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سفر بایدن به خاورمیانه

معاهده بلژیک

صفحه آخر

به پیش برای آزادی بدون قید و
شرط

مــردم ســتمدیده خاورمیانــه کــه در دویســت ســال
گذشــته اســیر تجــاوزات اســتعمارگران جهانــی
بــا یــاری عوامــل سرســپرده ی حکومــت هــای
داخلــی بودنــد ،ســال هاســت بــرای رهایــی از
اســتعما ر و امپریالیســم نســل انــدر نســل تــاش
کــرده و هــر بارکــه تودههــا بــرای تحقــق
اســتقال ل ورهایــی از یــوغ آنهــا برخاســته انــد
ســرکوب شــده انــد .نفــاق انــداز وحکومــت کــن
روش کار پیــر اســتعما ر انگلیــس؛ در ســفر خــود،
بایــدن تــاش مذبوحانــه کــرد تــا منطقــه را بــه
بلــوک بنــدی جدیــدی تحــت هژمونــی آمریــکا
بــا دســتیاری اســرائیل و بــا هــدف منفــرد کــردن
بیشــتر ایــران ،تشــدید تحریــم هــای حــد اکثــری
و تســلیم کامــل حاکمیــت در مذاکــرات برجــام
کشــاند .وجــود ســتون پنجــم بــورژوازی داخــل
حکومــت وبیــرون حکومــت پــرو آمریکائــی کــه
در تــدارک ســفر بایــدن رقــص کنــان و پــای

کوبــان بــه اســتقبال بایــدن رفتنــد دمــاغ ســوخته
برگشــتند.
تــوده هــا ی عظیــم مــردم منطقــه بیــش از هــر
زمــان دیگــر بــه نقــش تجــاوز گرانــه امپریالیســم
آمریــکا وسیاســت نفــاق انــداز آن پــی بــرده انــد.
ایــران کــه امــروز اکثریــت آنــرا میلیــون هــا کارگــر
وزحمتکــش تشــکیل میدهنــد و طبقــه کارگــر آن
در مبــارزه ای مــرگ وزندگــی بــرای رهایــی اســت،
بــاز بــا تهدیــد ابرقدرتــی روبروســت کــه کارنامــه
ای جــز جنایــت وکودتــا بــا هــدف ســرکوب
کمونیســت هــا و جنبــش کارگــری بــا خــود
نداشــته اســت .بایــدن رئیــس جمهــور آمریــکا در
نشســت کشــور هــای عربــی چنیــن مدعــی شــد
کــه آمریــکا خــاور میانــه راهرگــز تــرک نخواهــد
کــرد .ایــن ادعــا ونظرضمــن اینکــه نیاموختــن از
گذشــت روزگار اســت ،توهیــن بــه کلیــه نیروها ی
صفحه٢

رژیــم ســرمایهداری جمهــوری اســامی بنابــر
ماهیــت ارتجاعــی ،ضــد مردمــی اش در برابــر
بحــران ســاختاری موجــود کــه هــر روز بیشــتر
زمینــه را بــرای انقالبــی ریشــهای فراهــم مــی
ســازد ،موجــی نویــن همــراه بــا تهدیــد کــه خــدای
دهــه شــصت هنــوز زنــده اســت ،ســرکوب و
دســتگیری فعــاالن کارگــری و مدنــی جامعــه را بــر
پــا کــرده اســت .منطــق مرتجعــان و ســتمکاران در
طــول تاریــخ بشــر در سراســر جهــان همیــن بــوده
اســت زور و ســرکوب در برابــر مخالفــان و باالخــره
شکســت ۴۳ .ســال اســت نماینــدگان حاکمیــت
از همیــن منطــق پیــروی کردهانــد ،امــر تــازهای
نیســت؛ نتیجــه اش جــز منفــرد شــدن ،ناتــوان و در
مانــده شــدن نبــوده اســت .منطــق زور و شــکنجه
ممکــن اســت موقتــا و در میزانــی گــذرا جوابــی
باشــد امــا تاریــخ گواهــی اســت بــر شکســت و
صفحه ۳

از زمــان بــه قــدرت رســیدن جمهــوری اســامی؛
جامعــه مــا همیشــه دارای بحرانهــای اجتماعــی
بــوده اســت کــه اساســا بــه دلیــل سیاســتها و
عملکردهایــی اســت کــه رژیــم اســامی بــکار
بــرده و اعمــال کــرده اســت.
ســرمایهداری در ایــران در مرحلــه گذار خود از رشــد
بــورژوازی خــودی و ورود ســرمایه امپریالیســتی و
کاال و ابــزار آالت صنعتــی و کشــاورزی و غیــره
شــکل گرفتــه اســت؛ سیاســتهای ســرمایهداری
در ایــران همیشــه در ایــن دو رابطــه پایــه ریــزی
شــده اســت :تامیــن منافــع بــورژوازی خــودی و
امپریالیســتی.
بحــران در کل ســاختارهای سیســتم امپریالیســتی
بــه مثابــه باالتریــن مرحلــه ســرمایهداری تاثیــرات
مســتقیم خــود را بــر ســرمایهداری ایــران بجــای
گذاشــته و تــا وقتــی نــه تنهــا رژیــم جمهــوری

اســامی بلکــه هــر رژیــم ســرمایهداری دیگــری
هــم باشــد بجــای خواهــد گذاشــت.
رشــد بــورژوازی ایــران کــه بعــدا همــراه شــد
بــا تولیــد نفــت در ســطح کالن؛ بــه بــورژوازی
امــکان داد کــه نســبت بــه ســرمایهداری در
کشــورهای تحــت ســلطه ســاختارهای پرقــدرت
تــری را در دولــت بوجــود بیــاورد و بطــور کلــی
یــک بوروکراســی دولتــی – نظامــی شــکل داده
و درخواســتهای بلنــد پروازانــهای را دنبــال
کنــد .از ایــن زاویــه مــی تــوان گفــت کــه انقــاب
ســالهای  ۵۷- ۵۶تهاجــم بخشــی از بــورژوازی
ایــران بــا ســوء اســتفاده از شــرایط انقالبــی بــرای
از ســر راه برداشــتن رژیــم شــاه و ادامــه گســترش
ســرمایهداری در ایــران بــود .مقایســه آمارهــای
زمــان رژیــم ســلطنتی بــا رژیــم اســامی بخوبــی
نشــان مــی دهــد کــه اقتصــاد ایــران بزرگتــر و
صفحه ۴

رژیــم آزادیکــش جمهــوری اســامی را انــواع
تضادهــای الینحــل ،احاطــه کــرده اســت .بحــران
اقتصــادی مزمنــی کــه هــر روز بــر حــدت و شــدت
آن افــزوده میشــود  ،ســخت گلــوی رژیــم ضــد
مردمــی را مــی فشــارد .قیمــت اجنــاس مــورد
نیازعمومــی هــر روز بــه طــور سرســام آوری
بــاال میــرود .فقــر و فالکــت و گرســنگی درهــر
گوشــه کشــور ،بیــداد میکنــد .ســال هاســت فریــاد
میلیــون هــا انســان محــروم و زحمتکــش از دســت
غارتگــری هــا و تعدیــات بــی حــد و حصــر رژیــم
جمهــوری اســامی ،بلنــد اســت .درحــال حاضــر،
تهــران و دیگــر شــهرهای کشــور همــه روزه شــاهد
تظاهــرات و جنبــش هــای اعتراضــی پرجــوش و
خــروش تــوده هــای بــه ســتوه آمــده ایســت کــه
از لحــاظ معیشــتی ســخت در فشــار و مضیقــه مــی
باشــند .روزی نیســت کــه کارگــران ،معلمیــن،
صفحه ۵

بحران دولتی یا بحران اجتماعی

نه به رژیم جمهوری اسالمی

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

سفر بایدن به خاورمیانه ....بقیه از صفحه ١

بــورژوازی نــو ظهــور شــوروی بــا آمریــکا زمینــه
را بــرای هیــات حاکمــه راســت نــژاد پرســت ابــر
قــدرت آمریــکا بوجــود آورد کــه نــه تنهــا قــرن
بیســتم را قــرن آمریــکا نامیدنــد بلکــه مدعــی
شــدند قــرن بیســت ویکــم قــرن قــدرت بالمنــازع
آنهاســت .تجزیــه کشــور یوگســاوی و گســترش
مرزهــای ناتــو گرداگــرد روســیه فــدرال بــا نقشــه
تجزیــه بیشــتر آن ،تجــاوز بــه افغانســتان ،عــراق،
لیبــی و ســوریه همگــی در خدمــت همیــن
سیاســت حفــظ امپراتــوری جهانــی دالر وقــدرت
بالمنــازع ابرقــدرت آمریــکا بــه کارگرفتــه شــد .امــا
خوبــی دنیــای واقعــی در اینســت کــه توهمــات
برنامــه ریــزان کاخ ســفید را قــدم بــه قــدم عیــان
کــرد .جهانــی بــا بیــش از هفــت میلیــارد جمعیــت،
بــا هشــتاد درصــد کارگــر وزحمتکــش و ســتمکش
کــه عــزم تغییــر وضــع خــود را دارنــد چگونــه
مــی تــوان در دایــره تنــگ یــک امپراطــوری
بــی فرهنــگ کــه بنیــادش بــر قتــل عــام مــردم
بومــی و بردگــی ســیاه پوســتان آفریقایــی قــرار
دارد ،محبــوس کــرد .چگونــه مــی تــوان چنیــن
جهانــی را تحــت سیاســت نئولیبرالیســتی زیــر نــام
بزرگتریــن دروغ قــرن باصطــاح " دموکراســی”
در فقــر وبدیختــی همچنــان نگهداشــت؟ مگــر
نــه نتیجــه چنیــن سیاســتی بــرای دنیــا چیــزی
جــز اســتثمار وســتم ،جنــگ هــای بــی وقفــه؛
کودتــا بــوده و دنیــا را بــه لبــه پرتــگاه کشــانده
اســت؟ مگــر نــه نتیجــه ایــن سیاســت ســرکرده
گرایــی از ســوی دیگــر مقاومــت ومبــارزه در
سراســر جهــان بــوده اســت؟ مــردم ایــران یکــی
از نمونــه هــای برجســته قربانــی ایــن سیاســت
جهانــی امپریالیســم آمریــکا بــوده اســت .بــا اینکــه
رژیــم هــای مســتقر ایــران در صــد ســال گذشــته
بــا کمــک دســتگاه هــای امنیتــی اســتعمار گــران
بــر صندلــی قــدرت نشســتند و طبــق خواســت
آنهــا عمــل کردنــد .دیکتاتــور هــای حاکــم از
رضــا شــاه گرفتــه تــا خمینــی کــه در رونــد قــدرت
گیــری خــود از پشــتیبانی جهــان ســرمایه داری
بــه رهبــری انگلیــس – آمریــکا برخــور دار شــدند
امــا بــا وجــود جنبــش عظیــم ضــد امپریالیســتی
و اســتقالل خواهــی در کل جامعــه ایــران مجبــور
شــدند از نوکــری کا مــل اربابــان خــود دســت
بردارنــد امــا هــر بــار نهایتــا نــاکام ماندنــد وقــدرت
هــای خارجــی توانســتند آنهــا را بــه زیــر کشــند.
رضــا شــاه را نمــک نشــناس بــا گرایــش بــه
آلمــان نازیســتی متهــم کردنــد بــی طرفــی ایــران
را در جنــگ دوم نادیــده گرفتنــدو او را مجبوربــه
اســتعفا از ســلطنت و تــرک کشــور کردند.،محمــد
رضــا شــاه فــراری بــه رم را بــا کودتــا ی بیســت
وهشــت مــرداد  ۳۲علیــه دکتــر مصــدق باردیگــر
بــه تخــت ســلطنت نشــاندند امــا در ســال ۵۷
دســتور دادنــد بســود خمینــی ایــران را تــرک کنــد
و دســت نخــورده نیروهــای مســلح دســت پــرورده
آمریــکا را در اختیــار دارودســته ی روحانیــت
گذاردنــد تــا جنبــش کارگــری وکمونیســتی و

آزادیخواهــی ایــران را ســرکوب کنــد امــا جنبــش
عظیــم ضــد امپریالیســم آمریــکا کــه منجــر بــه
فــرار شــاه شــده بــود دســت بــه تســخیر ســفارت
آمریــکا زدنــد و آغــازی شــد بــرای حکومتــی بــا
دو جنــاح – ضــد آمریکایــی و پــرو آمریــکا کــه
بــا حملــه صــدام بــه ایــران و پشــتبانی آمریــکا از
او جنــاح پــرو آمریکایــی موقتــا تضعیــف شــدند و
مجبــور شــدند در کلیــه زمینــه هــا عقــب نشــینی
کننــد .خمینــی کــه بــا برکنــاری بــازرگان وعــزل
بنــی صــدر واعــدام صــادق قطــب زاده جهــاد
اســامی خــود را علیــه آمریــکا واســتکبار جهانــی
انقــاب دوم خوانــد؛ پــس از مــرگ خمینــی و
حرکــت رفســنجانی در بــه تخــت نشــاندن خامنــه
ای وهمچنیــن حرکــت رفســنجانی بــرای پیــاده
کــردن سیاســت نئولیبرالیســتی در اقتصــاد ایــران
پــس از خاتمــه جنــگ باعــراق  ،چنیــن بنظــر
میرســید کــه جــدال میــان دو جنــاح حاکمیــت
بســود کنــار آمــدن بــا آمریــکا خاتمــه یافتــه اســت.
امــا بــرای هیــات حاکمــه آمریــکا کــه سیاســت
قــدرت بالمنــازع را دنبــال مــی کنــد رژیمــی
بــا موضــع ضــد صیهونیســتی وضــد ســرکردگی
آمریــکا در خاورمیانــه قابــل تحمــل نبــود .ایــران
را جــزو محــور شــرارت ضــد آمریــکا اعــام
کردنــد و ســناتور بایــدن قبــل از رســیدن بــه کاخ
ســفید مبتکــر طرحــی در ســنا بــود کــه در هــم
کوبیــدن وتجزیــه ایــران را ضــروری در تامیــن
ســرکردگی آمریــکا در خــاور میانــه برجســته مــی
کــرد .طرحــی کــه بــار دیگــر بایــدن در ســفر
خــود بــه خــاور میانــه تــاش کــرد دنبــال کنــد.
مفســران معتبــر جهــان هــدف اصلــی بایــدن را
در ایــن ســفر تحکیــم روابــط کشــورهای عربــی
بــا اســرائیل علیــه ایــران و ایجــاد یــک ناتــوی
خاورمیانــه بازهــم بــه ســرکردگی آمریــکا علیــه
ایــران تلقــی کردنــد .و اشــاره کردنــد از میــان
ســه حلقــه ی اساســی سیاســت اســتراتژیکی
آمریــکا – یعنــی ناتــوی اروپایــی ضــد روســیه،
ناتــوی پاســفیک – هنــد ضــد چیــن در جنــوب
آســیا ،ائتــاف ابراهیمــی خاورمیانــه علیــه ایــران
بواســطه موقعیــت اســتراتژیکی آخــری و بویــژه
وجــود منابــع عظیــم ســوخت از اهمیــت بیشــتری
برخــوردار اســت .
چنیــن بنظــر مــی رســد بــار دیگــر منطقــه بــه
تضــاد عمــده در حــل تضــاد اســتراتزیکی ســلطه
بــر جهــان تبدیــل شــده اســت .از ایــن منظــر
تضــاد بیــن جنــاح هــای حاکمیــت از یکســو شــدت
بیشــتری بخــود گرفتــه اســت واز ســوی دیگــر
بــر فعالیــت هــای آلترناتیوهــای بــورژوازی پــرو
آمریکایــی خــارج از حاکمیــت هــم تاثیــر گــذارده
اســت.
تســخیر از درون یــا حملــه از خــارج مثــل
حملــه بــه عــراق و افغانســتان! در ایــن ســال هــا
استراتژیســت هــای آمریکایــی را در کاخ ســفید بــه
خــود مشــغول داشــته اســت .سیاســت دوپهلــوی
راس نظــام و هــم بــه نعــل وهــم بــه میــخ زدن
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اســتقالل طلــب و تــوده هــای عظیــم مــردم منطقه
اســت .در ایــن صــد ســال گذشــته مــردم منطقــه
پرچــم مبــارزه علیــه جنایــات اســتعمارگران انگلــس
وآمریــکا را هرگــز بــه زمیــن نگذاشــته انــد .ایــران
ســرزمین تاریخــی کلیــه ملیــت هــای منطقه اســت
از عــرب گرفتــه تــا فــارس وکــرد وتــرک وترکمــن،
بلــوچ ،افغانســتانی و ادیــان مختلــف .بــرای قــرن
هــا مــرزی موجــود نبــوده اســت وجــاده معــروف
بــه ابریشــم پــل ارتباطــی وتجــاری آنهــا باهــم
بــوده اســت .ایــن منطقــه ،ســرزمین کهــن تریــن
تمــدن هاســت؛ بــا منابــع غنــی طبیعــی و نیــروی
کارجــوان وآگاه کــه چنانچــه اداره امــور بــه دســت
بــا کفایتشــان واگــذار شــود وسرنوشــت خــود را
بدســت گیرنــد ،نــه تنهــا بســرعت مــی تواننــد بــر
مشــکالت کنونــی فایــق آینــد بلکــه ســهم خــود
را در پیشــرفت بشــریت بخوبــی ادا خواهنــد کــرد.
ســفر دور دنیــای بایــدن درایــن چنــد مــاه گذشــته
از شــرکت در جلســه ناتــودر اروپــا تــا جنــوب آســیا
و تــاش او بــرای ایجــاد ناتــوی پاســفیک – هنــد،
نشســت شکســت خــورده کشــورهای پــان آمریــکا
و ایــن روزهــا بــه خاورمیانــه گویــای اینســت
کــه ابرقــدرت در حــال افــول بــار دیگــر بنــا بــر
ماهیــت خــود دچــار ذهنــی گریســت و اصــرار
داردهمچنــان قــدرت بالمنــازع وژانــدارم جهــان
بــرای حفــظ نظــام ســرمایه باقــی بمانــد .دولــت
پنهــان انحصــارات عظیــم صنایــع جنگــی کــه زیــر
نــام حــزب دموکــرات وحــزب جمهــوری خــواه
در نظــام باصطــاح دموکراســی پارلمانــی عمــل
مــی کنــد بــرای جلوگیــری از افــول قــدرت
جهانــی بالمنــازع خــود ،جنــگ ســردی را دامــن
میزنــد کــه آقــای پوتیــن زنــگ خطــر زمســتان
اتمــی را بــرای کل بشــریت روی کــره زمیــن در
جنــگ اکرائیــن هنگامــی کــه خــود را در محاصــره
تعرضــی ناتــو دیــد ،بــه صــدا در آورد .ایــن حرکــت
امپریالیســم آمریــکا ضــد طبقــه کارگــر منطقــه،
کلیــه ستمکشــان واستثمارشــوندگان منطقــه اســت
وبــی شــک بــا مخالفــت آنهــا هــر چــه بیشــتر
روبــرو خواهــد شــد .بــر ماســت علیــه ایــن تعــرض
امپریالیســتی بــا اتــکا بــه نیــروی مــردم برخیزیــم
بحــران ســاختاری ســرمایه داری جهانــی کــه از
ســال  ۲۰۰۸آغــاز شــد ،هــرج ومرجــی را در جهــان
برپــا کــرده وتغییــرات عظیمــی را در صــف آرایــی
سیاســی بوجــود آورده اســت .جنــگ اکرائیــن آغــاز
رونــد مقاومــت زورمندانــه ســرمایه داری روســیه
فــدرال در برابــر سیاســت تجــاوز گرانــه امپریالیســم
آمریکاســت کــه نقشــه تجزیــه روســیه را دنبــال
کــرده اســت .فــرو پاشــاندن نظــام سوسیالیســتی
حاکــم وتجزیــه اتحــاد جماهیــر شــوروی پیــروزی
بزرگــی بــرای ســرمایه جهانــی بــه ســرکردگی
امپریالیســم آمریــکا بــود .همراهــی خائنانــه
رهبــران کودتاگــری چــون یلتســین در راس
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جمهــوری اســامی عملــن جامعــه ایــران را بــه
لبــه پرتــگاه فــرو پاشــی کشــانده اســت وشــرایط
را بــرای شکســت خــود و قــدرت گیــری جنــاح
بــورژوازی طرفــدار آمریکاهــر روز بیشــتر فراهــم
کــرده اســت.بنا برایــن طبقــه کارگــر ایــران در
مبــارزه جــاری روی دو پــا خــط مشــی سیاســی
عمومــی خــود را اســتوار کــرده اســت .مبــارزه بــا
ارتجــاع داخــل را جــدا از مبــارزه از امپریالیســم نمی
دانــد و در پیشــبرد ایــن خــط مشــی عمومــی روی
اســتقالل واتــکا بــه نیــروی خــود پافشــاری مــی
کنــد .
ایــران بایــد بمانــد ،ایــران بایــد مســتقل و بــدور
از هرگونــه ســلطه خارجــی بــا اتــکا بــه نیــروی
خــود بایــد همچنــان پــر قــدرت از مرزهــای خــود
دفــاع کنــد ،هرگونــه تجــاوزی را بــه خاکــش در
هــم شــکند .بــرای تحقــق چنیــن سیاســتی بایــد
کارگــران و زحمتکشــان حــق آزادانــه متشــکل
شــدن را داشــته باشــند ،مشــکل معیشــتی ،مســکن
،بهداشــت ،آمــوزش تــوده هــا ریشــه ای حــل
شــود.دیکتاتوری والیــت فقیــه کنونــی بهیچوجــه
بــا چنیــن سیاســتی خوانایــی نــدارد ،ضــد آنســت
و عملــن در ایــن چهــار دهــه نشــان داده اســت
چگونــه قــدم بــه قــدم ضــد مــردم عمــل کــرده
اســت و امــروز بــا خشــم نارضایــی اکثریــت مــردم
روبروســت .بــرای مقابلــه بــا امپریالیســم جهانــی و
توطئــه تجزیــه ایــران و یــا رژیــم چنــج از طریــق
کودتــا تنهــا یــک راه موجــود اســت گســترش
تشــکالت مســتقل کارگــری وتــوده ای  ،آزادی
کلیــه زندانیــان سیاســی ،آزادی کامــل پوشــش
بــرای زنــان و اجــرای حــق بالمنــازع زنــان در
برابــری بــا مــردان ،اجــرای فــوری وبــدون قیــد
شــرط حــق تدریــس بــه زبــان هــای ملــی ،
ســازماندهی اداره شــورایی از پائیــن کلیــه واحــد
هــای تولیــدی و........
محسن رضوانی

