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روابط  کردن  عادی  برای  ترامپ  دولت  تالش  اخیرا 

ارسائیل با دول عربی به رسخط روزنامه های ترامپیستی 

در آمریکا و برخی کشورهای جهان کشیده شده است. 

ترامپ آنرا کارت برنده ای در انتخابات خود تلقی می 

کند و آن را یک پیروزی برای دیپلامسی دولت آمریکا 

به حساب می آورد.

کشورهای  کردن  نزدیک  یعنی  سیاست  این  به  تکیه  با 

عربی به ارسائیل بدون در نظر گرفنت منافع فلسطین، 

آمریکا تصمیم گرفته که موقعیت تضعیف شده اش در 

خاورمیانه را باز گرداند.

و  عراق  و  افغانستان  اشغال  از  بعد  که  آمریکا  دولت 

های  خلق  نفرت  مورد  کامال  یمن  و  سوریه  در  جنگ 

طریق  از  که  دارد  قصد  است،  گرفته  قرار  خاورمیانه 

که  مقاومتی  محور  علیه  ای  جبهه  دولتی  زدوبندهای 

ایران و سوریه و بخشا عراق همراهش هستند بوجود 

بیاورد و جای پای خود را مجددا در خاورمیانه تحکیم 

کند. در عین حال به یک بازیگر درجه اول با کنار زدن 

ایران و روسیه و اتحادیه اروپا تبدیل شود.

از  بسیاری  شدن  نزدیکرت  باعث   ۱۹۷۳ و   ۱۹۶۸ جنگ 

کشورهای عربی شد که در ادامه می توانست برای دول 

نتیجه آن  کند.  ایجاد  ای  امپریالیستی مشکالت عدیده 

به  را  آنجا رفت که ملک فیصل شیرهای نفت خود  تا 

باعث  و  بست   ۷۳ جنگ  در  نفتی  های  کمپانی  سوی 

خشم کمپانی های نفتی و رسانجام کشته شدن خودش 

کنفرانس  و  عرب  اتحادیه  مدت  این  طی  در  شد.  نیز 

جنگ،  در  اینکه  با  گرفت.  شکل  اسالمی  کشورهای 

شش  جنگ  نتایج  ولی  بود  رسیده  پیروزی  به  ارسائیل 

روزه می توانست صفی مخالف غرب و بویژه آمریکا را 

در خاورمیانه شکل بدهد. اما مرص و اردن بطور جداگانه 

با صلح با ارسائیل عمال به این روند خامته دادند. از آن 

دول  همگانی  پشتیبانی  فلسطین  جنبش  بعد  به  زمان 

عربی را از دست داد و دولت های مختلف برای ایجاد 

چه باشد از بالی جنگ صعبرت؟

که کس امان نیابد از بالی او

رشاب او ز خون مرد رنجرب

وز استخوان کارگر، غذای او

بهار

ــره  ــوز در خاط ــا هن ــی ه ــی ارمن ــک میلیون ــتار ی کش

ــامن  ــه ه ــم در ادام ــی بازه ــروز جنگ ــه ام ــت ک هس

ناسیونالیســم تنــگ نظرانــه میــان دو کشــوری کــه زیــر 

ــی  ــی م ــح زندگ ــا در صل ــال ه چــرت کشــور شــوراها س

ــری  ــگ ضــد فاشیســم علیه آملان هیتل ــد و در جن کردن

متحــد و در یــک ســنگر مــی جنگیدنــد، برپاشــده 

اســت. جنگــی کــه در موقعیــت خطرناکــی بــر پــا شــده 

ــم . ــی بری ــر م ــری ب ــون در دوران پرخط ــت چ اس

بحــران ســاختاری رسمایــه کــه صاحبانــش دیگــر راهــی 

ــه  ــه دامن ــته ک ــر آن داش ــد را ب ــود ندارن ــات خ ــه نج ب

ــرج ناشــی از آن  ــت افســار گســیخته و هــرج و م رقاب

کارگــران و فعالیــن مســتقل کارگــری هفــت تپــه و درس 

رشافــت و آزادگــی

در سیســتم "رسمایــه داری و رانــت و اختــالس"، صحبت 

از حقــوق بــر، حقــوق شــهروندی و حقــوق کارگــری، 

شــوخِی ای بیــش نیســت. اگــر بــه زندگــی و رسنوشــت 

هــزاران کنشــگِر عرصــه هــای مختلــف در کشــور 

نگاهــی بیندازیــد، رنــج و مشــقت »معیشــتی امنیتــی« 

کــه پــس از فعالیــت شــان بــه صــورت سیســتامتیک بــه 

آنهــا و خانــواده شــان تحمیــل شــده اســت را خواهیــد 

دیــد و بــر ایــن مدعــای مــن صحــه مــی گذاریــد.

ایــن رشایــط را بــه کــرات بــرای فعالیــن کارگــری هفــت 

باعــث  تــا  انــد  پیــش آورده  ایــن ســال ها  تپــه در 

بازدارندگــی حــق خواهــی و حــق گویــی آنهــا شــوند، اما 

بــه ســود چــه کســی؟ بــه ســود کارفرمایــی کــه تشــت 

ــاده اســت. ــام افت ــش از ب ــالس های رســوایی و اخت

مناینــدگان کارگــران هفــت تپــه، از نظــر فشــارهای 

ــه  ــا ک ــب ه ــه ش ــدند و چ ــتگیر ش ــا دس ــی باره امنیت

در بازداشــتگاه نخوابیدنــد، علیــه شــان پرونــده ســازی 

ــه هــای  ــا را مشــغول راه پل ــاه آنه ــن م ــد و چندی کردن

دادگاه کردنــد، بــه کــرات از طــرف عوامــل کارفرمــا 

امنیــت خــود و خانــواده شــان تهدیــد شــد، مــورد حمله 

ــا آتــش  فیزیکــی قــرار گرفتنــد، حریــم خانــه شــان را ی

زدنــد یــا شــبانه بــه گلولــه بســتند و هرگــز ضاربیــن و 

عاملیــن ایــن دســت اقدامــات تبهکارانــه و ضــد کارگری 

توســط هیــچ نیــروی امنیتــی و قضایــی شناســایی نشــد!

ایــن  در  بارهــا  نیــز  معیشــتی  فشــارهای  نظــر  از 

ســال ها فعالیــن کارگــری را بــه اشــکال مختلــف اخــراج 

ــن  ــی ای ــه حت ــواردی ک ــد. در م ــق از کار کردن ــا تعلی ی

ــاز  ــت ب ــاد داش ــم تض ــود ه ــون موج ــا قان ــات ب اقدام

ــئولین  ــا دار مس ــکوت معن ــا س ــات ب ــن اقدام ــم ای ه

ــد. ــی ش ــه م مواج

برگزاری  از  جلوگیری  در  ایران  امنیتی  دستگاه  عملکرد 

مراسم خاک سپاری شجریان نشانی از ترس و وحشت 

رسکوبگر  رژیم  علیه  مردم  های  توده  خیزش  از  رژیم 

درمانده حاکم بود. در تاریخ کشور ما بارها دیکتاتور ها 

تا از بزرگداشت شخصیت های مردمی  اند  تالش کرده 

و مخالفان خود جلو گیرند. دکرت تقی ارانی را در زندان 

دوره رضا شاه مخفیانه کشتند و رشایط رسکوب آنقدر 

شدید بود که مراسم یاد بود او را کارگران و رفقایش و 

اما پیروزی بر فاشیسم و  خانواده اش در خفا گرفتند. 

رسنگونی حکومت رضا شاه رشایطی را بوجود آورد که 

از شهریور  با شکوهی پس  با برگزاری مراسم  را  او  یاد 

20 رققا و دوستانش گرامی داشتند. در اولین روزهای 

بسوی  نفر  هزارها  و  صدها  و فرار شاه  مردم  پیروزی 

را  مصدق  دکرت  یاد  تا  کردند  حرکت  پیاده  آباد  احمد 

زنده نگهدارند. در همین دوران رژیم جمهوری اسالمی 

دستگاه های امنیتی تالش کردند تا از بزرگداشت شاهرخ 

صفحه آخرصفحه آخر

شجریان درگذشت صفحه ٨ از نامه های رسیده صفحه ٧

در سالگرد قیام توده ای آبانماه نودوهشت صفحه ٩
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فلسطین و روابط .... بقیه از صفحه ١

پیام اسماعیل بخشی .... بقیه از صفحه ١

جناح های وابسته به خود کمک های خود را بر اساس 

جنبش  و  دادند  شکل  فلسطین  جنبش  با  رابطه  نوع 

فروپاشی  شد.  منشعب  جناح  چند  به  عمال  فلسطین 

شوروی، قدرت گیری آمریکا و فشار به جنبش فلسطین 

و دفاع بی چون و چرا از اشغالگران صهیونیسم باعث 

شد که مجددا مقاومتی در بین دولت عربی علیه آمریکا 

و  چین  حضور  بگیرد.  شکل  غیرعلنی  و  علنی  بصورت 

بازگشت روسیه و اتحادیه اروپا به خاورمیانه به عنوان 

بازیگران مهم منی توانست مورد ناخشنودی آمریکا به 

عنوان یکه تاز این صحنه اسرتاتژیک جهانی قرار نگیرد. 

آمریکا رساسیمه با اشغال عراق، افغانستان و جنگ در 

سوریه و یمن سعی کرد پیش دستی کرده دست رقبا را 

از مناطق خاورمیانه کوتاه کرده و از طرف دیگر با باز 

گذاشنت دست دولت ارسائیل با شهرک سازی در رسزمین 

های اشغالی عمال ملت فلسطین را در مناطق پراکنده 

از هم به طرف اضمحالل بکشاند.

دخالت  و  تجاوز  های  سیاست  از  بسیاری  خوشبختانه 

گرانه آمریکا در خاورمیانه با شکست روبرو شده است. 

آمریکا از هر زمان دیگری در خاورمیانه منزوی تر و در 

عین حال متهاجم تر به نظر می آید. آمریکا در عراق 

و افغانستان کامال منفرد شده است. ماندن در سوریه 

مشکالت  بلکه  است  نیاورده  نفوذی  تنها  نه  برایش 

سوریه  نفت  برابر  در  متحدینش  برای  نظامی  عدیده 

خاورمیانه  در  وضعیتی  چنین  است.  آورده  بوجود  را 

برای دولتی که روزگاری یکه تاز میدان و رسکرده همه 

امپریالیست های جهان بود اصال قابل قبول نیست. با 

توجه به این رشایط آمریکا با تکیه به سیاست نزدیکی 

ایجاد یک جبهه متحد.  ارسائیل و اعراب و فشار برای 

کند.  شلیک  عرب  اتحادیه  به  را  تیر  آخرین  دارد  قصد 

نقطه جدایی  به  را  ارسائیل  با  رابطه  بر رس  مناقشه  و 

اتحادیه عرب و تسلیم برخی از دول عربی  از  سیاسی 

بکشاند. 

متحده  امارات  از  عربی  کشورهای  بر  فشار  با  آمریکا 

به  از یک طرف  تا دیگر کشورهای غیر مخالف عربی 

زده  دامن  آنها  بین  تضاد  و  عربی  دول  بین  کشمکش 

مناقشات خود و بی  به  اعراب  باعث مشغول شدن  و 

تفاوتی به جنبش فلسطین و از طرف دیگر به نزدیک 

شدن آنها در همراهی با ارسائیل بر علیه سیاست های 

ترکیه دامن  ایران و بخشا  بویژه روسیه و  دیگر رقبا و 

می زند. 

دنبال  به  مدتی  در  که  فلسطین  جنبش  میان  این  در 

با  و سازش  آمریکا  از  گرفنت کمک  و  آمریکا  با  مذاکره 

دولت ارسائیل بخاطر ایجاد دو دولت دو کشور بود، تا 

حدودی به توهامت خود پی برده است و بطور فزاینده 

از سیاست های گذشته فاصله گرفته  از یک طرف  ای 

و  الفتح  اصلی  جناح  دو  نزدیکی  به  دیگر  طرف  از  و 

حامس باز می گردد. در واقع در خاورمیانه متام دولت 

و  گیری  نیرو  رسگرم  اجتامعی  گذار  تاثیر  عنارص  و  ها 

ارسائیل  آیا  هستند.  آینده  های  جدال  برای  آمادگی 

برنده واقعی نزدیکی به کشورهای عربی است و یا این 

آنچه  است.  عملی  ای  پشتوانه  بدون  دیپلامسی  شکل 

که می تواند به سود ارسائیل متام شود جدایی فزاینده 

دسته  ایجاد  و  انشعاب  و  یکدیگر  از  عربی  کشورهای 

فلسطین.  جنبش  در  سیاسی  مختلف  گروههای  و  ها 

سیاست نزدیکی اعراب به ارسائیل بدون در نظر گرفنت 

منافع جنبش فلسطین در نهایت به این کشورها رضبات 

سیاسی خواهد زد که به انفراد آنها و دنباله روی بیشرت 

به امپریالیست ها خواهد انجامید. نقشه سیاسی جدید 

آمریکا یعنی ایجاد محور جدیدی علیه محور مقاومت 

ایران باعث خواهد شد که آنچه که آمریکا با اسلحه و 

نیروی نظامی خود نتوانست در خاورمیانه جلو بربد با 

این سیاست به دست دول متحد عربی جلو خواهد برد. 

در این میان غلتیدن به ناسیونالیسم و تعصبات مذهبی 

و نژادی زمینه هایی هستند که بعلت تاریخ خاورمیانه 

برای دامن زدن به تضادهای بیشرت و براه انداخنت درگیری 

های نظامی داخلی و منطقه ای کاربرد عینی تری دارد 

فرودستان  باید  اکنون  هم  از  خاورمیانه  های  که چپ 

جامعه را در برابر آن آگاه کنند تا با متحد کردن کارگران 

و زحمتکشان کشورهایشان علیه توطئه های بورژوازی 

داخلی و امپریالیست ها بیایستند. ادبیاتی نظیر تالش 

برای  های صلح آمیز، دموکراسی، حقوق بر مقوالتی 

دیکتاتوری  های  حکومت  زیر  مردم  کشاندن  و  فریب 

غیر  اندازهای  چشم  با  هایی  سیاست  زیر  فاشیستی، 

های  سیاست  آمیزی  رنگ  است.  بهرت  دنیایی  واقعی 

و  امپریالیستی  نیروهای  جنایتکارانه  و  دخالتگرانه 

مرتجع در خاورمیانه همراه است با به غارت بردن منابع 

رشد  و  میلیتاریسم  رشد  پول،  ارزش  کاهش  کشورها، 

بیشرت استبدادهای مذهبی و فاشیستی. جلوی این روند 

ها را فقط نیروهای انقالبی جوامع خاورمیانه از جمله 

کشورهای  های  کمونیست  و  زحمتکشان  و  کارگران 

عربی و ارسائیلی می توانند بگیرند

مهران پیامی

را به جنــگ کشــاند. فاشیســم زاییــده دوران بحــران 

رسمایــه داریســت و نژادپرســتی و ناسیونالیســم پوشــش 

ایدئولوژیــک آن بــرای فریــب تــوده هــای بیــکار شــده، 

تهیدســت و رانــده شــده بــه حاشــیه نشــین هــای بــاد 

کــرده ی جوامــع رسمایــه داری مــی باشــد. درعیــن حــال 

ــتی  ــای امپریالیس ــدرت ه ــن ق ــی بی ــی نیابت ــن جنگ ای

ــه و  ــای منطق ــیم بازاره ــرای تقس ــی ب ــع محل و مرتج

ــه حســاب هــای سیاســی اســت. تصفی

ایــن جنــگ تنهــا بــه ســود دشــمنان مــردم، بســود 

اســلحه فروشــان جهــان رسمایــه و ادامه هــرج و مــرج 

ــت. ــه اس ــرت در منطق بیش

کارگران جهان متحد شوید.

کارگران وخلق های ستمدیده جهان متحد شوید 

چنین است آموزش های اساسی کمونیسم . 

حــزب رنجــربان ایــران خواهــان خامتــه دادن فــوری بــه 

ایــن جنــگ خامنــان ســوز و ضــد مردمــی اســت 

خاورمیانــه بــه خاطــر تاریــخ کهــن خــود رسزمینــی 

ــا هــم مشــرتکن  ــش ب ــال مردمان ــزاران س ــه ه اســت ک

زندگــی کــرده انــد. جنــگ هــا را پادشــاهان و حاکــامن 

بــر پــا کــرده انــد و بــه ســود خــود دســت بــه کشــتار و 

غــارت زده انــد. بایــد بــه ایــن بربریــت تاریخــی خامتــه 

بــه  داد. دو جنــگ جهانی امپریالیســتی بریــت را 

ــی و سیاســت  ــگ هــای نیابت ــودی کشــاند، جن ــه ناب لب

ــه  بالکانیــزه کــردن هــای امپریالیســتی منطقــه مــا را ب

نیروهــای  برماســت  اســت.  کامل کشــانده  ویرانــی 

کارگــری و آزادیخــواه در کلیــه کشــورهای منطقــه 

ــه جنــگ و  متحــد شــوند و دســت در دســت هــم علی

ــد.  ــارزه کنن ــتگی مب ــح و همبس ــرای صل ب

دست ها از ارمنستان و آذربایجان کوتاه

حزب رنجربان ایران 

ــه پــس از آنکــه  کارفرمــای بخــش خصوصــی هفــت تپ

ــده  ــول وع ــا پ ــذب و ب ــن را ج ــد فعالی ــی توان ــد من دی

وعیــد آلــوده شــان کنــد در یــک حرکــت عجیــب و ضــد 

ــه  ــت رسکوبگران ــامن ماهی ــا ه ــا ب ــازه ام ــانی و ت انس

کارفرمایــی، بــه قائــم مقامش)آمیلــی( دســتور می دهــد 

از پرداخــت حقــوق و مزایــا و اضافــه کار مناینــدگان 

ــم کارت  ــد و تای ــا وجــود اینکــه رسکار بودن ــران، ب کارگ

برایشــان پــر شــده اســت جلوگیــری شــود تــا بــا اینــکار 

ــتی  ــارهای معیش ــا فش ــی ب ــارهای امنیت ــر فش ــالوه ب ع

ــر مناینــدگان حــق خــواه آنهــا را از ادامــه ی  ســنگین ب

ــر رس  ــا او ب ــا ب ــد ت ــد و مجبورشــان کن ــرصف کن راه من

ــز مذاکــره بنشــینند! می

امــا مناینــدگان رشیــف کارگــران همچنــان بــر رس عهــد 

خــود بــا کارگــران مانــده انــد. مناینــدگان کارگــری 

ــه  ــی را ب ــش خصوص ــای بخ ــوال کارفرم ــه اص ــت تپ هف

ــن  ــز ت ــن رشیــف هرگ ــن فعالی رســمیت منیشناســند. ای

بــه ذلــت مذاکــره بــا کارفرمــای فاســد نخواهنــد داد تــا 

درس رشافــت و آزادگــی را بــه چنــد دســته از آدمهــای 

ــد: ــون خــود بدهن پیرام

اول بــه مســئولین و بــه مدیــران بانکــی کــه هیــچ 

مشــکل مالــی نداشــتند امــا بــاز توســط رشــوه و پــول 

هــای کثیــف اسدبیگی-رســتمی رشف و زندگــی خــود را 

آلــوده کردنــد. دســته ی دوم مدیــران شــاغل در هفــت 

تپــه ســت کــه برخــی ادعــای ســواد و ســابقه درخشــان 

مدیریــت نیشــکری دارنــد بخصــوص مهنــدس آمیلــی که 

خــود را پــدر نیشــکر ایــران میدانــد امــا آلــوده ی چنیــن 

دم و دســتگاه فاســدی مــی شــود.

ــار نداشــتی؟ کــدام کمبــود باعــث  پــول نداشــتی؟ اعتب

شــد در چنیــن دســتگاه فاســدی آلــوده شــوید کــه 
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اینهمــه بــه دروغ از کارهــای نکــرده اســدبیگی هــا 

کارگــری  بشــدت ضــد  میکنیــد،  تعریــف و متجیــد 

ــه  ــت تپ ــرای هف ــان ب ــرح ت ــن ط ــد و اولی ــل میکنی عم

تعدیــل و اخــراج حداقــل ۱۵00 کارگــر اســت و امــروز 

دســتور می دهیــد حقــوق مناینــدگان کارگــری پرداخــت 

نشــود... آن نــام گذشــته را بــه بــاد دادی، بــا نــام 

ــا گذشــته ات چــه کــردی؟ امــروز ایشــان در  خــودت ب

ــای  ــی کارفرم ــر قانون ــانی و غی ــد انس ــامل ض ــام اع مت

هفــت تپــه رشیــک اســت و بایــد پاســخگوی کارگــران 

ــده باشــد. ــج دی رن

ــدک می کشــند  ــر را ی ــام کارگ دســته ســوم متاســفانه ن

انــدک اســت امــا در بدنــه ی  هرچنــد تعدادشــان 

ــح  ــه صب ــانی ک ــد؛ کس ــای دارن ــه ج ــت تپ ــری هف کارگ

ــار  ــد و عــرص در کن ــران حضــور دارن در اعتصــاب کارگ

کارفرمــا و متــام حجــم فعالیــت شــان کوبیــدن منایندگان 

و کارگرانــی بــود کــه علیــه کارفرمــا تجمــع می کردنــد و 

در آخریــن دور اعتصابــات کارگــران هفــت تپــه وقتــی 

ــرای  ــال ب ــج س ــد از پن ــد بع ــی دیدن ــدبیگی را رفتن اس

اعــاده آبــرو و جــربان مافــات در تجمعــات رشکــت 

ــدم  ــا ع ــی ب ــد وقت ــه بع ــخ ب ــک تاری ــا از ی ــد ام کردن

ــه شــکلی  ــران مواجــه شــدند ب توجــه و اســتقبال کارگ

ــرای  ــرده و ب ــالکارد شــان را عــوض ک ــاره پ ــب یکب عجی

حامیــت از کارفرمــا، بــه زدن انــگ و تهمــت علیــه 

ــد.  ــری پرداختن ــتقل کارگ ــدگان مس ــران و مناین کارگ

امــا اســدبیگی هــا و عواملــش مــی رونــد و هفــت تپــه 

ــه  ــیاهی ب ــرازش... و روس ــران رس اف ــد و کارگ ــی مان م

زغــال...

