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کارگــر تعطیــل کننــد. حضــور تظاهرات هــای در 

ایــن ســطح بعــد از دو ســال فشــار بــورژوازی بــرای 

تعطیــل هــر گونــه تجمعــی، خــود نشــان از حضــور 

ــن  ــت هایش در بی ــر و خواس ــه کارگ ــدرت طبق پرق

ــروزی  ــک پی ــن ی ــت. ای ــردم اس ــای م ــر توده ه اک

بــرای کارگــران و یــک شکســت بــرای بــورژوازی در 

دنیــای کنونــی کــه دو طبقــه کارگــر و رسمایــه داری 

ــورژوازی  ــود. ب ــتاده اند ب ــر ایس رو در روی یکدیگ

و جناح هــای راســت و برخــی اتحادیه هــای زرد 

ــه در  ــد ک ــعی کردن ــورژوازی س ــر ب ــال و پ ــر ب زی

ــه  ــع ب ــی راج ــی سیاس ــرات صحبت های ــن تظاه ای

ــی  ــِم و مبان ــم، سوسیالیس ــه داری، امپریالیس رسمای

ــه  ــر نشــود و فقــط راجــع ب ــه کارگ ــی طبق مبارزات

مســائل اقتصــادی و صنفــی صحبــت شــود. امــروز 

ــدرت  ــه داری دیگــر ق ــی رسمای ــه بحــران بین امللل ک

و  رساســیمه  ایــران  اســامی  جمهــوری  رژیــم 

هراســناک از یــک خیــزش عمومــی مــردم بــه ســتوه 

آمــده بجــای پاســخ بــه خواســت های بــه حــق 

مــردم، شمشــیر از رو بســته و بــی رشمانــه مامــوران 

امنیتــی خــود را گلــه گلــه بــدون اطــاع قبلــی بــه 

دارد.  مــی  گســیل  کارگــری  فعــاالن  خانه هــای 

امنیتــی  مامــوران  خانواده هــا،  گزارشــات  طبــق 

بــدون اجــازه و بــزور وارد مــی شــوند و کل زندگــی 

خانواده هــا را بهــم مــی ریزنــد و هرچــه بــدرد 

بخــور اســت را بــدون هرگونــه صــورت مجلســی بــا 

ــد روزه ده هــا فعــال  ــن چن ــد. در ای خــود مــی برن

ــه: ــری از جمل کارگ

رضــا شــهابی، حســن ســعیدی، داود رضــوی از 

ســندیکای اتوبورسانــی و ریحانــه انصــاری نــژاد 

از فعــاالن کمیتــه هامهنگــی بــرای کمــک بــه 

یکم

ــن امــر در اینســت کــه  ــی و اساســی ای علــت اصل

ــتثامر  ــتمدیده و اس ــای س ــر و توده ه ــه کارگ طبق

شــده ی جهــان در حــال خیــزش عمومــی در رسارس 

جهــان علیــه نظــام رسمایــه داری بطــور اعــم و 

نظامــی،  صنعتــی  و  مالــی  عظیــم  انحصــارات 

ــی هســتند.  ــر قدرت ــان امپریالیســتی - اب ــه جه علی

ایــن خیــزش آگاهانــه بــا رونــد مادیگــری تاریخــی 

ــن هــزار ســاله ی  همسوســت کــه تحقیقــات چندی

جوامــع بــری نشــان میدهــد کــه توده هــا ســازنده 

تاریــخ بــوده انــد. تضادهــای نهادینــه شــده در 

نظــام رسمایــه داری، گرایــش آن بــه انحصــاری و 

رسکردگــی چنــان هــرج و مرجی را در جهــان بوجود 

آورده اســت کــه بعنــوان معلــم منفــی عمــل مــی 

کنــد و کارگــران و زحمتکشــان را بــه گورکــن خــود 

ــر  ــه کارگ ــد. طبق ــی کنن ــل م ــر تبدی ــر روز بیش ه

در ســطح جهانــی در مقیاســی وســیع بدیــن نکتــه 

آگاهــی دارد و بــرای تغییــر اوضــاع تــاش مــی 

ــن  ــران یکــی از پیشــتازان ای ــر ای ــد. طبقــه کارگ کن

ــغ  ــل ســال تبلی ــن تاریخــی اســت. چه ــان نوی جری

ــده و ۱۲۴  ــان را آفری ــد جه ــه خداون ــک ک متافزی

هــزار پیغمــر بــرای تربیــت مخلوقــات فرســتاده بــه 

ســاح برنــده ای علیــه حاکمیــت روحانیــت تبدیــل 

ــن  ــه ای ــان ب ــخ جه ــگاه در تاری ــت. هیچ ــده اس ش

ــی  ــل از رسنگون ــش قب ــای زحمتک ــعت توده ه وس

مرتجعــان حاکــم آگاهــی نیافتــه بودنــد. ایــن یکــی 

ــران اســت.  ــروز ای ــه ام ــژه جامع از فاکتورهــای وی

ــر ملیت هــا در  ــه کارگ ــر آگاهــی طبق ــی دیگ ویژگ

ــا  ــران رسزمینــی ب ــران در امــر وحــدت اســت. ای ای

قــوم هــا و ملیت هــای مختلــف امــروز بــه شــکرانه 

جنــگ اوکرائیــن بــه آوارگــی نزدیــک بــه ۴ میلیــون 

نفــر )آمارهــا مختلــف هســتند( انجامیــد کــه ایــن 

ــگ  ــن جن ــت. ای ــای آن اس ــی از پیآمده ــط یک فق

ــر  ــادی در تاسیســات نظامــی ، زی خرابــی هــای زی

ــته  ــای گذاش ــکونی بج ــای مس ــاختارها و خانه ه س

بــا  را  اجتامعــی  روابــط  از  بســیاری  و  اســت 

دگرگونی هــای عمیقــی روبــرو کــرده اســت. بطــور 

ــود  ــور خ ــه کش ــری ک ــون نف ــن ۴ میلی ــال از بی مث

را تــرک کرده انــد؛ اکرثیــت آنهــا بــه کشــورهای 

تــا  رفتنــد.  بــه روســیه  آنهــا  اقلیــت  و  غربــی 

ــا  ــه ب ــدی در رابط ــه جدی ــچ نکت ــه هی ــا قضی اینج

پیآمدهــای یــک جنــگ اتفــاق نیافتــاده اســت. امــا 

بــا ورود پناهنــدگان اوکرائینــی بــه غــرب و برخــورد 

کشــورهای غربــی بــه آنهــا؛ معلــوم شــد کــه تفــاوت 
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به مناسبت پیروزی بر فاشیسم 
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تولد هوشی مین

روز جهانــی کارگــر امســال بــا شــکوه بیشــری 

برگــزار شــد. بعــد از دو ســال کــه دولت هــای 

بورژوایــی تحــت عنــوان فاصله هــای اجتامعــی 

ــد  ــه را گرفتن ــاه م ــم اول م ــزاری مراس ــوی برگ جل

امســال در رستــارس دنیــا در اکــر شــهرهای بــزرگ 

ــای  ــود از اتحادیه ه ــو ب ــه ممل ــاه م ــارش اول م م

چــپ،  و  کمونیســتی  ســازمان های  کارگــری، 

فعالیــن نیروهــای اجتامعــی، مدافعیــن محیــط 

)انجیوهــا(  زیســت، ســازمان های غیــر دولتــی 

جمعیــت  اجتامعــی،  گوناگــون  هدف هــای  بــا 

و  ســازمانی  وابســتگی های  بــدون  معــرض 

ــد  ــعی کرده ان ــورژوازی س ــای ب ــی. دولت ه گروه

کــه از جهانــی بــودن و یــا اعــام تعطیلــی عمومــی 

در ایــن روز خــودداری کننــد. و حتــی در یــک 

کشــور هــر ایالــت و اســتانی روزی را بــه نــام روز 

صفحه آخر

سرود استالینگراد 
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صفحه2

روز جهانی کارگر .... بقیه از صفحه 1

رسکــوب رصف خــود را از دســت داده اســت؛ مــی 

خواهــد بــا کنــار گذاشــن ایده هــای طبقاتــی و بــه 

کجــراه کشــیدن خواســت های اجتامعــی طبقــه 

کارگــر در عرصه هــای اقتصــاد، سیاســت، مبــارزات 

طبقــه کارگــر بــرای درهــم شکســن قــدرت سیاســی 

ــا  ــِم را ب ــه سوسیالیس ــذار ب ــی و گ ــه طبقات جامع

ــد. ــرو کن شکســت روب

ــی  ــیاری از نیروهای ــال بس ــای امس در راهپیامیی ه

هــم  هســتند  رسمایــه داری  فشــار  تحــت  کــه 

رشکــت کــرده بودنــد از دانشــجویان دانشــگاههای 

ــرات  ــای دمک ــامن، نیروی ه ــتاران، معل ــان، پرس جه

اتحادیه هــای  رشکــت  و.....  کمونیســت  و 

کارگــری همــراه نیروهــای فــوق کــه در بیشــر 

تظاهرات هــای اول مــاه مــه نشــان از درد مشــرکی 

در جامعــه رسمایــه داری اســت کــه بســیار فراگیــر 

اســت و آن از بیــن رفــن حقــوق اجتامعــی اعــم از 

سیاســی و صنفــی و فــردی هــر چــه بیشــر کارگــران 

و زحمتکشــان جهــان اســت. فقــر، تــورم و گرانــی 

ــوان  ــت عن ــورژوازی تح ــه ب ــیخته ای ک ــار گس افس

مشــکل کرونــا و ســپس جنــگ در اوکرائیــن بــه اکــرث 

ــت  ــرده اس ــل ک ــونده تحمی ــتثامر ش ــای اس توده ه

خواســت های  پررنــگ  حضــور  دالیــل  از  یکــی 

کاهــش  بــود.  دســتمزدها  افزایــش  و  صنفــی 

ــران؛  ــکاری و بح ــرش بی ــی و گس ــات اجتامع خدم

نیروهــای متعــدد اجتامعــی را بــا خواســت های 

دور  بــه  مســائل  اساســی ترین  حــول  گوناگــون 

ــوز  ــه هن ــود ک ــرده ب ــک ک ــرد آورده و نزدی هــم گ

بــا توجــه بــه شعارهایشــان دارای نقدهــای سیاســی 

ــد. ــر بودن ــه یکدیگ ب

امســال در روز جهانــی کارگــر در ایــران جنبــش 

فعاالنــه  دانشــجویان  و  بازنشســتگان  معلــامن، 

رشکــت داشــتند. بــا اینکه قبــل از روز جهانــی کارگر 

ــن کارگــری  ــه فعالی ــا هجــوم ب ــی ب نیروهــای امنیت

ــان تــاش داشــتند کــه مراســم روز  و معلــامن و زن

ــن  ــی ای ــی برپای ــود؛ ول ــزار نش ــر برگ ــی کارگ جهان

ــن  ــازماندهی ای ــوب س ــدرت خ ــدا از ق ــم ج مراس

مراســم در نقــاط مختلــف؛ نزدیکــی نیروهــای 

ــر  ــارزه بخاط ــان را در مب ــی آن ــی و همدل اجتامع

میدهــد.  نشــان  محقانه اشــان  درخواســت های 

بســیاری از درخواســت ها فراتــر از خواســت طبقــه 

ــه  ــود. از جمل ــه ب ــه کل جامع ــق ب ــر و متعل کارگ

ــگان،  ــد گــردد، درمــان رای ــی سیاســی آزاد بای زندان

ــاد و....  ــاد اتح ــر اتح ــم کارگ ــجو معل دانش

در عیــن حــال تظاهــرات اول مــاه مه امســال حاکی 

از تــوده ای شــدن شــعارهای طبقــه کارگر در ســطح 

ملــی بــر اســاس رشایــط مشــخص و نیــز بین املللــی 
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بــود. از جملــه ایــن شــعارها حــق آزادی اطاعــات 

بــرای همــه افــراد جوامــع و آزادی خرنــگاران بــود. 

یکــی از نقــاط مثبــت و برجســته تظاهــرات امســال 

ــده  ــروی رشکــت کنن ــودن نی ــاه مــه جــوان ب اول م

بــود. ایــن نشــان از ادامــه کاری مبــارزات کارگــران 

علیــه رسمایــه داری بــا همــه سیســتم رسکوب هایــی 

ــن  ــردن ای ــود ک ــرای ناب ــه داری ب ــه رسمای ــت ک اس

مبــارزات بــکار مــی گیــرد اســت.

ــاه  ــم اول م ــته، مراس ــال های گذش ــی از س در برخ

ــادا و  ــکا و کان ــی و آمری ــورهای اروپای ــه در کش م

اســرالیا توســط احــزاب کمونیســت و اتحادیه هــای 

کارگــری ســازماندهی مــی شــد. امــا در کشــورهایی 

ــی و  ــر دولت ــکات غی ــق تش ــه ح ــران ک ــد ای مانن

ــری و  ــن کارگ ــت؛ فعالی ــی اس ــر قانون ــتقل غی مس

ــا  ــش برجســته تری ایف ــی آن نق ــی در برپای اجتامع

کارگــر،  از روز جهانــی  قبــل  ایــران  در  کردنــد. 

ــن  ــازل فعالی ــه من ــوم ب ــا هج ــوری اســامی ب جمه

ــه  ــا ب ــد آنه ــا تهدی ــان و ی ــتگیری آن ــری و دس کارگ

زنــدان و شــکنجه تــاش کردنــد کــه بــا ایجــاد 

جــو رعــب و وحشــت تظاهــرات اول مــاه مــه 

ــن  ــران و تحص ــرات کارگ ــا تظاه ــد. ام ــو کنن را لغ

ــی  ــن اجتامع ــری و فعالی ــای کارگ ــدد تجمع ه متع

و  اعتصــاب  همزمــان  و  مختلــف  شــهرهای  در 

ــف؛ باعــث  ــامن در شــهرهای مختل تظاهــرات معل

کارگــر جمهــوری  رژیــم ضــد  کــه ســاح  شــد 

ــی  ــرات روز جهان ــم زدن تظاه ــرای بره ــامی ب اس

ــد. ــت بده ــود را از دس ــی خ ــر برّآی کارگ

 تظاهــرات امســال در شــهرهای بــزرگ صنعتــی 

و کردســتان نشــان داد کــه همدلــی فعالیــن و 

مبارزیــن کارگــری و دیگــر نیروهــای اجتامعــی 

ــوی دســت  ــد جل ســد بزرگــی اســت کــه مــی توان

ــی را  ــای اجتامع ــه جنبش ه ــم علی ــای رژی درازی ه

ــدن  ــری از آم ــرای جلوگی ــم ب ــه رژی ــرد و توطئ بگی

نیروهــای کار و زحمــت بــه خیابــان را در هــم 

شــکند. اعامیــه مشــرک نهادهــای کارگــری امســال 

تاثیــر بســیار خوبــی در برپایــی تحصــن و اعراضات 

اول مــاه مــه روز جهانــی کارگــر؛ آنهــم در رشایطــی 

کــه یــک حــزب و یــا ســازمان رستــارسی آگاه و 

پرقــدرت اجتامعــی هنــوز شــکل نگرفتــه اســت کــه 

مبــارزات گوناگــون کارگــران و زحمتکشــان جامعــه 

را در یــک راســتا ســازماندهی کــرده و بــه زیــر 

یــک پرچــم سیاســی در بیــاورد؛ داشــت. کمبــودی 

کــه ایــن روزهــا بویــژه بــا رشایــط بعــد از مــاه مــه 

ــود.  ــاس می ش ــران احس ــدت در ای بش

ــا اینکــه در ســال گذشــته تضادهــای دولت هــای  ب

معظــم رسمایــه داری تشــدید شــد و تجــاوزات 

ــک  ــود ی ــی کمب ــرد ول ــدا ک ــه پی ــه کشــورها ادام ب

ــردن  ــگ ک ــرای هامهن ــری ب ــم پرول انرناسیونالیس

مبــارزات طبقــه کارگــر و روز جهانــی کارگــر در 

زندانیان سیاسی... بقیه از صفحه 1

رستــارس جهــان علیه رسمایــه داری و امپریالیســت ها 

دیــده مــی شــد. از جملــه شــعارهایی ماننــد دســت 

امپریالیســت ها از اوکرائیــن کوتــاه، انحــال ناتــو و 

ــن. ــیه از اوکرائی ــش روس ــن ارت ــرون رف بی

شــعارهای اول مــاه مــه امســال در اکــرث نقــاط 

جهــان برعلیــه حاکــامن و افزایــش دســتمزدها بــود. 

