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با توجه به نظرات رفیق جانباخته شاهرخ 
تغییر  و  تکمیل  نقد،  شده،  تهیه  زمانی 
رفقای  فعال  شرکت  با  اولیه  طرح  این 
کارگرکمونیست و دیگر کمونیستهای ایران 
برای تحقق امر سترگ وحدت دهی   ایجاد 
با  درمبارزه  ایران  انقالبی  کمونیست  حزب 

فرقه گرائی، ارائه می شود:
1- ایران کشور سرمایه داری جهان سومی 
است با خصوصیات روند روبه رشد درسمت 
و  )خصوصی  انحصاری  اقتصاد  تمرکز 
دولتی(که با وجود انقالب ها و خیزش هایی 
در 100 سال اخیر، افتادن قدرت دولتی به 

دست طبقات غیر کارگری – اعم از فئودالی- 
سرمایه داری در دهه های اول این قرن تا 
سرمایه داری در چهار دهه ی اخیرکنونی - 
به علت سرکوبهای ممتد در تشکل یابی طبقه 
فقدان  ویژه  به  و  مردم  های  توده  و  کارگر 
پرقدرت  کارگر  طبقه  سیاسی  پیشرو  حزب 
های  توده  درمیان  وسیع  نفوذ  صاحب  و 
حاکم   بورژوازی  دستی  هم  علت  به  مردم، 
مذهبی،   - فئودالی  استبدادی  ارزشهای  با 
به  اسالمی،  وجمهوری  سلطنت  دراشکال 
 : دموکراتیک  آزادیهای  نشناختن  رسمیت 

عقیده، بیان، مذهب، 

درمبارزه متشکل کارگران سندیکای مستقل 
ماه   5 در  جمله  از  تپه   7 نیشکر  شرکت 
اخیرصفحه به یاد ماندنی ارزشمندی را در 
کارگر  مبارزات حق طلبانه ی طبقه  تاریخ 
ایران به یادگار گذاشتند: مبارزه در دریافت 
تامین  بیمه  حق  پرداخت  معوقه،  مزدهای 
بازنشسته  اجتماعی و حقوق ومزایای کامل 
گان، جلب کردن زنان خانواده های کارگر 
به شرکت در مبارزات اعتراضی، اعتراض 
و  کارگر  رفقای  از  تعدادی  دستگیری  به 
قید و شرط هرگونه  لغو بدون  پافشاری در 
بازداشت  کارگران  قضائی  تعقیب  و  اتهام 

آزادی  تا  شده  

سیاسی  اوضاع  وخامت  و  اقتصادی  بحران 
و  تالطمات   ، اسالمی  جمهوری  رژیم 
برامدهای جنبش های اجتماعی را نوید می 
دهد. همه طبقات اجتماعی و نیروهای سیاسی 
در حال آمادگی برای این مصاف اجتماعی 
که در راه است، هستند. بسته به منافع ، آمال 
این مصاف  در  آرزوهای طبقات موجود  و 
نیروهای وابسته و یا نزدیک به این طبقات 
نیز این درخواست ها و امیال سیاسی و حتی 
نظامی را بازتاب می دهند. در سطح جهانی 
امپریالیستی  مختلف  های  دارودسته  هم 
سرنوشت  در  دخالت  و  گذاری  تاثیر  برای 
انقالب ایران سخت به تکاپو افتاده اند و هر 
از  نیروهائی  یا  و  نیرو  به جلب  کدام سعی 
فشار  دارند.  خارجی  و  داخلی  اپوزیسیون 
نیروگیری  برای  از دول مختلف  چند جانبه 
در حال انجام است. برخی با دست یازیدن به 
ترور و ایجاد جو رعب و وحشت ، برخی با 
فشار اقتصادی و نظامی تالش وافری دارند 
اسالمی  جمهوری  رژیم  تضعیف  ضمن  تا 

کشورهای  از  بسیاری  همچون  را  ایران   ،
ضعیف دچار هرج و مرج و چند پارچگی و 
فالکت اقتصادی کرده تا بتوانند بطور کامل 
با تسلط بر واحدهای کوچک شده و حکومت 
های ضعیف قدرت خود را بر منطقه تحکیم 
کرده و از طرفی با فروپاشاندن این جوامع 
را  طبقاتی  بلکه وحدت  ملی  تنها وحدت  نه 
بین  نفرت  ایجاد  با  و  بکشانند  قهقرا  به  هم 
طبقات زحمتکش، ملیت ها ، مذاهب جنگی 
از  و  انداخته  براه  را  عیار  تمام  و  خونین 
قبل آن به بازار ایران ، منابع طبیعی آن و 
مناطق استراتژیکی سوق الجیشی آن مسلط 
شوند، تا از این طریق رقبا به عقب رانده و 
دهانه آسیا را محل گرگتازی خود کنند. البته 
سیاست  با  ایران  در  اسالمی  مرتجع  رژیم 
ها  سیاست  این  به  خود  عملکردهای  و  ها 
امکان بسط و گسترش داده است و خود به 
یکی از رژیم های دخالگتر در به هم ریختن 

کشورهای دیگر تبدیل شده است.
تمامی این سیاستهای 

رژیم  مخالفان،  مره  روز  کشتار  علیرغم 
جمهوری  داری  سرمایه  وسطائی  قرون 
مردان  و  زنان  مبارزات  ایران،  اسالمی 
نایستاده  باز  ای  لحظه  اخیر  سال   40 در 
است. سراسر ایران به کشتارگاه دهها هزار 
و  شده  تبدیل  رژیم  ضد  سیاسی  نیروهای 
تعداد میلیونها انسان به بهانه های مختلف به 
زندانها و شکنجه گاهها کشانده و محکوم به 

زندان و مرگ شده اند.
درمیان این زندانیان، کارگران مبارزی که 
برای دفاع از حقوق پایمال شده شان مقاومت 
می کنند، یا با برخورد وحشیانه حاکمان در 
زندانها زیر شکنجه کشته شده و یا سالمت 
خود را ازدست می دهند  و سالیان درازی 
شهابی  رضا  گردند،  می  زندان  به  محکوم 
واحد  شرکت  سندیکای  ی  رئیسه  هیئت  از 
اتوبوسرانی تهران و حومه است که دراثر 

شکنجه های این تفاله  بقیه در صفحه پنجم

بقیه در صفحه دوم

بقیه در صفحه ششم 

بقیه در صفحه ششم 
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احزاب  یابی  تشکل  حق  ملل،  حقوق  زنان، 
کردن  پشت  مطالباتی،  تشکلهای  و  سیاسی 
دموکراتیک   - بورژوا  انقالبات  اهداف  به 
درشرایط حاکمیت نظام امپریالیستی سرمایه 
برجهان، هم اکنون اکثریت عظیم 80 درصد 
زیرسلطه  ایران،  کشان  و زحمت  کارگران 
دوران  استبداد  اسالمی،  قوانین حکومت  ی 
سرمایه  ی  استثمارافسارگسیخته  و  فئودالی 
حاکم  رژیم  این  و  قرارداشته  داری، 
به  فئودالی  نظام  بربریت  کارگیری  دربه 
رشد  روند  این  دهد.  می  ادامه  موجودیتش 
انحصارگر،  داری  سرمایه  نظام  فاشیستی 
فروپاشی بیش از پیش قشر پائین وسیع خرده 
جامعه  و  بخشیده  شدت  نیز  را  بورژوازی 
پرولتریزه شده در زیرسلطه ی  بخش مالی 

فقیرترشدن را شاهد است. 
2- در ساختار طبقاتی ایران دو طبقه متخاصم 
: بورژوازی)اقلیت سرمایه دارخصوصی و 
مشتی  مبادله  و  تولید  وسایل  دولتی صاحب 
استثمارگر و ستمگر با اجیرکردن نیروهای 
سرکوبگر نا آگاه ازتوده های مردم به سود 
این حاکمیت(، ضدانقالب حاکم است. طبقه 
تولید  میلیونی)اکثریت   20 از  کارگربیش 
تولید  وسایل  فاقد  ی  دهنده  خدمات  و  کننده 
و  فکری  کار  نیروی  فروشنده  و  مبادله  و 
همراه  تقاضا  و  عرضه  کار  دربازار  یدی 
کشوررا  جمعیت  از%80  بیش  خانواده  با 
تشکیل می دهد، که بزرگترین طبقه انقالبی 
انقالب  کننده  تعیین  نیروی  و  است(  جامعه 

سوسیالیستی می باشد. 
ناپذیر  آشتی  ی  مبارزه  در  طبقه  دو  این 
طبقاتی حاکم و تحت سلطه، درمقابل یکدیگر 
کارگربرای  طبقه  مبارزات  اند.  قرارگرفته 
براندازی  در  اش  شده  پایمال  حقوق  کسب 
کلیت نظام سرمایه داران خصوصی و دولتی، 
صحنه ی درخشان و درعین حال سخت و 
بغرنجی را ایجاد نموده است. تداوم این تضاد 
کارگربا  طبقه  طبقاتی  مبارزه  ناپذیر  آشتی 
عظیم  اکثریت  دررهائی  دار  سرمایه  طبقه 
مردم ایران ازطریق  انقالب قهرآمیزو درهم 
فاسد حاکم،  این نظام  شکستن ماشین دولتی 
تنها نیروی انقالبی رهبری کننده، می باشد.
از  کشان  زحمت  و  کارگران  3-رهائی 
سرمایه  نظام  افسارگسیخته  ستم  و  استثمار 
داری در گرو سازمان یابی این اکثریت عظیم 
مطالباتی  مختلف  درسطوح  ایران،  مردم 
سندیکاها،  تعاونیها،  از  اعم   – سیاسی  و 
فدراسیونها، شوراهای کارگری، تشکل زنان 
و دانشجویان، معلمان، پرستاران، بازنشسته 
روزنامه  گان،  نویسنده  و  هنرمندان  گان، 

خط تجاوزگرانه به تشدید مبارزات طبقاتی و 
ازخودبیگانگی ناشی از این نظام استثمارگر 
و ستمگر، تخریب محیط زیست جهانی، به 
توده  اکثریت  سالمت  آشکار  انداختن  خطر 
های مردم، دامن زدن به تعمیق شکاف بین 
ارزانتر  هرچه  بندکشیدن  به  ثروت،  و  فقر 
کودکان  تبدیل  فکری،  و  یدی  کار  نیروی 
زنان  آمیز  تحقیر  کشاندن   کار،  نیروی  به 
تقاضای  و  عرضه  بازارهای  به  جهان 
و  کاری  بی  گسترش  نابرابرآنان،  بشدت 
ایجاد ارتش صدها میلیونی درجهان، تحمیل 
جانب  از  نابرابر  مبادله  و  صدورسرمایه 
به کشورهای جهان  امپریالیستی  کشورهای 
مالی  و  اقتصادی  بحرانهای  بروز  سومی، 
ناشی از هرج و مرج تولیدی و رقابت بین 
کشورهای امپریالیستی در بسط کشورهای نو 
مستعمره مملو از ذخایر طبیعی و نیروی کار 
ارزان در به زیر نفوذخود، کشاندن و تجدید 
امپریالیستی،  بین قطبهای  این مناطق  تقسیم 
نیابتی  و  ای  منطقه  جنگهای  به  زدن  دست 
همراه با میلیونها کشته و آواره جنگی، تداوم 
تا 2 دالر   1 درآمد 5.  بحرانها، تخصیص 
جمعیت  از  نفر  میلیارد   2 از  بیش  روزانه 
8 میلیاردی جهان  و تامین ثروت اندوزی 
مشتی فوق میلیاردر جهانی، جریان می یابند.
انقالب جهانی کارگری عالوه  پیروزی   -6
در  داری  سرمایه  نظام  سرنگونی  بر 
این  تداوم  و  حمایت  به  نیاز  کشور،  یک 
طبقه  تا  دارد  دیگر  کشورهای  در  انقالب 
و  داری  سرمایه  نظام  نهایتا  جهانی  کارگر 
مناسبات استثمارگرانه در سراسر جهان را 
درعصر انقالب جهانی پرولتاریائی، ازمیان 
بردارد. به این اعتبارمحکم به دست گرفتن 
حمایت  و  دردفاع  پرولتری  انترناسیونالیسم 
متقابل از مبارزات کارگران کشورها، وظیفه 
تخطی ناپذیر طبقه کارگرجهانی در حرکت 
به سوی پیشروی تحقق سوسیالیسم می باشد.
طبقه  کننده  رهبری  حزب  وجود  بدون   -7
تئوری  به  مسلح  کشان،  زحمت  و  کارگر 
تداوم  و  پیروزی  علمی،  کمونیسم  انقالبی 
کمبود  این  نیست.  ممکن  پرولتری  انقالب 
ایران،  در  چه  و  جهانی  درسطح  چه  جدی 
علیرغم مبارزات وسیع کارگران و زحمت 
سوی  به  مبارزات  این  هدایت  در  کشان 
و  حاکمان  سرکوبگری  علت  به  پیروزی، 
در  رویزیونیستی  انحرافی  نظرات  اخالل 
داری،  سرمایه  حاکمیت  تداوم  به  خدمت 
رواج  عملی  و  نظری  تشتت  به  زدن  دامن 
دادن فرقه گرائی در بوجود آوردن احزاب 
کمونیست انقالبی اخالل نموده و می نمایند. 
برطرف کردن این کمبود تبدیل به امرمبرمی 

سازمانهای  با  درمبارزه  است  شده 

طرح پیشنهادی اولیه  ...
بقیه از صفحه اول

دیگرخواستهای  و  آموزان  دانش  نگاران، 
بیشتر  هرچه  گردآمدن  در   - دموکراتیک 
این تشکلها به دور حزب کمونیست انقالبی 
در  شرکت  و  تدارک  جهت  کارگر،  طبقه 
انقالب قهرآمیزکارگری برای درهم شکستن 
دولت  استقرار  بورژوائی،  دولتی  ماشین 
دموکراسی  و  پرولتاریا  انقالبی  دیکتاتوری 
دمکراتیک  وظایف  تحقق  در  شورائی، 
رهائی  در   ( کشان  زحمت  و  کارگران 
تشکل،  و  بیان  عقیده،  آزادی  تامین  زنان، 
دخالت  کامل  جدائی  ملل،  حقوق  به  احترام 
سلب  پرورش(،  و  آموزش  و  ازدولت  دین 
بزرگ  بوروکراتیک  و  خصوصی  مالکیت 
بر وسایل تولید و مبادله، تبدیل ثروتهای بی 
کران سرمایه داران به مالکیت اجتماعی به 
مثابه اولین اقدام انقالب پیروز سوسیالیستی 
بقایای  علیه  طبقاتی  مبارزه  ادامه  است. 
بورژوائی و خرده بورژوائی و آداب و سنن 
ارتجاعی کهن درنظام سوسیالیستی، برقرار 
شورائی  دموکراتیک  انتخاباتی  نظام  نمودن 
انقالب پیروز کارگری و جلوگیری از تالش 
این  توسط  داری  سرمایه  نظام  به  برگشت 
کشاندن  شکست  به  و  ارتجاعی  نیروهای 
مداخالت نظام سرمایه داری جهانی در روی 
کار آمدن اینان، مبارزه ای دوران ساز در 

تحکیم نظام سوسیالیستی می باشند.
4- درسطح جهانی از 1990 به بعد، "نظم 
بیشتر  هرچه  بردن  پیش  با  جهانی"  نوین 
"نئولیبرالیسم"  با  سرمایه"  ترشدن  "جهانی 
بشریت  تمامی  درآوردن  قیمومیت  به  و 
داری  فرتوت سرمایه  نظام  تحت  آزادیخواه 
کامل  زیرانقیاد  به  طریق  از  امپریالیستی، 
استقرار  به  مانده،  عقب  کشورهای  کشاندن 
استعمار پُست مدرن، جهان تک قطبی زیر 
شده،  آمریکای ضعیف  امپریالیسم  هژمونی 
درحال  جدید  امپریالیستی  قطبی  چند  ویا 
شکل گیری، می باشند. نظام حاکم در ایران 
نظام  این  با  درهماهنگی  درجریان رشدش، 
جهانی هم در تالش حفظ منافع اش با حیله 
ی ادعای "استقالل" کشور، می خواهد خود 
را هرچه بیشتر تکامل دهد. این نظام جهانی 
عظیم  براکثریت  خود  ی  سلطه  حفظ  برای 
بربریت  استقرار  و  پیرامونی  کشورهای 
ممکن،  اشکال  ترین  فاشیستی  با  جهانی 
نفرت  مورد  پیش  از  بیش  و  کند  می  عمل 

قرارگرفتن توده های جهان شده است.
حاکم  داری  نظام سرمایه  راستا،  دراین   -5
درتالشهای  جمله  از  برجهان،  امپریالیستی 
بالمنازع  حاکمیت  درتحمیل  ضدانقالبی 
خاطر  به  مانده،  عقب  برکشورهای  خویش 
تامین  و  جهانی  حاکمیت  به  بخشیدن  تداوم 
رشدش به حد اعال مداخله گر شده است. این 
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در  رویزیونیست  موجود  منحرف 
داخل و درخارج ازایران با طبقات و اقشار 
غیرپرولتری و با همسوئی با امپریالیستهای 

شمشیر به دست.
مبارزه  طبقاتی،  جوامع  تکامل  طبق   -8
رهائی بخش طبقات محکوم با طبقات حاکم، 
دربراندازی قهرآمیز تبلور یافته است. افکار 
هدایت کننده طبقاتی برپایه ی دو دیدگاه ایده 
بینی متضاد  ماتریالیستی دوجهان  آلیستی و 
اند.  وجودآمده   به  یکدیگر،  با  ستیز  در 
درمورد طبقه کارگر، مجهز شدن به تئوری 
سال   170 از  علمی  کمونیسم  یابنده  تکامل 
و  مبارزاتی  تاریخ  بررسی  در  بعد  به  پیش 
نظرات متعلق به طبقات مختلف، که توسط 
ی  آگاهانه  هدایت  در  انگلس،  و  مارکس 
که  شد  ارائه  کارگر  طبقه  طبقاتی  مبارزه 
دیالکتیک  ماتریالیسم  و  تاریخی  ماتریالیسم 
علمی  کمونیسم  است.  آن  ی  عصاره 
شده،  اثبات  منسجم  ازنظرات  ای  مجموعه 
از  ناشی  ازجمله  درعمل  شده  جمعبندی 
و  تولید  برای  مبارزه  طبقاتی،  مبارزات 
موجود  نظرات  شناخت  و  علمی  آزمونهای 
و سیاسی  اقتصادی  فلسفی،  درعرصه های 
جهان  دردیدگاههای:  مشخصا  که  است 
سبک  تشکیالتی،  سیاسی،  اقتصادی،  بینی، 
بینشهای  و ضد  قهرآمیز،  مبارزات  کاری، 
سکتاریستی،  دگماتیستی،  ذهنی:  جانبه  یک 
آنارشیستی، الگو برداری، لیبرالیستی، دنباله 
تفکربورژوائی،  شیوه  مثابه  به  و...  روی، 
نفر   4 توسط  فئودالی،  و  بورژوائی  خرده 
کارگر)مارکس،  طبقه  بزرگ  ازآموزگاران 
جانبه  همه  طور  به  مائو(  و  لنین  انگلس، 
جنبه  که  شدند  داده  تکامل  و  تدوین  ای  
و  یافته  تکاملی  روند  داشته،  شمول  جهان 
در  زمانی  شرایط  به  توجه  با  آنها  صحت 
عمل مبارزاتی مشخص نیز به اثبات رسیده 
اند. بدون توجه به این روند تکاملی تئوری 
انقالبی طبقه کارگر و باقی ماندن در سطح 
و  مارکس  یا  و  انگلس  و  مارکس  نظرات 
حرکت  دیالکتیکی  خاصیت  لنین،  و  انگلس 
از  ناشی  را  پرولتاریا  تئوری  یابنده  تکامل 
نادیده گرفتن تداوم مبارزه طبقاتی و تکامل 
ناپیگیر  دفاع  از  حکایت   ، علمی  نظرات 
بکارگیری  بدون  که  دارد  ماتریالیسمی  از 
خصلت دیالکتیکی آن، در حد مکانیکی باقی 
ایده  مانده و کمونیسم علمی را درحد فلجی 

آلیستی باقی می گذارد.
به  محکم  درعمل،  تئوری  این  آموختن   -9
دست گرفتن اصول آن ازطریق تلفیق تئوری 
مبارزات  مشخص  وضعیت  پراتیک  با 
رشد  از  ای  هرمرحله  در  معین  طبقاتی  
تعبیر  و  بوده  جهانشمول  طبقاتی،  جوامع 

این  اثباتی  دقیق  مادی  پشتوانه  بدون  دلخواه 
اصول، مغایر با آموزشهای تئوری کمونیسم 
علمی می باشد. دفاع از این اصول انقالبی، 
به کاربردن آنها درعمل و تدقیق آن باتوجه 
کند  می  ایجاب  بوجودآمده  نوین  شرایط  به 
کمونیسم  اصول  پرتو  در  اول  درجه  در  تا 
دیالکتیکی،  و  مادی  پویای  و  زنده  علمی 
نکات اساسی برنامه و تاکتیک طبقه کارگربا 
آن،  تایید  و  کمونیست  کارگران  شرکت 
سازی،  درحزب  لنین  آموزش  این  براساس 
و  کمونیستها  کنگره  تشکیل  برای  را  زمینه 
سند  این  سازند.  فراهم  نکات،  این  تصویب 
 – سیاسی   – ایدئولوژیک  وحدت  معتبر 
انقالبی  مبارزات  کاری  تشکیالتی – سبک 
فعالیت  اولیه  شروع  در  را  کارگر  طبقه 
مشترک عملی به صورت وحدت عناصر آگاه 
کمونیست، تشکیل و ساختن حزب کمونیست 
و  درعمل  پای  و  منضبط  پرقدرت  انقالبی 
و  تدقیق  و  نموده  فراهم  آخر  به  تا  مبارز 
تکمیل برنامه درادامه ی مبارزات عملی و 
برنامه  پیشبرد  در  و  گرفته  نظری صورت 
نقش مشخص فعال و متعهدی را ایفا می کند. 
اول  درجه  در  برنامه  اساسی  نکات   -10
سیاسی  دیدگاههای  کردن  مشخص  شامل 
اساسی  استراتژیکی  و  تاکتیکی  مبارزات 
واحد، متحدشده در حزب کمونیست انقالبی، 
دارد  را  حاکمه  قدرت  قصد کسب  که  است 
با  دموکراتیک  گیری  تصمیم  بر  متکی  که 
پشتوانه ی اکثریت حاصل شده باشد. مبارزه 
طبقاتی طبقه کارگر با تدارک سازمان یابی 
ها  توده  جلب  غیره،  و  سندیکائی  و  حزبی 
مبارزه  و  حزب  ی  برنامه  از  حمایت  به 
براندازی  مناسب  موقعیت  به  رسیدن  برای 
می  شروع  ایران،  در  داری  سرمایه  نظام 
تدقیق می گردند.  اساسی  این نکات  شود و 
و  کارگری  انقالب  پیروزی  از  پس  اما 
و  پرولتاریا  انقالبی  دیکتاتوری  برقراری 
ادامه  سوسیالیستی،  شورائی  دموکراسی 
بقایای  با  سوسیالیسم،  در  طبقاتی  مبارزه 
درجهان،  و  درکشور  غیرپرولتری  طبقات 
روشهای  و  سنن  افکار،  انواع  با  مبارزه 
ارتجاعی ضدکارگری، تحت عنوان انقالبات 
فرهنگی و تداوم انقالب تا به آخردر ازمیان 
ضد  عملی  و  نظری  بقایای  کامل  برداشتن 
در  کمونیسم  به  گذار  نهایتا  سوسیالیستی،  

سراسرجهان را فراهم می کند.
11- بنابراین، طبق رهنمود کمونیسم علمی 
در شرایط کنونی با توجه به تکامل امپریالیسم 
به باالترین مرحله ی امپریالیستی) ازسطح 
کشوری به سطح قطب سازی و جهانی(: "نظم 
نوین جهانی و بازار آزاد "نئولیبرالیستی"، و 
دخالت هرچه آشکارتر در سرکوب جنبشهای 

کارگری، مبرم ترین وظیفه مجموعه افراد 
کشور  در  تنها  نه  که  است  تشکلهایی  و 
و  سیاسی  پیشرو  حزب  ایجاد  به  خودی، 
انقالبی واحد طبقه کارگربپردازند، بلکه در 
هماهنگی فشرده احزاب کمونیست به ویژه 
درکشورهای بالفاصله مجاور کشور خود، 
به مقابله با مداخالت ضدانقالب کشورها و 
جهانی درمنطقه، پرداخته و زمینه را برای 
ای  منطقه  انقالب   کشاندن ضد  به شکست 
پیشروی  ضرورت  عنوان  به  کشوری،  و 

