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نیروهــای ســرکوب بایســتی همچــون جنــگ ایــران 
و عــراق عقــب ننشســته و ســرکوب اعتراضــات 
را ادامــه دهنــد. درعیــن حــال جنــاح دیگــری از 
بــرای  داخــل حکومــت خواهــان نرمــش پذیــری 
نجــات اســام اســت. و نــه والیــت فقیــه بلکــه 
دســت انــدار کاران حکومتــی را مســبب اوضــاع 

پیــش آمــده مــی دانــد. 
اصــاح طلبــان حکومتــی همچــون ســروش دبــاغ و 
تاجــزاده و خاتمــی بــا ســایه روشــن هایــی مشــغول 
تعدیــل  جهــت  در  حکومــت  کــردن  نصحیــت 

ــه " شــان هســتند.  رفتارهــای " تندروان
جنــاح هــای دیگــر بــورژوازی همچــون ســلطنت 
بــرای  تحکــم  کمــی  بــا  دوســتانه  پیــام  طلبــان، 
ســرکوب گــران امنیتــی و نظامــی از ارتــش و ســپاه 
تــا پلیــس و بســیجی مــی فرســتند کــه مــردم را 

ســرکوب نکنیــد. کــه مــا باشــماییم. 

و  احــزاب  مقــر  بــه  پهپــادی  و  موشــکی  حملــه 
ســازمان های سیاســی در اقلیــم کردســتان عــراق 

اســت. محکــوم 
امــروز چهارشــنبه ۲۸ ســپتامبر ســاعت ده صبــح 
حملــه موشــکی شــروع شــده و طبــق اطالعــات 
اولیــه بیــش از ده نفــر از اهالــی کشــته و بیــش 
از چهــل نفــر کــه شــامل زنــان و کودکاننــد زخمــی 

شــده اند.
رژیــم جمهــوری اســالمی چنیــن مــی پنــدارد کــه بــا 
بــزرگ جلــوه دادن ایــن حملــه موشــکی و تبلیغــات 
اســت،  کار  در  خارجــی  دســت  کــه  دروغیــن 
مســتقل  و  جــوش  خــود  جنبــش  بــه  می توانــد 
سراســری زنــان و جوانــان ایــران کــه بــا شــعار زن، 
ــرزه  ــار دیگــر منبــر والیــت را بــه ل زندگــی، آزادی ب
در آورده اســت، لطمــه وارد کنــد. چنیــن پنــداری 

زهــی خیــال واهــی اســت.

حــزب رنجبــران ایــران همچــون همیشــه در ســمت 
توده هــای ســتم دیــده، استثمارشــده در جنبــش 
کنونــی ایســتاده و بــرای پیــروزی انقالبــی طبقــه 
از  ایــران  کارگــر  طبقــه  کنــد.  مــی  مبــارزه  کارگــر 
ــرای  ســال های اول ســازماندهی مســتقل خــود، ب
ایجــاد عالیتریــن تشــکیالت طبقاتــی خــود مبــارزه 
عظیــم  جنبــش  ایــن  در  امــروزه  و  اســت  کــرده 
جوانــان زن و مــرد جــای چنیــن تشــکیالتی خالــی 
ــان یکــی از  ــران همچن ــران ای اســت و حــزب رنجب
عاجلتریــن و مبرم تریــن وظیفــه کلیــه نیروهــای 
سیاســی طبقــه کارگــررا درایــن جنبــش اجتماعــی 
تاریخــی وحــدت آنهــا، یکــی شــدن و ایجــاد حــزب 
کمونیســت  حــزب  یعنــی  کارگــر  طبقــه  پیشــرو 

میدانــد.
نقــش  بــه  همچنــان  ایــران  رنجبــران  حــزب 
طبقــه  مبــارزه  و ضــروت  ایــران  در  امپریالیســم 

کارگــر علیــه آن آگاه اســت و مبــارزه علیــه نظــام 
ســرمایه داری جمهــوری اســالمی را جــدا از مبــارزه 

دانــد.  نمــی  امپریالیســم  علیــه 
حــزب رنجبــران ایــران هیــچ گونــه مرحلــه ای را در 
روند انقالب کنونی – انقالب ضد امپریالیســتی، 
انقــالب بــورژوا – دمکراتیــک و دموکراتیــک نویــن 
را بعنــوان برنامــه سیاســی طبقــه کارگــر ایــران نمــی 
بعنــوان  سوسیالیســتی  انقــالب  بــرای  و  پذیــرد 

نظامــی گــذرا بــه کمونیســم مبــارزه مــی کنــد
از تجربــه  بــا جمعبنــدی  ایــران  حــزب رنجبــران 
بیــش از صــد ســال مبــارزه طبقاتــی در ســظح 
بــاور اســت کــه پیــروزی  ایــران برایــن  جهانــی و 
رونــدی  از  ایــران  در  سوسیالیســتی  انقــالب 
ســخت، بغرنــج و طوالنــی مــی گــذرد. در عیــن 
اینکــه ســرمایه داری جهانــی در بحــران ســاختاری 
فــرو رفتــه اســت امــا هنــوز هفــت جــان اســت، از 

جنبش زن، زندگی، آزادی و طبقه کارگر
اینکــه  بــا  ایــران  در  جــاری  اعتراضــی  جنبــش 
مهــر  هنــوز  و  جــوش  خــود  همگانــی،  ظاهــرن 
امــا  نــدارد،  پیشــانی  بــر  را  معینــی  سیاســی 
مبــارزه ای اســت در بســتر مبــارزه طبقاتــی بیــش 
راه،  از صــد ســال گذشــته میــان دو طبقــه، دو 
ــده، دو نظــام اجتماعــی، دو جهــان ریشــه  دو آین
ای متفــاوت و دو جهــان بینــی، ماتریالیســتی و 

یکــی. متافیز
ــه و  ــی کــه طبقــات در جامعــه شــکل گرفت از زمان
برمشــتی کوچــک بــر اکثریــت عظیــم یــوغ بردگــی 
زدنــد و قــدرت سیاســی را بــا زور اعمــال کردنــد، 
ایــن مشــتی ســتمگر  علیــه  مبــارزه  و  مقاومــت 
ــه امــروز  ــا ب کوچــک توســط اکثریــت ســتمکش ت
ایــن  کــه  اســت  درســت  اســت.  یافتــه  ادامــه 
ــر  ــی بناب ــارزات در شــکل و شــمایل، ویژگی های مب

صفحه آخر

خاطرات ترازا نوچه( وحدت نیرو 
می آورد )صفحه ۷(

اعالمیه کارگران هفت تپه

کشــتن مهســا امینی، و اعتراضات و شــورش های 
گســترده و پیگیــر و خشــونت بــار اخیــر، باعــث 
شــده اســت کــه هــر فــرد و نیــروی سیاســی تــا 
حــد نهادهــا و افــراد سیاســی در ســطح داخلــی 
و بین المللــی نســبت بــه آن موضــع گیــری کننــد. 
اعتــراض بــه کشــتن مهســا کــه در ادامــه ســرکوب 
زنــان و بــی حرمتــی و تحقیــر تحــت عنــوان حجاب 
بــود بــه ســرعت بــه خواســت هــای دیگــر سیاســی 
کشــیده شــد و دیگــر بــر ســر حقــوق برابــر و یــا 

نفــی حجــاب اجبــاری متوقــف نمانــد. 
بســیاری از نیروهــای معتــرض داخــل حکومت راه 
حــل جــواب بــه اعتراضــات کنونــی را در بازگشــت 
بــه دوران خمینــی یــاد مــی کننــد و بــی شــرمانه 
خواهــان ســرکوب بــی رحمانــه تر و کشــتن و بگیرو 
هســتند.  مخالفیــن  اعــدام  و  شــکنجه  و  ببنــد 
خامنــه ای خــود از ایــن نظریــه دفــاع مــی کنــد کــه 
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در ســطح بیــن المللــی دولــت هــای آمریــکا و اروپــا 
بــه نــاگاه مدافــع زنــان و مــردم ایــران شــده و پیــام 
هــای همــدردی و دفــاع از مبــارزات مــردم ایــران 
مــی فرســتند.  اســالمی  رژیــم  کــردن  و محکــوم 
فریبــکاری ایــن دارودســته هــای بیــن المللــی در 
طــی یــک صــد ســال گذشــته بــر مــردم ایــران و 

جهــان روشــن و مبرهــن اســت. 
روســیه و چیــن و شــانگهای بــا ســکوت نســبی 
ــه اوضــاع برخــورد کــرده و ســعی مــی کننــد کــه  ب

موضــع گیــری روشــنی نداشــته باشــند.
کمونیســت  و  روشــنفکران  و  مترقــی  مــردم  امــا 
جویــی،  مصلحــت  هیــچ  بــی  جهــان؛  هــای 
مــردم  مبــارزات  از  را  خــود  بیدریــغ  پشــتیبانی 

انــد.  کــرده  اعــالم 
در تقابــل هــای کنونــی و چالــش هــای طبقاتــی 
کنونــی کــه بــا ســبعیت از جانــب رژیــم بــه خــاک و 
خــون کشــیده مــی شــود، همــه نیروهــای سیاســی 
فکــری  و  هــای عملــی  برنامــه  در حــال تحکیــم 

خــود هســتند. 
اعتراضــات و شــورش هــای دور کنونــی بــا تجربــه 
لحــاظ  بــه  چــه   ۹۸ و   ۹۶ هــای  ســال  از  گیــری 
شــعارها و درخواســت هایــش و نیــز از منظــر نــوع 
ســازماندهی از قــوام و پختگــی بیشــتری برخــوردار 
خــود  زمــان  در  کــه  گذشــته  شــعارهای  اســت. 
مــی توانســتند تهیــج گــر باشــند، کهنــه شــده و 
مضمون خود را از دست داده و شعارهای روشن 
تــر و شــفاف تــری را بــه خیابــان آورده اســت. دیگــر 
از رای مــن را پــس بــده خبــری نیســت و مــرگ 
بــر دیکتاتــور و مــرگ بــر جمهــوری اســالمی جــای 
آنــرا گرفتــه اســت . تکامــل اعتراضــات و جنبــش 
اجتماعــی کنونــی، تعییــن آلترناتیــو و مشــخصات 
سیاســی و عملــی آنــرا بیــش از گذشــته در دســتور 
کار گذاشــته اســت. همــه از معترضیــن داخلــی 
و بخــش هــای بــاالی حکومــت تــا اصــالح طلبــان 
خــارج متوجــه شــده انــد کــه بــا سیاســت هــای 
گذشــته ادامــه حاکمیــت رژیــم، دیگــر قابــل دوام 
ــه موضــوع بالفعــل  نیســتند و خطــر ســرنگونی ب
اجتماعــی تبدیــل شــده اســت. بســیاری از اصــالح 
ــی را انتخــاب کــرده  ــان موضــع بیــن دوصندل طلب
انــد. آنهــا از یــک طــرف بــا حکومــت و از طــرف 
دیگــر خــود را در صــف مــردم نشــان مــی دهنــد. 
بــه  را  آنهــا  کنونــی  اجتماعــی  جنبــش  تکامــل 
جایــگاه واقعــی شــان رانــده اســت و آنهــا را بیشــتر 

تکــه تکــه خواهــد کــرد..
ــه بوجــود  رشــد جنبــش و محیــط و اتمســفری ک
شــعارهای  کــه  اســت  شــده  باعــث  آورد،  مــی 
عمومــی جــای شــعارهای دقیــق طبقاتــی را بگیــرد. 
در موضــوع شــعارها مــا بــا خطــر درهــم آمیختگــی 
خواســت و ســوء اســتفاده از آن توســط بورژوازی، 
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بطــور  هســتیم.  روبــرو  قــدرت  تصاحــب  قبــل 
واقعــی برآینــد نیروهــای طبقاتــی تعییــن خواهــد 
کــرد کــه کدامیــن شــعارها ســیر تاریخــی را رقــم 

خواهــد زد. 
اعتراضــات  از  جدیــد  دور  ایــن  در  حالیکــه  در 
شــعارهای رضــا شــاهی بــه کنــار گذاشــته شــد. 
امــا رادیــو و تلویزیــون هــای بــی بــی ســی و صــدای 
آمریــکا و ایــران اینترناســیونال متمرکــز در حــال 
هســتند.  پهلــوی  رضــا  بــرای  ســازی  آلترناتیــو 
روشــنفکران  و  مــزدان  بــه  قلــم  از  تعــدادی 
خودفروختــه نیــز در ایــن بلبشــوی سیاســی بیــکار 
ننشســته و دســت همــکاری بســوی کســانی دراز 
مــی کننــد کــه مــردم مــا تاریخــا بــه آنهــا جــواب 
نــه داده انــد. ســلطنت طلبــان بعلــت اینکــه مــورد 
نفــرت عمومــی قــرار دارنــد و شــعارهای ایــن دوره 
پشــت  را  خــود  هســت  هــم  آنهــا  علیــه  کامــال 
جنبــش همــه بــا هــم پنهــان کــرده انــد. تلویزیــون 
هــای خــارج از کشــوری اعــم از بــی بــی ســی و 
صــدای آمریــکا و گاهگاهــی آلمــان و فرانســه و 
توپخانــه  اینترناســیونال  ایــران  شــان  مهمتریــن 
تــالش  ایــن جماعــت هســتند.  تبلیغاتــی  هــای 
بــه دســت گیــری تظاهــرات  و  نفــوذ  بــرای  آنهــا 
داخــل و خــارج کشــور بــا شکســت روبــرو شــده 
روشــنفکران  و  دانشــجویان  و  جوانــان  و  اســت 
دیگــر حاضــر نیســتند کــه ســلطنت اســالمی را 
بــا ســلطنت شاهنشــاهی مجــددا عــوض کننــد. 
آنهــا خواهــان دولتــی دمکراتیــک و مدافــع حقــوق 
اکثریــت مــردم هســتند کــه کامــال بــا خواســت 

هــای اســتبداد ســلطنتی ضدیــت دارد.

بورژوازی تالش دارد با صحنه گردانی اعتراضات 
بویــژه در خــارج از کشــور و تحــت عنــوان همــه 
و  شــور  از  اســتفاده  ســوء  و  هســتیم  هــم  بــا 
شــوق کنونــی در مبــارزه علیــه رژیــم ددمنــش و 
جنایتــکار اســالمی، اجــازه بــروز شــفاف نظــرات 
ــوع حکومــت آینــده ندهــد  را در جهــت تعییــن ن
ســرکوب  بــا  را  اینــکار  اســالمی  جمهــوری  .اگــر 
کــرده  بــرای گســترش خرافــه  تــالش  و  فیزیکــی 
اســت. اپوزیســیون بــورژوای خــارچ نشــین اینــرا 
بــا فشــار از طریــق مدیاهــای عمومــی و عناصــر 
نفــوذی خــود انجــام مــی دهــد. بطــور مثــال شــعار 
ایــران بطــور مکــرر در تجمــع هــای  بــرای  آزادی 
خــارج از کشــور مطــرح و فریــاد زده مــی شــود. 
ولــی وقتــی مســئله کــدام آزادی بــرای کــی و چــی 
مطــرح مــی شــود بــا مخالفــت بخشــی کــه آنــرا 
اتحــاد شــکن میخواننــد و غیــره برخــورد مــی شــود 
متاســفانه چــپ پراکنــده مــا هــم در برابــر اینگونــه 
حــرکات نمــی ایســتد و همــه بــا همــی بــدون معیــار 
تکــرار تجربــه  و  دیگــر در حــال جایگزینــی  بــار 
گذشــته اســت. تجربــه انقــالب ۵۷ نشــان داد کــه 
از همیــن امــروز سوسیالیســت هــا و مدافعیــن 
طبقــه کارگــر بایــد خــط و مــرز روشــنی بــا نیروهــای 

ــی کــه پشــت دمکراســی و حقــوق بشــر و  بورژوای
ســکوت تحــت عنــوان اتحــاد همگانــی بایســتند و 
آنــرا افشــاء کننــد. شــعارهای جنبــش در خیابــان 
هــا تــا حــدی بــه آن جــواب داده اســت ولــی آنهــا 
کافــی نیســتند. آنچــه کــه امــروز مــردم مــا نمــی 
دولــت  اســت،  روشــن  کــس  همــه  بــر  خواهنــد 
ــی حقوقــی و  مذهبــی ، سیســتم بهــره کشــی و ب
حکومــت هــای خاندانــی و...........امــا اپوزیســیون 
بورژوایــی بــا الپوشــانی تضادهــای عمیقــی کــه در 
جامعــه ناشــی از سیســتم اســتثماری و طبقاتــی 
نبــود دمکراســی و  آنــرا در هیبــت  وجــود دارد، 
حقــوق بشــر نشــان مــی دهــد تــا در آینــده بتوانــد 
بــا بازســازی همیــن سیســتم در اشــکال دیگــر بــه 

منافــع خــود جامــه عمــل پوشــد. 
اعتراضــات  تــازه  دور  در  کــه  مثبتــی  نــکات 
اجتماعــی از آن بــه نحــو بهینــه ای اســتفاده مــی 
شــود، تاکتیــک پراکنــده و خســته کــردن نیروهــای 
رژیــم در خیابــان هاســت. رژیــم ســعی کــرد کــه 
را  آنهــا  تظاهــرات،  نفــوذ عناصــر خــودی در  بــا 
پراکنــده کنــد. امــا نــه تنهــا ایــن تاکتیــک شکســت 
دچــار  پراکندگــی  بــه  رژیــم  خــود  بلکــه  خــورد 
ــه غیــر از اســتفاده از  ــه ب ــه مقابل ــادر ب گشــته و ق
اســلحه و کشــتار نیســت. درون صفــوف دشــمن 
بــا اعتراضــات خیابانــی اخیــر کامــال درهــم ریختــه 
اســت. بســیاری از متوهمــان بــه ایــن حکومــت 
حســاب خــود را از آن جــدا کــرده برخــی بــه دفــاع 
از معترضیــن برخاســته انــد و برخــی فقــط بــه 
حکومــت انتقــاد کــرده انــد. حتــی صفــوف اصــالح 
طلبــان هــم همیــن وضــع را دارد. در واقــع مــی 
تــوان گفــت کــه شــعارهای متفــاوت کنونــی بیــش 
بعلــت  باشــند  قبلــی  شــعارهای  علیــه  آنکــه  از 
تکامــل مبــارزات مــردم و رشــد آن بوجــود آمــده 
انــد. وقتــی نیروهــای طبقاتــی و صفــوف جنبــش 
آن  بــا  همــگام  میابنــد  تکامــل  اعتراضــی  هــای 
تاکتیــک هــا و شــعارهایش هــم عــوض مــی شــود. 
ــوده اســت و  برخــی از شــعارها در گذشــته هــم ب
بــه همیــن دلیــل در تظاهــرات اخیــر هــم مجــددا 
فریــاد زده مــی شــود. ماننــد زندانــی سیاســی آزاد 

بایــد گــردد. نــان کار آزادی و.....
ــادی اســت  جنبــش اخیــر دارای دســتاوردهای زی
از جملــه گســترش اعتراضــات بــه بخــش هایــی 
کــه در مبــارزات اجتماعــی نظــاره گــر آن بودنــد. 
دســتاورد دیگــر تــوده ای شــدن جنبــش درعیــن 
حــال برجســته شــدن حقــوق زنــان در ایــن مبــارزه 
اســت. مــا در حــال گام برداشــتن بــرای ســرنگونی 
رژیــم جمهــوری اســالمی هســتیم ایــن جنبــش 
اســت.  هــدف  ایــن  بســوی  دیگــری  بــزرگ  گام 
ــر شــدن شــعارهای ایــن جنبــش بخــش  روشــن ت
هــای بیشــتری از کارگــران و زحمتکشــان را مــی 
ــا جــدا ســازد.  ــد بســوی خــود جلــب کنــد و ی توان
عدالــت بــدون آزادی و بعکــس بــرای کارگــران و 
زحمتکشــان غیــر قابــل قبــول و شــعاری مبهــم 
روشــنتر  آزادی  کار  نــان  حالیکــه  در  اســت. 
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خواســت اکثریــت مــردم را بازگــو مــی کنــد. جوانان 
ــران همیشــه  در تمــام جنبــش هــای اجتماعــی ای
نقشــی فعــال و مبــارزه جویانــه ایفــاء کــرده انــد. 
در ایــن دوره هــم بســیار پیشــرو و در نبردهــای 
خیابانــی شــجاعانه ایســتاده انــد و در بســیاری 

