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از روز 8 مارس 1875 که زنان کارنجات 
آمریکا برای خواست هایشان دست  نساجی 
مارس   8 تا  زدند  تظاهرات  و  اعتصاب  به 
جهانی  کنگره  در  روز  این  که    1910
عنوان  به  زتکین  کالرا  توسط  سوسیالیست 
روزجهانی زن پیشنهاد و تصویب شد بیش از 
یک قرن گذشته است در طی این مدت جامعه 
طبقاتی مردساالر همچنان ستم مضاعفی را 
برزنان اعمال می کند و مبارزه علیه این ستم 
به یکی از پرچم های مبارزاتی نه تنها زنان 
بلکه هر نیروی مترقی و انقالبی تبدیل شده 
است. برابری حقوق اجتماعی مساوی برای 
زنان  و مردان در همه عرصه ها ، از بین 
رفتن تبعیضات جنسی ،آزادی پوشش، تامین 
اند  بوده  اجتماعی و....خواسته هائی  امنیت 
کشوری  و  جهانی  سطح  در  دائم  بطور  که 
خونینی  گاه  مبارزات  آن  سر  بر  و  مطرح 
جریان داشته و دارد.بخصوص که امروزه 

ریاست  معاون  رابرتس،  کریگ  پال  توسط 
خزانه داری ایاالت متحده در دولت ریگان 
و مشاور اقتصادی دولت بیل کلینتون، 18 

ژانویه 201۶  
در آخرین سالهای قرن بیستم، تقلب به یک 
صورت جدیدی وارد سیاست خارجی ایاالت 
ادعا های واهی  این  متحده شد. بر اساس 
بستان  یوگسالوی و سر  که واشنگتن  بود 
را به منظور پیشبرد دستور کار اعالم نشده 

خود، از هم پا شوند و بی مصرف کرد. 
خوانندگان عزیز رنجبر، مقصود از ترجمه 
این نوع مقاالت اینست که شما را از وضعیت 
نابسامان اقتصادی آمریکا که سبب شده حتی 
دست  هم  این سیستم  درون  پردازان  نظریه 
به افشا گری وسیع و انتقاد از دستگاه فاسد 
در  سازیم.  مطلع  بزنند،  گندیده  سیستم  این 

بقیه در صفحه سومغیر اینصورت ما با 

سرمایه  جهانی  نظام  ساختاری  بحران   -
نظام  حامیان  تالش  و  اخیر  های  سال  در 
توسل  با  آن  از  رفت  برون  و  عبور  برای 
به عمومی تر، مالی تر، متمرکز تر ساختن 
انحصارات اولیگوپولی از یک سو و اشتعال 
جنگ های بی پایان مرئی و نامرئی توسط 
از  جهان  اکناف  در  )آمریکا(  نظام  راس 
امواج  عروج  به  منجر  الجرم  دیگر  سوی 
بیداری و رهائی در سراسر جهان بویژه در 
گشته  )جنوب(،  پیرامونی  دربند  کشورهای 
سرمایه  تاریخ  گذشته  دوره  در  اگر  است. 
داری انحصاری، بحران های نظام و خیزش 
ها ، قیام ها و انقالبات منبعث از آنها عموما 
منطقه ای و یا حداکثر قاره ای بودند امروز 
کشوری را در مناطق مختلف پنج قاره جهان 

که  نداریم  سراغ 

36 سال از به قدرت رسیدن رژیم جمهوری 
اسالمی  در ایران می گذرد. در 22 بهمن 
سال 1357 رژیمی به قدرت رسید که طی 
مدت حاکمیتش هزاران هزار نفر به جوخه 
نفر  میلیون  یک  شدند،  سپرده  اعدام  های 
میلیونها   ، کشته  عراق  و  ایران  جنگ  در 
به  اجتماعی مجبور  به دالیل سیاسی و  نفر 
خود  سرزمین  از  مهاجرت  یا  و  پناهندگی 
در  یا  متوقف  یا  اقتصادی  رشد  اند،  شده 
که  ،رژیمی  است  بوده  منفی  و  صفر  صد 
ارگانهای بوروکراتیک رژیم شاهنشاهی را 
اختالف   ، داد  گسترش  وسیعتری  ابعاد  در 
طبقاتی در نتیجه تمرکز هر چه بیشترثروت 
کمتر  به  منجر  که  اندک  ای  عده  دست  در 
زحمتکش   و  فقیر  طبقات  درآمدهای   شدّن 
شد. رژیم جمهوری اسالمی با تغییر قانون 
حقوق  اسالمی  اساسی  قانون  به  اساسی 

وقفه  بدون  اسالمی  و  امپریالیستی  جریانات 
به جنایت علیه زنان مبادرت می ورزند   

همچنان که سطح تکامل طبقاتی در کشورهای 
آوردهای  دست  کند  می  فرق  مختلف جهان 
به سطح  توجه  با  اجتماعی  در حقوق  زنان 
مثال   . است  متفاوت  نیز  اجتماعی  تکامل 
افغانستان  و  عربستان  مثل  کشورهائی  در 
،زنان از فعالیت اجتماعی عمال منع شده اند 
به  مرد  به  کامل  وابستگی  و  داری  خانه  و 
نشان  را  خود  او،  مالکیت  از  بخشی  مثابه 
می دهد برای مثال درگزارش بانک جهانی 
برای سال 2012 آمده است که 66 در صد 
میداده  تشکیل  زنان  را  جهان  کار  نیروی 
است  بوده  درصد   5 عربستان  سهم  که  اند 
برادر  یا  پدر و  اجازه شوهر و  با  فقط  )که 
اجازه کار دریافت می شود- در صد باالئی 
تحصیلکرده  عربستان  نشین  شهر  زنان  از 

اساس  بر   ) هستند 

بقیه در صفحه  پنجم

از  پر  را  ها  تر و زندان  پایمال  را  انسانی 
را  شکنجه   و  کرد  خود  سیاسی  مخالفان 
مخالفان  با  مقابله  در  عادی  امر  یک  به 
قدرت رسیدن رژیم  به  با  نمود.  تبدیل  خود 
و  تالش  تمام  خمینی  رهبری  تحت  اسالمی 
فداکاری های مردم ما در جهت سرنگونی 
رژیم  یک  ایجاد  برای  و  شاهنشاهی  رژیم 
دموکراتیک و مستقل سیاسی به هدر رفت. 
اجتماعی«  عدالت  آزادی  استقالل   « شعار 
به شعار ارتجاعی-دولتی  » استقالل آزادی 
جمهوری اسالمی« تبدیل شد.رژیم ارتجاعی 
سالهای  انقالب  از  ناشی  اسالمی  جمهوری 
56 و 57 شمسی و توافق های امپریالیستی 
اواخر سال  از همان  یافت.  به قدرت دست 
های 57 که نیروهای اسالمی هژمونی خود 
را توسط دستگاه روحانیت بر جنبش مردم 

تامین کردند تا روز 

بقیه در صفحه دوم

بقیه در صفحه سوم
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کشورهای  در  زنان  اشتغال  گزارش  همان 
اسکاندیناوی 55 تا 65 ، روسیه 75 و برای 
درصد   50-45 غربی  اروپای  کشورهای 
بوده است .برای افعانستان عمال هیچ آماری 
کشورهای  در  وضعیت   . است  نشده  ارائه 
آفریقائی کمی عجیب است در بعضی از آنها 
مانند زیمباوه 60 در صد و برای برخی در 
حد عربستان و حتی کمتر است . در ایران 
مشاور امور زنان وزیر تعاون می گوید 40 
در صد نیروی کار را زنان تشکیل می دهند 
می دانیم که نیروی کار شاغل در بین سال 
تا 1375 سهم زنان بین 11تا  های 1345 

13.5 در صد بوده است . 
همین  به  وضع  هم  ثروت  تقسیم  مسئله  در 
جهان  کجای  هیچ  در  تقریبا  است.  منوال 
برای کار برابر، حقوق برابر مردان به زنان 
پرداخت نمی شود. و کار خانه ،نگه داری 
از بچه ها به مثابه کار اجتماعی به حساب 
نمی آید و هیچ پولی بابت آن پرداخت نمی 
بیگاری  به  میلیاردها زن هر روزه  و  شود 
تحت عنوان خانه داری تن می دهند. بطور 
دارای  زنان  جوامع  از  بسیار  در  خالصه 

استقالل مالی و اقتصادی نیستند. 
مسائلی دیگری که بی حقوقی زنان را تشدید 
در  آموزش  فقدان  از جمله 1-   است  کرده 
سطح تحصیالت عمومی و همچنین آموزش 
در زمینه حقوق و خواسته های زنان به عنوان 
جنسیتی  تبعیضات   -  2 عمومی.  آموزشی 
و  فروشی  تن   ، بارداری  حقوق  زمینه  در 
 3. اجتماعی  کاالی  یک  عنوان  به  سکس 
-  خشونت خانوادگی و اجتماعی علیه زنان 
توسط  روانی  و  فیزیکی  خشونت  نیز  و 
تامین حضور زنان  تا عدم   ، نزدیکان مرد 
در اجتماعات عمومی بدون آزارهای جنسی 
فرهنگ  بودن  پائین  یا  و  درک  عدم   -  4  .
عمومی اجتماعی بطور عمومی و مشخصا 
توسط مردان در زمینه حقوق برابر با زنان 

و مسئله مذهب و... می باشد .  
نابرابری  یک  عنوان  به  زنان  مسئله  وقتی 
جهانی  موضوعی  این  است  مطرح  انسانی 
است . بزرگترین کنفرانس جهانی زنان در 
1995 در پکن برگزار شد .بال استثناء همه 
کسانی که دست اندر کار مسائل زنان هستند 
از  گذشته  سال  بیست  طی  که  دارند  اذعان 
کنفرانس پکن تا به حال وضعیت زنان بدتر 
شده است . کنترل حقوق زنان در کشورهای 
چشم  مورد  و  نشده  انجام  یا  عمال  مختلف 
پوشی سیاسی قرار گرفته و یا سیر قهقرائی 
ایران  در  فقط  نه  حالیکه  .در  است  داشته 

