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دروغ  چنیــن  تاریخــی  واقعیــات  اســاس  بــر  تــا 
بــزرگ دســتگاه امنیتــی رژیــم جمهــوری اســامی 

ــم : را افشــا کنی
 “از حــزب رنجبــران داســتانی بیــش باقــی نمانــد. 

تــو گویــی کــه ایــن حــزب هرگــز نبــود " 
 کتاب " مائویسم در ایران " محمود نادری 

خــارای  ســنگ  بــا  بنیــادش  انقابــی  ســازمان 
علیــه  خــود،  نیــروی  بــه  واتــکاء  اســتقال 
نقــد  امپریالیســم،  ضــد  ســرمایه داری،  نظــام 
ریویزیونیســم مــدرن و دفــاع از کمونیســم علمــی 
ریختــه شــد و از همــان آغــاز بایــد در چنــد جبهــه 
بــرای ادامــه زندگــی مبــارزه میکــرد و ادامــه دهنــده 
آن حــزب رنجبــران ایــران همچنــان ادامــه میدهد.
از همــان آغــاز آگاه بــه اینکــه مبــارزه طبقاتــی و 
انقــاب کــردن مجلــس مهمانــی نیســت، فعالیــت 
خــود را بــر اســاس حــل مناســبات صحیــح میــان 

انقالبــی  تاریــخ  مســیر   ۳۲ مــرداد   ۲۸ کودتــای 
ســرمایه داری  امپریالیســم،  بســود  را  ایــران 
ســلطه  و  ســلطنتی  دیکتاتوری هــای  وابســته، 
رژیــم دینــی والیــت فقیــه تغییــر داد. امــروز کــه 
بــار دیگــر جنبــش کارگــری و دیگــر جنبش هــای 
اجتماعــی در حــال خیــزش پــی در پــی اســت و 
جامعــه در حــال تــدارک بــرای تغییــری بــاز هــم 
از پائیــن مــی باشــد کــه درس آمــوزی از آن دارای 

اســت. حیاتــی  اهمیــت 
کودتــای ۲۸ مــرداد بــدان علــت ســازماندهی شــد 
کــه دکتــر محمــد مصــدق نخســت وزیــر وقــت 
شــرط و شــروط امپریالیســم انگلیــس و آمریــکا 
کــه هدفشــان پایمــال کــردن منافــع ملــی ایــران بــود 
را نپذیرفــت. امــا چــه کســانی در ایــن کودتــا نقــش 

اساســی داشــتند؟
خانــواده پهلــوی کــه بــا کودتــای ۱۲۹۹ بــه یــاری 

ســرکوب ودســتگیری هــا، حجــاب اجبــاری و..... 
جنبــش عظیــم سراســری بــرای آزادی زندانیــان

جمهــوری  رســیدن  قــدرت  بــه  اول  روزهــای  در 
اســالمی وقتــی کــه اوبــاش حــزب الهــی جلــوی 
دختــران و زنــان را مــی گرفتنــد و بــا الفــاظ رکیکــی 
کــه شایســته خودشــان بــود از آنهــا مــی خواســتند 
کــه حجــاب داشــته باشــند، معلــوم شــد کــه زنــان 
هارتــر  مراتــب  بــه  ســتیز  زن  رژیمــی  بــا  ایــران 
روبــرو  بــود،  مــا  پــدران  در خاطــره  کــه  آنچــه  از 
تغییــر  از  بعــد  زنــان  بــزرگ  تظاهــرات  هســتند. 
ســرمایه  جدیــد  رژیــم  بــه  شاهنشــاهی  رژیــم 
داری اســالمی  نشــان داد کــه بــا جنبــش زنانــی 
ــادی  ــا حــد زی ــگاه خــود را ت ــد بجنگــد کــه جای بای
آنــان  تســلیم  بــرای  راه ســختی  و  مــی شناســد 
بــه قوانیــن رژیــم تــازه بــه قــدرت رســیده اســالمی 
از  زنــان  بــر ســر حقــوق  دارد. جــدال  پیــش  در 

همــان روزهــای نخســت انقــالب آغــاز شــد. رژیــم 
اســالمی بــا آوردن قوانیــن اســالمی قصــد داشــت 
کارگــران  و  مــردان  جنســی  بــردگان  بــه  را  زنــان 
خانگــی تبدیــل کنــد، امــا مبــارزات زنــان نــه تنهــا 
جلــوی جــدا ســازی زن و مــرد را در بســیاری از 
عرصــه هــا و نــه تمامــی آنــان گرفــت ، بلکــه زنــان 
بــا شــرکت در فعالیــت هــای اجتماعــی قاطعانــه 
جلــوی طردشــان توســط رژیــم اســالمی از جامعــه 

را گرفتنــد. 
در طــی ۴ دهــه هــزاران زن بــا فعالیــت در جنبــش 
هــای  ســازمان  در  شــرکت  و  اجتماعــی  هــای 
سیاســی نقشــی برجســته در افشــا رژیم اســالمی 
بیــن مــردم ایفــا کــرده انــد. آنهــا بــا تحمــل زنــدان، 
شــکنجه و اعدام و اســید پاشــی و دربدری حاضر 
بــه تــن دادن بــه بــی حقوقــی و نابرابــری اجتماعــی 
ــر ســرموضوعات  ــارزه ب ــه امــروز مب ــا ب نشــدند و ت

آغــازی در  هــر  مثــل  نوشــتن،  بــه  کــردم  شــروع 
بــا  تــا  بــودم  ای  پــرده  پیــش  یافتــن  جســتجوی 
خواننــده مســیری را کــه طــی خواهــم کرد درمیــان 
بگــذارم. بــه ســال هــای پــس از شــهریور بیســت 

پرتــاب شــدم:
 * اشــغال ایــران توســط نیروهــای متفقیــن، بــه 
زیــر کشــیدن رضــا شــاه وتبعیــد او بــه جزیــره ای 

متــروک در جنــوب آفریقــا،
رضــا  محمــد  دموکراتیــک  ضــد  اقــدام  یــاد   *
شــاه علیــه دکتــر محمــد مصــدق نخســت وزیــر 
مبــارزه  در  خــود  زمانــه  قهرمــان  وقــت،  قانونــی 
بــا امپریالیســم انگلیــس کــه خــون مــردم ایــران 
رابــه مــدت طوالنــی مکیــده بــود، قیــام پرشــور و 
پیروزمنــد مــردم در ســی ام تیــر ۱۳۳۱ بــرای بــاز 

وزیــری،  نخســت  بــه  مصــدق  گردانــدن 
مــرداد   ۲۸ آمریکایــی  منحــوس  کودتــای  یــاد   *
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سرمایه داری، جهان را در پرتگاه 
نابودی قرار داده است )صفحه ۸(

امپریالیسم و ادبیات چپ

تاریــخ طبقــه کارگرایــران در مبــارزه بــرای کســب 
حتــا حقــوق اولیــه خــود، تاریخــی پــر پیــچ وخــم، 
ســخت، خونیــن وطوالنــی دارد و گواهــی اســت 
برایــن حقیقــت کــه طبقــه حاکــم ســرمایه دار هــم 
پیمــان بــا بــورژوازی جهانــی، بــا تمــام قــد بــرای 
اســتثمار حــد اکثــری طبقــه کارگــر و ســلطه بــر 
ایــران بــرای غــارت وچپــاول بیشــتر علیــه احــزاب 
وســازمان هــای کمونیســتی در خدمــت ایــن طبقه 
تــا حــد نابــودی کامــل آنهــا پیــش رفتــه انــد. رژیــم 
شــاه کمونیســتها را تروریســت میخوانــد ومــی 
ــم جمهــوری اســامی آنهــا را ملحــد  کشــت، رژی
وآمریکایــی متهــم مــی کنــد ومــی کشــد. هــردو 
امــا در تبلیغــات خــود همچنــان مدعــی بودنــد 
وهیــچ  بودنــد  هیــچ  کمونیســتها  کــه  وهســتند 
نیســتند. مــا در اینجــا مــروری داریــم بــه کارکــرد 
مبارزاتــی ســازمان انقابــی وحــزب رنجبــران ایــران 

یاد داشتی از یک خواننده 
رجنرب )صفحه 10(
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رجنرب ارگان مرکزی حزب رجنربان ایران
صفحه2

خیاالت واهی دمشنان ما.... بقیه 
از صفحه 1

کار مخفــی بــا کار علنــی تــوده ای بنا نهاد. اعتقاد 
ماتریالیســم  اساســی  اصــل  بــه  عمیــق  وبــاور 
تاریخــی کــه تــوده هــا ســازنده تاریخنــد وطبقــه 
کارگــر بــه عنــوان یــک طبقــه آگاه اجتماعــی تنهــا 
بــا ســازماندهی خــود در پنــج تشــکیالت متفــاوت 
تاریخــی  وظیفــه  بــه  توانــد  مــی  همســو  امــا 
گورکنــی نظــام ســرمایه داری جامــه عمــل پوشــاند 

ــه ســازماندهی پرداخــت:  ب
هــا  کارخانــه  ســطح  در  کارگــری  تشــکل   *
روز  هــر  کــه  وخدمــات  ی  تولیــد  وموسســات 
شــود. مــی  افــزوده  آنهــا  وســعت  بــر  بیشــتر 
** تشــکل سراســری متحــد کارگــری در برگیرنــده 
ــی، منطقــه ای  ــه تشــکل هــای گوناگــون محل کلی
و سراســری رشــته هــای صنعــت وخدمــات کــه 
نامــوزون ســرمایه داری  در کشــور بعلــت رشــد 
وتفــاوت هــای فاحــش رشــد اقتصــادی مناطــق، 

بســیا ر متنــوع اســت.
*** تشــکل هــای سراســری اجتماعــی تــوده ای از 
زنــان ودانشــجویان ومحصلیــن گرفتــه تــا معلمــان 
وکلیــه اقشــار ســتمکش و اســتثمار شــوند ه کــه 
ــر  ــران اکثریــت عظیــم مــردم را در ب در جامعــه ای

مــی گیرنــد.
حــزب  کارگــر،  طبقــه  پیشــرو  تشــکل   ****
کمونیســت، در بــر گیرنــده کادر هــای کارگــری کــه 
اســتخوابندی ســه  و  از طبقــه هســتند  جــزوی 

تشــکل بــاال را تشــکیل مــی دهــد.
***** سازماندهی نیروی مسلح انقالبی 

در  جهانبینــی  چنیــن  داشــتن  بــا  بنابرایــن 
چــه  حاکمانــش  کــه  کشــوری  در  ســازماندهی 
دینــی وچــه نظامــی ضــد کمونیســت اند؛ ســازمان 
ــران هیچــگاه خیــال  انقالبــی و حــزب رنجبــران ای
واهــی نســبت بــه دشــمن طبقاتــی خــود نداشــته 
اســت. از همــان آغــاز هــر فــردی کــه داوطلــب 
بــرای پیوســتن بــه عنــوان عضــو مــی شــد بایــد 
لحــاظ  از  اقــل  حــد  را  وزندگــی  مــرگ  مســئله 
ذهنــی بــرای خــودش حــل کــرده باشــد. درســت بــا 
چنیــن تربیتــی هــرگاه و هــر زمــان از طــرف دشــمن 
ضربــه ای وارد مــی شــد، بــا جمعبنــدی و آمــوزش 
ــداد. در  ــارزه ادامــه می ــه مب ــر ب ــت ت ــا درای از آن ب
ــد  ــه کســانی بودن ــج البت ــد ســخت وبغرن ــن رون ای
کــه گاهــی در راه خســته مــی شــدند و خــود را 
کنــار مــی کشــیدند و یــا فعــال بــه صــف دشــمن 
مــی پیوســتند. بعضــی هــا بــرای کنــار رفتــن خــود 
اشــتباهات را بهانــه مــی کردنــد و چنیــن تصــور 
داشــتند کــه بــا ایــن تصــور بــه تشــکیالت پیوســته 
ــه آســانی  ــه مشــکلی ب ــدون هیچگون ــد کــه ب بودن
بــه پیــروزی رســند. بنظــر میرســد ریشــه همــه ی 
ایــن انحرافــات را در نــا آگاهــی از رونــد مبــارزه 
قربانــی  ضــرورت  ایــران،  جامعــه  در  طبقاتــی 
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دســتگاه های  وجــود  انقالبــی،  نیروهــای  دادن 
امنیتــی ســرکوبگر و عــدم تــوازن قــوای نیــرو بیــن 
نیروهــای خــود ودشــمن، بایــد جســتجو کــرد. ایــن 
هــای  پیــروزی  وتبلیــغ  کــردن  بــزرگ  بــا  عناصــر 
دشــمن عملــن نــا آگا هانــه بــه خــط مبــارزه پلیــس 
سیاســی خدمــت مــی کننــد. هیــج انســان واقــع 
بیــن نمــی توانــد توقــع از اعضــای ســازمان مــا 
داشــته باشــد کــه در برابــر رهبــری حــزب تــوده، 
چریــک هــای آکثریتــی، دســتگاه هــای امنیتــی 
کــه کمــر بــه نابــودی مــا بســته بودنــد در تمــام 
قطــره  نکنــد،  خطایــی  هیچگونــه  ســالها  ایــن 
ــه  ــزد و همچنــان ب خونــی از دمــاغ اعضایــش نری
مبــارزه خــود ادامــه دهــد. بایــد توجــه داشــت کــه 
ســازمان انقالبــی وحــزب رنجبــران در چنــد جبهــه 
ــی  ــه دســتگاه هــای امنیت ــد: علی ــد مــی جنگی بای
حکومــت، علیــه رهبــری حــزب تــوده به ســرکردگی 
کیانــوری، ودارودســته ی اکثریــت بــه رهبــری فــرخ 
نگهــدارو امپریالیســم و سوســیال- امپریالیســم. 
خــط اساســی دســتگاه امنیتــی و رهبــری کیانــوری 
ــوری  ــود. کیان ــودی کامــل وفیزیکــی ب علیــه مــا ناب
ــوده کــه  ــا اعضــای حــزب ت ــدارش ب در آخریــن دی
ــاد آوری مــی  ــد ی در صــدد انشــعاب از آنهــا بودن
کــرد " خلیــل ملکــی هیــج غلطــی نتوانســت بکنــد 
رفقــای  شــما چهارتــا دانشــجوعددی نیســتید. 

شــوروی پشــت رهبــری حــزب اســت "
همیشــه  هــم  امنیتــی  هــای  دســتگاه  منطــق 
چــه در دوره شــاه و چــه در دوره والیــت فقیــه 
بــا منطــق دارودســته ی رویزیونیســتی کیانــوری 
همیــن بــود وهســت کــه بــا هــر ضربــه ای کــه مــی 
زدنــد ادعــا کننــد کــه تشــکیالت مــا را از بیــخ وبــن 
نابــود کــرده انــد. در کتابــی کــه چنــد ســال پیــش 
براســاس اســنادی دروغیــن، نامــه هــای شــخصی 
افــراد واداده وفــراری و اقــرار هــای زیــر شــکنجه 
نوشــتند بــه عبــث تــالش کــرده بــا توجیــه جنایــات 
ــن ســازمان  دو نظــام در حــق رهبــری واعضــای ای
جریــان  ایــن  نابــودی  بــه  موفــق  کنــد  ادعــا  هــا 

تاریخــی سیاســی کمونیســتی شــده اند. 
 “از حــزب رنجبــران داســتانی بیــش باقــی نمانــد. 
تــو گویــی کــه ایــن حــزب هرگــز نبــود " ایــن همــان 
ایدئولــوژی " پایــان تاریــخ " اســت کــه بــورژوازی 

جهانــی زمانــی تبلیــغ مــی کــرد. 
مــی  چنیــن  او  انصــار  و  اعــوان  و  .خمینــی   
کشــتار  و  قتــل  فرمــان  بــا  کــه  پنداشــتند 
آزادیخواهــان بــه نظــام خــود مهــر ابــدی خواهنــد 
زد. امــا تاریــخ مرتجعــان جهــان ذهنــی گــری و 
تاریــخ  تکامــل  ســیر  از  فیزیکــی  متــا  برداشــت 
جهــان بــوده و هســت. در چهــل ســال گذشــته 
را  خــود  روشــنی  بــه  واقعیــت  ایــن  دیگــر  بــار 
جامعــه  در  تاریــخ  تکامــل  ســیر  و  داد  نشــان 
ایــران بــه گونــه ای دیگــر بــه پیــش رفتــه و امــروز 
ــل  ــه مشــتی کوچــک تبدی ــی ب ــدگان خمین بازمان
ــران،  ــه حلقــه توســط کارگ ــه حلقــه ب ــد ک شــده ان

زحمتکشــان ، معلمــان ، پرســتاران ، دانشــجویان 
 ، روســتا  و  شــهر  فرودســتان   ، بازنشســتگان   ،
بیــکاران ، زنــان ، اقلیــت هــای ملــی و مذهبــی در 
محاصــره هســتند.و حلقــه ایــن محاصــر هــر روز 
تنــگ و تنــگ تــر مــی شــود. مــا همــان روزهــای 
ــرای  ــه تســلط رژیــم جدیــد ب ــا آگاهــی ب انقــالب ب
مســتقلن  زحمتکشــان  بســود  انقــالب  ادامــه 

: بــه ســازماندهی کردیــم  شــروع 
یکم

اولیــن میتنــگ علنــی ســازمان انقالبــی را کــه در 
اســفند مــاه ۵۷ در ســنگلج تهــران برگــزار شــد و 
دکتــر علــی صادقــی از رهبــران زندانــی ســازمان 
انقالبــی دوره شــاه، ســخنران اصلــی بــود. ایــن 
متینــگ را چنــد تــن از هــواداران حــزب تــوده و 
حــزب هللا بــه هــم ریختنــد. در آن روز مــا شــاهد 
ــوری در حــزب  ــد کیان ســقوط کامــل رهبــری جدی
تــوده کــه بــا کمــک رویزیونیســت هــای شــوروی 
ودکتــر  رادمنــش  ماننــد دکتررضــا  رقبــای خــود 
کمونیســت  زندانیــان  از  را  اســکندری  ایــرج 
دوره رضــا شــاه بــه کنــار زده بــود وهمــکاری بــا 
ــی وســرکوب  ــا همــکاری امنیت ــم اســالمی را ت رژی
نیروهــای سیاســی مخالــف دارودســته ی انحصار 
آنــروز  در  بــود.  داده  گســترش  حاکــم  طلــب 
نیروهــای امنیتــی تــازه شــکل گرفتــه کــه از کمیتــه 
انقــالب زیــر دادگســتری تهــران بودنــد ســه تــن از 
رفقــای مــا را هــم دســتگیر کردنــد. در حقیقــت 
ایــن آغــاز مبــارزه ای شــد کــه تــا بــه امــروز در ایــن 
ای  مبــارزه  یافتــه،  ادامــه  گذشــته  ســال  چهــل 
اســت کــه در طــول ایــن ســالها نــه تنهــا ســازمان 
انقالبــی و حــزب رنجبــران ایــران مــورد حملــه و 
ســرکوب فیزیکــی نیروهــای امنیتــی قــرار گرفتــه 
بلکــه تازمانــی کــه هنــوز رهبــری حــزب تــوده و 
جمهــوری  رژیــم  قربانیــان  بــه  خــود  اکثریــت 
هــای  دســتگاه  بودنــد؛  نشــده  تبدیــل  اســالمی 
امنیتــی بــرای مبــارزه بــا مــا از نیروهــای اکثریتــی 
و رهبــری حــزب تــوده در ســرکوب فیزیکــی مــا 
هــای  کنفــراس  در  کیانــوری  کردنــد.  اســتفاده 
ــه  ــه اش ایــن کینــه ی رویزیونیســتی اش راب روزان
ــران ایــران تحــت  ســازما ن انقالبــی وحــزب رنجب
عنــوان مائوئیســت هــا نشــان میــداد و اکثریتــی 
هــا بــا رخنــه کــردن در تشــکیالت مائوئیســت هــا 
لیســت افــراد را بــه مقامــات گــزارش مــی دادنــد. 
بــا توجــه بــه مصاحبــه فــرخ نگهــدار بــا بــی بــی 
ســی کــه در برابــر پرســش خبرنــگار از او کــه مــی 
پرســد آیــا درســت اســت شــما اعضــای حــزب 
مــی  لــو  رژیــم  امنیتــی  نیروهــای  رابــه  رنجبــران 
دادیــد در پاســخ نــه تنهــا انجــام چنیــن جنایتــی 
ــرا درســت دانســته  ــق مــی کنــد بلکــه آن را تصدی
و توجیــه مــی کنــد. جــای تعجــب نیســت کــه در 
ــی اپورتونیســم در صفــوف  ــارزه طبقات ــان مب جری
انقالبیــون تــا آنجــا پیــش مــی رود کــه بــه دشــمن 
ــرای درهــم شکســتن صفــوف انقــالب خدمــت  ب
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پیروز باد کارزار رهایی زندانیان سیاسی

عضــو  معــدن،  کارگــر  خروشــچف  کنــد.  مــی 
گورباچــوف  شــوروی،  کمونیســت  حــزب  دفتــر 
و  کردنــد  علــم  قــد  حــزب  درون  از  یلتســین  و 
نظــام سوسیالیســتی را دربســت بــه یــک گــروه 
مافیایــی درهمســویی بــا ســرمایه جهانــی تقدیــم 
کردنــد. دشــمنی رویزیونیســت های حــزب تــوده 
بــا ســازمان انقالبــی از آنجــا بــر مــی خاســت کــه 
بــه گفتــه کیــا نــوری توانســته بــود بیــش از نــود در 
صــد اعضــای حــزب تــوده را بــا خــود همــراه ســازد، 
ــن جنبــش  ــر افتخــار تری ــود یکــی از پ توانســته ب
چــون  را  ایرانــی  مســتقل  دانشــجویی  هــای 
تــوده  از هژمونــی حــزب  بــدور  مردمــک چشــم 
و انجمــن هــای اســالمی مســتقل ودمکراتیــک 
 – سوســیال  و  امپریالیســم  شــاه،  رژیــم  علیــه 
امپریالیســم حفــظ کنــد. بگذاریــد بــا اشــاره بــه 
حــزب  و  انقالبــی  ســازمان  افتخــار  پــر  پراتیــک 
رنجبــران هــم علــل ایــن دشــمنی را بازگــو کنیــم و 
هــم دروغ دســتگاه امنیتــی ایــران را افشــا نمائیــم.

دوم

ســازمان انقالبــی وفــادار بــه اســا ســی تریــن اصــل 
جدایــی از رهبــری حــزب تــوده یعنــی رفتــن بــه 
ایران وشرکت در مبارزات مردم؛ بهترین اعضای 
خــود را طــی ســال هــای طوالنــی برای ســازماندهی 
نهراســیدن از مــرگ، زنــدان وشــکنجه بــه ایــران 
ــر اینکــه رهبــران ســازمان از  فرســتاد. برجســته ت
پرویــز  بــود.  تاریخــی  ایــن حرکــت  پیشــقراوالن 
نیکخــواه هنــوز حتــا کنفــراس تدارکــی ســازمان 
دیگــر  کادر  چندیــن  همــراه  بــود  نشــده  برگــزار 
بــه داخــل رفــت. حادثــه کاخ مرمــر را کــه یکــی 
از ســربازان گارد شــاه بســوی او تیرانــدازی کــرد 
دســتگاه امنیتــی بهانــه کــرد و اولیــن گــروه اعزامی 
بــه ایــران را تمامــا دســتگیرکرد. ودســتگیری عــده 
ــری حــزب  ــا رهب ــارزه ب ــه در مب ــا ک ای از رفقــای م
تــوده فعــال بودنــد بــه ســرکردگی پرویــز نیکخــواه 
از ســخن گویــان برجســته و شــناخته شــده ی 
کنفدراســیون دانشــجویی در داخــل کــه بــا داگاه 
گــروه نیکخــواه علنــی شــد وبــرای همــگان معلــوم 
گردیــد، جــدا شــدگان از حــزب تــوده وفــادار بــه 
بــی هــراس از شــاه  آرمــان هــای انقالبــی شــان 
وشــیخ پــای در عمــل هســتند و متعاقــب آن یــک 
مــوج پشــتیبانی میــان جوانــان از گــروه نیکخــواه و 
ســازمان انقالبــی در داخــل و خــارج بــر خاســت. 