مواقــع نیروهــای ویــژه را بــه عقــب رانــده انــد. 
در عیــن حــال ایــن جنبــش کــه در حــال روشــن 
ــر کــردن خواســت هــا و پیــدا کــردن راهکارهــای  ت
مبــارزه علیــه رژیــم جمهــوری اســالمی اســت ولــی 
مــردم  و  نداشــته  و منســجمی  رهبــری متمرکــز 
اساســا بصــورت خــود بــه خــودی و بــا همیــاری 
و تجربیــات شــخصی کار ســازماندهی و مبــارزه 
را جلــو مــی برنــد. مــا بــا سرنوشــت جنبــش هــای 
خــود بــه خــودی آشــنا هســتیم. در عیــن حــال 
ایــن جنــش بطــرف رادیــکال شــدن پیــش مــی رود 
ولــی بعلــت نداشــتن رهبــری و حضــور مدیاهــای 
غربــی کــه در حــال افــکار ســازی و تبدیــل شــدن 
ــد  ــری اســت، مــی توانن ــت فکــری و خب ــه مرکزی ب
بــه یــک خطــر بــرای پیــروزی ایــن جنبــش تبدیــل 

شــوند. 
ــا  عــدم وجــود رهبــری آگاه و ارتبــاط متقابــل آن ب
مســئله ســازماندهی در ســطح وســیع تــوده ای 
و بــه عنــوان یــک آلترناتیــو اجتماعــی، پیشــروی 
بــا مشــکل روبــرو مــی کنــد.  جنبــش کنونــی را 
تفکــر عمومــی بدیــن گونــه اســت کــه چــون هــزاران 
نفــر بــا هــر فراخوانــی در خیابــان هــا هســتند پــس 
مســئله رهبــری مبــارزه حــل شــده اســت و دیگــر 
بــه تشــکیالت بــرای ســازماندهی جنبــش احتیــاج 
نیســت. ســمت و ســوی این تفکر انحالل طلبانه 
ســازماندهی  و  کارگــر  طبقــه  جنبــش  عمدتــا 
درونــی آن اســت. آن نکتــه ای کــه حــزب زنجبــران 
ــی ایجــاد  ــرده اســت یعن ــش مبــارزه ک ســالها برای
ضــرورت  کنونــی  اوضــاع  در  کمونیســت  حــزب 
ایــن جنبــش نشــان  را نشــان مــی دهــد.  خــود 
امپریالیســتی  داری  ســرمایه  عصــر  در  کــه  داد 
در هیــچ کشــوری انقالبــات اجتماعــی پرولتــری 
بــدون احــزاب کمونیســت انقالبــی تحــت خــط 
امــکان  -سیاســی  ایدئولوژیــک  درســت  مشــی 
بــه  نســبت  دادن  نشــان  تزلــزل  نیســت.  پذیــر 
نقــش حــزب کمونیســت در مبــارزات اجتماعــی 
بشــدت بــه انحــالل طلبــی انجامیــده و شکســت 
طبقــه کارگــر را تســهیل مــی کنــد. پیامدهــای ایــن 
شکســت حتــی جنبــش هــای دمکراتیــک را هــم 
بــه زانــو درخواهــد آورد و یــا آنــرا بــه نردبــان قــدرت 

ــرد. ــل خواهــد ک ــم تبدی ــورژوازی حاک ــرای ب ب
پراکندگــی جنبــش کمونیســتی و فعالیــن کارگــری 
ایــن امــکان را بــه بخــش هــای مختلــف بــورژوازی 
داخلــی و امپریالیســتی داده اســت کــه بــه افــکار 
ســازی و ســمت دهــی ایــن جنبــش در داخــل و 
خــارج از کشــور پرداختــه و در تظاهــرات خــارج 
ــوی کمونیســت هــا و شعارهایشــان  از کشــور جل
صفــوف  بــه  جــدی  هشــداری  ایــن  بیایســتند. 

پراکنــده ای اســت کــه هــر چــه زودتــر بایــد متحــد 
و متشــکل شــده و تــا حــد وحــدت صفــوف خــود 
جلــو برونــد. تاریــخ صــد ســال گذشــته مــا نشــان 
داده اســت وقتــی نیــروی رادیــکال جامعــه متحــد 
و منســجم بــوده اســت توانســته مهــر خــود را بــر 
جنبــش در زمــان خــود بکوبــد و در رونــد اوضــاع 
تاثیــرات تاریخــی بگــذارد. مــا بایســتی از تجربیات 
گذشــته درس گرفتــه و از کنــار آن بــا تمســخر گــذر 
نکنیــم. مــا بایســتی بارهــا تجربیــات خــود را جمــع 
بنــدی کنیــم و در خدمــت بــه منافــع زحمتکشــان 
آنهــا را بــکار ببریــم. تجربــه ۵۷ تجربــه میلیونهــا 
رژیــم  یــک  بــرای ســرنگونی  کــه  اســت  انســانی 
هــای  گذشــتگی  ازخــود  و  فــداکاری  دیکتاتــوری 
زیــادی بــه خــرج دادنــد ولــی بــه پیــروزی نرســیدند 
ــر ســاختارهای اجتماعــی  ــرای تغیی ــالش هــا ب و ت
متوقــف مانــد و بــا شکســت روبــرو شــد. جنبــش 
بــرای  کــه  را همچنــان  اوضــاع  کنونــی  ای  تــوده 
هــای  بخــش  اســت،  کــرده  مســاعد  انقالبیــون 
بــه فعالیــت گســترده وا  بــورژوازی را  دیگــری از 
ــد برنامــه و اهــداف آنهــا را  ــا بای داشــته اســت. م
بطــور جــدی و در برابــر افــکار عمومــی بــه نقــد 
جــدی کشــیده و قبــل از اینکــه دیــر شــود و بــا 
دســت بــه دســت شــدن قــدرت دوبــاره در بیــن 
و  مجاهــد   ، ســلطنت  از  مختلــف  هــای  جنــاح 
اصــالح طلــب، مجــددا یــک ســرکوب چنــد دهــه 
پراکندگــی  بــه  بایســتی  کنیــم،  تجربــه  را  ســاله 
جنبــش کمونیســتی خاتمــه داده و علیــه افــکار 
بــه  بایســتیم.  بــورژوازی  کننــده  فاســد  بشــدت 
نطــر مــی رســد کــه نیروهــای کمونیســت خطــر 
دارودســته هــای بــورژوازی بــا کمــک امپریالیســت 
هــا را بــرای بــه دســت گرفتــن رهبــری تظاهــرات 
خــارج کشــور فهمیــده انــد ولــی بــه آن درجــه ای 
کــه بایســتی دســت بــه افشــاگری بزننــد، فعــال 
نیســتند. بویــژه اینکــه اکثریــت وســیع شــرکت 
کننــدگان در خــارج از کشــور جوانانــی هســتند کــه 
بــه درجــات مختلفــی بــا نیروهــای ســلطنت طلــب 
هــا  امپریالیســت  و  طلــب  اصــالح  مجاهــد،؛   ،
مرزبنــدی دارنــد. پــاک ســازی فکــری ایــن جنبــش 
بزرگتریــن کمکــی اســت کــه در حــال حاضــر مــی 
در  نمــود.  آن  پیگیــری  و  کاری  ادامــه  بــه  تــوان 
دنیــای طبقاتــی هیــچ فکــر و اندیشــه اجتماعــی 
ــه آن مهــر طبقاتــی نخــورده باشــد.  نیســت کــه ب
ایــن چالــش هــای طبقاتــی مبــارزه در عیــن  در 
اینکــه در خیابــان هــا تعییــن کننــده اســت امــا در 
عیــن حــال نبایــد فرامــوش کــرد کــه بــدون تئــوری 

انقالبــی هیــچ انقالبــی وجــود نخواهــد داشــت.

مهران پیامی

تالطــم  پــر  دریــای  قعــر  از  کنونــی  اعتراضــات 
جامعــه ایــران بــر میخیــزد، آتشفشــانی اســت کــه 
از فقــر و بدبختــی فرودســتان جامعــه نیــرو مــی 
گیــرد و میــرود هــر روز گســترده تر و آگاه تــر عمــل 

مــی کنــد.
مرتجعــان را تنهــا بــا زدن مــی شــود بــه تســلیم 
وا داشــت کــه جــز آن راه دیگــری نیســت. پاســخ 
حاکمیــت ایــران بــار دیگــر بــه جنبش هــای وســیع 
اجتماعــی، گســیل پاســداران و ســرکوب اســت. 
ســاله  چهــار  و  چهــل  منطــق  اســت  چنیــن 
و  اســتثمار شــوندگان  آنــان. در مقابــل، منطــق 
ســتمدیدگان، اتحــاد ومبــارزه اســت تــا پیــروزی.
طبقــه ای  بعنــوان  ایــران  کارگــر  طبقــه  هنــوز 
نیامــده  میــدان  بــه  تمامــاً  سیاســی  و  متشــکل 
اســت، ولــی پیشــروان آنهــا و همچنیــن معلمــان، 
راهپیمایــی  در  آمــوزان  دانــش  و  دانشــجویان 
متحــدی دســت در دســت هــم بــه پیــش روی و 
در پیونــد بــا زنــان ومــردان جوانــی کــه اکنــون در 
خیابان هــا هســتند، بــه مبــارزه ادامــه مــی دهنــد. 
در برابــر ایــن اتحــاد سراســری و میلیونــی هیــج 

نیرویــی را تــوان مقاومــت نخواهــد بــود.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری اسالمی 
پیروز باد جنبش مستقل کارگران ایران

مرگ بر امپریالیسم
زنده باد سوسیالیسم 

حزب رنجبران ایران

پنجه هــای آن چــرک و خــون مــی چکــد. فاشیســم 
در حال رشــد در کشــورهای امپریالیســتی ماهیتاً 
ضــد سوسیالیســم و کمونیســم و جنبــش طبقــه 
کارگــر اســت. طبقــه کارگــر ایــران بــر آن اســت خود 
ــد، تشــکیالت خــود را گســترش  را متشــکل تر کن
و  مدبــر  آگاه،  کادرهــای  خــود  دل  از  بخشــد، 
مســلح بــه کمونیســم علمــی بــرای ایجــاد حــزب 

پیشــرو خــود بیــرون دهــد.
اوضــاع بــرای انقــالب کــردن خــوب اســت. اکثریــت 
عظیــم مــردم مــا از وضــع کنونــی خــود ناراضی انــد. 
طبقــه ســرمایه دار ایــران، رژیــم سیاســی حاکــم 
آن توانایــی حــل تضادهــای انباشــته جامعــه را 
ندارنــد، زنــان ومــردان جــوان از مرحلــه نــا رضایــی 
ــی  عبــور کــرده و وارد عمــل در نبردهــای پــی در پ
در  کارگــر  بیشــک طبقــه  و سراســری شــده اند. 
ایــن رونــد انقالبــی وظیفــه خــود را بعنــوان نیــروی 
ُــر خواهــد کــرد. طبقه ای  طبقاتــی آگاه و متشــکل پ
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زنده باد سوسیالیسم

جنبش زن زندگی آزادی .... بقیه 
از صفحه ١

کــه بــدون آن هیــچ انقــالب اجتماعــی رادیکالــی 
بســود اکثریــت عظیــم مــردم مــا تحقــق نخواهــد 
یافــت. برماســت تمامــاً وکامــالً خــود را وقــف ایــن 
ــروزی انقــالب پیــش  ــده در پی ــن کنن ــود تعیی کمب
رو کنیــم. بــا هرگونــه خیــاالت واهــی همــه باهــم 
و فریــب بورژوایــی و خــرده بورژوایــی در صفــوف 

جنبــش اجتماعــی جــاری مبــارزه کنیــم. 
بــرای تحقــق خــط مشــی سیاســی حــزب  بایــد 
همــراه  متحــداً  و  شــویم  یکــی  ایــران  رنجبــران 
و  سوسیالیســتی  نیروهــای  دیگــر  بــا  همســو  و 
کمونیســتی بــرای پیــروزی طبقــه کارگــر در رونــد 
کنونــی انقــالب ایــران مبــارزه کنیــم. مــا رفقای خود 
را بــه شــرکت هرچــه فعالتــر در جنبــش موجــود در 
جهــت کمــک بــه طبقــه کارگــر و زحمت کشــان در 
جهــت ایجــاد تشــکیالت مســتقل خــود و رشــد و 
گســترش جنبــش سوسیالیســتی فــرا مــی خوانیم 

جمهــوری  ســرمایه داری  نظــام  بــاد  ســرنگون 
می ســال ا

مرگ بر امپریالیسم
زنده باد سوسیالیسم، زنده باد کمونیسم

زن، زندگی، آزادی
حزب رنجبران ایران

رشــد جوامــع و شــرایط اقلیمــی و دوران تاریخــی 
بــا هــم داشــته انــد و هنــوز هــم دارنــد امــا در کلیــه 
ایــن جوامــع، طبقــات، مبــارزه طبقاتــی در جدالــی 
الینقطــع بــرای تغییــر انقالبــی همچنــان مشــترک 
ادامــه یافتــه اســت. غنــی تریــن و شــاید یکــی از 
غنــی تریــن و بغرنــج تریــن، در ایــن رونــد تاریخــی 
و ســرزمین مشــترک  ایــران  در  مبــارزه طبقاتــی 
ارو آســیایی کنونــی باشــد کــه از قدیــم آنــرا مرکــز 
جهــان نامیــده انــد. چنانچــه انقــالب صنعتــی از 
پیشــترفته تریــن شــهر هــای چیــن، هندوســتان 
و ایــران آغــاز مــی شــد، بجــای مارکــس، بیرونــی 
کتــاب ســرمایه را بــا توجــه بــه ایــن تاریــخ کهــن 
هــزاران ســال تاریــخ پــر پیــچ و خــم مبــارزه طبقاتــی 
رشــد  هــای  فرهنــگ  و  ادیــان  بــا  نوشــت.  مــی 
یافتــه و لبریــز از تجــارب جمــع شــده در اســتعاره 
هــای کمــون هــای اولیــه بشــریت در سراســر ایــن 
منطقــه تــا خالــق اولیــه ابــزار تولیــد و آغــاز آنچــه 
امــروز تمــدن مــی نامیــم. مبــارزه جــاری ریشــه در 
عمــق ایــن جــدال تاریخــی دارد و بایــد بــه درازا و 
پهنــا و عمــق آن دســت یافــت تــا بتــوان در موضــع 
راســتین طبقــه کارگــر کــه رســالت تاریخــی کنونــی 
هــر  در  درایــت  بــا  را،  دارد  بعهــده  تغییــر  بــرای 
نبــرد طبقاتــی، بــا ابــزاری علمــی و بــدور از هرگونــه 

ذهنــی گــری، بــا خــرد جمعــی دریافــت و در عمــل 
صحــت و ســقم آنــرا در مبــارزه تــوده ســنجید. در 
آخریــن تحلیــل کلیــه سیاســت هــای درســت بایــد 
بــه امــر معیشــت، بهداشــت، فرهنــگ، رفــاه و در 
یــک کالم زندگــی تــوده هــا خدمــت کنــد. حــال بــر 
میگردیــم بــه اوضــاع جــاری و در جســتجوی راه 
درســت و نادرســت، انقالبــی و ضــد انقالبــی. حال 
بــرای مــا در حقیقــت از گذشــته ای نــه چنــدان 
دور شــروع میشــود. از زمانــی کــه در بندرانزلــی 
کارگرانــی و روشــنفکرانی آگاه و کمونیســت کــه 
بیــش از دو دهــه پراکنــده و در گــروه هــای مخفــی 
و غیبــی، در داخــل و خــارج، از ملیــت هــا و قــوم 
هــای مختلــف جمــع شــدند و حــزب کمونیســت 
ایــران را در ســال ۱۳۰۰ بنیــاد گذاشــتند. برنامــه 
ــه درســتی در ادامــه انقــالب اکتبــر طبــق  حــزب ب
شــرایط اجتماعــی ایــران آن زمــان مبــارزه علیــه 
ارتجاع، اســتعمار و امپریالیســم و برای استقالل، 
آزادی، عدالــت اجتماعــی و سوسیالیســم بــود. 
ایــن برنامــه در خطــوط کلــی همچنــان جــزوی از 
حرکــت جاریســت و هنــوز در دســتور باقــی مانــده 
در  تــوده ای  عظیــم  اعتراضــی  جریــان  اســت. 
ایــن چنــد ده اخیــر ناشــی از حــاد شــدن تضــاد 
میــان دو طبقــه اساســی جامعــه یعنــی کارگــران 
هــا  باالیــی  برابــر  هــا در  پائینــی  از  بــورژوازی،  و 
نشــات مــی گیــرد. بــی شــک در رونــد تکاملــی 
بغرنــج و ســخت خــود، بــا جــدال حــادی کــه اکنــون 
در داخــل و خــارج ایــران بــر ســر دو راه طبقاتــی 
موجــود اســت، هــدف اســتراتژیک خــود را پیــدا 
خواهــد کــرد. البتــه بــا تجربــه منفــی انقــالب ۵۷ 
ایــران و دیگــر جنبش هــای همــه باهمــی پــس از 
جنبــش  کلیــه  مدت هاســت  خاورمیانــه،  در  آن 
هــای تــوده ای خــود جــوش، بــر اثــر نبــود تشــکالت 
سیاســی پرقــدرت طبقاتــی پرولتاریــا، نهایتــا نیمــه 
راه بــاز ایســتاده انــد و نــه تنهــا بــه هــدف هــای 
مترقــی نرســیده انــد بلکــه در نبرد میــان دو طبقه، 
بــورژوازی داخلــی بــا کمــک ســرمایه خارجــی و 
امپریالیســت هــا پیــروز شــده اند و طبقــه کارگــر 
ســرمایه  نماینــدگان  ســلطه  زیــر  در  همچنــان 
داری باقــی مانــده اســت. بهمیــن علــت در بــاره 
سرنوشــت نهایــی ایــن جنبــش هــم نمــی تــوان 
مطمئــن بــود. طبقــه کارگــر و احــزاب و ســازمان 
ایــران و منطقــه دارای دشــمنان  هــای چــپ در 
کلیــه  وظیفــه  هســتند،  قــوی  خــورده  قســم 
نیروهــای کارگــری اینســت کــه بــا شــرکت فعــال 
ــان و  ــی شــک اجتماعــی کــه زن ــن جنبــش ب در ای
جوانــان پیشــتاز آننــد، بــدون پنهــان کــردن هــدف 
نهایــی خــود، بــه ســازماندهی چهــار تشــکیالت 
ای  کننــده  تعییــن  نقــش  کــه  کارگــری  ضــروری 
آن  اســتراتژیک  پیــروزی  در  و  انقــالب  درآینــده 
دارد بپردازنــد. ایــن تنهــا راه تقویــت ایــن جنبــش، 
پیونــد آن بــا جنبــش طبقــه کارگــر و جلوگیــری 
از افتــادن آن در خدمــت هــدف هــای سیاســی 

امپریالیســتی اســت.

