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 پيش بسوي نشست هاي كمونيستي

اینک سالھاست که نيروھای کمونيستی ایرانی و بين المللی شعار تشکيل حزب طبقه کارگر را سر 
لوحه اھداف خود قرار داده اند.  اما بنظر نمی رسد که تمامی ایشان دیدی واقـع گرانـه از چگونگـی 
پيشبرد این امر داشته باشند.  این خود بدین علت استکه، پس از دھه ھا دوری از تجربه حزب طبقه 
کارگر،  ایجاد آن بمنزله امری مقدس و محال در اذھان کمونيست ھا رسوخ کرده که به ھر پيـشنھاد 
عملی و ممکنی بمثابه "کفر گویی" می نگرند.  در صورتيکه، ایجاد حزب طبقـه کـارگر، ھمچـون ھـر 

 مشکل بغرنجی، روندی است که با قدمھای کوچک، ساده و ممکن قابل حل است.
مھمترین جزء این اقدامات اینستکه نيروھای بالقوه ای که قرار است تشکيل دھنده این حزب باشـند 
شناسایی شوند.  در قدم اول، این امر با مطالعه برنامه و اھداف این نيروھا ميسر می گردد.  البتـه 
نيروھای کمونيستی وجود دارند که به علل گوناگون موفق به ارائه طرحی منسجم نگشته انـد، امـا 
ھنگاميکه نشریات آنھا را مطالعـه مـی کنيـم و یـا پـای صـحبت شـان مـی نـشينيم، ھمـسویی و 
ھماھنگی ایشان را  شناسایی می کنيم.  ھمچنين، نيروھایی ھم ھستند که برنامه ای ارائه داده 
اند و با مطالعه آنھا به نزدیکی و ھمسانی برنامه ھا پی می بریم. اما با اندکی بحث و گفتگو و توجه 
به نکات مورد اصرارشان متوجه تناقضات درونی، و جدایی استراتژی شان می شویم.  در این مقطـع 

 استکه ضرورت بحث و گفتگوی بيشتر و منظم تر خود را نشان می دھد.  
خوشبختانه نيروھای بين المللی از کمونيست ھای ایرانی جلوتر حرکت می کنند و بـرای برداشـتن 
این قدم مھم اقداماتی انجام داده اند.  ھم اکنون ما در انتظار برگزاری کنفرانس منطقـه خـاور ميانـه 
بزرگ می باشيم که اميدواریم رفقایی از مناطق حساس اروپا نيز در آن شرکت کنند.  اما، متاسفانه، 
در ميان رفقای ایرانی مان که در ھسته ھای مارکسيستی و کمونيستی مـشغول فعاليـت ھـستند 
شاھد ھيچگونه تZش و تمایلی برای پيشبرد چنين گفتگوھایی نمی بينيم.  شاید این امر بدین علت 
است که ایشان خود و برنامه شـان را تنھـا آلترنـاتيو کمونيـستی محـسوب کـرده و ھـر افتراقـی از 

 محصو\ت ذھنی خود را بمثابه مرز ميان پرولتاریا و بورژوازی می بينند.  
برخی از این ھسته ھا عمدتا از تعدادی روشنفکر خوش فکر و مارکسيست ھای فھيم تشکيل گشته 
اند و ھمانند ما معتقد به محتوای علمی برنامه شان می باشند تا کميت عددی متحدین شان.  امـا 
ایشان فراموش کرده اند که وظيفه مارکسيست ھا در جنبش طبقه کارگر اقناع دیگر کمونيست ھا به 
صحت برنامه شان است.  تئوری مارکسيست ھا بدون نيروھای کمونيستی ایکه برای احقاق برنامه 
ھایشان مبارزه کنند، ایده ھای توخالی ای می باشد که ھرگز به واقعيـت تبـدیل نگـشته و پـس از 
مدتی، با تغيير شرایط مبارزه طبقاتی بی اعتبار می گردند.  در چنان حالتی دیگـر مھـم نيـست کـه 

 تئوری ھا و برنامه ھای ایشان تا چه حد معتبر بوده است، چرا که دیگر کارایی نخواھد داشت.
عده دیگری که عموما در داخل کشور می باشند و رھبرانشان کارگران مطلـع و مـستعدی ھـستند، 
متاسفانه، با اینکه تئوری ھا و نظرات کمونيستی و انقZبی دارند، امـا ھنـوز بطـور کامـل از تبليغـات 
رویزیونيستی ایکه "ایسم"ھای متعددی را برای جدایی کمونيست ھا طراحی کرده بودند رھا نشده 
اند.  آنھا به شخصيت ھای لنين کبير و مائو و ترتسکی و ... چون پيامبران مقدسی مـی اندیـشند و 
باور به این شخصيت ھا را مرز بين پرولتاریا و بورژوازی می پندارند.  در اینجاست که خود را تنھا مـی 
یابند و دیدشان نسبت به چگونگی تشکيل حزب طبقه کارگر به انحراف می انجامد.  آنھا که نيروھای 
طرفدار شخصيت مقدس مورد نظرشان را ضد انقZبی می یابند (بطور مثال، "لنينيست" بـودن حـزب 
توده)  و نيروھای انقZبی دیگر را بدون عZقِه ویژه ای به "ایسم" مورد نظرشان مـی بيننـد، تنھـا راه 
تشکيل حزب طبقه کارگر را جذب نيرو و بزرگ کردن ھسته شان بـه گـروه، سـپس سـازمان و بعـدا 

 "حزب" تصور می کنند.  
آنھا متاسفانه ھنوز متوجه نشده اند که چرا از فرموله کردن یک برنامه مستقل عاجزند. بيھوده تZش 
می کنند که برنامه شان از دیگر نيروھای کمونيستی متفاوت باشد.  در صورتيکه، استراتژی انقZبی 
کمونيستی در این مقطع خاص نمی تواند محتوای چندان متفاوتی از آنچه تا کنون ارائه شـده اسـت 
داشته باشد. ھم اکنون ما از وجود دو برنامه مشخص با خبریم.  اولی، برنامه ای است کـه از طـرف 
خود ما ( کارگران کمونيست ایران) مطرح شده است و دیگری را رفقای آذرخش فرموله کرده اند.  این 
دو برنامه دارای تفاوت ھایی است که جدی بودن آنھا منوط به بحث و گفتگوی بيشتری است. بطـور 
مثال، اگر "جبھه واحد کارگری" بخواھد برنامه انقZبی ای ارائه دھد، نمی توانـد تفـاوت چنـدانی بـا 

 برنامه ھای مذکور داشته باشد.
نکته دیگری که باید متذکر شویم، به علت فساد و خيانت احزاب رویزیونيست قرن بيستم، با تمامـی 
عنوان ھای "ایسم" ھایشان، تعداد بسياری از کمونيست ھا نسبت به عنوان "حزب" بدبين شـده و 
خود را "کمونيست ھای آنارشيست" می پندارند.  ایشان انتقادھای به جا و نابجایی (از نظر ما) بـه 
برخی از شخصيت ھای کمونيستی دارند. در اینجا منظور ما آنارشيـست ھـای راسـت نيـستند کـه 
ھرگونه تعھدی را منکرند و معمو\ از لحاظ فردی رابطه بسيار نزدیکی با تمامی توده ای ھا و اکثریتی 
ھا و حتی رفرميست ھای ضد کمونيست و حکومتی دارند.  بلکه مورد نظر ما آن عده ای ھستند که 
به اتحاد کمونيست ھا باور دارند، اما به درستی از روابط غير دمکراتيک درون "حزبی" گریزانند.  آنھـا 
چنين روابط ارتجاعی را با عنوان "حزب" ھمسان دانسته و منکر لزوم تشکيل آن ھستند.  تنھا چيزی 

 ماركسيسم و كمونيسم
 احمد فارسي

 ماركسيسم، علم مبارزه طبقاتي است
مدت بيش از دو سال است که ما با مسئله ای 
ایدئولوژیک دست به گریبـانيم.  ایـن مـسئله از 
زمانی آغاز شد که جمعی مائوئيست با کنایه از 
توانایی پيش بينی مارکسيست ھا از چگونگـی 
تغيير شرایط مبارزه طبقاتی یاد کـرده و آن را بـا 
"طالع بينی" و "کف خوانی" برابر سـاختند و از 
این طریـق مارکسيـسم را بمثابـه علـم مبـارزه 
طبقاتی به زیر سوال بردند. از آن تاریخ بـه بعـد، 
ما چند مطلـب در دفـاع از علمـی بـودن اصـول 
مارکسيسم نوشته و در چنـد مطلـب دیگـر، بـا 
توضيح چگونگی استفاده از این علـم در تحليـل 
ھا و راه حـل ھـای ارائـه شـده از طـرف مـا بـر 

 جایگاه علمی مارکسيسم اصرار ورزیدیم.
آنچه که امروزه با نـام "مارکسيـسم" مـشخص 
شده است، نتيجِه مطالعات و تحقيقات بـشری 
از آغاز تفکر سيستماتيک و مدون آن است. این 
علم جامع از سه منبع علـم اقتـصاد سياسـی، 

سياســی و فلــسفه علمــی  -علــوم اجتمــاعی
نشأت گرفته که در پيوستگی خود مارکسيست 
ھـا را قــادر مـی ســازد تــا بـا تحقيــق و تحليــل 
ـــصادی،  ـــالکتيکی از شـــرایط مـــشخص اقت دی
ــصورت  ــد ب سياســی و اجتمــاعی حاضــر بتوانن
نسبی احتما\ت تغييرات شرایط مبارزه طبقاتی 
را در مرحله بعدی پيش بينی کنند. ھمچنين، با 
استفاده از این علم بتوانند نيازھـای مرحلـه ای 
طبقه کارگر را برای تغيير شرایط مبارزه طبقاتـی 

 به نفع این طبقه تبيين سازند. 
مارکس با استفاده از متدلوژی تحقيق دیالکتيک 
توانست فلسفه اقتصادی زمان خـود را بـر پایـه 
ھای علمی قرار داده و در مجموعه "کاپيتـال" و 
"تئــوری ھــای ارزش اضــافه" فروپاشــی ناگزیــر 
سرمایه داری را پيش بينی کنـد. ھمچنيـن، بـا 
ھمين روش ھمراه با مطالعات گـسترده جامعـه 
شناسی بشری و روند تکاملی آن، بـه کليـدی 
بــودن مبــارزه طبقــاتی در ایــن رونــد پــی بــبرد. 
مانيفـست نــيز عـصاره ایــن دانـش بــرای تغييــر 
شرایط زنـدگی پرولتاریـا بمثابـه طبقـه انقZبـی 
است. البته، ما در اینجا سـير تـاریخی و نقـش 
کليه مارکسيست ھای قـرن نـوزدھم در تبييـن 
اصول مارکسيسم را لحاظ نکردیم، چرا کـه ایـن 
امر در دو یا سه جمله و صفحه قابل بررسـی و 

 نقل نمی باشد.

 كمونيسم، ماركسيسم نيست
بسياری ھستند که به علت ادغام مارکسيسم 

دانند.  در جنبش کمونيستی آنھا را قابل تفکيک نمی 
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 ادامه سرمقاله ...

روابط سازمانی و  د. که ما می توانيم به ایشان بگویيم و اميدواریم مورد توجه شان قرار گيرد اینستکه ھر عنوانی را که ميخواھند به اتحاد کمونيست ھا بدھن
به استراتژی،  یتاتشکيZتِی بخصوصی از ھوا نازل نشده است.  جنبش کمونيستی ما در روند اتحاد خود درگير مبارزه ایدئولوژیکی خواھد شد که اميدواریم نھا

رات شما نظ تاکتيک، و ظرف و روابط سازمانی ای بشود که متناسب با شرایط مادی مبارزه طبقاتی و اھداف آن باشد.  پس، در صورت شرکت در این مبارزه،
 نيز در این امر تاثير گذار خواھد بود. 

ت که در چنيـن اس نتيجه اینکه، آنچه اکنون مرز بين پرولتاریا و بورژوازی را رسم کرده و کمونيست و غير کمونيست را از ھم متمایز می سازد، استراتژی ای
سم" "ایـمقطعی از شرایط مبارزه طبقاتی باید اتخاذ شود.  به علت عدم موجودیت حزب طبقه کارگر در دھه ھای گذشته و  حمل آلودگی نسبی بـه انـواع 

خود به نکات و  ژیکھای رویزیونيستی قرن بيستمی،  تمامی ما روند جداگانه ای را به موضع کنونی مان طی کرده ایم و در طول راه پر پيچ و خم اصZح ایدئولو
يير داده تغ مواضعی حساسيت یافته ایم که لزوما مورد توجه دیگری قرار نگرفته است.  تنھا با نشست و گفتگوھای منظم و مشخص می توانيم این شرایط را

سـاختار حزبـی و  و اولين قدمھای ھمگرایی و آغاز تاریخچه مشترک را بر داریم.  مطمئنيم که ھر یک از ما دیدگاه کامل خود را در موارد اسـتراتژی، تاکتيـک
 (اتحاد کمونيستی) به حق دانسته و خواھان اقناع دیگران به صحت آن ھستيم. ما در اینجا حساسـيت تمـامی نيروھـای کمونيـستی را بـه رسـميت مـی

م که از نظر ھر یک ينيشناسيم و معتقدیم کليه این موارد باید در روند مبارزه ایدئولوژیک مورد دقت و موضوع مباحث قرار گيرند. اما در قدم اول، می بایست بب
ر گونـه ح ھـھدف کنونی مبارزات پرولتاریا چيست؟ چرا که این استراتژی است که تاکتيک و ساختارھای روابط درونی را توجيه می سازد.  در این مقطع طـر

ساز، یخ جزئيات تاکتيکی و سازمانی باعث سردرگمی ھایی می شود که ھر بحث خZقی را به بن بست می کشاند.  پس بيایيد تا با برداشتن این قدم تار
 خود را در راه اتحاد و پرولتاریا را با سازمان مورد نيازش مسلح نمایيم.

 پيش بسوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
 کارگران کمونيست ایران

 1390اردیبھشت 

 ادامه مارکسيسم و کمونيسم ...
گو اینکه این عدم تفکيک از زاویه ای حقيقت دارد.  بدین معنی که ھر مارکسيستی، به ناگزیر بودن مرحله بعدی تکامل جامعه بشری و محـو 
طبقات اجتماعی و بازگشت شيوه زندگی کمونی معتقد است و تمام ّھم و ّغم خود را برای ھدایت مبارزه طبقاتی کـارگران عليـه بـورژوازی و 
شيوه توليد و زندگی سرمایه داری به کار می گيرد.  اما عکس این امر صادق نيست.  یعنی لزوما ھر کمونيستی که برنامه حزبی طبقه کارگر 
را پذیرفته باشد و بر آن مبنی عليه حکومت ھای سرمایه داری و رفع استثمار در جھت ایجاد جامعه بی طبقه و کمونيستی مبارزه مـی کنـد، 
مسلط به این علم نيست و حتی کمونيست ھایی را دیده ایم که آگاھانه مارکسيسم را نفی می کنند. برای اثبات این مدعی می توانيم بـه 

 تاریخ کمونيسم مراجعه کنيم. 
در حقيقت تاریخچه کمونيسم به ھمان دوران انشعاب جامعه بشری به طبقات اجتماعی باز می گردد.  کليِه جوامعی که طبقات ممتاز در آنھا 
شکل می گرفتند، با نيروھایی مواجه می شدند که خواھان حفظ روابط و مناسبات کمونی در قبيلـه شـان بـوده انـد.  تـشکيل دسـته ھـای 
مسلح خاص و نھایتا دولت ھای طبقاتی بيانگر ھمين واقعيت است که طبقات ممتاز بدون سرکوب قھرآمـيز نيروھـای "کمونيـست" در قبيلـه 
شان موفق به اعمال حاکميت خود نشدند. در طول تاریخ ما ھمواره شاھد آن بوده ایم که طبقـات مـورد سـتم بـا ایـدِه "محـو طبقـات" عليـه 

 ستمگران به مبارزه پرداخته اند.  "کمونيسم دھقانی"، "سوسياليسم خرده بورژوایی" و ... نمونه ای از این تمایZت است.
اما کمونيسمی که ما اینک با آن روبرو ھستيم نيز تاریخچه اش به ماقبل مارکسيسم باز می گردد.  "اتحادیه کمونيـست ھـا" سـالھا قبـل از 

انگلس پيشنھاد شاپر را  1843پيوستن مارکس و انگلس به ایشان زیر سلطه انواع ایدئولوژی ھای تخيلی و مذھبی موجود بود.  حتی در سال 
ی برای پيوستن به اتحادیه رد کرده بود.  مارکس در اتحادیه دمکرات ھای بروکسل فعاليت می کرد و انگلس توجه خود را معطوف به رادیکال ھا

بود که اصول مارکسيسم در اتحادیه تفوق یافت و اعـضای مرکـزی آن بـه مـارکس و انگلـس  1847جنبش چارتيستی داده بود.  این در سال 
 اختياراتی را برای تدوین برنامه و بازسازی تشکيZتی آن پيشنھاد دادند که برای ایشان قابل قبول بود.  

ا در طول تاریخ جنبش کمونيستی شاھد بوده ایم که طرفداران پروُدن، لوئی بZنک، رابرت اوئن، \سال و باکونين و یا دیگر غير مارکسيست ھـ
در انترناسيونال اول عضو بوده و فعاليت می کردند.  و یا دسته بوند در حزب روسيه و حتی منشویک ھا که مسلما از دیـد لنيـن و بلـشویکھا 
مارکسيست نبودند،اما حضورشان در حزب کمونيست را به این علت قطع نکردند.  حتی پس از پيروزی انقـZب اکتـبر و تـشکيل کمينـترن، در 

قيـد نـشده بـود. انـشعابات مختلـف در احـزاب “   مارکسيست بـودن”که توسط لنين ارائه شده بود، شرِط “ ماده عضویت 21”ھيچيک از مفاِد 
 کمونيستی بر مبنای ایدئولوژی صورت نمی پذیرفت، بلکه، به علت اختZف در برنامه حزبی و استراتژی کمونيستی اتفاق می افتاد.

پس می بينيم که از لحاظ تاریخی "کمونيسم" مترادف "مارکسيسم" نيست.  گواینکه یک مارکسيست حتما یک کمونيست است.  اما، لزوما 
ھر کمونيستی، مارکسيست نيست. چه بسا عده ای خود را "مارکسيست" اعZم  می کنند، اما با تعبيرھای من درآوردی و یا اصول اقتصادی 

امـا مـورد نظـر مـا و جامعه شناسی بورژوایی چنين ادعایی دارند.  متاسفانه این روزھا از این نوع مارکسيست ھا فراوان دیده مـی شـوند.  
مطمئنا وظيفه مارکسيست ھا در درون احزاب طبقه کارگر مبارزِه قاطعانه عليه تئوری ھا و راه حلھای بورژوایی و دفاع از اصول   ایشان نيستند.

برنامه ای است که بر مبنای علم مبارزه طبقاتی تدوین گشته است. مورد نظر ما کمونيست ھایی ھستند که در نتيجه تجارب خود از مبـارزه 
 طبقاتی، و یا آموزشی که توسط دیگر کمونيست ھا دیده اند، با خالص ترین نيات، برنامه حزب طبقه کارگر را می پذیرند، بـدون آنکـه بـر علـم
مبارزه طبقاتی تسلط داشته باشند.  اگر ما بخواھيم "مارکسيست" بودن را یکی از شروط عضویت و پيوستن افراد به حزب طبقه کارگر کنيـم 
باعث می شویم تا بسياری از نيروھای طرفدار استراتژی کمونيستی، سرنگونی حکومت ھای سرمایه داری، لغو مناسبات سرمایه داری و کار 

ھـا ده مزدی، و تشکيل "حکومت ھاِی شورایی" ،را از پيوستن به حزب طبقه کارگر باز داریم  و نتيجتا، این حزب را نيز تبدیل به فرقه دیگری از 
فرقه کمونيستی موجود کنيم.  در صورتيکه حزب طبقه کارگر باید حتما در بر گيرنده تمامی گروه ھای کمونيستی معتقد به استراتژی انقـZب 

 جھانی پرولتاریا و برقراری حکومت ھاِی شورایی باشد.
 1390اردیبھشت 

 پيش بسوي تشكيل حزب طبقه كارگر
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 بخش پنجم – علل غيبت طبقاتي كارگران در مبارزات ضد ديكتاتوري

 رامين رحيمي

 »چپ«حزب توده ايران، رفرميسم بورژوازيِ 
) از بقایای محفل دکتر ارانی، و برخی از فعا\ن کارگری آزاد شده، ھمراه با جمعی از روشنفکران 1941(    1320حزب توده ایران بتاریخ مھرماه 

غير کمونيست به حمایت جناح "متفقين" راست و "چپ" سرمایه داری، بر مبنای الگوی ضد انقZبی کمينترن تشکيل شد. این "حزب" در 
" بود که زمامداران بورژوازی روسيه مناسب حال سياست ھای خارجی خود تشخيص داده بودند.  ضد فاشيستیحقيقت ھمان "جبھه 

:" معلوم شد که کمينترن به کساني که مورد اعتمادش بودند و از آن جمله"رضا روستا" خبر احسان طبری در اعترافنامه "کژراھه" می نویسد: 
شمسي، قانوني بودن فعاليت  1310داده بود که حزب جديد، حزب کمونيست نخواھد بود . اوّ\ً به علت وجود قانون ضد کمونسيتي مصوب 

 کمونيستھا را ممنوع و عضويت در اين حزب را به عنوان جرم سياسي اعZم کرده بود و اين قانون کماکان اعتبار داشت ، ثانياً به علت وضع
کند. طبق اين توصيه، کمونيست ھا و عناصر ملي بايد مشترکاً حزب  اجتماعي ايران که وجود يک حزب مستقل کمونيست را غير \زم مي

داري ملي نشود، مطرح  ايکه موجب  رماندن خرده بورژوازي و سرمايه آوردند و برنامه ايجاد اصZحات اجتماعي را به گونه وسيعي به وجود مي
نمايند. بعدھا اين مسئله روشن شد که حزب توده يک حزب علني است و مانند سابق که حزب اجتماعيون بطور علني وجود داشت ،فعاليت 

) 1دھند و از پشت پرده فعالّيت حزب علني را اداره مي کنند".( كند، امّا کمونيست ھا سازمان مخفي و جداگانه خود را تشکيل مي قانوني مي
ن البته ما صحت ادعای طبری را بر مبنای چنين اعترافنامه ای قرار نمی دھيم. بلکه، اسناد تشکيل این "حزب" و عملکرد تاریخی آن اثبات ای

 ادعا است.  
خواسته در چند ماده فرموله شده بود:  8در مرامنامه تشکيل "حزب توده" که سه سال بعد در اولين کنگره آن نيز بتصویب رسيد، در حقيقت 

. برقراري رژيم دمکراسي و تأمين حقوق فردي و اجتماعي از قبيل آزادي زبان ، قلم ، عقيده و 2. حفظ استقZل کشور و تماميت ارضي آن ، 1
. ايجاد اصZحات \زمه در طرز استفاده از زمين و زراعت و بھبود بخشيدن به 4. مبارزه عليه ھرگونه رژيم ديکتاتوري و استبدادي، 3اجتماعات، 

. اصZحات اساسي در امور فرھنگي و بھداري و برقراري تعليمات اجباري و مجاني عمومي و تأ مين استفاده تودۀ 5وضع زارعين و دھقانان، 
.اصZح امور اقتصادي و بازرگاني و توسعه 7. تعديل مالياتھا با در نظر گرفتن منافع توده ھاي مردم ، 6ملت از کيله مراحل فرھنگي و بھداشت ، 

. ضبط اموال و دارايي پادشاه سابق به 8صنايع و معادن و وسايل حمل و نقل از قبيل ايجاد و نگھداري راھھاي شوسه و تکميل خطوط آھن، 
 نفع ملت ايران.  گروه "جامی" در کتاب "گذشته چراغ راه آینده است!" بدرستی به دو مطلب اشاره می کند. اول اینکه در خواسته چھارم این

طه مرامنامه ھيچ اشاره ای به "انقZب ارضی" و انتقال مالکيت اراضی به دھقانان نشده بود.  در صورتيکه، این خواسته از زمان انقZب مشرو
نه تنھا یکی از اھداف کمونيستھای ایران، بلکه حتی برخی از جمعيت ھای غير کمونيستی نيز بود.  دیگر اینکه، در این مرامنامه ھيچ 

)  در صورتيکه، حتی در بحبوحِه دیکتاتوری رضاخانی طبقه کارگر در اعتصابات 2درخواست مشخصی در مورد طبقه کارگر مطرح نگشته بود. (
ساعت کار در روز، تعيين حداقل دستمزد روزانه، رعایت  ٨آزادی فعاليت سندیکاھا و صندوق ھای کمکھای مالی، خود خواسته ھایی چون 

مطرح ساخته بود.  پس، با در نظر گرفتن نکات با\، حداقل از لحاظ تئوریک، می توان ادعای احسان …  ایام تعطيل و جشن ھای رسمی و 
 طبری در مورد حضور یک "سازمان مخفی کمونيستی" در نھاد "حزب توده" را نيز مردود شمارد.  البته، در کنگره اول این "حزب" در اثر فشار

ش، چند خواسته کارگرِی صرفاً صنفی در برنامه اش گنجيده شد که در ھمان چارچوب بورژوازی  23تا  21مبارزات کارگری در بين سالھای 
، یعنی پس از گذشتِ چھار سال از "انحZل" آن در پی سوء قصد ناموفق عليه شاه و فرار کميته مرکزی آن از 1331باقی ماند. این در سال 

زندان و مھاجرت به شوروی، آنھم صرفاً در سطح یک جزوه، بود که  ایشان عنوان کردند حزب توده، حزبِ طبقه کارگر بوده و بر ایدئولوژی 
لنينيسم" استوار است و وظيفه خود را برانداختن نظام سلطنتى، تغيير قانون اساسى، تقسيم بZعوض امZك زراعى،   –"مارکسيسم 

) اما، این اعZم موضع با ھيچ تغييری در برنامه 3اى می دانند. ( ھاى داخلى براى توسعه صنایع، و استقرار دموكراسى توده تشویق سرمایه
ای ھای این "حزب" و عملکرد آن، ھمراه نبود.  "حزب توده" ھمواره، تا به امروز، بر مبناِی خِط رفرميسم بورژوایی حرکت کرده است و بر مبن

شواھد تاریخی نيز ، این "حزب" ھرگز در مقام متشکل کنندِه قشر پيشرو پرولتاریا و معرف منافع انقZبی طبقه کارگر قرار نگرفت و در 
ا ھماھنگی با مرامنامه اش، منافع سرمایه دارِی روس را معرفی می کرد.  حتی اگر ما نخواھيم تحرکات احزاب دمکرات آذربایجان و کردستان ر

به پای "حزب توده" بگذاریم، حمایت این "حزب" از اعطای امتياز نفت شمال به سرمایه داران روسی و تغيير جھت ھاِی ناگھانی بر مبناِی 
سياست ھای خارجی "اتحاد جماھير شوروی" غير قابل انکار است. نویسندِه این مطلب، از بسياری از اعضاِی سابق اجرایی این "حزب"، 
مثالھای زیادی از دخالت ھای مستقيم حکومت روسيه در امور داخلی "حزب توده" را شنيده است.  از جمله، حمایت از "کميته مرکزی" در 
مقابل انشعاب خليل ملکی، حکم به محدود نمودن مبارزه عليه فئودالھای شمال ایران و اخراج، تبعيد و حتی قتل اعضایی که حاضر به ترک 

 مبارزه عليه این فئودالھا نبودند. و ...
ماھيت بورژوایی و وابسته بودن حزب توده به سرمایه داری خارجی و بومی بخصوص در سياست ھای کارگری این حزب نيز مشھود است که 

 در مرور اعتZِی مجدد جنبش طبقه کارگر در این سالھا خواھيم دید.