بدون شرکت زنان هیچ جنبش انقالبی وجود ندارد

بلکه در کل جهان 3 در صد شغل های باال 
کشورهای  در   . است  شده  سپرده  زنان  به 
اسالمی وضع بسیار بدتر است. برای نمونه 
در همین انتخابات پیش روی مجلس خبرگان 
های  کاندیدا  متفاضیان  همه  استثناء  بدون 
رئیس  .معاون  اند  شده  صالحیت  رد  زن 
گوید  می  زنان  امور  در  ایران  جمهوری 
برابر مردان است.روشن  دو  بیکاری زنان 
از  همیشه  اسالمی  رژیم  آمارهای  که  است 
رئیس  معاون   ، است  کمتر  واقعی  مقدار 
اند که  ایران حتما فراموش کرده  جمهوری 
آمار رشد اعدام ، مواد مخدر ، بازار سکس 
، تن فروشی ، طالق ، جریمه برای حجاب 
کند.  ارائه  گذشته  دهه  در  را  زنان   .... و 
نگاهی به این آمار تکان دهنده هستند. آمار 
رشد در موارد باال در دهه گذشته هیچکدام 
از 10- 15 در صد کمتر نبوده است. و در 
زنان  امکانات  و  حقوق  بردن  قهقرا  به  این 
در جامعه ایران دیگر نه فرهنگ گذشته و 
یا کنونی بلکه سیاست های رژیم جمهوری 

اسالمی عامل تعیین کننده هستند.  
مبارزات  همپای  ایران  در  زنان  مبارزات 
دوران  از  آن  نوین  اشکال  در  طبقاتی 
مشروطیت با تاسیس انجمن نسوان در تبریز 
شجاعی  زنان  آن  از  قبل  البته  گرفت  شکل 
سر  از  حجاب  العین  قره  طاهره  مانند 
برگرفته و تابوهای بزرگی را در هم شکسته 
با  است  تشکیالتی  نسوان  انجمن  ولی  بودند 
اولین  .تشکیل  زنان  مشخص  های  خواسته 
انجمن زنان نشان داد که مسئله زنان همپای 
مسائل اجتماعی و سطح مبارزات اجتماعی 
طبقاتی  مبارزات  از  تابعی  و  کند  می  رشد 
جاری در جوامع انسانی است . از آن زمان 
تا به حال انجمن ها و تشکالت متعددی در 
است.از  گرفته  شکل  زنان  جنبش  با  رابطه 
در  زنان  حضور  مشروطیت  جنبش  زمان 
عرصه های اجتماعی به سختی و بسیار کند 
و  حضور  همین  داشت  فعال  شروعی  ولی 
فعالیت زنان رژیم شاه را مجبور به گذراندن 
که  قانونی  کرد.  خانواده  از  حمایت  قانون 
آنان  از  اسالمی  رژیم  رسیدن  قدرت  به  با 
بازپس گرفته شد. و بجای آن قوانین شریعت 
زور  به  که  حجاب  یافت.  حاکمیت  اسالمی 
از سر زنان در دوران رضا خان برگرفته 
سر  بر  زور  به  اسالمی  رژیم  در  بود  شده 
در  که  شرایطی  در  شد.آنهم  پوشانده  زنان 
تظاهرات  ،در  انقالب سال های 56 و 57 
ها و درگیری های خیابانی نقش زنان بسیار 

پررنگ بود.  
قدرت  به  تازه  رژیم  به  اعتراضات  اولین 
رسیده با تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری 
برای  زنان  مبارزات  و  تالش   . شد  شروع 

زنان و رهایی بشریت  
بقیه از صفحه اول

بازپس گیری حق خود متوقف نشد .هزاران 
زن در خیابان ها بخاطر حجاب هر روزه 
از  شوند،  می  جریمه   ، خورند  می  کتک 
حقوق اجتماعی منع می شوند اما به قوانین 
.عقب  دهند  نمی  تن  اسالمی  سرکوبگرانه 
عنوان  تحت  زن  ضد  قوانین  ترین  مانده 
قوانین شریعت اسالمی برای بیرون راندن 
زنان از فعالیت های اجتماعی و کار و تولید 
مقام  کردن  دوم  درجه  بخاطر  تحصیل  و 
انسانی زن با مقاومت و مبارزه زنان عمال 
. برای نمونه  تبدیل شده است  به ضد خود 
زنان در دانشگاهها بیشتر از مردان در حال 
تحصیل هستند و آگاهی جامعه در رابطه با 
که  مسیری  است.  رشد  به  رو  زنان  حقوق 
عکس سیاست های رژیم جمهوری اسالمی 
است .روشن است که مسئله نابرابری زنان 
بلکه   ای طبقاتی عصر جدید  تنها مسئله  نه 

فرهنگی – تاریخی هم هست . 
نیروی  از  گیری  بهره  برای  داری  سرمایه 
کار بیشتر زنان را از خانه به درون بازار 
کار و تولید کشاند.اما نتوانست حقوق برابر 
بین زن و مرد را ایجاد کند . دلیل نابرابر 
جوامع  در  مردان  با  زنان  حقوق  ماندن 
طبقاتی از نفس استثمار گرانه و ستم گرانه 
که  شود  می  ناشی  آن  اجتماعی   سیستم 
مالکیت خصوصی منشاء آن است . سرمایه 
داری با ایجاد و نهادینه کردن این نابرابری 
بهره  زن  کارگران  ارزانتر  کار  نیروی  از 
اولین  . بحران های سرمایه داری  می برد 
تاثیرات مخرب خود را بر زنان می گذارد 
و  مسائل  داری  سرمایه  شدن  جهانی  .با 
خواسته های  زنان هم در عصر نوین جهانی 
شده است . بوجود آمدن 8 مارس در پروسه 
مبارزات زنان از این جهانی تر شدن مسئله 
زنان و خواسته هایشان نشئت می گیرد  .  

دهد  نشان می  زنان  مسائل و خواسته های 
که بخشی از آنها مسائلی تاریخی در جوامع 
طبقاتی  جوامع  شروع  با  که  هستند  طبقاتی 
در  نهادینه  مشکلی  و  شد  مردساالر شروع 
بخش  و  هست   و  بوده  اجتماعی  سیستم 
دنیای  در  زنان  خود  ویژه  آنها  از  دیگری 
سرمایه داری است . این ویژگی ها جنبش 
فکری  مختلف  های  الیه  در  را  فمینیستی 
بسیار  آنها  از  برخی  که  است  داده  شکل 
افراطی هستند و حل مشکل زنان را در نفی 
مردان می بیند و برخی از آنها معتقدند که 
حقوق  در  مردان  و  زنان  نابرابری  مشکل 
قابل  هم  داری  جامعه سرمایه  در  اجتماعی 
حل است . اما اگر به دیده علمی به مسئله 
نگاه کنیم همانطور که مشکل زنان در تمام 
جوامع طبقاتی مردساالر وجود داشته است 

طبقاتی  سیستم  در  مشکلی  این  یعنی 
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به قدرت رسیدنشان به مثابه یک نیروی ضد 
ای  گسترده  و  وقفه  بی  و  تالش   ، انقالبی 
را برای کنار زدن دیگر نیروهای اجتماعی 
کردند.  آغاز  و 57  سالهای 56  انقالب  در 
اسالمی  رسیده  قدرت  به  تازه  انقالب  ضد 
های  ارگان  تمامی  اول  روزهای  همان  از 
سرکوب رژیم گذشته را بازسازی کرد و با 
بی رحمی تمام هرگونه صدای آزادیخواهی 
و عدالت طلبانه و انسانی را خفه کرد. زنان 
،کارگران، جنبش های ملی ، خواسته های 
هدف  اولین  اجتماعی  دموکراسی  و  دهقانی 
های رژیم اسالمی بود. در زمانی که هنوز 
ملی  و  ها  کمونیست  از  اجتماعی  نیروهای 
تا  گرفته  الئیک  طلبان  اصالح  تا  گرایان 
نهضت آزادی و طرفداران شریعتی خود را 
تالشی  با  جدید  دولت  بودند.  نداده  سازمان 
شبانه روزی گروههای سیاه ترور خود را 
سازماندهی می کرد. بسیج و سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی حاصل این تالش ضد انقالب 
 – نظامی  بعدها شکل رسمی  که  بود  حاکم 
اطالعاتی بخود گرفتند. هنوز درگیری های 
خیابانی در تهران پایان نیافته بود که دولت 
اعالم بازپس گیری سالح های مردم و خلع 
سالح عمومی را کرد.این خلع سالح عمومی 
ایران در  از مردم  ید  بر خلع  بود  شروعی 
بعد  های  سال  در  که  مختلف  های  عرصه 

توسط رژیم اسالمی تحکیم شد. 
از  بعد  که  است  روزی  بهمن   22 روز 

پایان می  به  خاندانی شاهی   ها رژیم  قرن 
سیاسی  تکامل  از  بزرگی  مرحله  این  رسد. 
یک  نبود  در  متاسفانه  اما  است.  ایران  در 
اجتماعی  قدرت  پر  و  مترقی  نیروی 
را  آورد  دست  این  اسالمی  های  دارودسته 
با نوع دیگری از حکومت مطلقه جایگزین 
گذشته  مطلقه  رژیم  بنیادهای  واکثر  کردند. 
کردند. بازسازی  آن  مذهبی  شکل  در  را 
در نتیجه خواست های مردم ما برای ایجاد 
شعارهای  بتواند  که  دموکراتیک  رژیم  یک 
آزادی و عدالت اجتماعی و استقالل را عملی 
آزادی ، خوشبختی و  کند و برای مردم ما 
و  کارگران  حقوقی  بی  علیه  و  بیاورد  رفاه 
زحمتکشان جامعه بایستد و عدالت اجتماعی 
را تامین کند ،همچنان پابرجاست و مبارزه 

