
هبمن 1401 مشاره ٢١٣ارگان مرکزی حزب رجنربان ایران
 سال 4۳دوره چهارم 

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

صفحه۳

در ادامه خاطرات ترزا نوچه »سرمایه داری شکست خورد بعدش چی؟«

نه به دخالت خارجی 
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تنها آلرتناتیو: ستمدیدگان و استثمار شوندگانند

یاد کاک ابراهیم – دکرت علی صادقی گرامی باد

زنده باد ۸ مارس

بیست  و دو هبمن

صفحه ۵

صفحه٢

صفحه 4

زده ی کنونــی در حــال فروپاشــی اســت؛ نظامــی 
ســرمایه داری، بــا حاکمیتــی اســتبدادی ودســت 
مشــتی  خدمــت  در  و  امپریالیســم  دســت  در 

کوچــک.
طبقــه کارگــر هــم بــا اینکــه نزدیــک ۱۲۰ ســال از 
ســازماندهی مســتقل اش میگــذرد نتوانســته بــه 
عنــوان یــک آلترناتیــو سیاســی پایــدار اکثریــت 
را متشــکل  ســتمدیدگان و اســتثمار شــوندگان 
ســازد. بنابرایــن هنــوز ایــن وظیفــه تاریخــی تغییــر 
انقالبــی جامعــه از ســرمایه داری بــه سوسیالیســم 
همچنــان در دســتور اســت و تنهــا راه نجــات از 

ایــن وضــع اســفناک کنونــی مــی باشــد
جنبــش زن زندگــی آزادی بــار دیگــر کل جامعــه 
را در ایــن زمینــه بــه چالــش کشــانده اســت. همــه 
ســازمان های  و  احــزاب  سیاســی،  گرایش هــای 
ایــن جــدال  را در  بایــد تصمیــم خــود  سیاســی 

ــان جهــان  ــازره زن ــخ مب روز هشــتم مــارس در تاری
بــرای رهایــی، پیونــد نــا گسســتنی بــا مبــارزه طبقــه 
کارگــر و سوسیالیســم دارد. همچــون اول مــاه مــه 
تاریخچــه آن، بــه شــرکت زنــان کارگــر در مبــارزه 
بــا صاحبــان ســرمایه بــر می گــردد. جنبــش زن 
زندگــی آزادی کــه آغــازی در دل مقاومــت زنــان 
بــه  نوینــی  کامــاً  ســیمای  دارد،  روژآوا  مســلح 
زنــان  کــه  میدهــد،  امســال  مــارس  مــاه  هشــتم 
در سراســر ایــران از ملیت هــای گوناگــون، متحــد 
نظریــه  رد  بــا  و  آمدنــد  میــدان  بــه  یکپارچــه  و 
"هرچــه خــدا بخواهــد همــان میشــود" گامــی بــس 
بلنــد بســوی رهایــی برداشــتند و در برابــر حکــم 
حکومتــی کــه حجــاب را بــه چماقــی بــرای ســرکوب 
زنــان بــکار بــرده ایســتادند و دشــمن را بــه عقــب 
زمینــه  در  دوگانــه ای  سیاســی  قــدرت  و  راندنــد 
حجــاب اجبــاری را در جامعــه بوجــود آوردنــد." 

در  مــردم  قــدرت  نمایــش  روز   ۱۳۵۷ بهمــن   ۲۲
عیــن  در  و  پهلــوی  اســتبدادی  رژیــم  ســرنگونی 
حــال نشــان ضعــف مــردم در رهبــری و تشــکل 
آگاه انقابــی متعلــق بــه کارگــران و زحمتکشــان 
مذهبــی  اســتبداد  رژیــم  رســیدن  قــدرت  بــه  و 
اســامی در ایــران اســت. روز دســت بــه دســت 
شــدن یــک رژیــم بورژوایــی در شــکل ســلطنت بــه 
ــا رژیمــی بورژوایــی  قدمــت بیــش از ۲۰۰۰ ســال ب
ــد حاصــل  ــم جدی دیگــری در شــکل مذهــب. رژی
توافــق منافــع بــورژوازی مذهبــی ناراضــی ایــران 
کنفرانــس  در  کــه  اســت  امپریالیســت ها  بــا 
گوادالــپ بــه نتیجــه رســید و قــرار شــد کــه از بیــن 
آلترناتیوهــای آنهــا خمینــی بــه عنــوان بهتریــن 
گزینــه جــای شــاه و خاندانــش را در ایــران بگیــرد.
پهلــوی  ســلطنت  ســال   ۵۰ طــی  کــه  مردمــی   
شــاهد ســرکوب و قلــع و قمــع هــر گونــه مخالفــت 

صفحه آخر

آگاهی از مبارزات گذشتگان 
)صفحه ۷(

دمشنان ناکام ما

در جامعــه ســرمایه داری کنونــی ایــران، بــا روبنــای 
تنهــا  دینــی،   - بورژوایــی  طبقاتــی  دیکتاتــوری 
توانــد  مــی  کــه  اســت  کارگــر  طبقــه  آلترناتیــو 
و  ســتمدیدگان  یعنــی  جامعــه  عظیــم  اکثریــت 
اســتثمار شــوندگان را براســاس برنامه سیاســی ای 
در خدمــت آنهــا، گــرد آورد، تــا مشــترکن طبقــه 
مالکیــت  براندازنــد،  را  حاکــم  ســرمایه داری 
خصوصــی بــر وســایل تولیــد را اجتماعــی کننــد و 
شــرایط را بــرای ایجــاد جامعــه نوینــی در خدمــت 
معیشــت و بهداشــت و آب و هوای مســاعد برای 

زندگــی عمــوم، فراهــم ســازند. 
بیــش از صدســال احــزاب و ســازمان های سیاســی 
از چــپ گرفتــه تــا ملــی و آزادیخــواه در ایــن مســیر 
ــات و محدودیت هــای طبقاتــی و آگاهــی  ــا امکان ب
خــود تــاش کــرده انــد امــا آنچــه بنــام ترقــی و 
پیشــرفت صــورت گرفتــه نتیجــه اش ایــران بحــران 
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سیمور هرش )صفحه 1۲(

کمونیســتی  و  کارگــری  جنبــش  بــه  او  خدمــات 
ایــران در طــول زندگــی اش تمــام و کمــال اســت.
بــه  وفــادار  و  آگاه  کــرد  مــی  تــرک  را  مــا  وقتــی 

داشــت: تاکیــد  علمــی  کمونیســم 
شــدن  مســلح  بــدون  انقابــی،  تئــوری  بــدون 
مــا  یافتــه  تکامــل  قوانیــن  پیشــرفته ترین  بــه 
بــه  تــوان  نمــی  دیالکتیکــی  و  تاریخــی  دیگــری 
رهایــی  بــرای  کارگــری  انقابــی  پیــروزی جنبــش 
انقــاب  و  شــوندگان  اســتثمار  و  ســتمدیدگان 

شــد. مطمئــن  سوسیالیســتی 
اســت  تشــکیالت  و  وحــدت  رنجبــران  چــاره 
هیچــگاه از یــاد آوری آن بــه رفقــا خســته نمــی 
شــد و تاکیــد مــی کــرد از میــان وظایــف فراوانــی 
کــه موجودنــد، بخاطــر وجــود اینهمــه تشــکل های 
بخاطــر  سوسیالیســتی،  و  کمونیســتی  پراکنــده 
وجــود  و  کارگــر  طبقــه  مبــارزه  طوالنــی  ســابقه 
تشــکیات مســتقل آنهــا وظیفــه مبــرم و مرکــزی 

پشتیبانی از منشور حداقلی 
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بی خردی راست های آمریکایی ما 
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جنگ در اوکرائین
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کجــا  کــه  بگیرنــد  طبقاتــی  مبــارزه  تاریخــی 
ادامــه  داران.  ســرمایه  یــا  کارگــران  ایســتاده اند. 
نظــام ســرمایه داری بــا حکومــت هــای دیکتاتــوری 
بــه  نظــام  تغییــر  یــا  فقیــه  یــا والیــت  ســلطنتی 
سوسیالیســم. بــا حکومتــی شــورایی بــا کنتــرل از 

پاییــن و در خدمــت اکثریــت عظیــم؟

ایران آبســتن یک انقالب اجتماعی ســتمدیدگان 
و استثمار شوندگان است

 جامعــه ایــران بــا تمــام ویژگــی هایــش کــه بایــد 
در تحلیــل مشــخص کاملــن بــه حســاب آینــد، 
جامعــه ایســت ســرمایه داری و تضــاد اساســی 
جامعــه از لحــاظ طبقاتــی تضــاد میــان کارگــران 
و ســرمایه داران، از لحــاظ نظــام اقتصــادی بیــن 
سوسیالیســم و کاپیتالیســم و از لحــاظ جهــان 
بینــی ماتریالیســم و ایده آلیســم اســت. بعلــت 
ــا مــوزون اقتصــادی جامعــه - بلوچســتان  رشــد ن
عقــب نگهداشــته شــده بــا شــمال تهــران اروپایــی، 
بعلــت دخالــت مســتقیم ســرمایه جهانــی و رشــد 
اقتصــادی آن طبــق منافــع انحصــارات جهانــی 
و امپریالیســم گرایــش هــای سیاســی گوناگونــی 
در بســتر مبــارزه طبقاتــی مشــاهده مــی شــود. 
درســت ایــن ســیمای بغرنــج اجتماعــی اســت کــه 
بازتابــی پــر رنــگ در آشــفته بــازار سیاســی جــاری 

ــه نمایــش مــی گــذارد. ب

 ده هــا گرایــش سیاســی در ســمت طبقــه کارگــر و 
ده هــا گرایــش سیاســی در ســمت بــورژوازی.

 تاریــخ بیــش از صــد ســال اخیــر ایــران گواهــی 
اســت بــر ایــن واقعیــت کــه عــاوه بــر مبــارزه میــان 
دو طبقــه اساســی جامعــه - کارگــر و ســرمایه دار 
مبــارزه میــان گرایــش هــای درون طبقاتــی بویــژه 
ــه پیــش رفتــه  ــدازی ب ــا حــد بران ــورژوازی ت میــان ب
ــارز از  اســت. انقــاب پنجــاه و هفــت نمونــه ای ب
دســت بدســت شــدن قــدرت سیاســی بیــن خــود 
طبقه ســرمایه دار بود. شــعار " اســتقال، آزادی، 
عدالــت اجتماعــی " توانســت تــوده میلیونــی را بــه 
خیابــان هــا کشــاند، دیکتاتــور بــزرگ زمانــه محمــد 
ــر  ــور کنــد در براب رضــا شــاه، شــاه شــاهان را مجب
آن ســر تعظیــم فــرود آورد و بــرای نجــات تخــت 
و تاجــش اعتــراف کنــد:" پیــام شــما را شــنیدم 
" . امــا شــاه غافــل از اینکــه اربابــان غربــی اش 
طبــق منافــع خودشــان، مُهــر باطــل را بــه ســلطنت 
ــا روی کار آوردن خمینــی  ــا بتواننــد ب ــد ت زده بودن
انحــراف  بــه  را  ایــران  مــردم  تاریخــی  رســتاخیز 
کشــانند و بــار دیگــر همــان نظــام ســرمایه داری 

را مســتقر ســازند.
 تــوده هــا بویــژه طبقــه کارگــر و احــزاب و ســازمان 
بخاطــر  هفــت  پنجــاه  انقــاب  در  چــپ  هــای 
پــی  در  اینکــه  بــا  منســجم،  رهبــری  نداشــتن 
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مبــارزه  نســل  انــدر  نســل  ای،  ریشــه  تغییــرات 
آنــرا نماینــدگان  ولــی  کــرده و در میــدان بودنــد 
گرایــش سیاســی  بــا  دار  همــان طبقــه ســرمایه 
اســامی و یــاری امپریالیســتی مصــادره نمودنــد. 
قــدرت سیاســی را در بســت و دســت نخــورده بــه 
ــا  طرفــداران فدائیــان اســام و روحانیــت شــیعه ب
حفــظ همــان نظــام ســرمایه داری واگــذار کردنــد. 
خمینــی بر اســاس اندیشــه ارتجاعــی والیت فقیه 
مطلقــه بــه ایــن خیــال کــه آنــرا ابدیــت بخشــد، 
موسســان،  مجلــس  و  رفرانــدوم  تشــریفات  بــا 
امــا  کــرد.  مســتقر  را  ارتجاعــی  دینــی  نظامــی 
بســی خیــال واهــی داشــت! چــون تضــاد اساســی 
بیــن طبقــه کارگــر و طبقــه ســرمایه دار دســت 
نخــورده باقــی مانــد. در جامعــه طبقاتــی منطــق 
مقاومــت،  شــوندگان،  اســتثمار  و  ســتمدیدگان 
مبــارزه، ســازماندهی، اتحــاد تــا پیــروزی اســت و 
تــا زمانــی کــه ســتم و اســتثمار هســت، مقاومــت 
و مبــارزه ادامــه خواهــد یافــت. چنانچــه از همــان 
روزهــای شــکل گیــری حاکمیــت خمینــی صــدای 
پــای فاشیســت شــنیده مــی شــد. بهــم زدن اولیــن 
ســنگلج  در  انقابــی  ســازمان  علنــی  تظاهــرات 
تهــران توســط طرفــداران خمینــی در اســفند مــاه 
ُــری بــه خیــاالت واهــی مــا نســبت بــه بهــار  ۵۷ تلنگ
آزادی بــود. امــا بــدون شــک تظاهــرات زنــان علیــه 
فرمــان حجــاب اجبــاری خمینــی چنــد روز پــس 
از بهمــن ۲۲ در اســفند مــاه همــان ســال، را بایــد 
آغــاز مقاومــت آشــکار در برابــر خمینــی بــه شــمار 
آورد و رونــدی را کلیــد زد کــه همچنــان روز بــه روز 
دامنــه آن گســترده تــر شــد و بــی شــک جنبــش 
جــاری ادامــه همــان مقاومــت هــا مــی باشــد. ایــن 
رونــد مقاومــت در چنــد زمینه شــکل گرفته اســت 
جنبــش پنــج ماهــه زن زندگــی آزادی بــه درســتی 
ــه  ــارزه چهــار دهــه علی ــن مقاومــت و مب ــه ای ادام
نظــام ســرمایه داری حاکــم اســت. ایــن جنبــش 
چنــان ضربــه ســختی بــه بنیــاد نظــام ارتجاعــی 
دینــی والیــت فقیــه و طبقــه متوســط ایــران زده کــه 
همــه حافظــان خارجــی و داخلــی نظــام ســرمایه 
را هراســان کــرد ه اســت. ایــن جنبــش بــر ســنگ 
خــارای تجربــه تاریخــی بیــش از صــد ســال مبــارزه 
وســیعترین  در  دیــدگان  ســتم  و  کارگــر  طبقــه 
میــزان اجتماعــی قــرار دارد، رســتاخیزی که مامای 
انقــاب عظیــم اجتماعــی پیــش روســت. انقابــی 
ایســت  رنــج جامعــه  و  آبســتن درد  ای،  ریشــه 
کــه پادشــاهانش، روحانیتــش، ســرمایه دارانش، 
دســت در دســت قــدرت هــای خارجــی آنــرا بــه لبــه 
فروپاشــی و اضمحــال کشــانده انــد. در حالیکــه 
ــد کــه  مردمانــش در ســر زمینــی زندگــی مــی کنن
دارای ســابقه تاریــخ اجتماعــی هــزاران ســاله انــد. 
از قیــام هــای پــر فــروغ زنگیــان و مــزد کیــان، از 
انقــاب مشــروطه و ده هــا قیــام هــای کارگــری و 
اجتماعــی بــا خبرنــد. ایــن رســتاخیز بــر بســتر 
رشــد میلیونــی نســل جــوان بــا فرهنــگ وبــا ســوا د 
کــه در ســال پنجــاه هفــت هــر ایرانــی تنهــا دو تــا 

ســه ســال از عمــرش را بطــور متوســط بــه یادگیــری 
مــی گذرانــد اکنــون بطــور متوســط هــر فــرد بیــش 
مــی  آموختــن  صــرف  را  عمــرش  از  ســال  ده  از 
کنــد. زنانــش در ایــن زمینــه بیــش از مردانــش 
مشــغولند. مردمانــش بیــش از هشــتاد درصــد از 
اینترنــت اســتفاده مــی کننــد و هشــت میلیــون 
مهاجــرش در خــارج و در کشــور هــای پیشــرفته 
صنعتــی زندگــی مــی کننــد و جــزو اقلیــت هــای 

ــه و پیشــتاز محســوب مــی شــوند. نخب
ایــران ســرزمینی اســت در گــذرگاه راه ابریشــم، 
از  شــده  تشــکیل  هــا،  تمــدن  ارتباطــات  حلقــه 
ــه قتــل عــام  ملیــت هــای گوناگــون کــه هیچــگاه ب
شــان  کارنامــه  در  انــد،  نــزده  دســت  یکدیگــر 
ــده نمــی شــود از  ــژاد پرســتی و نســل کشــی دی ن
کشــور هــای نــادر جهــان اســت کــه در همســایگی 
بــا  آنوقــت  قــراردارد.  کشــور  و  ملیــت  شــانزده 
مطلقــه  فقیــه  والیــت  حکومــت  بنــام  بختکــی 
گرفتــار آمــده اســت کــه از تــه ســوزن سکتاریســتی 
حتــا شــیعی گری دوازده امامــی خــود هــم تــو نمــی 
رود، خــود و غیرخــودی را، معیــار حکومــت رانــی 
کــرده اســت از میــان اینهمــه ویژگــی هــا دخالــت 
اســتعمارگران و امپریالیســت ها از همــه مهمتــر 
اســت کــه هــر ایرانــی امــروز بایــد بــدان توجــه کنــد.
رســتاخیز  بســتر  در  و  اوضــاع  ایــن  بــر  بــرا  در 
بــا  ایــران  بــورژوازی  پنــج مــاه گذشــته از یکســو 
ــار دیگــر در خــارج و  دســتیاری امپریالیســت ها ب
ــی  ــد انقاب ــه انحــراف کشــاندن رون ــرای ب داخــل ب
مــردم ایــران وارد کار شــده اســت. بــار دیگــر ظاهــراً 
بزعــم نظــر پــردازان بــورژوا برســر دو راهــی ســال 
هــای پنجــاه و شــش و پنجــاه و هفــت رســیده 
بــه  شــدن  نزدیــک  بــرای  ســخت  رقابتــی  ایــم. 
نیروهــای امپریالیســتی و کســب محبوبیــت نــزد 
آنهــا گرایــش هــای راســت سیاســی بــورژوازی را 
فــرا گرفتــه اســت. بایــد البتــه نقــش عربســتان و 
ــرد. از ســوی دیگــر  ــه ک ــه آنهــا اضاف اســرائیل را ب
کــه در  جنبشــی در درون کشــور شــکل گرفتــه 
افتخــاری،  و  ســربلندی  چــه  بــا  مــاه  پنــج  ایــن 
مبــارزه مشــت در برابــر مشــت را در مبــارزه علیــه 
حاکمیــت بــه پیــش بــرده انــد. در نتیجــه همــه 
و  رقابــت  در  بــورژوازی  سیاســی  هــای  گرایــش 
همچنیــن در وحــدت و همــکاری باهــم، از ایــن 
کارخانــه  کــف  در  ای،  ریشــه  انقابــی  جنبــش 
آنهــا  انــد.  افتــاده  بــه هــراس  هــا و خیابــان هــا 
مــردم  عظیــم  اکثریــت  خــورده  قســم  دشــمنان 
ایراننــد و بــا چنــگ و دنــدان تــا آخــر بــرای حفــظ 
قــدرت طبقاتــی خــود خواهنــد جنگیــد. بیــش از 
صــد ســال اســت کــه بــورژوازی دســت در دســت 
از  گوناگــون  هــای  نظــام  زیــر  جهانــی  ســرمایه 
ســلطنتی گرفتــه تــا والیــت فقیــه قــدرت سیاســی 
را بــا مشــت آهنیــن دیکتاتــوری بــرای اســتثمار 
ــد و آنچــه بوجــود  ــکار گرفتــه ان بیشــتر کارگــران ب
آورده انــد جامعــه ایســت در حــال فــرو پاشــی، بــا 

بیــش از نصــف جمعیــت آن زیــر خــط فقــر.
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پیروزی جنبش کارگران و زمحتکشان در گرو هدایت کمونیست های متحد است

طبقه کارگر تنها آلترناتیو واقعی است.
روز  تأثیــرات  بحــران ســاختاری جهــان ســرمایه 
ــزون خــود را در جوامــع ســرمایه داری گذاشــته  اف
راســت  هــای  گرایــش  بیــن  حــادی  مبــارزه  و 
فاشیســتی بــرای نجــات ســرمایه داری و چــپ و 
کمونیســتی بــرای رهایــی از ایــن نظــام ســرکوب 
گــر جنــگ افــروز بوجــود آورده اســت. ایــران مــا 
هــم از ایــن اوضــاع مســتثنا نیســت. شــرایط بــرای 
گســترش نیروهــای کارگــری هــر روز فراهــم تــر مــی 
شــود. چهــل و چهارســال مبــارزه ای همــه جانبــه 
از طــرف نیروهــای کارگــری، چــپ، سوسیالیســتی 
بــا  عقیدتــی  زمینه هــای  در  کمونیســتی  و 
جمعبنــدی از پراتیــک خــود، بــا ترویــج و تبلیــغ 
کمونیســم علمــی، بــا باال بــردن آگاهی کل جنبش 
چــپ از نقــش طبقــه کارگــر در انقــاب جــاری و 
خاتمــه دادن بــه نظریــه انقــاب دو مرحلــه ای 
زمینــه مناســبی را بــرای همگرایــی جنبــش چــپ 
ــا جنبــش هــای جــاری  ــد ب ــرای پیون کمونیســتی ب
کــف کارخانــه هــا و خیابــان هــا بــا هــدف انقابــی 
بوجــود  و سوسیالیســتی  اجتماعــی  ای،  ریشــه 

اســت.  آورده 
کلیــه  برگیرنــده  در  کــه  کارگــر  طبقــه  آلترناتیــو 
ســتمدیدگان و اســتثمار شــوندگان جامعــه اســت 
تنهــا آلترناتیــوی طبقاتــی در برگیرنــده اکثریــت 
عظیــم مــردم ایــران اســت کــه مــی توانــد جــای 
رژیــم ســرمایه داری کنونــی جمهــوری اســامی را 
بگیــرد و بــا اجتماعــی کــردن وســایل تولیــد شــرایط 
را بــرای ایجــاد جامعــه ای بــدون ســتم و تبعیــض، 
ای  جامعــه  انســان،  از  انســان  اســتثمار  بــدون 
پیشــرفت،  و  علــم  اســاس  بــر  شــده  بنــا  و  آگاه 
خــرد جمعــی کــه هــر کــس بــه انــدازه توانائــی اش 
ســهمی میدهــد و بــه انــدازه احتیــاج اش ســهمی 
بــر مــی دارد. فراهــم ســازد. ایــن تنهــا آلترناتیــو 
واقعــی، انقابــی و قابــل دســترس اســت. طبقــه 
ایــران و احــزاب و ســازمان هــای چــپ و  کارگــر 
کمونیســتی ایــران در ایــن صــد ســال گذشــته برای 
ایجــاد جامعــه ای آزاد و آبــاد، جامعــه ای عــاری 
از اســتثمار انســان از انســان و بــدور از ســتم بــه 
زن، ســتم بــه ملیــت هــا، ســتم بــه اقلیــت هــای 
مذهبــی مبــارزه کــرده انــد. آنهــا بــا جمعبنــدی از 
تجــارب خــود و جهــان، بــه آمــوزش خــود ادامــه 
داده و جنبــش بــا عظمــت زن زندگــی آزادی در 
ادامــه ایــن مبــارزه طوالنــی طبقــه کارگــر اســت کــه 
ســیمای نوینــی بــه ایــن جنبــش تاریخــی در برابــر 
هــای  اســت. جنبــش  داده  ارتجــاع  و  بــورژوازی 
تــوده ای پنــج ســال گذشــته کــه کاملــن ماهیــت 
سیاســی داشــته و قــدرت سیاســی را هــدف قــرار 
نــا بســامان  از وضــع  بازتابــی  کــه  آنجــا  از  داده 
اینکــه  بــا  بــوده  مــردم  عظیــم  اکثریــت  زندگــی 
پیــروزی نهایــی را بــه دســت نیــاورده امــا ناتوانــی 
کل بــورژوازی را بعنــوان یــک طبقــه، چه آن بخش 
از  و  مخالفــت  در  کــه  بخــش  آن  چــه  و  حاکــم 
پشــتیبانی قــدرت هــای امپریالیســتی و اســرائیل 
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برخــوردار اســت، آشــکارتر کــرده اســت. بــی شــک 
دیگــر راه بازگشــت بــرای حاکمیــت نمانــده اســت. 
تنهــا راه پیشــروی اســت. راهــی کــه ممکــن اســت 
هنــوز ســخت، بغرنــج و طوالنــی باشــد امــا راهــی 

ــی. ــا آینــدٔه درخشــان رهای ــر افتخــار ب اســت پ
گرایــش همراهــی و هــم کاری و یکــی شــدن چــپ، 
پیونــد  در  هــا  و سوسیالیســت  هــا  کمونیســت 
بــا جنبــش کارگــری و دیگــر جنبــش هــای تــوده 
و  بازنشســتگان، معلمــان، محصلیــن  زنــان،  ای 
و  نیــروی عظیمــی در حــال رشــد  دانشــجویان، 
تکامــل اســت. وظیفــه کلیــه نیروهــای آزادیخــواه 
در  برخاســته  جوانــان  کلیــه  و  دموکراتیــک  و 
در  گرایــش  ایــن  بــه  کــه  اســت  اخیــر  جنبــش 
فاشیســتی  بــورژوازی  آلترناتیوهــای  مقابــل 
راســت بپیوندنــد. نیــروی ایــن گرایــش طبقاتــی 
الیــزال اســت و ایــران آبــاد، مرفــه، آزاد را تنهــا 
بــا پیــروزی آن مــی تــوان تضمیــن کــرد. و انقــاب 