امــروز بــه کارفرمــا و مدیــران و عوامــل خــود فروختــه 

ــام  ــا مت ــه ب ــت تپ ــران هف ــا کارگ ــم م ــالم می کنی اش اع

ــم  ــت می کنی ــود حامی ــتین خ ــدگان راس ــود از مناین وج

ــاد  ــود. اتح ــع ش ــان ضای ــق ش ــت ح ــم گذاش و نخواهی

ــث  ــم باع ــان از ه ــان و حامیتش ــران و منایندگانش کارگ

ــد و  ــی ش ــش خصوص ــد از بخ ــع ی ــدن خل ــی ش اجرای

ایــن اتحــاد و حامیــت متقابــل کــامکان ادامــه خواهــد 

داشــت!

اسامعیل بخشی

2۹ مهر ۱۳۹۹

زمانی توسط کارگران جلو گیرند ولی با همه ی آن همه 

تدارکات بازهم از رسارس ایران جوانان کارگر و آگاهان 

سیاسی کارگری خود را به تربیز رسادند.

شجریان،  دوستداران  که  رسید  خواهد  روزی  شک  بی 

نوید  بهشتی،  ستار  زمانی،  شاهرخ  سیرجانی،  شاملو، 

گرامی  را  آنها  یاد  دیگر  قربانیان  هزاران  و  افکاری...... 

و  آنها  یاد  به  را  شکوهی  با  مراسم  و  داشت  خواهند 

هزاران هرنمند، نویسنده و مبارزان در ایرانی آزاد برگزار 

خواهند کرد. اما در مورد شجریان این تنها رژیم حاکم 

از مراسم خاک سپاری جلو گیری کرد و علیه  نبود که 

شجریان تبلیغ کرد. گرایش های سیاسی از راست تا چپ 

از داخل نظام و بیرون آن موضع گرفتند. مواضع دیگری 

هم بود که تالش کرد با نفی کامل فعالیت های شجریان 

لحاظ  از  و  کنند  تخطئه  وهرنی  فرهنگی  زمینه  در  را 

این  دهند.  جلوه  مقدار  بی  را  او  شخصیت  اجتامعی 

مواضع با اینکه از میان مخالفان حکومتی ابراز می شد 

ولی در راستای هم خط حکومتی در حرکت بود و هر 

دو سیاست و مواضع با شیوه های مختلف یکی با زور 

و تفنگ و رسنیزه دیگری با قلم و گفتار به یک هدف 

خدمت کردند: جلوگیری از رشکت مردم در بزرگداشت 

شجریان.

جمهوری  رژیم  علیه  مبارزه  در  اخیر  دهه  چهار  در 

پایگاه  اسالمی دو جریان سیاسی پرقدرت که بی شک 

های اجتامعی و طبقاتی خود را دارند موازی هم شکل 

گرفته است. جریان چپ و سوسیالیستی که رس به طبقه 

 - کارگر دارد و جریان سیاسی ضد دیکتاتوری مذهبی 

هامن  در  سیاسی  جریان  دو  این  خواه؛  آزادی  و  ملی 

اوایل استقرار قدرت خمینی نا رضایی خود را از انحصار 

گرایش  یعنی  اول  جریان  دادند.  نشان  حاکامن  طلبی 

چپ وسوسیالیستی هیچی از قدرت سیاسی جز رسکوب 

ادامه  و  مقاومت  نشد.  نصیبش  کشتار  و  شکنجه  و 

مبارزه به پرچم بازماندگانشان در زندان ها و بیرون از 

زندان تبدیل گردید. این جریان عمدتا در عقب نشینی 

به کردستان برای حفظ نیروی باقیامنده خود پناه بردند. 

کردستان  در  اش  اجتامعی  پایگاه  که  کوموله  متاسفانه 

اقتدار سیاسی در میان توده ها  از  بود و در آن زمان 

برخوردار بود با دنباله روی از نظرات گروه کوچک با 

گرایش های شبه تروتسکیستی نتوانست به درستی به 

این نیروی چپ وسوسیالیستی که به کردستان پناه آورده 

بود برخورد کند و با تسلیم شدن به مشی سکتاریستی 

یکی  ایران،  کمونیست  حزب  ایجاد  به  حکمت  منصور 

از نادر ترین زمانه را برای وحدت وسیعرتین نیروهای 

داد  از دست  کارگری  کل جنبش  را  کمونیست  و  چپ 

که هنوز از آن رنج می برد. در حقیقت رسبلند کردن 

جنبش کارگری و چپ ایران در دهه ی اخیر مستقل از 

این جریان و با اتکا به جنبش داخل نوین کارگری شکل 

گرفت که در حال گسرتش و تکامل است.

جریان دوم گرایش خرده بورژوازی درون حکومت مسیر 

دیگری را طی کرد. آنها جزیی از جریان اسالمی بودند و 

با تسلط خط دیکتاتوری والیت فقیه به مبارزه علیه آن 

پرداختند. از رئیس جمهور اول رشوع شد که با سازمان 

مجاهدین خلق متحد شد. با خروج بنی صدر و رجوی 

به خارج قلع و قمع این نیروها با وحشیانه ترین شیوه 

شیعگری این نیروی مقاومت اولیه از درون را شکست 

دادند. اما هیچگاه این مقاومت از درون باز نایستاد و 

تا امروز ادامه دارد. می توان سیر تکاملی آنرا به خیزش 

عظیم جنبش ۸۸ پیوند داد.

شجریان زائیده این جریان مقاومت بوده و در خیزش 

وسیع توده ای سال ۸۸ پیوست که پس از آنهم همچنان 

به گفته خودش به توده های قیام کننده علیه دیکتاتوری 

خاک  آزاد  مراسم  برگزاری  از  رژیم  ترس  ماند.  وفادار 

سپاری او درست با آگاهی کامل از پشتیبانی مردم بود. 

دستگاه امنیتی بخوبی از پایه توده ای شجریان اطالع 

داشت .

تکامل  شناخت  نظر  از  بار  گران  نکته  یک  جا  این  در 

ایران نهفته است. نکته ای که باید همه جانبه  اوضاع 

داری  رژیم رسمایه  علیه  ساله  مبارزه چهل  درک شود. 

حاکم، مبارزه ایست از طبقات و اقشار کارگری بورژوازی 

الئیک و خرده بورژوازی تنها مبارزه ی طبقه کارگر نبوده 

و نیست که دشمن به این روز فرو ماندگی افتاده است. 

کارگر  طبقه  میان  از  نه  و  بود  کمونیست  نه  شجریان 

برخاسته بود و جزوی از رشکت کنندگان جنبش ۸۸ بود 

دوربین  جلو  هراس  بی  که  ها  ترین  جرات  با  شاید  و 

را  شجریان  اما  دیکتاتور.  بر  مرگ  کرد  فریاد  و  ایستاد 

زندگی  و  خانوادگی  موقعیت  واقعی  بسرت  در  چنانچه 

اش و سیر تکاملی آن مورد ارزیابی قرار دهیم،آنوقت 

شجریان هرنمندی از نوع این دوران مقاومت و جزوی 

از  بورژوازی  خرده  جنبش  آید.  می  حساب  به  آن  از 

درون حکومت خیزش می کند و بزرگرتین نیروی توده 

ای را به بهانه رای من کو به مخالفت با دیکتاتوری می 

کشاند تا جایی که اگر رهربی آن جا منی زد می توانست 

تا حد براندازی جلو رود. شجریان به این جنبش پیوست 

و تا آخر عمرش به دیکتاتور پشت کرد و تسلیم نشد. 

از  که  تشکیل می دهند  کسانی  را  او  بیشرت طرفداران 

گذشته ای مانند شجریان می آیند. کسانی هستند که 

در این چند دهه از ربنا بریدند و اسالم خمینی را به 

لقاش بخشیدند به مرغ سحر رسیدند. درست به همین 

علت هنوز بخش هایی از اصالح طلبان مانده در نظام 

از یکسو میخواستند مرده خور کنند و چنان جلوه دهند 

شجریان از خودشان بوده است از سوی دیگر نیروهای 

رسسخت انحصار طلب تالش کردند از هرگونه تظاهراتی 

و جمع شدن هایی جلو گیرند. ماموران امنیتی در هامن 

را  آمدها  و  رفت  بیامرستان همه  در  بسرتی  های  روز 

تحت کنرتل گرفته و همه جانبه برای جلو گیری از هر 

تظاهراتی تدارک دیده بودند. از جمله تالش مذبوحانه 

جمهوری  پرچم  در  شجریان  تابوت  پیچیدن  برای  آنها 

اسالمی که با مقاومت خانواده اش مجبور شدند عقب 

نشینی کنند. این خود خط کشی روشنی بود با کل نظام 

والیت فقیه که بطور سمبلیک اما با مبارزه بدست آمد. 

یا  و  هرنی  نقش  از  ارزیابی  به  شدن  وارد 

زندگی سیاسی مخفی و یا علنی شجریان در 

توانایی ما نیست. اساسا در ارزیابی از هرن 
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انتخابات ریاست جمهوری ایران را بایکوت کنید 

تروریسم زائیده ی میلیتاریسم است!

و نقش هرن هنوز همچنان نظرات متفاوت 

نکته  یک  اما  است  موجود  تکاملی  وقابل 

هرنی  کار  یک  از  ارزیابی  که  است  روشن 

تنها با معیار طبقاتی هرنمند به قضاوت منی 

اشعار شکسپیر  توان نشست. مارکس خود 

را برای بچه هایش دکلمه می کرد و روزی 

بودند در یک  انتخاب شده  که دخرتانشان 

او  بروند  صحنه  روی  شکسپیر  منایشنامه 

که  گذاشتند  را  خود  بودجه  م  متا  جنی  و 

لنین  کنند.  تهیه  برایشان  مخصوص  لباس 

از نویسنده بزرگ روس چون تولستوی که 

فئودال زاده و جزو آریستوکراسی تزاریسم 

زندگی  هم، همچنان  عمرش  آخر  تا  و  بود 

نفی  را  او  اش  طبقاتی  منشاء  بخاطر  کرد 

نکرد.

 نفی گرایی و برخورد یک جانبه کردن از جمله مشکالت 

بزرگ شیوه تفکر تحلیگران و فعاالن اجتامعی ما در این 

ماتریالیستهای  متاسفانه  است.  بوده  گذشته  سال  صد 

تاریخی و ماتریالیست ها ی دیالکتیکی که بتوانند هم 

و  کنند  طبقاتی  عمیق  وتحلیل  تجزیه  را  ایران  تاریخ 

ویژگی های آنرا برای آموزش عمومی در اختیار دانش 

آموزان و دانشجویان بگذارند بوجود نیامد. با اینکه تالش 

های اولیه و قابل ارزشی کردند تا شیوه تفکر علمی را 

مسلط حکومتی  های  سیاست  ولی چون  کنند  معرفی 

در بهرتین حاالتی کپی برداری از خارج و سطحی بود 

بجایی نرسید. تازه کلیه جنبش های اولیه اصالحی هم 

حرکت  مثل  کردند  منایان  را  خود  مذهب  پوشش  در 

درویشان یا بهایی گری و متافیزیک را دامن زدند. در 

دوران نوین هم که تدارکی برای انقالب مروطیت بود 

ترس از دولت عثامنی برند شیعه گری دوازدە امامی را 

در فرق قانون اساسی جا دادند و از آن زمان تابحال هم 

وجود قر خرده بورژوازی در کلیه سطوح دانشگاهی 

یکسو  از  اجتامعی  و  و سازمان های سیاسی  احزاب  و 

بویژه در  نفوذ عمیق و همه جانبه دین در جامعه  و 

میان توده های وسیع مردم از سوی دیگر پیرفت در 

دیالکتیکی  و  تاریخی  ماتریالیسم  اساس  بر  اندیشیدن 

از  برداری  کپی  و  ترجمه  زمینه  در  است.  کرده  کند  را 

تجارب دیگران تا اندازه ای خوب عمل شده اما بر اثر 

وجود دیکتاتوری اکرث کادرها یا در زندان ها بودند، یا به 

جوخه اعدام سپرده شدند و یا مجبور به مهاجرت شده 

ادامه داده  از توده ها همچنان به مبارزه  اند و بدور 

اند. این وضع یک بار منفی را با خود حمل می کند که 

بد آموزیست که بدور از صحنه واقعی جامعه می شود 

ماند و وظایف انقالبی را هدایت کرد.

تحت  و  ماند  داخل  در  شجریان  اینکه  به  توجه  با 

دیکتاتوری مجبور شد یا انتخاب کرد مباند و کار کند. با 

توجه به اینکه با هرنمندانی همکاری داشته که حزبی 

بوده اند و یا زمانی حزبی بود ه اند و چه در دوره شاه 

موقعیت  بودند  باور  براین  فقیه  والیت  دوره  در  وچه 

خود را باید علنی حفظ کنند تا بتوانند در داخل مبانند 

و تاثیر گذار باشند، آیا بنظر نقادان او که چرا مامشات 

کرده اینست که او می بایستی شعار رسنگونی متامیت 

نظام را می داده و بعد به خارج فرار می کرده است؟ در 

)ع .بینالودی( دکرت علی صادقی شهریور۱۳۸0 

انتحاری  مقدمه: رویداد ۱۱ سپتامرب 200۱ و حمله ی 

دو هواپیامی مسافربری به آسامن خراش - مرکز تجارت 

جهانی- در نیویورک که طی آن هزاران نفر انسان بی 

و وحشت  هراس  اند،  شده  االثر  مفقود  یا  ُکشته  گناه 

در  بلکه  نیویورک  شهر  در  تنها  نه  را  ای  العاده  فوق 

رسارس آمریکا بوجود آورده و چشم جهانیان را نگران از 

عکس العمل آمریکا و نظام جهانی رسمایه در قبال این 

واقعه ی وحشیانه، ساخت بوش، رئیس جمهور آمریکا، 

این عملیات را اولین "جنگ علیه آمریکا" در قرن بیست 

آلوده  ایجاد جوی  را  آن  دیگر  برخی  نامند.  می  ویکم 

به خربسازیهای  آمریکا، دست  مناسب حال حاکمین  و 

جعلی زدند.

با  آمریکا  در  بویژه  جهان،  بورسهای  بیامر  بازارهای 

رسعتی فزاینده تب و لرز گرفته و سقوط کردند. دستگاه 

های نظامی، پلیسی و جاسوسی در کشورهای پیرفته 

ی رسمایه داری در شکار تروریستها شدیداً فعال شدند. 

زیر  به  ارتش  ذخیره  نیرو  هزار   ۵0 تا   ۴0 آمریکا  در 

به  آمریکا  هواپیامبر  ناوهای  شدند.  خوانده  فرا  پرچم 

سوی خاورمیانه به حرکت درآمدند و فریاد انتقام علیه 

جهان  تبلیغاتی  های  دستگاه  رسارس  نامرئی،  دشمنی 

رسمایه را ُپر کرد. بوش، شارون، بلر، رشویدر... و حتی 

جهان  عبدالهادی  کوچک  با  همراه  سوئدی،،  پرشون 

ایران،  و  پاکستان،  از جمله کشورهای عربی،  و  سومی 

از روی ناچاری سوگند مبارزه علیه تروریسم را رسدادند. 

گوئی با این اعالن مواضع، دامن خود را از آلوده گی به 

تروریسم می توانند برهانند!

توسط  شده  بازگو  سناریوی  میگذرد،  زمان  هرچه  اما 

حاکمین آمریکا زیر عالمت سؤآل رفته، انگشتهای اتهام 

بیشرتی به سوی دستگاه های جاسوسی قدرمتند نشانه 

میرود که قصد داشته اند به کمک این عمل ضد انسانی، 

برای فعال شدن مجدد امپریالیسم آمریکا در جهان و به 

ویژه در خاورمیانه و حوالی آن و توسعه ی نفوذش در 

این منطقه، فراهم سازد!

بنابراین تحلیل همه جانبه تر از حرکتهای امپریالیستی، 

اکنون به رضورتی جدی تبدیل شده است. چه بدون آن، 

منی توان مبارزه ای اصولی علیه تروریسم و تروریست 

پروران را به پیش ُبرد.

چنین حالتی او دیگر شجریانی نبود با اسم مستعاری که 

شاید رفیق خراسانی می نامیدندش! او را می شناختیم.

برخورد  در  اسالمی  جمهوری  رژیم  عملکرد  از  که  ما 

به نویسندگان و هرنمندان با خرب هستیم و احتیاج به 

فعاالن  حتی  که  دیکتاتوری  ایران  در  ندارد.  بازگویی 

محیط زیست را زیر شکنجه میکشند و این روزها سه 

نفر از اعضای کانون نویسندگان را به زندان انداختند، 

بنویسد  تواند علنی  چطور یک شاعر، یک هرنمند می 

و برنامه اجرا کند و بعد مواضع سیاسی خود را پنهان 

نکند؟ الفبای مبارزه می گوید در رشایط دیکتاتوری باید 

کار مخفی را با کار علنی تلفیق داد و در این زمینه اصل 

حفظ نیروست نه شعار دادن وعلنی کردن وسبک کار 

عسس بیا مرا بگیر. 

زاویه  از  بخواهیم  و  بگذریم  که  اساسی  نکته  این  از 

امر بسیج و متشکل کردن توده های وسیع  سیاسی و 

خلق یعنی ۹۹ درصدی ها موضوع را بررسی کنیم. در 

جامعه ایران کنونی که در کلیه زمینه ها رشد نا موزون 

تاریخا  و  است  موجود  فرهنگی  اجتامعی،  اقتصادی، 

رسزمین فرقه ها، دسته ها، دین ها، مذهب ها، باندها، 

چگونه  هست  هم  هنوز  و  بوده  ها  قوم  و  ها  ملیت 

انتظار داریم همه یک شکل و یک لباس در یک خط زیر 

پرچم علنی در برابر نیروهای انتظامی جمهوری اسالمی 

بایستند. انفالب آتی ایران را چه بسا پا برهنگان میلیونی 

حاشیه نشینان باد کرده شهرهای بزرگ ایران که آهنگ 

مرغ سحر را می خوانند کلید خواهند زد. از هرنمندان 

رسزمین کلنگی ایران، که میلیون ها نفرش زیر خط فقر 

مطلق بر می برند وهیچ گونه ایمنی اجتامعی ندارند 

نباید  است  گلگون  مبارزان  خون  از  هایش  خیابان  و 

انتظار یک کادر حرفه ای مبارز متفکر سیاسی داشت. 

در ارزیابی از کسانی که داخلند و روبروی دشمن اند 

باید رشایط شان در نظر داشت تالش برای نفی خدمت 

از  بدور  دشمن  سمت  به  او  دادن  هل  و  شجریان 

منطق سیاست پرولتاریایی که وظیفه اساسی اش جلب 

برای  اسالمی  جمهوری  رژیم  ضد  نیروهای  وسیعرتین 

براندازی موفق کل نظام جمهوری اسالمی و در خدمت 

برنامه انقالب سوسیالیستی است.

امر رهایی بریت از قلمرو رضورت از روندی سخت، 

توده  کمونیستی  جهانینی  گذرد.  می  طوالنی  و  بغرنج 

ها را تعیین کننده در تحقق چنین وظیفه ای می داند. 

از  آموزش  ها،  توده  توی  رفنت  ها  کمونیست  وظیفه 

تا  آنهاست  کردن  متشکل  و  آنها  از سطح  آنها، حرکت 

خود قادر شوند امر انقالب را در پپرفته ترین سطح 

بادرایت به پیش برند. 

دیلم
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آیا به راستی خطر تروریسم تا بدان حد است که باید 

”جنگی صلیبی” علیه آن راه انداخت؟ آن هم علیه چند 

گروه شناخته شده و ناشناخته! اگر در گذشته جنگ بین 

امپریالیستی  کشورهای  بین  یا  امپریالیستی،  کشورهای 

بین  کشورها  درون  در  یا  و  مانده  عقب  کشورهای  و 

جنگهای امپریالیستی،  از  )اعم  محکومین  و  حاکمین 

بندیهای  صف  با  غیره(  و  بخش  رهائی  طبقاتی،  ملی، 

کاماًل روشنی آغاز و پایان می یافت، این بار جنگ ظاهراً 

که  جنگی  گیرد!  صورت  است  قرار  نامرئی  دشمنی  با 

گفته می شود درازمدت نیز خواهد بود!!