به پیش برای ...بقیه از صفحه ١
اضمحــال.
زنــدان ،شــکنجه ،اعــدام توســط حاکمیــت ،حتــا
قتــل عامهــای وســیع میلیونــی نتوانســته جلــو راه
پیمایــی انســانهای ســتمدیده و اســتثمار شــونده
را بــرای همیشــه ســد کنــد چــون منطــق خلــق
از ســتمدیدگی و اســتثمار مایــه مــی گیــرد و تــا
وقتــی در جامعــه ســتم و اســتثمار هســت ،مقاومــت
و مبــارزه ادامــه خواهــد یافــت .هــر چقــدر بیــداری
و آگاهــی انســانها عمیقتــر و گســتردهتر مــی
شــود ،طنــاب بــر گــردن مرتجعــان و صاحبــان
ســرمایه تنگتــر مــی گــردد .در ایــران مــا در
دوران معاصــر کارگــران و زحمتکشــان ،زنــان
و دانشــجویان ایــران از ایــن منطــق مقاومــت
پیــروی کردهانــد .تاکتیــک مشــت در برابــر مشــت
را بکارگرفتهانــد .دیکتاتوریهــای گوناگــون
حاکــم در ایــن ســالها بــر تعــداد زندانهــای
خــود ،شــکنجهگران و نیروهــای امنیتــی خــود
افزودهانــد .چنیــن اســت تاریــخ رشــد ســرمایه در
ایــران:
رضــا میــر پنــج قــزاق را شــاه کردنــد تــا قــدرت
رو بــه رشــد ســازمان یابــی کارگــران آبــادان را ســد
کنــد و هــر گونــه جنبشهــای ملــی و کمونیســتی
را ســرکوب کنــد ،در دوره محمــد رضــا پهلــوی
عــاوه بــر کشــتارهای جمعــی و اعدامهــای
بیشــمار پــس از فــرار شــاه از ایــران بیــش از ســه
هــزار زندانــی سیاســی رهــا شــدند .امــا در دوران
والیــت فقیــه حاکمیــت ســرمایه رکــورد جهانــی
را در ســرکوب و قتــل مخالفــان شکســته اســت.
علــت افزایــش ســرکوب در درجــه اول ناشــی از
رشــد آگاهــی تودههــا ،تشــدید مبــارزه طبقاتــی و
بــاال رفتــن روحیــه پیشــتازان اجتماعــی در جرئــت
بــه مقاومــت و مبــارزه اســت .
از خیــزش نــود وشــش و نــود وهشــت ببعــد
بخوبــی میتــوان گســترش فعالیتهــای
اجتماعــی را بــرای تغییــر اوضــاع مشــاهده کــرد،
ایــن جنبشهــا کــه بنوبــه خــود درسهــای
گــران بهایــی را بــه مبــارزان داد از جملــه ضعــف
جنبشهــای خــود بخــودی بــود .بــا اینکــه بیــش
از صــد ســال اســت طبقــه کارگــر ایــران بــه امــر
ســازماندهی خــود پرداختــه و احــزاب و نهــاد
سیاســی خــود را بوجــود آورده اســت معالوصــف
بنظــر میرســد بــر اثــر وجــود دیکتاتوریهــا ،و
نفــی دســتاوردهای جنبــش کمونیســتی و کارگری،
هــر نســلی مجبــور شــده بــار دیگــر از نــو شــروع
کنــد .ایــن خیزشهــا و شکســت آنهــا درســی
شــد کــه شــرکت کننــدگان را بســوی ســازماندهی
و مبــارزه بــر اســاس برنامــه و خــرد جمعــی
ســوق داد .وجــود نمونههــای برجســته مبــارزات
کارگــران هفــت تپــه ،اتوبــوس رانــی تهــران،
کارگــران پــروژهای و تشــکالت صنفــی کارگــران
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از یکســو وگســترش قــدرت نظامــی خــود زمینــه
را بــرای ایــن دوگانگــی سیاســت آمریــکا فراهــم
ســاخته اســت .بخصــوص اینکــه حمــات مســتقیم
وجنــگ در عــراق و افغانســتان بــرای آمریــکا و
متحــدان ناتــو گــران تمــام شــده اســت .بــا حرکــت
هــای اخیــر رضــا پهلــوی کــه دســت همــکاری
بــا نیروهــای داخــل حکومتــی دراز کــرده اســت
بنظــر مــی رســد کاخ ســفید بایــدن امیــد بــه رژیــم
چنــج از داخــل بســته اســت .بایدنــی کــه در قبــل
از انتخــاب شــدن حــرف از بازگشــت بــه برجــام را
میــزد امــروز پــس از بیــش از یکســال مذاکــره و
افزایــش تحریــم هــا بــر ایــران مدعــی اســت اول
ایــران بایــد بــه تعهداتــش عمــل کنــد تــا آمریــکا
بــه برجــام برگــردد .آنهــم برگشــتی موقتــی تــا
عمــر دولــت بایــدن .
ذهنی گری بازهم شکست –
دولــت هــای آمریــکا و ایــران .سیاســت هــای
داخلــی شــان منطبــق بــا آرزوهــای خارجــی
شــان نیســت و درســت بهمیــن دلیــل بــا شکســت
روبــرو خواهنــد شــد .خامنــه ای و بایــدن هــردو
طرفدارانشــان بــه حــد اقــل رســیده انــد  .تضــاد
در میــان طبقــه حاکــم شــدید اســت تــا حــدی
کــه کار شــکنی مــی کننــد .از میــان ســه نفــر
دموکــرات دونفــر مخالــف نامــزدی مجــدد بایــدن
بــرای ریاســت جمهــوری انــد .از هــم اکنــون
نشــانه هــای زیــادی هســت کــه بایــدن شــانس
بــار دوم رئیــس جمهــور شــدن را نــدارد .از ســوی
دیگــر دیکتاتــوری والیــت فقیــه ســر جایــش بــا
زور همچنــان باقــی اســت .سیاســت محاصــره
ایــران ،اجــرای سیاســت هــای تروریســتی در
داخــل توســط اســرائیل ،پشــتیبانی از اپوزیســیون
هــای بــورژوازی ماننــد مجاهدیــن و رضــا
پهلــوی بــر مســلح شــدن بیشــتر رژیــم ایــران
تــا حــد توانایــی یافتــن ســاخت بمــب هســته ای
و تشــدید ســرکوب نیروهــای کارگــری وتــوده ای
ســوق داده اســت .تضــاد میــان حکومــت هــای
ایــران وآمریــکا ،تضــاد میــان جنــاح هــای مختلــف
بــورژوازی کــه گاهــی تــا حــد نابــودی همدیگــر
مــی رونــد بــرای پرولتاریــای ایــران در اوضــاع
کنونــی بخاطــر ضعــف تشــکیالتی و نبــود یــک
حــزب سیاســی پیشــقراول پرولتاریایــی ســودی در
بــر نــدارد ،برعکــس باعــث هــرج ومــرج بیشــتر در
جامعــه کنونــی مــی شــود و بــر قــدرت ســرکوب
حکومــت بــه بهانــه خطــر خارجــی مــی افزایــد.
حــزب مــا کــه هیچــگاه خیــال واهــی نســبت بــه
امپریالیســم و نیروهــای وابســته بــه آن نداشــته
اســت سیاســت هــای تحریــم هــای حــد اکثــری
توســط کشــور هــای امپریالیســتی را محکــوم
کــرده ،اپوزیســون هــای بــورژوازی وابســته بــه
اســرائیل و آمپریالیســم آمریــکا را ضــد منافــع
مــردم واکثریــت عظیــم تــوده هــای زحمتکــش
ایــران مــی دانــد و مبــارزه علیــه نظــام ســرمایه
داری جمهــوری اســامی را همچنــان بعنــوان
وظیفــه مرکــزی خــود در دســتور دارد .رژیــم
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قــدرت دولتــی آن بســیار افزایــش یافتــه اســت.
درعیــن حــال فقــر عمومــی بــه قیمــت رشــد و
گســترش ســرمایهداری انجامیــده اســت.
رشــد و گســترش ســرمایهداری در ایــران باالخــره
بعــد از اصالحــات ارضــی کــه بــا فرمــان شــاه و
دســت امینــی و فشــار آمریــکا انجــام شــد؛ جامعــه
فئودالــی را پشــت ســر گذاشــت و بــه مرحلــه
ســرمایهداری رســید ولــی در تولــد تاریخــی
ســرمایهداری ایــران صــدور ســرمایه امپریالیســتی
حتــی نقشــی بیــش از بــورژوازی بــازار و نوپــای
ایــران داشــت .ایــن تولــد تاریخــی کــه برخــی بــه
غلــط آنــرا ناقــص نامیدهانــد هیــچ عناصــری از
نقــص سیســتماتیک ســرمایهداری را در خــود
نداشــت .آنچــه کــه ســرمایههای بینالمللــی
چــه در نقــش وام دهنــدگان چــه در نقــش
کنتــرل کننــدگان ســود خــود را بردهانــد و بــه
مبادلــه نابرابــر بعلــت برتــر بــودن ســطح تکامــل
ســرمایهداری خــود تحقــق بخشــیدند.
از زمــان مشــروطیت کــه جامعــه ایــران از
پوســته بســته خــود بیــرون آمــد و وارد تحــوالت
بینالمللــی شــد تــا بــه امــروز ســرمایهداری
جهانــی در قدرتهــای سیاســی و حکومتهــای
آن یــک بازیگــر پــر قــدرت و تاثیــر گــذار بــوده
اســت .بازگویــی تاریــخ از کودتــای اســفند رضــا
شــاه تــا از تخــت به زیــر کشــیدن و ســپردن قدرت
بــه محمــد رضــا شــاه و ســپس بــه زیــر کشــیدن
ســلطنت پهلــوی و قــدرت گیــری جمهــوری
اســامی تاثیــر قدرتهــای امپریالیســتی را بــه
وضــوح نشــان مــی دهــد .ایــن تاثیرگــذاری باعــث
شــده اســت کــه دولــت ایــران ناشــی از تضادهــای
قدرتهــای امپریالیســتی و بحرانهــای دورهای
آن دچــار دو یــا چنــد دســتگی در دفــاع و یــا ورود
بــه جناحهــای مختلــف ســرمایهداری جهانــی
شــود .ضعــف دولــت در ایــران ناشــی از نفــرت
اکثریــت طبقــات فرودســت از ســرکوبگری و نــگاه
بــه ســرمایهداری بزرگتــر و قدرتهــای جهانــی
باعــث شــده اســت کــه دولــت از قــوای نظامــی و
امنیتــی بیــش از آنکــه در خدمــت حفاظــت از مرزها
و مواظبــت از آنچــه کــه آنهــا بــه نــام تمامیــت
ارضــی کــه مفهــوم آن تامیــن قــدرت رژیــم
حاکــم اســت باشــد در خدمــت ســرکوب مخالفیــن
بویــژه کمونیســت باشــد .دولــت از زمــان تســلط
ســرمایه بــر ارکان جامعــه؛ هیچــگاه یــک دســت
نبــوده اســت .عمدتــا ســه نیــروی سیاســی جامعــه
را شــکل دادهانــد کــه برخــی از آنهــا بعلــت حضــور
در قــدرت نتایــج تفکــرات و عملکردهــای خــود را
نشــان دادهانــد .اینهــا عمدتــا از نیروهــای ســلطنت
طلــب و اسالمیســتها و طیفهــای گوناگــون
آنهــا هســتند کــه بشــدت بــه دنبــال قــدرت مطلقه