 1332تا  1320اعتالي مجدد جنبش طبقه كارگر 
بسياری از تاریخ نویسان معاصر به د\یل مختلف سعی در این دارند که اعتZی مجدد جنبش طبقه کارگر در سالھای پس از دیکتاتوری سياه 
رضاخانی را به فعاليت ھای "حزب توده" نسبت دھند.  انگيزِه تاریخ نویسان بورژوازی "چپ" که عمدتاً به رویزیونيسم روسی و حزب توده 

را گرایش داشته اند واضح و روشن است.  ایشان می خواھند "حزب توده" را با زور تحریف تاریخ و دروغ "قھرمان" طبقه کارگر جلوه داده و آن 
ھا و نت به جاِی حزب طبقه کارگر به َحلق مردم فرو کنند.  و اما، انگيزه تاریخ نویسان بورژوازی راست از این اقدام، سوء استفاده کردن از خيا

وابستگی "حزب توده" برای ایجاد دید و احساساتِ منفی نسبت به سنتِ تاریخی مبارزات کارگری است.  البته این بدان معنی نيست که در 
ات طول این دوران، این "حزب" داراِی ھيچ نفوذی در ميان جنبش کارگری نبوده است.  در زیر خواھيم دید که ایشان چگونه از اوج گيرِی مبارز

ا\ن فع طبقه کارگر برای پيشبردِ اھداِف پليِد بورژوازی روس استفاده کرده و حتی، طبق نيازھاِی این "ابر قدرتِ در حاِل شکلگيری"، در سرکوبِ 
و تشکZتِ  مستقل کارگری با بورژوازی وطنی و دولت ھای وقت ھمکاری داشتند و برخZف سنت مبارزاتی "حزب کمونيست ایران" ھرگز به 

 طبقاتی کارگران نپرداختند. -آموزش و پرورش و سازماندھِی انقZبی طبقه کارگر بر اساس استراتژی و نقش تاریخی 
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 1324تا  1320
تاریخ معاصر ایران، ھمچون تاریخ اغلبِ کشورھا و مناطق جھان، پس از آغاز دوران امپریاليستی، تحت تأثير  روند جھانی شدن سرمایه و 

 رقابتِ جناح ھای متعدد و مخالف آن قرار داشته است. 
ھمانطور که در بخش ھاِی گذشته توضيح دادیم، رقابت خصمانِه سال ھاِی آغازین قرن بيستم و جنگ جھانی اول، به علت برآمد جنبش 
انقZبی طبقه کارگر در سراسر جھان سرمایه داری که نھایتاً به انقZب اکتبر روسيه و تشکيل حکومت ھای شورایی در برخی از کشورھاِی 
اروپایی انجاميد، بدون نتيجه ای قاطع پایان یافت. حکومت و سرمایه داری "شکست خورده" آلمان می بایست به سرعت تقویت می شد تا از 

و  انقZبِ پرولترِی در حال شکلگيری در آن منطقه جلوگيری به عمل آید.  در غير اینصورت، با اتحاِد بين المللی حکومت ھاِی شورایی روسيه
ن لماآلمان، انقZبِ پرولتاریاِی جھانی غير قابل مھار می گشت.  نتيجه این ترِک مخاصماتِ امپریاليستی، سرکوب انقZب و شوراھاِی کارگری آ

ِی و تغيير شرایط بين المللی و آغاز یک دورِه ضدانقZبی و ایزوله شدن طبقه کارگر روسيه و حکومت شورایی بود.  در پی آمِد آن نيز، چيرگ
ت بورژوازی روسيه، در شکل بروکراتيک آن، سرکوبِ خشونت آميز طبقه کارگر و متحِد آن، دھقانان، و قتل عام مؤثر انقZبيون کمونيست به دس

ِن لماایشان صورت پذیرفت.  پس، طبيعی بود که بعد از توفيق سرمایه جھانی در این امر، آتشِ مخاصماتِ نيمه تمام ایشان، دوباره برافروزد و آ
 تقویت شده، ادعاِی سابق خود را در رھبرِی سرمایه جھانی و سھم خواھِی بيشتر تازه کند.  آغاز جنگ جھانی دوّم، در حقيقت، ادامِه ھمان

 ش) "اتحاِد جماھير شوروی" را شعله ور ساخت. 1320( 1941ش) آغاز گشت و در سال  1318( 1939جنگ اولی بود که در سال 
ميليون نفرِی "متحدین" به  20ش) با حمله  1320تيرماه  2ميZدی ( 1941ژوئن  22بزرگترین نبرد تاریخ بشریت، "عملياتِ بارباروسا"، در تاریخ 

) ادامه یافت. در صورتِ پيروزی آلمان بر این کشور، با در نظر گرفتن اینکه، ژاپن نيز 1324(  1945مرزھای اروپایی شوروی کليد خورد و تا سال 
ھداِف ه اچين را به تسخير خود در آورده بود و با حمله ناگھانی اش، دستِ آمریکا را از جزایر اقيانوس آرام قطع ساخته بود، جناح ایشان عمZً ب

 نھایی دست یافته و نتيجه جنگ به نفع ایشان تمام می شد.  پس، \زم بود که جناح "متفقين"، یعنی انگلستان و آمریکا، ھر چه سریع تر به
ل کمک شوروی آمده و ارتش آلمان را در آن جبھه (جبھه شرق) زمين گير می کردند. در این استراتژی دفاعی، ایران "پل پيروزی" بود. اما، "پ

پيروزی" بيانگر تمامِی نقش ایران در این استراتژی نبود.  چرا که، ایران، ھمراه با بازی کردِن نقش مسير کمک رسانی به "جبھه شرق"، 
ی ھمچنين، تأمين کنندِه نفت و سوخت و تسليحات و مواد غذایی کشاورزی و دامی و اسب و ... نيز بود. بنابراین، آنچنان نقش تعيين کننده ا

در نتيجه جنگ می داشت که سرنوشتِ آن نمی توانست در دستاِن کسی باقی بماند که با "متحدین" ھمراه بود.  در تاریخ سوم شھریور 
 ، "متفقين" از شمال و جنوب ایران را اشغال کردند و عذرِ "رضا خان پھلوی" را خواستند و با پا در ميانی "فروغی"، پسر او، محمدرضا را1320

به سلطنت نشاندند. با برداشته شدِن درب دیگِ دیکتاتوری سياِه رضاخانی، خواسته ھاِی سرکوب شدِه طبقات و اقشار مختلف رھا گشتند. 
د ودنکابينه فروغی نيز چاره ای جز باز کردِن درب زندانھا نداشت.  بدین ترتيب فعا\ِن و رھبراِن سياسی، کارگری و اجتماعی ایکه توانسته ب

 راندخمه ھا و سياھچالھاِی این سال ھا را تحمل کنند و زنده بمانند، آزاد شدند و چون ماھی در آب، خود را در دروِن جامعه ای جوشان از بح
 ھاِی سياسی، اجتماعی و اقتصادی یافتند.

در این ميان، رھبراِن جنبش کارگری که ھمگی دست پروردِه "حزب کمونيست ایران" بودند، به سرعت کار خود را آغاز کرده و به تشکل و 
نفر ھسته "دکتر ارانی" نيز تصميم به احياء "حزب کمونيست  53سازماندھی مبارزات کارگری پرداختند. در موازات با این اقدام ، بقایاِی گروه 

ات ایران" گرفتند.  اما در رجوع به سفارت شوروی از این کارمنع گشتند.  حکومت سرمایه داری روسيه به ھيچ عنوان خواھاِن احياء سنت مبارز
 ت وانقZبی "حزب کمونيست ایران" نبود.  براِی پيشبردِ اھداف جناح "متفقين" سرمایه جھانی، ایران می بایست در آرامش کامل و توليداتِ نف

تسليحات و کشاورزی و دامی بدون وقفه و در سقِف حداکثری تداوم می یافت.  گفته می شود که با پا در ميانی رضا روستا، با\خره سفير 
روسيه با تشکيل "حزبی" در چھارچوبِ "جبھه متحد ضد فاشيستی" متشکل از کليِه طبقات و اقشار "مترقی" و با خواسته ھا و شيوِه عمل 

و براِی حفظ منافع و پيشبرِد سياست ھاِی حکومت "مادرِ  1320)  بدین ترتيب در مھر ماه 4کامZً رفرميستی موافقت می کند. (
 سوسياليستی" (بخوانيد "سرمایه داری چپ") در ایران، "حزب توده" تشکيل می شود. 

ه کرددر مورد مرامنامِه آن، در با\ توضيح دادیم. فرشيد فریدونی که در مورِد نقش حزب توده در جنبش کارگری آن سال ھا تحيقاتِ گسترده ای 
حزب توده ايران موجب تشديد اختZفات طبقاتى نيست (ــ) ) از یکی از بيانيه ھای این حزب نقل قول آورده که می گوید: "5است در مطلبی (

) نمائيم که حزب توده ھيچگاه نخواسته است اختZفات طبقاتى را در اين کشور تشديد نمـايـد (ــ ايم و بار ديگر اعZم مى ھا توضيح داده ما بار
داران ايـرانـى د\\ن دسـت دوم  ھا و صنايع داخلى پشتيبانى نمود و نگذاشت که بازرگانان و سرمايه بکرات اعZم نموديم که بايد از سرمايه

کارگر ايرانى براى حمـل و نـقـل  ٧٠٠٠٠صاحبان بزرگ صنايع خارجى گردند".  فریدونی شرایط آن دوران را اینگونه توصيف می کند. " بيش از 
خواروبار و مھمات به کارمزدى گماشته شده بودند که قبZً در کشاورزى اشتغال داشتند. ارتش انگستان ھزار و ھفتصد کـامـيـون و دویسـت 

)ـ حـمـل و ٣٤کردند ( اتوبوس و ارتش سرخ چھارصد کاميون را مصادره کرده بودند و براى حمل و نقل مھمات و سربازان به جبھه استفاده مى
ت کرد. سياس نقل بکلى مختل شده بود و شھروندان ايرانى با کمبود مواد غذايى روبرو بودند.ـ احتکار بازار کمبود مايحتاج زندگى را حادتر مى

ھاى  متفقين در ايران شامل تجھيز ارتش سرخ با مھمات، مبارزه با ھواداران فاشيسم، جلوگيرى از خرابکارى عوامل نازيسم، خنثا کردن جنبش
 شــد.  اجـتـمــاعـى بـه عــنـوان مـانـعــى بــراى حــمـل و نـقــل مـھــمـات بـه شــوروى و تـبــلـيـغــات بــراى "تـولــيـدات بـى وقــفـه" مـى

)  بنابراین، جاِی تعجـب نـدارد کـه در زمـان تـأسـيـس "حـزب تـوده" 6حزب توده نيز براى تحقق چنين سياستى در ايران سازمان يافت." (
حساسيتی نسبت به خواسته ھاِی طبقه کارگر نشان داده نشد و به این طبقه، تنھا از لحاظ ابزاری برای پيشبرِد اھداِف سياسی خود نگـاه 

 شد.
ند کرداما، فعا\ِن کارگری دیگری نيز بودند که از ھمان آغاز طبيعت "حزب توده" را تشخيص دادند و از پيوستن به آن خودداری ورزیدند و کوشش 

، تا طبقه کارگر را مستقل از منافع جناح ھاِی سرمایه داری جھانی سازمان بدھند. " برخى از فعالين جنبش کارگرى به دليل تجربيات تاريخى
دھى جنبش مستقل کارگرى پرداختندـ يوسف افتخارى با ھمکارى رحيم ھمداد، خليل  دانستند و به سازمان وابستگى به شوروى را مضر مى

ى کارگران و برزگران ايران" را سازمان دادندـ افتخارى نـظـرھـاى  چى، نادر انصارى، نادر کلھرى و محمود نوايى "اتحاديه عتيقههللا  ا انقZب، عزيز
ت تواند به تعويق افتدـ او با شـرکـ گاه نمى ى کارگر ھيچ ى طبقه دانست و معتقد بود که مبارزه کمينترن و حزب توده را مغاير با مارکسيسم مى

ھاى قاجار جايگاھى در جنبش ندارندـ مخالفت سر سخت او  ھاى کارگرى مخالف بود زيرا اعتقاد داشت که شاھزاده خاندان اسکندرى در نھاد
ھا با سفارت شوروى بودـ  با رضا روستا، اردشير آوانسيان و عبدالصمد کامبخش به دليل تجربيات دوران زندان از يک طرف و ھمکارى نزديک آن

)ـبه ھمين د\يل افتخارى با وجود مذاکرات مـتـعـدد بـا اعضـاى حـزب تـوده و ٣٦کرد( ھا را متھم به جاسوسى براى شوروى مى افتخارى آن
  ١٣٢٢ى کارگران و برزگران ايران" ادامه دادـ در اوايل تابستان  دھى "اتحاديه گرى سفارت شوروى به آن حزب نگرويد و به سازمان ميانجى
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دھى اتحاديه را در تبريز نيز به عھده  به عنوان ارگان رسمى اتحاديه با امتياز خليل انقZب منتشر شدـ خليل انقZب سازمان گيتىى  روزنامه
يافت. يوسف افتخارى در  داشت.ـ على اميد مسئول تشکيZت خوزستان بود و در مازندران و گرگان اتحاديه تحت نظر بابايى سازمان مى

لب کند. ى کارگران و برزگران ايران" ج ھا را به "اتحاديه زاده موفق شد آن زاده و ابراھيم ى زحمتکشان" چون على مذاکراتى با نمايندگان "اتحاديه
ى مستقل کارگرى را  ) خصوصيت اتحاديه٣٧ى مستقل در آمدند.( به اين ترتيب کارگران راه آھن در تبريز و مازندران نيز به عضويت اتحاديه

کندـ "اتحاديه کارگران که به مبناى مبارزه اقتصادى تأسيس و تشکيل گرديده عZوه بر اين که از  چنين بيان مى ١٣٢٢افتخارى در ماه مھر 
نمايد نسبت به ھر حکومتى که به منظور تحکيم اصول استثمار و فشار طبقه کارگر بر قرار شود  مداخله در امور سياسى خاصه خوددارى مى

 ) ٣٨السلطنه و خواه ھر کس ديگر."( الدين باشد و خواه تحت نظر قوام باشد، خواه اين حکومت در تحت نظر سيد ضياء بدبين مى
دانست. او اما تشکيل حزب کمونيست  يوسف افتخارى مبلغ سوسياليسم و حکومت شورايى بود و ترکيب اين دو را بھترين فرم دمکراسى مى

ى کارگر است و تشکيل آن به ارتقاء فرھنگى جنبش کارگرى نياز دارد.  پنداشت زيرا معتقد بود که حزب رھبر طبقه را در اين دوره ضرورى نمى
 )7فقدان فرھنگ تحزب نزد کارگران ايرانى دليل مخالفت او با تشکيل حزب کمونيست بود. " (

پس می بينيم که در ھر دو صورت، یعنی رھبری جنبش کارگری به دست فعا\ن وابسته به حزب توده و یا رھبران غير وابسته، مبارزاتِ طبقه 
کارگر در ھمان سطح صنفی و در چارچوب رفرميستی باقی می ماند که ماند.  موضع اکونوميستی رھبرانی چون یوسف افتخاری، عليرغم 
شناخت صحيح شان نسبت به حکومت سرمایه داری روسيه و اعتقادشان به برقراری حکومت شوراھا، به علت احتراز از درگيری کارگران در 
مبارزات سياسی، باعث می شد تا راه "حزب توده" برای سوء استفاده از جنبه سياسی مبارزات کارگری باز بماند. بخصوص در زمانی که 

 شدت مبارزه طبقاتی به حّدی بود که تمام جامعه را در تمامی جنبه ھای زندگی، بویژه جنبه سياسی درگير  کرده بود.
 لتِ مرتضی فاتح، نویسندِه مطلبِ "صد سال اعتصاب: مروری بر تاریخچه اعتصابات کارگری در ایران" دربارِه مبارزاتِ کارگری این دوران، به ع

سياستِ "توليد بی وقفه" اشغالگران"، حکایت از آغاز فعاليت ھای کارگری و سازماندھی اتحادیه ای می کند. او می نویسد: " بخش راست 
متمایل به غرب وھمچنين حزب توده به عنوان حزبی با گرایش به سمت شوروی، در این سالھا اعتصابات کارگری را به نفع جبھه فاشيستی 

از ان ميدانستند و این اعتصابات را مجاز نمی دانستد. از آنجا که اکثر کارخانجات و مراکز توليدی در خدمت رفع نيازھای دول متفق بود، کارگر
 .دست زدن به اعتصاب شدیدا منع ميشدند

در این سالھا تشکلھای مختلفی توسط فعالين کارگری ایجاد گردید که نقش مھمی در اعتصابات و اعتراضات اجتماعی کارگران داشتند. از 
 اریجمله این تشکلھا ميتوان به "اتحادیه کارگران و برزگران" اشاره کرد. این تشکل توسط کسانی مانند یوسف افتخاری و خليل انقZب پایه گذ

اعZم موجودیت کرد. این اتحادیه در سالھای اوليه تشکيل به سرعت در ميان کارگران راه آھن شمال  ١٣٢١شد. این اتحادیه دراوائل سال 
ومعادن آن منطقه و ھمچنبن در شھرھای آذربایجان مورد توجه قرارگرفت و شعبه ھای مختلفی از این اتحادیه در این مناطق توسط فعالين و 

 )8" (.کارگران ایجاد گردید. این اتحادیه در حقيقت مھمترین تشکل کارگری رقيب تشکلھای کارگری حزب توده در آن سالھا بود
یط و اما در مورد شرایط اقتصادِی کارگران، کارخانجاتِ تسليحاتی و صنعت نفت  که زیر دیدگاِن اشغالگران مدیریت می گشتند، بZفاصله، شرا

نجات رخابھتر کار را برای کارگرانشان مھيا ساخنتد.  البته، ایشان ھرگز تيغ تھدید به زور را زمين نگذاشتند. " در دوره جنگ، بخش زیادی از کا
توليد مایحتاج عمومی و کارخانجات تسليحات عموما به توليد کا\ھای مورد نياز ارتش ھای متفق اختصاص داشت. به ھمين دليل در برخی از 

 رانکارخانجات که مستقيما به توليد این محصو\ت مشغول بودند ميزان در گيری کارگران با کارفرمایان کمتر بود و عموما به خواسته ھای کارگ
به صورت تعدیل شده رسيدگی ميشد. از جمله این موارد نمونه ای است که افتخاری در کارخانه تسليحات به آن اشاره ميکند. در کارخانه 
 مھمات سازی رفتار سرکارگرھا و روسای بخش با کارگران نامناسب و زمان استراحت و غذاخوری آنان بسيار محدود بود اما از آنجا که اعتصاب
و دست از کار کشيدن کارگران در آن دوره تعبير به حمایت از فاشيسم ميشد و عمZ برای فعالين کارگری اتھامی خطرناک بود، اتحادیه 

ین ر اتسليحات به مدیریت کارخانه اعZم نمود در صورت ادامه این رفتار توسط سرکارگرھا، اتحادیه راسا اقدام به تنبيه آنان خواھد کرد در اث
رمایان ارفتھدید مجموعا شرایط کارگران در کارخانه بھتر از سابق ميگردد. و یا درنمونه ای دیگر در آذربایجان توافقی ميان اتحادیه کارگران با ک

 )9" (.درخصوص تھيه نان برای کارگران توسط کارفرما صورت ميگيرد
اما، شرایط زندگی کارگرانی که توليداتشان "استراتژیک" محسوب نمی گشت، به علت احتکار مواد غذایی و دستمزدھاِی ناچيز و ساعاتِ کار 
طو\نی و ... بسيار وحشتناک بود. "پس از خروج رضا شاه و درھم ریختگی سياسی و اجتماعی ناشی از اشغال کشور توسط دول متفق و 
ھمچنين قرار گرفتن کليه توليدات کشاورزی و صنعتی کشور در جھت رفع نيازھای ارتشھای متفقين، موجی از قحطی و گرسنگی کشور را 

رد در ی آفرا گرفت که کارگران اولين قربانيان این موج بودند. بنا به یک گزارش دولتی ، کارگران در اصفھان برای رفع گرسنگی گاھا از کاه به جا
در آذربایجان نيز که ھمه امکانات در اختيار ارتش سرخ بود، تنھا با فشار اتحادیه کارگران وبرزگران کارفرمایان مجبور شدند  .نان استفاده ميکردند

برای کارگران و خانواده ھایشان سھميه نان در نظر بگيرند و در کارخانجات نانواخانه تاسيس کنند. به ھر حال اوضاع معيشتی و زیستی 
 )10" (.کارگران در سراسر ایران تقریبا مانند ھمه کشورھای در حال جنگ و یا اشغال شده بود

توسط کارگران  ١٣٢١به ھمين دليل، عليرغم خطر متھم شدن به "خرابکاری" اقدام به اعتصاب می کردند. "یکی از مھمترین اعتصابات در سال 
و فعالين کارگری در نساجی ھای اصفھان شکل گرفت. در مرداد ماه این سال کارگران شھرضا و پشمباف در اعتراض به سطح دستمزدھا و 

در  ٢٥گرانی ارزاق دست به اعتصاب زدند. در نتيجه این اعتصاب که توسط اتحادیه کارگران نساجی ھا ھدایت ميشد کارفرمایان مجبور شدند 
به  را صد به دستمزد کارگران اضافه کنند. ھمچنين در جھت تامين نان کارگران روزانه نان مجانی در اختيار کارگران بگذارند و حقوق ایام تعطيل
ای ه ھکارگران پرداخت نمایند. در ابتدای اعتصاب، فرمانداری وقت اصفھان در تقابل با اعتصاب کارگران و سرکوب آنان نيروھای نظامی به کارخان

اعتصابی گسيل داشت اما کارگران عقب نشينی نکرده و بر خواسته ھای خود مبنی بر افزایش دستمزدھا و بھبود شرایط کار و معيشت خود 
ن ایاپافشاری کردند. عليرغم برآورده شدن بخشی از خواسته ھای کارگران و بازگشت به کار کارگران اما تا مدتھا تنشھا ميان کارگران و کارفرم

کار فرما  بل،در منطقه ادامه داشت تا اینکه نھایتا با حضور نماینده دولتی در مذاکرات ميان کارگران و کارفرمایان، عZوه بر موارد توافق شده در ق
 .موظف گردید یک ماه دستمزد به عنوان پاداش ساليانه و ھزینه لباس کار ساليانه را نيز به کارگران پرداخت نماید

اعتصاب کارگران اصفھان باعث شد ميزان محبوبيت تشکلھای کارگری به شکل روزافزونی در ميان کارگران با\ رفته و بـخـش ھـای ھـر چـه 
کارخانه دیگر در اصفھان به اتحادیه کارگران نساجی بـود. اتـحـادیـه کـارگـران  ٧بيشتری از کارگران به این تشکلھا بپيوندند. از جمله پيوستن 

کارخانه اعZم  ٩نساجی ھا که اکنون تقریبا ھمه کارگران این رشته را در برميگرفت در جھت تامين خواسته ھای کارگران با پشتيبانی کارگران 
کارخانه نساجی را در بر ميگرفت. در ابتدا کارفرمایان طبق عادت معمول از نيروھای نظـامـی در  ٩ھزار کارگر از  ١١اعتصاب نمود. این اعتصاب 

اصفھان برای پایان دادن به اعتصاب تقاضای کمک کردند. به دستور سرلشکر زاھدی فرمانده پادگان اصفھان، رھبران اعـتـصـاب دسـتـگـيـر و 
کارخانجات توسط ارتش محاصره شدند. با مقاومت و گسترش اعتراضات در اصفھان و ھراس حکومت مرکـزی از اعـتـصـابـات سـراسـری در 
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ھمبستگی با کارگران اصفھان، ارتش و کارفرمایان مجبور به آزاد کردن فعا\ن کارگری و پذیرش خواسته ھای کارگران شدند. در جھت پایان 
ساعت کار روزانه، رسيدگی پزشکی ماھيانه  ٨دادن به اعتصاب، کارفرمایان نه فقط مجبور به افزایش دستمزدھا گردیدند بلکه ھمچنين با 

 .کارگران، کمک ھزینه غذائی، ممنوعيت کار کودکان، اختصاص دو دست لباس کار ساليانه و پرداخت یک ماه پاداش ساليانه نيز موافقت کردند
در اکثر مراکز کار و زندگی کارگران تشکلھای کارگری شروع به رشد و نمو کردند. در این ميان تشکلھائی از قبيل اتحادیه کارگران  ١٣٢١از سال 

ی ساجسيلو، اتحادیه کارگران راه آھن شمال، اتحادیه کارگران معادن زیر آب، اتحادیه کارگران دخانيات، اتحادیه کارگران تسليحات، اتحادیه ن
به ھای شمال، تشکيZت کارگران نفت جنوب، اتحادیه کارگران ساختمان راه آھن،....به سرعت جای خود را در ميان توده کارگران باز نمودند و 

 )11" (.تشکلھای مورد اعتماد کارگران تبدیل شدند
در اثر رشد اعتZیی مبارزات کارگری، تمایZت راست و "چپ" سرمایه داری (حزب توده) به وحشت افتاده و اقدام به تشکيل اتحادیه ھاِی 

توسط رضا روستا و  1321وابسته به خود کردند.  از جملِه چنين اتحادیه ھا، تشکيل "شوراِی مرکزِی اتحادیه ھاِی کارگری" در اواخر سال 
آرداشس (اردشير) آوانسيان، از اعضاِی مرکزِی حزب توده بود.  ھدف اصلی تشکيل این اتحادیه مبارزه عليه ھر تشکل مستقل کارگری ای بود 
که می توانست سياستِ "توليد بی وقفه" را مورد تھدید قرار دھد.  بدیھی است که فوری ترین و مھمترین ھدِف ایشان انھدام "اتحادیه 

ن ى کارگران و برزگرا دھى "اتحاديه کارگران و برزگران ایران" و منفرد ساختن رھبرانی چون یوسف افتخاری بود. "از ھمان اولين دوران سازمان
ھا از يک سو  ايران" اين تشکيZت مستقل با تعرضى ھمه جانبه روبرو بودـ در صدر اين تعرض اعضاى حزب توده قرار داشتند، زيرا آن

ى  دانستند و از سوى ديگر جنبش مستقل کارگرى را مانعى براى تحقق "جبھه ھاى مستقل کارگرى را رقيبى براى تشکيZت خود مى سنديکا
پنداشتند. به ھمين د\يل رضا روستا و اردشير آوانسيان  ى ضد فاشيسم در ايران" و مّخل تحقق سياست "توليدات بدون وقفه" مى متحده

ى مستقل موجب ھراس  کردندـ فعاليت اعضاء و گسترش اتحاديه افتخارى را تروتسکيست، جاسوس شھربانى، خرابکار و منافق خطاب مى
در مذاکراتى با  ظفرى  نمايندگان حزب توده بود و به اين دليل رضا روستا به تشکيل "شوراى مرکزى کارگران" اقدام کرد. او بعد از انتشار روزنامه

ى مرکزى کارگران" دست يافت و با اين شيوه خود را از  زاده، به اسناد، مدارک و مھر "اتحاديه ى کارگران کفاش"، حسن مسگر منشى "اتحاديه
) و از طرف ديگر اعضاى حزب توده را به زد و خورد با فعالين جنبش مستقل ٣٩کرد( يک طرف وارث تاريخى مبارزات طبقاتى در ايران معرفى مى

ا و ھا مور تعرض و تصاحب اعضاى حزب توده قرار گرفت. رضا روست زار بار ى کارگران و برزگران ايران" در \له گماشت. دفتر "اتحاديه کارگرى مى
ھاى  ى کارگران و برزگران ايران" به فرماندار نظامى شکايت کردند و ارتش سرخ از ميتينگ عبدالصمد کامبخش از فعاليت صنفى "اتحاديه

کردـ طرح تبعيد يوسف افتخارى از آذربايجان با اعتصاب کارگران چرم سازى خنثى شد. مأموران شوروى به مدت  مستقل کارگرى جلوگيرى مى
ى حزب توده،  ھاى کارگرى در پاريس شدند و از اين رو در اين کنگره نماينده دو ھفته مانع خروج او از ايران براى شرکت در اجZس سنديکا

 (شاھزاده) ايرج اسکندرى و صدر "شوراى مرکزى کارگران"، رضا روستا به عنوان نمايندگان کارگران ايران به رسميت شناخته شدند. 
شدـ رضا روستا در مذاکراتى  ھا نمى گونه فعاليت ھاى مستقل محدود به اين بديھى است که سياست حزب توده براى تضعيف اتحاديه

ى جنبش مستقل کارگرى  زاده را متقاعد کرد که به "شوراى مرکزى کارگران" ملحق شوند. پيوستن فعالين شناخته شده زاده و ابراھيم على
د. ى کارگران و برزگران ايران" را مھيا کردن ھاى انحZل "اتحاديه چى و انصارى به "شوراى مرکزى کارگران" پيش فرض چون خليل انقZب، عتيقته

ھاى ضد کارگرى بودـ در آذربايجان فعالين جنبش  داران، مأموران انتظامى و جريان ى مستقل از طرف ديگر مورد تعرض سرمايه ) اتحاديه40(
ھا، عشاير  ى ملى با ھمکارى شيوخ اسZمى، بازارى شدندـ در اصفھان حزب اراده کارگرى توسط اوباش با حمايت پليس ضرب و شتم مى

وران" را سازمان دادند. اعضاى اين  ى مرکزى کارگران، کشاورزان و پيشه داران بخش نساجى تشکلى به نام "اتحاديه بختيارى و سرمايه
ھا" سبب  ى حفاظت شرکت نفت با تشکيل "سنديکاى عرب پرداختند. در آبادان اداره اتحاديه روزمره به سرکوب فعالين جنبش کارگرى مى

 ) 12کردند." ( تفرقه در جنبش کارگرى شد. اعضاى اين تشکيZت فعالين جنبش کارگرى را شناسايى و سرکوب مى
 زوربدین ترتيب بود که مبارزات به حقِ کارگران ایران برای دستيابی به خواسته ھاِی صنفی شان، با اغواِی وابستگاِن سرمایه داری جھانی و 

متوقف را سرنيزِه "متفقين"، در انقياِد ایشان قرار گرفت.  البته شرایط عينی جامعه و استثمار بی حد و اندازِه کارگران، لحظه ای این مبارزات 
 نکرد.  اما، ھر بار، یا به زور و یا با پا در ميانی تشکZتِ وابسته، نھایتاً به سازش و آرامش و "توليد بی وقفه" می گرایيد.  

