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چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

صفحه۴

نامه آنتونیو گرامشی به »پالمیرو 
تولیاتی«

نامه ای از یک خواننده رنجبر 
)صفحه ۹(

به دنبال خاطرات ترزا نوچه

روند انقالبی در ایران کنونی چگونه تکامل خواهد یافت؟

اوضاع و وظایف کنونی کمونیست ها

برای پیروزی جنبش کارگری 
مبارزه کنیم

 گرانی کاالها سیاست جدید
نئولیبرالیسم سرمایه داری

صفحه ۶

صفحه٢

صفحه ۵

طــی کنــد. دشــمنان طبقاتــی پرولتاریــا قــوی تــر 
ــی  ــی م ــش بین ــد پی ــن رون ــاز ای ــه در آغ از آنچ
شــد، بودنــد و ســرمایه داران وضــد انقالبیــون بــه 
ــد.  ــی کنن ــد و نم ــرک نکردن ــدان را ت ــانی می آس
تجربــه نشــان داد حتــا اگــر در زمانــی و در جایــی 
شکســت هــم بخورنــد، حاضــر بــه قبــول شکســت 
ــتانند.  ــاز س ــرا ب ــد آن ــی کنن ــالش م ــتند، ت نیس
نمونــه برجســته آن کمــون پاریــس و انقــالب 
اکتبــر اســت کــه مــی بینیــم در جایــگاه کمونرهــا 

ــد. ــته ان ــا نشس ــی ه ــروز ک ــویک ها ام و بلش
در ایــران هــم رونــد انقــالب هــم از جنبــش 
مشــروطه خواهــی بــر همیــن منــوال جهانــی 

تکامــل یافتــه اســت .
ــی  ــش چگونگ ــه پرس ــخ ب ــن پاس ــرای یافت ــا ب  م
تکامــل اوضــاع در زیــر بــه عناصــر موثــر بــر ایــن 
رونــد یــک بــه یــک اشــاره مــی کنیــم تــا بــا هــم 

ناتوانــی رژیــم ســرمایداری حاکــم ایــران از یکســو 
و نــا رضایــی عمومــی توده هــای بــه ســتوه آمــده 
ــی  ــود م ــات خ ــه اعتراض ــر دامن ــان ب ــه همچن ک
ــد  ــه بای ــش چ ــه پرس ــت ب ــخ درس ــد، پاس افزاین
ــرار  ــل مــا ق ــه صــورت حادتــری در مقاب کــرد را ب
ــی و دو  ــه، دو جهانبین ــان دو طبق ــارزه می داده و مب
ــران را  ــرای ای ــده ب ــی و دو آین ــی سیاس ــط مش خ
ــذارده اســت. رســانه های  ــش گ ــه نمای ــر ب عریان ت
ــه  ــتی ب ــی و امپریالیس ــرمایه جهان ــوار س ــره خ جی
ــی، همچنــان در پــی  اشــاره دســتگاه های امنیت
رهبــر تراشــی بــرای اپوزیســیون بــورژوازی ایــران 
ــی  ــد بحــران عمومــی کنون هســتند و تــاش دارن
ایــران را از یکســو بــرای باج گیــری بیشــتر از 
ــدارک  ــن و ت ــرات وی ــده در مذاک ــت فرومان حاکمی
ــران  ــی ای ــرای جلوگیــری از رشــد جنبــش انقاب ب

ــه دو تضــاد عمــده نظــری و ســازمان  ــا توجــه ب ب
ــازمانیابی  ــی س ــط مش ــاد خ ــرات متض ــی، نظ یاب
کمونیســتها در رســیدن بــه وحــدت تشــکلها 

ــد از: ــود عبارتن موج
کــم بهــا دادن بــه حــزب ســازی در رهبــری 
انقــاب و تکیــه بــه " مبــارزه مســلحانه هــم 
حــزب  نفــی  "؛  تاکتیــک  هــم  و  اســتراتژی 
ــارزات  ــورائی مب ــت ش ــر حرک ــه ب ــازی و تکی س
ــن  ــه ای از منفردی ــل ماحظ ــران؛ بخــش قاب کارگ
ــخصی  ــرح مش ــع و ط ــه موض ــه ب ــت ک کمونیس
ــه  ــی ب ــی تفاوت ــیده اند ؛ ب ــزب نرس ــاد ح در ایج
ضــرورت حــزب ســازی از جانــب تشــکلهائی کــه 
ــر  ــود، ام ــدن خ ــزب کمونیســت نامی ــت ح ــه عل ب
حــزب ســازی را پایــان یافتــه مــی داننــد؛ اعتقــاد 
بــه پلورالیســم سیاســی – تشــکیاتی کمونیســتها 
ــان  ــود در می ــف موج ــات مختل ــت گرایش ــه عل ب

ــاب  ــروزی انق ــد از پی ــی بع ــر و حت ــه کارگ طبق
ــه  ــداوم موجودیــت آنهــا؛ اعتقــاد ب سوسیالیســتی ت
امــر حــزب ســازی بــا حرکــت از حفــظ تشــکلهای 
فعلــی موجــود درعیــن همــکاری و یــا ایجــاد 
ــف  ــای مختل ــب از نیروه ــئولین مرک ــت مس هیئ
ــرای  ــتی ب ــف کمونیس ــی وظای ــبردن برخ در پیش
ــاس  ــدت براس ــی؛ وح ــدت حزب ــه وح ــیدن ب رس
توافــق  و  علمــی  کمونیســم  اصــول  رهنمــود 
ــر  ــک در ه ــه و تاکتی ــی برنام ــکات اساس روی ن
ــر  ــه ام ــت ب ــازی در خدم ــکل س ــه ای از تش مرحل
مبــرم حــزب ســازی - یکــی شــدن و پایــان دادن 
ــا فرقــه  ــرای مقابلــه ب ــه تشــکلهای مســتقل - ب ب
ــر خــرده  گرائــی مخــرب عمــده کنونــی و غلبــه ب
کاریهــای مضــر؛ حــزب رنجبــران ایــران در تــاش 
بــرای ایجــاد حــزب کمونیســت ایــران وحــدت گام 
بــه گام کمونیســتها براســاس پاتفــرم واحــد زیــر 

 در ایــن روزهــا و در همــه جــای جهــان صحبــت 
از گــران شــدن بیــش از حــد کاالهــا اســت. مــن 
ــل  ــه دالی ــم  کــه ب در ایــن نوشــته تــاش می کن
بوجــود آمــدن ایــن وضعیــت و راه بــرون رفــت از 

آن در حــد ایــن نوشــته برخــورد کنــم. 
ــورم  ــاهد ت ــان ش ــن جه ــگ اوکرای ــد از جن در بع
ــر شــدن  ــا و فقی ــی کااله افســار گســیخته و گران
اکثریــت عظیــم مــردم جهــان بــوده اســت و ایــن 
رونــد بــا شــدت ادامه داشــته و فقــر هــر روزه چهره 
کریــه و ضــد انســانی خــود را بیشــتر نشــان مــی 
ــادی  ــردم ع ــر م ــد ت ــورهای ثروتمن ــد. در کش ده
ــداز در حســاب هــای بانکــی  ــا کمتریــن پــس ان ب
مواجــه هســتند و در کشــورهای فقیــر نــان خالــی 
ــراض  ــد. در اعت ــر نمــی آی ــرای خــوردن گی هــم ب
مــردم جهــان بــه وضعیــت پیــش آمــده در بســیاری 
از کشــورهای جهــان طبقــات فرودســت اجتماعــی 

صفحه آخرصفحه آخر

محجوب و نایب رئیسی یک 
سازمان بین المللی )صفحه ٧(

پیرامون گسترش امپراطوری آشوب

زمانــه پنــدی آزادوار داد مــرا / زمانــه را چــو نکــو 
بنگــری همــه پنــد اســت

ــک  ــان نزدی ــتی جه ــری وکمونیس ــش کارگ جنب
ــردن  ــا ک ــرای برپ ــارزه ب ــال مب ــت س ــه دویس ب
ــی و  ــام طبقات ــدازی نظ ــه ای بران ــاب ریش انق
اســتقرار جامعــه ای بــدون طبقــه، جامعــه ای کــه 
دیکتاتــوری در هــر شــکل و شــمایلی بــر انداختــه 
ــن  ــه باالتری ــوی ب ــی و معن ــی علم ــود و آگاه ش
ســطحی ارتقــاء یابــد کــه هرکــس بانــدازه توانایــی 
بــا دل جــان و بــا وجــدان اجتماعــی مایــه گــذارد 
و طبــق احتیاجــش برداشــت کنــد، تــاش کــرده 
اســت. امــروز کــه نگاهــی بــه ایــن مبــارزه خونین، 
ــوم  ــی معل ــم بخوب ــی اندازی ــج م ــخت و بغرن س
میشــود زمانــه چنــان درســی بــه نســل انــدر نســل 
مــا داده اســت کــه بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف 
عالــی انســانی پرولتاریــا هنــوز راه طوالنــی را بایــد 

بدرود صادق جان ای یار 
دیرینه )صفحه ١٥(

صفحه آخر

در باره فاجعه آبادان 
)صفحه ۹(



رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
صفحه2

روند انقالبی در ایران.... بقیه از صفحه ١

پاســخ را شــریک شــویم . 
ــی  ــف آرای ــران و ص ــی ای ــه طبقات ــم – جامع یک

ــمنان ــتان و دش دوس
بایــد از تحلیــل طبقاتــی شــروع کنیــم چــون ایــن 
اســت.  جامعــه  وســیله شــناخت  اساســی ترین 
ایــران کشوریســت ســرمایه داری. ویژگی هــای 
ــون در عصــر امپریالیســم  ــران، چ ــرمایه داری ای س
ــن  ــه در عی ــق یافت ــی تحق ــات پرولتاریای و انقاب
تحلیــل  در  و  اهمیت انــد  دارای  کــه  حالــی 
ــد در نظــر  ــران بای ــی ای مشــخص از اوضــاع کنون
ــه  ــه ک ــی جامع ــت اساس ــر ماهی ــوند، ب ــه ش گرفت
جامعه ایســت ســرمایه داری نمــی توانــد ســایه 
ــران از  ــردم ای ــم م ــت عظی ــروز اکثری ــد. ام افکن
ــی  ــی م ــود زندگ ــروی کار خ ــروش نی ــق ف طری
کننــد و آنچــه باعــث بدبختــی مــردم شــده اســت 
نظــام ســرمایه داری اســت کــه دارای خصوصیــات 
ــع ســرمایه داری  ــه جوام ــا بقی اساســی مشــترکی ب
ــان  ــی می ــی اساســی طبقات مــی باشــد. صــف آرای
ســرمایه دار و کارگــر اســت و تضــاد اساســی جامعــه 
ــرمایه دار  ــه س ــر و طبق ــه کارگ ــن طبق ــاد بی را تض
ــه از  ــای جامع ــه بدبختی ه ــد و هم ــکیل میده تش
ایــن نظــام اســت و برانــدازی نظــام ســرمایه داری 
ــت. در  ــی اس ــی کنون ــاب اجتماع ــتور انق در دس
ــت  ــن واقعی ــکارا ای ــد آش ــت ها بای ــه کمونیس نتیج
ــد. آنهــا  ــه میــان مــردم برن ســترگ اجتماعــی را ب
ــه  ــورژوازی ک ــون ب ــای گوناگ ــا آلترناتیوه ــد ب بای
ــا و  ــیع توده ه ــی وس ــر نارضای ــا بخاط ــن روزه ای
ضعــف نیروهــای کمونیســتی و سوسیالیســتی جــان 
ــران  ــورژوازی در ای ــد. ب ــت ورزن ــد، مخالف گرفته ان
ــه در  ــدرت بیگان ــن و ق ــا دی ــو ب ــراه و همس هم
ایــن صــد ســاله امتحــان خــود را پــس داده اســت: 
ــران و کمونیســت ها،  ــوری و ســرکوب کارگ دیکتات
ــا.  ــم توده ه ــت عظی ــرای اکثری ــی ب ــر و بدبخت فق
نتیجــه چنیــن تســلطی وضــع کنونــی جامعــه 
ــه ای  ــدازی ریش ــات؛ بران ــا راه نج ــه تنه ــت ک اس
نظــام ســرمایه داری و جایگزنــی اش بــا نظــام 
ــوی  ــی بس ــه ی تدارک ــوان مرحل ــتی بعن سوسیالیس
ــه در آن  ــه ای ک ــت، جامع ــتی اس ــه کمونیس جامع
دیگــر ســتم و اســتثمار انســان از انســان رخــت بــر 

ــت.  ــته اس بس
ــی و  ــناخت عین ــن ش ــاس چنی ــر اس ــا ب ــزب م  ح
جامعــه شناســانه ایســت کــه دوســتان و دشــمنان 
ــه انقــاب را  ــز مــی ســازد، مرحل انقــاب را متمای
مشــخص کــرده و سیاســت ها، رهنمودهــا و ســبک 
کارهــای خــود را از ایــن موضــع و بــر اســاس چنین 
تحلیــل مشــخصی پایــه ریــزی مــی کنــد. مبــارزه 
ــه کارگــر در جــدال  ــی طبق ــروزی هژمون ــرای پی ب
کنونــی در بــرا بــر آلترناتیوهــای بــورژوازی از 
طریــق خــط مشــی عمومــی انقــاب سوسیالیســتی 
گســترش،  حــال  در  تــوده ای  جنبش هــای  در 
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ــز فعالیت هــای حــزب  ــه در مرک ــارزه ایســت ک مب
ــتی و  ــکل های کمونیس ــزاب و تش ــر اح ــا و دیگ م

ــراردارد.  چــپ و سوسیالیســتی ق
بــا شــرایط  تلفیــق کمونیســم علمــی   – دوم 

مشــخص 
ــه  ــش از صــد ســال اســت کمونیســم علمــی ب بی
ــرا  ــرا ف ــران آن ــر ای ــه کارگ ــده و طبق ــران آم ای
ــرده  ــکار ب ــود ب ــازماندهی خ ــر س ــه و در ام گرفت
ــد  ــت ض ــر ماهی ــا ب ــران بن ــورژوازی ای ــت. ب اس
کارگــری و ضــد کمونیســتی اش در ایــن ســال های 
طوالنــی در زیــر پوشــش ناسیونالیســم ایرانــی یــا 
ــرمایه  ــا س ــو ب ــراه و همس ــیعگری هم ــام ش اس
ــه  ــا ن ــت. ام ــرده اس ــارزه ک ــه آن مب ــی علی جهان
ــاه،  ــیاه ضــد کمونیســتی دوران رضــا ش ــون س قان
نــه کودتــای ۲۸ مــرداد ۳۲ محمــد رضــا شــاه و نــه 
چهــار دهــه شــکنجه و اعــدام کمونیســت ها توســط 
نظــام ســرمایه داری جمهــوری اســامی توانســته از 
ــی  ــم علم ــتین کمونیس ــه های راس ــاعه اندیش اش
ــورژوازی  ــرد. امــروز همــه آلترناتیوهــای ب ــو گی جل
ــا آن روی  ــت ب ــه در مخالف ــت و چ ــه در حاکمی چ

ــد: ــه متحدن ــک نکت ی
از برانــدازی مالکیــت خصوصــی بــر وســایل تولیــد، 
از پیــروزی طبقــه کارگــر، از پیــروزی سوسیالیســم 

و کمونیســم جلــو گیرنــد.
ــارزه ای  ــی مب ــران ط ــران ای ــزب رنجب ــع ح مواض
همــه جانبــه علیــه رفرمیســم و رویزیونیســم 
حــزب تــوده و دفــاع از اصــول کمونیســم تکامــل 
یافتــه اســت. نقــد رفرمیســم و رویزیونیســم حــزب 
ــرای  ــه را ب ــه زمین ــود ک ــی ای ب ــوده، گام اساس ت
رشــد جنبــش کمونیســتی نوینــی فراهــم ســاخت. 
در ادامــه ی ایــن جدایــی بــود کــه ســازمان 
ــا جنبــش جهانــی کمونیســتی  انقابــی توانســت ب
ــزب  ــری ح ــچفی و رهب ــه رویزیونیســم خروش علی
ــارزه  ــه مب ــوروی ب ــر ش ــاد جماهی ــت اتح کمونیس
تجــاوزات  از  جمعبنــدی  از  پــس  و  برخیــزد 
دولــت شــوروی در مجارســتان، چکســلواکی و 
افغانســتان آنــرا کشــوری امپریالیســتی بــا ظاهــری 

ــد. ــی کن ــتی ارزیاب سوسیالیس
ــک  ــر ی ــانی و ب ــه آس ــارزه ای ب ــن مب ــه چنی البت
ــر  ــارزه ب ــت. مب ــه اس ــو نرفت ــتقیمی جل ــط مس خ
ــخص  ــرایط مش ــا ش ــق آن ب ــول و تلفی ــر اص س
انقــاب ایــران یــک مبــارزه ی طوالنــی درون 
کلیــه احــزاب کمونیســتی از همــان آغــاز اســت و 
ــاختمان  ــا در دوران س ــارزه حت ــول مب ــام ط در تم
سوسیالیســم همچنــان ادامــه خواهــد داشــت. 
ــری و  ــش کارگ ــته در جنب ــال گذش ــصت س در ش
ــی  ــط مش ــان دو خ ــارزه می ــران مب ــتی ای کمونیس
بشــدت ادامــه یافتــه اســت و باعث انشــعابات شــده 
اســت کــه البتــه همگــی آنهــا قابــل توجیه نیســتند. 
یــک بــه دو تقســیم مــی شــود، تضــاد مایــه رشــد 
ــد  ــه بای ــت ک ــدار. از اینجاس ــدت ناپای ــت و وح اس
ــبک کار  ــه س ــت ب ــزب کمونیس ــاختمان ح در س
ــان دو  ــارزه می ــت. مب ــدی داش ــه ج ــح توج صحی

کمونیســتی  تشــکیات  درون  در  مشــی  خــط 
چنانچــه در محیــط کامــا دموکراتیــک و براســاس 
واقعیت هــا و تحقیــق و بررســی مشــترک صــورت 
گیــرد نــه تنهــا باعــث انشــعاب نخواهــد شــد بلکــه 
ــه دیالکتیکــی باعــث وحــدت در  ــا برخــورد نقادان ب
ســطحی پیشــرفته تر مــی گــردد. کمونیســم علمــی 
ــل  ــد و تکام ــل رش ــری قاب ــم دیگ ــر عل ــد ه مانن
اســت . قــدرت هــر علمــی از جملــه کمونیســم در 
ــط  ــتی خ ــت. درس ــل اس ــردن آن در عم ــاده ک پی
ــه  ــود ک ــی ش ــوم م ــی معل ــی هنگام ــی سیاس مش
ــق آن  ــرای تحق ــوند و ب ــرا ش ــرا پذی ــا آن توده ه
مبــارزه کننــد و تنهــا در آنجاســت کــه مــی تــوان 

ــرد. ــی ب ــتی آن پ ــتی و نادرس ــه درس ب
نکتــه نظــر اصولــی بــاال همانطــور کــه اشــاره شــد 
براســاس بــکار بــرد کمونیســم علمــی، طــی ســالها 
کار تحقیــق و بررســی و حرکــت از داده هــای 
ــرکت  ــی و ش ــارب جهان ــوزش از تج ــی، آم واقع
ــی  ــی و فرهنگ ــای اجتماع ــارزه در جنبش ه در مب
ــروان  ــر و پیش ــه کارگ ــت. طبق ــده اس ــت آم بدس
طبقــه کارگــر یعنــی کمونیســت ها کــه بــرای 
یــک تغییــر ریشــه ای جامعــه کنونــی مبــارزه مــی 
ــدون  ــی، ب ــوری انقاب ــدون تئ ــد ب ــد در یافته ان کنن
ــی  ــترده ی ایدئولوژیک ــات گس ــی حم ــد دائم نق
بــورژوازی علیــه کمونیســم و هدایــت مبــارزه خــط 
مشــی و مبــارزه میــان درســت و نادرســت پیــروزی 
ــا در  ــری م ــش کارگ ــد آورد. جنب ــت نخواهن بدس
ایــن زمینــه تجــارب و درس هــای آموزنــده ای 
دارد. مــا پــس از نقــد رفرمیســم حــزب تــوده 
ــی سیاســی چــپ  ــران خــود دچــار فرصــت طلب ای
شــدیم و بــدون تحقیــق و بررســی مدعــی شــدیم 
ــران  ــلحانه در ای ــارزه مس ــرای مب ــرایط ب ــه ش ک
ــعار  ــت و ش ــاده اس ــی( آم ــه۴۰ شمس ــل ده ) اوای
ــه  ــر لوح ــوید " را در س ــلح ش ــران مس ــردم ای " م
ــه  ــرو ب ــم. پــس از گســیل نی ــرار داد ی کار خــود ق
داخــل، کار تحقیــق و بررســی و مشــورت و تبــادل 
ــوم  ــور معل ــل کش ــپ داخ ــا ی چ ــا نیروه ــر ب نظ
ــرات  ــفید تاثی ــاب س ــاه و انق ــات ش ــد اصاح ش
ــت و در  ــته اس ــا گذاش ــه ج ــه ب ــود را در جامع خ
ــر  ــوده ای ب ــی، خــط مشــی  ت ــا نقــد درون نتیجــه ب
ــد.  ــب ش ــلحانه غال ــه مس ــی ماجراجویان ــط مش خ
ــا اوج  ــوده ای ب ــی ت ــط مش ــروزی خ ــس از پی پ
ــش  ــی در جنب ــط مش ــان دو خ ــارزه می ــری مب گی
ــی  ــی کارگــری و کمونیســتی ســازمان انقاب جهان
ــن و در مخالفــت  در ســمت حــزب کمونیســت چی
بــا رویزیونیســم مبــارزه کــرد امــا در اینجــا هــم بــا 
ــن  ــر ای ــن ب ــاب چی ــه انق ــرداری از تجرب ــو ب الگ
نظــر بــود کــه بــرای پیــروزی پرولتاریــا در ایــران 
ــات را  ــق ده ــهرها از طری ــره ش ــد راه محاص بای
ــق و  ــتمر تحقی ــم و مس ــرد. کار منظ ــش گی در پی
ــران، تحــت هدایــت  بررســی تشــکیات داخــل ای
رفقــا پرویــز واعــظ زاده، شــکوه طوافچیــان و وفــا 
جاســمی کــه جــان خــود را فــدا نمودنــد، و نظریــه 
ــودال اصــاح  ــه فئ ــتعمره و نیم ــه مس ــه نیم جامع
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زندانی سیاسی فوری و بدون قید و شرط آزاد باید گردد

شــد و کل ســازمان آمــوزش خــود را از نــو ســاخت 
ولــی مبــارزه درونــی همچنــان ادامــه یافــت. 
ــن  ــتر نوی ــی بس ــم خمین ــه رژی ــه ب ــورد دوگان برخ

ــارزه شــد. ــن مب ای
 اپورتونیســم راســت سیاســی در برخــورد بــه 
ــام  ــه نظ ــه ب ــورد دو گان ــی و برخ ــت خمین حکوم
ــازه تاســیس جمهــوری اســامی کــه در کنگــره  ت
اول حــزب اتخــاذ شــد پــس از ۹ مــاه بــا شــناخت 
ــام اســامی  ــتی نظ ــت ضــد کمونیس ــتر ماهی بیش
تصحیــح شــد و ســپس در کنگــره دوم در نشســت 
ــی  ــورد بررس ــی م ــن انحراف ــل چنی ــاق عل چخم
ــروی  ــورژوازی، پی ــه روی از ب ــت: دنبال ــرار گرف ق
ــی  ــزرگ مل ــاد ب ــم و اتح ــا ه ــه ب ــت هم از سیاس
تحــت عنــوان اتحــاد کمونیســت ها، ملّیــون و 
اســامیون انتقــاد و طــرد شــد. زمینــه بــرای طبقــه 
کارگــر را در مرکــز امــر ســازماندهی انقــاب ایــران 

ــد.  ــم ش ــتر فراه ــرار دادن بیش ق
ــروز  ــه کارگــر ام ــارزه طبق ســوم – صــد ســال مب