در  و  ایــران  در  ای  تــوده  هــای  خیــزش  تاریــخ   
دشــمنان  بــه  نســبت  میدهــد،  نشــان  منطقــه 
طبقاتــی طبقــه کارگــر نبایــد هیچگونــه توهــم و 
خیــال واهــی داشــت. طبقــه ســرمایه دار ایــران 
درایــن صــد ســاله گذشــته همــه جانبــه خــود را 
حکومــت  اســت  درســت  اســت.  کــرده  مجهــز 
عــوض شــده امــا ماشــین هــای دولتــی ســر جایــش 
ــده و در امــر ســرکوب نیروهــای کارگــری  باقــی مان
عمــل  جنایتکارتــر  و  تــر  ماهــر  کمونیســتی  و 
کــرده انــد. بنابرایــن دل خــوش کــردن بــه جنبــش 
ــدون پیــروی از اصــل  ــوده ای ب هــای همــه باهــم ت
اساســی ســازماندهی تشــکیالت ضــروری طبقــه 

کارگــر یعنــی
کــف  ســندیکایی  و  صنفــی  تشــکیالت   -۱

خدماتــی؛ موسســات  و  کارخانه هــا 
۲- بــدون پیونــد کلیــه ایــن رشــته هــای کارگــری بــا 

هــم در تشــکیالتی سراســری ومتحــد،
۳- بــدون بســط و گســترش پایــه هــای تــوده ای 
ایــن تشــکیالت و اتحــاد وســیعتر کلیــه نیروهــای 

متمایــل بــه طبقــه کارگــر
آگاه  کادری  تشــکیالت  ایجــاد  بــدون   -۴
کمونیســتی یکــی شــده و یکپارچــه، در درون ایــن 

، ت تشــکال
جهانــی  وضــع  بــا  ایــران  بــورژوازی  بــر  پیــروزی 
کنونــی و منطقــه امریســت بــدور از واقعیــات. هــم 
ــاری ســرمایه  ــا ی ــورژوازی ب ــی از ب ــون جناح های اکن
ــدارک دســت بدســت شــدن قــدرت  ــی در ت جهان
سیاســی بــا حفــظ منافــع طبقاتــی خــود هســتند.
بحــران ســاختاری سیاســی و اقتصــادی ایــران و 
ــا رضایــی اکثریــت  فــرو ماندگــی جنــاح حاکــم و ن
عظیــم مــردم از ایــن اوضــاع شــرایط را بــرای اینــکار 
چپ هــای  متاســفانه  اســت.  ســاخته  فراهــم 
واداده و سوســیال دموکــرات شــده پــرو نظــام هــای 
پارلمانــی اروپایــی همــان راهــی کــه رهبــری حــزب 
تــوده پایــه اش را ریخــت، در اوضــاع کنونــی همــراه 
اصــالح طلبــان داخلــی زمینــه بــرای چنیــن تغییــر 
فراهــم مــی کننــد. بعضــی هــا هــم بــا دموکراتیــک 
جلــوه دادن برنامــه هــای طبقــه کارگــر و مرحلــه 
بــه مرحلــه کــردن انقــالب پیــش روی، چنیــن مــی 
پندارنــد کــه طبقــه کارگــر را بــرای کســب قــدرت 
سیاســی اســتراتژیک بهتــر مــی تــوان، گام بــه گام 

مجهــز کــرد.
امــا هیــچ انقالبــی را از پیــش چگونگــی تحوالتــش 
ادعایــی  هــم چنیــن  مــا  کــرد،  ترســیم  نتــوان  را 
بــا  اوضــاع  بررســی  وظیفــه  داشــت.  نخواهیــم 
دقــت ماتریالیســتی، جمــع آوری انبوهــی از داده 
هــا و از میــان آنهــا کاه را از گنــدم جــدا کــردن، 
تبــادل نظــر و تحلیــل مشــخص کــردن، بــا توجــه 
بــه کل اوضــاع جهــان، منطقــه و ایــران مــی توانــد 
مــا را بهتــر هدایــت کنــد. از ایــن منظــر بگذاریــد 
ــو آن  ــم و در پرت ــه اوضــاع افکنی اشــاره ای گــذرا ب
دقیقتــر وظیفــه کمونیســت هــا را در برابــر ایــن 

جنبــش مشــخص نمائیــم.
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 اوضاع جهانی
ــی در تالطــم وهــرج ومرجــی ناشــی  اوضــاع جهان
ایســت  قــراردارد.  بحــران ســاختاری ســرمایه  از 
و  محاصــره  دوران  کــه  ناتــو  بــه  فــدرال  روســیه 
قــدرت  توســط  بیشــتر کشــورش  بازهــم  تجزیــه 
هــای امپریالیســتی ناتــو بــه پایــان رســیده اســت، 
چالــش  بــه  را  آمریکایــی  جهانــی  نویــن  نظــم 
کشــیده اســت. چالشــی موثــر در ســطح جهانــی 
کــه امپراتــوری مســلح آمریکایــی را کــه در پهنــای 
جهــان توانســت بیــش از ســه دهــه هــر اقدامــی 
را بــه رای خــود از تجــاوز نظامــی مســتقیم و غیــر 
انجــام  کودتــا  و  مخملــی  انقالبــات  مســتقیم، 
دهــد. امــا ایســت حاکمیــت روســیه بــه ناتــو بــا 
اقــدام نظامــی در اوکرائیــن و نزدیکــی بــه چیــن و 
هندوســتان لطمــه ســنگینی بــه ایــن اســتراتژی 
افتــاده  دور  در  کــه  کــرده  وارد  آمریــکا  جهانــی 
تریــن و عقــب افتــاده تریــن نقطــه جهــان تاثیــر 
گذاشــته اســت. تنهــا پوتیــن نیســت کــه دســت از 
التمــاس بــه غــرب بــرای عضویــت در ناتــو برداشــته 
و کل گاری جنگــی ناتــورا پــس از افغانســتان بــه 
گل نشــانده بلکــه کل سیاســت جهانــی آمریــکا را 
بــرای ادامــه هژمونــی ابــر قدرتــی زیــر ســئوال بــرده 
اســت. بخصــوص اینکــه حــزب کمونیســت چیــن 
کــرد  تاکیــد  دیگــر  یکبــار  بیســتمش  کنگــره  در 
در پــی هژمونــی بــر جهــان نیســت و صــد ســال 
آینــده را تمامــا و کامــال در خدمــت ادامــه انقــالب 
بــا  سوسیالیســم  ســاختمان  و  سوسیالیســتی 
توجــه بــه شــرایط مشــخص چیــن مــی گــذارد. ایــن 
یــک اوضــاع کاملــن تغییــر یافتــه جهــان اســت کــه 
پــس از نیــم قــرن زمینــه را بــرای گفتــه داهیانــه 

مائوتســه دون فراهــم ســاخته اســت :
کشــورها اســتقالل میخواهنــد، ملت هــای ســتمدیده 
مــی  طلــب  را  اســتقالل  هــم  و  آزادی  هــم  جهــان 
کننــد و اســتثمار شــدگان جهــان کــه اکثریــت عظیــم 
میلیــاردی را تشــکیل مــی دهنــد عــالوه بــر اســتقالل، 
آزادی، انقــالب مــی خواهنــد چــه بــدون انقــالب نــه 

اســتقاللی در کار اســت و نــه آزادی.

اوضاع ایران
بــه جــرات مــی تــوان گفــت جنبــش زن زندگــی 
بســتر  در  عمــل  در  را  خــود  شــکوفایی  آزادی، 
جامعــه پــر تالطــم ولبریــز از تضــاد ایــران پیــدا 
کــرده اســت. ممکــن اســت بــا الگــو هــای شــعاری 
تابحالــی هــم هماهنــگ نباشــد اما زنــان کوبانی در 
عمــل آنــرا بــا یکپارچگــی ملیــت هــا وقــوم وادیــان 
ومذاهــب گونگــون، بــا جــرات ســر بــه آســمان هــا 
و از خــود گذشــتگی تــا پــای جــان خلــق کردنــد و 
همیشــه بایــد بــه نــام آنهــا وقهرمانــی هایشــان در 
برابــر داعشــی هــا ثبــت شــود وبــه یــادگار بمانــد. 
آن  بــا  ناگسســتنی  پیونــدی  در  و  آن  ادامــه  در 
کوبانــی،  از  پهناورتــر  ســرزمین  امــروز  جنبــش، 
تاریخــی از ملیــت هــا، تمــدن هــا، ادیــان وفرهنــگ 
هــای متنــوع همچــون کوبانــی اســت کــه شــعار 
زن زندگــی آزادی را بــه نیــروی مــادی زن ومــرد 

در  را  وجهانــی  کــرده  تبدیــل  وپیشــتازی  جــوان 
مدتــی کوتــاه در نوردیــده اســت. جوانــان شــرکت 
کننــده در ایــن جنبــش بــا اتــکا بــه نیــروی خــود 
عمــل مــی کننــد وبــا هرگونــه وابســتگی مخالفنــد، 
بــرای  بــا آزادی، شــادی وآینــده بهتــر  زندگــی را 
همــه، گــره زده انــد وعلیــه اســتبداد مطلقــه دینــی 
قیــام کــرده انــد و در کلیــه شــعار هایشــان ایــن 
خواســت رهایــی را منعکــس مــی کننــد. پرســش 
ســر دوراهــی عیســا ســت کــه بایــد پاســخ داد کجــا 
میــروی؟ آیــا آنهــا انقــالب خواهنــد کــرد؟ پاســخی 
ــد بــه آنهــا کمــک کــرد ویــاری  ســخت اســت، بای
رســاند تــا پیــروز شــوند؟ پاســخی اســت ســاده 
و  بغرنــج  ســخت،  پاســخش  چگونــه؟  امــا  آری 
ــا پیــروزی طوالنــی اســت . ایــن جاســت  راهــش ت
وابســتگی  مقابــل  در  اســتقالل  گرایــش  کــه 
ونوکــری بــه بیگانــه ســر در میــاورد ونقــش تعییــن 
اینجاســت  دارد.  اوضــاع  تکامــل  در  ای  کننــده 
آزادی خواهــی ملیــت هــای تحــت  کــه گرایــش 
ســتم، زنــان ســتمکش، بــه جــزوی جــدا ناپذیــر 
از جنبــش ســتمدیگان واســتثمار شــوندگان در 
نظامــی  کوچــک  مشــتی  قــدرت سیاســی  برابــر 
شکســت  و  شــود  مــی  تبدیــل  بوروکراتیــک   -
ــد. اســتقالل،  ــروزی انقــالب را تعییــن مــی کن وپی
درماندگــی  اثــر  بــر  سوسیالیســم،  و  آزادی 
حاکمیــت و انباشــته شــدن و الینحــل مانــدن ایــن 
ســه تضــاد اساســی در جامعــه کنونــی ایــران در 
هــم تنیــده انــد و در نتیجــه تضــاد بغرنــج و مرکبــی 
بــه صــورت تضــاد عمــده تشــکیل میدهنــد.  را 
بــه مناســبات  ایــن نکتــه وتوجــه  درک تاریخــی 
درونــی ایــن ســه تضــاد از مهمتریــن آمــوزش هــای 
جامعــه  باشــد.  بایــد  سیاســی  دانشــجوی  هــر 
ســرمایه داری ایــران مــدت هاســت بطــور عینــی 
آبســتن چنیــن انقالبــی و حــل تضــاد عمــده ی 
پیچیــده ســه تضــاد اساســی اســت کــه وابســتگی 
بــه قــدرت هــای امپریالیســتی، بــه ادامــه ســتم 
اســتثمار  و  اشــکالش  کلیــه  در  وتبعیــض  ملــی 
شــدید ومضاعــف تــوده هــای میلیونــی کارگــران 
جنبــش  بارهــا  میدهــد.  خاتمــه  زحمتکشــان  و 
هــای تــوده ای بــرای ایــن تغییــر بــزرگ اجتماعــی 
از انقــالب مشــروطیت تــا بحــال برخاســته انــد 
بــا دســتاورد  انــد  افتــاده  کــه  وبــی شــک هربــار 
هایــی برخاســته انــد امــا تــا بحــال بــه پیــروزی 
نهایــی نرســیده انــد. جنبــش کنونــی در ادامــه 
ایــن راه پیمایــی طوالنــی بــا چهــره ای کاملــن نویــن 
اســت. جنبــش زن، زندگــی آزادی آغــازی را کلیــد 
زده اســت کــه جنبــش کارگــری و سوسیالیســتی 
بــا تمــام تجــارب مبارزاتــی طوالنــی خــود  ایــران 
آمــاده بــرای ایــن تغییــر بــزرگ انقالبــی نیســت. 
امــروز مــا بــا جنبشــی روبــرو هســتیم کــه در آن 
پرچــم ســرخی بلنــد نمــی شــود، کســی شــعار _ 
کارگــران و خلــق هــای کشــور هــا متحــد شــوید را 
فریــاد نمــی زنــد،. زنــان و جوانــان همــراه و همســو 
از  بیــش  و  تهــران  و  تــا ســقز  کوبانــی گرفتــه  از 

انــد.  برخاســته  دویســت شــهر سراســر جهــان 
وحــدت و همبســتگی را از مــرز هفــت آســمان و 

هفــت شــهر عشــق گذرانــده انــد. 
ــه هــزاران ســال  ــام علی امــا زن برایشــان یعنــی قی

ســتم، علیــه دیــن و مذهــب و زن ســتیزی،
و  اســتثمار  از  بــدور  ای  یعنــی جامعــه  زندگــی   
ســتم، خالی از جنگ و زندان و شــکنجه و اعدام
 و آزادی یعنــی حــق انتخــاب پوشــش و زندگــی 

خــود.
چگونــه بایــد از منظــر طبقاتــی ایــن جنبــش را 

کــرد؟ ارزیابــی 

یکم
کمونیســم  بــه  کــه  کارگــری  درجنبــش  گرایشــی 
علمــی برخــوردی دگماتیــک دارد، چنــان تصــور 
دارد کــه مبــارزه طبقاتــی وصــف آرایــی طبقاتــی 
طبقــه  دو  فیزیکــی  کشــی  لشــکر  یــک  واقعــا 
بــورژوازی و پرولتاریــا ســت کــه در نبــردی میدانــی 
و  همانجــا  وشکســت  وپیــروزی  جنگننــد  مــی 
همــان زمــان بــا شکســت یکــی از طرفیــن معلــوم 
مــی شــود.آنها بــه بغرنجــی ایــن مبــارزه تاریخــی، 
عمومــی  فــراوان  هــای  تضــاد  وطوالنــی،  بغرنــج 
یافتــه  گســترش  هــای  زمینــه  در  ومشــخص 
اجتماعــی، سیاســی، آمــوزه هــای علمــی، تغییــرات 
در محیــط زیســت و مهمتــر خــود نیــروی هــای 
مولــده عمیقــن نمــی پردازنــد. جبرگرایانــی ضــد 
مارکسیســت انــد کــه اندیشــه هایشــان هیچگونــه 
ســنخیتی بــا مــادی بــاوری تاریخــی و دیالکتیکــی 
نــدارد. پرولتاریــا یــی کــه مارکــس از آن بعنــوان 
گورکــن ســرمایه داری یــاد مــی بــرد، در جریــان 
تکامــل وتحــول نظــام ســرمایه داری بدنیــا مــی 
آیــد، نافــش بــه جفتــش بنداســت واز آن جامعــه 
تغذیــه مــی کنــد و رشــد وتکامــل مــی یابــد. طبقــه 
ایســت کــه در جامعــه بــورژوازی شــکل مــی گیــرد 
و مجبوراســت دررونــد تکاملــی جامعــه بــورژوازی 
حاکــم کــه منطبــق بــا شــرایط تاریخــی واجتماعــی 
هــر کشــور اســت در نبردهــای پــی در پــی، آمــوزش 
ببینــد و خــود را ســازمان دهــد. رونــد مبــارزه بیــش 
از یــک قــرن طبقــه کارگــر ایــران گواهــی اســت بــرا 
یــن واقعیــت. کافــی اســت ســیر تکاملــی بــورژوازی 
ایــران را مــورد بررســی قــرار دهیــم تــا ببینیــم ایــن 
پتیــاره خــوش خــط و خــال چگونــه عمــل کــرده 
تنــگ  گرایــی  ملــی  پوشــش  در  زمانــی  اســت. 
نظرانــه پــان ایرانیســتی وزمانــی دیگــر شــیعگری 
فتــح جهــان بــا شمشــیر ذوالفقــار علــی. زمانــی 
دســت انــدر دســت ایــن اســتعمارگر وزمانــی دیگــر 
بــرای ادامــه ســلطه در دســت دیگــری. ایــن خــود 
ایــران  مســتعمرگی  نیمــه  هــای  ویژگــی  از  یکــی 
بــوده کــه جــزو نــادر چنــد کشــور جهــان اســت 
ــزرگ  ــا ب ــران - ایــن گرایــش ب – چیــن ، تایلنــد وای
جلــوه دادن خطــر امپریالیســم و نقــش رســانه 
از  دروغیــن  دفــاع  در  داری  ســرمایه  پــرو  هــای 
آن، در برابــر آن ایســتاده و نبــودش بــر وجــودش 
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 گرایشــی کــه میــان دو صندلــی نشســته، هنــوز 
گیــج میخــورد و مترصــد اســت ببینــد جنبــش 
بــه کــدام ســو میــرود. از یــک ســو بــدی اوضــاع را 
میبینــد واز ســوی دیگــر امیــدی بــه تغییــر نــدارد. 
یکبــار شــاهد انقــالب شکســت خــورده ۵۷ بــوده 
انقــالب دیگــری  بــا  و  ندیــده  انقــالب خیــری  از 
موافــق نیســت. میترســد همــان داســتان دوبــاره 
تکــرار شــود. تجربــه هــای منفــی یوروکمونیســم 
دژ  وتســخیر  خروشــچفی  ورویزیونیســم 
از  شــوروی  جماهیــر  اتحــاد  در  سوسیالیســم 
درون زمینــه را بــرای چنیــن گرایشــی فراهــم کــرده 
برهنــگان  پــا  انقالبــی  خیــزش  از  اینهــا  اســت. 