برای آن ادامه دارد 
جمهوری  رژیم  برای  بهمن   22 روز  
اسالمی روز آزادی است ، اما برای مردم 
ضد  رژیم  یک  رسیدن  قدرت  به  روز  ما 
 . است  رحم  بی  و  مرتجع  و  هار  انقالبی 
همچنان که شعار سرنگونی رژیم شاه سال 
ها طول کشید تا عملی شد . شعار سرنگونی 
که  است  شعاری  اسالمی  جمهوری  رژیم 
در نکبتی که خود این رژیم برای مردم ما 
بوجود آورده در حال عملی شدن است. هیچ 
رژیم طبقاتی استثمارگر وستم گر را از این 
که  بویژه  نیست.  فراری  تاریخی  سرنوشت 
رژیم جمهوری اسالمی در مدتی کوتاه نفرت 
آورده  بوجود  خود  علیه  را  ای  توده  عظیم 

است که مرگ آنرا تسریع خواهد کرد 
سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی 

زنده باد انقالب 
زنده باد سوسیالیسم  

قرن بیست و یکم: ... 
بقیه از صفحه اول

مواضع این نویسنده همخوانی نداریم.
در قرن بیست و یکم، این تقلب ها با ضریب 
یافتند.  تشدید  گذشته  به  نسبت  برابر  چند 
نابود  لیبی  و  سومالی  عراق،  افغانستان، 
نابود  باید  می  نیز  سوریه  و  ایران  و  شدند 
رئیس  ش،  سرسخت  رقیب  اگر  شدند  می 
در  شد.  نمی  مانع  )پوتین(  روسیه  جمهور 
حال حاضر واشنگتن در پشت تخریب فعلی 
یمن نیز قرار دارد، واشنگتن اسرائیل را با 
تامین مالی قادر ساخته است تا خلق فلسطین 
را نابود سازد. عالوه بر این، واشنگتن در 
نظر  از  جنگ  اعالن  بدون  پاکستان  داخل 
از  بسیاری  و  است  شده  عمل  وارد  نظامی 
زنان، کودکان و سالمندان روستا ها را تحت 

پوشش » مبارزه با تروریسم « به قتل می 
نمی  تاریخ  طول  در  کشوری  هیچ  رساند. 
تواند با جنایات جنگی واشنگتن رقابت کند. 
من این جنایات را در ستونهای روزنامه و 
کتابها )مطبوعات واضح( )1( ثبت کرده ام.
امروزه هر کسی هم که به خلوص سیاست 
بایست  می  است  معتقد  واشنگتن  خارجی 

ضمیر خود را از دست داده باشد. 
یک  دارای  حال حاضر  در  چین  و  روسیه 
اتحاد استراتژیک هستند که برای واشنگتن 
بیش از حد قویست. روسیه و چین، واشنگتن 
و  امنیت  به  اندازی  دست  و  تجاوز  از  را 

منافع ملی شان باز می دارند. 
این کشورها برای روسیه و چین بسیار پر 
اتحاد شان محافظت  اهمیت هستند و توسط 
بیدار  دنیا از خواب  می شوند. هم چنانکه، 
کشورهای  شوند،  می  شر   این  متوجه  و 
بیشتری به منظور حفاظت خود به روسیه و 

چین پناه می برند.
ایاالت متحده در جبهه اقتصادی نیز با شکست 
و  ستونهای روزنامه  در  است.  شده  مواجه 
نوع  داری  سرمایه  شکست  من،  کتابهای 
آزاد )2(، که به زبان انگلیسی، چینی، کره 
نشان  اند،  یافته  انتشار  آلمانی  و  چک  ای، 
و  است،  ایستاده  کنار  واشنگتن  چگونه  داد 
در واقع این شرایط را تشویق می کند، در 
حالیکه سودهای کوتاه مدت مدیریت، سهام 
داران، و وال استریت اقتصاد آمریکا را تهی 
حرفه  کار  و  کسب  تولیدی،  مشاغل  کرده، 
تردستی  مشاغل  با  همراه  تکنولوژی  و  ای 
و کاردانی قابل تجارت به چین، هندوستان 
که  چیزی  یافته،  انتقال  دیگر  کشورهای  و 
باقی مانده، اقتصاد تو خالی و پوکی است که 
سالهاست سبب کاهش بیش از حد درآمد خا 
نوارها در آمریکا شده است. امروز ٪50 از 
جوانان 25 ساله آمریکائی یا با والدین شان 
زندگی می کنند یا با پدربزرگ/مادر بزرگ، 
بتواند  که  شغلی  یافتن  به  قادر  آنها  زیرا 
نیستند.  باشد  شان  استقالل  حافظ  و  ضامن 
که  ایست  رحمانه  بی  و  تلخ  واقعیت  این 
توسط رسانه های خود فروخته ایاالت متحده 
از مردم پوشیده مانده، و در عوض،  یک 
منبعی از داستانهای فانتزی از بهبود وضع 
اقتصادی آمریکا سر مردم را گول زده است.
حقایق زندگی ما آن قدر متفاوت از آنچه که 
گزارش داده می شود است که من شگفت زده 
هستم. به عنوان یک استاد سابق اقتصاد، سر 
دبیر روزنامه وال استریت، و معاون وزیر 
خزانه داری برای سیاستهای اقتصادی، من 
بر  که  فساد  قدر  این  از  هستم  زده  شگفت 
بخش مالی ما، خزانه داری ما، سازمانهای 

رو  ریز  فدرال  و  ما  مالی  نظارتی 

زنان  رهائی  نتیجتا  که  است  جوامع 
بستگی به رهائی کل بشریت و بعکس 
دارد . رهائی انسان فقط با رهائی از سیستم 
آن  به  این  اما  گردد.  می  حاصل  طبقاتی 
مفهوم و درک جزم گرایانه نیست که بخشی 
از مشکالت زنان در جوامع سرمایه داری 
که اساس مالکیت خصوصی را زیر سئوال 
از  حمایت   . نیستند  وصول  قابل  برد  نمی 
خواست های محقانه زنان در جهت برابری 
زن و مرد در حقوق اجتماعی انسانی وظیفه 
هر انسان شرافتمند و نیروی آگاه و انقالبی 

است . 
زن  جهانی  روز  مارس   8 باد  فرخنده 
و  ستم   ، مردساالری  علیه  مبارزه  در 

استثمار  
انقالبی  جنبش  هیچ  زنان  شرکت  بدون 

وجود ندارد 
زنده باد سوسیالیسم  

22 بهمن بقیه از صفحه اول
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تسلط دارد. در دوران من، اعالم جرم 
و  داران  بانک  برای  زندان  احکام  و 
مقامات باالی دولتی وجود داشت. )البته باید 
در نظر داشت که ایشان خود یکی از نظریه 
امپریالیستی  سیستم  درون  مخرب  پردازان 
بوده و اکنون که وضعیت اقتصادی بقدری 
در بحران عمیق، بی سابقه و هرج و مرج 
به رحم  ایشان دلش  تا جائیکه  دارد،  قرار 
در  زند.  می  گری  افشا  به  دست  و  آمده 
دوران او نیز این فساد وجود داشته ولی نه 

با این اندازه – مترجم(
آزادی  بازار  گونه  هیچ  امروز،  آمریکا  در 
وجود ندارد. کلیه بازار ها توسط فدرال ریز 
کنند.  تقلب عمل می  با  داری  رو و خزانه 
توسط  نظارتی،  سازمانهای  یا  مؤسسات 
کسانی که قرار است این سازمانها را کنترل 
اگر  حتی  و  بندند  می  را  خود  چشم  کنند، 
بخواهند کاری کنند، آنها نا توان و درمانده 
منافع  که  چرا  هستند،  قانون  اجرای  در 
خصوصی به مراتب قوی تر از قانون است.
حتی سازمانهای آماری دولت نیز خراب و 
فاسد شده اند. در گزارشات نیز مقدار تورم 
جعل شده است تا حقیقت تورم واقعی اظهار 
نگردد. این دروغ نه تنها موجب نپرداختن 
اجتماعی  تأمین  در  زندگی  هزینه  تنظیمات 
)3( توسط واشنگتن است و در عوض پول 
بیشتری برای جنگ صرف می شود، اما هم 
با اظهار نکردن حقیقت تورم، دولت  چنین 
می تواند رشد ناخالص داخلی را با در نظر 
دهد،  جلوه  »واقعی«  تورم،   همین  گرفتن 
نکردن  حساب  با  دولت  همانطورکه  عیناً 
بیکار انی که دلسرد شدند و دیگر توان مالی 
برای کاریابی را ندارند، از این طریق است 
نرخ رسمی  کند.  می  خلق  بیکاری  که ٪5 
بیکاری ٪5 است ولی،  هیچ کس نمی تواند 
شغلی اختیار کند. چگونه نرخ بیکاری می 
تواند ٪5 باشد زمانیکه نیمی از جوانان 25 
ساله با خانواده های شان زندگی می کنند،  
به خاطر این که آنها نمی توانند یک زندگی 
جان  که  همانطور  باشند؟  دارا  را  مستقلی 
ویلیامز گزارش می دهد )حقایق پنهان شده(، 
نرخ واقعی بیکاری که شامل آمریکائی هایی 
که قادر به یافتن کار نبستند و دلسرد شدند، 

٪23 است. 
»جنگ سر بحران «: بانک فدرال ایاالت 
اقتصادی  آزادی  هزینه  قیمت  به  متحده 
کند می  جلوگیری  دارایی  حباب  از 

فدرال ریز رو به عنوان ابزاری برای عده 
کوچکی از بانکها از ماه ژوئن 2009 موفق 
شده است تا با چاپ تریلیون ها دالر که در 
واقع به اقتصاد سرازیر نشده، ولی در عوض 
سرازیر  مالی  های  دارایی  بهای  سمت  به 