انترناسیونالیسم پرولتری، آماده نمایند. 
12-با توجه به مبارزات حزبی،  سندیکائی 
و شورائی و دیگر اشکال سازمانیابی طبقه 
کارگر ایران در 100 سال اخیر و آموختن از 
شکستها و پیروزیهای این مبارزات، مبارزه 
برای عضوگیری وسازماندهی هرچه بیشتر 
توده های کارگر و زحمت کش به صورت 
درتشکلهای  علنی،  نیمه  و  مخفی  علنی، 
مرکزیت  دقیق  اجرای  از  دفاع  مختلف؛ 
تمرکز  در  حزبی  درون  دموکراتیک   -
انحرافات  زدودن  مبارزاتی؛  درست  افکار 
نظرات  در  شده  طرح  علمی  کمونیسم  ضد 
رویزیونیستی درهنگام بروز تغییرات مغایر 
با احکام تئوریک  و محکم به دست گرفتن 
برابر  در  تشکیالتی  دموکراتیک  مناسبات 
در  بازی  فراکسیون  افشای  و  گرائی  فرقه 
حقوق  از  دفاع  برای  مبارزه  درون حزب؛ 
زحمت  و  کارگران  رفاهی  و  دموکراتیک 
در  پیگیر  فعالیت  کشوری؛  درسطح  کشان 
باالبردن درک هرچه  بیشتر توده های مردم 
مدافع  علمی  کمونیسم  انقالبی  تئوری  از 
منافع آنها و با قرارگرفتن درصف مبارزاتی 
کارگران؛ فراگرفتن فنون مبارزاتی روزمره 
و قیامهای کارگری برای مقابله با رژیم تا 
به  تن  که  داری  سرمایه  حاکم  مسلح  دندان 
دهد؛  نمی  ها  توده  و  کارگران  خواستهای 
طرد مبارزه صرفا مسالمت آمیزناممکن از 
طریق کسب قدرت پارلمانتاریستی؛ تدارک 
تحقق انقالب کارگری با سرنگونی قهرآمیز 
روزمره  وظایف  از  داری  سرمایه  نظام 
کمونیستهاست. تشخیص درست تضاد عمده 
در هر مبارزه مشخص جهت حل آن به سود 
انقالب پرولتری از وظایف دائمی می باشد.
13- درنظام سوسیالیستی نیز با سلب مالکیت 
خصوصی بروسایل تولید و مبادله درگام اول 
آنها  سرمایه های بزرگ و اجتماعی کردن 
به مثابه اولین اولویت؛ ایجاد "کاربرای همه، 
اندازه توانشان" براساس  و دریافت مزد به 
رفاه  و  حقوقها  باالی  سطح  حداکثر  تعیین 
شرکت  متخصص؛  کارگران  مزد  حد  در 
کارگران و زحمت کشان در برقرار ساختن 

کنترل کارگری درکلیه امور زیربنائی 
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و روبنائی و دیگر خواستهای رفاهی و 
دموکراتیک )در آموزش و پرورش مجانی 
و  مردساالری  براندازی  سطوح،  کلیه  در 
نابرابریهای اجتماعی زنان، بهداشت رایگان 
کشان،  زحمت  و  کارگران  مسکن  تامین  و 
یابی  تشکل  و  بیان  وشرط  قید  بی  آزادی 
پیشبرد  درخدمت  کشان  و زحمت  کارگران 
و تعمیق ساختمان سوسیالیسم، تامین حقوق 
کلیه  کارگران  همبستگی  و  پیوند  در  ملیتها 
سوسیالیستی  مناسبات  وتوسعه  موجود  ملل 
دست  قطع  ملی،  شووینیسم  با  درمبارزه 
آموزش  و  دولت  در  ومذاهب  ادیان  دخالت 
موقوفات  شدن  اجتماعی  و  پرورش  و 
وامکانات اجتماعی درخدمت ادیان و حمایت 
اولویتهای  مثابه  به  ادیان موجود(  از  دولت 
بالواسطه پس از پیروزی انقالب کارگری، 
انقالب  از  حمایت  در  حرکت  حال  درعین 
و ایجاد دولتهای طبقاتی پرولتاریائی - نظام 
جهانی  جوامع  تغییر  در   - سوسیالیستی 
سرمایه داری و با ازبین رفتن طبقات نهایتا 

گذار به کمونیسم ممکن می شود.
14- اعتقاد عمیق به کیفیت انترناسیونالیستی 
فعال  شرکت  و  کارگران  طبقاتی  مبارزه 
جهان  کارگری  اصولی  مبارزات  حفظ  در 
وفاداری  و  کمونیستی  ضد  انحرافات  علیه 
به انترناسیونالیسم پرولتری و در عین حال 
درهر کشوری، سازماندهی توده های مردم 
در سطوح مختلف، تصمیم گیریهای حزبی 
تصمیمات  اتخاذ  و  حزبی  کنگره  بر  متکی 
دموکراتیک، حل   - مرکزیت  چارچوب  در 
مبارزه  بر  مبتنی  نظرات  اختالف  اصولی 
براساس  حزبی  درون  سالم  ایدئولوژیک 
نه  نهایتا  و  وحدت"   - مبارزه   – "وحدت 
دیکتاتوری  برقراری  و  کردن  انقالب  تنها 
پرولتاریا طی دوره ای تاریخی، بلکه ادامه 
انقالبات فرهنگی درکشورهای سوسیالیستی 
در حیطه ی مبارزه طبقاتی وتعمیق انقالب 
و ممانعت از تاثیرگذاری و رشد نفوذ بقایای 
افکار و عمل کرد بورژوائی واقشار خرده 
بورژوائی که با کمک گرفتن از امپریالیستها 
ارتجاعی  بورژوائی  متحد  سایرنیروهای  و 
ازخارج تالش محیالنه ی به شکست کشاندن 
طریق  از  ازجمله  پرولتاریا  پیروزیهای 
کارگری"  دولت  و  پیشرو  درحزب  "نفوذ 
سازمان می دهند. و باالخره برقراری نظام 
دموکراتیک شورائی و کنترل کارگری در 
کلیه امور تولیدی زیربنائی و روبنائی کافی 
فعالیت حزبی  برنامه ی  چنین  داشتن  برای 
متشکل و متحد را سازمان داد، اموری که 
نشان دهنده ی اهمیت محکم به دست گرفتن 
وانترناسیونالیسم  کارگری  انقالب  تعمیق 

پرولتری می باشد. 

و  کلی  ی  برنامه  چنین  روی  وحدت   -15
قبول فعالیت در سازمان واحدی نیاز به آئین 
نامه و یا اساسنامه خواهد داشت که درجریان 
کارمشترک درآن قبل از کنگره ایجاد حزب 
خواهدشد.  تهیه  مشترکا  انقالبی  کمونیست 
تهیه این برنامه و وحدت دهی کمونیستها با 
شرکت فعال رفقای کارگر کمونیست ایران 
و  برنامه،  این  درتدقیق  کمونیستها  دیگر  و 
درآمدن آن  » به صورت بیانیه کمونیستهای 
شان  روزمره  فعالیتهای  ضمن  ایران« 
را  زمینه  سازمانی،  وحدت  ی  درعرصه 
ایجادحزب  کنگره  تشکیل  تدارک  برای 
فراهم کنیم. چنانچه استقبالی درمورد قبول و 
تکمیل این برنامه صورت گیرد، کمونیستها 
در  حزب،  موسس  کنگره  تشکیل  زمان  تا 
گردهم  کنگره  تدارک  مقدماتی  تشکل  یک 
آیند، با نفی آشکار فرقه گرائی موجود و به 
دست آوردن فرصت تبادل نظر و همکاری 
کمونیستی  کرد  عمل  به  درخدمت  مشترک 
ایجاد حزب را بطور استواری پیش  و امر 
تمرکز  راستا  این  در  اصلی  وظیفه  ببریم. 
واحد  برنامه  ی  درتهیه  دادن  درست  افکار 
به  دادن  میدان  نه  و  است  موفقیت  شرط 
پیش  با  هماهنگی،  بدون  که  گرایان  فرقه 
شوند  واردکنگره  متعدد  های  برنامه  نویس 
فرقه گرائی کنگره  تداوم  با  تردید  بدون  که 
ناکامی  به  ای  برنامه  نظر  اختالف  با  را 
کشانند.  می  جدائی  و  جمعی  افکار  تمرکز 
طبعا  انقالبی  کمونیست  حزب  ایجاد  با  اما 
زمینه  از طریق  مواضع  این  روشنگری  با 
تشکیل  ای،  رایانه  نشریاتی  مختلف  های 
مباحث به فراگیرترشدن حرکت وحدت دهی 
هرچه بیشترکارگران و روشنفکران انقالبی 
رو  با  اینان  و  خواهدکرد  خدمت  کمونیست 
صاحب  کمونیست  حزب  با  شدن  رو  به 
منسجم  و  متعهد  و  جدی  انقالبی  برنامه 
و  ُجسته   دوری  گرایان  ازفرقه  استوار، 
صف کارگران را تقویت خواهندکرد. تدوین 
مختصراین برنامه شروع حرکت پایان دادن 
خواهد  فراهم  را  عملی  و  نظری  تشتت  به 
صادقانه   ، صمیمانه  حرکتی  چنین  کرد. 
شیوه  بر  متکی  که  است  جدی  و  انقالبی   ،
وحدت آگاهانه می باشد و نه دچار شدن در 
ارزیابیهای روانی "آهسته بیا آهسته برو که 
تا دیگران را به وحدت  گربه شاخت نزند" 
جلب نمود؟ زیرا روش انقالبی اصولی طبقه 
و  استوار  انضباط  و  نظم  که  است  کارگر 
پیگیری را در هدایت مبارزه طبقاتی به پیش 
با مرگ و زنده گی درعرصه های نظری و 
عملی طلب می کند که با شیوه محتاطانه با 
نظرات انحرافی در تصادم آشکار است و با 
خواهش و تمنای صرفا نوع روش مماشاتی 

"نه سیخ بسوزد نه کباب" نمی توان با آنها به 
توافق نظری رسید. باتوجه به اهمیت دفاع 
از  اینکه  دادن  نشان  و  علمی  کمونیسم  از 
دگماتیستی،  بخشهای  در  انحرافی  نظرات 
اپورتونیستی،  رفرمیستی،  آمپیریستی، 
طلبانه،  انحالل  سکتاریستی،  اکونومیستی، 
و  جنبش"  خاطر  به  "جنبش  روی  دنباله 
اندیویدوآلیستی توسط کمونیست نماهائی که 
دراثر به کارنگرفتن شیوه تفکر و برخورد 
ها،  پدیده  دیالکتیکی در بررسی  ماتریالیسم 
دانند"  نمی  تاریخ  گان  سازنده  را  ها  "توده 
و نخبه گرائی را تقدیس کرده و طرد نمی 
کنند، از حرکت با دیدگاهها ومنافع پرولتاریا 
دور شده دچار ذهنیگریهای مختلف گشته و 
درعمل با پراکنده کردن نیروهای کارگری 
از صف پرولتاریا خارج شده، و درخدمت 
می  قرار  ضدکارگری  ارتجاعی  طبقات 
گیرند. به این اعتبار، شفافیت کمونیسم علمی 
تلفیق یافته با شرایط مشخص را حفظ کنیم 
و حتا یک لحظه از آن دور نشویم تا طبقه 
کارگرفعالیتهای حزب کمونیست انقالبی را 

با جان و دل پذیرا شود.
ذکر این نکته در مبارزات نظری   -16
مهم است که درایران حاکمیت نظام سرمایه 
در  است.  وضدکارگری  ارتجاعی  داری 
ارتجاعی  نظام  نیز  امپریالیسم  با  رابطه 
حاکم درایران هیچگاه ضد امپریالیسم نبوده 
تضاد  با  بعضا  جز  به  کند.  نمی  ومبارزه 
منافعی که برایشان پیش می آید و ناشی از 
وجود رقابت از اساس هستی نظام سرمایه 
در  باشد  می  تولیدی  نظام  از  بعد  داری 
تصادم موقت بایکدیگر پیش می آید. لذا ضد 
کارگران  به  متعلق  تنها   بودن  امپریالیسم 
آگاه می باشد که ضد حاکمیت نظام سرمایه 
وسایل  مالکیت  داشتن  دردست  با  داری 
تکاملی  مراحل  ی  کلیه  در  مبادله  و  تولید 
آن است. اما در عرصه ی سیاسی بین خود 
سومی  جهان  داران  سرمایه  و  امپریالیستها 
تضاد منافع در به چنگ آوردن موادخام و 
خودشان  برای  ارزان  کار  نیروی  تولیدات 
بزرگ  یا  کوچک  داران  سرمایه  از  اعم 
هیچیک  ولی  است.  داشته  وجود  پیوسته 
بلکه  نیستند،  این سرمایه داران ضد هم  از 
دارند.  یکدیگرتضادمنافع  با  رقابت  در 
ضدامپریالیست نسبت دادن به سرمایه داران 
جهان سومی ایجاد التقاط و یا تهمت زدن به 
را  داران  سرمایه  که  کمونیستهاست  دیدگاه 
آنانی که  تمام  دانند و  امپریالیست نمی  ضد 
موقتی  منافع  تضاد  با  را  بنیادی  بودن  ضد 
داشتن یکی تصورمی کنند فقط و فقط خلط 
مبحث کردن و نتیجه اش یکسان جلوه دادن 

این دو بخش از سرمایه در تکاملهای 
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باشد و دشمن عمده طبقه  متفاوت می 
کشیده  محاق  به  امپریالیسم  با  جهان  کارگر 
دچار  مبارزاتی  تاکتیکهای  در  که  می شود 

چپ روی و راست روی می گردند!.

پیش نویس برای نقد و تکمیل و ارائه به 
کارگران و کمونیستهای ایران- 

ابراهیم
 5 مه 2017

انقالب ایران ... بقیه از صفحه اول

یک هدف اصلی را دنبال می کند. جلوگیری 
از انقالب ایران و تحمیل مرتجعینی همچون 
ایران،  مردم  به   57  -56 های  سال  خمینی 
که بتواند خواست های انقالبی و دموکراتیک 
توده ای را با قدرت و شقاوت کاملی در هم 
بکوبد.و با کشتار کمونیست ها و آزادیخواهان 
را  ایران  انقالب  سرنوشت  دیگر  بار  یک 
بزنند. رقم  عقب  بطرف  گذشته  چون  هم 
سمتگیری رو به رشد جنبش های اجتماعی 
به طرف وسیع ترین دموکراسی اجتماعی و 
کارگری خود  جنبش  با رشد  که  سوسیالیسم 
وحشت  عوامل  از  است.یکی  داده  نشان  را 
بورژوازی ایران است که سعی دارد تا دیر 
دست  و  کرده  عبور  اسالمی  رژیم  از  نشده 
امپریالیستی  و  ارتجاعی  نیروهای  دامن  به 

دیگری شود. 
افرادی  و  نیروها  از  بسیاری  میان  این  در 
هستند که سمت این بادهای سمی را تشخیص 
داده اند و سعی دارند تا دیر نشده خود را به 
انداخته و سهمی از این خوان  وسط معرکه 
قول  به  که  دانند  نمی  باشند.ولی  داشته  یغما 
های  نیست.زمینه  کباب  بوی  این  معروف 
در  اسالمی  رژیم  حضور  با  که  اجتماعی 
موارد  اکثر  است.در  کرده  پیدا  رشد  جامعه 
تاثیر معکوسی روی توده و خواست هایشان 
تبلیغات  همه  با  مثال  بطور  است.  گذاشته 
مردم  ولی  حاکم  رژیم  شعیگری  متعصبانه 
نه تنها نفرت مذهبی را ترک کرده اند بلکه 
حتی نفوذ مذهب در بین مردم بشدت کم شده 
است و تالش های رژیم برای مذهبی کردن 

افراطی مردم با شکست روبرو شده است.
های  دخالت  از  مردم  اکثریت  اینکه  یا  و 
و  ناراحت  کامال  دیگر  کشورهای  در  رژیم 

علیه آن در همه جا بصورت آشکار موضع 
می گیرند.اوضاع به حدتی رسیده است که 
او  خط  هم  ای  خامنه  نزدیکان  حتی  دیگر 
دهها  او  صحبت  هر  با  و  خوانند.  نمی  را 
مقاله علیه مواضع او بصورت غیر مستقیم 
و پوشیده انتشار می یابد.بطور واقعی مردم 
از دست این رژیم جانشان به لب رسیده است 
امپریالیست  نیز  و  مرتجع  نیروهای  اینرا   .
های بخوبی فهمیده اند.اما خواهان نوعی از 
تحوالت هستند که اجازه حضور و رشد هیچ 
نیروی مترقی داده نشود.به همین دلیل آنها به 
دنبال اپوزیسیون سازی و دولت های آماده 
در سایه برای دست درازی های خود هستند. 
اوضاع امروز با  نکته دیگری و آنهم بطور 
که  است  مواجهه  ترامپ  بنام  مضحکی 
بین  قوانین  کامل  نفی  برای  آمریکا  حاکمین 
المللی به مثابه یک گردن کلفت بین المللی به 
روی صحنه سیاست داخلی و جهانی آمریکا 
آمریکا  حاکمین  امروزه  اند.کارکرد  رانده 
دیگر نه با تکیه به قوانین بین المللی بلکه در 
ِزیرپا گذاشتن آن شکل واقعی خود را نشان 
میدهد.فشار ترامپ بر برخی کشورها بویژه 
اپوزیسیون  از  برخی  شمالی،  کره  و  ایران 
بوجد  نیز  را  کشور  از  خارج  بورژوایی 
آورده است برخی آنرا موقعیتی برای توجیه 
رژیم اسالمی بطور عمده اصالح طلبان و 
نزدیکی به آنها )نظیر نامه 35 نفر( و گروه 
های  سیاست  و  آمریکا  به  نزدیکی  دیگر 
نظر  مد  را  جنایتکار  امپریالیست  این  جدید 
نیروهای  این  اند.روشن است که  داده  قرار 
درجه  و  نیرو  مقدار  اساس  بر  بورژوایی 
وابستگی شان به اربابان خارجی طیف های 
آنها  مهمترین  که  میشوند  شامل  را  مختلفی 

سلطنت طلبان و مجاهدین می باشند.
های  امپریالیست  های  گذاری  سرمایه 
و  سلطنت  مرتجع  کامال  نیروی  دو  روی 
نه  جماعت  این  که  هائی  پول  و  مجاهدین 
مستقیم  بصورت  ها  امپریالیست  از  تنها 
نظیر  های  دولت  از  بلکه  مستقیم  غیر  و 
هم  کنند  می  .....دریافت  و  عربستان 
بخرد.  سیاسی  حیثیت  برایشان  نتوانسته  
احزاب  و  گرا«  »ملی  نیروهای  از  برخی 
کردستانی  هم ترجیح می دهند از اسرائیل 
خطوط  ایجاد  خواهان  و  کنند  دریافت  پول 
پرواز ممنوع نظیر کردستان عراق وغیره 
واقعی  دموکرات  نیروهای  تنها  این  هستند. 
نیروی های چپ و کمونیست هستند  نیز  و 
سیاسی  طلبی  تسلیم  سینه  بر  رد  دست  که 
زده و با همه محدودیت ها تکیه خود را بر 
اند. گذاشته  کارگران  و  زحمتکشان  نیروی 
که  شان  سالیانه  های  کنفرانس  با  مجاهدین 
افرادی  آوری  با خرج های سنگین و جمع 

که نه تنها هیچ شناختی از مجاهدین و ایران 
ندارند و بلکه کامال جهت گذراندن تعطیالت 
با پول های مجاهدین در این کنفرانس های 
شرکت می کنند، مبارزه علیه رژیم اسالمی 
و کار سیاسی را به مضحکه گرفته اند.آنها 
ندارند  ها  توده  مبارزه  به  اغتقادی  تنها  نه 
نمایشی سیاسی جهت زدو  از شوهای  بلکه 

بند های سیاسی بهره می گیرند.
با نگاهی به روابط مجاهدین با قدرت های 
و  فرانسه  و  آمریکا  بویژه  غربی  بزرگ 
مالقات های مکرر آنان با راست ترین جناح 
های فاشیستی امپریالیست ها ، مجاهدین را به 
خطری برای انقالب ایران تبدیل کرده است 
که بر سر آنان سرمایه گذاری های عظیمی 
جدی  بطور  که  خطری  است.  شده  انجام 
اسالمی  جمهوری  رژیم  با  واقعی  مبارزه 
ایران را همچون کشورهائی نظیر سوریه و 
لیبی به شکست و به حاکمیت رسیدن نیروی 
از پیش تعیین شده نظیر مجاهدین و سلطنت 
کند. مجاهدین بطور کامل  تهدید می  طلبان 
به جناح ضد انقالب جهانی پیوسته و به یک 
دموکراتیک  و ضد  ارتجاعی  کامال  نیروی 
سرنگونی  از  که  مجاهدین  اند.  شده  تبدیل 
اسالمی  رژیم  با  اسالمی  جمهوری  رژیم 
دموکراتیک  صحبت می کردند، با نزدیکی 
به آمریکا با سیاست های رژیم چنج دولت 
کامال  آن  بار  فاجعه  پیامدهای  که  آمریکا 
روشن است همخط شده و به دنباله روان آنها 
و  دموکراسی  نه  آنها  مسئله  اند.  شده  تبدیل 
عدالت اجتماعی بلکه صرفا به دست گیری 

قدرت در ایران به هر قیمتی است.
کثافتکاریهای  و  بازار مکاره  آشفته  این  در 
با  طلب  سلطنت  جماعت  مجاهدین،  سیاسی 
به  نزدیکی  سیاست  ها  آمریکائی  اشارات 
از  آبکی  کامال  انتقادات  با  همراه  مجاهدین 
که  هائی  دولت  تا  اند.  گرفته  پیش  در  آنها 
در آینده ایران قرار است بر سر کاربیاید از 
سیاسی  تحکیم  با  و  شده  تشکیل  حاال  همین 
مخالف  سیاسی  نیروی  هیچ  حضور  اجازه 
رژیم  با  نظامی  و  سیاسی  مبارزه  در  را 
به  های  امپریالیست  واقع  ندهد.در  اسالمی 
دنبال تکرار پروسه سوریه با آمادگی بیشتر 

و اپوزیسیون های آماده به خدمت هستند.
مخالف  ایران  مردم  اکثر  اینکه  علیرغم    
بروز جنگ ویرانگری درایران هستند ولی 
نیروهای وابسته به امپریالیسم و یا سازشکار 
با رژیم جمهوری اسالمی هستند که به دفاع 
برای  خارجی  و  داخلی  ضدانقالب  این  از 
پیشبرد مقاصد خودشان به بروز جنگ و یا 
دخالت خارجی با نظر مثبت می نگرند اما 
بورژوازی  ارتجاعی  مواضع  این  دربرابر 
اپوزیسیون و در قدرت ،طبقه کارگر و توده 
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با قدردانی از کمکهای مالی 
رفقا و دوستان به حزب 
ذکراین نکته را ضروری 

می دانیم که تکیه ی 
حزب به اعضاء وتوده 
ها در پیشبرد مبارزه 

طبقاتی،  روشی انقالبی و 
پرولتاریائی است درحفظ 
استقالل سازمانی و جدا  

نشدن از طبقه کارگر 
وتوده ها 

کارگران متفرق ... بقیه از صفحه اول
های زحمت کش دست رد بر سینه ی 
افروزان و سرکوبگران داخلی  جنگ 
و  داخلی  حاکمان  دست  قطع  برای  و  زده 

تجاوزگران خارجی مبارزه می کنند.
اوضاع کنونی سیاسی داخلی ایران و شرایط 
به  را  بورژوازی  که  همانطور  المللی  بین 
تالش برای به دست گیری قدرت و توطئه 
می کشد. وظایفی را هم در برابر انقالبیون 
و  کارگران   ، ها  کمونیست  مقابل  بویژه 
زحمتکشان قرار می دهد. متحد شدن جنبش 
کمونیستی و کارگری ، ایجاد حزبی انقالبی 
شکستن  درهم  برای  مبارزه  سازماندهی  و 
اپوزیسیون  با  مقابله  و  اسالمی  جمهوری 
این  در  ها.تعلل  امپریالیست  و  ارتجاعی 
منافع  بلکه  نیست  اشتباه  یک  تنها  وظایف 
کند  می  نمایندگی  را  طبقاتی  همان  طبقاتی 
ها  کمونیست  و  و زحمتکشان  کارگران  که 
بایستی آنها را به زباله دان تاریخ بفرستند. 
شتاب  با  ایران  انقالب  که  مسئله  این  درک 
اینکه  و  شود  می  نزدیک  بیشتری  چه  هر 
سرنوشت آن چه روندی را طی خواهد کرد 
به عملکردهای جنبش کمونیستی و تحوالت 
 . داشت  خواهد  مستقیم  بستگی  آن  درونی 
دیر  امروز  دریافت  را  شرایط  این  بایستی 
است و فردا همه گروهها و افرادی که خود 
را کمونیست و مدافع کارگران و زحمتکشان 
می دانند ، جوابگوی شکست هائی خواهند 
درک  و  دریافت  عدم  این  از  ناشی  که  بود 
وظایف ناشی شده است تاریخ دوبار تکرار 
می شود اگر سرنوشت انقالب سال های 56 
آن  تکرار  بود،  تراژیک  و  دردناک   57-

اشتباهات بطور مضحکی تلخ خواهد بود .
ع.غ

با نظام  موفقیت آمیز این کارگران، مبارزه 
خصوصی سازی شرکتهای دولتی براساس 
الملی  بین  بانک جهانی و صندوق  خواست 
بازار  نوین جهانی و  با نظم  توافق  پول  و 
آزاد که بخشی از مبارزات کارگران مبارز 
در این شرکت است، در خواست حمایت تمام 
نهادهای کارگری ایران و جهان از مبارزات 
حق طلبانه آنان، پیگیری مبارزاتی در کسب 
خواستهای شان برای کل طبقه کارگر ایران 
آموزنده بوده و سازماندهی متشکل کارگران 

را در دفاع از منافع شان نشان می دهند.
سندیکای  مبارزات  با  گی  بسته  هم  اعالمیه 
کارگری مستقل شرکت 7 تپه توسط سندیکای 
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و 
حومه در 3 مرداد 1396، اعالمیه مشترک 
منطقه  های  پتروشیمی  کارگران  از  جمعی 
کارگران  از  جمعی  بندرامام،  و  ماهشهر 
پروژه  کارگران  کرج،   - تهران  محور 
کارگری شوش  فعاالن  جنوبی،  پارس  های 
در 3  کارگری جنوب  فعاالن  اندیمشک،  و 
مرداد1396، اعالمیه کانون مدافعان حقوق 
کارگر در 5 مرداد و اتحادیه آزاد کارگران 

ایران در 4 مرداد؛
ایجاد  به  کمک  برای  هماهنگی  کمیته  دفاع 
تشکلهای کارگری در 4 مرداد،  و نهادهای 
همبستگی با جنبش کارگری ایران در خارج 

