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چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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اول ماه مه در راه است

اقتصاد و جنگ

صفحه ۵

صفحه٢

صفحه 4

بحران هــا و تقابــات اقتصــادی گذشــته افــزود. 

ــا  ــام آور قیمت ه ــد رسس ــوق رش ــل ف ــه عوام نتیج

ــر  ــا بیش ــورم در تقریب ــی و ت ــقوط ارزش پول و س

کشــورهای جهــان در ســطح اقتصــادی، گرایــش 

ــی در ســطح  ــه میلیتاریســم، فاشیســم، جنگ طلب ب

سیاســی، از بیــن رفــن دســتآوردهای طبقــه کارگــر 

در زمینــه خدمــات اجتامعــی، تامیــن و امنیــت 

ــه  ــی از جمل ــردی و اجتامع ــای ف ــغلی، آزادی ه ش

آزادی تشــکل و ســازماندهی مســتقل در ســطح 

اجتامعــی بــوده اســت. بطــور خاصه بایــد گفت که 

تضــاد بیــن نیروهــای مولــده و مالکیــت خصوصــی 

ابــزار تولیــد تشــدید شــده اســت کــه خــود ناشــی 

ــی و  ــطح جهان ــه در س ــاد کار و رسمای ــد تض از رش

دوران کنونــی اســت. در طــی ۲۰ ســال گذشــته در 

صــف بنــدی سیســتم امپریالیســتی و رسمایــه داری 

اســت کــه  نیرویــی  تنهــا  ایــران  طبقــه کارگــر 

ــرش  ــا گس ــود وب ــازمان دادن خ ــا س ــد ب ــی توان م

ــه  ــم ورسارسی کلی ــاد عظی ــر اتح ــه، ام ــه جانب هم

ــد و  ــن کن ستمکشــان و اســتثامر شــوندگان را تأمی

اوضــاع کنونــی را تغییــر دهــد.

و  تبلیــغ  روز  بــه  را  امســال  مــه  مــاه  اول  روز 

ــم. در کارخانه هــا  ــل کنی ــه تبدی ــن وظیف ــج ای تروی

ــح  ــه را توضی ــاه م ــت روز اول م ــا اهمی و کارگاه ه

دهیــم و رضورت بیــرون آمــدن در چنیــن روزی را 

ــم. ــح کنی ترشی

پرولتــار بــا آگاهــی بــه تکامــل رونــد تاریخــی 

جوامــع بــرشی، امــروز در میــزان جهانــی بــه نیروی 

عظیــم مــادی تغییــر انقالبــی جوامــع تبدیــل شــده 

ــا: ــرا پرولتاری اســت؛ زی

* تنهــا طبقــه ایســت کــه مــی توانــد مســئله 

بیــش از چهــار دهــه اســت کــه حاکــامن جمهــوری 

اســالمی قــول زندگــی بهــری را بــه مــردم مــی 

ــوچ و  ــی پ ــز ادعای ــزی ج ــل چی ــه در عم ــد ک دهن

بیهــوده نبــوده اســت. امســال هــم بــار دیگــر رسان 

قــوم جمــع شــدند و رهــر، ســال نــو را  ســال تولیــد 

ــه  ــل از نوح ــض و طوی ــتگاههای عری ــد و دس نامی

خوانــان و روضــه خوانــان جیــره خــوران والیــت کــه 

ــد  ــی را نشــخوار مــی کردن ــروز حــرف خمین ــا دی ت

ــاد  ــت اقتص ــتند از اهمی ــر میدانس ــاد را خ و اقتص

مقاومتــی و از تولیــد داخلــی دانــش بنیانــی حــرف 

مــی زننــد. از قــرار بــا خفــه کــردن رفســنجانی در 

ــاح  ــت از جن ــردن حکوم ــت ک ــک دس ــتخر و ی اس

ــه  ــد ک ــوه دهن ــن جل ــد  چنی ــان میخواهن اصولگرای

ــی از  ــه از جناح ــام  بلک ــه از کل نظ ــا ن ــی ه خراب

نظــام و آنهــم اصــالح طلبــان بــوده  اســت. مدتــی 

اســت  از درون خــود نظــام کســانی را گامردنــد تــا 

بــا نقــد اقتصــاد نئولیرالیســتی تاکیــد کننــد دوران 

ــرا  ــی ظاه ــبک ایران ــه س ــتی ب ــاد نئولیرالیس اقتص

ــی  ــان رســیده اســت و دوران نظــم حکومت ــه پای ب

ــاس  ــر اس ــم ب ــادی آنه ــزی اقتص ــه ری ــرای برنام ب

تولیــد داخلــی، مســتقل از صــادرات نفــت و حــل 

ــه  ــالب ک ــل انق ــام رشوع شــده اســت. در اوای برج

هنــوز اســالمیان روشــنفکر کراواتــی حــق فعالیــت 

و بحــث و گفتگــو داشــتند بــا شــعار نــه رشقــی و 

نــه غربــی صحبــت از اقتصــاد اســالمی همــراه بــود. 

ــازندگی  ــه رسدار س ــنجانی ب ــای رفس ــه آق ــا اینک ت

ــِو اقتصــاد نئولیرالیســتی را  ــل شــد و طــرح ن تبدی

ــا  ــا آنج ــا ت ــاند و حت ــیعه پوش ــت ش ــاس روحانی لب

رفــت کــه قانــون اساســی خــود ســاخته و پرداختــه 

جمهــوری اســالمی را تغییــر داد تــا بــا بانــک جهانی 

ــو  ــی همس ــه جهان ــتی رسمای ــش نئولیرالیس و گرای

جنــگ در اوکرائیــن و تحریم هــای بــی ســابقه 
ــتی  ــای امپریالیس ــرف دولت ه ــیه از ط ــه روس علی
ــل  ــک طــرف و اعــراض برخــی از محاف غــرب از ی
ــه  ــان و فرانســه علی ــکا و آمل امپریالیســتی در آمری
تحریم هــا، از جنگ هــای پشــت پــرده اقتصــادی 
خــر مــی دهــد کــه روزانــه در فــرای خرهــای 
بشــدت  رسمایــه داری  رســانه های  و  علنــی 
و  گذشــته  ســال  دو  بــه  نگاهــی  دارد،  جریــان 
ــه  ــان داد ک ــا نش ــن و کرون ــران اوکرائی ــدید بح تش
رشکت هــای اســلحه ســازی و داروســازی میلیاردهــا 
ــی را  ــل و پیرامون ــورهای مروپ ــه کش دالر از بودج
بلعیده انــد. و در رقابــت مــرگ و زندگــی بــرای 
مســلط شــدن بــر بازارهــای جدیــد تجــاری، مالــی، 

ــتند.  ــا هس ــول آس ــای غ ــا رسمایه ه ــی ب بانک
رسمایه هــای مالــی جــدا از بدســت گرفــن تجــارت 

صفحه آخرصفحه آخر

به مناسبت پیروزی کارگران 
آمازون )صفحه ۷(

ترزا نوچه: کشتار توسط فاشیسم در تورینو و 
مقاومت کارگران

اول مــاه مــه ) یــازده اردیبهشــت( روز همبســتگی 

جهانــی کارگــران علیــه رسمایــه داری در حالــی فــرا 

ــر  ــه کارگ ــی طبق ــت سیاس ــه وضعی ــد ک ــی  رس م

رشایــط  از  بین املللــی  ســطح  در  و  ایــران  در 

ــا و بیشــر  ــرات کرون ــود. تاثی خاصــی برخــوردار ب

ــی  ــن کشــورهای پیرامون ــروت بی ــاف ث شــدن اخت

و امپریالیســتی، رقابت هــای متمرکــز و فزاینــده 

معظــم  قطب هــای  مختلــف  جناح هــای  بیــن 

ارزهــای  باعــث ســقوط  رسمایــه داری جهانــی، 

لجــام  تــورم  و  اقتصــادی  ضعیــف  کشــورهای 

ــگ  ــده. جن ــی ش ــورهای پیرامون ــیخته در کش گس

اوکرائیــن، تحریــم روســیه و فشــار آمریــکا بــا 

و  پشــتیبانی  در  کشــورها  از  برخــی  همراهــی 

همراهــی بــا ایــن تحریم هــا، جنــگ و بحــران 

اقتصــادی را بــه ســطح بین املللــی کشــید و بــر 

صفحه آخر

کمونیسم علمی برای شناخت 
)صفحه ۸(
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صفحه2

محورهای مبارزاتی.... بقیه از صفحه ١

ــت  ــم سیاس ــت. نئولیرالیس ــی رخ داده اس تغییرات

اقتصــاد رسمایــه داری  کــردن  اقتصــادی جهانــی 

زیــر هژمونــی ابرقــدرت امپریالیســتی آمریکاســت 

کــه همــه فعالیت هــای اقتصــادی جهــان بایــد بــه 

ــی  ــاظ مل ــریت و از لح ــه وال اس ــی، ب ــک جهان بان

ــی  ــین جنگ ــود و ماش ــم ش ــی خت ــه دالر آمریکای ب

ــران  ــد ره ــا خری ــه ت ــا گرفت ــفید – از کودت کاخ س

سیاســی وجنــگ پشــت ایــن سیاســت بــوده و هنوز 

هــم هســت. کلیــه پیامن هــای نظامــی آمریــکا در 

ــادی –  ــتی اقتص ــت نئولرالیس ــن سیاس ــت ای خدم

ــت قــدرت  سیاســی اســت وهدفــش حفــظ موقعی

ــت. ــازع آمریکاس ــی بالمن جهان

بازتــاب  نئولیرالیســتی  سیاســت های  گســرش 

ــان ها در  ــی انس ــری در زندگ ــفناک ت ــق و اس عمی

ــت.  ــورهای جهــان داشــته اس اکــر کش

رقابتــی شــدن اقتصادهــای انحصــاری و حضــور 

مداخلــه  کاهــش  فراملــی،  عظیــم  رشکــت 

دولت هــا، تبلیــغ بــازار آزاد دروغیــن از جملــه 

ــی  ــر ارزش های آنهاســت. هــواداران نئولیرالیســم ب

فردگرایــی،  رشــد  خصوصــی،  مالکیــت  نظیــر 

دیــدگاه جهانــی، ســطحی نگــری، عــدم دخالــت در 

سیاســت، تاکیــد مــی کننــد.

اگــر در گذشــته تــورم عمدتــا در کشــورهای تحــت 

ســلطه و پیرامونــی ناشــی از رسریــز شــدن بحــران 

قدرت هــای معظــم رسمایــه داری بــه کشــورهای 

پیرامونــی بــود ولــی بــا بحــران کنونــی تــورم 

همچــون یــک بحــران عمومــی بــه متامــی کشــورها 

گســرش یافتــه اســت. در متامــی کشــورها، بانک هــا 

بــا رشــد نقدینگــی روبــرو بــوده و قیمت هــا دامئــا 

در حــال افزایــش اســت. در برابــر آن افزایــش 

ــه هیــچ  ــد جامعــه ب حقــوق طبقــات کارگــر و مول

ــی  ــالیانه آن همخوان ــش س ــورم و افزای ــا ت ــه ب وج

نــدارد و افزایــش حقــوق هــای طبقــات فرودســت 

ــه بهــر شــدن  ــا ب ــه تنه ــا رشــد قیمــت ن همــراه ب

وضــع اقتصــادی مــردم اســتثامر شــده و ســتمدیده 

نیانجامیــده اســت بلکــه هــر روز وضــع بدتــر مــی 

شــود. ســن بازنشســتگی در کشــورهای مروپـُـل بــه 

ــا ۶۷  ــتند ت ــور هس ــان مجب ــیده و زحمتکش ۶۷ رس

ــد.  ــه داری کار کنن ــرای رسمای ــه ب ــی وقف ــالگی ب س

برخــی منابــع خــر از رســیدن ســن بازنشســتگی بــه 

ــال دارد. ۶۹ س

ــتی  ــی بایس ــه م ــان ک ــور های جه ــای کش بودجه ه

مســکن  بهداشــت،  پــرورش،  و  آمــوزش  رصف 

نیروهــای  بــر رس  شــود،  اجتامعــی  خدمــات  و 

ــه  ــاله ب ــر س ــده و ه ــز ش ــی متمرک ــی- امنیت نظام

ــدی  ــورت تصاع ــه ص ــا ب ــی دنی ــای نظام بودجه ه

اضافــه می شــود. بودجه هایــی کــه اکــرا خــرج 
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ــا در میدان هــای جنــگ  تســلیحاتی می شــود کــه ی

از بیــن مــی رونــد و یــا در انبارهــا هــر ســاله 

بعلــت رشــد تکنولوژی هــای جدیــد نظامــی دیگــر 

کارآیــی الزم را ندارنــد و اجبــارا بایــد بــا تســلیحات 

جدیــد جایگزیــن شــوند. رشــد بودجه هــای نظامــی 

ــی و  ــای عمران ــرح ه ــو ط ــا لغ ــر و ی ــث تاخی باع

خدماتــی کشــورها می شــود. رونــد فــوق عمــال 

باعــث کاهــش ثــروت عمومــی جامعــه و فقــر 

عمومــی بویــژه فقــردر طبقــات کارگــر و زحمتکــش 

و مزدبگیــر جامعــه می شــود.

قدرت گیــری  فــوق  وضعیــت  از  ناشــی 

در  فاشیســتی  و  راســت  بشــدت  حکومت هــای 

دســتور رسمایــه داری قــرار گرفتــه اســت. بخش های 

مختلــف رسمایــه داری بــا متامــی تضادهایــی کــه در 

ــه و  ــود رسمای ــن س ــر رس تامی ــد، ب ــود دارن ذات خ

بهــره کشــی هرچــه بیشــر از کارگران و زحمتکشــان 

جهــان متحــد هســتند. ایــن نشــان مــی دهــد کــه 

طبقــه رسمایــه دار در ســطح جهانــی علیــه تغییــرات 

متحــد  اســاس  از  استثامر شــوندگان  نفــع  بــه 

هســتند. آن نیرویــی کــه در مبــارزات علیــه طبقات 

امکانــات  از  انــدازه طبقــه رسمایــه دار  بــه  دارا 

مالــی و تبلیغاتــی و نظامــی برخــوردار نیســت 

کارگــران جهــان هســتند کــه در زیــر رسکــوب اکــر 

حکومت هــای جهــان رسمایــه داری هســتند. طبقــه 

ــد و  ــود را ندارن ــتقل خ ــکالت مس ــق تش ــر ح کارگ

یــا تشــکیالت هایی کــه سالهاســت بــه صــورت 

ــه متــام  ــد اکــرا و ن ــه و ســندیکاها موجودن اتحادی

آنهــا اتحادیه هــا و ســندیکاهای زردی هســتند کــه 

ــتند. ــری هس ــات کارگ ــده اعراض ــز کنن ــر ترم بیش

ــانه ای  ــرگ آور رس ــکوت م ــال س ــته س ــال گذش س

داخلــی و خارجــی رسمایــه داری راجــع بــه مبــارزات 

در همــه جوامــع  مــردم  توده هــای  و  کارگــران 

و  امپریالیســتی  حکومت هــای  علیــه  انســانی 

ــه  ــتثامر، علی ــتم و اس ــه س ــی، علی ــع پیرامون مرتج

بین املللــی،  شــده  شــناخته  حقــوق  و  جنــگ 

بــود. رســانه های انگشــت شــامری از میلیون هــا 

ــری  ــد خ ــا ریختن ــه خیابان ه ــه ب ــدی ک ــر هن کارگ

پخــش کردنــد. صــدای کارگــران بنگالدشــی شــنیده 

ــال  ــا دنب ــه ج ــه داری هم ــی رسمای ــد. دموکراس نش

ــابقات  ــده در مس ــپزهای برن ــر، آش ــدگان به خوانن

و.... بودنــد. اشــک های یــک کــودک کــه گــم شــده 

بــود هــزاران بــار شــنیده شــد ولــی اشــک های 

هــزاران کــودک پناهنــده و فراریــان از جنــگ و 

ویرانــی خانه هــا ناشــی از ســیل های ویرانگــر غیــر 

طبیعــی دیــده نشــدند. میدیــای مــزد بگیــر وقاحت 

را تــا رس حــد امــکان بــه منایــش گذاشــت. صــدای 

کارگــران در مرکــز شــهرهای بــزرگ کــه فریاد خشــم 

خــود را علیــه تصویــب قوانیــن ظاملانــه بلنــد کــرده 

بودنــد، رســانه ای نشــد. سانســور علیــه نیــروی کار 

توســط رسمایــه داری بطــرز وســیعی بــا فریاد هــای 

دموکراســی خواهــی و حقــوق بــرش تشــدید شــد. 

ــات و  ــرات و اعتصاب ــزاران تظاه ــم ه ــه کنی خالص

میلیون هــا تحصــن هیــچ بازتابــی پیــدا نکردنــد 

ــد و  ــا خشــمگین و خشــن بودن بخاطــر اینکــه آنه

شعارهایشــان بــرای رسمایــه داری خطرنــاک. کرونــا 

ــه ای شــد کــه متامــی مکان هــای تجمــع حتــی  بهان

مــردم عــادی هــم تعطیــل شــوند، تــا هیــچ تجمعــی 

ــروی  ــی نی ــن اوضــاع کــه رهای ــرد. در ای شــکل نگی

کارگــران متامــی برشیــت را از قیــد و بندهــای 

نجــات  اســتثامرگرانه و ســتمگرانه رسمایــه داری 

خواهــد داد، طبقــه کارگــر راهــی نــه چنــدان آســان 

ــود دارد. ــر خ ــنی را در براب ــی روش ول

ــر ۱۵  ــه کارگ ــک طبق ــا ی ــران ب ــه ای ــروز جامع ام

میلیــون   ۶۰ خانواده هایشــان  بــا  کــه  میلیونــی 

از جمعیــت ۸۵ میلیــون نفــری ایــران را شــامل 

ــه  ــران ب ــه ای ــه جامع ــن طبق ــی شــوند و بزرگری م

ــا توجــه بــه رسکــوب دولت هــای  شــامر مــی رود. ب

رسمایــه داری در ایــران و از بیــن بــردن تشــکل های 

مســتقل در جامعــه در حــال حــارض بــا توجــه بــه 

اوضــاع کنونــی ایجــاد تشــکل های صنفــی سیاســی 

مســتقل کارگــری و رشــد و گســرش و بســط آنهــا 

ــا بخش هــای  یکــی از اولویت هــا و متحــد شــدن ب

دیگــر تشــکالت کارگــری و زحمتکشــان جامعــه 

اســت.

در ایــن راســتا: طبقــه کارگــر وظیفــه خــود را ایجــاد 

ــورژوازی  ــد ب ــه بتوان ــزاری ک ــت گیری آن اب و بدس

ــه  ــی از طبق ــیده و بخش ــر کش ــه زی ــدرت ب را از ق

کارگــر جهانــی را از قیــد ســتم و اســتثامر آزاد کنــد، 

همیشــه مطــرح و رضورت آنــرا برجســته کــرده 

ــزء  ــه ج ــت ب ــز نیس ــچ چی ــزار هی ــن اب ــت. ای اس

حــزب کمونیســت کــه با متشــکل کــردن کارگــران و 

زحمتکشــان و بســیج کــردن اکریــت جامعــه قــادر 

ــوری  ــی دیکتات ــالب سوسیالیســتی و برپائ بــه انق

پرولتاریــا اســت، منــی باشــد. در جهــان کنونــی فقط 

ــی  ــیال دمکراس ــد کمونیســت و سوس ــای ض نیروه

ــه  ــتی و ب ــزاب کمونیس ــود اح ــه وج ــی، علی اروپای

ــارزه می کننــد. پرچــم  ــا مب قــدرت رســیدن پرولتاری

آنهــا رصفــا مبــارزه بــرای دمکراســی و حقــوق بــرش 

بــدون هیــچ تقابــل اجتامعــی بــا حاکمیــن جامعــه 

اســت. آنهــا مبلــغ صلــح طبقاتــی و عــدم خشــونت 

هســتند در حالیکــه وقتــی خــود بــه تقابــالت 

طبقاتــی وارد شــده اند بدتریــن نــوع شــکنجه و 

زنــدان و کشــتارهای بــزرگ را بــراه انداخته انــد. 

