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تعرضات راست فاشیستی را در خارج درهم شکنیم

جهان در سالی که گذشت

راه گلگون مبارزه کارگری
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صفحه 4

بــه تخــت نشــاند،
دام  بــه  را  مــردم  عظیــم  جنبــش  کــه  ســومی  و 
دارودســته خدعــه گــر خمینــی انداخــت و معــروف 
بــه تصمیمــات گوادولوپ اســت، از قــرار چهارمین 
رژیــم چنــج ایــن روزهــا در حــال شکل گیریســت.
تفاوتــش بــا قبلــی هــا در اینســت کــه دســتگاه های 
چشــم  از  بــدور  و  مخفــی  را  توطئــه  امنیتــی 
و  بردنــد  مــی  پیــش  نــگاران  خبــر  و  رســانه ها 
مربــوط  اســناد  تــا  کشــید  مــی  طــول  ســال ها 
اخیــر  ســال های  در  امــا  شــود  کشــف  آنهــا  بــه 
مــی کننــد. در  کار  امنیتــی علنــی  دســتگاه های 
کشــور مــا از همــان فــردای انقــاب کــه متوجــه 
آمــده و خمینــی  بیــرون  بطــری  از  غُــول  شــدند 
بــا  اســت،  اســام  امپراطــوری  اســتقرار  پــی  در 
یــک  بــرای  تــاش  امنیتــی  دســتگاه های  کمــک 
در  امــا  کردنــد.  شــروع  را  غــرب  پــرو  آلترناتیــو 

ریاســت  دوران  در   ۱۳۸۲ بهمــن  چهــارم 
جمهــوری ســید خنــدان محمــد خاتمــی پاســخ 
تجمــع  شــده  پایمــال  حقــوق  خواســت های 
کارگــران مجتمــع مــس “خاتــون آبــاد” در شــهر 
“بابــک” را نیروهــای انتظامی جمهوری اســامی  
بــا شــلیک مســتقیم بــه روی راهپیمایــان آتــش 
گشــودند و حداقــل پنــج نفــر را کشــتند و صدها 
عزیزمــان  کارگــر  یــاد  کردنــد.  زخمــی  را  نفــر 
ریاحــی، واحــدی، جاویــدی، مومنــی و دانشــجو 

پــور امینــی گرامــی بــاد.
ابــن اولیــن بــار نبــود کــه نیــروی مســلح نظــام 
مــی  رگبــار  بــه  را  معتــرض  کارگــران  ســرمایه، 
بســت. بگذاریــد اشــاره ای بــه ایــن مســیر گلگون 

شــده طبقــه کارگــر ایــران بیندازیــم:
دخانیــات  اعتصابــی  کارگــران   ۱۳۶۰ ســال  در 

کــه  رســید  پایــان  بــه  شــرایطی  در   ۲۰۲۲ ســال 
مشــکاتی کــه از ســال ۲۰۲۱ در سراســر جهــان 
موجــود بــود نــه تنهــا حــل نشــده باقــی مانــده 
ــای  ــی در دنی بلکــه مشــکات و تضادهــای طبقات
و  فقــرا  بیــن  اختــاف  و  شــده  تشــدید  کنونــی 
 ثروتمنــدان جهــان بیــش از پیــش افزایــش یافــت.
یکــی از بزرگتریــن حــوادث جهــان در کشــورمان 
ــاد.  ــا جنبــش زن زندگــی آزادی اتفــاق افت ــران ب ای
ایــن جنبــش کــه در ادامــه اعتراضــات و جنبــش 
کــف  بــه  مجــددا  گذشــته  ســال  چندیــن  هــای 
بــا  رویــی  رودر  بــرای  بــار  ایــن  برگشــت  خیابــان 
نیروهــای رژیــم از آمادگــی بیشــتری برخوردار بود. 
ایرانیــان خــارج از کشــور از ایــن جنبــش در ســطح 
وســیع حمایــت کردنــد. ایــن اولیــن بــاری بــود کــه 
کل جنبــش خواهــان ســرنگونی رژیــم جمهــوری 
در  را  ســرکوبگران  جــواب  و  اســت  اســامی 

خیابان هــا بــا سیاســت مشــت در مقابــل مشــت 
مــی دهــد. جنایت هــای جمهــوری اســامی، ایــن 
داده  غربــی  هــای  امپریالیســت  بــه  را  امــکان 
اســت کــه بــرای تســلط بــر ایــن انقــاب ســعی بــه 
آلترناتیــو ســازی کننــد. تضــاد حاکمیــن بــا توده هــا 
هــر چــه بیشــتر عمیــق تــر مــی شــود. در رونــد ایــن 
جنبــش انقابــی تغییــرات زیــادی روی داده اســت 
طلبــان  اصــاح  از  بخشــی  پیوســتن  جملــه  از 
داخلــی بــه آلترناتیــو هــای پــرو امپریالیســتی بویــژه 
ســلطنت، شــعارهای جدیــد بــا مضامیــن نویــن 
و رادیکاتــر شــدن ایــن جنبــش و طــرد نیروهــای 
راســت. شــرکت کننــدگان در ایــن جنبــش اساســا 
ایــن  از  کــه  جوانــان هســتند. در طــی ۴ ماهــی 
جنبــش مــی گــذرد رژیــم تــا بــه حــال بیــش از۶۰۰ 
نفــر را کشــته و چندیــن نفــر را اعــدام کــرده اســت. 
هــزاران نفــر دســتگیر و شــکنجه شــده و مــورد 

تجــارب تاریخــی نشــان میدهنــد، جنبــش هــای 
تــوده ای  و  اجتماعــی، هــر چقــدر هــم گســترده 
پایــدار  بشــرطی  هــا  آن  پیروزی هــای  باشــند، 
مــی مانــد و بــه انقابــی اجتماعــی ریشــه ای در 
خدمــت رهایــی طبقــه کارگــر، تبدیــل مــی شــوند 
بشــری  جامعــه  تکامــل  تاریخــی  بســتر  در  کــه 
ــه انقــاب  ــن منظــر ب ــا نچــه از ای ــد. چن ــرار گیرن ق
عظیــم تــوده ای پنجــاه وهفــت ایــران نظــر کنیــم، 
مــی بینیــم چگونــه بــا تســلط خمینــی، انقــاب 
و جامعــه از مســیر تاریخــی تکاملــی خــود کــه 
مبــارزه بــرای آزادی و برابــری بــود خــارج شــد و پس 
از چهــار دهــه بــه بــن بســت کامــل رســیده اســت.
اســتثمار  تشــدید  بــا  انحصــاری  ســرمایه داری 
عظیــم  اکثریــت  مضاعــف  اســتثمار  و  کارگــران 
مــردم ســتمدیده و اســتثمار شــونده و تخریــب 
محیــط زیســت، جهــان را بــه لبــه پرتــگاه کشــانده 
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دمشنان ناکام ما

امپریالیســم آمریــکا در برابــر جنبــش زن زندگــی 
آزادی و هــراس از عمــق و گســترش آن بــه انقالبــی 
اجتماعــی و سوسیالیســتی بــار دیگــر چــون در 
ســال ۵۷ کــه خمینــی را انتخــاب کــرد بــرای مــردم 
ایــران رهبــر تراشــی مــی کنــد. در ایــران بقــدری 
نقــش خارجــی هــا در دوران معاصــر زیــاد بــوده 
کــه هــر گاه کســی در گفتگوهایــش بــرای توضیــح 
مطلبــی کــم مــی آورد مــی گویــد " چــه بگــم کار 
انگلیســی هاســت ". در صــد ســال گذشــته کلیــه 
بــا شــرکت مســتقیم  ایــران  در  هــا  رژیــم چنــج 
صــورت  آمریــکا  و  انگلیــس  بویــژه  خارجی هــا 

ــه اســت. گرفت
 اولــی کودتــای ۱۲۹۹ اســت کــه رضاخــان میرپنــج 

را بــه ســلطنت رســاند، 
دومــی کودتــای ۲۸ مــرداد ۳۲ اســت کــه دولــت 
مصــدق را ســرنگون کــرد وشــاه فــراری را بــار دیگــر 

صفحه آخر صفحه آخر

زهی خیال باطل
)صفحه ۱۷(
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تعرضات راست فاشیستی.... بقیه تعرضات راست فاشیستی.... بقیه 
از صفحه از صفحه ١١

مقابــل رژیــم جمهــوری اســامی در عیــن حالــی 
کــه شــعار مــرگ بــر آمریــکا را مــی دادنــد مــی 
رئیــس جمهوری هــا  و  کلیــه حکومت هــا  بینیــم 
طرفــدار ســرمایه داری نئولیبرالیســتی آمریکایــی 
و غــرب عمــل کرده انــد. ایــن دوگانگــی خــود را در 
حرکت هــای تــوده ای هــم بصــورت بغرنجــی نشــان 

میدهــد.
 خیــزش هــای تــوده ای ۹۶، ۹۸ و خیــزش عظیــم 
اخیــر بنیــاد نظــام ســرمایه داری حاکــم را در کلیــت 
آن بــه لــرزه در آورده اســت ولــی هیــچ رنــگ ضــد 
آمریکایــی را نــدارد امــا درســت زنــگ خطــری را 
بــه صــدا در آورده کــه بــورژوازی ایــران پــرو غــرب را 
بــه هــراس انداختــه اســت. ایــن دوگانگــی از ســوی 
دیگــر در طــول ایــن ســال ها، هیــأت حاکمــه آمریکا 
را هــم بــه دو دســته تبدیــل کــرده اســت. گاهــی 
رئیــس امنیــت ملــی شــان در مجلــس مجاهدیــن 
بــه رئیــس جمهــور منتخــب آنهــا مریــم رجــوی 
زمانــی  را میدهــد،  تهــران  در  نویــد ســال دیگــر 
دیگــر جنــاح دیگــر آشــکارا راه ســازش و مصالحــه 

را در پیــش مــی گیــرد.
ایــن روزهــا چنیــن بــه نظــر مــی رســد بــا توجــه بــه 
ایــران و قــدرت گیــری  بحــران عمیــق اجتماعــی 
جنبش هــای اجتماعــی از پائیــن بویــژه بــا توجــه 
بــه رشــد رهبــری هــای زنــان و جوانــان مســتقل و 
بــا گرایش هــای رادیــکال بــر انــدازی، دســتگاه های 
ــه رهبــر تراشــی زده و پشــتیبان  امنیتــی دســت ب
رضــا پهلــوی شــده اند. امــا اوضــاع جهانــی و ایــران 
ســال۵۷ نیســت کــه خمینــی را بــا موفقیــت کامــل 
ــد. دو فاکتــور اساســی تغییــر  رهبــر جنبــش کردن

کــرده اســت: 
یکــم – خامنــه ای و نیروهــای مســلح او در مقابــل 
محمــد رضــا و ارتــش دســت نشــانده و تربیــت 
شــده آمریکایــی اش. یکــی گــوش به فرمــان آمریکا 

و ایــن دیگــری مخالــف و در برابــر آمریــکا .
 دوم آگاهــی کارگــران و توده هــای وســیع مــردم 
ســال  از  تــر  پیشــرفته  بســیار  کــه  اســت  ایــران 
هــای ۵۶ و۵۷ اســت و احــزاب و ســازمان هــای 
زمــان  از آن  و متحدتــر  کمونیســتی متشــکل تر 

عمــل مــی کننــد. 
بگذاریــد یــک بــه یــک جوانبــی از ایــن معمــای 
بغرنــج صــف آرایــی طبقاتــی و سیاســی ایــران را 
تشــریح کنیــم و در انتهــا بــه اهمیــت مبــارزه بــا 
جنــاح بــورژوازی راســت فاشیســتی پــرو آمریکایــی 

بپردازیــم.
چــون انقــاب ایــران جــزوی از حرکــت بشــریت 
برنامــه هــای  کلیــه  و در  اســت  مترقــی جهانــی 
راهبــردی جهانــی قــدرت هــا کامــاً بــه حســاب 
مــی آیــد و همانطــور کــه در بــاال اشــاره شــد در ایــن 
دو قــرن گذشــته اســتعمارگران و امپریالیســتها 
مســتقیم نقــش تعییــن کننــده ای در اســتقرار 
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و  داشــته اند  را  تهــران  در  سیاســی  قدرت هــای 
از ســوی دیگــر بــا جهانــی شــدن جنبــش – زن 
بــر کل جنبــش  پیــروزی اش  کــه  آزادی  زندگــی 
گــذارد،  مــی  تاثیــر  جهــان  ســتمدیدگان  رهایــی 
ضروریســت بــرای شــناخت همــه جانبــه، صــف 
مناســبات  در  را  انقــاب  و ضــد  انقــاب  آرایــی 

جهانــی و منطقــه مــورد بررســی قــرار دهیــم.
***

در ۲۹ ژانویــه ۲۰۰۳، رئیــس جمهــور وقــت آمریــکا 
جــرج دبلیــو بــوش نماینــده جمهــوری خواهــان و از 
جنــاح نئوکان هــا، در ســخنرانی خــود در مجلــس 
در محــور  را  ایــران  و  عــراق  کــره شــمالی،  ســنا؛ 
سیاســت  و  کــرد  معرفــی  شــیطانی  یــا  شــرارت 
راهبــردی جهانــی آمریــکا را بــه سیاســت دوران 
جنــگ جهانــی دوم و محــور ضــد فاشیســتی- 
ــرای خیلــی هــا  آلمــان، ژاپــن و ایتالیــا پیونــد زد. ب
در آن زمــان ایــن پرســش مطــرح شــد کــه ایــن ســه 
کشــور چــه ویژگــی دارنــد کــه در محــور شــرارت 
آمریــکا قــرار گرفتــه انــد؟ هنــوز هــم بر ســر درســتی 
مناقشــه  آمریــکا  حاکمیــت  در  آن  نادرســتی  و 
موجــود اســت. تنهــا نکتــه ای کــه مــی تــوان در 
برجســته  بــوش  دبلیــو  جــرج  تــز  ایــن  توضیــح 
کــرد؛ بــه چالــش گرفتــن قــدرت بامنــازع آمریــکا 
توســط حاکمیــت هــای ایــن ســه کشــور مــی توانــد 
باشــد. نئوکان هــای آمریــکا نــه تنهــا نــژاد پرســت 
ــان  ــر دیگــر ادی ــن مســیح را ب ــری دی ــد بلکــه برت ان
از ویژگــی خــود مــی داننــد. امــا مشــکل از آنجــا 
بوجــود مــی آیــد کــه ایــن دکتریــن بــه ابــزاری در 
دســت انحصــارات عظیــم اســلحه ســازی و مالــی 
تبدیــل مــی شــود: " آمریــکا اول " " قــرن، قــرن 
آمریکاســت " جهــان بــه یــک رهبــر بامنــازع نیــاز 
دارد و گرنــه بــه هــرج ومــرج کشــانده میشــود و 
فاصلــه  در  ترتیــب  بدیــن  آمریکاســت.  آنهــم 
رئیــس  امنیــت،  شــورای  توافــق  بــدون  کوتاهــی 
جمهــور بــوش در فاصلــه کوتاهــی حملــه بــه عــراق 
را تحــت عنــوان اینکــه ســاح هــای شــیمایی دارد 
بــا تمــام قــدرت نظامــی آمریــکا و انگلیــس شــروع 
کــرد. بــر فشــار تحریــم هــای حداکثــری علیــه کــره 
ــزود. نتیجــه چنیــن سیاســتی  ــران اف شــمالی و ای

راهبــردی پــس از دو دهــه چیســت ؟ 
از سه کشور محور شرارت 

و  بــا تحریــم هــای حداکثــری  را  کــره شــمالی   *
نتیجــه  تروریســت خواندنــد.  نظامــی  محاصــره 
آن کــره شــمالی امــروزی اســت کــه مرکــز اتمــی 
و موشــکی اش بــه یکــی از پیشــرفته ترین ها در 
ــل شــده اســت. کارشناســان نظامــی  جهــان تبدی
ارزیابــی مــی کننــد کــه ارتــش کــره شــمالی توانایــی 
فنــی زدن آمریــکا را بــا موشــک های بالســتیک 

خــود دارد.
بــا تحریــم هــای حداکثــری و ســپس  را  *عــراق 
بــه  زمینــی  و  هوایــی  نظامــی  مســتقیم  حملــه 
ویرانــه ای تبدیــل کردنــد کــه طــی آن میلیــون هــا 
انســان غیــر نظامــی زنــان و کــودکان کشــته و آواره 

شــدند. 
دومــی  باشــد.  ایــن  از  ترکیبــی  *ایــران 
موشــک هایش هنــوز تــا بــرد قــاره پیمــا نیســت 
دارای  و  مهاجــر  امــا  میلیونــی  آوارگانشــان  و 
خانــه و مــال و منــال. و هنــوز در وزارت خارجــه 
ــکا گرایــش هــای راســت جمهــوری خــواه در  آمری
ــت نظامــی  ــی دخال ــدازی مســتقیم و حت ــی بران پ
داعــش و گروه هــای مســلح دیگــر محلــی هســتند 
در  نفــوذ  پــی  در  هــا  دموکــرات  هــای  گرایــش  و 

مخملــی. انقابــات  و  داخــل 
 امــا ایــران نــه کــره شــمالی اســت و نــه عــراق و 
تفــاوت اساســی بــا آن دو در اینســت کــه یــک 
جنبــش عظیــم میلیونــی مردمــی از پائیــن شــکل 
گرفتــه کــه مصمــم اســت سرنوشــت خــودش را 
خــودش بدســت گیــرد. تاریــخ گذشــته ایــران در 
ــر هجــوم خارجــی هــا نشــان میدهــد راه هــای  براب
پیــش گرفتــه  بقــای خــود در  بــرای  مبتکرانــه ای 
اســت. نیروهــای بــورژوازی راســت نوکــر صفــت و 
جنــاح راســت نئــوکان هــای آمریکایــی از درک ایــن 
واقعیــت تاریخــی عاجزنــد چــون موضــع طبقاتــی 
در درک درســت اوضــاع نقــش تعییــن کننــده را 
دارد. در موضــع طبقــه کارگــر قــرار داشــتن از آن 
جهــت اهمیــت دارد کــه حرکــت راســتین بشــریت 
را بســوی رهایــی و آزادی نشــان میدهــد. وظیفــه 
کمونیســت هایی کــه خــود را جــزو طبقــه کارگــر 
میداننــد ایــن اســت کــه ایــن عظمــت تاریخــی 
شــوندگان  اســتثمار  و  ســتمدیدگان  رســتاخیر 
بــدان  را  توده هــا  و  کننــد  درک  عمیقــا  را  ایــران 
مســلح ســازند. ضمــن جــدی گرفتــن دشــمنان 
در مقطــع مشــخص و از لحــاظ تاکتیکــی، بایــد 
و  نهایــی  پیــروزی  بــه  زحمــت  و  کار  نیروهــای 

اســتراتژیک خــود مطمئــن باشــند.
خــود  و  خیانت هــا،  تاریــخ  اثــر  بــر  متاســفانه 
فروشــی های نماینــدگان قشــرهای بــورژوازی ایــران 
در صــد ســال گذشــته خارجی هــا همیشــه دل 
بــه آنهــا بســته اند کــه بــه نجاتــش بیاینــد و بــار 
و  کارگــری  جنبش هــای  روی  پیــش  جلــو  دیگــر 
کمونیســتی را ســد کننــد. ایــن روزهــا آشــکارا مــی 
و خــرده  بــورژوازی  گرایش هــای سیاســی  بینیــم 
بــورژوازی درســت بخاطــر وابســتگی هــای طبقاتــی 
شــان و پیونــد تنگاتنگشــان بــا وزارت خانه هــای 
خارجــی و مراکــز امنیتــی، دعــوت از کشــورهای 
خارجــی بــرای دخالــت تــا حــد نظامــی مــی کننــد. 
در برابــر ایــن جریــان جناحــی از حاکمیــت کــه 
ســپاه پاســداران بــازوی اصلــی اجرائیــش اســت بــا 
روی کار آوردن رئیســی و بــه اصطــاح یــک دســت 
برخاســته  جنــاح  ایــن  بــه جنــگ  قــدرت  کــردن 

اســت.
بــه طبقــه  کــه متعلــق  ایــن گرایش هــا  هــر دوی 
بــا  و  اســت  ایــران  مــردم  اســت ضــد  بــورژوازی 
و  کارگــری  متشــکل  جنبش هــای  مخالفــت 
تــوده ای و چــپ و کمونیســت روبــرو شــده انــد. 
بگذاریــد ســیمایی از ایــن صــف آرایــی را نشــان 
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پیروزی جنبش کارگران و زمحتکشان در گرو هدایت کمونیست های متحد است

دهیــم:
و  کارگــر  طبقــه  مبــارزه  و  مقاومــت  اثــر  بــر   
ــان کــه  جنبش هــای وســیع اجتماعــی بویــژه جوان
ــرار دارد  ــر بســتر بحــران ســاختاری اقتصــادی ق ب
و میلیون هــا انســان را بــه زیــر فقــر کشــانده، بــر 
اثــر وجــود نیــروی صاحــب نفــوذ اصــاح طلبــان 
امــور  بویــژه در رســانه هــا و  قــدرت و  در مراکــز 
اصلــی  گرداننــدگان  کــه سال هاســت  اقتصــادی 
اثــر وجــود یــک جبهــه وســیع  بــر  آن بوده انــد، 
و  آمریــکا  مثــل  قدرت هایــی  از  خارجــی  دول 
اروپــا گرفتــه تــا کشــورهای همســایه کــه بــا روی 
ــه  ــوده ک ــن ب ــدن رویکــرد دولتــش ای کار آمــدن بای
ســر خامنــه ای را بــا مذاکــرات برجــام شــیره بمالــد 
و وقــت بدســت آورد کــه در کلیــه زمینه هــا متحــد 
علیــه حکومــت ایــران جــور کنــد کــه در ایــن زمینــه 

بــا موفقیــت روبــرو شــده اســت. 
جنبش هــای  انقابــی،  جنبــش  میمانــد  حــال 
و  آمــوزان  دانــش  و  معلمــان  جنبــش  کارگــری، 
دانشــجویان، جنبش زنان، جنبش بازنشســتگان 
و همیــن جنبــش پنــج ماهــه کــه »نــه شــاه میخــواد 
نــه رهبــر« امــا هنــوز نتوانســته اکثریــت عظیــم 
ــدان  ــه می ســتمدیدگان و اســتثمار شــوندگان را ب
مبــارزه کشــاند. در برابــر ایــن جنبــش نــه تنهــا 
بــه  خطــر  بلکــه  اســت  موجــود  ســرکوب  خطــر 
انحــراف کشــاندن آن توســط اپوزســیون بــورژوازی 
خــارج هــم موجــود اســت. در برابــر نیروهــای چــپ 
و کمونیســتی وظیفــه دوگانــه ای قــراردارد کوشــش 
هرچــه  ســازماندهی  و  توســعه  و  بســط  بــرای 
بیشــتر جنبــش جــاری از یــک ســو و مبــارزه علیــه 
بــورژوازی راســت ســلطنتی از ســوی دیگــر. ایــن 
وظیفــه ســنگینی اســت کــه نیروهــای کمونیســتی 
و کارگــری بــه تنهایــی نمــی تواننــد بــا موفقیــت 
براســاس  و  یکــی شــوند  بایــد  آنهــا  برنــد.  جلــو 

برنامــه ای مشــترک عمــل کننــد.
بــا  کشــور  خــارج  راســت  اپوزســیون  امــر  ظاهــر 
جلــب  و  ترونتــو  و  برلیــن  تظاهــرات  گــزاری  بــر 
پشــتیبانی دولــت هــای اروپایــی و آمریــکا بویــژه 
امکانــات  بــا  ســاعته   ۲۴ هــای  رســانه  داشــتن 
مالــی زیــاد و بکارگیــری شــیوه هــای چماقــداری 
و رهبــری  را بســود خــود  و تهدیــد، جــو خــارج 
رضــا پهلــوی تبدیــل کــرده اســت. امــا ایــن توهمــی 

بیــش نیســت. چــرا ؟ 
اول اینکــه پایــه تبلیــغ آنهــا بــر دروغ و وارونــه 
جلــوه دادن وقایــع تاریخــی قــرار دارد. آنها کودتای 
۲۸ مــرداد آمریکایــی را قیــام ملــی مــی خواننــد، 
خیــزش میلیونــی پابرهنــگان و حاشــیه نشــینان 
ــاد کــرده ایــران را در انقــاب ۵۷ نفــی  شــهرهای ب
مــی کننــد و وجــود دیکتاتــوری شــدید تــک حزبــی 
محمــد رضــا شــاه را نادیــده مــی گیرنــد و مهمتــر 
کــه  جهــان  امپریالیســتی  قدرت هــای  بــا  اینکــه 
ــا  ــه ت ــام گرفت ســابقه ده هــا جنــگ، از جنــگ ویتن
عــراق، افغانســتان و ســوریه را در پرونــده شــان 
ــد و از طــرف آنهــا  ــد همــکاری تنگاتنــگ دارن دارن

راه گلگون مبارزه.... بقیه از راه گلگون مبارزه.... بقیه از 
صفحه ۱صفحه ۱

ــی مــی شــوند. پشــتیبانی مال
و  پهلــوی  رضــا  کــردن  علــم  بــا  اینکــه  دوم   
اپوزســیون  جناح هــای  بیــن  تضــاد  خانــواده اش 
پــای  صــدای  و  شــده  زیادتــر  خــارج  راســت 
فاشیســم بلنــد بلنــد دارد مــی آیــد. بــا ایــن کارزار 
اخیــر وکالتــی ماهیــت چگونگــی کســب قــدرت 

اســت. شــده  آشــکار  آمریکایــی  سیاســی 
هیــأت  کــه  نیســت  معلــوم  هنــوز  اینکــه  ســوم 
برانــدازی  خــط  پشــت  متّحــداً  آمریــکا  حاکمــه 
باشــند. اســنادی کــه اخیــراً ســنای آمریــکا علنــی 
کــرد نشــان میدهــد بایــدن بعنــوان معــاون اوبامــا 
راه حــل تغییــر روش حکومــت ایــران را درســت 
اپوزســیون  مجموعــه  بســا  چــه  و  میدانســته 
خوانــدن  تروریســت  بــرای  تــاش  و  ســازی ها 
ســپاه پاســداران، تهدیــد مصــادره امــوال و دارایــی 
هــای فــک و فامیــل حاکمیــت از جانــب کانــادا، 
همــه و همــه در خدمــت گرفتــن امتیــاز بیشــتر از 

باشــد.  خامنــه ای 
یــک  کــه  خامنــه ای  چنانچــه  اینکــه  چهــارم 
عملگراســت،  و  بورژوایســت  مــدار  سیاســت 
امکانــات  از  حرکــت  سیاســت،  در  مکتبــش 
دشــمن  بــا  را  محمــد  رفتــاری  تاریــخ  و  اســت 
حتمــاً مــی شناســد. امــروز حلقــه بــه حلقــه در 
محاصــره اســت، بعیــد نیســت کــه مثــل خمینــی 
بــرای حفــظ قدرتــش جــام زهــری را ســر بکشــد 
و بــا آمریــکا ســازش کنــد. اینهــا همــه واقعیــات 
اســت. چنانچــه چنیــن اتفاقــی بیفتــد و بعیــد 
هــم نیســت آنوقــت خانــه مقوایــی ایــن اپوزســیون 