از کشور در 6 مرداد 1396؛ 
شرکت  کارگران  از  دفاع  درست  حرکت 
ساختن  موثرتر  برای  و  بوده  تپه   7 نیشکر 
با تالش  باید همراه  گیها  اعالم همبسته  این 
سندیکاها  این  جانب  از  دیگری  مشخص 
با  کارگری  فدراسیون  ایجاد  به  کمک  در 
گردهم آمدن و متشکل شدن در کل ایران گام 
ضروری دیگری برداشته شود تا مبارزات 
کارگری در عرصه های مطالباتی به سطح 
باال تری ازنظر کمی و کیفی ارتقاء یافته و 
حتا در هماهنگ نمودن مبارزات کارگری، 
در همکاری با فدراسیونهای معلمان و دیگر 
این  در  را  روشنی  دورنمای  کشان  زحمت 

مبارزات بوجودآورند.
که  کمونیست  کارگران  وحدت  حال  درعین 
کارگران  جنبش  مطالبات  با  پیوندعمیقی 
دارند در تالش برای ایجاد حزب کمونیست 
انقالبی نیز در راستای متشکل شدن کارگران 
 – ایدئولوژیک  درسطح  کشان  زحمت  و 
سیاسی – تشکیالتی – فعالیتهای عملی نقش 

موثری ایفا می کند.
ضد  رژیم  که  شرایطی  در  ترتیب  بدین 
دموکراتیک فاشیست – مذهبی حاکم تجاوز 
و  کشان  زحمت  و  کارگران  حقوق  به 

به  آنان  علیه  را  ای  افسارگسیخته  سرکوب 
کار می گیرد، به قول زنده یاد شاهرخ زمانی 
جانباخته در زندانهای جمهوری اسالمی، با 
ایجاد حزب،  و سوزان  پرحرارت  خواستی 
سندیکا و فدراسیون کارگری را از نان شب 
واجب تر دانست که اگر متحقق نشوند، بی 
و  کارگر  های  توده   %80 از  بیش  حقوقی 

زحمت کش ادامه خواهد یافت.
به  با گرمترین درود  ایران  حزب رنجبران 
و  تپه   7 مجتمع  مبارز  کارگران  مبارزات 
قدردانی ازفعالیت هم بسته نشان دادن توسط 
کارگران  دیگرمدافع  نهادهای  و  سندیکاها 
ایجاد  بیشتر  موفقیت   ، مبارزات،  این  با 
پیشرو  سیاسی  تشکل  و  مطالباتی  تشکلهای 
طبقه کارگر را از شعار »متشکل شوید«، 
»متشکل شوید« و باز هم »متشکل شوید« 

با تمام وجود دفاع می کند.
پیروزباد مبارزات حق طلبانه ی کارگران 

ایران!
به پیش در مبارزات با تکیه به تشکلهای 

طبقاتی مستقل کارگری!
برای آزادی بدون قید و شرط کارگران و 

زحمت کشان زندانی مبارزه کنیم!
دادن  پایان  راه  تنها  سوسیالیستی  نظام 
به این بربریت سرمایه داری حاکم ایران 

است!
حزب رنجبران ایران
 15 مرداد 1396 )6 اوت 2017(

نفس های آخر ... بقیه از صفحه اول

های تاریخی مجبورشدند تا وی را از زندان 
برای معالجه موقتا آزاد کنند. اما برای ایجاد 
رعب و هراس در درون کارگران مبارز، 
رضا شهابی بدون این که دوران معالجه اش 
به اتمام رسیده باشد و بدون این که این کارگر 
کارگران  حقوق  از  دفاع  جز  کاری  مبارز 
نشان  و  بردند  زندان  به  باشد،  داده  انجام 
حفظ  برای  بشر  ضد  حاکمان  این  که  دادند 
ندارند. ابا  جنایتی  هیچ  از  خویش  حاکمیت 
کشورهای  در  اخیر  سال   100 تاریخ  اما، 
جهان گویای این واقعیت است که نظامهای 
مافوق دیکتاتور با مبارزات مردمی از صحنه 
ی کشورها به زباله دانی تاریخ پرتاب شدند:
- انقالب اکتبر 1917 تزاریسم را از قدرت 

به زیر کشید؛
- نازیسم و فاشیسم در 1945 توسط ارتش 
و  کشان شوروی  و زحمت  کارگران  سرخ 



صفحه 7رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
زحمت  و  کارگران  ی  مسلحانه  مبارزات 

کشان درآلمان، ایتالیا معدوم شدند؛
- نظام دیکتاتوری مستبد چین تحت رهبری 
مبارزه  با   1949 دراکتبر  چک  کای  چیان 
قهرمانانه ی ارتش سرخ تحت هدایت حزب 
کمونیست چین فراری شد و قدرت دولت به 

دست کارگران و دهقانان افتاد؛
پهلوی  شاه  رضا  سلطنتی  مستبد  نظام   -
اشغال  با  کاغذی  ببری  مثابه  به  در 1320 
پسرش  و  پاشید  هم  از  متفقین  توسط  ایران 
امپریالیستها  به  دروابستگی  شاه  محمدرضا 

در 1357 با خیزش مردم فروپاشید؛
ساالزار  فرانکوو  نظیر  مختلفی  دولتهای   -
سوهارتو  پرتغال،  و  اسپانیا  در  فاشیست 
فاشیست  ژنرالهای  و  اندونزی  در  فاشیست 
در آمریکای جنوبی و مرکزی قادر به حفظ 

موقعیت کامل خود نشدند.
یک  مثابه  به  اسالمی  جمهوری  درایران   -
رژیم فاشیستی مذهبی در 40 سال اخیر پابه 
عرصه ی وجود گذاشت و با استثمار و ظلم 
و ستم افسارگسیخته مردم را به جائی رسانده 
است که بیش از 80 درصد کارگر و زحمت 
هستند  دیکتاتوری  فوق  نظام  این  علیه  کش 
که تنها به دلیل تکیه به نیروهای مسلح ضد 
مردمی توانسته خود را درموقعیت ناپایدارش 

هنوزحفظ نماید.
جمهوری  رژیم  واقعیتها،  این  به  توجه  با 
اسالمی نیز به آخر خط رسیده و برای این 
نماند،  باقی  بشری  گندیده ضد  نظام  این  که 
بدون براندازی آن با تکیه به نیروی اکثریت 
عظیم کارگر و زحمت کش، جنایت کاریهای 
این رژیم تا آخرین نفس به تنگی افتاده اش 
ادامه خواهد یافت. زیرا این زالوها با ثروت 
را  بهشتی  چنان  ستم  و  استثمار  و  اندوزی 
برای خود بوجودآورده اند که به راحتی از 
دست نمی دهند. بنا بر این به قول معروف: 
دست   – گریز  نباشد  چو  ضرورت  "وقت 
بدون  درنتیجه،  شمشیرتیز".  لب  بگیرد 
برابر  در  زندگی  و  در حد مرگ  ایستادگی 
درکار  رهائی  راه   ، جور  و  ظلم  نظام  این 

نخواهدبود.
برای آزادی رضاشهابی و دیگر زندانیان 

سیاسی مبارزه کنیم!
این  پیشبردن  راه  تنها  شدن  متشکل 

مبارزه است!
سوی  به  پیش  آزادی،  باد  زنده 

سوسیالیسم!
حزب رنجبران ایران 
 19 مرداد 1396 – 10 اوت 2017

ضایعه درگذشت ریاضی دان ارجمند
مریم میرزا خانی

ریاضی  ارجمند  استاد  این  داشت  درگرامی 
اوج  1396در  تیر   23 در  که  ساله  چهل 
ریاضی  بغرنج  مسائل  حل  در  اش  توانائی 
و  جگر  در  نفوذ  و  سینه  سرطان  علت  به 
ریاضی  دستاوردهای  درگذشت.  استخوانها 
تئوریک  فیزیک  درخدمت  تواند  می  وی 
چگونگی بوجودآمدن جهان  بوده و به بخش 
دوره  در  افتد.  مفید  نیز  کوانتیک  مکانیک 
ای که رژیم فاسد قرون وسطائی جمهوری 
اسالمی، زنان را به عنوان انسانهای درجه 
ترین  ب��زرگ  و  آورد  می  حساب  به  دوم 
این  توسط  انسانی زنان  به حقوق  تجاوزات 
زنان  ی  جانانه  مقاومت  با  جنایتکار  رژیم 
ایران در 40 سال اخیر رو به رو بوده است  
. تا بدان جا این منفوران تاریخی پیش رفته 
اند تا موقعیت درجه اول دختران برای ورود 
به دانشگاهها را ازآنان سلب کنند. این دولتیان 
درمانده درمقابله با این استعدادهای شگرف 
از  جلوگیری  به  شروع  دختر  دانشجویان 
ورود دختران به دانشگاهها به طور تاریک 
رسوای  و  مفتضحانه  اعمال  به  اندیشانه، 

محدود سازی می پردازند. 
اما مریم - استاد ریاضی در دانشگاه استنفورد 
آمریکا – درسال 1393با تحقیق در هندسه 
و  "دینامیک  کاربرد  خاطر  به  هذلولی، 
هندسه سطوح ریمنی و فضاهای پیمانه ای 
آنها" برنده مدال فیلدز شد که باالترین جایزه 
تنها زن موفق به کسب این مدال در جهان 
حجمهای  ی  محاسبه  توانست  و  بود  گشته 
به  موفقیت  با  را  هذلولوی  هندسی  اشکال 

انجام برساند.
ایرانی،  زن  یک  بزرگ  کار  این  برابر  در 
حسن روحانی رئیس جمهور رژیم اسالمی، 
او،  ول��ی  گفت  تسلیت  را  مریم  درگذشت 
حاکمان،  ارتجاعی  برخورد  از  صرفنظر 

نگفت که در اسفند 1376 توطئه ی مافیائی 
به قتل رساندن دانشجویان نخبه که در دومین 
از اهواز  دوره مسابقات ریاضی و فیزیک 
راهی تهران شدند به دره ای اتوبوس را پرت 
بود که در  ازجمله رضا صادقی  کردند که 
اولین ده ایران مدرسه ابتدائی دولتی درسال 
1307 تاسیس شده بود آموزش دید و دراین 
واقعه همراه با 6 تن از دانشجویان برگزیده 
برای شرکت در المپیاد ملی و بین المللی جان 
خود را از دست داد و خوشبختانه مریم از 
جمله دانشجویانی بود که باز مانده این سانحه 
بود. اندک نوشته ای که از رضا باقی مانده، 
نشان دهنده ی آن بود که این دانشجویان با 
استعداد دل خونی از رژیم جمهوری اسالمی 
داشتند و به همین علت این رژیم سفاک دست 
به انتقام زد و رویداد تالش برای نابود کردن 
نویسندگانی که به ارمنستان با اتوبوسی می 
رفتند قبل از این که توطئه کشتن آنها تحقق 
یابد با هشیاری نویسندگان جلو بروز جنایت 
را درآخرین لحظه گرفتند نشان داد که قتل 
عوامل  ازجانب  استعداد  با  دانشجویان  عمد 

رژیم صورت گرفته بود.
و  "دولت  کتاب  در  لنین  که  معناست  با  چه 
انقالب" خاطر نشان ساخت: "طبقات ستمگر 
حیاتشان  زم��ان  در  را  ب��زرگ  انقالبیون 
دادند  می  قرار  پیگرد  درمعرض  همواره 
سبوعانه،  بس  خشمی  با  را  آنها  آموزش  و 
کینه ای بس دیوانه وار و سیلی از اکاذیب و 
افترائات کامال گستاخانه استقبال می نمودند. 
به عمل می  آنها، کوششهائی  از مرگ  پس 
و  بسازند...  آنها  از  زبانی  بی  بتهای  تا  آید 
را  انقالبی  آموزشهای  آن  انقالبی  بٌُرندگی 

زایل نمایند و خود آن را مبتذل کنند".
البته نه فقط انقالبیون بزرگ، بلکه متفکران 
بزرگ علمی و اجتماعی نیز که سرسازش 
پیگرد  معرض  پیوسته  نداشتند  حاکمان  با 
گستاخانه بوده اند. و فرار مغزها از ایران 

امروز زبانزد مردم می باشد.
به مناسبت این پیروزی درخشان زنان مبارز 
ایران در عرصه ی علمی به بزرگداشت آنان 
بپردازیم و در گذشت این استاد جوان را به 
دختر ش آناهیتا و شوهر ریاضی دانش یان 
تمام  و  مریم  دیگرخانواده  و  چکی  دندراک 
زنان و مردان دانش پرور تسلیت می گوئیم.

حزب رنجبران ایران 
10 مرداد 1396
 1اوت 2017

برابری حقوق زن و مرد
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درمبارزه با

 مکانیسم و ایده آلیسم!
امپریالیستی  اف���روزی  جنگ  کوبی  طبل 
حدت  با  نیابتی  جنگهای  و  جهانی  درسطح 
و شدت در جریان است. این وضع درمورد 
استراتژیک  نقطه  یک  مثابه  به  هم  ای��ران 
که  درحالی  نظامی  و  سیاسی   – اقتصادی 
است،  مردم  وسیع  های  توده  نفرت  مورد 
درآشکار شدن ماهیت تحلیلهای طبقاتی ذهنی 
گرایانه تا حد ارتجاعی و پاسفیستی درمیان 
وجالی  انعکاس  ای��ران  سیاسی  نیروهای 

خاصی یافته است. 
و  افروزیها  جنگ  علیه  باید  موضعی  چه 
وابسته گی ها  به ارتجاع داخلی و خارجی 
گرفت وچه کاری باید کرد؟ نشان دادن خط 
اکثریت  خواست  با  منطبق  درست  سیاسی 
عظیم کارگر و زحمت کش برخاسته از دید 
ماتریالیسم دیالکتیکی یعنی تحلیل بطورنسبی 
مخالفت  بنیادا  از  است  عبارت  جانبه  همه 
مداخالت  و  ناعادالنه  با جنگهای  مبارزه  و 
امپریالیستی  در امور داخلی ایران و افشا و 
مبارزه با  حمایت بی قید و شرط برخی از 
نیروهای سیاسی از حاکمان مرتجع در این 
ارتباط، به ضرورتی جدی تبدیل شده است. 
با  ناعادالنه  جنگهای  این  برابر  در  سکوت 
بسیج هرچه بیشترممکن کارگران و زحمت 
کشان در مبارزه علیه این دو نیروی مرتجع 
روند  به  تسلیم  معنای  به  داخلی  و  خارجی 
پذیرش ابتکارعمل هر دو نیروی بربرمنش، 

نمی باشد.
به دلیل عدم حساسیت نسبت به فقر و فالکت 
وعسرت مالی اکثریت عظیم توده های مردم 
ازجانب قشر کوچکی از روشنفکران، نشان 
دهنده ی ماهیت تعدادی ازنیروهای سیاسی 
و  مال  جویندگان  مستقیم  هدف  با  که  است 
رسیدن به مقام و حاکمیت، در مقابل حقوق 
با شرکت  مردم،  های  توده  این  شده  پایمال 
قرار  جنگهای ضدانقالبی،  ازاین  حمایت  و 
برخاسته  تشکلهای  از  بخشی  ان��د.  گرفته 
و  استثمارگر  متوسط  کوچک،  ازاق��ش��ار 
سیاسی  دربازیهای  زدن  زان��و  با  ستمگر 
حاکمان و امپریالیستها در براندازی و یا در 
بقای رژیم جمهوری اسالمی به کرشمه بازی 
می پردازند که با زیرپا گذاشتن منافع توده 
آشکار  را  خود  مزور  ی  چهره  مردم  های 
تاریخی  رذالت  این  دادن  نشان  سازند.  می 
دیدگاههای  به  آغشته  نیروهای  از  برخاسته 
ب��ورژوائ��ی و بعضا  ب��ورژوائ��ی و  خ��رده 
درکسوت سوسیال دموکراسی  و مشخص تر 
دعوت از روشن فکران در گرویدن خدمت 
به طبقات حاکم، و افشای این مواضع اهمیت 

ویژه ای هم اکنون یافته است که نشان دهنده 
ی تقسیم روشنفکران به سه گروه مبارز با 
با  وابسته  لیس  کاسه  گروه  سیاسی،  قدرت 

حاکمان  و گروه بی تفاوت می باشد.
نقش روشنفکران درایران

اگر به اندک نظرات پیشرفته ی باقی مانده 
از  برخی  اقشار،  این  از  دور  های  ازس��ده 
ابوریحان  رازی،  )ذکریای  علوم  دانشمندان 
نظرات  و...(،  نیشابوری  خیام  بیرونی، 
اجتماعی )از شاعران به نام سعدی و حافظ 
)ازمولوی  اولیه  دیالکتیکی  دید  و  و..(. 
توجه  خروار  نمونه  مشت  عنوان  به  و...( 
اندک  این  از  که قشری  دید  توان  کنیم، می 
سلطانها  و  امیران  خدمت  به  روشنفکران، 
جهانی  ایجاد  در  دیگر  برخی  و  درآمدند 
درتغییر  را  تالشهای خود  و  ها  بهتراندیشه 
اوضاع ضدبشری موجود آن زمانها عرضه 
کردند، و چراغ مبارزه علیه حاکمان سفاک 
استثمارگر و ستمگر را با شیوه های متفاوت 

روشن نگهداشتند :
از رباعیات خیام:

آنان که به کار عقل در می کوشند
 بیهوده بود که گاو نر می دوشند

آن به که لباس ابلهی در پوشند 
 کامروز به عقل َتره می نفروشند

قومی متفکرند اندر ره  دین 
 قومی بگمان فتاده در راه  یقین

ناگاه منادئی درآید ز کمین 
کای بی خبران راه نه آنست و نه این

دوری که درآن آمدن و رفتن ماست 
 آن را نه بدایت نه نهایت پیداست

کس می نزند دمی دراین معنا راست 
کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاست

تا دست به اتفاق برهم نزنیم 
 پائی زنشاط بر سرغم نزنیم

از سعدی:
تو کز محنت دیگران بی غمی 

نشاید که نامت نهند آدمی
عبادت بجز خدمت خلق نیست 

 به تسبیح و سجاده و دلق نیست
نماند ستمکار بد روزگار 

 بماند برو لعنت پایدار 
از حافظ:

همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشیدآخر
نهان کی ماند آن رازی کزوسازند محفلها

بیدارشو ای دیده که ایمن نتوان بود 
زین سیل دمادم که دراین منزل خواب است

مجو درستی عهد ازجهان سست نهاد 
که این عجوزه عروس هزار داماد است

حدیث مدعیان و خیال همکاران 
 همان حکایِت زر دوزد بوریا بافست

نه من ز بی عملی درجهان ملولم و بس

ماللت علما هم ز علم بی عمل است . 
درکارخانه ای که ره علم و عقل نیست 

وهم ضعیف رای فضولی چرا کند
بر آستان جانان گر سر توان نهادن

گلبانگ سربلندی برآسمان توان زد
ز انقالب زمانه عجب مدار که چرخ 

ازاین فسانه هزاران هزار دارد یاد
از مولوی:

درطبابت کنیزکی:
عشقهائی کز پی رنگی بود  

عشق نبود عاقبت ننگی بود
این جهان کوه است و فعل ما ندا

سوی ما آید نداها را صدا
عشق زنده در روان و در بصر

هردمی باشد ز غنچه تازه تر
عاشقان جام فرح آنگه کشند

که بدست خویش خوبانشان کشند
درجنگ امرا با یکدیگر:

هریکی را تیغ و طوماری بدست
درهم افتادند چون پیالن مست

همنشین اهل معنی باش تا
هم عطا یابی و هم باشی فتی

جان بی معنی دراین تن بی خالف
هست همچون تیغ چوبین در غالف

تیغ چوبین را مبر در کارزار
بنگر اول تا نگردد کار  زار

صحبت صالح تو را صالح کند
صحبت طالح تو را طالح کند 

*****
قرون  از  روشنفکرانی  افکار  مختصر  این 
وسطا برای آن بازگو شد تا روشنگری در 
به کارگیری عقل و موضع و عمل درست 
مبارزه  و  ستمکاران  و  ظالمان  برابر  در 
بهتر  دنیائی  بوجودآمدن  ب��رای  آن��ان  علیه 
برای اکثریت مردمی بود که گرفتار ظلم و 
نیز راه دیگری نیست،  جور بودند. امروز 
جزافتادن به دریوزه گی وتباهی در خدمت 
به ثروتمندان و صاحبان سرمایه که جهان را 
بیش از پیش علیرغم رشد عظیم علوم و فقر 
عظیم توده های مردم جهان و مشخص شدن 
این که بخش اساسی تولیدات مادی و معنوی 
صورت  کشان  زحمت  و  کارگران  توسط 
گرفته و می گیرد، حاکمان کنونی جهان با 
تکیه به نظام بربریت، حارصانه بخش عظیم 
و  دست  کار  نیروهای  حاصل  تولیدات  این 

فکر را به خود اختصاص داده اند. 
لقمه ی پرتاب شده توسط  بهره مندشدن از 
شما  خدمتگزاریتان،  این  خاطر  به  حاکمان 
جهانی  درخدمت  پیشرو  روشنفکری  از  را 
به  خ��ودت��ان  فکر  ارزان  ف��روش  به  بهتر 
در  ارتجاعی  تر  و ضدانسانی  بدتر  جهانی 

هستید  شاهد  که  کشانند  می  ضاللت 

تسلیم طلبان به امپریالیست ها و مرتجعین را افشا کنیم
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حدی  چه  تا  اسالمی  جمهوری  رژیم 
بوده  داری  سرمایه  نظام  خدمتگزار 
تحصیلی  عالی  مدارج  التحصیالن  فارغ  و 
دانشگاهی را به اردوی عظیم بیکاران رانده 
است. لذا، با آموختن از آن بخش از عناصر 
پیشرو روشنفکر درگذشته سر به آستانه ی 
درب حاکمان استثمارگر و ستمگر نسائیدند، 
شما نیزبه خیل عظیم کارگر و زحمت کش 
هزار  دهها  اخیر  ی  سده  در  که  بپیوندید 
گرفتند  را  موضع  ای��ن  مبارز  روشنفکر 
را  بشری  ضد  حاکمان  با  مبارزه  چراغ  و 

روشنتر نگه داشتند.
مبارزاتی  گذشته  ای��ن  نگهداشتن  زن��ده 
عظیم  اردوی  به  پیوستن  با  روشنفکران 
اهمیت ویژه  کارگر و زحمت کش، امروز 
روشنفکران  که  خصوص  به  دارد،  ای 
را  مردم  های  ازتوده  ای  قشرقابل مالحظه 
- بجز خودفروشان - تشکیل می دهند. زیرا 
حاکمان  جنایات  که  داریم  قرار  درشرایطی 
استثمارگر و ستمگربه قدری اینان را منفور 
دنبال  به  در  درب��ه  که  ساخته   منزوی  و 
یارگیری از شما و حتا از کارگران، با توسل 
می  آنها  درمیان  رفرمیسم  انداختن  جا  به 
گردند تا عالوه بر نیروهای سرکوبگر خادم 
شوند! خویش  حاکمیت  حفظ  به  قادر  خود 
روشنفکرانی که امروز متوسل به کمک و 
یاری گرفتن ازامپریالیستها و یا حاکمان می 
وماتریالیستهای  آلیستها  ایده  مثابه  به  شوند، 
امپریالیستها  رسانی  کمک  انتظار  مکانیکی 
جهت رویای "تحقق کسب حق ملل درتعیین 
دریافت  طمع  یا  دارند،  خویش"  سرنوشت 
معروف  قول  به  که  اسالمی  ازنظام  خیری 
ای  لقمه  شیخان  درسفره  حتا  کسی  هیچ 
سال  ازص��د  بیش  در  اوال  اس��ت!  نخورده 
حاکمیت امپریالیستها حتا در تعدادی از این 
حق  گرفتن  هنوز  داری  سرمایه  کشورهای 
در  است.  نیافته  تحقق  کشورها  دراین  ملل 
حالی که تنها با کسب قدرت توسط کارگران، 
برادری کارگران ملل مختلف در یک کشور 
و احترام متقابل به یک دیگر در جامعه ی 
داری  سرمایه  درکشورهای  و  سوسیالیستی 

بالدرنگ تحقق یافت. 
نتیجه  ک��ه  هستیم  آن  شاهد  همه  اک��ن��ون 
فداکاریهای  با  درعراق  کرد  مبارزات خلق 
بی شمار آنان، حاصلش به میلیاردر سازی 
بارزانیها  نظیر  عشایر  سران  های  دنبالچه 
آمریکا،  امپریالیسم  درکنار  که  شده  تمام 
و  اسرائیل  صهیونیستی  متجاوز  دول��ت 
است  ایستاده  ای��ران  و  ترکیه  حکومتهای 
ُکرد  کشان  زحمت  و  کارگران  ی  سینه  و 
معترض درزیر سلطه ی دولت جدید ُکردی 
به  و  گیرد  می  پاسخ  گلوله  با  ع��راق  در 

تمامی در فقر و فاقه و بدون بهره مندی از 
نیروهای  اند؟!  مانده  باقی  رهائی  و  آزادی 
جمهوری  به  یا  امپریالیسم  به  دلبسته  چپ 
ناپذیری  اصالح  اپورتونیستهای  اسالمی، 
بخش  درمقابل حرکت رهائی  که  باشند  می 
کارگران و توده های مردم قرار گرفته اند.
مجاهد  نام  به  که  دیگری  سیاسی  نیروی 
درابتدا با دیدگاه خرده بورژوائی علیه نظام 
از  پس  بوجودآمد،  امپریالیسم  و  سلطنتی 
انقالب 1357 وغصب قدرت سیاسی توسط 
دارو دسته ی آخوندی و سهیم نکردن اینان 
سرسائیدن  با  دولتی،  قدرت  در  شرکت  به 
امیران عربستان  امپریالیستها،  آستانه ی  به 
سعودی و غیره، با دیدگاههای ماکیاولیستی 
درکسب  مبارز  روشنفکران  به  خیانت  به 
قدرت، با سیاست مافیائی مشغول خیانت به 
زحمت  و  کارگر  عظیم  های  توده  خواست 