ــه  ــن وظیف ــت ها ای ــر و کمونیس ــه کارگ ــرای طبق ب

منــی توانــد تــا ابــد بــه عنــوان وظیفــه باقــی مبانــد، 

ــت،  ــی نشــان از گســرش رقاب ــروز جهان ــط ام رشای

اســتثامر و ســتم بیشــر بــر کارگــران و مزدبگیــران 

و جنگ هــای بیــن گروههــای معظــم رسمایــه داری 

داشــته و طبقــه کارگــر فقــط بــا داشــن آمادگــی و 
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برنامــه ای منســجم مــی توانــد جلــوی فشــار بیشــر 

رسمایــه داری بــه خــود، گســرش جنــگ و درگیــری 

ــرد.  و ویرانــی جوامــع را بگی

ــن و  ــوان عالی تری ــه عن ــت ب ــزب کمونیس ــا ح تنه

ــه وســیع  ــا پای ــن تشــکل طبقــه کارگــر و ب آگاه تری

اجتامعــی کــه آلرناتیــو روشــن سوسیالیســتی و نــه 

ــران و  ــی کارگ ــت رهای ــوی را در خدم ــر آلرناتی ه

زحمتکشــان و علیــه رسمایــه داری مطــرح می کنــد، 

قــادر خواهــد بــود کــه دنیایــی بــا معیارهــای 

ــتثامر  ــتم و اس ــه در آن از س ــی ک ــن و طبقات روش

خــری نخواهــد بــود ســازماندهی کنــد. ایجــاد 

ــت ها و  ــرم کمونیس ــه م ــت وظیف ــزب کمونیس ح

ــه  ــد ب ــی توان ــه م ــت ک ــر اس ــه کارگ ــن طبق فعالی

نتایــج درســت تاریخــی بــه نفــع طبقــه کارگــر 

ــد.  بیانجام

 دومیــن وظیفــه مهــم بالواســطه، رسنگونــی رژیــم 

ــم  ــی رژی ــرای رسنگون ــت. ب ــالمی اس ــوری اس جمه

جمهــوری اســالمی، متحــد شــدن کمونیســت ها، 

ایجــاد  بــه  کمــک  و  کارگــر  طبقــه  بــا  پیونــد 

از اهــم وظایــف  تــوده ای  ســازمان های مرقــی 

ــان  ــی نش ــه تاریخ ــت. تجرب ــی اس ــخص کنون مش

ــورژوازی  داده اســت کــه جناح هــای اپوزیســیون ب

ایــران کــه در طــی ۱۰۰ســال گذشــته ســعی کرده اند 

قــدرت را بگیرنــد، همگــی بــا شکســت در تغییــرات 

اساســی بــه نفــع ســتمدیدگان و اســتثامر شــوندگان 

روبــرو شــده اند. بــورژوازی و خــرده بــورژوازی در 

اپوزیســیون چندیــن بــار یــا بــه قــدرت رســیده اند 

و یــا رشیــک قــدرت سیاســی بوده انــد، امــا همگــی 

دیکتاتوری هــای  رســیده اند،  قــدرت  بــه  وقتــی 

ســیاه فاشیســتی دیگــری را علیــه مــردم رقــم 

زده انــد. آنهــا دیگــر هیــچ شانســی بــرای بــه قــدرت 

رســیدن نداشــته و فقــط بــا پشــتیبانی رسمایه هــای 

بــزرگ جهانــی امــکان بازگشــت بــه صحنــه قــدرت 

ــات  ــن امکان ــی طبقــه کارگــر از کمری ــد. ول را دارن

مالــی و اقتصــادی و نظامــی برخــوردار نیســت 

ــان  ــود و زحمتکش ــه خ ــم طبق ــدرت عظی ــا از ق ام

جامعــه بــه مثابــه عظیم تریــن نیروهــای خواســتار 

تغییــر کــه اکریــت جامعــه هســتند، برخــوردار 

اســت. بطــور مثــال از چنــد دهــه گذشــته کــه 

شــعار برابــری زن و مــرد توســط کمونیســت ها در 

جامعــه مطــرح شــده اســت جمهــوری اســالمی بــا 

متامــی نیروهــای رسکوبگــرش و منابــع مالــی کــه در 

تقابــل فکــری و اقتصــادی علیــه ایــن شــعار هزینــه 

کــرده اســت، قــادر بــه بســن دهــان زنــان و مــردان 

نشــده اســت. ایــن وضعیــت نشــان از آن دارد؛ 

ــه  ــکال کمونیســت ها و طبق ــی شــعارهای رادی وقت

کارگــر بــه شــعار توده هــا تبدیــل شــود، هیــچ 

ــری از آن نیســت. طبقــه  ــه جلوگی ــادر ب ــی ق نیروی

ــا  ــم توده ه ــروی عظی ــت ها از نی ــر و کمونیس کارگ

برخــوردار هســتند، امــا پراکندگــی اجــازه اســتفاده 

از ایــن نیــروی عظیــم را مســدود کــرده اســت. 

بــه همیــن ســبب متحــد شــدن کمونیســت ها 

و فعالیــن کارگــری وظیفــه ای کــه مســتقیام در 

ــود. ــر خواهــد ب ــه کارگ خدمــت طبق

 در ۱۷۰ ســال گذشــته طبقــه کارگــر جهــان نقــش 

برجســته و مثبتــی در تغییــر دنیــای کنونــی ایفــاء 

ــی  ــداز نوین ــم ان ــر چش ــه کارگ ــت. طبق ــرده اس ک

ــام  ــت. پی ــوده اس ــی گش ــت مرق ــه روی برشی را ب

ــی  ــام رهای ــن، پی ــژه در روســیه و چی ــات بوی انقالب

از ســلطه و اســتثامر و ســتم بــوده و هســت. 

وظیفــه ای  مثابــه  بــه  نقــش  ایــن  همچنــان 

تاریخــی بــرای ســاخن دنیــای نویــن سوسیالیســتی 

ــش  ــر در بی ــه کارگ ــت. طبق ــران اس ــردوش کارگ ب

ــا و  ــچ وخم ه ــارزه از پی ــال مب ــاد س از صــد و هفت

ســختی های زیــادی عبــور کــرده اســت و امــروز بــا 

تجربه تــر قــادر اســت کــه تجربیــات انقــالب را بــه 

نحــو بهــری در تغییــر دنیــای کنونــی بــکار بگیــرد. 

حــال بــا هــر چــه بیشــر جهانــی شــدن و تنگاتنگــی 

ــه ای  ــه طبق ــه مثاب ــم ب ــر ه ــه کارگ ــه، طبق رسمای

ــج  ــری رن ــیونال پرول ــک انرناس ــدم ی ــی از ع جهان

مــی بــرد

در طــی دو دهــه گذشــته کــه طبقــه کارگــر و 

معلــامن و پرســتاران و دانشــجویان و بازنشســتگان 

ســطح  در  اجتامعــی  مبــارزات  صحنــه  بــه 

نبــود  امــا  کردنــد،  پیــدا  حضــور  گســرده تری 

نیروهــای  ایــن  ســازمان های صنفــی و سیاســی 

اجتامعــی تــوان و ظرفیــت ســازماندهی و رســیدن 

ــرو  ــدی روب ــع ج ــا موان ــان را ب ــه خواست هایش ب

ــرای  ــرشوی ب ــای پی ــی از محوره ــت. یک ــرده اس ک

ایجــاد  بــه  آینــده کمــک  پایــه ای در  تغییــرات 

ســازمان های مســتقل صنفــی و سیاســی اســت 

کــه بتوانــد محورهــای مبارزاتــی و درخواســت های 

ــا را  ــد زده و جویباره ــم پیون ــا را باه ــرک آنه مش

ــد. دردی  ــد زن ــا پیون ــزرگ و دری ــای ب ــه رودباره ب

مشــرک در جامعــه مــا وجــود دارد کــه همگــی از 

آن رنــج مــی برنــد، آنهــم وجــود حاکمیتــی قــرون 

وســطایی و عقــب مانــده و بشــدت ضــد مناســبات 

ــن  ــته ای ــال گذش ــت. س ــن اس ــای نوی ــی دنی مرق

مبــارزات بــه ســطوح عالی تــری در ســازماندهی 

شــد.  کشــیده  درخواست هایشــان  و  نظــم  و 

اعتصابــات کارگــران و معلــامن خــود یــادآور نــکات 

فــوق  می باشــد.

ــازماندهی  ــاد حــزب کمونیســت، س ــه ایج در نتیج

کارگــران وزحمتکشــان جامعــه در تشــکالت صنفــی 

ــن  ــدن کمونیســت ها و فعالی ــد ش ــی، متح و سیاس

کارگــری، از محورهایــی اســت کــه بــدون حــل 

آنهــا مبــارزه طبقاتــی بــه رسانجــام نرســیده و بــاز 

ــدرت توســط  ــه دســت شــدن ق ــه دســت ب هــم ب

جناح هــای دیگــر رسمایــه داری مــی انجامــد. بــرای 

ادامــه قدرت گیــری رسمایــه  از رونــد  مامنعــت 

و انتخــاب  شــدن  تــوده ای  ایــران،  انقــالب  در 

ــی  ــو اجتامع ــک آلرناتی ــه ی ــه مثاب ــم ب سوسیالیس

ــرد. ــد ک ــن خواه ــارزه را تضمی ــه مب ادام

زنده باد سوسیالیسم

مهران پیامی 

معیشــت زحمتکشــان را کــه امــروز بزرگریــن درد 

ــد.  ــل کن ــت ح ــت اس ــی برشی همگان

* تنهــا آلرناتیــوی اســت بــرای اســتقرار جامعــه ای 

کــه مســئله بیــکاری را مــی توانــد پایــان دهــد. 

ــد بهداشــت را  ــی توان ــه م ــی اســت ک ــا بدیل * تنه

رایــگان وهمگانــی در خدمــت زحمتکشــان ســازمان 

دهــد.

ــی  ــد حکومت ــی توان ــه م ــت ک ــه ایس ــا طبق * تنه

شــورایی را متامــاً و کامــالً در خدمــت ســتمدیگان و 

اســتثامر شــوندگان مســتقر ســازد.

طبقــه کارگــر ایــران بیــش از صــد ســال اســت 

ــه  ــه تاریخــی خــود در صحن ــه وظیف ــا آگاهــی ب ب

مبــارزه سیاســی نقــش مرقــی و رهائــی بخــش 

بــرای دنیایــی بهــر- بــرای جامعــه ای سوسیالیســتی 

ــت. ــرده اس ــا ک ــتثامر ایف ــتم واس ــدون س و ب

 در روز اول مــاه مــه بایــد پرچــم رسخ ادامــه 

دهنــدگان راه پرولتاریــا را برافرازیــم و میدان هــای 

ــه نشــان همبســتگی توده هــای وســیع  ــزرگ را ب ب

مــردم علیــه رژیــم رسمایــه داری جهمــوری اســالمی، 

ــم.  اشــغال منائی

ــی ناشــی از بحــران  ــر هــرج و مــرج کنون ــان پ جه

انحصــارات  دوران  در  رسمایــه داری،  ســاختاری 

امپریالیســتی اســت کــه تنهــا بــه دســت پرولتاریــا 

در  همچنــان  جنگ هــا  یابــد.  نجــات  می توانــد 

ــت  ــط زیس ــت و محی ــعله ور اس ــان ش رسارس جه

ــودی کل کــره خاکــی روبروســت.  ــا خطــر ناب مــا ب

میدان هــای بــزرگ شــهر را در ایــن اول مــاه مــه در 

ــه  ــگ، ب ــه جن ــی علی ــارزات جهان ــا مب همســوئی ب

بزرگریــن تظاهــرات و بــرای نجــات کل زمیــن، ایــن 

ــم! ــل کنی ــه مشــرک تبدی خان

زنده باد سوسیالیسم!

مرگ بر امپریالیسم!

جمهــوری  رسمایــه داری  رژیــم  بــاد  رسنگــون 

اســالمی!

حزب رنجربان ایران

فروردین هزار چهارصد و یک 
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ذهنی گری باز هم... بقیه از صفحه ١

ــه بینیــم چیســت؟ هــم اقتصــاد  شــود. نتیجــه را ب

ــتی  ــاد نئولیرالیس ــم اقتص ــی وه ــت خمین ــر اس خ

رسدار ســازندگی، ایــران را بــه لبــه پرتــگاه رســانده 

اســت. کار بــه جایــی رســیده کــه عنــارصی از خــود 

دســتگاه فریادشــان بلنــد اســت و آژیــر فروپاشــی 

را بــه صــدا در آورده انــد. 

آبــان ۹۸  تــوده ای میلیونــی  از خیــزش  عظیــم 

کــه مهــر باطــل خــود را بــه ورشکســتگی  اقتصــاد 

نئولیرالیســتی زد، نزدیــک ســه ســال مــی گــذرد. در 

ــالح  ــرا واص ــام- اصولگ ــان کل نظ ــا و در آن زم آنج

ــی  ــای نظام ــتگاه ه ــن  دس ــکار گرف ــا ب ــب،  ب طل

و تبلیغــی خــود بــه جنــگ مــردم رفتنــد، همچــون 

دســتگیر  ســوزاندند،  کشــتند؛  مغــوالن  قشــون 

ــد  ــکنجه دادن ــد، ش ــی کردن ــد، زندان ــد، بردن کردن

و بــه میدان هــای اعــدام ســپردند.  هنــوز هــم 

هزارانــی از دســتگیر شــدگان یــا در زنداننــد و یــا بــا 

ــه افزایــش  ــد وثیقــه در انتظــار. آنهــا معــرض ب قی

ســه برابرشــدن قیمــت بنزیــن بودنــد.  امــر ی کــه 

مســتقیم در زندگــی میلیون هــا انســان زحمتکــش 

تاثیــر مــی گذاشــت. ایــن واقعیــت را هــر ســه 

ــم  ــر ه ــخص ره ــتند و ش ــی دانس ــوه م ــای ق روس

ــه آن  ــار را صــادر کــرد ب ــه اختی کــه حکــم آتــش ب

ــاال  ــا  آگاهــی قیمــت را ب ــود . حاکــامن ب واقــف ب

بردنــد و بــا کــامل آمادگــی بــه میــدان آمدنــد و بــه 

رسکــوب ســتمدیدگان پرداختند.ماهیــت مرتجعــان 

ســتم بــه زحمتکشــان اســت و در ســتمگری خــود 

تــا آنجــا پیــش مــی رونــد کــه باالخــره رسنگــون مــی 

شــوند. امــروز هــم هــامن کســان، در هــامن نظــام 

ــی  ــا تغییرات ــا ب ــی ام ــادات مذهب ــامن اعتق ــا ه وب

ــر مســند  ــان بــه زور  ب ظاهــری و تاکتیکــی همچن

قــدرت تکیــه کــرده انــد وچنیــن تصــور مــی کننــد 

ــد  ــت و دم از تولی ــردن حکوم ــت ک ــا یکدس ــه ب ک

زدن  مشــکل ایــران حــل مــی شــود.  زهــی خیــال 

ــن  ــه ای ــتند ک ــی را داش ــن توانای ــر چنی ــل.  اگ باط

چهــار دهــه جامعــه را بــه لبــه پرتــگاه کنونــی منــی 

کشــاندند. مشــکل جامعــه ریشــه ایســت و از کل 

نظــام اســالمی رسمایــه داری حاکــم اســت، نظامــی 

ــه ای  ــا درج ــاهی ب ــام شاهنش ــده نظ ــه دهن ادام

عقــب مانــده تــر و غــرق در خرافــات وموهومــات. 

ایــران امــروز هامننــد آن روز کــه  احتیــاج بــه  

مســئله  کــه  دارد  اجتامعــی  ریشــه ای  انقالبــی 

مالکیــت خصوصــی بــر ابــزار تولیــد را بــه ســود کل 

جامعــه حــل کنــد ورشایــط را بــرای پایــان دادن بــه 

ســتم و اســتثامر بــرای همیشــه فراهــم ســازد. ایــن 

ــه  ــت و چنانچ ــده اس ــی مان ــان باق ــه همچن وظیف

خامنــه ای هامننــد شــاه بــرای معالجــه ایــران را 

ــه  ــران ک ــران و کل مــردم ای ــار کارگ ــد اینب ــرک کن ت

آگاه تــر و بــا درایــت تــر از گذشــته  شــده اند؛ 

ــد. ــال کنن ــد دنب ــد چــه راهــی را  بای خــود  میدانن

ــالب  ــی انق ــی عموم ــف آرای ــان و ص ــیامی جه س

اســت. صــف  تغییــر  انقــالب در حــال  و ضــد 

آرایــی نیروهــای انقالبــی در بــرا بــر نیروهــای 

ــطح  ــت. در س ــل اس ــال تکام ــی در ح ــد انقالب ض

کشــوری هــم تغییــرات محسوســی بــه چشــم 

ــی مشــتی  ــه خمین ــت فقی ــی خــورد. اســالم والی م

ــرد  ــال منف ــه کام ــاخته ک ــادی س ــای دزد اقتص مافی

 مــورد نفــرت تــوده هــای مــردم هســتند. اکریــت 

عظیــم ســتمدیدگان و اســتثامر شــوندگان دیگــر بــه 

ایــن دار  دســته بــاور ندارنــد و بیشــر بــه تشــکالت 

خــود مــی پیوندنــد. دموکراســی از پاییــن، از کــف 

ــی  ــای اجتامع ــورایی، جنبش ه ــا، اداره ش کارخانه ه

رسارسی و مســتقیم  پــای در عمــل بــه شــکل اصلــی 

حاکــم  رسمایــه داری  نظــام  علیــه  ســازماندهی 

ــت. ــده اس ــل ش تبدی

شــعار تولیــد را بــاال بریــد یــک طــرف و  چگونگــی 

تحقــق آن مطلــب دیگریســت کــه تنها بــا تغییر کل 

نظــام اقتصــادی، سیاســی، اجتامعــی ایــران کنونــی 

امــکان پذیــر اســت. مــا در عــر ا مپریالیســم 

وانقالبــات پرولتاریایــی هســتیم، ابرقــدرت بالمنازع 

ــاختاری  ــران س ــت، بح ــول اس ــال اف ــکا در ح آمری

کارگــران  اســت.  باقــی  داری همچنــان  رسمایــه 

ایــران در پــی اداره ی کارخانــه وموسســات توســط 

شــورا هــای مســتقل کارگــری هســتند. فقیــران 

هــر روز بیشــر و ثرومتنــدان هــر روز غنی تــر و 

فربه تــر مــی شــوند، رسمایــه داری در باالتریــن 

مرحلــه تکامــل خــود دنیــا را بــه تباهــی کشــانده، 

طبیعــت را بــه لبــه پرتــگاه رســانده و بــود و نبــود 

متــدن برشیــت را زیــر ســوال بــرده اســت. تنها 

نیســت.  ایــران موجــود  بــرای  بیشــر  راه  یــک 

نقــد همــه جانبــه نظــام رسمایــه داری وابســته بــه 

ــد سیاســت های  ــان، نق ــای انحصــاری جه رسمایه ه

ــه  ــالمی، خامت ــوری اس ــلطه جمه ــه ی س ــار ده چه

ــای  ــوب نیروه ــکنجه و رسک ــت ش ــه سیاس دادن ب

مخالــف رژیــم جمهــوری اســالمی. چهــل ســال 

تجربــه نشــان میدهــد خــدای مشــتی کوچــک 

مافیایــی حاکمیــت ایــران  چنیــن راهــی را نخواهــد 

ــا آخــر  ــش ت ــع هنگفت ــاع از مناف ــرای دف رفــت و ب

خواهــد جنگیــد. در همــه جــا یــک درصدی هــا 

هســتند کــه بیشــر از هشــتاد درصــد ثــروت و 

ــد و  ــود در آورده ان ــار خ ــد را در اختی ــایل تولی وس

نــود و نــه درصــد دیگــر حــد اکــر بیســت در صــد 

را صاحب انــد. بنابرایــن توهــم بــه اینکــه ایــن 

ــد  ــار خواهن ــود کن ــای خ ــه رض ــک ب ــت کوچ مش

رفــت توهمــی بیــش نیســت. دموکراســی در نظــام 

رسمایــه داری چیــزی جــز خدمــت بــه یــک درصــدی 

ــتمداران  ــت.  سیاس ــا نیس ــلطه آنه ــه س ــرای ادام ب

کــه در پارملــان مــی نشــینند پاســخگوی منافــع 

ــن  ــتند. بنابرای ــا  هس ــزرگ وبانک ه ــای ب رشکت ه

ــاال بریــم نوشــدارویی اســت کــه  شــعار تولیــد را ب

پــس از مــرگ جمهــوری اســالمی تجویــز مــی شــود 

آنهــم بــدون هیچگونــه تغییــرات اساســی سیاســی 

ــه  ــت فقیه. البت ــام والی ــامن نظ ــا ه ــی ب و اجتامع

ــدی  ــاح بن ــان جن ــدرت می دســت بدســت شــدن ق

ــه  ــای دول رسمای ــتیبانی ه ــا پش ــی ب ــای حکومت ه

ــای  ــورژوازی ه ــای ب ــو ه ــی و آلرناتی داری خارج

ــود اســت. ــان موج ــور همچن ــارج کش خ

ــه  ــرای کلی ــه ب ــی دارد ک ــه نظام ــاج ب ــران احتی ای

ستمکشــان و اســتثامر شــوندگان باشــد، خودشــان 

آنــرا اداره کننــد. جامعــه ای باشــد کــه بــا همگانــی 

کــردن وســایل تولیــد شــکاف عظیــم طبقاتــی ایــران 

امــروز را از بیــن بــرد. ایــن نظــام چیــزی جزنظــام 

ــه  ــس از ب ــر پ ــه کارگ ــه طبق کمونیســتی نیســت ک

ــط  ــتی رشای ــالب سوسیالیس ــا انق ــیدن ب ــدرت رس ق

را بــرای رســیدن بــه چنیــن جامعــه ای فراهــم مــی 

ــات جامعــه  ــا حرکــت از خصوصی ــد ب ــد. بگذاری کن

کنونــی ایــران و ویژگی هایــش نکاتــی را کــه در 

ــی  ــوط کل ــت  را در خط ــر اس ــه کارگ ــه طبق برنام

ترســیم کنیــم تــا معلــوم شــود شــعار تولیــد را بــاال 

بریــم چقــدر پــوچ و بــدور از واقعیــت و خواســت 

مــردم اســت:

یکم 

دموکراسی کارگری و اداره شورائی

ــران  ــا در ای ــه قرن ه ــتبداد مطلق ــه اس ــه ب ــا توج ب

جمهــوری  و  پهلوی هــا  دوران  دیکتاتــوری  و 

اســالمی کنونــی مــردم ایــران احتیــاج بــه یــک 

ــه  ــردم ب ــه در آن م ــوده ای ک ــی ت ــام دموکراس نظ

ــری مشــارکت و کنــرل  طــور جمعــی در تصمیم گی

ــته  ــت   داش ــاد را در دس ــک اقتص ــل دموکراتی کام

باشــند؛ دارنــد. ایــن حکومــت شــورایی چیــزی جــز 

دیکتاتــوری پرولتاریایــی نیســت کــه طبقــه کارگــر 

ــی واســتقرار آن توســط  بــا کســب قــدرت سیاس

شــوراها رشایــط را بــرای انقــالب سوسیالیســتی 

فــرام مــی ســازد. در رسمایــه داری، دموکراســی بــه 

ورودی محــل کار ختــم مــی شــود. منافــع صاحبــان 

مشــاغل و تــالش آنهــا بــرای کســب ســود بــر حقوق 

کارگــران ارجحیــت دارد. دموکراســی پرولتاریایــی به 

ــک  ــرل دموکراتی ــه کن ــران ب ــای دســتیابی کارگ معن

بــر محــل کار خــود، همســوئی و همرایــی بــا 

ــع  ــرای رف ــی و رسارسی ب ــطح عموم ــران در س دیگ

ــت ــه اس ــای کل جامع نیازه

ــاده ای  ــب افت ــی عق ــون اساس ــروز قان ــران ام در ای

حاکــم اســت کــه بایــد بــه زبالــه دادن تاریــخ 

ســپرده شــود. مبلغــان ایــن نظــام بویــی از عدالــت 

اجتامعــی و برابــری انســان نرده انــد. از هــامن 

ــروز در نظــام  ــد و ام ــاز حکومــت ســتم کرده ان آغ

بیــداد  بی عدالتــی  اســالمی  جمهــوری  حقوقــی 

ــیتی  ــی، جنس ــژادی، مذهب ــض ن ــد - از تبعی می کن
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گرفتــه تــا شــکنجه و اعــدام، چپــاول مافیــای حاکــم 

و....... دســتگاه قضایــی و پلیــس به جــای محافظت 

از مــردم بــه عنــوان مامــوران و نوکــران حلقــه بــه 

ــد. ــی کنن ــل م ــه داری عم ــوش نظــام رسمای گ

دوم 

رهایــی زنــان و اســتقرار یــک جامعــه خالــی از 

ســتم و تبعیــض

ســتم بــه زنــان یکــی از ارکان اساســی نظــام کنونــی 

اســت رسمایــه داری جمهــوری اســالمی یکــی از 

متایزاتــش بــا رسمایــه داری اروپایــی در اینســت 

کــه از کار بــدون مــزد زنــان در تربیــت فرزنــدان و 

ارائــه خدمــات خانگــی ســود مــی بــرد. و نــه تنهــا 

در تقســیم ارث طبــق رشیعــه نصــف مــرد بــه زن 

تعلــق مــی گیــرد بلکــه در کلیــه حقــوق اجتامعــی 

ــیت  ــود جنس ــی ش ــوب م ــه دو محس ــس درج جن

گرایــی و نابرابــری جنســیتی ابزارهایــی هســتند 

کــه رسمایــه داری بــرای ترویــج تفرقــه در بیــن 

توده هــا اســتفاده مــی کنــد. نژادپرســتی، همجنــس 

ــر  ــی ب ــای مبتن ــایر ایدئولوژی ه ــی و س ــرا هراس گ

تعصــب بــه همیــن شــکل عمــل مــی کننــد. 

 جنســیت گرایــی بــه ایــن معناســت کــه همــه 

ــرو هســتند -  ــف ســتم روب ــا اشــکال مختل ــان ب زن

از تبعیــض در محــل کار و فقــدان دســتمزد برابــر، 

پوشــیدن،  لبــاس  نحــوه  مــورد  در  ایده هایــی 

ــی  ــی زندگ ــور کل ــه ط ــار و ب ــردن، رفت ــت ک صحب

ــا،  ــونت در خیابان ه ــداوم خش ــد م ــا تهدی ــان ت زن

در محیط هــای اجتامعــی و بــه خصــوص در خانــه. 

ــر ســرگ  ــک ام ــرد ی ــری زن و م ــرای براب ــارزه ب مب

اجتامعــی اســت کــه تنهــا بــا تغییــر ریشــه ای نظــام 

ــازی  ــد آغ ــی توان ــه م ــت ک ــالمی اس ــوری اس جمه

شــود بــرای رهایــی زنــان. آزادی زنــان بــا لغــو 

مالکیــت خصوصــی بــر وســایل تولیــد گــره خــورده 

ــط را  ــه رشای ــت ک ــم اس ــا سوسیالیس ــت و تنه اس

بــرای تحقــق یــک جامعــه برابــر بوجــود مــی آورد.

سوم

بهداشت عمومی برای همگان

ــیع  ــیوع وس ــران، ش ــر در رسارس ای ــرش فق ــا گس ب

ــود  ــط زیســت و کمب ــب محی ــا تخری ــا، ب بیامری ه

ــا  ــردم ب ــم م ــت عظی ــامیدنی..... اکری ــا آب آش حت

مشــکالت بهداشــتی روبــرو هســتند. نظــام کنونــی 

کامــال فرومانــده و ناتــوان در حــل اولیــن رضوریات 

و نیازمندی هــای مــردم اســت. بنابرایــن شــعار 

ــروی  ــه و نی ــک جامع ــرای ی ــد ب ــاال بری ــد را ب تولی

بهداشــتی  نیازمندی هــای  حداقــل  از  کــه  کاری 

محــروم اســت تهــی بیــش نیســت و رسنوشــتی 

ــه  ــد بقی ــدارد هامنن ــش رو ن ــت در پی ــز شکس ج

پروژه هــای جمهــوری اســالمی در ایــن چهــل ســاله. 

امــروز بهداشــت عمومــی و رایــگان بــرای همــگان 

ــران  ــی ای ــای اجتامع ــه جنبش ه ــت کلی ــه خواس ب

ــل شــده اســت.  تبدی

چهارم

ــع  ــت رف ــه و در خدم ــرای هم ــگان ب ــوزش رای آم

ــانی ــه انس ــک جامع ــض و ی ــتم و تبعی س

آمــوزش در ایــران بــه یــک صنعــت از دیگــر صنایــع 

نظــام رسمایــه داری جمهــوری اســالمی تبدیــل شــده 

اســت و جوانــان را بــرای خدمــت بــه نظــام نــاکار 

آمــده خرافاتــی بــار مــی آورد. بزرگریــن رقــم 

ــت.  ــی اس ــای مذهب ــت طلبه ه ــرای تربی ــه ب بودج

ــم اســالمی در ایــن ســال ها  بزرگریــن خیانــت رژی

کشــن و منحــرف کــردن نســل های جــوان و بــا 

ــا  ــه ب ــا اســت ک ــه ملیت ه ــی از کلی اســتعداد ایران

ــا  ــان مــادری، ب ــه زب پایــامل کــردن حــق آمــوزش ب

تبدیــل کــردن آمــوزش بــه کاال در بســته بندی هــای 

تجــاری ایــن نیــروی عظیــم را در رسارس دنیــا آواره 

ــاد  ــا، اعتی ــی، فحش ــه بیهودگ ــل ب ــرده و در داخ ک

و بعضــا خودکشــی کشــانده اســت. آمــوزش و 

پــرورش در رسمایــه داری مهــر طبقاتــی خــورده 

کاالی  بــه  کار  نیــروی  تبدیــل  اساســا  و  اســت 

ــران  ــه دار اســت. ای ــرای ســود بیشــر رسمای ارزان ب

احتیــاج بــه یــک نظــام رایــگان آموزشــی کــه شــامل 

حداقــل احتیاجــات معیشــتی و مســکن باشــد مــی 

ــه ای  ــک جامع ــا در ی ــی تنه ــن نظام ــد و چنی باش

ــردم  ــم م ــت عظی ــی از آن اکری ــدرت سیاس ــه ق ک

باشــد و بــه آنهــا خدمــت کنــد میــر نیســت. ایــن 

ــل اجراســت. آمــوزش در  ــا سوسیالیســم قاب ــا ب تنه

ــرا  ــور و تبعیض گ ــود مح ــتی؛ س ــه سوسیالیس جامع

ــرا و  ــان گرا، طبیعت گ ــه انس ــد بلک ــد باش ــی توان من

ــود. ــه جامعــه خواهــد ب خدمــت ب

وفا جاسمی

و  متمرکــز  بصــورت  تولیــدی،  زنجیره هــای  و 
برنامــه ریــزی شــده در کشــورهای مختلــف جهــان، 
ــورس جهــان را در خدمــت ورشکســت  بازارهــای ب
ــازی  ــا ب ــد و ب ــی دهن ــرار م ــود ق ــای خ ــردن رقب ک
ــردن  ــاال ب ــی و ب ــورس جهان ــهام در ب ــا س ــف ب کثی
و پائیــن آوردن ســهام رشکــت هــای معظــم جهــان 
پول هــای بــا و بــدون پشــتوانه جهانــی را پــارو مــی 
کننــد. بســیاری از افــرادی کــه بــازار بــورس را یــک 
بنــگاه رصف اقتصــادی در جهــت تعــادل قیمت هــا 
ــای  ــه بازاره ــد ک ــی کردن ــر م ــتند و فک ــی دانس م
ــگ  ــی را هامهن ــادی جهان ــات اقتص ــورس ارتباط ب
ــگاه  ــن بن ــه ای ــد ک ــی زود فهمیدن ــد، خیل ــی کن م
اقتصــادی دیگــر نــه تنهــا قــادر بــه تعــادل بازارهای 
جهانــی نیســت بلکــه خــود در ایجــاد بحران هــای 
جهانــی نقــش مؤثــر و بــه ســزایی ایفــا مــی کنــد. 
ایــن بنگاهــی اســت کــه مرکــز پولشــویی و تبدیــل 
پــول هــای کثیــف و غیــر قانونــی بــه ارزهــای 

ــان  ــازار رمــز ارزهــای جه ــی اســت. ب رســمی جهان
کــه در پــی بازارهــای بــورس در فضــای مجــازی و 
ــت از  ــم نتوانس ــت ه ــده اس ــود آم ــی بوج اینرنت
رونــد پولشــویی و ایجــاد پول هــای بــدون پشــتوانه 

بــی نصیــب مبانــد.
بعــد از جنــگ دوم جهانــی طــال بــه مثابــه پشــتوانه 
مفهــوم  ایــن  بــه  گرفــت،  قــرار  بین املللــی  ارز 
دولت هــا وظیفــه داشــتند کــه در برابــر پولــی 
کــه در بــازار چــاپ مــی کننــد معــادل ارزش پــول 
خــود، طــالدر خزانــه مرکــزی ذخیــره کــرده باشــند 
و هــر نهــادی قــادر باشــد کــه پــول موجــود را بــه 
طــال تبدیــل کنــد. امــا بعــد از مدتــی پشــتوانه 
طــال از ارزهــا برداشــته شــد و عنــارص دیگــری 
ــهام  ــادی، س ــدرت اقتص ــی، ق ــع طبیع ــد مناب مانن
بــه عنــوان پشــتوانه مــورد  بــزرگ  رشکت هــای 
ــه  ــال کشــوری ک ــت. بطــور مث ــرار گرف ــتفاده ق اس
ــد  ــی کن ــن م ــت تعیی ــود را نف ــی خ ــتوانه پول پش
ــد  ــاده باش ــود آم ــول خ ــر پ ــتی در براب ــی بایس م
کــه هــر لحظــه آنــرا بــا نفــت خــود معاملــه کنــد. 
آمریــکا در زمــان ریچــارد نیکســون در ۱۹۷۱ قانــون 
پشــتوانه طــال را از بیــن بــرد و بــا ایــن قانــون 
متامــی تعهــدات مالــی دالر نســبت بــه ارزش طــال 
ــناور  ــک ارز ش ــه ی ــکا ب ــت و دالر آمری ــن رف از بی
تبدیــل شــد. تغییــر پشــتوانه پولــی از طــال بــه 
عنــارص دیگــر ایــن امــکان را بوجــود آورد کــه 
ــهام  ــه س ــا را ب ــه رشکت ه ــورس، رسمای ــای ب بازاره
تبدیــل کــرده و مــورد خریــد و فــروش قــرار دهنــد. 
ــژه  ــورس بوی ــل ســقوط بازارهــای ب ــن دلی ــه همی ب
ــان باعــث ســقوط ارزش  ــزرگ جه در کشــورهای ب
برخــی از ارزهــا و صعــود برخــی دیگــر مــی شــود. 
برخــی از دولت هــای رسمایــه داری بــرای حفاظــت 
ــرار گرفــن  ــه بازیچــه ق ــا ب ــه نهایت ــد ک ــن رون از ای
اقتصادهایشــان در دســت رشکت هــای بــزرگ و 
ابــر قدرت هــای  مالــی  بانک هــا و رسمایه هــای 
اقتصــادی مــی انجامــد، ســعی کردنــد کــه بــا روی 
آوردن بــه پول هــای دیجیتالــی و معاملــه کــردن بــا 
ــبد  ــردن س ــوع ک ــود و متن ــورهای خ ــای کش پول ه
ــات اقتصــادی بوجــود  ــزی، ثب ارزی بانک هــای مرک

ــد.  بیاورن
ایــن ثبــات بوجــود نیامــد و منــی توانســت بوجــود 
ــای  ــه اوال رسمایه ه ــل ک ــن دلی ــه ای ــم ب ــد آنه بیای
ــالح  بزرگــر در حــال کنــرل و خریــد و بــه اصط
ــق  مــال خــود کــردن رسمایه هــای کوچکــر از طری
ــا نقشــه  ــی و ی ــد و مال قــرار دادهــای کاری و تولی
در  هســتند.  هامهنــگ  بصــورت  رقبــا  علیــه 
ــا  ــتند ی ــور هس ــر مجب ــای کوچک ــه رشکت ه نتیج
جهانــی  رقابت هــای  و  بــزرگ  کنرن هــای  بــه 
از  شــیرها  درکنــار  روبــاه  همچــون  و  بپیونــدد 
ــل شــکار رشکت هــای ورشکســت شــده ســهمی  قب
ــروش و  ــا ف ــورت ب ــن ص ــر ای ــا در غی ــد و ی بگیرن
هســتند.  روبــرو  خــود  بنگاههــای  ورشکســتی 
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ــن هایی در  ــایه و روش ــا س ــادی ب ــد اقتص ــن رون ای
سیاســت کشــورهای کوچکــر در برابــر کشــورها و 
ــان  ــم جه ــه داری و معظ ــزرگ رسمای ــای ب قطب ه
در حــال اجــرا اســت. بحــران اقتصــادی ســال ۲۰۰۸ 
رونــد نئولیرالــی شــدن اقتصــاد رسمایــه داری را 
شــدت بخشــید. در ایــن رونــد اساســی ترین تغییــر 
ــا  ــه عمدت ــود ک ــان ب ــروی کار جه ــبات نی در مناس
توســط رشکت هــای فراملیتــی پیــش بــرده شــد. 

ــخصاتی دارد؟ ــه مش ــد چ ــن رون ای
ــران در  ــگاه ته ــتاد دانش ــی اس ــین خالق ــر حس امی
ســایت دنیــای اقتصــاد ســئوالی را بــه صــورت 

مقدمــه نقــد وارگونــه آورده اســت:
 “آن چیســت کــه باعــث بحــران مالــی فراگیــر ســال 
ــزوای  ــی و ان ــودکان، تنهای ــرده ک ــر گس ۲۰۰۸، فق
ــت و  ــط  زیس ــن محی ــن رف ــردم، از بی ــرده م گس
گســرش حاکمیــت رسمایــه و بهره کشــی در ســطح 
ــان  ــه ایش ــی ک ــه جواب ــت؟ “ البت ــده اس ــان ش جه
ــا  ــی م ــق ول ــه دقی ــت و ن ــل اس ــه کام ــد ن میدهن
گوشــه هایــی از آنچــه را کــه در منایــی کلــی مــی 

بینیــم ذکــر مــی کنیــم: 
ســیال شــدن نیــروی کار و ارزش نیــروی کار در 
بــازار و متعاقبــا از بیــن رفــن امنیــت شــغلی 
ــران  ــن کارگ ــر در بی ــی، گســرش فق بصــورت قانون
و زحمتکشــان، گســرش کار کــودکان، ویرانــی و 
آلــوده کــردن محیــط زیســت، گســرش موادمخــدر 
و باندهــای فــروش ســکس، بــه قــدرت رســیدن 
حکومت هــای بشــدت دســت راســتی و فاشیســتی، 
درو  بــی  رشــد  ســازی،  نظامی گــری، خصوصــی 
اختــالف  گســرش  فراملــی،  رشکت هــای  پیکــر 
ــی،  ــن کشــورهای امپریالیســتی و پیرامون ــروت بی ث
بعــد از جنــگ دوم جهانــی کــه پیــامن برتــون 
ــه ارز  ــال ب ــد و ط ــته ش ــه ۱۹۴۴ بس وودز در ژوئی
مرجــع جهانــی تبدیــل شــد. موقعیــت بــی رقیبــی 
بــرای امپریالیســم آمریــکا و رسکردگــی برجهــان 
رسمایــه داری بوجــود آمــد کــه باعــث شــد بیــش از 
نیــم قــرن هیــچ قــدرت اقتصــادی یــارای مقاومــت 
در برابــر دالر را نداشــته باشــد. تــا زمانــی کــه 
بــود.  موجــود  هنــوز  اردوگاه  دو  و  جنــگ رسد 
تعــادل بازارهــای اقتصــادی در غــرب تحــت رهــری 
آمریــکا و رسازیــر شــدن دالر تحــت اصــل ۴ ترومــن 
و تضمیــن فــوق ســود امپریالیســتی بطــور نســبی 
برقــرار بــود. دو جنــگ کــره و ویتنــام هــم بــا اینکــه 
ــی نتوانســت  ــکا منتهــی شــد ول ــه شکســت آمری ب
ابــر قدرتــی آمریــکا در ســطح اقتصــادی را بــه زیــر 
ــاختارهای  ــه س ــود ک ــن ب ــی ای ــل اصل ــد. دلی بکش
بین املللــی شــکل گرفتــه ماننــد صنــدوق بین املللــی 
پــول و..... بــه همــراه دالر تقریبــا همــه اهرم هــای 
اقتصــادی را در انحصــار خــود گرفتــه بــود و آمریــکا 
ــه اقتصــاد  ــن فشــار ب ــدون کمری ــه ب ــود ک ــادر ب ق
خــود، پــو  هــای جنــگ را از طریــق فروش اســلحه و 
بــازی بــا دالر و چــاپ بــدون پشــتوانه دالر، جــران 

کنــد. درعیــن حــال آمریــکا بزرگریــن تولیــد کننــده 
ــای  ــادی از رقب ــه بســیار زی ــا فاصل ــود و ب ــان ب جه
ــود.  ــته ب ــت رس گذاش ــان را پش ــن و آمل ــود ژاپ خ
ــا چیرگــی داشــت. ــر اقتصــاد اروپ ــکا عمــال ب آمری

نکتــه ای کــه نبایــد در امــر اقتصــادی فرامــوش 
ــی همــراه  ــود کــه رشکت هــای آمریکای ــن ب کــرد ای
بــا بانک هــای بــزرگ، همزمــان صــدور رسمایــه 
ــد.  ــی بردن ــو م ــد را جل ــزار تولی ــروش کاال و اب و ف
ــان  ــر نش ــی در زی ــاد جهان ــکا در اقتص ــهم آمری س

داده شــده اســت.
ــارد دالر  ــکا ۸۵ میلی ــال ۲۰۰۰ آمری ــه س در مقایس
ــته  ــن داش ــا چی ــود ب ــع خ ــه نف ــه ب ــوازن مبادل ت
اســت کــه در ســال ۲۰۱۶ بــه حــدود ۳۴۷ میلیــارد 
دالر بــه نفــع چیــن بــوده اســت یعنــی در ۱۶ ســال 
ــه  ــارد دالر ب گذشــته اختــالف بــه حــدود ۴۳۲ میلی
رضر آمریــکا رســیده اســت و مــا چیــن را بــه عنــوان 
بزرگریــن رشیــک تجــاری آمریــکا مطــرح کردیــم تــا 

ــرات اقتصــادی روشــن تر شــود  ــاد تغیی ابع
اقتصــاد  از  آمریــکا  ســهم  اینکــه  دیگــر  منونــه 
ــون دالر  ــا ۲۲.۹ تریلی ــال ۲۲-۲۰۲۱ ب ــی در س جهان
ــن ســهم در  ــوده اســت در حالیکــه ای ۲۴ درصــد ب
ــوده  ــد ب ــدود ۴۷ در ص ــی ح ــاد جهان ۱۹۷۰ اقتص

