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 در سالروز خيزش آبان
 

در تاريخ جوامع بشری و سير کشمکش 
طبقاتی مقاطعی برای هميشه در حافظه جمعی 

يک دليل اساسی اين ماندگاری .  باقی ميماند
تاثيری زير و رو کننده ای است که آن مقاطع 

. در سير تفکر و عمل جامعه بجای گذاشته اند
شورش ها، قيام ها، انقالب ها، جنگ ها، 
بمباران ها، قحطی و بيماری، نبردهای 
قهرمانانه، استيصال جمعی و فروپاشی از اين 

بپاخاستن توده ای و راديکال در آبان .  قبيل اند
نود و هشت يکی از مقاطع مهم تاريخ نبرد و 

 . کشمکش سياسی در چند دهه گذشته است
 

بسياری از رويدادها باالخره زمانی تمام می 
شوند و فلسفه بقا و ادامه زندگی جامعه را 
واميدارد که با دوره پس از بحران و پيامدهای 

ديناميزم آبان اما .  آن دست و پنجه نرم کند
مقطع ديماه .  قويتر از روز وقوعش پابرجاست

نود و شش و خيزش توده ای محرومان در 
بيش از يکصد و شصد شهر ايران، پايان 

دوره ای که پرونده بازی در .  يکدوره بود
ميدان حکومتی ها و جناح های متفرقه آن 
بپايان رسيد و سرنگونی خواهی و انقالبيگری 
به مشخصه و بستر اصلی سياست در ايران 

خواست سرنگونی و فراتر از آن .  تبديل شد
خواست تغيير راديکال و ريشه ای نظم 
کنونی، همواره در جامعه وجود داشته و خود 
را در مقاطع مختلفی در قالب اعتراضات توده 
ای و شورش های شهری و اعتصابات 

در .  کارگری نشان داده است
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 ...در سالروز خيزش آبان 

ديماه نود و شش اما بطور قطع جامعه برای برون رفت از بحران، از 
قانون بازی باالئی ها عبور کرد و به تقابل با قدرت و نظامی برخاست 

آبان نود و هشت، برآمد ديگری از .  که منشأ و مسبب تمامی مشقاتش بود
 .اين نبرد بود که نشان بميدان آمدن اراده ای قوی برای تغيير بود

 
ديناميزم آبان برجاست چون هنوز کليه عواملی که خروجی شان آبان 

حکومتی که گرسنگی ميدهد و می کشد، .  بود قويتر از قبل باقی مانده اند
مردمی که از زندگی ساقط شده اند، نظامی که در بحرانهای تو در تو و 

جامعه .  الينحل دست و پا ميزند و هر روز ابعاد ويرانگرتری می يابد
ای که در انتهای اين تونل مرگ هيچ نوری نمی بيند، دشمنانی تيز دندان 
و بيرحم و آدمکش دارد و تجارت در اين نظام مدتهاست که دست کثيف 
و خونين اش را به خريد و فروش اعضا و ارگانهای بدن کارگران و 

در چنين نظامی حرفهای خام و سانتی مانتال . محرومان دراز کرده است
تنها راه نجات چنين جامعه ای يک انقالب .  و خاکستری مفت نمی ارزد

تنها نيروهائی با اين روند انطباق .  اجتماعی عليه وضع موجود است
دارند و بالقوه ميتوانند نقشی درخور ايفا کنند که در سمت درست تاريخ 

 . ايستاده اند
 

پاندمی کرونا از موضع .  زخم آبان نود و هشت هنوز بشدت تازه است
استفاده آگاهانه و عامدانه .  بقای موقت نظام فاکتوری بسيار موثر بود

جمهوری اسالمی و در رأس آنها شخص خامنه ای از کرونا و 
سازماندهی يک نسل کشی با هدف به استيصال کشاندن جامعه و بقای 
. حکومت، آتش آبان را زير خاکستر نگاه داشت اما خاموش نکرد

برعکس، نسل کشی دوره کرونا خود بر تداوم آبان در کيفيتی جديد تاکيد 
جامعه امروز در قياس با ابان نود و هشت، جامعه ای بشدت .  کرد

 . زخمی تر و منزجرتر و محکوم به فقر و فالکت شديدتر است
 

خيزشهای ديماه نود و شش و آبان نود و هشت نمودهائی از اعتراض 
اکثريت عظيم شرکت کنندگان در اين نبردها .  اجتماعی طبقه کارگر بود

توده های محروم کارگران و جوانان بيکار و زحمتشکان شهری و 
در برآمدهای توده ای .  آزاديخواهان منزجر از جمهوری اسالمی بودند

همه اقشار و جنبش های اجتماعی بدرجات مختلف درگير می شوند، 
شعارهای مختلف و متضاد سر داده می شود، اما چه کسی ترديد دارد که 
اين خيزش های توده ای را اساساً کارگران و زحمتکشان شهری تشکيل 
ميدادند و عليه فقر و استبداد مذهبی، عليه گرانی و نداری و نظام حافظ 
آن برخاستند و سمبل های اين نظام را مورد يورش انقالبی خود قرار 

خود اين نقاط عطف و برآمدهای توده ای روی دوش دوره ای از .  دادند
اعتراض و اعتصاب کارگری شکل گرفتند و با همين مکانيزم به حيات 

آخرين اعتراضات توده ای در خوزستان و .  مبارزاتی خود ادامه دادند
شهرهای ديگر ايران، تکرار پرده هائی از ديناميزم آبان بود که اينبار از 

نان و بنزين و . مجرای اعتراض به کمبود برق و آب خود را بروز ميداد
برق و آب مجاری بروز بحران سياسی اند، علت بحران اما خود نظام و 

!مرگ بر جمهوری اسالمى  

 . رابطه آنتاگونيستی جامعه با آنست
 

با درجه ای عبور از کرونا، فنر فشرده 
ديناميزم آبان .  شده سرجايش برميگردد

زنده است و جنبشی که موتور محرکه 
شورش محرومان و منکوب شدگان 
است، جنبش رهائی بخش و سوسياليستی 
طبقه کارگر، بيش از هر زمان تمايالت 
امواج اعتراضی محرومان را در 

امروز ايران شايد تنها کشور دنيا .  خواستهای روشن جهت داده است
باشد که در چنبره استبداد مذهبی و ديکتاتوری سرمايه و حاکميت مشتی 
آدمکش لمپن اسالميست و سرمايه دار، قويترين جنبش آزاديخواهانه 
کارگری را دارد که سرمنشأ برآمدهای توده ای و اعتصابی است و 

 . جامعه را حول افق های طبقاتی قطبی کرده است
 

همه اينها و بسياری فاکتورهای ديگر ميگويد که امواج جديد سونامی 
" خطر"آبان در راهند و حکومت اسالمی بيش از هر کسی به اين 

ما پيشگو و طالع بين سياسی نيستيم، ماترياليست و متکی .  واقف است
. به مبارزه طبقاتی و تئوری انتقادی و پراتيک راديکال اجتماعی هستيم

تکرار آبان در فرم و کيفيتی جديد و پاسخگوی نيازهای امروز و رفع 
کمبودهای ديروز، نه فقط ممکن بلکه نظر به مجموعه اوضاع داخلی و 

 . بين المللی حتی اجتناب ناپذير بنظر ميرسد
 

در اينروزها قلب ما با جانباختگان و خانواده ها و بستگان همرزمانی 
است که در نيزار ماهشهر و سنگرهای خيابانی تهران و شيراز و 

برآنيم يادشان را با .  اصفهان و مريوان و هر گوشه ايران جان باختند
. ادامه راهشان تا پيروزی بر ارتجاع و نظم سرمايه گرامی بداريم

فراخوان ما به مردم کارگر و زحمتکش و نسل جوانی که آينده شان تباه 
بايد برای آن متشکل و .  شده است، اينست که اين جنگ را بايد تمام کرد

 . متحزب شد
 

دولت رئيسی و مشتی پاسدار آدمکش آخرين بضاعت بورژوازی 
اينها اما هميشه بوده اند و هميشه جنايت کرده اند و .  اسالمی است

اينها .  امروز به اينجا رسيدند که به بغل دستی خودشان نيز اعتماد ندارند
صف .  صدای شکستن استخوانهای حکومت در چمبره بحران است

آرائی نظامی و حکومتهای نظامی اعالم نشده، قرق محالت در آستانه 
سالروز آبان، فساد مزمن و بی در و پيکری حکومت حتی در حفظ 
اسرار جنايت خويش، ورشکستگی بانکی و صندوق خالی و گرانی 

بايد گوش ها را .  سرسام آور، اينها عالئم ثانوی فروپاشی يک نظام اند
. تغيير انقالبی بيش از هر زمان ضروری شده است.  بر زمين چسپاند

آنها در هر اعتصاب و .  آبانی ها، کارگران و محرومان، تسليم نشده اند
اعتراض سرودی را زمزمه می کنند که بزودی در ارکستری ميليونی 

 . روی پرده می آيد
 

 .سردبير
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 ٦١٩شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ٣صفحه    

ناسيوناليسم چپ و کمونيسم طبقه "مقاله :  توضيح
، ترجمه فارسی متنی "کارگر، بررسی تجربه ايران

. نوشته شده است به انگليسى ١٩٨٧است که در 
هدف از تهيه اين متن پاسخ به مطالبی بوده است که 
در ژورنالها و نشريات چپ اروپا راجع به اوضاع 

و شکست کمونيستها  ١٣۵٧ايران بعد از انقالب 
منتشر شدند و تالش ميکند تصويری دقيق از 

رايشات صفبنديهای سياسی و طبقاتی و نگرش گ
چپ ايران و نحله های مختلفش مختلف درون 

بويژه که تغييرات فاحشی در نگرش  .بدست دهد
چپ اروپا نسبت به کمونيسم چه در جامعه غربی و 

. چه در کشورهائی مانند ايران رخ داده است
 .  سردبير

 
حيرت آور است که در غرب، حتى در بين سوسياليستها، در مورد 

هر .  تاريخ معاصر وضعيت چپ ايران آنقدر کم اطالعات دارند
کمونيست ايرانى که بخشى از تجربه غنى سياسى دهساله گذشته بوده، 

چپ در "  با کيفيت"از نوع تفسيرهايى که هر از گاهى در ژورنالهاى 
آنچه .  غرب در مورد ايران و چپ ايران منتشر ميشود، دلسرد ميشود

در اين نوع نشريات در غرب ميبينيم نه تنها تحليلهاى سطحى بلکه 
اين فاجعه است، نه فقط به اين خاطر که .  تحريف زمخت واقعيتهاست

روايتى تحريف شده از يک تاريخ زنده ميدهد، بلکه بيشتر به اين دليل 
که درجه بيتفاوتى سياسى و سطح نازل تئوريک سوسياليستهاى غربى 
وقتى که وظيفه تحليل موضوعات مبارزه طبقاتى خارج از مرزهاى 

 .دارى بميان ميآيد، را به نمايش ميگذارد دنياى پيشرفته سرمايه
 

بنظر ميآيد که نقد معينى از کمونيسم در محافل مارکسيستى روشنفکرى 
برخى ِتمها به عنوان عناصر و اصول  .[١]در غرب رايج شده است

وجود دارد که "  مشاهده"اوال، يک .  اين نقد مداوما تکرار ميشوند
 ١٩٨١کمونيسم در ايران در سالهاى اخير، بخصوص بعد از ژوئن 

و سرکوب وسيعى که سراسر کشور را فرا گرفت، ) ١٣٦٠سى خرداد (
تجربه "  جمعبندى"اکنون وظيفه اصلى، .  شکست فاحشى خورده است

براى "  آماده شدن"کمونيستهاى ايرانى و "  اشتباهات"دهساله ، بررسى 
رغبتى  ثانيا، اين تصور که ناتوانى و يا بی.  گشايش تاريخى آينده است

دگماتيستى چپ ايرانى به اتحاد و ايجاد يک ائتالف وسيع از نيروهاى 
جامعه ايران در مقابله با تهاجم ارتجاع اسالمى، نه فقط "  مترقى"

موجب باصطالح زوال چپ شد بلکه بخشا مسئول شرايط دهشتبارى 
. است که مردم ايران تحت حاکميت جمهورى اسالمى تجربه کردند

ثالثا، به ما يادآور ميشوند که ايدئولوژى و پراتيک چپ ايران چه اندک 

 ناسيوناليسم چپ و كمونيسم طبقه كارگر
 بررسى تجربه ايران

 منصور حكمت

تحت تأثير دمکراسى چه به عنوان يک مفهوم و يک بينش، و چه به 
ضد "عنوان يک هدف سياسى بود و اين که چگونه دمکراسى مقهور 

اى و عملى  غالب بر آگاهى سياسى و اولويتهاى برنامه"  امپرياليسم
سازمانهاى چپ بود، و چگونه اين آگاهى ناقص، به رژيم اسالمى امکان 

 .اندازى داد سوء استفاده و دست
 

اين در واقع صرفا .  اى در اين نقد طرح شده موجود نيست چيز تازه
مواضعى که طى .  خالصه مجدد مواضع بخش معينى از چپ ايران است

طرح شدند، مورد جدل قرار گرفتند و عمدتا رد  ١٩٨١تا  ١٩٧٨سالهاى 
اى  نگر ايرانى است که بطور فزاينده اين صداى چپ ليبرال و ساده.  شدند

اکنون در ژورنالهاى مارکسيستى در غرب به عنوان مالحظات و 
بنابراين، .  درسهايى در مورد کمونيسم معاصر ايران پژواک مييابند

اى تجربه ايران را به عنوان يک  تعجب آور نيست که چنين تاريخ نگارى
شکست جمعبندى کند و پروسه برجسته تکامل و تحولى که کمونيسم از 

 .ازسر گذرانده را ناديده بگيرد ١٩٧٩انقالب 
 

روايت مارکسيستى از تاريخ معاصر کمونيسم ايرانى هنوز نوشته نشده 
اينجا من خود را به بحث .  اند موضوعات آن بسيار متنوع و پيچيده.  است

اول، صفات مشخصه ايدئولوژيک و .  چند مسأله خاص محدود ميکنم
و دست آخر .  دوم، بحران چپ راديکال.  اجتماعى چپ در آستانه انقالب

ساختارهاى ايدئولوژيک و سازمانى چپ ايران و بخصوص شکلگيرى 
  .يک جريان کمونيسم کارگرى انقالبى

  
 سوسياليسم يا ناسيوناليسم؟: چپ راديکال ايرانى

نگ جهانى دوم، از حزب توده سالهاى دهه جچپ ايران در دوران پس از 
را بايد در متن دو پروسه تاريخى بررسى  ١٩٧٠تا پوپوليستهاى  ١٩٤٠

المللى، و دوم،  اول، شکلگيرى باصطالح جنبش کمونيستى بين:  کرد
چپ ايران از .  تکامل تاريخى اپوزيسيون بورژواــ ناسيوناليستى ايران

محصول مشترک اين دو تاريخ بود، در هر مقطع، بر  ١٩٨١تا  ١٩٤١
منطق مشترک درونى اين دو پروسه يعنى تبديل کردن سوسياليسم بمثابه 

 .يک تئورى و سنت سياسى به پرچم ناسيونال رفرميسم، تأکيد ميگذاشت
 

، اشاره ميکند مالحظاتى بر مارکسيسم غربى پرى آندرسون در اثر خود
، بتدريج طى "عمل سياسى"تئورى مارکسيسم از "  جدايى ساختارى"که 

متحقق شد و به خصلت مشخصه اصلى مارکسيسم غربى  ١٩٣٠سالهاى 
البته پرى آندرسون، در بخش عمده اثرش، .  بعنوان يک سنت تبديل شد

اى  اساسا به محتواى طبقاتى واقعى تئورى و ماهيت طبقاتى عمل سياسى
که مادى اجتماعى تئورى کمونيسم را شکل ميدهد، غيرانتقادى باقى 

نگرشى که علت شيفتگى او نسبت به رويدادهاى مه تا ژوئن   -ميماند 

  ٤صفحه   

!زندانى سياسى آزاد بايد گردد  

 