رســاند.  ســرانجام  بــه  را  سوسیالیســتی 

محسن رضوانی

نــه بــه حجــاب اجبــاری " را زنــان پیشــرو جــوان مــا 
بــه یــک مطالبــه سراســری بــا پشــتیبانی مــردان 
نفــر  پانصــد  زندانــی،  هــزار   ۲۰ کردنــد.  تبدیــل 
کشــته در نبردهــای خیابانــی و ده هــا نفــر اعــدام 
در تاریــخ جنبش هــای تــوده ای چهــار دهــه اخیــر 
نمونــه ای اســت از مقاومــت و روحیــه عالــی نســل 

جــوان در مبــارزه بــرای آزادی و رهایــی.
نتیجــه ایــن جنبــش عظیــم پنچــر کــردن چــرخ 
قــدرت ســرکوبگر ضــد زن جمهــوری اســامی و 
ایجــاد قــدرت دوگانــه در اجــرای قانــون حجــاب 
اجبــاری اســت. ماهیــت ایــن قــدرت دوگانــه همــان 
اتفــاق  جهــان  انقاب هــای  کلیــه  در  کــه  اســت 
افتــاده اســت. هــر جــا و هــر زمــان کــه توده هــای 
ــی کننــد، یکــی  ــا فرمان ــر حکومــت ن مــردم در براب
از قوانیــن را زیــر پــا گذارنــد و قــوه قهریــه توانایــی 
اجرایــی خــود را از دســت دهــد آنجــا و در آن زمــان 
قدرتــی در برابــر حاکمیــت قــد علــم کــرده اســت. 
در صــد ســال گذشــته نیروهــای آزادیخــواه، چــپ 
و کارگــری توانســته اند قــدرت دو گانــه ای را گاهــی 
در یــک منطقــه ماننــد جمهــوری سوسیالیســتی 
ســپس  و  تبریــز  در  آزادســتان  گیــان،  شــوروی 
پــس از جنــگ جهانــی دوم جمهــوری دموکراتیــک 
آذربایجــان و جمهــوری دموکراتیــک کردســتان و 
گاهــی همچــون روزهــای خیــزش انقابــی بهمــن 

پنجــاه و هفــت در سراســر ایــران، برپــا ســازند. 
ســرپیچی عملــی زنــان از قانــون حجــاب تحــت 
اســتبداد ســرکوبگر والیــت فقیــه از نــوع همــان 
ایجــاد قــدرت دو گانــه اســت. جنبــش زن زندگــی 
عظیــم  جنبــش  حــال  عیــن  در  امســال  آزادی 
افــکار  کــه  اســت  ایــران  ســتمدیدگان  فرهنگــی 
اجتماعــی  بــزرگ  تغییــر  بــرای  را  زنــان  عمومــی 
و رهایــی زن فراهــم ســاخته و بایــد بــرای عمــق 
بخشــیدن ایــن جنبــش آنــرا بــا جنبــش تاریــخ 
ســاز پرولتاریــا و زحمتکشــان بازهــم بیشــتر پیونــد 
مخالــف  جنــاح  و  حاکــم  بــورژوازی  تــاش  داد. 
حاکمیــت وابســته بــه امپریالیســم بــرای تقلیــل 
ــرو  ــا شکســت روب ــه حجــاب و مصــادره آن ب آن ب
ــه  ــن زمین ــان خطــر در ای ــی همچن شــده اســت ول

موجــود اســت.
 در آســتانه هشــتم مــارس چنــد ســازمان زنــان 
داخــل کشــور از منشــور تشــکل هــای صنفــی و 
مدنــی پشــتیبانی کــرده و گامــی دیگــر در پیونــد 
بــا جنبــش توده هــای زحمتکــش  جنبــش زنــان 
جنبــش  تقویــت  بــه  عمــل  در  کــه  برداشــته اند 
ــان مــی انجامــد، چــون رژیــم جمهــوری  رهایــی زن
اســامی هیــچ کــدام از ایــن تشــکل ها را نــه تنهــا 
بــه رســمیت نمــی شناســد، بلکــه فعــاالن آنهــا 
ــا تمــام  ــرده و مــی کشــد. ب ــی ک را دســتگیر، زندان
ایــن احــوال ایــن ســازمان ها کــه علنــی هســتند 
جــرات کرده انــد منشــوری را بــرای اتحــاد عمــل 
ارائــه  و مدنــی کل جامعــه  تشــکل های صنفــی 
دهنــد و هــر روز بــر تعــداد ایــن تشــکل ها افــزوده 
مــی شــود. ایــن حرکــت ادامــه جنبــش زن زندگــی 
آزادی اســت. و عمــاً بــه تقویــت قــدرت دوگانــه 
اســتثمار  و  ســتمدیدگان  عظیــم  نیــروی  بیــن 
شــوندگان و رژیــم فــرو مانــده حاکــم منجــر مــی 

گــردد.
ســال  ایــن صــد  در  کــه  ایــران  بــورژوازی  طبقــه 
ســرکوب،  بــا  نتوانســته  زمــان  هــر  گذشــته 
جنبش هــای تــوده ای را ســرکوب کنــد امــا موفــق 
و دروغ و حمایــت قدرت هــای  بــا خدعــه  شــده 
مصــادره  را  تــوده ای  جنبش هــای  امپریالیســتی 
کنــد. ایــن بــار هــم بخشــی از ایــن طبقــه، بــا دســته 
ــه هــر روز یکــی را پــس از  بندی هــای رنگارنگــی ک
دیگــری بــه نمایــش مــی گــذارد، بــا تمــام قــدرت 
بــرای دســت بــه دســت شــدن قــدرت سیاســی 
بیــن هــم طبقاتی هــا ی خــود تــاش مــی کنــد. 
امــا ایــران ۱۴۰۱ بــا ایــران ۱۳۵۷زمیــن تــا آســمان 
تغییــر  ایــن  بــه  بهــا دادن  کــم  اســت.  متفــاوت 
ــون  ــج میلی ــم، مــردم امــروز را همــان ســی پن عظی
اســت.  اشــتباه  آوردن،  حســاب  بــه   ۵۷ ســال 
اوضــاع چــه در ســطح جهانــی و چــه در ســطح 
داخلــی بســیار تغییــر کــرده اســت. بگذاریــد روی 

چنــد نکتــه تغییــر یافتــه اشــاره کنیــم:
شــیعه گری؛  و  شــریعت  تبلیــغ  ســال  *چهــل 
نتیجــه جامعــه ای ســکوالر و ضــد دیــن. از ایــن 
نظــر در مقایســه بــا ســال ۵۷ کــه بــه برکــت شــاه 
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پنــج هــزار  و  پــرور تنهــا صــد و هشــتاد  اســام 
حــوزه مذهبــی در مســاجد و مــدارس اســامی در 
ــود، بــی  شــهر و دور افتاده تریــن دهــات موجــود ب

نظیــر اســت.
* باالیــی خــرد جمعــی و تاریخــی جامعــه ایرانــی 
ــا چهــل و چهــار ســال پیــش چنــد  در مقایســه ب
برابــر شــدن نیــروی بــا ســواد، توانایــی در اســتفاده 
از پیشــرفته ترین وســایل ارتباطــی تــا حــد هشــتاد 

درصــد جامعــه نمونــه ای از ایــن تغییــر اســت.
تکیــه  جنبــش  کــه  اینســت  امــروزی  واقعیــت 
گاه مــادی ســترگی در جامعــه دارد. چــرا کــه در 
دورانــی جــان گرفتــه کــه طبقــه کارگرش در بیســت 
ســال گذشــته بطــور میانگیــن روزانــه چهــار تــا 
ــه ســرمایه داری  ــی علی ــج اعتصــاب و راهپیمای پن
بازنشســتگانش  جنبــش  اســت.  کــرده  برگــزار 
خــود  حقــوق  کســب  بــرای  منظــم  و  متشــکل 
ســازماندهی  از  معلمانــش  اســت.  میــدان  در 
سراســری صنفــی معتبــری برخوردارنــد کــه نســل 
انــدر نســل میلیون هــا دانش آمــوز را بــه جامعــه 
خانواده هــای  بــا  تنگاتنــگ  و  میدهنــد  تحویــل 
جــوان جامعــه در ارتبــاط انــد. ایــران امــروز مــا در 
ایــن زمینــه در خــاور میانــه نمونــه اســت. نبایــد 
بــه ایــن دســتاورد عظیــم اجتماعــی کــم بهــا داد. 
لشــگر  از  را  خــود  نیــروی  صنفــی؛  تشــکل های 
عظیــم خانواده هــای میلیونــی جامعــه کنونــی کــه 
زیــر خــط فقــر زیســت مــی کننــد، مــی گیرنــد، 
فقــری کــه از نظــام اقتصــادی حاکــم و سیاســت 
و  برخاســته  اســامی  جمهــوری  اقتصــادی 
اکثریــت آنهــا چهــل ســال در زندگــی روزمــره خــود 
تجربــه کــرده و آگاهنــد کــه ایــن فقــر و بدبختــی 
را نظــام ســرمایه داری جمهــوری اســامی بوجــود 

اســت.  آورده 

و  چــپ  سیاســی  ســازمان های  و  احــزاب 
تشــکل های  نــدای  بــه  درســتی  بــه  کمونیســت 
بــا  و  داده انــد  مثبــت  پاســخ  مدنــی  و  صنفــی 
جمعبنــدی از اشــتباهات گذشــته، امــروز مدبّرانــه 
عمــل مــی کننــد و بــرای وحــدت عمــل و ایجــاد 
یــک گرایــش متحــد و یــک پارچــه کارگــری، تمــام 
نیــروی خــود را بــکار گرفته انــد. جنبــش زن زندگــی 
آزادی در بــاره نقــش زنــان در انقــاب پیــش رو بــار 
دیگــر بــه آنهــا درس گــران بهایــی را داد کــه بــدون 
شــرکت زنــان هیــچ انقــاب سوسیالیســتی پیــروز 
جناح هــای  میــان  قــدرت  تنهــا  و  شــد  نخواهــد 

بــورژوازی دســت بــه دســت خواهــد شــد.
ــاش بــه  در آســتانه هشــتم مــارس ضمــن شــاد ب
کلیــه زنــان در صحنــه ایــران، در زندان هــا و در 
تشــکل های صنفــی و مدنــی و زنــان کمونیســت 
حاکمیــت  علیــه  مقاومــت  اولیــه  پرچمــدار  کــه 
خمینــی و جمهــوری اســامی بودنــد، بــه یــاد رفقــا 
شــکوه، وفــا، ترانــه کــه تحــت دو رژیــم ســلطنتی و 
ــر شــکنجه های ســخت کشــته شــدند  ــی زی والیت
بــا شــور و شــوق انقابــی بــه اســتقبال برگــزاری 

هشــتم مــارس امســال مــی رویــم. حــزب رنجبــران 
ایــران وفــادار بــه اصــول کمونیســم علمــی و بــا 
توجــه بــه اوضــاع جهــان و ایــران مبــارزه طبقاتــی 
ــان طبقــه کارگــر و طبقــه  ــی را در جامعــه می کنون
بــورژوازی، بــر ســر برانداختــن نظــام ســرمایه داری 
بــا نظــام سوسیالیســتی طبــق  و جایگزینــی آن 
وضــع  دانــد.  مــی  ایــران  جامعــه  ویــژه  شــرایط 
و  ســتمدیده  مــردم  وضــع  و  بــد،  را  حکومــت 
اســتثمار شــونده را از لحــاظ مقاومــت و مبــارزه 

خــوب ارزیابــی مــی کنــد.

زنــان  روز همبســتگی  مــارس  بــاد هشــتم  زنــده 
رهایــی بــرای  جهــان 

جمهــوری  ســرمایه داری  رژیــم  بــاد  ســرنگون 
می ســا ا
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کمونیســت ها و سوسیالیســت ها در ایــران امــروز 
یکــی شــدن و ایجــاد حــزب یکپارچــه کمونیســتی 
ــا جنبــش کارگــری اســت کــه اعضــای  ــد ب در پیون
دســت  در  محکــم  بایــد  ایــران  رنجبــران  حــزب 
بگیرنــد. می تــوان گفــت او در طــول زندگــی هفتــاد 
یعنــی  وظیفــه  ایــن  تحقــق  بــرای  مبــارزه  ســال 
ایجــاد حــزب انقابــی پیشــرو پرولتاریایــی تــاش 

کــرد.
و  رفرمیســم  نقــد  اســتوار  پیشــگامان  از  او 
رویزیونیســم حــزب تــوده ایــران، بریــدن از رهبــری 
آن و ایجــاد ســازمان انقابــی حــزب تــوده ایــران 
بــود. ســازمانی کــه توانســت بیــش از نــود درصــد 
از اعضــای حــزب تــوده را در غــرب متشــکل کنــد 
و بــرای ایجــاد حــزب کمونیســت ایــران در داخــل 
ــد بــا توده هــا تمــام فعالیت هــای  کشــور و در پیون
از  فارغ التحصیلــی  کــرد.  متمرکــز  را  خــود 
و  فرانســه  و  ســویس  دانشــگاه های  معتبرتریــن 
ــو  ــرا در فیزیــک هســته ای، در پرت ــا داشــتن دکت ب
آموزش هــای کمونیســم علمــی او چــون درختــی 
پــر بــار، رفیقــی متواضــع و منضبــط در خدمــت 
توده هــای ســتمدیده، زحمتکــش و طبقــه کارگــر 
بــود. او در انجــام وظایــف، پــای در عمــل و بــی 
هــراس از مــرگ همیشــه داوطلــب بــود. پــس از 
ســازمان  رهبــری  درســت  و  تاریخــی  تصمیــم 
رســانی  یــاری  در  ایــران  تــوده  حــزب  انقابــی 
انقابــی حــزب دموکــرات کردســتان  بــه کمیتــه 
زاده،  شــریف  اســماعیل  رهبــری  بــه  ایــران 
کردســتان  در  کــه  آواره  مــا  و  معینــی  عبــدهللا 

بــه کار سیاســی مســلحانه در میــان توده هــا در 
شــرایط دیکتاتــوری و ســرکوب ســلطنتی دســت 
رهبــری  علیــه  انقابــی  ســازمان  و همچــون  زده 
رفرمیســتی حــزب دموکــرات برخاســته بــود، او بــه 
جمــع کادرهایــی پیوســت کــه بــا ســرعت در مدتــی 
کوتــاه زندگــی در اروپــا را رهــا کردنــد و خــود را بــه 
مناطــق آزاد شــده کردســتان رســاندند. رفیــق علــی 
تــرک  کــه خــود در چکنــه در خانــواده  صادقــی 
ــردی  ــان ک ــود در کردســتان زب ــا آمــده ب ــان بدنی زب
را آموخــت و همــراه جوانــان چــپ کــرد عراقــی 
ــه مســئولیت  ــه گــذاران نشــریه رزگاری ب جــزو پای
تغییــر  اوضــاع  نوشــیروان شــد.  کاک مصطفــی 
کــرد صــدام حســین منطقــه آزاد شــده کردســتان 
را پــس گرفــت. وجــود ابراهیــم در خــارج ضــروری 
آمــد، بنابرایــن پــس از جلســه بکــره جــو او بــه 
از  پــس  و  پیوســت  تشــکیات  خــارج  بخــش 
تــدارکارت الزم بــه افغانســتان رفــت و از آن طریــق 
بــا هویتــی دیگــر بــه ایــران رفــت. در ایــران دســتگیر 
شــد و در اویــن زیــر شــکنجه قــرار گرفــت، اســتوار 
ایســتاد و بــا شکســتن درهــای زنــدان اویــن مــردم 
او را رهــا ســاختند. جالــب اینکــه هنگامــی کــه 
رفقایــش او را جلــو اویــن اســتقبال کردنــد، یــک 
مبــارزه  بردنــد.  تشــکیاتی  جلســه  بــه  راســت 
بــدون  ســازماندهی  وظیفــه  و  زنــدان  بیــرون  در 
ادامــه  صادقــی  رفیــق  بــرای  توقفــی  هیچگونــه 
یافــت و او بــا جــان و دل انجامشــان را بــه عهــده 
و  گــروه   ۹ وحــدت  کمیتــه  مســئول  او  گرفــت. 
ــا موفقیــت  ــه ب ــرای یکــی شــدن شــد ک ســازمان ب
بــه ســرانجام رســید و پــس از یک ســال کارتدارکــی 
کلیــه  نماینــدگان  کــه  تهــران  در  کنگــره ای  بــرای 
ــو از  تشــکل ها شــرکت داشــتند در محیطــی ممل
ایــران  همبســتگی کمونیســتی، حــزب رنجبــران 
بوجــود آمــد. رفیــق علــی صادقــی در ایــن کنگــره 
بــا رأی نماینــدگان بــه عضویــت کمیتــه مرکــزی و 
ســپس در اولیــن جلســه کمیتــه مرکــزی بــه دفتــر 
تــا آخریــن  انتخــاب شــد. و همچنــان  سیاســی 
ســاده  عضــو  یــک  بعنــوان  زندگــی اش  لحظــات 
حــزب رنجبــران و عضــو دفتــر سیاســی حــزب، 
در نهــم اســفند نــود و هفــت شمســی برابــر بــا 
بیســت و هشــتم فوریــه دوهــزار نــوزده میــادی در 
ســن هشــتاد و یک ســالگی مــا را تــرک کــرد. حــزب 
رنجبــران ایــران یکــی از کادرهــای بــا ارزش جنــش 
داد.  دســت  از  را  ایــران  کمونیســتی  و  کارگــری 
اعضــای حــزب مــا همچنــان از رفیــق علــی صادقــی 
مــی آموزنــد و در راهــی کــه او تمــام زندگــی اش را 

وقــف کــرد ادامــه مــی دهنــد.

یادش گرامی باد
حزب رنجبران ایران

اصالحات در مجهوری اسالمی حقوق زنان را تامین منیکند، باید آنرا سرنگون کرد
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و اعتراضــی بودنــد، آنهــم در حالیکــه خــود رژیــم 
ســلطنتی بــا دو کودتــای اســفند ۱۲۹۹ و مــرداد 
۱۳۳۲ بــا کمــک خارجــی هــا بــه قدرت رســیده بود، 
هیچگونــه آزادی رســانه و بیــان وجــود نداشــت، 
حتــی احــزاب شــاه ســاخته تعطیــل و فقــط یــک 
حــزب رســتاخیز بــه عنوان مجیزگــوی دربار پهلوی 
و آنهــم بصــورت کامــا صــوری و فرمالیتــه وجــود 
بــا کمــک  کــه رژیــم شــاه  داشــت، در شــرایطی 
دارودســته هــای روحانیــت ناشــی از تــرس مــرگ 
آورش از کمونیســم بــه رشــد آنهــا کمــک هــای 
موثــری کــرده بــود و همزمــان اکثــر رهبــران ســازمان 
هــا و اتحادیــه هــای کارگــری و روشــنفکران در زیــر 
شــکنجه و اعــدام بودنــد. وضعیــت مناســبی بــرای 
روی کار آوردن یــک آلترناتیــو بشــدت ارتجاعــی را 
بجــای خواســت هــای مــردم کــف خیابــان بوجــود 
آورده بــود. ســرکوب طوالنــی نیروهــای مترقــی و 
نبــود دمکراســی و آزادی بیــان و بجــای آن پــرو 
بــال دادن بــه دارودســته هــای روحانیــت و اســام 
و  گیــری  قــدرت  شــرایط  شــاه  شــخص  خواهــی 
احیــا عقــب مانــده تریــن عقایــد اســامی را در 

جامعــه بوجــود آورد. 
در  پهلــوی  رضــا  محمــد  پســرش  و  رضاخــان 
هــا  کمونیســت  ســرکوب  خــود  ســلطنت  دوران 
ــد. مجالــس شــورای  را شــدیداً پیگیــری مــی کردن
ملــی عمــاً بــه یــک مجلــس دســت آمــوز بویــژه در 
دوره محمــد رضــا شــاه بعــد از کودتــای ۲۸ مــرداد 
۱۳۳۲ تبدیــل شــده بــود. اقتصــاد نفتــی ایــران و 
نیــز تســلط بــازار هــای غــرب بــر اقتصــاد ایــران، 
کــه در دوره کوتاهــی باعــث رشــد اقتصــادی شــده 
بــود، بــا ســقوط قیمــت نفــت بــه بحــران عظیمــی 
در جامعــه تبدیــل شــد. پــول نفتــی کــه قــرار بــود 
بــزرگ برســاند،  بــه دروازه هــای تمــدن  را  ایــران 
توســط حاکمیــن در بانــک هــای خــارج بــه ســپرده 
هــای پــس انــداز گذاشــته شــد و اقتصــاد فاســدی 
کــه از فــرار دالر هــای نفتــی چــه از طریــق خریــد 
هــای نظامــی و چــه از طریــق رشــوه هــای میلیونــی 
و  اقتصــادی  هــای  طــرح  مانــدن  معــوق  باعــث 
رشــد بیــکاری و حلبــی آبــاد هــا در کنــار شــهرهای 
بــزرگ شــده بــود خــود بــه بحــران اجتماعــی افــزود. 
رژیمــی کــه بــا تکیــه بــر یــک فــرد مغــرور و ترســو 

ــود فروریخــت.  ــزدل اســتوار ب وب
در ســطح سیاســت جهانــی رژیــم شاهنشــاهی 
بــه عنــوان یــک رژیــم آلــت دســت غــرب و غربگــرا 
شــناخته شــده بــود ولــی بــه عنــوان یــک کشــور 
جهــان ســومی فــروش نفــت ودر اختیــار گذاشــتن 
بــه طــرف غــرب و حضــور گســترده  ایــران  بــازار 
نظامــی آمریــکا از ســپاه صلــح تــا واحدهایــی از 
ارتــش آمریــکا کــه در جنــگ ویتنــام بودنــد، در 
بــه  مــردم  بیشــتر  نفــرت  و  اعتــراض  بــه  ایــران 

بــا  ایــران  رابطــه هــای تســلیم طلبانــه حاکمیــن 
غــرب انجامیــد. در عیــن حــال اســتبداد فــردی 
و  داخلــی  هــای  سیاســت  همــه  کنتــرل  و  شــاه 
خارجــی توســط شــخص او حتــی نزدیــکان او را 

بــه نارضایتــی کشــیده بــود.
ســابق  شــوروی  اتحــاد  در  کــه  رونــدی  بــا  غــرب 
جریــان داشــت فهمیــده بــود کــه بــزودی شــاهد 
ــه رژیــم هایــی  ــود، دیگــر ب فروپاشــی آن خواهــد ب
نظیــر شــاه، ملــک حســین و غیــره بــرای مبــارزه 
و محاصــره اتحــاد شــوروی احتیــاج نداشــت. از 
طــرف دیگــر غــرب بــا آوردن دولــت هــای جدیــد 
اســامی موفــق شــد کــه بــه بحــران هــای اجتماعــی 
ایــن جوامــع دامــن زده کــه پــی آمــد آنهــا جنــگ 
هــای داخلــی و بیــن کشــورهای منطقــه و غــارت 
ــادن  ــه و عقــب افت ــع آنهــا ســت. رشــد خراف مناب
جوامــع، بــراه انداختــن جنــگ هــای داخلــی و بیــن 
ــه  المنطقــه ای و خاصــه برداشــتن هــر مانعــی ک
بتوانــد جلــوی فــوق ســود امپریالیســتی را بگیــرد، 

بــود.
 رژیــم مذهبــی جدیــد بــه تمامــی خواســت هــای 
بــورژوازی مذهبــی و امپریالیســت هــا عمــل کــرد 
و نــه تنهــا تمامــی نهادهــای ارتجاعــی و ســرکوبگر 
کــرد،  بازســازی  بزرگتــری  ابعــاد  در  را  داخلــی 
اعتراضــی  جنبــش  گســتردگی  علــت  بــه  بلکــه 
اضافــه  بــا  افــزود،  نهادهــا  آن  بــه  اش،  علیــه 
در  اطاعاتــی،  و  نظامــی  نهــاد  چندیــن  کــردن 
مقننــه  قــوه  در  نهــاد  چندیــن  و  امنیتــی  بعــد 
تشــخیص  شــورای  نگهبــان،  شــورای  ماننــد 
مصلحــت نظــام، ارتجاعــی تریــن قوانیــن ۲۰۰۰ 
ســال پیــش قبایــل عــرب را بــه نظــام قانونــی در 
ایــران تبدیــل کــرد. ضــد انقــاب تــازه بــه قــدرت 
ــه نیروهــای  رســیده سیاســت ســرکوب بــی رحمان
کمونیســت و انقابــی و دمکراتیــک جامعــه را بــا 
کمــک برخــی از نهادهــای اطاعاتــی باقــی مانــده 
از همــان  را  ارتــش  از ســاواک و ضــد اطاعــات 
روزهــای اول بــه قــدرت رســیدنش پــی گرفــت و در 
سیاســت عمومــی بــا رادیــکال نمایــی کاذب ماننــد 
تســخیر ســفارت و تعطیــل ســفارت اســرائیل و 
غیــره، ســعی کــرد کــه پرچــم عدالــت خواهــی را از 
دســت نیروهــای چــپ بــدر آورد. کشــتار نیروهــای 
نظامــی  هــای  درگیــری  صــدای  هنــوز  مخالــف، 
نشــده  خامــوش  شاهنشــاهی  ارتــش  بــا  مــردم 
بــود کــه توســط نیروهــای کمیتــه هــای انقــاب در 

خیابــان هــا و زنــدان هــا شــروع شــد. 
حقــوق بشــر کارتــر همچــون کشــته شــدن مهســا 
بــود کــه تمــام تضادهــای  امینــی، آن جرقــه ای 
تلمبــار شــده اجتماعــی را بــه حریقــی گســترده 
بــرای  شــاه  رژیــم  تــاش  تمامــی  کــرد.  تبدیــل 
بــا  خیابانــی  تظاهــرات  و  اعتراضــات  خوابانــدن 
شکســت روبــرو شــد. عــوض کــردن چنــد نخســت 
وزیــر، اعتــراف بــه فســاد رژیمــش، آوردن ارتــش 
ــان هــا و کشــتار مــردم، نزدیکــی بیشــتر  ــه خیاب ب
بــه آخوندهــا و مذاکــره بــا آنهــا، بــاال بــردن حقــوق 

