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صفحه 6

صفحه آخر

سیامی روشن زنان
دخرت آبی پوش ،سحرخدایاری قربانی نظام
فرومانده ی حاکامن اسالمی است ،دزدان بزرگی که
در روز روشن آمدند و انقالب مردمی را که گرایش
های مختلف در آن سهم داشتند ،در خدمت مشتی
کوچک انحصار طلب به شکست کشاندند .آنها
در این چهل سال در عمل معلوم کردند منطقی
جزدروغ رسکوب،زوروشکنجه واعدام ندارند .کار به
جایی رسیده که سخنگوی قوه قضایی مدعی می
شود اصلن هیچ حکمی علیه او صادر نشده است.
دخرتآبی پوش امروز توسط مقامات امنیتی مورد
اتهام است که خود سوزی او بر اثر بیامری روانی
بوده وبا آوردن پدر او در برنامه های تلویزیونی
دست به صحنه سازی های رسارس دروغ زده
تا اثرات اجتامعی وسیاسی مرگ جانگداز سحر

هپکوی اراک

خدایاری را بزدایند وآنرا یک خود سوزی بیامرگونه
جلوه دهند.این خودسوزی سحر امری ساده نیست
ونخواهد بود ،ادامه مبارزهی زنان ایران است برای
آزادی وبرابری.
مبارزه زنان ایران در صد سال گذشته علیه نظام
مرد ساالر سلطه گر یکی از درخشان ترین صفحات
تاریخ مبارزه مردم را برای آزادی وبرابری پر کرده
است .اعرتاض دخرت آبی پوش به ستم مضاعفی
است که ندا آقاسلطان را به خیابان ها کشاند،
سپیده قلیان را به جنبش کارگری هفت تپه پیوند
داد و امروز دفاع او از خواست های شورای کارگری
هفت تپه را جرمی به سنگینی  18سال زندانی
اعالم کرده اند .این مقاومت ومبارزه ماهیتی یگانه

صفحە ٢

اوضاع متشنج خلیج فارس
اوضاع متشنج خلیج فارس به کجا می رود
بعــد از دوره ای از آرامــش در خلیــج ومیانجیگــری
فرانســه و کــم محلــی اروپــا و چیــن و شــوروی
در مســئله برجــام بــه آمریــکا  ،بــا حملــه طراحــی
شــده و دقیــق بــه تاسیســات نفتــی عربســتان
ســعودی –آرامکــو مجــددا فضــای پرتنشــی ایجــاد
شــده اســت .عربســتان بــا متامــی فشــارها و
تبلیغــات آمریــکا تــا ایــن ســاعتی کــه ایــن مطلــب
نوشــته مــی شــود  ،گفتــه اســت کــه هنــوز بــر
عربســتان نیرویــی کــه بــا ده پهبــاد و چندیــن
موشــک بــه عربســتان حملــه کــرده اســت معلــوم
نشــده اســت و ادعــای حوثــی هــای یمنــی قابــل
قبــول نیســتند .کشــورهای مختلــف از فرانســه
تــا ســازمان ملــل اعــام آمادگــی کــرده انــد کــه

صفحه آخر

نقش منصور حکمت در
جنبش کمونیستی()1

از نامه های رسیده

صفحه آخر

سالگرد شاهرخ زمانی

رزالوگزامبورک و آنتونیو
گرامشی

شهریور١٣٩٨شماره 172
سال 40

زنده باد کارگران مبارز هپکو
رشکــت هپکــوی اراک کــه یــک رشکــت مونتــاژ و
ســاخت ماشــین آالت راهســازی اســت ،مدتــی
اســت بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــده اســت
و بــا ایــن واگــذاری مدیریــت بســیاری از مزایــا و
حقــوق هــا و دســتمزدهای کارگ ـران و بخشــی از
کارمنــدان را قطــع کــرده اســت  .کاهــش تولیــد بــه
 %30ظرفیــت کــه ظاه ـرا دالیلــش معلــوم نیســت
هــم مزیــد برعلــت شــده اســت و مدیریــت
جدیــد حقــوق هــا و دســمتزد کارگــران را مدتهــا
بــه عقــب انداختــه اســت .کارگ ـران هپکــوی اراک
مدتــی اســت کــه بــه ایــن وضعیــت اع ـراض دارد
و خواهــا ن روشــن شــدن وضــع مدیریــت و
پرداخــت حقــوق هــای معوقــه کارگــران هســتند

صفحە ٢

ریشه های فساد رژیم

بــه روشــن شــدن اینکــه چــه نیرویــی بــه یکــی از
بزرگرتیــن تاسیســات نفتــی کــه  %5نفــت جهــان را
تامیــن مــی کنــد کمــک کننــد .روشــن اســت کــه
نیروهــا و کشــورهای مختلفــی بطــور جداگانــه یــا
در همــکاری باهــم مــی تواننــد ایــن حمــات را
ســازماندهی کــرده باشــند .از نزدیکرتیــن دوســتان
حکومــت عربســتان تــا دشــمنان آن.
تــا بــه حــال بــه جــزء آمریــکا و ارسائیــل هیــچ
کشــوری رصاحتــا و عربســتان بــه صــورت دو پهلــو،
رژیــم جمهــوری اســامی را بــه حمــات متهــم
نکــرده اســت .رژیــم عربســتان هــم مــی دانــد کــه
اشــتباه محاســبه در دنبالــه روی از آمریــکا در ایــن
قضیــه مــی توانــد شــعله هــای یــک جنــگ متــام

صفحە 3

ریشه های فساد در رژیم جمهوری اسالمی
 4دهــه از عمــر رژیــم ننگیــن اســامی کــه
همچــون بختکــی بــر رس جامعــه آوار شــده اســت
مــی گــذرد .دوران شــعارهای ایــن رژیــم مبنــی بــر
رئوفــت  ،پاکدامنــی  ،عدالــت اســامی و ....هــم
گذشــته اســت.رژیم در ایــن ســالها نــه در شــعارها
بلکــه در عمــل روزمــره و رفتارهــا و سیاســت هایــی
کــه اعــال کــرده و مــی کنــد چهــره واقعــی خــود
را بــه عیــان در برابــر دیــدگان جامعــه ق ـرار داده
اســت و چشــم متعصــب تریــن و کــوردالن خــودی
هــای متوهــم اصــاح طلــب ایــن رژیــم هــم آیــا بــه
ماهیــت آن بــاز شــده اســت؟ .نیروهــای بیرونــی

چارە رنجربان وحدت و تشکیالت است!

صفحە 4

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

صفحە2

سیامی روشن زنان

رس بلندی پیمودند .امروز دخرتان خیابان انقالب،
زنان روزنامه نگار که در زندان ها برس می برند
انقالب در حال شکل گیری
گواهی است در عمل که
ِ
ایران بی شک سیامیی از زنان خواهد داشت.جرات
به مبارزه کلید بازکردن راه برای رسنگون کردن رژیم
ددمنش حاکم است و زنان دارای کیفیتی باال در
این زمینه اند.
در صورت وجود تشکیالت پیرشو طبقه کارگر،کادر
های سازمانده وبا درایت در میان جوانان که امروز
یکی از رضوریات اساسی جنبش کنونی است
.دخرتان انقالب ودخرت آبی ها با اینهمه از خود
گذشتگی وجرات به مبارزه تا حد فداکردن جان می
توانند به کادر های خوب جنبش تبدبل شوند.
حزب رنجربان ایران همچنان برای برابری زن ومرد
در کلیه زمینه ها مبارزه می کند و امروز در کنار
زنان وجوانان برای گشودن درهای ورزشگاه ها
ایستاده وخواهان برپا کردن جنبشی وسیع واز
پائین با رشکت زنان ومردان برای تحقق این خواست
برحق زنان است

دارد -هر جا ستم هست بی شک مقاومت و مبارزه
هست .زنان اولین گروه اجتامعی جامعه ی انقالبی
پس از رسنگونی نظام سلطنتی بودند که در برابر
حکم حجاب اجباری خمینی در اسفند ماه 1357
قیام کردند.
در این صد سال گذشته با اینکه زنان در کلیه زمینه
ها پیشتاز مبارزات اجتامعی بوده اند اما براثر
هراس مضاعف دستگاه های امنیتی از جنبش زنان
و تسلط عمومی فرهنگ مرد ساالری بر جامعه به
نقش پر ارزش زنان در مبارزه کم بها داده شده
است .در این سال ها دستگاه های امنیتی هردو
رژیم ایران بزرگرتین توطئه گری را علیه مبازات واز
خود گذشتگی های زنان انقالبی انجام داده اند.
در دوره نظام شاهنشاهی دستگیری کادرهای
کمونیستی زن از ارجحیت خاصی برخوردار بود
و پس از دستگیری سخت ترین شکنجه ها به
آنها داده می شد منونه ای از این نوعش در مورد
رهربان سازمان انقالبی اند .دکرت شکوه طوافچیان
از بنیاد گزاران سازمان زنان کنفدراسیون جهانی
محصلین ودانشجویان ،پزشک تحصیل کرده از
ایتالیا که درکارخانه ذوب آهن اصفهان خدمت
می کرد را پس از دستگیری در بهمن  1355زیر
شکنجه های سخت برای گرفنت اقرار وآوردن روی پیش بسوی جنبشی همگانی وتک گرایشی یکپارچه
صحنه تلویزیون کشتند و جنازه اورا به خانواده اش ومتحد برای باز کردن درهای ورزشگاه ها به روی
مسرتد نکردندو به دروغ در رسانه ها اعالم کردند زنان
در در گیری کشته شد .همینطور است رفتار ساواک
نسبت به وفا جاسمی یکی دیگر از رهربان سازمان
انقالبی .او را زیر شکنجه کشتند چون حارض نشد
کوچکرتین اطالعاتی را در باره رفقایش به دستگاه
امنیتی دهد.
در دوران جمهوری اسالمی بازهم زنان از اعضای
سازمان های چپ وانقالبی در ایستادگی منونه عالی
بودند ومسیر گلگون شده ی نسل های پیشین را با

هپکوی اراک
 .تــا بــه حــال چندیــن بــار دســت بــه اعتصــاب
،تجمــع و تحصــن در محوطــه کارخانــه و در جلــوی
اســتانداری اســتان مرکــزی زده انــد .در طــی ایــن
فعالیــت هــا ارگان هــای مختلــف دولتــی و نیــز
مدیریــت بــا وعــده و وعیــد هــای دورغیــن آنهــا
را رس دوانــده اند.کارگـران یــک بــار خــط راه آهــن
جنــوب بــه شــال را کــه از اراک عبــور مــی کنــد
بســتند کــه بــا پــا در میانــی و گفتگــو و وعــده
مدیریــت مبنــی بــر حــل مشــکالت کارگــران بــه
اعتصــاب و اعـراض پایــان دادنــد .امــا رس دوانــدن
کارگــران کارخانــه توســط مدیریــت و اداره کار و
دیگــر نهادهــا بــه یــک سیاســت در برابــر خواســت
هــای کارگ ـران تبدیــل شــده اســت  .فشــار دولــت
و نیروهــای امنیتــی بصــورت جــدی همیشــه وجــود
داشــته اســت .کارگــران مــی گوینــد اگــر حقــوق
یــک مدیــر یــک مــاه عقــب بیافتنــد ارگان مربوطــه
چگونــه رفتــار مــی کنــد ولــی در رابطــه بــا کارگـران
آنهــا مناینــدگان مــا را بــه هــم پــاس مــی دهنــد تــا
مــا خســته شــده و دنبــال خواســته هایامن نباشــیم.
کارگ ـران مــی گوینــد زن و بچــه هــای مــا گرســنه
انــد ولــی مدیریــت گوشــش بــه حــرف هــای مــا
بدهــکار نیســت.
 26شــهریور امســال هــم بــا توجــه بــه عــدم
رســیدگی مســئولین در رابطــه بــا حقــوق هــای
معوقــه و مدیریــت کارخانــه تجمــع اعرتاضــی
انجــام گرفــت و کارگــران بــرای رســاندن صــدای
خواســته هایشــان راه آهــن اراک را مســدود کردند.
تحــت بهانــه ایــن عمــل یــگان ویــژه همــراه
نیــروی انتظامــی بــه صفــوف کارگـران حملــه کــرده
و بــا رضب و شــتم کارگــران تعــدادی را زخمــی
و تعــدادی را بازداشــت کردنــد .ایــن روزی اســت
کــه رژیــم ضــد کارگــر جمهــوری اســامی کارگ ـران
هفتــه تپــه را بــه دادگاه کشــیده اســت.
حــزب مــا رسکــوب کارگــران هپکــو را بشــدت
محکــوم کــرده و از خواســت هــای بــه حــق آنــان
دفــاع مــی کنــد و خواهــان بــرآورد کــردن فــوری
خواســته هــای کارگــران هپکــو  ،رســیدگی بــا
حضــور مناینــده کارگــران بــه وضعیــت مدیریــت
کارخانــه و پرداخــت خســارت بــه کارگ ـران اســت.
ع.غ

بدون رشکت زنان هیچ انقالبی به پیروزی منی رسد
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اوضاع متشنج خلیج فارس