میلیاردر   – الدن  بن  اسامه  مانند  افرادی  اسامی  گرچه 

در  عضویت  برکت  به  که  سعودی  عربستان  معروف 

 ١٩٧٩ سال  در  آمریکا،  جاسوسی  سازمان   ،)C.I:A(

تربیت  به  دست  کمونیسم  علیه  مبارزه  بخاطر  و 

ابتدا ضد ارتش  تروریستها و انجام عملیات نظامی در 

اشغالگر سوسیال – امپریالیسم روسیه و سپس عملیات 

تروریستی علیه آمریکا، از پایگاه هایش در افغانستان 

زد و در عین  حال نقش درجه یکی در تولید و قاچاق 

ای  بادآورده  ثروت  به  و  گرفته  برعهده  را  مخدر  مواد 

گروگان  با  که  فیلیپین  در  َسیاف  ابو  یا   - یافت!  دست 

گیری در سالهای اخیر مشغول اخاذی شده است، ورد 

زبانهااست و یا گروههای دیگر تروریستی در الجزیره، 

خاورمیانه، قفقاز، آسیای میانه و غیره مشغول ترور و 

آدم کشی هستند، اما بعد عملیات در حدی نیست که 

متام مراکز فرماندهی های نظامی ارتشهای پیرفته ی 

رسمایه داری در مقابله با آنها بسیج شوند.مع الوصف، 

جورج ولرت بوش اعالم کرد که: جنگ آمریکا با تروریسم 

متام عیار است و در این جنگ، هرکس باما نیست، بر 

ماست!! معنای این حرف جز این نیست که یا هژمونی 

ما را قبول کنید و از تعرض مصون مبانید و یا در صورت 

مخالفت ما شام را تروریست و تروریست پرور قلمداد 

شام  علیه  جنگ  به  داد  خواهیم  خود حق  به  و  کرده 

اقدام کنیم!!

 پس مبارزه با دشمن نا مرئی ) یعنی تروریسم( آن هم 

با  گنجشک  شکار  جز  چیزی  جنگی،  عظیم  دستگاه  با 

گلوله های توپ منی باشد! اما در واقع دشمن چندان 

هم نامرئی نیست! هم اکنون حاکمین آمریکا انگشت 

اتهام را علیه برخی از کشورها که گویا با تروریستهای 

اند.  رفته  نشانه  کنند،  می  آمریکا، همکاری  نظر  مورد 

و  هستند  یکم  ی  درجه  مظنونین  عراق،  و  افغانستان 

سپس نوبت به لیبی، سوریه، ایران و کره ی شاملی می 

رسد. اعالم همکاری ایران و تعداد دیگری از این کشورها 

در مبارزه علیه تروریسم، اما نه زیر نظر آمریکا، اوضاع 

افغانستان و  را قدری بغرنج تر ساخته وعلی الحساب 

عراق درتیررس نزدیکرت اتهامات آمریکا هستند تا بعدا 

قرعه به نام چه کشور دیگری بیفتد! کوه مبارزه علیه 

بزرگرتین  و  ثرومتندترین  و فعال  زائید  تروریسم موشی 

قدرت نظامی جهان خود را برای حمله به فقیرترین و 

جنگ زده ترین کشور جهان دن کیشوت وار، آماده می 

نفوذ  در گسرتش  بود  اولی خواهد  گام  این  کند! طبعا 

ای  بحرانی  رشایط  در  حوالی!  و  خاورمیانه  در  آمریکا 

که دامن گیر کشورهای رسمایه داری پیرفته و به ویژه 

آمریکا، شده است، جهان وارد دور جدیدی از زورآزمائی 

بزرگ  کشورهای  نفوذ  مناطق  مجدد  تقسیم  جهت 

کشورهای  تنبیه  ای  بهانه  به  منتها  شود،  می  صنعتی 

جهان سومی و در لفافه ی مبارزه علیه تروریسم! در 

جنگ خلیج ، آمریکا و انگلستان توانستند راههای آبی و 

گذرگاههای مهم نفت را در منطقه ی جنوبی خاورمیانه 

از  شان جلوگیری  توجیه   – درآورند  کنرتل خود  زیر  به 

حرکتهای نظامی رژیم عراق در بخش جنوبی آن بود! 

و حاال نوبت به زیر کنرتل درآوردن منابع نفت و گاز 

و  نظامی  اشغال  از طریق  بخش شاملی خاورمیانه  در 

یا روی کار آوردن رژیمهای پوشالی مورد نظر آمریکا و 

انگلستان، در کشورهای منطقه، فرا رسیده است آن هم 

به بهانه ی "ریشه کن کردن تروریسم"! 

مخترصی،  بررسی  با  است  رضوری  رشایطی  چنین  در 

که  کدامند  تروریستها  و  چیست  تروریسم  ببینیم 

و  فرانکفورت  و  لندن  و  نیویورک  بورسهای  رسدمداران 

غیره رس جنگ با آنها دارند؟ چرا تروریسم با جان سختی 

متام امروزه به کار خود ادامه می دهد و باالخره مورد 

استفاده ی کدام جریانات طبقاتی در جهان است؟

الف - تروریسم و خاستگاه های آن

با  است  قهرآمیزی  مبارزاتی  روش  تروریسم  کلی  بطور 

هدف ایجاد نظم و یا رژیم وحشت“ خشونت و هراس، 

منافع  از  که  افراد  از  گروهایی  یا  و  حکومتها  توسط 

خاص طبقاتی در عرصه ی سیاسی، نظامی، اقتصادی و 

اجتامعی دفاع میکنند.

وحشت  ایجاد  اساساً  قدرت  در  تروریسم  خاستگاه 

برتریهای  حفظ  بخاطر  است“  گناه  بی  مردم  میان  در 

طبقاتی حاکمین از طریق رسکوب بیشرت. در حالی که 

ناشی  اپوزیسیون،  در  گروهای  تروریستی  خواستگاه 

اقشار  بر  از جانب حاکمین  از فشار شدیدی است که 

خرده بورژوازی وارد شده و آنها را برای گرفنت انتقام از 

این گروها  حاکمین ترغیب می مناید. هرچند که خود 

در تحلیل نهائی به بورژوازی بزرگ و حاکمین خدمت 

می منایند.

صفت مشخصه ی تروریسم، انجام عملیات قهرآمیز جدا 

از توده هاست، برای رسیدن به اهدافی مغایر با منافع 

توده ها.

باید سه خصلت  تروریسم  به  برخورد  در  ترتیب  بدین 

منای اساسی آن را در نظر گرفت که عبارتند از:

روش  از  جدا  قهرآمیز  مبارزاتی  روش  تروریسم  ۱ـ 

مبارزاتی توده ها است، توسط حاکمین یا گروهایی از 

اپوزیسیون برای رسیدن به اهدافی مغایر با منافع توده 

ها.،

2ـ تروریسم برای تحقق اهدافش، ایجاد نظمی وحشت 

آفرین و انتقام جویانه را در مّدنظر دارد.،

۳ـ تروریسم با اهداف انسانی بیگانه است.

مورد مطالعه قرار می  را مخترصاً  گانه فوق  نکات سه 

دهیم:

روش  از  جدا  قهرآمیز  مبارزه  روش  تروریسم  ۱ـ 

گروههائی  یا  حاکمین  توسط  است،  ها  توده  مبارزاتی 

منافع  با  مغایر  اهدافی  به  رسیدن  برای  اپوزیسیون  از 

توده ها:

در  است  میلیتاریستی  آنارشیسم  از  شکلی  تروریسم 

ابعاد کوچک تر و به این مفهوم به کودتاگری و کسب 

در  دارد.  شباهت  بُر  میان  راههای  از  و  پیروزی رسیع 

تاریخ جوامع طبقاتی، طبقات استعامرگر حاکم پیوسته 

برای دفاع از منافع شان، احتیاج به نیروهای رسکوبگر 

داشته  مرگبار خود  ترین سالحهای  پیرفته  به  ، مجهز 

اند تا مانع از هرگونه مبارزه ای حق طلبانه ی طبقات 

محکوم و استثامر شده در جهت کسب حقوق پایامل 

شده شان گردند. مع الوصف به نسبت اوضاع 

و احوال ویژه عالوه بر رسکوب پیوسته و دامئی، بعضاً 

به عملیات تروریستی جهت ارعاب بیشرت مردم، دست 

یازیده اند.     

تاریخ می توان  این مورد در  منونه های فراوانی را در 

یافت.

جامعه  هر  در  قالب  و  رایج  فرهنگ  که  آنجا  از  طبعاً 

است.لذا  زمان معینی فرهنگ طبقات حاکم  در هر  و 

بعضاً گروههائی از میان طبقات محروم نیز در مبارزه 

استفاده  تروریستی حاکمین  از شیوه ی  علیه حاکمین 

می کنند، بدون این که از این طریق به پیروزی رسیده 

آنها در حد  لذا عمل  و خواسته هایشان تحقق پذیرد. 

انتقام گیری ماجراجویانه باقی می ماند و به عالوه در 

مقایسه با تروریسم حاکمین، بسیار محدودتر و ناپایدار 

تر بوده و از حد عمل گروههای کوچکی تجاوز منی کند.

در این مورد نیز شواهد تاریخی فراوانند.

برای توده های میلیاردی مردم جهان که  در حالی که 

سازنده گان کلیه ی نعامت مادی و معنوی جامعه ی 

جهانی هستند، هیچ منافع و مصالحی وجود ندارد که 

بخاطر آن به جان هم بیفتند، و به نام دفاع از مالکیت، 

حیوانات  از  بدتر  غیره  و  جنس  ملیت،  مذهب،  نژاد، 

درنده، هم دیگر را لت و پار کنند. مبارزه ی آنان هدف 

استثامر  و  ستم  و  جور  و  ظلم  زیر  از  بریت  رهائی 

را بر پرچم خود دارد. بهمین علت، هیچگاه در تاریخ 

حاکمین نتوانسته اند اکرث عظیم توده ها را، در رسکوب 

گری و یا در عملیات تروریستی، با خود همراه و هم 

منونه  نزدیکرتین  اسالمی  جمهوری  رژیم  سازند.  گام 

است که در مدتی کمرت ربع قرن به دلیل برخوردهای 

میلیتاریستی و تروریستی اش نظیر ُکشت و ُکشتار مردم 

بی گناه و ایجاد رعب و وحشت در میان آنها، بیش از 

پیش از توده ها جدا افتاده است.در عین حال، بیش از 

2۳ سال ترور و وحشت آفرینی و تجاوز به حقوق مردم 

توسط حاکمین جمهوری اسالمی، نشان داده است که 

تروریسم حاکمین به مراتب گسرتده تر و سازمان یافته 

امکانات  افراد،  از  گروههائی  در سطح  تروریسم  از  تر 

عمل کردی دارد. اما این دو نوع تروریسم به هیچ وجه 

مورد پذیرش توده ها ی مردم نبوده و نیستند.

مع الوصف، رضوری است یادآوری کنیم که هر مبارزه 

ای قهرآمیز جدا از توده ها، و از جمله ترور برخی از 

ها  توده  نفرت  مورد  که  حاکمین  حساس  های  ُمهره 

هستند، توسط نیروهای انقالبی مردمی را منی توان با 



صفحە6رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
اساسی  فرق  داد.  توضیح  تروریسم  عملیاتی  برچسب 

این  در  تروریستی  عمل  یک  و  انقالبی  ترور  یک  بین 

بی  مردم  های  توده  هدف  انقالبی  ترور  در  که  است 

در جریان عمل حداقل  تالش می شود  و  نیستند  گناه 

رضر و زیان به مردم عادی برسد و مهره های رسسخت 

به  و  گیرند  قرار  مورد گوشاملی  مهم حاکمین  بعضاً  و 

دشمن رضبه وارد شود. در حالی که در عمل تروریستی 

رضبه ی عمده به مردم بی گناه وارد می آید. لذا بین 

ترور انقالبی و تروریسم از یک سو و مبارزات توده ای 

و مبارزات فردی، فرقه ای یا دولتی که تروریسم مَد نظر 

دارند، از سوی دیگر، باید فرق اساسی قائل شد.

2- تروریسم برای تحقق اهدافش، ایجاد نظمی وحشت 

آفرین و انتقام جویانه را در مَد نظر دارد:

برای  مسلحانه  و  اجتامعی،  سیاسی،  اقتصادی،  مبارزه 

طبقه ای کارگر و توده ها بخشی از زندگی آنها است، 

در  و  اند  بوده  حاکمین  تجاوز  مورد  پیوسته  آنها  زیرا 

شان  گی  برده  اسارت  زنجیرهای  مبارزه چیزی جز  این 

را از دست منی دهند، اما می کوشند تا نظام جدیدی 

از ظلم و ستم. هم چنین در جریان  فارغ  کنند  بنا  را 

فرا  را  سازمانیابی  و  مبارزه  فن  ها  توده  مبارزات،  این 

می گیرند تا قادر به پیشربد مبارزه اصولی و ریشه ای 

و  کهنه  دولتی  ماشین  کردن  داغان  با  با حاکمین شده 

دولتی  ماشین  حاکمین،  زای  خشونت  اما  فرسوده، 

جدیدی بنا نهند که معرف منافع و مصالح عالی 

طبقه ای کارگر و توده های وسیع مردم بوده او از طریق 

مشارکت هر چه بیشرت آنان در قدرت، عماًل زمینه را 

اختالفات و متایزات طبقاتی در  براندازی هرگونه  برای 

کلیه ی عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتامعی، فراهم 

سازد. در این گونه مبارزات هر قدر توده ها ی بیشرتی 

آگاهانه رشکت کنند، به هامن اندازه موفقیت آن بیشرت 

هدف  با  ها  توده  مبارزات  اعتبار  این  به  خواهدشد. 

یا  حفظ  بخاطر  یا  طبقاتی  نابرابری  و  وحشت  ایجاد 

کسب قدرت ناعادالنه، صورت منی گیرد، بلکه با هدف 

براندازی هرگونه خشونت، ارعاب و نابرابری، پیش برده 

میشوند. هدف آنان مخالفت با نظام است نه با فرد یا 

گروهی از افراد!

اما تروریستها به دلیل داشنت روشی مغایر با روش توده 

و  رَعب  با  آنها  کنند.  می  عمل  کورکورانه  طور  به  ها، 

هراس انداخنت در دل توده ها از طریق وحشیانه ترین 

رفتار و ُکشت و ُکشتار می خواهند به اهدافشان برسند!

انقالب  در  نیستند:  فایده  بی  مورد  این  در  مثال  چند 

انقالبی  از آن ما شاهد برخوردهای  بهمن ۱۳۵۷ وپس 

گروههای  تروریستی  برخوردهای  و  سو  یک  از  مردم 

مرتجع و حاکمین از سوی دیگر، بودیم:

در حمله به پادگانها، مردم با رسبازانی که تسلیم شده 

بودند کاری نداشتند، در حالی که گروههای مرتجع در 

هامن زمان به انتقام گیریهای وحشیانه ای از ساواکیها، 

نظامی ها، و پاسبانان، دست میزدند و یا حاکمین پس 

و  مدافع  وکیل  انتخاب  فرصت  حتا  انقالب  پیروزی  از 

دفاع از خود را به عوامل دستگیر شده ی رژیم سابق 

ندادند، حزب الله را ساختند که به قصد هراس افکنی 

به تظاهرات مردم حمله می بردند و یا هزاران زندانی 

سیاسی محکوم شده در دادگاههای فرمایشی خود را نیز 

بدون هیچ دلیلی به جوخه های اعدام سپردند و غیره 

.در کلیه این عملیات سادیستی، خبیثانه و ضد انقالبی 

و لذا تروریستی، هدف حاکمین زهرچشم گرفنت از توده 

ها و ایجاد سکوتی قربستانی بود تا بتوانند به کمک آن 

حاکمیت خونبار خود را تداوم بخشند. 

در حمله ی انتحاری ۱۱ سپتامرب به مرکز تجارت جهانی 

نیز ما شاهد همین گونه عملکرد، توسط  نیویورک  در 

گروه یا گروههای تروریست بودیم که باز هم توده های 

بینش  بر  بنا  گرفتند.تروریسم  هدف  را  مردم  گناه  بی 

رسیدن هرچه رسیع تر به هدف اش و مبارزه با فرد یا 

افراد، به صورتی کور و بی منطق عمل می کند. قصد 

انتقام دارد و نه حل معضلی از معضالت مردم. لذا نه به 

هدفش می رسد و دردی از دردهای مردم را درمان می 

کند. کام اینکه بعد از روزهای هراس انگیز اول و دوم 

حادثه نیویورک، حاکمین آمریکا نیز با هامن منطق کور 

این که در پاسخگویی به حمالت  بیان  با  تروریستی و 

تروریستی اخیر ممکن است افراد بی گناه کشته شوند، 

دست به کار شده اند و تا آن جا که مشهود شده است 

احتامالً مردم بی دفاع افغانستان به زودی باید قربانی 

مجموعه  میان  در  آنها  بشوند.  کور  گیری  انتقام  این 

انگیزه هایشان برای این عملیات نظامی، از جمله می 

و  است  برترین  و  اَبرَقدرت  آمریکا  کنند  ثابت  خواهند 

کسی نباید جرئت حمله به این دژ رسمایه فراملی ها را 

در رس پروراند!

در فلسطین اشغالی نیز که اکنون یک سال است مردم 

ارسائیل  نژادپرست  حاکمین  اشغالگری  علیه  اعرتاض  با 

به کوچه ها ریختند، تروریسم به گونه ای دیگر عمل 

می کند:

هراس  و  رعب  ایجاد  برای  ارسائیل  صهیونیستی  رژیم 

در دل مردم و وادار کردن آنها به سکوت به بهانه ی 

عملیات تروریستی گروههای اسالمی، با هواپیام، توپ، 

تانک و مسلسل های سنگین و سبک مناطق شهر نشین 

فلسطین را زیر رگبار گرفته و هزاران انسان بی گناه را 

ُکشته و زخمی و معلول ساخته است.

با  راهی  هم  بجای  نیز  اسالمی  تروریست  گروههای 

و  شان  روزمره  مبارزات  در  فلسطین  رنجیده  مردم 

افشای چهرەی کریه اشغالگران صهیونیست، با حمالت 

می  قرار  هدف  ارسائیل  گناه  بی  شهروندان  انتحاری، 

امری  ریزند،  می  صهیونیستها  آسیاب  به  آب  و  دهند 

مردم  به حق  پیروی خواستهای  برای  نه  را  زمینه  که 

فلسطین، بلکه برای تجاوزات بیشرت از جانب حاکمین 

ارسائیل، فراهم می سازد.

به دیگر سخن عملیات ارتش ارسائیل در مناطق اشغالی 

گروههای  تروریستی  عملیات  و  مردم  علیه  فلسطین 

اسالمی فلسطینی در ارسائیل، هر دو- با شدت و ضعف 

متفاوت - از یک آبشخور، آب می خورند، با این تفاوت 

تروریسم  به  نهائی  تحلیل  در  اسالمی  تروریسم  که 

پیشربد  رضر  به  و  کند  می  خدمت  ارسائیل  حاکمین 

مبارزات مردم فلسطین متام می شود.

ارتش  علیه  اشغالی  فلسطین  در  ای  توده  مبارزات  اما 

تاثیری در مردم  فراوان، چنان  تفاوت  علیرغم  ارسائیل، 

جهان گذاشته است که رژیم ارسائیل را، بیش از پیش، 

رژیمی منفور و زورگو می شناسند و حقانیتی برای آن 

قائل نیستند.

جهان  در  دیگر  مناطق  در  منونه  صدها  و  مبارزه  این 

نشان داده اند که با خشونت و ترور و رسکوبگری منی 

به  رسیدن  جهت  در  را  خواسته  پا  به  مردم  عزم  توان 

 حقوقشان، از آنان گرفت. "هر کجا ظلم و ستم باشد، 

مقاومت و مبارزه نیز وجود دارد". اگر غیر از این بود 

علیه  ستمدیدگان  مبارزات  از  مشحون  جهان  تاریخ 

باالخره  مبارزات است که  ستمگران منی شد! و همین 

استثامرگران و ستمگران را به زانو در خواهد آورد.

عملکردهای  از  منونه  هزاران  با  نیز  آمریکا  امپریالیسم 

تروریستی نظیر سازمان دادن دهها کودتای نظامی – از 

در  کودتاهای خونین  تا  گرفته  مرداد١٣٣٢   ٢٨ کودتای 

اندونزی و شیلی، از ریخنت مببهای فسفوری و شیمیائی 

بر روی شهروندان بی گناه ویتنام گرفته تا لشکرکشی به 

پاناما و گرانادا، از رسنگون ساخنت هواپیامی مسافربری 

کردن  نابود  تا  گرفته  نفر   ٢٠٠ از  بیش  کشنت  و  ایران 

کارخانه ی شیمیائی و داروسازی در سودان، از حمالت 

بی  مردم  کشنت  و  عراق  شهرهای  به  مکرر  در  مکرر 

است  بهرت  که  اقتصادی  ی  محارصه  تحمیل  و  دفاع 

نیم  از  بیش  رفنت  بین  از  و  بنامیم  اقتصادی  تروریسم 

میلیون کودک در عراق گرفته تا حمله به مردم بی دفاع 

از حکومتهای  از حامیت بی دریغ  کسوو و رصبستان، 

ارتجاعی ترکیه در رسکوب کارگران و ز حمتکشان آن جا 

آزادی طلبانه ی مردم کرد  به خاک و خون کشیدن  و 

اعامل  و  کوبا  به  تجاوزات  تا  گرفته  ترکیه  در کردستان 

تروریسم اقتصادی بر آن کشور و غیره و غیرە بدترین 

منونه را از نظر تروریست بودن و تروریست پروری و 

ایجاد رعب و وحشت در جهان و نیز در داخل آمریکا را 

به معرض منایش گذاشته است.کلیه حاکمین کشورهای 

امر مستثنا  این  از  نیز  یا دست نشانده  امپریالیستی و 

نبوده اند. 