در پاريس و نظرش در اين باره بعنوان يک نقطه عطف  ١٩٦٨
در واقع گسيختگى بسيار ريشه دارتر و .  تاريخى را توضيح ميدهد

المللى تحليال  تر از آنچه آندرسون اشاره ميکند، در کمونيسم بين بنيادى
ای که کل کارآکتر اجتماعى و  گسيختگى  -و تاريخا روى داده است 

اين گسيختگى .  هاى مختلف آن را تغيير داد سياسى کمونيسم و رشته
عمل کمونيستى با طبقه کارگر، نه  و بنيادى به معنى بيگانگى تئورى

هاى استثمار شونده، بلکه بعنوان تجسم انسانى يک  فقط بعنوان توده
براى .  موقعيت اقتصادى عينى در اقتصاد سياسى کاپيتاليسم است

بود، "  دکترين شرايط رهايى پرولتاريا"مارکس و انگلس، کمونيسم 
عليه سازمان اجتماعى "ميتوانستند  کارگران اى که از طريق آن وسيله
اعتراض  "انسان در ظرفيتشان بعنوان"نه بعنوان افراد بلکه "  کهن
کمونيسم .  يک قرن بعد، کمونيسم تقريبا همه چيز بود بجز اين .[٢]کنند

به چهارچوبى ايدئولوژيک و سازمانى براى بيان نارضايتى طيف 
هايى از  وسيعى از تمايالت فردى، ناسيوناليستى و محلى عليه جنبه

 .تغيير يافت" سازمان اجتماعى کهن"
 

ناسيوناليزه کردن مارکسيسم در اتحاد شوروى در سالهاى آخر دهه 
و متعاقب آن تئوريزه کردن  ١٩٣٠بيست و سالهاى آغازين دهه 

ناسيوناليسم و رفرميسم بعنوان محتوى مارکسيسم بود که اين گسل 
به رغم انزواى تئوريسينهاى مارکسيسم غربى، .  تاريخى را ايجاد کرد

هاى اصلى آن، نتيجه  در هر حال، براى بستر اصلى کمونيسم و شاخه
بين تئورى و عمل  جدايى نهايى تجربه شوروى تحت حاکميت استالين

تئورى در خدمت عمل سياسى غيرپرولترى و  تغيير مسير نبود، بلکه
تغيير جهت اجتماعى و .  در نتيجه مسخ و تخريب خود اين تئورى بود

طبقاتى سوسياليسم بعنوان يک تئورى و جنبش سياسى، عالوه بر اين 
در پراتيک سنتهايى تروتسکيسم، مائوئيسم، اروکمونيسم، چپ نو، چپ 
آمريکا التين، و پوپوليسم جهان سومى و غيره که خود را در مخالفت 

در .  اتحاد شوروى شکل دادند، تحکيم گرديد"  کمونيسم"رسمى با 
بعنوان دکترينى براى ايجاد اقتصادهاى "  سوسياليسم"اروپاى شرقى، 

سرمايه دارى دولتى و اطمينان خاطر از اطاعت طبقه کارگر، بکار 
در غرب، سوسياليسم بعنوان پوشش ايدئولوژيک براى .  گرفته شد

دمکراسى خواهى دانشجويان و ميليتانسى آنارشيستها، مباحثات 
فرهنگى و آتئيستى روشنفکرى، رفرمهاى فرهنگى و آموزشى طبقه 
متوسط، سياستهاى چپ پارلمانتاريست، رفع بحران به شيوه کينزى 

که "  جهان سوم"در .  اتى بکار گرفته شدقو آشتى طب)  اقتصاد کينز(
دستاوردهاى اوليه صنعتى شدن اتحاد شوروى و سپس تمجيدهاى 
مائوئيستى از ناسيوناليسم که بر زمينه ستم و استثمار عريان 

توسط بخشهاى "  سوسياليسم"امپرياليسم، مردم را بخود جذب ميکرد، 
ميليتانت بورژوازى بومى و نيروهاى طبقه خرده بورژوازى بعنوان 
چهارچوبى مفيد براى تحرک ناسيوناليسم ضدامپرياليستى بکار گرفته 

تاريخ کمونيسم و تاريخ مبارزه طبقه کارگر، نه فقط .  شد
مبارزه بيوقفه، گاه آشکار و گاه "طبقه کارگر، بلکه  اى توده خيزشهاى
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کارگران عليه کاپيتاليسم که مارکس آن را ديناميسم جامعه "  پنهان
 .داری ميخواند، دو تاريخ متمايز و جداگانه شدند سرمايه

 
دهنده يک چرخش و  اگر براى جنبش کمونيستى در غرب اين جدايى نشان

نفى وحدت اوليه کمونيسم و طبقه بود، براى سوسياليسم ايرانى که در 
تکامل يافت،  ١٩٧٠و  ١٩٦٠ظهور کرد و در سالهاى  ١٩٤٠سالهاى 

اين يک موقعيت اورژينال بود، شرايطى همجنس با موجوديت خود 
اين سنت، سوسياليسم را بعنوان .  بعنوان سنتى در اپوزيسيون ايران بود

دکترينى براى تحقق استقالل ملى، توسعه اقتصادى، دمکراسى بورژوايى 
چنين سوسياليسمى .  و رفرمهاى اجتماعى دريافت کرد و بکار گرفت

گرايشات راديکال و ميليتانت درون سنتهاى شکل گرفته ناسيوناليستى، 
رفرميست و ليبرال اپوزيسيون بورژوايى را نمايندگى ميکرد و سريعا 

. توسط روشنفکران رو به افزايش جامعه شهرى در پيش گرفته شد
سوسياليسم ايرانى ساختارى جدا از عمل و پراتيک طبقه کارگر زاده شد 

 .و با سوسياليسم مارکس و لنين بيگانه بود
 

گيرى محافل سوسيال  تاريخ کمونيسم ايران رسما به اوايل قرن و شکل
هائى با سوسيال دمکراسى   دمکرات در تهران و آذربايجان، که ارتباط

، حزب ١٩٢٠در .  روسيه بويژه بلشويکهاى باکو داشتند برميگردد
اين حزب خود يک دهه فعال بود، نقش .  کمونيست ايران شکل گرفت

مهمى در اشاعه افکار سوسياليستى و سازماندهى قشر کوچک کارگران 
مزدى شهر و دهقانان فقير، و تشکيل يک جمهورى شورايى زودگذر در 

. داشت)  ١٩٢١تا اکتبر  ١٩٢٠ژوئن (استان گيالن در کنار درياى خزر 
شد و نهايتا  ١٩٢٠اين حزب متحمل عقبگردهاى جدى در اواخر دهه 

 .توسط ديکتاتورى رضاشاه منهدم شد
البته تاريخ واقعى چپ ايران بعدا با احيا و توسعه جنبش اپوزيسيون در 

دو سازمان مهم در اين .  آغاز ميشود ١٩٥٣تا  ١٩٤١دوران بى ثبات 
تاسيس  ١٩٤١مقطع ظهور کردند، حزب پروشوروى توده که در اکتبر 

تاسيس شد، و يک ائتالف نه  ١٩٤٩شد و جبهه ملى مصدق که در اکتبر 
چندان محکم از گروهها و سياستمداران ليبرال و سوسيال دمکرات تا 

در بين آنها، .  کار را در بر ميگرفت هظايرانيستها و مسلمانان محاف پان
حزب توده و جبهه ملى آرمانهاى پابرجاتر سياسى قرن بيستمى 

دمکراسى، توسعه اقتصاد ملى و   -روشنفکران ايرانى يعنى بورژوا
آنچه صفات مشخصه ايدئولوژيک و .  استقالل سياسى را در خود داشتند
شکل داد، سنتز  ١٩٧٠و  ١٩٦٠هاى  اجتماعى چپ راديکال را در دهه

 .جبهه ملى و حزب توده بود و نه ميراث حزب کمونيست انقالبى ايران
 

الف خود اعالم کرده ناسيوناليستى بود، اما حزب توده ئتجبهه ملى يک ا
حزب .  براى نمايندگى چپ سوسياليست در اپوزيسيون بکار گرفته شد

پيرو خط جبهه (توده رسما يک جبهه غير مارکسيستى ضد فاشيستى 
اين حزب .  بود)  اى که توسط کنگره هفتم کمينترن در پيش گرفته شد توده

به هم نزديک شدن دو جريان را نمايندگى ميکرد، يکى جريان بومى و 
-ديگرى جريان بيرونى انترناسيوناليستى، ناسيونال رفرميسم و پرو

در آغاز، دو گرايش نه تنها با هم انطباق داشتند بلکه يکديگر .  سوويتيسم
براى روشنفکر طبقه متوسط ايران، اتحاد شوروى . را تحکيم هم ميکردند

مدل بازسازى ملى و رفرم بود، يک سد ضدفاشيستى، دشمن فقر و ستم 
ملى، و نيرويى براى حفظ ايران در برابر طرحهاى ستمگرانه امپرياليسم 

البته با آشکار شدن سياست اتحاد شوروى در .  بريتانيا بود

!جنبش مجمع عمومى را گسترش دهيم  ٥صفحه     
  ٥صفحه   



و .  مقابل ايران، دو گرايش شروع به دور شدن از يکديگر کردند
اى  وفادارى راسخ رهبرى حزب توده به اتحاد شوروى بطور فزاينده

اولين اختالف .  عناصر ملى درون حزب را نسبت به آن بيگانه ميکرد
رخ داد زمانى  ١٩٤٨آشکار و سازمان يافته حول خط ناسيوناليستى در 

که تعدادى از کادرهاى حزب و فعالينى که توسط خليل ملکى هدايت 
ميشدند حزب را بدليل تابع کردن منافع ملى به اولويتهاى سياست 
خارجى اتحاد شوروى و نيروى ناسيوناليست بيرون حزب، ترک 

شائبه و کامل از  تفاوتى حزب توده در حمايت بى البته اين بى.  کردند
اعتنايى آن در دفاع از اين دولت  دولت ملى مصدق و بخصوص بى

، که گسست نهايى )١٩٥٣اوت  ١٩(  ١٣٣٢مرداد  ٢٨ کودتاى عليه
 .ناسيوناليسم ايرانى از حزب توده را ببار آورد

 
چپ راديکال از خأل ناشى از عدم حمايت حزب توده از ناسيوناليسم و 

هاى  چپ راديکال دهه.  نشأت گرفت ١٩٦٠زوال جبهه ملى در ابتداى 
قبل از هر چيزى محصول نقد ناسيوناليستى از شکست حزب  ٧٠و  ٦٠

" گسست تاريخى"بعبارت ديگر .  بود"  جنبش"آن به "  خيانت"توده و 
در اصل چيزى نبود جز احياء "  سازمانهاى سنتى"چپ راديکال از 

مجدد خود آن سنت، جز اثبات مجدد برترى ناسيوناليسم بعنوان تِم 
اما اين صرفا از طريق راديکاليزه شدن .  محورى سوسياليسم ايرانى

خود ناسيوناليسم و چرخش متناظر با آن در پايگاه اجتماعى و طبقاتيش 
 .متحقق شد

 
اين ِشبِه سوسياليسم راديکال ناسيوناليستى جريانهای مختلف و 
سازمانهاى گوناگونى ايجاد کرد، از مائوئيسم و چريکهاى شهرى اواخر 

 -١٩٧٨ ]٣["تشکيالتى  -سياسى"تا گروههاى  ٧٠و اوائل  ٦٠دهه 
مائوئيستها با افراط ناسيوناليستى ذاتى  .خط سه معروف به ١٩٨١

مائوئيسم و روايت چينى از کمونيسم، قادر شدند نقد ناسيوناليستى و کل 
ناسيوناليسم در ايران را در سيستم فکرى و تاريخ خود   -تاريخ بورژوا

آنها اين ناسيوناليسم را تکميل و تقديس کرده و اساس .  وارد کنند
روس، "  سوسيال امپرياليسم"تئورى .  خود قرار دادند"  سوسياليسم"

کارآکتريزه .  اعتمادى جبهه ملى به اتحاد شوروى بود تئوريزه کردن بى
گر چه يک "  نيمه فئودال، نيمه مستعمره"کردن اقتصاد ايران بعنوان 

تقليد نازل از چين بود، در خدمت تمجيد و تقديس باصطالح 
، و مبارزه "ائتالف انقالبى خلق"بعنوان بخشى از "  بورژوازى ملى"

اى  دارى مستقل تحت يک رژيم ملى بعنوان مرحله براى توسعه سرمايه
کم و بيش نتايج  [٤]فدائيان.  در رسيدن به سوسياليسم قرار داشت

آنها از اتحاد .  مشابهى را از يک مسير تئوريک ديگر کسب کردند
شدت و حدت .  شوروى البته نه به شدت مائوئيستها، فاصله گرفتند

محکوم کردن اتحاد شوروى از سوى بنيانگزاران اين جنبش متفاوت 
بود، از احمدزاده و پويان که هر نوع وجود روابط سوسياليستى توليد 
را در اتحاد شوروى مورد سؤال قرار ميدادند و حزب کمونيست 
شوروى پس از استالين را رويزيونيست ميخواندند تا جزنى که از اين 
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البته در محکوم کردن حزب توده بعنوان خائن .  لحاظ کمتر انتقاد داشت
به منافع ملى و دولت جبهه ملى مصدق که َسمبل اين آرمان ملى بود، 

بعالوه، چريکها و برخى گروههاى مائوئيست، مفهوم .  القول بودند متفق
را از بحث توسعه آمريکاى التين عاريه گرفته و "  دارى مستقل سرمايه"

نيمه فئودال نيمه "اى که اکثريت مائوئيستها بحث  با همان روحيه
را بکار بردند، بکار گرفتند، اين يعنى خارج کردن "  مستعمره
دارى ايران را از قوانين حرکت سرمايه جهانى و قلمداد کردن  سرمايه
. دارى غير وابسته و موزون بعنوان يک امر عادالنه و مترقى سرمايه

 -اينجا اسطوره بورژوازى ملى نه بعنوان آنتى تز سيستم فئودالى
بلکه بورژوازى )  همدست اصلى امپرياليسم براى مائوئيستها(زميندارى 

خلق "کمپرادور بعنوان تجسم بومى ستمگرى امپرياليستى و استثمار 
هذا، ناسيوناليسم راديکاليزه شده در جريانهای  مع.  ستايش گرديد"  ايران

 :هاى عملى مهمی بود جديد، حاوى تعدادى تعابير جديد و جهتگيری
 

خلق به مجموعه محدودترى ".  خلق"اول، انتقال از مفهوم ملت به مفهوم 
اين .  بود"  ملت ايران"اطالق ميشد، و شامل طبقات و اقشار معينى از 

. انتقال برسميت شناسى آشکارتر تقسيم اجتماعى درون جامعه ايران بود
اى  ناسيوناليسم ديگر فقط درگير مبارزه ضداستعمارى نبود، بلکه مبارزه

ای که سلطه امپرياليسم  بود يعنی طبقات و اقشار بومى"  ضد خلق"عليه 
مبارزه ضدامپرياليستى مردم نيروى .  را نمايندگى و تحکيم ميکردند

 .، و راديکال تعريف ميشد"واقعى"محرکه جامعه و اساس ناسيوناليسم 
 

سازمانهاى .  دوم، درک چپ از دمکراسى هم به همين ترتيب تغيير کرد
فردى و مدنى  حقوق آنها مدافع. سنتى تعبيرى ليبرال از دمکراسى داشتند

از طرف .  دمکراتيک و تأسيس يک رژيم قانون اساسى بودند-بورژوا
اى طبقات خلقى  ديگر، چپ راديکال دمکراسى را بعنوان حاکميت توده

اى، قانون اساسى و حقوق  شکل واقعى اين رژيم توده.  تعريف کرده بود
. شهروندى تحت چنين رژيمى ثانوى بودند و به نُدرت تعريف شده بودند

 .دمکراسى غلبه يافت-در ايدئولوژى چپ، ضدامپرياليسم بر بورژوا
 

"سوم، مسأله قدرت سياسى ناگزير به ميان آمد تضاد بين خلق و . 
" رژيم دست نشانده"فقط ميتوانست با سرنگونى سلطنت، "  امپرياليسم