بــا تکنولــوژی پائیــن هــم امــکان پذیــر اســت کــه
جایگاههــا و مــکان اصلــی تســلیحات نظامــی بــکار
رفتــه در ایــن حملــه را دقیقــا شناســایی کننــد.
اینکــه تــا بــه حــال ایــن وضعیــت در ابهــام مانــده
اســت را مــی تــوان از چندیــن زاویــه بررســی کــرد
 – 1عربســتان مــی دانــد کــه از طــرف چــه کســی
مــورد حملــه قـرار گرفتــه امــا هامننــد آمریــکا کــه
در قضیــه رسنگونــی پهبــادش توســط ای ـران بــدون
عکــس العمــل شــدیدی دم بــه تلــه گرفتــاری تــازه
دیگــری بــه نــام جنــگ بــا ایـران نــداد ،تــاش دارد
بــا عــدم موضــع گیــری تنــد اوضــاع پیــش آمــده
را بــه ســطح دلخــواه آنانــی کــه منتظــر فرصــت
جنــگ در خاورمیانــه هســتند نرســاند .اولیــن
ســئوال ایــن اســت چــه کســانی خواهــان برافــروزی
جنــگ و درگیــری در منطقــه هســتند .روشــن
اســت کــه جــدا از کشــورهای امپریالیســتی کــه
همیشــه بــا فــروش ســاح و تحریــک حکومــت
هــای مرتجــع بــه جنــگ و آدم کشــی دامــن مــی
زننــد خــود کشــورهای خاورمیانــه حــارض نیســتند
کــه جنــگ بــه درون کشورهایشــان کشــیده
شــود .آنهــا تــا آن حــد کــه بتواننــد در کشــورهای
دیگــر نفــوذ و خرابــکاری کننــد حــارض بــه هــدر
دادن هــای منابــع مالــی و انســانی از نیروهــای
خــودی هســتند .نتیجــه مــی تــوان براحتــی نقــش
نیروهــای امپریالیســتی و نوکــران منطقــه ای
آنهــا را در ایــن حمــات دید.ولــی کیســت کــه
ندانــد کــه خــود عربســتان یکــی از جنــگ طلبــان
منطقــه ای بــا پشــتگاه محکــم امپریالیســتی طــی
ســالها در منطقــه بــوده اســت.خالی کــردن پشــت
نزدیکرتیــن متحــدان در سیاســت هــای اتحــادی
بیــن امپریالیســت هــا و حکومــت هــای دســت
نشــانده همیشــه اتفــاق افتــاده و در آینــده هــم
تک ـرار خواهــد شــد.
خاورمیانــه یکــی از نقــاط گرهــی رقابــت هــای
امپریالیســتی اســت ایــن رقابــت هــای از دوران
جنــگ رسد جریــان داشــته اســت امــا تشــدید
بحـران و تشــنج موجــود بیشــر ناشــی از رسســختی
رقبــا در ایــن منطقــه جهــان بـرای کنــرل و بیــرون
رانــدن دیگ ـران اســت .در ســطح جهانــی روســیه
بــه جایــگاه قبــل از فروپاشــی اش نزدیــک مــی
شــود  ،چیــن رقیبــی جدیــد بــرای دیگــر جنــاح
هــای امپریالیســتی اســت و اروپــا متحدتــر و
پرقدرتــر در حــال ظاهــر شــدن اســت.آمریکا
همچنــان بزرگرتیــن اقتصــاد جهانــی اســت کــه
بشــدت بــه چالــش گرفتــه شــده اســت و هیچکــس
امیــدی بــه ادامــه هژمونــی نزدیــک بــه یــک قــرن
آمریــکا نــدارد.
حتــی در صــورت عــدم عکــس العمــل شــدیدی از

جانــب عربســتان ولــی تشــنجات در خلیــج فــارس
ادامــه پیــدا خواهــد کــرد .سیاســت عــدم تشــنجی
کــه ظاه ـرا ترامــپ در چنــد هفتــه گذشــته پیــش
مــی بــرد هــم بــا شکســت روبــرو شــده اســت.
آمریــکا بخوبــی مــی دانــد کــه ادامــه سیاســت
فشــار حداکــری بــه جمهــوری اســامی اگــر در طی
زمانــی مشــخص بــه نتیجــه مطلــوب و دلخواهــش
نرســد هیــچ راه دیگــری بــه غیــر از جنــگ وجــود
نــدارد آمریــکا ســعی دارد رشایطــی را فراهــم کنــد
کــه اگــر مجبــور بــه انتخــاب نظامــی شــد آنــرا
توســط کشــورهای دیگــر از جملــه ارسائیــل و یــا
احیانــا عربســتان جلــو بــرد .امــا جنــگ موضــوع
بســیار خطرناکــی بــرای آمریــکا اســت .جنــگ
منــی توانــد در ابعــاد محــدودی مبانــد و نیــز مــی
توانــد تعــادل اقتصــادی بیــن گروههــای معظــم
امپریالســتی را بــه هــم ریختــه و باعــث ویرانــی
اقتصــادی نــه تنهــا ای ـران کــه طــرف هــای مقابــل
هــم بشــود.
ایــن جنــگ فرصتــی را بــرای مرتجــع تریــن
نیروهــای تاریخــی بوجــود آورده اســت کــه بــا
بلنــد کــردن پرچــم هــای ناسیونالیســتی  ،دفــاع از
دمکراســی امپریالیســتی  ،مذهــب  ،بــا وقاحــت
بــی رشمانــه ای خــود را در پشــت مطامــع فــوق
ســود امپریالیســتی و هژمونــی طلبانــه مذهبــی –
ملــی پنهــان کننــد
فضــای جنگــی موجــود فرصتــی بــه رژیــم
جمهــوری اســامی ،بـرای برداشــن پرچــم حقانیــت
دورغیــن ضــد امپریالیســتی پــر وبــال دادن بــه
کشــمکش هــای منطقــه ای و ملــی و مذهبــی و
ناسیونالیســتی ب ـرای آنکــه تضــاد بیــن گروههــای
مختلــف اجتامعــی را بــه کینــه هــای بــی حــد و
حســاب و گــره هــای کــور تبدیــل کنــد.
در عیــن حــال ایــن موقعیتــی اســت بـرای کمپانــی
هــای تبهــکار نظامــی کــه بــا فــروش اســلحه بــه
جنــگ و کشــتار در ابعــادی بی ســابقه و بــه قیمت
بــی خامنانــی ،مهاجــرت و در بــه دری گســرده ،
گرســنگی و فروپاشــی ثبــات موجــود و بــی حقوقی
و عــدم امنیــت اجتامعــی بـرای طبقــات فرودســت
دامــن بزنــد.
در همیــن حــاال هــم کمپانــی هــای عظیــم نفتــی
بــا ســوء اســتفاده از تشــنجات موجــود بــه ســود
هــای هنگفتــی دســت یافتــه انــد کــه خوابــش را
هــم منــی دیدنــد .حــکام منطقــه ای و رهــران
امپریالیســتی بــا اینکــه بــه نتایــج مخــرب و ویرانگر
ادامــه رونــد کنونــی آگاه هســتند ولــی ب ـرای بــه
تحمیــق کشــیدن ملــت هــا و کارگ ـران و رنج ـران
کشــورهای خــود رقیــب از هیــچ کوششــی بــرای
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عیــار را برافــروزد و ماننــد برخــوردش در قضیــه
کویــت بــه خالــی شــدن خزانــه و از بیــن رفــن
متامــی دارائــی هــای نقــدی و غیــر نقــدی اش در
کشــورهای دیگــر تحــت عنــوان کمــک هــای جنگی
بیانجامــد .در چنــد دهــه گذشــته رژیــم عربســتان
بــا اســتفاده از دالرهــای نفتــی برخــی از کشــورهای
فقیــر خاورمیانــه و آفریقــا را بــه عنــوان متحــد در
کنــار خــود داشــته اســت امــا وضعیــت جدیــد برای
عربســتان فقــط یــک حملــه بــه تاسیســات نفتــی
اش نیســت .کشــورهای امپریالیســتی طــی دهــه
هــا بــا غــارت نفــت عربســتان و فروخــن اجنــاس
بنجــول نظامــی و غیــر نظامــی رژیــم عربســتان را
بــه عنــوان یــک متحــد نزدیــک همیشــه در چنــگ
خــود داشــته انــد .آنهــا بــا اســتفاده از همیــن
وضعیــت اجــازه برخــی تحــرکات سیاســی ماننــد
جنــگ در یمــن  ،کمــک بــه ســازماندهی گروههــای
تنــدرو اســامی  ،دخالــت در جنــگ ســوریه و
همــکاری بــا ســازمان هــای اطالعاتــی منطقــه ای و
جهانــی بـرای ایجــاد داعــش و النــره غیــره را بــه
عربســتان داده انــد.
ایــن تحــرکات توهمــی را در رابطــه بــا رهــری
جهــان اســام و پرقــدرت تریــن قطــب در جهــان
عــرب بیــن حــکام عربســتان دامــن زده اســت
و هژمونــی طلبــی ایــن دولــت نفتــی را کامــا
تحریــک کــرده اســت .روشــن اســت ســمت ایــن
هژمونــی طلبــی نــه محــدود کــردن تحــرکات
امپریالیســتی بلکــه محــدود کــردن هژمونــی
طلبــی نــوع دیگــری از رهــری منطقــه ای آنهــم
از جانــب رژیــم اســامی در ایــران اســت.این
کشــاکش منطقــه ای کــه از گذشــته و تاریــخ و
رونــد شــکل گیــری حکومــت هــای خاورمیانــه ای
و بخــش دیگــری بــه دخالــت هــای امپریالیســتی
جهــت نفــوذ و تســلط بــر دولــت هــا و نیــز در
بازارهــای اقتصــادی و کنــار زدن رقبــا و تضمیــن
دسرتســی ارزان بــه منابــع طبیعــی و بویــژه نفــت
اســت ،نشــئت مــی گیــرد ،در رشــد رقابــت هــای
امپریالیســتی تشــدید شــده اســت و باعــث شــده
اســت کــه رونــد عــادی رفــت و آمدهــا نــه تنهــا د
ر خلیــج فــارس بلکــه بیــن کشــورهای خاورمیانــه
کامــا مختــل و از ایــن طریــق رشکــت هــای نفتــی ،
بیمه،نظامــی و ...بــه ســودهای کالنــی دســت یابنــد
مجموعــه عوامــل بــاال در روشــن کــردن و یــا اعــام
کــردن مســببان ایــن حملــه پیچیــده گــی هایــی را
بوجــود آورده اســت کــه برعکــس متامــی اخبارهــای
مدیاهــای قلــم بــه مزد اساســا فنــی و ناشــی از عدم
شــناخت نبــوده و ایــن امــکان بــرای کشــورهایی
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بــدون تشــکیالت پــر قــدرت طبقاتــی هیــچ اعـراض
و مبــارزه ای بـرای تغییــر بــه نتیجــه مطلــوب یعنی
رهایــی اکرثیــت جامعــه از ســتم و اســتثامر منجــر
نخواهــد شــد .طبقــه کارگــر بـرای اینکــه بــه رقابــت
هــای جنایتکارانــه بــورژوازی نقطــه پایــان بگــذارد
بایــد سوسیالیســم را بنــا کنــد.
ع.غ

ریشه های فساد رژیم
رژیــم ســال هاســت کــه بــا شــناخت و عمــل
روزمــره خــود پــا را بــه میــدان مبــارزه علیــه فســاد
و دزدی و رشــوه و ارتشــاء  ،بانــد بــازی  ،فامیــل
بــازی درونــی ایــن رژیــم و رسکــوب گــری و زنــدان
و شــکنجه و جنایــات ایــن رژیــم علیــه مــردم بویــژه
فرودســتان جامعــه گذاشــته انــد .رشــد فســاد و
همــه گیــر شــدن آن در نهادهــای بــاال تــا پائیــن
دولتــی آنچنــان تــوده هــا را بــه عصیــان کشــیده
اســت کــه جمهــوری اســامی را بــا خطــر اضمحــال
و فروپاشــی روبــرو کــرده اســت البتــه ایــن موضوع
تــازه ای نیســت ولــی آنچــه امــروزه اهمیــت یافتــه
اســت اینکــه بــا کاهــش پــول نفــت و کــم شــدن
بودجــه هــای دولتــی دیگــر ریخــت و پــاش هــای
گذشــته در ابعــاد نجومــی امــکان پذیــر نیســت و
اعــوان و انصــار رژیــم بــرای کســب موقعیــت و
نتیجتــا غــارت بیشــر از بودجــه هــای عمومــی از
یــک طــرف بــه جــان هــم افتــاده انــد و همدیگــر
را بــه رشــوه و فســاد متهــم کــرده و ســعی بــه
حــذف یکدیگــر داشــته و از طــرف دیگــر آنهــا از
تجربــه تاریــخ اســامی خــود حکومــت علــی را مــد
نظــر دارنــد کــه بــا کــم کــردن حقــوق و موقعیــت
نزدیــکان بــه نابــودی کشــیده شــد.
رژیــم و جنــاح هــای مختلــف آن از اصــاح طلبــان
حکومتــی تــا اصولگرایــان و دلواپســان و غیــره هــم
در ایجــاد ایــن حکومــت بــا ســاختارهای بشــدت
ضــد دمکراتیــک و فســاد پــرور نقــش داشــته و
بــه قــول معــروف دستشــان در یــک کاســه بــوده
اســت .ســاختارهای ضــد دمکراتیــک بعلــت ایــن
کــه قابــل کنــرل از طــرف هیــچ نهــاد مردمــی
نیســتند و درونگــرا هســتند بطــور دائــم فســاد
را تولیــد و بــاز تولیــد کــرده و بــدون ســاختارهای
اساســی کنــرل از پائیــن جامعــه ،فســاد و ارتشــاء
قابــل کنــرل و حتــی از بیــن رفــن نیســت .
رژیــم جمهــوری اســامی بارهــا اعــام کــرده اســت