ادامه دارد

به تارنما های اینترنتی حزب 
رنجبران ایران مراجعه کنید و 

نظرات خود را در آنها
 منعکس کنید!

سایت حزب رنجبران
www.ranjbaran.org

سایت آینه روز
www.ayenehrooz.com
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اپوزیسیون بورژوایی رژیم
مدتی است که بطور جدی هم رژیم جمهوری اسالمی و 

هم اپوزیسیون بورژوایی درونی و بیرونی آن به وخامت 

اوضاع اجتامعی پی برده اند و برای برون رفت از این 

بحران و جلوگیری از یک انقالب اجتامعی راه حل های 

نیروهای  این  جمله  از  اند.  گرفته  نظر  در  را  مختلفی 

اپوزیسیون اصالح طلبان داخلی و در خارج مجاهدین و 

سلطنت طلبان و کنگره ملیت های ایران و.... هستند. 

رژیم،  خارجی  و  داخلی  اپوزیسیون  دسته  دو  این  از 

اجتامعی  اصالحات  به  آنکه  از  بیش  طلبان  اصالح 

یا  از حاکمیت و  باشند، نگران حذف خود  نظر داشته 

با اصولگرایان حکومتی هستند.  سهم کمرت در رشاکت 

نصیحت کردن و هشدار دادن با رنگ و لعابی از حمله 

روابط  پرده  در پشت  و  در ظاهر  به رهربان حکومتی 

فامیلی  های  ازدواج  با  و  کردن  را حفظ  گذشته  خوب 

هزار توی فامیل قدرت را گسرتش دادن و خالصه رفیق 

دزد و دوست قافله ماندن از شیوه های کار این آقایان 

اصالح طلب حکومتی است.

برای  اساسا  اما  حکومت  بیرونی  بورژوایی  اپوزیسیون 

تغییرات چشم به مراکز قدرت جهانی بویژه قدرت های 

غربی داشته و وجود خود را نه با دفاع از منافع مردم 

بلکه حضور در محافل باالی قدرت جهان امپریالیستی 

این  در  کند.  می  تعریف  منطقه  مرتجع  کشورهای  و 

از  دیگران  از  طلبان  سلطنت  و  مجاهدین  وضع  میان 

نظر اپوزیسیون بورژوایی برون مرزی رژیم بهرت ولی از 

است.  تر  افتضاح  بنیادین  تغییرات  خواهان  مردم  نظر 

مجاهدین که در زمان تاسیس اش خود را با ترم هایی 

اسالمی  دموکراتیک  و جمهوری  توحیدی  اقتصاد  مانند 

تشکیالتی  رشد  در  داد.  می  توضیح  انقالبی  اسالم  و 

را  خود  مرزهای  مرتب  بطور  قدرت  به  نزدیکی  و  اش 

با زحمتکشان جامعه در عمل و گفتامن روشن کرد. اما 

این گفتامن تا رسکوب مجاهدین و رفنت آنها به خارج از 

کشور فقط ناشی از تفاوت های ایدئولوژیک تلقی می 

شد. مجاهدین برعکس سازمان های انقالبی که در جمع 

به  پرداختند،  خود  از  انتقاد  به  اشتباهاتشان  از  بندی 

توجیه شکست های خود و حمله به نیروهای انقالبی 

و لفاظی های عقب مانده لومپنی دست زدند. گذشت 

زمان نشان داد که این نیرو با جدا شدن از مردم و تنیده 

شدن پیله ای به نام رهربی مسعود رجوی و سپس مریم 

رجوی به دورش سمت خود را رسیدن به قدرت ناشی از 

قدرت های غربی به ویژه امپریالیسم آمریکا و فرانسه 

و تضادشان با رژیم اسالمی تعریف کرده و آماده است 

مجاهدین  اما  بزند.  دست  کاری  هر  به  زمینه  این  در 

حتی از اصالح طلبان هم امروز بی هویت تر و مطرود 

تر هستند. و برای خود هیچ شانسی در گرفنت قدرت از 

رژیم جمهوری اسالمی مگر دریوزگی از امپریالیست ها 

منی بیند. منایش هایٌ  نشست های ساالنه ٌ  و پایگاههای 

به  را  امپریالیست ها  انتخاب  نتوانسته  ارشف.... هنوز 

عنوان یک آلرتناتیو بطرف مجاهدین برگرداند. اما روشن 

است که در عدم توانایی دیگر اپوزیسیون بورژوایی در 

انقالب اجتامعی سازمان مجاهدین  به بحران و  جواب 

که  هستند  مرتجع  و  انقالبی  ضد  نیروی  یک  خلق 

بایستی مورد توجه قرار گیرند. مجاهدین مرتجع ترین 

های  نیرو  را  داعش  مانند  خاورمیانه  اسالمی  نیروهای 

دموکراتیک نامیدند و نشان دادند که برای نزدیکی به 

امپریالیست ها ، خاک پاشیدن به چشم مردم را به جان 

و دل در گرو گرفنت قدرت خواهند گذاشت.

گوناگون  های  طیف  اپوزیسیون  این  بعدی  نیروی 

سلطنت طلبان هستند که بطور عمده دور رضا پهلوی 

ویران  منتظر  و  اند  زده  حلقه  ایران  به  بازگشت  برای 

شدن ایران در جنگی مانند خلیج هستند که با حامیت 

رسبازان سازمان ملل و ارتش های ناتو به همراه کسانی 

مانند پل برومر وارد ایران شوند. شیوه کار این جامعت 

گدایی دائم از آمریکا تحت عنوان کمک به اپوزیسیون 

را  خود  نقش  پهلوی  رضا  است.  دموکراسی  برای  ایران 

طلب  سلطنت  گوناگون  های  طیف  باالی  در  عمال 

های  کردن  هوا  فیل  با  گاهی  از  هر  و  کرده  تعریف 

را  مجاهدین  های  نشست  نقش  دارد  قصد  مضحک 

در نوع دیگری برای امپریالیست ها و طرفداران خود 

بازسازی کند. هنوز مرکب دولت در سایه و فرشگرد و 

جمع  گذار  مدیریت  شورای  و  ایرانیان  مقاومت  جبهه 

و  سابق  نظامیان  و  ثرومتند  ایرانیان  از  ای  عده  کردن 

عنارص حکومتی زمان پدرش و البته با ظاهری دموکرات 

 ٌ به  جدید  گفتار  یک  در  که  است  نشده  و...خشک 

پیامن نوین فیل دیگری هوا می کند تا توجه رسانه ها 

جامعت  این  کند.  جلب  را  خود  به  وابسته  و  خارجی 

هستند  ازکشور  خارج  نیروهای  ترین  لومپن  از  یکی 

و  انداخنت جنگ  براه  و  فحاشی  با  را  مخالفتی  که هر 

اینها به لحاظ اخالقی و رفتاری  دعوا پاسخ می دهند. 

بشدت شباهت به سازمان اطالعات و امنیت زمان شاه 

ساواک دارند. در حقیقت پیامن نوین رضا پهلوی بعد از 

شکست طرح های قبلی که گفته شد، مطرح کردن خود 

در مرکز اپوزیسیون سیاسی است.

کجاست.  اپوزیسیون  بین  در  طلبان  سلطنت  جایگاه 

پهلوی  رضا  آزاد  انتخابات  و  خواهی  دموکراسی  این 

قصد دارد دو نکته را جلو بربد اول اینکه به عنوان رهرب 

بلند کردن  با  اینکه  بشناساند. دوم  را  اپوزیسیون خود 

اسالمی  جمهوری  رژیم  مانند  که  آزاد  انتخابات  پرچم 

مهندسی شده است از موضع طلبکارانه وارد گود شود. 

روشن است این نیروها مراکز سیاسی خود را نه در بین 

توده ها و بلکه راهروهای پارملان ها و اتاق های فکر 

امپریالیستی می بینند.

برنامه مشخص  انداز و داشنت  اما بحران و عدم چشم 

برای تغییرات واقعی در ایران از جانب بورژوازی ایران، 

باعث شده است که آنها هم از روش های بورژوازی در 

قدرت یعنی جمهوری اسالمی استفاده کنند. رضا پهلوی 

همچون مسعود رجوی برای خود بدون دخالت مردمی 

که خواهان قانون و دموکراسی برایشان هستند دولت 

کنند.  می  انتصاب  وکیل  و  وزیر  و  دهند  می  تشکیل 

آخرش هم یک پسوند دموکراسی به آن اضافه می کنند. 

این طنز تلخی است که با خمینی رشوع شد و تا همین 

اکنون توسط اپوزیسیون بورژوایی آن به انحای مختلف 

ادامه یافته است. این رفتار یعنی دولت و رهرب سازی، 

نیروهای  همکاری  با  سیاسی  کامل  کاری  فریب  یک 

امپریالیستی و مرتجع منطقه ای است.

اما از زمان رسنگونی رژیم شاه تغییرات و صف بندی 

برخی  امکان  آمده که  بوجود  های جدیدی در جامعه 

از بازگشت های تاریخی را امکان ناپذیر کرده است از 

جمله همین رفتار و سیاست های عقب مانده بورژوازی 

در اپوزیسیون ایران.

نکته دیگر شدت گرفنت مبارزه طبقاتی نه در شکل رصف 

نیروهای سیاسی بلکه در بطن جامعه و بین نیروهای 

و  کارگری  جنبش  است  شده  باعث  که  است  طبقاتی 

دیگر جنبش های مرتقی اجتامعی به عنوان پیروترین 

جمهوری  علیه  مبارزه  این  رهربی  اجتامعی  نیروهای 

اسالمی در کلیتش را بدست بگیرند. نیروهای بورژوایی 

دریافته اند که دیگر با تکیه اهداف خود قادر به بسیج 

و به دنبال خود کشیدن اکرثیت جامعه یعنی کارگران 

و زحمتکشان نیستند. گردش به سوی امپریالیست ها و 

فریب هایی از نوعٌ  پیامن نوینٌ  رضا پهلوی از این زمینه 

سلطنت  سیاسی  بست  بن  گیرد.  می  نشئت  اجتامعی 

طلبان رضا پهلوی را واداشته است که مانند بند بازان 

دیگری  کردن  فیل هوا  به  روزی  در عرصه سیاسی هر 

طنز  از  ایران  بورژوازی  اپوزیسیون  کار  شود.  متوسل 

برای  به حقارت و اشک متساح ریخنت  تاریخی دوباره، 

مردمی تبدیل شده است که قرار است نردبان ترقی بر 

شانه آنها گذاشته شود.

مهران پیامی 

از نامه های رسیده

درود رفیق جان

این  جهان  مردم  مبارزه سخت  و  تالش  با  که  امیدوارم 

یافت  خواهند  نجات  ازش  سالمتی  به  را  کرونا  دوره 

به  ایران  مردم  چون  برده  سود  کرونا  از  داری  رسمایه 

صورت  تظاهرات  و  خیزش  امسال  بیامری  این  خاطر 

این  از  حکومت  که  رسیدم  نتیجه  این  به  من  نگرفت 

اوضاع سود خوبی برده است اما این آخر خط نیست 

ارتش  ولی  است  ارام  اوضاع  کمی  ایام  این  در  چون 

امید  به  نخواهند نشست  گرسنگان خاموش  بیکاران و 

آن روز که  کارگران پیروز شوند

چه خرب اوضاع کرونا در..... آرام شده؟ در ایران وضعیت 

کرونا خیلی ناراحت کننده شده امروز یکی از دوستان 

علت  به  بود  جوان  که  برادرش  که  زده  زنگ  من  به 

رها  را  کشور  و  مردم  حکومت  این  کرد.  فوت  بیامری 

پیامها  این  من  دارن  پیش  در  بدی  روزگار  مردم  کرده 

را برایت میفرستم که شام از اوضاع داخل با خرب باشی 

چون در این رشایط الزم هست ........

خوردند  فریب  آن زمان  در  ایران  مردم  است  درست 

.اسالم به جز دروغ چیزی دیگری ندارد 

میکنند من  جمع  آشغال  گرسنگی  از  مردم  جان   رفیق 

افرادی را رساغ دارم که برای سیر کردن شکم بچه های 

خود این کار را انجام میدن 

اگر شد مقاله بنویس چون این کار به عنوان یک شغل 

در آمده ،افرادی که از کار اخراج می شوند به این کار 

نان  ای  لقمه  برای  میکنند.  جمع  وپالستیک  کارتن  که 

اجبارا تن در می دهند.

موفق باشی.

علیه شکنجه، علیه اعدام
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خشونت جنسی علیه زنان 

شجریان درگذشت

نظامی  به  اعرتاض  در  استاد شجریان، مردمی  در مرگ 

که بنیاد گذارش موسیقی را با هروئین یکی می دانست  

جواب دندان شکنی دادند: در رسارس ایران و بیرون از 

مخالفان  و  آزادیخواهان  او،  موسیقی  دوستداران  ایران 

آخر  تا  و  ایستاد  که  شجریان  از  قدردانی  در  حاکم 

مقاومت کرد و از شعار " مرگ  بر دیکتاتوری "  که در 

سال ۸۸ جلو دوربین داد، فراتر رفت و با متام فشارهایی 

که روی او گذاشتند هیچگاه رس تعظیم فرود نیاورد. و 

در سمت  ایران  در  دموکراسی  و  آزادی  برای  همچنان 

اکرثیت عظیم توده های ستمدیده  علیه نظام جمهوری 

اسالمی ایستاد. او هم همراه اکرثیت  در روزهای اول 

انقالب به استقبال پیروزی انقالب رفت ولی دیری نپائید 

فقیه  والیت  نظام  از  و  برد  پی  خمینی  خدعه  به  که 

دوری جست.

خانواده  قاطعانه  پشتیبانی  و  خواستش  به   بنا  را  او   

و عاشقانش در مقربه ابوالقاسم  فردوسی، کنار اخوان 

سحر،  مرغان  زیارتگاه  تا  سپرد  خواهند  خاک  به  ثالث 

بهرتی،  فردای  راه  رهروان  و  و هرن  موسیقی  دوستاران 

شود. 

یادش گرامی باد

حزب رنجربان ایران

زنان  بر  جنسی  خشونت  علیه  روز   نوامرب   2۵ روز 

خشونت  نوع  ترین  کهن  از  یکی  که  خشونتی  است. 

های انسانی  علیه زنان است که با شکل گیری جوامع 

طبقاتی شکل سیستامتیک پیدا کرد. امروزه محققین و 

روانشناسان در سطح جهانی ۴ نوع خشونت علیه زنان 

را بر می شامرند که عبارتند از فیزیکی، روانی، اقتصادی 

و جنسی است. اگر در گذشته خشونت در جوامع نیمه 

پیدایش  در  بود،  بقا  تنازع  از  شکلی  انسانی  حیوانی- 

تقسیم کار اجتامعی و متعاقبا بهره کشی و ستمگری، 

در  نصیب شدند.  را  اجتامعی  فرودستی  بیشرتین  زنان 

برخی مقاطع کوتاه تاریخی که جوامع زن ساالر تشکیل 

شد، انسان درجه دومی به نام زن موجود نبود. تا مقطع 

رسمایه داری، زنان همچنان بخشی از مالکیت مردان به 

حساب می آمدند. وقتی رسمایه داری زن را به عنوان 

نه تنها تولید کننده انسان بلکه نیروی کار تولید کننده 

و  تولید  و  کار  بازار  به  ها  خانه  از  داری  رسمایه  کاال 

در کارخانجات و واحدهای تولیدی و خدماتی اجتامعی 

بکار واداشت. قدرت زنان در جوامع بری رو به فزونی 

گذاشت و گرایش به برابری اجتامعی از هر زمانی در 

شد.  تبدیل  اجتامعی  جریان  به  بیشرت  بریت  تاریخ 

تاریخ  اینکه به  از فمنیست ها بدون  متاسفانه بخشی 

نابرابری بین زن و مرد که یکی از پیامدهای آن خشونت 

جنسی توجه کنند، آن را رصفا در چهارچوب جنسیت 

در  نابرابری  این  بردن  بین  از  خواهان  و  کرده  مطرح 

جامعه طبقاتی هستند. البته این روشن است که زنان 

بعلت قدرت اجتامعی کنونی قادر به رسیدن به بسیاری 

این  اما  هستند.  خود  طلبانه  برابری  های  خواست  از 

اجتامعی  نابرابری  موضوع  نهایی  مفهوم حل  به  هنوز 

از  بسیاری  در  مثال  بطور  نیست.  زنان  و  مردان  بین 

امور  در  زنان  حقوق  داری  رسمایه  بزرگ  کشورهای 

اجتامعی بسیار پیرفته تر از حقوق زنان در کشورهای 

پیرامونی و توسعه نیافته است. این حقوق زمینه های 

حقوق زنان در خانواده، اقتصاد و مدیریت و فرهنگ و 

آموزش و پرورش و غیره را در بر می گیرد و بسیار فراتر 

از هر زمان دیگری در تاریخ جامعه بری است.

توضیح خشونت جنسی اگر زنان و فعالین جنبش زنان 

را در امر رهایی به درکی دقیق، علمی نرساند رصفا در 

حیطه یک گفتگو و خشم  به پایان می رسد. به همین 

دلیل برای تغییر وضع موجود اول بایستی وضع زنان در 

جهان کنونی را در عرصه های مختلف شناخت

۱ – اکرث قریب به اتفاق کشورهای جهان به کشورهای 

این به مفهوم قبول  اند ولی  تبدیل شده  رسمایه داری 

حتی حقوق بورژوایی زنان در متامی این جوامع نیست. 

2- نابرابری حقوق اجتامعی با بوجود آمدن تقسیم کار 

و طبقات اجتامعی بصورت سیستامتیک شکل گرفت

در  و  طبقاتی  خشونت  ادامه  جنسی  خشونت   –  ۳

خدمت مالکیت و خدمات صورت می گیرد. 

۵ – رسمایه داری از زن و سکس به عنوان کاال استفاده 

ابزاری می کند.

۴- خشونت جنسی یک رفتار فردی نیست، بلکه ادامه 

یک  مثابه  به  سکس  از  استفاده  و  منافع  و  نگاه  یک 

اهرم است.

زنان در  به  استثامر  و  از ستم  خشونت جنسی بخشی 

جامعه طبقاتی است. در بسیاری از کشورهای بخصوص 

مذهبی بسیاری از رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان یا 

خشونت بحساب منی آید و یا به عنوان حقی از حقوق 

بازخواستی  و  مجازات  هیچ  دارای  تنها  نه  اجتامعی 

بخشی  فرهنگ  به  عادی  امری  عنوان  به  بلکه  نیست 

نیروهای  گیری  قدرت  است.  شده  تبدیل  جامعه  از 

به  جهان  رستارس  در  گذشته  دهه   ۵ تا   ۴ در  مذهبی 

گسرتش خشونت جنسی دامن زده است. هنوز فروش 

زنان ایزدی در بازار برده فروشان داعش از خاطره ها از 

بین نرفته است که از کشته شدن زنان بسیاری بدست 

شوهران، برادران و دیگر بستگان و آشنایان در تقریبا 

انتشار  بیشرتی  اکرث کشورهای جهان هر روزه خربهای 

نظامی  با رشد خشونت ها در درگیری های  یابد.  می 

و بحران های منطقه ای، زنان اولین افرادی هستند که 

مورد تجاوز و دربدری و خشونت های لجام گسیخته 

جنسی قرار می گیرند. 

سازمان بهداشت جهانی در سایت خود در گزارش 2۹ 

جنسی  خشونت  زنان   ٪۳۵ نویسد:  می   20۱۷ نوامرب 

از خشونت های جنسی  اند. یک سوم  تجربه کرده  را 

یا پارترن صورت گرفته. و  توسط شوهر، دوست پر و 

۳۸٪ زنان توسط نزدیکان مردشان کشته شده اند. 

گزارش ادامه می دهد که مقدار خشونت در کشورهای 

و   ٪2۴.۶ غربی  اروپای  کشورهای  در   ٪2۳.2 ثرومتند 

کشورهای مدیرتانه و جنوب رشقی آسیا ۳۷.۷٪ در صد 

است.

یکسان  آمار  این  مختلف  جوامع  و  کشورها  در  البته 

نیست مثال مقدار خشونت در جوامعی مانند افغانستان 

اسکاندیناوی  کشورهای  در  خشونت  از  بیشرت  بسیار 

است. بخاطر آنکه حقوق زنان در این دو جامعه بسیار 

متفاوت است.

بسیاری با استفاده از داده های اطالعاتی در کشورهای 

مختلف جهان در ارتباط با خشونت جنسی علیه زنان 

آنرا موضوعی مردانه و راه حل آن را از طریق زنانه کردن 

سیاست و غیره می دانند. آنها آگاهانه جدایی زنان و 

بریت  کل  رهایی  برای  را  حاکم  سیستم  علیه  مردان 

تبلیغ می کنند. امروزه یکی از پردرآمدترین شغل های 

دنیا جابجایی زنان برای فروش سکس در دیگر کشورها 

و استفاده از فیلم های پورنوگرافی که خشونت جنسی 

را در سطح وسیع دامن می زند، است. 