يک ضديت آشتى ناپذير با سلطنت و يک دفاع پُر .  امپرياليسم حل بشود
حرارت از روشهاى خشن و انقالبى عليه دولت، کل آن چيزى بود که 

. در تحليل نهايى، پيکره چپ راديکال ضدامپرياليستى را تشکيل ميداد
اين جدايى آشکار از روشهاى احزاب سنتى و راه حلهاى اساسا 

 .[٥]پارلمانتاريستى و قانونگرايانه بود
 

چهارم، در قلمرو اقتصادى، چپ راديکال مدافع نقش مستقيم و فعال 
بود، در حالی که "  مستقل"هاى  دولت در دولتى کردن وسيع سرمايه

ناسيوناليسم سنتى از هدف ايجاد و توسعه بازار محلى سرمايه همراه با 
در هر دو حالت .  درجه معتدلى از توزيع مجدد درآمدها فراتر نميرفت
اما براى چپ خام .  هدف اصلى صنعتى کردن و خودکفائى اقتصادى بود

و اتوپيست، خودکفايى به يک اصل ايدئولوژيک تبديل شد و شاخص 
 .ضديت با امپرياليسم و حتى سوسياليسم بود

 
و باالخره، چپ راديکال در تئورى خود رو به طبقه کارگر آورد و آن 

را مفتخر به نقش نيروى رهبرى در مبارزه عليه 
٦صفحه     

! زنده باد جمهوری سوسياليستى  



هذا، چپ سنتى مداوما در  مع.  امپرياليسم و وابستگى کرد
فرموالسيونهاى تئوريک گوناگون تأکيد ميکرد که خواستهاى طبقاتى و 

 .سوسياليستى بايد تابع انقالب خلقى باشند
 

المللى بر موقعيت چپ راديکال  بنديهاى جديد در کمونيسم بين تأثير صف
قويترين تأثيرات از تجربه .  در ايران در اين دوره بسيار آشکار است

اى در  چين و مائوئيسم بود، گرچه نفوذ جنبشهاى ناسيوناليست و توده
ساده .  آمريکاى التين، ويتنام و حتى الجزاير هم نبايد دستکم گرفته شود

او "  فلسفى"  هاى متافيزيکى مائو از مارکسيسم و بويژه دو اثر کردن
کل دستگاه تئوريک چپ راديکال را "  درباره عمل"و "  درباره تضاد"

تاريخ "آنها ديدگاه مکانيکى از تحول تاريخى را که قبال از .  شکل داد
مائوئيسم روايتى از .  استالين به ارث برده بودند تکميل کردند"  مختصر

مارکسيسم را عرضه ميکرد، يک متدلوژى و يک ِسرى از مقوالت و 
فرموالسيونهايى که به راحتى ميتوانست توسط ناسيوناليستهاى راديکال 

. مانده و از نظر سياسى زير سرکوب بکار گرفته شود يک کشور عقب
تر، گسست چين از اتحاد شوروى بر مبناى يک  در يک سطح عملى

تفسير ظاهرا راديکالتر از مارکسيسم، به چپ راديکال کمک کرد که 
ناسيوناليسم ذاتى و ميليتانسى .  خود را از تجربه حزب توده جدا کند

جدلى و بيانى آن نسل جديد فعالينى را که از شکست احزاب سنتى و 
 .رژيمهاى سرکوبگر به تنگ آمده بودند، بکار گرفته شود

 
اينجا هم چرخشهاى ايدئولوژيک و تئوريک در سطح بين المللى 
. چهارچوبى مضمونى براى يک تغيير اساسا محلى را فراهم کرد

يک )  ــ مترجم ١٣٣٢مرداد  ٢٨کودتاى (  ١٩٥٣شکست سياسى در 
سالهاى (  ١٩٦٠اما اين اصالحات ارضى دهه .  عقبگرد جدى بود

بود که سرنوشت اپوزيسيون ليبرال و ناسيوناليست سنتى را )  ١٣٤٠
از نظر سياسى، اصالحات ارضى، اپوزيسيون ناسيوناليست .  تعيين کرد

متعارف را خلع سالح و پايان کار جبهه ملى به عنوان يک نيروى فعال 
بعالوه، اين رفرمها کمک کرد تا استبداد تحکيم .  سياسى را اعالم کرد

از نظر اقتصادى، .  شود و به آن خصلت دولت پليسى مدرن داده شود
دارانه توليد را منحل و يک ارتش  اين رفرمها کليه اشکال ماقبل سرمايه

اين پيروزى کاپيتاليسم و ادغام کليه . وسيع از کارگران مزدى ايجاد کرد
بخشهاى سرمايه در يک بازار واحد را تأمين کرد و آخرين ظواهر 

يک پروسه شتابان .  را از بين برد"  وابسته"و "  ملى"تقسيم اقتصاد به 
. انباشت آغاز شد که بورژوازى و روشنفکران آن را تماما جذب کرد

بورژوازى امر ليبراليسم و رفرم را تا زمانى که بعدها خطر انقالب 
چپ .  بطور جدى آن را تهديد کرد، به خرده بورژوازى ناراضى سپرد

رفرميسم از -ميليتانت نماينده اين چرخش در مرکز جاذبه ناسيونال
محتواى سياسى و اهداف اجتماعى .  بورژوازى به خرده بورژوازى بود

اين مبارزه براى رفرم اجتماعى، ليبراليزاسيون سياسى و ناسيوناليسم 
بهترين توصيف براى چپ راديکال .  ضدامپرياليستى، بدون تغيير ماند

رفرميسم، ناسيوناليسم و رفرميسم -، ناسيونال٧٠و  ٦٠هاى  دهه
ميليتانت است که با ظرفيتهاى سياسى و افق خرده بورژوازى تطبيق 

  .داده شده است

  ٦صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٦١٩شماره    

 ناسيوناليسم چپ و كمونيسم طبقه كارگر

 ...بررسى تجربه ايران 

 انقالب و بحران چپ
 -انقالب با خود يک گسترش سريع و يک بحران عمق يابنده سياسى

همه جريانها در موقعيت .  اجتماعى براى چپ راديکال به همراه آورد
سنت .  ثباتى ايدئولوژيک و سردرگمى سياسى وارد انقالب شدند بى

چريکى حتى توسط کادرهاى برجسته خود در زندان تحت حمله قرار 
شکستهاى عملى در ايران، توّهم زدايى نسبت به نمونه شکست .  داشت

اى از برسميت شناختن عدم  خورده چريکى در آمريکاى التين، و درجه
انطباق مارکسيسم با درک اوليه مشى چريکى، بطور قطع در ظهور اين 

البته نيروى عمده براى تغيير ديدگاه چريکى .  جريان انتقادى نقش داشت
بيرون درهاى زندان بود، جنبشى که بنيادهاى  اى سياسى توده از جنبش

. گری چريکى را رد کرد هاى توطئه نخبه گرايى چريکى و خط مشى
مائوئيستها ديگر بمثابه يک جريان تئوريک اعتبار خود را از دست داده 

روانه ُزُمخت خود و پيروى از يک  و عمال به دليل موضعگيرى راست
عليه "  جهان سوم"المللى که امثال شاه را بعنوان سمبل موضع  بلوک بين

بعالوه، .  ستايش ميکرد، از جانب بدنه اصلى چپ طرد شدند"  ابرقدرتها"
تئوريهاى دهقانى و موضع ضدفئودالى آنها با خصلت 

پوپوليستهاى .  انقالب، اعتبار خود را از دست داد شهرى آشکارا
، به سهم خود، با مشکالت ناشى از گسست خود از دو خط سه راديکال

آنها فاقد يک هويت تئوريک اثباتى .  خط ديگر دست و پنجه نرم ميکردند
او براى تحقق ثبات ايدئولوژيک "  اصول"  رجوع آنها به استالين و.  بودند

در مقابله با برآمد تئوريک و روشنفکرى تيز چپ در دوران انقالب 
 .کارى از پيش َنبُرد

 
در .  رفرميسم ميليتانت را لرزاند  -به هر رو انقالب بنيادهاى ناسيونال

، سيستم ١٩٨١تا تابستان  ١٩٧٩حدود کمتر از سه سال، از زمستان 
مضمونى چپ فرو پاشيده بود و با خود عمارت سازمانى آن را هم پائين 

اى از ايدئولوژى چپ ناسيوناليست و تئورى سياسى  هيچ جنبه.  کشيد
بندى روابط توليدى بمثابه  خصلت.  ضدامپرياليستى آن قِِسر در نرفت

خرده بورژوازى "و "  ايده بورژوازى ملى مترقى "، "سرمايه وابسته"
اى، با انقالب دمکراتيک و حل روابط  ، تئورى انقالب مرحله"مترقى

دارى که به ادعاى آنها بر کشاورزى ايران غلبه داشت،  ماقبل سرمايه
بندى ائتالف طبقات خلقى و غيره، همگى بسرعت کنار  کليشه قديمى طبقه

حتى مراجعى چون استالين و مائو هم .  گذاشته و بدون اثر دفن شدند
مانند خرافات يک  ١٩٧٨، اعتقادات و مفاهيم ١٩٨١در .  نجاتى نداشتند

 .عصر باستانى و فراموش شده بنظر ميآمدند
 

از لحاط تاکتيکى، چپ راديکال بر سر دو موضوع محورى و مرتبط با 
اول، برخوردش به جمهورى اسالمى و جناحهاى ليبرال و :  هم گير کرد

مائوئيسم رسمى و .  اسالميستى آن، و دوم، جنگ ايران و عراق-پان
حزب توده در تاکتيکهايشان انسجام بسيار بيشترى از چپ راديکال نشان 

محبوب "  بورژوازى ملى"مائوئيستها بسرعت در ليبرالها، تجسم .  ميدادند
اى  ، که لفافه"دفتر هماهنگى رئيس جمهور"خود را يافتند و نهايتا جزو 

براى ائتالف غيررسمى سياستمداران و گروههاى متحد با بنى صدر 
حزب توده رژيم خمينى را .  براى دفع حزب جمهورى اسالمى بود، شدند

اساسا در خدمت موضع عوامفريبانه ضدآمريکايى خود حمايت کرد و 
حزب توده تا آن حد با جناح مسلط .  باقى ماند"  خط امام"پيرو سرسخت 

حزب جمهورى اسالمى کنار آمد که از رژيم ترور و شکنجه و اعدامهاى 
اما جمهورى اسالمى .  حمايت کرد ٦٠دسته جمعى پس از سى خرداد 

براى سازمانهاى چپ راديکال، يک معضل حل نشدنى و بدون جواب 
مشکل از خصلتى ناشى ميشد که چپ راديکال به .  بود

  ٧صفحه   
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رزمندگان هم تا آن زمان دچار .  ِسکتى خود مشغول گرديدند، تقسيم شد
تنشهاى ايدئولوژيک و سياسى درونى بود، زمانى که رهبرى آن در سال 

موضعى آشکارا در دفاع  ٣٥در ارگان مرکزى رزمندگان شماره  ١٣٥٩
از جنگ و در ضديت با برخورد راديکال صفوف خود گرفت، به بحران 

رهبرى و کادرهاى طرفدار جنگ شش هفته بعد، آن .  عميقى فرو رفت
مواضع را پس گرفتند اما سازمان قادر به جلوگيرى از تجزيه و انشعاب 

به اوج )  ١٣٦٠(  ١٩٨١در ژوئيه  ١١٠بحران پيکار با انتشار پيکار .  نشد
سردبيرى آن که درگير کشمکشهاى درونى جمهورى اسالمى بين .  رسيد

بنى صدر و جناح جمهورى اسالمى بود، موضعى طرفدار جناح ليبرال 
مقاله بسرعت پس گرفته شد، اما سازمان ديگر چند پارچه شده .  گرفت

کليه تالشهايى که براى بازسازى سازمانى و يا انشعاب به .  بود
فراکسيونهاى شکل گرفته در درون آن انجام شد، در غياب فراکسيونها يا 
محافلى که داراى انسجام و سر و سامانى تئوريک و مرجعيّت سازمانى 

سازمانهاى چپ راديکال ديگر نيز کم و بيش .  باشند، به شکست انجاميد
وحدت انقالبى که اتحاد وسيعى از سازمانهاى .  دچار همين سرنوشت شدند

خط سه بود و تحت تاثير مائوئيسم و در راست پيکار قرار داشت، بدون 
اينکه واقعا کارش را شروع کند، فلج شد و صفى از نيروهاى سردرگم و 

 .روحيه باخته را بجا گذاشت
 

بحران و تجزيه سازمانهاى عمده چپ راديکال آنطور که ادعا ميشود، 
همچنين اين .  و پس از آن نبود ١٣٦٠نتيجه سرکوب وسيع در سى خرداد 

بحران و تجزيه، حاصل اشتباهات تاکتيکى چپ و يا عدم اتحاد آنها يا 
اين تجزيه  .[٩]نبود"  دمکراسى"باصطالح غفلت آنها در نفهميدن ارزش 

. در تغيير و تحوالت اقتصاد سياسى طى دو دهه اخير ايران ريشه داشت
اگر چپ راديکال، عليرغم کثرت خود و قوى بودن از نظر تعداد و 

اى در سياست ايران در طى  ميليتانسى سياسى، بعنوان يک نيروى حاشيه
و روشهاى "  سوسياليسم"انقالب ظاهر شد، به اين دليل بود که اين چپ 

بحران سوسياليسم خرده .  اى را نمايندگى ميکرد عملى طبقات حاشيه
رفرميسم ميليتانت که ماهيت اجتماعى چپ   -بورژوايى و ناسيونال

. راديکال را تشکيل ميداد در واقع مدتها بود که دورانش سپرى شده بود
تحکيم کاپيتاليسم پس از اصالحات ارضى، پروسه شتابان انباشت سرمايه 
با افزايش قيمت نفت در سالهاى دهه هفتاد و عروج طبقه کارگر شهرى 
در ابعاد وسيع، ديگر هر نوع سوسياليسم غيرپرولترى را به يک اتوپى 

استبداد پَـهلَوى با سرکوب آگاهانه هر نوع اختالط .  عقيم تبديل کرده بود
با بحران .  سياسى، مانع آشکار شدن تناقضات درونى چپ راديکال گرديد

. سياست باالخره به اقتصاد رسيد ٧٩-٧٨و انقالب  ١٩٧٧سياسى 
تناقضات خفته بيدار شدند و حل خود را در بحران چپ راديکال و تجزيه 
آن در رويارويى با راديکاليزه شدن تئوريک و جهتگيرى اجتماعى متمايز 

سرکوب سى خرداد شصت و پس از آن، اين پروسه .  کمونيسم ايران يافتند
سيماى  ١٣٦٠هذا تا  مع.  را ُکند کرد و مانع شد که کامال به فرجام برسد

  .ايدئولوژيک و ترکيب سازمانى چپ راديکال کامال تغيير کرده بود
  

 يک قطب بندى جديد
. بحران چپ راديکال بنابراين به هيچ وجه يک تغيير رو به عقب نبود
. برعکس نشانه تغيير و تحولى مهم و يک نقطه عطف تاريخى عمده بود

بندى جديد بر اساس جريانهايی که  از بحران چپ سنتى راديکال يک قطب
 .خصلتهاى پايدار تئوريک و اجتماعى داشتند، ظهور کرد

 
اين قطب ميکوشد .  شوروى ظهور کرده است-يک قطب جديد پرو  -١

جاى حزب توده را در ارتباط با اتحاد شوروى بگيرد، به 

اپوزيسيون اسالمى ماقبل انقالب بعنوان جنبش سياسى خرده 
بورژوازى سنتى منتسب ميکرد، قشرى که در چهارچوب فکرى چپ 

اين فرموالسيون .  بود"ائتالف انقالبى خلق "ضد امپرياليست بخشى از 
البته زمانى که اين .  در خود، کامال مکانيکى و غير مارکسيستى بود

خصلت به دولت بورژوايى پس از انقالب منتسب شد، يک فاجعه 
بخش عمده سازمانهاى چپ راديکال .  تئوريک و سياسى ببار آورد

