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از میان نامه های رسیده (نقدی بر مقاله شجریان) صفحه آخر اطالعیه کارگران فوالد اهواز صفحه آخر مطلبی دیگر از میان نامه های رسیده صفحه آخر
مبارزه طبقه کارگر و نقش کارگران هفت تپه
اعتصــاب عمومــی کارگــران هفــت تپــه بــا وعــده و
وعیدهــای دولــت و اداره کار و اســتانداری و ایضــا
آخوندهــای مناینــدگان خامنــه ای تــا دیگــران و ...بــه
پایــان رســید .یکــی از وعــده هــا حــل مســئله اســدبیگی
و رســتمی بــود .گویــا اســدبیگی از هیئــت مدیــره کنــار
گذاشــته شــده و ســازمان خصوصــی ســازی مــورد انتقاد
کــه واگــذاری ایــن رشکــت بطریــق صحیحــی انجــام
نگرفتــه اســت .امــا کارگـران نــوع واگــذاری را رد کــرده
و علیــه خصوصــی ســازی و در ایــن ارتبــاط خواهــان
کنــار گذاشــن اســدبیگی و رســتمی بودنــد .آیــا رفــن
رســتمی و اســد بیگــی مشــکلی را بـرای کارگـران هفــت
تپــه حــل مــی کند.عــوض کــردن مدیــران و صاحبــان
کارخانجــات وقتــی سیســتم اداری و اقتصــادی هــان
اســت کــه قبــا بــوده اســت ،سیســتمی کــه رانــت
خــواری و زدوبنــد و دزدی و فســاد ،زور گویــی و
باالخــره اســتثامر افسارگســیخته در آن بصــورت
نهادینــه ای عمــل مــی کنــد ،چــه انتظــاری مــی تــوان

داشــت .جــواب دولــت بــه درخواســت هــای عادالنــه
کارگـران هفــت تپــه طــی ایــن مــدت تهدیــد و ارعــاب
و دســتگیری و زنــدان و شــکنجه و توهیــن بــوده اســت.
امــا امــروز بــا مبــارزات کارگـران هفــت تپــه بســیاری از
کارگـران اخراجــی و دســتگیر شــده بــه رسکار بازگشــته
انــد و ایــن یــک پیــروزی بــرای کارگــران هفــت تپــه
اســت ولــی همچنــان کــه گفتــه شــده خصوصــی ســازی،
حقــوق هــای معوقــه ،مســئله بازگشــت اســاعیل
بخشــی و ...همچنــان یکــی از معضــات باقــی مانــده
اســت .ظاهـرا برکنــاری اســدبیگی و ســپردن هفــت تپــه
بــه مدیریــت کســانی کــه هــم تولیــد مــی کننــد و هــم
قــول داده انــد کــه تولیــد را مجــددا راه انــدازی کننــد
بـرای دولــت ســود آور خواهــد بــود .امــا بــه چنددلیــل
دولــت بشــدت بــا آن مخالفــت مــی کنــد.
 -۱دولــت منــی خواهــد کــه کارگــران توانایــی خــود
را بــرای اداره واحــد هــای تولیــدی نشــان دهنــد و
صفحه٢

کرونا در ایران
در روزهای اخیر بر طبق آمار دولتی آمار مرگ و میر بر
اثر کرونا به ۴۵۹نفردر یک شبانه روز رسید و این رکورد
تازه ای از تعداد درگذشتگان ناشی از ویروس کرونا
است .در اکرث استان های ایران ویروس کامال گسرتش پیدا
کرده و به خط قرمز هشدار رسیده است .بیامرستان ها
مملو از بیامران شده است .برخی از بیامرستان ها دیگر
قادر به پذیرش بیامران جدید نیستند و بیامران با اینکه
در وضعیت خطرناکی قرار دارند ،در خانه معالجه می
شوند و به همین علت خود باعث گسرتش بیشرت آن می
گردند .دولت با اتخاذ سیاست کجدارو مریز عمال باعث
گسرتش آن شده است .گاهی برخی شهرها را قرنطینه
می کنند و در برخی مواقع دیگر بدون هیچ گونه برنامه
مشخصی برنامه های گروهی عمدتا مذهبی راه می
اندازند.
بطور خالصه رسمایه داری نه تنها در ایران بلکه در
رستارس جهان قصد ندارد که اجازه دهد که مردم از

رش کرونا خالصی پیدا کنند .موج های پی در پی کرونا
در کشورهایی با رصف میلیاردها دالر و یورو بودجه
در زمینه بهداشت عمومی و همزمان کشتار مردم و
عمدتا فرودستان و افراد مسن توسط کرونا ،شکاکیت
عمومی را نسبت به اهداف دولت ها نسبت به برخورد
پیشگیرانه در برابر ویروس کرونا بیشرت و بیشرت می کند.
درگذشتگان ناشی از ویروس کرونا از مرز یک میلیون و
دویست هزار نفر در جهان گذشته است .کشور آمریکا
با نزدیک به  ۲۶۰هزار تلفات از کرونا در صدر کشورهای
در گیر و به ترتیب برزیل ،هندوستان ،مکزیک در راس
جدول آمار مربوطه هستند .آیا رهایی از این ویروس
امکان پذیرنیست و یا منافع اقتصادی و سیاسی معینی
اجازه مبارزه قاطع و قطعی با آنرا منی دهد.
تجربه مبارزه با کرونا در کشورهای چین ،کره جنوبی و
ژاپن و کوبا نشان داده اند که توانسته اند این ویروس
را مهار کرده و تا حد زیادی آنرا کنرتل کنند .این مبارزه
صفحه 2

برای احیای همه جانبه هفت تپه متشکل
شویم
کارگران هفت تپه در بیانیه اخیر خود ضمن ترشیح
خرابکاری های اسدبیگی و نقش مخرب سیاست
خصوصی سازی می نویسند:
اسد بیگی در رسازیری رسنگونی است ،اما مبارزه و
اعرتاض ما با کل این دستگاه خرابکار و سودجو ادامه
دارد .سیاستگذار جز برای نفع خود کاری برای کارگران
و مردم زحمتکش منیکنند ،خودمان باید رسنوشتامن را
همچنانکه در این چند سال کارگران هفت تپه نشان
داده اند ،متشکل تا پیروزی ادامه خواهیم داد
سندیکای مستقل کارگران هفت تپه ،تشکلی است که
در اول ماه آبان سال هشتاد وهفت توسط کارگران
تشکیل شد و اعالم موجودیت کرد .از هامن ابتدا تشکل
سندیکای مستقل کارگران هفت تپه مورد حمله ستیزه
جویانه کارفرمایان ،صاحبان رسمایه و تشکلهای دست
ساختشان ،قرار گرفت .اما هیچگاه عقب نشینی نکرده
و هر بار محکمرت به خواسته های کارگران پافشاری
صفحه 2
چرا انتخابات آمریکا جهانی شد
روی کارآمــدن ترامــپ و شکســت او در بــار دوم بـرای
ریاســت جمهــوری حتــی ریــزه ســنگ هــای رودخانــه
میســی ســیپی ،دانــوب وتایمــز را بــه غلتیــدن وا
داشــت .در ایـران آبــی در زاینــده رود منانــده بــود کــه
ســنگی را بــه غلتانــد ،امــا گــرد وخاکــی بلنــد شــد کــه از
حکومــت گرفتــه تــا مــردم کوچــه وبــازار را بــه درجاتــی
آلــوده کــرد .چـرا انتخابــات آمریــکا آنقــدر بـرای مــردم
جهــان وحکومــت هــا مهــم جلــوه کــرد ومــی کنــد؟
پاســخ بدیــن پرســش بســیار گســرده اســت مــا در اینجــا
روی  4نکتــه انگشــت مــی گذاریــم.
یکم.
بــرای ایرانیــان بدیــن علــت اســت کــه بخشــی از
حاکــان واپوزیســیون نظــام ،دســت بدســت شــدن
قــدرت سیاســی در کاخ ســفید را بــا تغیی ـرات اساســی
نســبت بــه سیاســت آمریــکا در ایـران مــی دیدنــد و از
ســوی دیگــر بــه نقــش آمریــکا و توانایــی آن در جهــان
کنونــی پربهــا مــی دهنــد .هــر دوی ایــن برداشــتها

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
مبارزه طبقه کارگر  ....بقیه از صفحه ١

زنده باد مبارزات کارگری
رسنگون باد رژیم ضد کارگر اسالمی در ایران
زنده باد اداره شورایی جامعه
ع.غ

برای احیای همه جانبه  ....بقیه از صفحه ١

کرده است .هر روز کارگران هفت تپه متحدتر شده
و خستگی ناپذیر در جنگ نابرابر با رسمایه داران در
میدان حضور یافته اند .سندیکای مستقل کارگران هفت
تپه در همراهی با کارگران ،کامکان در مقابل متامی
دشمنان و دوستان دروغین کارگران اعالم میکند که تا
پیروزی نهایی میجنگد،
کارگران متحد هرگز شکست منی خورند.
دوشنبه/۲۶/ابان۱۳۹۹/
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
حزب رنجربان ایران ضمن اینکه آگاه است که با یک
گل بهار منیشه و تحت سلطه یک رژیم ضد کارگری
منی توان یک اقتصاد موفق با اداره شورایی بوجود آورد
ولی تالش برای متحد ومتشکل کردن کارگران وهوداران
کارگران برای نشان دادن قدرت نظام خود گردانی
کارگری واداره شورایی ،این سمت گیری را درست می
داند و با متام نیرو از این جنبش که کارگران هفته تپه
در پیشاپیش آن حرکت کرده اند پشتیبانی می کند.
حزب رنجربان ایران
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کرونا در ایران ...بقیه از صفحه ١
نسبتا موفق این سئوال را در ذهن مردم جهان ایجاد
کرده است که مهار این ویروس و جلوگیری از کشتار
مردم توسط آن امکان پذیر بوده و در رشایط امروز
جهانی با سطح بهداشت و دانشی که در دسرتس
برشیت است ،موضوع پیچیده و بغرنجی که مدیاهای
مزدور رسمایه داری و نویسندگان قلم به مزدشان نشان
می دهند ،نیست .اما چرا همچنان ویروس کرونا موج
وار و پی در پی جوامع را بیشرت و بیشرت آلوده کرده و
تعداد بیشرتی از مردم را به کام مرگ می فرستد.
برای پاسخ به این سئوال ،ذکر چند نکته حائز اهمیت
است .اول اینکه هنوز دانشمندان ویروس و میکروب
شناس کشورهای مختلف در اینکه این ویروس ساخت
آزمایشگاهای نظامی و میکروبی است و یا یک جهش
ویروسی طبیعی است توافق نظر ندارند .در نتیجه این
نوعی فریب تبلیغاتی است که منشاء ویروس را در
بازاری در چین جستجو کنیم .دوم .اینکه زمانی که نقشه
ملکولی یک ویروس کامل می شود ،می توان مشخصات
و عملکردهای آنرا پیدا کرده و با تهیه واکسن های موثر
از گسرتش آن جلوگیری کرد .سوم اینکه کشورهایی که
ظاهرا این ادعا را دارند که واکسن مربوط به آنرا اخرتاع
و یا کشف کرده اند ،هنوز در پیشگیری از این ویروس

کامال درمانده و عاجز هستند .یا آنها دروغ می گویند و
یا اینکه آگاهانه و بعلت منافعی جلوی گسرتش ویروس
را آزاد گذاشته اند .از یک سو رشکت های داروسازی
بین املللی خرب از موفق آمیز بودن آزمایش واکسن
آزمایشگاهای خود روی داوطلبان می دهند و از سوی
دیگر به واکسن های تولید شده در دیگر آزمایشگاهها
بصورت کامال منفی برخورد می کنند و نشان می دهند
در این حیطه نه مسئله تولیدات و تحقیقات علمی،
بلکه بیشرت بازار یابی و فروش واکسن های رشکت های
خودی است .وقتی رئیس جمهوری  ۷۴ساله آمریکا در
کمرت از  ۲۴ساعت و در کامل سالمت از بیامرستان خارج
می شود ولی هزاران جوان در هامن کشور بعلت همین
ویروس فوت می کنند ،بازهم این شک تشدید می شود
که آیا دارو و یا روش های مبارزه با آن شناخته شده
است و این یک راز نهفته در رهربی کشورها و رشکت
های بین املللی نیست؟
در اوایل ظهور اپیدمی ،کرونا باعث متوقف و کند شدن
رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها شده است .اما این
کند شدن و جلوگیری از رشد شتابان مرصف تولیدات
رسمایه داری در زمانی که بیشرتین رشد را چین و هند
دارند یعنی رضبه ای اساسی به اقتصاد آنها وقتی در
جدول رشد اقتصادی چین و هند با  ۶تا  ۷در صد در
صدر جدول هستند ،می توان فهمید سقوط حتی یک
درصدی این کشورها در مقایسه با کشورهای فقیری
مثل آفریقا چه تاثیر ویرانگری بر آنها داشته است .اما
چین با مهار کرونا و هند با سیاست همه گیری اجتامعی
نشان دادند که دو راه مختلف را طی کرده اند .که
نتایج عکس انسانی ولی نسبتا هامهنگ اقتصادی داشته
اند .کشورهای اروپایی و آمریکا هم در این زمینه کمی
نزدیک هستند .کشته شدگان نسبتا باال است و ویروس
در سطح فراگیر اجتامعی قرار دارد .با این حال متام
تالش ها در راستای ادامه کار واحدهای تولیدی رسمایه
داری و حفظ توان رقابتی در سطح ملی و جهانی است.
جربان عقب ماندگی اقتصادی و تولیدی تقریبا  ۹ماهه
کشورها بعلت موج اول کرونا ،با شتابی بیشرت از رس
گرفته شده است .کشورها با سیاست کج دار و مریز
سعی می کنند جوامع را به تعداد باالی تالفات ناشی از
کرونا عادت دهند .آمارها باال می رود و تبلیغات ضد
قرنطینه اجتامعی بصورت های مختلف باال می گیرد.
بحران کرونا بحران سیستامتیک رسمایه داری جهانی
را تشدید کرده است و فاصله فقر و ثروت با شدتی
بیشرت و بیشرت می شوند .در این میان کارگران و کسب
و کارهای کوچک بیشرتین صدمه را دیده اند .در عین
حال کرونا برای بسیاری از رشکت های بین املللی و
دولت های امپریالیستی سودهای هنگفتی به بار آورده
است .در دور دوم کرونا بر اساس آمارها رشد اقتصاد
جهانی مجددا از رس گرفته شده است البته رشد اقتصاد
جهانی به مفهوم رفاه برای طبقات فرودست اجتامعی
و رفع مشکالت جوامع نیست.
در ایران ظاهرا دولت سیاست های متضادی تا به
حال در رابطه با مبارزه علیه کرونا اتخاذ کرده است.
در مرحله اول دولت وجود کرونا در ایران را انکار
می کرد .در مرحله دوم بعد از گسرتش کرونا و عدم
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همیشــه خــود مدیریــت و تولیــد و توزیــع را دردســت
داشــته باشــد.
 -٢تقاضــای مدیریــت و یــا رشکــت در ســطح مدیریــت
و تصمیــم گیــری تقاضایــی اســت کــه در بخــش هــای
دیگــر جنبــش کارگــری هــم مطــرح بــوده و هســت و
ایــن تقاضــا مــی توانــد بــه کل جنبــش کارگــری تعمیــق
یافتــه و آنــرا دچــار تحــول سیاســی و اجتامعــی تــا
ســطح قــدرت سیاســی منایــد.
 -۳کارگــران هفــت تپــه بــا اداره شــورایی نظمــی را
پایــه گــذاری خواهنــد کــه منــاد آینــده جامعــه بــدون
جمهــوری اســامی ،بــدون ســتم و اســتثامر خواهــد
بــود.
روشــن اســت کــه کشــمکش تاریخــی و طبقاتــی بیــن
طبقــه کارگــر و بــورژوازی ایــران یــک روزه بوجــود
نیامــده و یــک روزه هــم از بیــن نخواهــد رفــت .مبــارزه
کارگـران نیشــکر هفــت تپــه و تشــکیل ســندیکای ایــن
رشکــت از ســال  ۸۷تحولــی در ســطح مبــارزات نــه تنهــا
کارگ ـران هفــت تپــه بلکــه کل جنبــش کارگــری ای ـران
بــود کــه در منــای اول ضعیــف بــه نظــر مــی رســید .امــا
در مقاومــت و درخواســت هــای مرتقــی نقــش خــود را
بــه اثبــات رســاند .رسســختی و اســتواری کارگـران هفت
تپــه بــر رس خواســت هــای خــود ،دارای تجربیــات تلــخ
و شــیرینی اســت کــه آنــرا متعلــق بــه کل مبــارزات
کارگــری در ایـران کــرده اســت .در دور جدیــد مبــارزات
کارگــری تشــکیل ســندیکا و اتحادیــه هــای کارگــری ،در
عیــن اینکــه بــا رسکــوب و فشــار بیــش از حــد رژیــم
ضــد کارگــری اســامی روبــرو شــد ،امــا نشــان داد کــه
مبــارزات کارگــری دارای دشــمن رسســختی بــه نــام
رژیــم رسمایــه داری در ایـران اســت .یکــی از “اتهامات”
رژیــم بــه کارگـران مبــارز هفت تپــه کمونیســت و چپ
بــودن کارگـران و توصیــه مقابلــه جــدی بــا نســل جدیــد
کمونیســت هــا و چــپ در ای ـران اســت .روشــن اســت
کــه رژیــم بــا بــه بــن بســت رســیدن سیاســت هــای ۴
دهــه گذشــته اش و درماندگــی در مدیریــت جامعــه و
نفــرت عمومــی مــردم از ایــن رژیــم ،بــر طبــق درس
هــای رژیــم گذشــته هــر اعرتاضــی را متعلــق بــه چپ و
کمونیســت هــا مــی دانــد و خطــر اصلــی را در آن مــی
بینــد .بهــر حــال فشــار و خلــف وعــده و رسدوانــدن
کارگــران هفــت تپــه همچنــان ادامــه دارد .فقــط در
رشــد و گســرش جنبــش کارگــری و کمــک بخــش هــای
دیگــر بــه ایــن مبــارزه و همبســتگی متقابــل اســت کــه
مبــارزات کارگــران هفــت تپــه مــی تواننــد خواســت
هــای خــود را بــه کرســی نشــانده و راه گشــای دیگــر
بخــش هــای اجتامعــی دموکراتیــک و مرتقــی جامعــه
شــود.