هــراس دارنــد. 
جنبــش انقالبــی تــوده هــا بهتریــن آمــوزگاران ایــن 
افرادنــد وبــا رشــد مدبرانــه جنبــش هــای مقاومــت 
و کســب پیــروزی آنهــا در نبردهــای جلــو رو، ایــن 
خواهنــد  انقــالب  بســوی  تدریجــا  را  جماعــت 
طبقــه  یافتــه  وســازمان  متشــکل  ورود  کشــاند. 
ایــن طبقــه  کارگــر، طــرح برنامــه هــای سیاســی 
جامعــه،  کنونــی  ســاختاری  بحــران  حــل  بــرای 
وحــدت ویکــی شــدن طبقــه کارگــر وپیونــد هرچــه 
بیشــتر جنبــش کنونــی کمونیســتی بــا مبــارزات 
کــف کارخانــه هــا در جلــب ایــن نیروهــا بســوی 
انقــالب نقــش مهمــی دارد. تهیــه برنامــه انقــالب 
مشــخص  شــرایط  بــا  منطبــق  سوسیالیســتی 
کــه  مــردم  اکثریــت  وگرســنه  زده  فقــر  جامعــه 
هنــوز بســیاری از مشــکالت اولیــه زندگــی چــون 
معیشــت، بهداشــت،.آموزش، محیــط زیســت، 
ســتم بــه زن وملیــت هــا موجــود نــد، پذیــرش آن 
قــدم بــه قــدم در عمــل توســط تــوده هــا، نقــش 
تعییــن کننــده ای در موضــع گیــری آنهــا خواهــد 

داشــت. 
سوم 

جنبــش  ایــن  از  شوروشــوق  بــا  کــه  گرایشــی 
پشــتبانی مــی کنــد، همــراه مــی شــود، بــرای بســط 
ــه هــدف اســتراتژیک  وگســترش آن در خدمــت ب
نظــام  کل  ســرنگونی  بــرای  بنیــادی  انقالبــی 
ســرمایه داری حاکــم، درهــم شکســتن ماشــین 
بــا حکومتــی شــورایی  دولتــی و جایگزینــی اش 
در خدمــت استثمارشــدگان وســتمدیدگان تــالش 
را در جامعــه  اعتــراض  گرایــش  ایــن  کنــد.  مــی 
ایــران علیــه نظــام حاکــم بــه هــر شــکل برحــق مــی 
از  و  بلکــه مبــارز  نــه آشــوبگر  دانــد. معترضــان 
ــا تمــام نیــرو از آنهــا  جــان گذشــته مــی داننــد و ب
پشــتیبانی مــی کننــد وعلیــه حاکمیــت ســرکوبگر 
تــا آخــر در ایــن درگیــری اجتماعــی مــی ایســتند.
 کســانی کــه در ایــن جنبــش شــرکت دارنــد، کارد 
بــه استخوانشــان رســیده و در عمــل نشــان داده 
انــد در پــی ســرنگونی رژیــم جمهــوری اســالمی 
انــد. مهمتــر اینکــه برایــن باورنــد کــه مــی تواننــد 
ایــران  مــردم  قاطبــه  عمومــی  خواســت  ایــن 

هــا  کمونیســت  درســتی  بــه  بخشــند.  راتحقــق 
وکلیــه نیروهــای انقالبــی از همــان آغــاز در شــکل 
گیــری وبســط وگســترش آن شــرکت داشــته در 
هــر قــدم بــه جلــو بــا آن همــراه بــوده انــد. جنبــش 
خــود  گســترش  راه  توانســته  آزادی  زندگــی  زن 
را در بســتر عینــی اکثریــت عظیــم مــردم، میــان 
نیروهایــی کــه از لحــاظ طبقاتــی طیفــی را تشــکیل 

میدهنــد پیــدا کنــد. 
خصوصیــات ایــن جنبــش را بهتــر بشناســیم و 
از دســتاوردهای تاریــخ ســاز آن پشــتیبانی کنیــم
انســان  از درد همگانــی  آن  اولیــن خصوصیــت 
ســتمدیده جهانــی برخاســته، اعتراضــی اســت بــه 
عملکــرد نیــروی ســرکوبگر جنایتــکاری کــه قانــون 
اســالمی حجــاب اجبــاری نظــام والیــت مطلقــه 
بــر  کــه  قانونــی  آورد.  مــی  در  اجــرا  بــه  را  فقیــه 
تفســیر روحانیــت شــیعه حاکــم از قــران و دیگــر 
بــاور هــای ضــد مردمــی فرقــه خــود دارنــد. قانونــی 
ــده  ــوری شــیعگری را بهــم تنی ــود دیکتات ــه تاروپ ک

اســت. 
بــه  اســت  اعتراضــی  آن  خصوصیــت  دومیــن 
دســتگیری یــک زن کــه حــق پوشــش از او ســلب 
شــده وبــر اثــر چنیــن تجــاوزی به قتل رســیده، زنی 
کــه نمایندگــی مــی کنــد از ســتم مضاعــف کلیــه 
بشــریت،  دیرینــه  هــای طبقاتــی جامعــه  نظــام 
چــرک وخــون ایــن مصیبــت عظیــم بشــریت مــرد 
ســاالر را هنــوز برگــرده بــا چمــاق گشــت ارشــاد مــی 
کشــد. اعتراضــی اســت بــه قتــل زنــی کــرد جــوان 
ســقزی کــه داغ ســتم ملــی را بــر پیشــانی دارد 
ــواده مذهبــی ســنی کــه قــرن  ــی اســت از خان . زن
هاســت مــورد ســتم حاکمیــت شــیعه دوازه امامــی 

قــرار دارنــد. 
شــدن،  جهانــی  آن  خصوصیــت  ســومین 
از  ناشــی  بیگانگــی  ی  مرزهــا  درنوردیــدن 
سیاســت  و  داری  ســرمایه  نظــام  فتیشیســم 
هــای امپریالیســتی نفــاق انــداز و حکومــت کــن 
ســفید  نژادپرســت  پیــر  چرچیــل  بــه  معــروف 
پوســت اســتعمار انگلیــس و ایجــاد پیونــدی بــس 
عمیقتــرو همبســتگی میــان زنــان ومــردان پیشــتاز 
جهــان در مبــارزه علیــه تبعیــض جنســیتی وعمــق 
ــه جنبــش هــای سکتاریســتی زنانــه  بخشــیدن ب
از مــردان وطبقــه کارگــرو یکــی کــردن کل  جــدا 
جنبــش جهانــی تــوده ای علیــه ســتم بــه زن وبــرای 
ــی شــدن شــعار زن، زندگــی، آزادی  ــی. جهان رهای
ورنــگ وبــوی زنانــه گرفتــن خیــزش هــای خیابانــی 
در سراســر ایــران واعتراضــات وتظاهــرات همســو 
ویکپارچــه در بســیاری از کشــورها بــا نظــام هــا 
از  وادیــان وفرهنــگ هــای متفــاوت یکــی دیگــر 
خصوصیــات ایــن جنبــش اســت کــه بــی شــک 
در تاریــخ مبــارزه بــرای رهایــی بشــریت بعنــوان 

دســتاوردی بــی نظیــر ثبــت خواهــد شــد.
بــه  واجمالــی  کوتــاه  ایســت  اشــاره  هــا  ایــن 
دســتاوردهایی کــه در برنامــه هــر جنبــش کارگــری، 
درتقویــت  شــک  وبــی  دارد  جــا  وجهانــی  ملــی 

موثــر  ایــران  کارگــران  تاریخــی  و  بــزرگ  جنبــش 
زنــان  ایــن جنبــش  رادیکالیســم  افتــاد.  خواهــد 
در  آن  پیشــتازی  ونقــش  ایــران  در  وجوانــان 
تــوده  درعمــل  پــای  مــوج،  روی  مــوج  کشــاندن 
هــای بیشــتر، یکــی از اساســی تریــن ومهمتریــن 
دســتاورد هــای ایــن جنبــش اســت کــه دشــمنان 
در  جهانــی  ســطح  ودر  ایــران  در  کارگــر  طبقــه 

انــد. ایســتاده  برابــرش 
جمعبندی

کنــد  مــی  تهدیــد  را  ایــن جنبــش  کــه   خطــری 
درســت همیــن اتحــاد و رقابــت وتضــاد جهانــی 
طبقاتی حاکمیت ایران و ســرمایه جهانی اســت. 
وجــود  از  درســت  ایــران  در  سیاســت  بغرنجــی 
طبقــات مختلــف، مناســبات آنهــا بــا هــم، وحــدت 
وتضــاد آنهــا در طــول ایــن تاریــخ صــد ســاله بــوده 
اســت کــه طبقــه کارگــر بــه عنــوان یــک آلترناتیــو 
سیاســی و اجتماعــی عــرض انــدام کــرده اســت. 
حــزب رنجبــران ایــران بــا حرکــت از جهــان شــمولی 
تئــوری هــای مارکسیســتی وتحلیــل مشــخص از 
جامعــه ایــران در سیاســت عمومــی خــود روی دو 
پــا حرکــت کــرده ومــی کنــد. ایــران بعنــوان کشــوری 
اســتعمار  طوالنــی  دوران  در  مســتعمره  نیمــه 
ــژه دخالــت مســتقیم اســتعمارگران  اروپائیــان بوی
روس وانگلیــس و تجزیــه آن و بالخــره اشــغال 
تســلط  گذشــته  ســاله  صــد  دوران  وســپس  آن 
بــه  ایــران  تبدیــل  و  داری  ســرمایه  انحصــارات 
ــی وگاو شــیرده مــواد خــام  کشــوری تــک محصول
کشــورهای امپریالیســتی بــا حاکمیتــی وابســته 
بــه ســرمایه جهانــی بویــژه امپریالیســم آمریــکا 
پــس از کودتــای ۲۸ مــرداد ۳۲، کلیــه جنبــش هــای 
تــوده ای تنهــا هنگامــی بــه ادامــه انقــالب طوالنــی 
انقــالب  و  آزادی  اســتقالل  بــرای  کارگــر  طبقــه 
سوسیالیســتی خدمــت مــی کنــد کــه در سیاســت 
عمومــی طبقاتــی، مبــارزه علیــه طبقــه حاکــم را از 
مبــارزه علیــه امپریالیســم جــدا نکند وبا هشــیاری 
مناســبات ایــن دو نیــرو ضــد کمونیســتی وضــد 
طبقــه کارگــر را مــورد مداقــه قــرار دهــد. چنانچــه 
تاریــخ صــد ســاله جنبــش کمونیســتی وکارگــری 
ایــران را مــورد بررســی قــرار دهیــم بخوبــی مــی 
تــوان بــه ایــن حقیقــت پــی بــرد کــه چگونــه مبــارزه 
ــر ســر تعییــن مناســبات درســت  درون جنبــش ب
بــا ایــن دو نیــرو بــوده اســت. امــروز جنبــش طبقــه 
کارگــر ایــران و احــزاب وســازمان هایــی کــه خــود را 
جــزوی از ایــن طبقــه میداننــد بایــد بــا هوشــیاری 
کنونــی  همگانــی  جنبــش  کننــد.  عمــل  کامــل 
از یــک ســو همانطــور کــه در بــاال تاکیــد شــد از 
کــف خیابــان هــا برخاســته، دســتاوردهای بزرگــی 
بســود سیاســت طبقــه کارگــر بــرای رهایــی دارد و 
رشــد وتکامــل آن زمینــه را هــر چــه بیشــتر بــرای 
پیــروزی نهایــی انقالبــی طبقــه کار گــر فراهــم مــی 
ــه حاکمیــت  ــا توجــه ب ســازد امــا از ســوی دیگــر ب
ــن طبقــه  ــران و وابســتگی تاریخــی ای ــورژوازی ای ب
بــه ســرمایه جهانــی بایــد احتمــال همدســتی ایــن 
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دورا در ســرکوب مشــترک ایــن جنبــش از نظــر 
دور نداشــت و بــرای آن تــدارک دیــد. ایــن ســرکوب 
مــی توانــد بــه شــیوه هــای مختلــف صــورت گیــرد 
. خطرناکتریــن و محتمــل تریــن ســرکوب مخملــی 
بــورژوازی  اســت.  درون  دژاز  تســخیر  یعنــی 
در  اپوزیســیون  در  و  امــروز در حاکمیــت  ایــران 
ــرار  ــکا ق ــا امپریالیســم آمری مناســباتی پیچیــده ب
دارد، یکــی در ســازش بــا قبــول تــرم دیکتــه شــده 
ودیگــری  برجــام  احیــای  و  اســت  ســفید  کاخ 
ایــن  جانشــینی.هردوی  و  برانــدازی  خــط  در 
اپوزیســیون بــورژوازی بطــور پیچیــده ای در عیــن 
حــال در برخــورد بــه جنبــش کنونــی دســت بــه 
عصــا پیــش مــی رونــد امــا هــر دو یــک سیاســت 
و  کارگــری  مســتقل  برابرنیروهــای  در  مشــترک 
ــد: جلوگیــری  ــدار آن را دارن احــزاب سیاســی طرف
از گســترش آن بســوی جنبــش مســتقل طبقــه 
کارگــر. بیخــود نیســت کــه دســتگاه امنیتــی ایــران 
از چنــد مــاه پیــش رهبــران سرشــناس جنبــش 
کارگــری و معلملــن را بــه اتهامــات واهــی دســتگیر 
کــرده و همچنــان در زنــدان نگــه داشــته اســت.

محسن رضوانی – ۱۵ اکتبر ۲۰۲۲

رهایــی  توفانــی  چــون  خــاور  از  انقالبــی  موجــی 
بخــش، باختــر و سراســر جهــان را فــرا مــی گیــرد. 
از کردســتان عقــب نگهداشــته شــده، پیــام زن، 
زندگــی، آزادی کــه نشــانی از زنــان قهرمــان کوبانــی 
در برابــر نیروهــای ضــد انســانی خلیفــه اســالمی 
بــه  امینــی  مهســا  آرامــگاه  در  اســت  )داعــش( 
فریــاد اعتــراض مــردم ســقز علیــه ایــن جنایــت و 
بــی عدالتــی تبدیــل مــی شــود و ایــران را از شــرق 
تــا غــرب و از جنــوب تــا شــمال مــی پوشــاند و 

جهــان را سراســر در مــی نــوردد.
 نماینــدگان طبقــات درحــال اضمحــالل، ســنگی 
ــه روی  ــد ب ــا برســر توده هــا زنن ــد کــرده ت را کــه بلن

پــای خودشــان مــی افتــد.
علــی خامنــه ای پــس از ده هــا روز ســکوت بــدون 
نامــی از ژینــا امینــی، نامــی جهانــی، یــا اشــاره ای 
بــه علــل ایــن جنایــت ضــد انســانی، ایــن جنبــش 
اعتراضــی میلیونــی سراســری را زیرســر آمریــکا، 
اســرائیل و جاسوســان آنهــا مــی دانــد. کیســت 
کــه ندانــد، دشــمنان آزادی و اســتقالل کشــورهای 
منطقــه، ســرزمین های پــر از نعمــت را قرن هاســت 
بــا نوکــران حلقــه بگــوش، از شــاه گرفتــه تــا شــیخ و 
مــال کــه در راس قــدرت سیاســی بوده انــد، همــراه 
مردمــان  شــدید  اســتثمار  بــه  چپــاول  و  غــارت 
منطقــه پرداخته انــد. آنچــه امــروز در ایــران مــی 
ایــن همکاری هــا و تقســیم  از  گــذرد مگــر جــدا 

ــا  کارهــا ی طبقــات مرتجــع و ســرمایه دار ایــران ب
اســتعمار و امپریالیســم جهانــی اســت؟

نیــروی  دســت  بــه  چــه  امینــی،  مهســا  کشــتن 
گشــت وفــادار بــه بیــت رهبــری، چــه بــه دســت 
بــس  ســنگی  اســرائیل،  و  آمریــکا  جاسوســان 
آنهــا  خــود  پــای  روی  بــر  کــه  اســت  ســنگین 
ــام زن زندگــی آزادی، کردســتان  ــاده اســت. پی افت
ــارزه  ــران سراســر در اعتــراض و مب ســتمدیده و ای
و جهــان بپــا خاســته ی ضــد فاشیســت و آزادی 
خــواه را چنــان بهــم پیونــد داده اســت کــه هیــچ 
انترناســیونالی تابــه حــال چنیــن نکــرده اســت.
صــد ســال پیــش، هنگامــی کــه دل شکســته های 
دیگــر  و  آلمــان  انقالبــی  پیــروزی  از  بلشــویک 
کشــورها ناامیــد شــده بودنــد بــرای نجــات انقــالب 
نماینــدگان  باکــو  کنفرانــس  در  اکتبــر  کبیــر 
بــه  کــه  کردنــد  دعــوت  را  خــاور  ســتمدیدگان 
یاری شــان برخیزنــد. کــرد، تــرک، عــرب و هنــدی 
ــر یــک پارچــه  و گرجــی و ارمنــی و مســلمان و گب
گــرد آمدنــد، هــم صــدا بــا لنیــن و بلشــویک ها 
شــدند تــا پیــام انقــالب اکتبــر را بــه میــان کارگــران 
پایــدار  تشــکل های  و  برنــد  گرفتــه  جــان  تــازه 
ــه وجــود  ــه حــزب کمونیســت را ب کارگــری از جمل
ضــد  و  اســتعماری  ضــد  جنیش هــای  و  آورنــد 
امپریالیســتی را بــه عنــوان پشــتیبانان انقــالب 

نماینــد.  تقویــت  اکتبــر 
صــد ســال گذشــت، انقــالب اکتبــر بــا ایــن کــه 
توانســت نقــش بیــداری خــود را در شــرق ایفــا 
شکســت  در  کننــده ای  تعییــن  نقــش  و  کنــد 
ــر داشــته باشــد، امــا اولیــن دژ پرولتاریــا را،  هیتل
دشــمنان طبقاتــی اش بــا کمــک ســرمایه جهانــی 
انقــالب  و  کننــد  تســخیر  درون  از  توانســتند 
اکتبــر را بــه شکســت بکشــانند. امــا شــرق بپــا 
بیــدار اســت. کمونیســت ها،  خاســته همچنــان 
سوسیالیســت ها و نیروهــای منطقــه خــاور میانــه 
در ایــن ســال های پــر هــرج و مــرج در برابــر ارتجــاع 
ــی و نیروهــای خارجــی ایســتاده و هیچــگاه  داخل
بــا  ســرزمین ها  ایــن  نکرده انــد.  تــرک  را  میــدان 
تمــدن دیرینه شــان، از هنــذ، افغانســتان، ترکیــه، 
گرفتــه  و.....  عــراق  و  فلســطین  ســوریه،  مصــر، 
کــه امــروز یکــی از مناطــق کلیــدی و اســترتژیک 
نیروهــای  و  کارگــر  طبقــه  تالطم انــد،  پــر  جهــان 
آزادی بخــش آنهــا همچنــان در حــال اعتــراض، 

انقالب انــد. و  مبــارزه 
جنبــش عظیــم سراســری کنونــی گواهــی اســت 
آزادی  اســتقالل،  حقیقــت.  ایــن  بــر  ســترگ 
تحقــق  و  اســت  گرفتنــی  اجتماعــی  عدالــت  و 
بــه دســت  انقــالب اجتماعــی  آن تنهــا در گــرو 
اکثریت ســتمدیدگان میســر اســت. قدرت ایرانی 
مســتقل و شــکوفا همانطور که تاریخ نشــان داده 
اســت در ســلطه نظام هــای دیکتاتــوری ســرکوبگر 
نیســت  ســرمایه دار  طبقــات  دینــی  نظامــی- 
بلکــه در نظامــی اســت مردمــی، سوسیالیســتی 
کــه تولیــد کننــدگان آن نیــروی الیــزال کارگــران و 

زحمت کشــان هســتند. دیــر یــا زود هیــچ بــودگان 
امــروز قــدرت سیاســی را مســتفر خواهنــد کــرد و 
ــه  ــت فقی ــی شــورایی جــای حکومــت والی حکومت
واقعــی  ســازندگان  توده هــا،  و  گرفتــه  را  کنونــی 
تاریــخ سرنوشــت خــود را بــه کــف خواهنــد آورد.
جمهــوری  ســرمایه داری  نظــام  بــاد  ســرنگون 

می ســال ا
مرگ بر امپریالستم و عاملین غارتگر آن 

زنده باد سوسیالیسم
زن، زندگی، آزادی
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مرکــزی  کمیتــه  »در  کنــد:  مــی  حکایــت  تــرزا 
ــاره بــرای ایجــاد یــک مرکــز در داخــل  حــزب« دوب
تــدارک الزم دیــده شــد و مــن مســئول آن شــدم، 
رفقــا گراســی و زنــش نیــز بــه همــراه مــن بودنــد 
و عضــو آن شــدند. آن دو رفیــق فعالیــت هــای 
تکنیکــی و ارتباطــات را بــه عهــده داشــتند. هــدف 
در ایــن مرحلــه، ارتباطــات مــا بــه طریــق خاصــی بــا 
»تورینــو« و »میالــن« و یــه ویــژه بــا کارخانــه هــای 
بــزرگ بــود. ایــن ارتبــاط هــا درشــرایطی بــود کــه 
در آن زمــان فعالیــت کارگــران در جنبــش کارگــری 
تنهــا محــدود بــه مراکــز کوچــک روســتاها بــود. از 
کارخانــه هــای بــزرگ خبــری نمــی رســید و ایــن 
خــود ســبب نگرانــی مــا بــود..... در اواخــر آوریــل 
۱۹۳۲ راهــی ایتالیــا شــدیم.....” “انقالبــی حرفــه 

ص.۲۳۶ ای« 
تــرزا: »بــا »میالــن« و »تورینــو« تمــاس گرفتــم. 
خبــردار شــدیم کــه در ایــن شــهرها، نشــانه هایــی 

ــا رضایتــی کارگــران فیــات حاکــی از ن
و آمادگــی شــان بــرای اعتصــاب موجــود اســت. 
لــذا توانســتیم نشــریه ای راه بیندازیــم و بــه آنجــا 

برســانیم. نشــریه بــا اســتقبال
روبــرو شــد. امــا موفــق نشــدیم ارتبــاط مســتقیمی 
بــا کارگــران برقــرار کنیــم...... حتــی در میالــن هــم 
موفــق بــه برقــراری ارتبــاط بــا کارگــران نشــدیم.« 
.....بنــا بــر ایــن الزم بــود بــا صبــر و متانــت بیشــتر 
ببریــم.« همانجــا  پیــش  بــه  را  کار ســازماندهی 
ص. ۲۳۷ ضمــن اینکــه در مــاه ژوئــن بــرای بــار دوم 
زنــان برنجــکار بــه حرکــت در آمــده بودنــد، امــا ایــن 