کــه علیــه فســاد بشــدت مبــارزه خواهــد کــرد
ولــی بطــور منونــه مــی تــوان دولــت احمــدی نــژاد
را کــه ادعــا مــی کــرد پــاک تریــن دولــت تاریــخ
ایـران اســت مثــال زد کــه دزدی هــای انجــام شــده
در آن دوره یکــی از باالتریــن و بیشــرین دزدی
هــای تاریــخ ای ـران انجــام گرفتــه اســت و از ایــن
منونــه هــا کــم نیســتند .اکــر دزدی هــای میلیــاردی
هــم بطــور مســتقیم و غیــر مســتقیم از باالتریــن
ارگان هــای رژیــم یعنــی دارودســته هــای دور و
بــر خامنــه ای نشــات مــی گیرد.چـرا کــه هیچکــدام
از ارگان هــای زیــر دســت خامنــه ای جوابگــوی
نهادهــای رســمی دولتــی مثــل اداره دارائــی و غیــره
نیســتند.
در همیــن رابطــه نیروهــای بورژوایــی درونــی و
بیرونــی حاکمیــت از ب ـرای چــاره جویــی و بــرون
رفــن از " مشــکل فســاد" راه هــای مختلفــی را
پیشــنهاد مــی کننــد .از جملــه برگــاری مدیــران
شایســته و متخصــص ایــن جامعــت منــی داننــد کــه
اگــر ق ـرار بــود مدی ـران شایســته و متخصــص ضــد
فســاد و ...بــر مملکــت حکومــت کننــد کــه دیگــر
کســانی ماننــد خامنــه ای و کل سیســتم جمهــوری
اســامی بــر رسکار نبودنــد
خامنــه ای بــا عــوض کــردن رؤســای قــوه قضائیــه
در عیــن اینکــه موازنــه قــدرت را بیــن جنــاح هــای
مختلــف درونــی حکومــت حفــظ مــی کنــد ولــی
همزمــان فشــارهای مشــخصی را بــه کســانی کــه
احســاس مــی کنــد بیــش از حــد بــه مرکــز قــدرت
نزدیــک شــده انــد وارد مــی کند.بــا سیاســت
هایــی کــه شــخص رهــری در پیــش گرفتــه اســت،
همــه جنــاج هــای درونــی قــدرت بــه هــر رذالتــی
ب ـرای نزدیکــی بــه مرکــز قــدرت تــن داده و مــی
دهنــد .زیــاده خواهــان هــم رسنوشــت هایــی مثــل
رفســنجانی پیــدا کــرده انــد.
ریشــه هــای فســاد در جمهــوری اســامی بــه
ایــن یــا آن مدیــر و یــا دولــت ارتباطــی نــدارد.
ریشــه هــای فســاد در پایــه هــای طبقاتــی ایــن
رژیــم رسمایــه داری – مذهبــی نهفتــه اســت کــه
معیارهــا را نــه بــر اســاس احـرام بــه انســان و حــق
شــهروندی برابــری طبــق قانــون حتــی بورژوایــی
بلکــه غــارت و بــی حقوقــی کارگـران و زحمتکشــان
و روشــنفکران  ،زنــان و عنــارص و گروههــای مرتقــی
اجتامعــی نهــاده اســت .در ایــن ســاختارها دزدی و
فســاد نــه تنهــا یــک عمــل ننگیــن نیســت بلکــه در
تکـرار خــود نــه تنهــا قباحــت آن از بیــن رفتــه بــه
یــک فرهنــگ عمومــی ،توامننــدی ،زرنگــی و نقــاط
مثبــت تبدیــل شــده اســت .در ایـران حتــی قوانیــن
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رسکــوب و درهــم شکســن جنبــش هــای اجتامعــی
خــودداری نکــرده و بــا گســرش فضــای جنگــی
تــاش بــرای بازپــس گیــری حقــوق اولیــه اهالــی
یــک کشــور کــه از حقــوق تاریخــی و تثبیــت شــده
برخوردارنــد ،جوامــع را بــه مناســبات عقــب مانــده
گذشــته ســوق دهنــد .و آنهــا رصفــا بــه مــرف
کننــدگان کاالهــا و ح ـراج گــذاران منابــع طبیعــی
– انســانی بکشــند.
مشــخصا فضــای جنگــی موجــود ایــن امــکان را
بــه جمهــوری اســامی داده اســت کــه شمشــیر
را از رو بســته و دور دیگــری از رسکــوب هــای
عریــان را در پیــش گیــرد .در عیــن حــال ایــن فضــا
بــه دولــت آمریــکا و همپیامنانــش هــم فرصــت
فشــار  ،قلــدری و زورگویــی اقتصــادی و نظامــی
از یــک طــرف و بــاز گذاشــن دســت ارسائیــل بـرای
رسکــوب بیشــر جنبــش فلســطین و توطئــه علیــه
مــردم خاورمیانــه را بدســت داده اســت.
در عیــن حــال وضعیــت کنونــی متــام نیروهــای
متزلــزل  ،بینابینــی را مجبــور مــی کنــد کــه
جایگاههــای خــود را تعییــن کننــد .یــا بــه یکــی
از جریانــات مرتجــع بــورژوازی و امپریالیســتها
چســبیده و آتــش بیــار معرکــه آنهــا شــوند و یــا
در ســمت خلــق هــای ســتمدیده و کارگــران و
زحمتکشــان جوامعــی کــه در آن زندگــی مــی کننــد
علیــه وضــع موجــود و در همبســتگی و پیونــد
طبقاتــی بــا دیگــر کارگــران کشــورهای متخاصــم
بایســتند
حملــه بــه تاسیســات عربســتان در عیــن حــال پیــام
هــای مشــخصی را بــه همـراه دارد .اینکه عربســتان
حــق تعییــن خــط مشــی سیاســت خارجــی خــود
را نــدارد .اینکــه رژیــم جمهــوری اســامی بــدون
توافــق بــا غــرب قــادر بــه عــادی کــردن مناســبات
خــود بــا بســیاری از کشــورهای خاورمیانــه نخواهــد
بــود .اینکــه فضــای نظامــی و بودجــه هــای نظامــی
نبایســتی کاهــش یابنــد
امــا ایــن مناســبات هــم از گذشــته و هــم در
رونــد خــود پیــام روشــنی هــم بــرای کارگــران و
زحمتکشــان کشــورها داشــته اســت  .از ایــن رو
تغییــر ایجــاد فضــای صلــح و برابــری پایــدار بیــن
کشــورها و دولــت هــا و ملــت هــا بــا حضــور
امپریالیســت هــا و کشــورهای مرتجــع رسمایــه
داری خاورمیانــه غیــر ممکــن اســت .طبقــه کارگــر
منــی توانــد ناظــر بــه اوضــاع کنونــی باشــد کــه
بــورژوازی دســرنجش را بــه عاملــی بـرای رسکــوب
و کشــت و کشــتار او تبدیــل کــرده اســت.در عیــن
حــال ایــن درســی ب ـرای طبقــه کارگــر اســت کــه
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خواه�دـ و میــ توان�دـ ح��ل کنـ�د جنایتــکاری کــه
صــدای هــر عدالــت طلبــی و آزادیخواهــی را خفــه
کــرده اســت .کســی کــه ســالها در بــاالی یکــی از
بزرگرتیــن نهادهــای مالــی بــه نــام آســتان قــدس
رضــوی در مشــهد هــر کاری خواســته اســت کــرده
اســت و بــر جــان و مــال مــردم حکــم رانــده اســت
 ،حــال بــرای فریــب مــردم پرچــم مبــارزه علیــه
فســاد را بلنــد کــرده اســت جالــب اســت بدانیــد
کــه هیــچ کــدام از ایــن دارودســته حتــی خــود را
جوابگــوی دیــوان محاســبات اداری منــی داننــد.
ایــن جامعــت هــم ماننــد ترامــپ کــه مــی گفــت
سیســتم آمریــکا فاســد اســت ولــی خــود صاحــب
میلیاردهــا پــول از همیــن سیســتم فســادی کــه مــی
گفــت شــده بــود ،ظاه ـرا علیــه روابــط و فســادی
کــه خــود یکــی از بانیــان آن هســتند ،مــی باشــند.
دادگاههــای مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی وقتــی در
جامعــه شــاهد دزدی هــای میلیــاردی و هــزاران
کارتــون خــواب و صدهــا هــزار معتــاد بــه مــواد
مخــدر داریــم هیــچ چیــزی نیســت مگــر کانالیــزه
کــردن فســاد و مبــارزه بــا جنــاح هــای مخالــف
درونــی و بیرونــی رژیــم اســامی اســت
قوانیــن عقــب مانــده اقتصــادی و گــذر از ایــن
قوانیــن بــا رشــوه ، :وقتــی سیســتم کنــرل متعلق به
کســانی اســت کــه خــود رسمنشــاء فســاد هســتند و
هــر صدایــی کــه خواهــان کنــرل و رســیدگی اســت
را خفــه مــی کننــد وقتــی هــر رســانه ای کــه جـرات
کــرده اســت بخــش کوچکــی از فســاد باالئــی هــا
را افشــاء کنــد ،بــا تعطیــل شــدن و بگیــرو ببنــد
کارمندانــش روبــرو اســت .آیــا مــی تــوان روزنامــه
ای را پیــدا کــرد کــه دولتــی باشــد و اجــازه مبــارزه
بــا فســاد پیــدا کنــد .
در ایــن هــرج و مــرج و فســاد همــه گیــر کــه
اساســا از بــاال نشــئت گرفتــه اســت اقتصــاد دانــان
لیــرال بطــور دائــم بــا حضــور در رســانه هــای
جمعــی توصیــه مــی کننــد کــه مبــارزه بــا فســاد
نبایــد جامعــه را نــا امــن کنــد .بویــژه در رابطــه بــا
فعالیــن اقتصــادی بیــش از صــد ســال پیــش ایــن
مســئله را لنیــن بطــور موشــکافانه ای توضیــح داد
کــه در رشــد رسمایــه داری بــه طــرف انحصــارات
رقابــت طبیعــی اقتصــادی بنــگاه های رسمایــه داری
بــه زد وبنــد و توطئــه بـرای حــذف یکدیگرچرخــش
خواهــد کــرد .در ایــران امــروز هــم بنگاههــای
اقتصــادی ب ـرای دســت یابــی بــه بازارهــای بیشــر
پــول نفــت و رانــت هــای دولتــی خــود بــه عاملــی
در جهــت فســاد و زدو بنــد تبدیــل شــده انــد.
انتظــار داشــن از سیســتم و بنگاههایــی کــه خــود

بطــور سیســتامتیک غیــر دمکراتیــک و فســاد پــرور
هســتند و فاســدترین هایشــان هــم متعلــق بــه
آقــازاده هــا و نزدیــکان حکومتــی مــی باشــند آیــا
بیشــر فریــب کاری و خــاک پاشــیدن بــه چشــم
مــردم نیســت .آیــا تــا بــه حــال در هیــچ کشــوری
دیــده شــده اســت کــه یــک نفــر غیــر مســئول
بتوانــد نفــت کشــوری آنهــم ماننــد ایـران کــه یکــی
از بزرگرتیــن منابــع نفتــی دنیــا را داراســت بفــروش
برســاند ،آیــا تــا بــه حــال دیــده شــده اســت کــه
وزیـران و مدیـران دولتــی خــود بطــور مســتقیم در
زد وبندهــای فامیلــی رشکــت داشــته باشــند .فســاد
هــای علنــی شــده از رقــم هــای نجومــی حکایــت
دارد .اســاس فســاد هــا هــم از رانــت هــای دولتــی
بــا ارز ارزان و یــا وصــول وام هــای ســنگین بــدون
پشــتوانه از بانــک هــا ولــی بــا توصیــه هایــی از باال
شــکل گرفتــه و مــی گیــرد .در ای ـران ماننــد دیگــر
کشــورهای رسمایــه داری رهـران در پشــت پــرده و
غیــر قابــل دسرتســی هســتند .تکنولــوژی دیجیتالــی
بــه آنهــا کمــک کــرده اســت کــه بــا اســتفاده هــای
گســرده از پــول شــویی در ســطح ملــی و بیــن
املللــی از قوانیــن بتواننــد بگریزنــد.
ارتشــاء در همــه رده هــای دولتــی و نهادهــای
مالــی و اقتصــادی همچــون رسطانــی دســت و
پــای خــود را بــر همــه ارگان هــای دولتــی کشــیده
اســت ،بطــور منونــه یــک فقــره دزدی افشــاء شــده
متعلــق بــه بانــک رسمایــه اســت  48 .در صــد بانک
رسمایــه متعلــق بــه صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان
اســت .رقــم فســاد  9هـزار میلیــارد تومــان از طریق
دریافــت رانــت هــای دولتــی و زدو بنــد و فــروش
ارزان رسمایــه هــای منقــول و غیــر منقــول بانــک
بــا  400متهــم ،در ایــن قضیــه خــود نهادهــای
رســیدگی بــه کارفرمــا تبدیــل شــده انــد.
یکــی دیگــر از رس منشــاء هــای فســاد ایجــاد
ســاختارهای قــدرت هــای گوناگــون و تــو در تــو
و درهــم و پیچیــده و مــوازی ســازی در رژیــم
جمهــوری اســامی ب ـرای تحکیــم امنیــت دولتــی و
گریــز از قوانیــن جزائــی اســت کــه خــود نوشــته
انــد .نشســت هــای ســه قــوه مجریــه  ،قضائیــه
و مقننــه رژیــم بــرای هامهنگــی مبــارزه علیــه
"فســاد " نیســت ایــن نشســت هــا بـرای هامهنــگ
کــردن ارگان هــای دولتــی ب ـرای کنــرل و رسکــوب
و بــاال بــردن رضیــب هــای امنیتــی علیــه مخالفــان
خارجــی و داخلــی رژیــم اســامی اســت.
نظــام مــوازی ســازی کل رژیــم موضــوع تــازه ای
در همگامــی بــا اقتصــاد غــارت و زدو بنــد و رانــت
خــواری و نــه رصفــا بهــره کشــی رسمایــه
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قــرون وســطائی اســامی هــم حــرف اول را منــی
زننــد .در ایــن کشــور دیکتاتــوری مطلقــه حاکمیــت
دارد و حــرف مســئولین بویــژه مســئولین ســطح
بــاالی حکومتــی بــر قانــون مــی چربــد .در ایــن
نــوع از کشــورها قوانیــن کارکــرد خــود را در برابــر
ســلیقه و منافــع رهــران دولتــی از دســت داده
و بیشــر بــه یــک منایــش و یــا ویرتیــن حکومتــی
تبدیــل شــده اســت .
ریشــه هــای فســاد فقــط یــک مشــکل اقتصــادی
و حقوقــی و قضائــی نیســت .مــا بــا حلقــه ای از
هیراشــی حکومتــی روبــرو هســتیم کــه تــا بحــال
هــر کاری خواســته انــد بــدون جوابگویــی انجــام
داده انــد .بــا انتخاباتــی روبــرو هســتیم کــه متامــا
مهندســی شــده اســت ،بــا پارملانــی مواجهــه
هســتیم کــه منتخبینــش قبــا از طریــق نهادهــای
باالتــر و نــه انتخابــات توســط مــردم تائیــد شــده
انــد .هیــچ عنــر غیــر خــودی هــر چقــدر هــم
شایســته و پــاک دســت و مدبــر باشــد حــق ورود
بــه حلقــه ایــن هیراشــی را ندارد.کســانی هــم کــه
بطــور اشــتباهی وارد ایــن سیســتم دولتــی شــده
انــد بــه انــواع مختلــف و حیلــه هــای مختلــف
حــذف شــده انــد.
اعــام رئیــس جدیــد قــوه قضائیــه( قــوه قضائیــه
خــودش شــاکی خــودش دادســتان خــودش )کــه
خــود در فســادهای مختلــف زمیــن خــواری متعــدد
دســت داشــته اســت و یکــی از قاتــان هــزاران
زندانــی سیاســی بویــژه در ســال  67اســت او کســی
اســت کــه در دوران ریاســت الریجانی  ،شــاهرودی
و یــزدی در قــوه قضائیــه مســئولیت هــای مختلــف
داشــته اســت و امــروزه ادعــای مبــارزه اش علیــه
فســاد ،بیشــر از آنکــه یــک شــوخی باشــد یــک
دهــن کجــی تاریخــی اســت.
مــا در ای ـران بــا رژیمــی روبــرو هســتیم کــه مــی
تــوان گفــت هیچــگاه متخصصیــن دوره دیــده و
علمــی بــر رسکارهــا نبــوده انــد اگــر هــم مدیــری
متخصصــی موجــود بــوده اســت و نخواســته کــه
خــود را آلــوده بــه فســاد و بــه هیراشــی قــدرت
نزدیــک کنــد توســط باندهــای مختلــف دولتــی و
نهادهــای اقتصــادی و امنیتــی حــذف شــده  .بــا
نگاهــی بــه ره ـران درجــه اول رژیــم کــه بــر رس
ســهم بیشــر از دزدی هــا مشــت یکدیگــر را بــاز
کــرده انــد بــه چهــره هــای شــاخصی ماننــد قالیباف
 ،یــزدی  ،رضائــی وخادمــی و......برخــورد مــی کنیــم
کــه بطــور فامیلــی مشــغول حیــف و میــل بودجــه
هــای دولتــی هســتند .رئیســی و دادگاههــای
مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی چــه مشــکلی را مــی
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بســنده نکــرده اســت بلکــه بــا بــکار گیــری قوانیــن
اســامی و نیــز بربریــت قــرون وســطائی ســعی
بــه غــارت اقتصــادی جــدا از دسرتســی آزادانــه
و"قانونــی "بــه ارزش اضافــی و منابــع طبیعــی و
نیــروی کار جامعــه دارد .ســاختار رژیــم اســامی
منطبــق بــر ایــن شــدت بهــره کشــی و غــارت
اســت.
هیــچ نیــروی اصــاح طلبــی هــم قــادر نیســت تــا
پایــه هــای اقتصــادی و طبقاتــی ایــن رژیــم بــر
رسمایــه اســتوار اســت بــه فســاد گســرده کنونــی
خامتــه دهــد .مبــارزه بــا فســاد و بحــران هــای
کنونــی اجتامعــی و راه حــل نهایــی آنهــا در یــد
قــدرت آن نیــروی اجتامعــی اســت کــه خــود
محکــوم و اســتثامر شــده ایــن سیســتم اســت و
نــه تنهــا هیــچ منافعــی در ابقــای آن نــدارد بلکــه
ادامــه ایــن سیســتم حیــات او را تهدیــد مــی کنــد
و ایــن نیــروی اجتامعــی فقــط کارگــر متشــکل و
ســازماندهی شــده اســت کــه بــا بدســت گیــری
قــدرت سیاســی در ایـران بــه کلیــت نظــام رسمایــه
از جملــه نظــام رسمایــه داری مذهبــی اســامی در
ایــران خامتــه دهــد.