صفحە2

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
علیه کرونا کامال ناتوان و بی لیاقتی کامل خود را در
برابر مردم قرار داد .اما همراه آن به هر انسان معرتضی
که سیاست های رژیم را مورد انتقاد قرار داد ،حمله و
آنها را مورد رسکوب فکری و فرهنگی قرار داد .آنها حتی
به ورزشکاری که به باز بودن قرب امام رضا و بسته بودن
ورزشگاههای بدن سازی اعرتاض کرده بود هم رحم
نکردند و با رضب و شتم و زندانی کردن او ،پاسخ گفتند.
شکست سیاست های رژیم ایران در مقابله با کرونا
باعث شده است که رژیم اسالمی مردم را با خرید و یا
تهیه واکسن در حالت انتظار نگه دارد .اما مشکل رفع
این بیامری که یک مبارزه علمی و سیاسی علیه رژیم
اسالمی است ،با فریب های دولت اسالمی به رسانجام
نخواهد رسید .فقط نیروهای آگاه و متشکل می توانند
جواب مشکالت عدیده و مختلف از جمله حل مسئله
کرونا که ناشی از سیاست های جمهوری اسالمی بوجود
آمده را بدهند .در آنوقت دیگر بختکی در جامعه ایران
به نام رژیم جمهوری اسالمی وجود نخواهد داشت
ع.غ

چرا انتخابات آمریکا  ....بقیه از صفحه١
نادرســت اســت و بــا واقعیــات کنونــی تطابــق نــدارد.
بــا اینکــه در ایــن صــد ســال گذشــته امپریالیســت هــا
هــر سیاســتی کــه بنفعشــان بــوده در ایــران پیــاده
کــرده انــد.
میرپنــج ژانــدارم قــزاق بیســواد را بــه پادشــاهی
رســاندند و وقتــی تاریــخ مرصفــش متــام شــد برداشــتند
وپــرش را بــا رشط ورشوط بــه جایــش نشــاندند.
حکومــت ملــی ومنتخــب مجلــس را چــون تســلیم بــه
خواســت هایشــان نشــد بــا کودتــای مشــرک آمریــکا –
انگلیــس برانداختنــد،
محمــد رضــا شــاه را بــا شــیوه ای بــس خــوار وپلیــد
کــه نشــانی از هــان فرهنــگ نــژاد پرســتی وبــرده
داری آمریکاســت بردنــد حتــی اجــازه اقامــت در
آمریــکا را بـرای معــا لجــه بــه او ندادنــد ویــک گرایــش
فاندامنتالیســتی شــیعه گــری اســامی را در قــدرت
گرفــن یــاری رســاندند.
ایــن رفتــار امپریالیســت هــا ایدئولــوژی دایــی جــان
ناپلئــون را در مغــز بــورژوازی و خــرده بــورژوازی ایـران
جــا انداختــه کــه همــه چیــز زیــر رس انگلیــس هــا ســت
و اگــر کاخ ســفید اراده کنــد هــر غلطــی کــه بخواهــد
مــی توانــد بخــورد .از زمانــی کــه ترامــپ هــم رسکار
آمــد ایــن نــوع خیــاالت در دل گرایــش هــای سیاســی
طرفــدار آمریــکا بیشــر قنــج مــی زد.
هــارت وپــورت امپریالیســم آمریــکا کــه از گــروگان
گیــری  450روزه کارکنــان ســفارت آمریــکا رشوع شــد،
حملــه نظامــی بــا پیــاده کــردن نیروهــای آمریکایــی در
کویرتــا کشــن ســلیامنی در عـراق ،از فشــار حــد اکــری
کــه جــز خانــه خرابــی بیشــر خانــواده هــای تهیدســت
را نــدارد همــه وهمــه بســود حاکمیــت ارتجاعــی
قــرون وســطائی متــام شــده اســت .مجاهدینــی کــه

سیاســت ضــد امپریالیســتی را در آغــاز پیشــه کــرده
بودنــد بــه ســازمانی رشیــک امپریالیســم ومرتجعــان
منطقــه تبدیــل کــرده اســت .ســلطنت طلبانــی را کــه
میدانســتند ومیداننــد کــه ایــن آمریــکا بــود کــه شــاه
رافــراری دادو خمینــی را یــاری رســاند کــه جایــش
را بگیــرد فراموشــکار کردنــد و از طرفــدران ترامــپ
وسیاســت حداکــری او شــدند .اصــاح طلبــان داخلــی
راهــم کــه تدریجــن تحلیــل رفتنــد بــه اســتقبال بایــدن
جلــو جلــو فــرش قرمــز پهــن کــرده انــد .امــروز براثــر
تغییـرات عظیمــی کــه در جهــان و ایـران افتــاده اســت
ایــن نــوع خیــاالت واهــی داشــن هــا نتیجــه ای دیگــر
نــدارد .هــم امپریالیســم آمریــکا منــی توانــد دیگــر هــر
کاری کــه میخواهــد در ای ـران کنــد وهــم اپوزیســیون
راســت طرفــدار “ دنیــای آزاد “ دیگــر منــی توانــد
امیــدش را بــه تســخیر ای ـران توســط آمریــکا ،ارسائیــل
وکشــور هــای عربــی ببندنــد.
دوم
علــت اساســی دیگــری کــه افــکار عمومــی جهــان را
بــه آمریــکا در ایــن انتخابــات جلــب کــرده اســت از
حــدت بحـران ســاختاری رسمایــه داری جهانــی وناتوانی
نظــام رسمایــه داری بــه رسکردگــی آمریکاســت .دیگــر
قــرن آمریکایــی بــه رس رســیده اســت و هژمونــی
آمریــکا بــر جهــان در کلیــه زمیــن هــا در حــال آب
رفــن ودفاعــی اســت .از زمانــی کــه نظــام رسمایــه بــه
مرحلــه انحصــارات مالــی وامپرالیســتی پــا گذاشــت،
هــر چهــل تــا پنجــاه ســا لــی بحرانــی ســاختاری مبعنــی
همــه جانبــه از زیــر بنــا گرفتــه تــا روبنــا نظــام رسمایــه
داری را از نیــاد بــه لــرزه در آورده اســت .جنــگ هــای
جهانــی را اجتنــاب ناپذیــر کــرده اســت و چنانچــه
احــزاب کمونیســت دارای اقتــدار سیاســی در میــان
تــوده هــا بــوده انــد ،کارگ ـران توانســته انــد از بح ـران
هــا بســود انقــاب بهــره گیرنــد .از جنــگ بین امللــل اول
کشــور شــوراها پــا گرفــت واز جنــگ دوم چیــن تــوده
ای و جنبــش هــای اســتقالل طلبانــه ضــد امپریالیســتی
جــان گرفتنــد .ترامــپ بعنــوان یــک گرایــش سیاســی
نئوفاشیســتی زائیــده ی ایــن بح ـران ســاختاری اســت
کــه دارودســته او مناینــده ی راســت تریــن جنــاح هــای
سیاســی رسمایــه انــد .شــیوه رفتــاری ترامــپ شــباهت
هــای زیــادی بــه جنبــش ناســیونال – سوسیالیســتی
دوران قــدرت گیــری هیتلــر دارد .تفــاوت ایــن دو در
اینســت کــه هیتلــر بــا ضدکمونیســت وضــد یهــود
گرایــش فاشیســتی خــود را رنــگ ولعــاب زد و ترامــپ
بــا پرچــم رنگیــن مســیحیت -یهودیــت برتــری نــژادی
ســفید پوســتان ضــد کمونیســت وضــد مســلامنان بــه
میــدان آمــده اســت.
سوم
جنبــش ضــد فاشیســتی جهــان بویــژه در آمریــکا علیــه
ترامپیســت ،بحــران ســاختاری رسمایــه داری همــراه
بــا ناتوانــی نظــام هــای فرومانــده رسمایــه داری در
مبــارزه بــا کویــد – 19جوانــان زیــادی را بــه مبــارزه
علیــه رسمایــه داری کشــانده اســت .بــا اینکــه بیــن
بایــدن وترامــپ در ماهیــت امــر تفــاوت هــای اساســی
دیــده منــی شــود ولــی رشکــت بیــش از  79میلیــون رای
دهنــده بــه پالتفــرم حــزب دموک ـرات وتیکــت بایــدن
– هریــس زن رنگیــن پوســت آفریقایــی -آســیایی تبــار
کــه در تاریــخ انتخابــات آمریــکا بــی ســابقه بــوده
اســت نشــانی از حرکــت از پاییــن شــهروندانی اســت
کــه از ســلطه قلــدر منشــانه دارودســته شــبه فاشیســتی

نژاد پرستی یکی از پیامدهای سرمایه داری است
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امکان پنهان کاری دولت مجبور شد که وجود کرونا و
بیامران کرونایی را بپذیرد و در دو مرحله پایتخت و
چند کالن شهر را به مدت کوتاه قرنطینه کند .اما با
وجود محدود شدن گسرتش بیامری ولی دولت سیاست
همه گیری اجتامعی را اتخاذ کرد و از آن تاریخ گسرتش
کرونا و تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا بطور دائم سیر
صعودی پیموده است .بسیاری از خانواده ها بحران
بیامری عزیرانشان را در خانه نظاره می کنند و کسی
نیست که به وضع بهداشتی آنها رسیدگی کند .جمهوری
اسالمی بصورت متمرکز این ایده ارتجاعی را که “مرگ
دست خدا است” را برای توجیه بی لیاقتی و درماندگی
خود بجای اتخاذ سیاست های کارشناسی می پراکند.
بعلت عدم حضور نیروهای آگاه متشکل در جامعه ،این
ایده ارتجاعی مانند مسکنی در طبقات فقیر و کناری
و روستایی دارای تاثیرات مشخص و ویران کننده ای
است .این ایده ها در عین اینکه در طبقات تحصیل
کرده بیشرت به مزاح و شوخی گرفته می شود ولی برای
مردم مسلامنی که رصفا انگیزه های مذهبی در خود
دارند کامال گول زننده و مانند مواد مخدر آرامبخش و
کرخت کننده است.
دولت روحانی اعالم کرده است که هزاران واکسن کرونا
خریداری شده است که تعدادی از آنها به دولت جهت
استفاده عنارص دولتی تسلیم شده است .در مرحله اول
که تعداد بیامران کم بود دولت تا حدی دادن خدمات
به بیامران را به عهده گرفته بود ولی بعدا که کرونا
گسرتش بیشرتی پیدا کرد ،خرید دارو و حتی ابزار های
بیامرستانی بعهده بستگان بیامران انداخته شد .دفرتچه
های خدمات اجتامعی هم که تقریبا کاربری خود را در
زمینه تهیه دارو از دست داده است و اکرث مردم مجبور
هستند که خود داروهای مورد احتیاج با قیمت های
چند برابر از طریق باندهای مافیایی که بند نافشان به
ارگان های امنیتی و نظامی دولت بسته است ،بخرند.
آمار درگذشتگان این گفته خمینی را که رژیم گذشته
قربستان ها را آباد کر َد در رژیم اسالمی به چندین برابر
گسرتش داد.
رژیم جمهوری اسالمی مرزهای وقاحت در دروغگویی
را شکسته است .رئیس جمهور روحانی حتی ادعای
خوبی مقایسه ای اقتصادی ایران و آملان را دارد.
این فقط ناتوانی رژیم جمهوری اسالمی در زمینه
اقتصادی نیست که به فقر گسرتده انجامیده است .این
رژیم در زمینه دموکراسی ،عدالت اجتامعی ،حقوق
زنان ،کارگران و مزدبگیران دون پایه ،علوم ،موسیقی و
آزادی های فردی اجتامعی کامال رسکوبگرانه عمل کرده
و حقوق فردی انسان را به عنوان یک شهروند اجتامعی
حتی در حقوق بورژوایی هم به رسمیت منی شناسد.
مبارزه علیه هر مسئله اجتامعی در اولین قدم احتیاج
به حامیت های مردمی دارد .منفرد شدن شدید رژیم از
طرف توده ها و نقش بشدت رسکوبگرانه اش و متامی
تالش پزشکان و پرستاران و کادر های درمانی با متامی
فداکاری ها و جانباختگان ناشی از کرونا نشان داد که
رژیم منافع مالی خود را برتر از جان انسان ها می داند
و حارض است که با از بین رفنت مردم بیشرتی حیات
اقتصادی رشکت های بزرگ تامین شود .رژیم در مبارزه
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
ترامــپ بــه تنــگ آمــده انــد و بــا انتخــاب بــد وبدتــر
بــه جریــان ضــد ترامــپ پیوســتند.
چهارم
بایــدن وهریــس همچنــان مناینــدگان مشــتی کوچــک
صاحبــان رسمایــه هــای عظیــم انــد و بــا متــام بح ـران
ســاختاری نظــام حاکــم در آمریــکا از اس ـراتژی آقایــی
بــر جهــان پیــروی مــی کننــد .در منطقــه خاورمیانــه
هــان سیاســت دفــاع همــه جانبــه از ارسائیــل،
پشــتیبانی از ارتجــاع محلــی کشــور هــای عربــی
ومخالفــت بــا جمهــوری اســامی را دنبــال خواهنــد کرد.
امــا در تاریــخ همیــن انتخابــات کــه ظاهـرا دموکراتیــک
اســت ولــی در عمــل دســت نامرئــی میلیــاردر هاســت
کــه نقــش تعییــن کننــده را دارد امــروز ترامــپ مدعــی
اســت تقلــب شــده اســت .ایــن امــر در تاریــخ آمریــکا
بــه ایــن صــورت اتفــاق نیفتــاده اســت .آیــا ترامــپ جــا
را ب ـرای بایــدن خالــی مــی کنــد؟
ر دیلم

تروریسم زائیده ی میلیتاریسم است!

چه نقشی در تدارک آن داشته اند؟ آیا برای مردمی که
 ٧٠سال است لحظه ای فراغت از دست تروریستهای
صهیونیستی نداشته و روشهای فاشیستی آنان در قتل
عام خود شاهد بوده ،روزی فرا خواهد رسیدکه ببینند
اعامل ضد برشی صهیونیستها و همدستان بین املللی
آنها یعنی دولت آمریکا قویاً محکوم می شود؟
متاسفانه این بخش از واقعیتها کمرت در نهادهای بین
املللی بررسی شده و یا به رسانه های تبلیغاتی جهان
نفوذ پیدا می کند .زیرا هدف گردانندگان نظام رسمایه
داری کشف حقیقت نیست بلکه مخدوش کردن
آنهاست .وقتی بوش انگشت اتهام به سوی دولتهائی
بلند می کند که „هرکس در مبارزه علیه تروریسم با ما
نیست بر ما است“ و لذا در جنگی که در حال تدارک آن
است ،پای این „بر ما ها“ نیز به میان خواهد آمد ،این
بهرتین نشانه ی آن است که تروریسم ( اعم از دولتی
تا گروهی) اهدافی انسانی ندارد ،بلکه جاده صاف کن
امیال جهان خوارانه و یا تثبیت حاکمیتهای متکی بر
زور و قلدری ،می باشد .به همین علت تروریسم باید
بدون قید و رشط مورد طرد کلیه ی انسانهائی قرار گیرد
که برای رسیدن دنیائی بدون زور و ستم مبارزه می
کند .اما چنین انسانهائی هرگز به خود اجازه منی دهند
که رسچشمه و ریشه های اصلی بروز تروریسم را به
فراموشی بسپارند.
اکنون که تروریستها مرکز تجارت جهانی را نشانه رفتند،
بحثحول اینکه تروریسم چیست و تروریستها کدامند،
داغ شده است.
در کشورهای پیرشفته رسمایه داری ،چنین وامنود می
شود که تروریسم تنها مربوط به گروهائی از افراد است
که عمدتاً نیز اسالمی می باشند و از حامیت برخی از
کشورهای اسالمی برخوردارند و اگر با این گروهها و
کشورها تسویه حساب شود ،دیگر کار تروریسم متام
شده و اوضاع امن و امان خواهد شد! در حالی این بیان
گوشه ای ازواقعیتها به نفع مرتوپلهای رسمایه است.
تا زمانی که در جهان طبقات استثامرگر و ستم گر
موجود باشند که با قهر و رسکوب حاکمیت خود را پیش
می برند و توده های مردم نیز اجبارا در برابر ظلمی
که بر آنها روا می شود ،مبارزه می کنند ،تروریسم در
درجه اول توسط حاکمین برای رسکوب بیشرت مردم به
کار گرفته خواهد شد .حتا گروههای تروریستی خود
به میزان زیادی دست پرورده ی حاکمین هستند .به
ترور مخالفان جمهوری اسالمی در بیست واندی سال
اخیر نگاه کنیم ،به قتلهای زنجیره ای و عنکبوتی نظری
بیاندازیم ،به پرورش گروههای تروریستی توسط رژیم
جهت گسیل به خارج نگاه کنیم ،به استخدام بن الدن
توسط «سیا» توجه داشته باشیم ،به ایجاد گروههای
اسالمی جهاد و حامس در فلسطین به کمک موساد
ارسائیل نگاه کنیم و غیره تا صحت این مدعا ثابت شود.
اگر قرار است جهانیان از دست تروریسم نجات یابند
باید در درجه اول از دست تروریسم دولتی یعنی از
دست نظام رسمایه داری جهانی ،گریبان خود را خالص
کنند وگرنه با عملیاتی که آمریکا و متحدینش هم اکنون
علیه تروریستهای اسالمی آغاز کرده اند ،کار به پایان
نخواهد رسید .مگر نه این است که دهها سال که خواب
از چشامن مردم بریتانیا و ایرلند شاملی ربوده است.

مگر نه این است که هم اکنون در باسک اسپانیا بیداد
می کند و یا تروریستها در جزیره کورس در جنوب
فرانسه فعالند و غیره! مگر نه این است که در زیر
چشم اغامض گر دولتهای صنعتی ،نازیستها و فاشیستها
به جان پناهندگان ،هم جنس گرایان ،سیاهان و غیره
افتاده اند و آنان را مورد انواع آزار ،رسکوب و کشتار
می دهند .آیا بوش و امثالهم توانسته اند نقطه ی
پایانی بر تروریسم در خود آمریکا بگذارند که اکنون به
فکر رها کردن جهان از خیز رضبات تروریستها افتاده
اند؟! کشتار اوهایو را کی انجام داد؟ پرونده ی قتل
برادران کندی چی شد؟ عاملین قتل مارتین لوتر کینگ
و دیگر سیاهان معرتض به تبعیضات نژادی کی هستند؟
کوکلوکس کالن ها چه کسانی هستند و ازچه منابعی
تغذیه می شوند؟ دوران تروریستی مک کارتیسم بعد
از جنگ جهانی دوم و در تعقیب کمونیستها که به
قتل انسانهای بی گناه انجامید ،در کدامین دادگاه مورد
رسیدگی قرار گرفته است؟
وقت آن رسیده است که مردم جهان در درجه ی اول
دولتهای تروریست جهان و مشخصاً دولت آمریکا را
بعنوان خطرناکرتین دولت تروریست و تروریست پرور
به پای میز محاکمه بکشند و مانع از گرگ تازی های
آن در جهان گردند تا ریشه تروریسم خشکانیده شود.
واضح است در رشایط کنونی که تروریستها برجهان
حاکم اند انجام چنین کاری غیر ممکن است .به همین
علت این وظیفه نیز به دوش طبقه ای کارگر و زحمت
کشان جهان افتاده است که با از بین بردن مناسبات
استثامری در جهان زمینه را برای نابودی تروریسم (اعم
از دولتی یا گروهی) فراهم سازند.
ب – اهداف پشت پرده در مبارزه علیه تروریسم:
مدافعین حمالت تروریستی اخیر استدالل می کنند
که تروریستها قصد رضبه زدن به منافع امپریالیسم
آمریکا را داشتند که بی دریغ از نژادپرستان حاکم بر
ارسائیل حامیت می کنند و این حاکمین با پشت گرمی
آمریکا ،بی رحامنه حقوق مردم فلسطین و دیگر مردم
کشورهای عربی ساکن منطقه را پایامل منوده و می
منایند.
آیا براستی این حملەی انتحاری به منافع آمریکا رضبه
زد؟ یا آن را در رشایطی قرار داد تا بار دیگر برای
تامین هژمونی بی چون و چرای خود ابتکار عمل به
دست آورده و فعال تر وارد صحنه ی سیاسی جهان
شود .در حالی که به علت سیاستهای خودخواهانه اش
در زمینه ی مخالفت با تصمیامت سازمان ملل متحد
در مورد محیط زیست ،در از بین بردن و جلوگیری
از تولید برخی سالحهای سبک مرگ زا ،در مخالفت با
بسیاری از کشورها برای رفنت پای مسابقه ی تسلیحاتی
و ساخنت موشکهای بازدارنده ،در مخالفت با لغو اعدام
در آمریکا ،در مخالفت با سقط جنین و باالخره در
مخالفت با صدور اعالمیه در اجالس سازمان ملل علیه
نژادپرستی ،در مورد نژادپرست بودن حاکمین ارسائیل
داشت بیش از پیش در جهان منزوی می شد!
برای حاکمین آمریکا ُکشته شدن و یا مفقوداالثر گشنت
هزاران نفر در حمالت انتحاری  ١١سپتامرب آن قدر مهم
نیست .زیرا اگر چنین بود به حکم مبارزه با کمونیسم
در دهها هزار کیلومرت دور از آمریکا ،در ویتنام ،دست
به ماجراجوئی منی زدند و دهها هزار کشته وصدها
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بدترین منونه را از نظر تروریست بودن و تروریست
پروری و ایجاد رعب و وحشت در جهان و نیز در داخل
آمریکا را به معرض منایش گذاشته است.کلیه حاکمین
کشورهای امپریالیستی و یا دست نشانده نیز از این امر
مستثنا نبوده اند .سازماندهی ژاندارمهای کاتانگاتی در
کنگو به رهربی موسی چومبه و دستگیری و قتل لومومبا
رهرب محبوب مردم کنگو در اوایل دهه ی  ١٩٦٠در زیر
چرت حامیتی سازمان ملل ،وحشت آفریدند ،دستگیری و
قتل «بن برکه» توسط عوامل رسکوبگر پادشاه مراکش
به رهربی ژنرال اوفقیره ،در زیر دید اغامضگر سازمان
جاسوسی و پلیس فرانسه ،.ترور اوالف پامله نخست
وزیر سوئد ومخالف جنگ ویتنام و فروش اسلحه به
حکومتهای ارتجاعی که هنوز هم پرونده ی قتلش باز
است و ردی از قاتل به دست نیامده و غیره نیز با هدف
ایجاد رعب و وحشت سازماندهی شدند.
 -٣تروریسم با هدف انسانی بیگانه است:
در بررسی های باال دیدیم که تروریسم اساسا توسط
اقلیت استثامرگر و ستمگر و در خدمت به اهداف آن
به کار گرفته می شود و نه تنها اهدافی انسانی ندارد
بلکه به خبیثانه ترین شکلی بر ضد این اهداف کار می
کند .به همین علت مورد نفرت و طرد بیش از پیش
پیوسته قرار گرفته است.
اما دیدیم پس از حمالت تروریستی اخیر به نیویورک،
صهیونیستهای ارسائیلی در صفحات تلویزیون ظاهر
شدند و با آب و تاب فراوان – گوئی که جهان به کام
آنها گشته است گفتند که ما سالها می گوئیم باید علیه
تروریستها مبارزه کرد و کسی به ما گوش منی دهد!!
آیا کشتار مردم بی گناه در اردوگاههای صربا و شتیال و
یا در دیر یاسین توسط ارتش خونخوار ارسائیل ،هامنند
کشتار زنان و کودکان در دهکده ی مای الی ویتنام
توسط ارتش اشغالگر آمریکا ،اهداف انسانی داشتند،
اما حمالت اخیر در  ١١سپتامرب نه؟
آیا مردم جهان خواهند فهمید که دست چه کسانی
در حمالت تروریستی اخیر بوده و سازمانهای جاسوسی