ــد.  ــری کن هــا هــم نتوانســت از ســقوطش جلوگی
در چنــد ســال گذشــته قبــل از انقــاب کــه بــا افــت 
دالرهــای نفتــی، اقتصــاد ایــران دچــار بحــران شــده 
ــود بیشــتر طــرح هــای اقتصــادی متوقــف شــده  ب
بــود. ناشــی از ورشکســتی تولیــدات دهقانــی و 
بــه  روســتائیان  هجــوم  و  روســتایی  کشــاورزی 
شــهرها، اطــراف شــهرهای بویــژه بــزرگ آلونــک 
ــدون  ــه شــهرها ب هایــی ناشــی از ایــن مهاجــرت ب
هیچگونــه امکاناتــی شــروع بــه رشــد کــرده بــود. 
ــه  ــات خــود را ب ســقوط قیمــت نفــت اولیــن ضرب
مردمــی بــا درآمــد متوســط بــه پائیــن بویــژه کارگران 
و روســتائیان وارد آورد. هــر صــدای اعتــراض و 
ــا شــدت و حــدت و ســرکوب ســاواک  مخالفتــی ب

ــرو مــی شــد. روب
در عیــن حــال انقــاب ســال هــای ۵۷ - ۵۶ خــود 
رشــد  و  هــا  و خواســت  تشــکات  رشــد  باعــث 
آگاهــی توده هــا شــد. در عیــن اینکــه رژیــم جدیــد 
بــر عقــب مانــده تریــن اقشــار اجتماعــی تکیــه 
کــرد ولــی اکثریــت مــردم از همــان روزهــای اول 
جابجایــی قــدرت ایــن آگاهــی اولیــه را پیــدا کــرده 
بودنــد کــه رژیــم جدیــد آن رژیمــی نیســت کــه 
آنهــا بــه دنبالــش بودنــد. ایــن آگاهــی اولیــه در هــر 
قــدم و عملکــرد اســامی بیشــتر حقیقــت خــود را 
نشــان مــی داد. در مدتــی کوتــاه بعــد از بــه قــدرت 
رســیدن جمهــوری اســامی و خــاء قــدرت همــه 
جانبــه دولتــی، ســازمان هــای سیاســی مجــدداً 
و  مبــارزات دمکراتیــک  بــه ســازماندهی  دســت 
انقابــی زدنــد. در مــدت کوتاهــی هــزاران شــورا 
برآوردنــد.  ســر  در سرتاســر جامعــه  و ســندیکا 
متشــکل  مبــارزه  کــه  بودنــد  فهمیــده  کارگــران 
کارگــری مــی توانــد بســیاری از مشکاتشــان را 
حــل کنــد و حتــی حکومتــی را بــه زیــر بکشــد. 
مبــارزه کارگــران نفــت کــه آخریــن ضربــه را بــه 
ســقوط رژیــم پهلــوی زد، دارای درســهای فراوانــی 
از  بعــد  فضــای  در  کــه  بــود  کارگــر  طبقــه  بــرای 
بهمــن ۲۲ بــه دوری و ضدیــت بیشــتر و مبــارزه 
بــا آن مــی انجامیــد. در طــی ۴۳ ســال عمــر رژیــم 
اســامی دهــه ۶۰ و قتــل عــام ۶۷ جایــگاه ویــژه ای 
داشــت. در طــی جنــگ ایــران و عــراق جمهــوری 
اســامی بــه توســل و ســوء اســتفاده از وضعیــت 
جنگــی همــه نیروهــای سیاســی را ســرکوب و بــا 
اعــدام هــای گســترده بــه طــرف انهــدام کشــاند. 
عــام  قتــل  و  جنــگ  دوران  هــای  ســال  خفقــان 
،آتــش  کوتــاه  مدتــی  در  زندانــی   ۵۰۰۰ از  بیــش 
نفــرت و انتقــام زیــر خاکســتری را پرورانــد کــه در 
نســل هــای بعــد در شــکل آگاهــی در جنبــش 
دانشــجویی، اعتراضــات ۸۸ ، ۹۶ و ۹۸ و اینــک 

۱۴۰۱ خــود را نشــان میدهــد. 
تــاش رژیــم از همــان اوان بــه قــدرت رســیدن بــرای 
یــک دســت کــردن مجلــس شــورای اســامی بــه 
آســانی حاصــل نشــد. جــو انقابــی آن ســالها بــه 
ــروا نمــی  ــی پ رژیــم چنیــن اجــازه ای را بصــورت ب
داد بویــژه اینکــه حضــور همزمــان جنبشــی کــه بــا 
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ســرنگونی رژیــم پهلــوی همچنــان پیگیــر مطالبــات 
و در خواســت هــای خــود بــود و بحــران اجتماعــی، 
بوجــود  ارتجــاع  دل  از  را  جدیــدی  هــای  جنــاح 
آورده بــود. شکســت ســازمان هــای کمونیســتی 
بــا  جامعــه  کــردن  گورســتانی  خفقــان  پــروژه  و 
شکســت مفتضحانــه ای روبــرو شــده بــود. رژیــم 
ســعی کــرد کــه بــا بــازی بــا کارت اصــاح طلبــان 
حکومتــی اعتراضــات اجتماعــی را ســمت و ســو 
شکســت  دارد.  نــگاه  خــود  کنتــرل  در  و  داده 
اصــاح طلبــان و رانــده شــدن از قــدرت، خــود بــه 
ــا  ــران ت ــری و فعــال شــدن جنبــش کارگ قــدرت گی
زنــان و بازنشســتگان  معلمــان و دانشــجویان و 

و.... انجامیــد.
در طــی ۴۳ ســال گذشــته کشــوری بــا ۳۵ میلیــون 
و همــراه  رســید  نفــر  میلیــون  بــه ۸۳  جمعیــت 
آن ایــران در همــه ابعــاد اجتماعــی بزرگتــر شــد، 
شــهر تهــران از ۲ میلیــون بــه ۱۵ میلیــون رســید 
صدهــای  در  بــا  ایــران  شــهرهای  از  بســیاری  و 
کــم و بیــش همســانی رشــد کردنــد. امــا روابــط 
ــده شــد، حقــوق  ــه عقــب ران اجتماعــی بشــدت ب
زنــان در بســیاری از زمینــه هــا از بیــن رفــت، و 
بجــای یــک قانــون اساســی ســکوالر و دمکراتیــک 
قوانیــن  کــه  گرفــت  را  آن  جــای  اساســی  قانــون 
اســامی را در رأس تصمیــم گیــری هایــش جــای 
و  روحانیــت  انگلــوار  و  ســریع  رشــد  بــود.  داده 
ســپردن بودجــه هــای عظیــم بــه رشــد مذهــب، 
رشــد نظامــی گیــری کــه بعــد از جنــگ ایــران و 
بازهــم  بلعیــدن  بــه  خــود  آمــد  بوجــود  عــراق 
بودجــه هــای عظیــم دیگــری منجــر شــد، کاهــش 
درآمدهــای نفتــی و کمــک هــای گســترده خارجــی 
بــه نیروهــای مذهبــی عمدتــاً خاورمیانــه ای، از 
قــدم خالــی  بــه  قــدم  کــه  دیگــر عواملــی بودنــد 
عمرانــی  هــای  بودجــه  و  دولتــی  خزانــه  شــدن 
بغیــر از بودجــه هــای فزاینــده نظامــی، بــه کاهــش 
ارزش پولــی ایــران و گرانــی قیمــت هــا و بــه زیــر 
فقــر کشــیده شــدن بســیاری از تــوده هــای مــردم 

انجامیــد. 
یــک  تبلیغــات  پهلــوی،  رژیــم  زمــان  همچــون 
جانبــه و کــر کننــده ایــن بــار نــه در شــکل خانــدان 
شــکل  در  بلکــه  شــاه  گویــی  مجیــز  و  پهلــوی 
بــه  اســام  کــردن  حقنــه  و  اســامی  درس هــای 
مــردم و تابعیــت والیــت فقیــه، بــه لحــاظ روان 
کاوی اجتماعــی بــه ســرخوردگی و نفــرت و تحقیــر 
شــدگی درونــی عمومــی رســید. موضوعاتــی کــه در 
بیشــتر اوقــات از درک و فهــم رژیــم یــا خــارج بــود 
و در آنجاهایــی کــه مــی توانســت بفهمــد منافــع 
طبقاتــی و تیــغ ســرکوب جلــوی اصــاح و یــا رفــرم 

در چهارچــوب رژیــم را مــی گرفــت. 
رژیــم در ۴ دهــه گذشــته همیشــه رژیمــی بحــران 
بــوده و شــکنجه و اعــدام یــک دم از حیــات  زا 
اجتماعــی مــا مــردم ایــران متوقــف نشــده اســت. 
و  رشــوه  و  فســاد  در  رژیــم  گفــت  تــوان  مــی 
رانتخــواری بصــورت همــه جانبــه، وضــع معیشــتی 

را بــرای مزدبگیــران و کارگــران و اســتثمار شــدگان 
کــه اکثریــت جامعــه را تشــکیل می دهنــد، بوجود 
آورد کــه ســطح دســتمزدها را بســیار فراتــر از خــط 
فقــر کاهــش داد. امــروزه در ایــران بــر طبــق گفتــه 
مــردم در ســطح  هــای مقامــات حکومتــی ٪۸۳ 
ــا زیــر خــط فقــر زندگــی مــی کننــد.  خــط فقــر و ی
کارگاه هــای کمتــر از ۱۰ نفــر از بســیاری از قوانیــن 
کارگــر  طبقــه  از  بخشــی  و  شــدند  اســتثناء  کار 
ایــران حتــی از قوانیــن عقــب مانــده حقــوق کارگــر 
بــی بهــره شــد. شــوراهای کارگــری کــه در اوایــل 
ــد و  ــد، اجــازه فعالیــت نیافتن ســرکوب شــده بودن
فعالیــن کــه خواهــان ایجــاد تشــکات مســتقل 
بودنــد، بــا شــدت و حــدت هرچــه تمامتــر ســرکوب 

و شــکنجه و بطــرق مختلفــی کشــته شــدند. 
بســیار  ابعــاد  در  ایــران  هــای  ملیــت  بــر  ســتم 
ســتمگرانه تــری ادامــه یافــت و حقــوق ملیــت های 
ایــران تحــت عنــوان قومیــت هــای ایرانــی کامــا 
ــا ترکمــن صحــرا آغــاز و  نفــی شــد. ســرکوب هــا ب
بــا کردســتان و خلــق عــرب و بلوچســتان و بگیــر و 
ببنــد در آذربایجــان تاکنــون ادامــه داشــته اســت.
رژیــم اســامی کــه خــود را حکومتــی الهــی مــی 
خوانــد از روز اول خــود را جوابگــوی مــردم نمــی 
تحــت  کــه  هــم  مختلفــی  انتخابــات  دانســت، 
عنــوان وجــود دمکراســی بــراه مــی انداخــت بــه 
تمامــی مهندســی شــده توســط خــود حکومتیــان 
بودنــد.  فقیــه  والیــت  و  ای  خامنــه  مدافعــان  و 
خدمــت  در  نمایشــی  شــوی  یــک  بــه  مجلــس 
اهــداف رژیــم تبدیــل شــده اســت و مــردم هیــچ 
ندارنــد.  و  نداشــته  در حکومــت  ای  اراده  گونــه 
بــه مثابــه یــک دایــره  و تعــدادی از حکومتیــان 
قــدرت محــدود، کامــاً رژیــم را در احاطــه کامــل 
خــود اداره مــی کننــد. اصــاح طلبــان حکومتــی 
ــاح کــه  ــن جن طــرد شــدند و نماینــدگان واقعــی ای
خــود جــزء مرتجــع تریــن و ســرکوبگرترین عناصــر 
گذشــته بودنــد از حکومــت کنــار گذاشــته شــدند. 
ــا دانشــجویان و  ــم در رابطــه ب سیاســت هــای رژی
تحصیلکــردگان هماننــد بقیــه سیاســت هــا بــه 
فــرار و مهاجــرت گســترده بــه خــارج انجامیــده 
اســت و بســیاری از روشــنفکران و نویســندگان 
متعهــد در زنــدان و زیــر تیــغ سانســور هســتند و 

ــد.  ــه خــارج مهاجــرت کــرده ان ــا ب ی
در طــی ۴۳ ســال گذشــته کاری کــه رژیــم اســامی 
در ایــران بــا محیــط زیســت و منابــع انســانی و 
طبیعــی در ایــران انجــام داده اســت، فقــط مــی 
مــردم  خــورده  قســم  دشــمنان  توســط  توانــد 
صــورت بگیــرد. آلودگــی محیــط زیســت از آبهــا و 
هــوای طبیعــی تــا احــداث ســدهای ویــران کننــده 
طبیعــت و عــدم مدیریــت علمــی و تنهــا بــه دنبــال 
ــازاده هــا صــورت گرفتــه  ســود و کســب درآمــد آق
اســت. از بیــن رفتــن هــزاران هکتــار از دشــت هــای 
ــه و دریاچــه هــای  ــر حاصــل و سرســبز، رودخان پ
را  و غیــره   زیــر زمینــی  منطقــه ای و آب هــای 

منجرشــده اســت. 

ســال   ۴۳ عــرض  در  اســامی  جمهــوری  رژیــم 
و  زنــان  دمکراتیــک  حقــوق  کــردن  پایمــال  بــا 
اســامی،  زن  ضــد  قوانیــن  بــا  آن  جایگزینــی 
تــاش کــرد کــه زنــان را بــه خانــه هــا برگردانــد. 
امــا جنبــش زنــان بــه مبــارزه علیــه رژیــم تــازه بــه 
قــدرت رســیده از همــان روزهــای اول برخاســت و 
تــا امــروز جنبــش زنــان بــه یکــی از پرقــدرت تریــن 
اســت.  شــده  تبدیــل  اجتماعــی  هــای  جنبــش 
شــعار زن زندگــی آزادی نتیجــه همیــن مبــارزات 

اســت
تحصــن،  اعتصابــات،  از  اجتماعــی  اعتراضــات 
و  راهپیمایــی  کار،  محیــط  و  کارخانــه  اشــغال 
وجــود  همیشــه  خیابانــی  رویــی  رودر  باالخــره 
و  شــدگان  اســتثمار  هیچوقــت  و  داشــته 
هــای  خواســته  برابــر  در  جامعــه  ســتمدیدگان 
خــود کوتــاه نیامــد و بــه نســبت تــوان مبارزاتــی 
خــود مبــارزه علیــه رژیــم را بــه پیــش بــرده انــد. 
پرســتاران،  مالباختــگان،  ماننــد  هایــی  جنبــش 

و.....  جوانــان  معلمــان، 
خاصــه کنیــم رژیمــی کــه در ۲۲ بهمــن ۱۳۵۷ 
بــه قــدرت رســید، رژیــم ســرمایه داری مذهبــی 
و یکــی از رژیــم هــای دیکتاتــوری ســرمایه داری 
زیــر ضربــات  بــه شــدت  کــه  اســت  فاشیســتی 
جنبــش هــای تــوده ای قــرار گرفتــه اســت. فاصلــه 
در  اســامی  جمهــوری  کــه  طبقاتــی  شــکاف  و 
آن  گســترش  و  بازســازی  داد،  افزایــش  جامعــه 
بعــد از رژیــم شاهنشــاهی بــود. تمامــی تضادهــای 
طبقاتــی و اجتماعــی بــاز تعریــف اســامی شــدند 
ادامــه  تــری  و عمیــق  مانــده  عقــب  ابعــاد  در  و 
یافتنــد. مــردم سالهاســت کــه دیگــر ایــن رژیــم را 
نمــی خواهنــد فقــط تیــغ ســرکوب و عــدم وجــود 
یــک آلترناتیــو طبقاتــی توانســته بــه بقــای ایــن 
رژیــم کمــک کنــد. تــوده هــای مــردم نشــان دادنــد 
بــا حضــور گســترده  کــه در کــف خیابــان هــا و 
مــی تواننــد تیــغ ســرکوب را کنــد کننــد، امــا عــدم 
ــوده ای آگاه و مترقــی، یــک  وجــود یــک رهبــری ت
از  و  فــداکاری  همــه  بــا  کارگــری  قــوی  آلترناتیــو 
خودگذشــتگی و جانبــازی مــردم در کــف خیابانهــا 
و علیــه رژیــم، هنــوز نتوانســته اســت کــه تعــادل 
قــوای طبقاتــی را بیــن کارگــران و دیکتاتــوری ســیاه 
رژیــم جمهــوری اســامی در ایــران و در جهــت 
ســرنگونی ایــن رژیــم برهــم بزنــد. ایــن کاری اســت 
کــه بعهــده تاریخــی جنبــش کارگــری و کمونیســت 
هــا و همــه نیروهــای انقابــی و دمکراتیــک جامعــه 

گذاشــته شــده اســت.
مــی گوینــد تاریــخ تکــرار مــی شــود یــک بــار بشــکل 
تراژدیــک و دومیــن بــار بــه شــکل کمیــک، جنبــش 
ــران در  ــر کــه بخشــی از انقــاب ای اعتراضــی اخی
راســتای ســرنگونی ایــن رژیــم اســت، در اشــکال 
مختلــف و مــوج وار ادامــه دارد. اگــر در شــکل 
کــه چــه  دانســتند  مــی  مــردم  و  انقابیــون  اول 
نمــی خواهنــد ولــی نمــی دانســتند کــه چــه چیــزی 
دوران  در  آن  تکــرار  کــرد،  آن  بایــد جایگزیــن  را 
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جدیــد بــه هیــچ وجــه جایــز نیســت. اگــر جنبــش 
کمونیســتی در پراکندگــی و ندانــم کاری بــه زیــر 
ســرکوب بــورژوازی کشــیده شــد. و رژیــم اســامی 
بــا اســتفاده از نقــاط ضعــف آن نــه تنهــا شــوراهای 
کارگــری را درهــم کوبیــد بلکــه دســت بــه قتــل عــام 
مخالفیــن خــود زد. ایــن بــار جنبــش کمونیســتی 
بــه مثابــه ســتون فقــرات انقــاب اجتماعــی ایــران 
نمــی بایســتی اشــتباهات گذشــته را تکــرار کنــد. 
کنونــی  اوضــاع  در  پراکندگــی  در  مانــدن  باقــی 
پاشــنه اشــیلی اســت کــه نیروهــای بــورژوازی قــادر 
خواهنــد بــود آلترناتیوهــای خــود را بــر این جنبش 
تحمیــل کننــد. ۲۲ بهمــن ثابــت کــرد کــه بــورژوازی 
ایــران یــک طبقــه ضــد کمونیســت مرتجــع، ضــد 
دمکراســی و ضــد عدالــت اجتماعــی اســت و فقط 
بــا ســرنگونی نــه تنهــا رژیــم جمهــوری اســامی 
بلکــه هــر رژیــم ســرمایه داری دیگــری جامعــه روی 
خوشــبختی و رفــاه و آزادی را بــه خــود خواهــد 
بــدون  و  سوسیالیســم  بــدون  امــر  ایــن  و  دیــد 
حضــور مســتمر کارگــران و زحمتکشــان  و تجلــی 
اراده اکثریــت از طریــق شــوراها، در رژیــم آینــده، 

امــکان پذیــر نیســت. 

مهران پیامی

بــه پیدایــش فاشیســم در ایتالیــا  نگاهــی گــذرا 
و  هــا  کمونیســت  مبــارزات  از  آمــوزی  درس  و 
پارتیــزان هــای ضــد فاشیســت آگاهــی از مبــارزات 
بــرای  تــوان  مــی  کــه  اســت  چراغــی  گذشــتگان 
مبــارزات کنونــی مــا بــر علیــه ســرمایه داری لجــام 
مســتبد  رژیــم  ویــژه  بــه  و  جهانــی  گســیخته 
ــران در دســت گرفــت، از اشــتباهات  ــر ای حاکــم ب
ــکات مثبــت و  ــز کــرد و ن و کاســتی هــای آن پرهی
اصولــی آن را آموخــت و بــا شــرایط ویــژه امــروز 

تلفیــق داد. میهــن 
آغــاز  جنــگ یکــم جهانــی در ۲۹ جــوالی ۱۹۱۴ 
 ۲۸  - جــوالی۱۸۸۳  موســولینی)۲۹  بِنیتــو  شــد، 
 ( روزنامــه  مدیــر  و  رهبــران  از   )۱۹۴۵ آپریــل 
آوانتــی Avanti =بــه پیــش( حــزب سوسیالیســت 
 ایتالیــا بــود، او کــه پیشــتر هــا مخالــف بــا جنــگ 
ــده  ــر عقی ــی تغیی ــا آغــاز جنــگ یکــم جهان ــود ب ب
داد و ســخت موافــق بــا شــرکت در جنــگ شــد 
و بــا ایــن موضــع در درون و بیــرون از حــزب بــه 
تبلیــغ، جُســتار و پیــکار پرداخــت، از ایــن روی 
کــه موضــع متفــق در  کمیتــه رهبــری، و حــزب 
بــی طرفــی در جنــگ داشــتند، بــرای رســیدگی بــه 
ایــن جَــَدل هــا، گفتگــو و قانــع کــردن موســولینی، 
شــهر  در   ۱۹۱۴ اکتبــر   ۲۱ تــا   ۱۸ از  را  نشســتی 
بولونیــا اعــام کــرد امــا موســولینی پیــش دســتی 
کــرده و مقالــه خــود را در تأییــد موضعــش مبنــی 
بــر شــرکت در جنــگ در بامــداد روز ۱۸ اکتبــر بــه 

چــاپ رســانده بــود. در نشســت، کوشــش کمیتــه 
رهبــری در قانــع کــردن او در بــی طرفــی بــه جایــی 
نرســید و بیهــوده مانــد و موســولینی در ۲۰ اکتبــر 
از مدیریــت روزنامــه اســتعفا داد و در ۱۵ نوامبــر 
 Popolo(»روزنامــه خــود ســاختهِ »مــردم ایتالیــا
ــر روزنامــه  di l'talia( را انتشــار داد. روز ۱۹ نوامب
سوسیالیســت،  حــزب  »آوانتــی,Avanti«،ارگان 
مقالــه ای در بــاره ناشایســتگیِ کــرداری و اخاقــی 
ــع  ــه اســتفاده از مناب موســولینی نوشــت و او را ب
مالــی حــزب بــرای تاســیس روزنامــه اش محکــوم 
کــرد. روز ۲۴ نوامبــر بخــش حــزب سوسیالیســت 
میــان بــا اکثریــت زیــاد رأی بــر اخــراج او داد و 
در روز ۲۹ نوامبــر کمیتــه رهبــری حــزب در میــان 
اخــراج  روز  پایــان  در  و  کــرد  برگــزار  نشســتی 

موســولینی را از حــزب اعــام کــرد. 
پیکــری  او  موســولینی:  خصوصیــات  از  برخــی 
تنومند داشــت و می توانســت بی وقفه کار کند، 
تــا نیمــروز مــی خوابیــد و ســپس پانــزده ســاعت)تا 
ســاعت ۳ بامــداد( بــه فعالیــت هــای سیاســی و 
روزنامــه نــگاری مــی پرداخــت، ســازمان دهنــده 
ُــر جــرأت، ُسســت در  بــود و زود تصمیــم گیــر، پ
اِقنــاع شــدن، ســخت در دشــمنی، تهییــج کننــده، 
دَمدمــی، خودشــیفته، بســیار جــاه طلــب و....، 
دوران کودکــی او همــراه بــا شــورش و خشــونت 
بــود، از جوانــی و در همــه ســالیان حکومتــش علناً 
بــه توانایــی جنســی خــود مــی بالیــد و در بازدیدهــا 
رابطــه  محلــی  زنــان  بــا  اش  پیاپــی  ســفرهایِ  و 
نزدیــک برقــرار مــی کــرد، او بــه بیمــاری ســفلیس 
پیــش  پرســش  ایــن  اینجــا  در  بــود.  مبتــا  نیــز 
مــی آیــد کــه: آیــا کســی بــا ایــن خــوی و سرشــت 
مــی توانــد یــک انقابــی مترقــی و سوسیالیســت 
باشــد و در راه حــق و دفــاع از حقــوق مــردم و بــه 
ویــژه کارگــران و رنجبــران و پیشــرفت کشــور خــود 
و جامعــه بشــری مبــارزه کنــد؟ یــا اینکــه هــر آنچــه 
مــی کنــد بــرای ارضــای خــود شــیفتگی و امیــال 
خویــش اســت؟! بــه هــر روی! موســولینی پــس 
از چنــد روز عمــاً بــا بنیــاد کــردن» فاشــوِ عمــل 
 )Fascio d'azione rivoluzionaria(»انقابــی
بــا برنامــه عملیــات و ورود بــه جنــگ، فاشیســم 
را پایــه گــذاری و ســپس در روز یکــم ژانویــه ۱۹۱۵ 
مانیفســت خــود را در روزنامــه اش منتشــر و پــس 
نــام نویســی  از چندیــن روز، ۹هــزار نفــر در آن 
کنگــره جنبــش  یکمیــن  مــاه  همــان  در  کردنــد. 
برگــزار  روزهــای ۲۵-۲۴  را در  نوپــای فاشیســتی 
کرد.شــوربختانه در مــاه مِــی ۱۹۱۵ بــا ورد ایتالیــا 
ــه موســولینی  در جنــگ، خواســت شــورش گرایان
ــاً  ــد. تقریب ــرآورده شــد و در جنــگ شــرکت کردن ب
همــه اینــان، پــس از جنــگ، در روز ۲۳ مــارس 
 Piazza(»ِســپولْکْرو ســن  »میــدان  در   ۱۹۱۹
بنیــاد  بــرای  میــان  شــهر  در   )San Sepolcro
 Fasci(» فدراســیون »فاشــی ایتالیایی هــای مبــارز
Italiani di combattimento( گــرد هــم آمدنــد 
و ایــن نیــز پیــش درآمــد تشــکیل »حــزب ملــی 
)Nazionale Fascista Partito  ( فاشیســت« 