ناهمگون است. در طبقات  ایران وضع زنان بسیار  در 

ثرومتند سکوالر وضع زنان بهرت از وضع زنان در اقشار 

مذهبی است. قانون اساسی ایران بعلت مذهبی بودن 

آن مملو از قوانین ضد زن است. اما وضع جنبش زنان 

نسبت به درخواست های حاکمیت رژیم مذهبی ایران 

بسیار خوب است. زنان در آموزش و پرورش، همچنین 

انسانی  خدمات  و  دولتی  غیر  خیریه  های  سازمان  در 

آنها  دارند.  را  باالتر  دست  معلامن  و  پرستاران  مانند 

در مدیریت غیر دولتی در سالهای اخیر سهم بیشرتی 

اجتامعی جامعه  فرهنگ  لحاظ  به  اند.  کرده  را کسب 

زنان  به  نسبت  ایران  بر  حاکم  اساسی  قوانین  از  ایران 

و  فرزند  و حضانت  زنه  چند  قوانین  با  و  است  جلوتر 

غیره مخالف هستند. از یک طرف حاکمیت با قوانین 

قرون وسطایی اش و از طرف دیگر مخالفت با خشونت 

غیر  بطور  کودکان  حضانت  همری،  چند  جنسی، 

گیری  سمت  و  سیاسی  و  فرهنگی  چهره  و....  عادالنه 

دولت در برابر اکرثیت مردم را نشان می دهد. در عین 

دامن زده  کارگران سکسی  ازدیاد   به مسئله  فقر  حال 

خشونت  مسئله  در  باید  که  دیگری  مسئله  و  است. 

جنسی مورد توجه قرار گیرد از بین رفنت خانواده توسط 

انسانی  نوین  روابط  بدون جایگزینی  بورژوایی  جامعه 

است. خشونت جنسی ادامه یک سیستم نابرابر طبقاتی 

و انسانی است که با از بین رفنت آن از جامعه رخت بر 

خواهد بست.

ع.غ 

برابری زن و مرد در کلیه حقوق اجتماعی
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بیانیه حزب رنجبران ایران - در سالگرد 
قیام توده ای آبانماه نودوهشت

نهــاد چــپ و دموکــرات در رسارس  از چهــل  بیــش 

ــان ۹۹  ــم آب ــو، در روز چهارده ــراه وهمس ــان، هم جه

بــه پیشــواز ســالگرد قیــام عظیــم تــوده ای آبامنــاه نــود 

ــه  ــن جامع ــه از پائی ــی ک ــد. جنبش ــی رون ــت م وهش

ــت ودر اعــرتاض  ــت، رسارس جامعــه را دربرگرف برخاس

ــه و  ــت فقی ــه امروالی ــن ب ــت بنزی ــردن قیم ــاال ب ــه ب ب

ــد.  ــالم ش ــوه اع ــه ق ــرتک س ــی مش ــم پنهان تصمیی

حــزب رنجــربان ایــران ضمــن پشــتیبانی از ایــن ابتــکار 

ــیانه  ــوب وحش ــردن رسک ــوم ک ــه و محک ــدت طلبان وح

ــه داری حاکــم،  ــامه توســط نظــام اســالمی رسمای ی دی

مرصانــه آزادی فــوری و بــدون قیــد رشط کلیــه دســتگیر 

شــدگان ایــن خیــزش مردمــی و برحــق را خواستاراســت.

ایــن چهــار دهــه بــرای  ایــران در  حــزب رنجــربان 

اتحــادی از کلیــه نیروهــای چــپ ودموکــرات، کارگــران، 

زحمتکشــان، تهیدســتان و ســتمدیدگان کــه اکرثیــت 

عظیــم مــردم مــا را در بــر مــی گیرنــد، بــرای رسنگونــی 

کل نظــام رسمایــه داری جمهــوری اســالمی مبــارزه 

ــن راه  ــود را در ای ــدان خ ــن فرزن ــت و بهرتی ــرده اس ک

ــر ازدســت داده اســت. رضوریســت  ــا براب در جنگــی ن

در ایــن ســالگرد روی دســتاورد گرانبهــای ای آن کــه 

ــن  ــه عالیرتی ــرد را ب ــان زن وم ــارزه جوان ــه مب جــرأت ب

کیفیتــی بــه منصــه ظهــور رســاند و اقتــدار حاکمیــت را 

تــا باالتریــن مقــام در نــزد تــوده هــا فــرو ریخــت تأکیــد 

کنیــم و بــا جمعبنــدی دقیــق درس هــای الزم را بدســت 

ــدون نقــد علمــی ونوســازی دامئــی، رســیدن  ــم. ب آوری

ــت  ــن نیس ــت ممک ــرای پیرف ــت ب ــرات درس ــه نظ ب

ــوری، در  ــه تئ ــل ب ــی از عم ــدی تکامل ــراز رون ــن ام وای

ــذرد.  ــارزه میگ ــخص مب ــط مش ــا رشای ــول ب ــق اص تلفی

جنبــش هــای تــوده ای عظیــم چنــد دهــه اخیــردر 

ســیر تکاملــی خــود، چنــد نکتــه اساســی اســرتا تژیکــی 

هشــتاد  جنبــش  شکســت  انــد.  کــرده  برجســته  را 

وهشــت بــا متــام عظمــت ودوامــش و خواســت رشکــت 

کنندگانــش کــه پرچــم ادامــه مبــارزه را علیــه کل نظــام 

ــاه آمــدن  ــر کوت ــر اث ــد ب ــد کردن جمهــوری اســالمی بلن

رهــربی فــردی آن موســوی و کروبــی در مراحــل تعییــن 

کننــده یــی از پیــروی بــاز ایســتاد و رژیــم جنایتــکار 

والیــت فقیــه تحــت عنــوان حفــظ نظــام هــزاران جــوان 

ــای  ــدان ه ــه زن ــکنجه داد و ب ــت، ش ــرد را کش زن وم

طوالنــی محکــوم کــرد. کمونیســتها و پیــروان جنبــش 

کارگــری همــراه جوانــان پــر شــور رشکــت کننــده درایــن 

جنبــش بــزرگ پــس از رسکــوب خونیــن بویــژه آنهایــی 

کــه پــای در عمــل بودنــد و در زنــدان هــا شــاهد اعــدام 

هــا ی رفقایشــان بودنــد بــه درســتی توانســتند تجربــه 

خیــزش را جمعبنــدی کننــد و بــرای ادامــه آن مســیر را 

روش مناینــد. کار مشــرتک کلیــه زندانیــان سیاســی بویــژه 

نقــش وحــدت طلبانــه شــاهرخ زمانــی در زنــدان زمینــه 

هــای حرکــت هــای بعــدی را چــه از نظــر افــکار و چــه 

ــن درس  ــده ی ای ــی فراهــم ســاخت. چکی از نظــر عمل

گیــری کــه طــی بیانیــه هایــی از درون زنــدان گاهــی بــه 

امضــای جمعــی و گاهــی چنــد نفــری و فــردی بیــرون 

درز مــی کــرد ســه نکتــه اساســی را تأکیــد داشــت. 

یکم 

بــدون یــک تشــکیالت منظــم ومســلح بــه تئــوری 

انقالبــی از کادرهایــی کــه ریشــه در میــان کارگــران 

ــتقل  ــور مس ــه بط ــد، ک ــری دارن ــز کارگ ــز متمرک ومراک

در رشایــط  را  وعلنــی  مخفــی  کار  تلفیــق  توانایــی 

دیکتاتــوری ســهمگین ضــد کمونیســتی ایران بــرای دوام 

بخشــیدن بــه کارســازماندهی بــه مــدت طوالنــی دارنــد، 

منــی تــوان بــه پیــروزی چنیــن جنبــش هایــی اطمینــان 

ــه  ــت ک ــربم ورضوری اس ــٔه م ــه وظیف ــت. در نتیج یاف

کلیــه گرایــش هــای چــپ وکمونیســت براســاس نــکات 

ــاس  ــد و براس ــت جوین ــرتک رشک ــل مش ــرتک درعم مش

ــرای یکــی شــدن در حــزب  اصــول و برنامــه مشــرتک ب

پیــرو انقالبــی پرولتاریایــی بــه عنــوان وظیفــه ای 

ــد.  ــل کار کنن عاج

دوم 

بــدون کارگــران وزحمتکشــان هیــچ جنبــش تــوده 

ای در ایــران کنونــی منــی توانــد بــه پیــروزی رســد. 

چنیــن اســت نتیجــه شکســت جنبــش هشــتاد وهشــت 

رنجــربان  چــاره   “ شــعار  بنابرایــن  هشــت.  نــود  و 

ــه  ــر ب ــار دیگ ــل ب ــت " در عم ــکیالت اس ــدت وتش وح

ــتور کار  ــر در دس ــتی باردیگ ــه درس ــید. و ب ــات رس اثب

نیروهــای چــپ وکمونیســتی قــرار گرفــت و بــه درســتی 

پشــتیبانی از جنبــش هــای کارگــری بــه عنــوان اساســی 

تریــن وظیفــه بــرای آنهــا مطــرح شــد. ایــن جمعبنــدی 

ــکل  ــرث تش ــتیبانی اک ــه پش ــت ک ــی اس ــتاورد بزرگ دس

ــه در  ــت تپ ــران هف ــارزه کارگ ــتی از مب ــای کمونیس ه

همیــن چنــد مــاه گذشــته خــود را نشــان داد. امــا ایــن 

ــد  ــان در دســتور کار اســت و بای ــوز همچن وظیفــه هن

بــا متــام نیــرو بــرای ایجــاد تشــکالت کارگــری و رسارسی 

کــردن آنهــا مبــارزه کــرد. کارگــران وتشــکالت کارگــری، 

اســتخوانبندی هــر جنبــش تــوده ای پیروزمنــد مــی 

باشــند کــه ســتون فقــرات یــک حــزب انقالبــی پیــرو 

ــری اســت. کارگ

سوم

بــدون موتوربــزرگ بارعظیــم رسنگونــی رژیــم رسکوبگــر 

جمهــوری اســالمی غیرممکــن اســت. موتــور بــزرگ 

ــا  ــه باره ــد ک ــردم ان ــم م ــای عظی ــوده ه ــران ت در ای

ــده ا  ــد ش ــی بلن ــم اعرتاض ــای عظی ــش ه ــن جنب در ای

ــی آگاه  ــی، حزب ــتین تاریخ ــربی راس ــود ره ــا نب ــد؛ ام ن

وبــا جهانبینــی انقالبــی کارگــری کــه بــدون رهایــی 

ــته  ــود، نتوانس ــی ش ــا من ــم ره ــودش ه ــت خ کل بری

بــرای  جامعــه  نیروهــای  تریــن  عظیــم  از  اتحــادی 

برانــدازی نظــام رسمایــه داری حاکــم بوجــود آورد. 

ــش  ــا جنب ــد جنبــش هشــتاد وهشــت را ب ــار بای ــن ب ای

نودوهشــت کــه یکــی بــه دنبــال رأی اش بــود ودیگــری 

بــه دنبــال نانــش در هــم براســاس یــک مشــی سیاســی 

عمومــی متحــد کــرد. نــان، کار، آزادی و اداره شــورایی، 

شــعاری کــه کارگــران هفــت تپــه ارائــه دادنــد؛ پرچمــی 

اســت کــه مــی توانــد بیــش از نــود درصــد مــردم ایــران 

ــت در  ــال اس ــد س ــک ص ــور کوچ ــرد. موت ــر بگی را درب

ــه  ــا ب ــزرگ باره ــور ب ــران روشــن شــده اســت و موت ای

راه افتــاده امــا بــه مقصــد نرســیده اســت. امــا دســتاورد 

ــر انقالبــی  ــرای تغیی داشــته و زمینــه هــای اجتامعــی ب

را فراهــم ســاخته اســت. ده هــا تشــکل هــای چــپ و 

کمونیســتی بــا رســانه هــای فعــال تبلیغــی وترویجــی، 

ــان  ــر تعدادش ــه هــرروز ب ــری ک ــا تشــکالت کارگ ده ه

ــی و  ــای صنف ــازمان ه ــا س ــود، ده ه ــی ش ــزوده م اف

دموکراتیــک ،معلامن،دانشــجویان، زنــان، بازنشســتگان، 

ــی  ــای مدن ــزاران نهاده ــتاران، نویســندگان و......ه پرس

ــاری  ــک وی ــا کم ــه ت ــه گرفت ــه ومدرس ــن خان از انجم

ــات ......  ــه حیوان ــت، ب ــط زیس ــه محی ــوع، ب ــه همن ب

موجودنــد و از وضــع کنونــی وبحــران ســاختاری نظــام 

ــی از  ــه گواه ــا هم ــد. اینه ــی ان ــم ناراض ــالمی حاک اس

قــدرت ســازماندهی تــوده هــای پــر تــوان ایــران اســت. 

ــا کردســتان  از آذربایجــان تاخوزســتان، از بلوچســتان ت

ــا بیانلــود  ــا الــربز، از دالهــو ت از کــوه هــای زاگــروس ت

و دماونــد، مردمانشــان دیگــر ایــن رژیــم جمهــوری 

اســالمی را منــی خواهنــد. بایــد بــا متــام نیــرو و براســاس 

یــک مشــی سیاســی عمومــی کــه از اســرتاتژی رسنگونــی 

بــا بدیــل  قــدرت سیاســی حاکــم و جایگزینــی آن 

ــران  ــرزده ای ــه فق ــات جامع ــا خصوصی ــتی ب سوسیالیس

مایــه مــی گیــرد ایــن موتــور بــزرگ را بــه منــزل رســاند.

ــا ســه اصــل اساســی  ــرای حــزب م ــه ی ــن ســه وظیف ای

پرولــرتی، ســه هــدف اســرتاتژیکی مرحلــه انقــالب 

ــن  ــت. ای ــه ایس ــی برنام ــوای اساس ــه محت ــی، س کنون

ســه اصــل افــکار هدایــت کننــده حــزب مــا را امــروزه 

ــد. ــی ده ــکیل م تش

مــردم ایــران بــا رشکــت در اعتصابــات و اعرتاضــات 

ــاه  ــزش آبامن ــژه خی ــن ســال هــا بوی ــم خــود در ای عظی

ــوری  ــم جمه ــدار رژی ــته اقت ــال گذش ــت درس نودوهش

اســالمی را ریختــه انــد و جنــازه اش را بــه خیابــان هــا 

ــه  ــانی وظیف ــی وجانفش ــا قربان ــا ب ــد. آنه ــانده ان کش

تاریخــی خــود را بــه پیــش بــرده انــد. کســی نیســت کــه 

ــه قربســتان بفرســتد. جــای نیروهــای چــپ  ــازه را ب جن

وکمونیســتی، جــای تشــکیالت متحــد ویکــی شــده 

ــوده  ــای ت ــر دری ــک در قع ــپ و دموکراتی ــای چ نیروه

ــت.  ــی اس ای خال
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ــام  ــت.  نظ ــدام اس ــه اع ــی علی ــرب روز جهان ــم اکت ده

جمهــوری اســالمی یکــی از قهارتریــن نظــام هــای 

جهــان در بــکار بــردن ایــن شــیوه آدمکشــی اســت کــه  

مجــازات اعــدام را از هــامن آغــاز حکومتــش بــکار 

گرفتــه اســت. امــروز در ایــران مــوج عظیمــی از مــردم 

ــد و در  ــته ان ــا خاس ــدام بپ ــه اع ــران علی ــواه ای آزادیخ

محکــوم کــردن اعــدام نویــد افــکاری تشــکلهای مســتقل 

کارگــری بــا بیانــی راســتین ضمــن محکــوم کــردن نظــام 

در اعــدام نویــد افــکاری بــه پشــتیبانی از جنبــش  

ــت. ــته  اس ــدام برخاس ــت اع ممنوعی

حــزب رنجــربان ایــران  بهرتیــن فرزنــدان زن و مــرد  

خــود را در دو رژیــم ســلطنتی و والیــت وفقیــه در 

ــک  ــی ش ــت و ب ــت داده اس ــدام از دس ــای اع میدانه

اســتوار در ســمت جنبــش ممنوعیــت اعــدام ایســتاده 

ــه اعــدام خواســت اکرثیــت مــردم اســت.  ــه ب اســت. ن

گرفــنت ایــن حــق تنهــا از طریــق مبــارزه متحد ومتشــکل 

ــت  ــواه بدس ــش و آزادیخ ــای زحمتک ــیعرتین نیروه وس

مــی آیــد.

حزب رنجربان ایران  - نهم اکترب 2020

روز جهانی علیه اعدام است

نقش منصور حکمت.... بقیه از صفحه 
آخر

اکرثیــت عظیــم رای دهنــدگان در بولیــوی بــه یــک 

پلتفــرم انتخاباتــی سوسیالیســتی رای دادنــد. آنهــم 

ــه  ــد ترامــپ منون ــر گــوش دونال ــن زی ــکای التی در آمری

راســتگرای ضــد کمونیســت و چــپ. 

ــر در  ــات اخی ــب انتخاب ــوری منتخ ــس جمه ــه رئی آرس

زمــان وزارتــش بعنــوان وزیــر اقتصــاد بــا موفقیــت یــک 

جنبــش عظیــم تــود ه ای را علیــه فقــر وتهیدســتی در 

ــه مثــر رســاند. ســال هــای اوایــل قــرن ب

او بــه خربگــزاری رویــرتز گفــت از چهــارده ســالگی 

رشوع کــردم بــه خوانــدن آثــار کارل مارکــس و تــا امــروز 

کــه ۵۷ ســامل اســت بــه گفتــه هــای او بــاور دارم. مــن از 

آن زمــان از لحــاظ ایدئولوژیکی در ســمت او ایســتاده ا 

م و بهیچوجــه چنیــن موضعــی را عــوض نخواهــم کــرد.

ــدرت  ــه ق ــته و ب ــال گذش ــس در س ــه مورال ــا علی کودت

رســیدن راســت هــا در بولیــوی ایــن نکتــه را بــه روشــنی 

نشــان داد کــه بیــن سوسیالیســم و بربریــت راه ســومی 

نیســت. ایــن مهمرتیــن نکتــه ای کــه در بولیــوی باعــث 

ــر راه چــپ و سوسیالیســم را  ــار دیگ ــا ب ــوده ه ــد ت ش

انتخــاب کننــد و بــه راســت هــا نــه بگوینــد.

ــک  ــدون  ش ــوی ب ــت در بولی ــک سوسیالیس ــروزی ی پی

ــکای  ــش در حــال رشــد سوسیالیســتی در آمری ــه جنب ب

جنوبــی تاثیــر خواهــد گذاشــت. امــر بــد کویــد نــوزده 

کــه قربانــی هــای زیــادی را از میــان تهیدســتان گرفتــه 

و هنــوز بــر اثــر ورشکســتگی نظــام رسمایــه داری دارد 

مــی گیــرد، امــا تــوده هــا بــا پشــتیبانی از جنبــش چــپ 

و سوسیالیســتی آن را بــه امــر خوبــی تبدیــل مــی کننــد

زنــده بــاد سوسیالیســم درود بــه کارگــران وزحمتکشــان 

و تــوده هــای ســتمدیده بولیــوی 

حزب رنجربان ایران

2۶ اکترب2020

پیروزی گرایش سوسیالیستی در 
بولیوی

ــه  ــاه در جامع ــر ىب گن ــک عاب ــوان ي ــه عن ــن ب ــراى م ب

چنــن انتظــارى ممکــن نيســت، بــه خاطــر اينکــه 

ايــن مــراث تشــکيالىت، ايــن تعهــد ايدئولوژيکــى، ايــن 

آگاهــى طبقــاىت و ايــن رابطــه حــزب و طبقــه بــه همــن 

ســادگى از نســى بــه نســل ديگــر منتقــل منيشــود. مــا 

ــم، در حــاىل  در زندگــى ســياىس خودمــان باقــى ميامني

کــه آن کارگــراىن را کــه بــا آنهــا کار و فعاليــت کرده ايــم، 

مرونــد. و مــا ايــن را در تجربــه زندگى ســياىس خودمان 

ــود کــه در اول مــاه مه هــاى  ــن حــزىب ب ــم. اي مــي بيني

ســنندج دخالــت داشــت، بــا محافــل کارگــرى مختلــف 

کــه راديــو گــوش ميکردنــد، برنامه هــاى حــزب و راديــو 

را توزيــع و تکثــر ميکردنــد، بــه خــارج ســفر ميکردنــد، 

مرتبــط بــود و االن از خودمــان ميپرســيم و ديگــران 

از مــا ميپرســند کــه پــس چــه شــد آن نفــوذى کــه مــا 

داشــتيم؟ جالــب ايــن اســت کــه مــا آن نفــوذ کارگــرى 

و ارتباطهــا را در دل و پــس از رسکوبهــاى خونــن ٣٠ 

خــرداد ٦٠ پيــدا کرديــم، بافــت و پايــه کارگــرى داشــتيم 

ــه  ــت، حوصل ــوم اس ــدند؟ معل ــه ش ــم. چ و االن نداري

همــه رس رفــت، همــه کــه منتظــر منيشــوند تــا انقــالب 

بيايــد و آنهــا را بــا خــودش بــربد. بعــد از مــدىت تصميــم 

ديگــرى در زندگيشــان ميگرنــد و کار ديگــرى ميکننــد و 

يــا اصــال ميگوينــد ايــن کار نتيجــه و فايــده اى نــدارد. 