کش می باشند.
به  متوسل  امروز  که  دیگری  روشنفکران 
سرمایه  رژیم  به  نسبت  واهی  خیال  ایجاد 
می  اسالمی  ایدئولوژی  بر  متکی  داری 
شوند، خونسردانه فراموش می کنند که در 
نزدیک به 40 سال اخیر حاکمیت این نظام، 
جویهای خون مبارزان مردمی به راه انداخته 
اسالمیستی   – فاشیستی  دیکتاتوری  و  شد 
بزرگترین صدمات ضدانسانی را با قساوت 
قرون وسطائی به اجرا درآورده است. کدام 
آزادی تشکل یابی کارگری را حتا درسطح 
سندیکائی پذیرفته اند و یا با چه انگیزه ای 
و  کارگران  کار  ثمره  وغ��ارت  چپاول  جز 
زحمت کشان را سه برابر یا بیشتر زیر خط 
دزدی  فساد  که  درحالی  اند؟  فقرنگهداشته 
میلیارد میلیاردی از سر و کولشان باال می 
رود. آیا می توان انتظار داشت که در برابر 
مقاومت در توطئه های "رژیم چنج" آمریکا 
به  حاکمان  را  مردم  شده  پامال  حقوق  این 
رسمیت بشناسند و درب زندانهای ضدبشری 
و  روشنفکران  زن��ان،  کارگران،  از  مملو 
مشغول  شما  بازکنند؟  را  سیاسی  نیروهای 
گول زدن توده های مردم در برابر سازش با 
رژیمی هستید که عاری از هرگونه احترام به 
حقوق انسانها می باشد؟ بنیاد فکری تخیلی  و 
مکانیستی شما نتیجه ای جز خدمت به تداوم 

حاکمیت نظام سرمایه داری نمی باشد!!
کارگران آگاه و کمونیست، به این تالشهای 
به  ای��ران  سیاسی  نیروهای  ی  مذبوحانه 
امپریالیستها و جمهوری اسالمی جواب رد 
کارگران،  اتحاد  خواستار  مقابل  در  و  داده 
گان،  نشسته  باز  پرستاران،  معلمان،  زنان، 
و  هنرمندان  آموزان،  دانش  و  دانش جویان 
و  مترقی  نگاران  روزنامه  و  گان  نویسنده 
نیروهای  در جبهه وسیع  را  تحت ستم  ملل 

کار و زحمت فرا می خوانند تا درصورت 
کمونیست  حزب  کننده  رهبری  ستاد  ایجاد 
فراهم  در صورت  و  جبهه  این  هدایت  در 
و  کارگری  قیامهای  مناسب،  شرایط  شدن 
توده ای را سازمان داد تا نظام سوسیالیستی 
و  ازفساد  رها  ستم،  و  استثمار  از  ف��ارغ 
ب���ازار ضدبشری  رش��وه خ���واری، ط��رد 
به  نکبت  دادن  پایان  بدن،  فروش اعضای 
کمبود  ه��زاران  و  خوابی،  کارتن  و  گور 
دی��گ��ردرای��ران زرخ��ی��ز ف��راه��م آورن���د.
اگر به نمونه های زیر به مثابه مشتی از کوه 
تجاوزات به حقوق مردم توسط حاکمان نگاه 
کنیم؛ اگر اندک شرمی در میان این نیروهای 
اسالمی  جمهوری  یا  و  آمریکا  به  وابسته 
موجود باشد؛ تنها رهائی آنها از ادامه دادن 
های  توده  خواستهای  به  نسبت  خیانت  به 
مردم، دست از خودخواهی گروهی یا فردی 
اخیرا  که  سیاستهائی  از  نقد  با  و  برداشته 
اردوی عظیم کار و  به  پیوستن  اند،  گرفته 
لجنهای  تا  کنید  اعالم  سربلندانه  را  زحمت 
این  کمک  به  را  ارتجاعی  عملی  و  فکری 
اردوی انقالب بتوانند پاک کنند. توجه کنید 
جمهوری  رژیم  ازضدیت  را  هائی  نمونه 
و  کشان  زحمت  و  ک��ارگ��ران  با  اسالمی 
سیاسی  نیروهای  ارتجاعی  موضعگیریهای 
بازگو  ارتجاعیون  سیاسی  بازار  در  گمراه 

می کنیم:    
به نوشته کانال تلگرامی اردوی کار ، شنبه 

هفتم مرداد 1396 آمده است : 
 2300 ح��دود  با  تپه  هفت  نیشکر  شرکت 
کارگر و کارمند و جمعیتی حدود 25000 
کارگران،  ه��ای  خ��ان��واده  احتساب  با  نفر 
زمینهای  هکتار  هزار   24 حدود  همچنین 
بزرگ  از  یکی  عنوان  به  مرغوب  بسیار 
ترین کارخانه های صنعتی استان خوزستان، 
خصوصی  عنوان  تحت   94 س��ال  اواخ��ر 
سازی به دو شرکت پوششی زئوس و آریاک 
به  ساله   32 و   28 جوان  پیمانکار  دو  به 
صورت 5 درصد نقد و بقیه اقساط 8 ساله 
تومان،  میلیارد   6 پرداخت  پیش  ادعای  با 
زیر ده درصد قیمت واقعی واگذار شد. ..اما 
دریافتی  موثق  اطالعات  براساس  اکنون 
روشن شده است که شرکت کشت وصنعت 
هفت تپه به طور صوری به عنوان رانت به 
ایادی »اقتصاد با تفنگ« داده شده است. این 
ادعا که سهام شرکت نیشکر خریداری شده 
کامال دروغ و بی اساس است. مالکان در 
واقع کارگزاران »اقتصاد با تفنگ« هستند. 
از اواخر سال 1394 که مالکیت نیشکرهفت 
تپه به نمایندگان »اقتصاد با تفنگ« رسیده، 
جنبه  هم  کارگران  با  امنیتی  برخوردهای 

اقدام  آنها  است.  کرده  پیدا  ساختاری 
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برای  دیجیتال  های  دوربین  نصب  به 
پهباد  از  استفاده  و  کارگران  کنترل 
اتحاد کارگران  برای درهم شکستن  کردند. 
و به جان هم انداختن شان راه سوء استفاده 
از فقر شدید و بیکاری جوانان منطقه را در 
پیش گرفتند. به تدریج کار به جایی رسید که 
در برابر اعتراض صنفی اقدام به تیراندازی 
می کنند و حاال به حمله شبانه و بازداشت 

وسیع گروهی کارگران رو آورده اند .
دست وپنجه نرم کردن کارگران مقنی 

با مرگ
زمین هاي تهران به جان جوان هاي افغان ها 

بدهكار است…
ما مي میریم! آره زیاد مي میریم روزي هزار 
بار. هر بار كه قرقره دستگاه باالبر باالي 
باال  را  خاك  از  پر  سطل  و  مي چرخد  چاه 
مي آورد. هر بار كه قرقره باالبر مي چرخد و 
ما را داخل چاه مي برد. هر بار كه با ضربه 
بیل، خاك هاي شل دیواره چاه مي ریزد. هر 
بار كه داخل چاه هوا براي نفس كشیدن كم 
مي آید. هربار كه زبانه بیل مان لوله گاز داخل 
خاك را بشكافد…ما مي میریم! مي داني چرا؟ 
چون جان مان ارزش ندارد. این چاه هایي كه 
هر روز مي كنیم و روزي هزاربار جان مان 
را مي گیرد و برمي گرداند؛ چاه سرنوشت مان 
است. سیاهي بخت مان را میان همین چاه ها 
نمي شود  حاضر  كارگري  هیچ  ریخته اند. 
تهران  نصف  كه  اینها  كند.  كار  چاه  میان 
همه  بگذارند  فاضالب  لوله  تا  كنده اند  را 
افغان اند. دراین چند سال بارها با چشم هاي 
خودم مرگ رفیق هایم را دیده ام. چاه مي ریزد 
آوار مي شود روي شان.  تل  و دو متر خاك 
چند درصد فارغ التحصیالن جذب بازار کار 

می شوند؟
در  است:  معتقد  کار  بازار  کارشناس  یک 
فارغ  کار  جویندگان  درصد   58 که  حالی 
التحصیل دانشگاهی هستند تنها امکان جذب 
20 درصد از آنها وجود دارد. او تاکید دارد 
جوینده  و  کار  انطباق  روندی  چنین  با  که 
که  مشاغلی  وجود  با  و  نمی افتد  اتفاق  کار 
فارغ  سال  سالهای  تا  ندارد،  کار  متقاضی 

التحصیل بیکار خواهیم داشت.
در  ایسنا،  با  گفت وگو  در  لبافی  اکبر  علی 
شغلی  فرصتهای  بودن  خالی  علل  ارزیابی 
ف��ارغ  و  ک��ارج��وی��ان  تمایل  ع��دم  و  زی��اد 
گفت:مشکل  مشاغل،  برخی  به  التحصیالن 
اساسی در این زمینه ماهیت مشاغلی است 
نیازهایی  نوع  و  دارد  وجود  کشور  در  که 
می کنند.  پیدا  شغل  به  نسبت  افراد  که  است 
فارغ  ک��ار  جویندگان  درص��د   58 ام��روز 
طور  به  ولی  هستند  دانشگاهی  التحصیل 
می توانیم  را  آنها  درصد   20 تنها  میانگین 

جذب کنیم.
***

اسماعیل عبدی و محسن عمرانی 
آزاد باید گردند!

اذیت و آزار و سرکوب معلمان نه تنها متوقف 
نگردیده است بلکه به یکی از شاخص های 
جنایتکارانه  سراسر  کارنامه  در  برجسته 

جمهوری اسالمی تبدیل شده است.
در روز پنجشنبه 27 ژوئیه 2017، اسماعیل 
حکومتی  مامورین  توسط  دیگر  بار  عبدی 
بدون اطالع قبلی بازداشت و به زندان اوین 
منتقل شد. این در حالیست که او همچنان از 
عوارض ناشی از دو سال حبس ظالمانه و 
اعتصاب غذای اخیر خود که 83 روز به طول 
انجامید رنج می برد و نیاز به مداوا دارد.
وثیقه  حالیکه  در  عبدی  مجدد  ب��ازداش��ت 
برای آزادی موقت او گذاشته شده بود، خشم 
سطح  در  و  ای��ران  در  کارگران  و  معلمان 
کانونهای  است.  انگیخته  بر  را  المللی  بین 
شرکت  کارگران  سندیکای  معلمان،  صنفی 
واحد، اتحادیه آزاد کارگران و دیگر تشکل 
های مستقل در داخل کشور بازداشت مجدد 
اند.  کرده  شدیدا محکوم  را  عبدی  اسماعیل 
جهانی  فدراسیون  نیز  المللی  بین  سطح  در 
بین  آموزشی، "آموزش  معلمان و کارگران 
ژوئیه   28 تاریخ  به  ای  بیانیه  در  الملل"، 
اعالم کرده است که دستگیری مجدد عبدی 
دقیقا دو سال پس از زندانی شدن او به دلیل 
فعالیتهای صنفی اش در کسب حقوق معلمان 
و جلوگیری از شرکت او در کنگره جهانی 
می  ص��ورت  کانادا  در  الملل  بین  آم��وزش 
که  دهد  می  ادامه  الملل  بین  آموزش  گیرد. 
بازداشت  دنبال  به  عبدی،  اخیر  دستگیری 
اخیر،  روزه���ای  در  تپه  هفت  ک��ارگ��ران 
سرکوب  از  دیگری  جدید  دور  نشاندهنده 

فعالین کارگری و صنفی در ایران است.
از  بویی  آشکار است که جمهوری اسالمی 
نبرده  انسانی  و  کارگری  حقوق  به  احترام 
گسترش  و  تداوم  اما  برد.  نخواهد  و  است 
اعتراضات کارگری و فرهنگی در ایران و 
بین  سطح  در  کارگری  های  تشکل  حمایت 
المللی می تواند این رژیم سرکوب گر را به 
مطالبات  به  تا  کند  مجبورش  و  براند  عقب 
کارگران، معلمان و دیگر زحمتکشان ایران 
امکان  که  است  بستری  چنین  در  دهد.  تن 
آزادی کارگران و معلمین زندانی نیز تامین 
معلمین  و  کارگران  ینک  ا  هم  ش��ود.  می 
بسیاری یا در بازداشت هستند و یا به بهانه 
پیگرد قضایی  های گوناگون و واهی تحت 
بسر می برند. سرکوب اعتراضات روزهای 
اخیر کارگران نیشکر هفت تپه و بازداشت 
حدود 20 نفر از کارگران، تازه ترین گواه 

است.  رژیم  این  گرانه  سرکوب  ماهیت  از 
شده  آزاد  قید ضمانت  به  کارگران  چه  اگر 
اند، اما اذیت و آزار و تعقیب قضایی آنان 

متوقف نشده است.
استقبال مریم رجوی از اعمال 

تحریم های جدید علیه ایران
رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران از اعمال 
تحریم های جدید آمریکا علیه ایران استقبال کرد.
به گزارش اسپوتنیک به نقل از سایت باشگاه 
خبرنگاران جوان ، مریم رجوی از اعمال 
تحریم های جدید آمریکا علیه برخی افراد و 
شد  مدعی  و  کرد  استقبال  ایرانی  نهادهای 
از آنجا که ایران، حامی تروریسم و افراط 
های  موشک  ساخت  برای  و  است  گرایی 
بالستیک تالش می کند گزینه اعمال تحریم 

علیه این کشور انتخاب درستی است.
مریم رجوی در ادامه مدعی شد، اعمال تحریم 
است  با کشوری  مقابله  در  گامی ضروری 
که عامل بسیاری از جنگ ها و بحران های 
منطقه است و این حرکت ترامپ زمانی شکل 
کامل به خود می گیرد که نام سپاه پاسداران 
تروریسم  فهرست  در  نیز  اسالمی  انقالب 
شود. ران��ده  بیرون  منطقه  از  و  شود  ثبت 
نیست  این  از  بردار  دست  هنوز  خانم  )این 
که تحریمهای امپریالیستی مستقیما به تشدید 
فقر و فالکت توده های مردم می انجامد ولی 
سازمان وی با بزرگترین و عقب مانده ترین 
معامله  به  امارتی،  و  امپریالیستی  نظامهای 
گر مفلوکی دست یازیده است و مسئله اش 
نه آزادی توده های مردم بلکه درخدمت به 

قدرت طلبی خودشان است- ن(

نامه ی گروهی 35 نفراز فعاالن چپ 
ایران در باره ی سیاست های مداخله 

جویانه آمریکا در ایران
به نقل ازاخبار روز:

-www.akhbarrooz.com 
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هموطنان آزاده، مردم مترقی جهان!
از  اخیر  روزهای  در  متحده  ایاالت  دولت 
برای  آمادگیش  از  زبان وزیر خارجه خود 
اسالمی  جمهوری  آمیز  مسالمت  سرنگونی 
خبرداده است. ... به گمان ما پیشبرد سیاست 
ملت،  حقوق  تقلیل  و  کنونی  نولیبرالی  های 
مصرحه در قانون اساسی، بخشی از زمینه 
های یاد شده را تشکیل می دهد. از این رو 
باید  آمریکا  تهدیدات  از خطر  کاستن  برای 
بیشتری  هرچه  های  حمایت  ملی  سطح  در 
رفاه  وسطح  گیرد  ملی صورت  اقتصاد  از 
و  زحمتکشان  منافع  و  یابد  ارتقاء  عمومی 
طبقات میانه تامین گردد و حقوق و آزادی 

های مردم تضمین شود و با فساد لجام 
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آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی

گسیخته موجود مبارزه گردد. در سطح 
ای  عاقالنه  دیپلماسی  نیز  المللی  بین 
تعهدات  و  ها  میثاق  به  التزام  و  اتخاذ شود 
و  دهند  نشان  را  خود  المللی  بین  اخالق  و 
شوند.  داده  تشخیص  دشمنان  از  دوستان 
برای مقابله با توطئه های امپریالیسم آمریکا 
و متحدانش به مردم خود و مردم جهان تکیه 
برخوردار  آنان  نیروی  و  قدرت  واز  کنیم 

شویم. 
 )تحویل دادن این نوع بایدها و نبایدها  در 
حمایت از اقتصاد ملی وسطح رفاه عمومی 
داری  سرمایه  اوباشان  توسط  یافتن  ارتقاء 
جزاز  ندارد  وجود  عینی  و  مادی  پایه  هیچ 
آشام  با رژیم خون  یک سو سازش طبقاتی 
و از سوی دیگر کشاندن توده های محروم 
به زیر سلطه ی حاکمان و از جمله تبدیل به 
گوشت دم توپ شدن فرزندان اینان درخدمت 
نظام سرمایه داری حاکم و چهره ی مسالمت 
کردن  تبلیغ  چنج  رژیم  در  امپریالیسم  آمیز 
درج��اده  شما  و  ن��دارد  عقالنی  مفهوم  هیچ 
حال  در  مردم  های  توده  منافع  به  خیانت 

لگداندازی به اینان می باشید. ن.(
بیانیه کنشگران حوزه های مختلف 

بر ضد "طرح کارورزی" 
همراه با صدها امضاء

این  دانشجویان  و  کارگران  اجتماعی  حیات 
دیگر  و  پرستاران  معلمان،  همچون  کشور 
جدید  م��وج  واس��ط��ه  ب��ه  زحمتکش  اق��ش��ار 
سرمایه  زودب��ازده  محور  روند  سیاستهای 

ساالر، مورد هجوم قرارگرفته است.
سکوت دربرابر چنین حمالتی تحت عنوان 
"دامن نزدن به کشمکشهای طبقاتی"، "سوء 
به  حمله  ب��رای  جناحی   – سیاسی  استفاده 
چیزی  عدالت"  بر  آزادی  "اولویت  دولت"، 
اکثریت  زندگی  بر  بستن  چشم  جز  نیست 
کسانی که آفرینندگان واقعی ثروت و مولدان 

حقیقی جامعه اند.
مقایسه  و  درست  ارزیابی  این  برابر  )در 
مختلف  جریانان  از  نفر   35 بیانیه  با  این 
نظری و عملی، و بخصوص افرادی نظیر 
دو  هر  امضای  به  که  دانا  رئیس  فریبرز 
بیانیه پرداخته اند، نشانه هم به نعل و هم به 
نمونه روشنفکران  و  بوده  میخ زدن چکش 
مبارز علیه حاکمیت قرون وسطائی کنونی 
ایران نبوده و بقیه روشنفکران را به  خط 
می  نشستن  صندلی  دو  بین  اپورتونیستی 

کشانند(
ک.ابراهیم
1396/5/9 – 2017/7/ 31 

زنده باد انقالب 
زنده باد مبارزه انقالبی

رضا شهابی عضو سندیکای اتوبوسی مجددا 
زندانی شد . رژیم جمهوری اسالمی با دور 
بخاطر  ها  تحصن  و  اعتصابات  از  دیگری 
دستمزدها ، بستن کارخانه ها ی کوچک و 
بزرگ ، دزدی های  بزرگ و بیکار سازی 
روبرو است . جواب رژیم جمهوری اسالمی 
مزدبگیران  و  کارگران  حقوقی  بی  این  به 
بوده  سرکوب  هم  ب��از  و  سرکوب  جامعه 
از  دزدی  با  اسالمی  جمهوری  رژیم  است. 
اموال عمومی و باز گذاشتن دست بنگاههای 
اقتصادی ، کارگاهها و کارخانه ها و مراکز 
کار و تولید برای فشار بیشتر به نیروی کار 
و  کثیف  های  ب��ازی  ب��ورس  و  سو  یک  از 
توطئه در جهت خالی کردن جیب مزدبگیران 
از طریق بازی با سهام و ارزهای بین المللی 
از  وسیعی  های  ت��وده  ی��ورو.  و  دالر  مثل 
را  جامعه  تحتانی  طبقات  کال  و  کارگران 
بیشتر رانده است. رشوه  فاقه  و  فقر  بسوی 
خواری ، رانت خواری به یک روال عادی 

در کارهای دولتی تبدیل شده است. 
و  اعتصاب  دهها  با  ما  گذشته  ماه  چند  در 
به  دول��ت حتی  ای��م،  ب��وده  تحصن روب��رو 
نیر  بازنشسته  بگیران  حقوق  و  کارمندان 
رحمی نکرده است. و با منجمد کردن اضافه 
حقوق و مزایا برای آنان تامین زندگی کسانی 
که با سالها کار پر مشقت و سخت به سالهای 
کهولت پا گذشته اند دچار مشکالت جدی کرده 
است و آنها را به خط زیر فقر رانده است.
اهواز  فوالد  کارگران  راهپیمائی  و  تحصن 
، نیشکر هفت تپه ،هپکو اراک ، پتروشیمی 
تهران  های  اتوبوس  رانندگان  اعتصاب  و 
این مبارزه  .......نمونه های کوچکی از  و 
های  خواست  ترین  اولیه  به  رسیدن  برای 
حقوق  موقع  به  پرداخت  جمله  از  کارگری 
و مزایا ، عدم اخراج کارگران ، عدم بیکار 
سازی ، جوابگویی مسئولین به عدم رعایت 
 ، کار  محیط  امنیت  تامین   ،" کار  قوانین   "
اعتراض به تغییر قانون کار بر ضد منافع 
سرمایه  علیه  که  میباشد  و.....  کارگران 

داران در جریان است.
جنبش کارگری در طی این مدت نشان داده 
خود  محدود  و  صنفی  شرایط  از  که  است 
به  را  خود  همبستگی  و  است  شده  خ��ارج 
صورت طبقاتی و در همراهی با بخش های 
مبارزاتی  سخت  شرایط  در  کارگری  دیگر 
است.  داده  نشان  مشترک  های  خواست  و 
اقتصادی  مسئله  از  مبارزاتی  حتی درسطح 
به برخورد به قانون کار که قدم های اولیه 
در برخورد به کل سیستم جلو رفته است و 

می  آن  فعال  پای  یک  و  دخالتگر  را  خود 
داند. مجموع این رویدادها و مسائل سرمایه 
داری را به خشمی جنون آمیز کشانده است. 
رشد  جلوی  اس��ت  نتوانسته  ها  سرکوب 
جنبش کارگری را به صورت کیفی بگیرد. 
های  راه  ناپذیر  کارگری خستگی  فعالین  و 
این  آینده  برای  و  پیمایند  می  را  ناروشن 
جنبش راه گشائی می کنند ، شاهرخ زمانی 
کارگری  فعالین  چنین  های  نمونه  از  یکی 
اما  نیاورد.  را  او  تحمل  تاب  رژیم  که  بود 
با هر برآمد و دستاورد جنبش کارگری در 
زمینه عملی و فکری فشار رژیم برای در 
هم شکستن آن بیشتر و بیشتر می شود. رژیم 
نه  اجتماعی  بزرگ  چالش  این  در  اسالمی 
قضائی  های  حکم  به  نه  و  خود  قوانین  به 
ناعادالنه در بیدادگاههای خود پایبندی نشان 
می دهد. آخرین نمونه آن رضا شهابی است 
که بدون هیچ دلیلی مجددا به زندان فرستاده 
شده و یک سال هم به زندانش اضافه شده 
هیئت  عضو  که  مبارز  کارگر  این  اس��ت. 
مدیره سندیکای رانندگان اتوبوسرانی تهران 
بارها به زندان فرستاده شده  و حومه است 
است و چندین بار در اعتراض به بی حقوقی 
و  خود  علیه  گسیخته  افسار  عدالتی  بی  و 

دوستانش دست به اعتصاب غذا زده است.
از  هفته  دومین  در  اینک  شهابی  رض��ا   
اعتصاب خود در زندان جمهوری اسالمی و 
در شرایط بد جسمی بسر می برد. جمهوری 
برای زهر چشم گرفتن از جنبش کارگری و 
فعالین آن هر روز با بهانه های مختلف فشار 
های مختلف از اخراج تا زندان و بیکاری و 
ممنوعیت های اجتماعی را به این مبارزان 
تحمیل می کند، اما با هر فشار به فعالین این 
جنبش اراده آنان برای مبارزه علیه سرمایه 
داری و رژیم جمهوری اسالمی راسخ تر می 
شود .نباید اجازه داد که رژیم سرمایه داری 
زندانیان  بویژه  و  زندانیان  ایران  اسالمی 
نگاه  حقوقی  بی  در  را  کارگری  و  سیاسی 
نباشد   جوابگو  هم  نیروی  هیچ  به  و  داشته 
و  خارج  و  داخل  کارگری  فعالین  وظیفه   ،
نیروهای مترقی چپ و کمونیست است که 
به  را  شهابی  رضا  آزادی  خود  مبارزه  با 
و  منشی  قلدر  جلوی  و  کنند  تحمیل  رژی��م 
با  که  ای  وظیفه  بایستند.  آنها  سرکوبگری 
حضور پرقدرت جنبش کارگری در صحنه 
مبارزات اجتماعی راه آسان تری را خواهد 

پیمود. 
راهی که با ایجاد تشکالت مستقل کارگری 
محیط  در  مخفی  و  علنی  های  صورت  به 
تا  ادامه راه  پیگیری و   ، تولید  های کار و 
انقالب  گرفتن  بدست  و  رژی��م  سرنگونی 

خواهد  شتابی  پرولتاریائی  اجتماعی 
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گرفت که سرمایه داری نه تنها در ایران 
شبح  بازهم  جهان  سرتاسر  در  بلکه 
کمونیسم را بر باالی سر خود در پرواز ببیند.

ع.غ.