در نهــم نوامبــر ســال ۱۹۲۱ شــد. پــس از جنــگ 
یکــم جهانــی و پیامــد هــای جانســوز آن در همــه 
اجتماعــی  سیاســی،  اقتصــادی،  هــای  زمینــه 
سیاســی  فعــال  و  نــگار  روزنامــه  آن،  فــردی  و 
بِنیتــو موســولینی کــه بــه دلیــل روحیــه خشــن 
سوسیالیســتی  جنبــش  از  اش  ماجراجویانــه  و 
هــای  نابســامانی  بــودن  بــا  بــود،  شــده  اخــراج 
از  پــس  گونــهِ  همــه  هــای  بحــران  و  اجتماعــی 
جنــگ، بــا بینــش و خــوی خودشــیفتهِ خشــونت 
بــار و مســتبد در قالــب شــعارهای »انقابــی« در 
پرداخــت . مــردم  تهییــج  بــه  اهدافــش  پیشــبرد 
در ایــن زمــان طبقــه خـُـرده ســرمایه دار و بــه ویــژه 
خُــرده مالــکان روســتایی کــه در دوران جنــگ بــا 
دادن درجــه داران تکمیلــی بــه ارتــش بــرای خــود 
جایگاهــی یافتــه بــود، بــه گونه ای از ســوی طبقات 
دیگــر، کــه برنامــه و تشــکیات و نماینــدگان خــود 
را داشــتند، بــی نقــش و پایــگاه و نمایندگــی مانــده 
بــود و از یــک ســو، از پاییــن، بــا تهییــج و مبــارزات 
کارگــران و سوسیالیســت هــا و از بــاال از ســوی 
ســرمایه داری بــزرگ، کــه وعــدٔه از آنِ خــود کــردن 
تولیــد و بــازار را مــی داد، در زیــر فشــار بــود؛ از 
ایــن روی تشــویش و ناامیــدی ایــن طبقــه زمینــه 
بــرای اهــداف موســولینی شــد کــه در  مناســبی 
روز ۲۳ مــارس ۱۹۱۹ در شــهر میــان نخســتین 
را   )Fascio combattenti(»مبــاز گــروه »فاشــوِ 
ایــن جنبــش گذشــته از »گــروه  بنیــاد کــرد. در 
 ،)Arditi(جنــگ در  ارتــش  ضربتــی  عملیــات 
هــا،  آنارشیســت   ،)Futuristi(پژوهــان آینــده 
و  انقابــی  ســندیکاهای  هــا،  ناسیونالیســت 
نیــز  ارتــش  گوناگــون  هــای  بخــش  جنگجویــان 
بــا سرشــت و  افــرادی  شــرکت کردنــد و ســپس 
خــوی مشــکوک و همچنیــن ماجراجویــان نیــز بــه 
آن پیوســتند و پــس از ۲۳ روز در ۱۵ آوریــل ۱۹۱۹ 
بــه  فاشیســت«  »جنبــش  عملیاتــی  هــای  تیــم 
 =Avanti( سوسیالیســت هــا و دفتــر روزنامه آنــان
بــه پیــش( یــورش بردنــد و خســارات زیــادی بــه جــا 
گذاشــتند.)در آینــده بــه آن خواهیــم پرداخــت(.
ســه مــاه پــس از بنیــاد »جنبــش فاشیســت«، 
در انتخابــات ۱۶ نوامبــر ۱۹۱۹، )بــرای نخســتین 
بــار بــا شــیوه »نســبی«( حــزب سوسیالیســت بــا 
۳۲٪ آرا و ۱۵۶ نماینــده پیــروز شــد و نوســاخته 
 Partito Popolare( ایتالیــا«  مردمــی  »حــزب 
از  گرفتــه  نشــأت  ایدیولــوژیِ  بــا   -  )Italiano
کلیســای کاتولیــک - بــا ۲۰٪ آرا و ۱۰۰ نماینــده، 
ــه در صــدر لیســت  ّــی ک امــا موســولینی و مارینِت
ــد، تنهــا در  انتخاباتــی "جنبــش فاشیســت" بودن
حــوزه شــهر میــان شــرکت کردنــد و کمتــر از ۵۰۰۰ 
رأی از ۳۷۰،۰۰۰ آرا حــوزه را بــه دســت آوردنــد. 
ّــی)F.S. Nitti(، اقتصــاد  فرانچِســکو ســاوِریو نیت
دان، سیاســتمدار، اندیشــمند و ضــد فاشیســت، 
کــه از حــزب رادیــکال بــود رییــس دولــت شــد. بــه 
ــات، اســتحکام و  ــروزی در انتخاب ــن پی هــر روی ای
آرامــش مــورد نیــاز در کشــور را بــه همــراه نیــاورد. 
حزب سوسیالیست که بیشترین وزنه را دارا بود 
همچنــان بــه خــط و سیاســت خــود مبنــی بــر عــدم 
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نه به دخالت خارجینه به دخالت خارجی

ایتالیــا(  مردمــی  »بوژوازی«)حــزب  بــا  همــکاری 
ادامــه داد و از آنســو نیــز برخــورد اینچنیــن بــود، 
ــن موضــع گیری هــا و عــدم همــکاری دو ســویه  ای
و رقابــت هــای ســندیکایی شــان در آن شــرایط 
ســخت، انگیــزهِ بــر ســر کار بــودن دولتــی ضعیــف، 
و زمینــه ســاز بحــران و رشــد و بــه قــدرت رســیدن 
موســولینی پــس از کمتــر از دو ســال شــد، بــه ویــژه 
ایــن کــه در آن زمــان در ادامــه اشــغال زمیــن هــای 
مالــکان بــزرگ کشــاورزی در اســتان هــای اِمیلیــا، 
مالــکان  ایتالیــا(،  لُمباردیــا)در شــمال  و  تُســکانا 
بــه  مقــرون  و  گشــته  مجبــور  و  ترســیده  بــزرگ 
صرفــه دیدنــد کــه زمیــن هــا و تأسیســات مربــوط 
و  نــازل  هــای  قیمــت  بــا  را  خــود  کشــاورزی  بــه 
حراجــی بــه خـُـرده مالــکان و کشــتکاران مســتقیم، 
بفروشــند، در نتیجــه ایــن خُــرده مالــکان قشــر 
نوینــی از مالــکان شــدند و ســخت تــر و مصمّم تــر 
از مالــکان پیشــین بــه دفــاع از اشــغال زمیــن هــا، 

ــد. ــزار و تأسیســات خــود پرداختن اب
موســولینی بــرای گســترش و اســتحکامِ »جنبــش 
فاشیســت« و از ســر نیــاز در رســیدن بــه اهــداف 
خــود بــه اینــان روی آورد و ایــن قشــر را کامــاً بــه 
خــود پیوســته کــرد. از آن روی کــه ایــن دوران بــا 
بحــران شــدید اقتصــادی در غــرب، بــه ویــژه در 
ایتالیــا همــراه بــود، در ســال هــای ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ 
صنعتــی  کارگــران  گســترده  اعتصابــات  انگیــزه 
شــمال ایتالیــا و همــراه بــا اشــغال کارخانجــات، و 
در برخــی مــوارد خودگردانــی آن هــا شــد و ســپس 
بــه گونــه اعتصابــات عمومــی بــه دیگــر مناطــق 
کشــاورزی، شــهرها و کارکنــان اداری نیــز ســرایت 
زَد و خوردهــای طبقاتــی، کشــته و  بــا  کــه  کــرد 
زخمــی و دســتگیری شــدن همــراه بــود و توجیهــی 
بــرای واکنــش فاشیســت هــا و ادامــه راهشــان. 
مبلغیــن بــورژوازی، بــا ویژگــی طبقاتــی شــان و بــه 
ایــن دوره را »دوســاله ســرخ«  گونــه ای منفــی، 
نامیدنــد. تنهــا در ســال۱۹۱۹ شــمار اعتصابــات 
اقشــار گوناگــون، ۱۸۰۰ بــود و یــک میلیــون و نیــم 
نفــر در آن هــا شــرکت کــرده بودنــد، از میــان آن 
هــا ۵۰۰،۰۰۰ کارگــر بــا درخواســت هــای افزایــش 
دســتمزد، بهبــود شــرایط کار و کاهــش کار روزانــه 
بــزرگ  کارخانجــات  در  کــه  بــود  ســاعت   ۸ بــه 
صنعتــی خواســت هایشــان را بــه دســت آوردنــد؛ 
امــا بخــش هــای دیگــر اعتصــاب کننــدگان هــر 
یــک خواســت هــای متفــاوت دیگــری داشــتند. 
ســندیکای کارمــزدان کشــاورزی، در دســت گرفتــن 
را  کارگــزاری  و  اســتخدام  کاریابــی،  انحصــاریِ 
خواســتار بــود؛ در حالیکــه بخــش مــزد بگیــران 
ثابــت و مشــترکان محصولی)کشــتکاران مشــترک 
در محصــول بــا مالــکانِ زمینــدار( خواهــان قــرارداد 
هایــی نــو، بــه ســود خویــش بودنــد. همزمــان، بــه 
ــارزات مهمــی  ــا، مب ــژه در مرکــز و جنــوب ایتالی وی
در اشــغال زمیــن هــای بایــر مالــکان از ســوی مــزد 
بگیــران کشــاورزی، ســاکنان مهاجــر از دیگــر نقــاط 

ــود. ــان ب ــکان در جری ــرده مال کشــور و خُ

عباس دهقان

پشتیبانی از منشورحداقلی

اطالعیه حزب رنجبران ایران 
در پشــتیبانی از منشــور حداقلی بیســت تشــکل 

صنفــی و مدنــی در ایــران

بیــش از صــد ســال اســت طبقــه کارگــر ایــران و 
اســتثمار  و  ســتمکش  مــردم  وســیع  توده هــای 
شــونده ایــران بــرای ایجــاد جامعــه ای پیشــرفته 
و مترقــی، عــاری از ســتم و اســتثمار مبــارزه مــی 
کننــد. هــر بــار کــه در برابــر حاکمــان ســتمگر چــه 
شــاه چــه رهبــر قیــام کرده انــد ســلطنت دســت 
در دســت روحانیــت بــه فجیع تریــن وجهــی بــزور 
ــر  ــرده؛ پیشــتازان را زی اســلحه آنهــا را ســرکوب ک
شــکنجه به قتل رســانده و در بند کشــیده اســت. 
مــا در ایــن پنــج ســال گذشــته در جنبش هــای 
نــود و شــش، نــود و هشــت و چهارصــد و یــک 
شــاهد چنیــن ســناریوی تکراریــی بوده ایــم. امــا 
ــرو هســتیم:  ــه روب ــر یافت ــا اوضاعــی تغیی ــار ب اینب
ــا بحــران  نظــام ســرمایه داری انحصــاری جهانــی ب
ســاختاری عــاج ناپذیــری روبروســت، در جنگــی 
فرسایشــی در اوکرائیــن درگیــر اســت و گرایــش 
بحــران  جوامــع  کلیــه  در  فاشیســتی  راســت 
رژیــم  اســت.  خیــزش  حــال  در  متروپــل  زده 
ســرمایه داری جمهــوری اســامی ایــران پیوســته به 
همیــن اقتصــاد جهانــی وبــا وجــود فســاد و چپــاول 
در حاکمیــت کــه از ویژگــی آنســت اکثریــت مــردم 

ایــران را علیــه خــود شــورانده اســت.
منشــور حداقلــی بیســت تشــکل صنفــی و مدنــی 
میلیونــی  توده هــای  از خواســت های  بــا حرکــت 
تعییــن  نیــروی  ایــن  ســازماندهی  بــرای  و  ایــران 
ــی زن زندگــی  ــده در سرنوشــت جنبــش کنون کنن
مرزبنــدی  در  اساســی  گامــی  بعنــوان  آزادی، 
بــورژوازی  خــرده  و  بــورژوازی  گرایش هــای  بــا 
بــا همراهــی قدرت هــای  پیــروزی ســریع  کســب 
مــی  محســوب  طلــب  ســرنگون  امپریالیســتی 
بــا پیوســتن دیگــر تشــکل ها،  بــی شــک  شــود. 

نه به دخالت خارجی، نه به جنگ
جنــگ بــه انتخــاب اصلــی دارودســته ی حاکمیــت 
بحــران  از  عبــور  بــرای  آمریــکا  امپریالیســم 
تبدیــل  ســرمایه داری  جهــان  کنونــی  ســاختاری 
اســتراتژی  ایــن  بــه  خدمــت  در  اســت.  شــده 
کانــون  ســه  ســرکردگی،  ادامــه  بــرای  جهانــی 
جنگــی بــه ســرعت در حــال تقویــت اســت. در 
اروپــا کانــون جنگــی اوکرائیــن و روســیه، در جنــوب 
و  ایــران  خاورمیانــه  در  و  تایــوان  آســیا  شــرقی 
قــدرت  بــر  حاکــم  صهیونیســت های  اســرائیل. 
سیاســی اســرائیل – حاکمیت فاشیســتی راســت 
بــه نمایندگــی از گرایــش  نــژاد پرســت  مذهبــی 
جنــگ طلبانــه جهــان ســرمایه کــه چــون ســرطان 
در کلیــه کشــور هــای منطقــه ریشــه دوانــده دامنــه 
تحریــکات ماجراجویانــه خــود را هــر روز بیشــتر 

در خاورمیانــه گســترش مــی دهــد.
بــه  حملــه  آمریکایــی،  خبــری  منابــع  طبــق 
اســرائیل  طــرف  اصفهــان از  نظامــی  موسســات 
شــک چنیــن  بــدون  اســت.  شــده  ســازماندهی 
تحریــک  و  ماجراجویانــه  اقــدام  یــک  عملیاتــی 
آمیــز اســت کــه مــی توانــد کل منطقــه را بــه خــاک 
و خــون کشــاند. رئیــس جمهــور اســرائیل در ســفر 
خــود بــه اروپــا در دیــدار بــا ســران ناتــو تاکیــد کــرد 
جنــگ اوکرائیــن تــا دروازه هــای تهــران گســترش 
یافتــه اســت و از آنهــا خواســت کــه بــه جنــگ 
اســرائیل بــا ایــران بپیوندنــد. در همــان روز یکــی از 
افســران عالــی رتبــه ناتــو بنــام بــاور در ســخنرانی 
خــود ضمــن اشــاره بــه جنــگ اوکرائیــن تاکیــد کــرد 
کــه ایــن دیگــر جنــگ دو کشــور روســیه و اوکرائیــن 
روســیه  و  ناتــو  بیــن  یــک جنــگ  بلکــه  نیســت 
فــدرال اســت، جنگــی اســت کــه احتیــاج بــه یــک 
اقتصــاد جنگــی دارد، یعنــی کارخانه هــای تولیــدی 

بایــد در خدمــت تولیــدات جنگــی در آینــد.
حــزب رنجبــران ایــران ایــن عملیــات ماجراجویانــه 
اســرائیل را محکــوم مــی کنــد و بــر آنســت که کلیه 
ایــن حــرکات نــه بــرای جلوگیــری از ســاختن بمــب 
اتــم ایــران اســت کــه خــود اســرائیل صدهــای آنــرا 
صاحــب اســت بلکــه درســت خدمــت بــه طــرح 
رژیــم چنــج امپریالیســم آمریــکا و روی کار آوردن 
دارودســته دیگــری اســت کــه سرســپردگی خــود را 
ــرده اســت.  ــا کاخ ســفید امضــا ک ــون ب از هــم اکن
امــا بزرگتریــن دســتاورد جنبــش زن زندگــی آزادی 
در ایــن پنــج مــاه، ایــن اســت کــه بــار دیگــر در کــف 
ــان رســید " مــرگ  ــه جهانی خیابان هــا صدایــش ب

بــر ســتمگر نــه شــاه میخوایــم نــه رهبــر" 
سرنوشــت ایــران را مــردم ایــران بــا اتــکا بــه نیــروی 
زن  عظیــم  جنبــش  کــرد.  خواهنــد  حــل  خــود 
قدرتــش؛  ماهــه  پنــج  همیــن  در  آزادی  زندگــی 
و  کارگــران  اســت.  آورده  در  لــرزه  بــه  را  جهانــی 
ــران امــروز در پیشــاپیش صفــوف  زحمتکشــان ای

اعتــراض و اعتصــاب قــرار دارنــد و میرونــد کــه 
بــه نیــروی فعــال تغییــر انقابــی در برانــدازی کل 
نظــام ســرمایه داری حاکــم تبدیــل شــوند. احــزاب 
و  همــراه  کمونیســتی  و  چــپ  هــای  ســازمان  و 
ــا جنبش هــای کارگــری، زنــان، معلمــان،  همســو ب
ــارزه مــرگ  ــد. مب ــه پیــش مــی رون بازنشســتگان ب
و زندگــی جــاری ایــران بیــن دو طبقــه، دو نظــام 
و دو سرنوشــت کامــا متفــاوت تاریخــی قــراردارد 
و هرگونــه تحریــکات خارجــی تنهــا در خدمــت 

ادامــه حاکمیــت ســرمایه مــی باشــد.

حزب رنجبران ایران
دهم بهمن ۱۴۰۱
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سرنگونی نظام سرمایه داری مجهوری اسالمی در گرو رشد جنبش های توده ای است

و  چــپ  ســازمان های  و  احــزاب  پشــتیبانی  بــا 
کمونیستی و سوسیالیست و نیروهای آزادیخواه 
ــی  ــد درســت انقاب ــن رون و ضــد امپریالیســتی ای
برنامه هــای  تنهــا  نــه  و  یافــت  خواهــد  تکامــل 
بــرای  شــرایط  بلکــه  یابــد  مــی  تحقــق  حداقلــی 
جایگزینــی اش  و  ســرمایه داری  نظــام  برانــدازی 
بــا نظامــی سوسیالیســتی کــه وظیفــه تاریخــی، 
انقابــی بــه رهبــری طبقــه کارگــر اســت فراهــم 

خواهــد شــد.

جمهــوری  ســرمایه داری  رژیــم  بــاد  ســرنگون 
می  ســا ا

زنده باد سوسیالیسم
حداقلــی  منشــور  از  پشــتیبانی  در  پیــش  بــه 

کشــور داخــل  تشــکل  بیســت 

حزب رنجبران ایران پنجشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۱

کنفرانس جورج تاونکنفرانس جورج تاون

بی خردی راست های 
آمریکایی ما

بی شعوری و بی خردی رهبری اپوزیسیون راست 
زندگی  از  طبقاتی،  منشاء  از  اسامی  جمهوری 
در جوامع بحران زده سرمایه داری و هرج ومرج 
بحران ساختاری کل نظام سرمایه داری جهانی 
اخیر هر چقدر  ماهه  دراین چند  بر می خیزد. 
بیشتر جلو دوربین ها ظاهر شدند ودر نشست 
آنها  بی خردی  کردند  ها شرکت  وکنفرانس  ها 
زبان زد عموم شد. منظور از بی خردی در اینجا 
نمی  حرکت  واقعیات  از  که  تفکریست  شیوه 
از ماموران امنیتی  کند، مشاوران اصلی خود را 
و  کرده اند  انتخاب  امپریالیستی  کشورهای 
هیچگونه پیوندی با خواست های اکثریت عظیم 

مردم ستمکش و استثمار شده ایران ندارند.
آنها  شده  ارائه  منشور های  خصوصیات  اولین 
اینست که نظام سرمایه داری که چرک و خون 
از پنج هایش می چکد و جامعه ایران را به لبه 
وضع  مسبب  است  کشانده  نابودی  و  پرتگاه 
رضا  تا  گرفته  مجاهدین  از  باشد.  نمی  موجود 
و  تولید  ابزار  بر  را  خصوصی  مالکیت  پهلوی، 
توزیع مقدس می شمارند و هدف آنها از تغییر، 
براندازی دارودسته خامنه ای و ادامه همان نظام 
همان  مسیر  در  فعال  شرکت  و  داری  سرمایه 

راهبردی های حلقه شیکاگوست.
شرط  تمام  اینست  آنها  خصوصیات  دومین 
بندی های خود را روی سیاست خارجی آمریکا 
گذاشته اند. در حالی که هیأت حاکمه آمریکا و 
به اصطاح آن دولت پنهانی که قدرت سیاسی 
رئیس  قول  به  هاست  مدت  دارد  دست  در  را 
جمهور فرانسه در کنفرانس مونیخ رو به ایرانیان 
ورشکسته  کاملن  سیاستی  چنج  رژیم  گفت 

میانه  خاور  در  اقل  حد  که  سیاستی  است. 
با شکست  افغانستان  تا  گرفته  لیبی  از  کاملن 
و  گرایی  واقع  اندکی  با  است.  روبرو شده  کامل 
این حقیقت پی  به  توان  از ذهنیگری می  بدور 
برد اما رهبران گرایش راست هنوز در پی انقاب 
مخملی با کمک آمریکا در ایران هستند. کافی 
است از کودتای ۲۸ مرداد و سرنگونی حکومت 
دکتر مصدق و روی کار آوردن شاه فراری تا بحال 
بیندازیم  نگاهی  میانه  خاور  سیاسی  سپهر  به 
تا افول کامل این سیاست زور و سرکوب و رژیم 
راست  جماعت  این  بدهیم.  تشخیص  را  چنج 
آمریکا  کمک  به  را  نشان  ارا  د  طرف  همچنان 

دلخوش نگه میدارند.
رهبری  در  گرایی  فرد  خصوصیات  سومین 
باال و در خارج کشور و کپی برداری  از  ساختن 
پنجاه  انقاب  در  خمینی  رسیدن  قدرت  به  از 
در  را  واقعیات  هم  اینجا  در  تازه  است.  وهفت 
نظر نمی گیرند. یعنی کتمان می کنند که محمد 
به  کمونیسم  ترس  از  بود؛  مذهبی  شاه  رضا 
ودر دوره سلطنت خود  بود  برده  پناه  روحانیت 
هزاران مسجد و محل اجتماع طرفداران خمینی 
آستانه  در  و  شود  ساخته  بود  کرده  کمک  را 
در  دینی  حوزه  هزار  هشتادوپنج  صدو  انقاب، 
پیوند فشرد  این خصوصیت  بود.  موجود  ایران 
ه ای با دو خصوصیات باال دارد. در کشوری که 
اکثریت عظیم مردمش را کارگران و زحمتکشان 
تشکیل می دهند و یکی از پر هزینه ترین مبارزه 
بیست  و  صد  این  در  خود  تشکل یابی  برای  را 
سال گذشته داده، در کشوری که هزارها تشکل 
های صنفی و مدنی موجود است و همه آنها در 
میزانی وسیع برای حفظ و گسترش آنها جمعی 
و افقی تاش می کنند آنوقت طرح رهبری فردی 
بی  و  جامعه  واقعیات  از  بدور  کردن  مطرح  را 

خردی کامل است.
در برابر این گرایش راست طرفداران سرمایه داری 
و امپریالیسم گرایش کارگری و چپ و کمونیست 
قرار دارد که با حرکت از واقعیات ایران و جهان 
سبک  جمعی،  خرد  خصوصیات  دارای  امروز 
و سازماندهی است. شعار اساسی  کار شورایی 
آنها در این سالهای پر رنج و درد " چاره رنجبران 
وحدت و تشکیات است " می باشد. توده ها را 
سازندگان تاریخ می دانند و پراتیک اجتماعی را 
است  درست  میدهند.  قرار  دانش خود  اساس 
دوران جنگ  بلوک سوسیالیستی  باصطاح  که 
ولی  شد  منحل  برلین  دیوار  پاشی  فرو  با  سرد 
رویزیونیسم  نقد  با  کمونیستها  و  کارگر  طبقه 
تجربه  نام  به  آنچه  از  گیری  درس  و  مدرن 
از  بندی  جمع  با  بود،  شوروی  در  سوسیالیسم 
شکست ها با درایت تر از گذشته همچنان به 
اکنون  اند.  ادامه داده  مبارزه برای سوسیالیسم 
را  از کمونیسم  سراسر جهان  بار دیگر شبحی 
فرا گرفته است. در ایران ما که مردمانش بیش 
از صد سال تسلط دیکتاتوری سرمایه را تحت 

نام سلطنت و والیت فقیه تجربه کرده اند برای 
میدان  در  و ستمگر  استثمارگر  نظام  کل  تغییر 
هستند. شعار زن زندگی آزادی نمونه ای از این 
توفان عظیم اجتماعی ضد سرمایه داری و ضد 
ستم و استثمار است که سراسر دنیای مترقی را 

در نور دیده است.

