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ــه لبــه پرتــگاه فــرو پاشــی و اضمحــال کشــانده  ب
اســت.

و  فرومانــده  نظــام  ایــن  کل  برانــدازی  بــا  تنهــا   
ــا حکومتــی کارگــری  ارتجاعــی و جایگزینــی اش ب
اســت کــه مــی تــوان از ایــن رونــد تخریبــی جلــو 
ســال  را  بورژوایــی  هــای  حــل  راه  کــرد..  گیــری 
رفــت  شــاه  انــد  کــرده  تجربــه  مــردم  هاســت 
خمینــی آمــد، خمینــی مُــرد خامنــه ای جایــش 
نشســت، نتیجــه چــه شــد؟ هــر روز وضــع زندگــی 
سراســری  خیــزش  بــا  وبدترشــد.  بدتــر  مــردم 
جوانــان زیــر شــعار زن زندگــی  آزادی  اصــاح 
طلبــان رانــده شــده از حکومــت در داخــل وخــارج، 
ناسیونالســیت  و  مجاهدیــن  طلبــان،  ســلطنت 
ایــن  مصــادره  بــرای  و......  بلــوچ   و  کــرد  هــای 
جنبــش  وکشــاندن آن بــه زیــر پرچــم خــود تــاش 
مــی کننــد. جنــگ اوکرائیــن و بحــران انــرژی، یــک 

یــاد بــزرگ نیــا، قندچــی و رضــوی گرامــی بــاد. در 
بزرگداشــت شــانزدهم آذر، امســال دانشــجویان 
ــه  ــان زن و مــرد دعــوت عمومــی ب ــران و جوان کارگ
اعتصــاب کــرده انــد و خواســتار فــوری و بــدون 
شــانزده  هســتند.  زندانیــان  آزادی  شــرط  قیــد 
آذر روز تاریخــی جنبــش دانشــجویی در مبــارزه 
علیــه امپریالیســم اســت و پیونــد جنبــش جــاری 
گیــری  ســمت  بــارزاز  نشــانی  آذر  شــانزده  بــا 
درســت ضــد امپریالیســتی مــی باشــد اهمیــت 
روز تاریخــی ۱۶ آذر ســی ودو در اینســت کــه مُهــر 
بهنــگام  مــرداد،  ننگیــن ۲۸  بــه کودتــای  باطلــی 
ورود معــاون رئیــس جمهــور وقــت آمریــکا ریچــارد 

زد. نیکســون 
یکــی  دو  ســی  مــرداد  هشــت  بیســت  کودتــای 
از وقایــع تلــخ و ســیاه تاریخــی در ایــران اســت. 
بــزرگ  دســتاورد  توانســت  کــه  اســت  کودتایــی 

انقــاب ایــران از مســیر ســخت، بغرنــج وطوالنــی 
میگــذرد.

دفــاع  در  ایــران  تــوده  حــزب  انقالبــی  ســازمان 
اســت،  حــق  بــر  کمونیســتی شــورش  نظریــه  از 
انقــالب اجتماعــی در ایــران ضروریســت و بــرای 
ــی انقالبــی  ــه حزب ــاج  ب تحقــق ایــن وظیفــه احتی
اســت، پایــه ریــزی شــد. روشــن اســت کــه ایــن 
بلکــه  بــود،  نیامــده  بــه آســانی بدســت  نظــرات 
نتیجــه جمعبنــدی از مبــارزات طبقــه کارگــر در 
بــه  انتقــادی  بیــش از چهــار دهــه و در رونــدی 
بنیــاد هــای رفرمیســتی حــزب تــوده ایــران، رهبــری 
از مســکو صیقــل  و دنبالــه روی  رویزیونیســتی 
خــورد. ارزیابــی هــای فعــاالن از جــان گذشــته و 
فــداکار آن زمــان کــه پــس از کودتــای امپریالیســتی 
۲۸ مــرداد اســتوار ایســتاده بودنــد و بــه ادامــه 
ایــن  گیــری  شــکل  در  داشــتند،  بــاور  مبــارزه 

جنبــش نقــش تعییــن کننــده ای داشــت. عــالوه 
بــر ایــن، تاریــخ شــصت ســال مبــارزه ایــن ســازمان 
و ادامــه دهنــدگان آن در حــزب رنجبــران ایــران بــاز 
تابــی اســت از تالشــی تاریخــی و پــر از ســختی 
و بغرنجــی نــه تنهــا خــود، بلکــه دیگــر نیروهایــی 
چــپ و کمونیســت کــه در ایــن ســال هــا مــوازی 
اســتقالل،  و  کارگــر  رهایــی طبقــه  بــرای  هــم  بــا 
آزادی، عدالــت اجتماعــی و سوسیالیســم مبــارزه 

کرده انــد.
تغییــر  اوضــاع  پرتــو  در  تجــارب  ایــن  بینــی  بــاز 
ــه از  ــران و شــناخت همــه جانب ــه جهــان و ای یافت
وظایــف کمونیســت هــا در ایــن بُرهــه از زمــان، کــه 
همچنــان ســتم و اســتثمار بــی داد مــی کنــد و 
انقــالب در مرکــز وظایــف نیروهــای کارگــری قــرار 
وظیفــه  بــه چنیــن موضوعــی  پرداختــن   . دارد. 
ایــن نوشــته نیســت. مــا در ایــن نوشــته توضیــح 

مــرگ مهســا امینــی باعــث بــاز شــدن چندیــن 
ــار شــده اجتماعــی در  ــاره تمــام تضادهــای تلمب ب
طــی حاکمیــت رژیــم اســالمی بــود. جنبــش زنــان 
بخشــی از جنبــش امــروز علیــه نابرابــری اســت 
ایــن جنبشــی اســت کــه بعــد از حاکمیــت رژیــم 
ســرمایه داری اســالمی بــا شــعار علیــه حجــاب 
اجبــاری و علیــه قوانیــن مذهبــی دولتــی به خیابان 
آمــد. ایــن جنبــش همچــون دیگــر جنبــش هــای 
اجتماعــی از پیــچ و خــم هــای زیــادی عبــور کــرده 
اســت. رژیــم اســالمی ســعی کــرد کــه علیــه آن 
حقــوق بشــر اســالمی و خضبالتــی ماننــد حرمــت 
زن در اســالم و ســالروز تولــد فاطمــه را جایگزیــن 
زنــان  شــده  شــناخته  و حقــوق  زن  روز جهانــی 
نمایــد و آنهــا را در شــکل زنــان در خانــواده بــرای 
بچــه داری و خانــه داری و بــه رســمیت بشناســد 
و حتــی حــق حضانــت و طــالق را از آنــان بگیــرد و 
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تنهــا بــا شــرکت طبقــه کارگــر ســازمان یافتــه و 
اکثریــت عظیــم تــوده هــای  کار و زحمــت و برنامــه 
هــای  تــوده  اکثریــت  بــه  خدمــت  هــدف  بــا  ای 
میلیونی که در شــرایط ســخت معیشــتی، زندگی 
مــی کننــد و کارد بــه استخوانشــان رســیده   مــی 
تــوان بــه پیــروزی انقالبــی بــه ســود مــردم اطمینــان 
یافــت. همــه گرایــش هــای انقالبــی کارگــری  در 
ایــن اوضــاع پــر تالطــم وبحرانــی ایــران و جهــان 
بایــد بــا شــرکت فعــال در جنبشــهای اجتماعــی 
ضــد حاکمیــت ســرکوبگر مدافــع ســرمایه  متحــدا  
بــرای تقویــت چنیــن رونــد انقالبــی تــالش کننــد. 
 رژیــم جمهــوری اســالمی کــه بنیــادش بــر کشــتار 
بــا  دارد،  قــرار  کمونیســت  و  آزادیخــواه  هــزاران 
دنبالــه روی از سیاســت نئولیبرالیســتی جهانــی، 
ــده  ــت عقــب مان ــا اســتقرار یــک حکومــت بغای ب
را   جامعــه  کل  آزادی  ضــد  زن،  ضــد  شــیعگری 
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حرکــت  توامــاً رکــود و تــورم را در اقتصــاد آمریــکا 
ســاختاری  بحــران  و   اســت  زده  دامــن  اروپــا  و 
ســرمایه داری جهانــی را حادتــر کــرده اســت. از 
ایــن منظــر جهــان ســرمایه داری بــرای بــه قــدرت 
رســاندن یــک جنــاح پــرو غــرب در تهــران کاری کــه  
در انقــالب پنجــاه وهفــت موفــق شــد انجــام دهــد 
و جنبــش انقالبــی ایــران را بســود جنــاح بــورژوازی 
اســالمی مصــادره کنــد آشــکارا تــالش مــی کنــد. 
مبــارزه میــان دو طبقــه، دو راه  همچنــان ادامــه 
دارد  بایــد بــا تکیــه بــه دســتاورد هــای ایــن خیــزش 
و  کارگــر  طبقــه  پیــروزی  بــرای  مردمــی،  عظیــم 
متحــداً  ســتمدیده   توده هــای  بســود  انقالبــی 

عمــل کــرد.
دســتاوردهای جنبــش کنونــی چیســتند و چگونــه 

بــه امــر رهایــی طبقــه کارگــر  خدمــت مــی کنــد؟
۱ – زنــان ایــران جهــان را فتــح کردنــد و طرحــی نــو 

در انداختنــد
و  ســتم  علیــه  ایــران  زنــان  شــور  پــر  خیــزش  
تبعیــض  کــه بــا قتــل مهســا امینــی کلیــد خــورد 
ــن حرکــت هــای   ــی شــک یکــی از درخشــان تری ب
زن ســتیز  ارتجاعــی   دینــی  نظــام  ضــد ســلطه 
اســت. ایــن جنبــش ریشــه در صــد ســال مبــارزه 
کمونیســت  و  سوسیالیســت  و  پیشــرو  زنــان 
و  اســالمی  علیــه جمهــوری  مبــارزه  دارد.  ایــران 
زنــان  را  علیــه فرمــان حجــاب اجبــاری خمینــی 
ــه حاکمــان  ــود ک ــان ب ــد، قدرتــش چن شــروع کردن
مجبــور شــدند موقتــاً  عقــب نشــینند. بــا ســرکوب 
عمومــی دهــه شــصت کــه فعالیــت هــای احــزاب و 
ســازمان هــا فروکــش کــرد،  زنــان بعنــوان خانــواده 
هــای  اعــدام شــدگان، هســته  و  زندانیــان  هــای 
جمعــی  در  آنهــا  آوردنــد.  بوجــود  را  مقاومــت 
همبســته در افشــای جنایــات رژیــم، بــذر فرهنــگ 
پــر ثمــر  عدالــت خواهــی را کاشــتند. جنبــش 
امینــی  مهســا  قتــل  بــا  کــه  سراســری  عظیــم 
کلیــد خــورد فــر آورد ادامــه کار  طوالنــی خانــواده 
هــای قربانیــان رژیــم جمهــوری اســالمی اســت 
بــا جهشــی دیگــر، اینبــار بــا کیفیتــی ســتیز گــر 
ــی زن  ــرای رهای ــارزه ب ــه مب ــز از شــجاعت ک و لبری
را در ایــران بــه یکــی از پــر قــدرت تریــن ســتون 
هــای اســتوار انقالبــی تبدیــل کــرد ه اســت. زن 
ــی حــد و مضاعــف نســبت  ســتیزی، ســتمگری ب
بــه زنــان  یکــی از عوامــل مهــم شــرایط مشــخص 
جامعــه ایــران اســت کــه در جنبــش جــاری خــود را 
بــه منصــه ظهــور رســانده اســت و عامــل ســتم را 
برجســته نمــوده اســت: ســتم بــه زن، ســتم ملــی 
وســتم مذهبــی ....!  پراتیــک اجتماعــی بهتریــن 
معلم اســت. ســرمایه داری بدســت خود گورکنان 
اش را تولیــد مــی کنــد و خــود چــرخ تولیــد بهتریــن 
معلمــان ســازمانده نظــم و انضبــاط طبقــه کارگرنــد 
ولــی در کشــوری چــون ایــران کــه زنــان نیمــی از 
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کمــی  درصــد  و  میدهنــد  تشــکیل  را  جمعیــت 
از نیــروی کار مــزدی در کارخانــه هــا را تشــکیل 
میدهنــد، بایــد. ســتمگری را  بــر عامــل اســتثمار 
از  ایــران  در  طبقاتــی  مبــارزه  بغرنجــی  افــزود. 
همینجــا بــر مــی خیــزد. ایــن جنبــش توانســت 
یکــی از کمبــود هــای طوالنــی جنبــش کارگــری در 
شــناخت از عامــل ســتم را تــا انــدازه ای رفــع کنــد. 
بــه جــرات مــی تــوان گفــت ایــن خیــزش و شــرکت 
زنــان بویــژه جوانانــی کــه خــود فرزنــدان کارگــران 
هســتند آگاهــی عمیــق و ژرف تــری را بــه درون 
جنبــش کارگــری بــرده و  نقــش ســتمدیگان را در 
پیــروزی  انقــالب اجتماعــی پیــش رو ی  برجســته 

ــر کــرده اســت. ت
۲- صدها گلی که شکفتند

ســال هــا دل طلــب جــام جــم از مــا میکــرد – آنچه 
ز بیگانــه تمنــا میکــرد.  جنبــش  خــود داشــت 
ایــران جوابــی در خــور تقدیــر  عظیــم سراســری 
ــی صــد  ــج انقالب ــی وبغرن ــد ســخت، طوالن ــه رون ب
ارزش؛  بــا  و  علمــی  جوابــی  داد.   ایــران  ســاله 
کمونیســم قدرتــش نــه در کپــی بــرداری و برخــورد 
ــرد آن و  ــکار ب ــدان اســت بلکــه  در ب دگماتیــک ب
در تلفیــق بــا شــرایط مشــخص  اســت. خیزیشــی 
از جوانــان زن و مــرد کــه  بــا شــجاعتی بــی نظیــر  و 
ابتکاراتــی طبــق شــرایط مشــخص بــه میــدان آمده 
انــد و بــا ســازماندهی مبتکرانــه خــود  توانســته 
بــا تمــام قــدرت ســرکوب حفــظ  انــد  دوام آنــرا 
نماینــد. عملکــرد آنهــا نشــان از درایــت و قــدرت 
ســازماندهی دارد  و بــی شــک یکــی از برجســته 
انقالبــی  هیــچ  آنســت.   هــای  دســتاورد  تریــن 
پیــش ســاخته  از  الگــوی  یــک  در جهــان طبــق 
شــده بــه پیــروزی نرســیده اســت و انقــالب ایــران 
هــم بــا توجــه بــه ویژگــی هــای تاریخــی، از همــه 
تــر دخالــت گــری هــای اســتعمارگران  برجســته 
و امپریالیســتها در رونــد اقتصــادی، سیاســی و 
فرهنگــی آن بــا توجــه بــه وجــود ادیــان و مذاهــب و 
ملیــت هــا بایــد راه هــای ویــژه خــود را بیابــد. ایــن 
ــف  ــان همــه فعــاالن سیاســی مخال جنبــش جوان
غافــل  را  امنیتــی  هــای  دســتگاه  خــود  حتــا  و 
گیــر کــرده اســت. تمــام گــزارش هــا حکایــت از 
شــکوفایی ابتــکارات دارد. دســتگاه هــای امنیتــی 
کلیــه رهبــران کارگــری، معلمــان و بازنشســتگان را 
دســتگیر و زندانــی کردنــد غافــل از اینکــه بــدور از 
چشمشــان جوانــان در تــدارک  انــد؛ ایــن جنبــش 
بــه  کــف خیابــان هــا در هــر حرکــت خــود هــم 
یادگیــری مــی پــردازد وهــم بــر نیــروی خــود مــی 
افزایــد. آمــار دســتگیری هــا بــاالی بیســت هــزار 
نفــر، جانباختــگان بــا الی پانصــد نفــر و هــزاران 
بــه  نشــوند  دســتگیر  آنکــه  بخاطــر  کــه  زخمــی 
بیمارســتان هــا رجــوع نمــی کننــد. رژیــم جمهــوری 
برچســب  بــا  کــه  پنــدارد  مــی  چنــان  اســالمی 
نقشــه آمریکایــی بــه ایــن خیــزش جوانــان زدن 
مــی توانــد از نقــش دیرپــای ایــن جنبــش جوانــان 
بکاهــد. ایــن جنبــش ســنگ بنــای نوینــی را در 

ســازماندهی و رونــد انقــالب پیــش رو ریختــه کــه 
حتــا اگــر حاکمیــت بــا روش همیشــگی ســرکوب بــا 
آن روبــرو شــود، در کل رونــد تکامــل صــف آرایــی 
ــر دیــر  ــی و سیاســی جامعــه تاثی نیروهــای طبقات

پایــی خواهــد گذاشــت . 
۳ - یکپارچگی و اتحاد عمل

و  احــزاب  و  کارگــری  فعــاالن  دایمــی  ســرکوب 
ســازمان هــای چــپ و کمونیســت در صــد ســال 
و  ارتجاعــی  هــای  حکومــت  توســط   گذشــته 
و  گرایــی  فرقــه  و  از یکســو  ســرمایه داری حاکــم 
سکتاریســم بیمــاری مزمــن درونــی آنهــا، عملــن 
بــا  را   تــوده ای  مبــارزات و جنبش هــای  پیــروزی 
تمــام از خــود گذشــتگی هــای شــرکت کننــدگان بــا 
مشــکل روبــرو کــرده اســت. امــا ایــن بــار؛ کاری کــه 
چهــل ســال اســت نیروهــای چــپ و کمونیســتی 
در خــارج تــالش مــی کننــد انجــام دهنــد، ایــن 
عمــل  در  کوتــاه  مدتــی  در  توانســته  جنبــش 
ــده  ــان شــرکت کنن ــه جوان ــگار ک محقــق ســازد. ان
در جنبــش وجــدان جمعــی شــان آگاه بــه ایــن 
واقعیــت تلــخ تاریخــی اســت. در هــر قــدم خــود بــه 
ــر روی اتحــاد و مبــارزه مشــترک پافشــاری  ــو ب جل
مــی کننــد. مهســا امینــی ســقزی زن، کــرد، ســنی  
بــه پرچــم  داد خواهــی سراســر ایــران تبدیــل مــی 
شــود. چندیــن قــرن کار فرهنگــی در فرانســه الزم 
ــه  ــد و ب ــود کــه انقــالب کبیــر فرانســه را کلیــد زن ب
ســتم  ســال   چهــل  ایــران  در  رســاند   پیــروزی 
والیــت  خشــن  دیکتاتــوری  مذهبــی،  مضاعــف 
فقیــه ضــد تمــام تــالش صــد ســاله ایرانیــان بــرای 
پیشــرفت و ترقــی  تجربــه جنبــش هــای ۸۸ ، ۹۶، 
۹۸ همــه  توانســت نســلی را بــار آورد کــه  بتوانــد 
در میــدان مبــارزه نــه تنهــا وحــدت یکپارچــه خــود 
کل  هــم  کشــور  خــارج  در  بلکــه  کنــد  حفــظ  را 
ــود  ــا ب ــه پشــتیبانی خــود کشــاند. بن ــان را ب ایرانی
طبقــه کارگــر بــا خیــزش خــود فرقــه هــا را در خــود 
مضمحــل کنــد، امــروز جنبــش سراســری جوانــان 
در کــف خیابــان اســت  بــه ایــن امــر پرداختــه و 
بــا نمونــه ســازی خــود شــرایط را بــرای گســترش 
فراهــم  کارگــری  جنبــش  تــر  گســترده  بازهــم 

ســاخته اســت.
۴ - اتــکا بــه نیــروی خــود و رد رهبری هــای فــردی 

و خارجــی
ــه حاکمــان  ــردان جــوان: ک ــان و م ــن جنبــش زن ای
ســرکوبگر را غافــل گیــر کــرده، در دل میلیــون هــا 
مــردم آزادیخــواه و مبــارزه ضــد دیکتاتــوری ســیاه 
والیــت فقیــه  امیــد بــه پیــروز و رهایــی را دمیــده 
بــه  اتــکا  خصوصیاتــش  از  دیگــر  یکــی  اســت؛ 
نیــروی خــود، ســازماندهی افقــی و محلــی  و دوری 
از هرگونــه رهبــر ســازی فــردی، مخالفــان بــورژوازی 
خــارج کشــور از مجاهدیــن گرفتــه تــا ســلطنت 
طلبــان اســت. ســال هــا بــود ایــن گرایــش هــای 
بورژوایــی وابســته بــه ســرمایه جهانــی   رئیــس 
کــرده  معرفــی  هــم  را  شــاه   و  آینــده  جمهــور 
بودنــد. ســال هــا وزارت امــور خارجــه آمریــکا بــرای 
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ــق  شــخصیت  ــی  خل ــم چنــج اش در پ طــرح رژی
هــم  اخیــراً  و  اســت  ایرانیــان  بــرای  کرازماتیــک 
دســتگاه هــای امنیتــی آمریــکا در تــالش اســت بــا 
رســانه هــای صــدای آمریــکا وبــی بــی ســی وایــران 
ناســیونال افــراد دیگــری بــه جمــع آنهــا اضافــه 
کننــد. امــا بنظــر میرســد ایــن جنبــش بــا اتــکا بــه 
نیــروی خــود  بــه پیــش مــی رود  و بــا بکاربــرد 
ارتباطــات مــدرن و پیشــرفته تــا بــه امــروز توانســته 
را در مبــارزه جمعــی و سراســری  نوینــی  شــیوه 
ایــران بکارگیــرد.  بــی شــک گرایــش هــای خــارج 
هســتند  ای  رســانه  قــدرت  دارای  کــه  کشــوری 
ــری جنبــش را در  ــه رهب ــد ک ــوه میدهن چنیــن جل
دســت دارنــد و یــا رژیــم جمهــوری اســالمی بــدون 
هیچگونــه مدرکــی  ایــن جنبــش را وابســته بــه 
ــکا واســرائیل اعــالم مــی کنــد. امــا در عمــل  آمری
اکثریــت  مبــارزه  تاریخــی  رســالت  از  جنبــش 
ــروی  ــران  اســتقالل و عــدم وابســتگی پی مــردم ای
مــی کنــد. پشــتیبانی نیروهــای کارگــری و چــپ از 
ایــن جنبــش نقــش مهمــی در پیــروزی ایــن خــط 
مســتقل داشــته و هــر روز بــا شــرکت طبقــه کارگــر 
دشــمنان خارجــی و داخلــی آن افشــا مــی شــوند 

جمعبندی
مــا در اینجــا گــذرا اشــاره ای بــه دســتاورد هــای تــا 
بحالــی ایــن جنبــش کردیــم و بــا خطراتــی کــه آنــرا 
تهدیــد مــی کنــد نشــان دادیــم ســر نوشــت نهایــی 
آن هنــوز مــورد کشــمکش اســت. مســئله کلیــدی 
در تکامــل اوضــاع شــرکت طبقــه کارگــر بعنــوان 
یــک طبقــه بــا قدرتــی متشــکل وسراســری اســت. 
لحــاظ  از  چــه  امــروز  ایــران  اجتماعــی  شــرایط 
اقتصــادی وشــیوه تولیــد و چــه از لحــاظ اجتماعــی 
و روبنایــی آمــاده انقالبــی عمیــق ورادیــکال اســت. 
بــرای  را  الزم  آمادگــی  کارگــر  طبقــه  هنــوز  امــا 
را  انقــالب  ایــن  پیــروزی  نــدارد.  قــدرت  کســب 
ــا شــرکت طبقــه کارگــر و توده هــای وســیع  تنهــا ب
تــوان   مــی  شــوندگان  اســتثمار  و  ســتمدیدگان 
تضمیــن کــرد.  طبقــه کارگــر ایــران  هنــوز خــود 
ــی نمــی  ــرد نهای ــه چنیــن نب ــرای ورود ب را آمــاده ب
بینــد. هنــوز احتیــاج بــه ســازماندهی هــای بیشــتر 
در کارخانــه هــا دارد و هنــوز تــوده هــای وســیع 
دشــمن  بــر  پیــروزی  بــه  مطمئــن  ســتمدیدگان 
طبقــه  عظیــم  نیــروی  شــرکت  بــدون  نیســتند. 
کارگــر و پیوســتن فعــال آن بــدان پیــروزی بــر ایــن 
یــک  اســتقرار  و  ســرکوبگر  داری  ســرمایه  رژیــم 
حکومت  شــورایی در خدمت اســتثمار شــوندگان 
ــه  و ســتمدیگان ممکــن نیســت. در نتیجــه نظری
ای کــه تنهــا روی شــور و شــوق جوانــان وجــرات بــه 
مبــارزه آنهــا تکیــه مــی کنــد  خطــر جــدی انحرافــی 
اســت کــه بایــد بــا آن مبــارزه کــرد بایــد بــا شــرکت 
فعــال در آن بــه تحکیــم دســتاوردهای تاکنونــی 
جنبــش پرداخــت. بایــد امــر ســازماندهی طبقاتــی 
را بــا طبقــه کارگــر و دیگــر تشــکالت مســتقل تــوده 
ای همــه جانبــه محکــم در دســت گرفــت. در عیــن 
ــاال آمــاده  ــرای تغییراتــی در ب حــال بایــد خــود را ب