و حکومتهــای توتالیتــر بــوده ،ضــد دمکراســی و
عقبگــرا مــی باشــند .دوم نیروهــای اصــاح طلــب
و ملیگــرا هســتند کــه مدتــی کوتــاه در قــدرت
بودنــد و توســط حاکمیــن یــا بــه عنــوان ســوپاپ
اطمینــان و جلوگیــری از جنبــش هــای اجتماعــی
بــکار رفتنــد و یــا آنهــا را منفــرد و از گردونــه
قــدرت بیــرون انداختنــد؛ اصــاح طلبــان بیــرون
و خــارج از قــدرت هیچــگاه نتوانســتند تغییــرات
مهمــی در جامعــه ایــران بوجــود بیاورنــد .ســوم
کارگــران و زحمتکشــان و نیروهــای سیاســی آنهــا
کــه عمدتــا ســازمان هــای کمونیســتی هســتند را
تشــکیل میدهنــد کــه همیشــه زیــر ســرکوب
حاکمیــت بــورژوازی در اشــکال مختلــف قــرار
داشــته و دارنــد .بــورژوازی ایــران شــدیدا ضــد
کمونیســت مــی باشــد و شــدیدا علیــه هرگونــه
آزادیخواهــی و تشــکل هــای مســتقل خــارج از
سیســتم اســت .در دورانهــای بســیار کوتاهــی
کــه نیروهــای چــپ و سوسیالیســت توانســتند تــا
حــد محــدودی از آزادی برخــوردار شــوند تاثیــرات
دیرپایــی در جامعــه بجــای گذاشــتند.
ادامــه روندهــای بــاال وضعیــت کنونــی جامعــه
ایــران را شــکل داده اســت؛ جناحــی کــه دولــت
ســرمایهداری را از رژیــم پهلــوی تحویــل گرفــت
همچنــان بــا بحــران و تالطمــات اجتماعــی مواجــه
اســت و قــادر بــه گــذار از آنهــا نمــی باشــد .ایــن
بحــران کــه بــه درون رژیــم هــم کشــیده شــده
اســت و آنــرا بــه تکــه هــای مختلــف اپوزیســیون
اصــاح طلــب رژیــم محــور داخــل و خارجــش
در همــان چهارچــوب تبدیــل کــرده اســت .طنــز
تاریــخ در آن اســت رژیــم هــای ســرکوبگری کــه
تــاب تحمــل کوچکتریــن مخالــف خــود را ندارنــد؛
بــازی بــا اصــاح طلبــان حکومتــی بــرای تحکیــم
پایههــای قــدرت را بخوبــی آموختــه اســت.
امــروزه دولــت جمهــوری اســامی بــه جناحهــای
طرفــدار شــرق و غــرب تبدیــل شــده انــد .حاکمیت
ایــران بعلــت درخواس ـتهای منطق ـهای؛ و اینکــه
جناحهــای بریکــس و شــانگهای از قــدرت روبــه
رشــدی برخــوردار هســتند؛ خــود را در ایــن جنــاح
بینالمللــی تعریــف مــی کنــد .اصــاح طلبــان و
بخشهــای دیگــری از ســرمایهداری در ایــران
تمایــات پــرو غربــی دارنــد .اصــاح طلبــان
حکومتــی کــه بیشــترین تکنوکــرات هــای دولتــی
را در صفــوف فکــری خــود دارنــد؛ در بحــران
دولتــی کــه همــان بحــران ســاختاری ســرمایهداری
اســت پرچــم بازســازی اقتصــاد ایــران را از طریــق
نزدیــک شــدن بــه غــرب؛ پایــان دادن بــه برجــام
و بازکــردن محــدود دایــره قــدرت و تقســیم مجــدد
آن بیــن جناحهــای مختلــف اصــاح طلــب و
اصولگــرا و تغییــر قانــون اساســی و برداشــتن
والیــت فقیــه را برداشــتهاند .در  ۴۰ســال گذشــته
جمهــوری اســامی عمدتــا توســط اصولگرایــان
اداره شــده اســت .آنهــا همیشــه سیاســت مشــت
محکــم و آتــش بــه اختیــاری بــودن را جلــو
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ســاختمانی و برجســتهتر تشــکل صنفــی معلمــان
در ایــن ســالها چــراغ راهنمایــی شــد بــرای
خیزشهــای خــود بخــودی .امــروز ســازمانیابی،
متشــکل شــدن و تــاش بــرای سراســری شــدن
بــه جریــان عمــده جنبشهــای تــودهای تبدیــل
شــده اســت .چــاره رنجبــران وحــدت و تشــکیالت
اســت.
مــوج اخیــر دســتگیریها کــه در برگیرنــده
فعــاالن کارگــران و معلمانــی هســتند کــه اساســا
در چارچــوب قانــون اساســی و قانــون کار موجــود
در دفــاع از حقــوق پایمــال شــدهی اعضــای
تشــکلهای خــود فعالیــت مــی کنند نشــانه ایســت
از ایــن واقعیــت کــه جنبــش خیابانــی و از پائیــن بــا
تمــام ســرکوبها نــه تنهــا از پــا در نیامــده بلکــه
دارد بــه یــک نیــروی عظیــم اجتماعــی بــرای
احقــاق حقــوق خــود تبدیــل مــی شــود .جــرات بــه
مبــارزه و مقاومــت هــر روز گســتردهتر مــی شــود.
مبــارزه بــرای آزادی زندانیــان سیاســی در ایــران
بــه امــری مرکــزی ایرانیــان داخــل و خــارج کشــور
مشــترک ًا تبدیــل شــده اســت و هــر روز بــر مــوج
پشــتیبانان آن در سراســر جهــان افــزوده میشــود.
محکومیــت حمیــد نــوری بــه حبــس ابــد در
ســوئد بــی شــک نشــانی اســت از رســوایی رژیــم
جمهــوری اســامی و بــی شــک پیــروزی بــرای
جنبشهــای مقاومــت در ایــران.
حــزب رنجبــران ایــران در مبــارزه علیــه
دیکتاتوریهــای شــاه و فقیــه و بــرای اســتقالل،
آزادی ،عدالــت اجتماعــی ،سوسیالیســم و کمونیســم
نســل انــدر نســل مبــارزه کرده اســت و راه ســخت،
پــر پیــچ و خــم و طوالنــی را کــه بــا خــون بهتریــن
فرزنــدان کمونیســت طبقــه کارگــر ایــران رنــگ
گرفتــه اســت پیمــوده اســت .تجربــه نشــان میدهــد
پیــروزی طبقــه کارگــر بــر ســرمایهداری در ایــران
بــه آســانی صــورت نگرفتــه و نخواهــد گرفــت.
طبقــه کارگــر ایــران کــه ســابقه مبارزات ـیاش بــه
بیــداری شــرق در دوران مبــارزات ضــد اســتعماری
و در ارتبــاط تنگاتنــگ بــا انقــاب پیروزمنــد اکتبــر
بــر مــی گــردد ،امــروز بــه نیــروی اجتماعــی تعییــن
کننــدهای تبدیــل شــده اســت و مشــغول بــه انجــام
وظیفــه تاریخــی خــود یعنــی گورکنــی و بخــاک
ســپردن نظــام ســرمایهداری ایــران اســت.
طبقــه کارگــر ایــران امــروز همچنــان در سراســر
ایــران در پیشــاپیش کلیــه جنبــش هــای طبقاتــی
و تــودهای تحــت شــرایط دیکتاتــوری و ســرکوب
در حرکــت اســت ،ســازمانده اســت و بــرای
اتحــاد بــزرگ ســتمدیدگان و اســتثمار شــوندگان
مبــارزه مــی کنــد .دســتگیریهای اخیــر توســط
دســتگاههای امنیتــی ایــران درســت بــرای
جلوگیــری از حرکــت تاریــخ ســاز طبقــه کارگــر
ایــران اســت و مطمئنــا بــا شکســت روبــرو خواهــد
شــد.
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جمهــوری اســامی را بــه تســلیم کامــل بکشــاند؛
همــه نیروهــای سیاســی داخلــی و بیــن المللــی در
حــال آمــاده ســازی آلترناتیوهــای خــود هســتند .در
ایــن میــان امپریالیســت هــای غربــی مهــره هــای
مشــخصی را بــرای بــازی شــطرنج سیاســی در نظر
دارنــد .عمــده تریــن آنهــا جماعــت ســلطنت طلبان
هســتند کــه بطــور مســتمر مــورد حمایــت آمریــکا
و بطــور نســبی برخــی کشــورهای اروپایــی بــوده و
هســتند .البتــه ســلطنت طلبــان و دیگــر نیروهایــی
ماننــد مجاهدیــن هــم در کیســه هــای آنهــا قــرار
دارنــد .کســانی ماننــد رضــا پهلــوی مهرههــای
دوران گــذار (دورانــی کــه ممکــن اســت در شــرایط
انقالبــی اوضــاع از دســت ســرمایه داری داخلــی و
بینالمللــی خــارج شــود ) هســتند.
در  ۴۰ســال گذشــته وضعیــت ســرمایهداری در
ســطح بینالمللــی دچــار تغییــرات جــدی شــده
اســت .اقتصادهــای نوظهــوری کــه وارد عرصــه
رقابــت شــده انــد اساســا بــا تمــام نیروهــای
دیگــر کــه خواهــان رقابــت یــا نفــی هژمونیــک
نظــم ســرمایه داری غــرب بــوده انــد فــرق دارنــد.
آنهــا از رشــد و ابتــکار و گــردش ســرمایه بیشــتری
نســبت بــه غــرب برخــوردار هســتند .از منظــر
تکنولوژیکــی عقــب ماندگــی خــود را جبــران کــرده
و بــا شــتاب در حــال پرکــردن جــای خالــی غــرب
در کشــورهای پیرامونــی و تحــت ســلطه هســتند.
ارزهــای بیــن المللــی ماننــد دالر و یــورو را بــه
چالــش کشــیده انــد و ســاختارهای اقتصــادی غرب
ماننــد بانــک جهانــی و صنــدوق بیــن المللــی پــول
بــا رقبــای جدیــدی ماننــد بانــک توســعه آســیا و
منطقــه یوروآســیا مواجــه ســاخته انــد .ایــن رقابــت
هــای فضــای دنیــای چنــد قطبــی را بــاز کــرده
اســت و جهــان دیگــر رهبــری هژمونیکــی آمریــکا
را نمــی پذیــرد .در ایــن میــان رژیــم جمهــوری
اســامی فرصتــی یافتــه اســت کــه بــورژوازی
ایــران را بســوی روســیه و چیــن کشــانده و خشــم
نیروهــای ســلطنت طلــب و دیگــر اقشــار پروغربــی
را در بیــاورد .امــا بعلــت ایــن کــه رژیــم جمهــوری
اســامی از نزدیکــی بــه روســیه و چیــن بــه دنبــال
مقاصــد توســعه طلبانــه منطقــهای خــود اســت؛
هیــچ نفعــی بــرای طبقــات تهــی دســت اجتماعــی
نداشــته و بیشــتر بــه فربــه شــدن شــرکتهای
دولتــی و نزدیــکان آنهــا انجامیــده اســت .ایــن
چرخــش رژیــم جمهــوری اســامی باعــث شــده
اســت کــه غــرب یکــی از نیروهــای سیاســی
جامعــه را کــه بــا کمــک خــود از قــدرت بــه زیــر
کشــیده اســت بــار دیگــر وارد گردونــه اپوزیســیون
ســازی و در ادامــه انقالبــات مخملــی کنــد .امــا
مــردم مــا بــا تمامــی تبلیغاتــی رســانههای غــرب
و ســلطنت طلــب قصــد ندارنــد کــه دوبــاره حیلــه
هــای سیاســی بــی بــی ســی و صــدای آمریــکا
ســالهای ۵۷ - ۵۶در ایــران تکــرار شــود .اگــر
صــدای ســرنگون بــاد رژیــم اســامی در ایــران بــه
گــوش مــی رســد .ایــن شــعاری بــرای ســرنگونی

انقالبــی رژیــم ســرمایهداری جمهــوری اســامی
اســت کــه اجــازه نخواهــد داد کــه ســرمایهداری
در ایــران و اقشــار و ســازمانهای سیاســی آنهــا
آلترناتیوهــای خــود را بــه قــدرت رســانده و دوره
دیگــری از حرمــان و ســرکوب و بــی حقوقــی را بــه
مــردم ایــران تحمیــل کننــد .در طــی یــک صــد
ســال گذشــته دولتهــای مختلــف ســرمایه داری
در ایــران حکومــت کردهانــد کــه همیشــه منافــع
عمومــی را فــدای منافــع خصوصــی خــود کردهانــد.
ایــن وضــع بــا رشــد جنبــش تــودهای و آگاهــی
انقالبــی کــه در جامعــه بســرعت در حال گســترش
اســت بــه پایــان خواهــد رســید .ســطح و قــدرت
تشــکل و ســازمان یابــی کارگــران و زحمتکشــان
و نیروهــای آزادیخــواه ،آن نکتــه مرکــزی در بــه
پایــان رســاندن وضــع موجــود جامعــه و گــذار
از آن بــه جامعــهای اســت کــه دیگــر آلترناتیــو
ســازیهای ســرمایهداری قــادر بــه تاثیــر گــذاری
و بازگشــت بــه ســتم اســتثمار و ســتمگری گذشــته
نخواهنــد بــود.
مهران پیامی
نه به رژیم جمهوری ....بقیه از صفحه 1
زنــان اســیر و دربنــد  ،زندانیــان سیاســی ،مــال
باختــه هــا ،بازنشســتگان و  ......فریــاد خشــم خــود
را علیــه ســردمداران دزد و ســرکوبگر رژیــم ،بلنــد
نکننــد  .جامعــه اســیرو در بنــد ،اینــک بــه دو بخش
کامــا متمایــز و متخاصــم ،تقســیم شــده اســت.
در یــک طــرف ،میلیــون هــا انســان زحمتکــش و
محــروم قــرار دارنــد کــه بــه نــان شــب محتاجنــد
و در نهایــت تنــگ دســتی و درماندگــی ،روزگار بــه
ســر میبرنــد .در طــرف دیگــر ،اقلیتــی مفــت خــور و
دزد و چپاولگــر هســتند کــه طــی  ۴۳ســال گذشــته
زالــو صفــت خــون زحمتکشــان ایــران را مکیــده،
صاحــب ثــروت هــای بــاد آورده شــده و در کاخ
هــای ســر بــه فلــک کشــیده دراشــرافیت و نــاز و
تنعــم ،زندگــی میکننــد .اوجگیــری حنبــش هــای
اعتراضــی تــوده هــای زحمتکــش در مــاه هــای
اخیــر ،نشــان بــارز فاصلــه گرفتــن هــر چــه بیشــتر
اکثریــت تحــت ســتم جامعــه ،از ایــن اقلیــت دزد و
اســتثمارگر اســت .
+++++
اینــک تشــدید ســتمگری و اســتبداد ،گســترش
دامنــه فقــر و فاقــه و تهــی دســتی ،دزدی هــا و
چپاولگــری هــا ی عنــان گســیخته ســردمداران
غــدار رژیــم و خوشــگذرانی هــا و عیاشــی هــای
آقــا زاده هــا ،انــواع مشــکالت و ناهمــواری هائــی
کــه اهالــی بــی پنــاه کشــور ســال هاســت از آنهــا
رنــج میبرنــد ،دســت بــه دســت هــم داده و بــر
ابعــاد خشــم و انزجــار مــردم کوچــه و بــازار علیــه
رژیــم ضــد مردمــی ،افــزوده اســت .در تظاهــرات
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بردهانــد .یکــی از راهکارهــای ایــن جماعــت
تمرکــز بــر صنایــع نظامــی و ادامــه هژمونــی
طلبیهــای منطقــه ای و شــرکت در رقابتهــای
بیــن المنطقــهای در خاورمیانــه بــرای فــرار از
بحــران کنونــی اســت.
بحــران دولتــی در واقــع بازتــاب بحــران اجتماعــی
و در زمینــه اجتماعــی بازتــاب بحــران ســرمایهداری
در ســطح جهانــی و عــاوه بــر آن سیاســتهای
ضــد دمکراتیــک و ضــد آزادیهــای اجتماعــی،
فشــار بــه طبقــات فقیــر و انحصــار کــردن تمامــی
نهادهــای اقتصــادی در بخشهــای خصوصــی و
دولتــی اســت .ســقوط ارزش پــول بصــورت روزانــه
و تــورم دو رقمــی دائمــی باعــث فربــه شــدن
موسســههای اقتصــادی نزدیــک بــه قــدرت و
کاهــش حقــوق اکثریــت مزدبگیــران دون پایــه
شــده اســت .اختــاف حاکمیــت کــه عمدتــا بیــن
اصــاح طلبــان و اصولگرایــان حکومتــی در شــکل
مبــارزه بــرای تقســیم قــدرت و ثــروت و دســت
انداختــن بــر کل امکانــات اجتماعــی بصــورت
راهکارهــای بــرون رفــت از انســداد اجتماعــی
و نصحیــت کــردن خــود را نشــان میدهــد .امــا
راهکارهــای قشــرهای دیگــر ســرمایهداری نــه
نفــی آن بلکــه فــرار از بحرانهــای دورهای آن
بــرای بازســازی و بــاال بــردن تولیــد ،کنتــرل
شــورش هــای اجتماعــی ،آرام ســازی فضــای
اجتماعــی بــا ســرکوب هــای فکــری و فیزیکــی
مــی باشــد .روشــن اســت کــه سیاســت اقشــار
مختلــف ســرمایهداری در ایــران بــا ســایه
روشــنهایی در همیــن چهارچــوب اســت .امــا
کارگــران و زحمتکشــان و مدافعــان سوسیالیســت
و کمونیســت آنــان دیگــر بــه دنبــال بازســازی
و اصــاح ســرمایه داری نیســتند .آنهــا خواهــان
برچیــدن کل نظــام ســرمایهداری هســتند و انقالب
سوسیالیســتی و آلترناتیــو آنــرا در جامعــه مطرح می
کننــد .بعــد از آلودگــی جامعه بــه کرونــا و پیآمدهای
آن کــه ظرفیتهــای مناســبی در جهــت بســتن
فضــای سیاســی بــه حاکمیــت اســامی در ایــران
داد و در ادامــه آن جنــگ در اوکرائیــن و بحــران
سیاســی بینالمللــی خامنــهای و دایــره قــدرت در
اطرافیــان او یــک دســت کــردن حکومــت و بیــرون
رانــدن حتــی کســانی در ســطح الریجانــی را در
مدیریتهــای بــاالی دولتــی در پیــش گرفتنــد و
رئیــس جمهــوری را روی کار آوردنــد کــه نماینــده
جنایــت و عقــب ماندگــی و دســت بوســی والیــت
فقیــه بــود .آنهــا در ایــن رونــد ســرکوب فعالیــن
کارگــری؛ هجــوم بــه فعالیــن اجتماعــی و بگیــر و
ببنــد را تشــدید کــرده و حتــی بــه اصــاح طلبــان
و دوســتان و بــرادران مذهبــی قبلــی خــود هــم
رحــم نکردنــد.
در شــرایطی کــه جنــگ اوکرائیــن بــه یــک جنــگ
طوالنــی تــر از انتظــار تبدیــل شــده اســت و
کشــاکش هــای بیــن المللــی در حــال رشــد اســت؛
برجــام و تحریــم هــا هــم نتوانســته کــه رژیــم

صفحه5

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

نفــت در اســفند مــاه ســال  ۱۳۲۹و در دوران
پرشــور نخســت وزیــری دکتــر مصــدق – از۷
اردیبهشــت ســال  ۱۳۳۰تــا  ۲۸مــرداد ســال
 -۱۳۳۲ایــن قــرارداد زیانبــار کــه مغاییــر بــا منافــع
مــردم ایــران بــود ،لغــو و باطــل گردیــد .در ســال
هــای آخــر ســلطنت اســتبدادی خــود ،رضــا شــاه
هرچــه بیشــتر خــود را بــه آلمــان هیتلــری نزدیــک
ســاخته ،روابــط سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی
تنگاتنگــی بــا آن قــدرت امپریالیســتی ،برقــرار کرد.
درجنــگ جهانــی دوم ،نفــوذ روزافــزون آلمــان
درایــران ،ســبب رنجــش هرچــه بیشــترمتفقین از
رژیــم رضــا شــاه شــد  .بهمیــن جهــت نیــز در
بحبوحــه جنــگ بیــن المللــی دوم ،در شــهریور مــاه
ســال  ،۱۳۲۰قــوای نظامــی شــوروی و انگلیــس
ایــران را بــه اشــغال خــود در آورده ،رضــا شــاه را
مجبــور بــه اســتعفا و تــرک ایــران کردنــد .بــا اصرار
انگلیســی هــا ،محمــد رضــا ،فرزنــد ارشــد شــاه بــه
ســلطنت برگزیــده شــد .در آغــار ســلطنت شــاه
جــوان ،بعلــت ازبیــن رفتــن خودکامگــی رضاخانــی،
شکســت نــازی هــا در جبهــه هــای جنــگ و
ضعــف و ناتوانــی محســوس ارتجــاع داخلــی و در
بــار پهلــوی ،اســتبداد و خودکامگــی مرگبــار دوران
رضــا شــاه ،جــای خــود را بــه اســتقرارآزادی هــای
نســبی دموکراتیــک در کشــورداد .امــا چنــدی
نگذشــته بــود کــه تمایــل روز افزونــی بــه اســتبداد
و خــود رائــی در محمــد رضــا شــاه بــه وجــود آمــد.
پســر در جــای پــای پــدر پــای نهــاد ،دیــو مهیــب
خودســری بــار دیگــر ســر بــر آورد و آزادی و
دموکراســی ســخت در معــرض خطــر قــرار گرفــت.
بدیــن ترتیــب ،شــاهی کــه در آغــاز ســلطنت تاکیــد
میکــرد کــه بــه اصــول آزادی و دموکراســی وفــادار
خواهــد مانــد و برخــی از چــپ هــای آن زمــان در
زمینــه امــکان گرایــش شــاه جــوان بــه دموکراســی
دراز گوئــی میکردنــد ،بــه حاکــم مســتبد آزادی
کشــی مبــدل گردیــد .درعیــن حــال ،بــا گذشــت
زمــان ،وابســتگی دربــار پهلــوی و شــخص شــاه
بــه قــدرت هــای امپریالیســتی هرچــه بیشترشــد.
+++++
بــه دنبــال اســتعفای اجبــاری رضا شــاه از ســلطنت
و تبعیــد وی ،بــا اســتقرار آزادی هــای دموکراتیــک
در کشــور ،مبــارزات کارگــران ،دهقانــان و دیگــر
زحمتکشــان در جهــت کســب حقــوق پایمــال
شــده ،رشــد و اعتــای قابــل مالحظــه ای پیــدا
کــرد .مبــارزات حــق طلبانــه تــوده هــای زحمتکش
در بخــش هــای شــمالی کشــور کــه تحــت اشــغال
ارتــش شــوروی قــرار داشــتند ،بــه خاطــر مصــون
بــودن از دســتبرد هــای ماموریــن دولــت مرکــزی،
از گســتردگی و تــوان بیشــتری برخــوردار بــود .در
آذربایجــان ،در ســال هــای پــس از بــر افتــادن
دیکتاتــوری رضــا شــاه ،کارگــران و تــوده هــای
دهقانــی کــه در معــرض بــی رحمانــه تریــن
ســتمدیدگی هــا و اســتثمارها قرارداشــتند ،یــک
پارچــه بــه پــا خاســته ،درگیرمبــارزات بــی امــان