سوم
در پــی آن پــس از اطــالع از خیــزش تــوده هــای 
پشــتیبانی خســرو  و  قشــقایی  ایــل  ســتمکش 
قشــقایی یکــی از رهبــران جبهــه ملــی ایــران و 
شــورای  مجلــس  نفــت  کمیســیون  ســخنگوی 
ملــی از ایــن جنبــش و رفتــن وپیوســتن بهمــن 
قشــقایی بــه قیــام مســلحانه آنهــا علیــه رژیــم 
شــاه قیــام درمنظقــه قشــقایی. ســازمان انقالبــی 
هــم بــه پشــتیبانی از ایــن کانــون مبارزاتــی مردمــی 

دو نفــر از کادرهــای برجســته از ایــل قشــقائی 
عطــا کشــکولی وایــرج کشــکولی را مخفیانــه بــه 
داخــل فرســتاد و آنهــا بــا کمــک نیروهــای محلــی 
بــا اینکــه منطقــه سراســر تحــت محاصــره دشــمن 
بــود، توانســتند بــا موفقیــت کامــل بــه جمــع قیــام 
کننــدگان بــه پیوندنــد و بــه مــدت یکســا ل شــعله 
مبــارزه مســلحانه جنــوب را بــا کمــک مــردم مبــارز 
ایــل قشــقایی همچنــان علیــه رژیــم شــاه روشــن 
کــه در خاطــرات مــردم  نگــه دارنــد. ســابقه ای 
همچنــان باقــی بــود وهنگامــی کــه حــزب رنجبــران 
ایــران بــا تشــکیل نیــروی مســتقل خــود در جنوب 
به ارودگاه مســلحانه ایل قشــقایی پیوســت مورد 
ــار بهتریــن هایــش را  اســتقبال قــرار گرفــت. دو ب
یــک ســازمان کوچــک کمونیســتی بــا جنبشــی 
دمکراتیــک  هــای  گرایــش  بــا  ومردمــی  بومــی 
مــی جنگــد  آخــر  تــا  و  فرســتد  مــی  کمــک  بــه 
وهنگامــی عقــب مــی نشــیند کــه آخریــن قیــام 
کننــده را زیــر پوشــش آتــش نیــروی مســلح اش 
از دســت پاســداران اســالمی نجــات داده اســت. 
ایــن عملیــات بــی شــک چــون خارتیــزی اســت 
در چشــم دســتگاه هــای امنیتــی دو رژیــم. جــا 
دارد یــاد رفقــا عطــا کشــکولی و ایــرج کشــکولی را 
کــه تمــام زندگــی خــود را وقــف جنبــش کارگــری، 
ســازمان انقالبــی وحــزب رنجبــران کردنــد گرامــی 

ــم. بداری
چهارم

شــرکت ســازمان انقالبــی در مبــارزه مســلحانه 
رهبــری  بــه  دمکــرات  حــزب  انقالبــی  کمیتــه 
ز  ا  وپــس  آواره  مــال  و  زاده  شــریف  اســماعیل 
شکســت آن گــزارش همــه جانبــه آن در ارگان 
مرکــزی ســازمان " تــوده " چنــان حرکــت تاریخــی 
مهمــی بــود کــه بــرای اولیــن بــار کمونیســم را بــه 
از جوانــان حــزب دمکــرات  یــک بخشــی  درون 
وحــزب  بلوریــان  برنــد  از  دیگــر  کــه  بــرد  ایــران 
مســلحانه،  مبــارزه  از  نبودنــد؛  وروســی  تــوده 
ــوده ای واندیشــه مائوتســه دون ســخن  جنــگ ت
مــی گفــت. ســازمان انقالبــی کــه پــس از جلســه 
از دســت  را  زبــده خــود  کادر هــا چندیــن کادر 
داده بــود ولــی بــه پیمانــی کــه بســته بــود وفــادار 
مانــد و نــود در صــد از کادر هــای رهبــری خــود 
را طبــق در خواســت اســماعیل شــریف زاده بــه 
کردســتان گســیل داد. دکتــر کــورش الشــایی و 
دکتــر پارســا نــژاد پزشــگان تحصیــل کــرده آلمــان، 
عطــا کشــکولی، خســرو صفایــی، علــی صادقــی، 
ایــرج  حاتمــی،  محســن  زاده،  مویــد  ســیامک 
رهبــری  اعضــای  و  کادر  کــه  رفقایــی  کشــکولی 
بودنــد و جــان بــر کــف، بــی هــراس از ســختی 
واالی  هــای  اندیشــه  تحقــق  بــرای  مشــکالت  و 
ســازمان انقالبــی، سوسیالیســم وکمونیســم بــرای 
ــه چــپ  ــا گرفت ــازه پ تقویــت جنبــش مســلحانه ت
بــا گرایــش مارکسیســتی خلــق کــرد بــه کردســتان 
هــای  گــذرگاه  از  یکــی  اینجاســت  رفتنــد. 

تاریخــی کــه اندیشــه هــای بلنــد مارکسیســتی 
کردســتان  در  پرولتاریایــی  وانترناسیونالیســم 
عقــب نگهداشــته شــده، بــا خــون گلگــون شــده ی 
پیشــمرگان از خــود گذشــته جــوش مــی خــورد. 
رنگیــن کمانــی در آســمان کردســتان پدیــد مــی 
آیــد کــه کــرد، فــارس، تــرک وعــرب را در مســیری 
انقالبــی  ســازمان  کنــد.  مــی  هدایــت  مشــترک 
پــای در عمــل بودنــش و  بــا  ایــران  تــوده  حــزب 
آگاهــی بــه ســتم ملــی بــه خلــق کــرد، پیونــدی نــا 
گسســتنی بــا کــرد وکردســتان بوجــود آورد کــه بــه 
یــک تیــغ تیــزی در چشــمان دشــمنانش بویــژه 
دســتگاه هــای امنیتــی هــر دو رژیــم دیکتاتــوری 

ســلطنتی و والیتــی تبدیــل شــد.
پنجم

گسترش کار توده ای در میان کارگران
ســازمان انقالبی در ســیر رشــد وتکاملش تدریجا 
یــاد گرفــت، نــه تنهــا کار در میــان دانشــجویان 
توانایــی  دهــد،  انجــام  خــوب  را  محصلیــن  و 
یافــت از میــان ایــن نیــروی پــر شــور و شــوق و 
پیشــتازجنبش، کادرهایــی را پــرورش دهــد کــه 
میــان کارگــران رونــد، کار کننــد و ریشــه بدواننــد. 
مــا  پزشــکان  حلبچــه  در  عــراق  کردســتان  در 
طریــق  ایــن  از  و  کردنــد  برپــا  رایــگان  درمانــگاه 
توانســتند بــه گفتــه مــردم محلــی بــا عملکرد خود 
نمونــه انســان نویــن کمونیســت را بشناســانند و 
پیــام سوسیالیســم و کمونیســم را بــه فرودســتان 
روســتاهای دورافتــاده، بــه میــان محرومــان کــرد 

ــد. ببرن
تصمیــم هیــات اجراییــه ی ســازمان انقالبــی بــرای 
بــه جنبــش مســلحانه در کردســتان،  پیوســتن 
حــزب  انقالبــی  کمیتــه  رهبــری  بــا  همپایــی 
دموکــرات ایــران: مــالآواره، شــریف زاده و عبــدهللا 
ثمراتــش  کــه  بــود  اقداماتــی  از  یکــی  معینــی 

امــروز پیداســت.  تــا  همچنــان 
جلسه بکره جو در کردستان

در بکــره جــو منطقــه آزاد شــده کردســتان عــراق، 
هــای  کادر  از  مهمــی  جلســه   ،۱۳۴۸ ســال  در 
رهبــری ســازمان انقالبــی برگــزار مــی شــود. در 
ایــن جلســه بــا نقــد تــز ســازمان هــای پراکنــده، 
تصمیــم بــه ایجــاد ســازمان واحــد درمیــان کارگران 
و ایجــاد رهبــری واحــد در داخــل گرفتــه می شــود. 
ــا  تشــکیالت ســازمان انقالبــی بــه ســه بخــش ، ب
مرکزیــت مســتقل خــود بــا تکیــه روی کار تــوده 
ــن برنامــه  ای وجلــب نیــرو تقســیم مــی شــود. ای
بــا موفقیــت کامــل تــا انقــالب پنجــاه هفــت بــه 

پیــش مــی رود. 
سیاســت عمومــی ســازماندهی همچنــان خدمــت 
ــه ایجــاد حــزب پیشــرو طبقــه کارگــر در داخــل  ب
کشــور باقــی مانــد و وظیفــه ی تشــکیالت خــارج 
کشــور و نــوار، خدمــت همــه جانبــه بــه تشــکیالت 

داخــل معیــن شــد. 
از نشســت بکــره جــو تــا آســتانه انقــالب ۵۷ کــه با 
اوج گیــری مبــارزات کارگــران و تــوده هــای عظیــم 
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مــردم رو بــه رو هســتیم، کــه یــک دهــه طــول مــی 
کشــد ســازمان انقالبــی در مبــارزه ی ســخت بــا 
دســتگاه امنیتــی رژیــم ســلطنتی بــرای گســترش 
پایــه هــای خــود در داخــل ایــران رو بــه روســت، 
ســازمان بایــد از میــان جوانــان دانشــجوی خــارج 
کشــور کــه عمدتــا از طبقــات غیــر کارگــری و بعضــا 
حتــی مرفــه جامعــه بودنــد، نیــرو جمــع کنــد، بــر 
اســاس اخالقیــات کمونیســتی نوســازی نمایــد، 
در دوره هــای تعلیماتــی – تئــوری و عملــی آنهــا را 
بــه ســازمانده انقالبــی حرفــه ای از خــود گذشــته 
– بــی هــراس از دســتگیری و شــکنجه بــه داخــل 
گســیل دارد. کاری ســخت و بــه گفتــه کیانــوری 
نشــدنی امــا بــا بــاوری اســتوار بــه کمونیســم و 
ــد  ــم بلن ــه مــی افتادی ــار ک ــن هــر ب اراده ای پوالدی
میشــدیم، هربارکــه کشــته میدادیــم غم از دســت 
دادن بهتریــن رفقایمــان را بــه نیــرو تبدیــل مــی 
کردیــم ،خــون هــا را مــی شســتیم و بــا جمعبنــدی 

بــا درایــت تــر بــه مبــارزه ادامــه میدادیــم.
ششم

شــرکت در مبــارزه خلــق فلســطین و کمــک ویــاری 
رساندن 

اعضــا  انقالبــی  ســازمان  انترناسیونالیســم 
وکادر هــای مــا را چنــان تربیــت کــرده بــود کــه 
ــا نیروهــای ضــد  ــد ب ــارزه مــی کردن هرجــا کار ومب
امپریالیســتی و سوسیالیســتی همــکاری کننــد. 
ــا احــزاب کمونیســتی چــون چیــن،  ــه تنهــا ب مــا ن
کوبــا، آلبانــی ارتبــاط رفیقانــه ای داشــتیم بلکــه 
همــکاری وهمیــاری بــا رفقــای هــم مــرز و همســایه 
را بــا ارجحیــت جلــو مــی بردیــم. از آنجمله ارتباط 
بــا جنبــش آزادیبخــش فلســطین و ظفــار بــود. مــا 
توانایــی یافتیــم تــا یــک تیــم یــاری رســانی کــه در 
میــان آنهــا پزشــک بــود بــه فلســطین بفرســتیم-

هفتم 
ایجــاد حــزب رنجبــران ایــران رشــد کمــی وکیفــی 
تبدیــل  و  ایــران  تــوده  حــزب  انقالبــی  ســازمان 
شــدن آن بــه یــک ســازمان پــر تجربــه نزدیــک دو 
دهــه مبــارزه ای نســبتن گســترده و همــه جانبــه 
در داخــل وخــارج کشــور شــرایط را بــرای وحــدت 
بخشــی از کمونیســتها کــه دارای نــکات مشــترک 
برنامــه ای بودنــد بوجــود آورد. چنــد ماهــی پــس 
از بهمــن ۵۷ نــه ســازمان وگــروه بــا تشــکیل یــک 
وتحــت  کارکردنــد  بــه  شــروع  وحــدت  کمیتــه 
هدایــت ایــن کمیتــه مشــترک کل اعضــای ایــن 
تشــکالت در جریــان منظــم رونــد وحــدت قــرار 
کمیتــه  توســط  شــده  تهیــه  اســناد  و  گرفتنــد 
وحــدت قــدم بــه قــدم بــه درون تشــکالت بــرای 
بحــث و گفتگــو واصــالح بــرده شــد و طــرح نهایــی 
بــرای تقدیــم بــه کنگــره موسســان حــزب رنجبــران 
بــه صــورت نهایــی بــرای تقدیــم بــه کنگــره اول 
تهیــه شــد. مــوازی بــا ایــن کار آموزشــی و مباحثــه 
و گفتگــو یــک دوره تدارکــی مشــترک از پاییــن 
از  پیــش  شــدن  یکــی  و  آشــنایی  بــرای  بــاال  تــا 

کنگــره ســازماندهی شــد و بــا موفقیــت بــه پایــان 
رســید. بدیــن ترتیــب کمیتــه وحــدت بــا موفقیــت 
توانســت کنگــره ای یکپارچــه از ۹ ســازمان وگــروه 
بــا نظمــی نمونــه فــرا بخوانــد و پــس از افتتــاح 
کنگــره وظیفــه خــود را خاتمــه داده اعــالم کنــد 
ــأت رئیســه  ــه هی ــت کنگــره را ب و پیشــبرد وهدای
واقعــه  یــک  ایــن  واگذارکنــد.  کنگــره  انتخابــی 
ــران  تاریخــی در جنبــش کارگــری وکمونیســتی ای
بــود کــه پــس از ســالها پراکندگــی و در زمانــی 
حــرف  انشــعاب  چــپ  تشــکالت  دیگــر  در  کــه 
اول را میــزد حــزب رنجبــران ایــران متولــد شــد. 
کیانــوری علیــه  ترتیــب دشــمنی رهبــری  بدیــن 
دشــمنی  و  شــد  چنــدان  دو  هــا  مائوئیســت 
دســتگاه هــای انحصــار طلــب بــه اصطــالح خــط 

ــر. امامــی هــا هــم شــدید ت
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انگلیس هــا صاحــب تخــت وتــاج شــده بــود نقــش 
اشــرف  داشــتند.  برعهــده  کودتــا  در  را  اساســی 
پهلــوی مســتقیماً بــا طراحــان کودتــا و مامــوران 
همــکاری  امپریالیســت ها  امنیتــی  دســتگاه 
کــرد و شــعبان بــی مــخ، خانــم ملکــه اعتضــادی 
فدائیــان شــاه، روحانیــت بــه ســرکردگی آیــت هللا 
ابوالقاســم کاشــانی ودارودســته ی فدائیــان اســالم 
در  دســت  ارتــش  نماینــده  زاهــدی  و سرلشــکر 
دســت هــم برنامــه کودتــای آمریکایــی را تحقــق 

بخشــیدند.
و  مــدت  دراز  نقشــه  در  آغازیســت  کودتــا  ایــن 
بــرای تســلط  آمریــکا  امپریالیســم  اســتراتژیکی 
برجهــان؛ نــه تنهــا بعنــوان ابرقدرتــی کــه جهــان 
ــه  ــا دیگــر امپریالیســتها تقســیم کنــد بلکــه ب را ب
یــک قــدرت بــال منــازع در جهــان تبدیــل شــود.
بــه مســتبدی  را  شــاه  رضــا  کودتــا محمــد  ایــن 
ضــد مردمــی بیــش از پیــش درخدمــت اجــرای 
ســرکوب  قــرارداد.  چیــان  کودتــا  برنامه هــای 
کمونیســتها و نیروهــای دموکــرا تیــک همــراه شــد 
ــه.  ــه حرکــت آزادیخواهان ــا تعطیــل کــردن هرگون ب
ــر داری از اســتراتژی  ــا کپــی ب محمــد رضــا شــاه ب
بــرای  برژینســکی  ســبز  کمربنــد  آمریکایــی 
ســرکوب  و  شــوروی  اتحادجماهیــر  محاصــره 
کــردن  برتــن  بــا  وکمونیســتی  کارگــری  جنبــش 
لبــاس عابــدی بــرای مجالــس روضــه خوانــی خــرج 

هــر  و  میــرود  حــج  میســازد،  مســجد  میدهــد، 
ــه زیــارت ضامــن آهومبــادرت مــی نمایــد،  ســال ب
قــرآن بــا آب طــال بــه چاپخانــه آلمانــی ســفارش 
میدهــد تــا بــه ســران کشــورهای اســالمی هدیــه 
کار  روی  کــن  صــاف  جــاده  او  شــک  بــی  کنــد. 
ــان اســالمی شــد  آمــدن اسالمیســت هــای فدائی
و هنگامــی کــه خمینــی بــه او تشــر زد کــه بایــد 
ــران را  ــه ای ــا خفــت تمــا م و تســلیم طلبان ــروی ب ب
تــرک کــرد. دکتــر حســین فاطمــی درآن روزهــای 
هــرج ومــرج کودتایــی طــی ســرمقاله ای در باختــر 
امــروز نوشــت: شــاه تــو روی ملــک فــارق مصــر را 
ــوای شــاه حکــم  ســفید کــردی! درســت اولیــن فت

قتــل وزیــر امــور خارجــه بــود!
دســتگاه های تبلیغاتــی امپریالیســتی بــار دیگــر 
در کارنــد تــا زمینــه را بــرای تغییــری دیگــر همچــون 

بهمــن ۵۷ فراهــم ســازند:
 بازهــم بازمانــدگان دربــار پهلــوی بــه ســرکردگی 

رضــا پهلــوی، نقــش اساســی را بعهــده دارنــد،
و  آمریکایــی  پــرو  روحانیــت  از  بخشــی  بازهــم 
تابحــال  کــه  اصــالح طلبــان  رانــده شــده  جنــاح 
ــات نظــام ســرمایه  ــه جنای ــی را در کلی نقــش اصل
در  مســیر  ایــن  در  انــد؛  داشــته  حاکــم  داری 

حرکتنــد،
بازهــم دســتگاه هــای امنیتــی آمریــکا وانگلیــس 

بــه اضافــه اســرائیل وعربســتان فعالنــد، 
بازهــم عناصــر ی در میــان نیروهــای امنیتــی و 

ایــران در خیــال کودتاینــد نظامــی 
همــه اینهــا دســت در دســت هــم نشســته انــد تــا 
معلــوم شــود بالخــره نرمــش قهرمانانــه بــه جــام 

زهــر دیگــری تبدیــل مــی شــود؟
حــزب رنجبــران ایــران همــراه دیگــر نیروهــای چــپ 
و کمونیســت، همــراه طبقــه کارگــر وکلیــه نیروهــای 
از  درس گیــری  بــا  وســتمدیده  شــده  اســتثمار 
تجربــه ۲۸ مــرداد بــا تمــا م نیــرو در برابــر هرگونــه 
ــا وانقــالب مخملــی مقاومــت خواهــد کــرد.  کودت
یــک  خواهــان  ایــران  وزحمتکشــان  کارگــران 
تغییــر بنیــادی طبقاتی انــد، بــا هرگونــه آلترنانیــو 
از  بیــش  مخالفنــد.  بــورژوازی  و  ســرمایه داری 
صدســال اســت کــه دیکتاتوری هــای گوناگــون در 
همدســتی بــا امپریالیســم بــه اســتثمار شــدید 
اکثریــت  پرداخته انــد،  وحصــر  حــد  بــی  وســتم 
رســیده،  استخوانشــان  بــه  کارد  مــردم  عظیــم 
مســکن  میخواهنــد،  نــان  انســان  میلیون هــا 
مــی خواهنــد، حداقــل بهداشــت و امنیــت مــی 
نماینــدگان  یافته انــد  در  عمــل  در  خواهنــد. 
ســرمایه در هــر شــکل و شــمایلی ایجــاد کننــده 
ایــن وضــع بوده انــد. آنهــا دریافته انــد کــه تنهــا راه 
ــا برانــدازی  اتــکاء بــه نیــروی خــود اســت و تنهــا ب
کل نظــام ســرمایه داری حاکــم و جانشــینی اش بــا 
یــک نظــام سوسیالیســتی اســت کــه شــرایط بــرای 
میشــود. فراهــم  خواست هایشــان  بــه  رســیدن 
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گوناگــون زنــان از حجــاب تــا مــزد برابــر در برابــر 
کار برابــر بــا مــردان، از حــق حضانــت فرزنــدان تــا 
طــالق و.......بصورتــی پیگیــر ادامــه دارد، امــروز 
هــزاران  و  زنــان  جنبــش  فعالیــن  از  تــن  دههــا 
زن ســرکوفت خــورده اجتماعــی در زنــدان هــای 
جمهــوری اســالمی هســتند. امــا مســئله زنــان در 
روزهــای اخیــر برســر حجــاب و کارزاری کــه رژیــم 
بــا تهیــج عقــب مانــده تریــن افــکار و نیروهــای 
پوســیده تاریخــی بــه مثابــه چمــاق ســرکوب در 
خیابــان هــا پیــش مــی بــرد از قبــل شکســتش 
بــرای رژیــم معلــوم و آشــکار اســت. اتــاق هــای فکــر 
رژیــم توســط امثــال رائفــی پــور و عباســی هــای بــه 
مثابــه ســخنگویان "تحصیــل کــرده" رژیــم ســعی 
بــه توجیــه آن دارنــد کــه بــر طبق معمول  اســتکبار 
جهانــی را مقصــر مــی شناســند. وقاحــت رژیــم 
اســالمی در بیــان بــی حقوقــی زنــان تحــت حقــوق 
زن در اســالم حتــی صــدای خــودی هــای رژیــم 
ــا شــتابی  ــی ب ــای کنون را هــم در آورده اســت. دنی
کــه در تاریــخ بشــر بــی ســابقه اســت مرزهــای 
مناســبات و تفکــرات فئودالــی بســوی رهایــی را در 
ــا  ــم هــای مرتجــع ب ــی رژی هــم شکســته اســت ول
کمــک امپریالیســت هــا بــرای مانــدن و یــا رســیدن 
بــه قــدرت بــه هرگونــه جنایتــی علیــه زنــان دســت 
مــی زننــد. مــا بــا رژیمــی بــورژوا مذهبــی روبــرو 
هســتیم کــه دشــمنی خــود را نــه بــا زنــان بلکــه 
بــا هــر ترقــی خواهــی و هــر جنبــش اجتماعــی کــه 
آزادیخواهــی و عدالــت طلبــی داشــته  بــر  مهــر 

باشــد نشــان داده اســت. 
نیروهــای  بــه  توســل  بــا  رژیــم  گاهــی  هــر چنــد 
نظامــی و شــبه نظامــی در شــهرها تحــت عنــوان 
امــر بــه معــروف و نفــی از منکــر بــا مزاحمــت و 
بــی  یــا  و  بــد حجابــی  بخاطــر  زنــان  دســتگیری 
حجابــی و فشــار، تحقیــر و توهیــن و یــا جریمــه 
هــای مالــی، تــالش بــی ثمــری را بــر حفــظ حجــاب 
و بــی  حقوقــی زنــان در خیابــان هــا بــه نمایــش 
ــان  ــه زن ــه کتــک زدن و توهیــن ب مــی گــذارد. نمون
در  کــه  اخیــری  و فشــار مضاعــف  در خیابانهــا 
از  حاکمیــت  دفــاع  شــد.  افشــا  مدیاهــا  ســطح 
عملکــرد نیروهــای امنیتــی  خشــم بیشــتر زنــان را 
باعــث شــده اســت تــا جایــی کــه یــک خانــم کتــک 
و وحشــت  رعــب  بــرای  تلویزیــون  در  را  خــورده 
بــه بــاز جویــی مــی کشــند ، بــا اینحــال  مبــارزه 
در  اســت  توانســته  نحــو چشــمگیری  بــه  زنــان 
مبــارزه علیــه حجــاب اجبــاری قــدرت اجتماعــی 
و حقانیــت خــود را در بیــن توده هــا تثبیــت کنــد. 
عکــس العمــل زنــان در برابــر نیروهــای امنیتــی 
ــا بعــد  ــه هــای وامصیبت ــد گشــت ارشــاد، نال مانن
از هــر شکســت رژیــم توســط نماینــدگان مجلــس 
شــورای اســالمی و حکومتــی هــا و رســانه هــای 
بــاالی  بلنــد  هــای  اعالمیــه  در  شــان  وابســته 

از حجــاب  دفــاع  پــوچ در  و شــعارهای  مذهبــی 
اجبــاری نشــان از جنــگ بــی امانــی اســت کــه 
جنبــش زنــان علیــه رژیــم اســالمی بــراه انداختــه 
اســت. آنچــه بــرای جنبــش زنــان مهــم اســت، 
عینیــت مــادی مشــکالت زنــان از جملــه حضانــت 
فرزنــدان، ارث، حجــاب اجبــاری، حــق مســافرت 
برابــر  برابــر کار  برابــر در  هــای خارجــی، حقــوق 
وتامیــن امنیــت اجتماعــی، باعــث شــده اســت 
کــه زنــان بســیار همبســته و متحــد در بســیاری از 

تظاهــرات و اعتراضــات شــرکت کننــد.
رژِیــم اســالمی همچــون گذشــته دوره دیگــری از 
فشــار را علیــه زنــان، فعالیــن سیاســی، بهائیــان 
و.... شــروع کــرده اســت. ولــی بــی اثــر بــودن ایــن 
ــان هــم  ــرای خــود دولتی ــی ب ــه فشــارهای دولت گون
مظهرالشــمس اســت. امــا رژیــم در باتالقــی کــه 
خــود درســت کــرده اســت بیشــتر فــرو مــی رود 
بیشــتری  هــای  فرصــت  اجتماعــی  جنبــش  و 
را بدســت خواهــد آورد. مــا بازهــم بایــد بــر ایــن 
فقــط  هــا  فرصــت  ایــن  کــه  کنیــم  تاکیــد  نکتــه 
بــرای  آوردهایــی  دســت  توانــد  مــی  در صورتــی 
جنبــش کارگــری و کمونیســت هــا داشــته باشــد 
خــوب  مختلــف  ســطوح  در  را  ســازماندهی  کــه 
ــک  ــود ی ــه کمب ــا در اینجــا ب ــرده باشــند. م ــو ب جل
روبــرو  و سرتاســری  انقالبــی  کمونیســت  حــزب 
هســتیم کــه از درون مبــارزات اجتماعــی ســربلند 
خواهــد کــرد. مــا بــه نقــش حــزب رنجبــران در ایــن 
امــر واقــف هســتیم و بــه نوبــه خــود تــالش مــی 
کنیــم در ایــن امــر بصــورت مثبــت و اثباتــی در 
جنبــش کمونیســتی حرکــت کنیــم امــروز تنهــا 
را ه ..... و چــاره  ســازماندهی و وحــدت نیروهــا 
انقالبــی  یــک خــط مشــی سیاســی  بــر اســاس 
اســت. خــط مشــی ای کــه بتوانــد مــورد پشــتبانی 
اکثریــت عظیــم اســتثمار شــوندگان و ستمکشــان 
ســرمایه  نظــام  کل  برانــدازی  بــا  و  باشــد  ایــران 
داری قــدرت جــای آن بنشــیند کــه تمــام وکمــال 
هــا  تــوده  اساســی  نیروهــای  در خدمــت همــان 
چنیــن  کــردن  عملــی  بــرای  باشــد.  میلیونــی  ی 
وظیفــه انقالبــی بایــد بزرگتریــن نیــروی اجتماعــی 
کنونــی ایــران را بازهــم همــه جانبــه تــر ودر ســطح 
کلیــه  بایــد  کــرد،  ومتحــد  متشــکل  سراســری 
جنبــش هــای تــوده ای را بــا آگاهــی بخشــیدن بــه 
آن کــه همراهــی وهمبســتگی بــا جنبــش کارگــری 
تنهــا راه رســیدن بــه خواســت،  هدایــت کــرد. امــا 
 – پرولتاریایــی  تشــکیالت  پیشــرو  یــک  وجــود 
اســت کــه مــی توانــد تارپــود ایــن جنبــش هــا را 
بهــم گــره زنــد و در برابــر دشــمن طبقاتــی قهــار 

مســلح و ســرکوبگر تــا پیــروزی بایســتد.
 امــا دشــمنی رژیــم بــه ســرکوب زنــان خالصــه 
نمــی شــود. رژیــم اســالمی توســط صــف عظیمــی 
اکثریــت  کــه  و زحمتکــش  کارگــر  هــای  تــوده  از 
محاصــره  در  دهنــد،  مــی  تشــکیل  را  جامعــه 
ــدرت رســیدن  ــه ق اســت. دوران ســال هــای اول ب
چوبه هــای  برپایــی  دوران  اســالمی  جمهــوری 