در ســالگرد کارگــر پیــرو ،شــاهرخ زمانــی چــه بایــد
گفــت و چگونــه نقــش او را در جنبــش کنونــی کارگــری
و کمونیســتی ارزیابــی کــرد؟ هنــگام خــاک ســپاریش
صــد هــا نفــر حلقــه محــارصه ی امنیتــی ها را شکســتند
و فریــاد کردنــد " :شــاهرخ معلــم ماســت – راه شــاهرخ
راه ماســت "
یکــی از خدمــات پــر ارزش شــاهرخ زمانــی پــای
درعمــل داشــن ودر عیــن حــال کوشــش همــه جانبــه او
در تلفیــق کمونیســم علمــی بویــژه جنبــش کارگــری بــا
رشایــط ای ـران اســت .
او قبــل از زنــدان در پراتیــک اجتامعــی خــود ســه
وظیفــه را مــوازی و تــوأم باهــم طبــق رشایــط
دیکتاتــوری مطلــق والیــت فقیــه بــه پیــش مــی بــرد
.انجــام تــوام ایــن ســه وظیفــه را در طــول زندگــی و در
جریــان جنبــش کارگــری ومبــارزات مــردم یــاد گرفتــه
بــود .او عــاوه بــر کارکمونیســتی بــه فعالیــت هــای
ســندیکایی مــی پرداخــت  .او ضمــن ســازماندهی
اتحایــه هــای کارگــری بــه کار تــوده ای در جهــت ایجــاد
وســیعرتین تشــکلی کــه در برگیرنــده ســتم ســتیزها و
اســتثامر شــدگان ونیروهــای آزادیخــواه باشــد تــاش
مــی کــرد .
او کار حزبــی مــی کــرد چــون معتقــد بــود کارگــران
بایــد حــزب سیاســی پیــرو خــود را داشــته باشــند،
حزبــی کــه کادر هایــش تئــوری وعلــم رهایــی پرولتاریــا
را بداننــد وبتواننــد در عمــل بــکار گیرنــد  ،حزبــی کــه
اســتخوانبند یــش را کارگـران در مراکــز کارگــری تشــکیل
دهنــد .او در عیــن تاکیــد بــر ترکیــب طبقاتــی چنیــن
حزبــی  ،مبــارزه ی دایمــی والینقطــع علیــه گرایشــات
رویزیونیســتی و رفرمیســتی در جنبــش سوسیالیســتی
را رضوری مــی دانســت و خــود منونــه عالــی در ایــن
زمینــه بــود .برجســته تــر اینکــه او دســت انــدر کار
ســازماندهی حزبــی بــود کــه نــه تنهــا از لحــاظ طبقاتی
ترکیبــش کارگــری باشــد و اســتخوانبدی آنـرا کادر هــای
کارگــری اســتوار ســازند ،نــه تنهــا از لحــاظ خــط مشــی
وفــاداری بــه کمونیســم علمــی را امــری اصولــی بدانــد
بلکــه از مشــی تــوده ای بــا متــام وجــودش پیــروی کنــد،
تــوده هــارا ســازندگان تاریــخ بدانــد و صحــت وســقم
تاکتیــک هــا وسیاســت هــای خــود را در مبــارزات تــوده
ای بــه آزمایــش بگــذارد .هــر تاکتیکــی ومشــی کــه
تــوده هــا آن ـرا پبذیرنــد و بگوینــد چــه خــوب اولیــن
بــار اســت حزبــی را مــی بیننــد کــه از منافــع آنهــا دفــاع
مــی کنــد ،خــط مشــی درســت اســت و نتیجــن بــه
بســط وتوســعه فعالیــت هــای حــزب کمــک مــی کنــد.
او در زنــدان بــا متــام خطــری کــه تهدیــد ش مــی کــرد
کاملــن ومتامــن خــود را وقــف رســاندن پیــام هایــش
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منقــول و غیــر منفــول همــراه نظــام
مــوازی ســازی اقتصــادی  .بنــگاه اقتصــادی
در خدمــت اهــداف سیاســی و اقتصــاد سیاســی
اســت کــه اجــازه میدهــد خیانــت درامانــت ،اتــاف
بودجــه  ،رشکــت هــای کاغــذی و صــوری ،گرامنایــی
بازپرداخــت هــا و پاداشــت هــا ،حقــوق هــای 1.5
میلیــادر تومانــی ،رانــت خــواری  ،توطئــه  ،دایــره
بســته قــدرت و.......بــه صــورت یــک قانــون نوشــته
و نانوشــته درآیــد.
در نبــود قانــون کنــرل متقابــل واقعــی از پائیــن
جامعــه ،اقتصــاد فاســد فرهنــگ خــود ش را مــی
آورد کــه همگانــی مــی شــود ،مثــل بانــک صــادرات
 ،تخلــف از مدیـران آمــده و بایــد از آنهــا رشوع می
شــد  ،بطــور سیســتامتیک و ســاختاری امــا رژیــم
فریبــکار اســامی وقتــی کار " دزدان اقتصــادی" را
بــه دادگاه و جامعــه مــی کشــاند کــه یــا مدی ـران
در زنــدان و پــول هــا بربــاد رفتــه اســت و یــا
آنقــدر قضیــه را معطــل مــی کننــد کــه در ذهــن
جامعــه بــه فراموشــی برســد .معمــوال هــم مدیـران
دســت دوم و چنــدم در دادگاههــا حضــور دارنــد
و فرماندهــان واقعــی همچنــان در پشــت پــرده
مــی ماننــد .نتیجــه روشــن اســت عــدم برخــورد بــا
فاســدان ،فســاد را نهادینــه مــی کنــد .بویــژه اینکــه ع.غ
از باالتریــن ارگان هــا و عنــارص رهــری رسچشــمه
گرفتــه اســت  .بــه قــول معــروف ماهــی از رس
گنــده گــردد نــی زدم
متهمیــن واقعــی در ســطح وزیــر ،اعضــای بــاالی
نهادهــای دولتــی -مذهبــی  ،آقــازاده هــا  ،پــادو هــا
و رشکای اقتصــادی آنهــا حتــی بــا وجــود محکومیت
در دادگاههــای صــوری آزاد ولــی در برابــر
رسنوش��ت چه��ره های��ی “ماننــد عیســی ســحرخیز،
بجز نوشته هایی که با
رساجالدیــن میردامــادی ،محمدصدیــق کبودونــد،
امضای تحریریـه منتشر
ســعید رضویفقیــه ،حســین نورانینــژاد ،کیــوان
مـی گردد
مهــرگان ،هــادی حیــدری ،نرگــس محمــدی ،احســان
مازندرانــی ،آفریــن چیتســاز ،ســامان صفرزایــی،
و بیانگر نظرات
حس��ین شــیخآقایی ،س��عید پورحیدر(”،بــه نقــل
حزب رنجبـران ایران
از ســایت اصــاح طلبــان حکومتــی کلمــه) ….
خانــم امیــری و نویســندگان روزنامــه گام و دههــا
می باشد ،دیگر نوشته
خربنــگاری کــه دنبــال کار افشــاگرانه بودنــد در
های مندرج در نشریه
بندهــای انفــرادی یــا عمومــی زندانهــای کشــور رنجبر به امضا های فردی
نگهــداری مــی شــوند.
است و مسئولیت آنها با
خالصــه کنیــم نظــام رسمایــه داری یــک نظــام دزد
نویسندگانشان می باشد.
نیــروی کار و اســتثامرگر و بهــره کــش اســت .کــه
دزدی از نیــروی کار کارگــر از طریــق ارزش بــه یــک
قانــون اجتامعــی تبدیــل کــرده اســت عــاوه بــر آن
رژیــم جمهــوری اســامی نــه تنهــا بــه ایــن قانــون
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

آن پاســخ مــا درک طبقاتــی و سیاســی از انقالبــات بـرای
رهائــی جامعــه از سیســتم هــای ســتمگر و اســتثامر گــر
رسمایــه داری در عــر کنونــی اســت.
بایــد گفــت آنــان بایــد خــود ایــن دوران را بــا پوســت
و گوشــت ملــس کننــد کــه بــرای رهائــی راهــی جــز
انقــاب کــردن نیســت.
حــوادث ســالهای اخیــر بــه اثبــات رســاند" انقــاب
اســامی" چیــزی نبــوده اســت جــز ضــد انقالبــی کــه
بــر چهــره نقابــی انقالبــی آویــز کــرده بــود شکســت هــا
خــود بــه تجربیــات و آمــوزش هایــی بـرای نســل هــای
بعــد تبدیــل خواهــد شــد.
طبیعــی اســت بـرای رســیدن بــه درکــی عمیــق تجاربــی
دیگــر رضور اســت تــا تــوده هــای مــردم خــود بــه
حتمیــت رضورت انقالبــی راســتین کارگــری دســت
یــازد .تجاربــی کــه هــر روز در تقابــات طبقاتــی صــف
کارگــران و زحمتکشــان بــا رژیــم جمهــوری اســامی
کســب مــی شــود بخشــی رضوری و چراغــی ب ـرای راه
آینــده اســت
ایــن اســت یکــی از اساســی تریــن پاســخهائی کــه
میتــوان بــه پرســش شــا مطــرح کــرد.