راســت را بــاد خواهــد بــرد.
هــر کــدام از ایــن راه هــا کــه طــی شــود نیروهــای 
کمونیســتی و انقابــی چنانچــه متّحدانــه عمــل 
کننــد، نــه تنهــا چیــزی از دســت نمــی دهنــد بلکــه 
ــر طبــق شــرایط  چنانچــه در تاکتیــک نرمــش پذی
تغییــر یافتــه عمــل کننــد بســیاری هــم بدســت 

خواهنــد آورد. چــرا ؟
دســتاوردهای  کســب  بــرای  زمینــه  مهمتریــن 
و  بســیج  بــا  کنونــی  جنبــش  ادامــه  بیشــتر 
رژیــم جمهــوری  علیــه  توده هــا  کــردن  متشــکل 
اســت  درســت  جنبــش  ایــن  اســت.  اســامی 
داده  ماهــه  پنــج  ایــن  در  ســنگینی  هزینــه  کــه 
تقویــت  را  جوانــان  اراده ی  قربانــی  ولــی  اســت 
بخشــیده. آنهــا بــا خــاک کــردن هــم رزمانشــان، 
غــم را بــه نیــرو تبدیــل مــی کننــد، بــا جمعبنــدی 
دائمــی بــا درایــت ترعمــل مــی کننــد. ایــن روز هــا 
شــاهد اعتصابــات و اعتراضــات وســیع کارگــران 
در سراســر ایــران هســتیم و در خــارج کشــور ده 
و  کمونیســتی  و  سوسیالیســتی  چــپ،  تشــکل 
ــا هــم  منفــردان در پــی اتحــاد و عمــل مشــترک ب

هســتند.
پشــتیبان  نیــرو  تمــام  بــا  ایــران  رنجبــران  حــزب 
ســازماندهی  بــرای  تــوده ای  هــای  جنبــش 
اســتثمار  و  ســتمدیدگان  صــف  وســیعترین 
ــر اســت. کلیــد  شــوندگان بــه رهبــری طبقــه کارگ

ــرای جابجــا  ــورژوازی ب در هــم شکســتن تعــرض ب
جنبش هــای  تقویــت  سیاســی  قــدرت  کــردن 
ایجــاد صــف مســتقل  بــا هــدف  داخــل کشــور 

اســت. کارگــر  طبقــه 
.* بایــد از کلیــه تشــکات مســتقل کارگــری و توده 
ــرای بســط و توســعه آنهــا  ای پشــتیبانی کــرد و ب
بــه هــر شــکلی بــا حرکــت از شــرایط مشــخص 

اقــدام نمــود.
*بایــد بــرای سراســری کــردن و اتحــاد کلیــه تشــکل 
هــای مســتقل کارگــری و تــوده ای همچنــان مبــارزه 
کــرد. بــرای اینــکار از تجــارب جنبــش جــاری در 
همســویی سراســری کمــال اســتفاده را نمــود. ایــن 
جنبــش تجــارب بســیار آموزنــده ای در همســویی 

نیروهــا بــا هــم را داشــته اســت.
*بایــد حــزب سیاســی پیشــرو طبقــه کارگــر را از 
یکــی شــدن نســل هــای جــوان و پیــر و در بســتر 
کارگــری  مراکــز  در  بویــژه  تــوده ای  جنبش هــای 

آورد.  بوجــود 
*بایــد پرچــم ســرخ اول مــاه مــه را در روز تاریخــی 
بــه  ایــران و جهــان امســال  جهانــی در سراســر 
اســتثمار  و  ســتمدیدگان  همبســتگی  نشــان 

برافراشــت. شــوندگان 
به پیش برای سازماندهی بازهم بیشتر نیروهای 

انقابی به رهبری طبقه کارگر
سرنگون باد نظام ستمگر و آدم کش 

سرمایه داری جمهوری اسامی
نه به دخالت امپریالیست ها در ایران

زنده باد سوسیالیسم

نیــز در پشــت درهــای بســته کارخانــه توســط 
ــه بســته  ــه گلول ــو رســیده ســرمایه ب پاســداران ن

شــده بودنــد.
 پیــش از آن در اردیبهشــت ســال ۱۳۵۰ کــه 
محمــد رضــا شــاه پهلــوی بــه کــورش پیــام میــداد 
اســت  وامــان  امــن  ایــران در  کــه  آرام بخوابــد 
کارگــران کارخانــه جهــان چیــت را ژاندارم هــای 
شــاه بیــش از بیســت نفــر از آنهــا را بــا شــلیک 
مســتقیم کشــتند و صــد نفــر از دوهــزار کارگــر 

معتــرض را زخمــی و زندانــی کردنــد.
ایــران  پرولتاریــا  پیــروزی  از  پــس  روزی  اگــر   
مــوزه ای از مبــارزات طبقــه کارگــر ایــران را بنــا 
جــان  کارگــران  کــه  بــود  نخواهــد  روزی  کننــد 
صاحــب کاران  از  باشــند.  بــرده  در  بــه  ســالم 
را  معتــرض  کارگــر  هــر  کــه  گرفتــه  خصوصــی 
مســتقیم توســط اوباشــان خــود پشــت دیــوار 
کارخانه هــا خــاک کرده انــد تــا حــوادث روزمــره 
بخاطــر نبــود امکانــات ایمنــی. دولــت در نظــام 
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ســرمایه داری نــه بــرای حفــظ جــان مــردم اســت 
بلکــه بــرای حفــظ ســرمایه از طریــق ســرکوب 

اســت.  کارگــران 
درســی کــه از ایــن ســال هــای طوالنــی مبــارزات 

خونیــن کارگــری مــی گیریــم چیســت؟
اولیــن درس همــان اســت کــه ایــن روزهــا جوانــان 
ــاد مــی  ــران فری ــارزات خــود در سراســر ای در مب
کننــد؛ نظــام ســرمایه داری را دشــمن خــود مــی 
داننــد و موکــداً شــعار نــه شــاه میخواهیــم و نــه 

رهبــر را ســر میدهنــد.
دومیــن درس بــا توجــه بــه جنبــش هــای دوران 
اخیــر ۹۶، ۹۸ و۴۰۱، نشــان میدهــد نیروهــای 
چنــد گانــه مســلح حکومــت بــا فرمــان آتــش 
در اختیــار، دشــمن کارگــران و هــر جــوان زن و 
ــن  ــج ســاله ای ــن پن مــرد معترضــی اســت. در ای
رژیــم نــه تنهــا پــس از ســرکوب قدمــی در جهــت 
خواســت های خیــزش کننــدگان برداشــته نشــده 
بلکــه بــه مراتــب وضــع معیشــتی اکثریــت مــردم 
بدتــر شــده، فقــر و تهیدســتی اکثریــت مــردم 
را فــرا گرفتــه اســت و شــیرازه حداقــل جامعــه 
مدنــی از هــم پاشــیده شــده اســت. بنابرایــن 
آن  ســازماندهی  و  انقابــی  تغییــر  جــز  راهــی 

ــده اســت. باقــی نمان
ــی  ــه شــکل نظــام و ک ســومین درس اینســت ک
در راس آنســت فرقــی نمــی کنــد – ســرمایه داری 
و خورشــید  رنــگ شــیر  ســه  پرچــم  زیــر  چــه 
رنــگ هللا،  ســه  پرچــم  زیــر  چــه  و  باشــد  دار 
 اســتثمارگر و ســتمگر اســت و تنهــا راه نجــات، 
برانــدازی ریشــه ای آنســت و جــای گزینــی آن 
ســتمدیدگان  بدســت  اجتماعــی  نظامــی  بــا 
نــه  آنهــا  و در خدمــت  اســتثمار شــوندگان  و 
مشــتی کوچــک دزد مافیایــی، پــس در پاســخ بــه 
پرســش چــه بایــد کــرد؟ پاســخی جــز متشــکل 

شــویم موجــود نیســت 
هــر جــا کار مــی کنیــم، در هــر ســن و ســالی کــه 
هســتیم، از هــر ملیتــی کــه برخاســته ایم، زن و 
مــرد بایــد متشــکل شــویم کارگــران در کارخانه ها 
متشــکل شــوند، تشــکات مســتقل کنونــی را 
همــه جاگیــر و سراســری کننــد معلمــان، زنــان، 
دانشــجویان  و  آمــوزان  دانــش  بازنشســتگان، 
قدرتشــان تنهــا در تشــکل و اتحادشــان اســت.
اینروزهــا  کــه  کمونیســت ها  سوسیالیســت ها، 
در صفــوف خیــزش کننــدگان پــروش یافتــه انــد 
بایــد متشــکل شــوند بــا هــدف ایجــاد یک ســتاد 
مشــترک سیاســی طبقــه کارگــر کــه مارکــس و 
انگلــس بیــش از صــد ســال پیــش آنــرا حــزب 

ــد. کمونیســت نامیدن
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ــد. ــه ان ــرار گرفت ــدان ق تجــاوز در زن
بــا تمامــی هشــدارهای دانشــمندان و متفکــران 
جهانــی مبنــی بــر خطــر ویرانــی ، محیــط زیســت، 
کــه  اقیانــوس هــای جهــان  از  قــرارداد حفاظــت 
بــود،  کشــیده  طــول  آن  بــرای  مذاکــره  ســال   ۱۰
بــا  رابطــه  ایــن  در  ملــل  ســازمان  کنفرانــس  در 
ایــن شکســت در حالــی  شکســت روبــرو شــد. 
اســت کــه گفتــه مــی شــود کــه بیــن ۱۰ تــا ۱۵ درصد 
گونــه هــای دریایــی در حــال انقــراض هســتند. 
تظاهــرات هــای متعــددی در کشــورهای جهــان در 
اعتــراض بــه سیاســت هــای بیــن المللــی راجــع بــه 
محیــط زیســت در ســال گذشــته در بســیاری از 
کشــورهای جهــان برگــزار شــد. کــه در آن نقــش 
نیروهــای پیشــرو و چــپ جامعــه بیــش از دیگــران 
بــود شــتاب رقابــت و انحصــارات ســرمایه داری 
کــه در خدمــت ســود و ســلطه طلبــی چشــم خــود 
نفــع  بــه  انســانی و تغییــرات  راهــکار  بــر هــر  را 
اکثریــت مــردم جهــان و ایجــاد محیــط زیســت 
ســالم و طبیعــی، بســته اســت، یکــی از دالیــل 
اصلــی ویرانــی محیــط زیســت و آلــوده تــر شــدن 
کل آبهــای موجــود در کــره زمیــن هســتند. تقریبــا 
داری  ســرمایه  نهادهــای  و  هــا  شــرکت  تمامــی 
منطقــه  دولتهــای  بــه  مالیــات  پرداخــت  بــدون 
تحــت عملکردهایشــان و فــرار از مالیــات هــا و 
از محیــط طبیعــی  قوانیــن حفاظــت  شکســتن 
و بــه ویرانــی و آلــوده تــر شــدن بیشــتر کل کــره 
زمیــن کمــک کردنــد. در بســیاری از کشــورهای 
جهــان اعتراضــات گســترده ای در اعتــراض بــه 
انجــام  عــدم  در  جهــان  هــای  دولــت  سیاســت 
وظایــف زیســت محیطــی انجــام شــد. آلودگــی کــه 
توســط سیســتم ســرمایه داری ناشــی از رقابــت 
بــرای تولیــد و ســود بیشــتر بــه اســتفاده بیــش از 
حــد از منابــع طبیعــی و ایجــاد زبالــه هــای انبــوه، 
انجامیــده اســت، بــا راه حــل هــای اصاحــی قابــل 
جبــران نیســت و بایســتی فکــر اساســی تــری بــرای 
رفــع ایــن مشــکل کــه بشــریت را تهدیــد مــی کنــد، 
کــرد. هــر روز کــره زمیــن ناشــی از فعالیــت هــای 
بشــری گرمتــر مــی شــود و توصیــه دانشــمندان 
جهــان بــرای ایجــاد راهکارهــای علمــی در جهــت 
بــاز ســازی محیــط زیســت و جلوگیــری از ویرانــی 
محیــط طبیعــی، بعلــت رقابــت افســار گســیخته 
ســرمایه داری، بــا ســکوت و یــا انــکار روبــرو مــی 

شــود.
در مــاه فوریــه باالخــره بعــد از ســالها تشــنج و 
درگیــری بیــن اروپــا و ناتــو در برابــر روســیه، بــر 
ســر گســترش مرزهــای ناتــو بــه روســیه و پیوســتن 
ــه  ــک حمل ــا ی ــش روســیه ب ــو، ارت ــه نات ــن ب اوکرائی
وســیع بــه نزدیکــی هــای کیــف رســیده و جنــگ 

تاکنــون ادامــه دارد. فشــار اقتصــادی و فرســتادن 
هــم  اروپــا  و  آمریــکا  از  ســاح  دالر  میلیاردهــا 
بــه  را  هــای جنــگ  نتوانســت وضعیــت جبهــه 
نفــع اوکرائیــن تغییــر دهــد و روســیه دو ایالــت 
دیگــر اوکرائیــن را بــه خــاک خــود ملحــق کــرد. 
کــم  باعــث  روســیه  تحریــم  و  اوکرائیــن  جنــگ 
شــدن میــزان انــرژی در اروپــا و غــات بویــژه گنــدم 
در برخــی کشــورها شــد. بحــران اقتصــادی کــه بــا 
جنــگ اوکرائیــن تشــدید شــده بــود، بــا تشــدید 
تضــاد بیــن چیــن و آمریــکا بــر ســر دریــای چیــن 
آمریــکا  نماینــدگان  مجلــس  رئیــس  ســفر  و 
نانســی پلوســی بــه تایــوان تشــدید شــد. چیــن 
ــه محاصــره کامــل  ــن نظامــی ب ــن تمری ــا بزرگتری ب
تایــوان دســت زد. و منازعــات دیپلماتیــک بیشــتر 

بــه ســوی نظامــی گــری و جنــگ ســوق یافــت.
و  یــک ســو  از  روســیه چیــن  بیــن  رشــد تضــاد 
اتحادیــه اروپــا و ناتــو از ســوی دیگــر، کــه قبــا در 
ــی ســابقه ای رســید،  ــه ابعــاد ب ــود ب حــال رشــد ب
هــم  معظــم  دول  ایــن  متقابــل  هــای  تحریــم 
المللــی  بیــن  مناســبات  شــدن  تــر  پیچیــده  بــه 
انجامیــده اســت. خطــر وقــوع جنــگ هــای رو در 
روی ابرقــدرت هــای جهــان بصــورت مســتقیم و 
ــه خــود  ــه نیابتــی هــر روزه شــکل خطرناکتــری ب ن
ــا کــه خــود بحــران بزرگــی  مــی گیــرد. بحــران کرون
در اقتصــاد جهانــی بعــد از ۲۰۰۸ میــادی بــود، 
باعــث ورشکســتگی بســیاری از کســب و کارهــای 
دارد. ادامــه  همچنــان  کــه  بــود  شــده   کوچــک 
* بعــد از مــاه جــوالی ســال ۲۰۲۲ میــادی بانــک 
تــاش  بهــره  نــرخ  بــردن  بــاال  بــا  جهــان  هــای 
کردنــد کــه بــه اقتصادهــای خــود ســرو ســامانی 
داده و از طریــق گــران کــردن کاالهــا بیــش از حــد 
انتظــار از جیــب مــردم جهــان، از بحــران کنونــی 
عبــور کننــد. کویــد ۱۹ و تاثیــرات آن بــه صــورت 
محسوســی کاهــش یافــت ولــی همچنــان یکــی از 
مشــکات باقــی مانــد و رشــد کــرد. مســئله دریــای 
چیــن و جنــگ اوکرائیــن دارای تاثیــرات اقتصــادی 
بیــن  بنــدی هــای  و سیاســی طوالنــی در صــف 
بــا  داری  ســرمایه  کــرد.  خواهــد  ایجــاد  المللــی 
توســل بــه ایــن دو موضــوع آنچنــان بــه کاهــش 
درآمــد کارگــران و زحمتکشــان جهــان پرداخئــه 
اســت کــه بغیــر معــدود کشــورهایی ماننــد چیــن 
تقریبــا اکثــر کشــورهای جهــان در اعتــراض بــه 
گرانــی هــای مــاه هــای اخیــر ســال ۲۰۲۲ کــه هــم 
اینک نیز ادامه دارد بارها در کشــورهای مختلف 
دســت بــه تظاهــرات و اعتصابــات متعــددی زدنــد. 
امــا تشــدید رقابــت هــای کنونــی ایــن امــکان را 
ــرای ایجــاد  ــادی از ســرمایه داری ب ــه درجــات زی ب
ثبــات اقتصــادی گرفتــه اســت. ســال ۲۰۲۲ مــا در 
کشــورهای پیشــرفته ســرمایه داری کــه از ثبــات 
نســبی و طوالنــی تــری در قیمــت کاالهــا برخــوردار 
بــود، شــاهد تغییــرات دائمــی و ناثباتــی قیمــت هــا 
بودیــم. ایــن بحــران قیمــت و ناثباتــی اقتصــادی 
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ُــل بــه نحــوی اســت کــه در  در کشــورهای متروپ
عیــن اینکــه بــازار تقاضــای نیــروی کار بیشــتری را 
دارد کــه نشــان از فعــال بــودن اقتصــادی دارد و 
آمــار هــا از رشــد هــای اقتصــادی بیــن ۳ تــا ۵ در 
صــد حکایــت دارد ولــی همزمــان ایــن رشــد بــه 
نیــروی کار زیــاد و ارزانــی احتیــاج دارد کــه معمــوال 
کشــورهای  از  مهاجــر  یــا  و  پناهنــده  بصــورت 
پیرامونــی وارد کشــورهای اروپایــی، آمریــکا، کانــادا 

و اســترالیا مــی شــوند.
در عیــن حــال ســال ۲۰۲۲ میــادی در انتخابــات 
بیشــتر  در  چــپ  نیروهــای  التیــن  آمریــکای 
آنهــا  مهمتریــن  کــه  شــدند  پیــروز  انتخابــات 
پیــروزی لــوال در برزیــل و شــاخ و شــانه کشــیدن 
نیروهــای پــرو آمریکایــی طرفــدار بــود کــه هنــوز این 
تشــنج سیاســی ادامــه دارد. بــا تمــام توطئــه هایــی 
کــه آمریــکا بــرای بــه هــم ریختــن کشــورها آشــوب 
آمریــکای  کشــورهای  از  برخــی  ولــی  کنــد  مــی 
التیــن بــا انتخابــات نامزدهــای جنــاح هــای چــپ، 
ســعی کردنــد کــه علیــه سیاســت هــای آمریــکا در 

آمریــکای التیــن موضــع بگیرنــد.
برگــزاری  گذشــته  ســال  حــوادث  از  دیگــر  یکــی 
کنگــره بیســتم حــزب کمونیســت چیــن مــی باشــد 
کــه در پرتــو سیاســت هــای قبلــی یعنــی سیاســت 
بــه  "تشــویق  و   " جملــه  از  بــاز"  "درهــای  هــای 
ســرمایه گــذاری خارجــی" در چیــن ادامــه خواهــد 
ــزرگ  یافــت. بدیــن مفهــوم کــه دومیــن اقتصــاد ب
و  داده  ادامــه  را  کنونــی  هــای  جهــان سیاســت 
در آینــده بــا بســته تــر شــدن بازارهــای رقابتــی، 
خواهــد  افزایــش  جهانــی  ســطح  در  تشــنّجات 
یافــت. ســال ۲۰۲۲ همچنــان کــه فاصلــه بیــن فقــر 
افزایــش داد بعلــت بحــران عمومــی  ثــروت را  و 
ســرمایه داری بــه از دســت رفتــن میلیاردهــا دالر 
از پــول ثروتمندتریــن افــراد جهــان شــد، کــه در 
مجمــوع حــدود ۲ تریلیــون دالر آمریــکا بــرآورد 
مــی شــود. در حقیقــت پــول هــای بــاد آورده ای 
کــه از طریــق زد و بنــد و غــارت کشــورها و طبقــه 
کارگــر بیــن المللــی بدســت عده ی اندکــی از دزدان 
جهــان افتــاده بــود در قمــار بحــران ســرمایه داری 
از دســت رفــت. از دســت رفتــن چنیــن ثــروت های 
عظیــم بــه تمرکــز و انحصــار بیشــتر مــی انجامــد، 
ــد و انحصــار خــود  ــر را خری ــان ماســک، تویتی ای
را بازهــم گســترش داد. یکــی از رویدادهــای مهــم 
کشــورهای  برخــی  قبــول  اقتصــادی  عرصــه  در 
عربــی بــرای جایگزینــی یــوان چیــن در معامــات 
تجــاری و بویــژه نفتــی بجــای دالر آمریــکا بــود، 
کــه در آینــده در نقــش بیــن المللــی دالر تاثیــر 
زیــادی خواهــد گذاشــت و بــه تضعیــف آن کمــک 

خواهــد کــرد.
ایــن ســال  در زمینــه ورزشــی بزرگتریــن حادثــه 
جامعــه  بــود.  قطــر  در  جهانــی  جامــع  برگــزاری 
تحــوالت  همــه  کــه  داد  نشــان  امســال  جهانــی 
جوامــع بشــری بــه سیاســت هــای جهانــی گــره 

خــورده اســت. برافــرازی پرچــم فلســطین از طــرف 
مخالفیــن  ورود  از  جلوگیــری  و  مراکــش  تیــم 
زن  لبــاس  بــا  ورزش  اســتادیوم  بــه  ایــران  رژیــم 
زندگــی آزادی نمونــه هــای کوچکــی از سیاســی 
ــودن حتــی ورزش اســت. ســال گذشــته هــزاران  ب
آمریــکای التیــن  و  تــا آســیا  آفریقــا  پناهنــده از 
داری  ســرمایه  ُــل  متروپ کشــورهای  طــرف  بــه 
از  عدیــده  مشــکات  بــا  کــه  کردنــد  مهاجــرت 
جملــه قاچاقچیــان انســان، بــه بردگــی کشــیدن 
پلیــس،  توســط  شــتم  و  ضــرب  پناهنــدگان، 
پرداخــت رشــوه هــای ســنگین بــرای گــذر از مرزهــا، 
غــرق شــدن در آبهــای بیــن المللــی، مانــدن در 
کمــپ هــای پناهندگــی بــا بدتریــن شــرایط زندگــی، 
روبــرو بودنــد. همزمــان کشــورهای پناهنــده پذیــر 
از  اعــم  نیــروی کار  بــه هــزاران  در حــال حاضــر 
دارنــد.  احتیــاج  متخصــص  غیــر  و  متخصــص 
ــه قبــول آســان ایــن  در عیــن حــال آنهــا حاضــر ب
دســته از پناهنــدگان نیســتند. دلیــل آن نخبــه 
بــه  پناهنــدگان  و  مهاجــران  انتخــاب  در  گرایــی 

اســت. پذیــر  پناهنــده  کشــورهای  در  ورود 
یــک  عنــوان  بــه  همچنــان  فلســطین  مســئله 
رژیــم  مانــد.  باقــی  انســانی  و  جهانــی  معضــل 
ــه خــراب کــردن منــازل  صهیونیســتی همچنــان ب
شــاهد  روز  هــر  دنیــا  و  داد  ادامــه  فلســطینی 
علیــه  اســرائیل  دولــت  بیشــتر  هــای  جنایــت 
مــردم فلســطین بــود. دولــت اســرائیل یــک خانــم 
خبرنــگار فلســطینی را بــدون هیــچ گونــه تحریکــی 
باعــث  کــه  کُشــت  وی  بــه  کــردن  شــلیک  بــا 
تظاهــرات وســیعی در سرتاســر مناطــق فلســطینی 
مضامیــن  بــا  گوناگــون  هــای  تظاهــرات  شــد. 
جملــه  از  افتــاد  اتفــاق  جهــان  در  مختلفــی 
اعتــراض کامیونــداران بخاطــر محدودیــت هــای 
کرونــا در کانــادا، تظاهــرات در کشــورهای مختلــف 
در اعتــراض بــه گــران شــدن انــرژی، تظاهــرات در 
چیــن بخاطــر محدودیــت هــای کرونــا و تگــزاس 
پیــام و آرزوهــای هــای  آمریــکا و.... در وعــده و 
رهبــران جهــان در آغــاز ســال ۲۰۲۲ میــادی مملــو 
ــح، خوشــبختی، دمکراســی  ــود از مضامیــن صل ب
ــه ســال ۲۰۲۲ را پشــت ســر  ــا اینــک ک ــاه، ام و رف
ــم، مــی  ــه عقــب بیاندازی گذاشــتیم اگــر نگاهــی ب
بینیــم کــه همــه آن آرزوهــا بــرای بشــریت جهــت 
و  مــردم جهــان  بــرای تحمیــق  نیرنــگ  و  فریــب 
غارت و ســتمگری و اســتثمار بیشــتر بوده اســت. 
فقیــر،  و  غنــی  بیــن  فاصلــه  طبقاتــی،  فاصلــه 
فاصلــه بیــن کشــورها و ملــت هــا بیشــتر شــد و 
ســرمایه داری دنیــای ناامــن تــر و خشــن تــری را 

آورد بوجــود 
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را همچنــان  پرولتاریایــی  انقــاب  امــر  و  اســت، 
بعنــوان تنهــا راه نجــات در دســتور عاجــل ومبــرم 
روز قــرار داده اســت. آگاهــی بــه ایــن واقعیــت و 
حرکــت از آن بــرای هــر تشــکل کارگــری و بویــژه 
تــا  بایدهاســت  از  کارگــر  طبقــه  پیشــرو  حــزب 
بتوانــد بــر بســتر آن سیاســت هــای خــود را بــا 
توجــه بــه ویژگی هــای جامعــه پایــه ریــزی کنــد. 
حرکــت از ایــن بســتر عمومــی تاریخــی بــه معنــی 
نادیــده گرفتــن تغییــرات دایمــی اوضــاع نیســت. 
در ایــن صــد ســال گذشــته تغییــرات شــگفتی در 

جهــان بوجــود آمــده اســت: 
بعضــی امپراتورهــا ســقوط کــرده و قــدرت هــای 
نوینــی جــای آنهــا را گرفتــه، صــد هــا کشــوراز زیــر 
یــوغ اســتعمار رهــا شــده و در صحنــه سیاســی 
ــی  ــد، ملت های ــی مســتقانه عمــل مــی کنن جهان
بــه  گــران  ســتم  علیــه  طوالنــی  هــای  جنــگ  در 
پیــروزی رســیده انــد، دو جنــگ جهانــی کــه باعــث 
آن کشــورهای امپریالیســتی اروپایــی بــوده انــد رخ 
داده ، انقــاب اکتبــر و انقــاب چیــن تحقــق یافتــه 
کــه بنیــاد نظــام ســرمایه داری را بــه لــرزه در آورده، 
اولیــن تجربــه کشــور سوسیالیســتی بــا تســخیر 
قــدرت سیاســی توســط نماینــدگان ســرمایه در 
شــده  روبــرو  کامــل  شکســت  بــا  حاکــم  حــزب 
اســت، امــا همــه ایــن تغییــرات نتوانســته تضــاد 