صفحە4

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
مرتجعینن ایران به وجود آورد و مسل ًام هرگونه خیالبافی
در زمینه ی به راه انداخنت جنگ توسط آمریکا ،با جواب
دندان شکن میلیاردها انسان روی زمین رو به رو خواهد
شد که از آن بیزار هستند.
مرتجعین تا دم مرگ دست از توطئه برای حفظ موقعیت
خود بر نخواهند داشت و از تاریخ نخواهند آموخت.
به همین علت مردم جهان باید با هشیاری هرچه متامرت
تبلیغات امپریالیستها را در مورد جنگ با تروریسم افشا
و طرد کنند و یک صدا علیه جنگ افروزیهای آمریکا به
پا خیزند .باید جلوی این برب کاغذی قرن بیست و یکم با
دندانهای امتی اش ،ایستاد و مقاصد شوم آن را در تالش
برای آقائی بر جهان افشا کرد .در این مبارزه علیه جنگ
افروزی آمریکا ،وظیفه ی کلیه ی نیروهای کمونیست و
مرتقی در جهان بسیار مهم و سنگین می باشد.
 ۲۰سپتامرب  – ۲۰۰۱ع .بینالودی ( کاک ابراهیم )

هرگونه ترور وتروریسم محکوم است
هرگونه ترور و تروریسم از نظر کمونیستها محکوم
است اما سالهاست که توسط دولت های ایران ،ارسائیل،
ایالت متحده آمریکا و عربستان در خاورمیانه اعامل
می شود .این سیاست ارتجاعی به خشونت های منطقه
ای دامن می زند ،دودش به چشم مردم و سودش به
جیب حاکامن کشورها ریخته می شود .ترور نقشی
کامال مخرب علیه جنبش انقالبی و آزادیخواهانه مردم
بازی می کند .بنابراین چه در داخل کشور چه بیرون،
چه فردی وچه سازمان داده شده توسط گروههای
تروریست وچه دولت ها از نظر ما محکوم است
رژیم جمهوری اسالمی که رهربانشان هر روز رجز
خوانی می کنند که ایران از دست تروریستها در امن
و امان است ،هنوز از ترور رسدار سلیامنی یک سال
نگذشته است که رسدار دیگری را بنام محسن فخری
زاده مهابادی در روز روشن در آبرسد دماوند ترور می
کنند .چطور است که این نیروی انتظامی تواناست
جوانان بی دفاع کارگران و زحمتکشان مارا در دیامه ۹۸
قتل عام کند ولی توانایی جلوگیری از یک ترور عالیرتین
رتبه نظام خود را ندارد! آیا این امر گواهی بیشرتی بر
فروماندگی و درماندگی نظام حاکم نیست؟ ونشان از
واقعیتی عریان از اینکه در دستگاه های باالی رژیم
جاسوسان ارسائیل و آمریکا رخنه کرده و ناب ترین و
دقیق ترین اطالعات را در اختیار دستگاههای امنیتی
امپریالیسم و صهیونیسم می گذارند.
دستگاه قلدری رسارس دروغ و تزویر حاکم که نه مسئله
نان و کار مردم را حل کرده نه توانایی حراست از جان
حتی دانشمندان خود را دارد؛ تنها و تنها رسکوبگر مردم
ایران است .درست بدین خاطر است که مردم هر روز
بیشرت به این نتیجه میرسند نظام از بیخ و ریشه فاسد
است و هیچ راهی جز متشکل شدن اکرثیت عظیم
مردم برای به زیر کشیدن این رژیم فرومانده و درمانده
ندارند و این راه موثر ترین و کم خرج ترین راه است.

تروریسم زائیده ملیتاریسم

همه نیروها ی آگاه کارگری باید یکی شوند و با نفی
دیالکتیکی خود حزبی انقالبی بدست جوانان پیرشو
زن و مرد کارگر در کارخانه و در مرکز کارگری طبق
رشایط مشخص بوجود آورند ،همه نیروهای کارگری
باید سازماندهی کارگری را بعنوان امری حیاتی و
مبثابه استخوانبندی حرکت انقالبی کنونی در رسارس
ایران بازهم بیشرت به پیش برند ،اکرثیت عظیم مردم
آزادیخواه ،سوسیالیست ،کارگران و زحمتکشان ،معلامن
و پرستاران و دانشجویان جواب چه باید کرد را اتحاد
اتحاد و اتحاد می دهند .باید به خواست آنها پاسخ
گفت وبدان عمل کرد ،این سه وظیفه چون کالفی تنیده
بهم خمیر مایه قدرت همگانی اند و بعنوان وظایف
عملی جلو پای هر فعال سیاسی  -اجتامعی برای فتح
قله ها وپیروزی هستند.
چاره رنجربان وحدت و تشکیالت است
رسنگون باد رژیم رسمایه داری جمهوری اسالمی
زنده باد سوسیالیسم
حزب رنجربان ایران
نگاهی به فرایند انقالب ایران
براســتی پــس از چهــل ســال اســتقرار نظام رسمایــه داری
اســامی کــه بــه فــرو ماندگــی و در ماندگــی رســیده،
رسنوشــت آن چگونــه خواهــد شــد وفراینــد تحــوالت
درپیــش رو چگونــه تکامــل مــی یابــد؟ پرسشــی اســت
کــه ب ـرای بســیاری کــه اوضــاع ای ـران را مــورد بررســی
ق ـرار مــی دهنــد ســال هاســت مطــرح اســت و پاســخ
هــای متفاوتــی هــم ف ـراوان وغیــر علمــی داده شــده
ومــی شــود .از هــان فــردای کســب قــدرت سیاســی
توســط دارودســته فدائیــان اســام و آغــاز رسکــوب
عمومــی کســانی بودنــد کــه ســقوط فــوری نظــام
والیــت فقیــه را اعــام کــرده وهنــوز هــم آن ـرا تک ـرار
مــی کننــد .بــر جســته تریــن نــوع آن اعالمیــه مشــرک
بنــی صــدر -رجــوی در هواپیــا ی تــرک ای ـران اســت
کــه مــی گوینــد تــا چنــد روز دیگــر بــر مــی گردیــم.
حــزب رنجــران ایــران بــا انتخــاب اســراتژی مبــارزه
ب ـرای رسنگونــی نظــام جمهــوری اســامی در نقــد ایــن
اعالمیــه یــاد آور شــد کــه بــه رسانجــام رســاندن چنیــن
وظیفــه ای ســخت و بغرنــج خواهــد بــود و راه طوالنــی
در پیــش اســت .چهــل ویکســال مقاومــت تــا پــای جــان
پیــروان انقالبــی چــپ ودموک ـرات ،مبــارزه اح ـزاب و
ســازمان هــا و هــزاران اعتصــاب واعــراض کارگــری و
تــوده ای و خیــزش هــای عظیــم رسارسی زحمتکشــان
وتهیدســتان بــا اینکــه از اقتــدار اولیــه ایــن رژیــم بســیار
کاســته ولــی همچنــان جمهــوری اســامی بــر رس تخــت
قــدرت نشســته اســت .ایــن خــود گواهــی اســت برایــن
واقعیــت ودرســی اســت ب ـرای آمــوزش.
انقــاب امــری اراده گرایانــه نیســت ،بویــژه انقالبــی
اجتامعــی وریشــه ای امــر کارگـران وتــوده هــای وســیع
مــردم اســت .تحقــق و بــه مثــر رســیدن آن در جامعــه
ای چــون ایـران کــه صــف آرایــی طبقاتــی بغرنجــی دارد
و امپریالیســتها و نیروهــای مرتجــع منطقــه ای در آن
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هزار زخمی و معلول از رسبازان آمریکائی را باعث منی
شدند .آن چه که بیش از هر چیزی برای حاکمین آمریکا
مهم است این است که اوالً بکوشند تا از این فرصت
هژمونی خود را بر جهان تثبیت کنند و ثانیاً و در این
راستا ،به بسط و گسرتش مناطق زیر نفوذ خود در جهان
بپردازند.
کمک آمریکا به نیروهای مسلح اسالمی در افغانستان
و از جمله به طالبان در گذشته نه تنها به این منظور
بود که رقیب سوسیال امپریالیست خود را از افغانستان
بیرون کند بلکه جای پای خود را در این کشور مستحکم
سازد .زیرا افغانستان برای نفوذ در آسیای میانه پس از
فروپاشی شوروی و به محارصه انداخنت رژیم جمهوری
اسالمی در ایران از ارزشی بسیار برخوردار بود .این امر
پس از نزدیکی بیشرت روسیه ،چین ،هندوستان و ایران با
یکدیگر اهمیت دوچندانی پیدا کرده است .لذا اکنون به
هم ریخنت این همکاری از طریق شکافی در کشورهای
آسیای میانه و نیز کنار آمدن با ایران ،در مرکز فعالیتهای
دیپلامتیک و سیاسی – نظامی آمریکا قرار دارد .به
عالوه سلطه بر منابع دریای خزر و حوالی آن نیز باید
هرچه زودتر حل شود .فراموش نکنیم که رشکتهای بزرگ
نفتی آمریکا بی صربانه منتظر آنند تا دولت آمریکا راه
نفوذ آنها را به این منطقه هموار سازد!
به این ترتیب عملیات ضد تروریستی نه معطوف
به از بین بردن ُاسامه بن الدن وتشکیالت القاعده ی
او ،بلکه اساساً به خاطر بسط حیطه نفوذ آمریکا در
خاورمیانه و آسیای مرکزی می باشد .لذا جنگ علیه
تروریسم تا حدی نامرئی آمریکا اهداف کامال مرئی و
هژمونی طلبانه ای دارد و احتامالً چنانچه آمریکا بتواند
از باتالق جنگ افغانستان نجات دهد و پیروز بدر آید،
نیروی خود را برای یک رسه کردن کار عراق ،متمرکز
خواهد کرد و غیره .بدون شک این جهان گشائیها ،نه
تنها با مخالفت مردم جهان ،بلکه حتا با مخالفت دیگر
قطبهای امپریالیستی و به ویژه اروپا – در صورت پا
گذاشنت آمریکا روی دُم منافع اینان در منطقه – رو به
رو خواهد شد که هم اکنون پا به پای تدارک جنگی
آمریکا ،دیپلامسی فعالی را در منطقه ی خاورمیانه
رشوع کرده اند.
مدتها است که جهان صنعتی و در راَس آن آمریکا دچار
رکود اقتصادی بوده و امواج بلند بحران ،پس از دهه ی
 ،۱۹۷۰دروازه های آن را پیوسته کوبیده اند .در عین
حال ادغام رسمایه ها در صحنه ی جهان بیش از پیش
عرصه را برای جنگهای بین کشورهای امپریالیستی تنگ
تر کرده و حل بحران را به کشورهای ضعیف جهان سوم
که منبع مواد خام و نیروی کار ارزان هستند ،کشانده
است .در چنین رشایطی ،تبدیل اقتصاد صنعتی در
حال بحران به اقتصاد جنگی ،به راه انداخنت جنگ در
کشورهای ضعیف هم باعث بیرون آمدن از بحران می
تواند بشود و هم با کمرتین خرج ،بیشرتین استفاده ها
را نصیب جهان خواران آمریکائی خواهد کرد.
اما ،به مصداق ”هرکه ناموزد ز دست روزگار -او نیاموزد
ز هیچ آموزگار” گرچه حمالت انتحاری اخیر زمینه ساز
تحرک آمریکا شده تا از جنگ ”موهبتی الهی” بسازد،
هامن طوری که خمینی در راَس جمهوری اسالمی کرد!
اما تاریخ نشان داد که نه در ویتنام جنگ موهبتی برای
آمریکا شد و نه جنگ ایران و عراق گشایشی در کار
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مشــرک طبقاتــی خــود پــی برنــد ومــادر پیــر فلــک
مارکــس وانگلــس را مــی زائیــد تــا بــه طبقــه کارگــر
بیامــوزد کــه در ایــن مســیر تاریخــی برشیــت ،مبــارزات
بــا رسمایــه داری ،ادامــه مبــارزه ایســت هزاران ســاله در
جامعــه طبقاتــی .بایــد بــا افشــا کــردن تضادهای آشــتی
ناپذیــر وبحـران زای رسمایــه داری بــه کارگـران آگاهــی
مــی داد کــه توگورکــن نظامــی هســتی کــه بنــا بــر
نقــش تعییــن کننــده ات در شــیوه تولیــد ،بــا انقــاب
کردنــت چیــزی از دســت منــی دهــی جــز زنجیرهایــت
امــا رهایــی ات بــا رهایــی کل برشیــت گــره خــورده
و تنهــا هم ـراه اکرثیــت عظیــم تــوده هــا بــه جهانــی
بــدون ســتم ،بــدون اســتثامر انســان از انســان وبــدون
تبعیــض خواهــی رســید.
کمونیســم علمــی جهشــی در آگاهــی طبقــه کارگــر
بوجــود آورد کــه مســیر رهایــی انســان و تغییــر بنیــادی
جامعــه را بــه امــری آگا هــا نــه تبدیــل کــرد .شــاید ایــن
بــا ارزش تریــن کشــف برشیــت در قلمــرو مبــارزه بـرای
آزادی ورهایــی از ظلــم وســتم واســتثامر باشــد.
امــا کشــف ایــن حقیقــت و پنهــان نکــردن آن تنهــا
کارگ ـران را آگاه نکــرد ،بــورژوازی را هــم هشــیار منــود
تــا بــا گورکنانــش بــه مصــاف مــرگ وزندگــی برخیــزد.
در آغــاز چنیــن تصــور میرفــت کــه پرولتاریــا بخاطــر
اینکــه نیــروی تعییــن کننــده در تولیــد اســت ،مبــارزه
اش برحــق اســت و بــه تئــوری پیرشفتــه رهائــی خــود
دســت یافتــه اســت ،در زمانــی کوتــاه مــی توانــد بــه
عنــوان یــک طبقــه حــزب کمونیســت خــود را بنیــاد
نهــد ،اکرثیــت عظیــم مــردم تحــت ســتم را کــه بــا
طبقــه کارگــر منافــع مشــرک دارنــد ،متحــد ســازد و
مناینــدگان طبقــه رسمایــه داری را بــه آســانی حتــی
بطــور مســاملت آمیــز بــه زیــر کشــد ،ماشــین دولتــی
را خــورد کنــد ،دیکتاتــوری طبقاتــی خــود را جایگزیــن
منایــد و بــا عمومــی کــردن مالکیــت بــر وســایل تولیــد،
سوسیالیســم را تحقــق بخشــد .در عمــل معلــوم شــد،
طبقــه رسمایــه دار نــه تنهــا هامننــد بــرده داران و
مالــکان ارضــی -فئــودال هــا ،تیــول داران ،اربابــان
وخــان هــا بــرای مانــدن مقاومــت مــی کننــد بلکــه
شــدید تــر و مجهــز تــر خــواب پایــان تاریــخ را مــی
بیننــد و بــرای ادامــه نظــام رسمایــه داری از کلیــه
امکانــات تبلیغــی ضــد سوسیالیســم بــرای منحــرف
کــردن افــکار عمومــی اســتفاده مــی کننــد وچنانچــه
الزم باشــد رسکــوب و زنــدان وشــکنجه را بــکار مــی
گیرنــد .معلــوم شــد مانیفســت حــزب کمونیســت نــه
تنهــا طبقــه کارگــر را آگاهــی بخشــید بلکــه مناینــدگان
رسمایــه را هــم هشــیارکرد .از آن زمــان تابحــال تاریــخ
مبــارزه طبقاتــی بیــن بــورژوازی وپرولتاریــا دامنــه
خــود را تدریجــن گســرش داد ،جهانــی شــد و درســت
بدیــن خاطــر بــر بغرنجــی وســختی خــود افــزود و بــه
کمونیســت هــا آموخــت کــه نــه تنهــا بایــد خــود را
بلکــه مهمــر اینکــه بایــد دشــمن را شــناخت .دوســتان
مــا کیســتند ودشــمنان مــا کدامیننــد ؟ بــه پرسشــی برای
انقــاب کــردن تبدیــل شــد .مشــتی کوچــک رسمایــه دار
کــه اقلیــت محــض جامعــه را تشــکیل میدهنــد موفــق
شــدند عملــن سوسیالیســتها وکمونیســت هــا را ب ـرای
مــدت هــای طوالنــی بــه اقلیــت هــای سیاســی تبدیــل