وضعیت  بهبودی  مورد  در  توهم  شده، 
اقتصادی ایجاد کنند.  مصنوعاً،  بازار سهام 
 « رونق،  پر  اصطالح  به  قرضه  اوراق  و 
فاحشه در مورد  مالی  اثبات « رسانه های 
باشد. می  یافته  توسعه  و  رونق  پر  اقتصاد 
فاضل  انسانهای  از  شماری  انگشت  تعداد 
آنها  تعداد  و  میباشد،  دارا  متحده  ایاالت  که 
بسیار کم می باشند، دریافته اند که هیچ گونه 
بهبودی از زمان رکود اقتصادی قبلی تا بحال 
دانند که رکود  صورت نگرفته است و می 
جدیدی نیز در راه است. جان ویلیامز اشاره 
کرده است که تولید صنعتی آمریکا، هنگامی 
که به درستی با نرخ تورم تنظیم شود، هرگز 
نیافته  بهبود  بحال  تا   2008 سال  سطح  از 
است، یعنی بسیار کمتر از اوج سال  2002 
است. رفته  کاهش  سمت  به  دوباره  و  بوده 
مصرف کننده در آمریکا خسته شده است، 
شده  منکوب  درآمد  رشد  عدم  و  بدهی  با 
است. سیاست اقتصادی کل ایاالت متحده در 
های  بانک  از  انگشت شماری  تعداد  نجات 
نجات  در  نه  است،  شده  متمرکز  نیویورک 

اقتصاد ایاالت متحده.   
وال  بازان  قمار  دیگر  و  دانان  اقتصاد 
استریت، کاهش در تولیدات صنعتی را رد 
حاضر  حال  در  آمریکا  چنانکه،  کنند،  می 
زن  پیشخدمت  است.  خدماتی  اقتصاد  یک 
و  کارکنان  مشروب،  بار  متصدی  مرد،  یا 
کارمندان خرده فروشی نیمه وقت، و خدمات 
بهداشتی و درمانی سیار جای مشاغل تولیدی 
و مهندسی را با کسری )کاهش( بیش از حد 
به  نتیجه تورم را  اند، که در  اجرت گرفته 
این طریق پائین نگه میدارند. به این طریق 
کل  سقوط  نئولیبرل  دانان  اقتصاد  که  است 
می  توصیف  را  آمریکا  در  مؤثر  تقاضای 

کنند، یا اینکه آنها چین را مقصر می دانند.
مشخص نیست که اقتصاد ایاالت متحده بتواند 
احیا گردد. برای احیای اقتصاد ایاالت متحده 
نیاز به تعدیل مجدد سیستم مالی دارد و آن 
مستلزم فراخواندن مشاغل و تولید ناخالص 
داخلی آمریکا که به کشورهای خارجی برون 
سپاری شده است به داخل باز گردد. )البته 
سیستم انحصارات امپریالیتی بنا به طبیعت 
آن  نه می خواهد و نه می تواند چنین کاری 
هم  مترجم(.   – دهد  انجام  مردم  نفع  به  را 
چنانکه مایکل هادسون در کتاب جدید خود، 
»کشتن میزبان « نشان می دهد، یک انقالب 
در سیاستهای مالیاتی نیاز است که قادر باشد 
بخش مالی را از استخراج مازاد اقتصادی و 
سرمایه گذاری این مازاد برای پرداخت سود 
های التزام شده  به بخش مالی، جلوگیری کند.
دولت ایالت متحده توسط منافع اقتصادی فاسد 
کنترل شده است، و هرگز به سیاستهایی که 

پاداش هیئت رئیسه و سود وال استریت  به 
کنند.  علم  قد  دهد  نمی  اجازه  میکند  حمله 
را  خود  پول  آمریکا  داری  امروزه سرمایه 
آن  به  آمریکائی که مردم  اقتصاد  با فروش 

وابسته اند بدست می آورد.
در » آزادی و دمکراسی « آمریکا، دولت 
و اقتصاد به منافعی خدمت میکند که کاماًل 
منافع مردم آمریکا را نادیده می گیرد. حراج 
تبلیغات  عظیم  سایبان  توسط  آمریکا  مردم 
آماده شده توسط اقتصاد دانان بازار و فاحشه 
های مالی مزدور که از طریق دروغ و دغل 
میگیرد. صورت  کنند،  می  معاش  امرار 
میخورد،  شکست  آمریکا  که  هنگامی 
واشنگتن  گزار  خراج  دولتهای  طور  همین 
شکست  ژاپن  و  استرالیا  کانادا،  اروپا،  در 
خواهند خورد. جز اینکه واشنگتن جهان را 
از  جهان  ببرد،  بین  از  ای  هسته  در جنگ 
نو ساخته خواهد شد، و غرب فاسد و هرزه 
بخش بی اهمیتی از جهان نوین خواهد بود.

...............................
1 – Clarity Press(
2 - Laissez Faire Capitalism
 یک سیستم اقتصادی که درآن معامالت میان دو طرف
امتیازات، مقررات،  مانند  دولت  دخالت  از   خاص 
.تعرفه ها و امتیازات بدو رند
3 – Social Security’s Cost of Living 
Adjustments

 

با قدردانی از کمکهای مالی 
رفقا و دوستان 

به حزب ذکراین نکته 
را ضروری می دانیم که 
تکیه ی حزب به اعضاء 

وتوده ها در پیشبرد 
مبارزه طبقاتی،  روشی 
انقالبی و پرولتاریائی 
است درحفظ استقالل 

سازمانی و جدا  نشدن از 
طبقه کارگر و

 توده ها 
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علت بقاء و تداوم پدیده امپریالیسم   
بقیه از صفحه اول

معیشتی  های  قیام  اجتماعی،  التهابات  از 
ناشی از پی آمدهای بحران ساختاری کنونی، 

بری باشد. 
- بدون تردید تغییرات عظیم در صحنه بین 
المللی و در اوضاع جهان در پروسه تشدید 
در  بویژه  سرمایه  گرائی  جهانی  تسریع  و 
و  بروز  در  که  گذشته  سال  اندی  و  بیست 
التهابات  و  تالطمات  و  کنونی  بحران  رشد 
ناشی از آن نقش داشتند، بطور قابل توجهی 
ولی  اند.  بوده  مهم  العاده  فوق  و  چشمگیر 
از مفسرین  قابل مالحظه ای  به نظر بخش 
نگارنده،  این  منجمله  نظام  مارکسیست ضد 
واقعیت تداوم پدیده امپریالیسم در اکثر مواقع 
کلیه آن تغییرات عظیم را تحت الشعاع قرار 
داده است . به عبارت دیگر، از همان آغاز 
و  گرائی  جهانی  به  گرایش  داری  سرمایه 
تسلط بر بازارهای جهان چهارچوب اصلی 
منطق حرکت سرمایه را در خود نهفته داشت. 
این گرایش و چهارچوب آن  هدف و جهت 
رشد و تکامل سیستم سرمایه داری از یک 
شیوه تولیدی محلی کشوری و منطقه ای به 
یک نظام حاکم جهانی بوده است. این هدف 
که در ذات و جوهر )اقتضای طبیعی( نظام 
نمو  و  رشد  قرون  طی  در  داری  سرمایه 
در  امپریالیسم  پدیده  وجود  بدون  بود  کرده 
تاریخ صد و سی سال گذشته سرمایه داری 

انحصاری، نمی توانست کسب گردد. 
انگشت  کشورهای  امروز  اینکه  با   -
و...  برزیل  چین،  مثل  جنوب  در  شماری 
و  عروج"  حال  "در  کشورهای  عنوان  به 
از  باالیی  درصد  نوظهور"  "اقتصادهای  یا 
رشد و توسعه اقتصادی در دو دهه گذشته را 
به خود اختصاص داده اند ولی قدرت مدام 
سیستم جهانی امپریالیسم به طور کلی هنوز 
به قوت خود باقی مانده است. نسبت شکاف 
جهان  مناطق  فقیرترین  و  ثروتمندترین  بین 
در ربع آخر قرن بیستم از سیزده به یک به 
نوزده به یک افزایش یافت. از سال 1970 
بحران  آغاز  از  پیش  دوسال  به  )نزدیک 
ساختاری کنونی که در سال 2008 برمال و 
رسانه ای تر گشت( تا سال 1989 )سال آغاز 
بلوک شرقی  فروپاشی و تجزیه شوروی و 
و پایان جنگ سرد( معدل سرانه درآمد تولید 
سوم  جهان  توسعه  حال  در  کشورهای  ملی 
معدل  صد"  در  "شش  برابر  چین(  )منهای 
جی7  کشورهای  ملی  تولید  درآمد  سرانه 
انگلستان،  فرانسه،  آلمان،  ژاپن،  )آمریکا، 
ایتالیا و کانادا( بود. از 1990 تا سال 2006 
)نزدیک به یک سال و نیم پیش از برمالتر 

به  عدد  این  کنونی(  ساختاری  بحران  شدن 
همین  در  یافت.  کاهش  صد  در  ونیم  پنج 
دوره درصد سرانه در فقیرترین 48 کشور 
در جهان سوم در مقام مقایسه با کشورهای 
جی7 از یک و نیم درصد به نیم در صد در 

سال های 2006- 2000 کاهش یافت. 
- امروز نابرابری درآمدها تقریبا در سراسر 
جهان روزانه افزایش یافته و شکاف در ثروت 
و درآمدها بین "یک درصدی ها" )صاحبان 
ثروت و قدرت( و "99 در صدی ها" )توده 
های زحمتکس و کارگر( چه در کشورهای 
کشورهای  در  چه  و  )شمال(  مرکز  مسلط 
می  تعمیق  دائما  )جنوب(  پیرامونی  دربند 
یابد. در سال 2008 ثروتمندترین 10 درصد 
جهان  تولیدات  در صد   50 جهان،  جمعیت 
را مصرف کردند. در صورتی که در همان 
سال 10 در صد فقیرترین جمعیت جهان فقط 
مصرف  را  جهان  تولیدات  کل  درصد  نیم 
کردند. شایان توجه است که 80 درصد کل 
تولیدات جهان در سال 2007 در کشورهای 
)کشورهای  سوم  جهان  پیرامونی  دربند 
دیگر،  عبارت  به  گشتند.  تولید  جنوب( 
 197( دور  چندان  نه  های  گذشته  برخالف 
تولید  شرکا  و  آمریکا  آن  در  1945(که   –
کردند،  می  مصرف  جهانیان  و  کردند  می 
و  آمریکا  و  کنند  می  تولید  جهانیان  امروز 