بــه مــا چــه مــی آمــوزد
ــده،  ــب مان ــران کشــوری عق ــش ای صــد ســال پی
نیمــه مســتعمره بــود و در عــرض صــد ســال 
گذشــته در رونــد تغییــرات خــود چندیــن انقــاب و 
کودتــا در جامعــه صــورت گرفتــه کــه اســتعمارگران 
ــا  ــده ای در آنه ــن کنن ــش تعیی و امپریالیســت ها نق
داشــته اند. بــورژوازی ایــران در همدســتی بــا 
ــی  ــی و دین ــق نظام ــوری مطل ــم دیکتات امپریالیس
را مســتقر کــرده اســت و توانســته نیــروی کار 
ارزان و مــواد خــام ارزان را بــرای خــود و شــرکای 

ــد.  ــن کن ــی اش تامی جهان
طبقــه کارگــر ایــران از نیــروی کوچــک بــه نیــروی 
ــق  ــا هیچــگاه موف ــل شــده اســت ام بزرگــی تبدی
بــه گرفتــن حــق خــود نــه تنهــا نشــده اســت بلکــه 
ــکل های  ــوز تش ــش، هن ــتادگی های ــام ایس ــا تم ب
خــود را در ســطحی موثــر نــدارد و در صحنــه 
ــورد  ــی م ــو سیاس ــک آلترناتی ــوان ی ــی بعن سیاس
ــردن  ــاب ک ــرای انق ــه ب ــت جامع ــول اکثری قب
ظاهــر نشــده اســت. متاســفانه جــز در دوران اولیــه 
شــکل گیــری مســتقل مبــارزات متشــکل کارگــری 
کــه بدســت توانــای خــود کارگــران و تشکاتشــان 
ــران را در نشســت  ــزب کمونیســت ای ــتند ح توانس
انزلــی بنیــاد نهنــد طبقــه کارگــر و پیشــروان آنها بر 
اثــر ســرکوب دائمــی توســط دولــت هــای حــا کــم 
و همچنیــن راه هــای انحرافــی حــزب کمونیســت 
ســازی در جدایــی از طبقــه، نتوانســتند حــزب خــود 
را در برابــر حمــات دشــمن حفــظ کننــد و بســط و 
گســترش دهنــد. متاســفانه بعــد از آن هــر زمــان و 
در هــر جــا امکانــی بــرای ســازماندهی کمونیســتی 
ــا  ــش کــف کارخانه ه ــدا از جنب ــا ج فراهــم شــد ی
ــود جنبــش  ــدی موجــود ب ــا چنانچــه پیون ــود و ی ب
ــت  ــی در سرنوش ــتقلن دخالت ــود مس ــری خ کارگ
ــت  ــا نیس ــدان معن ــن ب ــه ای ــت. البت ــود نداش خ
کــه اگــر کل جنبــش کارگــری و کل جنبــش 
ــروز  ــا ام ــدند و ی ــی ش ــی م ــم یک ــتی ه کمونیس

ــی  ــروزی حتم ــه پی ــان ب ــوان اطمین ــی ت ــوند م ش
بــر بــورژوازی شــد، چــه اینکــه چنیــن تجاربــی در 
ــه  ــم کــه حــزب در درون طبق ــی داری ســطح جهان
ــی  ــت. نمونه های ــده اس ــم نش ــق ه ــوده و موف ب
چــون احــزاب سوســیال دموکــرات اروپایــی را 
داریــم کــه کل جنبــش کارگــری را داشــتند ولــی 
ــش  ــتی را در پی ــی رویزیونیس ــی انحراف ــط مش خ
ــد  ــدان معناســت کــه ضمــن تاکی ــن ب ــد. ای گرفتن
روی بســیج و ســازماندهی تشــکات کارگــری 
ــه مســئله خــط مشــی و ایجــاد تشــکیات  بایــد ب
پیشــرو طبقــه هــم توجــه داشــت و ایــن دو جنبــه 

ــد داد. ــم پیون کار را به
ــکیات  ــدت و تش ــران وح ــاره رنجب ــارم – چ چه

اســت
طبقــه کارگــر هــم اکنــون در جامعــه مــا اساســن 

ــوع تشــکیات اســت: دارای ســه ن
صــورت  بــه  کارگــری  تشــکات   - اول 
و مجمــع عمومــی  اتحادیــه، شــورا  ســندیکا، 
ــد ی در  ــات تولی ــا موسس ــا وی ــه در کارخانه ه ک
ــوع و  ــا تن ــت ب ــال اس ــد س ــش از ص ــران بی ای
ویژگی هایــش بدســت توانــای کارگــران طــی 

مبارزاتــی ســخت بوجــود آمــده اســت.
تشــکات  شــدن  سراســری  و  اتحــاد   – دوم 
کارگــری از یکســو و بــا دیگــر تشــکات تــوده ای و 
اجتماعــی در سراســر ایــران از ســوی دیگــر اتحــاد 
بــزرگ سراســری ستمکشــان و اســتثمار شــوندگان 

کــه هنــوز بایــد تکامــل یابــد 
ســوم – تشــکل حزبــی طبقــه کارگــر کــه جــزوی 
از طبقــه کارگــر باشــد و در ایــران ســابقه تاریخــی 
ــکل  ــن تش ــون چندی ــم اکن ــته و ه ــی داش طوالن
حزبــی موجودنــد کــه یکــی شــدن آنهــا در پیونــد 
ــت  ــه ای اس ــان وظیف ــری همچن ــش کارگ ــا جنب ب

ــرم و ضــروری  مب
توضیحــی بیشــتر در ایــن ســه زمینــه ســازماندهی 
ــد و  ــد دارن ــم پیون ــان به ــی پیچ ــون کاف ــه چ ک

ــد: ــزوم یکدیگرن الزم و مل
*** گســترش تشــکل های کارگــری بهــر شــکل 
ــرای سراســری  ــارزه ب ــدی و مب ــای تولی در واحده
کــردن آنهــا. ایــن مبــارزه ایســت کــه در چارچــوب 
ــران و در  ــر ای ــه کارگ ــت آورده طبق ــوق بدس حق
ــارزه ای  ــاس مب ــی براس ــوری کنون ــرایط دیکتات ش
ــود  ــتن، س ــق داش ــبک ح ــروی از س ــا پی رودررو ب
ــره  ــارزات روزم جســتن و حــد نگــه داشــتن در مب
ــی  ــه اساس ــروزه وظیف ــان ام ــه و همچن ــو رفت جل
ــر کار  ــن ام ــه عمــده تری جنبــش کارگــری از جمل
کمونیســتی و کلیــه نیروهــای مترقــی کنونــی 
بــدون چنیــن تشــکیاتی   . در جامعــه اســت 
پایــه ای و در قلــب طبقــه کارگــر؛ بــه ایجــاد 
ــدور  ــت ها ب ــدت کمونیس ــت و وح ــزب کمونیس ح
ــروه متشــکل  ــا گ ــه ده ه ــی ک از سکتاریســم کنون

ــید. ــوان رس ــی ت ــتند نم هس
ــری در  ــرو کارگ ــای پیش ــازماندهی نیروه *** س
توانســته اند  کــه  کارگــری  تشــکل های  درون 

اکثــر کارگــران واحــد خــود را بگــرد تشــکل خــود 
ــه کارگــر در  ــد خاتمــه کار نیســت. طبق جمــع کنن
صورتــی مــی توانــد بعنــوان یــک آلترناتیــو سیاســی 
و رهبــر انقابــی پذیرفتــه شــود کــه از یکســو بقیــه 
ــان،  ــژه زن ــوده ای بوی ــکل های ت ــا و تش جنبش ه
دانشــجویان، معلمــان، بازنشســتگان را کــه در چنــد 
ــد را  دهــه اخیــر در صحنــه مبارزاتــی فعــال بوده ان
بــا خــود همــراه کنــد و از ســوی دیگــر بــا دخالــت 
گــری دائمــی در دیگــر جنبش هــای خــود جــوش 
ــرکوب و  ــر س ــا بخاط ــه م ــه در جامع ــوده ای ک ت
ــان  ــه هایش ــر دامن ــر روز ب ــی ه ــدم دموکراس ع
ــا ســمت ســوی خــط  ــه آنه ــی شــود، ب ــزوده م اف
ــن  ــا در چنی ــد. تنه ــی ده ــی عموم ــی سیاس مش
ــد از  ــی توان ــر م ــه کارگ ــه طبق ــت ک ــی اس صورت
ــورژوازی  ــر ب ــای دیگ ــوذ آلترناتیوه ــترش نف گس
ــوده  ــل ب ــض و طوی ــانه های عری ــه صاحــب رس ک
ــتند،  ــوردار هس ــت ها برخ ــتیبانی امپریالیس و از پش
ــی  ــه م ــی ن ــه تنهای ــر ب ــه کارگ ــد. طبق ــو گیرن جل
ــد  ــی توان ــه م ــد و ن ــازمان ده ــود را س ــد خ توان
ــه  ــروز ک حــزب خــود را بوجــود آورد در نتیجــه ام
توده هــا بــر خاســته اند و هــر روز در خیابان هــا 
هســتند پیونــد جنبــش کارگــری بــا ایــن خیزش هــا 
نقــش تعییــن کننــده ای دارد. درک مســئله و نقــش 
ــی  ــش آگاه طبقات ــبات جنب ــل مناس ــا و ح توده ه
ــی  ــش انقاب ــی جنب ــوع اساس ــک موض ــا آن ی ب
کنونــی ایــران اســت. اینکــه چگونــه رونــد جنبــش 
انقابــی تکامــل خواهــد یافــت بــه همیــن مســئله 
ــا  ــه م ــی ب ــاب ۵۷ درس بزرگ ــتگی دارد. انق بس
میدهــد. هنــوز ســرمایه جهانــی بویــژه ابــر قــدرت 
ــع  ــکا ی ضــد کمونیســت و مداف امپریالیســم آمری
ــود  ــی موج ــرمایه داری جهان ســر ســخت نظــام س
ــه  ــاد در صحن ــش موس ــیا و جفت ــوز س ــت، هن اس
ــی  ــه اصل ــد و وظیف ــش دارن ــران نق ــی ای سیاس
شــان جلــو گیــری از هرگونــه قــدرت گیــری طبقــه 
کارگــر در ایــران اســت. رژیــم جمهــوری اســامی 
ــه  ــروزی طبق ــت. پی ــد آنهاس ــه متح ــن زمین در ای
کارگــر بــا دشــمنان مــار خــورده و افعــی شــده ای 
روبروســت و خیــال واهــی اســت کــه فکــر کنیــم 
بــه آســانی مــی تــوان یــک انقــاب ریشــه ای ضــد 
ــاب  ــانیم و انق ــروزی رس ــه پی ــرمایه داری را ب س
سوسیالیســتی را تــا آخــر بــه پیــش بریــم. دشــمنان 
ــرمایه داری را  ــام س ــد و نظ ــر قوی ان ــه کارگ طبق
ــخ  ــان تاری ــی، پای ــن دموکراس ــش دروغی ــا پوش ب
اعــام کرده انــد و بــا چنــگ و دنــدان از آن دفــاع 
خواهنــد کــرد. بنابرایــن طبقــه کارگــر بایــد بــرای 
جلــب وســیعترین نیروهــای تــوده ای تــاش همــه 

ــل آورد.  ــه ای بعم جانب
*** امــا آیــا مــی تــوان چنیــن جنبــش کارگــری 
ــکل  ــک تش ــدون ی ــوده ای، ب ــیع ت ــه وس ــا پای را ب
پیشــرو آگاه کارگــری بوجــود آورد و در شــرایط 
دیکتاتــوری حاکــم حفــظ کــرد؟ جــواب مــا 
ــد باشــد  ــی بای ــه حزب ــاره چگون منفــی اســت. در ب
ــوند و  ــی یکــی ش ــد تشــکات کنون ــه بای و چگون
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ــل  ــزوی از آن تبدی ــه ج ــه ب ــود طبق در درون خ
ــی  ــد ول ــد باش ــی توان ــی م ــرات متفاوت ــوند، نظ ش
ــود  ــی نیســت و خ ــن حزب ــه چنی ــاج ب ــه احتی اینک
جنبش هــای تــوده ای خواهنــد توانســت امــور 
خــود را جلــو برنــد، محــروم کــردن طبقــه کارگــر از 
تشــکیاتی اســت کــه تمامــن و کاملــن در خدمــت 

ــر اســت. ــه کارگ طبق
حــزب رنجبــران ایــران برای وحــدت کمونیســت ها 
بــر اســاس اصــول و برنامــه مشــترک بــرای ایجــاد 
ــری، از  ــش کارگ ــده دردرون جنب ــی ش ــزب یک ح

نیروهــای آگاه فعــال کارگــران تــاش مــی کنــد.
ــش  ــی نق ــی سیاس ــی عموم ــط مش ــم – خ پنج
ــا  ــی دارد ب ــد انقاب ــل رون ــد در تکام ــن کنن تعیی
توجــه بــه اوضــاع مشــخص ایــران و ویژگی هــای 
ــان  ــتم زن ــی، س ــتم مل ــود س ــه وج ــه از جمل جامع
ــه  ــه ب ــا توج ــران و ب ــاد ای ــوزون اقتص ــد نام و رش
پراکندگــی نیروهــای چــپ و کمونیســتی جانــب دار 
ــه نظــام سکتاریســتی  ــا توجــه ب طبقــه کارگــر و ب
و انحصــار طلــب بــورژوازی حاکــم بازکــردن یــک 
چتــر عمومــی تــر طبقاتــی کــه در برگیرنــده وســیع 
ــده ی  ــتثمار ش ــده و اس ــتم دی ــای س ــن نیروه تری
ــر  ــد در براب ــه بتوان ــت ک ــد ضروریس ــه باش جامع

ــتد.  ــورژوازی بایس ــای ب آلترناتیوه
حــال ایــن پرســش بــه درســتی مطــرح اســت کــه 
ــرج  ــرج و م ــه ه ــه ب ــا توج ــوان ب ــی ت ــه م چگون
ــی ناشــی از بحــران ســاختاری ســرمایه داری  کنون
ــرد  ــاده ک ــه ای را پی ــن برنام ــران چنی ــی و ای جهان
ــروزی بدســت آورد؟  ــدم در عمــل پی ــه ق ــدم ب و ق
ــاج  پاســخ اینســت کــه امــر ســختی اســت و احتی
بــه ســبک کاری درســت، تربیــت کادرهایــی توانــا 
ــا  ــان توده ه ــد در می ــه بتوانن ــران ک ــان کارگ از می
خــود را حفــظ کننــد و بــه کار بلنــد مــدت سیاســی 
بپردازنــد داریــم. بــرای فراهــم کــردن ایــن وظیفــه 
و ایجــاد وحــدت میــان کلیــه نیروهــای ضــد 
ــی  ــط مش ــن خ ــه، تعیی ــرمایه داری و در صحن س
ــت.  ــدی اس ــت کلی ــی دارای اهمی ــی عموم سیاس
ــی سیاســی را  ــن خــط مشــی عمــو م ــن چنی تعیی
ــه  ــی مرحل ــاال یعن ــکات ب ــاس ن ــوان براس ــی ت م
و  دوســتان  طبقاتــی،  آرایــی  صــف  انقــاب، 
ــران و  ــه ای ــات جامع ــاب، خصوصی ــمنان انق دش
وجــود تشــکات کارگــری و تــوده ای بدســت داد. 
چنیــن خطــی چنانچــه صحــت آن توســط توده هــا 
ــه  ــد ب ــواب ده ــود و ج ــذارده ش ــش گ ــه آزمای ب

ــود. ــی ش ــل م ــر تبدی ــت ناپذی ــی شکس نیروی
ــی ای  ــط مش ــی، خ ــی کنون ــوی سیاس ــط عم خ
ــم  ــت عظی ــع اکثری ــت ومناف ــه از خواس ــت ک اس
مــردم ایــران حرکــت کنــد و طبــق یــک اســتراتژی 
ــت آورد.  ــروزی بدس ــدم پی ــه ق ــدم ب ــک ق و تاکتی
چنیــن مشــی عمومــی سیاســی آن پاتفرمی اســت 
ــدگان را در  ــتثمار ش ــتمدیدگان و اس ــه س ــه کلی ک
ــک  ــه ی ــا را ب ــروی آنه ــد، نی ــی کن ــک صــف م ی
ــرمایه داری  ــام س ــازد و نظ ــی س ــل م ــت تبدی مش
جمهــوری اســامی را از ریشــه بــر خواهــد انداخــت 

ــد.  ــی بخش ــق م ــتی را تحق ــاب سوسیالیس و انق
ــت آن: ــن اس چنی

ســازماندهی کلیــه ســتمدیدگان و اســتثمار شــدگان 
حاکــم،  ســرمایه داری  رژیــم  برانــدازی  بــرای 
ــت  ــری در خدم ــورایی کارگ ــت ش ــتقرار حکوم اس

ــوندگان. ــتثمار ش ــتمدیگان و اس ــان س هم
جمهــوری  ســرمایه داری  رژیــم  بــا  ســرنگون 

اســامی
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ــه  ــور ک ــا همانط ــد. آنه ــکار گیرن ــوی دیگرب از س
تاریــخ مصــرف محمــد رضــا شــاه را باطــل کردنــد 
امــروز بــا گرایــش بخشــی از حاکمیــت کــه ظاهــراً 
ــت  ــه سیاس ــیه در عرص ــن و روس ــوی چی ــه س ب
ــردن  ــا ک ــا بج ــی ج ــت در پ ــل اس ــی متمای خارج
قــدرت سیاســی در چارچــوپ عبــور نیمــه نیمــه ای 
ــان از جمهــوری اســامی  ــا کمــک اصــاح طلب ب
بــه یــک رژیــم دیگــر ســرمایه داری طرفــدار 
الگــوی  غــرب در سیاســت خارجــی هســتند. 
ــیوه  ــود. ش ــرار ش ــاال تک ــت احتم ــی بناس گوادولپ
ــای  ــش ه ــل جنب ــال ۵۷ در مقاب ــه در س ای را ک
عظیــم تــوده ای بــا موفقیــت پیــاده کردنــد - یعنــی 
حفــظ کل نظــام ســرمایه داری، نیروهــای مســلح 
بــا زنــدان هــا ودســتگاه هــای دولتــی. در حقیقــت 
ــش  ــی انجام ــش توانای ــاه و ارتش ــه ش کاری را ک
ــه  ــد ب ــم ســرمایه داری جدی را دیگــر نداشــت رژی
ــن  ــن قوانی ــا اســتفاده از مرتجعتری ــام اســام و ب ن
ــه  ــش قبیل ــال پی ــد س ــار ص ــزار و چه ــت ه بربری

ــه ســر انجــام رســاند. ــش حجــاز، ب قری
 از نظــر طبقاتــی نظــام جمهــوری اســامی ادامــه 
ــاوت  ــا تف ــلطنتی ب ــرمایه داری س ــان نظــام س هم
ــر،  ــن خاط ــت بدی ــت. درس ــی اس ــای رو بنای ه
ــوری  ــه جمه ــه علی ــار ده ــش از چه ــارزات بی مب
ــر و  ــه کارگ ــارزه طبق ــه مب ــا ادام ــامی، ماهیت اس
تــوده هــای وســیع ســتمدیدگان اســت که در ســال 
هــای ۵6 و۵۷ علیــه رژیم شــاه دســت بــه اعتصاب 
زدنــد و بــه خیابــان هــا ریختنــد وشــاه را ســرنگون 
کردنــد. مبــارزات جنبــش چــپ وکمونیســتی امــروز 
نیزادامــه مبــارزه احــزاب و ســازمان هایــی هســتند 
کــه رهبــران وکادرها واعضایشــان در دوره ســلطنت 
زندانــی واعــدام شــدند و در دوره والیــت فقیــه هــم 

در میزانــی وســیعتر جنایتکارانــه بــه قتــل رســیدند. 
امــا آنهــا از منطــق مبارزاتــی طبقاتــی خــود پیــروی 
کردنــد، خــون هــا را پــاک کردنــد، غــم از دســت 
دادن رفقــای خــود را بــه نیــرو تبدیــل کردنــد و بــا 
ــر از  ــا درایــت ت جمعبنــدی علــل شکســت خــود ب

گذشــته بــه مبــارزه ادامــه دادنــد.
امــروز مــا بــا یــک اوضــاع بغرنجــی روبــرو 
ــد  ــران همانن ــی ای ــای امنیت ــتگاه ه ــتیم. دس هس
ــپ  ــری و چ ــای کارگ ــرکوب نیروه ــاه س دوران ش
ــای  ــش ه ــای جنب ــد، کادره ــش گرفته ان را در پی
تــوده ای ایــران از جملــه رضــا شــهابی را دســتگیر 
کــرده وبــه زنــدان مــی اندازنــد ونیروهــای افراطــی 
ــا  ــی را ب ــرو آمریکای ــان پ ــاح طلب ــی و اص مذهب
ــد وخــود  ــی گذارن ــی آزاد م ــات تبلیغات ــام امکان تم
ــی  ــای خارج ــانه ه ــا رس ــتان ب ــه ای همداس خامن
بــه بــزرگ کــردن رضــا پهلــوی وخطــر بازگشــت 
ــد  ــه میخواه ــد، انگارک ــی کن ــرح م ــلطنت را ط س
دیــن خــود را بــه پــدر رضــا پهلــوی ادا کنــد کــه 
در دوره دیکتاتــوری اش جنبــش اســامی راتقویــت 
کــرد و دســته دســته کمونیســت هــا را بــه جوخــه 
اعــدام ســپرد. شــاید هــم جــای پــای شــاه ســلطان 
حســین صفوفــی پــا مــی گــذارد و معیشــت الهــی 
ــوی  ــه رضــا پهل ــدرت را ب ــه ق ــده ک ــن دی را در ای
تفویــض کنــد. از رهبــران سیاســی بــورژوازی چــه 
ــر ومســیحی و یهــودی، چــون  مســلمان وچــه گب
ــه  ــتند، هرگون ــی نیس ــه اخاقیات ــد هیچگون پایبن
ــرف  ــی ح ــا از دموکراس ــد. آنه ــی آی ــر م کاری ب
مــی زننــد ولــی بمــب اتــم در هیــرو شــیما و بمــب 
ناپالــم در ویتنــام بــر ســر مــردم غیــر نظامــی مــی 
ــت  ــای حاکمی ــری ه ــه گ ــه و حیل ــد. از خدع ریزن
داریــم.  اطــاع  همگــی  اســامی  جمهــوری 
ــیارانه  ــار هش ــن ب ــد ای ــتها بای ــن کمونیس بنابرای
ــری  ــه گ ــمنان حیل ــا دش ــرا ب ــد زی ــل کنن ــر عم ت
ــه کارگــر  ــارزه طبق ــرو هســتند. صــد ســال مب روب
ــخصی را  ــی مش ــرمایه درس تاریخ ــا س ــران ب ای
ــردم  ــرمایه دارِی م ــت: س ــتها داده اس ــه کمونیس ب
دوســت یــا ایــران دوســت در ایــران نداریــم. ایــن 
ــت  ــتمگر اس ــتثمارگرو س ــه اس ــن طبق ــام وای نظ
ــا  ــر ه ــون کارگ ــش خ ــای چرکین ــت ه و از دس
ــه گرایــش هــای  ــوی و کلی مــی چکــد. رضــا پهل
ــه  ــی ادام ــران همگ ــرمایه داری در ای ــدار س طرف
ــا  ــرمایه داری رض ــای س ــت ه ــدگان حاکمی دهن
ــد کــه بدســت دســتگاه هــای  ــی و خمینــی ان خان
امنیتــی پرورانــده شــده اند. رضــا پهلــوی کرباســی 