بــار شــرایط مشــکل تــر بــود. خیلــی از
آن هــا کــه در اعتصــاب ســال اول شــرکت کــرده 
بودنــد، از کار بیــکار شــده بودنــد و کارگرانــی بــه نام 
آن کــه فاشیســت هســتند، جــای آنهــا را گرفتنــد. 
ــا آن کــه  ــا اعتمــاد نداشــتند و ی ــد ی کارگــران جدی
ــق  ــی کــم و کســر موف ــد. ب و اقعــا فاشیســت بودن

شــدیم بــا پخــش نشــریه
کنیــم..... ســازماندهی  ســندیکایی  و  سیاســی 
فعالیــت هــا رفتــه رفتــه شــدت گرفــت و نتایــج 
بــا  مــا  ارتبــاط  امــا  داشــت،  همــراه  بــه  مثبتــی 
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رهبــری خــارج در پاریــس بــه طــور موقــت قطــع 
۲۳۸ ص.  همانجــا  شــد.« 

در ســال ۱۹۳۲ شــرایط مبــارزه در دو شــهر میالــن 
 . بــود  شــده  دشــوار  پیــش  از  بیــش  تورینــو  و 
ــل  اعضــاء و فعالیــن حــزب کمونیســت کــه دراوای
دهــه ۱۹۲۰ شــناخته شــده بودنــد اکنــون زیــر ذره 
بیــن حکومــت فاشیســتی قــرار گرفتــه بودنــد و بــا
کوچکتریــن حرکتــی دســتگیر مــی شــدند. ضــن 
اینکــه چنــدان روشــن نبــود ایــن دســتگیری هــا از 
کجــا ناشــی مــی شــد. شــرایط نگــران کننــده ای 
بــرای حــزب بوجــود آمــده بــود. درنتیجــه، گروهــی 
کــه بــرای رهبــری اعتصابــات بــه دا خــل رفتــه بــود 
بــه پاریــس فــرا خوانــده  توســط رهبــری حــزب، 
بــه  تــرزا  شــدند وبــا توجــه بــه چنیــن شــرایطی 
خــارج برگشــت. بــه ایــن ترتیــب حــزب تصمیــم 
گرفــت فعالیــت در داخــل ایتالیــا را کــم کنــد و 
رفقــای کمتــری را بــه داخــل بفرســتد. تــرزا پــس از 
بازگشــت بــه پاریــس بــه عنــوان نماینــده حــزب در 
ســندیکاهای ســرخ یــا »پروفینتــرن« در مســکو 
ســندیکاهای  یــا  فینتــرن  پــرو  شــد.  فرســتاده 
در  پراکنــده  و  کوچــک  ســندیکاهای  ســرخ 
کشــورهای ســرمایه داری بودنــد کــه از بیــن الملــل 
رفرمیســتی کــه مقــرش درآمســتردام بــود جــدا 
شــده بودنــد. »پروفینتــرن« در مســکو بــه مســائل 
تــرزا:  پرداخــت  مــی  غربــی  کشــورهای  کارگــران 
» زمانــی کــه مــن بــه »پروفینتــرن« رفتــم..... در 
ــد جنبــش  ــودم کــه مــی توانســتم رون موقعیتــی ب
کنــم  راعمیــق  کنــم، مطالعاتــم  را دنبــال  ایتالیــا 
کمــک  المللــی  بیــن  ســندیکایی  فعالیــت  بــه  و 
برســانم.« همانجــا ص. ۲۴۳”وضــع ســندیکای 
 ۳۰ در  بــود.  بغرنــج  خیلــی  زمــان  آن  در  آلمــان 
ژانویــه ۱۹۳۳« هیتلــر« بــه طورقانونــی قــدرت را در 
آلمــان بــه دســت گرفــت. در بیــن فوریــه تــا مــارس، 
ــد،  ۱۶ روزنامــه آلمانــی بــه حالــت تعلیــق در آمدن
»تائلمــن« بــا هــزاران رفیــق دیگــر دســتگیر شــدند 
وباالخــره »رایشــتاک« بــه »هیتلــر« رای داد و او را 
بــه قــدرت کامــل رســاند و در نتیجــه قانــون وایمــار 
احــزاب  وضعــی،  چنیــن  رغــم  بــه  شــد.  ملغــی 
خواستشــان  کــه  ســندیکایی  هــای  ســازمان  و 
برقــراری دموکراســی بــود بــه انشــعاب و جدایــی 
بــه  یکدیگــر  علیــه  کــه  آنجــا  تــا  دادنــد  ادامــه 
مبــارزه برخاســتند. آنــان تجــارب ایتالیــا را یکســره 
نادیــده گرفتنــد. آتــش ســوزی در »رایشــتاک » 
ــروف” کــه او را در »مدرســه  و دســتگیری »دیمیت
لنینیســت« شــناخته بــودم عمیقــا متاســفم کــرد. 
هیتلــری  فرانســه  در   ۲۴۵ و   ۲۴۴ همانجــا ص. 
در کارنبــود، امــا در آنجــا هــم جدایــی سیاســی 
کنفدراســیون  داشــت  ادامــه  ســندیکایی  و 
سراســری کار )ث.ژ.ت) بــه بیــن الملــل آمســتردام 
مهــم  فراکســیون  یــک  کــه  حالــی  در  پیوســت، 
آن بــرای ایجــاد کنفدراســیون سراســری فرانســه 
و پیوســتن بــه “پروفینتــرن« جــدا شــد. بــه رغــم 
مــا  رفقــای  چــه   – رهبــری  رفقــای  سکتاریســم 

در  فرانســوی  کارگــران  هــا-  رفرمیســت  چــه  و 
کارخانــه هــا همیشــه متحــد عمــل مــی کردنــد. 
بغرنــج تــر از همــه وضــع اســپانیا بــود ..... مســئله 
اســپانیا ایــن بــود کــه جدایــی طبقــه کارگــر، اگــر 
هــم از پیشــیرد مبــارزات ســندیکایی و سیاســی 
ــارزات  ــن مب ــر ای ــا در براب ــرد، ام ــری نمــی ک جلوگی
ســد هایــی بــه وجــود مــی آورد. ایــن جدایــی تنهــا 
در بیــن رفرمیســت هــا و انقالبیــون نبــود، بلکــه در 
بیــن کمونیســت هــا، آنارشیســت هــا و کاتولیــک 
هــا هــم بــود. بــه همیــن خاطــر، کلیــه ســندیکا هــا 
کوچــک و پراکنــده بودنــد.« همانجــا ص.۲۴۵ بعــد 
هــا زمانــی کــه تــرزا نوچــه بــه مســکو رفــت، هیــات 
اســپانیایی  کارگــران  و  معدنچیــان  نمایندگــی 
نــام »دولــورس ایبــاروری« زن کارگــر، معدنچــی، 
فعــال و کمونیســت راکــه بــه همــراه گــزارش اش 
در ارتبــاط بــا معدنچیــان »آســتوریه« تهیــه کــرده 
بــود را باخــود بــه همــراه داشــتند. تــرزا در مــورد 

گــزارش »دو لــورس« چنیــن مــی گویــد:
ــا معدنچیــان  ــورس« در ارتبــاط ب “...گــزارش »دول
»آســتوریه« را بــه خاطــر مــی آورم. او باکلمــات 

مهیــج و احساســی اش مــا را بــه
عمــق مبــارزات بــرده بــود، بــه طــوری کــه ماهــم 
احســاس مــی کردیــم در معــدن هســتیم. همانجــا 

ص.۲۴۵
“همینطــور در لهســتان، اوضــاع بــه شــدت دشــوار 
تنهــا  نــه  آنجــا  در  ســندیکاها  بــود.  آشــفته  و 

کوچــک و پراکنــده بودنــد، بلکــه غیــر
نظامــی-  دولــت  بودنــد.  شــده  هــم  قانونــی 
ســندیکاهای  فقــط  »پیلزودســکی«  فاشیســتی 

و او  دردســر  باعــث  کمتــر  کــه  را  رفرمیســتی 
شــناخت،  مــی  رســمیت  بــه  بــود  کارفرمایــان 
امــا کارگــران لهســتان بــه زانــو در نمــی آمدنــد. 
چنــد مــاه پــس از رســیدنم بــه مســکو ، زمانــی 
کــه معدنچیــان »سلســیا« و »کاتویــچ« معــادن 
را اشــغال کردنــد، بــا رفیــق »مــارک« بــه منظــور 
ایتالیــا،  هــای  کارخانــه  اشــغال  تجــارب  بررســی 
جلســاتی برگــزار کردیــم و ایــن کاری بــی ســابقه 
تــا آن زمــان بــود. اگرچــه ایــن صحبــت هــا مربــوط 
بــه ۱۳ ســال قبــل مــی شــد، امــا الزم بــود ببینیــم 
کــه تجــارب گذشــته ایتالیــا بــرای مبــارزه امــروز 
معدنچیــان لهســتانی متضمــن چــه درس هــای 
کار   ۲۴۶ ۲۴۵و  ص.  همانجــا  اســت.  مفیــدی 
در«پروفینتــرن« برایــم لــذت بخــش بــود. آشــنا 
مهــم  کشــورهای  کارگــران  مبــارزات  بــا  شــدن 
ســرمایه داری، دیــدگاه سیاســی مــرا وســیع کــرد. 
ــه هــر کوششــی  ــود و ب ــب ب ــم جال ــز برای همــه چی
ــا مســائل کوچــک  ــا در برخــورد ب ــن مــی دادم ت ت
و بــزرگ بــه درک عمیــق تــری برســم و در جمــع 
بنــدی بــه مهــم تریــن رویدادهــای بیــن المللــی از 
ــف  ــوان بیشــتری برخــوردار شــوم. همــواره مخال ت
خاطــر  بــه  بــودم.  »ماکسیمالیســم«  روی  چــپ 
وحــدت طبقــه کارگــر و علیــه رفقایــی کــه کارگــران 
 – »سوســیال  را  رفرمیســت  و  سوسیالیســت 

بــودم،  کــرده  مبــارزه  نامیدنــد  مــی  فاشیســت« 
امــا هــم اکنــون حــوادث بیــن المللــی مــرا وادار بــه 
تعمــق بیشــتری مــی کــرد. درســت اســت کــه در 
هیــچ کشــوری کارگــران، »سوســیال- فاشیســت« 
ــران رفرمیســت چــه  ــا باالخــره رهب ــد، ام ــوده ان نب
بــاره  در  شــد  مــی  چگونــه  انــد؟  بــوده  کســانی 
رهبــران ســندیکاهای آلمانــی کــه خــود را متعهــد 
کننــد  هیتلرهمــکاری  دولــت  بــا  بودنــد  کــرده 
قضــاوت کــرد؟ آنــان مــی گفتنــد کــه مــی خواهنــد 
آن چــه را کــه نجــات دادنــی اســت، نجــات دهنــد. 
نکردنــد.  غلطــی  هیــچ  هــا  آن  در حقبقــت  امــا 
چنــد روز پــس از تعهــد همــکاری شــان بــا هیتلــر، 
او حــق اعتصــاب را لغــو کــرد.« همانجــا ص. ۲۴۸
بــاره  در  »پروفینتــرن«  اجرائیــه  هیــات  در   “
بحثــی  الزم،  رهنمودهــای  و  سیاســی  مســائل 
از  متحــد  جبهــه  بــاره  در  داشــتیم:  طوالنــی 
پاییــن، مبــارزه علیــه رهبــران رفرمیســت، وحــدت 
الملــل  بیــن  بــا  »پر.فینتــرن«  پیمــان  عمــل،  در 

۲۴۸ ص.  همانجــا  »زرد«آمســتردام.« 
“رفقــای فرانســوی از همــه سکتاریســت تــر بودند. 
از نظــر مــا بایــد تاکتیــک مبــارزه آشــکار مبــارزه 

علیــه »بیــن الملــل آمســتردام”-
فرانســه هــم جــزو آن بــود- باشــد. بنــا بــر این علیه 
ســندیکای کارگــری فرانســوی هــم بایــد مبــارزه مــی 
ــان مــی گفتنــد، کارگرانــی کــه معتقــد بــه  شــد. آن
ســرخ  ســندیکایی  درتشــکیالت  بودنــد،  طبقــه 
کارگــری  ســندیکای  تشــکیالت  همــان  یعنــی 

ــه عضــو متحــد فرانســوی ک
“پروفینتــرن« بــود قــرار داشــتند و لــذا بایــد از آن 
پشــتیبانی کننــد، در حالــی کــه از » کنفدراســیون 
بقیــه  گذشــته،  فرانســوی«  متحــد  کارگــری 
رفرمیســت و سوســیال فاشیســت انــد. رفقــای 
داشــتند.  را  برخــورد  همــان  اوایــل  هــم  آلمانــی 
سوســیال  شکســت  کــه  ایــن  از  بعــد  هــا  آن 
دموکراســی و دســتگیری »تائلمــن« را بــه همــان 
گونــه کــه کمونبســت هــا، سوســیال رفرمیســت هــا 
و یهودیــان تحــت پیگــرد بودنــد دیدنــد، وادار بــه 

تعمــق در مــورد مســائل شــدند.
خــود  کارگــران  ایتالیــا،  ماننــد  هــم  لهســتان  در 
تصمیــم مــی گرفتنــد: آن هــا علیــه کارفرمایــان 
اگــر  و  کردنــد  مــی  مبــارزه  فاشیســم، متحــدا  و 
بــه  دیدنــد  مــی  الزم  کــرد  مــی  خیانــت  کســی 
عنــوان خائــن معرفــی اش کننــد. جبهــه متحــد 
از بــاال یــا از پاییــن، مذاکــره کــردن یــا نکــردن بــا 
مبــارزه  مختلــف  اشــکال  باالخــره  و  آمســتردام 
مــورد بحــث قــرار مــی گرفــت، امــا مســئله اتحــاد 
در درجــه اول اهمیــت قــرار داشــت. در داخــل 
اوضــاع  بــا  درارتبــاط  همچنیــن  »کمینتــرن« 
شــد.  مــی  بحــث  کشــورها،  متفــاوت  سیاســی 
حــزب  وضــع  شــد.  وارد  پاریــس  از  “تولیاتــی« 
بــود. پــس از دســتگیری  در داخــل بدتــر شــده 
دســتگیری  قبــل،  ســال  ژوئــن  در  »آمنــدوال« 
هــا در ســال ۱۹۳۳ ادامــه داشــت و فعالیــت در 
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همــه زمینــه هــا کــم شــده بــود. اعضــای رهبــری 
و کمیتــه مرکــزی مانند«کولومبــی”، “جیگانتــه«، 
»فرازینــی«، »جــان کارلــو پایتــا« و عــده دیگــری 
دســتگیر شــدند. بخــش عظیمــی از تشــکیالت مــا 
در ایتالیــا دیگــر فعــال نبــود.« همانجــا ص ۲۴۹.
“جــو بــی تحرکــی را کــه در آن جلســه »کمینتــرن« 
مربــوط بــه ایتالیــا حاکــم بــود از یــاد نمــی بــرم. 
شــوروی  رفقــای  »لونگــو«،  »تولیاتــی«و  از  پــس 
صحبــت کردنــد و بــه »حــزب کمونیســت ایتالیــا« 
شــدیداً حملــه کردنــد، علیــه سیاســت و علیــه 
رهبــری اش. اینــان رفیــق “مانوئلســکی« و رفیــق 
»پیاتنیســکی« بودنــد کــه صحبــت کردنــد. اولــی 
بــا نرمــش و دومــی بــا خشــونت. دیگــر نتوانســتم 
حــد  از  بیــش  حمــالت  بنظــرم  کنــم.  تحمــل 
متوجــه همــه رفقــای زندانــی مــا شــده بــود. البتــه 
اشــتباهات سیاســی  مــا دچــار  کــه  نبــود  بعیــد 
بــی  امــکان داشــت  باشــیم.  و تشــکیالی شــده 
احتیاطــی کــرده باشــیم و یــا بــه انــدازه کافــی بــی 
بــاک بــوده باشــیم و یــا در مــورد بعضــی از مســائل 
دچــار اشــتباه شــده باشــیم. امــا تردیــدی نبــود 
کــه بــا شــجاعت و پایمــردی مبــارزه مــی کردیــم. 
بــود  حزبــی  تنهــا  ایتالیــا«  کمونیســت  »حــزب 
کــه واقعــا علیــه فاشیســم ایســتاده بــود. کارگــران 
ایتالیایــی بــه ایــن حقیقــت ایمــان آورده بودنــد 
کــه نــه فقــر و نــه زنــدان و شــکنجه هیــچ کــدام 
کمونیســت هــا را بــه زانــو در نمــی آورد. از جــا در 
رفتــم و بــی آن کــه از کســی اجــازه بگیــرم بلنــد 
ــی کــه از شــدت خشــم مشــتم را  شــدم و در حال
رو میــز کوبیــدم، همــه حــرف هایــم را زدم. ســپس 
متوجــه ســکوتی کــه اتــاق کوچــک مــا را فــرا گرفتــه 
بــود شــدم. »لونگــو« رنگــش مثــل یــک پارچــه 

ــود. ســفید شــده ب
پشــت  از  خشــمش  کــه  حالــی  در  “تولیاتــی«، 
عینــک مشــاهده مــی شــد، زیرچشــمی بــه حالتــی 
ناخوشــایند نگاهــم مــی کــرد. امــا “مانوئلســکی«، 
اگــر اشــتباه نکنــم در زیــر ســبیل فلفــل نمکــی اش 
ــود. نشســتم و از حرکــت  ــد نقــش بســته ب لبخن

بــی مقدمــه ام شــرمگبن
شدم. هیچکس چیزی نگفت و جلسه به کارش 
ادامــه داد. امــا تشــنج فرونشســت و حملــه علیــه 
»حــزب کمونیســت ایتالیــا« دیگــر تکــرار نشــد. در 
پایــان جلســه تنهــا کســی کــه بــه موضــوع اشــاره 
کــرد » آنــدره مارتــی« بــود کــه نزدیــک مــن آمــد و 
زیــر لــب گفــت: »بســیار خــوب رفیــق اســتال، امــا 
شــما خیلــی پــررو هســتید.«همانجا صــص.۲۴۹ و 
۲۵۰ “مانوئلســکی« و » پیاتنیســکی« از »حــزب 
کمونیســت شــوروی« بودنــد و »آنــدره مارتــی« از 

»حــزب کونیســت فرانســه« بــود.
ادامه دارد.....

