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چاره رجنربان وحدت و تشکیالت است!چاره رجنربان وحدت و تشکیالت است!

در ادامه خاطرات ترزا نوچه

به هبانه تشکیل حزب رجنربان و 
برای وحدت عمل )صفحه ۶(

»سرمایه داری شکست خورد بعدش چی؟«

پیشینه و ریشه های جنبش های توده ای  رو به 
سوسیالیسم در تاریخ جهان )صفحه ۸(

اوضاع کنونی و مبارزه بین دو طبقه و دو خط مشی

نقش نیروهای سرکوب

سال نو ۲0۲۳

به یاد رفیق واعظ زاده مرجانی

صفحه ۵

صفحه٢

صفحه 4

امپریالیســت تکامــل یافــت. امــا هنــوز بــا خطــر 
ســرکوب توســط حاکمیــت از یکســو و مصــادره 
ــا پشــتیبانی  ــورژوازی ب ــاح دیگــری از ب توســط جن
وســیع  شــرکت  روبروســت.  هــا  امپریالیســت 
تــوده هــا بویــژه زنــان در جنبــش عظیــم سراســری 
بــا خواســت برحــق آزادی پوشــش و تکامــل آن 
حاکــم  داری  ســرمایه  نظــام  علیــه  جنبــش  بــه 
در چنــد مــاه گذشــته در عمــل آنــرا بــه بخشــی 
ــارزه میــان دو  ــر ازجنبــش سیاســی مب جــدا ناپذی
طبقــه و مبــارزه بــرای رهایــی زنــان را در جامعــه زن 
ســتیز اســامی بــه امــری جــدا ناپذیــر از برنامــه 
سوسیالیســتی طبقــه کارگــر تبدیــل کــرده اســت. 
فمنیســت  و  هــا  بشــری  حقــوق  بــود  هــا  ســال 
هــای خــرده بــورژوا و اصــاح طلبــان داخلــی بــرای 
حقــوق مســاوی زن و مــرد بــه جمــع آوری امضــاء 
مــی پرداختنــد و دســت التمــاس بســوی حاکمــان 

پشــت ســر، بــا جمعیتــی هشــت میلیــاردی روی کــره 
زمیــن و روبــه پیــش نویــد خیــزش نویــن طبقــه کارگــر بــا 

پرچــم ســرخ - پرولتاریــای جهــان متحــد شــوید!
پشــت ســر جنــگ خونیــن در اوکرائیــن، صــف آرایــی 
ــه روســیه،  ــکا علی ــه ســرکردگی آمری ــو ب ــدرت نات کل ق
خطــر گســترش آن بازهــم بیشــتر روبــه پیش گســترش 

جنبــش جهانــی بــرای صلــح.!
تــورم سرســام آور، خالــی شــدن ســفره  پشــت ســر 
بحــران  کارگــران.  و  زحمت کشــان  بیشــتر  بازهــم 
بازهــم  فروپاشــی  و  ســرمایه داری  اقتصــاد  عمیق تــر 
بیشــتر امنیــت اجتماعــی و پیــش رو گســترش بازهــم 

سوسیالیســتی! جنبــش  بیشــتر 
پشــت ســر خیــزش عظیــم زنــان و جوانــان ایــران بــرای 
تغییــر ریشــه ای نظــام ســرمایه داری جمهوری اســامی 
و پیشــرو متحــد شــدن بازهــم بیشــتر جنبــش جوانــان 
حکومــت  سوسیالیســم،  بــا  آن  جایگزینــی  بــرای 

ــری شــورایی! کارگ

حزب رنجبران ایران

اســامی  جمهــوری  رژیــم  ســال   ۴۳ تاریــخ  در 
 ، ســرکوب  بــدون  اســامی  رژیــم  هیچــگاه 
شــکنجه و زنــدان و بــکار گیــری گســترده و دائــم 
و  مشــکات  بــه  ســرکوب  نیروهــای  روزمــره  و 
مســائل پیــش آمــده در جامعــه برخــورد نکــرده 
اســت و کوچکتریــن اعتــراض و مخالفــت مــردم 
بــا سیاســت ها و عملکردهــای خــود را نــه تنهــا 
نیروهــای  گســیل  بــا  بلکــه  اســت  برنتابیــده 

امنیتــی و بــا ایجــاد رعــب و وحشــت ســعی کــرده 
کــه صــورت مســئله را از دیــدگاه خــود پــاک کنــد. 
ســرکوب  نهادهــای  و  دســتگاه  شــناخت  بــرای 
کنونــی نگاهــی خواهیــم انداخــت بــه تاریخچــه 

رژیــم جمهــوری اســامی. نیروهــا در  ایــن 
بهمــن ســال ۱۳۵۷ هنــوز صــدای تیرانــدازی ناشــی 
از درگیــری هــای نیروهــای نظامــی رژیــم شــاه علیــه 
مــردم قطــع نشــده بــود کــه رژیــم جمهــوری عــده 
ــان محــات را تحــت عنــوان حفاظــت  ای از جوان
از ادارات دولتــی و نظامــی در مســاجد ســازمان 
یــک  آنــان  بیــن  در  نفــوذ  بــا  توانســت  و  داد 
ســازمان شــبه نظامــی کــه هیــچ اســم و رســمی 
نداشــت بوجــود بیــاورد. اســم اولیــه ای کــه بــرای 
آن انتخــاب شــد بســیج محــات بــود. کــه بعدهــا 
و بــا شــکل گیــری ســپاه پاســداران بــه ســازمان 
بســیج و بســیج مســتضعفین تغییــر اســم داد.

نمونــه  مرجانــی  زاده  واعــظ  پرویــز  رفیــق 
عالــی در بــکار بــرد مارکسیســم - لنینیســم 
آشــتی  دشــمن  و  مائوتســه دون  اندیشــه   -
بطــور  او  بــود.  معاصــر  رویزیونیســم  ناپذیــر 
رویزیونیســم  طــرد  و  انتقــاد  بــه  مســتمر 
بعنــوان انحــراف عمــده در جنبــش کارگــری و 
کمونیســتی بین المللــی و ملــی میپرداخــت و 

صفحه آخر

نامه رسول بداقی از زندان 
)صفحه ۶(

دشمنان ناکام ما

اوضاع وخط مشی سیاسی عمومی
شــعار" زن زندگــی آزادی "، حریقــی را دامــن زد 
کــه شــعله هایــش نــه تنهــا سراســر ایــران بلکــه 
جهانــی را فــرا گرفــت. مســئله ســتم بــه زن وامــر 
ــه موضــوع سیاســی روز در وســیع  رهایــی زن را ب
کــرد.  تبدیــل  ایــران  جامعــه  در  بُعــدش  تریــن 
جنبشــی اعتراضــی کــه بــا مــرگ مهســا امینــی 
بدســت گشــت حجــاب اجبــاری بــر پــا شــد، بــا 
قربانــی هــای فــراوان، از بلوجســتان تــا کردســتان، 
در بســتر تکامــل یافتــه ســرنگونی تمامیــت کل 
جنبــش  یــک  بــه  عمــل  در  و  قرارگرفــت  نظــام 
تــوده ای سراســری خــارج و داخــل تبدیــل شــد و 
همچنــان ادامــه دارد. بــا اینکــه در آغــاز چنیــن بــه 
نظر میرســید که خیزشــی اســت خود بخودی اما 
بــا پشــتیبانی نیروهــای چــپ وکمونیســت و کلیــه 
تشــکالت مســتقل کارگــری و آزادیخــواه و ضــد 

صفحه آخر صفحه آخر

سفر رئیس مجهور چین و تبعات 
آن )صفحه ۷(



رجنرب ارگان مرکزی حزب رجنربان ایران
صفحه۲

اوضاع کنونی و مبارزه.... بقیه از اوضاع کنونی و مبارزه.... بقیه از 
صفحه صفحه ١١

دراز مــی کردنــد تــا شــاید جــا ومقامــی را بــه زنــان 
دهنــد. ایــن جنبــش زن زندگــی آزادی کار صــد 
فعــاالن  چشــمان  و  بخشــید.  تحقــق  را  ســاله 
کارگــری را بــه ایــن واقعیــت بــاز کــرد کــه زنــان بیــش 
از نیمــی از جهــان انــد و در ایــران ســتم عــاوه 
بــر اســتثمار ترکیبــی مهــم از برنامــه طبقــه کارگــر 
ــان در جوامعــی  ــی اســت. و شــرکت زن ــرای رهای ب
چــون ایــران کــه زن ســتیزی در دیــن ومذهــب، 
قانــون وعــادات و اخاقیــات نهادینــه شــده اســت 
در صــف نیروهــای انقابــی نقــش تعییــن کننــده 
پایــداری و اســتقامت همیــن جنبــش  ای دارد. 
ــن واقعیــت و درســی  ــر ای ــی گواهــی اســت ب کنون
بــدون  کــه  هــا  کمونیســت  بــرای  اســت ســترگ 
انقــاب سوسیالیســتی  از  زنــان حرفــی  شــرکت 

نمــی تــوان زد.
 تجربــه بیــش از صــد ســال نشــان میدهــد هــرگاه 
تــوده ای علیــه ســتمگران و  و هرزمــان جنبــش 
میــان  عظیــم  جدالــی  برخاســته،  اســتثمارگران 
ــرای رهبــری  دو طبقــه و دو راه و دو خــط مشــی ب
کنونــی هــم  اســت و جنبــش  آن شــکل گرفتــه 
بخــش  نیســت.  مســتثنا  قانونمنــدی  ایــن  از 
سیاســت  طلبــان  انحصــار  یــا  حاکــم  بــورژوازی 
ســرکوب را بهــر قیمتــی بــرای ادامــه ســلطه خــود 
در پیــش گرفتــه اســت. بخــش دیگــر بــورژوازی 
رانــده شــده از قــدرت سیاســی، اصــاح طلبــان 
بــرای  وخــارج  داخــل  در  خواهــان  وجمهــوری 
ایــن جنبــش بســود خــود تــاش مــی  مصــادره 
کننــد. اصــاح طلبــان بــرای نجــات نظــام اســامی 
بــا دفــاع از ایــن جنبــش علیــه انحصــار طلبــان 
بــورژوازی پــرو آمریکایــی برانــداز  ایســتاده انــد. 
بــا اســتفاده از امکانــات رســانه ای وســیع  هــم 
پهلــوی،  دیکتاتــوری  شیرخورشــید  پرچــم  زیــر 
تــاش دارنــد ســهمی در تغییــرات آینــده داشــته 
ســه  در  هــم  حاکــم  بــورژوازی  بخــش  باشــند. 
جبهــه علیــه تــوده هــای بپــا خاســته، مخالفــت بــا 
اصــاح طلبــان داخلــی و مخالفــان پــرو آمریکایــی 
کل  و  جنگــد  مــی  قــدرت  حفــظ  بــرای  خــارج 
بــورژوازی وحامیــان امپریالیســتی آنهــا بــا هرگونــه 
گرایــش چــپ وکمونیســتی مشــترکن مبــارزه مــی 
کننــد. درســت بخاطــر وجــود ایــن صــف آرایــی 
سیاســی اســت کــه ســیمای بغرنجــی را مبــارزه 
طبقاتــی در ایــران امــروز نشــان میدهــد. از ایــن 
ــه بــر ســر آینــده ایــن  منظــر مبــارزه بیــن دو طبق
جنبــش و اساســن ایــران بــه کــدام ســو مــی رود 
بــه مبــارزه تعییــن کننــده جــاری بیــن  بســتگی 
خــود جنــاح هــای بــورژوازی ازیــک ســو و طبقــه 
بــورژوازی وپرولتاریــا از ســوی دیگــر دارد. درســت 
بدیــن خاطــر اســت کــه در صحنــه واقعــی حــاد 
سیاســی در ایــران مبــارزه میــان دو خــط مشــی 
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عمومــی بصــورت بغرنجــی خــود را نشــان میدهــد. 
ــران هــم از لحــاظ کمــی  ــر ای ــا اینکــه طبقــه کارگ ب
و هــم از لحــاظ ذهنــی بــه آلترناتیــو سیاســی، بــه 
گورکــن واقعــی بــورژوازی تبدیــل شــده اســت و در 
چنــد دهــه اخیــر در کارخانــه هــا و محیــط کار، در 
خیابــان هــا، اعتصابــات و اعتراضــات بطور آشــکار 
قــدرت ســازماندهی خــود را نشــان میدهــد امــا هــر 
بــار خیزشــی تــوده ای بــه میــدان مــی آیــد بخــش 
هایــی از بــورژوازی تــاش مــی کننــد آنــرا مصــادره 
کننــد و بصورتــی نقــش انتخــاب بــد وبــد تــر را 
بــرای حفــظ نظــام ســرمایه داری کــه در کشــور 
هــای ســرمایه داری غربــی مرســوم اســت بــازی 

کننــد. 
در عیــن حــال ایــن جنبــش بار دیگر نشــان داد که 
دشــمنان طبقــه کارگــر و انقــاب سوسیالیســتی با 
اینکــه ماهیتــن مشــتی کوچکنــد امــا متشــکلند، 
قــدرت دولتــی دارنــد و حاضــر نیســتند بــه آســانی 
صحنــه سیاســی را تــرک کننــد و در عیــن حــال 
داران در کمیــن  از ســرمایه  جنــاح هایــی دیگــر 
نشســته انــد کــه جــای آنهــا را بگیرنــد و بــه نظــام 
بــرده داری ســرمایه رنــگ والبــی زننــد. از منظــر 
مبــارزه بــر ســر دوراه، دو آینــده بــرای ایــران، دو 
رژیــم  ســرنگونی  بــا  تنهــا  نــه  اجتماعــی،  نظــام 
جمهــوری اســامی تمــام نمــی شــود بلکــه بــر ســر 
چــه حکومتــی جــای آن نشــیند ادامــه خواهــد 

داشــت.
 مبــارزه جــاری در کلیــه شــئون بــر ســر ســرنگونی 
نظــام ســرمایه داری وطبقــه بــورژوازی و بــه قــدرت 
رســیدن طبقــه کارگــر، اســتقرار حکومــت شــورایی 
بــا  اســت  سوسیالیســتی  انقــاب  و  کارگــری 
ــران خــط  حرکــت از شــرایط مشــخص جامعــه ای

مشــی عمومــی انقــاب چنیــن اســت:
متشــکل کــردن وســیع تریــن توده های ســتمدیده 
سیاســی  قــدرت  کســب  بــرای  واستثمارشــونده 
بــا برانــدازی ریشــه ای وانقابــی نظــام ســرمایه 
حکومــت  اســتقرار  و  اســامی،  جمهــوری  داری 
شــورایی کارگــری سوسیالیســتی، تمامــن و کاملــن 
واســتثمار  ســتمدیدگان  همــان  خدمــت  در 

شــوندگان. 
لحــاظ  از  سیاســی  عمومــی  خطمشــی  ایــن 
ــر اصــل اساســی مادیگــری تاریخــی  جهانبینــی ب
کــه تــوده هــا ســازندگان تاریخنــد، اســتوار اســت و 
از لحاظ سیاســی کســب قدرت سیاســی را توســط 
طبقــه کارگــر بــرای انقابــی سوسیالیســتی هــدف 
قــرار داده اســت. بگذاریــد بــه ایــن دو محتــوای 

ــم: ــن خــط مشــی عمومــی بپردازی اساســی ای
انقاب سوسیالیستی 

هیــچ انقابــی زیباتــر از انقــاب سوسیالیســتی 
نیســت چــون یکبــار بــرای همیشــه بــه بربریــت 
بوجــود  ســرمایه داری  نظــام  کــه  بردگــی ای  و 
آورده اســت خاتمــه میدهــد. چــون بــه جنــگ، 
زن  بــه  ســتم  و  ملــی  ســتم  شــکنجه،  اعــدام، 

نقطــه پایــان می گــذارد. چــون آغــازی اســت بــرای 
طــی  کــه  بشــریت  کل  ایــده آل  جامعــه  تحقــق 
قــرن هــا تســلط طبقاتــی جــزوی جــدا ناپذیــر از 

اســت. بــوده  آرزوهایشــان 
کنونــی  ایــران  در  مشــی  خــط  دو  میــان  مبــارزه 
ادامــه  یــا  و  سوسیالیســم  ســر  بــر  درســت 
تاریخــی  مادیگــرای  داریســت.  ســرمایه  بردگــی 
بــر آنســت کــه تاریــخ را تــوده هــا ســاخته انــد و 
ــوده  ــی ب ــارزه طبقات ــور تحــوالت اجتماعــی مب موت
ــا وقتــی طبقــات موجودنــد  وهنــوز هــم هســت وت
انقــاب  یافــت.  ادامــه خواهــد  مبــارزه طبقاتــی 
و  سوسیالیســتی  ســاختمان  سوسیالیســتی، 
گذاربــه کمونیســم از اصولــی تریــن اصــول بــرای 
جهــان  کارگــران  شــعار  و  هاســت  کمونیســت 
متحــد شــوید همــراه آن راه اساســی تحقــق آن در 
میــزان جهانــی اســت. بنیانگــذاران کمونیســم در 
نزدیــک دو قــرن پیــش در تحلیــل از نظــام ســرمایه 
و نقــد سیاســی آن، جهــان را ســقف شــکفتند 
وطرحــی نــو در انداختنــد. هــر روز کــه مــی گــذرد، 
مبــارزه  طبقــات،  وجــود  بشــریت  کل  تجربــه 
طبقاتــی واینکــه ایــن مبــارزه تــا حــدی تکامــل مــی 
یابــد کــه طبقــه ای طبقــه ای دیگــر را ســرنگون مــی 
کنــد و در دوران مــا طبقــه کارگــر گورکــن ســرمایه 
داریســت و سوسیالیســم تنهــا راه نجــات اســت؛ 
ــد کــرده اســت. ممکــن اســت. هــر روز کــه  را تائی
میگــذرد معلــوم مــی شــود کــه تمــام بدبختــی هــای 
دنیــا از محیــط زیســت گرفتــه تــا فقــر وبدبختــی 
میلیاردها انســان ســتمدید و اســتثمار شــونده، از 
جنــگ هــای محلــی ونیابتــی گرفتــه تــا جنــگ هــای 
سراســری وجهانــی از نظــام ســرمایه داریســت کــه 
در انکشــاف جهانــی اش بــه مرحلــه انحصــاری و 
ســرکرده گرایــی نــه تنهــا از پنجــه هایــش چــرک و 
خــون مــی چکــد بلکــه بــه دوران گندیدگــی رســیده 
ــن حقیقــت ســترگ تاریخــی  اســت. شــناخت ای
بزرگتریــن دســتاورد بشــریت در مســیر حرکــت 
بــه قلمــرو رهایــی و  از قلمــرو بردگــی و اســارت 
آزادی اســت. امــا بــرای خیلــی هــا کــه تــازه پــا بــه 
فعالیــت هــای اجتماعــی مــی گذارنــد پرسشــی 
مطــرح مــی شــود پــس چــرا ایــن همــه ســال هــا 
طــول کشــیده کــه جــا بجایــی انقابــی صــورت 
گیــرد؟ چــرا کارگــران کشــور هــای صنعتــی شــده ی 
اروپایــی کــه زمانــی در احــزاب چــپ وکمونیســتی 
مســیر  تغییــر  میدادنــد،  تشــکیل  را  اکثریــت 
دادنــد و بــه احــزاب پارلمانــی بــورژوازی گرویدنــد؟ 
چــرا شــوروی سوسیالیســتی در نیمــه راه ایســتاد؟
در پاســخ بــه پرســش هــا چنیــن بنظــر مــی رســد 
در آغــاز چنیــن تصــور مــی شــد کــه بحــران هــای 
بــه  عمومــی ســرمایه داری چنــان ضربــه هایــی 
نظــام ســرمایه داری وارد خواهــد کــرد کــه ســرمایه 
پــای در مــی آورد  از  اولیــه  را در همــان مرحلــه 
و حتــا مارکــس احتمــال مســالمت آمیــز جابــه 
جایــی قــدرت سیاســی در بعضــی از کشــور هــای 
معلــوم شــد  در عمــل  امــا  داد.  مــی  را  اروپایــی 
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بــه گســترش  گرایــش  ماهیــت  بــر  بنــا  ســرمایه 
درونــی هنوزقــدرت مانــور و تکامــل دارد، هنــوز 
مــی توانــد جهانــی را تســخیر نمایــد، پنجــه بــر 
اســتثمار  از  انــدازد،  بشــریت  طبیعــی  منابــع 
مضاعــف نیــروی کار ارزان کشــور هــای مســتعمره 
و نیمــه مســتعمره تکــه هایــی را هــم در کشــور 
ــو طبقــه کارگــر خــودی بینــدازد  هــای متروپــل جل
و در هنــگام بحــران هــای عمومــی تحــت نظریــه 
اقتصــاددان معــروف بــه کینــز وزیــر دارایــی بریتانیا 
بــا تزریــق مالــی ،بحــران را از ســر بگذراند واز ســوی 
دیگــر بــا ایجــاد ماشــین جنگــی هرجــا وهــر زمــان 
جنبشــی علیــه تســلط ســرمایه برخیــزد بــه شــدت 
ســرکوب کنــد. از ســوی دیگــر در عمــل معلــوم شــد 
کــه جنبــش کارگــری بــه خــودی خــود وبــدون حــزب 
پیشــرو آگاه ومســلح بــه تئــوری کمونیســم، بــدون 
تمامــن  کــه  آگاه  و  مســتقل  کادرهایــی  تربیــت 
بشــریت  رهایــی  خدمــت  در  را  خــود  کاملــن  و 
گذاشــته انــد و بــدون آگاهــی بــه ایــن واقعیــت کــه 
در درون احــزاب سیاســی طبقــه کارگــر هــم مبــارزه 
دو خــط مشــی بازتابــی شــدید دارد و تــا آنجــا مــی 
رود کــه ماهیــت حــزب را عــوض کنــد. در ســمت 
طبقــه کارگــر هــم آنطــور کــه شــعار پرولتاریــای 
همبســتگی  میخواســت  شــوید  متحــد  جهــان 
دموکــرات  سوســیال  احــزاب  نیامــد.  بوجــود 
اروپایــی کــه نیــروی اصلــی شــان کارگــران بودنــد بــه 
سوســیال شونیســت هــای میهنــی تبدیــل شــدند 
و بــا بــورژوازی وســرمایه کشــوری خــود همراهــی 
کارگــر  طبقــه  خــود  وجــود  برایــن  کردند.عــاوه 
در جامعــه ســرمایه داری و تســلط همــه جانبــه 
فرهنــگ وعــادات بــورژوازی تائیــرات خــود را در 
میــان طبقــه گذاشــت و قشــربندی هــای متفاوتــی 
را بــا توجــه بــه حرفــه و ســطح مزدهــا بوجــود آورد. 
ایــن در عمــل نشــان داد تحقــق انقــاب  بنابــر 
سوسیالیســتی بــه آســانی صــورت نمــی گیــرد و 
مســیر ســخت، بغرنــج و طوالنــی را طــی مــی کنــد. 
البتــه در تاریــخ مبــارزه طبقاتــی هیــچ طبقــه ای 
هــم نتوانســته بــه آســانی ودر مدتــی کوتــاه جــای 
طبقــه دیگــری را بگیــرد. تــازه کلیــه نظــام هــای 
قبلــی در حفــظ مالکیــت خصوصــی بــر وســایل 
تولیــد همچنــان دارای عناصــر مشــترکی بودنــد در 
حالیکــه در انقــاب سوسیالیســتی اساســی تریــن 
موضــوع اجتماعــی کــردن مالکیــت خصوصــی بــر 
وســایل تولیــد اســت. امــروز مشــتی کوچــک از 
ســرمایه داران جهــان کــه قــدرت سیاســی را در 
اکثــر کشــورها در دســت دارنــد همــراه وهمســو 
را  ارتــش هــای مجهــز جهانــی  بزرگتریــن  باهــم 
بــرای ابدیــت بخشــیدن بــه نظــام ســرمایه داری 
بوجــود آورده انــد و نــود ونــه درصــد از رســانه هــای 
تبلیغــی را در انحصــار دارنــد کــه پایــان تاریــخ را 
بــا بهشــت ســرمایه داری نویــد مــی دهنــد و در 
کشــور مــا شاهنشــاهش چنــان دچــار توهــم مــی 
شــود کــه هــوای امپراطــوری کــورش کبیــر را در ســر 
مــی پرورانــد. ذهنــی گــری بازهــم شکســت چنیــن 