عمــده عصــر را حــل کنــد. 
در ایران، سوسیالیسم تنها راه نجات است

بیــش از یــک قــرن اســت کــه طبقــه کارگــر بــه 
عنــوان یــک نیــروی اجتماعــی آگاه بــا تشــکات 
علیــه  مبــارزه  در  خــود  سیاســی  و  صنفــی 
تــا  فئــودال  نیمــه  از  حاکــم  طبقــات  حاکمیــت 
ســرمایه داران وابســته و مســتقل شــرکت کــرده 
تعییــن  عمــده  نیــروی  یــک  بــه  امــروز  و  اســت 
کننــده در سرنوشــت جامعــه تبدیــل شــده اســت. 
امــا هنــوز نتوانســته در ایــن مصــاف اجتماعــی 
بــه عنــوان طبقــه ای متشــکل و متحــد و دارای 
ســتاد سیاســی و جنگــی خــود نقــش تاریــخ ســاز 
ایفــا کنــد.  تــوده ای  را در رهبــری جنبــش هــای 
جنبش هــا را توده هــا بــر علیــه ســتم و اســتثمار 
پــا  بــر  شــدید حاکمــان و شــرایط بــد زندگــی – 
مبــارزه  تنهــا  نــه  هــر جنبشــی  بــا  و  کننــد  مــی 
طبقــه کارگــر را بــه جلــو ســوق میدهنــد بلکــه بــه 
نیروهــای متشــکل پیشــرو درســی گرانتــر میدهنــد 
کــه بــا جمعبنــدی از آن بــا درایــت تــر عمــل نمایــد. 
جنبــش پــر عظمــت تــوده ای کــه چهــار مــاه اســت 
مهمتریــن  دســتاورهایش؛  میــان  از  دارد  ادامــه 
ــرای کمونیســت هــا و طبقــه کارگــر اینســت کــه  ب
بایــد بــرای یکــی شــدن تــاش خــود را صــد چنــدان 
کننــد. جوانــان زن و مــرد در صحنــه خواســتار 
هــا  کمونیســت  آیــا  هســتند.  اقدامــی  چنیــن 
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منافعــی جــدا از ایــن جوانــان دارنــد؟ مگــر آنهــا 
ــای جــان  ــا پ ــه ت ــدام هــای جســورانه خــود ک ــا اق ب
رفتــه انــد هدفــی جــز برانــدازی نظــام ســرمایه داری 
حاکــم داشــته اند؟ کمبــودی اگــر هســت از آنهــا 
نیســت از سوسیالیست هاســت کــه متّحدانــه و 
در یــک تشــکیات متحــد و مشــترک بــا آنهــا گام 

ــد.  ــر نمــی دارن ب
کــه  ایــن وضــع مشــخص اســت  بــه  بــا توجــه   
و  کمونیســتی  متشــکل  نیروهــای  برابــر  در 
طبقــه  از  جــزوی  را  خــود  کــه  سوسیالیســتی 
کارگــر مــی داننــد پرســش چگونــه مــی تــوان بطــور 
موثــر در تقویــت طبقــه کارگــر بــرای ایفــای نقــش 
پیشــنهادهای  داشــت؟  بــر  گام  خــود  تاریخــی 

برآنیــم  مــا  اســت.  ارائــه شــده  مختلفــی 
جهــت  در  حرکتــی  هرگونــه  نــام  از  صرفنظــر 
ــه  همــکاری هــای عملــی شــرط موفقیــت منــوط ب

اســت:  زیــر  نکتــه  دو  روی  توافــق 
یکم

بــا  سوسیالیســتی  انقابــی  روی  وحــدت 
ــرای  ــران شــرط اساســی را ب ویژگی هــای جامعــه ای
سوسیالیســتی  برنامــه  بــا  و  اصولــی  وحدتــی 

کنــد. مــی  فراهــم 
امــروز دیگــر بیــن نیروهــای چــپ و کمونیســت 
برســر انقــاب ایــران اختافــی موجــود نیســت. 
آنهــا جامعــه ایــران را ســرمایه داری ارزیابــی مــی 
کننــد و راه نجــات و رهائــی طبقــه کارگــر را از طریق 
اکثریــت  خدمــت  در  و  سوسیالیســتی  انقــاب 
عظیــم ســتمدیدگان و اســتثمار شــوندگان مــی 
یکــی  حــال  عیــن  ودر  مهمتریــن  ایــن  داننــد. 
کــه  اســت  کمونیســم  اصــول  تریــن  اساســی  از 
امــروز جنبــش چــپ و کمونیســتی ایــران بــر روی 
آن وحــدت دارد. ایــن حلقــه اساســی از زنجیــر 
وحــدت اســت کــه چنانچــه محکــم بدســت گرفتــه 
ــک بــه یــک  شــود بقیــه دانــه هــای زنجیــر هــم ی
در دســت جمــع مــی شــوند بــا پذیــرش اینکــه 
جامعــه ایــران سرمایه داریســت و وظیفــه طبقــه 
کارگــر ســازماندهی خــود و توده هــا بــرای برانــدازی 
نظــام ســرمایه داری کنونــی و جایگزینــی اش بــا 
نظامــی سوسیالیســتی اســت. مســئله وحــدت 
روی اصــول و برنامــه تقریبــا حاصــل اســت. چــون 
کمونیســتها جــزوی از طبقــه کارگرنــد و برنامــه ای 
جــدا از برنامــه طبقــه کارگــر از خــود ندارند. برنامه 
طبقــه کارگــر هــم امــروز چیــزی جــز سوسیالیســم 
ــا بررســی نظــرات احــزاب  نیســت .خوشــبختانه ب
و ســازمان هــای کمونیســتی موجــود مــی تــوان 
نــکات مشــترک اساســی دیگــری راهــم یافــت کــه 
حلقــه هــای دیگــر زنجیرنــد. از جملــه خــط مشــی 
عمومــی سیاســی پرولتاریایــی بــرای تحقــق چنیــن 
برنامــه ایســت. بــه عبــارت دیگــر مشــخص کــردن 
ــدازی قــدرت  خــط مشــی راهبــردی چگونگــی بران
سیاســی دیکتاتــوری بــورژوازی و جایگزینــی آن 
ــن خــط  ــدرت سیاســی طبقــه کارگــر اســت. ای باق
مشــی عــام سیاســی چنیــن اســت: ســازماندهی 

ــه  کلیــه نیروهــای ســتمدیده و اســتثمار شــونده ب
نظــام  کل  برانــدازی  بــرای  کارگــر  طبقــه  رهبــری 
ســرمایه داری حاکــم و جــای گزینــی آن بــا قــدرت 
خدمــت  در  کاملــن  و  تمامــن  کــه  ای  سیاســی 
همــان ســتمدیگان و اســتثمار شــوندگان باشــد.

دوم
حــزب  در  شــدن  یکــی  مشــترک  هــدف  قبــول 
تــاش  از طریــق  کارگــر  پیشــرو طبقــه  سیاســی 
تشــکات  گســترش  و  تقویــت  بــرای  مشــترک 
کارگــری مســتقل بــدور از هرگونــه فرقــه گرایــی و 
ایجــاد اســتخوانبندی چنیــن تشــکیاتی در میــان 
جانبــه  همــه  و  مشــترک  تــاش  کارگــری  مراکــز 
ــرای تقویــت سراســری ومتحــد کــردن تشــکات  ب

کارکــری 
ســازماندهی  بــرای  سیاســی  عمومــی  مشــی 

عظیــم اکثریتــی 
بــا حرکــت از ایــن دو نکتــه اساســی اســت کــه 
تــوان وســیعترین  ایــران مــی  در شــرایط کنونــی 
نیروهــای اجتماعــی – ســتمدیدگان و اســتثمار 
شــوندگان را پوشــش داد، متشــکل ومتحــد بــه 
گــرد خــط مشــی عمومــی سیاســی کــرد. پرولتاریــا 
بــه  احتیــاج  پایــدار  و  ای  ریشــه  انقابــی  بــرای 
ســتم  هــم  ایــران  در  دارد.  آخــر  تــا  متحدینــی 
در  بایــد  کــه  هســت  مضاعــف  اســتثمار  وهــم 
ایــران  سوسیالیســتی  انقــاب  برنامــه  محتــوای 
ماحظــه شــود . امــا صرفنظــر از ویژگــی هــای نــوع 
ســرمایه داری آن - نئولیبرالیســتی، بوروکراتیــک 
، انحصــارات بــزرگ تجــاری، صنعــت مونتــاژی، 
وجــود کارگاه هــای فــراوان کوچــک زیــر ده کارگــر ، 
اقتصــاد رانــت خــواری و مافیایــی، رشــد نامــوزون، 
ــی،  ــی و اقتصــاد جهان ــه بانــک جهان وابســتگی ب
انقابــی  و  ســرمایه داری.  کشوریســت  ایــران 
سوسیالیســتی هــدف باواســطه مبــارزه طبقاتــی 
ــن ویژگــی هایــش  ــه برجســته تری جــاری اســت ک
ســتم مضاعفــی اســت کــه بــر زنــان، ملیــت هــا 
،مذاهــب غیــر شــیعی اعمال می شــود. واســتثمار 
مضاعفــی اســت کــه انحصــارات و دولــت هــای 
ســرمایه داری جهانــی غیــر مســتقیم بــر کارگــران 
ایــران تحمیــل مــی کننــد. وجــود همیــن ســتم های 
مضاعــف در جامعــه ســرمایه داری ایــران اســت 
کــه ســیمای بغرنجــی بــه صــف بنــدی طبقاتــی و 
امــر اتحــاد طبقــه کارگــر در وســیعترین شــکلش 
نیروهــای سیاســی طبقــات  پراکندگــی  میدهــد. 
هــای  طلبــی  جــاه  بخاطــر  تنهــا  ایــران  مختلــف 
رهبــران آنهــا نیســت بلکــه ناشــی از وجــود تضــاد 
هــای فرعــی دیگریســت کــه در هنــگام حــاد شــدن 
کافــی  میدهنــد.  نشــان  را  خــود  عمــده  تضــاد 
اســت بــه هــرج ومــرج امــروزی صــف بنــدی هــای 
احــزاب وســازمانها ونهــاد هــای سیاســی داخــل 
وخــارج کشــور را نظــر افکنیــد تــا بــه ایــن معضــل 
پراکندگــی بیشــتر واقــف شــوید. درســت بخاطــر 
وتاریخــی  عینــی  وپیچیــده  بغرنــج  شــرایط  ایــن 
جامعــه ایــران اســت کــه طبقــه کارگــر وپیشــروان 

آنــرا از همــان آغــاز بــر آن داشــته تــا بــا تشــکات 
سیاســی چــپ وکمونیســتی تنگاتنــگ همــکاری 
کننــد و مناســباتی چــون لــب ودندان باهم داشــته 
باشــند. بعضــی هــا بــا تاکیــد روی ویژگــی هــا نقش 
طبقــه کارگــر را در انقــاب کنونــی تقلیــل میدهنــد 
وسیاســت همــه بــا همــی وانقــاب دو مرحلــه ای 
را مطــرح مــی ســازند. در جامعــه ســرمایه داری 
ایــران بــا تمــام ویژگــی هایــش دو طبقــه اصلــی 
موجودنــد – طبقــه ســرمایه دار و طبقــه کارگــر، 
تضــاد آنهــا آشــتی ناپذیراســت و تنهــا بــا انقابــی 
سوسیالیســتی قابــل حــل اســت. هــر جــا و هــر 
زمــان سوســیال دموکــرات هــا بــا خیانــت بــه طبقــه 
کارگــر تــاش کــرده انــد میــان دو طبقــه آشــتی 
بوجــود آورنــد خدمتــی بــه طبقــه ســرمایه دار کــرده 
انــد. جریــان راســتی کــه ایــن روزهــا بــرای برانــدازی 
جمهــوری اســامی در خــارج کشــور ســینه مــی 
زننــد هدفشــان خلــع ســاح طبقــه کارگــر از طریــق 

ســازش طبقاتــی اســت. 
تاریــخ مبــارزه طبقاتــی در ایــران نشــان میدهــد 
ریشــه تمــام انحرافــات احــزاب و ســازمان هــای 
چــپ در ســازش بــا دشــمنان پرولتاریــا و دنبالــه 
بــورژوازی  هــم  بــا  همــه  هــای  سیاســت  از  روی 
بــوده اســت. بــا تکامــل ورشــد ســرمایه داری در 
انقابــات دو مرحلــه ای،  بــه  بــه درســتی  ایــران 
انقــاب دائمــی رشــد یابنــده از دموکراتیــک بــه 
نقطــه  نویــن  دموکراتیــک  یــا  سوسیالیســتی، 
شــک  بــی  امــا  اســت.  شــده  گذاشــته  پایانــی 
بخاطــر وجــود مــادی واجتماعــی ســتم مضاعــف 
بســیار  پرولتاریــا  بایــد  مضاعــف  واســتثمار 
هشــیارانه عمــل کنــد و ســکاندار آگاه و مدبــری 
ــوده هــای وســیع استثمارشــدگان و  ــت ت در هدای
ســتمدیدگان باشــد و بــرای تحقــق چنیــن خــط 
مشــی عمومــی ایــن پرولتاریــا حتمــن بایــد ســتاد 
سیاســی پیشــرو کادری خــود را داشــته باشــد. 
بــدون چنیــن ســتادی همیــن امــروز شــاهد تعــرض 
خائنانــه دارودســته هــای بــورژوازی هســتیم کــه 
چگونــه بــا یــاری رســانه هــای پــرو ســرمایه جهانــی 
تــاش مــی کننــد جنبــش کــف خیابــان تــوده هــا را 

بســود طبقــه خــود مصــادره کننــد.
کمونیســت هایی  ماهــه  چهــار  ایــن  طــول  در 
از طبقــه کارگــر مــی داننــد  کــه خــود را جــزوی 
پیونــد  بــرای  تقویــت  در  و  از جنبــش  دفــاع  در 
جنبــش کارگــری بــا آن تــاش کردنــد. بــا اینکــه 
اکثــر جوانانــی کــه در جنبــش شــرکت کردنــد از 
هســتند  جامعــه  پایینــی  اقشــار  خانواده هــای 
ــود یــک مرکزیــت سیاســی طبقــه  ــر نب ــر اث ــی ب ول
کارگــر در پیونــد تنگاتنــگ بــا جنبــش کارگــری، 
متاســفانه رســانه های خارجــی وابســته و طرفــدار 
اپوزســیون بــورژوازی خــارج از آنهــا ســو ء اســتفاده 
مــی کننــد. از ایــن منظــر جــای رهبــری و شــرکت 
مســتقل کارگــری در ایــن جنبــش خالــی اســت. 
وســعت  بــه  کارگــر  طبقــه  فعــال  شــرکت  بــدون 
سراســری اش و بــا آگاهــی تاریخــی اش بعنــوان 
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یــک طبقــه کــه گورکــن نظــام سرمایه داریســت، 
ــروزی انقــاب سوسیالیســتی و  ــه پی ــوان ب نمــی ت
اطمینــان  ســاختمان سوسیالیســتی  آن،  ادامــه 
ــوده ای  ــی شــک هــر جنبــش سیاســی ت یافــت. ب
علیــه ارتجــاع حاکــم بســود انقــاب آینــده اســت 
و ایــن جنبــش امکانــات نوینــی را بــرای فعــاالن 
آورده  فراهــم  کمونیســتی  کادرهــای  و  کارگــری 
کــه گام هــای مطمئنــی را در جهــت ســازماندهی 
نیروهــای کارگــری و تشــکات کارگــری بردارنــد.

اخیــر  دهــه  در چنــد  ایــران  در  کارگــری  فعــاالن 
در  را  داری  نظــام ســرمایه  نقــش  انــد  توانســته 
پاشــیدگی  هــم  از  و  فقــر  بــه  جامعــه  کشــاندن 
افشــا نماینــد اعتصابــات و اعتراضــات کارگــری 
توانســته  و  هــا  فعالیــت  برایــن  اســت  گواهــی 
تولیــد  توده هــای  دیگــر  و  کارگــر  طبقــه  آگاهــی 
کننــده را بیشــتر از هــر زمــان دیگــر بــه قــدرت 
اجتماعــی خــود بــا البــرد . زیباتریــن شــعارهای 
ایــن دوران اخیــر شــعار " مــا فرزنــدان کارگرانیــم " 
اســت کــه نشــانی قــوی از اهمیــت طبقــه کارگــر، 
از قــدرت طبقــه کارگــر در ادامــه انقــاب دارد. امــا 
کافــی نیســت. اکثریــت عظیــم مــردم از اوضــاع 
ناراضــی انــد، زنــان و جوانــان در سراســر ایــران 
بعنــوان پیشــتازان جنبــش هــای اجتماعــی پــای 
در عمــل و بــی هــراس از مــرگ در برابــر نیروهــای 
بــه هدایــت و  انــد، احتیــاج  ســرکوبگر ایســتاده 
رهبــری دارنــد. فرصــت تاریخــی اســت کــه کارگــران 
راهنمــا  آن  بــا  کارگــری ضمــن همراهــی  پیشــرو 

بــرای ادامــه مبــارزه شــوند.
از طــرف دیگــر پیشــتازان جنبــش کنونــی کــه خــود 
در  دارنــد  وظیفــه  میداننــد  کارگــران  فرزنــدان  را 
کلیــه زمینــه هــا ی سیاســی طبقــه کارگــر را در 
مرکــز فعالیــت هــای خــود قــرار دهنــد. و در توضیح 
مســایل در میــان تــوده هــا از موضــع و جهانینــی 
طبقــه کارگــر حرکــت کننــد. سوسیالیســم برنامــه 
یــک  کارگــر.  طبقــه  آن  از  و  طبقاتــی  ایســت 
مــروج کمونیســتی چنانچــه نقــش طبقــه کارگــر 
در تولیــد و در تقســیم محصــول را در جامعــه 
سوسیالیســتی خــوب بــرای مخاطبانــش توضیــح 
از  تــا  اســت  بیشــتر  موفقیتــش  شــانس  دهــد 
شــروع  سوسیالیســم  بــاره  در  کتابــی  تعاریــف 
کنــد. وظیفــه اساســی رفتــن بــه میــان تــوده هــا و 
شــرکت در جنبــش هــای تــوده ایســت، توضیــح 
ســطح  واز  تــوده  زبــان  بــا  و  جانبــه  همــه  دادن 
آنهــا ســت کــه چــرا تنهــا راه نجــات سوسیالیســم 
ــه و عــدم طــرح  ــن زمین اســت. تقلیــل گــری در ای
کارگــران  میــان  در  بویــژه  سوسیالیســم  مســئله 
لطمــات زیــادی بــه جنبــش کمونیســتی در ایــران 
ایــران  . جامعــه ســرمایه داری  اســت  کــرده  وارد 
کاملــن بــه مرحلــه ای از رشــد نیروهــای مولــد ه 
رســیده اســت کــه تکامــل جامعــه بســتگی بــه 
حــل تضــاد میــان نیــروی کار تولیــدی اجتماعــی 
و  خصوصــی  مالکیــت  و  ســو  یــک  از  شــده 
بوروکراتیــک انحصــاری دولتــی – دینــی از ســوی 

دیگــر اســت. اکثــر گرایــش هــای انحرافــی ضــد 
انقــاب سوسیالیســتی در جنبــش چــپ کنونــی 
داری  ســرمایه  هــای  ویژگــی  بهانــه  بــه  ایــران 
ــاال اشــاره شــد  ــاره ای از آنهــا در ب ــه پ ــران کــه ب ای
شــرایط عینــی را نرســیده بــرای انقــاب ریشــه ای 
ــا  اجتماعــی میداننــد و چنیــن مــی پندارنــد کــه ب
دو مرحلــه ای کــردن انقــاب مــی تــوان انقابــی از 
ــی را در  ــورژوا دموکراتیــک کاســیک اروپای ــوع ب ن
ــرد. بیــش از صــد ســال حاکمیــت  ــاده ک ــران پی ای
هــای سیاســی متمایــل بــه ســرمایه داری کــردن 
ایــران نشــان میدهــد کــه ماهیتــا توانایــی ایجــاد 
یــک جامعــه دموکراتیــک را نــدارد و از آزادی هــای 
بــورژوا- دموکراتیــک بیــزار اســت و طبقــه کارگــر را 
بــا آگاهــی کامــل گورکــن خــود مــی دانــد و بــا تمــام 
نیــرو از قــدرت گیــری آن جلوگیــری مــی کنــد – تــا 
حــد اســتفاده از ســرمایه جهانــی بــرای ســرکوب.
اســت  ســال  صــد  از  بیــش  اینکــه  تمــام  بــا 
بــا  یــک طبقــه  بعنــوان  ایــران  کارگــر  کــه طبقــه 
تشــکیات صنفــی و سیاســی خــود در صحنــه 
سیاســی ایــران وارد شــده اســت. بــا اینکــه ایــن 
ّــر فراوانــی  طبقــه توانســته کادرهــای آگاه و مدب
بــه جامعــه ایــران تقدیــم کنــد و امــروزه ده هــا 
ســازمان هــای کارگــری و تشــکات سوسیالیســتی 
کمونیســم  اینکــه  بــا  موجودنــد.  کمونیســتی  و 
علمــی و تئــوری هــای انقابــی پرولتاریایــی بیــش 
وســیع  بطــور  جامعــه  در  اســت  قــرن  یــک  از 
ــرای  ــی ب ــوز راه طوالن پراکنــده شــده اســت امــا هن
پیــروزی انقــاب سوسیالیســتی در پیــش اســت:
هنــوز بایــد طبقــه کارگــر در کــف کارخانــه هــا، در 
موسســات و رشــته هــای خدمــات خــود را ســازمان 

دهــد،
هنــوز بایــد میــان ایــن تشــکات پیونــد در سراســر 

ایــران بوجــود آورد،
دیگــر  بــا  کارگــری  تشــکات  بیــن  بایــد  هنــوز 
تشــکات تــوده ای و صنفــی همگرایــی و اتحــاد 
بــرای هــدف هــای مشــترک بوجــود آورد.  عمــل 
و  کمونیســتی  هــای  گرایــش  کلیــه  بایــد  هنــوز 
برنامــه  و  اصــول  ســاس  بــرا  را  سوسیالیســتی 
کــه  پیشــرو  ســازمانی  در  سوسیالیســتی 
اســتوار  کارگــری  مراکــز  در  آن  اســتخوانبندی 
ــا توجــه بــه درماندگــی نظــام  باشــد بوجــود آورد ب
زندگــی  مشــکات  حــل  در  اســامی  جمهــوری 
روزمــره اکثریــت عظیــم مــردم، بــا توجــه بــه تضــاد 
هــای درون خــود حاکمیــت و بــا توجــه بــه جنبــش 
هــای پــی درپــی تــوده ای در اعتــراض بــه وضــع 
و  نظــام  از  عبــور  هــای  شــعار  طــرح  و  موجــود 
مهمتــر جــرات زنــان و مــردان جــوان کــه مشــت 
مبــارزه  ســرکوبگر  نیروهــای  بــا  برابــر مشــت  در 
کننــد مــی تــوان گفــت کمبــود اساســی و عمــده در 
ــر  ــری طبقــه کارگ ــروی رهب بخــش ســازماندهی نی
اســت. جــدال بــزرگ تاریخــی در ســطح جهانــی 
اســت مقایســه کنیــد  ایــران میــان دو طبقــه  و 
ســازماندهی بــورژوازی را بــا کارگــری. در همیــن 

ایــران مــا چهــل ســال اســت دو جنــاح سیاســی 
ــازی هــای پارلمانــی جنبــش  ــا ب ــورژوازی حاکــم ب ب
هــای تــوده ای را منحــرف مــی کننــد و امــروز هــم 
کــه جنبــش زن زندگــی آزادی وســعت بیشــتری 
رادیکالیــزه  از  گیــری  جلــو  بــرای  اســت  گرفتــه 
شــدن جنبــش و رفتــن بــه ســوی انقــاب کارگــری 
سوسیالیســتی ده هــا تشــکیات دیگــر طرفــدار 
ســرمایه  شــده اند.  ســبز  قــارچ  مثــل  ســرمایه 
جهانــی بــه ســرکردگی آمریــکا بــه تمــام نیــرو وارد 
گــود شــده تــا شــاید بتوانــد جناحــی از بــورژوازی 
طرفــدار غــرب را جانشــین حاکمیــت کنونــی کنــد.
جلوگیــری  توانایــی  دیگــر  را  نیرویــی  هیــچ  امــا 
نیســت.  سوسیالیســتی  کارگــری،  انقابــی  از 
از  کــه  چیزنــد  نــا  انقابــی  چنیــن  دشــمنان 
پنجه هایشــان چــرک و خــون می چکــد و در تاریــخ 
صــد ســال گذشــته در اشــکال مختلــف حکومتــی 
بــر گــرده ی اکثریــت عظیــم مــردم ســوار بــوده و 
بــرای ادامــه ســلطه خــود جنایــت هــا کرده انــد
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بــا اینهمــه  در اوضــاع آشــفته کنونــی کشــور و 
ــورم، فقــر و فاکــت، بیــکاری گســترده،  ــی و ت گران
ــه ســتوه  ــر آن ب فســاد سیســتماتیک و مضــاف ب
آمــدن ســتمدیدگان جامعــه و خیــزش و طغیــان 
در  حاکــم  اســتبداد  علیــه  بــر  عاصــی  جوانــان 
جهــت بــاز پــس گیــری زندگــی، نوشــتن دربــاره 
حداقــل مــزد کارگــران در ســال آینــده شــاید بــی 
ــب بــه نظــر برســد امــا زمانــی کــه  تناســب و غری
اعــام  در جرایــد می خوانیــم صاحبــان صنایــع 
میکننــد دســتمزد نیــروی انســانی در ایــران حتــی 
در مقایســه بــا ارزانتریــن کشــورها ناچیــز اســت و 
در همــان حــال نماینــدگان آنهــا در حاکمیــت در 
مــورد تــورم زا بــودن افزایــش حقــوق کارگران ســخن 
پراکنــی می کننــد تــا مثــل چنــد دهــه گذشــته کل 
غارتگــری و چپــاول اقتصــاد مملکــت را بــر دوش 
ــا ســرکوب و تحمیــل  ــد و ب کارگــران سرشــکن کنن
بــه ســودآوری و  بــر میلیونهــا انســان  گرســنگی 
ــه  ــد ب ــد بای انباشــت ســرمایه خــود اســتمرار دهن
مســئله دســتمزد بــه  عنــوان  اصلــی تریــن حقــوق 