دموکراتیــک و آزادیخواهانــه شــدند .دراواخــر ســال
 ،۱۳۲۴در آذربایجــان و بخــش هائــی از کردســتان،
حکومــت هــای دموکراتیــک تحــت رهبــری جعفــر
پیشــه وری و قاضــی محمــد ،ایجــاد گردیــد .رژیــم
شــاه کــه در خدمــت امیــال توســعه طلبانــه آمریــکا
و انگلیــس عمــل میکــرد ،در ســرکوب جنبــش
هــای دموکراتیــک در آذربایجــان و کردســتان،
مرتکــب وحشــیانه تریــن جنایــات و آدمکشــی
هــا شــد .نقــش شــاه و خانــدان پهلــوی درحــوادث
ملــی شــدن صنایــع نفــت و در دوران زمامــداری
کوتــاه مــدت دکتــر مصــدق ،بــس خائنانــه بــود.
جنبــش ترقــی خواهانــه ای کــه در ســال ۱۳۲۸
بــه منظــور ملــی شــدن صنایــع نفــت در سرتاســر
کشــور بــه وجــود آمــده بــود ،بالتردیــد جنبــه ترقی
خواهانــه ضــد اســتعماری داشــت .شــخصیت هــای
آزادیخواهــی نظیــر دکتــر مصــدق و دکتــر فاطمــی
در ایــن مبــارزات حــق طلبانــه ،فعاالنــه شــرکت
داشــتند .در نتیجــه مبــارزات پیگیرانــه خلــق هــای
بپــا خاســته ایــران در جهــت ملــی شــدن صنایــع
نفــت و تــاش چنیــن عناصــر ترقــی خــواه ،در
اواخراســفند مــاه ســال ،۱۳۲۹نماینــدگان مجلســین
شــورا و ســنا رای بــه ملــی شــدن صنایــع نفــت در
سرتاســر کشــور دادنــد .بــا ملــی شــدن نفــت ،فصل
نوینــی در تاریــخ پرتالطــم معاصــر ایــران بــاز شــد.
دولــت انگلســتان کــه از بابــت غــارت طالی ســیاه
ایــران و اســتثمار تــوده هــای زحمتکــش ایــن
کشــور ،در طــول ده هــا ســال ثــروت هــای افســانه
ای نصیــب خــود ســاخته بــود ،بــا انــواع حیــل و
دســایس و از آنجملــه بــا مراجعــه بــه دیــوان الهــه
و تهدیــدات نظامــی کوشــید از اجــرای قانــون ملــی
شــدن نفــت ،جلوگیــری بــه عمــل آورد.
+++++
بــه دنبــال ملــی شــدن صنایــع نفــت ،در
اردیبهشــت مــاه ســال  ،۱۳۳۰تحــت فشــار مــردم
عصیــان طلــب بــه پــا خاســته کــه خواهــان
کوتــاه شــدن دســت اســتعمار انگلیــس از شــئون
سیاســی و اقتصــادی ایــران بودنــد ،مجلــس شــورا
بــه نخســت وزیــری دکتــر مصــدق ،رای موافــق
داد .دولــت دکتــر مصــدق اجــرای قانــون ملــی
شــدن نفــت را در راس برنامــه اقدامــات خــود،
قــرار داد .از روزهــای نخســتین نخســت وزیــری
پــر تالطــم دکتــر مصــدق ،دربارپهلــوی کــه در
خدمــت منافــع بریتانیــا عمــل میکــرد  ،بــه کانــون
اصلــی دسیســه علیــه دولــت ترقــی خــواه وی،
مبــدل شــد .توطئــه هــای مشــترک دول آمریــکا
و انگلیــس علیــه دولــت ضــد اســتعماری دکتــر
مصــدق ،باالخــره در  ۲۸مــرداد ســال ،۱۳۳۲
منجــر بــه کودتــای ننگینــی گردیــد کــه حاصــل
و ثمــره آن ،بــر افتــادن حکومــت ملــی و تســلط
بیگانــگان بــر شــئون اقتصــادی و سیاســی مــردم
ایــران بــود .شــاه ،خواهــرش اشــرف و دربــار
سرســپرده پهلــوی در پیشــبرد کودتــای “ســیا” و
ســازمان هــای جاسوســی بریتانیــا ،فعاالنــه شــرکت
داشــتند .در نتیجــه کودتــای  ۲۸مــرداد و برگشــت
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و جنبــش هــای اعتراضــی پرجــوش و خــروش
خــود ،تــوده هــای بــه ســتوه آمــده ،شــعارهای
مــرگ بــر جمهــوری اســامی ،مــرگ بــر خامنــه
ای ،مــرگ بــر رئیســی ســر داده و رژیــم کشــتار
و جنایــت را آشــکارا بــه مبــارزه مــی طلبنــد.
در شــرایط تشــدید روز افــزون مبــارزات حــق
طلبانــه تــوده هــای زحمتکــش ،مــرگ و نابــودی
اجتنــاب ناپذیــر ،موجودیــت ننگیــن رژیــم را بــه
شــدت تهدیــد میکنــد .در حالــی کــه مبــارزات
ســهمگین کارگــران و تــوده هــای زحمتکــش،
ناقــوس مــرگ رژیــم قــرون وســطائی را بــه صــدا
درآورده اســت ،بقایــای رژیــم ســرنگون شــده
شــاه ســخت بــه تقــا افتــاده و مذبوحانــه مــی
کوشــند تشــدید مبــارزات ضــد رژیمــی تــوده هــای
بــه پــا خاســته را بــه وســیله ای جهــت احیــای
ســلطنت اســتبدادی شــاهان پهلــوی ،مبدل ســازند.
تلویزیــون هــا و رســانه هــای فارســی زبــان خــارج
از کشــور کــه هــر کــدام بــه نحــوی از انحــا بــه
محافــل امپریالیســتی وابســته مــی باشــند ،ایــن
روز هــا پرهســتند از تبلیغــات فریبنــده بــه ســود
شــاهان خودکامــه پهلــوی و مصاحبــه هــای یــک
نواخــت رضــا پهلــوی .مشــغله اصلــی ایــن رســانه
هــای دروغ پــرداز ،چیــزی جــز دســتبرد ناشــیانه
بــه تاریــخ معاصــر ایــران و مغشــوش و وارونــه
ســاختن ایــن تاریــخ پــر حــوادث ،نیســت .تاریــخ
یــک قــرن گذشــته ایــران ،تاریــخ خیانــت هــا و
آزادی کشــی هــای رژیــم هــای ارتجاعــی شــاه و
جمهــوری اســامی و مبــارزات حــق طلبانــه خلــق
هــای ایــران علیــه ایــن دو رژیــم ضــد مردمــی
مــی باشــد .تاریــخ خونیــن  ۵۷ســال حکومــت
پهلــوی هــا ،حاکــی از ایــن اســت کــه رضــا شــاه
و فرزنــدش ،توســط قــدرت هــای اســتعماری
صاحــب تــاج و تخــت شــده  ،بــه منظــور غــارت
هســتی تــوده هــای زحمتکــش همــواره بــر حربــه
ســرکوب و کشــتار ،متوســل گردیــده و هــر نــوع
فریــاد حــق طلبانــه را در گلوهــا خفــه ســاخته انــد.
+++++
رضــا خــان کــه در نتیجــه کودتائــی امپریالیســتی
و توســط انگلیســی هــا در همراهــی بــا ســید
ضیــاء الدیــن ،نوکــر شــناخته شــده بریتانیــا،
مدیــر روزنامــه رعــد ،در ســوم اســفند ســال
 1299بــه قــدرت رســید ،در طــول ســردار
ســپهی و ســلطنت خــون آلــود خــود ،کاری جــز
دشــمنی بــا آزادی و دموکراســی ،حبــس و قتــل
مبارزیــن و آزادیخواهــان ،چپــاول امــوال عمومــی
و مــال انــدوزی ،انجــام نــداد .فرمانــده قزاقــی
کــه در روزهــای تصــرف قــدرت ،آهــی در بســاط
نداشــت ،در شــهریور مــاه ســال  1320کــه مجبــور
بــه اســتعفا و تــرک ایــران گردیــد ،مالــک چنــد
صــد پارچــه از دهــات کشــور بــود .انعقــاد قــرارداد
ننگیــن نفــت در ســال  ۱۳۱۲کــه بــه موجــب آن
ســهم ایــران از نفــت جنــوب تنهــا  ۱۷در صــد
تعییــن گردیــده بــود ،خدمــت بیدریــغ رضــا شــاه
بــه اســتعمارانگلیس بــود .بــا ملــی شــدن صنایــع
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دســت تــوده هــای زحمتکــش ،منجــر گردیــد.
+++++
رژیمــی کــه در فــردای ســرنگونی رژیــم شــاه در
راس قــدرت سیاســی قــرار گرفــت ،از همــان ابتــدا
رژیمــی ارتجاعــی و آزادیکــش بــود .بــا تســلط
رژیــم جمهــوری اســامی بــر شــئون کشــور،
آزادیهــای دموکراتیــک کــه در نتیجــه انقــاب ضد
ســلطنتی ایجــاد شــده بــود ،یکــی پــس از دیگــری
از بیــن رفتــه و اســتبداد و خودکامگــی مرگبــاری
جانشــین آن شــد .اینجــا در بــاره جنایــات و اعمــال
ننگینــی کــه رژیــم جمهــوری اســامی در طــول
 ۴۳ســال گذشــته مرتکــب شــده اســت ،تنهــا
اشــاره ای میشــود .واقعیــت ایــن اســت کــه در
زمینــه ســیاه کاری هــا و جنایــات ایــن رژیــم ضــد
مردمــی هــر چــه گفتــه شــود  ،بازهــم کــم اســت.
اســتبداد مرگبارمذهبــی ،دشــمنی کینــه توزانــه بــا
آزادی و .دموکراســی ،اعــدام و کشــتار ده هــا هــزار
تــن از آزادیخواهــان و مبارزیــن ،قتــل عــام هــزاران
تــن از زندانیــان سیاســی در ســال  ،1367تــاراج
ثــروت هــای کشــور و اســتثمار بیرحمانــه کارگــران
و تــوده هــای زحمتکــش ،دزدی هــا و اختــاس
هــای کالن ،پایمــال ســاختن حقــوق زنــان و اتخاذ
سیاســت هــای قــرون وســطائی زن ســتیزانه ،ســتم
مضاعــف بــر ملــت هــای غیــر فــارس و ســرکوب
وحشــیانه جنبــش هــای اعتراضــی آن هــا ،ســتم و
اجحــاف در حــق مذاهــب غیــر از مذهــب رســمی
شــیعه دوازده امامــی ،تنهــا بخشــی از اعمــال
جنایــت کارانــه رژیــم جمهــوری اســامی را در
طــول  ۴۳ســال گذشــته ،تشــکیل مــی دهــد .ظلــم
و تعــدی هــای بــی حــد و حصــر رژیــم ،فقــدان
آزادیهــای سیاســی و اجتماعــی ،فقــر و فالکــت و
بــی خانمانــی بــی ســابقه ای کــه اکثریــت عظیــم
اهالــی کشــور ازآن رنــج میبرنــد ،همــه دســت بــه
دســت هــم داده و رژیــم ارتجاعــی جمهــوری
اســامی را اینــک بــه لبــه مــرگ و ســرنگونی،
نزدیــک ســاخته اســت.
+++++
در چنیــن شــرایط حساســی در تاریــخ کشــور،
آلترناتیوهــای بورژوائــی رنگارنگــی بــه دســت و پــا
افتــاده و ســخت در تالشــند کــه از آب گل آلــود
ماهــی گرفتــه و زمینــه را بــرای در کــف گرفتــن
قــدرت سیاســی ،فراهــم ســازند .یکــی از ایــن
آلترناتیوهــای بورژوائــی کــه در مــاه هــای اخیــر
بــا اســتفاده از نارضایتــی روز افــزون تــوده هــای
زحمتکــش از رژیــم جمهــوری اســامی ،بــر
فعالیــت خــود افــزوده اســت ،دار و دســته هــای
ارتجاعــی ســلطنت طلــب مــی باشــند .ایــن باقــی
مانــده هــای دوران دیکتاتــوری شــاه ،ســخت در
تالشــند نســل هــای جــوان کشــور را کــه تنهــا
مــزه تلــخ اســتبداد و وحشــیگری هــای رژیــم
جمهوری اســامی را چشــیده و شــاهد ســیاه کاری
هــای دوران شــاه نبــوده انــد ،فریــب داده و آنهــا را
بــه مراحــم خــود امیــدوار ســازند .وظیفــه مبار ِزیــن

و نیروهــای انقالبــی در اوضــاع سیاســی حســاس
کنونــی ایــن اســت کــه درعیــن پیشــبرد پیگیرانــه
مبــارزه در جهــت ســرنگونی رژیــم جمهــوری
اســامی ،نســل هــای جــوان را از ماهیــت
ارتجاعــی حکومــت پهلــوی هــا ،آگاه ســازند .بایــد
گفــت کــه رژیــم آزادیکــش جمهــوری اســامی تــا
حــد زیــادی ،نتیجــه اســتبداد و خودکامگــی رژیــم
شــاه مــی باشــد ..اگــر رژیــم شــاه آنهمــه مســتبد
و آزادیکــش نبــود ،اگــر نیروهــای دموکراتیــک و
آزادیخــواه را بــا توســل بــه وحشــی تریــن شــیوه
هــا ســرکوب نمــی کــرد ،اگــر بخاطــر حفظ ســلطه
اســتبدادی خــود ،کشــور را یــک حزبــی نکــرده بود
،اگــر هــر صــدای آزادی خواهــی و اعتــراص را بــا
توســل بــه زور و شــکنجه هــای جــادان ســاوا ک
در گلوهــا خفــه نمــی کــرد ،اگــر از تــرس انقــاب
و کمونیســم  ،بــه مذهــب و آخوندهــا بــاج نمیــداد،
رژیــم جمهــوری اســامی ایــن چنیــن آســان بــر
اریکــه قــدرت ســوار نمــی شــد.
+++++
مبلغیــن احیــای ســلطنت بــرای فریب تــوده ها این
روز هــا در رســانه هــای گوناگونــی کــه دارنــد ،خود
را عاشــق و شــیفته آزادی و دموکراســی نشــان داده
و وعــده هــای ســرخرمن بــه تــوده هــای محــروم
و زحمتکــش میدهنــد .اگرطرفــداران احیــای
ســلطنت و شــخص رضــا پهلــوی انــدک اعتقــادی
بــه اصــول دموکراســی دارنــد ،یکــی از ایــن روز
هــا بیاینــد و رضــا شــاه و محمــد رضــا شــاه را بــه
خاطــر جنایــات و ســیاه کاری هائــی کــه در طــول
 ۵۷ســال ســلطه ســرکوبگرانه مرتکــب شــده انــد،
محکــوم ســازند .طبیعــی اســت کــه گــروه هــای
طرفــدار برگشــت ســلطنت و شــخص رضــا پهلــوی
هرگــز ایــن کار را نخواهنــد کــرد .تردیــدی نبایــد
داشــت کــه اگــر در فــردای ســرنگونی رژیــم ضــد
مردمــی جمهــوری اســامی ،ســلطنت طلبــان
قــدرت سیاســی را در چنــگ بگیرنــد ،کوچــک
تریــن احترامــی بــه اصــول آزادی و دموکراســی و
رعایــت حقــوق بشــر نخواهنــد گذاشــت .در چنیــن
حالتــی ،تنهــا و تنهــا اســتبداد و خــود کامگــی
بخشــی از بورژوازی وابســته ،جانشــین ســرکوبگری
هــای بخــش دیگــری از همــان طبقــه انگلــی
خواهــد شــد و ســلطان تاجــدار ،جــای فقیــه عمامــه
دار را خواهــد گرفــت .بــی خــود نیســت کــه وارث
خانــدان پهلــوی در مصاحبــه هایــش بــا رســانه
هــا ،مــدام بــر قصــد خــود در نگهــداری ارتــش و
ســپاه پاســداران ،تاکیــد مــی کنــد .مفهــوم دفــاع
رضــا پهلــوی از ارتــش و ســپاه پاســداران چیــزی
جــز ایــن نیســت کــه ســلطنت طلبــان در صــورت
تصــرف قــدرت سیاســی ،همچــون رژیــم جنایتــکار
کنونــی ،ازقــوای نظامــی  ،اعــم از ســپاه پاســداران
و ارتــش در حفــظ ســلطه اســتبدادی خــود و
ســرکوب عصیــا نهــا و مبــارزات تــوده هــای
زحمتکــش ،اســتفاده خواهنــد کــرد.
+++++
کارگــران و زحمتکشــان ایــران کــه ســال هاســت

پرولتاریای جهان متحد شوید

بقیه در صفحه ۸

شــاه بــه ســلطنت کــه آنــرا تقریبــا از دســت داده
بــود ،عمــر آزادی هــای دموکراتیــک در کشــور بــه
پایــان رســید و چکمــه پوشــان آزادیکــش و اربابــان
اســتعمارگر آنهــا بــر شــئون کشــور ،حاکــم شــدند.
ســرنگون شــد حکومــت ملــی چــون بــه دســت
اراذل و اوبــاش حکــم فرمــای خــاک ایــران شــد
فرقــه دزد و خائــن و کالش  +روز روشــن بــه شــب
مبــدل گشــت حــال آزادگان پریشــان شــد آنکــه را
عشــق تــوده در ســر بــود منزلــش گوشــه هــای
زنــدان شــد ( شــعر از نویســنده مقالــه)
+++++
در فــردای کودتــای  ۲۸مــرداد ،دکتــر مصــدق
کــه در امــر ملــی شــدن صنایــع نفــت و مبــارزه
بــا اســتعمارگران خارجــی مجدانــه کوشــیده بــود،
در بیــدادگاه هــای رژیــم محکــوم شــده ،بــه زنــدان
افتــاد .دکتــر حســین فاطمــی ،دســتگیر و اعــدام
شــد .افســران آزادیخــواه ســازمان نظامــی ،دســته
دســته بــه جوخــه هــای اعــدام ،ســپرده شــدند.
زنــدان هــا و شــکنجه گاه هــا مملــو از مبارزیــن
و آزادیخواهانــی شــد کــه فریــاد اعتــراض خــود را
علیــه رژیــم کودتــا و اربابــان امپریالیســتش بلنــد
کــرده بودنــد .محمــد رضــا شــاه در دوران ســیاه
پــس از کودتــای  ۲۸مــرداد ،بــه مــدت  ۲۵ســال
مســتبدانه حکومــت کــرد .در تمــام ایــن مــدت ،در
کشــور اســتبداد زده ،از آزادی هــای دموکراتیــک
 ،آزادی قلــم ،آزادی انتخابــات ،آزادی اعتصــاب و
تشــکیل اجتماعــات واحــزاب سیاســی مســتقل،
کوچــک تریــن خبــری نبــود .در طــول ایــن مــدت،
بارهــا کماندوهــای رژیــم بــه دانشــگاه هــا حملــه
کــرده وبــه وحشــیانه تریــن وجهــی بــه ســرکوب
دانشــجویان ،پرداختنــد .دراواخرعمــر رژیــم شــاه،
جــای دو یــا ســه حــزب دربــاری را ،حــزب دولتــی
رســتاخیز گرفتــه ،بــه ابعــاد اســتبداد حاکــم در
کشــور ،بــاز هــم افــزوده شــد .درســال هــای خــود
کامگــی رژیــم شــاه ،در حالــی کــه شــخص شــاه
 ،دربــار پهلــوی و ســرمایه داران چپاولگــر داخلــی
و خارجــی از بابــت غــارت هســتی تــوده هــای
زحمتکــش و فــروش نفــت ،ثــروت هــای بــاد آورده
نصیــب خــود مــی کردنــد ،کارگــران  ،دهقانــان
و تــوده هــای محــروم و زحمتکــش در نهایــت
فقــر و فالکــت روزگار بــه ســر مــی بردنــد و
بیرحمانــه در معــرض ظلــم و اســتثمار ،قرارداشــتند.
روشــنفکران دگــر اندیــش و عناصــر و نیروهــای
انقالبــی معتــرض و عصیــان طلــب ،برخــی بــه
جــرم آزادیخواهــی بــه زنــدان هــا و ســیاهچال
هــا افتــاده و برخــی دیگــر پــس از تحمــل بدتریــن
شــکنجه هــا بــه جوخــه هــای اعــدام ســپرده مــی
شــدند .اســتبداد عنــان گســیخته رژیــم ،تســلط
بیگانــگان برشــئون کشــور ،تشــدید روز افــزون
فاصلــه طبقاتــی ،نــا رضایتــی عمومــی و جنبــش
هــای اعتراضــی پــر تــوان کارگــران و تــوده هــای
زحمتکــش ،مبــارزات قهــر آمیزنیروهــای انقالبــی و
عوامــل دیگــر بهمدیگــر گــره خــورده ،در بهمــن
مــاه ســال ۱۳۵۷بــه ســرنگونی رژیــم شــاه بــه
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بی خانمانی ،بیماری نظام
سرمایهداری نئولیبرالیستی ایران