اعــدام در خیابــان هاســت و جامعــه شــاهد هزاران 
کشــته و اعدامــی و بــی حقوقــی و ســتم  لجــام 
گســیخته برمــردم بشــکل علنــی و آشکاراســت. 
خمینــی همــراه الت هــا و چاقوکشــان و حــزب 
هللا در ســخنرانی هایــش علیــه نیروهــای سیاســی 
انقالبــی و دمکــرات عربــده مــی کشــد. روزنامــه 
هــر روز عکــس دههــا نفــر اعدامــی بــدون نــام و 
نشــان را چــاپ مــی کردنــد. دوران دوختــن دهــان 
هــا. امــا ایــن دوران )امــا نــه بــه شــکل گذشــته 
اش( هنــوز پایــان نگرفتــه اســت. نیروهــای امنیتــی 
هنــوز بخاطــر حجــاب اجبــاری بــا همــان شــیوه 
بــه زنــان در خیابــان هــا برخــورد  هــای لومپنــی 
خــود  حقــوق  از  سیاســی  زندانیــان  کننــد.  مــی 
و  بازجــو  بهــره هســتند  بــی  زندانــی  عنــوان  بــه 
دادســتان و قاضــی هیــچ فرقــی بــا هــم ندارنــد. 
در زمینــه امنیتــی جنایتکارتریــن افــراد بــه بازجــو 
وقاضــی انتخــاب مــی شــوند. هنــوز دســت قطــع 
مــی شــود و روزنامــه هــا بســته مــی شــود. کــد 
تشــویش اذهــان عمومــی و امنیــت ملــی بصــورت 
کــد بیمارگونــه و سادیســتی در همــه پرونــده هــا 
ــه  گنجانــده مــی شــود. جامعــه هــر چــه بیشــتر ب
ســوی تنگناهــای اجتماعــی فــرو مــی رود. رشــوه 
و دزدی در باالتریــن ســطوح حکومتــی بــه امــری 
فســاد حاکمیــت  و  اســت  شــده  تبدیــل  عــادی 
زبانــزد خــاص وعــام شــده اســت. اعتــراض عمومی 
ــه هــای  ــان گســترده شــده اســت کــه روزنام آنچن
داخلــی ایــران در گزارشــات عــادی خــود از ایــن 
فســادها و زد و بندهــای پشــت پــرده، رونمایــی 
کــرده و دســت بــه افشــاگری مــی زننــد. فــرار مغزها 
بــا اینکــه داد حکومتــی هــا را در آورده اســت ولــی 
آنهــا بــی اعتنــا بــه خواســت هــای جوانــان و حــل 
مشــکالت اقتصــادی و آزادی هــای فــردی، هیــچ 
برنامــه بــرای حــل مشــکالت فــوری اجتماعــی هــم 
ــم  ــن رژی ــه ای ــل مــردم علی ــن دلی ــه همی ــد. ب ندارن
آمــاده مبــارزه بیشــتری هســتند. ولــی بــه دلیــل 
پیشــروی  بــه  نتوانســته  تشــکالت،  کافــی  عــدم 

هــای تعییــن کننــده دســت یابــد. 
در عیــن حــال رژیــم هــم بیــکار ننشســته و بــا 
شــایعه ســازی در فضــای رســانه ای و فعالیــت 
در فضــای آنالینــی ســعی در آلــوده کــردن ایــن 
فضاهــا داشــته و تــالش اپوزیســیون مترقــی ایــران 
را بــرای رســاندن صــدای ترقــی خواهــی و عدالــت 
متعــددی  هــای  شــبکه  ســازد.  اثــر  بــی  طلبــی 
"جوانــان  کــه  ای  خامنــه  ســخنرانی  از  بعــد  را 
مومــن "را بــه تــالش و حرکــت در فضــای مجــازی 
بــا دشــمنان  مبــارزه  و  بخاطــر حقیقــت ســازی 
نظــام تشــویق مــی کــرد، بوجــود آورده اســت. ایــن 
جوانــان مومــن و یــا ســربازان گمنــام امــام زمــان 
عناصــر فریــب خــورده و یــا اطالعاتــی هســتند کــه 
ــرای  ــه هــم ریختگــی فضــای سیاســی و تــالش ب ب
از بیــن بــردن اتحــاد نیروهــای رادیــکال سیاســی 
و ایجــاد بدبینــی و خالــی کــردن گفتمــان هــای 
رادیــکال اجتماعــی را وظیفــه خــود قــرار داده انــد 
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و بایســتی عناصــر فعــال سیاســی بــه دشــمنان 
خــود توجــه جــدی نشــان دهنــد.

همــراه بــا ســرکوبی و گشــت هــای امنیتــی بــرای 
حفــظ حجــاب اســالمی زنــان، فشــار بــه زندانیــان 
سیاســی ادامــه دارد. عــدم  دسترســی بــه دارو 
قانــون  در  حتــی  کــه  زندانیــان  اولیــه  حقــوق  و 
خودنوشــته جمهــوری اســالمی هــم آمــده، مــورد 
دور  در  و  بــوده  سیاســی  زندانیــان  اعتــراض 
جدیــد ســرکوب هــا، زندانیــان براســتی قهرمــان 
دیگــر  از  پشــتیبانی  و  غــذا  اعتصــاب  بــا  مــا 
همقطارانشــان در برابــر فشــارهای رژیــم ســرخم 

نکردنــد. 
 

و  گویــی  دروغ  بــا  هنــوز  اجتماعــی  صحنــه  در 
وعــده و وعیــد بطــور  سیســتماتیک ســعی دارد 
کــه اعتراضــات اجتماعــی را بــه عقــب انداختــه و 
زمــان بخــرد. آخریــن خبــر بــی نیــاز شــدن اقتصــاد 
ــا  ــن دســت از خبرهاســت. ب ــه نفــت از ای ــران ب ای
هماهنــگ شــدن بیشــتر دولــت و دســتگاه رهبــری 
نــام  بــه  تبهــکاری  آوردن  و  اســالمی  جمهــوری 
رئیســی هــم هیــچ یــک از مشــکالتی کــه رژیــم 
ایجــاد کــرده اســت حــل نشــده اســت و وضــع 
اقتصــادی بــه حــد انفجــار رســیده اســت و بخــش 
هــای بزرگــی از مــردم بویــژه حقــوق بگیــران دوپایــه 
و بازنشســتگان را بــه زیــر خــط فقــر رانــده اســت. 
در برخــی خبرهــا آمــده اســت کــه ادارات مالیاتــی 
خواهــان طلــب مالیاتــی پانــزده ســال گذشــته از 
مــردم هســتند. بطــور واقعــی کفگیــر سیاســت 
هــای رژیــم در اکثــر زمینــه هــا بــه تــه دیــگ خــورده 
اســت. در رژیــم اســالمی دزدان برعکــس اکثــر 
کشــورهای جهــان کــه بــا مجــازات همــراه هســتند، 
بــه مقامــات باالتــر ارتقــاء داده مــی شــوند. بــاال 
کشــیدن پــول مــردم دیگــر یــک جنایــت و دزدی به 
حســاب نمــی آیــد. و اخالقیــات دولتــی اخالقیــات 
ــه قــدرت رســیده  ــازه ب ــورژوازی حریــص و ت یــک ب
را بــه نمایــش مــی گــذارد. فاصلــه طبقاتــی هــر روز 
بیشــتر مــی شــود. روزی نامــه هــای  دولتــی پــر 
اســت از دســتاوردهایی کــه هیچــگاه انجــام نشــده 
و دروغ گویــی دیگــر صرفــا یــک وعــده انتخاباتــی 
نیســت. بــه کاری روز مــره بــرای ســخنگوی دولــت 
تبدیــل شــده اســت. تجربــه مــردم در دو رژیــم 
کــه  دهــد  مــی  نشــان  اســالمی  و  شاهنشــاهی 
بحــران جــاری کنونــی دیگــر جوابــی ســرمایه دارانــه 
و تکیــه بــه اقشــار دیگــر ســرمایه داری از اصــالح 
طلــب تــا مجاهــد و ســلطنت نــدارد. ایــن جوابــی 
ــران و زحمتکشــان و  ــه کارگ ــود ک عینــی خواهــد ب
ــا درهــم شکســتن دولــت  فرودســتان اجتماعــی ب
ســرمایه داری و برپایــی سوسیالیســم خواهنــد 

داد.
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۳۲ کــه بالخــره شــاه و روحانیــت بــه رهبــری آیــت 
هللا ابوالقاســم کاشــانی، دســت در دســت ســیا 
توانســتند  آمریــکا،  جنایتــکار جهانــی  ســازمان 
حکومــت مصــدق را براندازنــد، وزیــر امــور خارجــه 
دکتــر فاطمــی را دســتگیر واعــدام کننــد و زمینــه 
را بــرای یــک ســرکوب وقتــل عــام کلیــه نیروهــا ی 
اعــدام  یــاد  ســازند،  فراهــم  کمونیســت  و  چــپ 
افســران وفــادار بــه طبقــه کارگــر، یــاد خســرو روزبــه 

ــه خــود قهرمــان زمان
* یــاد تیتــر درشــت روزنامــه عصــر تهــران افتــادم 
" شــاه رفــت " وداســتان معــروف ویلیــام شــوکراس 
تحــت عنــوان " آخریــن ســفر شــاه " مــردی کــه 
بــود  آمریــکا  بــه  امیــدش  همچنــان  مرگــش  تــا 
وهیچــگاه بازماندگانــش را آگاه نکــرد کــه ســزاوار 
کــه  نبــود  آمریــکا  عمــری  تمــام  دوســت  یــک 
و  ودربــدر  بیمــار   " ســرگردان  "یهــودی  همچــون 

تنهــا بمیــرد.
*اگــر بــر این ســیر تاریخی سرنوشــت حاکمانمان، 
روی کار آمــدن خمینــی و بیــش از چهــار دهــه 
اســتقرار رژیــم والیــت فقیــه را هــم اضافــه کنیــم 
آنوقــت چــه پاســخی مــی تــوان بــه پرســش ایــران 
آیــا یکباردیگــر  تــوان داد؟  بــه کجــا میــرود مــی 
سرنوشــت ایــران را امپریالیســم آمریــکا تعییــن 
ــد ظواهــری  ــه ای را هــم مانن ــا خامن ــد؟ آی مــی کن
از راه دور و بــا کمــک اســرائیلی هــا کــه مدعــی 
انــد  تــا بیــت خامنــه ای جاســوس کاشــته  انــد 
تــرور خواهندکــرد؟ یــا سرنوشــت قزافــی را برایــش 
خــم  و  برجــام  امضــای  اول  گام  در  انــد  نوشــته 
شــدن قهرمانانــه و ســپس توطئــه جنــگ داخلــی 

و تجزیــه ایــران ؟
پاســخ مــن بــا تمــام اینهمــه ناکامــی هــای مــردم 
وخیانــت هــای نظــام هــای حاکــم منفــی اســت. 

بــاور دارم
نــه ایــران دیگــر چنیــن مســیری را نخواهــد پیمــود 
وغــروب  رســیده  بســت  بــن  بــه  دیگــر  راه  .ایــن 
ســلطه ابــر قــدرت بالمنــازع جهــان فــرا رســیده 
اســت. کارگــران ایــران نخواهنــد گذاشــت جامعــه 
بار دیگر بدســت مشــتی ســرمایه دار اســتثمارگر، 
گورکنــان  مســیر  بگذاریــد  بیفتــد.  ومافیــا  دزد 
ــه در  ــن ســازندگان واقعــی تاریــخ را ک تاریــخ را، ای
قــرن ۲۱ هرچــه بیشــتر برنقــش و وزنــه اجتماعــی 
خــود مــی افزاینــد وبــه آگاهــی تاریخــی نجــات 
دهنــده ی کل بشــریت خــود، هرچــه بیشــتر پــی 
وسرنوشــت  ســلوک  کنیــم.از  دنبــال  برنــد،  مــی 
پادشــاهان وحاکمــان گفتیــم جــا دارد از تــوده هــا 
وکارگــران ومسیردرخشــان آزادی آنهــا هــم شــمه 

ای بگوئیــم: 
بســتر  بــودگان،  وهیــچ  رعایــا  بــردگان،  مســیر   
وشــاید  کهــن  اســت؛  جامعــه  تکاملــی  واقعــی 
بــه  قلمروضــرورت  از  کــه  جوامــع،  تریــن  کهــن 

اســت. رفتــه  پیــش  بــه  آزادی همچنــان  قلمــرو 
ــن  ــر ای ــن منظــر اســت کــه ســخت ب درســت از ای
ــوده  ــه دســت ت ــران حتمــن ب باوریــم سرنوشــت ای
هــا وطبقــه کارگردرپیشــاپیش آن، رقــم خواهــد 

خــورد.
کنونــی،  مشــخص  اوضــاع  بــه  ورود  از  قبــل 
گربــه  ایــن  ایــران  بپرســیم  خــود  از  خوبســت 
هوشــیار زمانــه کیســت و چیســت کــه ایــن روزهــا 
ســفید  کاخ  و  اســت  مجلســی  هــر  عشــوه گر 
آمریــکا، آنــرا در لیســت دشــمنان خــود گذاشــته 
و در ردیــف چیــن وروســیه بشــمار میــاورد و در 
ایــن ســالها ی طوالنــی بــا شــدیدترین تحریــم هــا 
در صــدد اســت حکومتــش را بــه تســلیم در برابــر 
خواســت هایــش وادارد یــا اگــر نشــود با تجــاوز 
کودتــا  یــا  مخملــی  انقــالب  نظامــی،  مســتقیم 

وشــاید توامــا آنــرا بــر انــدازد؟ 
ایــران کشــوری باســتانی و در گــذرگاه اســتر تژیــک 

سیاســت جهانی
ــی  همــه کشــورهای جهــان طبعــا ویژگــی هــای مل
و درســت بخاطــر آن در  دارنــد  را  خــاص خــود 
دوران تاریخــی دولــت- ملــت نــام کشــوری بخــود 
گرفتــه انــد امــا ایــران قــرن هــا قبــل از آن ســرزمینی 
بــا مرزهــای شــناخته شــده، حکومــت هــای محلــی 
و مرکــزی تــا وســعت اولیــن امپراتــوری جهــان بــوده 

اســت .
و صنعتــی شــدن  بخــار  دیــگ  اختــراع  از  قبــل 
جــزو  وایــران  هندوســتان  چیــن،  انگلیــس، 
پیشــرفته تریــن ســرزمین هــای تولیــدی جهــان 
در  ای  جســته  بــر  ســهم  ایرانیــان  و  انــد  بــوده 
تکامــل تمــدن بشــری در کلیــه زمینــه هــا داشــته 
انــد، بــه گفتــه هــگل اندیشــیدن در محــدوده ایــن 
ســر زمیــن آغــاز شــده و جهــش انســان شــکارچی 
بــه انســان کشــاورز کــه خــود تحولــی اســت بــس 
عظیــم در ایجــاد جوامــع بشــری در همیــن منطقه 
آغازیــده اســت. قنــات زائیــده اندیشــه هــای اولیــن 
مــزارع  آبیــاری  خدمــت  در  جهــان،  مهندســان 
ــران قبــل از میــالد ســاخته شــده  کشــاورزی در ای
منطقــه  در  هــا  قــرن  مردمانــش  ایــران  اســت. 
وســیعی بــدون هیچگونــه بنــد وقیــدی در رفــت 
انــد.  جهانــی  بوده انــد،  وگــذار  وگشــت  وآمــد 
تحقیقــات علمــی در ایــن ســال هــا نشــان میدهــد 
یکــی از قــوم هــای پــر رنــگ و رو بــا ســیمای جهانــی 
انــد، از آفریقایــی گرفتــه تــا هندواروپایــی مخلــوط 
دارنــد. بــرای قــرن هــا اقــوام گوناگونــی از یونانیــان 
ورومیــان گرفتــه تــا اعــراب ومغــوالن در آنجــا رفــت 
وآمــد داشــته وســکنی گزیــده انــد. برجســته تریــن 
ویژگــی اش کــه یــادگاری تاریخــی اجــداد پرلتاریــا 
دردوران  بــردگان  قیــام  اســت،  امــروز  ایــران  ی 
بردگــی و قیــام هــای دهقانــی در دوران پیشــرفته 
تــر تولیــد کشــاورزی اســت. طبــق شــواهد تاریخــی 
اســپارتا کوس رهبــر بردگانــی کــه علیــه امپراتــوری 
روم قیــام مــی کننــد ایرانــی بــوده اســت. قیــام هــای 
مزدکیــان و زنگیــان، خیــزش هــای عظیــم طبقاتــی 
دوران ســازی بــوده کــه نقــش تعییــن کننــده ای 
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در تکامــل تاریخــی جامعــه امــروزی مــا داشــته 
ــام ونشــان بازهــم  وبــه ویژگــی هــای ایــران امــروز ن

پررنــگ تــری داده اســت.
ــه دوران  از ایــن دوران باســتانی کــه عبورکنیــم و ب
برســیم  کنونــی  عصــر  وامپریالیســم  اســتعمار 
بازهــم ایــران یکــی از کشــورهای ویــژه جلــوه مــی 
کنــد. در زمانــی کــه قــدرت هــای اروپایــی همــه 
قــاره هــا را بــه تســخیر خــود در آورده انــد. ایــران 
بــا اینکــه بخــش هایــی از آنــرا در جنــگ هــای 
مــی  جــدا  آن  از  وانگلیســها  هــا  روس  طوالنــی 
مــی  کشــور  یــک  بعنــوان  همچنــان  امــا  کننــد، 
توانــد خــود را جمــع وجــور کنــد و باقــی بمانــد. این 
مبــارزه تاریخســاز میــان بــود ونبــود یــک ســرزمین 
باســتانی و قــدرت هــای تجــاوز گــر اســتعماری و 
امپریالیســتی تــا بــه امروز همچنــان باقــی اســت .
ایــران معاصــر در رونــدی ســخت وبغرنــج تکامــل 

یافتــه اســت
۱

 از میــان ویژگــی هــای گوناگــون ایــران شــاید بتــوان 
یونانیــان،  تــا  از رومیــان گرفتــه  اینســت:  گفــت 
ازعربهــا گرفتــه تــا مغــوالن وتــرک هــا وازبــک هــا، 
از انگلیســی هــا گرفتــه تــا روس هــا و در دوران 
معاصــر امپریالیســم آمریــکا بــرای تســلط بــر ایــن 
ســرزمین و تجزیــه آن تــالش کــرده انــد امــا نــاکام 
شــده انــد. درک ایــن ویژگــی بــرای جنبــش کارگــری 

ــران دارای اهمیــت اســت. وکمونیســتی ای
۲

یــک  تاریخــی  هویــت  حفــظ  ویژگــی  دومیــن 
هــا،  فرهنــگ  هــا،  ملــت  مشــترک  ســرزمین 
مذاهــب وآداب ورســوم مردمــی اقــوام در طــی ایــن 
ســال هــا بویــژه در دوران معاصــر جدالــی دائمــی 
بیــن دو شــیوه تفکرمتضــاد جریــان داشــته اســت: 
شــیوه یــک دســت کــردن، الگــو بــرداری و کپــی 
بــرداری از یــک ســو وشــیوه حرکــت از ویژگــی هــای 
اندیشــیدن  فرهنگــی،   – تاریخــی  جامعــه  ایــن 
بــا شــرایط  وتلفیــق اصــول کمونیســم  مســتقل 
مشــخص. طبعــا بــرای کشــوری مثــل ایــران کــه 
ســر راه کلیــه تمــدن هــا وادیــان جهــان قــرار گرفتــه 
و جامعــه اش تنیــده از ملیــت هــا، ادیــان وقــوم 
هــای گوناگــون اســت آموختــن از تجــارب دیگــران 
ــی در دوران اخیــر تــالش  ــوده اســت ول غنیمــت ب
حکومــت پهلــوی هــا بــرای پیــاده کــردن الگــوی 
ــاده  ــرای پی ــی اســالمی ب ــی و حکومــت کنون اروپای
قــرن  چهــارده  اســالمی  حجــازی  الگــوی  کــردن 
پیــش، هــرج ومرجــی بوجــود آورده کــه هماهنگــی 
کل جامعــه را بهــم زده و جامعــه را نــه تنهــا از 
لحــاظ  از  بلکــه  اجتماعــی  و  اقتصــادی  لحــاظ 
پرتــگاه واضمحــالل  لبــه  بــه  وفرهنگــی  اخالقــی 
ــن گرایــش  ــر ای کامــل کشــانده اســت. امــا در براب
هــای ضــد مردمــی، خوشــبختی در اینســت کــه 
کارگــران وزحمتکشــان،  پائیــن میــان  از  حرکتــی 
ــه  ــوده ک دانشــجویان ومعلمــان همــواره موجــود ب
ــا  ــی راه اندیشــیدن ب ــا مــالت همبســتگی طبقات ب
فکــر خــود، حرکــت از شــرایط مشــخص ایــران و 

توجــه بــه مبــارزات تــوده هــا در کــف خیابــان هــا را 
بــاز کــرده اســت ونتیجــه وثمــره آنــرا در شکســت 
چهــار دهــه تــالش حاکمیــت اســالمی کــه ایــران را 

باردیگــر اســالمیزه کنــد، شــاهد هســتیم.
۳

ســومین ویژگــی ایــران ورود مارکسیســم بــه ایــران، 
ســازماندهی  تاســطح  کارگــری  تشــکالت  ایجــاد 
وحــزب  کارگــری  وسراســری  متحــد  تشــکیالت 
جمهــوری  اولیــن  اســتقرار  و  کمونیســت 
سوسیالیســتی در گیــالن. در برابــر آلترناتیــو راه 
ســرمایه داری و وابســته بــه امپریالیســت هــا از 
ــو  ــک آلترناتی همــان دوران انقــالب مشــروطیت ی
ــا گرفتــه اســت  کــه کارگــران پرچــم دارش بودنــد پ
ــا  ــا رشــد کمــی و کیفــی طبقــه کارگــر ب و هــر روز ب
نفــوذ تــر شــده اســت. بــورژوازی ایــران در دورانــی 
پــا بــه میــدان گذاشــت کــه ابــر قدرت هــای اروپایــی 
در پــی گســترش نفــوذ وتقســیم مجــدد جهــان 
بودنــد، آنهــا چنــان توهمــی داشــتند کــه باهمــراه 
تواننــد  مــی  هــا  قــدرت  ایــن  بــا  وهمســو شــدن 
ایــران را چــون اروپــا کننــد. نماینــدگان سیاســی 
آنهــا هــم چــون پاندولــی آویــزان بــه ایــن وآن ســو 
ــر  ــد. در براب ــدرت هــا در نواســان بودن ــن ق ــن ای بی
ایــن طبقــه وبویــژه خــرده بــورژوازی بوروکراتیــک 
سیاســی، نظامــی واداری و مذهبــی حاکــم، طبقــه 
کارگــر ایــران راه مســتقلی را بــرای تغییــر ریشــه ای 
جامعــه طبــق شــرایط مشــخص و خواســت هــای 
اکثریــت عظیــم مردمان درپیــش گرفتــه اســت. 
ــوده ای  امــروز ایــن طبقــه و کلیــه جنبــش هــای ت
هــای چــپ  وســازمان  احــزاب  کلیــه  واجتماعــی 
وکمونیســتی را بــه چالــش کشــیده انــد، بــه آنهــا 
بپوندنــد، کمونیســم را طبــق شــرایط مشــخص 
بکارگیرنــد و درســتی و نادرســتی مشــی خــود را 

در عمــل بــه آزمایــش بگذارنــد.
انقــالب  هــدف  بــا  کارگــری  آلترناتیــو  پیــروزی 

اســت حتمــی  سوسیالیســتی 
 اکنــون بــه جایــی رســیده ایــم کــه بــا هــم مــی 
توانیــم بــه پرســش ایــران بــه کجــا مــی رود پاســخ 
ــه چنیــن پرسشــی  دهیــم. روشــن اســت پاســخ ب
ــات و داده  ــر اســاس واقعی ــم ب کــه تــالش کــرده ای
طبقاتــی  موضــع  محتــاج  باشــد،  هــای صحیــح 
کارگــری و شــیوه تحلیــل ماتریالیســت دیالکتیکــی 
اســت، زیــرا رســیدن بــه حقیقــت عــالوه بــر آمــار 
بــه موضــع درســت  احتیــاج  و مکفــی،  درســت 
دیالکتیکــی   – ماتریالیســتی  تحلیــل  شــیوه  و 
کمونیســتی دارد. بــرای مثــال حــزب مــا کــه خــود را 
جــزوی از طبقــه کارگــر مــی دانــد واکثر کمونیســت 
هــا خیــزش هــای نــود و شــش و نــود وهشــت تــوده 
هــا را ســتودند واز آن بــا دل وجــان پشــتیبانی 
ــرا جنبــش  ــورژوازی حاکــم آن ــد در حالیکــه ب کردن
نامیــد.  بیگانــگان  بــه  وابســته  و  انگیــزان  فتنــه 
بنابرایــن پاســخ مــا بــه پرســش ایــران بــه کــدام ســو 
مــی رود از منظــر طبقــه کارگــر وتحلیــل تاریخــی 
ودیالکتیکی پدیده هاســت: ایران بســوی انقالبی 

ــن اســت  ــرود ، چنی ریشــه ای سوسیالیســتی می
نتیجــه گیــری مــا – امــا تحقــق چنیــن انقالبــی بــی 
شــک از رونــدی ســخت و بغرنــج و طوالنــی مــی 
گــذرد. چــرا چنیــن اســت؟ ایــن از صــف آرایــی ایــن 
دو آلترناتیــو طبقاتــی در جامعــه کنونــی ایــران و 

اوضــاع جهــان برمــی خیــزد:
یکــم – ناتوانــی طبقــه یــورژوازی ایــران و خیانــت او 

بــه انقــالب دموکراتیک 
کــه  ایــم  بارهــا توضیــح داده  ایــن زمینــه  مــا در 
گــری  غــارت  شــریک  ایــران  بــورژوازی  چگونــه 
هــای ســرمایه داری جهانــی عمــل کــرده اســت 
و بحــران کنونــی ســرمایه داری ایــران درســت از 
دنبالــه روی ســرمایه داری جهانــی و پیــاده کــردن 
سیاســت نئولیبرالیســتی اســت. دســت بدســت 
شــدن قــدرت سیاســی از یــک آلترناتیــو بــورژوازی 
بــه آلترناتیــو دیگــر، زیــر هــر رنــگ ولعابــی – ملــی، 
ملــی – مذهبــی و اســالمی در ایــن صــد ســاله، 
اســتثمار  اقتصــادی،  وابســتگی  ای جــز  نتیجــه 
شــدید تــوده هــا و غــارت منابــع طبیعــی ایــران را 
نداشــته اســت. آگاهــی بــه ایــن واقعیــت تاریخــی 
و رشــد مبــارزات کارگــران، جنبــش هــای اجتماعــی 
را بــه مبــارزه بــرای یــک تغییــر ریشــه ای ضــد 
نظــام ســرمایه داری ســوق داده اســت. برایــن بایــد 
بحــران ســاختاری ســرمایه جهانــی را هــم اضافــه 

کــرد.
 