باز نویسی دست خط رفیق 
زنده یاد شاهرخ زمانی

به مناسبت دومین یادبود سالگرد 
جان باختن وی و آموزش از این 
معلم گرانقدر کارگران و انتشار آن

)ارائه شده توسط  تیکا کالکی این دست خط 
شاهرخ از زندان(

درباب اهمیت سوسیالیسم علمی و 
مارکسیسم طبقه کارگر:

جریانات ضد سرمایه داری پیش از مارکس 
در شرایط آشتی ناپذیر طبقاتی نیروهایی از 
طبقه کارگر و جنبشهای کارگری شروع به 

توضیح کردند:
درسال  چارتیست  جنبش  از  ابراین  جیمز 
ستمگران،  جا  همه  "در  نوشت:   1832
سودجویان هستند و دولت نگهبان آنهاست و 

کارگران ستمدیدگان هستند".
رابرت اشتاین می گوید: وی پانزده سال پیش 
نوشته  کمونیست  حزب  مانیفست  که  آن  از 
شود، تئوری آشتی ناپذیری طبقاتی و مبارزه 

طبقاتی را ارائه داده است". 
لندن)مجمع  در  آل��م��ان  مهاجر  ک��ارگ��ران 
تبعیدیهای 1834-1846 و فدراسیون عادلها 
از  یکی  دادند.  تشکیل  را   )1839  -1836
که  ویتلینگ  ویلهلم  اخیر  سازمان  رهبران 
 -1838 کتاب  دو  در  ب��ود  ماهری  خیاط 

1842 طرح یک نظام کمونیستی را داد؛ 
مهمترین سوسیالیستهای تخیلی عبارت بودند 
از رابرت اوئن 1771-1858 در بریتانیای 
و   1825  -1760 سیمون  سن  کلود  کبیر، 
گام  اتین  و   1837  -1772 فوریه  ش��ارل 
1788- 1856 در فرانسه بودند و هم چنین 
طی دهه ها پیش از بین الملل اول 1864-
آن  از  انحرافی  مهم  جریان  چندین   1876
یونیونیسم محض و خالص،  "ترید-   جمله: 
بالنکیسم، پرودونیسم، السالیسم و باکونینیسم 
پدیدارشدند که مارکسیسم در مبارزه با آنان 

قوام گرفته و مستحکم شد. 
مارکس  ک��ارل  علمی:  سوسیالیسم  تولد 

متولد 5 مه 1818 تی تر راینیش پروس و 
سپتامبر 1820  متولد 28  انگلس  فردریک 
فکری  مبارزه  یک  درمتن  پروس  بادن  در 
و علمی وعملی با عالیترین نمایندگان علمی 
فویرباخ  )هگل،  آلمان  فلسفه  یعنی  عصر 
و  سیمون  سن   ( فرانسه  سوسیالیسم  و...( 
شارل فوریه( و اقتصاد انگلیس )آدام اسمیت 
به  علمی  کمونیسم  را  ریکاردو(  دیوید  و 
طبیعت،  توضیح  انقالبی  تئوری  عنوان 
جهان  انقالبی  تغییر  درجهت  تفکر  جامعه، 
 1845 ژانویه  در  مارکس  بوجودآوردند: 
به بروکسل رفت  از فرانسه  از اخراج  پس 
دمکراتیک  مجمع  انقالبی  سازمانهای  در 
فعالیت  شدیدا  کارگران  عمومی  انجمن  و 
سیاسی کرد و در فوریه 1846 وی به همراه 
درجهت  را  مکاتبه  کمونیستی  کمیته  انگلس 
و  دادند  سازمان  کمونیستی  انقالبی  فعالیت 
عادلها"  فدراسیون  ابقای   " سال 1847  در 
در  بالنکیستها   1839 نتیجه  بی  دراثرقیام 
کمونیستها  اتحادیه  بود  شده  متالشی  پاریس 
اولین سازمان جهانی کمونیستی را که پانزده 
داد،  تشکیل  را  اول  انترناسیونال  بعد  سال 
از  عمدتا  کمونیستها  اتحادیه  بوجودآوردند. 
فرانسوی،  تبعیدی  روشنفکران  و  کارگران 
آلمانی، سویسی، ایتالیائی و روسی و غیره که 
در لندن پاریس و بروکسل زندگی می کردند 
 29 از   1847 سال  در  و  بود  شده  تشکیل 
نوامبر تا 8 دسامبر درکنگره دوم اساسنامه 
ژانویه  و  دسامبر 1847  ماه  در سراسر  و 
که  انگلس  و  مارکس  را  آن  برنامه   1848
بیانیه حزب کمونیست یا مانیفست کمونیست 
مبارزه  تاریخ  یعنی مهمترین سند  گفتند  می 
برپایه  این  شد.  منتشر  کارگر  طبقه  انقالبی 
را  پرولتاریائی  عمل  و  اندیشه  محکم  های 
کارگران  برای  به سوسیالیسم  برای رسیدن 
چگونگی  و  ها  شیوه  ک��رد.  گ��ذاری  پایه 
مبارزه در جهت نابودی نظام سرمایه داری 
و برقراری سوسیالیسم را به آنان نشان داد. 
پیش از سال 1848 جنبش سوسیالیستی در 
مورد تحلیل سرمایه داری، شکلهای سازمانی 
و شیوه های مبارزه، هدف سردرگمی بود. 
این سوسیالیسم مخلوطی بود از پریمیتیسم) 
زن��دگ��ی  ش��ی��وه  پ��ن��داش��ت��ن  آل  ای���ده  یعنی 
اوتوپیانیسم)تخیالت(،  به  اولیه  انسانهای 
آوان����ت����وری����س����م)م����اج����راج����وئ����ی( و 
مانیفست  بود.  طلبی(  اپورتونیسم)فرصت 
حزب کمونیست به ایده آلیسم، جهل، التقاط 
به  رسیدن  و  انقالبی  مبارزه  درون  گرائی 
انگلس  چنانکه  داد.  پایان  علمی  اصولیت 
35 سال بعد برسرمزار مارکس در خطابه 
که  ط��وری  همان   " گفت:  خ��ود  معروف 
داروین قانون تحول در طبیعت ارگانیک را 

قانون تحول جامعه  کشف نمود مارکس هم 
را در تاریخ بشریت کشف کرد". مارکسیسم 
اقتصاد  فلسفه،  از  یا کمونیسم علمی مرکب 
و سوسیالیسم علمی اساسا علم قوانین حاکم 
بر رشد و تکامل طبیعت، جامعه و تفکر علم 
استثمار و  انقالب طبقه کارگر علیه ستم و 
علم پیروزی سوسیالیسم و علم بنای جامعه 

کمونیستی درسطح جهانی می باشد.
به  مارکسیسم  اساسی  ارکانهای  از  بعضی 

قرار زیر می باشد:
ماده  عینی  درک  فلسفی:  ماتریالیسم   -)1
مستقل از ذهن ماده ی در حال حرکت در 
زمان و مکان به عنوان پایه توضیح مادی 
متافیزیکی  تصورات  با  مبارزه  در  جهان 
فالسفه ایده آلیست چون جورج برکلی، دیوید 
به  که  هگل  جورج  و  کانت  امانوئل  هیوم، 
نحوی به پذیرش مذهبی خلق جهان و اداره 
آورده  بوجود  شد،  می  منتهی  خارج  از  آن 
و مفهوم ماتریالیستی را به تمام رشته های 
اندیشه و عمل تعمیم داد و طبقه کارگر از 
علم،  فلسفه،  به  ارتجاعی  و  کهنسال  اوهام 
هنر  اخالقیات،  اقتصاد،  مذهب،  دول��ت، 
ایدئولوژی  اساسی  چهارچوب  که  غیره  و 
سرمایه داری هست نجات داد و به عنوان 
اسلحه ای بٌُرنده در مبارزه علیه سرمایه داری 
و ایجاد سوسیالیسم به کار گرفته می شود.
2(- دیالکتیک: مارکس و انگلس دیالکتیک 
از  را  تکامل  توضیح  عام  علم  عنوان  به 
هگل)1770-1831( که به قول لنین تئوری 
تحولی است که از لحاظ محتوا و عمق جامع 
ترین تئوری تکامل می باشد، اقتباس کردند 
براساس  آن  آلیستی  ایده  پوشش  حذف  با  و 
انگلس می گوید:  ماتریالیستی تکامل دادند. 
"از نظر فلسفه دیالکتیکی هیچ چیز نهائی، 
خصلت  فلسفه  این  نیست،  ومقدس  مطلق 
گذرای همه چیز و درهرچیز را نشان می 
دهد. هیچ چیز بجز پروسه بی وقفه شدن و 
به  پائین  از  پایان  بی  پروسه صعود  بودن، 

باال درمقابل آن نمی تواند تاب بیاورد". 
مارکس  تاریخ:  ماتریالیستی  مفهوم   -)3
اجتماعی  تکامل  قوانین  کشف  با  انگلس  و 
و تدوین عملی آن در جریان مبارزه اولین 
کسانی بودند که تاریخ نویسی را بر پایه ای 
متافیزیک  انبوه  از  را  آن  و  گذاشتند  علمی 
قهرمان  گ��رائ��ی(،  سوبژکتیویسم)ذهن   –
پرستی، تعصب طبقاتی سطحی ویژه تاریخ 
براساس  و  ساختند  پاک  بورژوائی  نویس 
ماتریالیستی بنیاد تکامل اجتماعی را تدوین 
طور  این  را  آن  مارکس  دادن��د.  توضیح  و 
خالصه می کند: "انسانها برای تولید اجتماعی 
وارد مناسبات معینی با یکدیگر می گردند که 

اجتناب ناپذیری آنها مستقل از خواست 
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بجز نوشته هایی که با 
امضای تحریریـه منتشر 

مـی گردد 
و بیانگر نظرات

 حزب رنجبـران ایران
 می باشد، دیگر نوشته 
های مندرج در نشریه 

رنجبر به امضا های فردی 
است و مسئولیت آنها با 
نویسندگانشان می باشد.

آنهاست. این مناسبات تولیدی یا مرحله 
نیروهای  تکامل  و  رش��د  از  معینی 
این  آنها مطابق است. مجموعه  تولید  مادی 
اقتصادی،  ساخت  اجتماعی  تولید  مناسبات 
براساس واقعی جامعه را تشکیل می دهد و 
روساختهای حقوقی سیاسی که اشکال معینی 
از آگاهی اجتماعی با آنها مطابقت می کنند 

از این ساخت ناشی می شود.
کلی  خصلت  مادی  زندگی  در  تولید  شیوه 
پروسه اجتماعی سیاسی و روحی را تعیین 
می کند.) این شعورانسانها نیست که هستی 
آنها را تعیین می کند بلکه برعکس زندگی 
اجتماعی آنهاست که تعیین کننده شعورشان 
عنوان  به  تاریخی  ماتریالیسم  باشد(.  می 
سالح برنده طبقه کارگر علیه نظام سرمایه 
پروسه  در درک  ایجاد سوسیالیسم  و  داری 
موجود  شرایط  سیاسی  اقتصاد  پیچیده  های 
می باشد که قدرت شناخت و تغییر انقالبی 

را بوجود می آورد.
ای  پایه  از  یکی  این  طبقاتی:  مبارزه   -)4
به  که  باشد  می  مارکسیستی  اصول  ترین 
جوامع  تمام  تاریخ  کمونیست  مانیفست  قول 
مبارزه طبقاتی  تاریخ  تا زمان حال  موجود 
است. لنین می گوید: " مارکسیسم سرنخی به 
دست ما می دهد که قادرمان می سازد دراین 
پیچیدگی و هرج و مرج ظاهر سلطه ی قانون 
یعنی تئوری مبارزه طبقاتی را پیدا کنیم که 
مارس   5 در  ویدمیر  ج��وزف  به  نامه  در 
1852 نوشت: " تاریخ نگاران بورژوازی، 
تکامل تاریخی این مبارزه طبقاتی و اقتصاد 
بورژوازی، استخوانبندی طبقات را روشن 
کرده بودند کارتازه ای که من کردم این بود 
تکامل  در  طبقات  وجود   )1 نمایم  ثابت  که 
تاریخی   ... و  بخصوص  مراحل  در  تولید 
اش جزو جدائی ناپذیر آن است. 2( مبارزه 
پرولتاریا  دیکتاتوری  به  ضرورتا  طبقاتی 
خود  دیکتاتوری  این   )3 ش��ود.  می  منجر 
تنها مرحله گذار به الغاء تمام طبقات و یک 

جامعه بی طبقه را تشکیل می دهد".
مارکس  کارگر:  طبقه  انقالبی  نقش   -)5
از  یکی  ک��ه  طبقاتی  م��ب��ارزه  درتحلیل 
بزرگترین دستاوردهای اوست نقش انقالبی 
تولید و  اساسی  نیروی  بعنوان  طبقه کارگر 
تحول را کشف نمود و اثبات کرد از میان 
بورژوازی  درروی  رو  امروز  که  طبقاتی 
اند تنها پرولتاریا واقعا انقالبی  قرار گرفته 
است و همه ی آنها ازبین می روند و فقط 
پرولتاریاست که نجاتش در نجات کل جامعه 
است. لنین می گوید: " عمده ترین موضوع 
آموزش مارکس روشن ساختن نقش تاریخی 
سازنده  عنوان  به  پرولتاریا  شمول  جهان 

جامعه سوسیالیستی می  باشد."

و  ادام��ه  در  مارکس  اضافی:  ارزش   -)6
بسط و کشف قوانین تکامل اقتصادی سرمایه 
بورژوائی  دان��ان  اقتصاد  توسط  که  داری 
مانده  ناقص  ریکاردو  دیوید  اسمیت،  آدام 
به  جلدی)سرمایه(   3 بزرگ  کتاب  در  بود 
سرمایه،  انباشت  مانند  جدید  مسائل  توضیح 
سرمایه،  تمرکز  ای،  دوره  بحرانهای  علل 
پرداخت، اما بزرگترین کشف او این بود که 
تولید ارزش اضافی توسط کارگران و تملک 
داد.  توضیح  را  داری  سرمایه  توسط  آن 
تمام پروسه استثمار سرمایه داری  این کار 
انقالب  اقتصادی  علل  و  نموده  عریان  را 

کارگری را آشکارساخت.
ترین  اساسی  از  یکی  ــت:  دول نقش   -)7
انگلس  و  مارکس  تحلیل  مارکسیسم  ارکان 
دولت  تحلیل،  بنابراین  باشد.  می  دولت  از 
طبقاتی  تضادهای  ناپذیر  آشتی  محصول 
است که از موقعی که اولین جامعه طبقاتی 
یعنی برده داری بوجودآمده تولد یافته است 
و در جامعه سرمایه داری دولت ابزار قهر 
بورژوازی است که با آن تسلیم به سلطه اش 
و  مارکس  کند.  می  تحمیل  کارگران  به  را 
از زمان  تاریخ دولت را  انگلس  بخصوص 
حاضر تا منشاء آن دنبال نموده و نشان دادند 
شکل  دولت  اجتماعی  طبقات  ظهور  با  که 
گرفته و همیشه به منافع طبقات حاکم خدمت 
می کند. بخصوص انگلس در آثار جاودانه 
خصوصی  مالکیت  و  خانواده  "منشاء  خود 
نشان  دورینگ"  "آنتی  کتاب  در  و  ودولت" 
سرانجام  پیروزمند  ی  "پرولتاریا  که  داد 
دولت را نابود نموده و آن را به موزه و آثار 

عتیقه خواهد فرستاد".
طبقاتی:  مبارزه  تاکتیک  و  استراتژی   -)8
بلکه  کلی  اصول  تنها  نه  انگلس  و  مارکس 
شیوه های مبارزه را نیز به کارگران یاد دادند:
اوال این که مسئله اساسی هر انقالبی مسئله 
کسب قدرت سیاسی است، و این مسئله بدون 
طریق  از  بورژوائی  دولت  شکستن  درهم 
انقالب قهرآمیز غیرممکن می باشد. مارکس 
گفت "قهر قابله یا مامای هرجامعه ای است 

که آبستن جامعه نوین می باشد؛
نیروی  تنها  عنوان  به  کارگر  طبقه  دوم 
اساسی نابود کننده جامعه طبقاتی از طریق 
سازمان  باید  خصوصی  مالکیت  برانداختن 
مستقل  و  مشخص  مشی  خط  و  حزب  یا  و 

طبقاتی داشته باشد؛
دمکراتیک  و  حداقل  برنامه  براساس  سوم 
استبداد  علیه  دمکرات  اقشار  دیگر  با  خود 
آنکه  بدون   ( داری  ماقبل سرمایه  اشکال  و 
استقالل طبقاتی اش را ازدست بدهد( تحت 

هژمونی و رهبری اش قرار دهد؛
چهارم از دوره مارکس تا کنونی مارکسیسم 

فراز  کارگری  جنبش  و  علمی  کمونیسم  و 
را  بسیاری  ومنفی  مثبت  تجارب  و  وفرود 
برای سازماندهی انقالب کارگری در رسیدن 
است  اندوخته  آنان  به حاکمیت سوسیالیستی 
قرار گیرد: چگونگی  استفاده  باید مورد  که 
تشکل سیاسی کارگری مانند حزب سیاسی، 
شوراها، اتحادیه ها، تعاونیها و ارتباط آنها 
بعنوان ابزار سازماندهی اشکال مبارزاتی در 
جهت رسیدن به حاکمیت کارگری، چگونگی 
اعتصاب  ترین  ساده  از  مبارزاتی  اشکال 
صنفی یا اعتصاب سیاسی و قیام ملی ها و 
و  در شرایط جذر  اشکال  این  کارگیری  به 
حاکمیت  ومثبت   منفی  تجارب  انقالب،  مد 
کارگری تا کنون، اشکال سرکوب سرکوب 
نیمه  مخفی،  سازماندهی  اشکال  دشمن، 
مبارزه  ارتباط  کٌمی  تحقق  علنی،  و  مخفی 
ملی با مبارزات انترناسیونالیستی و غیره را 
طبقه کارگر اندوخته است که حتما در دور 
جدید مبارزه به کار گرفته شود. آنچه مسئله 
از  بعنوان گردانی  ایران  است طبقه کارگر 
ارتش جهانی کارگران بدون تئوری انقالبی 
شناخت  علم  بعنوان  انقالبی  مارکسیسم  و 
قوانین رشد و تکامل جامعه و علم رهبری 
جائی  به  راه  کارگری  حاکمیت  و  انقالب 
نخواهد برد و دنباله رو جریانات بورژوائی 
خواهد]شد[ از این جهت این طبقه هنوز در 
اول راه است. باید تمامی محافل روشنگرانه 
در  و  طبقاتی  مبارزه  متن  در  سوسیالیستی 
جریان سازماندهی آن ارتقاء آگاهی طبقاتی 
و شروع انقالبی را در رسیدن به یک حزب 

رزمنده انقالبی در اولویت قرار دهند.
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پرستاران، قربانی دیگر 

دزدان سرمایه دار!
بانک  نظام  هنوز  دور  های  درگذشته  اگر 
بود،  نیافته  سلطه  داری  سرمایه  داری 
گرفتن  با  فردی  خواران  نزول  و  صرافان 
ربح باالئی به ازاء پول قرض داده شده به این 
بستان کاران باید پرداخت می شد و در این 
معامالت سودجویانه حریصانه نزولخواران 
مورد نفرت نیازمندان بودند، امروز عالوه 
و  افتاده  بانکداران  دست  به  که  کار  براین 
ثروتمند  غیر  افراد  به  قرض  هم  راحتی  به 
داران  سرمایه  ش��ود،  نمی  داده  راحتی  به 

راههای دیگری را درپیش نیز گرفته اند: 
فقر،  خط  زیر  برابر   5 مزد  تعیین  نظیر 
نپرداختن آخر ماه مزدها که بعضا تا یکسال 
به  ش��ود،  نمی  پرداخت  شده  انجام  کار  به 
بهانه ی تازه واردان به محل کار که از نظر 
تحصیلی نیز صاحب مدرک پایان تحصیلی 
می باشند، ترفند "کار ورزی" اختراع شده 
حتا  حقوق  پرداخت  ب��دون  ک��ار  ماهها  که 
کارجسمی  نیروی  موجود  معمول  درسطح 
سلطه ی  زیر  مجانی  به طور  را  فکری  و 
سرمایه داران – نظیر دوران برده داری – 

می خواهند بکشانند.  
کار  از  استفاده  س��وء  ب��رای  دیگر  ترفند 
کار  کیفیت  ب��االب��ردن  ج��ای  به  پرستاران 
پرستاری با تحصیل و توجه به این امر که 
بدون وجود پرستاران آموزش دیده باالبردن 
مواظبت از بیماران بستری در بیمارستانها 
که بعد ازرجوع بیماران به دکترها، مراقبت 
پرستاران از آنها به جرات می توان گفت که 
بدون این مراقبت دقیق، مداوای بیماران به 
زیر عالمت سئوال می رود. اما برای این که 
در بیمارستانهای دولتی و یا خصوصی، امر 
پرستاری را با حداقل پرداخت حقوق جهت 
شدن  پرستار  آم��وزش  بیشتر،  سود  کسب 
را به سطح یاد گرفتن پرستاری با کار در 
بیمارستانها دارند تقلیل می دهند که نه تنها 
استاندارهای آموزشی واحد در مورد تمامی 
پرستاران با بودن در بیمارستانهای متفاوت 
یکسان نخواهدشد و عالوه بر دریافت حقوق 
مورد  التحصیل  فارغ  پرستاران  از  کمتر 
ستم نیز قرار خواهند گرفت – کارپرستاری 

کردن با حقوق کمتر!!.
پرستاران در مقابله با این سیاست طمعکارانه 
ی حاکمان در 15 مرداد 1396 طبق یک 
فراخوان قبلی، به حق دست به اعتراض زدند:

"روز 15 مرداد طبق یک فراخوان از قبل، 
پرستاران و دانشجویان رشته پرستاری در 

تهران و در شهرهای مختلف در اعتراض 
دست  بیمارستان  پرستار  تربیت  طرح  به 
در  تهران  در  تجمع  ای��ن  زدن��د.  تجمع  به 
همزمان  شد.  برپا  بهداشت  وزارت  مقابل 
در  پ��رس��ت��اران  و  پ��رس��ت��اری  دانشجویان 
مخالفت  در  رشت  و  بندرعباس  اصفهان، 
بیمارستانی  پرستار  تربیت  طرح  اجرای  با 
اهواز  در  و  دادن��د  تشکیل  انسانی  زنجیره 

مقابل دانشگاه جندی شاپور تجمع کردند.
در تهران ماموران حراست وزارت بهداشت 
با  تجمع  ای��ن  ش��روع  از  قبل  ساعتی  از 
را  وزارتخانه  جلوی  نرده هایی،  ق��راردادن 
مسدود و تالش کردند مانع تجمع پرستاران 
پارک  به  را  خود  تجمع  پرستاران  شوند. 
با در دست  و  دادند  انتقال  جنب وزارتخانه 
طرح  توقف  خواستار  هایی  پالکارد  داشتن 

تربیت پرستار در بیمارستان ها شدند.
پرستار  تربیت  طرح  میگویند  پرستاران 
بیمارستانی طرحی است برای تربیت پرستار 
بدون مهارت بجای پرستار دوره دیده و ماهر 
و این استانداردهای درمانی را بازهم پایین 
تر میاورد و خدمات بیمارستان ها به بیماران 
این طرحی  میدهد.  کاهش  پیش  از  بیش  را 
بسیار  حقوق  با  پرستار  تربیت  برای  است 
ناچیزتر از بقیه پرستاران و هدفش تعرض 
بیشتر به حقوق چندرغاز کل پرستاران است. 
این طرح تعرضی به پرستاران، بیماران و 
به اکثریت مردم زحمتکشی است که امکان 
درمان در بیمارستان های خصوصی و ویژه 
سرمایه داران را ندارند و کل جامعه باید در 

مقابل آن دست به اعتراض بزند.
بارها  نیز  گذشته  سالهای  در  پرستاران 
نه  و  اند  زده  اعتراضی  تجمعات  به  دست 
تنها خواهان توقف طرح پرستاربیمارستانی 
در  پرستار  کمبود  به  بلکه همچنین  اند  شده 
بیمارستان ها، فشار کار زیاد، اضافه کاری 
اجباری و حقوق های دهها میلیونی به برخی 
پزشکان اعتراض کرده و خواهان استخدام 
پرستار،  تحصیلکرده  و  آکادمیک  نیروی 
درمانی  و  بهداشتی  استانداردهای  باالبردن 
در بیمارستانها و افزایش حقوقی باال تر از 
)به  اند".  شده  تومانی  میلیون   4 هزینه  سبد 

نقل از اخبارایران- 18 مرداد(

پرستار شدن  به حق در مورد  این خواست 
باید مورد پشتیبانی کارگران و زحمت کشان 
و کلیه نیروهای سیاسی مترقی و آزادیخواه 
گ��ذاری  ارزش  و  م��داف��ع  ک��ه  قراربگیرد 
برای  مبارزه  و  پرستاران  کار  به  نسبت 
بستری هستند.  بیماران  به  رسیدگی شایسته 
خود  مبارزه  و  وسیع  پشتیبانی  چنین  بدون 
رژیم  پرستاری،  دانشجویان  و  پرستاران 

جمهوری اسالمی نوکر نظام سرمایه داری 
با ستمکاری برنامه خود را پیش خواهدبرد 
. چنین برنامه ای را با شکست مبارزه متحد 

روبه رو سازیم. 
ترانه
 19 مرداد 1396

مشترک  اق��دام  مستلزم  ام��ر  ای��ن  و  اس��ت 
پرولتاریای تمام کشورهای پیشرفته یا حداقل 
تکامل  اساس  بر  است.   کشورها  این  اکثر 
و  امپریالیسم  به  آزاد  رقابت  داری  سرمایه 
سیاسی  و  اقتصادی  ناموزون  تکامل  قانون 
لنین مورد  توسط  که  داری  اقتصاد سرمایه 
به  لنین  است،  گرفته  قرار  تحلیل  و  تجزیه 
این نتیجه رسید که "پیروزی سوسیالیسم در 
آغاز در چند یا حتی در یک کشور سرمایه 
داری ممکن است" لنین، مجموعه آثار، جلد 
است(.  شده  اضافه  تاکید  342؛  ص   ،21
این تکامل خالقانه تر استراتژی انقالب بین 
المللی مطابق با شرایط اجتماعی تغییر یافته 
بود. بر خالف انتظارات لنین از یک واکنش 
زنجیره ای، انقالبات موفقیت آمیز در ابتدا 
از انقالب اکتبر پیروی نمی کردند. علیرغم 
استعفای  بدبینی و  برای  دلیلی  او هیچ  این، 
خود ندیده بود و از این که "ما شانس خود 
را برای انقالب جهانی بدست آوریم« دفاع 
کرد  و در انتقال این وظیفه بما هیچ شکی 
جلد  آث��ار،  مجموعه  )لنین،  نداد  راه  بخود 
31، ص 398(. وی ساختن سوسیالیسم  در 
اتحاد جماهیر شوروی را به مثابه ایجاد یک 
پشتوانه  قوی برای ترویج جنبش بین المللی 
کمونیست  الملل  بین  که همراه   کمونیستی، 

سازمان یافته بود، دید.