رئیــس  پیشــنهادی   حــل  راه  بــه  ازجملــه  کــرد 
جمهــور بــه اصطــالح اصالحــات و دامــاد خمینــی 

محمــد خاتمــی:
ــن راه  ــن و پرفايده تري در يــک کام، کــم  هزينه تري
کار کــه نتيجــه آن ثبــات و پيشــرفت و بازســازي 
اعتمــاد از دســت  رفتــه بخــش مهــم جامعــه از 
حکومــت اســت؛ خــود اصاحــي نظــام اســت، هــم 

در ســاختار، هــم رويکــرد و هــم رفتــار؛
اصــالح طلبــان، جنــاح پــرو آمریــکای رژیــم طرفــدار  
در  شــرق   بــه  نــگاه  مخالفــان  برجــام،  امضــای 
خــارج و داخــل در انتظــار اشــاره کاخ ســفیدند. 
ایــن اولیــن بــاری نیســت کــه امپریالیســم آمریــکا 
بــا رژیــم جمهــوری اســالمی کنــار آمــده اســت.  
بــرای  تریــن  پرفایــده  عمــل  ایــن  اســت  ممکــن 
نیروهــای  بــرای  تریــن  پرضــرر  امــا  باشــد  نظــام 
ــا کاخ ســفید  ــکا ســت کــه خــود را ب ــدار آمری طرف
و  امپریالیســتها همســو  امنیتــی  و دســتگاهای 

همــراه کــرده انــد 
از منظــر مــا هیــچ کــدام از راه هایــی کــه بــه ادامــه 
ســلطه ســرمایه داری و نظــام دیکتاتــوری آن ختــم 
مــی شــود نخواهــد توانســت بحــران ســاختاری 
کنونــی را حــل کنــد. همانطــور کــه جنبــش جــاری 
ــران احتیــاج  ــران اعــالم مــی کنــد، ای در سراســر ای
بــه انقــالب اجتماعــی دارد کــه کل نظــام ســرمایه 
شــورایی  بجایــش حکومتــی  و  برانــدازد  را  داری 
در خدمــت ســتمدیدگان و اســتثمار شــوندگان 

ــد. مســتقر نمای
محسن رضوانی

توده هــای زحمتکــش و بویــژه کارگــران و نیروهــای 
اســتقالل طلــب و آزادیخــواه را کــه طــی ســال های 
طوالنــی مبــارزه بدســت آورده بودنــد، پــس بگیــرد 
و دیکتاتــوری مطلــق وابســته ای را مســتقر ســازد. 
در ایــران آن زمــان پــس از شــهریور بیســت کــه 
نیروهــای ضــد فاشیســت در جهــان پیــروز شــدند 
و فتــح برلیــن بدســت ارتــش ســرخ شــوروی بــه ســر 
انجــام رســید شــرایط مناســبی بوجــود آمــد کــه 
نیروهــای کارگــری در دوره جنــگ، هــم بــا تولیــدات 
خــود نقــش مهمــی در ایــن پیــروزی ایفــا کننــد 
و در عیــن حــال متشــکل شــوند و بعنــوان یــک 
نیــروی قــوی و تنهــا نیــروی متشــکل اجتماعــی 
بــه میــدان آینــد. پیونــد چپ هــای از زنــدان رضــا 
شــاهی جــان ســالم بــدر کــرده و گــرد آمــده در 
حــزب تــوده ایــران بــا جنبــش کارگــری پایــه تــوده ای 
ــان  ــه ســرعت چن ــه ب جنبــش چــپ را همــه جانب
وزیــر  نخســت  ایــدن  آقــای  کــه  داد  گســترش 
انگلیــس در خاطراتــش مــی گویــد بــرای اینکــه 
آیزنهــاور را قانــع کنــم کــه طــرح کودتــا را اجــرا کنــد 
خطــر کمونیســم را در ایــران بــه او گوشــزد کــردم. 

دوم نیــرو گرایش هــای سیاســی ضــد اســتعماری 
کــه بعدهــا بــا تشــکیل فراکســیون جبهــه ملــی در 
ــام معــروف شــدند کــه رهبــری  ــن ن ــه ای مجلــس ب

ــود.  ــا دکتــر محمــد مصــدق ب آن ب
کودتــای بیســت هشــت مــرداد در ســال ســی ودو، 
دو نیــروی مهــم اجتماعــی را یعنــی طبقــه کارگــر و 
گرایش هــای چــپ متمایــل بــه آنــرا بــه شــدیدترین 
وجهــی در مدتــی کوتــاه بــه دســتور کودتاچیــان 
ســرکوب کــرد. بــا نیــروی ملــی گــرا جــز اعــدام دکتــر 
فاطمــی کــه تمایــل بــه نیروهــای چــپ داشــت، 
دکتــر مصــدق را بــه احمــد آبــاد تبعیــد کــرد و بــه 
بعضــی دیگــر از رهبــران جبهــه ملــی زندان هــای 
چنــد ســاله دادنــد. امــا آنچــه هــدف اصلــی کودتــا 
بــود کامــالً بــه ســرانجام رســید. ســرکوب نیروهــای 
کارگــری و چــپ، خفــه کردن گرایش های اســتقالل 
طلبانــه ضــد امپریالیســتی و اســتقرار دیکتاتــوری 
مطلقــه ســلطنتی پــرو غــرب. نبایــد فرامــوش کــرد 
کــه رهبری هــای سیاســی ایــن گرایش هــا هــم خــود 
جملــه  آن  از  شــدند  انحــراف  و  اشــتباه  دچــار 
اســت مواضــع رهبــری حــزب تــوده در مــورد ســهم 
خواهــی بــرای اتحــاد شــوروی در برابــر انگلیــس 
ــدن  ــکا خوان و یــا مصــدق را دســت نشــانده آمری
انحرافــی بــود کــه تاثیــرات منفــی بجــای گذاشــت. 
امــا طولــی نکشــید کــه کمونیســت ها خون هــا را 
ــرای  پــاک کردنــد، از اشــتباهات درس گرفتنــد و ب
مــردم  گذاشــتند.  میــدان  بــه  پــا  مبــارزه  ادامــه 
ــام  ــان قی ــه کودتاچی ــر خاســتند و علی ــار دیگــر ب ب
ــر انداختنــد امــا غافــل از  کردنــد. کودتاچیــان را ب
اینکــه نیــروی ســومی را امپریالیســت هــا بــرای 
ــه توانســت رای  جایگزینــی نامــزد کــرده بودنــد ک
اکثریــت مــردم را زیــر شــعار همــه بــا همــه بخــود 

جلــب کنــد.
تاریــخ دوبــاره دارد تکــرار میشــود بــا اینکــه بــار 
اول همــراه گریــه بــود و هــزاران خانــواده چــپ و 
کمونیســت را گریــان کــرد امــروز پــس از چهــل 
ســال بــار دیگــر بــا همــان شــگردهای تجربــه شــده 
انقالبــات مخملــی نیروهــای امپریالیســتی دســت 
در کارنــد کــه بــار دیگــر ثمــره چهــار دهــه مبــارزات 
کارگــران و زحمتکشــان را علیــه رژیــم جنایتــکار 
نــه  اینبــار  و  کننــد  اســالمی مصــادره  ســرکوبگر 
ــار دیگــر  ــا ب ــام دموکراســی. آی ــا ن ــا بلکــه ب ــا کودت ب
بــه  بــورژوازی  بخــش  یــک  از  سیاســی  قــدرت 

جناحــی دیگــر منتقــل خواهــد شــد؟ 
ــران  مبــارزه علیــه ارتجــاع و نظــام ســرمایه داری ای
جــدا از مبــارزه علیــه امپریالیســم نیســت، ایــران 
محتــاج یــک انقــالب اجتماعــی اســت بــه رهبــری 

طبقــه کارگــر
سرنگون باد نظام سرمایه داری حاکم

مرگ بر امپریالیسم
زنده باد سوسیالیسم

حزب رنجبران ایران  سیزدهم آذر ۱۴۰۱
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خواهیــم داد کــه چگونــه دشــمنان ضمــن ســرکوب 
مــا،  فیزیکــی  نابــودی  بــرای  تــالش مذبوحانــه  و 
بــا دروغ ولجــن پراکنــی بــه نفــی همیشــگی مــا 
پرداختــه انــد. در عیــن حــال توضیــح مــی دهیــم 
کــه چگونــه ایــن گرایــش کمونیســتی، مبــارزه میــان 
درســت و نادرســت، نظــرات کهنــه و نــو و مبــارزه 
میــان دوخــط مشــی را در طــول ایــن ســال هــا 
توانســته با شــیوه راســتین انتقاد و انتقاد از خود 
ــح اشــتباهات و  ــرای تصحی ــده ای ب ــه ســالح برن ب
اصــالح و نوســازی خــود تبدیــل کنــد و وفــادار بــه 
ســبک کار کمونیســتی " انتقاد و انتقاد از خود "  
بــه نظــرات نویــن دســت یافتــه، ،کمونیســم علمــی 
را بــه شــرایط مشــخص جامعــه ایــران تلفیــق دهــد 
و رونــد راســتین تئــوری بــه عمــل را همچنــان پــی 

گیــرد.
نقــش  بــه  توانســت  نخواهنــد  هرگــز  مرتجعــان 
ایــن آمــوزش علمــی و ســبک کار ماتریالیســتی 
و جانــدار و ارگانیــک مــا پــی ببرنــد. درســت بــه 
ایــن دلیــل اســت کــه هــر از گاهی دانشمندانشــان 
ــودی کامــل کمونیســم را اعــالم  ــان تاریــخ و ناب پای
ــر  ــا چنــد براب مــی کننــد. محمــد رضــا شــاه هــم ب
ــوش را آرزو  ــی داری ــاج کیان شــدن درآمــد نفــت، ت
انــکار وجــود مقاومــت و مبــارزه  بــا  و  کــرد  مــی 
تــوده هــا، زندانیــان سیاســی و کمونیســت هــا را 
در ایــران مشــتی تروریســت مــی خوانــد. رهبــران 
بــار  منــوال  همیــن  بــر  هــم  اســالمی  جمهــوری 
و  انــد  داده  بشــارت  را  کمونیســم  نابــودی  هــا 
دســتگاه هــای امنیتــی در هــر دو رژیــم، در ایــن راه 
پیمایــی طوالنــی و ســخت، آنــگاه کــه در نبــردی 
چیــره شــدند و نیروهــای انقالبــی را مجبــور بــه 
عقــب نشــینی کردنــد، شــادی کنــان نوشــتند و 
گفتنــد کمونیســت هــا را نابــود کردیــم. در همیــن 
راســتا بارهــا مدعــی شــدند ســازمان انقالبــی و 
حــزب رنجبــران ایــران منحــل شــده، فروپاشــیده 
و از آن دیگــر چیــزی نمانــده اســت. آنهــا مــا را 
تروریســت، ماجراجــو، آمریکایــی، ارتجــاع ســرخ، 
کاستریســت، مائویســت خواندنــد. آنهــا ســبعانه 
از اعضــا و هــواداران مــا زیــر شــکنجه هــای ســخت 
انتقــام کشــیدند ودر هــر دو رژیــم تــالش کردنــد بــا 
شــوهایی رســانه ای رفقایــی را وادارنــد کــه بــه نفــی 
باورهــای خــود بپردازنــد و اقرارهــای آنهــا را کــه 
بــی شــک زیــر فشــار شــکنجه گــران گرفتــه بودنــد 
بعنــوان ســند علیــه مــا بــکار گیرنــد. از دشــمنان 
قســم خــورده ســرمایه داری حاکــم خــود انتظــار 
دیگــری نمــی تــوان داشــت و ایــن خــود گواهــی 
اســت بــر اینکــه مــا مرزبنــدی قاطعــی بــا دشــمنان 
طبقــه کارگــر کرده ایــم .امــا در طــول ایــن ســال 
هــا مبــارزه میــان دو طبقــه، دو ایدئولــوژی و دو 
نیــروی طبقاتــی سیاســی مــا را در رونــدی تکاملــی 

تجدیــد تربیــت کــرد معلــوم شــد کــه ایــن مبــارزه 
خیلــی گســترده تــر و همــه جانبــه تــر از آن نظــرات 
و برنامه هــای فرمولــه شــده آغازیــن بــود. مبــارزه 
طبقاتــی تنهــا صــف آرایــی لشــکر پرولتاریــا در بــرا 
بــر بــورژوازی نیســت، بلکــه مبــارزه ایســت بغرنــج 
ایدولوژیــک، سیاســی  و پیچیــده در الیــه هــای 
از  اجتماعــی  هــای  زمینــه  کلیــه  در  فرهنگــی  و 
ــارزه  ــن جبهــه مب ــا دانشــگاه. ای ــه ت ــه گرفت کارخان
تســلط  بویــژه  فرهنگــی  ماندگــی  عقــب  بخاطــر 
فرهنــگ شــیعگری، در ایــن چهــار دهــه همــراه بــا 
دروغ و خدعــه و تحریــف بــوده اســت. در ایــن 
ــاره ســازمان انقالبــی و حــزب  شــصت ســال، در ب
بــه  و  انــد.  نوشــته  هــا  داســتان  ایــران  رنجبــران 
کــرده  منتشــر  کتاب هــا  محققانشــان  اصطــالح 
ــارزه رمــز زندگــی و  ــن مب ــد  مســیر ای ــد. بگذاری ان
آنچــه امــروز حــزب رنجبــران ایــران را بــرای نســل 
کــه همچنــان  و میهــن دوســت  انقالبــی  جــوان 
تعییــن  نقــش  و  علمــی  کمونیســم  بــه  وفــادار 
کننــده طبقــه کارگــر ایــران در رهبــری پیروزمنــد 
انقالبــی کــه در حــال ســازماندهی خــود اســت را 

باهــم طــی کنیــم.
باید طبق اوضاع تغییر یافته عمل کرد

و  جمعبنــدی  و  پراتیــک  بــه  تئــوری  از  رونــد 
نوســازی طبــق شــرایط تغییــر یافتــه از دســتاورد 
حــزب  هــای  کادر  از  آموزشــی  هــای  دوره  هــای 
کمونیســت چیــن بــود کــه تدریجــاً بــه ســبک کار 
عمومــی کادرهــای ســازمان انقالبــی تبدیــل شــد. 
بــاره عمــل" و " در  اثــر مائوتســه دون: " در  دو 
آموزشــی  رونــد  در  نقــش مهمــی   " تضــاد  بــاره 
کادر هــای مــا بــازی کــرد؛ در عمــل یــاد گرفتیــم 
ضمــن ایســتادن در موضــع پرولتاریــا و بــکار بــردن 
اصــول کمونیســم علمــی در تحلیــل مشــخص از 
اوضــاع مشــخص آمــوزش خــود را بــا توجــه بــه 
اوضــاع تغییــر یافتــه ایــران وجهــان از نــو بســازیم. 
شــرح  زیــر  در  کــه  احــوال  ایــن  تمــام  بــا  البتــه 
معلــوم شــد  عمــل  در  بازهــم  رفــت  آن خواهــد 
شــناخت از جامعــه ایــران، صــف آرایــی نیروهــای 
طبقاتــی، وعوامــل خارجــی از یــک رونــد بغرنجــی 
مــی گــذرد. و نتوانســتیم از انحــراف ور اســت روی 

و چــپ روی در سیاســت مبــرا شــویم.
ایجــاد  و  ایــران  تــوده  حــزب  رهبــری  از  جدایــی 
بــا موفقیــت صــورت  آنجــا  از  انقالبــی  ســازمان 
در  چــه  کاری  چنیــن  عینــی  زمینــه  کــه  گرفــت 
ســطح جهانــی و چــه درســطح داخلــی مســاعد 
خیــزش  دوران  میــالدی  شــصت  دهــه  بــود. 
علیــه  جهــان  ســتمدیده  مردمــان  وســیع  هــای 
اســتعمارگران اروپایــی و امپریالیســم آمریــکا بــود. 
بخصــوص در ایــران، بــورژوازی حاکــم بــه اشــاره 
رئیــس جمهــور کنــدی دســت بــه اصالحــات بــرای 
بقــای دیکتاتــوری وابســته زد. در عیــن حــال بــرای 
کمونیســت هــای جهــان تدریجــاً معلــوم مــی شــد 
کــه چگونــه نماینــدگان ســرمایه داری خزیــد ه در 
درون حــزب کمونیســت اتحــاد جماهیــر شــوروی 

راه تســخیر قــدرت در شــوروی را در پیــش گرفتــه 
انــد. آن اوضــاع مســاعد و ایــن آگاهــی بــه خیانــت 
توســط  آن  دســتاوردهای  و  اکتبــر  انقــالب  بــه 
رهبــری  در  روانشــان  دنبالــه  و  هــا  خروشــچفی 
انقالبــی  کار  بــرای  را  زمینــه  ایــران  تــوده  حــزب 
دیگــر  ســوی  از  بــود.  کــرده  مســاعد  ایــران  در 
ــدی ناگسســتنی  ــی، پیون تشــکیل ســازمان انقالب
بــا گذشــته مبــارزات و جنبــش کارگــری و انقالبــی 
داشــت. از انقــالب مشــروطیت شــکل گرفتــه، تــا 
انقــالب اکتبــر، ایجــاد حــزب کمونیســت ایــران کــه 
بیــش از صــد هــزار کارگــر مهاجــر در قفقــاز بســتر 
نــوزادی  دادنــد.  مــی  را تشــکیل  اجتماعــی اش 
بیســت،  شــهریور  از  پــس  کــه  حزبــی  از  بــود 
بــا پایــه  بــه بزرگتریــن حــزب سیاســی تــوده ای 
گســترده کارگــری در ایــران و خاورمیانــه تبدیــل 
شــد. ســازمان انقالبــی حــزب تــوده ایــران از درون 
ــا پرچمــی روشــن در نقــد ریشــه ای  ــن حــزب ب ای
ایدئولوژیــک، سیاســی و تشــکیالتی آن، همــراه 
بیــش از نــود درصــد از اعضــای تشــکیالت حزبــی 
در غــرب اروپــا بنــا بــه اعتــراف کیانــوری، پایــه ریــزی 

شد.
ایجــاد ســازمانی در خــارج کشــور بــه همــت چنــد 
ــران  ــوده ای ــی سیاســی از کادر هــای حــزب ت زندان
کــه پــس از رهایــی از زنــدان بــرای ادامــه تحصیــل 
پــا بــه خــارج گذاشــته بودنــد همــراه تنــی چنــد از 
ســال۱۳۳۹  اوایــل  در  اعضــای ســازمان جوانــان 
کلیــد خــورد و پــس از ســه ســال مبــارزه درونــی بــا 
رهبــری حــزب در الیپزیــک، کل تشــکیالت حــزب 
تــوده ایــران در بریتانیــا، بــه اتفــاق آراء تصمیــم 
بــه جدایــی از رهبــری حــزب گرفــت. ایــن آغــاز 
انشــعابی از پائیــن، متشــکل بــرای مبــارزه انقالبــی 
در داخــل ایــران بــدور از هرگونــه وابســتگی بــه هــر 
ایــران  بــه  بازگشــت  هــدف  بــرادری شــد.  حــزب 
حــزب  بجــای  انقالبــی  حزبــی  ســازماندهی  و 
ــا  ــد ب ــوده در داخــل کشــور ودر پیون رفرمیســتی ت
کارگــران و زحمتکشــان بــود. رفتــن بیــش از ده نفــر 
از رفقــا ی تشــکیالت انگلیــس بــه داخــل حکایــت 
از ایــن تصمیــم جمعــی داشــت کــه مصممانــه در 
مدتــی کوتــاه عملــی شــد و در عین حال آزمایشــی 
موفقیــت آمیــز در برابــر رهبــری حــزب تــوده کــه 
ــرای  عملــن در ایــن ســال هــا هیــچ اقــدام جــدی ب
احیــای تشــکیالت در داخــل انجــام نــداده بودنــد.
شــد،  اشــاره  کــه  همانطــور  اوضــاع  از  ارزیابــی 
در  کــردن  انقــالب  بــرای  شــرایط  کــه  بــود  ایــن 
ایــران آمــاده اســت، مــردم کارد بــه استخوانشــان 
رســیده و حاضرنــد ســاح بــه کــف بگیرنــد و رژیــم 
شاهنشــاهی را ســرنگون کننــد. رفقایــی کــه بــه 
ایــران رفتنــد، در همــان ارتباطــات و تبــادل نظــرات 
اولیــه بــا رفقــای قدیمــی و هســته هــای کوچــک 
جمعبنــدی  بــه  داخــل  در  غیرفعــال  مخفــی 
اولیــه جدیــدی رســیدند کــه ارزیابــی از شــرایط 
و  کار حــزب ســازی  و  اســت  نادرســت  انقالبــی 
متحــد کــردن کمونیســتها کار ســترگ و طوالنــی 
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احتیــاج  کردنــد  تاکیــد  آنهــا  نتیجــه  ودر  اســت 
اســت.  خــارج  در  مطمئنــی  جبهــه  پشــت  بــه 
ــن یکــی  ــم ای ــگاه مــی کنی ــه گذشــته ن ــه ب حــال ک
از دســتاوردهای بزرگــی اســت کــه نقــش اساســی 
در رشــد و تکامــل مــا تــا بــه امــروز داشــته اســت 
نظــرات را در محــک تجربــه عینــی بــکار گیریــم و 
شــرایط عینــی را در تصحیــح نظــرات ذهنــی بــکار 
بریــم. از ایــن ببعــد اســت کــه مــا یــاد میگیریــم 
در مبــارزه بــرای سوسیالیســم در ایــران مجبوریــم 
آمــوزش خــود را دائمــن از نــو بســازیم. وظایــف 
مشــخص  یافتــه  تغییــر  شــرایط  طبــق  را  خــود 
نمائیــم. البتــه بــکار بــردن همیــن اصــل هــم خــود 
ــم  ــر اشــاره خواهی ــه در زی ــه آســانی همانطــور ک ب
کــه  دریافتیــم  امــا  آمــد.  نخواهــد  بدســت  کــرد 
پراتیــک در حقیقــت بســتر دانــش صحیــح اســت 
و شــرکت در مبــارزه دانشــگاه تمــام عمــری هــر 
کادر تشــکیالتی بــرای انقــالب کــردن بایــد باشــد. 
در برابــر واقعیــات ســر فــرود آوریــم چــون در آن 
ایــران  بــه  بــا رفتــن  زمــان چنیــن تصــور میشــد 
باســرعت مــی تــوان نیــرو ســازمان داد، بــا دیگــر 
نیروهــای چــپ متحــد شــد و دیگــر احتیاجــی بــه 