شرکا مصرف می کنند. 
- ظاهر این شیفت خیلی فریب دهنده است. 
ظاهرا به نظر میرسد که چون سطح و اندازه 
دربند  کشورهای  در  کاالها  تولید  حجم  و 
نهایت  بی  شیفت  این  خاطر  به  پیرامونی 
مردم  زندگی  سطح  پس  است  یافته  افزایش 
بهتر  نیز  کشورها  آن  در  کارگران  بویژه 
که  میدهد  نشان  واقعیت  ولی   . است  گشته 
استثمار نیروی کار و زحمت در کشورهای 
پنجگانه  انحصارات  توسط  گلوبال  جنوب 
از  بیشتر  گذشته  سال  ده  در  گلوبال  شمال 
دیگر  عبارت  به  است.  گشته  ها،  گذشته 
سپس  و  جنوب  به  شمال  از  تولید  شیفت 
به شمال  از جنوب  تولیدی  صدور کاالهای 
به  را  پنجگانه  انحصارات  انباشت  و  سود 
طور نجومی افزایش داده است. بطور مثال، 
در سال 2006 کمپانی اپل 52 درصد سود 
خود را از تولید آی پاد در کشورهای چین ، 
هندوستان ، بنگالدش و... بدست آورد. علت 
بود  فاکت  این  این درصد سود کالن  اصلی 
که 12500 کارگر چینی که آی پاد را برای 
درصد   3 مزدشان  کردند  تولید  اپل  کمپانی 
پاد  آی  تولید  در  آمریکا  در  کارگران  مزد 
کمپانی  که  اضافی  ارزش  مقدار  این  بود. 
و شرکا  آمریکا  به  متعلق  انحصاراتی  های 
در کشورهای دربند پیرامونی جنوب اتخاذ و 

متصرف می شونند بدون رانت امپریالیستی 
)براساس "قانون ارزش جهانی" که منبعث 
از "تبادل نابرابر" بین شمال و جنوب است(، 

نمی توانست میسر گردد. 
جهان  در  امپریالیستی  رانت  فراز  علت   -
امروز را باید در خصلت و شکل و شمایل 
فعلی  فاز  در  موجود  واقعا  داری  سرمایه 
گلوبالیزاسیون )شیوع بازار آزاد نئولیبرالی( 
عمرش  از  که  فاز  این  در  کرد.  جستجو 
دهه 1980  آغاز  )از  سال  به سی  نزدیک 
ادغام سرمایه همراه  این سو( می گذرد  به 
انحصارات عمومی  دست  در  آن  تمرکز  با 
تر، جهانی تر و بویژه مالی تر گشته، بیش 
از هر دوره ای در تاریخ 135 ساله مرحله 
و  بقاء  مرهون  انحصاری  داری  سرمایه 
تداوم پدیده امپریالیسم در جهان کنونی است. 
جدید  شمایل  و  شکل  با  امپریالیسم  این   -
)امپریالیسم سه سره آمریکا ، اتحادیه اروپا 
)گلوبالیزاسیون(  گرائی  جهانی  با  ژاپن(  و 
"دکترین مونرو" )تبدیل مناطق استراتژیکی 
و ژئوپلیتیکی جهان به حیاط های خلوت راس 
سازمان  گرائی  جهانی  و  سو  یک  از  نظام 
نظامی ناتو از سوی دیگر( امروز با توسل 
و  نامرئی  و  پایان مرئی  بی  های  به جنگ 
ماجراجوئی های جنایت بار نظامی ، تالش 
نظام  رفت(  برون  )و  عبور  با  که  کند  می 
جهانی از بحران ساختاری، زندگی زالووار 
مرکز  مسلط  کشورهای  های  درصدی  یک 
در شمال و آقاها و آقاها زاده های متعلق به 
حاکمین کمپرادور کشورهای دربند پیرامونی 
و شرق  جهان  جنوب  در  پیرامونی  نیمه  و 
واقع،  در  سازد.  تضمین  و  تامین  را  اروپا 
که  است  امپریالیسم  این  برکت  به  امروز 
حرکت سرمایه در فاز فعلی اش )بازار آزاد 
نئولیبرالی( هر نوع مقاومت و مبارزه علیه 
کشورهای  در  پنجگانه  انحصارات  تهاجم 
آمریکای  آسیا،  )آفریقا،  پیرامونی  دربند 
التین و اقیانوسیه و حتی اروپای شرقی( را 
در هم کوبیده و درهای این کشورها را به 
به  متعلق  فراملی  های  کمپانی  هجوم  روی 
منابع  تاراج  نتیجتا  و  پنجگانه  انحصارات 
و  کارگران  استثمار  )ابر  انسانی  و  طبیعی 
نگه  باز  کشورها،  این  زحمتکشان(  دیگر 

میدارد. 
- در تحت این شرایط ادامه نیاز برای حق 
قیام و انقالب به روشنی امروز در التهابات 
و جنب و جوش های متنوع و گوناگون در 
اکناف جهان جنوب از انقالبات بولیواری در 
ونزوئال گرفته تا بهاران عربی و آفریقائی، 
منعکس است. علیرغم تفاوت های آشکار در 
ویژگی ها و پیشینه های تاریخی این جنب 

و جوش ها یک نکته اساسی مشترک 
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امپریالیسم )نظام جهانی سرمایه( خود را از 
بالها و تالمات نظام فرتوت و بی ربط جهان 
سرمایه داری )جنگ های خانمانسوز مرئی 
و نامرئی، عروج انواع و اقسام بنیادگرائی 
دم  های  دموکراسی  و  مذهبی   – دینی  های 
آنها  از  منبعث  لومپنی  توسعه های  و  بریده 
و...( رها سازند. در مسیر این رهائی است 
ایجاد  با  کشورها  این  بشریت زحمتکش  که 
یک ستاد رهبری در سطح ملت – کشوری 
خود باید به تهیه و تنظیم یک برنامه جامع و 
مستقل از نظام – که در آن سیاست خارجی 
بویژه تجارت خارجی ، در خدمت ساختمان 
و  مختار  )خود  محور  درون  تولیدی  نظم 
متکی به خود( قرار گیرد – اقدام کنند. در این 
راستا برای رهبران و دولتمردان کشورهای 
تازه رها یافته ضروری است که به موازات 
نظام  از  گسست  تداوم  استراتژی  استقرار 
جهانی سرمایه )اصل استقالل( شرکت وسیع 
توده های مردمی را در تصمیم گیری های 
سیاسی و اجتماعی )اصل آزادی( از یک سو 
و بهره مند آنها از رشد و توسعه اقتصادی 
کشور )عدالت اجتماعی( را از سوی دیگر ، 

به دقت تعبیه و قاطعانه تامین سازند. 
افراد شاخص  و  ها  نیروها، گروه  آن   – 2
افغانی،  لبنانی،  عراقی،  ایرانی،  مصری، 
پروسه  که  و....  هندی  پاکستانی،  سوری، 
رهائیبخش گسست از نظام را یا آرمانگرائی 
از  در عوض  و  دانند  می  ممکن  غیر  یا  و 
اعمال تحریم ها و حتی از "مداخالت بشر 
)گلوبال  امپریالیستی  کشورهای  دوستانه" 
نیمه  و  پیرامونی  کشورهای  در  ناتو( 
پیرامونی استقبال و دفاع می کنند، خواه و 
ناخواه آن کشورها را دربست تسلیم مقررات 
و الزامات سرمایه داری جهانی انحصارات 
تر  نظامی  و  تر  تر، عمومی  مالی  پنجگانه 
شده، می سازند. نتایج این مواضع در عمل 
چیزی به غیر از ادامه دموکراسی های دم 
بریده سیاسی و توسعه های لومپنی اقتصادی 
این کشورها  در  داری  اجتماعی سرمایه   –

نخواهد بود. 
و  معیوب  های  توسعه  آمدهای  پی   –  3
لومپنی همراه با دموکراسی های صادراتی 
کشورهای  در  بریده(  دم  )و  فرمایشی   –
دهقانان  کارگران،  جنوب  در  پیرامونی 
اند.  آورده  ستوه  به  را  تهیدستان  دیگر  و 
اقتصادی و گسترش اوضاع معیشتی  رکود 
نابرابری های  )تعمیق چشمگیر  بار  فالکت 
توزیعی، افزایش مدام تورم، بیکاری مزمن، 
افزایش کودکان خیابانی و دختران فراری، 
مخدر  مواد  به  اعتیاد  و  نشینی  زاغه  بسط 
و...( رژیم های کمپرادور در این کشورها 
را به کلی در مقابل عکس العمل های توده 

های عظیم به ستوه آمده، عاجز ساخته اند. 
حاکمین برای عبور از این بحران مثل گذشته 
ها به آخرین حربه خود سرکوب توسل جسته 
و برای بقای لومپنی و زالوووار خود بیش 
از پیش به نهادهای مالی و نظامی امپریالیسم 
بین  جهانی، صندوق  )بانک  نظام  سره  سه 
پناه برده و  ناتو و...(  المللی پول، سازمان 
الجرم وابسته تر به آنها ، گشته اند. از سوی 
بحران  آمدهای  پی  جهانی  سطح  در  دیگر 
امواج  فراز  به  منجر  نظام  خود  ساختاری 
بیداری ها و جنب و جوش های سیاسی برای 
میلیونی کارگران  توده های  بین  رهائی در 
کلیت  علیه  تهیدستان  دیگر  و  ، زحمتکشان 
نظام فرتوت و بی ربط سرمایه داری جهانی 
امواج  این  که  است  ذکر  شایان  اند.  شده 
آمریکا،  اسپانیا،  پرتغال،  یونان،  از  رهائی 
تا مصر، ترکیه، برزیل،  کانادا و... گرفته 
ایران، هندوستان و... بیش از هر زمانی در 
به   1970 دهه  آغاز  )از  گذشته  سال  چهل 
این سو( گسترده تر، توده ای تر و جهانی تر 
و از همه مهمتر، تابوشکن تر )رد و طرد 
نظام سرمایه داری واقعا موجود( گشته اند. 
4 – در پرتو این اوضاع کانون های متعلق 
نیروهای  دیگر  و  مارکسیست  های  به چپ 
برابری طلب و طرفداران حاکمیت ملی در 
کشورهای پیرامونی در بند باید به این امر 
مثبت و سالم )و امیدوار کننده( توجه و تاکید 
ورزند که به شکرانه استقامت و پایداریشان 
در برابر تعرضات و تبلیغات مسموم کننده 
امپریالیسم سه سره جهانی و سرکوب های 
رژیم های کمپرادوری لومپن )چه سکوالر 
و چه بنیادگرائی های اسالمی( امروز امواج 
کارگری،  جوش  و  جنب  و  رهائی  فراگیر 
دهقانی، دانشجوئی،  زنان و... به آنها نوبت 
و  اتحادها  ایجاد  امکانات  و  وجود  ابراز 
تشکل های پیشرو و مورد اعتماد را فراهم 
نگارنده  نظر  به  نتیجه  در  است.  ساخته 
کانون ها و تشکالت چپ و دیگر نیروهای 
دموکراتیک و ملی که به آرمان های تاریخی 
اجتماعی-  آزادی و عدالت  مردم- استقالل، 
در کشورهای در بند پیرامونی وفادار مانده 
و علیه نظام جهانی سرمایه )امپریالیسم( از 
کمپرادور  های  دولت  حاکمیت  و  سو  یک 
دیگر  سوی  از  کشورها  آن  در  لومپنی 
زمانی  هر  از  بیش  اند  کرده  اتخاذ  موضع 
با  و  بهتر  توانند  می  گذشته  سال  چهل  در 
خواسته  و  سیاسی  منافع  خاطر  آسودگی 
های معیشتی و اجتماعی کارگران، دهقانان 
منافع  به  این کشورها را  تهیدستان  و دیگر 
تنگ تشکیالتی، دغدغه های گذشته گروهی 
و عادات نکوهیده سکتاریستی خود ارجحیت 