دیلم

از نامه های رسیده

زنده باد کارگران مبارز هپکو

و
ش
نخ
آ
م
د

رن جرب ا ن ا رای

ب

ایــران بطــور عینــی " انقــاب اســامی " خــود وجــوه
کامــل عقــب ماندگــی تاریخــی ،اجتامعــی ،اقتصــادی،
فرهنگــی را بطــور کامــل بــا خــود حمــل میکــرد.
بایــد یادآورشــد  :پیــش از آمــدن خمینــی و تــا دوســال
بعــد از آن در ای ـران واژه انقــاب از تقدســی تاریخــی
بهــره منــد بــود و مــورد احـرام متامــی اقشــار پائیــن و
میانــی جامعــه ق ـرار داشــت  .در ایــن میــان بــا آغــاز
جنــگ و حــوادث پــس از آن رفتــه رفتــه "انقــاب
اســامی" بــا عملکــرد خــود واژه انقــاب و نفــس
انقــاب را در پراتیــک مشــخص تــوده هــای مــردم زیــر
ســوال بــرد .نســل هــای بعــدی ایــن دوره یکــی بعــد از
دیگــری ابعــاد بیشــری از واپســگرائی هــای کشــت و
کشــتار هــا و ســتمهای طبقاتــی را تجربــه کردنــد و هــر
بــار واژه انقــاب و نفــس آنـرا بیشــر زیــر ســوال بردنــد.
بایــد گفــت بـرای بــورژوازی جهانــی و قدرتهــای حاکــم
بــرآن ،نفــی انقــاب اجتامعــی و بــه زیــر ســئوال
کشــیدن آن در اذهــان عمومــی ،یکــی از پیروزیهــا و
دســتاوردهای عظیمــی بــه شــار مــی آیــد کــه ســالهای
ســال از آن ســود بــرده و خواهنــد بــرد.
و امــا در جامعــه مــا ایــن تجــارب محصولــی بســیار
زهرآگیــن ببــار آورد .نســل امــروز مرتــب از خــود و مــا
ســوال میکننــد آیــا اینســت نتایــج انقالبــی کــه شــا بــا
آن میخواســتید برشیــت را از غُــل و زنجیــر رسمایــه
داری برهانیــد .و مــا خــود کــه تجــارب تلــخ تــری در
پشــت و روی داریــم پاســخ میدهیــم امــا نــه چنــان
پاســخی کــه بتوانــد آنــان را بــه ایــن قناعــت برســاند
کــه انقــاب اســت کــه مــا را رهــا خواهــد کــرد .بجــای

ید

سوسیالیســتی ازنــوع شــورایی حکومتــی را جایگزیــن
خواهــد کرد.جنبــش دیــاه  96بــا ســمت گیــری
برانــدازی کل نظــام وســپس تصمیــم شــورای کارگــری
هفــت تپــه بــا اتخــاذ راه اداره شــورایی گامــی بــس
بــزرگ در جهــت ایــن خــط مشــی عمومــی برداشــت.
در ســالگرد مــرگ شــاهرخ زمانــی بــر ماســت کــه بــا
پیــروی از آمــوزش هایــش یــاد اورا بــه بهرتیــن وجهــی
زنــده نگهداریــم .او در حقیقــت از پیشکســوتان از خود
گذشــته ی جنبــش دیــاه  96ومبــارزات کارگـران هفــت
تپــه اســت .یــادش گرامــی بــاد وراهــش پویــا و پررهــرو.
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بــه بیــرون از زنــدان  ،بویــژه بــرای نیروهــای چــپ
وکمونیســت مــی کــرد و آثــار ی را کــه درزنــدان
بــدون داشــن امکانــات ودر خفــا در ســخت تریــن
رشایــط نوشــته بــود در همیــن ســه زمینــه انــد _1:
حــزب انقالبــی کارگــری را بایــد ســاخت ،حزبــی را کــه
مســلح بــه کمونیســم علمــی باشــد  _2کارگ ـران بایــد
متشــکل شــوند بهــر شــکل وتحــت هــر امکانــی کــه
هســت از کوچــک بــه بــزرگ وتــا حــد رسارسی وشــورا
هــای متحــده پیــش رونــد ،زی ـرا کــه بــدون تشــکیالت
واحــد کارگــری ،بــورژوازی دســت آخــر دســتاوردها ی
انقالبــی کارگــران را مصــادره مــی کند_3.امــا مهمــر
آنکــه شــاهرخ زمانــی بــه درســتی بــه موضــوع اتحــاد
بــزرگ (معلامن،دانشــجویان،زنان ،بازنشســتگان و کلیــه
جنبــش هــای آزادی خــواه ) کــه برنامــه ی سیاســی
طبقــه کارگــر را مــی پذیرنــد توجــه خاصــی داشــت.
در زنــدان هرجــا پــا مــی گذاشــت گرداگــردش همــه
زندانیــان سیاســی جمــع مــی شــدند.
اینهــا درس هــای مهمــی اســت کــه از شــاهرخ زمانــی
مــی شــود آموخــت .اکنــون ادامــه دهنــد گان راه او
الزمســت گام هــای عملــی در راهــی کــه او ترســیم
کــرده بــر دارنــد ،نیروهــای چــپ و کمونیســت وظیفــه
ایجــاد حــزب طبقــه کارگــر را در پیــش پــای خــود قـرار
دهنــد  .هنــوز بــرای ایجــاد تشــکالت کارگــری بایــد
مبــارزه را همچنــان بــه پیــش بــرد و هنــوز بـرای بســط
وتوســعه ی جنبــش هــای دموکراتیــک کــه اکرثیــت
عظیــم مــردم در آن در گیرنــد از جملــه طبقــه ی 18
میلیونــی کارگــری بایــد مبــارزه کــرد.
پرســش اینجاســت بــا کارهــای زیــادی کــه در پیــش رو
اســت و وظیفــه ســنگینی کــه بــر دوش اســت از کجــا
بایــد رشوع کــرد و روی چــه خــط مشــی ای بایدبــه
پیــروی بهــر ار گذشــته ادامــه داد؟
کلیــد در شــناخت درســت اوضــاع ویافــن مشــی
سیاســی عمومــی درســت ناشــی از آنســت .تنهــا بــا
یــک مشــی عمومــی سیاســی درســت و پیــروی از
آنســت کــه روابــط میــان ایــن ســه وظیفــه بهــم جفــت
مــی شــود ،یکــی بــه دیگــری خدمــت مــی کنــد و کل
جنبــش عمومــی تکامــل مــی یابــد .ایــن مشــی عمومــی
بــا توجــه بــه اوضــاع کنونــی کــه از خواســت عمومــی
مــردم الهــام گرفتــه نــه تنهــا در خدمــت رسنگونــی
رژیــم رسمایــه داری جمهــوری اســامی اســت ،بلکــه
برایــن بــاور اســت کــه اینــکار را بایــد بــا اتکابــه نیــروی
مــردم ایـران ودر مخالفــت بــا هرگونــه دخالــت کشــور
هــای امپریالیســتی جلــو بــرد .ایــن مشــی در حقیقــت
از برنامــه سیاســی طبقــه کارگــر کــه سوسیالیســم
اســت مســتفاد مــی شــود .برنامــه ای کــه رسمایــه
داری را بدســت توانــای طبقــه کارگــر و تــوده هــای
وســیع مــردم در اتحــادی بــزرگ بــر مــی انــدازد و نظــام
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رزا لوگزامبــورگ هــم بــا برخــی از انتقــادات خــود
بــه “اکتــر” و سیاســت هــای پــس از آن ،خواهــان
خنثــی و بــی عمــل منــودن رسمایــه داری و وحــدت
سیاســی (نــه فقــط اجتامعــی) بــا دهقانــان مــی
گــردد)5( .
بــه اعتقــاد گرامشــی ،حزب و تشــکیالت تنها مســیر
و اصلــی تریــن ســاح در دســتان طبقــه کارگــر مــی
باشــد (از طرفــی “رقابــت آزاد” هــم اصلــی تریــن
ســاح رسمایــه داری اســت) .او مــی گویــد“ :طبقــه
کارگــر بــا پرچــم روشــن سیاســی/طبقاتی خــود
قــادر خواهــد بــود بــه مشــکالت و تضادهــای
برآمــده از اقتصــاد کئوپراتیــوی ،پاســخگو باشــد و
ایــن پروســه عظیــم بازپــروری بــر عهــده دولــت
انقــاب اســت” .در همیــن ارتبــاط و نوســازی
آگاهانــه افــکار و رفتارهــای اقشــار متفــاوت
جامعــه ،مارکــس هــم بــه گونــه ای دیگــر در مقالــه
“پروســه ماتریالیســم تاریخــی و پافشــاری طبقــه
کارگــر” ،عنــوان کــرده بــود)6( .
در واقــع میتــوان گفــت کــه ،رزا لوگزامبــورگ و
آنتونیــو گرامشــی ،هــر کــدام شــخصیتی متعلــق بــه
یــک قطــاع و نســل تاریخــی از خانواده سوســیالیزم
انقالبــی مــی باشــند؛ کــه اولــی بــا هــوش رسشــار
خــود و بــا موضــع همیشــگی “وحــدت و انتقــاد”
بــه انقــاب اکتــر مــی نگریســت و در عیــن تردیــد
همیشــه اعتقــاد داشــت کــه “انقــاب” تــوان حــل
مشــکالت خــود را دارد .دومــی یعنی آنتونیو ،مســیر
دشــوار مبــارزه درون حزبــی (حــزب کمونیســت
ایتالیــا و کمینــرن) را در مقابلــه بــا تضادهــای
برآمــده از اکتــر ،انتخــاب کــرده بــود .مرگ ســمبلی
از رسنوشــت پــر افتخــار آنهاســت؛ اولــی بــا قتلــی
خشــونت بــار و رسیــع ،دومــی بــا مرگــی آرام .از
منظــر تاریخی/سیاســی ،رزا لوگزامبــورگ زمانــی
از صفحــه حــذف مــی گــردد ،کــه بلشــویک هــا
خــود را جرقــه انقــاب اکتــر ،و انقــاب اکتــر را
بــاروت انقــاب جهانــی پرولتاریــا مــی دانســتند.
امــا گرامشــی متعلــق بــه نســلی از رهـران فعــال و
پــای در عمــل ،از بدنــه اصلــی احـزاب کمونیســت
“ب ـرادر” بــود)7( .
تــا قبــل از اکتــر  ،1917از منظــر فرهنــگ
مارکسیســتی“ ،انقــاب پرولــری” و تســخیر قــدرت
سیاســی هــدف اصلــی بــود ،کــه نتیجــه وضعیــت
حاکــم بــر مناســبات اجتامعی/سیاســی در صحنــه
ملی/بیــن املللــی مــی باشــد .امــا پــس از اکتــر،
گرامشــی و نســل او بــه روشــنی مــی دانســتند کــه
بایــد مواضــع و مناســبات و ارتباطــات خــود را بــا
انقــاب اکتــر و حــزب کمونیســت اتحــاد شــوروی
و کمینــرن بــه وضــوح بیــان کننــد؛ دیگــر بــا قبــول
هژمونــی حــزب کمونیســت شــوروی و واقعیــت
انقــاب اکتــر ،امــکان رهایــی از بنــد آمپریســم
سیاسی/تشــکیالتی را فراهــم منــی کــرد.
پــس از اکتــر  ،1917لنینیســت هــا بــر اجــاق