، در چرخش از يک فرموالسيون [٧]، رزمندگان[٦]يعنى فدايى، پيکار
به فرموالسيون ديگر براى حل تضادى که بين ارزيابى تئوريک آنها و 
پراتيک ارتجاعى ضددمکراتيک و ضدکمونيستى جمهورى اسالمى 

رويدادهايى مانند اشغال سفارت آمريکا .  وجود داشت، نوسان ميکردند
 .و بروز جنگ ايران و عراق به اين سردرگمى افزود

 
بطور کلى، آنهايى .  جنگ، احساسات چپ ناسيوناليست را برانگيخت

رژيم داشتند، موضع "  ضد امپرياليسم"که توّهمات قوى به خصلت 
اين موضع ابتدا توسط .  ناسيوناليستى و دفاع طلبانه در پيش گرفتند

سازمانهايى .  سازمانهايى که به اتحاد شوروى سمپاتى داشتند اتخاذ شد
که برخورد راديکالترى به رژيم ميکردند عموما جنگ را بعنوان يک 

و تعدادى از  پيکار .دارى محکوم کردند جنگ ارتجاعى درون سرمايه
" تبديل جنگ به جنگ داخلى"سازمانهاى کوچکتر نزديک به آن شعار 

اين موضع قطعا قاطعيت پيکار بر حفظ موضع .  را مطرح کردند
اما اين .  راديکال خود در مقابله با يک چرخش به راست را نشان ميداد

اول، راه ميانبُرى براى حل مشکل .  شعار يک امتياز دوگانه داشت
معادل "  جنگ داخلى"موضعگيرى نسبت به رژيم بود، فراخوان به 

شعارى که پيکار نميتوانست   -فراخوان به سرنگونى رژيم اسالمی بود 
ولى اکنون ميشد تاکتيک   -از تحليل خود نسبت به خود رژيم اتخاذ کند 

دوم، اين .  راديکال را بدون راديکاليزاسيون تئوريک اتخاذ کرد
موضعگيرى با تشبيه ساده اين جنگ با جنگ جهانى اول و برخورد 

اين موضع اوجگيرى .  لنين و بلشويکها به آن، بسيار قابل دفاعتر بود
 .بحران ايدئولوژيک در اين خط را به تعويق انداخت

 
بحران سازمانى به شکل انشعابات پيوسته و گروهسازى در ميان کليه 
جريانهای عمده صورت گرفت و منجر به تجزيه تقريبا کامل سازمانى 

انشعاب اول در سنت فدائى بر سر مشى چريکى شهرى رخ .  آنها شد
]، بخش کوچکى که با اشرف دهقانى٥٧بزودى پس از قيام .  داد
انشعاب کرد و "  مبارزه مسلحانه"بود، بر مبناى گسست سازمان از  [٨

نفوذ در درون آن رخ  رفت تا انشعابهاى ديگر به گروههاى کوچک بى
انشعاب دوم بر سر چگونگى برخورد به رژيم و کشش .  بدهد

اقليتى قابل توجه، که بعدها به .  روزافزون سازمان به حزب توده بود
پس از )  ١٣٥٩تير (  ١٩٨٠ملحق شد، در ژوئن "  شاخه چپ اکثريت"

، آشکارا و علنا ٥٩اينکه سردبيرى ارگان مرکزى، نشريه کار شماره 
بزودى موضع حزب توده "  اکثريت. "به راست چرخيد، انشعاب کرد

(  ١٩٨١را يکجا اتخاذ کرد و دچار انشعابهاى ديگرى پس از سال 
شد و عمال به چند گروه کوچک، که بعضا فقط تعداد معدودى )  ١٣٦٠

دارى فدايى بودند و تماما به دعواهاى  بودند و هر يک هم مدعى ميراث
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مسالمت با ناسيوناليسم برسد و بدنبال افتضاحات سياسى حزب توده و 
شوروى -فدايى اکثريت در حمايت از جمهورى اسالمى براى خط پرو

ترين  معروفترين اما نه با ثبات.  نوعى پرستيژ و آبروى سياسى بخرد
نماينده اين خط، راه کارگر است، که طى انقالب بعنوان گروه فشار 

عالوه بر اين، اين جريان .  تئوريک و سياسى بر جريان فدايى تشکيل شد
شامل گسستى است که با رهبر اکثريت، على کشتگر، تداعى ميشود، و 

، که اخيرا از حزب توده "حزب دمکراتيک مردم ايران"همچنين 
هر دو اين سازمانها انشعاب کردند تا مواضع بيشتر .  انشعاب کرد
کليه سازمانهايى که به اين جريان تعلق دارند .  اى اتحاذ کنند ناسيوناليستى

العموم از  ميدانند و على"  سرزمين پدرى سوسياليسم"اتحاد شوروى را 
سرزمين "سياست خارجى آن، مگر در مواردى که مربوط به منافع 

. اينجا اينها ميخواهند مستقل بمانند.  باشد، حمايت ميکنند"  پدرى خودشان
اى و تنها اميد آنها براى جذب  اين تمايز بنيادى آنها با سنت توده

دار گروه کشتگر و حزب  تا به حال، گذشته لکه.  ناسيوناليسم ايرانى است
دمکراتيک مردم ايران مانع هر نوع وحدت مشخصى در اين خط شده 

البته اين قطب مهمى است به اين دليل که ميتواند به هسته اصلى .  است
نسل ديگرى از مدافعين ناسيونال رفرميسم دولتى تبديل شود، شايد اين 

تحوالت اخير در اتحاد شوروى قطعا .  بار با خصلتى بيشتر کارگرى
 .اى براى اين جريان خواهد داشت عواقب تعيين کننده

 
ای ظهور  روشنفکرى در ميان ايرانيان تبعيدى"  چپ نو ايرانى"يک   -٢

ای تأخير، جدلها و پلميکهاى درون مارکسيسم  کرده است که با درجه
نفوذ مارکسيسم غربى به  .[١٠]اند غربى و چپ نو را دوباره کشف کرده

طرز گنگى توسط جريان وحدت کمونيستى در جريان انقالب نمايندگى 
. اى در بين سازمانهاى چپ راديکال داشت ميشد، اما نفوذى حاشيه

وحدت کمونيستى از راديکاليزه شدن جوانترين نسل فعالين جبهه ملى 
تشکيل شد و اساسا در ميان  ١٩٧٠اين سازمان در .  نشات گرفت

قبل از انقالب در تماس با .  دانشجويان ايرانى در خارج فعال بود
سازمانهاى چريکى داخل ايران بود و آنها را حمايت ميکرد و ميکوشيد 

در مخالفت با مائوئيسم و  ١٩٧٦آنها در سال .  با فدايى وحدت کند
در دوران انقالب و پس .  استالينيسِم آشکارتر فدائى از آنها فاصله گرفتند

از آن، وحدت کمونيستى يک موضع پايدار ليبرال چپ داشت، عليه 
چپ، ديدگاه جهان سومى چپ و عدم تمايل آن به وحدت با "  سکتاريسم"

مجاهدين و جناح چپ بورژوازى ليبرال ايران براى مقابله با قشر 
وحدت کمونيستى در حالی که خود را .  روحانيون و آخوندها جدل ميکرد

در اصول به سوسياليسم متعهد ميدانست، در عمل و در چند بيانيه 
اى خود از مبارزه براى خواستهاى فورى و محدود سياسى فراتر  برنامه
وحدت کمونيستى بخصوص خود را با مبارزه طبقه کارگر و .  نرفت

مسائل مربوط به آن درگير نميکرد، خط مشى گسترش تشکيالتى نداشت 
ای از نفوذ در ميان  و يک گروه تئوريک و پروپاگانديست با درجه

 .روشنفکران چپ باقى ماند
 
ايرانى، در عين اينکه تحت تأثير وحدت کمونيستى بود، "  چپ نو"

در تئورى بيشتر سوبژکتيو و .  خصلتهاى متفاوتى از خود نشان ميداد

اى دارد، و شديدا مخالف فعاليت عملى  ذهنى است، ديدگاه بدبينانه
اين جريان، گسست روشنفکران ايرانى که تاکنون .  کمونيستى است

اند با کمونيسم ميليتانت را نشان  خودبخودى به مارکسيسم گرايش داشته
چپ نو ايران ريشه در شکست چپ راديکال سنتى در ايران دارد . ميدهد

اين .  و مخاطبين اصلى آن فعالين نااميد و عقيم چپ سنتى سابق هستند
اى از  اما زمينه ايجاد هسته.  جريان در حال حاضر اهميت سياسى ندارد

 .کادرهاى سوسيال دمکراسى راست را فراهم ميکند
 
نماى  يک کمونيسم راديکال و ميليتانت شکل گرفته است که خصلت  -  ٣

آن استقالل ايدئولوژيک و سياسى آن از قطبهاى موجود کمونيسم 
گيرى بسوى مارکسيسم کالسيک و سنتهاى لنينى و تأکيد  المللى، جهت بين

از نظر .  قوی آن بر کار سياسى و تشکيالتى در ميان طبقه کارگر است
اما طيفى . سازمانى، اين جريان با حزب کمونيست ايران نمايندگى ميشود

هاى غير رسمى آنها را هم شامل  از محافل کارگرى ميليتانت و شبکه
گيرى اين جريان محصول بسيار مهم و مثبت تکامل چپ  شکل.  ميشود

 .راديکال ايرانى در دهه گذشته است
  

 حزب کمونيست ايران و چشم انداز کمونيسم کارگرى
هاى  اول، يک نقد بالنده از پايه:  انقالب دو تحول مهم ببار آورد

ايدئولوژيک و تئوريک چپ خرده بورژوازى راديکال از موضعى 
اين دو . العاده جنبش طبقه کارگر مارکسيستى، و دوم، رشد و خيزش فوق

عنصر با هم شرايط را براى ظهور جريان سازمانى مارکسيسم انقالبى 
ترين  عمده ١٩٧٨-٩انقالب .  متمايز از چپ راديکال موجود فراهم کردند

اين انقالب .  دارى ايران بود حرکت سياسى برخاسته از تناقضات سرمايه
اولين فرصت تاريخى واقعى را براى طبقه کارگر فراهم کرد تا در 
عرصه سياسى همان وزنى را که در عرصه توليد اجتماعى کسب کرده 

جنبش طبقه کارگر نقش حياتى در سرنگونى سلطنت .  بود، بدست آورد
اعتصابات کارگرى بويژه در صنايع کليدى مانند نفت و .  داشت

اى را تشکيل ميداد، دولتهاى  ها، اسکلت اصلى مبارزه توده کارخانه
نظامى يکى پس از ديگرى را فلج کرد و به مبارزه مردم روحيه و 

اعتراضات کارگرى پس از انقالب نيز ادامه يافت و .  جسارت بخشيد
هاى سياسى در جامعه باقى  يکى از موضوعات محورى رودرروئی

 .ماند
 

اول، .  اينجا بايد به وجوه معينى از جنبش طبقه کارگر ايران اشاره کرد
به دليل سرکوب شديد در دو دهه گذشته و ورود دهقانان فقير به صفوف 
کارگران، سنت مبارزه سازمانيافته در درون طبقه کارگر ايران بشدت 

اى، مبارزه روزمره توسط  در غياب سازمانهاى توده.  ضعيف است
اى از محافل متشکل از رهبران عملى محلى و آژيتاتورهاى  شبکه

دوم، تا قبل از انقالب، جنبش طبقه . کارگرى سازماندهى و رهبرى ميشد
طبقه .  به نُدرت از تغيير و تحوالت درون چپ راديکال تأثير ميگرفت

کارگر از سنت سوسياليستى با پايه دانشجويى و روشنفکرى که مبارزه 
کرده بود و چيزى بعنوان خط مشى "  مبارزه براى خلق"طبقاتى را تابع 

و راهنماى روشهاى عملى چندانى براى ارائه به طبقه کارگر نداشت، 
سوم، به همان داليل، طبقه کارگر تحت تأثير احزاب .  جدا ماند

. رويزيونيست و رفرميست که بتوانند ميليتانسى آنها را محدود کنند نبود
دارى  تر از طبقه کارگر در کشورهاى سرمايه آنها در کل، سياسى

متروپل بودند، بيشتر از آنها به مسأله دولت و قدرت سياسى اهميت 
 .ميدادند و بيشتر خواهان اتخاذ اشکال راديکال مبارزه بودند
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هاى کمونيستى و  در دوران انقالب محيط مناسبى براى اشاعه ايده
بسيارى از .  سازمانيابى کمونيستى در بين طبقه کارگر بوجود آمد

رهبران عملى جنبش کارگرى کمونيست شدند و حتى فعاليت سازمانى 
البته در کل آنها فاصله خود را از سازمانهاى چپ .  کمونيستى کردند

بسيارى از کارگران از اين سازمانها بعنوان .  راديکال نگه داشتند
راديکالترين بخش اپوزيسيون حمايت کردند، همچنانکه کارگران به 

اما .  ناگزير و در غياب احزاب واقعى کارگرى اين کار را ميکنند
عليرغم رشد يک سنت قوى .  کارگران در مقياسى وسيع به آنها نپيوستند

اى از رهبران  کمونيستى در درون طبقه کارگر که بخش قابل مالحظه
عملى طبقه را در بر ميگرفت، چپ راديکال تحت غلبه سياستهاى 

اين .  دانشجويى باقى ماند و کارآکتر روشنفکرى خود را حفظ کرد
شکاف بر سازمانهاى چپ راديکال فشار دائمى ميآورد و فاکتور 

 .اى در تجزيه نهايى آنها بود عمده
 

يک تغيير و تحول موازى در سطح ايدئولوژيک و سازمانى قابل مشاهده 
مارکسيسم اصولى و انقالبى در دوران انقالب به سرعت رشد کرد، . بود

بنيادهاى ايدئولوژيک سوسياليسم خرده بورژوايى چپ ايران را مورد 
اين پروسه بر کليه سازمانهاى چپ راديکال .  ترديد و انتقاد قرار داد

اين راديکاليسم را با .  بخصوص سازمانهاى خط سه تأثير گذاشت
بازگشت به کالسيکهاى مارکسيستى و آثار لنين، تأکيد بر تقدم مبارزه 
طبقاتى، جهتگيرى بسوى کار در ميان طبقه کارگر و دفاع از تاکتيکهاى 

ترين مدافع اين گسست  آشکارترين و سرسخت.  راديکال ميشد بازشناخت
اتحاد مبارزان .  با چپ پوپوليست، اتحاد مبارزان کمونيست بود

شکل گرفت و ابتدا سهند خوانده ميشد،  ١٩٧٨کمونيست که در دسامبر 
کمپين تئوريک قدرتمندى عليه تئوريها و مفاهيم ناسيوناليستى و 

را اسطوره خواند "  بورژوازى ملى. "پوپوليستى چپ راديکال آغاز کرد
. را يک اتوپى ارتجاعى ناميد"  ملى"و "  مستقل"دارى  و توسعه سرمايه

اتحاد مبارزان کمونيست مفهوم انقالب دمکراتيک براى حل مساله 
ارضى و توسعه نيروهاى توليدى را رد کرد، و وظيفه انقالب جارى را 
ايجاد شرايط سياسى و اجتماعى الزم براى تحرک سوسياليستى طبقه 

اتحاد .  وقفه بسوى انقالب سوسياليستى ميدانست کارگر و يک حرکت بی
مبارزان نقد چپ راديکال از امپرياليسم را ناسيوناليستى و ضد سرمايه 
انحصارى دانست و رد کرد و کوشيد نقدى مبتنى بر مفهوم استثمار 

اتحاد مبارزان بر اساس تحليل خود از خصائل دولت .  طبقاتى ارائه دهد
بورژوايى در دورانهاى بحران انقالبى، جمهورى اسالمى و دو جناح 

بعالوه اتحاد مبارزان .  درونى آن را بورژوازى و ضدانقالبى خواند
کمونيست تشکيل يک حزب لنينيست را يک وظيفه مبرم ميدانست و 