بــی خانمانــی  ،بیمــاری نظــام ســرمایه داری
نئولیبرالیســتی ایــران
نماینــدگان ســرمایه داری جمهــوری اســامی
کمونیســتها ودیگــر نیروهــای دموکــرات وملــی را
کشــتند چــون آنهــا بــاور داشــتند کــه مــی تــوان
جهــان بهتــری ســاخت کــه درآن عدالــت اجتماعی
برقــرار باشــد و هیــچ انســانی نــه کولبــر باشــد ونــه
گــور خــواب وکارتــن خــواب .کمونیســتها را کشــتند
کــه مخالــف مالکیــت خصوصــی بــر وســایل
تولیــد و واگــذاری عدالــت اجتماعــی بــه دســت
نامرئــی بازاربودنــد کــه آگاه بودنــد نتیجــه اقتصــاد
نئولیبرالیســتی فقروبــد بختــی اکثریــت عظیــم
مــردم ایــران و انباشــت ســرمایه در دســت مشــتی
کوچــک اســت .همــان اقتصــادی ســرمایه داری
وابســته مونتــاژی محمــد رضــا شــاه بــا صــا حبــان
جدیــد تــازه بــه دوران رســیده اســامی کــه هــم
نــادان تــر بودنــد وهــم حریــص تــر از هــزار فامیــل
قبلــی .زندگــی صحــت نظــرات کمونیســتها را کــه
بابــت آن بــه ســنگینی کــوه دماونــد پرداختنــد
ثابــت کــرد .امــا کــو نماینــدگان اینهمــه جنایــات
در دوران ســلطنت ووالیــت فقیــه کــه بــه ایــن
واقعیــت تاریخــی اعتــراف و از بیهودگــی نظــرات
پــوچ و انتقــام جویانــه خــود انتقــاد کننــد.
بحــران کنونــی مســکن کــه در بعضــی شــهر
هــا ی بــزرگ مشــتی کوچــک صاحــب هــزاران
واحــد اجــاره ای هســتند – در تهــران یــک نفــر
دوهزاروپانصــد واحــد را در انحصــار دارد و در
مقابــل میلیــون هــا انســان ایرانــی بیخانمــان
واجــاره نشــین کــه تــا هشــتاد درصــد درآمــد
خــود را بایــد بــه ایــن زالــو صفتــان ســرمایه دار
بعنــوان اجــاره ماهانــه بدهنــد ناشــی ازهمــان
نظــام اقتصــادی ســرمایه داری اســامی اســت
کــه بنیــان گــذارش بســاز بفــروش زمــان شــاه و
ســردار ســازندگی در جمهــوری اســامی حجــت
االســام علــی اکبــر رفســنجانی بــود .بــه ایــن
وضــع ناهنجاربایــد میلیــون هــا حاشــیه نشــینان
وبــی خانمانــان را اضافــه کــرد .جمعیعتــی کــه
هــر روز رو بــه افزایشــند .تجربــه جهانــی نشــان
میدهــد کشــورهای پیرامونــی چــون ایــران کــه
حاکمانــش راه اقتصــاد نئولیبرالیســتی را در پیــش
گرفتــه انــد ،بــه چنــان بحــران ســاختاری ســوق
داده شــده انــد کــه کل جامعــه بــه هــرج ومــرج
و ویرانــی گرفتــار آمــده اســت .ایــن روز هــا در
سراســر جهــان بــا شــورش هــای عظیــم تــوده
ای روبــرو هســتیم  ،شــورش هایــی از نــوع نــود
شــش ونــود هشــت ایــران .بنظــر مــی رســد حــا
کمــان ایــران راه حــل را ادامــه همــان سیاســت
هــای چهــل ســاله وســرکوب مخالفــان مــی دانند.
قانــون مصوبــه اخیــر مجلــس در ایــن زمینــه مثــل
بقیــه مصوبــات در چمبــره مافیایــی دســتگاه

هــای فاســد اداری وامنیتــی گیــر خواهــد کــرد.
همــه شــواهد در میــدان گواهــی بــر آن دارد
کــه دیگــر بــا دســتگیری ،زنــدان واعــدام نمــی
تــوان جلــو خیــزش میلیونــی هیــچ بــودگان را
گرفــت .چنانچــه حاکمیــت اقدامــی ریشــه ای
بســود زحمتکشــان نکنــد ،طولــی نخواهــد پاییــد
کــه رســتاخیز ســهمگین عمومــی مــردم دودمــان
جمهــوری اســامی را بــه زبالــه دان تاریــخ خواهــد
ســپرد .ایــن رژیــم بــا اعمــال خــود ایــران را بــه
لبــه پرتــگاه کشــانده اســت .همــه شــواهد حکایــت
از ایــن دارد کــه رئیســی هــم در جــا پــای بقیــه
رئیــس جمهــوری هــای قبلــی نئولیبرالیســتی دارد
گام بــر مــی دارد
بحــران ســاختاری ایــران امــروز را تنهــا بــا
اقداماتــی ســاختاری ،ریشــه ای و بــا شــرکت
اکثریــت عظیــم تــوده هــا مــی تــوان از میــان
برداشــت .مســکن ،بهداشــت عمومــی ،معیشــت
وآمــوزش رایــگان چهــا ر ارکان اساســی زندگــی
امــروزه بشــری اســت کــه در کشــور مــا در
بحرانــی ســاختاری قــرار دارد .ایــن بحــران بــه
دســت مشــتی کوچــک مافیــای حاکمیــت بــا
زور واســلحه  ،زنــدان وشــکنجه بوجــود آمــده
اســت وتنهــا بدســت اکثریــت عظیــم قربانیــان
ایــن نظــام و در خدمــت آنهــا قابــل تغییــر اســت.
راه حــل درون حکومتــی و جناحــی ســال هاســت
تمریــن شــده اســت واعتمــاد اکثریــت مــردم را
از خــود ســلب کــرده اســت .بــه گفتــه قشــون
الیــزال میــدان هــا ماجرایشــان بــه اتمــام رســیده
اســت .شــرکت از پاییــن وبــا نظــارت خــود آنهــا
الزم اســت .ســال هاســت فریــاد آلترناتیــو بــرای
تحــول ریشــه ای توســط کارگــران هفــت تپــه بلند
اســت « نــان،کار ،آزادی اداری شــورایی» بایــد بــه
نــدای آنهــا پاســخ داد.
ایــن روز هــا بــر اثــر همیــن بحــران ســاختاری
ســرمایه داری ودرماندگــی و فروماندگــی قشــر
بــورژوازی حاکــم انحصــار طلــب ،جنــاح هــای
دیگــر بــورژوازی از درون حاکمیــت واز بیــرون
ادعــای راه حــل هایــی را دارنــد .همانطــور کــه
شــاه رفــت وخمینــی آمــد نماینــدگان صاحبــان
ســرمایه ،نماینــدگان آنهــا چــه در لبــاس روحانیــت
وچــه پادشــاهی توانایــی حــل مشــکل اکثریــت
را ندارنــد چــون نظــام ســرمایه داری خصوصــی
خدمتگــزار اقلیــت اســت .تنهــا یــک راه باقــی
مانــده اســت :سوسیالیســم آنهــم سوسیالیســمی
کــه بــا شــرکت اکثریــت ســتمدیدگان و اســتثمار
شــدگان ورهبــری طبقــه کارگــر نظــام کنونــی را
از ریشــه بــر مــی انــدازد ،کلیــه دســتگاه هــای
بوروکراتیــک نظامــی واداری را خــورد مــی کنــد و
بــا انقالبــی سوسیالیســتی زمینــه را بــرای تحقــق
برنامــه سوسیالیســتی در خدمــت همــان اکثریــت
عظیــم فراهــم مــی ســازد.
حــزب رنجبــران ایــران بــرای تغییــر بنیــادی
طبقاتــی وپیــروزی طبقــه کارگــر بــر بــورژوازی
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در نهایــت پایــداری در راه بــرآورد خواســت هــای
سیاســی و اقتصــادی خــود علیــه رژیــم ضــد
کارگــری جمهــوری اســامی مبــارزه میکننــد،
بــه دار و دســته هــای ارتجاعــی ســلطنت طلــب
امــکان نخواهنــد داد کــه مبــارزات پــر شــکوه
تــوده هــای محــروم و زحمتکــش را بــه وســیله
ای جهــت برگشــت رژیــم شاهنشــاهی ،مبــدل
ســازند .واقعیــت ایــن اســت کــه کارگــران و
زحمتکشــان ایــران نــه خواهــان بقــای رژیــم
پوشــالی جمهــوری اســامی هســتند و نــه عالقــه
ای بــه برگشــت ســلطنت دارنــد .تنهــا انقــاب
تــوده هــای محــروم و ســتمدیده ،ســرنگونی
رژیــم ضــد مردمــی کنونــی و اســتقرار حکومتــی
انقالبــی کــه بــر قــدرت مســلح کارگــران و تــوده
هــای زحمتکــش متکــی باشــد ،مــی توانــد زنجیــر
هــای اســارت را از پــای زحمتکشــان بــاز کــرده
و آزادی و دموکراســی واقعــی بــه ارمغــان بیــاورد.
تاریــخ صــد ســال گذشــته ایــران بــه روشــنی
نشــان داده اســت کــه هــم رژیــم شــاه و هــم
رژیــم جمهــوری اســامی ،بــه مثابــه رژیــم هــای
ســرمایه داری وابســته بــه امپریالیســم ،همــواره بــا
چنــگ و دنــدان ازمنافــع ســرمایه داران و صاحبــان
ثــروت و دارائــی دفــاع کــرده و بــرای کارگــران
و تــوده هــای زحمتکــش ،یعنــی اکثریــت عظیــم
اهالــی کشــور ،حاصلــی جــز اســتثمار و فقــر و
فالکــت و زنــدان و ســرکوب نداشــته انــد .راه
رهائــی کارگــران و زحمتکشــان ،تنهــا و تنهــا
اعمــال قهــر انقالبــی ،واژگــون ســاختن کاخ
هــای ظلــم و خودکامگــی و ایجــاد جامعــه ای
اســت کــه در آن ،اکثریــت عظیــم زحمتکــش بــر
مقــدرات خــود حاکــم گردیــده و از مزایــای آزادی
و دموکراســی برخــوردار باشــند ..جامعــه مطلــوب
تــوده هــای زحمتکــش ،جامعــه ای اســت کــه
در آن حاصــل کار و تــاش تــوده کارو زحمــت،
صــرف ولخرجــی هــای مشــتی ســرمایه دار و
شــیخ و شــاه و دیگــر زالــو هــای اجتماعــی نباشــد.
جامعــه ای کــه در آن نــژاد پرســتی آریائــی ودیــن
ســاالری حاکــم نباشــد .جامعــه ای کــه ســمت و
ســوی سوسیالیســتی داشــته باشــد و هــدف غائــی
آن محــو ظلــم و اســتثمار و هــر گونــه اجحــاف و
تبعیــض باشــد .جامعــه ای کــه در آن ،دنیــا بــه کام
کارگــران و زحمتکشــان و نــه بــر وفــق مــراد مفــت
خــوران و اســتثمارگران باشــد .تردیــدی نبایــد
داشــت کــه ،رژیــم ارتجاعــی جمهــوری اســامی
و بقایــای ر ِژیــم شــاه ،دشــمنان بــی امــان ایجــاد
چنیــن جامعــه دموکراتیــک و انقالبــی در ایــران
هســتند.
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رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

مــی جنگــد ،بــا هرگونــه آلترناتیــو بــورژوازی
و امپریالیســتی مبــارزه مــی کنــد و چــاره وراه
حــل را در زیــر شــعار « چــاره رنجبــران وحــدت
وتشــکیالت « مــی بینــد.
مستاجر

نامهای از اعضای سابق
کنفدراسیون

در همــان ســال  ۵۷یعنــی  ۴مــاه یــا  ۳مــاه قبــل
از انقــاب شــاه از رادیــو اعــام کــرد مــن صــدای
انقــاب را شــنیدم .مــن صــدای مــردم ایــران
را شــنیدم و بــه شــما دانشــجویان ،جوانــان و
خواســت هــای شــما احتــرام میگــذارم مــن همــه
چیــز را تغییــر خواهــم داد اشــتباهاتی شــده بایــد
رفــع شــود خــوب ایــن یعنــی چــه یعنــی نارضایتــی
مــردم را شــاه قبــول کــرده بــود و حاضــر بــود
در ایــن مــورد بــا مــردم ناراضــی کنــار آیــد امــا
نفهمیدیــم چــی شــد ناگهــان ورق برگشــت و شــاه
رفتنــی شــد !؟
تمــام مفســرین ،همــان نیویــورک تایمــز هــم
درآن زمــان و هــم در ایــن زمــان اذعــان میکننــد
کــه اگــه شــاه پایــگاه مردمــی داشــت انقــاب
رخ نمیــداد .خیلــی روشــنه آمریــکا و اســرائیل و
انگلیــس بــرای منافعشــان دســت بــه هــر کاری
میزننــد در همــان زمــان کنفدراســیون دانشــجویی
ســمیناری برگــزار کــرد و موضــوع اصلــی بــر ســر
ســرنگونی شــاه بــود .دو نظریــه در برابــر هــم
مطــرح شــد.
بخشــی معتقــد بودنــد ســلطنت مطلقــه بایــد از
بیــن بــرود کــه بــه خــط آمریــکا معــروف شــد
طرفــداران محمــد امینــی و بخشــی دیگــر کــه
طرفــداران ســازمان انقالبــی بودنــد معتقــد بودنــد
طبقــات ارتجاعــی حاکــم کآل بایــد نابــود شــود.
نمیدانــم تــو در ســمینار شــرکت داشــتی یــا نــه،
بــه هرحــال بحــث بــر ســر ایــن بــود کــه ســلطنت
مطلقــه یعنــی فقــط دربــار! و نزدیــکان شــاه کــه
در انقــاب  ۵۷همــان بخــش ســرنگون شــد و
در واقــع طبقــات ارتجاعــی ،ارتــش ،ســاواک،
وزارت خارجــه ،وزارت اطالعــات ،و اقتصــاد و
بانــک مرکــزی و داخلــه بخشــی از گارد ،خصوصــآ
دانشــکده افســری بــا فرمــول تدریــس آمریــکا و
انگلیــس و رکــن دو ارتــش کــه کآل دریــد قــدرت
آمریــکا و اســرائیل بــود و رســانه هــا تحــت
فرهنــگ غــرب باقــی ماندنــد و خمینــی بــا انحالل
آنهــا مخالفــت کــرد .کــه هنــوز ریشــه آنهــا کــه
برنامــه هــای غــرب گرایانــه اســت درحــال برنامــه
ریــزی و سیاســت گــذاری هســتند .در واقــع ســتون
پنجــم آمریــکا و انگلیــس کآل دســت نخــورد و
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باقــی مانــد یعنــی طبقــات ارتجاعــی ســرنگون
نشــد و همــان هــا توانســتند بــه راحتــی در بیــت
خمینــی ازجملــه ابراهیــم یــزدی ،آیــت ،قطــب زاده
و آخوندهــای دربــاری و و و نفــوذ کننــد وزیــر آب
بــازرگان را و بعــداً مجاهدیــن ،و بنــی صــدر را بزنند
و اکنــون همیــن ســتون پنجــم کــه اکثــراً اصــاح
طلــب هســتند ازجملــه تــاج زاده ،فائــزه هاشــمی
 ،روحانــی ،ووو در خدمــت اربــاب بــوده و هســتند
کــه در ســال  ۸۸بــا دزدی انتخاباتــی موســوی را
کــه تــا حــدی توانســته بــود از ایــن ســتون پنجــم
فاصلــه بگیــرد کنــار زدنــد و یــک دیوانــه خرافاتــی
احمــق را تاییــد کردنــد کــه شــعار اصــول گــرا،
اصــاح طلــب دیگــه تمــوم ماجــرا از جانــب مــردم
مطرح شــد.
بســیار خــوب حــاال چــه کســانی از اول و قبــل
انقــاب بــا آمریــکا ،اســراییل ،انگلیــس ،بــرای
نابــودی ایــران نقشــه کشــیدند و هــم اکنــون بــا
علــم کــردن برجــام و اتــم اتــم درحــال چاپیــدن
کشــور هســتند اینهــا همــان هائــی هســتند کــه بــا
شــاه دمخــور بودنــد کــه ریشــه آنهــا میبایســت در
انقــاب  ۵۷زده میشــد کــه همــان هائــی هســتند
کــه دربســت در خدمــت کودتــای ۲۸مــرداد بــر
علیــه حکومــت دموکراتیــک دکتــر مصــدق بــا
نقشــه آمریــکا و اســرائیل و انگلیــس عمــل کردنــد
و شــاه فــراری را بــر مســند قــدرت دیکتاتــوری
بــا پوشــش مشــروطه نشــاندند و چــون تاریــخ
مصــرف شــاه بخاطــر ندانــم کاریهــا و اشــتباهات
بزرگــش تمــام شــد زیــر آبــش را زدنــد و فــرش
قرمــز زیــر پــای خمینــی فــرش کردنــد .خمینــی
را بــا تمــام قــوا حمایــت کردنــد کــه میدانســتند
بــا وجــود او میتواننــد منطقــه را دههــا برابــر زمــان
شــاه بدوشــند اینهــا همــان هائــی هســتند کــه بــا
نقشــه کســینجر و مــک فارلــن بــه وســیله نفــوذی
هاشــان در بیــت خمینــی از دیــوار ســفارت بــاال
رفتنــد و ایــران را کردنــد لولــوی ســر خرمــن و تــا
همیــن امــروز دارنــد منطقــه خصوصــ ًا اعــراب را
میدوشــند .چــه کســانی پیــش از انقــاب هشــدار
میدانــد کــه امپریالیســت آمریــکا خطــر بــزرگ
بــرای انقــاب در جهــان و ایرانســت همیــن
بچــه هــای طرفــداران ســازمان انقالبــی بودنــد
 .برویــد نشــریات چنــد ســال پیــش از انقــاب
فدراســیون .....را کــه برگرفتــه از نشــریه ســتاره
ســرخ ســازمان انقالبــی آنزمــان بــود بخوانیــد تــا
بــه واقعیــات آنطــور کــه بــوده واقــف آئیــد.
امــا متأســفانه همــه آن هشــدارها را فرامــوش
کــرده ایــد یــادم اســت در یکــی از ایــن ســمینارها
دوســتی کــه نمیدانــم زنــده اســت یــا نــه فریــاد
میــزد کــه مــا شــناختمان از امپریالیســت آمریــکا
کــم اســت مــا بخوبــی ایــن جرثومــه فســاد را
نمیشناســیم و تمــام بدبختــی مــا از همین جاســت.
جــای دوری نرویــد همیــن نزدیــک گوشــمان

افغانســتان ،عــراق ،لیبــی ،ســودان ،فلســطین،
لبنــان ،یمــن ،اوکرائیــن همــه و همــه براســاس
نقشــه هــای شــوم هژمونــی طلبانــه آمریــکا بــه
روز ســیاه افتــاده انــد.
حــال شــما اینهمــه را نادیــده گرفتــه ایــد و
افتــاده ایــد در دام همــان هائــی کــه شــاه را بردنــد
و خمینــی را آوردنــد بــاز هــم از همــان ســوراخ
 ۱۵۰ســال گذشــتهگزیــده شــده ایــد و نمیتوانیــد
درک کنیــد کســانیکه شــاه را بردنــد ایــن کلیــپ
را بــا قیچــی کــردن صدهــا نکتــه مهــم دیگــرش
دارنــد بخــورد شــما میدهنــد تــا شــاید بتواننــد
مــوج ســوار آب نمــک خوابانــده دیگــری را بــر
شــانه هــای زخمــی مــردم زجــر دیــده ســوار کننــد
و ایــران را اینبــار کننــد ایرانســتان بــا حداقــل پنــج
تیکــه ،کردســتان در دســت اســراییل ،آذربایجــان
در دســت ترکیــه ،بلوچســتان در دســت پاکســتان،
خوزســتان بــه دســت اعــراب ،و ایرانســتان در
دســت امریــکا و انگلیــس.
امــا بــه گمــان مــن اعتراضــات مــردم ایــران اینبــار
بــا کولــه بــار تجربــه  ۱۵۰ســال مبــارزه بــرای
دموکراســی ،اســتقالل ،رفــاه و عدالــت اجتماعــی از
نظــر کیفــی و کمــی در ۵۰ســال گذشــته بــی نظیــر
اســت و دنبــال تشــکیالت و رهبــری مســتقل خــود
اســت .هــم از ایــن رو اســت کــه شــوراهای
هماهنگــی توانســته بــا اتحــاد کارگــران ،معلمیــن،
کشــاورزان ،اتوبوســرانی ،بازنشســتگان و مــزد
بگیــران راه خــود را از ســتون پنجــم امپریالیســت
آمریــکا جــدا کنــد و ایــن تنهــا آلترناتیــو روشــن
بــرای فــردای ایــران اســت و تــا کنــون هرچــه
ســتون پنجــم غــرب تــاش کــرده نتوانســته آنــرا
گمــراه کنــد.
به امید پیروزی جنبش اعتراضی مردم ایران.
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نشریه رنجبر به امضاهای
فردی است و مسئولیت
آنها با نویسندگانشان
میباشد.