وفا جاسمی

یــا  تبلیغاتــی  تاکتیــک  تــاون،  جــورج  کنفرانــس 
ائتــالف  یــک  پیــش درآمــد 

باالخــره آنچــه کــه در پیــام مشــترک رضــا پهلــوی 
مســیح  اســماعیلیون،  حامــد  ماننــد  کســانی  و 
علینــژاد، علــی کریمــی، شــیرین عبــادی و چنــد 
چهــره دیگــر، در ســال جدیــد میــادی رونمایــی 
شــده بــود، بــه منصــه ظهــور رســید و افــراد فــوق در 
یــک نشســت مشــترک اتوبــوس مجانــی خــود را 
ســوار شــدند. قــرار گذاشــتند کــه مشــترکات طبقه 
اعــام کننــد.  بــزودی  را  و سیاســت هــای خــود 
اعــام حمایــت از اتحــاد و وحــدت فــوق از طــرف 
تمامــی آنهــا باالخــره از کــوه مــوش زائیــده شــده و 

محوریــت رضــا پهلــوی عمــاً تائیــد شــد. 
مــا بارهــا گفته ایــم کــه بــا بحــران اجتماعــی کــه 
ســرتاپای جامعــه را فــرا گرفتــه، دو طبقــه اصلی در 
ایــران و دیگــر اقشــار میانــی را وادار مــی کنــد کــه 
بــرای رفــع ایــن بحــران راه حــل هــای طبقاتــی خــود 
را بــه میــان بکشــند و آنــرا بــه عنــوان آلترناتیــو 
بــه میــان توده هــا ببرنــد.  اجتماعــی در جامعــه 
تاریخــی  تجربــه  و  اثباتــی  بطــور  میــان  ایــن  در 
سوسیالیســتی  نظــام  ایــران  کارگــران  آلترناتیــو 
رژیــم  ســرنگونی  خواهــان  تنهــا  نــه  کــه  اســت 
ــم ســرمایه داری  جمهــوری اســامی بلکــه هــر رژی
دیگــری اســت کــه مــی خواهــد جــای آنــرا بگیــرد. 
خواهــان ایجــاد جامعــه ای قانونمنــد بــر اســاس 
دفــاع از اکثریــت مــردم کــه اســتثمار شــوندگان و 

ســتمدیدگان جامعــه هســتند، باشــد.
نظــام ســرمایه داری ایــران نظامــی ضــد دمکراتیــک 
ضــد کمونیســتی و بشــدت وحشــی و ســرکوبگر 
هــای  خواســت  بــه  وجــه  هیــچ  بــه  کــه  اســت 
دمکراتیــک کارگــران و زحمتکشــان کــه اکثریــت 
جامعــه هســتند، گــردن نمــی گــذارد. کارگــران و 
زحمتکشــان ایــران خواهــان از بیــن بــردن نظــام 
اســتثماری و ســتمگرانه کنونــی کــه بــر مالکیــت 
خواهــان  کارگــران  کنــد.  مــی  تاکیــد  خصوصــی 
اعمــال اراده مســتقیم بــر قــدرت دولتــی هســتند 
بــر  مبتنــی  پرولتاریــا  دیکتاتــوری  دولــت  بــه  و 
شــوراهای کارگــران و زحمتکشــان متکــی هســتند، 
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ســرمایه داری ایــران نــه تنهــا دمکراســی شــورایی و 
انتخابــات واقعــی را بــر نمــی تابــد بلکــه بــا انتخــاب 
نخبــه گرایــی از بیــن طبقــات حاکــم، دایــره قــدرت 
مافیایــی را ســازمان داده اســت کــه هیــچ مجلــس 
چــه  و  ملــی  شــورای  مجلــس  چــه  انتخاباتــی 
مجلــس شــورای اســامی نماینــده ای از کارگــران 
و زحمتکشــان جامعــه در آن حضــور نداشــتند. 
و  رژیــم شاهنشــاهی  ســالها حکومــت  طــی  در 
جمهــوری اســامی هــر دو مجلــس شــورای ملــی و 
اســامی بــه هیــچ وجــه از انتخابــات آزاد برخــوردار 
نبودنــد و شــاه و والیــت فقیــه بــا دســتکاری در 
انتخاباتــی و کنتــرل آن نماینــدگان مــردم  امــور 
بــه  مــردم  نماینــدگان  و  کردنــد  مــی  تعییــن  را 
جــای نمایندگــی از مــردم، دســتبوس حاکمــان و 
فرمانبــردار عوامــل آنهــا بودنــد ایــن شــرایط فشــار 
و خفقــان اجتماعــی را بــه وجــود آورده بــود کــه 
هیــچ گونــه آزادی سیاســی، رســانه ای، عقیدتــی 
در جامعــه موجــود نبــود و نهادهــای اطاعاتــی 
و امنیتــی بــا دســت بــاز بــه هــر جنایتــی علیــه 
اداره  نحــوه  ایــن  زدنــد  مــی  دســت  معترضــان 
جامعــه باعــث رشــد فســاد و دامنگیــر شــدن آن 
ســطوح  و  اجتماعــی  مختلــف  هــای  عرصــه  در 
وســیعی شــده بــود. تــا جایــی کــه شــاه خــود از 
از طریــق تیمســار طوفانیــان  اســلحه  معامــات 
رشــوه دریافــت مــی کــرد و در بانــک هــای خــارج 
غیــره  و  امــاک  خریــد  و  انــداز  پــس  بصــورت 

مشــغول بــود.
شــاه آنچنــان فضــای سیاســی را بســته بــود کــه 
ــان  ــن و پ ــران نوی حتــی احــزاب دســت نشــانده ای
حــزب  یــک  تنهــا  و  منحــل  نیــز  را  ایرانیســت 
نمــود.  آن  جایگزیــن  را  رســتاخیز  فرمایشــی 
انقــاب ســال هــای ۵۷ – ۵۶ در حقیقــت جــواب 
کــه  بــود  داری  ســرمایه  اجتماعــی  بحــران  بــه 
تمامــی عرصــه هــای جامعــه را درهــم پیچیــده 
امــا  کــرد.  مــی  طلــب  را  دیگــری  جــواب  و  بــود 
ســرمایه داری مرتجــع ایــران بــا همــکاری و تائیــد 
امپریالیســت هــای کنفرانــس گوادالــپ آلترناتیــو 
آنهــا  کردنــد.  بــود عرضــه  کــه خمینــی  را  خــود 
آنــرا  تــا بتواننــد  پاریــس آوردنــد  بــه  را  خمینــی 
بــه یــک آلترناتیــو قدرتمنــدی تبدیــل کننــد کــه 
بــا دســت  بــود  از بحــران اجتماعــی را کــه قــرار 
بــه دســت شــدن قــدرت توســط جنــاح دیگــری 
از ســرمایه داری صــورت گیــرد بــدون هیچگونــه 

خــاء سیاســی انجــام دهنــد. 
آیــا شــرایط کنونــی مــا در خــارج و داخــل از کشــور 
هماننــد ســال هــای ۵۷ - ۵۶ اســت؟ رژیــم ایــران 
بــرای جانشــینی خامنــه ای و  تــدارک  در حــال 
آلترناتیــو خــودی و بهــره گیــری از اصــاح طلبــان 
در داخــل و در خــارج از کشــور امپریالیســت هــا 
و ســلطنت طلبــان بــه همراهــی عــده ای روشــنفکر 
مشــغول  فروختــه  خــود  کــرده  تحصیــل  و 
آلترناتیــو ســازی علیــه رژیــم جمهــوری اســامی 
ــی  ــان و نیروهای ــو ســلطنت طلب هســتند. آلترناتی

کــه  کشــور  از  خــارج  روشــنفکری  خودفروختــه 
بــدون درس گیــری از تاریــخ بــه مشــاطه گــری و یــا 
وکالــت دهــی بــه ایــن آلترناتیــو و کرنــش در مقابــل 
آن روی آورده انــد. سرنوشــتی بیشــتر از یــزدی 
هــا و رفســنجانی و بــازرگان هــا نخواهنــد داشــت. 
هیــچ انســان آگاه و شــرافتمندی کــه بخواهــد بــه 
آزادی و عدالــت اجتماعــی خدمــت کنــد نــه تنهــا 
نمــی توانــد بــه ایــن آلترناتیــو هــا نزدیــک باشــد 
بلکــه بایســتی علیــه ایــن نــوع رهبــر و آلترناتیــو 
ســازی بایســتد، ماهیــت ضــد مردمــی آنــرا افشــا 
اکثریــت  وحــدت  و  اتحــاد  بــه  بتــوان  تــا  کــرد 
ســازی  آلترناتیــو  دو  هــر  کــرد.  خدمــت  مــردم 
ارتجاعــی در خدمــت ســرمایه داری و سیاســت 
بــه  ربطــی  و هیــچ  امپریالیســتی هســتند  هــای 
منافــع کارگــران و زحمتکشــان جامعــه نداشــته و 
ــری  ــه دســت گی ــرای ب ــت ب ــرا در رقاب ــوان آن مــی ت
سرنوشــت جامعــه و بــاز ســازی اســتثمار و ســتم 

بیشــتر توضیــح داد.
شکســت هــر دو ایــن آلترناتیــو هــا هــم ســابقه 
طلبــان  اصــاح  داخــل  در  دارد.  گذشــته  در 
ــرو شــدند و  ــا شکســت ســنگینی روب حکومتــی ب
از قــدرت تــا حــد زیــادی کنــار گذاشــته شــده انــد 
و بــه ابــزار سیاســی حاکمیــن تقلیــل یافتــه انــد 
و در تصمیــم گیریهــای حاکمیــن نقــش درجــه 
چنــدم را بــازی مــی کننــد. در خــارج هــم ســلطنت 
طلبــان و نیروهــای اصــاح طلبــی کــه بــه خــارج 
آمــده انــد توســط رضــا پهلــوی چندیــن بــار جمــع 
شــدند و هــر بــار بــا شکســتی بــه شکســت دیگــری 
روی آوردنــد. رضــا پهلــوی بــا تشــکیل ققنــوس، 
فرشــگرد و وکالــت گیــری هــم نتوانســت ایرانیــان 
خــارج از کشــور و روشــنفکران مترقــی را بــه دور 
بیشــتر  بــرای  کنــد.  جمــع  ســلطنت  آلترناتیــو 
ایرانیــان خــارج از کشــور نفــرت و ســرکوب باعــث 
عقبگــرای  آلترناتیــو  بــه  آنهــا  کــه  اســت  نشــده 
دیگــری متوســل شــوند. بــر عکــس آنچــه رضــا 
پهلــوی و آلترناتیــو گــذارش ادعــا دارنــد، شــفافیت 
در کار آنهــا نبــوده و فریــب و عــام گویــی، از آنهــا 
چهره واقعی شــان را افشــاء کرده اســت. بســیاری 
از متوهمیــن بــه برخــی چهــره هــا، از اینکــه آنهــا 
بــه آلترناتیــو ســلطنت تحــت عنــوان اتحــاد گــردن 
گذاشــته انــد، احســاس خشــم و ســرخوردگی مــی 
کننــد. بــه ایــن دســته بایــد گفــت بجــای احســاس 
خشــم و ســرخوردگی بایســتی در برابــر الت هــا و 
چاقوکــش هــای ســلطنت طلــب ایســتاد و اجــازه 
نــداد بــار دیگــر پرویــز ثابتــی هــا جــای الجــوردی و 

ــد.  ــران بگیرن ــی هــا را در ای گیان
تشــکات  اعامیــه  و  اطاعیــه  امــروز  بــه  تــا 
و  سوسیالیســتی  احــزاب  و  ســازمان  کارگــری، 
کمونیســتی، روشــنفکران مترقــی و دانشــجویان و 
زنــان بــه ایــن نــوع آلترناتیــو ســازی دســت رد زده 
انــد. ایــن موضــع گیــری هــا خــط روشــنی را ترســیم 
مــی کننــد کــه مــا خواهــان آینــده ای بــدون ســتم 
و اســتثمار، بــدون رهبــری فــردی و دائمــی، بــدون 

شــکنجه و اعــدام، بــدون ســرکوبگری هســتیم. 
وقتــی مبــارزه طبقاتــی شــدت مــی گیــرد، نیروهــا 
کــه  هســتند  مجبــور  سیاســی  ســیال  افــراد  و 
تعییــن  را  خــود  و سیاســی  فکــری  جایگاههــای 
کننــد. ایــن جایــگاه هــا ماننــد ســنگرهایی هســتند 
کــه در آنجــا ســازمان هــا و افــراد سیاســی بــه لحاظ 
منافــع طبقاتــی، خــود را در امنیــت مــی بیننــد. 
ــه اســت. رشــد  ــه همیــن گون شــرایط امــروز هــم ب
مقاومــت سرســختانه علیــه رژیــم در خیابــان هــا 
بــدون خشــونت  مدنــی"  "دفــاع  از  ای  دوره  بــه 
اینکــه هنــوز هســتند  پایــان داده اســت.  عمــاً 
برخــی از افــراد متزلــزل کــه ظاهــراً بــه هیــچ گــروه یــا 
جناح سیاســی وابســته نیســتند و اتفاق این نوع 
ــه آنهــا قشــر خاکســتری مــی  نیروهــا کــه امــروز ب
گوینــد. معترضینــی هســتند کــه هنــوز آلترناتیــو 
خــود را ندیــده انــد تــا صحنــه هایــی سرنوشــت 
علیــه  گذشــتگی  خــود  از  و  فــداکاری  از  ســاز 

حاکمیــن نشــان دهنــد. 
رضــا پهلــوی خــود چهــره ای فریبــکار اســت کــه 
عام گویی عدم شــفافیت و فراموشــی را به ســنت 
سیاســی خــود تبدیــل کــرده اســت. در واقــع او 
همــان حرفــی را مــی زنــد کــه جمهوری اســامی در 
ــان  ــه جمهــوری اســامی بی ــه و آری ب ــات ن انتخاب
ــو هــا و  ــن اســت کــه آلترناتی کــرد. کنــه مطلــب ای
احــزاب سیاســی بغیــر از خــود او حــق صحبــت و 
نقــد ندارنــد زیــرا کــه بــه وحــدت و اتحــاد زیــر لــوای 
او خدشــه وارد مــی آیــد. آنهــا از بــاز کــردن درهــای 
دمکراســی و بحــث و گفتگــو کامــا وحشــت کــرده 
انــد. آنهــا فریبکارانــه مدعــی هســتند کــه طــرح 
شــعارهای احــزاب و ســازمان هــای سیاســی باعــث 
اختــاف شــده و صفــوف مبارزیــن ضــد جمهــوری 
اســامی را ضعیــف مــی کنــد. در حقیقــت آنهــا 
شــیپور را از ســر گشــادش مــی زننــد. وضعیــت 
ســکوت  از  ناشــی  نــه  کنونــی  انقابــی  جنبــش 
ارتجاعــی  آلترناتیوهــای  شکســت  بعلــت  بلکــه 
و روشــنگری نادرســتی هــا، ناشــی از رشــد ایــده 
هــای صحیــح و آگاهــی توســط مبــارزات بیــش از 

۴ دهــه مــردم بــوده اســت. 
بــه همیــن دلیــل آنهــا در مســئله کمــک بــه رشــد 
دمکراســی نــه تنهــا نمــره قبولــی نمــی گیرنــد بلکــه 
ــه  ــد ب ــه در گذشــته نشــان دادن خــود همانطــور ک
مــورد  انــد. در  تبدیــل شــده  آینــده  ســرکوبگران 
بــس  نگاهــی  هــم  اجتماعــی  ســرکوب  مســئله 
خطرنــاک بــه آن دارنــد. رضــا پهلــوی کــه خواهــان 
رشــد  بــا  و  اســت  ســپاه  توســط  کشــور  کنتــرل 
ــرال هــای  ــز ثابتــی هــا و ژن ــه پروی اوضــاع ســرو کل
هایــز نشــین هــم کــم کــم در حــال پیــدا شــدن 
هســتند. آنهــا آینــده ای بــس خوفنــاک از اتحــاد 
ــز ثابتــی هــا را در  ســپاه پاســداران و ســاواک پروی
کنتــرل و ســرکوب ترســیم مــی کننــد. همانطــور 
کــه ســاواک بــه کمــک جمهــوری اســامی شــتافت 
تــا در آینــده امــکان بازگشــت باشــد، امــروز طــرح 
رضــا پهلــوی هــم کمــک از او بــه ســپاه پاســداران 
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بــرای آینــده کشــور اســت. مــی تــوان بــا شــناختی 
از تاریــخ صــد ســاله اخیــر ایــران فهمیــد کــه ایــن 
طــرح در دو زمینــه دمکراســی و نیــروی ســرکوب 
چــه دولــت فاشیســتی را بــر ســر کار خواهــد آورد. 
امــا یــک نکتــه ای را کــه عــده ای از کنفرانــس تــاون 
هــال متوجــه نشــده انــد، مهــره چینــی هــای رضــا 
پهلــوی در طــی بیــش از دو دهــه بصــورت آرام و 
بــا پــول و امکانــات نیروهــای غیبــی اســت. ایــن 
مهــره چینــی هــا فقــط توســط فرشــگرد و ققنــوس 
و کنفرانــس هــای نظیــر تــاون هــال انجــام نشــده 
اســت بلکــه بیشــتر توســط خــود فروخته گانــی 
از  کــه در خــارج و داخــل  تقویــت شــده اســت 
قــدرت حاضــر  پــول و  بــه  بــرای رســیدن  کشــور 
هســتند در دامــن هــر نیــروی مرتجعــی مجیزگــو 
شــوند. مــی تــوان گفــت کــه در زمینــه ســلطنت 
طلبــان و رهبــر ســازی رضــا پهلــوی تاریخــی کــه در 
ایــن بــی ســابقه هــم نیســت در حــال تکــرار شــدن 
اســت. آیــا رضــا پهلــوی ماننــد خمینــی شــانس 
ایــن را دارد کــه مــورد تائیــد همــه دارو دســته هــای 
امپریالیســتی قــرار بگیــرد. ایــن را فقــط پــول و 
امکانــات تعییــن نمــی کنــد. بیــش از صــف بنــدی 
و  کارگــران  یابــی  تشــکل  ســطح  سیاســی  هــای 
زحمتکشــان جامعــه و جنبــش کمونیســتی ایــران 
اســت کــه امــکان شــرکت آلترناتیــو هــای بورژوایــی 
را تعییــن مــی کنــد. هــر چــه درجــه تشــکل یابــی 
و ســازماندهی فرودســتان جامعــه آگاهانــه تــر و 
تــوده ای تــر باشــد، امــکان مانــور آلترناتیــو ســازی 
بــه  بــورژوازی در اپوزســیون کمتــر و  حاکمیــن و 
لحــاظ سیاســی کمرنگتــر خواهــد بــود. بــه همیــن 
مشــکل  بــه  تــا  ایــران  هــای  کمونیســت  دلیــل 
بــا طبقــه جــواب  نیــز پیونــد  پراکندگــی خــود و 
هــای  شــیوه  بــه  کنونــی  وضــع  ندهنــد.  عملــی 

دیگــری ادامــه خواهــد یافــت.
ع غ

مواضع ما در برخورد به جنگ در اوکرائین
بــا  اوکرائیــن  در  جــاری  جنــگ  گســترش  خطــر 
ســفر بایــدن بــه کیــف و نطــق روز بعــد پوتیــن در 
ســالگرد آغــاز جنــگ همچنــان قــوت مــی گیــرد. 
نیــم قــرن پیــش هنگامــی کــه نشــانه های بــارزی 
حــزب  در  رویزیونیســتی  گرایــش  ســلطه ی  از 
کمونیســت شــوروی دیــده مــی شــد و خروشــچف 
در رأس آن حــزب قــرار گرفــت. بخصــوص پــس 
از تجــاوز بــه کشــورهای دیگربــرای ادامــه ســلطه 
هژمونــی قــدرت امپراتــوری روســیه بــه درســتی مــا 
بــر اســاس واقعیــات آن زمــان سیاســت داخلــی 
و خارجــی رویزیونیســت های حاکــم در شــوروی 
در سیاســت داخلــی سوســیال- شونیســم و  را 
در سیاســت خارجــی سوســیال- امپریالیســم را 

حــک کردیــم.
شــوروی  کــه  را  ارزیابــی  ایــن  درســتی  زندگــی 
زنــدان ملیت هاســت و تجــاوز بــه مجارســتان و 
افغانســتان، بــه چیــن و اســتقرار نیــروی نظامــی 
تحــت عنــوان پیمــان ورشــو در اکثــر کشــورهای 
ــا مقاومــت مــردم ایــن ســرزمین  سوسیالیســتی ب
هــا روبــرو شــده اســت. دیــوار برلیــن فروریخــت 
و اکثــر کشــورها پرچــم اســتقال کامــل خــود را 
بســود  شــوروی  جماهیــر  اتحــاد  افراشــتند،  بــر 
تســخیر  جهانــی  ســرمایه داری  و  امپریالیســم 
حاکمیــت  جــای  جنایتــکاری  مافیــای  شــد، 
گُرباچــف را کــه دل بــه تقســیم جهــان بــا شــرکای 
آمریکایــی اش را گرفتــه بــود نشســت. والدیمیــر 
پوتیــن نتیجــه ایــن تغییــر بــزرگ جهانــی اســت 
کــه در شناســنامه اش کودتــای یلتســین و کســب 
قــدرت سیاســی مافیــای پــرو آمریکایــی را دارد.
قــدرت  کــه  آمریــکا  امپریالیســم  بــرای  امــا   
سیاســی را مشــتی کوچــک صاحبــان انحصــارات 
بویــژه صنایــع جنگــی در دســت گرفتــه بودنــد؛ 
نژادپرســتان ســفید پوســت  بخصــوص گرایــش 
ــی قــدرت  مســیحی کــه رســالتی در لوایتــن جهان
پاشــی  فــرو  دیدنــد،  مــی  را  آمریــکا  بامنــازع 
تجزیــه  بســوی  پیشــروی  در  گامــی  را  شــوروی 
روســیه بــه حســاب آوردنــد و منطــق زور و تجــاوز 
را همانطــور کــه در جنــگ اول قــدرت هــای اروپایــی 
و آمریکایــی بــه قــول خودشــان امپراتــوری عثمانــی 
را تجزیــه کردنــد حــاال نوبــت روســیه رســیده بــود 
کــه همچــون امپراتــوری اســامی عثمانــی تجزیــه 
شــود. امــا زمــان الزم بــود کــه خلق هــای شــوروی 
درس های الزم را از دســت به دســت شــدن قدرت 
گُرباچــف  خروشــچف،  جنایتکارانــه  نقــش  و 
بگیرنــد. پوتیــن هــم خــود جــزو همــان دارودســته 
ی تســلیم طلبــان پــس از فروپاشــی شــوروی بــود 
کــه تغییــر سیاســت داد. و سیاســت مقاومــت در 
برابــر تجزیــه روســیه و بالکانیــزه کــردن فدراســون 

روســیه را در پیــش گرفــت. 
علیــه  آمریــکا  نیابتــی  جنــگ  اوکرائیــن  جنــگ 
روســیه فــدرال بــرای محاصــره کامــل آن ماهیتــی 
ارتجاعی و ضد مردمی دارد و بزرگترین خســارت 
را تابحــال بــه توده هــای وســیع مــردم اکرائیــن چــه 
روســی و چــه اکرائینــی وارد کــرده اســت لــذا بایــد 

فــوری قطــع و از گســترش آن جلوگیــری شــود.
خطــر گســترش آن هــر روز بیشــتر مــی شــود و 
نابــودی کل جهــان در جنگــی ســوم هســته ای 
موجــود اســت بنایرایــن شــرکت در مبــارزه تــوده ای 
بــرای خاتمــه دادن بــه جنــگ نــه تنها ضروریســت 
بلکــه بــا توجــه بــه رشــد گرایــش هــا فاشیســتی در 
اروپــا و آمریــکا، ادامــه جنــگ زمینه هــای مناســبی 
را بــرای رشــد بیشــتر فاشیســم فراهــم مــی ســازد 
و خطــر بزرگــی بــرای جنبــش کارگــری و پیشــرفت 

بشــریت اســت.
در نتیجه 

ــه بــه جنــگ، آتــش بــس فــوری و حــل اختــاف  ن

از طریــق مذاکــره
پیمــان هــای نظامــی از جملــه ناتــو همانطورکــه 

پیمــان ورشــو منحــل شــد بایــد برچیــده شــود
از  ســلطه  تحــت  ملــل  سرنوشــت  تعییــن  حــق 
اســت مترقــی  بشــریت  ناپذیــر  تخطــی  حقــوق 

حزب رنجبران ایران

منشــور  مطالبــات حداقلــی تشــکل های مســتقل 
صنفــی و  مدنــی ایــران

مردم شریف و آزاده  ایران!
در چهــل و چهارمیــن ســالروز انقــاب پنجــاه و 
هفــت، شــیرازه اقتصــادی و سیاســی و اجتماعــی 
هــم  از  و  بحــران  از  گردابــی  چنــان  بــه  کشــور 
گســیختگی فــرو رفتــه اســت کــه هیــچ چشــم انداز 
روشــن و قابــل حصولــی را نمی تــوان بــرای پایــان 
روبنای سیاســی  چهارچــوب  در  آن  بــه  دادن 
موجــود متصــور بود. هــم ازایــن رو اســت کــه مردم 
ســتمدیده ایــران _ زنــان و جوانــان آزادیخــواه و 
برابــری طلــب _ بــا از جــان گذشــتگی کــم نظیــری 
خیابان هــای شــهرها را در سراســر کشــور بــه مرکــز 
مصافــی تاریخــی و تعییــن کننــده بــرای خاتمــه 
بــه شــرایط ضــد انســانی موجــود تبدیــل  دادن 
کرده انــد و از پنــج مــاه پیــش _ بــه رغــم ســرکوب 

خونیــن حکومــت _ لحظــه ای آرام نگرفته انــد.
پرچــم اعتراضــات بنیادینــی کــه امــروز به دســت 
معلمــان،  آمــوزان،  دانــش  دانشــجویان،  زنــان، 
کوئیرهــا،  هنرمنــدان،  و  دادخواهــان  و  کارگــران 
نویســندگان و عمــوم مــردم ســتمدیده ایــران در 
جــای جــای کشــور از کردســتان تــا سیســتان و 
بلوچســتان برافراشــته شــده و کــم ســابقه ترین 
حمایت هــای بین المللــی را بــه خــود جلــب کــرده، 
تبعیــض  و  ســتیزی  زن  علیــه  اســت  اعتراضــی 
اقتصــادی،  ناپذیــر  پایــان  ناامنــی  جنســیتی، 
بردگــی نیــروی کار، فقــر و فاکــت و ســتم طبقاتی، 
ســتم ملــی و مذهبــی، و انقابــی اســت علیــه هــر 
شــکلی از اســتبداد مذهبــی و غیــر مذهبــی کــه در 
طــول بیــش از یــک قــرن گذشــته، بــر مــا _ عمــوم 

مــردم ایــران _ تحمیــل شــده اســت.
ایــن اعتراضــاتِ  زیــر و رو کننــده، برآمــده از متــن 
ــزرگ و مــدرن اجتماعــی و خیــزش  جنبش هــای ب
نســل شکســت ناپذیــری اســت کــه مصمم انــد بــر 
تاریــخ یکصــد ســال عقب ماندگــی و در حاشــیه 
مانــدن آرمــان بــر پایــی جامعــه ای مــدرن و مرفــه و 

آزاد در ایــران، نقطــه پایانــی بگذارنــد.
معاصــر  تاریــخ  در  بــزرگ  انقــاب  دو  از  پــس 
اجتماعــی  بــزرگ  جنبش هــای  اینــک  ایــران، 
ِ پیشــرو_ جنبــش کارگــری، جنبــش معلمــان و 
بازنشســتگان، جنبــش برابــری خواهانــه زنــان و 
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سیمور هرشسیمور هرش

»ســیمور هــرش« روزنامه نــگار آمریکایــی برنــده 
ــن  ــر ای ــی ب ــر اســاس تحقیقات ــزر« ب ــزه »پولیت جای
نظــر اســت کــه ایــاالت متحــده خطــوط لولــه »نــورد 
تخریــب  سپتامبرگذشــته  مــاه  در  را  اســتریم« 