ــت.  اس
رشکت هــای  کــه  بعــد  بــه   ۲۰۰۰ ســال های  از 
ــی، رشــد و گســرش  ــی و اینرنت ــاوری و دیجیتال فن
فــوق العــاده ای یافتنــد. از آن زمــان تــا بــه امــروز 
ــا جــزء ۱۰۰ رشکــت پردرآمــدی هســتند  بیشــر آنه
کــه در اکــر آمارهــای جهانــی انتشــار یافته انــد 
ماننــد مایکروســافت، گــوگل، علــی بابــا، اپــل و 
ــد  ــی مانن ــای دولت ــال رشکت ه ــن ح ــره. در عی غی
صنایــع  ایــران،  نفــت  آرامکــو،  نفــت  رشکــت 
نظامــی آمریــکا و غیــره ارتــش بزرگــی از کارگــران 
و منابــع مالــی جهانــی را در اختیــار داشــته و 
ــد.  ــار دارن ــه را در اختی ــری از رسمای ــم عظیم ت حج
ــزرگ شــدن اقتصــاد  ــی و ب رشــد رشکت هــای فرامل
کشــورهای درحــال توســعه ایــن امــکان را بوجــود 
آورده اســت کــه هــر کشــوری برخــی از رشــته های 
ــاری اداره  ــورت انحص ــه ص ــادی را ب ــی اقتص صنعت
کنــد. روشــن اســت کــه خصوصــی ســازی نیــز 
رسمایــه داری  گســیخته  افســار  رقابــت  بعلــت 
دولت هــای  واقــع  در  اســت.  کــرده  رشــد  نیــز 
رسمایــه داری همچنــان از کل منافــع بــورژوازی 
خــودی دفــاع مــی کننــد. رقابــت گروههــای معظــم 
جهانــی هــم بــه همیــن دلیــل بــا اینکــه رشــته های 
کار در هــم بصــورت جهانــی ادغــام شــده اند ولــی 
ــردن  ــرون ک ــت و بی ــال رقاب ــم در ح ــدت باه بش
ایــن  و  هســتند  جهانــی  بازارهــای  از  یکدیگــر 
رقابــت را بــا اســتفاده از ابــزار دولت هــای خــودی 
ــه سیاســت  ــع ادام ــگ در واق ــد. جن ــی برن ــو م جل
دفــاع از منافــع رشکت هــای فــوق و دولت هــای 
مناینــده آنهاســت. ایــن منافــع بــر حســب رشایــط 

مــی توانــد بصــورت رقابــت اقتصــادی، توطئه هــای 
سیاســی، جنگ هــای نیابتــی و جنگ هــای رو در 
روی بلوک هــای قــدرت در جهــان، جلــو رود. در 
عیــن حــال جنــگ یکــی از اهرم هــای پولســاز 
ــا از  ــه عمدت ــت ک ــادی اس ــزرگ اقتص ــورهای ب کش
ــق فــروش ســالح و خدمــات جنگــی و ســپس  طری
بازســازی ویرانی هــای جنــگ بدســت مــی آیــد 
ــر از  ــال مخت ــی کام ــاال منای ــب ب ــر و مطال تصوی
ــی  ــک نگاه ــت، این ــان اس ــه در جه ــت رسمای حرک
گــذرا مــی اندازیــم بــه گورکنــان ایــن رسمایــه یعنــی 

ــر ــه کارگ طبق
ســایت دانشــنامه متعلــق بــه ویکــی پدیــا جدولــی 
ــه از  ــت ک ــرده اس ــه ک ــی ارائ ــروی کار جهان از نی
ــر را  ــارد نف ــان ۳.۸ میلی ــت جه ــارد جمعی ۸.۲ میلی
ــان  ــان جه ــران وزحمتکش ــم از کارگ ــروی کار اع نی
تشــکیل می دهنــد. بــه عبــارت دیگــر ۴۶.۳ در 
صــد از جمعیــت جهــان مشــغول تولیــد و کار 
هســتند. در حالــی کــه همزمــان ۲۶ نفــر در ســال 
۲۰۱۸ معــادل نیمــی از دارایــی مــردم جهــان ثــروت 
داشــتند. در ســایت رادیــو فــردا از گــزارش آکســفام 
نقــل شــده اســت کــه "ایــن گــزارش می افزایــد 
۲۲ ثرومتنــد بــزرگ جهــان بــه انــدازه کل زنــان 
ــان  ــته زن ــال گذش ــی س ــد: ط ــروت دارن ــا ث آفریق
ــدون مــزد  ــارد ســاعت کار ب و دخــران، ۱۲٫۵ میلی
کرده انــد کــه ارزش اقتصــادی آن ۱۰٫۸ تریلیــون 
ــع  ــاس مجم ــتانه اج ــفام در آس ــت. آکس دالر اس
جهانــی اقتصــاد - موســوم بــه نشســت داووس- در 
ــرده و هشــدار  ــر ک ــزارش را منت ــن گ ســوئیس ای
ــردم  ــن م ــد ثرومتندتری ــک درص ــه ی ــت ک داده  اس
ــارد جمعیــت جهــان ثــروت دارنــد  ــر ۶٫۹ میلی براب
کــه اگــر تنهــا ۰٫۵ درصــد مالیــات بــر ثــروت ایــن 
ــع  ــم، مناب ــرای یــک دهــه افزایــش دهی ــراد را ب اف
مالــی بــرای ایجــاد ۱۱۷ میلیــون شــغل جدیــد 
ــان  ــه آنچن ــود.”. البت ــم می ش ــکاران فراه ــرای بی ب
ــد جهــان  آمــار ســودهای رشکت هــا و افــراد ثرومتن
ابعــاد تصاعــدی پیــدا کــرده اســت کــه حتــی 
ــرا نادرســت” مــی  رســانه های رسمایــه داری هــم آن
ــه کل سیســتم  ــد، آمارهــا نشــان می دهــد ک انگارن
رسمایــه داری نیــروی کار جهــان را بــه بردگــی مــزدی 
کشــانده اســت و مدتهاســت کــه رشکت هــای بــزرگ 
از نیــروی کار ارزان جهانــی اســتفاده می کننــد. 

رسمایــه داری بــرای حفــظ سیســتم بردگــی از هیــچ 
جنایتــی علیــه نیــروی کار فروگــذار نکــرده و منــی 
ــی،  ــد. جنگ هــای اشــغالگرانه، جنگ هــای داخل کن
بیــن کشــورها، بیــن ملیت هــا، جنــگ فرقــه ای- 
ــی در  ــان... همگ ــدگان جه ــوج پناهن ــی و م مذهب
خدمــت حفــظ سیســتم رسمایــه داری و اســارت 
ــن و تحریم هــای  ــگ اوکرائی ــروی کار اســت. جن نی
ــه یکدیگــر را هــم بایســتی در  ــا علی اقتصــادی رقب
ایــن راســتا دیــد. جنــگ بــه مفهــوم ادامــه سیاســت 
بــا اســلحه، خــود بــه تشــدید بحــران رسمایــه داری 

۶ ساعت کار در روز و ۳۰ ساعت کار در هفته
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به مناسبت پیروزی کارگران آمازون

در جهــان کمــک کــرده اســت، در عیــن حــال 
جنــگ راه گشــای رقابــت هــای رسمایــه داری و 
ــات اقتصــادی،  گشــایش بازارهــای بیشــر، عــدم ثب
ــدن  ــر ش ــره و فقیرت ــی روزم ــیع، گران ــکاری وس بی
کارگــران و زحمتکشــان جهــان از پــی آمدهــای ایــن 
ــه  ــت ک ــری اس ــر دیگ ــای ویرانگ ــگ و جنگ ه جن
ــه  ــده ب ــت نظــام امپریالیســتی بوجــود آم از ماهی
ویرانــی بیشــر جوامــع، و محیــط زیســت انســانی 

ــده اســت.  انجامی
ــرف  ــه داری و از ط ــت رسمای ــرف بربری ــک ط از ی
توســط  روز  هــر  کــه  زیســتی  محیــط  دیگــر 
می شــود. ویران تــر  و  آلوده تــر  رسمایــه داری 

رسمایــه داری جهانــی با همــه تضادهــای درونی اش، 
بــرای حفــظ سیســتم موجــود، علیــه طبقــه کارگــر 
و کســانی کــه ایــن سیســتم اســتثامرگر را بــه زیــر 
ســئوال مــی برنــد، متحــد در رسکــوب هســتند، 
بــزرگ  جــدال  ایــن  در  جهانــی  کارگــر  طبقــه 
ــه  ــاج ب ــه داری احتی ــذار از رسمای ــرای گ ــت ب برشی
ــه  ــود دارد ک ــروی خ ــی از نی ــروی بین امللل ــک نی ی
در ایــن اوضــاع آشــفته جهانــی جایــش خالــی 
ــور  ــر کش ــر ه ــه کارگ ــاد آن طبق ــرای ایج ــت. ب اس
بــا رسنگونــی بــورژوازی کشــور خــود بیشــرین 
ــرد.  ــری خواهــد ک ــیونال پرول ــه انرناس کمــک را ب
ــاد  ــه ایج ــک ب ــن کاری؛ کم ــد چنی ــش درآم ــا پی ام
احــزاب پرقــدرت کمونیســتی در همــه کشــورهای 

ــت. ــان اس جه
پیش بسوی انقالبات کارگری 

ــد و  ــت واح ــزب کمونیس ــاد ح ــوی ایج ــش بس پی
رسارسی

زنده باد سوسیالیسم 
مهران پیامی ۱۴۰۱ 

بــزرگ  رشکت هــای  از  یکــی  آمــازون  رشکــت 

بین املللــی و امپریالیســتی اســت کــه مــدت زیــادی 

از طــول عمــرش منــی گــذرد ولــی در مدتــی کوتــاه 

بــه یکــی از بزرگریــن و ثرومتندتریــن کمپانــی های 

جهــان تبدیــل شــده اســت. روزنامه هــای قلــم بــه 

مــزد رسمایــه داری بصــورت دائــم و پیگیرانــه از 

رهــری و مدیریــت و نــو آوری در آمــازون داد 

ســخن مــی راننــد و ســعی مــی کننــد کــه بــه 

مناســبات دیگــری کــه آمــازون را در مدتــی کوتــاه 

بــه ثروت هــای رسســام آور و افســانه ای رســاند، 

گفتگــو نکننــد. رشکــت آمریکائــی آمــازون کــه قبــال 

عمدتــا یــک رشکــت فــروش کتــاب و بیشــر خــرده 

ــن کار را  ــم ای ــوز ه ــود و هن ــی ب ــی اینرنت فروش

ادامــه می دهــد، بــا ورود بــه دیگــر عرصه هــای 

اقتصــادی و غیــر علنــی سیاســی در مــدت کوتاهــی 

بــه دومیــن رشکــت ســود آور جهــان تبدیــل شــده 

ــن  ــزوس از ثرومتندتری ــف بی ــر آن ج ــت و مدی اس

افــراد روی کــره زمیــن بــا ثروتــی حــدود ۱۸۸ 

ــن  ــره ای ــت مدی ــت. هیئ ــکا اس ــارد دالر آمری میلی

هــای  ارشــد رشکــت  مدیــران  از  رشکــت همــه 

شــناخته شــده جهــان هســتند. رشکــت آمــازون 

ــه در  ــت ک ــری اس ــدد دیگ ــای متع دارای رشکت ه

ــزار و  ــرم اف ــک و ن ــف الکرونی ــای مختل ــته ه رش

ســخت افزارهــا کار می کننــد. تاســیس آمــازون 

تحــت نــام هــای مختلــف دیگــر ســال ۱۹۹۴ انجــام 

ــت.  گرف

ســایت رسمایــه در خــرداد ۱۴۰۰ مــی نویســد: 

نکتــه ای کــه در ایــن میــان جالــب اســت، آن اســت 

کــه در ۵ مــاه اوِل ســال ۲۰۲۱ بــه جــز ثــروت 

ــت ۱۰  ــن فهرس ــر از ای ــر برت ــروت ۹ نف ــزوس، ث ب

ــا افزایــش ثــروت همــراه بــوده اســت  نفــر برتــر ب

ــوی  ــار آرن ــه برن ــق ب کــه بیشــرین مقــدار آن متعل

فرانســوی بــا ۵۶ میلیــارد دالر در ۵ مــاه اســت. 

ثرومتندتریــن مــرد آســیا، موکــش آمبانــی از کشــور 

ــه در  ــت ک ــارد دالری اس ــروت ۸۱ میلی ــا ث ــد ب هن

رتبــه ۱۳ ایــن فهرســت قــرار گرفتــه اســت. وی کــه 

در حــوزه انــرژی فعالیــت می کنــد، از ابتــدای ســال 

میــالدی ۲۰۲۱ حــدود ۴.۳ میلیــارد دالر بــه ثــروت 

ــز  خــود افــزوده اســت. ثرومتندتریــن زن جهــان نی

فرانســوا بتانکورمیــر از فرانســه اســت کــه بــا 

ثــروت ۹۰ میلیــارد دالری در رتبــه یازدهمیــن فــرد 

ــه اســت. ــا جــای گرفت ــد دنی ثرومتن

ــازون  ــره آم ــت مدی ــای هیئ ــت اعض ــه لیس ــر ب اگ

توجــه کنیــد آنهــا هــم دارای ثــروت هــای میلیــاردی 

هســتند.

ســایت یــورو نیــوز مــی نویســد: بــر پایــه شــاخص 

ــه  ــرگ ارائ ــه از ســوی بلوم ــان ک میلیاردرهــای جه

ــص ۱۱ نفــر در  ــروت خال شــده، در حــال حــارض ث

جهــان بیــش از ۱۰۰ میلیــارد دالر اســت و مجمــوع 

ثــروت ایــن یــازده نفــر حــدود هــزار و ۵۷۷ میلیــارد 

ــی اســپانیا  ــد ناخالــص داخل دالر اســت کــه از تولی

ــه  ــادی اتحادی ــدرت اقتص ــن ق ــوان چهارمی ــه عن ب

صنــدوق  اعــالم  مطابــق  اســت.  بیشــر  اروپــا 

ــپانیا  ــی اس ــص داخل ــد ناخال ــول، تولی ــی پ بین امللل

ــکا در  ــه دالر آمری ــر پای ــه قیمت هــای جــاری و ب ب

ــارد  ــزار و ۲۴۷ میلی ــش از ه ــی بی ــال ۲۰۲۰ کم س

ــوده اســت. دالر ب

نقــش  کــه  کردیــم  ذکــر  را  بــاال  آمــار  دو  مــا 

ثــروت  غــارت  در  را  بــزرگ جهــان  رشکت هــای 

ــان  ــن می ــم. در ای ــان دهی ــان نش ــای جه از بازاره

آمــازون جایــگاه ویــژه ای دارد. ســایت دیجیاتــو 

از  ظاهــرا  خــود  کــه  آمــاری  جــدول  یــک  در 

ــروت  ــت ث ــه اس ــی گرفت ــر خارج ــایت های دیگ س

ــر  ــکا ذک ــون دالر آمری ــازون را ۱.۶ تریلی رشکــت آم

کــرده اســت. حــال کــه ثــروت و درآمــد جــف 

بیــزوس رئیــس هیئــت مدیــره قبلــی و مؤســس 

رشکــت آمــازون را دانســتیم، خــوب اســت نگاهــی 

بــه حقــوق کارکنــان و کارگــران ایــن رشکــت معظــم 

ــی  ــت بین امللل ــن رشک ــا ای ــم آی ــا ببینی ــم ت بیاندازی

ــه؟  ــا ن ــد ی ــت می کن ــی کار را رعای ــن بین امللل قوانی

در چندیــن اعتصابــی کــه کارگــران آمــازون در آملان 

افزایــش  درخواست هایشــان  از  یکــی  داشــتند 

ــوق  ــازون حق ــران آم ــه مدی ــه گفت ــود. ب ــوق ب حق

کارگــران آمــازون در آملــان ســاعتی ۱۲ یــورو اســت 

ــد.  ــی باش ــده آل م ــه ای ک

ــال ۱۳۹۶  ــا س ــالم شــده ت ــای اع ــر اســاس داده ه ب

تعــداد کارمنــدان آمــازون از مــرز نیــم میلیــون نفــر 

هــم گذشــته اســت، در آمریــکا رشکت آمــازون ۹۵۰ 

هــزار کارگــر در آمریــکا اســتخدام خواهــد کــرد کــه 

مدیــران آن از دســتمزد ســاعتی بیــن ۱۵ تــا ۱۷ دالر 

ســخن گفته انــد، کارگــران اعتصابــی آمــازون اعــالم 

کردنــد کــه از محیط هــای ســامل کاری بویــژه در 

موقعیــت کرونــا برخــوردار نیســتند. آنهــا دارای 

اتحادیــه خــود نبودنــد. 

آمــازون  مختلــف  بخش هــای  کارگــران  بارهــا 

بخاطــر دســتمزد، ســامل ســازی محیــط کار، داشــن 

اتحادیــه دســت بــه اعتصــاب زدنــد. کشــمکش های 

تشــکیل  اجــازه  بــرای  بوروکراتیــک  و  قانونــی 

اتحادیــه کارگــران آمــازون در پیــچ وخــم هــای 

دادگاههــای آمریــکا چندیــن ســال بــه طــول کشــید. 

امــا بــا گســرش اعتصابــات، رشکــت آمــازون مجبــور 

ــارزه  ــا مب ــد از مدته ــه عقــب نشــینی شــد. و بع ب

ــه ای و کارگــران همــدوش یکدیگــر  ــن اتحادی فعالی

ــازون در  ــران آم ــه کارگ ــری، اتحادی ــک رای گی در ی

ــروزی رســید  ــه پی ــد ب بخــش اســتاین آیلن

شــکل  رشایطــی  در  آمــازون  کارگــران  اتحادیــه 

ــازون  ــران آم ــه کارگ ــت ک ــرده اس ــدا ک ــی پی قانون

ــان  ــب خواست هایش ــرای کس ــارزه ب ــه مب در صحن

حضــور فعــال دارنــد ایــن موضــوع مــی توانــد بــه 

قــدرت اتحادیــه بــرای چانــه زنــی بــا رشکــت آمازون 

بیافزایــد. در مرحلــه اول کارگــران پیــروز شــده اند. 

امــا ایــن اولیــن پیروزی اســت آیــا مبــارزات کارگران 

ــر  ــارزات دیگ ــرش مب ــه گس ــد ب ــی توان ــازون م آم

بخش هــای کارگــری کمــک کنــد. کارگــران آمــازون 

نشــان دادنــد کــه نقــش کارگــران رشکت هــای 

بــزرگ بین املللــی هــر روز در مبــارزات جهانــی 

ــر رنگــر مــی شــود.  ــر پ طبقــه کارگ
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کمونیسم علمی برای شناختبه یاد ترانه لطفعلیان
ترانــه لطفعلیــان از رفقــای جــوان ســازمان انقالبــی 

و حــزب رنجــران ایــران، مشــاور حقوقــی ســازمان 

کار  انقــالب، جــزو  از  پــس  در ســال های  زنــان 

گــروه نرشیــه رنجــر در دوره فعایت هــای مخفــی 

ــا  ــارزه ت ــت و مب ــالهای مقاوم ــی – س ــر زمین و زی

ــران دســتگیر مــی  ــز ۶۱ در ته آخــر – او را در پائی

کننــد، در زنــدان اویــن زیــر شــکنجه بــه قتــل مــی 

رســانند. بــه راســتی چگونــه مــی تــوان ایــن کینــه 

ــه را  ــت فقی ــاهی و والی ــای شاهنش ــوزی نظام ه ت

ــمی  ــا جاس ــه، وف ــد تران ــا مانن ــان م ــه زن ــبت ب نس

و معصومــه طوافچیــان را توضیــح داد؟ دشــمنی 

ــن  ــخ رس زمی ــه در تاری ــا البت ــا توده ه ــتمگران ب س

مــا زبانــزد اســت. 

ایــران در  بــورژوازی  ماهیــت ضــد کمونیســتی 

دوران معــارص هــم؛ دســت در دســت رسمایــه 

ــی چــه در ســایه خــدای شاهنشــاهی و چــه  جهان

ــان خشــن و ضــد  ــه چن ــت فقی ــام والی ــده ام مناین

انســانی اســت کــه خیــال حــل مســاملت آمیــز 

مشــکالت جامعــه کنونــی ایــران را بــه توهمــی 

ــت.  ــرده اس ــل ک تبدی

ــعری رسوده و  ــام ش ــی ن ــاعری ب ــه ش ــاد تران ــه ی ب

ــاپ  ــه چ ــاه ۱۳۶۵ ب ــرداد م ــامره ۶ خ ــر ش در رنج

ــیده اســت رس

 خورشید شب
نام تو را به یاد ندارم

اکنون که در خیال خویش
روشــن  چشــم  دو  نــی  نــی  بــر 

گشــته ام توخیــره 
ــدا  ــی ص ــه نام ــه چ ــو ب ــن بگ ــا م ب

ــرا ــم ت کن
دیر آشنای من!