ش��وروی  جماهیر  اتحاد  کمونیست  ح��زب 
تحت رهبری  لنین و استالین  کاماٌل در رد 
بود  محق  سرزنشی)محکومیتی(  هرگونه  
ودر دهه های بعد ثابت کرد که در روسیه 
نه تنها انقالب پرولتری غلبه می یابد، بلکه 
با موفقیت  می تواند ساختمان سوسیالیسم را 
نظرات  نقطه  با  مقابله  در  استالین  نهد.  بنا 
سوسیالیسم،  بنای   از  قبل  ها  تروتسکیست 
به طور واضح از  انقالب اکتبر و ساختمان 

و  واح��د  کشور  یک  در  سوسیالیسم 

در جنبش جهانی ...  بقیه از صفحه آخر

زنده باد مبارزه متحد پرستاران
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بین  پرولتاریای  انقالب  با  آن  رابطه 
مشخص  "ویژگی  کرد.  دفاع  المللی 
این خطر، عدم اطمینان به انقالب پرولتاریای 
بین المللی است؛ عدم اعتماد به پیروزی آن... 
")استالین، آثار، جلد 7، ص 169(. در عین 
حال، نیروهای دگماتیک، استراتژی انقالب 
تعریف  تروتسکیسم  مثابه  به  را  المللی  بین 
آن،  کلی  مضمون  در  حال،  بهر  کنند.  می 
منشاء این استراتژی نه از تروتسکیست ها 
و نه از MLPD ناشی شده است. در کتاب 
ما  المللی"  بین  سوسیالیستی  انقالب  "طلوع 
و  مارکس  توسط  نظریه  "این  کردیم:  ثابت 
مائوتسه  و  استالین  لنین،  توسط  و  انگلس 
یافته زمان  تغییر  اساس شرایط  بر  دونگ  
م��وارد،  بیشتر  در  اس��ت.  شده  تدوین  خود 
روش  با  مفهوم   این  از  ها  تروتسکیست 
عجیب و غریب سوء استفاده کرده اند تا تسلیم 
خود را در برابر مبارزٔە طبقاتی انقالبی در 
.)135 کنند")ص  توجیه  خودشان  کشور 

سال  در  اکتبر  انقالب  سالگرد  دهمین  در 
1927، استالین توضیح داد: "این)ساختمان 
سوسیالیسم در شوروی- مترجم( یک مرکز 
را  جهانی  انقالبی  جنبش  علنی  و  قدرتمند 
گذشته   در  هیچگاه  که  اس��ت،  ک��رده  ایجاد 
مانند آن وجود نداشته که حاال می تواند یک 
جبهه متحد انقالبی از پرولتاریا و ملت های 
امپریالیسم  علیه  کشورها  کلیه  از  ستمدیده 
ص   ،10 جلد  آثار،  دهد")استالین،  تشکیل 
اهمیت  این  حال،  بهر   )251-250 244؛ 
اساسی برای ترویج جنبش انقالبی در کلیه 
واقعیت  این  در  را  تغییری  هیچ  کشورها، 
بوجود نمی آورد که  انقالب اکتبر در شکل 
و جوهر مشخص خود، انقالبی با شخصیت 
با  ها،  بلشویک  رهبری  تحت  بود.که  ملی 
اعتماد قطعی و تکیه به طبقه کارگر، توده 
ها و همبستگی بین المللی، منجر به ساختمان 

سوسیالیسم در یک کشور شد 
 

اقتصادی  ناموزون  رشد  قانون  از  گذشته 
ایجاد  امکان  که  واقعیت  ای��ن  سیاسی،  و 
سوسیالیسم در یک کشور در اتحاد جماهیر 
شوروی برای چندین دهه به رغم محاصره 
نیز  را  خاصی  نیازهای  پیش  امپریالیستی، 
کار،  نیروی  عظیم  پتانسیل  "کشور  داشت. 
و  ان��رژی  منابع  و  حاصلخیز  ه��ای  خ��اک 
همچنین تمام مواد اولیه ضروری برای تولید 
صنعتی مدرن را داشت. پس از جنگ جهانی 
دوم، اتحاد جماهیر شوروی و دیگر دولتهای 
سوسیالیستی، یک بازار بزرگ و یکپارچه 
را ایجاد کردند که تقسیم کار بین المللی را 
برای برابری بر مبنای حقوق برابر تسهیل 

امروزه چنین شرایطی در کشور  می کرد. 
عالوه  شود.  می  دیده  سختی  به  معین  های 
بر این، وابستگی متقابل حتی در بزرگترین 
اقتصادهای ملی به دلیل جهانی سازی تولید 
و تقسیم کار بین المللی، به اندازه ای  توسعه 
یافته است که  حتی شکست های  اقتصادی 
انتظار می رود ، چنانچه اقتصاد سوسیالیستی 
نتواند  از مزایای  بهینه سازی تولید بین المللی 

استفاده نماید..
گیری  نتیجه  نباید چنین  این حقیقت  از  البته 
یک  در  پرولتری  انقالب  تحقق  که   کرد 
کشورباید  رها شود. تنها نتیجه مناسب این 
باید هر  پرولتاریا در هر کشوری  است که 
تصرف  از  پس  و  طی  در  قبل،  را  ک��اری 
قدرت سیاسی برای ترویج انقالب پرولتری 
«)طلوع  دهد.  انجام  نیز  کشورها  سایر  در 
-142 المللی، ص  بین  سوسیالیست  انقالب 

)143
.

داری  سرمایه  تولید  شیوه  ش��دن  جهانی 
بین  تولید  مجدد  سازماندهی  به  منجر  که 
جدیدی  مرحله  شد،   1990 دهه  در  المللی 
به   که  آورد  وجود  به  را  شدن  اجتماعی  از 
یک دوره تاریخی تبدیل شد. کسانی که این 
و  می کنند  نفی  را  توجه  قابل  کیفی  جهش 
در  جهانی  بازار  که  می کنند  استدالل  چنین 
تفاوت  است،  داشته  وجود  نیز  لنین  زمان  
لنین  که  گیرند،  می  نادیده  را  ابتدایی  های 
توسعه  مورد  در  خود  تحلیل  و  تجزیه  در 
کرده  توجه  بدان  روسیه  در  داری  سرمایه 
است: " سرمایه تجاری  به سرمایه صنعتی 
به   بازار  در  غالب  نیروی  شود،  می  تبدیل 
نیروی غالب در تولید ... ")لنین، مجموعه 
آثار، جلد 1، ص 481(. امروزه شیوه تولید 
عمدتا  و  است  شده،   جهانی  داری  سرمایه 
سراسر  در  بین المللی  کار  تقسیم  طریق  از 
مادی  شرایط  است.  شده  سازماندهی  جهان 
مبارزه  جهت  جهانی   جدید  پیشرفت  برای 
برای آزادی و دموکراسی، برای سوسیالیسم 
سابقه  بی  تاریخ  در  که  ط��وری   به  واقعی 
جمعیت  اکثریت  اس��ت.  شده  آم��اده   اس��ت، 
مالی  سرمایه  حاکمیت  توسط  صرفا  جهان 
بین المللی سرکوب می شوند. در سیستم های 
تولید جهانی، پرولتاریای صنعتی بین المللی 
ظهور کرده است، که به طور عینی حامی 
اصلی کشورهای متحد سوسیالیستی جهان و  
است.  امپریالیسم   انقالبی علیه  انداز   چشم 
به  منجر  تولید  سازی  حال،جهانی  عین  در 
ایجاد  مناسبات پیچیده میان جناح های ملی 
و بین المللی مبارزه طبقاتی می شود. برنامه 
MLPD، به روز شده در سال 2016، بیان 
می کند: "انقالب سوسیالیستی بین المللی به 

این  است.  پرولتری  انقالب  یک  کلی  طور 
یک فرایند تعاملی از انقالب هایی است که 
در زمان های مختلف اتفاق می افتند و در 
ویژگی مشخص  خود در کشورهای مختلف 
متفاوت است. در این جهان، روند انقالبی، 
اعتصابات جمعی، تظاهرات های توده ای، 
و  دموکراتیک  امپریالیستی،  ضد  مبارزات 
متقابل،و  تعامالت  در  ها  وخیزش  انقالبی 
G، ص  ")فصل  بود  خواهند  ناپذیر  جدایی 

)88-87
 

با وجود تمام تفاوت ها در مبارزات طبقاتی 
المللی،  بین  پرولتاریای  مختلف،  کشورهای 
یک  نیازمند  ستمدیگان،  همه  با  اتحاد  در 
مرجع مشترک است: انقالب سوسیالیستی بین 
طبقه  استراتژیک  اساسی  هدف  این  المللی. 
کارگر جهانی و ستمدیده است. ارتقای جدیدی 
از مبارزه جهانی علیه ارتجاع و امپریالیسم، 
سوسیالیسم  و  دموکراسی  و  آزادی  همچنین 
واقعی، تنها می تواند بر اساس کیفیت جدیدی 
شود.  ایجاد  پرولتری  انترناسیونالیسم  از 
نمونه  اکتبر"  ساله   100 "انقالب  ک��ارزار 
جهت  الزم،  استراتژی  گفتمان  برای  خوبی 
تقویت نیروها و احزاب مارکسیست-لنینیست 
ICOR است. تمام کشورها و همچنین  در 

 
 دیتر الیوس )عضو هیئت تحریریه ارگان نظری
MLPD، Revolutionärer Weg(

 

دست آوردهای اجتماعی و...  بقیه از صفحه آخر

را  شما  این  آیا  ای،  هسته  »بمب  نیکسون: 
ناراحت می کند؟ من فقط می خواهم شما به 
خاطر مسیح هم که شده بزرگ فکر کنید.« 

دوم ماه می 1972
است.  نخورده  شکست  آمریکا   « نیکسون: 
ما نباید در ویتنام شکست بخوریم ... نظریه 
درست  کامال  بمب  با  شده  جراحی  عملیات 
با  را  منطقه  آن  خواهم  می  من  اما  است، 
بمباران به تکه های کوچک تبدیل کنم. اگر 
زاده  حرام  این  بمب  با  بکشیم،  شمشیر  ما 
بریم.  می  بین  از  هستند  که  جا  هر  را  ها 
پرواز  دهید  اجازه  کند،  پرواز  دهید  اجازه 
کند. بگذار انجام گیرد، بگذار انجام گیرد. «
جیمی کار تر، رئیس جمهور پیشین ایاالت 

دیگری  ملت  هر  از  بیش   « متحده: 

زنده باد دستاوردهای انقالب کبیر اکتبر
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در  درگیر  متحده  ای��االت  جهان،  در 
بوده  مسلحانه  های  کشمکش  و  ها  برخورد 
حل  برای  ای  وسیله  عنوان  به  جنگ  از  و 
یا   10 من   ... است  کرده  استفاده  اختالف 
می  راحتی  به  و  کردم  ذکر  را  جنگ   15
توانم 10 یا 15 مورد دیگر را ذکر کنم. بقیه 
جهان تقریبا به اتفاق آرا ایاالت متحده را به 
عنوان تجاوز گر درجه یک می نگرند. ما 
هیچ راه دیگری را در حل اختالفات به غیر 

از جنگ ندیدیم. « )10 آوریل 2014 (
پس از بازگشت من از جمهوری دمکراتیک 
من   ،  2017 می   25 تاریخ  در  کره  خلق 
وحشت زده شدم از شیوه تفکر خودکامه و 
عضو   15 توسط  عریان  کاماًل  دیکتاتوری 
از  که  متحدی  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
حمایت  پنجم  فصل   ، جدید 2356  قطعنامه 
خفه  های  تحریم  بیشتر  افزایش  با  و  کرد 
کننده علیه جمهوری دمکراتیک خلق کره، 
با مردمی قهرمان، مترقی و قابل تحسین که 
تنها از روی استیصال و ناچاری سعی می 
کنند از هر گونه تکرار کشتار وحشیانه ای 
که به ملت خود با تبانی جنایتکارانه شورای 
امنیت سازمان ملل متحد در طول تجاوز اول 
به کره بین سالهای 1953 – 1950 اعمال 
شد دفاع کنند. حمایت همه جانبه از تحریم 
های جدید توسط 15 عضو شورای امنیت، 
شورای  پانزده عضو  همه  است.  آور  شرم 
امنیت، از جمله ایاالت متحده، به طور قطع 
می دانند که جمهوری دمکراتیک خلق کره 
کرد،  نخواهد  حمله  کشوری  هیچ  به  هرگز 
یا  گیرد  قرار  حمله  مورد  ابتدا  اینکه  مگر 

تحریک غیر قابل تحمل شود.
سازمان ملل بار دیگر نشان می دهد که این 
یک ضمیمه پنتاگون است. به نظر می رسید 
فصل  حقوقی  وتو  اخیر،  های  سال  در  که 
سوریه،  علیه  چین  و  روسیه  قطعنامه  پنجم 
سازمان  عنوان یک  به  متحد،  ملل  سازمان 
مستقل دارای حرمتی بود. در روز 2 ژوئن 
ملل متحد  امنیت سازمان  ، شورای   2017
ایاالت  اعضا زیر شست  کلیه  که  داد  نشان 
است یک حمله  مایل  و  دارند،  قرار  متحده 
کشور  یک  علیه  را  جنایتکار  و  وحشیانه 
از یک  نمونه ای موفق  آسیایی کوچک که 
پایدار  همچنان  و  است  سوسیالیستی  سیستم 
است، علی رغم تحریم های جنایی که تا به 
این  به  پرست  نژاد  جامعه  یک  توسط  حال 
مردم شریف اعمال شده است، هنوز تالش 
دارد تا اراده خود را در قاره اروسیا تحمیل 
کند. به گفته ژنرال مک آرتور، » اقیانوس 

آرام دریاچه انگلوساکسون است. «
لخدر  مثل  بزرگی  سیاستمدار  که  زمانی 
برهمی زیر سئوال قرار می گیرد که چرا 

بارها و بارها کارکنان و ساختمان سازمان 
پاسخ  در  گیرد،  می  قرار  حمله  مورد  ملل 
یک  عنوان  به  دیگر  ملل  سازمان  گفت،  او 
بلکه  شود،  نمی  شناخته  طرف  بی  سازمان 
به عنوان یک حزب جدال  در حال حاضر 
برانگیز تفهیم می شود. هیچ نمونه غیر قابل 
ضعیف  مابی  نوکر  از  بیشتری  پوش  چشم 
کردن  دیکته  مقابل  در  ملل  سازمان  النفس 
های ایاالت متحده از حمایت شورای امنیت 
تحریم های مجرمانه مجازات علیه کره  از 
عنوان  به  را  آن  باید  که  کشوری  شمالی، 
که  ک��رد،  توصیف  ک��ودک��ان  ب��رای  بهشت 
و  آموزش  بهداشتی،  های  مراقبت  بهترین 
پرورش را رایگان )دستاوردی که تنها چند 
اندازه ای به  تا  کشور سرمایه داری غربی 
آن توجه کردند( فراهم ساختند، وجود ندارد .
جوزف گوبلز، وزیر تبلیغاتی آدولف هیتلر، 
اظهار قطعی کرد که، » یک دروغ هزار بار 
گفته شده به عنوان حقیقت پذیرفته می شود«.

 
طریقی که غرب جمهوری دمکراتیک خلق 

کره )شمالی( را به تصویر می کشد.
)منبع: آندره ولتچک(

خودکامه  ی  ها  موفقیت  بزرگترین  از  یکی 
مغزی  و شوی  دادن شست  در  دیکتاتور  و 
حد  از  بیش  که  غربی  های  رسانه  توسط 
بسیاری از مردم را در غرب و داخل نظام 
نادیده  درآورده،  کنترل  تحت  ملل  سازمان 
گرفتن واقعیت های زنده گی در کره شمالی 
تکبر  و  سری  خود  با  وج��ود،  این  با  ست، 
که  را  آنچه  که  زمانی  طلبید  چالش  به  مرا 
در  ام  شخصی  و  واقعی  بازدید  طی  من 
جمهوری دمکراتیک خلق کره شمالی کشف 
کرده بودم. هیچ کدام و من تکرار می کنم، 
هیچ کدام از این حضرات تا به حال از کره 
با  آنها  اینحال،  با  اند،  نکرده  دیدن  شمالی 
تاختن بیش از حد با جهل خود، با سماجت 
مثل ابله ها اصرار ورزیدند، در صورتیکه 
خود،  دقیق  دانش  کامل  کمبود  علیرغم  آنها 
می دانستند آنچه را که من دیدم حقیقت دارد.

قسمت اول
باز گشت از سفر جامع و کامل از  پس از 
غیر  اگرچه  است،  مشکل  این  شمالی،  کره 
ممکن نیست که کلمات یا حتی عکس ها را 
توضیح دهم، دستاوردهای کامال الهام بخش 
مردم و دولت کره شمالی که )متولیان( تحت 
حمالت وحشیانه و غیر قابل توضیح آمریکا 
همکاری  با  که  دارند،  قرار  جنوبی  کره  و 
آنها  شرم آور سازمان ملل متحد کل کشور 
را معدوم کردند، اما آنها به طرز قهرمانانه 

ای کشور خود را دو باره ساختند.
 

توسعه  در  قهرمانانه  شمالی  کره  ام��روز 
علی  است.  پایبند  خود  سوسیالیستی  جامعه 
شورای  توسط  که  کیفری  های  تحریم  رغم 
کره  به  نسبت  متحد  ملل  سازمان  امنیت 
تا  شود  می  تالش  شود،  می  اعمال  شمالی 
 « برابر  در  النفس  ضعیف  مابی  نوکر  با 
خوش  نمونه  این  تا  متحده  ایاالت   » منافع 
ذات از لحاظ اجتماعی و اقتصادی منصف و 
جامعه دمکراتیک را ویران کنند. جمهوری 
دمکراتیک خلق کره شمالی به عنوان نمونه 
ای از تالش شجاعانه برای عدالت اجتماعی 
وجودی  تهدید  رغم  علی  ست،  اقتصادی  و 
برای بقای آنها ناشی از تهدیدات بی رحمانه 
الوقوع  قریب  نظامی  قدرت  از  مرگبار  و 
جنوبی  کره  و  آمریکا  ارتش   » عملیات   «
عنوان  تحت  )تمرینات  کشور  این  مرز  در 
اقتصادی  تهدید  و   )» دولت،  سر  بریدن   «
شورای  و  متحده،  ایاالت  سوی  از  اتمی  و 

امنیت خدمت گذار آن باقی می ماند.
 

جمهوری  در  همگانی  رای��گ��ان  مسکن 
دمکراتیک خلق کره )منبع: آندره ولتچک(

پیش از دیدار من از این کشور، از من دعوت 
شد که لیست فعالیتها و لیست افرادی را که 
می خواستم در پیونگ یانگ مالقات کنم را 
ارائه بدهم. تقریبا تمام درخواستهای من در 

طول این دیدار مورد احترام قرار گرفت.
هنگامی که من از جت Korya در فرودگاه 
از  تصوری  هیچ  شدم،  پیاده  یانگ  پیونگ 
آنچه انتظار نمی رفت، فراتر از حمالت رعد 
آسای تبلیغاتی و پیش بینی های شدید خطر، 
مردم  تمام  تقریباً  ذهن  عمدتا  که  تعصباتی 
محض  به  را  ملل  سازمان  در  و  غرب  در 
اشاره به کره شمالی فاسد کرده بود، من به 
طور غریزی می دانستم که بر اساس تجربه 
گذشته با چنین تبلیغاتی، حقیقت ناگزیر کامال 
که  است  ترسناکی  های  داستان  از  متفاوت 
در سطح  کرده  تحصیل  همقطاران  از  حتی 

باالی کالج خود نیز وارونه شنیده بودم.
اما چیزی که من شنیده بودم مرا آماده نکرده 
داشتنی،  دوست  و  شجاع  ملت  یک  تا  بود 
آنها برای  که دارای خرد بزرگی که تالش 
ایجاد یک جامعه عادل با برابری اقتصادی و 

اجتماعی که فرا تر از امید و انتظارات 
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های  تحریم  رغ��م  علی  و  ب��ود،  م��ن 
این  بر  شده  اعمال  گشتاپو  سبک  وحشیانه 
ایاالت متحده  قابل توجه توسط  مردم بسیار 
و نو کران بوجود آورده خود، یعنی شورای 

امنیت سازمان ملل را کشف کرده باشم.
اکتشاف من با هواپیمای Air Korya با حمل 
و نقل من از پکن به پیونگ یانگ و گفتگوی 
من با مرد کره ای که در کنار من در هواپیما 
لجوج، سرسخت  او  بود شروع شد.  نشسته 
و خجالتی که تبلیغات مرا وادار به قبول آن 
شگفت  دوستانه،  فردی  او  اما  بود،  نکرده 
انگیز، سالم، سر حال، شوخ و داستان سرای 
زبر دستی بود که کره شمالی را به عنوان 
سوسیالیستی  کشورهای  آخرین  از  یکی 
باقی مانده در جهان نامید. هم چنانکه ما با 
مهماندار دوست داشتنی که مقابل ما نشسته 
بود صحبت می کردیم، مرد کره ای که پهلوی 
این  به من گفت،  بود در گوشی  من نشسته 
مهماندار زن، جاسوس است. من پاسخ دادم، 
" کدام طرف او جاسوسی می کند، سازمان 
"سیا" یا کره شمالی؟" او سپس اضافه کرد 
نیز  است  نشسته  سرما  پشت  که  مردی  که 
جاسوس است، من به عقب نگاه کردم و گفتم 
که این مرد خواب است. آشنای جدید کره ای 
من گفت که مرد پشت سر ما تنها وانمود می 
کند که خواب می باشد. من باالخره متوجه 
انداخته  دست  مرا  من  جدید  آشنای  که  شدم 
است و چون می دانست من آمریکائی هستم، 
با اطالعاتی که از من داشت، می دانست من 
در تمام طول این مدت از طریق رسانه ها 
تلقین شده بودم. ما در مورد دنیای هرج و 
پرواز  مرج کنونی بحث کردیم و وقتی که 
با  جالب  مکالمه  از  و  رسید  پایان  به  کوتاه 
من تشکر کرد، من متوجه شدم که این کره 
شمالی ها ممکن است جالب تر و جذاب تر 

از ان باشند که من انتظار داشتم.
آقای  یانگ،  پیونگ  فرودگاه  در  منتظر من 
جنگ سو اونگ، مترجم و راهنمای من بود 
که درخواست کرده بودم و حین درخواست 
ویزا از نیویورک لیست در خواست طوالنی 
خود را به آنها ارائه داده بودم. کره شمالی 
ها نمی توانستند راهنمای بهتر و کاملتری از 
این برای سفر من در سرتاسر سرزمینشان 
انتخاب کنند؛ مردی که با بی نهایت صبر، 
حساسیت، و عقل خبره و ماهر برای خلق 
من  نشدنی  سیر  کنجکاوی  حس  و  خوی  و 
بسیار مناسب بود که کل دیدار مرا به کشف 
یک  مورد  در  خوشحالی  با  توأم  یکپارچه 
ملتی تفوق جسته از هوش و ذکاوت و وقف 
شده به ارزش های انسانی ست، از این که 
تا به حال از آن ناامید شده بودم. کل کمپین 
خودکامه گی، دیکتاتوری مطلق و تهدید که 

است،  شده  انداخته  راه  به  شمالی  کره  علیه 
مرا برای مخالفت دقیق با آن آماده کرده بود.
م��ن ب��ه م��ه��م��ان خ��ان��ه دوس����ت داش��ت��ن��ی 
از  پس  بالفاصله  و  رفتم،   Kobangsan
یونگ  ری  آق��ای  توسط  آنجا  به  من  ورود 
پیل، معاون مدیر کل بخش شمال امریکا از 
و  خاص  مهربانی  با  خارجه  امور  وزارت 
من  مقاله  به  راجع  او  شدم.  استقبال  احترام 
در مورد کشورش تشکر کرد و مرا در آن 
از  شب برای صرف شام دعوت کرد. پس 
آن که من لباس رسمی تری به تن کردم، ما 
کره  غذاهای خوشمزه  از  شام طوالنی  یک 
ای و یک بحث پویا و جامع از واقعیت های 
امروز و وضعیت  دنیای  پیچیده  العاده  فوق 
را  آن  قلب  در  شمالی  کره  فرد  به  منحصر 
داشتیم. من پرسشهای بسیار کاوشی و غیر 
دیپلماتیک، با اجتناب از گریز زنی و مقابله 
با مسائل بحث برانگیز داشتم. من در مورد 
گزارش ننگین ِکربی سئوال مطرح کردم که 
هم اکنون من عمیق آنرا مطالعه کرده بودم 
و کشف کرده بودم که تبلیغات ساختگی بر 
از سوی خائنین  مبنای گزارشهایی ست که 
فراری که در مقابل مخالفت های وحشتناک 
دریافت  هنگفتی  پول  شمالی  کره  علیه  شان 
می کردند و هرچه داستانهای آنها وحشتناک 
بیشتری  پول  بود  می  تر  انگیز  غم  و  تر 

دریافت می کردند.
که  شرحی  اس��اس  بر  ف���راری،  دسته  سر 
برآن  عمده  طور  به  ِکربی  مایکل  گزارش 
اساس بود، شین دونگ هوک، متعاقباً اقرار 
را  اظهاراتش  و  گفته  دروغ  او  که  کند  می 
جامعه  سوی  از  واقع  در  که  کرده  تحریف 
دانستم که  بود. من می  انکار شده  متخاصم 
من  میزبان  برای  است  ممکن  من  سواالت 
خجالت آور باشد، هم چنین می دانستم کاوش 
من به منظور سندیت بخشیدن به تحقیقات من 
ضروری بود، من از آقای جنگ سو اونگ 
سوال  فراری  مخالفان  این  هویت  مورد  در 
کردم. او پاسخ داد که بعضی از متخلفان برای 
تجاوز به زنان و سایر جنایات زندانی شده 
نیستند،  ها »زندانیان سیاسی«  این  و  بودند 
در صورتیکه مایکل ِکربی در گزارش خود 
به اشتباه گفته، الزم به ذکر است که مایکل 
کربی هرگز از کره شمالی دیدن نکرده و » 
مبتنی  کامل  به طور  او   » تحقیق  کمیسیون 
که  شد  روشن  متعاقباً  که  است  شایعات  بر 
ملل  سازمان  کل  دبیر  دستیار  است.  تقلب 
سیمونویچ،  ایوان  بشر،  حقوق  برای  متحد 
اذعان کرد که گزارش مایکل کربی از سوی 
کمیسیون تحقیق )بر اساس بیانیه های فراری 
های مخالف که پول هنگفتی به ازای بیانیه 
های دروغ که مطلوب » سوال « کننده بود، 

دریافت می کردند( استاندارد اثبات الزم را 
دادگاه  در  مدرک  عنوان  به  پذیرش  برای 

قانون را برآورد نمی کند.
کرد  توصیه  من  به  اونگ  سو  جنگ  آقای 
که اگر چه چین اخیرا دو ِکشتی کره شمالی 
تحویل  منظور  به  ذغال سنگ  حامل  که  را 
های  تحریم  از  اطاعت  در  بودند  چین  به 
برگرداند،  را  متحد  ملل  سازمان  عادالنه  نا 
ها و صنعتگران  ملت  از  بسیاری  واقع  در 
اند که با کره شمالی تجارت کنند و  مشتاق 
سرمایه گذاری برای توسعه منابع غنی کره 
شمالی کنند. تحریم های جنایتکارانه سازمان 
ملل متحد با تحریم هایی که ایاالت متحده در 
داده است،  انجام  دهه های مختلف در کوبا 
قابل مقایسه است و بسیاری از تجار هوشیار 
در ایاالت متحده و سایر نقاط، به مثابه ضد 

تولیدی و احمقانه بشمار می روند.
و  دول��ت  که  کرد  تأکید   )  Ri  ( ری  آق��ای 
مبتنی  خاص  طور  به  شمالی  کره  اقتصاد 
هر  و  است  خود  نیروی  به  اتکا  اصل  بر 
هر  به  وابستگی  از  بوده،  ممکن  که  زمان 
کشور دیگری دوری جسته و استقالل خود 
کره  های  توانایی  امر  این  و  کرده  را حفظ 
شمالی در حفظ و پیشرفت خود، برنامه های 
اجتماعی بشردوستانه، علی رغم مجازات ها 
و تحریم های جنایت بار سازمان ملل متحد 
که سعی دارد کشور ما را خفه کند، بیشتر 
کرده است. او با بیشترین احترام خاطرنشان 
شدید  های  سیل  اخیرا  که  زمانی  که  کرد 
و  کرد  ویران  را  شمالی  کره  شمالی  بخش 
و  مردم  از  بسیاری  کشتار  و  موجب مرگ 
تخریب خانه های مردم شد، رئیس جمهور 
کیم جونگ، بالفاصله کار را در ساختارهای 
کمتر ضروری در پیونگ یانگ متوقف کرد 
و کارگران را برای رفتن به منطقه سیالب 
شمال و ساخت خانه های جدید برای قربانیان 
سیل بسیج کرد. کمک فوری او به قربانیان 
این سیل، مورد تحسین همه مردم در سراسر 

کشور قرار گرفت.

