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چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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کوبــان  بــه اســتقبال بایــدن رفتنــد دمــاغ ســوخته 
ــتند. برگش

ــر  ــش از ه ــه بی ــردم منطق ــم م ــا ی عظی ــوده ه ت
زمــان دیگــر بــه نقــش تجــاوز گرانــه امپریالیســم 
ــد.   ــرده ان ــداز آن پــی ب آمریــکا وسیاســت نفــاق ان
ایــران کــه امــروز اکثریــت آنــرا میلیــون هــا کارگــر 
ــد و طبقــه کارگــر آن  وزحمتکــش تشــکیل میدهن
در مبــارزه ای مــرگ وزندگــی بــرای رهایــی اســت، 
ــا تهدیــد ابرقدرتــی روبروســت کــه کارنامــه  ــاز ب ب
ای جــز جنایــت وکودتــا بــا هــدف ســرکوب 
کمونیســت هــا و جنبــش کارگــری بــا خــود 
نداشــته اســت. بایــدن رئیــس جمهــور آمریــکا  در 
ــن مدعــی شــد  ــی چنی نشســت کشــور هــای عرب
ــه راهرگــز تــرک نخواهــد  ــکا خــاور میان کــه آمری
ــن از  ــن اینکــه نیاموخت ــا ونظرضم ــن ادع ــرد. ای ک
گذشــت روزگار اســت،  توهیــن بــه کلیــه نیروها ی 

رژیــم ســرمایه داری جمهــوری اســامی بنابــر 
ماهیــت ارتجاعــی، ضــد مردمــی اش در برابــر 
ــتر  ــر روز بیش ــه ه ــود ک ــاختاری موج ــران س بح
ــی  ــم م ــه ای فراه ــی ریش ــرای انقاب ــه را ب زمین
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 
ــت  ــدگان حاکمی ــت نماین ــال اس ــت. ۴۳ س شکس
ــازه ای  ــر ت ــد، ام ــروی کرده ان ــق پی ــن منط از همی
نیســت؛ نتیجــه اش جــز منفــرد شــدن، ناتــوان و در 
مانــده شــدن نبــوده اســت. منطــق زور و شــکنجه 
ــی  ــذرا جواب ــی گ ــا و در میزان ــت موقت ــن اس ممک
ــت و  ــر شکس ــت ب ــی اس ــخ گواه ــا تاری ــد ام باش

ــه قــدرت رســیدن جمهــوری اســامی؛  از زمــان ب
ــی  ــای اجتماع ــه دارای بحران ه ــا همیش ــه م جامع
ــت ها و  ــل سیاس ــه دلی ــا ب ــه اساس ــت ک ــوده اس ب
ــکار  ــامی ب ــم اس ــه رژی ــت ک ــی اس عملکردهای

ــت.  ــرده اس ــال ک ــرده و اعم ب
ســرمایه داری در ایــران در مرحلــه گذار خود از رشــد 
ــورژوازی خــودی و ورود ســرمایه امپریالیســتی و  ب
ــره  ــاورزی و غی ــی و کش ــزار آالت صنعت کاال و اب
ــرمایه داری  ــه اســت؛ سیاســت های س شــکل گرفت
ــزی  ــه ری ــران همیشــه در ایــن دو رابطــه پای در ای
ــودی و  ــورژوازی خ ــع ب ــن مناف ــت: تامی ــده اس ش

امپریالیســتی.
 بحــران در کل ســاختارهای سیســتم امپریالیســتی 
بــه مثابــه باالتریــن مرحلــه ســرمایه داری تاثیــرات 
ــران بجــای  ــرمایه داری ای ــر س ــود را ب مســتقیم خ
ــوری  ــم جمه ــا رژی ــه تنه ــی ن ــا وقت ــته و ت گذاش

ــم ســرمایه داری دیگــری  ــر رژی اســامی بلکــه ه
هــم باشــد بجــای خواهــد گذاشــت.

ــد  ــراه ش ــدا هم ــه بع ــران ک ــورژوازی ای ــد ب رش
ــورژوازی  ــه ب ــطح کان؛ ب ــت در س ــد نف ــا تولی ب
در  بــه ســرمایه داری  نســبت  کــه  داد  امــکان 
ــدرت  ــاختارهای پرق ــلطه س ــت س ــورهای تح کش
ــی  ــور کل ــاورد و بط ــود بی ــت بوج ــری را در دول ت
ــکل داده  ــی ش ــی – نظام ــی دولت ــک بوروکراس ی
دنبــال  را  پروازانــه ای  بلنــد  درخواســت های  و 
کنــد. از ایــن زاویــه مــی تــوان گفــت کــه انقــاب 
ــورژوازی  ــی از ب ــم بخش ــال های ۵۶ -۵۷ تهاج س
ایــران بــا ســوء اســتفاده از شــرایط انقابــی بــرای 
از ســر راه برداشــتن رژیــم شــاه و ادامــه گســترش 
ــای  ــه آماره ــود. مقایس ــران ب ــرمایه داری در ای س
زمــان رژیــم ســلطنتی بــا رژیــم اســامی بخوبــی 
ــر و  ــران بزرگت ــاد ای ــه اقتص ــد ک ــی ده ــان م نش

رژیــم آزادیکــش جمهــوری اســامی را انــواع 
تضادهــای الینحــل، احاطــه کــرده اســت. بحــران 
اقتصــادی مزمنــی کــه هــر روز بــر حــدت و شــدت 
ــد  ــم ض ــوی رژی ــخت گل ــود ، س ــزوده میش آن اف
ــورد  ــاس م ــت اجن ــارد. قیم ــی فش ــی را م مردم
نیازعمومــی هــر روز بــه طــور سرســام آوری 
ــر  ــنگی دره ــت و گرس ــر و فاک ــرود. فق ــاال می ب
گوشــه کشــور، بیــداد میکنــد. ســال هاســت فریــاد 
میلیــون هــا انســان محــروم و زحمتکــش از دســت 
غارتگــری هــا و تعدیــات بــی حــد و حصــر رژیــم 
ــد اســت. درحــال حاضــر،  جمهــوری اســامی، بلن
تهــران و دیگــر شــهرهای کشــور همــه روزه شــاهد 
ــوش و  ــی پرج ــای اعتراض ــش ه ــرات و جنب تظاه
خــروش تــوده هــای بــه ســتوه آمــده ایســت کــه 
از لحــاظ معیشــتی ســخت در فشــار و مضیقــه مــی 
باشــند. روزی نیســت کــه کارگــران، معلمیــن، 

صفحه آخرصفحه آخر

بی خانمانی، بیماری نظام سرمایه داری نئولیبرالیستی 
ایران )صفحه ۸(

پیرامون گسترش امپراطوری آشوب

مــردم ســتمدیده خاورمیانــه کــه در دویســت ســال 
ــی  ــتعمارگران جهان ــاوزات اس ــیر تج ــته اس گذش
ــای  ــت ه ــپرده ی حکوم ــل سرس ــاری عوام ــا ی ب
ــی از  ــرای رهای ــت ب ــال هاس ــد، س ــی بودن داخل
ــدر نســل تــاش  اســتعما ر و امپریالیســم نســل ان
کــرده و هــر بارکــه  توده هــا  بــرای  تحقــق 
ــد  ــته ان ــا برخاس ــوغ آنه ــی از ی ــتقا ل ورهای اس
ــن  ــت ک ــداز وحکوم ــاق ان ــد. نف ســرکوب شــده ان
ــس؛ در ســفر خــود،  ــر اســتعما ر انگلی روش کار پی
ــه  ــه را ب ــا منطق ــرد ت ــه ک ــاش مذبوحان ــدن ت بای
ــکا  ــی آمری ــدی  تحــت هژمون ــدی جدی ــوک بن بل
بــا دســتیاری  اســرائیل و بــا هــدف منفــرد کــردن 
بیشــتر ایــران، تشــدید تحریــم هــای  حــد اکثــری  
ــام  ــرات برج ــت در مذاک ــل حاکمی ــلیم کام و تس
ــل  ــورژوازی داخ ــم ب ــتون پنج ــود س ــاند. وج کش
ــه  ــی ک ــرو آمریکائ ــت پ ــرون حکوم ــت وبی حکوم
ــای  ــان  و پ ــص کن ــدن رق ــفر بای ــدارک  س در ت

نامه ای از اعضای سابق کنفدراسیون )صفحه ٩(
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
صفحه2

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

اســتقال 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، 
ــرن  ــرای ق ــف. ب ــان مختل ــوچ، افغانســتانی و ادی بل
هــا  مــرزی موجــود نبــوده اســت وجــاده معــروف 
ــم  ــا باه ــاری آنه ــی وتج ــل ارتباط ــم پ ــه ابریش ب
بــوده اســت. ایــن منطقــه، ســرزمین کهــن تریــن 
تمــدن هاســت؛  بــا منابــع غنــی طبیعــی و نیــروی 
کارجــوان وآگاه کــه چنانچــه اداره امــور بــه دســت 
ــود را  ــت خ ــود وسرنوش ــذار ش ــان واگ ــا کفایتش ب
بدســت گیرنــد، نــه تنهــا بســرعت مــی تواننــد بــر 
ــد بلکــه ســهم خــود  ــی فایــق آین مشــکات کنون
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  
ــت  ــای اینس ــه  گوی ــه خاورمیان ــا ب ــن روزه و ای
ــر  ــا ب ــر بن ــار دیگ ــول ب ــال اف ــدرت در ح ــه ابرق ک
ــرار  ــت و اص ــی گریس ــار ذهن ــود دچ ــت خ ماهی
ــان  ــدارم جه ــازع وژان ــدرت بامن ــان ق داردهمچن
ــد.  دولــت  ــرای حفــظ نظــام ســرمایه باقــی بمان ب
پنهــان انحصــارات عظیــم صنایــع جنگــی کــه زیــر 
ــواه  ــوری خ ــزب جمه ــرات وح ــزب دموک ــام ح ن
ــل  ــی عم ــی پارلمان ــاح دموکراس ــام باصط در نظ
ــرای جلوگیــری از افــول قــدرت  ــی کنــد   ب م
ــن  ــگ ســردی را دام ــود، جن ــازع خ ــی بامن جهان
ــتان  ــر زمس ــگ خط ــن زن ــای پوتی ــه آق ــد ک میزن
ــن در  ــرای کل بشــریت روی کــره زمی اتمــی  را ب
جنــگ اکرائیــن هنگامــی کــه خــود را در محاصــره 
تعرضــی ناتــو دیــد، بــه صــدا در آورد. ایــن حرکــت  
ــه،  ــر منطق ــه کارگ ــد طبق ــکا ض ــم آمری امپریالیس
کلیــه ستمکشــان واستثمارشــوندگان منطقــه اســت 
ــتر  ــه بیش ــر چ ــا ه ــت آنه ــا مخالف ــک ب ــی ش وب
روبــرو خواهــد شــد. بــر ماســت علیــه ایــن تعــرض 
امپریالیســتی بــا اتــکا بــه نیــروی مــردم برخیزیــم 
ــه از  ــی ک ــرمایه داری جهان ــاختاری س ــران س بح
ســال ۲۰۰۸ آغــاز شــد، هــرج ومرجــی را در جهــان 
برپــا کــرده وتغییــرات عظیمــی را در صــف آرایــی 
سیاســی بوجــود آورده اســت. جنــگ اکرائیــن  آغــاز 
ــیه  ــرمایه داری روس ــه س ــت زورمندان ــد مقاوم رون
فــدرال در برابــر سیاســت تجــاوز گرانــه امپریالیســم 
ــال  ــه روســیه را دنب آمریکاســت کــه نقشــه  تجزی
کــرده اســت. فــرو پاشــاندن  نظــام سوسیالیســتی 
حاکــم وتجزیــه اتحــاد جماهیــر شــوروی پیــروزی 
ــرکردگی  ــه س ــی ب ــرمایه جهان ــرای س ــی ب بزرگ
خائنانــه  همراهــی  بــود.  آمریــکا  امپریالیســم 
راس  در  یلتســین  چــون  کودتاگــری  رهبــران 
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ــه  ــکا زمین ــا آمری ــو ظهــور شــوروی ب ــورژوازی ن ب
ــر  ــژاد پرســت اب ــات حاکمــه راســت ن ــرای هی را ب
ــرن  ــا ق ــه تنه ــه ن ــود آورد ک ــکا بوج ــدرت آمری ق
ــی  ــه مدع ــد بلک ــکا نامیدن ــرن آمری ــتم را ق بیس
شــدند قــرن بیســت ویکــم قــرن  قــدرت بامنــازع 
ــه کشــور یوگســاوی و گســترش  آنهاســت. تجزی
مرزهــای ناتــو گرداگــرد روســیه فــدرال بــا نقشــه 
ــه افغانســتان، عــراق،  تجزیــه بیشــتر آن، تجــاوز ب
لیبــی و ســوریه  همگــی در خدمــت همیــن 
ــدرت  ــی دالر وق ــوری جهان ــظ امپرات ــت حف سیاس
بامنــازع ابرقــدرت آمریــکا بــه کارگرفتــه شــد. امــا 
ــات   ــه  توهم ــت ک ــی در اینس ــای واقع ــی دنی خوب
برنامــه ریــزان کاخ ســفید را  قــدم بــه قــدم عیــان 
کــرد. جهانــی بــا بیــش از هفــت میلیــارد جمعیــت،  
بــا هشــتاد درصــد کارگــر وزحمتکــش و ســتمکش 
ــه  ــد چگون ــود را دارن ــع خ ــر وض ــزم تغیی ــه ع ک
ــوری  ــک امپراط ــگ ی ــره  تن ــوان در دای ــی ت م
ــل عــام مــردم  ــر قت ــادش ب ــی فرهنــگ کــه بنی ب
ــرار  ــی ق ــتان آفریقای ــیاه پوس ــی  س ــی و بردگ بوم
ــن  ــوان چنی ــی ت ــه م ــرد. چگون ــوس ک دارد، محب
جهانــی را تحــت سیاســت نئولیبرالیســتی زیــر نــام 
ــی”  ــاح " دموکراس ــرن باصط ــن دروغ ق بزرگتری
ــر  ــت؟ مگ ــان نگهداش ــی همچن ــر وبدیخت در فق
ــزی  ــا چی ــرای دنی ــتی ب ــن سیاس ــه چنی ــه نتیج ن
ــه؛  ــی وقف ــای ب ــگ ه ــتم، جن ــتثمار وس ــز  اس ج
ــانده  ــگاه کش ــه پرت ــه لب ــا را ب ــوده و دنی ــا ب کودت
اســت؟ مگــر نــه نتیجــه  ایــن  سیاســت ســرکرده 
گرایــی از ســوی دیگــر مقاومــت ومبــارزه  در 
ــران یکــی  ــردم ای ــوده اســت؟ م ــان ب سراســر جه
ــت  ــن سیاس ــی ای ــته قربان ــای برجس ــه ه از نمون
جهانــی امپریالیســم آمریــکا بــوده اســت. بــا اینکــه 
رژیــم هــای مســتقر ایــران در صــد ســال گذشــته 
بــا کمــک دســتگاه هــای امنیتــی اســتعمار گــران  
ــت  ــق خواس ــتند و طب ــدرت نشس ــی ق ــر صندل ب
ــل کردنــد. دیکتاتــور هــای حاکــم از  آنهــا عم
رضــا شــاه گرفتــه تــا خمینــی کــه در رونــد قــدرت 
ــرمایه داری  ــان س ــتیبانی جه ــود  از پش ــری خ گی
ــه رهبــری انگلیــس – آمریــکا برخــور دار شــدند  ب
ــم ضــد امپریالیســتی  ــش عظی ــود جنب ــا وج ــا ب ام
ــران مجبــور  و اســتقال خواهــی در کل جامعــه ای
ــت  ــود دس ــان خ ــل ارباب ــری کا م ــدند از نوک ش
بردارنــد امــا هــر بــار نهایتــا نــاکام ماندنــد  وقــدرت 
ــر کشــند.   ــه زی هــای خارجــی توانســتند آنهــا را ب
ــه  ــش ب ــا گرای ــناس ب ــک نش ــاه را نم ــا ش رض
آلمــان نازیســتی متهــم کردنــد بــی طرفــی ایــران 
ــه  ــدو او را مجبورب ــده گرفتن ــگ دوم نادی را در جن
ــرک کشــور کردند،.محمــد  اســتعفا از ســلطنت و ت
رضــا شــاه فــراری بــه رم  را بــا کودتــا ی بیســت 
وهشــت مــرداد ۳۲ علیــه دکتــر مصــدق  باردیگــر 
ــال ۵۷  ــا در س ــاندند ام ــلطنت نش ــت س ــه تخ ب
دســتور دادنــد بســود خمینــی ایــران را تــرک کنــد 
و دســت نخــورده نیروهــای مســلح دســت پــرورده 
روحانیــت  ی  دارودســته  اختیــار  در  را  آمریــکا 
گذاردنــد تــا جنبــش کارگــری وکمونیســتی و 

ــران را ســرکوب کنــد امــا جنبــش  آزادیخواهــی ای
ــه  ــر ب ــه منج ــکا ک ــم آمری ــد امپریالیس ــم ض عظی
فــرار شــاه شــده بــود  دســت بــه تســخیر ســفارت 
ــا  ــی ب ــرای حکومت ــازی شــد ب ــد و آغ ــکا زدن آمری
ــه  ــکا ک ــرو آمری ــی و پ ــد آمریکای ــاح – ض دو جن
ــه ایــران و پشــتبانی آمریــکا از  ــا حملــه صــدام ب ب
او جنــاح پــرو آمریکایــی  موقتــا تضعیــف شــدند و 
مجبــور شــدند  در کلیــه زمینــه هــا عقــب نشــینی 
ــازرگان وعــزل  ــا برکنــاری ب کننــد. خمینــی کــه ب
ــاد  ــب زاده  جه ــادق قط ــدام  ص ــدر واع ــی ص بن
اســامی خــود را  علیــه آمریــکا  واســتکبار جهانــی 
انقــاب دوم خوانــد؛ پــس از مــرگ خمینــی و  
حرکــت رفســنجانی در بــه تخــت نشــاندن خامنــه 
ــاده  ــرای پی ــنجانی ب ــت رفس ــن حرک ای وهمچنی
ــران  ــردن سیاســت نئولیبرالیســتی در اقتصــاد ای ک
ــر  ــن بنظ ــراق ، چنی ــگ باع ــه جن ــس از خاتم پ
ــت  ــاح حاکمی ــان دو جن ــدال می ــه ج ــید ک میرس
بســود کنــار آمــدن بــا آمریــکا خاتمــه یافتــه اســت. 
ــت  ــه سیاس ــکا ک ــه آمری ــات حاکم ــرای هی ــا ب ام
ــی  ــد رژیم ــی کن ــال م ــازع  را دنب ــدرت بامن ق
ــرکردگی  ــد س ــتی وض ــد صیهونیس ــع ض ــا موض ب
ــه  قابــل تحمــل نبــود. ایــران  آمریــکا در خاورمیان
را جــزو محــور شــرارت ضــد آمریــکا اعــام 
کردنــد و  ســناتور بایــدن قبــل از رســیدن بــه کاخ 
ــم  ــه در ه ــود ک ــنا ب ــی در س ــر طرح ــفید مبتک س
ــن  ــروری  در تامی ــران را ض ــه ای ــدن وتجزی کوبی
ســرکردگی آمریــکا در خــاور میانــه  برجســته مــی 
ــفر  ــدن  در س ــر بای ــار دیگ ــه ب ــی ک ــرد. طرح ک
ــد.  ــال کن ــه تــاش کــرد دنب ــه خــاور میان خــود ب
ــدن را  ــی بای ــدف اصل ــان ه ــر جه ــران معتب مفس
ــی  ــورهای عرب ــط کش ــم رواب ــفر تحکی ــن س در ای
ــوی  ــک نات ــاد ی ــران و ایج ــه ای ــرائیل علی ــا اس ب
ــه  ــکا علی ــرکردگی آمری ــه س ــم ب ــه بازه خاورمیان
ــان  ــد  از می ــاره کردن ــد. و اش ــی کردن ــران تلق ای
ســه حلقــه ی اساســی  سیاســت اســتراتژیکی 
ــیه،  ــد روس ــی ض ــوی اروپای ــی نات ــکا – یعن آمری
ــوب  ــن در جن ــد چی ــد ض ــفیک – هن ــوی پاس نات
ــران  ــه ای ــه علی ــاف ابراهیمــی خاورمیان آســیا ،ائت
ــژه  ــری و بوی ــتراتژیکی آخ ــت اس ــطه موقعی بواس
وجــود منابــع عظیــم ســوخت از اهمیــت بیشــتری 