ــد داشــت. بنیــادی نیــروی کار بطــور ویــژه تاکی
بــرای طبقــه کارگــر در هــر عصــر و دوره و زمانــی 
مســئله  دســتمزد،  مســئله  شــرایطی  هــر  در  و 
از  را  مــا  ســهم  دســتمزد  بقاســت.  و  زندگــی 
زندگی، خوراک و پوشــاک، مســکن و بهداشــت و 
تحصیــل، اوقــات فراغــت و تفریــح گرفتــه تــا آزادی 
و حقــوق شــهروندی، کرامــت و منزلــت اجتماعــی 
مــن  در  اینجــا مخاطــب  میکنــد.  تامیــن  را  مــا 
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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

پیشــینه و ریشــه های جنبش هــای تــوده ای رو بــه 
سوسیالیســم در تاریــخ جهــان

برخــاف نوشــته و ادعاهــای مورخیــن سیاســی 
قــرن  مدرنیســت های   – پســت  و  محــور  اروپــا 
ریشــه های  و  نامــه  شــجره  یکمــی  و  بیســت 
ــه سوسیالیســم هیــچ  جنبــش هــای تــوده ای رو ب
وقــت در تاریــخ محــدود بــه کشــورهای توســعه 
یافتــه مرکزهــای مســلط امپریالیســتی در اروپــا 
پیشــینه  موجــود  مــدارک  طبــق  بلکــه  و  نبــوده 
خواســت و آرزوی بشــریت زحمتکــش در جهــت 
اســتقرار " جهانــی بهتــر " )بــا چشــم اندازهــای 
سوسیالیســتی( در کشــورهای دربنــد پیرامونــی 
ــه دهــه  ــز ب ــن(، نی ــکای التی ــا و آمری )آســیا، آفریق
ــن  ــرن نوزدهــم و دهــه هــای آغازی هــای اواســط ق

قــرن بیســتم مــی رســد.
از  پــس  نوشــتار  ایــن  پایانــی  و  دوم  بخــش  در 
ارثیه هــای  و  نامــه  شــجره  تحلیلــی  بررســی 
تاریخــی حرکــت بــه ســوی سوسیالیســم در درون 
جنبش هــای تــوده ای دو کشــور پیرامونــی چیــن 
و ایــران در آن دوره تاریخــی )١٩۵٠ – ١٨۵٠( بــه 
ویژگی هــا و کیفیــت رشــد سوسیالیســم در نیمــه 
اول قــرن بیســتم در کشــورهای پیرامونــی در بنــد 
نظــام مــی پردازیــم. البتــه شــایان ذکــر اســت کــه 
ریشــه های دودمانــی خواســت انســان بــه اســتقرار 
سوسیالیســم در کشــورهای مشــرق زمیــن یعنــی 
بخــش پیرامونــی در بنــد نظــام جهانــی، بــه هیــچ 
وجــه محــدود بــه کشــور چیــن و ایــران نبــوده و 
بلکه در همان دوره تاریخی کشــورهای گوناگون و 
متعــددی )از ویتنــام و هندوســتان در آســیا، مصــر 
و آفریقــای جنوبــی در آفریقــا و... تــا مکزیــک، 
ونزوئــا، کلمبیــا، بولیــوی و... در آمریــکای التیــن( 

بودنــد کــه در درون جنبــش هــای تــوده ای ضــد 
کشــورها،  آن  امپریالیســتی  ضــد  و  اســتعماری 
آرزوی انســان در حرکــت بــه ســوی سوسیالیســم 
بــه طــور قابــل ماحظــه ای حضــور فعــال و عینــی 
داشــت کــه تاکنــون بــه بقــای خــود ادامــه داده 
اســت. در اینجــا پیــش از بررســی ریشــه هــای 
اســتقرار  انســان در جهــت  دودمانــی خواســت 
بــه  ایــران  و  چیــن  کشــورهای  در  سوسیالیســم 
عنــوان نمونــه هائــی از مشــرق زمیــن )کشــورهای 
بگذاریــد  بپردازیــم،  نظــام(  بنــد  در  پیرامونــی 
ــه موقعیــت و وضعیــت سیاســی و  نیــم نگاهــی ب
اقتصــادی ایــن دو کشــور در دوران پیــش از نیمــه 

مســتعمره گشــتن آنهــا، بیاندازیــم.
نکاتــی پیرامــون موقعیــت چیــن و ایــران در دوره 

پیــش از نیمــه مســتعمره گی
متعــدد  اســناد  و  مــدارک  مقایســه ای  بررســی 
هســتند  دســترس  در  کــه  تاریخــی  گوناگــون  و 
نشــان مــی دهــد کــه چیــن در شــرقی تریــن بخــش 
غربــی  جنــوب  آســیای  قلــب  در  ایــران  و  آســیا 
)خاورمیانــه بــزرگ ( برخاف هندوســتان و ســیان 
)مســتعمرات انگلســتان( و کشــورهای بخشــی از 
امپراتــوری عربــی )مجموعــا عثمانــی( و کشــورهای 
ماچیــن )مثــل اندونــزی، مالــزی، ویتنــام و...( بــرای 
مدت های مدید در مقابل تهاجمات اســتعماری 
و غارتگــری هــای کشــورهای مرکــز مقاومــت کرده و 
تــا نیمــه اول قــرن نوزدهــم )ایــران تــا ســال ١٨٢٧ و 
چیــن تــا ســال ١٨۴٠( اســتقال خــود را در مقابــل 
هجــوم نیروهــای اســتعماری اروپــای غربــی حفــظ 
ــا زمانــی کــه تهاجمــات پــی در  ــد. در واقــع ت کردن
پــی نیروهــای نظامــی روســیه تــــزاری و امـپـراتـــوری 
ســپس  و  ایــران  ترتیــب  بــه  درهـــای  انگلســتان 
ــه ســوی تهاجمــات نظامــی و غارتگــری  چیــن را ب
هــای اقتصــادی خــود بــاز نکــرده بودنــد، هــم ایــران 
و هــم چیــن طبــق مــدارک تاریخــی موجــود دو تــا 
از قطــب هــای اصلــی جــذب و ادغــام ســرمایه در 
جهــان محســوب مــی گشــتند. اقتصــاد ایــران بــه 
ویــژه در قــرن هــای هفدهــم و هیجدهــم و اقتصــاد 
چیــن تــا آغــاز قــرن نوزدهــم، اقتصادهــای متکــی 
ــر کشــورهای  ــا اکث ــوده و در مقایســه ب ــه خــود ب ب
آن زمــان، منطبــق بــا نیازمنــدی هــای ایــران و چیــن 

بودنــد.
در شــهرهای  نســاجی  رشــد صنایــع  بــا  همــراه 
ــد تجــاری،  ــزرگ و ظهــور و رشــد شــهرهای جدی ب
نیمــه  در  بازرگانــی  بــورژوازی  اصلــی  نطفه هــای 
قــرن هفدهــم  اول  نیمــه  و  قــرن شــانزدهم  دوم 
و  گرفتــه  شــکل  ایــران  و  چیــن  کشــورهای  در 
بــه ســرعت رشــد یافتنــد. ولــی بعــد از افــول و 
اضمحــال حاکمیــت متمرکــز صفویــه در ایــران 
چیــن  در  چینــگ  سلســله  تضعیــف  ســپس  و 
قــدرت هــای اســتعماری اروپــا کــه در نواحــی و 
مناطــق همجــوار ایــران و چیــن بــه ترتیــب در شــبه 
قــاره هندوســتان و در ماچیــن )کشــورهای کنونــی 
اندونــزی، مالــزی، ویتنــام و... ( از موقعیت مســلط 

ــر  ــر زمانــی اســت کــه زی کارگرانــی هســتند کــه دی
ــار موقــت نــه تنهــا  ــار قــرارداد ننگیــن و خفــت ب ب
امنیــت شــغلی بلکــه روح و روان و شــان انســانی 
آنهــا را بــه ســخره گرفتــه انــد. بربریــت ســرمایه 
ــه  ــا قراردادهــای یکمــاه و دو ماهــه و هشــتاد و ن ب
روزه بــا روزمــزدی کــردن نیــروی کار بــا شــرکت های 
کــردن  خــارج  بــا  و  نیــرو  خریــد  پیمانــکاری 
و  کار  قانــون  از شــمول  نفــر  ده  زیــر  کارگاه هــای 
مناطــق آزاد تجــاری و بــا همــه اهرمهــای قانونــی و 
غیــر قانونــی ارزش اضافــی مطلــق حاصــل نیــروی 
کار را بــه جیــب میزننــد و بــا اســتثمار وحشــیانه، 
طــوق بردگــی و بندگــی بــر گــردن کارگــران را روز 
بــه روز محکمتــر می کننــد و خــود چــاق و فربــه 

می شــوند و کارگــران زار و نــزار.
در اینجــا مخاطــب مــن کارگرانــی هســتند کــه هــر 
روزه تــورم کمــر شــکن قــدرت خریدشــان را مــی 
بلعــد و زیــر بــار حســرت و ذلــت مــزد چنــد برابــر 
زده  نظاره گــر چشــمان حســرت  فقــر  زیــر خــط 
همســر و کودکان و بی رنگ شــدن ســفره هایشان 
مــی باشــند. اجــاره مســکن ســر بــه آســمان میزنــد 
و آنهــا هــر ســال بــه طــرف آلونکهــا و بیغولــه هــای 
می شــوند،  پرتــاب  شــهری  محــدوده  از  خــارج 
کارگــر ارزان، ارزان تــر می شــود و بــی منزلــت. از 
ــگار  ــده نمی شــوند، اصــا ان همیــن رو کارگــران دی
وجــود ندارنــد مگــر زمانــی کــه بــا اعتــراض، تجمــع 
و اعتصــاب فریادشــان بــه گــوش برســد . در ایــن 
ــر مــا  ــن چنــد ســال اخی ــژه در ای چنــد دهــه و بوی
کارگــران بــا هــزاران اعتصــاب و تجمــع در گوشــه 
گوشــه کشــور خــواب #ســرمایه_داران را آشــفته 
تــر کردیــم و تضــاد کار و ســرمایه را بــه یکــی از 
جــدی تریــن چالشــهای جامعــه بــدل کردیــم امــا 
بــا اینکــه موفقیت هایــی کســب کردیــم.، هنــوز 
بــه دســتاورد قابــل اتکایــی بــرای نهادینــه کــردن و 
کســب حقــوق بنیــادی خــود نرســیده ایــم. در صــد 
و ده ســال پیــش اتحادیــه کارگــران چاپخانــه در 
اولیــن نشــریه خــود بــه نــام اتفــاق کارگــران اینطــور 
نوشــته اســت:” ..  .. بــا اینحــال در مملکــت ایــران 
بــه هیــچ وجــه حقــوق رنجبــران معلــوم نیســت چرا 
ــه  ــرای جزئــی حقــوق در عدلی ــران ب عمله جــات ای
عمله جــات  چــرا  نگفتــه  کســی  هنــوز  برونــد، 
ایرانــی بایــد بــه علــت مطالبــه حقــوق جلــب بــه 
نظمیــه بشــوند، هنــوز کســی نگفتــه چــرا در ازای 
پــول، عمله جــات ایرانــی بایــد فحــش بشــنوند.” 
ایــن  در  و  اکنــون  اینکــه  بــا  اســت  امــروز  انــگار 
زمــان دههــا هــزار کارخانــه و موسســه صنعتــی 
بــا ســواد و آگاه  بــا میلیونهــا کارگــر  و خدماتــی 
وجــود دارد و یــک جامعــه صنعتــی شــکل گرفتــه 
اســت، بیــش از آنزمــان هنــوز کارگــر ایرانــی تحقیــر 
و  تعلیــق  می خــورد،  کتــک  و  فحــش  می شــود، 
بــه  دادگاه  و  نظمیــه  توســط  و  می شــود  اخــراج 
زنــدان افکنــده می شــود. آیــا هنــوز مــا عمله جــات 

ــران. ــا طبقــه کارگــر صنعتــی ای هســتیم ی
بنابــر ایــن بــرای اینکــه ارزان نباشــیم و ارزان تــر، 

ــه آن  ــه و تعــرض ب ــرای اینکــه حقوقمــان نهادین ب
ــا ایجــاد تشــکلهایایدار  ــد ب ــر ممکــن شــود بای غی
و فراگیــر کارگــری بــا اتحــاد و انســجام در صــف 
و قامتــی واحــد بــه ســمت یــک نیــروی قدرتمنــد 
و در  بــرای #دستمزد_شــرافتمندانه  اجتماعــی 
خــور زندگــی انســان قــد علــم کنیــم تــا نــه تنهــا 
ارزان فروشــی نیــروی کار ایــن داغ لعنــت خــورده 
را بــرای همیشــه تاریــخ از پیشــانی خــود بزداییــم 
بلکــه در تقابــل بــا بربریــت ســرمایه و بــرای احقــاق 
#برابری_اجتماعــی، خواهــان محــو اســتثمار و 
کار مــزدی شــویم زیــرا بــه گفتــه آدام اســمیت، 
تــازه، “دســتمزد متعــارف حداقــل مــزدی اســت کــه 

ــا حیــات حیوانــی منطبــق باشــد.” ب

هشــت،  بنــد  اویــن  زنــدان  احســانی راد  شــاپور 
یــک و  هــزار و چهارصــد  ســالن ده ۲۵ دی مــاه 
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و برتــری نظامــی برخــوردار بودنــد، توانســتند بــا 
اشــتعال جنــگ هــای بیســت ســال “ تریــاک " 
)١٨۶٠ –١٨۴٠( در چیــن و جنــگ هــای گلســتان 
بــورژوازی  ایــران )١٨١٣و ١٨٢٧(  و ترکمنچــای در 
جــوان تجــاری آن کشــورها را از بــازار گســترده و 
طبیعــی خــود محــروم ســازند. ایــن شــرایط ایــران 
و چیــن را بــه صحنــه قــدرت نمائــی اســتعماری 
و عرصــه رقابــت نیروهــای اســتعمارگر )امپراتــوری 
انگلســتان و تزاریســم روســیه در ایران وامپراتوری 
انگلســتان و دیگــر نیروهــای اســتعماری در چیــن( 

تبدیــل نمــود.
ایــن انحطــاط شــتاب آمیــز کــه بعضــی از مورخیــن 
تاریــخ اقتصــاد نظــام جهانــی ســرمایه آن را آغــاز 
پروســه " نیمــه مســتعمره شــدن “ و بعضــی هــا 
ــه کشــورهای توســعه  ــران ب ــرا تبدیــل چیــن و ای آن
نیافتــه پیرامونــی و حاشــیه ای و بعضــی دیگــر 
آن را آغــاز جــذب و پیونــد آن کشــورها بــه محــور 
نظــام جهانــی ســرمایه نامیــده انــد، فقــط و صرفــا 
بــه کشــورهای ایــران و چیــن محــدود نمــی گشــت. 
ــه ویــژه در طــول قــرن نوزدهــم  بلکــه در آن دوره ب
کشــورهای اتیوپــی و مراکــش در آفریقــا، نپــال و 
تایلنــد در آســیا کــه مثــل چیــن و ایــران هیچوقــت 
نیروهــای  ارضــــی  و  رســمی  مســتعمرات  بــه 
اســتعمارگر اروپــا و آمریــکا و ژاپــن تبدیــل نشــده 
ایــران دچــار  بــه سرنوشــت چیــن و  نیــز  بودنــد 

گشــتند.
ــار " نیمــه مســتعمره شــدن “ و  پروســه فاکــت ب
یــا " توســعه نیافتگــی " چیــن و ایــران در قــرن 
صنایــع  و  تجــاری  بــورژوازی  تنهــا  نــه  نوزدهــم 
نوپــای ایــران و چیــن )هــم چنیــن دیگــر کشــورهای 
نیمــه مســتعمره شــده( بلکــه کارگــران، صنعتگــران 
ایــن  در  کــه  را  کشــورها  آن  روســتاهای  و  شــهر 
نیــروی کار  از ١٠ در صــد  دوره هــر یکــی کمتــر 
را در آن کشــورها تشــکیل مــی دادنــد، نیــز بــه 
فاکــت، بیــکاری و دربــدری کشــید. در آن دوره در 
حالیکــه بخــش بازرگانــی بــزرگ بــورژوازی تجــاری 
چیــن و ایــران )ســردمداران سرشــناس و متمــوّل 
تجــاری " راه ابریشــم "( توانائــی آن را داشــتند 
کــه بــا خریــد اراضــی خاصــه و نزدیکــی و الجــرم 
پذیــرش عبودیــت ســرمایه داران خارجــی خــود 
بــورژوازی  اصلــی  هســته های  و  داده  نجــات  را 
آورنــد،  بوجــود  را  ایــران  و  چیــن   " کمپــرادور   "
صنعتگــران و کارگــران و دیگــر زحمتکشــان شــهر 
و روســتا بــا از دســت دادن وســایل محقــر تولیــد 
خــود بــا بیــکاری، بــی خانمانــی و گرانــی مزمــن 
روبــرو گشــته و راه مهاجــرت بــه خــارج از مرزهــای 
و  مــورد چیــن  در  ژاپــن  )مثــل  خــود  کشــورهای 
روســیه تــزاری در مــورد ایــران( را در پیــش گرفتنــد.
شــایان ذکــر اســت کــه علیرغــم ایــن تاطمــات 
نیمــه  انفســای  و  اوضــاع  و  بــار  فاکــت 
مســتعمره گی و شــیوع اســتبداد، بیــکاری و بــی 
خانمانــی منبعــث از آن اوضــاع کــه نزدیــک بــه 
صــد ســال )از آغازیــن ســال هــای قــرن نوزدهــم 

تــا آغازیــن قــرن بیســتم( طــول کشــید، مــا شــاهد 
شــکل گیری و رشــد اندیشــه هــا و جنبــش هــای 
تــوده ای و بــروز خواســته هــای رو بــه سوسیالیســم 
درس  کــه  هســتیم  هــا،  جنبــش  ایــن  درون  در 
آمــوزی از آنهــا امــروز بــرای چالشــگران ضــد نظــام 
ــی ســرمایه داری – امپریالیســتی، ضــروری  جهان

و حائــز اهمیــت هســتند.
شــجره نامــه تاریخــی حرکــت رو بــه سوسیالیســم 
در درون جنبــش هــای تــوده ای کشــورهای دربنــد: 

چیــن و ایــران
اولیــن انقــاب سوسیالیســتی )کمــون پاریــس( در 
ــه  ــل )فرانســه( ب یــک کشــور توســعه یافتــه متروپ
وقــوع پیوســت کــه در آن زمــان )آغــاز دهــه ١٨٧٠( 
بعــد از انگلســتان مقــام دوم را در جهــان ســرمایه 
داری امپریالیســتی بــه خــود اختصــاص داده بود. 
ولــی قیــام تایپینــگ چیــن)١٨۶۴-١٨۵١( انقــاب 
مشــروطیت ایــران )١٩١٢-١٩٠۵( در کشــورهائی از 
بخــش در بنــد پیرامونــی نظــام، بــه وقوع پیوســتند 
در  مســتعمره  نیمــه  عنــوان  بــه  تازگــی  بــه  کــه 
درون ســرمایه داری امپریالیســتی ادغــام گشــته 
و منطقــه ای از بخــش وســیع پیرامونــی در بنــد 
ایــن دو  نظــام جهانــی را، تشــکیل مــی دادنــد. 
هــای  سلســله  اســتبدادی  هــای  رژیــم  انقــاب 
چینــگ را در چیــن و اســتبداد ناصــری را در ایــران 
بــه چالــش جــدی طلبیــده و ضربــه هــای شــدیدی 
بــر پیکــر نظــام هــای مالــک رعیتــی )فئودالیســم( 
در آن کشــورهای ســوق الجیشــی، ایــن انقابــات 
نیروهــای  مضافــاً  ســاختند.  وارد  مداخــات 
امپریالیســتی کشــورهای مســلط مرکــز را کــه از 
اســتبداد ماکیــن حاکــم در ایــن جوامــع حمایــت 
انقــاب  مثــل  کردنــد.  رد  قاطعانــه  کردنــد،  مــی 
و  وجــود  ایــران  مشــروطیت  انقــاب  تایپینــگ، 
پــی  را  ایــران  در  حاکمیــت  اســتبداد  عملکــرد 
آمــد مداخــات ســرمایه امپریالیســتی نیروهــای 
بیگانــه )روســیه تــزاری و امپراتــوری انگلســتان( 
دانســته و بــا گذرانــدن مقــررات و قوانیــن ملــی 
ــه  ــرد ک ــی تقــا ک در دوره اول مجلــس شــورای مل
جامعــه و ملــت – دولــت ایــران را از پیونــد بــه 
نیروهــای  مداخــات  و  ســرمایه  جهانــی  نظــام 

بیگانــه در امــور داخلــی ایــران، رهــا ســازد.
ــای تاریخــی  ــات تایپینــگ و مشــروطیت بن انقاب
فــراز امــواج اولیــن اندیشــه هــای سوسیالیســتی 
در ایــن کشــورها )کــه بــه علــل گوناگــون اقتصــادی 
الجیشــی  ســوق  هــای  گرهــگاه  ژئوپولیتیکــی  و 
در مناطــق توفانــی نظــام محســوب مــی شــدند 
و هنــوز هــم از آن موقعیــت برخــوردار هســتند( 
تایپینــگ  انقــاب  جریــان  در  ســاختند.  بنــا  را 
انقــاب  در  ســپس  و   ١٨۵١٨-١۶۴ دوره  در 
ــی  ــران انقاب مشــروطیت در دوره ١٩١١-١٩٠۵ رهب
ــار در تاریــخ نظــام جهانــی ســرمایه  ــرای اولیــن ب ب
مســائل اجتماعــی فاکــت بــار و ولــی فراگیــر زمــان 
خــود )مثــل تعــدد زوجــات، صیغــه و تــن فروشــی( 
را بــه بحــث و بررســی گذاشــته و در جهــت منــع 

و الغــای آن هــا، کوشــیدند.
و  تایپینــگ در چیــن  هــای  رهبــران و سیاســت 
انقــاب مشــروطیت در ایــران بــا رواج و اشــاعه 
مؤلفــه هــای عدالــت اجتماعــی پایــه هــای اصلــی 
اســتراتژی انقابــی خلــق هــای بخــش پیرامونــی 
ــم هــای  ــی را علیــه امپریالیســم و رژی نظــام جهان
گوناگــون مالــک – رعیّتــی )فئودالیســم( ریختــه 
هــای  خلــق  انقابــات   “ اجــداد   " عنــوان  بــه  و 
جنــوب کــه در طــول قــرن بیســتم در کشــورهای 
" مناطــق توفانــی " جهــان ســوم )آفریقــا، آســیا، 
و آمریــکای التیــن( بــه وقــوع پیوســتند معــروف 
گشــتند. مــدارک تاریخــی موجــود و در دســترس 
ــه ارثیه هــای ضــد  ــد ک ــی نشــان مــی دهن ــه خوب ب
امپریالیســتی ایــن انقابــات بعدهــا در اواســط 
قــرن بیســتم در دوره فــراز اولیــن امــواج خروشــان 
بیــداری و رهائــی منابــع الهــام بخــش بــرای مائــو، 
رهائــی  هــای  جنبــش  رهبــران  و  مینــه  هوشــی 
بــرای  جدیــدی  مســیر  و  گشــته  ملــی  بخــش 
اســتقرار اســتقال )حاکمیت ملی( و گسســت از 
نظــام جهانــی امپریالیســم و ســرنگونی رژیــم هــای 
بومــی کمپــرادور را پــی ریــزی کردنــد: مســیری کــه 
بــه تــوده هــای بشــریت زحمتکــش فرصــت داد 
کــه بــا ترویــج اندیشــه هــای سوسیالیســتی وارد 
مرحلــه گــذار طوالنــی رو بــه سوسیالیســم، گردنــد.
مــی  نشــان  موجــود  تاریخــی  اســناد  و  مــدارک 
دهنــد کــه در دوره نزدیــک بــه صــد ســال )از ١٨٢٨ 
نــادر در  بــه پیشــگامان  ایــران و چیــن  تــا ١٩١١( 
شــکلگیری و بســط اندیشــه های رهائــی بخــش 
ــی  ــا اشــاعه اندیشــه های تجددطلب ــی همــراه ب مل
رو بــه سوسیالیســم و مقاومــت و مبــارزه علیــه 
تهاجــم و نفــوذ نیروهــای امپریالیســتی مقتــدر 
در خطــه هــای بــزرگ و ژئوپولیتیکــی خاورمیانــه 
و شــرق آســیا در دهــه هــای آغازیــن قــرن بیســتم، 

تبدیــل گشــتند.
انقــاب تایپینــگ در چیــن و انقــاب مشــروطیت 
در ایــران بــا ترویــج و تبلیــغ و پیشــبرد مبــارزات 
کمپــرادور  حاکمیــن  علیــه  اســتبدادی  ضــد 
از یــک ســو و مقاومــت هــای  چینــگ و قاجــار 
متنــوع مســالمت آمیــز و مســلحانه تــوده ای علیــه 
نیروهــای امپریالیســتی روســیه تــزاری و امپراتوری 
انگلســتان در ایــران و امپریالیســم نــو برخاســته 
بــه  توانســتند  دیگــر،  ســوی  از  چیــن  در  ژاپــن 
تشــدید دو رونــد مترقــی و رو بــه پیــش در داخــل 
و خــارج از مرزهــای چیــن و ایــران دامــن بزننــد. 