اســت ســر گذشــت نماینــدگان طبقــات ســتمگر 
ــه تنهــا محمــد رضــا  ــران مــا ن و اســتثمارگر. در ای
شــاه ســرنگون شــد بلکــه جانشــینان او هــم امــروز 
بــه خیابــان هــا  هــا  تــوده  را  نعــش متعفنشــان 
کشــیده انــد. مشــکل، نبــود تشــکیاتی اســت کــه 

ایــن نعــش را بــه گــور ســپارد.
 انقــاب ایــران بــا تمــام تــاش هــای طبقــه کارگــر و 
تــوده هــای ســتمدیده، بــا تمــام از خــود گذشــتگی 
بــه  متعلــق  سیاســی  متشــکل  نیروهــای  هــای 
ایــران در  اردوی کار و ایجــاد حــزب کمونیســت 
صدوبیســت ســال پیــش بــا اســتخوابندی کارگــری 
هنــوز بــه پیــروزی نرســیده اســت. هنــوز مشــتی 
ــی  ــاری ســرمایه جهان ــا ی کوچــک ســرمایه داران ب
قــدرت سیاســی را در انحصــار دارنــد و ماشــین 
دولتــی ســهمگینی را بــرای حفاظــت از آن بوجــود 
آورده انــد. امــا واقعیــت تاریخــی نشــان میدهــد 
نظــام ســرمایه داری بنــا بــر ماهیــت درونــی اش 
کــه زنــده ماندنــش در گــرو تولیــد ارزش اضافــی 
ســرمایه  کوچــک  مشــتی  خدمــت  در  آنهــم 
ــد مشــکات عظیــم بشــریت  دارســت؛ نمــی توان
ــران  ــی سراســری در ای ــد. جنبــش کنون را حــل کن
داری جمهــوری  نظــام ســرمایه  ســرنگونی  بــرای 
اســامی گواهــی اســت بــر ایــن واقعیــت کــه تضــاد 
طبقاتــی در ایــران بــه چنــان مرحلــه ای رســیده 
مــردان  و  زنــان  مردمــی  پیشــتازان  کــه  اســت 
جــوان بــی هــراس از مــرگ بــه میــدان آمــده انــد و 
ــر شــدیدترین  بیــش از ســه مــاه اســت کــه دربراب
ســرکوب هــا همچنــان مقاومــت مــی کننــد و هــر 
روز کــه مــی گــذرد پشــتیبانان خاموششــان را بــه 
میــدان مبــارزه جلــب مــی کننــد. کمبــود اساســی 
ایــن جنبــش در اینســت کــه پیونــدی بــا مبــارزات 
خــود،  قبــل  هــای  نســل  مبــارزات  و  گذشــته 
و  نــدارد  قبــل  اجتماعــی  هــای ســترگ  جنبــش 

انقــاب سوسیالیســتی را نمــی شناســد.
انقــاب سوسیالیســتی در گام اول نظــام ســرمایه 
و  انــدازد  مــی  بــر  را  اســامی  جمهــوری  داری 
کــردن کلیــه ماشــین  بــه خــرد  بطــور ریشــه ای 
هــا و ابزارهایــی کــه صاحبــان ســرمایه توانســته 
کوچــک،  بــه ســود مشــتی  را  خــود  دیکتاتــوری 
شــوندگان  واســتثمار  ســتمدیدگان  ســرکوب  بــا 
اکثریــت عظیــم اعمــال کنــد، مــی پــردازد. انقــاب 
سوسیالیســتی در درجــه اول بایــد مســئله قــدرت 
سیاسی را حل کند و در ایران امروز بدون کسب 
ایجــاد  و  کارگــر  طبقــه  توســط  سیاســی  قــدرت 
حکومتــی شــورائی حرکــت بســوی ایجــاد جامعــه 
سوسیالیســتی امــکان پذیــر نیســت. وظیفــه کلیه 
گرایــش هــای کارگــری اســت کــه در تــدارک چنیــن 
انقابــی همیــن امــروز نظــرات خــود را آشــکارا بیان 
کننــد و علیــه گرایــش هــای رفرمیســتی و فرصــت 
ــور مســالمت  ــه ای و عب ــه انقــاب دو مرحل طلبان
آمیــز از ســرمایه داری بــه سوسیالیســم بــا حفــظ 
کننــد.  مبــارزه  داری  ســرمایه  دولتــی  ماشــین 

انقــاب سوسیالیســتی انقابــی اســت تــوده ای 
ــم  یعنــی طبقــه کارگــر وظیفــه دارد اکثریــت عظی
ســتمدیگان واســتثمار شــوندگان را در اتحــادی 
ــوز بســیاری از  ــد. چــون هن گســترده متشــکل کن
وظایــف انقــاب دموکراتیــک باقــی مانــده انــد کــه 
انقــاب سوسیالیســتی بایــد حــل کنــد. انقــاب 
ــار دو انقــاب را یکجــا  ــران ب سوسیالیســتی در ای
بــر دوش مــی کشــد. درســت بــا حرکــت از ایــن 
شــرایط اجتماعــی اســت کــه مــی بینیــم شــعار 
زن زندگــی آزادی بــه شــعاری عمومــی و تــوده ای 
ــی  تبدیــل مــی شــود. امــا هنــوز راه پیمایــی طوالن
ای در پیــش داریــم. انقــاب سوسیالیســتی در 
و  شــرکت  تنهــا  نــه  گــرو  در  اش  پیــروزی  ایــران 
رهبــری طبقــه کارگــر بلکــه همچنیــن شــرکت تــوده 
ــان مــی باشــد.  ــژه زن هــای وســیع ســتمدیگان بوی
بســیار  وظیفــه  چنیــن  انجــام  بــرای  نتیجــه  در 
ســنگینی یعنــی اجتماعــی کــرد ن امــر انقــاب 
سوسیالیســتی بایــد ضمــن پافشــاری روی اصــول 
و مبــارزه بــا گرایــش هــای انحرافــی تقلیــل گرایــی 
و رفرمیســتی از ســطح تــوده هــا حرکــت کــرد و 
شــعار هایــی را کــه مــورد قبــول تــوده هاســت را بــه 
نیــروی مــادی بــرای تغییــر تبدیــل کرد. ایــن وظیفه 
بســیار ســخت و بغرنجــی اســت و بــا یــدک کــردن 
واژه کارگــری، یــا تــوده ای نمــی تــوان بــدان دســت 
یافــت. کمونیســت هــا بایــد تشــکیات خــود را در 
درون طبقــه کارگــر اســتوار ســازند وکارگــران بایــد 
بــرای رســیدن بــه حقــوق خــود تنهــا بــه تشــکیات 
صنفــی وســندیکایی خــود اکتفــا نکننــد، دامنــه 
تشــکیات خــود را بــا دگــر نهادهــای دموکراتیــک 
در  پیونــد  ایــن  رونــد  دهنــد.  پیونــد  ای  تــوده  و 
جامعــه کنونــی ایــران کــه کمونیســت هــا فعالنــد، 
طبقــه کارگــر در نبــردی رودر رو و پــی در پــی بــا 
حاکمــان ســرمایه قــرار دارد و تــوده هــا در میزانــی 
سراســری بــه وســعت امــروزی بــرای ســرنگونی کل 
ــی  ــی مشــغولند در صورت ــه جنــگ خیابان نظــام ب
ــان  ــه می بتــوان خــط مشــی سیاســی عمومــی را ب
آنهــا بــرد و آنهــا را بــدان مســلح کــرد ایــن رونــد هــر 
روز بیشــتر ســرعت مــی گیــرد و شــرایط انقابــی 

را فراهــم میســازد 
متشــکل  وســتمدیدگان  کارگــران، زحمتکشــان   

شــوید
امــروز مبــارزه بــرای ســازماندهی نیروهــای کارگــری 
برابــر  در  اجتماعــی  آلترناتیــو  یــک  بعنــوان 
بــورژوازی حاکــم بــه وظیفــه مبــرم وعمــده جنبــش 
کارگــری تبدیــل شــده اســت. ســازماندهی اســت 
مختلــف  ســطوح  ودر  مختلــف  اشــکال  در  کــه 
ایــران،  کنونــی  طبــق شــرایط مشــخص جامعــه 
ــه  ــرو کمونیســتها در ب کادر هــای آگاه طبقــه کارگ
ســر انجــام رســاندن ایــن امــر ســازماندهی وظیفــه 
پیــروزی جنبــش  تاریخــی بعهــده دارنــد؛ چــون 
هــای کــف خیایــان هــا در چنــد دهــه ی گذشــته و 
امــروزی گواهــی اســت بــر ضــرورت ونقــش تعییــن 
کننــده ی تشــکیات کارگــری سراســری و یکپارچه 



رجنرب ارگان مرکزی حزب رجنربان ایران
صفحه4

ه 5
فح

 ص
 در

یه
 بق

نقش نیروهای سرکوب.... بقیه از نقش نیروهای سرکوب.... بقیه از 
صفحه 1صفحه 1

و متحــد. در زیــر بــه پنــج نــوع ســازماندهی اشــاره 
مــی کنیــم کــه طبقــه کارگــر نقــش تعییــن کننده ای 

در آنهــا دارد.
یکم

کــه  هســتند  کارگرانــی  اولیــن  از  ایــران  کارگــران 
برنامــه خــارج  بــا  یــک طبقــه متشــکل  بعنــوان 
از اروپــا از وجــود جنبــش کارگــری و سوســیال- 
دموکراســی بــا خبرشــدند و بــه شــکرانه انقــاب 
وشــرکت  اکتبــر۱۹۱۷  انقــاب  و  روســیه   ۱۹۰۵
خــود در آنهــا توانســتند ســازمان دهــی کننــد و 
ــران پیــش رفتنــد.  ــا ایجــاد حــزب کمونیســت ای ت
امروزمــا بــا طبقــه ای بــه گســتردگی سراســر ایــران 
رو بــرو هســتیم کــه خاطــره تاریخــی را بــا خــود 
ــا  ــه چهــار ت حمــل مــی کنــد، بطــور متوســط روزان
پنــج اعتصــاب و اعتــراض را در کارنامــه خــود دارد. 
امــا هنــوز بایــد خــود را بازهــم بیشترســامان دهــد
 بــا ایجــاد ســازمان هــای محیــط کار بهرشــکل کــه 
بــا شــرایط مشــخص جــور اســت متشــکل کننــد و 
بــه امــر تربیــت فعــا الن آگاه کارگــری بعنــوان کادر 

توجــه نماینــد.
دوم

همبســتگی  و  اتحــاد  زمینــه  در  ایــران  کارگــران 
از صــد ســال  و  دارنــد  را  ثمــری  پــر  کار  ســابقه 
از ملیــت  اولیــن نیروهــای کارگــری  پیــش چــون 
در  کارمشــترک  و  بودنــد  ایــران  مختلــف  هــای 
کــرده بودنــد شــعار چــاره  را تجربــه  ر  مراکــز کا 
پیــاده  را  اســت  وتشــکیات  وحــدت  رنجبــران 
پــس  ایــران  کارگــران  متحــده  شــورای  کردنــد. 
از شــهریور بیســت یــک نمونــه ای از ایــن امــر 
اعتصابــات  نقــش  شــک  بــی  اســت.  سراســری 
سراســری کارگــران در آســتانه انقــاب ۵۷ تعییــن 
بــود.  شاهنشــاهی  رژیــم  سرنوشــت  در  کننــده 
همیــن امــر امــروز هــم بــه قــوت خــود باقــی اســت. 
جنبــش زن زندگــی آزادی تکاملــش احتیــاج بــه 

دارد کارگــر  طبقــه  سراســری  شــرکت 
سوم

کارگــران بــا اینکــه بــا خانــواده هایشــان وســیعرین 
بــرای  امــا  هســتند  اجتماعــی  طبقاتــی  نیــروی 
ــوده وســیعتر  ــه بازهــم ت ــاج ب ــردن احتی انقــاب ک
ــان معلمــان، محصلیــن مــی باشــد. در نتیجــه  زن
ای  تــوده  و  دموکراتیــک  تشــکات  ســازماندهی 
فــرا گرایشــی بــرای خدمــت بــه مشــی سیاســی 
عمومــی مهــم اســت. جنبــش اخیــر نقــش مثبتــی 
در ایجــاد آن بــازی کــرده وبایــد همچنــان گســتر 
ده تــر گــردد. تحقــق خــط مشــی عمومــی سیاســی 
پرولتاریــا احتیــاج بــه پایــه تــوده ای وســیعتر از 
تــوده هــا  بــدون ســازماندهی  طبقــه کارگــر دارد 
بــردن خــط  بــدون  تریــن شــکلش،  در گســترده 
مشــی سیاســی عمومــی بــه میــان آنهــا و مطمئــن 
ــد  ــرا از آن خــود کــرده وحاضرن شــدن از اینکــه آن
انقــاب  هیــچ  کننــد  مبــارزه  آن  تحقــق  بــرای 
در  هــم  واگــر  نمــی شــود  پیــروز  سوسیالیســتی 
زیرکشــد  بــه  را  بــورژوازی حاکــم  ویــژه  شــرایطی 

مــی  باقــی  همچنــان  بــورژوازی  بازگشــت  خطــر 
مانــد.
چهارم

سازماندهی حزب کمونیست سراسری 
سیاســت بیــان فشــرده منافــع طبقــات و خواســت 
هــای آنهــا ســت. خــط مشــی سیاســی عمومــی 
بــاال بیانگــر منافــع طبقــه کارگــر ایــران بــا مرزبنــدی 
خــط  ایــن  داراســت.  ســرمایه  طبقــه  بــا  روشــن 
ــه نیروهــای  ــی کلی مشــی راهنمــای عمومــی وعمل
سیاســی  صحنــه  در  پرولتاریایــی  فعــال  و  آگاه 
تــوده  کارگــری،  تشــکات  ســازماندهی  بــرای 
نیــروی  ســازماندهی  بــرای  و  ودموکراتیــک  ای 
پیشــرو  انقابــی  درحــزب  کارگــر  پیشــروطبقه 
خــود اســت. مارکــس و انگلــس ضمــن حرکــت از 
ســازماندهی مســتقل کارگــری در کــف کارخانــه، 
تولیــدی  هــای  رشــته  در  آنهــا  هــای  اتحادیــه 
وخدمــات، ســازماندهی نیروهــای تــوده ای متحــد 
طبقــه کارگــر بــرای بــه چالــش کشــیدن بــورژوازی 
حــزب  ایجــاد  ضــرورت  کارگــر  طبقــه  توســط 
ایجــاد  و  گذاشــتند  دســتور  در  را  کمونیســت 
حــزب سیاســی پیشــرو طبقــه کارگــر را در پیــروزی 
بــر ســر  کننــده خواندنــد.  تعییــن  بــورژوازی  بــر 
ــارزه شــروع شــد.  ــه از همــان آغــاز مب ــن نکت همی
انارکو-آنارشیســت هــا معتقــد بودنــد و هنــوز هــم 
هســتند کــه طبقــه کارگــر وتشــکات ســندیکایی 
آنهــا کافــی اســت و مبــارزه طبقاتــی خــود در عمــل 
کلیــه مســایل سیاســی وتئوریــک و خــط مشــی 
را حــل مــی کنــد. البتــه در جنبــش کارگــری ایــران 
هیچــگاه چنیــن انحرافــی نتوانســته دوام بیــاورد. 
آغــاز  همــان  از  کارگــر  طبقــه  پیشــروان  چــون 
تشــکل هــای صنفــی خــود بــرای ایجــاد تشــکل 
حزبــی فعالیــت کــرده انــد. االن در ایــران مشــکل 
وجــود بیــش از یــک حــزب و تشــکل کمونیســتی 
کمونیســتی  هــای  کادر  وجــود  عــدم  تــا  اســت 
وظیفــه یکــی کــردن ایــن تشــکات وظیفــه ایســت 

در برابــر جنبــش کارگــری.
پنجم

ضــد  حاکــم  سیاســی  قــدرت  کــه  کشــوری  در 
بــا  را  اعتراضــی  هــر  حتــا  و  اســت  کمونیســت 
بــدون  پرولتاریــا  میدهــد  پاســخ  وادار،  گلولــه 
نیــروی مســلح خــود هیچــگاه قــادر بــه پیــروزی 
نخواهــد شــد. ایجــاد نیــروی مســلح هــم در ایــن 
ســال هــای طوالنــی همیشــه در دســتور کار هــای 
نشــده  پیــروز  کــه  بــوده  ایــران  در  کمونیســتی 
اســت مبــارزه مســلحانه ای را کــه امــروز ضــروری 
میدانیــم جــزوی از خــود طبقــه کار و ســازماندهی 

آن بدســت خــود کارگــران خواهــد بــود.