ــت . ــوردار اس برخ
ــه  ــه ب ــر منطق ــار دیگ ــد  ب ــی رس ــر م ــن بنظ چنی
ــده در حــل تضــاد اســتراتزیکی ســلطه  تضــاد عم
ــر  ــن منظ ــت. از ای ــده اس ــل ش ــان تبدی ــر جه ب
تضــاد بیــن جنــاح هــای حاکمیــت از یکســو شــدت 
ــر  ــوی دیگ ــت واز س ــه اس ــود گرفت ــتری بخ بیش
ــرو  ــورژوازی پ ــای ب ــای آلترناتیوه ــت ه ــر فعالی ب
آمریکایــی خــارج از حاکمیــت هــم  تاثیــر گــذارده 

اســت. 
از خــارج مثــل  از درون یــا حملــه    تســخیر 
ــه عــراق و افغانســتان! در ایــن ســال هــا  ــه ب حمل
استراتژیســت هــای آمریکایــی را در کاخ ســفید بــه 
ــوی  ــته اســت. سیاســت دوپهل ــود مشــغول داش خ
ــخ زدن  ــه می ــم ب ــل وه ــه نع ــم ب راس نظــام و ه
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زندانی سیاسی فوری و بدون قید و شرط آزاد باید گردد

ــه  ــدرت نظامــی خــود زمین از یکســو وگســترش ق
ــکا فراهــم  ــن دوگانگــی سیاســت آمری ــرای ای را ب
ســاخته اســت. بخصــوص اینکــه حمــات مســتقیم 
ــکا و  ــرای آمری ــتان ب ــراق و افغانس ــگ در ع وجن
متحــدان ناتــو گــران تمــام شــده اســت. بــا حرکــت 
ــوی  کــه دســت همــکاری  ــر رضــا پهل هــای اخی
ــت  ــرده اس ــی دراز ک ــل حکومت ــای داخ ــا نیروه ب
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 
ــره و  ــش از یکســال مذاک ــس از بی ــروز پ ــزد ام می
افزایــش تحریــم هــا بــر ایــران مدعــی اســت اول 
ایــران بایــد بــه تعهداتــش عمــل کنــد تــا آمریــکا 
ــا  ــی ت ــتی موقت ــم برگش ــردد. آنه ــام برگ ــه برج ب

ــدن .  ــت بای عمــر دول
ذهنی گری بازهم شکست – 

ــای  ــت ه ــران. سیاس ــکا و ای ــای آمری ــت ه دول
داخلــی شــان منطبــق بــا آرزوهــای خارجــی 
شــان نیســت و درســت بهمیــن دلیــل بــا شکســت 
ــردو   ــدن ه ــه ای و بای ــد. خامن ــد ش ــرو خواهن روب
ــد . تضــاد  ــیده ان ــل رس ــد اق ــه ح طرفدارانشــان ب
ــدی  ــا ح ــت ت ــدید اس ــم ش ــه حاک ــان طبق در می
ــر  ــه نف ــان س ــد. از می ــی کنن ــکنی م ــه کار ش ک
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 
ــا  دیگــر  دیکتاتــوری والیــت فقیــه ســر جایــش ب
زور همچنــان باقــی اســت. سیاســت محاصــره 
ایــران، اجــرای سیاســت هــای تروریســتی در 
ــتیبانی از اپوزیســیون  ــرائیل ،پش ــل توســط اس داخ
رضــا  و  مجاهدیــن  ماننــد  بــورژوازی  هــای 
ــران  ــم ای ــتر رژی ــدن بیش ــلح ش ــر مس ــوی  ب پهل
تــا حــد  توانایــی یافتــن ســاخت بمــب هســته ای 
و تشــدید ســرکوب نیروهــای کارگــری وتــوده ای 
ــای  ــت ه ــان حکوم ــاد  می ــت. تض ــوق داده اس س
ایــران وآمریــکا، تضــاد میــان جنــاح هــای مختلــف 
ــودی همدیگــر  ــا حــد ناب ــه گاهــی ت ــورژوازی ک ب
ــاع  ــران در اوض ــای ای ــرای پرولتاری ــد ب ــی رون م
ــود یــک  ــی  بخاطــر ضعــف تشــکیاتی و نب کنون
حــزب سیاســی پیشــقراول پرولتاریایــی ســودی در 
بــر نــدارد، برعکــس باعــث هــرج ومــرج بیشــتر در 
ــر قــدرت ســرکوب  ــی مــی شــود و ب جامعــه کنون
ــد. ــی افزای ــی م ــر خارج ــه خط ــه بهان ــت ب حکوم

حــزب مــا کــه هیچــگاه خیــال واهــی نســبت بــه 
ــته  ــه آن نداش ــته ب ــای وابس ــم و نیروه امپریالیس
اســت سیاســت هــای تحریــم هــای حــد اکثــری 
توســط کشــور هــای امپریالیســتی را محکــوم 
ــه  ــته ب ــورژوازی وابس ــای ب ــون ه ــرده، اپوزیس ک
اســرائیل و آمپریالیســم آمریــکا را ضــد منافــع 
ــش  ــای زحمتک ــوده ه ــم ت ــت عظی ــردم واکثری م
ــرمایه  ــام س ــه نظ ــارزه علی ــد و مب ــی دان ــران م ای
داری جمهــوری اســامی را همچنــان بعنــوان 
وظیفــه مرکــزی خــود در دســتور دارد. رژیــم 

ــه  ــران را ب ــه ای ــن جامع ــامی عمل ــوری اس جمه
ــرو پاشــی کشــانده اســت وشــرایط  ــگاه ف ــه پرت لب
ــاح  ــری جن ــدرت گی ــود و ق ــت خ ــرای  شکس را ب
ــم  ــتر فراه ــر روز بیش ــدار آمریکاه ــورژوازی طرف ب
ــران در  ــر ای ــه کارگ ــن طبق ــت.بنا برای ــرده اس ک
ــی  ــی سیاس ــط مش ــا خ ــاری روی دو پ ــارزه ج مب
ــا  ــارزه ب عمومــی خــود را اســتوار کــرده اســت. مب
ارتجــاع داخــل را جــدا از مبــارزه از امپریالیســم نمی 
دانــد و در پیشــبرد ایــن خــط مشــی عمومــی روی 
ــروی خــود پافشــاری مــی  ــه نی ــکا ب اســتقال وات

ــد . کن
ــدور  ــتقل و ب ــد مس ــران بای ــد، ای ــد بمان ــران بای ای
ــروی  ــه نی ــکا ب ــا ات ــی ب ــلطه خارج ــه س از هرگون
خــود بایــد همچنــان پــر قــدرت از مرزهــای خــود 
ــه خاکــش  در  ــه تجــاوزی را ب ــد، هرگون ــاع کن دف
هــم شــکند. بــرای تحقــق چنیــن سیاســتی  بایــد 
ــکل  ــه متش ــق آزادان ــان ح ــران و زحمتکش کارگ
شــدن را داشــته باشــند، مشــکل معیشــتی، مســکن 
ــل  ــه ای ح ــا ریش ــوده ه ــوزش ت ــت ،آم ،بهداش
ــی بهیچوجــه   ــه کنون ــت فقی شــود.دیکتاتوری والی
ــدارد، ضــد آنســت  ــی ن ــا چنیــن سیاســتی خوانای ب
ــان داده اســت  ــه  نش ــار ده ــن چه ــن در ای و عمل
ــرده  ــردم عمــل ک ــدم ضــد م ــه ق ــدم ب ــه ق چگون
اســت و امــروز بــا خشــم نارضایــی اکثریــت مــردم 
روبروســت. بــرای مقابلــه بــا امپریالیســم جهانــی و 
توطئــه تجزیــه ایــران و یــا رژیــم چنــج از طریــق 
ــترش  ــت گس ــود اس ــک راه موج ــا ی ــا تنه کودت
ــوده ای ، آزادی  ــری وت ــتقل کارگ ــکات مس تش
ــش  ــل پوش ــی، آزادی کام ــان سیاس ــه زندانی کلی
ــان در  ــازع زن ــق بامن ــرای ح ــان و اج ــرای زن ب
ــد  ــدون قی ــوری وب ــرای ف ــردان، اج ــا م ــری ب براب
ــی ،  ــق تدریــس بــه زبــان هــای مل ــرط ح ش
ــد  ــه واح ــن کلی ــورایی از پائی ــازماندهی اداره ش س

ــدی و........ ــای تولی ه

محسن رضوانی

ــال. اضمح
ــا  ــت، حت ــط حاکمی ــدام توس ــکنجه، اع ــدان، ش زن
قتــل عام هــای وســیع میلیونــی نتوانســته جلــو راه 
ــونده  ــتثمار ش ــتمدیده و اس ــی انســان های س پیمای
ــق  ــون منطــق خل ــد چ ــد کن ــرای همیشــه س را ب
ــا  ــرد و ت ــی گی ــه م ــتثمار مای ــتمدیدگی و اس از س
وقتــی در جامعــه ســتم و اســتثمار هســت، مقاومــت 
و مبــارزه ادامــه خواهــد یافــت. هــر چقــدر بیــداری 
و آگاهــی انســان ها عمیقتــر و گســترده تر مــی 
ــان  ــان و صاحب ــردن مرتجع ــر گ ــاب ب ــود، طن ش
ــا در  ــران م ــردد. در ای ــی گ ــر م ــرمایه تنگ ت س
دوران معاصــر کارگــران و زحمتکشــان، زنــان 
و دانشــجویان ایــران از ایــن منطــق مقاومــت 
پیــروی کرده انــد. تاکتیــک مشــت در برابــر مشــت 
گوناگــون  دیکتاتوری هــای  بکارگرفته انــد.  را 
حاکــم در ایــن ســال ها بــر تعــداد زندان هــای 
خــود، شــکنجه گران و نیروهــای امنیتــی خــود 
ــخ رشــد ســرمایه در  ــن اســت تاری ــد. چنی افزوده ان

ــران: ای
ــا قــدرت  ــد ت  رضــا میــر پنــج قــزاق را شــاه کردن
رو بــه رشــد ســازمان یابــی کارگــران آبــادان را ســد 
کنــد و هــر گونــه جنبش هــای ملــی و کمونیســتی 
ــوی  ــا پهل ــد رض ــد، در دوره محم ــرکوب کن را س
اعدام هــای  بــر کشــتارهای جمعــی و  عــاوه 
بیشــمار پــس از فــرار شــاه از ایــران بیــش از ســه 
ــا در دوران  ــا شــدند. ام ــی سیاســی ره ــزار زندان ه
ــی  ــورد جهان ــرمایه رک ــت س ــه حاکمی ــت فقی والی
ــت.  ــته اس ــان شکس ــل مخالف ــرکوب و قت را در س
ــی از  ــه اول ناش ــرکوب در درج ــش س ــت افزای عل
ــی و  ــارزه طبقات رشــد آگاهــی توده هــا، تشــدید مب
بــاال رفتــن روحیــه پیشــتازان اجتماعــی در جرئــت 

ــارزه اســت . ــه مقاومــت و مب ب
از خیــزش نــود وشــش و نــود وهشــت ببعــد 
فعالیت هــای  گســترش  می تــوان  بخوبــی 
ــرد،  ــر اوضــاع مشــاهده ک ــرای تغیی اجتماعــی را ب
ایــن جنبش هــا کــه بنوبــه خــود درس هــای 
ــه ضعــف  ــارزان داد از جمل ــه مب گــران بهایــی را ب
ــا اینکــه بیــش  ــود. ب جنبش هــای خــود بخــودی ب
از صــد ســال اســت طبقــه کارگــر ایــران بــه امــر 
ســازماندهی خــود پرداختــه و احــزاب و نهــاد 
ــف  ــت مع الوص ــود آورده اس ــود را بوج ــی خ سیاس
ــا، و  ــود دیکتاتوری ه ــر وج ــر اث ــد ب ــر میرس بنظ
نفــی دســتاوردهای جنبــش کمونیســتی و کارگری، 
هــر نســلی مجبــور شــده بــار دیگــر از نــو شــروع 
ــی  ــا درس ــت آنه ــا و شکس ــن خیزش ه ــد. ای کن
شــد کــه شــرکت کننــدگان را بســوی ســازماندهی 
و مبــارزه بــر اســاس برنامــه و خــرد جمعــی 
ــارزات  ــته مب ــای برجس ــود نمونه ه ــوق داد. وج س
کارگــران هفــت تپــه، اتوبــوس رانــی تهــران، 
ــروژه ای و تشــکات صنفــی کارگــران  کارگــران پ
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ــان  ــی معلم ــاختمانی و برجســته تر تشــکل صنف س
در ایــن ســال ها چــراغ راهنمایــی شــد بــرای 
ــازمان یابی،  ــروز س ــودی. ام ــود بخ ــای خ خیزش ه
ــرای سراســری شــدن  متشــکل شــدن و تــاش ب
ــل  ــوده ای تبدی ــای ت ــده جنبش ه ــان عم ــه جری ب
شــده اســت. چــاره رنجبــران وحــدت و تشــکیات 

اســت.
برگیرنــده  در  کــه  دســتگیری ها  اخیــر  مــوج 
ــی هســتند کــه اساســا  فعــاالن کارگــران و معلمان
در چارچــوب قانــون اساســی و قانــون کار موجــود 
در دفــاع از حقــوق پایمــال شــده ی اعضــای 
تشــکل های خــود فعالیــت مــی کنند نشــانه ایســت 
از ایــن واقعیــت کــه جنبــش خیابانــی و از پائیــن بــا 
ــا در نیامــده بلکــه  ــه تنهــا از پ تمــام ســرکوب ها ن
ــرای  ــی ب ــم اجتماع ــروی عظی ــک نی ــه ی دارد ب
احقــاق حقــوق خــود تبدیــل مــی شــود. جــرات بــه 
مبــارزه و مقاومــت هــر روز گســترده تر مــی شــود. 
ــران  ــی در ای ــان سیاس ــرای آزادی زندانی ــارزه ب مب
بــه امــری مرکــزی ایرانیــان داخــل و خــارج کشــور 
ــر مــوج  ــل شــده اســت و هــر روز ب مشــترکًا تبدی
ــزوده میشــود.  ــان اف پشــتیبانان آن در سراســر جه
محکومیــت حمیــد نــوری بــه حبــس ابــد در 
ســوئد بــی شــک نشــانی اســت از رســوایی رژیــم 
ــرای  ــروزی ب ــی شــک پی ــوری اســامی و ب جمه

ــران. ــت در ای ــای مقاوم جنبش ه
علیــه  مبــارزه  در  ایــران  رنجبــران  حــزب 
ــتقال،  ــرای اس ــه و ب ــاه و فقی ــای ش دیکتاتوری ه
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 
ــگ  ــران رن ــر ای ــه کارگ ــت طبق ــدان کمونیس فرزن
گرفتــه اســت پیمــوده اســت. تجربــه نشــان میدهــد 
پیــروزی طبقــه کارگــر بــر ســرمایه داری در ایــران 
ــت.  ــد گرف ــه و نخواه ــورت نگرفت ــانی ص ــه آس ب
طبقــه کارگــر ایــران کــه ســابقه مبارزاتــی اش بــه 
بیــداری شــرق در دوران مبــارزات ضــد اســتعماری 
و در ارتبــاط تنگاتنــگ بــا انقــاب پیروزمنــد اکتبــر 
بــر مــی گــردد، امــروز بــه نیــروی اجتماعــی تعییــن 
کننــده ای تبدیــل شــده اســت و مشــغول بــه انجــام 
ــاک  ــی و بخ ــی گورکن ــود یعن ــی خ ــه تاریخ وظیف

ســپردن نظــام ســرمایه داری ایــران اســت.
ــان در سراســر  ــروز همچن ــران ام ــر ای ــه کارگ طبق
ایــران در پیشــاپیش کلیــه جنبــش هــای طبقاتــی 
ــوری و ســرکوب  ــوده ای تحــت شــرایط دیکتات و ت
بــرای  و  اســت  ســازمانده  اســت،  حرکــت  در 
ــوندگان  ــتثمار ش ــتمدیدگان و اس ــزرگ س ــاد ب اتح
ــط  ــر توس ــتگیری های اخی ــد. دس ــی کن ــارزه م مب
بــرای  درســت  ایــران  امنیتــی  دســتگاه های 
ــر  ــه کارگ ــاز طبق ــخ س ــت تاری ــری از حرک جلوگی
ایــران اســت و مطمئنــا بــا شکســت روبــرو خواهــد 

شــد.
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ــت.  ــه اس ــش یافت ــیار افزای ــی آن بس ــدرت دولت ق
ــد و  ــت رش ــه قیم ــی ب ــر عموم ــال فق ــن ح درعی

ــت. ــده اس ــرمایه داری انجامی ــترش س گس
رشــد و گســترش ســرمایه داری در ایــران باالخــره 
ــان شــاه و  ــا فرم ــه ب ــد از اصاحــات ارضــی ک بع
دســت امینــی و فشــار آمریــکا انجــام شــد؛ جامعــه 
ــه  ــه مرحل ــت و ب ــر گذاش ــت س ــی را پش فئودال
تاریخــی  تولــد  در  ولــی  رســید  ســرمایه داری 
ــران صــدور ســرمایه امپریالیســتی  ســرمایه داری ای
ــای  ــازار و نوپ ــورژوازی ب ــش از ب ــی بی ــی نقش حت
ایــران داشــت. ایــن تولــد تاریخــی کــه برخــی بــه 
ــری از  ــچ عناص ــد هی ــص نامیده ان ــرا ناق ــط آن غل
را در خــود  نقــص سیســتماتیک ســرمایه داری 
بین المللــی  ســرمایه های  کــه  آنچــه  نداشــت. 
نقــش  در  چــه  دهنــدگان  وام  نقــش  در  چــه 
ــه  ــد و ب ــود را برده ان ــود خ ــدگان س ــرل کنن کنت
ــودن ســطح تکامــل  ــر ب ــت برت ــر بعل ــه نابراب مبادل

ــیدند. ــق بخش ــود تحق ــرمایه داری خ س
از  ایــران  جامعــه  کــه  مشــروطیت  زمــان  از 
ــد و وارد تحــوالت  ــرون آم پوســته بســته خــود بی
بین المللــی شــد تــا بــه امــروز ســرمایه داری 
ــای  ــی و حکومت ه ــای سیاس ــی در قدرت ه جهان
ــوده  ــذار ب ــر گ ــدرت و تاثی ــر ق ــر پ ــک بازیگ آن ی
ــا  ــفند رض ــای اس ــخ از کودت ــی تاری ــت. بازگوی اس
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 
ــه  ــتی را ب ــای امپریالیس ــر قدرت ه ــامی تاثی اس
وضــوح نشــان مــی دهــد. ایــن تاثیرگــذاری باعــث 
شــده اســت کــه دولــت ایــران ناشــی از تضادهــای 
قدرت هــای امپریالیســتی و بحران هــای دوره ای 
آن دچــار دو یــا چنــد دســتگی در دفــاع و یــا ورود 
بــه جناح هــای مختلــف ســرمایه داری جهانــی 
ــرت  ــی از نف ــران ناش ــت در ای ــف دول ــود. ضع ش
اکثریــت طبقــات فرودســت از ســرکوبگری و نــگاه 
ــی  ــای جهان ــر و قدرت ه ــرمایه داری بزرگت ــه س ب
باعــث شــده اســت کــه دولــت از قــوای نظامــی و 
امنیتــی بیــش از آنکــه در خدمــت حفاظــت از مرزها 
ــت  ــام تمامی ــه ن ــا ب ــه آنه ــه ک ــت از آنچ و مواظب
ارضــی کــه مفهــوم آن تامیــن قــدرت رژیــم 
حاکــم اســت باشــد در خدمــت ســرکوب مخالفیــن 
ــلط  ــان تس ــت از زم ــد. دول ــت باش ــژه کمونیس بوی
ــک دســت  ــه؛ هیچــگاه ی ــر ارکان جامع ســرمایه ب
نبــوده اســت. عمدتــا ســه نیــروی سیاســی جامعــه 
را شــکل داده انــد کــه برخــی از آنهــا بعلــت حضــور 
در قــدرت نتایــج تفکــرات و عملکردهــای خــود را 
نشــان داده انــد. اینهــا عمدتــا از نیروهــای ســلطنت 
طلــب و اسامیســت ها و طیف هــای گوناگــون 
آنهــا هســتند کــه بشــدت بــه دنبــال قــدرت مطلقه 