ــا نیســت.  ــه از آنه ــدا بافت ج
حــزب رنجبــران ایــران مبــارزه جــاری در ایــران را 
ادامــه مبــارزه میــان دو طبقــه کارگــران و ســرمایه 
داران، میــان دو نظام ســرمایه داری و سوسیالیســتی 
ــان  ــاد می ــود تض ــه وج ــی ب ــا آگاه ــد، ب ــی دان م
ــا بجــا شــدن  ــران و خطــر ج ــورژوازی ای اقشــار ب
ــای  ــه نیروه ــا از کلی ــان آنه ــی می ــدرت سیاس ق
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ــاوران تاریخــی  ــادی ب ــر، از م ــه کارگ ــوادار طبق ه
کــه طبقــه کارگــر ایــران را گورکــن ســرمایه داری و 
نجــات ایــران را در گرو ســازماندهی کلیــه نیروهای 
ســتمکش و اســتثمار شــونده تحــت رهبــری طبقــه 
ــک  ــد روی ی ــی کن ــوت م ــد دع ــی دانن ــر م کارگ
مشــی عمومــی سیاســی کــه بتوانــد اکثریــت عظیم 
ــرمایه داری  ــم س ــرد، رژی ــر گی ــا را در ب ــوده ه ت
ــدرت  ــام ق ــا تم ــه ب ــامی را از ریش ــوری اس جمه
دولتــی اش برانــدازد و بجایــش حکومــت شــورایی 
کارگــری در خدمــت همــان اکثریــت عظیم مســتقر 
ســازد و انقــااب سوسیالیســتی را تحقــق بخشــد، 
متحــد شــوند. ایــن تنهــا راه درســت بــرای مبــارزه 
علیــه بــورژوازی حاکــم و بــورژوازی مخالــف 
حاکمیــت اســت. همچنانکــه بــر ســر برجــام 
ســازش شــد و نقشــه برانــدازی و انقــاب مخملــی 
متوقــف شــد بایــد ایــن احتمــال را داد کــه اتحــاد 
مقدســی میــان بــورژوازی حاکــم و آلترناتیــو هــای 
ــت  ــرد و کمونیس ــورت گی ــف ص ــورژوازی مخال ب
ــف  ــای ک ــش ه ــدیدتر جنب ــرکوب ش ــی و س ُکش

ــی شــدیدتر شــود. خیابان
هرچــه جنبــش هــای توده ای گســترش مــی یابد و 
هرچــه رونــد انقابی بســود طبقــه کارگــر و انقاب 
ــتها و  ــد، امپریالیس ــی یاب ــل م ــتی تکام سوسیالیس
بــورژوازی ایــران دســت در دســت هــم، هراســناک 
از قــدرت گیــری طبقــه کارگــر، تــاش مذبوحانــه 
ــد  ــدرت مانن ــی ق ــرای جابجای ــا ب ــرد ت ــد ک خواهن
ــر  ــن ب ــن چنی ــد. از قرائ ــویی کنن ــال ۵۷ همس س
مــی آیــد کــه آنهــا دل بــه اُلگــوی چگونگــی بــه 
ــه  ــن نقش ــد. ای ــته ان ــی بس ــیدن خمین ــدرت رس ق
کــه اتفاقــش در ســال ۵۷ گریــه آور بــود چنانچــه 
دو بــاره اتفــاق افتــد واقعــا خنــده دارخواهــد بــود. از 
ایــن منظــر طبــق پراتیــک جمعبنــدی شــده جنبش 
کارگــری کنونــی کمونیســتها بایــد بــا تمــام نیــرو 
بــا پیــروی از خــط مشــی عمومــی سیاســی، بــدور 
ــای  ــازماندهی نیروه ــی، س ــه گرای ــه فرق از هرگون
ــه  ــر حرف ــخص ه ــرایط مش ــق ش ــری را طب کارگ
ــرای  ــد، ب ــت گیرن ــم در دس ــه محک ــر منطق و ه

سراســری کــردن آنهــا تــاش کننــد .
ــرای  کارگــران و زحمت کشــان! باردیگــر اوضــاع ب
انقــاب کــردن در میهنمــان در حــال تغییــر اســت. 
ــما  ــری ش ــاد سراس ــما، اتح ــکل ش ــارزات متش مب
ــی  ــد انقاب ــن رون ــده ای در ای ــن کنن ــش تعیی نق

دارد.

سرنگون باد نظام سرمایه داری حاکم 
بــه پیــش بــرای ایجــاد حــزب کمونیســت متحــد و 

در پیونــد فشــرده بــا طبقــه کارگــر
زنده باد سوسیالیسم
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در یــک تشــکل طبــق رهنمــود موفــق کمونیســم 
ــت: ــه اس ــت گرفت ــه دس ــل را ب ــی در عم علم

۱- اگــر جهــان بینــی ماتریالیســتی - دیالکتیکــی و 
ماتریالیســم - تاریخــی را قبــول داریــم؛

ــت  ــرمایه داری تح ــوری س ــران را کش ــر ای ۲- اگ
دانســته و  اســامی کنونــی  نظــام جمهــوری 
ــا و  ــوری پرولتاری انجــام انقــاب و اســتقرار دیکتات
نظــام شــورائی سوسیالیســتی را در دســتور مبــارزه 

ــم؛ ــی دانی ــتها م کمونیس
ــران  ــر ای ــه کارگ ــه طبق ــم ک ــول داری ــر قب ۳- اگ
ــا  ــد و تنه ــی ده ــکیل م ــه را تش ــن طبق بزرگتری
مالکیتــش نیــروی کار یــدی و فکــری اســت کــه 
ــی  ــت م ــی فعالی ــدی و خدمات ــه ی تولی در عرص
کننــد و همــراه بــا زحمتکشــان بیــش از ٪۸۰ 

ــد؛ ــی ده ــکیل م ــران را تش ــه ای جامع
۴- در شــرایطی کــه جنبــش مطالباتــی طبقــه 
ــران  ــی از کارگ ــی بخش ــت سیاس ــر و حرک کارگ
کمونیســت جریــان دارد و پیونــد کمونیســتهای 
ــری  ــوده ای ام ــری و ت ــش کارگ ــا جنب ــکل ب متش

ــت؛ ــروری اس ض
ــوده ای  ــهای ت ــه جنبش ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ۵- ب
اعــم از کارگــری، زنــان، دانشــجوئی، بازنشســتگان، 
پرســتاران، هنرمنــدان، ملــل تحــت ســتم و بخشــی 
از نویســندگان و روزنامــه نــگاران و اقلیت هــای 
مذهبــی علیــه حاکمــان کنونــی تــداوم دارنــد تنهــا 
ــه  ــادر ب ــر ق ــه کارگ ــش طبق ــا جنب ــدت ب در وح
ــدن نظــام ســرمایه داری مــی باشــند و نقــش  روبی

ــد داشــت؛ پیشــرو خواهن
6- از آنجــا کــه بــه علــت عمده بــودن فرقــه گرائی 
ــه  ــی و نخب ــع خودمرکزبین ــوذ مواض ــی از نف ناش
ــه ی  ــی در زمین ــی و بورژوائ ــرده بورژوائ ــی خ گرائ
ــان در  ــر و زحمت کش ــه کارگ ــی طبق ــازمان یاب س
ــان کمونیســت شــیوع داده  ــان بخشــی از مدعی می
شــده و شــدیدا بــه ضعــف تشــکیاتی کمونیســتها 
انجامیــده، بــرای درهــم شکســتن ایــن طــرز تفکــر 

و عمــل بایــد متحــدا مبــارزه کــرد؛
۷- انترناسیونالیســم طبقــه کارگــر و حــزب سیاســی 
پیشــرو جهانــی آن بایــد پیوســته از شــعار "کارگران 
همــه ی کشــورها، متحــد شــوید" در هــر کشــور و 

در جهــان پیــروی کــرده و تحقــق یابــد؛
۸- موضــع کلیه ی فعالیتهای اجتماعی کمونیســتها 
بایــد متکــی بــر آموختــن از رهنمودهای کمونیســم 
علمــی، وفــادار مانــدن بــه آنهــا و در نظــر گرفتــن 
وضعیــت هــر کشــور باشــد. در ایــن صــورت بایــد 
بــا وحــدت روی اصــول تئوریــک و نــکات اساســی 
ــدازی ایــن نظــام فاســد  برنامــه و تاکتیــک در بران
ــر  ــه کارگ ــا طبق ــد فشــرده ب ــرمایه داری در پیون س
ــتخوان بندی تشــکیات کمونیســتی  ــه اس ــه مثاب ب
متکــی بــر مرکزیــت دموکراتیــک بــه ایجــاد حــزب 

واحــد انقابــی کمونیســت ایــران مشــترکا و متحــدا 
تــاش کنیــم و جداســری را محکــوم نمائیــم؛

لیبرالیســتی،  دگماتیســتی،  انحرافــات  بــا   -۹
رفرمیســتی،  طلبــی،  انحــال  اپورتونیســتی، 
چــپ  و  راســت  رویزیونیســتی  و  اکونومیســتی 
ــرد.  ــارزه ک ــه مب ــد قاطعان ــته و بای ــدی داش مرزبن
ــد  ــتها بای ــت کمونیس ــده فعالی ــورت عم در آن ص
در خشــک کــردن ریشــه های تشــتت نظــری 
ــد  ــق متح ــی از طری ــه گرائ ــتی و فرق رویزیونیس
ــاد  ــف ایج ــه ی عط ــه نقط ــاندن آن ب ــدن و رس ش
حــزب کمونیســت، بــه مثابــه امــری مبــرم، محکــم 

ــود؛ ــه ش ــت گرفت در دس
ــت خصوصــی  ــه مالکی ــن ک ــه ای ــا توجــه ب ۱۰- ب
بــر وســایل تولیــد و مبادلــه، اســتثمار و ســتم 
پایــه  کشــور  هــر  در  حاکــم  اقلیــت  توســط 
ــر قهــر و ایجــاد از  ــن نظــام متکــی ب ــراری ای برق
ــن  ــان انسانهاســت و ســلب ای خودبیگانگــی در می
مالکیــت هــدف نهائــی مبــارزه طبقاتــی انســانهای 
ــد،  ــی باش ــانها م ــی انس ــد و رهائ ــت تولی در خدم
محکــم، اســتوار، مصمــم و منضبــط در ســاختمان 
سوسیالیســم تــا بــه آخــر، در تحقــق آن بکوشــیم؛

۱۱- بنابرایــن، طبقــه کارگــر هــم اکنــون در جهــان 
و در ایــران بــه دلیــل اینکــه تنهــا مالکیتــش نیروی 
کار دســت و فکــر اســت، پیشــروترین طبقــه جوامع 
اســت، بــرای ایجــاد جهانــی بــدون مالکیــت 
ــدون  ــه، ب ــد و مبادل ــایل تولی ــر وس ــی ب خصوص
ــی  ــردن از خودبیگانگ ــن ب ــتم، از بی ــتثمار و س اس
و  پرولتاریــا  دیکتاتــوری  برقــراری  در  انســانها 
حکومــت شــورائی و سوسیالیســم و تامیــن برابــری 
انســانها از نظــر حقــوق اجتماعــی و ادامــه انقــاب 
تــا بــه آخــر مســئولیت خطیــری در رهائــی بشــریت 

ــی دارد؛ ــات ارتجاع ــت طبق از دس
ــرمایه داری  ــان س ــام جه ــن نظ ــر ای ۱۲- در تغیی
ــتثمارگر  ــد اس ــادا فاس ــه و بنی ــدت ناعادالن ــه ش ب
بــه  نیــاز  کارگــری  انقــاب  ســرکوبگر،  و 
ــا  ــری حــزب کمونیســت پیشــرو خــود دارد، ت رهب
ــی را  ــی – نظام ــارزه سیاس ــن مب ــازماندهی ای س
در برابــر دولت هــای ارتجاعــی ســازمان یافتــه 
بــا نیروهــای مســلح ارتــش، پلیــس، پلیــس 
ــی  ــتگاه قضائ ــکنجه گر و دس ــدان و ش ــی، زن مخف
خدمتگــزار در کشــور خــود و هــم چنیــن در مبــارزه 
بــا ارتجــاع جهانــی بــا در دســت داشــتن امکانــات 
وســیع کشــور از نظــر مالــی، نظامــی، تســلیحاتی، 
تبلیغاتــی و غیــره در تحقــق ایــن تغییــر پیروزمندانه 

ــد؛ ــل کن عم
۱۳- بــه ایــن منظــور، طبقــه کارگــر نیــز با داشــتن 
ــا اتوریتــه آگاه، صاحــب برنامــه مبارزاتــی  حــزب ب
درســت، جلــب هرچــه بیشــتر توده هــای ســرکوب 
ــد  ــه زیــر پرچــم مبارزاتــی خــود، مــی توان شــده ب
ــق  ــش را از طری ــش خوی ــی بخ ــدف رهائ ــن ه ای
ــع "از  ــا موض ــتراتژیکی ب ــی و اس ــارزات تاکتیک مب

ــازد؛ ــق س ــا" متحق ــه توده ه ــا ب توده ه
ــه ی  ــد از کلی ــتها بای ــتا کمونیس ــن راس ۱۴- در ای
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مبــارزات مطالباتــی توده هــا، داشــتن کار، آمــوزش 
ــن  ــق تامی ــاالری، ح ــا مردس ــارزه ب ــگان، مب رای
ــتقل  ــی مس ــازمان یاب ــق س ــتی، ح ــت بهداش امنی
توده هــا، مبــارزه بــرای تحقــق آزادی بیــان و 
ــتیبانی  ــوده ای، پش ــتهای ت ــر خواس ــکل و دیگ تش
کــرده و در عرصه هــای مبــارزات تاکتیکــی جهــت 
پیــش روی بــه ســوی اســتراتژی برانــدازی نظــام 
ســرمایه داری، از جملــه وظایــف رهبــری مبارزاتــی 
اجتنــاب ناپذیــر کمونیســتها در تحقــق هرچــه 

ــد. ــی باش ــتها م ــن خواس ــتر ای بیش
ــن  ــران، تعیی ــی ای ــه طبقات ــل از جامع ۱۵- تحلی
ــران و  ــی کارگ ــارزه طبقات ــمنان مب ــتان و دش دوس
ــه ای  ــر مرحل ــتا در ه ــن راس ــان و در ای زحمت کش
ــن دوســتان و دشــمنان عمــده و  ــارزات، تعیی از مب
غیــر عمــده، بــا تغییــر اوضــاع هشــیاری در تعییــن 
ــن  ــا ضام ــخص، تنه ــعارهای مش ــا و ش تاکتیکه
حرکــت آگاهانــه و موفقیــت آمیــز بــه پیــش مــی 

ــف نشــویم. ــات مختل ــار انحراف ــا دچ باشــد ت

اردیبهشــت   ۲۸  – ایــران  رنجبــران  حــزب 
)۲۰۱۸ مــه   ۱۸ بــا  ۱۳۹۷)برابــر 

گرانی کاالها سیاست.... بقیه از صفحه ١

بــه خیابــان هــا آمدنــد و در اعتــراض بــه حاکمــان 
جهــان فریــاد زدنــد. امــا در دنیایــی کــه حاکمــان 
جهــان دســت در دســت بزرگتریــن شــرکت هــای 
فراملــی بــه غارت و اســتثمار کشــورها و مردمشــان 
ــوده  ــط ت ــو گــوش شــنوا؟ فق مشــغول هســتند؛ ک
ــی  ــه م ــتند ک ــع هس ــکل و آگاه جوام ــای متش ه
تواننــد جلــوی فقــر را گرفتــه و خواســته هایشــان 

ــر حاکمــان جهــان تحمیــل کننــد. را ب
جهــان  کشــورهای  تمامــی  در  کرونــا  وقتــی 
گســترش یافــت و درهــای کشــورها و حتــی ایالــت 
هــا بــه روی هــم بســته شــد؛  بســیاری از شــغل هــا 
از دســت رفــت، بســیاری از بنــگاه هــای کوچــک 
ورشکســت شــدند و یــا بــه ورطــه ورشکســتگی پــا 
ــرمایه داری؛  ــل س ــورهای متروُپ ــتند. در کش گذاش
ــوان  ــت عن ــه تح ــد ک ــم گرفتن ــا تصمی ــت ه دول
کمــک هــای اجتماعــی پــول هایــی را بــه جامعــه 
ــک  ــدت نزدی ــه م ــت ب ــن سیاس ــد. ای ــق کنن تزری
بــه ۲ ســال ادامــه داشــت. در ایــن مــدت هــر چــه 
کــه بنگاههــای اقتصــادی بزرگتــر بودنــد از دولــت 
هــا پــول هــای بیشــتری دریافــت کردنــد. ظاهــرا 
دولــت هــا بــا تزریــق پــول بــه جامعــه دو سیاســت 
را همزمــان جلــو بردنــد. یکــم کمــک بــه مردمــی 
کــه از وضعیــت بســته جوامــع ضــرر دیــده بودنــد و 
بــا پــول هــای کمکــی دولــت امــکان مــی یافتنــد 
تــا زمــان تغییــر کرونایــی وضعیــت قبلــی خــود را 

حفــظ کننــد. دوم تزریــق پــول بــه جامعــه باعــث 
گــردش آن و بــراه انداختــن چــرخ هــای اقتصــادی 
ــا  ــده و ی جامعــه و ایجــاد کســب و کارهــای خوابی
در حــال ورشکســتگی بطــرف فعــال شــدن دوبــاره 

مــی شــد. 
ــران  ــم و بح ــب برگردی ــه عق ــی ب ــر کم ــا اگ ام
ــی  ــم؛ م ــرار دهی ــه ق ــورد مطالع ــال ۲۰۰۸ را م س
ــی را در  ــن الملل ــرمایه داری بی ــه س ــم تجرب توانی
ــال  ــم. در آن س ــر دریابی ــی بهت ــران مال ــورد بح م
تزریــق پــول بــه جامعــه و خالــی کــردن صنــدوق 
ــال  ــول در ح ــز پ ــار تمرک ــه از فش ــا ک ــک ه بان
ویرانــی خــود بودنــد و سیاســت جمــع آوری پــول 
ــراه انداختــن کســب و کارهــای  هــا در جامعــه و ب
ــای  ــب و کاره ــردن کس ــت ک ــزرگ و ورشکس ب
ــف از ســاختمان ســازی  کوچــک در ســطوح مختل
ــا  ــک ه ــرر بان ــه ض ــره ب ــی و غی ــواد غذای ــا م ت
تمــام مــی شــد؛ در پیــش گرفتــه شــد. از گردونــه 
ــه در  ــای کوچــک ک ــارج شــدن کســب و کاره خ
بســیاری از جوامــع چرخــه هــای اقتصــادی را مــی 
ــه دولــت هــا  گرداننــد و مالیــات هــای عظیمــی ب
و ســودهای عظیــم تــری بــه بانــک هــا پرداخــت 
مــی کننــد، جلــوی گــردش ســرمایه را مــی گیــرد 
و بــه رکــود گــردش پــول و تمرکــز آن در صنــدوق 
بانــک هــای بــزرگ مــی انجامــد. در ســال ۲۰۰۸ 
ــع  ــا در جوام ــول عمدت ــق پ ــا تزری ــرمایه داری ب س
ــول  ــی از پ ــرب؛ بخش ــرمایه داری غ ــرفته س پیش
ــای  ــک ه ــدوق بان ــده در صن ــز ش ــای متمرک ه
مرکــزی را از طریــق” کمــک هــای بــا عــوض“ 
بــه جامعــه تزریــق کــرد و بــا ایــن سیاســت گردش 
ســرمایه را مجــددا بــه ســطح باالتــر و شــدیدتری 
بــراه انداخــت. اکثــر قریــب بــه اتفــاق شــرکت های 
ــای گذشــته  ــه از سیاســت ه ــزرگ ک کوچــک و ب
ضــرر کــرده بودنــد و نــرخ رشــد سودشــان پائیــن 
ــرمایه داری  ــده و س ــال ش ــددا فع ــود؛ مج ــده ب آم

بحــران را پشــت ســر گذاشــت. 
ــرخ رشــد ســود  ــود کــه ن ــا ب ــا مدته ــل از کرون قب
پائیــن آمــده بــود. بســیاری از شــرکت هــای 
کوچــک حتــی بــا اینکــه بــه شــرکت هــای بــزرگ 
پیوســته بودنــد قــادر بــه جلوگیــری از کاهــش نــرخ 
ــاالی  ــرخ ب ــل آن ن ــی از دالی ــد. یک ــود نبودن س
ــی در صنــدوق قرضــه هــای  ســودهای بیــن الملل
بیــن المللــی ماننــد بانــک جهانــی و صنــدوق بیــن 
المللــی پــول و سیاســت هــای نئولیبرالیســتی بــود 
کــه کشــورهای فقیــر را بــه دام آن کشــانده بودنــد. 
ــه حضــور نیروهــای  مســائل دیگــری هــم از جمل
ــای  ــر بازاره ــر س ــگ ب ــادی و جن ــور اقتص نوظه
ــا  ــت. کرون ــه داش ــدت ادام ــا ش ــم ب ــادی ه اقتص
ظاهــرا جلــوی تشــنج و رقابــت هــای بیــن المللــی 
را موقتــا گرفــت ولــی ســرمایه داری نمــی توانســت 
بــه زندگــی بــا کاهــش نــرخ ســود بــه صفــر ادامــه 
حیــات دهــد بــه همیــن دلیــل پول هــای بــاد آورده 
ای کــه در بانــک هــای کشــورهای بــزرگ تمرکــز 

ــته  ــون گذش ــدند و همچ ــود آزاد ش ــرده ب ــدا ک پی
ــه  ــن ایجــاد کســب و کار و کمــک ب تحــت عناوی
ــه جامعــه تزریــق شــدند. از ســوی دیگــر  مــردم ب
ــی و  ــر ســر بازارهــای مال ــی ب ــت هــای جهان رقاب
ــت. غــرب  ــاز هــم شــدت گرف ــب ب نیروهــای رقی
ــازی و  ــه ت ــه یک ــادر ب ــته ق ــر همچــون گذش دیگ
ــن  ــرای تامی ــت و ب ــان نیس ــه جه ــری مطلق رهب
رهبــری سیاســت جنــگ؛ توطئــه و تبلیغــات را علیه 
همــه موانــع سیاســت  اقتصــادی و نظامــی موجــود؛ 

ــراه انداختــه اســت. علیــه حریفــان خــود ب
در ایــن روزهــا تبلیغــات وســیعی صــورت مــی گیرد 
کــه سیاســت جدیــد ســرمایه داری نئولیبرالیســم در 
ــتر  ــود بیش ــه س ــتیابی ب ــرای دس ــورم ب ــق ت تزری
ــح  ــن توضی ــگ اوکرای ــا و جن ــئله کرون ــا مس را ب
دهنــد. بــه چشــم مــردم جهــان از طریــق”  تمرکــز 
ــر ناشــی از  ــورم و فق ــردن مســئله ت ــزرگ ک ــر ب ب
ــرای  ــا و جنــگ اوکرایــن “ خــاک پاشــیدن ب کرون
ــاد  ــودهای ب ــتی دارای س ــرمایه داری امپریالیس س

آورده ای شــده اســت. 
هــر چــه کــه زمــان مــی گــذرد تضادهــای 
بین المللــی تشــدید شــده و امپریالیســت هــای 
ــای  ــت ه ــه سیاس ــد ک ــی کنن ــاش م ــی ت غرب
تهاجمــی تــری نســبت بــه گذشــته در جهــت حفظ 
ــر جهــان اعمــال  ــی سیاســی و اقتصــادی ب هژمون
کــرده و آنــرا گســترش دهنــد. تــاش بــرای 
ــای  ــوان و دری ــئله تای ــتن مس ــه داش ــنج نگ متش
چیــن؛ تحمیــل جنگــی فرسایشــی در اوکرایــن بــه 
ــح در  ــه صل ــه جنــگ و ن روســیه و ادامــه وضــع ن
کــره و ســوریه و...از همیــن سیاســت نشــات مــی 
ــای  ــدی ه ــروه بن ــای گ ــدید تضاده ــد. تش گیرن
ســرمایه داری و همزمــان  بــاز پرداخــت پــول های 
ــران  ــیر گ ــا از مس ــان کرون ــده در زم ــت ش پرداخ
کــردن کاالهــا و چپاویلــی کــه امپریالیســت ها 
در جهــت تامیــن هژمونــی خــود از طریــق جنــگ 
بــراه انداختــه انــد؛ باعــث شــد کــه ســرمایه داری 
ــع  ــه جوام ــده ب ــق ش ــای تزری ــول ه ــددا پ مج
ــری  ــد برت ــی و رش ــدات نظام ــت تولی را در خدم
تکنولوژیکــی در شــرکت هــای بــزرگ بــه عنــوان 
ســرمایه ثابــت ســوق دهنــد. اســتفاده تبلیغاتــی از 
ــط  ــیه فق ــت روس ــن و نف ــه در اوکرای ــران غل بح
ابزارهایــی در جهــت گــران کــردن کاالهــای 
مختلــف و سرکیســه کــردن مــردم کشــورها و 

ــت.  ــر اس ــف ت ــورهای ضعی ــت کش دول
جنــگ اوکرایــن باعــث شــد کــه کشــورهای 
ــای  ــت ه ــن سیاس ــی ژاپ ــکا و حت ــی و آمری اروپائ
کــج دار و مریــز گذشــته را بــه کنــار نهــاده 
ــد.  ــی کنن ــان را علن ــت هایش ــات و سیاس اختاف
فرانســه از ارتــش اروپائــی، آلمــان از ۱۰۰ میلیــارد 
یــورو بــرای بازســازی ارتــش و لهســتان از خریــد 
ــای  ــکا در دری ــر داد. آمری ــلیحاتی خب ــت تس هنگف
ــد  ــای جدی ــدی ه ــه گروهبن ــاش دارد ک ــن ت چی
نظامــی را علیــه چیــن بوجــود بیــاورد و علنــا 
ــرده  ــداد ک ــود قلم ــمنان خ ــن را دش ــیه و چی روس



رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
صفحه٧

۸ 
حه

صف
در 

یه 
 بق

زنده باد سوسیالیسم

ــت  اس
ــی  ــن الملل ــّنجات بی ــه تش ــی ک ــرایط کنون در ش
ــدار گــرا و  ــت هــای اقت در حــال رشــد اســت؛ دول
فاشیســتی در حــال قــدرت گیــری بیشــتری نســبت 
ــرف  ــه ص ــی ک ــه های ــتند. بودج ــته هس ــه گذش ب
سیاســت هــای برتــری طلبانــه و نظامیگــری 
ــی  ــه تمام ــود؛ ب ــتی می ش ــای امپریالیس ــت ه دول
ــه در  ــود ک ــن می ش ــان تامی ــردم جه ــب م از جی
ایــن میــان دولــت  هــا و موسســات ســرمایه 
ــن کشــاکش هــای اقتصــادی ضــرری  داری در ای
ــی  ــق آمارهای ــه طب ــوند؛ بلک ــی ش ــل نم را متحم
ــال ۲۰۲۲  ــفام در س ــد اکس ــاتی مانن ــه موسس ک
داده اســت از ســودهای حیــرت انگیــزی برخــوردار 

شــده اند. 
ــن  ــاد چنی ــث ایج ــه باع ــی ک ــی از فاکتورهای یک
ســودهای هنگفتــی شــده اســت: ۱ - ارزان کــردن 
نیــروی کار در ســطح بیــن المللــی از طریــق گــران 
کــردن تمامــی کاالهــای مصرفــی اســت و پائیــن  
نــگاه داشــتن افزایــش دســتمزد نســبت بــه تــورم 
ــردن  ــن ب ــروی کار و از بی ــردن نی ــیال ک .۲ – س
ــج  ــی ازنتای ــش کوچک ــت. بخ ــغلی اس ــت ش امنی
عینــی و عملــی آنــرا در گــزارش زیــر مــی خوانیــد.