اینک که می سرایمت؟
بــا مــن بگــو چهــره ی صــاف و نجیــب 

تــو
با من بگو، چگونه بود

در لحظــه ای کــه ســینه ات، رگبــار 
ســرب داغ را
آماج گاه شد؟

با من بگو
تــرا  نــرم  گیســوان  کــه  وقتــی 

ســحرگهان بــاد  پنجــه ی 
آشفته کرده بود،

در بیکــران ذهــن تــو آنــدم چــه مــی 
گذشــت

اندیشناک چه بودی،
 به من بگو

وقتــی کــه دســتهای نازکــت از پشــت 
بســته بــود؟

***
می بینمت

در آن پگاه سرد
بــا قامــت ظریــف، ایســتاده ای و 

نگاهــت بــر آســمان
در انتظــار طلــوع دوبــاره ی خورشــید 

مانــده اســت.
می بینمت

چون بارهای بار
تنهــا نشســته ای و بــا انگشــت های 

ــش خوی
ــم آوای  ــم غ ــرود خش ــک، س ــک ی ی

ــق را ــج خل رن
در قالب بلور واژه ها

بر صفحه صفحه ی شبنامه میزنی.
آنگاه،

می بینمت
کز روشنایی دو چشم زالل تو

انبوه نیزه های نور
سوی ظلم شب

پرتاب می شوند.

***
نام ترا را به یاد ندارم

اما
بگذار من ترا،

"خورشید شب "صدا زنم
 

کمونیســم علمــی بــرای شــناخت و تغییــر انقابــی 

جهــان

ــی  ــش تاریخ ــی رود و نق ــو م ــدام س ــه ک ــان ب جه

طبقــه کارگــر در برانــدازی نظــام رسمایــه داری 

چگونــه مــی توانــد تحقــق یابــد؟ حــزب مــا بنــا بــه 

وظیفــه و بعنــوان گردانــی از لشــگر طبقــه کارگــر 

ایــران سال هاســت در حــد توانایــی خــود بــا افــت 

و خیزهایــی علیــه نظام هــای رسمایــه داری حاکــم از 

ســلطنت گرفتــه تــا والیــت فقیــه مبــارزه مــی کنــد 

و درســطح جهانــی هــم ســنگر بــا جنبــش کارگــری 

ــان از شــعار "  ــرار داشــته و همچن و کمونیســتی ق

کارگــران جهــان متحــد شــوید " پیــروی مــی کنــد. 

ــاز  ــامن آغ ــا از ه ــزب م ــودن ح ــل ب ــای در عم  پ

ــصت  ــران در ش ــوده ای ــزب ت ــری ح ــدن از ره بری

ســال پیــش کادرهــای مــا را بــا متــام بــی تجربگــی، 

تعلــق بــه طبقــات خــرده بــورژوازی و بــورژوازی، 

ــه  ــرد ک ــی ک ــارزه اجتامع ــران مب ــای بیک وارد دری

بایــد مــی آموختنــد، صحــت و ســقم نظــرات و 

تئوری هــای راهنــامی خــود را در تلفیــق بــا رشایــط 

مشــخص جامعــه ایــران و در پراتیــک توده هــا 

ــدی دایمــی از کارهــا  ــا جمعبن ــی ســنجیدند و ب م

بــه نوســازی خــود و برنامــه و سیاســت ها مــی 

پرداختنــد و اشــتباهات را اصــالح مــی کردنــد و 

ــد. در  ــه مــی دادن ــه راه خــود ادام ــر ب ــا درایت ت ب

ــه  ــن ب ــز رف ــود ج ــر ی نب ــچ راه دیگ ــا هی ــرام م م

ــن و در  ــور پیوس ــل کش ــش داخ ــه جنب ــران و ب ای

عمــل یافــن را ه درســت تلفیــق یافتــه بــا رشایــط 

ایــران و ســطح توده هــا. بــا اینکــه از تجــارب 

احــزاب و ســازمان های دیگــر بســی مــی آموختنــد، 

ــی  ــامن تجارب ــان کادرهای ــه در رسارس جه ــا اینک ب

چنــد بدســت آورده بودنــد امــا از شــام چــه پنهــان 

بارهــا افتادیــم و بلنــد شــدیم، کوچــک بودیــم 

ــی از  ــدیم، بعض ــک ش ــم کوچ ــدیم بازه ــزرگ ش ب

ــی  ــتند، بعض ــد و کش ــتگیر کردن ــا را دس ــای م رفق

در نیمــه راه کنــار رفتنــد و خســته شــدند، بعضــی 

ــا  ــتند و ام ــم برخاس ــا کمونیس ــتیز ب ــه س ــر ب دیگ

هیچــگاه پرچــم رسخ مــا بــه زمیــن نیفتــاد و ادامــه 

دهنــدگان همچنــان در رشایــط بســیار ســخت 

ــد.  ــه دادن ادام

پراتیــک حــزب مــا جنبه هــای مختلفــی دارد. از 

دانشــجویان رشوع  میــان  کار در خــارج کشــور 

مــی شــود، تــا انتقــال نیــرو بــه داخــل، کار بــا 

نیروهــای چــپ در اوایــل دهــه چهــل توســط 

ــه  ــد ک ــده بودن ــیل ش ــران گس ــه ای ــه ب ــی ک گروه

ــرور شــاه  ــه ت ــه بهان ــن ســاواک ب ــام دروغی ــه اته ب

دســتگیر شــدند، رشکــت در مبــارزه مســلحانه ایــل 
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قشــقایی بــه رهــری بهمــن قشــقایی، پیوســن بــه 

ــه انقالبــی حــزب دموکــرات  گــروه مســلحانه کمیت

کردســتان بــه رهــری اســامعیل رشیــف زاده و مــال 

ــق  ــی خل ــی و میهن ــارزه انقالب ــت در مب آواره، رشک

کــرد در عــراق و بــردن اندیشــه های کمونیســتی در 

میــان انقالبیــون کــرد و ایجــاد پیونــدی ناگسســتنی 

ــتان،  ــه کردس ــار پارچ ــر چه ــرد ه ــون ک ــا انقالبی ب

ــی مهاجــر در  ــران ایران ــان کارگ ــی در می کار طوالن

خلیــج فــارس، موفــق شــدن در رســیدن بــه ایجــاد 

یــک رهــری داخــل کــه از هــامن آغــاز بــا رهــری 

حــزب تــوده اســاس اختــالف بــود، هســته ای از 

رهــری کــه اکریــت زنــان بودنــد ودر جنبــش 

کارگــری ایــران تازگــی داشــت - رفقــا پرویــز واعــظ 

طوافچیــان،  معصومــه  پزشــک  مرجانــی،  زاده 

پرســتار وفــا جاســمی، خــرو صفایــی کــه توانســت 

از ســال ۱۳۴۷ تــا اواخــر ۱۳۵۵ در داخــل دوام 

آورنــد وپــس از دســتگیری اکــرا زیــر شــکنجه 

ــا  ــه گشــودند ت ــه قتــل رســیدند. امــا آنهــا لــب ن ب

رفقــای کادر باقــی مانــده در ایــران زنــده مباننــد و 

ــری،  ــاس صاب ــد- عب ــر کنن ــی رهــری را پ جــای خال

عبــاس مترچــی و خــرو ســجادی جــای آنهــا را پــر 

کردنــد. بــی شــک در میــدان جنــگ طبقاتــی ایــن 

دســتاورد بزرگــی بــود کــه بــا متــام کینــه توزی هــای 

مســتقیم شــاه بــا ســازمان انقالبــی حــزب تــوده، بــا 

ــوده  ــزب ت ــت های ح ــمنی های رویزینس ــام دش مت

بــا متــام نقــش مخــرب ســیروس نهاونــدی ســازمان 

ــه  ــان ب ــد و همچن ــازی کن ــود را نوس ــت خ توانس

کار در داخــل ایــران ادامــه دهــد. وجــود ایــن 

ــی توانســت در ســال های انقــالب  تشــکیالت داخل

پنجــاه شــش وپنجــاه وهفــت رشایــط را بــرای 

گســیل بازهــم بیشــر نیــرو بــه داخــل فراهــم آورد 

ــاه پــس از انقــالب در  ــا رسعــت در مدتــی کوت و ب

ــد. ــرش ده ــکیالت را گس ــتان ها تش ــر اس اک

پــس از انقــالب ۹ ســازمان و گــروه با گرایــش م.ل.ا. 

طــی رونــدی بــر اســاس اصــول و برنامــه متحــد می 

ــد.  ــی نهن ــا م ــران را بن ــران ای ــزب رنج ــوند و ح ش

امــری کــه در تاریــخ جنبــش کمونیســتی ایــران تــا 

آن زمــان نــادر بــود و در مدتــی کوتــاه بــا اســتفاده 

از رشایــط مناســبی کــه بــر اثــر عــدم تســلط کامــل 

دســتگاه های امنیتــی قــدرت سیاســی جدیــد وجــود 

داشــت تشــکیالت حــزب توانســت در کارخانه هــا 

ســازماندهی کنــد، تشــکالت تــوده ای بوجــود آورد. 

بــا اینکــه مدتــی کمــر از یــک ســال دچــار انحــراف 

سیاســی راســت شــد. امــا بــه اشــتباه خــود پــی بــرد، 

ــا  ــع بخشــی از کادرهــای خــود را ب ــد و مبوق جنگی

ــه و حــزب دموکــرات  ــای کومل ــاری رفق کمــک و ی

بــه کردســتان انتقــال داد و در کنگــره دوم حزب در 

چخــامق بــا نقــد همــه جانبــه خــط مشــی سیاســی 

ــده  ــیس ش ــازه تاس ــم ت ــه رژی ــه ب ــورد دو گان برخ

خمینــی علــل انحــراف را مــورد تحلیــل قــرارداد. از 

آن زمــان تابحــال حــزب رنجــران ایــران بــرای یکــی 

شــدن احــزاب و ســازمان های کمونیســتی در پیونــد 

ــه  ــول و برنام ــاس اص ــر اس ــری ب ــش کارگ ــا جنب ب

ــن  ــاد چنی ــان روی ایج ــد و همچن ــی کن ــارزه م مب

وظیفــه ای بعنــوان امــری رضوری و مــرم پافشــاری 

دارد. نتیجــه ایــن ســال های طوالنــی مــی تــوان 

ــن  ــدون داش ــر ب ــه کارگ ــه طبق ــت ک ــت اینس گف

ــی  ــکل از کادرهای ــگارد، متش ــکیالت آوان ــک تش ی

مســلح بــه کمونیســم علمــی و بــا شــناخت عمیــق 

ــر  ــروزی ب ــد پی ــران منــی توان ــه ای ــط جامع از رشای

دشــمن خــود یعنــی طبقــه رسمایــه را محقق ســازد. 

مــا در سلســله مقاالتــی بــه نقــد ایــن گذشــته بــه 

شــیوه دیالکتیکــی خواهیــم پرداخــت و زمینه هــای 

تکاملــی حــزب را مــورد بررســی قــرار میدهیــم. در 

اینجــا بــا توجــه بــه اوضــاع کنونــی جهــان و ایــران 

روی نکتــه ای بعنــوان یکــی از دســتاوردهای حــزب 

رنجــران ایــران خــم مــی شــویم: 

حــزب ایســم ها را کنــار گذاشــت و اســاس اندیشــه 

خــود را کمونیســم علمــی قــرار داد.

اثــر  بــر  اجتامعــی  تضادهــای  تکاملــی  رونــد 

ورشکســتگی  رسمایــه داری،  ســاختاری  بحــران 

ــتی در  ــش فاشیس ــد گرای ــم، رش ــل نئولیرالیس کام

تــالش  اروپایــی،  رسمایه داری هــای  کشــورهای 

بــر  ســلطه  ادامــه  بــرای  آمریــکا  امپریالیســم 

ــگ و  ــه جن ــازع ب ــدرت بالمن ــر ق ــوان اب ــان بعن جه

ــی  ــر م ــن بنظ ــت. چنی ــده اس ــانده ش ــوب کش آش

درنگ هــای  آن  از  یکــی  اوکرائیــن  رســد جنــگ 

ــی را در  ــی بزرگ ــرات کیف ــه تغیی تاریخــی اســت ک

پــی خواهــد داشــت. صــف آرائی هــا چنــان در 

هــم ریختــه کــه ســگ هــم صاحــب خــود را منــی 

ــر پرچــم  ــد. امپریالیســم آمریــکا زی ــدا کن ــد پی توان

دروغیــن دفــاع از دموکراســی و اصــول حقــوق برش، 

از راســت ترین جنــاح نئوفاشیســتی تــا نئولیرال هــا 

و سوســیال دموکرات هــا را بــه صــف کــرده اســت 

ــود  ــانه ای خ ــی، رس ــی، سیاس ــدرت نظام ــام ق و مت

ــیه  ــی روس ــت کنون ــه حاکمی ــد ک ــکار گرفته ان را ب

فــدرال را بــه رسکردگــی پوتیــن رسنگــون کنــد. 

ــزه کــردن قــدرت روســیه  ــرای بالکانی ــن ب زدن پوتی

فــدرال در خدمــت اســراتژی جهانــی بــرای حفــظ 

نظــام رسمایــه داری بــه تنهایــی و بــه رسکردگــی 

آمریکاســت. کودتــای پارملانــی علیــه عمــران خــان 

ــده ی  ــان دهن ــال نش ــا کام ــن روزه ــتان ای در پاکس

همچنــان  کــه  اســت  اســراتژیکی  نقشــه  ایــن 

بــا شــیوه های جنــگ و کودتــا توســط آمریــکا 

سال هاســت دنبــال مــی شــود. 

از ســوی دیگــر خرده بــورژوازی ایــران، آلرناتیوهای 

گوناگــون خــرده بــورژوازی وبــورژوازی ایــران هــم 

همچنــان در ســنگر ضــد کمونیســتی و کارگــری 

نظــام رسمایــه داری  واســتقرار  جانشــینی  بــرای 

ــن درک  ــند. بنابرای ــی در تالش ــرو آمریکای ــر پ دیگ

عمیــق ایــن اوضــاع و نتیجه گــری درســت از منظــر 

ــا  ــرای م ــی ب ــات پرولتاریای ــر و انقالب ــه کارگ طبق

ــت.  ــده ایس ــن کنن ــت تعیی دارای اهمی

 در برابــر مــا ایــن پرســش مطــرح اســت کــه مــادی 

ــاع را  ــه اوض ــی چگون ــی و دیالکتیک ــاوران تاریخ ب

ــح  ــد؟ پاســخ صحی ــی کنن ــی م ــد و ارزیاب ــی بینن م

دادن مــی توانــد نقشــی تعییــن کننــده در تکامــل 

اوضــاع بســود طبقــه کارگــر، جنبش هــای اجتامعــی 

و چــه بســا تحــوالت بــزرگ انقالبــی آینــده داشــته 

باشــد. بــرای اینکــه بتــوان پاســخی صحیــح بــه 

ایــن اوضــاع داده شــود، چــه ابــزار درســتی را بایــد 

بــکار گرفــت؟ چگونــه مــی تــوان اینهمــه اختــالف 

ــگان  ــامن هم ــو چش ــه جل ــی ک ــاره واقعیت را در ب

ــه کــرد و از آن رس درآورد؟  ــان اســت توجی در جری

بــرای ایــن کار کمونیســم علمــی ســبک کاری را 

ــه  ــیدن ب ــی رس ــه چگونگ ــت ک ــرده اس ــنهاد ک پیش

ــن در  ــد. بنابرای ــح را مشــخص مــی کن پاســخ صحی

گام اول بــرای نشســن بــه قضــاوت ایــن راه و روش 

ــود  ــم ش ــه ای فراه ــا زمین ــم ت ــی کنی ــح م را ترشی

ــی  ــیوه صحیح ــرد ش ــکار ب ــی و ب ــا کار جمع ــه ب ک

ــر و  ــه جانبه ت ــق و بررســی نتیجــه را هم کار تحقی

ــم. ژرفــر بیابی

ــر ســنگ  ــی کمونیســم علمــی کــه ب موضــع طبقات

دیالکتیکــی  و  تاریخــی  بــاوری  مــادی  خــارای 

قــرار دارد بــر اینســت کــه موضــع طبقاتــی نقــش 

ــی دارد  ــق و بررس ــر تحقی ــده ای در ام ــن کنن تعیی

و نتیجــه حاصلــه را مشــخص مــی کنــد. امــروز مــا 

بطــور عریــان بــا همیــن حقیقــت روبــرو هســتیم. 

ــد  ــی کنن ــگ م ــک را رن ــانه ها گنجش ــان رس صاحب

ــول  ــد. بق ــی کنن ــازار آب م ــاری در ب ــوان قن و بعن

باشــد  میــان  در  طبقاتــی  منافــع  وقتــی  لنیــن 

ــوال  ــر س ــم زی ــی ه ــادالت هندس ــن مع بدیهی تری

مــی رود، نتیجــه دو رضب در دو میشــود پنــج. نــه 

چهــار. حــال ایــن پرســش طــرح مــی شــود چگونــه 

مــی تــوان چنیــن موضعــی را مشــخص کــرد و 

ــم در  ــی حاک ــق و قاض ــان محق ــد انس ــن ش مطم

ایــن موضــع قــرار دارد؟ در ایــن مــورد بایــد اولیــن 

آزمایــش را بــا دل و احســاس رشوع کــرد. بــه نقلــی 

ــی  ــواده ام م ــد: در خان از مائوتســه دون توجــه کنی

گفتنــد بــا کارگــران نشســت و برخاســت نکــن چون 

ــا  ــد. بعده ــی دارن ــت های چرکین ــد و دس کثیف ان

ــدم  ــم فهمی ــران آمیخت ــا کارگ ــزرگ شــدم و ب ــه ب ک

ــاور  ــتند. ب ــان ها هس ــن انس ــوش قلب تری ــا خ آنه

قضــاوت  ایــن  بــه  بــاور  داشــن،  نکتــه  بدیــن 

ــر اســت  ــه کارگ ــه طبق تاریخــی مارکــس داشــن ک

ــش  ــا پی ــا آنج ــت و ت ــن رسمایه داریس ــور ک ــه گ ک

ــخ را تابحــال توده هــا  ــد کــه تاری ــاور کن رود کــه ب
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ســاخته اند ولــی بــه دروغ بنــام شــاهان و حاکــامن 

ثبــت کرده انــد و مهمــر اینکــه زیبایــی زندگــی 

ــیر  ــا تفس ــاع ت ــن اوض ــر ای ــرای تغیی ــالش ب را در ت

آن. آنوقــت مــی تــوان مطمــن بــود در موضــع 

کمونیســم  داری.  قــرار  کارگــر  طبقــه  راســتین 

ــرده اســت از  ــان ک ــن بی ــه لنی علمــی هامنطــور ک

ــک اجتامعــی کشــورهای  ــه پراتی ــب ســه زمین ترکی

اروپایــی شــکل گرفتــه اســت و توســط مارکــس 

ــه  ــرای مطالع ــت. ب ــده اس ــن گردی ــس تدوی و انگل

بیشــر رضوریســت بــه آثــار آنهــا رجــوع کــرد. مــا 

در اینجــا در زیــر گــذرا بــه بعضــی جنبه  هــای 

ــی از آن  ــیامیی عموم ــه س ــم ک ــی کنی ــاره م آن اش

ــم. ــت دهی بدس

اصول

 رویزیونیســت ها اصولــی را در کمونیســم منــی 

شناســند و کســانی را کــه روی اصــول پافشــاری 

مــی کننــد دگامتیســت، ســنتی برچســب مــی 

ــم دیگــری  ــد هــر عل ــد. کمونیســم علمــی مانن زنن

ــع  ــت. موض ــود اس ــای خ ــول و تئوری ه دارای اص

طبقاتــی کارگــری هنگامــی مســتحکم و اســتوار 

مــی شــود کــه از مرحلــه دل عبــور کنــد و بــه 

ــت  ــیوه درس ــناخت و ش ــی ش ــزی یعن ــه مغ مرحل

اندیشــه برســد. اساســرین اصــول در کمونیســم 

ــه در  ــی ک ــول کن ــا قب ــه تنه ــه ن ــت ک ــی اینس علم

جامعــه طبقــات موجودنــد و هــر روز در توصیــف 

ســخن  و  بنویســی  وجــودش  و  کارگــر  طبقــه 

برانــی، نــه تنهــا بــه مبــارزه طبقاتــی و وجــود 

مبــارزه طبقاتــی در تاریــخ اذعــان کنــی و مراحــل 

تکاملــی جوامــع بــرشی راهــم بشناســی بلکــه 

مبــارزه طبقاتــی را نیــروی محرکــه جامعــه بدانــی 

کــه در رونــد تکاملــی طبقــه ای طبقــه دیگــر را 

ــن  ــود را جایگزی ــوری خ ــدازد و دیکتات ــی ان ــر م ب

ــدرن  ــت های م ــا رویزیونیس ــن روزه ــد. ای ــی کن م

اصــل اساســی دیکتاتــوری طبقاتــی را رد مــی کننــد. 