بــا همــه کمبودهــا در شــعارها و نیــروی کــف 

ــن  ــان؛ طبقــه کارگــر نشــان داد کــه پیروتری خیاب

نیــرو بــرای تغییــر دنیــای کنونــی و تکیــه گاه همــه 

انســان های آزادیخــواه و مطالبه گــری اســت کــه 

از وضعیــت نابرابــر و ســتمگر و اســتثامرگر کنونــی 

بــه تنــگ آمــده انــد و خواهــان دنیــای نوینــی 

هســتند کــه اســتثامر انســان از انســان در آن رخــت 

بربســته باشــد.

ــتگیر  ــران را دس ــری در ای ــکل های کارگ ــاد تش ایج

کرده انــد.

ــه  ــران ک ــه داری ای ــر رسمای ــم رسکوبگ ــق رژی منط

ــران  ــه ای ــر و گرســنگی را در جامع ســایه شــوم فق

گســرده اســت، بــکار بــرد زور، دســتگیری، شــکنجه 

و اعــدام اســت. در نتیجــه طبقــه کارگــر و نیروهای 

ــه در  ــد ک ــل آموخته ان ــتمکش در عم ــی س اجتامع

ــچ  ــت هی ــی حاکمی ــن منطــق ارتجاع ــه ای پاســخ ب

راهــی جــز مقاومــت و مبــارزه تــا بــه آخــر موجــود 

نیســت. وحــدت و یکپارچگــی جنبــش کارگــری 

ــر گــزاری  ــا جنبــش معلــامن و بازنشســتگان در ب ب

ــمن  ــه، دش ــاه م ــی اول م ــز روز تاریخ موفقیت آمی

را بازهــم بیشــر بــه تکاپــو انداختــه و تــرس و لــرز 

خــود را بــه صــورت خشــنی بــا دســتگیری های 

رسارسی، تــاش مــی کنــد بپوشــاند. مســیر گلگــون 

شــده ی مبــارزات توده هــای زحمتکــش و کار در 

ــش  ــش از ش ــه بی ــته، ک ــه گذش ــد هفت ــن چن همی

ــگ از  ــر رن ــت پ ــانی اس ــته نش ــا گذاش ــته بج کش

پائینی هــا کــه دیگــر هیچگونــه اعتــامدی بــه ایــن 

نظــام رسمایــه داری رانــت خــوار نئولیرالیســتی 

ــد.  ندارن

کــردن  محکــوم  ضمــن  ایــران  رنجــران  حــزب 

در  امنیتــی  دســتگاه های  فعالیت هــای  کلیــه 

آزار خانواده هــا و دســتگیری فعــاالن کارگــری و 

اجتامعــی، مجدانــه بــرای آزادی بــدون قیــد و رشط 

ــد. ــی کن ــارزه م ــی مب ــان سیاس زندانی

زمــان آن فــرا رســیده اســت کــه مرتجعــان حاکــم را 

همــه جانبه تــر از گذشــته زد، بــر ماســت کــه یکــی 

شــویم و در صفــی متحــد بــرای آزادی بــدون قیــد 
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آگاهــی طبقــه کارگــر یکپارچــه در یــک صــف 

علیــه رسمایــه داری حاکــم ایســتاده اند. مقایســه 

ــت  ــروزی آنوق ــن ام ــا اوکرائی ــا را ب ــران م ــد ای کنی

ــر  ــه کارگ ــی طبق ــد آگاهــی انقاب ــه عظمــت رش ب

ایــران بیشــر پــی مــی بریــم. یــا مقایســه کنیــد در 

دیــن داری و تعصــب دینــداری ارسائیــل باصطــاح 

پیرفتــه و ایــران عقــب مانــده تــا ببینیــد جامعــه 

ارسائیلــی چگونــه ســیر قهقرایــی را پیمــوده و 

امــروز متعصبــان صیهونیســتی اکرثیــت را تشــکیل 

متعصــب  اســامی های  حالیکــه  در  میدهنــد 

طرفــدار والیــت فقیــه و امــت اســامی بــه اقلیتــی 

ــد. ــل یافته ان ــوار تقلی ــره خ جی

دوم

 آگاهــی بــه اینکــه مبــارزه طبقاتــی در دوران 

ــه و  ــر جامع ــخص ه ــط مش ــق رشای ــف، طب مختل

ــوده  ــه ای ب ــروی محرک ــد ه، نی ــای مول ــد نیروه رش

کــه جامعــه را بــه جلــو رانــده و بریــت را از 

قلمــرو رضورت و احتیــاج بــه قلمــرو آزادی مــادی 

ــه  ــه اینک ــی ب ــت. آگاه ــوق داده اس ــی س و سیاس

بحــران عمومــی رسمایــه جــزوی نهادینــه شــده 

از نظــام رسمایه داریســت و رسمایــه دار بدســت 

ــل  ــد دو عام ــی کن ــد م ــن خــود را تولی خــود گورک

تاریــخ را  تغییــر اوضــاع کنونــی.  مهمی انــد در 

ــی  ــای زمان ــام ویژگی ه ــا مت ــری، ب ــک بنگ ــون نی چ

ــورش ها  ــت از ش ــی  حکای ــی و کیف ــی، کم و مکان

و قیام هــای ستمکشــان علیــه طبقــه ی حاکمــی 

ــته،  ــب داش ــد را در تصاح ــایل تولی ــه وس ــت ک اس

ــا پوشــش ها  ــف و ب ــه اشــکال مختل ــی ب دولت های

ایدئولوژیــک گوناگــون بــرای رسکــوب تــوده بوجــود 

آورده، برهــه ای از زمــان مانده انــد امــا باخــره 

بــا شورشــی از پائیــن، البتــه در رونــدی ســخت 

و پیچیــده و طوالنــی چنــان قدرتــی یافتــه کــه 

ــات  ــد، طبق ــل کن ــا را مضمح ــته امپراتوری ه توانس

را برانــدازد و نظــام نوینــی را جــای آن نشــاند. بــه 

گفتــه انگلــس ایــن یــک درس جهانشــمول تاریخــی 

ــت. ــس اس ــف مارک ــن کش و بزرگری

ــده  ــا را زن ــس توده ه ــی مارک ــف تاریخ ــن کش  ای

ــلح  ــده مس ــاحی برن ــه س ــر را ب ــه کارگ ــرد، طبق ک

کــرد تــا  بعنــوان گورکــن رسمایــه داری پــا بــه میدان 

مبــارزه متشــکل و متحــد بگــذارد، تشــکل سیاســی 

ــوری و  ــه تئ ــرو خــود را از کادرهــای مســلح ب پی

توانــا در بــکار بــرد آن در رشایــط مشــخص بوجــود 

آورد. مانیفســت حــزب کمونیســت در اواســط قــرن 

نــوزده چنیــن اوضــاع را تریــح مــی کنــد: 

“ شــبحی در اروپــا گشــت میزنــد: شــبح کمونیســم، 

همــه قدرمتنــدان اروپــای کهــن - پــاپ و تــزار، 

مرنیــخ و گیــزو، رادیکال هــای فرانســه و پلیــس 

آملــان بــرای تارانــدن ایــن شــبح بــه جهــاد بــر 

ــه  ــدود ب ــر مح ــبح دیگ ــن ش ــروز ای ــته اند" ام خاس

ــه  ــرا گرفت ــان را ف ــه رسارس جه ــت بلک ــا نیس اروپ

و امــروزه بــر اثــر بحــران ســاختاری رسمایــه و 

عــدم توانایــی بــورژوازی در حــل آن رشایــط بــرای 

رســتاخیز توده هــای کارگــر و زحمتکــش فراهــم 

ــت. ــده اس ش

سوم

در دوران قبــل تاریــخ بــا اینکــه توده هــا و مبــارزه 

تغییــرات  در  کننــده ای  تعییــن  نقــش  طبقاتــی 

ــرا طبقــات دیگــر  ــا مثــره آن ــد ام بعهــده داشــته ان

چیده انــد. ویژگــی ایــن دوران در اینســت کــه ایــن 

ــر  ــه کارگ ــا آگاهــی طبق ــراه اســت ب ــرات هم تغیی

ــان  ــات در جری ــن تحــوالت جامعــه. طبق ــه قوانی ب

ــر  ــد و در براب ــی آموزن ــم م ــی از ه ــارزه طبقات مب

ــل  ــن دلی ــت بدی ــد. درس ــور میدهن ــا مان ــم دامئ ه

هیچــگاه طبقــات حاکــم گذشــته هــم بــرای بقــای 

خــود اینقــدر بــا مدیریــت رسمایــه داری عمــل 

چگونــه  بینیــم  مــی  عمــل  در  بودنــد.  نکــرده 

تضادهــا جابجــا مــی شــوند، انقابــات پیــروز مــی 

شــوند، بازهــم شکســت مــی خورنــد، رسمایــه داری 

برانداختــه مــی شــود، و سوسیالیســم پیــروز امــا در 

همینجــا بــار دیگــر از درون رسمایــه داران قــدرت را 

ــا اتحــاد بــزرگ رسمایــه داری  بدســت مــی گیرنــد ی

بــا متــام قــدرت نظامــی تــاش مــی کنــد کــه دیگــر 

حلقــه ضعیفــی شــکننده بوجــود نیایــد و اگــر 

ــد. درســت  ــرا در هــم کوبن ــا متــام قــدرت آن ــا ب ام

بدیــن دلیــل اســت کــه طبقــه کارگــر بایــد از هــر 

ــر  ــا درایت ت ــر، ب ــر، آگاه ت ــکل ت ــر متش ــان دیگ زم

عمــل کنــد. در کلیــه تحــوالت انقابــی گذشــته 

ــم  ــه عل ــلح ب ــی مس ــکات آگاه طبقات ــا تش توده ه

کمونیســتی نداشــته و در نتیجــه هیچــگاه تــا قبــل 

از دوران تاریخــی نویــن طبقــات دیگــر بــه آســانی 

قــدرت سیاســی را غصــب کــرده و بــه ادامــه ســتم 

ــه داده  ــه ادام ــر یافت ــکالی تغیی ــه اش ــتثامر ب و اس

بودنــد و مــا در ایــران شــاهد چنیــن موفقیت هــای 

طبقــه حاکمــه بوده ایــم انقــاب مروطیــت را 

روحانیــت همــراه مالــکان و رسمایــه داران مصــادره 

مــی کننــد و رضــا خــان میرپنــج را در خدمــت 

یــک دیکتاتــوری ســیاه ضــد کمونیســتی بــر تخــت 

مــی نشــانند، یــا خیــزش عظیــم توده هــا را در 

ــه امپریالیســت ها  ــه چگون ــاب ۵۷ شــاهدیم ک انق

ــا همراهــی روحانیــت و رسمایــه داری  ــار دیگــر ب ب

ایــران آنــرا رسکــوب مــی کننــد و نتیجــه آنــرا امــروز 

ــت  ــت و گوش ــا پوس ــتند ب ــه برخاس ــی ک توده های

ــد. خــود ملــس مــی کنن

ــی  ــع بردگ ــن وض ــت از ای ــی بری ــاب و رهای انق

ــه داری بوجــود آورده  ــه نظــام رسمای ــت ک و عبودی

اســت و صاحبــان رسمایــه، مشــتی بــس کوچــک بــا 

ــا  ایجــاد انحصــارات صنعتــی نظامــی و رســانه ای ب

چنــگ و دنــدان از آن حراســت مــی کننــد دیــر یــا 

ــن امریســت حتمــی از  ــرد. ای ــی گی زود صــورت م

ــه داری  ماهیــت متضــاد درونــی خــود نظــام رسمای

بــر مــی خیــزد. تضــاد بیــن رشــد نیروهــای مولــده، 

اجتامعــی شــدن هرچــه بیشــر شــیوه تولیــد و 

پیرفــت علــم در کار آمــد کــردن نیــروی کار همــه 

و همــه از یکســو و مترکــز مالکیــت در دســت 

مشــتی کوچــک از ســوی دیگــر بحــران ســاختاری ای 

را بوجــود آورده اســت کــه جامعــه رسمایــه داری را 

بــه لبــه پرتــگاه کشــانده اســت. 

چهارم 

هامنطــور کــه مــی بینیــم و اشــاره شــد تغییــر 

و  ســخت  امریســت  اجتامعــی  نظــام  انقابــی 

بغرنــج و در رونــدی طوالنــی قابــل تحقــق اســت. 

درک همــه جانبــه ایــن قانومننــدی مهــم دارای 

اهمیــت بســزایی اســت. وقتــی در اینجــا تاکیــد می 

ــا مــی نویســیم نظــام  ــم اوضــاع خوبســت و ی کنی

ــی  ــت مبعن ــران ساختاریس ــار بح ــه دارای دچ رسمای

ــرو  ــود ف ــود بخ ــردا خ ــن ف ــه همی ــت ک ــن نیس ای

مــی ریــزد. ایــن از جهانبینــی پرولتاریــای و بررســی 

ــی  ــر م ــری ب ــع ب ــروزی جوام ــد ام تاریخــی ورون

خیــزد کــه در قلمــرو اســراتژیکی اضمحــال نهایــی 

ــرای  ــا ب ــد. ام ــی کن ــد م ــه داری را رص ــام رسمای نظ

ــر انقابــی جهــان  رســیدن بــه هــدف و بــرای تغیی

بســود بریــت مرقــی هنــوز بایــد کارهــای زیــادی 

انجــام داد. تجربــه نشــان میدهــد رسمایــه داری 

هفــت جــان اســت، امکانــات وســیعی را بــرای 

حفــظ خــود بوجــود آورده اســت در حالیکــه طبقــه 

ــکل تر و  ــد متش ــوز بای ــت ها هن ــر و کمونیس کارگ

ــر شــوند. متحدت

انتشــار  و  کمونیســت  حــزب  ایجــاد  از  پــس   

 ، ســال ۱۸۴۸  در  کمونیســت  مانیفســت حــزب 

تجربــه کمــون پاریــس و جمعبنــدی علــل شکســت 

ــود  ــی ش ــوم م ــه معل ــت ک ــس اس ــط مارک آن توس

ــم توســط  ــات حاک ــدرت سیاســی طبق ــدازی ق بران

توده هــا بایــد بــا خــرد کــردن ریشــه ای دولــت 

مســتقر و جــای گزینیــش بــه قــدرت سیاســی طبقــه 

کارگــر توامــاً صــورت گیــرد و قبــل از انقــاب و در 

رونــد تــدارک انقــاب همــه جانبــه زمینه هــای 



رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
صفحه۴

سرنگون باد رژیم ضد انقالبی جمهوری اسالمی

ــده  ــم ش ــی فراه ــی وایدئولوژیک ــکیاتی، سیاس تش

باشــد. کمــون پاریــس پــس از ۷۲ روز مقاومــت 

توســط نیروهــای ارتجــاع آملــان و فرانســه شکســت 

ــه  ــت ها، ادام ــه کمونیس ــی ب ــا درس ــورد ام ــی خ م

دهنــدگان وفــادار بــه ماتریالیســت بــاوری تاریخــی 

ــاب  ــوب در انق ــرا خ ــویک ها آن ــه بلش ــد ک میده

پیروزمنــد اکتــر ۱۹۱۷ بــکار میگیرنــد و طبقــه 

کارگــر روســیه قــادر مــی شــود نــه تنهــا امپراتــوری 

تــزار را رسنگــون کنــد بلکــه قــدرت شــوراهای 

کارگــر  طبقــه  دیکتاتــوری  بعنــوان  را  کارگــری 

ــن  ــر بزرگری بجــای آن مســتقر ســازد. انقــاب اکت

ــت  ــخ بری ــه در تاری گسســت اجتامعــی اســت ک

رخ داده اســت و هــر کــس بخواهــد مبعنــی واقعــی 

کارکــرد عملــی کمونیســم علمــی را فــرا گیــرد بایــد 

همــه جانبــه ایــن انقــاب و رونــد تدارکــی و پســا 

پیــروزی و شکســت آنــرا مــورد بررســی قــرار دهــد.