کــرده اســت.
مدعــی  آورده  بدســت  کــه  اطاعاتــی  طبــق  وی 

دانشــجویان و جوانــان و جنبــش علیــه اعــدام و.  .. 
پاییــن در موقعیــت  از  و  تــوده ای  ابعــادی  _ در 
در  تعیین کننــده ای  و  تاریخــی  گــذاری  تاثیــر 
شــکل دهی بــه ســاختار سیاســی و اقتصــادی و 

گرفته انــد. قــرار  کشــور  اجتماعــی 
از همیــن رو، ایــن جنبــش بــرآن اســت تــا بــرای 
همیشــه بــه شــکل گیری هرگونــه قــدرت از بــاال 
و  اجتماعــی  انقابــی  آغــاز  ســر  و  دهــد  پایــان 
همــه  از  مــردم  رهائــی  بــرای  انســانی  و  مــدرن 
اشــکال ســتم و تبعیــض و اســتثمار و اســتبداد و 

باشــد. دیکتاتــوری 
مــا تشــکلها و نهادهــای صنفــی و مدنی امضــا 
کننــده ایــن منشــور بــا تمرکــز بــر اتحــاد و بــه هــم 
پیوســتگی جنبش هــای اجتماعــی و مطالباتــی و 
ــه وضعیــت  ــان دادن ب ــرای پای ــارزه ب ــر مب ــز ب تمرک
تحقــق  موجــود،  ویرانگــر  و  انســانی  ضــد 
اولیــن  بــه مثابــه  را  زیــر  خواســت های حداقلــی 
مــردم  بنیادیــن  اعتراضــات  نتیجــه ی  و  فرامیــن 
ایــران، یگانــه راه پــی افکنــی ســاختمان جامعــه ای 
نویــن و مــدرن و انســانی در کشــور می دانیــم و از 
همــه انســان های شــریف کــه دل درگــرو آزادی و 
برابــری و رهائــی دارنــد می خواهیــم از کارخانــه تــا 
دانشــگاه و مــدارس و محــات تــا صحنــه جهانــی 
ــر بلنــدای قلــه  پرچــم ایــن مطالبــات حداقلــی را ب

رفیــع آزادیخواهــی بــر افراشــته دارنــد.
۱. آزادی فــوری و بی قیــد و شــرط همــه زندانیــان 
سیاســی، منــع جــرم انــگاری فعالیــت سیاســی 
و  آمریــن  علنــی  و محاکمــه  و مدنــی  و صنفــی 

مردمــی. اعتراضــات  ســرکوب  عاملیــن 
و  بیــان  عقیــده،  شــرط  و  بی قیــد  آزادی   .۲
اندیشــه، مطبوعــات، تحــزب، تشــکل های محلــی 
اجتماعــات،  مردمــی،  و  صنفــی  سراســری  و 
و  اجتماعــی  شــبکه های  راهپیمایــی،  اعتصــاب، 

تصویــری. و  صوتــی  رســانه های 
۳. لغــو فــوری صــدور و اجــرای هــر نــوع مجــازات 
مــرگ، اعــدام، قصــاص و ممنوعیــت هــر قســم 

شــکنجه روحــی و جســمی.
ــا  ۴. اعــام بادرنــگ برابــری کامــل حقــوق زنــان ب
مــردان در تمامــی عرصه هــای سیاســی، اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی و خانوادگــی، امحــا و لغــو 
بــی قیــد و شــرط قوانیــن و فرم هــای تبعیــض آمیــز 
علیه تعلقات و گرایش های جنســی و جنســیتی، 
بــه رســمیت شــناختن جامعــه ی رنگیــن کمانــیِ 
از  زدایــی  جــرم  "ال جی بی تی کیوآی ای پــاس"، 
همه تعلقــات و گرایشــات جنســیتی  و پایبنــدی 
بــدون قیــد و شــرط بــه تمامــی حقــوق زنــان بــر 
اعمــال  از  و جلوگیــری  و سرنوشــت خــود  بــدن 

کنتــرل  مردســاالرانه.
۵. مذهــب امــر خصوصــی افــراد اســت و نبایــد 
و  اقتصــادی  و  سیاســی  قوانیــن  و  مقــدرات  در 
اجتماعــی و فرهنگــی کشــور دخالــت و حضــور 

باشــد. داشــته 
۶. تامیــن ایمنــی کار، امنیــت شــغلی و افزایــش 

کارمنــدان  معلمــان،  کارگــران،  حقــوق  فــوری 
بــا  بازنشســته  و  شــاغل  زحمتکشــان  همــه  و 
حضــور و دخالــت و توافــق نماینده هــای منتخــب 

آنــان. سراســری  و  مســتقل  تشــکل های 
۷. امحــا قوانیــن و هــر گونــه نگــرش مبتنــی بــر 
تبعیــض و ســتم ملــی و مذهبــی و ایجــاد زیــر 
ــه  ســاخت های مناســب حمایتــی و توزیــع عادالن
و برابــر امکانــات دولتــی بــرای رشــد فرهنــگ و هنــر 
در همــه مناطــق کشــور و فراهــم کــردن تســهیات 
همــه  آمــوزش  و  یادگیــری  بــرای  برابــر  و  الزم 

زبان هــای رایــج در جامعــه.
ــر چیــده شــدن ارگان هــای ســرکوب، محــدود  ۸. ب
مســتقیم  دخالــت  و  دولــت  اختیــارات  کــردن 
از طریــق  امــور کشــور  اداره  در  مــردم  دائمــی  و 

سراســری. و  محلــی  شــوراهای 
توســط  دولتــی  غیــر  و  دولتــی  مقــام  هــر  عــزل 
انتخــاب کننــدگان در هــر زمانــی بایــد جــزو حقــوق 

بنیادیــن انتخــاب کننــدگان باشــد .
حقیقــی  اشــخاص  همــه  امــوال  مصــادره   .۹
و حقوقــی و نهادهــای دولتــی و شــبه دولتــی و 
رانــت  یــا  و  غــارت مســتقیم  بــا  کــه  خصوصــی 
حکومتــی، امــوال و ثروت هــای اجتماعــی مــردم 
ایــران را بــه یغمــا برده انــد. ثــروت حاصــل از ایــن 
مصادره هــا، بایــد بــه فوریــت صــرف مــدرن ســازی 
صندوق هــای  پــرورش،  و  آمــوزش  بازســازی  و 
بازنشســتگی، محیــط زیســت و نیازهــای مناطــق 
و اقشــاری از مــردم ایــران شــود کــه در دو حکومــت 
جمهــوری اســامی و رژیــم ســلطنتی، محــروم و از 

بوده انــد. برخــوردار  کم تــری  امکانــات 
زیســت  تخریب هــای  بــه  دادن  پایــان   .۱۰
بــرای  بنیادیــن  سیاســت های  اجــرای  محیطــی، 
احیــای زیرســاخت های زیســت محیطــی کــه در 
شــده اند  تخریــب  گذشــته  ســال  یکصــد  طــول 
از  بخش هایــی  آن  کــردن  عمومــی  و  مشــاع  و 
طبیعــت )همچــون مراتــع، ســواحل، جنگل هــا و 
کوهپایه هــا( کــه در قالــب خصوصــی ســازی حــق 
شــده  ســلب  آن هــا  نســبت به  مــردم  عمومــی 

اســت.
و  زندگــی  تامیــن  و  کــودکان  کار  ممنوعیــت   .۱۱
و  اقتصــادی  موقعیــت  از  جــدای  آنــان  آمــوزش 
اجتماعــی خانــواده. ایجــاد رفــاه همگانــی از طریــق 
بیمــه بیــکاری و تامیــن اجتماعــی قدرتمنــد بــرای 
ــا  ــه کار و ی ــاده ب ــی آم ــراد دارای ســن قانون همــه اف
فاقــد توانایــی کار. رایــگان ســازی آمــوزش و پرورش 

ــرای همــه مــردم. و بهداشــت و درمــان ب
باالتریــن  در  خارجــی  روابــط  ســازی  عــادی   .۱۲
مبنــای  بــر  جهــان  کشــورهای  همــه  بــا  ســطوح 
روابطــی عادالنــه و احتــرام متقابــل، ممنوعیــت 
دســتیابی بــه ســاح اتمــی و تــاش بــرای صلــح 

جهانــی.
ــا توجــه بــه   از نظــر مــا مطالبــات حداقلــی فــوق ب
وجــود ثروت هــای زیــر زمینــی بالقــوه و بالفعــل در 
کشــور و وجود مردمــی آگاه و توانمنــد و نســلی از 

جوانــان و نوجوانانــی کــه دارای انگیــزه فــراوان برای 
برخــورداری از یــک زندگــی شــاد و آزاد و مرفــه 

هســتند، بــه فوریــت قابــل تحقــق و اجراســت.
مطالبــات مطروحــه در ایــن منشــور، محورهــای 
و  لحــاظ  را  کننــدگان  امضــا  مــا  مطالبــات  کلــی 
همبســتگی  و  مبــارزه  تــداوم  در  بدیهی ســت 
آنهــا  بــه  دقیق تــری  و  ریــز  صــورت  خود بــه 

پرداخــت. خواهیــم 
شــورای هماهنگــی تشــکل های صنفــی فرهنگیــان 

ایران
اتحادیه آزاد کارگران ایران

دانشــجویان  دانشــجویی  تشــکل های  اتحادیــه 
متحــد

کانون مدافعان حقوق بشر
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه

شــورای ســازماندهی اعتراضــات کارگــران پیمانــی 
نفــت

خانه فرهنگیان ایران) خافا(
ندای زنان ایران

صدای مستقل کارگران گروه ملی فوالد اهواز
کانون مدافعان حقوق کارگر

انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد 

تشکل های کارگری
اتحاد بازنشستگان

شورای بازنشستگان ایران
تشکل دانشجویان پیشرو

شورای دانش آموزان آزاد اندیش ایران
سندیکای نقاشان استان البرز

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران
تامیــن  ســازمان  بازنشســتگان  شــورای 

) بســتا ( عی جتما ا
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اســت کــه غواصــان نیــروی دریایــی ایــاالت متحــده 
در یــک عملیــات بــه رهبــری ســیا و بــه دســتور 
آمریــکا خطــوط  رئیــس جمهــور  بایــدن«  »جــو 
را  بالتیــک  انتقــال گاز طبیعــی در دریــای  لولــه 
بمب گــذاری کردنــد. بــر اســاس اطاعــات دقیقــی 
کــه بدســت آورده نیــروی دریایــی ایــاالت متحــده 
ایــن بمب گــذاری را تحــت پوشــش رزمایــش  ناتــو« 
بــا همــکاری نیــروی دریایــی و دســتگاه اطاعاتــی 

نــروژ انجــام داد.
البتــه کاخ ســفید ایــن مقالــه را رد و آن را کامــا 
جعلــی و یــک داســتان خیالــی توصیــف کــرد. امــا 
ســیمور هــرش وباگ نویــس تــازه کاری نیســت کــه 
بــرای جــذب مخاطــب مطلــب بنویســد. او ســابقه 
محکــم و غیرقابــل انــکاری در نوشــتن گزارش هــای 
توســط  الی«  مــای  »کشــتار  ماننــد  افشــاگرانه 
جنــوب  در   ۱۹۶۹ ســال  در  آمریکایــی  نظامیــان 

ویتنــام دارد..
اظهــار  گذشــته  ســال  فوریــه  در۷  بایــدن  امــا 
روســی  تانک هــای  یــا  نیروهــا  اگــر  کــه  داشــت 
وارد اوکرایــن شــوند دیگــر نــورد اســتریمی وجــود 
نخواهــد داشــت و »مــا آن را پایــان می بخشــیم«. 
و همانطــور کــه در آن زمــان بــه آن اشــاره شــد، 
نــورد  انفجــار خطــوط  از  کــه  بــود  فقــط آمریــکا 
اســتریم بهــره می بــرد بــا اینکــه برخــی مقامــات 
ــه ســوی  ــد انگشــت اتهــام را ب ــی ســعی کردن غرب

روســیه نشــانه برونــد.
جــای تعجــب نداشــت کــه روســیه که مکــررا تاکید 
داشــت کــه آمریــکا و ناتــو مســئول انفجارهــای 
یــک  انجــام  خواســتار  هســتند،  اســتریم  نــورد 
ــاره شــد. »دمیتــری  تحقیــق بین المللــی در ایــن ب
پســکوف« ســخنگوی کرملیــن در حالــی کــه ســعی 
ــه  ــه ســیمور هــرش ب ــه مقال ــاط ب ــا احتی داشــت ب
کنــد  اشــاره  حرفهایــش  اصلــی  منبــع  عنــوان 
گفــت غیرمنصفانــه اســت کــه مقالــه ای را تحلیــل 
و  بگیریــم  نادیــده  را  دارد  موضــوع  از  عمیقــی 
جهــان بایــد حقیقــت دربــاره عمــل خرابکارانــه 
نــورد اســتریم را متوجــه شــود زیــرا الگــوی بســیار 
خطرناکــی ایجــاد مــی کنــد کــه در هــر جــای دیگــر 

جهــان هــم می تــوان آن را انجــام داد.
اگــر ایــاالت متحــده تمایــل دارد جهــان تکذیبیــه 
کاملــی  کمــک  اســت  بهتــر  کنــد،  بــاور  را  آن 
مســتقل  و  شــفاف  تحقیقــات  یــک  انجــام  بــه 
انجــام  اســتریم  نــورد  انفجــار  موضــوع  دربــاره 
بــه  نــورد اســتریم  لولــه  دهــد. تخریــب خطــوط 
ماهیتــا  غیرنظامــی،  زیرســاختی  داشــتن  دلیــل 
یــک اقــدام تروریســتی محســوب می شــود. ایــن 
ــط زیســتی  ــن یــک جــرم محی ــکاری همچنی خراب
ــه در نتیجــه انفجــار، ۳۰۰  ســنگین اســت چــرا ک
هــزار تــن مربــع گاز متــان وارد جــو شــد؛ پدیــده ای 
کــه بزرگتریــن انتشــار یــک گاز گلخانــه ای از صرفــا 

می شــود. محســوب  حادثــه،  یــک 
بــه  گــزارش ســیمور هــرش  اینکــه  بــه  بــا توجــه 
مــذاق مقامــات آمریکایــی خــوش نیامــده، جــای 

دمشنان ناکام ما.... دمشنان ناکام ما.... بقیه از صفحه بقیه از صفحه 
آخرآخر

تعجــب نــدارد کــه دولــت ایــاالت متحــده مکــرراً 
ســعی در زیــر ســوال بــردن اعتبــار او داشــته و 
متهــم  توطئــه  تئوری هــای  انتشــار  بــه  را  هــرش 
کنــد. در عیــن حــال تردیــدی دربــاره معقــول بــودن 
ــن مهــم  ــدارد و ای گــزارش ســیمور هــرش وجــود ن
اســت کــه جامعــه جهانــی خــود مشــخص کنــد 
کــه چــه کســی مســئول اســت و آنهــا را پاســخگو 
بــه  اســتریم  نــورد  لولــه  تخریــب خطــوط  کنــد. 
ماهیتــا  غیرنظامــی،  زیرســاختی  داشــتن  دلیــل 
یــک اقــدام تروریســتی محســوب می شــود. ایــن 
ــط زیســتی  ــن یــک جــرم محی ــکاری همچنی خراب
ــه در نتیجــه انفجــار، ۳۰۰  ســنگین اســت چــرا ک
هــزار تــن مربــع گاز متــان وارد جــو شــد؛ پدیــده ای 
کــه بزرگتریــن انتشــار یــک گاز گلخانــه ای از صرفــا 

یــک حادثــه، محســوب می شــود.

مــن بعنــوان یکــی از آنهــا در ایــن چهــل ســال 
تغییــرات زیــادی در افــکارم بوجــود آمــده اســت 
و اگــر تجربــه و جمعبنــدی ایــن چهــل ســال را 
داشــتم  نوشــتم،  را  هــا  نامــه  کــه  ســالی  آن  در 
هرگــز آنهــا را نمــی نوشــتم. و هرگــز بــه کردســتان 
نمــی رفتــم. مــا در ســازمان انقابــی بخوبــی ســه 
تجربــه مشــخص ســازماندهی را در پشــت ســر 
داشــتیم- تجربــه ســازماندهی تشــکات حزبــی 
بــدون اســلحه مثــل گــروه نیکخــواه یــا تشــکیات 
ســازمان انقابــی تحــت رهبــری پرویــز، شــکوه و 
وفــا، ســازماندهی کار میــان کارگــران بــا گســیل 
بصــورت  هــا  کارگاه  و  کارخانــه  درون  بــه  کادر 
ــه موفقــی  کارگــر- کــه رفیــق خســرو صفایــی نمون
در ســازماندهی ایــن کار بــود و تجربــه پیوســتن 
بــرای حفــظ  بــه قیــام هــای مســلحانه و تــاش 
و گســترش آنهــا. پــس از کنگــره دوم حــزب بــه 
ایــن نتیجــه رســیدم کــه بایــد راه ســازمان انقابــی 
خســرو صفایــی را در پیــش گیریــم. و بــا بررســی 
هــای بیشــتر امــر ســازماندهی حزبــی را از طریــق 
ــد روی پشــتیبانی از  ــر و تاکی ــوده کارگ ــا ت ــد ب پیون
ــوده ای مشــخص کــردم. مــن کــه  جنبــش هــای ت
لنیــن و مارکــس نیســتم کــه آثــارم را انتشــار بــدم. 
االن نزدیــک هفتــاد ســال اســت مقالــه نوشــته ام 
اکثــر اوقــات مســئول انتشــارات ســازمان انقابــی 
و حــزب رنجبــران بــوده ام. در طــول ایــن ســال هــا 
طبــق ضــرورت تشــکیاتی انجــام وظیفــه کــرده ام 
نــه آنکــه طبــق آرزوهــای شــخصی ام دســت بــه 
قلــم ببــرم. تــا حــاال هیــچ مقالــه ای تجدیــد چــاپ 
ــه تغییــر  ــر ایــن نظــرم احتیــاج ب نکــرده ام چــون ب

دارنــد و بایــد دوبــاره روی آنهــا کار کنــم.

ــه  ــد ک ــی جــور مــی آی ــرام اخاق ــدام م ــا ک خــوب ب
گویــم  مــی  وقتــی  هــا  نامــه  آن  نویســنده  مــن، 
مخالــف انتشــار آنهــا هســتم ناشــر توجــه نمــی 
کنــد؟ باخــره مــا سال هاســت ممکــن اســت دو 
راه متفاوتــی را در مبــارزه سیاســی در پیــش گرفته 
ضروریســت.  اصــول  بعضــی  رعایــت  امــا  ایــم 
تمــام زندگــی مــن کــه در صندوقــی بــوده و قبــل 
از رفتــن بــه ایــران، آن را در خانــه شــخصی رفیــق 
کبــرا در ایتالیــا گذاشــتم و بــه او ســپردم را بــه 
مایملــک شــخصی خــود تبدیــل کــرده ای و حتــا 
تــا امــروز نمــی دانــم بــا آنهــا چــه خواهــی کــرد؟ 
بــا انتشــار ایــن کتــاب مــی ترســم یــک روزی نامــه 
هــای خصوصــی مــن و وفــا هــم بعنــوان نامــه هــای 

عاشــقانه در بیــرون انتشــار یابــد.
  پرسشــی بــه حــق از طــرف نامــه نویســان کــه 
بعضــی هــا دیگــر نیســتند مطــرح اســت کــه بــا چه 
حقــی نامــه هــای درونــی یــک تشــکیات مخفــی 
را بــا تمــام مخالفــت رفقــای حــزب رنجبــران ایــران 
در انتشــار آنهــا، منتشــر کــرده ای؟ پاســخی اســت 
کــه یــک ناشــر بــا ســابقه آلمانــی شــاید در باره اش 
مــی اندیشــید. عــاوه براینکــه از لحــاظ قانونی هم 
اگــر حــق داشــته باشــد از لحــاظ اخاقــی حتمــن 
خواهــد  نمــی  کســی  وقتــی  کنــد  رعایــت  بایــد 
نامــه ای را کــه در گذشــته نوشــته و دیگــر بــدان 

اعتقــادی نــدارد انتشــار دهــد. 
امــا پرسشــی ریشــه ای تــر مطــرح مــی شــود: ناشــر 
در مقدمــه ادعــا مــی کنــد در کمــال بــی طرفــی 
باصطــاح اســناد را انتخــاب کــرده اســت. پرســش 
در اینســت عنــوان کتــاب را " از وحــدت تــا فــرو 
پاشــی" حــزب رنجبــران ایــران گذاشــتن بــی طرفــی 
اســت؟ یعنــی ناشــر خبــری از ایــن چهــل ســال 
فعالیــت بــی وقفــه حــزب رنجبران نداشــته اســت؟ 
در تمــام ایــن ســالها هیچــگاه نشــریه رنجبــر را 
کــه در زمانــی کــه رهبــری حــزب بــه خــارج منتقــل 
نشــده بــود، در کردســتان تهیــه مــی شــد و در 
خــارج چــاپ و پخــش مــی شــد و ســپس در خــارج 
تهیــه و چــاپ و پخــش مــی شــد ندیــده بــوده؟ 
ــا امضــای حــزب رنجبــران هیچــگاه  ــه اعامیــه ب ب
برخــورد نکــرده بــوده؟ چــه کســی بــاور مــی کنــد یــا 
مــی توانــد بــاور کنــد کــه عنــوان ایــن کتــاب را ناشــر 
ــاره ایــن  ــا بــی طرفــی انتخــاب کــرده اســت؟ در ب ب
عنــوان یــک پرســش دیگــری هــم مطــرح اســت و 
آنهــم کلمــه وحــدت اســت کــه حرفــی از آن در این 
کتــاب نیســت. در البــای پانصــد صفحــه همــه 
جــا از اختافــات و اختافــات اســت تــا وحــدت. 
البتــه ایــن اولیــن بــار نیســت کــه مخالفــان حــزب 
ــران چنیــن پنــدار خامــی را در تخیــل  رنجبــران ای
خــود پرورانــده انــد کــه دیگــر از حــزب رنجبــران 
چیــزی نمانــده اســت. همیــن چندســال پیــش 
ــادری کتــاب  ــام محمــود ن ــود کــه نویســنده ای بن ب
قطــوری درســت تحــت عنــوان مائویســم در ایــران 
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ــی  ــا طوالن ــد ب مشــخص داشــته باشــد، نمــی توان
بخواهیــم  اگــر  باشــد.  حــال  یــا  گذشــته  کــردن 
هــزاره ســوم را بــر ایــن اســاس بســازیم، شکســت 
خواهیــم خــورد. و بهــای شکســت، بــه عبارتــی 
جایگزیــن جامعــه تغییــر یافتــه بــا تاریکــی اســت.
هابســبام در حــال حاضــر در مــورد خطــر اصلــی، 
یعنــی  اســت  نگذاشــته  باقــی  چندانــی  تردیــد 
ــع  ــه اقتصــادی کــه در آن مناب »ایمــان آســمانی ب
نامحــدود،  کامــاً  بــازار  توســط  کامــل  طــور  بــه 
اختیــار  در  نامحــدود،  رقابــت  شــرایط  تحــت 
شــرکت های  بیــش از پیــش متمرکــز قــرار گرفتــه 
سیســتمی،  چنیــن  خطــرات  مهمتریــن  اســت. 
احتمــال »عواقــب جبــران ناپذیــر و فاجعــه بــار 
بــرای محیــط طبیعــی ایــن ســیاره، از جملــه نــژاد 

بشــر کــه بخشــی از آن اســت« مــی باشــد.
موضــع هابســبام در آن زمــان بــه شــدت مــورد 
انتقــاد قــرار گرفــت، حتــی از ســوی بســیاری از 
چپ هــا، بــا توجــه بــه ســیر توســعه ســرمایه داری 
»بدبینانــه«  حــد  از  بیــش  مقولــه ای  به عنــوان 
ارزیابــی شــد. امــروز پــس از یکربــع قــرن همانطــور 
کــه نگرانــی هایــی کــه او در آن زمــان بیــان کــرد، 
ایــن، چنیــن واقــع  بــا وجــود  مشــهود تر اســت. 
گرایــی در نزدیــک شــدن بــه شکســت ســرمایه 
داری در عصر ما هنوز از ســوی روشــنفکران چپ 
در کشــورهای ثروتمنــد متصــور نیســت، حتــی در 
مواجهــه بــا چندیــن دهــه حملــه نئولیبرالــی همراه 
بــا رکــود اقتصــادی، مالــی شــدن، نابرابــری فزاینــده 
هــای  پاســخ  از  یکــی  زیســت.  محیــط  زوال  و 
رایــج اشــاره بــه مفهــوم جنبــش دوگانــه پوالنــی 
تکــرار  اســطوره  آن  در  کــه  اســت   )  Polanyi(
شــونده یــک جامعــه بــازار خودگــردان، ناگزیــر بــه 
جنبــش هــای دفاعــی بــرای محافظــت از جامعــه 
و محیــط زیســت منجــر مــی شــود. ایــن همــان 
امیــد برگشــت لیبرالیســم یــا سوســیال دمکراســی 
ــاور را  ــن ب ــارت دیگــر ای ــه عب را تقویــت می کنــد. ب
ســرمایه داری  کــه شکســت های  می کنــد  حفــظ 
ــا بازگشــت بــه ســرمایه داری  بی نظــم را می تــوان ب

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

تنظیــم  شــده، عصــر کینــزی جدیــد مقابلــه کــرد– 
ــخ متوقــف شــده اســت.  ــی تاری گوی

بــه هــر حــال امیــد بســتن بــه یــک حرکــت دوگانــه 
از ایــن نــوع، چهــار واقعیــت مــادی را انــکار مــی 
کنــد. اول، سوســیال دموکراســی تنهــا تــا زمانــی 
کــه تهدیــد جوامــع سوسیالیســتی موجــود وجــود 
داشــت و قــدرت اتحادیــه پابرجــا بــود، پدیــد آمد و 
تــداوم یافــت و بافاصلــه بــا نابــودی هــر دو از بیــن 
رفــت. دوم، نئولیبرالیســم امــروز در خــود ســرمایه 
داری، در مرحلــه ســرمایه انحصاری-مالــی ریشــه 
ســرمایه  تســلط  اولیــه  عصــر  اســت.  دوانــده 
اســتوار  آن  بــر  کینــزی  اقتصــاد  کــه  صنعتــی، 
سوســیال  ســوم،  اســت.  گذشــته  اکنــون  بــود، 
نظــام  یــک  بــه  متکــی  عمــل  در  دموکراســی 
ــا منافــع اکثریــت عظیــم  امپریالیســتی بــود کــه ب
ــود. چهــارم، دولــت لیبــرال- بشــریت در تضــاد ب
دمکراتیــک و تســلط یــک طبقه صنعتی-ســرمایه 
دار ظاهــراً روشــنفکر کــه مایــل بــه درگیــر شــدن 
در یــک توافــق اجتماعــی بــا نیــروی کار اســت، 
ــه هــای  ــادگاری از گذشــته اســت کــه پای ــاً ی عمدت