والیــت  دولــت  ماندگــی  ودر  فروماندگــی   – دوم 
فقیــه

روحانیــت  بالمنــازع  ی  ســلطه  دهــه  چهــار 
ودارودســته ی فدائیــان اســالم نــوع خمینــی زیــر 
نــام جمهــوری اســالمی بــر اثــر گفتــار دروغ وپــوچ 
وکــردار ضــد مردمــی وضــد کمونیســتی، همــراه 
بــا زوروشــکنجه واعــدام بــه پایــان رســیده اســت. 
تضــاد فرقــه هــای درون حاکمیــت بــا یــک دســت 
کــردن حکومــت توســط خامنــه ای بــه آتــش زیــر 
خاکســتر تبدیــل شــده، فســاد چنــان در تــارو پــود 
تعفنــش  بــوی  کــه  تنیــده شــده  اســالمی  نظــام 
سراســر ایــران را فــرا گرفتــه اســت. یــک دســت 
کــردن حکومــت هــم تاثیــر همچنانــی در رونــد 
فروماندگــی نظــام بوجــود نیــاورده اســت. مافیــای 
را  کوچــک  کــه مشــتی  ایــران  اقتصــادی  قــدرت 
تشــکیل میدهنــد ماهیتــا ســفته خــوار و درپــی 
غــارت وچپــاول انــد. امــروز اکثریــت عظیــم مــردم 
و  انــد  کــرده  گــذر  فقیــه  والیــت  نظــام  از  دیگــر 
خواهــان ســرنگونی آن هســتند. "اصــالح طلــب، 
اصــول گــرا، دیگــر تمــام شــد ماجــرا" بــه شــعار 

عمومــی تبدیــل شــده اســت.
و  کارگــری  عظیــم  نیــروی  گســترش   – ســوم 

تــوده ای جنبش هــای  کلیــه  همســویی 
نیروهــای طبقاتــی، طبقــه  موازنــه  ســوی  آن  در 
کارگــر ومتحــدان نزدیکــش هــر روز بیــش از پیــش 
در سرنوشــت جامعــه کنونــی، نقش مــی آفرینند. 
عظیمــی  اکثریــت  بیــن  جامعــه  شــدن  قطبــی 
ومشــت  شــوندگان  واســتثمار  ستمکشــان  از 
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سرمایه داری، جهان را در پرتگاه سرمایه داری، جهان را در پرتگاه 
نابودی قرار داده استنابودی قرار داده است

زمینــه  فاشیســت،  و  مرتجــع  کوچکــی ســتمگر 
عینــی را بــرای بــه ثمــر رســاند انقالبــی اجتماعــی 
فراهــم ســاخته اســت. در دو دهــه گذشــته بــا تمــا 
م ســرکوب هــا ودســتگیری هــا، کارگــرا ن همچنــان 
بــه امــر ســازماندهی خــود دل بســته انــد، جنبــش 
هــای اجتماعــی بــر دامنــه گســترش خــود افــزوده 
در  همچنــان  طبقاتــی  آگاهــی  تکاملــی  ســیر  و 
حــال رشــد اســت. طبقــه ای وســیع وگســترده، در 
مقابــل طبقــه ای کوچــک، کارگــر دربرابــر ســرمایه 
دار، نظام ســرمایه داری اســالمی نئولیبرالیســتی، 
در برابــر نظامــی اجتماعــی، ســکوالرودموکراتیک 
یعنــی سوسیالیســتی قــد علــم کــرده انــد. ایــن 
اجتماعــی  تاریخــی،  بــزرگ،  اســت  تحولــی 
وسیاســی. نشــانی از پیونــدی بیــش از صــد ســال 
از تئــوری هــای مارکسیســتی بــا جنبــش کارگــری 

ایــران دارد.
چهــارم – ورشکســتگی کامــل ایدئولــوژی دینــی 

اســالمی و دموکراســی امپریالیســتی 
یکــی  ایــران  در  وهفــت  پنجــاه  بهمــن  انقــالب 
ازچنــد حــوادث نــادر تــوده ای جهــان محســوب 
کــه  جامعــه  پائیــن  از  بــود  حرکتــی  شــود.  مــی 
کارگــران بویــژه کارگــران بخــش صنعتــی اقتصــاد 
ایــران در آن بــا اعتصــاب خــود نقــش مهمــی را در 
پیــروزی ایفــا کردنــد. امــا امپریالیســم بــا دخالــت 
قــادر  عواملــش  و  جاسوســان  مســتقیم  گــری 
مــی شــود مرتجــع تریــن بخــش مخالفــان رژیــم 
شــاه را بــه قــدرت برســاند. ایــن اولیــن بــار نبــود 
کــه روحانیــت در ایــران قــدرت سیاســی را کاملــن 
تصاحــب کــرد، از دیــر بــاز حتــا قبــل از اســالم، 
روحانیــت در سیاســت دخالــت گــر بــوده اســت. 
امــا ایــن بــار ســید بــا چــراغ آمــده بــود تــا بــا خدعــه 
بــه گفتــه خــودش بــرد کا الی بیشــتر. خمینــی 
تنهــا  نــه  و  شــد  تبدیــل  منــازع  بــال  قــدرت  بــه 
آرزوی فتــح قــدس را در ســر پرورانــد، بلکــه ایرانــی 
بــا امــت اســالمی و شــیعه گــرا را مــی طلبیــد. 
ذهنیگــری بازهــم شکســت؛ چنیــن اســت منطــق 
مرتجعــان جهــان. نتیجــه آن پــس از چهــار دهــه 
جنــگ وکشــت وکشــتار، شــکنجه وزنــدان واعــدام 
شکســت کامــل حاکمیــت روحانیــت، رد امــت، 
اســت.  فقیــه  والیــت  ونظــام  اجبــاری  حجــاب 
امــروز ایــران بــه یکــی از ســکوالر تریــن کشــورهای 

منطقــه تبدیــل شــده اســت.
پنجــم – گرایــش وحــدت طلبانــه میــان احــزاب 

وســازمان هــای چــپ وکمونیســتی ایــران
ودیگــر  کارگــری  جنبــش  وگســترش  رشــد  بــا 
جنبــش هــای تــوده ای در ایــران در دو دهــه اخیــر 
ــرای یکــی شــدن احــزاب وتشــکل هــای  شــرایط ب
مارکسیســتی هــر روز بیشــتر فراهــم مــی شــود. 
آمــوزش هــای شــاهرخ زمانــی در امــر ســازماندهی 
ســه گانــه کارگــری نقشــی در جهــت همســویی 
و وحــدت نیروهــای چــپ داشــته اســت. بســط 
وگســترش دموکراســی درون حزبــی، نقــد نظــرات 
هــای  ریشــه  نقــد  والگوبــرداری،  دگماتیســتی 
در  را  کارگــر  طبقــه  بــورژوازی  خــرده  فردگرایــی 

مرکــز فعالیــت هــای آنهــا قــرار داده و ایجــاد حــزب 
و  چــپ  نیروهــای  وحــدت  پرولتاریایــی،  پیشــرو 
زده  پیونــد  کارگــری  جنبــش  بــا  را  کمونیســتی 

اســت.
ســرمایه  علیــه  جهانــی  گرایــش   – ششــم 
کارگــری  ناتیــو  آلتــر  ورشــد  وامپریالیســم  داری 

لیســتی سیا سو
بحــران ســاختاری ســرمایه داری، شکســت هــای 
کلیــه جنــگ هــای نیابتــی امپریالیســتی، بحــران 
بــی ســابقه محیــط زیســت کــه بــود ونبــود کــره 
زمیــن را زیــر ســوال بــرده اســت، ناتوانــی نظــام 
ــی  ــا درد وآالم جهان ــه ب ــرای مقابل ســرمایه داری ب
بشــریت، درد همگانــی چــون کویــد نــوزده و....
تضــاد بیــن مالکیــت انحصــاری مشــتی کوچــک 
کــه هــر روز بــر ثروتشــان افــزوده مــی شــود و لشــگر 
کــه  وستمکشــان  استثمارشــوندگان  میلیــاردی 
در چــرخ اجتماعــی تولیــد نقــش تعییــن کننــده 
دارنــد، رشــد جنبــش هــای کارگری سوسیالیســتی 
مــی  نیــرو  پیــش  از  بیــش  روز  هــر  را  ای  وتــوده 
بخشــد. همبســتگی کارگــری وجنبــش هــای تــوده 

ای باردیگــر در حــال انســجام بیشــتر اســت .
جمعبندی 

و  سوسیالیســتی  کارگرانقــالب  طبقــه  پیــروزی 
کمونیســتی حتمــی اســت امــا دشــمنان آن هنــوز 
نیرومنــد وســر ســختند و بــه آســانی صحنــه را 
تــرک نخواهنــد کــرد. در ســمت طبقــه کارگــر هنــوز 
ــا ایــن دشــمن جهانــی کار هســت  بــرای مقابلــه ب
بــرای  بایــد انجــام شــود، هــزاران کا ر مــا را  کــه 
ــردا  ــن امــروز ف ــد، همی ــرا مــی خوانن انجامشــان ف

ــر اســت. ــی دی خیل
 ***

بــر ماســت کــه بعنــوان گردانــی از لشــگر جهانــی 
پرولتاریایــی ایــران در صفــی متحــد بــرای بســط 
وگســترش وســازماندهی جنبــش کنونــی کارگــری 
ایــران تــالش کنیــم و تمامــن و کاملــن خــود را وقــف 
انقالبــی طبقــه کارگــر، گورکــن ســرمایه  پیــروزی 

داری کنیــم.
برماســت در صفــی متحــد بــرای بســط وگســترش 
کلیــه جنبــش هــای تــوده ای مطالباتــی کوچــک 
وبــزرگ مبــارزه کنیــم و تشــکیالت سراســری و یــک 
پارچــه زنــان ومــردان ســتمکش و اســتثمار شــونده 

را بوجــود آوریــم. 
برماســت در پیونــد بــا طبقــه کارگــر، بــا حرکــت 
از نــکات مشــترک نیروهــای چــپ وکمونیســت 
را بــرای ایجــاد حــزب پیشــرو طبقــه کارگــر مبــارزه 

ــم.  کنی

محسن رضوانی مرداد ماه ۱۴۰۱

درایــن چنــد دهــه اخیــر جهــان بــا تغییــرات نکبــت 
بــاری روبروبــوده اســت. از جملــه ایــن تغییــرات: 
جهانــی شــدن ســرمایه، ایجــاد بانــک جهانــی، 
جهان ودخالــت  براقتصــاد  آمریــکا  ســلطه 
درامورکشــورهای ســرمایه داری اروپــا بــا امضــای 
قــرارداد ناتــو پــس از جنــگ جهانــی دوم، نقــش 
کشــورهای  اقتصــادی  سیســتم  تغییــر  دالر، 
بــه کشــورهای  پیرامونــی و تبدیــل شــدن آ نهــا 
نطــر  از  نوعــی  بــه  و  دوم  درجــه  داری  ســرمایه 
اقتصــادی وابســته بــه ســرمایه داری غــرب ودرهــم 
داری  ســرمایه  باسیســتم  آنهــا  شــدن  تنیــده 
جهانــی. سیســتم ســرمایه داری کــه در جهــت 
اســت  ســرمایه  بیشــترصاحبان  ســود  کســب 
نــه تنهــا از نظــر اقتصــادی طبقــه کارگــر را مــورد 
اســتثمار قــرارداده وبــه مــردم زحمتکــش ســتم روا 
داشــته، بلکــه محیــط زیســت را بــه ورطــه نابــودی 
ســوق داده اســت. داشــتن محیــط زیســت ســالم 
حــق همــه انســان هــا اســت و هیــچ کســی حــق 
نــدارد ..... میلیــارد مــردم جهــان را از ایــن حــق 
محــروم ســازد. امــروز صاحبــان صنایــع بــه خاطــر 
ســود بیشــتربیش از ۷۰ ســال اســت کــه محیــط 
زیســت را بــه ســمت نابــودی ســوق داده انــد و 
زندگــی مــردم جهــان را بــه مخاطــره انداختــه انــد 
امروزسرنوشــت مــردم جهــان در دســت تعــداد 
ــم مــی خــورد.  ــر از نیــم در صــد جمعیــت رق کمت
 تخریــب محیــط زیســت امــروز یکــی از مســائل 
مهــم جوامــع بشــری اســت. در ایــن ســال هــای 
داری  ســرمایه  هــای  دولــت  نماینــدگان  اخیــر 
هرچنــد گاهــی بــه دور یکدیگــر جمــع مــی شــوند 
درجهــت حفــظ محیــط  راه حلــی  دنبــال  بــه  و 
زیســت مــی گردنــد، در حالــی کــه محیــط زیســت 
نابــودی کامــل در حرکــت  بــه ســمت  همچنــان 
اســت. متخصصــان ومحققــان بــه ایــن نتیجــه 
ــد کــه هرســال زمیــن گــرم ترمــی شــود.  رســیده ان
در “جلســه گالســکو” کــه در ســال گذشــته در 
مبنــا  برایــن  گزارشــات  برگزارشــد،  “اســکاتلند” 
بودکــه اگــر وضــع برهمیــن روال پیــش بــرود از 
ســیاره زمیــن چیــزی باقــی نخواهــد مانــد. ایــن 
اســتفاده  ناشــی  را  زمیــن  شــدن  گــرم  اجــالس 
کــه  ســنگ  ذغــال  و  فســیلی  هــای  ســوخت  از 
ــه هــای  ســوختی ارزان قیمــت اســت و در کارخان
صنعتــی از آن اســتفاده مــی شــود دانســت. در 
ســرمایه  هــای  دولــت  نماینــدگان  اجــالس  ایــن 
داری تضمیــن کردنــد کــه تــا ســی ســال آینــده در 
صــدی از ســوخت هــای فســیلی و ذغــال ســنگ را 
کاهــش دهنــد و از انــرژی هــای دیگــری کــه طبعــا 
گــران تــر اســت جایگزیــن کننــد. امــا کارشناســان 
ــن نتیجــه  ــه ای ــد ب ــه انجــام دادن ــا محاســباتی ک ب
را  شــرایط  تدریجــی  حرکــت  ایــن  کــه  رســیدند 

زنان ایران در پیشاپیش جنبش های مقاومت به پیش!



رجنرب ارگان مرکزی حزب رجنربان ایران
صفحه9

سرنگون با رژیم سرمایه داری مجهوری اسالمی

بــا  کــه  نوشــته هایی  بــا جبــز  کــه  نوشــته هایی  جبــز 
منتشــر  حتریریـــه  منتشــر امضــای  حتریریـــه  امضــای 
ــرات  ــر نظ ــردد و بیانگ ــرات می گ ــر نظ ــردد و بیانگ می گ
حــزب رجنبـــران ایران می باشــدحــزب رجنبـــران ایران می باشــد
ــدرج در  ــته های من ــر نوش ــدرج در دیگ ــته های من ــر نوش دیگ
نشــریه رجنــرب بــه امضاهــای نشــریه رجنــرب بــه امضاهــای 
ــا  ــئولیت آن ه ــت و مس ــردی اس ــا ف ــئولیت آن ه ــت و مس ــردی اس ف
بــا نویسندگانشــان می باشــد.بــا نویسندگانشــان می باشــد.

تغییــر نخواهــد داد. متاســفانه در جلســاتی کــه 
بــه ســبب آلودگــی محیــط زیســت برگــزار مــی 
شــود نماینــدگان حکومــت هــای ســرمایه داری بــه 
خــرده کاری خــود را مشــغول مــی ســازند و بعــد 
هــم بــه هــر آنچــه گفتــه انــد عمــل نمــی کننــد. 
نماینــدگان ایــن کشــورها بــه همــه عواملــی کــه 
باعــث آلودگــی محیــط زیســت مــی شــود اشــاره 
ای همــه جانبــه ندارنــد و از همــه بدتــر اینکــه بــه 

هــر آنچــه گفتــه انــد عمــل نمــی کننــد. 
محیــط  زمینــه  در  کــه  فاســتر«  بالمــی  “جــان 
زیســت مطالعاتــی عمیــق و همــه جانبــه داشــته 
اســت و کتــاب هــای بــا ارزشــی در ایــن زمینــه از او 
منتشــر شــده اســت. او بــه نکتــه ای مهمــی اشــاره 
مــی کنــد: »در طــول یــازده هــزار و هفتصــد ســال 
تمــدن بشــر، جغرافیــا طبیعــت را خــود اداره مــی 
کــرد و هیچگونــه دســتکاری در طبیعــت مشــاهده 
هــای  فعالیــت   ۱۹۵۰ ســال  از  امــا  شــد.  نمــی 
اقتصــادی و اجتماعــی ایــن قانونمنــدی را برهــم 
زد.« مــا بــا مطالعــه و پایــه قــراردادن مطالعــات 
خــود در طــول بیــش از ۷۰ ســال حاکمیــت بــال 
منــازع امپریالیســم در جهــان متوجــه خواهیــم 
برنامــه  بــا ســرمایه داری جهانــی  شــد، چگونــه 
هــای سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی خــود ســیر 
حرکــت انســانی و آشــتی بــا طبیعــت را بــه قهقــرا 

ــرده اســت. ب
اکنــون بــه عواملــی کــه در طــول بیــش از ۷۰ ســال 
در جهــت نابــودی طبیعــت و نابــودی ســیاره زمیــن 
ای  اشــاره  اختصــار  طــور  بــه  اســت  در حرکــت 

خواهیــم داشــت: 
۱- جنگ و آلوده شدن محیط زیست

امپریالیســم آمریــکا یبــش از ۷۰ ســال اســت کــه 
بــرای تبدیــل شــدن بــه قــدرت بال منــازع در جهان، 
چــه بــه صــورت مســتقیم و چــه بــه صــورت نیابتــی 
ــن جنــگ هــا از  ــد. در ای ــا مــی کن جنــگ هــا را بپ
ــا ســالح هــای کشــتار جمعــی  بمــب اتــم گرفتــه ت
ــی و شــیمیایی اســتفاده  ماننــد بمــب هــای خردل
کــرده اســت. بــه کارگیــری ایــن ســالح هــا، نــه تنهــا 
ــودی ســوق داده  ــه ســمت ناب محیــط زیســت را ب
اســت، بلکــه لطمــات روحــی و جســمی را بــرای 
انســان هــای بیگنــاه کــه نقشــی در برپایــی ایــن 
جنــگ هــا ندارنــد بــه ارمغــان آورده اســت. جنــگ 
نــه تنهــا انســان هــا را نابــود مــی کنــد، بلکــه اثــرات 
و  ناپذیــرش را درکل طبیعــت  مخــرب و جبــران 

تخریــب آن باقــی مــی گــذارد.
 ۲- ویروس های خطرناک درجهان

اشــاعه ویــروس هــای خطرناکــی کــه امپراطــوری 
جهانــی در البراتــوار هــای بیولوژیــک خــود، د ر 
حیــاط خلــوت هایــش تولیــد مــی کنــد. چنــد مــاه 
پیــش در اوکرائیــن ۳۰ البراتــوار بیولوژیــک کشــف 
شــد کــه خــود نمونــه ایســت از جنایــت حکومــت 
آمریــکا نســبت بــه مــردم جهان و محیط زیســت. 

۳- استفاده از سوخت های فسیلی و ارزان
قیمــت در صنعــت ســرمایه داری در ایــن ســال ها 

از ســوخت فســیلی و ذغال ســنگ اســتفاده کرده 
اســت. بدیــن ترتیــب گازهــای گلخانــه ای هــوا را 
آلــوده کــرده و الیــه اوزون را نــازک کــرده اســت. 
در نتیجــه تابــش شــدید خورشــید و اشــعه مــاوراء 
و  گیاهــان  اشــعه خورشــید،  از  بنفــش حاصــل 
مراتــع را نابــود کــرده، بــه کشــاورزی و دامــداری 

لطمــه زده اســت. 
در  شــیمیایی  کودهــای  و  ســم  از  اســتفاده   -۴

کشــاورزی
و  زمیــن  شــدن  گــرم  هــوا،  آلودگــی  بــه  باتوجــه 
ــد  تابــش اشــعه مــاوراء بنفــش، کشــاورزان ناچارن
شــان  تولیــدات  آفــات  دفــع  بــرای  هایــی  ازســم 
اســتفاده کننــد، ســم هایــی کــه بــرای انســان مضــر 
ــا اینکــه ایــن اقــالم ســم زدایــی  ــا، ب اســت. مضاف
چــرا  ســریعا مصــرف شــوند،  بایــد  مــی شــوند، 
کــه در انبــاردوام نمــی آورنــد. کودهــای شــمیایی 
بــرای تقویــت محصــوالت کشــاورزی نیزچنــدان 
مناســب نیســتند. و بهــر حــال امــروز بشــر بــه 
ــا طبیعــت  ــه ب خاطــر وجــود سیســتم هــای بیگان
ــا اشــاعه چنیــن فرهنگــی کــه مــردم را نســبت  وب
بــه طبیعــت بیگانــه کــرده اســت دســت بــه گریبــان 

اســت. 
۵- نابود کردن جنگل ها

جنگل هــا بــه مثابــه ریــه در طبیعــت عمــل مــی 
کننــد. نابــودی آنهــا بــه مثابــه کاســتن اکســیژن 
در هــوا و بــه مخاطــره انداختــن زندگــی انســان، 
حیــوان و محیــط زیســت اســت. جنــگل هــا زمیــن 
گرمــای  از  و  نگهمیدارنــد  مرطــوب  و  خنــک  را 
زمیــن مــی کاهنــد. بریــدن درخــت هــا، زمیــن را 
خشــک نگهمیــدارد، باعــث گــرم شــدن آن شــده 
و از میــزان بــارش مــی کاهــد. ضمــن آنکــه گــرم 
ســوزی  آتــش  باعــث  خــود  بنوبــه  زمیــن  شــدن 
جنــگل هــا مــی شــود. در آمریــکا و کانــادا بــرای 
ــه هــا از چــوب جنــگل هــا اســتفاده  ســاخت خان
مــی کننــد، در حالــی کــه منابــع طبیعیــی متعلــق 

بــه کل مــردم ایــن کشورهاســت. 
و امــا جنــگل هــای آمــازون کــه بیــش از ۵ میلیــون 
ریــه ســیاره  بــه مثابــه  و  دارد  کیلــو متروســعت 
زمیــن شــناخته شــده اســت. در حالــی کــه افــراد و 
شــرکت هــای ســود جــو هرســاله درختــان جنــگل 
هــای آمــازون را مــی بُرنــد و آنهــا را بــه غــارت مــی 
برنــد و یــا بــا ســوزاندن جنــگل، زمیــن جنــگل هــای 
ســوخته را بــرای بــه دســت آوردن ســود، تبدیــل بــه 
کشــتزار مــی کننــد. جنــگل هــا ی آمــازون بیــش از 
پنــج میلیــون کیلومتــر وســعت دارنــد و زیســتگاه 
هــای بزرگــی بــرای حیوانــات و انــواع موجــودات 
زنــده هســتند. مــی تــوان حــدس زد جنــگل هــای 
آمــازون بــا وســعت عظیــم اش چــه مقــدار دی 
اکســید کربــن را جــذب مــی کنــد و چــه مقــدار 
اکســیژن را تولیــد مــی کنــد. هســتی کــره زمیــن 
وابســته بــه وجــود جنــگل هــای آمــازون اســت. 
امــا ســود جویــی هــا و منافــع شــخصی چشــم هــا 
کــور، گــوش هــا را ناشــنوا و قلــب هــا را ســنگ 

کــرده اســت.
۶- آلودگی آب رودخانه ها و دریاها

ســرازیر شــدن ضایعــات کارخانه هــا و فاضــالب  
ســبب  هــا  ودریــا  رودخانــه  بــه  شــهری  هــای 
آلودگــی آب هــا مــی شــود کــه ایــن مســئله نیــز 
زندگــی محیــط زیســت را بــه مخاطــره مــی انــدازد.

و حاال چه باید کرد؟
 آنچــه کــه مســلم اســت ازنظــام هــای ســرمایه 
داری آبــی گــرم نمــی شــود. تنهــا زمانــی شــرایط 
ــه  تغییرمــی کنــد کــه مــردم، خــود کشورشــان را ب
ــری طبقــه  صــورت شــورایی تحــت هدایــت و رهب
کارگــرو حزبــش اداره کننــد و ایــن زمانــی امــکان 
پذیــر اســت کــه مــردم بداننــد ریشــه ایــن بد بختی 
هــا کجاســت. خوشــبختانه امــروز طبقــه کارگــر 
ایــران نــه تنهــا از نظــر نیــروی مــادی بــه نیــروی 
تعییــن کننــده ای تبدیــل شــده اســت، بلکــه در 
صحنــه اجتماعــی و سیاســی بیــش ازپیــش موثــر 
ــه آگاهــی برســد  ــی کــه ب اســت. طبقــه کرگــر زمان
اســتثمار ســرمایه داری را بــا تمــام وجــودش و در 
عمــل لمــس مــی کنــد، ضمــن اینکــه در کارخانــه 
کــه خــود مــالت اســت بــرای پیونــد ایــن طبقــه کار 
مــی کنــد، رنــج هــا و مشــکالت مشــترک آنهــا را 
بیکدیگــر نزدیــک مــی کنــد. او بــا قــوی ترین ســالح 
کــه حزبــش اســت در مبــازه پیگیرو اســتوار اســت. 
احــزاب  گذشــته  از  جمبنــدی  بــا  کارگــر  طبقــه 
کمونیســت و بــا تکیــه برنــکات مثبــت وبــا انتقــاد 
ــد  از کمبودهــای آنهــا، حــزب کمونیســت قدرتمن
تــری از همیشــه بــا برافراشــته نگهداشــتن پرچــم 
بــه آخربــرای نجــات خــود و بشــریت  تــا  ســرخ 
ای سوسیالیســتی  بــه جامعــه  رســیدن  بــرای  و 
ــارزه را ادامــه مــی دهــد. امــروز امپریالســم در  مب
حــال افــول اســت و احــزاب کمونیســت در حــال 

ــد.  شــکوفایی ان
 به امید پیروزی طبقه کارگر و مردم ستمدیده! 