پنجم

میدهــد  نشــان  گذشــته  ســال  صــد  تجربــه   

اصــول  بــرد  بــکار  بــرای  کمونیســت ها  تــاش 

کمونیســم بــا مشــکات فراوانــی روبــرو بــوده 

اســت. اولیــن طبقــه حاکــم بــا کمــک ســفارت 

خانه هــای امپریالیســت ها رسکــوب طبقــه کارگــر و 

کمونیســت ها را بــی وقفــه بــه پیش برده اســت. در 

ایــن صــد ســال جــز یــک دوره کوتــاه پــس پیــروزی 

بــر فاشیســم توســط ارتــش رسخ و فتــح برلیــن 

حاکمیــت ایــران ضــد کمونیســتی و کارگــری عمــل 

کــرده اســت و همیشــه از شــبح کمونیســت ها بــه 

خــود لرزیــده اســت. امــروز هــم کل دســتگاه های 

کمونیســتی  یافــن هســته های  پــی  در  امنیتــی 

هســتند و شــاهرخ زمانی هــا را حــال زیــر هــر 

پوششــی کــه کار کــرده باشــند، از محیــط زیســتی 

ــو  ــه ب ــاده چنانچ ــر س ــنده و کارگ ــا نویس ــه ت گرفت

ــد  ــتی دارن ــتی و کمونیس ــش ماتریالیس ــد، گرای برن

ــش  ــرار پی ــن اق ــرای گرف ــا کشــن ب ــر شــکنجه ت زی

مــی رونــد. امــا بــا متــام ایــن همــه تدابیــر امنیتــی، 

ــی  ــل تبلیغات ــض و طوی ــتگاه های عری ــام دس ــا مت ب

ضــد کمونیســتی، بــا متــام اتحــاد مقــدس اپوزســیون 

بــورژوازی ســلطنت طلب و رســانه های انحصــارات 

رسمایــه داری جهانــی از قبیــل رادیــو فــردا، صــدای 

ده هــا  و  اینرنشــنال  ســی،  بــی  بــی  آمریــکا، 

ــتی در  ــش کمونیس ــم گرای ــر بازه ــانه های دیگ رس

ــرف  ــر ح ــرای تغیی ــی ب ــای اجتامع ــه جنبش ه کلی

اول را مــی زنــد. کودتــای ۲۸ مــرداد را مشــرکن 

آمریــکا- انگلیــس- دربــار شاهنشــاهی – روحانیــت 

شــیعه بــه رهــری آیــت اللــه کاشــانی ســازمان 

میدهنــد تــا مصــدق را براندازنــد و زمینــه را بــرای 

رسکــوب بیشــر و عریــان چــپ و کمونیســت ها 

را  نشــانده خــود  فراهــم ســازند. شــاه دســت 

قربانــی خمینــی مــی کننــد بازهــم بــرای قتــل عــام 

 . کمونیســت ها

ســمت  در  نیســت  داســتان  متــام  ایــن  امــا 

ــت  ــوده اس ــود ب ــکال موج ــم اش ــت ها ه کمونیس

ــن  ــد. بزرگری ــره گیرن ــته اند به ــامن توانس ــه حاک ک

خطــای کمونیســت های ایــران کپــی بــرداری از 

ــوری  ــن تئ ــکار نگرف ــر، ب ــورهای دیگ ــارب کش تج

بعنــوان راهنــامی عمــل ،بــی توجــه ای بــه رشایــط 

تاریخــی جامعــه ایــران بــوده اســت. بیــش از صــد 

ســال ورود تئوری هــای مارکسیســتی بــه ایــران 

هنــوز یــک مرکزیــت فکــری منظــم و مســتقل 

کمونیســتی  خــود  بــه  متکــی  اندیشــه های  بــا 

ــا رشایــط مشــخص  کــه تلفیــق اصــول کمونیســم ب

ده هــا  نیســت.  موجــود  باشــد  ایــران  جامعــه 

برنامه هــای  و  نظــرات  بــا  ســازمان  و  حــزب 

ــت  ــه مرکزی ــد ک ــن باورن ــر ای ــد و ب ــود موجودن خ

ــق  ــوز تحقی ــد. هن ــت پرولری ان ــه های درس اندیش

و بررســی، جســتجوی حقیقــت بــرا ســاس واقعیــات 

و تحلیــل دیالکتیکــی پایــش مــی لنگــد. هنــوز 

احــزاب و ســازمان های کمونیســتی نتوانســته اند 

در عمــل بــه جــزوی از طبــق کارگــر تبدیــل شــوند 

و اســتخوانبندی تشکیاتشــان را کادرهــای کارگــری 

هســتند  کارگــر  محیــط  و  کارخانه هــا  در  کــه 

ــا متــام رسکوب هــا و وجــود  ــا ب ــد. ام تشــکیل دهن

ــار  ــه اینب فرقه هــا و ســکت ها شــواهدی هســت ک

خــود طبقــه کارگــر بــا رشــد کمــی و کیفیــش 

توانایــی یافتــه کــه کمونیســت ها را مــورد نوســازی 

قراردهــد و آنهــا را جــزوی از خــود ســازد. جنبــش 

ــارزه  ــی مب ــن ســال های طوالن ــران در ای کارگــری ای

توانایــی یافتــه خــود را بعنوان یک طبقــه در صحنه 

کلیــه طیف هــای  امــروز  بقبوالنــد و  اجتامعــی 

کمونیســتی و سوسیالیســتی بــه ایــن واقعیــت پــی 

ــد. هــزاران اعتصــاب و تظاهــرات در ســال،  برده ان

بیانیه هــای روزانــه در رســانه ها بنــام تشــکات 

کارگــری روی مســایل عمومــی اجتامعــی از اعــراض 

ــام  ــا اع ــه ت ــی گرفت ــاالن سیاس ــتگیری فع ــه دس ب

ــتگان  ــامن و بازنشس ــکات معل ــا تش ــتگی ب همبس

همــه نشــانی بــارز از ایــن تحــول تاریخــی در 

ــات  ــن واقعی ــاس ای ــت. براس ــری اس ــش کارگ جنب

اســت کــه وضــع خوبســت، بــد نیســت. لحظــه ای 

مقایســه کنیــد وضــع حاکمیــت رسمایــه – رژیمــی 

ــرف  ــه از ط ــه حلق ــه ب ــه حلق ــده ک ــت در مان اس

مــردم محــارصه شــده اســت. رژیمــی کــه در روی 

ــت  ــردم را داش ــت م ــتیبانی اکرثی ــش پش کار آمدن

ــت .  ــردم روبروس ــت م ــت اکرثی ــا مخالف ــروز ب ام

ــن  ــران از ملیت هــای که ــروز کمونیســت های ای ام

رسزمیــن پــر نعمــت و واقــع در منطقــه ای تقاطــع 

ــارزه  ــال مب ــد س ــش از ص ــه بی ــا تجرب ــا، ب متدن ه

ــته  ــر از گذش ــا درایت ت ــزان ب ــان و خی ــن، افت خونی

اصــول  اساســی ترین  بعنــوان  زیــر  نــکات  روی 

ــد: ــی کن ــی پافشــاری م کمونیســم علم

مبــارزه طبقاتــی در دوران کنونــی و در رشایــط 

جامعــه ایــران مبــارزه ایســت میــان طبقــه کارگــر و 

طبقــه رسمایــه دار. هرگونــه فعالیــت سیاســی بایــد 

در خدمــت ایــن مبــارزه تاریخــی کــه در روند آن به 

ــوان یــک طبقــه  ــورژوازی بعن حاکمیــت سیاســی ب

ــرد. کمونیســت های  ــرار گی ــه داده میشــود، ق خامت

از  سیاســی  قــدرت  بجایــی  جــا  پــی  در  ایــران 

ــت و  ــر نیس ــاح دیگ ــه جن ــه ب ــاح رسمای ــک جن ی

روش انتخــاب میــان بــد و بدتــر را مــردود و در 

خدمــت ادامــه ســلطه رسمایــه مــی دانــد. وظیفــه 

کمونیســت و کلیــه سوسیالیســت ها و منفــردان 

ــوان و  ــر ت ــا ه ــتند و ب ــه هس ــا ک ــر کج ــپ ه چ

امکانــی کــه دارنــد اینســت کــه بــه امر تشــکل یابی 

ــت  ــدن آن خدم ــران و رسارسی ش ــر ای ــه کارگ طبق

کننــد. در رونــد انجــام ایــن وظیفــه تاریخــی اســت 

کــه احــزاب و ســازمان های کمونیســتی موجــود بــا 

نفــی دیالکتیکــی خــود، بــر اســاس اصــول و برنامــه 

برخاســته از رشایــط مشــخص ایــران و تحلیــل شــده 

بــا اندیشــه های کادرهــای پــای در عمــل و در پیوند 

بــا جنبــش کارگــری، یکــی مــی شــوند و در پیونــد با 

جنبش هــای کــف کارخانه هــا، و مبــارزات خیابانــی 

ــری را  ــرو پرول ــزب پی ــاد ح ــرای ایج ــه را ب زمین

ــود  ــران از نب ــر ای ــه کارگ ــازند. طبق ــی س فراهــم م

یــک حــزب مســتقل و واحــد خــود رنــج مــی بــرد 

ــد. و رضر مــی بین

طبقــه کارگــر بــدون حــزب کمونیســت خــود، بدون 

حزبــی مســلح بــه تئــوری کمونیســم علمــی، بــدون 

داشــن برنامــه ای برخاســته از رشایــط مشــخص 

جامعــه ایــران، بــدون کادرهایــی از خــود و در 

ــد. ــد ش ــروز نخواه ــا پی ــا توده ه ــرده ب ــد ف پیون

سوسیالیســم تنهــا راه حــل درســت در اوضــاع 

کنونــی اســت 

بــه پیــش در راه گســرش جنبــش کارگــری، بــه پیــش 

ــری  ــر کارگ ــم بیش ــکل های بازه ــاد تش در راه ایج

بهــر شــکل طبــق رشایــط محلــی، بــه پیــش در راه 

ــری! ــردن تشــکل های کارگ اتحــاد و رسارسی ک

بــه پیــش در راه تقویــت آلرناتیــو کارگــری در برابــر 

آلرناتیوهــای بورژوازی

بــه پیــش در راه ایجــاد حــزب کمونیســت متحــد و 

جــزوی از طبقــه کارگــر شــده. 

محسن رضوانی



رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
صفحه5

6 
حه

صف
در 

یه 
 بق

جنگ و نیروی.... بقیه از صفحه 1

ــی  ــت های غرب ــای امپریالیس ــی در دیدگاه ه عظیم

نســبت بــه پناهنــدگان اوکرائینــی و آســیائی و 

آفریقائــی وجــود دارد. در حقیقــت ایــن پناهنــدگان 

حقــوق  از  بخشــی  از  کــه  هســتند  اوکرائینــی 

بین املللــی پناهنــدگان برخــوردار شــدند. امــا دیگــر 

پناهندگانــی کــه از جنــگ در کشــورهای خــود فــرار 

ــر  ــا زی ــا در اردوگاه هــا در چادره ــد ماهه ــرده ان ک

باران هــای ســیل آســا تــا گرماهــای جهنمــی مجبــور 

هســتند مباننــد؛ مــورد تحقیــر، تجــاوز و ســوء 

اســتفاده های گوناگــون پلیــس کشــورهای اروپائــی 

تنهــا  نــه  پناهندگــی  حقــوق  از  بگیرنــد؛  قــرار 

ــورد شــلیک  ــا بارهــا م برخــوردار نشــده بلکــه آنه

مســتقیم قــرار گرفتــه و یــا بــه غــرق شــدن در 

ــه هاکــت  دریاهــا دچــار شــدند و هــزاران نفــر ب

رســیدند. کشــورهایی کــه پناهنــدگان اوکرائینــی 

را بــدون هیــچ قیــد و رشطــی پذیرائــی کردنــد، 

حــارض بــه رســیدگی بــه پرونده هــای چندیــن ســاله 

ــن برخــورد  ــدگان دیگــر کشــورها نشــدند. ای پناهن

ــا  ــه زمینه ه ــه ( در هم ــتاندارد دوگان ــه ) اس دوگان

از جملــه پناهندگــی بــه چــه نتایجــی مــی انجامــد.

هامنطــور کــه مــی دانیــم اخیــراً کشــورهای غربی و 

بویــژه بعــد از رشوع جنــگ اوکرائیــن ســعی کردنــد 

کــه “متحــدا” بــا آمریــکا موضوعــی تهاجمــی علیــه 

کشــورهای مخالــف خــود در پیــش بگیرنــد. در 

ــدید  ــم ش ــری از تحری ــره گی ــا به ــا ب ــت آنه حقیق

اقتصــادی برخــی کشــورها از جملــه روســیه، ایــران، 

ســودان، زیمبابــوه و..... جنــگ اقتصــادی را بــا 

روســیه بــه مثابــه یکــی از کشــورهای پرقــدرت 

رشوع  دارد  بین املللــی  ابعــاد  کــه  اقتصــادی 

کرده انــد. رسگــرم کــردن روســیه در جنــگ اوکرائیــن 

ــی  ــتی م ــورهای امپریالیس ــه کش ــکان را ب ــن ام ای

دهــد کــه بــدون مانــع سیاســت جهــان تــک قطبــی 

را جلــو برنــد. و در مرحلــه دوم چیــن را بــا رکــود 

ــادی و  ــرح اقتص ــن ط ــد. ای ــه کنن ــادی مواج اقتص

ــود؛  ــو می ش ــاره اش گفتگ ــا درب ــه مدته ــی ک سیاس

امــروز روی میــز برنامــه ریــزان غــرب اســت. ایــن 

ــد درگیری هــای شــدید نظامــی،  ــد جــدا از رون رون

در  جاسوســی  و  توطئه هــا  نیابتــی،  جنگ هــای 

ــه  ــی ب ــادی و مال ــم اقتص ــای معظ ــطح رشکت ه س

لحــاظ انســانی باعــث آوارگــی بازهــم بیشــر مــردم 

کشــورهای تحــت ســلطه و پیرامونــی خواهــد شــد. 

ــی معمــوال  ــدان دور؛ آوارگ ــه چن در گذشــته های ن

ناشــی از جنــگ بوجــود مــی آمــد. امــا اینــک کــه 

ــت،  ــده اس ــی ش ــر بین امللل ــه بیش ــر چ ــاد ه اقتص

ــه  ــر ب ــتی بیش ــورهای امپریالیس ــه داری کش رسمای

نیــروی کار ارزان احتیــاج داشــته و عمدتــا آنــرا 

از طریــق سیســتم پناهندگــی تهیــه مــی کننــد. 

سیاســت فــوق دو تاثیــر همزمــان را از خــود بجــای 

مــی گــذارد؛ واحدهــای تولیــدی کــه طبقــه کارگــر 

ــن  ــد را از بی ــی کن ــکل در آن کار م ــورت متش بص

بــرده و جامعــه را تابــع تولیــدات رسمایه هــای 

بــزرگ بین املللــی کــرده و نیــروی متشــکل کارگــری 

را از هــم پاشــیده و کارگــران را از محیــط کار و 

اجتامعــی خــود جــدا کــرده و در محیطــی جدیــد، 

ــی  ــای خدمات ــده در کاره ــور عم ــروی کار را بط نی

و رشکت هــای کوچــک بــکار مــی گــامرد. قبــا 

تحــت  کــه  کاری  نیــروی  رسمایــه داری  بــرای 

ــی  ــر م ــده پذی ــور پناهن ــده وارد کش ــوان پناهن عن

شــد؛ ســطح ســواد و تخصــص معیــار اصلــی بــرای 

پذیــرش نیــروی کار نبــود. ولــی بــا رشــد تکنولــوژی 

و آی تــی؛ تخصــص و ســطح ســواد متوســط بــه بــاال 

ــرش  ــه شــدن برخــی دیگــر از معیارهــا پذی و اضاف

نیــروی کار را ســخت کــرده اســت بویــژه کــه برخــی 

ــار بحــران  ــر خــود دچ ــده پذی از کشــورهای پناهن

اقتصــادی هســتند. در عیــن حــال ســخت تر کــردن 

ــروی  ــر را از نی ــورهای فقی ــی کش ــط پناهندگ رشای

متخصــص خالــی کــرده و اجــازه رشــد اقتصــادی بــه 

ــروی  ــه نی ــل ک ــن دلی ــه ای ــا منــی دهــد آنهــم ب آنه

ــروی  ــای نی ــوال از فیلره ــص معم ــر متخص کار غی

کار بــرای گرفــن حــق پناهندگــی بســیار ســخت تر 

گــذر مــی کننــد.