کننــد .ایــن چالشــی اســت بــس بــزرگ در برابرجنبــش
کارگــری وچــپ کــه بایــد بتوانــد بــه درســتی علــل آنـرا
جســتجو کنــد.
اروپا مرکز انقالب جهانی
مانیفســت حــزب کمونیســت ،ســند تاریخــی کمونیســم
جهانــی کــه همــه گرایــش هــای مارکسیســتی آنــرا
قبــول دارنــد چنیــن آغــاز میشــود  ":شــبحى در اروپــا
در گشــت و گــذار اســت  -شــبح کمونيســم .همــه
نريوهــاى اروپــاى کهــن بــراى تعقيــب مقــدس ايــن
شبح متحد شدهاند "
در اینجــا حرفــی از دیگــر جهــان نیســت ،براســاس
شــناخت آن زمــان و واقعیــات جوامــع در خــواب رفتــه
رشق ،اروپایــی هایــی کــه یونانــی هــا ورومــی هــا آنهــا
را بربــر مــی نامیدنــد ،بــا تســخیر قســطنطنینه توســط
مســلامنان تکانــی خوردنــد کــه بــا مســحیت بــه تنهایــی
دوام نخواهنــد آورد ،نوزایــی را بــا تغییــر موقعیــت
انســان در جامعــه آغازیدنــد :انســان تــا بحــال عبــد
خــدا را ،بــه انســانی کــه خــدا عاشــقش اســت و در
خدمتــش مــی باشــد تبدیــل کردنــد .از مســلامنان
فاتــح یــاد گرفتنــد کــه انســان ارشف مخلوقــات را بــه
خدمــت خــود انســان در آورنــد .البتــه نــه متــام انســان
هــا مســاوی وبرابــر! تنهــا انســان هــای ســفید پوســت !
مــردم آفریقــا رسزمینــی کــه زادگاه اولیــه انســان بــود را
یــوغ بردگــی زدنــد .بیــش از بیســت میلیــون جــوان زن
ومــرد را شــکارکردند ،کــت بســته بــه کشــتی نشــاندند،
نیمــی از آنهــا را کــه در بیــن راه مقاومــت کردنــد بــه
دریــا ریختنــد ودر رسزمیــن موعودشــان زنجیــر بــه پــا
بــه کار گامرنــد .مــردم بومــی آمریــکا را رسارس از لــب
تیــغ گذراندنــد و در آســیا حاکــان کشــور هــا موجــود
را بــا رشــوه خریدنــد و بــا خرافــات وتریاک مردمانشــان
را بــه تســلیم وتعظیــم واداشــتند و هــر جــا مقاومتــی
بــود رسکــوب کردنــد .چنیــن اســت تاریــخ هجــوم
اروپائیــان بــه آفریقــا ،آســیا و آمریــکا .رسمایــه داری
عــر معــارصدر رونــد تکاملــی خــودش همچنــان خــون
از پنجــه هایــش چکیــده ،بــا بحـران هــای عمومــی اش
برشیــت را در هــرج ومــرج بــی پایانــی کشــان کشــان
بــه لبــه نابــودی کشــانده اســت.
از انتشــار مانیفســت نزدیــک بــه دوقــرن مــی گــذرد.
جهــان درایــن دوقــرن در تالطمــی بــی ســابقه و هــرج
ومرجــی دیوانــه وار بــر اثــر نیــروی محرکــه نظــام
رسمایــه داری بـرای ســود بیشــر در گیــر بــوده و تــوده
هــا تنهــا بــا مبــارزه ای ســخت توانســته انــد بــا زور
و بــی زور تغییراتــی را بســود خــود بوجــود آورنــد .
شکســت انقالبــات علیــه رسمایــه داری یکــی پــس از
دیگــری در اروپــا ،بویــژه پیــروزی اولیــه کمــون پاریــس
ودرهــم شکســن آن باقهــر مشــرک دو ارتجــاع متخاصم
پیــاده نظــام هــای پــروس وفرانســه ،شکســت انقــاب
 1905روســیه ،شکســت انقــاب در آملــان و مجارســتان
معلــوم کــرد کــه مناینــدگان رسمایــه داری ،دشــمنان رس
ســختی ی ـرای پرولتاریــا هســتند و بــه آســانی تــن بــه
شکســت خــود نخواهنــد داد.
رو به آسیا برای جهانی سوسیالیستی
پرولتاریــای پیروزمنــد انقــاب اکتــر ،بــه درســتی دل
بــه خلــق هــای ســتمدیده جهــان بســت کــه بــا مبــارزه
علیــه اربــا بــان امپریالیســتی و استعامرگرانشــان از
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دخالتگ ـران فعالــی هســتند ،ســخت و طوالنــی اســت.
ارزیابــی هــای نادرســت ناشــی از یــک جانبــه گــری،
کپــی بــرداری بــا متــام جانفشــانی هــای عظیــم مبــارزان
نقــش بزرگــی در شکســت هــا داشــته انــد.
موضــع درســت تاریخــی همچــون مارکــس داشــن واز
چنیــن موضعــی رخدادهــا را تحلیــل کــردن ،اصــول
کمونیســم علمــی را بــا رشایــط مشــخص تلفیــق دادن،
از رضوریــات بـرای یافــن پاســخ درســت اســت .مــا در
زیــر تــاش خواهیــم کــرد از موضــع طبقاتــی پرولتاریــا،
بــا بکاربــرد کمونیســم علمــی یعنــی اصــول و شــیوه ای
کــه ایــن مکتــب ارائــه داده اســت فراینــد تحــوالت را
دنبــال کنیــم.
مــا هیــچ ابایــی نداریــم کــه آشــکارا اعــام کنیــم از
چــه موضعــی حرکــت مــی کنیــم و در خدمــت کــدام
طبقــه هســتیم .در عیــن حــال فروتنانــه رس تعظیــم
در برابــر کمونیســتها و سوسیالیســت هــای دیگــر کــه
در ایــن راه کوشــیده انــد تــا بــه ایــن پرســش پاســخ
درســتی دهنــد ،فــرود مــی آوریــم.
انقــاب جهانــی در مســیری ســخت و پرپیــچ وخــم بــه
پیــش مــی رود.
دراینکــه سوسیالیســم وکمونیســم نهایــن پیــروز خواهد
شــد وجهانــی خالــی از ســتم واســتثامر انســان از انســان
توســط تودههــا ســاخته مــی شــود شــکی نیســت ،امــا
ب ـرای رســیدن بــه آن بایــد هنــوز مســیری را برشیــت
طــی کنــد .خــوب بایــد دریافــت کــه در ایــن مســیر
کجاهســتیم و در چــه دورانــی قـرار داریــم و طــی چــه
فراونــدی بــه اینجــا رســیده ایــم؟
رسمایــه داری بیــش از صــد ســال اســت بــه مرحلــه
انحصــارات بــزرگ مالــی تکامــل یافتــه و قــدرت هــای
بــزرگ امپریالیســتی مناینــده ی آنهــا در رقابــت باهــم
ب ـرای کســب رسکردگــی بــر جهــان مبــارزه مــی کننــد.
مــا همچنــان در دوران انقالبــات پرولتاریایــی قــرار
داریــم وتضــاد اساســی طبقاتــی جهــان همچنــان میــان
بــورژوازی وپرولتاریاســت .انقالبــات پرولتاریایــی
ممکــن و درســت تریــن راه ب ـرای رهایــی وپیرشفــت
بــر اســت.
انقــاب ایــران جزیــی اســت از ایــن رونــد انقــاب
جهانــی وگــردش روزگار وســیر تکاملــی ایــن مبــارزه
تاریخــی مــا را بــدان جــا رســانده کــه بــار دیگــر در
تاریــخ ایــران ،مردمانــش در تحقــق پیــروزی انقــاب
جهانــی نقــش بزرگــی دارنــد.
*********
رسمایــه داری گورکــن خــود ،کارگــران ایــن عامــل
تعییــن کننــده تولیــد را بنــا بــر رضورت بوجــود آورد.
امــا کارگ ـران از هــان روز تولــد بــه رســالت گورکنــی
خــود آگاه نبودنــد .آنهــا در رونــد تکاملــی ،در رشکــت
جمعــی در تولیــد و اســتثامر شــدید توســط رسمایــه دار
بــه شــناخت از خــود ونقــش تاریخــی خــود پــی بردنــد.
از کارگرانــی کــه ابـزار کار خــود ،ماشــین را دشــمن مــی
پنداشــتند وبــه گفتــه انگلــس آنهــا را خــورد مــی کردنــد
تــا صاحبــان رسمایــه را دشــمن شــناختند تحــول بزرگــی
صــورت گرفــت ،امــا هنــوز کافــی نبــود کــه بعنــوان
یــک طبقــه وارد میــدان مبــارزه شــوند .بایــد رسمایــه
داری کارگـران را زیــر یــک ســقف چــون بــردگان عــر
نویــن جمــع مــی کــرد تــا کارگـران در عمــل بــه منافــع
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
پیــان نظامــی بنــام ناتــو کــه بــه ژانــدارم مشــرک
جهانــی قــدرت هــای امپریالیســتی جهــان تبدیــل شــد.
امــا در مبــارزه بــا طبقــه کارگــر و جنبــش هــای چــپ
ودمکراتیــک رسمایــه داری از شــیوه رژیــم چنــج و
انقالبــات مخملــی هــم اســتفاده کــرد بیــش از نیــم
قــرن اســت کــه کوبــا را زیــر ســخت تریــن تحریــم
هــا محــارصه کــرده انــد تــا نظــام سوسیالیســتی کوبــا
را تغییــر دهنــد .از ســوی دیگــر ارسائیــل را از هیــچ
درقلــب خاورمیانــه بوجــود مــی آورنــد و ســالیانه بـرای
رسکــوب هــر گونــه جنبــش مرتقــی بــا میلیاردهــا دالر
کمــک بالعــوض ،انـرا بــکار مــی گیرنــد .ایجــاد کمربنــد
ســبز اســامی و پشــتیبانی از روی کار آمدن دارودســته
خمینــی یکــی دیگــر از شــگردهای رسمایــه داری بـرای
مبــارزه بــا سوسیالیســم وجنبــش هــای آزادی بخــش
ومســتقل بــوده کــه بــی شــک در خاورمیانــه توانســته
بســود غــارت گــران انحصــارات بــزرگ جهانــی متــام
شــود .ایــن تهاجــم همــه جانبــه امپریالیســتی نتیجــه
اش فــرو پاشــی دیــوار برلیــن وتســخیر دژ شــوروی از
درون شــد.
امــا بنــا بــر ماهیــت خــود ،نظــام رسمایــه داری بحـران
زاســت .ســقوط ناگهانــی بــورس نیویــورک در ســال
 2008مجلــه تایــم آمریکایــی طرفــدار وال اســریت را
مجبــور کــرد کــه عکــس مارکــس را روی جلــد چــاپ
کنــد و بنویســد:
حق با مارکس بود
منطــق گورکنــان و ســتمدیدگان مقاومــت ومبــارزه
اســت .اینهــم از ماهیــت موقعیــت اجتامعــی کارگـران
و اســتثامر شــدگان وســتمدیگان بــر میخیــزد .در ایــن
ســال هــا مقاومت ومبارزه بـرای رهایی و سوسیالیســم
همچنــان ادامــه یافــت .لنیــن به درســتی از کائوتســکی
نکتــه بســیار مهمــی را در مــورد انتقــال مراکــز انقالبــی
جهانــی در نوشــته خــود بنــام " بــه چــه مفهومــی
مــی تــوان گفــت کــه انقــاب روســیه اهمیــت بیــن
املللــی دارد؟ " نقــل مــی کنــد  " :در گذشــته بســیارـ
بســیار دور یعنــی در آن زمانیکــه کائوتســکی هنــوز
مارکسیســت بــود و راه ارتــداد را در پیــش نگرفتــه بــود
و بــه مســائل از زاویــه دیــد یــک مــورخ مینگریســت،
امــکان فرارســیدن وضعــی را پیشــبینی میکــرد کــه در
آن روحیــهٴ انقالبــی پرولتاریــای روســیه بـرای اروپــای
غربــی رسمشــق قــرار گیــرد .ایــن موضــع بــه ســال
 ١۹۰۲یعنــی بــه زمانــی مربــوط اســت کــه کائوتســکی
در روزنامــه ایســکرای۲انقالبی مقالــه ای تحــت عنــوان
" اســاوها و انقــاب " نگاشــته بــود .اینــک بخشــی
از نوشــته او در آن مقالــه :ولــی در حــال حــارض (
برخــاف ســال ) ١۸۴۸میتــوان گفــت کــه نــه تنهــا
اســاوها بــه صفــوف خلقهــای انقالبــی پیوســته انــد،
بلکــه مرکــز ثقــل اندیشــه انقالبــی و عمــل انقالبــی
نیــز بیــش از پیــش بــه ســوی اســاوها میگرایــد .مرکــز
انقــاب از باخــر بــه خــاور میگرایــد .در نیمــه اول
قــرن نوزدهــم ایــن مرکــز در فرانســه و گهــگاه در
انگلســتان قـرار داشــت .در ســال  ١۸۴۸آملــان نیــز بــه
صفــوف ملــل انقالبــی پیوســت .ســده نویــن بــا چنــان
رویدادهایــی آغــاز میگــردد کــه ایــن فکــر را پدیــد
میــآورد کــه مــا بــا یــک انتقــال دیگــر مرکــز انقــاب

یعنــی بــا انتقــال آن بــه روســیه روبــرو هســتیم...
روســیه کــه اینهمــه ابتــکار انقالبــی از باخــر کســب
کــرده اســت ،شــاید اکنــون خــود آمــاده باشــد ب ـرای
باخــر بــه رسچشــمهٴ نیــروی (انــرژی.ـ م ).انقالبی بدل
گــردد .....بعیــد نیســت کــه زبانــه هــای آتــش جنبــش
انقالبــی روســیه نیرومندتریــن وســیله ای از کار درآیــد
کــه روح فیلیستینیســم وارفتــه و سیاســت بــازی هــای
زیرکانــه کــه درصفــوف مــا آغــاز رســوخ نهــاده اســت،
فــرو ســوزاند و بــار دیگــر شــوق بــه پیــکار و وفــاداری
پرشــور بــه آرمــان هــای ســرگ را در مــا برافــروزد .دیــر
زمانــی اســت کــه روســیه دیگــر بـرای اروپــای باخــری
تکیــه گاه ســاده ارتجــاع و اســتبداد نیســت .اکنــون
میتــوان گفــت کــه وضــع درســت عکــس ایــن اســت،
بدیــن معنــی کــه اینــک اروپــا بــه تکیــه گاه ارتجــاع
و اســتبداد روســیه بــدل میگــردد ...اگــر انقالبیــون
روســیه مجبــور نبودنــد در آن واحــد هــم بــر ضــد
تـزار و هــم بــر ضــد متفقــش یعنــی رسمایــهٴ اروپایــی
مبــارزه کننــد ،شــاید اکنــون دیرگاهــی بــود کــه کار را
بــا ت ـزار یکــره ســاخته بودنــد .امیدواریــم کــه ایــن
بــار موفــق شــوند کار را بــا هــر دو دشــمن یکــره
ســازند و " اتحــاد مقــدس" جدیــد زودتــر از اســا
فــش فروپاشــد .ولــی فرجــام پیــکار کنونــی در روســیه
هرچــه باشــد بــاز خــون و آالم قربانیانــی کــه متأســفانه
میـزان آن در ایــن پیــکار فــزون از شــار خواهــد بــود،
رایــگان بــه هــدر نخواهــد رفــت .ایــن خونهــا جوانــه
هــای انقــاب اجتامعــی را در رسارس جهــان متمــدن
بــارور میســازد و بــا خرمــی و شــتابی بیــش ازپیــش
بــه نشــو و منــا وامیــدارد .در ســال  ١۸۴۸اســاوها بــه
کــردار رسمــای ســوزانی بودنــد کــه شــکوفه هــای بهــار
خلقهــا را نابــود ســاخت .شــاید اکنــون نقــش آنهــا بــه
کــردار طوفانــی باشــد کــه تــل یــخ ارتجــاع را درهــم
شــکند و بــا نیرویــی دفــع ناپذیــر بهــاری نویــن و
خجســته ب ـرای خلقهــا بــه ارمغــان آورد"!
ایران وچین در مسیر تاریخ
پرولتاریــای ایــران و چیــن دو کشــور دارای کهــن
تریــن تجــارب غنــی متــدن بــری در دولــت داری بــا
دســت یافــن بــه کمونیســم علمــی مردمانشــان را بــه
انقــاب جهانــی پیونــد مــی زنند.آنهــا مــی بایســتی
آنــرا بــا رشایــط مشــخص جوامــع کهنــی بــا بغرنجــی
هایــش تلفیــق دهنــد .جوامعــی کــه ســیر تکاملــی
ویــژه ای از نــوع خــود هریــک دارنــد :از غارنشــینی تــا
قــوم گرایــی ،طایفــه ای و ایلــی ،از بردگــی ودهقانــی
ورعیتــی ،شــهر نشــینی ،تجــارت وداد وســتد در دوران
پیــش از رسمایــه داری درســطح جهانــی – را ه ابریشــم
کــه شــاهراه تجــاری بزرگــی بـرای قــرن هــا بــود ویکــی
از منابــع اصلــی قــدرت هــای سیاســی منطقــه از
جملــه ایـران ،کشــور گشــایی هــا ،رونــق وابــر قدرتــی،
ســقوط وانحطــاط کامــل تــا حــد محــو ونابــودی
کامــل .....همــه وهمــه را طــی هــزاران ســال تجربــه
کردنــد  .ایــن دوکشــور تقریبــا مقــارن باهــم صــد ســال
پیــش ،طبــق هــان اصــول ونــرم هــای مشــخص شــده
انرتناســیونال ســوم و رهنمــود هــای کنفرانــس باکــو
احــزاب کمونیســت خــود را در پیونــد وبــا آمــوزش
از پرولتاریــای اروپــا ویــاری انرتناســیونال ســوم بنیــاد
گذاردنــد .احــزاب آنهــا در صحنــه سیاســی کشــور
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شکســت انقــاب جهانــی طبقــه کارگــر جلــو گیرنــد.
کنفــراس باکــو یــک حادثــه بــزرگ تاریخــی اســت
کــه جهانــی را بــه انقالبــات پرولتاریــای اروپــا افــزود
و فرهنــگ مرتقــی وعلــوم تکامــل یافتــه برشیــت را
چــون دســتاوردی پــر ارزش بــه آســیای عقــب مانــده
عرضــه داشــت وپرچــم " پرولتاریــای جهــان وخلــق
هــای ســتمکش متحــد شــوید "را بــه اهت ـزار در آورد.
کنف ـراس باکــو در ســال  1920رو بــه خــاور بــا ابتــکار
و هدایــت لنیــن ســازمان داده شــد کــه توانســت یکــی
از مهمرتیــن گام هــای تاریخــی را در ادامــه انقــاب
جهانــی و سوسیالیســتی بــر دارد .گامــی کــه گــردش
زمــان و واقعیــات زندگــی برشیــت صحــت آنـرا ثابــت
کــرد .در برابــر نظـرات انحــال طلبانــه و تســلیم گرائی
در برابــر بــورژوازی هــار ارو پایــی کــه جهان را تســخیر
کــرده بــود و اتحــاد جامهیــر شــوروی سوسیالیســتی را
در محــارصه گرفتــه بــود کنفرانــس باکــو پرچمــی شــد
بــرای ادامــه انقالبــات پرولتاریایــی .در اینجــا بایــد
بــه نقــش روی (( Royکمونیســت هنــدی و حیــدر
عموقلــی و ســلطان زاده کمونیســت هــای ایرانــی در
موفقیــت ایــن کنفــراس انگشــت گذاشــت .انقــاب
کارگــری طبــق پیــش بینــی بنیــان گــزاران کمونیســم
علمــی در انگلیــس رخ نــداد ،کمــون پاریــس شکســت
خــورد ،در روســیه تـزاری کشــوری کــه اکرثیــت عظیــم
مردمــش زیــر یــوغ نظــام رسواژ بــر مــی بردنــد
پیروزشــد  .تــوپ هــای انقــاب اکتــر کارگـران و خلــق
هــای ســتمدیده ی خــاور را بــه جرگــه انقــاب جهانــی
آورد و پرولتاریــای کشــور هــای پیرامونــی را هــم بــا
لشــکر جهانــی کارگــری اروپــا و آمریــکا پیونــد داد.
امــا جهــان رسمایــه داری هــم ب ـرای مانــدن خــود ،از
بحرانــی بــه بحرانــی دیگــر ،افتــان وخیـزان بــه زندگــی
نکبــت بــار خــود بــا جنــگ ورسکــوب ادامــه داد .قدرت
هــای امپریالیســتی دو جنــگ جهانــی را بــر رس تقســیم
مجــدد مســتعمرات ونیمــه مســتعمرات و رسکردگــی
بــر جهــان بــر پــا کردنــد .حتــی رشکــت بــادل وجــان
وتــا آخریــن نفــس ،اعضــای حــزب کمونیســت شــوروی
بــه رهــری اســتالین ،قربانــی دادن بیــش از  20میلیــون
انســان شــوروی ،نــرد تاریخــی اســتالینگراد کــه نقطــه
عطفــی درپیــروزی بــر فاشیســم بــود ،رهــران کینــه
تــوز جهــان رسمایــه داری را راضــی نکــرد کــه بگذارنــد
سوسیالیســم بعنــوان یــک نظــام اجتامعــی بــر روی
کــره زمیــن زندگــی کنــد ،پیرشفــت هایــش منایــان
شــود ،دســتاوردهایش را بــا برشیــت تقســیم منایــد.
هنــوز مــادران میلیونــی داغدیــده شــوروری ،خــون هــا
را پــاک نکــرده بودنــد و فرزنــدان خــود را بــه خــاک
نســپرده بودنــد کــه وینســتون چرچیــل طــی نطقــی در
آمریــکا زالــو صفتــان رسمایــه دار جهــان را فـرا خوانــد
کــه همــه تــوپ هــا را بــر رس اتحــاد جامهیــر شــوروی
دشــمن اصلــی وعمــده نظــام رسمایــه داری خالــی
کننــد و کلیــد جنــگ رسدی را زد کــه جنگهــای خونیــن
کــره ،ویتنــام ،الئــوس ،کامبــوج ،کودتــا پــس از کودتــا
ازجملــه کودتــای  28مــرداد  32در برانــدازی حکومــت
دکــر محمــد مصــدق ورسکــوب خونیــن کمونیســت
هــا پــس از آن در ای ـران ،کشــتار میلیونــی کمونیســت
هــا وطرفــدران آنهــا در اندونــزی وده هــا منونــه هــای
دیگــر در آمریــکای التیــن و آفریقــا بــا ایجــاد بزرگرتیــن
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کــوان تــن و وهــان بتواننــد پایــه هــای اســتواری را در
میــان کارگــران بوجــود آورنــد و بــا رشکــت در ارتــش
ملــی اولیــن کادر هــای نظامــی کمونیســتی را تربیــت
کننــد .مــرگ زود رس ســو نیــا ت ســن و تســخیر قــدرت
توســط ژنــرال چیــان کای چــک اوضــاع را بــا رسعــت
تغییــر دادو رسکــوب خونین ورسارسی کمونیســتها رشوع
شــد  .طبــق جمعبنــدی حــزب کمونیســت چیــن در ایــن
دوره یــک خــط مشــی اپورتونیســتی در مرکزیــت حــزب
بوجــود آمــد کــه بــه کارمســتقل حــزب کــم بهــا داده
شــد  .ایــن تجربــه منفــی رشایــط را بـرای تغییــر فراهــم
کــرد .بعضــی از کادر هــای حــزب کــه جــان ســامل بــدر
بــرده بودنــد بــا هدایت رفیــق مائوتســه دون توانســتند
نیروهــای لورفتــه پراکنــده در شــهرها را بــه مناطــق دور
افتــاده کوهســتانی انتقــال دهنــد و نیروهــای خــود را
حفــظ مناینــد .امــا ایــن تجربــه تلــخ باعــث نشــد کــه
پــس از حملــه ژاپــن بــه چیــن حــزب کمونیســت بــا
چیــان کای چــک ایــن دشــمن قســم خــورده ی دیرینــه
کمونیســت هــا وارد همــکاری نشــود.
ماهــم در ایــران پــس از شــهریور بیســت بــار دیگــر
یــک تجربــه وحــدت عمــل بــا نیروهــای بینابینــی
وملــی را تجربــه مــی کنیــم .دکــر مصــدق اینبــار
شــخصیتی چــون ســانیات ســن تحصیــل کــرده ســویس،
دکــرا در حقــوق ،مخالــف دیکتاتــوری رضــا شــاه بــا
ایجــاد ســازمان سیاســی بنــام جبهــه ملــی پرچــم ملــی
کــردن صنعــت نفــت را در رسارس ایــران بلنــد مــی
کنــد .متاســفانه حــزب تــوده ایــران در ارزیابــی از او
دچــار انحــراف مــی شــود و بجــای متحــد شــدن بــا
او بــه مبــارزه بــا مصــدق مــی پــردازد و اورا عامــل
امپریالیســم آمریــکا مــی دانــد .بازهــم اینجــا مســئله
حــل مناســبات درســت بــا گرایــش سیاســی ملــی گـرای
مصــدق مــی توانســت شــاید کودتــای  28مــرداد را بــه
شکســت بکشــاند.
بررســی تجربــه جنبــش جنــگل واســتقرار اولیــن
حکومــت شــورایی در خــارج از شــوروی در گیــان و
شکســت آن را بــا کار کمونیســتها در چیــن ،در شــهرها
و رسکــوب تــا حــد نابــودی آنهــا و پنــاه بردنشــان بــه
کــوه هــای چینــگا نشــان بــرای حفــظ نیــرو ،درس
هــای تاریخــی دارد کــه از حوصلــه ایــن نوشــته
خالــی اســت و بایــد محققــان جــوان چــپ مــا بــه آن
بپردازنــد .امــا شکســت هــر دو در یــک نکتــه مشــرکند:
کمونیســتها هنــوز قــادر نشــده بودنــد تحلیــل درســتی
از رشایــط مشــخص جامعــه خــود اســتخراج کننــد و
از منونــه انقــاب روســیه کپــی بــرداری مــی کردنــد.
امــا رسنوشــت دوحــزب بخاطــر یافــن راه درســت و
شــناخت از دشــمن ،متفــاوت تکامــل یافــت .حــزب
کمونیســت ایــران را بــا هدایــت مســتقیم انگلیــس
بدســت رضاخــان میــر پنــج نابــود کردنــد ولــی حــزب
کمونیســت چیــن بــا متــام رسکــوب رسارسی راهــی بـرای
نجــات طبــق وضــع اجتامعــی چیــن پیداکــرد و  25ســال
طــول کشــید تــا بالخــره در اکتــر  1949بــه پیــروزی
رســید .
بــا پیــروزی کمونیســتها در کــره علیــه تجــاوز آمریــکا
وســپس در ویتنــام علیــه فرانســه وآمریــکا معلــوم شــد
کــه آســیا بــه درســتی بــه مرکــز انقــاب جهانــی تبدیــل