 مرگ بر نظام سرمایه داری!
 لیال

 شهریورماه ۱۴۰۱
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نان ،کار ، آزادی ،استقال ل ،عدالت اجتماعی

امپریالیسم و ادبیات.... امپریالیسم و ادبیات.... بقیه از بقیه از 
صفحه آخرصفحه آخر

یاد داشتی از یک خواننده رجنربیاد داشتی از یک خواننده رجنرب

بحــران ســاختاری ســرمایه داری همچنــان 
را  باقــی اســت و دامنــه فقــر در آمریــکا 
کــودکان  فقــر  مســاله  میدهــد  گســترش 
در ایــاالت متحــده از مــدت زمــان طوالنــی 

وجــود داشــته اســت.
سیاســت  و  فقــر  مرکــز  اخیــر  مقالــه  در 
ایــاالت  در  کلمبیــا  دانشــگاه  اجتماعــی 
متحده اشــاره شــده اســت، به دلیل آن که 
ــی کــودکان در الیحــه امــداد  ــار مالیات اعتب
ــان  ــه پای ــا ب در زمــان پاندمــی ویــروس کرون
ایــاالت  در  کــودکان  فقــر  درصــد  رســید، 
متحــده از ۱۲/۱ درصــد در دســامبر ۲۰۲۱ 
افزایــش   ۲۰۲۲ مــه  در  درصــد   ۱۶/۶ تــا 
یافتــه و تعــداد ۳/۳ میلیــون کــودک فقیــر 

بیشــتر شــده اســت.
طبــق آمــار رســمی آمریــکا، تــا فوریــه ســال 
جــاری تعــداد کل کــودکان فقیــر در ایــاالت 
متحــده بــه ۱۲/۳۱ میلیــون نفــر رســیده 

اســت.
نویــس  مقالــه  مادریــک،  جــف  امــا 
آمریکایــی در مونوگــراف خــود بــه عنــوان 
»کــودکان نامرئــی: هزینــه فقــر کــودکان در 
آمریــکا« اشــاره کــرد کــه اگــر بــا معیارهــای 
منصفانــه تــر و جدیدتــر محاســبه شــود، 
جمعیــت فقــر واقعــی در ایــاالت متحــده 
تعــداد  و  اســت  نفــر  میلیــون   ۶۰ حــدود 
کــودکان فقیــر ممکــن اســت بیــش از ۲۰ 

میلیــون نفــر باشــد.

به تارمناهای اینرتنتی 
حزب رجنربان ایران 

مراجعه کنید
سایت حزب رجنربان
www.ranjbaran.org

سایت آینه روز
www.ayenehrooz.com

شرایط کار در عسلویهشرایط کار در عسلویه

زهره حاجیان می نویسد“
را  عســلويه  در  کاری  شــرايط  آگاه،  منابــع  از   
»بســيار بــد« توصيــف کــرده و افــزوده اســت کــه 
ــدری دچــار  ــن شــهر بن ــر« در اي ــه ۱۰۰ کارگ »روزان
گرمازدگــي مي شــوند. بــرای در جريــان گرفتــن ايــن 
اتفــاق و راســتی آزمايــی بيهــوش شــدن کارگــران بــا 
چنــد نفــر از کارگــران درعســلويه صحبــت کرديــم. 
هميــن چنــد ســال پيــش بــود کــه افــراد زيــادی 
بــاال راهــی عســلويه شــدند،  بــرای کار و درآمــد 
امــا اکثــر آنهــا نتوانســتند گرمــای شــديد و طاقــت 
ــوز  فرســای آنجــا را تحمــل کننــد و برگشــتند. هن
هــم کارگــران بومــی و شــهرهای اطــراف عســلويه و 
البتــه کارگــران شــهرهای دور و نزديــک مشــغول 
بــه کار درســايت های پتروشــيمی و نفتــی هســتند 
کننــد. تحمــل  را  کار  ســختی  کــه  مجبورنــد   و 
کارگــران  از  يکــی  و  دارد  ســال ســن   ۵۰ احمــد، 
نفتــی اســت کــه ازالهيجــان بــه عســلويه آمــده 
او  مي کنــد.  کار  درعســلويه  پيــش  ســال   ۲ از  و 
بــه »آرمــان امــروز« مــی گويــد: »همــه کارگــران 
تحمــل  را  زيــادی  ســختی  درتابســتان  هرســال 
شــرايط  و  گرمتــر  هــوا  امســال  امــا  می کننــد 
وی  گفتــه  بــه  اســت.«  سخت ترشــده   کاری 
ــراد بيشــتری دچــار گرمازدگــی شــده  »امســال اف
و بــه بيمارســتان منتقــل مــی شــوند.« خواســته 
ــم شــدن ســاعات کاری  ــران ديگــر ک احمــد و کارگ
حرفــش  فقــط  مســئوالن  کــه  اســت  کارگــران 
اســت. نشــده  محقــق  امــروز  تــا  و  می زننــد   را 

گرمای ۵۵ درجه و شرجی ۸۰ درجه

کاميــار، ۲۷ ســاله يکــی ديگــراز کارگــران معتقــد 
جنوبــی  پــارس  ســايت  کارگــران  »مــا  اســت: 
در  کــه  کســی  روزگارمی گذرانيــم.  ســختی  بــه 
کمپ هــای شــلوغ و دور از خانــواده کار و زندگــی 
نکــرده باشــد حــال مــا را متوجــه نمی شــود. کار 
کــردن درگرمــای ۵۵ درجــه و شــرجی هــوای ۸۰ 
درجــه ســخت اســت، امــا کار بــرای آنهايــی کــه 
در ارتفــاع کار می کننــد و يــا کارگــرِ تاسيســاتی 
و تعميرکارهســتند، طاقــت فرساســت. بــه هميــن 
دليل اســت که هر روز تعدادی از کارگران از گرما 
بيحــال و حتــی بی هــوش شــده  و بــه بهــداری و 
بيمارســتان منتقــل می شــوند. يکــی از مهمتريــن 
را  کاری  ســاعت  کــه  اســت  ايــن  مــا  مشــکالت 
کاهــش نمی دهنــد و امکانــات کافــی در اختيارمان 
مجبورنــد  حتــی  تاسيســتاتی  کارگــران  نيســت. 
بيشــتر از ۱۰ ســاعت کارکننــد.« کاميــار می گويــد: 
»مســئوليت تاميــن معــاش خانــواده  تنهــا هدفــم 
از کار کــردن در ايــن هــوای      جهنمــی اســت 
 و دلتنــگ همســر و پســر يــک ســاله ام هســتم

پــارس  پروژه هــای  در  کــه  کارگرانــی  بــدون شــک 
بــه  کننــد  مــی  کار  درعســلويه  نفتــی  و  جنوبــی 
دليــل مشــکالت اقتصــادی و تاميــن معيشــتی 
نزديــک  و  دور  شــهرهای  از  خانواه هايشــان 
افــراد  ايــن  کننــد.  مــی  زندگــی  کمپ هــا  در 
تحمــل  را  خانــواده  از  دوری  کــه  درشــرايطی 
می کننــد بايــد طاقــت گرمــای نفــس گيرجنــوب 
اينکــه  در  آنهــا  باشــند.  داشــته  هــم  کشــوررا 
شــب ها  روز،  شــديد  گرمــای  بجــای  بهتراســت 
 کار کننــد متفــق القولنــد. نادیــده گرفتــن قوانیــن
ماده ۸۵ قانون کار: »برای صيانت نيروی انسانی 
و منابــع مــادی کشــور رعايــت دســتورالعمل هايی 
کــه از طريــق شــورای عالــی حفاظــت فنــی )جهــت 
تأميــن حفاظــت فنــی( و وزارت بهداشــت، درمــان 
ــری از بيمــاری  و آمــوزش پزشــکی )جهــت جلوگي
حرفــه ای و تاميــن بهداشــت کار و کارگــر و محيــط 
کارگاه هــا،  بــرای  کليــه  می شــود،  تدويــن  کار( 
 کارفرمايــان، کارگــران و کارآمــوزان الزامــی اســت.«
همچنيــن طبــق مــاده ۹۱ قانــون کار؛ »کارفرمايــان 
و مســئوالن کليــه واحدهــای موضــوع مــاده ۸۵ 
ايــن قانــون مکلــف هســتند بــر اســاس مصوبــات 
شــورای عالــی حفاظــت فنــی بــرای تاميــن حفاظت 
و ســالمت و بهداشــت کارگــران در محيــط کار، 
وســايل و امکانــات الزم را تهيــه و در اختيــار آنــان 
قــرار داده و چگونگــی کاربــرد وســايل فوق الذکــر 
رعايــت  خصــوص  در  و  بياموزنــد  آنــان  بــه  را 
مقــررات حفاظتــی و بهداشــتی نظــارت نماينــد. 
ــه اســتفاده و نگهــداری  ــزم ب ــز مل ــراد مذکــور ني اف
از وســايل حفاظتــی و بهداشــتی فــردی و اجــرای 

هســتند«. کارگاه  مربوطــه  دســتورالعمل های 

وســیعی پیــدا کــرد و بــه عنــوان یکــی از کتاب هــای 
اصلــی در توضیــح امپریالیســم شــناخته شــده 
امــروز  ادبیــات  بــه  ســپس  و  بپردازیــم  اســت؛ 
تــا  بیاندازیــم  نگاهــی  چــپ  نیروهــای  از  برخــی 
از ادبیــات  تاثیــر مخــرب حــذف امپریالیســم را 
مارکسیســتی نشــان دهیــم. قبــل از آن؛ جملــه 
کتــاب  بــا  رابطــه  در  لنیــن   ۱۹۲۰ مقدمــه  آخــر 
ــه ســرمایه  ــن مرحل ــه باالتری ــه مثاب امپریالیســم ب
داری را مجــددا مــرور کنیــم، لنیــن در مقدمــه مــی 
نویســد:ٌ  بــدون پــى بــردن بــه ریشــه هاى اقتصــادی 
ایــن پدپــده، بــدون ارزیابــی اهمیــت سیاســی و 
اجتماعــی آن نمیتــوان در زمینــه حــل مســائل 
ــی جنبــش کمونیســتی و انقــالب اجتماعــی  عمل

آینــده حتــی گامــی بــه جلــو برداشــت
اجتماعــی  انقــالب  آســتان  امپریالیســم   
در   ۱۹۱۷ ســال  از  حقیقــت  ایــن  پرولتاریاســت 

اســت.ٌ  شــده  تأییــد  جهانــی  مقیــاس 
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آغــاز  کــه  نویســد  مــی  کتــاب  همــان  در  لنیــن 
قــرن بیســتم؛ شــروع دوران امپریالیســم اســت. 
بــه  امپریالیســم  کــه  اســت  ســال   ۱۱۰ از  بیــش 
اســت.  شــده  تبدیــل  جهانــی  مســلط  نیــروی 
مختلــف  کشــورهای  طبقاتــی  مبــارزه  در  کــه 
جهــان تاثیــرات مســتقیم و غیــر مســتقیم خــود 
اواخــر  در  جهــان  تقســیم  اســت.  گذاشــته  را 
قــرن نوزدهــم بــه پایــان مــی رســد و ایــن پایــان؛ 
شــروعی اســت بــر مبــارزه بــرای تقســیم مجــدد 
جهــان بیــن دول معظــم امپریالیســتی. تمامــی 
ــه درون سیســتم ســرمایه داری کشــیده  جهــان ب
مــی شــود و کشــورهای نیمــه مســتعمره و نیمــه 
تبدیــل  داری  ســرمایه  کشــورهای  بــه  فئودالــی 
تــا  ایــن رونــد ۱۱۰ ســاله جهــان  مــی شــوند. در 
ــه مناســبات ســرمایه  ــواده دهقانــی ب آخریــن خان
کشــیده شــده و ســرمایه تمامــی جهــان را در مــی 
نــوردد و مناســبات خــود را حاکــم مــی کنــد. هیــچ 
کشــور و جامعــه ای نتوانســته و نمــی توانــد از 
ایــن مناســبات بگریــزد مگــر اینکــه ســرمایه داری 
را در جوامــع خــود درهــم بشــکند و مناســبات 
سوسیالیســتی را جایگزیــن آن کنــد. راه ســومی 
موجــود نیســت حتــی دوران انقــالب دمکراتیــک 
نویــن هــم گذشــته اســت و انقالب سوسیالیســتی 
در دســتور کار کشــاکش طبقاتــی قــرار دارد. ایــن 
گروهــی  و  فــردی  خواســت  یــک  داشــتن  قــرار 
نبــوده و یــک رونــد تاریخــی اســت کــه بســیاری 
از اقتصاددانــان جهــان بــدان اشــاره داشــته انــد. 
بــه  آنــرا  رونــد  ایــن مناســبات  بــا درک  مارکــس 
حیطــه انحصــار ســرمایه توضیــح داد. لنیــن بــا 
تکمیــل درک مارکــس از ســرمایه داری رقابــت آزاد 
و پایــان تاریخــی آن؛ گــذار آنــرا بــه امپریالیســم 
دریافــت و مناســبات آنــرا توضیــح داد. در مقاالت 
دیگــری لنیــن تاثیــرات امپریالیســم و انحصــارات؛ 
ســرمایه مالــی و صــدور ســود را در مبــارزه طبقاتــی 
ســلطه  تحــت  و  ُــل  متروپ کشــورهای  درون  در 

روشــن کــرده اســت. 
تکامــل  رونــد  در  قــرن  یــک  از  بیــش  طــی  در 
مبــارزه طبقاتــی و نیــز رشــد تکنولــوژی بســیاری 
از ســاختارهای کهــن از بیــن رفتــه و ســاختارهای 
نوینــی شــکل یافتــه انــد. پدیــده کالن شــهرها، 
رشــد  داری،  ســرمایه  فراملــی  هــای  شــرکت 
ــی بحــران هــای دوره ای ســرمایه داری، رشــد  توال
ســرمایه  نئولیبرالیســم  و  انحصــارات  بیشــتر 
) گلوبالیزاســیون(  شــدن  تــر  جهانــی  داری، 
ســرمایه، بــاال رفتــن ســطح زندگــی در بســیاری 
از کشــورها و فروپاشــی و تجزیــه در برخــی دیگــر 
از کشــورها، بوجــود آمــدن دو جنــگ جهانــی بــا 
میلیونهــا کشــته، کنتــرل اقتصــادی کشــورها از 
طریــق ســاختارهای بیــن المللــی امپریالیســتی، 
اشــغالگری نویــن امپریالیســتی، ظهــور و ســقوط 
ابــر  عنــوان  بــه  مختلــف  هــای  امپریالیســت 
ناتــو،  و  اروپــا  اتحادیــه  شــکلگیری  قدرت هــا، 
قــوی  امپریالیســتی،  بندی هــای  قطــب  ایجــاد 

تــر شــدن نقــش امپریالیســت ها در دخالــت در 
رســیدن  قــدرت  بــه  و  تحــت ســلطه  کشــورهای 
مرتجــع تریــن نیروهــا در کشــورهای تحــت ســلطه 
و مهمتریــن حادثــه ایــن زمــان و ایــن دوران ابــر 
کــه  آمریکاســت  امپریالیســم  بالمنــازع  قدرتــی 
در ایــن نیــم قــرن گذشــته هــر کاری کــه خواســته 
دارد....از  ادامــه  هــم  وهنــوز  اســت  داده  انجــام 
جملــه مســائلی هســتند کــه قــرن بیســتم جهــان 
را شــکل دادنــد. بــا تمــام ایــن احــوال کــه انقالبــات 
اجتماعــی در برخــی کشــورها بــه پیــروزی رســید؛ 
ولــی ایــن پیــروزی هــا بعلــت ادامــه مبــارزه طبقاتــی 
ــری همــه  ــت گ در جوامــع سوسیالیســتی و دخال
جانبــه قــدرت هــای امپریالیســتی بــرای نابــودی 
درک  و  تجربــه  عــدم  بعلــت  سوسیالیســم 
مناســبات نویــن سوسیالیســتی و راهکارهــای آن 
بــرای راه یافــت هــای جدیــد در دوران امپریالیســم 
و انقالبــات پرولتــری بــه شکســت کشــیده شــد 
جهانــی  ســطح  بــه  نتوانســت  سوسیالیســم  و 
فــرا روئیــده و کل ســاختارهای ســرمایه داری را 
درهــم بپیچــد. تاثیــر شکســت انقالبــات پرولتــری 
بــر جنبــش هــای کارگــری و کمونیســتی بســیار 
ایــن تاثیــرات فقــط در  بــود.  ســنگین و کوبنــده 
ســرکوب کمونیســت هــا و از دســت رفتــن دولــت 
هــای سوسیالیســتی خالصــه نمــی شــد و نشــده 
اســت. شکســت و عقــب نشــینی طبقــه کارگــر 
رهائیبخــش  جنبش هــای  بــر  تاثیــرش  حتــی 
خــود  از  چــپ  و  رادیــکال  گرایشــات  کــه  ملــی 
نشــان مــی دادنــد هــم ویــران کننــده بــود. تقریبــا 
تمامــی آنهــا بــه راســت گرایــش پیــدا کردنــد و 
امپریالیســت ها در تجزیــه طلبــی  آبشــخور  بــه 
امپریالیســتی و یــا در انهــدام و از دســت رفتــن 
حقــوق بدســت آمــده در جامعــه نقشــی ویرانگــر 
هــم  آن  علیــه  مقاومــت  البتــه  کردنــد.  ایفــاء  را 
هیچــگاه قطــع نشــد و مبــارزات طبقــه کارگــر و 
کمونیســت بــر ادامــه راه تــا حــدی توانســته بــر 
بربریتــی کــه امپریالیســت ها ســعی دارنــد حاکــم 
ــد. برآمــد مجــدد جنبش هــای  ــد؛ افســار بزنن کنن
کارگــری و اجتماعــی در کشــورهای جهــان بعــد 
از بســته شــدن جوامــع تحــت عنــوان حفاظــت 
از کرونــا و نیــز جنــگ اوکرائیــن؛ باعــث احیــای 
عملــی  و  فکــری  دســت آوردهای  از  بســیاری 
جنبش هــای کارگــری و زحمتکشــان جوامــع شــده 
اســت کــه خــود بــه قــدرت گیــری اندیشــه هــای 

سوسیالیســتی کمــک شــایانی کــرده اســت. 
شکســت و از دســت رفتــن دســت آوردهای کــه 
جلــو  را  جهانــی  تالشــی  برایــش  کارگــر  طبقــه 
بــرده بــود؛ بیشــترین ضربــات خــود را بــر جنبــش 
فــرود آورده اســت. از جملــه رشــد  کمونیســتی 
نفــی گرایــی، پشــت کــردن بــه اصــول انقالبــی، 
ــردن تشــکل هــای  ــرک ک  انفعــال و پاسیویســم، ت
کمونیســتی، در غلتیــدن بــه سوســیال دمکراســی 
بورژوایــی،  خــرده  و  بورژوایــی  نظریــات  قبــول  و 
انشــعاب گری و نفــی سانترالیســم دمکراتیــک، از 

دســت دادن افق هــای آرمانــی و نفــی آرمان گرایــی 
انقالبــی بــه مثابــه یــک تخیــل خــرده بورژوایــی، 
امپریالیســتی  و  خــودی  بــورژوازی  بــه  کرنــش 

و.......
اما موضوع این نوشــته درک رابطه امپریالیســتی 
و  پیرامونــی  کشــورهای  در  آن  دخالت گــری  و 
از  بخشــی  کــه  امــروز  اســت.  ســلطه  تحــت  یــا 
نیروهــای چــپ از ادبیــات سیاســی خــود مســئله 
عناصــر  بــا  و  گذاشــته  کنــار  را  امپریالیســم 
آنهــا بخوبــی حاضــر بــه ســازش هســتند و نیــز 
ــه خــود را ضــد  ــر چــپ ک بخشــی از نیروهــای غی
امپریالیســم مــی دانســتند بطــور دائــم بــه مرتجــع 
امپریالیســتی  شــده  شــناخته  عناصــر  تریــن 
چســبیده اند و از آنهــا تائیدیــه مــی گیرنــد و بــا 
پول هــای دریافتــی و بــذل و بخشــش هــای آنــان و 
تزریــق عقــب مانــده تریــن افــکار افراطــی راســت؛ 
علیــه مبــارزه ضــد امپریالیســتی؛ مشــغول کنــد 
هســتند.  کارگــر  طبقــه  مبارزاتــی  ســالح  کــردن 
بــه  کــه در کرنــش  مــی کننــد  کــه فکــر  آنهایــی 
امپریالیســم در آینــده کاندیــد بهتــری بــرای در 
دســت گرفتــن قــدرت هســتند؛ بــرای پایــان دادن 
بــه ایــن رذالــت فکــری و عملــی بایســتی نقــش 
بهتــر  کنونــی  دنیــای  در  را  هــا  امپریالیســت 
توضیــح داد و روشــنگری بیشــتری از توطئه هایــی 
کــه آنــان در مبــارزه تــوده هــای مــردم علیــه رژیــم 
جمهــوری اســالمی و در خدمــت خــود گرفتــن ایــن 

مبــارزات هســتند؛ انجــام داد. 
اولیــن حملــه بــه کمونیســت ها توســط کســانی کــه 
خــو د را جــزو ســازمان های کمونیســتی مــی نامنــد 
امپریالیســتی  مبــارزه ضــد  اســت.  گونــه  بدیــن 
تئــوری چــپ عقــب مانــده و ســنتی اســت کــه از 
خمینــی و رژیــم جمهــوری اســالمی دفــاع کــرد. 
یــک  از  اســتفاده  وســوء  و  ایــن حملــه  بــا  آنهــا 
اشــتباه تاریخــی بخشــی از چــپ، تســلیم طلبــی 
خــود را بــه امپریالیســت هــا و صهیونیســت ها 
توجیــه کــرده و مناســبات خــود را بــا ایــن گونــه 
نیروهــا عــادی مــی انگارنــد. در میــان ایــن نــوع 
و  خــود  نیــروی  بــه  تکیــه  بحــث  نــه  نیروهــا  از 
توده هــا در مبــارزه علیــه رژیــم جمهــوری اســالمی 
ــرای رهایــی کارگــران و زحمتکشــان بلکــه بحــث  ب
همــکاری بــا طــرح هــای سیاســی نیروهــای وابســته 
بــه امپریالیســت ها در "اپوزســیون" یــک موضــع 

همیشــگی اســت. 
اینکــه  عیــن  در  شــرق  بلــوک  فروپاشــی 
ــوک جهانــی را  ــن بل ســاختارهای عقــب مانــده ای
بــا فروپاشــی آن، امپریالیســت  نشــان داد، امــا 
کــه در  آوردنــد  را بدســت  هــای غربــی فرصتــی 
دنیــای جنــگ ســرد قــادر بــه انجــام آنهــا نبودنــد 
در  سیاســی  هژمونــی  آوردن  بدســت  جملــه  از 
ــه و  ــازع در خاورمیان ــدرت بالمن ــای شــرقی، ق اروپ
آفریقــا، تســلط بــر بازارهــای جهانــی و نیــز کنتــرل 
روابــط اقتصــادی جهــان از طریــق ســاختارهای 
از  بودنــد  بــه خــود  متعلــق  کــه عمدتــا  جهانــی 
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ــق  ــن طری ــول و از ای ــی پ ــه صنــدوق بین الملل جمل
دیکتــه کــردن برنامــه هــای اقتصــادی بــه بســیاری 
و  غــرب  بالمنــازع  قــدرت  کشــورهای جهــان.  از 
هــم  فروپاشــی شــوروی  از  قبــل  آمریــکا  عمدتــا 
داشــت  وجــود  غــرب  داری  ســرمایه  جهــان  در 
ــر قــدرت شــرق نوعــی احتیــاط در  ولــی حضــور اب
ــی را الزم االجــرا مــی  ــزی هــای جهان سیاســت ری
ــه  ــاه و کمــک ب ــه بقــای دولت هــای رف کــرد. ازجمل
برخــی دولت هــای پیرامونــی بــرای حفــظ وضعیــت 
بیشــتر   ( شــرق  دامــن  بــه  نیافتــادن  و  موجــود 
منظــور کمونیســم بــود( و باالخــره درهــم شکســتن 
اتحادیه هــای کارگــری و نیروهــای طرفــدار آنهــا در 

ســطوح مختلــف. 
در  غربــی  امپریالیســت های  نفــوذ  اعمــال 
رســاندن  قــدرت  بــه  در  گوادالــپ  کنفرانــس 
جمهــوری اســالمی، گرایــش تســلیم طلبانــه را در 
بین نیروهای عمدتا راســت بوجود آورد. بســیاری 
از نیروهــا از جملــه مجاهدیــن بــا بررســی رونــد 
امپریالیســت ها  توســط  خمینــی  گیــری  قــدرت 
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه آنهــا هــم مــی تواننــد 
از پشــتیبانی خارجــی بــرای رســیدن بــه قــدرت 
سیاســی برخــورد دار شــوند. آنهــا در یــک رونــد 
خــود  گذشــته  التقاطــی  مواضــع  تمامــی  کوتــاه 
نســبت بــه امپریالیســت ها را کنــار گذاشــته و نــرد 
عشــق باختــن بــا آنهــا را شــروع کردنــد. کاری کــه 
قبــال ســلطنت طلبــان بــه آن بصــورت متمرکــزی 

مشــغول بودنــد.
از  اعــم  دولتــی  نیروهــای  هــم  ایــران  داخــل  در 
هــای  طیــف  بــا  اصولگرایــان  و  طلبــان  اصــالح 
مختلــف نیــز بــا ســایه روشــن هایــی بــه دنبــال 
دوســتان  کــردن  پیــدا  و  المللــی  بیــن  همــکاری 
خارجــی برآمدنــد. تقریبــا اکثریــت قریب به اتفاق 
آنهــا امپریالیســم و مبــارزه ضــد امپریالیســتی را 
از ادبیــات خــود حــذف کردنــد و خواهــان " عــادی 
ــا " دمکراســی هــای " غربــی  ســازی " مناســبات ب

شــدند.
امــا رژیــم جمهــوری اســالمی و عمدتــا نزدیــکان 
بــه دایــره قــدرت خامنــه ای بعلــت منافــع ســرمایه 
داری ایــران در خاورمیانــه و رفتــن بــه طــرف چیــن 
و روســیه و بــا درک از تاریــخ گذشــته از مواضــع 
ضــد امپریالیســتی ایــن دو قــدرت بــزرگ جهانــی، 
خــود   " غربــی  ضــد   " مواضــع  بــر  همچنــان 
ــای فشــردند.  تحــت عنــوان ضــد امپریالیســتی پ
شکســت سیاســت ها و عملکردهــای جمهــوری 
اســالمی و بــه فالکــت کشــاندن اکثریــت عظیمــی 
بیــن  از  و  اقتصــادی  گســترده  فقــر  جامعــه،  از 
رفتــن هــر گونــه چشــم انــدازی در زمینــه رشــد 
ــاری  ــه معی اقتصــادی و معیشــتی مــردم ، خــود ب
ــر نادرســتی سیاســت هــای ضــد امپریالیســتی  ب
مبــارزه  نادرســتی   " تئــوری  و  شــود  مــی  تلقــی 
ضــد امپریالیســتی " بــه نوعــی بــا سیاســت های 
جمهــوری اســالمی تبییــن شــد. اینکــه جمهــوری 
را  جهانــی  اســتکبار  بــا  مبــارزه  پرچــم  اســالمی 

بدســت گرفتــه اســت ظاهــرا و مــن تاکیــد مــی 
کنــم ظاهــرا خــود را ضــد ســلطه نشــان مــی دهــد، 
هیــچ ربطــی بــه مبــارزه ضــد امپریالیســتی بخاطــر 
رهایــی و آزادی جامعــه از اســتثمار و ســتم نــدارد. 
و کشمکشــی بیــن انحصــارات عظیــم بیــن المللــی 
اضافــی  ارزش  بــر ســر  پیرامونــی  یــک کشــور  و 

نیــروی کارگــر خــودی اســت:
۱- ایــن موضــع دارای منافــع اقتصــادی و سیاســی 
زیــادی بــرای رژیــم اســالمی در ایــران بــه بــار آورده 
اســت. اولیــن منفعــت نفــوذ در توده هــای ســتم 
دیــده و زجــر کشــیده و فقیــر کشــورهایی اســت 
کــه تاریخــا زیــر بــار اســتعمار کهــن و اســتثمار 
نویــن امپریالیســتی غــارت شــده و هویــت ملــی 
و طبقاتــی خــود را از دســت داده انــد ایــن شــعار 
مــی توانــد آنهــا را بــه ســوی جمهــوری اســالمی 
کشــانده و بــا دســت آنهــا نفــوذ رژیــم اســالمی 
را در منطقــه تامیــن کنــد، ماننــد شــیعیان عــراق 
و لبنــان و افغانســتان. رژیــم اســالمی در ایــن راه 
پــول هــای هنگفتــی از بودجــه هــای عمومــی را 
ــا در بازارهــای  ــه حــال مصــرف کــرده اســت ت ــا ب ت
اقتصــادی منطقــه نقشــی فعــال ایفــاء نمایــد. امــا 
همیــن رژیــم حاضــر نیســت آمــوزش و پــرورش و 
بهداشــت رایــگان را بــرای مــردم خــود تامیــن کنــد.
۲- رهبــران فاســد اســالمی بــا تعطیلــی و تکیــه بــه 
تجــارت عمدتــا خارجــی، راههــای زد و بنــد مالــی 
را بــرای وابســتگان سیاســی و بویــژه آقازاده هــا، بــاز 
گذاشــته اســت و در عیــن حــال اقتصــاد ایــران را 
بــه صــورت یــک جانبــه بــه مصــرف کننــدگان بــازار 
تولیــدات و ســرمایه جهانــی تبدیــل کــرده اســت. 