ایــن دو رونــد، عبــارت بودنــد از:
۱- تکامــل رونــد مــدرن و متجــدّد همبســتگی بیــن 
ملیــت هــای متنــوع ســاکن چیــن در نیمــه دوم 
قــرن نوزدهــم و ملیــت هــای ســاکن ایــران در اولیــن 
دهــه قــرن بیســتم و ادغــام آن ملیــت هــا در درون 
ملیــت – دولــت هــای واحــد و مشــخص چیــن در 
ــران در آســیای جنــوب غربــی  آســیای شــرقی و ای

)خاورمیانــه( و
٢- رونــد انتقــال و اشــاعه اندیشــه هــای رو بــه 
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هــای  جنبــش  درون  در  موجــود  سوسیالیســم 
رهائــی بخــش از چیــن و ایــران بــه کشــورهای هــم 

جــوار آن دو کشــور.
مــه  تــا  مــارس  )از  پاریــس  کمــون  تردیــد  بــدون 
١٨٧١( صرفــا یــک فصــل در تاریــخ کشــور فرانســه 
هــای  دهــه  وقایــع  زیــرا  شــود.  نمــی  محســوب 
متمــادی بعــد از وقــوع انقــاب کمــون بــه طــور 
نمایــان نشــان مــی دهنــد کــه اندیشــه هــا و برنامــه 
هــای آزادی خواهــی و برابــری طلبــی کمــون پاریس 
نــه تنهــا شــیوع یافتنــد  اروپــا  در اقصــی نقــاط 
بلکــه منجــر بــه فــراز مبــارزات سوسیالیســتی در 
و  آمریــکای شــمالی  و  اروپــا  کشــورهای متعــدد 
حتــی آمریــکای التیــن نیــز گشــتند. هــم چنیــن بــه 
نظــر ایــن نگارنــده قیــام هــا و یــا انقابــات تایپینــگ 
و مشــروطیت نیــز فقــط یــک فصــل بــه ترتیــب در 
ــات  ــن انقاب ــرا ای ــد. زی ــران نبودن تاریــخ چیــن و ای
و جنــب و جــوش هــای رو بــه سوسیالیســم درون 
هــای  جنبــش  پیشــآهنگ  و  ســرآغاز  نیــز  آنهــا 
رهائــی بخــش ضــد اســتعماری در بخــش بزرگــی 
از کشــورهای پیرامونــی دربنــد کــه در همســایگی 
ــوان  ــه عن ــرار داشــتند، گشــتند. ب ــن کشــورها ق ای
مثــال، تجــارب انقابــی و ادبیــات متنــوع سیاســی 
هــای  اندیشــه  منجملــه  مشــروطیت  درون 
دو  بــه  عامیــون،   – اجتماعیــون  سوسیالیســتی 
بــه  ایــران  از  بــه طــور طبیعــی  علــت اساســی و 

کشــورهای همســایه آن نفــوذ یافتنــد.
یکــم اینکــه ایــران از منظــر جغرافیــای سیاســی 
و فیزیکــی گرهــگاه و نقطــه اتصــال و همســایه 
دیــوار بــه دیــوار ســه تمــدن بــزرگ روســیه )حلقــه 
ایــران، تمــدن  امپریالیســم( در شــمال  ضعیــف 
اعــراب خاورمیانــه و آفریقــای شــمالی در غــرب و 

جنــوب ایــران و تمــدن هنــد در شــرق، بــود.
دوم اینکــه شــکل و ترکیــب بنــدی جمعیــت ایــران 
از نظــر اتنیکــی )تبــاری – ملــی( بــه ویــژه زبــان و 
ــادل و انتقــال اندیشــه هــای  فرهنــگ راه هــای تب
آن  بــه  ادبیــات سیاســی  و  ملــی  بخــش  رهائــی 
کشــورها )کــه جملگــی تحــت تســلط امپراتــوری 
هــای روســیه تــزاری، عثمانــی و انگلســتان بودنــد( 
آســــان  و  ســهل  ای  قابــل ماحظــه  طــور  بــه  را 
ســاخت. تشــدید ایــن دو رونــد )رونــد مدرنیتــه 
اســتقرار ملــت – دولــت واحــد و رونــد نفــوذ و 
بــا  اندیشــه هــای رهائــی بخــش همــراه  اشــاعه 
حرکــت بــه ســوی سوسیالیســم( در مــورد کشــور 
چیــن نیــز در دهــه هــای آغازیــن قــرن بیســتم 
صــدق مــی کــرد. در آن دوره اندیشــه هــای رهائــی 
بخــش و اســتراتژی هــای مبارزاتــی از چیــن نیمــه 
همجــوار  و  متنــوع  کشــورهای  بــه  مســتعمره 
چیــن )ویتنــام، کامبــوج، برمــه، ماالیــا کــه جملگــی 
مســتعمرات امپراتــوری هــای فرانســه و انگلســتان 
بودنــد( نیــز انتقــال یافتــه و فراگیــر گشــتند. ایــن 
دو رونــد بــا حضــور فعــال لنیــن و دیگــر بلشــویک 
ــی ســرمایه )امپریالیســم(  ــای ضــد نظــام جهان هـ
در دهــه هــای آغــاز قــرن بیســتم تشــدید یافتــه 

مشــرق  کشــورهای  در  گســترش چشــمگیری  و 
زمیــن یافتنــد.

دستاوردهای لنین و نظراتش
لنیــن بــا تحلیــل مارکسیســتی از اوضــاع متاطــم 
بیســتم  قــرن  دوم  و  اول  هــای  دهــه  در  جهــان 
مرحلــه  عــروج  از  )منبعــث  امپریالیســم  پدیــده 
انحصــاری و مالــی ســرمایه داری( را نــه تنهــا بــه 
ــا بلکــه  نیروهــای ضــد نظــام ســرمایه داری در اروپ
ــه نیروهــای رهائــی بخــش ملــی در کشــورهای "  ب
مشــرق زمیــن " نیــز معرفــی و شناســاند. لنیــن در 
پرتــو یــک تحلیــل مارکسیســتی از اوضــاع جهــان 
در دوره جنــگ اول جهانــی )١٩١٨ – ١٩١۴( و بــا 
توجــه بــه فــراز امــواج خروشــان بیــداری و رهائــی 
پایــان جنــگ  از  بعــد  بافاصلــه  هــای  ســال  در 
جهانی اول )١٩٢٢ -١٩١٨ )در کشــورهای " مشــرق 
ــام و....(  ــن، ویتن ــران، هندوســتان، چی ــن " )ای زمی
دو پــی آمــد عملکــرد ی امپریالیســم را در ارتبــاط 
بــا کشــورهای دربنــد پیرامونــی مطــرح ســاخت 
کــه امــروز نیــز بــه قــوت خــود باقــی هســتند. یکــم 
اینکــه " انقــاب" دیگــر در انحصــار و مالکیــت 
نیســت  آمریــکا(  و  )اروپــا  غــرب  کشــورهای 
برنامــه هــای  و برعکــس در صــدر  بلکــه دقیقــا 
کشــورهای " مشــرق زمیــن " قــرار دارد. دوم اینکــه 
بلشــویک هــا و دیگــر چالشــگران رادیــکال ضــد 
انقــاب  حراســت  و  حفــظ  بــرای  امپریالیســت 
و پایــداری آن در مقابــل تهاجمــات پــی در پــی 
اســت  ضــروری  و  بایــد  امپریالیســتی  نیروهــای 
کــه بــا نیروهــای رهائــی بخــش ملــی در کشــورهای 
مشــرق زمیــن )کشــورهای جهــان ســوم = در بنــد 
و همــکاری  اعــام همبســتگی  نظــام(  پیرامونــی 

ــد. کنن
ــه  ــا ۵ ســال طــول کشــید ک ــه ۴ ت ــه نزدیــک ب البت
لنیــن بــه ایــن جمــع بنــدی و نتیجــه گیــری دســت 
یابــد. بررســی نوشــته هــای لنیــن در ســال هــای 
١٩١٨ تــا ١٩٢١ نشــان مــی دهــد کــه او در ســال 
هــای اول بعــد از پیــروزی انقــاب اکتبــر امیــدوار 
بــود کــه وقــوع انقابــات کارگــری در کشــورهای 
و   ) و....  فرانســه  )آلمــان،  مرکــز  امپریالیســتی 
پیــروزی آنهــا بــه بقــای شــوروی جــوان و ادامــه 
انقــاب در روســیه کمــک هـــای موثــری خواهــد 
حتــی  و  انقابــات  ایــن  شکســت  ولــی  کــرد. 
ســرکوب فیزیکــی رهبــران آنهــا )روزا لوکزامبــورگ، 
هــای  ســال  در   ) و...  باکــن  لیبکنشــت،  کارل 
١٩١٩ و ١٩٢٠ بــه لنیــن آموخــت کــه انقــاب در 
روبــرو  شکســت  بــا  امپریالیســتی  کشــورهای 
گشــته و درعــوض رونــد انتقــال ثقــل و جاذبــه 
انقــاب بــه کشــورهای دربنــد پیرامونــی )چیــن، 
دیگــر  و  عثمانــی  امپراتــوری  ویتنــام،  ایــران، 
کشــورهای نیمــه مســتعمره و مســتعمره در آســیا 

و آفریقــا( تشــدید پیــدا کــرده اســت.
هــای  زمینــه  در  لنیــن  دســت آوردهای  علیرغــم 
امپریالیســم و شناســائی مارکسیســتی از وقــوع 
از کشــورهای  انقــاب  امــر  و شــیفت  انتقــال  و 

بنــد  در  کشــورهای  بــه  مرکــز  امپریالیســتی 
پیرامونــی براســاس تجــارب و دانشــی کــه امــروز 
داریــم بایــد بــه ایــن نکتــه اساســی اشــاره کنیــم 
کــه لنیــن و خیلــی از لنینیســت هــا نتوانســتند “ 
ــان " را بــه عنــوان یــک گــره عمــده  مســئله دهقان
و مرکــزی در انقابــات جدیــدی کــه در کشــورهای 
دربنــد پیرامونــی در حــال شــکوفائی بودنــد، مــورد 
مداقــه قــرار دهنــد. در واقــع در بحبوحــه پیــروزی 
انقــاب، لنیــن و یارانــش عــوض اینکــه مســئله 
اســتراتژیکی  امــر  یــک  عنــوان  بــه  را  دهقانــان 
و یــک اصــل کلیــدی در پیشــبرد انقــاب رو بــه 
سوسیالیســم ارزیابــی کننــد بــه آن یــک برخــورد 
تاکتیکــی و موقتــی کــرده و بــه ایــن نتیجه رســیدند 
اختیــار  در  را  زمیــن  بایــد  روســیه  انقــاب  کــه 
مالکیــن  را  آنهــا  و  داده  قــرار  روســیه  دهقانــان 
ــا  ــد. ایــن سیاســت ب اصلــی زمیــن محســوب دارن
اینکــه بــه درســتی و بــه حــق بــه اهمیــت اســتثمار 
قــرن  دوم  دهــه  آغــاز  در  )کــه  روســیه  دهقانــان 
بیســتم و بحبوحــه انقــاب اکتبــر نزدیــک بــه ٧٢ 
در صــد نیــروی کار را در روســیه تــزاری تشــکیل 
آنهــا  ولــی  داشــتند  توجــه صمیمانــه  داد(  مــی 
ــازل از ایــن اصــل کــه " زمیــن کاال نیســت  درک ن
ــخ جنبــش هــای  ــن برهــه از تاری “ داشــتند. در ای
و  دون  مائوتســه  سوسیالیســم  بــه  رو  تــوده ای 
یارانــش را داریــم کــه در دهه هــای ٢٠ و ٣٠ قــرن 
بیســتم وظیفــه حــل مســئله ارضــی و دهقانــان را 
بــا پیــاده کــردن ایــن اصــل کــه زمیــن کاال نیســت، 
بــا موفقیــت بــه پیــش بــرده و باالخــره در ١٩۴٩ بــه 

پیــروزی رســاندند.
دســت آوردهای مائــو در تکامــل مارکسیســم در 

ــی ــد پیرامون کشــورهای دربن
مائــو و رفقایــش کــه عمومــا فرزنــدان راســتین قیــام 
تایپینــگ بودنــد بــا درس آمــوزی از اشــتباهات 
دوم  انترناســیونال  تاریخــی  هــای  و محدودیــت 
خــط  یــک  روســیه  در  هــا  بلشــویک  ســپس  و 
گســتره  در  را  متفاوتــی  کامــا  سیاســی  مشــی 
حــل مســئله ارضــی و دهقانــان در چیــن پیــاده 
اراضــی   ١٩۴٩ انقــاب  پیــروزی  از  بعــد  کردنــد. 
کشــاورزی در چیــن برخــاف روســیه، خصوصــی 
نگردیدنــد بلکــه کلیــه اراضــی در آن کشــور بــه 
نمایندگــی کمون هــای روســتائی بــر اســاس زمیــن 
چیــن  دولــت   – ملــت  اختیــار  در  نیســت  کاال 
قــرار گرفتــه و فقــط حــق دسترســی و اســتفاده 
از آنهــا بــه دهقانــان داده شــد. در صورتــی کــه 
ایــن امــر در روســیه بعــد از انقــاب بــه وقــوع نــه 
پیوســت. در آنجــا بعــد از پیــروزی انقــاب ١٩١٧ 
زمانــی کــه بلشــویک هــا شــاهد قیــام هــای دهقانی 
تقســیم  جریــان  در  کــه  پذیرفتنــد  گردیدنــد، 
بــه  اراضــی شــوند.  اراضــی، دهقانــان صاحبــان 
هــر رو آن هدفــی را کــه بلشــویک هــا نتوانســته 
بودنــد بــه آن برســند، حــزب کمونیســت چیــن 
تحــت رهبــری مائــو در چیــن بعــد از انقــاب در 
دهــه ١٩۵٠ رســید: اســتقرار ایــن اصــل کــه زمیــن 
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برای انقالب کردن به حزبی انقالبی احتیاج است

و  و مشــمول خریــد  بــوده  بــه طبیعــت  متعلــق 
فــروش مثــل یــک کاال نیســت از طریــق اتخــاذ 
یــک اتحــاد تنگاتنــگ اســتراتژیکی بیــن کارگــران 
قیــام  روســیه،  در  ولــی  چیــن.  در  دهقانــان  و 
اراضــی  تقســیم  و   ١٩١٧ تابســتان  در  دهقانــان 
بلشــویک هــا در بحبوحــه پیــروزی انقــاب اکتبــر 
هــر نــوع فرصتــی در جهــت اتحــاد اســتراتژیکی بــا 
دهقانــان را از دســت بلشــویک هــا گرفــت. زیــرا 
دهقانــان صاحــب زمیــن بــه شــدت متمایــل بــه 
حفــظ و دفــاع از حــق مالکیــت خصوصــی اراضــی 
انقــاب  پیــروزی  از  بعــد  بافاصلــه  )کــه  خــود 
تصویــب گشــته بــود( شــدند. در نتیجــه، نزدیــک 
اکتبــر  انقــاب  پیــروزی  از  بعــد  دهــه  یــک  بــه 
وقتــی کــه حــزب کمونیســت شــوروی برنامــه هــای 
مترقــی و سوسیالیســتی کولخوزهــا و ســووخوزها 
زمیــن  صاحــب  دهقانــان  اکثــر  کــرد،  پیــاده  را 
عمدتــا  مرفــه  نیمــه  حتــی  و  الحــال  متوســط  و 
ترجیــح دادنــد کــه نــه بــا کمونیســت هــا بلکــه 
بــا کــوالک هــا برونــد. بــه هــر رو آن اســتراتژی را 
کــه بلشــویک هــا در ارتبــاط بــا وحــدت کارگــران 
و دهقانــان نتوانســته بودنــد در جریــان انقــاب 
اکتبــر و ســال هــای بافاصلــه بعــد از آن برســند، 
حــزب کمونیســت چیــن در انقــاب ١٩۴٩ بــه آن 
رســید : اتحــاد ارگانیــک و اســتراتژیک بــا اکثریــت 
دهقانــان و دیگــر روستانشــینان برایــن اصــل کــه 
زمیــن متعلــق بــه طبیعــت بــوده و نــه بایــد کاال 

محســوب گــردد.
در یــک چشــم انــداز تاریخــی، پیــروزی چشــمگیر 
کمونیســت هــای چیــن در حــل مســئله دهقانــان 
ــه  چیــن کــه در آن زمــان )١٩۴٩- ١٩۶٠( نزدیــک ب
٧٨ درصــد جمعیــت ۴۵٠ میلیــون نفــری چیــن را 
در بــر مــی گرفتنــد، تاثیــر بــزرگ در رونــد انقــاب 
و رشــد اوضــاع در خــود چیــن گذاشــت. شــیوع و 
گســترش ایــن اندیشــه کــه زمیــن کاال نیســت و 
نمــی توانــد ملــک خصوصــی، شــخصی و بنگاهــی 
ــه فــراز خروشــان امــواج بیــداری و رهائــی  باشــد ب
ــا و  ــی در آســیا، آفریق ــد پیرامون ــق هــای در بن خل
آمریــکای التیــن شــدت بخشــیده و الجــرم فصلــی 
نویــن در تاریــخ تکامــل مارکسیســم معاصــر بــا 

بُعــد جهانــی تــر گشــود.
انقــاب ١٩۴٩ چیــن و ادامــه سیاســت هــای رو بــه 
سوسیالیســم منبعــث از آن در عهــد مائــو منجــر 
امپریالیســتی  ضــد  اســتراتژی  یــک  اشــاعه  بــه 
در سراســر کشــورهای دربنــد پیرامونــی )جنــوب 
بــه قــوت خــود  گلوبــال(، گشــت کــه هنــوز هــم 
در قــرن بیســت و یکــم، باقــی اســت: اســتراتژی 
ادغــام تنــوع هــای ضــد نظــام جهانــی ســرمایه بــا 

حرکــت هــای رو بــه سوسیالیســم.
نتیجه اینکه

در پرتــو اوضــاع پــر از تاطــم رو بــه رشــد و فــراز 
امــواج خروشــان خلــق هــا و توده هــای زحمتکــش 
بــرای بیــداری و رهائــی کــه امــروز بــا ادامه مقاومت 
تاریخــی مــردم فلســطین در نــوار غــزه متجلــی تــر 

گشــته اســت، چــپ هــای رادیــکال ضــد نظــام چــه 
بایــد بکننــد؟ امــروز مبرهــن اســت کــه " پائینــی ها 
" در سراســر جهــان چــه در بخــش مســلط مرکــز 
امپریالیســتی و چــه در بخــش دربنــد پیرامونــی 
نظــام، از دســت " باالئــی هــا " بــه ســتوه آمــده و بــه 
مبــارزات متنــوع و گوناگــون علیــه آنهــا روی آورده 
انــد. همــان طــور کــه بررســی اجمالــی شــجره نامــه 
و ارثیــه هــای تاریخــی رهبــران حرکــت هــای رو بــه 
سوسیالیســم بــه روشــنی نشــان مــی دهــد امــر 
پیــروزی پائینــی هــا علیــه باالئــی هــا زمانــی میســر 
مــی گــردد کــه مــا بــه عنــوان چالشــگران ضــد نظــام 
ســرمایه بــه آرمــان هــای همبســتگی، همدلــی و 
ادغــام تنــوع هــا در دل و ذهــن و عمــل میلیاردهــا 

انســان، دامــن بزنیــم.
در اینجــا بگذاریــد، پاســخ مشــترک تعــدادی از 
شــرکت کننــدگان ســخنران در کنفرانــس فــوروم 
چــپ در نیویــورک بــه ایــن پرســش کــه چــپ هــای 
رادیــکال ضــد نظــام در اوضــاع رو بــه رشــد کنونــی 
چــه بایــد بکننــد؟ را در ســه پاراگــراف، جمــع بنــدی 

کنیــم:
)امپریالیســتی(  ۱- در کشــورهای مســلط مرکــز 
چــپ رادیــکال در اســتراتژی کوتــاه مــدت خــود 
بایــد انحــال و مصــادره " انحصــارات پنجگانــه " 
را در مــاء عــام در بیــن تــوده هــای مــردم تبلیــغ 
کــرده و ترویــج نماینــد. امــر انحــال و مصــادره 
هــای  از سیاســت  بــا حمایــت  انحصــارات  ایــن 
ملــی )عمومــی – همگانــی( ســازی در تقابــل بــا 
خصوصــی ســازی در مرحلــه اول و بــا تبلیــغ و 
ــج سوســیالیزه ســازی دموکراتیــک مدیریــت  تروی
میســر  تواننــد  مــی  دوم،  مرحلــه  در  جامعــه 
طوالنــی  مســیر  ایــن  کلــی  جریــان  در  گردنــد. 
اســت کــه پروســه هــای وحــدت اضــداد و یــا " 
ادغــام تنــوع هــا " تشــدید یافتــه و جامعــه را در 
جهــت اســتقرار " جهانــی بهتــر " )سوسیالیســم( 

در جوامــع مرکــز بــه پیــش، ســوق مــی دهــد.
۲- در کشــورهای پیرامونــی در بنــد نظــام ســرمایه، 
بــا  بایــد  نظــام  ضــد  رادیــکال  چــپ  نیروهــای 
موهبــت  ارثیــه  از  آمــوزی  درس  بــا  و  جســارت 
بــار تاریــخ حرکــت هــای رو بــه سوسیالیســم در 
درون جنبــش هــای رهائــی بخــش ملــی، بــه اتخــاذ 
اجتماعــی  متنــوع  اجتماعــی  اجــزاء  از  اتحــادی 
خــود نایــل آینــد کــه بالقــوه بــه بدیلــی در مقابــل 
پایــگاه اجتماعــی بــــبورژوازی کمپــرادور و لومپــن 

حاکــم، تبدیــل گردنــد.
۳- یــروزی چــپ هــای رادیــکال ضد نظــام در پیاده 
کــردن ایــن وظایــف آن و مرحلــه ای زمانــی ممکــن 
تر و میســرتر می گردد که آنها چه در کشــورهای 
مرکــز امپریالیســتی و چــه در کشــورهای دربنــد 
ارثیــه  از  یادگیــری  و  آمــوزی  بــا درس  پیرامونــی 
ســوی سوسیالیســم  بــه  تاریخــی حرکــت  هــای 
بخــش  رهائــی  تــوده ای  هــای  جنبــش  درون  در 
و ایجــاد و گســترش همدلــی هــا و همبســتگی 
ــوده هــای بــه ســتوه آمــده  ــا نــه تنهــا در بیــن ت ه

بلکــه در بیــن خــود چــپ رادیــکال، سیاســت هــای 
میلیتاریســتی و جنــگ هــای مرئــی و نامرئــی راس 

ــا ناکامــی روبــرو ســازند. نظــام را ب
ریــزش  و  فــرود  بحــران  نهائــی  تحلیــل  در 
قدرقدرتــی، پرســتیژ و نفــوذ راس نظــام و افزایــش 
درجــه بــی اعتبــاری و نامحبوبــی آن در سراســر 
کشــورهای جهــان همــراه بــا فــراز امــواج خروشــان 
بیــداری، مقاومــت و رهائــی در بیــن پائینــی هــای 
بــه ســتوه آمــده از یــک ســو بــروز مخالفــت هــا 
خــود  شــرکای  و  متحدیــن  از  بخشــی  توســط 
راس نظــام همــراه بــا مخالفــت هــای تعــدادی از 
کشــورهای نوظهــور متعلــق بــه “ بریکس " نســبت 
بــه ادامــه هژمونــی خواهــی آمریــکا از ســوی دیگــر 
بــه نیروهــای چــپ رادیــکال ضــد نظــام فرصــت 
بــه  داده کــه در مقطــع فعلــی )تابســتان ٢٠١۴( 
طــور مشــخص حــد نهائــی حمایــت همــه جانبــه 
خــود را بــه رهائــی خلــق فلســطین از یــوغ اشــغال، 
بدیــن  و  داده  انجــام  بالکانیزاســیون  و  آپارتایــد 
وســیله بــه امــر ناکامــی راس نظــام در خاورمیانــه، 

حتمیــت بخشــند.
منابع و مآخذ

۱- "ضمائم ســخنرانان "، در ســالنامه “ کنفرانس 
فــوروم چپ"، نیویــورک ٢٠١۴

 ٢ - والدیمیــر لنیــن، " مســئله ارضــی و مبــارزه 
بــرای آزادی " نوشــته ١٩٠۶ در " مجموعــه آثــار 

لنیــن "، جلــد ٢٢، چــاپ مســکو ١٩۶۴
 ٣- والدیمیــر لنیــن، " رهائــی ملــی، سوسیالیســم 

و امپریالیســم "، نیویــورک ١٩۶٨
مجلــه  در   "  ٢٠١٣ چیــن   " امیــن،  ســمیر   -۴
مانتلــی ریویــو، ســال ۶۴ شــماره ١٠، مــارس ٢٠١٣ 
و “ جنبــش هــای تــوده ای رو بــه سوسیالیســم "، 

ســال ۶۶ شــماره ۲ ژوئــن ۲۰۱۴
۵- یونــس پارســابناب، " تاریــخ صــد ســاله احــزاب 
و ســازمان هــای سیاســی ایــران " )١٢٨۴- ١٣٨۴،( 

جلــد اول ‘چــاپ واشــنگتن ٢٠٠۴

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
دیگــر نوشــته های منــدرج در دیگــر نوشــته های منــدرج در 
ــه امضاهــای  ــر ب ــه امضاهــای نشــریه رنجب ــر ب نشــریه رنجب
فــردی اســت و مســئولیت فــردی اســت و مســئولیت 
نویسندگانشــان  بــا  نویسندگانشــان آن هــا  بــا  آن هــا 

می باشــد.می باشــد.
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وقتی کــه  حتــا  رژیــم  ســرکوبگر  نیروهــای  اینکــه 
حــزب در روزنامــه اش از خمینــی بعنــوان رهبــر 
انقــاب نــام مــی بــرد آنــرا پــاره مــی کردنــد هنگامــی 
کــه تصمیــم مبــارزه را گرفــت آگاه بــود و بــه اتفــاق 
آراء بــه خــط مشــی مقاومــت مســلحانه در کمیتــه 
مرکــزی حــزب رای مثبــت داد. تاکیــد بــر ایــن نکتــه 
در اینجــا ضروریســت کــه بعــدا بعضــی از رفقا یی 
کــه خــود رای بــه مبــارزه مســلحانه دادنــد و حتــا 
مســتقیم مســئولیت پیــاده کــردن بخــش هایــی 
از آن را بعهــده گرفتنــد چــون در عمــل موفقیتــی 
بدســت نیاوردنــد، راه فــرار را در پیــش گرفتنــد این 
تصمیــم را ماجراجویانــه خوانــده و کســانی را کــه 
ــه اتفــاق آراء  ــه وظیفــه ای کــه جمــع ب در عمــل ب
رای داده بــود عمــل کردنــد ماجراجــو خواندنــد. 
بــه شــرح مبــارزات  در اینجــا قبــل از پرداختــن 
جمهــوری  علیــه  رنجبــران  حــزب  مســلحانه 
اســامی، ســند کنگــره دوم حــزب رنجبــران ایــران 
ــر موجــود اســت مــی  کــه در آرشــیو ســایت رنجب

آوریــم:
۲۶ آذر ۱۳۶۳ پرولتاریــای جهــان متحــد شــوید 
ایــران  رنجبــران  حــزب  دوم  کنگــره  مصوبــه 
کردســتان ۱۳۶۳ شــرایط و علــل اشــتباهات مــا 
لنیــن آمــوزگار پرولتاریــا بــه مــا مــی آمــوزد کــه " 
ــه خطاهــای خــود  برخــورد یــک حــزب سیاســی ب
یکــی از مهــم تریــن و مطمئــن تریــن معیارهــا بــرای 
جــدی بــودن آن حــزب و انجــام واقعــی وظایــف آن 
نســبت بــه طبقــه و تــوده هــای زحمتکــش اســت. 
اعتــراف آشــکار بــه خطــا، فــاش کــردن علــل آن، 
ــه موجــب آن شــده  ــل شــرایطی ک ــه و تحلی تجزی
ایــن  انــد و بررســی دقیــق وســایل رفــع آن هــا. 
اســت نشــانه مشــخص یــک حــزب جــدی – ایــن 
بــه معنــای انجــام وظیفــه آن اســت. بــه معنــای 
پــرورش و تربیــت طبقــه و ســپس توده هاســت. 
در  بیماری....کودکــی  روی  چــپ  لنیــن   (  ”
اول  کنگــره  تزهــای  بررســی  کمونیســم) مقدمــه 
و عملکــرد یــازده ماهــه متعاقــب آن نشــان مــی 
دهــد کــه انحــراف عمــده، انحــراف رویزیونیســتی 
یعنــی رونــد راســت و بورژوایــی در حــزب بــوده 
اســت. امــا از آنجــا کــه حــزب مــا از یــک موضــع 
مارکسیســت - لنینیســتی و بخاطــر خدمــت بــه 
پرولتاریــا و خلــق و مبــارزه علیــه امپریالیســم و 
ارتجــاع بوجــود آمــد و در صفــوف آن کادرهــا و 
رویزیونیســم  علیــه  مبــارزه  تجربــه  بــا  اعضایــی 
مــدرن بودنــد از همــان آغــاز حتــی در کنگــره اول 
انتقــاد از تزهــای اساســی کنگــره شــروع مــی شــود 
و تدریجــا در جریــان عمــل انتقــادات قــوت مــی 
ــد  ــاب مــی یابن ــری بازت ــد. در ارگان هــای رهب گیرن
تــا اینکــه باالخــره پلنــوم پنچــم کمیتــه مرکــزی ) 
بهمــن ۵۹ ( بطــور آشــکار حــزب را در تقابــل بــا 
جنــاح بــورژوازی مســلط در حاکمیــت قــرار مــی 