ــزارش  ــرای گ ــفام ب ــل از آکس ــه نق ــوز ب ــورو نی ی
ســال ۲۰۲۱ مــی نویســد: ایــن موسســه در گزارش 
امســال خــود آورده اســت کــه ثــروت میلیاردرهــای 
جهــان در ســال گذشــته ۹۰۰ میلیــارد رشــد داشــته 
ــارد  ــه ۲.۵ میلی ــر روزان ــارت دیگ ــه عب ــت و ب اس
ــده اســت.  ــه ش ــا اضاف ــروت آنه ــه ث دالر در روز ب
از ســوی دیگــر فقــر در کشــورهای آفریقایــی رشــد 
قابــل توجهــی داشــته و بــه بدتریــن وضعیــت خــود 
در ســال های اخیــر رســیده اســت. همچنیــن 
ــه  ــش از س ــه بی ــت ک ــده اس ــزارش آم ــن گ در ای
میلیــارد انســان در جهــان روزانــه کمتــر از ۵.۵ دالر 
درآمــد دارنــد و در فقــر بــه ســر می برند.همچنیــن 
تفــاوت محسوســی میــان دســتمزد زنــان و مــردان 
وجــود داشــته و مــردان شــاغل ۵۰ درصــد بیشــتر 
از زنــان شــاغل کســب درآمــد کردنــد. آکســفام در 
نهایــت نتیجــه گرفتــه اســت کــه اگــر ایــن افــراد 
تنهــا یــک درصــد بیشــتر مالیــات پرداخــت کننــد 
بیــش از ۲6۲ میلیــون کــودک بازمانــده از تحصیــل 
ــون  ــد و ۳.۳ میلی ــاز گردن ــه مدرســه ب ــد ب می توانن
نفــر از محرومــان از مــرگ زودهنــگام نجــات 
ــه عنــوان مثــال ثــروت جــف بــزوس،  می یابنــد. ب
ثروتمندتریــن مــرد جهــان و مدیــر شــرکت آمــازون 
ــیده  ــارد دالر رس ــه ۱۱۲ میلی ــته ب ــال گذش در س
ــروت  ــد از کل ث ــک درص ــا ی ــت و ارزش تنه اس
وی معــادل بودجــه کشــور اتیوپــی بــا ۱۰۵ میلیــون 

نفــر اســت.
خبرگــزاری آناتولــی در گــزارش دیگــری بــه نقــل 
از آکســفام مــی نویســد: ســازمان  بین المللــی 
امدادرســانی آکســفام مســتقر در لنــدن در گزارشــی 
اعــام کــرد کــه در هــر دقیقــه ۱۱ نفــر در سراســر 
ــد  ــرایطی مانن ــد و ش ــنگی می میرن ــان از گرس جه

قحطــی در ســال ۲۰۲۰ شــش برابــر شــده اســت. 
عنــوان  بــا  خــود  گــزارش  در  ســازمان  ایــن 
ــت«  ــش اس ــال افزای ــنگی در ح ــروس گرس »وی
داده هایــی را در مــورد وضعیــت گرســنگی جهانــی 
منتشــر کــرده و افــزوده اســت: قربانیــان گرســنگی 
ــا کــه بــه طــور متوســط جــان   ۷  از ویــروس کرون

ــت. ــتر اس ــرد، بیش ــه می گی ــر را در دقیق نف
ــه  ــل ک ــازمان مل ــه و س ــن موسس ــات ای گزارش
مســتقل از دولــت هــا نیســتند ولــی بعلت گســترش 
ــه  ــد هم ــی توانن ــت نم ــق اینترن ــات از طری اطاع
حقایــق را پنهــان کننــد؛  نشــان مــی دهــد کــه فقر 
ــداً بصــورت مــوج وار جهــان را  و گرانــی کــه جدی
در مــی نــوردد؛  بــه هیــچ وجــه مربــوط بــه کرونــا 
و جنــگ اوکرایــن نبــوده و ایــن سیاســت در جهــت 
ــرای رقابــت هــای ســرمایه هــای  ــی ب تمرکــز مال
جهــت  در  امپریالیســتی   – بین المللــی  معظــم 
تقســیم بازارهــای جهــان اســت. قبــل از دو جنــگ 
جهانــی اول و دوم کــه گرانــی ابعــاد سرســام آوری 
ــان  ــورهای جه ــی کش ــود و در برخ ــرده ب ــدا ک پی
ــی مواجــه  ــواد غذای ــا قحطــی م ــران ب ــه ای از جمل
ــخ  ــه در تاری ــتند ک ــواردی هس ــه م ــد؛ از جمل ش
ــی ســابقه داشــته  ــن الملل ــد ســرمایه داری بی جدی
ــاد  ــگ  در ابع ــر و جن ــل فق ــی و تحمی اســت. گران
ــه مــردم جهــان باعــث شــد کــه مــردم  ــی ب کنون
جهــان گام در راه رهایــی خــود از وضعیــت مشــقت 
بــاری بگذارنــد کــه ســرمایه داری برایشــان ایجــاد 
کــرده اســت. انقــاب اکتبــر در روســیه و در ادامــه 
ــتثمار  ــه اس ــی نتیج ــش مل ــای رهایبخ ــش ه جنب
بــی حــد و حصــری بــود کــه در دوران امپریالیســم 
ــاب  ــد. انق ــود آمدن ــی بوج ــات پرولتاریای و انقاب
اکتبــر و طبقــه کارگــر جهــان نشــان داد کــه قــادر 
ــگ  ــه جن ــتی را ب ــای امپریالیس ــگ ه ــت جن اس
هــای انقابــی تبدیــل کنــد. رهایــی مــردم جهــان 
ــرم و  ــا رف ــر ب ــران دیگ ــران و مزدبگی ــژه کارگ بوی
ــق  ــل تحق ــرمایه داری قاب ــتم س ــات سیس اصاح
ــم  ــر ه ــده اخی ــل ش ــر تحمی ــی و فق نیســت. گران
از بحــران ســرمایه داری کــه رقابــت هــای درنــده 
ــای  ــر بازاره ــرای تســلط ب ــه امپریالیســتی ب خویان
ــر  ــه کارگ ــی طبق ــر ارزش اضاف ــلط ب ــان )تس جه
کشــورها( نشــات مــی گیــرد؛  در نبــود یــک تــوده 
ــتر  ــی بیش ــه ویران ــد ب ــی توان ــکل و آگاه م متش
ــی  ــای بزرگ ــش ه ــن بخ ــن رفت ــع و از بی جوام
از دســتآوردهای اجتماعــی بیانجامــد. اعتــراض 
ــت و  ــا فعالی ــر ب ــود اگ ــع موج ــی از وض و نارضایت
متشــکل شــدن بــرای تغییــر همــراه نباشــد؛ راه بــه 
جایــی نخواهــد بُــرد و در همــان ســطح نارضایتــی 
ــتاوردی  ــچ دس ــدون هی ــد ب ــای مدی ــرای مدته ب

ــد.  باقــی خواهــد مان
ــن  ــن ای ــه در بط ــت اینک ــر بعل ــه کارگ ــا طبق ام
ــده  ــرر ش ــات متض ــر طبق ــتر از دیگ ــران بیش بح
ــی از  ــک ناراض ــطح ی ــد در س ــی توان ــت؛  نم اس
اوضــاع باقــی بمانــد. در ایــن ســطح مانــدن یعنــی 
مانــدن در فقــر روزافــزون؛  بــی حقوقــی اجتماعــی 

ــردی و  ــای ف ــو آزادی ه ــرکوب و مح ــتر،  س بیش
اجتماعــی، بــه غــارت رفتــن دســترنج ناشــی از کار،  
قبــول تســلط نیروهــای فاشیســتی و.... بــه همیــن 
ــا گوشــت و  ــر و زحمتکشــان ب ــه کارگ ــل طبق دلی
پوســت خــود ایــن مســئله را کــه بایــد ســاختارهای 
ــی ســتمگر و اســتثمارگر را  ــای کنون ــه ای  دنی پای
ویــران و بــر خرابــه هــای آن دنیــای نویــن بــدون 
ــی،   ــی حقوق ــدون ب ــی،  ب ــر و گران ــگ و فق جن
دنیایــی کــه تــوده هــا بــر سرنوشــت خــود حاکــم 
ــده  ــته ش ــاالی آن نوش ــر ب ــه ب ــند؛ بســازند ک باش
ــه هــر  ــش و ب ــدازه توان ــه ان باشــد از هــر کــس ب
کــس بــه انــدازه کارش. ایــن راه حلــی اســت کــه 
صحــت خــود را از تجربــه تاریخــی کمــون پاریــس 
تــا بــه امــروز در همــه جــای جهــان کســب کــرده 

اســت.

ع غ

محجوب و نایب رئیسی یک سازمان  
”بین المللی“

در چنــد مــاه گذشــته گــران شــدن کاالهــای 
توهمــات  تمامــی  مــردم؛  زندگــی  اساســی 
نیروهایــی کــه مبــارزات طبقــه کارگــر را بــر 
اســاس مبــارزه در حیطــه دســتمزد دانســته و فراتــر 
رفتــن از مبــارزات اقتصــادی بــه مبــارزات سیاســی 
ــر  را تنــدروی و چــپ روی مــی دانســتند، نقــش ب
ــه هــای افزایــش دســتمزد  ــوز مصوب آب کــرد. هن
ســال ۱۴۰۱کــه بــا تــورم اصــا همخوانــی و 
ــورم  ــود کــه ت ــی نشــده ب نزدیکــی نداشــت؛ اجرائ
شــدید و گرانــی سرســام آور قیمــت هــا نقــش ایــن 
افزایــش دســتمزد را ناچیــز کــرد و بــه چنــد ســال 
ــی  ــای صنف ــت ه ــرات و فعالی ــات و تظاه اعتصاب
ــی  ــر جواب ــی اث ــم ب ــر نگوئی ــه اگ ــن زمین در ای
ــی  ــه در تمام ــه ک ــرمایه دارانه داد. آنچ ــا س کام
فعالیت هــای طبقــه کارگــر بــرای افزایــش حقــوق 
بطــور نســبی پابرجــا مانــده اســت؛ شــکل گیــری 
تشــکات مســتقل کارگــری، تجربــه گیــری طبقــه 
ــد ۲ دهــه  ــارزات در فضــا و دوره جدی کارگــر از مب
ــده  ــارزات آین ــرای مب ــی ب ــاد آمادگ ــته و ایج گذش
در ســطح صنفــی – سیاســی، در مرکــز قــرار 
ــران  ــی کارگ ــکال اجتماع ــارزات رادی ــن مب گرفت
ــد  ــی بع ــات پائین ــان و بازنشســتگان و طبق و معلم
ــه اصــاح  از شکســت نیروهــای اجتماعــی از جمل
ــن  ــود. در ای ــی ب ــی مذهب ــای مل ــان و نیروه طلب
شــرایط در مبــارزه میــان جنبــش کارگــری کــه در 
ــود  ــر آوردن مجــدد خ ــر ب ــازماندهی و س ــال س ح
بــود و رژیــم جمهــوری اســامی مبــارزه ســخت و 
بغرنجــی جریــان داشــت. رژیــم جمهوری اســامی 
بــا بهــره گیــری از خانــه کارگر بــه رهبــری افرادی 
همچــون محجــوب بــا ترفندهــای مختلــف ســعی 
ــه ســازمان های مســتقل  ــه علی ــه انهــدام و توطئ ب
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ــتند.  ــد و هس ــن آن بودن ــر و فعالی ــه کارگ طبق
در چنیــن فضــای اجتماعــی در ایــران کــه ســازمان 
هــای سیاســی مترقــی و اتحادیــه هــای کارگــری 
ــن  ــه ای ــک ب ــرای کم ــم ب ــورها ه ــر کش در دیگ
مبــارزات برخاســته انــد و بارهــا خواهــان محکومیت 
ــد  ــرکات ض ــت ح ــامی بعل ــوری اس ــم جمه رژی
ــر  ــه کارگ ــه طبق ــری و ســرکوبگرانه اش علی کارگ
و زیــر پــا گذاشــتن قوانیــن ســازمان بیــن المللــی 
ــی  ــه اینکــه ســازمان جهان ــا توجــه ب کار شــدند. ب
کار یــک ســازمان کارگــری ماننــد اتحادیــه هــای 
ــت و  ــری نیس ــیونال کارگ ــا انترناس ــری و ی کارگ
نماینــده صــوری مدافــع حقــوق کارگــران و نیــروی 
ــا  ــره آن اساس ــت مدی ــت و در هیئ ــان اس کار جه
ــد  ــان نشســته ان نماینــدگان دولــت هــا و کارفرمای
ــی آن افشــاگری ســازمان  ــاد جهان ــت ابع ــی بعل ول
هــای سیاســی مدافــع کارگــران و نیروهــای کار در 
داخــل و خــارج از ایــران علیــه جمهــوری اســامی 
عامــل فشــاری در جلوگیــری از دســت درازی 
ــه طبقــه کارگــر و  بیشــتر جمهــوری اســامی علی

ــران اســت. زحمتکشــان ای
اجــاس هــای ســازمان جهانــی کار هــر ســال بــا 
حضــور نماینــدگان صــوری کارگــران کشــورها کــه 
ــوع  ــای کشــورهای متب ــت ه ــده دول ــا نماین عمدت
ــری  ــای کارگ ــه ه ــی اتحادی ــتند و برخ ــود هس خ
ســعی مــی کننــد کــه بــه پرونــده کشــورها نســبت 
بــه حقــوق کارگــران رســیدگی کــرده و یــا نســبت 
ــه  ــی را ب ــا و قوانین ــی رهنموده ــاع جهان ــه اوض ب
تصویــب برســانند کــه کــه لزومــا در همــه کشــورها 
نمــی توانــد قانونــی و اجرائــی شــود. بــا تمــام ایــن 
ــازمان  ــده س ــز کنن ــه و ترم ــش میان ــوال و نق اح
ــران و  ــن کارگ ــی بی ــارزه طبقات ــی کار در مب جهان
ــده اســت  ــعی ش ــی همیشــه س ــرمایه داران؛ ول س
کــه ســازمان جهانــی کار و اتحادیــه هــای جهانــی 
کار حــدی از اعتــدال بیــن دولــت هــا و کارگــران 
ــن  ــد. ای ــت کنن ــورها را رعای ــه در آن کش مربوط
سیاســت باعــث شــده اســت کــه ارتبــاط ســازمان 
ــورها  ــران کش ــا و کارگ ــت ه ــا دول ــی کار ب جهان
ــاط  ــوع ارتب ــه ن ــر چ ــد اگ ــرار باش ــه برق همیش
بســتگی بــه أوضــاع سیاســی بیــن المللــی و کشــور 

ــه دارد.  مربوط
بعــد از جنــگ دوم جهانــی بــرای بســیاری از 
مســائل اجتماعــی ســازمان ملــل و یــا دولــت 
ــازو  ــاد س ــه ایج ــت ب ــوذ در آن دس ــا نف ــای ب ه
ــازمان  ــد و س ــت در آن زدن ــرای دخال ــی ب کارهای
ــر مجموعــه  ــوان زی ــه عن ــاط ب هایــی در ایــن ارتب
ســازمان ملــل بوجــود آوردنــد. از جملــه دادگاه 
ــی کار  ــازمان جهان ــازی س ــی، بازس ــت جنگ جنای
ــره.  ــود و غی ــه ب ــکل گرفت ــال ۱۹۱۹ ش ــه از س ک
ــای  ــت ه ــبرد سیاس ــت پیش ــی در خدم ــه همگ ک
قــدرت هــای بــزرگ ســازمان ملــل بعــد از جنــگ 

ــود.  ــی ب دوم جهان
همیشــه  گذشــته  دهــه   ۳ از  بیــش  طــی  در 
ــژه سوسیالیســتی و  کارگــران و ســازمان هــای بوی

ــدگان  ــه کارگــر خواهــان اخــراج نماین ــع طبق مداف
ــن  ــل ای ــد. دلی ــده ان ــازمان ش ــن س ــران از ای ای
درخواســت عــدم صاحیــت نماینــدگان ایــران بــه 
ــم  ــران اســت. رژی ــران ای ــدگان کارگ ــوان نماین عن
ــوق  ــگاه حق ــر و هیچ ــد کارگ ــران ض ــامی ای اس
اولیــه کارگــران ازجملــه حقــوق تشــکات مســتقل 
ــر حداقــل دســتمزد  ــه ای ب کارگــری و حقــوق پای
ــوق را  ــن حق ــه و ای ــورم را نپذیرفت ــاس ت ــر اس ب
ــازمان  ــر س ــرف دیگ ــت. از ط ــرده اس ــق ک تضئی
ــر  ــامی را بخاط ــوری اس ــا جمه ــی کار باره جهان
ــرده  ــوم ک ــران محک ــران ای ــوق کارگ ــض حق نق

ــت.  اس
ــی  ــن کنگــره فدراســیون جهان امســال در هیجدمی
محجــوب  علیرضــا  کارگــری  هــای  اتحادیــه 
ایــران کــه در  دبیــرکل بدنــام خانــه کارگــر 
ســرکوب کارگــران نقــش داشــته و دارد بــه عنــوان 
معــاون دبیــرکل فدراســیون جهانــی اتحادیــه هــای 
کارگــری انتخــاب شــد. ایــن انتخــاب یکــی از لکــه 
هــای ســیاهی اســت کــه اتحادیــه هــای جهانــی 
ــر  ــه کارگ ــد. طبق ــود زدن ــن خ ــر دام ــری ب کارگ
ایــران بــه هیــچ وجــه چنیــن انتخابــی را نــه تنهــا 
تائیــد نمــی کنــد بلکــه علیــه آنهــم موضــع گرفتــه 
ــی  ــوب انتخاب ــا محج ــاب علیرض ــا انتخ ــت. ام اس
نــه بخاطــر طبقــه کارگــر جهــان بلکــه زد و 
ــج  ــه نتای ــرده اســت ک ــدی سیاســی و پشــت پ بن
بافصــل آن بــه زودی روشــن خواهــد شــد) آنچــه 
کــه تاکنــون روشــن اســت نقــش البیگــری رژیــم 
ــه در  ــی ک ــت( کس ــاب اس ــن انتخ ــامی در ای اس
ســرکوب ســندیکای کارگــران اتوبوســرانی تهــران 
در کنــار ســرکوبگران ایســتاد چــه نقشــی در 
قدرتمندتــر کــردن اتحادیــه هــای جهانــی کارگری 
ــز  ــک طن ــر ی ــن دیگ ــد. ای ــاء کن ــد ایف ــی توان م
تاریــخ نیســت بلکــه دهــن کجــی بــه طبقــه کارگر 
ــه  ــان ب ــری جه ــه کارگ ــیون اتحادی توســط فدراس
طبقــه کارگرایــران و جهــان اســت. روشــن اســت 
ــه  ــرض دادن ب ــان ق ــی ن ــاب نوع ــن انتخ ــه ای ک
رژیــم جمهــوری اســامی در جهــت پیــاده کــردن 
سیاســت هــای نئولیبرالیســتی اســت. در ســخنرانی 
محجــوب هــم هیــچ صحبتــی از کارگــران ایــران 
و جنبــش ضــد ســرمایه داری کــه ایشــان خــود را 
مدافــع آن فــرض نمودنــد؛ نشــد. روشــن اســت کــه 
محجــوب هیــچ نســبتی باجنبــش کارگــری ایــران 
نــدارد و ضدیــت خــود را بــا فعالیــن کارگــری بارهــا 
ــا  ــا اینکــه ســرمایه داری ب ــت کــرده اســت. ام ثاب
تمامــی تضادهایــش علیــه کارگــران متحــد اســت 
ــود را  ــنی خ ــور روش ــات بط ــوع انتخاب ــن ن در ای
ــه و  نشــان مــی دهــد. انتخــاب محجــوب ناآگاهان
ــی  ــه جهان ناشــی از عــدم داشــتن شــناخت اتحادی
کارگــری از وی نیســت. ایــن انتخابــی آگاهانــه و در 
خدمــت اتحادیــه هــای زرد اســت کــه خــود را وارد 
زد و بنــد هــای بیــن المللــی کــرده اســت. حضــور 
ــی  ــه مواضع ــری ک ــای کارگ ــه ه برخــی از اتحادی
متفــاوت اتخــاذ مــی کننــد هنــوز گویــای اهــداف 