پیونگ  در  بسیار  تئاترهای  از  نمونه  یک 
یانگ )منبع: آندره ولتچک(

شام، مقدمه من برای دولت کره شمالی 
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چندین ساعت بطور جشن واره گی و 
روشنگرانه سپری شد و آقای ری ابدا 
خشکی و یا ضعف ایده ئولوژیک یا تعصب 
کج  گونه  هیچ  مطلقا  یا  نداد  نشان  خود  از 
خلقی یا محاربه نسبت به هر کشور دیگر، 
نداد.  نشان  خود  از  آمریکا  مردم  جمله  از 
برنامه  از  حفاظت  و  حفظ  بر  او  تمرکز 
که زندگی  است  اجتماعی  و  اقتصادی  های 
کره  خلق  دمکراتیک  جمهوری  شهروندان 
شمالی را با مسئولیت تمام تأمین کند. من به 
او و آقای جانگ با اطمینان آشکار کردم که 
به من در میهمانی در نیویورک زمانی که 
یکی از خبرنگاران رسمی و معتبر آمریکائی 
گفت: لیو  چین  سفیر  به  ملل  سازمان  در 
»اگر من بجای کیم جونگ اون شاهد حمله 
بعد  بودم،  قذافی  قتل  و  شکنجه  و  لیبی،  به 
از این که آنها برنامه هسته ای خود را رها 
را  خود  ای  هسته  تسلیحات  نیز  من  کنند، 

متوقف خواهم ساخت!!!«
بیمارستان  از  ما  می  ماه   19 روز  صبح 
می  تنها  که  کردیم  دیدن   Okryu کودکان 
توان آنرا یک احترام معجزه آمیز به کودکان 
طراحی  یک  ک��رد،  توصیف  شمالی  ک��ره 
بسیار زیبا و با آسایش و نمونه ای از احترام 
به نیازهای کودکان است که ساختمان خود 
والدین  و  کودکان  روحی  تسکین ضربه  به 
کودکان  های  بیماری  کند،  می  کمک  آنها 
پزشکان  توسط  آنها،  به  وارده  صدمات  و 
با  دی��ده،  آم��وزش  متخصص  پرستاران  و 
قرار  معالجه  مورد  تجهیزات  ترین  مدرن 
می گیرند. بیمارستانهای مشابه در سرتاسر 
کشور موجود می باشند و پزشکان در سایر 
مراکز از طریق اسکایپ با کارکنان پزشکی 
می  مشورت  یانگ  پیونگ  بیمارستان  در 
کنند و جائی که موارد ی بسیار پیچیده وجود 
دارد و نمی توانند در بیمارستان منطقه ای 
به  نیاز  کودکان  یا  و  گردند،  فصل  و  حل 
جراحی پیچیده تر یا درمان اضطراری دارند 
برای درمان گسترده تر الزم است که توسط 
هلیکوپتر به بیمارستان اصلی پیونگ یانگ 
انتقال داده شوند. یک محل مخصوص برای 
فرود هلیکوپتر درست در خارج بیمارستان 

موجود است.
تمام درمان های پزشکی رایگان است و تمام 
کودکان در سراسر کره شمالی دسترسی به 
این امکانات پزشکی دارند. من هیچوقت، در 
هیچ جائی، بیمارستان کودکان قابل مقایسه با 
توجه  و  اهمیت  اینقدر  که  باال  کیفیت  چنین 
خاص  احساسی  و  فیزیکی  نیازهای  برای 
مشاهده  بشوند  قائل  آنها  والدین  و  فرزندان 
نکردم. بخش فیزیوتراپی برای کودکان مبتال 
به فلج یا با نقص شکل پا که موجب ناتوانی 

العاده  خارق  مطلقا  شود،  می  رفتن  راه  در 
باعث  که  متعدد  های  تمرین  آموزش  بود، 
بازسازی عضالت پا و ساق پا، تبدیل آنها از 
کودکان زمین گیر و فلج به راه رفتن، دویدن 
و  نرمال می شود.  به طور  کردن  بازی  و 
سعی و کوششی که برای این تمرینات توان 
بخشی و بهبود کودکان انجام می گیرد، هم 
انسان را  احساسات  الهام بخش و هم عمیقاً 

برمی انگیزد.
بیمارستان،  این  به  ورودم  از  قبل  درست 
جزئیاتی را دیدم که دنیایی از اطالعات مربوط 
به زنان کره شمالی را نشان داد. به شگفتی 
من، یک زن با کودکش وارد بیمارستان می 
شود که کفش پاشنه بلند طالئی به پا داشت، 
او حقیقتاً شگفت انگیز، زیبا و ظریف بود که 
باعث تعجب یا سردرگمی در انتظارات من 
شد. این افسانه کلیشه ای که مردم کره شمالی 
فقر  نمایش  با  کهنه  کننده،  یکنواخت، خسته 
لباس می پوشند مرا منفجر کرد و سبب شده 
شرایط تخریب شده دنیایی را متوجه شوم که 
به اشتباه این مردم را معرفی کردند. پس از 
آن متوجه شدم زنان دیگری با همان جذابیت 
داشتند  بلند  پاشنه  کفش  گیرایی سحرآمیز  و 
چتر  و  زیبا  های  لباس  با  همراه  اغلب  که 
آفتابی رنگارنگ که آنها را از نور خورشید 
محافظت می کرد. من به آقای جانگ اشاره 
کردم که من بر این جزئیات تأکید می کنم، 
بلند،  زیرا کفش زنانه، به ویژه کفش پاشنه 
اغلب بیان عزت نفس او است. و این زنان 
در سراسر پیونگ یانگ، ظاهرا از اعتماد 
به نفس باال برخوردار هستند. و هم چنان که 
دیدار من پیش می رفت، من تشخیص دادم 
شمالی  کره  خلق  دمکراتیک  جمهوری  که 
پیشرفت چشم گیری در زمینه حقوق جنسی 
و حقوق بشر کسب کرده است، که یکی از 
ملل  سازمان   2030 سال  انکشافی  اهداف 

متحد می باشد.
صبح روز بعد، ما از بیمارستان مربوط به 
دیدن   Ryugyong ،آن بیماریهای  و  چشم 
کردیم، که مدرن ترین و درمان به روز، از 
کوری تدریجی )گلوکوما( تا پیدایش ماکو الر 
) مقدار باالی آنتی اکسیدان ها و فلز روی 
به طور قابل توجهی خطر ابتال به انحطاط 
و  کند  می  پیشرفت  سن  با  مرتبط  که  رگها 
از دست دادن بیماری مرتبط به کوری چشم 
من  دهد.  می  ارائه  را  دهد(  می  کاهش  را 
می توانم به سطح کاردانی و کارشناسی و 
امکانات آنها اطمینان دهم، زیرا من کانتاکت 
و  ک��ردم  بررسی  را  خ��ودم  خاص  لنزهای 
چشم  در  که  آنچه  مشابه  آنها  آزمایش  نتایج 
نیویورک  در  من  چشم  متخصص  پزشک 
از  پر  بیمارستانها  این  کردم.  بود، مالحظه 

مریض های با سنین متفاوت هستند و همه 
آنها تمام کمال رایگان معالجه می شوند. آقای 
جانگ به من اطالع داد که تمام هزینه های 
پزشکان و خانواده های شان از طریق دولت 
بدون  بتوانند  پزشکان  تا  شود  می  پرداخت 
توجه به نیازهای خود و خانواده های شان 
در بیمارستان بدون حواس پرتی و منحصرا 
روی مریض های خود تمرکز کنند، و در 
با سطح مطلوبی از  بیماران خود را  نتیجه 

مراقبت ها رسیدگی کنند.
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بعد از ظهر آن روز ما از دبیرستان پیونگ 
یانگ شماره 1 بازدید کردیم، جایی که، به 
درخواست من، از کالس های زیست شناسی، 
مرا  آنها  ک��ردم.  بازدید  فیزیک  و  شیمی 
دعوت کردند تا از طریق میکروسکوپی که 
دانشجویان از این طریق ترکیبات گیاهان را 
بررسی می کردند، ومن رگه های به مراتب 
بزرگ شده برگه را دیدم. در کالس شیمی با 
دانشجویان در مورد جوهر شیمیائی که آنها 
زمانی  و  کردم  صحبت  کردند  می  مطالعه 
که متوجه شدم خانم زیبائی تدریس می کند، 
من به مترجم گفتم که این دانشجویان ممکن 
است عاشق این معلم شوند و مثل پرزیدنت 
ماکرون ممکن است  امانوئل  فرانسه،  جدید 
با این معلم ازدواج کند، که احتماال 25 سال 
بزرگتر از او است، هم چنان که می دانیم 
داده.  انجام  را  کار  این  ماکرون  پرزیدنت 
اظهار نظر من به معلم شیمی نقل شد، خندید 
و مرجع مرا درک کرد و مترجم من با لذتی 
صادقانه از مشاهده من خشنود شد، هر چند 
توضیح  فیزیک  دانشجویان  بود!  من  نظر 
دادند که جسم مورد نظر من روی میز یک 
ها  برنامه  مورد  در  ما  و  بود  ژیروسکوب 
فیزیک  به عنوان  آنها  های  پروازی  بلند  و 
دانهای آینده جمهوری دمکراتیک خلق کره 

شمالی صحبت کردیم.
این کالس های علمی شامل دختران و پسران 
دادم که من یک ویزیتور  بود. من توضیح 
از ایاالت متحده هستم و منتظر دوستی های 
آینده کشورهای مان هستم. تمام دانشجویان 

با آرزوئی که من داشتم توافق داشتند، 
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آنها طبیعی بودند، لذت بخش و با صفا 
بچه  اوقات  بعضی  بود(  شده  گفته  من  )به 
های شیطانی هستند. خارج از مدرسه زمین 
سراسر  در  مدارس  بود.  تنیس  و  بسکتبال 
آموزش و پرورش  کشور رایگان هستند و 
کره  خلق  دمکراتیک  جمهوری  سراسر  در 

شمالی اجباری ست.
آقای  با  دی��دار  این  درب��اره  من  آن،  از  پس 
توصیه  من  به  که  ک��ردم  صحبت  جانگ 
جدی  آم��وزان  دانش  از  سطح  این  که  کرد 
برای  آنها  زیرا  باشند،  می  کوش  سخت  و 
امتحانات ورودیه به کالج و دانشگاه ها آماده 
کردم  اشاره  جانگ  آقای  به  من  شوند.  می 
که سطح تحصیلی والدین به عملکرد دانش 
آموزان در آزمون ها کمک می کند و من 
اشاره کردم که کودکان کارگران و کارگران 
کشاورزی از غنی سازی فکری که بچه های 
کارگر حرفه ای و فکری دریافت می کنند 
محروم خواهند شد ، و این تفاوت ها ممکن 
است روی عملکرد این بچه ها در امتحانات 
آنها تأثیر بگذارد. آقای جانگ پاسخ داد که 
سایر  و  مدارس  ها،  کارخانه  تمام  واقع  در 
امکانات آموزشی را در محل واقعی کارشان 
کارگران  که  ط��وری  به  باشند،  می  دارا 
امکانات  تمام  به  دسترسی  برای  کارخانه 
از  پس  و  کار  ساعات  طول  در  آموزشی 
آن، برای اصالح هر گونه ناکامی در آماده 
آنها را  نتیجه  آموزشی خود، که در  سازی 
قادر می سازد تا اطالعات کودکان شان را 
ای  حرفه  همکاران  توسط  که  آنچه  همانند 
فرزندان  به  ارائه می شود،  یا روشنفکران 
شان داده شود. کارگران کشاورزی همچنین 
دسترسی به امکانات آموزشی برای آموزش 

مکمل خود را دارا می باشند.
صبح شنبه 30 می، از برج یاد بود حزب 
کارگر کره بازدید کردیم، که مبارزات مردم 
کره را تحت رهبری کیم ایل سونگ برای 
می  مجسم  ژاپن  امپریالیستهای  از  استقالل 
کرد. من توسط نماد حزب کار کره مجذوب 
زیر  شرح  با  من  به  جانگ  آقای  که  شدم، 
های  سمبل  که  ای��ن  به  نظر  داد:  توضیح 
را  داس و چکش  کمونیستی،  احزاب  دیگر 
کارگران  از  گرایی  نماد  که  دهد  می  نشان 
در  اس��ت،  ک��ش��اورزی  کارگر  و  صنعتی 
کره شمالی یک  نماد جمهوری خلق  مرکز 
قلم است که بیانگر اعتبار کارگر فکری در 
جامعه کره شمالی است. این یک وحی بود 
و ممکن است موفقیت بزرگی از جمهوری 
دمکراتیک خلق کره شمالی را در ایجاد یک 
جامعه پیشرفته سوسیالیستی توضیح دهد که 
نابود  برای  تازه  های  بر تالش  غالب شدن 
به  بخشیدن  سرعت  و  کشور،  کل  ک��ردن 

پیشرفت های علمی، پیشرفت های پزشکی، 
تکنولوژی سبز، انرژی پاک، ماهواره های 
فضایی، و در حال حاضر توسعه سالح های 
هسته ای ضروری است که برای محافظت 
توسط  دیگر  حمله  یک  مقابل  در  کشور  از 
ژاپن  یا  آن  متحدان  و  آمریکائی  متجاوزان 
یا حمله های تهاجمی امپریالیستی توسط هر 

کشوری دیگر ضروری است.
که  ناخوشایند  های  تالش  سایر  خالف  بر 
روشنفکران را به کار یدی هدایت می کنند، 
تصمیم کیم ایل سونگ برای دادن اعتبار به 
تحریک  را  کره شمالی  توسعه  روشنفکران 
برای  الگو  امروز همچنان یک  کند، و  می 
سوسیالیستی  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه 
است و موفقیت آن هم چنان تهدید آمیز نسبت 
روبه  و  کهنه  داری  سرمایه  اقتصادهای  به 
آن  از  بدتر  غربی  اروپای  و  آمریکا  زوال 
از  داری  سرمایه  کشورهای  این  كه  هستند 
خود  که  را  سیستمی  هر  پاتولوژیک  لحاظ 
نمی توانند به آن دست یابند را می خواهند 

نابود کنند.
تحریم های سازمان ملل متحد عمدا منزوی 
کردن جمهوری دمکراتیک خلق کره شمالی 
فقر  در  گی  زن��ده  به  آن  ک��ردن  مجبور  و 
و  اقتصادی  شکنجه  و  سیاسی  اقتصادی/ 
این کشور  که  به خاطر مسیری  آن  سیاسی 
به منظور توسعه اقتصادی و سیاسی و شیوه 
درست  این  اس��ت.  ک��رده  انتخاب  گی  زن��ده 
شبیه نازی هائی ست که یهودیان را با زور 
مجبور به تن دادن به زندگی در محله های 
فقیر نشین ورشو کردند. تحریم های سازمان 
ملل متحد صنایع جمهوری دمکراتیک خلق 
کره شمالی را خنثی می کند، درست همان 
تا  یهودیان را مجبور کرد  طور که گشتاپو 
فقیر  آن محله های  در  کارشان را  کسب و 
نشین ببندند. و این قبل از نابودی مردم در 
تحریم  که  چنان  هم  گرفت،  صورت  اروپا 
جمهوری  علیه  متحد  ملل  س��ازم��ان  ه��ای 
دمکراتیک خلق کره شمالی ممکن است دقیقاً 
آسیایی  این مردم  نابودی  برای  ماقبل تالش 

باشد.
بحران  با  غربی  داری  سرمایه  کشورهای 
اقدامات  با »  مواجه هستند،  اقتصادی  های 
ریاضت کشی « غیر عادالنه، آلمان، ایتالیا، 
فرانسه و انگلستان را بی ثبات کرده، حمایت 
تحریک  کرده،  تضعیف  را  اجتماعی  های 
شورش و حمالت تروریستی را نیز افزایش 
داده. سپر بال کردن )کسی که گناه دیگران 
جمهوری  ان��دازن��د(  م��ی  او  گ��ردن  ب��ه  را 
انحراف  یک  شمالی،  کره  خلق  دمکراتیک 
کره  و  ست،  عمومی  افکار  کردن  گیج  یا 
شمالی مانع کنترل هژمونیک سرمایه داری 

تاریخ صد وپانزده ساله...  بقیه از صفحه آخر

نساجی اصفهان  بین کارگران  در  جنوب و 
بود. 1

اتحادیه کارگران نفت جنوب در سال 1304 
جمله  از  حزب،  فعاالن  از  برخی  کمک  با 
پیشه وری به وجود آمده بود ولی فعالیتی از 
خود نشان نداده بود. از سال 1306، حزب 
تشکلی  گران  نفت  میان  در  گرفت  تصمیم 
شد.  مؤفق  کار  این  در  و  کند  ایجاد  مخفی 
برگزاری  جهت  در  هایی  اقدام  تشکل  این 
کنفرانس اتحادیه های کارگری انجام داد. در 
اواخر سال 1906، کنفرانس با حضور 200 
نماینده تشکیل شد. از جمله مصوبه های با 
و  افکنی  نفاق  با  مبارزه  کنفرانس  اهمیت 
دودستگی ملی - قومی بود که از جانب مقام 
های نفتی انگلیس در بین کارگران فارس و 

عرب رواج داده می شد. 2
ادامه فعالیت های تشکیالتی و گسترش  در 
اتحادیه های کارگری در میان کارگران نفت 
جنوب در اواخر سال 1307، کمیته ایالتی 

خوزستان  در  ایران  کمونیست  حزب 

لحاظ  از  ماند.  می  باقی  اوراسیا  در  غرب 
جغرافیایی، کره شمالی که در مرز روسیه و 
چین قرار دارد، دروازه ایست به قاره آسیا. 
ژنرال داگالس مک آرتور، از اهمیت نظامی 
و استراتژیک در وضعیت کره، آگاه بود که 
جار و جنجال به راه می انداخت، »با اشغال 
توانیم  می  ما  شمالی،  و  جنوبی  کره  تمام 
بین سیبری  ای را که  کننده  تامین  تنها خط 
و جنوب برقرار می شود را قطع کنیم ...، 
تمام ناحیه بین والدیوستوک و سنگاپور را 
کنترل می کنیم ... پس از آن هیچ چیز نمی 

تواند فراتر از قدرت ما باشد«.
 

این مقاله ترجمه شده ادامه دارد 



صفحه 20رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
مؤفق شد که کنفرانس دوم اتحادیه های 
کارگری نفت جنوب را تشکیل دهد. مطابق 
»ستاره  نشریه  جمله  از   ، زمان  آن  اسناد 
سرخ« یکی از نشریات حزب در آن دوره، 
در  نفت  کارگران  اتحادیه  اعضای  شماره 
هزار   3 حدود   1307  -  1310 های  سال 
تن بود. این نشریه در باره کنفرانس دوم می 
نویسد که کنفرانس یک رشته تصمیمات مهم 
در عرصه های تشکیالتی و سیاسی گرفت. 
تصمیمات کنفرانس و اقدامات حزب پس از 
آن، بی شک  از نقاط عطف جنبش کارگری 
و سندیکایی ایران محسوب می شوند. بخشی 
از این تصمیمات که جنبه سیاسی نیرومندی 
در  نظر  تجدید  از:  بودند  داشت،عبارت 
برای  آمادگی  و  جنوب  نفت  امتیاز  اعطای 

اعتصاب در اول ماه مه. 3
نخستین اعتصاب بزرگ و فراگیر کارگران 
نفت جنوب، به 4 اردیبهشت 1308 مربوط 
می شود. در این روز بنا به دعوت اتحادیه، 
کارگران اعالم اعتصاب کرده و راه پیمایی 
کارگران  اتفاق  به  قریب  اکثریت  نمودند. 
عضو اتحادیه در اعتصاب شرکت جستندو 
امنیتی  با پلیس و مأموران  در زد و خورد 
نفت  شرکت  های  مقام  سرپرستی  تحت  که 
زخمی  کارگر   20 بودند،  انگلیس   - ایران 
گشتند. استخراج نفت و به طور کلی، همۀ 
عملیات معادن تعطیل شد. کارگران بیکار به 
پیوستند. جمعیتی نزدیک  اعتصاب  صفوف 
برابر  در  کسبه  و  کارگر  ه��زار   20 به 
نیروهای پلیس صف آرایی کردند. برخی از 
مطالبات اعتصاب کنندگان عبارت بودند از 
به رسمیت شناختن  بردن دستمزدها،  باال   :
مه،  ماه  اول  شناختن  و رسمیت  ها  اتحادیه 
اعتصاب و مبارزه سه روز ادامه داشت و 
حدود 300 کارگر بازداشت و روانه زندان 
شدند. این اعتصاب اگر چه پیروز نشد اما 

نیروی کارگران را به نمایش گذاشت.
کارگری  جنبش  تاریخ  در  اعتصاب  ای��ن 
است.  برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  ایران 
کارگران در این مبارزه به اهمیت تشکیالت 
و سازماندهی بیش از پیش خویش پی بردند. 
نشریه »ستاره سرخ« در شماره بهار سال 

1308 خود چنین نوشت:
» این اولین نمایشی است که از حیث عظمت 
اعتصاب  ی��ک  ص��ورت  اف���راد،  تجمع  و 
کارگری را به خود گرفته است. پیشنهادهای 
کارگران به خوبی مدلل میدارد که کارگران 
جنوب تا چه حد به حق خود آگاه شده اند«.4
سرکوب و برخورد خشن حکومت رضاشاه، 
تحت  نگردید.  کارگری  جنبش  تداوم  مانع 
های  فعالیت  کمونیست،  ح��زب  ره��ب��ری 
گیالن  خراسان،  اصفهان،  در  سندیکایی 

ضد  قانون  استقرار  تا  ایران  نقاط  دیگر  و 
اشتراکی 1310 که تقی ارانی مدتی بعد ان 