خــارج نیســت.
رشــد  و  ســاله  چنــد  تدارکــی  کار  بــه  توجــه  بــا 
جنبــش تــوده ای خــارج از کشــور شــرایط بــرای 
تحقــق ایــن وظیفــه نســبتن فراهــم بــود. نشســت 
تدارکــی بــرای ایجــاد ســازمان انقالبــی ایــران در 
خــارج از کشــور در فوریــه ۱۳۴۳ همــراه بــا رفقایــی 
بــه نمایندگــی از واحــد هــای – ایتالیــا، اتریــش، 
و  آخــن  مونیــخ،  آلمــان  شــهر  ســه  و  انگلیــس، 
در  کنایپــه ای  در  پاریــس  فرانســه  از  توبینگــن، 
ــه همــت رفقــای واحــد  ــه، ب ــخ مخفیان شــهر مونی
حزبــی شــهر برگــزار شــد. وظیفــه آشــنایی نزدیــک 
تــر رفقــا و برنامــه ریــزی طبــق خواســت رفقــای 
داخــل بــرای بســیج و متشــکل کــردن کلیــه حــزب 
در غــرب و شــرق اروپــا بــرای بریــدن از رهبــری و 
ایجــاد ســازمان در دســتور قــرار گرفــت. جلســه 
بــرای  ریــزی  برنامــه  متّفــق  و  متحــد  امــا  کوتــاه 
ــه  ــان گــذاری ســازمان را ب ــر گــزاری نشســت بنی ب

ــرد. پیــش ب
ــی رفقــای انگلیــس و بازگشــت آنهــا  ــای در عمل پ
بــه ایــران از آنجــا کــه جــزو فعــاالن شــناخته شــده 
کنفدراســیون دانشــجویی بودنــد و اکثــرا در کنگــره 
هــا در ارتبــاط بــا دیگــر اعضــای حــزب زمینــه کار 
فراهــم شــده بــود و بــا هدایــت رفقــای داخــل و 
ارســال پیشــنویس برنامــه کار اولیــن کنفرانــس 
ســازمان انقالبــی ایــران بــا موفقیــت کامــل بــا یــاری 
دکتــر فریــدون کشــاورز از اعضــای ســابق کمیتــه 
مرکــزی حــزب  و مهمانــداری تمــام عیــار حــزب 
کارآلبانــی در تیرانــا، در قصــر ســابق پادشــاه خلــع 
گــزار  بــر  ارســالی  آلبانــی، براســاس ســند  شــده 
شــد. نماینــدگان شــرکت کننــده عبــارت بودنــد از 
ایتالیــا خســرو صفایــی، از اتریــش بیــژن چهــرازی، 
پارســا  دکترســیاوش  الشــایی،  دکتــر  آلمــان  از 

نــژاد، دکتــر منوچهــر بــوذری و دکتــر کاشــی کــه 
همگــی پزشــک و فــارغ تحصیــل آلمــان بودنــد. 
ســویس  از  نهاونــدی  ســیروس  هامبــورک  از 
بیــژن حکمــت، از فرانســه دکتــر علــی صادقــی 
و از الجزیــره دکتــر فریــدون کشــاورز از انگلیــس 
عضویــت  بــه  نفــر  چهــار  رضوانــی.  محســن 
هیئــت اجرائیــه بــه اتفــاق آراء انتخــاب شــدند: 
بیــژن چهــرازی، بیــژن حکمــت، کــورش الشــایی و 

محســن رضوانــی.
تجربــه قبــل از اصالحــات دهــه چهــل شمســی، نــا 
رضایــی عمومــی در شــهر و روســتا چنــان گســترده 
بــود کــه اکثــر فعــاالن سیاســی، زنــده مانــده پــس 
از کودتــا بــر آن بودنــد کــه از یــک جرقــه خرمــن 
پــس  درســت  و  ور خواهــد شــد  آتشــی شــعله 
از بریــدن از رهبــری حــزب، گســیل اولیــن گــروه 
ــز نیکخــواه و تحقیــق و  ــه رهبــری پروی ــران ب ــه ای ب
بررســی اولیــه معلــوم شــد کــه مــردم آمادگــی بــرای 
مســلح شــدن کــه مــا شــعار آنــرا از خــارج میدادیــم 
" مــردم ایــران مســلح شــوید " آمــاده نیســتند. در 
نتیجــه شــعار مســلح شــوید بــه شــعار عمومــی 
قهرآمیــز  انقــالب  شــد."  تبدیــل  اســتراتژیکی  و 
تــوده ای تنهــا را ه رهایــی اســت " ســازماندهی، 
بــه  بــا دیــد طوالنــی  ارتباطــات  ادامــه گســترش 
وظیفــه داخــل و ایجــاد تشــکیالت پشــت جبهــه 
در خدمــت داخــل بــه وظیفــه خــارج تبدیــل شــد. 
کلیــه اعضــای داخــل بــا پوشــش شــغلی و قانونــی، 
از  اســتفاده  بــا  تحصیــالت  و  تخصــص  طبــق 
ــات اجتماعــی و خانوادگــی شــاغل شــدند.  امکان
ــات گردشــگری  ــا اســتفاده از امکان عــالوه برایــن ب
و کــوه نــوردی کــه در آغــاز دهــه شــصت بــه امــری 
عمومــی بــرای نســل جــوان در آمــده بــود پایــه هــای 
شــناخت خــود را در جامعــه ایــران و در ارتبــاط بــا 

ــد. ــان گســترش دادن جوان
ــا موفقیــت حاصــل  ــو کــه ب ایــن گام بــزرگ بــه جل
کار  رفقــای  کل  دســتگیری  بــا  متاســفانه  شــد، 
گــروه رفتــه بــه ایــران همــراه چنــد نفــر دیگــر از 
ــه  ــرا ضرب ــه ســختی خــورد. زی نزدیکانشــان، ضرب
ای بــود کــه بــه یــک ســازمان جــوان کــم تجربــه 
تروریســتی  اتهــام  نظامــی،  دادگاه  وارد میشــد. 
کاخ  در  شــاه  کشــتن  بــرای  مســلحانه  اقــدام  و 
او. عنــوان اول نــه تنهــا کلیــه روزنامه هــای ایــران 
بلکــه اغلــب ســرویس هــای خارجــی جهــان شــد. 
حاکمیــت ترســش برداشــته بــود و پرسشــی نــا 
و ســرویس  بــاالی حاکمیــت  پاســخ در محافــل 
هــای مخفــی امنیتــی کشــورهای صاحــب نفــوذ 
در ایــران مطــرح مــی شــد. چگونــه اســت کــه یــک 
فدایــی شــاه، ســرباز تربیــت شــده گارد جاویــدان 
تصمیــم بــه کشــتن شــاه گرفتــه و بــا جــرات تمــام 
در روز روشــن در کاخ مرمــر اورا زیــر رگبــار گرفتــه 

اســت! ؟
رد اتهامــات و دفــاع پرویــز نیکخــواه از باورهایــش 
وســیع  بازتابــی  فرمایشــی،  نظامــی  دادگاه  در 
در میــان جوانــان داخــل و خــارج داشــت. نویــد 

ادامــه مبــارزه پوینــدگان راه گلگــون شــده روزبــه 
هــا، وارتــان هــا و شوشــتری هــا را میــداد. جنبــش 
دانشــجویی خــارج کشــور بــا دفــاع جانانــه ای از 
دســتگیر شــدگان در سراســر جهــان تاریخــی شــد 
و کنفدراســیون جهانــی بــه ســازمانی گســترده، 
ــاوت،  ــا گرایــش هــای سیاســی متف دموکراتیــک ب
امــا متحــد و همبســته، بــدور از هرگونــه هژمونــی 
گــرم  محیطــی  در  سیاســی  حــزب  تشــکیالتی 
جمعــی  توافــق  بــا  اغلــب  و  مشــورتی  سیاســی 
بــه ســنگری شکســت نــا پذیــر در مبــارزه علیــه 

دیکتاتــوری نظــام ســلطنتی قــد علــم کــرد.
طبقــه کارگــر بایــد راه انقــاب ایــران را طبق شــرایط 

ایران بشناســد
از دشــمنان در مبــارزه طبقاتــی بایــد آموخــت، 
بویــژه در دوران ســرمایه داری کــه طبقــه کارگــر 
را  خــود  پیشــرفته  ســطحی  در  اســت  مجبــور 
ســازمان دهــد وبــا آ گاهــی همــه جانبــه و مســلط 
بــه علــم و دانــش روز عمــل کنــد. امــا طبقــه کارگــر 
ــه دشــمنان  ــا توجــه ب ــور اســت ب هــر کشــور مجب
مشــخص کشــور خــود و در برابــر آنهــا خــود را 
طبقاتــی  مبــارزه  عمومــی  قوانیــن  کنــد.  مجهــز 
تنهــا در تلفیــق بــا شــرایط مشــخص اســت کــه 
بــه نیــروی مــادی تــوده هــا در کــف کارخانــه هــا و 
خیابــان هــا تبدیــل مــی شــوند. بــا کتــاب و تئــوری 
امــا تنهــا در آن هــا نمــی  تــوان آغــاز کــرد  مــی 
تــوان مانــد. عمــل انقالبــی، شــرکت در مبــارزات 
تــوده ای اســاس آمــوزش یــک انقالبــی اســت. بــا 
از زبــان مائوتســه دون موکــدا  اینکــه مســتقیم 
تجربــه  یــک  تنهــا  چیــن  تجربــه  کــه  شــنیدیم 
انقالبــی در جامعــه چیــن اســت و کمونیســتهای 
چیــن از کپــی بــرداری از تجربــه انقــالب روســیه 
در ســال هــای طوالنــی بســیار لطمــه خوردنــد و 
یــا رفقــای آلبانــی مــا را از کپــی بــرداری از تجربــه 
خــود بــر حــذر داشــتند امــا ترکیــب طبقاتــی خــرده 
بورژوایــی و روشــنفکری اعضــا، دوری از کارگــران 
و نبــود پیونــد فشــرده ســازمان بــا جنبــش هــای 
تــوده ای در ایــران، یکــی از علــل بــروز ارزیابــی هــا 
ی نادرســت از اوضــاع و دشــمن در ایــن ســال 
هــا بــود. زمــان و پراتیــک الزم بــود تــا آن خــرد 
را در  لنیــن  آمــوزش  جمعــی احــزاب راســتین و 
بــاره جوهــر مارکسیســم در تلفیــق آن بــا شــرایط 
مشــخص اســت را تدریجــاً جمــع ســازمان بهتــر 
درک کــرده وبــا داریت تــر عمــل کنــد. امــا ایــن تنهــا 
یــک طــرف حکایــت اســت. بایــد آنطــرف دیگــر 
راهــم کــه دشــمن باشــد مــورد بررســی قــرارداد تــا 
معلــوم شــود چــرا هــر روز کــه مــی گــذرد وضــع 
دشــمن بدتــر و بدتــر مــی شــود و سرنوشــتی جــز 
شکســت در پیــش نــدارد. امــروز دیگــر شــاهی 
خمینــی  دارودســته  و  نیســت  درکار  ایــران  در 
هــم بــه لبــه پرتــگاه و ســقوط رســیده انــد. آنهــا 
بــا تمــام حیله گــری هایشــان ضــد تکامــل تاریــخ 
حرکــت مــی کننــد. شــاه میخواســت جامعــه ایــران 
را بــه رســم کــورش کبیــر بــا ایجــاد تــک حزبــی 
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رســتاخیز و دســتگاه ســرکوب ســاواک اداره کنــد 
و خمینــی بــا الهــام از اجــداد دروغیــن قریشــی 
پیــش  بــه ۱۴۰۰ ســال  را  ایــران  کــرد  تــالش  اش 
در موضــع  تنهــا  نــه  آنهــا  برگردانــد.  عقــب  بــه 
طبقاتــی ســتمگران قــرار داشــتند بلکــه درســت 
بنابــر همیــن ماهیــت طبقاتــی جــزو ذهنــی گــران 
ــم  ــی دو رژی ــد. دســتگاه هــای امنیت تاریخــی بودن
جنایتــکار ســرکوبگر در ایــن ســال هــای طوالنــی، 
در پــی هــر افتــادن مــان فاتحــه مــا را مــی خواندنــد 
انقالبــی  ســازمان  نوشــتند  بدستانشــان  قلــم  و 
و حــزب رنجبــران هیــچ بــود و دیگــر هیــچ از آن 
باقــی نمانــده اســت. امــا هــر بــار کــه رفقــای مــا 
جانشــان را در نبــرد هــای نــا مســاوی در برابــر 
شــما جنایتــکاران از دســت دادنــد، ســربلند ادامــه 
ــدگان آنهــا خــون هــای رفقــا را پــاک کردنــد،  دهن
بــه  تــر  درایــت  بــا  اشــتباهات  از  بــا جمعبنــدی 
راه ادامــه دادنــد. دشــمنان مــا هرگــز نخواســتند 
و  ســتمکش  هــای  تــوده  منطــق  تواننــد  نمــی  و 
اســتثمار شــده را درک کنند که مقاومت و مبارزه 
منطــق زندگــی توده هاســت، آنهــا را متشــکل تر و 
متحــد مــی کنــد و نیــرو مــی بخشــد. دســتگیری 
و شــریک  تروریســت  اتهــام  بــه  ایــران  در  رفقــا 
جــرم شــمس آبــادی، ســرباز گارد جاویــدان کاخ 
مرمــر کــه جابجــا بدســت دیگــر محافظــان مســلح 
بــه قتــل رســیده بــود و اعــالم سراســری در رســانه 
هــا و صفحــه اول کلیــه جرایــد دســت نشــانده 
رژیــم پهلــوی موقتــاً بــه برنامــه ســازمان دهــی و کار 
تحقیــق بررســی آنهــا را بــه نقطــه پایانــی رســاند. 
شــاید تــرور ناموفــق محمــد رضــاه شــاه پهلــوی در 
کارخ مرمــر در بیســت و یــک فروردیــن ۱۳۴۳ را 
بدســت شــمس آبــادی کــه طبــق شــواهد زیــاد 
و ادعــای خمینــی چــی هــا از طرفــداران جنبــش 
پانــزده خــرداد ۴۲ در تهــران بــوده و دســتگاه هــای 
امنیتــی ایــران و آمریــکا آگاهانــه وبــا دانــش کامــل 
نقــاط  از  یکــی  گذاشــتند  کمونیســتها  پــای  بــه 
عطفــی بــه عقــب و ســیاهی در تاریــخ معاصــر 
ایــران بایــد بــه حســاب آورد و یکــی از خطاهــای 
ــا آگاهــی کامــل از واقعــه، دروغ  ــه ب ــزرگ شــاه ک ب
بــزرگ پــرور از ثابتــی را قــورت میدهــد. و آنــرا مهــر 
تائیــد شــاه میزنــد در حالــی کــه احمــد منصــوری 
بــرای  بــه دســتور او از زنــدان  تهرانــی را شــبانه 
مــی  اختصاصــی  کاخ  بــه  مســتقیم  مصاحبــه 
برنــد ودر حضــور فــرح پهلــوی از احمــد منصــوری 
تهرانــی، متهمــی کــه ســاواک او را رابــط مســتقیم 
بــا شــمس آبــادی معرفــی کــرده بــود، ســین جیــم 
میکنــد و او موکــدا یــاد آور مــی شــود کــه هیچگونه 
ــا شــمس  ــا غیــر مســتقیم ب ارتباطــی مســتقیم ی
آبــادی نــدا شــته اســت و اتهــام را رد مــی کنــد. 
نقــش  مقایســه،  در  از  روزی  محققانــی  شــاید 
تــرور موفــق ناصرالدیــن قاجــار بدســت میــرزا زاده 
کرمانــی را بــا تــرور ناموفــق شــمس آبــادی کــه شــاه 
ایــران آگاهانــه بــه پــای گــروه نیکخــواه گذاشــت 
مــورد بررســی قــرار دهنــد تــا معلــوم شــود چگونــه 

خرافــات گونــه بــه گورکنــان اســالمی خــود پوشــش 
داد تــا تــدارک بهتــری بــرای ســرنگونی اش ببینند. 
ــز  ــه دســتور مســتقیم شــاه، دادگاه نظامــی پروی ب
نیکخــواه را بــه اعــدام و بقیــه را بــه زنــدان هــای 

ــرد. ــد مــدت محکــوم ک بلن
تاش برای تشکیاتی مستقل و پراکنده

.در عمــل معلــوم شــد، شــاه ایــران و نظــام پــرو 
آمریکایــی پــس از کودتــا، بــه دســتور اربابانــش 
ــود همــه  ــر جهــان ب ــی ســرکردگی کامــل ب کــه درپ
راه هــای دموکراتیــک را بــرای فعالیــت سیاســی 
دســتگاه  ســاواک  بــود.  بســته  چــپ  مســتقل 
امنیتــی ســاخته و پرداختــه موســاد، بــا افســران 
و شــکنجه گــران تربیــت شــده و دوره دیــده در 
دســتگیری،  بــا  را  خــود  قدرتــی  قــدر  آمریــکا، 
نمایــش  بــه  هــا  زندانــی  از  اقــرار  و  شــکنجه 
ــه منطــق حکومــت داری  گذاشــتند. آنهــا زور را ب
خــود تبدیــل کردنــد و بــود و نبــود مخالفــان را 
راه  ســنجیدند.  مــی  آزمایــش  بوتــه  در  روز  هــر 
مســالمت آمیــزی را کــه رویزیونیســت هــا حــزب 
تــوده تبلیــغ مــی کردنــد تســلیم شــدن در برابــر 
تــا آخریــن  ایســتادن و جنگیــدن  بــود.  دشــمن 
نفــس یــا زانــو زدن، ســازش کــردن و در خدمــت 
ســرکوبگر  حکومــت  فاســد  و  وابســته  دســتگاه 
شاهنشــاهی در آمــدن، چنیــن بــود تنهــا انتخــاب 
! ســازمان انقالبــی حــزب تــوده همــراه اکثریــت 
روز  هــر  کــه  جهانــی  کنفدراســیون  اعضــای 
افتخــار  بــا  و  درســتی  بــه  میشــد،  تــر  گســترده 
در نبــردی نــا برابــر راه مقاومــت و پایــداری را در 
شــد  معلــوم  کــه  نپائیــد  دیــری  و  گرفــت  پیــش 
دیــوار ســلطنت از پایــه پوســیده اســت. برخــورد 
قهــر آمیــز دشــمن بــه نیروهــای جــوان دهــه چهــل 
حــد  تــا  کوچــک  مفــری  حتــا  نبــود  و  شمســی 
مطالعــه سیاســی، ضــرورت مقاومــت زیــر زمینــی 
و مســلحانه را تــا حــد یــک اصــل مبارزاتــی فــوری 
ــه  ــا توجــه ب و ضــروری ارتقــاء داد. کنفــراس اول ب
تجربــه گــروه نیکخــواه بــرآن شــد کــه بجــای ایجــاد 
تشــکل یکپارچــه داخــل و رهبــری متمرکــز، راه 
ایجــاد تشــکل هــای مســتقل را در پیــش گیــرد 
طبــق  هــا  زمینــه  کلیــه  در  خــارج  تشــکیالت  و 
احتیاجــات آنهــا در حــد امــکان، بــرای تقویــت 

آنهــا تــالش نمایــد.
عضــو  چهــرازی  رفیــق  اول  کنفــراس  از  پــس 
ــه دوره  ــه ک ــه هیئــت اجرائی ــس ب منتخــب کنفران
تعلیمــات سیاســی را همــراه جمعــی از کادر هــا در 
چیــن بــه مطالعــه و بررســی تجربــه انقــالب چیــن 
پرداختــه بــود بــر اســاس همیــن برنامــه بــه ایــران 
رفــت. او کادری برجســته و متکــی بــه خــود، بــا 
تجربــه کار کمونیســتی در ایــران داوطلبانــه بــه 
ایــران، بــرای ادامــه ســازماندهی گســیل شــد. او بــا 
ــه امــر ســازماندهی بپــردازد  موفقیــت توانســت ب
و اولیــن هســته مســتقل پراکنــده را پایــه ریــزی 
کنــد. شــادروان چهــرازی زندانــی سیاســی دوره 
ســلطنت بــا ســرنگونی شــاه از زنــدان رهــا شــد 

امــا در دوران نظــام جمهــوری اســالمی دســتگیر 
و اعــدام گردیــد

 سومین حرکت بسوی ایران
شــرکت در مبــارزه مســلحانه تجربــه ای دیگــری 
بــود متفــاوت از دو تجربــه قبلــی. پیوســتن به قیام 
ایــل قشــقایی.  تــوده هــای  کننــدگان مســلحانه 
گــزارش هــای رســیده بــه خســروخان رئیــس ایــل 
ســخنگوی  ملــی،  جبهــه  اعضــای  از  قشــقایی، 
کمیســیون نفــت مجلــس شــانزدهم کــه قانــون 
ملــی شــدن صنعــت نفــت را در سراســر ایــران بــه 
تصویــب رســاند و در خــارج کشــور گرایــش بــه 
همــکاری بــا ســازمان انقالبــی داشــت حکایــت از 
شــورش بزرگــی در ایــل قشــقایی علیــه مامــوران 
شاهنشــاهی  ســرکوبگر  نیروهــای  و  دولتــی 
قشــقایی  و  خســروخان  از  شورشــیان  داشــت. 
یــاری  و  کمــک  تقاضــای  کشــور  از  خــارج  هــای 
الدولــه  نــوه صوالــت  داشــتند. بهمــن قشــقایی 
قشــقایی کــه بــه دســت رضــا شــاه بــه قتــل رســیده 
بــود،–  از جملــه داوطلبانــی اســت کــه خــود را 
بــه مونیــخ نــزد خســروخان میرســاند و آمادگــی 
شورشــیان  بــه  پیوســتن  و  رفتــن  بــرای  را  خــود 
ایــرج  و  کشــکولی  عطــا  رفقــا  کنــد.  مــی  اعــالم 
کشــکولی از اعضــای ســازمان انقالبــی هــم بنــا 
ــران  ــه ای ــب بازگشــت ب ــه پیشــنهاد خــود داوطل ب
و پیوســتن بــه شــورش جنــوب مــی شــوند. بهمــن 
قشــقایی بــا امکانــات فراهــم شــده و پشــتیبانی 
ــه منطقــه رســاند  خســروخان قشــقایی خــود را ب
و وجــود مبــارزه را تائیــد کــرد. پــس از آن عطــا 
ــام کننــدگان  ــه قی ــه خــود را ب ــرج هــم مخفیان و ای
قشــقایی در منطقــه فــارس رســاندند. ایــن اولیــن 
ــود  ــار پــس از کودتــای بیســت وهشــت مــرداد ب ب
کــه نیرویــی تــوده ای از ایــل قشــقایی برخاســته 
بودنــد و رژیــم بــا تمــام نیــرو بــرای خامــوش کــردن 
آن تــالش کــرد. آوازه قیــام مســلحانه و پیوســتن 
ــل و منطقــه  ــه آن در سراســر ای کمونیســت هــا ب
پیچیــده بــود. پــس از یکســال درگیــری بــه شــیوه 
هــای پارتیزانــی یــک نیــروی کوچــک بــا ارتــش و 
وزیــر  اعلــم  اســدهللا  دولتــی،  منظــم  نیروهــای 
دربــار خدعــه مــی کنــد، قرانــی را امضــاء کــرده و بــه 
بهمــن در کــوه هــا میفرســتتد کــه شاهنشــاه اورا 
ــد اســلحه را زمیــن بگــذارد  عفــو کــرده و مــی توان
و بــا تامیــن کامــل بــه خــارج بــرای ادامــه تحصیــل 
برگــردد. بــا تمــام توضیحــات رفقــا عطــا و ایــرج بــه 
بهمــن و افشــای حیلــه و خدعــه ی وزیــر در بــار 
وقــت، متاســفانه جــوان از خــود گذشــته قشــقایی 
شــبانه رفقایــش را تــرک مــی کنــد و تســلیم مــی 
شــود. بدیــن ترتیــب بــار دیگــر شورشــی از پائیــن 
تشــکیالتی  رهبــری  بــدون  و  بخــودی  خــود  امــا 
آگاه کــه ریشــه در میــان کارگــران داشــته باشــد 
شکســت مــی خــورد و دشــمن، قــدر قدرتــی خــود 
ــا دنــدان هــای چرکیــن خــود نشــان  ــار دیگــر ب را ب