محسن رضوانی سوم دی ۱۴۰۱

کســانی کــه در بســیج محــات فعــال و در خدمــت 
رژیــم جدیــد در آمــده بودنــد و آخونــد هــا روی 
آنهــا حســاب بــاز کــرده بودنــد. بــه ســازمان نظامــی 
جدیــدی بــه نــام ســپاه پاســداران انقــاب اســامی 
و  نظامــی  هــای  بخــش  در  تــا  شــدند  فرســتاده 
اطاعاتــی و امنیتــی کار کننــد. در عیــن حــال و 
همزمــان جمهــوری اســامی از لومپــن هــا، عناصــر 
مــواد  خطرنــاک  زندانیــان  مذهبــی،  روســتایی 
نیروهــای فاشیســتی ســیاهی  بزهــکار  و  مخــدر 
بــرای ســرکوب هــای خیابانــی بویــژه در برابــر  را 
ســازمان هــای سیاســی و بــه هــم ریختــن گردهــم 
آیــی ســازمان هــا و نیروهــای دمکراتیــک جامعــه، 
لبــاس شــخصی های  از  بــه بخشــی  کــه بعدهــا 
تقابــات  آورد.  بوجــود  شــدند  تبدیــل  کنونــی 
ســال هــای اوایــل انقــاب و نیــز جنــگ ایــران و 
عــراق رژیــم جدیــد را بــا شــتاب بــه ســوی نظامــی 
رژیــم  کــرد.  تشــویق  بیشــتر  شــدن  -امنیتــی 
ســرمایه داری مذهبــی جدیــدی کــه از بطــن یــک 
انقــاب ســربرآورده بــود نمــی توانســت بــا تــوده 
در  خــود  رادیــکال  هــای  از خواســت  کــه  هایــی 
برابــر حاکمــان کوتــاه نمــی آمدنــد؛ بــا روش گفتگــو 
وارد شــود. ایــن رژیــم ضــد انقابــی همچــون رژیــم 
گذشــته زنــدان هــا را در ابعــاد گســترده تــری احیــا 
کــرد، نیروهــای نظامــی را گســترش داد و چندیــن 
نیــروی نظامــی بــا اســامی مختلــف بــه آن افــزود. 
ســازمان هــای اطاعاتــی کــه قبــا در ســاواک و 
ارتــش خاصــه مــی شــد بــه ۱۶ ســازمان گوناگــون 
بــا وظایــف عمدتــا علیــه مخالفیــن سیاســی رشــد 
را  تاریــک خــود  هــای  بــال  در جامعــه  و  یافــت 

گســترد.
تریــن  فاشیســتی  از  نیروهــای ســرکوب  رهبــران 
عناصــر حکومــت تــازه بــه قــدرت رســیده همچــون 
الجــوردی، خلخالــی زیــر نظــر خمینــی بودنــد و 
ابعــاد جدیــدی از جنایــت و خیانــت و صحنــه 
هایــی از وحشــیگری و بربریــت آفریدنــد. هنــوز 
ماههــای اوایــل انقــاب بــه پایــان نرســیده بــود 
کــه آخونــد هــا همــراه الت هــا و چاقوکــش هــا در 
وســط خیابانهــا عربــده کشــان هــل مــن مبــارزه 
بــه شــکنجه گاهــی  را  مــی طلبیدنــد و جامعــه 
بــزرگ تبدیــل کردنــد. حکــم خمینــی برپایــی چوبه 
هــای دار در میــدان هــا بــود. فضــای بعــد از ســال 
هــای ۶۰ و جنــگ ایــران و عــراق بــا برتــری نیــروی 
ســرکوبگر و عقــب رانــدن خواســته هــای اجتماعــی 
و اعــدام هــای علنــی و مخفــی و....ادامــه یافــت. 
قتــل عــام زندانیــان سیاســی ۶۷ و پایــان جنــگ 
باعــث ســربلند کــردن خواســته هــای ســرکوفت 
جنبــش  در  آن  اولیــن  شــد.  اجتماعــی  شــده 
دانشــجویی دهــه ۷۰ و گســیل اوبــاش بســیجی 
و لبــاس شــخصی بــه کــوی دانشــگاه و فاجعــه ای 
کــه علیــه تحصیــل کــردگان مــا آفریندنــد، شــروع 
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ــار افــراد مســلحی در خیابــان  شــد. بــرای اولیــن ب
هــا جــوالن می دادنــد کــه ظاهــرا بــه هیــچ گــروه 
رســمی اطاعاتــی نظامــی وابســته نبودنــد و حکــم 
آتــش بــه اختیــار داشــتند و "خودســر" عمــل مــی 
کردنــد. در جنایتــی کــه در کــوی دانشــگاه انجــام 
شــد باالتریــن مقامــات دولتــی از جملــه قالیبــاف 
نــه  واقــع  در  بودنــد.  میدانــی  فرماندهــان  جــزء 
پلیــس و نیــروی انتظامــی بلکــه همیــن نیروهــای 
و  بودنــد  هــا  شــخصی  لبــاس  و  ســپاه  بســیج 
ــن و ســپر  ــل بــا مخالفی هســتند کــه وظیفــه تقاب
بوجــود  را  اســامی  جمهــوری  رژیــم  حفاظتــی 
آورده انــد. ســازمان هــای اطاعاتــی همــراه بــا رشــد 
چندگانــه نیروهــای نظامــی ماننــد ســپاه پاســداران 
در عیــن حضــور ارتــش باعــث حضــور نیروهــای 
اطاعاتــی گوناگــون هــم شــده اســت. در زنــدان 
هــای رژیــم ســپاه پاســداران ســازمان اطاعاتــی 
خــود را دارد، قــوه قضائیــه و وزارت اطاعــات هــم 
بــه همیــن نحــو. ســازماندهی و چندگانــه کــردن 
نظامــی  و  امنیتــی  و  اطاعاتــی  هــای  ســازمان 
رژیــم باعــث شــده اســت کــه خطــر تقابــل نیــروی 
اطاعاتــی – نظامــی بــا رژیــم از بیــن بــرود. ولــی 
جنبــش کنونــی نشــان داد کــه فروریختــن کل پایــه 
هــای رژیــم آن خطــر اصلــی اســت کــه همــه رژیــم 
هــای ســرکوبگر را تهدیــد مــی کنــد و نــه صرفــا 

کودتــا و حضــور پرقــدرت نظامیــان.
تکیــه بــه نیروهــای نظامــی – امنیتــی مختلــف 
ــد،  کــه بودجــه هــای بســیار ســنگینی را مــی طلب
باعــث بــزرگ شــدن بوروکراســی دولتــی و بســته 
نیرویــی  تــر شــدن فضــای سیاســی شــد. هیــچ 
کــه  آلــودی  بــه شکســتن فضــای اختنــاق  قــادر 
از  بــه غیــر  بــود  رژیــم در جامعــه بوجــود آورده 
یــک جنبــش اجتماعــی پرقــدرت نبــود. جنبــش 
دانشــجویی، جنبــش روشــنفکران بــرای احیــای 
زنجیــره  هــای  قتــل  و  ایــران  نویســندگان  کانــون 
ای، جنبــش کارگــران بــرای احیــای ســندیکاهای 
کارگــری، اعتراضــات ۸۸ بــه انتخابــات، جنبــش 
زنــان از یــک میلیــون امضــا تــا برداشــتن حجــاب 
ــد.  ــا ســرکوب جــواب گرفتن ــه امــروز همــه ب ــا ب و ت
فقــط ایــن جنبــش هــا توانســتند فضــای ســالهای 
قدرقدرتــی  از  را  رژیــم  و  بشــکنند  درهــم  را   ۶۷
ــرا در حــد نفــرت اجتماعــی  ــر بشــکند و آن ــه زی ب

منفــرد کننــد.
بعــد از جنــگ ایــران و عــراق و بازگشــت هــزاران 
جنــگ، جمهــوری  هــای  از جبهــه  نظامــی  نفــر 
اســامی ســعی کــرد کــه نیروهــای ایدئولوژیــک 
وابســته بــه خــود را در عرصــه هــای مختلــف بــکار 
گرفتــه و نیروهــای تکنوکراتــی را کــه در بازســازی 
جنــگ پرقــدرت شــده بودنــد بــه حاشــیه برانــد. 
همزمــان اصــاح طلبــان حکومتــی کــه از نیروهــای 
تکنوکــرات و امنیتــی تشــکیل شــده بــود ســعی بــه 
ایجــاد تغییــرات و رفــرم هــای معینــی در جامعــه 
اصــاح  کــه همچــون سرنوشــت همــه  داشــتند 
شــدن،  زده  کنــار  و  شکســت  بــا  ایــران  طلبــان 

درونــی  اپوزیســیون  بــا  دولــت  شــدند.  روبــرو 
بــه نــام اصــاح طلبــان روبــرو شــد، کــه قــادر بــه 
جلوگیــری از رونــد رو بــه رشــد آنــان نبــود. تیــغ 
ســرکوب حتــی ایــن ســرکوبگران گذشــته را هــم 
طلبــان  اصــاح  فــرق  تنهــا  نگذاشــت.  امــان  در 
امــروزی بــا اصــاح طلبــان قبلــی در بــی برنامه گــی 
و خودباختگــی بیشــتر نســبت بــه قــدرت بــود.

ای  دوره  در  قــدرت  در  طلبــان  اصــاح  رانــدن 
شــد  جامعــه  در  سیاســی  هــای  تشــنج  باعــث 
ولــی وقتــی مــردم فهمیدنــد کــه اصــاح طلبــان 
حکومتــی چیــزی متفــاوت تــر از حکومــت ندارنــد 
آنهــا را بــه کنــار زدنــد و در همیــن زمــان اســت 
ای  تــوده  هــای  جنبــش  و  کارگــری  جنبــش  کــه 
ســال هــای ۹۶ و۹۸ شــکل مــی گیرنــد. جنبــش 
از  تــر  متفــاوت  مضــون  و  شــعار  در  کــه  هایــی 
ــه  ــه مقابل ــم ب ــا رژی گذشــته و در کــف خیابانهــا ب
برخاســته انــد. ادغــام برخــی نیروهــای انتظامــی 
بعــد از ســال هــای اولیــه بقــدرت رســیدن رژیــم 
جمهــوری اســامی ماننــد شــهربانی و ژاندارمــری 
تمرکــز  و  انســجام  بــه  انقــاب  هــای  کمیتــه  و 
بیشــتر نیروهــای ســرکوب انجامیــد در عیــن حــال 
خطــر بخــش هــای دیگــر نظامــی اطاعاتــی را بــرای 
توطئــه و یــا شــورش و کودتــا از بیــن بــرد. جنبــش 
هــای اجتماعــی، دمکراســی، رفــاه و شــادی و دیگــر 
حقــوق اولیــه انســان هــا بویــژه کارکنــان دون پایــه 
تعطیــل  محــاق  بــه  دوران  درهمــان  اجتماعــی 
ضــد  و  کافــر  مُهــر  آنهــا  از  صحبــت  و  رفتنــد 
اســامی خــورد. رهبــران رژیــم و گاردهــای ضــد 
شــورش هــر اعتراضــی را فتنــه، اغتشــاش، توطئــه 
خارجــی و......نامیدنــد و بــه خیــال خــود بــرای 
همیشــه توانســتند جامعــه را تســلیم کننــد. بهــار 
عربــی بــه آنهــا فهمانــد کــه نبایــد قــدرت تــوده هــا 
را دســت کــم بگیرنــد و بودجــه هــای نیروهــای 
ســرکوب را افرایــش دادنــد و بــه بحــران اقتصــادی 
کــه خــود در فســاد آفریــده بودنــد، دامــن زدنــد. 
البتــه جــدا کــردن نیروهــای ســرکوب از یکدیگــر 
نمــی  دســت  بــه  رژیــم  کلیــت  از  درســتی  درک 
دهــد، آنهــم بــه ایــن دلیــل کــه بــورژوازی حاکــم 
ــراض و جنبــش  ــرای دو اعت ــژه را ب ــگان وی ــا ی صرف
ایــن  نیــاورده اســت. کار اصلــی تمامــی  بوجــود 
مناســبات  حفــظ  بــرای  ســپری  ایجــاد  نیروهــا 
خصوصــی  مالکیــت  بــر  اساســا  کــه  اجتماعــی 
شــکل گرفتــه اســت و در ایــن رابطــه حکومــت 
ســرمایه داری اســامی نیــروی ســرکوب را بطــور 
عمــده علیــه طبقــه کارگــر و زحمتکشــان و دیگــر 
نیروهــا و جنبــش هــای دمکراتیــک ســازماندهی 

کــرده اســت. 
جنبــش کنونــی نشــان داد کــه تــا دشــمنان مردم را 
بصــورت رو در رو مــورد حملــه و مشــت در مقابــل 
مشــت قــرار ندهــی بــه خواســت هــای فرودســتان 
و  ارشــاد  گذارنــد. گشــت  نمــی  واقعــی  جامعــه 
کوچکــی  نمونــه  آن  بــه  مــردان  و  زنــان  برخــورد 
اجتماعــی  بزرگتــر  جنبــش  و  حرکــت  یــک  از 

در جهــت نفــی کل رژیــم جمهــوری اســامی و 
نیروهــای ســرکوبگر آن و برپایــی نظامــی اســت 
سیســتم  بنــد  و  قیــد  از  را  انســان  رهایــی  کــه 
ــی از قیــد و بنــد  هــای طبقاتــی و در شــرایط کنون
سیســتم اســتثمارگری و ســتمگری ســرمایه داری 
مــی خواهــد و آن نظــام چیــزی بــه غیــر از جامعــه 

نیســت. سوسیالیســتی 

ع.غ 

روی اصــول شکســت ناپذیــر مارکسیســم – 
لنینیســم - اندیشــه مائوتسه دون، پا فشاری 
ــرای  ــد ب میکــرد. او عمیقــا اعتقــاد داشــت بای
مبــارزه موثرتــر علیــه رویزیونیســم معاصــر و 
بخاطــر پیشــبرد موثرتــر امــر انقــاب، علیــه 
هــر گونــه روحیــه ی تقلیــد و نســخه بــرداری 
بــر  از تجــارب کشــورهای دیگــر و هــر گونــه 
خــورد دگماتیســتی بــه تئــوری عــام، بــه مبــارزه 
برخاســت. او روی ایــن نقطــه نظــر ســازمان تــا 
آخــر پافشــاری کــرد: بــا موضــع، نقطــه نظــر و 
اســلوب مارکسیســتی بــه تحقیــق و بررســی 
از وضــع اقتصــادی - اجتماعــی طبقــات در 
جامعــه ی ایــران پرداخــت، تجــارب گذشــته را 
جمــع بنــدی نمــود و از جنبش هــای تــوده ای 
کنونــی شــناخت عمیــق بدســت آورد. او روی 
ــن اصــل کــه خــط مشــی صحیــح سیاســی  ای
در جریــان پراتیــک پرولتاریــا و تــوده های خلق 
طــی یــک پروســه ی نســبتا طوالنــی همــراه بــا 
پیشــبرد صحیــح مبــارزه، میــان دو خــط مشــی 
بدســت میآیــد، پافشــاری میکــرد. او هیچــگاه 
از تکــرار ایــن مطلــب خســته نشــد کــه قــدرت 
واقعــی مارکسیســم در تلفیــق آن بــا شــرایط 

مشــخص انقــاب ایــران نهفتــه اســت.

)از اعامیــه ی ســازمان انقابــی حــزب تــوده 
ایــران بــه مناســبت جــان باختــن رفیــق پرویــز 

واعــظ زاده مرجانــی – دیمــاه ١٣٥٥(

افتخار ابدی به رفقای جان باخته:
رفیق پرویز واعظ زاده مرجانی
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رجنرب ارگان مرکزی حزب رجنربان ایران
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به هبانه تشکیل حزب رجنربان و به هبانه تشکیل حزب رجنربان و 
برای وحدت عملبرای وحدت عمل

وســومین  چهــل  دســامر،  وششــم  بیســت  دی 
ســالی اســت کــه در حــزب رنجبــران ایــران جمــع 
ــی ســتمدیدگان و اســتثمار  ــرای رهای شــده ایم و ب
شــوندگان مبــارزه مــی کنیــم. تشــکیل دهنــگان از 
ُــه تشــکل کوچــک و بــزرگ بــا ســابقه طوالنــی  ن
مبــارزه، از نســل های دهــه بیســت تــا دهــه پنجــاه 
بودنــد امــری کــه ســال ها بــرای آن مبــارزه کــرده 
بودنــد یعنــی وحــدت و ناموفــق، بــا تغییــر اوضــاع 

بــه امــری ممکــن تبدیــل شــده بــود.
رژیــم  ســرنگونی  بــرای  مبــارزه  جریــان  در 
ــات  شاهنشــاهی در کــف خیابان هــا و در اعتصاب
ــی و مشــترک بوجــود  ــه کار عمل و تظاهــرات زمین
آمــده بــود نشــریات و اعامیــه و شــب نامه هــا 
و  کردنــد  مــی  آشــکار  را  نظــرات  و  دیدگاه هــا 
گیــری  شــکل  حــال  در  سیاســی  گروبندی هــای 
وگســترش  یارگیــری  پــی  در  گرایشــی  هــر  بــود. 
اینکــه  از  غافــل  راه،  در  شــتابان  و  زنــان  نفــس 
ــارزات توده هــا را تمامــاً  ــی ثمــره مب دشــمن طبقات
کــرده و  از آن خــود  قــدرت سیاســی  بــا کســب 
خمینــی در پاریــس بــه آمریکایی هــا قــول ســرکوب 

تمــام و کمــال آنهــا را داده اســت.
بزرگترین درد رقابت گرایش های چپ در کارخانه 
بــود. چــون حلقــه ضعیــف اســامی های بــه قــدرت 
رســیده، در همیــن جــا، در جنبــش کارگــری بــود و 
چنانچــه چــپ در ایــن جبهــه متحــد عمــل مــی 
کــرد از همــان آغــاز نــه تنهــا ســنگر طبقاتــی را 
ــد بلکــه گســترش دهــد.  مــی توانســت حفــظ کن
چــرا کــه کارگــران در پیــروزی انقــاب نقــش مهمــی 
بــا اعتصابــات  بــازی کــرده بودنــد و  را در عمــل 
سراســری خــود قــدرت اقتصــادی رژیــم را درهــم 
اتــکاء  بــا  و  مســتقل  کارگــران  بودنــد.  ریختــه 
بــه نیــروی خــود بــا ایجــاد شــوراهای کارگــری تــا 
تنهــا حمــات  نــه  توانســتند  یکســال  از  بیــش 
ســازماندهی  حتــا  کننــد  دفــع  را  حکومتی هــا 
جملــه  از  بخشــیدند.  اســتحکام  را  کارگــری 
کارگــران تشــکیل دهنــدگان حــزب رنجبــران در 
همیــن دوره اســت کــه توانســتند یــک تشــکیات 
سراســری از واحدهــای کارگــری خوزســتان، فــارس، 
تهــران، گیــان و مازنــدران و..... بوجــود آورنــد و 
اولیــن کنگــره مؤسســان آنــرا هــم برپــا کننــد. دیگــر 
ــه  ــن زمین گرایش هــای چــپ هــم همین طــور در ای
برجســته  داشــتند.  چشــمگیری  موفقیت هــای 
کــردن ایــن نکتــه در ســالگرد حــزب رنجبــران ایــران 
ضمــن نقــد خــود بدیــن دلیــل اســت کــه جنبــش 
ــه شــرایط را بــرای  ــر میــرود ک ــم اخی تــوده ای عظی
کــه  هــم  موقتــاً  دیگــر  بــار  کارگــری  ســازماندهی 

ــد. باشــد فراهــم کن
برماســت کــه بــه وظیفــه مبــرم کنونــی جنبــش 
کارگــری ایــران ســازماندهی یــک حــزب کمونیســت 

متحــد و سراســری پاســخ دهیــم. حــال کــه بخاطــر 
چنیــن  متفــاوت  ونظــرات  اختافــات  وجــود 
کاری میســر نیســت یــک گام عملــی محــدودی 
دیگــر  و  کارگــری  جنبــش  در  کار  برداریــم:  را 
جنبش هــای تــوده ای را همســو و همــراه کنیــم. از 
رقابت هــای گروهــی دوری گزینیــم. امــروز چــپ 
و کمونیســت بــر اثــر پراکندگــی صدایــی ضعیــف 
وضــع  ایــن  از  بــورژوازی  گرایش هــای  و  اســت 
بهتریــن ســودها را مــی برنــد. از تجربــه ناموفــق 
دوران انقــاب ۵۷ بایــد درس گرفــت. مــا بــا تمــام 
نیــرو از حرکت هــای وحــدت طلبانــه در ظرفیــت 
مــی  پشــتیبانی  چــپ  وجمعــی  گروهــی  فــردی، 
کنیــم. یــک هــدف ویــک برنامــه عملی را پیشــنهاد 
کارگــر،  طبقــه  ســازماندهی  تقویــت  کنیــم:  مــی 
طبــق شــرایط مشــخص واحــد کارگــری و کمــک بــه 
وحــدت عمــل طبقــه در مبــارزه بــا دشــمن اصلــی 

طبقاتــی ســرمایه داری و قــدرت سیاســی آن.