را »قانون سیاه« نامید، ادامه یافت.
توانست  حزب   ،1306  -  1310 دورۀ  در 
کارگران  میان  در  تشکیالت مخفی خود را 
نساجی اصفهان نیز گسترش دهد. در جریان 
ماه مه 1931)اردیبهشت 1310( کارگران 
کارخانه  از  یکی  که  »وط��ن«  کارخانۀ 
اصفهان  در  ای��ران  نساجی  معروف  های 
و  محرک  نیروی  کردند.  اعتصاب  ب��ود، 
مخفی  سازمان  با  اعتصاب  ای��ن  رهبری 
رهبری عضدهللا  به  ایران  کمونیست  حزب 
اعتصاب  این  در  بود.  کامران   - اصالنی 
که 400 نفر از کارگران کارخانه »وطن« 
گانۀ  داشتند، کارگران مطالبات 13  شرکت 
خود از جمله اضافه دستمزد و تقلیل ساعت 
کار روزانه از 12 ساعت به 8 ساعت را 
مطرح ساختند. کارفرمایان درخواست های 
کارگران را نپذیرفتند، اما ادامه اعتصاب و 
ناآرامی در شهر اصفهان منجر به عقب نشینی 
5 گشت.  کارگران  پیروزی  و  کارفرمایان 
استان  در  حزب   ،1307 سال  اواخ��ر  در 
که  شد  مؤفق  نیز  مشهد  در  بویژه  خراسان 
سازد.  بسیج  ها  اتحادیه  در  را  کارگران 
 ،1307  -  1310 ه��ای  س��ال  جریان  در 
میان  در  خراسان  در  حزب  فعالیت  عمده 
حزب  دوره  این  در  بود.  قالیباف  کارگران 
به  ای  مجله  مشهد  شهر  در  که  شد  مؤفق 
بخش  طریق  از  و  منتشر  »کمونیست«  نام 
سازمان جوانان حزب در میان مردم پخش 
در  ق��دری  ب��ه  ح��زب  ه��ای  فعالیت  نماید. 
مردم  مختلف  قشرهای  طرف  از  خراسان 
مورد استقبال قرار گرفت که حزب در پائیز 
1309 مؤفق شد که دو کاندید، عبدالحسین 
دهزاد)حسابی( و علی اکبر فرهودی)کارگر 
هشتم  مجلس  انتخاب  ب��رای  را  قالیباف( 
و  مخفی  کار  مشکالت  علیرغم  کند.  کاندید 
ازدیاد خفقان رضاشاهی، این دو کاندید در 
پس  آوردن��د.  رأی  صدها  مجلس  انتخابات 
متوجه  که  رضاشاه  رژیم  جریان،  این  از 
فعالیت های مخفی کمونیست ها در خراسان 
و  به دستگیری رهبران کارگری  بود،  شده 

جوانان در شهر مشهد اقدام کرد. 6
خراسان  و  ،اصفهان  خوزستان  از  غیر  به 
در سال های 1310 - 1306 فعاالن حزب 
به  مؤفق  نیز  گیالن  در  ای��ران  کمونیست 
این سال  در  سازماندهی چشمگیری گشتند. 
ها حزب توانست اتحادیه های مختلفی در بین 
کارگران حلبی ساز، انبار نفت و کاله دوزها 
در رشت تشکیل دهد. در ضمن در این دوره 
حزب مؤفق شد که با کمک سازمان جوانان 
و  )انزلی(  پهلوی  بندر  رشت،  تهران،  در 

فومن بین دهقانان نیز به فعالیت بپردازد. 7

پس از کنگره دوم، رهبری حزب مؤفق شد 
سازمان  کند.  نفوذ  نیز  جوانان  بین  در  که 
تاجگذاری  از  پیش  که  کمونیست  جوانان 
بوجود  تهران  در   1304 آذر  در  رضاشاه 
آمده بود و پس از سرکوب ماه های دی و 
بهمن همان سال تقریباٌ متالشی شده بود، در 
فعالیت  دوباره   1307 و   1306 های  سال 
های سیاسی خود را از سر گرفت. بسیاری 
دانشجویان  بین  از  که  سازمان  اعضای  از 
جذب  کارگران  بین  از  و  تهران  دانشگاه 
در  و  دارالفنون  در  بودند،  شده  سازمان 
نقش  دانشجویان،  اتحادیه  و  ها  محفل  ایجاد 
دوم  نیمه  تا   1306 سال  از  توجهی  قابل 
آوانسیان،  اردشیر  کردند.  ایفا   1310 سال 
کادرهای  از  رادمنش  و رضا  رضا روستا 
حزب  جوانان  سازمان  مسئول  حزب،  مهم 
خاطرات  در  آوانسیان  بودند.  دوره  این  در 
خود خاطر نشان می سازد که هدف حزب 
آن بود که جوانان را پس از جذب »به راه 

.... کمونیسم هدایت نمائیم«. 8
سازمان جوانان حزب در سال های 1310 
جوان  »بلشویک«  بنام  ای  مجله   1306  -
دست  شکل  به  بیشتر  که  کرد  می  منتشر 
نوشته تکثیر می شد. سازمان در این دوره 
به  مؤفق  نیز  کرج  در  تهران  از  غیر  به 
تحکیم  با  گشت.  دانشجویان  اتحادیه  ایجاد 
قدر قدرتی و دیکتاتوری رضا شاه، سازمان 
جوانان نیز مشمول سرکوب شده و در سال 
»مجازات  قانون  گذراندن  از  پس   1310
در  کشور«  استقالل  و  امنیت  علیه  مقدمین 
از  ملی، چیزی  دوره هشتم مجلس شورای 
از  بعضی  و  نماند  باقی  جوانان  سازمان 
مسئوالن حزبی سازمان جوانان - روستا و 
آوانسیان - همراه با رهبران حزب - جعفر 
پیشه وری، سالم هللا جاوید، یوسف افتخاری 

و ... دستگیری و زندانی شدند. 9
در  حزب  کشور،  داخل  در  کار  بموازات 
سلطانزاده  رهبری  تحت  ای��ران  از  خارج 
توانست مرکزیتی بوجود آورده و به فعالیت 
در بین دانشجویان ایرانی در شهرهای اروپا 
روزنامه  مرکز،  این  نظر  تحت  بپردازد. 
»پیکار« در برلین و نشریه ستاره سرخ در 
وین در سال های 1310 - 1306 انتشار یافتند.
دیکتاتوری رضا شاه،  تحکیم  استقرار و  با 
پیگرد و سرکوب حزب کمونیست ایران، که 
در این دوره تنها نیروی متشکل اپوزیسیون 
در ایران بود، تشدید یافت. رضا شاه برای 
اتحادیه های کارگری  انهدام کامل حزب و 
قانون  گذراندن  به  متوسل   1310 سال  در 

علیه  مقدمین  اشتراکی »مجازات  ضد 
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پس  گردید.  کشور«  اسقالل  و  امنیت 
و  ت��رور  سیاه«  »قانون  ای��ن  تصویب  از 
سرکوب عریان علیه شخصیت های مترقی 
و کمونیست ها و اتحادیه های کارگری دامنه 
 -  1311 های  سال  در  یافت.  ای  گسترده 
1310 بخاطر اعمال این قانون، صد ها نفر 
از کمونیست ها و رهبران کارکری، همچون 
و  بازداشت  شناسائی  از  پس  وری،  پیشه 
زندانی شدند و تعدادی از آنها نیز به شوروی 

پناه بردند. 10 
چرا حزب کمونیست ایران با تمام فداکاری 
که  نشد  مؤفق  هواخواهانش  و  اعضا  های 
و  بسط  را  آن  و  کند  حفظ  را  خود  نیروی 
رژیم  ی��ورش  مقابل  در  چرا  ده��د؟  توسعه 
، تشکیالتش در هم شکسته شد و  رضاشاه 
امکان هیچگونه مانوری را در مقابل دشمن 
پیدا نکرد؟ بررسی یافته ها و تحقیقات در این 
مورد نشان می دهد که عوامل مختلفی در این 
تردید، مأموران  بدون  داشتند.  شکست نقش 
در  رضاشاه  رژیم  امنیتی  پلیس  و  انتظامی 
ایران  کمونیست  حزب  انهدام  و  سرکوب 
های  سال  تا  انگلیس  دولت  های  کمک  از 
سال  در  هیتلری  آلمان  و   1311  -  1313
های 1319 - 1313 برخوردار بودند. نبود 
سازمان  و  احزاب  فقدان  و  آزاد  مطبوعات 
های سیاسی اپوزیسیون در این سال ها، که 
دورۀ اوج دیکتاتوری بود، عامل مهم دیگری 
در بررسی علل شکست می توانند محسوب 
در  کننده  تعیین  و  اصلی  عامل  اما  گردند. 
استراتژی  خصلت  در  باید  را  شکست  این 
مشخص حزب کمونیست ایران در آن دوره 
کنگره  تزهای  بررسی  در  ک��رد.  جستجو 
مؤفقیت  تمام  با  حزب  که  شدیم  یادآور  دوم 
های بزرگ در کنگره دوم قادر نشد که راه 
مشخص انقالب در کشورهای توسعه نیافته 
ای مثل ایران را تعیین کرده و به آن عمل کند. 
سیاست  و  رهنمودها  تأثیر  تحت  حزب  این 
دهقانان  بسیج  با  نتوانست  کمینترن  های 
 15 جمعیت  درص��د   85 که  روستائیان  و 
میلیونی ایران را در دوره 1314 - 1306 
تشکیل می دادند و کشاندن مبارزه به مناطق 
روستائی و برقراری پایگاه های انقالبی در 
آنجا به بدیلی مطمئن در مقابل رژیم در مرکز 
کمونیست  به هر روی، حزب  گردد.  تبدیل 
ها  شهر  در  فعالیت  و  قوا  تمرکز  با  ایران 
های  فعالیت  ثقل  مرکز  که  تهران،  بویژه 
جاسوسی و امنیتی رژیم شاه بود، نتوانست 
تشکیالتی  و  فیزیکی  ان��ه��دام  از  را  خ��ود 
11 کند.  حفظ  ارتجاع  ی��ورش  مقابل  در 
با اینکه در جریان سال های 1314 - 1310 
ایران بطور کامل از نظر  حزب کمونیست 
و  گشت  متالشی  سازمانی  و  تشکیالتی 

فعاالن آن یا به زندان های رژیم افتادند و یا 
به کشور های خارجی بویژه شوروی پناهنده 
شدند، ولی جنبش برابری طلبی و گسترش 
اندیشه های مارکسیستی در ایران هرگز از 
دیگر  به شکلی  را  تداوم خود  و  نرفت  بین 
نمایان ساخت. در سال 1311 یک سال پس 
از گذراندن قانون ضد اشتراکی 1310، تقی 
ارانی و چندین نفر از یارانش که به تازگی 

علیرغم  بودند،  برگشته  ایران  به  آلمان  از 
ایجاد محفل  برای  و خفقان،  وجود سانسور 

های مخفی کمونیستی ، 
 فعالیت خود را در شهر تهران دوباره آغاز 

کردند.12   
تقی ارانی و پنجاه و سه نفر 

1279)1900میالدی(  سال  در  ارانی  تقی 
به  متوسط  خانواده  یک  در  تبریز  شهر  در 
دنیا آمد و دوران نوجوانی و تحصیل را در 
پس  ارانی  سال 1301،  در  گذراند.  تهران 
از اینکه به عنوان شاگرد اول از دارالفنون 
با  گردید،  التحصیل  فارغ  طب  دانشکده  و 
در  دکترا  درجۀ  کسب  برای  دولتی  هزینه 
آلمان  عازم  برلین  دانشگاه  از  شیمی  رشتۀ 
گشت. در سال های 1303 - 1302 ارانی 
عربی  زبان  تدریس  به  تحصیل  ضمن  در 
نیز در دانشگاه برلین مشغول گشت. در این 
بارۀ  در  جزوه  سه  انتشار  با  ارانی  دوره، 
»عمر خیام«، »سعدی« و »ناصر خسرو« 
به تبلیغ فرهنگ و ادب فارسی روی آورد و 
توجه گردانندگان و نویسندگان نشریات اولترا 
و  »ایرانشهر«  شوونیستی  و  ناسیونالیستی 
»فرنگستان« را که در این دوره در آلمان 
زمان،   آن  در  کرد.  جلب  شدند،  می  منتشر 
افراطی  ناسیونالیستی  های  گرایش  اران��ی 
سوسیالیستی  های  اندیشه  با  هنوز  و  داشت 
دلیل،  بهمین  بود،  نشده  آشنا  مارکسیسم  و 
نخستین نوشتۀ خود را تحت عنوان »سئواالت 
علمی« که بازتاب حرکت فکری او در آن 
»نژاد  از  تجلیل  چون  مضامینی  از  مقطع 
زرتشت  دین   ، شاهنشاهی  نظام  آریایی« 
مجلۀ  در  بود،  ساسانیان  دوران  عظمت  و 
»ایرانشهر« )شماره یک، سال دوم، دسامبر 
1923( انتشار داد. او نزدیک به سه سال با 
این جریان اولتراناسیونالیستی و شوونیستی 
همکاری کرد و طی این دوره با انتشار مقاله 
هایی تحت نام »قهرمانان بزرگ ایران« در 
مجله »ایرانشهر« و »آذربایجان« در مجله  
»فرنگستان« به تبلیغ »برتری نژاد آریایی« 
زبان واحد، ملت واحد و حذف و انهدام زبان 
ترکی و عربی و  مثل   - آریایی   های غیر 

غیره پرداخت. 13
از  که  زمانی  بعد،  ه��ای  س��ال  در  اران��ی 
مارکسیست  ی��ک  ب��ه  تفکر،  ش��ی��وۀ  نظر 

انترناسیونالیست تبدیل شده بود، به این دوره 
مقاله هایی در  از زندگی عقیدتی خود طی 
تهران،  چاپ  اول،  )دوره  »دنیا«  نشریه 
 )1314 خرداد   12  ،11  ،10 های  شماره 

چنین اشاره می کند:
بودن  وم��ح��دود  سن  تقاضای  حسب  »ب��ر 
معلومات بر محیط چنانکه از مقاالت مجله 
ایرانشهر و مجله فرنگستان بر می آید تابع 
این نهضت بودم و با دوستان خود به فارسی 
ویژه مکاتبه می کردم که بیادگار افکار ایام 

جوانی خود نگاه داشته ام.«
نخستین عالیم شکل گیری بینش ماتریالیستی 
و  تفکر  شیوۀ  در  دیالکتیکی  برخورد  و 
آن  او  که  فیزیک  کتاب  در  ارانی  برخورد 
را در برلین در دسامبر 1925)بهمن 1304 
خورشیدی( چاپ کرد، به چشم می خورد. او 

در مقدمه این کتاب گفت:
از  است  متوالی  رشته  دقیقه  علوم  »سلسله 
کلیات و اصول عام بشر که از مادی ترین و 
بنابراین دقیق ترین علوم یعنی علوم طبیعی 
نوع  شده،  شروع  شیمی(  و  )فیزیک  دقیقه 
مخصوص از تغییرات طبیعت را در حالت 
مادی و روحی موجود زنده مورد دقت قرار 
در  باالخره  پسیکولوژی(  و  )بیولوژی  داده 
بشر  نوع  بنی  خود  معلومات  همین  دای��ره 
با  را  وی  علوم  ارزش  حد  و  علم  کلیات  و 
اصول ماتریالیسم دیالکتیک مورد بحث قرار 

می دهد.« 14
ارانی پس از انتشار این کتاب بتدریج رابطه 
و  اولتراناسیونالیستی  جریان  از  را  خود 
»فرنگستان«  و  »ایرانشهر«  شوونیستی 
در   )1306(1927 سال  در  و  کرد  قطع 
»پسیکولوژی  ن��ام  تحت  ای  نوشته  ی��ک 
فردی«)چاپ مطبعه کاویانی، برلین، دسامبر 
1927( در تحلیل تاریخی و ماتریالیستی در 

بارۀ تحول فکری خود، چنین گفت: 15
»هیچ قضیه را نمی توان عاری از شرایط 
زمان و مکان و شخص متفکر تحقیق نمود. 
و  هوشیاری  شعور،  حالت  دیگر  از طرف 
خود  کند.  می  تغییر  دائماٌ  خود  از  دانستن 
اجتماعی من در چند سال پیش با اکنون فرق 
هستم،   همان  من  دیگر  طرف  از  اما  دارد 
امضاهای  تمام  مسئول  دارم،  را  اسم  همان 
تمام  از  باشم.  می  گذشته  خودهای  همان 
برای  است  کرده  گذشته  خود   که  کارهایی 
خود کنونی  و خود آینده متوقع جزا و نتیجه 
هستم. این تضاد را نیز با فکر دیالکتیک می 

توان برطرف کرد«.
تحول ارانی از یک ناسیونالیست افراطی به 
انترناسیونالیست  و  متعهد  مارکسیست  یک 
بوقوع   1304  -  1306 ه��ای  س��ال  در 

در  اران��ی  ها،  سال  این  در  پیوست. 
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به تارنما های اینترنتی 
 حزب رنجبران ایران 

مراجعه کنید
 و نظرات خود را

 در آنها منعکس کنید!

سایت حزب رنجبران
www.ranjbaran.org

سایت آینه روز
www. ayenehrooz.

com

سایت خبرنامه کارگری
www.karegari.com

سایت رنجبر آنالین
www.ranjbaran.

org/01_ranjbaron-
line

سایت آرشیو روزنامه 
رنجبر

http://www.yudu.
com/library/16050/

Ayeneh-Rooz-s-
Library

با سوسیالیست  تماس و گفتگو  جریان 
به  ایرانی  دانشجویان  و  آلمان  های 
اندیشه های سوسیالیستی گرایش پیدا کرد و 
بتدریج مارکسیست شد. پس از مطالعۀ متون 
و  لنین  و  کائوتسکی  انگلس،  مارکس،  آثار 
تاریخچۀ شکلگیری و رشد جنبش های چپ 
نویسندگان  با  همکاری  به  ارانی  اروپا،  در 
نشریۀ »پیکار« که در آن زمان از طرف 
حزب کمونیست ایران در برلین چاپ میشد، 
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سال  یک،  شماره  »ایرانشهر«  مجله    -  10
حمیدی،  حمید  از  نقل  به   )1923 دوم)دسامبر 
»تاریخچه فرقه جمهوری انقالبی ایران و گروه 

ارانی« برلین 1371 صفحات 7 - 6
11 - در این مقاله اولتراناسیونالیستی ، ارانی با 
یک لحن بسیار شوونیستی کوروش و داریوش 
وفردوسی و خیام را مورد ستایش قرار داده و 
از مزدک و بابک و دیگر رفرمیست های تاریخ 
ایران اسمی نمی برد. رجوع کنید به : تقی ارانی، 
»قهرمانان بزرگ ایران« در مجله »ایرانشهر« 
صفحات   ،)1923 دوم)سپتامبر  سال   2 شماره 

.63 - 64
و  ترویج  و  تبلیغ  به  ارانی  مقاله  این  در   -  12
گسترش زبان فارسی در استان های اقلیت نشین 
آذربایجان پرداخته و طرد و  ایرانی، بویژه در 
او  عقیدۀ  به  که  را  آذری  ترکی  زبان  پاکسازی 
توسط مغوالن بر مردم »آریایی نژاد« آذربایجان 
تحمیل شده بود، تأکید می کند. رجوع کنید به : 
تقی ارانی، »آذربایجان« در مجله »فرنگستان« 
به شماره یک )سپتامبر 1924( صفحات 254 

.247 -
13- تقی ارانی، »تغییر زبان فارسی« در مجله 
»دنیا« دوره اول، شماره 10 - 11 و 12)خرداد 

1314( صفحه 373.
14- تقی ارانی، »سلسله علوم دقیقه، فیزیک« 
برلین 1925 به نقل از احمدی، همانجا، صفحات 

31 - 32
برلین  فردی«  »پسیکولوژی  ارانی،  تقی   -15

1927 صفحه 172.
ارانی   ، دارد  اطالع  نگارنده  که  آنجا  تا   -  16
تبدیل  متعهد  مارکسیست  یک  به  اینکه  از  پس 
از  یکی  »پیکار«  نشریه  با  همکاری  به  گشت 
دو نشریه مهم حزب در خارج از ایران ، که در 
آنزمان منتشر میشد، پرداخت ؛ ولی عضو حزب 
کنید  رجوع  مأخذ  برای  نبود.  ایران  کمونیست 
به آبراهامیان، همانجا، صفحه 157 و احمدی، 

همانجا، صفحات 20 - 15. 

ناظمی 



   با نشانیهای زیر با ما تماس بگیرید و نشریات حزب را بخواهید :
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در جنبش جهانی کمونیستی
صفحه 23رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

تاریخ صدوپانزده ساله ی احزاب و سازمان های چپ متعلق به 
جنبش های سوسیالیستی، کارگری و کمونیستی ایران

دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی کره شمالی)قسمت اول(

آدرس پُست الکترونیکی حزب رنجبران ایران :                     
ranjbaran.org@gmail.com 
آدرس ُغرفه حزب در اینترنت:      

       WWW.ranjbaran.org

 آدرس پُستی حزب رنجبران ایران:
Ranjbar    
  P.O.Box 5910         
Washington DC
20016
U.S.A

اصول جهانشمول و خاص انقالب 
اکتبر و استراتژی انقالب بین المللی 

سوسیالیستی
  A07 مشارکت شماره ،MLPD توسط
در "بحث اینترنت بین المللی در مورد 
اهمیت صدمین سال انقالب اکتبر"، 29 

ژوئن 2017
 

ما در عصر امپریالیسم و انقالب پرولتاریایی 
انقالب  از  کنیم. 100 سال پس  زندگی می 
اکتبر، مانیفست جدید و تغییرات اساسی در 

وجود  به  امپریالیستی  جهانی  نظام  توسعه 
آمده است.

 
رویزیونیستهای مدرن و نئورویزیونیست ها 
دوران  در  داری  سرمایه  که  کنند  می  نفی 
مرگ  حال  در  داری  سرمایه  امپریالیسم،  
انقالب  جهانی  معتبر  آم��وزش   آنها  است. 
اکتبر را رد می کنند که پرولتاریای انقالبی 
ارگ��ان  ب����ورژوازی،  دولتی  دستگاه  باید 
خرد  را  مالی  سرمایه  دیکتاتوری  قدرتمند 

کند  و دیکتاتوری پرولتاریا را ایجاد کند.

 
دگماتیست ها در بهترین حالت  به نوبه خود 
تغییرات کمی را مشاهده می کنند. آنها انکار 
می کنند که مانیفست های جدید و تغییرات 
امپریالیسم  در  آن  ظهور  زمان  از  اساسی 
رخ داده است و بدین ترتیب ضرورت کار 
تئوریک را برای بررسی دقیق  و به موقع 

رد می کنند.
مارکس و انگلس در دوران پیشا امپریالیستی 
تصورمی کردند که انقالب بین المللی اساسا 
یک عمل واحد به عنوان یک انقالب جهانی 

از انقالب مشروطیت 
1284 تا انقالب 1357

فصل چهارم: حزب کمونیست ایران در 
دورۀ حکومت رضاشاه پهلوی

تا  دوم  کنگره  از  پس  حزب  های  فعالیت 
آمیز  مؤفقیت   1310 سال  در  آن  سرکوب 
کنگره دوم، حزب به فعالیت های گسترده ای 

در میان جوانان، ارتش و کارگران و زنان 
و دهقانان اقدام کرد. سازمان جوانان حزب 
های  اتحادیه  ایجاد  از طریق  و  گردید  دایر 
دانش آموزان و فعالیت های فرهنگی، حزب 
پیرامون  را  بسیاری  جوانان  که  شد  مؤفق 
سازد.  بسیج  های حزب  سیاست  و  شعارها 
در تهران اتحادیه دانش آموزان نفوذ زیادی 
در مدرسه دارالفنون و طب به دست آورد و 

توانست اعتصاب مهم سیزده روزۀ شاگردان 
سازماندهی   1306 سال  در  را  دارالفنون 
نماید. در اواخر دهه 1300 حزب مؤفق شد 
دانش  های  اتحادیه  از طریق  تهران  در  که 
در  سوادآموزی  برای  اکابر  کالس  آموزان 
بین زحمتکشان شهر دایر سازد. عمده ترین 
فعالیت حزب در دورۀ 1306 - 1310 در 
بین کارگران، بویژه در میان کارگران نفت 

جمهوری دموکراتیک خلق کره با 
اقدامات وحشیانه توسط شورای 

امنیت سازمان ملل متحد روبروست
توسط کارال استا، تحقیقات جهانی

 11 ژوئن 2017
باقی  من  ب��رای  ای  گزینه  هیچ  »وج��دان��م 
نگذاشت تا خیانت سکوت مرا شکست دهد 
... من می دانم که امروز بزرگترین تأمین 
کننده خشونت در جهان، دولت من است«. 
و  محترم  کشیش  کینگ،  لوتر  )ازمارتین 

برنده جایزه صلح نوبل(.
از  برای جلوگیری  که  متحد  ملل  »سازمان 
ابزار  به  تبدیل  آم��د،  بوجود  جنگ  ع��ذاب 
کل  دادستان  کالرک  )رم��زی  شد.«  جنگ 

سابق آمریکا(. 
کاخ  نوار  دی سی، ضبط  واشنگتن،  مقدمه 
سفید، 25 آوریل 1971 پرزیدنت نیکسون: 

» ما چند نفر را در الئوس کشتیم؟«
هنری کیسینجر، مشاور سابق امنیت ملی: » 
در مورد الئوس، ما حدود ده و پانزده هزار 
نفر را کشتیم « پرزیدنت نیکسون: » ببینید 

در ذهن  ما  که  است  ویتنام شمالی  به  حمله 
داریم. نیروگاه های انرژی، هر چه که باقی 
مانده است، نفت، اسکله ها ... و من فکر می 
کنم ما باید این سد ها را واژگون سازیم. این 

خود مردم را غرق می کند؟ «
کشته  نفر  هزار   200 حدود   « کیسینجر: 
شدند. « نیکسون: "من بیشتر ترجیح می دهم 
آیا  هنری،  شود.  استفاده  ای  هسته  بمب  از 
شما آن بمب را آماده برای استفاده دارید؟ « 
کیسینجر: » من فکر می کنم، دست به چنین 
کاری زدند دیگر بیش از حد خواهد بود.« 