ســاختاری آن کامــاً ناپدیــد شــده اســت.
دموکــرات  سوســیال  احــزاب  کــه  زمانــی  حتــی 
قــول  و  رســند  مــی  قــدرت  بــه  شــرایط  ایــن  در 
و  کننــد  کار  درون سیســتم  در  کــه  دهنــد  مــی 
ســرمایه داری مهربــان تــر و مایــم تــری ایجــاد 
کننــد، همیشــه در ایــن مرحلــه طعمــه قوانیــن 
حرکــت ســرمایه داری مــی شــوند. همانطــور کــه 
مایــکل یتــس )Michael Yates ( مــی نویســد، در 
چارچــوب یــک ســرمایه داری شکســت خــورده: 
»امــروز، غیرممکــن اســت بــاور کنیــم کــه حتــی 
پــروژه متوســط سیاســی و اقتصــادی کــه اتحادیــه 
آن  از  زمانــی  سیاســی  احــزاب  و  کارگــری  هــای 
اســتقبال کردنــد و بــه تحقــق آن کمــک کردنــد، 

احیــا شــود.« 
رویکــرد  برخــی،  لیبــرال،  اصطــاح چــپ  بــه  در 
اتخــاذ  را  تکنولوژیک-مدرنیزاســیون  گســترده 
ــاً روابــط اجتماعــی را نادیــده  ــد کــه عمدت کــرده ان
مــی گیرنــد. در اینجــا، در یــک جبــر تکنولوژیــک 
دیجیتــال،  فنــاوری  رود  مــی  انتظــار  مطلــق، 
لیبــرال  مدیریــت  و  اجتماعــی،  مهندســی 
متفکرانــی  چنیــن  شــود.  حاکــم  خردمندانــه 
اســتدالل مــی کننــد مطلــق گرایــی ســرمایه داری 
اشــاره  ناپذیــر  پایــان  فاجعــه  بــه  کــه  نئولیبــرال 
را  ســرمایه داری  امــا  اســت.  درســت  کنــد،  مــی 
ــه ای تغییــر داد  ــه گون ــاال، ب ــوان، احتمــاالً از ب می ت
ــار گذاشــتن ســود  ــی کن ــی، حت ــا هــر ضرورت ــه ب ک
و انباشــت، مطابــق بــا الزامــات فــن آوری کنونــی 
ســازگار باشــد. در ایــن مفهــوم، آنچــه از سیســتم 
باقــی می مانــد، چارچوب هــای برهنــه شــرکت ها و 
بازارهایــی خواهــد بــود کــه در واقــع فاقــد هرگونــه 
جنبــه طبقاتــی یــا محــرک فراگیرمیباشــند، یعنــی 

می آینــد. بشــمار  کارآمــد  موتورهــای  صرفــاً 
 Jørgen Randers(رانــدرز لورگــن  کــه  همانطــور 

(، یکــی از نویســندگان اصلــی محدودیــت هــای 
جامعــه  از  بینــی  پیــش  در   ۲۰۱۲ ســال  رشــد، 
کــرد  اعــام  بعــد – ۲۰۵۲  جهانــی چهــل ســال 
ــه "ســرمایه داری اصــاح شــده" کــه در اواســط  ک
ایــن قــرن ظهــور خواهــد کــرد »سیســتمی خواهــد 
بــود کــه در آن رفــاه جمعــی فراتــر از منافــع فــرد 
ی قــرار مــی گیــرد.« ســرمایه داری اصــاح  شــده 
توســط  کــه  خردمنــد«  »دولــت  هدایــت  تحــت 
تکنوکرات هــا هدایــت می شــود، در همــان حــال بــا 
»دموکراســی کمتر و آزادی بازار کمتر« مشــخص 
بــا  می شــود. رانــدرز بــه جــای اینکــه مســتقیماً 
شکســت های ســرمایه داری روبــرو شــود - اگرچــه 
او چهــل ســال رکــود اقتصــادی را بــرای قدرت هــای 
ــه جهــان"  ــزرگ اقتصــادی و ادامــه فقــر در "بقی ب
پیش بینــی می کنــد - چنیــن پرســش هایی را تــا 
حــد زیــادی بی ربــط بــا دیــدگاه خــود از جهــان در 
ســال ۲۰۵۲ میدانــد. او پیش بینــی می کنــد کــه 
واقعیــت غالــب، نســخه ای کارآمدتــر و پایدارتــر 
)اگــر از نظــر فیزیکــی محدودتــر باشــد(، از جهــان 

ســرمایه داری کنونــی خواهــد بــود.
ــا ایــن حــال، در مــدت تقریبــاً هفــت ســالی کــه  ب
از نــگارش کتــاب او مــی گــذرد، روشــن اســت کــه 
پیــش بینی هــای رانــدرز از هــر نظــر اشــتباه بــوده 
اســت. وضعیــت پیــش روی جهــان از نظــر کیفــی 
ــر از ســال ۲۰۱۲ اســت، در زمانــی کــه راه  جــدی ت
حــل هــای تدریجــی و تکنوکراتیــک بــرای تغییــر 
آب و هــوا هنــوز بــرای بســیاری حتــی در میــان 
چــپ هــا امــکان پذیــر بــه نظــر مــی رســید و زمانــی 
باثبــات  کامــاً  لیبرال-دمکراتیــک  دولــت  کــه 
بــه نظــر مــی رســید. امــروزه، در شــرایط تســریع 
تغییــرات اقلیمــی، ادامــه رکود اقتصــادی، تحوالت 
سیاســی، و بی ثباتــی ژئوپلیتیکــی فزاینــده، واضــح 
ــا آن مواجــه  ــی کــه جهــان ب اســت کــه چالش های
مترقــی  مدرن ســازان  آنچــه  از  بیشــتر  اســت، 
زیســت محیطی ماننــد رانــدرز تصــور می کردنــد، 
فاجعه آمیزتــر و دوران ســازتر خواهنــد بــود. اکنــون 
انتخــاب هــای پیــش روی مــا بســیار ســخت تــر 

اســت.
گونــه  ایــن  همــه  بــه  نســبت  تاریــخ  واقــع،  در 
بینی هــای  پیــش   ارائــه  بــه  نســبت  تاش هــا 
ــژه اگــر  ــوده اســت، بوی ــده ناســازگار ب دقیــق از آین
آنهــا صرفــاً روندهــای کنونــی را گســترش دهنــد 
از  را  و بخــش اعظــم بشــریت و مبــارزات آنهــا 
صحنــه خــارج کننــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
ســیر  اســت.  مهــم  بســیار  دیالکتیکــی  دیــدگاه 
بینــی  پیــش  تــوان  نمــی  را هرگــز  تاریــخ  واقعــی 
کــرد. تنهــا چیــزی کــه در مــورد تغییــر تاریخــی 
آن  کــه  اســت  مبارزاتــی  وجــود  اســت،  قطعــی 
ناپیوســته آن  بــرد و خصلــت  مــی  پیــش  بــه  را 
را تضمیــن مــی کنــد. چــه انفجارهــا از درون و 
مــی  وقــوع  بــه  ناگزیــر  بــرون  از  انفجارهــا  چــه 
جدیــد  هــای  نســل  بــرای  را  جهــان  و  پیوندنــد 
متفــاوت از نســل هــای قبلــی مــی کننــد. تاریــخ 
اشــاره  متعــددی  اجتماعــی  سیســتم های  بــه 

انتشــار داد و کتــاب را بــا جملــه ای چنیــن بــه 
پایــان رســاند: " از حــزب رنجبــران داســتانی بیــش 
باقــی نمانــد، تــو گویــی کــه ایــن حــزب هرگــز نبــود." 
از انتشــارات موسســه مطالعــات و پژوهش هــای 

سیاســی صفحــه ۴۴۶
در ادامــه بــه مضمــون نامــه هــای رد و بــدل شــده 
ــه را کــه  خواهــم پرداخــت و خطــوط مــورد مباحث
تجربــه آمــوزی در زمینــه ســبک کار درون حزبــی 

اســت بیــان خواهــم کــرد.
دیلم – اسفند ۱۴۰۱
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دارد کــه بــه محدودیت هــای توانایــی خــود بــرای 
تطبیــق روابــط اجتماعــی جهــت امــکان اســتفاده 
منطقــی و پایــدار از نیروهــای تولیــدی در حــال 
رو، گذشــته بشــری  ایــن  از  توســعه رســیده اند. 
بــا دوره هــای پســرفت و بــه دنبــال آن شــتاب های 
ــرد،  ــرا می گی ــه همــه را پیــش از آنهــا ف ــی ک انقاب
پــر شــده اســت. همانطــور کــه مــورخ محافظــه کار 
یاکــوب بورکهــارت )Jacob Burckhardt( در قــرن 
نوزدهــم اعــام کــرد، »بحــران تاریخــی« زمانــی رخ 
اشــیاء  کــه »بحرانــی در کل وضعیــت  می دهــد 
ایجــاد می شــود کــه شــامل تمــام دوران هــا و همــه 
یــا بســیاری از مردمــان یــک تمــدن می شــود.… 
ــه شــکل وحشــتناکی  ــی و ب ــد تاریخــی ناگهان رون
شــتاب مــی یابــد. بــه نظــر مــی رســد تحوالتــی کــه 
قــرن هــا طــول مــی کشــد، ماننــد فانتــوم هــا در 
ــد و محقــق  ــا هفتــه هــا از بیــن مــی رون مــاه هــا ی
بــه  بخشــیدن  »شــتاب  را  ایــن  او  شــوند.  مــی 

نامیــد. تاریخــی«  فرآیندهــای 
بورکهــارت در اصــل انقابــات اجتماعــی را در نظــر 
داشــت، ماننــد انقــاب فرانســه در ســال ۱۷۸۹. 
ایــن شــتابی از تاریــخ بــود کــه، همانطــور کــه مــورخ 
 )Georges Lefebvre(فرانســوی مــدرن ژرژ لوفــور
انقابــات  سلســله  یــک  به عنــوان  داد،  توضیــح 
گســترده آغــاز شــد کــه بــا ســرعت وحشــتناکی 
ــی و  ــه انقــاب بورژوازی از یــک انقــاب اشــرافی ب
بــه یــک انقــاب مردمــی و ســپس یــک انقــاب 
دهقانــی جهــش یافــت - در نهایــت شــخصیت 
یــک "بلــوک، یــک چیــز واحــد" تاریخــی را بــه خــود 
گرفــت کــه بــه ظاهــر غیرقابــل تصــرف می نمــود، 
کــه بســیاری از تاریــخ جهــان را تغییــر داد. آیــا 
در  هرچنــد  تاریــخ،  از  انقابــی  شــتاب  چنیــن 
مقیاســی غیرقابــل مقایســه بیشــتر، مــی توانــد در 
قــرن بیســت و یکــم اتفــاق بیفتــد؟ اکثــر مفســران 
امپریالیســتی  هژمونیــک  کشــورهای  در  نظــام 
محــدود  دیــدگاه  و  تجربــه  اســاس  بــر  جهانــی، 
ــا ایــن  ــد داد. ب ــه خواهن ــخ، پاســخ ن خــود بــه تاری
وجــود، انقابــات همچنــان در کشــورهای پیرامــون 
حتــی  و  می پیوندنــد  وقــوع  بــه  جهانــی  نظــام 
اکنــون نیــز تنهــا بــا مداخــات اقتصــادی، سیاســی 
می شــوند.  ســرکوب  امپریالیســتی  نظامــی  و 
عــاوه بــر ایــن، شکســت ســرمایه داری در مقیــاس 
ســیاره ای امــروز، تمــام تمــدن و حیــات روی ایــن 
ســیاره را کــه مــا می شناســیم، تهدیــد می کنــد. 
اگــر تغییــرات جــدی ایجــاد نشــود، دمــای جهانــی 
در ایــن قــرن ۴ درجــه یــا حتــی ۶ درجــه ســانتیگراد 
نســبت بــه دوران ماقبــل صنعتــی افزایــش مــی 
یابــد و شــرایطی را بــه وجــود مــی آورد کــه کل 
بشــریت را بــه خطــر مــی انــدازد. در همیــن حــال، 
ســرمایه داری افراطــی امــروزی بــه دنبــال مصــادره 
و محصــور کــردن تمــام پایــه هــای هســتی مــادی 
اســت، تقریبــاً کل مــازاد خالــص اجتماعــی را از 
بیــن مــی بــرد و محیــط طبیعــی را بــرای منفعــت 

مســتقیم عــده ای انــدک غــارت مــی کنــد.
نتیجــه مســتقیم روابــط اجتماعــی ســرمایه داری، 

چالش هــای مــادی کــه اکنــون بشــر بــا آن مواجــه 
اســت، بیشــتر از هــر چیــزی اســت کــه قبــاً دیــده 
شــده اســت یعنــی انباشــت ســرمایه همــراه بــا 
انباشــت فاجعــه. در حــال حاضــر صدهــا میلیــون 
مــردم تحــت چنیــن شــرایطی بــه مبــارزه علیــه ایــن 
نظــام کشــیده شــده اند کــه اســاس یــک حرکــت 
ــه ســوی سوسیالیســم را ایجــاد  ــد ب ــی جدی جهان
مــی کنــد. در کتــاب خــود » آیــا طبقــه کارگــر جهان 
را تغییــر مــی دهــد؟« یتــس )Yates ( پاســخ مــی 
دهــد بلــه، مــی توانــد. امــا تنهــا می توانــد ایــن کار 
را از طریــق مبــارزه متحــد کارگــران و مــردم کــه 
هــدف سوسیالیســم واقعــی را دارنــد، انجــام دهــد.
ممکــن اســت اعتــراض شــود کــه سوسیالیســم 
امتحــان شــده و شکســت خــورده اســت و از ایــن 
رو دیگــر بــه عنــوان آلترناتیــو وجــود نــدارد. بــا ایــن 
حــال، ماننــد اولیــن تاش هــا بــرای ســرمایه داری 
قــرون  اواخــر  در  ایتالیــا  دولــت  شــهرهای  در 
وســطی، کــه بــه انــدازه کافــی قــوی نبودنــد کــه در 
میــان جوامــع فئودالــی کــه آنهــا را احاطــه کــرده 
شکســت  کننــد،  حفــظ  را  خــود  بقــای  بودنــد، 
اولیــن آزمایش هــا در سوسیالیســم چیــزی جــز 
تولــد دوبــاره احتمالــی آن را پیش بینــی نمی کنــد. 
کــه  جهانی تــر  و  انقابی تــر  جدیــد،  شــکلی 
شکســت ها را بررســی می کنــد و از آن هــا درس 
می گیــرد. حتــی در شکســت، سوسیالیســم ایــن 
مزیــت را نســبت بــه ســرمایه داری دارد: انگیــزه 
بــه طــور کلــی« اســت  بــرای »آزادی  آن تقاضــا 
کــه ریشــه در برابــری اساســی و توســعه پایــدار 
انســانی دارد. توســعه - دقیقــاً منعکــس کننــده 
آن مناســبات اجتماعــی جمعــی اســت کــه ناشــی 
بــرای  پایــان  بــی  مبــارزه  و  تاریخــی  ضــرورت  از 
آزادی بشــر اســت کــه بــرای بقــای انســان در عصــر 

ــی اســت. ــا حیات م
 ،)Joseph Schumpeter( شــومپیتر  ژوزف 
عنــوان  بــه  کــه  بــزرگ،  اقتصــاددان محافظــه کار 
بــا  اتریــش در ویــن ســرخ، مدتــی  وزیــر دارایــی 
دولــت سوسیالیســت متحــد شــده بــود و از همــه 
بــار  یــک  بــود،  گرفتــه  قــرار  حملــه  مــورد  طــرف 
دلیــل »ســنگینی  بــه  ســرمایه داری  کــه  نوشــت 
 ،" رفــت.  نخواهــد  بیــن  از  اقتصــادی  شکســت 
بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه "موفقیــت بســیار" آن در 
پیگیــری اهــداف محــدود اقتصــادی خــود، پایــه 
تضعیــف  را  آن  وجــود  شــناختی  جامعــه  هــای 
»کاپیتالیســم  گفــت:  شــومپیتر  بــود.  کــرده 
»ناگزیــر« شــرایطی را ایجــاد می کنــد کــه در آن 
نمی توانــد زندگــی کنــد و شــدیداً بــه سوسیالیســم 
می کنــد«.  اشــاره  آن  بافصــل  وارث  به عنــوان 
معلــوم شــد کــه او از بســیاری جهــات درســت 
مــی گفــت اگرچــه نــه بــه آن شــکلی کــه او انتظــار 
داشــت. توســعه جهانــی ســرمایه داری انحصــاری 
نئولیبرالیســم  همــان  توســط  کــه  مالی ســازی  و 
بــه  پاســخ  در  بــار  اولیــن  بــرای  کــه  ضدانقابــی 
وجــود  بــه  بین جنــگ  ســال های  در  ســرخ  ویــن 

آمــد - در زمانــی کــه خــود شــومپیتر بازیگــر اصلــی 
بــود - اکنــون پایه هــای مــادی را تضعیــف کــرده 
اســت، نــه چنــدان از خــود ســرمایه داری، بلکــه از 
جامعــه جهانــی و بــوم شناســی ســیاره ای. نتیجــه 
ظهــور »جــو، خصومــت تقریبــاً جهانــی« بــا نظــم 
اجتماعــی غالــب میباشــد، هرچنــد کــه در شــرایط 
ــا  ــه عنــوان مخالفــت ب ــه ب آشــفته حــال حاضــر ن
ــن  ــا نئولیبرالیســم. ای خــود ســرمایه داری بلکــه ب
تضعیــف اســاس وجــود انســان توســط ســرمایه 
داری اســت کــه در نهایــت کارگــران و مــردم جهــان 
را وادار مــی کنــد تــا بــه دنبــال راه هــای جدیــدی بــه 
ــه  جلــو باشــند. یــک جنبــش فراگیــر و طبقاتــی ب
ســوی سوسیالیســم در ایــن قــرن امــکان تحــوالت 
کیفــی جدیــدی را بــاز خواهــد کــرد کــه هــرج و 
مــرج جامعــه بــازار ســرمایه بــا رقابــت انحصــاری، 
نهادینــه  آز  و  حــرص  و  درجــه  منتهــا  نابرابــری 
شــده آن نمــی توانــد ارائــه دهــد. ایــن دربرگیرنــده 
هــم  آن،  در  کــه  اســت  سوسیالیســتی  فنــاوری 
اشــکال فنــاوری بــه کار رفتــه و هــم اهدافــی کــه 
ســویه های  در  شــده،  گرفتــه  نظــر  در  آن  بــرای 
اجتماعــی هدایــت می شــوند، بــر خــاف منافــع 
فــردی و طبقاتــی؛ چشــم انداز برنامــه ریــزی دراز 
جامعــه  ســطوح  تمــام  در  را  دمکراتیــک  مــدت 
و  تصمیمــات  اخــذ  اجــازه  و  میدهــد  نشــان 
توزیعــات را خــارج از منطــق رابطــه مالــی فراهــم 
میکنــد. سوسیالیســم در رادیکالتریــن شــکلش 
برابــری ماهــوی، همبســتگی اجتماعــی و پایــداری 
اکولوژیکــی را در مــد نظــر دارد، هــدف آن اتحــاد – 

نــه صرفــاً تقســیم کار اســت.
در  نــه  پایــدار،  انســانی  توســعه  کــه  زمانــی 
ارزش هــای مبادلــه، بلکــه در ارزش هــای اســتفاده 
و نیازهــای اصیــل انســانی ریشــه داشــته باشــد، 
تعریــف  را  تاریخــی  پیشــرفت  کــه  آنجاســت 
میکنــد، آینــده کــه اکنــون بســته بــه نظــر می رســد، 
بــه روش هــای بی شــماری بــاز می شــود و امــکان 
راه هــای کامــاً جدیــد و کیفی تــر را فراهــم می کنــد. 
ایــن را می تــوان در انــواع اقدامــات عملــی مــورد 
نیــازی کــه انجــام شــدنی اســت امــا تحــت شــیوه 
تولیــد کنونــی کامــاً حــذف شــده اســت، مشــاهده 
کــرد. ایــن عــدم امــکان فیزیکــی، یــا کمبــود مــازاد 
اقتصــادی، کــه بیشــتر آن در حــال حاضــر هــدر 
رفتــه اســت، نیســت کــه مانــع کنتــرل دموکراتیــک 
ســرمایه گــذاری، یــا ارضــای نیازهــای اولیــه - هــوا 
و آب پــاک، غــذا، پوشــاک، مســکن، آمــوزش و 
پــرورش، مراقبــت هــای بهداشــتی، حمــل و نقــل 
کمبــود  ایــن  باشــد.  همــه  بــرای   — مفیــد  کار  و 
دانــش فنــی یــا ابــزار مــادی نیســت کــه از تبدیــل 
ضــروری بــوم شــناختی بــه اشــکال پایدارتــر انــرژی 
جلوگیــری مــی کنــد. ایــن تقســیم بنــدی ذاتــی 
بشــریت نیســت کــه مانــع تشــکیل انترناســیونال 
ســرمایه  علیــه  مردمــان  و  کارگــران  از  جدیــدی 
داری، امپریالیســم، و جنــگ میشــود. همــه اینهــا 
ــال کــردن  در دســترس ماســت، امــا مســتلزم دنب
منطقــی اســت کــه مخالــف منطــق ســرمایه داری 
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ــر خــط مشــی سیاســی احــزاب  ــروز شــد. تغیی پی
کمونیســت و سوسیالیســت کــم کــم نتیجــه مــی 
داد. در فرانســه، اتحــاد ســندیکاها ســبب شــد 
خواســت هایــی طــرح شــود کــه تــا ســال پیــش 
تخیلــی بیــش نبــود: از ۴۰ ســاعت کار در هفتــه – 
بــا پرداخــت ۴۸ ســاعت دســتمزد- تــا بــه رســمیت 
و  کارخانــه  در  نماینــدگان ســندیکاها  شــناختن 
قــرار دادهــای جمعــی کار بــرای همــه قســمت هــا 
گرفتــه تــا تعطیــات بــا پرداخــت دســتمزد بــرای 

همــه کارگــران.
کــه صرفــاً  ایــن خواســت هــا  بــه همــه  کارگــران 
اقتصــادی هــم نبــود دســت یافتــه بودنــد. مثــا 
ایــن  بــه  تعطیــل  روزهــای  دســتمزد  دریافــت 
ــود کــه کارگــران حــق اســتراحت کــردن و  معنــی ب
تفریــح کــردن را بــه خــرج صاحبــان کار بــه دســت 
آورده بودنــد. اتحــاد ســندیکایی در بیــن طبقــه 
ُــر شــور و مبــارزی اتخــاذ کــرده بــود.  کارگــر جــو پ
کارگــران مــی گفتنــد: "باخــره همــه باهــم در منــزل 
قدیمــی". پیــروزی هــای بزرگــی بــه دســت آمــده 
بــود و بــه حــل بســیاری از مشــکات شــخصی 
یــا تشــکیاتی کمــک کــرده بــود. اینــک تلفیــق 
مواضــع ســندیکایی و سیاســی امــر پیچیــده ای 
نبــود. همچنیــن رفقایــی کــه خیلــی سکتاریســت 
روح مســئله  کــه حقیقتــاً  دادنــد  نشــان  بودنــد 
را احســاس کــرده انــد. رفیــق "راکامــون" منشــی 
عضــو  و  فرانســوی  متحــد  کارگــری  ســندیکای 
دفتــر سیاســی حــزب را بــه خاطــر مــی آورم در 
جــواب مــن کــه گفتــه بــودم چــرا وظایفــت را بــه 
خاطــر وظایــف ســندیکایی رهــا کــرده ای گفــت: 
طــرف ده  از  دفتــر سیاســی  عنــوان عضــو  بــه   "
ــه  ــا ب ــی انتخــاب شــده ام، ام ــق حزب هــا هــزار رفی
عنــوان دبیــر کنفدراســیون کار، یــک کمونیســت را 

میلیــون هــا کارگــر انتخــاب کــرده انــد".
فرانســه  در  بــار  اولیــن  بــرای  مبــارزات  طــول  در 
نظــم  بــا  اشــغال  شــدند.  اشــغال  هــا  کارخانــه 
صــورت گرفــت و بــه خوبــی ســازمان دهــی شــد. 
افــراط و تفریــط  بــود کــه از  ایــن  قصــد رهبــران 
و از ایجــاد جــو تشــنج پرهیــز شــود، کــه چنیــن 
شــد. تظاهــرات، اعتصابــات و اشــغال کارخانه هــا 
روحیــه مصمــم میلیون هــا کارگــر بــرای بــه دســت 
کــه  داد  نشــان  را  هایشــان  خواســت   آوردن 

شــدند. پیــروز  ســرانجام 
در اســپانیا وضــع بــه گونــه ای دیگــر بــود. در آنجــا 
پــس از پیــروزی مــاه فوریــه جبهــه خلــق و پــس 
ــاق  ــام "چهــار ژنــرال" اتف از یــک دوره آرامــش، قی
داخلــی  جنــگ  ورطــه  بــه  را  اســپانیا  کــه  افتــاد 
و  جغرافیایــی  نظــر  از  هــم  اســپانیا،  و  کشــاند 
هــم از نظــر سیاســی بــه دو بخــش تقســیم شــد: 
یــک قســمت بــه دســت شورشــیان فاشیســت 

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

باشــد.
کارل مارکــس می نویســد: »بشــریت ناگزیــر تنهــا 
وظایفــی را کــه قــادر بــه حــل آن اســت تعییــن 
بررســی دقیق تــر همیشــه نشــان  زیــرا  می کنــد، 
می دهــد کــه خــود مشــکل تنهــا زمانــی بــه وجــود 
می آیــد کــه شــرایط مــادی بــرای حــل آن از قبــل 
جریــان  در  حداقــل  یــا  باشــد  داشــته  وجــود 
ســرمایه  افــراط  و  ضایعــات  باشــد.  شــکل گیری 
داری مالــی انحصــاری امــروزی، همــراه بــا توســعه 
ــد کــه امــکان هماهنگــی،  ابزارهــای ارتباطــی جدی
انســانی  دموکراتیــک  اقدامــات  و  ریــزی  برنامــه 
بیشــتر از هــر زمــان دیگــری را فراهــم مــی کنــد، 
نشــان مــی دهــد کــه راه هــای بــی شــماری به ســوی 
یــک دنیــای واقعــاً برابــر و محیــط زیســت پایــدار 
زمانیکــه جهــان از قیــد و بنــد ســرمایه رهــا شــود، 
وجــود دارد. پاســخ بــه بحــران هــای پیــش روی مــا 
هــم اجتماعــی و هــم زیســت محیطــی اســت. 
آنهــا مســتلزم تنظیــم منطقــی متابولیســم بیــن 
انســان و طبیعــت تحــت کنتــرل بشــریت مرتبــط 
ــان هــا، چرخــه  هســتند - بازســازی و حفــظ جری
هــا و ســایر فرآیندهــای حیاتــی اکوسیســتم هــای 
ســالم، محلــی، منطقــه ای و جهانــی )و زیســتگاه 
هــای گونــه هــا( - مطابــق بــا نیازهــای کل زنجیــره 
ــی  نســل های بشــری اســت. سرچشــمه های اصل
بــرای  تــاش  تاریــخ، در  کنــش انســان در طــول 
بــر روابــط  بــرای تســلط  آزادی انســان و مبــارزه 
در  مــورد  اولیــن  اســت.  نهفتــه  جهــان  بــا  مــا 
کنــد.  مــی  طلــب  را  اجتمــاع  و  برابــری  نهایــت 
دوم، توســعه انســانی و پایــداری اســت کــه اگــر در 
واقــع بشــریت بخواهــد آینــده ای داشــته باشــد، 
بــرای پیشــرفت جمعــی برایــن  در نهایــت بایــد 

مبــارزات تکیــه کنــد.