ــا  ــه در آن دوره ه ــرى ک ــال کارگ ــر و فع ــل کارگ محاف

ــرى  ــد کار ديگ ــه دارن ــنويم ک ــد، االن ميش ــا بودن ــا م ب

ــد. “ ميکنن

موضعــی را کــه در بــاال خواندیــد، موضــع یــک انحــالل 

ــرای  ــه حکمــت ب ــی ک ــام حوادث ــرا مت ــب اســت. زی طل

کارگــران یــک کارخانــه گفــت، بــرای اعضــای یــک 

حــزب نیــز می  توانــد صــادق باشــد: عــده ای بــه حــزب 

ــان  ــی زن ــد، بعض ــال کار می  کنن ــد س ــد، چن رو می  آورن

حزبــی بچــه دار می  شــوند، عــده ای کار حزبــی را کنــار 

ــره.  ــد و غی ــر می رون ــه آخ ــا ب ــی ت ــد و عده ی می گذارن

در ایــن صــورت کار حزبــی را نیــز بایــد کنــار گذاشــت. 

ولــی مــا می  بینیــم کــه عــده ای کــه می  رونــد )کار 

ــی  ــا می  میرنــد( عده ی ــار می گذارنــد و ی ــی را کن حزب

دیگــر می  آینــد و ادامــه می  دهنــد. در جنبــش کارگــری 

هــم همیــن طــور اســت عــده ای کمونیســت می  شــوند. 

ــد  ــه نســل بع ــه ب ــق کمونیســت شــده ها تجرب از طری

ــد، کمونیســت های نســل بعــد کــه  ــدا می  کن انتقــال پی

ــد. و  ــه می دهن ــتند، کار را ادام ــزب هس ــن ح در همی

تــا بــه آخــر.

منصــور حکمــت از ایــن کــه کارگــران مثــل روشــنفکران 

نیســتند کــه بــا اولیــن آژیتاســیون بــه حــزب رو آورنــد و 

در اولیــن شکســت فــرو بریزنــد، از ایــن کــه کارگــران به 

ایــن آســانی دنبــال کســی حلــوا حلــوا منی کننــد، ســخت 

ــش  ــاری برای ــن انتظ ــه چنی ــن ک ــرای ای ــفته و ب ــر آش ب

کرده اســت.  رهــا  را  کارگــر  نیســت، طبقــه  ممکــن 

و بــه آن نــوع از “انقــالب پرولــرتی“ رو آورده کــه 

ــا حزبــش بــدون انتظــار  ــا می  خواهــد ب بــدون پرولتاری

ــا“  ــرای “پرولتاری ــی را ب ــدرت سیاس ــت، ق ــالف وق و ات

کســب کنــد: 

ــراى  ــورژواىئ ب ــزاب ب ــل اح ــم مث ــا ه ــن م ــر اي ــا ب “بن

ــم  ــم ميخواهي ــا ه ــى م ــم، يعن ــز برميداري ــدرت خي ق

قــدرت را بگريــم.2“ 

ــت را در  ــای حکم ــرا کرباه ــل صغ ــود دلی ــال می  ش ح

ســخرنانی افتتاحیــه کنگــره دوم بــه روشــنی درک کــرد: 

۱- تخطئــه تشــکالت چــپ ایــران: گذشــته از مهــر بــی 

ــه ســازمان های چــپ کــه از تکــرار آن بســیار  ــی ب عمل

ــران  ــکال ای ــه مواضــع چــپ رادی ــرد، اگاهان ــذت می  ب ل

را تحریــف می  کنــد: “در نگــرش ســازماىن و فکــرى 

چــپ گفتــه ميشــود کــه هــر وقــت مــا آمــاده شــديم، 

ــدارد.  ــت ن ــن واقعی ــم.“ ای ــدرت را مي گري ــم ق مروي

ــد.  ــن منی اندیش ــپ چنی ــازمان های چ ــک از س ــچ ی هی

پرولتاریــا  شــدن  آمــاده  بــا  کــه  معتقدنــد  عمومــا 

از  بــاال  آگاهــی  )بســیج، متشــکل شــدن و کســب 

ــال  ــن ح ــران( و در عی ــی ای ــی و داخل ــاع بین امللل اوض

ــا و در رأس  ــی، پرولتاری ــط مســاعد جهان پیدایــش رشای

آن حــزب کمونیســت واقعــی و رستــارسی، می بایســت 

نظــام بــورژوازی را درهــم بکوبــد و دیکتاتــوری طبقــه 

خــود را مســتقر ســازد. نــه ایــن کــه حــزب را بــه جــای 

ــاند. ــت بنش دول

ــردن  ــرون ک ــرای بی ــره ب ــفر کنگ ــردن امتس ــاده ک 2- آم

حــزب  انقــالب:  پروســه  از  کارگــر  طبقــه  کامــل 

کمونیســت کارگــری بایــد در مــنت قضایــا باشــد تــا اخبار 

ــد،  ــه برس ــه خلق الل ــانه ها ب ــط رس ــش توس فعالیت های

ــرود در احــزاب سوســیال دموکــرات، شــوراهای  ــد ب بای

شــهرداری ها، آنجائــی کــه آخونــد هســت، ولــی از 

رفــنت در درون طبقــه، ایجــاد شــوراهای علنــی کارگــری، 

ــه کاری  ــرای ادام ــی ب ــی مخف ــلول های حزب ــاد س ایج

جنبــش و بــاال بــردن آکاهــی کارگــران، خــربی نیســت. 

ــه  ــوده اســت ک ــن ب ــرای ای ــن صغــرا کرباهــا ب همــه ای

بگویــد طبقــه کارگــر مــی رود ولــی کمونیســت ها و 

روشــنفکران کمونیســت شــده می  ماننــد.

ــم  ــم ک ــری، ک ــت کارگ ــزب کمونیس ــره دوم ح در کنگ

ــه  ــی طبق ــش تاریخ ــه نق ــد ب ــای معتق ــرتاض کادره اع

منصــور  می  شــود.  بلنــد  ایــران،  انقــالب  در  کارگــر 

حکمــت بــرای آرام کــردن آنهــا ســعی می  کنــد مواضــع 

ــرى  ــزب کارگ ــک ح ــد: “ي ــف کن ــدری تلطی ــود را ق خ

ــت اســت،  ــران در اقلي ــان کارگ ــا وجــود اينکــه در مي ب

کننــده اى،  تعيــن  تاريخــى  لحظــات  در  مي توانــد 

ــد  ــام کن ــد، قي ــران را شــکل بده ــت کارگ ــت اکرثي حرک

ــق  ــن طري ــال از اي ــدارد و اص ــرد و نگه ــدرت را بگ و ق
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ــود“۳. ــت ش ــه اکرثي ــل ب ــود تبدي ميش

ــک  ــود؛ ی ــه می  ش ــت. چگون ــعبده بازیس ــک ش ــن ی ای

عابــر بــی گنــاه کــه کار طوالنــی در بیــن طبقــه کارگــر 

ــد  ــران می  رون ــه کارگ ــت ک ــد اس ــد، و معتق را برمنی تاب

“یــک  در  بتوانــد  می  ماننــد،  خــودش  امثــال  ولــی 

ــه را  ــت طبق ــی“، اکرثی ــده تاریخ ــن کنن ــه ی تعیی لحظ

ــی  ــدرت سیاس ــب ق ــرای کس ــکل و آگاه ب ــیج، متش بس

ایــن یــک شارالتانیســم  منایــد و قــدرت را بگیــرد؟ 

ــی و  ــم علم ــه کمونیس ــی ب ــچ ربط ــت و هی سیاسی س

ــدارد. ــه ن ــه و طبق ــی از جامع ــل دیالکتیک تحلی

ــی  ــه ناش ــی را ک ــد، بحران ــادر نش ــت ق ــور حکم منص

ــه  ــره ب ــتی او در کنگ ــد کمونیس ــع ض ــاذ مواض از اتخ

ــدم  ــن بحــران در ق ــد. ای ــرتل کن ــود، کن ــده ب وجــود آم

اول بــه اســتعفای ده هــا کادر از حــزب کمونیســت 

کارگــری انجامیــد، و در پروســه بعــدی در درون حــزب، 

ــاره  ــت دوب ــد. حکم ــث ش ــددی را باع ــعابات متع انش

بخــش دیگــری از جنبــش کمونیســتی را بــا مواضــع 

ــرد. ــزه ک ــه اش امتی ــی و مرتدان ــوپر ارتجاع س

بــه هــر جهــت خــط مشــی کار پــر رس و صــدا و 

ــری را  ــت کارگ ــزب کمونیس ــده ح ــی مان ــی، باق تبلیغ

بــه علنــی گــری کامــل ســوق داد. در رشایطــی کــه 

رژیــم  بــا  فــرده ای  رابطــه  بین املللــی  بــورژوازی 

خونخــوار جمهــوری اســالمی دارد و هــر اطالعــی را در 

اختیــار آن می گــذارد، علنــی گــری یعنــی دم تیــغ جــالد 

ــی  ــتند. علن ــال هس ــران فع ــه در ای ــی ک دادن مبارزین

گــری یعنــی هامهنــگ شــدن بــا قوانیــن بــورژوازی. بــه 

همیــن جهــت کنگــره ســوم حــزب کمونیســت کارگــری 

ایــران در دامــن بــورژوازی امپریالیســتی بــه طــور علنــی 

برگــزار شــد. 

حــزب  فرهنــگ  از  امپریالیســم،  واژه  دوران  ایــن  از 

کمونیســت کارگــری بــرای مدت هــای مدیــد کــم رنــگ 

شــد، چــون: 

ــود.  ــرو منيش ــا روب ــت م ــا مخالف ــکا ب ــا آمري ــه ب “رابط

موضــع مخالفــت مــا بــه عنــوان يــک جريان کمونيســتى 

و سوسياليســتى ضــد اســالم بــا اينکــه جريانــات اســالمى 

بــا آمريــکا رابطــه دارنــد يــا نــه، جــزو پروبلامتيک هــاى 

مــا نيســت“۴ 

ــه  ــد ک ــاد می  گرای ــه فس ــا ب ــا آنج ــت ت ــپس حکم و س

می  گویــد: 

“مــا همچنــن ارسائيــل را بــه مثابــه ملتــى کــه در اينجــا 

ــاظ  ــه لح ــم. ب ــر ميگري ــت در نظ ــده اس ــا آم ــه دني ب

غــرىب  و  دمکراتيک تــر  مدرن تــر،  ارساييــل  ســياىس، 

ــوىص دارد، وىل  ــاى مخص ــر زندان ه ــت. اگ ــده تر اس ش

امــکان اعــرتاض و انتقــاد هــم در آنجــا هســت. چيــزى 

ــک  ــک حســن و مل ــاى مل ــم در زندانه ــه فکــر منيکن ک

ــود  ــرت منی ش ــن به ــد.“۵ از ای ــته باش ــکان داش ــد ام فه

- منصور حکمت - حزب و قدرت سیاسی -   ۳
سخرنانی در کنگره دوم حزب کمونیست کارگری ایران - ۱۵ 

آوریل ۱۹۹۸

- منصور حکمت - حزب و قدرت سیاسی -   ۴
سخرنانی در کنگره دوم حزب کمونیست کارگری ایران - ۱۵ 

آوریل ۱۹۹۸ 

۵  - منصور حکمت - مصاحبه  منصور حکمت با 

ــد. ــتی ش ــکار صهیونیس ــم جنایت ــره رژی ــاطه گر چه مش

منصــور حکمــت بــرای توجیــه خــط مشــی راســت 

ــبت  ــودش نس ــای خ ــد در رفق ــعی می  کن ــه اش، س روان

ــد. ــرت بیافرین ــپ نف ــه چ ب

ایــن انســانی کــه تــا ایــن انــدازه بــا فریادهــای پرولتاریــا 

پرولتاریــا بــه انحطــاط مــی رود و بــه ارتــداد خــود 

افتخــار می  کنــد، از اوضــاع ایــران آن روزی کــه کنگــره 

می  شــد،  برگــزار  کارگــری  کمونیســت  حــزب  ســوم 

چنیــن ارزیابــی می دهــد: 

و  نيســت  دوام  قابــل  اســالمی[  ]جمهــوری  “اينهــا 

پروســه رفــنت اينهــا رشوع شــده.... آيــا اجــازه ميدهيــم 

ــا  ــار ب ــن ب ــران، اي ــنتى اي ــيون س ــر اپوزيس ــار ديگ يکب

آرايش هــاى جديــد... بيايــد همــن خانــواده را متحدتــر 
ــد؟“۶ کن

حکمــت از اپوزیســیون ســنتی؛ جبــه ملــی، نهصــت 

آزادی، چریک هــای اکرثیــت، ســازمان فدائیــان اقلیــت، 

چــپ  ســازمان های  متــام  و  ایــران  رنجــربان  حــزب 

رادیــکال ایــران را می  فهمــد. و تــا اینجــا پیــش مــی رود 

ــوری  ــا جمه ــه ب ــا هم ــد اینه ــنی می  گوی ــه روش ــه ب ک

اســالمی یــک خانــواده هســتند. بــه عبــارت دیگــر 

او حــزب رنجــربان ایــران و ســازمان اقلیــت و دیگــر 

ــوده و  ــزب ت ــار ح ــکال را در کن ــپ رادی ــازمانهای چ س

ــرار  ــی ق ــه مل ــد جبه ــه مانن ــازمان هائی ب ــت و س اکرثی

می دهــد و همــه را بــا رژیــم  جمهــوری اســالمی 

ــدن قطعــی خــود از چــپ  ــا بری ــد ت ــک کاســه می کن ی

ــورد  ــد او در م ــد. ببینی ــوه ده ــه جل ــکال را موج رادی

ــه  ای  ــق و صادقان ــاد عمی ــران و انتق حــزب رنجــربان ای

ــد:  ــرده اســت، چــه می  گوی ــن حــزب از خــود ک ــه ای ک

“حــزب رنجــربان يــک اطالعيــه داد و گفــت مــا اشــتباه 

کرديــم، بــورژوازى را عمــده کرديــم و پرولتاريــا را 

فرعــى! خلــق را بــا ضــد خلــق عــوىض گرفتيــم! - عــن 

جمــالت خودشــان - پربهــا داديــم بــه ارتــش و کــم بهــا 

ــا  ــه اســالم کــم به ــم ب ــا دادي ــر به ــه مــردم! پ ــم ب دادي

داديــم بــه خواســتهاى مــردم! اشــتباه کرديــم ببخشــيد! 

ــديد  ــاى ش ــرداد و اعدامه ــد از ٣٠ خ ــود بع دوره اى ب

در زندانهــا و حــزب رنجــربان چطــور ميتوانــد از اينــکار 

ــد؟“ ــاع کن ــت دف ــودش در حکوم ــاى خ ــر عموه پ

یــک کمونیســت کــه واقعــا آزادی طبقــه کارگــر از 

اســتثامر و ســتم را خواهان اســت، و دل اش بــرای آزادی 

ــد،  ــه می  طپ ــدگان و آزادیخواهــان جامع ــام ســتم دی مت

ســعی می  کنــد پدیده هــا و عوامــل مثبــت جامعــه بــه 

ــش کمونیســتی را متحــد  ــت در جنب ــل مثب ــژه عوام وی

و متمرکــز کنــد، ســعی می  کنــد همــه جویبارهــای 

پراکنــده را بــه یــک نهــر خروشــان علیــه رژیــم تبدیــل 

ــر در  ــود، اگ ــر کمونیســت ب ــد. منصــور حکمــت اگ کن

صفــوف مــردم جــای داشــت، می  بایســت بــه ایــن 

انتقــاد ســازنده و صادقانــه حــزب رنجــربان ایــران خــوش 

ــرد  ــعی می ک ــد، و س ــحال می  ش ــت، خوش ــد می  گف آم

صفا حائری رسدبیر ایران پرس رسویس - ژانویه ۱۳۹۹ 

۶  - ســخرناىن در معــرىف قطعنامــه، اوضــاع ايــران 
و موقعيــت ويــژه حــزب کمونيســت کارگــرى - کنگــره ســوم 

٢٠٠٠ اکتــرب   ١٤  -

ایــن حرکــت مثبــت دراز کنــد.  بــه ســوی  دســتی 

ــه حــزب رنجــربان را  ــی او همــه اپوزیســیون منجمل ول

ــا  ــد ت ــی می  کن ــالمی معرف ــوری اس ــای جمه پرعموه

بگویــد همــه اخ انــد، از همــه ایــن پــر عموهــا بیــزارم، 

بایــد بــروم خــودم یــک پــر عمــو پیــدا کنــم. و بعــد 

ــد:  ــدا می  کن ــی رود و پی م

“وقتــى مــن دو ســال پيــش بــه يــک روزنامــه در آملــان 

گفتــم بــا پنــج درصــد جامعــه کــه ميشــود ســه ميليــون 

نفــر، مــا قــدرت را ميگريــم، ســلطنت طلب هــا نگفتند 

منيشــود، آمريــکا نگفــت منيشــود، ايــن چپ هــا بودنــد 

کــه گفتنــد منيشــود... بــا ســه ميليــون نفــر ميخواهيــد 

ــدد را  ــن ع ــم اي ــن االن ميخواه ــد؟! م ــدرت را بگري ق

پائــن بيــاورم )خنــده و کــف زدن حضــار(. بنظــر مــن 

ــرا  ــود. چ ــم ميش ــون ه ــک ميلي ــا ي ــون، ب ــا دو ميلي ب

منيشــود؟... وقتــى حکومــت مربوطــه خــودش مناينــده 

يــک اقليــت ناچيــز و ســمبل عقــب ماندگــى و ارتجــاع 

ــر  ــا دو نف ــتاده، ب ــا ايس ــلحه رس پ ــه زور اس ــت و ب اس

ــى  ــد انداخــت. وىل چپ ــش باي ــر بشــود انداخت هــم اگ

کــه مــا داريــم از آن جــدا ميشــويم، قصــد نــدارد کارى 

بکنــد. ميخواهــد بــا رفيــق خــودش حــال بکنــد.“ 

ــا را  ــع چپ ه ــخ موض ــد تاری ــه رون ــم ک ــن بگذری از ای

ــم  ــی رژی ــرای رسنگون ــر ب ــی آن دو نف ــرد، ول ــد ک تأیی

جمهــوری اســالمی پیــدا شــدند. خــود جنــاب حکمــت و 

رضــا پهلــوی وابســته بــه امپریالیســم آمریــکا کــه گفــت 

“می شــود“.

بعــد رضــا پهلــوی ]رضــا شــاه دوم[ را بــه کنگــره علنــی 

خودشــان دعوتــش کردنــد و او بــا نــاز و کرشــمه دعوت 

ــو و  ــر عم ــن پ ــزدی ای ــن نام ــگاه جش ــرد. آن را رد ک

دخــرت عمــو بــه صــورت آکســیون های مشــرتک در 

کانــادا و آمریــکا و میزگردهــای مشــرتک در رســانه های 

ســلطنت طلــب، برگــزار شــد.

و  آئین هــا  نقــد  بــه  مارکــس  کــه  طــور  هــامن 

نفــی  از  و  پرداخــت  فلســفی گذشــته  سیســتم های 

ــت  ــور حکم ــرآورد، منص ــی رسب ــم علم ــا کمونیس آن ه

)ایــن کاریکاتــور تروتســکی( نیــز بــه نفی دســتاوردهای 

کمونیســم علمــی پرداخــت و حکمتیســم )شــکل کــج و 

ــرآورد. چــون مارکــس و  معوجــی از تروتسکیســم( رسب

ــی اندیشــه های پیشــین  ــه لحــاظ نف ــور ب ــن کاریکات ای

کــه  کرده انــد،  قبــول  پرســتان  حکمــت  یکســانند، 

ــت.  ــه اس ــس زمان ــت مارک حکم

صحبت هائــی از جانــب بعضــی جــدا شــدگان بعــد 

ــر  ــری دال ب ــت کارگ ــزب کمونیس ــره دوم از ح از کنگ

ــوش  ــه گ ــل ب ــه ارسائی ــزب ب ــن ح ــی ای ــتگی مال وابس

ــورد  ــم در م ــم. و منی توانی ــن را منی دانی ــا ای ــد. م می  آی

ــن برچســب هائی  ــرا چنی ــم. زی ــن ادعــا قضــاوت کنی ای

ــی  ــد. ول ــل رد می  خواه ــر قاب ــده غی ــع کنن ــل قان دالئ

می  تــوان در مــورد بعضــی از عملکردهــای سیاســی 

نوظهــور حــزب کمونیســت کارگــری بعــد از کنگــره 

ــه بســیاری از  ــا آنجــا ک ــان ت ــرد. در آمل دوم قضــاوت ک

کنگــره  از  بعــد  از  بوده انــد،  شــاهد  کمونیســت ها 

دوم حــزب کمونیســت کارگــری، روابــط بســیار گــرم و 

  Deutschen-Anti حســنه ای بیــن افــراد ایــن حــزب و

ــه  ــته ب ــی وابس ــازمان آملان ــک س ــا = ی ــان ه ــد آمل )ض
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ــا  ــت )و ی ــود داش ــل( وج ــتی ارسائی ــت صهیونیس دول

هنــوز هــم دارد(. در هــر آکســیون ضــد جمهــوری 

ــراد  ــد و اف ــان چــپ برگــزار می  کردن اســالمی کــه ایرانی

ــن  ــز حضــور داشــتند، ای حــزب کمونیســت کارگــری نی

ــوی  ــا جل ــار و ی ــد، کن ــل را می  آورن ــروه پرچــم ارسائی گ

آکســیون می  ایســتادند و عکــس می  گرفتنــد. وقتــی 

ــم  ــدگان خش ــر کنن ــد و تظاه ــرتاض می  ش ــه اع ــم ک ه

خــود را نشــان می  دادنــد و تــالش می  کردنــد آن هــا را از 

تظاهــرات خــود دور کننــد، اعضــای حــزب کمونیســت 

ــل  ــن و Deutschen-Anti، هائ ــن معرتضی ــری بی کارگ

می  شــدند و از آن هــا دفــاع می کردنــد.. ایــن عمــل 

آکســیون های  در  کــه  مردمــی  از  بســیاری  را  کــرد 

ایرانیــان رشکــت کرده انــد، دیده انــد. 