و  اقتصــادی  ســاختارهای  کــه  اســت  روشــن 
کــه  اســت  نحــوی  بــه  ایــران  بــورژوازی  سیاســی 
بصــورت تنگاتنــگ بــا منافــع امپریالیســت های 
و.....  تکنیکــی  و  مالــی  ارتباطــات  دارای  غربــی 
اســت. درهــم تنیدگــی اقتصــاد پیرامونــی و نفتــی 
ــران در چنــگال روابــط بیــن المللــی نشــان مــی  ای
ــران در ۴ دهــه  ــزرگ شــدن اقتصــاد ای ــه ب دهــد ک
گذشــته نــه تنهــا تــورم را کاهش نــداده بلکه دولت 
بــا گــران کــردن دالر ســعی بــه سرکیســه  عمــال 
کــردن مــردم داشــته اســت و عمــده بودجه هــای 
دولتــی نــه صــرف رفــاه و آبادانــی بلکــه بــه جیــب 
شــده  ســرازیر  اجتماعــی  اقشــار  تریــن  انــگل 
اســت. نتیجــه آن نــه ضــد امپریالیســتی عمــل 
کــردن آن بلکــه وابســته شــدن بیشــتر بــه عنــوان 
یــک کشــور پیرامونــی در تــور ســرمایه های عظیــم 
امپریالیســتی اســت. آیــا ایــن رفتــار رژیــم مرتجــع 
و عقــب مانــده جمهــوری اســالمی بــا رفتارهــا و 
ــت اجتماعــی و  تفکــرات چــپ کــه خواهــان عدال
پایــان  بــرای کارگــران و زحمتکشــان،  دمکراســی 
فــردی  هــای  آزادی  و تضمیــن  فســاد  بــه  دهــی 
اســتعمار  نیروهــای ضــد  بــه عنــوان  و سیاســی 
و اســتثمار دارنــد، قرابتــی نشــان مــی دهــد. تــا 
ایــن تهمــت ســخیفانه عینیــت یابــد. جمهــوری 
ــه تنهــا یــک رژیــم ضــد امپریالیســتی  اســالمی ن

نیســت بلکــه یــک رژیــم توتالیتــر اســالمی کــه در 
تــار و پودهــای آن دنبالــه روی از اقتصــاد رانتــی و 

نئولیبرالیســتی تنیــده شــده اســت. 
مســئله ای کــه قابــل تعمــق اســت و بایــد طــرح 
شــود درک از ضــد امپریالیســت بــودن چیســت. 
آیــا یــک نیــرو و یــا دولــت مرتجــع و تروریســت هم 
ضــد امپریالیســت اســت و یــا مــی توانــد باشــد؟.
تاثیــر ایــن رونــد از یــک ســو رونــد نزدیکــی بــه 
بورژوایــی  اپوزســیون  توســط  امپریالیســت ها 
جمهــوری اســالمی را بــه امپریالیســت هــا تشــدید 
کــرد و از طــرف دیگــر باعــث شــد کــه بخشــی از 
چــپ بــا دنبالــه روی از ایــن رونــد، امپریالیســم 
و مبــارزه ضــد امپریالیســتی را از ادبیــات خــود 
ســرمایه  از  امپریالیســم  بجــای  کنــد.  حــذف 
ــارزه ضــد  ــرده مــی شــود و مب ــام ب ــی ن داری جهان
امپریالیســتی مبنــای همــه اشــتباهات تــا کنونــی 
چــپ قلمــداد مــی گــردد. ایــن تغییــر در نــگاه بــه 
امپریالیســم باعــث شــد کــه حتــی رضــا پهلــوی 
بــه کنگــره شــان دعــوت شــود و تظاهرات هایــی را 
بــا برگرفته هایــی از اســرائیل و صهیونیســت هــا 

داشــته باشــند. 
جنــگ اوکرائیــن هــم نتوانســت کــه چشــم ایــن 
بــه جنــگ و  بــدون توجــه  بــاز کنــد و  را  آقایــان 
رقابت هــای  و  امپریالیســتی  هــای  قــدرت  نبــرد 
درونــی آن، بــه یــک بــاره شــعار نــه بــه جنــگ را 
مطــرح کردنــد. و ماننــد سوســیال دمکراســی اروپــا 
چشــم خــود را بــر طبقاتــی دیــدن جنــگ انقالبــی 
و ضــد انقالبــی بســتند، همانطــور کــه اپوزســیون 
راســت بــا خوشــحالی موقعیتــی را در ضدیــت بــا 
کمونیســم و چــپ در برابــر خــود ترســیم کــرد. 
نتایــج سیاســی کــه ایــن نــوع نیروهــا گرفتنــد را مــی 

تــوان در حمایــت از امپریالیســم آمریــکا و 
ــا اســالم  پافشــاری بــر مانــدن در عــراق و مبــارزه ب
سیاســی دیــد. و یــا بطــور یــک جانبــه علیــه صــدام 
حســین و قذافــی موضــع گرفتنــد و بــر توطئه هــای 
امپریالیســتی پشــت ایــن نــوع تغییــرات سیاســی 
و دخالت گــری چشــم پوشــی آگاهانــه ای کردنــد. 
و ویران گــری اجتماعــی تحــت عنــوان مبــارزه بــا 
رژیــم هــای دیکتاتــوری کــه پرچــم" انقالبــات رنگــی 
" در جهــت اشــغال کشــورهای مخالــف اســت 
مــورد اســتقبال ایــن نــوع چــپ قــرار گرفــت. بجــای 
امپریالیســتی  دول  حــرکات  دیــدن  مشــخص 
عــام  بطــور  جهانــی  ســرمایه داری  دنبــال  بــه 
ــه  ــد و ســالح کارگــران و زحمتکشــان را علی افتادن
ــد.  ــد کردن ــورژوازی خــودی و امپریالیســت ها کن ب
مبــارزه ضــد  کــه  فکــری  نــوع سیســتم  ایــن  در 
امپریالیســتی را ســنت عقــب مانــده مــی بینــد 
ولــی خــود در تســلیم طلبــی سیاســی بــه هارتریــن 
جناح هــای امپریالیســتی کرنــش نشــان مــی دهــد 
و هــر کســی را کــه علیــه امپریالیســت هــا موضــع 
جمهــوری  وبــا  نامیــدن  پوتیــن  مدافــع  گرفــت 
فاشیســت اســالمی در ایــران و بقیــه مرتجعیــن 
جهــان همســنگ دانســتن یــک تاکتیــک کثیــف 

  زنده باد طبقه کارگر رهرب راستین انقالب
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برای انقالب کردن به حزب انقالبی نیاز است

تفکــرات  از  اساســا  کــه  طلبانــه ای  فرصــت  و 
سوســیال دمکراســی اروپایــی تغذیــه مــی کنــد. در 
نــگاه بــه اوضــاع احتیــاج هســت کــه تاریــخ شــکل 
گیــری هــر پدیــده بــه دقــت بررســی شــود. در نــگاه 
ــادآور شــد عملکــرد  ــی بایســتی ی ــه جهــان کنون ب
امپریالیســم در یــک صــد ســال گذشــته و هــم 
بــه  اینــک بطــور روزمــره در برابــر ماســت. ناتــو 
مثابــه بــازوی نظامــی امپریالیســت های آمریکایــی 
اروپایــی در بســیاری از کشــورها در حــال فعالیــت 
ــه  ــه مردمــان آن کشورهاســت از جمل وســیع علی
در اوکرائیــن و اروپــای شــرقی، در لیبــی و برخــی 
آمریــکای  کشــورهای  در  آفریقایــی،  کشــورهای 
التیــن و غیــره. ناتــو بــه هــر کجــا کــه رفتــه اســت بــا 
خــود کشــت و کشــتار و خونریــزی و ویرانــی را بــه 
همــراه بــرده اســت. حــال اعتــراض و مبــارزه علیــه 
ایــن ســبعیت یــک ســنت عقــب مانــده اســت و یــا 
ســکوت و یــا کارت ســفید دادن بــه آن یــک ســنت 
عقــب مانــده و وادادگــی در برابــر اشــغالگری و 
بــه تــاراج بــردن ثــروت هــای عمومــی کشورهاســت. 
دروغیــن  پرچــم  زیــر  چــپ  از  بخــش  ایــن 
و  طلبــی  دفــاع  بــا  پرولتــری  انترناسیونالیســم 
جنــگ انقالبــی توده هــای ســتمدیده و اســتثمار 
شــده تحــت عنــوان ناسیونالیســم مخالفــت کــرده 
و بــه تهاجــم امپریالیســتی و تجزیــه طلبــی آن 
مــی  عملــی  توجیــه  تئوریــک،  گــری  مغلطــه  بــا 

تراشــند. 
ابرقدرت هــای  بــار  چنــد  امپریالیســم  عصــر  در 
امپریالیســتی جهانــی بــه زیــر کشــیده شــده اند 
عرصــه  وارد  دیگــری  نفــس  تــازه  نیروهــای  و 
ســرکرده گرایــی و تبدیــل بــه ابــر قــدرت شــده اند. 
و  کودتــا  دائمــی،  جنگ هــای  انداختــن  بــراه 
و  اقتصــادی  پنهــان  آشــکار  دخالت گری هــای 
سیاســی در جهــت قبضــه کــردن امــور کشــورهای 
دیگــر از خصلــت هــای ذاتــی نظــام امپریالیســتی 
و  برنامه هــا  در  چــپ  از  بخشــی  اینــک  اســت. 
تحــت  خــود  سیاســی  اطالعیه هــای  و  اعالمیــه 
آن  بــا  مقابلــه  بجــای  ویرانگــر  روندهــای  تاثیــر 
سیاســت ترســاندن و مماشــات بــا آن را پیشــه 
ســاخته و جــرات نــه تنهــا حملــه بــه سیاســت های 
امپریالیســتی و افشــای آنهــا بلکــه حتــی لغــت 
امپریالیســم را هــم نداشــته و یــا بصــورت گــذرا و 
یــا حاشــیه ایــی تحــت عنــوان وزنــه تضــاد درونــی 
در حــل مناســبات انقــالب اجتماعــی، از کنــار آن 

رد مــی شــوند.
را  علمــی  کمونیســم  اینکــه  بعلــت  مــن  البتــه 
قدمــی بــه جلــو در ایســم گرایــی در کمونیســم مــی 
بینــم نمــی خواهــم از کســانی کــه امپریالیســم را 
از ادبیــات خــود کنــار گذاشــته اند تحــت عنــوان 
فرامــوش  نبایــد  را  ایــن  ولــی  ببــرم  نــام  ایســم 
از  برخــی  گذشــته  در  ســر  تفکــر  ایــن  کــه  کــرد 
گرایشــات در جنبــش چــپ ضــد لنینــی داشــته 
اســت، کــه بــه تســلیم طلبــی انجامیــده اســت. 
مــا نمــی توانیــم نقــش امپریالیســت ها در روی 

کار آوردن جمهــوری اســالمی را فرامــوش کنیــم، 
از ۴  بیــش  باعــث فالکــت حداقــل  کــه  نقشــی 
اســت. شمشــیر  بــوده  ایــران  مــردم  بــرای  دهــه 
و  کشــیدن  جهانــی  ســرمایه داری  آســیاب  بــه 
دولت هــای امپریالیســتی را ندیــدن، مــی توانــد در 
آینــده انقــالب ایــران خطرنــاک باشــد، امــروزه مــا 
بــا اپوزیســیون هــای گوناگونــی کــه کاندیــد دولــت 
ــرو هســتیم کــه  هــای امپریالیســتی هســتند، روب
همچــون خمینــی مــی تواننــد بــه مــردم حقنــه 
بــه  برخــورد  کــه  اســت  روشــن  البتــه  شــوند. 
امپریالیســم فقــط در شــکل راســت آن نیســت. 
برخــی از نیروهــای سیاســی هــر حادثــه ای اتفــاق 
مــی افتــد بــدون توجــه بــه مبــارزه طبقاتــی درونــی 
بــه امپریالیســت ها مــی کننــد و  آنــرا منتســب 
کــه  بــورژوازی  بــه منافــع طبقاتــی  توجــه  بــدون 
توطئــه علیــه یکدیگــر بخشــی از آن اســت. آنــرا 
صرفــا در ســطح برخــورد سیاســی موضعــی درک 
مــی کننــد. لنیــن در برخــورد بــه کائوتســکی مــی 

گویــد :
جنبــش انقالبــی پرولتــاری بطــور کلــى و جنبــش 
کمونیســتی کــه در سراســر جهــان در حــال رشــد 
اســت بطــور اخــص، نمیتوانــد از تجزیــه و تحلیــل 
و افشــاى اشــتباهات تئوریــک "کائوتسکيســم" 
از  بــه خصــوص  موضــوع  ایــن  ورزد.  خــودداری 
و  پاسيفيســم  کــه  اســت  ضــروری  جهــت  ایــن 
وجــه  هیــچ  بــه  کــه  "دمکراتيســم"  کلــی  بطــور 
کامــال  ولــی  نداشــته  مارکسیســم  دعــوی 
تضادهــای  عمــق  شــرکاء  و  کائوتســکى  هماننــد 
را  انقالبــى  بحــران  ناگزيــرى  و  امپریالیســم 
پوشــی  پــرده  اســت  امپرياليســم  زاييــده  کــه 
مینماینــد، - جریان هايــی هســتند کــه هنــوز بــا 
نیــروی فــوق العــاده ای در سراســر جهــان شــایعند. 
مبــارزه بــا ایــن جریانهــا از وظایــف حتمــی حــزب 
ــد صاحــب کاران کوچکــی  ــا اســت کــه بای پرولتاری
را کــه بتوســط بــورژوازی تحمیــق شــده اند و نیــز 
میلونهــا رنجبرانــی را کــه داراى شــرایط زندگــی 
ــورژوا یــی هســتند از چنــگ  کــم و بیــش خــرده ب

بکشــد. بیــرون  بــورژوازی 
حــال ایــن گفتــه را بــا ایــن تئــوری مــن در آوردی " 
حــزب مــا بایــد یک حزب غربی باشــد" را مقایســه 
تضادهــای  عمــق  ندیــدن  کــه  ببینــد  تــا  کنیــد 
امپریالیســتی و دنبالــه روی از دمکراســی هــای 
بــه  غربــی چگونــه تزلــزل در مبــارزه طبقاتــی را 
ــه زینــت ایــن دمکراســی  نمایــش مــی گــذارد. و ب
بــرای امپریالیســت هــا دمکراســی  پــردازد.  مــی 
هــر  اســت.  دخالت گــری  و  تجــاوز  رمــز  اســم 
تجــاوز تحــت عنــوان دفــاع از دمکراســی و حقــوق 
بشــر توجیــه مــی شــود. متاســفانه بجــای افشــا 
ایــن نــوع دمکراســی برخــی از نیروهــای سیاســی 
بــه  دمکراســی  هســتند.  آن  اجــرای  خواهــان 
فراموشــی  بدســت  پدیــده طبقاتــی  یــک  مثابــه 
ســپرده مــی شــود و بجــای آن دمکراســی فریبنــده 
عمومــی  دمکراســی  مثابــه  بــه  امپریالیســتی 

نشــانده مــی شــود.
امپرياليســم  تضادهــاى  ژرفتريــن  پوشــى  پــرده 
و  آرايــش  بــه  ناگزيــر  کــه  کائوتســکى  طــرف  از 
زينــت امپرياليســم مبــدل ميگــردد در انتقــادى 
هــم کــه ايــن نويســنده از خصوصيــات سياســى 
امپرياليســم مينمايــد اثــر خــود را باقــى ميگــذارد. 
امپرياليســم عبــارت اســت از عصــر ســرمایه مالــى 
ــا کوششــهايى  ــى کــه در همــه جــا ب و انحصارهاي
بلکــه  نبــوده،  آزادى  آن  هــدف  کــه  اســت  تــوأم 
احــراز ســيادت ميباشــد. نتيجــه ايــن تمايــالت در 
اينجــا هــم عبــارت اســت از بســط ارتجــاع در همــه 
ــه نظــام سياســى  جهــات عليرغــم وجــود هــر گون

و.....

منقلــب  ريشــه  از  کهــن  اجتماعــى  مناســبات 
گرديــده، انــزواى ارضــى هــزاران ســاله "ملتهــاى 
بــرون از جريــان تاريــخ" از بيــن ميــرود و ايــن ملتها 
بــه گــرداب ســرمايه دارى کشــانده ميشــوند. خــود 
ســرمايه دارى رفتــه رفتــه وســايل و شــيوه هــاى 
رهايــى را در اختيــار مســخّر شــدگان ميگــذارد، 
آنهــا هدفــى را مطــرح مينماينــد کــه زمانــى در 
نظــر ملــل اروپايــى عاليتريــن هدفهــا بــود و آن 
واحــد  ملــى  دولــت  تشــکيل  از  اســت  عبــارت 
بمثابــه حربــه آزادى اقتصــادى و فرهنگــى. ايــن 
ــه ســرمايه اروپايــى را در  جنبــش اســتقالل طلبان
ُــر ارزشــترين مناطــق اســتثمار کــه درخشــانترين  پ
و  مينمايــد  تهديــد  ميدهــد،  نويــد  را  دورنماهــا 
ســرمايه اروپايــى ديگــر نميتوانــد ســيادت خــود 
دائمــى  افزايــش  طريــق  از  مگــر  کنــد  حفــظ  را 

نيروهــاى نظامــى خويــش،"
افزایــش دائمــی  و  بودجــه هــای عظیــم نظامــی 
نیروهــای نظامــی ایــن رونــد تاریخــی را کــه لنیــن بــا 
درک دیالکتیکــی و بــه مثابــه یــک انقالبــی اســتوار 
پرولتــری شــناخته بــود، بطــرز روشــنی در برابــر 

چشــم در حــال روی دادن اســت. 
بــا جنگ هــای  تضادهــای امپریالیســت ها مــا را 
نیابتــی دیگــری در ســطح جهــان مواجــه خواهــد 
انقالبــات  رفتــن آن توســط  بیــن  از  تــا  کــه  کــرد 
پرولتــری ادامــه خواهــد داشــت. نفــی خصلــت 
هــا  امپریالیســت  از  قلیــل  مشــتی  ســتمگری 
از  توانــد  مــی  تنهــا  جهــان  مــردم  اکثریــت  بــر 
آمادگــی طبقــه کارگــر جهانــی علیــه ســرمایه داری 
ســتمگری  و  اســتثمار  عمــر سیســتم  و  بکاهــد 
تــر. افشــای سیاســت  امپریالیســتی را طوالنــی 
رژیــم  انقالبــی  ســرنگونی  امپریالیســتی،  هــای 
پرچــم  برافراشــتن  و  اســالمی  داری  ســرمایه 
انترناســیونال پرولتــری و سوسیالیســم، تنهــا راه 
ــی اســت کــه مناســبات  نجــات بشــریت از گنداب
بجــای  خــود  از  امپریالیســتی  داری  ســرمایه 

اســت. گذاشــته 

ع.غ
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ــود بدهــم. آنــگاه  ــرای عبــور از مــرز الزم ب را کــه ب
تصمیــم گرفتــم بــه تنهایــی از مــرز عبــور کنــم. بــا 
ــه پاریــس  ــم را قبــال ب یــک کیــف ســاده- چمدان
کــه در دســت داشــتم ســوار  بــودم-  فرســتاده 
همچــون  معینــی  ایســتگاه  در  و  شــدم  ترامــوا 
یــک زن خانــه دار و عابــر معمولــی بــه آرامــی از 
مــرز کمــی خریــد کــردم. بلیــت رفــت و برگشــت 
ترامــوا راهــم کــه قبــال تهیــه کــرده بــودم بــا خــود 
داشــتم. طبعــا بــه جــای ایــن کــه تــرن برگشــت را 
ــرن دیگــری شــدم و ســفرم  ســوار شــوم، ســوار ت
را ادامــه دادم. تمــام رفقــای خــارج از کشــوربه 
پاریــس منتقــل شــده بودنــد تــا بــا کمــک حــزب 
ــی  کمونیســت فرانســه و رفقــای مهاجــر ایتالیای
بتواننــد فعالیــت هــای مثبــت تــری انجــام دهنــد. 
وقتــی بــه آنجــا رســیدم شــانس ایــن را داشــتم 
کــه خیلــی زود "لونگــو" را کــه درهیــات تحریریــه 
"اســتاتو اوپرایــو" کار مــی کــرد پیــدا کنــم. "لونگــو" 
در مــورد اوضــاع ایتالیــا، در مــورد وضــع داخلــی 
حــزب و در مــورد فعالیتــش در پاریــس برایــم 
تعریــف کــرد. خبــر هایــی از "جــی جــی" کــه بــی 
گفــت  او  داد.  بــودم  دیدنــش  نهایــت مشــتاق 
تورینــو  در  اش  خانــواده  پیــش   " جــی  "جــی 
اســت. حقــه بــاز کوچولــو پــی درپــی آبــروی پــدر 
بــزرگ و مــادر بزرگــش را مــی بــرد..... “انقالبــی 

حرفــه ای” صــص. ۱۹۶ و ۱۹۷ 
“در بیــن رفقــا چگونگــی فعالیــت در ایتالیــا مــورد 
بحــث بــود. پــس از ســرکوب نیروهــای انقالبــی 
علیــه  مبــارزه   ،  ۱۹۲۷  –  ۱۹۲۸- ســال های  در 
فاشیســم بــار دیگــر آغــاز شــد و بعضــی از گــروه 
هــا کــه بــه قصــد مقابلــه شــکل گرفتــه بودنــد، 
ابــراز وجــود مــی کردنــد و تمایــل بــه تشــکل و 
اعالمیــه  هــا،  کارخانــه  در  داشــتند.  مقاومــت 
هــای مخفــی پخــش مــی کردنــد و بســیاری از 
افــراد ضــد فاشیســت تمایــل داشــتند بــا حــزب 
کمونیســت در ایتالیــا و در خــارج ارتبــاط برقــرار 
کننــد. ضــرورت حضــور تشــکیالتی مــا در ایتالیــا 
هرچــه بیشــتر احســاس مــی شــد. بــدون مبــارزه 
فعــال تــوده هــای کارگــر، فاشیســم هرگز ســرنگون 
بــه  و  ســلطنت  بــه  داشــتن  امیــد  شــد.  نمــی 
لیبرالیســم کهنــه، ماننــد سوســیال دموکــرات هــا 
و هســته های ضد فاشیســت، ســودی نداشــت. 
نیــاز بــه مبــارزه تــوده ای بــود و طبقــه کارگــر کــه 
بیــش از هــر قشــر و طبقــه ای زیــر فشــار، اختناق 
و اســتثمار فاشیســم بود، اینک ضرورت داشــت 
بــا دهقانــان گرســنه کــه دیگــر قــول و قرارهــای 
رژیــم برایشــان روشــن شــده بودهمــراه و متحــد 
مــی شــد و تنهــا حــزب کمونیســت قــادر بــود کــه 
چنیــن مبــارزه ای را ســازماندهی و رهبــری کنــد. 