مــی دهــد.
رفقــا عطــا و ایــرج پــس از مــاه هــا راه پیمایــی بــرای 
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ــه گمراهــی کشــاندن نیروهــای تعقیــب دولتــی،  ب
بالخــره قــادر مــی شــوند از محاصــره بیــرون رونــد 
و از طریــق کــوه هــای برازجــان خــود را بــه بنــدر 
عبــاس و ســپس بــا امکانــات تشــکیالت بــه کــوره 
دوبــی  انگلیــس،  کلونــی  افتــاده  عقــب  شــهرک 
آن زمــان برســانند. رفقــا عطــا وایــرج شــرح حــال 
ایــن مبــارزه مســلحانه را تحــت عنــوان نامــه ای 
از جنــوب پــس از شــرکت در مبــارزه مســلحانه 
و بازگشــت بــه اروپــا بیــش از پنجــاه ســال پیــش 
گــزارش کــرده انــد و در آرشــیو نشــریه تــوده "ارگان 
ــوز  ــی " موجــود اســت. هن ــزی ســازمان انقالب مرک
بایــد بازهــم بیشــتر شــرایط مبــارزه در ایــران را مــی 
آموختیــم. البتــه همیــن تجربــه بــود کــه بعــداً گروه 
تعلیماتــی ســازمان انقالبــی در کوبــا توانســت روی 
فوکــو  تئــوری  برابــر طرفــداران  در  مواضــع خــود 
ــه  ــا تکی ــارزه مســلحانه ب محکــم بایســتد و راه مب
بــه کارگــران و زحمتکشــان شــهر و روســتا را تبلیــغ 

کنــد.
چهارمیــن حرکــت بســوی ایــران و جــدال میــان 

دو خــط مشــی 
ــا تدارکــی بیشــتر و ســازماندهی بهتــر،  ــار ب ایــن ب
ســیروس نهاونــدی نماینــده تشــکیالت هامبــورگ 
از  یکــی  انقالبــی،  ســازمان  اول  کنفرانــس  در 
انقــالب  تجربــه  گیــری  فــرا  بــرای  کــه  کادرهایــی 
چیــن همــراه پرویــز واعــظ زاده بــه چیــن رفتــه، 
ــو نرفتــه  ــران میشــود. چنــد رفیــق دیگــر ل عــازم ای
رشــد  بــا  پیوندنــد.  مــی  او  بــه  هــم  هامبــورگ 
عمومــی نفــوذ ســازمان انقالبــی در خــارج و داخــل 
گروهــی از جوانــان جبهــه ملــی متمایــل بــه چــپ 
تقاضــای پیوســتن بــه ســازمان در داخــل را دارنــد. 
آنهــا هــم بــه هســته نهاونــدی وصــل مــی شــوند. 
ــا  بدیــن ترتیــپ بــار دیگــر مــا بــا جمــع بزرگتــری ب
تجــارب بیشــتر روبــرو مــی شــویم. مهمتــر اینکه با 
نیرویــی بومــی و از داخــل روبــرو هســتیم. امــا آنهــا 
بــا ســرعت خــود را بــرای تــدارک مبــارزه مســلحانه 
کــه  هنگامــی  و  کننــد  مــی  آمــاده  هــا  شــهر  در 
هیئــت اجرائیــه ســازمان در خــارج بــا خــط مشــی 
مســلحانه چریــک شــهری آنهــا مخالفــت مــی 
کنــد پرچــم اســتقالل بــر مــی افرازنــد و بــا نــام 
جدیــدی مســتقل از ســازمان انقالبــی بــه فعالیــت 
خــود ادامــه میدهنــد. آنهــا طــی دیدارهایــی مصــراً 
راه خود را از نقد کل ســازمان از تئوری فوکو و راه 
مبــارزه مســلحانه جــدا از تــوده هــا جــدا مــی کننــد 
و راه چریــک شــهری را در پیــش مــی گیرنــد و 
اولیــن عملییــات چریکــی شــهری را بــا زدن بانــک 
در  میرســانند.  ســرانجام  بــه  انگلیــس  و  ایــران 
عملیــات ناموفــق دوم بــرای ربــودن ســفیر آمریــکا 
بــا اینکــه همگــی شــرکت کننــدگان جــان ســالم 
بــدر مــی برنــد ولــی کل دســتگاه امنیتــی ایــران را 
هشــیار مــی کننــد. بالخــره مدتــی بعــد کل گــروه 

شناســایی و دســتگیر مــی شــوند.
پنجمین حرکت بسوی ایران

رفیقــی از اهالــی مهابــاد متعلــق بــه تشــکیالت 

ســازمان انقالبــی در اتریــش کــه بــه ایــران ســفر 
کــرده بــود، بــر میگــردد و از دیــدار بــا اســماعیل 
انقالبــی  کمیتــه  بنــام  آوره  مــال  و  زاده  شــریف 
در  ایــران  کردســتان  در  ایــران  دموکــرات  حــزب 
منطقــه سردشــت خبــر مــی آورد. معلــوم میشــود 
درد جوانــان انقالبــی چــه کــرد، عــرب، فــارس و 
آذری وقشــقایی در ایــران همگانــی اســت، بــه هــر 
جــا کــه ســر میزنــی فعــاالن سیاســی دم از ضرورت 
انقــالب میزننــد. او نقــل مــی کنــد کــه اســماعیل 
ای  منطقــه  در  آواره  مــال  همــراه  زاده  شــریف 
وســیع مســلحانه بــا اتــکا بــه پایــه تــوده ای محلــی 
در جمعــی منظــم بــه کار تبلیغــی مســلحانه در 
میــان روســتا هــا مشــغولند. او پیامــی را از رفیــق 
اســماعیل بــرای هیئــت اجرائیــه ســازمان انقالبــی 
آورده بــود کــه هیئــت اجرائیــه بــه اتفــاق آراء بــه 
درخواســت اســماعیل شــریف زاده بــرای گســیل 
نیــرو بــه کردســتان و پیوســتن بــه گــروه پیشــمرگان 
پاســخ مثبــت میدهــد و بــا انتخــاب پزشــکی از 
رفقــای هیئــت اجرائیــه دکتــر کــورش الشــایی کار 
ارتبــاط را بــرای تحقیــق و بررســی بیشــتر و تــدارک 
بدیــن  کنــد.  مــی  شــروع  نیــرو  گســیل  بهینــه 
ترتیــب در عمــل گرایــش انحــالل طلبــی جلســه 
کادرهــا و تعطیلــی ســازمان بــا شکســت کامــل 
روبــرو میشــود. دکتــر کــورش الشــایی بــا کمــک 
رهبــری  بــه  کردســتان«  نیشــتیمانی  »یکیتــی 
کردســتان  طریــق  از  طالبانــی  جــالل  ماموســتا 
عــراق خــود را بــا وســایلی اولیــه پزشــکی و دارو 
بــه منطقــه سردشــت مــی رســاند. و طبــق قــرار 
ــا موفقیــت کامــل راه ســختی را طــی مــی  ــی ب قبل
مــال  و  زاده  شــریف  اســماعیل  بــا  دیــدار  کنــد. 
در  گذشــته  جــان  از  پیشــمرگان  دیگــر  و  آواره 
منطقــه ای از ایــران بــرای همــه رفقــای ســازمان 
ــی شــک از اهمیــت خاصــی برخــوردار  ــی ب انقالب
بــود و نشــانی از وفــاداری کادر هــای تشــکیالت 
ــه  ــه بازگشــت ب ــرار هــای اولی ــن ق ــه اساســی تری ب
ایــران بــود. در عیــن حــال ایــن حرکــت پیونــدی 
کــرد و کردســتان  و  ناگسســتنی میــان ســازمان 
مایــه  امــروز  بــه  تــا  همچنــان  کــه  آورد  بوجــود 
از  پــس  اســت.  مــا  تشــکیالت  و شــادابی  نیــرو 
ســه مــاه جــوالن بــا پیشــمرگان، کــورش الشــایی 
ــری ســازمان  ــه رهب ــدار را ب ــن دی شــرح مفصــل ای
ارائــه میدهــد و پیشــنهاد مــی کنــد، عــده ای از 
کادر هــای بــا تجربــه ســازمان هرچــه ســریع تــر 
بــه جمــع پیشــمرگان بپیوندنــد. الشــایی بنــا بــر 
ــه  ــا توجــه ب ضــرورت مخفــی کاری و بخصــوص ب
تمرکــز نیروهــای امنیتــی در منطقــه سردشــت و 
بــا توجــه بــه علنــی گــری جلســه کادرهــا و بــروز 
مصــراً  خــارج،  تشــکیالت  در  طلبــی  انحــالل 
تاکیــد دارد کــه گســیل نیــرو بایــد صــد درصــد 
ُــرم هــای پنهــان کاری صــورت  بــا رعایــت کلیــه ن
گیــرد و انتخــاب افــراد مــورد نظــر تکــی و شــخصی 
باشــد. ســه رفیــق از اعضــای هیئــت اجرائیــه – 
ــر ســیاوش پارســانژاد  ــورش الشــایی، دکت ــر ک دکت

رفیــق خســرو  پزشــک، عطــا کشــکولی،  دو  هــر 
ــا، رفیــق دکتــر  صفایــی مســئول تشــکیالت ایتالی
علــی صادقــی مســئول تشــکیالت فرانســه، ایــرج 
کشــکولی، ســیامک مویــد زاده و کمــال خاتمــی 
آمــاده و روانــه مــی شــوند. هنگامــی رفقــای مــا 
نیروهــای  متاســفانه  کــه  میرســند  منطقــه  بــه 
پیشــمرگه در کمین دشــمن نیروهای مســلح شــاه 
جنایتــکار مــی افتنــد و اکثــرا کشــته ؛ دســتگیر 
و پراکنــده مــی گردنــد. تــالش چنــد ماهــه رفقــا 
ــه  ــد پیشــمرگه ک ــاری چن ــا ی ــارزه ب ــرای ادامــه مب ب
بازمانــدگان گــروه بودنــد، بــه جایــی نمــی رســد. امــا 
کمونیســت هــا هیچــگاه از تــالش بــرای تغییــر بــاز 
نمــی ایســتند، پزشــکان گــروه اعزامــی در حلبچــه 
درمانگاهــی را بــا یاری پیشــمرگان اتحادیه میهنی 
ســازمان میدهنــد و در منطقــه مــرزی ایران و عراق 
بطــور رایــگان بــه مــردم ســتمدیده هــر دو طــرف بــا 
دل وجــان خدمــت مــی کننــد. آنهــا جملــه ای از 
مائوتســه دون را برســر در درمانــگاه نوشــتند.: " 

بــه خلــق خدمــت کنیــم " .
 تــدارک بــرای مبــارزه مســلحانه و همــراه شــدن بــه 
کمیتــه انقالبــی حــزب دموکرات کردســتان ایران با 
اوضــاع تغییــر یافتــه بــه وظیفــه خدمــت پزشــکی 
بــه خلــق کــرد تبدیــل شــد و بخــش دیگــری از رفقــا 
ــه انتشــار  همــراه ماموســتا نوشــیروان مصطفــا  ب
اولیــن نشــریه مارکسیســتی کــردی بنــام رزگاری 

مشــغول شــدند.
پراتیــک  از  جمعبنــدی  و  جــو  بکــره  جلســه 

له ســا چند
در  پــا  برجســته  کادرهــای  رفتــن  شــدن  آشــکار 
عمــل بــه کردســتان و گــزارش مســتقیم مبــارزه 
مســلحانه پیشــمرگان کمیتــه انقالبــی در مجلــه 
تــوده ارگان ســازمان انقالبــی، تعــرض همــه جانبــه 
تــوده  حــزب  نقــد  در  تــوده  تحریریــه  هیئــت 
تــوده  رفرمیســتی و طــرد نظریــه احیــا ء حــزب 
بجــای ایجــاد یــک حــزب نویــن پرولتــری براســاس 
لنینیســم  ـ  مارکسیســم  یافتــه  تکامــل  تئــوری 
ـ اندیشــه مائوتســه دون، شــرایط را بــرای فعــال 
شــدن اکثــر رفقــا ســازمان کــه مدتــی تحــت تاثیــر 
ــد فراهــم  ــه پاســیو شــده بودن خــط انحــالل طلبان
ســاخت. پیوســتن رفیــق وفــا جاســمی کــه تازگــی 
از ایــران بــه خــارج آمــده بــود بــه کار گــروه تــوده 
بــا پشــتکاربی نظیــر و طــرح نظــرات درســت بــرای 
تمرکــز بیشــتر در کار ایــران، رهبــری ســازمان در 
بکــره جــو، برگــزار میشــود و رفیــق پرویــز واعــظ 
زاده بــا طرحــی از تشــکیالت خــارج بــه کردســتان 
مــی رود و نشســتی مهــم در بکــره جــو برگــزار مــی 

شــود.
بــا  سیاســی  گــرم  محیطــی  در  جلســه  ایــن  در 
بــکار بــرد شــیوه انتقــاد و انتقــاد از خــود عملکــرد 
چندیــن ســاله ســازمان مــورد نقــد و بررســی همــه 
جانبــه قــرار مــی گیــرد. روی جمعبنــدی دوبــاره 
کارهــا بــا توجــه بــه تجــارب جدیــد و اوضــاع تغییــر 
یافتــه جلســه خــم مــی شــود وبــه نتایــج نوینــی بــه 
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ــرای پیشــبرد همــان هــدف هــای  ــرد ب ــد ک چــه بای
ــد.  اساســی و اصولــی دســت مــی یاب

اولین و مهمترین نکته
داخــل  در  ســازماندهی  امــر  کل  از  جمعبنــدی 
ایــران تاکیــد بــر روی پیونــد بــا جنبــش کارگــری از 
ــه رشــد هســته ها و گروهــای  ــا توجــه ب یکســو و ب
ــرای وحــدت  نویــن چــپ و کمونیســتی کوشــش ب
کمونیســت ها بــرای یکــی شــدن در خدمــت ایجــاد 
حــزب کمونیســت از ســوی دیگــر اســت. بدیــن 
ترتیــب در ســطحی پیشــرفته – بــا جمعبنــدی 
امــر  در  ســازمان  عملــی  مســتقیم  تجــارب  از 
بــرای  تــالش  پراکنــده،  و  متمرکــز  ســازماندهی 
شــرکت در مبــارزه مســلحانه در شــورش جنــوب و 
آمــوزش مســتقیم کادرهــای ســازمان در دوره هــای 
تعلیماتــی در چیــن و کوبــا، تاکیــد مــی شــود از 
کارهــای پراکنــده و دنبالــه روی از حــوادث بایــد 
اکیــدا پرهیــز کــرد. بــار دیگــر بــرای ایجــاد رهبــری 
زبــده مخفــی در پیونــد بــا تــوده بویــژه کارگــران 

متمرکــز تــالش کــرد.
دومین نکته 

جمعبنــدی از تجــارب کار مخفــی و علنــی اســت 
کــه بــا نقــد گرایــش هــای ماجراجویانــه و علنــی 
گــری هــای قهرمــان بــازی خــرده بورژوایــی بویــژه 
اصــل  روی  ســریع،  پیــروزی  نظــرات  داشــتن 
اساســی کار بــی ســروصدا و آرام بــا دیــد طوالنــی 
ــد دارد. در  ــران تاکی ــژه کارگ ــوده هــا بوی ــان ت در می
ایــن رابطــه دو نکتــه مشــخص تصویــب و در کلیــه 

تشــکیالت بــه مــورد اجــرا گذاشــته میشــود:
ــه در خــارج کشــور  ــو نرفت ــو رفتــن رفقــای ل ۱- از ل
بایــد بهــر قیمــت جلوگیــری کــرد تــا بتواننــد پــس 
از خاتمــه تحصیــل علنــی بــه داخــل رونــد و بــا 

اشــتغال وارد ارتباطــات اجتماعــی شــوند.
تغییــر  بــا  بایــد  رفتــه  لــو  هــای  کادر  کلیــه   -  ۲  
شــغل و حرفــه، بــه فــردی بــا هویــت کامــال تغییــر 
بــه  و  شــوند  تبدیــل  شــغلی  پوشــش  بــا  یافتــه 
داخــل برگردنــد. بــرای اینــکار کار در میــان مناطــق 
کارگــری مهاجــر نشــین ایرانــی در خلیــج فــارس بــا 
توجــه بــه امکانــات و شــناختی کــه موجــود بــود 

مناســب تشــخیص داده شــد.
سومین نکته

ایجاد تدریجی سه مرکزیت رهبری کننده
بــرای تســهیل امــور تشــکیالتی و پیشــبرد موثرتــر 
بیــن  ســاواک  و  سیاســی  پلیــس  علیــه  مبــارزه 
رهبــری ســازمان تقســیم وظایــف دقیقــی صــورت 
گرفــت و ســه رهبــری مســتقل و مــوازی – داخــل، 
نــوار، خــارج بــدون اعــالم بیرونــی مشــخص شــد.

 خارج
نیــرو،  جلــب  بــرای  تــوده ای  کار  روی  متمرکــز   
ــه داخــل  ــه ب ســازماندهی گســیل نیــروی لــو نرفت
ــت و اجــرای کلیــه فعالیــت هــای تبلیغــی  و هدای
و ترویجــی و مســئولیت ارتباطــات بــا احــزاب و 

دوســت. هــای  ســازمان 
نوار

 متمرکــز روی کار میــان کارگــران از طریــق گســیل 
رفقــای کادر لــو رفتــه بــا دیــد طوالنــی و کوشــش 
بــرای گســترش امکانــات کار میــان طبقــه کارگــر 
در داخــل از طریــق ارتباطــات کارگــران مهاجــر کــه 
همگــی خانــواده هایشــان در ایــران بودنــد و رفــت 

و آمــد بســیار ســهل صــورت میگرفــت.
داخل

 ســازماندهی کار گــروه زبــده کادری بــا پوشــش 
علنــی و شــغلی بــرای کار همــه جانبــه تحقیــق 
ایــران، هدایــت  یافتــه  تغییــر  اوضــاع  بررســی  و 
مشــخص تــک تــک رفقــای لــو نرفتــه خــارج کــه 
بــه ایــران پــس از خاتمــه تحصیــل بــر میگردنــد 
نیروهــای  دیگــر  بــا  همــکاری  امــر  پیشــبرد  و 
کمونیســتی بــا هــدف وحــدت و یکــی شــدن در 

ایــران. ایجــاد حــزب کمونیســت  بــه  خدمــت 
ایــن طــرح بــه مــدت دهســال بــا موفقیــت هفتــاد 
- ســی بــه ثمــر نشســت و ســازمان انقالبــی ایــران 
تشــکل  ُــه  ن گــذاران  پایــه  از  یکــی  بــه  توانســت 
ایجــاد حــزب رنجبــران ایــران تبدیــل شــود. امــا 
در آســتانه انقــالب بــه انحــراف راســت سیاســی و 
پشــتیبانی از خمینــی دچــار شــد کــه در مبحــث 

بعــدی ادامــه خواهیــم داد.

جنبش توده ای.... بقیه از صفحه ١

نقــش درجــه دوم را در جامعــه و خانــواده بــه آنــان 
بدهــد. امــا ایــن جنبــش مرزهــای درخواســت هــای 
هــای مشــخص  بــه ســطح خواســت  را  صنفــی 
سیاســی رســانده اســت ایــن جنبــش بــرای کســب 
حقــوق دانشــجویان، تشــکالت مســتقل و حــق 
انتخابــات مســتقل، آزادی هــای سیاســی و فــردی، 
طبقاتــی در ابعــاد مختلــف اســت. رژیــم هــم فقــط 
بــرای تمامــی آنهــا یــک جــواب دار: ســرکوب در 
شــکل هــای مختلــف بــدون توجــه بــه خواســته 

هــای جنبــش هــای موجــود. 
نــه  رژیــم  مــدت  طوالنــی  ســرکوبگرانه  برخــورد 
تنهــا بــه انفــراد و نفــرت عمومــی از آن انجامیــده 
اســت بلکــه جنبــش هــا را بــه ســوی آگاهــی و 
تــری شــکل  کننــده  تعییــن  انتخــاب شــعارهای 
داده اســت. جنبــش کنونــی اعتراضــی در کــف 
خیابــان هــا برآمــده از دو نکتــه بــاال یعنــی ســرکوب 
و بــی حقوقــی از یــک ســو و آگاهــی تــوده ای از 
ماهیــت و عملکردهــای رژیــم جمهــوری اســالمی 
اســت. ایــن جنبــش کــه در ۸۸ بــا شــعار رای مــن 
را پــس بــده و موســوی حمایــت حمایــت شــروع 
کــرد، در طــی ســال هــای بعــد بــه شــعار اصــول 
ــب دیگــه تمامــه ماجــرا و مــرگ  ــرا و اصــالح طل گ
بــر جمهــوری اســالمی رســید و ادامــه داد. روشــن 
اســت کــه ســطح کنونــی ایــن جنبــش هــای هنــوز 
اعتراضــی و تاکیــد بــر آن مشــکالت و مســائلی در 
جامعــه اســت کــه نمــی خواهنــد ماننــد شــعار" 

حکومــت ضــد زن نمــی خوایــم نمــی خوایــم" ، 
"مــرگ بــر دیکتاتــور" و غیــره. هنــوز در ذهنیــت 
تــوده ای آلترناتیــو روشــنی وجــود نــدارد. بــورژوازی 
دارای آلترناتیــو هــای مختلفــی اســت کــه مــورد 
نگرفتــه  قــرار  معتــرض  هــای  تــوده  مقبولیــت 
در  اینکــه  بــا  کارگــر  طبقــه  آلترناتیــو  و  اســت 
کارگــران  و  تحصیلکــردگان  و  روشــنفکران  بیــن 
پراکندگــی  بعلــت  ولــی  اســت  مقبولیــت  دارای 
و  اســت  نشــده  ای  تــوده  نیروهــای کمونیســتی 
ــد  ــن توهــم دامــن مــی زنن ــه ای برخــی از نیروهــا ب
کــه نبــود رهبــری و آلترناتیــو خــود امــر مثبتــی 
در رشــد و گســترش ایــن جنبــش هاســت. اگــر 
کــف  امــروز در  کــه  تــک جنبش هایــی  تــک  بــه 
ــا رژیــم درگیــر هســتند، نــگاه دقیــق  خیابــان هــا ب
بیاندازیــم، متوجــه تزلــزل و تســلیم طلبــی اصــالح 
طلبــان حکومتــی و غیــره حکومتــی در دفــاع از 
حقــوق و درخواســت هــای اولیــه مــردم میشــویم. 
ــر  ــا شــعار مــرگ ب ــان در قــدم اول ب بســیاری از آن
حفــظ  عنــوان  تحــت  اســالمی  جمهــوری  رژیــم 
تمامیــت ارضــی مخالــف هســتند. دوم آنهــا بــا 
مســئله ملــی و تامیــن حقــوق ملیــت هــای ســاکن 
ــد. آنهــا ملیــت  ــران بشــدت مخالفــت مــی کنن ای
هــای ســاکن ایــران را اقــوام مــی نامنــد و حاضــر 
نیســتند کــه حقــوق ملــی آنهــا را بــه بهانــه تجزیــه 
طلبــی بــه رســمیت بشناســند. بخشــی از اصــالح 
طلبــان خــارج از کشــور در مخالفــت بــا انقــالب و 
تحــوالت پایــه ای و ســاختار اجتماعــی، خواســتار 
مــردم  طــرف  از  هــا  خشــونت  بــه  دهــی  پایــان 
هســتند. ایــن جماعــت بعــد از ۴۰ ســال نفهمیــده 
و یــا نمــی خواهنــد بفهمنــد کــه بیــش از ۴۰ ســال 
اســت کــه بــر مــردم مــا خشــونت افســار گســیخته 
ای اعمــال شــده اســت و آنکــه بایــد خشــونت هــا 
را متوقــف کنــد، رژیــم جمهــوری اســالمی اســت. 
کــه در طــی دو  ایــران  در  کنونــی  هــای  جنبــش 
دهــه زمــان برآمدهــای آنهــا کوتــاه و پرقــدرت تــر 
شــده اســت مرحلــه ای از انقــالب اجتماعــی ایــران 
میباشــد که همیشــه از طوالنی و ســخت و بغرنج 
بــودن آن ســخن میگوئیــم. ایــن جنبــش نشــان 
داده اســت برعکــس شــعارهای اصــالح طلبــان و 
ســلطنت طلبــان ایــن انقــالب تــا بــه حــال بســیار 
خونیــن و بــرای مــردم مــا پرهزینــه بــوده اســت. در 
عیــن حــال رونــد اوضــاع نشــان مــی دهــد کــه تــوده 
هــای وســیع مــردم بــرای بــه ســرانجام رســاندن آن 
هــر قــدر هــم طــول بکشــد عــزم و اراده خــود را 