ــه  ــه ب ــت ک ــور حکم ــت. منص ــده اس ــخ گزن ــز تاری طن

قــول خــودش در کردســتان پایــه کارگــری داشــت، 

کارگــران را رهــا کــرد و رفــت اروپــا ولــی کارگــران 

کردســتان ماندنــد و مبــارزه را ادامــه دادنــد. و اکنــون 

ــا  ــن آنه ــبی در بی ــوذ نس ــران نف ــت ای ــزب کمونیس ح

ــتی  ــش کمونیس ــه جنب ــه ب ــز ک ــری نی ــان کارگ دارد. زن

ــط  ــت رشای ــه عل ــده اند، ب ــم ش ــه دار ه ــته و بچ پیوس

ــا  ــاعت در کارخانه ه ــد روزی ۱2 س ــی بای ــخت زندگ س

ــت  ــزب کمونیس ــت ح ــان کمونیس ــی زن ــد. ول کار کنن

کارگــری کــه بچــه دار هــم نشــدند، تحــت رهنمودهــای 

منصــور حکمــت بــه اروپــا فــرار کردنــد و کارگــران زن 

بچــه دار شــده در کارخانه هــا را تنهــا گذاشــتند.

ایــن اســت طنــز تلــخ تاریــخ. هیــچ عاملــی مثــل رونــد 

ــد  ــد. رون ــی آدم هــا را رو منی کن زندگــی حقیقــت درون

ــا  ــا را ب ــی انســان ه ــه ناگفتنی هــای درون ــی، هم زندگ

صــدای بلنــد می  گویــد، همــه اندیشــه هــا را بــا معیــار 

انســان ها را آن طــور کــه  عمــل محــک می  زنــد و 

ــان  ــد نش ــه مایل ان ــور ک ــه آن ط ــد ن ــتند می  منایان هس

ــوند. داده ش

جمعبندی:

چنــد مــاه بعــد از بــه قــدرت رســیدن رژیم رسمایــه داری 

مذهبــی جمهــوری اســالمی، تعقیــب و رسکــوب  جنبــش 

کمونیســتی  و  کارگــری  جنبــش  ویــژه  بــه  انقالبــی 

ــه عقــب نشــینی شــد.  ــور ب ــد. جنبــش مجب آغــاز گردی

پراکندگــی آغــاز گردیــد. اشــتباهات سیاســی و تاکتیکــی 

ــا مســائل  اغلــب ســازمان های کمونیســتی در ارتبــاط ب

حــاد جامعــه، بــه گســرتش پراکندگــی و تعمیــق بحــران 

دامــن زد. تعــدادی از اعضــای ســازمان های کمونیســتی 

ــزه شــدن  از سازمان ها شــان جــدا شــدند و پروســه امتی

ایــن جنبــش شــدت گرفــت. اتحــاد مبــارزان کمونیســت 

بــه صــورت ســازمانی کوچــک و ناشــناخته وارد گود شــد 

ــای  ــه فرمول ه ــرت و ارائ ــرت پرول ــای پرول ــا لفاظی ه و ب

عــام کالســیکرهای مارکسیســت، توانســت بــه ســازمان 

کوملــه کردســتان ایــران نزدیــک شــود و بعضــی از 

اعضــای ســابق ســازمان های کمونیســتی  کادرهــا و 

ــازمان،  ــن دو س ــام ای ــد. از ادغ ــب کن ــود جل ــه خ را ب

ــن حــزب  ــد. ای ــه وجــود آم ــران ب حــزب کمونیســت ای

تروتسکیســتی  تاکتیک هــای  و  سیاســت ها  تحــت 

ســازمان های  اشــتباهات  هــامن  حکمــت  منصــور 

جنبــش کمونیســتی را بــه اشــکال دیگــر در حالــی 

ــاد از  ــه انتق ــازمان ها پروس ــن س ــه ای ــرد ک ــرار میک تک

ــن  ــت ای ــت تح ــزب کمونیس ــد. ح ــود را می گذراندن خ

ــد  ــی می ش ــران الینحل ــار بح ــر روز دچ ــت ها ه سیاس

ــودش و  ــازمان خ ــا س ــت ب ــور حکم ــه منص ــن ک ــا ای ت

ــد کــرد، انشــعاب کــرد و راهــی  تعــدادی اعضــای جدی

خــارج از کشــور شــد. در اروپــا او گام بــه گام بــه طــور 

ــرد.  ــالم ک ــر را اع ــه کارگ ــه طبق ــود ب ــداد خ ــکار ارت آش

ــری  ــت کارگ ــزب کمونیس ــران در ح ــن بح ــن بزرگرتی ای

ــه  ــو و در پروس ــا عض ــتعفای ده ه ــث اس ــه باع ــود ک ب

ــد.   ــن ســازمان گردی ــزه شــدن ای بعــدی انشــعاب و امتی

ســبک کار پــر رس و صــدا، نفــی کامــل متــام بخش هــای 

جنبــش کمونیســتی ایــران و جهــان، تــالش بــرای انهــدام 

متــام ســازمان هــای کمونیســتی، قــرار دادن تروتســکی 

ــن  ــه پائی ــن ب در مقــام یــک کمونیســت و کشــیدن لنی

ــتاوردهای  ــل دس ــه کام ــورژوا، تخطئ ــک ب ــام ی در مق

اتحــاد شــوروی تحــت رهــربی اســتالین و دســتاوردهای 

انقــالب دمکراتیــک و ســپس سوسیالیســتی چیــن تحــت 

رهــربی مائوتســه دون، در پیــش گرفــنت ســبک کار 

تروتسکیســتی ســازمانی در شــکل ایجــاد فراکســیون 

در حــزب کمونیســت، جنبــش کمونیســیت ایــران را 

ــبختانه  ــود. خوش ــی من ــری و پراکندگ ــفته فک ــار آش دچ

پروســه تعمیــق بحــران ایــن ایدئولــوژی و سیاســت ها، 

شکســت کامــل آنهــا و تــالش کمونیســت های راســتین 

ــات موجــود  ــر انحراف ــات و دیگ ــن انحراف در زدودن ای

باعــث انســجام گام بــه گام و مجــدد جنبش کمونیســتی 

گردیــد کــه ایــن پروســه در حــال تعمیــق اســت. 

پایان
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و دارند.البته محارصه چین و منفرد کردن آن دیگر کار 

آسانی نیست و زمین تا آسامن با محارصه و تحریم کوبا 

پولتیک چین، پیرفت  ایران فرق دارد.موقعیت ژئو  و 

علم و صنعت، وسعت رسزمین و عظمت جمعیت آن و 

امروزه میزان تولیدات آن عواملی هستند که کار آمریکا 

را بسیار سخت کرده است. تحلیل گران جهانی از هم 

اکنون شکست آمریکا را در این عهده گیری اسرتاتژیکی 

و  کوید۱۹   بروز  از  امر پس  این  کنند.  بینی می  پیش 

نتایج آن مشکل تر بنظر می رسد. طبق پیش بینی بانک 

بیست  و  دوهزار  سال  همین  در  چین  اقتصاد  جهانی 

چهار درصد رشد خواهد داشت در حالی که آمریکا تا 

حد ۸ درصد منفی خواهد بود. 

ایران پس از انتخابات آمریکا

اسرتاتژی محارصه چین و ایجاد محور ضد چینی که از 

اسرتالیا تا دریای مدیرتانه کشیده شده است طلب می 

کند که ایران در خدمت این اسرتاتژی قرار گیرد.اگر به 

۱2 نکته وزارت امور خارجه آمریکا پس از بیرون رفنت 

آمریکا از برجام توجه کنیم آنچه از حکومت ایران طلب 

می کنند نه رژیم چنج بلکه تغییر سیاست خارجی رژیم 

در  آمریکا  هژمونی  ادامه  به  که  تغییری  است.  حاکم 

آمدن  کار  روی  با  قوی  احتامل  به  کند.  جهان خدمت 

به  اما  هدف  هامن  با  بایدن  آمریکا،  در  ها  دموکرات 

روش دولت اوباما که خودش معاونش بود وفادار می 

ماند. دولت بایدن و مشاورانش روش از درون و با کمک 

جناح پرو آمریکایی داخل نظام جمهوری اسالمی هدف 

تغییر سیاست های رژیم را در پیش خواهد گرفت. پیام 

اخیر رضا پهلوی را در پرتو این اوضاع در حال تغییر در 

تسخیر کاخ سفید باید دید..البته این اسرتاتژی محارصه 

چین از دوران ریاست جمهوری کلیننت طرح ریزی شد و 

اوباما هم آن را دنبال کرد.

بنظر میرسد باید از روش تسخیر دژ از درون را در رابطه 

تکیه  با  را  تغییر  بیشرت  ایران دنبال خواهد کرد ولی  با 

اوباما  ایران هامنند دوران  به نیروهای داخل حکومت 

بایدن  و  ترامپ  میان  تفاوت ها  این  برد.  پیش خواهد 

حتی  و  ایران  حاکمیت  بندی  جناح  در  مستقیم  تاثیر 

اپوزیسیون راست پرو آمریکایی ایرانی در خارج دارد. 

کلید همه درها  که روحانی  است  دلیل  بدین   درست 

تغییر  برای  باید  و  آمریکاست  دست  در  گوید  می  را 

اوضاع ایران به واشنگنت سفر کرد. از رفسنجانی گرفته تا 

خامتی، از احمدی نژاد گرفته تا موسوی و امروز روحانی 

ای،  خامنه  با  مناسباتشان  و  هایشان  تفاوت  متام  با 

در  لیربالیستی  نئو  داری  اقتصاد رسمایه  یک  از  همگی 

رابطه تنگاتنگ با بانک جهانی پیروی کرده اند و درست 

کلید حل مشکالت ایران را در حل درست مناسبات با 

واشنگنت می دیدند و می بینند. نتیجه این سیاست در 

اقتصادی  نظام  کامل  سقوط  و  ویرانی  سال  چهل  این 

بنابراین  است.  بوده  ایران  مدنی  جامعه  حتی  و  ایران 

تضاد بین حاکمیت ایران و آمریکا نه بر رس شیوه اداره 

بر رس  بلکه  آنست  اقتصادی  وروش  وراه  ایران  داخلی 

کشاندن ایران در این حلقه اسرتاتژیک محارصه جهانی 

چین است. اینجاست که پای استقالل ایرا ن بار دیگر به 

میان کشیده شده است. سازش با آمریکا و و زانو زدن 

موضوع  ترین  حاد  به  آمریکا  ی  ها  خواست  برابر  در 

نامه  تفاهم  سناریوی  است.  شده  تبدیل  اختالف  مورد 

شکل  حال  در  که  نوینی  بندی  صف  و  ایران  و  چین 

گیریست نشان میدهد ایران در رس دوراهی قرار گرفته 

است.

که  انگلیسی  ای  روزنامه  یک  در  ای  مقاله  انتشار  با 

وابسته به کارتل های نفتی جهان است در لندن فریاد 

کجایید،  مردم  آی  فریاد  شد.  تر  بلند  چینی  ضد  های 

بیدار شوید که قرارداد ترکمنچای دیگری شش سال پیش 

محرمانه و در خفا با چین بسته شده است. اما این بار 

از مجلس  و  اسالمی  نظام جمهوری  از داخل  این صدا 

شورای اسالمی در صحنه علنی با تائید رئیس مجلس و 

هنگامی که وزیر امور خارجه ایران برای پاسخ به پرسش 

این  بلند شد.« گویی که  های منایندگان حضور داشت 

سناریو را از قبل نوشته بودند.

 به ناگاه طیف وسیعی به دنبال خر دجال براه افتادند. 

چنین  یک  اسالمی  جمهوری  تاریخ  در  بار  اولین  برای 

رئیس مجلس  رژیم، همراه  منایندگان مجلس  از  طیفی 
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با  پاسداران  سپاه  رسکردگان  جنس  از  منتخب  تازه 

شدند  همصدا  کشور  خارج  آمریکایی  پرو  براندازهای 

بود گرد و خاک  ای که شش سال  نامه  تفاهم  علیه  و 

عملکرد  این  پرداختند.  افشاگری  به  مشرتکن  میخورد 

مشرتک با رسو صدای بلند رسانه ای داخل و خارج روبرو 

شعار  و   ۵۷ بهمن  تدارک  و  سیب  درخت  زیر  گشت. 

نظام  درون  های  تضاد  کرد.  می  تداعی  را  باهم  همه 

دوازده  وزیر  نخست  شاه  بود،  گرفته  باال  شاهنشاهی 

ساله اش هویدا را را زندانی کرده بود.در مجلس دست 

به  که  شدند  پیدا  مناینده  چند  امروز  مانند  نشانده، 

طرفداری از خمینی برخاسته بودند.. تظاهرات میلیونی 

کارگران و زحمتکشان و کلیه نیروهای آزادیخواه و ضد 

امپریالیست که ترس و وحشت در دل رسمایه جهانی 

مرتقی  بدیل  دربرابر  داشت  آن  بر  را  آنها  بود  انداخته 

چپ و کارگری بسوی بدیل تراشی اسالمی رسمایه داری 

خمینی روند. توده های مردم با جنایاتی که شاه پس از 

کودتای 2۸ مرداد ۳2 علیه حکومت ملی دکرت مصدق 

مرتکب شده بود، در راهپیامیی عظیم بی اقتدار کردند 

و آنقدر او را زدند که باالخره راضی شد رو به مردم اعالم 

کند پیامتان را شنیدم..اما تاریخ گواه است که دیکتاتور 

ها همیشه دیر دوزاری شان می افتد.دیگر دیر شده بود 

دستگاه های امنیتی آمریکا با خمینی که از زمان های 

ارتباط داشتند تدارک برداشنت شاه را دیده بودند  دور 

و وارد عمل شده بودند. حاال دیگر متام عنارص دست 

نشانده آمریکایی را به کار گرفته که شاه باید برود. شاه 

مقتدر برپا کننده جشن 2۵00 ساله شاهنشاهی ایران را 

به جایی رساندند که دیگرهیچ غلطی منی توانست کند، 

هامنطور که پدرش با آن همه اقتدار رضا شاهی وقتی 

که انگلیس ها به او حکم کردند باید برود هیچ غلطی 

نتوانست کند. تاریخ بار دیگر تکرار شد اما این بار با رس 

تیرت بزرگ اطالعات » شاه رفت ».

 رسو صدای طرفداری از آمریکا و سازش با آمریکا با طرح 

تفاهم نامه 2۵ ساله زمینه ای را بوجود آورد که انسان را 

به یاد گفته کودکانه » تا سه نشه بازی نشه » بیاندازد. 

رسوصدای مجلسیان و بوق کرنای رسانه های آمریکایی 

و انگلیسی و ارسائیلی درباره تفاهم نامه ایران و چین 

و پخش دروغ که چینی ها نیرو نظامی در جنوب ایران 

پیاده کرده اند و جزایر خلیج فارس به چینی ها واگذار 

تحلیگران  و  سیاسی  ناظران  از  بعضی  درستی  به  شده 

 ۵۷ واقعه  در  بیگانگان  نقشه  تکوین  چگونگی  به  را 

کشاند. بخصوص اینکه سال انتخابات در آمریکا بود و 

ترامپ باید فیلی هوا میکرد و در رابطه با ایران پیروزی 

در  سلیامنی  قاسم  کشنت  چون  میداد  نشان  چشمگیر 

الدن  بن  کشنت  با  مقایسه  در  آمریکا  عمومی  افکار 

بود.  نگرفته  چندانی  منره  ترامپ  بسود  اوباما  توسط 

دامنه شکست سیاست فشار حداکرثی  اینکه  بر  عالوه 

هم گسرتش یافته بود. حتی روزنامه واشنگنت ُپست رو 

به کاخ سفید نوشت تحریم ها موثر نیفتاده، مخالفان 

راست خارج کشوری هم راهی به جایی نربده اند و یک 

رهربی منسجم براندازی بوجود نیامده است. پس باید 

رو به جنبش میلیونی کارگری کرد که با هرگونه دخالت 

اما  خواهند.  می  را  ایران  استقالل  و  مخالفند  خارجی 

توانایی تغییر رژیم را دارند. 

 طبق تجربه جهانی در دوران بحران ساختاری رسمایه 

هیئت  و  یابد  می  گسرتش  بیکاری  که  هنگامی  داری 

حاکمه از نفس می افتد و رسمایه داری زیر سوال می 

افراطی  راست  جناح  دامان  به  دست  بورژوازی  رود 

فاشیستی می شود که نه با شعار های واقعی کارگران 

جنبش  شوونیستی  و  نژادپرستانه  های  شعار  با  بلکه 

سوسیالیستی  و  انقالبی  راستین  مسیر  از  را  کارگری 

رسمایه  ساختاری  بحران  از  گرایش  این  کند.  منحرف 

داری 200۸ در اکرث کشورهای رسمایه داری رشد کرده 

است و حتی در بعضی از کشورهای اروپایی از جمله 

لهستان و اتریش و خود ایاالت متحد آمریکا به قدرت 

رسیده است. اکنون ما در ایران با جنین رشایطی روبرو 

هستیم. بحران اقتصادی از رس گذشته است و هر روز 

گردد.  می  عیان  حکومت  فروماندگی  و  ناتوانی  بیشرت 

توده ها ی عظیم مردم در کارخانه ها و در خیابان ها 

باقی  نظام  برای  آبرویی  هیچ  دیگر  خود  اعرتاضات  با 

نگذاشته اند. درست از سال ۸۸ ریزش و جدایی از نظام 

نظام  درون  سیاسی  مخالفان  هیچگاه  ولی  شد  رشوع 

نرفته  نظام جلو  از  بیرون  فعالیت های  در  این حد  تا 

بودند. اما اکنون پا را فراتر گذاشته اند، منایندگان آن ها 

به گله خانم کلیننت وزیر امور خارجه آمریکا در خیزش 

البته  اند.  همکاری  به  حارض  که  دهند  می  پاسخ   ۸۸

ادامه  حامی  همجنس  های  رگه  میان  همصدایی  این 

نظام رسمایه داری چون از لحاظ ماهیت طبقاتی یکی 

هستند طبیعی است و معموال به سازش با جناح همنوع 

طبقاتی خود بیشرت دیده می شود. افشای تفاهم نامه 

کرد.  آشکار  را  امپریالیستی  بدیل  راست  ساله خط   2۵

از  جناحی  میان  سیاسی  متحد  یک خط  که  داد  نشان 

کمونیست  ضد  راست  های  دارودسته  با  حاکمیت 

ترامپیست در خارج موجود است. هامنطور که خمینی 

گفت من طلبه هستم و به قدرت سیاسی چشمی ندارم، 

افرادی هم در همسویی با سیاست های کاخ سفید که 

تنها  است  آماده  ها  زمینه  همه  معتقدند  مشاورانش 

رهربی الزم است؛ دست اندرکارند. پیام اخیر رضا پهلوی 

هم در این راستا است. هیچ جای تعجبی نبود و نیست 

نکته اشرتاک داشته ودارند  اینها روی یک  چه همه ی 

ضد کمونیستند و از موضع ضد کمونیستی متحد اند و 

چنانچه بار دیگر رژیم چنجی هم صورت گیرد هامنطور 

دادند  تعهد  سیا  سازمان  به  خمینی  ی  دسته  دارو  که 

این  که  هم  اینها  ایستاد،  خواهند  ها  کمونیست  علیه 

کنند،  می  افتخار  آمریکا  رسسپردگی  به  آشکارا  روزها 

بدتر عمل نکنند بهرت نخواهند کرد. 

هصدایی رئیس مجلس ایران که وابستگی اش به سپاه 

پاسداران محرز بنظر می رسد،شایعات یک دست شدن 

یک  که  ایران  آینده  انتخابات  در  جمهوری  ریاست 

که  بخشد  تقویت می  را  ُشبه  این  بود  سپاهی خواهد 

می  بدست  خزنده  بشیوه  دارد  سپاه  را  سیاسی  قدرت 

الله  آیت  رسنوشت  باال  نکات  به  توجه  با  حال  گیرد. 

خامنه ای چه خواهد شد؟ این روزها او از همه بیشرت 

ایران هم دیگر نقد  مورد حمله است؟ حتی در داخل 

هامن  سناریوی  آیا  است.  شده  عمومی  ای  خامنه  از 

سیاست دوران تغییر رژیم در سال ۵۷ تکرار خواهد شد.

وظیفه چپ و اهمیت اتخاذ سیاست درست.