ــوده، ضــد دمکراســی و  ــر ب و حکومت هــای توتالیت
عقب گــرا مــی باشــند. دوم نیروهــای اصــاح طلــب 
ــدرت  ــاه در ق ــی کوت ــه مدت ــتند ک ــرا هس و ملی گ
ــه عنــوان ســوپاپ  ــا ب ــد و توســط حاکمیــن ی بودن
ــری از جنبــش هــای اجتماعــی  ــان و جلوگی اطمین
ــه  ــرد و از گردون ــا را منف ــا آنه ــد و ی بــکار رفتن
ــرون  ــان بی ــد؛ اصــاح طلب ــرون انداختن ــدرت بی ق
ــرات  ــتند تغیی ــگاه نتوانس ــدرت هیچ ــارج از ق و خ
ــوم  ــد. س ــود بیاورن ــران بوج ــه ای ــی در جامع مهم
کارگــران و زحمتکشــان و نیروهــای سیاســی آنهــا 
کــه عمدتــا ســازمان هــای کمونیســتی هســتند را 
ــرکوب  ــر س ــه زی ــه همیش ــد ک ــکیل می دهن تش
حاکمیــت بــورژوازی در اشــکال مختلــف قــرار 
ــد  ــدیدا ض ــران ش ــورژوازی ای ــد. ب ــته و دارن داش
ــه  ــه هرگون ــدیدا علی ــد و ش ــی باش ــت م کمونیس
ــارج از  ــتقل خ ــای مس ــکل ه ــی و تش آزادیخواه
ــی  ــیار کوتاه ــای بس ــت. در دوران ه ــتم اس سیس
ــا  کــه نیروهــای چــپ و سوسیالیســت توانســتند ت
حــد محــدودی از آزادی برخــوردار شــوند تاثیــرات 

ــتند. ــای گذاش ــه بج ــی در جامع دیرپای
ــه  ــی جامع ــت کنون ــاال وضعی ــای ب ــه رونده ادام
ــت  ــه دول ــی ک ــت؛ جناح ــکل داده اس ــران را ش ای
ــت  ــل گرف ــوی تحوی ــم پهل ــرمایه داری را از رژی س
همچنــان بــا بحــران و تاطمــات اجتماعــی مواجــه 
اســت و قــادر بــه گــذار از آنهــا نمــی باشــد. ایــن 
ــده  ــیده ش ــم کش ــم ه ــه درون رژی ــه ب ــران ک بح
اســت و آنــرا بــه تکــه هــای مختلــف اپوزیســیون 
ــش  ــل و خارج ــور داخ ــم مح ــب رژی ــاح طل اص
ــز  ــرده اســت. طن ــل ک ــوب تبدی ــان چهارچ در هم
تاریــخ در آن اســت رژیــم هــای ســرکوبگری کــه 
تــاب تحمــل کوچکتریــن مخالــف خــود را ندارنــد؛ 
بــازی بــا اصــاح طلبــان حکومتــی بــرای تحکیــم 
اســت.  آموختــه  بخوبــی  را  قــدرت  پایه هــای 
امــروزه دولــت جمهــوری اســامی بــه جناح هــای 
طرفــدار شــرق و غــرب تبدیــل شــده انــد. حاکمیت 
ــه ای؛ و اینکــه  ــت درخواســت های منطق ــران بعل ای
ــه  ــدرت روب ــانگهای از ق ــس و ش ــای بریک جناح ه
رشــدی برخــوردار هســتند؛ خــود را در ایــن جنــاح 
ــان و  ــاح طلب ــد. اص ــی کن ــف م ــی تعری بین الملل
بخش هــای دیگــری از ســرمایه داری 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 ســرمایه داری 
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 جناح هــای مختلــف اصــاح طلــب و 
اصولگــرا و تغییــر قانــون اساســی و برداشــتن 
والیــت فقیــه را برداشــته اند. در ۴۰ ســال گذشــته 
ــان  ــط اصولگرای ــا توس ــامی عمدت ــوری اس جمه
ــا همیشــه سیاســت مشــت  ــده اســت. آنه اداره ش
محکــم و آتــش بــه اختیــاری بــودن را جلــو 
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برده انــد. یکــی از راهکارهــای ایــن جماعــت 
تمرکــز بــر صنایــع نظامــی و ادامــه هژمونــی 
ــای  ــرکت در رقابت ه ــه ای و ش ــای منطق طلبی ه
بیــن المنطقــه ای در خاورمیانــه بــرای فــرار از 

ــی اســت. بحــران کنون
بحــران دولتــی در واقــع بازتــاب بحــران اجتماعــی 
و در زمینــه اجتماعــی بازتــاب بحــران ســرمایه داری 
ــت های  ــر آن سیاس ــاوه ب ــی و ع ــطح جهان در س
ــی،  ــای اجتماع ــد آزادی ه ــک و ض ــد دمکراتی ض
فشــار بــه طبقــات فقیــر و انحصــار کــردن تمامــی 
ــی و  ــای خصوص ــادی در بخش ه ــای اقتص نهاده
دولتــی اســت. ســقوط ارزش پــول بصــورت روزانــه 
ــدن  ــه ش ــث فرب ــی باع ــی دائم ــورم دو رقم و ت
موسســه های اقتصــادی نزدیــک بــه قــدرت و 
ــه  ــران دون پای ــت مزدبگی ــوق اکثری ــش حق کاه
شــده اســت. اختــاف حاکمیــت کــه عمدتــا بیــن 
اصــاح طلبــان و اصولگرایــان حکومتــی در شــکل 
ــت  ــروت و دس ــدرت و ث ــیم ق ــرای تقس ــارزه ب مب
انداختــن بــر کل امکانــات اجتماعــی بصــورت 
راهکارهــای بــرون رفــت از انســداد اجتماعــی 
ــا  ــد. ام ــان میده ــود را نش ــردن خ ــت ک و نصحی
ــه  ــرمایه داری ن ــر س ــرهای دیگ ــای قش راهکاره
نفــی آن بلکــه فــرار از بحران هــای دوره ای آن 
بــرای بازســازی و بــاال بــردن تولیــد، کنتــرل 
شــورش هــای اجتماعــی، آرام ســازی فضــای 
ــی  ــری و فیزیک ــای فک ــرکوب ه ــا س ــی ب اجتماع
ــار  ــت اقش ــه سیاس ــت ک ــن اس ــد. روش ــی باش م
ســایه  بــا  ایــران  در  ســرمایه داری  مختلــف 
روشــن هایی در همیــن چهارچــوب اســت. امــا 
ــان سوسیالیســت  ــان و مدافع ــران و زحمتکش کارگ
ــازی  ــال بازس ــه دنب ــر ب ــان دیگ ــت آن و کمونیس
ــان  ــا خواه ــتند. آنه ــرمایه داری نیس ــاح س و اص
برچیــدن کل نظــام ســرمایه داری هســتند و انقاب 
سوسیالیســتی و آلترناتیــو آنــرا در جامعــه مطرح می 
کننــد. بعــد از آلودگــی جامعه بــه کرونــا و پیآمدهای 
ــتن  ــت بس ــبی در جه ــای مناس ــه ظرفیت ه آن ک
فضــای سیاســی بــه حاکمیــت اســامی در ایــران 
ــران  ــن و بح ــگ در اوکرائی ــه آن جن داد و در ادام
ــدرت در  ــره ق ــه ای و دای ــی خامن سیاســی بین الملل
اطرافیــان او یــک دســت کــردن حکومــت و بیــرون 
ــی را در  ــطح الریجان ــانی در س ــی کس ــدن حت ران
ــد و  ــش گرفتن ــی در پی ــاالی دولت ــای ب مدیریت ه
رئیــس جمهــوری را روی کار آوردنــد کــه نماینــده 
جنایــت و عقــب ماندگــی و دســت بوســی والیــت 
ــن  ــد ســرکوب فعالی ــن رون ــا در ای ــود. آنه ــه ب فقی
کارگــری؛ هجــوم بــه فعالیــن اجتماعــی و بگیــر و 
ببنــد را تشــدید کــرده و حتــی بــه اصــاح طلبــان 
ــم  ــود ه ــی خ ــی قبل ــرادران مذهب ــتان و ب و دوس

ــد. ــم نکردن رح
در شــرایطی کــه جنــگ اوکرائیــن بــه یــک جنــگ 
طوالنــی تــر از انتظــار تبدیــل شــده اســت و 
کشــاکش هــای بیــن المللــی در حــال رشــد اســت؛ 
ــم  ــه رژی ــته ک ــم نتوانس ــا ه ــم ه ــام و تحری برج

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 
ــای  ــوی مهره ه ــا پهل ــد رض ــانی مانن ــد. کس دارن
دوران گــذار ) دورانــی کــه ممکــن اســت در شــرایط 
انقابــی اوضــاع از دســت ســرمایه داری داخلــی و 

ــتند. ــود ( هس ــارج ش ــی خ بین الملل
در ۴۰ ســال گذشــته وضعیــت ســرمایه داری در 
ــده  ــدی ش ــرات ج ــار تغیی ــی دچ ــطح بین الملل س
ــه  ــه وارد عرص ــوری ک ــای نوظه ــت. اقتصاده اس
رقابــت شــده انــد اساســا بــا تمــام نیروهــای 
ــک  ــی هژمونی ــا نف ــت ی ــان رقاب ــه خواه ــر ک دیگ
نظــم ســرمایه داری غــرب بــوده انــد فــرق دارنــد. 
آنهــا از رشــد و ابتــکار و گــردش ســرمایه بیشــتری 
ــر  ــتند. از منظ ــوردار هس ــرب برخ ــه غ ــبت ب نس
تکنولوژیکــی عقــب ماندگــی خــود را جبــران کــرده 
و بــا شــتاب در حــال پرکــردن جــای خالــی غــرب 
در کشــورهای پیرامونــی و تحــت ســلطه هســتند. 
ــه  ــورو را ب ــد دالر و ی ــی مانن ــن الملل ــای بی ارزه
چالــش کشــیده انــد و ســاختارهای اقتصــادی غرب 
ماننــد بانــک جهانــی و صنــدوق بیــن المللــی پــول 
ــک توســعه آســیا و  ــد بان ــدی مانن ــای جدی ــا رقب ب
منطقــه یوروآســیا مواجــه ســاخته انــد. ایــن رقابــت 
ــرده  ــاز ک ــی را ب ــد قطب ــای چن ــای دنی ــای فض ه
اســت و جهــان دیگــر رهبــری هژمونیکــی آمریــکا 
ــوری  ــم جمه ــان رژی ــن می ــرد. در ای ــی پذی را نم
ــورژوازی  ــه ب ــت ک ــه اس ــی یافت ــامی فرصت اس
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 
ــت؛  ــود اس ــه ای خ ــه منطق ــعه طلبان ــد توس مقاص
هیــچ نفعــی بــرای طبقــات تهــی دســت اجتماعــی 
ــرکت های  ــدن ش ــه ش ــه فرب ــتر ب ــته و بیش نداش
ــن  ــت. ای ــده اس ــا انجامی ــکان آنه ــی و نزدی دولت
ــده  ــث ش ــوری اســامی باع ــم جمه چرخــش رژی
اســت کــه غــرب یکــی از نیروهــای سیاســی 
جامعــه را کــه بــا کمــک خــود از قــدرت بــه زیــر 
کشــیده اســت بــار دیگــر وارد گردونــه اپوزیســیون 
ــا  ــد. ام ــی کن ــات مخمل ــه انقاب ــازی و در ادام س
ــا تمامــی تبلیغاتــی رســانه های غــرب  مــردم مــا ب
و ســلطنت طلــب قصــد ندارنــد کــه دوبــاره حیلــه 
ــکا  ــدای آمری ــی و ص ــی س ــی ب ــی ب ــای سیاس ه
ــر  ــود. اگ ــرار ش ــران تک ــال های ۵۶ - ۵۷در ای س
صــدای ســرنگون بــاد رژیــم اســامی در ایــران بــه 
گــوش مــی رســد. ایــن شــعاری بــرای ســرنگونی 

ــامی  ــوری اس ــرمایه داری جمه ــم س ــی رژی انقاب
ــرمایه داری  ــه س ــد داد ک ــازه نخواه ــه اج ــت ک اس
ــا  ــی آنه ــازمان های سیاس ــار و س ــران و اقش در ای
ــانده و دوره  ــدرت رس ــه ق ــود را ب ــای خ آلترناتیوه
دیگــری از حرمــان و ســرکوب و بــی حقوقــی را بــه 
ــک صــد  ــد. در طــی ی ــل کنن ــران تحمی ــردم ای م
ــف ســرمایه داری  ســال گذشــته دولت هــای مختل
ــع  ــه همیشــه مناف ــد ک ــت کرده ان ــران حکوم در ای
عمومــی را فــدای منافــع خصوصــی خــود کرده انــد. 
ــی  ــوده ای و آگاه ــش ت ــد جنب ــا رش ــع ب ــن وض ای
انقابــی کــه در جامعــه بســرعت در حال گســترش 
ــدرت  ــان خواهــد رســید. ســطح و ق ــه پای اســت ب
ــران و زحمتکشــان  ــی کارگ تشــکل و ســازمان یاب
ــه  ــزی در ب ــه مرک ــواه، آن نکت ــای آزادیخ و نیروه
ــذار  ــه و گ ــود جامع ــع موج ــاندن وض ــان رس پای
ــو  ــر آلترناتی ــه دیگ ــت ک ــه ای اس ــه جامع از آن ب
ــه تاثیــر گــذاری  ــادر ب ســازی های ســرمایه داری ق
و بازگشــت بــه ســتم اســتثمار و ســتمگری گذشــته 

ــود. ــد ب نخواهن

مهران پیامی

نه به رژیم جمهوری.... بقیه از صفحه ١

ــال  ــی، م ــان سیاس ــد ، زندانی ــیر و دربن ــان اس زن
باختــه هــا، بازنشســتگان و ...... فریــاد خشــم خــود 
را علیــه ســردمداران دزد و ســرکوبگر رژیــم، بلنــد 
نکننــد . جامعــه اســیرو در بنــد، اینــک بــه دو بخش 
ــز و متخاصــم، تقســیم شــده اســت.  ــا متمای کام
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 ۴۳ ســال گذشــته 
ــده،  ــران را مکی ــو صفــت خــون زحمتکشــان ای زال
ــده و در کاخ  ــاد آورده ش ــای ب ــروت ه ــب ث صاح
هــای ســر بــه فلــک کشــیده دراشــرافیت و نــاز و 
ــد. اوجگیــری حنبــش هــای  تنعــم، زندگــی میکنن
ــای  ــاه ه ــش در م ــای زحمتک ــوده ه ــی ت اعتراض
اخیــر، نشــان بــارز فاصلــه گرفتــن هــر چــه بیشــتر 
اکثریــت تحــت ســتم جامعــه، از ایــن اقلیــت دزد و 

اســتثمارگر اســت . 
+++++ 

ــترش  ــتبداد، گس ــتمگری و اس ــدید س ــک تش  این
ــا و  ــتی، دزدی ه ــی دس ــه و ته ــر و فاق ــه فق دامن
ــردمداران  ــیخته س ــان گس ــا ی عن ــری ه چپاولگ
ــای  ــا و عیاشــی ه ــگذرانی ه ــم و خوش ــدار رژی غ
آقــا زاده هــا، انــواع مشــکات و ناهمــواری هائــی 
کــه اهالــی بــی پنــاه کشــور ســال هاســت از آنهــا 
ــر  ــم داده و ب ــت ه ــه دس ــت ب ــد، دس ــج میبرن رن
ابعــاد خشــم و انزجــار مــردم کوچــه و بــازار علیــه 
ــزوده اســت. در تظاهــرات  ــم ضــد مردمــی، اف رژی
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ــروش  ــوش و خ ــی پرج ــای اعتراض ــش ه و جنب
ــعارهای  ــده، ش ــتوه آم ــه س ــای ب ــوده ه ــود، ت خ
ــر خامنــه  ــر جمهــوری اســامی، مــرگ ب مــرگ ب
ــتار  ــم کش ــر داده و رژی ــی س ــر رئیس ــرگ ب ای، م
و جنایــت را آشــکارا بــه مبــارزه مــی طلبنــد. 
در شــرایط تشــدید روز افــزون مبــارزات حــق 
ــودی  ــوده هــای زحمتکــش، مــرگ و ناب ــه ت طلبان
ــه  ــم را ب ــن رژی ــت ننگی ــر، موجودی ــاب ناپذی اجتن
ــارزات  ــه مب ــی ک ــد. در حال ــد میکن ــدت تهدی ش
ــش،  ــای زحمتک ــوده ه ــران و ت ــهمگین کارگ س
ناقــوس مــرگ رژیــم قــرون وســطائی را بــه صــدا 
درآورده اســت، بقایــای رژیــم ســرنگون شــده 
ــی  ــه م ــاده و مذبوحان ــا افت ــه تق ــخت ب ــاه س ش
کوشــند تشــدید مبــارزات ضــد رژیمــی تــوده هــای 
ــای  ــت احی ــیله ای جه ــه وس ــته را ب ــا خاس ــه پ ب
ســلطنت اســتبدادی شــاهان پهلــوی، مبدل ســازند. 
تلویزیــون هــا و رســانه هــای فارســی زبــان خــارج 
ــه  ــه نحــوی از انحــا ب از کشــور کــه هــر کــدام ب
ــن  ــند، ای ــی باش ــته م ــتی وابس ــل امپریالیس محاف
ــود  ــه س ــده ب ــات فریبن ــتند از تبلیغ ــا پرهس روز ه
شــاهان خودکامــه پهلــوی و مصاحبــه هــای یــک 
نواخــت رضــا پهلــوی. مشــغله اصلــی ایــن رســانه 
ــیانه  ــتبرد ناش ــز دس ــزی ج ــرداز، چی ــای دروغ پ ه
ــه  ــوش و وارون ــران و مغش ــر ای ــخ معاص ــه تاری ب
ــخ  ــر حــوادث، نیســت. تاری ــخ پ ــن تاری ســاختن ای
ــا و  ــت ه ــخ خیان ــران، تاری ــته ای ــرن گذش ــک ق ی
آزادی کشــی هــای رژیــم هــای ارتجاعــی شــاه و 
جمهــوری اســامی و مبــارزات حــق طلبانــه خلــق 
ــی  ــد مردم ــم ض ــن دو رژی ــه ای ــران علی ــای ای ه
ــت  ــال حکوم ــن ۵۷ س ــخ خونی ــد. تاری ــی باش م
پهلــوی هــا، حاکــی از ایــن اســت کــه رضــا شــاه 
و فرزنــدش، توســط قــدرت هــای اســتعماری 
ــه منظــور غــارت  ــاج و تخــت شــده ، ب صاحــب ت
هســتی تــوده هــای زحمتکــش همــواره بــر حربــه 
ــوع  ــر ن ــده و ه ســرکوب و کشــتار، متوســل گردی
فریــاد حــق طلبانــه را در گلوهــا خفــه ســاخته انــد.
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 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 
ســردار  طــول  در  رســید،  قــدرت  بــه   1۲99
ــز  ــود، کاری ج ــود خ ــون آل ــلطنت خ ــپهی و س س
ــل  ــس و قت ــی، حب ــا آزادی و دموکراس ــمنی ب دش
ــاول امــوال عمومــی  ــن و آزادیخواهــان، چپ مبارزی
ــی  ــده قزاق ــداد. فرمان ــام ن ــدوزی، انج ــال ان و م
کــه در روزهــای تصــرف قــدرت، آهــی در بســاط 
نداشــت، در شــهریور مــاه ســال 1۳۲۰ کــه مجبــور 
ــد  ــک چن ــد، مال ــران گردی ــرک ای ــتعفا و ت ــه اس ب
صــد پارچــه از دهــات کشــور بــود. انعقــاد قــرارداد 
ــه موجــب آن  ــن نفــت در ســال 1۳1۲ کــه ب ننگی
ــد  ــا 1۷ در ص ــوب تنه ــت جن ــران از نف ــهم ای س
ــغ رضــا شــاه  ــود، خدمــت بیدری ــده ب ــن گردی تعیی
ــع  ــا ملــی شــدن صنای ــود. ب ــه اســتعمارانگلیس ب ب