انشــعاب بــا متــام قــوا مــی دمنــد ،حــال دیگــر
مترکــز از روی مقولــه و مشــکالت “اجتامعــی/
اقتصــادی” پســا انقــاب برداشــته شــده ،و بــا بــه
پیــش کشــیدن و اســتفاده از مســئله “رشایــط
فعلــی انقــاب” ،مترکــز بــه مبــارزه میــان دو نظرگاه
در قبــال جنــگ و دســت آخــر بــه جنــگ میــان دو
فراکســیون و نظــرگاه حزبــی ،مبــدل مــی گــردد.
درنتیجــه ،دیگــر نابرابــری توســعه اجتامعــی/
اقتصــادی در رسزمیــن پهنــاور اتحــاد شــوروی بــه
درجــه دوم اهمیــت رســیده ،و تفــاوت در مواضــع
“سیاســی/انقالبی” ،حــرف اول را مــی زنــد .نظــرگاه
مارکسیســتی “اح ـزاب ب ـرادر” بــه حامیــت بــدون
قیــد و رشط از حــزب کمونیســت شــوروی بــه
عنــوان ســنگر پرولتاریــا مبــدل شــده ،و هرگونــه
موضــع گیــری بــه نفــع و یــا علیــه هــر دو جنــاح
متخاصــم در درون حــزب کمونیســم شــوروی ،مــی
توانــد بــه مــرگ و زندگــی اح ـزاب “ب ـرادر” منجــر
گــردد.
در تضــاد و مقابلــه بــا رونــد فــوق ،رزا لوگزامبــورگ
بــه طــور جــدی بــه مخالفــت بــا شــیوه پایه گــذاری
کمینــرن بــر مــی خیــزد .گرامشــی هــم هرچنــد در
آغــاز از سیاســت هــا و روش هــای اســتالین حامیت
کــرده بــود ،امــا در ارتبــاط و متــاس بــا “بوردیــگا”
( Bordigaکمونیســت ایتالیایــی )1889-1970
و “تروتســکی” ( )1879-1940قــرار مــی گیــرد.
نامــه مــورخ  1926او بــه کمیتــه مرکــزی حــزب
کمونیســت ایتالیــا ،بــه وضــوح نشــان دهنــده
مخالفــت او بــا پایــه گــذاری و ایجــاد کمینــرن بــا
شــکل و سیاســت هــای فــوق مــی باشــد .البتــه
او در دو ســال قبــل یعنــی مــاه مــه  ، 1924در
کنفرانســی در شــهر ( Comoشــال ایتالیــا) ،اعــام
کــرده بــود “ :هرگونــه مخالفــت ره ـران برجســته
احــزاب و جریانــات پرولــری ،حتــی بــه شــکل
فرمــال ،بــا اتفاقــات در حــال وقــوع در اتحــاد
شــوروی و حــزب کمونیســت آن ،مــی توانــد بــه
وجهــه و توســعه انقــاب  ....لطمــه زنــد”.
بــا بــه خشــونت کشــانده شــدن “ملــی گرایــان” و
“جاکوبیســت هــای” حامــی دولــت هــای رسمایــه
داری ،گرامشــی در دفــاع از نظــرات “ آنتونیــو
البریــوال “ ( 1904-1843 A.Labriolaفیلســوف
مارکسیســت ایتالیایــی) بــه مقابلــه بــا “جووانــی
جنتیلــه” ( 1944-1875 G.Gentileفیلســوف
ایــده آلیست/فاشیســت ایتالیایــی) بــر مــی خیــزد.
از طرفــی هــم لوگزامبــورگ اســتفاده ابــزاری
بلشــویک هــا از دهقانــان بــا شــعار معــروف
“زمیــن از آن دهقانــان اســت” را رد کــرده و اعتقــاد
دارد کــه در اتحــاد شــوروی نوعــی از پارملانتاریســم
وجــود داشــته ،کــه نتیجــه منطقــی همــکاری میــان
“سوســیال انقالبــی هــا” بــا یکدیگــر مــی باشــد .امــا
از طرفــی هــم ایــده و مقولــه “هژمونــی سیاســی”
را قبــول نداشــته و آنـرا خاکریــز بازگشــت احتاملــی
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روز بــه روز بیشــر رنــگ مــی باخــت ،گرامشــی
شــتاب بیشــری در مســیر تدویــن ایدئولــوژی
حــزب کمونیســت ایتالیــا برداشــته بــود ،و جــدال
اصلــی را در دوران گــذار ،تقابــل لیربالیســم فــردی
و لیربالیســم جمعــی ،مــی دانســت .البتــه مخالفــان
درون حزبــی او ،اعتقــاد داشــتتند کــه ،ایــن تئــوری
امــکان بازگشــت توتالیاریســم را فراهــم مــی کنــد؛
بــه طــور مثــال میتــوان از نامه مــورخ مــارس ،1924
نوشــته شــده توســط ( Piero Straffaاقتصــاددان
چــپ ایتالیایــی )1898-1983بــه گرامشــی ،نــام
بــرد)3( .
از طــرف دیگــر ،مســئله و مشــکل مهــم و بغرنــج
“هژمونــی پرولتاریــا” در دوران گــذار ،بحــث
اصلــی آن روزهــا بــود .بحثــی کــه میــان تروتســکی
و اتحــاد مقطعــی اســتالین/پلخانف ،در درون
حــزب کمونیســت شــوروی در جریــان بــود .یعنــی
ناهمخوانــی ،میــان قــدرت سیاســی تــرف شــده
توســط پرولتاریــای بــه قــدرت رســیده ،و تــوان
اقتصــادی بــورژوازی بــه زیــر قــدرت کشــیده شــده،
واقعیتــی انــکار ناپذیــر بــود کــه سیاســت حاکــم
بــر فــاز اولیــه دوران گــذار ،بایــد پاســخگو بــه
آن مــی بــود ....چگونــه مــی تــوان بــه پرولتاریــا
قبوالنــد کــه  :بخشــی از ســود اضافــه کــاکان
بــه رسمایــه داران تکنوکــرات و متخصصیــن داده
خواهــد شــد؟ چگونــه مــی تــوان بــه طبقــه کارگــر
قبوالنــد کــه کــاکان بخشــی از ارشافیــت دهقانــی
باقــی خواهــد مانــد؟  ....گرامشــی از طرفــی بــه
مســائل فــوق ،در مجمــوع مقــاالت “ایجــاد حــزب
کمونیســت” (C.P.C. La Costruzione del
 ,1926-1923 Partito Comunistaدر صفحــات
 ) 129-181-184پرداختــه ،و از طرفــی دیگــر در
تنهــا ســخرنانی خــود در پارملــان ایتالیــا ،تبلیغــات و
اتهامــات فاشیســت هــا بــه بلشــویک هــا را بــه بــاد
انتقــاد گرفتــه و آنهــا را خیــال پــردازان علیــه تــوده
هــای مردمــی مــی نامــد)4( .
راه حــل و عملکــرد اســتالین دربــاره دیکتاتــوری
پرولتاریــا و همچنیــن نحــوه برخــورد بــا دهقانــان
فقیــر و اقشــار آســیب پذیــر جامعــه و نتیجــه
منطقــی آن ،یعنــی پیدایــش و تولد قــری جدید از
تکنوکـرات هــای بروکراتیــک ،بــا امیــال و آرزوهــای
گرامشــی ســازگار نیســتند .او در ایــن دوره از
زندگــی خــود بیشــر بــه “تولیاتــی” و “لــوکاس” و
سیاســت و افــکار “بوخاریــن” نزدیــک اســت .او
در فراخوانــی بــه طبقــه کارگــر ،از طرفــی خواهــان
هــر چــه بیشــر محــدود منــودن امتیــازات رسمایــه
داری مــی گــردد ،و از طرفــی در ایــن رشایــط جدید
و اقتصــاد کئوپراتیــوی ،خواهــان پرهیــز طبقــه
کارگــر از خودخواهــی و اندیویدوالیســم سیاســی
مــی شــود .در همیــن رابطــه و مقولــه “گــذار”،
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“متامیــت خواهــی” مــی دانســت.
مقــاالت متعــددی دربــاره مقولــه فــوق در ســالهای
 1917/1918در روزنامــه “فریــاد خلــق” (Grido
 )del Popoloبــه چــاپ رســیده اســت.
منوپــل شــدن نیــروی کار در دســت ســندیکاها و
فدراســیون هــای کارگــری (کنــرل ســندیکاها بــر
ســاعات کار ،دســتمزدها و رشایــط کار در کارخانــه
هــا  ،)....محصــول فــاز “امپریالیســم اقتصــادی”
اســت .امــا در ایــن برهــه تاریخــی رسمایــه داران
خواهــان بازگشــت بــه اندیویدوآلیســم و برچیــده
شــدن متامــی تشــکیالت هــای اجتامعــی و
ســندیکاهای کارگــری بودنــد ،کــه در واقــع پایــگاه
و ســکوی اصلــی پرتــاب بــه ســوی انقــاب مــی
باشــند .ایــن فــاز تاریخــی دوره ی پســا “رسمایــه
داری اقتصــادی” نامیــده مــی شــود ..... .نرشیــه
 L’ordine Nuovoارگان حــزب کمونیســت ایتالیــا،
 5آپریــل  ،1921شــاره 95
ســند ایجــاد حــزب کمومنیســت ایتالیــا (La
-1923 Costruzione del Partit Comunista
 1926صفحــات ) 175-176
نرشیــه “اتحــاد” ( )L’Unitaارگان مرکــزی حــزب
کمونیســت ایتالیــا 23 ،مــه 1925
گرامشــی در نامــه ای بــه تاریــخ اکتــر  1926بــه
حــزب کمونیســت اتحــاد شــوروی مــی نویســد“ :در
تاریــخ هیــچ گاه دیــده نشــده اســت کــه وضعیــت
و رشایــط کلــی طبقــه حاکــم از طبقــه محکــوم
بدتــر باشــد”.
کتــاب “کــدام کمونیســت” ،نوشــته شــده توســط
 Ota Sikاقتصــاددان و سیاســتمدار چــک -2004
1919
مقالــه “تســخیر قــدرت دولتــی” ،در نرشیــه “راه
نــو” ( )L’ordine Nuovoبــه رسدبیــری آنتونیــو
گرامشــی  12جــوالی 1919

صفحە9
In this context, the Great War has brought
together the existing totalitarian tendencies
which had in Gramsci its most profound
ideologist. Characteristic elements of the
Italian culture joining with the sudden
Russian revolutionary experience and with
the Leninist ideology gave rise to the most
original synthesis realized within “western
.”communism

پانوشت مرتجم:

طــول میکشــد ....در پایــان ایــن دوره اروپــای باخــری
بــه سیســتم رسو صــورت یافتــهای از دولتهــای
بــورزوازی بــدل گردیــد ...در اروپــای خــاوری و در
آســیا دوران انقالبهــای بــورژوا  -دموکراتیــک تنهــا
در ســال  ۱۹۰۵آغــاز گردیــد».
بــا پیدایــش اولیــن کشــور سوسیالیســتی در دوران
امپریالیســم  -یعنــی اتحــاد جامهیــر شــوروی
سوسیالیســتی  -سیاســت مســتعمراتی امپریالیســم
بــه سیاســت نــو اســتعامری امپریالیســتی تغییــر
کــرد .کشــورهای مســتعمراتی بــه کشــورهای نیمــه
مســتعمره  -نیمــه فئــودال تبدیــل شــدند .در ایــن
کشــورها بــا وجــود رشــد رسمای ـهداری و بــاال بــودن
ســهم ارزش اضافــه در ایجــاد ثروتهــای اجتامعــی
ولــی ایــن ســاختار کهنــه ،فاســد و شــدیدا ارتجاعــی
فئودالــی بــود کــه اکرثیــت تودههــای زحمتکــش
را بــه شــیوه مناســبات اربــاب  -رعیتــی اســتثامر
میکــرد .در ایــن کشــورها اکرثیــت مــردم زحمتکــش
در روســتا زندگــی میکردنــد و تحــت ســیطره اربــاب
فئــودال روزگار میگذراندنــد.
در ایــن کشــورها پرولتاریــا دو دشــمن غــدار داشــت:
 -۱فئودالیســم -۲ .رسمایــهداری .ولــی فئودالیســم
آن نیــروی اساســیای بــود کــه تکامــل کل جامعــه
و طبقــه کارگــر را ســد میکــرد .در اینجــا پرولتاریــا
و بــورژوازی در از بیــن بــردن فئودالیســم منافــع
تاریخــی جــدی ای داشــتند .ولــی بــورژوازی از
حرکــت تاریخــی پرولتاریــا و رادیکالیســماش در از
بیــن بــردن فئودالیســم همیشــه در ه ـراس بــود لــذا
در ایــن مبــارزه بســیار دو دل و ناپایــدار و اغلــب
دوگانــه عمــل میکــرد.
در ایــن کشــورها بــه علــت وجــود فئودالیســم،
انقــاب دموکراتیــک بــود .دولــت ایــن مرحلــه از
انقــاب ولــی دیگــر دولــت رسمای ـهداری نبــود بلکــه
دولتــی بــود از پرولتاریــا و دهقانــان فقیــر و ســتم
دیــده .لــذا ایــن انقــاب ســمتگیری سوسیالیســتی
داشــت .تنهــا و تنهــا در ســاختارهای نیمــه فئــودال و
نیمــه مســتعمراتی و کشــورهائی کــه اکرثیــت تــوده
زحمتکــش در مناســبات فئودالــی بــه رس میبردنــد،
چنیــن دولتــی میتوانســت ایجــاد گــردد والغیــر.
در نتیجــه بعــد از انقــاب اکتــر دو نــوع انقــاب
و جنبــش بــه جبهــه انقالبــات سوسیالیســتی تعلــق
داشــت
 -۱انقــاب سوسیالیســتی در متــام کشــورهای
رسمایــهداری .چــه رسمایــهداری وابســته و چــه
رسمایــهداری صنعتــی مــدرن
 -۲انقــاب دموکراتیــک بــرای از بیــن بــردن

ملتی که بر ملت های دیگر ستم روا می دارد منی تواند آزاد باشد
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گریــزی کوتــاه بــه زندگــی و نظــرات و مبــارزات
دو انقالبــی بــزرگ مارکسیســت ،رزا لوگزامبــورگ
و آنتونیــو گرامشــی ،همیشــه آموزنــده اســت.
اگــر از نفــاق نظ ـرات آنهــا بــا یکدیگــر بگذریــم،
آنچــه بیشــر مایــه درس آمــوزی اســت ،اول پــای در
عمــل داشــن آنهــا ،جـرات و جســارت و رسنوشــت
اندوهبــار آنهاســت ،کــه در جوانــی از صفحــه
مبــارزان زحمتکشــان دنیــا محــو شــدند .دوم عــاری
از هــر گونــه بیــاری دگامتیســم بــوده و بــا متامــی
گرایــش بــه “اردوگاه” ،بــا اســتقالل اندیشــه در
برهــه هــای تاریخــی متفــاوت همچــون متامــی
مارکسیســت هــای بالنــده ،نظـرات خــود را اصــاح
کــرده انــد .ســوم هیچــگاه اصــل “دشــمن اصلــی
رسمایــه داری جهانــی اســت” را فرامــوش نکــرده
انــد.... .
روشــن اســت کــه بیســت ســال فاصلــه زمانــی در
تولــد آنهــا بــه ویــژه در زمانــی کــه دنیــا دســتخوش
و آبســن حوادثــی بــزرگ بــود ،باعــث نخواهــد شــد
کــه آنهــا را از رسشــتی یکســان و واال ندانیــم .رزا
بیشــر در پــی ایجــاد حــزب کمونیســت آملــان و
درگیــر بحــث هــای تئوریــک پیــش از اکتــر بــا لنین
و کائوتســکی بــود .در صورتیکــه آنتونیــو بیشــر بــه
پاالیــش حــزب کمونیســت ایتالیــا و حفــظ فاصلــه
خالصه مقاله ی فوق به زبان انگلیسی به قلم
بــا “اردوگاه” مــی اندیشــید........ .
نویسنده
(  )Luciano Amodioیــاد متامــی کمونیســت هــای آزاداندیــش گرامــی
 Rosa Luxemburg and Gramsci constitute,بــاد.
for various psychological-biographical,
historical and political reasons, the
elements of a possible line of ideal
continuity that links up left socialism
with non-Stalinist communism. But their
ideological and cultural differences are non
the less profound. Gramsci belonged to an
environment and to a culture arrived at the
Grate war with uneasiness and misgivings
towards democracy and that, also at the left,
privileged the politic in respect of the social.