اوکرائیــن در زمــان اتحــاد شــوروی یکــی از مراکــز 

اصلــی صنعتــی و دانشــگاهی بــود. بــه همیــن 

دلیــل از نیــروی کار بــا ســطح بــاالی دانــش بــه روز 

شــده برخــوردار اســت. موقعیــت جنــگ موهبتــی 

بــود کــه کشــورهای غربــی ایــن نیــروی کار آمــاده 

ــده و  ــوان پناهن ــت عن ــی تح ــل ول ــامل می ــا ک را ب

ــد.  ــه کمک هــای انســان دوســتانه؛ بپذیرن صــد البت

آمــاده ای  ســیب های  ماننــد  پناهنــدگان  ایــن 

ــد. ــن مــی افتن ــوه چی ــه در دامــن می هســتند ک

ــه  ــه س ــت ک ــوان دریاف ــی ت ــاال م ــات ب ــا توضیح ب

دلیــل عمــده در پذیــرش پناهنــدگان اوکرائینــی بــه 

صــورت کامــا نابرابــر بــا دیگــر پناهنــدگان وجــود 

ــه  ــن ب ــات سیاســی اوکرائی دارد. اول کشــاندن متای

ســوی غــرب، دوم وجــود پناهنــدگان متخصــص 

ــفید  ــت س ــتی بعل ــاً، نژادپرس ــرو نهایت ــیار بیش بس

ــودن آنهــا. ب

البتــه جایگزیــن و مســتقر کــردن چنــد میلیــون نفر 

در اروپــا بصــورت همزمــان بــدون توافــق و برنامــه 

ــی  ــات رفاه ــا امکان ــت ب ــی توانس ــی من ــزی قبل ری

ــرد. امــا طولــی نخواهــد کشــید  ــاال؛ صــورت بپذی ب

اوکرائینــی خواهنــد  پناهنــدگان  اول  نســل  کــه 

فهمیــد کــه “علــی آبــاد هــم شــهر نیســت” و 

ــگ اســت.  ــن رن ــا روی همی آســامن هــر ج

آنهــا بــزودی بــا ایــن واقعیــت روبــرو خواهنــد شــد 

کــه در کشــورهای جدیدشــان قوانیــن نابرابــری 

در حــق شــان روا می شــود؛ از دســتمزد کمــری 

برخــوردار هســتند، بطــور دائــم بایســتی بــه دنبــال 

ــا  ــه آنه ــد ک ــی کن ــعی م ــا س ــد؛ کارفرم کار بگردن

ــا  ــان را ب ــت تر و دستمزدهایش ــای پس ــه کاره را ب

پول هــای ســیاه پرداخــت مــی کنــد؛ قــادر بــه 

ــه در تبلیغــات  ــی ک ــده آل و رویائ زندگــی مــدل ای

ــتند. دارای  ــد؛ نیس ــان میدهن ــی نش ــای غرب مدیاه

ــد؛ از  ــد ش ــری خواهن ــی بیش ــای خانوادگ بحران ه

ــه هســتند  ــد بصــورت وســیعی بیگان ــه جدی جامع

و پذیرش شــان بــه عنــوان شــهروند جامعــه جدیــد 

ــود. ــک پاســپورت نخواهــد ب ــط ی فق

ــت  ــر اس ــا به ــان ی ــدگان جه ــت پناهن ــا وضعی  ام

ــه  ــگ رسد ب ــان جن ــروی کار ارزان از زم ــم نی بگوئی

ــوان  ــه عن ــده ب ــی از پناهن ــره کش ــنت به ــک س ی

بــر  عــاوه  خــود  کشــور  در  ارزان  کار  نیــروی 

اســتفاده از کارگــران کشــورهای پیرامونــی؛ تبدیــل 

یعنــی  کار  نیــروی  شــدن  ســیال  اســت.  شــده 

ــی  ــکان خال ــی ام ــیع جهان ــاد وس ــران؛ در ابع کارگ

ــروی متخصــص و ماهــر را از کشــورهای  ــردن نی ک

فقیــر بــه ســوی کشــورهای ثرومتنــد ســهل الوصــول 

کــرده و بــا ایــن کار اقتصــاد کشــورها را بــه ویرانــی 

و وابســتگی کامــل مــی کشــاند. گذشــته از آن 

پرتــاب بخشــی از نیــروی طبقــه کارگــر از محــل کار 

و زندگــی؛ قــدرت طبقــه کارگــر در ســازماندهی را 

کاهــش داده و اجــازه منــی دهــد کــه چالش هــای 

ــان  ــع جری ــی آن در جوام ــورت طبیع ــی بص طبقات

ــد.  بیاب

آخریــن آمارهــای جهــان تعــداد پناهنــدگان جهــان 

را ۸۴ میلیــون نفــر اعــام کــرده اســت کــه بــا 

ــداد  ــت. تع ــاوت اس ــیار متف ــی بس ــای واقع آماره

ــد  ــطح رش ــت و س ــداد جمعی ــاس تع ــر اس ــا ب آنه

ــا هــم  اقتصــادی و ثبــات سیاســی متغیــر اســت. ب

ــا  ــه آمــار پناهنــدگان جهــان بیاندازیــم ت نگاهــی ب

ابعــاد فاجعــه نیــروی کار ســیال کارگــری جهــان را 

ــم ــر دریابی به

تعــداد پناهنــدگان جهــان قبــل از جنــگ اوکرائیــن 

بــر طبــق آمــار ســازمان ملــل ســال ۲0۲0 میــادی 

۸0 میلیــون نفــر بــود. در آن ســال چندیــن بــار در 

ــدی و  ــوزی عم ــش س ــدگان آت ــای پناهن اردوگاه ه

غیــر عمــدی اتفــاق افتــاد کــه بــه مــرگ دههــا تــن 

منجــر شــد.

* ایــن تعــداد در ده ســال گذشــته ۱۴ میلیــون نفــر 

افزایــش را نشــان مــی دهــد آنهــم در رشایطــی کــه 

ــا مســتقر شــدن  ــدگان ب ســالیانه بســیاری از پناهن

در کشــورهای جدیــد از تعدادشــان بایــد کــم مــی 
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به مناسبت پیروزی بر فاشیسم 

بــه  را  پیــام اش  عاشــقانه ترین  نــرودا  وپابلــو 

کــرد: تقدیــم  اســتالینگراد 

بوی دریای پر تالطم را برایم نگهدار

و تفنگی

و تیغۀ گاوآهنی.

همه را با من به خاک بسپار

با خوشه ای رسخ از گندم زار،

تا همه بدانند

بی هیچ شبه ای

که با عشق تو جان دادم و تو عاشقم بودی

هر چند در آغوشت نجنگیدم

ــه  ــاب کــردم ب ــام را پرت ــره ف ــن نارنجــک تی ــا ای ام

ــو افتخــار ت

این عاشقانه را

بگذاریــد قبــل از پرداخــن بــه نقــش تاریخــی 

ــه در آن  ــه آنچ ــاره ای ب ــتالینگراد اش ــت اس مقاوم

ــا  ــه ت ــن هفدهــم ژوئی ــا بی ــبانه روز ت دویســت ش

دوم فوریــه اتفــاق افتــاد اشــاره ای کنیــم:

اتحــاد جامهیــر  شــهروند  میلیــون  یــک  بــاالی 

ایــن  در  را  خــود  جــان  سوسیالیســتی  شــوروی 

ــد ــی از دســت دادن ــی در پ ــای پ ــا در نرده روزه

وســعت میــدان جنــگ بــه صــد هــزار کیلومــر 

ــون  ــش از دو میلی ــی بی ــید٬ در زمان های ــع رس مرب

نفــر بــا دوهــزار تانــک، بیــش از دوهــزار هواپیــام 

تــا ۲6 هــزار ســاح ســنگین و ســبک از هــر طــرف 

ــت داشــتند. ــرد رشک در ن

در اطــراف اســتالینگراد شــوروی ها پنــج ارتــش 

دشــمن را شکســت دادنــد- دو ارتــش مجهــز آملــان، 

ــا.  ــی و یــک ارتــش ایتالی دو ارتــش رومان

ــدت  ــدت و ش ــول م ــر ط ــتالینگراد از نظ ــرد اس ن

ــی  ــزات نظام ــراد و تجهی ــداد اف ــر تع ــرد، از نظ ن

از متــام نردهــای  رشکــت کننــده، در آن زمــان 

بــه  توجــه  بــا  گرفــت.  پیشــی  جهــان  تاریــخ 

نتایــج، ایــن نــرد نیــز از متــام نردهــای قبلــی 

ــش  ــت بی ــی فاشیس ــای آملان ــت. نیروه ــی گرف پیش

ــداد  ــن تع ــر و همچنی ــاز و اف ــزار رسب از ۸00 ه

زیــادی تجهیــزات نظامــی، ســاح و تجهیــزات، 

دادنــد. دســت  از  را  اســیر  زخمــی،   کشــته، 

در طــول نــرد اســتالینگراد، ۱۴ خلبــان نظامــی 

شــاهکار جاودانــه کاپیتــان نیکــوالی گاســتلو و 

ــامی  ــا هواپی ــه آنه ــد هم ــرار کردن ــه اش را تک خدم

ســوزان خــود را بــه انباشــته تجهیــزات دشــمن 

ــود  ــته ب ــتی توانس ــوروی سوسیالیس ــتادند. ش فرس

قهرمانانــی را تربیــت کنــد کــه متــام و کــامل خــود 

ــه  ــاوزات جنایتکاران ــن تج ــم شکس ــرای در ه را ب

رسمایــه داری فاشیســتی کــه از هــامن روز اســتقرار 

ــا آن  ــمنی ب ــه دش ــی ب ــی پرولتاریای ــدرت سیاس ق

برخاســته بودنــد، فــدا کننــد. قهرمانــان اســتالینگراد 

حاکــامن  اینکــه  بــا  نشــده اند  فرامــوش  هرگــز 

ــتالینگراد  ــام اس ــتالین ن ــرگ اس ــد از م ــه بع نوکیس

را بــه ولگاگــراد عــوض کردنــد امــا هنــوز مــردم از 

ــد. ــی برن ــام م ــتالینگراد ن اس

ــده در  ــام ش ــان انج ــای درخش ــر فداکاری ه بخاط

ــر  ــاز و اف ــه ۱۲0 رسب ــتالینگراد، ب ــرد اس ــول ن ط

عنــوان قهرمــان اتحــاد جامهیــر شــوروی اعطــا 

شــد، بیــش از ۷۵0 هــزار نفــر مــدال "بــرای دفــاع 

 ۲۲ در  کــه  کردنــد  دریافــت  را  اســتالینگراد"  از 

ــی  ــنل نظام ــر دو پرس ــه ه ــامر ۱۹۴۲ )از جمل دس

و غیــر نظامــی( شــهر اســتالینگراد در ۱ مــی ۱۹۴۵ 

عنــوان افتخــاری شــهر قهرمــان را دریافــت کردند و 

در میــدان جــان باختــگان درختــی )صنوبــر( وجــود 

دارد کــه تنهــا درختــی بــود کــه توانســت در بخــش 

مرکــزی شــهر زنــده مبانــد. ایــن یــک بنــای تاریخــی، 

ــرد اســتالینگراد اســت ــده ن شــاهد زن

انقــاب  ادامــه  اســتالینگراد  نــرد  پیــروزی  امــا 

ــه؛  ــارزه تاریخــی دو طبق ــر اســت و نتیجــه مب اکت

ــی و دو  ــه دار جهان ــه رسمای ــر و طبق ــه کارگ طبق

سوسیالیســم  و  داری  رسمایــه  اجتامعــی  نظــام 

کلیــه  ادامــه حملــه   اســتالینگراد  نــرد  اســت. 

ارتش هــای رسمایــه داری اروپاســت کــه پــس از 

روس هــای  پشــتیبانی  بــه  بلشــویک ها  پیــروزی 

ســفید برخاســتند امــا شکســت خوردنــد و مجبــور 

شــدند موقتــا تــن بــه اســتقرار یــک قــدرت سیاســی 

بلشــویکی بدهنــد. امــا رسمایــه داری انحصــاری 

ــه  ــتیاق ب ــا اش ــه تنه ــون ن ــده اکن ــتی ش امپریالیس

ــه  ــری داهیان ــه گی ــق نتیج ــه طب ــرش دارد بلک گس

ــی دارد. در  ــی و ابرقدرت ــه رسکردگ ــش ب ــن گرای لنی

مراکز قدرت امپریالیســم انگلیس و دو امپریالیســم 

تــازه رشــد کــرده در اواخــر قــرن نــوزده آمریــکا و 

آملــان مبــارزه شــدیدی بــرای رسکردگــی بوجــود مــی 

آیــد. هــر ســه اینهــا روی یــک نکتــه توافــق دارنــد 

تجزیــه امپراتــوری روســیه. هــر ســه آنهــا براســاس 

ــدرت  ــی ق ــی گرائ تحلیل هــای ژئوپلیتیکــی )جغراف

ــد کــه هــر قدرتــی کــه  ــده ان ــن عقی سیاســی( برای

روســیه را داشــته باشــد آقــای جهــان مــی شــود و 

جهــان را مــی توانــد بخوبــی اداره منایــد. جهانبینــی 

و سیاســت ژئوپلیتیکــی کــه تــا امــروز در راس 

ــراردارد و  سیاســت های کشــورهای امپریالیســتی ق

ــوب  ــد در چارچ ــن را بای ــروز در اوکرائی ــگ ام جن

ــرارداد. ــی ق ــورد بررس ــه م ــن نظری همی

بحــران  پدیــده  یــک  نازیســم  و  فاشیســم   

بــرای  اســت  سیاســتی  و  اســت  رسمایــه داری 

گســرش قــدرت سیاســی در رسارس جهــان و رســیدن 

ــس  ــکا و انگلی ــت ها آمری ــی امپریالیس ــه رسکردگ ب

ــری در  ــان هیتل ــش از آمل ــگ دوم بی ــس از جن از پ

شــد. 

*رسمایــه داری بــرای مقابلــه بــا بحــران و جلوگیــری 

از افــت درصــد ســود؛ احتیــاج بــه کاهــش نیــروی 

ــوژی و  ــا بهــره گیــری از تکنول کار ارزان و جــوان ب

ــروی کار  ــوژی و نی کاهــش دســتمزدها دارد. تکنول

ســیال و ارزان بــه عنــوان پناهنــدگان جهــان بــه هــر 

ــت و  ــر رقاب ــه داری در ام ــاج رسمای ــن احتی دوی ای

بحــران جــواب داده اســت. 

ــیر  ــه داری س ــای رسمای ــی آمده ــی از پ ــررو یک به

ــی  ــورهای پیرامون ــروی کار ارزان از کش ــی نی حرکت

بــه ســوی کشــورهای مروپُــل رسمایــه داری اســت. 