حزب رنجبران ایران 

نامه رسول بداقی از زندان اوین

ما را سری است با تو که گر خلق روزگار
دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم

ده ها سال است که استبداد و خودکامگی خود 
را زیر نام های گوناگون پنهان کرده و مقدس ترین 
از منافع مادی و معنوی یک  داشته های مردم، 
آنان  آبروی  و  مال  و  جان  تا  گرفته  کهن  ملت 
و  آب  و  نفت  می کند.  ویران  نوبت  به  نوبت  را 
زیست،  معادن، محیط  و  و جنگل  و خاک  گاز 
را  و حیثیت مردم  باورها و حتی شرف  اعتماد، 
طور  به  اینک  و  کرده  ویران  خاکریز  به  خاکریز 
به  و  همایش ها  رسانه ها،  روزنامه ها،  در  عریان 
هر شکل ممکن، سرزمین و مردم ایران را تهدید 
همگان  به  آشکارا  و  می کند  سوریه ای شدن  به 

می فهماند یا ما یا هیچ کس.
خودکامگان  جلوی  که  چیزی  تنها  گمان  بی 
خونریز را گرفته تا بار دیگر میلیون ها انسان را 
آشفته  خواب های  و  توهمات  و  هوس ها  قربانی 

نکنند، ناتوانی آنهاست.
همکاران و هموطنان ارجمند:

اینجانب و همکارانم ۱۲۰ روز در چنان وضعیتی 
در بند ۲۰۹ و ۲۴۰ در زندان اوین به سر بردیم 
تشخیص  هم  از  سختی  به  را  روز  و  شب  که 
نگهبان  یک  از  ساعت  پرسیدن  می دادیم. 
توهین استخوان سوزی را در پی داشت. دیدن 
از یک همنوع، شنیدن صدای یک  یک لبخند 
انسان، حتی یک پرنده برای ما رویایی شده بود.

چه  ما  کناری  سلول  در  نمی دانستیم   ۱۲۰روز 
کسی به بند کشیده شده. گاه گریه های التماس 
زخم  قلب  به  بیگناه  نوجوانی  یا  مردی  آمیز 
خورده ی ما نمک می پاشید.۱۲۰ روز جوی آمیخته 
به ترس از تحقیر و تهدید، لحظه لحظه های ما 
دوربین های  ساعته   ۲۴ حضور  بود.  کرده  پر  را 
و  رفتار  بر  نظارت  روشن،  مداربسته، المپ های 
کردار ما از دریچه ی چشمی درب فوالدین سلول 
۵ متری، هستی را برای ما تبدیل به تابوتی کرده 
بود که جای جنبیدن را از ما گرفته بود. جسم 
ما در یک سلول کوچک و روح و روان ما در یک 
تابوت اسیر ناجوانمردان وحشی صفت بود. در 
لبهای مان  می توانستیم  تنها  روحی  تابوت  این 
را  توهمات خود  و  تخیات  گاه  بدهیم.  تکان  را 
جاری  لب های مان  به  خود  مغز  سلول های  از 

می کردیم.
تمام آزادی ما این بود که در تخیات، توهمات، 
ترس ها و تهدیدها حرکت کنیم. تهدید همکاران، 
و خویشاوندان  فرزند  و  زن  و  دوستان  خانواده، 
کابوسی بود که خواب را از جسم و روح ما ربوده 

بود.
گاه صدای یک عربده کش به نام بازجو یا مراقبی 
و زندانبانی عقده ای، گاه صدای نرم اما بُرنده ی 
یک مامور، همراه با تهدید زن و فرزند، مرگ را در 
پیش چشم ما زیباتر از شیرین ترین لحظه های 
هستی،  آنان  وجدانی  بی  می ساخت.  جلوه گر 
کابوسی  چشم  پیش  در  را  انسانیت  و  زندگی 
و  طلبی  و جاه  فریب  و  دروغ  می نمود.  مزخرف 
بازجوها و برخی  نیرنگ و شیطان صفتی  و  ریا 
شیطان  برابر  در  تعظیم  به  را  آدمی  زندانبان ها 
وا می داشت. گاه تهدید به مرگ در سلول های 
آخرین  افسوس  بی همدم،  و  انفرادی، خاموش 
وصیت نامه را برای خانواده در ذهن و جان ما به 

خاک می سپرد.
شانه های  بر  که  پناه  بی  پرنده ای  مانند  گاه 
محبت های  و  عواطف  بنشیند،  شکارچی اش 
انسانی خود را به پای دل ماموران گرگ صفت و 
خونخوار می ریختیم. آری خوانندگان شریف، از 

کدامین درد باید نالید؟
 ۱۲۰روز زیر بمباران توهین، تحقیر، تهمت، دروغ، 
تهدید،  و  ارعاب  پرونده سازی، فحاشی،  و  اتهام 
تبدیل  را  ما  روان  و  روح  خبری،  بی  و  تنهایی 
مزدوران  ذهن  مانده های  پس  از  زباله دانی  به 
قی  را  شرف  صفت  گرگ  که  بود  کرده  بیماری 
کرده بودند. در عین حال آنچه می گفتند برای ما 
فقط یک شوخی یا تهدید برای عقب نشینی از 
خواسته های به حق فرهنگیان و جامعه و دانش 
 ۱۲۰ این  در  اینکه  از  غافل  نبود،  بیش  آموزان 
روز آنان دنبال سناریوسازی بوده و برای بدبین 
فریبی  هیچ  از  و  دروغی  هیچ  از  تفرقه  و  کردن 
کوتاهی نکرده بودند. تصاویر گوناگون و بی ربط 
به هم بافته بودند، اتهامات سراسر دروغ بسته 
تبلیغات  لوله تفنگ  آنان  اینکه  از  بودند. غافل 
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را به سمت خود گرفته اند زیرا ذهن  فریبکارانه 
مردم جامعه از این دروغ پردازی ها اشباع شده 
پول  گرفتن  دروغین  اتهام  میان  این  در  است. 
و  خیابانی  معترضین  خریدن  برای  بیگانگان  از 
بود  توهینی  شرم آورترین  جنگی،  ساح  خرید 
که آنان در صدا و سیمای اشغال شده، در حق 
در  داشتند.  روا  معترض  مردم  و  معلمان  ما، 
ایرانی،  که  می کنم  افتخار  این  بر  همواره  پایان 
معلم، پاکدل و پاکدست هستیم و باالتر اینکه 
هموطنان و همکاران و همراهانی دارم که دروغ 
و فریب را از راستی و درستی به روشنی آفتاب 

دلشان تمیز می دهند.

رسول بداقی_بند ۴ زندان اوین
دی ۱۴۰۱

سفر رئیس مجهور چین و تبعات آنسفر رئیس مجهور چین و تبعات آن

سفر رئیس جمهور چین فرصتی برای نیروهای 
پرو غربی بود تا بیشترین حمله را به حکومت 
از  جدا  اما  دهند.  انجام  چین  و  روسیه  های 
و  چین  دفاع  بعلت  که  داری  سمت  حمات 
جمهوری  مذهبی  مرتجع  حکومت  از  روسیه 
اسامی در عرصه بین المللی انجام گرفته و می 
گیرد، بایستی نگاهی دقیق به پی آمدهای سفر 
رئیس جمهور چین انداخت که مشابه این نوع 
سفرها را به کرات انجام داده است. اما این بار 
به منطقه ای سفر کرده است که بیش از همه 
جای دنیا دشمنان منطقه ای ایران حضور دارند.
با رشد  اقتصاد چین  که  از ۴ دهه است  بیش 
و  مهم  اقتصاد  یک  به  وقفه  بی  اقتصادی 
تاثیر گذار در سطح جهانی تبدیل شده است. 
اقتصادی بشدت مبتکر، ارزان در تولید صنعتی 
که چین را به دومین قدرت اقتصادی و نظامی 
جهان پس از آمریکا تبدیل کرده است. و نفوذ 
اقتصادیش را به اقصا نقاط دنیا گسترش داده 
است. در عین حال چین بخاطر ایجاد و حفظ 
رشدش چند نکته را همچنان حفظ کرده است. 
دولتی،  متمرکز  چندساله  های  ریزی  برنامه 
تعادل بازار و حفظ و ثبات ارزش پولی آن، حفظ 
و  دولتی  قدرت  در حیطه  اقتصاد   ٪۵۰ از  بیش 
دروپیکر،  بی  سازی  خصوصی  به  ندادن  اجازه 
تکنولوژی  به  نظامی، دسترسی  بردن قدرت  باال 
بین المللی،  سطح  در  مدرن  فوق  و  مدرن  های 

تکنولوژی اطاعات و انفورماتیک.
قدرت  یک  مثابه  به  چین  جدید  وضعیت 
چشم  آن،  مداوم  رشد  و  نظامی  و  صنعتی 
اندازی را به اقتصاد و قدرت سیاسی چین داده 
است که خود را در برابر دیگر قدرت های رقیب 
با  اروپا و آمریکا می بیند. چین  مانند اتحادیه 

اعام سیاست توازن و سیاست برد برد با همه 
خود  کردن  جدا  برای  تاش  و  جهان  کشورهای 
قطبی  و جهان چند  رقابت های جنگ سرد  از 
براحتی توانسته است که با اکثر کشورها با نظام 
کان  قراردادهای  جهان  سیاسی  متفاوت  های 
امر  این  به  ابریشم  راه  و جاده  ببندد  اقتصادی 
کمک شایانی کرده است. دولت های کشورهای 
تحت سلطه و یا پیرامونی بخاطر سیاست عدم 
مداخله چین در امور داخلی آنها بیش از پیش 
متقاباً  دارند.  چین  اقتصاد  با  رابطه  به  تمایل 
در  بیشتری  متحدین  و  بازارها  دنبال  به  چین 
گیری  کناره  حال  عین  در  است.  جهان  سطح 
از درگیری های بین المللی و دوری گریزی  چین 
نقش  چین  دیپلماسی  میان  این  در  جنگ  از 
خود را در خدمت سیاست های فوق به خوبی 
ایفاء کرده است. قراردادهای کان اقتصادی خود 
روابط  در  تاثیرات مشخصی  اجرائیش  روند  در 
با  روابط  جمله  از  گذاشت  خواهد  المللی  بین 
همسایگان و دیگر قدرت های جهانی. چین در 
قراردادهای  به  تکیه  با  توانست  خواهد  آینده 
های  جنگ  یا  و  سازی  آرام  روندهای  هنگفت 
منطقه ای را جلو ببرد؛ کاری که غرب در گذشته 

بصورت دائمی انجام داده است.
به  دست  است  مدتی  چین  حال  عین  در 
سطح  در  اقتصادی  سیاسی  مهم  ساختارهای 
جهانی زده است که رقبای غربی و آمریکایی را 
به یک چالش جدی با چین کشیده است. از آن 
جمله است بانک توسعه آسیا، سازمان همکاری 
و  چین  که  بریکس،  اقتصادی  گروه  شانگهای، 
متحدینش را به یک بلوک پرقدرت اقتصادی در 

سطح جهانی تبدیل کرده است. 
توضیحات باال از این نظر اهمیت دارد که وقتی 
چین  جمهور  رئیس  پینگ  چین  شی  سفر  به 
متعدد  های  نشست  و  سعودی  عربستان  به 
و  عرب  اتحادیه  و  عربی  کشورهای  رهبران  با 
اطاعیه های مطبوعاتی که مسائل خاورمیانه و 
ایران در آن مطرح شده بود، اشاره می  ازجمله 
کنیم به سیاست های کان و کلی چین که در 
کنگره بیستم حزب کمونیست چین مورد تائید 
پیدا  روشنی  درک  است؛  گرفته  قرار  مصوبه  یا 

کنیم.
اطاعیه ها و همچنین رسانه های رسمی حزب 
رسیدن  اقتصادی،  توسعه  به  چین  کمونیست 
به جامعه مدرن سوسیالیستی، ادامه باز کردن 
درهای اقتصادی بسوی بازار آزاد و.... را حکایت 
دارد. نگاهی کوتاه به برخی داده های اقتصادی 
جین  شی  سفر  اهداف  از  تا  بیندازیم  چین  از 

پینگ بیشتر مطلع شویم.
چینی ها بیش از ۸۰ درصد از فرآوری ۱۷ عنصر 
شیمیایی کمیاب در جهان را در انحصار دارند. 
دولت چین بیشترین کارگر متشکل را در اقتصاد 
خود بکار گرفته است بدین مفهوم چین بیش از 

هر کشور دنیا از نیروهای مولده بهره می گیرد. 
در رابطه با نفت جدول زیر را ببینید

که  احتیاجاتی  از  تا  آوردیم  نمونه  دو  فقط  ما 
مواد  به  نسبت  چین  دائمی  رشد  با  اقتصاد 
خام و کاالهای پیش ساخته دارد اطاع اولیه ای 

داشته باشیم.
دهه هاست که چین با باز کردن درهای اقتصادی 
به طرف سرمایه داری البته به شکل محدود با 
رشد اقتصادی باالی ۷٪ بصورت طوالنی به یکی 
تبدیل  آمریکا  از  بعد  جهان  های  قدرت  ابر  از 
شده است و همه اقتصاددانان و رهبران سیاسی 
آمریکا  تا سال ۲۰۳۰ چین  که  جهان معتقدند 
بین  در  امروزه  و  گذاشت  خواهد  سر  پشت  را 
و  ها  روند  از  تحلیل  جهان  مختلف  نیروهای 
تصمیم گیری های چین در عرصه های سیاسی 
حزب  توسط  عمدتا  که  اقتصادی  و  نظامی 
اتخاذ می شود، همیشه مهم  کمونیست چین 
پائین رفتن رشد اقتصادی  باال و  با  بوده است. 
زیادی  تاثیرات  آن  از  جهانی  اقتصاد  چین،  در 
یا شتاب  و  کند  را  آنها  اقتصادی  رشد  و  گرفته 
سال  آمار  چین  اقتصادی  رشد  با  بخشد.  می 
چین  نفت  واردات  با  رابطه  در  بشدت   ۲۰۱۷
ایلنا  سایت  آمار  اساس  بر  است.  کرده  تغییر 
چین روزانه در نوامبر ۲۰۲۲ روزانه ۱۰/۲ میلیون 
در   ۱۸ تقریبا  که  است.  کرده  وارد  نفت  بشکه 
از همین آمارها  صد کل نفت جهان می شود. 
می توان به این مسئله پی برد که احتیاج چین 
به نفت ، نه کاهش بلکه افزایش هم یافته است 
و چین برای حفظ رشد کنونی بایستی به دنبال 
تولید کنندگان و بازار کاالهای خود از کشاورزی و 
صنعت تا اسلحه باشد. برخی از تولید کنندگان 
نفت مانند روسیه، ایران و ونزوئا مشتری ثابت 
و فعا دائم خود یعنی چین را دارند و چین از 
این لحاظ با دست باز در عرصه بین المللی بازی 
اما این کشورها قادر به جذب تمامی  می کند. 
فعالیت  کاالهای چین نیستند و چین در عین 
کنندگان  تولید  دنبال  به  جدید  بازارهای  برای 

جدید هم هست. 
حزب  بیستم  کنگره  از  پیش  و  قبل  سال 
به  سفری  پینگ  جین  شی  چین  کمونیست 
آفریقا داشت و در آنجا هم قراردادهای هنگفت 

اقتصادی با کشورهای آفریقایی امضاء شد.
سفر شی جین پینگ به خاورمیانه و شرکت در 
دنبال  عین  در  عربی  کشورهای  سران  نشست 
قدرتمند  رقبای  جدید،  بازارهای  و  نفت  کردن 
تسلط  خاورمیانه  بازار  و  نفت  بر  قبا  که  خود 
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مهمترین  بگیرد.  نظر  در  باید  را  داشتند  کامل 
آنها آمریکاست که قبا بیشترین نفت خود را 
از عربستان تامین و عربستان بزرگترین مشتری 

کاالهای آمریکایی آنهم فقط با دالر بود.
سیاستی که چین در عرصه اقتصاد بین المللی 
یوان  تبدیل  است،  آن  پیشبرد  حال  در  ارزی  و 
چین به یک ارز قدرتمند جهانی و کنار زدن دالر 
توافقی که  این زمینه است. به همین دلیل  در 
انجام  یوان  با  با خاورمیانه  بر سر معامله چین 
گرفته ، شکست دیگری برای دالر در بازار جهانی 
شکلگیری  که  آنست  دهنده  نشان  این  است. 
قطب های اقتصادی و سیاسی رقیب این امکان 
را به کشورهای تحت سلطه و جهان سومی داده 
است که در زمنیه های سیاسی و در چهارچوب 
نظام سرمایه داری بر سر منافع خود استقال 
سیاسی کاما نسبی نشان دهند. همزمان چین 
قراردادهای دیگر اقتصادی را با متحدین نزدیک 
امضاء  رساند.  امضاء  به  خاورمیانه  در  غرب 
قراردادهای فوق که بخش های انرژی و نظامی و 
تکنولوژی و خدمات را در بر می گیرد، در طوالنی 
در  چین  به  تری  سنگین  وزن  و  نقش  مدت 
خاورمیانه می دهد. و چین نه تنها رقبای بزرگ 
به  خود  بلکه  زند  می  عقب  را  خود  بین المللی 

انحا کنونی جایگزین آنها خواهد شد.
امور  در  مداخله  عدم  چین  سیاست  بحال  تا 
کشورهای کوچک توسط قدرت های بزرگ و نیز 
عدم موضوع گیری در اختافات بین کشورهای 
کوچک جهان با هم دیگر بود. سیاست رئیس 
جمهور چین نشان می دهد که در این سفر و با 
انتشار اطاعیه و بیانیه های او با دیگر کشورهای 
عربی، این سیاست به کنار گذاشته شده است 
و چین خود را در اختافات کشورهای خاورمیانه 
دخالت داده و با موضع گیری به نفع کشورهای 
عربی عما نقش یک سلطه جویی منطقه ای را 
بازی می کند. در عین حال چین در رای گیری 
بر سر موضوع ایران و جنبش اخیر به دفاع از 
سرکوبگران و دولت علیه معترضین رای داد و از 
حق دولت ایران در نوع سرکوب معترضین دفاع 
امورخارجه  وزارت  معاون  حال  عین  در  نمود. 
چنین می گوید که سفرش به خاورمیانه نشان از 
تاش برای نزدیکی کشورهای همسایه با گفتگو 

و دوری از خشونت است.
رفتارهای چین در آینده بیشتر این نکته را روشن 
خواهد کرد که کدام سیاست عما جلو خواهد 
رفت، شرکت در اختافات با ظاهری بیطرفانه و 
بویژه  و  این سیاست بطور کلی  یا اعام اشتباه 
در امور منطقه خاورمیانه و بازگشت به سیاست 
بیطرفانه ای که آنها را قادر ساخته است که نقش 
بزرگی در سیاست و اقتصاد کنونی جهان بازی 
کنند. من در این نوشته روندی را که اتفاق افتاده 
است و منافعی که چین از این سیاست می برد را 
مورد بررسی قرار دادم، اما موضوع اساسا بر سر 
آن است که دخالت چین و موضوع گیری هایش 

کشورهای  در  کارگر  طبقه  نفع  به  عربستان  در 
مختلف خاورمیانه است و یا با تشدید اختاف 
) که چین آنرا رد می کند( عما همراه با دیگر 
ماهی  بدنبال  جهان  امپریالیستی  های  بلوک 
این  آیا  است.  خاورمیانه  آلود  گل  آب  از  گیری 
که  است  دون  تسه  مائو  سیاست  همان  ادامه 
می گفت چین یک کشور جهان سومی و مدافع 
خلق های ستمدیده جهان است و یا تغییر ۱۸۰ 
درجه ای آن و انکار دشمنی این کشورها با طبقه 
اکثر  است.  شان  خودی  زحمتکشان  و  کارگر 
دولت های کشورهای خاورمیانه نشان داده اند 
به  امپریالیست ها  به  تکیه  با  آنها همیشه  که 
قدرت رسیده اند و شمشیرشان علیه کمونیست 
ها و کارگران همیشه از غاف بیرون بوده است. 
تواند  می  اینکه  عین  در  قطبی  چند  جهان 
و  سلطه  تحت  کشورهای  برای  تنفسی  فرصت 
عین  در  باشد  سیاسی  لحاظ  به  سومی  جهان 
دولت  نوع  این  که  است  فرصتی  همزمان  حال 
ها نیروهای سرکوب خود را تقویت کرده و از خا 
های موجود، سرکوب کمونیست ها و کارگران را 

تشدید کنند.