و  مشــت  مقابــل  در  مشــت  سیاســت  و  دهــد 
مبــارزه قهرآمیــز را مطــرح مــی ســازد. امــا مبــارزه 
اپورتونیســم  و  لنینیســم   – مارکسیســم  میــان 
پــر  مســیر  و  یابــد  مــی  ادامــه  بشــدت  راســت 
ــن دوره  پیــچ و خمــی را طــی مــی کنــد. پــس از ای
مبــارزه میــان دو خــط مشــی در رهبــری در رابطــه 
بــا گذشــته شــدت مــی یابــد. نظــری ضمــن قبــول 
اشــتباهات و انحرافــات تاکیــد را روی انحــراف در 
سیاســت و نظــری دیگــر تاکیــد را روی انحــراف 
در خــط مشــی مــی گــذارد. پــس از شــدت یافتــن 
مبــارزه طبقاتــی و ضــرورت انتخــاب راه مقاومــت 
مــی  شــدیدتر  ایدئولوژیــک  مبــارزه  ســازش،  یــا 
گــردد و تــا ســطح مبــارزه تشــکیاتی پیــش مــی 
رود. بخشــی از رهبــری بــا اســاس قــرار دادن ســند 
معــروف بــه ســند اســفند مــاه ۱۳۶۰ و تفســیر آن 
بســود مشــی اپورتونیســتی خــود بــا ایجــاد رهبــری 
جدیــد، رونــد انشــعابی در حــزب را شــکل نهائــی 
ــل بخــش دیگــری از رهبــری  مــی دهنــد. در مقاب
ضمــن پافشــاری روی موازیــن تشــکیاتی و ادامــه 
مبــارزه ایدئولوژیــک درون حزبــی مــی کوشــد تــا 
ــد  ــزار کن ــری حــزب را برگ اجــاس ارگان هــای رهب
از گذشــته  بنــدی  بــه جمــع  را  نهایــی  و شــکل 
بدهــد.  جدیــد  مشــی  خــط  و  برنامــه  تدویــن  و 
جلســه دفتــر سیاســی بهمــن ۶۱ بــا پافشــاری روی 
مواضــع مارکسیســتی – لنینیســتی و انتقــاد و 
طــرد اپورتونیســم کودتاگــر شــرایط را بــرای برگزاری 
دومیــن کنگــره حــزب و بــرای تحقــق ایــن وظایــف 
فراهــم مــی آورد. مــا در زیــر کوشــش مــی کنیــم 
ابتــدا تظاهــرات ایــن انحرافــات را در زمینــه هــای 
کاری  ســبک  و  تشــکیاتی  سیاســی،  تئوریــک، 
بیــان کنیــم و علــل و شــرایط بــروز ایــن انحرافــات را 
مــورد بررســی قــرار دهیــم. چگونگــی راه و وســایل 
ایــن خطاهــا و انحرافــات در دیگــر اســناد  رفــع 
کنگــره از جملــه اساســنامه و برنامــه آمــده اســت. 

خطاها و اشتباهات ما
 الــف - در زمینــه هــای تئوریــک: ۱ - تظاهــرات 
ــر بهــا دادن  ــر اســت: پ ــه قــرار زی اشــتباهات مــا ب
بــه امپریالیســم تــا حــد قــرار دادن آن در ســطح 
تضــاد عمــده و کــم بهــا دادن بــه مبــارزه طبقاتــی 
درون جامعــه ۲- نادیــده گرفتــن ماهیــت طبقاتــی 
و  آن(  مذهبــی  جنــاح  )بویــژه  ملــی  بــورژوازی 
ارتجاعــی، ضــد  هــای  بــه جنبــه  دادن  بهــا  کــم 
کمونیســتی و ضــد دمکراتیــک آن. ۳- تاکیــد یــک 
جانبــه روی وحــدت بــا بــورژوازی ملــی و پیــروی از 
سیاســت همگرائــی طبقاتــی و در نظــر نگرفتــن 
عنــوان  بــه  ملــی  بــورژوازی  بــا  پرولتاریــا  تضــاد 
 -۴ طبقــه.  دو  ایــن  مناســبات  و  غالــب  جنبــه 
طــرح تئــوری فــازی در انقــاب دمکراتیــک نویــن 
تحــت رهبــری بــورژوازی ملــی و از ایــن طریــق نفــی 
هژمونــی پرولتاریــا و مبــارزه آن بــرای کســب قــدرت 
ــا گذاشــتن اصــل  ــر پ سیاســی در ایــن فــاز. ۵- زی
مارکسیســتی " جدائــی دیــن از دولــت " و نادیــده 
گرفتــن اصــل مارکسیســتی " دیــن افیــون تــوده 

هاســت " و قائــل شــدن نقــش تاریخــی مثبــت 
بــرای اســام در ایــن دوران. ۶- عــدم تمایــز گــذاری 
بیــن بــورژوازی ملــی بــه قــدرت رســیده و بــورژوازی 

ــه قــدرت نرســیده اســت.  ملــی کــه ب
ب – در زمینــه سیاســی: در زمینــه خــط مشــی 
اپورتونیســم راســت شــدیم کــه  سیاســی دچــار 
تظاهــرات آن بــه قــرار زیــر اســت: ۱- کنار گذاشــتن 
وظیفــه مشــخص انقابــی مرحلــه ای پرولتاریــا 
بــورژوازی  رژیــم  ســرنگونی  بــرای  مبــارزه  یعنــی 
دمکراتیــک خلــق.  اســتقرار جمهــوری  و  حاکــم 
۲- پشــتیبانی از نیروهــای مســلح طبقــات حاکــم، 
تشــویق حاکمیــن بــه نوســازی و بســط و گســترش 
آنهــا و عــدم تبلیــغ ضــرورت تســلیح طبقــه کارگــر 
و تــوده هــای زحمتکــش. ۳- داشــتن خیــال واهــی 
نســبت بــه دمکراســی بورژوایــی، در نتیجــه عــدم 
تــدارک بــرای مقابلــه مســلحانه و قهــر آمیــز بــا 
دشــمنان طبقاتــی. ۴- آلترناتیــو تشــکیل دولــت " 
اتحــاد بــزرگ ملــی " بــا مضمــون ســه اصــل خلــق 
" اســتقال، آزادی، عدالــت اجتماعــی )بویــژه رفــاه 
زحمتکشــان ( بجــای جمهــوری دمکراتیــک خلــق 
کــه بعلــت نامشــخص گذاشــتن نقــش رهبــری 
پرولتاریــا ایــن آلترناتیــو ماهیــت بورژائــی داشــت. 
خصلــت  دارای   " ملــی  بــزرگ  اتحــاد   " برنامــه 
رویزیونیســتی  و   ) طلبانــه  )اصــاح  رفرمیســتی 
بــا  کــه  بــورژوازی  دولــت  از  پشــتیبانی  بــود. ۵- 
پوشــش مبارزه " ضد امپریالیســتی " و" اســتقال 
طلبــی " علیــه طبقــه کارگــر و جنبــش هــای ملــی 
و تــوده ای برخاســته و بــرای ســرکوب آنهــا تــاش 
مــی نمــود.۶- عــدم تکیــه روی ســمت گیــری بــه 
طــرف طبقــه کارگــر و زحمتکشــان و در مقابــل 
توجــه بــه نیروهــای بینابینــی.۷- کنــار گذاشــتن 
موضــع اصولــی پشــتیبانی از حــق ملیــت هــای 
تحــت ســتم ایــران در تعییــن سرنوشــت خــود تــا 
حــد جدائــی و ایجــاد دولــت مســتقل خــود بــه 
بهانــه خطــر دو ابــر قــدرت و عمــال آنهــا و هــم 
موضــع شــدن بــا بــورژوازی شووینیســت حاکــم 
در ســرکوب خلــق هــای تحــت ســتم تحــت تاثیــر 
در  ملــی  بــورژوازی  از  دفــاع  انحرافــی  مواضــع 
از  قاطــع  و  دفــاع همــه جانبــه  قــدرت. ۸-عــدم 
عــدم  و  زحمتکشــان  و  کارگــران  هــای  خواســت 
پشــتیبانی همــه جانبــه از آنهــا در مبارزاتشــان 

علیــه ســرمایه داران و طبقــات ســتمگر حاکــم.
 پ – در زمینــه تشــکیاتی: مشــی اپورتونیســتی 
راســت در سیاســت باعــث بــروز لیبرالیســم در 
بــه قــرار زیــر  تشــکیات شــد کــه تظاهــرات آن 
اســت:۱- رونــد ایجــاد حــزب از بــاال بــدون مبــارزه 
هــای  ســازمان  بیــن  جانبــه  همــه  ایدئولوژیــک 
تشــکیل دهنــده آن و بــدون ســنجش یکدیگــر 
وجــود  بــا  اجتماعــی.۲-  و  انقابــی  پراتیــک  در 
کوشــش بــرای جلــب پیشــروان جنبــش کارگــری 
و کمونیســتی بــه درون تشــکیات بخاطــر خــط 
نادرســت ایــن امــر بــا موفقیــت جلــو نرفــت.۳- 
جثــه  بــا  متناســب  نــا  و  وســیع  رهبــری  ایجــاد 
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الزم.  کیفیــت  گرفتــن  نظــر  در  بــدون  حــزب 
۴- عــدم اجــرای صحیــح مرکزیــت دمکراتیــک. 
۵- نداشــتن سیســتم کنتــرل دقیــق و رســیدگی 
ــه مســائل تشــکیاتی بطــور منظــم. ۶- فقــدان  ب
ــی کار و حــل  ــرد اصول نظــام نامــه جهــت پیــش ب
هــای  ارگان  بویــژه در  هــا  ارگان  مناســبات درون 
بــاالی حزبــی. ۷- عــدم تلفیــق صحیــح کار مخفــی 
و علنــی، تاکیــد یــک جانبــه روی کار علنی و ایجاد 
دفتــر و دســتک و گســترش فعالیــت روزنامــه ای 
و افتــادن بــه علنــی گرائــی. ۸- گــرد کــردن نظــرات 
در اجــاس ارگان هــای رهبــری و اســناد حزبــی 
نــکات  و  وحــدت  روی  بیجــا  تاکیــد  طریــق  از 
ــکات مــورد اختــاف  ــه نکــردن ن مشــترک و فرمول
و جلوگیــری از مقابلــه و مبــارزه نظــرات. ۹- عــدم 
حــل صحیــح مناســبات بیــن رهبــری جمعــی و 
مســئولیت فــردی در کار کمیتــه هــای حزبــی از 
یــک ســو شــکوفا نشــدن کار جمعــی و تصمیــم 
گیــری جمعــی و افتــادن ابتــکار عمــل در دســت 
مســئولین کمیتــه هــا و از ســوی دیگــر نامشــخص 
مانــدن مســئولیت هــای فــردی و فراهــم نکــردن 
اســتعدادهای  بــرای شــکوفائی  امکانــات حزبــی 
فــردی در چهارچــوب وظایف محوله.۱۰- نداشــتن 
سیاســت دقیــق و روشــن در عمــل دربــاره کادرهــا، 
عــدم مواظبــت و کنتــرل کادرهــا، بــکار نبســتن 
معیــار صحیــح بــرای قضــاوت دربــاره آنهــا و در 
ــه کادرهــا و گرفتــن  نتیجــه واگــذاری مســئولیت ب
هــای  اســاس ســلیقه  بــر  کادرهــا  از  مســئولیت 
ــی از عملکــرد  ــق حزب ــی دقی ــدون ارزیاب ــردی و ب ف
طوالنــی آنهــا و جابجائــی هــای بــی مــورد در ایــن 
زمینــه. ۱۱- عــدم اجــرای کامــل و دقیــق بــر گــزارش 

دهــی متقابــل. 
کار  کســب  در  مــا  کار:  ســبک  زمینــه  در   – ت 
اساســی پرولتــری یعنــی تلفیــق تئــوری بــا پراتیــک، 
پیونــد فشــرده بــا تــوده هــا، انتقــاد و انتقــاد از 
خــود را بطــور جــدی، دقیــق و همــه جانبــه بــکار 
نبســتیم کــه تظاهــرات ایــن خطــا بــه قــرار زیــر 
اســت : ۱- کــم بهــا دادن بــه اصــول جهــان شــمول 
از  اصــول در تحلیــل  ایــن  نبســتن  بــکار  و  م.ل 
ــوری ســه  ــرداری از تئ اوضــاع مشــخص. ۲- الگوب
جهــان در رابطــه بــا وضــع مشــخص ایــران. ۳- کــم 
بهــا دادن بــکار تحقیــق و بررســی دقیــق و همــه 
طبقــات  اجتماعــی  اقتصــادی،  وضــع  از  جانبــه 
موجــود در جامعــه. ۴- عــدم احتــرام بــه واقعیــت 
هــا و جســتجوی حقیقــت از میــان آنهــا و گلچیــن 
کــردن وقایــع اجتماعــی در چهارچــوب خط مشــی 
غلــط موجــود جهــت توجیــه سیاســت هــا، غلــو 
کــردن در گزارشــات جهــت بــزرگ جلــوه دادن.۵- 
 " و   " بــر زدن  میــان   " پیــش گرفتــن ســبک  در 
کســب پیــروزی ســریع “. ۶- پراکنــده کاری و در 
پیــش نگرفتــن سیاســت تمرکــز.۷- بــی توجهــی 
انحرافــات  بــا  رابطــه  انتقــادات مطروحــه در  بــه 
موجــود در حــزب بویــژه انتقاداتــی کــه از طــرف 
نیروهــای چــپ در ایــن زمینــه از مــا صــورت مــی 

گرفــت و برخــورد قالبــی و بوروکراتیــک بــه ایــن 
و  کادرهــا  بــه  رهبــری  نکــردن  رو   -۸ انتقــادات. 
در  و  اختافــات  بــروز  هنــگام  حزبــی  اعضــای 
جریــان نگذاشــتن آنهــا و در مقابــل کوشــش بــرای 
پوشــاندن ایــن اختافــات و تظاهــر بــه »وحــدت 
ــد انتقــاد و انتقــاد از خــود در  ــاال«۹- هــر چن از ب
حــوزه هــا در رابطــه بــا وظائــف مشــخص صــورت 
میگرفــت ولــی کمبــود اصلــی در ایــن زمینــه بــه 
بــه  تــا  بــود  در حــزب  نیــاوردن شــرایطی  وجــود 
سیاســتها و خــط مشــی حــزب برخــورد انتقــادی 
صــورت گیــرد و بــه نظــرات انتقــادی پــرو بــال و 

زمینــه رشــد داده شــود.
۲- علــل بــروز اشــتباهات و خطاهــای مــا علــل 
بــروز خطاهــا و اشــتباهات مــا را بایــد در حــوزه 
ایدئولوژیــک و شــیوه تفکــر جســتجو کــرد، بــه ایــن 
دلیــل کــه یــک حــزب سیاســی و پیشــرو وظایــف 
خــود را از افــکار هدایــت کننــده ای پیــروی مــی 
کنــد و بــه ایــن دلیــل کــه پرولتاریــا بــدون افــکار 
م.ل  عــام  نفــی حقیقــت  خــود  کننــده  هدایــت 
بــرای  مبــارزه  طبقاتــی،  مبــارزه  در  توانــد  نمــی 
سیســتم  برانــدازی   ، سیاســی  قــدرت  کســب 
بردگــی مــزدوری و آزاد کــردن جهــان شــرکت کنــد 
و بــه پیــروزی دســت یابــد و نیــز بــه ایــن دلیــل 
کــه نجــات ایــران و رهائــی زحمتکشــان و طبقــه 
کارگــر ایــران بــدون تئــوری انقابــی امــکان پذیــر 
اشــتباهات  و  کلیــه خطاهــا  و چنانچــه  نیســت 
چیــزی  کــه  بینیــم  مــی  کنیــم،  بررســی  را  خــود 
جــز دوری و انحــراف از اصــول مارکسیســتی – 
لنینیســتی نبــوده اســت. مــا در زیــر مــی کوشــیم 
عللــی را کــه در حــوزه ایدئولوژیــک و شــیوه تفکــر 
در شــکل گیــری خطاهــا و اشــتباهات، موثــر بــوده 
انــد را بیــان کنیــم. تظاهــرات انحــراف مــا در زمینــه 
ایدئولوژیــک بــه قــرار زیــر اســت:۱- کــم بهــا دادن 
بــه مبــارزه طبقاتــی در رابطــه بــا بــورژوازی متوســط 
ــورژوازی و تبلیــغ ســازش طبقاتــی . ۲-  و خــرده ب
کــم بهــا دادن بــه پرولتاریــا و نیروهــای وابســته 
بــه آن و پــر بهــا دادن بــه قــدرت بــورژوازی.۳- کــم 
بهــا دادن بــه مبــارزه فلســفی و ســکوت و تمکیــن 
فلســفه  بــه  بــورژوازی  تعرضــات  بــا  مقابلــه  در 
علمــی و ماتریالیســم دیالکتیــک و قائــل شــدن 
نقــش انقابــی بــرای اســام تحــت عنــوان »اســام 
مبــارز«۴- دنبالــه روی از تــوده هــا و ارائــه نکــردن 
بــکار   -۵ پیشــرو.  آلترناتیــو  صــورت  بــه  خــود 
نبســتن درســها و آمــوزش هــای بدســت آمــده 
از مبــارزه علیــه رویزیونیســم مــدرن، رفرمیســم 
تبلیــغ  تــوده. ۶-  تاریخــی حــزب  اپورتونیســم  و 
قاطعانــه نکــردن دربــاره سوسیالیســم و کمونیســم 
بخاطــر حفــظ وحــدت بــا بــورژوازی ملــی و محــدود 
کــردن مبــارزه عملــی بــه برنامــه “ اتحــاد بــزرگ 

ملــی " در آن مرحلــه از انقــاب. 
۳- تجزیــه و تحلیــل شــرایط بــروز خطاهــا الــف – 
شــرایط داخلــی جامعــه: ۱- فعــال شــدن بــورژوازی 
ملــی و قــرار گرفتــن آن در راس جنبــش عظیــم 

تــوده ای. ۲- همگرائــی طبقاتــی و هــم موضــع 
مبــارزه  در  جامعــه  مختلــف  طبقــات  شــدن 
فعــال  ۳- حضــور  شــاه.  ســلطنتی  رژیــم  علیــه 
ــه عنــوان یکــی از وســیع تریــن  ــورژوازی ب خــرده ب
اقشــار در صحنــه. ۴- ضعــف پرولتاریــا از نظــر 
پراکندگــی  طبقاتــی.۵-  آگاهــی  خــود  و  تشــکل 
برنامــه  فقــدان  و  کمونیســتی  جنبــش  صفــوف 
صحیــح مارکسیســتی – لنینیســتی. ۶- موضــع" 
بوجــود  و  گرفتــن حاکمیــن   " ابرقــدرت  دو  ضــد 
آمــدن توهــم همســویی بــا حاکمیــن در مبــارزه 
ترکیــب طبقاتــی خــرده  امپریالیســم. ۷-  علیــه 
بــورژوازی ســازمان هــای تشــکیل دهنــده حــزب 
ــر و جنبــش هــای  ــا طبقــه کارگ ــد ب و ضعــف پیون
کارگــری و تــوده ای. ب – شــرایط بیــن المللــی: 
۱- حرکــت اســتقال خواهــی در ســطح جهــان. 
کمونیســتی  جنبــش  در  تشــتت  و  ضعــف   -۲
و  آن  درونــی  اختافــات  از  ناشــی  المللــی  بیــن 
اخــال رویزیونیســم مــدرن. *جنــگ ایــران و عــراق 
*جنــگ ناشــی از تضــاد بیــن شووینیســم حاکــم 
)بــورژوازی "پــان اسامیســتی" و "پــان عربــی" و 
هژمونــی طلــب ایــران و عــراق( بــوده اســت و نــه 
بــر  بنــا  جنــگ  ایــن  امــا  امپریالیســتی.  جنــگ 
بــوده  نیــز  امپریالیســم  نفــع  بــه  خــود  ماهیــت 
اســت. علیرغــم حقانیــت شــرکت مســتقل مــا 
در جنــگ علیــه تجــاوز رژیــم عــراق از آنجــا کــه 
مــا تحلیــل راســت روانــه ای از حاکمیــن داشــتیم 
و هــدف آنهــا را در ســرکوب انقــاب و " صــدور 
انقــاب " ندیدیــم، لــذا شــرکت مــا نتوانســت بــه 
توســط  قــدرت  و کســب  پرولتاریــا  انقــاب  امــر 
مبنــی  مــا  حــزب  *سیاســت  نمایــد.  کمــک  آن 
بــر مخالفــت بــا سیاســت ادامــه جنــگ توســط 
بــه  تجــاوز  و  ایــران  اســامی  جمهــوری  رژیــم 
خــاک عــراق درســت بــوده و بــا واقعیــت تطابــق 
مخــرب  نقــش  بدرســتی  *مــا  اســت.  داشــته 
بــر  جنــگ  در  را  حاکمیــن  طلبانــه  انحصــار  و 
مــا نمودیــم و افشــاگری خوبــی در ایــن زمینــه 
جلوگیــری  زمینــه  در  بخصــوص  دادیــم.  انجــام 
حاکمیــن از شــرکت نیروهــای سیاســی در جنــگ، 
ســرکوب  و  آمیــز  تحقیــر  مســتبدانه،  برخــورد 
و  درســت  موضعــی  جنگــی،  آوارگان  بــه  گرانــه 
فعــال اتخــاذ کردیــم. *مــا بــا بلنــد پــروازی هــا و 
ســلطه طلبــی حاکمیــن در مــورد ســرنگونی رژیــم 
عــراق و رفتــن بــه داخــل خــاک عــراق مرزبنــدی 
کردیــم. *تشــکیات حــزب مــا، در خوزســتان از 
ــی  ــی، وظایــف و سیاســت هــای حزب لحــاظ اجرای
ــا تمــام  ــوده ب ــه مثبــت ب ــا جنــگ نمون در رابطــه ب
مشــکاتی کــه حاکمیــن ضــد انقابــی فراهــم مــی 
آوردنــد در ایــن بیــن تشــکیات توانســت مســتقل 
در جنــگ شــرکت نمایــد، ســازماندهی مشــخص 
کنــد، آمــوزش نظامــی بــه رفقــا و هــواداران حزبــی 
دهــد، اســلحه و مهمــات جمــع آوری نمــوده و از 
جبهــه خــارج ســازد.عاوه بــر ایــن توانســت بــا کار 
ــم در  ــان بعضــی افســران ضــد رژی دقیــق و در می
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ارتــش، افــرادی را بــه طــرف حــزب جلــب نمایــد. 
طبعــا بخــش هــای دیگــر تشــکیات حــزب همــه 

بــه ســهم خــود در ایــن امــر شــرکت نمودنــد.
و  ملــی  کارگــری،  هــای  جنبــش  بــه  برخــورد   

. تیــک مکرا د
بعــد از قیــام بهمــن ۵۷ رژیــم جمهــوری اســامی، 
قــدم بــه قــدم تجــاوز خــود را بــه حریــم آزادی هــای 
ســرکوب  سیاســت  و  داد  گســترش  دمکراتیــک 
خونیــن را علیــه جنبــش هــای ملــی و دمکراتیــک 
آغــاز نمــود. حــزب مــا بــه علــت کــم بهــا دادن بــه 
مبــارزه طبقاتــی درون جامعــه، دفــاع از اســتقال 
و  کــرد  قــدرت عمــده  ابــر  برابــر دو  را در  کشــور 
جهــت  بدیــن  و  نمــود  پشــتیبانی  حاکمیــن  از 
نتوانســت بــه عنــوان مدافــع راســتین دمکراســی 
موضــع  گذاشــتن  *کنــار  نمایــد.  عمــل  پیگیــر 
هــای تحــت  از حــق ملیــت  اصولــی پشــتیبانی 
تــا  خویــش  سرنوشــت  تعییــن  در  ایــران  ســتم 
حــد جدائــی و ایجــاد دولــت مســتقل خــودی بــه 
بهانــه خطــر دو ابــر قــدرت و عمــال آنهــا و هــم 
موضــع شــدن بــا بــورژوازی شووینیســت حاکــم 
در ســرکوب خلــق هــای تحــت ســتم، تحــت تاثیــر 
در  ملــی  بــورژوازی  از  دفــاع  انحرافــی  مواضــع 
قــدرت. برخــورد بــه جنبــش چــپ : مــا بــا ارزیابــی 
ایــران،  کمونیســتی  وضــع جنبــش  از  نادرســت 
ــه حــزب و ایــن تصــور واهــی کــه  ــا پربهــا دادن ب ب
عمــده نیــروی پیشــرو پرولتــری را بــدور خــود جمــع 
کــرده اســت، بــا برخــوردی سکتاریســتی بــه بقیــه 
آنارشیســت  رو،  چــپ  را  )آنهــا  چــپ  نیروهــای 
خوانــدن و عمــا فقــط شــیوه مبــارزه را بــا آنهــا در 
پیــش گرفتــن( و بــا داشــتن خــط مشــی سیاســی 
نادرســت، بــه امــر متحــد کــردن چــپ کــه نیــروی 
قابــل محاســبه ای در تــوازن قــوای مبــارزه طبقاتــی 
محســوب مــی شــد، وارد ســاختیم. روشــن اســت 
کــه بــا انتقــاد از گذشــته نمــی خواهیــم ایــن توهــم 
را بوجــود آوریــم کــه تنهــا بــا اصــاح نظرات میشــد 
چــپ را متحــد کــرد. چــپ مســائل و مشــکالت 
فراوانــی دارد. متحــد کــردن و یکــی شــدنش امــری 
اســت بغرنــج و طوالنــی. تئــوری ســه جهــان : مــا 
تحــت تاثیــر تئــوری ســه جهــان، در ســطح داخلــی 
تضادهــای طبقاتــی جامعــه را نادرســت ارزیابــی 
و  حاکــم  مرتجعیــن  بــا  مبــارزه  بجــای  و  کردیــم 
ســرنگون کــردن آنهــا بــه آنــان بــه عنــوان دوســت 
انقــاب برخــورد کردیــم. *حــزب بایــد در برخــورد 
همــه  بررســی  و  تحقیــق  جهانــی،  مســائل  بــه 
جانبــه تحلیــل مســتقل خــود را ارائــه دهــد و از 
هــر گونــه الگوبــرداری، از جملــه تئــوری ســه جهــان 
پرهیــز نمایــد . برخــورد بــه مبــارزه مســلحانه: * 
۱- از نظــر سیاســی تصمیــم پلنــوم پنجــم کمیتــه 
قهــر  ســرنگونی  مــورد  در   ،)۵۹ )بهمــن  مرکــزی 
تــدارک  و  حاکــم   " مذهبــی  مســتبدین   " آمیــز 
مبــارزه مســلحانه و تصمیمــات متخــذه متعاقــب 
از جانــب دفتــر سیاســی در مــورد تشــکیل  آن 
کمیســیون نظامــی و پیشــنهاد آن دایــر بــه انجــام 