برعکــس کســانی کــه رشــد جمعیــت را مانعــی 

بــرای رشــد جوامــع و آلودگــی محیــط زیســت مــی 

داننــد؛ رسمایــه داری امپریالیســتی بــدون توجــه بــه 

ــدون  ــت ب ــط زیس ــی محی ــه آلودگ ــع از جمل موان

ــروی کار و  ــه رشــد نی ــت ک ــه رشــد جمعی ــه ب وقف

تجمــع رسمایــه را بــه دنبــال مــی آورد )فقیــر شــدن 

ــود را  ــاخص های س ــا ش ــی ب ــچ مغایرت ــه هی جامع

نشــان منــی دهــد( ادامــه مــی دهــد. اینــک جنــگ 

اوکرائیــن بخشــی از طبقــه کارگــر جهــان همچــون 

ــی  ــوب و آوارگ ــار رسک ــتان را دچ ــراق و افغانس ع

کــرده اســت. آوارگــی و درهــم شکســته شــدن 

ــه  ــا حمل ــوان گفــت ب جامعــه اوکرائیــن کــه مــی ت

نازیســت ها بــه اتحادیه هــای کارگــری و کشــن 

دههــا نفــر و ممنوعیــت حــزب کمونیســت در 

ــر  ــدان رشوع شــد؛ باعــث بدت ۲0۱۴ و حــوادث می

شــدن مبــارزات طبقــه کارگــر شــده اســت. از یــک 

ســو جامعــه ای در حــال جنــگ و ویرانی هــای 

ــتی؛  ــی فاشیس ــر حکومت ــوی دیگ ــرده و از س گس

بــدون راه حــل بــرون رفــت. جامعــه اوکرائیــن 

یکــی از مشــکاتی را کــه بعــد از جنــگ در پیــش 

پــای خــود دارد، بازگشــت پناهنــدگان بــه کشــور و 

ــزاب  ــه اح ــری از جمل ــازمان های کارگ ــازی س بازس

ــت  ــدون تقوی و اتحادیه هــای کارگــری آن اســت. ب

حضــور پرقــدرت جنبــش کارگــری در جهــان کنونــی 

هیچگونــه تحولــی حتــی بــا بزرگریــن فداکاری های 

توده هــا، لزومــا نــه مرقــی و نــه منجــر بــه رهایــی 

ــد. ــتثامرخواهد ش ــتم و اس ــت از س بری

ــق  ــل تحق ــم قاب ــا در سوسیالیس ــه تنه ــن وظیف  ای

ــود. ــد ب خواه

مهران پیامی 

۱۴0۱ ه.ش
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زنده باد سوسیالیسم

رسارس دنیــا جنایــت کرده انــد امــا همچنــان افــکار 

عمومــی جهــان را بســوی پــل پت و اســتالین ســوق 

داده انــد همچنــان کــه امــروز در اوکرائیــن خــود را 

ــد و  ــوه میدهن ــن جل ــردم اوکرائی ــات م ــته نج فرش

بــرای تجزیــه روســیه پوتیــن را بــه یــک پــول ســیاه 

ــد.  ــل مــی کنن تبدی

ســال ۲00۹- از  ســاختاری رسمایــه داری  بحــران 

ــی  ــت افراط ــت راس ــه سیاس ــارات را ب ۲00۸ انحص

ســوق داده اســت نئوفاشیســم قــدم بــه قــدم جــای 

ــاع  ــن اوض ــر ای ــرد. در براب ــی گی نئولیرالیســم را م

ــق  ــد سیاســت های امــروزی و طب ــه بای ــر یافت تغیی

ــه  ــت. تجرب ــی ریخ ــی را پ ــخص کنون ــاع مش اوض

نشــان میدهــد رشکــت در سیاســت های عینــی 

ــا و زد  ــای آنه ــوک بندی ه ــتی، بل ــان امپریالیس جه

و بندهــای غیــر اصولــی در آخریــن تحلیــل بــه 

رضر امــر انقــاب و طبقــه کارگــر متــام شــده اســت. 

ــر  ــکاف ه ــان، ش ــه داری در رسارس جه ــد رسمای رش

روز بیشــر بیــن مشــتی کوچــک صاحبــان رسمایــه 

و توده هــای وســیع مــردم جهــان و بحــران عمومــی 

ــودی  ــه ناب ــه لب ــت را ب ــه بری ــت ک ــط زیس محی

کشــانده اســت رشایــط مــادی و عینــی را بــرای 

ــری و انقــاب سوسیالیســتی هرچــه  ــو کارگ آلرناتی

بیشــر فراهــم ســاخته اســت. تنهــا یــک را ه، یــک 

طبقــه، یــک جهانبینــی مــی توانــد بریــت را 

ــم.  ــر، سوسیالیس ــه کارگ ــد: طبق ــات ده نج

وفا جاسمی

امپریالیسم و جنگ در قرن بیستم

مقالــه ای از رنجــر شــامره ۱۱ بــه قلــم رفیــق علــی 

صادقــی) کاک ابراهیــم ( ۱۳۸۴

قــرن بیســتم بــا دو جنــگ بــزرگ جهانــی و دههــا 

ــه  ــا؛ ک ــی و کودت ــاوز نظام ــه ای، تج ــگ منطق جن

ــر  ــون نف ــا میلی ــدن صده ــول ش ــته و معل ــه کش ب

انجامیــد نشــان داد کــه امپریالیســم در جنــگ زاده 

شــده و انحصــارات بــزرگ و رسمایــه مالــی رقابــت 

گــر و هژمونــی طلــب؛ بــدون جنــگ افــروزی قــادر 

ــند.  ــی باش ــان من ــر جه ــود ب ــلطه خ ــظ س ــه حف ب

جنــگ  شــکل  دو  در  امپریالیســتی  جنگ هــای 

ــته  ــرن گذش ــخ ق ــارس تاری ــگ رسد؛ رست ــرم و جن گ

را رقــم زدنــد. گرچــه دو جنــگ جهانــی اول و دوم 

دســت آوردهایی بــرای انحصــارات مالــی آمریــکا در 

رقابــت بــا انگلســتان و آملــان؛ در اعــامل هژمونــی 

بــر جهــان بــه همــراه داشــت و امپریالیســم آمریــکا 

را در موضــع رهــری جهــان امپریالیســتی قــرار داد؛ 

ــن  ــده ای ــن بازن ــه بزرگری ــی رسمای ــا نظــام جهان ام

ــد: از ویرانه هــای  ــی گردی ــل نهائ جنگ هــا در تحلی

جنــگ جهانــی اول گل رسخ انقــاب اکتــر روســیه 

روئیــد کــه مبــّر آغــاز رهائــی بــر از زیــر یــوغ 

نظــام رسمایــه داری بــود و بــا پایــان جنــگ جهانــی 

بــه دســت  نازیســم  تنهــا فاشیســم و  نــه  دوم 

ــوب  ــان منک ــران و زحمتکش ــای رسخ کارگ ارتش ه

گردیدنــد، بلکــه از زیــر آوارهــای ایــن جنــگ؛ 

جنبش هــای  اوجگیــری  و  سوسیالیســتی  اردوگاه 

ــلطه گری  ــد س ــتعامر و ض ــد اس ــش ض ــی بخ رهائ

بدیــن  امپریالیســم رسبــرآورده و مــردم جهــان 

ــوغ  ــب گام دیگــری در جــاده رهايی شــان از ی ترتی

ــی  ــتم های اجتامع ــواع س ــتعامر و ان ــتثامر و اس اس

ــتند.  برداش

در رشایــط ضعــف مقابلــه بــا جهــان انقابــی، 

امپریالیســم  رسکردگــی  بــه  امپریالیســت ها 

آمریــکا ترفنــد جنــگ رسد را پیــش کشــیدند تــا 

ــک  ــلیحاتی از ی ــادی و تس ــت اقتص ــق رقاب از طری

اردوگاه  علیــه  سیاســی   – ایدئولوژیــک  و  ســو 

ــب  ــوذ و تخری ــر و نف ــوی دیگ ــتی از س سوسیالیس

ایــن دژ ضــد رسمایــه داری از درون؛ بتواننــد رقیــب 

انقابــی خــود را بــه زانــو درآورنــد. ضمــن ایــن کــه 

ــرو  ــی روب ــر خطرناک ــای کم ــا رقب ــه ب ــی ک در جائ

بودنــد بــا جنــگ گــرم بــه رسکــوب آنهــا بپردازنــد.

امپریالیســم در ایــن جنــگ پیــروز شــد و توانســت 

ــاند؛  ــم بپاش ــم را از ه ــا اردوگاه سوسیالیس ــه تنه ن

بلکــه کشــورهای تــازه بــه اســتقال رســیده را 

مجــددا زیــر مهمیــز رسمایــه انحصــاری جهانــی 

ــرا  ــک؛ ظاه ــرن بیســت و ی ــتانه ق بکشــاند. در آس

جهــان امپریالیســتی رقیبــی نداشــت. امــا ابرقــدرت 

جهانــی دیگــر کــه اردوی عظیــم کار و زحمــت 

جهانــی بــود کــه در قــرن بیســتم درس فراوانــی از 

مبارزاتــش گرفتــه بــود؛ بــه مثابــه رقیــب خطرنــاک 

نظــام جهانــی رسمایــه پــا پیــش گذاشــت؛ هــر 

چنــد کــه هنــوز ســازمان یافتــه و صاحــب رهــری 

ــود. ــی اش نب ــز جهان ــکل و متمرک ــی متش انقاب

ــرای  ــکا ب ــتی و در راس آن آمری ــی امپریالیس جهان

کشــاندن بــی قیــد و رشط متامــی کشــورهای جهــان 

بــه زیــر قیمومیــت رسمایــه رشــد یافتــه فراملــی و 

ــش  ــتی را پی ــازار آزاد نئولیرالیس ــده؛ ب ــی ش جهان

کشــید تــا مرزهــای کشــورهای کوچــک را بــه روی 

ــد و آقــای  ــاز کن ــه و کاالهــای خــود کامــا ب رسمای

ــطح  ــور در س ــن منظ ــردد. بدی ــان گ ــازع جه بامن

بــه تبلیغــات وســیعی زد:  ایدئولوژیــک دســت 

رسمایــه داری پایــان تاریــخ قلمــداد شــد. فیلســوفان 

زیــرآب  تــا  شــدند  کارزار  وارد  مــدرن  پســت 

از  برهــه ای  هــر  در  را  واحــد  نســبی  حقیقــت 

زمــان بــا حقیقــت نســبی بینهایــت و لــذا اصالــت 

بخشــیدن بــه هــر پراتیکــی؛ مخــدوش کــرده و بــه 

نفــی دســت آوردهای تئوریــک علمــی پرولتاریــا 

ــد.  بپردازن

مطلــق  نفــی  و  کمونیســتی  ضــد  کتاب هــای 

زرادخانه هــای  از  سوسیالیســم  دســت آوردهای 

کتابفروشــی ها  قفســه  امپریالیســم؛  تبلیغاتــی 

و کتابخانه هــای موجــود را پــر کردنــد. رهــران 

ــه  ــواع تهمت هــای رذیان ــا مــورد ان ــزرگ پرولتاری ب

قــرار گرفتنــد. ایجــاد اغتشــاش و تشــتت فکــری و 

ــه  ــان رسمای ــزان جه ــت ری ــدف سیاس ــازمانی ه س

بــود. آنــگاه پــاپ کــه مظهــر ارتجــاع جهانــی اســت 

ســوار بــر ارابــه شیشــه ای ضــد گلوله اش چهارگوشــه 

دنیــا را درنوردیــد و مدعــی شــد کــه قــرن بیســت 

ــد و  ــد ش ــیحیت خواه ــروی مس ــرن پی ــک؛ ق و ی

بــه کمــک آن جنبــش کارگــری لهســتان بــه رهــری 

فرومایــه ای چــون لــخ والســا بــه گنــداب زانــو زدن 

ــه؛ کشــیده شــد. ــان رسمای ــر فرم در براب

هرجــا مقاومتــی در برابــر پیــروی جهانــی رسمایــه 

بــروز می کــرد؛ مــی بایســتی رسکــوب مــی شــد تــا 

ــق  ــه متحق ــت رسمای ــودن حاکمی ــدی ب ــای اب روی

ــر ظلــم و  شــود امــا از آنجــا کــه مقاومــت در براب

ســتم رسمایــه هرگــز قطــع منــی شــود و در رشایطــی 

وجــود  خطرناکــی  متشــکل  رقیــب  دیگــر  کــه 

نداشــت از زرادخانــه ایدئولوژیــک امپریالیســم؛ 

جنــگ متدن هــا، جنــگ علیــه تروریســم، جنــگ 

ــه  ــل ترهــات ب ــن قبی ــه اســام سیاســی و از ای علی

ــدند  ــی ش ــع رسپوش ــه در واق ــد ک ــرون داده ش بی

بــرای توجیــه جنــگ گــرم و در ظاهــر ادامــه جنــگ 

رسد در قــرن بیســت و یــک بــرای درهــم شکســن 

مقاومــت جهــان گرســنه و تحــت اســتثامر و ســتم 

و ادامــه بــه تجــاوز افســار گســیخته بــه ثروت هــا 

و اســتثامر نیــروی کار ارزان چنــد میلیــاردی مــردم 

ایــن جهــان.

و  رسمایه هــا  بیشــر  هرچــه  ادغــام  علیرغــم 

جهانــی شــدن بیشــر آن؛ امــا رقابــت انحصــارات و 

ــم  ــه امپریالیس ــی ک ــه در رشایط ــای رسمای قطب ه

بیــش  سیاســی  و  اقتصــادی  حیطــه  در  آمریــکا 

ــود؛  ــاده ب ــام افت ــزل مق ــیب تن ــه رساش ــش ب از پی

لحظــه ای قطــع نشــد. امپریالیســم آمریــکا از یــک 

ســو دیوانــه وار بــرای حفــظ موقعیــت برتــر خــود 

ــان  ــارس جه ــرده و رست ــاش ک ــه؛ ت ــان رسمای در جه

را بــه آشــوب کشــانده اســت و از ســوی دیگــر 

ــن  ــرای نشس ــد ب ــای متح ــزرگ اروپ ــارات ب انحص

بــر جــای آمریــکا منتظــر فرصــت هســتند و رقبــای 

جدیــد تــازه نفــس دیگــری هــم از آســیا بــا عجلــه 

رسبلنــد کــرده و مــی کوشــند تــا هژمونــی جهانــی 

آمریــکا را بــه چالــش فــرا خواننــد. لــذا خطــر 

جنــگ گــرم در ســطح جهانــی هنــوز بــه قــوت متــام 

ــت. ــود اس موج

بعــد از حادثــه ۱۱ ســپتامر ۲00۱ در آمریــکا؛ بــوش 

بــه کــرات رضورت جنــگ علیــه تروریســم را هیــچ 
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برای انقالب کردن باید به تئوری انقالبی مسلح بود

ــرح  ــت؛ مط ــور نیس ــرای آن متص ــرزی ب حــد و م

ســاخت. دونالــد رامســفلد وزیــر دفــاع جنــگ 

ــی  ــوپ مل ــه ۲006 در کل ــکا در ۳ فوری طلــب آمری

روزنامــه نــگاران در واشــنگن؛ بــا بــه عاریــت گرفن 

ســخن ژنــرال جــو بــی زیــد- فرمانــده نظامــی 

آمریــکا در خاورمیانــه – گفــت کــه آمریــکا جنــگ 

دراز مدتــی علیــه تروریســم دارد کــه ممکــن اســت 

دههــا ســال بــه طــول بکشــد. او ضمــن ایــن بیانــات 

هذیانــی؛ بــا بیرمــی متــام بــن الدن، هیتلــر و لنیــن 

را بــا هــم مقایســه کــرد و از آمریکائیــان خواســت 

ــد! ایــن ســخنان  کــه تحمل شــان را از دســت ندهن

بــا علنــی شــدن برنامــه بیســت ســاله پنتاگــون در 

مجلــه Quadrennial Defense Review دایــر بــر 

اینکــه آمریــکا کشــوری اســت کــه درگیــر مســئله ای 

ــود؛  شــده اســت کــه جنــگ دراز مــدت خواهــد ب

همزمــان شــد.

ــگ روی ســه  ــن جن ــروزی در ای ــرای پی رامســفلد ب

هــدف متمرکــز شــد: ۱– مامنعــت از دســتیابی 

 –  ۲ جمعــی؛  کشــتار  ســاح  بــه  تروریســت ها 

دفــاع از قــاره آمریــکا؛ ۳ – کمــک بــه متحدیــن در 

ــرور. ــوب ت رسک

بــرای تحقــق ایــن اهــداف او یکــی از وســایل 

مبــارزه را تاکیــد روی گــوش دادن مخفیانــه بــه 

گفتگوهــای تلفنــی در درون آمریــکا ذکــر کــرد. 