طبقه کارگر پیشرو مبارزه برای برپائی دنیای نوین است

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

پیرامون گسترش ....بقیه ازصفحه آخر

حتــی آن زمــان نیــز نتوانســت بــه مســئلهای کــه
خــود بــه وجــود آورده بــود پاســخ و راه حــل همــه
جانبــه تهیــه کنــد .زیــرا بخشــی از دهقانــان کــه
هیچوقــت مشــمول جلــب و جــذب نگشــته و
یــا بــه مســتعمرات فرســتاده نشــدند تبدیــل بــه
ســاکنین گتوهــا و زاغههــا و ...در شــهرهای اروپــا
و ســپس آمریــکا گشــتند کــه امــروز بــه شــکرانه
عملکردهــای فالکــت بــار بــازار آزاد نئولیبرالیســم (
فــاز فعلــی گلوبالیزاســیون ) بــر تعدادشــان روزانــه
افــزوده میشــود.
ولــی آن رونــدی کــه در ســی ســال گذشــته در
کشــورهای ســه قــاره بــه وقــوع پیوســته و نزدیــک
بــه یــک میلیــارد نفــر از جمعیــت کل ســه میلیــارد
و ســیصد میلیــون نفــری دهقانــان آن ســه قــاره
را بعــد از کنــدن از اراضــی خــود بــه شــهرهای
پــر جمعیــت پرتــاب ســاخته ،یــک مســئله معمولــی
ســاختاری نیســت .تشــدید پروســه دهقــان زدائــی
در کشــورهای ســه قــاره (بویــژه در چیــن،
هندوســتان ،برزیــل ،اندونــزی و )...کــه منبعــث
از فــاز فعلــی گلوبالیزاســیون اســت ،در ســی ســال
گذشــته یــک میلیــارد نفــر دهقــان پرتــاب گشــته
بــه شــهرها را بــه وجــود آورده کــه نظــام دیگــر
قــادر نیســت در کارخانجــات ،معــادن و ...خــود
جلــب و جــذب کنــد .مضافــ ًا ایــن نظــام (کــه
شــامل اقتصادهــای نوظهــور در بخــش پیرامونــی
– چیــن ،هندوســتان ،برزیــل و ...نیــز مــی باشــد)
بــر خــاف قــرون هفدهــم ،هیجدهــم و نوزدهــم
قارههائــی مثــل آمریــکا ،اقیانوســیه ،آســیا و آفریقــا
را ندارنــد کــه جمعیتهــای میلیــاردی دهقانــان “
کنــده شــده و پرتــاب شــده “ را بــه آن قــاره کــوچ
دهنــد.
در پرتــو بــروز آشــکار بحــران عمیــق ســاختاری
ســرمایهداری کــه احتمــال قــوی دارد کــه بــه
یــک “ رکــود عظیــم “ جهانــی پــر از بیــکاری،
قحطــی و گرســنگی در ســالهای آینــده تبدیــل
گــردد ،نظــام حتــی بــا پذیــرش شــیوهها و “
ویژگیهــای “ معجــزه آســای اقتصــاد چینــی نیــز
نخواهــد توانســت بــه نیازهــای اولیــه نزدیــک بــه
ســه میلیــارد نفــر از جمعیــت جهــان پاســخ دهــد.
در نتیجــه ،در دهههــای آینــده جهــان بــا خطــر
افزایــش بــی ســابقه قحطــی و مــرگ میلیونهــا
انســان روبــرو خواهــد گشــت کــه در آن تعــداد
گشــته شــدهگان بیشــتر از کل تلفــات جنگهــا
و فجایــع و ســوانح طبیعــی در تاریــخ تمــدن بشــر
خواهــد بــود .ســئوالی کــه مطــرح اســت اینســت
کــه آیــا امــروز یــک جنبــش اجتماعــی بدیــل
ســاز در ســطح جهــان در حــال شــکلگیری اســت
کــه بــا بــه چالــش طلبیــدن جــدی نظــم حاکــم
از وقــوع ایــن فاجع ـهای بــزرگ جلوگیــری کنــد؟
اوضــاع روبــه رشــد وخامــت و راه حلهــای
بــرون رفــت  -بــدون تردیــد بــر چالشگــران
ضــد نظــام اســت کــه از هــم اکنــون بــه ایجــاد
یــک اتحــاد بزرگــی بیــن طبقــات کار و زحمــت

و تهــی دســتان در روســتاهای جهــان (عمدتــا در
کشــورهای پیرامونــی در بنــد) و شــهرهای جهــان
عمدتــا در کشــورهای مســلط مرکــز دســت بزننــد.
بررســی اوضــاع رو بــه رشــد در سراســر جهــان
از بهــار عربــی در شــمال آفریقــا و خاورمیانــه تــا
جنبشهــای تســخیر در  ٢٦۰۰شــهر در آمریــکا و
اروپــا ،نشــان مــی دهــد کــه ایــن اتحادهــا هــم
ممکــن و هــم اصولــی اســت.
مــردم زحمتکــش جهــان بیــش از پیــش بــه ایــن
درک رســیدهاند کــه تکامــل و توســعه نظــام فعلــی
اگــر بــه مســیر خــود ادامــه دهــد بشــریت بــا یــک
نــوع فاجعــه و نســل ُکشــی در دهههــای آینــده
روبــرو خواهــد گشــت .پیــروان و حامیــان ایــن
مــوج همدلــی و همبســتگی کــه دوران کودکــی
خــود را تجربــه مــی کنــد نقــدا برعلیــه صاحبــان
ثــروت و قــدرت “ یــک در صدیهــا “ و فجایــع
بــازار آزاد نئولیبرالیســم مثــل بیــکاری مزمــن
جهانــی و گســترش جنگهــای مرئــی و نامرئــی
توســط راس نظــام و شــرکایش ،بپــا خاســتهاند.
ولــی نظــام ســرمایهداری علیرغــم غلتیــدن در
بحــران عمیــق ســاختاری خــود از یک ســو و عروج
امــواج بیــداری و رهائــی در بیــن قربانیــان نظــام
(کارگــران ،دهقانــان ،تهــی دســتان شــهر و روســتا
و زاغــه نشــینان میلیونــی) از ســوی دیگــر بــه ایــن
زودی بــه پایــان عمــر خــود نخواهــد رســید .تاریــخ
نشــان میدهــد کــه ســرمایهداری غالبــا توانســته بــا
تضعیــف نیروهــای کار و زحمــت و نیــز مالیتــر،
متمرکزتــر و نظامیتــر ســاختن حرکــت ســرمایه
(گلوبالیزاســیون) نــه تنهــا از بحرانهــای خــود
و انقالبــات ضــد نظــام تودههــای مــردم زنــده
عبــور کنــد بلکــه بعــد از گذرانــدن دوره نقاهــت
و بهبــودی موفقیتهــای چشــمگیری را بــه نفــع
صاحبــان ثــروت و قــدرت و بــه ضــرر طبقــات
تــودهای کســب کنــد.
در بیســت ســال اول فــاز فعلــی گلوبالیزاســیون
( از  ۱٩٨٢تــا اوایــل قــرن بیســت ویکــم )
پیروزیهــا و موفقیتهــای نظــام جهانــی بطــور
قابــل مالحظ ـهای بیشــتر از ســه دهــه بالفاصلــه
بعــد از جنــگ جهانــی دوم (  )۱٩٤٥ -۱٩٧بــود.
زیــرا در طــول آن ســه دهــه تــوازن قــدرت بــه
مقــدار قابــل توجهــی بــه نفــع تودههــای مــردم
دســتخوش تحــول قــرار گرفــت کــه بــه نظــر
مورخیــن در تاریــخ پانصــد ســاله ســرمایهداری بــی
نظیــر بــود .ایــن چرخــش در تــوازن قــدرت بــه نفع
مــردم در سراســر جهــان منبعــث از ســه علــت بــود
کــه بعدهــا بــه نامهــای “ ســه پیــروزی “ و ســه
چالــش و یــا “ ســه ســتون مقاومــت “ معــروف
گشــتند .ایــن ســه علــت عبــارت بودنــد از :یکــم –
پیــروزی شــوروی بــر نازیســم در جنــگ جهانــی و
عــروج آن بــه قلــه ابــر قدرتــی و چالشــگری جــدی
نظــام .دوم – عــروج جنبــش هــای اســتقالل
طلبانــه خلقهــای آســیا و آفریقــا و آمریــکای التیــن
علیــه اســتعمار .ســه – پیــروزی دموکراســی علیــه
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“ ســازمان تجــارت جهانــی “ در ســال ٢۰۰۱
اعــام کــرد کــه کشــورهای عضــو ایــن ســازمان
(اکثــر کشــورهای عضــو ســازمان ملــل) مــی توانند
هــر محصــول کشــاورزی (در نتیجــه مــواد غذائــی)
را بعــد از تبدیــل بــه کاال مثــل هــر کاالی تجارتــی
بــه معــرض رقابــت و فــروش بگذارنــد .ایــن قانــون
اولیگوپولــی هــای مــواد غذائــی – کشــاورزی را
قــادر ســاخت کــه در کشــورهای پیرامونــی
بــا خریــد اراضــی دهقانــی و پیــاده ســاختن
برنامههــای مکانیــزه ســازی (کــه در نتیجــه
آن یــک کشــاورز ماهــر و مجهــز بــه وســایل
پیشــرفته مــی توانــد بــه انــدازه  ٢۰۰۰دهقــان
فراینــد تولیــدی داشــته باشــد) صدهــا میلیــون
دهقــان را ســاالنه از زمینهــای خــود کنــده و بــه
شــهرهای نقــداَ پــر جمعیــت کشــورهای ســه قــاره
(از شــانگهای ،مومبــای ،مافیــا ،کراچــی و تهــران
و ژوهانســبورگ ،الئــوس ،قاهــره و ....در آفریقــا
تــا ســائوپولو ،ریودوژانیــرو و ...در آمریــکای التیــن)
پرتــاب کننــد.
ایــن وضــع یعنــی رونــد “ پرولتریــزه ســازی “ کــه
چیــزی غیــر از دهقــان زدائــی میلیونهــا نفــر
در هــر ســال در کشــورهای ســه قــاره توســط
انحصــارات مــواد غذائــی نیســت ،نمــی توانــد یــک
مســئله زود گــذر تعدیلــی و ســاختاری معمولــی
باشــد .ســه میلیــارد نفــر دهقــان در روســتاها و
دیههــای کشــورهای پیرامونــی ســه قــاره مــورد
هجــوم انحصــارات قــرار گرفتــه و بــه شــهرهای
پــر جمعیــت پرتــاب شــده و مــی شــوند ,هرگــز
جلــب و جــذب کارخانههــا و دیگــر نهادهــای
صنعتــی نگشــته و نخواهنــد گشــت.
روزگاری در گذشــته در آغــاز رشــد و توســعه
ســرمایهداری در کشــورهای اروپــای آتالنتیــک
( انگلســتان ،فرانســه ،هلنــد و )...دهقانــان
بیشــماری کــه در روســتاهای اروپــا قربانــی هجــوم
ســرمایهداران صنعتــی قــرار گرفتــه و بــه شــهرهای
لنــدن ،پاریــس ،آمســتردام و ...پرتــاب مــی گشــتند،
جلــب و جــذب کارخانههــای صنعتــی ،معــادن
آهــن و مــس و ...گشــته و عمــا و به معنــی واقعی
پرولتریــزه مــی شــدند .مضافـ ًا تعــداد قابــل توجهی
از ایــن دهقانــان کــه جلــب و جــذب صنایــع نمــی
گشــتند بــه صــورت “ ارتــش ذخیــرهای “ از ســوی
دولتهــای اســتعمارگر خــودی بــه مســتعمرات
اروپائــی ،در وهلههــای اول بــه آمریــکا ،اســترالیا،
زالنــد نــو و ...در وهلههــای بعــدی بــه کشــورهای
آفریقــا ،آســیا و آمریــکای التیــن ،کــوچ گشــته
و یــا مهاجــرت مــی کردنــد ،علیرغــم روندهــای
جلــب و جــذب در صنایــع از یــک ســو و کــوچ و
مهاجــرت بــه مســتعمرات از ســوی دیگــر بــاز هــم
مــا شــاهد ایــن واقعیــت هســتیم کــه ســرمایهداری
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بــر آن توانســت بــه ســرعت بــازاری واحــد بــه
وســعت ایــن جهــان را بــدون مقاومــت جــدی
بنــا ســازد - .همانطــور کــه در آغــاز ایــن نوشــته
مطــرح شــد در حــال حاضــر اگــر گســترش فقــر و
بــی امنــی معیشــتی در جهــان بــه ســبب تشــدید
بحــران ســاختاری عمیــق ســرمایهداری و وقــوع و
بســط “ رکــود بــزرگ جهانــی “ بــر همیــن منــوال
پیــش رود نصــف جمعیــت  ٧میلیــارد نفــری جهــان
در دهههــای آینــده بــا خطــر مــرگ و نابــودی
روبــرو خواهنــد گشــت .بــرای بــرون رفــت از ایــن
فاجعــه و اســتقرار جهانــی امنتــر ،دموکراتیــک
تــر و برابــر تــر چالشــگران ضــد نظــام فعلــی در
فورومهــا ،کنفرانسهــا و نوشــتههای خــود ســه
راه حــل ارائــه میدهنــد کــه نگارنــده در اینجــا بعــد
از پرداختــن بــه نقــد دو راه حــل اول بــه توضیــح
راه حــل ســوم کــه خــود اعتقــاد دارد ،مــی پــردازد.
طرفــداران نظــرگاه اول کــه حتــی تعــدادی از
مارکسیســتها و سوسیالیســتها را نیــز شــامل
میشــوند بــر آن هســتند کــه در پرتــو عــروج امــواج
خروشــان بیــداری و رهائــی در اکنــاف جهــان
ســردمداران ثــروت و قــدرت کــه خــود در یــک
بحــران عمیــق ســاختاری غوطــه خوردهانــد
امــکان و حتــی احتمــال قــوی دارد کــه مثــل
ســالهای بعــد از پایــان جنــگ جهانــی دوم (
 ) ۱٩٥۰ – ۱٩٧٥مجبــور بــه عقــب نشــینی گشــته
و تمایــل بــه “ مماشــات “ و “ مصالحــه دیگــر
تاریخــی “ بــه نفــع نیروهــای کار و زحمــت از خــود
نشــان دهنــد .بــه نظــر ایــن نگارنــده ایــن نظــرگاه
امیــدی غیــر واقعبینانــه و حتــی واهــی بــر اســاس
یــک ســری احســاسهای نوســتالژیکی بنــا یافتــه
کــه “ تکــرار تاریــخ “ را صمیمانــه مــی طلبــد.
بــدون تردیــد روزگاری در تاریــخ ( مثــل دوره
 ) ۱٩٥۰ – ۱٩٧٥تــاش بــرای مصالحــه اجتماعــی
بیــن ســرمایه و کار بــه عنــوان یــک اســتراتژی
و الگــو در ســایه حضــور جــدی ســه ســتون
مقاومــت (سوویتیســم = سوسیالیســم واقعـ ًا موجود،
جنبشهــای رهائیبخــش ملــی در ســه قــاره و
جنبــش هــای کارگــری در اروپــای آتالنتیــک)
مــی توانســت عملــی و ممکــن باشــد .ولــی تاریــخ
هیچوقــت بــه تکــرار خــود تــن در نمــی دهــد و
مــا بایــد واقعیتهــا را آنطــور کــه در نظــام فعلــی
بیــان و آشــکار مــی شــوند مــورد بررســی در جهــت
ایجــاد یــک “ دنیــای بهتــر “ را دهیــم .
دوره تاریخــی کنونــی بــه روشــنی بــا روزگاران
گذشــته تفــاوت اساســی دارد .در اوضــاع رو بــه
رشــد کنونــی ســرمایه انحصــاری آشــکارا یــک
جنــگ همــه جانبــه را علیــه کارگــران و خلقهــای
جهــان اعــام کــرده اســت .صاحبــان ثــروت و
قــدرت (یــک در صدیهــا) کوچکتریــن تمایلــی
بــه عقــب نشــینی و دادن امتیــاز در مقابــل  ٩٩در
صدیهــا کــه بــه مقاومــت و مبــارزه برخاســته انــد،
نشــان نمــی دهنــد .بــه عبــارت دیگــر در تالقــی
هــای کنونــی بیــن ســرمایه انحصــاری و کارگــران
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و خلقهــا مونوپولیهــای حاکــم بــر دولتهــا،
کارگــران و خلقهــا را در سراســر جهــان نــه بــرای
“ مصالحــه “ و “ مماشــات “ بلکــه بــه تســلیم بــی
قیــد و شــرط دعــوت مــی کننــد .بــه نظــر ایــن
نگارنــده در ایــن شــرایط اســتراتژیهای جــاری “
دفاعــی “ مقاومــت و مبــارزه از ســوی چالشــگران
ضــد نظــام (منجملــه نیروهــای چــپ انقالبــی –
رادیــکال) کــه جملگــی پراکنــده و “ ادغــام نشــده
“ هســتند کارائــی نداشــته و نهایتــا بــا شکســت
روبــرو خواهنــد گشــت.
حامیــان و طرفــداران نظــرگاه دوم در درون بخشــی
از چالشگــران ضــد نظــام (منجملــه تعــدادی از
مارکسیس ـتها) در پرتــو عــروج چیــن بــه عنــوان
یــک ابــر قــدرت اقتصــادی در ســطح جهــان بــه
ایــن بــاور روی آوردهانــد کــه در اوضــاع بحرانــی
کنونــی ،چیــن بــا اتخــاذ مقــام مدیریــت اقتصــاد
جهانــی مــی توانــد از در غلتیــدن کشــورهای
اروپــا و آمریــکا در بحرانهــای عمیقتــر مالــی
و اجتماعــی جلوگیــری کــرده و بــا تبدیــل جهــان
تــک قطبــی بــه یــک جهــان چنــد قطبــی و حتــی
دو قطبــی ،فضائــی را در ســطح بینالمللــی بــه بــار
آورد کــه در آن نیروهــای دموکراتیــک و برابــری
طلــب چالشگــر ضــد نظــام بــا بســیج قربانیــان
اصلــی نظــام جهانــی بتواننــد عــرض انــدام
بیشــتری کــرده و بــه خواســتههای بــه حــق خــود
جامــه عمــل بپوشــانند.
بــه نظــر مــی رســد کــه حامیــان ایــن نظــرگاه
نیــز بــه شــدت نوســتالژیک بــوده و قــادر نیســتند
تضادهــای عمیــق طبقاتــی و تالطمــات بالقــوه
بــزرگ اجتماعــی و سیاســی در چیــن کنونــی را
کــه مثــل یــک “ طوفــان آرام “ در زیــر نماهــای
بــه غایــت فریبنــده و توهــم زای “ ویژگیهــا “ و
“ معجــزات “ چیــن خوابیدهانــد را ببیننــد و درک
کننــد .ایــن تالطمــات و طوفــان آرام ناشــی از
تضادهــای بزرگــی اســت کــه امــروز جامعــه چیــن
بــا آن روبــرو اســت و دولــت و نظــام حاکــم در
چیــن علیرغــم معجــزات و ویژگیهــای اقتصــادی
و تجــاری در درازمــدت نخواهــد توانســت (حتــی
اگــر موفــق بــه کســب مقــام مدیریــت اقتصــاد
جهانــی گشــته و در “ راس نظــام “ قــرار گیــرد)
نظــام جهانــی ســرمایهداری را از بحــران عمیــق
ســاختاری عبــور داده و نجــات دهــد .نتیجــه اینکــه
در مقابــل جنگــی کــه انحصــارات متعلــق بــه “
یــک در صدیهــا “ علیــه کارگــران خــود در
کشــورهای مســلط مرکــز و تودههــای مردمــی
در کشــورهای در بنــد پیرامونــی اعــام کردهانــد
تنهــا راه رهائــی از یــوغ ایــن نظــام ایجــاد اردوی
بــزرگ و سرتاســری کار و زحمــت هــم در ســطح
ملــی و کشــوری و هــم در ســطح منطقــهای و
جهانــی علیــه صاحبــان ثــروت و قــدرت اســت.
شــرایط حاکــم و بحــران عظیــم رو بــه رشــد کــه
نظــام نقــدا فرتــوت بــا آن دســت بــه گریبــان
اســت ایــن حکــم رهائــی را بــه یــک ضــرورت
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فاشیســم و رشــد جنبــش کارگــری در اروپــا و
دولتهــای “ رفــاه “ برآمــده از آنهــا در اروپــای
غربــی.
ایــن پیروزیهــا و کیفیــت دینامیکــی آنهــا ســران
نظــام جهانــی ســرمایه را بــه دادن امتیــازات بــه
نیروهــای کار و زحمــت در کشــورهای خــودی و
عقــب نشــینی در مقابــل امــواج اســتعمار زدائــی
– اســتقالل طلبانــه در کشــورهای ســه قــاره و
تمریــن و تجربــه سوسیالیســم در اروپــای شــرقی
مجبــور ســاخت .ایــن فعــل و انفعــاالت کــه بنــام
ســه” مصالحــه تاریخــی” بیــن کار و ســرمایه
در ســطح جهانــی معــروف گشــتند ،منجــر بــه
پیشــرفتهائی در سراســر جهــان منجملــه
صنعتــی شــدن بخشــی از کشــورهای جهــان
ســوم گشــتند کــه بنوبــه خــود حائــز اهمیــت بــرای
چالشــگران کنونــی ضــد نظــام هســتند - .ولــی
ایــن پیروزیهــا ،مصالحههــا و پیشــرفتها
محدودیتهــای تاریخــی خــود را داشــتند کــه
بعــد از گذشــت نزدیــک بــه بیســت ســال در اواخــر
دهــه  ۱٩٧۰و اوایــل دهــه  ،۱٩٨۰بــه صــورت
تضادهــای درونــی رشــد و آشــکار گشــتند.
ایــن تضادهــا در جوامــع پیرامونــی ســه قــاره و در
کشــورهای سوسیالیســتی بــا ورود گلوبالیزاســیون
بــه فــاز فعلــی خــود (گســترش بــازار آزاد
نئولیبرالیســم) تشــدید یافتــه و ایــن جوامــع را کــه
بــا رشــد و ازدیــاد قرضهــای بینالمللــی روبــرو
شــده بودنــد شــدیدا در مقابــل تهاجــم جدیــد
ســرمایه آســیب پذیــر ســاخت .مهمتریــن عاملــی
کــه باعــث ریــزش جنبشهــای رهائیبخــش و
دولتهــای برآمــده از آنهــا در کشــورهای ســه
قــاره پیرامونــی ،فروپاشــی و تجزیــه شــوروی
و کشــورهای “ بلــوک شــرق “ و تبدیــل چیــن
تــودهای و جمهــوری دموکراتیــک ویتنــام از
کشــورهای سوسیالیســتی بــه جوامــع ســرمایهداری
در دهــه  ۱٩٨۰گشــت ،تشــدید تضــادی بــود کــه
در آن زمــان در آن کشــورها بــه صــورت یــک
گفتمــان مســلط بیــن دولتمــردان ،رســانهها و
حتــی مــردم رواج یافتــه بــود .ایــن گفتمــان کــه
مؤلفــه اصلــی آن توســعه عمدتــا اقتصــادی در آن
جوامــع بــود حــول و حــوش نظــرگاه و پراتیــک
مســابقه در “ رســیدن بــه آنهــا “ (“تئــوری کــچ
آپ”) بــود .پذیــرش ایــن تئــوری در عمــل تمــام
ایــن کشــورها را بــه طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم
در دام هولنــاک پذیــرش منطــق حرکــت ســرمایه
(کســب ســود بــرای انباشــت) انداخــت :دامــی کــه
پیوســته “ میــدان کارزار “ پــر از پیــروزی ســرمایه
داری در تاریــخ بــوده اســت.
بهــر رو زمانــی کــه در ایــن مســابقه نابرابــر ســه
ســتون مقاومــت از هــم پاشــیده شــدند امپریالیســم
بویــژه بعــد از فروپاشــی شــوروی و پایــان “ جنــگ
ســرد “ بــه شــکل و شــمایل پیــکان ســه ســره
دســته جمعــی (آمریــکا ،اتحادیــه اروپــا ،ژاپــن) در
آمــده و اولیگارشــی مالــی – انحصــاری حاکــم
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تاریخــی و ممکــن ،تبدیــل کــرده اســت.
منابع و مآخذ
 -۱ســمیرامین “ ،عــروج و ســقوط لیبرالیســم “،
در مجلــه 'مانتلــی ریویــو' .ســال  ،٦٣شــماره ،٨
ژانویــه .٢۰۱٢
 –٢امانوئــل والرشــتاین “ ،نظــام جهانــی کنونــی
از  ۱٧٨٩تــا  “ ۱٩۱٤برکلــی ,٢۰۱۱ ،جلــد ششــم.
 –۳جــان بالمــی فاســتر و رابــرت مــک چنــی “ ،
رکــود جهانــی و چیــن “ در مجلــه 'مانتلــی ریویــو'،
ســال  '٦٣شــماره ' ٩فوریــه .٢۰۱٢
 –۴نیــال فرگســن “ ،تمــدن  :غــرب و بقیــه “ ،
نیویــورک .٢۰۱۱
 –۵یونــس پارســا بنــاب “ ،جهــان در عصــر
تشــدید جهانــی شــدن ســرمایه ،“ ۱٩٩۱ – ٢۰۰٩ :
از انتشــارات آمــازون ,دات کام .٢۰۱۰
تاریخ چاپ اردیبهشت  ۱۳۹۲طرح نو
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تــرک کــرد ،قــرار بــود چنــد ماهــی بــه کارهــای
خــود ادامــه دهــد .امــا کمــی بعــد بــه میــان مــا
بازگشــت .او بــه ایتالیــا رفتــه بــود و شــرایط را
بدتــراز آنچــه تصورمــی کــرد ،یافــت ”.همانجــا
ص .۱۷۴
همانطــوری کــه تــرزا نوچــه در خاطراتــش مــی
نویســد او و رفقایــش بــه صــورت نیمــه علنــی
در “لوگانــو” بودنــد  .پــس از مدتــی پلیــس شــهر
“لوگانــو” بــه آنهــا مشــکوک مــی شــود و آنهــا
مجبــور مــی شــوند “لوگانــو” را تــرک کننــد و بــه
“بــازل" برونــد .در"بــازل” کنفرانســی را تــدارک
مــی بیننــد تــا اینکــه رفقایــی کــه از ایتالیــا بــه
ســوئیس مــی آمدنــد در آن شــرکت کننــد.
تــرزا ادامــه مــی دهد":دربــازل ضمنــا تصمیــم
گرفتــه شــد یــک مدرســه سیاســی بــا کمــک
رفقــای سوئیســی تاســیس شــود .ایــن مدرســه
در"لیســتال" کــه محــل توریســتی کوچکــی
در کوهســتان بــود تاســیس شــد" .تولیاتــی" و
"لونگــو" معلمــان ایــن مدرســه بودنــد .بیســت
رفیــق ایتالیایــی ،فرانســوی و بلژیکــی کــه بیشــتر
آنهــا جــوان بودنــد بــه عنــوان شــاگرد بــه ایــن
مدرســه مــی آمدنــد .همانجــا ص .۱۷۵
“ .....در پایــان مدرســه "بــازل"" ......تولیاتــی”
مــرا بــه کنــاری کشــید و بــه مــن پیشــنهاد کــرد
کــه بــه مســکو بــروم و در"مدرســه لنینیســت"
کــه همــان مدرســه بیــن الملــل کادرهــای
"کمینتــرن" بــود آمــوزش ببینــم .یــک دوره آن
از آغــاز ســال شــروع شــده بــود و حــاال دوره
دیگــری بــرای ســال  ۱۹۲۸-۱۹۲۹آغــاز مــی شــد.
آنجــا مدرســه ای بــا کیفیــت بــاال بــود .عــاوه بــر
زبــان روســی ،اقتصــاد سیاســی ،تاریــخ جنبــش
کمونیســتی و تاریــخ حــزب بلشــویک آمــوزش داده
مــی شــد .دوره دوم ،ماتریالیســم دیالکتیــک بــه
درس هــای قبلــی اضافــه مــی شــد ".....همانجــا
ص .۱۷۹
“د ربیــن رفقــای خارجــی ،دو دختر"رمانیایــی"
بودنــد کــه فرانســه حــرف مــی زدنــد .یکــی از
آنهــا اســمش "مازیــن" بــود کــه بعدهــا فهمیــدم
کــه همــان "آنــا پوکــر" اســت .او زنــی زیبــا و
اجتماعــی بــا روحیــه ای بســیار فعــال بــود ،زمانــی
کــه بــه مدرســه آمــد  ۶یــا  ۷ماهــه حاملــه بــود.....
حزبــش بــه خوبــی مــی دانســت کــه او حاملــه
اســت ،مــع الوصــف او را فرســتاده بــود .....حــزب
"رومانــی" در وضــع غیــر قانونــی بســر مــی بــرد
و احتیــاج زیــادی بــه کادر داشــت و بــرای همیــن
هــم اورا بــه مدرســه فرســتاده بــود ".....همانجــا
ص .۱۸۶
در طــول تابســتان مدرســه ،مــا را بــرای کار عملــی
بــه یــک کارخانــه پارچــه بافــی فرســتاد.....ما بــه
محــل دور افتــاده ای ،جایــی کــه صــد کیلومتــر
از مســکو فاصلــه داشــت رفتیــم .ایــن گــردش
بــه معنــای اســتفاده از تعطیــات هــم بــود .در
عیــن حــال در نظــر داشــتیم از وضــع اجتماعــی،
اقتصــادی و ســطح زندگــی کارگــران پارچــه بافــی