نفــت در اســفند مــاه ســال 1۳۲9 و در دوران 
پرشــور نخســت وزیــری دکتــر مصــدق – از۷ 
اردیبهشــت ســال 1۳۳۰ تــا ۲۸ مــرداد ســال 
1۳۳۲- ایــن 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 
ــی  ــادی و فرهنگ ــی، اقتص ــط سیاس ــاخته، رواب س
تنگاتنگــی بــا آن قــدرت امپریالیســتی، برقــرار کرد. 
درجنــگ جهانــی دوم، نفــوذ روزافــزون آلمــان 
ــترمتفقین از  ــه بیش ــش هرچ ــبب رنج ــران، س درای
ــز در  ــت نی ــن جه ــد . بهمی ــاه ش ــا ش ــم رض رژی
بحبوحــه جنــگ بیــن المللــی دوم، در شــهریور مــاه 
ــس  ــوروی و انگلی ــی ش ــوای نظام ــال 1۳۲۰، ق س
ــه اشــغال خــود در آورده، رضــا شــاه را  ــران را ب ای
مجبــور بــه اســتعفا و تــرک ایــران کردنــد. بــا اصرار 
انگلیســی هــا، محمــد رضــا، فرزنــد ارشــد شــاه بــه 
ــاه  ــلطنت ش ــار س ــد. در آغ ــده ش ــلطنت برگزی س
جــوان، بعلــت ازبیــن رفتــن خودکامگــی رضاخانــی، 
شکســت نــازی هــا در جبهــه هــای جنــگ و 
ــی و در  ــی محســوس ارتجــاع داخل ضعــف و ناتوان
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 
ــتبد آزادی  ــم مس ــه حاک ــد، ب ــی میکردن دراز گوئ
ــا گذشــت  ــن حــال، ب ــد. درعی ــدل گردی کشــی مب
ــاه  ــخص ش ــوی و ش ــار پهل ــتگی درب ــان، وابس زم
ــدرت هــای امپریالیســتی هرچــه بیشترشــد.  ــه ق ب
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 بــه دنبــال اســتعفای اجبــاری رضا شــاه از ســلطنت 
و تبعیــد وی، بــا اســتقرار آزادی هــای دموکراتیــک 
ــر  ــان و دیگ ــران، دهقان ــارزات کارگ ــور، مب در کش
زحمتکشــان در جهــت کســب حقــوق پایمــال 
ــدا  ــه ای پی ــل ماحظ ــای قاب ــد و اعت ــده، رش ش
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 
ــادن  ــر افت ــس از ب ــای پ ــال ه ــان، در س آذربایج
ــای  ــوده ه ــران و ت ــاه، کارگ ــا ش ــوری رض دیکتات
دهقانــی کــه در معــرض بــی رحمانــه تریــن 
ــک  ــتند، ی ــتثمارها قرارداش ــا و اس ــتمدیدگی ه س
ــان  ــی ام ــارزات ب ــته، درگیرمب ــا خاس ــه پ ــه ب پارچ

دموکراتیــک و آزادیخواهانــه شــدند. دراواخــر ســال 
1۳۲۴، در 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 
ــش  ــرکوب جنب ــرد، در س ــل میک ــس عم و انگلی
هــای دموکراتیــک در آذربایجــان و کردســتان، 
مرتکــب وحشــیانه تریــن جنایــات و آدمکشــی 
هــا شــد. نقــش شــاه و خانــدان پهلــوی درحــوادث 
ــداری  ــت و در دوران زمام ــع نف ــدن صنای ــی ش مل
ــود.  ــه ب ــس خائنان ــر مصــدق، ب ــدت دکت ــاه م کوت
ــال 1۳۲۸  ــه در س ــه ای ک ــی خواهان ــش ترق جنب
بــه منظــور ملــی شــدن صنایــع نفــت در سرتاســر 
کشــور بــه وجــود آمــده بــود، باتردیــد جنبــه ترقی 
خواهانــه ضــد اســتعماری داشــت. شــخصیت هــای 
آزادیخواهــی نظیــر دکتــر مصــدق و دکتــر فاطمــی 
ــرکت  ــه ش ــه، فعاالن ــق طلبان ــارزات ح ــن مب در ای
داشــتند. در نتیجــه مبــارزات پیگیرانــه خلــق هــای 
ــران در جهــت ملــی شــدن صنایــع  ــا خاســته ای بپ
ــواه، در  ــی خ ــر ترق ــن عناص ــاش چنی ــت و ت نف
اواخراســفند مــاه ســال1۳۲9، نماینــدگان مجلســین 
شــورا و ســنا رای بــه ملــی شــدن صنایــع نفــت در 
سرتاســر کشــور دادنــد. بــا ملــی شــدن نفــت، فصل 
نوینــی در تاریــخ پرتاطــم معاصــر ایــران بــاز شــد. 
دولــت انگلســتان کــه از بابــت غــارت طای ســیاه 
ــن  ــش ای ــای زحمتک ــوده ه ــتثمار ت ــران و اس ای
کشــور، در طــول ده هــا ســال ثــروت هــای افســانه 
ــل و  ــواع حی ــا ان ــود، ب ــاخته ب ــود س ــب خ ای نصی
دســایس و از آنجملــه بــا مراجعــه بــه دیــوان الهــه 
و تهدیــدات نظامــی کوشــید از اجــرای قانــون ملــی 

ــه عمــل آورد.  شــدن نفــت، جلوگیــری ب
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در  نفــت،  صنایــع  شــدن  ملــی  دنبــال  بــه 
اردیبهشــت مــاه ســال 1۳۳۰، تحــت فشــار مــردم 
عصیــان طلــب بــه پــا خاســته کــه خواهــان 
ــس از شــئون  ــاه شــدن دســت اســتعمار انگلی کوت
سیاســی و اقتصــادی ایــران بودنــد، مجلــس شــورا 
ــق  ــر مصــدق، رای مواف ــری دکت ــه نخســت وزی ب
ــی  ــون مل ــرای قان ــدق اج ــر مص ــت دکت داد. دول
ــود،  ــات خ ــه اقدام ــت را در راس برنام ــدن نف ش
ــری  ــت وزی ــتین نخس ــای نخس ــرار داد. از روزه ق
ــه در  ــوی ک ــدق، دربارپهل ــر مص ــم دکت ــر تاط پ
خدمــت منافــع بریتانیــا عمــل میکــرد ، بــه کانــون 
ــواه وی،  ــی خ ــت ترق ــه دول ــه علی ــی دسیس اصل
ــکا  ــه هــای مشــترک دول آمری ــدل شــد. توطئ مب
ــر  ــتعماری دکت ــد اس ــت ض ــه دول ــس علی و انگلی
باالخــره در ۲۸ مــرداد ســال 1۳۳۲،  مصــدق، 
ــد کــه حاصــل  ــی گردی ــای ننگین ــه کودت منجــر ب
ــلط  ــی و تس ــت مل ــادن حکوم ــر افت ــره آن، ب و ثم
ــر شــئون اقتصــادی و سیاســی مــردم  ــگان ب بیگان
ایــران بــود. شــاه، خواهــرش اشــرف و دربــار 
ــیا” و  ــای “س ــبرد کودت ــوی در پیش ــپرده پهل سرس
ســازمان هــای جاسوســی بریتانیــا، فعاالنــه شــرکت 
داشــتند. در نتیجــه کودتــای ۲۸ مــرداد و برگشــت 
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ــا از دســت داده  ــرا تقریب ــه ســلطنت کــه آن شــاه ب
بــود، عمــر آزادی هــای دموکراتیــک در کشــور بــه 
پایــان رســید و چکمــه پوشــان آزادیکــش و اربابــان 
اســتعمارگر آنهــا بــر شــئون کشــور، حاکــم شــدند. 
ــت  ــه دس ــون ب ــی چ ــت مل ــد حکوم ــرنگون ش س
ــران شــد  ــاک ای ــای خ ــاش حکــم فرم اراذل و اوب
فرقــه دزد و خائــن و کاش + روز روشــن بــه شــب 
مبــدل گشــت حــال آزادگان پریشــان شــد آنکــه را 
ــای  ــه ه ــش گوش ــود منزل ــر ب ــوده در س عشــق ت

ــه(  ــنده مقال ــعر از نویس ــد ) ش ــدان ش زن
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ــدق  ــر مص ــرداد، دکت ــای ۲۸ م ــردای کودت  در ف
ــارزه  ــت و مب ــع نف ــدن صنای ــی ش ــر مل ــه در ام ک
ــود،  ــه کوشــیده ب ــا اســتعمارگران خارجــی مجدان ب
در بیــدادگاه هــای رژیــم محکــوم شــده، بــه زنــدان 
ــدام  ــتگیر و اع ــی، دس ــین فاطم ــر حس ــاد. دکت افت
شــد. افســران آزادیخــواه ســازمان نظامــی، دســته 
ــدند.  ــپرده ش ــدام، س ــای اع ــه ه ــه جوخ ــته ب دس
ــن  ــو از مبارزی ــا ممل ــکنجه گاه ه ــا و ش ــدان ه زن
و آزادیخواهانــی شــد کــه فریــاد اعتــراض خــود را 
ــد  ــان امپریالیســتش بلن ــا و ارباب ــم کودت ــه رژی علی
ــیاه  ــاه در دوران س ــا ش ــد رض ــد. محم ــرده بودن ک
ــدت ۲۵ ســال  ــه م ــرداد، ب ــای ۲۸ م ــس از کودت پ
مســتبدانه حکومــت کــرد. در تمــام ایــن مــدت، در 
ــک  ــای دموکراتی ــتبداد زده، از آزادی ه ــور اس کش
ــاب و  ــات، آزادی اعتص ــم، آزادی انتخاب ، آزادی قل
ــتقل،  ــی مس ــزاب سیاس ــات واح ــکیل اجتماع تش
کوچــک تریــن خبــری نبــود. در طــول ایــن مــدت، 
بارهــا کماندوهــای رژیــم بــه دانشــگاه هــا حملــه 
ــه ســرکوب  ــه وحشــیانه تریــن وجهــی ب کــرده وب
ــاه،  ــم ش ــر رژی ــد. دراواخرعم دانشــجویان، پرداختن
جــای دو یــا ســه حــزب دربــاری را، حــزب دولتــی 
ــم در  ــتبداد حاک ــاد اس ــه ابع ــه، ب ــتاخیز گرفت رس
کشــور، بــاز هــم افــزوده شــد. درســال هــای خــود 
کامگــی رژیــم شــاه، در حالــی کــه شــخص شــاه 
ــی  ــوی و ســرمایه داران چپاولگــر داخل ــار پهل ، درب
ــای  ــوده ه ــتی ت ــارت هس ــت غ ــی از باب و خارج
زحمتکــش و فــروش نفــت، ثــروت هــای بــاد آورده 
ــان  ــران ، دهقان ــد، کارگ ــی کردن ــود م ــب خ نصی
ــت  ــش در نهای ــروم و زحمتک ــای مح ــوده ه و ت
فقــر و فاکــت روزگار بــه ســر مــی بردنــد و 
بیرحمانــه در معــرض ظلــم و اســتثمار، قرارداشــتند. 
ــای  ــر و نیروه ــش و عناص ــر اندی ــنفکران دگ روش
ــه  ــی ب ــب، برخ ــان طل ــرض و عصی ــی معت انقاب
ــیاهچال  ــا و س ــدان ه ــه زن ــی ب ــرم آزادیخواه ج
هــا افتــاده و برخــی دیگــر پــس از تحمــل بدتریــن 
شــکنجه هــا بــه جوخــه هــای اعــدام ســپرده مــی 
ــلط  ــم، تس ــیخته رژی ــان گس ــتبداد عن ــدند. اس ش
ــزون  ــدید روز اف ــور، تش ــئون کش ــگان برش بیگان
ــش  ــی و جنب ــی عموم ــا رضایت ــی، ن ــه طبقات فاصل
هــای اعتراضــی پــر تــوان کارگــران و تــوده هــای 
زحمتکــش، مبــارزات قهــر آمیزنیروهــای انقابــی و 
ــره خــورده، در بهمــن  ــل دیگــر بهمدیگــر گ عوام
ــه  ــاه ب ــم ش ــرنگونی رژی ــه س ــال1۳۵۷ ب ــاه س م

ــد.  ــای زحمتکــش، منجــر گردی ــوده ه دســت ت
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ــم شــاه در  ــردای ســرنگونی رژی رژیمــی کــه در ف
راس قــدرت سیاســی قــرار گرفــت، از همــان ابتــدا 
ــلط  ــا تس ــود. ب ــش ب ــی و آزادیک ــی ارتجاع رژیم
رژیــم جمهــوری اســامی بــر شــئون کشــور، 
آزادیهــای دموکراتیــک کــه در نتیجــه انقــاب ضد 
ســلطنتی ایجــاد شــده بــود، یکــی پــس از دیگــری 
ــاری  ــی مرگب ــتبداد و خودکامگ ــه و اس ــن رفت از بی
جانشــین آن شــد. اینجــا در بــاره جنایــات و اعمــال 
ــم جمهــوری اســامی در طــول  ــی کــه رژی ننگین
ــا  ــت، تنه ــده اس ــب ش ــته مرتک ــال گذش ۴۳ س
ــه در  ــت ک ــن اس ــت ای ــود. واقعی ــاره ای میش اش
زمینــه ســیاه کاری هــا و جنایــات ایــن رژیــم ضــد 
مردمــی هــر چــه گفتــه شــود ، بازهــم کــم اســت. 
ــا  اســتبداد مرگبارمذهبــی، دشــمنی کینــه توزانــه ب
آزادی و. دموکراســی، اعــدام و کشــتار ده هــا هــزار 
تــن از آزادیخواهــان و مبارزیــن، قتــل عــام هــزاران 
ــاراج  ــال 1۳۶۷، ت ــی در س ــان سیاس ــن از زندانی ت
ثــروت هــای کشــور و اســتثمار بیرحمانــه کارگــران 
ــاس  ــا و اخت ــش، دزدی ه ــای زحمتک ــوده ه و ت
هــای کان، 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 
ــامی را در  ــوری اس ــم جمه ــه رژی ــت کاران جنای
طــول ۴۳ ســال گذشــته، تشــکیل مــی دهــد. ظلــم 
ــدان  ــم، فق ــد و حصــر رژی ــی ح ــای ب ــدی ه و تع
آزادیهــای سیاســی و اجتماعــی، فقــر و فاکــت و 
بــی خانمانــی بــی ســابقه ای کــه اکثریــت عظیــم 
اهالــی کشــور ازآن رنــج میبرنــد، همــه دســت بــه 
دســت هــم داده و رژیــم ارتجاعــی جمهــوری 
ــرنگونی،  ــرگ و س ــه م ــه لب ــک ب ــامی را این اس

نزدیــک ســاخته اســت. 
+++++ 

در چنیــن شــرایط حساســی در تاریــخ کشــور، 
آلترناتیوهــای بورژوائــی رنگارنگــی بــه دســت و پــا 
ــود  ــه از آب گل آل ــند ک ــخت در تاش ــاده و س افت
ــن  ــرای در کــف گرفت ــه را ب ــه و زمین ماهــی گرفت
ــن  ــی از ای ــازند. یک ــم س ــی، فراه ــدرت سیاس ق
ــر  ــای اخی ــاه ه ــه در م ــی ک ــای بورژوائ آلترناتیوه
ــای  ــوده ه ــزون ت ــی روز اف ــا اســتفاده از نارضایت ب
از رژیــم جمهــوری اســامی، بــر  زحمتکــش 
ــای  ــته ه ــت، دار و دس ــزوده اس ــود اف ــت خ فعالی
ارتجاعــی ســلطنت طلــب مــی باشــند. ایــن باقــی 
ــخت در  ــاه، س ــوری ش ــای دوران دیکتات ــده ه مان
ــا  ــه تنه ــور را ک ــوان کش ــای ج ــل ه ــند نس تاش
ــم  ــای رژی ــیگری ه ــتبداد و وحش ــخ اس ــزه تل م
جمهوری اســامی را چشــیده و شــاهد ســیاه کاری 
هــای دوران شــاه نبــوده انــد، فریــب داده و آنهــا را 
بــه مراحــم خــود امیــدوار ســازند. وظیفــه مبارِزیــن 

ــی در اوضــاع سیاســی حســاس  و نیروهــای انقاب
کنونــی ایــن اســت کــه درعیــن پیشــبرد پیگیرانــه 
مبــارزه در جهــت ســرنگونی رژیــم جمهــوری 
ماهیــت  از  را  جــوان  هــای  نســل  اســامی، 
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 
ــک و  ــای دموکراتی ــر نیروه ــود، اگ ــش نب و آزادیک
ــه وحشــی تریــن شــیوه  ــا توســل ب آزادیخــواه را ب
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، 
ــر  رژیــم جمهــوری اســامی ایــن چنیــن آســان ب

ــدرت ســوار نمــی شــد.  اریکــه ق
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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 
احیــای  اگرطرفــداران  میدهنــد.  زحمتکــش  و 
ســلطنت و شــخص رضــا پهلــوی انــدک اعتقــادی 
ــن روز  ــی از ای ــد، یک ــی دارن ــول دموکراس ــه اص ب
هــا بیاینــد و رضــا شــاه و محمــد رضــا شــاه را بــه 
خاطــر جنایــات و ســیاه کاری هائــی کــه در طــول 
۵۷ ســال 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 
ــی  ــود کامگ ــتبداد و خ ــا اس ــا و تنه ــی، تنه حالت
بخشــی از بورژوازی وابســته، جانشــین ســرکوبگری 
ــی  ــه انگل ــان طبق ــری از هم ــش دیگ ــای بخ ه
خواهــد شــد و ســلطان تاجــدار، جــای فقیــه عمامــه 
دار را خواهــد گرفــت. بــی خــود نیســت کــه وارث 
ــانه  ــا رس ــش ب ــه های ــوی در مصاحب ــدان پهل خان
ــر قصــد خــود در نگهــداری ارتــش و  هــا، مــدام ب
ــاع  ــد. مفهــوم دف ــد مــی کن ســپاه پاســداران، تاکی
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 

ــرد.  ــد ک زحمتکــش، اســتفاده خواهن
+++++ 

کارگــران و زحمتکشــان ایــران کــه ســال هاســت 
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بی خانمانی، بیماری نظام 
سرمایه داری نئولیبرالیستی ایران

ــرآورد خواســت هــای  ــداری در راه ب ــت پای در نهای
سیاســی و اقتصــادی خــود علیــه رژیــم ضــد 
کارگــری جمهــوری اســامی مبــارزه میکننــد، 
ــب  ــلطنت طل ــی س ــای ارتجاع ــته ه ــه دار و دس ب
ــکوه  ــر ش ــارزات پ ــه مب ــد داد ک ــکان نخواهن ام
ــیله  ــه وس ــش را ب ــروم و زحمتک ــای مح ــوده ه ت
ــدل  ــاهی، مب ــم شاهنش ــت رژی ــت برگش ای جه
ســازند. واقعیــت ایــن اســت کــه کارگــران و 
زحمتکشــان ایــران نــه خواهــان بقــای رژیــم 
پوشــالی جمهــوری اســامی هســتند و نــه عاقــه 
ــاب  ــا انق ــد. تنه ــلطنت دارن ــت س ــه برگش ای ب
تــوده هــای محــروم و ســتمدیده، ســرنگونی 
ــی  ــتقرار حکومت ــی و اس ــی کنون ــم ضــد مردم رژی
انقابــی کــه بــر قــدرت مســلح کارگــران و تــوده 
هــای زحمتکــش متکــی باشــد، مــی توانــد زنجیــر 
ــرده  ــاز ک ــان ب ــای زحمتکش ــارت را از پ ــای اس ه
ــاورد.  ــه ارمغــان بی و آزادی و دموکراســی واقعــی ب
ــنی  ــه روش ــران ب ــته ای ــال گذش ــد س ــخ ص تاری
ــم  ــاه و ه ــم ش ــم رژی ــه ه ــت ک ــان داده اس نش
رژیــم جمهــوری اســامی، بــه مثابــه رژیــم هــای 
ســرمایه داری وابســته بــه امپریالیســم، همــواره بــا 
چنــگ و دنــدان ازمنافــع ســرمایه داران و صاحبــان 
ــران  ــرای کارگ ــرده و ب ــاع ک ــی دف ــروت و دارائ ث
ــم  ــت عظی ــی اکثری ــوده هــای زحمتکــش، یعن و ت
ــر و  ــتثمار و فق ــز اس ــی ج ــور، حاصل ــی کش اهال
فاکــت و زنــدان و ســرکوب نداشــته انــد. راه 
رهائــی کارگــران و زحمتکشــان، تنهــا و تنهــا 
اعمــال قهــر انقابــی، واژگــون ســاختن کاخ 
ــه ای  ــاد جامع ــی و ایج ــم و خودکامگ ــای ظل ه
ــر  اســت کــه در آن، اکثریــت عظیــم زحمتکــش ب
مقــدرات خــود حاکــم گردیــده و از مزایــای آزادی 
ــوب  ــه مطل ــند.. جامع ــوردار باش ــی برخ و دموکراس
ــه  ــت ک ــه ای اس ــش، جامع ــای زحمتک ــوده ه ت
ــت،  ــوده کارو زحم ــاش ت ــل کار و ت در آن حاص
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 
ــه ای کــه ســمت و  ســاالری حاکــم نباشــد. جامع
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 
ــم ارتجاعــی جمهــوری اســامی  داشــت کــه، رژی
و بقایــای رِژیــم شــاه، دشــمنان بــی امــان ایجــاد 
ــران  ــی در ای ــک و انقاب ــه دموکراتی ــن جامع چنی