 پس از پايانِ جنگ جهاني  »حزب توده«شرايط جنبش كارگري و اقدامات 
ان "حزب توده" با تشکيل "شوراِی مرکزی کارگران" و با تکيه به ھمکاری دولت ھاِی وقت و نيروھاِی سرکوبگر"متفقين" توانست "اتحادیه کارگر

با "جذبِ" اتحادیه ھا و رھبراِن آن بزرگترین تشکيZتِ کارگری خاورميانه را با نام "شورای متحدِه  1323و برزگران" را منحل کرده و در سال 
سال مبارزه پيگير و قھرمانانه کارگران تأثير خود را گذاشت و تواِن مبارزاتِی طبقه کارگر را به اثبات رساند. "در  4مرکزی" تشکيل دھد. اما نتيجِه 

گزارش سفير انگلستان درباره جنبش کارگری که در حال اوجگيری است چنين گفته شده است" ... ما در ایران آشکارا در آغاز عصر تازه ای 
ھستيم و ظھور جنبش اجتماعی جدیدی را می بينيم. مزایایی که کارگران کسب کرده اند، قابل توجه است و مسلما ھمچنان کارفرمایان را 

 )13( ".وادار خواھند کرد که قدرت تازه کشف شده آنان را احساس کنند
یگر یکداز طرِف دیگر، پس از پایاِن جنگ، اتحاِد مقطعی جناح "متفقين" نيز شکسته شد و پيروزاِن این جنگ، با منافع مختلف و رقابتی در مقابل 

 صف آرایی کردند. اینک زمان آن رسيده بود که ھر یک سھم خود را از غنائم و دستاوردھاِی این جنایت ھولناِک تاریخ بشری بـبـرد.  مـا وارد
ن جزئياتِ غير مربوط به ایران نمی شویم، چرا که تقسيم اروپا به دو تکِه "شرقی" و "غربی" معرِف حضور ھمگان است. کشور آلمان نيز از ایـ

و  تکه شدن بی بھره نماند و "شرق" آن نصيب امپریاليسم نوخاسته روسيه شد.  در حاليکه، "غرب" آن به زیر نفوذ امپریاليسم آمریکا در آمد 
) "ابر قدرتھای" سرمایه جھانی گشتند و متاسفانه با غيبتِ طو\نِی کمونيسم انقـZبـی، دسـت 1990این دو قدرت در طول نيم قرن (تا سال 

و  رانھای تجاوز گرانِه خود را به اقصاء نقاط جھان انداختند و در ھر جا که پا گذاشتند، جز فقر و بدبختی و جنگ و اجساِد انباشته شده کـارگـ
 دیگر اقشار و طبقاتِ زحمتکش، چيزی به ارمغان نياوردند. 

 كارگري كه انقالبي نباشد، هيچ نيست! (كارل ماركس)
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 اتِ در ایران نيز، ھمين رقابت ھاِی خونين، حتی قبل از پایان جنگ آغاز گشته بود.  ایران که زمانی "پل پيروزی" ناميده می شد، و از تبليغ
سرمایه جھانی و بورژوازی بومی اینطور برداشت می شد که کشوری مستقل و یار و یاور "متفقين" است، ناگھان چھره واقعی یک کشور 
اشغال شده را به خود گرفت که می بایست منابع آن نيز مانند دیگر کشورھاِی اشغال شده، بمثابِه غنيمت جنگی مورِد تقسيم و سھم 

 خواھی  امپریاليستی قرار بگيرد.
) با تسليم بی قيد و شرط آلمان خاتمه یافت، اما از اوائل تابستاِن یکسال قبل از 1945مه  22ش ( 1324با اینکه جنگ جھانی در اواسط بھار 

) با حملِه "متفقين" به خاک فرانسه در نورماندی، پيروزی ایشان مسجل گشته بود. شرکت ھاِی آمریکایی 1323خرداد  16 -1944ژوئن  6آن (
در ھمان سال پيشنھاد گرفتن امتياز اکتشاف نفت ایران را تسليم دولت ساعد(نخست وزیر وقت) کرده بودند.  سرمایه داری روسيه ھم 

ن ھميبZفاصله، از طریق وزیر امورخارجه اش، کافتارادزه، پيشنھاد امتياز استخراج کليه معادن استان ھای شمالی را به ایران ارائه داد. به 
تا علت، و تحت فشار عناصر "ملی گرا"، دولت ساعد اعZم نمود که ھيچ مذاکره ای در مورد اعطاِی امتياز در مورد ذخایر منابع طبيعی ایران 

 پایاِن جنگ صورت نخواھد داد.  مجلس چھاردھم نيز طرح ممنوعيت مذاکره برای اعطاِی امتياز نفت را تصویب نمود. این اقدام دولت ساعد با
 اعتراض شدید روس ھا روبرو شد و "حزب توده" نيز بنا بر حمایت از منافع سرمایه داری روس حمZت تبليغاتی وسيعی را عليه دولت وقت آغاز

قط کرد. نھایتاً کابينه ساعد مجبور به استعفا گشت.  دو کابينه دیگر ھم (بيات و حکيمی) تاب تحمل فشارھا را نياورده و در مدت کوتاھی سا
، گشتند.  در این ميان جنگ نيز بصورت رسمی پایان یافته بود و عمدِه نيروھای نظامی آمریکا و انگليس از ایران خارج گشتند.  در این مدت
ز حکومت روسيه برای ایجاِد فشار بيشتر جھت دستيابی به قرارداد امتياز استخراج نفت در شمال ایران، از تخليه نيروھایش خودداری کرد و ا

طرح تشکيل احزابِ دمکراتِ آذربایجان (پيشه وری) و کردستان (قاضی محمد)،با ھدف به دست آوردِن "خودمختاری" حمایت کرده و "حزب 
 توده" نيز به رغم مخالفت ھایش با این دو حزب، مجبور به حمایتِ سياسی ایشان گشت.  

جنبش طبقه کارگر ایران نيز، ھمچون پرولتاریاِی جھانی، که از این جنگ جز بد بختی و فقر و گرسنگی چيزی نصيب اش نگشته بود، ھمچنان 
ا به مبارزاتِ خود وسعت می بخشيد. "حزب توده" نيز با تغيير منافع حکومت روسيه در ایران، تغيير تاکتيک داد و سياست "توليد بی وقفه" ر

 ترک کرد و به حمایت از اعتراضات و اعتصابات کارگری  پرداخت. 
روزه کارگران خواسته  ٦مجددا آغاز گردید. در این اعتصاب  ١٣٢٤اعتصابات کارگران نفت در این دوره با اعتصاب کارگران نفت کرمانشاه در خرداد 

روز مرخصی سا\نه با حقوق ،به رسميت  ١٥ساعت کار روزانه، افزایش دستمزدھا، یک روز تعطيل در ھفته، اختصاص  ٨ھائی مبنی بر 
 .شناختن تشکلھای کارگری، رفع تبعيض ومحدود کردن دخالت مدیران و کارگزاران طرف انگليسی در محيط ھای کاری را اعZم نمودند

شرکت نفت و مدیران انگليسی، که منافع و سياست ھایشان تغيير یافته بود، نه تنھا خواسته ھای کارگران را نپذیرفتند بلکه اقدام به 
اما کارگران ھمچنان به اعتراضات خود ادامه دادند. تشکلھای مختلف  .نفر از کارگران را اخراج کردند ٤٠٠سرکوب اعتصابيون کرده و تعداد 

ھا وانکارگری از جمله "شورای متحده"، پس از اخراج و سرکوب کارگران کرمانشاه فراخوان پشتيبانی از کارگران را اعZم کرده و در پی این فراخ
 ) ھمين اقدامات کافی بود تا دو کابينه دیگر (صدر و حکيمی) سقوط کنند.13در سایر مناطق نفتی نيز اعتصابات و درگيریھا آغاز گشت. (

این بار قوام السلطنه بود که با سياست تشنج زدایی به صحنه حکومتی بازگشت. قوام بZفاصله به مسکو رفت و مذاکرات خود را براِی 
ه جزیاعطاِی نفت شمال آغاز کرد.  در این مذاکرات، او قبول نمود که در مقابل خروج ارتش سرخ از ایران و قطع حمایت آن کشور از اقداماتِ "ت
ر ه دطلبانه" در آذربایجان و کردستان، امتياز استخراج نفت شمال را به ایشان واگذار کند. او مقاماتِ روسی را مطمئن ساخت که با اکثریتی ک

راِت دمکمجلس دارا بود، این طرح را به تصویب مجلس خواھد رساند.  اقدام دیگر او، ائتZف با "حزب توده" بود تا با کمک آنھا از پس "فرقه ھای 
  رد.آذربایجان و کردستان" بر آید و بتواند جنبش خروشاِن کارگری را افسار زند. به ھمين منظور سه وزیر از این "حزب" را وارد کابينه اش ک

در اینجا، یکبار دیگر، سياست خارجی سرمایه داری روسيه به حمایت از دولت قوام تغيير جھت داد و ھمراه آن "حزب توده" نيز سياستِ 
آنقدر واضح و نتيجه اش، آنقدر تعيين کننده بود که  1325تا  1324کارگری اش دگرگون شد. جالب اینجاست که این تغيير جھت در بين سالھاِی 

 "حزب توده" ھرگز نمی تواند از شرم این خيانت گریباِن خود را رھا سازد.
تصویب قانون کار و شرکت نمایندگان تشکلھای کارگری در شورای عالی کار به محور اصلی مبارزات کارگری  ١٣٢٥و  ١٣٢٤"در فاصله سالھای  

 تبدیل شده بود. این روند اعتراضی با اعتصابات کارگران نفت در خوزستان به مرحله جدیدی وارد شده بود. اعتصاب کارگران نفت در آغاجاری
 .یکی از نقطه عطف ھای تاریخی این مبارزات به شمار ميرود

در خوزستان، ده ھزار کارگر نفت در آغاجاری با خواسته ھای از قبيل افزایش دستمزدھا،  ١٣٢٥پس از اعتراضات کارگری در اول ماه مه سال 
پرداخت حق بدی آب و ھوا، بھبود شرایط کار و بھداشت و مسکن، حق اعتصاب و تجمع  و به رسميت شناسی تشکل کارگران نفت، دست 

 .به اعتصاب زدند
شرکت نفت در تقابل با کارگران اعتصابی توسط نيروھای نظامی و عشایر مسلح آغاجاری را محاصره نمود و حتی در جھت فشار به کارگران 

دند. ردیآب آشاميدنی را قطع نمود. در درگيری ميان کارگران و نيروھای نظامی تعدادی از کارگران کشته و تعداد زیادی دستگير و روانه زندانھا گ
 در اعتراض به این اقدام شرکت نفت، کارگران سایر مناطق نفتی و ھمچنين سایر مناطق کشور نيز به کارگران اعتصابی آغاجاری پيوستند و با

می تظاھرات و تجمعات به پشتيبانی از کارگران اعتصابی آغاجاری اقدام نمودند. این اعتصابات گسترده و درگيری ميان کارگران و نيروھای نظا
 .روز به درازا کشيد ١٠

این اعتصاب در خوزستان با درگيریھا و حمZت وحشيانه  .در اعتصاب سراسری کارگران نفت و سایر مناطق صد ھزار کارگر شرکت نمودند
 ٣نفر از جمله  ٥٠نيروھای مسلح شرکت انگليسی نفت و عشایر مسلح شده توسط آنان ھمراه بود و این درگيریھا منجر به جان باختگان 

 .کودک گردید
تحت فشار جنبش اعتراضی کارگران و ھمچنين ھراس حکومت و شرکت نفت از انفجار عظيم اجتماعی، دولت بZفاصله قانون کار را تصویب 

درصد اضافه دستمزد، یکروز تعطيل ھفتگی، دو  ٣٥ساعت کار روزانه،  ٨نمود. در این قانون کار موادی از قبيل تعيين حداقل دستمزد، تصویب 
 .ھفته مرخصی ساليانه با حقوق و به رسميت شناختن تعطيلی رسمی کارگران مطرح شده بودند

 عليرغم تصویب قانون کار توسط دولت، در بخش ھائی از محيط ھای کاری، کارفرمایان از اجرای این قانون سر باز ميزدند و این زمينه دیگری
 .برای اعتصابات متواتر کارگری در مناطق مختلف بود

جنبش عظيم اعتصابی کارگران نفت در خوزستان بخشی مھم و تاثير گذار از جنبش اعتصابی کارگران در تاریخ معاصر است، حرکتی که در 
 .صورت داشتن رھبری منسجم کمونيستی ميتوانست تبدیل به انقZبی کارگری گردد
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در این زمان شورای متحده که حزب توده در ھدایت آن نقش اصلی را داشت به لحاظ تشکيZتی نقش مھمی در اتحادیه ایالتی کارگران نفت 
جنوب داشت. حزب توده که در جریان اعتصابات کارگران نفت، سه وزیر در دولت قوام داشت درجریان این اعتصابات گسترده تZش نمود تا از 
طریق ميانجی گری ميان کارگران و دولت ، جایگاه خود در دولت قوام را تحکيم کند. به ھمين دليل، حزب توده بخشا از طریق شورای متحده 

اما  .سعی ميکرد تا از رادیکاليزه شدن اعتراضات کارگری جلوگيری نماید. این یکی از د\یلی بود که نيروی اعتراضی کارگران را محدود ميکرد
 دولت قوام پس از سرکوب اعتصابات کارگری در این سال، بZفاصله اقدام به تسویه حساب با شورای متحده و حزب توده نمود. تعداد زیادی از

 .فعالين کارگری را دستگير و وزرای توده ای را از کابينه کنار نھاد
چنانچه در کنار اعتصاب صد ھزار نفره کارگران نفت در این سالھا، اعتصابات فراگيری نظير اعتصاب کارگران نساجی در شاھی چالوس و 
بھشھر (مازندران)، اعتصاب کارگران نساجی ھا در تھران و اصفھان و سمنان، اعتصاب سراسری راه آھن، اعتصاب کارگران شھرداری و... را 

 )14" (.قرار دھيم به نيروی تعيين کننده اعتصابات کارگری در جامعه پی خواھيم برد
بدین ترتيب بود که جنبش کارگری در مقطع بسيار حساسی از دوراِن رشد و شکوفایی خود، به دليل خيانت رھبری "حزب توده"، در عيِن 

بسياری از فعا\ِن کارگری بازداشت و تشکZت  1325قدرتِ بی اندازه اش، اول به سازش و سپس به سرکوبِ وحشيانه می رسد.  در سال 
 شان غير قانونی شدند. تعداد بی شماری از کارگران مبارز اخراج گشتند و از این طریق جنبش کارگری افتِ شدیدی را تجربه کرد. اما شرایط
عينی اقتصادی و شدت و حّدت شرایط مبارزه طبقاتی به گونه ای بود که ارتجاع نتوانست آن را به خاموشی بکشاند.  عليرغم شرایط پليسی 

اعتصابات متعدد کارگری در  ١٣٢٧تا  ٢٥در درون واحدھاِی توليدی مبارزاتِ کارگران ھمچنان ادامه داشت. " با این ھمه در فاصله سالھای 
مناطق مختلف گزارش شده است. از جمله باید به اعتصابات کارگری در شھرھای مختلف از جمله آبادان، تبریز، تھران و \ھيجان اشاره کرد. 
سرکوب و دستگيری فعالين کارگری و خصوصا شورای متحده و سندیکاھا و اتحادیه ھای ایالتی دیگر باعث گردید که تشکلھای کارگری در این 
سالھا به شکل مخفی و نيمه علنی سازمان دھی شود. دولت قوام که به نقش و وزن جنبش کارگری و در مجموع طبقه کارگر در مبارزه 

با تکيه بر امکانات وزارت تازه تاسيس کار، دست به تشکيل اتحادیه ای با نام اختصاری "اسکا"  ١٣٢٥اجتماعی واقف گردیده بود در اواخر سال 
این نام که مخفف"اتحادیه سندیکاھای کارگری وکشاورزی ایران" بود ، قرار بود رقيبی برای تشکل ھای کارگری و شورای متحده باشد که  .زد

با سقوط دولت قوام و رو به ضعف نھادن حزب وی یعنی حزب دمکرات دچار انشعاب گردید . این تشکل یکی از تشکلھای شناخته شده زرد در 
) فرشيد فریدونی علتِ سرخوردگی وعقب نشينی جنبش کارگری را در آن مقطع اینگونه جمعبندی کرده است: 15" (.جنبش کارگری است

ى مرکزى"  ترين سنديکاى کارگرى در خاورميانه بودـ بديھى است که اعضاى "شوراى متحده ى مرکزى" بزرگ "بديھى است که "شوراى متحده
 -کردندـ اما تحکيم منافع شوروى در ايران از يک سو و فقدان ھر گونه تفاوت فرھنگى  در اوايل از جان گذشته در مبارزات طبقاتى شرکت مى

را به عنوان نھادى براى تحقق   ى مرکزى" آن کار سبب شد که اعضاى "شوراى متحده ھاى سنتى و محافظه ايدئولوژيک با جريان -اجتماعى 
ى  ھاى ضد کارگرى از آن حفاظت کنندـ تضعيف جنبش کارگرى حاصل سياست "شوراى متحده منافع طبقاتى خود نشناسند و در مقابل جريان

 )16ى انشعاب يا سرکوب آن." ( مرکزى" بود و نه نتيجه

 1332تا   1327
انگلستان و آمریکا که منافع خود را با سياست "تنش زدایی" قوام و نفوذ بيشتر روسيه در خطر می دیدند، سياست  1327تا  1325از سال 

سادچيکف) با شوروی در  –حمایت از دربار و بازگرداندن اقتدار به دست شاه را در پی گرفتند. قوام که به علت امضاء قرارداد نفت شمال (قوام 
مجبور به استعفاء گشت.  در این مدت دربار نيز با کمک د\ر و پوند استرلينگ جا پاِی  1326مجلس با مخالفت روبرو شده بود، در تاریخ آذر ماه 

 محکمی در مجلس یافت.   
، نيروھاِی پراکنده "ملّی" توسط درباراز طرف دیگر، به علت فشارھای زیاِد امپریاليست ھا و سرکوب ھا و پيروی از سياست ایجاِد جوّ اختناق 

به ھم فشرده تر می شدند. ھمچنين، بخش ھاِی دیگر اجتماعی، از جمله، جنبش دانشجویی پا به عرصه مبارزه گذاشتند. به علت شرایط 
جه عينی مبارزه طبقاتی، ایجاِد جو خفقان غير ممکن بود.  چگونه می توان به کارگرانی که از جنگ جھانی و مبارزاتِ چندین ساله خود به نتي

ای نرسيده و ھنوز در فقر و نداری بسر می بردند، حکم به خانه نشينی و تسليم داد. در چنين شرایطی بود که کارگران نفت دوباره دست به 
اعتصاب زدند. " در این سال مجددا شاھد اعتصابات کارگران نفت در خوزستان ھستيم که عZوه بر کارگران ایرانی، کارگران ھندی نيز در 
اعتراض به سطح پائين دستمزدھا دست به اعتصاب زدند. در این فاصله حزب توده به عنوان متشکل ترین حزب سياسی پس از دوره ای از 

) در اینجا، باز ھم اقداماتِ خودسرانِه 17" (.انشعابات و اختZفات مجددا خود را بازسازی نموده بود و در عرصه سياسی جامعه نقش ایفا ميکرد
ی ماماعضاء "کميته مرکزی حزب توده"، بخصوص کيانوری، بھانِه مورد نياز دربار را فراھم کرد تا موج دیگری از ضرباتِ گستردِه سرکوب را به ت

، ھنگاميکه شاه برای مراسمی به 1327بھمن  15نيروھاِی اپوزیسيون دربار و جنبش ھاِی اجتماعی و بویژه مبارزاتِ طبقه کارگر وارد کند.  در 
دانشگاه تھران رفته بود، فردی بنام "ناصر فخرائی" گلوله ای به سمت او شليک کرد. بعدھا افشاء شد که شخصِ کيانوری، عضو کميته 
مرکزی "حزب توده" در طراحی آن شرکت داشته است. بZفاصله حکومت نظامی اعZم و اجرا شد. حزب توده و کليه تشکZتِ کارگری را غير 
قانونی و منحل اعZم کردند. بسياری از رھبران "حزب توده" پس از اختفاء به شوروی فرار کردند.  تعدادی دیگر از اعضاِی کميته مرکزی 
 بازداشت و زندانی شدند، اما بعدھا به اقدام سازمان افسری از زندان قصر فرار کردند. با این حال، جنبش کارگری، به رغم سرکوب ھای ھمه
جانبه، و در شرایط سازماندھی مخفی، ھمچنان حضور خود را در جامعه حفظ کرد و بدینوسيله از تسلط شرایط اختناق بر جامعه جلوگيری 

 نمود.
در عين حال، مدتی بود که جریان ھاِی "ملی"، بخصوص، آخوند کاشانی، در مخالفت عليه سيطره انگليسی ھا بر نفت ایران اعتراضات شان 

 اشترا علنی کرده بودند. به ھمين دليل ھم، در زماِن ھجوم دربار به حقوق مردم در پی ترور ناموفق شاه، بسياری از روزنامه نگاران را بازد
د، کرده و کاشانی را به لبنان تبعيد نمودند.  دربار ھم که از مدت ھا پيش به دنبال تغيير قانون اساسی برای اعطاء قدرت بيشتر به شاه بو

زمان را مغتنم شمرده و طرح "مجلس مؤسسان" را برای اجرا در دستور کار دولت ھژیر قرار داد. و پس از ناکامی وی، دولت ساعد این موضوع 
ی ی مرا دنبال کرد و با\خره توانست آن را در دستور کار مجلس پانزدھم قرار دھد. اما از آنجایيکه این مجلس روزھای پایانی دورِه خود را ط
ضوع مو کرد، نمایندگاِن "ملی گرا" ابتکاری پارلمانی به خرج داده و با استيضاح دولت به بھانه سرکوب ھا و بستن جراید و تبعيد کاشانی، آنقدر

 را معطل کردند تا مدت مجلس به آخر رسيد و موضوع رسيدگی به طرح "مجلس مؤسسان" به دوره بعد موکول شد.
گلشائيان" که امتياز نفت را تمدید می نمود به کار  –در انتخاباتِ مجلس شانزدھم، "کيف انگليسی" برای به تصویب رساندن موافقتنامه "گس 

از اعZم پس افتاد.  با استفاده از آن، دولت توانسته بود در اقصاء نقاِط کشور پایگاه ھاِی تطميع و سرکوب جھتِ تعيين نتيجه انتخابات دائر کند. 
 جددنتایج انتخابات، عده ای از "ملی گرایان" به رھبری دکتر محمد مصدق در کاخ مرمر متحصن شده و خواستار لغو نتيجه انتخابات و برگزاری م
 ندوانآن شدند.  این عناصر "ملی گرا" توانستند شاه را متقاعد سازند که در صورت برگزاری انتخابات سالم، ایشان رأی اکثریت را آورده و می ت
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عدم توفيق "حزب توده" را تضمين کنند.  ھمچنين، خواھند توانست بدون دخالت مستقيم دربار جنبش کارگری را مھار کرده و از تنش ھا 
) و با برگزاری مجدد انتخابات توانست اکثریت مجلس را بدست 18تشکيل گشت ( 1328بکاھند.  بدین ترتيب، "جبھه ملی (!)" در اول آبان 

 ).1328بھمن  9آورد (
نيازی نيست که یادآور شویم، مسئلِه نفت و رقابت دو جناح سرمایه داری (ابر قدرت آمریکا و روسيه) در سطح جھانی، به علت غيبت 
کمونيسم انقZبی و جنبش مستقل کارگری، بر تمامِی فضاِی سياسی ایران چيره گشت و مبارزاتِ طبقه کارگر ایران برای احقاق حقوق 

آن صنفی و دمکراتيک خود را به نفع این یا آن جناح سرمایه داری مصادره نمود. مرتضی فاتح، در توصيِف خود از اعتصاباتِ گسترده ای که در 
آن  از مقطع اتفاق افتاد، چگونگی ارتباط مبارزاتِ کارگران نفت را با موضوع "ملی کردن" (بخوانيد "دولتی کردن") نفت بيان می کند.  اما، قبل

\زم است بر این موضوع تکيه کنيم که فقط در شرایط استقرار حکومت ھاِی شورایی است که "دولتی" کردِن صنایع به نفع طبقه کارگر می 
باشد و از آن می توان بعنواِن "اجتماعی شدن" (سوسياليزه شدن) نام برد.  در غير اینصورت، ھمانطور که تاریخ معاصر ایران نشان داده، 

ر بزا"ملی (دولتی) کردن" نفت، استقZل مالی حکومت ھاِی ایران از ماليات ھای مردم را به ایشان اعطاء نمود که این امر، حتی، حداقل ترین ا
فشار بر دولت ھای سرمایه داری را نيز از مردم دریغ کرده است.  "ملی (دولتی) کردن" نفت، پس از نيروھای سرکوبگر حکومتی، مھمترین 

 عامل بقاِی دیکتاتوری در ایران می باشد و برای طبقه کارگر ایران ھيچ جاِی "شکر گذاری" و "تقدیر" از عاملين آن باقی نمی گذارد.
با اعتصابی اخطاری از کارفرما تقاضای افزایش دستمزد کردند. کارفرما اعZم نمود تنھا حقوق  ١٣٢٨"کارگران نساجی شاھی در اواخر سال 

ین بخشی از کارگران را افزایش خواھد داد و حقوق استادکارھا را نه تنھا افزایش نميدھد بلکه از حقوق آنھا کاھش خواھد داد. کارگران با ا
و در پی بی نتيجه ماندن گفتگوھای نمایندگان کارگران با  ١٣٢٩تصميم کارفرما مخالفت کرده و به اعتراضات خود ادامه دادند. با شروع سال 

در این زمان کارگران نساجی بھشھر نيز به حمایت از کارگران شاھی دست به اعتصاب زدند.  .کارفرما، کارگران مجددا دست به اعتصاب زدند
به دليل بی نتيجه ماندن تZش ھای کارفرما برای پایان دادن به اعتصاب نيروھای نظامی با کارگران اعتصابی درگير شدند. در نتيجه حمله 

نفر از آنھا دستگير شدند. در اردیبھشت ھمان سال دانشجویان دانشگاه تھران به  ٢٠٠تن از کارگران کشته و  ٥نظاميان به کارگران و درگيریھا 
 .پشتيبانی از کارگران شاھی و در اعتراض به کشتار کارگران دست به اعتصاب و تظاھرات زدند

ره به دنبال اعتصاب کارگران در شاھی، موجی از اعتصابات در شھرھای رشت، تھران، سمنان، کاشان و تبریز به راه افتاد. از اعتصابات این دو
 در ميتوان به اعتصاب کارگران راه آھن اشاره کرد. در این سال تشکلھای مخفی کارگری بار دیگر رھبری اعتصابات کارگران را به عھده گرفتند.