در صحبت هــای ایــن جنــگ طلــب صهیونیســم 

بــه  آمریــکا  امپریالیســم  هژمونیســتی  اهــداف 

ــه  ــد: ۱ – تحــت بهان ــده ان ــان ش ــنی بی طــور روش

مامنعــت از دســتیابی تروریســت ها بــه ســاح 

ــوری  ــچ کش ــد هی ــه بع ــن ب ــی؛ از ای ــتار جمع کش

در امــان از اتهامــات نئوکانهــا و تهدیــد بــه تجــاوز 

نخواهــد بــود. کافــی اســت منافــع امپریالیســم 

آمریــکا و صهیونیســم ایجــاب کنــد تــا کشــوری 

بــه بهانــه کمــک بــه تروریســت ها بــرای دســتیابی 

بــه ســاح کشــتار جمعــی مــورد تجــاوز مســلحانه 

ــواع  ــن منظــور سالهاســت کــه ان ــرد و بدی قــرار گی

دسیســه چینی هــا نظیــر بــراه انداخــن تــرور، 

مــورد  در  ادعــا  مذهبــی،  احساســات  تحریــک 

تــاش برخــی از کشــورها بــرای دســتیابی بــه ســاح 

هســته ای – کــه برتــری نظامــی امپریالیســم آمریــکا 

را بــه زیــر عامــت ســئوال مــی بــرد – صــورت مــی 

ــد. گیرن

۲ – بــا توجــه بــه محدود بــودن منابــع هیدروکربور 

ــتخراج آن؛  ــش اس ــان و کاه ــت جه ــخصا نف و مش

پیــدا منــودن منابــع انــرژی جایگزیــن نفــت از 

اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. انــرژی هســته ای 

– علیرغــم خطراتــی کــه بــرای ســامتی بــر دارد – 

تــا زمانــی کــه منبــع انــرژی ســاملی بدســت نیایــد؛ 

ــه  ــت ک ــرژی اس ــه ان ــرای تهی ــیله ب ــن وس موثرتری

ــب از  ــه مرات ــت از آن ب ــتفاده درس ــورت اس در ص

نفــت بــرای حفــظ محیــط زیســت ســامل تــر اســت. 

هــم اکنــون میــزان راکتورهــای تولیــد انــرژی دایــر 

در جهــان )اخبــار روز ســوئد ۲006/۱/۲( بــه قــرار 

زیرانــد: قــاره آمریــکا : ۱۲۸ راکتــور کــه ۱0۴ عــدد 

ــادا.  ــکا و ۱۸ عــدد در کان آن در آمری

در  عــدد   ۹۵ کــه  راکتــور   ۱۸6 اروپــا:  قــاره 

فرانســه،۳۱ عــدد در روســیه، ۲۳ عــدد در انگلیــس، 

۱۷ عــدد در آملــان، ۱۵ عــدد در اوکرایــن، ۱0 عــدد 

در ســوئد، ۹ عــدد در اســپانیا و ۷ عــدد در بلژیــک.

قــاره آســیا:  ۱00 راکتــور کــه ۵6 عــدد در ژاپــن، ۲0 

عــدد در کــره جنوبــی، ۱۵ عــدد در هندوســتان و ۹ 

عــدد در چیــن اســت. ) آمــار کــره شــاملی موجــود 

نیســت(.

قاره آفریقا: ۲ راکتور در آفریقای جنوبی. 

بدیــن ترتیــب بــا توجــه بــه اینکــه حداقــل ۲0 

حــال  در  مختلــف  کشــورهای  در  هــم  راکتــور 

ــن امــر نشــان مــی دهــد کــه  ســاختامن اســت؛ ای

داشــن انحصــار تولیــد مــواد الزم بــرای انــرژی امتــی 

ــت  ــه روز اهمی ــان روز ب ــر جه ــی ب ــرای حکمران ب

ــد.  ــی کن ــدا م ــری پی بیش

۳ – دفــاع از قــاره آمریــکا بــه معنــای تــاش بــرای 

حفــظ حیــات خلــوت )آمریــکای التیــن( اســت 

تــا کشــورهایی نظیــر کوبــا، ونزوئــا و بولیــوی 

ــه در  ــن منطق ــدا نشــده و ای ــاره پی دیگــر در آن ق

زیــر ســلطه انحصــارات بــزرگ آمریــکا کــامکان 

ــا  ــم کوب ــی رژی ــرای رسنگون ــه ب ــد. توطئ ــی مبان باق

ــاح  ــه اصط ــرات ب ــی تظاه ــا حت ــدازی کودت راه ان

کارگــری علیــه رئیــس جمهــوری ونزوئــا هوگــو 

ــکا قــرار  جــاوز؛ در چهارچــوب دفــاع  از قــاره آمری

ــد.  دارن

شــامره  دشــمن  کامفی الســابق  کمونیســت   –  ۴

یــک نظــام پوســیده رسمایــه داری اســت. قــرار دادن 

رهــران بــزرگ پرولتاریــای جهــان در ردیــف ســوپر 

جنایتــکاری مثــل هیتلــر و مــزدوری نظیــر بــن الدن 

ــه انحــراف کشــاندن جنبــش کارگــران  ــا هــدف ب ب

و زحمتکشــان آمریــکا در درجــه اول و کل جنبــش 

کارگــری جهــان در درجــه دوم اســت. نئولیرالیســم 

حاکــم بــر اروپــا متحــد طبیعــی امپریالیســم آمریکا 

بــوده و جنــگ رسد علیــه کمونیســم را پیــش مــی 

بــرد.

ــه اســام سیاســی  ــارزه علی ــردن مب ۵ – برجســته ک

و تروریســم اســامی بــا انــواع لطائــف الحیــل 

نظیــر جــارو جنجــال اخیــر در مــورد کاریکاتورهــای 

محمــد و تبلیغــات دروغ جهــت آمــاده ســازی 

افــکار عمومــی در غــرب بــرای ادامــه اســتعامرگری 

پســت مدرنیســتی در رشق. 

6 – ایجــاد جــو خفقــان و تــرس در کشــورهای 

رسمایــه داری بــه بهانــه مبــارزه بــا تروریســم و 

ــی؛  ــه گفتگوهــای تلفن ــی ب ــذا گــوش دهــی پنهان ل

ــت و  ــل رف ــن در مح ــش دوربی ــش از پی ــب بی نص

آمــد در محــل خریــد مــردم، نصــب نــرم افزارهــای 

کامپیوتــری،  برنامه هــای  البــای  در  جاسوســی 

کنــرل نامه هــای پســتی یــا الکرونیکــی، کنــرل 

ــاب ها  ــی حس ــف برخ ــی و توقی ــاب های بانک حس

گرفــن  تروریســم،ازدیاد  بــه  کمــک  بهانــه  بــه 

فرودگاه هــا، ضبــط  در  مســافران  انگشــت  اثــر 

ــع  ــردن رسی ــدا ک ــه پی ــه بهان ــی ب ــخصات خون مش

ــه و  ــرای مقابل متخلفــان، کمــک گرفــن از ارتــش ب

ــال  ــره؛ در ح ــهروندان و غی ــرات ش ــوب تظاه رسک

ــخ  ــچ گاه در تاری ــش رسســام آوری اســت. هی افزای

تــا بــه ایــن انــدازه شــهروندان کشــورهای متمــدن 

ــد.  ــته ان ــرار نداش ــس ق ــی پلی ــرل دامئ ــر کن در زی

۷ – کمــک بــه متحدیــن در رسکــوب تــرور نیــز 

ــی  ــم نئولیرال ــت تهاج ــده شکس ــان دهن ــا نش تنه

امپریالیســم بــرای بــه انقیــاد در آوردن کشــورها و 

ــر  ــراق ب ــتان و ع ــد. افغانس ــی باش ــان م ــل جه مل

ــراتژیک  ــر اس ــم را از نظ ــودن مپریالیس ــذی ب کاغ

نشــان داد. لــذا پیــش بــردن تهاجــامت نظامــی 

بــدون ایجــاد آمادگــی نظامــی و متحــد شــدن 

ــتی؛  ــورهای امپریالیس ــر کش ــه بیش ــر چ ــداد ه تع

ــان  ــن بیانگــر آن اســت کــه جه ــوده و ای میــر نب

امپریالیســتی دیگــر قــادر بــه اعــامل هژمونــی 

ــت.  ــان نیس ــر جهانی ــدت ب ــی م طوالن

جنــگ متدن هــا، جنــگ درازمــدت علیــه تروریســم 

ــن  ــه ای ــوط ب ــای مرب ــاف کن ه ــاده ص ــام ج و مت

علیــل  پرداختــه ذهن هــای  و  جنگ هــا ســاخته 

صاحبــان ماشــین جنگــی امپریالیســم اســت بــا 

ــری  ــان، جلوگی ــر جه ــان ب ــلطه آن ــظ س هــدف حف

از اســتقال کشــورها و مامنعــت از رســیدن طبقــه 

ــدرت.  ــه ق ــر ب کارگ

ــش از  ــی بی ــارات فرامل ــاز انحص ــم در ف امپریالیس

پیــش گندیده تــر شــده و بــه مــرگ محتومــش 

گوناگــون  ترفندهــای  می شــود.  نزدیــک 

امپریالیســت ها نیــز در عــر اطاعــات الکرونیکی 

در نطفــه بــر جهانیــان شــناخته می شــود. لــذا 

ــرن ۲۱ چــه در شــکل  ــا در ق ــگ درازمــدت آنه جن

جنــگ رسد و چــه گــرم؛ ناجــی آنهــا نخواهــد بــود. 

ــن  ــه از بی ــخ ک ــان تاری ــه پای ــه داری ن ــام رسمای نظ

رفتنــش رشوع تاریــخ انســانی جوامــع بــری اســت 

فــارغ از اســتثامر و ســتم طبقاتــی و نویــد دهنــده 

دوران جدیــدی کــه انســان ها نســبت بــه یکدیگــر 

ــد. ــد مان ــه نخواهن ــت بیگان ــه طبیع ــبت ب و نس
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ــه  ــی ک ــای جوان ــه ج ــود را ب ــد خ ــی او، بای سیاس

مســتعمرات  از  یکــی  در  فقیــری  خانــواده  در 

فرانســه بــه دنیــا آمــده بــود، قــرار دهیــم. هوشــی 

ــل  ــه تحصی ــه جــوان در مدرســه ای فرانســوی ب مین

ــدارک  ــم و م ــا اس ــالگی ب ــردازد و در ۲۱ س ــی پ م

تقلبــی، بــا کشــتی بــه فرانســه ســفر مــی کنــد. او 

جهــت معیشــت زندگــی شــخصی خــود بــه کارهــا 

و مشــاغل گوناگــون دســت مــی زنــد، و گاهــی 

کشــتی ها  روی  بــر  کارگــر  عنــوان  بــه  اوقــات 

ــی  ــورهای غرب ــیاری از کش ــدار بس ــه دی ــق ب موف

مــی گــردد. از طرفــی در ایــن مــدت ســعی در 

خویــش تحصیلــی و آمــوزش فــردی خــود مــی 

گــردد. و او همچنیــن در ایــن مــدت بــه شــناخت و 

مطالعــه و آگاهــی از وضعیــت و رشایــط سیاســی 

فرانســه و نقــاط مثبــت و منفــی از اهــداف و 

ــی  ــورژوازی م ــی ب ــی دموکراس ــت های واقع خواس

ــه  ــرد ک ــی ب ــی م ــت پ ــن حقیق ــه ای ــردازد. وی ب پ

امپریالیســت های غالــب و اســتعامری در عیــن 

صحبــت از آزادی و حقــوق، در عمــل خواهــان بــه 

یــوغ کشــیدن و اســتثامر توده هــای بــزرگ مردمــی 

در مســتعمره های خــود مــی باشــد.

دوره اقامــت هوشــی مینــه جــوان در فرانســه، 

مصــادف بــا اتفاقــات و حوادثــی اســت کــه باعــث 

تغییــرات بــزرگ در صحنــه بین املللــی مــی باشــند: 

ــکل  ــیه، ش ــی در روس ــاب لنین ــی، انق ــگ جهان جن

شــورش های  کمونیســتی،  انرناســیونال  گیــری 

تــوده ای در رسارس اروپــا و در همیــن زمــان در 

ــد  ــارزات ض ــای مب ــن جرقه ه ــودش اولی ــور خ کش

ــند. ــی باش ــدن م ــعله ور ش ــه ش ــتعامری رو ب اس

در آن ســال هایی کــه هوشــی مینــه جــوان در 

فرانســه زندگــی مــی کــرد، در کنــار نــگارش مقــاالت 

متعــدد در مبــارزات سیاســی روزمــره هــم رشکــت 

ــه او  ــرد ک ــوش نک ــچ گاه فرام ــا هی ــرد. ام ــی ک م

یــک ویتنامــی بــوده و از یــک کشــور اســتعامر 

ــر  ــی او ب ــناخت و آگاهــی سیاس ــد. ش ــی آی زده م

ــد. در متامــی  ــم مــی یاب ــن اســاس رشــد و تحکی ای

اهمیــت  مینــه  هوشــی  جلســات،  و  کنگره هــا 

مبــارزات توده هــای اســتعامر زده را خاطــر نشــان 

مــی ســازد. او در همبســتگی و روحیــه کمونیســتی 

خــود مــی نویســد: "در رشوع و آغــاز وطــن پرســت 

بــودم و نــه هنــوز کمونیســت کــه مــرا مطمــن بــه 

ــته در  ــته آهس ــرد. آهس ــیونال ۳ ک ــن و انرناس لنی

جریــان مبــارزه بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه فقــط 

آزاد  بــه  قــادر  کمونیســم،  فقــط  سوسیالیســم، 

ســاخن بردگــی کارگــران و زحمتکشــان متامــی دنیــا 

مــی باشــد."

ــا  ــوان ب ــه ج ــی مین ــه هوش ــت ک ــن دوره اس در ای

ــت حــزب  ــه عضوی ــری ب ــش کارگ ــت در جنب فعالی

سوسیالیســت در مــی آیــد، کــه فضایــی هامهنــگ 

ایــن  در  و  دارد.  او  آرمان هــای  و  ایده هــا  بــا 

ــه کارگــران و  ــر ۱۹۱۷ ب ــام انقــاب اکت هنگامــه پی

زحمتکشــان متامــی کشــورها رســیده، کــه آن هــا را 

تشــویق بــه مبــارزه علیــه امپریالیســم مــی منایــد، 

و همچنیــن پیــام پشــتیبانی از مبــارزات متامــی 

خلق هــای آســیا در کنگــره ۱۹۲0 باکــو )آذربایجــان( 

اتفاقــات،  ایــن  نتیجــه  در  یابــد.  مــی  انتشــار 

مبــارزات جهانــی شــکل منســجم تری بــه خــود 

ــارزات صدهــا انقابــی  ــه، و در بســر ایــن مب گرفت

ــه روزی  ــد ک ــرورش یافته ان ــی پ ــیایی و آفریقای آس

در کشــورهای خــود بــه رهــران انقــاب مبــدل 

ــد. ــد ش خواهن

در ســال ۱۹۲0، هوشــی مینــه ســی ســال از عمــرش 

گــزاران  بنیــان  از  یکــی  او  اکنــون  گــذرد.  مــی 

ــه در آن  حــزب کمونیســت فرانســه مــی باشــد، ک

ــای خــود  ــه در کنگره ه ــود ک ــی ب ــا حزب ــان تنه زم

ــورهای  ــرادر در کش ــزاب ب ــر اح ــدگان دیگ از مناین

ــود. او ســه ســال  ــرده ب تحــت اســتعامر دعــوت ک

بعــد رهســپار اتحــاد جامهیــر شــوروی مــی گــردد. 

ــران  ــگاه کارگ ــدن در دانش ــکان درس خوان ــه ام ک

کمونیســت مــرق زمیــن )خــاور دور( را مــی بایــد. 