ــتند. هس

حسن جداری
تیر ماه 1۴۰1

بــی خانمانــی ، بیمــاری نظــام ســرمایه داری 
ایــران نئولیبرالیســتی 

نماینــدگان ســرمایه داری جمهــوری اســامی 
ــی را  کمونیســتها ودیگــر نیروهــای دموکــرات ومل
ــاور داشــتند کــه مــی تــوان  کشــتند چــون آنهــا ب
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 
ــت  ــه دس ــی  ب ــت اجتماع ــذاری عدال ــد و واگ تولی
نامرئــی بازاربودنــد کــه آگاه بودنــد  نتیجــه اقتصــاد 
ــم  ــت عظی ــی اکثری ــد بخت ــتی  فقروب نئولیبرالیس
مــردم ایــران و انباشــت ســرمایه در دســت مشــتی 
ــرمایه داری  ــادی س ــان اقتص ــت. هم ــک اس کوچ
وابســته مونتــاژی محمــد رضــا شــاه بــا صــا حبــان 
ــه دوران رســیده اســامی کــه هــم  ــازه ب ــد ت جدی
نــادان تــر بودنــد وهــم حریــص تــر از هــزار فامیــل 
قبلــی. زندگــی صحــت  نظــرات کمونیســتها  را کــه 
ــد  ــد  پرداختن ــوه دماون ــنگینی ک ــه س ــت آن ب باب
ثابــت کــرد. امــا کــو نماینــدگان اینهمــه جنایــات 
ــن  ــه ای ــه ب ــه ک ــت فقی ــلطنت ووالی در دوران س
ــی نظــرات  ــراف و از بیهودگ ــت تاریخــی اعت واقعی

ــد. ــه خــود انتقــاد کنن ــوچ و انتقــام جویان پ
ــهر  ــی ش ــه در بعض ــکن ک ــی مس ــران کنون بح
ــزاران  ــزرگ مشــتی کوچــک  صاحــب ه ــا ی ب ه
ــر  ــک نف ــران ی ــتند – در ته ــاره ای هس ــد اج واح
در  و  دارد  انحصــار  در  را  واحــد  دوهزاروپانصــد 
مقابــل میلیــون هــا انســان ایرانــی بیخانمــان 
ــد  ــد درآم ــتاد درص ــا هش ــه ت ــین ک ــاره نش واج
ــرمایه دار  ــان س ــو صفت ــن زال ــه ای ــد ب ــود را بای خ
ــان  ــی ازهم ــد ناش ــه بدهن ــاره ماهان ــوان اج بعن
ــت  ــامی اس ــرمایه داری اس ــادی س ــام اقتص نظ
ــان گــذارش بســاز بفــروش زمــان شــاه و  کــه بنی
ســردار ســازندگی در جمهــوری اســامی   حجــت 
ــن  ــه ای ــود. ب ــنجانی ب ــر رفس ــی اکب ــام عل االس
ــون هــا حاشــیه نشــینان  ــد  میلی وضــع ناهنجاربای
ــه  ــی ک ــرد. جمعیعت ــه ک ــان  را  اضاف ــی خانمان وب
ــان  ــی نش ــه جهان ــند. تجرب ــه افزایش ــر روز رو ب ه
ــه  ــران ک ــون ای ــی چ ــورهای پیرامون ــد کش میده
ــش  ــتی را در پی ــاد نئولیبرالیس ــش راه اقتص حاکمان
ــان بحــران ســاختاری ســوق  ــه چن ــد، ب ــه ان گرفت
ــرج  ــرج وم ــه ه ــه ب ــه کل جامع ــد ک ــده ان داده ش
ــا در  ــن روز ه ــت. ای ــده اس ــار آم ــی گرفت و ویران
ــوده  ــم ت ــای عظی ــورش ه ــا ش ــان ب ــر جه سراس
ــود  ــوع ن ــی از ن ــورش های ــتیم ، ش ــرو هس ای روب
ــران. بنظــر مــی رســد حــا  ــود هشــت ای شــش ون
ــان سیاســت  ــه هم ــران  راه حــل را ادام ــان ای کم
هــای  چهــل ســاله وســرکوب مخالفــان مــی دانند. 
قانــون مصوبــه اخیــر مجلــس در ایــن زمینــه مثــل 
بقیــه مصوبــات  در چمبــره مافیایــی دســتگاه 

ــرد.  ــد ک ــر خواه ــی گی ــد اداری وامنیت ــای فاس ه
همــه شــواهد در میــدان گواهــی بــر آن دارد  
ــی  ــدام نم ــدان واع ــتگیری، زن ــا دس ــر ب ــه دیگ ک
ــودگان را  ــچ ب ــی هی ــزش میلیون ــو خی ــوان جل ت
ــه ای  ــی ریش ــت  اقدام ــه حاکمی ــت.  چنانچ گرف
ــد  ــد پایی ــی نخواه ــد، طول بســود زحمتکشــان نکن
کــه رســتاخیز ســهمگین عمومــی مــردم  دودمــان 
جمهــوری اســامی را بــه زبالــه دان تاریــخ خواهــد 
ــه  ــران را ب ــا اعمــال خــود ای ــم ب ــن رژی ســپرد. ای
لبــه پرتــگاه کشــانده اســت. همــه شــواهد حکایــت 
ــه  ــای بقی ــا پ ــم در ج ــه رئیســی ه ــن دارد ک از ای
رئیــس جمهــوری هــای قبلــی نئولیبرالیســتی دارد 

ــی دارد  ــر م گام ب
بحــران ســاختاری ایــران امــروز را تنهــا بــا 
اقداماتــی ســاختاری، ریشــه ای و بــا شــرکت 
ــان  ــوان از می ــی ت ــا  م ــوده ه ــم ت ــت عظی اکثری
ــت  ــی، معیش ــت عموم ــکن، بهداش ــت. مس برداش
ــی  ــی زندگ ــا ر ارکان اساس ــگان چه ــوزش رای وآم
امــروزه بشــری اســت کــه در کشــور مــا در 
ــه  ــران ب ــن بح ــرار دارد. ای ــاختاری ق ــی س بحران
دســت مشــتی کوچــک مافیــای حاکمیــت بــا 
ــده  ــود آم ــکنجه  بوج ــدان وش ــلحه ، زن زور واس
ــان  ــم  قربانی ــت عظی ــا  بدســت اکثری اســت وتنه
ایــن نظــام و در خدمــت آنهــا  قابــل تغییــر اســت. 
ــی و جناحــی ســال هاســت  راه حــل درون حکومت
ــردم را  ــت م ــاد اکثری ــت واعتم ــده اس ــن ش تمری
ــون  ــه قش ــه گفت ــت. ب ــرده اس ــلب ک ــود س از خ
الیــزال میــدان هــا ماجرایشــان بــه اتمــام رســیده 
ــا  ــود آنه ــا نظــارت خ ــن وب اســت. شــرکت از پایی
ــرای  ــو ب ــاد آلترناتی الزم اســت. ســال هاســت فری
تحــول ریشــه ای توســط کارگــران هفــت تپــه بلند 
اســت » نــان،کار ،آزادی اداری شــورایی« بایــد بــه 

ــخ داد.   ــا پاس ــدای آنه ن
ــاختاری  ــران س ــن بح ــر همی ــر اث ــا ب ــن روز ه ای
ســرمایه داری ودرماندگــی و فروماندگــی قشــر 
ــای  ــاح ه ــب، جن ــار طل ــم انحص ــورژوازی حاک ب
دیگــر بــورژوازی از درون حاکمیــت واز بیــرون 
ــه  ــور ک ــد. همانط ــی را دارن ــل های ــای  راه ح ادع
ــان  ــدگان صاحب ــد نماین ــی آم ــت وخمین ــاه رف ش
ســرمایه، نماینــدگان آنهــا چــه در لبــاس روحانیــت 
ــت  ــکل اکثری ــل مش ــی ح ــاهی توانای ــه پادش وچ
ــی  ــرمایه داری خصوص ــام س ــون نظ ــد چ را ندارن
ــی   ــک راه باق ــا ی ــت. تنه ــت اس ــزار اقلی خدمتگ
ــمی  ــم سوسیالیس ــم آنه ــت: سوسیالیس ــده اس مان
ــت ســتمدیدگان و اســتثمار  ــا شــرکت اکثری ــه ب ک
ــی را  ــر نظــام کنون ــه کارگ ــری طبق شــدگان ورهب
ــای  ــتگاه ه ــه دس ــدازد، کلی ــی ان ــر م ــه ب از ریش
بوروکراتیــک نظامــی واداری را خــورد مــی کنــد و 
ــرای تحقــق  ــا انقابــی سوسیالیســتی زمینــه را ب ب
ــت  ــان اکثری ــت هم ــه سوسیالیســتی در خدم برنام

ــازد. ــی س ــم م ــم فراه عظی
حــزب رنجبــران ایــران بــرای تغییــر بنیــادی 
ــورژوازی  ــر ب ــر ب ــه کارگ ــروزی طبق ــی وپی طبقات
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طبقه کارگر پیشرو مبارزه برای برپائی دنیای نوین است

مــی جنگــد، بــا هرگونــه آلترناتیــو بــورژوازی 
و امپریالیســتی مبــارزه مــی کنــد و چــاره وراه 
ــدت  ــران وح ــاره رنجب ــعار » چ ــر ش ــل را در زی ح

ــد. ــی بین ــکیات » م وتش

مستاجر 

نامه ای از اعضای سابق 
کنفدراسیون

در همــان ســال ۵۷ یعنــی ۴ مــاه یــا ۳ مــاه قبــل 
از انقــاب شــاه از رادیــو اعــام کــرد مــن صــدای 
ــران  ــردم ای ــدای م ــن ص ــنیدم. م ــاب را ش انق
ــان  و  ــجویان، جوان ــما دانش ــه ش ــنیدم  و ب را ش
خواســت هــای شــما احتــرام میگــذارم مــن همــه 
ــد  ــده بای ــتباهاتی ش ــم داد اش ــر خواه ــز را تغیی چی
رفــع شــود خــوب ایــن یعنــی چــه یعنــی نارضایتــی 
ــود  ــر ب ــود و حاض ــرده ب ــول ک ــاه قب ــردم را ش م
ــا  ــد ام ــار آی ــردم ناراضــی کن ــا م ــورد ب ــن م در ای
نفهمیدیــم چــی شــد ناگهــان ورق برگشــت و شــاه 

ــد !؟ ــی ش رفتن
ــم  ــز ه ــورک تایم ــان نیوی ــرین، هم ــام مفس تم
درآن زمــان و هــم در ایــن زمــان اذعــان میکننــد 
ــاب  ــت انق ــی داش ــگاه  مردم ــاه پای ــه ش ــه اگ ک
ــرائیل و  ــکا و اس ــنه آمری ــی روش ــداد. خیل رخ نمی
ــر کاری  ــه ه ــت ب ــان دس ــرای منافعش ــس ب انگلی
میزننــد در همــان زمــان کنفدراســیون دانشــجویی 
ســمیناری  برگــزار کــرد و موضــوع اصلــی بــر ســر 
ــم  ــر ه ــه  در براب ــود. دو نظری ــاه ب ــرنگونی ش س

مطــرح شــد.
ــد از  ــه بای ــلطنت مطلق ــد س ــد بودن ــی معتق بخش
ــد  ــروف ش ــکا مع ــط آمری ــه  خ ــه ب ــرود ک ــن ب بی
ــه  ــر ک ــی دیگ ــی و بخش ــد امین ــداران محم طرف
طرفــداران ســازمان انقابــی بودنــد  معتقــد بودنــد 
ــود.  ــود ش ــد ناب ــم  کآل بای ــی حاک ــات ارتجاع طبق
ــه،  ــا ن ــتی ی ــمینار شــرکت داش ــو در س ــم ت نمیدان
بــه هرحــال بحــث بــر ســر ایــن بــود کــه ســلطنت 
ــکان شــاه کــه  ــار! و نزدی ــی فقــط درب ــه یعن مطلق
ــد و  ــرنگون ش ــش س ــان بخ ــاب  ۵۷ هم در انق
در واقــع طبقــات ارتجاعــی، ارتــش، ســاواک، 
و  اقتصــاد  و  اطاعــات،  وزارت  خارجــه،  وزارت 
بانــک مرکــزی و داخلــه بخشــی از گارد، خصوصــآ 
ــکا و  ــس آمری ــول تدری ــا فرم دانشــکده افســری ب
انگلیــس و رکــن دو ارتــش کــه کآل دریــد قــدرت 
آمریــکا و اســرائیل بــود و رســانه هــا تحــت 
فرهنــگ غــرب باقــی ماندنــد و خمینــی بــا انحال 
ــوز ریشــه آنهــا کــه  آنهــا مخالفــت کــرد. کــه هن
برنامــه هــای غــرب گرایانــه اســت درحــال برنامــه 
ریــزی و سیاســت گــذاری هســتند. در واقــع ســتون 
ــورد و  ــت نخ ــس کآل دس ــکا و انگلی ــم آمری پنج

ــرنگون  ــی س ــات ارتجاع ــی طبق ــد یعن ــی مان باق
ــه راحتــی در بیــت  نشــد و همــان هــا توانســتند ب
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 
ــوده و هســتند  ــاب ب ــی، ووو در خدمــت ارب ، روحان
ــی موســوی را  ــا دزدی انتخابات ــه در ســال ۸۸ ب ک
کــه تــا حــدی توانســته بــود از ایــن ســتون پنجــم 
فاصلــه بگیــرد کنــار زدنــد و یــک دیوانــه  خرافاتــی 
ــرا،  ــول گ ــعار اص ــه ش ــد ک ــد کردن ــق را تایی احم
اصــاح طلــب دیگــه تمــوم ماجــرا از جانــب مــردم 

ــد. مطرح ش
ــل  ــانی از اول و قب ــه کس ــاال چ ــوب ح ــیار خ بس
ــرای  ــس، ب ــراییل، انگلی ــکا ،اس ــا آمری ــاب ب انق
ــا  ــون ب ــران نقشــه کشــیدند و هــم اکن ــودی ای ناب
ــدن  ــم درحــال چاپی ــم ات ــم کــردن برجــام و ات عل
کشــور هســتند اینهــا همــان هائــی هســتند کــه بــا 
شــاه دمخــور بودنــد کــه ریشــه آنهــا میبایســت در 
انقــاب ۵۷ زده میشــد کــه همــان هائــی هســتند 
ــر  ــرداد ب ــای ۲۸م ــت کودت ــت در خدم ــه دربس ک
ــا  ــدق ب ــر مص ــک دکت ــت دموکراتی ــه حکوم علی
نقشــه آمریــکا و اســرائیل و انگلیــس عمــل کردنــد 
ــوری  ــدرت دیکتات ــند ق ــر مس ــراری را ب ــاه ف و ش
ــخ  ــون تاری ــاندند و چ ــروطه نش ــش مش ــا پوش ب
ــم کاریهــا و اشــتباهات  مصــرف شــاه بخاطــر ندان
ــرش  ــد و ف ــش را زدن ــر آب ــام شــد زی بزرگــش تم
ــی  ــد. خمین ــی فــرش کردن ــای خمین ــر پ ــز زی قرم
ــتند  ــه میدانس ــد ک ــت کردن ــوا حمای ــام ق ــا تم را ب
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 
ــاال  ــفارت ب ــوار س ــی از دی ــت خمین ــان در بی هاش
رفتنــد و ایــران را کردنــد لولــوی ســر خرمــن و تــا 
ــراب را  ــًا اع ــه خصوص ــد منطق ــروز دارن ــن ام همی
میدوشــند. چــه کســانی پیــش از انقــاب هشــدار 
ــزرگ  ــر ب ــکا خط ــت آمری ــه امپریالیس ــد ک میدان
بــرای انقــاب در جهــان و ایرانســت همیــن 
ــد  ــی  بودن ــازمان انقاب ــداران س ــای طرف ــه ه بچ
ــاب  ــش از انق ــال پی ــد س ــریات چن ــد نش . بروی
ــتاره  ــریه س ــه از نش ــه برگرفت ــیون..... را ک فدراس
ــا  ــود بخوانیــد ت ســرخ ســازمان انقابــی آنزمــان ب

ــد.  ــف آئی ــوده واق ــات آنطــور کــه ب ــه واقعی ب
امــا متأســفانه همــه آن هشــدارها را فرامــوش 
کــرده ایــد یــادم اســت در یکــی از ایــن ســمینارها 
ــاد  ــه فری ــا ن ــده اســت ی ــم  زن دوســتی کــه نمیدان
ــکا  ــناختمان از امپریالیســت آمری ــا ش ــه م ــزد ک می
ــاد را  ــه فس ــن جرثوم ــی ای ــا بخوب ــت م ــم اس ک
نمیشناســیم و تمــام بدبختــی مــا از همین جاســت.

جــای دوری نرویــد همیــن نزدیــک گوشــمان 

افغانســتان، عــراق، لیبــی، ســودان، فلســطین، 
ــاس  ــه براس ــه و هم ــن هم ــن، اوکرائی ــان، یم لبن
ــه  ــکا ب ــه آمری ــی طلبان ــوم هژمون ــای ش نقشــه ه

ــد. ــاده ان روز  ســیاه افت
حــال شــما این همــه را نادیــده گرفتــه ایــد و 
افتــاده ایــد در دام همــان هائــی کــه شــاه را بردنــد 
ــوراخ  ــان س ــم از هم ــاز ه ــد ب ــی را آوردن و خمین
1۵۰ ســال گذشــته  گزیــده شــده ایــد و نمیتوانیــد 
ــپ  ــن کلی ــد ای ــاه را بردن ــد کســانیکه ش درک کنی
را بــا قیچــی کــردن صدهــا نکتــه مهــم دیگــرش 
ــد  ــاید بتوانن ــا ش ــد ت ــما میدهن ــورد ش ــد بخ دارن
ــر  ــری را ب ــده دیگ ــک خوابان ــوار آب نم ــوج س م
شــانه هــای زخمــی مــردم زجــر دیــده ســوار کننــد  
و ایــران را اینبــار کننــد ایرانســتان بــا حداقــل پنــج 
ــراییل، آذربایجــان  ــتان در دســت اس ــه، کردس تیک
در دســت ترکیــه، بلوچســتان در دســت پاکســتان، 
خوزســتان بــه دســت اعــراب، و ایرانســتان در 

ــس. ــکا و انگلی ــت امری دس
امــا بــه گمــان مــن اعتراضــات مــردم ایــران اینبــار 
ــرای  ــارزه ب ــال مب ــه 1۵۰ س ــار تجرب ــه ب ــا کول ب
دموکراســی، اســتقال، رفــاه و عدالــت اجتماعــی از 
نظــر کیفــی و کمــی در۵۰ ســال گذشــته بــی نظیــر 
اســت و دنبــال تشــکیات و رهبــری مســتقل خــود 
اســت. هــم از ایــن رو اســت کــه شــوراهای 
هماهنگــی توانســته بــا اتحــاد کارگــران، معلمیــن، 
بازنشســتگان و مــزد  اتوبوســرانی،  کشــاورزان، 
ــران راه خــود را از ســتون پنجــم امپریالیســت  بگی
ــن  ــو روش ــا آلترناتی ــن تنه ــد و ای ــدا کن ــکا ج آمری
ــه  ــون هرچ ــا کن ــت و ت ــران اس ــردای ای ــرای ف ب
ســتون پنجــم غــرب تــاش کــرده نتوانســته آنــرا 

ــد. گمــراه کن

به امید پیروزی جنبش اعتراضی مردم ایران.