و جدال ھای جناح ھای حاکميت بر سر مسئله نفت و نحوه اداره جامعه و پایان دادن به بحران سياسی حاکميت در  ١٣٢٩فضای ملتھب سال 
 .ایران، کارگران نيز با استفاده از سست شدن ماشين نظامی سرکوب بار دیگر اعتصابات اعتراضی خود را از سر گرفتند

با تصویب قانون ملی شدن نفت در مجلس شانزدھم، شرکت انگليسی نفت نيز برای حفظ منافع خود دست به تھاجم به حقوق و امکانات 
% حقوق و تعطيل کردن فروشگاھھای کارگران شرکت نفت و ٣٠کارگران شرکت نفت زد. از جمله این تعرضھا به معيشت کارگران، کاھش 

حذف سرویسھا و ... بود. این فشارھا و شرایط طاقت فرسای نظامی حاکم بر خوزستان باعث گردید که کارگران نفت در روزھای پایانی سال 
در بندر معشور (ماھشھر) با خواست اضافه دستمزد، تامين مسکن کارگران و پرداخت بابت بدی آب و ھوا اعZم اعتصاب کنند. پس از  ١٣٢٩

کارگران در منطقه \لی و مسجدسليمان و نفت  .اعتصاب کارگران در ماھشھر، کارگران آغاجاری، نفت سفيد، و \لی نيز اعZم اعتصاب نمودند
دولت حسين عZ با حمله به کارگران خصوصا در  ١٣٣٠% حقوق دست به اعتصاب زدند. در فروردین سال ٨٠سفيد با خواست افزایش 

ناو  ٢ھمزمان ارتش انگليس نيز تعدادی ناو جنگی از جمله  .آغاجاری و ماھشھر و مسجد سليمان در خوزستان اعZم حکومت نظامی کرد
 .ھواپيمابر خود را به خوزستان اعزام کرد

فروردین در روزنامه ھا خبری مبنی بر توافق شرکت  ١٩ھمزمان با این اعتصابات کارگران آبادان، گچساران و ھفتگل نيز به اعتصاب پيوستند. در 
فروردین در اثر حمله نيروھای حکومت نظامی به کارگران آبادان تعدادی از کارگران  ٢٢نفت با کارگران مسجد سليمان و \لی منتشر شد . در 

فروردین کارگران در مقابل اداره کار آبادان دست به تجمع زدند. به دليل حضور  ٢٥اعتصابی کشته و مجروح شدند. به ھمين دليل بار دیگر در 
چشمگير کارگران در آبادان و مسلط شدن کارگران بر اداره امور شھر و شرکت نفت، نيروھای انگليسی شرکت نفت از آبادان خارج شدند. در 

تن از کارگران کشته و تعداد زیادی نيز مجروح شدند. ھمزمان با این  ٥درگيریھائی که روز پنجشنبه ميان کارگران و نيروھای نظامی رخ داد 
اعتراضات کارگری در خوزستان بخش ھای مختلف طبقه کارگر در سراسر کشور به پشتيبانی از کارگران نفت اعZم اعتصابھای حمایتی کردند. 
از آن جمله در اصفھان نيز اتحادیه ھای کارگری کارخانه ھای نساجی به پشتيبانی از کارگران نفت جنوب اعZم اعتصاب کردند. این اعتصاب 

کارگر و حتی بخش ھائی از بازار اصفھان را نيز در بر گرفت. نيروھای  ٣٠٠٠٠حمایتی به زودی در سایر کارخانه ھا نيز به اجرا در آمد و بالغ بر 
نظامی شھر اصفھان کارخانه جات و محل سکونت کارگران را با تانک و زره پوشھای نظامی محاصره کردند تا از گسترش اعتراضات به سایر 

کارگر با خروج از کارخانه ھا ضمن راھپيمائی، با کارگران اعتصابی نفت جنوب اعZم ھمبستگی  ١٠٠٠٠بخش ھای شھر جلوگيری کنند. اما 
 شد.کردند. در جریان این راھپيمائی نيروھای نظامی با کارگران درگير شدند و در اثر این درگيریھا پورحيدر کارگر کارخانه رحيم زاده کشته 

فروردین در شھر  ٤پشتيبانی از کارگران نفت در سراسر کشور ابعاد گسترده ای در تمامی گروه ھای اجتماعی پيدا کرد. به عنوان مثال در 
ی رشت دانش آموزان در پشتيبانی از کارگران نفت مدارس را تعطيل و به تظاھرات خيابانی اقدام کردند. نيروھای نظامی و ارازل و اوباش حام

فروردین در  ١٨نفر زخمی شدند. در  ١٥شاه با دانش آموزان درگير شده و چندین ساعت این درگيریھا ادامه پيدا کرد . درجریان این درگيریھا 
تھران حکومت نظامی ملغی ميشود اما در خوزستان نيروھای نظامی ھمچنان اداره امور استان را به عھده دارند. برای ارزیابی فضای شھر 

فروردین با حضور سپھبد شاه بختی در آبادان، اقدام به برگزاری رژه و نمایش نظامی کرد. اما کارگران نفت در  ٢٩ونمایش قدرت، ارتش در 
 .اردیبھشت ماه با برگزاری مراسم به یاد ماندنی روز کارگر به این نمایش پاسخ دادند

در جریان اعتصاب، ھمه بخش ھای شرکت نفت از جمله کارمندان اداری، کارگران حفاری و لوله گذاری، کارگران بخش ساختمانی و کارمندان 
اداره مرکزی شرکت نفت نيز به اعتصابيون پيوستند. با اعتصاب کارگران سایر مراکز توليدی در خوزستان عمZ بخش جنوبی کشور در اعتصاب 
عمومی به سر ميبرد. تظاھرات ھا و اعتصابات حمایتی مختلفی از سوی کارگران در سراسر کشور به پشتيبانی از کارگران خوزستان برگزار 

 .شد
ی این اعتصاب که با تظاھرات خيابانی کارگران و خانواده ھایشان و سایر مردم خوزستان ھمراه بود، عليرغم سرکوب نظاميان ایرانی و انگليس

کودک نيز در ميان این   ٣نفر کشته شدند که  ٢١به مدت یک ماه ادامه یافت. در اثنای این اعتصاب و در جریان درگيری با نظاميان طی یک ماه 
ت جان باختگان بودند. در جریان اعتصاب و درگيریھا در خوزستان دولت ھای آمریکا و انگليس اتباع خود را از منطقه خارج نمودند و شرکت نف

 .تحت فشار کارگران اعتصابی ناچار گردید که توافق نامه ای را با کارگران  امضا کند
اگرچه اعتصاب با خواسته افزایش دستمزد صورت گرفته بود اما به سرعت تبدیل به اعتصابی بر سر حقوق پایه ای معيشتی، اجتماعی 

ساعت کار روزانه، بيمه ھای اجتماعی،  ٨خواسته ھای کارگران در این اعتصاب، افزایش دستمزدھا، اجرای قانون  .وسياسی کارگران گردید
 د. تصویب قانون کار مبتنی بر منافع طبقه کارگر، آزادی تشکل، آزادی تحزب و اعتصاب، و برابری حقوقی افراد و رفع تبعيض در برابر دولت بو
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به شکل عملی  ١٣٣٠اعتصاب یکماھه کارگران نفت در خوزستان در حقيقت گام عملی و جدی بود که منجر به ملی شدن نفت در سال 
 )19" (.گردید

نا گفته باقی است که "حزب توده" بر مبناِی منافع سرمایه داری روسيه جھتِ جلوگيری از پيشرفتِ برنامه ھای امپریاليستی "جناح 
غرب" (آمریکا و انگليس) نقش بسزایی در سراسری کردن این اعتصابات بازی نمود. به اعتراف یکی از اعضاِی این حزب گوش کنيم: " کارگران 

را به حزب  1327و 1326با تشدید مبارزات اعتصابی خود، چه در منطقه نفت خيز خوزستان و چه دردیگرنقاط کشور، یورش ھای سال ھای 
توده ایران و سازمان ھای سندیکایی و اتحادیه ای به تدریج خنثی کرد و حضور را در صحنه مبارزات ایران به رژیم استبداد سلطنتی تحميل 

، که در جریان آن کارگران 1329نمود. این مبارزه با شکستن سکوت به ھنگام ھجوم نيروھای مسلح به اعتصاب کارگران کارخانه شاھی در
، که به تصویب 1330و اوایل سال  1329مقاومت بی نظيری از خود نشان دادند، آغاز شد و تا اعتصاب عظيم کارگران صنایع نفت در پایان سال 

قانون ملی شدن نفت و سپردن زمام دولت به دکتر محمد مصدق منجر گردید، ادامه یافت. بررسی تاریخ مبارزات کارگران در این دوره نشان 
کودک  3کارگر و  18نه تنھا در دوران تکوین و تدارک جنبش ملی شدن نفت، بلکه در جریان حوادث اصلی آن با نثارخون  می دھد که اینان 

 کارگران نفت تنھا در جریان اعتصاب کارگران نفت در خوزستان نقش اساسی و سرنوشت سازی را در پيروزی این جنبش به عھده گرفت.
و سازمان ھای سندیکایی آن به رھبری حزب توده ایران در تکوین و تدارک مبارزات ملی شدن نفت و ميدان  پی بردن به نقش جنبش کارگری 

 دادن به فعاليت علنی شورای متحده و حزب توده ، از شرایط عمده تامين پيروزی جنبش ملی شدن نفت ایران بود. 
اما در جریان مبارزات ملی شدن نفت، رھبران جبھه ملی به اھميت جنبش کارگری در این مبارزه پی نبردند و به فعاليت علنی سازمان ھای 

جنبش ملی شدن نفت از جانب  کارگری و حزب سياسی آن ھا، حزب توده ایران امکان ندادند. عدم درک جنبش کارگری در تامين پيروزی 
رھبران جبھه ملی نه فقط به تشکل صنفی و سياسی این جنبش ، که عامل نيرومند دفاع از دست آوردھای جنبش ملی شدن نفت بود، 

 )20فراھم آورد." ( صدمه بزرگی وارد آورد، بلکه در آخرین تحليل موجبات شکست آن جنبش را 
یه با تصویب \یحه "ملی (دولتی)" شدِن نفت، ضربه بزرگ، اما مقطعی، بر منافع انگلستان و آمریکا وارد آمد.  این واقعه "جناحِ غرب" سرما

داری را از احتماِل پيشرفتِ منافع "جناح شرق" در این منطقه استراتژیک به وحشت انداخت.  تمامی کوشش ھاِی دکتر مصدق و "جبھه 
ملی" برای متقاعد ساختن امپریاليست ھاِی آمریکایی جھتِ سرمایه گذاری در ایران و گرفتن موضع حمایتی در مقابل انگلستان، نھایتاً با 

و احياء نظام دیکتاتوری و قدر قدرتی دربار، بار دیگرجنبش کارگری را در خفقان فرو برد.  بطوریکه،  1332مرداد  28شکست روبرو شد. کودتای 
 450تا به امروز، آن صحنه ھای شکوھمند قدرت طبقاتی پرولتاریاِی ایران، به رغم رشد کميّت چند صد در صدی اش، و رشد نرخ استثمار 

 )  و حادتر شدِن شرایط مبارزه طبقاتی، دیگر تکرار نشد.21درصدی کنونی (
پس می بينيم که طبقه کارگر عليرغم مبارزاتِ قھرمانانه و سازش ناپذیر اش تنھا می تواند تا حدی جلو رود که ميزاِن آگاھی طبقاتی اش 

 ع واقتضاء کرده باشد.  اگر رھبری مبارزات کارگری در دست پيشرواِن این طبقه نباشد، و اگر فعا\ن و پيشرواِن آن حامل این آگاھی به مناف
 استراتژی طبقاتی نباشند، تنھا جناح ھاِی رقيب سرمایه داری از این نيروِی \یزال برای پيشبرد اھداف و منافع خودشان بھره مند خواھند

ن شد. در سالھاِی مذکور، حزبی که فرموله کنندِه منافع و استراتژی طبقه کارگر باشد، وجود نداشت.  در صورت وجود چنين حزبی، تاریخ ایرا
 به شکل دیگری نوشته شده بود.

در بخش بعدی، که بخش پایانی این تحقيق خواھد بود، ما به مبارزات طبقه کارگر ایران پس از "اصZحات ارضی" و انقZب شکست خورده 
خواھيم پرداخت و در جمعبندی، نظر خود را نسبت به " علل غيبت طبقاتی کارگران در مبارزات ضد دیکتاتوری" ارائه خواھيم  1357تا  1353
 نمود.
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 نگاهي به موازنه قدرت در هيئت حاكمه جمهوري اسالمي
 بينا داراب زند

و حـذف  1388مدتی بود که تحليل از موازنه قدرت در ھيئت حاکمه را غير ضروری تشخيص می دادم.  چرا کـه، پـس از ماجراھـای انتخابـات 
س مجلقھرآميز رھبران "اصZح طلب" از ھيئت حاکمه توازن قوا تا حدودی ثبات یافته بود.  اما، اکنون بنظر می رسد که با نزدیک شدن انتخابات 

، اتحاد درونی و مقطعی ھيئت حاکمه شکسته شده و توازن قوا، بار دیگر، در این مجموعه تغيير یافته و جدال جنـاح 1392و ریاست جمھوری 
احمدی نژاد می نمایانند شدت یافته است.  پس، باید برای درک مشخص از   –ھای حاکمه که اینک خود را در دو گروھبندی اصلی خامنه ای 

ایـق حق این شرایط نوظھور، آن را مجدداً مورد بررسی قرار دھيم.  اما، قبل از آنکه بخواھيم به جزئيات این تحو\ت بپردازیم، \زم می دانم کـه
 عمومی تری را در تقابل ميان جناح ھای حاکمه در یک نظام و حکومت سرمایه داری یادآور شوم.

مارکسيست ھا ھمواره تأکيد داشته اند که در نظام سرمایه داری ھمه چيز به کا\ و ميزان انباشت سرمایه و سودآوری آن تبدیل شده است.  
این یک حقيقت مجرد نيست.  رد پای این اصل را می توانيم در تمامی جوانب مھم زندگی سياسی، اقتـصادی و اجتمـاعی خـود بيـابيم.  از 

 جمله، در جناح بندی ھای سياسی طبقات حاکمِه این کشورھا و تغيير مواضع سياسی گروه ھا و افراد تشکيل دھندِه آن!  
اجتماعی گرد ھم مـی آینـد، ھمگـی   –در کشورھای سرمایه داری، جناح ھای سياسی ایکه زیر لوای تئوری ھا و شعارھای سياسی  -الف 

 متقارن با گروه ھای انحصاری ای ھستند که از ارکان حکومتی برای پيشبرد اھداف اقتصادی شان استفاده می برند.  البته، این گروھبندی ھا
به شکل مطلق و غير قابل تغيير نمی باشند.  ایشان در رقابت خود با سایر گروه ھا برای تصاحب قراردادھای کZن حکومتی و تضمين موقعيت 

 د. خود در تأثير گذاری بر شرایط اقتصادی ایکه مناسب با انباشت سرمایه و سودآوری شان باشد، آمادگی ھر نوع تغييری در مواضع خود را دارن
برای ایشان فلسفه ھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی توجيه کننده منافع و اھداف اقتصادی شان است و تعھد اتحادشان بـا یکـدیگر چـون 
دستمال کھنه ای قابل دور انداختن است.  چند گروه انحصاری در مقطعی، بنابر اھداف و منافع خود، می توانند در یک جناح عمومی تر جمـع 

 –شوند، اما، در مقطع دیگری، منافع خود را باز تعریف کرده و به جناح رقيب بپيوندند.  در چنين مواقعی است که تئوری ھا و اصول سياسـی 
اجتماعی مشترکی که با متحدین سابق داشتند را با انواع نوین آن که توجيه کنندِه تغيير منافع و سمتگيری جدیدشـان مـی باشـد جایگزیـن 
می کنند.  علی افشاری، به رغم تحليل سطحی اش از تحو\ت کنونی توازن قدرت در ھيئت حاکمه، مثال خوبـی را بـرای اثبـات مـدعی مـا 

برای بی بی سی نوشته است، می گوید: " دخالـت  1390اردیبھشت  19  - 2011مه  09مطرح کرده است.  او در تحليلی که در روز دوشنبه 
ی ھای فراقانونی آیت هللا خمينی به کرات اتفاق افتاد و او اکثرا در اختZفات جانب جناح چپ را گرفت. در مجمـوع در آن دوران رئيـس جمھـور

/کشمکش بين دو جناح چپ و راست بارھا منجر بـه دخالـت آیـت هللا خميـنی شـد. .ب) از تمامی اختيارات خودش استفاده نکرد-(خامنه ای
 مقاومت آیت هللا علی خامنه ای در انتخاب مير حسين موسوی به عنوان نخست وزیر در دوره دوم ریاست جمھوری این بحران را به اوج رساند

/جناح چپ با اضافه کردن قيد مطلقه در نسخه تجدید نظر قانون اساسی کوشيد تا این منازعه را به صورت نھادینه و قـانونی حـل کنـد، امـا  .
/ .درگذشت آیت هللا خمينی و قرار گرفتن فردی از جناح رقيب بر مسند رھبری، باعث چرخش دیدگاه آنان از و\یت مطلقه به و\یت مقيده شد

در فضای جدید، جناح راست از و\یت فقيه غير مشروط دفاع می کرد و شرط لياقت برای تصدی مقام ھای حکومـتی را ذوب شـدن در مقـام 
(نافرمـانی احمـدی   "./در این دوران، جناح چپ سعی کرد و\یت فقيه و محدود در چارچوب قانون اساسی را تئوریزه کنـد .و\یت برمی شمرد

 بی بی سی) – 'نژاد و تداوم بحران 'اعمال و\یت
این نمونه بيانگر تابعيت نظرات ایدئولوژیک یک مجموعه از منافع اقتصادی شان می باشد.  ھنگاميکه جناح رقيب موضعی را اشغال مـی کنـد  

ی که تا دیروز از ”ولی فقيه“که می تواند به ضررشان تمام شود، بناگاه، چون بندبازان حرفه ای، تمامی مقدسات شان را فراموش می کنند.  
طرف خداوند مشروعيت می یافت، ناگھان "زمينی" می شود و باید تابع تأیيد ملت گـردد.  مثـال دیگـری از ایـن نـوع، "اصـZح طلـب" شـدِن 
فاشيست ھای دیروزی و روی آوری ایشان به "دمکراسی خواھی" و "حقوق بشر" و اجراِی تماميت "قـانون اساسـی" ای اسـت کـه تـا روز 

و "باور"  ”یار“قبلش توطئه دشمنانه "امپریاليستی" بود.  ھمان دشمنی که اینک "یار گرمابه" شان گشته است.  مثال بارزتری از تغيير جھت، 
 تا به امروز آنقدر ملق زده است که دیگر بعنوان "ميمون دربار" شناخته می شود.   1372ھا، ھاشمی رفسنجانی است که از سال 

در اینجا نتيجه می گيریم که تZش برخی از ُمحلّلين برای توضيح چنين تغييراتی بر مبناِی فلسفه ھای اسZمی و سياسـی و غـيرو، راه بـه 
ترکستان است و بيانگر واقعيت گروھبندی ھا نمی باشد. شيوه صحيح آنست که دریابيم این گروه بندی ھا بيانگر رقابت انحصارھای سـرمایه 

، کمونيست ھا می توانند از این رقابت و تضاد منافع به نفع اھداف پرولتاریا در صورت توانداری در حاکميت جمھوری اسZمی می باشند که 
 و جنبش کمونيستی استفاده کنند.

 اینک بپردازیم به جناح ھای درگير در شرایط کنونی فضای سياسی در ھيئت حاکمه! 
بسياری از محللين راست و "چپ" عامل این درگيری ھا را زیاده روِی احمدی نژاد و توھم ميزان قدرت او، پس از حمایت "بی دریغ" خامنه  -ب 

معرفی کرده اند.  بنظر ایشان، سرپيچی ھای احمدی نژاد از رھنمودھا و احکام حکومتِی خامنه ای باعث غضب  1388ای از کودتای انتخابات 
"نيرومند ترین" (!) چھرِه ھيئت حاکمه گشته است. این تحليل نه تنھا بسيار سطحی، بلکه حتی مخالف با واقعيت ھاِی تـوازن قـوا و رقابـت 

امنيتی با توافق  –ھای دروِن ھيئت حاکمه در چند سال گذشته است. این تحليل بر این توھم استوار است که گویا طرح کودتای جناح نظامی 
کامل و بی قيد و شرط "بيت رھبری" بوده است و تنھا زمانی این توافق و حمایت شکسته شـده کـه احمـدی نـژاد در چنـد مـاه گذشـته در 

 مواردی "اقتدار" (!) خامنه ای را به چالش کشيده است. اما، اینگونه نيست!
، "گروه بيت رھبری"، زمان را برای کنار آمدن و حل  1387اولين چالش علنِی احمدی نژاد عليه "اقتدار" خامنه ای زمانی رخ داد که در تابستاِن 

اختZفات دیرینه با آمریکا مناسب تشخيص داد.  در آن زمان، و\یتی که مشاور سياسـت ھـای خـارجی "بيـت رھـبری" بـود، در مطلـبی کـه 
) اعـZم آمـادگی ایـران و خامنـه ای 2008ھمزمان در سه روزنامه ليبراسيون فرانسه، لوتام سوئيس و \ رپوبليکا ایتاليا چاپ شد، (دوم ژوئيه 

از برای حل "اختZفات ھسته ای" را مطرح ساخت. اما او پا را از مذاکرات ھسته ای فراتر گذاشته و این چنين اضافه کرد: " یک خارجی اخـيرا 
من می پرسيد چه کسی در ایران رھبری می کند؟ پاسخ روشن است: اگر مربوط به مسائل راھبردی اساسی باشد، (مسئول) رھبر است، 
که قانون اساسی این اختيار را به او می دھد... (از دیدگاه رھبر) دانش اتمی صلح آميز کنونی کـشور بـه عنـوان مـيراث نـسل انقـZب بـرای 

، و در مورد مشکل مناطق فلسطينی، موضـوعی کـه ”آیندگان به عنوان یک دستاورد ملی و با اھداف صلح آميز تضمين شده، باید باقی بماند
را پيشنھاد می دھد، ” برای تعيين حق سرنوشت سياسی ھمه مردم اصلی فلسطين” دموکراتيک“، یک انتخاب ”رھبر ھرگز فراموش نکرده“

  ھمه، اعم از مسلمان، یھودی و مسيحی در آن آزادانه شرکت کرده و نتيجه اش مورد احترام و پذیرش خواھد بود".“انتخابی که 
امنيتی کوشش کرد تا خود را در مقـام راھگـشاِی اختZفـات   –بدین ترتيب بود که "بيت رھبری" با دور زدن  گروه تازه به دوران رسيده نظامی 
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امنيتی که متوجه گشته بود در صورتِ بوقوع پيوستن چنين معاملـه ای سـرش بـی  –ھيئت حاکمه ایران با غرب قرار دھد.  اما، گروه نظامی 
کZه می ماند و گروه "بيت رھبری" موضع "شریک اصلی" امپریاليسم آمریکا و سرمایه داری جھانی را اشغال خواھـد کـرد، بZفاصـله موضـع 
مخالف گرفته و با تکرار "نيروی ھسته ای حق مسلم ماست" آب سردی بر توقعاتِ طرفين ریخت.  به ھمين خاطر، احمدی نژاد بعنوان ریيـس 

ت جمھور، اما در حقيقت در مقام نمایندِه و سخنگوی این گروه، در مصاحبه ای با رسانه ھا اعZم کرد که : "آقای و\یتی، انسان محترمی اس
و نظراتی دارند که نظر شخصی ایشان است، اما او دخالتی در تصميم گيری ھای مسایل ھسته ای ندارد".  این آغاز درگيری مھمـی دربـاره 
"حدوِد اختيارات رھبری در دخالت در امور کشور" بين ھيئت حاکمه شد که تمامی گروه ھای اصـولگرا را بـه حمایـت از خامنـه ای بـه ميـدان 

 آن کشيد.  در ھمان زمان، در سایت "سZم دمکرات" مطلبی را در این مورد با عنواِن "مذاکراتِ ھسته ای و احتمال کودتاِی سپاه" نوشتم و در
امنيتی" در مواردی چنـد، از جملـه چگونگـی حـل اختـZف بـا آمریکـا وارد   –متذکر گشتم که دو گروه به ظاھر متحد "بيت رھبری" و "نظامی 

ظ درگيری ھای جدی گشته اند و نتيجِه این درگيری ھا نشان خواھد داد که آیا گروه "سپاه" توانایی به انجام رساندِن یک کودتـا را بـرای حفـ
قدرت خواھد داشت، یا خير!  دیدیم که در این چالش "ھسته ای"، با وجود متحد شدن کليِه گروه ھای اصولگرا در یـک جنـاح و گـروه آنزمـان 

 1387امنيتی در طرف مقابل، و آمادگی کامل غرب برای مصالحه، که خود را در شـرکت مـستقيم آمریکـا در مـذاکرات تيرمـاه  –متحِد نظامی 
نشان می داد، به پيروزی بی چون و چراِی دولت نھم ختم گشت و "بيت رھبری" از اشغال مقام "راھگشا" و "شریک اصـلی" بـاز مانـد و در 

 مقابل قدرت "سپاه" وادار به عقب نشينی گشت. 
مولود این عقب نشينی "بيت رھبری" در مقابـِل قـدر قـدرتی گـروه  1388جناح بندِی به ظاھر "متحد" خامنه ای و سپاه در کودتاِی انتخاباتی 

امنيتی تغيير یافت و آن را تبدیل به قدرتمندتریـن   –امنيتی بود.  از ھمان دوران، توازن قوا در درون ھيئت حاکمه به نفع گروه نظامی   –نظامی 
، "بيت رھبری" با انتخاب اصZح طلبان موافقت مـی کـرد.  خـير! امـا  1388نيروِی حاکمه گرداند.  البته این بدان معنی نيست که در انتخاباتِ 

امنيـتی جلوگـيری   –مسلماً با تأیيد کاندیداِی دیگری، و یا تأیيد طرح "ائتZف ملی" ناطق نوری، از منحصر شدن قدرت در دست گروه نظـامی 
می نمود. نشان به آن نشانی که قبل از چالش ھسته ای و قطعی شدن قدر قدرتی  سپاه، خامنه ای بارھا دولت احمدی نژاد را، بخـصوص 

) حامِی تشکيل دھندگاِن دولـت 1388در مورد سياست ھای اقتصادی اش، مورد انتقاد علنی قرار داده و نشان می داد که در انتخابات آینده (
 نھم نخواھد بود.