"خانه  یک  از  بعد  را  خود  و  داده 

های  حلقه  مثل  را  ها  جنبش  این  کلیه 
یک زنجیر به هم متصل می سازد و 
آن مبارزه برای نان ، مسکن و آزادی است . 
توده های میلیونی در یونان، برزیل، ترکیه، 
اند  دریافته  و....  تونس  بلغارستان،  مصر، 
که علیرغم تغییرات عظیم در شکل و شمایل 
نظام جهانی سرمایه ادامه نیاز برای حق قیام 
و ضرورت استقرار جهانی بهتر نمی تواند 
سرمایه  جهانی  نظام  کلیت  از  عبور  بدون 
)سرمایه داری واقعا موجود = امپریالیسم( 

میسر گردد. 
مختلف  فازهای  در  بویژه  داری  سرمایه   -
اش  امپریالیستی   – انحصاری  مرحله 
جهانی  های  مولفه  نتوانسته  یا  و  نخواسته 
سازد  طرح  انسانی  جوامع  در  را  بهتر 
گستره  در  بویژه  آن  های  عملکرد  ولی 
بروز  برای  را  شرایط  اش  امپریالیستی 
دیگر  و  )کارگران  عینی  بالقوه  نیروهای 
زحمتکشان و تهیدستان همراه با چالشگران 
چنان  آن  استقرار  خواهان  که  نظام(  ضد 
جهانی هستند را آماده ساخته است . امروز 
کاالهای  تولید  انتقال  نظیر  بی  گسترش 
کشورهای  از  کوچک  و  بزرگ  صنعتی 
پیرامونی  کشورهای  به  مرکز  امپریالیستی 
و نیمه پیرامونی و صدور و برگرداندن آن 
فروش  برای  مرکز  کشورهای  به  تولیدات 
حال  در  پیوسته  فراملی  انحصارات  توسط 
)یعنی  بزرگ  تغییر  این  است.  افزایش 
جهانی گرائی تولید از طریق انتقال( که در 
فاز فعلی امپریالیسم )امپریالیسم سه سره = 
ترویکا( در بیست و اندی سال گذشته از بعد 
از پایان جنگ سرد به این سو، پیوسته در 
کشورهای دربند پیرامونی و نیمه پیرامونی 
داری  سرمایه  تاریخ  در  گشته  تر  گسترده 
واقعیت   . است  بوده  نظیر  بی  انحصاری 
این است که این جهانی گرائی بدون اشتعال 
پی  و  امپریالیستی  خانمانسوز  های  جنگ 
آمدهای فالکت بار )مهاجرت های اجباری، 
بی  زحمت،  و  کار  نیروهای  استثمار  ابر 
بنیادگرائی  اقسام  و  انواع  عروج  خانمانی، 
های دینی – مذهبی، تجارت جهانی سکس 
نظام  راس  برای  توانست  نمی  آن  و...( 

آمریکا میسر گردد. 
نتیجه اینکه 

1 – بررسی اوضاع رو به رشد بویژه در 
استراتژیکی  و  ژئوپولیتیکی  مهم  مناطق 
بخش های پیرامونی و نیمه پیرامونی نظام 
مردمان  که  دهد  می  نشان  )جنوب(  جهانی 
به  توانند  می  زمانی  مناطق  این  کشورهای 
)استقالل،  تاریخی خود  به حق  آرمان های 
دیگر(  اجتماعی = جهانی  آزادی و عدالت 
از  گسست  و  ید  خلع  از  بعد  که  برسند 
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هشت مارس، 
روزبین المللی 
همبستگی زنان

احقاق  جهت  در  طوالنی  مبارزاتی  از  پس 
حقوق زنان که سابقه آن به 159 سال بر می 
گردد، زنان جهان هنوز به مطالبات بدیهی 

خود دست نیافته اند. 
از  جدا  زنان جهان  مبارزات  در  سابقه  این 
بخش  در  اما  است،  نبوده  طبقاتی  مبارزات 
به خود تصویرهای روشن خود را  مربوط 
صورت  به  را  ها  آن  روشنترین  که  دارد، 

زیر می توان خالصه کرد : 
در سال 1857، زنان کارخانه ریسندگی در 
شهر نیویورک اقدام به کسب حق بدیهی خود 
کردند که از آن زمان 159 سال می گذرد. 

پس از این اقدام اعتراضی بسیار گسترده، در 
هشتم مارس سال 1908 ، یعنی صد و هشت 
سال پیش، زنان کارخانه ریسندگی "کتان" در 
همان شهر نیویورک اقدام اعتراضی گسترده 
آن  در جریان  که  دادند  سازمان  را  دیگری 
این   . شدند  کارخانه سوزانده  در  129 زن 
حرکت، به صورت بدعتی در مبارزات حق 
طلبانه زنان در آمد که در واقع بخش کامال 

شفاف تداوم مبارزات طبقاتی بود. 

در بیست و هفتم آگوست سال 1910 ، طبق 
سرشناس  مدافعان  از  زتکین  کالرا  پیشنهاد 
کنفرانس  دومین  به  آلمان  در  زنان  حقوق 
در  که  سوسیالیست  الملل  بین  به  معروف 
کپنهاک برپا شد، موضوع به رسمیت شناختن 
هشتم مارس به عنوان روز جهانی زن در 
مقابله با تبعیض جنسیتی و ستم مضاعف بر 

زنان ، به صورت نقطه عطفی در مبارزات 
زنان جهان در آمد . بنا به این رسمیت که 106 
سال پیش صورت پذیرفت، قراربر آن شد که 
هر ساله در اکثر کشورهای جهان، کنشگران 
و  بدارند  گرامی  را  این روز  زنان،  مسائل 
در بسیاری از کشورهای جهان، چنین شد. 
آن  عطف  نقاط  که  سابقه  این  وجود  با  اما 
مورد اشاره قرار گرفت، در شرایط کنونی 
جهان مالحظه می کنیم که در بر همان پاشنه 
مشخص  دورنمائی  همچنان  و  چرخد  می 
این  نیست.  رو  پیش  در  زنان  رهائی  برای 
، در واقع مربوط می شود به متن سیروقایع 
در مبارزه طبقاتی که هیچ حرکتی در جهت 
تواند جدا  نمی  آن  از   ، انسان  احقاق حقوق 

مورد تصور قرار گیرد. 
در این توفان مبارزاتی، بعضی جوامع سهم 
بیشتری داشته اند، و بعضی دیگر سهمی کمتر. 
نقاط  از  که  زنان  رای  حق  با  رابطه  در 
عطف مبارزات آنان بود ، نیوزیلند نخستین 
کشوری بود که در سال 1893 )123 سال 
به  را  زنان  رای  حق  که  کرد  اعالم  پیش( 
می  ایران،  مورد  در  شناسد.  می  رسمیت 
و  پاراگوئه  و  گامبیا  از  پس  که  گفت  توان 
کنگو،  مانند  کشورهائی  با  همگام  الجزایر، 
گینه، اکوادور، مراکش، و ... تقریبا پنجاه و 
چهارمین کشور جهان بوده که در سال 1962 
حق رای زنان را به رسمیت شناخته است. 
نگاهی  که  طوالنی  مبارزاتی  وجود  با  اما، 
گذرا به آن خواهیم داشت ، به دلیل وقایعی 
به  تعادلی که  داده و عدم  ایران رخ  که در 
وجود آمده ، زنان ما از بدیهی ترین حقوق 
از  بسیاری  و  اند  مانده  واقعی خود محروم 
مواردی را که در دهه ها مبارزه به دست 
آورده اند، جریان وقایع طبقاتی از آنان پس 

گرفته است. 
نگاهی نزدیک تر... 

مشارکت  وجود  با  که  گرفت  نظر  در  باید 
فعال زنان ایران در جنبش های حق طلبانه، 
آزادی خواهانه و همچنین نقش موثر و شرکت 
زمان  در  مشروطه،  انقالب  در  شان  وسیع 
اکتبر   8( ملی  اولین مجلس شورای  تشکیل 
1906( حتی یک زن در آن شرکت نداشت. 
حتی زنانی مانند زینب پاشا که نقش آفرینان 
نظر  مورد  جایگاه  در  نیز،  بودند  انقالب 
در  پاشا،  زینب  نگرفتند.  قرار  زنان  جنبش 
گروهی  شاهی،  ناصرالدین  خفقان  دوران 
متشکل از  7 زن را در تبریز سازماندهی 
کرده بود.  آنها با زنان مقیم استامبول مرتبط 
شده بودند و به این صورت اخبار مبارزات 
هم  مشروطه،  انقالب  در  مردم  مقاومت  و 
گوش  به  را  ایران  به  مربوط  وقایع  چنین 

جهانیان می رساندند. 