بجز نوشته هایی که با 
امضای تحریریـه منتشر 
می گردد و بیانگر نظرات
 حزب رنجبـران ایران 

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

می باشد.
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پیرامون گسترش.... بقیه ازصفحه آخر

“ ســازمان تجــارت جهانــی “ در ســال ۲۰۰1 
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 
ــاورزی را  ــی – کش ــواد غذائ ــای م ــی ه اولیگوپول
پیرامونــی  کشــورهای  در  کــه  ســاخت  قــادر 
بــا خریــد اراضــی دهقانــی و پیــاده ســاختن 
نتیجــه  در  )کــه  مکانیــزه ســازی  برنامه هــای 
ــایل  ــه وس ــز ب ــر و مجه ــاورز ماه ــک کش آن ی
ــان  ــدازه ۲۰۰۰ دهق ــه ان ــد ب ــی توان ــرفته م پیش
ــون  ــا میلی ــد( صده ــته باش ــدی داش ــد تولی فراین
دهقــان را ســاالنه از زمین هــای خــود کنــده و بــه 
شــهرهای نقــداَ پــر جمعیــت کشــورهای ســه قــاره 
)از شــانگهای، مومبــای، مافیــا، کراچــی و تهــران 
ــا  ــره و.... در آفریق ــوس، قاه ــبورگ، الئ و ژوهانس
تــا ســائوپولو، ریودوژانیــرو و... در آمریــکای التیــن( 

ــد.  ــاب کنن پرت
ایــن وضــع یعنــی رونــد “ پرولتریــزه ســازی “ کــه 
ــر  ــا نف ــی میلیون ه ــان زدائ ــر از دهق ــزی غی چی
ــط  ــاره توس ــه ق ــورهای س ــال در کش ــر س در ه
انحصــارات مــواد غذائــی نیســت، نمــی توانــد یــک 
ــی  ــاختاری معمول ــی و س ــذر تعدیل ــئله زود گ مس
ــتاها و  ــان در روس ــر دهق ــارد نف ــه میلی ــد. س باش
ــورد  ــاره م ــه ق ــی س ــورهای پیرامون ــای کش دیه ه
ــه شــهرهای  ــه و ب ــرار گرفت هجــوم انحصــارات ق
ــز  ــوند, هرگ ــی ش ــده و م ــاب ش ــت پرت ــر جمعی پ
جلــب و جــذب کارخانه هــا و دیگــر نهادهــای 

ــت.  ــد گش ــته و نخواهن ــی نگش صنعت
توســعه  آغــاز رشــد و  روزگاری در گذشــته در 
ســرمایه داری در کشــورهای اروپــای آتانتیــک 
دهقانــان  و...(  هلنــد  فرانســه،  انگلســتان،   (
بیشــماری کــه در روســتاهای اروپــا قربانــی هجــوم 
ســرمایه داران صنعتــی قــرار گرفتــه و بــه شــهرهای 
لنــدن، پاریــس، آمســتردام و... پرتــاب مــی گشــتند، 
جلــب و جــذب کارخانه هــای صنعتــی، معــادن 
آهــن و مــس و... گشــته و عمــا و به معنــی واقعی 
پرولتریــزه مــی شــدند. مضافــًا تعــداد قابــل توجهی 
از ایــن دهقانــان کــه جلــب و جــذب صنایــع نمــی 
گشــتند بــه صــورت “ ارتــش ذخیــره ای “ از ســوی 
ــتعمرات  ــه مس ــودی ب ــتعمارگر خ ــای اس دولت ه
ــکا، اســترالیا،  ــه آمری ــای اول ب ــی، در وهله ه اروپائ
زالنــد نــو و... در وهله هــای بعــدی بــه کشــورهای 
ــته  ــوچ گش ــن، ک ــکای التی ــیا و آمری ــا، آس آفریق
ــای  ــم رونده ــد، علیرغ ــی کردن ــرت م ــا مهاج و ی
ــوچ و  ــک ســو و ک ــع از ی ــب و جــذب در صنای جل
مهاجــرت بــه مســتعمرات از ســوی دیگــر بــاز هــم 
مــا شــاهد ایــن واقعیــت هســتیم کــه ســرمایه داری 

حتــی آن زمــان نیــز نتوانســت بــه مســئله ای کــه 
خــود بــه وجــود آورده بــود پاســخ و راه حــل همــه 
ــان کــه  ــرا بخشــی از دهقان ــد. زی ــه کن ــه تهی جانب
هیچوقــت مشــمول جلــب و جــذب نگشــته و 
ــه  ــل ب ــدند تبدی ــتاده نش ــتعمرات فرس ــه مس ــا ب ی
ــا  ســاکنین گتوهــا و زاغه هــا و... در شــهرهای اروپ
ــه شــکرانه  و ســپس آمریــکا گشــتند کــه امــروز ب
عملکردهــای فاکــت بــار بــازار آزاد نئولیبرالیســم ) 
فــاز فعلــی گلوبالیزاســیون ( بــر تعدادشــان روزانــه 

افــزوده میشــود.
ــته در  ــال گذش ــی س ــه در س ــدی ک ــی آن رون ول
کشــورهای ســه قــاره بــه وقــوع پیوســته و نزدیــک 
بــه یــک میلیــارد نفــر از جمعیــت کل ســه میلیــارد 
ــاره  ــه ق ــان آن س ــری دهقان ــون نف ــیصد میلی و س
ــهرهای  ــه ش ــود ب ــی خ ــدن از اراض ــد از کن را بع
پــر جمعیــت پرتــاب ســاخته، یــک مســئله معمولــی 
ســاختاری نیســت. تشــدید پروســه دهقــان زدائــی 
چیــن،  در  )بویــژه  قــاره  ســه  کشــورهای  در 
ــث  ــه منبع ــزی و...( ک ــل، اندون ــتان، برزی هندوس
از فــاز فعلــی گلوبالیزاســیون اســت، در ســی ســال 
گذشــته یــک میلیــارد نفــر دهقــان پرتــاب گشــته 
ــر  ــام دیگ ــه نظ ــود آورده ک ــه وج ــه شــهرها را ب ب
ــود  ــادن و... خ ــات، مع ــت در کارخانج ــادر نیس ق
ــه  ــام )ک ــن نظ ــًا ای ــد. مضاف ــذب کن ــب و ج جل
ــی  شــامل اقتصادهــای نوظهــور در بخــش پیرامون
– چیــن، هندوســتان، برزیــل و... نیــز مــی باشــد( 
ــر خــاف قــرون هفدهــم، هیجدهــم و نوزدهــم  ب
قاره هائــی مثــل آمریــکا، اقیانوســیه، آســیا و آفریقــا 
ــان “  ــاردی دهقان ــد کــه جمعیت هــای میلی را ندارن
کنــده شــده و پرتــاب شــده “ را بــه آن قــاره کــوچ 

ــد. دهن
ــاختاری  ــق س ــران عمی ــکار بح ــروز آش ــو ب در پرت
ــه  ــه ب ــوی دارد ک ــال ق ــه احتم ــرمایه داری ک س
ــکاری،  ــر از بی ــی پ ــم “ جهان ــود عظی ــک “ رک ی
ــل  ــده تبدی ــال های آین ــنگی در س ــی و گرس قحط
گــردد، نظــام حتــی بــا پذیــرش شــیوه ها و “ 
ویژگی هــای “ معجــزه آســای اقتصــاد چینــی نیــز 
نخواهــد توانســت بــه نیازهــای اولیــه نزدیــک بــه 
ســه میلیــارد نفــر از جمعیــت جهــان پاســخ دهــد. 
ــر  ــا خط ــان ب ــده جه ــای آین ــه، در دهه ه در نتیج
ــا  ــرگ میلیون ه ــابقه قحطــی و م ــی س ــش ب افزای
ــداد  ــه در آن تع ــت ک ــد گش ــرو خواه ــان روب انس
ــا  ــات جنگ ه ــتر از کل تلف ــده گان بیش ــته ش گش
و فجایــع و ســوانح طبیعــی در تاریــخ تمــدن بشــر 
ــود. ســئوالی کــه مطــرح اســت اینســت  خواهــد ب
ــل  ــی بدی ــش اجتماع ــک جنب ــروز ی ــا ام ــه آی ک
ســاز در ســطح جهــان در حــال شــکلگیری اســت 
ــدن جــدی نظــم حاکــم  ــش طلبی ــه چال ــا ب ــه ب ک
ــد؟  ــری کن ــزرگ جلوگی ــه ای ب ــن فاجع ــوع ای از وق
راه حل هــای  و  وخامــت  رشــد  روبــه  اوضــاع 
ــران  ــر چالش گ ــد ب ــدون تردی ــت - ب ــرون رف ب
ــه ایجــاد  ــون ب ــه از هــم اکن ضــد نظــام اســت ک
ــت  ــات کار و زحم ــن طبق ــی بی ــاد بزرگ ــک اتح ی

ــا در  ــان )عمدت و تهــی دســتان در روســتاهای جه
کشــورهای پیرامونــی در بنــد( و شــهرهای جهــان 
عمدتــا در کشــورهای مســلط مرکــز دســت بزننــد. 
ــان  ــر جه ــد در سراس ــه رش ــاع رو ب ــی اوض بررس
ــا  ــه ت ــا و خاورمیان ــی در شــمال آفریق ــار عرب از به
ــکا و  جنبش هــای تســخیر در ۲۶۰۰ شــهر در آمری
ــم  ــا ه ــن اتحاده ــه ای ــد ک ــی ده ــا، نشــان م اروپ

ــی اســت. ــم اصول ــن و ه ممک
مــردم زحمتکــش جهــان بیــش از پیــش بــه ایــن 
درک رســیده اند کــه تکامــل و توســعه نظــام فعلــی 
اگــر بــه مســیر خــود ادامــه دهــد بشــریت بــا یــک 
ــده  ــای آین ــی در دهه ه ــل ُکش ــه و نس ــوع فاجع ن
ــن  ــان ای ــروان و حامی ــت. پی ــد گش ــرو خواه روب
ــی  ــه دوران کودک ــتگی ک ــی و همبس ــوج همدل م
ــان  ــه صاحب ــد نقــدا برعلی ــه مــی کن خــود را تجرب
ــع  ــا “ و فجای ــک در صدی ه ــدرت “ ی ــروت و ق ث
بــازار آزاد نئولیبرالیســم مثــل بیــکاری مزمــن 
ــی  ــی و نامرئ ــای مرئ ــترش جنگ ه ــی و گس جهان
ــته اند. ــا خاس ــرکایش، بپ ــام و ش ــط راس نظ توس

ولــی نظــام ســرمایه داری علیرغــم غلتیــدن در 
بحــران عمیــق ســاختاری خــود از یک ســو و عروج 
ــان نظــام  ــن قربانی ــی در بی ــداری و رهائ ــواج بی ام
)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 ســرمایه داری غالبــا توانســته بــا 
ــر،  ــز مالی ت ــت و نی ــای کار و زحم ــف نیروه تضعی
ــرمایه  ــت س ــاختن حرک ــر س ــر و نظامی ت متمرکزت
ــود  ــای خ ــا از بحران ه ــه تنه ــیون( ن )گلوبالیزاس
ــده  ــردم زن ــای م ــام توده ه ــد نظ ــات ض و انقاب
ــت  ــدن دوره نقاه ــد از گذران ــه بع ــد بلک ــور کن عب
ــع  ــه نف ــم گیری را ب ــای چش ــودی موفقیت ه و بهب
ــات  ــرر طبق ــه ض ــدرت و ب ــروت و ق ــان ث صاحب

ــوده ای کســب کنــد. ت
ــیون  ــی گلوبالیزاس ــاز فعل ــال اول ف ــت س در بیس
 ) ویکــم  بیســت  قــرن  اوایــل  تــا   19۸۲ از   (
ــور  ــی بط ــام جهان ــای نظ ــا و موفقیت ه پیروزی ه
ــه  ــل ماحظــه ای بیشــتر از ســه دهــه بافاصل قاب
ــود.  ــی دوم ) 19۷- 19۴۵( ب ــگ جهان ــد از جن بع
ــه  ــدرت ب ــوازن ق ــه ت ــه ده ــول آن س ــرا در ط زی
ــردم  ــای م ــع توده ه ــه نف ــی ب ــل توجه ــدار قاب مق
ــر  ــه نظ ــه ب ــت ک ــرار گرف ــول ق ــتخوش تح دس
مورخیــن در تاریــخ پانصــد ســاله ســرمایه داری بــی 
نظیــر بــود. ایــن چرخــش در تــوازن قــدرت بــه نفع 
مــردم در سراســر جهــان منبعــث از ســه علــت بــود 
ــروزی “ و ســه  ــه نام هــای “ ســه پی کــه بعدهــا ب
ــروف  ــت “ مع ــتون مقاوم ــه س ــا “ س ــش و ی چال
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 اســتقال 
طلبانــه خلقهــای آســیا و آفریقــا و آمریــکای التیــن 
علیــه اســتعمار. ســه – پیــروزی دموکراســی علیــه 
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فاشیســم و رشــد جنبــش کارگــری در اروپــا و 
ــای  ــا در اروپ ــده از آنه ــاه “ برآم ــای “ رف دولت ه

ــی. غرب
ایــن پیروزی هــا و کیفیــت دینامیکــی آنهــا ســران 
ــه  ــازات ب ــه دادن امتی ــرمایه را ب ــی س ــام جهان نظ
ــودی و  ــورهای خ ــت در کش ــای کار و زحم نیروه
ــی  ــتعمار زدائ ــواج اس ــل ام ــینی در مقاب ــب نش عق
ــاره و  ــه ق ــورهای س ــه در کش ــتقال طلبان – اس
ــای شــرقی  ــه سوسیالیســم در اروپ ــن و تجرب تمری
مجبــور ســاخت. ایــن فعــل و انفعــاالت کــه بنــام 
ســه” مصالحــه تاریخــی” بیــن کار و ســرمایه 
ــه  ــر ب ــتند، منج ــروف گش ــی مع ــطح جهان در س
منجملــه  جهــان  سراســر  در  پیشــرفت هائی 
صنعتــی شــدن بخشــی از کشــورهای جهــان 
ســوم گشــتند کــه بنوبــه خــود حائــز اهمیــت بــرای 
ــی  ــتند. - ول ــام هس ــد نظ ــی ض ــگران کنون چالش
پیشــرفت ها  و  مصالحه هــا  پیروزی هــا،  ایــن 
محدودیت هــای تاریخــی خــود را داشــتند کــه 
بعــد از گذشــت نزدیــک بــه بیســت ســال در اواخــر 
ــورت  ــه ص ــه 19۸۰، ب ــل ده ــه 19۷۰ و اوای ده

ــتند. ــکار گش ــد و آش ــی رش ــای درون تضاده
ایــن تضادهــا در جوامــع پیرامونــی ســه قــاره و در 
ــیون  ــا ورود گلوبالیزاس ــتی ب ــورهای سوسیالیس کش
آزاد  بــازار  )گســترش  خــود  فعلــی  فــاز  بــه 
نئولیبرالیســم( تشــدید یافتــه و ایــن جوامــع را کــه 
ــرو  ــی روب ــای بین الملل ــاد قرض ه ــد و ازدی ــا رش ب
شــده بودنــد شــدیدا در مقابــل تهاجــم جدیــد 
ــر ســاخت. مهم تریــن عاملــی  ســرمایه آســیب پذی
کــه باعــث ریــزش جنبش هــای رهائیبخــش و 
ــه  ــورهای س ــا در کش ــده از آنه ــای برآم دولت ه
قــاره پیرامونــی، فروپاشــی و تجزیــه شــوروی 
ــن  ــل چی ــرق “ و تبدی ــوک ش ــورهای “ بل و کش
از  ویتنــام  دموکراتیــک  جمهــوری  و  تــوده ای 
کشــورهای سوسیالیســتی بــه جوامــع ســرمایه داری 
در دهــه 19۸۰ گشــت، تشــدید تضــادی بــود کــه 
ــک  ــورت ی ــه ص ــورها ب ــان در آن کش در آن زم
گفتمــان مســلط بیــن دولتمــردان، رســانه ها و 
ــه  ــان ک ــن گفتم ــود. ای ــه ب ــردم رواج یافت ــی م حت
ــا اقتصــادی در آن  مؤلفــه اصلــی آن توســعه عمدت
ــک  ــرگاه و پراتی ــوش نظ ــول و ح ــود ح ــع ب جوام
ــچ  ــوری ک ــا “ )“تئ ــه آنه ــیدن ب ــابقه در “ رس مس
ــام  ــوری در عمــل تم ــن تئ ــرش ای ــود. پذی آپ”( ب
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 

ــت. ــوده اس ــخ ب داری در تاری
ــر ســه  ــن مســابقه نابراب ــی کــه در ای بهــر رو زمان
ســتون مقاومــت از هــم پاشــیده شــدند امپریالیســم 
بویــژه بعــد از فروپاشــی شــوروی و پایــان “ جنــگ 
ــره  ــه س ــکان س ــمایل پی ــکل و ش ــه ش ــرد “ ب س
ــا، ژاپــن( در  دســته جمعــی )آمریــکا، اتحادیــه اروپ
ــم  ــاری حاک ــی – انحص ــی مال ــده و اولیگارش آم

ــه  ــد ب ــازاری واح ــرعت ب ــه س ــت ب ــر آن توانس ب
ــدی  ــت ج ــدون مقاوم ــان را ب ــن جه ــعت ای وس
ــا ســازد. - همانطــور کــه در آغــاز ایــن نوشــته  بن
مطــرح شــد در حــال حاضــر اگــر گســترش فقــر و 
ــه ســبب تشــدید  بــی امنــی معیشــتی در جهــان ب
بحــران ســاختاری عمیــق ســرمایه داری و وقــوع و 
بســط “ رکــود بــزرگ جهانــی “ بــر همیــن منــوال 
پیــش رود نصــف جمعیــت ۷ میلیــارد نفــری جهــان 
ــودی  ــرگ و ناب ــر م ــا خط ــده ب ــای آین در دهه ه
روبــرو خواهنــد گشــت. بــرای بــرون رفــت از ایــن 
ــک  ــر، دموکراتی ــی امن ت ــتقرار جهان ــه و اس فاجع
ــی در  ــر چالشــگران ضــد نظــام فعل ــر ت ــر و براب ت
ــه  ــود س ــته های خ ــا و نوش ــا، کنفرانس ه فوروم ه
راه حــل ارائــه میدهنــد کــه نگارنــده در اینجــا بعــد 
ــه توضیــح  ــه نقــد دو راه حــل اول ب از پرداختــن ب
راه حــل ســوم کــه خــود اعتقــاد دارد، مــی پــردازد.