شــده اســت .از آن زمــان تــا بحــال جنبــش هــای تــوده
ای در آمریــکای التیــن ،در آســیا وآفریقــا الینقطــع
ادامــه یافتــه اســت .کوبــا پنجــاه ســال اســت همچنــان
در محــارصه امپریالیســم آمریکاســت ولــی کمونیســتها
بــا متــام ســختی هــا همچنــان از نظــام سوسیالیســتی
خــود دفــاع مــی کننــد .امــروز دیگــر آســیا بــه نواربزرگ
انقــاب جهانــی تبدیــل شــده اســت .کارگ ـران و تــوده
هــای عظیــم مــردم ســتمدیده از دریــای چیــن تــا رشق
مدیرتانــه نیــروی عمــده تولیــد جهــان انــد .در همیــن
نــوار طوالنــی ،راه ابریشــم دوران باســتان ،طبیعتــی
لربیــز از نعــات ومعــادن زیــر زمینــی موجــود اســت
کــه جهــان بــدان احتیــاج دارد  .ایــن منطقــه تاریــخ
بیــش از شــش هــزار ســال متــدن وشهرنشــینی دارد
و مردمانــش طــی ایــن ســال هــای طوالنــی توانســته
انــد در کلیــه زمینــه هــای زندگــی راه ورســم هایــی را
خالقانــه ابــداع مناینــد کــه بــا محیــط زیســت خوانــا
یــی دارد .آســیایی کــه بزرگرتیــن وتعییــن کننــده تریــن
عوامــل تولیــد را دربــر دارد در کلیــه زمینــه هــای
اقتصــادی حتــی در زمینــه هــای فــن آوری بــه مقــام
اولیــه جهــان رســیده  -مقامــی کــه ب ـرای قــرن هــا تــا
قــرن هژدهــم حفــظ کــرده بــود .ایـران در مرکــز گرهــی
ایــن قــاره قـرار گرفتــه و بــود ونبــودش وکــی برکــی در
ایــن رسزمیــن کهــن تاریخــی حکومــت مــی کنــد مهــم
اســت.
تجربــه ایــن صــد ســال مبــارزه و شــناخت همــه جانبــه
تــر جامعــه نشــان میدهــد تضــاد اساســی جهــان کــه
بیــن بــورژوازی وپرولتاریــا ســت در ایــران بــورژوازی
طبقــه ایســت بــرای ادامــه ســلطه خــود همســوو
همــکار بــا امپریالیســم در عیــن حالــی کــه بــرای
بــردن ســهم بیشــر در تضــاد بــا رسمایــه خارجــی و
بــا انحصــارات جهانــی .ایــن یکــی از مهمرتیــن نــکات
بغرنجــی انقــاب ایــران بــوده وهنوزهــم هســت.
کمونیســتها بایــد روی دوپــا راه رونــد یعنــی توامــا
مبــارزه علیــه ارتجــاع داخلــی را بــا مبــارزه علیــه
امپریالیســم جلــو برند..ایــن نتیجــه گیــری از تکامــل
تاریخــی رسمایــه داری بــه مرحلــه انحصــاری و جهانــی
شــدن کامــل آن بویــژه در اسیاســت کــه ایـران در چهــا
ر راه آن قــرار گرفتــه اســت.
مبارزه برای ایرانی سوسیالیستی
اروپــا و بویــژه انقــاب اکتــر در ای ـران نقــش مهمــی
داشــتند .بــا اینکــه پــس از صــد ســال ایــرا ن هنــوز
زیــر ســلطه ی نظــام رسمایــه داری حتــی از لحــاظ رو
بنایــی دارای دولتــی دینــی ونظــام سیاســی خلیفــه گــری
اســت امــا چــون نیــک بنگــری امــروز همچنــان کــه
مارکــس در بــاره اروپــای آن زمــان مــی گفــت شــبحى
در ای ـران در گشــت و گــذار اســت  -شــبح کمونيســم.
همــه نريوهــاى کهــن ب ـراى تعقيــب ایــن شــبح متحــد
ش��دهاند .جنبــش هــای تــوده ای یکــی پــس از
دیگــری برمــی خیزنــد ،هربــار گســرده تــر ،رادیــکال
تــر و تعرضــی تــرو از لحــاظ طبقاتــی رو بــه پائیــن
وکشــاندن وســیعرتین تــوده هــای عظیــم کارگــران،
زحمتکشــان وکلیــه ســتمدیگان بــه داخــل خــود .بایــد
ب ـرای پاســخ بــه بــه پرســش طــرح شــده ســیر تکاملــی
ایــن شــبح را دنبــال کنیــم و ببینیــم چگونــه وچــرا "
شــوروی سوسیالیســتی ایـران " کــه پرچــم رسخ بــا داس
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هــای خــود موثــر وارد شــدند و بعنــوان بدیلــی چــپ
وکارگــری کــه مخالفانشــان آنهــا را بلشــویک هــا مــی
نامیدنــد در صحنــه سیاســی قــد علــم کردنــد.
حــزب کمونیســت ایـران بــا اتحــاد بــا جنبــش جنــگل که
رهــری سیاســی آن بــا اســام گرایــان وملــی گرایــان بــود
وعلیــه نیروهــای انگلیــس مســتقر در گیــان مبــارزه
مــی کردنــد ،اولیــن شــوروی را در خــارج از امپراتــوری
تزاریســم بنــا نهادنــد .در اینجــا اولیــن تجربــه موفقیــت
آمیــز میــان کمونیســتها در اتحــاد بــا دیگــر نیروهــای
غیــر کمونیســت گرایــش سیاســی – اســامی وملــی
بــود .اســام گرایــان و ملیــون ضــد اســتعامر انگلیــس
کــه نیروهــای اشــغالگر خــود را در منطقــه مســتقر
کــرده بــود نــد بــا کمونیســتها جبهــه متحــدی را
بوجــود آوردنــد .آنهــا برنامــه سیاســی پیشــنهادی حــزب
کمونیســت را پذیرفتنــد وبــا بیــرون رانــدن نیروهــای
نظامــی انگلیــس منطقــه وســیعی را آزاد کــرده و
توانســتند قــدرت سیاســی را بدســت گیرنــد . .اســتقرار
جمهــوری سوسیالیســتی " شــوروی سوسیالیســتی گیــان
" یــک پیــروزی مهــم وتاریخــی بود.کمونیســتها همـراه
متحدشــان توانســتند نزدیــک یکســال پرچــم رسخ را در
گیــان بــر افراشــته نگهدارنــد .شــوروی سوسیالیســتی
ایـران درســت بخاطــر اختــاف درونــی خــود از یکســو
وتغییــر سیاســت حــزب کمونیســت شــوروی در دفــاع از
"شــوروی سوســیا لیســتی گیــان " بــا شکســت روبــرو
شــد .انگلیســها سیاســت نفــوذ از درون و تقویــت
نیروهــای ارتجاعــی داخلــی را در پیــش گرفتنــد بــا
انتخــاب یــک افــر قــزاق بــه فرماندهــی نیــروی
کودتاگــر ســید ضیاءالدیــن کــه بــه کمــک انگلیــس
هــا رس کار آمــده بــود توانســتند نیروهــای نظامــی "
شــوروی سوسیالیســتی گیــان " را یــک بــه یــک نابــود
کننــد .در اینجــا بــرای پرولتاریــا ی ایــران یــک نکتــه
اس ـراتژیکی انقــاب کــردن در ای ـران در عمــل روشــن
شــد کــه بایــد روی دوپــا راه رود؛ هــم ضــد ارتجــاع
داخــل باشــد وهــم ضــد دشــمن امپریالیســتی خارجــی
کــه دســت در دردســت هــم علیــه پرولتاریــا ،حــزب
کمونیســت و کلیــه جنبــش هــای مرتقــی ،آزادی خــواه
و سوسیالیســتی متحــدن صــف آرائــی دارنــد.
فراینــد انقالبــی در چیــن جــور دیگــری تکامــل یافــت
.در چیــن هــم در ســال  1911انقالبــی ضــد امپراطــوری
مورثــی صــورت گرفتــه بــود و جمهــوری از نــوع بــورژوا
– دمکرتیــک مســتقر شــده بــود .در راس آن شــخصیت
ملــی قـرار داشــت .بــا ایــن تفــاوت کــه میــرزا کوچــک
خــان جنگلــی مــا و بــا گرایــش اســامی و ســونیات
ســن پزشــک تحصیــل کــرده در آمریــکا ،جهــان دیــده
ومتاثــر از تغییــرات وانقالبــات بــورژوا  -دمکراتیــک
اروپــا هــردو تحــت تاثیــر پیــروزی انقــاب اکتــر ،لنیــن
را پیــام آور آزادی ودوســت ملــت خــود دانســتند و
دســت همــکاری بــا سوسیالیســتها و کمونیســتها را
فرشدنــد .ســونیا ت ســن پــس از ســفر بــه شــوروی قانــع
شــده بــود کــه بــدون رشکــت کارگـران وکمونیســت هــا
در چیــن نــه انقالبــی پیــروز مــی شــود نــه چینــی آزاد،
مرفــه ومرتقــی بوجــود خواهــد آمد.امــا ایــن دوران
عشــق وهمبســتگی همچــون ایـران کوتــاه بــود .دوران
طالیــی کوتاهــی بـرای کمونیســتهای چیــن بوجــود آمــد
کــه در اکــر شــهر هــای بــزرگ صنعتــی مثــل شــانگهای،
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هـزاره پشــت رس دارنــد کــه بــا جفــت مــادر زادیشــان،
صنــف روحانیــت در حاکمیــت رشیــک بــوده انــد.
حاکمیتــش خــود بــرای اســتحکامش خــدا یــی خلــق
کــرده ودیــن هــا یــی چــون افیــون تــوده هــا رواج
داده اســت و ده هــا جنبــش هــای تــوده ای بــردگان
ودهقانــان را در تاریــخ رسکــوب کــرده اســت .از قیــام
زنگیــان تــا قیــام مزدکیــان .هــر بــار وهــر زمــان هــم
تــوده هــا کارد بــه استخوانشــان رســیده اســت یــا
اســکندری یــا چنگیــزی پیــدا شــده یــا اصــاح طلبانــی
تــا بــرای ادامــه نظــام حاکــم در شــکلی دیگــری راه
نجاتــی پیــش نهــاده انــد ..نزدیکرتینشــان را کــه از
خیــزش بــورژوازی در اروپــا یــادگاری دارد ،مــی تــوان
جنبــش بابیــه از پائیــن وخــارج از ســلطه و حکومــت
امیرکبیــر را از بــاال ودرون نظــام نــام بــرد .ایــن دو
گرایــش اصــاح طلبانــه اســامی و ملــی گ ـرا تــا امــروز
هــم بــا نــام هــای متفاوتــی ادامــه دارنــد .آنهــا اساســن
از طبقــه متوســط وخــرده بــورژوازی ای ـران برخاســته
کــه بخاطــر وجــود دیکتاتــوری واســتبداد از یکســو
دخالــت امپریالیســم از ســوی دیگــر تــا حــدی بــرای
آزادی واســتقالل در گذشــته مبــارزه کــرده انــد .هرچــه
جامعــه ایــران بســوی رسمایــه داری پیــش رفتــه ایــن
دو جریــان سیاســی هــم همچنــان خــود را بــا صاحبــان
رسمایــه همســو کــرده انــد .بــا ورود کمونیســم بــه
ایـران حــل مناســبات سیاســی بــا ایــن دو جریــان یکــی
از معضــات کمونیســتها در حــل مناســبات صحیــح بــا
آن هــا بــوده اســت و ایــن خــود یکــی از عواملــی اســت
کــه بــه بغرنجــی اوضــاع افــزوده اســت.
ازا انتشــار مانیفســت حــزب کمونیســت زیــاد نگذشــته
بــود کــه اولیــن جرقــه هــای سوسیالیســتی در میــان
روشــنفکران ایـران زده شــد .بــا انتقــال جنبــش انقــاب
سوسیالیســتی بــه حلقــه ضعیــف اروپــا روســیه تـزاری،
جریــان سوسیالیســتی ایـران از طریــق کارگـران مهاجــر
ایرانــی در منطقــه قفقــاز تقویــت شــد .کارگـران مهاجــر
توانســتند بــا بلشــویک هــا پیونــد فــرده بوجــود
آورنــد و آنهــا توانســتند بــا ســازماندهی کارگــران
وایجــاد تشــکالت کارگــری در داخــل کشــور ،تلفیــق کار
مخفــی وعلنــی در جنبــش مرشوطیــت رشکــت کننــد تــا
جایــی کــه ســتارخان بــه رس حیــدر خــان قســم میخورد،
حیــدری کــه بــه اولیــن دبیــر اول حــزب کمونیســت
ایــران انتخــاب شــد و بدســت نیروهــای قــزاق رضــا
خــان بــه قتــل رســید.
در اینجــا الزم اســت روی یــک تفــاوت اساســی کــه بیــن
جامعــه ایــران آنزمــان وانگلیــس جایــی کــه مارکــس
وانگلــس زندگــی مــی کردنــد و براســاس شناختشــان از
آن جامعــه ودیگــر جوامــع رسمایــه داری شــده اروپایــی
تقســیم بنــدی طبقاتــی را ترســیم کردنــد مکــث کنیــم
تــا معلــوم شــود کــه چ ـرا در آغــاز تاکیــد شــد انقــاب
کــردن در ای ـران از بغرنجــی خاصــی برخــوردار اســت.
در ایــران صــد ســال پیــش صــف آرایــی طبقاتــی بــه
ســادگی دو صــف کاملــن خــط کشــی شــده ای بیــن
بــورژوازی و پرولتاریــا نبــود .در تکامــل شــیوه تولیــدی
حتــی مارکــس از شــیوه تولیــد آســیا یــی حــرف مــی زند
عــاوه براینکــه ایـران نــه بــه کشــوری مســتعمره بلکــه
بــه کشــوری نیمــه مســتعمره هــم تبدیــل شــده بــود.

حاکمیــت سیاســی آن بــه ســاز اربابشــان مــی رقصیدنــد
و رقابــت دو نیــروی امپریالیســتی چــون روســیه
وانگلیــس هــم برایــن بغرنجــی مــی افــزود .بایــد بــه
ایــن اوضــاع عقــب ماندگــی جامعــه کــه فقــر وبدبختــی
اکرثیــت عظیــم مــردم را فراگرفتــه بــود اضافــه شــود.
ســتم هــای چنــد جــداری بیــش از نیمــی از جمعیــت
زنــان را در ســطح بردگــی نگهداشــته بــود. .بنابرایــن
عــاوه بــر شــناخت زیــر بنــای جامعــه از لحــاظ
طبقاتــی کــه در حــال گذاربــود بــرای ماتریالیســتهای
تاریخــی جــوان کــه تــازه بــه اصــول کمونیســم دســت
یافتــه بودنــد ســخت بــود بلکــه وجــود رقابــت هــای
سیاســی میــان نیروهــای خارجــی هــم چــون عوامــل
تاثیــر گــذار مزیــد بــر علــت میشــد .اربــان یــا مالــکان
ارضــی ،رسمایــه داران بوروکراتیــک ،خصوصــی وخارجــی
کــه در چــن کمونیســت آن ـرا رسمایــه داری کمپ ـرادور
مــی نامیدنــد ،اکرثیــت عظیــم مــردم کــه دهقانــان
بودنــد و طبقــه کارگــر بــا متــام قــر بنــدی هــا در
اقتصــادی بــا رشــد نامــوزون فاحــش در برابــر هــم ویــا
همـراه وهمســو باهــم قـرار داشــتند .بــاز تــاب سیاســی
ایــن صــف آرایــی طبقاتــی در عمــده تریــن خطــوط
در ســمت خلــق ودر مبــارزه بــرای ایرانــی مســتقل
بــه صــورت ســه گرایــش سیاســی خــود را نشــان داده
اســت :اســامی ،ملــی گرایــی و سوسیالیســتی .در
ایــن صــد ســال گذشــته هــرگاه وهرزمــان ایــن ســه
گرایــش سیاســی باهــم همســو عمــل کــرده انــد یعنــی
از خــط مشــی سیاســی چــپ وکمونیســتها  -اتــکا بــه
نیــروی خــود ومســتقل ،بــا اکرثیــت عظیــم مــردم و
بـرای آنهــا پیــروی کــرده انــد پیرشفــت حاصــل گردیــده
اســت .تجربــه شــوروی سوسیالیســتی ای ـران  -پیــروزی
وشکســتش درســت ناشــی از مناســبات بیــن ایــن ســه
نیــروی سیاســی بــود .تجربــه ســی تیــر هــم در بــه
زیــر کشــیدن قــوام هــم همینطــور .خیــزش میلیونــی
مــردم در ســال هــای  56و 57علیــه رژیــم رسکوبگــر
شاهنشــاهی بازهــم از همسوشــدن ایــن ســه جریــان
سیاســی علیــه امپریالیســم ونظــام ســلطنتی بــود کــه
بعلــت نبــود تشــکل متحــد وراســتین طبقــه کارگــر و
انحــراف دنبالــه روی از بــورژوازی مذهبــی توســط
بعضــی از نیروهــای چــپ ،دارودســته خمینــی بــا
پشــتیبانی امپریالیســم آمریــکا ،قــدرت سیاســی را
قبضــه کــرد و بــرای تحکیــم نظــام اســامی اش راه
رسکــوب نیروهــای چــپ وملــی را در پیــش گرفــت کــه
نتیجــه آن پــس از چهــل ســال ،کشــاندن جامعــه بــه لبــه
پرتــگاه اســت.
اوضــاع کنونــی بــا گذشــته تغیی ـرات زیــر بنایــی و رو
بنایــی فاحشــی کــرده اســت .بــورژوازی ،رسمایــه داری
وخــرده بــورژوازی در ایــن مــدت امتحــان خــود را
بخصــوص گرایــش اســامی اش پــس داده انــد .مــردم
دیگــر بهیچوجــه بــه گرایــش سیاســی اســامی بــاور
ندارنــد .داعشــیان ،طالبــان و جمهــوری جنایتــکار
اســامی ماهیتشــان بــرای اکرثیــت مــردم مســلامن
هویــدا شــده اســت و در ایـران بویــژه امــروزه پرولتاریــا
بایــد علیــه ایــن گرایــش هــای اســامی مبــارزه کنــد .واز
ســوی دیگــر طبقــه کارگــر بــه نیــروی عظیــم اجتامعــی
تبدیــل شــده اســت و اکرثیــت عظیــم مــردم ای ـران را
تشــکیل میدهنــد .زنــان ســتمدیده در ایــن چهــار دهــه
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وچکــش بــررس در مرکــز قــدرت سیاســی اش در اهتـزاز
بــود شکســت خــورد ،چ ـرا ایــن جنبــش همچنــان پــس
از هــر شکســتی برخاســت و امــروز بــار دیگــر ارتجــاع
ضــد سوسیالیســم جهانــی وداخلــی دســت انــدر دســت
وهمســو بــا آنهــا رویزیونیســتها و رفرمیســتها واصــاح
طلبــان بـرای جلوگیــری از برخاســتنش بــه همــکاری رو
آورده انــد.
بیــداری حاکمیــت ایـران ماننــد چیــن بــا رسازیــر شــدن
مناینــدگان قــدرت هــای ارو پایــی ورقابــت میــان آنهــا
بــرای بدســت آوردن امتیــازات اقتصــادی وسیاســی
رشوع مــی شــود .بعضــی تاریــخ نویســان کــه ســیر
اســتعامر وامپریالیســم را در ایــران دنبــال کــرده انــد
آغــاز ایــن روابــط را از دوره صفویــه مــی داننــد،
هنگامــی کــه ناپلئــون هیئتــی را بــه دربــار شــاه عبــاس
بــه اصفهــان روانــه میــدارد ،تــا در رقابــت بــا دو قــدرت
دیگــر اروپائــی انگلیــس و روســیه تـزاری ،جــا پایــی در
ای ـران ب ـرای امپراتــوری فرانســه بــاز کنــد .بعضــی هــا
آغــاز بیــداری را از روی کار آمــدن امیــر کبیــر میداننــد
و جنبــش تنباکــو را مــاک ق ـرار مــی دهنــد .ب ـرای مــا
سوسیالیســتها غیـراز مبــدا ء تولــد مســیح یــا مهاجــرت
محمــد بــه کوفــه مبــدا دیگــری هــم معتــر اســت:
تاریــخ مــا آغــازش طبقــه کارگــر اســت .آغــاز بیــداری
آگاهانــه انســان ،زمانــی کــه مارکــس بــه مهمرتیــن
واساســیرتین کشــف خــود مــی رســد کــه تــوده هــا
ســازندگان تاریخنــد ومبــارزه طبقاتــی نیــروی محرکــه
جوامــع طبقاتــی انــد ومهمــر اینکــه تضــاد طبقاتــی
در ســیر تکاملــی خــود بــه جایــی میرســد کــه طبقــه
ای طبقــه دیگــررا از اریکــه قــدرت سیاســی بــه زیــر
مــی کشــد و دیکتاتــوری طبقاتــی خــود را جانشــین
مــی کنــد .انتخــاب ایــن تاریــخ بـرای پاســخ بــه پرســش
باالســت کــه چــون بـرای ایـران امــروز هیــچ راه نجاتــی
کــه بســود اکرثیــت عظیــم مــردم باشــد و بــه آرزوهــای
قرنــی آزادیخواهــان ،دموکراتهــا ،میهــن دوســتان،
سوسیالیستهاوکمونیســتها جــواب دهــد جــز انقــاب
سوسیالیســتی نیســت .بنابرایــن مــا بــرای بررســی
فراینــد تکاملــی اوضــاع در ایــران ،انتشــار مانیفســت
حــزب کمونیســت ورســیدن پیامــش بــه ای ـران را مبــدا
ق ـرار دهیــم.
******
وجــود طبقــات در جامعــه ایــران ومبــارزه طوالنــی
طبقــات در ایـران در پــس قــرن هــا کشــمکش ولشــگر
کشــی هــا ،داشــن ادبیاتــی چــون شــاهنامه فردوســی
واشــعاری چــون " هــان ای دل عــرت بیــن از دیــده
نظــر کــن هــان == ایــوان مدائــن را آئینــه عــرت دان
" حکایــت از آن دارد کــه جامعــه مــا قبــل از اینکــه
اروپــای " بــر برهــا " بــه قــول رومــی هــا دوران بربریــت
را پشــت رس بگــذارد ،هـزاران ســال از تکامــل اجتامعــی
اش ،از جوامــع طبقاتــی بــا تقســیم بنــدی هــا ی زیــر
بنایــی وروبنایــی کاملــن مســتحکم را پشــت رسگذاشــته
اســت .کمونیســم علمــی بــه رسزمینــی وارد میشــود
کــه کاغــذ ســفید نیســت بتــوان بــه آســانی زیباتریــن
خطــوط را روی آن نوشــت .روشــنفکرانش بــار ایــن
فرهنــگ چندیــن هـزار ســاله از اســتوره هــای باســتانی
وادیــان کهــن را حمــل مــی کننــد .کمونیســم در جامعــه
ای پــا مــی گــذارد کــه طبقــات حاکــم آن گذشــته ای
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
چــه مســیری را طــی کردیــم کــه امــروز پراکنــده باقــی
مانــده ایــم؟ بنظــر میرســد وجــود حــزب کمونیســت
در چیــن نقــش تعییــن کننــده ای داشــته اســت .در
ای ـران مــا چــون بــه ایــن صــد ســال بــر میگردیــم مــی
بینیــم وجــود یــک حــزب سیاســی پیــرو طبقــه کارگــر
مهمرتیــن مســئله انقــاب بــوده اســت وامــروز هــم
همچنــان مشــکل ادامــه انقــاب مــی باشــد .اساســیرتین
تجربــه اینســت کــه طبقــه کارگــر بخاطــر ســخت
وبغرنــج بــودن رونــد پیــروزی اش همچنــان نیــاز بــه
یــک حــزب پیــرو دارد .ایــن حــزب امــا بایــد طبــق
ویژگــی هــای جامعــه و اوضــاع کنونــی جهــان وای ـران
سـ�اخته شـ�ود.
ادامه دارد
محسن رضوانی