لیال
آبان ماه ۱۴۰۱

 ســرمایه داری شکســت خــورده بعــدش چــی؟ )۲( 
برگرفتــه از »*مانتلــی ریویــو«

در حالــی کــه واشــنگتن در صــدد ایجــاد موانــع 
بــرای ادامــه عــروج چيــن اســت، يــک جنــگ ســرد 
جديــد و مســابقه تســليحات اتمــی میــان آمريــکا 

و روســيه در حــال شــکلگیری اســت. 
 دولــت ترامــپ در تــالش بــرای تضمیــن تســلط 
آمریــکا در نظامــی شــدن فضــا، نیــروی فضایــی 
از  جداگانــه  ای  شــاخه  عنــوان  بــه  را  جدیــدی 
برجســته  بولتــن  اســت.  کــرده  ایجــاد  ارتــش 
زنــگ  درآوردن  صــدا  بــه  بــا  اتمــی  دانشــمندان 
جنــگ  یــک  فزاینــده  خطــرات  مــورد  در  خطــر 
هســته ای و بــی ثباتــی آب و هــوا، در ســال ۲۰۱۸ 
ســاعت پایــان خــود را بــه دو دقیقــه مانــده بــه 
نیمــه شــب منتقــل کــرد کــه نزدیــک تریــن زمــان 
مربوطــه از ســال ۱۹۵۳ بــه ایــن ســو می باشــد کــه 
ظهــور ســالح هــای هســته ای ترمونــو هســته ای را 

کــرد. مشــخص 
تحریــم هــای اقتصــادی شــدیدی بــه طــور فزاینــده 
از ســوی آمریــکا بــر کشــورهایی ماننــد ونزوئــال 
و نیکاراگوئــه، علــی رغــم انتخابــات دموکراتیــک 
شــان- و یــا بموجــب آن هــا- اعمــال مــی شــود. 
جنــگ هــای تجــاری و ارزی بــه طــور فعــال توســط 
ــی کــه  ــج اســت، در حال دول اعظــم در حــال تروی
موانــع نژادپرســتانه علیــه مهاجــرت همچنــان در 
ــا و آمریــکا تعبیــه مــی شــود چــرا کــه حــدود  اروپ
۶۰ میلیــون پناهنــده ناشــی از محیــط هــای ویــران 

شــده بــه فــرار آوارگان می انجامــد.
جمعیــت مهاجــران در سراســر جهــان بــه ۲۵۰ 
میلیــون نفــر افزایــش یافتــه اســت وکســانی کــه 
ُــر درآمــد ســاکن هســتند بیــش  در کشــورهای پ
از ۱۴ درصــد جمعیــت آن کشــورها را تشــکیل 
مــی دهنــد کــه بیشــتراز آمــار کمتــر از ۱۰ درصــدی 
ســال ۲۰۰۰ اســت. در همیــن حــال محافــل حاکــم 
ــردن  ــال محصــور ک ــه دنب ــد ب و کشــورهای ثروتمن
مردمــی  تــوده  از  امتیــاز  اخــذ  و  قــدرت  جزایــر 
خــود  سرنوشــت  بــه  اســت  قــرار  کــه  هســتند 

ســپرده شــوند.
بیــش از ســه چهــارم یــک میلیــارد نفــر یعنــی 
بیــش از ۱۰ درصــد از جمعیــت جهــان، بــه طــور 
مزمــن دچــار ســوء تغذیــه مــی شــوند. استــرس 
غذایــی در ایــاالت متحــده همچنــان ســیرصعودی 
دارد کــه منجــر بــه رشــد ســریع »فروشــگاه های 
دالر cheap dollar stores « کــه مــواد غذایــی 
و ســمی عرضــه می کننــد. حــدود  کیفیــت  کــم 
یــک  نماینــده  کــه  آمریکایــی  میلیــون  چهــل 
خانــوار از هشــت خانــوار کــه از جملــه دربرگیرنــده 
نزدیــک بــه ســیزده میلیــون کــودک هســتند، در 

معــرض عــدم امنیــت غذایــی هســتند.

توســط  زراعتــی،  تولیــد  بــه  وابســته  شــاورزان 
و  کشــاورزی  تجــارت  خصوصــی  ســرمایه های 
فراینــد  یــک  در  مقتــدر  مالــی  هــای  صنــدوق 
کــه  اضمحاللــی   depeasantization جهانــی 
بزرگتریــن حرکــت مــردم در تاریــخ را تشــکیل مــی 

رانــده مــی شــوند. از زمیــن هــای خــود  دهــد، 
سراســر  در  فقــر  و  شــهری  جمعیــت  ازدحــام 
بســیاری از مناطــق جهــان بــه حــدی شــدید اســت 
کــه اکنــون مــی تــوان آنــرا بــه طــور منطقــی بــه یــک 
»ســیاره زاغه هــا « تشــبیه کــرد. در همیــن حــال، 
بــازار جهانــی مســکن بــه ارزش ۱۶۳ تریلیــون دالر 
تخمیــن زده مــی شــود )در مقایســه بــا ثبــت ارزش 
طــالی اســتخراج شــده در طــول تمــام تاریــخ کــه 

۷٫۵ تریلیــون دالر تخمیــن زده مــی شــود(.
عصــر آنتروپوســن کــه بــرای اولیــن بــار بواســطه 
پــس  بالفاصلــه  جهــان  اقتصــاد  بــزرگ  شــتاب 
از جنــگ جهانــی دوم آغــاز شــد، باعــث ایجــاد 
ــه  ــه هــای عظیمــی در مرزهــای ســیاره ای ک فاصل
از تغییــرات آب و هوایــی گرفتــه تــا اســیدی شــدن 
اختــالل  تــا  ششــم،  انقــراض  تــا  هــا،  اقیانــوس 
در چرخــه هــای جهانــی نیتــروژن و فســفر، بــه 
ناپدیــد شــدن  تــا  آب شــیرین،  دادن  از دســت 
جنــگل هــا و آلودگــی گســترده ســمی- شــیمیایی 

و رادیواکتیــو شــده اســت. 
در حــال حاضــر تخمیــن زده مــی شــود کــه ۶۰ 
درصــد از جمعیــت مهــره داران وحــش جهــان 
دوزیســتان،  خزنــدگان،  پســتانداران،  جملــه  )از 
پرنــدگان، و ماهــی هــا( از ســال ۱۹۷۰ بــه ایــن ســو 
از بیــن رفتــه انــد، در حالــی کــه فزونــی جهانــی بــی 
مُهــرِگان در دهــه هــای اخیــر ۴۵ درصــد کاهــش 

ــه اســت. یافت
از  ناشــی  شــناس  اقلیــم  هانســنِ  جیمــز  آنچــه 
تســریع تغییــرات محیــط زیســتی و مناطــق آب 
و هوایــی کــه بــه ســرعت جابــه جــا مــی شــوند، 
»نابــودی موجــودات زنــده« می نامــد؛ تنهــا ایــن 
را  زیســتی  تنــوع  دادن  دســت  از  کلــی  فراینــد 
انتظــار  شناســان  زیســت  کننــد.  مــی  ترکیــب 
دارنــد کــه نیمــی از تمــام ایــن موجــودات زنــده تــا 

پایــان قــرن بــا انقــراض مواجــه شــوند.
در صــورت ادامــه رونــد تغییــرات آب و هوایــی، 
»ظرفیــت جهانــی کربــن« مرتبــط بــا افزایــش ۲ 
درجــه ســانتی گــراد در دمــای متوســط جهانــی در 
شــانزده ســال شکســته خواهــد شــد )در حالــی 
کــه افزایــش ۱/۵ درجــه ســانتی گــراد در دمــای 
متوســط جهانــی— و مانــدن پائیــن ایــن درجــه کــه 
کلیــد تثبیــت طوالنــی مــدت آب و هــوا اســت—در 

یــک دهــه میســرخواهد شــد(.
هشــدار  شناســی  زمیــن  سیســتم  دانشــمندان 
مــی دهنــد کــه جهــان در حــال حاضــر بــه طــور 
خطرناکــی بــه یــک زمیــن هــات هــاوس )خانــه داغ( 
نزدیــک اســت، کــه در آن تغییــرات فاجعــه بــار آب 
و هوایــی بســته و برگشــت ناپذیــر خواهــد شــد. 
هزینــه هــای اکولوژیکــی، اجتماعــی، و اقتصــادی 
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ــرای بشــریت در نتیجــه ادامــه افزایــش انتشــار  ب
کربــن ۲ درصــد در ســالِ دهــه هــای اخیــر

ســال  در  درصــد  درصــد—۳٫۴   ۲٫۷ )افزایــش 
پاســخگویی  عــدم  و  متحــده(،  ایــاالت  در   ۲۰۱۸
بــه حداقــل ۳٫۰ درصــد کاهــش ســاالنه انتشــار 
بــرای  حــال حاضــر  در  کــه  ای  گلخانــه  گازهــای 
جلوگیــری از بــی ثباتــی فاجعــه بــار تعــادل انــرژی 
زمیــن مــورد نیــاز اســت، بــه ســادگی بــه حســاب 

نمی آیــد.
بــا ایــن وجــود، شــرکت هــای بــزرگ انــرژی همچنان 
در مــورد تغییــرات آب و هوایــی دروغ مــی گوینــد، 
داده هــای  انــکار  در  ســرمایه گذاری  و  ترویــج 
محیــط  زیســتی —در حالــی کــه در اســناد داخلــی 
خــود بوجــود فاکت هــا اعتــراف مــی کننــد. ایــن 
شــرکت هــا بــرای ســرعت بخشــیدن بــه اســتخراج 
و تولیــد ســوخت هــای فســیلی فعالیــت می کننــد، 
کــه شــامل کثیــف تریــن و بیشــترین انــواع تولیــد 
گازهــای گلخانــه ای، بــرای درو ســود عظیــم در ایــن 

رونــد اســت.
ذوب یــخ قطــب شــمال بموجــب گــرم شــدن کــره 
زمیــن توســط ســرمایه بــه مثابــه یــک ال دورادو 
جدیــد دیــده مــی شــود و ذخایــر عظیــم نفــت 
و گاز بیشــتری را بــاز مــی کنــد کــه بــدون توجــه 
بــه عواقــب زیســت محیطــی زمیــن مــورد بهــره 

بــرداری قــرار گیــرد.
اکســون موبیــل در واکنــش بــه گــزارش هــای علمــی 
در مــورد تغییــرات آب و هوایــی اعــالم کــرد کــه 
قصــد دارد تمــام ذخایــر ســوخت فســیلی را کــه در 
اختیــار دارد اســتخراج کــرده و بــه فــروش رســاند. 
مذاکــرات  در  همچنــان  انــرژی  هــای  شــرکت 
زیســت محیطــی دخالــت مــی کننــد تــا اطمینــان 
حاصــل کننــد کــه هــر گونــه توافــق بــرای محــدود 
کــردن انتشــار کربــن را ســد نماینــد. کشــورهای 
قــدری  انباشــت  بــرای  جــا  همــه  داری  ســرمایه 
ثباتــی محیــط  بــی  قیمــت  بــه  بیشــتر ســرمایه 
ــد  زیســت تــالش کــرده و آینــده بشــریت را تهدی

مــی کننــد.
ســرمایه داری در بهتریــن حالــت بــه عنــوان یــک 
انباشــت  بــرای  مبادلــه  و  رقابــت  تولیــد  شــیوه 
کار  نیــروی  از  بــرداری  بهــره  طریــق  از  ســرمایه 
اضافــی  ارزش  خصوصــی  مالکیــت  و  کارگــران 
)ارزش تولیــد شــده فراتــر از هزینــه هــای تولیــد و 

تجدیــد حیــات کارگــران( درک مــی شــود.
ســرمایه  اقتصــاد  درمحاســبات  حقیقــی  شــیوه 
داری از طریــق ارزش آفرینــی درکاال یــا خدماتــی 
ــازار عرضــه میشــود و در نتیجــه درآمــد  ــه ب ــه ب ک

ــد تعییــن مــی شــود.  ــد میکن تولی
از  بیشــتری  بخــش  کــه  اســت  ترتیــب  ایــن  بــه 
هزینــه هــای اجتماعــی و زیســت محیطــی تولیــد 
خــارج از بــازار در ایــن شــکل از ارزش گــذاری کنــار 
گذاشــته مــی شــود و بــه صــرف »عوامــل خارجــی 
ــا اقتصــاد ســرمایه داری  » منفــی وغیــر مرتبــط ب
ــاه  ــه لحــاظ کوت ــه آنهــا برخــورد میشــود —چــه ب ب

بــه  چــه  و  انســان  درزندگــی  تخریــب  و  شــدن 
طبیعــی(.  )محیــط  درطبیعــت  تخریــب  لحــاظ 
همــان طــور کــه اقتصــاددان محیــط زیســت کــی 
ویلیــام کاپ مطــرح کــرد، »ســرمایه داری بایــد بــه 
عنــوان اقتصــاد هزینــه هــای پرداخــت نشــده در 

ــه شــود.«  نظــر گرفت
مــا اکنــون در قــرن بیســت و یکــم بــه نقطــه ای 
رســیده ایــم کــه در آن عوامــل خارجــی ایــن نظــام 
تهــی  جنــگ،  هــای  هزینــه  ماننــد  غیرمنطقــی 
شــدن منابــع طبیعــی، اتــالف زندگــی انســان هــا و 
اختــالل در محیــط ســیاره ای، اکنــون بــه مراتــب از 
هــر گونــه منافــع اقتصــادی آینــده ای کــه ســرمایه 
داری بــه عنــوان یــک کل بــه جامعــه ارائــه مــی 

ــر مــی رود. دهــد فرات
ــا هزینــه  ــروت ب انباشــت ســرمایه و جمــع آوری ث
هــای فزاینــده شــکاف غیــر قابــل فســخ در شــرایط 
اجتماعــی و زیســت محیطــی حاکــم بــر زندگــی 

انســان روی زمیــن رخ مــی دهــد.
ــوان  ــه عن برخــی اســتدالل مــی کننــد کــه چیــن ب
یک اســتثنا در بســیاری از موارد باال، به حســاب 
می آیــد، مشــخصاً در رابطــه بــا نــرخ بــه ظاهــر غیــر 
قابــل توقــف از پیشــرفت اقتصــادی آن )علیرغــم 
تناقضــات عمیــق اجتماعــی و اکولوژیکــی(. توجــه 
در  ریشــه  چیــن  توســعه  کــه  باشــیم  داشــته 
انقــالب ۱۹۴۹ دارد کــه توســط حــزب کمونیســت 
چیــن بــه رهبــری مائــو تســه دونــگ انجــام شــد و 

از نظــام امپریالیســتی گسســت کــرد. 
ایــن امــر بــه آن اجــازه داد تــا بــرای دهــه هــا تحــت 
ــادی  ــا حــد زی ــزی شــده ت یــک اقتصــاد برنامــه ری
خارجــی  نیروهــای  هــای  محدودیــت  از  فــارغ 
و  کشــاورزی  اقتصــادی  پایــگاه  و  یابــد  توســعه 

صنعتــی قــوی ایجــاد کنــد.
، چرخشــی در دوره اصالحــات پســا  ادامــه  در 
مائوئیســت بوجــود آمــد کــه بــه یــک سیســتم 
دولتــی  تــر  محــدود  ریــزی  برنامــه  از  ترکیبــی 
همــراه بــا اتــکای بســیار بیشــتر بــه روابــط بــازار )و 
گســترش گســترده ای از بدهــی و حــدس و گمــان( 
تحــت شــرایط—جهانی شــدن بــازار جهانی—کــه 
 ”.catching up“ ”بــه ویــژه مصــادف بــا »رســیدن
بــود. از طریــق جنــگ هــای تجــاری و فشــارهای 
دیگــر بــا هــدف بــی ثبــات کــردن موقعیــت چیــن در 
بــازار جهانــی، آمریــکا در حــال حاضــر بــه دنبــال 
ــن در  ــگاه هــای رشــد چی ــش کشــیدن پای ــه چال ب

ــی اســت. تجــارت جهان
بنابرایــن چیــن نــه چنــدان بــرای موفقیــت هــای 
ســرمایه داری دیرهنــگام بلکــه مبیــن محدودیــت 
هــای ذاتــی خــود میباشــد. مــدل چینــی فعلــی، 
گذشــته از ایــن، بســیاری از گرایــش هــای مخــرب 
خــود  درون  در  را  ســرمایه  انباشــت  سیســتم 
حمــل مــی کنــد. در نهایــت، آینــده چیــن نیــز بــه 
بازگشــت بــه رونــد گــذار انقالبــی بســتگی دارد کــه 

ــه شــده اســت. توســط مــردم خــود برانگیخت
ایــن شــرایط فاجعــه بــار کــه مشــخصه ســرمایه 

داری در سراســر جهــان اســت چگونــه توســعه 
یافــت؟ درک شکســت ســرمایه داری کــه از قــرن 
بیســتم آغــاز مــی شــود، نیــاز بــه بررســی تاریخــی 
ظهــور نئولیبرالیســم دارد و اینکــه چگونــه ایــن 
تنهــا در خدمــت افزایــش نقــش مخــرب نظــام 
ــه  ــم ب ــوده اســت. تنهــا در آن صــورت مــی توانی ب
آینــده بشــریت در قــرن بیســت و یکــم بپردازیــم.

ادامه دارد

نعمــات مــادی و معنــوی  تولیــد شــده  در تمامــی 
و  سیاســی  اجتماعــی،  اقتصــادی،  شــئونات 
اجتماعــی فرهنگــی  بــرای تمامــی احــاد و  ملیــت 
هــا و اقلیــت هــای مذهبــی و جنســیتی هســتند؛ 
کارگــران علیــه  هــر گونــه ســتم، تبعیــض، اســتثمار 
و نابرابــری بــوده و خواهــان برابــری جنســیتی و 

انتخابــی بــودن  پوشــش میباشــند. 
کارگــران در  هــای  و خواســته  روز مطالبــات  هــر 
اجتماعــی  و  سیاســی  اقتصــادی،  هــای  زمینــه 

میشــود. وســیعتر 
  در ایــن ارتبــاط مــا شــاهد  اعتراضــات سراســری 
هســتیم  کــه نشــان مــی دهــد،  زنــان، بیــکاران، 
دانشــجویان، دانــش آمــوزان، کارگــران، راننــدگان، 
فرودســتان  زحمتکشــان،  پرســتاران،   معلمــان، 
ــر جامعــه، دیگــر تحمــل  و دیگــر اقشــار مــزد بگی

شــرایط کنونــی را ندارنــد.
تاکنونــی  مطالبــات  و  خواســت  جــواب  اگرچــه 
اعتــراض کننــدگان  بــه شــرایط موجــود از  ســوی 
حاکمــان خشــونت افسارگســیخته بــوده اســت 
و  جانهــای عزیــز  بیشــماری گرفتــه شــده اســت، 
هــزاران نفــر انســان مبــارز و آزادیخــواه  دســتگیر 
و بازداشــت  شــده انــد و مــورد انــواع اذیــت و آزار 
قــرار گرفتــه انــد و صــد هــا  ســر و بــدن  بــا  باتــوم، 
گاز اشــک آور،  گلولــه هــای جنگــی و ســاچمه 
ای ســوراخ ســوراخ شــده انــد، امــا مــا شــاهد آن 
هســتیم کــه کمــاکان معترضیــن در کــف خیابــان  
اعتراضــات  و  مبــارزات  همیشــه  از  تــر  مصمــم 

ــد. خــود را ادامــه مــی دهن
تغییــرات بنیــادی و اساســی در  شــرایط حاضــر 
نیــاز بــه مبــارزات متشــکل و ســازمانیافته تــردارد.
ایجــاد تشــکل هــای خــود ســاخته کارگــران و دیگــر 
بخشــهای اجتماعــی ضــروری و امــر عاجلی اســت 
متحدانــه  را  سراســری  هــای  تشــکل  بتــوان  تــا 

ایجــاد نمــود. 
کارگــران نیــاز بــه تشــکل هــای پایــه ای و ادامــه دار  
در محیــط کار را دارنــد تــا بتواننــد بــه خواســته هــا 
و مطالبــات خــود دســت یابنــد. خواســت کارگــران، 

خواســت اکثریــت احــاد مــردم  اســت.
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رهبــر،   بــه  نیــاز  دیــده  ســتم  هــای  تــوده  مــا  
ــده  شــخصیت هــا و  نخبــگان و افــراد خــود خوان

نداریــم. باالســر  و 
بــرای  تراشــی  شــخصیت  و  ســازی  رهبــر  دوران 
پایــان رســیده  بــه  کارگــران و مــردم ســتم دیــده 
و  هــا، ســازمان  افــراد، شــخصیت  تمــام  اســت. 
احــزاب، در داخــل و  در خــارج کشــور  بداننــد کــه 
نقشــه هــای آنهــا بــرای حاکــم شــدن بــر سرنوشــت 
مــا و بــه دســت گرفتــن قــدرت، خیالــی اســت کــه 

ــد! شــتر در خــواب مــی بین
میلیــون هــا کارگــر در بخــش هــای مختلف  اداری، 
تولیــدی صنعتــی، خدماتــی، درمانــی، آموزشــی  
و... هــم اکنــون مشــغول بــه  کار هســتند و تمــام 
تولیــدات مــادی و معنــوی حاصــل کار آنهاســت، 
پــس اگــر اینچنیــن اســت چــه نیــازی بــه آقــا بــاال 

ســر اســت؟
ــا  ــدارد، اســتاد دانشــگاه  ی ــد ن ســتمگر خــوب و ب
پرفســور باشــد و یــا شــش کالس ســواد، کراواتــی 
ــف تمــام ســتم  ــدی، مــا مخال ــا یقــه آخون باشــد ی
پایــان  بــه  رعیتــی   اربــاب  دوران  هســتیم،  هــا 

رســیده اســت.
هــای  تشــکل  در  متشــکل  انســان  هــا  میلیــون 
محیــط کار و زندگــی مــی تواننــد بــرای سرنوشــت 
خــود تصمیــم بگیرنــد و بــر اســاس منافــع عمومــی 
بــا   همــراه  را  آزادی  جامعــه،  افــراد  اکثریــت  و 

زندگــی شایســته و پــر از رفــاه تامیــن کننــد.
و  زور  مقابــل  در  و  بشــکنیم  را   زنجیرهــا  بایــد 
بــا  درشــت،  ریــزو  ســران  و  حاکمــان  اجحافــات 

بایســتیم.  قــدرت 
ــوده  منافــع مــا کارگــران و مــزد بگیــران و تمامــی ت
هــای تحــت ســتم کــه اکثریــت جامعــه  را تشــکیل 
مــی دهیــم  را هیــچ نیــرو و قهرمانــی، جــز خودمــان 

نمــی توانــد تامیــن نمایــد.
مــا کارگــران بایــد از پراکندگــی جلوگیــری کنیــم 
و متحدانــه، قــوی و یکپارچــه بــرای جــدال هــای 

طبقاتــی فشــرده تــر شــویم.
نگذاریــم کــه دســتهای ســیاه پشــت پــرده، آینــده 
مــا و فرزنــدان مــان  را تحــت عناویــن   پرطمطــراق 
و بــا  وعــده هــای پــوچ و توخالــی دوبــاره  بــه تباهــی 

بکشانند. 
شــرط پیــروزی مــا اتحــاد، همبســتگی ، متشــکل 

شــدن و ســازماندهی اســت، ســازماندهی!