ــن  ــی و بی ــری مل ــاد کارگ ــچ نه ــت. هی ــا نیس آنه
المللــی حــق نــدارد کــه کســانی ماننــد محجــوب 
ــن اســت  ــه روش ــد. البت ــران بدانن ــده کارگ را نماین
کــه محجــوب نماینــده رژیــم جمهــوری اســامی 
کشــتار  از  مملــو  اش  پرونــده  در  کــه  اســت 
ــش  ــن جنب ــان و فعالی ــا و آزادیخواه کمونیســت ه
ــت  ــان و دیگــر نیروهــای عدال هــای کارگــری، زن
ــد محجــوب  ــانی مانن ــد. کس ــی زن ــوج م ــب م طل
ــیون  ــس فدراس ــب رئی ــه در ســمت نای جایشــان ن
ــه  ــان بلک ــری جه ــای کارگ ــه ه ــی اتحادی جهان
ــد.  ــدان باش ــرم در زن ــک مج ــوان ی ــه عن ــد ب بای
ــه بســیاری  ــح ب ــل صل ــز نوب ــه جوای ــی ک در دنیای
از فاشیســتی تریــن رهبــران جهــان داده شــد. 
ــدگان  ــز مگــر خوشــرقصی ســازمان دهن ــچ چی هی
نوبــل را افشــاء نکــرد. در اینجــا هــم بایســتی بــه 
ــات  ــای انتخاب ــه رای ه ــت ک ــی گش ــال آنهای دنب
ــا  ــمردند. ب ــوب را ش ــا محج ــس علیرض ــب رئی نای
ــیون  ــای اپوزیس ــازمان ه ــای س ــت ه ــام فعالی تم
ــه  ــبت ب ــنگری نس ــت در روش ــپ و سوسیالیس چ
ماهیــت رژیــم اســامی و دســت و پنچــه هایــش 
ــای  ــم کاری و کمبوده ــوان از ک ــی ت ــی نم ؛ ول
شــان چشــم پوشــی کــرد. البتــه در دنیــای کنونــی 
ــل،  ــورهای متروُپ ــی در کش ــام دمکراس ــه ن ــه ب ک
ــول هــای  ــا پ مــدارس و شــبکه هــای اســامی ب
ــوند؛  ــی ش ــه م ــرات فرب ــای دمک ــت ه ــن دول ای
ــاب  ــه انتخ ــری ب ــد کارگ ــرکوبگر ض ــاب س انتخ
ــای  ــه ه ــی اتحادی ــیون جهان ــس فدراس ــب رئی نای
ــا  ــه ب ــو ن ــای گفتگ ــردن دره ــاز ک ــری، ب کارگ
خانــه کارگــر و افــرادی از قمــاش محجــوب بلکــه 
جمهــوری اســامی و پاشــیدن دانــه هــای دام برای 
طبقــه کارگــر در کشــیدن آنهــا زیــر مهمیز ســرمایه 
بیــن المللــی و متحــد کــردن همــه نیروهــای ضــد 
ــه انفــراد کشــیدن  کارگــری جهــان و تــاش در ب
نقــش نیروهــای سوسیالیســت و کمونیســت در 
مبــارزه طبقاتــی و دور کــردن طبقــه کارگــر از آنهــا 
ــه پیــش ســازمان هــای سیاســی و  اســت. دو هفت
ــه  ــراض ب ــر در اعت ــه کارگ ــع طبق ــای مداف نیروه
ــش  ــن و جنب ــرکوب فعالی ــز س ــاب و نی ــن انتخ ای
کارگــری اعتراضاتــی را در جلــوی ســازمان جهانــی 
کار ســازماندهی کردنــد کــه موفقیــت آمیــز بــود و 
نقــش مثبتــی در افشــای رژیــم ضــد کارگــر ایــران 
داشــت. بــا تمــام ایــن أحــوال طبقــه کارگــر ایــران 
ــای  ــورژوازی ه ــه ب ــارزه علی ــال در مب ــه ح ــا ب ت
حاکــم معطــل هیــچ نیــرو و ســازمان بیــن المللــی 
ــت.  ــده اس ــود نش ــب کار خ ــا تکذی ــد و ی در تائی
ــود ــروی خ ــه نی ــه ب ــا تکی ــران ب ــر ای ــه کارگ  طبق

ــع خــود  ــا نیروهــای مداف ــل ب ــا همــکاری متقاب  ب
ــد  ــا بای ــت. ام ــرده اس ــش ب ــود را پی ــارزات خ مب
بــه ســازمان جهانــی کار و فدراســیون جهانــی 
ــای  ــازی ه ــا ب ــت ب ــری گف ــای کارگ ــه ه اتحادی
سیاســی و انتخاباتــی از ایــن دســت نقــش واقعــی 
خــود را بیشــتر نشــان داده ایــد. بجــای آن از 
ــه  ــامی فاصل ــوری اس ــر جمه ــد کارگ ــم ض رژی
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طبقه کارگر پیشرو مبارزه برای برپائی دنیای نوین است

ــردم را از  ــس م ــت : » هرک ــروز گف ــه ای دی خامن
آینــده نــا امیــد کنــد بــرای دشــمن کار می کنــد »

عملکــرد جمهــوری اســامی را چــون بنگــری بــه 
ــا امیــدی  خوبــی مــی تــوان دریافــت کــه منشــا ن
مــردم از کجاســت و کــی باعــث آن شــده اســت. 
آدرس اشــتباهی ندهیــد . حاکمــان ایــران در عمــل 
در ایــن چهــار دهــه تمامــًا وکامــًا بــرای دشــمن 
کارکــرده ایــد . کارنامــه چهــل ســاله شــما گواهــی 

برایــن واقعیــت مــی دهــد . 
در اولیــن گام، شــما پــس از قبضــه کــردن قــدرت و 
انحصــاری کــردن آن نــه تنهــا دســت بــه نابــودی 
ــانی  ــی کس ــه حت ــد بلک ــتها زدی ــی کمونیس فیزیک
ــان  ــاور خودت ــن و ب ــب و دی ــل و نس ــه از اص را ک
ــا کشــتید .  ــن شــیوه ه ــه شــنیع تری ــد را ب ــود ن ب
ــه  ــد ک ــی ای مســتقر کردی ــیاه دین ــوری س دیکتات
حضــرت پــاپ اعظــم هــم در قــرون وســطا در اروپا 
ــود. کلیــه نیروهــای  ــه ایجــادش نشــده ب موفــق ب
آگاه ومتشــکل سیاســی جامعــه را از جمهــوری 
اســامی نــه تنهــا نــا امیــد کــرد بلکــه بــه مبــارزه 

ــوق داد. ــه آن س علی
دومیــن گام شــما تســخیر امنیتــی کلیــه رســانه ها، 
ــگ  ــه فرهن ــه ب ــه جانب ــوم هم ــا، هج ــگاه ه دانش
ــان در  ــی زن ــاب خصوص ــد انتخ ــا ح ــادات ت و ع
ــدی از جمهــوری  ــا امی ــه ن پوشــش ســر کــه دامن
اســامی و حاکمیــت را سراســری و تودهــای کــرد. 
ــون  ــتند. چ ــردم داش ــه م ــارت آنچ ــومین گام غ س
دشــمن بــه آنهــا برخــورد کردیــد؛ خوردیــد، ثــروت 
ــاک  ــه خ ــردم را ب ــم م ــت عظی ــد و اکثری اندوختی
ــول  ــه مغ ــه حمل ــد ک ســیاه نشــاندید . کاری کردی

ــد.  نتوانســت کن
ــا امیــد ی مــردم بــه آینــده را شــما مســبب اش  ن
هســتید . بیخــود نیســت کــه مــردم بــه شــعارهای 
ضــد امپریالیســتی و نــه شــرقی ونــه غربــی شــما 
بــاور ندارنــد و فکــر مــی کننــد بــه دشــمن خدمــت 

نامه ای از یک خواننده رنجبر

در باره فاجعه آبادان

و  مســئول  ایــران  در  حاکــم  سیاســی  قــدرت 
اســت محکــوم 

و  آبــادان  متروپــل  بــرج  نــاک  درد  فاجعــه 
ــر  ــی دیگ ــوری اســامی، گواه ــل جمه عکس العم
ــر فروماندگــی و در ماندگــی نطــام ســرمایه داری  ب
ــای  ــا ادع ــه ب ــی ک ــران اســت. نظام ــر ای ــم ب حاک
ــری  ــه رهب ــینان ب ــوت وکاخ نش ــا طاغ ــارزه ب مب
ــا اشــاره امپریالیســم  ــدرت سیاســی را ب ــی ق خمین
ــش  ــکنجه بی ــدام، ش ــا زور، اع ــت؛ ب ــت گرف بدس
ــران  ــردم ای ــه م ــود را ب ــت خ ــال اس ــل س از چه
تحمیــل کــرده اســت. ایــن نظــام امــروز بــا بحــران 
ــور  ســاختاری عمیقــی روبروســت کــه توانایــی عب
از آنــرا از دســت داده اســت. پیــروزی خمینــی 
در حقیقــت ادامــه همــان وابســتگی اقتصــادی 
ــی  ــاظ سیاس ــرمایه واز لح ــی س ــازار جهان ــه ب ب
ــد  ــی وض ــای مترق ــتها ونیروه ــا کمونیس ــارزه ب مب
ــران  ــی ای ــرمایه داری کنون ــت. س ــتی اس امپریالیس
در حقیقــت ادامــه همــان نظــام ســرمایه داری 
ــاد  ــتر، فس ــای بیش ــا دزدی ه ــاهی اســت ب شاهنش
ــی شــیعگری. نتیجــه  ــا چاشــنی خرافات بیشــتر و ب
ــورم  ــکاری و ت ــتی، بی ــر و تهیدس ــز فق ــزی ج چی

ــت.  ــیخته نیس ــام گس لج
مــردم ایــران در ایــن چهــل ســاله قــدم بــه قــدم 
بــه ماهیــت صاحبــان قــدرت حاکــم پــی بــرده انــد 
ــن نتیجــه  ــه ای ــردم ب ــم م ــت عظی ــروز اکثری و ام
ــارزه  ــه و مب ــر مقابل ــا راه تغیی ــه تنه ــیده اند ک رس
اســت. جنبــش هــای ۹6،۸۸ و ۹۸ همگــی نشــان 
ــه و  ــیوه مقابل ــا ش ــت تنه ــه حاکمی ــه ک ــد ک دادن
ســرکوب را بــکار مــی گیــرد و چنــان مــی پنــدارد 
همچنــان بــا همــان شــیوه مــی توانــد بــه ســلطه 

خــود ادامــه دهــد.
ــران از  ــردم ای ــم م ــت عظی ــر و اکثری ــه کارگ طبق
ایــن تجــارب درس هــای خــود را آموخته انــد.

درس هایــی کــه از همــان آغــاز پیشــروان کارگــری 
و نیروهــای راســتین انقابــی هشــدار مــی دادنــد. 
خوشــبختانه هــر روز کــه مــی گــذرد آگاهــی 
ــره  ــر مه ــا تغیی ــه ب ــود ک ــی ش ــتر م ــردم بیش م
هــا، شــاه بــرود وخمینــی بیایــد، رفســنجانی 
ــردم را  ــی م ــرود درد همگان ــژاد ب ــد و احمدی ن بیای
ــت،  ــام سرمایه داریس ــرم از نظ ــت. ک ــی نیس عاج
ــن کــرد.  ــد ریشــه ای نظــام دیگــری را جایگزی بای
ــم نشــان داد  ــم ه ــوده ای عظی ــای ت ــا خیزش ه ام

ــتند.  ــی نیس ــا کاف ــد ام ضرورین
یکبــار دیگــر اهمیت ســازماندهی و ایجاد تشــکات 
کارگــری در محیــط کار، اتحــاد و همبســتگی کلیــه 
حرکت هــای مدنــی وسیاســی و ایجــاد حــزب 

بگیریــد و بجــای گرفتــن دســت های خونیــن 
ــی  ــازمان جهان ــراج آن از س ــا و اخ ــه افش ــان ب آن
کار و دیگــر ســازمان های بین المللــی کارگــری 
بپردازیــد. نامــه اعتراضــی از طــرف تشــکل و 
شــخصیت های کارگــری و مترقــی در ایــن ارتبــاط 
برایشــان فرســتاده شــد کــه مضمــون اساســی آن 
بــه همیــن موضــوع اشــاره مــی کنــد. در آخــر بایــد 
ــن ضــرب  ــری ای ــی کارگ ــن الملل ــازمان بی ــه س ب
المثــل را یــاد آور شــد “مــن آن چــه نقــش بــاغ 

ــم “ ــی گوی ــو م ــا ت اســت ب
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ــه جایــی رســانده اید کــه روی  ــد. کار را ب مــی کنی
ــد . ــفید کرده ای ــاه را س ش

پایه هــای  ایــن  درون  در  کمونبســتی  پیشــرو 
اســتوار تــوده ای ضــروری، مبــرم و ممکــن اســت.

ایــن روزهــا در یــاری رســانی بــه قربانیــان 
ــود  ــروی خ ــه نی ــکا ب ــش ات ــل گرای ــه متروپ فاجع
ــان  ــود. جوان ــی ش ــده م ــی دی ــتگی بخوب و همبس
خــود  از  بــا  آنهــا  صفوف انــد.  پیشــاپیش  در 
گذشــتگی و بــا جــرات تمــام بــرای نجــات همنــوع 
ــی کــه  ــد. گذشــت آن زمان خــود تــاش مــی کنن
مامــوران امنیتــی در صفــوف مــردم نفــاق افکنــی 
ــن والمذهــب  ــی دی ــد، کمونیســتها را ب مــی کردن
میخواندنــد و تعصــب مذهبــی مــردم را علیــه آنهــا 
ــردن  ــل ک ــرو تبدی ــه نی ــم را ب ــوراندند. غ ــی ش م
خــود نشــانی از آگاهــی اجتماعــی اســت. در آبــادان 
ــف و  ــراز تاس ــن اب ــردم ضم ــر م ــهرهای دیگ و ش
ــراض  ــزا دار، اعت ــای ع ــواده ه ــا خان همبســتگی ب
جمعــی را در پیــش گرفتــه انــد و هــر روز کــه مــی 
ــر مــی شــود.  گــذرد دامنــه اعتراضــات گســترده ت
ــا  ــادان ب ــای آب ــگاه ه ــرا ن پاالیش ــتن کارگ پیوس
ــی  ــوف اعتراضــی خیابان ــه صف ــام اعتصــاب ب اع
ــی و  ــانی از آگاه ــود نش ــت و خ ــت اس دارای اهمی

ــت.  ــری اس ــکات کارگ ــی تش ــه شناس وظیف
حــزب رنجبــران ایــران رژیــم ســرمایه داری ایــران 
را مســئول مســتقیم ایــن فاجعــه مــی دانــد و ضمن 
ــگان  ــای جانباخت ــا خانواده ه ــق ب ــدردی عمی هم
ــارات  ــه خس ــی وقف ــوری و ب ــران ف ــان جب خواه
ــارزه  ــازماندهی مب ــد. س ــی باش ــا م ــه آنه وارده ب
ــی از  ــق جمع ــت برح ــن خواس ــبرد ای ــرای پیش ب

ــت . ــه ضروریس ــای اولی گام ه
 چــاره رنجبــران وحــدت وتشــکیات اســت. 
ــتر  ــر روز بیش ــران ه ــل کارگ ــبختانه در عم خوش
متشــکل مــی شــوند، معلمــان بعنــوان یــک نیــروی 
ــاز نشســتگان  ــد، ب ــه ان ــان در صحن پیشــتاز همچن
بــه نیــروی متشــکل مدبــر و پایــدار تبدیــل 

شــده اند. اتحــاد نیــرو آورســت .

حزب رنجبران ایران

به تارنماهای اینترنتی 
حزب رنجبران ایران 

مراجعه کنید

سایت حزب رنجبران
www.ranjbaran.org

سایت آینه روز
www.ayenehrooz.com
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پیرامون گسترش.... بقیه ازصفحه آخر

ــی  ــوری را نم ــر کش ــخ معاص ــم تاری ــع مه و وقای
ــرد.  ــاز درک ک ــون س ــع و دگرگ ــور جام ــوان بط ت
بــرای مثــال پیــروزی هــا و شکســت هــای مــردم 
ایــران در جنیــش بابــی هــا)در دهــه هــای ۱۳۲۰ و 
۱۳۳۰ خورشــیدی(، جنبــش تنباکــو)۱۲6۹-۱۲6۸(، 
جنبــش   ،)۱۲۸۵  - مشــروطیت)۱۲۹۰  انقــاب 
بخــش شــمال)۱۳۰۰ -۱۲۹6(،  رهایــی  هــای 
جنبــش ملــی شــدن صنعــت نفــت )۱۳۳۲ -۱۳۲۹( 
و انقــاب بهمــن ۱۳۵۷)فوریــه ۱۹۷۹( فراینــد 
ــارزه و  ــال مب ــاوز از ۱۳۰ س ــون متج ــای گوناگ ه
ــای  ــی و نهاده ــای اساس ــن نیروه ــا بی ــی ه تاق
مختلــف درون جامعــه ایــران از یــک ســو و عکــس 
ــای  ــت ه ــل سیاس ــا در مقاب ــش آنه ــل و چال العم
نظــام جهانــی ســرمایه از ســوی دیگــر بــوده انــد.

*امــروز در پرتــو اوضــاع رو بــه رشــد پــر از تاطــم 
و آشــوب بــر چالشــگران ضــد نظــام جهانــی اســت 
ــی  ــی و چرای ــی چگونگ ــی و ارزیاب ــا بررس ــه ب ک
ــی  ــاز فعل ــر و ف ــرمایه در عص ــی س ــام جهان نظ
جهانــی گرایی)بــازار آزاد نئولیبرالیســم( و ســر آغــاز 
فرتوتــی و بــی ربطــی آن مــردم جهــان را چــه در 
ســطح ملــی وکشــوری و چــه در ســطح منطقــه ای 
و جهانــی در جهــت ایجــاد جهانــی دیگــر و بهتــر 
ــا چشــم اندازهــای سوسیالیســتی، آمــاده ســازند.  ب
ــراز  ــی ف ــی و چگونگ ــه چرای ــتار ب ــن نوش *در ای
ــه هــای گذشــته و  ــی ســرمایه در ازمن نظــام جهان
ــرود آن از  ــی ف ــم و چرای ــه تشــریح عائ ســپس ب
ــاز  ــه حضیــض درماندگــی در ف ــه هژمونیکــی ب قل
ــای  ــال ه ــرمایه)از س ــی س ــی گرائ ــی جهان کنون
ــی  ــو:۲۰۱۷(، م ــن س ــه ای ــۀ ۱۹۷۰ ب ــن ده آغازی

ــم. پردازی
پیشــینه تولــد، رشــد و فــراز نظــام جهانــی ســرمایه 

بــه قلــۀ هژمونیکــی 
* تــا پیــش از آغــاز قــرن شــانزدهم )زمانــی 
ــک آن  ــش آتانتی ــژه بخ ــی بوی ــای غرب ــه اروپ ک
ــرار  ــرمایه داری ق ــعۀ س ــیر توس ــیب س در سراش
گرفــت( نحــوۀ تولیــد نظــام حاکــم در اروپــا 
ــت.  ــلط داش ــع تس ــر جوام ــه ب ــود ک ــم ب فئودالیس
قــرون دوازدهــم و ســیزدهم  ایــن تســلط در 
ــو و  ــت از یکس ــاد جمعی ــر ازدی ــه خاط ــادی ب می
ــورهای  ــا کش ــژه ب ــاری بوی ــط تج ــترش رواب گس
آســیا و آفریقــا از ســوی دیگــر، تشــدید یافــت. امــا 
ــرن  ــن ق ــای آغازی ــال ه ــا از س ــن پیشــرفت ه ای
ــون  ــل گوناگ ــه عل ــود ب ــت خ ــم از حرک چهارده
ــاد  ــدات کشــاورزی و ازدی ــزون تولی )کاهــش روزاف
درجــه اســتثمار دهقانــان همــراه بــا شــیوع و 
ســرایت امــراض مســری و ....( بــه کلــی بــاز 
ایســتاد. باالخــره مجموعــۀ ایــن بحــران هــا 
ــال آن و  ــی و اضمح ــه فروپاش ــر ب ــرم منج الج
ــرمایه  ــدی س ــا نحــوۀ تولی ــی آن ب ــًا جابجای نتیجت

داری در اروپــای بویــژه آتانتیک)انگلســتان، هلنــد 
و فرانســه و ...(، گشــت.

ــیوه  ــاف ش ــرمایه داری برخ ــد س ــیوه تولی * ش
هــای تولیــد پیشاســرمایه داری منجمله فئودالیســم 
ــم و  ــرون پانزده ــدش در ق ــش و رش از اوان پیدای
ــی  ــرا و هژمون ــی گ ــام جهان ــک نظ ــانزدهم ی ش
ــرمایه  ــت س ــش در حرک ــن گرای ــود. ای ــب ب طل
ــام  ــن نظ ــر ای ــاز عم ــیون از آغ ــی گلوبالیزاس یعن
ــرورش  ــی را در درون آن پ ــده و عظیم ــاد عم تض
فعلــی گلوبالیزاســیون  فــاز  امــروز در  داد کــه 
)گســترش "بــازار آزاد" نئولیبرالیســم - از آغــاز 
ــی  ــر زمان ــش از ه ــو( بی ــن س ــه ای ــۀ ۱۹۸۰ ب ده
ــکار و  ــرمایه داری آش ــالۀ س ــد س ــخ پانص در تاری
ــه  ــه در ازمن ــح اینک ــته اســت. توضی ــا گش ــر م ب
ــج  ــش از ســرمایه داری، نظــام هــای رای هــای پی
و حاکــم در جهــان )منجملــه در عصــر فئودالیســم( 
بــر خــاف ســرمایه داری بــا اینکــه جهانــی نبــوده 
و امپراطــوری هــای حداکثــر نیمــه قــاره ای ، 
تمــام قــاره ای و چــه بســا دوقــاره ای بودنــد ولــی 
قیمومیــت )وتســلط و ســیطرۀ( آنهــا هــم اقتصــادی 
ــارت دیگــر پایتخــت  ــه عب ــود. ب و هــم سیاســی ب
ــتان  ــران، هندوس ــای رم، ای ــوری ه ــای امپراط ه
ــم  ــاد و ه ــت اقتص ــلط در مدیری ــم تس ــن ه و چی
ــی کــه  تســلط در امــور سیاســی داشــتند در صورت
ــی  ــه جهان ــت ک ــهود اس ــنی مش ــه روش ــروز ب ام
گرایــی صرفــًا در مدیریــت اقتصــادی اســت. یعنــی 
آنچــه کــه جهانــی گشــته فقــط ســرمایه و مولفــه 
ــرمایه  ــط س ــام فق ــن نظ ــت. در ای ــای آن اس ه
اســت کــه مــرز و بــوم و ســر حــد نمــی شناســد و 
اال در مقابــل حرکــت و مهاجــرت تــوده هــای کار 
و زحمــت از کشــوری بــه کشــور دیگــر دیوارهــای 
ــط  ــن توس ــوار چی ــر از دی ــور ت ــب العب ــس صع ب
اولیگارشــی هــای نظــام جهانــی، ســر بــه آســمان 
کشــیده انــد. در یــک کام نظــام جهانــی ســرمایه 
بــا یــک تضــاد عمــده و رو بــه رشــد روبــرو اســت 
و آن اینکــه ایــن تظــام اقتصــاد جهانــی دارد ولــی 
دولــت جهانــی ندارد.الجــرم اشــباع ایــن تضــاد کــه 
نظــام را در سراشــیب کهولــت و بــی ربطــی قــرار 
ــرار  ــوت، ق ــتر م ــرا در بس ــده آن ــت در آین داده اس

ــد داد. خواه
* در پرتــو شــرایط منبعــث از ایــن تضاد رو به رشــد 
و اوضــاع منبعــث از فــراز امــواج خروشــان بیــداری 
و رهایــی از زنجیرهــای اســارت بــار ایــن نظــام بــر 
ــا  مــا چالشــگران ضــد نظــام جهانــی اســت کــه ب
ــود را  ــام خ ــن نظ ــی ای ــی و چگونگ ــی چرای بررس
در خدمــت طبقــات تــوده ای بویــژه نیروهــای کار 
ــن نظــام و  ــان گسســت از ای ــه خواه و زحمــت ک
اســتقرار جهانــی دیگــر و بهتــر بــا چشــم اندازهــای 
سوسیالیســتی هســتند، قــرار دهیــم. در اینجــا 
ــه توســط  ــج ک ــان رای ــن گفتم ــه چندی ــد ب بگذاری
ــج  ــام تروی ــع نظ ــه نف ــی ب ــام جهان ــان نظ حامی
ــر  ــی فرمانب ــای گروه ــانه ه ــط رس ــته و توس گش
ــد،  ــغ مــی گردن ــراوان تبلی در بیــن مــردم بطــور ف