برگرفته از مانتلی ریویو

پشــتیبانی  "موســولینی"  درنــگ  بــی  کــه  افتــاد 
خــود را از آنهــا اعــام کــرد. قســمت دیگــر تحــت 
هــا"  "دموکــرات  و  خواهــان"  "جمهــوری  کنتــرل 
کــه مــردم  بــود  ایــن در شــرایطی  قــرار گرفــت و 
زحمتکــش بخــش اشــغال شــده از طــرف ژنــرال 
هــای خیانتــکار، طرفــدار "جمهــوری دموکراتیــک" 

بودنــد.
در رابطــه بــا وضعــی کــه پیــش آمــده بــود، بحــث 
در بیــن همــه اقشــار اجتماعــی در گرفتــه بــود. 
شورشــیان،  از  طرفــداری  بــه  نظامیــان  اکثریــت 
جنــگ داخلــی را ســازمان مــی دادنــد. "موســولینی 
آشــکارا از آنهــا پشــتیبانی مــی کــرد، همیــن طــور 
"هیتلــر" نیــز آمــاده مــی شــد تــا بــه نفــع آنهــا 
ــود  ــن ب ــوری ای ــد و پرســش جــدی و ف ــت کن دخال
کــه در ایــن میــان تکلیــف ما چیســت؟ دموکراســی 
غــرب چــه مــی خواســت بکنــد؟ حمایــت احــزاب 
کمونیســت و بین الملــل کمونیســت از جمهــوری 

ــود. ــه ممکــن ب اســپانیا چگون
در جلســات کمیتــه مرکــزی حــزب مــان کــه اواخــر 
ژوئیــه و اوائــل اوت ۱۹۳۶ برگــزار شــد، در ارتبــاط 
بــا سیاســت وحــدت کــه الزم بــود در داخــل و در 
بیــن مهاجریــن پــی گیــری شــود، بحــث دقیقــی 

صــورت گرفــت.
بحــث هایــی کــه چــه از نظــر محتــوا و چــه از نظــر 
شــکل ظاهــراً بطــور کامــل تازگــی داشــت. بعــد از 
هفتمیــن کنگــره بین الملــل، برخــی از رفقــا پــس از 
اســتماع گــزارش ارائــه شــده در کنگــره و همچنیــن 
بــا دیــدن نامــه هــای رســیده از داخــل بــه ایــن 
نتیجــه رســیدند تــا گــزارش خــود را بــا زبانــی ســاده 
ــی  ــه حت ــا جایــی ک ــر بنویســند، ت ــوده ای ت ــر و ت ت
"لونگــو" بــه ایــن نتیجــه رســید کــه گــزارش خــود را 
مجــدداً بنویســد و پذیرفــت کــه مــن حتــی بعضــی 
از مطالــب آنــرا تغییــر دهــم.   درمــورد مســائل 
اســپانیا هــم صحبــت شــد، امــا مــن فکــر مــی 
کنــم مبــارزه علیــه فاشیســم را کامــاً درک نکــرده 
در  کــه  بودیــم  نرســیده  درجــه  آن  بــه  و  بودیــم 
اســپانیا بجنگیــم. از طــرف دیگــر مــا تحــت تاثیــر 
ســکوت رفقــای فرانســوی بودیــم. آنــان در وضعــی 
ــرار داشــتند کــه نمــی دانســتند چــه کار کننــد.  ق
دولــت تحــت ریاســت "لئــون بلــوم" بــود و از طــرف 
حــزب کمونیســت پشــتیبانی مــی شــد، اگرچــه 
حــزب کمونیســت در دولــت شــرکت نداشــت و 
پشــتیبانی فقــط از خــارج صــورت مــی گرفــت. 
"لئــون بلــوم" هــم بنــا بــه دالئــل بیــن المللــی، از 
"عــدم دخالــت" در اســپانیا کــه از طــرف دموکــرات 
هــای انگلیســی و کشــورهای دیگــر مطــرح مــی 
شــد، طرفــداری مــی کــرد. امــا مــردم زحمتکــش 
بــا منطــق مــن در آوردی "عــدم دخالــت" مخالــف 
مــی  ســویه  یــک  دیــد  از  ناشــی  را  آن  و  بودنــد 
دانســتند، بــه ویــژه کــه فاشیســت هــا و نــازی هــا 
از ایــن کــه از شورشــیان "فرانکــو" پشــتیبانی مــی 

ــی نداشــتند. کننــد هیــچ ابای
ــه  ــود کــه فرانســه جبهــه خلــق، ب چطــور ممکــن ب

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 پیشبرد 
مبارزه طبقاتی، روشی انقالبی 

و پرولتاریائی است در حفظ 
استقالل سازمانی و جدا نشدن 

از طبقه کارگر و توده ها



رجنرب ارگان مرکزی حزب رجنربان ایران
صفحه1۷

منطــق "عــدم دخالــت" گــردن نهــد و در عمــل 
بــرادران  علیــه  را  فاشیســتی  دخالــت  دســت 
اســپانیایی بــاز گــذارد؟ رفقــا موافــق چنیــن چیــزی 
مــی  کمونیســت"  "حــزب  هــم  اگــر  و  نبودنــد 
خواســت کــج دار مریــز رفتــار کنــد ایــن طــرح مانــع 
بگیرنــد  تصمیــم  کــه مســتقاً  نمــی شــد  از آن 
کــه عــازم اســپانیا شــوند . از همــان آغــاز ماجــرا، 
کمیتــه ای بــرای کمــک بــه اســپانیای جمهــوری 
تشــکیل شــد کــه اولیــن کمــک هــای داوطلبــان 
ــه  ــرد. کمیت ــری مــی ک ــرای آزادی در آنجــا را رهب ب
کار خــود را آغــاز کــرد. نخســت کارگران اســپانیایی 
تبعــه  شــان  بســیاری  گرچــه  فرانســه-  مهاجــر 
فرانســه شــده بودنــد – و ســپس ایتالیایــی هــا، 
بعضــی از آلمانــی هــا، لهســتانی هــا و دیگــران بــه 
آنهــا ملحــق شــدند. ایــن کار بــرای اســپانیایی هــا 
بســیار آســان بــود، امــا بــرای دیگــران چنیــن نبــود. 
هنــوز ســخنی از "بریگادهــای بیــن المللــی" نبــود، 
ــا وجــود ایــن از بیــن نیروهــای ضــد فاشیســت،  ب
گــروه هــای بســیاری شــکل گرفتــه بــود کــه آمــاده 

رفتــن بــه اســپانیا و دفــاع از جمهــوری بودنــد.
پیش از آن که "حزب کمونیست فرانسه" واز پی 
آن "حــزب کمونیســت ایتالیــا"، تصمیــم رســمی 
اتخــاذ کنــد، رفقــای مــا شــروع بــه حرکــت کردنــد. 
آنهــا بــا هــر وســیله ای کــه گیرشــان مــی آمــد اعــم 
از اتوبــوس، تــرن و کامیــون از پاریــس، لوتــوس و 
از دیگــر شــهرهای بلژیــک و فرانســه یــا کشــورهای 
دیگــر حرکــت مــی کردنــد. بــه ایــن ترتیــب "لئونــه"، 
"نانتــی"،..... و بســیاری از کســان دیگــر هــم راهــی 
مقصــد شــدند. کمیســیون کوشــید تــا جایــی کــه 
امــکان داشــت بــه آنــان کمــک کنــد تــا بــه مــرز 
برســند. آنهایــی کــه جــزو اولیــن داوطلبــان بودنــد 
مــدرک نداشــتند و وســائل و امکاناتشــان ناقــص 

بــود، لبــاس مناســب و پــول هــم نداشــتند.
الزم بــود بــه ویــژه بــه آنهایــی کــه از ایتالیــا مــی 
آمدنــد کمــک شــود، بــه زندانیان ســابق، تبعیدیان 
و آنــان کــه جنگیــدن در اســپانیا را بــه زندگــی بــی 
ــت بــه  ــچ گونــه آزادی در ایتالیــا و زندگــی موق هی
ــح مــی  ــوان مهاجــر سیاســی در فرانســه ترجی عن
دادنــد و رفقایــی از ایــن دســت شتابشــان از همــه 
بیشــتر بــود. همچنیــن "اســکوتی" و" پلگرینــی" از 
راه رســیده بودنــد و بــدون اینکــه پولــی در جیــب 
داشــته باشــند شتابشــان از همــه بیشــتر بــود. امــا 
ایــن کار میســر نبــود: ســفر طوالنــی و بغرنــج بــود، 
الزم بــود وســائل نقلیــه مختلــف عــوض کننــد و در 
عیــن حــال در بیــن راه غــذا بخورنــد. چــه مــی شــد 
کــرد؟ شــبی بــود کــه در کمیتــه هیچکــس نبــود 
تــا اینکــه بــه آنهــا کمــک کنــد. ضمــن اینکــه رفقــا 
بــرای حرکــت قــرار ماقــات مخفــی مــی گذاشــتند. 
ــه رســاندم و تمــام  ــه خان ــا شــتاب خــود را ب مــن ب
پولــی را کــه بــرای غــذای هفتگی خانواده ام ذخیره 
داشــتم برداشــتم و بــه ایــن رفقــا رســاندم. "پوچــو" 
و "لونگــو" آن شــب خــود را بــا غذایــی کــه از قبــل 
مانــده بــود ســیر کردنــد و مــن فکــر کــردم روز بعــد 

بنــد خواهــد شــد.  بــه جایــی  باخــره دســتمان 
در همیــن روزهــا روزنامــه "رالتســیونه پرولتاریــا" 
شــد.  جمهــوری  اســپانیای  بــه  خدمــت  آمــاده 
مهاجریــن کــه همیشــه آمــاده انتقاد کــردن بودند، 
ایــن بــار علیــه احزابــی کــه بــا عــدم دخالــت یــک 
جانبــه موافــق بودنــد و همچنیــن علیــه رهبــران 
حــزب کمونیســت ایتالیــا کــه بــه طــور غیــر فعــال 
آن سیاســت را تحمــل مــی کردنــد، برخاســتند. 
اخبــار واصلــه از ایتالیــا کــه حاکــی از مبــارزه در 
اســپانیا بــود روز بــه روز بیشــتر مــی شــد و ایــن 
مســائل موجــب شــد کــه فــوراً خبرنــگاری بــه آنجــا 
بفرســتیم. مــی دانســتیم اولیــن داوطلبانــی کــه بــه 
اســپانیا رفتــه انــد در بیــن نیروهــای اســپانیایی در 
بارســلن در ســتون "لیبرتــاد" جــای گرفتــه انــد. در 
مادریــد "ویدالــی" پنجمیــن هنــگ را ســازماندهی 
را  "سوتســی"  "چینتوریــا"ی  "لئونــه  کــرد،  مــی 
بــود  روزهــا  همیــن  در  و  کــرد  مــی  ســازماندهی 
کــه "لونگو"هــم خــود را بــه اســپانیا رســاند.  خبــر 
در  ســپس  و  "آراگونــا"  در  مســلحانه  درگیــری 
"ایــرون" و در "ســن سباســتیانو" بــود. "اســکوتی" 
در مــاه اوت در "ترادینتــا" جنگیــده بــود و در آنجــا 
۶۰ نفــر ایتالیایــی حماســه آفریدنــد. در پاریــس 
تصمیــم  فرانســوی  هــای  کمونیســت  )باخــره!( 
و  دهنــد  یــاری  اســپانیایی  رفقــای  بــه  گرفتنــد 
"بریــگاد بین المللــی" را ســازماندهی کننــد. ایــن 
ــی" گذاشــته شــد.  ــدره مارت ــه عهــده "آن وظیفــه ب
در دفتــر سیاســی حــزب، پــس از بحــث و مشــورت 
در ایــن بــاره، "مارتــی" "لونگــو" را در کنــار خــود فــرا 
ــرا کــه او را از ســال هــا قبــل و از  ــود، زی ــده ب خوان

مســکو مــی شــناخت و بــه او ارج مــی نهــاد.
کار ســازماندهی و تــدارکات بــه ســرعت پیــش مــی 
رفــت. داوطلبانــی بودنــد کــه از کشــورهای مختلف 
مــی رســیدند در "فیگوتــراس" کــه مــرز فرانســه و 
اســپانیا بــود ســر و ســامان داده مــی شــدند. در 
ــگاه بین المللــی ایجــاد شــد.  "آلباســته" اولیــن پای
در آنجــا بــه افــراد آمــوزش داده مــی شــد و کادرهــا 
سیاســی  کمیســرهای  و  فرماندهــان  عنــوان  بــه 
تقســیم بنــدی مــی شــدند. رفقــای ایتالیایــی کــه 
بــه اســپانیا مــی آمدنــد ســریعا بــه گــردان هــای 
"گاریبالــدی" مــی پیوســتند. آنهــا بــه عنــوان اولیــن 
را  گــردان رفیــق "گالئانــی"  ایــن  فرمانــده موقــت 
برگزیدنــد-  بــود  آمــده  متحــده  ایــاالت  از  کــه 
 – گرفــت  جــای  "پاچــاری"  او  جــای  بــه  بعدهــا 
"دی ویتوریــو" "نیکولتــی – هــم عنــوان کمیســر 
سیاســی نــام داشــت. تعــدادی گــردان بین المللــی 
دیگــری هــم ایجــاد شــد: گــردان لهســتانی هابــا 
نــام "دمبروســکی"، گــردان فرانســوی هــا "کمــون 
دو پــاری" و گــردان آلمانــی هــا بنــام "ادگار آنــدره" 
داوطلــب  هــای  نیــروی  بعدهــا  و  شــد  تشــکیل 
هــا  ایــن  بــه  "لینکلــن"  نــام  بــه  متحــده  ایالــت 
اضافــه شــد. کادرهــای نظامــی کــه قبــاً در نیروهای 
اســپانیایی ادغــام شــده بودنــد، در همانجــا باقــی 
ماندنــد ماننــد "نینــو نانتــی" فرمانــده دوازدهمیــن 

تیــپ، "آلــدو مورانــدی" ســرهنگ هشــتاد و ششــم 
"فرانسیســکو   - "فرانچسکواســکوتی"  بریــگاد، 
اســکوتون" – "دی کوآلبرینــی" – "پابلــو بونــو" و 
بســیاری دیگــر از ایتالیایــی هــا. مهمتــر از همــه 
ایــن هــا "ویتوریــو ویدالــی" کــه همــان "فرمانــده 
کارلــوس" ایجــاد کننــده پنجمیــن هنــگ بــود، بــه 
طــوری کــه اســپانیایی هــا آن را "هنــگ آهنیــن" 
مــی نامیدنــد و عضویــت در آن افتخــار بزرگــی 

بــود.
در شــماره هــای بعــدی "نشــریه رنجبــر" ادامــه 
در  بین المللــی"  هــای  بریــگاد   " هــای  فعالیــت 
و  نظامــی  هــای  فعالیــت  همچنیــن  و  اســپانیا 
تشــکیاتی در پاریــس در خدمــت "جبهــه خلــق" 
فعالیــت  طــور  همیــن  داشــت.  خواهــد  ادامــه 
هایــی کــه در فرانســه بــه صــورت مخفــی جریــان 
"لئــون  کــه دولــت سوسیالیســتی  داشــت، چــرا 
بلــوم" همــواره "عــدم دخالــت یــک جانبــه را قبــول 

داشــت.
 

لیا
 بهمن ۱۴۰۱ 

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

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

. شــد .می با شــد می با

به تارمناهای اینرتنتی 
حزب رجنربان ایران 

مراجعه کنید

سایت حزب رجنربان
www.ranjbaran.org

سایت آینه روز
www.ayenehrooz.com
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در ادامه خاطرات ترزا نوچه 

بعدش چی؟
اریــک هابســبام، مــورخ مارکسیســت، در کتــاب 
خــود بــه نــام »عصــر بــی نهایــت هــا: تاریــخ جهــان 
بــه  شــدن  نزدیــک  بــه  توجــه  بــا   ،»  ۱۹۱۴-۱۹۹۱
قــرن بیســت و یکــم، نشــان داد کــه دالیلــی بــرای 
نگرانــی وجــود دارد کــه قــرن جدیــد ممکــن اســت 
حتــی تهدیــد کننده تــر از پیــش ) یعنــی از »عصــر 
ــی کــه  ــرای بشــریت باشــد، قرن ــی نهایت هــا«( ب ب
بــا جنگ هــای جهانــی، درگیری هــای قدرت هــای 
بــزرگ و رکــود اقتصــادی همــراه بــود – و در آن 
بشــریت بــرای اولیــن بــار بــا امــکان نابــودی خــود 
ــن حــال، او نتیجــه گرفــت کــه  ــا ای مواجــه شــد. ب
بــا نــگاه بــه آینــده، قــرن جدیــد )و هــزاره( خطــرات 

ــه همــراه داشــت. حتــی بزرگتــری را ب
ماحظــات ســال ۱۹۹۴هابســبام »مــا در جهــان 

می کنیــم« زندگــی 
پروســه توســعه ســرمایه داری مســلط در دو و یــا 
ســه قــرن گذشــته توســط اقتصــاد غــول آســای 
ُــن دگرگــون شــده اســت. مــا  فنی-علمــی از بیــخ و ب
مــی دانیــم، یــا حداقــل منطقــی اســت کــه فــرض 
کنیــم، کــه ایــن امرنمــی توانــد تــا بــی نهایــت ادامــه 
یابــد. آینــده نمــی توانــد ادامــه گذشــته باشــد و 
ــه لحــاظ عوامــل  نشــانه هایــی وجــود دارد، چــه ب
بحــران  نقطــه  بــه  کــه  درونــی،  چــه  و  بیرونــی 
شــده  تولیــد  نیروهــای  ایــم.  رســیده  تاریخــی 
انــدازه  بــه  اکنــون  فنی-علمــی  اقتصــاد  توســط 

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

کافــی بــزرگ هســتند کــه محیــط زیســت، یعنــی 
کننــد.  نابــود  را  بشــر  زندگــی  مــادی  هــای  پایــه 
ســاختارهای خــود جوامــع بشــری، حتــی برخــی 
ســرمایه داری،  اقتصــاد  اجتماعــی  پایه هــای  از 
ارث  بــه  بشــری  از گذشــته  آنچــه  فرســایش  بــا 
برده ایــم، در آســتانه نابــودی قــرار دارنــد. جهــان 
مــا هــم در خطــر انفجــار از درون و هــم انفجــار از 

بــرون اســت. ایــن بایــد تغییــر کنــد.
نمــی دانیــم بــه کجــا مــی رویــم. مــا فقــط مــی 
ایــن نقطــه رســانده  بــه  را  تاریــخ مــا  دانیــم کــه 
اســت و اگــر خواننــدگان بــا اســتدالل ایــن کتــاب 
یــک چیــز  ایــن حــال،  بــا  باشــند، چــرا.  موافــق 
واضــح اســت. اگــر قــرار اســت بشــریت آینــده ای 

»سرمایه داری شکست خورد بعدش چی؟«

کتابــی در ایــن میــان بدســتم رســید و بــا مــروری بــر 
آن مجبــورم کــرد ادامــه ایــن ســری مقــاالت را گــذرا 

بــدان اختصــاص دهم. 
کتابــی اســت بــه کوشــش آقــای باقــر مرتضــوی 
تحــت عنــوان "از وحــدت تــا فــرو پاشــی" بعضــاً 
از کهنــه نامــه هــای برگزیــده، شــماری از اعضــای 
حــزب رنجبــران ایــران کــه چهــل ســال پیــش در 
درون حــزب بیــن آنهــا رد و بــدل شــده اســت. 
ایــن نامــه هــا و پــاره ای اســناد همــراه، کوشــش گر 
کتــاب را بــر آن داشــته تــا در پاســخ بــه تاریــخ بــه 
آینــدگان انتشــار دهــد. تــا اینجــا بــرای مــن قابــل 

درک اســت و حــق محققــان آینــده اســت کــه در 
بــاره ایــن نوشــته هــا و ارزش آنهــا قضــاوت کننــد. 
امــا مــا زنــدگان کــه خــود در آن روزهــای پــر آشــوب 
و ســخت دســتی بــه آتــش داشــتیم وظیفــه داریــم 
بــرای روشــن شــدن درســتی و نادرســی اهــداف 
انتشــار ایــن کتــاب بــه بحــث و گفتگــو نشــینم؛ 
ــه ایــن امیــد کــه آقــای مرتضــوی در چــاپ هــای  ب

ــر حــق دیــد دخالــت دهــد. بعــدی چنانچــه ب
اولیــن نکتــه ایــن اســت کــه نویســندگان ایــن نامــه 
هــا در زمــان و جــای مشــخصی و بــرای حــل یــک 
موضــوع مشــخصی ایــن نامــه هــا را نوشــتند و 

بــرای انتشــار بیرونــی نبــوده اســت. عــاوه بر اینکه 
بعضــی هــا کــه امــروز دیگــر در میــان مــا نیســتند 
از جملــه رفیــق هوشــنگ امیرپــور و فرامــرز وزیــری 
در همــان زمــان بــه فــرار طلبــی بعضــی از آنهایــی 
کــه در یــک جبهــه بودنــد و مشــترکن نامــه هــا را 

نوشــته بودنــد پــی بردنــد.
از ایــن هــا بگذریــم مــن کــه یــک طــرف اصلــی ایــن 
تبــادل نظــر هــا هســتم بــا انتشــار آنهــا مســتقیمن 
مخالفــت کــردم و وقتــی دیــدم توجــه نمــی شــود بــا 
دو نفــر دیگــر کــه میدانســتم بــا ناشــر در تماســند 

مخالفتــم را ابــراز کــردم.

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

آدرس ُغرفه حزب در اینرتنت:
www.ranjbaran.org
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جنگ اسپانیا و بریگادهای بین المللی
بــا  اســپانیا  در   ســال ۱۹۳۱ جمهــوری خواهــان 
کننــد،  مــی  قیــام  مبــارزات سیاســی  گیــری  اوج 
"آلفونســو" پادشــاه اســپانیا از کشــور مــی گریــزد 
و جمهــوری خواهــان بــه قــدرت مــی رســند. دولــت 
جمهــوری یــک سلســله اصاحــات اقتصــادی و 
اجتماعــی را در دســتور کار خــود قــرارداد. چنــد 
انتخابــات  و در  ایــن منــوال گذشــت  بــر  ســالی 
بعــدی قــدرت بــه دســت محافظــه کاران افتــاد. در 
ــف  ــه وظای ــن دوره محافظــه کاران نتوانســتند ب ای

خــود عمــل کننــد، مــردم دســت بــه مبــارزه زدنــد. 
صــورت  جدیــدی  انتخابــات   ۱۹۳۶ فوریــه  در 
سوسیالیســت ها،  خواهــان،  جمهــوری  گرفــت. 
آنارشیســت ها و کمونیســت ها در برابــر ســلطنت 
طلبــان روحانیــون و افســران ارتــش " اتحــاد چــپ" 
ایــن انتخابــات تشــکیل دادنــد و پیــروزی  را در 
بــه دســت آوردنــد. در ایــن وقــت یکــی از ژنــرال 
هــای ارتــش بنــام "فرانکــو" دســت بــه کودتــا زد 
و شــهر بنــدری "بارســلن" را بــه زیــر نفــوذ خــود 
گرفــت و خــود را آمــاده کــرد تــا پایتخــت را تســخیر 

کنــد. "اتحــاد چــپ" دســت بــه مقاومــت و مبــارزه 
علیــه "فرانکــو" زد. بــه ایــن ترتیــب جنــگ ســختی 
نوچــه"  "تــرزا  آمــد.  بوجــود  اســپانیا  داخــل  در 
جنــگ داخلــی اســپانیا را بــه تفصیــل در کتــاب 
آورده  بــه رشــته تحریــر در  اینگونــه  خاطراتــش 

اســت":
در انتخابــات فوریــه ۱۹۳۶ جبهــه خلــق اســپانیا 
پیــروز شــد. کمــی پــس از آن در فرانســه اتحــاد 
ســندیکاها بــه وجــود آمــد و در مــاه مــه همــان 
انتخابــات  در  نیــز  فرانســه  خلــق  جبهــه  ســال 