مهران پیامی

پیشینه و ریشه های جنبش های توده ای  پیشینه و ریشه های جنبش های توده ای  
رو به سوسیالیسم در تاریخ جهانرو به سوسیالیسم در تاریخ جهان

در نیمه دوم قرن نوزدهم و دهه های اول و دوم 
مرحله  گسترش  و  سرآغاز  )دوره  بیستم  قرن 
سرمایه داری انحصاری( تاریخ جهان شاهد فراز 
فراگیری  جنبش های  و  ها  قیام  خروشان  امواج 
علیه  امپریالیستی  مسلط  مرکز  کشورهای  در 
سرمایه داری و برله استقرار سوسیالیسم گشت 
که از انقاب کمون پاریس در سال ۱۸۷۱ شروع 
گشته و با  انقاب اکتبر روسیه در سال ۱۹۱۷، 
بررسی  و  توجه  شایان  ولی  رسید.  خود  اوج  به 
چپ  فوروم  کنفرانس   " جریان  در  که  است 
از  توجهی  قابل  تعداد   " نیویورک  در   ۲۰۱۴
در  که  بودند  آن  بر  رادیکال  و  فعال  سخنرانان 
و جوش های  با جنب  تاریخی همزمان  دوره  آن 
اجتماعی و سیاسی علیه سرمایه داری و به نفع 
سوسیالیسم بشریت شاهد فراز امواج خروشان 
پیرامونی  دربند  کشورهای  در  رهائی  و  بیداری 
نظام  ضد  فعالین  و  مورخین  بعدها  که  گشت 
انقابات در ”مناطق طوفانی“  را به عنوان   آنها 

مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادند.
و   )۱۸۵۱-۱۸۶۴( تایپینگ  قیام  بررسی  واقع  در 
وقوع  و   )١٩٠٥-١٩١١( ایران  مشروطیت  جنبش 
سال  در  پاریس  کمون  انقاب  و  تاریخی  قیام 
مشروطیت  و  تایپینگ  واقعه  دو  بین  در   ۱۸۷۱
نشان می دهد که آن دوره تاریخی )نیمه دوم قرن 
بیستم( سرآغاز  قرن  اولین دهه های  و  نوزدهم 

و  ایجاد سوسیالیسم  به سوی  انسان  و حرکت 
تاریخ  از  نوینی  فاز  به  زحمتکش  بشریت  ورود 
از  بررسی مدارک موجود  با  بود.  معاصر جهان 
ساز  تاریخ  اهمیت  گرفتن  نظر  در  با  و  دوره  آن 
توان  می  خود  نوبه  به  انقابات  این   تک  تک 
اذعان کرد که آنها علیرغم شکست شان نه تنها 
حرکت  تاریخی  پیشینه  و  ارثیه  و  نامه  شجره 
بنا  را  بهتر"  "جهانی  استقرار  مسیر  در  انسان 
که  زا  توهم  اقتصاد  یک  عمر  به  بلکه  ساختند 
نظام سرمایه داری )حتی در مرحله امپریالیستی 
پایان  است،  "پیشرو"  اجتماعی  نظم  یک  اش( 
دادند. به عبارت دیگر شجره نامه و ارثیه تاریخی 
و  دموکراتیک  جنبش های  و  اندیشه ها  دودمان 
نطفه های  که  دهند  می  نشان  خواهی  عدالت 
استقرار  جهت  در  انسان  آرزوهای  و  خواست 
جهانی بهتر هم در بخش مرکز مسلط نظام و 
قرن  دوم  نیمه  در  نظام  پیرامونی  در بخش  هم 
نوزدهم شکل گرفته و در دوره های مختلف قرن 
بیستم رشد یافته و امروز در قرن بیست و یکم 
به یک ضرورت در زندگی انسان، تبدیل گشته 

است.
ریشه ها  بررسی  به  نوشتار  این  اول  بخش  در 
به  حرکت  جنبش های  و  اندیشه ها  دودمان  و 
سوی سوسیالیسم در بخش مرکز نظام جهانی 
ویژگی های  پایانی  و  دوم  در بخش  پردازیم.  می 
بهتر  دودمان حرکت در جهت استقرار جهانی 
با چشم اندازهای سوسیالیستی، کشورهای در 
قرار  بررسی  مورد  را  جهانی  نظام  پیرامونی  بند 

می دهیم.
سوی  به  توده ای  های  جنبش  عروج  پیشینه 

سوسیالیسم در کشورهای امپریالیستی
اندیشه های  فراز  تاریخی  ارثیه  و  پیشینه 
در  آنها  از  برآمده  جنبش های  و  سوسیالیستی 
بخش مرکز نظام جهانی سرمایه به کشور فرانسه 
و شیوع  تولد  نوزدهم می رسد.  قرن  اواسط  در 
لغو سرمایه  بر  نیاز  اساس  بر  نوین  آگاهی  یک 
داری و جابجائی آن با یک نظم سوسیالیستی 
و   ۱۸۴۸ انقاب  به   منجر  باخره  کشور  آن  در 
 ،۱۸۷۱ در سال  پاریس  برقراری کمون  به  سپس 
گشت. آغازگران و بازیگران این آگاهی نوین که 
انقاب فرانسه ۱۷۸۹  ژاکوبین های درون   خاف 
بوده و بعدها نیز منبع الهام بخشی برای رشد " 
سندیکالیسم  انقابی " در درون کمون پاریس 
گشتند، اما برخی به غلط و به طور رفرمیستی 
برآن بودند که با برپائی " تعاونی های تولیدی " 
های  چهارچوب  توانست  خواهند  گردان  خود 
سازی  پروسه اجتماعی  برای  نهادی  و  قانونی 
آباد  و  آزاد  برپائی جامعه  را در جهت  مالکیت 
سوسیالیستی، مهیا سازند. این چشم انداز که 
" معروف گشت  فرانسوی  نام" سوسیالیسم  به 
ایده  بیش  و  کم  ویژگی های  داشتن  خاطر  به 
آلیستی به طور روشن از سوسیالیسمی که در 
کاماً  داد،  می  ترویج  و  مطرح  مارکس  دوره  آن 
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سرنگونی نظام والیت فقیه حامی سرمایه در گرو رشد جنبش های توده ای است

فرانسوی  مروجین سوسیالیسم  داشت.  تفاوت 
فلسفه  اخاقی  ارزش های  از  را  خود  تئوری های 
روشنگری مثل عدالت، شهروندی، برابری، آزادی 
کردن  رادیکالیزه  از  بعد  همبستگی  )البته  و 
و  رهروان  علت  بدین  بودند.  برده  ارث  به  آنها( 
عمدتا  فرانسوی  سوسیالیسم  اصلی  مبلغین 
چگونگی  از  علمی  تحلیل  یک  که  نبودند  قادر 
روند انباشت سرمایه و تولید و باز تولید آن در 
جامعه سرمایه داری ارائه دهند: تحلیل علمی که 
مارکس را قادر ساخت با ارائه آن یک شناخت 
قابل فهم از پروسه انباشت و پی آمدهای پر از 
بودن خواست  و عقانی  از یک سو  آن  فاکت 
برای دگرگونی و نیاز بشریت برای برقراری جهانی 
مهیا  دیگر،  سوی  از  را  )سوسیالیسم(  بهتر 
سازد. بر این اساس مارکسیست های درون سه 
انترناسیونال به نوبه خود مؤلفه ها و پراتیک ” 
سوسیالیسم فرانسوی" )بانکیسیم را به خاطر 
استراتژی  جای  به  کودتا  و  توطئه  استراتژی 
مبارزات کارگری، آنارشیسم پرودونی را به خاطر 
رد هر گونه مالکیت و سندیکالیسم  انقابی را 
ترویج اصل  ”نخبه گرائی" در تشکل  به خاطر 
های کارگری و توده ای( مورد نقادی های قاطعانه 

و جدی قرار دادند.
و  سوسیالیستی  آگاهی های  گسترش  البته 
از آنها در نیمه دوم  مبارزات اجتماعی منبعث 
فرانسه  کشور  به  محدود  فقط  نوزدهم  قرن 
نشان  نوزدهم  قرن  تاریخ  بررسی  بلکه  نگشته 
می دهد که تقریبا هم زمان با بسط و گسترش 
مبارزه برای برقراری سوسیالیسم در فرانسه، در 
گوناگون  های  جنبش  نیز  اروپا  کشورهای  دیگر 
به  سوسیالیسم  سوی  به  جامعه  حرکت  برای 
ویژه در انگلستان )عمدتا سوسیالیسم تخیلی( 
"چشمه های"  این  واقع  در  پیوستند.  وقوع  به 
زا  توهم  که  آنهائی  چه  سوسیالیستی  متعدد 
قرن  دوم  نیمه  در  بودند  موثر  که  آنهائی  و چه 
نوزدهم با ادغام خود و با شرکت فعال مارکس 
ازجمله  کارگری  اول"  توانستند ”انترناسیونال 
کنند.  ایجاد  را  کارگری  اتحادیه های  از  مرکب 
"چشمه های  ادغام  و  اتحاد  این  با  ارتباط  در 
”متنوع سوسیالیستی در شرایط اولیه و مبارزه 
منشور  نهایتا  انقابی،  منشوری   تهیه  برای 
توسط  که  انترناسیونال  اول  نشست  نهائی 
اصلی  وظیفه  کرد:  اعام  گشت،  تهیه  مارکس 
جنبش  ساختن  متحد  کارگری  انترناسیونال 
یک  اعمال  با  کارگران  خودی  به  خود  های 
سیستم دکترینی مشخص است. براساس این 
انترناسیونال اول است که  خط مشی در درون 
مقدمتا ما شاهد شرکت افراد شاخص، احزاب، 
به  متعلق  های  انجمن  و  ها  کانون  ها،  سازمان 
باکونین  و  آنارشیستی  )پرودون  سوسیالیسم 
و...(  فوریه  )سیمون  تخیلی  سوسیالیسم  و...(، 
در کنار سوسیالیسم مارکسیستی هستیم. البته 
کارزار  یک  مارکس  اول  انترناسیونال  درون  در 

جدی سیاسی و ایدئولوژیکی را علیه دکترین ها 
یا  و  رفرمیسم  آنارشیسم،  چون  جریاناتی  و 
زا  توهم  و  علمی  غیر  که  تخیلی  سوسیالیسم 
بودند، به پیش برد ولی او به امر وحدت در مبارزه 
به نفع کارگران تاکید ورزید. بدین جهت به نظر 
این نگارنده دوره انترناسیونال اول ۱۸۷۶ - ۱۸۶۴ 
فازی در تاریخ بود که در آن پیدایش و گسترش 
بُعد  و  خصلت  بار  اولین  برای  کارگری  جنبش 
بین المللی )البته نه هنوز جهانی( به خود گرفت. 
در این دوره دوازده ساله نه تنها اصول رهنمودی 
قابل  قدر  به  و  گشته  طرح  کارگری  جنبش 
ارائه  با  بلکه  تبلیغ شد  ماحظه ای بین کارگران 
هدف روشن و مشخص مبارزه طبقاتی و تصویر 
انترناسیونال  سوسیالیسم،  استقرار  دورنمای 
اول قادر گشت که بین میلیون ها نفر کارگر در 
اکثر کشورهای اروپای غربی احساس همبستگی 
بین المللی طبقاتی بین آنها با دیگر زحمتکشان 

بوجود آورد.
نوزدهم  به رشد در ربع آخر قرن  رو  اوضاع  اما 
)۱۹۰۰ -۱۸۸۰( به ویژه بعد از درگذشت مارکس 
در ۱۸۸۳ )و در حالی که انگلس هنوز زنده بود( 
بوجود  تکامل سرمایه داری  در  تحولی  و  تحویل 
حرکت  از  جلوگیری  در  بزرگی  نقش  که  آورد 
)کشورهای  اروپا  زحمتکشان  دیگر  و  کارگران 
سوسیالیسم،  ایجاد  سوی  به  مرکز(  مسلط 
ایفاء کرد. این تحویل و تحول پایان عمر مرحله 
سرمایه داری رقابتی لیبرال و آغاز و رشد مرحله 
سرمایه داری انحصاری امپریالیستی و به وجود 
اسارت  زنجیر  در  ضعیف  حلقه های  آمدن 
امپریالیستی برجهان بود. با اینکه در آغاز این 
مارکسیست ها  دیگر  و  انگلس  همت  به  دوره 
یافت  تاسیس  انترناسیونال دوم در سال ١٨٨٩ 
آن  و پی آمدهای  امپریالیسم  پدیده  ولی ظهور 
در تضعیف و نابودی آن در نیمه اول دهه ۱۹۱۰ 

نقش مهمی بازی کردند.
اول  انترناسیونال  برخاف  دوم  انترناسیونال 
این  در  اتحادیه هائی  و  سازمان ها  احزاب،  از 
دوره  ۱۹۱۴- ۱۸۸۰ تشکیل یافته بود که رهبری 
بزرگترین جنبش های کارگری توده ای را در سطح 
کشوری و ملی در اروپای غربی )کشورهای مسلط 
مرکز( به عهده داشتند. ولی علیرغم این موهبت، 
اکثر رهبران سرشناس انترناسیونال دوم به خاطر 
)اروپا  سنتریستی  یورو  اندازهای  چشم  داشتن 
نگشتند  قادر  وقت  هیچ  بینی(  مرکز  و  محوری 
متوجه این امر بزرگ تاریخی گردند که صاحبان 
قدرت در تک تک کشورهای مسلط مرکز اروپا با 
توسل به جنگ های امپریالیستی در بحبوحه ی 
عروج سرمایه داری انحصاری نه تنها نظام جهانی 
سرمایه را از اولین بحران ساختاری سرمایه داری 
سال های ۱۹۱۴ -۱۸۷۳ با موفقیت عبور داد بلکه 
با تزریق ویروسی که چندی بعد توسط لنین به 
نام " اریستوکراسی کارگری " برما گشت، به طور 
موثری از پیشروی طبیعی جنبش های کارگری به 

امپریالیستی  کشورهای  در  سوسیالیسم  سوی 
مرکز، جلوگیری کرد.

 ۱۹۱۴ سال  در  اول  جهانی  جنگ   اشتعال 
که  امپریالیست  ضد  سوسیالیست های  برای 
معدود  دوم  انترناسیونال  درون  در  تعدادشان 
اتحادیه های  و  احزاب  اکثر  گشتن  اخته  بودند، 
کاتوتسکی،  ساخت. ارتداد  برماتر  را  کارگری 
و  شیوع  با  همراه  و...  برنشتاین  رویزیونیسم 
نفوذ اریستو کراسی کارگری ثابت کردند که آن 
احزاب و اتحادیه های کارگری دیگر به هیچ وجه 
ناجیان جنبش های پیش به سوی سوسیالیسم، 
در اروپا نیستند. ولی علیرغم این دانش و فهم 
بازهم بودند سازمان ها و افراد شاخص در درون 
انترناسیونال دوم که علت العلل ناکامی جنبش 
دیگر  و  لنین  را )برخاف  به سوی سوسیالیسم 
در  تنها  امپریالیست(  ضد  های  مارکسیست 
محدوده های " ارتداد ” و "رویزیونیسم " و دیگر 
این  خود  صورتیکه  در  دانستند.  می  انحرافات 
که  بود  اساسی  علت  یک  از  منبعث  انحرافات 
به عنوان یک فاکت عینی در تاریخ سرمایه داری 
به وقوع پیوسته بود و آن عروج و شیوع پدیده 
امپریالیسم و یک اعتقاد و گفتمان قوی همراه 
توانگری و شکوفائی  و  اینکه تمول  بر  آن مبنی 
"دنیای متمدن" )کشورهای مسلط امپریالیستی 
مرکز( از تاراج و غارت بخش  ”غیر متمدن دنیا " 

)بخش پیرامونی دربند(، می تواند میسر گردد.
عبور  در  سرمایه  نظام  پیروزی  و  کامروائی  ولی 
یک  از  خود  ساختاری  بحران  از  آمیز  موفقیت 
استقرار  به  کارگری رو  جنبش های  افول  و  سو 
سوی  از  امپریالیستی  اروپای  در  سوسیالیسم 
دیگر به هیچ وجه ”پایان تاریخ “ )پایان مبارزات 
نقاط  در  طبقاتی(  و  امپریالیستی  ضد  ملی 
دیگر جهان نبود. تاریخ نشان داد که با احیای 
مبارزات توده ای علیه ویرانی، نا امنی، بیکاری و 
اوضاع فاکت بار منبعث از جنگ جهانی اول و 
حاکمیت استعماری خشن کشورهای پیشرفته 
سرمایه داری در مناطق عقب مانده جهان، امکان 
احیای جنبش های پیش به سوی سوسیالیسم 
اکناف  در  بلکه  امپریالیستی  اروپای  در  تنها  نه 
انقاب  اولین  آمد.  وجود  به  مجددا  جهان 
سوسیالیسم  برقراری  خاطر  به  که  پیروزمندی 
انقاب  شد  برده  پیش  به  بلشویک ها  توسط 
تمام  به  که  کشوری  بود:  روسیه  در   ۱۹۱۷ اکتبر 
معنی یک کشور نیمه پیرامونی واقع در "حلقه 
ضعیف” نظام جهانی سرمایه )امپریالیسم( بود. 
این  انقاب که یک واقعه تصادفی و اتفاقی نبود 
توده ای  جنبش های  جاذبه  مرکز  موثری  طور  به 
کشورهای  از  را  سوسیالیسم  به  رو  کارگری   –
پیرامونی  کشورهای  به  نظام  مرکز  امپریالیستی 
)انتقال(  شیفت  این  داد.  انتقال  نظام،  دربند 
تاریخی در سرنوشت شکل گیری و رشد وقایع 
در طول قرن بیستم به ویژه در کشورهای آسیا، 
آفریقا و آمریکای التین نقش بزرگی ایفاء کرد. با 
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اندکی تامل و تعمق در نوشته ها و سیاست های 
لنین و در باره پدیده لنینیسم می توان تشخیص 
دوم  انترناسیونال  درون  رادیکالهای  چرا  که  داد 
)بلشویکها( با استفاده از این شیفت دست باال 
را در حرکت به سوی سوسیالیسم کسب کرده 
در موضع  را  )منشویک ها(  "مصالحه جویان"  و 
برعکس  درست  که  حالی  در  قراردادند  دفاعی 
امپریالیستی  اروپای  کشورهای  کلیه  در  روسیه 
مرکز "خط مصالحه” و نه رادیکال( دست باال را 
در جنبش های کارگری کسب کرده و تا به امروز 
بعد از گذشت صد سال از آن دوره، هنوز هم” 
اروپای سوسیال" را در موضع دفاعی و حتی در 
تاکنون  است.  داده  قرار  ربطی  بی  و  عملی  بی 
درباره دست آوردها و خدمات لنین و لنینیسم 
بوسیله  گوناگونی  و  متنوع  مقاالت  و  ها  کتاب 
سوسیالیست ها از منظرهای مختلف به رشته 
تحریر در آورده اند که دانش تاریخی و اجتماعی 
در  ویژه  )به  زمان  آن  از  را  ما  بیشتر  و شناخت 
دو دهه اول قرن بیستم( افزایش می دهند. اما 
نگارنده در اینجا به یک انگاشت و نکته اصلی 
در آثار لنین و لنینیسم اشاره می کنم که کمتر 
توسط این مورخین به آن پرداخته شده است. 
لنین و لنینیست ها از اوان مبارزه علیه خطوط 
انحرافی در درون انترناسیونال دوم نه تنها علیه 
جهان بینی اروپا محوری )اروپا مرکز بینی( حاکم 
در انترناسیونال دوم موضع روشن گرفتند بلکه 
بعد از پیروزی  انقاب اکتبر آن نظرگاه را به ویژه 
از دو جهت مورد نقادی قرار داده و آن ها را بهُ  