چند  این  در  جهان  ای  توده  های  جنبش  کلیه  تاریخ 

دهه نشان میدهد که دست بدست شدن قدرت میان 

منایندگان طبقه رسمایه زیر هر پوششی باشد، نظامی، 

تغییری  هیچگونه  پارملانی  دموکراسی  حتی  و  اسالمی 

گرفت.  نخواهد  صورت  ها  توده  عظیم  اکرثیت  بسود 

تغییرات چه  که  ببینید  را  و سودان  ترکیه، مرص  ایران، 

نتایجی را به بار آورده است. در نتیجه چپ ایران با صد 

سال مبارزه ی طوالنی و سختی که پشت رس گذاشته در 

چنین اوضاعی چگونه باید عمل کند؟

عدم  و  استقالل  استوار  پرچمدار  باید  کمونیستها 

تجاوزگرانه  سیاست  هرگونه  با  باشند  ایران  وابستگی 

قدرت های بزرگ جهانی مبارزه کنند

و  طبقاتی  درست  کشی  خط  با  باید  ها  کمونیست 

سوسیالیستی  برنامه  با  کارگری  راستین  بدیل  انتخاب 

برای نجات ایران به میان توده ها روند، روی آموزش از 

تودها و آموزش به تودها پافشاری کنند واز این طریق 

توده  و  کارگران  شدن  متشکل  وکامل  متام  خدمت  در 

های وسیع مردم ستمدیده و زحمتکشان شوند. تنها از 

این طریق است که کمونیستها قادر می شوند یک حزب 

متحد و یک پارچه بلشویکی در پیوند با جنبش کارگری 

بوجود  ای  توده  و در قلب جنبشهای عملی  در داخل 

آورند. درست آن حلقه زنجیری است که چون بدست 

گرفته شود و محکم بدست گرفته شود بقیه حلقه های 

انقالب کردن به درستی در دست گرفته خواهد شد.

 نجات ایران بحران زده ی امروزکه به لبه پرتگاه رسیده 

ترین  وعظیم  ترین  وسیع  ایجاد  و  اتحاد  امروز  است 

نهادهای  و  اجتامعی  های  جنبش  ای،  توده  نیروهای 

طبقه  راستین  پرچم  زیر  طلب  استقالل  و  آزادیخواه 

براندازی نظام جمهوری اسالمی در دستور  برای  کارگر 

کار است.

که  امپریالیسم  با  سازش  هرگونه  با  باید  کمونیستها 

میان  نتیجه اش دست بدست شدن قدرت سیاسی در 

طبقه رسمایه داری است و در راستای منافع امپریالیسم 

آمریکاست مبارزه کنند.

محسن رضوانی

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.
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 20۱۶ سال  .از  است  بوده  گذشته  سال   ۱0 از  جهانی 

گرسنگی مجددا به کنار گذاشته شده است. این عوامل 

بین  از  مدت  کوتاه  هدف  حالیکه  در  چیست؟  موثر 

بردن گرسنگی تا سال 20۳0 است. روند رشد گرسنگی 

با سیاست ها و  تنها  این هدف نه  نشان می دهد که 

ساختارهای کنونی قابل تحقق نیست، بلکه هدف فوق 

بین  و دول و رشکت های  نیست  واقعی  یک خواست 

این  رفنت  بین  از  خواهان  واقعی  و  جدی  بطور  املللی 

گرسنگی نبوده و فقط شعارش را می دهند.

عوامل بازدارنده در از بین بردن گرسنگی فقط اقتصادی 

نیستند. توجه به این نکته و تغییرات اقتصاد سیاسی از 

با ساختار رسمایه  نهادینه که در تضاد  پایه و بصورتی 

بردن  بین  از  در  اول  قدم  هستند،  املللی  بین  داری 

ابعاد  در  گرسنگی  ابتدایی  حل  برای  هستند:  گرسنگی 

جهانی موارد زیر باید تحقق پیدا کند 

از  املللی  بین  نابرابر  مبادله  بین رفنت  از  و  توقف   – ۱

طریق کاال و ارز 

جهان  کشورهای  همه  اقتصاد  آزادانه  رشد  اجازه   –  2

بدون تحمیل فشار و سمت دهی به آن ) مثال اجبار به 

خرید تسلیحات نظامی و غیره ( 

۳ – حفاظت از محیط زیست و برنامه ریزی برای آن 

بدون توجه به مرزهای سیاسی جهان برای کل کره زمین 

ها جدا  انسان  به رسمیت شناخنت دسرتسی همه   –  ۴

از نژاد و ملیت و غیره به آب سامل، غذای کافی و سامل، 

تنظیم  و  آموزش  و  کار  داشنت  حق  رایگان،  بهداشت 

جمعیت بر اساس احتیاج جوامع 

توقف  و  داخلی  و  ای  منطقه  های  جنگ  توقف   –  ۵

فروش سالح در عرصه بین املللی، انحالل متامی اتحادیه 

های نظامی 

۶ – به رسمیت شناخنت حقوق مساوی بین املللی برای 

متامی کشورهای جهان و از بین بردن حق وتو و برتری 

در سازمان ملل. عدم دخالت در امور دیگر کشورها 

۷ – ممنوعیت تحریم های کاالهای اولیه زندگی انسانی 

از جمله غذا، بهداشت، آموزش و پرورش و.....

که  هستند  معضالتی  ترین  اولیه  باال  موضوعات  البته 

بین  از  تا  گرسنگی  واقعی  کاهش  خدمت  در  بایستی 

نظامی  در  گرسنگی  بردن  بین  از  شوند.  حل  آن  بردن 

که بر پایه سود و بهره کشی شکل یافته است به تغییر 

ساختاری و سیستمی اجتامعی از نظام سیاسی تا دیگر 

عرصه های اجتامعی نیاز دارد. 

 20۱۶ سال  از  که  دهد  می  نشان  املللی  بین  آمارهای 

قیمت مواد اولیه غذایی از حیوانی تا کشاورزی و صنایع 

بطور  اند.  بوده  رشد  در حال  اکرث کشورها  در  وابسته 

مثال گندم آمریکا از 200 دالر به 220 دالر در هر تن 

دالر   ۵۸00 به  دالر   ۵000 تنی  از  گاو  وگوشت  گندم 

رسیده است. این رشد تقریبا 20 در صد در مواد غذایی 

طبقات  درآمدهای  کاهش  عین  در  جهانی،  سطح  در 

سفره  از  را  اولیه  اقالم  از  بسیاری  زحمتکش،  و  کارگر 

آن  بر  عالوه  است.  کرده  حذف  اجتامعی  فرودستان 

تحریم های اقتصادی و جنگ داخلی را هم بایستی در 

نظر داشت. مضافا مشکل ویروس کوید-۱۹ هم باعث 

گرسنگی بیشرت شده است. بهره برداری رسمایه بصورت 

کامال ضد انسانی و ضد اخالقی از همه گیری ویروس 

کرونا که تا به حال به مرگ میلیونها نفر انجامیده است، 

کار مبارزه با گرسنگی را مشکل تر کرده است.

 سیاست گرسنگی اجتامعی باعث شورش های اجتامعی 

شده است که بدون رهربی درست به نتایج فالکت باری 

رسیده است. عراق و سوریه و یمن منونه های خوبی 

است. کشورهای معظم مرتوپل با استفاده از ابزارهای 

اقتصادی و سیاسی علیه کشورهای مخالف باعث بسته 

مخالف  کشورهای  با  املللی  بین  ستدهای  دادو  شدن 

ایجاد  با هدف)  آنرا  و  زده  دست  آنان  های  تحریم  و 

جلو  کور(  های  شورش  طغیان  برای  عمومی  گرسنگی 

می برند. این اهرم در درجه اول کودکان را به گرسنگی 

کشورهای  و  عراق  علیه  که  هایی  تحریم  کشاند.  می 

آفریقایی و کشورهای به قول آمریکا رسکش اجرا شده 

انسانی  ضد  و  وحشتناک  بشدت  نتایج  دارای  است 

و سوریه  یمن  و  عراق  در  میلیونها کودک  است.  بوده 

و فلسطین و برخی از کشورهای آفریقایی یا مردند و 

یا در حال مردن هستند. آمار کودکان ناشی از گرسنگی 

این چنین است،  برنامه جهانی تغذیه  بر اساس سایت 

یک ششم کودکان در کشورهای در حال توسعه حدود 

۱00 میلیون کمبود وزن دارند و یک چهارم کودکان دنیا 

در  کشورهای  از  برخی  در  که  اند  نداشته  کافی  رشد 

سوم  یک  یا  و  رسد  می  سوم هم  یک  به  توسعه  حال 

مرگ و میر کودکان در کشورهای در حال توسعه بعلت 

گرسنگی است.

امر  در  پیرامونی  ویژه  به  مختلف  کشورهای  مقایسه 

گرسنگی نشان می دهد که کشورهایی که بیشرت مورد 

غارت و چپاول و فوق سود امپریالیستی هستند با اینکه 

از منابع طبیعی و انسانی خوبی برخوردارند ولی فقیرتر 

و گرسنگی در آنها بیشرت است. در عین حال کشورهایی 

که بیشرت علیه امپریالیست ها ایستاده اند و یا حکومت 

های دموکرات تر و مردمی داشته اند از گرسنگی کمرت 

و یا کاهش آن روبرو بوده اند. در روسیه بعد از جنگ 

از پیروزی  از انقالب و ویتنام بعد  داخلی و چین بعد 

بر امپریالیسم آمریکا در طی یک پروسه که از سیستم 

رسمایه داری و امپریالیستی آن بریدند گرسنگی و فقر 

به تدریج روبه کاهش گذاشت. آلرتناتیو آنها نه تعدیل 

بلکه  ها  امپریالیست  با  مریز  دار  کج  و  داری  رسمایه 

امروزه  بود.  داری  رسمایه  بجای  سوسیالیسم  نشاندن 

آنچنان بحران رسمایه داری شدید است که کسانی مانند 

بیل گیت ) میلیارد آمریکایی و مدیر سابق مایکروسافت 

( هم به این نتیجه رسیده است که رسمایه داری باعث 

و بانی فقر و گرسنگی و تنها سوسیالیسم نجات دهنده 

است.

ایران

نفوس  کشاورزی،  های  زمین  وسعت  طبیعی،  منابع 

نشان می دهد  ارزی  منابع  جمعیت، وسعت جمعیت 

که ایران یکی از کشورهای بسیار ثرومتند جهان بحساب 

متبادر  خوانندگان  ذهن  به  که  سئوالی  اولین  آید.  می 

می شود این است که : پس چرا در این وسعت گرسنه و 

بیکار در ایران زندگی می کنند و سطح زندگی عمومی 

به این حد پائین است.

مبارزه  در  که  دهد  می  نشان  ایران  مشخص  وضعیت 

با گرسنگی ، بایستی تحریم های اقتصادی از رس مردم 

تبلیغات  برخالف  ها  تحریم  این  زیرا  شود  برداشته 

کشورهای تحریم کننده بطور مستقیم طبقات فرودست 

را به خانه خرابی و گرسنگی می کشاند. گرسنگی یک 

که  اجتامعی است  اهرم سیاسی و یک مصیبت عظیم 

بدون  برخاست.  عاملینش  با  جدی  مقابله  به  بایستی 

افشای جنایات دولت ها و نیروهایی که باعث گرسنگی 

عمومی می شوند منی توان اجازه تامین حداقل زندگی 

تودهها را فراهم منود. 

و  کارگران  راندن  عقب  به  برای  فشاری  اهرم  گرسنگی 

که  است  ای  فزاینده  های  درخواست  از  زحمتکشان 

را  آن  حصول  امکان  بری  جامعه  رشد  و  انبوه  تولید 

فراهم کرده است برای ایجاد گرسنگی راههای مختلف 

از  برند  می  جلوی  داری  رسمایه  معظم  کشورهای  را 

تالش برای ایجاد جنگ تا برپایی دولت های دیکتاتوری 

های عریان و فاشیستی، محارصه اقتصادی، ترغیب برای 

دزدی از بودجه های دولتی و فرار به بانک های غربی 

جوامع،  در  طوالنی  مدت  به  جنگی  وضعیت  ایجاد  و 

سپردن اقتصاد به بخش های خصوصی و از بین بردن 

معیارهای استاندارد در جوامع بری و....

در ایران گرسنگی بر دو مولفه دولت و تحریم ها استوار 

شده است. از یک سو دولتی فاسد و دزد و دروغگو و 

فریبکار و از سوی دیگر تحریم های سنگین امپریالیست 

است  روشن  ایران.  علیه  آمریکا  امپریالیسم  بویژه  ها 

اسالمی  رژیم جمهوری  مجادله  این  اصلی  موضوع  که 

است. رژیمی که در زمان مناسبات عادی با کشورهای 

خارجی هم بسیاری از مردم زحمتکش بویژه در استان 

های مرزی با گرسنگی و فقر عمومی دست و پنجه نرم 

می کردند. گرسنگی در این ابعاد جهانی دارای پاسخی 

جهانی است. بوجود آورندگان آن رسمایه داری جهانی 

و به تبع آن از بین برندگان آن طبقه جهانی کارگر است 

که بطور مستقیم از آن در رنج و عذاب دامئی است.

ع.غ

به تارنما های اینترنتی 
 حزب رنجبران ایران 

مراجعه کنید
سایت حزب رنجبران

www.ranjbaran.org

سایت آینه روز
www.ayenehrooz.com

گرسنگی اهرم سیاسی.... بقیه از صفحه 
آخر
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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 

گرسنگی اهرم سیاسی

برای ایرانی سوسیالیستی و متکی به خود مبارزه کنیم

بحــث چپ هــا بــا شــام ایــن اســت کــه کســب دولــت 

ــا“  ــرای “پرولتاری ــا ب ــور پرولتاری ــدون حض ــا ب پرولتاری

غیــر ممکــن اســت. غیــر از تــالش پرولتاریــای متشــکل 

و آگاه در جهــت کســب قــدرت، هــر حــزب و ســازمانی 

بــه قــدرت دســت یابــد، حتــام مناینــده بــورژوا زیســت. 

حکمــت خیلــی روشــن می  گویــد کــه حــزب کمونیســت 

کارگــری بایــد قــدرت سیاســی را بگیــرد: 

ــايد  ــم و ش ــم بگوي ــن ميخواه ــه م ــه اى ک ــن نکت “اول

کفــر آلــود بــه نظــر برســد ايــن اســت کــه ايــن حــزب 

بــه قــدرت ســياىس نظــر دارد و میخواهــد قــدرت 

ــرد“۱  ــت بگی ــه دس ــياىس را ب س

- منصور حکمت - حزب و قدرت سیاسی -   ۱

را  مارکسیســم  دارد  آگاهانــه  می  کنیــد؟  مالحظــه 

می  گویــد  جهــت  همیــن  بــه  می  افکنــد  دور  بــه 

کــه  می  گویــد  واقــع  در  بگویــم.  کفــر  می  خواهــم 

بــه مارکسیســم مرتــد شــده ام. نســبت 

ــرا  ــه چ ــیم ک ــت می  پرس ــور حکم ــای منص ــال از آق ح

طبقــه کارگــر را از دایــره انقــالب پرولــرتی خــارج کــرده 

ای؟ او جــواب می  دهــد: 

“امــا مــن ميخواهــم اينجــا يــک ســئوال کفرآلــود ديگــر 

مطــرح بکنــم: اگــر ايــن پروســه بيــش از ٢٠ ســال طــول 

ــان  ــازماندهى در مي ــه س ــم ب ــا رشوع کني ــد، و م بکش

سخرنانی در کنگره دوم حزب کمونیست کارگری ایران - ۱۵ 

آوریل ۱۹۹۸

کارگــران مثــال کارگــراىن کــه االن ٢٠ و ٢٢ ســاله هســتند 

و اين هــا را ســازماندهي كنيــم. در ايــن صــورت بعــد از 

١٠ تــا ١٥ ســال يــک عــده از آن هــا بچــه دار مي شــوند، 

ــا از  ــده از آن ه ــک ع ــوند و ي ــض مي ش ــدادى مري تع

ــه  ــم ک ــر مي بيني ــند. در آخ ــی کش ــار م ــياىس کن کار س

بعــد از ايــن ســالها مــا ظاهــرا از يــک طــرف آدم هــا را 

کمونيســت مي کنيــم و از طــرف ديگــر آنهــا بازنشســته 

مي شــوند و از کار ســياىس کناره گــرى مي کننــد.“ 

ــي  ــود در ط ــد: “مي ش ــؤال می  کن ــه س ــد معصومان بع

٥٠ ســال يــک حــزب کمونیســتی در ميــان کارگــران کار 
کنــد و بعــد از ٥٠ ســال بــه قــدرت برســد؟“ و خــودش 

ــد“ ــواب می ده ج

سخنا ن ترامپ و بایدن در کارزار انتخاباتی درباره ایران 

از لحاظ اسرتاتژیکی و هدف نهایی تفاوت های اساسی 

چگونگی  و  تاکتیک  در  هست  تفاوت  آنچه  ندارند 

رسیدن به هدف می باشد. هر دو آنها همراه با متحد 

اصلی شان در منطقه خاورمیانه نتانیاهو نخست وزیر 

ارسائیل نه در پی براندازی نظام رسمایه داری اسالمی در 

ایران بلکه در پی تغییر سیاست های اسرتاتژیک ایران و 

آوردن ایران در چارچوب راهربدی کل اسرتاتژی آمریکا 

در سطح جهانی اند. درست با حرکت از این اسرتاتژیست 

که باید اوضاع حاکمیت ایران را مورد بررسی قرار داد. 

عالوه بر حرکت از دوران تاریخی مبارزه طبقاتی و صف 

باید به سیاست های اسرتاتژیکی قدرت  آرائی طبقاتی 

های بزرگ هم توجه کرد. در اینجا ما از این زاویه به 

تغییرات در حال تکوین ایران نگاه می کنیم.

آرزوهای بلند پروازانه امپراتوری

امور  مجله  در  زوکرمن  مورتیمر   Foreign Affairs

خارجی

بود  آمریکا  قرن  بیستم  قرن  نوشت  مه ۱۹۹۸  ماه  در   

ویکم  بیست  قرن  که  است  فراهم  رشایط  ی  همه  و 

اساس  این  باشد.  آمریکا  قرن  دومین  همچنان  هم 

تک  هژمونی  آمریکاست.  جهانی  سیاست  اسرتاتژی 

جامهیر  اتحاد  فروپاشی  از  پس  که  آمریکا  قدرتی 

شود.چنین  باید حفظ  شد  میر  سوسیالیستی  شوروی 

 « چامسکی  قول  به  یا  پنهان  دولت  اسرتاتژی  است 

زمان  آن  از  اینکه  با   .« امپراتوری  پروازانه  بلند  آرزوی 

تا بحال تغییرات زیادی در وضع اقتصادی جهان دیده 

اخیرا رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت که 

در ایران 20 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند و 

گرسنه هستند. برای خوانندگانی که موضوعات اجتامعی 

دنبال می  را  بویژه وضع معیشتی و زندگی مردم  را و 

کنند. بخوبی می دانند مفهوم 20 میلیون گرسنه از یک 

جمعیت  چهارم  یک  دیگر  زبان  به  میلیونی   ۸۵ کشور 

به درجات اقتصادی بسیار پائین تر از خط فقر سقوط 

کرده اند، یعنی یک فالکت اقتصادی و درمانده. در عین 

حال در این روزها ما با صحنه های دردناکی در شهرها 

نانی  و شهرستانها روبرو هستیم که فقرا در پی خرده 

دنبال  به  ها  اشغال  آوری  جمع  مراکز  و  ها  سطل  در 

تکه نان و یا چیزی برای خوردن هستند. هزاران کودک 

به دنبال تکه کاغذ و پالستیک یا فلزی برای فروش آنها 

فقر  کنند.  می  کار  زندگی،  انسانی  رشایط  بدترین  در 

عمومی آشغالگردی را به امری عادی در جامعه تبدیل 

کرده است. 

 سیاست گرسنگی دادن به کشورها و ملت ها، سیاست 

تغذیه،  جهانی  سازمان  آمار  طبق  بر  نیست.  جدیدی 

نفر  میلیون   ۸2۱ به   20۱۷ سال  در  جهان  گرسنگان 

رسیده است. آمار سازمان تغذیه جهانی نشان می دهد 

که 2.۴ درصد گرسنگان جهان در ایران زندگی می کنند. 

سایت دویچه وله آملان می گوید بر اساس این گزارش 

در سال گذشته )منظور 20۱۷ م.ل(  ۶۸۷،۸ میلیون نفر 

در سطح جهان گرسنگی می کشیده اند که ۱0 میلیون 

بیشرت از 20۱۸ و ۶0 میلیون بیشرت از 20۱۴ است. در 

کشورهای  در  گرسنگان  اکرثیت  جهان  کشورهای  میان 

پیرامونی بویژه در آفریقا، آسیا و آمریکای التین هستند. 

گرسنگی در کشورهای مرتوپل رسمایه داری در مقایسه 

کامال ناچیز است..

سطح  در  گرسنگی  کاهش  باعث  که  مختلفی  عوامل 

را  این اسرتاتژی  نیروهای مرتقی در آمریکا  می شود و 

امپراتوری و  اما هنوز مراکز فکری  اند  برده  زیر سوال 

رهربیت دو حزب سیاسی به این آرزوهای بلند پروازانه 

باور دارند. اما در چگونگی پیشربد این اسرتاتژی با هم 

دنبال می  را  البته چون هدف مشرتکی  دارند.  اختالف 

کشیده  چینی  دیوار  تاکتیکی  اختالفات  این  در  کنند 

جاهایی  در  رسند  می  بهم  جاهایی  در  و  است  نشده 

از هم دور می شوند. اسرتاتژی هر دو جناح حاکمیت 

دولت پنهان محارصه و منفرد کردن چین است. درست 

نیکسون  که  درون  از  تسخیر  سیاست  شکست  بخاطر 

وکیسینجر در رویای خود پرورانده بودند از اواخر دهه 

ی اول قرن بیست ویکم، اسرتاتژی محارصه چین را در 

پیش گرفتند. که هر دو حزب بر رس آن توافق داشتند 