طرفــداران نظــرگاه اول کــه حتــی تعــدادی از 
مارکسیســت ها و سوسیالیســت ها را نیــز شــامل 
میشــوند بــر آن هســتند کــه در پرتــو عــروج امــواج 
خروشــان بیــداری و رهائــی در اکنــاف جهــان 
ــک  ــود در ی ــه خ ــدرت ک ــروت و ق ــردمداران ث س
خورده انــد  غوطــه  ســاختاری  عمیــق  بحــران 
ــل  ــه مث ــوی دارد ک ــال ق ــی احتم ــکان و حت ام
ســال های بعــد از پایــان جنــگ جهانــی دوم ) 
19۷۵ – 19۵۰ ( مجبــور بــه عقــب نشــینی گشــته 
ــر  ــه دیگ ــات “ و “ مصالح ــه “ مماش ــل ب و تمای
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 احســاس های نوســتالژیکی بنــا یافتــه 

ــد. ــی طلب ــه م ــخ “ را صمیمان ــرار تاری ــه “ تک ک
بــدون تردیــد روزگاری در تاریــخ ) مثــل دوره 
19۷۵ – 19۵۰ ( تــاش بــرای مصالحــه اجتماعــی 
ــتراتژی  ــک اس ــوان ی ــه عن ــرمایه و کار ب ــن س بی
و الگــو در ســایه حضــور جــدی ســه ســتون 
مقاومــت )سوویتیســم = سوسیالیســم واقعــًا موجود، 
جنبش هــای رهائیبخــش ملــی در ســه قــاره و 
ــک(  ــای آتانتی ــری در اروپ ــای کارگ ــش ه جنب
مــی توانســت عملــی و ممکــن باشــد. ولــی تاریــخ 
ــد و  ــی ده ــن در نم ــود ت ــرار خ ــه تک ــت ب هیچوق
مــا بایــد واقعیت هــا را آنطــور کــه در نظــام فعلــی 
بیــان و آشــکار مــی شــوند مــورد بررســی در جهــت 

ــم . ــر “ را دهی ــای بهت ــک “ دنی ــاد ی ایج
ــا روزگاران  ــنی ب ــه روش ــی ب ــی کنون دوره تاریخ
ــه  ــاع رو ب ــی دارد. در اوض ــاوت اساس ــته تف گذش
ــک  ــکارا ی ــاری آش ــرمایه انحص ــی س ــد کنون رش
جنــگ همــه جانبــه را علیــه کارگــران و خلق هــای 
ــروت و  ــان ث ــت. صاحب ــرده اس ــام ک ــان اع جه
ــی  ــن تمایل ــا( کوچکتری ــک در صدی ه ــدرت )ی ق
بــه عقــب نشــینی و دادن امتیــاز در مقابــل 99 در 
صدی هــا کــه بــه مقاومــت و مبــارزه برخاســته انــد، 
ــه عبــارت دیگــر در تاقــی  نشــان نمــی دهنــد. ب
هــای کنونــی بیــن ســرمایه انحصــاری و کارگــران 

و خلق هــا مونوپولی هــای حاکــم بــر دولت هــا، 
کارگــران و خلق هــا را در سراســر جهــان نــه بــرای 
“ مصالحــه “ و “ مماشــات “ بلکــه بــه تســلیم بــی 
ــن  ــر ای ــه نظ ــد. ب ــی کنن ــوت م ــرط دع ــد و ش قی
ــده در ایــن شــرایط اســتراتژی های جــاری “  نگارن
دفاعــی “ مقاومــت و مبــارزه از ســوی چالشــگران 
ــی –  ــه نیروهــای چــپ انقاب ضــد نظــام )منجمل
رادیــکال( کــه جملگــی پراکنــده و “ ادغــام نشــده 
ــت  ــا شکس ــا ب ــته و نهایت ــی نداش ــتند کارائ “ هس

ــرو خواهنــد گشــت. روب
حامیــان و طرفــداران نظــرگاه دوم در درون بخشــی 
ــدادی از  ــه تع ــام )منجمل ــد نظ ــران ض از چالش گ
ــه عنــوان  مارکسیســت ها( در پرتــو عــروج چیــن ب
ــه  ــر قــدرت اقتصــادی در ســطح جهــان ب یــک اب
ــی  ــد کــه در اوضــاع بحران ــاور روی آورده ان ــن ب ای
ــت اقتصــاد  ــام مدیری ــا اتخــاذ مق ــن ب ــی، چی کنون
جهانــی مــی توانــد از در غلتیــدن کشــورهای 
ــی  ــر مال ــای عمیق ت ــکا در بحران ه ــا و آمری اروپ
ــا تبدیــل جهــان  و اجتماعــی جلوگیــری کــرده و ب
تــک قطبــی بــه یــک جهــان چنــد قطبــی و حتــی 
دو قطبــی، فضائــی را در ســطح بین المللــی بــه بــار 
ــری  ــک و براب ــای دموکراتی ــه در آن نیروه آورد ک
ــان  ــیج قربانی ــا بس ــام ب ــر ضــد نظ ــب چالش گ طل
انــدام  اصلــی نظــام جهانــی بتواننــد عــرض 
بیشــتری کــرده و بــه خواســته های بــه حــق خــود 

ــه عمــل بپوشــانند.  جام
ــرگاه  ــن نظ ــان ای ــه حامی ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ب
نیــز بــه شــدت نوســتالژیک بــوده و قــادر نیســتند 
ــوه  ــات بالق ــی و تاطم ــق طبقات ــای عمی تضاده
ــی را  ــن کنون ــی در چی ــی و سیاس ــزرگ اجتماع ب
ــر نماهــای  ــان آرام “ در زی کــه مثــل یــک “ طوف
ــده و توهــم زای “ ویژگی هــا “ و  ــه غایــت فریبن ب
ــد و درک  ــد را ببینن ــن خوابیده ان ــزات “ چی “ معج
ــی از  ــان آرام ناش ــات و طوف ــن تاطم ــد. ای کنن
تضادهــای بزرگــی اســت کــه امــروز جامعــه چیــن 
ــم در  ــام حاک ــت و نظ ــت و دول ــرو اس ــا آن روب ب
چیــن علیرغــم معجــزات و ویژگی هــای اقتصــادی 
ــی  ــد توانســت )حت ــدت نخواه ــاری در درازم و تج
ــاد  ــت اقتص ــام مدیری ــب مق ــه کس ــق ب ــر موف اگ
ــرد(  ــرار گی ــام “ ق ــته و در “ راس نظ ــی گش جهان
ــق  ــران عمی ــرمایه داری را از بح ــی س ــام جهان نظ
ســاختاری عبــور داده و نجــات دهــد. نتیجــه اینکــه 
ــه “  ــق ب ــارات متعل ــه انحص ــی ک ــل جنگ در مقاب
یــک در صدی هــا “ علیــه کارگــران خــود در 
ــی  ــای مردم ــز و توده ه ــلط مرک ــورهای مس کش
ــد  ــام کرده ان ــی اع ــد پیرامون ــورهای در بن در کش
تنهــا راه رهائــی از یــوغ ایــن نظــام ایجــاد اردوی 
ــزرگ و سرتاســری کار و زحمــت هــم در ســطح  ب
ــه ای و  ــطح منطق ــم در س ــوری و ه ــی و کش مل

ــدرت اســت. ــروت و ق ــان ث ــه صاحب ــی علی جهان
شــرایط حاکــم و بحــران عظیــم رو بــه رشــد کــه 
ــان  ــه گریب ــت ب ــا آن دس ــوت ب ــدا فرت ــام نق نظ
ــرورت  ــک ض ــه ی ــی را ب ــم رهائ ــن حک ــت ای اس
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ــت. ــرده اس ــل ک ــن، تبدی ــی و ممک تاریخ
 منابع و مآخذ

ــم “،  ــقوط لیبرالیس ــروج و س ــمیرامین، “ ع 1- س
ــماره ۸،  ــال ۶۳، ش ــو'. س ــی ریوی ــه 'مانتل در مجل

ــه ۲۰1۲. ژانوی
ــی  ــی کنون ــتاین، “ نظــام جهان ــل والرش ۲– امانوئ
ــد ششــم.  ــی، ۲۰11, جل ــا 191۴ “ برکل از 1۷۸9 ت
۳– جــان بامــی فاســتر و رابــرت مــک چنــی ، “ 
رکــود جهانــی و چیــن “ در مجلــه 'مانتلــی ریویــو'، 

ســال ۶۳' شــماره 9 'فوریــه ۲۰1۲.
ــه “ ،  ــرب و بقی ــدن : غ ــن، “ تم ــال فرگس ۴– نی

ــورک ۲۰11.  نیوی
۵– یونــس پارســا بنــاب، “ جهــان در عصــر 
تشــدید جهانــی شــدن ســرمایه : ۲۰۰9 – 1991 “، 

از انتشــارات آمــازون ,دات کام ۲۰1۰.
تاریخ چاپ اردیبهشت 1۳9۲ طرح نو

ــس از  ــی پ ــدند و یک ــی ش ــتگیر م ــری دس از دیگ
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 
ــارزان آزادی در  ــد. مب ــی ش ــاد م ــمن ی دســت دش
ــتند و  ــی داش ــا معلوم ــا سرنوشــت ن ــال ه ــن س ای
از آن پــس، ســال هــای پیاپــی زنــدان و یــا مــرگ 
ــیاری از  ــت بس ــن سرنوش ــود. ای ــان ب در انتظارش
مبــارزان مــا بــود. از اولیــن مــاه هــای ســال 19۲۷ 
ــت  ــد و تخ ــوده ش ــس گش ــدی در پاری ــه امی روزن
رهبــری "تولیاتــی" نشــریه "اســتاتواوپرایو” منتشــر 
گردیــد. امــا حــزب مــا در خــارج از کشــور تصمیــم 
ــر  ــه خاط ــود، ب ــل ش ــوئیس منتق ــه س ــت ب گرف
ــریه  ــا نش ــود. ام ــر ب ــک ت ــا نزدی ــه ایتالی ــه ب اینک
در فرانســه بــه چــاپ مــی رســید. هســته رهبــری 
ــری  ــته رهب ــن هس ــاج و همچنی ــا در خ ــزب م ح
ــود و  ــو” ب ــی در”لوگان ــور غیرقانون ــه ط ــان، ب جوان
ــرار  ــر ف ــه خاط ــل ب ــادی ازمرکزدرداخ ــای زی رفق
ــد."  ــی آوردن ــهرروی م ــن ش ــه ای ــتگیری ب از دس

ــا ص1۷۲. همانج
“..... 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 
ــراه  ــه تهیــه اســناد برســند و چشــم ب بخواننــد و ب
گــزارش از ایتالیــا و از مســکو باشــند. حــال آنکــه 
ــده ای  ــود. ع ــزی ب ــت ناچی ــا فعالی ــن ه ــه ای هم
ــی  ــد، شــهید م ــی کردن ــازه م درداخــل کشــور مب
ــه  ــه ب ــا آن هم ــه ایتالی ــا آن ک ــا؟ ب ــدند و م ش
ــد از  ــی آم ــر م ــا بنظ ــود، ام ــک ب ــو" نزدی "لوگان
پاریــس هــم دورتــر اســت. در همیــن روزهــا بــود 
ــا را  ــش  م ــرای انجــام وظایف ــه “راواتســولی” ب ک

ــه کارهــای  ــود چنــد ماهــی ب تــرک کــرد، قــرار ب
ــا  ــان م ــه می ــد ب ــا کمــی بع ــه دهــد. ام خــود ادام
ــرایط را  ــود و ش ــه ب ــا رفت ــه ایتالی ــت. او ب بازگش
ــا  ــت.”  همانج ــرد، یاف ــی ک ــراز آنچــه تصورم بدت
ص 1۷۴.                                                                                                               
ــی  ــش م ــه در خاطرات ــرزا نوچ ــه ت ــوری ک همانط
ــی  ــه علن ــورت نیم ــه ص ــش ب ــد او و رفقای نویس
ــد . پــس از مدتــی پلیــس شــهر  ــو” بودن در “لوگان
ــا  ــود و آنه ــی ش ــکوک م ــا مش ــه آنه ــو” ب “لوگان
مجبــور مــی شــوند “لوگانــو” را تــرک کننــد و بــه 
ــدارک  ــی را ت ــازل” کنفرانس ــد. در"ب ــازل" برون “ب
ــه  ــا ب ــه از ایتالی ــی ک ــه رفقای ــا اینک ــد ت ــی بینن م

ــد. ــرکت کنن ــد در آن ش ــی آمدن ــوئیس م س
ــم  ــا تصمی ــازل ضمن ــی دهد:"درب ــه م ــرزا ادام ت
ــک  ــا کم ــی ب ــه سیاس ــک مدرس ــد ی ــه ش گرفت
ــه  ــن مدرس ــود. ای ــیس ش ــی  تاس ــای سوئیس رفق
توریســتی کوچکــی  در"لیســتال" کــه محــل 
ــی" و  ــد. "تولیات ــیس ش ــود تاس ــتان ب در کوهس
ــت  ــد. بیس ــه بودن ــن مدرس ــان ای ــو" معلم "لونگ
رفیــق ایتالیایــی، فرانســوی و بلژیکــی کــه بیشــتر 
ــن  ــه ای ــاگرد ب ــوان ش ــه عن ــد ب ــوان بودن ــا ج آنه

مدرســه مــی آمدنــد. همانجــا ص 1۷۵. 
“..... در پایــان مدرســه "بــازل"...... "تولیاتــی” 
مــرا بــه کنــاری کشــید و بــه مــن پیشــنهاد کــرد 
ــت"  ــه لنینیس ــروم و در"مدرس ــکو ب ــه مس ــه ب ک
کادرهــای  الملــل  بیــن  مدرســه  همــان  کــه 
ــک دوره آن  ــم. ی ــوزش ببین ــود آم ــرن" ب "کمینت
از آغــاز ســال شــروع شــده بــود و حــاال دوره 
دیگــری بــرای ســال 19۲9-19۲۸ آغــاز مــی شــد.                            
آنجــا مدرســه ای بــا کیفیــت بــاال بــود. عــاوه بــر 
ــش  ــخ جنب ــی، تاری ــاد سیاس ــی، اقتص ــان روس زب
کمونیســتی و تاریــخ حــزب بلشــویک آمــوزش داده 
ــه  ــک ب ــم دیالکتی ــد. دوره دوم، ماتریالیس ــی ش م
ــی شــد....." همانجــا  ــه م ــی اضاف درس هــای قبل

 .1۷9 ص 
“د ربیــن رفقــای خارجــی، دو دختر"رمانیایــی" 
ــی از  ــد. یک ــی زدن ــرف م ــه ح ــه فرانس ــد ک بودن
ــود کــه بعدهــا فهمیــدم  آنهــا اســمش "مازیــن" ب
ــا و  ــی زیب ــت. او زن ــر" اس ــا پوک ــان "آن ــه هم ک
اجتماعــی بــا روحیــه ای بســیار فعــال بــود، زمانــی 
کــه بــه مدرســه آمــد ۶ یــا ۷ ماهــه حاملــه بــود..... 
ــه  ــه او حامل ــت ک ــی دانس ــی م ــه خوب ــش ب حزب
ــود..... حــزب  اســت، مــع الوصــف او را فرســتاده ب
ــرد  "رومانــی" در وضــع غیــر قانونــی بســر مــی ب
و احتیــاج زیــادی بــه کادر داشــت و بــرای همیــن 
ــا  ــود....." همانج ــتاده ب ــه فرس ــه مدرس ــم اورا ب ه

.1۸۶ ص 
در طــول تابســتان مدرســه، مــا را بــرای کار عملــی 
ــه  ــه پارچــه بافــی فرســتاد.....ما ب ــه یــک کارخان ب
ــر  ــد کیلومت ــه ص ــی ک ــاده ای، جای ــل دور افت مح
ــردش  ــن گ ــم. ای ــت رفتی ــه داش ــکو فاصل از مس
ــود. در  ــم ب ــات ه ــتفاده از تعطی ــای اس ــه معن ب
ــی،  ــتیم از وضــع اجتماع ــال در نظــر داش ــن ح عی
اقتصــادی و ســطح زندگــی کارگــران پارچــه بافــی 

ــم.  ــق و بررســی کنی هــم تحقی
قبــل از اینکــه ششــمین کنگــره بیــن الملــل 
ــن  ــه م ــی ک ــود و هنگام ــروع ش ــت ش کمونیس
ــد.  ــراغم آم ــه س ــو” ب ــودم “لونگ ــکو” ب در”رامنس
ــن  ــد م ــود بفهم ــته ب ــه توانس ــم چگون ــی دان نم
ــم و  ــاه هــا از هــم جــدا بودی آنجــا هســتم.....ما م
حــاال مشــکل بــود بتــوان انتظــار کشــید. باهــم بــه 
مــزارع بــاز و آزاد  مــی رفتیــم و روی ســبزه هــای 

ــم. ــی کردی ــی م ــاس جوان ــازه احس ــاداب و ت ش
مــورد  در  را  خــود  گــزارش  جلســه  “لونگــو” 
ــرای  ــه و ب ــای مدرس ــرای رفق ــا ب ــاع ایتالی اوض
رفقــای حزبــی شــهرک صنعتــی کــه  همــه 
ــه شــاگردان  ــم برگــزار کرد.....کلی مهمانشــان بودی
“مدرســه لنینیســت” توانســتند در نشســت کنگــره 
ــته  ــل کمونیســت" حضــور داش ــن المل ششــم "بی
ــی  ــه حت ــی ک ــع عموم ــا در مجم ــه تنه ــند. ن باش
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 
ــود_  ــق نب ــا مواف ــاع ایتالی ــورد اوض ــزب در م ح
برقــراری ســرمایه داری، تقویــت شــدن رژیــم 
فاشیســتی و نبــودن مبــارزه طبقاتــی_ و در نتیجــه 
ــه از طــرف حــزب  شعار"شــورای جمهــوری" را ک
تصویــب شــده بــود را قبــول نداشــت و قاطعانــه از 
ــی  ــاع م ــان" دف ــران و دهقان ــعار"حکومت کارگ ش

کــرد.” همانجــا ص 191 و19۲ 
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 
ــوری"  ــورای  جمه ــه منظوراز"ش ــد ک ــح ده توضی
ــن  ــه ای ــد ک ــی ش ــح داده م ــه توضی ــت. البت چیس
ــر  ــب ت ــا مناس ــی ایتالی ــاع کنون ــرای اض ــعار ب ش
اســت، ولــی شــرایط فقــط از طریــق مبــارزه علیــه 
ــارزه  ــن مب ــرای ای ــود. ب ــر ب ــل تغیی ــم قاب فاشیس
ــرای  ــم ب ــل فه ــه قاب ــنی ک ــاده و روش ــعار س ش

ــا ص19۲. ــد الزم بود.”همانج ــه باش هم
ــک  ــه ی ــث، مقدم ــه آن بح ــم ک ــی کن ــور م تص
مبــارزه سیاســی بــود کــه حــدود یــک ســال  بعــد 
مــا را بــه ســمت یــک تحــول تاریخــی پیــش رانــد. 

ــا ص 19۲.  همانج
“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 
ــی  ــای زندگ ــل ه ــه مح ــد ب ــی کردن ــاده م را آم
ــترآنها از  ــه بیش ــا ک ــی از رفق ــد. خیل ــود برگردن خ
کشــورهای دیگــر آمــده بودنــد، پــس از شــرکت در 
کنگــره ششــم، خــود بــه خــود بــر ســرکار حزبــی 
ــه "دیمیتــروف" از حــزب  شــان بازگشــتند. از جمل
بلغارســتان، "گومولــکا" از حــزب لهســتان، همیــن 
طــور خیلــی از فرانســوی هــا و آلمانــی هــا." 

ــا ص 19۲. همانج
ــی  ــت درس م ــد و جدی ــاس تعه ــا احس ــن ب “م
خوانــدم، امــا هروقــت بــه مســئله ای عمیقــا 
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ــردم احســاس مــی کــردم بحــث هــا  پــی نمــی ب
ــب  ــن ترتی ــت. بدی ــک اس ــا تئوری ــک و صرف خش
ــا  ــود. ام ــردن بیشــتر شــده ب ــاد ک ــهرتم در انتق ُش
ــاگردان  ــن ش ــال همیشــه یکــی از بهتری ــه هرح ب
بــودم. بــه خاطــر مــی آورم در کاس درس، رفیــق 
"لنینیســم" موضــوع  "کاباچــف"، معلــم درس 
مهمــی را بــه بحــث گروهــی گذاشــته بــود و مــن 
ــک  ــودم. در ی ــق نب ــا مواف ــف ه ــی تعری ــا برخ ب
لحظــه رفیقــی اگــر اشــتباه نکنــم فرانســوی بــود. 
ــه  ــه گفت ــه دهــد ب ــرای اینکــه بحــث را فیصل او ب
"لنیــن" اســتناد کــرد و گفــت: "ایــن را لنیــن گقتــه 
ــی  ــر نم ــم: "فک ــم و گفت ــوره در رفت ــت". از ک اس
ــم  ــازه اگره ــد و ت ــن” باش ــه “لنی ــن گفت ــم ای کن
"لنیــن" گفتــه باشــد، اشــتباه کــرده اســت." 