عنوان دو " دگم " محکوم ساختند:
درون  شاخص  رهبران  اکثر  اینکه  یکم   -١
به  حرکت  که  بودند  آن  بر  دوم  انترناسیونال 
سوی سوسیالیسم و استقرار آن فقط و صرفا در 
تواند  یافته سرمایه داری می  کشورهای توسعه 

به وقوع پیوسته و پیروز گردد .
انترناسیونال  درون  رهبران  اکثر  اینکه  دوم   -٢
قاره ای  نیمه  و  اروپا مرکزی  به غایت  دوم درک 
بدین  و  داشتند  ها  ملیت  و  ملل  انگاشت  از 
علت معتقد بودند که مردمان غیر اروپائی یعنی 
آسیائی ها، آفریقائی ها و مردمان آمریکای التین 
)و حتی مردمان ساکن اروپای شرقی: آلبانی ها، 
از  مجموعه هائی   ) و....  رومانی ها  صرب ها، 
ملت  و  بوده  ایالتی  و  قومی  طایفه ای،  تبارهای 
تعیین  حق  اصل  نتیجه  در  و  نبوده  ملیت  و 
سرنوشت ملی مشمول آنها نمی شود. لنین در 
مبارزه علیه مولفه های یوروسنتریسم و به ویژه 
آن دو ُ دگم نه تنها از امر انتقال و شیفت مرکز 
جاذبه جنبش های توده ای به سوی سوسیالیسم 
کشورهای  به  مرکز  امپریالیستی  کشورهای  از 
 ) و...  ایران  هندوستان،  )چین،  زمین”   "مشرق 
استقبال کرد بلکه بعد از پیروزی  انقاب اکتبر 
این شیفت تاریخی را همراه با اصل حق تعیین 
خلق های  کنگره   " برگزاری  با  ملی  سرنوشت 
مشرق زمین " در باکو در سال ۱۹۲۰ به پایه های 

نتیجه  در  افزود.  سوم  انترناسیونال  اساسی 
تعجب آور نیست که انترناسیونال سوم تا پایان 
عمرش در سال ۱۹۴۳ برخاف انترناسیونال های 
اتخاذ  با  بودند  اروپائی  واقع  در  که  دوم  و  اول 
یک بُعد جهانی یک انترناسیونال جهانی واقعی 

باقی ماند.
به  رو  جنبش  شوروی  جامعه  با  ارتباط  در  اما 
سوسیالیسم: با اینکه در سال های نخستین پس 
از انقاب تحت رهبری بلشویسم لنینیستی در 
هدف  که  سوسیالیسم  ساختمان  ایجاد  مسیر 
ولی  رفت  پیش  به  بود،  گشته  اعام  انقاب 
مجموعه از شرایط عینی داخلی و خارجی باخره 
باعث گشتند که این روند در وسط راه از نفس 
بیافتد. عقب افتادگی و توسعه نیافتگی بخشی 
)عموما  شوروی  جماهیر  اتحاد  واحدهای  از 
و  قفقاز(  منطقه  و  مرکزی  آسیای  جمهوری های 
واحدهای  پیرامونی  نیمه  سرمایه داری  ماهیت 
مرزهای  داخل  در  و...(  اوکرائین  )روسیه،  دیگر 
درمورد رشد شیوه  دقیق  آگاهی  و عدم  شوروی 
بورژوائی در درون حزب کمونیست  تفکر خرده 
شوروی و متعاقب آن رشد بوروکراسی از یک سو 
و تهاجمات نظامی و مداخات گسترده نیروهای 
از سوی دیگر  امپریالیستی علیه شوروی جوان 
داخلی  عینی  شرایط  مجموعه  از  مهمی  نکات 
که  گشتند  باعث  باخره  که  بودند  خارجی  و 
به  تدریج  به  سوسیالیسم  ساختمان  ایجاد 

سوسیالیسم بوروکراتیک تقلیل یابد.
دوم  جنگ  پایان  از  بعد  های  سال  در  مضافاً 
اوجگیری " جنگ سرد  بویژه در دوره  و  جهانی 
تبلیغ  با  شوروی  دولت  و  حزب  دولتمردان   "
مثل ”همزیستی  انگیزی  توهم  های  استراتژی 
مسالمت آمیز" به دام سیاست ”رقابت مثبت" 
با کشورهای غربی افتاده و با اتخاذ سیاست های 
طریق سبقت(  از  آنها  به  رسیدن   (  " آپ  کچ   "
ایجاد  مسیر  به  بازگشت  برای  را  ها  راه  کلیه 
ساختند.  مسدود  سوسیالیسم،  ساختمان 
" کچ آپ"   باتاق  از در غلتیدن شوروی در  بعد 
سال های  آخرین  در  نیز  لنین  که  )همانطور 
عمرش پیش بینی کرده بود(، مرکز ثقل انگاشت 
و حرکت نوین پیش به سوی سوسیالیسم بیش 
از پیش به کشورهای  ”مشرق زمین" )کشورهای 
سرمایه داری(،  جهانی  نظام  بند  در  پیرامونی 
چین  کمونیست های  واقع  در  گشت.  منتقل 
انگاشت  که  بودند  دون  مائوتسه  رهبری  تحت 
سوسیالیسم  ساختمان  ایجاد  سوی  به  حرکت 
را با تکامل لنینیسم در کشوری بزرگ واقع در 
بخش پیرامونی در بند، به پیش بردند: حرکت 
آن)  دودمانی  ارثیه  و  نامه  شجره  که  نوینی 
به  نوشتار  این   " اول   " بخش  در  که  همانطور 
آنها اشاره گشت( در شماره آینده این نشریه به 

تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
منابع و مآخذ:

١- کرنل وست، ایمی گودمن و دیگران، " چرائی و 

چگونگی انقاب در عصر کنونی " ، در کنفرانس 
 ”فوروم چپ" در نیویورک ، ۳۰ ماه مه ، ۲۰۱۴

، " مارکس و مسیر روسیه ” ،  ٢- تئودورشینن 
نیویورک ۱۹۸۳

٣- یونس پارسا بناب ، " تکامل مارکسیسم در 
سه انترناسیونال " ، واشنگتن ۱۹۸۳

در  نوین  قیام  یک   "  ، کولورنیس  برایان   -٤
بدیل   " نشریه  در   " است  شکلگیری  حال 

سوسیالیستی ” ، ماه می – ژوئن ۲۰۱۴
٥- سمیرامین ، " جنبش های توده ای به سوی 
سوسیالیسم " در مجله " مانتلی ریویو " ، سال 

۶۶، شماره ۲ ژوئن ۲۰۱۴
انترناسیونال " در  تاریخ ۳   "  ، ٦- ویلیام فاستر 
دو جلد ، انتشارات سوسیالیسم و آزادی ، ۱۹۸۲ 

و ۱۹۸۳

های  آموزش  بی شک  کرد.  بررسی  را  شکست 
چند ساله تجربه انقاب پیروزمند چین بویژه در 
زمینه خط مشی توده ای شرایطی را در سازمان 
بوجود آورده بود که با نقد تئوری کانون شورشی 
رجیس دبره روی نقش توده ها و اهمیت وجود 
تاکید بیشتری داشته باشیم.  حزب کمونیست 
بقیه رفقای کادر یک به یک به سراسر مناطق 
روانه  گذاشتیم  نوار  را  نامش  که  ایران  مرزی 
گشتند. از آنجا که رفقا شناخته شده بودند در 
با حرفه  را  بابستی هویت جدیدی  اول می  گام 
کویت،  در  آورند.  بوجود  خود  برای  جدید  ای 
شارجه و دبی کارگران مهاجر فراوان بودند و رفقا 
رفتن  برای  تنها  نه  را  زمینه  و  پیوستند  آنها  به 
با  بلکه  آماده می ساختند  با دید طوالنی  خود 
طبقاتی  ترکیب  کارگران  میان  در  سیاسی  کار 
سازماندهی را هم نوسازی می کردند. این تجربه 
موفق سازمان انقابی تا امروز هم که دیکتاتوری 
شدبد جمهوری اسامی ضد کمونیست مسلط 
است، معتبر است. با توجه به اینکه در همین 
از طبقه  زیادی  مرد  و  زن  اخیر جوانان  جنبش 
اکثر آنها  غیر کارگری شرکت دارند و متاسفانه 
خود را در معرض شناخت دستگاه های امنیتی 
در  مبارزه  ادامه  برای  است  راهی  اند  داده  قرار 
داخل . کادر های فعال لو رفته این جنبش نباید 
و  درست  راه  بلکه  گیرند  پیش  در  را  خارج  راه 
باید  پر ثمر پنهان شدن در میان توده هاست. 
جا ومکان وشغل خود را عوض کنند، البته این 
بهترین  ولی  گیرد  نمی  صورت  آسانی  به  کار 
ای  ریشه  انقابی  ایران،  انقاب  امر  است.  راه 
و اجتماعی سخت و طوالنی است و تا رسیدن 
به انقاب سوسیالیستی هنوز باید از نبرد های 
زیادی گذشت. دیر یا زود موجی دیگر بر خواهد 
خاست و وجود کادر های این جنبش در داخل 
درتاش  کرد. دشمن  بازی خواهد  نقش مهمی 

دمشنان ناکام ما.... دمشنان ناکام ما.... بقیه از صفحه بقیه از صفحه 
آخرآخر
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برای انقالب کردن به حزبی انقالبی احتیاج است

اینست که با دستگیری و یا به خارج رفتن آنها 
کند.  قطع  هست  که  شکل  بهر  را  پیوند  این 
آن  کادر های  پیوند  قطع  و  تجربه دهه شصت 
زمان با جنبش های بعدی برای جنبش انقابی 

ایران گران تمام شده است. 
دوران گسترش و مبارزه برای بقاء

بعد از دستگیری گروه معروف به نیکخواه و دفاع 
پشتیبانی  از  موجی  دادگاه،  در  نظراتش  از  او 
میان جوانان بسود سازمان انقابی در داخل و 
خارج برخاست. در عین حال همانطور که اشاره 
امنیتی  های  دستگاه  و  ساواک  هوشیاری  شد 
را نسبت به سازمان انقابی با ال برد. نشست 
جلسه کادرها در بلژیک و شدید شدن اختافات 
درون سازمانی تا حد جدا شدن عده ای از کادر 
ها از سازمان اطاعات زیادی از تشکیات بیرون 
رفت و بخصوص معلوم شد که سازمان انقابی 
همچنان روی بازگشت کادر ها واعضا به داخل 
اصرار دارد. عمل ومبارزه طبقاتی بهترین آموزگار 
است. دستگاه های امنیتی رژیم شاهنشاهی با 
تر وهمه  را فشرده  و سیا همکاری خود  موساد 
آوری  جمع  جاسوسی  بر  عاوه  کردند.  جانبه 
تشکات  در  کردن  رخنه  بر  ،عاوه  اطاعات 
کمونیستی برای جمع آوری اطاعات، خود راساً 
دام می انداختند، ولی این کارها کافی نبود. هر 
شد  می  افزوده  چپ  جنبش  گسترش  بر  روز 
بنابراین دستگیری و شکنجه تا حد جان باختن 
قربانی آنها یا بریدن او و برگزاری شو تلویزیونی. 
رفیق واعظ زاده ضمن جمعبندی از این اوضاع 
توده ها  با  پیوند  برای  که  تاشی  تمام  با  نوشت 
ولی  میدیم  انجام  سال هاست  و  کنیم  می 
تشکیات ما در دریای بیکران توده ها در بطری 
اسیر است. جمعبندی جلسه بکره جو و رهنمود 
آن رفتن میان توده ها و پیوند با جنبش کارگری 
بود اما سلطه خبر چینان ودستگاه های امنیتی 
عملن شرایط سختی را برای انجام این کار فراهم 
کرده بود. نیروهای جوانی که سازمان از خارج به 
از خانوده های غیر  اکثرا  داخل گسیل می کرد 
از بازگشت به ایران مجبور  کارگری بودند وپس 
بودند در محیط اجتماعی خانوادگی و اشتغال 
برای  که  رفقایی  بمانند. حتا  باقی  طبیعی خود 
برای تغییر هویت، کار وزندگی  نوار  سال ها در 
کردند جز رفقای نادری موفق نشدند کارگر شوند 
سال  بمانند.  باقی  آخر  تا  کارگران  میان  در  و 
بحران  با   ۵۷ انقاب  از  پیش  دوسال  یعنی   ۵۵
اقتصادی و سیاسی ایران شرابط برای گسترش 
شاهنشاهی  رژیم  اما  شد.  عوض  ها  فعالیت 
آمریکا  امپریالیسم  عمومی  سیاست  بنابر 
با  کارتر  جیمی  جمهوری  رئیس  دوره  در  بویژه 
مسئولیت امنیتی اش برژنسکی خطر عمده را 
برای  و  کردند،  ارزیابی  ها  کمونیست  جانب  از 
محفل  کمونیستی  تشکات  رشد  از  جلوگیری 
اسامی رنگارنگی را از مدرسه رفاه اسامی گرفته 
تا مکتب ها ی حقیر در مساجد بوجود آوردند. 
تعداد مساجد از دویست عدد به چندین هزار 
با مساعدت دولت شاهنشاهی رسید. بعضی ها 

چنین تصور می کنند که روی کار آمدن خمینی 
کرازماتیکش  شخصیت  وبخاطر  بوده  شانسی 
چیز  واقعیت  افتادند.  دنبالش  به  مردم 
دیگریست اسام آمریکایی را برژنسکی در ایران 
از طریق حکومت شاهنشاهی پیاده کرده بود و 
سیاسی  قدرت  شدن  بدست  دست  هنگام  به 
را  ارتش  سران  بود  کافی  تنها  شاه  فرار  از  پس 
بی  بودند  آمریکا  ارتش  شده  تربیت  اکثرا  که 
طرف نگهدارند. خمینی را نه تنها با هواپیما در 
کمال تضمین امنیتی وارد کردند بلکه از فرودگاه 
محافظت  گارد  هم  را  زهرا  بهشت  تا  مهرآباد 
اسامی  مدارس  مکتبی  جوانان  همان  اسامی 

وحجره های مساجد کاشتند.
جمعبندی: از آن زمان که طبقه کارگر به عنوان 
شده،  سرمایه  علیه  مبارزه  وارد  طبقه  یک 
ها  کمونیست  اتحادیه  اینکه  از  بخصوص پس 
مانیفست حزب  نوشتن  وظیفه   ۱۸۴۷ سال  در 
کمونیست را به مارکس و انگلس واگذارکرد، تا 
سراسر  در  طبقه  دو  این  میان  ای  مبارزه  بحال 
سطح  تا  بزرگ  تا  کوچک  روزمره  بطور  جهان 
صورت  منظم  ارتش های  میلیونی  جنگهای 
ها  جنگ  و  مبارزات  این  کلیه  در  است.  گرفته 
سازمان  است.  بوده  موجود  پیروزی  و  شکست 
انقابی و حزب رنجبران ایران از این قانونمندی 
از  دقیق  ارزیابی  با  همیشه  است  نبوده  بدور 
عمل کردها در برابر سیاست، با بکارگیری کلیه 
شرایط و گسترش همه جانبه دموکراسی درون 
در  که  رفقایی  دادن  با شرکت  حزبی بخصوص 
اند،  داشته  شرکت  بررسی  مورد  موضوع  عمِل 
از موضع پرولتاریا یی که  تاش کرده با حرکت 
در مانیفست حزب کمونیست آمده است و با 
انحرافات  جانبه  همه  نقد  دستاوردها،  به  تکیه 
ادامه  مبارزه  به  آنها  تصحیح  و  اشتباهات  و 
انقاب  چون  مبارزه  طوالنی  جریان  در  دهد. 
کردن به آسانی جلو نمی رود. و در کشور ایران 
کمونیستها با دشمنان سرسختی روبرو هستند. 
این  به  برخورد  در  پرولتاریایی  ستین  را  موضع 
اوضاع سخت بخصوص هنگامی که دشمن در 
نبردی پیروزی بدست می آورد مقاومت و ادامه 
مبارزه است. بارها دشمنان ناکام ما پس از هر 
ضربه ای با یک شو تلویزیونی مارا خاتمه یافته 
اعام کردند، بعضی رفقا نیمه راه با نفی کامل باز 
ایستادند وبعضی دیگر کاملن به صف دشمنان 
طبقه کارگر پیوستند وضد کمونیست از آب در 
آمدند. اما منطق جمعبندی شده از کل جنبش 

کارگری جهان مبارزه اتحاد پیروزی است. 
شناخت جامعه ایران 

جلسه بکره جو در جمعبندی خود تاکید می کند 
که رفقای کادر باید توجه جدی به آموزش خود 
که  ای  وظیفه  و  بشناسند  بهتر  را  وایران  کنند 
گروه نیکخواه به درستی آغاز کرده بود و بر اثر 
دستگیری نا تمام مانده بود را به اتمام رسانند. 
انقابی  سازمان  که  بود  نوینی  کار  سبک  این 
سازمان های  در  حتا  توده  حزب  از  بریدن  با 

بود.  بکارگرفته  خارج  در  توده ای  و  دموکراتیک 
بدون تحقیق وبررسی حق صحبت کردن نداری 
را  تجربه  موقع  به  باید  بیشتر  شناخت  برای  و 
کشور  خارج  در  اساس  براین  کرد.  جمعبندی 
کارگروهی سه نفره تحت هدایت رفیق جانباخته 
فرامرز وزیری درشمال کالیفرنیا ودر داخل کمیته 
سه نفری شامل رفقای جان باخته پرویز واعظ 
تاکید  با  جاسمی  وفا  و  طوافچیان  شکوه  زاده، 
روی تحقیق و بررسی میدانی تشکیل شد تا به 
یک مسدله مورد اختاف در درون جنبش چپ 
نیمه مستعمره –  ایران  آیا جامعه  پاسخ گوید. 
انقابی  و  داری  سرمایه  یا  است  فئودال  نیمه 
یا  انقابی دموکراتیک است  که در پیش است 
سوسیالیستی. نتیجه چنین کاری پس از چهار 
فرموله  داخل  رفقا  توسط   ۱۳۵۳ سال  در  سال 
رفقا  کلیه  اختیار  در  درونی  بحث  برای  و  شد 
قرارگرفت وسپس بصورت شماره مخصوص توده 
– شماره ۲۴ انتشار بیرونی یافت. با اینکه نتیجه 
داری  سرمایه  جامعه  را  ایران  وبررسی،  تحقیق 
اعام می کند اما مرحله انقاب را دو مرحله ای 
دموکراتیک و سپس سوسیالیستی می شناسد 
تحقیق  این  نتیجه  هم  انقابی  سازمان  کل  و 
با  میدهد.  قرار  خود  برنامه  اساس  را  بررسی  و 
اینکه سازمان انقابی تا آستانه انقاب ۵۷ برای 
پیروزی انقابی دموکراتیک نوین به رهبری طبقه 
کارگر مبارزه می کرد ولی بخاطر درکی نادرست 
با هم  انقاب هنگامی که شعار همه  از مرحله 
انقابی  سازمان  رهبری  شد  مطرح  ها  اسامی 
به  و  راست شد  اپورتونیستی  دچار خط مشی 
دنباله روی از بورژوازی به جنبش همه باهم در 
انحراف  این  غلتید.  در  سلطنتی  رژیم  براندازی 
در سیاست بصورت راست روی و برخورد دوگانه 
خمینی  نوبنیاد  حکومت  با  وحدت   – مبارزه 
تبدیل شد. بر اساس همین ارزیابی است که ۹ 
سازما ن ونهاد چپ هم با هم متحد می شوند و 
حزب رنجبران ایران را در تهران بنیاد می گذارند.