ــک  ــه ی ــدل ب ــر مب ــه دیگ ــی مین ــکو هوش در مس

ــت  ــام وق ــت، و مت ــده اس ــه ای" ش ــی حرف "انقاب

ــط  ــاره ی رشای ــع درب ــن مطل ــوان اصلی تری ــه عن ب

انرناســیونال  خدمــت  در  دور  خــاور  اوضــاع  و 

ــرد. ــی گی ــرار م ــرن( ق ــتی )کمین کمونیس

ــوییت"  ــک "س ــرن و ی ــو کمین ــه عض ــی مین هوش

بــود. او بــه عنــوان ســفیر و مناینــده اننرناســیونال 

ــه  ــا و ب ــورهای دنی ــیاری از کش ــه بس ــرن( ب )کمین

ــت. در  ــرده اس ــفر ک ــیایی س ــورهای آس ــژه کش وی

ســال ۱۹۲۴ بــه عنــوان عضــوی از هیئــت منایندگــی 

ــه و  ــت مطالع ــکو، جه ــت مس ــا مرکزی ــرن ب کمین

بررســی سیاســت های پیچیــده جبهــه واحــد حــزب 

کمونیســت چیــن بــا کومینتانــگ )حــزب ملــی 

ــاب  ــل از انق ــن قب ــون یاتس ــری س ــه ره ــن ب چی

مــی  اعــزام  چیــن  بــه   )  Kuomintang  ،۱۹۴۹

گــردد. در ایــن ماموریــت وظیفــه مشــخص هوشــی 

ــن در  ــت چی ــزب کمونیس ــا ح ــکاری ب ــه، هم مین

ــدی  ــی و تبعی ــان انقاب ــازماندهی جوان ــت س جه

اندونزیایــی در خــاور دور مــی باشــد. اتفاقــی 

نیســت کــه دقیقــا در کانتــون )یکــی از بزرگریــن 

شــهرهای چیــن و بســیار نزدیــک بــه هنــگ کنــگ 

و امــروزه بــا ۱۵ میلیــون جمعیــت گوانجــو نامیــده 

ــان  ــازمان جوان ــت و س ــن جمعی ــود.( اولی ــی ش م

انقابــی ویتنــام، و بعدهــا بــا تغییــر نــام بــه اســم 

ــی  ــکل م ــام، ش ــت ویتن ــان کمونیس ــازمان جوان س

ــرد. گی

ــه ایجــاد  ــه در ســال ۱۹۲۹، موظــف ب هوشــی مین

ــه و  ــی و ســازمان یافت ــروه اصل ــان ۳ گ وحــدت می

ــردد.  ــی گ ــی م ــت های ویتنام ــدی از کمونیس تبعی

ایــن متــاس و ماقــات در هنــگ کنــگ اتفــاق مــی 

ــاگر  ــه متاش ــن ک ــه ای ــر ب ــا تظاه ــا  ب ــد، "آن ه افت

بــر  جلســه ای  هســتند،  فوتبــال  مســابقه  یــک 

ــد.  ــی کنن ــزار م ــدان برگ ــاره می ــای کن روی چمن ه

تصمیــم نهایــی بــر وحــدت ۳ گــروه در یــک حــزب 

واحــد اســت، حــزب کمونیســت هنــد و چیــن". و 

ــی در  ــا بحث های ــکل و ب ــن ش ــه ای ــزب ب ــن ح ای

رشایــط غیرقانونــی و بــر روی چمــن زمیــن فوتبــال 

پدیــد آمــد. فقــط پــس از کمــر از یــک ســال موفــق 

بــه رهــری جریــان و جنبشــی عظیــم و دهقانــی و 

اســتقال طلبانــه مــی گــردد، کــه بــه رسعــت متامــی 

کشــور را در بــر مــی گیــرد.

ــه  ــی و مطالع ــو از بررس ــدی او، ممل ــال های بع س

ــدان  ــدان مــی باشــد، آزادی از زن و دســتگیری و زن

و مســائل شــخصی، امــا پــس از ســالهای ۱۹۴0 

مینــه  هوشــی  رسگذشــت  و  نــام  کــه  هســتند 

ــی  ــی/ مردم ــته های انقاب ــت نوش ــا دس ــواره ب هم

او، کــه رسشــار از مثال هــای واقعــی از یــک مبــارزه 

طوالنــی ۳0 ســاله، علیــه ژاپنی هــا، فرانســوی ها 

ــت  ــت و در نهای ــده اس ــن ش ــا عجی و آمریکایی ه

ــور  ــدد کش ــاد مج ــا، اتح ــن تاش ه ــی ای ــره متام مث

ویتنــام در یــک جمهــوری سوسیالیســتی واحــد مــی 

باشــد.

مســیر و فرآینــد انقــاب ویتنــام یکــی از آلرناتیوهــا 

و راه هــای انقــاب در آن دوران مــی باشــد، یکــی از 

انقاب هــای نیمــه دوم قــرن بیســتم، کــه موفــق بــه 

ــتعمره  ــورهای مس ــب آزادی در کش ــاب و کس انق

شــده اســت. اکرثیــت ایــن انقاب هــا، توســط 

ــه در  ــه، ک ــی مین ــون هوش ــی همچ ــان و مردان زن

جریــان و بطــن مجموعــه ای از تفکــرات انقابــی و 

پرولتاریایــی رشــد یافتــه و آب دیــده شــده بودنــد، 

ــاس  ــن احس ــا ای ــیده اســت. آن ه ــام رس ــه رسانج ب

ــان  ــک جری ــه ی ــه در مجموع ــتند ک ــاور را داش و ب

و جنبــش بــزرگ کارگــری/ دهقانــی و روشــنفکری، 

و  پیــرو  توده هــای  رهــری  در  تواننــد  مــی 

پروگرسیســت، در صحنــه جهانــی نقــش خــود را بــه 

بهریــن شــکل ایفــا کننــد. علیــه سیســتمی فاســد و 

ظــامل کــه حتــی امــروزه هــم رسمنشــا جنــگ، فقــر و 

رسگشــتگی، بــه خاطــر بهــره و ســود اضافــی خــود، 

دســت بــه هــر جنایتــی مــی زنــد.

در ســال های نــه چنــدان دور، رسگذشــت و زندگــی 

ــاندن  ــارزه کش ــه مب ــش ب ــام بخ ــه اله ــی مین هوش

هــزاران جــوان بــود، کــه در پــی آینــده ای متفــاوت 

ــن  ــم ای ــوز ه ــا هن ــد. آی ــی کردن ــاش م ــر ت و به

ــواب  ــه ج ــم ک ــاور داری ــا ب ــود دارد؟ م ــکان وج ام

تولد هوشی مین.... بقیه ازصفحه آخر
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طبقه کارگر پیشرو مبارزه برای برپائی دنیای نوین است

ــی  ــا م ــا روشــنایی بخــش راه م آری اســت. مطمئن

باشــد، کــه امــروزه در پــی دنیایــی بهــر و علیــه این 

سیســتم بربریــت رسمایــه داری، دســت بــه مبــارزه 

مــی زنیــم. بــه خاطــر داشــته باشــیم: "کــه بــدون 

ــته ایم".  ــزرگان نشس ــانه های ب ــر روی ش ــراق ب اغ

سرمایه داری و.... بقیه ازصفحه آخر

را شکســت  فاشیســم  توانســت  حکومــت منــی 

دهــد، دســت کــم مــی توانســت نیروهــای مخالــف 

ــزب  ــن، ح ــا برای ــد. بن ــتحکام بخش ــت را اس حکوم

کمونیســت پیشــنهاد کــرد:" همــه احــزاب ضــد 

فاشیســت در جریــان انتخابــات بــا هــم متحــد 

ــا وجــود بحث هــای  ــن پیشــنهاد ب ــی ای شــوند". ول

ــوز دچــار سکتاریســم  ــا رفقایــی کــه هن ــی ب طوالن

بودنــد و همــه غیــر کمونیســت ها را سوســیال 

فاشیســت مــی خواندنــد مــورد قبــول واقــع نشــد. 

ــب احــزاب کمونیســت، سوسیالیســت،  ــن ترتی بدی

دموکرات هــای  یعنــی  جمهوریخــواه،  و  مــردم 

ــه در انتخابــات  مخالــف حکومــت هریــک جداگان

رشکــت کردنــد..... بــا وجــود مشــکات عظیــم 

ــژه در  ــه وی ــت ها ب ــه فاشیس ــتی ک ــی از وحش ناش

ــد و  ــود آورده بودن ــه وج ــا ب ــتان ه ــز شهرس مراک

بــه رغــم ایــن کــه فاشیســت ها دســت بــه رضب و 

شــتم مــردم مــی زدنــد، آنــان را زخمــی مــی کردنــد 

و کارشــان بــه ارتــکاب جنایــت مــی کشــید..... 

آرای مــردم باعــث شــد تعــداد قابــل ماحظــه ای از 

ــد. در شــامل  ــه مجلــس برون مخالفــان حکومــت ب

ــدگان  ــزی مناین ــای مرک ــن در ایتالی ــا و همچنی ایتالی

مــا در اکرثیــت بودنــد. ص. ۱۳۷ و ص.۱۴۱

فاشیسم چیست؟

و  پــرداز  نظریــه  و  فیلســوف  توســط  فاشیســم 

ــه  ــه پای ــی جنتیل ــام ُجوان ــی بن ــتمدار ایتالیای سیاس

ایتالیــا  در  موســولینی  بنیتــو  توســط  و  گــذاری 

بــه مرحلــه عمــل در آمــد. ُجوانــی جنتیلــه در 

بــه دســت  ســال۱۹۴۴  در  و  آمــد  بدنیــا   ۱۸۷۵

پارتیزان هــای ایتالیایــی کــه در جنــگ جهانــی دوم 

علیــه فاشیســم و حکومــت موســولینی مبــارزه مــی 

ــه  ــی ک ــد کشــته شــد. او در ســال ۱۹۲۲ زمان کردن

ــوزش و  ــمت آم ــید، س ــدرت رس ــه ق ــولینی ب موس

پــرورش ایتالیــا را بــه عهــده گرفــت. او نظریه هــای 

ــگ  ــت و فرهن ــاد، سیاس ــه اقتص ــی را در زمین نوی

ــود. ــولینی ب ــتیبان موس ــواره پش ــه داد و هم ارای

دچــار  رسمایــه داری  حکومــت  کــه  هنگامــی 

مشــکات در زمینــه اقتصــادی و اجتامعــی مــی 

شــود فاشیســم را بــه کمــک مــی طلبــد و حاکمیــت 

ــژاد  ــد و ن ــی کن ــرار م ــی را برق ــه و افراط خودکام

بــاوری را توســعه مــی دهــد. هــدف فاشیســم 

حامیــت از دیکتاتــوری و تــک حزبــی اســت و 

مرزهــای  بــه  تجــاوز  خارجــی اش  سیاســت  در 

آوردن  بدســت  جهــت  در  را  دیگــر  کشــورهای 

مســتعمرات در پیــش مــی گیــرد. فاشیســم جنــگ 

طلــب اســت و در آغــاز ماهیــت جنایتکارانــه خــود 

را در لفافــه دموکراســی مخفــی مــی کنــد، امــا 

ــر  ــه قــدرت رســید نقــاب از چهــره ب ــن کــه ب همی

مــی تابــد. پــس از جنــگ جهانــی اول، ایتالیــا ماننــد 

ــتند  ــت داش ــگ رشک ــه در جن ــر کشــورهایی ک دیگ

بــا از هــم گســیختگی اقتصــادی و اجتامعــی روبــرو 

شــد. اعتصابــات کارگــری در شــهرهای صنعتــی، 

متوســط  طبقــات  مبــارزه  و  دهقانــان  شــورش 

ــت.  ــان داش ــی جری ــر گران ــان بخاط ــف خیاب در ک

موســولینی بــا ترفندهــای فریبکارانــه بخشــی از 

ــی کــه بعــد از  ــوس و رسبازان ــراد ناراضــی و مای اف

ــرد  ــب ک ــود جل ــد را بخ ــده بودن ــکار ش ــگ بی جن

ــا  ــه بپ ــن و چکم ــیاه ب ــن س ــه پیراه ــی ک و نیروی

داشــتند را ســازماندهی کــرد. دولــت بیــش از پیــش 

ضعیــف شــده بــود. در ایــن وقــت صاحبــان صنایــع 

ــر احــزاب  ــا و در براب ــر ایتالی ــه کارگ ــر طبق در براب

سوسیالیســت و کمونیســت بهریــن حامیــان خــود 

ــه  ــولینی ب ــا رهــری موس ــای فاشیســتی ب را نیروه

شــامر آوردنــد و از موســولینی حامیــت کردنــد. 

ــه  ــیاهان ک ــن س ــر پیراه ــای ۲۷ و ۲۸ اکت در روزه

تعدادشــان ۳0 هــزار نفــر تخمیــن زده مــی شــد راه 

پیامیــی بزرگــی را در شــهر رُم برپــا کردند و خواهان 

اســتعفای نخســت وزیــر وقــت شــدند. در روز ۲۸ 

ــه  ــار پذیرفــت. ب ــر شــاه؛ موســولینی را در درب اکت

ایــن ترتیــب فاشیســم بــه قــدرت رســید و بعــد از 

آن درمــاه ژوئیــه ۱۹۲۴ انتخابــات را برگــزار کــرد و 

بــا تغییراتــی کــه در قانــون انتخاباتــی موجــود بــه 

وجــود آورد توانســت اکرثیــت را در پارملــان بدســت 

ــت،  ــدگان سوسیالیس ــات مناین ــن انتخاب آورد. در ای

بوروکرات هــای  جمهوریخواه هــا،  کاتولیک هــا، 

مخالــف حکومــت و کمونیســت ها بــه مجلــس 

راه یافتنــد کــه همگــی در اقلیــت بودنــد. پیراهــن 

ســیاهان او را “ایــل دوچــه”_ رهــر_ مــی نامیدنــد 

و پــس از بقــدرت رســیدن، حکومتــی توتالیتــه 

ــه  ــرد. ب ــع و قمــع ک ــن را قل ــرار کــرد و مخالفی برق

اتیوپــی در آفریقــا حملــه کــرد و مســتعمرات خــود 

را توســعه داد.

ایــن عینــا هــامن چیــزی اســت کــه در آملــان بعــد 

از جنــگ جهانــی اول هیتلــر بــا حامیــت صاحبــان 

صنایــع و رسمایــه داران کــه از قــدرت طبقــه کارگــر 

و کشــور شــوراها در هــراس بودنــد بــه قــدرت 

رســید. از ویژگی هــای نازیســم، جنایــت ، نــژاد 

پرســتی، تجــاوز بــه کشــورهای دیگــر، ایجــاد تــک 

ــود.  ــی ب ــگ طلب ــق و جن ــوری مطل ــی، دیکتات حزب

بعــد از شکســت نازیســم و فاشیســم در جنــگ 

غــرب  در  فاشیســم  و  نازیســم  ریشــه های  دوم 

ــش  ــش از پی ــروز بی ــود و ام ــود نشــده ب ــا ناب کام

ــرده  ــدا ک ــری پی ــود بیش ــان من ــگاه در جه ــن ن ای

اســت. اکنــون مشــاهده مــی شــود کــه در آمریــکا و 

اروپــا نیــروی نــژاد پرســت و نئونازیســت ها دســت 

بــه رفتارهــای غیــر انســانی علیــه رنگیــن پوســتان و 

مهاجریــن مــی زننــد و حکومت هــای رسمایــه داری 

ایــن حــوادث غیــر انســانی را نادیــده مــی گیرنــد. 

کــه  دیگــر  واقعیت هــای  از  بســیاری  و  این هــا 

انحصــارات رسمایــه داری بــر روی آن رسپــوش مــی 

گذارنــد و بــا تبلیغــات عریــض و طویــل و مخــارج 

رسســام آوری کــه هزینــه تبلیغــات مــی کننــد، 

ــروز  ــد. ام ــی دهن ــوه م ــه جل ــز را وارون ــه چی هم

رسکردگــی  بــه  رسمایــه داری  انحصــارات  دیگــر 

آمریــکا دیگــر بشــکل ســابق عمــل منــی کننــد. اینان 

نئونازیســت ها را حتــی در کشــورهای غیــر خــودی 

ــد  ــه الزم باش ــان ک ــر زم ــد و ه ــی دهن ــرورش م پ

آنهــا را بــکار مــی گیرنــد. آنهــا نشــان داده انــد کــه 

ــتقیم  ــور مس ــگ بط ــع وارد جن ــیار از مواق در بس

منــی شــوند، امــا در هــر نقطــه از جهــان کــه الزم 

ــی  ــل م ــه عم ــار معرک ــش بی ــوان آت ــه عن ــد ب بینن

ــد. امــروز متاســفانه خیلــی از سیاســتمداران و  کنن

روشــنفکران منــی خواهنــد ایــن حقیقــت را ببیننــد. 