#نان_کار_آزادی
#شادی_رفاه_آبادی 

#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی

تبلیغــات مــا ایــن مســئله مهــم، ســهم کوچکــی را 
ــن جــا اســت  دارا مــی باشــد. امــا اصــل ماجــرا ای
بــا  کــه نقطــه عزیمــت مــا در دو نقطــه مقابــل 
یکدیگــر قــرار گرفتــه انــد: دوســت داران صلــح کــه 
در محــدوده و تفکــر ســرمایه داری مــی اندیشــند، 
بــاور دارنــد کــه صلــح و خلــع ســالح عمومــی بــا 
وجــود همیــن ســاختار موجــود اجتماعــی امــکان 
پذیــر خواهــد بــود؛ امــا مــا کــه تجزیــه و تحلیــل 
هــای خــود را همیشــه بــر پایــه درک ماتریالیســتی 
ایــم،  کــرده  بنــا  علمــی  سوســیالیزم  و  تاریــخ  از 
بــا  عمیقــا اعتقــاد داریــم کــه میلیتاریــزم فقــط 
حــذف و نابــودی و محــو سیســتم ســرمایه داری 
ــن درک اســاس  ــر اســت؛ و ای ــی امــکان پذی جهان
تاکتیــک  و  نظــرات  اختــالف  و  مواضــع  پایــه  و 

هایمــان دربــاره صلــح جهانــی مــی باشــد.

“صلــح طلبــان” بــورژوازی کــه طبیعتــًا در چــارت 
تفکــری خویــش راه حــل هــای پیشــنهادی خــود 
موقعیتــی،  هــر  در  و  پندارنــد،  مــی  منطقــی  را 
تقلیــل  عملــی  "پــروژه  اصطــالح  بــه  و  اختــراع 
پلکانــی و مرحلــه ای میلیتاریــزم" خویــش را بــه 
میــان کشــیده و دم از "گرایــش" عملــی بــه ســمت 
ســخنرانی  قبــال  در  عمــالً  امــا  میزننــد؛  صلــح 
هــا و اعــالم مواضــع دیپلماتیــک ســرمایه داری 
زانــو زده و در مواجهــه بــا واقعیــات حرفــی بــرای 
ــد  ــرات هــا بای ــا سوســیال دموک ــد. ام ــن ندارن گفت
ایــن مواضــع احساســی را کــه حربــه ای دروغیــن 
و صحنــه ســازی هــای محافــل دولتــی هســتند را، 
در میــان تــوده هــا افشــا و برمــال ســاخته، و دســت 
بــه تجزیــه و تحلیــل و آنالیــز بــی رحمانــه ای از 

چهــره واقعــی کاپیتالیــزم بزننــد.

در نتیجــه وظیفــه سوســیال دموکــرات هــا، چیــزی 
جز توضیح و تشــریح این که: میلیتاریزم بخشــی 
جداناشــدنی از سیاســت هــای اســتعمارگرایانه، 
سیاســت  و  گمرکــی،  مرزهــای  هــای  سیاســت 
هــای بیــن المللــی کشــورهای اســتعمارگر کنونــی 
در مقابــل تــوده هــا نخواهــد بــود. در قبــال ایــن 
دولــت ســرمایه  مــا،  روشــن  غایــت  بــه  مواضــع 
داری/اســتعماری بریتانیــا ]۲[ ایــن روزهــا تبلیــغ 
کننــده ایــده بــه اصطــالح محدودیــت در بخــش 
هایــی از ایــن نظامــی گــری و مســابقه تســلیحاتی 
صمیمانــه  و  واقعــا  هــا  آن  اگــر  اســت.  شــده 
تســلیحاتی هســتند،  مســابقه  توقــف  خواهــان 
ــه توقــف سیاســت هــای  ــز ب ــد قبــل از هــر چی بای
ــه  ــد ب ــد، بای ــان دهن تجــارت تســلیحاتی خــود پای
ــر اســاس برنامــه  ــا ب ــه اقصــی نقــاط دنی تهاجــم ب
ــد از  ــان دهنــد، بای هــای اســتعمارگرایانه خــود پای
سیاســت حــوزه نفــوذ منطقــه ای دســت بردارنــد. 

و بــا ایــن درک خــود از میلیتاریــزم، مــی توانیــم 
آن،  فــرم  و  هــر دو شــکل  بــا  را  مخالفــت خــود 
یعنــی "جنــگ" و یــا "صلــح مســلح" )جنــگ ســرد( 
را در مقابــل تــوده هــا اعــالم داشــته و توضیــح 
آرزوی  و  خواســت  هرگونــه  امــروزه  کــه  دهیــم 
ــدون تالشــی و  ــح طلبــی در جهــان، ب قلبــی و صل
نابــودی سیســتم ســرمایه داری جهانــی و برقــراری 

سوســیالیزم، امــکان پذیــر نخواهــد بــود.

فقــط بــا سیاســت فــوق مــی باشــد کــه مــا قــادر 
و  پروپاگانــد  و  فعالیــت  و  بحــث  بــود،  خواهیــم 
آگاهــی سوســیال دموکراتیــک و ثمربخشــی را، در 
ــزم و انباشــت  حیطــه خطــرات و فاجعــه میلیتاری
ایــن کار و  امــا  ببریــم.  پیــش  بــه  را  تســلیحاتی 
تــالش مــا شــاید بــه ســختی و مشــکل و مســیر 
نامطمئــن و تاریــک منتهــی گــردد؛ و آن زمانــی 
خواهــد بــود کــه بخشــی از سوســیال دموکــرات 
هــا و نقــش آفرینــان مــا بــا انــکار واقعیــات، ســعی 
در تلقیــن و تدویــن تئــوری انحرافــی و دروغیــن 
"امــکان مهــار میلیتاریــزم و خلــع ســالح جهانــی" 

در نظــام حاکــم ســرمایه داری داشــته باشــند.

تــا اکنــون همیشــه سیاســت هــای کلــی و خــط 
ــه  ــی ب ــا، در برخــورد عمل مشــی عمومــی حــزب م
آنالیــز و خواســت و  از  اتفاقــات روزمــره، متاثــر 
گرایــش غالــب تــوده هــا و ارتقــاء آن اســتوار بــوده 
اســت. بــرای مــا همیشــه روابــط درونــی نیروهــای 
متفــاوت در دولــت هــا اهمیــت چندانــی نداشــته، 
از اهمیــت  تــوده هــا  بــاور  و خواســت و درک و 
گســترش  منــع  اســت.  بــوده  برخــوردار  اولیــه 
تســلیحات و تقلیــل میلیتاریــزم و نظامــی گــری، با 
روح و سرشــت و خمیرمایه ســرمایه داری جهانی 
در تضــاد تمــام عیــار اســت. تنهــا کســانی کــه در 
ــزک کــردن ســرمایه داری و تبلیــغ  ــی آرایــش و ب پ
ســازش طبقاتــی مــی باشــند، مــی تواننــد امــکان 
داری  ســرمایه  اقتصــادی  آنارشیســم  کنتــرل 
و کندشــدن و تخفیــف برخوردهــا و نــزاع هــای 
بیــن المللــی را در شــرایط موجــود و غلبــه جهانــی 
ســرمایه داری، بــاور کننــد. کــه مطمئنــاً سرنوشــتی 
جــز گورســتان تاریــخ در انتظــار آن هــا نخواهــد 
بــود. آنتاگونیســم جهانــی دولــت هــای ســرمایه 
داری، چیــزی جــز نتیجــه آنتاگونیســم طبقاتــی 
نبــوده، و آنارشیســم امــروز در دنیــای سیاســت 
در واقــع روی دیگــر ســکه و محصــول آنارشیســم 
سیســتماتیک ماهیــت و شــکل روابــط تولیــدی 
ســرمایه داری امــروزی مــی باشــد. روشــن اســت 
کــه هــم چنیــن ایــده و نظریــه: »اندکــی نظــم و 
صلــح«، همچــون اتوپیــا و خــوش بــاوری خــرده 
بــورژوازی دربــاره تخفیــف بحــران بــازار ســرمایه 
داری جهانــی و تقلیــل تســلیحاتی و نظامــی گــری 
در سیاســت بیــن المللــی، محلــی از اعــراب نــدارد.

ظاهــراً الزم اســت کــه نگاهــی بــه اتفاقات ۱۵ ســاال 
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گذشــته در صحنــه جهانــی بیافکنیــم تــا متوجــه 
بشــویم کــه هیــچ اثــر و نشــانه ای از گرایــش بــه 
مــا  گذشــته  ســال   ۱۵ در  نــدارد.  وجــود  صلــح 
شــاهد: جنــگ میــان ژاپــن و چیــن در ســال ۱۸۹۵ 
بــوده ایــم، کــه مقدمــه نــزاع هــای امپریالیســتی در 
آســیا بــود؛ جنــگ میــان اســپانیا و ایــاالت متحــده 
در ۱۸۹۸؛ جنــگ هــای انگلو-اروپایــی در آفریقــای 
و  روســیه  میــان  جنــگ  ۱۸۹۹؛   -۱۹۰۲ جنوبــی 
ژاپــن در ۱۹۰۴؛ شــروع دســت انــدازی قــدرت هــای 
آلمــان  اروپایــی در چیــن ۱۹۰۰؛ جنــگ طوالنــی 
علیــه "هــررو" )نســل کشــی امپراطــوری آلمــان در 
جنــوب غزبــی آفریقــا Herero  و Namaqua کــه 
امــروز نامیبیــا نامیــده مــی شــود( ۱۹۰۷ -۱۹۰۴؛ 
و هــم چنیــن دخالــت نظامــی روســیه در ایــران 
۱۹۰۸؛ و اکنــون هــم دخالــت نظامــی فرانســه در 
مراکــش؛ و دیگــر نــزاع هــا و جنــگ هــای دوجانبــه 
دول اســتعماری در آســیا و آفریقــا. جــان کالم 
ایــن کــه در ۱۵ ســال گذشــته، ســالی نبــوده اســت 
کــه جهــان از جنــگ و خــون ریــزی و فعالیــت هــای 
نظامــی در امــان مانــده باشــد. کجــای ایــن تصویــر 
جهانــی، نمــا و دورنمایــی از خلــع ســالح و راه حــل 
هایــی در چهارچــوب "حقــوق" بیــن الملــل و در 
راســتای تقلیــل جنــگ افــروزی را بــه مــا نشــان مــی 

دهــد؟ 

البتــه و در واقــع نتایــج برآمــده از وقایــع و جنــگ 
هــای فــوق تاثیــرات بســیار مهــم تــری در جهــان 
چیــن،  و  ژاپــن  جنــگ  انــد.  گذاشــته  جــا  بــر 
ســازماندهی  ســاله  ده  دوره  یــک  آغــاز  و  علــت 
نظامــی و انباشــت ســالح شــده و ســپس منجــر 
در  و  گردیــد،  روســیه  علیــه  ژاپــن  رویارویــی  بــه 
ــر نظامــی در حــوزه  ــروی برت ــه نی ــن را ب نتیجــه ژاپ
و منطقــه اقیانــوس آرام تبدیــل کــرد. جنــگ هــای 
اروپایــی مبــدا و علــت بازســازی نظامــی انگلیــس 
و بــه ویــژه در نیــروی زمینــی آن شــد. جنــگ بــا 
اســپانیا بــرای ایــاالت متحــده نقطــه آغــاز نوســازی 
نیــروی دریایــی آن کشــور شــده و ایــاالت متحــده 
را بــه یــک نیــروی اســتعمارگر و امپریالیســتی در 
آســیا مبــدل نمــوده، کــه پایــه و عامــل تخاصمــات 
منافــع امپریالیســتی میــان ایــاالت متحــده و ژاپــن 
در منطقــه اقیانــوس آرام گردیــد. دخالــت آلمــان 
هــم در چیــن باعــث بازســازی عمیــق نظامــی آن 
کشــور گردیــده و بــا تصویــب قوانیــن جدیــدی در 
ســال ۱۹۰۰، آلمــان را بــه یــک نیــروی دریایــی قــوی 

ــدل نمــود. و رقیــب و خصــم انگلیــس مب

مهــم  بســیار  مقولــه  بایــد  فــوق،  اتفاقــات  بــه 
سیاســی  بیــداری  کــرد:  اضافــه  هــم  را  دیگــری 
مناطــق  و  کشــورها  هــای  تــوده  اجتماعــی  و 
نیمــه  پیرامونــی، مــردم کشــورهای مســتعمره و 
مســتعمره کــه هــر روز بیشــتر خواهــان اســتقالل 
و آزادی مــی باشــند: انفجــار انقــالب در ترکیــه، 
در  چیــن،  در  انقالبــی  کیفــی  تغییــر  ایــران،  در 

هنــد، در مصــر، در عربســتان، در مراکــش، در 
مکزیــک،.... تمامــی ایــن مناطــق نقطــه شــروع 
و  سیاســی  آنتاگونیســتی  تضادهــای  آبســتن  و 
کشــمکش و بحــران و انبــار تســلیحات و مهمــات 
نظامــی در مقیــاس جهانــی هســتند و بایــد توجــه 
داشــت کــه بــه مــوازات اتفاقــات فــوق در ۱۵ ســال 
جدیــدی  و  نورســیده  کشــورهای  ورود  گذشــته، 
بــه کلــوب اســتعمارگران، باعــث تســریع مســابقه 
تســلیحاتی و آزمایــش ســالح هــای مرگبــار جدیــد 
و تشــنج و بحــران کــم نظیــر و بیــن المللــی شــده 
اســت. و البتــه هرچنــد از طرفــی شــاهد تغییــرات 
و بیــداری تــوده هــای مردمــی در شــرق و خــاور 
دور مــی باشــیم، امــا نبایــد هــم فرامــوش کنیــم کــه 
تمامــی قراردادهــای دو جانبــه و بــه اصطــالح عــدم 
تعــرض و دوســتی میــان کشــورهای قدرتمنــد، در 
واقــع پایــه اصلــی و پیــش زمینــه جنــگ هایــی 
جدیــد خواهنــد بــود. قــرارداد ســه جانبــه میــان 
عنــوان  بــه  کــه  فرانســه،  و  بریتانیــا  و  روســیه 
ضمانــت صلــح جهانــی مــورد تشــویق "جــاورس" 
اولیــه  رهبــران  از   ،۱۸۵۹-  ۱۹۱۴  ,Jean Jaures(
سوســیال دموکــرات هــای فرانســوی کــه بعدهــا بــه 
جنــاح راســت پیوســت.( قــرار گرفتــه بــود، نتیجــه 
ای جــز تســریع بحــران و درگیــری در کشــورهای 
بالــکان، ســرعت بخشــیدن بــه انقــالب در ترکیــه، 
ایــران،  در  نظامــی  دخالــت  بــه  روســیه  تشــویق 
نزدیکــی دوبــاره دولــت هــای ترکیــه و آلمــان،...... 
را دربرنداشــت. و از همــه مهــم تــر عامــل اصلــی 
تیــز شــدن لبــه اختــالف میــان انگلســتان و آلمــان 
گردیــد. و یــا قــرارداد و موافقــت نامــه منعقــده 
در "پوتســدام"  )Potsdom – شــهر کوچکــی در 
آلمــان( ]۳[، کــه بانــی بحــران در چیــن و باعــث 
میــان  دوجانبــه  قــرارداد  پاشــیدگی  هــم  از  لغــو 
روســیه و ژاپــن گشــت. حــال اگــر کســانی کمــاکان 
تخفیــف  جهــت  در  هایــی  قــدم  رویــت  ادعــای 
بحــران هــا و نــزاع هــا و جنــگ هــا در صحنــه بیــن 
المللــی و تقویــت صلــح جهانــی مــی باشــند، هیــچ 
معنایــی جــز حماقــت و بســتن دیــدگان بــر روی 

واقعیــات نــدارد.

بــا توجــه بــه و در پرتــو واقعیــات و فاکــت هــای 
از گرایــش و خواســت  تــوان  فــوق، چگونــه مــی 
ســرمایه  گســترش  و  توســعه  هنــگام  در  صلــح 
مختلــف  کشــورهای  در  گســیخته  لجــام  داری 
ــد  ــه مــی توان ــرد؟ ســرمایه داری چگون صحبــت ک
از سرشــت خــود دســت برداشــته و مانــع از بــروز 
ــن  ــی ای ــردد؟ نشــانه هــای واقعــی و عمل جنــگ گ
خواســت آن هــا کجــا هســتند؟...... در ســخنرانی 
 Edward( "هــا و موضــع گیــری هــای "ادوارد گــری
بریتانیــا  امــور خارجــه  وزیــر   ۱۹۳۳-۱۸۶۲،Grey
در دهــه اول قــرن بیســتم(؟ و یــا مواضــع پارلمــان 
فرانســه؟ ...... البتــه خــرده بــورژوازی و بــورژوازی 
ســنگین  هزینه هــای  از  همیشــه  متوســط 
گســیخته  لجــام  و  آزادانــه  صــدور  میلیتاریــزم، 

از  پشــتیبانی  و  حمایــت  عــدم  کاال،  و  ســرمایه 
صحنــه  و  شــفافیت  عــدم  از  ملــی،  تولیــدات 
ســازی هــای برنامــه ریــزی شــده در بــازار بــورس 
و ســهام، حمایــت بــی دریــغ علنــی و مخفیانــه 
از تروریســم کارتــل هــا و تراســت هــا،..... ابــراز 
نارضایتــی و ناخشــنودی کــرده اســت. حتــی اگــر 
در نتیجــه ایــن نارضایتــی و یــا شــورش هــای بــزرگ 
و  تــازان  یکــه  ایــن  متحــده،  ایــاالت  در  مردمــی 
ابرثروتمنــدان کارتــل هــا و تراســت هــا، بــه دادگاه 
هــم کشــانده شــوند، امــا بــاز هــم عمــالً در جامعــه 
ســرمایه داری امــروز، چیــزی تغییــر نکــرده و درب 

بــه همــان پاشــنه خواهــد چرخیــد.