ادامه دارد

بــا  کــه  نوشــته هایی  بــا بجــز  کــه  نوشــته هایی  بجــز 
منتشــر  تحریریـــه  منتشــر امضــای  تحریریـــه  امضــای 
می گــردد و بیانگــر نظــرات می گــردد و بیانگــر نظــرات 
ایــران  رنجبـــران  ایــران حــزب  رنجبـــران  حــزب 

شــد شــدمی با می با
ــدرج در  ــته های من ــر نوش ــدرج در دیگ ــته های من ــر نوش دیگ
ــای  ــه امضاه ــر ب ــریه رنجب ــای نش ــه امضاه ــر ب ــریه رنجب نش
مســئولیت  و  اســت  مســئولیت فــردی  و  اســت  فــردی 
نویسندگانشــان  بــا  نویسندگانشــان آن هــا  بــا  آن هــا 

. شــد .می با شــد می با
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»سرمایه داری شکست خورد بعدش »سرمایه داری شکست خورد بعدش 
چی؟«.... بقیه از صفحه آخر چی؟«.... بقیه از صفحه آخر 

اتاق بازرگانی وین به کار گرفته شد،  میس اصرار 
گونه  به  باید  قدیمی«  »لیبرالیسم  که  داشت 
ای »تقویت شود« که سوسیالیسم را شکست 

دهد.
»تخریب  با  را  سوسیالیسم  روند  این  در   او 
گرایی« یکسان کرد، و اصرار داشت که انحصار 
از  دارد،  همخوانی  داری  سرمایه  آزاد  رقابت  با 
نابرابری نامحدود دفاع می کند و استدالل می 
کرد که مصرف کنندگان از طریق خریدهای خود 
که معادل برگه های رای است، »دموکراسی« را 
اجتماعی  بیمه  کار،  قانون  او  کنند.  می  اعمال 
بیکاری،  بیمه  کارگری،  های  اتحادیه  اجباری، 
اجتماعی شدن )یا ملی شدن(، مالیات و تورم را 
به عنوان دشمنان لیبرالیسم مرمت شده اش به 

شدت محکوم کرد.
به  و  بود  افراطی  میس  نئولیبرال  های  دیدگاه 
مکائوکومچایلد   کودن  آموزگار  جانب  صراحت 
جوان  قهرمان  برابر  را در   M’Choakumchild
همانطور   ،)Sissy Jupe  ( جوپ  سیسی  مبارز 
به  سخت«  »شرایط  اثرِ  در  دیکنز  توسط  که 
میس  گرفت.  می  است،  شده  کشیده  تصویر 
یاد داده  را  ادعا کرد که دیکنز »میلیون ها نفر 
متنفر  داری  سرمایه  و  لیبرالیسم  از  که  بود 
 Max Adle( شوند.« در سال ۱۹۲۱ ماکس آدلر 
کوشش  تعیین  برای  اطریشی  مارکسیست   )
رنگ  لیبرال  نظم  یک  بازسازی  جهت  میس 
باخته از طریق ایدئولوژی جدیدی از فتیشیسم 
این  کرد.  ابداع  را  نئولیبرالیسم  اصطاح  بازار، 
نئولیبرال  ایدئولوژی  از  شدیدی  انتقاد  موضوع 
 Helene( میس را در سال ۱۹۲۳ توسط هلن باور
را  اطریشی  استعداد  با  مارکسیست   )Bauer
میوسل  آلفرد   ۱۹۲۴ سال  در  داشت.  دنبال  به 
نقد  آلمانی  مارکسیست   )Alfred Meusel(
»نئولیبرالیسم»  عنوان  با  را  میس  از  طوالنی 
 )“Der Neu-Liberalismus«(برای مجله نظری 
  Die Gesellschaftسوسیالیستی پیشرو آلمان
ویرایش  هیلفردینگ  رودلف  توسط  که  نوشت 

شده است.
بر بنیاد گنجینه ای از تحلیل های مارکسیستی، 
بر  مبنی  میس  ادعای  به  میوسل  و  باور  آدلر، 
نظام  تنها  نشده،  تنظیم  داری  سرمایه  اینکه 
معادل  سوسیالیسم  و  است  عقانی  اقتصادی 
به  ها  آن  کردند.  حمله  است،  گرایی  تخریب 
شدت تصویر غیر تاریخی او از یک سرمایه داری 
آزاد  تبادل  که  کشیدند  چالش  به  را  هماهنگ 
ترویج  بازار  مکانیسم  طریق  از  را  آزاد  تجارت  و 

می کرد.
و  تجزیه  در  را  جدی  منطقی  نقص  یک  آنها 
عدم  آن  و  کشیدند  چالش  به  میس،  تحلیل 

ایدئولوژی  ساختار  در  سیستماتیک  پیوستگی 
های  اتحادیه  آن  گفته  به  که  بود،  او  نئولیبرال 
کارگری محدودیت هایی در تجارت در نظر گرفته 
کارفرمایان  های  انجمن  که  در حالی  می شدند 
با  سازگار  عنوان  به  انحصاری  های  شرکت  و 
ترتیب  به همین  توجیه می شدند.  آزاد  رقابت 
اشاره شد که میس طرفدار یک دولت قوی برای 
سرکوب مبارزات طبقه کارگر به نام یک سیستم 
بازار خود گردان بود، حتی زمانی که اقدام دولتی 
به نمایندگی از کارگران به عنوان بازار ضد آزاد و 

نوعی ترور طبقاتی محکوم شد.
وفادار سرمایه  میوسل، میس »خدمتگزار  برای 
بود.  المللی  بین  مالی  سرمایه  یا  سیار«  دار 
بعدها در سال ۱۹۲۶ اقتصاددان پروتوفاشیست 
تاش  از   )Othmar Spann  ( اسپان  اوتمار 
تری  افراطی  به نسخه  بازگشت  برای  آتاویستی 
از لیبرالیسم کاسیک انتقاد کرد و این موضوع 
را در انواع نظریه اقتصادی خود به عنوان »روند 
اثر  در  میس   ،۱۹۲۷ سال  در  نامید.  نئولیبرال« 
خود لیبرالیسم، بین »لیبرالیسم قدیمی تر و... 
نئولیبرالیسم » بر اساس تعهد سابق به برابری، 
اصطاح  به  از  غیر  )به  برابری  نفی  مقابل  در 
تمایز  نئولیبرالیسم  توسط  فرصت ها(  برابری 

قائل شد
نئولیبرالیسم همان طور که برای اولین بار از قلم 
میس بیرون آمد، به این ترتیب توسط منتقدان 
مارکسیستی در دهه ۱۹۲۰ )و حتی توسط برخی 
چهره های راست( به عنوان تاشی برای منطقی 
درجات  به  مالی،  یا  انحصاری  سرمایه  کردن 
کاسیک  لیبرالیسم  های  فرض  پیش  از  زیادی 
مبنای  کردن  فراهم  برای  امر  این  شد.  حذف 
فکری جنگ طبقاتی سرمایه داری علیه نه تنها 
سوسیالیسم، بلکه علیه همه تاش ها در تنظیم 
شده  طراحی  دموکراسی  سوسیال  و  اجتماعی 

بود: حمله ای بدون وقفه به طبقه کارگر.
یورش میس به سوسیالیسم به همراه پیشکارش 
از شیفتگی  ناشی  تا حدودی  هایک  فریدریش 
عمیق  وین سرخ از تاثیر مارکسیسم در اطریش 
که از چهره هایی مانند آدلر، اتو باور و کارل رنر 

الهام می گرفت، بود .
سیاسی  محیط  همان  این  مقابل،  نقطه  در 
وین سرخ بود که از سال ۳۲–۱۹۱۹ بر سیاست 
اتریش مسلط بود که الهام بخش کارل پوالنی 
بود که به شدت تحت تأثیر آدلر و اتو باور قرار 
داشت تا نقد خرد کننده ای از اعتقاد نئولیبرالی 
مبنی بر بازار خود تنظیم کننده را تکامل دهد— 

که بعدها پایه تحول بزرگ را شکل داد )۱۹۴۶(.
در دهه های ۱۹۳۰ تا ۱۹۶۰ و در پی رکود بزرگ 
در  نئولیبرال  ایدئولوژی  دوم،  جهانی  جنگ  و 
متن بحران عمیق تر سرمایه داری کمرنگ شد. 
در اوایل دهه ۱۹۳۰، در حالی که ابرهای طوفان 

از  پیش  میس  شدند،  می  جمع  اروپا  فراز  بر 
تصاحب اتریش توسط نازی ها به عنوان مشاور 
اقتصادی انگلبرت دولفوس صدراعظم-دیکتاتور 

آستروفا فاشیست خدمت می کرد.
آمریکا  به  سپس  و  سوئیس  به  بعدها   او 
مهاجرت کرد و از حمایت بنیاد راکفلر و تدریس 
همین  در  شد.  برخوردار  نیویورک  دانشگاه  در 
اولین  از  رابینز  لیونل  تحریک  به  هایک  حال 
مرکز  توسط  بریتانیایی  نئولیبرال  اقتصاددان 

آموزشی اقتصاد لندن جذب شد.
جهانی  جنگ  از  پس  های  سال  غرب،  در 
با  شد.  می  شناخته  کینز  عصر  عنوان  به  دوم 
افزایش هزینه های دولتی )به ویژه در ارتش در 
جنگ  اقتصادهای  بازسازی  سرد(،  جنگ  متن 
بازارهای  برای  تاش  گسترش  ژاپن،  و  اروپا  زده 
کشور  دو  هر  در  سازی  خودرو  امواج  فروش، 
اروپا، و دو جنگ بزرگ منطقه ای در  آمریکا و 
آسیا—اقتصاد سرمایه داری برای یک ربع قرن به 

سرعت رشد کرد.
 در همین حال مواجه با تهدید مدل جایگزین 
که توسط اتحاد جماهیر شوروی نمایندگی می 
شد و ظهور اتحادیه های قوی در نتیجه تحوالت 
دهه های ۱۹۳۰ و ۴۰، غرب در جهت کینزگرایی، 

سوسیال دموکراسی و دولت رفاه حرکت کرد.
با این وجود، تمایل به رکود اقتصادی که از قبل 
به  بود،  نمایش گذاشته شده  به  در دهه ۱۹۳۰ 
ماند  باقی  عنوان یک نقص ساختاری سیستم 
که به طور موقت توسط به اصطاح عصر طایی 
که  کارگرانی  برای  درآمد  افزایش  و  سریع  رشد 
صورت  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  بافاصله 

گرفت، پرده پوشی شد.
انحصاری  داری  پیکر سرمایه  شرکت های غول 
موفق شدند ارزش اضافی هر چه بیشتر را در هر 
دو زمینه مطلق و نسبی که در دست ثروتمندان 
تخصیص  بود،  شده  متمرکز  کمتری  بمراتب 
از حد  انباشت بیش  تمایل  به  دهند که منجر 
سرمایه و ظرفیت بیش از حد تولید شد که تا 
بازارهای  با توسعه گسترده تاش برای  حدودی 
فروش، نظامی گری و امپریالیسم روبرو شد، که 

با تاثیر کمتری در رونق اقتصادی همراه بود.
از  خارج  در  دالر  ازدیاد  و  آمریکا  امپریالیسم 
کشور منجر به فروپاشی در سیستم برتون وودز 
از  اوایل دوره پس  را در  شد که تجارت جهانی 
جنگ جهانی دوم تثبیت کرده بود و باعث شد 
استاندارد  به   ۱۹۷۱ سال  در  نیکسون  ریچارد 

پشتوانه طای دالر پایان دهد.
این امر با کاهش سرعت اقتصاد آمریکا از اواخر 
دهه ۱۹۶۰ به بعد همراه بود، چون جنگ ویتنام 
در حال پایان بود و در نتیجه بحران ساختاری 
نظام سرمایه داری در اواسط دهه ۱۹۷۰ به وجود 
و  اقتصادی  رکود  ها  دهه  آغاز  بود  قرار  که  آمد 
اقتصادهای  در  رشد  روند  نرخ  طوالنی  کاهش 
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مرگ بر امپریالیسم

پیشرفته سرمایه داری باشد. محرک های عمده ای 
که رونق پس از جنگ جهانی دوم را برانگیخت، 
پیشرفته  اقتصادهای  و  بود  رفته  بین  از  همگی 
سرمایه داری را در کسادی و رکود رها کرده بود.

سرمایه  نظام  ساختاری  بحران  به  پاسخ  اولین 
از  داری که در دهه ۱۹۷۰ پدیدار شد، استفاده 
تقاضای-ترویج کینزی برای گسترش هزینه های 
دولتی بود. هزینه های غیرنظامی-دولتی آمریکا 
در کاالها و خدمات به عنوان درصدی از تولید 
دولت  دوران  در  ترتیب  این  به  داخلی  ناخالص 

نیکسون به اوج خود رسید.
این امر به عاوه مبارزات اتحادیه ها برای حفظ 
دستمزد واقعی خود در دوره بحران، در حالی که 
قیمت  تهاجمی  طور  به  انحصاری  های  شرکت 
ها را برای افزایش نرخ سود خود باال می بردند، 
منجر به دوره ای از رکود )رکود اقتصادی به عاوه 

تورم( شد.
تورم که ثروت انباشته شده را که در قالب دارایی 
های نقدی)پولی( نگهداری می شود، کاهش می 
دهد، تهدید فوری بسیار بیشتری برای موقعیت 
اقتصادی  رکود  به  نسبت  داری  سرمایه  طبقه 
وضعیت  کارگر  طبقه  برای  که  حالی  در  است، 

معکوس می شود.
نتیجه آن ظهور یک جنبش ضد کینزی در درون 
در  که  را  هر چیزی  که  بود  داری  طبقه سرمایه 
سمت چپ نئولیبرالیسم سرسخت واقع میشد، 
بمثابه سوسیالیست و یا توتالیتر به شیوه هایک  
و  لیبرال  بریتانیایی،   – اتریشی  )اقتصاددان 
محافظه کار؛ قهرمان بازار آزاد و مخالف دخالت 
دولت در اقتصاد  – مترجم ( منتسب  می کرد 
و در صدد معکوس کردن دهه ها دستاوردهای 

نسبی طبقه کارگر بود.
بازسازی  و  ریاضت  به سمت  چرخش شدیدی 
و  گرایی  پول  پوشش  تحت  ابتدا  در  اقتصادی، 
گرفتن یک شخصیت  بعدها  و  اقتصاد عرضه، 
تاشی  داشت.  وجود  تر  شکل  بی  آزاد  بازار 
هماهنگ برای از بین بردن اتحادیه ها با توسل 
که  حقوقی  و  اقتصادی  سیاسی،  شگردهای  به 
گالبرایت  کنت  جان  که  را  آنچه  و  شد  انجام 
»سرمایه  اثر  در   )John Kenneth Galbraith(
داری آمریکایی« خود زمانی آن را »قدرت مقابله 

ای« کار نامیده بود از بین رفت.
پسا  دوره  در  نئولیبرالیسم  مجدد  ظهور  کلید 
 Mont ( جنگ جهانی دوم، انجمن مونت پرلین
Pèlerin Society( بود که در آن میس، هایک، 
رابینز، میلتون فریدمن، جورج استیگلر، ریموند 
ایده  ترویج  برای   ۱۹۴۷ سال  در  دیگران  و  آرون 
های اقتصادی و سیاسی نئولیبرال با هم ماقات 

کردند.
به  خود  از  عموماً  پرلین  مونت  انجمن  اعضای 
اروپایی  معنای  به  کاسیک  های  لیبرال  عنوان 
آوردن نقدهای  یاد  به  برند. بدون شک  نام می 

بیرحمانه مارکسیستی از ایدئولوژی نئولیبرال در 
دهه ۱۹۲۰، موجب شد که آن ها از لقب نئولیبرال 
که خود میس در سال ۱۹۲۷ آن را اتخاذ کرده بود، 
پاریس  در  لیپمن  والتر  کنفرانس  در  آن  و طرح 
در سال ۱۹۳۸ که میس و هایک در آن حضور 
داشتند؛ اجتناب کردند. در عوض نئولیبرالیسم 
توسط پیروان ارشد آن در انجمن مونت پرلین نه 
به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی جداگانه، بلکه 
لیبرالیسم کاسیک و منتسب  به عنوان بسط 
کردن آن به ویژگی های ذاتی طبیعت انسان ارائه 
فوکو  میشل  که  طور  همان  ترتیب  این  به  شد. 
 ( زیستی  سیاست  نوعی  به  کرد  می  استدالل 

biopolitics( تبدیل شد.
نئولیبرال  برچسب  که  حالی  در  وجود،  این  با 
با  همراه  پرلین  مونت  انجمن  کرد،  می  رها  را 
دپارتمان اقتصاد دانشگاه شیکاگو قرار بود سنگر 
معنا  این  به  باشد—دقیقاً  نئولیبرال  ایدئولوژی 
که برای اولین بار در فاصله جنگ های جهانی 
پدیدار شده بود. در عصر کینزی دهه های ۱۹۵۰ 
و ۶۰ چهره هایی مانند میس، هایک، فریدمن و 
جیمز بیوکانان در حاشیه باقی ماندند، هر چند 
حمایت  خصوصی  بنیادهای  توسط  شدت  به 

مالی شدند.
 ،۱۹۷۰ دهه  در  اقتصادی  رکود  بازگشت  با   اما 
سرمایه  راس  به  فعاالنه  نئولیبرال  روشنفکران 
ایدئولوژیکی  مبنای  تا  شدند  جذب  انحصاری 
را  آنزمان  جاری  سهامی  شرکت های  کمپین 
برای بازسازی اقتصاد سرمایه داری فراهم کنند 
اقتصادهای  و  دولت  کار،  نیروی  مخصوصاً  و 
توسعه نیافته جنوب جهانی را هدف قرار دهند.

فلسفه مرکزی نئولیبرال از ابتدا دفاع از سرمایه 
های  سلسله  و  سهامی  های  شرکت  متمرکز 
و  آزاد  بازار  رقابت  شکل  در  که  بود  طبقاتی 
کارآفرینی عرضه می شد. خصومت بسیار ضد 
سوسیالیسم نئولیبرال به این معنی بود که بازار 
و خصوصی سازی کامل را بمثابه انگیزه زندگی 

اجتماعی نشان دهد.
در لندن مارگارت تاچر و واشینگتن رونالد ریگان، 
چهره هایی مانند هایک و فریدمن به نمادهای 
عصر  گاهی  که  شدند  تبدیل  نئولیبرال  دوران 
هایک نامیده می شد. جایزه جدید به اصطاح 
 Sveriges Riksbank جایزه  یا  اقتصاد،  نوبل 
)بانک سوئد( در علوم اقتصادی به یاد آلفرد نوبل 
تأسیس   ۱۹۶۹ سال  در  سوئد  بانک  توسط  که 
اقتصاددانان  توسط  آن  تأسیس  زمان  از  شد، 

نئولیبرال فرامحافظه کار کنترل می شد.
هفت نفر از اعضای انجمن مونت پرلین از جمله 
هایک، فریدمن، استیگلر و بوکانن بین سال های 
در  کردند،  دریافت  را  جایزه  این   ۱۹۹۲ تا   ۱۹۷۴
حالی که حتی اقتصاددانان باصطاح سوسیال 

دموکرات همگی کنار گذاشته شدند.

نئولیبرالیسم به عنوان یک ایدئولوژی اقتصادی 
نرمال  اقتصادی  سیاست  نظر  از  زیادی  حد  تا 
بی اثر بود و با عدم موفقیت آن در ترویج رشد 
اقتصادی مورد قضاوت واقع می شد، زیرا مانند 
)یا  انکار  دنبال  به  نئوکاسیک  اقتصاد  خود 
سلطه  تحت  اقتصاد  واقعیت  کردن(  منطقی 

سرمایه بزرگ و قدرت متمرکز بود.
و  سیاسی  استراتژی  یک  بمثابه  وجود،  این  با 
اقتصادی موثر برای سرمایه های بزرگ و طبقه 
سرمایه  آن  در  که  زمانی  در  ظهور  نو  میلیاردر 
کنترل  گرفتن  به دست  دنبال  به  مالی  انحصار 
خدمت  بود  جامعه  در  پولی  های  جریان  تمام 
به  داری همچنان  اقتصاد سرمایه  اگر چه  کرد. 
رکود خود با نرخ رشد کاهش دهه به دهه ادامه 
ثروتمندان شرکت  مازاد در دست  داد، سرمایه 
های بزرگ نه تنها افزایش یافته است، بلکه به 
در  انقاب  و  شدن،  جهانی  شدن،  مالی  دلیل 
انباشت  از  جدیدی  اشکال  دیجیتال،  فناوری 
نسبی  شدن—تغییر  مالی  شد.  ایجاد  ثروت 
جدید  های  مالی—راه  امور  به  تولید  از  اقتصاد 
گیری  شکل  و  ها  زنی  گمانه  به  را  ای  گسترده 
ثروت باز کرد، بطور نسبی از سرمایه گذاری در 
ظرفیت تولیدی جدید حذف شد )یعنی انباشت 

سرمایه واقعی(.