ــم. اشــاره کنی
۱- رابطۀ توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی 

ــای  ــی ه ــران اولیگارش ــاران و رهب ــان، معم حامی
حاکــم در کشــور هــای مســلط مرکــز )امپریالیســم 
ــی  ــای تاریخ ــه ه ــه ریش ــدون آنک ــره( ب ــه س س
ــان  ــی را در جه ــعه نیافتگ ــعه و توس ــش توس پیدای
ــده  ــن دو پدی ــتگی ای ــم پیوس ــه ه ــه و ب پذیرفت
مکمــل)و الزم و ملــزوم( هــم را از دل تاریــخ 
ــد،  ــرون آورن پانصــد ســالۀ نظــام ســرمایه داری بی
جهــان را بــه دو بخــش ادواری توســعه یافتــه 
ــک را  ــر ی ــرده و ه ــیم ک ــه تقس ــعه نیافت و توس
ــه مــورد بررســی قــرار مــی دهنــد. جامعــه  جداگان
ــای  ــگاه ه ــروز در دانش ــه ام ــی ک ــی سیاس شناس
ــود و  ــی ش ــس م ــی تدری ــای غرب ــکا و اروپ آمری
بــا اعمــال جنــگ و تجــاوز در کشــورهای توســعه 
نیافتــه پیرامونــی )جنــوب( برنامــه هــای "عمرانــی" 
اقتصــادی و اجتماعــی طــرح ریــزی میکنــد بدلیــل 
ــخصی از "کل  ــع و مش ــف جام ــداً تعری ــه عام اینک
ــرم  ــد، الج ــه نمیده ــده اجتماعــی" ارائ ــن کنن تعیی
ــی  ــه نم ــته و در نتیج ــی گش ــرد گرای ــار تج دچ
ــورهای  ــن کش ــاد بی ــد( تض ــی خواه ــد )و نم توان
دربنــد )جنــوب( و کشــورهای مســلط مرکز)شــمال( 

ــرد. را بپذی
در  رایــج  هــای  گفتمــان  و  ادعاهــا  برخــاف 
ــام  ــل نظ ــخ تکام ــلط، تاری ــز مس ــورهای مرک کش
جهانــی ســرمایه نشــان میدهــد کــه توســعه 
نیافتگــی در کشــورهای دربنــد پیرامونــی ســه قــاره 
یــک فــاز عقــب مانــده و مرحلــه ای جــدا از جریان 
ــز  ــلط مرک ــورهای مس ــرفت در کش ــعه و پیش توس
ــده ای  ــی پدی ــعه نیافتگ ــه توس ــام نیســت. بلک نظ
ــی  ــان حرکــت ســرمایه و جهان اســت کــه در جری
گرایی)گلوبالیزاســیون( آن در عــرض پانصــد ســال 
ــه  گذشــته بوجــود آمــده و همــراه آن تکامــل یافت
اســت. بــه عبــارت دیگــر، توســعه و عــدم توســعه 
الزم و ملــزوم )ومکمــل( بــوده و دو روی یــک 
ــی  ــی ســرمایه تشــکیل م ســکه را در نظــام جهان
ــرمایه  ــالۀ س ــد س ــخ پانص ــان تاری ــد. در جری دهن
انحصــاری و  بویــژه در عصــر و مرحلــۀ  داری 
ــعه و  ــون(، توس ــا کن ــتی آن )از ۱۸۸۵ ت امپریالیس
پیشــرفت در کشــورهای مســلط مرکــز بــه مــوازات 
عــدم توســعه در کشــورهای دربنــد پیرامونــی 
تکامــل یافتــه و یکــی از الزامــات اصلــی و ماهــوی 
ــرد  ــه ک ــد توج ــرمایه اســت. بای ــی شــدن س جهان
ــدۀ  ــک پدی ــود ی ــود بخ ــعه" خ ــدم توس ــه "ع ک
گــذرا نیســت. بلکــه بخــش مکمــل توســعه بــوده 
و معلــول منطــق انباشــت ســرمایه در ســطح جهانی 
ــا زمانــی کــه حرکــت ســرمایه در جهــت  اســت. ت
ــلط  ــورهای مس ــروت در کش ــت ث ــترش انباش گس
مرکــز بــه عمــر خــود ادامــه میدهــد، عــدم توســعه 
نیــز در کشــورهای دربنــد پیرامونــی بــه موجودیــت 
ــر  ــن ام ــاس ای ــر اس ــد داد. ب ــه خواه ــود ادام خ
مبرهــن اســت کــه بــا فــرود و نابــودی یکــی عمــر 

ــد رســید.  ــان خــود خواه ــه پای ــز ب دیگــری نی
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زندانی سیاسی فوری و بدون قید و شرط آزاد باید گردد

۲- در بارۀ پدیدۀ روزافزون نابرابری معیشتی 
تئــوری مدرنیزاســیون و دیگــر تئــوری هــا و 
ــرمایه  ــاد س ــم اقتص ــج در عل ــای رای ــان ه گفتم
داری امــر شــکاف و ورطــه هولناکــی کــه جهانــی 
شــدن ســرمایه بیــن ثــروت و فقــر در بیــن 
ــد  ــورهای دربن ــز و کش ــلط مرک ــورهای مس کش
پیرامونــی بوجــود مــی آورد را بــه کلــی رد کــرده و 
یــا عمومــًا نادیــده مــی گیرنــد. آنهــا بــا تأکیــد روی 
ــازی  ــر تخصــص س ــت نســبی" و ام ــوری "مزی تئ
ــری  ــی نابراب ــل اصل ــل را عام ــن المل ــارت بی تج
ــده و  ــی ندی ــمال جهان ــی و ش ــوب جهان ــن جن بی
ــی  ــی جهان ــاز فعل ــژه در ف ــارت بوی ــترش تج گس
ــد  ــود آور و مفی ــه س ــرای هم ــرمایه را ب ــی س گرائ
ــین  ــاس تئوریس ــن اس ــر ای ــد. ب ــی کنن ــداد م قلم
هــای مدرنیزاســیون و همچنیــن پســت- مدرنیســم 
بــا اســتفاده از رســانه هــای گروهــی فرمانبــر 
پیوســته تــاش مــی کننــد کــه بــر مــردم جهــان 
حقنــه کننــد کــه قوانیــن طبیعــی حاکــم بــر "بــازار 
آزاد " نئولیبرالــی )"دســت نامرئــی"، خصوصــی 
ســازی و ...( از یکســو و خصلــت هــای "غریــزی" 
و اقتصــادی بشــر )"رقابــت"، "لــذت از ســود" و ...( 
از ســوی دیگــر، عاملیــن اصلــی گســترش توســعه 

ــتند. ــری هس ــع بش ــاه در جوام و رف
ــی  ــام جهان ــد نظ ــگران ض ــه چالش ــی ک در صورت
ــرمایه  ــازار آزاد" س ــر "ب ــم ب ــن حاک ــرمایه قوانی س
داری را در چهارچــوب انباشــت ســرمایه از طریــق 
و  کار  نیروهــای  اســتثمار   ( کار  اضافــی  ارزش 
ــر" در  ــادل نابراب ــال "تب ــو و اعم ــت( از یکس زحم
کشــورهای پیرامونــی جنــوب از طریــق تــاراج 
منابــع طبیعــی و ابراســتثمار نیروهــای کار و زحمــت 
آن جوامــع، مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار میدهنــد. 
ــدون تردیــد خصلــت هــا و ماهیــت فورماســیون  ب
ــی  ــادی و ویژگ ــی - اقتص ــاختارهای اجتماع ها)س
هــای فرهنگــی منجملــه ادیــان و مذاهــب و ...(در 
ــدار و ســمت و ســوی توســعه یافتگــی  ــن مق تعیی
ــد  ــا میکنن ــش ایف ــع نق ــی جوام ــعه نیافتگ و توس
ولــی تعییــن کننــده نیســتند. عامــل تعییــن کننــده 
بویــژه در ۲6 ســال گذشــته)از ۱۹۹۱ بــه ایــن 
ــی ســرمایه اســت  ــای نظــام جهان ســو( عملکرده
ــا ایجــاد و گســترش امپراطــوری آشــوب از  ــه ب ک
طریــق اشــاعۀ سیاســت هــای "تاقــی تمــدن هــا" 
ــال  ــی درح ــه هژمون ــد ک ــاش میکن ــه ت مذبوحان
ــبی"  ــت نس ــا "مزی ــق تنه ــود را از طری ــرود خ ف
خود)جنــگ و ماجراجویــی هــای نظامــی(، از مــرگ 

ــد. نجــات ده
۳- بینــش اروپــا محــوری در جامعــه شناســی رایــج 

در اروپــا و آمریــکا 
یررســی منابــع و مآخــذی کــه در تدریــس و 
اروپــای  در  رایــج  شناســی  جامعــه  عملکــرد 
ــی  ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــکا م ــک و آمری آتانتی
شناســی  جامعــه  کــه  میدهــد  نشــان  گیرنــد 
"اروپــا  بینــش  دارای  آن کشــورها  در  سیاســی 
محــوری")اروپ مــداری( در مطالعــات تاریخــی 

ــوژی  ــه متدول ــی ک ــع اســت. در صورت ــه جوام کلی
ــه  ــوزد ک ــی آم ــا م ــه م ــی ب ــم تاریخ ماتریالیس
تحقیقــات و رویافــت چالشــگران ضــد نظــام 
جهانــی بویــژه مارکسیســت هــا و دیگــر نیروهــای 
ــر در  ــیع ت ــش وس ــک گرای ــر ی ــد ب ــرو بای پیش
ــان  ــاس انس ــر اس ــع ب ــل جوام ــخ تکام ــورد تاری م
محوری)جهــان مــداری( بــه جــای اروپــا محــوری 
ــونال دوم  ــداران انترناس ــران و طرف ــردد. رهب بناگ
بــه  کــه  خدماتــی  از  گذشــته   )۱۸۷۴- ۱۹۱۴(
جنبــش کارگــری و پیشــرفت تئــوری و آمــوزه های 
سوسیالیســم در آن دوره کردنــد، هیچگاه نتوانســتند 
ــای  ــت تاریخــی و جغرافی ــن محدودی ــود را از ای خ
سیاســی )اروپــا محــوری( نجــات دهنــد. لنیــن یکی 
از نــادر سوسیالیســت هــا در درون انترناســیونال بود 
کــه بــه اهمیــت بینــش انســان مــداری در نوشــته 
ــروزی بلشــویک هــا  ــد از پب ــه و بع هایــش پرداخت
ــل در سراســر  ــن سرنوشــت مل از اصــل حــق تعیی
جهــان بویــژه در کشــورهای مشــرق زمین)آســیا و 

ــرد. ــاع ک ــا(، دف آفریق
ــای  ــی مارکسیســت ه ــار تحلیل ــدو معی ــون واح چ
درون انترناســیونال ســوم )۱۹۴۲ -۱۹۱۹( واحــد 
ــود  ــژه ای نب ــۀ وی ــا منطق ــخص و ی ــوری مش کش
ــل  ــه تحلی ــد ک ــر آن بودن ــا ب ــر آنه ــه اکث در نتیج
مارکسیســت هــا از تاریــخ جوامــع کشــورهای 
جهــان بایــد بازتــاب تمــام تجربیــات متنــوع 
ــر  ــه بیانگ ــد، ن ــان باش ــارۀ جه ــج ق ــانی در پن انس
اتفاقــات محــدودی کــه در درون مرزهــای محــدود 
ــاده  ــاق افت ــک( اتف ــای آتانتی ــم در اروپ اروپا)آنه
انــد. بــه کامــی دیگــر، ایــن نظــام جهانــی را کــه 
ــژه  ــه خاطــر تشــدید گلوبالیزاســیون ســرمایه بوی ب
در فــاز فعلــی اش از طریــق اعمــال سیاســت 
هــای خانمانســوز "رژیــم چنــج" و" تاقــی تمــدن 
هــا" فراگیــر تــر گشــته اســت نمــی شــود از موضــع 
ــر  ــوری دیگ ــک مح ــر ت ــا ه ــوری و ی ــا مح اروپ
ــرار داده و راه حــل  ــورد بررســی ق ــع م بطــور جام
ــرد.  ــم ک ــه و تنظی ــوغ آن تعبی ــی از ی ــرای رهای ب
ــان  ــدگاه جه ــک دی ــق ی ــا از طری ــر تنه ــن ام ای
ــی  ــورد بررس ــد م ــور میتوان ــان مح ــه و انس مداران

ــردد.)۱( ــر گ ــه و میس ــرار گرفت ق
ــاد  ــرمایه، اقتص ــی س ــام جهان ــی نظ ــر اصل جوه
فــاز  اســت کــه در  انحصــاری  ســرمایه داری 
ــر  ــی ت ــر و عموم ــی ت ــر، مال ــی ت ــی اش جهان فعل
ــوژی  ــز متدول ــده نی ــر نگارن ــه نظ گشــته اســت. ب
ماتریالیســم تاریخــی کمــاکان بهتریــن شــیوۀ 
بررســی ایــن نظــام و مناســبات رایــج در آن اســت 
و یافثــن قوانیــن مربــوط بــه ســرمایه داری جهانــی 
تــر شــده همــان شــناخت دقیــق تــر نظــام جهانــی 
اســت کــه در آن فقــط ســرمایه و مناســبات رایــج 
در آن جهانــی شــده و الجــرم میتــوان گفــت کــه 
جوهــر و بنــای اصلــی و تحــوالت ســاختارهای این 
نظــام را بایــد در روابــط اقتصــاد سیاســی حاکــم بــر 
ــا یررســی  ــد ب ــر میتوان ــن ام ــرد. ای آن جســتجو ک
ــوژی ماتریالیســم  ــا اســتفاده از متدول ــن نظــام ب ای

ــان  ــدار و جه ــک شــیوۀ انســان م ــه ی تاریخــی ک
محــور اســت، میســر گــردد.

در بخــش دوم )و پایانــی( ایــن نوشــتار بعــد از 
ــکات عمومــی حاکــم در نظــام  ــی ن بررســی اجمال
جهانــی ســرمایه بــر اســاس متدولــوژی ماتریالیســم 
تاریخــی بــه چنــد و چــون اوضــاع پــر از بحــران، 
ــه نظــام ســرمایه حاکــم در  آشــوب و تاطمــی ک
جهــان )بویــژه در بیســت و شــش ســال گذشــته: از 

ــم. ــار آورده، مــی پردازی ــا۲۰۱6( بب ۱۹۹۱ ت
پی نویس توضیحی 

۱- شــایان ذکــر اســت کــه تاریــخ ظهور اندیشــه ها 
و آرزوهــای بشــری در ارتبــاط بــا تمایــات انســان 
ــا  ــان ادب ــژه در می ــداری بوی ــان م ــوری و جه مح
ــه ازمنــه هــای پیــش  و شــاعران بویــژه صوفــی ب
از ظهــور ســرمایه داری و عصــر مدرنیتــه میرســد. 
بطــور مثــال مولــوی کــه امــروز در جهــان و ایــران 
و ... بنــام جــال الدیــن رومــی ) و موالنــا( معــروف 
اســت در "دیــوان شــمس" عکــس العمــل خــود را 
بــه تــک محــوری هــا و" جنــگ هفتــاد و دو ملــت" 

در روزگار خــودش، چنیــن بیــان مــی کنــد:
چه تدبیر ای مسلمانان که من خود نمیدانم

نه ترسانه یهودی ام نه گبرم نه مسلمان
.......

نه از هندم نه از چینم نه از الغار وسقسینم
نه از ملک عراقینم نه از خاک خراسانم

.......
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صفحه12

“روشــن بــود کــه تشــکیات مــا دیگــر بــه صورت 
ــی توانســت  ــان نم ــون و بخــش جوان ــعبه ، کان ش
ــاد  ــود ایج ــکو رهنم ــد. از مس ــته باش ــود داش وج
)۳( حــوزه هــای حزبــی" آمــده بــود، ولــی از ایــن 
ــورد  ــن م ــد. درای ــی ش ــی م ــت مبهم ــم برداش ه
بحث هــای مفصــل و پایــان ناپذیــری صــورت 
ــای  ــه از حوزه ه ــه ای ک ــا نکت ــود. تنه ــه ب گرفت
حزبــی فهمیــده مــی شــد، ایــن کــه حــوزه هــای 
کار  محل هــای  در  کارخانــه،  در  بایــد  حزبــی 
تشــکیل شــوند و نــه همچــون گذشــته در چارچوب 
شــعبه محلــه و منطقــه. امــا کســی کــه در کارخانــه 
کارنمــی کــرد مــی توانســت بــه نزدیکتریــن حــوزه 
ــه  ــرزا نوچ ــرات ت ــاب خاط ــدد." کت ــه بپیون کارخان

ص.۹۹
ــی  ــای حزب ــوزه ه ــه ح ــود ک ــن ب ــن ای ــر م “نظ
ــردم  ــی ک ــر م ــم. فک ــازماندهی کنی ــریعا س را س
وجــود ایــن حــوزه هــا، بــه رغــم همــه اشــکاالتی 
کــه در وضــع موجــود مــی توانســت داشــته باشــد 
ــه دو  ــان ب ــش جوان ــت. بخ ــر اس ــش بهت از نبودن
دســته موافــق و مخالــف تقســیم شــدند. گروهــی 
ــد  ــی گفتن ــا م ــد. آنه ــی بودن ــار دو دل ــم دچ ه
ــی  ــای حزب ــوزه ه ــاس ح ــر اس ــتی ب ــزب بایس ح
ســازماندهی شــود تــا بــا دیــدن نمونــه ای از 
ــدا  ایــن شــکل ســازماندهی، در عمــل شــناخت پی

کنیــم." همانجــا ص.۹۹
“جوانــان همگــی خیلــی فعــال شــده بودنــد. آنهــا 
بــه تدریــج دریافتــه بودنــد کــه بــه تنهایــی کاری 
ــه  ــاد علی ــاره، اتح ــام داد. تنهاچ ــوان انج ــی ت نم
ــان  ــه جوان ــود ک ــه ب ــن گون ــت. بدی ــم اس فاشیس
ــک در  ــی کاتولی ــت و حت ــت و سوسیالیس کمونیس
کارخانــه هــا بــا یکدیگــر بــه بحــث و تبــادل نظــر 
مــی پرداختند."همانجــا ص. ۱۴۳“..... در همــان 
روزهــا بــود کــه بــرای نخســتین بــار دچــار هــراس 
شــدم و بــه طــور وحشــتناکی ترســیدم. روزی بــود 
ــا  ــد.” همانج ــته بودن ــی)۴( را کش ــه اوت ــه مات ک

ص.۱۴۳
ــد. کنگــره  ــی دیدن ــدارک م ــرای کنگــره ت ــا ب رفق
ــه در  ــود، چراک ــزار ش ــون" برگ ــود در "لی ــرار ب ق
ــود:  ــم ب ــده ای حاک ــب و پیچی ــو عجی ــا، ج ایتالی
ــت  ــی توانس ــود و م ــده ب ــی نش ــزب غیرقانون ح
“اونیتــا” را بــه همــان گونــه کــه “فدراســیون 
کــرد،  مــی  منتشــر  را  “آوانــگارد”  جوانــان” 
منتشــر کنــد. امــا دفاتــر روزنامــه هــای مــا 
ــه دام  همچنــان اشــغال مــی شــدند، رفقــای مــا ب
ــی  ــرار م ــتم ق ــرب و ش ــورد ض ــد و م ــی افتادن م
ــه  ــا ب ــخنرانی ه ــات و س ــزاری جلس ــد. برگ گرفتن
ــزاری  ــکان نداشــت و اصــوال برگ ــادی ام ــور ع ط
کنگــره در ایتالیاعــادی نبــود. حتــی وضــع داخلــی 

حــزب هــم رو بــراه نبــود و همچنــان مبــارزه بیــن 
ــری  ــا و دیگ ــت” ه ــی “بوردیگیس ــان یک دو جری
ــان  ــرا جری ــا” آن ــت ه ــه “بوردیگیس ــی ک جریان

ــا ص.۱۵۳  ــتند.” همانج ــی دانس ــه" م "میان
“بــه هرحــال تــدارک “کنگــره فدراســیون جوانــان” 
ــزب، در  ــره ح ــاف کنگ ــه برخ ــود ک ــش ب در پی
ــی  ــه علن ــا نیم ــی و ی ــر علن ــور غی ــه ط ــا ب ایتالی
ــه  ــتی در منطق ــره بایس ــد.... کنگ ــی ش ــزار م برگ
ــتر  ــن بیش ــر ای ــا ب ــود. بن ــزار ش ــتانی برگ کوهس
ــی را  ــای تدارکات ــا” )۵( کاره ــل “بی ــای اه رفق
ــد. مــن هــم هــر کاری از دســتم  انجــام مــی دادن
بــر مــی آمــد انجــام مــی دادم. همانجــا ص. ۱۵۴

ــی هیــچ برخــوردی برگــزار شــد. بحــث  کنگــره ب
و بررســی پیرامــون مســایل غالبــا بــه وحــدت مــی 
ــه  ــتند ک ــو” خواس ــد، از “لونگ ــد روز بع ــید. چن رس
ــان  ــده جوان ــوان نماین ــه عن ــل ب ــورت تمای در ص
ــل ســوم  ــا در “کیــم” کــه همــان “بیــن المل ایتالی
کمونیســت” اســت بــه جــای “برتــی”، کــه پــس از 
چنــد مــاه بــه ایتالیــا برگشــت بــرود “لونگــو، قبــول 
کــرد. البتــه بــه خوبــی مــی دانســت بــا اینکــه بــه 
مشــی تعییــن شــده در کنگــره زیــاد معتقــد نیســت، 
ــی  ــه مســکو م ــای “حــزب کمونیســت” اورا ب رفق
ــاه پیــش، درســت  ــد م فرســتند. "برتــی" هــم چن
بــه همیــن خاطــر بــه مســکو فرســتاده شــده بــود. 
شــاید حــاال فکــر مــی کردنــد "برتــی" دیگــر صــد 
در صــد اعتقاداتــش بــه مشــی حــزب محکــم شــده 
اســت. ولــی ایــن هــم معلــوم نبــود! همانجــا ص. 

 ۱۵۵
“ســر انجــام مــا همــراه بچــه دوســاله مــان حرکــت 
کردیــم. اولیــن بــاری بــود کــه از کشــورم دور مــی 
ــه  ــی..... هم ــورت غیرقانون ــه ص ــم ب ــدم، آن ه ش
ــه  ــم هم ــه رغ ــت. ب ــش رف ــی پی ــه خوب ــز ب چی
ــه  ــفرمان ب ــات، س ــوادث و اتفاق ــا از ح ــی ه نگران

ــا ص. ۱۵6  ــت..... همانج ــامت گذش س
بــه خاطــر مــی آورم همیــن کــه بــه مــرز شــوروی 
ــت داد.  ــن دس ــه م ــی ب ــان بزرگ ــیدیم، هیج رس
تــرن بــه ســرزمین روســیه وارد شــد و از زیــر طــاق 
ــان  ــار زب ــه چه ــاالی آن ب ــه ب ــی گذشــت ک بزرگ
نوشــته بــود: “پرولتاریــای جهــان متحــد شــوید”.....