ما نباید تغيير توازن قواِی کنونی در درون ھيئت حاکمه را در باز پس گيرِی "حمایتِ بی قيد و شـرط خامنـه ای" از احمـدی نـژاد جـستجو  -ج 
ه ھستکنيم.  چرا که، چنين حمایتی از ھمان آغاز داوطلبانه  نبود و نشانی از "اقتدار" خامنه ای نداشت.  اینکه اینک خامنه ای پس از "چالش 

می  ضعیای"، بار دیگر خود را در مقامی می یابد که دولت احمدی نژاد را مورد تھدید و تحکّم قرار دھد، و در مقابل، احمدی نژاد، خود را در مو
 امنيتی جستجو نمود. –یابد که تنھا عکس العملش اتخاذ سياست "صندلی خالی" است را باید در شکاف بوجود آمده در درون جناح نظامی 

خارجه نيز ور موضوع برکنارِی "مصلحی" از وزارت اطZعات، اولين تغيير کابينِه مورد انتقاد "بيت رھبری" نبود.  در اثر برکناری "متکی" از وزارت ام
" بریخامنه ای یکی از وزارتخانه ھای کليدی را از دست داد. اما، جایگزینی "متکی" که آنھم ھمراه با انتقادات تنِد گروه ھاِی جناح "بيـت رھـ

امنيتی نگذاشت.  ھمانطور که در با\ توضيح دادیم، در ميان ایشان، بر اینکه نيروی  –ھمراه بود، تأثير مھمی بر اتحاد گروه ھاِی جناح نظامی 
امنيتی باشند اختZفی وجود نداشت.  بنابراین واضـح بـود کـه در  –"راھگشا" و "شریک اصلی" سرمایه جھانی باید گروه ھاِی جناح نظامی 

، نماینده ایران می بایست از "خودشان" باشد.  اما، در مورِد وزیر اطZعات، اقدام احمدی نژاد روی دیگری داشت  5+1مذاکرات بعدی با گروه 
امنيتی را نيز به ھراس انداخت و به سمتِ مخالفت علنی با احمدی نژاد و تغيير جھت  –که بخشی از گروه ھای تشکيل دھندِه جناح نظامی 

 کشانيد، و نتيجتاً، به تقویت جناح "بيت رھبری" و "شجاعت" ناگھانی خامنه ای و گروه ھاِی مخالف دولت دھم رسيد.
برای درک بھتر از این ماجرا بھتر است که عليرغم طو\نی بودنش، به بخشی از سخنان آقاِی حکيم، دبيرکل "حـزب عـدالـت طـلـبـان ایـران 

در سایت "عدالت پرس" منتشر گشـتـه اسـت،  1390اسZمی"، در مطلبی با عنواِن "آنچه بر ما می گذرد این روزھا" که در دھم اردیبھشت 
گوش دھيم: " صحنه اول:از غروب خورشيد آخرین شبھای فروردین ماه زمزمه ھایی به گوش رسـيـد کـه بـيـن وزیـراطـZعـات و مشـائـی 
بگومگوھایی رخ داده و پيش بينی ھا نشان می داد رئيس جمھور طرف آقای مشائی را گرفته است. صحنه دوم:در ساعات پایانی بيسـت و 
نھم فروردین ماه پس از فشارھای بسيار جریان خاص درون دولت عذرمصلحی خواسته و وزیر اطZعات مجبور به استعفا مـی شـود. رئـيـس 
جمھور در حکمی وی را به سمت مشاور خود در امور اطZعاتی برمی گزیند،به سرعت این خبر پخش می شود. صحنه سوم: ساعاتی پس از 
قرار گرفتن خبر استعفای مصلحی و حکم رئيس جمھور در خروجی خبرگزاری ھا و سایتھا از سوی دفتر ولی أمرمسلمين خبری منتشر مـی 
شود که رھبری خطاب به مصلحی وی را به ادامه مسئوليت در وزارت اطZعات فراخوانده است،جالب اینجاست ایرنا تا فردای آن روز خبر رفتن 
مصلحی را علی رغم حکم رھبری تصحيح نمی کند. صحنه چھارم: رنجيدن رئيس جمھور آغاز می شود ... یقيناً چنين رفتـاری از احـمـدنـژاِد 

م مکتبی،انقZبی و و\یتمدار باورکردنی و قابل پذیرش نيست. ساده انگاری است اگر از کنار این اتفاقات بسادگی بگذریم.چه می شود که خاد
ھه شجاع و جستجوگر عدالت ،رفتاری از خود بروز دھد که جز در زمان بنی صدرخائن اتفاق نيافتاده است(!) چرا احمدی نژاد اینچنين در این بر

حساس و سرنوشت ساز کشور و منطقه برای رھبری شرط تعيين می کند و برای دلسوزانش خط و نشان می کشدکه اگر اینطور نشود فZن 
کار اتفاق می افتد(!)چرا احمدی نژاد خادم ملت،حاميان واقعی خودش را که ھمه ی مستضعفين و پابرھنه ھا و زجـر کشـيـده ھـای دوران 
ھستند اینچنين خجالت زده ،شرمنده و سرافکنده می کند. د\یلی و عواملی که باعث این شده تا احمدی نژاد محبوب رھبری و ملت، تا لبه 

گـروه  -1ی سقوط به پرتگاه نفرت پيش برود چيست؟ این موضوع و عوامل این اتفاق ناخوشایند از چند حيث قابل پيگيری و بررسی است:  
 اولی که بزرگترین ضربه را به احمدی نژاد زدند باصطZح طرفدارانش بودند که با چاپلوسی و تملق،پستھا را یکی پس از دیگری فتح کـردنـد و

ا ه بدوستداران و دلسوزانش را خزنده و برنامه ریزی شده به حاشيه راندند. در ماجرای اخير چھره منافق این افراد تاحدود زیادی روشد؛آنجا ک
حماقت اتھام وارد کردند که نامه ی رھبری جعلی و دروغ است و چند روز بعد با تحریف سخنان صریح ایشان به حریم و\یـت دسـت انـدازی 
کردند. این اشخاص دورو ھمواره ضمن توجيه اشتباھات دولت و تعریف غيرواقعی از ھر موضوعی ولو خطا و اشتباه با مظلوم نمایی مشایی و 
طيفش ،به مجيز گویی شخصيتی می پرداختند که ھمه ی عزم خود را جزم کرده تا اسZم،ارزشھا و نظام را فدای افکار پوچ و التقاطی خـود 

تنه د فکند.اینان طی این چند سال به تدریج تمامی مشاوران و اطرافيان انقZبی احمدی نژاد را بی اثر کردند و حتی پا را فراتر گذاشته و درصد
 امـاآفرینی مجددی بودند و در این روزھای آخر با رسانه ھای خود مردم را تحریک به بيرون ریختن از خانه ھا به بھانه حمایت از رئيس جمھور 

خودی ھای افراطی که نشان دادند می توانند از مسائل پيش پا افتاده وکوچـک،نـگـرانـی ھـای بـزرگ  -2بخوانيد جریان انحرافی می کردند 
بسازند.اینان با کنار زدن منطق و قانون و بی توجھی و سھل انگاری نسبت به فرمایشات مقام معظم رھبری مبنی بر عدم بزرگنمایی اتفاقات 
و اصلی و فرعی کردن مسائل در چند ماه اخير و بویژه چند روز گذشته با اقدامات خودسرانه و پراکندن حرفھای زشت و سخيف باعث شدنـد 
مسئله به لج و لجبازی بانجامد و قائله بزرگی بوجود آید،گرچه این بداخZقی ھای طيف افراطی از گناه رنجيدن رئيس جمھور محترم از حـکـم 

... " البته، دسته بندی ھاِی آقاِی حکيم با منظور خاصی صورت پذیرفته که از آن طریـق بـتـوانـد ھـاشـمـی  - 3ولی فقيه زمان کم نمی کند.
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امنيتی را در این  –رفسنجانی و "اصZح طلبان" را نيز در این قضيه مؤثر نشان دھد و بدین ترتيب َرد پاِی برخی از روحانيون و گروه ھاِی نظامی 
مشایی بدون داشتن حمایت بخش مؤثری از این جناح، قادر به پيشبرِد این معرکه تا نقطه  –قضيه پاک کند.  چرا که مسلماً گروهِ احمدی نژاد 

می یی کنونی نبوده اند.  به دنبال سخنان او گوش کنيم:" متأسفانه احمدی نژاد با غرور به اطرافش نگاه می کند و تصور اینرا دارد که به تنھا
تواند برمسائل فائق آید،البته به خطا روی کمک تيم "الف" حساب ویژه ای باز کرده است(! ؟) وی که با شعارھای امام خمينی(ره) و رھـبری 
که ھمان عدالت محوری و کمک به مستضعفين و استکبارستيزی بود طی دو دوره متوالی از مردم ایـران رأی اعتمـاد گرفت،دچـار ایـن توھـم 
 شده که با عدول از آن شعارھا و بازگشایی دفتری جدید بنام مشایی و با سربرگ "مکتب ایرانی" بتواند دوره یازدھم ریاست جمھوری را برای
ادامه خط فعاليتھایش تضمين کند،اما از خوابھایی که برایش دیده شده بی خبر اسـت و یـا بـه دليـل ھمـان غـرور و فـشارھای گـروه "الـف" 
و"ب"نمی تواند بدرستی تصميم بگيرد. اما محوریت پروژه فروپاشی دولت و محدودسـازی ، بـه حاشـيه رانـدن و یـا حـتی حـذف رھـبری بـا 

به اطراف خود نگـاه کنيد؛بيـدار  88کيست؟  ... به رئيس جمھور محترم جناب آقای احمدی نژاد می گویم دوست عزیز و ھمسنگری انتخابات 
،خطـر نفـوذ منحـرفين را درلبـاس «پشتيبان و\یت فقيه باشيد تا به مملکت شما آسـيبی نرسـد.»شوید،این کZم امام(ره) را به یاد آورید که 

دوست دست کم نگيرید،از تاریخ و سرنوشت برخی کسان عبرت بگيرید؛به وجد و خوشحالی دشمنان اسـZم وانقـZب نگـاه کنيد،شـما بـی 
 ھـرهو\یت ھيچ ارزشی ندارید و گول رأی بيست و پنج ميليونی را نخورید،این بيست و پنج ميليون به شما رأی نداده اند؛به افکار انقZبی و چ

تکيده ات،به بوسه ای که بر دست و شانه رھبری زدی،به آن بغض انقZبی ات در سفرلبنان،به آن پرکاری و خـدمتگزاری ات رأی دادنـد چـون 
گمان می کردند رنج کشيده ای و درد مظلومان و مستضعفين را خوب می دانی که می دانی؛چون فکر می کردند امروز علم دار لشکر و\یت 

 فایتویی؛چون فکر می کردند خودت و اطرافيانت را نمی بينی و به مردم و انقZب فکر می کنی. آنچه بر ما می گذرد این روزھا بازھم یادآور ج
 " .یاران به ولی زمانه است،به آغوش و\یت و مردم برگرد و دشمنان را نا اميد کن تا از این درد بميرند.بگرد،اینبار تو می توانی

ر گو اینکه طرز بيان آقای حکيم ھمچون دیگر عناصر ھيئت حاکمه آغشته به \طائZت برای رد گم کردن و اغفال ساده د\ن است، اما با دقت د
 این سخنان می توان به حقيقت دست یافت. 

مشایی در موضع پيروزی در انتخابـاتِ آینـده بـرای حفـظ قـدرت در دسـت   –موضوع اصلی اختZفات در حقيقت، خزیدن گروِه احمدی نژاد  -د 
خودشان است.  (قبZً احمدی نژاد گفته بود که "ریيس جمھوری آینده از ھم اکنون انتخاب شده است"). اما، حفـظ قـدرت در شـرایط کنونـی 

امنيـتی برایـشان   –مبارزه طبقاتی نمی تواند تنھا بر مبناِی حفِظ پشتيبانان داخلی باشد.  این واقعيت از ھمان آغاز قدرت گيرِی جناح نظامی 
روشن بود.  تنھا گروھی می تواند بقاِی خود و سھم اش از قدرت سياسی و اقتصادی را تضمين کند که بتواند خود را برای حـل اختZفـات بـا 
سرمایه جھانی و شریِک ایشان در منطقه مقبول جلوه دھد.  عملکرد دولت احمدی نژاد در ليبراليزه کردن اقتصاد (خصوصی سازی، آزاد سازی 

 کـه قيمت ھا، و باز کردِن بازار ایران به کا\ھاِی خارجی) در عين سرکوبِ ھرگونه تحرِک اعتراضی طبقه کارگر و جناح ھای دیگر سرمایه داری
ا می توانستند مانعی در روند ادغام اقتصاد ایران و سرمایه جھانی باشند، از نظر امپریاليسم جھانی، می تواند نمونه ای برای دیگـر کـشورھ

باشد.  اما، آنچه که ایران را از نظر سرمایه جھانی غير مقبول می نماید، عدم ثبـاتِ سياسـی و اجتمـاعی آن و تعـدِد مراکزتـصميم گـيری و 
 بخصوص قدرت مطلقه ولی فقيه بوده است که می تواند ھر تصميم و قراردادی را بدون ھيچ پاسخگویی ای وِتو کند. 

مشایی و دیگر گروھھای متشکل در جناح ایشان که زمينه اش از ھمان آغاز تصدی گـری احمـدی  –پس اقداماتِ \زم برای گروه احمدی نژاد 
نژاد با گفته ھا و اقدامات رحيم مشایی آماده می گشت،سکو\ریزه کردن حکومت با حذف "و\یت فقيه" است.  این اقدام ایشان، از یکطـرف، 
موضوع تعدِد مراکز تصميم گيری و "و\یت مطلقه" را حل می کند و ھم بخش مھمی از اپوزیسيون سياسی، از جمله "اصـZح طلبـان" را کـه 

و نھایت اھداف خود را "جمھوری سکو\ر" قرار داده بودند، خلع سZح کرده و کمپ ایشان را برای مدت مدیدی آشفته زده و بی اثر می سازد.  
از طرف دیگر، مظھر "ریش و عمامه" که توده ھای غربی و بخصوص آمریکایی نشانهِ دشمنی فرھنگی و "ستيزه گری اسZمی" می شناسند 

حکومتی ایران حذف می کند.  ھمچنين، اقدام دیگر ایشان، قطع حمایت از نيروھاِی ستيزه گراِی اسZمی در منطقـه،   –را از صحنه سياسی 
ی بخصوص حماس و حزب هللا لبنان خواھد بود تا زمينه را براِی عادی سازی روابط با اسرائيل و کشورھای عربی در منطقه خاورميانه و آفریقـا

اقتـصادِی خـود و گـروه  –مشایی، برای مدت مدیدی منافع سياسی  –شمالی مھيا سازد. بدین ترتيب، در صورتِ موفقيّت، گروه احمدی نژاد 
 ھاِی ھم جناح شان را تضمين می کنند.

امنيـتی و   –با در نظر گرفتن تحليل و نظریه با\ است که می توان چرخش ناگھانی در موضع حمایتِی "مصباح یزدی" و گروه ھای نظامی   –ه 
امنيتی دارند، با  –روحانيون ھمسو با او را توضيح داد.  ایشان فکر می کردند با حمایتی که در ميان سپاه و اقشار تازه به دوران رسيدِه نظامی 

تکيه بر حمایت ایشان، در صورت عزل و یا مرگ خامنه ای، مقام "و\یت مطلقه" را در دستان خود گرفتـه و "بيـت (نـوین) رھـبری" را تـشکيل 
مشایی گشتند، جھت خود را تغيير داده و به سـمتِ مخالفـان دولـت   –دھند.  اما، ھنگاميکه متوجه سمت و سوِی حرکتِ گروه احمدی نژاد 

مشایی بيانگر این واقعيت بود که ایشان خواھاِن تثبيتِ قدرت خود، حتی  –متوجه شدند.  عزِل وزیر اطZعات، و دیگر تحرکاتِ جناح احمدی نژاد 
پس از پایان ریاست جمھوری دھم می باشند و خود را برای حفظ آن، چه در صحنه داخلی، و چه بين المللی آماده مـی سـازند.  اینـک بایـد 

د رآممنتظر ماند و دید که کدام جناح نسبت به قدرت پيشبرِد اھداِف خود واقع بينانه نگریسته است؟  مگر آنکه در این فاصله، قدرت مردمی و ب
 دوبارِه اعتراضاتِ توده ای، تمامی محاسباتِ ھر دو جناح را به ھم ریزد.
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 طبقه كارگر هنوز با بزرگترين حمالت روبروست -رياضت اقتصادي در ايران 
 گرایش کمونيست انترناسيوناليستی

 
را  ١٣٩٠) و سـال ١را سال ھمت مضاعف و کار مضاعف، ( ١٣٩٠ھر ساله در آستانه سال نو، آیت هللا خامنه ای، نامی را برای سال جديد برميگزيند. سال 

)، ناميد. مثل ھميشه پوستر ھای تبليغاتی در ھمه جا نصب شدند. آنھا طلوع عصر جدیدی را نوید ٢سرمایه ؟) (  —(جھاد در راه خدا ”  جھاد اقتصادی“سال 
عصر خطبه ھای تو خالی اسZمی و وعده ھای شيرین برای آینده، مانند ھر جای دیگر دنيا، سپری شده است. حا\ مسير دستيابی به بھشت،  .می دھند

یاد کرده ” اقتصاد برای خر است“از طریق فعاليت ھای حتی شدیدتر اقتصادی، ھمان فعاليت ھائيکه بنيانگذار جمھوری اسZمی، آیت هللا خمينی، از آن بعنوان 
 (٣بود، ميگذرد. (

ند. این داربا وجود ادعاھای مضحک و مکرر مقامات رسمی که جمھوری اسZمی از بحران ِ اخير اقتصادی مصون بوده است، واقعيت ھا، نشان از چيز دیگری 
کاھش یارانه  ند.نامگذاری و شعارھا، ھيچ ھدفی جز به تحت انقياد کشيدن طبقه کارگر برای پذیرش کاھش یارانه ھا که اخيرا تصویب شده اند را دنبال نميکن

، به مجلس ارائه شد. اولين شگرد در ارائه این \یحـه،  ٢٠٠٩در کریدور ھای دولتی طنين انداز بوده و با\خره در ماه دسامبر سال  ١٩٩٢ھا، حداقل از سال 
) سپس، به مدت چندین ماه، اقدام ۴بود (” طرح ھدفمند کردن یارانه ھا“یعنی  .انتخاب نام پر طمطراق، چيزی که آنھا ھرگز از داشتن آنھا در مضيقه نيستند،

 لحتبه پخش شایعات گوناگون، برخی برای ارزیابی عکس العمل عمومی بود. بحث و جدل در مجلس، ارزیابی مجدد در شورای نگھبان و مجمع تشخيص مص
شده است. برای کسانيکه ھنوز ممکن بود در مورد این موضوع شک و تردید ” دقت بررسی“ھمه صرفا بخاطر ِ دادن ِ این تصویر، که \یحه فوق با ….. نظام و 

 : داشته باشند، شورای نگھبان اعZم کرد
 (۵).شورای نگھبان اين \يحه را مغاير با شرع و قانون اساسي تشخيص نداد

 .تصویب و در سيزدھم ھمان ماه توسط شورای نگھبان تایيد شد ٢٠١٠با\خره، \یحۀ یارانه ھا توسط مجلس در پنجم ژانویه 
برای نشان دادن و اثبات عقZنيت، ضـرورت و اجتنـاب ”  علمی“ھای آکادميک و تجزیه و تحليل ھای ” بی طرف“در جریان این تحو\ت، تZش ھای بيشتری از 

و غيره از کشور ھای مختلف دلبخواھی انتخاب شدند و در مقام مقایسه به ….. ناپذیر بودن این \یحه بعمل آمد. نمودارھای رشد مصرف انرژی، قيمت بنزین 
نگاھی گذرا به این نمودار ھا نشان می دھد که این نمودار ھا تا چـه  !منظور اثابت حياتی بودن کاھش یارانه ھا، برای جلو گيری از اتZف انرژی، قرار گرفتند

صندوق بين المللی پول، یکی از دھا گزارشيست که نشان  ٢٠١٠مارس  ١٠/٧۶حدی سطحی و دلبخواھی انتخاب شده اند. به عنوان مثال، گزارش شماره 
بـا آنھـا قـرار  یسهمی دھد که ایران در مصرف برق برای ھر خانوار در صدر جدول قرار دارد. در این نمودار، تمام کشورھای انتخاب شده که ایران در مقام مقا

اثبات این امر ھت گرفته است، کشورھای اروپایی ھستند، جایی که رشد سرانه جمعيت آنھا بسيار کمتر از ایران ميباشند. به عبارت دیگر، بازی با اعداد در ج
برعکس، بـا  مZکه رفتار اجتماعی طبقه کارگر ولخرجی در مصرف انرژیست. در اینجا قصد ما اثبات این نيست که ھيچ اتZفی در مصرف انرژی وجود ندارد، کا
رژی به ھيـچ ان این حال ما دوست داریم که توجه خواننده مان را به چيز دیگری معطوف کنيم، و آن اینکه جلوگيری و توقف ضایعات و یا صرفه جوئی در مصرف

 .وجه قصد واقعی آنھا در قطع یارانه ھا نيست
 ات2ف و ضایعات در نظام سرمایه داری

ر ضروری از غي پس، قرار بر این است که در مصرف انرژی صرفه جوئی شود و ضایعات کاھش یابند. \بد پس از آن که یارانه ھا قطع شد مردم ھم، از استفاده
از  ادهانرژی دوری خواھند جست و انرژیھای صرفه جوئی شده، توسط دیگران در جاھای دیگری، معقو\نه استفاده خواھند شد؟ آیا صـرفه جوئـی در اسـتف

ساعته کار کنند را کاھش خواھد داد؟ آیا این صرفه جوئی سبب خواھد  ٨انرژی، ساعات کار ميليون ھا کارگر ایرانی که برای امرار معاش مجبورند دو شيفت 
استفاده خواھـد قا شد که سرپناھی برای ميليون ھا نفر از بی خانمان ھا در پاکستان ساخته شود؟ آیا از آن برای آموزش ميليونھا نفر از بی سوادان در آفری

انرژی ذخيره شده، در بازار داد و ستد شده و برای آنھا سـود  .شد؟ آیا این صرفه جوئی باعث گرم شدن اتاق سرد زن مسنی در اروپا خواھد شد؟ ھيچ یک
شده باشد و یا  تقلتوليد خواھد کرد و تا آنجا که به سرمایه داران مربوط ميشود، این پایان ضایعات، صرف نظر از اینکه آن انرژی صرفه جوئی شده به کجا من

بـرای  ست.چگونه از آن استفاده شود، خواھد بود. در ذھن و ژن سرمایه دار ھا، ھمه چيز حول محور سود ميچرخد و اتZف انـرژی از ایـن امـر مـستثنی نيـ
ھای رفاھی در جه سرمایه، ضایعات بدان معنی است که در یک فرآیند خاص، به اندازه کافی سود توليد نشده باشد. آنھا قضایا را بدین طریق می ببينيد ؛ بود

صحبت از محيط زیست و اتZف انرژی از طرف سيستمی که بـر  .از نظر آنھا ضایعه تلقی ميشود، بنابرین باید قطع و یا کاھش یابند… انگلستان و یا در یونان
سـلحه و د امبنای توليد و مصرف دیوانه وار بنا شده، برای ھيچ کسی نميتواند قابل ھضم باشد، سيستمی که بھترین بخش از منابع انسانی را بـرای توليـ

 !سZح ھای مخرب بکار ميگيرد، سيستمی که روز و شب مدام مشوق مصرف است و فرھنگ خرید را بعنوان درمان افسردگی آفریده است
نادرست   ِھدف از مطرح کردن مسئله ضایعات در این چارچوب، به غير از خلع سZح مقاومت طبقه کارگر، چيز دیگری نيست. ھنگامی که دانه ھای استد\ل

ظـام بـوده و تـا ن ندر ذھن مردم کاشته شود، آنوقت اجرا کردن \یحه بمراتب آسان تر و ساده تر خواھد شد. با یارانه و یا بدون یارانه، ضایعات بخشی از ایـ
 .زمانی که سرمایه داری به حيات خود ادامه ميدھد، ضایعات نيز ادامه خواھد داشت. دليل واقعی برای قطع یارانه، در جای دیگری نھفته است

 قبل از ھمه چيز، چرا اص2 یارانه ؟
. وقتی که از آقای اندپاراگراف زیر که از بررسی آنZین صندوق بين المللی پول نقل شده، نمونه خوبيست از اینکه اصZ چرا در وھله اول یارانه ھا معرفی شده 

 : زیتک سؤال شد ؛ در وھله اول به چه دليل برای نفت و گاز از یارانه ھای دولتی استفاده کردند؟ او پاسخ می دھد
وقتی _ .رفتميگدولت، در یک زمان معتقد بودند که یارانه ھا بھترین راه برای توزیع ثروت ملی ميباشد، قيمت نفت فقط پوشش ھزینه ھای استخراج را در بر

قيمـت بيـن _ .اما حا\ اینطـوری نيـست _.که قيمت بين المللی پائين بود و ما به التفاوت ھزینه استخراج و قيمت بين المللی کم بود، این مسئله ساز نبود
د\ر ھر بشکه رسيد، و ھزینه استخراج بخش ناچيزی از آن را تـشکيل ميدھـد  ١۵٠تقریبا به  ٢٠٠٨المللی نفت و گاز، بویژه نفت بشدت با\ رفته و در سال 