اى براى دستيابى به يک  پلميک تئوريک خود عليه پوپوليسم را وسيله
در ماه مارس .  اى براى چنين حزبى ميدانست مبناى محکم برنامه

، اتحاد مبارزان برنامه خود را منتشر کرد که در آن بر تعهد خود ١٩٨١
به انقالب کمونيستى تأکيد کرده و وظايف مبرم جنبش کمونيستى را 

اين برنامه که بعدا مبنای برنامه حزب کمونيست .  جمعبندى کرده بود
 .ايران شد، همچنين شامل مطالبات دمکراتيک و اقتصادى بالواسطه بود

 

هاى اتحاد مبارزان کمونيست تأثير عميقى بر چپ راديکال  ايده
بسيارى مستقيما به آن پيوستند، اما نفوذ .  بخصوص فعالين خط سه داشت

و "  چپ"در حاليکه اتحاد مبارزان .  واقعى آن بسيار فراتر بود
قلمداد ميشد، ترمينولوژى و تحليلهاى آن بطور "  تروتسکيست"

روزافزونى توسط سازمانهاى عمده چپ در جستجويشان براى انسجام 
تئوريک و در دوران چرخش تاکتيکى آنها به چپ، وام گرفته ميشد و 

فراکسيونها و جريانات قويا طرفدار اتحاد مبارزان .  بکار ميرفت
کمونيست در کليه سازمانهاى عمده خط سه، رزمندگان، پيکار، وحدت 

همه اينها بعدا به اتحاد مبارزان و سپس به حزب .  انقالبى ظهور کرد
 .کمونيست پيوستند

 
. اما نفوذ مهم اتحاد مبارزان در چپ راديکال از جاى ديگرى سر برآورد

له، يک سازمان کمونيستى با  ، دومين کنگره کومه١٩٨١در ماه مارس 
اى در کردستان و يک رکن مهم مقاومت مسلحانه عليه  حمايت توده

جمهورى اسالمى، مواضعى شبيه مواضع اتحاد مبارزان اتخاذ کرد و 
له در  کومه.  اتحاد مبارزان را علنا پيشتاز کمپين ضدپوپوليستى خواند

بعنوان يک شبکه زير زمينى فعالين با آرمانهاى مائوئيستى  ١٩٦٩سال 
، ١٩٧٤در .  با تعهد محکمى به کار سياسى در ميان مردم تشکيل شد

ساواک تعداد زيادى از اعضاى رهبرى آن را دستگير کرد اما سازمان 
له به سرعت خود  با وقوع انقالب و آزادى رهبرانش، کومه.  نابود نشد

فقط شش  ١٩٧٩در اوت .  اى در کردستان قرار داد در رأس جنبش توده
ماه بعد از سقوط سلطنت، رژيم اسالمى تعرض نظامى خود به مردم 

اى  له مردم را به مقاومت مسلحانه توده کومه.  کردستان را آغاز کرد
له تا  کومه.  فراخواند و دست بکار سازماندهى واحدهاى پيشمرگ شد

اش به حزب طبيعى مردم زحمتکش کردستان تبديل  زمان دومين کنگره
له  کومه.  شد و از حمايت مردم مناطق روستايى و شهرى برخوردار بود

ناسيوناليسم -نه فقط عليه رژيم اسالمى مقاومت کرد بلکه هژمونى بورژا
نظرانه آن بر جنبش  کردستان، حزب دمکرات ايران و ناسيوناليسم تنگ

 .کردستان را هم به مصاف طلبيد
 

له از جدلهاى ايدئولوژيک درون چپ ايران  قبل از کنگره دوم، کومه
خود را کنار کشيده بود و مشغول سازماندهى و رهبرى جنبش کردستان 

له موازنه را به نفع جريان ضد پوپوليستى تغيير  دومين کنگره کومه.  بود
. له را به قويترين قطب در جذب فعالين مارکسيست تبديل کرد داد و کومه

له و اتحاد مبارزان شروع به همکارى نزديک براى ايجاد حزب  کومه
آنها پيش نويس يک برنامه مشترک را نوشتند و آن را .  کمونيست کردند

برنامه حزب کمونيست ناميدند و به کليه سازمانها و گروههايى را که به 
آن سمپاتى داشتند فراخوان پيوستن به مبارزه براى تشکيل حزب 

، کنگره موسس حزب ١٩٨٣در سپتامبر .  کمونيست ايران را دادند
کمونيست ايران متشکل از کادرهاى کمونيست با سوابق سازمانى 

 .گوناگون در کردستان برگزار شد و حزب کمونيست ايران تشکيل شد
 

تشکيل حزب کمونيست ايران گسست ايدئولوژيک و سازمانى نهايى 
حزب .  سوسياليسم ايران از سنتهاى ناسيوناليستى و پوپوليستى بود

کمونيست ايران بر طبقات و مبارزه طبقاتى به عنوان مفاهيم محورى 
اين به معنى بازگشت به .  کار ايدئولوژيک و سازمانى خود تأکيد کرد

براى حزب کمونيست، مانند .  ارتدکسى مارکسيسم قبل از استالين بود
مارکس، سوسياليسم مقدمتا مالکيت اشتراکى بر وسايل توليد و لغو 
کارمزدى است، نه توسعه نيروهاى توليدى يا برنامه ريزى اقتصاد 

دارى  اقتصاد اتحاد شوروى با خصلت سرمايه.  دولتى

 ناسيوناليسم چپ و كمونيسم طبقه كارگر

 ...بررسى تجربه ايران 

  ١٠صفحه   



 

 -به حزب كمونيست كارگری
!حكمتيست كمک مالى كنيد  
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اردوگاه "حزب کمونيست ايران هيچ نوع .  دولتى مشخص ميشود
را به رسميت نميشناسد و خود را با هيچيک از قطبها يا "  سوسياليستى

حزب کمونيست .  المللى تداعى نميکند جريانهای باصطالح کمونيسم بين
حزب .  در تاکتيک بر عمل مستقيم طبقاتى و مبارزه طبقاتى تأکيد ميکند

اى طبقه کارگر را رکن اصلى هر نوع  کمونيست ايران جنبش توده
حزب کمونيست ايران طرفدار ساختار . مبارزه براى تغيير انقالبى ميبيند
اى طبقه کارگر است و خط مشى تقويت  شورايى براى سازمانهاى توده

جنبش مجمع عمومى کارگران بعنوان مؤثرترين ابزار ايجاد فورى 
برعکس سنت .  اى کارگران را در پيش ميگيرد سازمانهاى توده

پوپوليستى، حزب کمونيست ايران اهميت فراوانى براى مبارزه روزمره 
 .شان قائل است کارگران براى بهبود وضعيت کار و زندگى

 
طى پنج سال گذشته حزب کمونيست ايران توانسته خود را به عنوان 
سازمان اصلى در چپ سوسياليست ايران تثبيت کند، گرچه ارزش 
سياسى واقعى آن در نقشى است که ميتواند بالقوه در پيشروى به سوى 

 .يک سنت اصيل و قوى کمونيستى کارگرى در ايران داشته باشد
 

هيچ اندازه راديکاليزه شدن تئوريک و سياسى در خود قادر به تغيير 
خصلت کمونيسم امروز و پُر کردن شکافى که آن را از طبقه کارگر جدا 

آنچه که براى تحقق کمونيسم پرولترى مانيفست کمونيست .  ميکند، نيست
کمونيسم بايد از همه کسانى .  الزم است، يک انتقال اجتماعى واقعى است

که آن را طى قرن بيستم براى رفرم در کاپيتاليسم بکار گرفتند، پس 
گرفته شود و به طبقه کارگر داده شود تا عليه سرمايه و براى رهايى 

بايد جنبش کمونيسم کارگرى شکل بگيرد؛ .  بشريت بکار گرفته شود
جنبشى که در آن کمونيسم دوباره بيان اعتراض طبقاتى و فعاليت طبقاتى 

انقالب ايران ماتريال الزم براى اين انتقال طبقاتى را فراهم .  است
ظهور قشر وسيعى از رهبران کارگرى سوسياليست و راديکال، .  ساخت

رفرميسم و سوسياليسم -ورشکستگى ايدئولوژيک و سياسى ناسيونال
خرده بورژوايى، و ظهور يک حزب مارکسيستى راديکال که بالقوه 
ميتواند توسط طبقه کارگر در دست گرفته شود و به عنوان ابزار مؤثرى 

اى در  در مبارزه طبقاتى بکار گرفته شود، همگى پيشرويهاى تعيين کننده
اما اينها همه به پراتيک نسل حاضر مارکسيستهاى .  اين جهت هستند

انقالبى ايران و توانايى آنها در پاسخگويى در چرخشهاى سياسى مهم در 
اين آزمايشى است که حزب کمونيست ايران بايد از .  آينده بستگى دارد

  .سر بگذراند
 
 

 يادداشتها
، چپ و انقالب "سوسياليسم يا ضد امپرياليسم؟"براى نمونه، به وال مقدم،  [١]

در نيو لفت "  انقالب ايران و نتايج آن"در ايران، و مصاحبه با فرد هاليدى، 
 .، رجوع کنيد١٩٨٧، نوامبر ــ دسامبر ١٦٦ريويو، شماره 

، منتخب ١٨٤٤، اکتبر "نامه به مارکس در پاريس"فردريک انگلس،  [٢]

 ناسيوناليسم چپ و كمونيسم طبقه كارگر

 ...بررسى تجربه ايران 

! آزادی، برابری، رفاه همگانى  

 .١٩، صفحه ١٩٧٥مکاتبات، انتشارات پروگرس، 
، متمايز از نظامى، ترمى بود که توسط طرفداران "سياسى ــ تشکيالتى" [٣]

اين خط براى داللت کردن بر مخالفت شان با تاکتيک هاى جريان چريک 
 .شهرى بکار ميرفت

سازمان عمده چريک شهرى بود که از سال )  سازمان فدائى خلق(فدايى  [٤]
 .فعال بود ١٩٧١

اين نکته از طرف اغلب سازمانهاى جپ راديکال بعنوان مهمترين دليل  [٥]
در واقع، تفاوتهاى سازمانى درون .  جدائيشان از سنت حزب توده تاکيد ميشد

 .چپ راديکال مقدمتا حول مسائل تاکتيکى درباره سرنگونى استبداد بود
در  ١٩٧٥از انشعابى در )  سازمان پيکار براى آزادى طبقه کارگر(پيکار  [٦]

يک بخش خود را بعنوان .  مجاهدين يک سازمان چريکى اسالمى بود
مارکسيست ــ لنينيست اعالم کرد، عمال کل سازمان را گرفت و کسانى را که 

اين  ١٩٧٧در .  در مقابل اين تغيير ايدئولوژيک مقاومت کردند را اخراج کرد
در آستانه انقالب بدنبال بحران .  سازمان کار چريک شهرى را کنار گذاشت

رهبرى برکنار شد و سازمان به پيکار و .  رهبرى، دچار انشعابات ديگرى شد
پيکار تبديل به اصلى ترين .  دو گروه بسيار کوچک منشعب شد، نبرد و آرمان

 .سازمان خط سه تبديل شد
بعنوان يک محفل مارکسيست )  سازمان رزمندگان طبقه کارگر(رزمندگان  [٧]

يک سازمان تيپيک پوپوليست .  شکل گرفت ١٩٧٠ــ لنينيست در اوايل 
 .و جزيى از جناح چپ خط سه بود ١٩٨٠ــ  ١٩٧٩راديکال بود طى 

چريک سابق، بخاطر مقاومت قهرمانانه اش در زير شکنجه و فرارش از  [٨]
 .مشهور بود ١٩٧٠زندانهاى شاه در اوايل 

کل پراتيک .  بود"  دمکرات"اگر هر چه نبود، الاقل چپ راديکال  [٩]
سازمانهايى مانند پيکار و رزمندگان چيزى بيش از تقابلهاى مداوم با جمهورى 

ناتوانى چپ راديکال در تحقق .  اسالمى بر سر خواستهاى دمکراتيک نبود
هيچيک از دستاوردهاى دمکراتيک به اين دليل بود که باندازه کافى 

اين جريان فاقد قدرت واقعى در درون طبقه کارگر بود که .  سوسياليست نبود
 .بتواند اعمال فشارى واقعى بر جمهورى اسالمى بکند

اين ترند آنقدر اهميت سياسى ندارد که بعنوان قطب بمعنى اخص کلمه  [١٠]
اول، آنها موج .  اينجا من به دو دليل آنها را مطرح کردم.  دسته بندى شود

پاسيفيسم سياسى را نمايندگى ميکنند که تعداد قابل مالحظه اى از فعالين سابق 
دوم، روايت آنها از تجربه انقالب ايران که در .  را در خود غرق کرده است

  .ژورنالهاى سوسياليست در غرب رواج يافته است
 

* * * 
 

ترجمه فارسى اين مقاله اولين بار در .   ٧٤٠تا  ٧٣٠منتخب آثار صفحات 
حکمتيست، خرداد   –، انتشارات حزب کمونيست کارگرى "منتخب آثار"

 . منتشر شده است) ٢٠٠٥( ١٣٨٤
 

نوشته شده  به انگليسى ١٩٨٧اين متن ترجمه فارسى مقاله اى است که در 
 : لينک مطلب به زبان انگليسی .است
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ساله که در فقر متولد شد و در اعتراضات  ١٧محسن دمحم پور کودک 
محسن دمحمی پوردر يک خانواده ی کارگری در .  عليه فقر کشته شد
به مانند بسيار از کودکان خانواده .  بدنيا آمد ١٣٨١خرمشهر در سال 

های فقير و زحمتکش وقتی راه رفتن را ياد گرفت شروع به کار کرد تا 
محسن که در دبيرستان درس می .  بتواند کمکی برای والدينش باشد

محسن زندگی .  خواند همزمان بعنوان کارگر  ساختمانی کار می کرد
روزها بعد از تمام شدن کالس های درس به جا .  بسيار محدودی داشت

رفتن به ورزش و دور همی های همکالسان، سر کوچه ايستادن، 
شيطنت های دوران جوانی و از سرو کول هم باال رفتن، راهی محل 

آبان محسن هم بعد از پايان  ٢۵روز آخر زندگيش يعنی .  کارش می شد
مردم .  فضای شهر شلوغ و آشفته بود.  يافتن کالس راهی کار شد

روزهای پياپی در خيابانها تجمع  کرده بودند و برعليه حکومت شعار 
همه می خواستند خودشان را .  آن روز کار زودتر تعطيل شد.  می دادند

. زحمتکشان در ميدان بودند.  برای اعتراض به مرکز شهر برسانند
از گرسنگی و فقر و بيکاری و سفره خالی .  آزادی و رفاه می خواستند

 . خسته شده بودند
 

هنگاميکه محسن به فلکه ی دروازه ی خرمشهر در خيابان حافظ رسيد 
. زد و خورد ميان سرکوبگران و معترضان به آنجا کشيده شده بود

درگيری که شروع کرد .  محسن ناگهان در ميان مردم خشمگين بود
صدای گلوله و فرياد و .  مامورين نظام با همه امکانات مردم را می زدند

 .بوی خون با هم درهم آميخت
 

از صحنه ای که .  دمحم ضربه اول را که خورد ديگر چيزی نفهميد
مامورين به محسن حمله می کنند فيلم هائی در سوسيال ميديا پخش شده 

بوٰيژه  صحنه ای که مامورين با باتم و ضربات شوکر به گردن و .  است
او که غافلگير .  جمجمه او حمله ور می شوند بسيار واضح ديده ميشود

شده بود نتوانست هيچگونه عکس العملی نشان دهد به زمين می افتد و 
بدن له شده ی محسن توسط مردم  به .  در همانجا به اغما فرو می رود

بيمارستان وليعصر خرمشهر منتقل ميشود و متاسفانه بعد از چهار روز 
قبل از درگذشت محسن از طرف مامورين .  در اغما جان ميسپارد

حفاظتی بيمارستان با خانواده او تماس گرفته ميشود و از آنها می 
خواهند که بخش هايی از بدن وی را اهدا کنند که با مخالفت والدين 
محسن روبرو می شوند، چرا که آنها اميدشان را برای زنده ماندن 