خیلــی رمانتیــک مــی خواســتم از تــرن پیــاده شــوم 
ــم.....  ــی را ببوس ــاب پرولتاریای ــن انق ــر زمی و س
مــن در صرفــه جویــی چــه نســبت بــه پــول هــای 
ــتم.  ــهرت داش ــزب ش ــای ح ــه پول ه ــودم و چ خ
ــی در  ــن سیاس ــای مهاجری ــول ه ــه پ ــیدگی ب رس
ــا  ــی رفق ــد. وقت ــته ش ــده ام گذاش ــه عه ــکو ب مس
از ایتالیــا مــی آمدنــد، پــول هایــی را کــه در اختیــار 
ــن آن را  ــد. م ــی ریختن ــدوق م ــه صن ــتند ب داش
حســاب مــی کــردم و مقــداری یــا همــه آن را بــه 
ــا  ــا ب ــول ه ــن پ ــی دادم..... ای ــا م ــه آنه ــل ب روب
حساســیت زیــاد حفــظ مــی شــدند تــا در صــورت 

ــد  ــا بودن ــواده هایــی کــه در ایتالی ــرای خان ــزوم ب ل
فرســتاده شــود. از نقطــه نظــر کارهــای سیاســی، 
مــن بــه امــور کانــون ایتالیایــی هــا مــی پرداختــم. 
فعالیتــم ســازماندهی بحــث هــا و کنفرانــس هــا در 
ــا وضــع ایتالیــا و ســاختمان سوسیالیســم  ارتبــاط ب

ــود. در شــوروی ب
بــه ایــن ترتیــب ارتبــاط بیــن خودمــان را حفــظ می 
کــردم و در عیــن حــال ســعی مــی کــردم اختافات 
ــن سیاســی  ــن مهاجری ــود بی ــر موج ــاب ناپذی اجتن
اگــر هــم یکســره از بیــن نمــی رفــت، دســت کــم 
ــادی  ــداد زی ــه تع ــون ب ــد. در کان ــدا کن تخفیــف پی
ــی شــناختم برخــوردم.  ــا م ــه از ایتالی ــی ک از رفقای
ازجملــه "پراتــو" کــه راننــده ترامــوا بــود، در ســال 
ــرار گرفــت، ا  ــه فاشیســت هــا ق ۱۹۲۲ مــورد حمل
زخــود دفــاع کــرد و جــان ســالم بــدر بــرد. همانجــا 

ص. ۱۵۷
بــه خاطــر مــی آورم یکــی از نکاتــی کــه در 
ــوط  ــد مرب ــت ش ــتر صحب ــس روی آن بیش کنفران
ــان کارگــر” و جلســات  ــه "کمیتــه نماینــدگان زن ب
وســیع آن بــود. مســاله بســیار مهــم بــود، زیــرا بــه 
چگونگــی شــرکت و هدایــت زنــان کارگــر شــوروی 
کــه بســیاری از آنــان بــی ســواد بودنــد در فعالیــت 
هــای سیاســی مربــوط مــی شــد. تولیاتــی در ایــن 
بحــث شــرکت مــی کــرد، مــن هــم همیــن طــور. 
فعــال بــودن مــا بــه عنــوان هیــات نمایندگــی ایتالیا 
در ایــن بحــث بســیار بــا ارزش بــود. فعالیــت هــای 
انجــام شــده در ایتالیــا از طــرف "کمیتــه تبلیغــات" 
در کارخانــه هــا و شــرکت زنــان کمونیســت اســاس 
ــا ص. ۱۵۹  ــود. همانج ــه ب ــرار گرفت ــا ق ــث م بح
ــر بشناســیم  ــرای اینکــه فاشیســم را بهت ــون ب اکن
ــورد  ــی رادر م ــه خطوط ــن مقال ــت در ای ــد نیس ب

ــر در آورم  ــه رشــته تحری زندگــی موســولینی ب
 “بنتــو موســولینی" )۲۹ ژوییــه ۱۸۸۳_آوریــل 
۱۹۴۵ (، پــدرش آهنگــر و سوسیالیســت بــود، 
ضمــن آنکــه تحــت تاثیــر نــگاه “جوزپه ماتســینی” 
کــه شــخصیتی ناسیونالســیت و جمهوریخــواه بــود، 
ــبب  ــه س ــدی" ک ــی “گاریبال ــی نظام ــدار گرای اقت
ــا تحــت  ــرزمین ایتالی ــدت س ــک پارچگــی و وح ی
ــتایش  ــورد س ــود را م ــه ب ــرار گرفت ــی اوق فرمانده
ــه  ــود و از نظــر سیاســی نیــز نگاهــی ب قــرارداده ب
ــادر  ــت. م ــن” داش ــل باکونی ــم “میخایی آنارشیس
ــاف  ــا اخت ــود. طبع ــد ب ــی معتق ــو” کاتولیک “بنیت
ــادر  ــدر و م ــن پ ــو “بی ــت "بنیت ــورد تربی نظــر درم
وجــود داشــت. از یــک طــرف هنگامــی کــه چشــم 
بــه جهــان گشــود غســل تعمیــد نشــد، اما از ســوی 
ــات  ــی تحصی ــران روحان ــه خواه ــردر مدرس دیگ
ــه آهنگــری را  ــد موســولینی حرف ــی را گذران ابتدای
ــدر آموخــت،  ــل مدرســه از پ ــس دوران تحصی از پ
در نوجوانــی از خدمــت ســربازی بــه ســویس فــرار 
مــی کنــد و در آنجــا بــه کار آهنگــری بــرای مدتــی 
ــزب  ــان عضــو ح ــود. اودر آن زم ــی ش مشــغول م

به دنبال خاطرات.... بقیه از صفحه آخر
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سوسیالیســت بــود و کتــاب هــای زیــادی را مطالعه 
مــی کــرد. او بــا اندیشــه های “فردریــش نیچــه” و 
نظریــات “ژورژ ســورل” سندیکالیســت کــه معتقــد 
ــه فســاد رو  ــه ب ــه ســرمایه داری ک ــد علی ــود بای ب
ــارزه  ــه مب ــی ب ــونت و انقاب ــا خش ــت ب آورده اس
پرداخــت. او همیــن طــور بــا نظریــه هــای “شــارل 
پگــی" کــه سوسیالیســت مســیحی بــود آشــنا مــی 
شــود و باخــره اینکــه بــه نوعــی از" ماکیاولیســم" 
ــای  ــی برخورده ــایل سیاس ــه مس ــبت ب ــه نس ک
ــدف را  ــیله ه ــود وس ــد ب ــت و معتق ــی داش تاکتیک

ــر تافتــه بــود. توجیــه مــی کنــد تاثیــر ب
او در ســویس بــه عنــوان “دبیــر اتحادیــه کارگــران 
اعتصــاب  جریــان  در  شــد،  منصــوب  ایتالیــا” 
ــد،  ــده ش ــا بازگردان ــه ایتالی ــتگیر و ب ــران دس کارگ
بــه زنــدان رفــت و مجــددا پــس از آزادی بــا 
ــه  ــده ب ــتکاری ش ــی و دس ــایی تقلب کارت شناس
ــال  ــه دنب ــال ۱۹۰۴ ب ــت. او در س ــویس برگش س
عفــو عمومــی تــرک خدمــت بــه ایتالیــا بازگشــت 
. او کتــب “فرویــد”، “مارکــس” و “انگلــس” را 
ــه”،  ــه “نیچ ــه ترجم ــرارداد و ب ــه ق ــورد مطالع م
ــت.  ــی پرداخ ــه اتالیای ــوپنهاور” ب ــت” و “ش “کان
ــت  ــت پیوس ــزب سوسیالیس ــه ح ــال ۱۹۱۰ ب در س
ــا  ــت. ب ــده گرف ــه عه ــگارد" ب ــردبیری “آوان و س
آغــاز جنــگ جهانــی اول در ســال ۱۹۱۴ کــه 
ــام  ــه انضم ــرمایه داران و ب ــن س ــگ بی ــا جن صرف
در آوردن بخــش هایــی بــه ســرزمین خــود بودنــد، 
ــای  ــش ه ــار ارت ــا و در کن ــش ایتالی ــار ارت در کن
ــه  ــش ک ــان و اتری ــه آلم ــس علی ــه و انگلی فرانس
ــه  ــو” ب ــا را در “ترنتین ــرزمین ایتالی ــی از س بخش
اشــغال خــود در آورده بــود در جنــگ شــرکت 
کــرد. جنــگ جــز فاکــت و بدبختــی و گرســنگی 
ــود. در  ــاورده ب ــان نی ــه ارمغ ــا ب ــردم ایتالی ــرای م ب
جنــگ اول جهانــی ســربازان ایتالیایــی، روســتاییان 
ــد و  ــط بودن ــه متوس ــه از طبق ــی ک ــوان، جوانان ج
ــتغال  ــا اش ــه ه ــه کار در کارخان ــه ب ــی ک کارگران
ــده  ــگ فراخوان ــش و جن ــت ارت ــه خدم ــتند ب داش
ــادی  ــد. ایــن جنــگ خســارت هــای زی شــده بودن
بــه اقتصــاد ایتالیــا و همــه کشــورهایی کــه در ایــن 
جنــگ شــرکت داشــتند وارد کــرد، جوانــان زیــادی 
ــان  ــدند و انس ــوز ش ــگ خانمانس ــن جن ــی ای قربان
ــد  ــورها بودن ــن کش ــای ای ــرمایه ه ــه س ــی ک های
ــولینی”  ــدند. “ موس ــرده ش ــرو ب ــرگ ف ــه کام م ب
خــود لبــاس رزم برتــن کــرد و بــه جبهــه رفــت و 
گروهــی ناسیونالســیت افراطــی از میــان افســران و 
ارتشــیانی کــه در جنــگ شــرکت داشــتند پــس از 
ــه گــرد او جمــع شــدند و گــروه پیراهــن  جنــگ ب
ــی هــا در ایــن  ــد. ایتالیای ســیاهان را تشــکیل دادن
جنــگ پیــروز شــدند و “ترنتینــو” را بــاز پــس 
گرفتنــد. “موســولینی، اکنــون هرچــه بیشــتر خــود 
ــی  ــور م ــق" تص ــه ح ــدر و "ب ــد، مقت را پیروزمن
ــراه  ــه هم ــه را ب ــای جنایتکاران ــرد و سیاســت ه ک

گروهــش در پیــش گرفــت. همانگونــه کــه در 
ــود  ــی ش ــه” مشــاهده م ــرزا نوچ ــای “ت ــته ه نوش
ــان و  ــت، خفق ــه دول ــا ورود ب ــال ۱۹۲۴ ب او در س
ــه  ــا ب ــردم ایتالی ــرای م ــوری را ب ــتار و دیکتات کش

ــان آورد. ارمغ
۱( کشــتار فاشیســت هــا_ در ســال ۱۹۲۲ اوضــاع 
ــود. اوباشــان پیراهــن ســیاه  ــم شــده ب ــا وخی ایتالی
ــه  ــت حمل ــزب کمونیس ــز ح ــه مراک ــت ب فاشیس
ــراد را  ــد و اف ــی کردن ــا م ــوب بپ ــد، آش ــی کردن م
ــه  ــا ب ــب ه ــی از ش ــد. یک ــی کردن ــایی م شناس
ــد آنهــا را از  ــه ده نفــر کمونیســت حملــه کردن خان
خانــه هایشــان بیــرون آوردنــد، بــر روی چمــن هــا 
کشــیدند و اعــدام کردنــد. یکــی از آنارشیســت هــا 
ــون بســتند و  ــه پشــت کامی ــاب ب ــا طن را شــبانه ب
کامیــون را در خیابــان هــای شــهر بــه راه انداختنــد 
و دســت آخــر او را در میدانــی در کنــار مجســمه ای 
رهــا کردنــد. روز بعــد مــردم متوجــه ایــن جنایــت 
شــدند،اما کســی قــادر بــه شناســایی او نبــود، 
ضمــن آنکــه دلمــه هــای خــون و گوشــت بــر روی 
خیابــان هــای شــهر بــه جــا مانــده بــود. جنایاتــی 
از ایــن قبیــل توســط پیراهــن ســیاهان کــم نبــود. 
ــط  ــداران خ ــور طرف ــا منظ ــت” ه ۲( “بوردیگیس
“بوردیــگا” بــود کــه جنــاح چــپ حــزب را تشــکیل 
ــران  ــا کارگ ــکاری ب ــف هم ــا مخال ــی داد. آنه م
مخالــف  اینکــه  ضمــن  بودنــد،  سوسیالیســت 

ــد. ــان بودن ــی در پارلم ــای حزب ــرکت رفق ش
ــای  ــرف رفق ــود از ط ــور رهنم ــا منظ ۳ ( در اینج
ــد  ــکو بودن ــه در مس ــا” ک ــت ایتالی ــزب کمونیس ح

ــت. اس
 ۴( “جاکومــو ماتــه اوتــی” روزنامــه نــگار و نماینده 
ــه خاطــر  ــود. او ب ــات ب سوسیالیســت هــا در انتخاب
ــن  ــولینی” در قوانی ــخص “موس ــه ش ــی ک تغییرات
ــات  ــه انتخاب ــود، نتیج ــود آورده ب ــی بوج انتخابات
را غیــر قانونــی و باطــل دانســت. بــه خاطــر 
ــی از  ــا یک ــی” در خف ــو لین ــاله، “موس ــن مس همی
ــه  ــا او را ب ــرد ت ــور ک ــدارش را مام ــان طرف اوباش
ــان او را در  ــی ج ــازه ب ــد جن ــاند. روز بع ــل برس قت
داخــل اتومبیلــش کــه در نزدیکــی خانــه اش در رم 
در منطقــه"، خیابــن کنــار رودخانــه “تــوره” پــارک 

ــد. ــود یافتن شــده ب
ــب  ــا مجســمه بســیار جال ــس از ســال ه ــروز پ ام
ــه  ــت ک ــه باقیس ــان نقط ــه ای در هم و هنرمندان
ــبز  ــی س ــجاع، در فضای ــی” ش ــه اوت ــاد آور “مات ی
و نوســتالژیک بــه جــا مانــده اســت، ضمــن اینکــه 
ایــن یادبــود، تربیــت و آموزشــی اســت بــرای 

ــد.  ــای بع ــل ه ــان و نس جوان
ــه در  ــا ک ــمال ایتالی ــت در ش ــهری اس ۵(_ “” ش

ــت. ــده اس ــع ش ــتانی واق ــه ای کوهس منطق

لیا خرداد ۱۴۰۱

علیه امپریالیسم و فاشیسم متحد شویم
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ــی  ــده م ــی" خوان ــف "پالم ــم مخف ــه اس ــه ب نام
 Umberto ( "و "اومبرتــو ترراچینــی ).شــود
ــزب  ــران ح Terracini, ۱۸۹۵ – ۱۹۸۳ ، از رهب
سوسیالیســت ایتالیــا و بعدهــا از بنیان گــذاران حزب 
کمونیســت ۲۱/۰۱/۱۹۲۱ ، از رهبــران پارتیــزان هــا 
در ایالــت "پئیمونــت" در ســالهای ۱۹۴۳ – ۱۹۳۹ 
، از مخالفــان اســتالین در کنگــره پنجــم کمینتــرن، 
ــی  ــده م ــی" خوان ــف "اوربان ــام مخف ــا ن ــه ب ک
ــه  ــه مرکــزی از جمل شــود(، و دیگــر رفقــای کمیت
 Nicola Bombacci, Amadeo...............:
 Bordiga, Onorato Damen, Bruno
Fortichiari

ــه تاریــخ ۹ فوریــه ۱۹۲۴ ، از مجموعــه مقــاالت  ب
"شــکل بنــدی و فرماســیون گــروه رهبــران حــزب 
کمونیســت ایتالیــا ۱۹۲۴ – ۱۹۲۳ " ، صفحــات 

ــا ۲۰۱ .  ۱۸6 ت
رفقای عزیز 

بــا کمــال میــل و مســرت از پیشــنهاد رفیــق 
ــد  ــود، هرچن ــرات خ ــان نظ ــت بی ــی" جه "اوربان
فشــرده، در خطــوط کلــی اســتقبال مــی کنــم. ایــن 
ــرایط  ــود ش ــت بهب ــط در جه ــه فق ــر ن ــار نظ اظه
ــات  ــا و واکاوی گرایش ــزب م ــی ح ــی و کنون داخل
جدیــد و متفــاوت در آن اســت، بلکــه در ایــن مقطع 
تاریخــی احتیــاج و الــزام بــه بحــث دربــاره اتفاقــات 
آینــده و آینــده نگــری مــا در خدمــت تــوده هــای 
ــه  ــه الزم ب ــر نکت ــل از ه ــد. قب ــی باش ــی م حزب
ــی از  ــناخت و آگاه ــا ش ــه ب ــم ک ــی دان ــح م توضی
روحیــه و روان شــناختی غالــب درون حزبــی مــان، 
ــاد از  ــت انتق ــاش جه ــه ت ــر گون ــه ه ــی اینک یعن
خــود، و گــذر از دگماتیســم، بــا عــدم اشــتیاق بــه 
ــی  ــودن و ب ــم نب ــم "مه ــد و پرچ ــا س ــو ب گفتگ
ارزش پنداشــتن" بحــث و تبــادل نظــر مواجــه مــی 
ــخ  ــی از تاری ــه کنون ــن برح شــود، در نتیجــه در ای
ــایل را  ــی از مس ــه برخ ــتم ک ــل نیس ــان مای حزبم

ــد بشــکافم. ــش از ح بی
اوضــاع و وضعیــت داخلــی کمینتــرن: بــاور و 
اعتقــاد بــه آنالیــز و جمــع بنــدی "اوربانــی" 
دربــاره نظــرگاه هــای جدیــد و پدیــد آمــده پــس از 
اتفاقــات اخیــر در آلمــان و بازتــاب آن در کمینتــرن، 
را نداشــته و نــدارم. همــان طــور کــه ســال گذشــته 
ــزی  ــه مرک ــمی کمیت ــر رس ــاف نظ ــر خ ــم ب ه
ــت  ــه راس ــرن ب ــدن کمینت ــل ش ــه مای ــان، ب م
اعتقــاد نداشــتم. اکنــون هــم بــر خــاف گرایــش 
ــاور  ــان، ب ــزی م ــه مرک ــب در کمیت ــرگاه غال و نظ
ــدا  ــش پی ــپ" گرای ــه "چ ــرن ب ــه کمینت ــدارم ک ن
ــل  ــه همــان عل ــاره ب ــن هــم دوب ــرده اســت. ای ک
ــوده کــه عــدم فضــای بحــث و گفتگــو و  ــوق ب ف
ــر  ــه نظ ــد. ب ــی باش ــم م ــر و دگماتیس ــادل نظ تب
ــی  ــتباه م ــا اش ــاس و مطلق ــی" از اس ــن "اوربان م
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کنــد، و یــا حداقــل فقــط ظاهــر ماجــرا و مســایل را 
مــی بینــد. آن چــه بــه روســیه مربــوط مــی شــود، 
مــن همیشــه اشــراف داشــته و در جریــان بــوده و 
ــک  ــی و موزایی ــه، در توپوگراف ــته ام ک ــی دانس م
 Karl"رادک" گرایــش  و  فراکســیون  فکــری 
 ،۱۹۳۹  –  ۱۸۸۵  Radek  Berngardovch
 ،۱۹۴۰ – ۱۸۷۹ Leon Trotsky "تروتســکی"
 ۱۸۸۸  Nikolai Bukharin "بوخاریــن"  و 
–۱۹۳۸ بــر ایــن بــاور هســتند کــه فقــط آن هــا و 
تنهــا آن هــا، نماینــدگان تفکــری چــپ مــی باشــد؛ 
 – ۱۸۸۳ Grigory Zinoviev "ــوف و "زینوی
 ۱۸۸۳ Lev Kameniev "۱۹۳6 ، "کامنیــوف
 ۱۸۷۸  Joseph Stalin "اســتالین"   ،  ۱۹۳6-
ــن  ــتند. و لنی ــت هس ــه راس ــل ب – ۱۹۵۳ ، متمای
هــم بــه زعــم آن هــا در مرکــز و بینابینــی بــوده و 
ســعی دارد در تمامــی شــرایط نقــش داوری را ایفــا 
کنــد. واضــح اســت کــه بــا ادبیــات سیاســی امــروز 
)۱۹۲۴( مــی گویــم. همــان طــور کــه مــی دانیــد، 
ــن  ــر ای ــی" ب ــه اصطــاح "لنین ــروه ب هســته و گ
بــاور اســت کــه موضــع گیــری هــا و مواضــع ایــن 
"توپوگرافــی هــا" )چــارت هــای فکــری(، اساســا 
ــوده، و  ــب ب ــع فری ــی و در واق ــال باف ــا خی و مطلق
ــپ  ــانگر "چ ــه نش ــا همیش ــای آن ه ــک ه پلمی
ــم  ــز منشویس ــزی ج ــه چی ــروزی" ، ک ــای ام ه
قبــل از ۱۹۱۷ و آراســته بــه تزییــن زبــان امــروزی 
ــن در  ــد. و ای ــی باش ــی" نم )۱۹۲۳/۲۴( و "انقاب
حالــی اســت کــه آن هــا حتــی قــادر بــه تجزیــه و 
تحلیــل روابــط میــان نیروهــای واقعــی در صحنــه 
نمــی باشــند. روشــن اســت کــه در واقــع در 
ــات انقــاب روســیه،  ــخ و اتفاق طــول تمامــی تاری
تروتســکی از منظــر سیاســی چــپ تــر از بلشــویک 
هــا بوده اســت، امــا در حیطــه و مقوله ســازماندهی، 
او یــا از در مخالفــت در آمــده و یــا حتــی نظــرگاه 
ــوده  ــا ب ــه منشــویک ه ــک ب ــتر نزدی ــش بیش های
اســت. همــه مــی دانیــم کــه در ۱۹۰۵، تروتســکی 
ــری  ــتی و کارگ ــاب سوسیالیس ــک انق ــان ی خواه
ــم  ــرایط آن فراه ــه ش ــرد ک ــی ک ــر م ــود، و فک ب
اســت. در حالــی کــه بلشــویک هــا خواهــان ایجــاد 
ــی  ــی( سیاس ــوری )هژمون ــا دیکتات ــد ب ــه واح جبه
کارگــران بــا دهقانــان بودنــد، کــه در واقــع بدیلــی 
ــیه  ــرمایه داری روس ــعه س ــد و توس ــال رش در قب
ــه نظــر بلشــویک هــا در آن دوران )۱۹۰۵(  ــود. ب ب
ــوا،  ــوازن ق ــاده و عــدم ت ــا آم ــت شــرایط ن ــه عل ب
هــر گونــه حملــه و تعرضــی بــه ســاختار اقتصــادی، 
اشــتباه ارزیابــی مــی شــد. همــان طــور کــه همــه 
مــی دانیــم، در نوامبــر ۱۹۱۷ لنیــن و اکثریــت 
حــزب متمایــل بــه نظــرگاه تروتســکی و گرایــش 
ــه فقــط  ــه تصــرف همــه جانبــه دولــت، یعنــی ن ب
ــام  ــی نظ ــه واژگون ــی، بلک ــدرت سیاس ــرف ق تص
اقتصــادی شــده بودنــد. و ایــن در حالــی بــود کــه 
ــر روی  ــاکان ب ــوف" ، کم ــوف" و "کامین "زینوی
ــد.  ــی کردن ــاری م ــزب پافش ــنتی ح ــرات س نظ

ــا  ــی و ب ــاد انقاب ــی از اتح ــتار دولت ــا خواس آن ه
شــرکت منشــویک هــا و سوسیالیســت هــای 
ــا خــروج شــان  ــد و در نتیجــه آن ه ــی بودن انقاب
ــا  ــه ه ــرده و بیانی ــام ک ــزی اع ــه مرک را از کمیت
و مقاالتــی در روزنامــه هــای غیــر بلشــویکی 
منتشــر کردنــد، و حتــی چیــزی نمانــده بــود 
ــه  ــد. در نتیج ــی بیانجام ــعاب و جدای ــه انش ــه ب ک
ــا  ــر ۱۹۱۷ ، کودت ــر در نوامب ــه اگ روشــن اســت ک
ــه  ــان طــور ک ــی شــد، هم ــا شکســت مواجــه م ب
ــود، احتمــاال  ــا ناکامــی مواجــه شــده ب ــر ب در اکتب
"زینویــوف" و "کامینــوف" و "گرایــش آلمانــی" ، 
از حــزب بلشــویک جــدا شــده و بــه منشــویک هــا 