جــزم کرده انــد.
یــک رژیــم  بــه مثابــه  رژیــم جمهــوری اســالمی 
ــی از همــان روز اول ســرکوب  تئوکراتیــک و مذهب
کمونیســت هــا و زنــان و نیروهــای عدالــت طلــب و 
آزادیخــواه را بــا شــدت هــر چــه تمامتــر شــروع کــرد 
و ادامــه داد. تجربیــات ســال هــای گذشــته نشــان 
داد کــه جنبــش هــای اجتماعــی بعلــت اینکــه از 
رهبــری و تشــکالت توانمنــدی برخــوردار نبودنــد، 
در عیــن اینکــه تاثیــرات بســیار مثبتــی از خــود 
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بجــای گذاشــت ولــی نتوانســت بــه خواســته هــای 
ــه آتــش  ــم ب ــا ســرکوب رژی ــد و ب خــود دســت بیاب
زیــر خاکســتر تبدیــل شــد. ایــن تجربــه تــا بــه حــال 
چندیــن بــار در جنبــش هــای مختلــف تکــرار و 
بــا برآمــد جنبــش  بــار  تائیــد شــده اســت. هــر 
ــه بوجــود  ــت شــور و شــوقی ک ــات بعل ــن تجربی ای
مــی آیــد بــه فراموشــی ســپرده مــی شــود و عمــل 
انقالبــی و مبــارزه علیــه رژیــم وظیفــه بلنــد مــدت 
ایــن جنبــش هــا را بصورتــی موقــت بــه کنــار مــی 

گــذارد. 
ــران ســربلند  ــار کــه جنبــش اعتراضــی در ای هــر ب
مــی کنــد، نــه تنهــا در شــعارها بلکــه در تاکتیــک 
هــای مبــارزات خیابانــی بــه دســتاوردهای جدیــدی 
مــی رســد. در دور اخیــر هــم ایــن ویژگــی با جنبش 
دانشــجویان  و  آمــوزان  دانــش  شــرکت  و  زنــان 
بصــورت برجســته ای خــود را نشــان مــی دهــد 
و بیــش از گذشــته همبســتگی تــوده ای بیشــتر 
شــده اســت و بســیاری از اقشــار مــردد را بطــور 
فعــال بســوی خــود جلــب کــرده اســت. در دور 
تــازه اعتراضــات هــم مجــدداً بــا ایــن تجربــه روبــرو 

هســتیم. 
یکــی از تفــاوت هــای ایــن جنبــش کــه در ادامــه 
جنبــش هــای ســالهای اخیر اســت شــرکت وســیع 
ایرانیــان خــارج از کشــور در حمایــت از آن و نیــز 
تــالش غــرب بــرای آلترناتیــو ســازی و بــه عقــب 
رانــدن درخواســت هــای دمکراتیــک و پایــه ای در 
ایــن جنبــش اســت. امپریالیســت هــای غربــی در 
خارج کشــور در تالش برای نفوذ سیاســی در بین 
ایرانیــان در خــارج از کشــور و بویــژه نســل جــوان 
امکانــات زیــادی را در اختیــار ســلطنت طلبــان 
قــرار داده انــد. بــا اینحــال آنهــا هنــوز قــادر بــه 
هژمونــی ســازی در آن نشــده انــد. اکثریــت مــردم 
بــا تمــام فشــاری کــه در جهــت بــاز کــردن فضــای 
سیاســی بــرای ســلطنت طلبــان مطــرود شــده ، از 
طــرف امپریالیســت هــای غربــی صــورت مــی گیــرد 
ولــی بــا آنهــا مرزبنــدی داشــته و حاضــر نیســتند 
و  دیکتاتــوری  از  دیگــری  نــوع  ســایه  دیگــر  بــار 
اســتبداد فــردی بورژوایــی را بپذیرنــد. اگــر چــه 
کالً  و  طلــب  ســلطنت  هــای  دارودســته  خطــر 
جنــاح هــای بــورژوازی را در جنبــش کنونــی آنهــم 
در شــرایطی کــه نیروهــای طرفــدار سوسیالیســم 
و انقــالب در پراکندگــی بــه ســر مــی برنــد، نمــی 
دســت  از  نیروهــای  ولــی  گرفــت.  نادیــده  تــوان 
ســلطنت طلبــان و مجاهدیــن بــه نظــر مــی رســد 
ــدار  ــذار در جهــت ناپای بیشــتر نیروهــای دوران گ
کــردن ســاختارهای اجتماعــی ، در جهــت اهــداف 
ثابــت  آلترناتیــوی  تــا  هســتند،  امپریالیســتی 
بــرای آینــده قــدرت در ایــران. یکــی از تغییراتــی 
کــه بعــد از بیــش از دو مــاه در خــارج از کشــور 
در بیــن ایرانیــان حامــی مبــارزان داخــل بوجــود 
آمــده اســت. ایزولــه شــدن دارودســته هــای لومپــن 
ســلطنت طلبــان و در عیــن حــال روشــن شــدن 
مرزبنــدی هــا بیــن نیروهــای مختلــف سیاســی، 

نزدیــک شــدن بیشــتر نیروهــای سوسیالیســت و 
ــه یکدیگــر.  چــپ ب

برخــی از نظریاتــی کــه در جنبــش کنونــی تبلیــغ 
ارتجاعــی  و  طلبانــه  انفعــال  مــی شــود، عمیقــا 
هســتند یکــی از ایــن نظریــات تبلیــغ نداشــتن 
رهبــری و تشــکیالت در جنبــش کنونــی بــه مثابــه 
امــر مثبتــی کــه توانســته اســت مــردم را بســیج 
کــرده و جلــوی ســرکوب را بگیــرد. جــدا از اینکــه 
در صحنــه خیابــان و مبــارزه نــه تنهــا نداشــتن 
رهبــری و تشــکیالت جلــوی ســرکوب را نگرفتــه 
دســت  آن  کمبــود  و  عــدم  بعلــت  بلکــه  اســت 
رژیــم جمهــوری اســالمی را بــرای هــر نــوع جنایتــی 
علیــه جوانــان کــه نیــروی اصلــی خیابــان هســتند، 
اجــازه  فکــری  عرصــه  در  اســت.  گذاشــته  بــاز 
بســیج نیــروی هــای مبــارز را بــه دور تشــکالت و 
نیــروی هــای مترقــی و آزادیخــواه و عدالــت طلــب 
دســت  و  دهــد  نمــی  جامعــه  سوسیالیســت  و 
و  ســازی  آلترناتیــو  بــرای  را  بورژوایــی  نیروهــای 

خریــد زمــان بــاز مــی گــذارد. 
آزادی  زندگــی  زن  شــعار  بــا  کنونــی  جنبــش 
بورژوایــی  فمینیســم  اینحــال  بــا  شــد  شــروع 
قــادر بــه تســلط فکــری بــر خواســت هــای زنــان 
نشــد و مبــارزات دوشــادوش زنــان و مــردان عمــالً 
آن  را جایگزیــن  برابــری طلبانــه  هــای  خواســت 
ــالش  ــه ت ــی ک ــه های ــرد. در برخــی دیگــر از زمین ک
ــد  ــه راســت بچرخانن شــد شــعارهای جنبــش را ب
ماننــد مســئله ملیــت هــا و جایگزینــی دفــاع از 
ــران هــم موفــق نبــود کــه  ــا دفــاع از ای ملیــت هــا ب
خــود نشــان از رشــد آگاهــی در جنبــش اجتماعــی 
کنونــی اســت. اعتراضــات اخیــر نشــان داد کــه 
مبــارزه طبقاتــی در حــال تشــدید شــدن اســت و 
بــا رشــد و تکامــل آن شــعارهایی کــه بــا تکامــل 
همخوانــی  ایــران  اجتماعــی  انقــالب  و  تاریخــی 
نداشــته در حــال رنــگ باختــن اســت. ایســتادن 
از  را  مــا  نبایــد  کنونــی  انقالبــی  شوروشــوق  در 
اساســی تریــن خواســت هــای انقالبــی دور کنــد و 
مســئله طبقــه کارگــر را بــه موضوعــی کهنه شــده و 
فرعــی و یــا حوالــه بــه آینــده دور نمایــد. رفتارهــای 
کشــور  از  خــارج  و  داخــل  بورژوایــی  نیروهــای 
نشــان میدهــد کــه شــعارها و برخوردهایشــان نــه 
در دفــاع از کارگــران و زحمتکشــان بلکــه ناشــی 
از منافــع تنــگ نظرانــه منافــع گروهــی و طبقاتــی 
یــا جهانــی بســیار  و  حاکــم در ســطح کشــوری 
از  بــه دیدگاههایــی  مرتجعانــه اســت. بســیاری 
جملــه: "سوسیالیســم در تئــوری خــوب اســت، 
ولــی  آمــد  خواهــد  بوجــود  بعــداً  سوسیالیســم 
حــاال فقــط اتحــاد و همبســتگی مهــم اســت"، 
"در آینــده بعــد از ســرنگونی همــه نیروهــا بایــد 
آینــده ایــران را رقــم بزننــد، حــاال بحــث راجــع بــه 
رژیــم آینــده را نبایــد کــرد"، "رژیــم آینــده در یــک 
انتخابــات آزاد معلــوم خواهــد شــد". مجموعــه ای 
از ایــن شــعارها و تفکــرات عمــال مشــغول خــاک 
در  و زحمتکشــان  کارگــران  بــه چشــم  پاشــیدن 

جهــت ممانعــت از ســرنگونی رژیــم حاکــم و برپــا 
داشــتن رژیــم و ســاختار یــک رژیــم دمکراتیــک 
کــه نماینــده اکثریــت تــوده هــا باشــند، هســتند. 
ــن شــعارها  ــه همــه ای ــد ک آنهــا فرامــوش مــی کنن
بــه دســت کــدام نیــروی طبقاتــی انجــام خواهــد 
شــد. کســی کــه قــادر بــه ســرنگونی رژیــم اســالمی 
یــک  توانــد  نمــی  باشــد،  انتخابــات  برپایــی  و 
دمکراتیــک  رژیــم  باشــد.  طبقاتــی  فــرا  رژیــم 
کــه پایــه هــای طبقاتــی اش نامعلــوم و مبهــم و 
ــدون ســاختارهای دمکراتیــک اســت فقــط مــی  ب
توانــد متعلــق بــه طبقــات ســتمگر و اســتثمارگر 
باشــد. خــرده بــورژوازی کــه امــروز بــه طــور فعــال 
در جنبــش شــرکت دارد حتــی بیــش از بــورژوازی 
بــه ایــن نــوع شــعارها دامــن مــی زنــد. مــا وظیفــه 
خــود مــی دانیــم بــا ایــن نــوع فریــب هــای طبقاتــی 
ــرا افشــا کنیــم. خواســت هــای طبقــه  مبــارزه و آن
روشــن  دمکراســی  و  دولــت  مســئله  در  کارگــر 
ــا و دمکراســی  ــوری پرولتاری اســت: دولــت دیکتات
انتخــاب  زحمتکشــان.  و  کارگــران  شــوراهای 
کننــدگان و انتخــاب شــوندگان هیــچ حــق ویــژه ای 
نخواهنــد داشــت. امتیازهــای طبقــات حاکــم از 
بیــن خواهــد رفــت و از هــر کــس بــه انــدازه توانــش 
اولیــه  اســاس  انــدازه کارش  بــه  کــس  هــر  بــه  و 

جامعــه آینــده خواهــد بــود.
در عیــن حــال مــا در تظاهــرات خــارج از کشــور بــا 
تغییــر برخــی شــعارها روبــرو هســتیم کــه بســتگی 
بــه حضــور نیروهــای مترقــی و یــا راســت بــه چــپ 
در  حضــور  اســت.  یافتــه  گرایــش  راســت  یــا  و 
ناپذیــر در  پیگیــر و خســتگی  خیابــان بصــورت 
داخــل ایــران و حمایــت ایرانیــان خــارج از کشــور، 
رژیــم را تــا بــه حــال مجبــور کــرده کــه عمــال قــادر 
ــه حجــاب اجبــاری نشــود و منتظــر  ــه برخــورد ب ب
ــن  ــان شــود. امــا مرتجعی خســتگی جنبــش خیاب
حاکــم هــم اینــرا فهمیــده انــد کــه حتــی بــا ســرکوب 
نظامــی، کُشــت و کُشــتار جنبــش کنونــی، آنــرا 
نمــی تواننــد خامــوش کننــد و جنبــش همچنــان 
در ابعــاد کوتــاه تــر زمانــی و پرقــدرت تــر اجتماعــی 
بــود.  خواهــد  رودررویشــان  نزدیــک  آینــده  در 
از  بســیاری  از  امــروز  جنبــش  کــه  همانطــور 
کــرده  عبــور  و شــعارهای گذشــته  هــا  خواســت 
ــور خواهــد  ــروز هــم عب اســت؛ از ضعــف هــای ام
و  رفتــار  در  مــا  امــروز  کــه  مثبتــی  نقــاط  کــرد. 
عملکردهــای جنبــش کنونــی می بینیم نشــان می 
دهــد کــه توانمنــدی ایــن را دارد کــه بــر کمبودهــای 
پرقــدرت  بــدون حضــور  ایــن  و  آیــد  فائــق  خــود 
ــوده ایــش  ــروی آگاه سوسیالیســت و تشــکل ت نی
طوالنــی مــدت و بــا بهــای بیشــتری ادامــه خواهــد 
یافــت. در ایــن نقطــه تاریخــی نیرویــی کــه خــود را 
در پوســته تشــکیالتی خــود پنهــان نکــرده اســت 
ــا  ــدان اتحــاد و همبســتگی ب ــای در می بایســتی پ
کارگــر  طبقــه  طرفــدار  سیاســی  نیروهــای  دیگــر 
ایــران  در  کمونیســتی  جنبــش  تجربــه  بگــذارد. 
از ۵۳ نفــر تــا بــه امــروز کــه در مقاطــع مختلــف 
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احنرافی!احنرافی!

کمونیســتی  جنبــش  ضعــف  یــا  و  رشــد  دوران 
جهانــی حرکــت کــرده اســت، نشــان مــی دهــد 
ابزارهــای  کمونیســت  حــزب  و  آگاه  رهبــری  کــه 
انقــالب اجتماعــی در دســت طبقــه کارگــر بــرای 
انقــالب بنیــادی ســاختاری در نظــام ســتمگر و 
اســتثمارگر ســرمایه داری اســت. جنبــش طبقــه 
کارگــر بســیاری از شــعارهای خــود را بــه خیابــان 
و در بیــن تــوده هــا کشــانده اســت، امــا بعلــت 
ایــن کــه حــزب کمونیســت فراگیــر و سرتاســری 
کــه تحــت رهبــری طبقــه کارگــر جنبــش هــای تــوده 
ای و پراکنــده اجتماعــی را بــه هــم پیونــد دهــد، 
ــروزی انقــالب  ــا پی ــوز بوجــود نیامــده اســت. ب هن
اجتماعــی بــه لحــاظ مقدماتــی و ســازمان یافتگــی 
فاصلــه ای زمانــی موجــود اســت. امــا شــفافیت در 
خواســت هــا و شــعارهای ایــن جنبــش نمــی توانــد 
بــدون برخــورد صریــح و روشــن ادامــه یابــد بویــژه 
اینکــه هــر روز کــه مــی گــذرد خــرده بــورژوازی و 
بــورژوازی ســعی بــه تغییــر ماهیــت و از آن خــود 
کــردن آنهــا دارد. در ایــن تــالش تاریخــی ســالح 
نقــد بــرای ســالم ســازی جنبــش بایــد بطــور جــدی 

ــکار گرفتــه شــود.  ب

مهران پیامی ۱۴۰۱

امتنــاع از پذیــرش وجــود حاکمیــت و مبــارزه ی 
کــه  ملیتــی،  چنــد  کشــورهای  در  طبقاتــی 
دموکراســی بورژوائــی مســتقر نشــده، بــه صورتــی 
تخیلــی در عرصــه ی نظــری رایــج شــده اســت. امــا 
در ایــن میــان، تــالش بــرای کســب قــدرت سیاســی 
ســرمایه داران  توســط  طبقاتــی  برتــری  حفــظ  و 
هنــوز  کــه  کشــورهائی  در  کوچــک  و  متوســط 
ایــن امــر تحقــق نیافتــه محیالنــه جریــان دارد. 
بیــن  و  ملیتهــا  درون  در  مبــارزه طبقاتــی  انــکار 
ســرمایه داران و کارگــران، کــه ســازش ناپذیرانــد، 
از طــرف بخشــی از تشــکلها و افــرادی کــه قبــال 
معیوبــی"  "کمونیســم  از  افراطــی  صــورت  بــه 
گیــرد.  مــی  صــورت  امــروز  کردنــد،  مــی  دفــاع 
اینــان بــرای توجیــه معلــق زنــی هــای نظریشــان 
از افــکار کمونیســتی، "راههــای جدیــدی" کشــف 
کــرده انــد: "پلورالیســم سیاســی – تشــکیاتی"، 
و  زن  حجــاب  حــذف  قالــب  در  "سکوالریســم 
دیــن"، "کنفدرالیســم دموکراتیــک"، "ایجــاد کمــون 
در هــر محــل بــا شــرکت همــه باهــم"، کــه ماهیتــا 
جــز بیــان لیبرالیســم بورژوائــی در قالبهــای غلــط 
و  پخــش  باشــد،  نمــی  بــودن  انــداز دمکراتیــک 
تبلیــغ مــی کننــد. و بــرای تحقــق آن بــه دنبــال 

یابــی هســتند! ســازمان 
در تمامــی ایــن ادعاهــا عــدول از محکــم بــه دســت 
گرفتــن راه حــل کمونیســم علمــی اثبــات شــده در 
عمــل توســط طبقــه کارگــر تحــت رهبــری حــزب 

کمونیســت واحــد در هــر کشــور و پیــاده کــردن 
ــا شــرایط مشــخص هــر کشــور از  ــق ب آن در تلفی
جانــب ایــن گروههــای چــپ، ارزیابــی نــو قلمــداد 
"کشــفیات"،  ایــن  پــردازان  نظریــه  شــود.  مــی 
روشــن فکرانــی هســتند کــه نــه موضــع تــالش در 
تحلیــل همــه جانبــه ی علمــی کــردن را دارنــد، 
نــه بــه خواســتهای طبقــه کارگــر بــه مثابــه طبقــه 
پیشــرو جوامــع ســرمایه داری احتــرام مــی گذارند، 
ــرای روشــنگری خواســت طبقــه  ــارزه ب ــه مب ــا ب و ی
کارگــر و بدیــن منظــور تعییــن دوســتان و دشــمنان 
طبقــه کارگــر و تحکیــم نیــروی متشــکل طبقــه 
کارگــر گام بــر نمــی دارنــد. اینــان در ممانعــت از 
ایــن مبــارزات نظــرات مافــوق طبقاتــی را پیــش مــی 
کشــند، گــوش شــنوائی بــه صداهــای پــر ابهــت 
کارگــران مبــارز کمونیســتی ندارنــد کــه بــا قاطعیــت 
و صالبــت بــی نظیــری در ایــران مبــارزه کــرده و 
راه حل هــا را هــم نشــان داده انــد. بــه ایــن ترتیــب 
در بهتریــن حالــت ایــن نظریــه پــردازان آمــال و 
آرزوهــای اقشــار خــرده بــورژوازی ســطح بــاال را بــال 
و پــر مــی دهنــد تــا بتواننــد خودشــان را بــه ســطح 
حاکمیــت برســانند و در ایــن راه پیمائــی قــدرت 
طلبانــه حاضــر بــه هرگونــه ســازش غیــر اصولــی 
تعییــن  "حــق  تحقــق  در  ازجملــه  باشــند.  مــی 
سرنوشــت ملــی" دســت بدامــن امپریالیســم مــی 
زننــد، بــرای تبلیــغ کــردن و نیــاز داشــتن بــه پــول از 
صهیونیســتها و امپریالیســتها درخواســت کمک 
مــی کننــد و یــا در پارلمــان اروپائــی امپریالیســتی 
بــه جســت و جــوی طلــب مرحمــت و شــفقت از 

آنــان مــی باشــند. 
در جامعــه ی طبقاتــی، علــم مبــارزات طبقاتــی 
هــر  مواضــع  و  وضعیــت  علمــی(  )کمونیســم 
طبقــه ای را در امــر رســیدن و یــا کســب قــدرت 
و  مارکــس  جملــه  از  و  کــرده  روشــن  سیاســی 
انگلــس در مانیفســت حــزب کمونیســت قاطعانه 
سوسیالیســم  سوسیالیســم:  بــه  برخــورد  در 
بورژوائــی، خــرده بورژوائــی، فئودالــی، آنارشیســتی 
سوسیالیســم  و  شــناخته  مــردود  را  تخیلــی  و 
علمــی را تحــت ســازمانیابی طبقــه کارگــر و حــزب 

تــراز نویــن کمونیســت مطــرح کــرده انــد. 
و  سیاســی  پلورالیســم  تاییــد  اعتبــار  ایــن  بــه 
طبقــه  مدافــع  را  خــود  کــه  احزابــی  تشــکیالتی 
کارگــر قلمــداد مــی کننــد، جــز صحــه گذاشــتن 
بــه شــرکت تمامــی ایــن سوسیالیســت های غیــر 
آوانــس  ایــن  پــس  باشــد.  نمــی  سوسیالیســت 
ــر پرولتــری  ــه هــای طبقــات غی ــه وجــود فرق دان ب
در درون خــود طبقــه کارگــر، معنائــی جــز نفــی 
مبــارزه طبقاتــی، ســازش طبقاتــی و لبیــک گفتــن 

نــدارد. بــه لیبرالیســم بورژوائــی 
ی  سرســختانه  حاکمیــت  بــا  کنونــی  ایــران  در 
نظــام ســرمایه داری متکــی بــر جمهــوری اســالمی، 
کنونــی  حاکمــان  بــا  درگیــری  کــردن  محــدود 
براســاس لغــو حجــاب اجبــاری و دخالــت دیــن در 
امــور کشــور و در ایــن وادی حتــا بــا جناحهائــی 
از جماعــت مذهبــی شــرکت کننــده در تحقــق 

ایــن اهــداف متحــد شــدن، چــه پیامــی جــز برقــرار 
کــه  باشــد  مــی  ســکوالر  جامعــه ای  ســاختن 
خدشــه ای بــه حاکمیــت نظــام ســرمایه داری وارد 

آورد؟ نمــی 
ی  بهانــه  بــه  فقــط  دموکراتیــک  کنفدراســیون 
وجــود ملیتهــای مختلــف راه حــل رهائــی اســت 
اســتثمارگر  طبقــات  بیــن  قــدرت  تقســیم  جــز 
کــه  شــرایطی  در  ملیتــی،  هــر  بــرای  ســتمگر  و 
ــن طبقــات ارتجاعــی  ــردن ای ــن ب کلمــه ای در از بی
را  ایــن راه حــل  بــودن  نمــی شــود. دموکراتیــک 
نــه بــه معنــای اکثریــت کارگــران و زحمت کشــان 
ملیتهــا، در تحقــق حــق ملــل، بلکــه بــدون چنیــن 
آمادگــی، ســپردن رهبــری بــه دســت بورژواهــا و 
شــاید هــم خــرده بورژواهــای هــر ملیتــی، نمــی 
باشــد کــه نمونــه ی آنهــا زیــاد هســتند. درحالــی 
کــه درگذشــته یــک نمونــه مثبــت در ایــن وادی 
ایــن  از  کــه  نیســتند  آن  دادن  نشــان  بــه  قــادر 
طریــق کارگــران و زحمــت کشــان قــدرت دولتــی را 

بــه دســت آورده باشــند.
ایجــاد کمــون نیــز مســتلزم آن اســت کــه کــدام 
یــا طبقاتــی در آن موضــع غالــب دارنــد  طبقــه 
شــرکت  آن  در  باهــم  همــه  باشــد  قــرار  اگــر  و 
داشــته باشــند، صرفنظــر از تضــادی کــه اجبــارا 
بیــن طبقــه ســرمایه دار و طبقــه کارگــر در چگونــه 
پیــش بــردن تقســیم درآمدهــای ملــی چنــان اوج 
خواهــد گرفــت کــه جــز افتــادن رهبــری کمــون بــه 
دســت بورژواهــا و خــرده بورژواهــا چیــزی نصیــب 
نخواهــد  باقــی  کــش  زحمــت  و  کارگــر  اکثریــت 