د\ر برای ھر بشکه، پس ھمينجوری به رایگان به این و اون دادن، چيزی که ميشود از فروش آن پول ھنگفتی بدست آورد، نميتواند سياسـت  ١٠تا  ۵تقریبا 
 (۶درستی باشد._(

دیگـر ای بنابراین، ھنگامی که قيمت نفت فقط ھزینه استخراج را پوشش می داد، به عبارت دیگر جای زیادی برای سود وجود نداشت، یا سود دھی در جاھ
این به … نرا فروختن آبيشتر بود، آنموقع ایده خوبی بود. حا\ که ھزینه استخراج کم است، بنابراین ھمينجوری به رایگان به این و اون دادن ؟ چيزی که می توا

ت. به طور ھس وضوح کنه موضوع را نشان ميدھد و آشکارا توھم پراکنی چپ ھا را عيان ميسازد که گویا یارانه ھا بخشی از دستاوردھای طبقه کارگر بوده و
 : حتم چنين نيست، حتی احمدی نژاد، رئيس جمھور ایران نيز آن را می داند

او این را در توضيح مطلبی در روزنامه رسمی ایران گفت و اضافه _ ”دارد، _(از آنچه در نظر گرفته شده بود)_ در حال حاضر ، یارانه ھا مفيد نبوده و اثر معکوس“
 (٧) _.درصد ثروتمندترین ھای کشور تعلق ميگيرند ٣٠درصد از ھزینه ھای یارانه به  ٧٠کرد که 

اری، بحران نزول ه داگر یارانه ھای فعلی به نفع نظام سرمایه داریست، پس چرا آن را تغيير ميدھند؟ پاسخ آن در عرصه اقتصادی، در بحران رو به تزاید سرمای
بکارگيری ھـر با نرخ متوسط سود، نھفته است. این بحران، سرمایه داری را به طور مداوم به بررسی و بازبينی امکان مبارزه بر عليه گرایش نزولی نرخ سود 

برای بھره کشی ی، وسيله و با ھر ھزینه اجتماعی ميکشاند. ھيچ مانعی بر این ھجوم مدام وجود ندارد. آنھا مجبورند که دوباره به برخی از فرایند ھای قدیم
بقه کارگر در ه طحتی بيشتر و شدیدتر روجوع کنند. و از نظر سياسی؟ چه چيز دیگری می توانست موثر تر و مفيد تر از یارانه ھا برای انحراف کشاندن مبارز

 .دوره ھای انقZبی باشد؟ به این موضوع ما دوباره خواھيم برگشت
 <یحه یارانه *-* بحران و اص2حات

درصد از توليد ناخالص داخلی خود را، صرف یارانه ھا ميکند که به طور عمده شامل سوخت، آب، آرد، نان،  ٣٠ميليارد د\ر، یعنی  ١٠٠تا  ٩٠ایران سا\نه بين 
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 .گندم، برنج، روغن، شير، شکر، و ھمچنين پست و حمل و نقل می باشد. برخی بر این باورند که رقم ِ واقعی بسيار کمتر است
ميليارد د\ری از یارانھدر  ٢٠به اجرا در آید. در مرحله اول، کاھش  ٢٠١۵تبصره، قرار است که در مدت پنج سال، یعنی تا سال  ١۶ماده و  ١۶این \یحه، شامل 

 .نظر گرفته شده است
درصد قيمت فوب در خليج فارس، قيمت  ٩٠ساله، قيمت داخلی بنزین است به ۵\یحه به حامل ھای انرژی ميپردازد، به طوری که در پایان دوره  ٢و  ١ماده 

 .درصد آن خواھد رسيد. قيمت برق برای مصرف کنندگان برابر قيمت تمام شده در نظرگرفته شده است ٧۵درصد و گاز طبيعی  ٩۵نفت خام 
 .این قانون، قيمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضZب را به معادل قيمت تمام شده آن برساند دولت را مجاز ميکند که با رعایت  3ماده 
نـد تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسZمی ایران، نسبت بـه ھدفم دولت را موظف ميکند تا به تدریج،  4ماده 

کنندگان بخش  اقدام نماید. یارانه پرداختی به توليد خدمات پستی، خدمات ھواپيمایی و خدمات ریلی (مسافری)  کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شير، شکر، 
 .کشاورزی نباید در ھر سال کمتر از سال قبل باشد

 .در برخورد با مسائل محلی است ۴نوعی مکمل ماده شماره  ۶و  ۵مواد 
دی بـا لحـاظ نقدولت را مجاز ميکند، حداکثر تا پنجاه درصد خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را از طریق اصZح یارانه در قالب پرداخت نقدی و غير  ٧ماده 

 .ميزان درآمد خانوار نسبت به کليه خانوارھای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود
اره اددولت را مکلف ميکند، سی درصد خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمک ھای بZعوض، یا یارانه سود تسھيZت و یـا وجـوه  ٨ماده 

 .شده برای بخش ھای مختلف صنعت ھزینه کند
 .، از قبيل جلوگيری از تقلب و غيره ميباشند ٨و  ٧در ارتباط با مسائل مربوط با مواد  ١٠و  ٩مواد 
ھای سرمایه ی دولت را مجاز ميکند تا بيست درصد خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات ھزینه ای و تملک دارای ١١ماده 

 .ای ھزینه کند
صددرصد  .دنام ھدفمندسازی یارانه ھا نزد خزانه داری کل واریز کن دولت را مکلف ميکند تا تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به ١٢ماده 

 .) این قانون اختصاص خواھد یافت١١) و (٨) ، (٧وجوه واریزی در قالب قوانين بودجه سنواتی برای موارد پيشبينی شده در مواد (
ھا،  نام سازمان ھدفمندسازی یارانه به جزئيات مواد پيشين از قبيل استفاده از تنخواه و تشکيل سازمانی با ماھيت شرکت دولتی به ١۶و  ١۵،  ١۴، ١٣مواد 

 .ميپردازد
درصد را که در \یحه، توصيه شده، در  ٨۵برابر قيمت داخليست، پس اگر به طور متوسط رقم  ٨تا  ۶به طور کلی، قيمت فوب نفت و موارد مربوط به آن حدودا 

 : گزارش شدهکه نظر بگيریم، دیر یا زود، ناچارا با افزایش قيمت حداقل پنج برابری قيمتھا مواجه خواھيم بود. نيازی به پيش بينی نيست، این چيزی است 
 ٧بنزین چھار برابر افزایش یافتـه اسـت و غـير سـھميه بنـدی _ (سھميه بندی شده _)_ ، قيمت ٢٠١٠دسامبر  ١٩پس از اجرای طرح یارانه ھا در تاریخ در 

 (٨….._ (برابر
 : برابر افزایش خواھد یافت و اضافه کرد که ۵تا  ۴، رئيس کميسيون انرژی مجلس اعZم کرد که \یحه برق به طور متوسط  ٢٠١١آوریل  ١٠ھمچنين در تاریخ 

ميزان مصرف کنونی و مبلغ گاز بھا، با احتـساب رقمـی کـه » _مواجه بوده و در آن_ «ابھامات بسياری» _ھای گاز ارائه شده به مشترکان نيز با قبض_ ..……
 _.مبلغ یارانه بوده است_ «کرده منافات داشته و بسيار با\تر از دولت قبZ به عنوان یارانه پرداخته می

 :در ھمان روز به گزارش ایسنا، خبرگزاری رسمی جمھوری اسZمی، یکی از مشترکان کرمانشاھی در این زمينه به ایسنا گفته است
 )9(.”. …ھزار تومان شوکه شدم ۶۶۴ام، اما با دیدن قبض این دوره در نوروز با مبلغ  ھزار تومان بابت قبض گاز پرداخت نکرده ٢٠تا کنون بيش از “

درصد از درآمـد ھـای کاھـش  ٣٠با توجه به این واقعيت، که سپاه پاسداران انقZب اسZمی بزرگترین نھاد ِ اقتصادی در ایران بشمار ميرود، روشن است که 
درصد برای خدمات شبکه امنيت اجتماعی در نظر گرفته شده، به جيب چه کسانی ریخته خواھد شد. برای  ٢٠یارانه ھا که برای کمک به توليدات داخلی و 

 : درصد بقيه، این چيزیست که گزارش شده ۵٠
یکجا به حساب ھر خانواده، برای دو ماه اول کاھش یارانه ھا، که انتظار می رود از اواسـط مـاه _ $) _٨٠)_ ریال ٨٢٠٠٠٠تلویزیون دولتی اعZم کرد که مبلغ

گيرندگان به برداشت پول تا شروع کاھش یارانه ھا قادر نخواھند بود و معلوم نيست که پس از این دوره، آیا این کمک ھا ادامه  _.مارس شروع شود، واریز شد
 ( ١٠) .خواھد دست یا نه

، جا را برای مانور ھای بيشتر در آینده باز گذاشته …”  خالص وجوه حاصل حداکثر تا پنجاه درصد ” این \یحه اعZم شده که ٧\زم به ذکر است که در ماده 
 .در واقع دست دولت را برای تعيين مقدار کمک ھا و اینکه چه کسی واجد شرایط دریافت آن باشد و یا نباشد، کامZ باز ميگذارد .است

 <یحه و اپوزیسيون
ھمه چيز درباره تصميمى كه “، چنين نوشته است  ٢٠٠٩اکتبر  ١١وزارت اقتصاد و امور مالی جمھوری اسZمی ایران، در شماره ویژه خود در باره یارانه ھا در 

به معنای واقعی کلمه این شامل طبقه کارگر نميشود، بنابراین بـه ایـن  ”ھيچکس“ھنگامی که کارشناسان بورژوا می گویند ”. ھيچكس با آن مخالف نيست
غربی، ھمه و ھمه طرفدار این طرح ” دشمنان“سياق، آنھا کامZ راست ميگویند. از تمامی جناح ھای مختلف دولت فعلی گرفته تا اپوزیسيون، جنبش سبز و 

 .اند
دسـترس خواھـد در با حذف یارانه ھای نفت و گاز، انتظار ميرود که تقاضای داخلی برای انرژی در ایران کم شود، بنابرین منابع انرژی بيشتری برای صادرات “

خواھد ده اگر ھمه چيز طبق نقشه پيش رود، استراتژی دو منظوره، یعنی درآمد بيشتر برای کشور و محدود کردن مصرف بيرویه استفاده از انرژی، برآور_ .بود
 _”.شد

 (١١از گفته ھای آنZین رئيس صندوق بين المللی پول دومينيک گيوم و اقتصاددان ارشد رومآن آزتک در بررسی صندوق بين المللی پول (
 : و رھبران اپوزیسيون سبز در این مورد گفتند

حرکت اقتصادی بنيادین و “ھا به عنوان طرحی که در سطح دنيا به عنوان  مھدی کروبی و ميرحسين موسوی در ادامه این دیدار از کليت طرح ھدفمندی یارانه
 .این طرح در جامعه شدند” ھيجان“و به دور از ” کارشناسی شده“مطرح است، یاد کردند و خواستار اجرای ” اساسی

اجرای این طرح در شرایطی که کشور _ :آقایان کروبی و موسوی از اجرای طرح ھدفمند کردن یارانه ھا در این شرایط بد اقتصادی ابراز نگرانی کردند و افزودند
ھا سرایت کرده است و  درصد به اکثر استان ٣٠رو است و نيز در وضعيتی که اقتصاد کشور دچار رکود بوده و بيکاری با\ی  ھای شدید بين المللی روبه با تحریم

 (١٢تورم در جامعه افسار گسيخته است، باری است که فشار آن بر روی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه خواھد آمد._ (
 پاسخ طبقه کارگر

 شکلبر خZف پيش بينی رسانه ھای ملی و بين المللی و اپوزسيون و ھمچنين بر خZف انتظار دولت، ھيچ واکنـش فـوری از طـرف تـوده مـردم، حـداقل بـ
 (١٣اشوبگرانه، شکل نگرفت. (

عواقـب  ت وھمانند جاھای دیگر ، \یحه، زیر غبار عظيمی از سردرگمی انجام شد. ھيچ کس نميدانست که کی و چگونه این امر بر آنھا تاثير خواھد گذاشـ
ضای بـسيار ک ففوری آن چه خواھد بود، علی الخصوص طوریکه ميزان پرداختی ھای یارانه ایی به اطZع عموم رسانده شد. به غير از ھمه اینھا، \یحه در ی

 .امنيتی، پس از سرکوب مخالفان جنبش سبز، اجرا شد. ھمانطوریکه یکی از اعضای مجلس اخيرا گزارش داد

 حكومت شورايي تنها شكل حكومت كارگري است
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 : احمد توکلی ، نماینده تھران و ریيس مرکز تحقيقات مجلس گفت
 .ھا را با\ نبرند ھا به شکلی کامZً امنيتی به توليدکنندگان فشار وارد آمد تا توليدکنندگان قيمت در اجرای قانون ھدفمند کردن یارانه“

ھای سياسـتی مـا  مثZً یک مقام بلندپایه دولت، اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن را جمع کرد به آنھا گفت که ھمـه بـسته_ ……………
کنم در تاریخ ایران چنين حرفی سابقه داشته باشد و بعد از انقZب حتماً سـابقه نداشـته و  من فکر نمی _!آماده است، زندان ھم آماده است

 (١۴) ”.زدند که با تھدید زندان به ھمکاری وادارشان کنند ھا نمی قبل از آن ھم تا جایی که اطZع دارم، به عوامل اقتصادی از این حرف
 اتـیبا ھمه این احوال، به ھر درجه ایی که آنھا سعی کنند و به ھر حقه و حيله ایکه دست یازند، سرمایه داران ھرگز قادر به غلبه بر تـضاد ذ

این نظام نخواھند شد. در این اواخر، احمدی نژاد ادعا کرد که ایران تنھا کشوری است کـه ھيـچ کـس در آن گرسـنه نميخوابـد. در مراسـمِ  
 ما کارگران پارسيلون گرسنه ایم“مدیریت و سازمان داده شده اخير ِ استقبال از رئيس جمھور در خرم آباد، بر روی یک بنر نوشته شده بود که 

رئيس جمھور، در روز روشن، مکتوب اعZم ميکنند که گرسنه اند، روشن است که بقيه طبقه کارگر در مورد این دولت ” حاميان“اگر  (١۵) . _”_
 .چه فکر ميکنند

(  ١٢.۴) و افـزایش بيکـاری١٧درصدی رسمی سال گذشته ( ١٢.۴) و تورم ١۶د\ر در ماه ( ٣٠٠حا\ با در نظر گرفتن حداقل دستمزد رسمی 
د\ر در ھر ماه برای خانواده چھار نفره در تھران، اوضاع عمومی برای سال آینده، تصویر بسيار غم انگيزی را در جلو  ٨٠٠) درصدی و خط فقر ١٨

چشمانمان قرار ميدھد. در حالی که ما برای چاپ این شماره آماده ميشویم، گزارش ھایی از مخالفت ھای رو به رشد، به قبضھای گاز شنيده 
ی که اضتميشود. افزایش تاکنونی قيمت ِ تقریبا ھمه اقZم، با آنچه در آینده بوقوع خواھد یافت، بسيار ناچيز است. طبقه کارگر در برابر طرح ری

 .توسط مقامات رسمی کشور از آن بعنوان بزرگترین عمل جراحی اقتصاد ایران، نام برده می شود، چاره ای جز مقاومت ندارد
 رفقا ی کارگر

 ند.ھمانطور که قبZ ذکر شد، از نظر سياسی طبقات حاکمه، از یارانه ھا برای منحرف کردن مبارزه طبقاتی در دوره ھای انقZبی استفاده ميکن
ز اما انگيزه ھای سياسی آنھا در شرایط افت مبارزه انقZبی طبقه کارگر چه ميتواند باشد؟ به نظر می رسد که دولت ایران تZش ميکنـد کـه ا

طریق کنترل پرداخت ھای یارانه ایی، یعنی چه کسی واجد شرایط ھست و چه کسی نيست، کنترل خود بر طبقه کارگر را افزایش دھد. این 
برای دولت در زمان بروز ناآرامی ھای اجتماعی بسيار سودمند خواھد بود، که در آن بخشی از طبقـه کـارگر فعا\نـه بـر عليـه بخـش دیگـری 

مورد استفاده قرار گرفت. این پدیده تا حدودی، در شورش ھای  ٢٠٠٨ميتواند بسيج شود، ھمانطوریکه در بحران انتخابات مورد مناقشه سال 
اخير کشورھای عربی در مصر و یمن و سوریه نيز مورد استفاده قرار گرفته است. نـسخه مـضحک ایجـاد اشـرافيت کـارگری در کـشور ھـای 
پيرامونی سرمایه داری. البته اگر که سرمایه داری در شرایطی بود که قادر به انجام چنين مانور ھایی باشد، این ممکن بـود کـه یـک مـشکل 
جدی قلمداد شود، اما با حضور یک بحران عميق مالی جھانی، سرنوشت مضحک و مسخره شتر سـوارانی کـه بـه تظـاھر کننـدگان مـصری 

د واھـتاختند، در انتظار اینھا نيز نشسته است. با این حال، صرفنظر از اینکه تا چه اندازه خونين باشد، طبقه حاکم از تZش برای آن، دست نخ
 .شست

دو سال از شروع جنبش سبز گذشت، حا\ ما در موقعيتی ھستيم که به گذشته نگاه کنيم و ببينيم کـه ایـن جنبـش چـه دسـت آوردھایـی 
داشته است! برای طبقه کارگر نه تنھا ھيچ دستاوردی نداشت، بلکه بر عکس، رشد رو به افزون مخالفت و مقاومت طبقه کارگر بخاطر آن کنار 
نھاده شد و متحمل عقب نشينی قابل توجھی شد. صاحب نظرانی که صبح تا شب در مورد اصZحات موعظه ميکردند، یا کشور را ترک کرده 

صحبت نه اند یا در زندان بسر ميبرند. آنھا چنان یک دنده از اینکه ميتوان نظام را از طریق رای گيری و مجلس اصZح کرد دفاع ميکردند که ھر گو
 از انقZب به تمسخر و ریشخند گرفته ميشد. اکنون چه خواھند گفت؟

شورش ھای اخير در کشورھای عربی زبان، تجلی ماھيت جھانی بحران و نشانگر آن بود که مقاومت توده ایی می تواند رژیم ھای به ظاھـر 
قدرتمند را سرنگون کند. این شورش ھا ھمچنين نشان داد، زمانی که مقاومت به طور ھمزمان در چندین کشور شکل مـی گـيرد، پاسـخ بـه 

 .آنھا، برای سرمایه داری بين المللی مشکل تر است، ھمانطور که ما در مورد مصر شاھد آن بودیم
باشد، بـسته بـه ایـن کـه ….  سرمایه داری ميتواند طرفدار آپارتاید و یا ضد آپارتاید، نژاد پرست و یا بر عليه نژاد پرستی، مذھبی و یا سکو\ر ،

کداميک بھتر از دیگری در خدمت وجودی آن یعنی توليد سود، خواھد بود، اما ھرگز در خدمت منافع طبقه کارگر، که با ماھيـت وجـودی آن در 
 !کارگران، گورکنان سرمایه داری، تنھا نيروئی اند که قادرند به وجود طو\نی و مرگبار این نظام خاتمه دھند .تضاد است، نخواھد بود

آسياب سرمایه داری با کار و زحمت و رنج کارگران ميچرخد. چه فرق ميکند که نماینده سياسی آن، بر سر خود تـاج نھـاده باشـد یـا عمامـه، 
 بجـزکراوات به گردن آویخته باشد و یا بر کZه خود، نشان ِ ستار ۀ سرخ. ھمه آنھا به یک شيوه عمل ميکنند. برای طبقه کارگر، گزینه دیگـری 

 .بزیر کشيدن این نظام، متصور نيست
 دامون سعادتی

جمهوري شورايي -نان، مسكن، آزادي   
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جالد صد بار خواهي مرد كه مادران سرزمين دار و اعدام پرچم 

 رهائي را در كشتارگاه برافراشته اند! 
 

 مردم انقZبی !

مھوش عZسوندی در کشتارگاه جمھوری اسZمی در دستگرد اصفھان، فرزندان زندانی اش محمد و  عبدهللا فتحی را در پای چوبه دار به 
مرگی سرفرازانه و با چشمانی باز ميخواند. در قتلگاه اسZمی نه مادر به تضرع افتاد و نه فرزندان بر خود لرزیدند! تمامی ھيبت دار و 
کشتارشان با آتشی که از سينه مھوش لھيب کشيد خوار و خفيف گردید! مادری غرش کنان و آنھم در ميدان اعدام و رو در رو با مزدوران و 

و تضرع  اریجنایتکاران اسZمی، فرزندان را به نبرد تا آخر و مرگ سرفرازانه فرا ميخواند. جZدان قصد داشتند که مادری دردمند را در قتلگاه به ز
 رچمبکشانند اما آنان که در این رویاروئی بر خود لرزیدند: ميدان اعدام و مزدوران بارگاه و\یت و دستگاه کشتارش بودند! مھوش عZسوندی پ

نسل نوینی از مادران را برافراشت. نسل نوینی که مادران پرچمدارند! نسلی که لھيب آتش سينه اشان را در سوگ فرزندان بر خاک خفته 
کم حا اشان، ھمچون پرچم نبرد سرافرازانه و تا آخر در قتلگاه برميافرازند! مادرانی که به زبان سرخ مبارزه و رزمندگی در مقابله با مرتجعين

سخن ميگویند! مادرانی که پرچمی به رنگ سرخ خون فرزندانشان را بر دوش ميکشند! مادران آزادی و انقZب. غرش مھوش عZسوندی در 
سرتاسر زاگرس و البرز و تفتان پيام رزم بر عليه دستگاه کشتار را مجددا جاری و ساری ساخت. این غرش ھزاران مادری است که لھيب آتش 
سينه اشان سالھا است که آتش رزم انقZبی را فروزان داشته است. این آتش سينه سلطنه رضائی است که مادرانه خروشيد و گفت که 

 بردفرزاد فرزند آزادی و تمامی ملتھای ساکن ایران است! اینان مادران آزادی اند، مادران نبرد متحدانه، مادرانی که دوشادوش فرزندانشان ن
رفراز بر ن سکرده اند، به زندان رفته اند، سرود خوانده اند، بر دار شده اند، بر خاک فتاده اند، پرچم خاوران را بر دوش کشيده اند، به یاد ھزارا

! تندخاک خفته که تا آخر جنگيدند، پرچم تنفر انقZبی را بر دوش کشيدند! مادرانی که از داغ سينه اشان آتش نبرد آزادیخواھانه را بر افروخ
یاد  رندمادرانی که ھرگز در مقابل مرتجعين زاری و تضرع ننمودند. بيائيد از آنان نه با داغشان بلکه آنگونه که ھستند: با پرچمی که بر دوش دا
ری آخ کنيم. اینان مادران پرچمدارند، مادران بشارت دھنده مرگ جZد! مرگ صد باره جZدان! مادرانی که نشانشان پرچم نبرد سرفرازانه و تا به

است که بر دوش ميکشند،  پرچمی که نشان سرخ لھيب آتش سينه اشان را بر خود دارد. بر این پرچم نابودی دستگاه سرکوب و کشتار، 
! زندان و شکنجه و اعدام نقش بسته است. این پرچم آزادی است. تاوان این پرچمداری را پرداخته اند تا ھمگان در سرزمينی آزاد زندگی کنند

آنان بشارت دھندگان سرنگونی و مرگ دستگاه سرکوب ھستند. بيائيد با نبردی متحدانه بساط دار و کشتار را به آتش بکشيم. مرتجعين 
حاکم در پی تحميل شرایط وحشت در جامعه اند تا سرزمينی امن برای غارت و چپاولشان بسازند. بيائيد ھمچون مھوش چشم در چشم 

 لکهجZدان به زبان مبارزه و رزمندگی از نبرد سرفرازانه و تا آخر سخن بگوئيم. بيائيد به جZدان نشان دھيم که ميھن ما نه سرزمين وحشت ب
 سرزمين مادران پرچمدار، سرزمين انقZب و آزادی است.   

 سرنگون باد جمھوری دار و اعدام اس2می!

 زندانی سياسی آزاد باید گردد !

 با نبردی متحدانه دار ھا را به آتش بکشيم!

 

 1390ارديبهشت  28-سازمان رزمندگان آزادي طبقه كارگر

 پيش بسوي تشكيل حزب طبقه كارگر
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 اوباما، ناتو، بن الدن، قذافي: همه آنها دشمنان ما هستند

 جريان كمونيست بين المللي

  ICCارسال شده توسط 

در پس از بمبارانھای ناتو در ساختمانی در شھر طرابلس که منجر به کشته شدن پسر و سه نوۀ معمر قذافی گردید، شھرھای بنغازی و 
ميسراتا، و سفارتخانه ھای انگليس و ایتاليا، ھدف حمZت تZفی جویانه قرار گرفتند. کشته شدن اسامه بن \دن در پاکستان توسط 

نفرگردید.   ٣٠٠٠صورت گرفته که منجر به کشته شدن  ٢٠٠١سپتامبر  ١١نيروھای ویژه امریکائی ظاھراً به تZفی حمZت تروریستی 
 زمانيکه نيروھای ضد قذافی در ليبی، خبر کشته شدن بن \دن را شنيدند، ھمان سرنوشت را برای قذافی خواستار شدند.

این کشتار و نابودی مارپيچی شاھد دیگری از اميال سرمایه داری در دوره ایست، که در آن ھر دولت، ھر جناح سرمایـه داری بـا ھـدف 
 ماندن در قدرت مجبور است گزینه نظامی و راه ترور را در پيش گيرد.

 در جھان سرمایه داری آنتاگونيستھا (مخالفين) زیر پرچم ھای گوناگونی قرار دارند، اما ھمۀ آنھا یک ھدف مشترک را دنبال ميکنند. قذافی
مورد عZقه بسياری از کسانی است که خود را سوسياليست می نامند، با وجود اینکه در قلب ھـر رژیـمـی کـه مـاھـيـت دوم آن 

مفروض نشده، در روزھـای  «دوست آزادی  »سرکوبگری است مجازات ظالمانه بطور اتوماتيک دنبال ميشود. ھنوز باراک اوباما بعنوان 
اوليۀ تصدی مقامش کمپين نظامی اش را با بمباران پاکستان، یعنی در ھمانجائی که جرج بوش آنرا ترک کرده بود، ادامـه داد. بـن 

دیده ميشود. اما رویای نھائی او ایجاد یک خZفت اسZمی چند مليتی است  «قھرمان ضد امپریاليستی  »\دن از سوی برخی بعنوان 
 که یکی از کھنه ترین و ارتجاعی ترین پروژه ھای امپریاليستی بشمار ميرود.

ميتواند    و اگر شورای ملی دولت انتقالی " شورشيان" ليبی را در برخی ازموارد تا پایين ترین سطح ممکن مورد سوء استفاده قرار دھد،
آنھا را بعنوان دشمنان استثمار شدگان و ستمدیدگان، حاميان ایا\ت متحده، طرفداران بازگشت به سلطنت، بکار گيرد. این حقيـقـت 

در حاليست که بسياری از آنھا تا مدتھا پيش بخشی جدایی ناپذیر از دستگاه دولتی قذافی بشمار مـی آمـدنـد. بـعـد از   اساسی
سپتامبر صحبت کردند. با ادامه جنـگ در  ١١از احتمال "بستن" پرونده مربوط به قربانيان   کشته شدن بن \دن، تحليگرانی در امریکا

بوده یا از قربانيان "جنگ آمریکا با تروریسم" ھستند تعطيلی وجود   برای کسانيکه درگير جنگ  است  افغانستان، عراق و ليبی، واضح
 ندارد.