و امــا وظیفــه مــا توضیــح روشــن و بــی پــرده بــه 
تــوده هــا مــی باشــد، مــا بایــد بــدون هیــچ ترحمــی، 
و  عیــان  را  داری  ســرمایه  طلبــی  صلــح  ســراب 
پــرده از چهــره واقعــی آن هــا کنــار بزنیــم، مــا بایــد 
بــه روشــنی اعــالم بداریــم کــه خواهــان انقــالب 
ــن تنهــا مســیر کنکــرت و  ــری هســتیم؛ و ای پرولت
واقعــی در جهــت صلــح پایــدار مــی باشــد. ایــن 
ــال  ــرات هــا در قب وظیفــه تمامــی سوســیال دموک
تبلیغــات  و  پترزبــورگ  و  برلیــن  لنــدن،  تزویــر 
دروغیــن ســرمایه داری دربــاره خلــع ســالح مــی 

باشــد.
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Stefano Ma-( ایتالیایــی  مترجــم  توضیحــات 

)rotta

]۱[ ایــن جملــه، تنهــا جملــه ای اســت کــه در چاپ 
دوم آلمانــی مقالــه رزا لوگزامبــورگ دیــده نمــی 
شــود؛ و هیئــت تحریریــه نشــریه “اینترناســیونال” 

“Die International” اضافــه کــرده اســت.

]۲[ در تاریــخ ۳ مــارس ۱۹۱۹، نخســت وزیــر وقــت 
 Sir Edward Grey "بریتانیــا "ســر ادوارد گــری
در مجلــس نماینــدگان، امــکان یــک توافــق نامــه 
دو جانبــه و تعهــد بــه کاهــش بودجــه نظامــی و 
ناوهــای جنگــی را مطــرح کــرد )کــه هیــچ گاه عملــی 

نشــد(.

]۳[ امضــای قــرارداد همــکاری کوتــاه مــدت میــان 
روسیه و آلمان در تاریخ ۱۹ آگوست ۱۹۱۱، جهت 

احــداث خــط راه آهــن میــان برلیــن و بغــداد.

https://www.marxists.org/italiano/
utopia.htm /1911 /luxembur
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نان، کار ، آزادی

به تارمناهای اینرتنتی 
حزب رجنربان ایران 

مراجعه کنید

سایت حزب رجنربان
www.ranjbaran.org

سایت آینه روز
www.ayenehrooz.com

شعار واپس گرا.... شعار واپس گرا.... بقیه از صفحه بقیه از صفحه 
آخرآخر

مــردم بــا حاکمیــن، آزادی "خــودی هــا" و قلــع و 
قمــع "غیرخــودی هــا" و تحمــل نســبی نیروهــای 
اســالمی منتقــد، زندانــی کــردن و تــرور مهــره هــای 
رژیــم بــا حــاد شــدن تضــاد بیــن دو جنــاح و بــا دیــد 
یــک دســت کــردن حاکمیــت بــه جــان هــم افتــادن 

نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی و......
نیروهــای  میــان  در  نیــز  را  هایــی  مشــابهت 
اپوزیســیون حاکمیــن از نظــر شــعارها و وضعیــت 
تشــکیالتی ایــن نیروهــا بینابینــی و اپورتونیســم ) 
ــوده ( ایجــاد جبهــه واحــد  ــری حــزب ت ــر رهب نظی
ســازش  جبهــه  کــه  را  شــاه  دیکتاتــوری  ضــد 
نیروهــای  و  کشــید  مــی  پیــش  بــود  طبقاتــی 
بــورژوازی یــا روی خــط شــاه بایــد ســلطنت کنــد و 
نــه حکومــت بودنــد و یــا ایجــاد حکومــت متکــی 
بــر مذهــب و بــه رهبــری والیــت فقیــه و کال ایجــاد 
جمهــوری اســالمی را مطــرح مــی ســاختند. در 
شــعار  دو  حــول  شــعارها   ۵۷ انقــالب  آســتانه 
اســتقالل آزادی جمهــوری اســالمی و اســتقالل 

رفــاه اجتماعــی متبلــور شــدند.  آزادی 
جــزء  بــه  تشــکیالتی  و  ســازماندهی  عرصــه  در 
جبهــه  طرفــداران  تاحــدی  و  مذهبــی  نیروهــای 
ملــی کــه از امکانــات فعالیــت علنــی برخــوردار 
ــد، نیروهــای کمونیســت و بینابینــی شــدیدا  بودن
ســرکوب و زندانــی شــده و لــذا از نظــر تشــکیالتی 
ضعیــف بــوده و بــه عــالوه فرقــه گرایــی در میــان 
آنهــا ســکه رایــج روز شــده بــود و بــه همیــن علــت 
در عرصــه عملــی علیرغــم اینکــه در میــان مــردم 
تاحــدی معتبــر بودنــد امــا امکانــات عملــی شــان 

ــود.  بســیار محــدود ب
شــعار  کمونیســت  مدافــع  نیروهــای  امــروز  و 
ســرنگونی جمهــوری اســالمی و برقــراری حکومــت 
کننــد.  مــی  مطــرح  را  سوسیالیســم  و  شــورایی 
هرچنــد کــه در ســاختمان سوسیالیســم نظــرات 
و  اپورتونیســت  نیروهــای  دارنــد.  متفاوتــی 
بینابینــی ) بازهــم بــه رهبــری جناحــی از حــزب 
تــوده ( شــعار ایجــاد جبهــه واحــد ضــد اســتبداد 
را ســر مــی دهنــد و در جبهــه نیروهــای بورژوایــی 
تــا  گرفتــه  از ســلطنت طلبــان  گوناگونــی  طیــف 
انــواع جمهوریخواهــان مدافــع ایجــاد حکومتــی 
کــه  هســتند  دمکراتیــک  اســالمی  یــا  ســکوالر 
"رفرانــدوم"  از  برآمــده  و  لفافــه "دمکراتیــک"  در 
پیچیــده شــده اســت و همــه موافــق شــعار ایــران 

بــرای ایرانیــان مــی باشــد.
نیروهــای  برخــی  بجــز  تشــکیالتی،  عرصــه  در 
هنــوز  علنــی  فعالیــت  امکانــات  از  کــه  مذهبــی 
برخوردارنــد و منفردینــی کــه تــا حــدی شــعارهای 
مترقــی مطــرح مــی کننــد. نیروهــای کمونیســت 
نقطــه  گرایــی  فرقــه  بــه  شــده  ســرکوب  شــدیدا 
پایانی نگذاشــته و برخی که پوالریســم سیاســی- 

تشــکیالتی را بیــان دمکراســی قلمــداد مــی کننــد. 
بــه توجیــه گــران تئوریــک فرقــه گرایــی بــدل شــده 
ایجــاد  از  شــوراگرایی  لفافــه  در  دیگــر  برخــی  و 
تشــکل حزبــی واحــد کمونیســت هــا ســرباز مــی 

ــد.  زنن
از آنجــا کــه برداشــتن یــک گام عملــی در پیشــبرد 
مبــارزه انقالبــی از یــک دوجیــن برنامــه و شــعار 
بــدون پشــتوانه اهمیــت بیشــتری دارد، از آنجــا 
کــه تغییــر رژیمــی ارتجاعــی مســتبد و تــا دنــدان 
مســلح و اســتقرار نظامــی انقالبــی و پیشــرو، جــز 
بــا نیــروی مــادی آگاه، متحــد، منســجم، مبــارز 
آســتانه  در  لــذا  نیســت.  پذیــر  امــکان  برتــر،  و 
فروپاشــی رژیــم جمهــوری اســالمی ایــران دورنمای 
پیــروزی فرقــه هــای کمونیســتی در جهــت تحقــق 
ادعاهــای  علیرغــم  سوسیالیســتی،  آلترناتیــو 
نادرســت رهبــری برخــی از احــزاب خودمرکزبیــن 
بــار دیگــر  بــوده و  مدعــی کمونیســت، ضعیــف 
بــورژوازی در اپوزیســیون از حمایــت بیــن المللــی 
برخــوردار اســت، مــی توانــد در تغییــرات آینــده 

ایــران ابتــکار عمــل بیشــتری را بدســت آورد. 
جبهــه ســازی هــای دوبــاره مــد روز شــده، اعــم 
مدافــع  چــپ  نیروهــای  برگیرنــده  در  اینکــه  از 
مدافــع  نیروهــای  بــا  باشــد  سوسیالیســم 
تاریــخ جبهــه  وار  کمــدی  تکــرار  کــه  دمکراســی 
ســازی قــرن گذشــته اســت. بــا ایــن تفــاوت کــه 
در زمــان کمونیســت هــا کــه ابتــکار عمــل را در 
در  ارتجاعــی،  هــای  رژیــم  علیــه  مبــارزه  میــدان 
ــا سوسیالیســت هــا  ــد، بعضــا ب دســت داشــته ان
و حتــی نیروهــای بــورژوازی جبهــه ســاختن. در 
ــدون اســتثناء کمونیســت هــا و  ــن جبهــه هــا ب ای
تشــکیالت رزمنــده، فعــال و صاحــب اعتبــار در 
میــان طبقــه کارگــر و تــوده هــای مــردم خــود تکیــه 
داشــتند و لــذا در عمــل رهبــری ایــن جبهــه هــا 
بدســت کمونیســت هــا بــود در حالیکــه همانطــور 
کــه انقــالب بهمــن نشــان داد جبهــه واحــد ضــد 
دیکتاتــوری شــاه رهبــری حــزب تــوده بــه دلیــل 
ضعــف پایــه تــوده ای ایــن حــزب، در عمــل در 
خدمــت نیروهــای اســالمی بــه رهبــری خمینــی 
دزدان  توســط  انقــالب  نتایــج  و  گرفــت  قــرار 
جمهــوری اســالمی ربــوده شــد. امــروز نیــز شــعار 
مشــابه جناحــی جــزء خدمــت بــه روی کار آمــدن 
ای  نتیجــه  اپوزیســیون  در  بورژوایــی  نیروهــای 
نخواهــد داد. حتــی آن دســته از نیروهــای چــپ 
مــی  را  کــه شــعار جبهــه واحــد سوسیالیســتی 
دهنــد، فرامــوش مــی کننــد کــه در شــرایط فقــدان 
رهبری در جنبش چپ و بخصوص کمونیســتی، 
ایــن شــعار در صحنــه عمــل نــاکارآ از آب درآمــده، 
در ســطح حــرف باقــی مانــده و جــز تشــویق بــه 
در  انــدازی  تفرقــه  و  هــا  فرقــه  وجــود  ضــرورت 
بــه  ای  نتیجــه  کمونیســتی  و  کارگــری  جنبــش 
بــار نخواهــد آورد. ماهیــت هــر دو جبهــه واحــد 
ســازی اعــم از دمکراتیــک و یــا سوسیالیســتی در 
شــرایط فقــدان رهبــری نیــروی پیشــرو کمونیســتی 

بــه ســراب ختــم مــی شــود و جــز توهــم آفرینــی 
در صــف نیروهــای پیشــرو کاری پیــش نمــی بــرد! 
نگذاریــم تاریــخ بصورتــی ســطحی و بــا حرکــت در 
دایــره منحــوس، دوبــاره تکــرار شــود و نیروهــای 
بورژوایــی و ارتجاعــی در اپوزیســیون برای ســومین 
بــار بــه قــدرت برســند. تاریــخ در رابطــه بــا کســان 
و نیروهایــی کــه پــی در پــی دچــار اشــتباه شــوند، 

قضــاوت ســختی خواهــد کــرد. 
ایــن مقالــه توســط رفیــق علــی صادقــی در بولتــن 
نظــرات شــماره ۲۹، ســال ۱۳۸۱ شمســی نوشــته 
در  هــا  توضیــح شــعار  بعلــت  مــا  اســت.  شــده 
مناســب  آنــرا  مجــدد  انتشــار  کنونــی  اوضــاع 

دانســتیم 

بــا  کــه  نوشــته هایی  بــا بجــز  کــه  نوشــته هایی  بجــز 
منتشــر  تحریریـــه  منتشــر امضــای  تحریریـــه  امضــای 
ــرات  ــر نظ ــردد و بیانگ ــرات می گ ــر نظ ــردد و بیانگ می گ
ایــران  رنجبـــران  ایــران حــزب  رنجبـــران  حــزب 

شــد شــدمی با می با
دیگــر نوشــته های منــدرج در دیگــر نوشــته های منــدرج در 
نشــریه رنجبــر بــه امضاهــای نشــریه رنجبــر بــه امضاهــای 
فــردی اســت و مســئولیت فــردی اســت و مســئولیت 
نویسندگانشــان  بــا  نویسندگانشــان آن هــا  بــا  آن هــا 

می باشــد.می باشــد.
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شعار واپس گرا

آرمان شهر صلح طلبان *
رزا لوگزامبورگ )۱۹۱۱(

ایــن مقالــه "رزا" اولیــن بــار در روزنامــه "مــردم" 
 )Leipziger Volkszeitung( "شــهر "الزپیریــک
آلمــان در مــاه "مــه" ۱۹۱۱ بــه چــاب رســیده اســت؛ 
نشــریه  در  آن  شــده  خالصــه  بعــد  چنــدی  و 
دســت چپی “Die International” ؛ و در ژانویه 
ماهانــه  نشــریه  در  آن  انگلیســی  ترجمــه   ۱۹۲۶
"کارگــران" بازنشــر یافــت. ترجمــه ایتالیایــی آن از 
روی نســخه انگلیســی و بــا تطابــق بــا نســخه هــای 
ماروتــا"  "اســتفانو  توســط  فرانســوی،  و  آلمانــی 

)Stefano Marotta( انجــام یافتــه اســت. 
"خــوش  از جملــه  باشــد  بهتــر  اینجــا  شــاید   ∗

نمــود.  اســتفاده  طلــب"  صلــح  بــاوران 
م – اسفندیاری

) I ( بخش اول
وظایــف مــا در قبــال مســئله و مقولــه "صلــح" چــه 

مــی باشــد؟ ]۱[

کفایــت نمــی کنــد کــه مــا سوســیال دموکــرات هــا، 
همیشــه و فقــط از عشــق خــود نســبت بــه صلــح 

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

دم بزنیــم، وظیفــه مــا قبــل از هــر چیــز توضیــح و 
روشــن نمــودن سرشــت نظامــی گــری و میلیتاریزم 
بــرای تــوده هــا مــی باشــد. و بایــد کــه بــه وضــوح و 
دقــت تفــاوت هــای ماهــوی هســته اصلــی مواضــع 
سوســیال دموکــرات هــا را بــا ســرمایه داران صلــح 

دوســت، تشــریح نماییــم. 

هســتند؟  کدامیــن  اساســی  هــای  تفــاوت  ایــن 
گذشــته از ایــن کــه مطمئنــاً ایــن تفــاوت هــا فقــط 
کــه  ایــن  و  باشــند،  نمــی  در شــکل ظاهــری آن 
صلــح دوســتان بــورژوازی تنهــا بــه حــرف هــای زیبــا 
بســنده مــی کننــد؛ متاســفانه در فعالیــت هــا و 

آرمان شهر صلح طلبان

و  یابــی  تشــکل  گــرو  در  کارگــران   مــا  پیشــروی 
اســت! ســازماندهی 

مــا کارگــران در چنــد دهــه گذشــته بــی وقفــه بــرای  
کســب خواســته هــا و مطالبــات خــود  اعتــراض، 
اعتصــاب و تجمــع ســازمان داده ایــم و جنگیــده 

ایــم.
مــا کارگــران بــرای ایجــاد تشــکل هــای مســتقل 
بدســت  هایــی  موفقیــت  و  کــرده  مبــارزه  خــود 
ــی  ــم. کارگــران  بابــت  ایجــاد  تشــکل یاب آورده ای
زندانــی  بــا  رونــد  ایــن  والبتــه  انــد،  داده  هزینــه 
کــردن کارگــران وفعالیــن کارگــری همچنــان ادامــه 

و صاحبــان  حاکمــه  طبقــه  هیچــگاه  امــا  دارد،  
بــه  را  کارگــران  کــه  انــد  نشــده  موفــق  ســرمایه  

بکشــانند . ســکوت 
آمــوزان،  دانــش  کارگــران،  از  بیشــمارانی 
دانشــجویان، خبرنــگاران، معلمان، بازنشســتگان، 
زنــان، جوانــان و ... در زندانهــا اســیر و در شــرایط 

دارنــد. قــرار  ســختی 
و دیگــر  بازنشســتگان  و  هــای معلمــان  تشــکل 
هــای  تشــکل  بــا  همــراه  اجتماعــی  تشــکلهای 
کارگــری کمــاکان بــرای تامیــن معیشــت و داشــتن 
ســاعت  کاهــش  شایســته،  و  انســانی  زندگــی 

کار،  دسترســی بــه تحصیــل و آمــوزش رایــگان، 
شــغلی،  امنیــت  رایــگان،  درمــان  و  بهداشــت 
تامیــن مســکن مناســب  و داشــتن  بیمــه هــای 
تامیــن اجتماعــی، آزادی بیــان و اندیشــه، آزادی 
تجمــع، تشــکل، تحــزب و اعتصــاب مبــارزه مــی 
کننــد و همچنیــن خواســتار آزادی تمامی جوانان، 
زنــان و مــردان،  کارگــر، معلمــان، دانشــجویان و 
ــان  ــه در جری ــان سیاســی هســتند ک دیگــر زندانی
اعتراضــات سراســری جــاری،  بازداشــت و زندانــی 

ــد. شــده ان
ــه تمامــی  ــری و دسترســی ب کارگــران خواهــان براب

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

آدرس ُغرفه حزب در اینرتنت:
www.ranjbaran.org
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هــای  بحــران  تــب  در  اســالمی  رژیــم جمهــوری 
خــود ســاخته و درونــی اش مــی ســوزد و بــه مــرز 
اســت.  رســیده  فروپاشــی  نهایتــا  و  هذیاگویــی 
آنچــه کــه در ســطح حاکمیــت سیاســی اقتصــادی 
و اجتماعــی جریــان مــی یابــد از بســیاری جهــات 
ســال هــای آخــر حکومــت شــاه را تداعــی مــی 
کنــد. دو حــزب شــاه ســاخته بــه رهبــری هویــدا و 
اعلــم، بحــران اقتصــادی بویــژه در عرضــه تولیــدات 
نســاجی رقابــت شــدید بیــن وارد کننــدگان کاال 
و تولیــد کننــدگان داخلــی، دســت بــاال داشــتن 

بــورژوازی تجــاری، دعــوت از مخالفیــن بــه تــرک 
ایــران توســط شــاه، تشــدید مبــارزات مــردم علیــه 
حاکمیــن کــه بــه تشــدید تضــاد در درون حاکمیت 
وقــت انجامیــده بــود، آزادی "خــودی هــا" و قلــع 
وقمــع " غیــر خــودی هــا" ضمــن تحمــل نســبی 
نیروهــای مذهبــی و حتــی کمــک بــه جنــاح هایــی 
از آنهــا توســط رژیــم در مقابلــه بــا کمونیســم، 
سلســله  در  مهــم  هایــی  مهــره  کــردن  زندانــی 
مراتــب دولتــی جهــت غلبــه بــر بحــران، شــروع 
بحــث هــای داغ در مجلــس شــورای ملــی و غیــره 

و امــروز در جنــاح تمامیــت خــواه و اصــالح طلــب 
در قــدرت، بحــران اقتصــادی بــه مراتــب شــدیدتر 
تولیــدات  عرصــه  در  جملــه  از  شــاه  زمــان  از 
مختلــف از جملــه نســاجی، رقابــت شــدید بیــن 
و  داخلــی  کننــدگان  تولیــد  و  کاال  واردکننــدگان 
بــورژوازی  داشــتن  بــاال  دســت  زمینــه  ایــن  در 
تجــاری و بانــد مافیایــی آن از جملــه در کســوت 
دعــوت  انــد،  مایشــاء  فعــال  کــه  هــا  زاده  آقــا 
آیــت هللا  توســط  ایــران  تــرک  بــه  مخالفیــن  از 
مصبــاح یــزدی، مخالفــت پیــش از هشــتاد درصــد 