"لونگــو" طــی طرحــی، پیشــبرد فعالیــت هــا در 
ایتالیــا را تهیــه کــرد. در ایــن طــرح، شــکل نوینــی 
بــا  رابطــه  برقــراری  ارگانیــک،  هــای  فعالیــت  از 
شــهرهای صنعتــی، تحقیــق در مــورد کادرهایــی 
کــه از دســتگیری گریختــه بودنــد، ســازماندهی 
حــزب و "کنفداســیون سراســری کار" و بخــش 
بــود.  گرفتــه شــده  نظــر  در  انتشــارات مخفــی 
تحقــق بخشــیدن بــه چنیــن طرحــی، الزمــه اش 
فعالیــت فشــرده کادرهــای داخــل کشــور بــود. 
درحالــی کــه بخشــی از رفقــای مرکزیــت خارج، از 
ایــن طــرح پشــتیبانی کردنــد، بخشــی دیگــر علیه 
آن بــه مقاومــت برخاســتند، جوهــر مســئله، بــه 
طــور واضــح در ارزیابــی متفــاوت از حرکــت هــای 
موجــود در داخــل ایتالیــا بــود. از نظرعــده ای 
اوضــاع رادیکالیــزه مــی شــد، بــه طــوری کــه یــک 
سلســله اقدامــات پــی گیــر و فشــرده حــزب، مــی 
توانســت آن را دگرگــون ســازد. از دیــد بعضــی 
دیگــر رژیــم بیــش ازهــر زمــان دیگــر تثبیــت شــده 
بــود ومــواردی از مبــارزه کــه در ایتالیــا دیــده مــی 
شــد چنــدان اهمیــت نداشــت. از طــرف دیگــر 
ایــن رفقــا مــی گفتنــد،آ خریــن دســتگیری هــا، 
حــزب مــا را فاقــد رهبــری کــرده اســت و بــه خطــر 
انداختــن بقیــه کادرهــا در یــک فعالیــت غیــر 
محتاطانــه، بــه معنــی رفتــن بــه پیشــواز نابــودی 
کامــل اســت.” همانجــا ص.۱۹۸ “..... “تولیاتــی"، 
شــروع  موافــق  و.....  ویتوریــو"  "دی  و  "گرکــو" 
یــک فعالیــت متراکــم تــر در کشــور بودنــد، ولــی 
در طــرح لونگــو تردیــد داشــتند..... مــن موافــق 
ــود  ــا ب ــن بحــث ه ــان ای ــودم. در جری گســترش ب
کــه رفقــا بــه مــن گفتنــد بــه طــور قانونــی تقاضــای 
کارت شناســایی کنــم. همگــی مــا مــدارک مــان از 
ــی  ــره قالب ــل پاســپورت و اجــازه اقامــت و غی قبی
بــود و بــا آن هــا هــر لحظــه ممکــن بــود بــا خطــر 
دســتگیری واخــراج روبــرو شــویم. بــرای تــدارک 
گســترش و اقامــت در فرانســه بایــداز موقعیــت 
محکــم تــری برخــوردار مــی شــدیم ......”همانجــا 
گرفتــم  شناســایی  کارت  کــه  "همیــن  ص.۱۹۹ 
"لونگــو" توانســت بیایــد و باهــم زندگــی کنیــم. او 
را بــه ســرایدار بــه عنــوان دوســتم معرفــی کــردم 
و ســرایدار چنیــن تعبیــر کــرد کــه بالخــره مــن 
توانســتم دوســتی بــرای خــود دســت وپــا کنــم. 
را  توانســتند مثــل مــن وضعشــان  بقیــه رفقــا 
درســت کننــد..... “نتیجه بــد "جدایی" از”لونگو” 
را پــس ازمدتــی احســاس کــردم و آن زمانــی بــود 
کــه فهمیــدم باردیگرحاملــه ام. زمانــی کــه شــب 
هــا در هتــل بــودم، نتوانســتم پیشــگیری الزم را 
کــه در مســکو بــه مــن توصیــه شــده بــود انجــام 
دهــم ..... بناچــار بــه قبــول یــک بچــه دیگــر گردن 
گذاشــتم..... همــه چیــز خــوب بــود، امــا مــن کــه 
ــا  ــاط ب ــودم در ارتب ــق گســترش ب ــه شــدت مواف ب
فعالیــت در ایتالیــا چــه کاری از دســتم برمــی 

آمــد، ظاهــراً جــز تهیــه مقاالتــی بــرای نشــریه 
مخفــی در جــزوات آموزشــی و ارســال آنهــا بــه 
ایتالیــا کار دیگــری نمــی توانســتم بکنــم. از قیــام 
علیــه  تظاهــرات  تــا  گرفتــه   ۱۹۱۷ در  "تورینــو" 
گرانــی ارزاق در ســال ۱۹۱۹و از اعتصــاب کارخانــه 
هــا در ایتالیــا تــا وضــع کارگــران دراتحــاد شــوروی، 
تجــارب ارزنــده ای بودنــد کــه از آن بــرای آمــوزش 
کارگــران و تشــکل هــا مــی توانســتم بهــره بگیــرم. 
هــم زمــان بــا ایــن کار، نشــریات فاشســتی را هــم 
دنبــال مــی کــردم و از آن هــا نیزبــرای مقــاالت و 
جــزوات مــورد لــزوم ســود مــی بــردم.” “ همانجــا 
برگــزار  جلســاتی  تــا  کــردم  “تقاضــا  ص.۲۰۰ 
کنــم. بــه ویــژه کــه بخــش عظیمــی از زنــان کارگــر 
ــد.  ــم فرانســه ضــد فاشیســت بودن مهاجــر مقی
امــا آنهــا هیــچ گونــه فعالیــت سیاســی نداشــتند. 
فعالیــت آن هــا محــدود بــه ایــن بــود کــه مثــال 
پولــی بــرای خانــواده شــهدای سیاســی در ایتالیــا 
جمــع آوری کننــد.....” همانجــا ص.۲۰۱ “مســئله 
ــان همــواره ســد بزرگــی  بچــه هــا در جلســات زن
بــود. مــا ایــن مســئله را بدیــن شــکل حــل کردیــم 
کــه جلســات خــود را بعــد از ظهــر کــه مــدارس 
تعطیــل مــی شــدند برگــزار کنیــم و ترجیــح مــی 
دادیــم کــه از یــک فضــای سرپوشــیده باغچــه دار 
اســتفاده کنیــم تــا هنــگام تشــکیل جلســه بچــه 
هامــان بتواننــد ســرگرم بــازی شــوند." همانجــا 
بــود کــه  ص ۲۰۲ “در یکــی ازهمیــن جلســات 
حــزب  بــه  ورود  بــرای  را  دونفــر  زنــان،  بیــن  از 
آمــاده کــردم بــه نــام هــای "فرانچســکا چــی چــری 
پوالســترینی”- و"التــرا  اینورینیتســی"-”ورا”* 

”میریــام”..... همانجــا ص. ۲۰۳ 

داشــت.  جریــان  زیــادی  حــوادث  حــزب  “در 
بحــث در مــورد "گســترش" ســبب ایجــاد بحــران 
سیاســی در حــزب شــده بــود. تــا جایــی کــه در 
در  شــد،  اخــراج  دسامبر"تاســکا"  مــاه  پایــان 
ــه  ــگا” اخــراج شــد. ازآن جــا ک بهــار ۱۹۳۰ “بوردی
مواضــع "تاســکا" بــا مواضــع "بوردیــگا" تفــاوت 
متفــاوت  اخــراج  دو  ایــن  علــل  طبعــاً  داشــت، 
بــود. ســه مــاه از ایــن واقعــه نگذشــت کــه ســه 
اینــان  اخــراج  شــدند.....،  اخــراج  دیگــر  نفــر 
بیشــتر بــه خاطرمخالفــت شــان بــا "گســترش" 
بــود..... بدیــن ترتیــب "گســترش" در حــزب جــا 
افتــاد و حــزب تصمیمــم گرفــت کار را در ایتالیــا 
شــروع کنــد و بــه آن شــدت ببخشــد. عــالوه بــر 
اعضــای حرفــه ای کــه بــرای تمــاس بــا افــراد و 
گردهمایــی رفقــا بــه ایتالیــا رفتنــد، بســیاری از 
افراد"قانونــی" هــم کــه از فعــاالن حــزب بودنــد و 
ــاز  ــه کشــور ب ــد ب ــه خــارج مهاجــرت کــرده بودن ب
گشــتند. امتیــاز ایــن رفقــا ایــن بــود کــه پلیــس 
سیاســی آنــان را از نظــر سیاســی نمــی شــناخت 
بــه  آنــان  داشــتند.  قانونــی  هــای  پاســپورت  و 
عنــوان دیــدار از خانــواده هاشــان بــه ایتالیــا بــاز 
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گشــتند. بــرای رفتــن ایــن قبیــل رفقــا به طــور ویژه 
ای تــدارک دیــده شــد. تقریبــا همگــی موظــف 
بودنــد در چمــدان هــای جاســازی شــده خــود، 
کلیشــه هــای مخصــوص بــرای انتشــار روزنامــه 
یــا نســخه هایــی از نشــریه "اســتاتو اوپرایــو" را 
بــه داخــل ببرنــد. قطــع نشــریات کــه بــه داخــل 
ریزتــر  آن  کلمــات  و  کوچکتــر  فرســتادیم  مــی 
بــود و روی کاغذهــای بســیار نــازک تکثیــر مــی 

شــد.....” همانجــا صــص. ۲۰۸ و ۲۰۹ 
رهبــری  مرکــز  یــک  ایجــاد  مــا  کار  امــا  و   .....“
سیاســی و تشــکیالتی در ایتالیــا بــود، یــک مرکــز 
اجرایــی کــه همــه فعالیــت هــا را هماهنــگ کنــد و 
در صــورت لــزوم قــادر بــه رهبــری همــه فعالیــت 
هــای حــزب کمونیســت باشــد. تصمیــم برایــن 
شــد کــه اولیــن مرکزیــت داخــل، تحــت رهبــری 
رفیــق "کامیــال راورا" بــا کمــک "ارجینــه جیلــی" 
قــرار گیــرد. "ارجینــه" یــک کارگــر قدیمــی کارخانه 
"بیــال" بــودو از هفــت ســالگی در کارخانــه شــروع 
بــه کار کــرده بــود. او مــی گفــت زمانــی کــه بــه 
کارخانــه مــی رفــت آن قــدر کوچــک بــود کــه بــرای 
تســلط بردســتگاه –ماشــین- بناچــار زیــر پایــش 
چارپایــه مــی گذاشــت. او دو اعتصــاب بــزرگ را 
در پایــان ســال هــای ۱۸۰۰ دیــده بــود و عــالوه 
بــرآن در اعتصــاب اوایــل ۱۹۰۰ شــرکت کــرده بــود 
و پــس از جنــگ در اشــغال کار خانــه هــای "بیــال" 
شــرکت کــرده بــود. او در "حــزب سوسیالیســت" 
نــام نویســی کــرد و بعدهــا در جریــان انشــعاب، 
ــت "حــزب کمونیســت" در آمــد. او را  ــه عضوی ب
د رمســکو بــه مدرســه فرســتادند، بــه مدرســه 
"زاپــادا". او خیلــی عالقــه بــه آمــوزش داشــت، 
ــی را تمــام  ــرای او کــه حتــی مدرســه ابتدای ــا ب ام
ــود، طــی کــردن مراحــل آموزشــی مــورد  نکــرده ب
نظــر بســیار دشــوار بــود. و حــاال در پاریــس خــود 
ایتالیــا  در  قانونــی  غیــر  فعالیــت  یــک  بــرای  را 
آمــاده مــی کــرد. او خوشــحال بــود کــه پیــش مــا 
بــود و بــه بچــه هایــم عالقــه زیــادی داشــت. مــن 
هــم بایســتی در تــدارک سیاســی بــه او کمــک 
مــی کــردم..... اینــک وظیفــه داشــتم بــرای ســفر 
"ارجنیتــه" بــه ایتالیــا تــدارک ببینــم. بــه شــوخی 
بــه او مــی گفتــم اگــر شــیر داشــت "پوچــو" را 
شــیربدهد..... بــا خیــال راحــت بچــه هــا را پیــش 
او مــی گذاشــتم و مــن بــه جــای او بــه ایتالیــا مــی 
رفتــم. امــا ســپردن بچــه هــا بــه او امــکان نداشــت 
از  نبــود.  اقــل در آن لحظــه ممکــن  یــا حــد  و 
طرفــی دچــار نوعــی احســاس گنــاه بــودم و فکــر 
مــی کــردم ایــن درســت نیســت رفقــا را بــرای کار 
در داخــل کشــور آمــاده کنــم و خــودم در پاریــس 
بمانــم.” ص. ۲۱۰ “..... بیشــتر استنســیل هــای 
“الکومپانیــا” را روی کاغــذ هــای مخصــوص کــه 
هــر صفحــه آن فقــط بــه تعــداد ۶۰ – ۵۰ نســخه 
تکثیرمــی شــد را کــه شــخصا آمــاده کــرده بــودم 
در چمــدان هــای رفقــا قــرار مــی دادم. بــه عقیــده 

مــن ایــن نــوع کار، همــواره یــک کار بوروکراتیــک 
بــود و بــه هیــچ عنــوان کار یــک انقالبــی حرفــه 
کــه  شــدم  متوجــه  بعــداً  نبــود.  مــن  مثــل  ای 
حتــی خیلــی از رفقایــی کــه در ایتالیــا کار مــی 
کردنــد، خــود را بــه کارهــای بوروکراتیــک مشــغول 
ــن قبیــل کارهــا خطــر  ــی آن کــه ای ــد، ب مــی کردن
نابــودی آنهــا را تخفیــف دهــد. ولــی مــن فکــر 
مــی کــردم فعالیــت رهبــری سیاســی در داخــل 
ــه کارهایــی از ایــن قبیــل محــدود شــود.  ــد ب نبای
فکــر مــی کــردم بــه هــر قیمتــی شــده بایــد بــه 
ایتالیــا رفــت. بــا "ارجنیتــه" توافــق کردیــم وقتــی 
ــد  کــه اوبرگشــت، در منــزل پیــش بچــه هــا بمان
و مــن بــه جــای او بــه داخــل بــروم، ضمــن اینکــه 
موافقــت رفقــا را هــم جلــب کنــم. ولــی "ارجنیتــه" 
هــم  "کامیــال"  کــه  طــوری  همــان  برنگشــت 
ــان قبــل از اینکــه بتواننــد  برنگشــت، هــردوی آن
از  پــس  را شــروع کننــد، کمــی  واقعــا کارشــان 
ورودشــان بــه ایتالیــا دســتگیر شــدند. دررهبــری 
داخــل "ســانتیا" و "لنتســی" باقــی مانــده بودنــد. 
بــا وضعیتــی کــه بــرای "ارجنیتــه" پیــش آمــده 
بــود، اگــر مــی خواســتم بــرای فعالیــت بــه داخــل 
ایتالیــا بــروم الزم بــود بــه وضــع بچــه هــا ســرو 
ســامان دهــم.” همانجــا ص. ۲۱۱ “رهبــری خــارج 
تبلیغــات  و  تظاهــرات  یــک کمیســیون  مــرا در 
گرکــو"  "روجــرو  رهبــری  تحــت  کــه  داد  قــرار 
ــم خــود را یکســره  ــود. امــا پیــش از آنکــه بتوان ب
وقــف کار کمیســیون کنــم بایــد کســی را پیــدا 
ــا زمانــی کــه “جــی جــی”  مــی کــردم از “پوچــو” ت
در مدرســه بــود مراقبــت کنــد. "جلســات بعــد 
از ظهرکــه تــا ســاعت پنــج و نیــم یــا شــش بــه 
طــول مــی انجامیــد خــوب بحــث هــا را دنبــال 
کــه دیــر مــی شــد  امــا همیــن   ..... کــردم  مــی 
تعــادل فکریــم بــه هــم مــی خــورد. بــه طــوری کــه 
"گرکــو" بــه خوبــی نگرانــی مــرا احســاس مــی کــرد 
و جلســه را بــا ایــن جملــه تمــام مــی کرد:"جلســه 
ــق "اســتال"  ــه رفی ــم، چراک ــر تمــام مــی کن را زودت
وقــت شــیر دادنــش رســیده اســت. در آن زمــان 
مــرا  در مســکو  بــود.  "اســتال"  اســم مســتعارم 
ــد. امــا در دوران گســترش در  ــا" مــی نامیدن "لین
پاریــس همــه رفقــا برایــم اســم جدیــدی انتخــاب 
کــرده بودنــد. نــام “اســتال “را تولیاتــی بــر روی مــن 
گذاشــته بــود. نــام "اســتال" بــرای ســالیان دراز بــر 
روی مــن باقــی مانــده اســت. خیلــی از رفقــا هنــوز 
هــم مــرا بــه ایــن نــام مــی خواننــد.” همانجــا ص. 

۲۱۲ و ۲۱۳ 
“تقاضــای مــن بــرای رفتــن بــه داخــل ایتالیــا از 
ــه شــد. الزم  طــرف حــزب در اوائــل ۱۹۳۱ پذیرفت
پارچــه  مــارس، در کارخانــه هــای  بــرای ۸  بــود 
بافــی کــه زنــان کارگــر علیــه اخــراج هــا، فشــار هــا 
و کــم کــردن دســتمزدها مقاومــت مــی کردنــد و 
ــه  ــر مــی شــد دســت ب شــرایط هــر روز ســخت ت

کارشــد و تــدارک دیــد. بنــا برایــن الزم بــود روز ۸ 
مــارس تبدیــل بــه یــک روز مبارزاتــی زنــان کارگــر 
کارخانــه هــای پارچــه بافــی شــود..... تصمیــم 
برایــن شــد کــه بــه "بیــال" بــروم. در"میــالن" بایــد 
بــا "ســکیا" کــه مســئول جدیــد رهبــری داخــل بــه 
جــای "کامیــال" بودمالقــات مــی کــردم. وظیفــه 
وظیفــه  او  داشــت.  ویــژه  اهمیــت  "ســکیا" 
را  حــزب  سراســری  کنگــره  پنجمیــن  داشــت 
بنــا برایــن الزم بودانتخابــات و  تــدارک ببینــد، 
انتقــادات نماینــدگان را در کارخانــه هــای اصلــی 
و در ســازمان هــای حزبــی هدایــت کنــد و ســفر 
ــود  ــه خــارج کــه الزم ب ــی رفقــا را ب هــای غیرقانون
در کنگــره حضــور داشــته باشــند تــدارک ببینــد. 
بــرای "ســکیا" اخبــار و نوشــته هایــی بــردم کــه 
برایــش مفیــد بــود. مــن هــم از رهنمودهــای او 
بــرای  گذاشــت،  اختیــارم  در  کــه  اطالعاتــی  و 
پیشــبرد کارم بهــره گرفتــم....." همانجا ص. ۲۱۳ 
تحــت  کــه  "ورا"  دیــدن  بــه  قبــل  *چندســال   
ــود رفتــم.  عمــل جراحــی خطرناکــی قــرا گرفتــه ب
از دیــدن مــن خوشــحال شــد و آن جلســات دور 
در پاریــس را بــه خاطــر آورد. ایــن رفیــق عزیــز 
گفــت: "فکــر کــن اگــر مــرا بــه حــزب جلــب نکــرده 
بــودی بــرای تمــام عمــرم یــک خانــه دار باقــی 
و  منــزل  نظافــت  بــه  کارم  تنهــا  و  مانــدم  مــی 
ــو  ــرای شــوهرم خالصــه مــی شــد. از ت آشــپزی ب
متشــکرم کــه یــک کمونیســت شــدم و زندگیــی 
زیبــا و جالبــی را بــه دســت آوردم." نگاهــی بــه او 
کــردم و چشــمانم پــر از اشــک شــد، واقعــا کــه 
چــه زنــد گــی زیبایــی! در طــول دوران دیکتاتــوی 
ــا در فعالیــت هــای  ــا آمــد ت ــه ایتالی ــق "ورا" ب رفی
ضــد فاشیســتی شــرکت کنــد. او پــس از چنــدی 
دســتگیر شــد وســال هــای زیــادی را در زنــدان 
ســپری کــرد. پــس از آزادی از زنــدان، مبــارزات 
خــود را ادامــه داد و عضــو نهضــت مقاومت شــد 
و بــه حــد یکــی از بهتریــن کادرهــای زن رســید. 
پــس از آزادی، شــوهرش "گائتانــو اینورنیتســی"- 
منشــی اتــاق کار میــالن- بــه ســختی بیمــار شــد. 
بیمــاری کــه شــدت درد اورا دیوانــه کــرده بــود. 
"ورا" بــرای اینکــه شــوهرش تنهــا نباشــد در کنــار 
او زندگــی دشــواری را گذرانــد. حــاال او در تخــت 
خــواب بیمارســتان بــا چشــمانی کــه از شــعف 
بــرق مــی زد گفت:"زندگــی بســیار زیبــا و جالبــی 
داشــته اســت." فکــر کــردم حزبــی کــه یــک چنین 
کادرهــای کارگــری داشــته باشــد حقیقتــا حــزب 
بزرگــی اســت. ) انقالبــی حرفــه ای – خاطــرات 

ــر نویــس ص. ۲۰۳(  ــرزا نوچــه زی ت
ایــن نوشــته در شــماره ۲۰۸ ادامــه پیــدا خواهــد 

کــرد. 
 تا شماره آینده بدرود

 لیال شهریور ۱۴۰۱ 

صلح، نان،کار ، آزادی حکومت کارگری شورایی
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“بوردیگا” می باشــد که خود آن را “مانیفســت” 
نامیــده بــود.

م. اسفندیاری

ــر  فکــر مــی کنــم کــه جهــت درک بیشــتر و بهت
ــه فــوق، الزم اســت اندکــی بیشــتر در ایــن  مقول
حیطــه تعمــق کنیــم؛ روشــن اســت کــه حــزب 
در  عملــی  هژمونــی  دارای  روســیه،  بلشــویک 
تشــکیالت کمینتــرن مــی باشــد، در نتیجــه بــرای 
شــناخت بیشــتر و بهتــر خطــوط نظــری متفاوت 
گوناگــون  نظــرات  بــه  بایــد   ،۳ الملــل  بیــن  در 
داشــته  احاطــه  روســیه  کمونیســت  حــزب  در 
باشــیم؛ از طرفــی بایــد توجــه داشــت کــه بــه 
علــت نقــش برتــری رفقــای روس در کمینتــرن و 
نمایندگــی آن هــا از خــط رســمی دولــت و حــزب 
کمونیســت روســیه، امــکان دسترســی بیشــتری 
بــه اطالعــات دربــاره حــزب و تشــکیالت مــا را دارا 
مــی باشــند. نکتــه بســیار مهــم ایــن اســت کــه 
ــر مبنــای  جهــت گیــری نظــرات آن هــا اساســا ب
تجــارب و پراتیــک عملــی آن هــا از انقــالب در 
ایــن  روســیه مــی باشــد، کــه مــا متاســفانه از 

ــی بهــره هســتیم. ــه فعــال ب تجرب

مانیفســت چپ کمونیســت – اکنون به مســاله 
پــردازم. رفیــق "اوربانــی"  اصلــی خودمــان مــی 
نوشــته اســت کــه مــن در ارزش گــزاری و جمــع 
ام.  کــرده  او مبالغــه  از "مانیفســت"  ام  بنــدی 
کمــاکان اعتقــاد دارم کــه او بــا ایــن نامــه، دســت 
بــه شــروع و آغــاز یــک مبــارزه همــه جانبــه را بــا 
انترناســیونال کمونیســتی زده اســت. کــه در آن 
ــه روشــنی درخواســت تجدیــد نظــری کلــی در  ب
مقولــه تاکتیــک را پــس از کنگــره ســوم کمینتــرن 

مــی کنــد.

شــده  بنــدی  جمــع  اصطــالح  بــه  نــکات  از 
مــی  هــا  آن  دوم  نامــه  در  و  "مانیفســت"  در 
خوانیــم کــه: "بایــد در ارگان هــای وابســته بــه 
نحــوه  گرفتــن  نظــر  در  بــدون  انترناســیونال، 
شــرایط  دربــاره  گذشــته،  هــای  ســازماندهی 
بــه  پرولتاریــا در ســال هــای متأخــر  مبارزاتــی 
اختیــاری  و  موقتــی  اساســاً  و  وســیعی  بحــث 
دامــن بزنیــم؛ تجربــه ســازماندهی هــای قبلــی 
معمــوالً بــه ریشــه یابــی و راه حــل هایــی بــرای 
مســایل و مشــکالت اصلــی، ضربــه مــی زنــد." 
ایــن چــه معنایــی مــی دهــد؟ جــز درخواســت 
هــم  آن  و  طلبــی؟  نظــر  تجدیــد  یــک  امــکان 
کمینتــرن  هــای  تاکتیــک  در حیطــه  فقــط  نــه 
در ایتالیــا پــس از کنگــره ســوم انترناســیونال، 

بــه تشــکیک کشــاندن اصــول  و  بلکــه بحــث 
اولیــه و اساســی کــه زیربنــای ایــن تاکتیک هــا 
ــه پــس  ــدارد ک مــی باشــند؟ وانگهــی واقعیــت ن
از ســومین کنگــره انترناســیونال )۱۹۲۱/۰۶/۲۲ 
– ۱۹۲۱/۰۷/۱۲ مســکو – یکــی از دســتورهای 
جلســات، وضعیــت ایتالیــا و حــزب کمونیســت 
آن بــود.(، بــه طــور مکتــوب شــرایط و وظایــف 
مــا در ایتالیــا تشــریح نشــده اســت. در شــماره 
نامــه  کمونیســت"،  "انترناســیونال  نشــریه   ۲۸
سرگشــاده مــارس ۱۹۲۲ مســئوالن کمینتــرن بــه 
کمیتــه مرکــزی حــزب کمونیســت ایتالیــا، درج 

شــده اســت.