ھمانطوریکه اوباما در اولين سخنرانی خود در جشنی به مناسبت کشته شـدن بـن \دن گـفـت : "مـرگ او پـایـان تـZش ھـای مـا 
پس از آن کاھش می   بدون شک القاعده به حمZت خود عليه ما ادامه خواھد. البته که نيروی تروریستی اش در این راستا  نيست".

چه یابد و دیگران براحتی ميتوانند جایگزین آن گردند. اوباما اظھار داشت: " ما دوباره خاطر نشان ميکينم که آمریکا قادر به انجام ھر آن
که به ذھن ما خطور کند ميباشد." با اینحال امپریاليسم آمریکا، نگران آن است که نتواند خود را در عراق، افغانستان و ليبی تحمـيـل 

نـه در   بزرگترین قدرت نظامی جھان است. برعکس، اگر چه عمدتاً ھمۀ عمليات آمریکا به بيان اوبـامـا،  کند. با وجود این واقعيت که
 ميباشد.  در سراسر چھره کره زمين  جھت " امن تر کردن جھان" است، بلکه در جھت تشدید درگيریھا و ھرج و مرج

سپتامبر بعضی چيزھا را تغيير داد. بعنوان مثال در خاورميانه با وجود توھمات نسبت به معـمـر قـذافـی، الـقـاعـده ھـيـچـگـاه بـطـور  ١١
در جنبش ھای اجتمـاعـی   پایگاھی نداشته است، صرف نظر از اینکه در افغانستان و پاکستان از نقاط قوتی برخوردار است.  واقعی

سردرگمی آنھا، ھيچ نشانه ای دال بر ایدالھای القاعده در جھت تصویب موازین شـرعـی و   اخير در کشورھای مختلف عربی، برغم
فرقه ھای متعصب و اخـتـZفـات   آموزشھای اسZمی در ميان تظاھر کنندگان وجود نداشته است. بر خZف آن، بسياری از معترضان

 جنسيتی که القاعده بيانگرآن است را بصراحت رد کردند.

وجود اسطوره "دمکراسی" است که در خدمت جلوگيری از ابراز وجود طبقـه   مانع بزرگتر بر سر راه جنبش ھای شمال آفریقا و خاورميانه
 کارگر بمثابه یک نيروی مستقل در جامعه عمل ميکند.

از تمامی نمادھای سرمایه داری، اعم از آنان که در کاخ سفيد، یا چادری در کویر، در غاری در کوھھا، و یا در حومه ثروتمندان، کليه آنـھـا 
  دنيای جنگ و نابودی و بر عليه آزادی بشریت دفاع ميکنند.

 Car- 2/5/11 

 م -ترجمه از سارا
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 !تعميق بحران جهاني، فراخوان براي مبارزه طبقاتيست -اول ماه مه 
 گرایش کمونيست انترناسيوناليستی

 
 برگزاری مراسم روز کارگر بخاطر حمله به طبقه کارگر؟

 .درچنين مناسبتی، بيش از ھر زمان دیگر، کانون توجه ما، نه بر جشن گرفتن روز کارگر، بلکه برعکس، روی حمZت به کارگران است
ين المللی، ی ببحران جھانی که باعث ویرانی عظيم اقتصادی در بخش مالی و اقتصاد ِ واقعی در چند سال گذشته شده، با تحميل عواقب شوم آن بر پرولتاریا

تاثـيـر بـر  رینبه پایان نرسيده است. اقتصاد در حال احيا نيست، بيکاری روند صعودی دارد و با افزایش بيکاری، ناامنی شغلی نيز شدیدتر شده است. بيشت
سرمایه گذاری  ند.قشر جوان بوده، در موارد بسيار وخيم، تقریبا نيمی از آنھا خانه نشين شده و بقيه برای یافتن شغل موقت با دستمزد گرسنگی، تکاپو ميکن

به خصوص غZت مثل گندم، با  —نفت در صدر آن  —دیگر آنچنان انجام نميگيرد، بحران سود دھی و نرخ سود، ھمچنان به تحریک سوداگری در بازار مواد خام 
تـر تـوسـعـه کم عواقبِ  اجتناب ناپذیر افزایشِ  قيمتِ  کا\ھای اساسی، انجاميده است. اینھا ریشه رشد فقر توده خانواده ھای طبقه کارگر، در کشورھای

 .یافته، علی رغم شورش اخير برای نان، ميباشند
به تدریج از ميان برداشته شده و امکان دسترسی به مـدرسـه، بـھـداشـت و درمـان، حـقـوق  —جائی که وجود دارد یا وجود داشت  –کمک ھای رفاھی 

 .بازنشستگی و مزایای بيکاری را مشکل تر کرده است. فقرا، بيشترین در صفوف محرومان، زیر خط فقر، برای زنده ماندن، دست و پا ميزنند
 .ت بزننددس کشورھای ثروتمند سرمایه داری، دیگر قادر به ادامه تضمين مایحتاج کارگران نيستند و مجبورند که به کاھش دستمزد، کار و کمک ھای رفاھی

گـيـرد، مـيـ در کشورھای کمتر توسعه یافته، امواج بحران در مناطق ِ جغرافيایی بسيار مشابه، در یک زمان و با شدت یکسان، که در طول عمر بندرت شکـل
 ح ِ سبب شورش عليه گرسنگی و فقر شده است. غم انگيزترین پيآمد آن، کوچ دسته جمعی صدھا ھزار نفر از مھاجرین است که به علت فقدان کار، سطـ

جرقه، یک بيکاری غير قابل تحمل، گسترش فقر و جنگ ھای داخلی، مجبور به فرار شده اند، موقعيت ھای شبيه به این به ناچار ھمچون شعله ور شدن با 
مان بحران ه ھمھاجرت را شعله ور کرده، کارگران را از مناطق فقير به سوی کشور ھای سرمایه داری ثروتمند سوق ميدھد، اگر چه خود آن کشورھا نيز، طعم

خود، تن به اھانت  شدهو در نتيجه روز به روز در حال فقيرتر شدن، بوده باشند. آنھا با باری از توھمات باطل گریخته و با قبول و باور به سرنوشت خاص ِ طرد 
 ارتآميزترین استثمار در مزرعه ھا، برای برداشت محصول گوجه فرنگی و سيب زمينی، بدون ھيچ مسکنی، بدون ھيچ کمک رفاھی، مثل حيوانـات در اسـ

 .ود، پيدا خواھند کردر خزندگی ميکنند. تازه وقتی که ھمه چيز به خوبی پيش برود، در غير این صورت، آنھا آرامگاه خود را در دل دریای بيکران، قبل از پایان سف
چه آشکار و چه نھان، درگيری بين جناح ھای بورژوازی و  –کاراکتر بحرانی که ما در سال ھای اوليه این ھزاره شاھدیم، با جنگ ھای دائم، جنگ ھای داخلی 

بسـتـان و عـر برخورد ھای امپریاليستی در چھار گوشه این کره، توصيف ميشود. اول در افغانستان و عراق، بعد در مغرب و خاورميانه، از جمله شبه جـزیـره
عنـوان به سپس در سودان، چاد، مالی و ساحل عاج. این است سرمایه داری، دستگاه توليد سود، ابزار استثمار، خالق بدبختی و جنگ به منظور حفظ خود 

 .شکل غالب اقتصادی به نفع طبقات حاکمه
این چنين حياتی و ضروری ھمانند این دوره نبوده است. کارگران مغرب بر عليه حاکـمـان فـاسـد و ”  کارگران جھان متحد شوید“ھرگز در ھيچ دورانی، شعار 

زایش استثمار، اف دیکتاتور خود، مسبب گرسنگی و فقر آنھا، مجبور به مبارزه اند. طبقه کارگر اروپا،در تقابل با کسانی که در حال برچيدن کمک ھای رفاھی،
رمایه داری را زیر د سایجاد بيکاری و گسترش فقرند، قرار گرفته است. اما مبارزه طبقاتی ھرگز نمی تواند در این مرحله متوقف شود. ما بدون اینکه روابط تولي

ن اقـتـصـادی حراسوال ببریم، نمی توانيم خودمان را به خZص کردن خود از دیکتاتور وقت، و یا دولت فعلی، محدود کنيم. آنھا و ھمچنين دولت ھا در پشت ب
 .نه، منجر شودتراایستاده اند و آن را اداره می کنند. چنين خشم و آمادگی برای مبارزه، باید به ھمبستگی متقابل کارگران مختلف در ھر دو طرف دریای مدی

جنگ ھا  ند.حتی ھنگامی که دیکتاتورھا تحت تعقيب قرار گرفته و جابجائی وزرای دولت انجام ميشود، بحران و ھمچنين تنش ھای امپریاليستی، باقی ميما
رفته تا پـکـن، ن گھم، مثل گذشته ادامه خواھند داشت، زیرا عواملی که مسبب آنھا بودند، دست نخورده باقی مانده اند و ھنوز فعا\ند. کارگران، از واشنگت

جھان، در برابر تکثير قتل  در باید در برابر ھر دو، دموکراسی جعلی و کمونيسم دروغين آگاھانه بپا خيزند. در مواجه با بحران ِ بی پایان، در برابر فقر رو به تزاید
ه ایـن ه بعام ھای جنگ، در برابر ویرانی و فاجعۀ زیست محيطی ِ رو به گسترش، ھمه به خاطر این شيوه توليدی مزخرف و نامعقول. امروز ضروری است ک

Z ضروریست کاممبارزات، معنای بين المللی با بعد مشترک سياسی و محوریت ضد سرمایه داری، داده شود. اما اگر چه ھمه اینھا برای احيای مبارزه واقعی 
قاتی، حـزب طب اما کافی نيست، اگر گزینه پروژه اجتماعی با برنامه روشن، استراتژی و تاکتيک منسجم، در آن جای نگرفته باشد. در یک کZم، اگر یک حزب

ی آینده، به براانقZبی وجود نداشته باشد، ھر گونه تZش برای شورش، و یا ھر مبارزه اجتماعی، چه اقتصادی و چه سياسی، بدون گذاشتن حداقلی از رد پا 
 .درون سيستم جذب خواھند شد. بمصداق این گفته که : ھمه چيز تغيير ميکند، بخاطر اینکه ھمه چيز یکسان باقی بماند

 باشد” سور و شادماني برای کار” بدین د<یل اول ماه مه امسال، نباید چون دیگر جشنھای ھميشگی و بيفایدۀ 
 ! حا< که کار نيست و اگر ھم ھست به شدت تحقير آميز است، احيای مبارزه طبقاتی برای لغو بردگی مزدی، اعت2ی روحيۀ مبارزاتيست

 كارگران جهان متحد شويد!

Workers of  the World, Unite! 
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  )تفاوت هاي ما با جريان كمونيست بين المللي،(ج ك ب –ماركسيسم يا ايده آليسم 
 گرايش كمونيست انترناسيوناليستي

 
ھر دو  وسطکمونيست چپ دارای سابقه ای طو\نی و شرافتمندانه در مبارزه با تمامی اشکال سرمایه داری و ھمچنين مبارزه بر عليه تحریف سوسياليسم ت

ترین سابقه نی حزب سوسيال دموکراتھا و استالينيستھاست. جریان ما، ھمانطور که بخش تاریخی این مقاله در زیر نشان می دھد، ميتواند ادعا کند که طو\
ھی اوقات، در گا در کمونيست چپ را داراست. این به خودی خود، از آنجایی که ما به آینده نظر داریم نه به گذشته، نميتواند ادعای ھيچ فضيلتی باشد. اما

 Gruppe Internationaler توسط رفقای ما از گروه ٢٠١١پلميک ھای غلط و حمZت متعصبانه دیگران، ما باید به دفاع از آن گذشته بپردازیم. این مقاله در ژانویه 
Sozialistinnen  بخش آلمان گرایش کمونيست انترناسيوناليستی، پس از یک حادثه ناگوار در آلمان در ارتباط با (ج ک ب) که نشان ميداد که آنھا کماکان ،

 Gruppe Internationaler سند از رفقای آلمانی ما از گروه  —نگرش فرقه ای خود را نسبت به بقيه کمونيست چپ حفظ کرده اند، نوشته شده است. 
Sozialistinnen 

(ج ک  از مواضع کمونيست چپ, بندرت در این بخش از جھان شناخته شده است. اغلب از ما خواسته ميشود که دقيقا بيان کنيم که چه تفاوت ھائی، ما را
را ان ب) ، که ادعا می کند در سنت کمونيست چپ ایستاده، جدا ميکند. پس از بررسی ھای طو\نی، ما تصميم گرفتيم که خZصه مھمترین تفاوت ھایم

باحثی را انتخاب کنيم و مشرح دھيم. از آنجائيکه واگرائی ما با (ج ک ب) واقعا جامع اند، ما تZش کرده ایم که تا حد ممکن با نگاھی اجمالی آنھا را بيان کنيم 
تلقی  خرده ایرادگيری ھای معمول بين گروھھای انق2بیکه از اھميت فوری برای فعاليت انقZبيون، برخوردار باشند. ممکن است در نظر برخی، این ھا 

جرا، ل اشود. اما چنين نگرشی، نياز به بحث را بی اھميت جلوه ميدھد. بدون پرداختن به بحث ھای صریح و روشن مواضع سياسی، توسعه یک برنامه قاب
، بيان شده است که  (متاسفانه، متن زیر در یک پس زمينه از حاد تر شدن گرایش فرقه ایی (ج ک ب .نخواھد بود ممکنبرای سرنگونی نظام سرمایه داری، 
این ما را مجبور کرده که احتياط قبلی خود  .(2)و استفاده از روشھای سوال برانگيز در برابر سازمان ما بيان ميکند  (1)گاھی اوقات خود را در ھيستری باز 

آشکارا (ج ک ب) بر این عقيده است که با استفاده از عدم آگاھی گسترده در مورد سابقه کمونيست چپ و طبقه کارگر  .راجع به آنھا را کنار بگذاریم
و دست یازیدن به اظھارات کج و معوج به دروغ گویی بپردازد. چنين سياستی از طرف یک سازمان ظاھرا انقZبی، نه  (3)انقZبی، می تواند با تحریف مواضع ما 

” ی ترسناک ھا تنھا نخ نماست، بلکه بر روی شن و ماسه بنا شده است. دروغ گویی، آنھا را به جایی نخواھد رساند، انتقام تاریخ، گاھی اوقات از داستان
 .مرکزیت پاریس، سخت تر است” آگاه بر ھمه چيز ِ

 ریشه ھای تاریخی
ز ۀ بارما با رجوع به ریشه ھای تاریخی جریان کمونيست بين المللی و گرایش کمونيست انترناسيوناليستی شروع می کنيم. ریشه ھای جریان ما، به م
 ١٩٢١ فراکسيون چپ در درون حزب سوسياليست ایتاليا که پایه گذار حزب کمونيست ایتاليا شد، برميگردد. ھنگامی که حزب کمونيست ایتاليا در سال

رھبری اب تاسيس شد، موج مبارزات طبقاتی در سراسر جھان در حال فروکش بود. این شرایط روند استالينيزه شدن را تسھيل کرد و در ایتاليا، به انتص
قاومت کند. ش مگرامشی و توگليياتی منجر شد. در نتيجه، حزب به تدریج به ابزار مطيع و وفادار مسکو تبدیل شد. فراکسيون چپ سعی کرد در برابر این یور

مبارزین کمونيست چپ یا در  ١٩٢٨در پی عروج ضد انقZب در سراسر جھان، آنھا از موقعيت ھای حزبی خود کنار و در نھایت اخراج شدند. با فرا رسيدن سال 
 .زندانھای رژیم فاشيستی، یا مخفی و یا در تبعيد بودند، جایی که آنھا به چاپ نشریاتی مانند پروميتو، بيZن و اکتبر دست زدند

 که از زندان آزاد شده بود، مشغول به کار مخفی شدند و در (Onorato Damen) ، فعالين کمونيست چپ، حول شخص اونوراتو داِمن١٩۴٣در سال 
 PCInt به اختصار ( Partito Comunista Internazionalista ) سایه موج اعتصابات بزرگی که سراسر ایتاليا را فرا گرفته بود، حزب کمونيست انترناسيوناليست

 : موضع سازش ناپذیر شکست طلبی انقZبی را اتخاذ کرد PCInt را تاسيس کردند. از ھمان ابتدا
کارگران جھان را  که کارگران! بر عليه شعار جنگ ملی که کارگران ایتاليایی را بر عليه پرولترھای انگليسی و آلمانی مسلح ميکند، با شعار انقZب کمونيستی،

 ).۵سرمایه داری متحد ميکند به مقابله برخيزید ( —در برابر دشمن مشترک خود 
PCInt ل طبقاتی، بی چون و چرا دفاع کرد و ھمه طرف ھای درگير در جنگ جھانی دوم را بمثابه امپرZيست یالتنھا سازمان مربوط و مطرحی بود که از استق

 : در حال حاضر برای ما ھمان اعتباری را دارند که آنموقع داشتند PCInt محکوم کرد. مواضع پایه ایی
 .در مسله ملی حق با روزا لوکزامبورگ بود نه با لنين ١
 .احزاب قدیم کمونيست (در حال حاضر به طور کامل استالينيستی) بورژوائی بودند نه سنتریست ٢
 .اتحادیه ھای کارگری به حاميان غير قابل برگشت نظم بورژوایی تبدیل شده اند و پرولتاریا قادر به باز پس گيری آنھا نيست ٣
 .اتحاد جماھير شوروی شکل سرمایه داری دولتی بوده، که در آن طبقه کارگر ھمانند ھر کشور دیگری سرمایه داری، استثمار ميشود ۴
با این حال، حزب کمونيست نمی تواند به عنوان نماینده، قدرت طبقه کارگر  .برای سرنگونی سرمایه داری، پرولتاریا نيازمند داشتن یک حزب سياسی است ۵

 .را از آن خود کند. پرولتاریا نباید قدرت خود را به دیگران، حتی به حزب خود، محول کند
 PCInt 1952در كنگره  Damen دامن —تزهاي گرايش 

ھزاران نفر را از طریق دخالت فعال خود در مبارزات و کمپين ھای اعتصابی به خود جذب کرد. بسياری از فعا\ن بعد از بازگشت از  PCIntپس از پایان جنگ، 
درآمدند و در نھایت، حتی آمادئو بوردیگا، رھبر سابق حزب کمونيست ایتاليا نيز، بدون اینکه به طور رسمی به حزب  .PCInt تبعيد به عضویت کمونيست چپ

از فعاليت سياسی کنار کشيده بود و از دیدار رفقای سابق خود ھم تا پایان جنگ امتناع ورزیده  ١٩٣٠، پرداخت. بوردیگا از سال  PCInt بپيوندد به فعاليت با
 .بود
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، بر اساس آنکه زمان برای تشکيل حزب انترناسيوناليست مساعد نيست، سرباز زده بود. این  PCInt فقط یک گروه کوچک در مارسی حاضر به پيوستن به
، تحت رھبری مارک شریک، بنيانگذار بعدی (ج ک ب) بود. این فراکسيون، تحت تاثير جنگ کره ،  (GCF) فرانسه Gauche Communiste de Franceگروه چپ 

د را به امریکای خو به این نتيجه رسيده بود که جنگ جھانی سوم در دستور کار بوده، که دوباره اروپا را ویران خواھد کرد. مھم ترین کادر آنھا، مارک شریک،
 .از صحنه سياسی ناپدید شد GCFرساند، و کوتاه مدتی بعد، “نجات ایده ھا “جنوبی به منظور 

خود را بيش از حد و بطور فزاینده با مشکZت مواجه دید. بوردیگا  PCIntبا شروع رونق اقتصادی بعد از جنگ و محکم شدن جایگاه نظام سرمایه داری، 
ل طبقه را ه کمشاجره بر عليه مبنا و اساس حزب را شروع کرد. یکی از تفاوتھای نظری عبارت بود از اصرار بوردیگا براینکه حزب نه بخش آگاه طبقه، بلک

ز آن به بعد، در . انمایندگی ميکند. بعد از سه سال بحث، بوردیگا دست به انشعاب زد و طرفداران او نام حزب کمونيست انترناسيوناليست را نيز با خود بردند
نماینده واقعی طبقه کارگر را با خود ” حزب“ميانشان انشعابات متعدی بوقوع پيوسته و در حال حاضر چندین حزب بوردیگيست وجود دارد که ھمه آنھا ادعای 

 .یدک ميکشند
تاسيس شد. علی رغم مدعای جایگاه خود در سنت چپ ایتاليا، با این حال، یکسری از نظرات خود را از کمونيسم شورایی جریان  ١٩٧۵ج ک ب) در سال (

نبرد کمونيستی) برای برگزاری یکسری از کنفرانس ھای بين المللی فراخوان داد، که تا ( PCInt ١٩٧٧ھای التقاطی آلمانی و ھلندی به عاریه گرفت. در سال 
نزدیک دید تا  PCInt بيشتر و بيشتر خود را به مواضع”  سازمان کارگران کمونيست“به طول انجاميد. پس از این کنفرانس ھا، گروه بریتانيایی،  ١٩٨٠سال 

، نام قبلی گرایش کمونيست انترناسيوناليستی) را تاسيس کنند. البته قبل از  (IBRP جائيکه این دو گروه توافق کردند که دفتر بين المللی برای حزب انقZبی
، (ج ک ب) ، معيار جدید مشارکت در کنفرانس ھای بين المللی یعنی ھماھنگی و مداخله فعال سياسی در مبارزه طبقاتی و بحث بين گروه  IBRPتشکيل

ی غير رسمی ھا ھای انقZبی را نپذیرفته بود. از آن پس، دفتر بين المللی برای حزب انقZبی و (ج ک ب) راه جداگانه خود را دنبال کردند ( اگرچه تماس
 از آنجائيکه آنھا از شرکت در آن منع شده بودند، برایشان ميفروختيم). Lutte Ouvrière ”مراسم“کماکان برقرار بود، به عنوان مثال، ما نشریات آنھا را در 

 ”دوره تاریخی *”* جریان کمونيست بين المللی و درک آنھا از *:* پيامبران مشکوک
در این دوران، پایان چرخه انباشت، دو گزینه مجزا، اما به ھم پيوسته را با خود به  .ما در دوران سرمایه داری امپریاليستی بسر ميبریم، دوران جنگ و انقZب

. درک دقيق این توازن اردارمغان آورده است: جنگ یا انقZب. این که آیا جنگ بوقوع خواھد پيوست و یا انقZب، بستگی به توازن قوا ميان بورژوازی و پرولتاریا د
ق ميباشد. در دقيقوا، برای فعاليت انقZبيون ضروری است. برای جلوگيری از افتادن به تفکر سياه و سفيد و شماتيک، این امر مستلزم تجزیه و تحليل بسيا 

ھمين قا ھيچ شرایطی سازمان انقZبی نباید شيوه نوسترآداموس اتخاذ کرده و سياست ھای خود را بر روی پيش بينی ھای انتزاعی بنا گذارد. اما دقي
قدیمی) و یا با ارائه یک طرح، دوره ھای تاریخی بر اساس  GCF خود مرتکب ميشود. در اینجا یا با عاریه از (”  دوره تاریخ“خطاست که (ج ک ب) با مفھوم 

 قدیم، تشکيل GCF تمشاھدات انتزاعی از شرایط طبقه کارگر، باید مھر انقZبی و یا ضد انقZبی بودن را بر پيشانی خود داشته باشند. لذا با توجه به برداش
PCInt  ب، خطا (و فرصت طلبانه) بود ١٩۴٣در ایتاليا در سالZطبق دیدگاه (ج ک ب) ، این دوره در سال  )6( .در طول جنگ جھانی دوم، یعنی دوره ضد انق
در آن زمان، (ج ک ب) این  )7( .در جھت تشدید برخوردھای طبقاتی پيش ميرفت”  دوره تاریخی“، به پایان رسيد و دوره ی جدیدی باز شد، که در آن، ١٩۶٨

ج ک ب)، پرولتاریا ش (استنباط را کرد که نه بورژوازی و نه پرولتاریا موفق به تحميل راه حل خود به بحران سرمایه داری (جنگ و یا انقZب) نشده اند. در نگر
علی رغم ناھمخوانی چنين نگرشی با واقعيت ھا و ”.  مانع بر سر راه جنگ“بدليل مغلوب نشدن، بورژوازی را ھنوز از جنگ باز ميدارد، و به ھمين دليل 

ع پيوسته که وقورویدادھای بسيار، (ج ک ب) کماکان خود را به این دیدگاه آویزان کرده است. از زمان فروپاشی بلوک شرق موجی از جنگ ھا در سراسر دنيا ب
ب به حمZت ناسطبقه کارگر قادر به جلوگيری از آنھا نبوده است. به ميزان مشابه، (ج ک ب) قادر نيست که عدم توانائی آشکار پرولتاریا، برای واکنش مت

اصی قائليم. د خشدید بورژوازی را بينند. ما بر عکس، این نقاط ضعف فعلی طبقه کارگر را بسيار جدی گرفته و بر انجام تجزیه و تحليل مشکZت طبقه، تاکي
ھيچ وجه به به وخيم تر شدن تناقضات سرمایه داری ميتواند راه را برای حصول اھداف کمونيستی، توسط توده ھای طبقه کارگر ھموار کند. با این حال، این 

نه بين بحران و مبارزه طبقاتی و نه بين مبارزات و انقZب، ارتباط اتوماتيک وجود ندارد. به  .معنای بوقوع پيوستن خود به خودی و تک خطی این فرایند نيست
به ھمين د، ھمين دليل، وظيفه سازمان انقZبی ایجاد پيوند از طریق شرکت فعال در مبارزات طبقاتی تعيين ميشود. (ج ک ب) مسائل را بدین شکل نميبين

 .دليل بود که کنفرانس ھای بين المللی کمونيست چپ از ھم فرو پاشيد
 * (از ھم پاشيدگی و گندیدگی)ھرج و مرج و تجزیه* …

ری وارد دا پس از فروپاشی اتحاد جماھير شوروی سابق، (ج ک ب) به طور ناگھانی اعZم کرد که این فروپاشی یک وضعيت جدیدی را بوجود آورده و سرمایه
را بر آن نھادند. بخاطر عدم درکشان از کارکرد سرمایه داری، برای (ج ک ب) تقریبا، ھر چيزی که بد است، از ”  تجزیه“مرحله نوینی شده است، که آنھا نام 

کنيم می بنيادگرایی مذھبی گرفته تا جنگ ھای متعددی که پس از فروپاشی بلوک شرق بوقوع پيوسته، به سادگی تجلی ھرج و مرج و تجزیه است. ما فکر 
اری و ه دکه این بمعنای رھا کردن کامل خود از حوزه مارکسيسم ميباشد، این جنگ ھا، درست مثل جنگھای قبلی نشانگر مرحله انحطاط و گندیدگی سرمای

، از بسته و تمام شدن بازارھای غير سرمایه داری از سال  نتيجه نظم امپریاليستی ميباشند. داشتن چنين نگرش به پيرامون، بر درک اکثریت (ج ک ب)
ط، چرخه منح، به مثابه اثبات مرحله گندیدگی سرمایه داری، استوار است. بھر حال، این تجزیه و تحليل نمی تواند توضيح دھد که چرا در سرمایه داری ١٩١۴