ــتمدیدگان  ــق س ــورژوازی را در ح ــات ب ــا جنای آنه

نادیــده مــی گیرنــد، زالــو صفتــی و جنایتــکاری 

ــت  ــی اس ــانند. کاف ــی پوش ــورژوازی را م ــران ب ره

ــورژوازی  ــت ب ــاله حاکمی ــد س ــخ ص ــه تاری ــا ب تنه

ایــران رجــوع کنیــم تــا بــه کینــه رسمایــه داران 

نســبت بــه کارگــران پــی بریــم. در پرتــو ایــن 

اصــل اساســی اســت کــه رضورت ایجــاد یــک حــزب 

ایجــاد تشــکیالت  کادری پیــرشو طبقــه کارگــر، 

ــای  ــه جنبش ه ــازماندهی رسارسی کلی ــلح و س مس

ــا  اجتامعــی مطــرح اســت و امــروز مــا در ایــران ب

متــام ناراضــی بــودن اکریــت مــردم از حکومــت و 

مشــتی کوچــک صاحبــان قــدرت همچنــان بیــش از 

ــد. ــر رسکارن ــت ب ــه اس ــار ده چه

تئوری

ــری  ــم دیگ ــر عل ــد ه ــم مانن ــی ه ــم علم کمونیس

ــود  ــی خ ــد تکامل ــه در رون ــت ک ــوری اس دارای تئ

پرداختــه شــده، صیقــل خــورده و تکامــل مــی 

یابنــد. در اینجــا روی چنــد مقولــه کــه مــی توانــد 

ــی  ــم م ــود خ ــه ش ــکار گرفت ــاع ب ــل اوض در تحلی

ــد  ــس در نق ــرگ مارک ــه کار س ــم ک ــویم. میدانی ش

ــود  ــی ش ــت. م ــه داری اس ــی رسمای ــاد سیاس اقتص

ــام  ــناخت نظ ــف ش ــی اش را وق ــام زندگ ــت مت گف

رسمایــه داری کــرده اســت. در تحلیــل رسمایــه داری 

ــا  ــه تئوری هایــی دســت یافــت کــه هنــوز هــم ب ب

تغیــرات عظیمــی کــه رسمایــه کــرده هنــوز معترند. 

ــالش  ــه ت ــت مذبوحان ــد کمونیس ــای ض ایدئولوگ ه

دریــای  ایــن  از  را  کارگــر  طبقــه  کــه  کرده انــد 

ــچ تبلیغــات  ــد. امــا هی راســتی دانــش محــروم کنن

ــات  ــو واقعی ــرای همیشــه جل ــد ب پوچــی منــی توان

نبــود  ســاختاری ۲۰۰۸  بحــران  مگــر  بگیــرد.  را 

ــت.  ــت گف ــس درس ــت مارک ــم نوش ــه تای ــه مجل ک

تئــوری مارکــس در بــاره اجتنــاب ناپذیــری بحــران 

عمومــی نظــام رسمایــه داری همچنــان ادامــه یافتــه 

اســت. تئــوری انباشــت رسمایــه و گرایــش ســود بــه 

ــه  ــه مرحل ــه داری ب ــی و تکامــل رسمای ــگ نزول آهن

ــه  ــم ک ــری و امپریالیس ــی، تفیلی گ ــارات مال انحص

ــزاری  ــه اب ــزود از جمل ــه اف ــن گنجین ــر ای ــن ب لنی

دقیق تــر  شــناخت  بــرای  امــروزه  کــه  هســتند 

بایــد بــکار گرفــت. تــدارک انقــالب اکتــر، پیــروزی 

از  پــس  پرولتاریایــی  دیکتاتــوری  اســتقرار  و  آن 

ــاختامن  ــاز س ــی و آغ ــگ داخل ــک جن ــن از ی گذش

سوسیالیســم گنجینــه ایســت کــه هــر انقالبــی 

پرولتاریایــی بایــد بــدان دســت یابــد. بیســت ســال 

رهــری  بــه  بُلشــویک ها  ایدئولوژیکــی  مبــارزه 

در  و  منشــویک ها  نارودنیک هــاو  علیــه  لنیــن 

ســطح جهانــی بــا رویزیونیســم کائوتســکی مرتــد، 

جمعبنــدی لنیــن از نتایــج انقــالب اکتــر و دو اثــر 

برجســته امپریالیســم........... و چــپ روی بیــامری 

کودکانــه در کمونیســم دامنــه تئوریــک کمونیســم 

علمــی را گســرش داد. بــی شــک پراتیــک انقــالب 

از  کــه  اســت  دســتاوردهایی  دارای  هــم  چیــن 

ــان  ــارزه می ــاره مب ــو در ب ــه مائ ــا نظری ــان آنه می

دو خــط مشــی در درون حــزب و رضورت آشــکار 

ــا در  ــت دادن توده ه ــارزات و رشک ــن مب ــردن ای ک

نوســازی حــزب کمونیســت و کل جامعــه دارای 

ــت  ــزب کمونیس ــارزه ح ــت. مب ــی اس ارزش تاریخ

چیــن بــه رهــری مائوتســه دون علیــه رویزیونیســم 

ــاد  ــزایی در ایج ــش بس ــی نق ــچفی و تولیات خروش

جنبــش نویــن کمونیســتی داشــت کــه متاســفانه بــا 

مــرگ او در زمانــی نتوانســت مثــره آن را درو کــرد.

تلفیق به رشایط مشخص

را  پراتیــک  دیالکتیــک  و  تاریخــی  مادیگرائــی 

ــوری هــا  ــد و درســتی تئ ــی دان اســاس شــناخت م

ــا پراتیــک اجتامعــی محــک مــی زنــد. در ایــن  را ب

ــند  ــروزی رس ــه پی ــتند ب ــی توانس ــورد جنبش های م

کــه اصــول را بــا رشایــط مشــخص اجتامع شــان 

ــه  ــد ک ــش گرفتن ــی را در پی ــد و راه ــق دادن تلفی

بــا خصوصیــات زیــر بنایــی و روبنایــی جامعــه 

نیــروی  و  بّرایــی  داشــت.  تطابــق  و  میخوانــد 

کمونیســم علمــی در تلفیــق آن بــا رشایط مشــخص 

اســت، الگــو بــرداری در کشــور مــا لطمــه بزرگــی 

بــه مبــارزات توده هــای زحمتکــش کشــورمان وارد 

ــروز  ــت ام ــود گف ــی ش ــه م ــا اینک ــت. ب ــرده اس ک

ــه  ــه جامع ــد ک ــن نظرن ــر ای ــپ ب ــای چ کل نیروه

ــات آن و  ــا رس خصوصی ــت ام ــران رسمایه داریس ای

ــی  ــده م ــی دی ــالب تفاوت های ــی انق ــه سیاس برنام

ــی اســت کــه امــر  ــن خــود یکــی از علل شــود و ای

وحــدت کمونیســت ها را مشــکل کــرده اســت. 

بــرای یکــی شــدن و وحــدت تــا ســطح یــک حــزب 

پیــرشو پرولتاریایــی تنهــا منــی تــوان روی اصــول بــه 

ــق داده شــده را  ــه اصــول تلفی وحــدت رســید بلک

ــم روی  ــد ه ــی بای ــرد یعن ــش ک ــد همراه ــم بای ه

ــه را  ــد. برنام ــد ش ــه متح ــم روی برنام ــول و ه اص

ــید و  ــرون کش ــی بی ــای کنون ــش ه ــد ازدل جنب بای

طــی یــک رونــد از پراتیــک بــه تئــوری و از تئــوری 

ــل داد. ــرا صیق ــک آن ــه پراتی ب

 شیوه تفکر

جنبــه  هــم  اندیشــیدن  چگونــه  و  اندیشــیدن 

ــچ  ــاع هی ــل اوض ــا در تکام ــی دارد. پرولتاری طبقات

ــتثامری  ــتم و اس ــد و س ــت بده ــه از دس ــدارد ک ن

کــه قرن هاســت مــی شــود درســت ناشــی از خلــع 

ــچ  ــه هی ــا ب ــل آنه ــردن ستمکشــان و تبدی ســالح ک

ــن راه  ــت و یاف ــه حقیق ــیدن ب ــودگان اســت. رس ب

ــا  ــی پرولتاری ــی در رهای ــش مهم ــت نق ــل درس ح

مبــارزات  تاریــخ  چنانچــه  دارد.  برشیــت  کل  و 

طبقاتــی را بررســی کنیــم بویــژه در دوران معــارص 

مــی بینیــم ذهنیگــری نقــش مهمــی داشــته اســت. 

یعنــی کافــی نیســت یــک حزبــی، دســته ای و 

ــی  ــع طبقات ــون در موض ــن چ ــد م ــردی بگوی ــا ف ی

ــه خطــا  ــس ب ــرم پ ــا چــون کارگ درســتی هســتم، ی

منــی روم. در اینجاســت کــه تحلیــل مشــخص از 

اوضــاع مشــخص، یافــن همــه جانبــه تضادهــا، 

در نظــر گرفــن مناســبات بیــن تضادهــا، عمــده و 

ــودن آنهــا، جابجــا شــدن تضادهــا و  ــر عمــده ب غی

هــزاران مناســبات دیگــر را بایــد بــرای رســیدن بــه 

قضــاوت صحیــح در نظــر گرفــت تــازه بــا متــام ایــن 

ــل  ــردن آن در عم ــول ب ــت اص ــالش و رعای ــه ت هم

اســت کــه صحــت و ســقم آنــرا مشــخص مــی کنــد. 

بســی  کمونیســت ها  کار  سیاســت ها  مــورد  در 

ســخت تر اســت چــون درســتی سیاســت خــود 

را تنهــا بــا بــردن آن میــان توده هــا و قبــول آن 

ــزب  ــنجید. ارصار ح ــوان س ــی ت ــا م ــط توده ه توس

مــا در ایــن ســال های طوالنــی بــرای پیونــد بــا 

جنبــش کارگــری و حرکــت از خواســت توده هــا 

ــادی  ــل م ــی ترین اص ــن اساس ــا از ای ــور آنه در ام
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ــزد. ــی خی ــر م ــی ب ــی و دیالکتیک ــاوری تاریخ ب

جمعبندی 

علمــی  کمونیســم  ترشیــح  بــه  اینجــا  تــا  مــا 

پرداختیــم یعنــی اهمیــت موضــع طبقاتــی، اصــول 

نقــش  و  آن  تئوری هــای  علمــی،  کمونیســم  در 

برّایــی و ســبز بــودن آنــرا در امــر تلقیــق بــا رشایــط 

مشــخص برجســته کردیــم و پــس از آن نقش شــیوه 

تفکــر پرولتاریایــی را بــرای رســیدن بــه حقیقــت و 

ــی  ــک شناســاندیم حــال م ــا پراتی ــرا ب مناســبات آن

رســیم بــه نقطــه آغازیــن یعنــی بــکار بــردن همــه 

ایــن آموزش هــا بــرای رســیدن بــه یــک نظــر علمــی 

ــن. ــگ اوکرائی ــاره جن و درســت در ب

ادامه دارد.......

محسن رضوانی

ــه  ــر اســت و چگون ــه کارگ ــورژوازی دشــمن طبق ب

از جنایتکارتریــن نیروهــا کمــک مــی گیــرد کــه 

کارگــران و جنبش هــای کارگــری را رسکــوب کنــد تــا 

ــوق  ــن حق ــه ابتدایی تری ــی ب ــد حت ــران نتوانن کارگ

"مارکــس"  بــزرگ  کشــف  یابنــد.  دســت  خــود 

ــه  ــد، چگون ــی ده ــح م ــه توضی ــت ک ــن اس در ای

ــرداری از  ــره ب ــران و به ــط کارگ ــی توس ارزش اضاف

ــن  ــرد. ای ــی گی ــورت م ــه داران ص ــط رسمای آن توس

ــی  ــتثامر ب ــکل اس ــن ش ــه بهری ــس" ب ــه "مارک گفت

ــده  ــه نیروهــای مول ــه علی ــان رسمای ــه صاحب رحامن

را توضیــح مــی دهــد. و در طــول تاریــخ مــا شــاهد 

ــه در  ــان رسمای ــای صاحب ــه مناینده ه ــه چگون اینک

ــرای  ــی ب ــر امکان ــه داری از ه ــای رسمای حکومت ه

خامــوش کــردن صــدای حــق طلبانــه کارگــران 

ــروز  ــه آن را ام ــم. منون ــد بوده ای ــی کنن اســتفاده م

کــه حکومــت  کنیــم  مــی  مشــاهده  ایــران  در 

را  کارگــران  اعراضــات  مذهبــی  رسمایــه داری 

رسکــوب مــی کنــد، آنهــا را دســتگیر میکنــد شــکنجه 

مــی کنــد و بــه زندان هــای طویــل املــدت محکــوم 

مــی کنــد، امــا کارگــران مقاومــت مــی کننــد، چــرا 

ــه  ــد. رسمای ــرای از دســت دادن ندارن ــزی ب ــه چی ک

کارگــران، دســتان پینــه بســته اســت کــه بــا آن 

تولیــد مــی کننــد و دستمزدشــان هــامن مبلــغ 

حداقلــی اســت کــه بتواننــد زنــده مباننــد تــا بــرای 

ــن  ــی بســازند. بنابرای ــه ارزش اضاف ــان رسمای صاحب

ــری  ــش کارگ ــورد جنب ــرزا" در م ــه "ت ــه ک هامنگون

ــم  ــی کنی ــاهده م ــد مش ــی ده ــح م ــا توضی ایتالی

ــن  ــر ای ــا در براب ــای دنی ــه ج ــران در هم ــه کارگ ک

ــد.  ــی کنن ــت م ــتثامربیرحامنه مقاوم اس

ــود  ــرشو و پیشــتاز ب ــری پی ــه خــود کارگ ــرزا” ک “ت

ــک  ــه کم ــران ب ــه کارگ ــد، چگون ــی ده ــح م توضی

یکدیگــر ســالح تهیــه کردنــد، گروه هــای کمــک 

اولیــه را ســازماندهی کردنــد و بالخــره “گــروه 

کــه  کارگــران،  بقیــه  بهمــراه  را  خلــق”  مســلح 

آنهــا نیــز بــه فکــر مســلح شــدن بــرای مقابلــه بــا 

فاشیســم شــدند، بوجــود آوردنــد:

دهــد:  مــی  ادامــه  خاطراتــش  کتــاب  در  تــرزا 

“..... از بهــار ســال ۱۹۲۱ هــر بــار بیشــر آوازه 

"گــروه مســلح خلــق" بــه مثابــه یــک گــردان 

ــن گــروه  ــدگان بگــوش مــی رســید. ای واقعــی رزمن

ــه بطــور واقعــی  ــود ک از کســانی تشــکیل شــده ب

در جنــگ رشکــت کــرده بودنــد و مــوارد اســتعامل 

ــان،  ــا جوان ــتند م ــی دانس ــی م ــه خوب ــالح را ب س

ــن اســم  ــم و ای شــیفته "گــروه مســلح خلــق" بودی

ــرا  ــه چ ــوال اینک ــا س ــود، ام ــا ب ــین م ــورد تحس م

حــزب چیــزی در ایــن بــاره منــی گویــد و چــرا 

رفقایــی کــه متایــل داشــتند در "گــروه مســلح 

خلــق" نــام نویســی کننــد، تشــویق بــه اینــکار 

منــی شــوند. در ایــن مــورد تحقیــق کردیــم، تقاضــا 

کردیــم و پافشــاری کردیــم. بــا وجــود ایــن جوابــی 

ــد  ــا گفتن ــه م ــود. ب ــی ب ــد منف ــا دادن ــه م ــه ب ک

ــم،  ــق" بپیوندی ــروه مســلح خل ــه "گ ــم ب منــی توانی

زیــرا ســازمانی اســت کــه از نظــر سیاســی اصالــت 

نــدارد و احتــامال در دســت افــراد مشــکوک اســت، 

ــد، ولــی  کارگــران خوبــی هــم در صفــوف آن بودن

امــکان داشــت مــورد ســوء اســتفاده افــراد نابــاب 

و مشــکوک قــرار گرفتــه باشــند. مــا مطــرح کردیــم 

اگــر بــه طــور گروهــی بــه آنــان بپیوندیــم رهــری 

را مــی توانیــم در دســت بگیریــم و از افــراد نابــاب 

ــم  ــم. هــر چــه پافشــاری کردی خــود را خــالص کنی

ــا برجــا  ــان پ ــم. دســتور همچن ــش نردی کاری از پی

بــود..... مــا هیــچ گاه نفهمیدیــم ایــن دســتور 

از جانــب چــه کســی بــود و منظــور از آن چــه 

ــه  ــد مــرض رفرمیســم ب ــان مــی گفتن ــود..... جوان ب

ــه  ــاید ب ــت. ش ــرده اس ــت ک ــم رسای ــا ه ــران م ره

خاطــر همیــن نــا خوشــنودی بــود کــه بعدهــا 

ایجــاد گروهــی رزمنــده بــا ترکیبــی مــورد اعتــامد را 

هدایــت کردنــد” هامنجــا ص ۸۹ وجــود تشــکیالت 

ــه  ــری ک ــوراهای کارگ ــیاری ش ــتی و هوش کمونیس

امــروز بــه آن اشــاره مــی شــود، چگونــه الزم و 

ملــزوم یکدیگرنــد و همــواره در دوران سوسیالســم 

ــه  ــوازات یکدیگرادام ــه م ــن دوب ــز الزم اســت ای نی

یابنــد. در ایــن صــورت حــزب کمونیســت پیونــدش 

بــا تــوده قطــع نخواهــد شــد کــه طبعــا خــود 

ــامن و بحــث در  ــه گفت ــاز ب ــه نی ــه ایســت ک مقول

جنبــش چــپ از یکطــرف و آلرناتیوهــای کارگــری 

ــت. ــر دارا اس ــرف دیگ از ط

صبــح  روز  آن   “ نویســد:  مــی  ادامــه  در  تــرزا 

مــا  بــرای  کــه  برابر"گرکــو"  در  مــا  گروه هــای 

ســخرنانی کوتاهــی مــی کــرد و وظایــف مــا را تذکــر 

مــی داد بــه صــف ایســتادند. "لونگــو" بــه عنــوان 

ــن شــد. بــه  ــده همــه تیم هــای تورینوتعیی فرمان

گــردان دخــران نــام "رزا لوکزامبــورک" داده شــد و 

تحــت فرماندهــی رفیــق "تــرزا رکیــا" قــرار گرفــت. 

بــه مــن مســئولیت گرفــن پرچــم را دادنــد و آنــگاه 

ــات  ــا ترشیف ــا ب ــدم ت ــده ش ــون خوان ــه تریب ــه ب ک

ــرم از شــدت هیجــان  ــل بگی خــاص پرچــم را تحوی

ــه داخــل حفــره زیــر ســن  راهــم را گــم کــردم و ب

کــه بــرای ســوفلور در نظــر گرفتــه شــده بــود 

افتــادم. "روجــرو" فــورا دســتش را بطــرف مــن 

دراز کــرد، تــا قبــل از انفجــار خنــده مــرا از ســوراخ 

بیــرون بیــاورد. در پایــان تظاهــرات بایــد همــه 

عقــل و توامنــان را جمــع مــی کردیــم تــا از دســت 

پلیــس کــه خانــه ملــت را محــارصه کــرده بودجــان 

بــه ســالمت در بریــم. بــه عنــوان پرچمدارمنــی 

بایســتی بگــذارم پرچــم بــه دســت دشــمن بیفتــد. 

ــه  ــد تک ــه از چن ــم را ک ــوب پرچ ــت چ ــن جه از ای

درســت شــده بــود و تکــه هــا ازهــم جــدا مــی شــد 

ــد  ــق زن ق ــوی دو رفی ــر پالت ــم و زی ــدا کردی را ج

ــه  ــم. پارچــه آن را هــم خــودم ب ــد پنهــان کردی بلن

دور کمــرم پیچیــدم. وقتــی بــه منــزل رســیدم چــوب 

و پرچــم را رسهــم کــردم. ســپس زمانــی کــه مخفــی 

ــم  ــیروانی اتاق ــر ش ــرا زی ــوب آن ــم و چ ــدم پرچ ش

ــر هــم  ــردم. اگ ــی ک ــان " کنســوالتو” مخف در خیاب

ــامل  ــند، احت ــیده باش ــم رس ــت پرچ ــا خدم موش ه

دارد تکــه چــوب آن تــا حــال باقــی مانــده باشــد". 

ص۹۰ و ۹۱ 

 

ــا حــزب، از نیروهــای چــپ در  ــا ســال ۱۹۲۱ تنه ت

ایتالیــا بــود، ســال ۱۹۱۴ اختــالف هایــی در حــزب 

حــزب  از  جناحــی  آمــد.  بوجــود  سوسیالیســت 

ــی  ــع مل ــاع ازمناف ــه دف ــا تظاهــر ب سوسیالیســت ب

ــگ اول  ــه جن ــی ک ــرد. در حال ــت ک ــگ رشک در جن

جهانــی، جنگــی بیــن کشــورهای رسمایــه داری بــرای 

 ۱۹۱۴ ســال  در  بــود.  رسزمین هاشــان  گســرش 

ــی از  ــد و بخش ــی کن ــت م ــگ رشک ــا در جن ایتالی

ــه  ــو" را ک ــام "ترنتین ــا را بن ــامل ایتالی ــای ش زمین ه

حکومــت اتریــش بــا تجــاوز بــه خــاک خــود منضــم 

کــرده بــود بــاز پــس مــی گیــرد، امــا ایــن پیــروزی 

ــاه  ــردم بیگن ــای کشــته شــدن جوان هــا و م ــه به ب

ایتالیــا در ایــن جنــگ خامنانســوز بــود. جنگــی کــه 

درهــم گســیختگی اقتصــادی، فقر، گرانــی و بیامری 

بــرای مــردم ایتالیــا بــه ارمغــان آورد. کمونیســت ها 

ایــن جنــگ را جنگــی بیــن کشــورهای رسمایــه داری 

بــه  خــود  تجاوزکارانــه  و  پلیــد  اهــداف  بــرای 

رسزمین هــای یکدیگــر مــی دانســتند. کارگــران 

نیــز مخالــف جنــگ بودنــد، چراکــه مــی دانســتند 
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ــران و  ــردوش کارگ ــگ ب خســارت های ناشــی از جن

ــال  ــگ در س ــس از جن ــود. پ ــد ب ــردم فقیرخواه م

"آنتونیــو  بنــام  کمونیســت  جــوان  یــک   ۱۹۱۹

گرامشــی" از "جزیــره ســاردنی" بــه شــهر “تورینــو” 

کــه شــهری کارگــری اســت، میــرود. او کــه مطالعات 

زیــادی در زمینــه مارکسیســم داشــت نرشیــه ای 

ــن  ــن”، در ای ــم نوی ــام "نظ ــد بن ــی ده ــار م انتش

وقــت کارگــران جــوان بــه گــرد ایــن نرشیــه جمــع 

مــی شــوند. در ایــن پیونــد بیــن گرامشــی کارگــران 

یکدیگــردر  از  آنهــا  متقابــل  یادگیــری  و  جــوان 

ــیدن  ــرای رس ــری ب ــش کارگ ــی پیشــرد جنب چگونگ

ــش از  ــدن بی ــر و آزاد ش ــه کارگ ــداف طبق ــه اه ب

۹۹ درصــد مــردم از اســارت و بردگــی رسمایــه داران 

ــوی و  ــت معن ــه از جه ــادی و چ ــت م ــه از جه چ

ــا  ــا ارزشــی کــه هامن ــه دســتاوردهای ب فرهنگــی ب

ــس از آن  ــند. پ ــی رس ــود، م ــری ب ــوراهای کارگ ش

شــوراها وســندیکاهای کارگــری قــدرت مــی گیرنــد. 