مانــد.
بــرای نشــان دادن ادعاهــای مافــوق طبقاتــی غوطــه 
ور در تخیــل هــای مشــکوک قــرن نوزدهمــی بــه 
برخــی از اعــالم موضــع ایــن جریانــات کــه در عــام 
گوئــی خــود را راضــی نگــه مــی دارنــد، اشــاره مــی 

کنــم:
از نشــریه سیاســی، خبــری و فرهنگــی »پالتفــرم 
ایــران«  خلق هــای  و  جنبش هــا  دموکراتیــک 

۲۰۱۸ مــارس   ۳۱  ،۳ شــماره 
»پالتفــرم دموکراتیــک جنبشــها و خلقهــای ایــران 
خلقهــای  دموکراتیــک  ملــی  جنبشــهای  همــه 
ایــران، نیروهــای چــپ، سوسیالیســت، کارگــری، 
ســکوالر، آنارشیســت، آزادیخــواه و عدالت جــو را 
در ایــران، منطقــه و در ســطح جهانــی بــه مبــارزه 
اســالمی  جمهــوری  علیــه  بــر  متحــد  و  فعــال 
دعــوت میکنــد. پالتفــرم دموکراتیــک جنبشــها 
کــه  میکنــد  اعــالم  صریحــا  ایــران،  خلقهــای  و 
جهانشــمول  حقــوق  دمکراتیــک،  کنفدرالیســم 
انســان را حقــوق مســلم شــهروندان میدانــد و بــا 
ســرنگونی جمهــوری اســالمی و تغییــر حاکمیــت 
عنــوان  بــه  را  حقــوق  ایــن  همــه  ایــران،  کنونــی 
مبنــای قوانیــن جامعــه قــرار خواهــد داد. پالتفــرم 
دموکراتیــک جنبشــها و خلقهــای ایــران، از همــه 
برابــری طلــب،  و  آزاده  مــردم  و  ایــران  خلق هــاى 
ســازمانها و احــزاب سیاســی مردمــی، تشــکلهای 
تــوده ای، کارگــری و فعالیــن سیاســی، اجتماعــی و 
فرهنگــی دعــوت بــه همــکاری و پیوســتن بــه ایــن 
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پالتفــرم میکنــد«. 
بــه بــه از ایــن رویاهــا و تخیــات مافــوق طبقاتــی نــا 
ممکــن صرفــا سیاســی، جــز کشــاندن تشــکلها بــه 

ســراب نــا کجــا آبــاد نمــی باشــد!
متــن ســخنرانی فرهــاد بشــارت در پارلمــان اروپــا - 

بروکســل-  ژانویــه ۲۰۱۸
»راه حــل فدرالیســم دموکراتیــک روژاوا، مبــارزه 
یــک  ایجــاد  ملــت،   - دولــت  خواســت  علیــه 
رســمیت  بــه  بــر  متکــی  خودگــردان  سیســتم 
فرهنگــی  و  زبانــی  اقلیــت  گروههــای  شناســی 
بــه عنــوان اجــزاء برابــر جامعــه، ایجــاد امکانــات 
در  کامــل  عقیدتــی  و  برابــری جنســیتی  عملــی 
تمــام ســطوح و از پائیــن تنهــا راه جلوگیــری از 
کنفدرالیســم  در   . اســت  فوق الذکــر  فاجعــه 
دموکراتیــک شــمال ســوریه هفتــاد درصــد مــردم 
ــان  ــه عــرب، آســوری و ترکمــن زب ــان و بقی ــرد زب ک
هســتند. هشــیاری ســتودنی فعــاالن سیاســی و 
آزادی خــواه ایــن منطقــه باعــث شــد کــه خواســت 
و راه حــل ایجــاد دولــت - ملــت کنــار گذاشــته 
شــود و تمامــی ایــن گروههــای زبانــی و فرهنگــی 
اجتماعــی  منشــور  در  برابــر  حقــوق  صاحــب 
ایــن  تمامــی  و  بشــوند  جامعــه  ایــن  مدیریــت 
شــناخته  رســمی  زبانهــای  عنــوان  بــه  زبانهــا 
شــوند.  ایــن کــه ایــن اقلیتهــا، در نبــود یــک دولــت 
- ملــت، خــود را گروههــای فرهنگــی، زبانــی یــا 
ــی در عمــل  ــچ فرق ــا بشناســند هی ــد ی ــی بنامن مل
رســمیت  بــه  مهــم  انــدازه  همــان  بــه  نمیکنــد. 
شــناختن کامــل برابــری زن و مــرد و اختصــاص 
حداقــل چهــل درصــد از پســتهای مدیریتــی در 
اجتماعــی،  نهادهــای سیاســی،  و  همــه ســطوح 
سیاســی، فرهنگــی و نظامــی بــرای زنــان اســت... 
از همــه مهمتــر ایجــاد سیســتم تصمیــم گیــری 
مردمــی بــرای اداره جامعــه بــر اســاس دموکراســی 
ــا شــورائی اســت.  ــی ی از پائیــن، مســتقیم، کانتون
بــه جــای دولــت - ملــت پارلمانــی، یــک  اینــان 
اتخــاذ  را  شــورائی  و  دموکراتیــک  مدیریــت 
کردنــد، و بــه ایــن ترتیــب کــرد و عــرب و ترکمــن 
بــر سرنوشــت  حاکــم  و  متحــد  مــرد  و  زن  از  را 
خویــش کــرده و منطقــه را از لــوث وجــود امثــال 
داعــش و کنتــرل رژیــم ســوریه پــاک کردنــد. بــه 
ــردن حــق  ــی ک ــم عمل ــم بگوئی ــه میتوانی ــن نمون ای
تعییــن سرنوشــت اکثریــت مــردم. تنهــا راه حــل 
انســانی و صلــح آمیــز ممکــن بــرای آذری زبانهــا و 
ســایر اقلیتهــای زبانــی و فرهنگــی در ایــران جهــت 
روژاوا،  تجربــه  از  آمــوزی  درس  تبعیــض،  رفــع 
آمــاده شــدن بــرای آن از همیــن امــروز و بــه کار 
گرفتــن اصــول و مبانــی آن در هــر منطقــه و بــر 
حســب تــوازن قــوا بــا جمهــوری اســالمی ایــران 
و ناسیونالســیت های رنگارنــگ فــارس و محلــی 
اســت.  مســئله ســاختن اقتصــاد، تولیــد، توزیــع و 
ســازمان دادن کار در جامعــه پســا ســرمایه داری، 
گفتمانــی در جنبــش کارگــری و ضــد ســرمایه داری 
بین المللــی اســت کــه امیدواریــم ایــن رفقــا و هــم 
پیمانانشــان در خاورمیانــه ســهم الزم را در ایــن 

گفتمــان ادا کننــد«. 

ســخنی  هیــچ  التقاطــی!  تخیــل  ایــن  از  بــه  بــه 
کمــون جــز  ایــن  در  نقــش طبقــات مختلــف  از 
فرهنگــی و زبانــی در میــان نیســت. ایــن آرزوهــای 
تخیلــی فقــط بعــد از اتمــام جنــگ حتــا بعــد از 
و  یافــت  روژآوا تحقــق نخواهنــد  یــک ســال در 

تضادهــا هــم آشــکار خواهنــد شــد.
امــا بعــد از اظهــارات بــی ســر و تــه در ادامــه دادن 

بــه صحــت توجیهاتشــان مــی افزاینــد: 
»بــدون تردیــد تغییــر شــرایط موجــود و بــر قــراری 
یــک جامعــه آزاد، برابــر و انســانی بــدون تبعیــض 
و ســتم آرزوی اکثریــت مــردم جهــان اســت. بــا 
وجــود رواج اهــداف و برنامــه هــا و سیاســتهای بــه 
غایــت راســت و غیرانســانی فاشیســتی، جنــگ، 
درگیریهــای فرقــه ای ناسیونالیســتی و مذهبــی و 
رشــد خرافــات در جامعــه ایــران و منطقــه، زندگــی 
طبیعــت  بــا  حتــی  را  انســانها  آمیــز  مســالمت 
عمیقــا تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. امــا بــا ایــن 
وجــود، مبــارزه و امیــد بــه تغییــر وضــع موجــود و 
رهایــی یــک موجــه تعطیــل ناپذیــر همــه رزمندگان 
و پیکارگــران راه آزادی، برابــری، عدالــت اجتماعــی 

و سوسیالیســم در جهــان اســت«. 
شــما نادرســتی خــط مبارزاتــی پرولتــری متکــی بــر 
کمونیســم علمــی را درانقــاب ایــران نشــان نــداده 
ــه نشــان دادن نظــر کنونــی  ــرای محقان ایــد. امــا ب
تــان  متوجــه مشــکات آینــده شــده و بــا تاکتیــک 
بــازی، مبــارزه و امیــد بعــدی را قــول مــی دهیــد. آن 
هــم درشــرایطی کــه بــا بــازی کنونــی ابتــکار عمــل را 

از دســت داده ایــد ؟
ضمــا ماهیــت مــدل خــود را چنیــن عرضــه مــی 

کنیــد: 
حزبــی  مــدل  مــا،  مدنظــر  سیاســی  مــدل  »در 
سلســله  و  عمــودی  ســازماندهی  و  کالســیک 
مراتبــی جایــی نــدارد. البتــه بــدون ایــن کــه وجــود 
و  کنیــم  نفــی  را  سیاســی  احــزاب  و  ســازمانها 
ســازماندهی  نحــوه  باشــیم.  آنهــا  مخالــف  یــا 
مناســبات  و  روابــط  بــا  و  افقــی  مــا،  فعالیــت  و 
شــورایی و دموکراســی مســتقیم اســت. اصــول 
آرمــان و باورهــای سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی 
پالتفــرم...، نقــد و رد مناســبات نابرابــر اقتصــادی، 
سیســتم  فرهنگــی  و  اجتماعــی  سیاســی، 
کاپیتالیســتی اســت و افــق آزادیخواهــی و برابــری 
طلبــی اســاس فکــری ماســت. امــا مســلم اســت 
نفــع  بــه  موجــود  وضــع  تغییــر  مقــدار  هــر  کــه 
شــدگان،  ســرکوب  و  محرومــان  و  ســتمدیدگان 
راه را بــرای دســت زدن بــه تحــوالت سرنوشــت 
ــا از آن عناصــر  ــن، م ســاز همــوار میســازد بنابرای
و نیروهــای آزادیخــواه کــه تنهــا بخشــی از ایــن 
مبــارزات را تقویــت میکننــد بــرای پیوســتن بــه 
بــا  همبســتگی  میکنیــم.  اســتقبال  پالتفــرم... 
مبــارزات  از  حمایــت  و  دیگــر  جوامــع  مبــارزات 
ــه  ــه آنهــا را جــزء وظایــف آگاهان ــر حــق و عادالن ب
و داوطلبانــه خــود و هــر نیرویــی مــی دانیــم کــه 
ــا ســتم و تبعیــض و اســتثمار انســان از انســان  ب

اســت«.  مخالــف 

زدن  نعــل  بــه  هــم  و  میــخ  بــه  هــم  اینجــا  در 
چکــش تــان از یــک ســو حــزب ســازی را مــردود 
مــی شــمارید و از ســوی دیگــر بــرای ادامــه تخیــل 
ــل تحمــل  ــی خــود وجــود احــزاب را هــم قاب پراکن
مــی دانیــد کــه معلــوم نیســت ایــن احــزاب هــم 

چــه نقشــی در ایــن مــدل خواهنــد داشــت!!
مفهــوم  بــه  کــه  دیگــری  قــول  مــورد  ایــن  در 

نویســید: مــی  اســت"  گربــه  "انشــاءهللا 
فرهنگــی  و  اجتماعــی  سیاســی،  مبانــی  »امــا 
گذشــت  بــا  میتوانــد  دمکراتیــک  کنفدرالیســم 
زمــان و طــی مراحــل مختلــف مبــارزه شــفافتر و 
کاملتــر شــود. در ایــن مرحلــه، عــالوه بــر مبــارزه 
همبســتگی  ایجــاد  و  اســالمی  حکومــت  علیــه 
ســازمانها  جنبشــها،  بــا  همــکاری  گســترش  و 
منطقــه،  عدالت جــوی  و  آزادیخــواه  احــزاب  و 
در عیــن حــال تبلیــغ و ترویــج اهــداف پالتفــرم، 
برپایــی  و  شــورایی  ســازماندهی  و  عضوگیــری 
مجامــع عمومــی شــهری و کشــوری و سراســری 
تشــکیل  را  مــا  فعالیتهــای  از  دیگــری  بخــش 
میدهــد. بیشــک فعالیتهــای جــدی و بیوقفــه در 
ایــن مرحلــه، اهــداف و سیاســتها و برنامــه هــای 
پالتفــرم را بــرای مرحلــه پســا حکومــت اســالمی، 
مبــارزه  کــرد.  خواهــد  منســجم تر  و  محکم تــر 
در مرحلــه پــس از حکومــت اســالمی، در واقــع 
تــالش بــرای برپایــی شــوراها، کمیتــه هــا، مجالــس 
مجامــع  بــه  کــه  اســت  تشــکلهایی  و  عمومــی 
عمومــی خــود اتــکا دارنــد و در ایــن مجامــع اســت 
کــه تصمیمــات کوچــک و بــزرگ اتخــاذ میشــود 
یعنــی  میرســد.  اجــرا  مرحلــه  بــه  مســتقیما  و 
بــر خــالف سیســتم کاپیتالیســتی همــه قوانیــن 
و تصمیمــات نــه از بــاال، بلکــه از پاییــن اتخــاذ 
انتخــاب  و  شــدن  کاندیــد  حــق  همــه  میگــردد. 
شــدن دارنــد. امــا ســازمانها و احــزاب سیاســی کــه 
عضــو پالتفــرم هســتند نماینــده شــان وارد هیــات 
هماهنگــی و یــا هیــات مســئولین میشــود و در 
ــی دمکراتیــک  ــه تاســیس خــود مدیریت ــت ب نهای
کــه هــم تئــوری و فلســفه سیاســی و اجتماعــی 
خــود را دارد وهــم تجربــه و پراتیــک سیاســی و 

انجامــد«. مــی  را  اجتماعیــش 
"بــزک نمیــر بهــار میــاد- کمبــوزه و خیــار میــاد"! 
توجــه  بــا  و خائــف"  "الخائــن  معــروف  قــول  بــه 
بــه بخــش مهمــی از نظــرات التقاطــی بیــان گــر 
احساســات خــرده بورژوائــی شــما اســت مصــا 
نظــرات شــما را آوردم تــا خواننــده گان بــا دیــدن 
ایــن تخیــات بــدون پشــتوانه و بــدون تکیــه بــه 
مبــارزه طبقاتــی، عمــا آشــتی طبقاتــی را جــار 
مــی زننــد، قمــار بــازی مــی کننــد و در قــول دادن 
ــر  ــه آینــده کــه فــان و فیســار خواهنــد کــرد مُه ب
بــه ایــن گفته هــا نزننــد و نشــان  سازشــکاری را 
ندهنــد کــه ایــن تاشــها در خدمــت حاکمیــت 
خدمــت  در  واقــع  در  امــا  اســت،  کارگــر  طبقــه 
حفــظ مناســبات ســرمایه داری در قالــب ســکوالر 

و لیبــرال!
ک.ابراهیم – ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ )۴ آوریل ۲۰۱۸(
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اوکرائین و تایوان چه پیامی برای اوکرائین و تایوان چه پیامی برای 
اسرتالیا دارنداسرتالیا دارند

اســترالیا  بــرای  پیامــی  چــه  تایــوان  و  اوکرائیــن 
دارنــد مقالــه ای از حــزب کمونیســت اســترالیا 

۲۰۲۲ ۲۰۲۰نوامبــر  لنینیســت  مارکسیســت 
را در  اســترالیا  بــاال منزیــس حــزب کمونیســت 
جنــگ جهانــی دوم ممنــوع کــرد و مبــارزه همــه 
بــرای ممنوعیــت مجــدد آن در ســال  را  پرســی 

کــرد ۱۹۵۱ رهبــری 
در اواســط مــارس ســال جــاری، کمتــر از یــک مــاه 
پــس از آغــاز جنــگ مــداوم خــود علیــه فدراســیون 
ــه  روســیه، دولــت اوکرائیــن ۱۱ حــزب مخالــف را ب

دلیــل ادعــای "ارتبــاط بــا روســیه" ممنــوع کــرد.
را  رویــداد  ایــن  اشــتباه  بــه  نشــریات  از  برخــی 
طــور  بــه  کــه  انــد  کــرده  توصیــف  ممنوعیتــی 
خــاص مخالفــان جنــاح چــپ را هــدف قــرار داده 
اســت، امــا در حالــی کــه همــه ایــن احــزاب چــپ 
نبودنــد )و برخــی ممکــن اســت واقعــاً بــا دولــت 
ــه  روســیه ارتبــاط داشــته باشــند(، ایــن یــک نمون
ــورژوازی اســت. دولــت از  بســیار واضــح از یــک ب
جنــگ بــه عنــوان بهانــه ای بــرای خامــوش کــردن 

مخالفــان اســتفاده مــی کنــد.
اخیــراً در اواخــر اوت، رژیــم زلنســکی قانــون ۵۳۷۱ 
را تصویــب کــرد کــه حــق چانــه زنــی و اتحادیــه 
کارگــران را از بیــن مــی بــرد و حقــوق کارگــران و 
اجــرای جدیــد  بــرد.  مــی  بیــن  از  را  کار  شــرایط 
کارگــر  طبقــه  علیــه  آشــکاری  حمــالت  چنیــن 
بــرای  بزرگــی  پیامدهــای  توانــد  مــی  اوکرائیــن 
اســترالیا داشــته باشــد، زیــرا کارگــران در اینجــا 
بــا مجموعــه ای از قوانیــن رو بــه افزایــش روبــرو 
هســتند کــه بــرای از هــم گســیختن و بــی قدرتــی 

شــده اند. طراحــی  آنهــا 
مشــهور اســت کــه هــر انقــالب سوسیالیســتی 
بــا نوعــی بحــران شــعله ور مــی شــود، و از نظــر 
تاریخــی، جنــگ اغلــب بــه عنــوان چنیــن بحرانــی 
ــد طبقــه کارگــر را  عمــل کــرده اســت کــه مــی توان
ــه انقــالب برانگیــزد. بارزتریــن مثــال ایــن اســت  ب
کــه چگونــه مشــارکت امپراتــوری روســیه در جنــگ 
انقــالب  بــه  کمــک  اصلــی  عامــل  اول  جهانــی 
بلشــویکی بــود. طبقــه حاکــم نیــز ماننــد مــا از 
بــه خوبــی  ایــن موضــوع آگاه اســت. همچنیــن 
ــر اســترالیا  ــه طبقــه کارگ شــناخته شــده اســت ک
بــر سیاســت  در حــال حاضــر کنتــرل چندانــی 
ایــاالت متحــده  اگــر  و  نــدارد  اســترالیا  خارجــی 
ــا یکــی از اولیــن  ــک جنــگ بــزرگ شــود، م وارد ی
ســمت  ایــن  بــه  کــه  بــود  خواهیــم  کشــورهایی 

مــا همیشــه هســتیم. کشــیده می شــوند. 
جنــگ  طــول  در  کمونیســت  حــزب  واقــع،  در 
جهانــی دوم توســط دولــت اســترالیا ممنــوع شــد 
بــرای ممنوعیــت  و همــه پرســی در ســال ۱۹۵۱ 
ــه  ــا اندکــی شکســت خــورد. اعضــا ب مجــدد آن ب

خیانــت متهــم شــده اند. اگــر جنــگ مســتقیماً 
چیــن را درگیــر کنــد، چنیــن اقداماتــی تشــدید مــی 
شــود، حتــی اگــر جنبــش کمونیســتی اســترالیا 
آنقــدر ضعیــف اســت کــه در حــال حاضــر بیــش 
از یــک تهدیــد بالقــوه بــرای ســرمایه داری باشــد.
اوایــل مــاه اوت یــادآوری بســیار بلنــدی از واقعــی 
بــودن خطــر چنیــن درگیــری بــه مــا داد. بــر کســی 
پوشــیده نیســت کــه ایــاالت متحــده بــه شــدت 
بــا جمهــوری خلــق چیــن و مخالفــت ژئوپلیتیکــی 
کــه در برابــر هژمونــی نزدیــک بــه جهانــی آمریــکا 
ارائــه مــی کنــد، مخالــف اســت. ایــاالت متحــده 
در حــال حاضــر از اکثــر تاکتیــک هایــی کــه علیــه 
اتحــاد جماهیــر شــوروی اســتفاده کــرده اســت، 
ــا ایــن حــال بــه  علیــه چیــن اســتفاده مــی کنــد. ب
نظــر مــی رســد تــا کنــون روشــن اســت کــه علیرغــم 
ــه  ــن دهــه هــا پیــش سوسیالیســم را ب اینکــه چی
شــیوه ای مشــابه اتحــاد جماهیــر شــوروی کنــار 
ســادگی  بــه  هایــی  تاکتیــک  چنیــن  گذاشــت، 
کار نمــی کننــد. هــر چــه ایــن رونــد بــدون هیــچ 
تغییــر عمــده ای در وضعیــت جهانــی ادامــه یابــد، 
ایــاالت متحــده بیشــتر جنــگ را تنهــا گزینــه باقــی 
مانــده بــرای دســتیابی بــه اهــداف خــود در نظــر 

خواهــد گرفــت.
رویدادهــای تایــوان در شــش مــاه گذشــته نشــان 
مــی دهــد کــه ایــاالت متحــده ممکــن اســت در 
حــال حاضــر بــه ایــن نتیجه نزدیک شــود - ایاالت 
متحــده بــه وضــوح امیــدوار بــود کــه چیــن اشــتباه 
محاســباتی انجــام دهــد کــه اوضــاع را تشــدید 
کنــد تــا اقدامــات ایــاالت متحــده بــرای "دفــاع" از 
جزیــره را توجیــه کنــد. حــزب کمونیســت فیلیپیــن 
هــای  انگیــزه  مــورد  در  نتیجــه  همیــن  بــه  قبــالً 

ــاالت متحــده رســیده اســت. ای
ــدون  اگــر چنیــن تنش هایــی صــورت می گرفــت، ب
شــک اســترالیا یکــی از اولیــن کشــورهایی بــود کــه 
علیــه منافــع طبقــه کارگــر اســترالیا وارد درگیــری 

شــد.
بــرای اکثــر مــردم عــادی، اقداماتــی کــه علیــه طبقــه 
کارگــر در اوکرائیــن انجــام مــی شــود ممکــن اســت 
بــه نظــر برســد کــه ایــن اقدامــات فقــط در یــک 
کشــور دور ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد، امــا در 
کشــیده  چیــن  بــا  جنــگ  بــه  مــا  اگــر  واقعیــت 
شــویم، ممکــن اســت آنچــه در آنجــا اتفــاق مــی 
افتــد در اینجــا انجــام شــود. یــک قــدرت بــزرگ 
دیگــر ایــن بــدان معنــا نیســت کــه تمــام مخالفــت 
هــا بــا رژیــم بورژوایــی مــا ســرکوب خواهــد شــد 
و هیــچ امیــدی بــرای طبقــه کارگــر اســترالیا باقــی 
نمــی گــذارد، امــا بــه ایــن معنــی اســت کــه مــا بایــد 
ــرای هــر اقدامــی کــه علیــه مــا انجــام مــی شــود  ب

آمــاده باشــیم.
تــا زمانــی کــه تهدیدهایــی را کــه ممکــن اســت بــا 
آنهــا روبــرو شــویم را درک کنیــم و بدانیــم چگونــه 
بــه چنیــن تهدیدهایــی پاســخ دهیــم، مــی توانیــم 
بــدون توجــه بــه هــر چیــزی پیــروز شــویم و مــی 

توانیــم پیــروز شــویم. مــا پیــروز خواهیــم شــد.
اســترالیا  کمونیســت  حــزب  ارگان  وانــگارد 