از آن نامــه هــا بــه راحتــی مــی تــوان درک کــرد 
"رم"  کنگــره  بــه  را  تزهایــی  و چگونــه  کــه چــرا 
ــری  ــه تصوی ــا ارائ ــد. آن هــا ب پیشــنهاد مــی کنن
اصــل  در  واقعیــات،  از  وارونــه  و  دروغیــن 
مخالفــت تمــام و کمــال خــود را بــا کنگــره ســوم 
نامــه  آن  در  دارنــد.  مــی  اعــالم  انترناســیونال 
ــه از مصوبــات  ــر را ک ــه زی ــه وضــوح چهــار نکت ب
کنگــره ســوم انترناســیونال مــی باشــد را مطــرح 
کــرده و بــه چالــش مــی کشــند: ۱. چگونگــی نایــل 
آمــدن بــه اکثریــت؟ ۲. امکانــات مــا و در چــه 
ــه نبــرد بزنیــم؟ ۳. درک  شــرایطی بایــد دســت ب
مــا از اتحــاد و یکپارچگــی چیســت؟ ۴. شــعار 
اصلــی و مرکــزی دولــت کارگــری چــه مــی باشــد؟

و  اتحــاد  مســئله  ســوم،  نکتــه  در  واقــع  در 
یکپارچگــی را در ارتبــاط بــا ســندیکاها و هــم 
چنیــن در حیطــه سیاســت مطــرح مــی کنــد، 
یعنــی بــه وضــوح مــی گوینــد کــه حــزب بایــد در 
کمیتــه هــای مشــترک و مختلــط، جهــت تبلیــغ 
و مبــارزه شــرکت کنــد. در نکتــه چهــارم، ســعی 
و  بالفصــل  و  تاکتیکــی  مشــی  خــط  ارائــه  در 
راهبــردی، بــرای دولــت کارگــری ایتالیــا در آینــده 
مــی کننــد. نامــه آن هــا بــا ایــن جملــه بــه پایــان 
مــی رســد: "ترجیحــاً بهتــر اســت کــه فغــالً حــزب 
از تزهــای کنگــره ســوم و دولــت شــوراها رضایــت 
داشــته و حمایــت کنــد." مــن نمــی دانــم کــه 
کمیتــه  بــه  شــوراها  دولــت  جوابیــه  از  پــس 
مرکــزی حزبمــان، چــه راه حلــی باقــی مــی مانــد؟ 
پافشــاری بیشــتر، حــزب کمونیســت ایتالیــا را 
مبــارزه  اصــل  و  کمینتــرن  از  بیشــتر  چــه  هــر 

دورتــر خواهــد کــرد.

ســنت هــای حزبــی – مــن مطلقــاً اعتقــاد نــدارم 
کــه ایــن ســنت هــای حــزب مــا، آن برداشــتی 
کمونیســت"  حــزب  "مانیفســت  از  کــه  اســت 
در نامــه هــا آمــده اســت. بلکــه مجموعــه ای از 
نظــرات گــروه هــا و صــف بنــدی هایــی از بنیــان 
ــه حــزب مــا مــی باشــد. هــم چنیــن  گــزاران اولی

اعتمــاد  بحــران  یــک  کــه  نــدارم  اساســاً اعتقاد 
مجموعــه  و  کمونیســت  انترناســیونال  میــان 
حــزب مــا اتفــاق افتــاده اســت، ایــن بحــران فقــط 
میــان انترناســیونال و بخشــی از رهبــران کنونــی 
ــا در کنگــره اول  ــا وجــود دارد. حــزب م حــزب م
ــک  ــه ی ــر اســاس و پای ــه ب ــو" Livorno ، ن "لیورن
نظــرگاه منســجم و قبلــی شــکل گرفــت و نــه در 
ادامــه بــر اســاس آن توســعه یافــت؛ بلکــه بــر 
ــه و  ــک خواســت مشــخص و بالفاصل اســاس ی
فــوری شــکل گرفــت. امــا در ایــن مــدت کوتــاه 
و دو ســه ســاله، دو اتفــاق مشــخص روی داده 
اســت: از یــک طــرف دوری و جدایــی رفرمیســت 
هــا و دیگرانــی کــه از آن هــا علیــه انترناســیونال 
ــاح  ــد، و از طــرف دیگــر جن پشــتیبانی مــی کردن
اکثریــت کــه بــا حمایــت بخــش هایــی از کارگــران 
توانســته بــود در کنگــره "ایمــوال” Imola ، در 
اعتمــاد  و  گرفتــه  قــرار  موقــت  کمیتــه  رهبــری 
اعــالم  کمونیســت  انترناســیونال  بــه  را  خــود 
ــه وضــوح روشــن اســت  ــود. در نتیجــه ب ــرده ب ک
هــای  نامــه  نظــرگاه  خــالف  بــر  واقعیــات  کــه 

نگارنــدگان "مانیفســت" مــی باشــد.

امضاکننــدگان ایــن بــه اصطــالح "مانیفســت" 
حــق دارنــد کــه بگوینــد متهــم بــه عــدم درک 
و بــه بیراهــه رفتــن از ســنت هــای حزبــی مــان 
ــوق تمامــاً در اســناد  ــد. البتــه مطلــب ف شــده ان
ظاهــر  فقــط  ایــن  و  انــد،  شــده  ثبــت  حزبــی 
ماجــرا مــی باشــد؛ و در واقــع مســئله مقولــه ای 
 Amadeo Bordiga ( ”سیاســی اســت. "آمادئــو
۱۸۸۹ – ۱۹۷۰ ، یکــی از بنیــان گــزاران اصلــی 
در   ۱۹۲۱ ژانویــه  در  ایتالیــا  کمونیســت  حــزب 
کنگــره اول بــود( وقتــی در رهبــری حــزب قــرار 
را  خــود  نظــرات  کــه  کــرد  مــی  ســعی  گرفــت، 
امــروز  بــه عنــوان نظــرات حــزب ترویــج دهــد. 
هــم او بــا انتشــار "مانیفســت" در پــی همیــن 
سیاســت مــی باشــد. اینکــه مــا در گذشــته در 
مقابــل تــالش هــای او کــم کاری کــرده ایــم، یــک 
مســئله اســت؛ و ایــن کــه امــروزه هــم او در پــی 
بــه کرســی نشــاندن نظــرات خــود بــا امضــا کــردن 
بــه اصطــالح "مانیفســت" مــی باشــد، کــه حــزب 
را در موقعیتــی خطرنــاک و بــی عملــی قــرار مــی 
دهــد، مســئله دیگــری اســت. البتــه مــا هیــچ گاه 
اجــازه نــداده ایــم کــه نظــرات و اوضــاع بــه وجــود 
آمــده قــوام و تحکیــم یابــد. مــن حــد اقــل قبــل 
از کنگــره "رم"، در بحــث خــودم در گردهمایــی 
"تورینــو"، بــه روشــنی گفتــه ام کــه تزهــای مطــرح 
شــده دربــاره تاکتیــک هــای امــروزه مــان را فقــط 
ُــرم هــای حزبــی قبــول مــی  بــه علــت رعایــت ن
ــه وضــوح اعــالم کــرده ام کــه موافــق  کنــم، امــا ب
ــا بــه  ــا اتحــاد و همــکاری )Fronte Unico( ، ت ب
ســرانجام و قــدرت رســیدن دولــت کارگــری مــی 
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باشــم. از طرفــی مجموعــه تزهــای فــوق هیــچ گاه 
بــه طــور ریشــه ای در هیــچ ارگان حزبــی و حتــی 
قــرار  نظــر  تبــادل  و  بحــث  مــورد  "رم"،  کنگــره 
نگرفتــه بودنــد. امــا مســئله و تصمیــم بســیار 
هیئــت  اگــر  کــه:  معنــا  ایــن  بــه  بــود،  روشــن 
اجراییــه و رهبــری نتواننــد بــه یــک جمــع بنــدی 
ــر روی ســندی  ــرن ب ــدگان کمینت ــا نماین واحــد ب
مشــترک برســند، و بــا توجــه بــه اینکــه اکثریــت 
نظــرات رهبــری  بــه  تمایلــی  نماینــدگان حــزب 
بــه  فقــط  تواننــد  مــی  فــوق  تزهــای  نداشــتند، 
عنــوان یــک نظــرگاه پیشــنهادی مطــرح باشــند، 
و پــس از کنگــره چهــارم مــی تواننــد جایگزیــن 

گردنــد.

هــای  ســنت  اصــول  از  بین المللــی  وفــاداری 
حزبــی اســت و هــر چــه بــه غیــر از آن خــالف 
ســنت هــای حزبــی مــی باشــند. پــس از بحــث 
 ۱۹۵۰ – ۱۸۷۷ Vasil Kolarov( "هــای "کــوالروف
- بلغــاری و از مرکزیــت کمینتــرن(، و اولتیماتــوم 
ــه حــزب مــا، و پــس از مشــورت  انترناســیونال ب
 ،)Piemonte( بــا نماینــدگان ایالــت پیئمونــت
ــد  ــه، بای ــودم ک ــن نتیجــه رســیده ب ــه ای ــاً ب مطلق
اقلیــت  بینــی  پیــش  قابــل  غیــر  تســلط  جلــو 
و  گیــری  رأی  وزن  و  گرفــت،  حــزب  کل  بــر  را 
اعتبــار کنگــره "رم" را بیــش از یــک مقولــه ی 

نکــرد. ارزیابــی  ســازماندهی درون حزبــی، 

مســائل مطرح شــده در "مانیفســت" – گذشــته 
ـُـرم  ــا ن ــه فــوق، کــه کمابیــش در ارتبــاط ب از مقول
ــی مــی باشــند؛ مــن  هــا و ســبک کار درون حزب
عمیقــاً اعتقــاد دارم کــه زمــان آن فــرا رســیده 
حــزب  هــدف  و  راه  و  مشــی  خــط  کــه  اســت 
کمونیســت ایتالیــا را دوبــاره بــاز تعریــف کنیــم. 
تاریــخ و زندگــی  از  مــا در آغــاز دوره جدیــدی 
حــزب و کشــورمان مــی باشــیم، در نتیجــه بایــد 
بــا روشــنی و وضــوح بیشــتر دربــاره روابــط درون 
حزبــی و ارتبــاط خــود بــا انترناســیونال صحبــت 
و موضــع گیــری کنیــم. در اینجــا و بــه دور از 
زیــاده گویــی، بــر روی چنــد مســئله مهــم متمرکز 
خواهــم شــد. و بــا امیــدواری بــه اینکــه در پرتــو 
آن هــا، دربــاره برخــی از نــکات فرامــوش شــده ی 

دیگــر هــم روشــنایی ایجــاد گــردد.
در  چــه  کــه،  اشــتباهات  مهمتریــن  از  یکــی 
گذشــته و چــه هــم اکنــون مرتکــب شــده ایــم، 
و تاثیــر بســزایی در فعالیــت هایمــان گذاشــته 
اســت، را مــی تــوان از کلمــات و جمــالت "تزهای" 
مقولــه  دربــاره  "مانیفســت"،  در  شــده  مطــرح 
تاکتیــک، درک و اســتخراج نمــود. کــه مــی گویــد: 
» اشــتباه خواهــد بــود کــه تصــور کنیــم همیشــه 
مــی تــوان دو فاکتــور "آگاهــی" و "خواســت" را، 
کــه دو خصلــت متفــاوت مــی باشــند، در افــراد 

بــا  ولــی  آورد.  وجــود  بــه  آســانی  بــه  مختلــف 
جــذب آنهــا و فعالیــت آنهــا در یــک ارگانیــزم 
از  هــدف در بســیاری  ایــن  و متحــد،  کالکتیــو 

افــراد امــکان پذیــر خواهــد بــود.«

ــه  ــد درســت باشــد ک ــی مــی توان ــوق زمان درک ف
منظــور طبقــه کارگــر اســت، ولــی اگــر منظــور 
حــزب در کلیــت خــود باشــد، اشــتباه و بســیار 
از  قبــل  تــا  ایــن درک  بــود.  خطرنــاک خواهــد 
 Giacinto( ”کنگــره اول حــزب توســط "ســرراتی
ســردبیر   –  ۱۹۲۶  -۱۸۷۲  ,  Menotti Serrati
نشــریه پیشــگام پــس از موســولینی، شــرکت 
در کنگــره دوم کمینتــرن در مســکو ۱۹۲۰، و از 
پایــه گــزاران اصلــی حــزب سوسیالیســت ایتالیــا( 
بیــان مــی شــد. او اعتقــاد داشــت کــه حتــی اگــر 
گرایــش هــای متفــاوت سوسیالیســتی در درون 
حــزب بــه هــم زیســتی بــا یکدیگــر ادامــه دهنــد، 
ایــن حــزب در مجمــوع خــودش انقالبــی خواهــد 
بــود. جالــب توجــه اســت کــه یــادآور شــوم کــه 
سوســیال  از  انشــعاب  کنگــره  در  نظریــه  ایــن 
مــورد حمایــت منشــویک  دموکراســی روســیه 
ــد  ــوان مــی کردن ــود. آن هــا عن ــه ب ــرار گرفت هــا ق
کــه حــزب را در مجموعــه خــودش مــورد ارزیابــی 
ــا افــراد تاثیرگــزارش، در  ــه ب قــرار مــی دهنــد، و ن
نتیجــه کافــی اســت کــه ایــن افــراد اعــالم موضــع 
کننــد کــه سوسیالیســت مــی باشــند. در حــزب 
مــا ایــن برداشــت و نظــرگاه تــا اکنــون نتوانســته 
اســت ایــن درک آپورتونیســتی را بــه طــور همــه 
ــوان  ــه نمــی ت ــد. البت ــب کن ــه در حــزب غال جانب
نادیــده گرفــت کــه ایــن اقلیــت توانســته اســت، 
بــه علــت عــدم وجــود بحــث و گفتگــو و پلمیــک 
درون حزبــی، پیــروان تــازه ای بــرای خــود دســت 
و پــا بکنــد. بــه ایــن معنــا کــه اهمیــت الزم را بــه 
نظــرات تــک تــک رفقــای مــان را نــداده و دســت 
بــه تصحیــح نــزده ایــم، و راه را بــرای اطالعیــه هــا 
و بخــش نامــه هــای دســتوری بــاز گذاشــته ایــم.
در حــزب مــا، صــدای اعتــراض و انتقــاد بــه یکــی 
برآمــده  و  تبعــات خطرنــاک  و  نــکات  از  دیگــر 
مشــاهده  قابــل  روشــنی  بــه  فــوق،  نگــرش  از 
اســت: ایــده پــاک و منــزه بــودن رفقــای مســئول 
و تصمیــم گیرنــده از انحــراف، کنــار گذاشــتن 
بــه  هــا،  گیــری  تصمیــم  از  هــای حزبــی  تــوده 
ــو  ــده اســت، در پرت پاســیو شــدن آن هــا انجامی
ایــن گرایــش احمقانــه کــه فکــر مــی کنــد اوضــاع 
آرام اســت و خطــری مــا را تهدیــد نمــی کنــد، 
تأثیــرات  بــا  و  خطرنــاک  بســیار  تصمیماتــی 
عمیــق و منفــی در حیطــه ســازماندهی گرفتــه 
شــده اســت. بــه طــوری کــه امــکان انتخــاب از 
ــه  ــل ب ــا بحــث هــا و دالی حــزب ســلب شــده و ب
اصطــالح ملــی و ناسیونالیســتی، گرایش اعتماد 
غیــر قابــل خدشــه بــه برخــی از رفقــای مســئول 

و تصمیــم گیرنــده، رو بــه افزایــش اســت. ایــن 
ــه عمــل  ــر پای ــه اساســاً ب ــی ک تصمیمــات ناگهان
گرایــی، و بــر اســاس شــناخت فــردی و شــخصی 
از برخــی از رفقــای رهبــری مــی باشــند، بــدون 
حمایــت ســازمان هــای محلــی اتخــاذ شــده انــد. 
و بــا توجــه بــه عــدم حداقــل کنتــرل حزبــی و 
شــده،  واگــذار  وظایــف  نتایــج  از  بنــدی  جمــع 
نتیجــه ای جــز عــدم اعتمــاد غیــر قابــل اجتنــاب 
تــوده هــای  و  و دوری و شــکاف میــان رهبــری 

حزبــی را دربرنداشــته اســت.

موجــود  کمــاکان  فــوق  شــرایط  مــن  نظــر  بــه 
مــی  بــی شــماری  و حامــل خطــرات  هســتند، 
باشــند. در مــدت اقامتــم در مســکو، بــا بســیاری 
از مهاجــران و پناهنــدگان و فعالیــن سیاســی 
ایتالیایــی کــه از اقصــی نقــاط کشــورمان آمــده 
بودنــد، مالقــات کــردم. تمامــی آن هــا در حالــی 
انتقــاد  بــه ناپختگــی کمیتــه مرکــزی مــان  کــه 
داشــتند، امــا از دیســیپلین و اطاعــت حزبــی 
دفــاع مــی کردنــد. اشــتباه حــزب ایــن بــود کــه 
فرمــول یــک جانبــه ی : "از پراتیــک مشــخص 
بــه جمــع بنــدی تئوریــک" میرســیم را ســرلوحه 
رفتــار خــود و بــه ویــژه در امــر ســازماندهی قــرار 
فقــط  عمــل  در  آن  نتیجــه  واقــع  در  کــه  داد. 
تشــکیالت وســیله ای شــد در خدمــت صاحــب 
و  ارتودوکــس،  و  متعصــب  حزبــی  منســبان 
در ارتبــاط بــا سلســله مراتــب حزبــی بــه ســوء 
ــد. چــه در گذشــته و چــه هــم  اســتفاده انجامی
اکنــون بــه نظــر مــی رســد کــه برخــی فکــر مــی 
کننــد، کــه انقــالب فقــط و فقــط بــه وجــود حــزب 
و تقلیــل آن بــه یــک ابــزار و وســیله، احتیــاج 

دارد.

با قدردانی از کمک های مالی رفقا 
و دوستان به حزب، ذکر این نکته 
را ضروری می دانیم که تکیه  مالی 
حزب به اعضاء و توده ها در پیشربد 
مبارزه طبقاتی، روشی انقالبی و 

پرولتاریائی است در حفظ استقالل 
سازمانی و جدا نشدن از طبقه کارگر 

و توده ها

انقالب سوسیالیستی تنها راه جنات بشریت
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نامه آنتونیو گرامشی

تشدید مبارزه در برابر خشونت فاشیسم
طــی  از  "پــس  دهــد:  مــی  ادامــه  چنیــن  تــرزا 
حــدود یــک ســال دوره آموزشــی نتیجــه کارم را 
در مدرســه "لنینیســت" ارزیابــی کــردم. خیلــی 
عالقــه بــه آمــوزش داشــتم و باعشــق مطالعــه می 
کــردم. مــی دانســتم در مدرســه مفهــوم پیشــبرد 
ــی  کار درحــزب را مــی آمــوزم و از رفقــای ایتالیای
کــه مــرا بــه آنجــا فرســتاده بودنــد ممنــون بــودم. 
همچنیــن از حــزب و از طبقــه کارگــر شــوروی کــه 
مدرســه را تاســیس و ســازماندهی کــرده بــود تــا 
مــن و دیگــران در آن آمــوزش ببینیــم. هرچنــد در 
آن موقــع در نیافتــه بــودم کــه مدرســه لنینســت 

بــه رغــم نواقصــی کــه در کارش بود، محل پرورش 
اســت.  جهانــی  کمونیســم  رهبــران  و  کادرهــا 
بــا آمــوزش در مدرســه لنینیســت، بــه ویــژه بــا 
ســازماندهی  مــورد  در  لنیــن  اندیشــه  مطالعــه 
تــری  "انقــالب حرفــه ای" مفهــوم عــام  حــزب، 
پیــدا مــی کــرد و کمونیســت هــا را چــه از نظــر 
تئــوری وچــه از نظــر عملــی ترغیــب مــی کــرد 
خــود را وقــف مصالــح حــزب کننــد.” “انقالبــی 
حرفــه ای" ص۱۹۴ “.....اگــر اشــتباه نکنــم، مــاه 
فوریــه ۱۹۲۹ بود......بایســتی ازطریــق بلژیــک بــه 
پاریــس بــروم و از مــرز فرانســه بــه طورغیرقانونــی 
بگــذرم. بــه مجــرد پیــاده شــدن از تــرن بایــد خــود 
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را بــه رفقــای بلژیکــی معرفــی مــی کــردم تامــرا 
البــالی یــک گــروه مــرز نشــین از مــرز رد کننــد. 
امــا درســت در همــان روزهــا، اعتصــاب گســترده 
فرانســوی-  بافــی  پارچــه  هــای  کارخانــه  در  ای 
بلژیکــی در دوطــرف مــرز جریــان داشــت. رفیــق 
فرانســوی کــه نامــش "گرونیــه" بــود بایــد بــه مــن 
کمــک مــی کــرد تــا از مــرز عبــور کنــم. امــا او 
در گیــر کارهــای زیــادی بــود. طــی در گیــری بــا 
پلیــس، گروهــی زخمــی و عــده ای دستگیرشــده 
بودنــد. بــا وجــود ایــن موفــق شــدم بــا رفقــا تمــاس 
بگیــرم و در برخــی از جلســات شــرکت کنــم و 
در عیــن حــال بــرای خــود ترتیــب تهیــه کارتــی 

به دنبال خاطرات ترزا نوچه

ــر و اینــک  ــد دهــه اخی ــی در چن جنگ هــای نیابت
جنــگ در اوکرائیــن، تنــش و دخالــت گــری آمریــکا 
امپریالیســم  بــه  برخــورد  مســئله  تایــوان،  در 
را  طبقاتــی  مبــارزه  در  آن  تاثیــرات  شــناخت  و 
هرچــه بیشــتر بــرای فعالیــن کارگــری و نیروی هــای 
ــه دلیــل  مترقــی اجتماعــی ضــروری مــی ســازد. ب
آنکــه رشــد رقابــت و مبــارزه قطب هــای جهانــی 
و تجــاوز و جنــگ تاثیــرات دیــر پایــی در مبــارزه 
طبقاتــی بیــن پرولتاریــای بین المللــی و ســرمایه 

داری جهانــی، گذاشــته و خواهــد گذاشــت.
بــا  دنیــا  میــالدی  نوزدهــم  قــرن  آخــر  ســال های 
تحــوالت شــگرفی روبــرو شــد. بحــران ســاختاری 

معظــم  کشــورهای  از  بســیاری  ســرمایه داری 
ــد. جنبش هــای  ســرمایه داری آن زمــان را درنوردی
کارگــری روبــه رشــد بودنــد. جنبش هــای اســتقالل 
خواهــان  اســتعماری  کشــورهای  در  طلبانــه 
رهایــی از ســلطه و اشــغال بودنــد. برجســته ترین 
کــردن  پیــدا  روشــنفکران جهــان در جســتجوی 
در عرصــه  کــه  بــود  مناســبات جدیــدی  و درک 
داد؛  مــی  نشــان  را  خــود  رویکــرد  بین المللــی 
کائوتســکی  جملــه  از  آنــان  از  بســیاری  بودنــد. 
ــی  ــد ول ــه برخــی از بازتاب هــای آن برخــورد کردن ب
هنــوز جنبــش کارگــری بــرای پیــروزی بــه درک هــای 
عمیــق تــری از مناســبات جدیــدی که توســط لنین 

ســرمایه داری امپریالیســتی تعریــف و پایــان عصــر 
ســرمایه داری بازار آزاد و فرا روئیدن ســرمایه داری 
موجــز  بطــور  و  انحصــاری  و  مالــی  ســرمایه  بــه 
عصــر امپریالیســم و انقالبــات پرولتاریایــی اعــالم 
ــا تشــریح جامــع  ــن در ۱۹۱۶ ب شــد؛ داشــتند. لنی
مثابــه  بــه  امپریالیســم  کتــاب  در  مبســوطی  و 
باالتریــن مرحلــه ســرمایه داری؛ پایــه هــای اصــول 
مناســبات جدیــد را تحلیــل کــرد ایــن تغییــرات 
جدیــد در ســرمایه داری را در ۱۰ نکتــه اساســی 
دســته بنــدی کــرد. مــا مجبــور بــه آوردن ســرتیتر 
ایــن ۱۰ نکتــه و نتایــج حاصلــه از آن هســتیم کــه 
بعــد از نوشــتن ایــن کتــاب کــه ابعــاد بین المللــی 
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و  "تولیاتــی"  بــه  گرامشــی  آنتونیــو  نامــه 
۱۹۲۴ فوریــه   ۹  – "ترراچینــی" 

قسمت دوم

چند نکته کوتاه:
۱. داســتان و تاریــخ حــزب کمونیســت ایتالیــا 
اســت.  آموزنــده  و  مهــم  جهــات  بســیاری  از 
حزبــی بــا تاریــخ بیــش از یــک صــد ســال بــا 
رهبرانــی بســیار خوشــنام همچــون گرامشــی، 
کمینتــرن  بــه  نزدیــک  بســیار  رهبرانــی  بــا  و 

زیســتی  هــم  بــا  تولیاتــی”،  “پالمیــرو  همچــون 
دوره ای کوتــاه بــا جانــوران فاشیســتی همچــون 
 – پیــش"  "بــه  نشــریه  )ســردبیر  "موســولینی" 
Avanti ، از نشــریات حــزب سوسیالیســت – 
تــا ۱۹۱۴(...... حــزب کمونیســت ایتالیــا در دهــه 
هفتــاد میــالدی دارای بیــش از ســی درصــد آرای 

بــود،....... انتخاباتــی 
 ،۹۲۶ تــا   ۱۹۲۲ ســاله  چهــار  دوره  یــک  در   .۲
تقابــل داخلــی درون حزبــی، و هــم چنیــن تضــاد 
اکثریــت رهبــری آن دوره )بــه زعامــت “بوردیــگا” 

– Amadeo Bordiga ۱۸۸۸ – ۱۹۷۰ ( بــا خــط 
رســمی کمینتــرن بــر ســر سیاســت هــا و مواضــع 
عمومــی حــزب کمونیســت ایتالیــا و هــم چنیــن 
برخــورد بــه پدیــده موســولینی مــی باشــد، کــه 
در واقــع بــه نوعــی بازتــاب دو نگــرش متفــاوت 
در کمینتــرن اســت. ایــن نامــه بخــش بســیار 
ــالش هــای مســتمر گرامشــی مــی  کوچکــی از ت

باشــد.
۳. در ایــن نامــه بــه کــرات از کلمــه “مانیفســت” 
اســتفاده مــی شــود، کــه ارجــاع بــه نظــرات گــروه 