ــتند  ــی توانس ــری م ــای کارگ ــورا ه ــران در ش کارگ

ــا نباشــند. درســال ۱۹۱۹  عضــو ســندیکا باشــند وی

انشــعاب  از حــزب سوسیالیســت  کمونیســت ها 

مــی کننــد و همــراه بــا “ آنتونیــو گرامشــی” “حزب 

ــال  ــد. در س ــی کنن ــزی م ــه ری ــت “ را پای کمونس

۱۹۲۱ حــزب کمونیســت کنگــره ای برگــزار مــی کنــد 

ــز در مــی  ــل کمونیســت نی ــه عضویــت بین املل و ب

آیــد. درکنگــره حــزب، هیــات رهــری انتخــاب مــی 

شــود و"آنتونیــو گرامشــی” بــه عنــوان دبیــراول 

ــو گرامشــی" در ســال  برگزیــده مــی گــردد. "آنتونی

ــا  ــید ب ــدرت رس ــه ق ــم ب ــه فاشیس ــی ک ۱۹۲۱ زمان

ــت  ــود و مصونی ــا ب ــس ایتالی ــده مجل ــه مناین اینک

داشــت دســتگیر و پــس از ده ســال، در زنــدان بــر 

ــد.  ــر بیــامری فــوت مــی کن اث

 مــاه اکتــر ســال ۱۹۲۲ شــاه موســولینی را بــه کاخ 

ســلطنتی در رم مــی پذیــرد. تــرزا نوچــه در کتــاب 

خاطراتــش ادامــه مــی دهــد:

“ ایــن یــک کودتــا بودکــه از قبــل پیــش بینــی 

ــلطنت و  ــت، س ــول حکوم ــورد قب ــود و م ــده ب ش

بالخــره دولــت بــه اصطــالح دموکراتیــک بــود. 

و  بودنــد  امیــدوار  هنــوز  مــا  رفرمیســت های 

ــون  ــه قان ــود، ب ــه چــه ب ــان ب ــود امیدش ــوم نب معل

ــع  ــن وض ــران ای ــانی نگ ــه کس ــره چ ــود؟ و بالخ ب

بودنــد؟ زمیــن داران، صاحبــان صنایــع، پلیــس و 

ارتــش، بخــش وســیعی از آنــان مثــل دولــت و 

کلیســا برلــه "دســته جوانــان" پیراهــن ســیاه بودنــد. 

ایــن جریــان تــب بحــران ایتالیــا را بــاال مــی بــرد و 

پیــش در آمــد خطرناکــی بــود بــرای کمونیســت ها، 

ــتاراجرای  ــه خواس ــاورزانی ک ــران و کش ــرای کارگ ب

قــول و قرارهایــی بودنــد کــه دولــت در دوران 

جنــگ بــه آنهــا داده بــود، همــه آنهــا نــان بیشــری 

مــی خواســتند و زمینــی را مطالبــه کردنــد کــه روی 

جمهوری هــای آملــان، لهســتان، روســیه،..... و دیگــر 

کشــورهای اروپایــی مــی باشــیم.

ــارزه علیــه ســلطنت تــزاری و شوونیســم  ســوم، مب

پــان – اسالویســت در روســیه. آژیتاتســیون جهــت 

تحقــق انقــالب در روســیه و در نتیجــه اهــداف 

رسیــع و کوتــاه مــدت آن یعنــی: آزادی و حــق 

ــرای متامــی مــردم و توده هــای تحــت ســتم،  رای ب

یــک جمهــوری دموکراتیــک، مصــادره زمین هــا، 

ــران. ــاعت کار کارگ ــت س ــت هش خواس

ــی  ــیال دموکراس ــف سوس ــه "وظای ــه از مقال برگرفت

ــپتامر ۱۹۱۴ ــن، س ــا" لنی ــگ اروپ ــی در جن انقالب

از مقاله دوم

رسمایــه داری آملــان در راس یــک گروه از کشــورهای 

جنــگ طلــب مــی باشــد. کــه بــه بهانــه اینکــه ایــن 

جنــگ در خدمــت مصالــح ملــی و دفــاع از متامیــت 

ارضــی و وطــن و آزادی و متــدن مــی باشــد، ســعی 

در اغفــال طبقــه کارگــر و توده هــای زحمتکــش 

در اروپــا و بــه ویــژه در آملــان را دارد، و در نتیجــه 

ــی باشــد.  ــودی تزاریســم ارتجاعــی م خواســتار ناب

امــا در حقیقــت هــر چــه نتیجــه و پایــان ایــن 

جنــگ باشــد، مطمئنــا رسمایــه داران آملانــی بــا 

ــام  ــی، مت ــت پروس ــای نژادپرس ــا فئودال ه ــاد ب اتح

ــم  ــلطنت تزاریس ــظ س ــت حف ــود را جه ــالش خ ت

ــه کار خواهنــد  ــا انقــالب روســیه ب ــه ب ــرای مقابل ب

گرفــت.

ــگ  ــر از کشــورهای جن ــدی دیگ ــروه و دســته بن گ

طلــب، بــه رهــری انگلیــس و فرانســه مــی باشــد. 

ــم  ــی کنی ــگ م ــون: "جن ــعارهایی همچ ــا ش ــه ب ک

چــون مــی خواهیــم رسزمین هــای مــادری شــام 

ــرای اســتمرار آزادی و متــدن  ــم"، " ب را نجــات دهی

جنــگ مــی کنیــم"، "علیــه دولــت نظامی گــری 

ــدف  ــا ه ــه ب ــتیم"،...... ک ــان هس ــوری آمل و دیکتات

فریــب طبقــه کارگــر و توده هــای زحمتکــش مــی 

باشــد. امــا آنهــا یعنــی ایــن رسمایــه داران انگلیســی/

فرانســوی، در واقعیــت سالهاســت کــه هزینه هــای 

میلیــاردی در پشــتیبانی نظامــی از شوونیســت های 

نظــام  باالتریــن  کــه  نشــین،  کرملیــن  تــزاری 

پادشــاهی و ارتجاعــی در متامــی اروپــا هســتند، و 

ــه آملــان  ــه ب در جهــت آمــاده ســازی آنهــا در حمل

خــرج کرده انــد.

رسمایــه داری  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت  امــا 

انگلیسی/فرانســوی در ایــن جنــگ، هدفــی بــه جــز 

ــان  ــور آمل ــتعمراتی از کش ــا و مس ــخیر بخش ه تس

کــه در حــال حــارض بــه علــت نــرخ رشــد و توســعه 

اقتصــادی بــاال و پــر رسعــت بــه رقیــب تبدیــل 

ــه اصطــالح  ــن کشــورهای ب ــدارد. ای شــده اســت ن

ــود  ــای خ ــا کمک ه ــه، ب ــش رفت ــک و پی دموکراتی

ــن هســتند  ــزاری، در صــدد ای ــم توحــش ت ــه رژی ب

ــد  ــه بن ــن،.... را ب ــتان و اوکرائی ــی لهس ــه از طرف ک

ــر،  ــم ت ــیار مه ــر و بس ــی دیگ ــانند، و از طرف بکش

هــر چــه بیشــر انقــالب روســیه را بــه خیــال خــود 

ــد. ــه کنن خف

روس  دموکرات هــای  سوســیال  مــا  منظــر  از 

کــه هامنــا نظــرگاه طبقــه کارگــر و توده هــای 

زحمتکــش متامــی ملیت هــا واقصــی نقــاط روســیه 

اســت، رضر کمــر در شکســت و ســقوط ســلطنت 

بربرتریــن  و  ارتجاعی تریــن  کــه  اســت  تــزاری 

دولــت در اروپــا بــوده و باعــث اصلــی رنــج و 

محنــت بســیاری از ملیت هــا و اکریــت قریــب بــه 

ــا و آســیا شــده  ــی در اروپ ــاق توده هــای مردم اتف

ــت. اس

امــا وظیفــه اصلــی و تبلیغات و آژیتاســیون سیاســی 

سوســیال دموکرات هــای اروپایــی، بایــد علیــه شــکل 

گیــری هرگونــه اتحــادی از جمهــوری خواهــان 

ــا  ــه آنه ــا باشــد، ک ــه داری در اروپ نظام هــای رسمای

شوونیســم  مختلــف  اشــکال  مبلــغ  و  خواهــان 

هســتند. سوســیال دموکرات هــای اروپایــی بایــد 

ایــن توطئــه و ســیر دوار را برمــال کننــد. بایــد 

ــان،  ــی در آمل ــی انقالب ــدون رسنگون ــه ب ــت ک دانس

ــی نخواهــد  ــچ اتفاق ــیه هی ــش، ســلطنت روس اتری

ــاد. افت

ــه هــر  جنــگ و همچنیــن انقــالب سوسیالیســتی ب

تقدیــر در تقویــم کشــورهای بــه اصطــالح پیرشفتــه 

قــرار گرفتــه اســت........ تنهــا تبلیغــات و عمــل 

ــتی را  ــگ امپریالیس ــن جن ــی، ای ــای انقالب پرولتاری

بــه یــک جنــگ داخلــی و انقالبــی تبدیــل کــرده و 

ــن خواهــد زد. دام

بریده هــا و چکیــده ای از مقالــه "جنــگ و سوســیال 

دموکراســی روســیه" لنیــن، نوامر ۱۹۱۴

برگردان از م. اسفندیاری

 

ــی  ــن مقاومــت قانون ــد. کوچکری آن کار مــی کردن

مــی شــد. حکومــت  فاشیســم، رسکــوب  علیــه 

ــت  ــه درون دول ــولینی ب ــد، موس ــالم ش ــی اع نظام

ــب دوران بیســت  ــن ترتی ــه ای ــده شــد و ب فراخوان

ــاز شــد. ــیاه آغ ــاله س س

 در شامره بعد رنجر ادامه دارد.....

 لیال آوریل ۲۰۲۲

چکیده ای از مقاله لنین.... بقیه از صفحه 
آخر



رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
صفحه1۳

14
حه 

صف
در 

یه 
 بق

زنده باد انقالب کارگری، حکومت کارگری و سوسیالیسم!

را از ایــن کشــاکش ها کنــار بکشــند. حرکت بســیاری 

ــه تقویــت  ــا روی آوری ب ــه ب ازکشــورهای خاورمیان

ــا از  ــه عمدت ــد اســلحه ک ــی و خری نیروهــای نظام

طــرف کمپانی هــای غربــی ارائــه مــی شــود، باعــث 

شــده کــه موقعیــت ناثبات تــری در خاورمیانــه 

ــه بهــره  ــادر ب ــی ق دامــن گســرد. اقتصادهــای نفت

ــع نفتــی و فرآوردهــای آن  ــرداری یکســان از مناب ب

ــی از  ــادی برخ ــای اقتص ــت تحریم ه ــوده و بعل نب

ــت  ــر نف ــروش بیش ــد و ف ــه تولی ــادر ب ــورها ق کش

هســتند. مقایســه وضــع عربســتان و ایــران در 

ــن فشــار اقتصــادی  ــی از ای ــه خوب ــان منون ــن می ای

ــن  ــران در عی ــت. ای ــه اس ــورهای خاورمیان ــه کش ب

حــال کشــوری اســت کــه بــه لحــاظ ژئوپلیتیــک از 

ــژه ای برخــورد داراســت. یــک  موقعیــت بســیار وی

راه ترانزیتــی بــرای ارتبــاط اقتصــادی غــرب بــا 

چیــن و آســیا، یــک بــازار وســیع بــا نیــروی انســانی 

آســیا،  دروازه  رسمایــه داری،  کمپانی هــای  بــرای 

ــه  ــاز ب ــامل و قفق ــاط ش ــا و راه ارتب ــا، آفریق اروپ

خلیــج فــارس و دریــای عــامن. ایــران در جنــگ رسد 

در تقســیم بــازار کار بــه عنــوان یــک تولیــد کننــده 

بــزرگ نفتــی حضــور داشــت و اقتصــاد خــود را بــر 

ــا پایــه گــذاری کــرده بــود. ایــن رونــد در  ایــن مبن

ــت. ــه یاف ــالمی ادام ــوری اس ــم جمه رژی

کــه  اســت  گوناگونــی  ملیت هــای  دارای  ایــران 

ــا  ــی ت ــم مل ــی از شوینیس ــه درجات ــی ب ــئله مل مس

حــق تعییــن رسنوشــت در آنهــا وجــود دارد. ایــران 

از یــک طبقــه کارگــر بــزرگ کــه ۱۵ میلیــون نیــروی 

ــه از  ــت ک ــوردار اس ــرد برخ ــی گی ــر م کار را در ب

حــق تشــکیالت و ســازمان های مســتقل برخــوردار 

نیســتند. شــکل سیاســی در ایــران حکومــت مطلقــه 

مذهبــی رسمایــه داری پیرامونی اســت. ســاختارهای 

حکومتــی بــر اســاس یــک مجلــس شــورای اســالمی 

و چندیــن مجلــس دیگــر از شــورای نگهبــان تــا 

تشــخیص مصلحــت نظــام وجــود دارد کــه قــدرت 

تحــت نظــارت والیــت قفیــه در آنهــا تقســیم 

شــده اســت. بعلــت حکومــت شــدیدا مرتجــع 

ــجویان،  ــا، دانش ــان ، ملیت ه ــوق زن ــی، حق مذهب

اقشــار تحــت ســتم و طبقــات فرودســت اجتامعــی 

ــامل مــی شــود. اســتثامر شــده کامــال پای

وضعیــت داخلــی از یــک طــرف ظرفیت هــای رشــد 

و رفــاه را نشــان مــی دهــد از طــرف دیگــر بعلــت 

ســاختارهای رژیــم حاکــم، بحــران و فروپاشــی 

ــن  ــه ای ــی را. پای ــا جغرافیای ــه لزوم ــادی و ن اقتص

ــه داری  ــی رسمای ــت مذهب ــم در حکوم ــاد را ه تض

ــن  ــود، تامی ــی و س ــب ارزش اضاف ــه کس ــت ک اس

ــودی  ــل وج ــوان اص ــه عن ــی را ب ــت خصوص مالکی

علیــه طبقــه کارگــر و دیگــر اســتثامر شــدگان 

رسکــوب  نیروهــای  توســط  شــدت  بــا  جامعــه 

فیزیکــی و فکــری جلــو مــی بــرد. بــه لحــاظ اقتصاد 

ــردش  ــیکل گ ــه س ــا اینک ــران ب ــه داری در ای رسمای

ــد در ســطح  ــی بعلــت عــدم تولی ــول باالســت ول پ

اســتانداردهای جهانــی، اقتصــاد ایــران بصــورت 

مزمــن بــا تــورم و رشــد نقدینگــی روبروســت. 

تــورم باعــث کاهــش قــدرت خریــد مــردم در بــازار 

داخلــی و پائیــن آمــدن قــدرت خریــد خارجــی 

ــد  ــی گذارن ــل م ــر متقاب ــم تاثی ــود بره ــده و خ ش

ــی  ــد. دولت ــی کنن ــک م ــادی کم ــود اقتص ــه رک و ب

ــورت  ــی بص ــاج عموم ــن مایجت ــه تامی ــادر ب ــه ق ک

ثابــت نیســت و همیشــه بودجــه ســالیانه خــود را 

از طریــق فــروش ارزهــای نفتــی بــه بانــک مرکــزی 

ــه  ــت و ن ــاس قیمــت نف ــر اس ــد، ب ــی کن ــن م تامی

تولیــد عمومــی بودجه هــای عمومــی را تنظیــم 

مــی کنــد، قــادر نیســت کــه بجــز غــارت دســرنج 

کارگــران و زحمتکشــان جامعــه و ســازماندهی یــک 

نیــروی رسکــوب وســیع، جلــوی شــورش تــوده ای را 

ــرد. بگی

رسمایــه داری در هیئــت رژیــم حاکــم بــر ایــران بــه 

ــه  ــه ک ــزرگ خاورمیان ــی از کشــورهای ب ــوان یک عن

ــال ها  ــد از س ــت، بع ــوردار اس ــی برخ ــع نفت ازمناب

ــران مــی گــذرد دارای  ــه داری ای ــه از عمــر رسمای ک

ــه  ــه ای ک ــی و درخواســت های منطق ــی طلب هژمون

بــا بســیاری از کشــورهای نــه تنهــا منطقــه ای بلکــه 

جهانــی دچــار تضادهــای سیاســی و اقتصــادی- 

حــال  عیــن  در  تضادهــا  ایــن  اســت.  نظامــی 

ــورهای  ــک کش ــا کم ــران ب ــه ای ــت ک ــی اس تضمین

بــه هژمونــی طلبی هــای  رقیــب غــرب بتوانــد 

ــال  ــاند.درعین ح ــل بپوش ــه عم ــود جام ــی خ نظام

ــرد.  ــیا را بگی ــه آس ــرب ب ــوذ غ ــوی نف جل

تضــاد فــوق و قــدرت اقتصــاد نفتــی، باعــث بلنــد 

ــالمی  ــوری اس ــم جمه ــه ای رژی ــای منطق پروازی ه

شــده اســت. برجــام در واقــع جــواب بــه ایــن 

پروازی هــای  بلنــد  از  ایــران  کــه  اســت  تقابــل 

ــکا  ــا آمری ــتانه ب ــر دوس ــای غی ــه ای و رفتاره منطق

و غــرب دســت بــردارد و از کشــاکش هــای جهانــی 

خــود را عقــب بکشــد یــا علیــه کشــورهای نوپــای 

ــیا را  ــتاده و راه آس ــیه ایس ــن و روس ــادی چی اقتص

بــه طــرف غــرب بــاز کــرده و بــه تحکیــم موقعیــت 

غــرب در خاورمیانــه و جنــوب غربــی آســیا کمــک 

ــت  ــارض اس ــم ح ــرب ه ــورت غ ــن ص ــد. در ای کن

ــورهای  ــر کش ــد دیگ ــادی مانن ــای اقتص موقعیت ه

خاورمیانــه ای نفتــی را در اختیــار ایــران بگــذارد. اما 

ــکا دیگــر  ــران مــی فهمــد کــه آمری رسمایــه داری ای

موقعیــت هژمونیــک ســابق خــود را از دســت 

ــکا در  ــت از آمری ــرای اطاع ــی ب ــچ دلیل داده و هی

جهــت جبهــه گیری هــای جهانــی و یــا تنظیــم 

ــورهای  ــا کش ــدارد. ام ــا او ن ــود ب ــت های خ سیاس

نیــز  و  حاکــم  رژیــم  بیــن  در  هنــوز  اروپایــی 

ــش  ــت و گرای ــران از مقبولی ــنفکران ای ــا روش بعض

ــتند.  ــوردار هس ــی برخ ــن روابط ــرای داش ــوی ب ق

ــه در  ــت ک ــه ای اس ــم در رابط ــام ه ــره کار برج گ

ــه  ــع ن ــد. در واق ــی ده ــی رخ م ــای جهان چالش ه

ــن و  ــیه و چی ــه روس ــا و ن ــه اروپ ــکا و اتحادی آمری

دیگــر کشــورهای جــی ۲۰ حقــوق تعریــف شــده ای 

ــی و  ــگ دوم جهان ــد از جن ــه بع ــود را ک ــرای خ ب

اســت  گرفتــه  پایــان جنــگ رسد شــکل  ســپس 

ــا در  ــه تنه ــزرگ ن ــدرت ب ــچ ق ــد. هی ــول ندارن قب

ســطح جهانــی بلکــه منطقــه ای حــارض بــه پذیــرش 

نیروهــای مخــرب سیاســی در اطرافــش نیســت. 