نقش منصور حکمت در جنبش
کمونیستی()1
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کــه ای ـران جامع ـه ای اســت نیمــه فئــودال  -نیمــه
مســتعمره .بــه همیــن جهــت مرحلــهی انقــاب
را انقــاب دموکراتیــک نویــن ارزیابــی میکــرد و
راه انقــاب را نیــز راه محــارصه شــهرها از طریــق
دهــات ارزیابــی میمنــود .در ســازمان انقالبــی در
آن تاریــخ بــر رس ایــن ارزیابــی نادرســت و ســاختار
جامعــه ای ـران  -نیمــه فئــودال نیمــه مســتعمره یــا
رسمای ـهداری  -مبــارزه شــدیدی جریــان داشــت .در
جریــان رسنگونــی شــاه ،ســازمان انقالبــی و چندیــن
ســازمان دیگــر وحــدت کردنــد و حــزب رنجـران را به
وجــود آوردنــد .در کنگــره اول حــزب رنجـران عــدول
از مارکسیســم بــه صــورت ضــد امپریالیســتی ارزیابــی
کــردن قــر تــازه بــه قــدرت رســیدهی بــورژوازی در
ایـران ،تظاهــر یافــت .رویزیونیســم در حــزب غالــب
شــد کــه بــه مــدت چنــد مــاه تــا کنگــره دوم حــزب،
ادامــه یافــت .بــا ارزیابــی حاکمیــن جدیــد بــه عنــوان
ضــد امپریالیســت ،حــزب مــا گام دیگــری بــه قهق ـرا
رفــت و در واقــع بــر انقــاب دموکراتیــک ،صحــه
گذاشــت.
در نتیجــه مــا حداقــل بــا تجربــه سیاســی حــزب خــود
کــه بســیار خونیــن کســب گردیــد و تحلیــل مجــدد
ســاختار اقتصــادی جامعــه ،در  ۱۹۸۳بــه ایــن درک
رســیدیم کــه در جامعــه رسمایــهداری عــدول از
انقــاب سوسیالیســتی ،عــدول از تــاش بـرای برقـراری
ارگان ســیادت طبقــه کارگــر ،عــدول از مارکسیســم،
عــدول از کمونیســم علمــی و عــدول از انقــاب
واقعــی ایــن مرحلــه از جامعــه ماســت.
از ق ـرار معلــوم ســازمان ســهند بــه رهــری منصــور
حکمــت از هــان ابتــدای ظاهــر شــدن در محیــط
سیاســی جامعــه ایــران ،ایــن انحــراف را بــا خــود
حمــل میکــرد کــه هیچــگاه از رش آن خــاص نشــد:
منصــور حکمــت در پلیمیــک بــا ســازمانها و احـزاب
کمونیســتی کــه معتقــد بودنــد مرحلــه انقــاب ایـران
دموکراتیــک و یــا دموکراتیــک نویــن اســت ،موضــع
درســتی میگیــرد کــه بالفاصلــه روی آن معلــق
میزنــد .توجــه کنیــد :او مینویســد:
«آيــا هيچيــک از اقشــار بــورژوازی در ايــران ،در
تحليــل نهايــی ،در نابــودی ســلطه امپرياليســم و
امحــای کامــل ديکتاتــوری آن چنــان ذينفــع هســت
کــه در مبــارزهای انقالبــی بــر عليــه امپرياليســم بــه
رهــری طبقــه کارگــر رشکــت جويــد؟ آيــا هيچيــک
از اقشــار بــورژوازی در ايــران ضــد امپرياليســت و
دموکــرات هســت؟ بــه عقيــده مــا ،از نقطــه نظــر
مارکسيســم لنينيســم پاســخ ســؤاالت فــوق منفــی
اســت .زيربنــای اقتصادی نظــام رسمايهداری وابســته
گرايــش گريزناپذيــر بســوی ديکتاتــوری عريــان و همه
جانبــه را ايجــاب ميکنــد ،و حکومــت رسمايــهداران
در ايــن نظــام ،رصف نظــر از اينکــه کــدام قــر

بــورژوازی بــه حکومــت رســيده اســت ،تــا آنجــا
کــه ايــن حکومــت ميبايــد رضوريــات حاکمیــت کل
رسمايــه اجتامعــی را در رشايــط امپرياليســتی متحقق
منايــد ،منيتوانــد دموکراتيــک باشــد و دموکراســی الزم
بــرای بســيج طبقــه کارگــر بــه ســوی سوسياليســم
رصفــا ميتوانــد از طريــق جنبشــی انقالبــی ،بــه
رهــری طبقــه کارگــر ،و بــر عليــه بــورژوازی حاصــل
گــردد ...بــورژوازی ليربالمــآب ايــران ،قــری کــه
در اوج انقــاب مز ّورانــه از آزادی ،حــق و اســتقالل
ســخن ميگفــت ،و اينــک وظيفــه نجــات رسمايـهداری
وابســته و امپرياليســم را از توفان انقالب زحمتکشــان
بــدوش گرفتــه اســت ،ديگــر حتــى از شــنيدن الفاظــى
کــه يــادآور دوره خروشــان گذشــته اســت ،الفاظــى
چــون انقــاب ،دموکــراىس ،شــورا ،ارتــش خلــق،
خودمختــارى و غــره مــوى بــر اندامــش راســت
ميشــود و( »...تکیــه از ماســت)
بــه بیــان دیگــر او معتقــد اســت کــه هــر قــری از
بــورژوازی در دوران رسمای ـهداری و امپریالیســم نــه
دموک ـرات اســت و نــه ضــد امپریالیســت .بــورژوازی
همیشــه دیکتاتــوری عریــان اعــال میکنــد و....
منصــور حکمــت ولــی از ایــن موضــع خــودش عــدول
میکنــد و مرحلــه انقــاب آینــده را دموکراتیــک
ارزیابــی میکنــد .یعنــی قــرار گرفــن در کنــار
بــورژوازی ،هــان بــورژوازی ای کــه نــه ضــد
امپریالیســت اســت و نــه دموکــرات و همیشــه
دیکتاتــوری اعــال میکنــد ،بــرای یــک انقــاب
دیگــر:
«بــه اعتقــاد مــا انقــاب حــارض بــه حکــم رشايــط
عينــی و ذهنــی خــود منيتوانــد انقالبــی بالواســطه
سوسياليســتی باشــد .انقــاب حــارض منيتوانــد
نابــودی رسمايــه داری را در دســتور بالفصــل خــود
داشــته باشــد .ترکيــب طبقاتــی نريوهــای محرکــه
انقــاب مــا ،وجــود طبقــات و اقشــار غــر پرولــری
در کنــار پرولتاريــا ،کــه بــه شــيوه ای انقالبــی ب ـرای
دســتيابی بــه خواســت هــای دمکراتيــک خــود دســت
بــه مبــارزه ميزننــد از يکســو ،و آمــاده نبــودن رشايــط
ذهنــی الزم بــرای بســيج پرولتاريــا از ســوی ديگــر،
انقــاب کنونــی اي ـران را در چهارچوبــی دمکراتيــک
مــروط و محــدود ميســازد».
آنــگاه ب ـرای توجیــه مرحلــه انقــاب دموکراتیــک در
ایـران رسمایــه داری ،نقــل قولــی از مانیفســت حــزب
کمونیســت میــآورد کــه مربــوط بــه جنبــش عظیــم
ســتم دیــدگان در آملــان فئودالــی ســالهای ۱۸۴۸
میباشــد:
«در مانيفســت کمونيســت  -ايــن نخســتني بيانيــه
اســتقالل طبقــه کارگــر جهانــی  -هنــگام طــرح
چگونگــی رشکــت پرولتاريــا در انقــاب دمکراتيــک
 ١٨٤٨آملــان ،مارکــس و انگلــس ترصيــح ميکننــد کــه
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فئودالیســم و انجــام وظائــف دموکراتیــک .ایــن
انقــاب در دوران امپریالیســم دیگــر انقــاب نــوع
کهــن یعنــی انقــاب بــورژوا دموکراتیــک نبــود کــه
در نتیجـهی آن بــورژوازی بــه قــدرت برســد .بلکــه از
نــوع انقــاب دموکراتیــک نویــن بــود کــه پرولتاریــا
در رأس قــدرت قــرار میگرفــت و بــه علــت ایــن
کــه جامعــه هنــوز قــادر بــه پذیــرش سوسیالیســم
نبــود  -بــه علــت ســیطره فئودالیســم بــا شــیوه تولیــد
فئودالــی ،در نتیجــه ،کافــی نبــودن ســطح تکامــل
ابــزار تولیــد و نیروهــای مولــده -پرولتاریــای در
قــدرت وظائــف دموکراتیــک ،یعنــی روبیــدن شــیوه
تولیــد فئودالــی از جامعــه ،آزاد کــردن دهقانــان از
نظــام اربــاب  -رعیتــی و کلیــه اقدامــات دموکراتیکی
را کــه میبایســت بــورژوازی بــه انجــام میرســاند و
نرســانده بــود ،بــه انجــام میرســاند و جامعــه را
بــرای گــذار بــه سوسیالیســم آمــاده میکــرد.
انقــاب چیــن یکــی از ایــن انقالبــات دموکراتیــک
طـراز نویــن بــود کــه بــا رسعــت پروســه تکامــل خــود
را طــی کــرد و در ســال  ۱۹۵۳انقــاب سوسیالیســتی
را از رس گذرانــد .بــه نظــر میرســد کــه ایــن نــوع
انقالبــات بــه علــت تغییــرات ســاختاری در متــام
جهــان و گلوبالیزاســیون رسمایــه ،پروســه تاریخــی
خــود را از رس گذرانــده و دیگــر در هیــچ کشــوری در
دســتور کار پرولتاریــا قــرار منیگیــرد.
جامعــه ای ـران از زمــان رضــا شــاه تــا انجــام مرحلــه
ســوم رفرمهــای ارضــی محمــد رضــا شــاه در ۱۳۴۷
کشــوری نیمــه فئــودال  -نیمــه مســتعمره بــود.
رفرمهــای ارضــی محمــد رضــا شــاه فئودالیســم را
از بیــن بــرد و قــدم بــه قــدم جامعــه را بــه یــک
جامعــه رسمایــهداری وابســته تبدیــل کــرد .لــذا
از ایــن تاریــخ بــه بعــد مرحلــه انقــاب در کشــور
مــا نــه انقــاب دموکراتیــک ط ـراز کهــن بــود و نــه
انقــاب دموکراتیــک طــراز نویــن .از آن تاریــخ بــه
بعــد ،مرحلــه انقــاب در کشــور مــا بــه علــت ایــن
کــه ثــروت جامعــه از طریــق تولیــد ارزش اضافــه
تأمیــن میگــردد ،انقالبــی اســت سوسیالیســتی .از
آنجــا کــه ســاختار اقتصــادی کشــور مــا در زمــان
قدرتگیــری رژیــم رسمای ـهداری مذهبــی جمهــوری
اســامی مدتهــا آغــاز تبدیــل شــدن بــه رسمایـهداری
وابســته را از رس گذرانــده بــود ،لــذا مرحلــه انقــاب
در کشــور مــا فقــط میتوانســت و میتوانــد انقــاب
سوسیالیســتی باشــد .نــه دموکراتیــک .بــه بیــان دیگــر
از بعــد از رفرمهــای شــاه پرولتاریــا وظیفــه دارد
ارگان ســیادت بــورژوازی را درهــم بکوبــد و بالفاصلــه
ارگان ســیادت خــود را بــا برپائــی دیکتاتــوری
پرولتاریــا مســتقر ســازد.
ســازمان انقالبــی  -بزرگرتیــن ســازمان تشــکیل دهنده
حــزب رنج ـران ای ـران  -تــا ســال  ۱۳۵۷معتقــد بــود
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پرولتاريــا تــا پــروزی انقــاب دمکراتيــک دوشــادوش
بــورژوازی دمکــرات خواهــد جنگيــد ،و بالفاصلــه
پــس از پــروزی انقــاب دمکراتيــک بــا ســود ُجســن
از دســتاوردهای سياســی و اقتصــادی انقــاب
دمکراتيــک مبــارزه برضــد بــورژوازی را آغــاز خواهــد
کــرد».
زی ـرا بــه نظــر حکمــت « „سوسیالیســم“ امــروز نــه
بــر پرچــم انقــاب مــا و نــه بــر اذهــان تــوده هــای
وســیع کارگـران انقالبــی آشــکارا نقش نبســته باشــد».
بــه ایــن ترتیــب منصــور حکمــت دوبــاره خــط
وحــدت و حرکــت دوشــادوش بــا بــورژوازی دموکرات
را بــر مبنــای نقــل قــول مانیفســت در پیــش گرفتــه و
میخواهــد دوبــاره انقــاب دموکراتیــک راه بیانــدازد.
البتــه بســیار ســؤال برانگیــز اســت کــه چ ـرا منصــور
حکمــت و دیگــر نویســندگان مقالــه آگاهانــه نظریــه
مارکــس و انگلــس در مــورد مرحلـهی انقــاب در یک
کشــور فئودالــی مثــل آملــان  ۱۸۴۸را کــه بــورژوازی
انقالبــی در رأس جنبــش آن بــود ،بــرای جامعهیــی
عرضــه میکننــد کــه از فئوالیســم خــری نیســت و
ســاختار جامعــه رسمایهداریســت و دو طبقــه اصلــی
یعنــی پرولتاریــا و بــورژوازی بــا متــام اقشــارش در
تضــاد آشــتی ناپذیــر در مقابــل هــم صــف آرائــی
کردهانــد .بــرای مارکسیســتها روشــن اســت
کــه هــدف انقــاب دموکراتیــک نابــودی ســلطه و
ســاختار فئودالــی اســت .در حالــی کــه در آن روز
کــه منصــور حکمــت نظــرات فــوق را مینگاشــت،
در جامعــه مــا از فئودالیســم و ســاختار اجتامعــی
آن خــری نبــود .علــت ایــن برنامــه عملــی از یــک
موضــع ضــد مارکسیســتی و ارتجاعــی دیگــر او
نشــأت میگیــرد .او معتقــد اســت کــه «„ ...انقالبــی“
در مقابلــش „ضــد انقالبــی“ نیســت „غیــر انقالبــی“
اســت ...کســی میتوانــد خــارج از ایــن دو صــف باشــد
و غیــر انقالبــی باشــد و لیـرال باشــد .لیربالیســم یــک
موقــع خــودش ضــد انقالبــی اســت ولــی یــک موقــع
هــم ضــد انقالبــی نیســت».
آیــا در خیزشهــای اجتامعــی ،در توفانهــای
انقالبــی ،بــورژوازی لیــرال فقــط „غیــر انقالبــی“
اســت؟ یعنــی موضــع خنثــی دارد؟ یــا در صورتــی
کــه توســط انقــاب در تنگنــا قــرار گیــرد ،موضــع
ضــد انقالبـیاش را اســتتار کــرده و بــا توطئــه اعــال
میکنــد؟ مــا مصــدق را در نظــر میگیریــم .مصــدق
مناینــده تیپیــک بــورژوازی لیــرال ایــران بــود .او
از تــرس رو آمــدن کمونیســتها و نفــوذ اتحــاد
شــوروی در ایـران بــه آمریــکا نزدیــک شــد و در تــور
توطئههــای آن قــرار گرفــت.
حــال مــا اســتدالالت منصــور حکمــت را در ایــن
کــه مرحلــه انقــاب دموکراتیــک اســت ،بررســی
میکنیــم .در نقــل قــول فــوق گفتــه شــده اســت کــه
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رشایــط عینــی و ذهنــی ب ـرای انقــاب سوسیالیســتی
فراهــم نیســت .لــذا انقــاب دموکراتیــک اســت.
قبــول ســاختار رسمای ـهداری وابســته جامعــه ای ـران،
بــه مفهــوم قبــول وجــود رشایــط عینــی انقــاب
سوسیالیســتی اســت .ولــی مــا خــود مســتقال قــدری
در رشایــط اقتصــادی آن روز ایـران یعنــی ســال ۱۳۵۹
تحقیــق میکنیــم.
مــا در اینجــا جدولــی از حرکــت جمعیــت از روســتا
بــه شــهر ارائــه میدهیــم .ایــن جــدول نشــان میدهــد
کــه شــهر نیــروی کار روســتا را بــه خــود جــذب
میکنــد .در شــهر صنایــع در کار تولیــد اســت و
خدمــات بــرای توزیــع .در نتیجــه رسعــت جــذب
نیــروی کار روســتا بــه شــهر نشــان رشــد رسیــع
مناســبات رسمایــه داریســت.