 . فرزندشان هنوز از دست نداده بودند
 

ميليون  ٣۵بعد از کشته شدن محسن، برای تحويل جنازه از خانواده اش 

 !تصوير ١۵٠٠روايت يک تصوير از 

 ٩٨آبان خونين 
 

 پروين كابلى 

! اعدام قتل عمد دولتى است  

بعد از تحويل جسد .  پول گرفته می شود
خانواده و بستگان متوجه می شوند که 
بخشی از ارگانهای محسن از بدنش 

پدر وی خواهان کالبد .  خارج شده است
شکافی می شود که به نظر نميرسد اين 

با توجه به ناتوانی .  امر اجرا شده باشد
مالی خانواده دمحمی پور امکان هرگونه 

در .  پيگيری را غير ممکن ساخته است
سوسيال مديا هيچ عکسی از محل دفن 

وی منتشر نشده است و به شهادت همسايگان و مردم محل مامورين 
امنيتی در طول مراسم عزاداری مدام در خانه والدينش حضور داشته 

چند روز بعد از پخش خبر جانباختن محسن دمحمی پور گرافيتی .  اند
 . هايی از وی  در بسياری از خيابانهای تهران روی ديوارها نقش بست

 

نه ميتوان عکسی از تولد .  از محسن تصاوير زيادی منتشر نشده است
وی را  پيدا نمود که در حال خاموش کردن شمعی روی کيک تولدش 
است، نه  تصويری جمعی با خانواده اش در جايی بيرون شهر به پيک 
نيکی رفته باشند، نه لباس های ورزشی به تن داشته باشد و يا عکسی 

عکسهای .  از مدرسه با همکالسی هايش به يک گردش دعوت شده باشد
محدودی که از وی در ميديا پخش گرديده است جوانی بسيار آرام با 
چشم های غمگين را در ميان کيسه های سيمان و گچ نشان ميدهد، ولی 

آينده ای که قرار بود ديکتاتوری .  گوئی با نگاهش به آينده می نگرد
که کودکان به مدرسه بروند و شاد و خندان به . خون آشام سرنگون شود

که پدری فرزند دلبندش را از کودکی به .  خانه های گرمشان برگردند
يک اصل پايه ای انسانی .  اين توقع بزرگی نيست.  کار و بردگی نفرستد

 . بسيار اوليه است
 

محسن کودک کارگر .  محسن دمحمی پور را هيچگاه فراموش نمی کنيم
قربانی نظامی شد که اجازه نداد حتی يک روز آب خوش از گلويش 

 . *آبان خونين ادامه دارد. جهان ديگری ممکن است. پايين برود
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 تجمع کارگران نفت و گاز پارس جنوبی عسلويه   
روز دوشنبه سوم آبانماه کارگران پيمانکاری خدمات، فضای سبز، 
تاسيسات و نقليه نفت و گاز پارس جنوبی در اعتراض به عدم تحقق 

اين کارگران نسبت به پايين بودن .  مطالباتشان تجمع برگزار کردند
حقوق و درست اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و مشکالت بيمه 

 .تکميلی خود اعتراض دارند
 
 تجمع کارگران پتروشيمی گچساران  

روز چهارشنبه پنجم آبانماه جمعی از کارگران حجمی شرکت 
پتروشيمی گچساران مقابل ساختمان فرمانداری دست به تجمع 

اين .  کارگران خواهان تحقق خواستهتای خود هستند.  اعتراضی زدند
کارگران برای پيگيری مطالبات خود در روزهای گذشته نيز در 

 .کردند محوطه شرکت تجمع برگزار می
 
 تجمع اعتراضی کارگران کارخانه سبالن  

مهرماه جمعی از کارگران کارخانه سبالن در  ٢٩روز پنجشنبه 
ماهه خود، در مقابل  ٣اعتراض به عدم پرداخت حقوق و حق بيمه 
گويند  اين کارگران می.  ساختمان استانداری اردبيل دست به تجمع زدند
های جذب گردشگری،  در محوطه کارخانه با صرف مبالغی آالچيق

مورد تحت  احداث و به تعدادی سياسيون سابق بی...  رستوران و
گيرد اما  هائی صورت می پرداخت...  عناوين مشاورين و هيأت مديره و

 .شود از پرداخت حقوق کارگران خودداری می
 

 رشت  -عدم پرداخت معوقات کارگران تونل آزاد راه منجيل 
يکی از کارگران پيمانکاری پروژه تونل آزادراه منجيل به رشت 

ای شدن مشکالت چهار ماه معوقات  با وجود رسانه:  اظهار داشت
مزدی کارگران پيمانکاری پروژه تونل آزادراه منجيل به رشت در 
. استان گيالن، هنوز هيچ نهادی به مشکالت ما رسيدگی نکرده است

کارگر در  ٢٠٠کارفرمای شرکت پيمانکاری که مسئوليت حدود 
پروژه تونل آزادراه منجيل به رشت در شهرستان رودبار استان گيالن 

ظاهرا کارفرمای .  دهد را برعهده دارد، مرتبا وعده پرداخت حقوق می
های مالی پيمانکار پروژه را نپرداخته  اصلی هنوز صورت وضعيت

بيش :  اين کارگر افزود.  است و پيمانکار نيز حقوق کارگران را نميدهد
از يک سال است که در اين پروژه فعاليت داريم نه حقوق به موقع 

 .شود مان به موقع پرداخت می گيريم و نه بيمه می
 

 گيالن  »ايران بََرک«مطالبات معوق کارگران 
چندی پيش چند کارگر شرکت ايران بََرک رشت اعالم کردند با وجود 
اينکه تقريبا شش ماه از سال گذشته هنوز به اندازه يک ماه حقوق کامل 

اين کارگران با تاکيد براينکه با اين .  به کارگرها پرداخت نشده است

 ستون اخبار كارگری و حركتهای اعتراضى
 

 سپيده اميرعسگری و آرش كلهر:  تهيه و تنظيم

آور، يک خانواده چند نفری را بدون  های سرسام شرايط گرانی و هزينه
. حقوق چطور بايد تأمين معاش کرد، خواستار رسيدگی به موضوع شدند

ها روابط عمومی اداره کل کار و امور اجتماعی گيالن  پس از پيگيری
کارگران شرکت ايران بََرک رشت تا پايان شهريور يک ماه :  اعالم کرد

نيم از حقوق شان را طلب دارند که اوايل آبان ماه حقوق مهرماه پرداخت 
خواهد شد و آن يک ماه نيم باقی مانده نيز درطی چند ماه آينده تصويه 

 .حساب خواهد شد
 
 اند کارگران شهرداری خاش سه ماه است دستمزدی نگرفته 

نشانی و  کارگر شاغل در بخش خدمات، فضای سبز، آتش ٢۵٠نزديک به 
عمرانی در شهرداری خاش، از تيرماه سال جاری تاکنون حقوقی دريافت 

برابر مقررات کار و تامين اجتماعی :  اين کارگران اعالم کردند.  اند کرده
بندی مشاغل به اجرا درآيد،  نفر بايد طرح طبقه ١٠٠های باالی  در کارگاه

اما اين بخش از مقررات قانون کار در مورد ما کارگران پيمانکاری 
 .شود شهرداری خاش اجرا نمی

 
 اند نکرده  دريافت  آباد شش ماه است حقوق کارگران شهرداری خرم 

اند که طی شش ماه  آباد اعالم کرده کارگران فضای سبز شهرداری خرم
کارگران شهرداری .  اند نکرده  گذشته حتی يک لایر بعنوان حقوق دريافت

های چندماهه روبرو  های کشور با انباشت مطالبات و عدم پرداخت حقوق
 . هستند

 
 کارگران شهرداری کوت عبدهللا در انتظار دريافت دستمزدهای معوق 

گويند آخرين  کارگران شهرداری کوت عبدهللا در استان خوزستان می
دستمزدی که گرفتيم مربوط به خرداد ماه است و بعد از آن، ديگر هيچ 

های  حدود چهارصد کارگر در ماه.  پولی به حساب ما واريز نشده است
در .  اند اخير تالش بسياری برای دريافت معوقات مزدی خود صورت داده

ماه گذشته تعدادی از نمايندگان کارگران شهرداری کوت عبدهللا به تهران 
همان روز .  آمدند و با مقامات در ارتباط با وضعيت خود صحبت کردند

ها پرداخت شد اما بعد از آن، ديگر خبری  يک ماه از مطالبات مزدی آن
 .از واريز حقوق نشد

 
ها اين عدم پرداخت مطالبات را به پيمانکاران حواله  مسئولين شهرداری

های  کنند که خود بخاطر عدم پرداخت دستگاه دهند اما اذعان می می
 .ها توان پرداخت حقوق را ندارند اجرايی به شهرداری

 
  اعتصاب کارگران و رانندگان اداره راهداری مريوان

روز شنبه اول آبانماه جمعی از رانندگان و کارگران اداره راهداری و 
ای شهرستان مريوان در اعتراض به عدم رسيدگی به  نقل جاده  حمل و

  ١٣صفحه   اين کارگران نسبت .  شان دست به اعتصاب زدند مشکالت

!كارگر، معلم بپاخيز، برای رفع تبعيض   
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ماه جمعی از معلمان رفسنجان که در آزمون  آبان ٣روز دوشنبه 
استخدامی آموزش و پرورش قبول شدند، در اعتراض به عدم پذيرش 

 .خود در مقابل ساختمان آموزش و پرورش اين شهر تجمع کردند
 

ضرب و شتم کارگر شهرداری خرمشهر توسط يکی از اعضای 
 شورای شهر

اياد کيانی کارگر شهرداری خرمشهر که به علت عدم پرداخت حقوقشان 
توسط شهرداری اعتصاب کرده بود ظهر امروز توسط عادل چلداوی 

اين .  يکی از اعضای شورای شهر مورد ضرب و شتم قرار گرفت
به دليل اينکه حقوق و بيمه خود را مطالبه کردم، عضو :  پاکبان گفت

 .ور شد شورای شهر به من حمله
 

 اقدام به خودکشی يکی از کارگران شرکت نفت و گاز پايندان
ماه است که هيچ حقوقی  ۵کارگران شرکت نفت و گاز پايندان بيش از 

اند و در اعتراض به اين شرايط بارها دست به اعتصاب  دريافت نکرده
در تجمع اعتراضی اخير يکی از کارگران بخاطر .  اند و اعتراض زده

معيشتی و عدم پرداخت حقوق از سوی کارفرما و پيمانکار   وضعيت بد
 .قصد خودکشی داشت که ديگر کارگران مانع اين کار شدند

 
 صنعت نفت بر اثر ناامنی محيط کار  ای مرگ يکی از کارگران پروژه  

فردين دانش هفشجانی يکی از جوشکاران با سابقه شهر هفشجان که 
های صنعت نفت مشغول به کار بود بخاطر عدم ايمنی  ها در پروژه سال
ما .  محيط کار و در اثر ريزش تونل جان خود را از دست داد  در

جانباختن اين کارگر را به خانودە، بستگاە و همکارانش تسليت می 
 .گوييم

 
 يک کارگر حين تخريب ساختمان جان باخت 

آبانماه يک کارگر ساختمانی در خيابان دانش غربی  ٣روز دوشنبه 
اين کارگر که در حال .  شهر مشهد، به دليل ريزش آوار جان باخت

تخريب بخشی از ديوار ساختمان مسکونی قديمی دو طبقه در خيابان 
های ساختمانی بر  دانش غربی بود، در اثر ريزش آوارسنگين نخاله

ما جانباختن اين کارگر را به خانودە، بستگاە و .  روی سرش جان باخت
 .همکارانش تسليت می گوييم

 
 کارگر بر اثر گازگرفتگی در کارخانه فوالد البرز ٧مرگ و مسموميت  

 ٧آبان گازگرفتگی باعث مرگ و مسموميت  ۴عصر روز چهارشنبه 
جاده ابهر به  ۵کارگر کارخانه فوالد البرز ناب آرش در کيلومتر 

عصر روز گذشته  ۴حادثه گازگرفتگی حوالی ساعت .  تاکستان شد
زمانی رخ داد که يک کارگر حين کار در کارخانه فوالد البرز ناب 

شود و ساير کارگران نيز به  آرش دچار مسموست با گاز نيتروژن می
کنند که در نتيجه آن سه کارگر  ترتيب برای نجات همکار خود اقدام می

تاکنون سه .  شوند جان خود را از دست داده و ساير کارگران مسموم می
نفر از کارگران مصدوم از بيمارستان مرخص و يک نفر در بيمارستان 

ما اين واقعه دلخراش را به خانودە و بستگان .  الغدير ابهر بستری است
 . و همکاران جانباختگان تسليت می گوييم و در اندوهشان شريک هستيم

 
 درگذشت کارگر پيمانی نفت در اثر فشارهای معيشتی 

عسلويه بر اثر  ١۴سهراب ظاهری داربست بند در شرکت پايندان فاز 
شوک شدن از تست مثبت کرونای خود و فشار سنگين 

به سطح پايين حقوق و مزايا و همچنين تفاوت فاحش حق بيمه پرداختی با 
 .شان اعتراض دارند های دريافتی

اين کارگران امروز با امضای طوماری خطاب به مديريت اداره 
 .شان شدند های راهداری شهرستان مريوان خواستار رسيدگی به خواسته

 
 ی ليچينگ معدن سونگون ورزقان اعتصاب کارگران پروژه

ی معدن سونگون ورزقان در  آبانماه، کارگران پروژه روز يکشنبه دوم 
کارگران .  اعتراض به عدم پرداخت مزايا دست به اعتصاب و تجمع زدند

 .های اين مجتمع نسبت به عدم تخصيص پاداش معترض هستند پروژه 
  

 کارگر پيمانکاری پروژه ساخت پتروشيمی خمين ۴٠اخراج 
کارگر شاغل در پروژه ساخت پتروشيمی خمين، با اتمام   ۴٠دستکم 

 .هايی از پروژه بيکار شدند بخش
های  اين کارگران که در پروژه ساخت پتروشيمی خمين در بخش

اند،  مشغول به کار بوده...  کشی، اتصاالت، نصب و تجهيزات و کابل
شوند که با اتمام  های پيمانکاری محسوب می طرف قرارداد با دو شرکت

اداره کار اين شهرستان نيز .  اند هايی از ساخت و سازها بيکار شده بخش
 .حق را به پيمانکار داد

 
 نفر از معلمان خريد خدمات در چهارمحال و بختياری ١٢۶اخراج 

يکسری از معلمان  ١۴٠٠با گذشت حدود يکماه از شروع سال تحصيلی 
خريد خدمات آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياری اخراج 

سال سابقه کار به صورت خريد خدمات  ٨تا  ٣آن ها هرکدام بين .  اند شده
 .روز در ماه دارند ١۵و  ١٠با حقوق های زير يک ميليون و بيمه های 

 
 کارگر از يک شرکت ريسندگی در اصفهان ١۵٠اخراج  

نفر از کارگران با سابقه يک کارخانه ريسندگی در اصفهان  ١۵٠
بصورت ناگهانی از کار اخراج شدند، هنوز کسی پاسخگوی چرايی اين 

نفر پرسنل بود که همگی دارای  ١۵٠اين شرکت دارای  .  امور نيست
سال هستند که بدليل نيازها و حقوق و درآمد با  ١٨سابقه کار باالی 

کردند و هر چه با اداره کار نامه نگاری  قراردادهای سفيد امضای کار می
 .کردند به نتيجه نرسيدند

 
 بندی مشاغل  کارگران فوالد کوير دامغان خواستار اجرای طرح طبقه 

کارگر قراردادی شاغل در کارخانه فوالد کوير دامغان  ٢٠٠نزديک به 
. بندی مشاغل در اين واحد توليدی هستند خواستار اجرای طرح طبقه

گويند يکی از داليل مخالفت کارفرما با اجرای  کارگران اين کارخانه می
جای  همچنين کارفرما به.  بندی مشاغل بار مالی آن است طرح طبقه

سازی حقوق کارگران هر سال مبلغ کمی به پايه سنواتی  اجرای متناسب 
 .کند ها اضافه می هر يک از آن