مبــارزه مســلحانه در حلقــه هــای ضعیــف )نظیــر 
ــاری، کردســتان، شــمال ( و رشــد از  ــارس، بختی ف
کوچــک بــه بــزرگ، علــی رغــم پراکنــده کــردن نیــرو 
در ســه – چهار منطقه درســت بوده اســت. * ۲- 
ــه ایجــاد  ــی، تــاش حــزب در زمین از نظــر تدارکات
نیــروی مســلح در حلقــه هــای ضعیــف ) شــمال، 
ــه اینکــه حــزب از  ــا توجــه ب فــارس، کردســتان ( ب
ابتــدای تاســیس خــود عمدتــا کار مســالمت آمیــز 
کــرده بــود، مــورد تحســین و تائیــد اســت. * ۳- از 
نظــر تــدارک ایدئولوژیــک – سیاســی بــا توجــه بــه 
اینکــه از انحرافــات گذشــته جمــع بنــدی کامــل 
و همــه جانبــه ای صــورت نگرفتــه بــود، کار مــا 
کمبود داشــت. * ۴- از نظر ســازماندهی با توجه 
بــه تشــدید تــرور و خفقــان، کمبــود وجــود داشــت 
و تــا حــدی عجوالنــه کار شــده و کیفیــت الزم از 
رهبــری بــه ایــن مبــارزات اختصــاص داده نشــد. * 
۵- مبــارزه مســلحانه در فــارس موفقیــت نســبی 
بــرای حــزب ببــار آورد و توانســت تاثیــر مثبتــی 
نیــروی نســبتا  بگــذارد.  مــردم محلــی  میــان  در 
بیــش   ( هــم شکســته  در  را  دشــمن  از  بزرگــی 
از ۱۲۰ کشــته از دشــمن ( و هجــوم و محاصــره 
ولــی بعلــت سیاســت  دشــمن را درهــم شــکند 
عقــب نشــینی، عــدم تــداوم رهبــری ایــن مبــارزه و 
اخــال اپورتونیســت هــای کودتاگــر در ایــن بخــش 
ــد.  ــم کن ــروزی هــای نســبی را تحکی نتوانســت پی
* ۶- تــدارک مبــارزه مســلحانه در شــمال ) پائیــز 
۱۳۶۰( در شــرایط تــرور خونیــن رژیــم جمهــوری 
مبــارزه  و  مقاومــت  پرچــم  برافراشــتن  اســامی، 
قهرآمیــز و تــا بــه آخــر حــزب علیــه ارتجــاع حاکــم، 
گذشــته  انحرافــات  تصحیــح  در  عملــی  گامــی 
حــزب بــود و نــام حــزب را بــه عنــوان یــک نیــروی 
سیاســی کــه در جهــت برانــدازی رژیــم عمــل مــی 
کنــد بــه میــان تــوده هــا بــرد. از ایــن رو اقــدام حــزب 
در ایــن زمینــه، علــی رغــم کمبودهــای مربوطــه بــه 
رهبــری مبــارزه، شناســائی و انتخــاب منطقــه و 
مــورد  و  درســت  نظامــی  مشــخص  اشــتباهات 

ــد و تحســین اســت. تائی

ســرازیر می شــد و ســفته بازی ها از ســود ســرمایه 
انســانی  ارتباطــات  بــود  قــرار  تغذیــه می کردنــد. 
خــود بــه یــک کاال تبدیــل شــود. همــه تحــت نــام 

ــازار آزاد. یــک جامعــه ب
اســتراتژی بســیار  ایــن  بــزرگ،  بــرای قدرت هــای 
موفــق بــود. بــر خــاف نظــر آدام اســمیت، ســرمایه 
داری، آن انــدازه ای کــه بــه ثــروت طبقــه ســرمایه 
مــد  در  هــا  ملــت  ثــروت  هرگــز  دارد  توجــه  دار 
توانســت  مالی ســازی  پروســه  نیســت.  نظــرش 
ــا گرایش هــای رکــود اقتصــادی مقابلــه  ــا حــدی ب ت
کنــد، امــا بــه قیمــت بحران هــای مالــی دوره ای کــه 
می شــوند.  الیه بنــدی  عــادی  تجــاری  در چرخــه 
بــا ایــن وجــود، انباشــت ثــروت در رأس همچنــان 
شــتاب می گرفــت و خــود بحران هــای مالــی منجــر 
ــن  ــی بیشــتر شــد. در ای ــه انحصــار و تمرکــز مال ب
ای  فزاینــده  طــور  بــه  نئولیبرالیســم  وضعیــت، 
بــه  را  انباشــت مالــی  و  منطــق ســلب مالکیــت 

خــود گرفــت.
دولــت نیــز مشــمول سیاســت مالی ســازی شــد و 
نقــش کلــی خــود را بــه حفاظــت از ارزش پــول 
تغییــر داد. در بحــران بــزرگ مالــی۲۰۰۹ -۲۰۰۷ بــه 
جــای مــردم، تقریبــاً تمــام شــرکت های انحصــاری 
و بانکهــا نجــات داده شــدند. بجــای نشــان دادن 
نئولیبرالیســم،  خــود  بــرای  شــدید  بحــران  یــک 
بحــران بــزرگ مالــی فقــط بــه آن انگیــزه بیشــتری 
بخشــید، کــه نشــان دهنــده ایــن واقعیــت اســت 
ایدئولوژیــک  بیــان  بــه  نئولیبــرال  سیاســت  کــه 
مالــی  مالکیــت  ســلب  فراگیــر  سیســتم  یــک 

ــود. ــل شــده ب تبدی
ویژگــی ایــن دوره جدیــد انباشــت مالــی شــده ایــن 
اســت کــه بــه تدریــج از واقعیــت هــای تولیــد و 
بیــن  تضــاد  و  شــود  مــی  حــذف  مصــرف  ارزش 
مصــرف  ارزش  و  ارزش(  )شــکل  مبادلــه  ارزش 
)شــکل طبیعــی( در پروســه کلــی تولیــد و انباشــت 
وضعیــت  "یــک  نتیجــه  کنــد.  مــی  تشــدید  را 
زیســت  و  اجتماعــی  ای  ســیاره  اضطــراری 
محیطــی" اســت. ایــن بیشــتر در تخریــب ســریع 
ســوخت های  اســت.  مشــهود  زیســت  محیــط 
دفاتــر  در  مالــی  دارایی هــای  به عنــوان  فســیلی 
حتــی  می شــوند،  ثبــت  انحصــاری  شــرکت های 
اگــر فقــط بــه صــورت ذخایــر مدفــون در زمیــن 
وجــود داشــته باشــند. بــه ایــن ترتیــب، آنهــا جــزء 
الینفــک کل پروســه انباشــت مالــی ســرمایه داری 

هســتند. انحصــاری 
از ایــن رو، تریلیــون هــا دالر از دارایــی هــای وال 
خــورده  گــره  فســیلی  ســرمایه های  در  اســتریت 
از اســتخراج و  امــر فاصلــه گرفتــن  ایــن  اســت. 
ــه ســمت  اســتفاده از ســوخت هــای فســیلی را ب
جایگزیــن هــای پایدارتــر ماننــد انــرژی خورشــیدی 
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و بــادی دو چنــدان دشــوارتر کــرده اســت. هیــچ 
کــس مالــک پرتوهــای خورشــید یــا بــاد نیســت. 
بــه همیــن جهــت، عاقــه کمتــری بــه ایــن اشــکال 
امــروز،  داری  ســرمایه  در  دارد.  وجــود  انــرژی 
کنونــی  ســودهای  دیگــری،  زمــان  هــر  از  بیــش 
و بالقــوه آینــده همــه چیــز را بــا هزینــه مــردم و 
ــه  کــره زمیــن دیکتــه مــی کنــد. جامعــه بشــری، ب
ظاهــر درمانــده، ناظــر نابــودی محیــط زیســت و 
از بیــن رفتــن بی شــمار انــواع موجــودات اســت، 
نظــم  غالــب  نیــروی  توســط  ظاهــراً  همگــی  کــه 

اجتماعــی بــازار تحمیــل شــده اســت.
ــا سیاســت  نئولیبرالیســم همــواره بطــور آشــکار ب
بــوده  مخالــف  ســخت  و  ســفت  آزاد  اقتصــاد 
اســت، زیــرا همیشــه بــر یــک رابطــه قــوی، مداخلــه 
بــا دولــت، در خدمــت  جویانــه و ســازه گرایانــه 
مســتقیم ســرمایه خصوصــی و اقتدارگرایــی بــازار، 
 James K. ( یــا آنچــه کــه جیمــز ک. گالبریــت
Galbraith( بــه طــور انتقــادی از آن بــه عنــوان 
در  دارد.  تاکیــد  بــرد،  مــی  نــام  دولــت چپاولگــر 
دیــدگاه نئولیبــرال، مطلــق گرایــی ســرمایه داری 
یــک محصــول خودبخــودی نیســت – ایــن چیــزی 
اســت کــه بایــد ایجــاد شــود. نقــش دولــت صرفــاً 
ــی نیســت، آنطــور کــه اســمیت  حفاظــت از دارای
آن را حفــظ مــی کنــد، بلکــه همانطــور کــه فوکــو 
)Foucault ( بــه طــرز درخشــانی در اثــر »تولــد 
سیاســت زیســت« خــود توضیــح داد، بــه معنــای 
تمــام  در  بــازار  حاکمیــت  فعــال  نقــش  توســعه 
شــئون زندگــی اســت. یعنــی مــدل ســازی دولــت و 
جامعــه بــر اســاس اُلگــوی شــرکت هــای انحصــاری 

یــا بــازار.
»مشــکل  گویــد،  مــی  فوکــو  کــه  همانطــور 
اعمــال  چگونــه  کــه  اســت  ایــن  نئولیبرالیســم 
قــدرت سیاســی را مــی تــوان بــر اســاس اصــول 
نبایــد  دولــت  کــرد.«  الگوبــرداری  بــازار  اقتصــاد 
» اثــرات مخــرب بــازار« را کــه در خــارج از بــازار 
کنــد«،  »اصــاح  می افتــد  اتفــاق  جامعــه«  »در 
بلکــه بایــد از ایــن تأثیــرات مخــرب بــرای تحمیــل 
اقدامــات بیشــتر بــرای گســترش دامنــه و نفــوذ 
بــازار اســتفاده کنــد. هــدف ایــن نیســت کــه بــه 
طــور کلــی از دولــت فراتــر رود، بلکــه بــا غــل و 
ســرمایه  انحصاری-رقابتــی  اهــداف  بــه  زنجیــر 
دســت یابــد، دیدگاهــی کــه بوکانــان بــا تمــام نیــرو 

آن را تبلیــغ مــی کنــد.
کــه  نئولیبــرال  دولــت  بــر  شــده  تحمیــل  قیــود 
تحــت ســلطه ســرمایه مالــی انحصــاری اســت، بــه 
ویــژه بــرای محــدود کــردن هرگونــه تغییــری کــه بــر 
ارزش پــول تأثیــر منفــی مــی گــذارد، طراحــی شــده 
اســت. از ایــن رو، سیاســت هــای مالــی و پولــی هــر 
ــت  ــده ای از دســترس خــود دول ــه طــور فزاین دو ب
تغییراتــی  کــه  مــواردی  در   - شــوند  مــی  خــارج 
مــی  گرفتــه  نظــر  در  شــخصی  منافــع  برخــاف 
شــود. بانک هــای مرکــزی بــه شــعبه های عمدتــاً 
خودمختــار دولــت تبدیــل شــده اند کــه در واقــع 

ادارات  می شــوند.  کنتــرل  بانک هــا  توســط 
ــه داری در قیــد ســقف بدهــی هــا هســتند.  خزان
ســازمان های نظارتــی توســط ســرمایه های مالــی 
انحصــاری تصاحــب شــدند و عمدتــاً در خدمــت 
مســتقیم شــرکت های انحصــاری خــارج از کنتــرل 

دولتــی عمــل می کننــد.
نتیجــه چنیــن تاشــی بــرای ســاختن بــه اصطــاح 
یــک جامعــه مبتنــی بــر بــازار خــود گــردان - کــه در 
واقــع مســتلزم مداخــات دائمــی دولــت از طــرف 
ســرمایه و ایجــاد یــک دولــت چپاولگــر اســت - 
همانطــور کــه پوالنــی ) Polanyi( بــا قــدرت نشــان 
داد کــه ایــن همانــا تضعیــف پایــه هــای جامعــه و 
خــود زندگــی اســت. امــا، از نظــر ســرمایه داری 
امــروز، بازگشــتی وجــود نــدارد. رکــود، مالی ســازی، 
بازاری ســازی  جهانی ســازی،  خصوصی ســازی، 
ــه »ســرمایه انســانی« و  دولــت، و تقلیــل مــردم ب
طبیعــت بــه »ســرمایه طبیعــی«، سیاســت های 
برگشــت  غیرقابــل  ویژگــی  بــه  را  نئولیبرالــی 
ســرمایه مالــی انحصــاری تبدیــل کــرده اســت کــه 
توانــد  مــی  داری  فقــط سیاســت ضــد ســرمایه 

جایگزیــن آن شــود.
بحــران  چارچــوب  در  نئولیبرالیســم  بنابرایــن 
جهانــی  مرحلــه  در  داری  ســرمایه  ســاختاری 
شــدن انحصــار مالــی، در سیســتم ادغــام شــده 
اســت. ایــن بحــران ســاختاری را بــه تمــام جامعــه 
کــردن  جهانــی  بــا  را  آن  و  دهــد  مــی  گســترش 
کنــد.  مــی  سیســتم  درون  از  عبــور  غیرقابــل 
بنابرایــن، پاســخ بــه هــر شکســت ســرمایه داری 
ایــن اســت کــه پیــچ را بیشــتر بچرخانیــم )فشــار 
را بیشــتر کنیــم - مترجــم( کــه بخــش عمــده ای 
ــه خــود اختصــاص  ــازار را ب ــن ب از جذابیــت قوانی
مــی دهــد، زیــرا همیشــه بــه عنــوان راه حلــی بــرای 
مشــکات ناشــی از آن تلقــی مــی شــود – بــا هــر 
ســوددهی  از  جدیــدی  هــای  زمینــه  شکســت، 
بــرای تعــداد کمتــری بــاز مــی شــود. نتیجــه ایــن 
و  اقتصــادی  فاجعــه  صرفــاً  غیرمعقــول  منطــق 
زیســت محیطــی نیســت، بلکــه نابــودی تدریجــی 
ــن  ــت لیبرال-دمکراتیــک اســت. بنابرای خــود دول
نئولیبرالیســم ناگزیــر بــه اقتدارگرایــی بــازار و حتــی 
نئوفاشیســم اشــاره مــی کنــد. از ایــن نظــر، دونالــد 

ترامــپ یــک انحــراف صــرف نیســت.
همانطــور کــه میــزس ) Mises( آشــکارا در ســال 
۱۹۲۷ در لیبرالیســم اعــام کــرد: »نمــی تــوان انکار 
کــرد کــه فاشیســم و جنبــش هــای مشــابه ]در 
راســت[ بــا هــدف اســتقرار دیکتاتــوری هــا؛ سرشــار 
از بهتریــن نیــات هســتند و مداخلــه آنهــا در حــال 
حاضــر اروپــا را نجــات داده اســت. شایســتگی 
کــه فاشیســم بدیــن وســیله بــرای خــود بــه دســت 
خواهــد  زنــده  تاریــخ  در  همیشــه  بــرای  آورده، 
مانــد.« هایــک، همــراه بــا نئولیبــرال هــای دیگــری 
کودتــای  از  فعاالنــه  بوکانــن،  و  فریدمــن  ماننــد 
ژنــرال آگوســتو پینوشــه در شــیلی در ســال ۱۹۷۳ 
کــه بــا ســرنگونی دولــت سوسیالیســت ســالوادور 

آلنــده کــه بــه طــور دموکراتیــک انتخــاب شــده بــود 
و دکتریــن شــوک اقتصــادی را بــه مــردم تحمیــل 

کــرد، حمایــت کردنــد.
در ایــن زمینــه، هایــک در ســفری کــه در ســال 
۱۹۷۸ بــه شــیلی داشــت، شــخصاً علیــه رســتاخیز 
»دموکراســی نامحــدود« بــه پینوشــه هشــدار داد. 
در ســفر دوم در ســال ۱۹۸۱، او اظهــار داشــت کــه 
"یــک دیکتاتــوری... ممکــن اســت در سیاســت 
هــای خــود لیبــرال تــر از یــک مجمــع دموکراتیــک 
در   ۱۹۴۹ ســال  در  او  کــه  طــور  همــان  باشــد." 
فردگرایــی و نظــم اقتصــادی نوشــت: »مــا بایــد بــا 
ایــن واقعیــت روبــرو شــویم کــه حفــظ آزادی فــردی 
ناســازگار بــا رضایــت کامــل از دیــدگاه هــای مــا در 

مــورد اجــرای عدالــت اســت.« 
پارادایــم  یــک  نئولیبرالیســم  طــور خاصــه،  بــه 
پوشــی  آن چشــم  از  بتــوان  کــه  نیســت  صــرف 
مطلــق  گرایش هــای  دهنــده  نشــان  بلکــه  کــرد، 
مالــی  انحصــارات  عصــر  در  سیســتم  گرایانــه 
"بقــای  کــرد،  اشــاره  فوکــو  کــه  اســت. همانطــور 
ــا  ــی ب ــرای مدت ــوان ب ســرمایه داری" را تنهــا مــی ت
بــه کارگیــری منطــق اقتصــادی منحصــر بــه فــرد آن 
در کلیــه هســتی جامعــه شــناختی تضمیــن کــرد. 
 Midas( ــداس ــص می ــه اصــل خال ــع ب ــا در واق ام
آنکــه  بــر  مبنــی  یافتــه،  تقلیــل   )principle
ســرمایه داری تنهــا مــی توانــد بــا از بیــن بــردن 
تمــام چیزهــای موجــودی کــه بــا آن در تمــاس قــرار 
میگیــرد، بــه پایــان برســد. امــا اگــر ســرمایه داری 
اکنــون شکســت خــورده باشــد، ایــن ســوال مطــرح 

مــی شــود: بعــد چــه؟
ادامه دارد

با قدردانی از کمک های مالی 
رفقا و دوستان به حزب، 

ذکر این نکته را ضروری 
می دانیم که تکیه  مالی حزب 
به اعضاء و توده ها در پیشربد 

مبارزه طبقاتی، روشی انقالبی 
و پرولتاریائی است در حفظ 

استقالل سازمانی و جدا نشدن 
از طبقه کارگر و توده ها
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صفحه۱6

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

تغییــر دهیــم.  وارد جــوی شــده بودیــم کــه دوبــاره 
بــا همــان اســامی واقعــی همدیگــر را صــدا مــی 
زدیــم، در عیــن حــال اســامی مســتعار خــود را نیــز 
حفــظ کــرده بودیــم. رفقــا مــرا "اســتا" صــدا مــی 
ــه همیــن اســم  ــد و امضــای مــن در روزنامــه ب زدن
بــود. ســعی کــردم بــه اســم واقعــی خــود برگــردم و 
خــود را بــرای گرفتــن خانــه جدیــد آمــاده کنــم....." 

"انقابــی حرفــه ای" ص ۲۶۹.
ــزی حــزب در خــط  ــه مرک ــارس ۱۹۳۵ کمیت  “در م
مشــی خــود تغییــرات مهمــی داد و ایــن بــه معنــی 
ــه جنــگ "آبیســینیا"  ــا علی ــه موضــع م ــود ک آن ب
بــه صــورت مقــاالت  از طریــق دعــوت همگانــی 
بــه  ای  تــوده  زبــان  بــه  شــده  نوشــته  اســناد  و 
ــا  ــه ب ــی کــه هیچگون ــرده شــود. زبان ــان مــردم ب می
ــم وجــه  ــه کار مــی بردی ــا ب ــه قب ــان دشــواری ک زب
بــا  همــراه  کــه  بــود  جالــب  نداشــت.  تشــابهی 
تقاضــای رفقــای مهاجــر، مبنــی بــر اعــزام رفیقــی 
بــه  ای  عنــوان ســخنران، همیشــه ضمیمــه  بــه 
چشــم مــی خــورد: خواهــش مــی کنیــم نــه "گالــو" 
را بــرای مــا بفرســتید و نــه "لئــو" را. بــرای مدتــی 
طوالنــی، زبــان در واقــع مســئله همــه مــا شــده 
بــود. نوشــتن یــا بحــث کــردن در جلســات محــدود 
رهبــری یــک چیــز بــود، ســخن گفتــن بــا تــوده هــا 
یــا کارگرانــی کــه هنــوز سیاســی نبودنــد و تنهــا بــه 
معنــای عــام کلمــه، ضــد فاشیســت بودنــد، چیــز 
دیگــر. از ایــن گذشــته مــا در "فرانســه" بودیــم، 
جایــی کــه همــه صاحــب نظــران تقریبــا از سراســر 
جهــان بــه آنجــا مــی آمدنــد..... جلســه ای بــود کــه 
رشــته ســخن مقدمتــاً بــه دســت دودزو.....بــود، 
امــا ســخن او بــه حــدی دشــوار بــود کــه یــک رفیــق 
کــه یــک رفیــق فرانســوی در بــاب اینکــه چگونــه 
بایــد ســخن گفــت بــه توضیــح پرداخــت. البتــه 
ایــن  تاکیــد را هــم افــزود کــه هــر کاری گفتنــش 
آســان تــر از انجــام آن اســت. در پاریــس "لونگــو" 
بــه ویــژه نظــرش بــه ایــن موضــوع جلــب شــده 
بــود و خــود آموزهایــی در ایــن مــورد بــه دســت 
آورده بــود. او بــه داخــل اتــاق میرفــت و تمریــن 
ســخن مــی کــرد و گاه مــی شــنیدم بــرای مــدت 
نیــم ســاعت بــا صــدای بلنــد بــا خــود حــرف مــی 
زد، امــا نتیجــه اش چیــزی غیــر از آن کــه انتظــار 

داشــت از آب در مــی آمــد.
“مــاه مــه ۱۹۳۵، مــاه اولیــن پیــروزی بــزرگ اتحــاد 
لیســت  اداری،  انتخابــات  بــرای  بــود.  مــردم 
مشــترکی معرفــی شــد کــه در اکثــر کمــون هــا، 
شــد.  پیــروز  روســتاها  تــا  گرفتــه  شــهرها  از 
بــه رونــد اتحــاد در  ایــن پیــروزی  جبهــه خلــق 
ســطح سیاســی و ســندیکایی ســرعت بخشــید. 
وحــدت عمــل کارگــران کارخانــه هــا، رهبــران دو 
کنفدراســیون "ســندیکای فرانســوی"- "ســندیکای 
کارگــری و ســندیکای  متحــد فرانســوی انقابــی"- 

بــه ســمت یــک اتحــاد واقعــی ســندیکایی به پیش 
مــی رفــت. شــعار: "تنهــا یــک طبقــه"، "تنهــا یــک 
ســندیکا"، "تنهــا یــک مبــارزه"، کــه شــعار روز بــود 
در سراســر کشــور طنیــن افکنــد. مبــارزات عظیــم 
ــه متحــدا خواســتار افزایــش دســتمزد  کارگــران ک
و بهبــود شــرایط زندگــی و کار بودنــد بــا جریــان 
مبــارزه علیــه فاشیســم و جنــگ کــه یــک جریــان 
عمومــی در کشــور فرانســه بــود در هــم آمیختنــد. 
بدیــن گونــه مــا در دو جبهــه مبــارزه مــی کردیــم: 
هــای  خواســت  بــرای  فرانســوی  کارگــران  همــراه 
واحــد اقتصــادی و سیاســی و همــراه بــا کارگــران 
افــروزی  جنــگ  علیــه  ایتالیایــی  نزدیــک  و  دور 
"موســولینی" در "اتیوپــی"...... زمانــی کــه اعضــای 
فرانســوی تشــکیات، مبــارزه علیــه فاشیســم را 
هــم بــه مبــارزه علیــه فقــر و جنــگ اضافــه کردنــد، 
بــه مــن پیشــنهاد شــد کــه بــه لنــدن بــروم و علیــه 
"موســولینی" و تهاجــم فاشیســم افشــاگری کنــم. 
ــن پیشــنهاد موافقــت کــرد و مــن  ــا ای حــزب مــا ب

هــم قبــول کــردم....." همانجــا ص۲۷۱. 
لنــدن  کنفرانــس  در  شــرکت  و  ســفرش  از  تــرزا 
چنیــن حکایــت مــی کنــد: "همــه چیــز بــه جــز 
رونــد کنفرانــس، طبــق برنامــه پیــش رفــت. خانــم 
هــای خــوب انگلیســی مخالــف جنــگ بودنــد، امــا 
بــا فاشیســم مخالفتــی نداشــتند. آنــان بــا نظــر 
مــن کــه بیــن فاشیســم و جنــگ طلبــی عامــت 
تســاوی مــی گذاشــتم موافــق نبودنــد. بــا وجــود 
ایــن، بحــث دامــن گرفتــه بــود. تاســفم ایــن بــود 
کــه انگلیســی نمــی دانســتم. فکــر کنــم اگــر زبــان 
در  کــردم.  مــی  شــان  قانــع  داشــتیم  مشــترکی 
ــی دلگــرم  ــه خانــم حقوقدان ــود ک همــان جلســه ب
و امیــدوارم مــی کــرد کــه همــه چیــز بهتــر خواهــد 
"حــزب  داشــت...  دلیــل  خــود  بــرای  او  شــد. 
کمونیســت فرانســه" و "ســازمان متحــد زنــان” بــه 
عنــوان نماینــده بــرای شــرکت در هفتمیــن جلســه 
"بین الملــل کمونیســت" کــه در مســکو برگــزار مــی 