ادامه دارد

ترزا نوچه....  بقیه از  صفحه آخرترزا نوچه....  بقیه از  صفحه آخر

"فراکسیون کمونیست" از" حزب سوسیالیست" 
او  تشکیل شد،  کمونیست"  و" حزب  جدا شد 
همچنان استوار و معتقد به" اصول مارکسیسم" 
براساس مبارزه ای طبقاتی میان نیروهای مولده و 
ابزار تولید، به حزبش وفادار ماند و مبارزه را تا 

به آخر ادامه داد.
را  خاطراتش  از  هایی  گزینه  ترزا  زبان  از  اکنون 
مانند شماره های قبل ادامه می دهیم: در طول 
تدارک تهاجم فاشیستی به حبشه، در سازمان 
زنان در  نام کنفرانس  به  ملل متحد کنفرانسی 
بین  نشست  یک  این  بود.  شده  تشکیل  ژنو 
المللی از نمایندگان همه کشورهای اروپایی بود 
که الزم بود در جهت ایجاد حرکت در سازمان 
بود که سازمان ملل  این  ملل عمل کند. غرض 
برابر  در  فاشیسم  واقعی  تدارک  برابر  در  را 
جنگ برانگیزد..... من با رفقای زن فرانسوی در 
تشکیات زنان "علیه فقر و جنگ" و همچنین با 
برخی رهبران "بورژوازی" همین تشکیات، روابط 
در  که  رهبرانی  داشتم،  ای  صمیمانه  و  نزدیک 
ژنو به خوبی شناخته شده و مورد قبول بودند. 
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به  من  شرکت  به  نسبت  حال  عین  در  اینان 
عنوان نماینده رسمی ایتالیای ضد فاشیست در 

کنفرانس، تمایل چندانی از خود نشان ندادند.
خودم را با پاسپورت ایتالیایی به کمیته تدارکات 
نمایندگی  اصرار داشتم در جمع  کردم.  معرفی 
فرانسوی باشم، زیرا این هیات نمایندگی قرار بود 
از طرف "بن" که آن زمان رئیس سازمان ملل بود 
فراهم شده  مقدماتی  این  بر  بنا  شود.  پذیرفته 
بود، قرار شد بی آن که سخنی بگویم در جلسه 
شرکت کنم و برای کسی ایجاد زحمت نکنم..... 
پس از تشکیل جلسه زنانی که مرا می شناختند 
زیرچشمی براندازم کردند و گویی به هیچ وجه به 

بی آزاری من باور نداشتند.
تمام  مجرد  به  چراکه  بود،  درست  آنها  حدس 
برابر  در  فرانسوی  هیات  رئیس  گزارش  شدن 
به دست  سخن  رشته  که  آن  از  پیش  و  "بن" 
دیگران بیفتد، آغاز سخن کردم و کوشیدم برخی 
ایتالیا و تدارکی  را درمورد فاشیسم  واقعیت ها 
که "موسولینی" برای جنگ می دید باز گو کنم. 
دادند  می  ترجیح  ملل  سازمان  و  "بن"  طبعا 
گزارشم را نادیده بگیرند. با وجود این از فرصت 
استفاده کردم و اسنادی را که حزب کمونیست 
برابر دیدگان  بود در  ایتالیا در اختیارم گذاشته 
آنچه  از  دادم.  قرر  "بن"  اختیار  در  خبرنگاران، 
گفته بودم، بیش از هر کس این دوشیزه خانم 
برغم  که  بودند  زنان  های سازمان های مختلف 
تا  آنان  بودند.  آمده  تکان  به  شان  فرمالیسم 
آینده  به  گویی  جنگ،  وقوع  از  پیش  لحظات 
مواضع  که  حالی  در  داشتند،  تردید  من  نگری 
در طرح  را  ام  وظایف  تا  کرد  به من کمک  آنان 
مطالب، موثرتر ادا کنم. خواست مشترک کمیته 
تدارکات سازمان ملل و پلیس سوئیس این بود 
که از بحث های ضد فاشیستی خودداری شود 
و تنها پس از بررسی مطالب سخنرانان که باید 
روی کاغذ می آمد به آنان اجازه سخنرانی داده 
شود. در چنین شرایطی طبعا اجازه هیچ سخنی 
موجب  "بن"  برابر  در  سخنانم  شد.  نمی  داده 
شده بود که به هیات نمایندگی فرانسوی اخطار 
شود و در صورت اصرار در ادامه سخن، آن هم 
خطر  با  کنفرانس  از  پس  اجازه،  کسب  بدون 
روبرو می شدم،  از سوئیس  اخراج  و  دستگیری 
کمک  با  نداشت.  تازگی  من  برای  البته  این  که 
رفقای زن فرانسوی موفق شدم "استا" راهم در 
"مادام  ریاست  به  که  لیست سخنرانان جلسه 
دوشن" بود قرار دهم. "مادام دوشن" اگرچه هرگز 
واقعا انسان دموکراتی بود.  اما  نبود  کمونیست 
او  داشت.  عاقه  من  به  و  شناخت  می  مرا  او 
همین که اسمم را در لیست دید، با وجود ترسی 
اجازه صحبت  من  به  داشت  کار  عواقب  از  که 
داد. اما کمی قبل از اینکه سخنرانی ام را شروع 
کنم چند خطی برایم نوشت: "کوتاه حرف بزنید 
خارج  عقب  در  از  شد  تمام  حرفتان  که  همین 
به  شما  دستگیری  نشوید،  دیده  دیگر  و  شوید 

کنفرانس لطمه خواهد زد.
او حق داشت چرا که به مجرد این که شروع به 
صحبت کردم با آشفتگی و حالت عصبی هیات 
رئیسه مواجه شدم. سعی کردم مطالب را فشرده 
کنم و بر خطوط اصلی مطالب که اکثر نمایندگان 
را تحت تاثیر قرار می داد تاکید و رزم. خواست 
اصلی ما همین بود، درحالی که دستخوش هیچ 
گونه تصور باطلی نسبت به جامعه ملل نشدیم، 
از  ما  بیان مطالب  کردیم  فکر می  این  با وجود 
تریبون بین المللی زنان و دوستداران واقعی صلح 
سخنانم  بود.  خواهد  مفید  کشورها  همه  برای 
کوتاه، اما مهیج بود. فریادی بود که از دل زنان 
زندانی ایتالیا، زنان کارگری که علیه فاشیسم و 
جنگ مبارزه می کردند. حاضران در جلسه که 
در جریان سخنرانیم سراپا گوش بودند، با کف 

زدن های ممتد از من استقبال کردند.
و  ایستاده  بپا  رئیسه  هیات  که  لحظاتی  در 
همراه با حاضران به کف زدن ادامه دادند، من 
به همانگونه که "مادام دوشن" توصیه کرده بود 
خود را از در عقب سالن به بیرون رساندم. تمام 
تا  برداشتم  داشتم  کیف  یک  در  که  را  وسائلم 
فرصت  حتی  کنم.  ترک  را  "ژنو"  زودتر  هرچه 
مهماندارم  با صمیمیت  که  زنی  رفیق  از  تشکر 
بود را نداشتم. بی شک او مسئله را فهمیده بود. 
فعالیت هایی از این دست برای پیشرفت کار در 
روزنامه هم مفید بود و به توسعه آن کمک می 
کرد و تیراژ آن به برکت پخش کنندگان بیشتر می 
شد، که سرانجام موجب شد برای چاپ بیشتر 
از چهار  و  کنیم  بیشتر  را  آن  مطالب صفحات 
 ۱۹۳۲ سال  برسانی"  صفحه  شش  به  صفحه 
سالی پر حادثه بود. توده های کارگری بسیاری از 
کشورها، سرانجام مبارزه متحد علیه فاشیسم و 
جنگ را با نام ها و اشکال مختلف که از وحدت 
عمل و پیمان های متحد بین احزاب و سازمان 
چشم  به  گرفت  می  نشات  واحد  جبهه  های 
سال  اواخر  در  که  دیمیتروف"  "گئورکی  دیدند. 
۱۹۳۳ با دفاع افتخار آمیزش در دادگاه "لیسپیا" 
به دنیا درس مقاومت و شایستگی داده بود، آزاد 
"آستوریه  معدنچیان  مبارزات  اسپانیا  در  شد. 
"به وقوع پیوست. "موسولینی" تهاجم خود را در 

مرزهای حبشه تدارک می دید.
در سال ۱۹۳۵ دامنه رویدادها بازهم بیشتر شد، 
گسترش مبارزات توده ها علیه فاشیسم و جنگ، 
تشکل پذیری جبهه خلق در اسپانیا و فرانسه 
و اجاس هفتمین کنگره بین المللی کمونیست 
"دیمیتروف"  کنگره  این  در  بود.  جمله  آن  از 
جبهه  تشکیل  ضرورت  با  ارتباط  در  گزارشی 
سیاست  تغییر  مقدمات  خود  که  داد،  متحد 
علیه  دیگر  گزارش  بود.  کمونیست  احزاب  کلیه 
جنگ و بیان عواقب آن بود که توسط "تولیاتی" 
مطرح شد. شرایط سیاسی جدید، ابراز نظریات 
اگر  با اوضاع را طلب می کرد.  جدید متناسب 
"فعالیت های غیر  دیواری  زمان در چهار  آن  تا 

حرف  حد  در  کارمان  و  بودیم  محبوس  قانونی" 
زدن و نوشتن، آن هم با ایماء و اشاره بود، اینک 
چگونگی  و  زبان  تا  شتافت  ما  یاری  به  شرایط 
کارمان را تغییر دهیم. وارد جوی شده بودیم که 
صدا  را  همدیگر  واقعی  اسامی  همان  با  دوباره 
می زدیم. در عین حال اسامی مستعار خود را 
نیز حفظ کرده بودیم. رفقا مرا "استا" صدا می 
نام  به همین  ها  روزنامه  در  امضای من  و  زدند 

بود." ص ۲۶۵
چهره  ای"  حرفه  "انقابی  کتاب  از  بخش  این 
از  بیش  را  سرمایه داری  و  فاشیسم  واقعی 
سال  در  ایتالیا  ارتش  کند.  می  روشن  پیش 
اینکه  با  و  بود  برده  حمله  اتیوپی"   " به   ۱۸۹۷
دلیل  به  اما  داشت،  قدرتمند  ارتشی  ایتالیا"   "
با  اتیوپی  ارتش  برابر  در  فرمانده،  کارآمدی  نا 
امکانات ضعیف نظامی اش شکست می خورد. 
تمسخر  مورد  شکست  این  علت  به   " "ایتالیا 
که  زمانی   ۱۹۳۵ اکتبر  در  گیرد.  می  قرار  جهان 
"موسولینی " به قدرتی بامنازع می رسد، بدون 
آنجا  کند،  می  حمله  "اتیوپی"  به  رسمی  اعان 
را  آفریقا"  "فدراسیون شاخ  و  را تصرف می کند 
ایتالیایی  فرمانده  این جنگ  نهد. در  بنیان می 
دستور استفاده از ساح شیمیایی و به کار برد 
مسموم  را  آبی  منابع  دهد-  می  را  خردلی  گاز 
تاسیسات  نظامی  غیر  روستاهای  به  کنند،  می 
بهداشتی حمله می کنند و جنبش آزادی بخش 
را شکست می دهند و حکومت راهم سرنگون 
می کنند. این حمله توسط جامعه ملل محکوم 
شد، اما تاثیر چندانی در این عمل تجاوزکارانه 
برانگیخته  را  جهان  مردم  دموکراتیک  افکار  که 
بریتانیا  و  فرانسه  های  حکومت  نداشت.  بود، 
نگران اتحاد بین آلمان و ایتالیا بودند به همین 
در  آمدند،  کوتاه   " موسولینی  برابر"  در  دلیل 
حالی که این کوتاه آمدن تاثیری نداشت و شاید 
به  "هیتلر" نسبت  بود، چراکه  اثرش منفی  هم 
" موسولینی" موضعی دوستانه اتخاذ کرد و در 
پشتیبانی  او  از  و  ترغیب  را  او  "تیوپی"  تصرف 
کرد. با اینکه کمونیست ها و نیروهای آزادیخواه 
طلبانه  استقال  و  آزادیخواهانه  فریادهای 
های  حکومت  اما  رساندند،  دنیا  به  را  خود 
بودند، چرا که  سرمایه داری همچنان کر و الل 
این  ایجاب نمی کرد موضعی علیه  منافع شان 
در  هم  ملل  جامعه  بگیرند.  جنایتکارانه  تجاوز 
از  زیادی  کار  همیشه  مانند  نیز  مواقع  اینگونه 
دستش برنمی آمد. زهی بی شرمی برای جامعه 
برای  اندوه  و  نگرانی  دل  زهی  و  سرمایه داری 
ملت هایی که تحت تجاوز و ستم ابرقدرت های 

سرمایه داری هستند.

لیا ۳ دیماه
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دمشنان ناکام ما
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در ادامه خاطرات ترزا نوچه 

نئولیبرالیسم و ورشکستگی سرمایه داری
بامی  جان  نوشته  ریویو  مانتلی  از  »برگرفته 

فاستر«

بسیاری از عائم ورشکستگی سرمایه داری که 
در باال شرح داده شد، شناخته شده اند. با این 
وجود، آن ها اغلب نه به سرمایه داری به عنوان 
یک نظام، بلکه در واقع به نئولیبرالیسم نسبت 
از  پارادایم خاصی  به عنوان  داده می شوند که 
توسعه سرمایه داری در نظر گرفته می شوند که 

می تواند با گزینه بهتری جایگزین شود.
به  پاسخ  چپ،  نگاه  با  مردم  از  بسیاری  برای 

بازگشت  داری،  سرمایه  فاجعه  یا  نئولیبرالیسم 
به لیبرالیسم؛ دولت رفاه، تنظیم بازار، یا نوعی 
سوسیال دموکراسی محدود و به این ترتیب یک 
معنی  این  به  است.  تر،  عقانی  داری  سرمایه 
که  نیست  داری  این خود شکست سرمایه  که 
به عنوان مشکل تلقی می شود، بلکه شکست 

سرمایه داری نئولیبرال است.
متقاباً، روایت مارکسیستی، نئولیبرالیسم را در 
رشد ذاتی سرمایه داری کنونی، مرتبط با سلطه 
سرمایه انحصاری-مالی می فهمد. بنابراین یک 
هم  نئولیبرالیسم  از  انتقادی-تاریخی  تحلیل 
برای زمینه سازی درک ما از سرمایه داری امروز 

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

جایگزینی  تمام   چرا  اینکه  دلیل  کشف  هم  و 
داری  گرایی سرمایه  و مطلق  نئولیبرالیسم  های 
مهم  بسیار  است  نهفته  نظام  خود  درون  در 

میباشد.
دهه  اوایل  به  نئولیبرالیسم  اصطاح  منشأ 
دولت  از  مارکسیستی  نقد  در  برمیگردد،   ۱۹۲۰
و   )۱۹۱۹( میس  فون  لودویگ  اقتصاد  و  ملت   -
جامعه  و  اقتصادی  تحلیل  یک  سوسیالیسم: 
شناختی )۱۹۲۲( که هر دو به عنوان تراکت های 
اند،  شده  نوشته  مایه  بی  سوسیالیستی  ضد 
آثار بنیادی ایدئولوژی سرمایه داری نئولیبرال را 
تشکیل می دهند. در این آثار که سپس توسط 

»سرمایه داری شکست خورد بعدش چی؟«

حرکت گاز انبری و چند جانبه بسوی ایران
جلسه بکره جو ضمن جمعبندی از فعالیت های 
سازمان در جهت سازماندهی در ایران و شرکت 
در مبارزه مسلحانه با تاکید روی خط مشی توده 
ای و پیوند با کارگران برای ایجاد حزب کمونیست 
رفیق  و  را هم مشخص کرد.  زمینه سازماندهی 
رهبری  عضو  جوانترین  بعنوان  را  زاده  واعظ 
پس  او  کرد.  انتخاب  ایران  به  فوری  رفتن  برای 
از بازگشت به اروپا با تغییر هویتی نوین با تمام 
امکانات وبا اتکاء به نیروی سازمان در مدتی کوتاه 
توانست به ایران برگردد. در اینجا باید بار دیگر 
خورد  بر  و  کارها  از  جمعبندی  کار  سبک  روی 

بگذاریم.  انگشت  سازمانی  پراتیک  به  انتقادی 
در زمانی که رژیم جنایتکار شاه بهترین فرزندان 
انقابی ایران را در کردستان به جوخه اعدام می 
سپرد و در رسانه هایش از نابودی کمیته انقابی 
زاده  شریف  اسماعیل  و  آوره  ما  رهبری  به 
برای  که  انقابی  کادرهای سازمان  داد  می  خبر 
پیوستن به آنها به کردستان رفته بودند، با تمام 
کمیته  مسلحانه  مبارزه  ادامه  برای  که  تاشی 
انقابی می کنند، موفقیتی حاصل نمی شود و 
با جمعبندی از عملکرد کمیته انقابی سازمان 
انقابی قادر می شود طرحی نو و مشخص برای 

ادامه سازماندهی بریزد.

آن  پیشمرگه  گروه  و  انقابی  کمیته  شکست   
جنوب  در  مسلحانه  مبارزه  شکست  از  پس 
در  را  سازمان  بیشتر  بازهم  که  بود  ای  تجربه 
آگاه  ایران  انقاب  راه  و  ایران  اوضاع  شناخت 
ساخت. چون اگر در جمعبندی از تجربه شورش 
از علل  یکی  که  تاکید داشت  مسلحانه جنوب 
شکست ایاتی بود ن خیزش و نداشتن رهبری 
کمونیستی بوده اینجا دیگر تشکیاتی شکست 
کردستان  دموکرات  اعضایش حزب  که  میخورد 
ایران اند، هسته رهبری آن انقابی چپ با گرایش 
مارکسیستی و دارای پایه توده ای در منطقه می 
باشند. پس باید عمیق تر وهمه جانبه تر علل 

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

آدرس ُغرفه حزب در اینرتنت:
www.ranjbaran.org
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خورده  قسم  دشمنان  فاشیسم  و  سرمایه داری 
ملت های تحت ستم اند 

ترزا از کودکی فقر را با تمام وجودش لمس کرده 
بود. او از سن ۷ سالگی پادویی می کرد سبد نان 
را بر روی سرش می گذاشت و به خانه ها می برد. 
او با اینکه در مدرسه ابتدایی شاگرد موفقی بود 
ده ساله بود که به ناچار مدرسه را رها کرد و در 
خیاط خانه ای به کار تمیزکاری و نظافت مشغول 
شد. مادرش هم کارگر بود و در خانه های مردم 
کار می کرد. ترزا از همان دوران کودکی به مطالعه 

عاقه داشت و هر نوع کتابی را می خواند. او در 
زادگاهش  در  فیات  کارخانه  در  کار  به  نوجوانی 
تورینو مشغول به کار شد. با شروع جنگ جهانی 
اول شرایط زندگی مردم رو به وخامت گذاشته 
آور  سرسام  گرانی  خاطر  به  مردم  مبارزات  بود. 
قیمت ها و کمبود ارزاق در ایتالیا، شکل گرفته 
کنار  در  همواره  ترزا  یافت.  می  گسترش  و  بود 
مردم محله اش بود و درکار خانه در مبارزه علیه 
کارفرما پیشتاز بود. او در جریان مبارزه و دنبال 
کردن اخبار و مبارزه سیاسی سازمان ها و گروه 

های سیاسی، راه خود را انتخاب می کند. درآن 
جنگ  موافق  ها  منشویک"   " روسیه  در  زمان 
می  مخالفت  جنگ  با  ها  "بلشویک"  و  بودند 
کردند. این گونه بود که او با نظریات " بلشویک" 
ها و" لنین " آشنا شد. بعد از جنگ او در کمیته 
محل که "سوسیالیست ها " در برگزاری آن نقش 
کرد.  شروع  را  خود  فعالیت  داشتند  سزایی  به 
شرکت  سوسیالیست"  حزب  اول"  کنگره  در  او 
"حزب سوسیالیست"  در  آغاز  همان  از  او  کرد. 
که  زمانی  پیوست.   " کمونیست  "فراکسیون  به 