انحاد چپ و یک ضرورت
مبارزه طبقاتی در سطح جهانی و ملی بعد از شکست
جنبش کمونیستی و از بین رفنت سوسیالیسم در بزرگرتین
آنها یعنی چین و روسیه دارای پی آمدهای متعدد و
مخربی در سطح جهانی ،جنبش کارگری و کمونیستی
و نیز کل مبارزات طبقات ضعیف و فرودست اجتامعی
در راستای انقالب اجتامعی بود .از هم پاشیدگی سازمان
و احزاب کمونیستی ،عقب راندن و رسکوب و یا کنرتل
اتحادیه ها و تشکالت کارگری ،پس گرفنت دستآوردهای
اجتامعی و انداخنت خدمات اجتامعی به دوش مردم
عمدتا متوسط به پائین ،رشد فاشیسم و دولت های
بشدت استبدادی ،باز شدن دست امپریالیست ها برای
درهم شکسنت جنبش های انقالبی و رادیکال ،بال و پر
دادن به عقب مانده و ارتجاعی ترین ایده های مذهبی
و ناسیونالیستی و خرافات و.....
رسکوب سازمان های کمونیستی که در اکرث کشورهای
جهان بعد از فروپاشی شوروی با شدت و حدت
بی سابقه ای دامن زده شد .به دربدری و آوارگی و
پناهندگی هزاران عضو ،کادر و طرفداران آنها به
کشورهای گوناگون بویژه غربی انجامید .جنگ های
داخلی آوارگی و پناهندگی در سطح جهانی و در ابعاد
میلیونی را تشدید کرد.
ایران از روندی که در طی  ۴۰سال گذشته در سطح
جهانی جریان داشت بی نصیب مناند .و با روی کار
آمدن یک رژیم استبداد مذهبی رسکوب سازمان های
چپ و انقالبی با خشونت زاید الوصفی آغاز شد.
اشتباهات و خیانت ها امکان تحکیم و پایداری رژیم
جمهوری اسالمی را فراهم آورد و با اعدام هزاران نفر
در دهه  ۶۰سازمان های سیاسی مجبور به ترک ایران
شدند.
شکست نیروهای چپ و کمونیستی و پراکنده شدن
آنها در کشورهای گوناگون و اساسا در کشورهای
مرتوپل رسمایه داری ،و ایجاد مشغولیت های جدید،
باعث از بین رفنت مترکز درونی سازمان ها و ضعیف
شدن توامنندی آنها برای جمع بندی از اشتباهات و
تصحیح خط مشی و اشتباهات شان بود .روند اوضاع
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بجای مترکز پراکندگی بود و هنوز هم تاحدی هست.
در نتیجه افکار غیر پرولرتی قدم به قدم توانست
جای خالی افکار انقالبی و رادیکالیسم فکری و درونی
سازمان های جنبش کمونیستی را گرفته و آنها را در
هم بریزد .شکست باعث بوجود آمدن پاسیویسم و
یاس و تشکیالت گریزی ،و تجدید نظر در رابطه با
حزب ،دیکتاتوری پرولتاریا ،تاریخ جنبش کمونیستی،
نفی دستاوردهای جنبش های کارگری و کمونیستی
در گذشته و نفی گرایی و....شد .رضباتی که به جنبش
کارگری – کمونیستی ناشی از تهاجم رسمایه داری
امپریالیستی به کمک بورژوازی کشورهای پیرامونی وارد
آمد ،برای چند دهه اجازه نوسازی و بازسازی سازمان
های چپ و کمونیستی را از ما گرفت .خرده کاری و
پراگامتیسم جای خود را به کار انقالبی با برنامه داد .این
روند با تغییراتی در جنبش انقالبی و دموکراتیک ایران
روی داد ،متوقف و کند شد .مبارزه برای ایجاد سندیکا
و اتحادیه های کارگری در درون جنبش کارگری و عقب
ماندن جنبش کمونیستی از آن ،فضا و رشایطی را بوجود
آورد که ارزیابی و جمع بندی از کارهای گذشته برای
دستیابی به خط مشی ایدئولوژیک – سیاسی منطبق با
رشایط عینی مبارزه طبقاتی مجددا مورد بررسی و درس
آموزی قرار گیرد .از میان صدها موضوع برای ارزیابی
و جمع بندی و پیدا کردن علل عقب نشینی سازمان
های جنبش کمونیستی در برابر رژیم جمهوری اسالمی
مسئله رابطه سازمان های چپ و کمونیستی و چگونگی
مناسبات آنها در طی چند دهه گذشته مطرح و اتحاد
هایی برای رفع مشکل پراکندگی و عدم هامهنگی
آن در رسنگونی رژیم جمهوری اسالمی و مبارزه علیه
آلرتناتیوهای بورژوایی شکل گرفت .اما این اتحادها در
عین اینکه تا حدی توانست از تنش موجود بین سازمان
ها و احزاب جنبش کمونیستی را کاهش بدهد ولی قادر
به تنظیم دقیق این مناسبات و ایجاد راهکاری های
نهادینه و پایداری نشد.
چند نقطه نظر در این میان مشخصا برای ایجاد راهکار
مناسب برای مشکل پراکندگی ،عدم انسجام و خرده
کاری مطرح شده است که ما به برخی از آنان اشاره
خواهیم کرد
 – ۱ایجاد حزب کمونیست واحد و رستارسی ایران از
طریق وحدت تشکیالتی تشکالت رادیکال جنبش چپ
و پیوند آن با طبقه کارگر .این نظر معتقد است که
چپ از طریق اتحاد عمل منی تواند بطور موثری در
مبارزه طبقاتی علیه بورژوازی رشکت کند این امر فقط
از طریق رشکت در حزب کمونیست واحد و پیوند با
طبقه کارگر و بسط و گسرتش حزب از طریق رشکت در
مبارزات صنفی سیاسی طبقه کارگر اساسا و حامیت و
همکاری از دیگر جنبش های مرتقی توده ای بوجود می
آید و اتحاد های تشکیالتی بسیار شکننده و مقطعی
هستند.
 – ۲عده ای می گویند حزب ساخته شده است ( بسیاری
از تشکل ها که نام خود را به حزب تغییر داده اند – آنرا
حزب طبقه کارگر می دانند) و تنها راه برای دیگران
پیوسنت به حزب ماست .این نظر به صورت دیگری هم
بیان می شود :که احتیاج به پیوند طبقه و حزب نبوده
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مقــاوم تــر ،پیــرو و بــه نیــروی عظیمــی ب ـرای تغییــر
انقالبــی جامعــه تبدیــل شــده انــد .درســت بــه همیــن
خاطــر پایــگاه اجتامعــی گرایــش سوسیالیســتی دیگر آن
پایــگاه کوچــک زمــان اســتقرار جمهــوری سوسیالیســتی
ایـران صــد ســال پیــش نیســت .امــروز هنگامــی کــه از
اتحــاد بــزرگ ملــی حــرف مــی زنیــم و بـرای ایجــاد آن
تــاش مــی کنیــم آن نیرویــی اســت کــه بدیــل کارگــری،
انقــاب سوسیالیســتی را هــدف اســراتژیکی قــرار
داده اســت .بدیــن دلیــل نیروهــای چــپ وکمونیســت
بایــد بــرای همیشــه پرچــم اتحــاد بــزرگ ملــی را بــا
مضمــون نویــن انقــاب سوسیالیســتی محکــم در دســت
نگهدارنــد و بــرای تحقــق خواســت هــای اکرثیــت
عظیــم مــردم مبــارزه مناینــد .طبقــه کارگــر رهایــی اش
در گــرو پیــروزی انقالبــی اســت کــه منافــع ایــن اکرثیت
را تامیــن کنــد وآنهــم چیــزی جــز خامتــه دادن بــه نظــام
رسمایــه داری وقطــع دســت امپریالیســم و جایگزینــی
اش بــا سوسیالیســم منــی توانــد باشــد .البتــه وجــود
رسمایــه داری جهانــی و بویــژه مواضــع ضــد کمونیســتی
ابــر قــدرت آمریــکا کــه در ای ـران دارای نفــوذ زیــادی
اســت کار سوسیالیســت هــا را بــرای چنیــن وحدتــی
ســخت کــرده اســت .قبــول اینکــه طبقــه کارگــر و
بدیــل سوسیالیســتی تنهــا راه نجــات ایـران اســت بـرای
رهـران دوجریــان سیاســی اســامی وملــی گـرا کــه هــم
اکنــون در جبهــه مخالفــت بــا رژیــم حاکــم فعالیــت
مــی کننــد بســیار ســخت اســت ولــی در عمــل همچــون
خیــزش تــوده ای  98مــی بینیــم کــه مجبــور مــی شــوند
کشــان کشــان ،ضمــن انتقــاد کــردن کــه نبایــد خشــونت
آمیــز باشــد ویــا رادیــکال ،زیــر نفــوذ کمونیســت هــا،
همـراه شــوند .کلیــد موفقیــت اتحاد رسارسی در دســت
جنبــش کارگــری ودیگــر جنبشــهای تــوده ا ی از پاییــن
و رهــری بادرایــت گرایــش سوسیالیســتی مــی باشــد.
رشایــط هــر روز ب ـرای چنیــن وضعــی بهــر مــی شــود
 .بح ـران عمومــی اقتصــادی و ناتوانــی نظــام در برابــر
اپیدمــی کویــد  19گرایــش بــه اتحــاد بــزرگ رسارسی
بدیــل کارگــری بــا برنامــه سوسیالیســتی را تقویــت
بخشــیده اســت .مردمــی کــه در رشق اولیــن انقــاب
مرشوطــه را بــه رسانجــام رســاندند ،اولیــن شــوروی
سوسیالیســتی ای ـران را بنــا نهادنــد ونســل انــدر نســل
بـرای سوسیالیســم جانفشــانی کــرده انــد بــار دیگــر در
حــال پیرشوینــد.
اکنــون مــوج در مــوج براثــر خیــزش جنبــش هــای تــوده
ای جوانــان انقالبــی چــپ پــا جلــو میگذارنــد .امــروز
بــار دیگــر مســئله خــط مشــی درســت سیاســی نقــش
تعییــن کننــده ای بــازی مــی کنــد .ب ـرای درک بیشــر
نقــش خــط مشــی سیاســی درســت و یافــن پاســخ بــه
پرســش بــاال اشــاره ای بــه دو گذشــته متفــاوت چیــن
وایـران مــی توانــد مبــا کمــک کنــد  :یکــی جامعــه ای در
ســطح پیرشفتــه تریــن هــا از لحــاظ علمــی و فــن آوری
ودیگــری در گل مانــده و دچــار عقــب ماندگــی ودر
حــال فــرو پاشــی! چــه شــد کــه در چیــن کمونیســت
هــا بــا متــام رسکــوب هــای دشــمن و بــا متــام اختالفــات
خطــی میــان خــود همچنــان متحــد و یکپارجــه ماندنــد،
هــر بــار خــون هــای رفقایشــان را پــاک کردنــد ،بــا
جمعبنــدی از شکســت هــا ودرس گیــری بــا درایــت
تــر بــه پیــش روی ادامــه دادنــد؟ مــا چــکار کردیــم و
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و ما باید از هم اکنون قدرت سیاسی را کسب کنیم و
بعد از آن می توانیم امر سازماندهی طبقه و قدرت
سیاسی را حل کنیم
 -۳نظر دیگر بر آن است که احتیاج به حزب نیست.
موتور کوچک (عده ای کمونیست مبارز و انقالبی) با
مبارزات خود می توانند موتور بزرگ ( طبقه کارگر و
تودهها ) را به حرکت در آورد
 – ۴نظر دیگری بر آن است که درست است که طبقه
کارگر باید قدرت سیاسی را بدست بگیرد ،اما احتیاج به
حزب نیست و حزب سازی لنینی متعلق به گذشته است
و امروز از طریق اینرتنت می توان مبارزات توده ها را
سازماندهی کرد.
روشن است که نظرات فوق که در رابطه با حزب طبقه
کارگر و قدرت سیاسی مطرح می شود ،مسئله رابطه
نیروها و سازمان ها و احزاب درون جنبش کمونیستی
هم به نوعی جواب می گیرد .نظر اول اتحاد عمل را
اگر به وحدت تشکیالتی بین سازمان های جنبش
کمونیستی باهم نیانجامد ،آنرا خرده کاری می داند و
معتقد است که اتحاد عمل باید سمت و سوی روشنی
در رابطه با حزب سازی و طبقه داشته باشد .اتحاد
عمل هایی از نوع اتحاد چپ کارگری ،اتحاد نیروهای
چپ و کمونیست و یا شش جریان چپ و کمونیست
کار خوب و مثبتی است اگر با هدف روشن وحدت
تشکیالتی و نه رصفا برگزاری چند نشست در رابطه با
مباحث عمومی و دادن اعالمیه انجام شود .این نوع
اتحاد ها با شدت گیری مبارزه طبقاتی خیلی زود از
یکدیگر دچار گسست می شوند و امر وحدت جنبش
کمونیستی ناشی از شکست این نوع اتحادها پیچیده تر
و مشکل تر می شود.
نظر دوم قبل از اینکه به مشکل کل جنبش کمونیستی و
حل مناسبات طبقه و قدرت سیاسی نگاهی داشته باشد،
از دریچه تنگ نظرانه تشکیالت خود به انقالب برخورد
می کند در نتیجه منی تواند قدمی به طرف امر متحد
کردن و نهایتا وحدت جنبش کمونیستی بردارد .این نظر
تشکیالت خود را بجای کل جنبش کمونیستی در نظر
گرفته و هیچ زمینه های تاریخی مثبتی در حضور دیگر
سازمان های سیاسی در جنبش کمونیستی منی بیند.
در برخورد به نظر سوم می توان شکست آنرا در
طول بیش از  ۶۰سال مبارزه طبقاتی در ایران به عینه
دید .این دیدگاه از یک نکته مثبت یعنی حضور یک
عده انقالبی کمونیست و متشکل در راستای انقالب
اجتامعی و بزرگنامیی آن نقش طبقه کارگر و فرودستان
جامعه در رشکت در مبارزه طبقاتی را بسیار ناچیز می
دانند .و عمال آنرا نفی می کنند.
مهران پیامی
نظر چهارم که بعد از انقالب مخملی و بهار عرب
شکل گرفته است هم ازیک نکته مثبت یعنی استفاده
درست و صحیح از اینرتنت و تکنولوژی جدید ارتباطات
و بزرگنامیی این ابزار آنرا بجای حزب گذاشته و عمال
زیر پای طبقه کارگر برای تشکل و سازماندهی تشکالت
مستقل صنفی و سیاسی خود را خالی می کند.
کمونیست ها با مانیفست حزب کمونیست توسط
مارکس و انگلس خود را این چنین توضیح می دهند
"نزديکترين هدف کمونيستها هامن است که ديگر

احزاب پرولرتى در پى آنند ،يعنى متشکل ساخنت
پرولتاريا بصورت يک طبقه ،رسنگون ساخنت سيادت
بورژوازى و احراز قدرت حاکمه سياىس پرولتاريا.نظريات
تئوريک کمونيستها به هيچوجه مبتنى بر ايدهها و
اصوىل که يک مصلح جهان کشف و يا اخرتاع کرده
باشد نيست "  .در نتیجه کمونیست ها و چپ های
رادیکال متحد شدن در حزب پرولرتی برای رسنگونی
سیادت بورژوازی را بایستی وظیفه فوری قرار دهند.
جدایی کمونیست ها در احزاب و سازمان های پراکنده
و منشعب شده با اهداف مطرح شده در مانیفست
حزب کمونیست همخوانی نداشته و به مانعی در راه
ایجاد حزب کمونیست تبدیل می شوند.
موضوع دیگری که تا به حال جلوی وحدت نیروهای
کمونیستی و چپ رادیکال را بگیرد درک نادرست از
دموکراسی درون حزبی و سانرتالیسم دموکراتیک است.
باز هم در اینجا ما با نظرات گوناگونی روبرو هستیم که
تشتت درونی کمونیست ها را نشان می دهد .از جمله
اینکه حزب لنینی دیگر به درد انقالب منی خورد و یا
سانرتالیسم دموکراتیک باعث دیکتاتوری در احزاب شده
است و سانرتالیسم دموکراتیک قابل اجرا نیست و......
تفکرات باال اجازه منی دهد که اکرثیت و اقلیت در
احزاب بتوانند در کنار هم و آنهم در یک تشکیالت
مبارزه کنند .این نوع تفکر بیش از آنکه نقطه نظر غیر
خود را بپذیرد ترجیح می دهد که یک فراکسیون و
بصورت محفلیسم در یک جمع رشکت کند .پلورالیسم و
فراکسیونیسم اشکال مختلفی هستند که جلوی وحدت
کمونیستها را می گیرد و بایستی مورد نقد جدی برای
وحدت جنبش کمونیستی قرار بگیرد.
و اما پایه ای ترین موضوع برای وحدت جنبش
کمونیستی ،وحدت مبارزاتی آن طبقه ای است که
کمونیست ها ،چپ ها و مدافعین و فعالین کارگری
خود را مدافع و متعلق به آن می دانند و آن طبقه
کارگری است که در صورت تحرکات قوی اجتامعی به
نزدیکی چپ رادیکال به لحاظ زمینه مادی کمک کند.
دور جدید مبارزات کارگری در ایران این زمینه ها را
فراهم کرده است آیا احزاب کمونیست ایرانی که موید
فکری کمونیسم تعریف می شوند قادر به حل فکری
و سازمانی پراکندگی و ضعف رشایط موجود هستند.
این جوابی تاریخی به وظایف تاریخی سازمان های
کمونیستی موجود در این مقطع تاریخی در ایران
خواهد بود .آیا جنبش کارگری – کمونیستی شعار
اتحاد ،مبارزه ،پیروزی .را متحقق خواهد کرد؟

بجز نوشته هایی که با امضای
تحریریـه منتشر مـی گردد و
بیانگر نظرات
حزب رنجبـران ایران می
باشد

دیگر نوشته های مندرج در
نشریه رنجبر به امضاهای
فردی است و مسئولیت
آنها با نویسندگانشان می
باشد.