ــا همــه ایــن جنایــات از دیــد مــردم جهــان  مطمئن

مخفــی نخواهــد مانــد. امــروز در غــرب که ســال ها 

ــزاب  ــف اح ــر ضع ــه خاط ــر ب ــه کارگ ــش طبق جنب

کمونیســتی و تغییــر موضــع آنهــا بــه سوســیال 

دموکراســی گرویــد، مبــارزات طبقــه کارگــر درحــال 

ــه  ــده از آن طبق ــرم آین ــت والج ــن اس ــکل گرف ش

ــود.  ــش از۹۹ درصــد مــردم خواهــد ب ــا بی ــر ب کارگ

چراکــه تاریــخ صحــت ایــن واقعیــت را نشــان داده 

اســت. مــا امــروز در ایــران مشــاهده مــی کنیــم کــه 

جمهــوری اســامی کــه آن هــم همــه ویژگی هــای 

ــا را  ــت روزی دنی ــی خواس ــت. م ــم را داش فاشیس

زیــر ســلطه اســام شــیعه قــرار دهــد. حزبــش 

حــزب اللــه اســت و رهــرش مناینــده خــدا بــر روی 

ــه  ــت ب ــال دس ــه ۴۳ س ــی ک ــت. حکومت ــن اس زمی

جنایــت، شــکنجه و اعــدام مخالفیــن اش زده اســت، 

ــان  ــاس شــخصی ها را در جری ــژه و لب نیروهــای وی

ــروز  ــی انداخــت، ام ــردم م ــان م ــه ج ــرات ب تظاه

ذلیــل و زمیــن گیــر شــده اســت، درحالــی کــه هــر 

روز مبــارزات مــردم در شــهرهای مختلــف گســرش 

ــان  ــان، زن ــران، جوان ــای کارگ ــد، جنبش ه ــی یاب م

ــازنده   ــا س ــه توده ه ــت ک ــن حقیق ــه دارد. ای ادام

ــان مشــاهده مــی شــود. مردمــی  ــه عی ــد ب تاریخ ان

کــه بــه آگاهــی رســیده اند خــود قادرنــد آینــده را 

ــد آن روز    ــه امی خــود بســازند.  ب

 لیا اردیبهشت ۱۴0۱
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یاد رفقا.... بقیه از صفحه آخر

ــا  ــری ب ــی عضــو گی ــان در ســازمان انقاب در آن زم

معیــار رفــن بــه ایــران صــورت مــی گرفــت و کســی 

ــه دو  ــد ک ــی گذران ــمپاتیزانی را م ــان دوره س امتح

ــی  ــد م ــه تایی ــن زمین ــوزه اش او را در ای ــق ح رفی

ــد. کردن

در اردیبهشــت ۱۳۵۵ در تهــران ایــن ســه رفیــق 

دســتگیر شــدند و پــس از شــکنجه های شــدید آنهــا 

را کشــتند.

ــه سیاســت های آن  در اینجــا خوبســت اشــاره ای ب

زمــان داشــته باشــیم کــه پــس از پنــج دهــه دیــده 

میشــود هــامن شــیوه های کار دارد تکــرار مــی 

شــود.

ــه  ــع اولی ــتگیری جم ــس از دس ــی پ ــازمان انقاب س

ارســالی بــه داخــل بــه بهانــه ی دروغیــن تــرور شــاه 

در کاخ مرمــر برایــن جمعبنــدی رســید کــه بــه 

شــیوه پراکنــده بذرهــای کمونیســتی را بــکارد و از 

ایجــاد مرکزیــت تشــکیاتی در داخــل دوری گزینــد. 

درســت بدیــن دلیــل رفیــق منوچهــر چهــررازی 

منتخــب کنفرانــس اول ســازمان انقابــی در هیئــت 

ایــران  بــه  ســازماندهی  بــرای  فــوری  اجرائیــه 

برگشــت. پــس از او افــراد دیگــر از جملــه ســیروس 

نهاونــدی هــم بــه ایــران علنــی گســیل شــدند. 

جلســه کادرهــا ایــن روش پراکندگــی را نقــد کــرد و 

پــس از آن ایجــاد تشــکیات متمرکــز را در دســتور 

کار گذاشــت. در اینجــا دو روش بــرای گســیل نیــرو 

ــه  ــو نرفت ــا ل ــه شــد، رفق ــش گرفت ــه داخــل در پی ب

مســتقیم و علنــی بــه ایــران مــی رفتنــد و رفقــای لو 

رفتــه بــا تغییــر هویــت بــا چنــد ســال کار در میــان 

ــا ســطح  ــاد گرفــن یــک حرفــه کامــل ت کارگــران، ی

اوســتایی بــه داخــل گســیل مــی شــدند. در گــروه 

ســه نفــری مــا تقــی و گرســیوز را داریــم کــه علنــی 

وبــا هویــت خــود بــه ایــران بــر میگردنــد و رفیــق 

خــرو صفایــی کــه پــس از چهــار ســال کارگــری در 

ــا کارگــران ایرانــی مهاجــر  خلیــج فــارس و پیونــد ب

ــه  ــغل نقاشــی ب ــر و ش ــی دیگ ــا هویت ــران ب ــه ای ب

ــر میگــردد. ــران ب ای

ــک  ــم ی ــان برمیگردی ــک آن زم ــه پراتی ــه ب ــال ک ح

نقــص اساســی در کار دیــده می شــود. ســازماندهی 

از  جــدا  و  کارگــر  طبقــه  از  جــدا  کمونیســتی 

ــوی  ــه س ــش ب ــعار پی ــوده ای. در ش ــای ت جنبش ه

ــوان  ــت عن ــل تح ــی در عم ــا ول ــا توده ه ــد ب پیون

تشــکیات کمونیســتی ارجحیــت دارد ســازماندهی 

ــت از  ــاواک درس ــی س ــر قدرت ــا. اب ــدا از توده ه ج

ایــن نادرســتی خــط مشــی تشــکیاتی مــا بــود. کار 

مخفــی کمونیســتی را در رشایــط ایــران، در رشایطی 

کــه کمونیســم غیــر قانونــی اســت و کمونیســت ها 

را رسکــوب مــی کننــد تنهــا بدســت خــود کارگــران 

ــه مثــر رســاند  ــه درســتی ب ــوان ب و توده هــا مــی ت

ــری و  ــش کارگ ــه جنب ــروز ک ــاخت. ام ــارور س و ب

ــد وظیفــه  ــوده ای در حرکت ان دیگــر جنبش هــای ت

گســرش کار کمونیســتی بــا خــود آنهاســت. بــدون 

جنبش هــای تــوده ای، بــدون آگاه شــدن پیروانــی 

از آنهــا بــا توجــه بــه دیکتاتــوری حاکــم منــی تــوان 

ــل  ــتی در داخ ــکیات کمونیس ــه کاری تش ــه ادام ب

دل بســت.

سرود استالینگراد

استالینگراد

پرچــم رسخ پیــروز تــو/ مانــده بــر جــای خــود 

برقــرار

پرچم رسخ دنیای نو/ شد ز پیکارت استوار

ــدت  ــام جاوی ــا رسود/ ن ــت ب ــتاییم نام ــی س م

ــاد ــده ب زن

قلــب خــود چــون آتشــین گُلــی/ نثــارت ســازیم 

استالینگراد

بــر در و بــام و ایــوان تــو/ نقــش جانبــازی 

هایــت بــه جاســت

خــون فرزنــدان خــاک تــو/ روی هــر بــرگ گلــی 

پیــدا اســت

ــدت  ــام جاوی ــا رسود/ ن ــت ب ــتاییم نام ــی س م

ــاد ــده ب زن

قلــب خــود چــون آتشــین گُلــی/ نثــارت ســازیم 

استالینگراد

پیــروزی  نغمــۀ  تــو/  رزم  در  گیتــی  مــردم 

نــد ه ا ند خوا

ــت  ــمن از خاک ــن/ دش ــزم آهنی ــا ع ــت ب مردم

رانده انــد

ــدت  ــام جاوی ــا رسود/ ن ــت ب ــتاییم نام ــی س م

ــاد ــده ب زن

قلــب خــود چــون آتشــین گُلــی/ نثــارت ســازیم 

استالینگراد

*************
ــی  ــن ایران از رسودهــای دانشــجویان و محصلی

در خــارج از کشــور

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.

به تارنماهای اینترنتی 
حزب رنجبران ایران 

مراجعه کنید

سایت حزب رنجبران
www.ranjbaran.org

سایت آینه روز
www.ayenehrooz.com
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تولد هوشی مین

نشریات حزب را خبوانید: و  ما متاس بگیرید  با  زیر  نشانی های  با 
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یاد رفقا خسرو صفایی، گرسیو برومند و تقی سلیمانی گرامی باد

ــی  ــرون م ــم بی ــه رس از فاشیس ــه داری چگون رسمای

آورد 

درمــاه ژوئیــه ۱۹۲۴ موســولینی اولیــن انتخابــات را 

برگــزار مــی کنــد. 

تــرزا مــی نویســد:"..... پــس از بــه قــدرت رســیدن 

فاشیســم ایــن اولیــن انتخاباتــی بــود کــه انجــام می 

ــن  ــارج چنی ــت در خ ــی خواس ــولینی م ــد. موس ش

وامنــود کنــد کــه حکومتــی دموکراتیــک برقــرار 

ــت از  ــی خواس ــال او م ــن ح ــت. در عی ــرده اس ک

طریــق انتخابــات قــدرت خــود را تحکیــم و تضمین 

کنــد..... طبعــا فاشیســت ها تصــور مــی کردنــد 

اکرثیــت نســبی را بــه دســت آورنــد و بخــش بزرگی 

از نیروهــای مخالــف را از میــان بردارنــد. بــا چنیــن 

ــی در  ــه تبلیغــات انتخابات ــود ک نقشــه ای روشــن ب

جــو تــرور و خشــونت انجــام مــی گرفــت..... تقریبا 

کلیــه احــزاب ضــد فاشیســت، مخالــف رشکــت در 

انتخابــات بودنــد. مــا کمونیســت ها موافــق خالــی 

ــرای  ــانس ب ــن ش ــم..... نداش ــدان نبودی ــردن می ک

ــارزه  ــکل مب ــا آن ش ــود م ــبب ش ــد س ــروزی نبای پی

را کنــار بگذاریــم. مــا فکــر مــی کردیــم کــه حتــی 

بــا اشــغال کرســی های کــم در مجلــس، امــکان 

قانونــی  تریبــون  یــک  از  کــه  یافــت  خواهیــم 

برخــوردار باشــیم و از طریــق آن بتوانیــم صدایــامن 

ــانیم.” ص.  ــا برس ــر ایتالی ــه کارگ ــوش طبق ــه گ را ب
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ادامــه مــی دهــد: “امــا در درون حــزب  تــرزا 

ــادی  ــدان اعتق ــات، چن ــت در انتخاب ــان رشک مخالف

ــت  ــا رشک ــتند و ب ــک نداش ــن تاکتی ــتی ای ــه درس ب

در پارملــان مخالفــت مــی ورزیدنــد. بــا ایــن همــه، 

ــق  ــات مواف ــت در انتخاب ــا رشک ــاء ب ــت اعض اکرثی

بودنــد. تصمیــم مــا بــه رشکــت در انتخابــات، ســبب 

شــد کــه بقیــه احــزاب مخالــف حکومــت هــم 

تحــت تاثیــر قــرار گیرنــد. باخــره آنهــا هــم تصمیــم 

گرفتنــد کاندیداهــای خــود را بــرای رشکــت در 

تبلیغــات انتخاباتــی معرفــی کننــد. در آن لحظــات 

ــف  ــاد و وحــدت نیروهــای مخال ــر اتح دشــوار، اگ

سرمایه داری و فاشیسم

بــه مناســبت یکصــد و ســی و دومیــن ســال تولــد 

رفیــق هوشــی مینــه

 Ho Chi Minh( ــه جــوان رسگذشــت هوشــی مین

)۱۹6۹/0۹/0۲  –  ۱۸۹0/0۵/۱۹

"بــدون  نریــه  از  شــده  ترجمــه  و  برگرفتــه 

آتــش بــس" )Senza Tregua( ، اورگان "جوانــان 

 ۱۹/0۵/۲0۲0 تاریــخ  بــه  ایتالیــا،  کمونیســت" 

برگردان – م. اسفندیاری

امــروز ۱۳0 ســال از تولــد هوشــی مینــه مــی گــذرد. 

فیگــور و شــخصیتی کــه امــروزه بــرای جوانــان 

ــی از  ــاید یک ــت و ش ــده اس ــناخته مان ــا ناش تقریب

دالیــل اصلــی آن، ایــن اســت کــه دیگــر در مــدارس 

و دانشــگاه ها صحبتــی از جنــگ ویتنــام منــی شــود. 

ــه روح و  ــی ک ــرای جوانان ــل ب ــه قب ــد ده ــا چن ام

موتــور اصلــی جریانــات ضــد جنــگ بودنــد، رهــر 

ویتنــام، فیگــور و شــخصیتی اســطوره ای، همچــون 

چگــوارا را داشــت. انســانی کــه رهــر مبــارزه بــرای 

ــوی،  ــتعامرگران فرانس ــه اس ــام، علی ــتقال ویتن اس

ــود. ــی )یانکــی( ب ــی و تهاجــم آمریکای ژاپن

امــا چهــره و وجهــه و شــخصیت و زندگــی هوشــی 

مینــه کــه کمــر شــناخته شــده اســت، رسگذشــت و 

زندگــی بــه غایــت شــگفت انگیــز یــک کمونیســت 

جــوان مــی باشــد. داســتان رسگذشــت او منــی 

ــد،  ــم باش ــه مه ــن نکت ــادآوری ای ــدون ی ــد، ب توان

ــر  ــف و متاث ــد خل ــز، فرزن ــش از هــر چی ــه او بی ک

و وفــادار بــه انقــاب اکتــر بــود. او عضــوی از 

خانــواده و نســل متاثــر از مــوج انقــاب ۱۹۱۷، کــه 

ــا پخــش شــده بــود مــی باشــد. کــه  در متامــی دنی

در نتیجــه آن احــزاب مختلــف و کمونیســت، بــذر 

ــتند. ــوم را کاش ــیونال س ــکل گیری انرناس ش

بــرای درک بهــر رسگذشــت زندگــی و مبــارزات 

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

آدرس ُغرفه حزب در اینرتنت:
www.ranjbaran.org
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یــاد رفقــا خــرو صفایــی، گرســیو برومنــد و تقــی 

ســلیامنی گرامــی بــاد

خــرو صفایــی از بنیانگــزاران ســازمان انقابــی 

ــرای  ــی ب ــس تدارک ــران، عضــو مجل ــوده ای حــزب ت

ایجــاد ســازمان – مونیــخ، فوریــه هزاروســیصد چهل 

ســه را دوازده ســال بعــد در تهــران دســتگیر کردنــد 

ــن دوازده ســال کار  ــر شــکنجه کشــتند. در ای و زی

کمونیســتی او موفــق شــد تشــکیات نیرومنــدی را 

ــا ســازمان دهــد کــه از میــان آنهــا پرویــز  در ایتالی

ســلیامنی  تقــی  برومنــد،  گرســیوز  زاده،  واعــظ 

ــط  ــد و در رشای ــران برگردن ــه ای ــوند، ب ــت ش تربی

ــکنجه و  ــتگیری، ش ــراس از دس ــی ه ــوری ب دیکتات

ــد.  ــه کار سیاســی و تشــکیاتی بپردازن ــرگ ب م

گرســیو برومنــد از اعضــای جــوان ســازمان انقابــی 

بــا شــور شــوق بــرای پیــاده کــردن وظیفــه مرکــزی 

ــارزه  ــه مب ــران و ادام ــه ای ــن ب ــی رف ــازمان یعن س

در داخــل را قبــول مــی کنــد و بــه ایــران بــر 

ــی  میگــردد. پــس از مدتــی دســتگیر مــی شــود ول

بــا هوشــیاری مــی توانــد دســتگاه امنیتــی را قانــع 

کنــد کــه عضــو هیــچ تشــکیاتی نیســت و د ر 

ــازد.  ــا س ــکاران ره ــگ جنایت ــود را از چن ــه خ نتیج

ــه داد  ــارزه ادام ــه مب ــان ب ــس از آزادی همچن او پ

ــا  ــا تجربه تــر چــون در زنــدان ب اینبــار پخته تــر و ب

رفقــای زندانــی بــا تجربه تــری برخــورد کــرده بــود. 

ــود  ــن دانشــگاهی ب ــرای م ــدان ب او مــی گفــت زن

ــه مــن آموخــت. ــارزه را ب ــه مب ــه راه ادام ک

رفیــق تقــی ســلیامنی از نیروهــای جوانــی بــود کــه 

ــرای  ــت و ب ــی پیوس ــازمان انقاب ــه س ــا ب در ایتالی

بازگشــت بــه ایــران و ادامــه مبــارزه در داخــل 

ــد. ــب ش داوطل