 
 رفسنجان  تجمع اعتراضی معلمان در

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

  ١٤صفحه   
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صندوق بازنشستگی فوالد از شهرهای اهواز، اصفهان، شاهرود، 
طبق فراخوان از پيش اعالم شده مقابل ساختمان صندوق …  تهران و 

اين بازنشستگان خواستار تحقق  .مرکزی فوالد در تهران تجمع کردند
شنبه چهارم  در ادامه، روز سه. مطالبات معيشتی و حقوقی خود هستند

آبانماه نيز مجدداً جمعی از بازنشستگان و مستمری بگيران صندوق 
بازنشستگی فوالد تهران مقابل ساختمان صندوق مرکزی فوالد در 

 .تهران تجمع کردند
 
 ) هما(تجمع اعتراضی جمعی از بازنشستگان شرکت هواپيمايی  

شنبه چهارم آبان گروهی از بازنشستگان و کارکنان شرکت  روز سه
در اعتراض به وضعيت نامناسب )  هما(هواپيمايی جمهوری اسالمی 

بازنشستگان  .معيشتی خود مقابل وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند
دريافتی بازنشستگان نه تنها .  خواهان دستمزد عادالنه هستيم:  گفتند

بازنشستگان باور دارند، .  شود ناچيز است بلکه با تاخير هم پرداخت می
موسسه صندوق بازنشستگی و وظيفه کارکنان هما عاملی برای 

 .مشکالت اين شرکت هواپيمايی است که بايد به آن توجه شود
 
 تجمع اعتراضی پرسنل بازنشسته بيمارستان امام کرج 

آبان پرسنل بازنشسته بيمارستان امام روبروی اين ٣روز دوشنبه 
 .بيمارستان در کرج تجمع اعتراضی برگزار کردند

 
 راهپيمايی اعتراضی زنان در کابل 

آبانماه جمعی از زنان کابل در اعتراض به شرايط  ۴شنبه  روز سه
تحميل شده به زنان از سوی حکومت طالبان دست به راهپيمايی 

حق کار و آموزش، حق اساسی «معترضين به شعار  .اعتراضی زدند
قصد داشتند تا مقابل  »آور است سکوت سازمان ملل شرم «و  »ماست

دفتر سازمان ملل تجمع کنند که پيش از رسيدن توسط نيروهای مسلح 
 .طالبان محاصره شدند

 
*** 

 .روحی و معيشتی دچار سکته قلبی شده و جان خود را از دست داد
 

 فرنگيس مظلوم جهت اجرای حکم حبس احضار شد 
فرنگيس مظلوم، فعال مدنی و مادر زندانی سياسی، سهيل عربی طی 

واحد اجرای احکام  ١ای جهت اجرای حکم حبس به شعبه  ابالغيه
 ۵از خانم مظلوم خواسته شده تا ظرف مدت .  دادسرای اوين احضار شد

روز از زمان درج ابالغيه در سامانه الکترونيکی ثنا در اين شعبه 
دادگاه انقالب تهران  ٢٩فرنگيس مظلوم پيشتر توسط شعبه .  حاضر شود

 .ماه حبس تعزيری محکوم شده بود ١٨به 
 
 عثمان اسماعيلی بازداشت شد 

غروب عثمان اسماعيلی از فعالين  ۶مهرماه ساعت  ٢٨روز چهارشنبه 
کارگری شهر سقز توسط ده نفر از مأموران امنيتی مقابل منزل خود 

ابان با   ٦روز پنجشنبه .  بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل گرديده است
 . توديع وثيقه آزاد شد

 
 بازداشت مريم صادقی در سنندج

ماه مأمورين امنيتی به منزل مريم صادقی از فعالين  روز شنبه اول آبان
هنوز از دليل و مکان .  زنان سنندج يورش برده و وی را بازداشت کردند

 .نيست  بازداشت او اطالعی در دست
 
 آباد مشهد پيام نصرت بهشتی معلم زندانی از زندان وکيل 

من :  نصرت بهشتی، معلم بازنشسته، طی پيامی از ندان از جمله گفت
دارای خانواده، شوهر، شش فرزند، عروس، داماد، نوه و نزديک به 
شصت سال سن، اکنون سه ماه است که بطور بالتکليف در اداره 

بخاطر شرکت در  .اطالعات و زندان وکيل آبادمشهد زندانی هستم
تجمعات صنفی فرهنگيان برای دفاع از حقوق و هماهنگ کردن حقوق با 

اينجانب  .ديگر کارمندان دولت، بدون هيچ حرکت خالف نظام يا رهبريت
ام، نه دزدی نه اختالس نه مسلح و يا وابسته به گروهی  نه کم کاری کرده

هيچ اتهامات واهی را در .  جرم من فقط فرهنگی بودن است.  ام بوده
 . ام بازجويی نپذيرفته

 
 ميليارد تومانی ۴آزادی اميرحسين مرادی با وثيقه  

از  ٩٨نيا وکيل اميرحسين مرادی از متهمان اعتراضات آبان  بابک پاک
مبلغ وثيقه موکل :  آزادی موکلش با توديع وثيقه خبرداد و اظهار داشت

ميليارد تومان بود که روز شنبه هفته جاری به صورت کامل  ۴من، مبلغ 
از آن جا که اميرحسين مرادی در بيمارستان بستری بوده و .  توديع شد

شنبه  تحت مداوای پزشکی قرار داشت، مراحل اداری آزادی او تا سه
  .طول کشيده است

 
 تجمع اعتراضی بازنشستگان صندوق بازنشستگی فوالد 

هايی از بازنشستگان و مستمری بگيران  روز دوشنبه سوم آبانماه جمع

 ستون اخبار كارگری 

 ...و حركتهای اعتراضى 

مجمع عمومى ظرف ابراز وجود 

!مستقيم و مستمر كارگران است  

مجمع عمومى را آگاهانه و بنا به هر 

!نيازی برپا كنيد  

جنبش مجمع عمومى را گسترش 

!دهيد  
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فتح کشورها با حمله نظامی، مثل اسپانيا، 
انگليس و ژاپن و يا غلبه اقتصادی بر 
بازارهای اين کشور با در دست گرفتن 
نبض حکومتهای محلی؟ عده ای 
طرفداران سياست توسعه طلبی 
امپرياليستی و عده ای مخالف حمله 
نظامی و خواستار خويشتنداری در 

فردی بنام ساموئل .  سياست خارجی بودند
لنگهورن کلمنس، که بيشتر ما او را با نام 

نويسنده معروفی با .  مارک تواين می شناسيم، به گروه دوم تعلق داشت
ماجراهای تام "و "  ماجراهای هاکلبری فين"کتابهای پرفروش مانند 

سالگی به اين سئوال اينگونه پاسخ  ٦٥اين نويسنده موفق در سن ". ساير
 :ميدهد

 
پرسيد که امپرياليسم يعنی چه؟ من از اين مزيت  شما از من می"

برخوردار نيستم که دقيقا بدانم آيا مردم ما می خواهند در سراسر جهان 
. اگربرای آن تالش می کردم، بسيار متاسف می شدم. پخش شوند يا خير

منظورم اين است که از سوی ديگر، به اهتزاز درآوردن پرچم در چين 
يا کشورهای ديگری که هيچ تجارتی در آنها وجود ندارد و متعلق به ما 

 ." نيست، نه عاقالنه است و نه در توسعه اقتصادی ضروری
 
تاريخ تسلط و فتح .  اما تاريخ اياالت متحده آمريکا، تاريخ ديگری است(

برای توسعه اقتصادی صنايع خودی، تاريخ اتحاد شمال با جنوب از 
طريق جنگ، تاريخ صنعتی شدن و تمرکز و گسترش سرمايه که به 
دنبال فرصت های سرمايه گذاری پرسود و بازارهای جديد و حتی در 

تئودور روزولت قبل از اينکه در .  صورت لزوم بازارهای خارجی بود
يک جنگ عادالنه برای : "رئيس جمهور شود، اعالم ميکند ١٩٠١سال 

نگاهی بيندازيم به ."  روح انسان بهتر از صلح در بزرگترين رفاه است
پرتاب کردن اسپانيا، آخرين کلونياليست، از کوبا و پس از آن اشغال 
هاوائی و ديگر مناطق قاره آمريکا توسط اياالت متحده آمريکا و سپس 
حمله به فيليپين با چشمداشت به چين بعنوان در ورودی به آسيا و در 

 . ادامه کره، ويتنام و دست آخر به افغانستان و عراق
 

و سلطه با اشغال فليپين توسط آمريکا که قبل از آن رسما از استثمار 
ضد "های  اسپانيا بيرون آمده بود، الزم بود که قدرت جديدی تمام روش

در کره، ويتنام، الئوس و :  را که در اشغال کشورهای بعدی"  شورش
کامبوج و همچنين در عراق و افغانستان برای تصفيه آزادی طلبان، 

انسداد روستاها و يا مناطق استراتژيک، ايجاد به اصطالح .  امتحان کند
در نتيجه، تماس های خارجی افراد در يک ".  دهکده های استراتژيک"

. منطقه خاص بايد محدود می شد يا تحت کنترل ِويژه قرارمی گرفت
برای اين منظور، مناطق ِويژه به شدت مورد گشت زنی قرار 
ميگرفتند، با سيم خاردار حصار کشی می شدند و به بوميان دستور داده 
می شد که ديوار خانه های خود را بردارند تا درون خانه ها قابل ديدن 

هدف اين اقدامات همان جداسازی جمعيت غيرنظامی از .  باشند
البته به .  ناميده می شدند"  راهزن و دزد"شورشيان و انقالبيون بود که 
"مجموع اين اقدامات می گفتند و "  بيرون آوردن چريک ها از آب: 

در بزرگترين و مستندترين قتل عام در ".  تروريستها"امروز مبارزه با 
 ١.٢هزار تا  ٢٠٠جنوب شرقی آسيا تا به امروز، بين 

 : مقدمه
با بازگرداندن قدرت به طالبان و ورود ضرب العجلی گروه فوق 
ارتجاعی اسالمی طالبان به کابل، در اواسط ماه اوت، صدها هزار نفر 
از شهروندان افغانی تبار به دليل ترس از انتقام اسالميستها و برای حفظ 

خود و خانواده و فرار از زندگی اجباری تحت قوانين شريعت ) بقا(امنيت 
. امارات اسالمی، تصميم گرفتند که بالفاصله افغانستان را ترک کنند

انسانهائی که دست خالی و يا با ساک کوچکی از لوازم شخصی با عجله 
آنان آنچنان زندگی خود را پايان .  به محوطه ميدان هوايی کابل شتافتند

يافته می دانستند که حتی خود را به الستيک ها و دريچه های باز چرخ 
های هواپيماهای باری نيروی هوايی آمريکا که از باند فرودگاه بلند می 

 . شد، چسباندند و در اين فرآيند مرگ را يافتند
 

کمتر از يک ماه بعد و پس از واگذاری قدرت به طالبان، جشن يادبود 
بيستمين سالگرد حمالت تروريستی در نيويورک و واشنگتن که سه هزار 

سخنران هائی که امسال در مراسم .  قربانی گرفته بود، برگزار شد
تريبون داشتند، مجبور شدند   ٢٠٠١بزرگداشت قربانيان يازدهم سپتامبر 

که با در نظر گرفتن بقدرت رساندن طالبان و خروج رسوائی آميز 
هم "آمريکا از افغانستان از نتايج بيست ساله جنگ و يا بهتر بگوئيم 

و ايجاد هژمونی بين دو قطب تروريستی و صدها هزار "  زيستی
يا با !  از مردم افغانستان و عراق صحبت ميکردند"  خسارت جانبی"

اظهار بی اطالعی و استفاده از اسم رمزهای ديگری مانند دفاع از 
تنها از قربانيان " دفاع از تمدن جوامع غربی"و يا " آزادی و دموکراسی"

تروريسم در آمريکا سخن بميان آوردند تا بدين ترتيب حمله بيست سال 
همچنان ستايش و شکست استراتژی جهانی دولت "  مهد تمدن"پيش به 

به آمريکا حداقل برای يک روز به " تروريستها"آمريکا در سالروز حمله 
 .فراموشی کامل سپرده شود

 
 اياالت متحده آمريکا، قدرت جديد

در اواخر قرن نوزده، سه قدرت نظامی سرمايه داری، آلمان، ژاپن و 
اياالت متحده آمريکا بودند که بدنبال انقالب صنعتی شديدا تشنه بازارهای 
خارجی برای سلطه بر نيروی کار ارزان و استخراج مواد خام بودند و 

های هژمونيک خود، از جمله  طلبی از هر ابزاری برای جاه
امپراتوری آلمان تالشهای .  های نظامی کوتاهی نکردند لشگرکشی

فراوانی در آفريقا يا در شرق و جنوب شرق آسيا بکار گرفت تا شايد کل 
و يا حداقل بخشی از اين مناطق را به عنوان مناطق تخت نفوذ خود ملحق 

و )  ٩٥/١٨٩٤(ژاپن در دو لشکرکشی پيروزمندانه عليه چين .  کند
با نگاهی به شرق آسيا، خود را به عنوان )  ٠٥/١٩٠٤(روسيه تزاری 

اياالت متحده دو سئوال  اما در .  قدرت منطقه ای در آنجا تثبيت کرده بود
اصلی در تخاصم به يکديگر سياست خارجی اياالت متحده آمريکا را 

آيا آمريکا بايد مناطقی را بعنوان :  يک.  تحت شعاع قرار داده بودند
  ١٦صفحه   فتح کنند يا به کشور بزرگ خود راضی باشند؟ به تعبيری "  مستعمرات"

 "نظم نوين جهانى"امپرياليسم، جنگ سرد و 
 بخش اول

 

 نادر شريفى
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نظم نوين جهانی که بوش پدر به تصوير کشيده بود قرار بود از 
. پايان دهد)  جنگ سرد" (تعادل وحشت"محافظت کند و به "  ضعيفان"

پس از پايان جنگ جهانی دوم، چهار و نيم دهه با جنگ سرد و 
 ٢٠٠١سپتامبر  ١١سپس حمالت .  رويارويی غرب و شرق رقم خورد

رخ داد، از همان مراکزی که اياالت متحده آنها را رگ حياتی جهان 
وحشت اين اعمال وحشتناک با اندوه عميق، عطش انتقام و .  ميشناخت

. و مهمتر يک فرصت سياسی شناخته شدعمليات نظامی را برانگيخت 
ادواردو گاليانو، نويسنده مشهور اروگوئه ای، در اظهار نظری که در 

آفت دنيا " :چندين روزنامه اروپای غربی نيز منتشر شد، چنين گفت
سيا هر آنچه را که او درباره تروريسم .  اکنون اسامه بن الدن نام دارد

بن الدن که مورد عالقه و مجهزشده به .  بايد بداند به او آموخته بود
خطرناک ترين وسايل جنگی توسط دولت اياالت متحده بود، يکی از 

وقتی .  عليه کمونيسم در افغانستان بود"  جنگجويان آزادی"مهمترين 
معادل اخالقی "رئيس جمهور رونالد ريگان گفت که اين قهرمانان 

مسلمانان .  هستند، بوش پدر معاون او بود"  پدران بنيانگذار آمريکا
افغان بچه های خوبی بودند، دوستان آمريکا، خداپرست و ضد 

محور "حاال سيزده سال بعد، در روزگار بوش پسر، آنها ".  کمونيست
 .شناخته شدند" شرارت و تروريست های ضدتمدن غربی

 
 قوانين نظم جهانی را بدون شرم ايجاد و اجرا کنيم

 Charles Krauthammer in(، چارلز کراتهامر ١٩٩١در بهار سال 
der vom Council on Foreign Relations (CFR)) مشاور ،

در "  لحظه تک قطبی"سياسی بانفوذ اياالت متحده در مقاله ای با عنوان 
 (CFR)  مجله فارين افرز منتشر کرد که توسط شورای روابط خارجی

قدرت و اراده (...)  بهترين اميد ما برای امنيت  :او گفت.  منتشر شد
وضع و اجرای قوانين نظم آمريکا برای رهبری جهانی تک قطبی و 