هــم تحقیــق و بررســی کنیــم.
قبــل از اینکــه ششــمین کنگــره بیــن الملــل
کمونیســت شــروع شــود و هنگامــی کــه مــن
در”رامنســکو” بــودم “لونگــو” بــه ســراغم آمــد.
نمــی دانــم چگونــه توانســته بــود بفهمــد مــن
آنجــا هســتم.....ما مــاه هــا از هــم جــدا بودیــم و
حــاال مشــکل بــود بتــوان انتظــار کشــید .باهــم بــه
مــزارع بــاز و آزاد مــی رفتیــم و روی ســبزه هــای
شــاداب و تــازه احســاس جوانــی مــی کردیــم.
“لونگــو” جلســه گــزارش خــود را در مــورد
اوضــاع ایتالیــا بــرای رفقــای مدرســه و بــرای
همــه رفقــای حزبــی شــهرک صنعتــی کــه
مهمانشــان بودیــم برگــزار کرد.....کلیــه شــاگردان
“مدرســه لنینیســت” توانســتند در نشســت کنگــره
ششــم "بیــن الملــل کمونیســت" حضــور داشــته
باشــند .نــه تنهــا در مجمــع عمومــی کــه حتــی
در کمیســیون هــا کــه غالبــا جالــب تــر از مجمــع
عمومــی اســت .در یکــی از کمیســیون هــا ،رفقــای
ایتالیائــی و روســی موضــع "لونگــو" را بــه شــدت
مــورد انتقــاد قراردادنــد .او بــا نظراکثریــت رهبــری
حــزب در مــورد اوضــاع ایتالیــا موافــق نبــود_
برقــراری ســرمایه داری ،تقویــت شــدن رژیــم
فاشیســتی و نبــودن مبــارزه طبقاتــی_ و در نتیجــه
شعار"شــورای جمهــوری" را کــه از طــرف حــزب
تصویــب شــده بــود را قبــول نداشــت و قاطعانــه از
شــعار"حکومت کارگــران و دهقانــان" دفــاع مــی
کــرد ”.همانجــا ص  ۱۹۱و۱۹۲
اگرچــه کســی نظــرم را نپرســیده بــود ،امــا ایــن بار
مــن بــا "لونگــو" موافــق بــودم .بنظــرم "حکومــت
کارگــران و دهقانــان" روشــن بــود و هیــچ ابهامــی
نداشــت ،درحالــی کــه هیچکــس قــادر نبــود
توضیــح دهــد کــه منظوراز"شــورای جمهــوری"
چیســت .البتــه توضیــح داده مــی شــد کــه ایــن
شــعار بــرای اضــاع کنونــی ایتالیــا مناســب تــر
اســت ،ولــی شــرایط فقــط از طریــق مبــارزه علیــه
فاشیســم قابــل تغییــر بــود .بــرای ایــن مبــارزه
شــعار ســاده و روشــنی کــه قابــل فهــم بــرای
همــه باشــد الزم بود”.همانجــا ص.۱۹۲
تصــور مــی کنــم کــه آن بحــث ،مقدمــه یــک
مبــارزه سیاســی بــود کــه حــدود یــک ســال بعــد
مــا را بــه ســمت یــک تحــول تاریخــی پیــش رانــد.
همانجــا ص .۱۹۲
“در هــر حــال مــن بــه درس خوانــدن در مدرســه
بــه همــراه رفقــای دوره دوم ادامــه دادم .در حالــی
کــه ،آنهایــی کــه در دوره اول بودنــد کــم کــم خــود
را آمــاده مــی کردنــد بــه محــل هــای زندگــی
خــود برگردنــد .خیلــی از رفقــا کــه بیشــترآنها از
کشــورهای دیگــر آمــده بودنــد ،پــس از شــرکت در
کنگــره ششــم ،خــود بــه خــود بــر ســرکار حزبــی
شــان بازگشــتند .از جملــه "دیمیتــروف" از حــزب
بلغارســتان" ،گومولــکا" از حــزب لهســتان ،همیــن
طــور خیلــی از فرانســوی هــا و آلمانــی هــا".
همانجــا ص .۱۹۲
“مــن بــا احســاس تعهــد و جدیــت درس مــی
خوانــدم ،امــا هروقــت بــه مســئله ای عمیقــا
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از دیگــری دســتگیر مــی شــدند و یکــی پــس از
دیگــری شــهید مــی شــدند .مــی گوئیــم "شــهید
مــی شــدند" زیــرا کــه بــا توجــه بــه قانــون خــاص،
دیگــر از رفقــای دســتگیر شــده بــه عنــوان زندانــی
ســخنی نبــود و از اینــان تنهــا بنــام "شــهیدان" بــه
دســت دشــمن یــاد مــی شــد .مبــارزان آزادی در
ایــن ســال هــا سرنوشــت نــا معلومــی داشــتند و
از آن پــس ،ســال هــای پیاپــی زنــدان و یــا مــرگ
در انتظارشــان بــود .ایــن سرنوشــت بســیاری از
مبــارزان مــا بــود .از اولیــن مــاه هــای ســال ۱۹۲۷
روزنــه امیــدی در پاریــس گشــوده شــد و تخــت
رهبــری "تولیاتــی" نشــریه "اســتاتواوپرایو” منتشــر
گردیــد .امــا حــزب مــا در خــارج از کشــور تصمیــم
گرفــت بــه ســوئیس منتقــل شــود ،بــه خاطــر
اینکــه بــه ایتالیــا نزدیــک تــر بــود .امــا نشــریه
در فرانســه بــه چــاپ مــی رســید .هســته رهبــری
حــزب مــا در خــاج و همچنیــن هســته رهبــری
جوانــان ،بــه طــور غیرقانونــی در”لوگانــو” بــود و
رفقــای زیــادی ازمرکزدرداخــل بــه خاطــر فــرار
از دســتگیری بــه ایــن شــهرروی مــی آوردنــد".
همانجــا ص.۱۷۲
“ .....احســاس مــن ایــن بــود کــه مقــدار کاری کــه
در”لوگانــو” انجــام گیــرد خیلــی کــم اســت .رفقا به
ایــن اکتفــا مــی کردنــد کــه بحــث کننــد ،روزنامــه
بخواننــد و بــه تهیــه اســناد برســند و چشــم بــراه
گــزارش از ایتالیــا و از مســکو باشــند .حــال آنکــه
همــه ایــن هــا فعالیــت ناچیــزی بــود .عــده ای
درداخــل کشــور مبــازه مــی کردنــد ،شــهید مــی
شــدند و مــا؟ بــا آن کــه ایتالیــا آن همــه بــه
"لوگانــو" نزدیــک بــود ،امــا بنظــر مــی آمــد از
پاریــس هــم دورتــر اســت .در همیــن روزهــا بــود
کــه “راواتســولی” بــرای انجــام وظایفــش مــا را
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پــی نمــی بــردم احســاس مــی کــردم بحــث هــا
خشــک و صرفــا تئوریــک اســت .بدیــن ترتیــب
شُ ــهرتم در انتقــاد کــردن بیشــتر شــده بــود .امــا
بــه هرحــال همیشــه یکــی از بهتریــن شــاگردان
بــودم .بــه خاطــر مــی آورم در کالس درس ،رفیــق
"کاباچــف" ،معلــم درس "لنینیســم" موضــوع
مهمــی را بــه بحــث گروهــی گذاشــته بــود و مــن
بــا برخــی تعریــف هــا موافــق نبــودم .در یــک
لحظــه رفیقــی اگــر اشــتباه نکنــم فرانســوی بــود.
او بــرای اینکــه بحــث را فیصلــه دهــد بــه گفتــه
"لنیــن" اســتناد کــرد و گفــت" :ایــن را لنیــن گقتــه
اســت" .از کــوره در رفتــم و گفتــم" :فکــر نمــی
کنــم ایــن گفتــه “لنیــن” باشــد و تــازه اگرهــم
"لنیــن" گفتــه باشــد ،اشــتباه کــرده اســت".
همانجــا ص .۱۹۳
“ایــن برخــورد ،رســوائی دیگری بــود" .کاباچوف"
کالس را تعطیــل کــرد ومــرا بــه بحــث خصوصــی
دعــوت کــرد .ســاعت هــا باهــم حــرف زدیــم.
"کاباچــف" متوجــه شــده بــود کــه خواســت مــن،
تعمــق در مســائل اســت و نمــی خواهــم بــا مســائل
جــدی ،ســطحی و ســاده انگارانــه برخــورد شــود و
راضــی نمــی شــدم بــی آنکــه مســئله توضیــح داده
شــود و بــدون پایــه و اســاس کســی بگویــد" :لنین
گفتــه اســت" .تاکیــد کــردم واکنــش مــن در وســط
درس الزم بــود ،چــرا کــه بــه عقیــده مــن یــک
دانشــجوی کمونیســت بــرای رد یــا قبــول یــک
ســخن یــا یــک اندیشــه بایــد فکــر کنــد نــه اینکــه
اســاس کار را بــر دنبالــه روی بگــذارد .اگرچــه
"لنیــن" آمــوزگار همــه مــا اســت .لیکــن ایــن
هیــچ ربطــی بــا گفتــه هــای او و نظــرش در مــورد
"چــپ روی و بیمــاری کودکــی نــدارد ".همانجــا
سر
ص .۱۹۳
انجــام قبــول کــردم کــه "کاباچــف" هــم قبــول
داشــت ،ولــی در کالس بعــدی پــس از طــرح
بحثــی کــه بــه طــور خصوصــی بــا معلــم داشــتم،
آن طــوری کــه شــاگردان انتظــار داشــتند از خــود
انتقــاد نکــردم و از ایــن گذشــته ،حتــی نتوانســتم
خویشــتن داری کنــم و رفقایــی را کــه تنهــا جملــه
ای کــه در دهانشــان اســت ،ایــن اســت کــه:
“لنیــن” گفتــه اســت” مــورد انتقــاد قرارندهــم.
بــه همیــن خاطرکمیتــه حــوزه حزبــی مدرســه
کــه در آن وقــت دبیــرش “کلمنــت گوتوالــد”
بــود برداشــت خوبــی از عملکــردم نداشــت.
پــس از طــی حــدود یــک ســال دوره آموزشــی
نتیجــه کارم را در مدرســه "لنینیســت" ارزیابــی
کــردم .بــه آمــوزش خیلــی عالقــه داشــتم و بــا
عشــق مطالعــه مــی کــردم .مــی دانســتم کــه
در مدرســه ،مفهــوم پیشــبرد کار درحــزب را مــی
آمــوزم و از رفقــای ایتالیایــی کــه مــرا بــه آنجــا
فرســتاده بودنــد ممنــون بــودم .همچنیــن از حــزب
و از طبقــه کارگــر شــوروی کــه مدرســه را تاســیس
و ســازماندهی کــرده بــود تــا مــن و دیگــران درآن
آمــوزش ببینیــم .هرچنــد در آن موقــع درنیافتــه
بــودم کــه “مدرســه لنینیســت” بــه رغــم نواقصــی
کــه در کارش بــود ،محــل پــرورش کادرهــا و
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ســخت جنــگ جهانــی دوم توانســتند نقــش مهمی
را علیــه نازیســم ایفــا کننــد" .پروفینتــرن" ،اتحادیه
بیــن المللــی کارگــران وابســته بــه کمینتــرن بــود
کــه بــه اتحــاد بیــن المللــی کارگــران کمــک مــی
کــرد .در ســال  ۱۹۲۱بــرای آمــوزش کارگــران
نیــز مدرســه ای در مســکو بــه وجــود آمــد کــه
کارگرانــی از ایــران نیــز در ایــن آموزشــگاه شــرکت
داشــتند .در ایــن مدرســه بــه دانشــجویان در امــور
حــزب سیاســی ،فعالیــت هــای کارگــری و اتحادیــه
ای آمــوزش مــی دیدنــد .از ایــران نیــز کارگرانــی
در ایــن مدرســه آمــوزش دیــده انــد .امــروز
بســیاری از روشــنفکران چــپ تحــت تاثیرتبلیغــات
ســرمایه داری و در راس آن ابــر قــدرت در حــال
افــول آمریــکا قــرار گرفتــه انــد و امروزاززحمــات
و تــاش هــای "کمینتــرن و "پروفبنتــرن" در
وحــدت پرولتاریــا جهــان اشــاره ای نمــی کننــد،
از مقاومــت مــردم اســتالینگراد کســی یــاد نمــی
کنــد ،نقــش اســتالین را در شکســت نازیسســم
کســی بــه خاطــر نمــی آورد .اینکــه اســتالین دچــار
اشــتباهات شــده اســت تردیــدی نیســت ،بــرای
برخــوری عادالنــه الزمســت اوضــاع و شــرایط
آن زمــان را تحلیــل کــرد و در پرتــو آن کارهــای
مثبــت و اشــتباهات او را مــورد تحقیــق و مطالعــه
قــرار داد و آنــگاه بــه قضــاوت نشســت ،نــه اینکــه
بــا اســتناد بــه تبلیغــات نماینــدگان انحصــارات
بــزرگ ســرمایه داری کــه بــرای پوشــاندن
جنایــت هــای بــزرگ خــود کاه را کــوه جلــوه
مــی دهنــد بــا آنهــا هــم صــدا شــد .انحصــارات
ســرمایه داری دشــمنان افســار گســیخته طبقــه
کارگــر و احــزاب کمونیســت هســتند و بــرای
نابــودی آن مخــارج هنگفتــی را خــرج مــی کننــد.
متاســفانه بعضــی از چــپ هــای مــا امــروز بــه
مســائل ایــن چنینــی برخــوردی ســطحی دارنــد.
تــزا نوچــه در کتــاب "انقالبــی حرفــه ای" بــه نکته
بســیار مهمــی اشــاره دارد و مــی گویــد“ :بــه عقیده
مــن یــک دانشــجوی کمونیســت بــرای رد یــا قبول
یــک ســخن یــا یــک اندیشــه بایــد فکــر کنــد نــه
اینکــه اســاس کار را بــر دنبالــه روی بگــذارد".
در ایــن ســال هــا کمونیســت هــا ســختی هــای
زیــادی را از ســر گذراندنــد ،بــا ســختی هــا و
مــرارت هــای بــی ســابقه ای روبــرو شــدند .امــا
اکنــون تضــاد هــا در حــال جابجــا شــدن اســت.
ســرمایه داری و در راس آن ســرمایه انحصــاری
و ابرقــدرت امریــکا در حــال افــول اســت و طبقــه
کارگردرحــال رشــد و شــکوفایی اســت .احــزاب و
ســازمان هــای کمونیســتی در دنیــا پــس از ســال
هــا از هــم گســیختگی امــروز در حــال نــزدک
شــدن هرچــه بیشــتر بــا یکدیگرنــد و مــی رونــد
کــه بــه یکدیگــر بپیوندنــد ،پیوســتنی کــه پــس از
تجــارب زیــاد ،پیونــدی نــا گسســتنی خواهــد بــود.