داریست. توليد یه ھای رونق و بحران وجود دارند. ما، از سوی دیگر بر بينشی تکيه ميکنيم که نشان ميدھد که این جنگ ھا نتيجه قوانين پایه یی توليد سرما
وبه خود، باعث ه نبيش از حد سرمایه و کا\ھا، که به دليل گرایش نزولی نرخ سود، ادواری به جلو رانده ميشوند، منجر به بحران اقتصادی و تضاد شده، که ب

جنگ) ، پس از آن یق بروز جنگ امپریاليستی ميشوند. به محض اینکه با اندازه کافی، سرمایه ارزش خود را از دست ميدھد و ابزار توليد از بين می روند (از طر
، ما در مرحله نھایی از چنين بحران بوده ایم و چرخه جدیدی از انباشت ھنوز آغاز نشده است.  ١٩٧٣چرخه جدیدی از توليد می تواند آغاز شود. از سال 

 .یان دھدپا بنابراین، سرمایه به بدھيھای دولتی و سوداگری برای حمایت از توليد پناه ميبرد. با ھمه این احوال، این نمی تواند، به بحران انباشت،
 بحران

، دوره رونق پس از جنگ به اتمام رسيد و حادتر شدن تدریجی بحران (اقتصادی) آغاز شد. اما نظام سرمایه داری فرو ٧٠و شروع سالھای  ۶٠با پایان سالھای 
ز از چرخه ني نپاشيد. (ج ک ب) نمی توانند درک کند که چرا بحران ساختاری سرمایه داری سخت تر شد، زیرا آنھا، از اینکه حتی سرمایه داری رو به زوال

انباشت ميگذرد را به رسميت نمی شناسند. (ج ک ب) این موضوع را که شيوه عملکرد قانون ارزش، توضيح اصلی بحران ھای سرمایه داریست و 
ملکرد قانون ه عمارکسيسم آنرا برسميت ميشناسد، رد می کند. در عوض، (ج ک ب)، در این مورد، موضع لوکزامبورگ را ميگيرد. تئوری رزا لوکزامبورگ در شيو

رکس ما ارزش، دارای خطای مفاھيمی است. در حالی که مارکس استد\ل کرد که بحران ھای ادواری سرمایه داری به دليل گرایش نزولی نرخ سود، (برای
يستم بسته ک سمھمترین قانون از نقطه نظر اقتصادی) ظاھر ميشوند، روزا لوکزامبورگ آنرا رد کرد. طبق نظر لوکزامبورگ، انباشت سرمایه نمی تواند در ی
ازار غير سرمایه د بصورت گيرد. او بر این موضوع که علل واقعی بحران ھای سرمایه داری در خارج از سيستم نھفته، اصرار داشت. او بر این نظر بود که در نبو

ری جایگزین دا داری، سرمایه داری دیگر قادر به ادامه روند انباشت نيست. از جھات بسياری، این منطقی بنظر نميرسد. طبق نظر روزا لوکزامبورگ، سرمایه
مبورگيست کزابازارھای غير سرمایه داری شده بود. اما ھنوز سرمایه داری کماکان رشد می کند (حتی اگر با ھزینه ای بسيار سنگين برای بشریت). اما لو

رخ داده چگونه می توانند تجزیه و تحليل کنند، به عنوان مثال، مرحله رونق اقتصادی پس از جنگ جھانی دوم؟ (ج  ١٩١۴ھا، چرخه ھای انباشت را که از سال 
مایه سر ک ب) به سادگی این مشکل را نادیده می گيرد و می گوید که در سرمایه داری قرن بيستم، چرخه انباشت صورت نگرفته است. در واقعيت، توليد

ایه است سرمداری به وضوح رشد کرده است، اما با روجوع به لوکزامبورگ چنين چيزی امکان پذیر نيست. از نظر مارکس، بحران نتيجه رشد ترکيب ارگانيک 
وارد بحران ری که در یک نقطه خاص، رشد چنان بزرگ است که سود کافی برای سرمایه گذاری مجدد در فرایند توليد بوجود نميآید. در این مرحله، سرمایه دا

 .ميشود. این بحران به بشکل بحران توليد بيش از حد ظاھر ميشود، اما علل آن در گرایش نزولی نرخ سود نھفته است
 ایده آليسم و تئوری ھای توطئه

ردیابی فقدان در در دیدگاه جامد (ج ک ب)، طبقه کارگر ھميشه دارای نيروی ذاتی انقZبيست و تنھا از طریق ایدئولوژی بورژوائی به خطا ميرود. (ج ک ب)، 
ھای فریبنده نورمبارزه طبقاتی، به جای روجوع به شرایط دشوار مادی طبقه کارگر که به علت بحران در معرض آن قرار گرفته، آنرا در سردرگم کردن ھا و ما

از آن طبقه کارگر در مسير بورژوازی دنبال ميکند،. ضعف این تحليل در نحوه نگرش آن است که گویا اگر ما تنھا فریب کاری بورژوازی را عيان و افشا کنيم، پس 
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تيب باز کردن راه انقZب تر انقZب قرار خواھد گرفت. در نگاه (ج ک ب) ، وظيفه انقZبيون آزاد کردن طبقه از تله ھای ایدئولوژی بورژوازی از طریق تبليغ و به این
از مبارزات  را است. به این ترتيب نگرش (ج ک ب) نشان دھنده ایده آليسم محض است. ما این چشم انداز را قبول نمی کنيم و فکر نمی کنيم که ما باید خود

(ج ک ب)  ست.عملی طبقه کارگر جدا و منزوی کنيم. وظيفه محوری انقZبيون، تا جایی که توان سازمان اجازه ميدھد شرکت فعال در تمامی مبارزات طبقاتي
قاتی، (ج ک ب) طب این مداخله فعال را رد ميکند و وظایف خود را صرفا در تبليغ می بيند. به دليل عدم ظرفيت آنھا برای فھم دیناميسم مبارزه و بسط آگاھی

ین، برای برابه طور مستمر به بشيوه تحليلی دمدمی عمل می کند. مبارزات یا پر جZل و ستودنی اند و یا بر اساس تئوری ھای توطئه محکوم ميشوند. بنا
در فرانسه را صرفا یک مانور گسترده بورژوازی با ھدف بازآفرینی توھمات کارگران به اتحادیه ھا، ارزیابی کرد. این  ١٩٩۵مثال، (ج ک ب) موج اعتصابات سال 

رفته که در آن رو نوع محکوميت مبارزه کنکرت طبقاتی توسط (ج ک ب) خود را در آرژانتين نيز تکرار کرد. (ج ک ب) از بی آتيه بودن شورش ھای طبقات در ھم ف
ھای حومه  ورشخرده بورژوازی موفق شده که طبقه کارگر را قربانی منافع خود کند و در یوغ منافع خود نگھدارد نيز صحبت ميکند. نظر (ج ک ب) در مورد ش

این  .ا ندارنداریشھری در فرانسه، به ھمان اندازه در خطاست که آنھا را به عنوان شورش بی معنای جوانان فاسد و جنایتکاری ميداند که ھيچ ربطی به پرولت
کنترل خود  تحتفھرست می تواند طو\نی شود. برای ما، از سوی دیگر، این واقعيت که سرمایه داران با مانور ھای خود از طریق اتحادیه ھا، اعتصابات را 

مانورھای بورژوازی و اتحادیه ھای کارگری (برای پایان دادن به اعتصاب، و غيره) ما را  .ميگيرند، اختراع شگفت آوری نيست، آنطوریکه (ج ک ب) گزارش ميدھد
ما باید از نقاط ضعف این مبارزات و زندانی شدن آن در چارچوب ایدئولوژی سرمایه داری  .ھرگز نباید به رد و محکوم کردن مبارزات اجتماعی رھنمون سازد

ارزه مب انتقاد کرده و تZش کنيم که آنھا از چارچوب قابل قبول دولت خارج شوند. (ج ک ب) بر عکس، در شرایطی نيست که خود را با جنبش واقعی از
 .طبقاتی، ھر چه قدر ھم ضعيف، ارتباط بدھد

 آگاھی طبقاتی و نقش حزب
سرمایه داری ژی مارکس تشخيص داد که ایده ھای حاکم در ھر دوره ای، ایده ھای طبقات حاکم ميباشند. پس کارگران چگونه می توانند خود را از قيد ایدئولو

طبقه ایست بدون گر آزاد کنند ؟ در وھله اول، تحت شرایط سلطه بورژوازی، اقليتی از طبقه کارگر به تکوین و دفاع از برنامه کمونيستی ميپردازند. طبقه کار
گونه ميتوان بر ه چدارائی که بصورت جمعی توليد ميکند. مبارزه اقتصادی طبقه کارگر قطعا برای استثمار مشکل ایجاد ميکند، اما به خودی خود پاسخی بر اینک

رگر و قابل ثمااستثمار غلبه کرد، نميدھد. فقط از طریق سازمان ھای سياسی کارگرانی که کاراکتر سرمایه داری را به عنوان یک نظم اجتماعي تاریخی، است
خش طبقه ن بگذار تشخيص داده اند، ایده ھای حاکم، که ھميشه ایده ھای طبقات حاکم بوده ، با مبارزه شکسته ميشود. حزب انقZبی خود را از آگاه تری

که حزب، ین شکل ميدھد. با این حال، این بدان معنی نيست که حزب انقZبی جدا از طبقه بوده، آنطوریکه کمونيست ھای شورایی اظھار نظر ميکنند، یا ا
طبقاتيست. ات خود طبقه کارگر است(آنچه که بوردیگيست ھا باور دارند). سازمان، جلوه و بيان اقليت آگاه مارکسيست طبقه، موظف به شرکت فعال در مبارز

کمک  ستیبا شرکت در این فرایند، عنصر آگاھی سياسی که از مبارزه روزانه بدست ميآیند، جمع بندی ميشود، چنين سازمانی می تواند به تئوری کموني
تبدیل شود و بوجود دولت سرمایه داری و استثمار پایان دھد. برای آماده شدن، امروز ما باید با ساختن سازمان انقZبی در درون ” نيروی مادی“کرده و به یک 

کر و آوانگارد شنفطبقه کارگر شروع کنيم. این سازمان باید فعا\نه در مبارزات طبقاتی شرکت کند، بدین معنا که بخشی از طبقه باشد و نه صرفا نماینده رو
يکه، آگاھی ورتآن. در سبک نگرش (ج ک ب) ، خود حزب پا\یش عملی و سازمانی در خور توجه نمييابد و وظایف خود را در درجه اول در تبليغات ميبيند. درص

ایدئولوژی “انقZبی به سادگی از طریق تبليغات کمونيستی توسعه نمييابد، برای تحقق این امر شرکت در جنبش عملی و انقZبی ضروریست. مارکس در 
 : تاکيد کرد” آلمانی

ی تنھا می گونبرای توليد ھر دو، آگاھی کمونيستی و برای موفقيت جنبش، در مقياس انبوه، دگرگونی و تغير انسان در ابعاد گسترده ضروریست، که این دگر
سرنگون کرد، بلکه ری تواند در یک جنبش عملی بوقوع بپيوندد، یعنی انقZب ؛ این انقZب ضروریست، نه تنھا به خاطر اینکه طبقه حاکمه را نميتوان از راه دیگ

 .نو شودعه به این خاطر که طبقه سرنگون کننده صرفا در انقZب موفق ميشود که خود را از تمام آلودگی ھای اعصار گذشته رھا کرده و \یق ساختن جام
در مبارزات باشد، اما باید در این مبارزات طبقاتی توسعه ” پنھان“فی الحال موجود و بشکل  –آنطور که (ج ک ب) تصور ميکند  –آگاھی کمونيستی نمی تواند 

اند. برای جنبش ده و تکوین یابد. در آغاز تمام مبارزات و انقZب ھای مھم (کمون پاریس، انقZب فوریه و غيره)، خواسته ھای مطالبه شده، به شدت محدود بو
در نتيجه، شرکت انقZبيون به طور فعال در مبارزه طبقاتی، به منظور مبارزه  .کمونيستی، مبارزه طبقاتی ھميشه بخشی از آن و نقطه عطف آن بوده است

 .برای اجرای برنامه کمونيستی و چشم انداز انقZبی، از اھميت حياتی برخوردار است
 جامعه انتقالی

و فعال نه شيوه توليد کمونيستی نمی تواند در درون نظام سرمایه داری توسعه پيدا کند. پيش شرط آن سرنگونی سياسی بورژوازی از طریق مبارزه آگاھا
کمونيست چپ  که طبقه کارگر ميباشد. از آنجائيکه کمونيسم نمی تواند با صدور فرمان برقرار شود، نيازمند آن فعاليت آگاھانه طبقه کارگر است. درس اصلی

ای تحقق بر از انقZب اکتبر و شکل گيری پروسه ھای ضد انقZبی آن گرفت، اینست که پرولتاریا نمی تواند از اجرای این نقش دست شسته و قدرت خود را
دستگاه دولتی با کمونيسم به دیگران، حتی به حزب طبقاتی خود واگذار کند. ھمانند ما، (ج ک ب) نيز به این نتيجه گيری رسيد که حزب انقZبی ھرگز نباید 

د. به نظر بانیکی شود. تا اینجا، خيلی خوب است. با این حال، ھمزمان با این، (ج ک ب) از جامعه انتقالی بسادگی تصویر عجيب و غریبی را به ھم می چس
ھا باید وجود داشته آن (ج ک ب)، دولت در دوره گذار نباید خود را بر شوراھا و ارگان ھای آن (نمایندگان، و غيره) متکی کند، بلکه در کنار و به طور مستقل از

 ھی)باشد. بطور مشخص، (ج ک ب) تصور ميکند که یک نوع تقسيم سه گانه یعنی دولت، شوراھا (به عنوان ارگان ھای طبقه کارگر) و حزب (تجسم آگا
تواند خود را نميوجود خواھند داشت. این سه چيز، در برداشت مفاھيمی (ج ک ب) ، به طور مستقل از یکدیگر وجود دارند. به نظر (ج ک ب)، دولت دوران گذار 

 .(8)با طبقه مسلط اقتصادی شناسایی کند چرا که چنين طبقه ای در جامعه دوران گذار، وجود ندارد 
 :نتيجه نحوه نگرش (ج ک ب) بشرح زیر است
 دولت دوران گذار، دیکتاتوری پرولتاریا نيست ؛

ای بورژوازی، در قایدولت انتقالی باید به لطف قدرت جادویی روح القدس، اتحاد ھمه طبقات غير استثمار گر را فراھم کرده ، که ھمه آنھا با حقوق برابر با ب
 سوسياليسم ادغام خواھند شد؛

 .با توجه به این، از آنجائيکه قدرت ھيچ طبقه خاصی اعمال نميشود، دیکتاتوری پرولتاریا بی معنا ميشود
نت کمونيست چپ ز سآنچه که (ج ک ب) اینجا بتماشا ميگذارد، چيزی غير از اختراع عجيب و غریب و دوباره لویاتان نيست. و این، بنظر ما، آنھا را در خارج ا

جامد. مينقرار ميدھد. در نھایت، واضح است که این درک دولت انتقالی توسط (ج ک ب)، یعنی فرا طبقاتی، لزوما به طور ضمنی به تحو\ت ضد انقZبی 
یھای شورا، در گيرساختار حکومت ِ جدا و رھا از طبقه کارگر و ارگان ھای آن شورا ھا، کنترلی از پایين نخواھد داشت، ارگانی خواھد شد برای خود و تصميم 
ت که این برای اس ھيچ لحظه ای برایش اھميتی نخواھد داشت. اگر ما ميگوئيم که پرولتاریا نباید قدرت خود را به ھيچ کس در دوران گذار واگذار کند، بدیھی

 .دولت انتقالی خيالی (ج ک ب) نيز معتبر است
 تصویر از سازمان خود

دیدی از ی جج ک ب) خودش، ھمراه با ساختار سازمانيش را، طZيه دار حزب جھانی آینده ميداند. در مقابلِ  این، ما تصور ميکنيم که درس ھا و نيروھا(
به بحث و گفتگو ود مبارزات طبقه کارگر در آینده متولد خواھد شد، که خود سھم مثبتی در ایجاد حزب جھانی پرولتاریا خواھند دشت. ما اميدواریم که برای ور

م در این روند نقش اھيو تماس نزدیک با این عناصر راه صحيح و مناسبی را پيدا کنيم، و به این ترتيب گام ھای قابل توجھی را به جلو برداریم. البته ما می خو
بين الملل ”  برای ساختن حزب“بسيار مھمی را به نفع خود و دیگر کمونيست ھای ھم مواضع، ایفا کنيم. در عين حال، یک بار دیگر تأکيد می کنيم : ما 

ه به ضعف توجفعاليت ميکنيم ، اما خود حزب بين الملل نيستيم، ھسته ایی از حزب آینده آری، اما نه حتی طZيه دار حزب. ادعای چيزی شبيه به آن، با 
دیدار ر پکنونی ما، نه تنھا مضحک است، اما ھمچنين این فرضيه را القا ميکند که گویا به سادگی حزب ميتواند صرف خواست ارادی چند نفر انگشت شما

قق آن به تح شود . ما خودمان را به عنوان یک سازمان بين المللی ميدانيم که اعضای آن می خواھند در فعاليت برای یک حزب متمرکز، شرکت کرده و برای
سازمان یافته ون مبارزه ،بحث و کار مشترک بپردازند. یکی از اتھامات مورد عZقه (ج ک ب) به سازمان ما، این ادعای (دروغين) است که ما به بشکل فدراسي

ی ميکنيم و یابایم. این تصویر جعلی ھم، ھيچ پایه و اساسی ندارد. حقيقتيست که ما سانتراليسم مورد نظر (ج ک ب) را در مرحله کنونی زودرس و نارس ارز
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ميدانيم. گروه ھای گرایش کمونيست انترناسيوناليستی، بر اساس  ”تکثير فروشگاه ھای زنجيره ای“کامZ مشخص تر، درک آنھا را از این فرایند درک ھمانند 
ت جدید شکZدرجه با\یی از یکدستی سياسی و اصول سنتراليسم دموکراتيک کار ميکنند. ما آگاه ھستيم که خواسته ھای مبارزه طبقاتی ما را در برابر م

ایجاد آدرس  ما قرار خواھد داد، که ما باید در برابر آنھا واکنش مناسبی را انتخاب کنيم. صرفا به خاطر حضور داشتن، ھرگز در مقایسه با (ج ک ب)، ھدف
ھای سازمانی ته پستی و یا آژانس توزیع روزنامه نبوده، که فقط تقليد طوطی واریست از سازمان ھای مقتدر و باتجربه. ما از این نقطه شروع ميکنيم که ھس

ملکرد حزب را ، عما در ھر کشوری تنھا زمانی می توانند به سازمان واقعی کمونيستی تبدیل شوند که بتواننداز تجربيات خود درس آموزی کنند و از این طریق
که بتوانيم در  ریمدر آینده غنی سازند. ھمانطور که در با\ توضيح داده شد، ما بر روی مبارزه طبقاتی برای تولد عناصر جدید سياسی حساب ميکنيم و اميدوا

طيف گروه ” ( کمپ پرولتری“فرایند بحث و سازمان یابی مجدد، خودمان را دوباره توسعه و بسط دھيم. ھمراه با نگرانی ما از موقعيت و چشم انداز به اصطZح 
ابھامات آشکار (ج ک ب) و سازمان ھای داخلی آن،  .ھایی که به مواضع کمونيست چپ منتصب ميشوند)، شروط و مZحظات ما به جای خود محفوظ است

جریان کمونيست بين ”  درست مثل مورد بوردیگيست ھا، منجر به یک سری از انشعابات شده اند. برخی از منشعبين ادعا می کنند که آنھا وارثين راستين 
 .اند و برخی دیگر به ریشه ھای کمونيستی شورایی (ج ک ب) رجعت ميکنند و دیگرانی که در حوزه ھای نازای آکادميک بفکر فرو رفته اند” المللی 

مت خصودر برابر این پس زمينه، کمپ به اصطZح پرولتری شبيه به تئاتر مضحکی ميشود که در آن گروه ھای کوچک جدا شده، در توھمات خود از طریق 
ضعيت نداشته ن ومتقابل و تجدید نظر انتزاعی، خود را تایيد ميکنند. واکنش تشنج آفرین و مسخره (ج ک ب) به این انشعاب ھا، سھم کمی در بوجود آوردن ای

با توجه به این وضعيت، درخواست برای برگزاری دور جدیدی از کنفرانسھای کمونيست چپ، نشست پوچی خواھد بود که حتی سرگرم کننده ھم  .(10)است 
ما ھرگز به طرف ، انخواھد بود. اگر ما گاھی اوقات به جدل پرداخته ایم و ميپردازیم و علی رغم اینکه روی کاغذ، آنھا ھر چقدر ھم به ما نزدیک بوده باشند

ما به منظور  اینھيچ یک از گروه ھای سياسی موجود، جھت گيری نداشته ایم. اما در عوض، نسبت به طبقه کارگر به مثابه یک کل تZشمان را کرده ایم. بنابر
که رفقای  شد توسعه بيشتر خودمان، از ھر دو نظر سياسی و سازمانی، محور کارمان را مداخله فعال در مبارزه طبقاتی قرار داده ایم. ما خوشحال خواھيم

 .(ج ک ب) را در این فرایند ببينيم، اگر چه شک داریم. ترکيب فعلی (ج ک ب) ، ضعف تئوریکشان را فراتر از عملکردشان نھاده است

 يادداشت ها 

افزون بر این، (ج ک ب) ”.  به طوری که آن را از صحنه سياسی ناپدید کند]برای بی اعتبار کردن [سازمان ما”  به این ترتيب ، (ج ک ب) \زم ميداند که  (1)
ما داده است (از قطعنامه در باره فعاليت کنگره ” تاثير منفی بر کمپ پرولتاریا “با ” مقابله، به خصوص در آلمان“خود را به ” مھم ترین اولویت ھای بين المللی“

 (ج ک ب)). ١۶
 .در اینجا ما فقط به تغيير ورود ما به ویکيپدیا، توسط اعضای (ج ک ب) اشاره ميکنيم (2)
معرفی کند که گویا مدعيست ” بوردیگيست“نبرد کمونيستی) را ( PCIntیکی از دروغ ھای مورد عZقه (ج ک ب) این است که سازمان برادر ایتاليایی ما،  (3)

ما برای حزب ھستيم، ” که تنھا ھسته تشکيل دھنده حزب انقZبی آتيست. علی رغم اینکه در ھر نسخه از مقاله ھای رفقای ما بر این تاکيد شده است که 
 .“ اما نه خود حزب، و نه حتی تنھا جنين تشکيل دھنده آن

در جنبش پارتيزانی شرکت و یا از آن پشتيبانی کرده است. این تھمت شرم آوریست. حقيقت این  PCInt بنابراین بعنوان نمونه (ج ک ب) ادعا ميکند که (4)
در حالی که سعی ميکردند نفوذ استالينيستی در طبقه کارگر و (تا حدودی با موفقيت) را به نفع کارگران عقب برانند و آنھا را به نفع  PCInt است که رفقای

 .دیدگاه انترناسيوناليستی، از جنبش پارتيزانی به دور کنند، تحت دستور توگلياتی، رھبر استالينيستی به قتل رسيدند
 .١٩۴٣به نقل از پروميتو اول نوامبر  (5)
 PCInt مثل ھميشه ، استد\ل (ج ک ب) صرفا ھمه چيز را به ھم بافتن است: از آنجائيکه ھيچ انقZبی پس از جنگ جھانی شکل نگرفت، پایه و اساس (6)

ھنوز امروز بر  PCIntاز درون موج مھمی از مبارزه طبقاتی بيرون آمد. در حسرت (ج ک ب)،  PCInt درست. اینجا این نکته فراموش ميشود که GCF اشتباه بود و
، از سوی دیگر، قربانی شماتيسم خود شده و از صحنه رخت بر بست. پيش بينی جنگ در اروپا (تا حا\) GCF .پاست و توسعه سياسی بيشتری یافته است

 .گفته شده است” دوره تاریخی“رخ نداده است. شاید به اندازه کافی در مورد ابزار تحليلی از 
در ایتاليا ، لھستان ،  ١٩۶٩خيلی سطحی، بنظر مياید که قانع کننده باشد. در برخی از نقاط جھان وجود دارد در واقع مجموعه ای از مبارزات کارگران (  (7)

نبرد ( PCInt، و غيره) ، که اینجا و آنجا،از ظھور گروه ھای جدید کمونيستی خبر ميداد. سازمان برادر ایتاليایی ما،  ٧۴تا  ١٩٧٢اسپانيا ، آرژانتين ، بریتانيا 
 ”موجی از مبارزه“کمونيستی) نيز در راستای چنين مبارزاتی برای برداشتن قدم ھای جدید در سطح بين المللی پيشقدم شد. بر خZف (ج ک ب) که در پرتو 

، تأکيد کرد که سلطه ایدئولوژیک سرمایه بر طبقه کارگر ھنوز از شکسته شدن ، بسيار دور است. پایان دوره ضد انقZب  PCIntبه خود رضایتمندی افتاده بود، 
ه ھای گروو توسعه آگاھی طبقاتی باید بيان سازمانی خود را در ظھور حزب بين المللی طبقه کارگر پيدا کند. بر خZف تمامی افسانه سازی (ج ک ب)، 
شبه  نبشانقZبی تنھا توانستند محدود توسعه یابند. در عوض ، آشکارا اصZح طلبان و سازمان ھای سوسيال دموکرات قویتر شدند. در ھمين راستا، ج

فا ای انقZبی تروتسکيستی رشد یافت که بتواند نقش بيشتری را در دفاع از جناح چپ سيستم سرمایه داری و حتی تا حدی در درون سوسيال دموکراسی
 .کند. ھمزمان، بسياری از گروه ھای کمونيستی سقوط کرده و یا دوباره تضعيف شدند که قاعدتاً باید سبب ميشد تا (ج ک ب) تعمق بيشتری کند

 .از قطعنامه کنگره سوم (ج ک ب) در باره دولت در دوره گذار (8)
امروز فقط (ج ک ب) است که پایه ھای حزب آتی را که “افتاده در دام دنيای خيالی خود، (ج ک ب) گاھی فراتر رفته و با اطمينان از خود ارزیابی ميکند :  (9)

 (ج ک ب)) ١۶(قطعنامه در مورد فعاليت از کنگره ” طبقه کارگر آنرا در صحنه خواھد نشاند، ميسازد. 
با مفھوم نژادپرستانه اجتماعی خوانده می شوند. در این ميان، توھم (ج ک ب) تا جایی ” انگل ایسم” به این ترتيب، منشعبين و منتقدان (ج ک ب) بنام  (10)

متعلق است یا نه را دارند. در تصویر دنيای وارونه و تحریف شده (ج ک ب) در ”  کمپ پرولتاریا“پيشرفت کرده که مدعيست توان تعریف اینکه چه کسی به 
ونه چگ نھایت تقریبا ھيچ کسی در این کمپ وجود ندارد، تماس ھای چاپلوسانه اخير آنھا با جریانات آنارشيستی معجزه نيست صرفا نشانگر اینست که

 .فرصت طلبی و فرقه گرایی در (ج ک ب) به ھمزیستی ادامه ميدھند

 جمهوري شورايي تنها شكل حكومت كارگري است 