همانجــا ص 19۳.  
  “ایــن برخــورد، رســوائی دیگری بــود. "کاباچوف" 
کاس را تعطیــل کــرد ومــرا بــه بحــث خصوصــی 
ــم.  ــرف زدی ــم ح ــا باه ــاعت ه ــرد. س ــوت ک دع
"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 
ــک  ــن ی ــده م ــه عقی ــه ب ــرا ک ــود، چ درس الزم ب
ــک  ــول ی ــا قب ــرای رد ی ــت ب ــجوی کمونیس دانش
ســخن یــا یــک اندیشــه بایــد فکــر کنــد نــه اینکــه 
اســاس کار را بــر دنبالــه روی بگــذارد. اگرچــه 
ــن  ــن ای ــت. لیک ــا اس ــه م ــوزگار هم ــن" آم "لنی
هیــچ ربطــی بــا گفتــه هــای او و نظــرش در مــورد 
ــا  ــدارد." همانج ــی ن ــاری کودک ــپ روی و بیم "چ
ص 19۳.                                                   سر 
ــول  ــم قب ــه "کاباچــف" ه ــردم ک ــول ک انجــام قب
داشــت، ولــی در کاس بعــدی پــس از طــرح 
بحثــی کــه بــه طــور خصوصــی بــا معلــم داشــتم، 
آن طــوری کــه شــاگردان انتظــار داشــتند از خــود 
ــی نتوانســتم  ــن گذشــته، حت ــاد نکــردم و از ای انتق
خویشــتن داری کنــم و رفقایــی را کــه تنهــا جملــه 
ای کــه در دهانشــان اســت، ایــن اســت کــه: 
ــم.                                                                                           ــاد قرارنده ــورد انتق ــت” م ــه اس ــن” گفت “لنی
ــه  ــی مدرس ــوزه حزب ــه ح ــن خاطرکمیت ــه همی ب
کــه در آن وقــت دبیــرش “کلمنــت گوتوالــد” 
نداشــت.                                                                                                       عملکــردم  از  خوبــی  برداشــت  بــود 
ــی  ــال دوره آموزش ــک س ــدود ی ــی ح ــس از ط پ
ــی  ــت" ارزیاب ــه "لنینیس ــه کارم را در مدرس نتیج
ــا  ــتم و ب ــه داش ــی عاق ــوزش خیل ــه آم ــردم. ب ک
ــه  ــتم ک ــی دانس ــردم. م ــی ک ــه م ــق مطالع عش
ــی  ــزب را م ــبرد کار درح ــوم پیش ــه، مفه در مدرس
ــا  ــه آنج ــرا ب ــه م ــی ک ــای ایتالیای ــوزم و از رفق آم
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 
ــه  ــع درنیافت ــد در آن موق ــم. هرچن ــوزش ببینی آم
بــودم کــه “مدرســه لنینیســت” بــه رغــم نواقصــی 
کــه در کارش بــود، محــل پــرورش کادرهــا و 

رهبــران کمونیســم جهانــی اســت. آمــوزش مــا در 
“مدرســه لنینیســت”، بــه ویــژه بــا اندیشــه “لنیــن” 
در مــورد ســازماندهی حــزب، "انقابــی حرفــه ای" 
مفهــوم عــام تــری پیــدا کــرد و کمونیســت هــا را 
ــوری و  ــه، چــه از نظــر تئ ــن ک ــه ای ــب کردب ترغی
چــه از نظــر عملــی خــود را وقــف مصالــح حــزب 

کننــد." ص 19۳ و 19۴ 
در اینجــا منظــور تــرزا رد تئــوری لنین نیســت، بلکه 
ــی  ــل قول ــه نق ــه ب ــق فرانســوی ک ــواب رفی در ج
ــل  ــن نق ــد ای ــی گوی ــد م ــی کن ــاره م ــن، اش ازلنی
قــول ربطــی بــه نوشــته لنیــن در کتــاب "بیمــاری 
کودکــی، چــپ روی درکمونیســم" نــدارد. او در چند 
ــت  ــد: "هروق ــاد آوری مــی کن ــز ی ــاال ترنی خــط ب
ــردم احســاس  ــی نمــی ب ــا پ ــه مســئله ای عمیق ب
ــد".                                                                                        ــک ان ــا خشــک و تئوری ــردم بحــث ه ــی ک م
تــرزا کــه از کودکــی بــه کار مشــغول بــود و عاقــه 
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 
ــد.                                                                                                                                  ــی پردازن ــول م ــل ق ــه نق ــا ب ــد، تنه ــرار دهن ق
تــرزا یک مارکسیســت- لنینیســت    بــود و در تمام 
عمــرش بــه مارکسیسم-لنینیســم وفادار بوده اســت 
                                                                                                                                                                                                   .
احــزاب  ازهمبســتگی  آموزنــده  هــای  درس   
کمونیســت دنیــا و نقــش “حــزب بلشــویک” 
ــتگی ــن همبس ــوروی” در ای ــر ش ــاد جماهی “اتح

 “موســولینی” همیــن کــه بــه قــدرت رســید، 
قوانیــن ویــژه و دادگاه هــای خــاص را برقــرار نمود. 
بــا اعــان تــک حزبــی قدرتــش را تحکیم بخشــید، 
ــت  ــرد، کمونیس ــوع ک ــری را ممن ــات کارگ اعتصاب
هــا و فعالیــن کارگــری و بطورکلــی مخالفیــن خــود 
ــت  ــزب کمونیس ــران ح ــرد. رهب ــع ک ــع و قم را قل
ــزاب  ــک اح ــا کم ــرن” و ب ــکرانه “کمینت ــه ش ب
کمونیســت فرانســه توانســتند رهبــری حــزب را بــه 
ــته  ــری توانســت هس ــد ورهب ــل کنن ــس منتق پاری
هــای حزبــی را در داخــل تقویــت بخشــد و مبارزات 
تــوده ای را در داخــل هدایــت کنــد، ضمــن اینکــه 
ــای فرانســه و ســوئیس  ــه کمــک کمونیســت ه ب
رفقــای لــو رفتــه را بــه پاریــس و ســوئیس انتقــال 
دهد.                                                      در 
کنگــره هــای "کمینتــرن" نــه تنهــا احــزاب 
بلکــه  داشــتند،  شــرکت  اروپایــی  کمونیســت 
ــن  ــف در ای ــورهای مختل ــا از کش ــت ه کمونیس
ــت  ــد.  کمونیس ــی کردن ــرکت م ــا ش ــره ه کنگ
هــا ازطریــق احــزاب خــود بــه “مدرســه لنینیســت” 
مــی آمدنــد تــا اینکــه در زمینــه هــای تئوریــک و 
ســازماندهی آمــوزش ببیننــد و در عمــل مبارزاتــی و 
انقابــی تبدیــل بــه کادر هــای زبــده شــوند. کادر 
هایــی کــه توانســتند در برابــر فاشیســم و نازیسســم 
مبــارزه کننــد وپیــروزی بدســت آورنــد. تــرزا نوچــه 
و بســیاری از کارگــران و روشــنفکران و جوانــان در 
جریــان همیــن آمــوزش هــا و مبــارزات در شــرایط 

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 
ــران  ــوزش کارگ ــرای آم ــال 19۲1 ب ــرد. در س ک
ــه   ــد ک ــود آم ــه وج ــکو ب ــه ای در مس ــز مدرس نی
کارگرانــی از ایــران نیــز در ایــن آموزشــگاه شــرکت 
داشــتند. در ایــن مدرســه بــه دانشــجویان در امــور 
حــزب سیاســی، فعالیــت هــای کارگــری و اتحادیــه 
ــی  ــز کارگران ــران نی ــد. از ای ای آمــوزش مــی دیدن
در ایــن مدرســه آمــوزش دیــده انــد. امــروز 
بســیاری از روشــنفکران چــپ تحــت تاثیرتبلیغــات 
ــال  ــدرت در ح ــر ق ــرمایه داری و در راس آن اب س
ــات  ــد و امروزاززحم ــه ان ــرار گرفت ــکا ق ــول آمری اف
و تــاش هــای "کمینتــرن و "پروفبنتــرن" در 
ــد،  ــی کنن ــاره ای نم ــان اش ــا جه ــدت پرولتاری وح
ــی  ــاد نم ــی ی ــتالینگراد کس ــردم اس ــت م از مقاوم
ــم   ــت نازیسس ــتالین را در شکس ــش اس ــد،  نق کن
کســی بــه خاطــر نمــی آورد. اینکــه اســتالین دچــار 
ــرای  ــت، ب ــدی نیس ــت تردی ــده اس ــتباهات ش اش
ــرایط  ــاع و ش ــت اوض ــه الزمس ــوری عادالن برخ
ــو آن کارهــای  ــرد و در پرت ــل ک ــان را تحلی آن زم
مثبــت و اشــتباهات او را مــورد تحقیــق و مطالعــه 
قــرار داد و آنــگاه بــه قضــاوت نشســت، نــه اینکــه 
ــارات  ــدگان انحص ــات نماین ــه تبلیغ ــتناد ب ــا اس ب
پوشــاندن  بــرای  کــه  داری  ســرمایه  بــزرگ 
ــوه  ــوه جل ــزرگ خــود کاه را ک ــای ب ــت ه جنای
ــم صــدا شــد. انحصــارات  ــا ه ــا آنه ــد ب ــی دهن م
ــه  ــیخته طبق ــار گس ــمنان افس ــرمایه داری دش س
کارگــر و احــزاب کمونیســت هســتند و بــرای 
نابــودی آن مخــارج هنگفتــی را خــرج مــی کننــد. 
ــه  ــروز ب ــا ام ــای م ــپ ه ــی از چ ــفانه بعض متاس
ــد.                                                                                      ــطحی دارن ــوردی س ــی برخ ــن چنین ــائل ای مس
تــزا نوچــه در کتــاب "انقابــی 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 
ــذارد."                                                                                                             ــه روی بگ ــر دنبال ــاس کار را ب ــه اس اینک
ــای  ــا ســختی ه ــا کمونیســت ه ــن ســال ه در ای
ــا و  ــختی ه ــا س ــد، ب ــر گذراندن ــادی  را از س زی
ــا  ــدند. ام ــرو ش ــابقه ای روب ــی س ــای ب ــرارت ه م
ــال جابجــا شــدن اســت.  ــا در ح ــون تضــاد ه اکن
ــاری  ــرمایه انحص ــرمایه  داری و در راس آن س س
و ابرقــدرت امریــکا در حــال افــول اســت و طبقــه 
ــزاب و  ــال رشــد و شــکوفایی اســت. اح کارگردرح
ــا پــس از ســال  ســازمان هــای کمونیســتی در دنی
ــزدک  ــال ن ــروز در ح ــیختگی  ام ــم گس ــا از ه ه
ــد  ــی رون ــد و م ــا یکدیگرن شــدن هرچــه بیشــتر ب
کــه بــه یکدیگــر بپیوندنــد، پیوســتنی کــه پــس از 
تجــارب زیــاد، پیونــدی نــا گسســتنی خواهــد بــود. 

لیا
تیرماه 1۴۰1
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پیرامون گسترش امپراطوری آشوب

نشریات حزب را خبوانید: و  ما متاس بگیرید  با  زیر  نشانی های  با 

12
حه 

صف
در 

یه 
 بق

10
حه 

صف
در 

یه 
 بق

معاهده بلژیک

طبقه کارگر وهمبستگی بین المللی
ــاله  ــزده س ــی" پان ــام "زامبون ــد نافرج ــوء قص  “س
ــت  ــه دس ــر 19۲۶ ب ــولینی" در نوامب ــه "موس علی
فاشیســت هــا بهانــه داد تــا باردیگــر مــوج خفقــان 
افســار گســیخته ای را در ایتالیــا راه بیندازنــد. 
دســتگیری  و  رســید  مــی  اخبارهشــداردهنده 
ــش  ــت. بخ ــان داش ــی جری ــزب، پیاپ ــای ح اعض
ــود.  ــده ب ــود ش ــا ناب ــای م ــازمان ه ــی از س بزرگ
ــد  ــی کردن ــعی م ــتند س ــکان داش ــه ام ــی ک رفقای
ــن  ــر و صداتری ــر س ــد. پ ــظ کنن ــان را حف خودش
ــا  ــران م ــود. رهب ــی" ب ــتگیری "گرامش ــر، دس خب
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 
ــم  ــو" ه ــتند. "لونگ ــا بفرس ــه آنج ــی" را ب "تولیات
بایســتی بــه دنبــال او مــی رفــت.” "انقابــی حرفــه 

                  .1۶9 ای" ص 
ــری  ــظ رهب ــا حف ــود ب ــه ب ــم گرفت ــزب تصمی “ح
داخــل از رفقایــی کــه گریختــه بودنــد، در پاریــس 
ــه  ــود آورد. ب ــوربه وج ــارج از کش ــز خ ــک مرک ی
رغــم قوانیــن ویــژه، دادگاه هــای خــاص، انحصــار 
ســندیکای فاشیســتی در کارخانــه هــا، اعمــال 
ــزاران  ــه نشــریات اوپوزیســیون و ه ــر کلی فشــار ب
ــود را  ــی خ ــا مدت ــت ت ــزب توانس ــتگیری، ح دس

ــا ص1۷1. ــه دارد." همانج ــرپا نگ س
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کار"  سراســری  “کنفدراســیون  کــه  “همیــن 
از طــرف رفرمیســت هــا کــه در برابــر فشــار 
ــل  ــود، منح ــده ب ــو در آم ــه زان ــا ب ــت ه فاشیس
اعــام شــد. رهبــری طــی اجــاس مخفــی خــود 
درایتالیــا، چنیــن اعــام کــرد: “ســندیکای کارگری 
ــن وضــع در  ــد." ای ــارزه مــی کن ــده اســت و مب زن
ــرف  ــا از ط ــریات م ــه نش ــه کلی ــود ک ــرایطی ب ش
ــا ص1۷1.  ــود....." همانج ــار ب ــت فش ــت تح دول
“راندمــان کارمــان در ســال 19۲۷ بــه کلــی منفــی 
ــوان ســالی  ــه عن ــود کــه بعدهــا همــواره از آن ب ب
کــه بهــای گــزاف پرداختــه بودیــم یــاد کردیــم. بــا 
ــد در  ــده بودن ــق ش ــران موف ــی از رهب ــه خیل اینک
ــس  ــه یکــی پ ــد، بقی ــان بگریزن ــوج خفق ــن م اولی

به دنبال خاطرات ترزا نوچه

اوضــاع جهــان در آینــده و وظیفــه چالشــگران ضــد 
م  نظا

یونس پارسابناب
درآمد

در پرتــو گســترش فقــر و فاکــت بیــش از پیــش 
در سراســر جهــان از یــک ســو و تســریع و تشــدید 
کشــورهای  در  نامرئــی  و  مرئــی  جنگ هــای 
ــی  ــه جملگ ــر )ک ــوی دیگ ــان از س ــی جه پیرامون
جهانــی  نظــام  ســاختاری  بحــران  از  منبعــث 
ــاع  ــر اوض ــت اگ ــوان گف ــت میت ــرمایه داری اس س
ــر و  ــل دموکراتیک ت ــک بدی ــروزی ی ــود پی در نب
ــش رود،  ــوال پی ــن من ــه همی ــر ب ــری طلب ت براب

ــا  ــده ب ــای آین ــان در دهه ه ــت جه ــف جمعی نص
ــتار  ــن نوش ــت. در ای ــد گش ــرو خواهن ــودی روب ناب
بعــد از بررســی اوضــاع روبــه وخامــت بیشــتر 
جهــان در دهه هــای آینــده بــه چنــد و چــون 
ــط  ــه توس ــت ک ــن وخام ــور از ای ــای عب راه حل ه
چالشــگران ضــد نظــام ارائــه میگردنــد، مــی 

ــم. پردازی
ــد از  ــوز بع ــان - هن ــت جه ــه وخام ــاع رو ب اوض
ــک  ــی ســازی و شــهر ســازی، نزدی دهه هــا صنعت
ــارد  ــه میلی ــی س ــان یعن ــت جه ــف جمعی ــه نص ب
و ســیصد میلیــون نفــر بــه عنــوان دهقــان و 
ــی  ــا زندگ ــزارع و دیه ه ــتاها، م ــاورز در روس کش

ــا  ــزده ت ــغولند. پان ــت و زرع مش ــه کش ــرده و ب ک
ــه عنــوان  ــان ب بیســت میلیــون نفــر از ایــن دهقان
کشــاورزان در مــزارع و باغــات صنعتــی – مکانیــزه 
شــده در کشــورهای آمریــکای شــمالی، اســترالیا و 
ــن،  ــن )آرژانتی ــکای التی ــا و آمری ــو، اروپ ــد ن زالن
ــد  ــد. فراین ــی کنن ــد م ــل و شــیلی( کار و تولی برزی
ــن  ــن ای ــی تری ــن و مکانیک ــدی در مجهزتری تولی
ــد  ــر از کل فراین ــه زیادت ــا ۲۰۰۰ مرتب ــزارع تقریب م
ــان در  ــاق دهقان ــه اتف ــب ب ــت قری ــدی اکثری تولی

ــان اســت. جه
در دوره اوجگیــری حرکت ســرمایه )گلوبالیزاســیون( 
در فــاز فعلــی اش )گســترش بــازار آزاد نئولیبرالــی( 

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

آدرس ُغرفه حزب در اینرتنت:
www.ranjbaran.org
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ــه  ــران ک ــامی ای ــم اس ــا رژی ــک ب ــده بلژی ــب معاه تصوی
ــرار  ــه در پارلمــان مــورد شــور ق بناســت روز چهاردهــم ژوئی
ــم  ــوری حاک ــم دیکتات ــت رژی ــت در خدم ــی اس ــرد اقدام گی

ــران .  در ای
گروگانگیــری یکــی از شــیوه های شــناخته شــده ایســت کــه 
رژیــم جمهــوری اســامی در طــول حیــات خــود بکارگرفتــه 
ــوند  ــی ش ــتگیر م ــه دس ــود را ک ــت خ ــر تروریس ــا عناص ت
نجــات دهــد. ایــن الیحــه بــی شــک بــه ســود دســتگاه های 
امنیتــی بــرون مــرزی ایــران اســت و نقــش موثــری در تــرور 

پــروری را داراســت. 
ــه  ــر ک ــن ام ــه ای ــی ب ــا آگاه ــران ب ــران ای ــزب رنجب ح
ــرای  ــرمایه، ب ــی س ــام جهان ــی نظ ــی های پارلمان دموکراس

ــن  ــه اســت؛ بنابرای ــدگان خــود طبق ــان نماین ــی می ــه زن چان
ضمــن محکــوم کــردن تصویــب چنیــن معاهــده ای از 
کلیــه نیروهــای کارگــری و مترقــی جهــان میخواهــد علیــه 
ــی  ــان دو تابعیت ــرای آزادی زندانی ــد و ب ــب آن برخیزن تصوی
ــد  ــران در بندن ــکار ای ــم جنایت ــای رژی ــیاه چال ه ــه در س ک
ــی و  ــی دو تابعیت ــا زندان ــون ده ه ــم اکن ــد. ه ــاش کنن ت
ــا  ــه احمدرض ــتند ازجمل ــران هس ــای ای ــی در زندان ه خارج
ــوف و  ــران رئ ــس، مه ــر و ژاک پاری ــی، سیســیل کوهل جال
مــراد طاهبــاز، ناهیــد تقــوی کــه بایــد فــوری و بــدون قیــد 

ــد. ــرط آزاد گردن و ش
ــاری  ــر افتخ ــخ پ ــک تاری ــردان بلژی ــان و م ــران، زن کارگ
ــه  ــد ک ــد و آگاهن ــم دارن ــم و فاشیس ــه نازیس ــارزه علی در مب

ــران  ــی ای ــه انســان های مترق ــران و زحمتکشــان و کلی کارگ
ــی  ــامی م ــوری اس ــم جمه ــی رژی ــرکوب دائم ــت س تح
باشــند. هــم اکنــون زندان هــای 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، 
ــن  ــب ای ــری از تصوی ــد. جلوگی ــرار دارن ــکنجه ق ــر ش در زی

ــا. ــا آنه ــر در همبســتگی ب ــی اســت موث معاهــده گام
مــا بــا تمــام نیــرو از تظاهــرات جلــو پارلمــان بلژیــک 

پشــتیبانی مــی کنیــم.
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