سیاســت تــوازون کــه در جنــگ رسد بعــد از جنــگ 

دوم جهانــی شــکل گرفتــه بــود دیگــر وجــود نــدارد 

و نیروهــای جدیــدی وارد روابــط بین املللــی شــده 

ــه، چیــن،  ــد، برزیــل، ترکی ــه آنهــا هن اســت از جمل

ــی  ــای فرامل ــی و رشکت ه ــطح دولت ــتان در س لهس

ــت.  ــی..... اس ــاد بین امللل ــطح اقتص ــدرت در س پرق

ایــران هــم دیگــر  ایــن میــان رسمایــه داری  در 

ــدارد.  ــول ن ــاه را قب ــه ای دوران ش ــت منطق موقعی

ــت  ــدن در هیئ ــی مان ــه باق ــادر ب ــک طــرف ق از ی

ــر خواهــان  ــه نیســت از ســوی دیگ ــدارم منطق ژان

دسرســی بــه مناطــق بیشــری بــرای تاثیــر گــذاری 

ــوریه و  ــران در س ــور ای ــت. حض ــه اس در خاوزمیان

یمــن از همیــن قدرت گیــری منطقــه ای ناشــی مــی 

شــود. 

ــران در طــی دو دهــه  ــت ای متامــی تالش هــای دول

گذشــته بــر رس برجــام و هژمونــی طلبی هایــش 

ــران و  ــفره کارگ ــر روی س ــی ب ــچ نان ــا هی ــه تنه ن

زحمتکشــان مــا نیــاورده اســت بلکــه از جیــب آنهــا 

میلیاردهــا میلیــارد تومــان را بــه هــدر داده اســت. 

ســالیانه رژیــم ایــران بــه حامیــان منطقــه ای خــود 

میلیون هــا دالر کمک هــای بالعــوض اقتصــادی و 

نظامــی مــی دهــد آنهــم در رشایطــی کــه کــودکان 

بســیار از اســتان های مــرزی از یــک دبســتان و یــا 

دبیرســتان محــروم هســتند. آب آشــامیدنی ندارنــد 

و بــا صدهــا نــوع از مشــکالت دســت و پنجــه نــرم 

مــی کننــد. 

ــوان  ــه عن ــرش ب ــا پذی ــالمی ب ــوری اس ــم جمه رژی

عضــو شــانگهای خواهــان ورود بــه رقابت هــای 

ــن  ــه یــک بازیگــر مهــم اســت. ای ــه مثاب ــی ب جهان

نکتــه بارهــا از دهــان مســئولین رژیــم تکــرار شــده 

ــی و سیاســت  ــات کنون ــا امکان ــران ب ــه ای اســت ک

هــای نظامــی خــود دارای تــوان بالقــوه تبدیــل 

شــدن بــه یــک قــدرت جهانــی اســت. امــا ایــن یــک 

ــرون  ــه و بی ــر منطق ــر ب ــلط بیش ــرای تس ــل ب متای

ــورهای  ــران کش ــروی کار کارگ ــود از نی ــیدن س کش

دیگــر و فربــه کــردن بــورژوازی خــودی اســت. 

موقعیت ایران در.... بقیه ازصفحه آخر
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خرهــا حاکــی از تــالش بــی وقفــه رشکت هــای 

اقتصــادی ایــران بــرای رشیــک شــدن در طرح هــای 

اقتصــادی بعــد از جنــگ در ســوریه و عــراق و 

ــت.  ــتان اس ــی افغانس حت

ــه  ــل شــدن ب ــرای تبدی ــران ب ــه داری ای تــالش رسمای

یــک بازیگــر جهانــی توهمــی اســت کــه ناشــی از 

ــکا  ــه آمری ضعــف امپریالیســت های غربــی از جمل

ناشــی شــده اســت. ایــن توهــم د رچالش هــای 

آینــده درهــم خواهــد شکســت و دودش بــه چشــم 

ــده شــاهد  ــن آین ــه در جنگ هــای خونی مردمــی ک

از بیــن رفــن زندگــی و حیــات اجتامعــی خــود 

خواهنــد بــود، مــی رود. امنیــت هیــچ کشــوری بــا 

ــت  ــود. امنی ــی ش ــن من ــی رصف تامی ــروی نظام نی

یــک کشــور در رفــاه، قــدرت صنعتــی و کشــاورزی، 

ــا  ــون و دهه ــر قان ــانی در براب ــر انس ــوق براب حق

نکتــه دیگــر نهفتــه اســت کــه نیــروی نظامــی 

صــدر  در  توانــد  منــی  نباشــد  آن  آخریــن  اگــر 

خواســته های امنیتــی قــرار گیــرد. وقتــی زنهــا حتــی 

ــه  ــی از خان ــه تنهای ــرون رفــن ب ــه بی ــادر ب شــبها ق

ــک شــهروند از  ــوان ی ــه عن ــی شــام ب نیســتند، وقت

امنیــت فــردی و اجتامعــی در برابــر نهادهــای 

ــرون  ــن ق ــی قوانی ــتید، وقت ــوردار نیس ــی برخ دولت

ــر را  ــدان و فک ــازه آزادی وج ــی اج ــطای مذهب وس

ــر،  ــرای دیگ ــزاران چ ــت و ه ــه اس ــه گرفت از جامع

ــدرت  ــدن ق ــی ش ــد جهان ــعارهای جدی ــت ش آنوق

ــت  ــب در جه ــک فری ــالمی ی ــوری اس ــم جمه رژی

حفــظ و اعــوان و انصــار رژیــم و دادن خــوراک 

تبلیغاتــی بــه جریانــات وابســته بــه خــود در خــارج 

ــت. ــور اس از کش

ابــر  بیــن  تضــاد  تشــدید  و  اوکرائیــن  جنــگ 

زیــاده  و  طلبــی  توســعه  جهــان،  قدرت هــای 

خواهــی غــرب و از ســوی دیگــر ایســتادگی روســیه 

ــا حــد حملــه نظامــی بــه اوکرائیــن،  در برابــر آن ت

تغییــر  را  جهــان  سیاســی  آرایــی  صــف  هنــوز 

ــش  ــرای پی ــالش ب ــال ت ــرب در ح ــت. غ ــداده اس ن

بدســت گیری  و  خــود  هژمونــی  تامیــن  و  روی 

بازارهــای اقتصــادی و تفوق هــای سیاســی خــود 

در کشــورهای مختلــف اســت. تشــدید تضــاد بیــن 

کشــورهای معظــم رسمایــه داری – امپریالیســتی از 

یــک طــرف باعــث ضعــف سیســتم امپریالیســتی و 

از طــرف دیگــر باعــث رشــد ســبعیت و خشــونت 

ــر  ــورهای ضعیف ت ــه کش ــی علی ــه داری جهان رسمای

شــده اســت. کــه بــه مفهــوم تشــدید پایه ای تریــن 

تضــاد بیــن کار و رسمایــه در شــکل اجتامعــی 

ــای  ــد و نیروه ــزار تولی ــر اب ــی ب ــت خصوص مالکی

مولــده در رستــارس جهــان و رقابــت بــر رس بدســت 

گیــری و کنــرل نیروهــای مولــده یعنــی کارگــران و 

ــد.  ــی ده ــان م ــود را نش ــان خ ــان جه زحمتکش

جنــگ در اوکرائیــن مواضــع رژیم جمهوری اســالمی 

را نــه تنهــا روشــن تر نکــرد بلکــه مواضــع دو گانــه 

آن در رابطــه بــا روســیه و غــرب و اوکرائیــن نشــان 

داد کــه جمهــوری اســالمی بــا همراهــی بــا روســیه 

و چشــمک زدن بــه غــرب مــی خواهــد بــا دو 

طــرف رابطــه خــوب داشــته باشــد. اصــالح طلبــان 

حکومتــی بــا اســتقبال از ایــن سیاســت گفتنــد کــه 

نــه رشقــی نــه غربــی غلــط بــود و هــم رشقــی هــم 

غربــی درســت اســت. ایــن سیاســت البتــه با روشــن 

ــد دگرگــون شــود. مواضــع  شــدن اوضــاع مــی توان

ــای  ــی تضاده ــالمی وقت ــم اس ــی رژی ــه کنون دوگان

ــه ســطح جنــگ کشــیده شــده  ــا غــرب ب روســیه ب

ــوری اســالمی  ــل جمه ــی مث ــرای رژیم های اســت، ب

ــده  ــروی برن ــدا نی ــته و بع ــراب نداش ــی از اِع محل

جنــگ رژیــم را جوابگــوی مواضعــش خواهــد کــرد.

مواضــع اصــالح طلبــان حکومتــی و ســلطنت طلبان 

و مجاهدیــن در ایــن تنــش بین املللــی آنچنــان بــه 

ــا از  ــخیص آنه ــه تش ــت ک ــده اس ــک ش ــم نزدی ه

ــه بســیار  ــر ممکــن بلک ــم غی ــر نگوئی ــر اگ همدیگ

ــن  ــیه ای ــد روس ــع ض ــت. مواض ــده اس ــخت ش س

نیروهــا نــه بــه خاطــر اوکرائیــن بلکــه از موضع ضد 

ــن پرچــم  ــه داشــن ای کمونیســتی و برافراشــن نگ

زنــگ زده اســت. آنهــا حتــی در ادبیــات هــم ماننــد 

غــرب، پوتیــن را در ایــن جنــگ برجســته مــی کننــد 

تــا مواضــع طبقاتــی دولــت روســیه در ایــن جنــگ 

را بپوشــانند. ایــن نیروهــا حتــی ظاهــرا هــم حــارض 

بــه محکومیــت توســعه طلبــی غــرب و ناتــو نشــده 

و خواهــان رفــن "شــجاعانه" ایــران بــه طــرف غــرب 

هســتند. مثلــی در فارســی هســت کــه شــامل حــال 

اینگونــه نیروهــا مــی شــود کــه: آنکــه ناموخــت از 

گذشــت روزگار او نامــوزد ز هیــچ آمــوزگار. شــدت 

ــای دول امپریالیســتی باعــث شــده  ــن تضاده گرف

اســت کــه در ســطح داخلــی پــی آمدهــای سیاســی 

خــود را در موضــع گیری هــا نشــان دهــد. از یــک 

ــب  ــه در قط ــالمی ک ــی اس ــی ارتجاع ــرف رژیم ط

رشق خــود را تعریــف کــرده و از طــرف دیگــر 

ــاب  ــوی کب ــه ب ــی ک ــی پروغرب ــیون بورژای اپوزیس

شــنیده اســت. 

ضعــف طبقــه کارگــر جهانــی و کمونیســت ها کــه 

ــه  ــی ب ــه جهان ــی وقف ــامت ب ــت تهاج ــروز بعل ام

دســت آوردهــای مــادی و فکریــش هنــوز قــادر بــه 

ایجــاد یــک انرناسیونالیســم جهانی نشــده اســت و 

نقــش تاثیــر گــذار مــادی آن بــر معــادالت سیاســی 

ــه  ــگ نیســت، ب ــد گذشــته پررن ــان مانن ــزرگ جه ب

ــن  ــاز گذاش ــه داری در ب ــوت رسمای ــه ق ــک نقط ی

دســتش بــرای اجــرای هــر سیاســت و جنایتــی 

علیــه برشیــت تبدیــل شــده اســت. تــا زمانــی کــه 

ــوند،  ــد نش ــم متح ــا ه ــورها ب ــت های کش کمونیس

تــا زمانــی کــه طبقــه کارگــر و کمونیســت ها قــادر 

ــه ایجــاد احــزاب کمونیســت پرقــدرت اجتامعــی  ب

رسمایــه داری  نظام هــای  رسنگونــی  جهــت  در 

نشــوند. هــر تغییــری در معــادالت سیاســی در 

ــع جناح هــای  ــه نف ــی فقــط ب ــی و جهان ســطح مل

مختلــف رسمایــه داری متــام مــی شــود و طبقــه 

ــت  ــر دس ــی و فق ــی حقوق ــا ب ــان ب ــر همچن کارگ

و پنجــه نــرم خواهــد کــرد. زمانــی کــه تحــت 

ــد  ــیونال بتوانن ــت انرناس ــزاب کمونیس ــری اح ره

ــزرگ  ــک و ب ــورها کوچ ــی را در کش ــدرت سیاس ق

بدســت گیرنــد آنوقــت نــه دیگــر از رسکــرده گرایــی 

ــامل  ــه از پای ــت و ن ــری اس ــی خ ــی طلب و هژمون

ــگ  ــغالگری و جن ــردم. اش ــه م ــوق اولی ــردن حق ک

زاییــده نظــام رسمایــه داری، بــرای رسکــوب طبقــات 

کارگــر و زحمتکشــی اســت کــه بــرای از بیــن 

بــردن دنیــای ســتمگر و اســتثامرگر کنونــی مبــارزه 

ــه  ــن جــدال اجتامعــی مدتهاســت ک ــد. ای مــی کنن

ــی  ــر رس انتخاب ــت را ب ــت و برشی ــده اس رشوع ش

تاریخــی قــرار داده اســت، انتخابــی بیــن بربریــت 

ــم. ــا سوسیالیس ــه داری و ی رسمای

مهران پیامی
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نشریات حزب را خبوانید: و  ما متاس بگیرید  با  زیر  نشانی های  با 
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موقعیت ایران در نقشه سیاسی جهان

لنین: درباره جنگ جهانی اول

بریــده و چکیــده ای از دو مقالــه )ســپتامر و نوامــر 

ــی اول، و  ــگ جهان ــار جن ــتانه انفج ۱۹۱۴(، در آس

منتــرش شــده در نرشیــات اروپایــی و بــه قلــم رهــر 

حــزب بلشــویک کــه در تبعیــد بــه رس مــی بــرد.

از مقاله اول

مترکــز سوســیال دموکراســی در لحظــه کنونــی بایــد 

بــر روی مســایل زیــر باشــد:

ــی  ــات همگان ــد و تبلیغ ــز، پروپاگان اول از هــر چی

توده هــای  میــان  در  کــه  ایــن  از  گذشــته  مــا، 

وســیع کارگــران و زحمــت کشــان اســت، بایــد 

نظامیــان حــارض در صحنــه و جبهــه  و  ارتــش 

ــالب  ــات انق ــد و تبلیغ ــرد. پروپاگان ــم دربرگی را ه

ــح  ــن توضی ــا ای ــراه ب ــد هم ــا، بای ــتی م سوسیالیس

ــان کشــورهای متفــاوت و  باشــد کــه متامــی نظامی

ــوی  ــه س ــه ب ــود را ن ــلحه های خ ــد اس ــر، بای درگی

دیگــر،  کشــورهای  معــاش  بــردگان  و  نظامیــان 

ــی و  ــزاب ارتجاع ــا و اح ــوی دولت ه ــه س ــه ب بلک

رسمایــه داری در ایــن کشــورها نشــانه بگیریــم.

و  هســته ها  ســازماندهی  بــه  مــرم  احتیــاج 

گروه هــای غیــر قانونــی در ارتــش هــای متامــی 

بــه زبــان هــای مختلــف  کشــورهای درگیــر و 

داریــم.

آدرس پُستی حزب رجنربان ایران:
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ــر  ــه ه ــتثنا علی ــدون اس ــان و ب ــی ام ــارزه ای ب مب

گونــه ناســیونال شوونیســم خــرده بــورژوازی و 

بــورژوازی در متامــی کشــورها.

توده هــای  انقالبــی  آگاهــی  جهــت  در  تــالش 

و  ســنگینی  متــام  کــه  زحمتکشــان،  و  کارگــری 

تبعــات ناشــی از جنــگ بــر روی دوش آنهــا اســت. 

کــه ایــن توده هــا در اکــر اوقــات دشــمنان اصلــی 

اپورتونیســم و شوونیســم و همچنیــن علیــه رهــران 

سوســیالیزم  بــه  کــه   )۲( انرناســیونال  کنونــی 

خیانــت کرده انــد، مــی باشــند.

دوم، پروپاگانــد و تبلیغــات وســیع مــا، کــه خواهــان 

ــود در  ــدن خ ــناخته ش ــی ش ــمیت و قانون ــه رس ب

چکیده ای از مقاله لنین، جنگ و سوسیال دمکراسی

کشتازفاشیسم در "تورینو" ومقاومت کارگران 

تــرزا نوچــه از اوضــاع پرتالتــم پــس از جنــگ مــی 

نویســد: 

در ســال های ۲۲-۱۹۲۱ فاشیســم در حــال شــکل 

گرفــن بــود، اگرچــه تظاهــر و نشــانه های آن از 

زمــان،  آن  در  بــود.....  شــده  ســال ۱۹۱۸ رشوع 

ــران  ــلح و کارگ ــای مس ــن بانده ــورد بی ــن برخ اولی

بــی ســالح رشوع شــد. مــا از نزدیــک شــاهد بودیــم 

از  دادســتانی،  و  پلیــس  نیروهــای  کــه چگونــه 

گروههــای فاشیســت دفــاع و پشــتیبانی مــی کننــد، 

ــا ۵۰ ســال بعــد هــم ادامــه داشــت.  ــزی کــه ت چی

از کتــاب انقالبــی حرفــه ای- خاطــرات تــرزا نوچــه 

 ۸۶ ص 

و  سوسیالیســت ها  می دهــد:  ادامــه  تــرزا 

ــری"  ــیون رسارسی کارگ ــای "کنفدراس ــت ه رفرمیس

بــرای اینکــه جــواب ایــن تحریک هــا را ندهنــد 

ترتیــب  بدیــن  بودنــد.  "خشــونت"  مخالــف 

گروه هــای فاشیســت قــدرت گرفتنــد. آنهــا بشــکل 

باندهایــی کــه از پشــتیبانی حکومــت و ارگان هــای 

آن برخــوردار بودنــد در آمدنــد و بــا تجــاوزات 

خــود تــا مــرز جنایــت پیــش رفتنــد. آنهــا بــه 

تهاجــم خانــه ملــت اکتفــا نکردنــد، بلکــه بــه آتــش 

ــزب  ــم در ح ــد. فاشیس ــت زدن ــب دس زدن و تخری

ســازماندهی شــد و بــا هویتــی قانونــی در حکومتی 

ــی  ــه زندگ ــی، ب ــک بورژوای ــالح دموکراتی ــه اصط ب

خــود ادامــه داد..... وقتــی کــه فاشیســت ها، محــل 

اتحادیــه کارگــران را آتــش زدنــد، زمانــی کــه خانــه 

زیبــای ملــت را کــه بــا پــول کارگــران اتحــاد تعاونــی 

ــه آتــش کشــیدند، مــا تصمیــم  ســاخت شــده بودب

گرفتیــم مســلح شــویم. امــا بــی آنکــه ســالحی 

ــتفاده از آن را  ــتیم اس ــی توانس ــیم، من ــته باش داش

یــاد بگیریــم. هامنجــا ص۸۶ و ۸۷ 

ــه  ــه چگون ــان مــی ســازد ک ــه روشــنی عی ــخ ب تاری

آدرس پُست الکرتونیکی حزب رجنربان ایران:
ranjbaran.org@gmail.com

آدرس ُغرفه حزب در اینرتنت:
www.ranjbaran.org
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ــتان،  ــگ در افغانس ــراق، جن ــکا در ع ــور آمری حض

ــتان،  ــان و ارمنس ــگ در آذربایج ــن، جن ــران یم بح

مســئله برجــام، نفــوذ ایــران در برخــی کشــورهای 

خاورمیانــه و همســایه، رشــد قــدرت نظامــی ایــران، 

رشــد جمعیــت بــه ســطح ۸۵ میلیــون، وجــود 

مخــازن رسشــار نفــت و دیگــر منابــع معدنــی، 

اســراتژیک  موقعیــت  اقتصــادی،  وســیع  بــازار 

ــران  ــه ای ــی ب ــاس نظام ــت حس ــک موقعی ژئوپلیتی

داده اســت. در عیــن حــال ایــران یکــی از ضعیــف 

داراســت.  را  نفتــی  کشــورهای  اقتصــاد  تریــن 

منابــع اصلــی درآمــد نفــت اســت کــه در ســالهای 

ــی  ــات نظام ــد روی تحقیق ــع درآم ــن مناب ــر ای اخی

متمرکــز شــده اســت. بــه لحــاظ زیســت محیطــی 

ــه  ــی از فصــول چهارگان ــران کشــوری کــم آب ول ای

برخــوردار اســت و بشــدت نــا بــه ســامان و آلــوده 

اســت. 

رقابت هــای  در  ایــران  ای  خاورمیانــه  بُعــد  در 

بــا  تقابلــی دامئــی  بین املللــی و منطقــه ای در 

آمریــکا و ســپس غــرب قــرار دارد. بســیاری از 

ــران  ــه ای ــه ب نیروهــا و برخــی کشــورهای خاورمیان

نزدیــک بــوده و خطــی را بــه نــام خــط مقاومــت 

کــه عمدتــا علیــه ارسائیــل و کشــورهای عــرب 

وابســته و یــا نزدیــک بــه غــرب بوجــود آورده انــد. 

و  اقتصــادی  بــزرگ  قدرت هــای  کشــمکش های 

برخــی  تــالش  و  خاورمیانــه  در  جهــان  نظامــی 

ایــن  از  فــرار  بــرای  خاورمیانــه  حکومت هــای 

کشــمکش ها باعــث شــده اســت کــه تقابــالت 

خاورمیانــه بــا دخالــت نیروهــای امپریالیســتی بــه 

ــازه  ــد و اج ــد منای ــی رش ــای نظام ــطح درگیری ه س

ندهــد کــه حکومت هــای خاورمیانــه بتواننــد خــود 