لنینیســت مارکسیســت 

مشکالت و ناتوانی نظام فروماندهمشکالت و ناتوانی نظام فرومانده

دولــت رئیســی کــه در آغــاز کار ادعــای جراحــی 
کــرد،  بلنــد  ســربام  وکُرنــا  بــوق  بــا  را  اقتصــادی 
بــا برداشــتن نــرخ دالر ۴۲۰۰ تومانــی بــر حجــم 
نقدینگــی افــزود و آهنــگ تــورم را شــدت بخشــید 
و عملــن درمانــده و هیچگونــه راه حلــی بــرای حــل 
بــه  بگذاریــد  نــدارد  جامعــه  عظیــم  مشــکالت 

عمــده تریــن مشــکالت اشــاره ای کنیــم:
حــال  در  همچنــان  طبقاتــی  شــکاف   – یــک 
بــی  گســترش اســت: میلیون هــا انســان بیــکار، 
خانمــان، گرســنه، بــدون امکانــات بهداشــتی و ... 
ایــن لشــکر میلیونــی ده هــا عارضــه اجتماعــی، 
فرهنگــی دیگــر را بــا خــود همــراه دارد. جامعــه 
ــه فروپاشــی کامــل ســوق  ــران را ب ــی ای بیمــار کنون
میدهــد. هچگونــه نشــانه ای از طــرف نظــام بــرای 
ایــن  در  جامعــه  شــتابان  ســقوط  از  جلوگیــری 
نشــان  نمــی شــود. همــه شــواهد  دیــده  زمینــه 
میدهــد کــه تنهــا انقــالب اســت کــه بــا شــرکت 
وســیعترین تــوده هــا مــی توانــد راه حــل باشــد.
دو- تــورم سرســام آورو پائیــن رفتــن دائمــی قــدرت 
بازنشســتگان  و  بگیــران  مــزد  و  حقــوق  خریــد 
جامعــه را بــه هــرج ومرجــی ســوق داده کــه کل 
بــه وضــع معیشــتی  اطمینــان  کننــدگان  تولیــد 
حــد اقــل خــود ندارنــد. ایــن فاکتــور اقتصــادی در 

کلیــه فعالیــت هــای اقتصــاد تاثیــر گذاراســت 
اســت.  زیســت  محیــط  عمیــق  بحــران   – ســه 
روز  هــر  نابــودی  خــاک،  ،فرســایش  آب  کمبــود 
بیشــتر مناطــق جنگلــی، آلودگــی هــوا شــهرهای 
ــر  ــه یکــی از ســرزمین هــای آســیب پذی ــران را ب ای
کــره زمیــن تبدیــل کــرده اســت. نــه تنهــا نظــام 
هیچگونــه برنامــه ای بــرای حــل ایــن مشــکالت 
نــدارد بلکــه بــا ادامــه خصوصــی ســازی معــادن و 
کارخانــه هــا ویــران گــری محیــط زیســت را ســرعت 

مــی بخشــد. 
چهــار – رشــد دائمــی بازنشســتگان وناتوانایــی 
نظــام حاکــم در حــل بحــران کنونــی بازنشســتگان 
کــه در ایــن ســال هــا یکــی از معترضنــان دائمــی 
کــف خیایبــان هــا بودنــد. بــا پائیــن رفتــن آهنــگ 
تــری  بــارداری  پیشــبینی بحــران بازهــم عمیــق 

جامعــه را تهدیــد مــی کنــد. 
پنــج - فرســودگي زيرســاخت هــا و نبــود امکانــات 
مالــی بــه دالیــل غارتگــری هــا و فســاد بانکــی و 
پیــش  از  بیــش  را  زمینــه  نوســازی  بــرای  اداری، 

بــرای ســقوط کامــل فراهــم مــی کنــد.  
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سرنگون باد رژیم سرمایه داری مجهوری اسالمی

متحداً علیه جنایات رژیم.... متحداً علیه جنایات رژیم.... بقیه از بقیه از 
صفحه آخرصفحه آخر

برای ایرانی سوسیالیستی مبارزه 
کنیم!

شــش - تحريــم هــا و تشــديد نااطمينانــی هــا 
در اقتصــاد کشــور خصوصــن در حــوزه صــادرات 
ــه یکــی از منابــع مهــم در آمــد دولــت را  نفــت ک

تشــکیل میدهــد
هفــت – کســری بودجــه دولتــی و گرایــش چــاپ 
نــه  اقتصــادی  رشــد  پشــتوانه  بــدون  اســکناس 
تنهــا بــه شــتاب تــورم مــی افزایــد ارزش ریــال را 
بــا ســرعت در برابــر ارز هــای دیگــر پائیــن مــی 
آورد ودر چنیــن شــرایطی محیــط فعالیــت هــای 
توســعه  و  گــذاری  ســرمایه  بــرای  را  اقتصــادی 

اســت. ســاخته  نامســاعد 
وده هــا فاکتــور نامســاعد انباشــته شــده دیگــر 
بــا  بهیچوجــه  کــه  آورده  بوجــود  را  شــرایطی 
رانتــی  واقتصــاد  اداری  فاســد  ســراپا  دســتگاه 
مافیایــی مشــتی کوچــک خــودی هــای انحصــار 
ــر داشــت. خیــزش  ــا ب ــو پ ــوان از جل طلــب نمــی ت
هــای دایمــی تــوده هــا کــه کارد بــه استخوانشــان 
اقتصــادی  وضــع  ازایــن  ناشــی  درســت  رســیده 
واجتماعــی جامعــه اســت  ایــن نکاتــی را کــه مــی 
بینیــد از البــالی روزنامــه هــای خــود رژیــم در آمــده 

و حــرف کارشناســان داخــل نظــام اســت.
هیــچ راهــی کــم خــرج تر،آســان تــر وموثــر تــر از 
انقــالب کــردن بــرای رهایــی از مشــکالت نیســت. 
طبقــه حاکــم و نماینــدگان آنهــا در راس حکومــت 
تــا آخــر عمرشــان بــه ایــن حقایــق اعتــراف نمــی 
کننــد و بــه آســانی تســلیم نمــی شــوند. پــس بایــد 
انقــالب کــردن آمــاده شــد، هرچــه زودتــر  بــرای 
بهتــر چــون بخشــی دیگــر از بــورژوازی بــرای ادامــه 
ــی  ــه جای ــی جــا ب حفــظ نظــام ســرمایه داری در پ
اســت. بــر ماســت کــه متحــد ومتشــکل شــویم 
شــرکت  بــا  اجتماعــی  انقالبــی  پیــروزی  بــرای  و 
ســتمدیدگان واســتمار شــوندگان مبــارزه کنیــم.

ایــران  کارگــر  اســت طبقــه  از صــد ســال  بیــش 
بعنــوان یــک بدیــل طبقاتــی، اجتماعــی، فرهنگــی 
در برابــر طبقــه ســرمایه دار کــه قــدرت سیاســی را 
بــا دیکتاتــوری خشــن مشــتی کوچــک و فاســد 
اعمــال مــی کنــد و امــروز جامعــه را بــه لبــه پرتــگاه 
کشــانده اســت، بــرای تغییــری بنیادی و ریشــه ای، 
جامعــه ای پیشــرفته و در خدمــت اکثریــت عظیــم 
مــردم ایــران مبــارزه مــی کنــد. حاصــل ایــن مبــارزه 
تاریخــی کــه مســیر ســخت، بغرنــج و طوالنــی ای 
را طــی کــرده اســت، جنبــش عظیــم، تــوده ای و 
سراســری اســت کــه امــروز داخــل و خــارج ایــران را 

فــرا گرفتــه اســت و آشــکارا اعــالم مــی کنــد:
 نــه شــاه میخواهــد نــه رهبــر، نظامــی را طلــب مــی 
کنــد کــه زنــان و مــردان در آن برابرنــد، دموکراســی 
کارگــری شــورایی در آن برقــرار اســت، ســتم ملــی و 
دینــی و مذهبــی بــر چیــده شــده و تولیــد جامعــه 

آمــوزش،  بــه معیشــت، بهداشــت،  در خدمــت 
محیــط زیســت و شــادی و رفــاه مــردم اســت.

رژیــم ســرمایه داری جمهــوری اســالمی بــا عملکــرد 
خــود بــه ناتوانــی و فروماندگــی رســیده اســت و بــه 
دلیــل نبــود آلترناتیــو متشــکل و ســازمان یافتــه 
طبقــه کارگــر، کمــاکان علیرغــم خواســت اکثریــت 
عظیــم مــردم کــه نــه تنهــا دیگــر آنــرا نمــی خواهنــد 
بلکــه مصممنــد تــا حــد رودرویــی قهــر آمیــز و 
ســرنگون  آنــرا  مشــت،  برابــر  در  مشــت  پاســخ 
کننــد، کمــاکان بــه اریکــه قــدرت تکیــه زده اســت.
و  چــپ  مــردان  و  زنــان  تاریــخ  بــه  پاســخ  بــرای 
کمونیســت جــوان کــه پــای در عملنــد یــک وظیفــه 
مبــرم و ضــروری را از میــان هــزاران کار در پیــش رو 
ــکات مشــترک را از اصــول  ــد: یکــی شــوند، ن دارن
ــات جامعــه  ــه طبــق خصوصی ــا برنامــه ک ــه ت گرفت
چنــد ملیتــی، تاریخــی و شــرایط امــروز اســت، 
جســتجو کننــد و مانیفســت حــزب کمونیســت 
بــه روز شــده را بعنــوان آلترناتیــو بــرای پیــروزی 

انقــالب اجتماعــی، بــه میــان توده هــا برنــد.
از  جــزوی  را  خــود  کــه  ایــران  رنجبــران  حــزب 
طبقــه کارگــر، بــرای انجــام وظیفــه تاریخــی طبقــه 
برخــوردی  و  فرقه گرایــی  هرگونــه  از  بــدور  کارگــر 
سکتاریســتی، بــدور از هرگونــه ایســم گرایــی بــا 
پافشــاری روی کمونیســم بعنــوان علــم و تئــوری 
راهنمــای عمــل، علمــی کــه جوهــرش در تلفیــق 
بــه شــرایط مشــخص اســت  بــرای انجــام چنیــن 
وظیفــه مشــترکی بــا تمــام نیــرو تــالش مــی کنــد.
تنهــا پاســخ درســت بــه چــه بایــد کــرد امــروز یکــی 
کارگــر  طبقــه  طرفــدار  گرایش هــای  همــه  شــدن 
طبــق  مشــترک،  برنامــه ای  و  اصــول  براســاس 

شــرایط انقــالب ایــران اســت.

حزب رنجبران ایران  آبان ۱۴۰۱

چنیــن اســت پرچــم راســتین ایــن مــارش تاریخــی 
تــاب  نیرویــی  هیــچ  دیگــر  ایــران  متحــد  مــردم 

نــدارد را  برابرشــان  در  مقاومــت 
کارگــران، دانشــجویان، دانــش آمــوزان، معلمــان، 
زنــان و مــردان جــوان بازهــم سراســری تــر و بازهــم 
در  مســلح  نیروهــای  جنایــات  علیــه  متحدتــر 

کُردســتان بایســتیم و مبــارزه کنیــم!
جمهــوری  ســرمایه داری  نظــام  بــاد  ســرنگون 

می ســا ا
مرگ بر امپریالیسم و نوکرانش 

زنده باد سوسیالیسم
زن، زندگی، نان، کار، آزادی حکومت شورایی

حزب رنجبران ایران دوم آذر ۱۴۰۱

در خدمــت جنــگ و جنــگ تســلیحاتی، بــه طــور 
کامــل حمایــت مــی کنیــم؛ و خواهــان همــکاری 
هــای  دولــت  سیاســی  و  اقتصــادی  وحــدت  و 
اروپایــی هســتیم. مــن عمیقــا اعتقــاد دارم کــه 
بــا  تجــاری  رقابــت  در  اروپــا«  متحــده  »ایــاالت 
ایــاالت متحــده آمریــکا، مــی توانــد حتــی قبــل 
ایجــاد  و  گرفتــه  شــکل  سوسیالیســم  دوران  از 
هــای  دولــت  رهبــران  از  مــا  نتیجــه  در  گــردد. 
ســرمایه داری اروپــا مــی خواهیــم کــه در خدمــت 
داری  ســرمایه  گســترش  و  توســعه  و  منافــع 
اروپایــی و جلوگیــری از اضمحــالل و نابــودی در 
ــا تمامــی تــالش زمینــه وحــدت  رقابــت جهانــی، ب
کشــورهای اروپایــی را در قالــب »ایــاالت متحــده 

اروپــا« فراهــم آورنــد.«. 
 –  ۱۸۵۴  ,Karl Kautsky( »کائوتســکی«  رفیــق 
تاریــخ  ۱۹۳۸ ، سیاســتمدار چک/اتریشــی( در 
 ، Neue Zeit( »۲۸ آپریــل در مجلــه »نیوزیــت
روزنامــه تئوریــک / سیاســی آلمانــی و متمایــل 
 .....« نویســد:  مــی  دموکراســی(  سوســیال  بــه 
کــه  پایــدار،  یــک صلــح  آوردن  بــه دســت  بــرای 
بــرای همیشــه در مقابــل کابــوس جنــگ بمانــد، 
امــروز فقــط بایــد یــک کار انجــام دهیــم: اتحــاد 
کشــورهای متمــدن اروپایــی در یــک فدراســیون 
پارلمــان  یــک  بــا  تجــاری،  مشــترک سیاســی / 
ــه  ــی ب ــدرال یعن ــش ف ــت و ارت ــک دول ــا ی واحــد، ب
ــا«. هــم  ــاالت متحــده اروپ یــک کالم تشــکیل »ای
و  تــوان  و  برتــری  از  کــه  فدرالــی  دولــت  چنیــن 
نیــروی نظامــی کافــی و الزم برخــوردار اســت، مــی 
توانــد بــدون جنــگ کشــورهای دیگــر و خــارج از 
اتحادیــه را کــه کمــاکان مخالــف انــد و رغبتــی بــه 
اتحادیــه نشــان نمــی دهنــد را بــه انحــالل ارتــش 
ــد. بدیــن  ــزم نمای هــا و نیروهــای دریایــی شــان مل
گونــه و در ایــن صــورت کشــورهای عضــو »ایــاالت 
متحــده اروپــا« هــم دیگــر احتیاجــی بــه انباشــت 
و  ای  حرفــه  هــای  ارتــش  و  بیشــتر  تســلیحات 
را  دریایــی  و  زمینــی  تهاجمــی  افزارهــای  جنــگ 
ــزی  ــع همــان چی ــن در واق ــد داشــت؛ و ای نخواهن
اســت کــه امــروز مــا خواســتار آن هســتیم، و در 
نتیجــه مــی تــوان گفــت کــه بــه ایــن صــورت در 

آســتانه یــک صلــح پایــدار خواهیــم بــود.«.
ایــده »ایــاالت متحــده اروپــا« بــه عنــوان پیــش 
شــرط برقــراری صلــح، در نــگاه اول مــی توانــد حتی 
قابــل شــعف و رضایــت باشــد. امــا در یــک آنالیــز 
و پژوهــش عمیــق تــر و همــه جانبــه تــر، خواهیــم 
دیــد کــه هیــچ ارتباطــی بــا شــیوه و متــد تحقیــق و 
بررســی و درک مــا از سوســیال دموکراســی نــدارد.
درک  همیشــه  کــه  کســانی  عنــوان  بــه  مــا 
اعتقــاد  ایــم،  داشــته  تاریــخ  از  ماتریالیســتی 
داریــم کــه دولــت هــای مــدرن، هــم چــون دیگــر 
هایــی  پدیــده  امــروزی،  سیاســی  ســاختارهای 

آرمان شهر صلح طلبان.... بقیه از آرمان شهر صلح طلبان.... بقیه از 
صفحه آخر صفحه آخر 
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ترزا نوچه....  بقیه از  صفحه آخرترزا نوچه....  بقیه از  صفحه آخر

ــان  ــر کوچکــی کــه در ســال ۱۹۳۴ در خیاب در دفت
"پتــی شــام" در پاریــس داشــتیم – دو اتــاق در 
طبقــه چهــارم، بــدون آسانســور و بــدون وســیله 
گــرم کــردن. "انقالبــی حرفــه ای"صــص ۲۵۶ و ۲۵۷ 
از جملــه فعالیــت هایــی کــه تــرزا در ایــن دوره بــه 

آنهــا اشــاره مــی کنــد:
“فعالیــت و مطالعــه در ارتبــاط بــا اوضاع ایتالیا، با 
ســفرهایی کــه بــه نوبــت انجــام مــی شــد، از طریــق 
تحقیــق در بیــن مهاجریــن ایتالیایــی در شــهرهای 
فرانســه و همچنیــن بــا گســیل رفقــای علنــی کــه 
مــی توانســتند بــی هیــچ خطــری بــه داخــل ایتالیــا 
بــا کارخانــه هــا ارتبــاط برقــرار کننــد و  برونــد و 
بــه هنــگام برگشــت نشــریاتی باخــود بیاورنــد و 

ســپس چنیــن ادامــه مــی دهــد: 
“حــزب  بــه  کــه  ســنگینی  ضربــات  رغــم  “بــه 
ــه طــور  ــه “ســندیکای کارگــری و ب کمونیســت” ، ب
کلــی بــه کلیــه جریــان هــای ضــد فاشیســت وارد 
شــده بود، هنوزدر ایتالیا برخی مبارزات و حرکت 
هــا ادامــه داشــت، بــه ویــژه در زمینــه سیاســی. 
ــن  ــه دســت مــا مــی رســید از ای ــی کــه ب خبــر های
دســت بودنــد: "در آلفارومئــو" در میــالن اعالمیــه 
ای از طــرف کارگــران بــا امضــای یــک کمونیســت، 
یــک کاتولیــک تهیــه و  یــک جمهــوری خــواه و 
پخــش شــده بــود کــه در آن جبهــه واحــد علیــه 
فاشیســم و جنــگ را نویــد مــی داد و از کارگــران 
مــی خواســت کــه از کنگــره متحــد "آمســتردام 
– پلیــه" کــه محلــش در پاریــس بــود پشــتیبانی 
ــه نشــریه ضــد فاشیســتی  ــرای کمــک ب کننــد و ب
نــام نویســی کننــد.” “همانجــا” صــص.۲۵۷ و ۲۵۸ 
“در ایــن جــا و آن جــا گــروه هــای متحــدی هــم بــه 
وجــود آمــده بــود، جوانــان رفتــه رفتــه خودشــان 
ــان دانشــجو.  ــژه جوان ــه وی ــد، ب را نشــان مــی دادن
پلیــس ضرباتــش را نســبت بهمــه بــدون اســتثنا 
آغــاز کــرده بــود، از جوانان گرفته تا سوسیالیســت 
ــر، کارگــران، دانشــجویان، سوسیالیســت  هــای پی

هــا و کاتولیــک هــا.....
ــده مــی  ــدارک دی ــق ت ــرای جبهــه خل در فرانســه ب
ــل  شــد. برخــی حرکــت هــا و وحــدت عمــل از قب

پندارگرایــی  و  خیالبافــی  از  برآمــده  و  تصنعــی 
مــا نمــی باشــند؛ آن هــا هــم چــون دوک نشــین 
دوران  از  مانــده  یــاد  بــه   )  Varsavia( »ورشــو« 
ناپلئــون نبــوده، بلکــه نتیجــه تاریخــی و علمــی 
توســعه و گســترش اقتصــادی و شــیوه تولیــد مــی 
کدامیــن  اســت:  ایــن  حــال ســوال   .]۴[ باشــند 
و  علمــی  پایــه  اقتصــادی،  زیرســاختار  و  زیربنــا 
عملــی ایــده تشــکیل یــک فدراســیون از دولــت 
ــا در یــک  ــا اروپ هــای اروپایــی مــی باشــد؟ مطمئن
محــدوده جغرافیایــی هــم جــوار، و تــا حدود زیادی 
تاریــخ و درک فرهنگــی همگــون و مشــترک را دارا 
اتحادیــه  بــه مثابــه  اروپــا  ایــده  امــا  باشــد،  مــی 
اقتصــادی، بــه دو دلیــل در تعــارض بــا سرشــت 
و توســعه و گســترش ســرمایه داری اســت. قبــل 
از هــر چیــز بــه یــاد داشــته باشــیم کــه هــم اکنــون 
نیــز رقابــت و مبــارزه آشــتی ناپذیــر و خشــونت 
بــار در داخــل اروپــا و توســط دولــت هــای ســرمایه 
داری آن در جریــان اســت. و تــا زمانــی کــه ایــن 
دولــت هــای ســرمایه داری موجــود باشــند، ایــن 
داشــت.  خواهــد  ادامــه  هــم  جنــگ  و  تعــارض 
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه، دولــت هــای اروپایــی 
امــکان  اساســا  اروپایــی،  غیــر  بــدون کشــورهای 
رشــد و گســترش اقتصــادی نداشــته و نخواهنــد 
داشــت. کشــورها و مناطــق غیــر اروپایــی، مخــزن 
و صــادر کننــده غــالت و تولیــدات کشــاورزی و 
غذایــی، مصالــح خــام و اولیــه، و از همــه مهــم 
تــر بــازار مصــرف همــان کاالهــا مــی باشــند. و ایــن 
ارتبــاط دو جانبــه و وابســتگی میــان اروپــا و دیگــر 
نقــاط جهــان غیــر قابــل انــکار اســت. در صحنــه 
و شــرایط موجــود کنونــی و بــا توجــه بــه توســعه 
بــازار هــا و اقتصــاد جهانــی، پیشــنهاد و خواســت 
اروپــای »متحــد« کــه از منظــر اقتصــادی منــزوی 
و ایزولــه خواهــد بــود، فقــط و فقــط مــی توانــد از 
مغزهــای معیــوب و منجمــد تــراوش کنــد. اروپــا 
بــه نســبت آســیا و آمریــکا، حامــل و دربرگیرنــده 
ی اقتصــادی ویــژه و یگانــه در اقتصــاد جهانــی 

نیســت. 
بــه عقیــده ی عــده ی معــدودی، امــروزه  و اگــر 
اروپایــی،  وحــدت  ایــده  از  اقتصــادی،  منظــر  از 
گذشــته و عبــور کــرده باشــیم، پــس در نتیجــه 
آن مقولــه وحــدت سیاســی هــم محلــی از اعــراب 
نخواهــد داشــت. زمــان و دوره ای کــه اروپــا، مرکــز 
ثقــل رشــد و توســعه سیاســی و قطــب اصلــی در 
صحنــه تضادهــای ســرمایه داری بــود، دیگــر بــه 
اتمــام رســیده اســت. و امــروز دیگــر اروپــا فقــط 
حلقــه ای از ایــن زنجیــره ســرطانی اتحــاد هــا و 
تضادهــای بیــن المللــی مــی باشــد. و نکتــه مهــم 
دیگــر ایــن اســت کــه، دیگــر جنــگ میــان دول 
اروپایــی نــه فقــط بــر روی خــاک ایــن قــاره، بلکــه بــر 
روی ســرزمین هــا و آب هــای دیگــر اقصــی نقــاط 

جهــان در جریــان اســت.
اگــر دیــدگان خــود را بــر روی تمامــی ایــن تغییــرات 
و اتفاقــات ببندیــم، و تصــور کنیــم کــه در دوره 

و زمــان »ســمفونی هــا و کنســرت هــای قــدرت 
هــای اروپایــی« ]۵[ بــه ســر مــی بریــم، بــه احتمــال 
در چهــل  »اروپــا  کــه  کــرد  ادعــا خواهیــم  زیــاد 
ســال گذشــته در صلــح بــه ســر بــرده اســت«؛ ایــن 
بینــش و درک کــه اتفاقــات جهانــی را فقــط در 
ــادر بــه فهــم ایــن  محــدوده اروپایــی مــی بینــد، ق
واقعیــت نیســت کــه، بــه علــت رشــد روزافــزون 
ــاه  ــی، دوره جنــگ هــای کوت تضادهــای بیــن الملل
مــدت و محــدود در اروپــا ســپری گشــته اســت، 
و امــروز اهــداف و امیــال و منافــع دولــت هــای 
متفــاوت ســرمایه داری اروپــا، جنــگ را بــه خــارج 
کشــورهای  و  مناطــق  بــه  و  اروپایــی  مرزهــای  از 

پیرامونــی کشــانده اســت.
ایــده ای کــه حداقــل فهــم و تجزیــه و تحلیــل و 
درکــی از گرایــش و دورنمــای تحــوالت جهانــی را 
نداشــته باشــد، قادر به اراده ی راه حل های قابل 
اعتمــاد و اجرایــی نمــی باشــد. هــرگاه و هــر زمانــی 
کــه سیاســتمداران ســرمایه داری از »اروپاییســم« 
و » اتحادیــه اروپــا« ســخن بــر زبــان مــی راننــد، بــه 
ــی چــون: »خطــرات  صراحــت و وقاحــت از کلمات
 ...... پســت«،  »نژادهــای  ســیاه«،  »قــاره  زرد«، 
اســتفاده مــی کننــد. بــه یــک کالم، »اروپاییســم« 

ســقط جنیــن امپریالیســم مــی باشــد.
و امــا مــا سوســیال دموکــرات هــا، هیــچ گاه نبایــد 
فرامــوش کنیــم کــه، پــر نمــودن ایــن بشــکه شــراب 
کهنــه، از ایــن بــه اصطــالح شــراب »انقالبــی« و 
تــازه، مطلقــا هیــچ ســودی بــرای ما نخواهد داشــت 
و تمامــی منفعــت آن بــه جیــب ســرمایه داری 
خواهــد رفــت. بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه تمامی 
پدیــده هــا دارای ماهیتــی منطقــی و منحصــر بــه 
فــرد مــی باشــند، ماهیــت واقعــی و هــدف اصلــی 
ایــن ایــده وحــددت اروپایــی در ســاختار جامعــه 
ســرمایه داری امــروزی، چیــزی جــز اعــالن جنــگ 
تجــاری بــه آمریــکا نبــوده و از منظــر اقتصــادی 
مــی  اســتعماری  جنگــی  نهایــی  تحلیــل  در  و 
باشــد. تبلیــغ »دول متحــد اروپایــی« بــا رهبــری 
 ۱۸۳۲  ,Alfred Von Waldersee( »والدرســی« 
– ۱۹۰۴ ، ژنــرال آلمانــی( ، کــه بــا کتــاب مقــدس 
آمــده و موعظــه صلــح طلبــی مــی کنــد، بیشــتر از 
ایــن کــه شــبیه بــه یــک شــوخی باشــد، تشــبیهی 
واقعــی و تنهــا سرنوشــت مختــوم ایــده فدراســیون 
و  داری  ســرمایه  نظــام  در  اروپایــی  کشــورهای 

اجتماعــی امــروز جهــان مــی باشــد.