داخلــی و خارجــی در هــم ادغــام گردیــده اســت.
اگــر از جنبــه رشــد نیــروی کار نیــز حســاب کنیــم
بــاز هــم ســاختار رسمایــه داری ایـران در ســال -۱۳۵۵
 ۱۳۶۵مســلم میگــردد:
بــر مبنــای جــدول  ۳-۱۲از ســالنامه آمــاری کشــور
 ،۱۳۶۷تعــداد کارگ ـران ای ـران در ســال  ۱۳۶۵حــدود
 ۸۸۰۸۰۰۰نفــر ارائــه شــده اســت.
اگــر خانــواده کارگ ـران را بــه طــور متوســط  ۴نفــر
محاســبه کنیــم تعــداد کارگــران ایــران و افــراد
خانــواده اشــان در ســال  ۱۳۶۵بالــغ بــر ۳۵۲۳۲۰۰۰
نفــر بــوده اســت .بــا در نظــر گرفــن کل جمعیــت
ایــران در همیــن ســال  ۴۹۴۴۵۰۱۰ -نفــر -ایــن
نتیجــه بــه دســت میآیــد کــه اکــر جمعیــت ای ـران
را کارگــران و خانــوده هایشــان تشــکیل میــداده
اســت.
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بــه طــوری کــه جــدول نشــان میدهــد ،در ســال ۱۳۵۵
جمعیــت روســتایی حــدودأ  ۲میلیــون نفــر بیشــر
از جمعیــت شــهری ســت در حالــی کــه در ســال
 ۱۳۶۶ایــن جمعیــت شــهری ســت کــه بــا اختــاف
حــدود  ۴میلیــون نفــر از جمعیــت روســتایی پیشــی
مــی گیــرد .بــه بیــان دیگــر در ســال  ۱۳۵۹کــه
مقالــه آقــای حکمــت نوشــته شــده اســت ،بیشــر
جمعیــت ایـران در شــهرها زندگــی میکردنــد .در عین
حــال بخشــی از پرولتارریــا و زحمتکشــان خدماتــی
و خــوش نشــینان روســتا را نیــز بایــد جــزو اقشــاری
کــه خواهــان مناســبات سوسیالیســتی هســتند بــه
حســاب آورد .زی ـرا آنهــا نیروهــای ســتم دیــده ای
هســتند کــه بــه طــور عینــی منافعشــان در جامعــه
سوسیالیســتی تأمیــن میشــود .دهقانــان گذشــته
نیــز تبدیــل بــه مالکیــن بــزرگ ،متوســط و کوچــک
روســتا شــدهاند کــه مالکیــن کوچــک آن خواهــان
سوسیالیســماند زیــرا منافــع آنــان نیــز در جامعــه
سوسیالیســتی تأمیــن میشــود.
عــاوه بــر آن رشــد کارخانجــات و کارگاههــای
صنعتــی در کشــور نشــان از چگونگــی و ســیر تکامــل
ســاختار اقتصــادی کشــور دارد .در ســال ۱۳۶۳
تعــداد کارخانجــات و کارگاههــای دولتــی و غیــر
دولتــی  ۲۳۸۶۹۴عــدد بــود کــه تــا ســال  ۱۳۸۲بــه
 ۹۶۰۴۷۱عــدد افزایــش یافــت .ایــن واقعیــات نشــان
میدهــد کــه ســاختار رسمایــه داری ایـران بــا رسعــت
در ســاختار رسمایــه داری جهانــی جــذب و رسمایــه

بدیــن ترتیــب روشــن میشــود کــه بــر خــاف
نظــر منصــور حکمــت و دیگــر نویســندگان مقالــه،
بــر اســاس رشایــط عینــی فــوق ،انقــاب بالواســطه
سوسياليســتی در دســتور کار پرولتاریــای ایـران بــوده
اســت و نــه انقــاب بــورژوا دموکراتیــک ارتجاعــی
بهرنگ
ادامه دارد .

به تارنما های اینترنتی حزب
رنجبران ایران مراجعه کنید و
نظرات خود را در آنها منعکس
کنید!

سایت حزب رنجبران
www.ranjbaran.org
سایت آینه روز
www.ayenehrooz.com

مبارزه علیه رویزیونیسم مبارزه ایست علیه بورژوازی در جنبش کمونیستی

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
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رزالوگزامبورک و آنتونیو گرامشی قسمت دوم

در خیزشهــا و غلیانــات اجتامعــی پیــش و بعــد از
رسنگونــی هــر طبقــه و دولتــی ،جدالــی گســرده و
همــه جانبــه در مــورد دولــت ،خصلــت ،ماهیــت و
وابســتگی طبقاتــی آن بیــن نیروهــای اپوزیســیون و
بــه ویــژه در درون جنبــش کمونیســتی درمیگیــرد
ای ـران نیــز از ایــن قانومننــدی برکنــار منانــده اســت.
پیــش و بعــد از حاکمیــت رژیــم رسمایــهداری
جمهــوری اســامی ،ایــن جــدل در کشــور مــا نیــز
شــعلهور گردیــد کــه تــا کنــون ادامــه دارد
لنیــن میگویــد» :دولــت ارگان ســیادت طبقــه
معینــی اســت کــه بــا قطــب مقابــل خــود (طبقــه

مخالــف) منیتوانــد آشــتی پذیــر باشــد»
بــا حرکــت از ایــن معیــار مارکسیســتی ،میتــوان
انقــاب را از شــورشها و غلیانــات دیگــر اجتامعــی
بــاز شــناخت .انقــاب یعنــی درهــم کوبیــدن قهــری
ســیادت و ارگان ســیادت یــک طبقــه ارتجاعــی
و برقــراری ارگان ســیادت یــک طبقــه انقالبــی .در
جائــی کــه رژیمهــا ،کابینههــا و شــخصیت هــا و یــا
اقشــاری از طبقــه ارتجاعــی در نتیجـهی شــورشهای
اجتامعــی و یــا بــه اشــکال دیگــری بــه زیــر کشــیده
میشــوند و شــخصیتها و ســازمانهای دیگــری
رسکار میآینــد ولــی ســیادت طبقــهی گذشــته

همچنــان محفــوظ میمانــد ،در آنجــا و در آن لحظــه
هیــچ انقالبــی صــورت نگرفتــه و یــا شکســت خــورده
اســت.
از آنجائــی کــه اســاس موضــوع ایــن پژوهــش ،نقطــه
نظ ـرات منصــور حکمــت در مــورد طبقــه ،دولــت و
انقــاب اســت ،رضوریســت مهمرتیــن تجربیــات جمع
بنــدی شــده در ایــن زمینــه در جنبــش کمونیســتی
بیناملللــی را نیــز بــه طــور اجــال بیــان کنیــم
«در باخــر قســمت قــارهای اروپــا ،دوران انقالبــات
بــورژوا  -دموکراتیــک فاصلــه زمانــی نســبتاً معینــی را
اشــغال میمنایــد کــه تقریبــا از ســال  ۱۷۸۹تــا ۱۸۷۱
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رزا لوگزامبــورگ و آنتونیــو گرامشــی :تشــابه هــا،
ادامــه کاری و تفــاوت هــا
نوشته ی لوچانو آمودیو
بخش دوم
درک گرامشــی از دو مقولــه اساســی ،یعنــی
“لیربالیســم” و “سوسیالیســم” ،بــا تبلیغــات و
پروپاگاندهــای رسمایــه داری از “برابــری حقــوق
انســان هــا ،رشایــط و امکانــات فــردی یکســان،
 ،”...بســیار متفــاوت اســت .او در مقالــه “برنامــه
محــدود” ،از برنامــه کوتــاه مــدت و حداقلــی
پرولتاریــا دربــاره لیربالیســم فــردی و سوسیالیســم
جمعــی ،بــه طــور مفصــل توضیــح مــی دهــد.

هرچنــد برخــی اوقــات بــه نظــر میرســد کــه
“ماکسیاملیســم” گرامشــی (فراکســیون درون
حزبــی کمونیســت ایتالیــا ،کــه هیــچ رفرمــی را در
اصــول منــی پذیرفــت) بــا رادیکالیســم کائوتســکی،
حداقــل تــا مــارس  1918همراهــی داشــته اســت.
()1
آنتونیــو در  5آپریــل  ، 1921از رسمایــه داری بــه
عنــوان اصلــی تریــن دشــمن طبقــه کارگــر نــام
بــرده و مــی نویســد“ :پرولتاریــا بــه عنــوان یــک
طبقــه اجتامعــی عمــل میکنــد و ســندیکاها و
شــوراهای کارگــری ،تنهــا مونوپــل تشــکیالتی و
ســازمان دهنــده و تصمیــم گیرنــده ،دربــاره ارزش

اضافــی هســتند)2(”.
هرچنــد گرامشــی مخالــف تئــوری “نتایــج عملکــرد
( “ Sisifoافســانه پادشــاهی یونانــی کــه محکــوم
بــه بــردن ســنگ بزرگــی بــر قلــه کوهــی شــده بــود،
و در آخریــن قــدم هــا ســقوط کــرد) ارائــه شــده
توســط رزا لوگزامبــورگ بــود ،امــا اشــتیاقی هــم
بــه پیشــنهاد طرفــداران “انگلــس” دربــاره اکرثیــت
پارملانــی و پارملانتاریســم ،نداشــت .گرامشــی بــه
کــرات از خشــونت و حملــه رسمایــه داری بــه
ســندیکاها و شــوراهای کارگــری را گوشــزد میکــرد،
امــا تنهــا راه را فقــط در ایجــاد تشــکیالت کارگــری
مــی دانســت ....در حالیکه تئــوری “پارملانتاریســم”

نقش منصور حکمت در جنبش کمونیستی()1
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از نامه های رسیده  :مالحضاتی بر مقاله عوامل شکست چپ

با نشانیهای زیر با ما متاس بگیرید و نرشیات حزب را بخواهید:
آدرس پُست الکترونیکی حزب رنجبران ایران :
ranjbaran.org@gmail.com
آدرس ُغرفه حزب در اینترنت:
WWW.ranjbaran.org

آدرس پُستی حزب رنجبران ایران:
Ranjbar
P.O.Box 5910
Washington DC
20016
U.S.A
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پــس از حاکمیــت رویزیونیســم خروشــچفی در شــوروی
و آغــاز شکســت تاریخــی انقــاب بلشــویکی باالخــره
ناشــی از ادامــه پیشــرد سیاســتهای اپورتونیســتی،
درســال  1991قدرتهــای امپریالیســتی توانســتند علیــه
انقــاب کبیــر سوسیالیســتی شــوروی بــه پیــروزی نهائــی
در زمینــه شــکل و ســاختارهای دولتــی بــه دولــت
عریــان بورژوایــی دســت یابنــد .ایــن دقیقــا  13ســال
بعــد از پیــروزی اســام سیاســی تحــت عنــوان "انقــاب
اســامی" اســت.

آغــاز ایــن پیــروزی بــورژوازی طبیعتــا" آغــاز تجــارب
بســیار تلخــی اســت کــه کارگــران و زحمتکشــان و
خلقهــای ایــران آنــرا کســب کردنــد.
امــروز پــس از مــروری بــه تاریــخ ایــن  40ســال میتــوان
دریافــت کــه آغــاز شکســت انقــاب اکتــر در ســالها
قبــل از آن  ،آغــازی ب ـرای شکســت هــای پــی در پــی
انقالبــات دیگــر بــوده اســت .حوادثــی کــه کلیــه
کشــورهای رشق اروپــا رخ داد و بعضــا" نــام انقــاب
را بدنبــال خــود میکشــیدند نشــان دادنــد کــه چیــزی

نیســتند جــز تــداوم شکســت انقــاب اکتــر و بازگشــت
نظــام رسمایــه بــا چهــره ای بــزک شــده کــه وظیفــه ای
جــز نفــی عملــی و ایدئولوژیــک سوسیالیســم بــرای
خــود قائــل نیســتند.
آنچــه مســلم اســت ایــن حــوادث چــه بــه لحــاظ
سیاســی یــا تاریخــی در پیونــد بــا " انقــاب اســامی "
پیــش آمــد و بــا کــال تاســف بایــد گفــت آنچــه خــود
شکســتی بــرای انقالبــات کارگــری محســوب میشــد،
بــه خــود نــام پیرشفــت و ترقــی نهــاد.از اینســو در