رهبــران کمونیســم جهانــی اســت .آمــوزش مــا در
“مدرســه لنینیســت” ،بــه ویــژه بــا اندیشــه “لنیــن”
در مــورد ســازماندهی حــزب" ،انقالبــی حرفــه ای"
مفهــوم عــام تــری پیــدا کــرد و کمونیســت هــا را
ترغیــب کردبــه ایــن کــه ،چــه از نظــر تئــوری و
چــه از نظــر عملــی خــود را وقــف مصالــح حــزب
کننــد ".ص  ۱۹۳و ۱۹۴
در اینجــا منظــور تــرزا رد تئــوری لنین نیســت ،بلکه
در جــواب رفیــق فرانســوی کــه بــه نقــل قولــی
ازلنیــن ،اشــاره مــی کنــد مــی گویــد ایــن نقــل
قــول ربطــی بــه نوشــته لنیــن در کتــاب "بیمــاری
کودکــی ،چــپ روی درکمونیســم" نــدارد .او در چند
خــط بــاال ترنیــز یــاد آوری مــی کنــد" :هروقــت
بــه مســئله ای عمیقــا پــی نمــی بــردم احســاس
مــی کــردم بحــث هــا خشــک و تئوریــک انــد".
تــرزا کــه از کودکــی بــه کار مشــغول بــود و عالقــه
وافــری بــه مطالعــه تئوریــک داشــت ،ضمــن
اینکــه تاکیــدش بــر کاربــرد و تلفیــق آن با شــرایط
مشــخص بــود .برخــاف کســانی که قــادر نیســتند
تئــوری را بــا شــرایط مشــخص تلفیــق دهنــد و بــه
جــای اینکــه مارکسیســم و لنینیســم راهنمای عمل
قــرار دهنــد ،تنهــا بــه نقــل قــول مــی پردازنــد.
تــرزا یک مارکسیســت -لنینیســت بــود و در تمام
عمــرش بــه مارکسیسم-لنینیســم وفادار بوده اســت
.
درس هــای آموزنــده ازهمبســتگی احــزاب
کمونیســت دنیــا و نقــش “حــزب بلشــویک”
“اتحــاد جماهیــر شــوروی” در ایــن همبســتگی
“موســولینی” همیــن کــه بــه قــدرت رســید،
قوانیــن ویــژه و دادگاه هــای خــاص را برقــرار نمود.
بــا اعــان تــک حزبــی قدرتــش را تحکیم بخشــید،
اعتصابــات کارگــری را ممنــوع کــرد ،کمونیســت
هــا و فعالیــن کارگــری و بطورکلــی مخالفیــن خــود
را قلــع و قمــع کــرد .رهبــران حــزب کمونیســت
بــه شــکرانه “کمینتــرن” و بــا کمــک احــزاب
کمونیســت فرانســه توانســتند رهبــری حــزب را بــه
پاریــس منتقــل کننــد ورهبــری توانســت هســته
هــای حزبــی را در داخــل تقویــت بخشــد و مبارزات
تــوده ای را در داخــل هدایــت کنــد ،ضمــن اینکــه
بــه کمــک کمونیســت هــای فرانســه و ســوئیس
رفقــای لــو رفتــه را بــه پاریــس و ســوئیس انتقــال
در
دهد.
کنگــره هــای "کمینتــرن" نــه تنهــا احــزاب
کمونیســت اروپایــی شــرکت داشــتند ،بلکــه
کمونیســت هــا از کشــورهای مختلــف در ایــن
کنگــره هــا شــرکت مــی کردنــد .کمونیســت
هــا ازطریــق احــزاب خــود بــه “مدرســه لنینیســت”
مــی آمدنــد تــا اینکــه در زمینــه هــای تئوریــک و
ســازماندهی آمــوزش ببیننــد و در عمــل مبارزاتــی و
انقالبــی تبدیــل بــه کادر هــای زبــده شــوند .کادر
هایــی کــه توانســتند در برابــر فاشیســم و نازیسســم
مبــارزه کننــد وپیــروزی بدســت آورنــد .تــرزا نوچــه لیال
و بســیاری از کارگــران و روشــنفکران و جوانــان در تیرماه ۱۴۰۱
جریــان همیــن آمــوزش هــا و مبــارزات در شــرایط

علیه امپریالیسم و فاشیسم متحد شویم
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پیرامون گسترش امپراطوری آشوب

بقیه در صفحه ۱۰

اوضــاع جهــان در آینــده و وظیفــه چالشــگران ضــد
نظا م
یونس پارسابناب
درآمد
در پرتــو گســترش فقــر و فالکــت بیــش از پیــش
در سراســر جهــان از یــک ســو و تســریع و تشــدید
جنگهــای مرئــی و نامرئــی در کشــورهای
پیرامونــی جهــان از ســوی دیگــر (کــه جملگــی
منبعــث از بحــران ســاختاری نظــام جهانــی
ســرمایهداری اســت میتــوان گفــت اگــر اوضــاع
در نبــود پیــروزی یــک بدیــل دموکراتیکتــر و
برابــری طلبتــر بــه همیــن منــوال پیــش رود،

نصــف جمعیــت جهــان در دهههــای آینــده بــا
نابــودی روبــرو خواهنــد گشــت .در ایــن نوشــتار
بعــد از بررســی اوضــاع روبــه وخامــت بیشــتر
جهــان در دهههــای آینــده بــه چنــد و چــون
راه حلهــای عبــور از ایــن وخامــت کــه توســط
چالشــگران ضــد نظــام ارائــه میگردنــد ،مــی
پردازیــم.
اوضــاع رو بــه وخامــت جهــان  -هنــوز بعــد از
دهههــا صنعتــی ســازی و شــهر ســازی ،نزدیــک
بــه نصــف جمعیــت جهــان یعنــی ســه میلیــارد
و ســیصد میلیــون نفــر بــه عنــوان دهقــان و
کشــاورز در روســتاها ،مــزارع و دیههــا زندگــی

کــرده و بــه کشــت و زرع مشــغولند .پانــزده تــا
بیســت میلیــون نفــر از ایــن دهقانــان بــه عنــوان
کشــاورزان در مــزارع و باغــات صنعتــی – مکانیــزه
شــده در کشــورهای آمریــکای شــمالی ،اســترالیا و
زالنــد نــو ،اروپــا و آمریــکای التیــن (آرژانتیــن،
برزیــل و شــیلی) کار و تولیــد مــی کننــد .فراینــد
تولیــدی در مجهزتریــن و مکانیکــی تریــن ایــن
مــزارع تقریبــا  ٢۰۰۰مرتبــه زیادتــر از کل فراینــد
تولیــدی اکثریــت قریــب بــه اتفــاق دهقانــان در
جهــان اســت.
در دوره اوجگیــری حرکت ســرمایه (گلوبالیزاســیون)
در فــاز فعل ـیاش (گســترش بــازار آزاد نئولیبرالــی)

به دنبال خاطرات ترزا نوچه

معاهده بلژیک
تصویــب معاهــده بلژیــک بــا رژیــم اســامی ایــران کــه
بناســت روز چهاردهــم ژوئیــه در پارلمــان مــورد شــور قــرار
گیــرد اقدامــی اســت در خدمــت رژیــم دیکتاتــوری حاکــم
در ایــران .
گروگانگیــری یکــی از شــیوههای شــناخته شــده ایســت کــه
رژیــم جمهــوری اســامی در طــول حیــات خــود بکارگرفتــه
تــا عناصــر تروریســت خــود را کــه دســتگیر مــی شــوند
نجــات دهــد .ایــن الیحــه بــی شــک بــه ســود دســتگاههای
امنیتــی بــرون مــرزی ایــران اســت و نقــش موثــری در تــرور
پــروری را داراســت.
حــزب رنجبــران ایــران بــا آگاهــی بــه ایــن امــر کــه
دموکراســیهای پارلمانــی نظــام جهانــی ســرمایه ،بــرای

چانــه زنــی میــان نماینــدگان خــود طبقــه اســت؛ بنابرایــن
ضمــن محکــوم کــردن تصویــب چنیــن معاهــدهای از
کلیــه نیروهــای کارگــری و مترقــی جهــان میخواهــد علیــه
تصویــب آن برخیزنــد و بــرای آزادی زندانیــان دو تابعیتــی
کــه در ســیاه چالهــای رژیــم جنایتــکار ایــران در بندنــد
تــاش کننــد .هــم اکنــون دههــا زندانــی دو تابعیتــی و
خارجــی در زندانهــای ایــران هســتند ازجملــه احمدرضــا
جاللــی ،سیســیل کوهلــر و ژاک پاریــس ،مهــران رئــوف و
مــراد طاهبــاز ،ناهیــد تقــوی کــه بایــد فــوری و بــدون قیــد
و شــرط آزاد گردنــد.
کارگــران ،زنــان و مــردان بلژیــک تاریــخ پــر افتخــاری
در مبــارزه علیــه نازیســم و فاشیســم دارنــد و آگاهنــد کــه

کارگــران و زحمتکشــان و کلیــه انســانهای مترقــی ایــران
تحــت ســرکوب دائمــی رژیــم جمهــوری اســامی مــی
باشــند .هــم اکنــون زندانهــای ایــران پــر از زنــان و مردانــی
اســت از میــان کارگــران ،معلمــان و بازنشســتگان کــه بــرای
اعتــراف بــه تهمــت بــی اساســی کــه بــه آنهــا زده میشــود،
در زیــر شــکنجه قــرار دارنــد .جلوگیــری از تصویــب ایــن
معاهــده گامــی اســت موثــر در همبســتگی بــا آنهــا.
مــا بــا تمــام نیــرو از تظاهــرات جلــو پارلمــان بلژیــک
پشــتیبانی مــی کنیــم.
حزب رنجبران ایران

با نشانیهای زیر با ما متاس بگیرید و نشریات حزب را خبوانید:
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آدرس ُغرفه حزب در اینرتنت:







ranjbaran.org@gmail.com

 

آدرس پُست الکرتونیکی حزب رجنربان ایران:
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آدرس پُستی حزب رجنربان ایران:
Ranjbar
P.O.Box 5910
Washington DC
20016
U.S.A
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طبقه کارگر وهمبستگی بین المللی
“ســوء قصــد نافرجــام "زامبونــی" پانــزده ســاله
علیــه "موســولینی" در نوامبــر  ۱۹۲۶بــه دســت
فاشیســت هــا بهانــه داد تــا باردیگــر مــوج خفقــان
افســار گســیخته ای را در ایتالیــا راه بیندازنــد.
اخبارهشــداردهنده مــی رســید و دســتگیری
اعضــای حــزب ،پیاپــی جریــان داشــت .بخــش
بزرگــی از ســازمان هــای مــا نابــود شــده بــود.
رفقایــی کــه امــکان داشــتند ســعی مــی کردنــد
خودشــان را حفــظ کننــد .پــر ســر و صداتریــن
خبــر ،دســتگیری "گرامشــی" بــود .رهبــران مــا
کــه در آن وقــت در مســکو بودنــد تشــکیل جلســه
دادنــد .آنهــا بــا "کمینتــرن" بــه توافــق رســیدند و

تصمیــم گرفتنــد یــک مرکــز رهبــری در خــارج از
کشــور در پاریــس بــه وجــود آورنــد و بــا فاصلــه
"تولیاتــی" را بــه آنجــا بفرســتند" .لونگــو" هــم
بایســتی بــه دنبــال او مــی رفــت" ”.انقالبــی حرفــه
ای" ص .۱۶۹
“حــزب تصمیــم گرفتــه بــود بــا حفــظ رهبــری
داخــل از رفقایــی کــه گریختــه بودنــد ،در پاریــس
یــک مرکــز خــارج از کشــوربه وجــود آورد .بــه
رغــم قوانیــن ویــژه ،دادگاه هــای خــاص ،انحصــار
ســندیکای فاشیســتی در کارخانــه هــا ،اعمــال
فشــار بــر کلیــه نشــریات اوپوزیســیون و هــزاران
دســتگیری ،حــزب توانســت تــا مدتــی خــود را
ســرپا نگــه دارد ".همانجــا ص.۱۷۱

“همیــن کــه “کنفدراســیون سراســری کار"
از طــرف رفرمیســت هــا کــه در برابــر فشــار
فاشیســت هــا بــه زانــو در آمــده بــود ،منحــل
اعــام شــد .رهبــری طــی اجــاس مخفــی خــود
درایتالیــا ،چنیــن اعــام کــرد“ :ســندیکای کارگری
زنــده اســت و مبــارزه مــی کنــد ".ایــن وضــع در
شــرایطی بــود کــه کلیــه نشــریات مــا از طــرف
دولــت تحــت فشــار بــود ".....همانجــا ص.۱۷۱
“راندمــان کارمــان در ســال  ۱۹۲۷بــه کلــی منفــی
بــود کــه بعدهــا همــواره از آن بــه عنــوان ســالی
کــه بهــای گــزاف پرداختــه بودیــم یــاد کردیــم .بــا
اینکــه خیلــی از رهبــران موفــق شــده بودنــد در
اولیــن مــوج خفقــان بگریزنــد ،بقیــه یکــی پــس