ــی پیوســتند. م
در ارتبــاط بــا بحــث هــا و پلمیــک هایــی کــه بــه 
تازگــی در روســیه اتفــاق افتــاده اســت، و بــا توجــه 
ــم  ــری و تصمی ــن در رهب ــی لنی ــت طوالن ــه غیب ب
گیــری هــا، اکنــون روشــن شــده اســت کــه 
ــه  ــی، ب ــه تروتســکی و اپوزیســیون درن حزب چگون
شــدت نگــران بازگشــت و عقــب گــرد بــه تفکــرات 
گذشــته بــوده انــد، کــه مــی توانســت بــه خســارت 
هــای جبــران ناپذیــری بیانجامــد. خواســت شــرکت 
دادن هــر چــه بیشــتر عناصــر کارگــری در زندگــی 
و تصمیمــات حزبــی و کاهــش قــدرت بروکراتیــک 
ــات  ــا نش ــن ج ــی، از همی ــای قدیم ــی و اعض حزب
ــن  ــه لنی ــن نام ــه آخری ــاره ای ب ــرد )اش ــی گی م
ــه  ــت نام ــام وصی ــه ن ــه ب ــزی، ک ــه مرک ــه کمیت ب
معــروف شــده اســت. م.ا(. ایــن پیشــنهاد و نامــه در 
واقــع تاشــی در راســتای تثبیــت انقــاب روســیه 
ــته، و  ــری داش ــی سوسیالیســتی و کارگ ــه ماهیت ک
جهــت جلوگیــری از حرکــت آهســته و زیرپوســتی 
ــک"  ــوری دموکراتی ــوری "دیکتات ــوی تئ ــه س ب
کــه در واقــع پوشــش خارجــی و ظاهــری ســرمایه 
داری رو بــه رشــد مــی باشــد، بیــان شــده اســت. و 
ایــن تئــوری در واقــع و در نهایــت برنامــه و هــدف 
ــوده  ــر ۱۹۱۷ ب ــتانش در نوامب ــوف" و دوس "زینوی

اســت.
ــت  ــاع و موقعی ــری از اوض ــرم تصوی ــه نظ ــن ب ای
ــی  ــی م ــرایط کنون ــیه در ش حــزب بلشــویک روس
باشــد. کــه بســیار پیچیــده تــر و عمیــق تــر از آن 
ــور  ــد و تص ــی بین ــی" آن را م ــه "اوربان ــت ک اس
مــی کنــد. تنهــا نکتــه جدیــد پیوســتن "بوخاریــن" 
ــتالین  ــوف" و اس ــوف"، "کامین ــروه "زینوی ــه گ ب
مــی باشــد )توضیــح ناشــر ایتالیایــی از قــول 
ــی در  ــاوت گرامش ــر و قض ــی: نظ ــرو تولیات پالمی
ــران  ــاوت رهب ــع متف ــاره مواض ــورد و درب ــن م ای
ــق نیســتند، متاســفانه  ــا دقی حــزب بلشــویک تمام
گرامشــی در ایــن دوران بــه اطاعــات دقیــق تــری 

ــت(. ــی نداش دسترس
ــاع  ــا اوض ــاط ب ــه در ارتب ــن و در نتیج ــم چنی ه
آلمــان، بــه نظــرم مــی آیــد کــه اتفاقــات و نتایــج 
بــر خــاف آن چیــزی اســت کــه "اوربانــی" 

ــد. ــی کن ــریح م تش

پرولتاریای جهان متحد شوید

حــزب  رهبــری  در  جنــاح  و  گــروه  دو  هــر 
ــتند.  ــد هس ــوان و ناکارآم ــان، نات ــت آلم کمونیس
ــه اصطــاح اقلیــت فیشر-ماســلوف  البتــه جنــاح ب
بنیــان  از   ۱۹6۱  –  ۱۸۹۵  Ruth Fischer  (
 Arkadi ــش و ــت اتری ــزب کمونیس ــذاران ح گ
حــزب  رهبــران  از   ۱۹۴۱  –  ۱۸۹۱  Maslov
کمونیســت آلمــان KPD (، بــدون شــک نماینــده 
اکثریــت پرولتاریــای انقابــی مــی باشــند. امــا آن 
ــت  ــازماندهی الزم جه ــدرت س ــرو و ق ــه نی ــا ن ه
ــه  ــی باشــند، و ن ــد را دارا م ــک انقــاب پیروزمن ی
ــتحکم و  ــری مس ــه راه و رهب ــک نقش ــودای ی س
قابــل اطمینــان را کــه بــه مراتــب فاجعــه بــار تــر از 
اکتبــر ســال گذشــته )اکتبــر ۱۹۲۳، تــاش حــزب 
کمونیســت آلمــان جهــت ســرنگونی دولــت( نباشــد 
را در ســر مــی پرورانــد. شــکی نیســت کــه آن هــا 
ــوان  ــر ج ــت عناص ــده اکثری ــکل و دربرگیرن متش
و اکتیویســت و فعــال درون حزبــی هســتند. آن 
ــود و  ــت کمب ــه عل ــط ب ــی فق هــا در شــرایط کنون
ــه، در راس اپوزیســیون  ــا تجرب ــران ب خســران رهب
قــرار گرفتــه انــد، کــه در آلمــان امــری تاریخــی و 

ــاده اســت. جــا افت
از طرفــی دیگــر جنــاح و گــروه براندلــر- تالهایمــر 
 ۱۹6۷  –  ۱۸۸۱  Heinrich Brandler(
ــران حــزب  ــال کمونیســت و از رهب نویســنده و فع
 August Thalheimer آلمــان،  کمونیســت 
کمونیســت  حــزب  رهبــران  از   ۱۹۴۸  –  ۱۸۸۴
ــاح  ــوژی و آمادگــی، از جن آلمــان(، از منظــر ایدئول
اول قــوی تــر و منســجم تــر هســتند. امــا آن هــا 
هــم در مقایســه بــا جنــاح رقیــب، دربــاره برخــی از 
مســایل ومشــکات ریــز و درشــت، نقــاط ضعــف 
ــر" و "تالهایمــر"  خــود را دارا مــی باشــند. "براندل
ــه واعظیــن خطیــب )آمپریســم و تئــوری  مبــدل ب
گرایــی و مفهمــوی چــون تئولــوگ هــای مذهبــی 
ــه و درک  ــدون توج ــا ب ــد. آن ه ــده ان – م . ا ( ش
از نقــش تاریخــی طبقــه کارگــر، در پــی متحــدی 
ــن  ــر ای ــی اگ ــتند، حت ــر هس ــه کارگ ــه طبق از بدن
آلمــان، کــه  کارگــری  اریستوکراســی  متحــد، 
ــرل  ــا کنت ــرات ه ــیال دموک ــط سوس ــروزه توس ام
مــی شــود، باشــد. آن هــا بــا امیــد بــه ایــن 
ــت  ــان دول ــه هم ــی را ک ــعار اصل ــد ش ــه بتوانن ک
ــاور  ــد، ب ــر بدهن ــی اســت را تغیی کارگــری / دهقان
ــطه  ــه واس ــد حلق ــی توانن ــه م ــد ک ــن دارن ــر ای ب
ــده در  ــی شــدن و فزاین ــه هــای صنعت ــان برنام می
نظــام ســرمایه داری و شــوراهای کارگــری باشــند، 
ــازی  ــا را ب ــرات ه ــب سوســیال دموک و نقــش رقی
کننــد. کــدام یــک از ایــن دو گــروه و جنــاح متعلــق 
بــه چــپ و یــا راســت هســتند؟ بــی اغــراق مســاله 

ــد. ــی آی ــه نظــر م ــی ب کمــی بیزانتین
طبیعــی اســت کــه "زینویوف" در شــرایطی نیســت 
کــه بتوانــد علنــا بــه "براندلــر" و "تالهایمــر" بــه 
عنــوان اشــخاصی ناتــوان و بــی ارزش حملــه کنــد. 
ــی و  ــه سیاس ــی و برنام ــه مش ــه او مقول در نتیج
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بجز نوشته هایی که با 
امضای تحریریـه منتشر 
می گردد و بیانگر نظرات
 حزب رنجبـران ایران 

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

می باشد.

ــردی آن  ــتباهات ف ــی و اش ــق و بررس ــدم تحقی ع
ــت  ــه راس ــا را ب ــد، و آن ه ــی کش ــش م ــا را پی ه
گرایــی متهــم مــی کنــد. از برخــی از مناظــر کــه 
مــی نگــرم، "براندلــر" بیشــتر از اینکــه فقــط یــک 
ــدار  ــک "پوچیســت" و طرف ــد، ی ــرا باش راســت گ
 Giacomo Puccini( پوچینــی"  "جاکومــو 
ــی،  ــروف ایتالیای ــاز مع ــگ س ۱۸۵۸ – ۱۹۲۴ ، آهن
ــا در  ــدارد، ام ــی ن ــر سیاس ــت نظ ــا داش ــه ادع ک
ــم  ــان و فاشیس ــم در آلم ــدن نازیس ــل از برآم عم
ــر" در  ــرد( اســت. "براندل ــی ک ــاع م ــا، دف در ایتالی
ــر  ــاح براندل ــر )جن ــل از اکتب ــته و قب ــال گذش س
ــر  ــر ۱۹۱۷ روســیه، در اکتب ــرداری از اکتب ــا الگوب ب
ــه  ــی ب ــرض نظام ــه تع ــت ب ــان دس ۱۹۲۳ در آلم
ــا  ــد( ادعــا مــی کــرد، کــه ب ــت "وایمــار" زدن دول
کودتــا مــی تــوان قــدرت را تصــرف نمــود، او حتــی 
ــا  ــزب تکنیکــی و عم ــه ح ــود ک ــان داده ب اطمین
ــوف"  ــال "زینوی ــن ح ــا در همی ــت. ام ــاده اس آم
ــوری  ــر ف ــه تغیی ــی ب ــود و تمایل ــن ب ــی بدبی خیل
ــه  ــی در کمیت ــت، و از طرف ــی نداش ــاع سیاس اوض
ــت  مرکــزی حــزب بلشــویک روســیه هــم در اقلی
ــه تروتســکی  ــود. امــا در واقــع مقال قــرار گرفتــه ب
ــرا و  ــن ماج ــی ای ــته اصل ــردان و هس ــه گ صحن
کشــمکش بــود، کــه مــی گفــت: »اگــر مــی شــد 
ــه  ــده ب ــن ش ــل تعیی ــی از قب ــاب را در تاریخ انق
ــرف  ــنی از ط ــه روش ــه ب ــاند«، ک ســرانجام رس
"زینویــوف" در جلســه بحــث و گفتگــو "شــورای 
قانــون گــزاری"، دوبــاره مطــرح شــده بــود. حــال 
ســوال ایــن اســت کــه، نتیجــه ایــن گونــه نظــرات 

ــود؟ و اعمــال چــه خواهــد ب
در اواخــر مــاه جــوالی و پــس از کنفرانــس صلــح 
Aja ، "رادک" از یــک ســری دیدارهــا و ماقــات 
هــا بــه مســکو بــاز مــی گــردد. و حامــل اخبــاری 
ــه و ترســناک از شــرایط  از وضعیــت در هــم ریخت
ــد. او  ــی باش ــان م ــت آلم ــزب کمونیس ــی ح داخل
ــه  ــر در کمیت ــه، دیگ ــی نویســد ک در گزارشــش م
مرکــزی حــزب کمونیســت آلمــان، "براندلــر" 
ــم  ــرد ه ــابق و گ ــت س ــته، و اقلی ــت را نداش اکثری
آمــده از عناصــر ناتــوان و بعضــا بــی تجربــه، کــه 
اعتمــاد و پشــتیبانی اکثریــت بدنــه حــزب را جلــب 
کــرده بودنــد، اگــر در کنگــره Lipsia ، پشــتیبانی 
ــم  ــزی و مه ــه مرک ــا را در درون کمیت ــه روه میان
تــر از همــه چیــز حمایــت کمینتــرن را جلــب کــرده 
بودنــد، مــی توانســتند در رهبــری و کمیتــه مرکزی 
هــم اکثریت را داشــته باشــند )نظر رســمی مســکو، 
ــی  ــود و صحبت ــزی ب ــه مرک ــت کمیت ــر اکثری نظ
ــاره نظــرات متفــاوت دیگــر نمــی شــد. م . ا (.  درب
و کمیتــه مرکــزی حــزب کمونیســت آلمــان فقــط 
ــود. آن هــا )گــروه  ــه رو تصمیمــات مســکو ب دنبال
ــه  ــه جــز چنــد مقال اقلیــت – فیشــر / ماســلوف( ب
کوچــک در نشــریاتی کــه مخاطــب کارگــری 
ــدام دیگــری جهــت تبلیــغ  هــم نداشــت، هیــچ اق
"جبهــه واحــد" و دولــت کارگــری نکــرده بودنــد. 

 در نتیجــه گــروه "براندلــر"، پــس از گــزارش 
"رادک" ، بــه ســرعت بــه تکاپــو افتــاده و جهــت 
ســبقت از جنــاح اقلیــت، دســت بــه آمــاده ســازی 
ــی  ــارس ۱۹۲۱ منته ــع م ــه وقای ــه ب ــی ک عملیات
ــزب کمونیســت و  ــری ح ــد )درگی ــی زنن ــد را م ش
پلیــس دولتــی در مناطــق مرکــزی کشــور آلمــان(.

اگــر اشــتباهات و کجــروی هــای فــوق را در 
ــح  ــم، واض ــر بگیری ــه در نظ ــه جانب ــری هم تصوی
اســت کــه عامــل اصلــی آن رفقــای آلمــان 
و  "رادک"  یعنــی  روس،  رفقــای  باشــند.  مــی 
ــرد و  ــه گ ــاور ب ــت ب ــه عل ــط ب ــکی" فق "تروتس
خــاک "براندلــر" و دوســتانش قابــل شــماتت مــی 
باشــند. کــه بــاز هــم در وقایــع فــوق، رفقــای روس 
ــه  ــگاه چــپ ب ــگاه راســت، بلکــه از جای ــه از جای ن

ــد. ــرده ان ــل ک ــگاه و عم ــاله ن مس

سوسن، گالره و گالویژ عزیز! تنها در 
یک سخن! با شما هستم و در سکوتم 

با یادها 

آ....ی یاران شباب
یاد دارید که با شادی و شور

لٔه نور
ُ
در رسیدن به سر ق

آهنگ سفر می کردیم؟
ما که می دانستیم پر خطر بود آن راه

اما! پر زنان سوی افق می رفتیم
ما که می پنداشتیم روزی از آن روزها

کوله هامان پربار از شادی و شور
دست هامان ُپر گل، لبخند زنان 

باز خواهیم گشت به کاشانه خود،

ما گریزان بودیم از آن همه 
تاریکی ها؛

ما که عاشق بودیم!
سخت در زلف زمان چنگ زدیم.

*****
من ز خود می پرسم که چرا غمگینم؟

من که خود می دانم!
همگی رهگذریم .... اما..
باز می اندیشم و می بینم

کاین غمگینی، حاصل رفتن هم 
پروازی ست،

نیز می دانم که ز ما آنچه می ماند
توشه تجربه و زندگی است!

ارمغانی ست به آنان که خواهند آمد.

*****
 یادش همه هشیاری بر چرخ زمان 

باشد
هرچند فرو خفته! هم تیر و کمان باشد

در مسلک ره جویان پیمان همان 
باشد

هنگام گل ار باشد یا فصل خزان باشد

   

عباس دهقان

بدرود صادق جان! ای یار 
دیرینه!
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پیرامون گسترش امپراطوری آشوب

نشریات حزب را خبوانید: و  ما متاس بگیرید  با  زیر  نشانی های  با 
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نامه آنتونیو گرامشی به »پالمیرو تولیاتی«

ــت در دو  ــزب کمونیس ــارزات ح ــورد مب ــرزا در م ت
ــد: ــی ده ــه م ــن ادام ران فاشیســم چنی

“اکثــر رفقایــی کــه درروزهــای کشــتار)۱ ( تحــت 
ــرار داشــتند در مســکو در  ــا ق پیگــرد فاشیســت ه
“کنفرانــس بیــن الملــل کمونیســت” بودنــد. اخبــار 
ــید.  ــی رس ــا م ــت م ــه دس ــدرت ب ــه ن ــا ب از آنج
بنظــر مــی آمــد بحــث هــا پایــان ناپذیرنــد. همــراه 
رفقــای مــا سوسیالیســت هایــی کــه خــود را جــزو 
ــن  ــتند و در عی ــی دانس ــوم" م ــل س ــن المل "بی
حــال مــی خواســتند رفرمیســت باقــی بماننــد نیــز 
ــا "بوردیگیســت"ها  ــا طبع ــن م ــد در بی ــه بودن رفت
ــه  ــر ب ــه حاض ــچ وج ــه هی ــه ب ــد ک ــز بودن ) ۲( نی

ــا  ــه در کارخانه ه ــد ک ــی نبودن ــا کارگران ــدت ب وح
مــی خواســتند بــه مــا نزدیــک شــوند، حتــی 
ــد  ــی کردن ــن" کار م ــم نوی ــه در "نظ ــی ک رفقای
نیــز دارای چنیــن طــرز فکــری بودنــد. نتیجــه پــر 
ــا از  ــا، را در ایتالی ــی هــا و اختــاف نظرهــا م حرف
کاروان عقــب مــی انداخــت و در انتظــار ایــن کــه 
رفقــای رهبــری از مســکو برســند هیــچ کار مثبتــی 
ــودم.  ــود ب ــی خ ــود ب ــم از خ ــی بردی ــش نم را پی
ــی زده  ــی گپ ــر کس ــا ه ــاع، ب ــا اوض ــه ب در رابط
ــه فاشیســم  ــا علی ــد اگــر م ــودم. بنظــرم مــی آم ب
متحــد شــده بودیــم کشــتار در “تورینــو” روی 
نمــی داد. ولــی جوانانــی کــه در کانــون مــا بودنــد 
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ــت  ــران سوسیالیس ــام کارگ ــنیدن ن ــاب ش ــی ت حت
ــان نســبت "سوســیال _  ــه آن را هــم نداشــتند و ب
ــان  ــوارد ج ــد. در بســیاری م ــی دادن فاشیســت" م
بــه لــب شــدم تــا توضیــح دهــم و تکــرار کنــم کــه 
ــی  ــران " سوسیال_فاشیســت" نیســتند و نم کارگ
تواننــد باشــند. آنهــا فریــب رفرمیســت هــا را خورده 
بودنــد و حــاال بــه تدریــج مــی فهمنــد و زمــان آن 
رســیده بــود کــه بــه آنهــا نزدیــک شــویم و آنــان 
ــد.  ــارزه کنن ــه فاشیســم مب ــم کــه علی ــع کنی را قان
ــا در  ــث ه ــا بح ــویم ت ــر ش ــتیم منتظ ــی توانس نم
مســکو خاتمــه یابــد." انقابــی حرفــه ای ص. ۹۷ 

و۹۸ 

به دنبال خاطرات ترزا نوچه

پیرامــون گســترش امپراطــوری آشــوب و اهمیــت 
شــناخت از ماهیــت نظــام جهانــی ســرمایه داری

درآمـــد
وقایــع اخیــر در نیمــۀ دوم ســال ۲۰۱6 بویــژه 
خــروج بریتانیــا از "اتحادیــه اروپــا" نــه تنهــا 
ــوب  ــوری آش ــترش امپراط ــنی از گس ــم روش عائ
از خاورمیانــه بــزرگ بــه کشــورهای مســلط مرکــز 
درون نظــام جهانــی ســرمایه هســتند بلکــه ســرآغاز 
تشــدید رونــد فرتوتــی و کهولــت کل نظــام جهانــی 
را نیــز بــه روشــنی نشــان میدهند. بــه نظــر نگارنده 
فــراز و نشــیب هــای تاریــخ معاصــر هیــچ کشــور 

ــوب  ــدا از چهارچ ــوان ج ــی ت ــه ای را نم و منطق
نظــام جهانــی ســرمایه )امپریالیســم ســه ســره( کــه 
ــته)پس  ــال گذش ــژه در ۲6 س ــر بوی ــال حاض در ح
ــون  ــا کن ــرد" در ۱۹۹۱ ت ــگ س ــان دورۀ "جن از پای
۲۰۱۷( در سراشــیب اشــتعال جنــگ هــای مرئــی و 
نامرئــی بــی پایــان، آشــفتگی هــای سیاســی و بــی 
ــع و  ــورد بررســی جام ــاده، م ــت افت ربطــی و کهول

ــرار داد. ــی بخــش ق مناســب رهای
ــاختاری،  ــای س ــت و ویژگی ه ــد ماهی ــدون تردی ب
ــد(  ــوۀ تولی ــث از نح ــی )منبع ــادی و اجتماع اقتص
ــل و اجــزای فرهنگــی  ــه عوام ــه از جمل هــر جامع
ــن و  ــادات و آداب و دی ــات، ع ــان و ادبی آن - زب

ــی آن  ــد تکامل ــی در رون ــش مهم ــب و... نق مذه
ــش  ــیب های ــراز و نش ــون ف ــد و چ ــه و چن جامع
ــده در  ــن کنن ــل تعیی ــی عام ــد. ول ــی کنن ــا م ایف
ســرانجام ایــن فــراز و نشــیب هــا را بایــد در 
ــی  ــای سیاس ــه نیروه ــش مجموع ــی واکن چگونگ
ــت  ــل حرک ــه در مقاب ــود در آن جامع اساســی موج
ســرمایه )گلوبالیزاســیون = جهانــی گرایــی( و 
ــتجو  ــرمایه جس ــی س ــام جهان ــای نظ ــت ه سیاس
ــرات  ــی از( تأثی ــه )وارزیاب ــه ب ــدون توج ــرد. ب ک
ــی،  ــی، مل ــن نیروهــای اساســی )طبفات واکنــش ای
ــای  ــت ه ــر سیاس ــی و.... در براب ــی - مذهب دین
ــا  ــک از رویداده ــچ ی ــرمایه هی ــی س ــام جهان نظ
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ایــن نامــه از نامــه هــای زنــدان آنتونیــو گرامشــی 
در  او  نیســت.   )۱۹۳۷/۰۴/۲۷  –  ۱۹۸۱/۰۱/۲۲(
ــه  ــه ب ــن نام ــاد، و ای ــدان افت ــه زن ــال ۱۹۲6 ب س
تاریــخ ۹ فوریــه ۱۹۲۴ مــی باشــد، کــه یــک ســال 
از بازگشــت او از اتحــاد شــوروی گذشــته بــود. او در 

ایــن تاریــخ فقــط ســی و ســه ســال داشــت.
ایــن نامــه در هشــت صفحــه A۴ بــه زبــان 
ــا  ــط ت ــن فق ــه م ــت. ک ــه اس ــر یافت ــی نش ایتالیای
ــته  ــه آن را داش ــه دو صفح ــت ترجم ــون فرص اکن

ــه کاری ــه ادام ــد ب ام، امی

ــه  ــر گفت ــه ای دیگ ــه گون ــور ک ــان ط ــا هم اساس
بــودم، تاریــخ چپ/سوسیالیزم/کمونیســم/انقاب 
ــا  ــات ب ــی از اوق ــن...... در برخ ــاب چی اکتبر/انق
یــک جانبــه نگــری همــراه بــوده اســت، اما توســط 
انقابیــون کــم شــمار و نــادری هــم چون گرامشــی 
ــه  ــه شــکل نامــه پراکنــی ب و لوگزامبــورگ و .... ب
ثبــت رســیده اســت. کــه در صداقــت، جان فشــانی، 
ــوالت  ــز تح ــوری، و در مرک ــه تئ ــوب ب ــه خ احاط
ــچ جــای شــبهه ای نیســت.  ــودن آن هــا،..... هی ب
آنتونیــو گرامشــی اکنــون هــم کــه حــال و هــوای 

ایتالیــای پنجــاه ســال قبــل وجــود نــدارد، کمــاکان 
مــورد احتــرام اکثریــت مــردم آن کشــور می باشــد.

در برخــی از پرانتزهــا، "م. ا" نگاشــته شــده اســت 
، کــه بــه معنــای توضیحــات مترجــم مــی باشــد.

م. اسفندیاری

https//:www.associazionestalin.it/PCI_3_letter-

agramsci3.html

ــی"  ــرو تولیات ــه "پالمی ــی ب ــو گرامش ــه آنتونی نام
)Palmiro Togliati, ۱۸۹۳ – ۱۹6۴ در ایــن 