بخشی از گزارش کارگران فضای
سبز شهرداری
به کی باید گفت؟ امروز با یکی از کارگران فضای سبز
شهرداری حرف می زدم .در این رشایط سخت زندگی
زحمتکشان جمعی از کارگران را اخراج کرده اند .اینها
کارگران پیامنکارند که هیچگونه حقوقی را ندارند .از او
پرسیدم اتحادیه و یا سندیکایی نداری که جمعی اعرتاض
کنید؟
پاسخ منفی بود .پرسیدم جایی هست که بتوانید
شکایت کنید؟ گفت نه عزیز پیامنکار ضدکارگراست
آنهارا چنان مچاله می کنندکه هیچگونه شکایتی نتواند
بکند .زالو صفتند .خون کارگر را می مکند .از هامن
روز اول کاغذ امضا می کنی که فقط یک ماه استخدام
هستی .قرارداد کاری کارگران شهرداری یکامهه است.
این نوع قرارداد ها در کلیه شهرداری برای کار در فضای
سبز نوشته می شود .تا زمانی که رسنوشت کارگران به
دست این پیامنکاران است و قانون کشور در خدمت
آنها قرار دارد و نیروهای انتظامی از آنها حامیت می
کند کارگر هیچگونه حق وحقوقی ندارد.

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

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
اسالم یک دین و یا یک ابزار سیاسی؟

برشیت ،دولت هایی ظهور کرده اند که به لحاظ تفکر و
ایده های اجتامعی متعلق به قرون وسطا و حتی عقب
تر هستند .این دوگانگی از یک طرف همگانی شدن
تکنولوژی و دسرتسی به منابع علمی و تحقیقی و رشد
ارتباطات دنیای مجازی از طریق اینرتنت و تبادل وسیع
اطالعات و طرح مسائلی از جمله دموکراسی ،حقوق
برش ،عدالت اجتامعی ،برابری انسانها ،حقوق زنان و
علیه اعدام و شکنجه و .....آگاهی تقریبا اکرثیت قریب
به اتفاق مردم جهان از این وضعیت و از طرف دیگر
رشد مذهب و دارودسته های تروریستی مذهبی و نیز
دولت های مذهبی قتل عام های گسرتده ،جنگ های
خامنانسوز ،رسبریدن و برپایی شکنجه گاهها و بکار
گیری قوانین رشیعه و عقب راندن گروه های بزرگی
از مردم در تسلیم به خرافات و عقب ماندگی فکری
و ذهنی قرون گذشته توسل به دعا و جادو و جنبل و
خیال پردازی ،راندن زنان به منزل ،مخالفت با موسیقی
و شادی و......نشانی از تضادهای عمیق طبقاتی با ایده
ها و آرمان های مختلف هستند.
بدون هیچ توضیحی می توان دریافت که رشد علم
و.....در راستای تکامل برشی و رشد مذهب و خرافه در
راستای ضدیت با تکامل و رشد فکری و اجتامعی جوامع
انسانی است .مهمرتین سئوال این است؛ رشد مذهب
بویژه اسالم در یک قرن گذشته چگونه در کشورهای
مختلف این چنین پرو بال گرفت و دولت هایی را
بوجود آورد؟
اسامعیل رائین در کتاب حقوق بگیران انگلیس در ایران
از فرستادن پول و بارهای هنگفت کمپانی هند رشقی
برای هر چه “با شکوه تر” برگزار کردن مراسم محرم
توسط آخوندهای ایران پرده برمی دارد و توضیح می
دهد که آخوندها بر رس گرفنت این پول و دادن فتوا در
خدمت دولت فخیمه انگلیس با هم به رقابت شدیدی
مشغول بودند .مهدی بهار در میراث خواران استعامر و
علی دشتی هم همین موضوع را به نحو دیگری بیان
می کنند.
این وقایع تاریخی نشان می دهد که استعامرگران کهن
نیز به این موضوع پی برده بودند که برای تسلط و
کنرتل بر منابع یک کشور اعم از منابع طبیعی ،انسانی
و اجتامعی بایستی مردم را در عقب ماندگی فکری و
فرهنگی و دور از علم و آگاهی نگه داشت .در نتیجه
در کشورهای مختلف با زمینه های تاریخی مشخص
دست به بازسازی عقب مانده ترین عنارص و تفکر
اجتامعی زدند و جلوی انهدام بسیاری از موضوعات
ارتجاعی – اجتامعی دنیای کهن را در کشورهای تحت
سلطه و پیرامونی گرفتند .منونه باال خود گویای سیاستی
بود که انگلیس ها در ایران در رابطه با دستگاه مذهب
و روحانیت و اسالم اتخاذ کردند .به همین دلیل لنین در
بیداری آسیا با شناخت از این زمینه تاریخی و ارتجاعی
مذهب متحد امپریالیست ها ،معتقد بود که در جنبش
های دموکراتیک دارودسته های مرتجع روحانیت
بایستی کامال طرد شوند تا زحمتکشان این کشورها را
نتوانند به فساد و آلودگی مذهبی بکشانند .آنچه را که
نسبت به مسلامنان و جلبشان به جنبش دموکراتیک و
انقالبی مطرح می کرد نه بعلت مسلامن بودنشان بلکه

دین افیون توده هاست

از این زاویه که آنها زحمتکشانی هستند که آلوده به
خرافات اسالمی هستند و بایستی با رشکت در جنبش
های دموکراتیک و انقالبی تربیت و نوسازی فکری
شوند .در خاورمیانه بعلت اینکه اسالم تاریخا در این
منطقه شکل گرفت و مردم اعتقادات اسالمی داشتند،
زمینه های رشد دارودسته های روحانیت به کمک
استعامرگران کهن و امپریالیست ها بویژه وقتی که
کمونیسم مانند شبحی کشورها را در می نوردید ،آماده
تر بود .بویژه اینکه جریانات اسالمی از دیرباز همیشه
یا رشیک حاکمیت بودند و یا منادی آن .برجسته شدن
نقش نیروهای سیاسی اسالمی اساسا توسط بورژوازی
ضد کمونیست کشورهای خاورمیانه با یاری امپریالیست
ها انجام شد .به همین دلیل اسالم و مسلمین هیچگاه
اصالح طلب و مصلح اجتامعی نبوده اند و نیستند .ما
وقتی جامعه را از دید طبقاتی نگاه می کنیم نبایستی
که کارگران و زحمتکشان را با ایده های ملی گرایان و
اسالمی از هم جدا کنیم .آنچه که کارگران و زحمتکشان
را در کنار هم قرار می دهد منافع مشرتک علیه ستم
و اسثتامر است و نه چیز دیگر .ایده ها می توانند
در راستای منافع و یا علیه منافع گروهی در مقطعی
بوجود بیاید و از بین برود .برای کمونیست ها ما قبل
از اینکه انسان را در فرد ببینیم آنرا در جایگاه طبقاتی
اش می شناسیم .این نوع نگاه سمت و سوی مبارزه را
به عمق می برد و آنرا در سطح فقط ایده های سیاسی
باقی منی گذارد .یکی از تز های غلط کنگره اول حزب
که در کنگره دوم حزب به آن انتقاد شد ترم اسالم مبارز
و ملی گرایی مرتقی بود .این ترم های نادرست اساسا
حزب طبقه کارگر را بجای متحد کردن کارگران به سوی
وحدت و اتحاد بزرگ با نیروهای مرتجع و راست می
کشاند .اگر در گذشته اسالم برای انسانی که نه در جهان
گلوبال با ارتباطات گسرتده بلکه در روستا و شهرهای
کوچک با ارتباطات محدود و بسته فئودالی زندگی می
کرد ،یک ایده خصوصی به حساب می آمد .در دنیای
جدید دیگر در این سطح منانده و به ابزار سیاسی توسط
بورژوازی کشورهای پیرامونی همراه امپریالیست ها
برای مقابله با کمونیست و انقالب تبدیل شده است.
در پنج دهه گذشته کارنامه شیوه به قدرت رسیدن
جمهوری های اسالمی در خاورمیانه و دیگر کشورها
تا عملکرد گروههای تروریستی و کمک به نابودی
جوامع خودی در همیاری با امپریالیست ها آنچنان
وحشتناک و مملو از جنایت و خیانت است که احتیاج
به نگاه مجدد به آن نیست .در نتیجه ایده های اسالمی
و گروهها و قدرت های دولتی مذهبی اسالمی برای
طبقات بورژوازی و امپریالیست ها به مرکز سیاسی
تحوالت خاورمیانه تبدیل شده است .نقش دولت هایی
مانند ترکیه ،ایران ،عربستان و پاکستان و  .....بطور
روشنی این مرکز سیاسی تحوالت طبقات دارا در این
کشورها را نشان می دهد.
در نتیجه مرکز سیاسی برای یک حزب پرولرتی نه
پارملان های کشورهای بورژوازی و نه طبقات مرتجع
حاکم و در اپوزیسیون بلکه طبقه کارگر و زحمتکشان
و کار برای انقالب است .در اینجا ما با ایده های مرتقی
طلبی ،نفی ستم و استثامر و سوسیالیسم و
برابری
َ

بقیه در صفحه ١٣

حدود  ۵دهه است که خاورمیانه با پدیده ای به نام
اسالم در قدرت سیاسی و یا اسالم دولتی و اسالم در
شکل گروههای مرتجع و تروریستی روبرو هستند.
امروزه در خاورمیانه یک رسی از کشورها نام جمهوری
اسالمی را یدک می کشند .البته این روند در بسیاری از
کشورهایی که دارای پیشینه مذهبی و اسالمی هستند
با مقاومت روبرو شده است و حکومت های جمهوری
اسالمی با رسکوب سعبانه دست به کشتارهای دسته
جمعی و رسکوب هر نوع مخالفتی زده اند .این نوع
حکومت ها قوانین مدنی یعنی امروزی بورژوایی را
به کنار نهاده و قوانین قرون وسطایی را تحت عنوان
قوانین رشعی بر رس جامعه تحمیل کرده اند .این قوانین
در رشایطی بر بخشی از کشورهای خاورمیانه تحمیل
شده است که پیرشفت های علمی و دست آوردهای
تکنولوژی کل قوانین و ایده های مذهب را به دور
انداخته و آنرا به مثابه خرافات دوران قرون وسطا به
اثبات رسانیده است .علم ثابت کرده است که فلسفه
مذهبی از عدم دانش و فقر علمی انسان ناشی شده
است .توجه به جهان عینی و مادی جای توجه به جهان
روحانی و ذهنی را گرفت .دوران رنسانس به یک دوران
تاریخی طوالنی و تاریک پایان داد و راه جدیدی را برای
کل برشیت هموار کرد .ایده اساسی انقالب رنسانس
گذاشنت علم بجای جهل و استدالل بجای خرافه بود .آن
چیزی که برشیت به آن دست یافته است نه علم بلکه
مهم تر از آن روش های علمی که از طریق آن می توان
به علم و زوایای پنهان پدیده ها دست یافت .تجزیه
و تحلیل ،مراجعه به خود پدیده و بررسی مشخصات
عمومی و خاص ،جمع آوری خواص پدیده ها و.......
باعث شد که جوامع برشی به جهان جدیدی پا بگذارند،
جهانی که قوانین مدون و علمی بر آن حاکم است.
اما هنوز طبقات با آمدن علم از بین نرفته و استثامر
و ستم همچنان باقی است .روشن بود که در تکامل
جوامع برشی ،انسان منی توانست با دست آوردهای
علمی مخالفت کند ،آنهم به این دلیل که بدون علم
انسان قادر به برداشنت قدم بعدی یعنی انهدام جوامع
طبقاتی نیست .بدون علم کل برشیت منی توانست با
رسعت کنونی پله های تکامل را طی کند .دستاوردهای
تکنولوژیکی که ما را از کوچکرتین ذرات عامل هستی تا
بزرگرتین کهشکان ها و ماده تاریک و انرژی تاریک آگاه
کرده و نشان داده است که قادر است دنیای پیرامونی
خود را تغییر دهد ،بسیاری از پدیده های کهن اجتامعی
را به موزه تاریخ سپرد .علم پایه ای ترین اصول فلسفی
قرون وسطا را زیر و رو کرد و نشان داد که دسرتسی به
عامل هستی بدون هیچ پروردگاری قابل توضیح منطقی
و درستی است .فلسفه را از آسامن توهم جهل و خرافه
به زمین مادی و روشنایی و تحقیق و بررسی دائم
کشاند .هیچ موضوعی در علم به فراموشی سپرده نشد
و هزاران دانشمند ،محقق بطور پیگیرانه مرزهای علم
و دانش را گسرتش می دهند.
در این سیر صعودی و رشد یابنده علم و دانش در میان
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
روبرو هستیم و بایستی به درخواست هایی جواب
دهیم که زندگی کارگران و زحمتکشان ما را دچار تحول
بنیادی و خدمت به برشیت می مناید .دراین برنامه
حداقل پرولتاریا ،اتحاد بزرگ فقط در میان کارگران و
زحمتکشان و فرودستان جامعه که اکرثیت بسیار بزرگی
را تشکیل می دهند می تواند بوجود بیاید و آنهم
وقتی سمت و سوی روشن رسنگونی بورژوازی و ایجاد
ساختامن سوسیالیسم را داشته باشد.
مهران پیامی

نقدی بر مقاله شجریان ....بقیه ازصفحه آخر

بر مبنای منطق ‚دیلم‘ خود ایشان هم "همصدا آن را عنارص مرتجعی به مانند ک ّروبیها و موسویها در
با جریانات راست پرو آمریکایی“ است ،زیرا پرو دست گرفتند ،در جانب ک ّروبی و ...ایستاد.
آمریکائیها هم شدیدا مخالف جمهوری اسالمی
هستند .و یا چون او معتقد است چین ،سوسیالیستی
میباشد پس در راستای جمهوری اسالمی قرار دارد که
دوست دولت چین است .دیلم در راستای پرو آمریکائی
و رژیم جمهوری اسالمی نیست .من در اینجا شیوه
تفکر او را در مورد خودش بیان کردم .تا خواننده شیوه
تفکر بورژوائی و عمیق ارتجاعی آن را دریابد .حزب
متام آثار شجریان صوفیگرایانه است .هیچ تعهد مرتقی
رنجربان ایران در کنگره دوم خود با انتقاد از همین
در آن نیست .آهنگ مرغ سحر نیز به این جهت مرتب
شیوه تفکر توانست از انفراد در جنبش کمونیستی ایران
اجرا میشد که او را مطرح میکرد ،محبوبیت برایش به
خارج شود .این حزب دوباره در چنگال این شیوه تفکر
ارمغان میآورد .خرده بورژازی مرفه برایش کف میزد و
گیر کرده است .آیا میتواند خود را نجات دهد؟ این
کیسهاش را پر میمنود.
خود مسألهایست!
شاملو با بینشی مرتقی در مورد هرن و هرنمند چنین
کاستی دیگر در مقاله "شجریان و مسأله هرنمند" ،در
میگوید" :بنده هرن بدون تعهد را دو پول ارزش
برخورد غیر طبقاتی و همه با همی اوست.
منیگذارم .هرنمند همیشه بر قدرت است نه با قدرت.
به شجریان باید در دو زمینه برخورد کرد:
حاال اگر یکی میخواهد برود با قدرت باشد ،بگذار برود
۱سطح دانش او از موسیقی سنتی ایران و توانائیاشخودش را با بند تنبان فالن رئیس جمهور دار بزند .هرن
در اجرای این موسیقی .آقای شجریان در این زمینه توانا
که میتواند چیز مفیدی را زیباتر عرضه کند و به آن
بود ،در سطح باالئی قرار داشت و مسلط و با قدرت
قدرت نفوذ بیشرتی بدهد ،باید از خنثی بودن رشم کند.
قطعات را اجرا میکرد.
فضیلت هرنمند است که در این جهان بیامر ،به دنبال
درمان باشد نه تسکین ،به دنبال تفهیم باشد نه تزیین،
طبیب غمخوار باشد نه دلقک بیعار( .احمد شاملو  -از
مستند «کالم آخر»  -آخرین مصاحبه با شاملو)
موسیقی سنتی "از یک پیش درآمد رشوع میشود ،یک
چهار مرضاب میزند و بعد یارو عرعر میکند ،بعد یک
تصنیف میخواهد و ...موسیقی فقط تکنیک نوازندگی
نیست  ...تعزیه خوانی که موسیقی نیست  ...من آنقدر
نفرت زدهام از این موسیقی که اص ًال حوصله گوش
۲محتوای آثار او :شجریان خوانندهای بود که در زمان دادناش را ندارم( ".از سخرنانی شاملو در مورد موسیقیپهلوی روی خط هرن دربار کار میکرد .با حاکمیت سنتی ایران)
رژیم جمهوری اسالمی به زیر بال و پر آن خزید .با شجریان صدای بسیار زیبا و گیرائی داشت .به همین
آغاز رسکوب جنبش زحمتکشان و آزادیخواهان و عقب علت نیز اشعار صوفیانه و سبک عقب مانده سیستم
نشینی این جنبش در مقابل رژیم ،کم کم در جنبش موسیقی سنتی ایران در صدای زیبا و تا اندازهای بی
روحیهی ضعف غالب میشد .در اینجا هرن متعهد مثال او تأثیر بسیار عمیقرت و مخربتری بر افکار عمومی
میتوانست این عقب نشینی را کند مناید ولی شجریان با میگذاشت .شجریان هیچگاه به موسیقی فولکلور و شاد
سبک صوفیانه خود ،محدود ماندن در سیستم موسیقی مردمان فرودست این مرز و بوم رو نیاورد.
سنتی درباری ایران ،با مجیز خوانی دینی جهت رضایت در مقاله آقای دیلم در مورد شجریان چنین آمده است:
رهربان ،به تضعیف هر چه بیشرت روحیه مبارزین آن " بی شک روزی خواهد رسید که دوستداران شجریان،
زمان پرداخت .او سهم باالئی در این مصیبت دارد .شاملو ،سیرجانی ،شاهرخ زمانی ،ستار بهشتی ،نوید
در آن زمان در مسابقه قرائت قرآن در قونیه کشور افکاری ......و هزاران قربانیان دیگر یاد آنها را گرامی
ترکیه بهرتین جایزه را در قرائت ربنا به دست آورد و خواهند داشت و مراسم با شکوهی را به یاد آنها و
سالها به آن افتخار کرد و جزو نامدارترین تالوتهای هزاران هرنمند ،نویسنده و مبارزان در ایرانی آزاد برگزار
قرآنی خود میدانست .دعای چهارم ربنا چنین است " :خواهند کرد“.
پروردگارا صربی به ما بده و قدمهایامن را استوار و بر در اینجا ما با یک بینش خاص دیگری نیز رو به رو
گروه کافران پیروزمان کن“.
هستیم :پاک کردن مرزهای طبقاتی با مداد پاک کن
بعدها که با متامیت خواهان در رژیم جمهوری اسالمی “همه با هم“ و دامن زدن به سازش طبقاتی .شجریان
تضاد پیدا کرد ،خودش مانع پخش آن در صدا و سیام و شاملو و شاهرخ زمانی را کنار هم قرار دادن ،هم
گردید .ولی هیچگاه محتوای دعای ربنا را نفی نکرد و شجاعت میخواهد و هم وقاحت .حتام دوستان
علیه آن موضع نگرفت .شجریان در اپوزیسیون نبود شجریان در رژیم دیگری یاد او را گرامی خواهند
جناح رادیکال رژیم او را به اپوزیسیون پرتاب کرد .داشت .ولی این دوستان حتام دوستان شاهرخ زمانی
او در واقع در پوزیسیون بود .شجریان در جنبش  ۸۸و شاملو نخواهند بود .دوستان شاهرخ زمانی کارگران
که اساسا خرده بورژوازی در آن رشکت کرده بود و به و کمونیستها هستند .دوستان آقای شجریان بیشرت
همین جهت بسیار بی ثبات و متزلزل عمل کرد و رهربی خرده بورژوازی مرفه و انواع و اقسام دراویشاند و
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که تالش کرد با نفی کامل فعالیت های شجریان را در
زمینه فرهنگی وهرنی تخطئه کنند و از لحاظ اجتامعی
شخصیت او را بی مقدار جلوه دهند .این مواضع با
اینکه از میان مخالفان حکومتی ابراز می شد ولی در
راستای هم خط حکومتی در حرکت بود و هر دو
سیاست و مواضع با شیوه های مختلف یکی با زور
و تفنگ و رسنیزه دیگری با قلم و گفتار به یک هدف
خدمت کردند :جلوگیری از رشکت مردم در بزرگداشت
شجریان“.
در نقل قول اول آمده است که هر کس به این قرار داد
انتقاد کند “همصدا با جریانات راست پرو آمریکائی
قرار دارد“.
در مقاله دوم آمده است که هر کس به شجریان انتقاد
کند “این مواضع با اینکه از میان مخالفان حکومتی ابراز
می شد ولی در راستای هم خط حکومتی در حرکت بود
و هر دو سیاست“...
خواننده به روشنی میبیند که هر کس با نقطه نظر
آقای دیلم مخالف است دشمن اوست .دیلم به خود
حق میدهد او را به همصدائی با ترامپ و خامنهای
متهم کند .آیا این شیوه تفکر دست ساز آقای دیلم
است؟ نه .او این شیوه تفکر را اخذ کرده است.
بوش پرس هنگام راه اندازی جنگ با عراق گفت :هر
کس با ما نیست با دشمن ماست .جمهوری اسالمی
میگوید هر کس با ما نیست جاسوس آمریکا یا ارسائیل
است .دهها نفر از فعالین محیط زیست که به جمهوری
اسالمی اعرتاض کردهاند و فقط اعرتاض کردهاند به
عنوان جاسوس آمریکا و اروپا احکام سنگینی گرفتهاند
و در زندان به رس میبرند .این شیوه تفکر رسمایهداری
است ،به ویژه رسمایهدای حاکم .این شیوه تفکر را
بورژوازی توسط بعضی روشنفکران چپ که میخواهند
خودشان را مطرح کنند ،لذا از پتانسیل باالئی در به
لجن کشیدن مخالفین و بر چسب زدن به آنها برخوردار
هستند ،درون جنبش کمونیستی میپاشد .هدف اساسی
چنین برخوردهای مرتجانهای ایجاد هراس در انسان
های منتقد است .این شیوه مبتذل میخواهد با ارعاب
دهان مخالفین را ببندد .ولی این شیوه تفکر و سبک،
کار نخ منا شده و دیگر کسی ترهای برایش خرد منیکند.
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
شاخهای از رژیم کنونی .دوستان آقای شاملو ،هرنمندان
مرتقی ،نویسندگان چپ و جنبش کارگری خواهند بود.
برای این که بتوانیم به طور واقعی دوستداران آقای
شجریان را از دوستداران احمد شاملو تفکیک کنیم ،دو
سه واقعه را ذکر م ٰیکنم :مالقات وزیر بهداشت جمهوری
اسالمی ایران از آقای شجریان در بیامرستان.