شــد تعییــن شــدم....." همانجــا ص۲۷۶
شــد  داده  مــن  بــه  "دیمیتــروف"  کتبــی  گــزارش 
تــا همچــون بقیــه نماینــدگان، پیــش از ایــراد در 
جلســه آن را مطالعه کنم. با آنکه به زبان روســی 
بــود، زبانــی کــه بــر آن تســلط کامــل داشــت، امــا 
خوانــدن گــزارش چیــزی بــود و شــنیدنش از زبــان 
خــود وی چیــزی دیگــر. او واقعــاً ســخنران بزرگــی 
بــود. او نــه فقــط قــدرت بیــان، بلکــه منطــق هــم 
داشــت. ایــن قــدرت را پیشــتر، بــه هنــگام دفــاع از 
خــود در دادگاه "لیســپیا" بــه اثبــات رســانده بــود. 
ــه طــوری  ــا احســاس حــرف مــی زد ب او در حــال ب
کــه رفقــا، کنگــره و تــوده هــا را تحــت تاثیــر قــرار 
مــی داد. او مســائل را آن طــوری کــه احســاس 
مــی کــرد همــان طــور و بــا همــان احســاس بــه تــوده 
هــا بــه دیگــران منتقــل مــی کــرد. زبانــش ســرد و 
چنیــن  ســخنرانان  اغلــب  نبــود.  بوروکراتیــک 
بــه  بــود حتــی  قــادر  او  نداشــتند.  خصوصیتــی 
مشــکل تریــن مفاهیــم سیاســی حــرارت انســانی 

بخشــد.
بحــث در ارتبــاط بــا لــزوم فعالیــت در ســازمان 
هــای فاشیســتی تــوده ای بــود. مــن در ایتالیــا و 
در رهبــری حــزب بــه خاطــر تفهیــم ایــن ضــرورت 
چــه تــاش هایــی را کــه نکــردم. ســه ســال شــخصا 
در اعتصــاب زنــان برنجــکار بــه نتایجــی رســیده 
بــودم کــه ایــن ســخنان را تائیــد مــی کــرد. امــا 
"دیمیتــروف" در کنــار همــه فعالیــت هــای تــوده ای 
علیــه فاشیســم در ایتالیــا و آلمــان، اهمیــت ویــژه 
داد. بقیــه نماینــدگان، ایتالیایــی هــا و آلمانــی هــا 
نــه تنهــا در بحــث هــای خــود بــا "دیمیتــروف" در 
ایــن زمینــه همدلــی کردنــد، بلکــه بــر اظهــارات 
مهــر تأئیــد زدنــد. پــس از اظهــارات "دیمیتــروف" 
علیــه فاشیســم، "تولیاتــی علیــه جنــگ ســخن 
بــا هــم  واقــع  اینــان در  گفــت. موضــوع ســخن 
ارتبــاط نــا گسســتنی داشــت و ایــن هــم روشــن 
ایــن دو  انجــام  بــر  نظــارت  کــه "کمینتــرن"  بــود 
"تولیاتــی"  و  "دیمیتــروف"  عهــده  بــه  را  وظیفــه 
ــن واقعیــت  ــن خــود نشــانگر ای ــود و ای گذاشــته ب
بــود کــه بــا تمــام ضعــف هــا و اشــتباهاتش بــه 

وظایــف خــود آگاه بــود.
ــارزه علیــه جنــگ  پــس از گذشــت ده ســال از مب
و فاشیســم گــزارش تولیاتــی بــه کمونیســت هــا و 
سوسیالیســت هــا و همــه کارگــران دموکــرات که نه 
فاشیســم مــی خواســتند و نــه جنــگ را، صحــت 
ــم را نشــان داد. در ورود  خــط مشــی کنگــره هفت
بــه اولیــن جلســه کنگــره تأخیــر کــردم و نتوانســتم 
در آن بــاز گشــایی شــرکت داشــته باشــم. بعدهــا 
مــی  را  گشــایی  بــاز  بــه  مربــوط  نوشــته  وقتــی 
خوانــدم، برخــی جمــات آن برایــم خنــده آورمــی 
از همــان  مــی کنــم گویــی  کــه فکــر  نمــود. االن 
زمــان نســبت بــه "کیــش شــخصیت" نامــی کــه 
کمونیســت شــوروی"  "حــزب  کنگــره  بیســتمین 
ــن  ــر آن نهــاد، عکس العمــل منفــی داشــتم و ای ب
نــه بــه دلیــل آن بــود کــه "اســتالین" را بــه عنــوان 
نمــی  بین لملــل  کمونیســم  واقعــی  رهبــر  یــک 
ــش  ــه قبول ــود ک ــن ب ــه خاطــر ای شــناختم، بلکــه ب
داشــتم.  بــرای مــن خنــده آور بــود کــه مــی دیــدم 
تکــرار جملــه رهبــر واقعــی کمونیســم بین الملــل 
از جملــه واجبــات اســت. مــن از ایــن بابــت اغلــب 
مــورد انتقــاد قــرار مــی گرفتــم کــه چــرا در بحــث هــا 
و نوشــته هایــم ماننــد دیگــران عمــل نمــی کــردم و 
جمــات مقدســی از قبیــل "تحــت هدایــت رفیــق 
ــا "بــه شــکرانه رهبــری درســت  بــزرگ اســتالین" ی
ــن  ــی هــم از ای رفیــق اســتالین" کــه بعدهــا جمات
دســت: "تحــت رهبــری درســت "رفیــق تولیاتــی" 
ورد زبــان شــده بــود را تکــرار نمــی کــردم. مــن بــه 
ــه "تولیاتــی"  "اســتالین" احتــرام مــی گذاشــتم و ب
عاقــه داشــتم. امــا فکــر مــی کــردم کــه ایــن یــا آن 
هــر دو انســان هایی هســتند کــه ممکــن اســت 

اشــتباه کنند....همانجــا ص ۲۷۹ 
 بــا توجــه بــه اوضــاع سیاســی در ایــران؛ در ادامــه 
در  موقتــی  پرشــی  بــه  مبــرم  نیــازی  مقالــه  ایــن 
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ارائــه جملــه ای کوتــاه از خاطــرات  تــرزا مشــاهده 
مــی شــود: تــرزا در پاریــس دســتگیر مــی شــود 
و بــه اردوگاه هــای مــرگ فرســتاده مــی شــود. در 
۳۰ آوریــل خبــر رســید نازیســم ســرنگون شــده 
ــا از شــر نازیســم آزاد شــده اســت.  و و همــه اروپ
در ایــن هنــگام پارتیــزان هــای لهســتانی درهــای 
لهســتان  مــرز  نزدیــک  کــه  را  هولیشــن  اردوگاه 
واقــع شــده بــود را بــاز مــی کننــد و زندانیــان را 
کــه در بیــن آنهــا تــرزا نیــز مــاه هــای دشــواری را 
در جهنــم هولیشــن گذرانــده بــود آزاد مــی کننــد. 
کننــد  مــی  ســوار  کامیون هایــی  بــر  را  زندانیــان 
تــا رهســپار  کشــورهای آزاد شــده خــود شــوند 
و عزیــزان و خانــواده خــود را پــس از ســال هــا 
ــاز مــی  در آغــوش بگیرنــد. بــه خانــه هــای خــود ب
گشــتند. تــرزا بــه ایتالیــا مــی رســید امــا بایــد کجــا 
مــی رفــت؟ آدرســی نداشــت. او در پاســخ اینکــه  
بــه کــدام شــهر و کــدام آدرس بایــد بــرود: جــواب 
میــداد "جایــی که کمونیســت ها هســتند، خانواده 
احــزاب،  کــه  اســت  ســال ها  آنجاســت."  مــن 
ســازمان ها و گــروه هــای چــپ و کمونیســت بــه 
بــه خیــال اینکــه خــط  طــور پراکنــده هــر کــدام 
درســت مارکسیســتی از او اســت ســرش پاییــن 
انــزوا  در  خــود  تشــکیات  درون  در  و  انداختــه 
تنیــدن  کار  بــه  پیلــه  درون  چــون  و محدودیــت 
مشــغول اســت. کــه بایــد بــه چنیــن وضعیتــی 
از  بعضــی  امــروز  خوشــبختانه  خــورد.  تاســف 
تشــکل هــای کمونیســتی بــه همــکاری روی آورده 
انــد و ایــن دســت آورد بــا ارزشــی اســت کــه آغــاز 
شــده . اکنــون بایــد همــه کمونیســت ها ایــن شــعار 
را کــه " هــر کجــا کمونیســت ها هســتند، خانــواده 
مــن آنجــا اســت" را در نــه تنهــا بــر قلــب هــای خود 
حــک کننــد، بلکــه بــه شــعاری تبدیــل کننــد و در 
هــر کجــا الزم مــی بیننــد تکــرار کننــد و در اتحــاد 
و وحــدت خــود بکوشــند. کمونیســت های ایــران 
ــه اصــول مارکسیســم  همگــی اعتقــاد  ــا ب مطمئن
دارنــد، لــذا مبــرم و ضــروری اســت کــه آلترناتیــو 
خــود را در برابــر وحــدت بــورژوازی بوجــود آورنــد. 
و طبعــا در  انــد  یــک خانــواده  از  کمونیســت ها 
خانــواده اختــاف نظرهــای جانبــی وجــود دارد کــه 
گاهــی نیــز ایــن اختــاف نظرهــا اساســی اســت 
و کامــا طبیعــی اســت. وجــود اختــاف نظرهــا 
امــری منفــی نیســت، چــرا کــه در طــی چالش هــا 
رشــد و آگاهــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت. ایــن 
اخــاق  داشــتن  مســتلزم  یابنــده  رشــد  حرکــت 
کمونیســتی اســت: روحیــه وحــدت طلبــی، صبــور 
بــودن، تحمــل نظــرات مخالــف را داشــتن. روی 
نظریــات دیگــران تعمــق کــردن . روحیــه یادگیــری 

از یکدیگــر را داشــتن.
موفق باد وحدت کمونیست ها

ــاد وحــدت و همــکاری احــزاب و ســازمان  موفــق ب
هــای کمونیســتی

لیال دیماه 1401

زهی خیال باطلزهی خیال باطل
حاکــم  ســرمایه داری  نظــام  جایگزیــن   نیــروی  تنهــا 
کنونــی؛  طبقــه کارگــر، اکثریــت عظیــم ســتمدیدگان و 
اســتثمار شــوندگانند. نمایندگان طبقه بورژوازی نمی 
تواننــد و نمــی خواهنــد بــه ایــن حقیقــت تــن دهنــد. 
دارودســته ای از آنهــا بــا پشــتیبانی امپریالیســت ها 
بــار دیگــر مذبوحانــه بــرای ایجــاد  رهبــری در خــارج 

بــه راه افتاده انــد.
سال هاســت امپریالیســم آمریــکا بــر ســر خــود میزنــد 
کــه " خــودم کــردم کــه لعنــت برخــودم بــاد". چــون  
جمهــوری اســامی بــه تمــام قول هایــی کــه خمینــی  در 
پاریــس بــه نماینــدگان آمریــکا داده بــود عمــل نکــرده 

اســت:
 بــه  ســرکوب کمونیســت ها و در هــم کوبیــدن جنبــش 
پــر قــدرت کارگــری کــه در آســتانه انقــاب ۵۷ میرفــت 
کــه بــه نیــروی انقابــی تعییــن کننــده ای تبدیــل شــود 
زیــر  ســرمایه داری  اقتصــاد  ادامــه  بــه  کــرد،  عمــل 
پوشــش اقتصــاد اســامی ادامــه داد و مــی تــوان گفــت 
در ایــن زمینــه هــم بــه قولــی کــه داده بــود عمــل کــرد، 
ــود مــن طلبــه ام و میــروم قــم  امــا خمینــی کــه گفتــه ب
و در امــور سیاســی دخالــت نمــی کنــم، بــدان عمــل 
نکــرد. جمهــوری اســامی کــه کل بوروکراســی اداری و 
نظامــی بــورژوازی حاکــم شاهنشــاهی را تســخیر کــرده 
بــود  همچنــان  نقــش ژاندارمــی ایــران را در منطقــه بــا 
پوشــش  امــت اســامی ادامــه داد. بنابرایــن  تضــاد 
عمــده حاکمیــت آمریــکا کــه جلوگیــری از قــدرت ایــران 
در منطقــه بــود بــا حاکمیــت تــازه بــه قــدرت رســیده 
خارجــی   سیاســت  مانــد.  باقــی  الینحــل  همچنــان 
تعرضــی حاکمیــت نویــن ایــران بویــژه در برخــورد بــه 
رژیــم صهیونیســتی،  آمریــکا را بــر آن داشــت کــه 
ایــران را جــزو ســه کشــور محــور شــرارت – ایــران – کــره 
شــمالی و ســوریه قــرار دهــد. در ایــن چهــل ســال ســه 
سیاســت راهبــردی را آمریــکا بــرای تحقــق هــدف خــود 

دنبــال کــرده اســت:
پرقــدرت  جنــاح  طریــق  از  و  درون  از  تغییــر  یکــم-  
معــروف بــه اصــاح طلبــان کــه در مراحلــی نزدیــک بــه 

تحقــق آن شــده بــود.
 دوم - طــرح حملــه هوایــی نظامــی اســرائیل و آمریــکا 
شــده  آمــاده  پیــش   از  مســلح  نیروهــای  بــا  همــراه 
طــرح  ایــن  ُــرد.  ک ناسیونالیســت های  و  مجاهدیــن 
ــی  ــه یکــی از مقامــات عال ــود ک ــه ب ــا آنجــا پیــش رفت ت
اعــام  رتبــه آمریکایــی در مقــر ســازمان مجاهدیــن 
کــرد ســال دیگــر در تهــران خواهیــم بــود، امــا هیچــگاه 

پیشــرفتی در عمــل در ایــن زمینــه حاصــل نشــد.
ســومین طــرح ســازماندهی یــک انقــاب بــه اصطــاح 
ــن طــرح امــروزه در  ــه نظــر مــی رســد ای ــه ب ــی ک مخمل
دســتور اســت و بیانیــه ائتافــی  گــروه شــش هفــت 
بــا مرکزیــت رضــا پهلــوی کــه درپــی صــد روز  نفــره 
از مبــارزات اعتراضــی مــردم صــادر مــی شــود گامــی 

اســت در تحقــق آن.

بیــن  کنونــی  اجمــاع  عقیده انــد  ایــن  بــر  بعضی هــا 
مــردم  اعتراضــی  خیــزش  و  متحدانــش  و  آمریــکا 
شــرایط را بــرای رژیــم چنــج  فراهــم ســاخته اســت. 
فــرق  وهفــت  پنجــاه  ســال  بــا  امــروز  ایــران  امــا 
پیــاده کــردن برنامــه  امــکان  اساســی کــرده اســت و 
امپریالیســتی ســران در گوادولــوپ موجــود نیســت. 
درســت اســت کــه دامنــه  مخالفــت بــا رژیــم جمهــوری 
شــاه  رژیــم  علیــه  گســتردگی  همــان  بــه  اســامی 
اســت  امــا رهبــری خمینــی کجــا و رضــا پهلــوی کجــا! 
عــاوه براینکــه رژیــم والیــت فقیــه خامنــه ای هــم در 
قــدرت قابــل مقایســه بــا رژیــم شــاه دســت نشــانده 
امپریالیســم آمریــکا نیســت!  مهمتــر و تعییــن کننــده 
آگاهــی مــردم ایــران امــروز بــا آن زمــان تغییــر اساســی 
تجــارب  کنونــی  تــوده ای  جنبش هــای  اســت.  کــرده 
دنبــال  و  دارنــد  را در پشــت ســر  مبــارزه  قــرن  نیــم 
ــا هــم نیســتند. صــد ســال  ــاال و همــه ب تغییــرات از ب
دخالت گــری امپریالیســت ها در ایــران کــه از جملــه 
کودتــای ۲۸ مــرداد و برانــدازی حکومــت دکتــر محمــد 
کار  روی  در  آنهــا  کننــده  تعییــن  نقــش  و  مصــدق  
آوردن خمینــی، آگاهــی تاریخــی قاطبــه مــردم را بــاال 
ــن  شــاهد عملکــرد  ــران همچنی ــردم ای ــرده اســت. م ب
ــوده  ــی و ســوریه ب ــکا در افغانســتان، عــراق و لیب آمری
کــه میلیون هــا انســان از زن و مــرد و کــودک در ایــن 

کشــورها نیســت و نابــود شــده اند. 
 رشــد کمــی و کیفــی طبقــه کارگــر و نیروهــای چــپ و 
کمونیســت هم راه و هم پیوند با طبقه، کل معادالت 
بــه هــم زده اســت.  طبقــه کارگــر  را عمــاً  گذشــته 
ایــران و کلیــه تشــکات مســتقل تــوده ای و صنفــی 
کــه  ســازمان های سیاســی  و  احــزاب  و  زحمتکشــان 
خــود را جــزوی از اردوی ایــن طبقــه مــی داننــد بیــش 
از صــد ســال اســت کــه بــرای یــک ایــران مســتقل و بــا 
اتــکا بــه نیــروی خــود مبــارزه مــی کننــد. همیــن جنبــش 
کنونــی گــواه خوبــی برایــن حقیقــت اســت کــه بــا تمــام 
تبلیغاتــی کــه رســانه های بیگانــه بــرای مصــادره کــردن 
و  رســوایی  رفته ایــم  پیــش  کــه  روز  هــر  کرده انــد  آن 

دروغ گویــی آنهــا بیشــتر افشــا شــده اســت.
حــزب رنجبــران ایــران   هرگونــه  نقشــه امپریالیســم 
جهانخــوار آمریــکا و متحدانــش را  شــدیدا محکــوم 
مــی کنــد. و گــروه و دســته های همدســت و همــکار 
ایــن دولت هــای دخالت گــر را ضــد منافــع مــردم ایــران 
و خیانــت بــه جنبــش کنونــی زنــان و جوانــان مــی دانــد.
دســت ها از جنبــش اعتراضــی و ضــد نظــام جمهــوری 

ســرمایه داری اســامی ایــران کوتــاه
کمونیســت ها، سوسیالیســت ها  بــرای ایجــاد حــزب 
کمونیســت متحــد در پیونــد بــا جنبــش کارگــری  یکــی 

شــوید
سرنگون باد نظام سرمایه داری جمهوری اسامی

مرگ بر امپریالیسم 
زنده باد سوسیالیسم

حزب رنجبران ایران اول  ژانویه ۲۳
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در ادامه خاطرات ترزا نوچه 

بعــدش  خــورده  شکســت  ســرمایه داری  ادامــه 
چــی؟ برگرفتــه از »مانتلــی ریویــو« نوشــته جــان 

بالمــی فاســتر

بازارهــای  معنــای  بــه  تنهــا  نــه  شــدن  جهانــی 
طریــق  از   - آن  از  مهمتــر  بلکــه  بــود،  جدیــد 
آربیتــراژ جهانــی کار - تصاحــب ارزش اضافــی 
اقتصــادی  تولیــد  مترجــم(  )ابــر ســود –  عظیــم 
ناشــی از اســتثمار بیــش از حــد نیــروی کار ارزان 
در کشــورهای پیرامونــی بــود کــه بــه خزانــه مالــی 
شــرکت هــای چنــد ملیتــی و پولدارهای کشــورهای 

ثروتمنــد ختــم شــد. 

مزایــای امپریالیســم بــرای کارگــران، دیگــر شــامل 
دســتاوردهای فزاینــده در امــر اشــتغال و درآمــد 
مرکــز  در  تولیــد  بــر  جهانــی  تســلط  بــا  مرتبــط 
در  بلکــه  شــود،  نمــی  داری  ســرمایه  اقتصــاد 
بهتریــن حالــت مــی تــوان گفــت کــه بــه کســب 
ســپاری  بــرون  بواســطه  تــر  ارزان  قیمت هــای 
تولیــد توســط شــرکت هــای چنــد ملیتــی کمــک 
مــی کنــد. بطــور مثــال رشــد شــرکت های نمادیــن 
حــال،  همیــن  در   .)Walmart( والمــارت  چــون 
داری  ســرمایه  یــک  بنیــاد  دیجیتــال،  فنــاوری 
نظارتــی جهانــی شــده جدیــد را ایجــاد کــرد، خریــد 
و فــروش اطاعــات در مــورد جمعیــت، در درجــه 

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

اول بــا انگیــزه تــاش فــروش، منجــر بــه ایجــاد 
اطاعــات عظیــم شــد. فنــاوری  انحصــارات 

افزایــش گســترده در نابرابــری و ثــروت بــه عنــوان 
کــه  شــد  مــی  توجیــه  نــوآوری  بــرای  بازدهــی 
داده  نســبت  کمــی  بســیار  تعــداد  بــه  همیشــه 
ــه تولیــد جمعــی جامعــه.  ــه مثاب ــه ب مــی شــد و ن
در دوره جدیــد ســلب مالکیــت، همــه چیــز قابــل 
اســتفاده بــود: آمــوزش، سیســتم هــای بهداشــتی، 
حمــل و نقــل، مســکن، زمیــن، شــهرها، زنــدان هــا، 
بیمــه، حقــوق بازنشســتگی، غــذا، ســرگرمی. همــه 
مبــادالت در جامعــه بایــد بــه طــور کامــل کاالیــی، 
کُرپراتیــزه و مالــی شــوند، و وجــوه بــه مراکــز مالــی 

»سرمایه داری شکست خورد بعدش چی؟«

دوگانــه  برخــورد  راســت  سیاســی  مشــی  خــط 
بــه حاکمیــت خمینــی کــردن، بــا هــر قدمــی کــه 
جمهــوری اســامی در جهــت اســتقرار خــود بــر 
مــی داشــت نادرســتی اش فــاش مــی شــد. اولیــن 
تــرک در اســفند ۵۷ کــه عــده ای حــزب اللهــی 
میتینــگ ســازمان انقابــی را در ســنگلنج تهــران 
ســاختمان  زیــر  انقــاب  کمیتــه  و  زدنــد  بهــم 
دادگســتری ســه نفر از رفقای ســازمان را دســتگیر 
و زندانــی کردنــد، بــر داشــته شــد. تدریجــا معلــوم 
کار  در  ای  خدعــه  خمینــی  گفتــه  بــه  کــه  شــد 
امپریالیســت،  ضــد  خمینــی  نــه  اســت،  بــوده 
پــی  در  و  کمونیســت  بلکــه ضــد  دموکــرات  نــه 

اســت. امپرطــوری شــیعی  اســتقرار 
اما از آنجا که خط مشــی سیاســی راســت ریشــه 
ــه  در انحــراف از اصــول کمونیســتی در برخــورد ب
چالشــی  متاســفانه  و  داشــت  بــورژوازی  طبقــه 
منظــم و سیســتماتیک در درون تشــکیات هــم 
موجــود نبــود، زمانــی در عمــل الزم بــود تا از طریق 
جمعبنــدی خــود بــه تصحیــح آن بپردازیــم. زنــده 
یــاد ایــرج کشــکولی عضــو دفتــر سیاســی حــزب 
اوضــاع  بــا حمیــد شــوکت  رنجبــران در گفتگــو 

آنزمــان را چنیــن توضیــح مــی دهــد:
 "رفتــه رفتــه آشــکار شــده بــود قصــد دارنــد مــا را 
مــورد حملــه قــرار دهنــد. دیگــر کتــک زدن اعضــای 

حــزب هنــگام فــروش نشــریه رنجبــر و پــاره کــردن 
ــه امــری عــادی تبــدل شــده  پوســتر هــای حــزب ب
بــود. پــس از هــر درگیــری کوچکــی میــان مامــوران 
کمیتــه و عناصــر حــزب هللا بــا اعضــای حــزب، مــا 
را تهدیــد مــی کردنــد کــه " بــه زودی کارتــان را یــک 
ســره خواهیــم کــرد." گفتگــو بــا ایــرج کشــکولی 

ص۲۲۵
ــر هــرج ومــرج کــه  ــن دوران پ ــن ترتیــب در ای  بدی
تضــاد میــان حاکمیــن هــم تشــدید مــی شــد کل 
حــزب بــه اتفــاق آراء بــه تغییــر خــط مشــی خــود 
جمهــوری  نظــام  کل  علیــه  مبــارزه  و  زد  دســت 
ــه  ــا توجــه ب ــرار داد. ب اســامی را در دســتور کار ق

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

آدرس ُغرفه حزب در اینرتنت:
www.ranjbaran.org

�
�
�
���� ������� ���

��
��

�
�

ان
ایر

رنجبران  حزب 

خانــه  آنجــا  کمونیســت ها هســتند،  کــه  جایــی 
مــن اســت

تــرزا: "ســال ۱۹۳۴ ســالی پــر حادثــه بــود. توده هــای 
از کشــورها، ســرانجام مبــارزه  کارگــری بســیاری 
متحــد علیــه فاشیســم  و جنــگ را بــا نام هــا و 
اشــکال مختلــف کــه ا ز وحــدت عمــل و پیمــان 
هــای متحــد بیــن احــزاب و ســازمان هــای جبهــه 
دیدنــد.  بــه چشــم  گرفــت   مــی  نشــأت  واحــد 
بــا  "گئورکــی دیمیتــروف" در اواخــر ســال ۱۹۳۳ 
دفــاع افتخــار آمیــزش کــه در دادگاه "لیســپیا" بــه 

دنیــا درس مقاومــت و شایســتگی داده بــود، آزاد 
شــد. در اســپانیا مبــارزات معدنچیــان "آســتوریه"  
ــه وقــوع پیوســت. "موســولینی" تهاجــم خــود را  ب

ــد. ــدارک مــی دی ــی" ت در مرزهــای "اتیوپ
بازهــم  رویدادهــا  ایــن  دامنــه   ۱۹۳۵ ســال  در 
علیــه  توده هــا  مبــارزات  بیشــتر شــد، گســترش 
فاشیســم و جنــگ، تشــکل پذیــری جبهــه خلــق 
"اجــاس هفتمیــن  و  "فرانســه"  و  "اســپانیا"  در 
ــود.  ــه ب ــل کمونیســت" از آن جمل کنگــره بین المل
در ایــن کنگــره "دیمیتــروف" گزارشــی در ارتبــاط 

بــا ضــرورت تشــکیل جبهــه متحــد داد کــه خــود 
مقدمــه تغییــر سیاســت کلیــه احــزاب کمونیســت 
ــه جنــگ و بیــان عواقــب  بــود. گــزارش دیگــر علی
آن بــود کــه توســط "تولیاتــی" مطــرح شــد. شــرایط 
سیاســی جدیــد، ابــراز نظــرات جدیــد متناســب 
بــا اوضــاع را طلــب مــی کــرد. اگــر تــا آن زمــان در 
چهــار دیــواری "فعالیــت غیــر قانونــی" محبــوس 
بودیــم و کارمــان در حــد حــرف زدن و نوشــتن، 
آن هــم بــا ایمــا و اشــاره بــود، اینــک شــرایط بــه 
ــان و چگونگــی کارمــان را  ــا زب ــاری مــا شــتافت ت ی