 Stefano( ایتالیایــی  مترجــم  توضیحــات 
)M a ro t t a

]۴[ دولــت کوچــک محلــی کــه توســط ناپلئــون 
قــرارداد  اســاس  بــر  و   ،۱۸۰۷ ســال  در  بناپــارت 
»تیــل ســیت« )Tilsit شــهر کوچکــی در پــروس 
شــرقی( تاســیس گردیــد. و پــس از هفــت ســال و 
بــه علــت اتفاقــات روســیه، و بــا تقســیمات جدیــد 

منحــل گردیــد.
]۵[ رزا لوگزامبــورگ، در اینجــا بــا شــوخ طبعــی 

از کنایــه و تشــبیه »اتحــاد مقــدس« اســتفاده 
مــی کنــد؛ کــه اشــاره بــه تفاهــم نامــه و قــرارداد 
و  روســیه  پــروس،  اتریــش،  میــان:  چهارجانبــه 
انگلســتان – پــس از پیــروزی بــر فرانســه و ناپلئــون 

مــی باشــد.

https://www.marxists.org/italiano/lux-
embur/1911/utopia.htm
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از  هایــی  هســته  ایتالیــا  در  بــود.  شــده  شــروع 
جبهــه واحــد در اینجــا و آنجــا پدیــد آمــده بــود 
و یــا درحــال پدیــد آمــدن بــود. طبعــاً دســت آورد 
مبــارزات علنــی فرانســه در کشــورمان انعــکاس 
وســیعی داشــت. در همــه جــا ســخن از بازتــاب 
آن حســاب  روی  و  بــود  مبــارزات  ایــن  برکــت  و 
مــی شــد. چنــان کــه اعتصــاب عمومــی ۱۲ فوریــه 
پلیــس  دســت  بــه  کارگــر   ۹ کشــتار  دنبــال  بــه 
فاشیســت کــه منجــر بــه تظاهــرات کارگــری شــد، 
متحــداً از طــرف هــر دو کنفدراســیون ســندیکایی 
فــرا نســوی اعــالن گردیــد. تجمــع گســترده کارگران 
در میــدان هــای پاریــس در طــول اعتصــاب، شــور 
و شــوق در مــردم ایتالیــا را هــم برانگیخــت.....” 

“همانجــا” ص. ۲۵۸ 
حــزب  و  فرانســه  کمونیســت  حــزب  “بیــن 
اعتبــار  بــه   ۱۹۳۴ ژوئیــه   ۲۷ در  سوسیالیســت 
وحــدت نظــری کــه در پایــه بــود، توافــق نامــه ای 
بــه امضــا رســید. از حــزب کمونیســت بــه تنهایــی 
چنیــن  بــه  کــه  ایــن  جــز  نبــود،  ســاخته  کاری 
قــراردادی نیــروی تــازه ای بدهــد و بــه طــرح دعــوت 
واحــد  منظــور جبهــه  بــه  چــپ  نیروهــای  همــه 
متحــد خلــق جــان تــاره بخشــد." “همانجــا” ص 

 ۲۵۹ و   ۲۵۸
بیــن  کــه  و وحــدت عملــی  قــرارداد  اســاس  “بــر 
کمونیســت هــا و سوسیالیســت هــای فرانســوی 
ــود، بیانیــه واحــدی از جانــب  ــه امضــا رســیده ب ب
ایتالیایــی هــا منتشــر شــد کــه "لونگــو" از جانــب 
طــرف  از  "ننــی"  و  ایتالیــا"  کمونیســت  "حــزب 
"حــزب سوسیالیســت ایتالیــا آن را امضــا کردنــد. 
آن اولیــن فعالیــت رســمی مشــترک دو حــزب پس 
از ســال هــا جدایــی بــود و ســبب شــور و شــوق 
فــوق العــاده در بیــن کارگــران مهاجــر ایتالیایــی در 
فرانســه گردیــد، شــور و شــوقی کــه بــه ایتالیــا هــم 

کشــیده شــد.
در  کــه  بــود  آن  ســر  بــر  کارگــری"  ســندیکای 
ایتالیــا بــا تکیــه بــر وحــدت ســندیکاهای داخــل 
فعالیتــی را آغــاز کنــد، امــا بــا مشــکالت بســیار 
مواجــه شــد. در ایتالیــا هیــچ ســرنخی از تشــکل 
هــای ســندیکایی یــا سوســیال دموکراتیــک ویــا 
مــا  بــا  مســتقیما  کــه  دیگــری  هــای  جریــان  از 
شــوند  تغذیــه  مــا  از  و  باشــند  داشــته  ارتبــاط 
وحــدت  قــرارداد  همــه  ایــن  بــا  وجودنداشــت. 
موجــب شــد ســندیکاهای سوسیالیســت مهاجــر 
ماننــد "برتــی" بــه حرکــت در آینــد. شــعار علیــه 
فاشیســم ـ علیــه جنــگ ـ بــرای دفــاع از خواســت 
ــه  ــان امضــا شــد و ب ــزاز طــرف آن ــران نی هــای کارگ

رســید. ایتالیــا 
کــه  بــود  ســازآن  زمینــه  رویدادهــا  ایــن  همــه 
تشــدید  ایتالیــا  در  را  خــود  هــای  فعالیــت 

 ۲ ۵ ۹ ص " نجــا هما " . کنیم
ــه شــرایط موجــود و  ــا توجــه ب ــن ترتیــب و ب ــه ای ب
تشــدید مجــدد مبــارزه در داخــل ایتالیــا کادرهــای 
زبــده تشــکیالت بــه داخــل کشــور گســیل شــدند. 

تــرزا در ادامــه مــی نویســد: 
“در آن زمــان، کارگــران بیــش از آن کــه تقاضــای 
اقتصــادی داشــته باشــند، تقاضاشــان سیاســی 
بــود. حــزب  بــرای مــا تــکان دهنــده  ایــن  بــود و 
درایتالیــا و در خــارج، دردفــاع از"گرامشــی" کــه 
درزنــدان هــای ایتالیــا بــا مــرگ دســت بــه گریبــان 
بــود، تبلیغــات وســیعی را آغــاز کــرده بــود و بــرای 
بــرده  بــه کار  تــوان داشــت  نجــات او هرچــه در 
عمومــی  "آرای  اصطــالح  بــه  موقعیــت  در  بــود. 
فاشیســت" ، رژیــم موفــق شــده بــود نیــرو هــای 
ایــن در مقطعــی  بــه حرکــت در آورد و  خــود را 
دســت:  ایــن  از  ای  آمرانــه  شــعارهای  کــه  بــود 
"گرامشــی را آزادکنیــد"، "گرامشــی رهبــر واقعــی 
مــردم ایتالیــا اســت"، "زنــده بــاد آنتونیــو گرامشــی" 

پدیــدار آمــده بــود. 
ایــن هــا رویدادهایــی بــود کــه بــه موفقیــت "مطلــق" 
حتــی  اگــر  ولــی  زد،  نمــی  لطمــه  همگانــی  رای 
برهــم  را  رژیــم  تعــادل  تظاهــرات،  تریــن  منفــرد 
مــی زد، رژیــم آن را مخفــی مــی کــرد. زیــرا کــه 
ازانعــکاس آن بــر کارگــران ضــد فاشیســت بیــم 
داشــت. ایــن قبیــل مــوارد تنهــا در حــد رد کــردن 
گــزارش بــه پلیــس و یــا محکــوم شــدن در یــک 
دادگاه ویــژه باقــی مــی مانــد.” “همانجــا” ص.۲۶۰ 
بــه رغــم دشــواری شــرایط و تــداوم دســتگیری ها، 
را  خــود  تــالش  کارگــری”  "ســندیکای  و  حــزب 
از  مــی دادنــد.  ادامــه  بــرای فعالیــت در داخــل 
آنجــا کــه ایجــاد جبهــه خلــق در فرانســه وتوافــق 
سوسیالیســت  بیــن  عمــل  وحــدت  زمینــه  در 
توانســت  مــی  ایتالیــا  هــای  کمونیســت  و  هــا 
تاثیــر زیــادی در ایتالیــا داشــته باشــد، الزم بــود 
پافشــاری خــود را بیشــتر کنیــم تــا ایــن کــه در یــک 
نشــریه ضــد فاشیســت ایــن جریانــات را بــه گــوش 

مــردم برســانیم." " همانجــا" ص. ۲۶۰ و ۲۶۱ 
“پــس از مدتــی بــه مــن پیشــنهاد شــد کــه فعالیتــم 
کنــم.....  متمرکــز  مهاجریــن  بــا  ارتبــاط  در  را 
برقــراری ارتبــاط بــا مهاجریــن کار بســیار دشــواری 
بــود. مهاجریــن در بســیاری از مناطــق فرانســه 
پراکنــده بودنــد، امــا از نظــر کارخانــه پارچــه بافــی 
و همچنیــن وجــود معدنچیــان در "ســن اتیــن" 
اهمیــت  مناطــق  ایــن  بــه  میــن"  لــه  "مانســو  و 
بــود  الزم  بخشــید..... همچنیــن  مــی  بیشــتری 
رفقــای ایتالیایــی را در مبارزاتشــان، در فرانســه 
هدایــت کــرد و فعالیــت آنــان را بــه ســمت برقــراری 
ارتبــاط هرچــه بیشــتر بــا داخــل ایتالیــا ســوق داد. 

"همانجــا" ص.۲۶۲ و ۲۶۳ 
فرانســه  در  فاشیشــتی  ضــد  متحــد  “جنبــش 
در حــال توســعه بــود و بــه فعالیــت هــای مــا در 
هفتگــی  نشــریه  پخــش  بــه  و  مهاجریــن  بیــن 
بــرای  کــه  دورانــی  همــان  از  کــرد.  مــی  کمــک 
ــودم  ــو" کار مــی کــردم، فهمیــده ب "وچــه دال جونت
بــا  ارتبــاط  یــک نشــریه دموکراتیــک،  بــرای  کــه 
خواننــده و همــکاری دائمــی آنــان بســیار اهمیــت 
دارد. بنــا برایــن در پاریــس جلســه ای هفتگــی 

تحریریــه   " آن  بــر  کــه  کردیــم  ســازماندهی  را 
پرولتاریــا" نــام نهادیــم. در ایــن جلســات هرکــس 
تمایل داشــت می توانســت شــرکت کند. روزهای 
اکثــر کارگــران تعطیــل  کــه  از ظهــر  بعــد  شــنبه 
بودنــد ایــن جلســات را برگــزار مــی کردیــم. محــل 
آن هــم در یکــی از کافــه هــای معمولــی بــود کــه 
ــد.  رفقــای خودمــان در آن رفــت و آمــد مــی کردن
نشــریه پنجشــنبه از چــاپ بیــرون مــی آمــد، در 
نتیجــه تــا روز شــنبه بــه دســت خواننــدگان مــا 
رســیده بــود. از بیــن خواننــدگان و کســانی کــه 
آن را پخــش مــی کردنــد، ده یــا بیســت نفــر و 
یــا بیشــتر بــه ایــن جلســات بــرای بحــث و انتقــاد 
مــی آمدنــد، نظــر مــی دادنــد و اگــر مــا نســبت 
بودیــم  کــرده  توجهــی  کــم  مســائل  بعضــی  بــه 
ایــراد مــی گرفتنــد و گلــه مــی کردنــد و نســبت بــه 
هیــات تحریریــه عصبانــی مــی شــدند. بــرای مــدت 
هــا هیــات تحریــه شــامل یــک نفــر بــود:" اســتال". 
پــس از ایــن کــه آنــان انتقــادات خــود را نســبت 
ــراز مــی داشــتند، رفقــا کاغــذ  ــه روزنامــه خــود اب ب
ــرون مــی  ــود بی ــاز ب ــی را کــه ســرش ب و پاکــت های
ــد. ایــن نامــه هــا همیشــه شــامل مکاتبــات  آوردن
ــود. بخشــی از نامــه هــا  ــران ب ــب کارگ بســیار جال
بــه تازگــی از ایتالیــا رســیده بــود کــه مربــوط بــه 
اخبــار مســتقیم از کارخانــه هــا و شــهرهای ایتالیــا 
مــی شــد. داخــل پاکــت هــا فرانــک هایــی بــود کــه 
بــرای نشــریه جمعــاوری شــده بــود، بــا نــام رفقایــی 
ــد و  ــف فرانســه فرســتاده بودن ــه از نقــاط مختل ک
گاهــی هــم نــام رفقــای مقیــم ایتالیــا در بیــن آنهــا 

ــده مــی شــد. دی
در  تنهــا  نــه  را  هفتگــی  نشــریه  ارســال،  بــرای 
چمــدان و جیــب رفقــا و آشــنایان کــه بــرای مــدت 
کوتاهــی راهــی کشــور بونــد جاســازی مــی کردنــد 
کــه گاه قســمت هایــی از آن ضمیمــه مکاتبــات 
شــخصی مــی شــد." همانجــا صــص. ۲۶۴و ۲۶۵
کــرده  اشــاره  در خاطراتــش  تــرزا  کــه  همانگونــه 
اســت یکــی از وظایفــی کــه حــزب بــه او محــول 
کــرده بــود نشــریه هفتگــی بــود شــیوه کار او در 
تجربــه  آن  پخــش  و  هفتگــی  نشــریه  انتشــار 
بــا ارزش اســت کــه الزم دیــدم ایــن قســمت از 
همــان   . بیــاورم  مقالــه  ایــن  در  را  او  خاطــرات 
گونــه کــه او در خاطراتــش بــه آن اشــاره داشــته 
بــه  بــه تنهایــی کار هیــات تحریریــه را  خــودش 
عهــده داشــته اســت و اســتال نــام مســتعار او بــود 
. او انســانی پــر تــالش و فعالــی خســتگی ناپذیــر 
در خدمــت طبقــه کارگــر و حزبــش بــود. یــادش 

گرامــی و راهــش پــر رهروبــاد.
ادامه دارد.....

 لیال
 آذر ماه ۱۴۰۱

برای انقالب کردن به حزبی انقالبی نیاز است
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در ادامه خاطرات ترزا نوچه 

رزا لوگزامبورگ )۱9۱۱(

ــار در روزنامــه »مــردم«  ــه »رزا« اولیــن ب ایــن مقال
 )Leipziger Volkszeitung( »شــهر »الزپیریک
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 
آلمانــی و فرانســوی، توســط »اســتفانو ماروتــا« 

)Stefano Marotta( انجــام یافتــه اســت.

شــاید اینجــا بهتــر باشــد از جملــه "خــوش بــاوران 
صلــح طلــب" اســتفاده نمــود. 

م – اسفندیاری

) II ( بخش دوم
لحــن و شــیوه و کاراکتــر خــوش بینانــه ای که نقطه 
عزیمــت و ســپس بــه تصویــر کشــیده شــدن ایــن 
ــل« میلیتاریســم  ــح« و » تقلی ــه اصطــالح »صل ب
در وضعیــت و ســاختار دنیــای کنونــی مــی باشــد، 
و  خواســت  و  احتیــاج  نمایانگــر  روشــنی  بــه 
تصمیــم عــده ای در همــکاری شــان بــا یــک پــروژه 
تبلیغــات  مــوازات  بــه  اســت.  برنامــه جهانــی  و 
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همــه جانبــه ســرمایه داری دربــاره بــه اصطــالح 
و  اجــرای »خلــع ســالح  قابــل  و  عملــی  نســخه 
متاســفانه  روزهــا  ایــن  میلیتاریســم«،  تقلیــل 
برخــی از رفقــای مــا، هــم صــدا بــا محافــل ســرمایه 
داری و در موزاییک و نمایی روشــن تر، خواســتار 
اجرایــی شــدن پــروژه »ایــاالت متحــده اروپــا« مــی 

باشــند.
 –  ۱۸۵۰  ,Georg Ledbour( »لدبــور«  رفیــق 
۱۹۴۹ ، روزنامــه نــگار و  سیاســت مــدار آلمانــی( 
در ۳ آپریــل در پارلمــان آلمــان گفتــه اســت: »مــا 
از تمامــی تــالش هــا جهــت خلــع ســالح عمومــی 
و بــه شــرط مطــرح نشــدن ادعاهــای غیرواقعــی و 

آرمان شهر صلح طلبان

رژیــم  ســرکوبگر  نظامــی  نیروهــای  جنایــات 
بــا  کُردســتان  شــهرهای  در  اســالمی  جمهــوری 
مــردم  قاطبــه  و  کارگــران  سراســری  پشــتیبانی 
ســتمدیده و اســتثمار شــده بــی پاســخ نخواهــد 
مانــد. خلــق ســتمدیده کـُـرد یکــی از محروم تریــن 
و ســتمدیده ترین مردمانــی اســت کــه در جنبــش 
جوانــان  و  زنــان  صفــوف  پیشــاپیش  در  کنونــی 
سراســر ایــران حرکــت کــرده و بــرای خواســت های 
اســت.  داده  قربانــی  جامعــه  کُل  ریشــه ای 
جنبــش  رشــد  از  هراســان  حاکــم  دارودســته 
بــرای  کــه  ســرخی  پرچــم  بــه  کنونــی  انقالبــی 
جایگزینــی نظــام ســرمایه داری کنونــی برافراشــته 

شــده اســت، بــه بهانــه دفــاع از اســتقالل ایــران بــه 
کشــتار و ســرکوب دامنــه دار خلــق کــرد پرداختــه 

اســت.
 فریــاد زنــان و کــودکان در هنــگام حملــه نیروهــای 
پاســدار بــه خانه هــای مســکونی نشــانی بــارزی 
از نســل کشــی قــدرت حاکــم اســالمی اســت و 
بیانگــر ایــن حقیقــت اســت کــه بیــن حاکمیــت و 
مــردم دریــای خونــی اســت و هیچگونــه سازشــی 
بیــن ایــن دســتگاه ســرکوبگر و مــردم ســتمدیده و 
اســتثمار شــده ایــران جایــز نیســت. تنهــا و تنهــا 
ــه  ــی اســت ب ــه آخــر جواب ــا ب ــارزه ت مقاومــت و مب

ایــن همــه جنایــات.

مــردم  کنونــی  گــذرد، جنبــش  مــی  کــه  روز  هــر 
ایــران علیــه نظــام ســرمایه داری جمهــوری اســالمی 
تــا  خوزســتان  از  کُردســتان،  تــا  بلوچســتان  از 
آذربایجــان، وســعت و عمقــی اجتماعــی بخــود 
هرگونــه  از  بــدور  جنبشــی  بــه  و  گیــرد  مــی 
نژادپرســتی، شونیســم ملــی، دینــی و مذهبــی، 
جنســیتی و وابســتگی بــرای رهایــی، تکامــل مــی 
نــوع  از  اســت  انقالبــی  آبســتن  جامعــه  یابــد. 
ــا برهنــگان، جنبشــی اســت از نــوع  پائینی هــا و پ
طبقــه کارگــر، بــرای سوسیالیســم و رســیدن بــه 

اســتثمار. و  از ســتم  جامعــه ای خالــی 
شــورایی؛  حکومــت  کار  نــان  آزادی،  زندگــی  زن 

آدرس پُست الکرتونیکی حزب رجنربان ایران:
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وحــدت عمــل در میــان انقابیــون شــور واشــتیاق 
بــه دنبــال دارد

بــه مســکو  تــرزا  "پروفینتــرن"  از جلســات  بعــد 
برمــی گــردد و ایــن گونــه حکایــت مــی کنــد: 

“همیــن کــه بــه پاریــس برگشــتم در “ســندیکای 
کارگــری” بــا “دی ویتوریــو” شــروع بــه کارکــردم..... 
ــن المللــی  ــه بی ــه در مســکو در زمین ــه ای ک تجرب
بــه دســت آورده بــودم بــه مــن تــا حــدی امــکان داد 
تــا خــود را در ارتبــاط بــا فعالیــت سندیکالیســتی 
فرانســه جهــت دهــم. ایــن فعالیــت در ارتبــاط بــا 

مهاجریــن ایتالیایــی هــم حائزاهمیــت بســیاربود. 
ایتالیــا  بــه  خــود  ســفرهای  از  گذشــته  ایــن  از 
تجــارب گرانبهایــی اندوختــه بــودم و اینــک بیــش 
شــناخت  و  مطالعــه  ضــرورت  دیگــر  ازهرچیــز 
تــوده  شــرایط  و  کشــور  اوضــاع  بیشــتر  هرچــه 
هــای کارگــری را درک مــی کــردم. بــه آنچــه مــی 
ــود کــه حــق بــی تفــاوت مانــدن  اندیشــیدم ایــن ب
در برابــر کوچــک تریــن حرکــت مبارزاتــی را نــدارم، 
ضمــن آن کــه نبایــد صرفــا بــه آنچــه آرزو مــی کنــم 
بیندیشــم. زمــان آن رســیده بــود کــه هرچــه عمیــق 

تــر مطالعــه کنــم و شــرایط اقتصــادی جامعــه را 
درک کنــم و بــا رونــد اشــتغال در شــهرو روســتا، 
تغییــر دســتمزدها، کاهــش ســطح زندگــی، نقــص 
عضوهــاو مــرگ و میرهــای ناشــی از کار و بیمــاری 
هــای اجتماعــی و غیــره بیــش از پیش آشــنا شــوم. 
مــدارک،  و  اســناد  پــول،  کادر،  کمبــود  رغــم  بــه 
ــری"  ــق شــدیم در در داخــل "ســندیکای کارگ موف
آموزشــی  هــای  فعالیــت  بــرای  مناســبی  دفتــر 
بــر  هرکــس  دفتــر  ایــن  در  کنیــم.  ســازماندهی 
اســاس نیــاز هــا و امکاناتــش شــرکت مــی کــرد. 