امروزه دیگر تاریخ مربوط به شرکت فعال 
با  همدوش  مسلحانه  های  جنگ  در  زنان 
ستارخان ،  و پیدا شدن جسد 30 زن مشروطه 
طلب در لباس مردان بر کسی پوشیده نیست 
و بیانگر تاریخ جهانی مبارزات زنان در تمام 
سطوح حتی مسلحانه است که  ثمره ی آن را 
کوبانی شاهدیم. زنان  باشکوه  مبارزات  در 
توجه  تاریخی  تلخ  واقعیت  این  به  باید  ولی 
این  توفانی  های  جریان  در  که  داشت 
کرده  سعی  همیشه  حاکم  طبقه  مبارزات، 
کسب  خود  مبارزات  در  که  را  امتیازاتی 
می کنند، پامال کند،  یا بر سر راه آنان در 
کوشش برای کسب امتیاز مورد نظر، موانع 

جدی بتراشد. 
و  پررنگترین  جزو  که  زنانی  مثال، 
علیه  زنان  مبارزات  در  افراد  موثرترین 
نظام ها و حاکمیت های ضد زن در عرصه 
مرحله  تا  تجمعات  در  سیاسی)شرکت  های 
مبارزات مسلحانه(، اقتصادی )شرکت فعال 
در تحریم ها( و فرهنگی )تشکیل مدارس و 
کالس های سواد آموزی زنان( در سطوح 
ملی، بین المللی بودند، از مجلس نمایندگان 
بیرون انداخته شده و حتی حق رای به آنها 

داده نشد!

این  موثر  سابقه  با  بیشتر  آشنائی  برای 
حاکم  طبقه  تهاجم  مورد  همواره  که  جنبش 
قرار گرفته است ، اشاره به واقعه تاریخی 
ضروری است که در 17 اسفند 1300 )8 
مارس 1922(، برای اولین بار روز جهانی 
زن توسط زنان سوسیالیست در بندر پهلوی 
انقالب  از  بعد  تا  مراسم  این  شد.  برگزار 
بعد  و  تکرارنشد  آن صورت  به  دیگر   57
از گذشت اولین سال انقالب، هرساله هشت 
مارس، به روز درگیری و سرکوب قدرت 
حاکم با کنشگران مسایل زنان تبدیل شده است.

تاریخچه  به  سطحی  نگاهی  با  حتی 

تکانی" موثر و جدی برای گسست از 
یوغ نظام امپریالیستی جهانی و برپائی یک 
اطمینان  مورد  رهبری  با  سرتاسری  بدیل 
سازند.  آماده  جمعی  و  مردمی  و  ای  توده 
ن.ناظمی 

فرخنده باد 8 مارس روز جهانی زن در مبارزه علیه مردساالری، ستم و استثمار
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می  متوجه  زن،  جهانی  روز  پیدایش 
از  قدردانی  روز  نه  روز،  این  که  شویم 
زنان است )موردی که در سال های اخیر 
نئولیبرال و  در کشورهای صنعتی، جوامع 
چنین  گسترش  و  پخش  به  سعی  حامیانشان 
بین  همبستگی  روز  بلکه  دارند(،  دیدگاهی 
ستم  از  رهایی  برای  جهان  زنان  المللی 
پایه  و  عاملین  اینکه  بویژه  است.  مضاعف 
گذاران این روز ، برای دریافت حقوق  و 
شرایط کاریشان و بطورمشخص  مقابله  با 
نظام سرمایه داری بپاخواسته بودند تا جایی 

که  جان خود را از دست دادند.
گسترش  و  پیشرفت  با  که  همانطور 
تکنولوژی ، شیوه های استثمار زحمتکشان 
جهان تغییر کرده  ولی کمتر نشده است، به 
همین نسبت بهره برداری و ستم بر زنان با 
چهره های متنوع تر در سیطره های مختلف 
گسترش پیدا  کرده است. زنان امروز، ملزم 
نیستند،   رای  حق  دریافت  برای  مبارزه  به 
زیرا بجز در سه کشور که همچنان زنان از 
دارای  که  یوتان  )کشور  محرومند  این حق 
که  برونئ  ست،  بودائی  مذهبی  حکومت 
کشوری اسالمی است و واتیکان که دولت 
اجازه  زنان  ظاهرا  است(  مستقل  شهری 

شرکت در انتخابت را پیدا کرده اند. 
واقعیت این است که امروزه زنان می توانند 
دوشادوش مردان در سیاست و اقتصاد فعال 
باشند، اما نه در جبهه دفاع از رهایی زنان 
که نیمی از جامعه بشری هستند، بلکه برای 
هرچه  بیشتر درخدمت گرفتن بشریت  زیر 
یوغ نظام سرمایه داری.  در این دوره که 
می توان آنرا اوج سیستم مالکیت خصوصی 
قالب  صورت  به  ها   انسان  نقش  دانست، 
شکل  جامعه  در  شده  ساخته  پیش  از  هایی 
تعیین کننده  گرفته است و طبقات اجتماعی 
قرارگرفتن در این قالب ها هستند. فرهنگ 
نظام  دستاورد  که  مردساالر  و  ستیز  زن 
برای  ابزاری  ونیز  خصوصی  مالکیت 
جامعه  فعال  نیروی  از  نیمی  کردن  منفعل 
پیدا  اشاعه   مردان  طریق  از  تنها  است،  
نمی کند، بلکه زنان مدافع این نظام ها نیز؛ 
در قالب های مختلف  )مذهبی، سنتی و ملی  

غیره…(  مروج آن هستند. 
صدراعظم،  سمت  در  که  زنانی  امروز 
وزیر، وکیل، سفیر و یا نماینده مجلس و غیره 
شهرت جهانی کسب می کنند کم نیستند. ولی 
با نگاهی اجمالی به راهبرد های حرفه ایی و 
سیاسی شان ، به راحتی می توان به این نتیجه 
رسید که نه تنها مدافعین زنان نیستند، بلکه 
بیشتر  ازمولدین هرچه  موارد،  بسیاری  در 
فشار بر زنان و همچنین از مدافعین سرسخت 
جهانند.  زحمتکشان  سرکوبگران  منافع 

طلبانه  حق  مبارزات  تاریخ  که  گونه  همان 
طبقاتی به مثابه عامل تغییر شرایط سیاسی و 
اجتماعی در هر گوشه جهان، بدون شرکت 
زنان امکان پذیر نبوده است، مسلما امروزه 
نیز برای ساختن دنیایی بهتر بر پایه رهایی 
انسان ها ازقید نظام سرمایه که در قالب های 
زنان  فعال  شرکت  بدون  موجودند،  مختلف 
نظام  ایجاد  با  تنها  بود.  نخواهد  امکانپذیر 
عرصه  در  تبغیض  انواع  آن  در  که  هایی 
های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی  
نیزمی  زنان  شوند،  می  شناخته  مطرود 
توانند از قید ستم جنسیتی رهایی یابند.  در 
صورتی که از بدو شرکت و سهم گیری در 
این مبارزات، رهایی از ستم مضاعفی را که 
متحمل می شوند سر لوحه فعالیت خود قرار 
دهند و تبدیل به یکی از ارکان های اساسی 

مبارزه برای ساختن دنیایی بهتر شوند. 
های  نظام  روی   بر  جوامع   زمانیکه  تا 
سرمایه داری، بهره کشی انسان و اندوختن 
سود هر چه بیشتر پایه ریزی می شوند، و 
شرایط  کننده  تعیین  اجتماعی  طبقات  تضاد 
منفعل ساختن  برای  باشد،  ها  انسان  زندگی 
افراد در جامعه زمینه مناسبی موجود خواهد 
بود که انسان ها را  با مرزبندی های ملیتی،  
قومی، نژادی، جنسیتی و غیره مشخص کرده  
و از طریق قوانین  نظام های بورژوازی، به 
این مرزبندی ها رسمیت بدهند و این قوانین  
بهره  و  ستم  تبعیض،  ایجاد  برای  ابزاری 
کشی را بیشتر کنند. بر خالف آنچه که ظاهرا 
تجربه  دمکراتیک  ظاهر  به  کشورهای  در 
شاهد  ایران  مانند  کشورهایی  در  شود،  می 
گسترش  باعث  که  هستیم  زنی  ضد  قوانین 
جامعه  در  ستیز  زن  فرهنگ  بیشتر  هرچه 
شده است. مسئله اساسی در اینجاست که تنها 
با مقابله با فرهنگ زن ستیز این معضالت 
را نمی شود از جامعه زدود، زیرا هرکدام 
در  که  دارند  قانونی  پشتوانه  موارد  این  از 
پس ان قوانین دیدگاه سیاسی که مدافع یک  
نظام اقتصادی مشخص هستند، نهفته است.    
که  کرد  ارزیابی  چنین  شود  می  نهایت  در 
برای رهایی زنان از هر نوع فشار، ستم و 
بپا  نابرابری  اشکال  کلیه  بایدعلیه  تبعیض، 
خواست و با تمام نیرو با عاملین و  مدافعان 
ستیز  به  ای  چهره  هر  با  زنان  بر  ستم 