 ١١اين قوانين يازده سال بعد پس از حمالت  .جهانی بدون شرم است
قبل از .  توسط وزير دفاع جديد دونالد رامسفلد تدوين شد ٢٠٠١سپتامبر 

 ٢٠٠٢ژانويه  ٣١افسران دانشگاه دفاع ملی در واشنگتن، رامسفلد در 
او .  نظم نوين جهانی را با دکترين نظامی جديد کشورش مرتبط کرد

يا جنگ صحبت نکرد، بلکه "  درگيری"ديگر مانند ده سال قبل از دو 
ما بايد اکنون برای دستيابی  :يا جنگ صحبت کرد"  درگيری"از چهار 

ما بايد .  به قابليت بازدارندگی در چهار صحنه اصلی جنگ اقدام کنيم
بتوانيم همزمان دو متجاوز را با امکان انجام يک ضد حمله گسترده و 

 .اشغال پايتخت دشمن شکست دهيم تا رژيم جديدی در آنجا مستقر کنيم
 

نظم نوين جهانی بدون شرم در افغانستان، بعنوان مثال با بمبهای 
CBU-87 

 ٢٠٢اين بمب که در خود .  ناميده می شود"  بمب مادر"اين بمب بعنوان 
بمب کوچک را حمل ميکند، هر کدام به يک چتر نجات کوچک متصل 

اين بمب های کوچک در منطقه ای معادل دو تا سه زمين فوتبال .  است
CBUمی تواند سی بمب خوشه ای B-1هر بمب افکن . پخش می شوند

، نيروی هوايی اياالت متحده ٢٠٠٢تا پايان ژانويه .  را حمل کند 87-
اگر چه بمب .  فروند از آنها را بر فراز افغانستان رها کرد ٦٠٠حدود 

های کوچک قرار است در هنگام فرود منفجر شوند، حداقل در پنج 
به گفته کارشناسان، اين بدان معناست .  درصد موارد منفجر نمی شوند

بمب منفجر نشده در افغانستان وجود دارند که از  ٦٠٠٠که هنوز حدود 
 .مين ها خطرناک ترند

ميليون غير نظامی جان خود در نتيجه اشغال آمريکا در فيليپين از دست 
 . اين اولين جنگ چريکی در آسيا شناخته می شود. دادند

 
 آغاز جنگ سرد و تعادل وحشت

کمتر از دو سال پس از پيروزی متفقين در جنگ جهانی دوم در سال 
و پس از اينکه آمريکا روی هيروشيما و ناکازاکی بمب اتم پرتاب  ١٩٤٥

اياالت متحده آمريکا و اتحاد   -کرد، شکاف عميقی بين متحدان پيشين 
جهان "ايجاد شد که در درازمدت خط جدايی قطعی بين  -جماهير شوروی

مسابقه مشخص کرد تا ضروری بودن "  کمونيسم"را در مقابل "  آزاد
هنگامی که اتحاد .  سالحهای هسته ای در جنگ سرد را جوابگو می شد

تالش کرد تا حوزه نفوذ خود را در  ١٩٤٧جماهير شوروی در سال 
 -يعنی در يونان، ترکيه و ايران   -اروپای جنوب شرقی و خاورميانه 

گسترش دهد، دولت آمريکا وادار کرد تا در ازای ادعای هژمونيک خود، 
جهان " .دکترين جهانی که همان قدرت اول جهانی خود را اعالم کند

اگر .  در مبارزه خود برای آزادی روی حمايت ما حساب می کنند"  آزاد
." در نقش رهبری خود ترديد کنيم، صلح جهان را به خطر می اندازيم

 . ترومن
 

از ويژگيهای جنگ سرد و تعادل وحشت اين بود که هر دو ابرقدرت، 
اياالت متحده آمريکا و اتحاد جماهير شوروی، اثر خود را در حوزه نفوذ 
خود به جا گذاشتند و مانند موزامبيک، آنگوال يا افغانستان، اجازه دادند 

توازن قوا تا زمانی . های نيابتی خونين به راه بيفتد در صورت لزوم جنگ
کار می کرد که هر دو طرف به طور ضمنی از قانون عدم شکار 

 . غيرقانونی در قلمرو طرف مقابل پيروی می کردند
 
عليه تروريسم )  بی پايان(جنگ "مقدمه ای برای "  نظم نوين جهانی"
 ")اسالمی(

دولت آمريکا .  فروپاشی اتحاد جماهير شوروی اما، اوضاع را تغيير داد
. اکنون خود را به عنوان قدرت شماره يک جهانی غيرقابل انکار دانست

بنابراين با پيروزی بر اتحاد جماهير شوروی و فروپاشی شرق، آمريکا 
يک نظم نوين : "خود را يکه تاز تاريخ دانست و برای همين معتقد بود که

دوره ای جديد، آزادتر از :  جهانی ميتواند از اين دوران دشوار پديد آيد
. تهديد ترور، قوی تر در اجرای عدالت و امن تر در جستجوی صلح

عصری که در آن ملت های جهان در شرق و غرب، شمال و جنوب می 
(...)  توانند پيشرفت کنند و در هماهنگی زندگی کنند امروز اين دنيای . 

جديد برای تولد می جنگد، دنيايی که کامالً با دنيايی که ما می شناختيم 
جهانی که در آن حاکميت قانون جايگزين قانون شست می .  متفاوت است

". جهانی که در آن قوی ها به حقوق ضعيفان احترام می گذارند(...) شود 
، رئيس )جورج بوش پدر(با اين سخنان، جورج هربرت واکر بوش 

دقيقاً يازده سال قبل  – ١٩٩٠سپتامبر  ١١جمهور سابق اياالت متحده، در 
از حمالت تروريستی به مرکز تجارت جهانی در نيويورک و پنتاگون در 

 . را اعالم کرد" نظم نوين جهانی"به اصطالح  -واشنگتن 
 

 "نظم نوين جهانى"امپرياليسم، جنگ سرد و 
 ...بخش اول 

  ١٧صفحه   



 

 جهان بدون فراخوان سوسياليسم، 

 بدون اميد سوسياليسم، 

 سوسياليسم،» خطر«بدون 

 !به چه منجالبى تبديل ميشود 
 منصور حكمت
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 اجرای قوانين نظم نوين جهانی بدون شرم آمريکا در عراق 

مادلين آلبرايت، نماينده بلند پايه دولت، در مورد تأثيرات تحريم عراق در 
از  «دقيقه ٦٠»، مجری لزلی استال در برنامه تلويزيونی ١٩٩٦می  ١٢

ما شنيديم که نيم ميليون کودک به دليل تحريم ها  :خانم آلبرايت پرسيد
منظورم اين است که تعداد .  عليه عراق جان خود را از دست داده اند

کودکان عراقی قربانی از تعداد کل قربانيان هيروشيما بيشتر شده است و 
شما می گوييد؛ آيا ارزش اين قيمت را دارد؟ سفير اياالت متحده در 

من فکر می " :سازمان ملل و بعدها وزير امور خارجه خانم آلبرايت گفت
کنم اين يک تصميم بسيار دشوار است، اما قيمت؟ ما فکر می کنيم ارزش 

 ."اين قيمت را دارد
 

 پايان قسمت اول
 ٢٠٢١اکتبر  ٢٧

 "نظم نوين جهانى"امپرياليسم، جنگ سرد و 
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بخشی از تالش حکومت در اين 
رويارويی و جنگ تمام عيار با جامعه 

حکومت هنوز دارای قابليت .  تلقی کرد
جنايت و کشتار در هر سطحی هست اما 
برای عملی کردن آن و بقا بعد از کشتار، 
بايد عامل انسانی کامال متوحش و 
وفاداری داشته باشد که در انجام هرلحظه 

مهمترين .  اين فجايع سست نشود و نپاشد
بحث برسر فرماندهی ميدانی اين نيروها 

به همين اعتبار ما شاهد تغيير محسوسی در .  در تمام نقاط کشور است
چينش مديريت اجرايی ميانی و حتی اليه های بعدی هستيم که اساسا بکار 
گماردن افرادی هست که نه فقط در سمتهای انتصابی هيچ سابقه و تجربه 
ای ندارند بلکه فقط تنها مالک انتخابشان عضويت در سپاه پاسداران و 

انتصاب استاندارانی که مستقيما از .  تجربه نظاميگری و سرکوب است
پادگان به پشت ميز مديريت اجرايی استانها منتقل شده اند نشان از اين 
استراتژی است که اساسا اين دولت هيچ راهکار و برنامه ای برای مرتفع 
نمودن نيازهای ضروری يک جامعه در هيچ جنبه ای ندارد و فقط صف 

 . آرايی و آرايش نيروهايش برای مقابله و در واقع با جنگ با مردم است
 

هر .  امروز حکومت بيشتر از هر زمانی طمع تلخ زوال را مزه ميکند
روز دالالن و کارگزاران رژيم در حال خروج ميلياردی ثروتهای جامعه 
از کشور هستند و بسياری هم با حسابهای بانکی نجومی به اصطالح 
وارد صف اپوزيسيون شده اند و البته مورد حمايت و النسه شدن از 

قطعا اليه اول .  طرف رسانه های قلم به مزد سرمايه داری نيز هستند
حکومت ميداند در مرحله ای قرار دارد که بايد عريان و با شمشير آخته 

اين مصاف اکنون در مرحله بدون بازگشت است از .  با مردم روبرو شود
يکسو حکومت تمام نيروهای وفادارهايش را با مشخصه جانی بودن جمع 
کرده و آتش به اختيار بجان مردم انداخته است و از سوی ديگر مبارزات 

ارتش گرسنگان و .  طبقه کارگر و مردم زحمتکش قرار دارند
استثمارشدگان، مردمی که نه نانی برای خوردن دارد نه آبی برای 
نوشيدن و نه هوايی برای نفس کشيدن، مردمی که زير فشار کرونا قتل 

 . عام شدند و هر روز فقيرتر و ندارتر می شوند
 

آيا جمهوری اسالمی ، خامنه ای از هيوالی جنبش کارگران و مردم 
انقالبی جان سالم بدر خواهد برد؟ آيا حربه های زنگ زده توسل به 
مذهب و ناسيوناليسم و يا نوکرمنشی سلبريتی ها ميتواند حکومت را 
نجات دهد؟ اينها وقتی مردم نان دارند و گرسنه سر به بالين نمی گذارند 

خامنه ای و .  شايد جوابگو باشد اما با اين وضع جواب نداده و نميدهد
 . حکومتش ورشکسته است و از هر سمت به ديوار سنگی خورده است

 
راستی چند ميليون نفر را ميتوانند بکشند؟ وقتی سيل راه می افتد موش ها 
فرار می کنند، اين ديوار دفاعی نظامی و عربده ها تو خالی اند، هر روز 
معلوم ميشود که قدرت دفاع از خود را هم ندارند، در مقابل سيل 

مترسک رئيسی دردی را دوا .  کارگران و گرسنگان فرو خواهد ريخت
 . نمی کند

 
  ٢٠٢١اکتبر  ٢٦

علی خامنه ای ، پس از يک مهندسی کامال آشکار ١٤٠٠آبان  ١٣
. ابراهيم رئيسی را بعنوان سيزدهمين  رئيس جمهور منصوب کرد

ميگويند .  نمايش کساد انتخابات فقط تشريفاتی براين انتصاب بود
اين .  حاکميت امروز بيشتر از هر زمان آرايشی يکدست و همصدا دارد

حکومت هر اختالف درونی داشته باشد عليه مردم و کارگران يکدست 
تفاوت شايد اينست که اينبار هر سه قوه و ارگانهايی ديگر . بوده و هست

تفاوت کابينه رئيسی شايد اينست که .  همه زير نگين خامنه ای هستند
خودش از قاتلين مشهورتر است و وزرايش نيز همينطور، مشتی 

 . پاسدار و جانی معمم و مکال و يونيفورم پوش
 

اما گوش تا گوش .  ادعا هم ندارد.  اين کابينه بعنوان دولت حرفی ندارد
سپاه و عناصرش را در خود جا داده است که اين نشان از تغيير جايگاه 
اين بخش از سرمايه داران حکومتی است که خامنه ای هم  برسميت 

در کنار .  می شناسد و هم از آن بعنوان وفاداران بخود استفاده می کند
اين نظاميان سرمايه دار که سهم بزرگی از اقتصاد را در دست دارند، 

ستاد اجرايی فرمان "سال گذشته رياست  ۴دمحم مخبر را می بينيد که در 
اين .  را به عهده داشت و بعنوان معاون اول رئيسی منصوب شد"  امام

ستاد تنها يکی از چند کارتل بزرگ مالی است که حساب به کسی پس 
 . نميدهند و تحت نظر خامنه ای است

 
اين آرايش جديد به چه سوالی قرار است پاسخ دهد؟ اگر راهی برای 
اقتصاد ندارند و فضای سياسی و فرهنگی بايد محدود تر شوند، لذا 

ناتوانی .  سياست فقر و سرکوب کماکان دو رکن تداوم اين حکومت است
که بعنوان   -محرز جمهوری اسالمی در تامين خواسته های مردم
در تامين   -مهمترين کارکرد هر سيستم حاکميتی محسوب ميشود

يک .  معيشت، بهداشت، رفاه، امنيت، آموزش و درمان روشن است
تبليغاتی .  جامعه را بحال خود رها کردند و هيچ مسئوليتی نمی پذيرند

سال گذشته از طرف  ٤٣حکومت و شعارهای کليشه ای که در 
جمهوری اسالمی همواره ديگران را مقصر قلمداد کرده و نفر اول نظام 

گونه و بری از هرگونه اشتباه قلمداد ميکرد، "  مقدس"را در هاله ای 
هر ساعت در جای جای ايران اعتراضات و .  ديگر جوابگو نيست

اعتصابات گوناگونی برگزار ميشود و اتفاقا مخاطب اصلی اين 
 . اعتراضات شخص خامنه ای است

 
به صدر رانده   ٩٨و آبان  ٩٦جنگ بقای حکومت در رويدادهای دی 

آبانی که هنوز آمار واقعی .  کشتار آبان جواب گرفتشد و با 
جانباختگان و زندانيان و عمق جنايات رژيم مشخص نيست و همه جناح 

اين سياست با ارعاب مداوم حکومتی .  ها در مورد آن سکوت می کنند
ادامه داشته و بايد بازداشتهای گسترده هر روزه، صدور احکام زندان 
طويل المدت، صدور وثيقه های ميلياردی، تهديد های روزانه اوباش 
حکومتی در رسانه ها، تروريسم و تالش در ربودن مخالفان سياسی و 
حمله نظامی به پايگاه های اپوزيسيون در خارج از کشور را، تنها 

 مترسکكابينه 
 

 وريا روشنفكر

 



!زنده باد شوراها  
 

 ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای

! را همه جا ايجاد كنيد   

در كارخانه ها و محالت شوراها را برپا 
!كنيد  

  

امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و فردا 
!ارگان حاكميت  

 

!آموزش رايگان برای همگان  
 آموزش يک حق است 

!نه يک امتيار  
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!نه به آپارتايد جنسى، نه به حجاب اسالمى  
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!زنده باد سوسياليسم  

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

نشريه كمونيست تنها مقاالتى را منتـشـر   .  سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقاالت آزاد است
مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافـت شـده     .  ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند

 .باشند

 

رسانه حزب تلويزيون پرتو، برنامه های 

حكمتيست را بطور -كمونيست كارگری

زنده از طريق كانال آلترناتيو شورايى 

دنبال كنيد و به كارگران و دوستانتان 

: آدرس خط زنده. معرفى كنيد  

https://alternative-shorai.tv/  

 

را بطور زنده تلويزيون آلترناتيو شورايى كانال 

و از طريق تلفن و يا اينترنت همه جای جهان 

 ٢٤شبكه مشترک ماهواره ای . دنبال كنيد

ساعته شورای همكاری نيروهای چپ و 

:كمونيست را به دوستانتان معرفى كنيد آدرس  

https://alternative-shorai.tv/  