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پی
درگذشت محمدرضا شجریان در پیامی فقدان استاد
آواز ایران را تسلیت گفت .برادر علی خامنهای نیز
درگذشت آقای شجریان را تسلیت گفت.
ولی همه میدانند که هر سال قرب شاملو با دستور همین
آقایان تسلیت گو و مالقات کن ،تخریب میشود .از
تجمع بر رس قربش جلو گیری میکنند و با توهین آنها
را بیرون می اندازند.
این دیدگاه “همه با هم“ی نویسنده که شجریان را در
کنار شاهرخ زمانی و شاملو قرار میدهد به نظر میآید
که تظاهر هامن اتحاد بزرگ ملی است که حزب رنجربان
به عنوان یک خط سیاسی رویزیونیستی در کنگره دوم
خود آن را مورد انتقاد قرار داد .امروز دوباره رس بلند
کرده است .متأسفانه دوباره از درون حزب رنجربان.
در مقاله آقای دیلم مسائل دیگری به صورت ملغمهای
ناجور درج گردیده که جهت اختصار این نوشته از آن
چشم میپوشم.
در خامته به نظر لنین در مورد هرن و هرنمند اشاره
م ٰیکنم که میگوید :کسی که مهر طبقاتی را بر یک اثر
هرنی نبیند باید او را مثل کانگوروی اسرتالیائی برای
متاشای مردم ،در قفس انداخت.
(نقل به معنا)
غالمرضا پرتوی
17.11.2020
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کانــال تلگرامــی چیــان و وعــده رســیدن تولیــد بــه
 ٪50در ســال اول و در ســال دوم %80و حــل مشــکالت
پرســنل) و دادن وعــده هــای تــو خالــی و پــوچ (وعــده
ورود ماهانــه ۸۰هــزار تــن در جمــع پرســنل )و
همچنیــن نداشــن یــک برنامــه راهــردی و نقشــه راه،
عمــا عــدم داشــن برنامــه را بــر همــگان ثابــت کردنــد
تــا بــا کمــک تیــم بســیار ضعیــف و غیــر بومــی و
همچنیــن مهــره چینــی افـراد فاســد و خائنــی همچــون
خطیبــی ،نــادی زاده ،مســلمی ،شــعبانی بــر مشــکالت

صفحە14
رشکــت افزودنــد .
عــدم ورود مــواد اولیــه و عــدم راه انــدازی خطــوط
تولیــدی بــا ظرفیــت کامــل و عــدم بازســازی و نوســازی
خطــوط و اختیــار دادن محصــوالت مــا بــه داللهــای
فاســد و کارمــزدی کار کــردن از سیاســت هــا و اندیشــه
هــای مافیــای فــوالد اســت کــه آقــای یوســفی و معــاون
بیســواد و ناکارامــد او افشــین محمــدی بازیگـران ایــن
صحنــه خطرنــاک و شــوم هســتند امــا تــر آنهــا بــه
ســنگ خواهــد خــورد .
حــق و حقــوق کارگــران ماننــد :حــق فنــی ،فــوق
العــاده شــغل  ،بــدی آب و هــوا ،ایجــاد یــک چــارت
ضــد کارگــری و حــذف بســیاری از جایــگاه هــا ،ثابــت
بــودن پــاداش بــرای کارگــران و اضافــه پــاداش بــرای
برخــی مدیــران ،دادن اضافــه کار پاییــن مخصوصــا
کارگاههــای پشــتیبانی و انبارهــا هنــوز کــه هنــوز داده
نشــده و بــا وجــود ایــن سیســتم فاســد و ضــد کارگــری
پرداخــت نخواهــد شــد.
در قضیــه بحــث بــر انگیــز اســتخدام و تقلــب رســاندن
از ســوی دو ناظــر و مشــاهده رشکــت کننــدگان آزمــون
بــه ایــن تقلــب و عــدم دادن امتیــاز 15منــره بــه
فرزنــدان پرســنل و ســوزاندن برگــه هــای امتحانــی
بدلیــل دســت کاری و اســتخدام فــک و فامیــل هــای
برخــی مدیـران و مخالفــت آقــای یوســفی با اســتخدام
فرزنــدان پرســنل بــا داشــن منـرات قبولــی و چاپلوســی
ایشــان بــه برخــی مســئولین و همچنیــن اســتخدام
هــای تــازه بــا عنــوان فرزنــدان مدافعــان حــرم کــه از
مســئولین نظارتــی و امنیتــی مــی خواهیــم بــا طراحــان
ایــن دروغ کــه محمــدی و یوســفی هســتند برخــورد
کننــد .
و کالم اخر:
بـرادران و خواهـران گرامــی بـرای بدســت آوردن حــق
و حقــوق اولیــه خــود هامننــد گذشــته ی نــه چنــدان
دور کــه اتحــاد و اخــوت خــود را برهمــگان ثابــت
کردیــد مهمرتیــن فاکتــور بــرای رســیدن بــه حــق و
حقوقتــان اتحــاد و همدلــی اســت.

مطلبی دیگر از میان نامه های رسیده ....بقیه
از صفحه آخر

چــون بــه ایــن نتیجــه رســیدند حــال اســت و خودشــان
تولیــد کــرده انــد وحــق خودشــان را بــر داشــته انــد
و ســومین مرحلــه را کــه انگلــس بــدان اهمیــت مــی
دهــد نفــرت بــه رسمایــەدار اســت ،کــه ایـرا جــزو رشــد
آگاهــی طبقاتــی مــی گــذارد.
در جامعــه کنونــی ایــران بنظــر مــن خــود طبقــه
دارای پیرشوانــی شــده اســت کــه آگاهنــد و آگاهــی
تــا مســلح شــدن بــه تئــوری هــا یپیرشفتــه عــر
رســیده اســت .تــو نــگاه بینــداز بــه اعالمیــه اول مــاه
مــه کارگـران و معلــان و بازنشســتگان چقــدر درســت
و پــر معنــا و طبــق رشایــط مشــخص اســت .مــا بایــد
بــه ریســان درســت محکــم بــه قــول رفیــق ابراهیــم

بچســبیم آنهــم نیروهــای آگاه طبقــه کارگــر ،آنهایــی
کــه در  120مراکــز کارگــری رسارس کشــور متمرکزنــد
و بادیــد طوالنــی مبانیــم وکارکنیــم .خــرده بــورژوازی
چنانچــه آگاه نشــود بخاطــر توهامتــی کــه مذهــب و
خرافــات در ایــن چهــل ســاله بــه مغــزش کــرده انــد حــا
ال کــه مــی بینــد نــه خــدا و نــه خامنــه ای بــه کمکــش
منــی آینــد وچــون بیــکار ومنفــرد شــده اســت راه حــل
را حرکــت هــای آنارشیســتی مــی دانــد .بنظــر مــن ایــن
جریــان فرعــی اســت جریــان اصلــی هفــت تپــه ای
هــا ،اتوبورسانــی تهـران ،هیپکــو هــا هســتند .و مــن در
نوشــته ام ســعی مــی کنــم خــط و روال روحــی آنهــا را
تــا آنجــا کــه بــدان دســتیابی دارم بازتــاب کنــم .تــا بعــد
رفیــق جــان مواظــب خــودت بــاش .تبــادل نظــر اســت
اگــر در حرفهایــم اشــتباه مــی بینــی یــاد آوری کــن.
سپاسگزار می شوم.
مطلــب خــوب و قابــل درکــی فرســتا دی بخصــوص
مناســبات رو بنــا و زیــر بنــا را بطــور عــام انگشــت
گــذاردی مشــکل مــا در جــای دیگریســت و آنهــم وضــع
مشــخص ای ـران اســت .بایــد بــه ایــن مســئله جــواب
بدیــم و مقایســه کنیــم جامعــه رسمایــه داری زمــان
شــاه ودوره ی اســامی از لحــاظ روبنایــی چــه تفــاوت
هایــی دارد؟
حــد اقــل مــی شــه اشــاره کــرد در بــاره زنــان تفــاوت
چشــم گیــری کــرده اســت .تفــاوت هــای دیگــری هــم
هســت کــه مــی شــود اشــاره کــرد بنظــرم خوبســت
جــواب بدیــم کــه حکومــت کنونــی چــه نقشــی در
ایجــاد روبنــای رسمایــه داری داشــته اســت؟ از ســوی
دیگــر بیــن آنچــه دولــت کــرده و آنچــه نیروهــای غیــر
حکومتــی انجــام داده انــد متایــز بگذاریــم بـرای منونــه
دولــت میخواســته زنــان حجــاب اســامی داشــته باشــند
ولــی زنــان مقاومــت کــرده انــد –بایــد بــه حســاب
دولــت در اینجــا یــک نکتــه فئودالــی را گذاشــت و
هنــوز هــم ول نکــرده اســت .مثــال در ایــن زمینــه هــا
بســیار اســت.
بایــد توجــه کنیــم مــا در ای ـران یــک قــر رو حانیــت
منســجم داریــم کــه در مقایســه بــا اروپــا کــه مثــال
زدی در آن هیچگونــه حرکــت موثــر رفرمیســتی انجــام
نشــده اســت .در اروپــا جنــگ هــا میــان فرقــه هــای
دینــی صــورت گرفــت .در هــان منطقــه ی شــالی
اروپــا جنــگ ســی ســاله میــان فرقــه هــای دینــی
مــردم را بــه خــاک ســیاه کشــاند .در ای ـران مــا همــه
ی جنبــش هــای اصــاح گرانــه از جملــه بهایــی گــری
رسکــوب شــده اســت و در ایــن چهــل ســال گذشــته
حتــی بــازرگان و ملــی مذهبــی هــا راهــم اجــازه
فعالیــت ندادنــد مــن فکــر مــی کنــم بایــد تــاش کنیــم
بــه اصطــاح انگلیســی کفشــی را پیــدا کنیــم کــه بــا پــا
جــور بیایــد .بایــد ویژگــی هــای ای ـران را تــاش کنیــم
در شــناخت از جامعــه پیــدا کنیــم .ایــن موضــوع تنهــا
در زمینــه نقــش دیــن و مذهــب نیســت .در مــورد
زمینەهــای اقتصــادی و حتــی عــادات و رســوم هــم کــه
اشــاره کــرده ای مهــم اســت.
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نظــام جمهــوری اســامی نــه تنهــا ضــد مردمــی اســت
و بــا زنــدان وشــکنجه پاســخ دادخواهــی مــردم را مــی
دهــد .بلکــه کشــور بدســت یــک
مشــت غــارات گـران دزد و بیمقــدار ونــادان اداره مــی
شــود در زیــر بــه اطالعیــه کارگ ـران گــروه ملــی فــوالد
اهــواز
توجــه کنیــد تــا بــه عمــق فاجعــه در نظــام حاکــم
بیشــر پــی بربیــد .فروماندگــی نظــام را نشــان میدهــد
ودر عیــن حــال نشــان میدهــد بــا ایــن دســتگاه دروغ
ونــادان کار بــه هیــچ جــا منــی رســد .تنهــا یــک راه
موجــود اســت ایجــاد کمیتــه هــای کارگــری در کارخانه
هــا ،بدســت گرفــن اداره کارخانــه هــا و ایجــاد جنبــش
وســیع عمومــی بــرای راه پیروزمنــد کارگــری .نجــات

ایـران از ایــن وضــع تنهــا بدســت کارگـران وتــوده هــای
وســیع تهیدســتان وزحمتکشــان وســتمدیگان اســت.
ایــن اطالعیــه افشــا گرانــه چنیــن پیــام خــود را بــه
پایــان مــی رســاند:
بـرادران و خواهـران گرامــی بـرای بدســت آوردن حــق
و حقــوق اولیــه خــود هامننــد گذشــته ی نــه چنــدان
دور کــه اتحــاد و اخــوت خــود را برهمــگان ثابــت
کردیــد مهمرتیــن فاکتــور بــرای رســیدن بــه حــق و
حقوقتــان اتحــاد و همدلــی اســت.
=================================
=================================
با سالم و عرض ادب خدمت همه همکاران رشیف
یــک نــادان بــا برنامــه مــی توانــد یــک دانــای بــی

برنامــه را شکســت دهــد.
همــه مــا در متــام ایــام زندگــی خــود چــه در هنــگام
تحصیــل و یــا تشــکیل زندگــی مشــرک و یــا یــاد گیــری
مهــارت و حرفــه ای ،بـرای دســتیابی بــه اهــداف خــود
یــک برنامــه داشــتیم و ایــن برنامــه و برنامــه ریــزی
باعــث دســتیابی مــا بــه موفقیــت شــده اســت .در
علــم مدیریــت داشــن برنامــه از ســوی مدیــران و
رهـران کلیــد موفقیــت آنــان بـرای رســیدن بــه اهــداف
اســت  .بــی برنامــه گــی باعــث در جــا زدن و پرسفــت
ســازمان هــا خواهــد شــد .
مدیرانــی همچــون غفــوری ،پهلوانــی و مدیــر پــروازی
و همیشــه غایــب مــا آقــای یوســفی همیشــه بــا دروغ
پردازی(مصاحبــه او در مــورخ  20/8/1398در دفــر

اطالعیه کارگران فوالد اهواز
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نقد مقالهي " شجریان و مسأله هرنمند" مندرج در
رنجرب ۱۸۵
در رنجرب شامره  ۱۸۵مقالهیی تحت عنوان "شجریان و
مسأله هرنمند" با امضاء "دیلم" انتشار یافته است .این
مقاله دارای کاستیها و نقطه نظراتی است که نه تنها
مربوط به جنبش کمونیستی منیباشد بلکه در تقابل
آن قرار دارد .در مقاله دیگری از همین نویسنده با
عنوان "درباره روابط ایران و چین" همین کاستیها و

پاراگراف از مقاله ‚درباره روابط ایران و چین‘
“اما این طیف را بعضی از چپ های خارج کشور
به دایره منحوسی تبدیل کردند .همصدا با جریانات
راست پرو آمریکایی که تا بحال حتی از کلمه
امپریالیسم مثل جن و بسم الله می ترسیدند و آنرا
از ادبیات خود حذف کرده بودند به ناگاه چین را
یک امپریالسم متعرض جنگجو در حال تسخیر ایران
خواندند این گرایش به اصطالح چپ بازماندگان گرایش
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نرش این نقد با اینکه با سبک کار و نوع نقدهای مقاالت انحرافات دیده میشود .برای احرتاز از عام گوئی من
در رنجرب هامهنگی ندارد ولی ما بخاطر روشن شدن دو پاراگراف از این دو مقاله را کنار هم درج میکنم تا
نظرات و نحوه برخورد به آن نظرات ،آنرا انتشار می بینش طبقاتی و سبک کار نویسنده را با زبان خودش
نشان دهم:
دهیم  -هیئت تحریریه

رویزونیستی ضد اندیشه مائوتسه دون ،ضد انقالب
چین و ضد کلیه گرایشهای مارکسیست –لنینیستی
هستند که از دیر باز با نفی انقالب چین روی خط ضد
کمونیستی ،ضد تشکیل حزب کمونیست عمل کردهاند.
آنها زمانی انقالب چین را چون اکرثیت مردمش دهقان
بودند انقالب منی دانستند و امروز که جامعه چین به
دریای عظیم کارگری تبدیل شده است آنرا امپریالیست
میخوانند“.
پاراگراف از مقاله ‚شجریان و مسأله هرنمند‘
“اما در مورد شجریان این تنها رژیم حاکم نبود که
از مراسم خاک سپاری جلو گیری کرد و علیه شجریان
تبلیغ کرد .گرایش های سیاسی از راست تا چپ از داخل
نظام و بیرون آن موضع گرفتند .مواضع دیگری هم بود

مطلبی دیگر از میان نامه های رسیده

با نشانیهای زیر با ما تماس بگیرید و نشریات حزب را بخواهید:
ﺮ ان

ﺣﺰ
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در ایــن رابطــه بایــد بــه نقــش آگاهــی و قــر پیــروان
تــوده هــا توجــه کــرد .مــن در مقالــه قبلــی خــود اشــاره
ای کــه انگلــس بــه رشــد آگاهــی طبقــه کارگــر آن زمــان
طبقــه مــی کنــد دارم کــه حایــز اهمیــت اســت .در
درجــه اول او در احــوال کارگـران و وظیفــه کارگــر کتاب
خــود را نوشــته و مارکــس و انگلــس هــم همیشــه مبــدا
حرکتشــان تحــوالت همیــن طبقــه بــوده اســت .ببیــن
در گــزارش خــودت از کار در میــان کارگــران اشــاره
کــردی حتــی میــان اقشــار مختلــف کارگــری کارکــردن
نتیجــه متفاوتــی حاصــل شــد .لنیــن در جمعبنــدی از

رمــز موفقیــت بلشویســم ســه نکتــه را تاکیــد دارد و
اولیــن را ایجــاد تشــکیالت در مراکــز بــزرک کارگــری
آنزمــان روســیه مــی دانــد. .بنظــر مــن ایــن اهمیتــی
کــه لنیــن بــه ایــن موضــوع میدهــد از چنــد جنبــه
مــی توانــد مــورد بررســی مــا قــرار گیــرد بنظــر مــن
کارگ ـران متمرکــز در صنایــع پیرشفتــه زمینــه بهــری را
ب ـرای بلشــویک شــدن داشــته انــد .حــزب مــا بعلــت
موفــق نشــدن بــه جلــب کارگــران صنایــع متمرکــز
پیــرو بــا اینکــه از هــان آغــاز بــرای کار در ذوب
آهــن برنامــه داشــت و رفــن یکــی از اعضــای هیئــت

اجرائیــه بــا همیــن برنامــه بــود و پــس از او رفــن دکــر
معصومــه طوافچیــان هــم بــا برنامــه مشــخص کار در
ذوب آهــن بــود ولــی هیچــگاه نتوانســتیم بــه معنــی
واقعــی تشــکیالت در آنجــا بزنیــم .مــا بایــد ایــن تجربــه
خــود را بــا کمــک تــو جمعبنــدی کنیــم .بهــر حــال دور
نشــوم انگلــس ســه مرحلــه از وضــع کارگ ـران انگلیــس
را توضیــح مــی دهــد .اولــی زیــر فشــار ماشــین آالت
را مــی شکســتند و خیــال مــی کردنــد تقصیــر ماشــین
آالت اســت ایــن وضــع در مرحلــه دوم آگاهــی بــاال
رفــت و دســت بــه دزدی امــوال رسمایــه دار زدنــد