برخواست.   
ترانه  
مارچ 2016

مبایل فون ها چه نوع 
تکنولوژی هستند؟

اینروزها در همه جا در خیابان ، در صف 
اتوبوس در میهمانی ها و در شرایط و زمان 
می  را  مختلفی  های  انسان  گوناگون  های  
مشغول  اطرافشان  به  توجه  بدون  که  بینی 
موضوع  این  و  هستند.  مبایلی  ارتباطات 
از  برخی  در  که  است  شده  فراگیر  آنچنان 
مکان های از جمله درمدارس ممنوعیت بردن 
مبایل را به سر کالس های درس و یا موقع 
کار، در باالترین سطوح تصمیم گیری های 
دولتی به بحث گذاشته می شود. حتی شبها 
بسیاری تا لحظه های آخر بیداری در کنار 
مبایل های خود هستند و نبودن مبایل همراه 
. است  شده  تبدیل  احساسی  کمبود  یک  به 
رقابتی  در  های  مبایل  تولید  های  شرکت   
سر  بر  یکدیگر  از  سبقت  در  سعی  فشرده 
تکنولوژی برترو و کاربرد راحتر و فروش 
ای  گسترده  امکانات  هستند.  بازار  بیشتر 
که مبایل های هوشمند جدید ارائه می دهند 
آنچنان جذاب و جلب کننده هستند که کودکان 
تا افراد مسن را بطرف خود کشیده اند . این 
خدمات از ارتباط مستقیم به فضای اینترنتی 
تا تلفن ، دوربین فیلم برداری، چراغ قوه ، 
اتاق   ، کننده  های سرگرم  بازی   ، موزیک 
های گفتگو ) چت روم ها ( و غیره را در 
بر می گیرد . کشش عمومی به مبایل های 
هوشمند که با هر نسل جدید هوشمندتر نیز 
در  که  سازند  می  قادر  را  شما  شوند،  می 
مورد  اطالعات  از  انبوهی  به  لحظه  هر 
.حضور  باشید  داشته  دسترسی  تان  عالقه 
سطح  در  وسیعی  تاثیرات  تکنولوژی  این 
خانواده و اجتماع گذاشته است و باعث شده 
است که بیشتر افراد ساعت های طوالنی از 
وقت خود را با آن بگذرانند. این ساعت های 
را  ها  انسان  روی  در  رو  ارتباط  طوالنی 
بسیار کم و ارتباطات در فضای مجازی را 
های  سایت  است.آمارهای  داده  رشد  بشدت 
مختلف در کشورهای مختلف نشان می دهد 

که بین دو تا سه ساعت بطور حداقل 
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میانگین، از مبایل ها استفاده می شود . 
آیا تا به حال فکر کرده اید که :بطور واقعی 
چند در صد این ارتباطات ضروری هستند 
دریافت  شما  که  اطالعاتی  مقدار  چه  و 
شما  به  هستندو  مفید  شما  برای  کنید  می 
کمک  شما  احتیاجات  و  مسائل  حال  در 
می  که  هائی  تلفن  صد  در  چند  کنند؟  می 
می  فکر  اگر  حتی  ؟  است  ضروری  زنید 
کنید که کمتر از 50 درصد آنها احتیاجات 
ضروری  و  کنند  می  برطرف  را  شما 
از  استفاده  اعتیاد  توانید  نمی  هم  باز  هستند 
کنید . از خود دور  مبایل های هوشمند را 
عمومی شدن استفاده از مونیتورها و بطور 
مشخص تلفن مبایل های هوشمند ، کامپیوتر 
و آی پد ها نتوانسته است که قوانین عمومی 
استفاده از آن را، در قوانین کشورها بوجود 
هر  به  هوشمند  های  مبایل  فروش  بیاورد. 
نمی  قانونی  هیچ  و  است  پذیر  امکان  سنی 
تواند جلوی فروش آنرا به تین ایجرها ) رده 
های سنی 11 تا 20 ساله (بگیرد.بعلت اعیتاد 
آور بودن استفاده از فضای ا ینترنتی و مبایل 
ها از یک طرف و عدم ضرورت به استفاده 
از آنها در زمان های طوالنی ، مشکالتی را 
تحصیالت  از  اجتماعی  مختلف  سطوح  در 
جوانان تا ایجاد ارتباطات نادرست ، ناراحتی 
اطالعات  پخش  روانی،  و  فیزیکی  های 
شخصی و بی توجهی به محیط اطراف و کم 
شدن ارتباطات انسانی ، تغذیه از معیارهای 
فضای مجازی ، تا فرهنگ سازی و ایجاد 
است.  آورده  ......بوجود  و  عمومی  افکار 
بحث بر سر تاثیرات مثبت و منفی تکنولوژی 
مبایل های هوشمند بر سر وجود و حضور 
این تکنولوژی در جامعه نیست بلکه بحثی 
آن  برد  بکار  نحوه  و  چگونگی  رابطه  در 
تواند  نمی  هیچکس  است.  جامعه   توسط 
جلوی رشد و تکامل اطالعات و تکنولوژی 
دلیل  همین  به  بگیرد  حاضر  عصر  در  را 
به  هوشمند  های  مبایل  تلفن  موضوع  وقتی 
میان می آید موضوع نه جلوگیری از استفاده 
از آن بلکه نوع و چگونگی این استفاده است . 
،روابط  فیزیکی   ، روانی  مخرب  تاثیرات 
اطالعات  امنیت  رفتن  بین  از  و  اجتماعی 
یک  از  مدت  طوالنی  استفاده  در  شخصی 
به  دسترسی  کردن  راحترتر  و  طرف 
چشم  امکان   ، دیگر  طرف  از  اطالعات 
پوشی و کنترل شخصی برآن را منتفی کرده  
است، مگر سیاست ها و برنامه هایی برای 
آنها   از  ا ستفاده  یا شرایط  استفاده و  کنترل 
. بیاید  بوجود  اجتماعی  قوانین  سطح  در 
مهمترین نکته در تکنولوژی مبایل ها استفاد 
ه از فضای اینترنتی و دسترسی به انبوهی 
از اطالعات است .اطالعاتی که در بسیاری 

مواقع غلط ، حساب شده و با برنامه ریزی 
در اختیار کاربران قرار داده می شود. بطور 
مثال برخی شرکت های مخابراتی استفاده از 
فیس بوک و برخی از نرم افزارها را مجانی 
کرده اند و با این کار جوانان را به استفاده 
کنند.  می  تشویق  افزارها  نرم  نوع  این  از 
احساسات  و  افکار  حتی  که  افزارهائی  نرم 
و روابط شخصی افراد را کنترل می کنند.
که   دهد   می  نشان  کارشناسی  تحقیقات 
های  مبایل  از  تر  پائین  سنی  های  رده 
هوشمند)اسمارت فون ها ( بیشتر و به مدت 
طوالنی تر در روز استفاده می کنند. اعتیاد 
تکنولوژی  این  از  استفاده  در  که  شدیدی 
را  اجتماعی  .متفکرین  است  شده  همگانی 
رشد  آینده  به  نسبت  که  است  کرده  وادار 
تکنولوژی های نرم افزار و سخت افزارها 
با حساسیت بیشتری تحقیقات خود را انجام 
بدهند.گستردگی استفاده از اطالعات اینترنتی 
روز  به  اطالعات  آخرین  که  حال  عین  در 
شده را در اختیار شما قرار می دهد و طیف 
آورد  می  بوجود  را  ای  گسترده  اطالعات 
ولی در کنار آن اطالعات نادرست و حساب 
اخبار،  مانند  مختلف  از طروق  را  ای  شده 
علمی  ظاهرا  های  سایت   ، ها  روزنامه 
دهد  می  کاربران  بخورد  غیره  و  آنالنین 
ورزش  وزیر  مشاور  رستمی،  "محمدرضا 
استفاده  میانگین  اینکه  بیان  با  جوانان  و 
 9 اجتماعی  شبکه های  از  ایرانی ها  روزانه 
از  قابل توجهی  بخش  گفت:  است،  ساعت 
استفاده و وقت  فیس بوک  از  جمعیت کشور 
می کنند.  شبکه  این  صرف  را  قابل توجهی 
حضور  گسترش  که  است  حالی  در  این 
همزمان  اجتماعی،  شبکه های  در  ایرانیان 
باعث کاهش توجه به برخی دیگر از انواع 
شده  کتاب   و  تلویزیون  جمله  از  رسانه 
است." البته موضوع استفاده از شبکه های 
نمی  بر  ایران  به  فقط  ها  مبایل  و  اینترنتی 
گردد و به موضوعی جهانی مبدل شده است.
 به روز کردن تکنولوژی در زمینه های نرم 
افزاری و سخت افزاری یکی از رقابت های 
فشرده در سطح جهانی است ، مقدار سودی 
یا شرکت  و  کشورها  نسیب  راه  این  از  که 
سالیانه  بودجه  از  شود  می  مربوطه  های 
برخی کشورها بیشتر است.چنین درآمدهای 
افسانه ای که قدرت های اقتصادی و سیاسی 
اجازه تصویب   ، خود را در پشت سردارد 
نه در  کننده ای را  قوانین محدود  هیچگونه 
نمی  کشوری  سطح  در  نه  و  جهانی  سطح 
بی  و  نامحدود  استفاده  دلیل  همین  به  دهد. 
درو پیکر از تکنولوژی های جدید ارتباطات 
یک سیاست بین المللی است که برای قدرت 
این  کننده  تولید  و  اقتصادی  بزرگ  های 

مذهب و سرمایه
از دوران رنسانس در اروپا که کلیسا قدرت 
فائقه خود را در امور اجتماعی از دست داد 
مذهب   ، پاریس  کمون  و  فرانسه  انقالب  تا 
فلسفه  و  علم  تکامل  فشار  زیر  دائم  بطور 
اضمحالل  و  نشینی  عقب  حال   در  مدرن 
سیاسی  و  فلسفی  نقد  با  که  مذهب  بود.نقد 
قدرت  کردن  محدود  تا  بود  شده  شروع  آن 
اجتماعی آن پیش رفت و کلیسا بطور کلی 
دولت  در  دخالت  و  اجتماعی  قوانین  از 
فئودالیسم  که  همانطور   . شد  گذاشته  کنار 
به  محکوم  داری  سرمایه  سیستم  برابر  در 
نابودی شد انگیزاسیون نیز جای خود را به 
عقل  جدال  و  سپرد  عقیده  و  وجدان  آزادی 
و اندیشه با خرافات و عقب ماندگی به نفع 
آخرین   . رفت  جلو  جوامع  مدرنیت  و  علم 
جدال ها بر سر فلسفه مذهبی و ایده آلیسم را 
پایان  و  فویرباخ  لوودیگ  کتاب  با  مارکس 
فلسفه کالسیک آلمان به پایان رساند. از آن 
زمان دیگر ایده آلیسم یارای مقاومت فکری 
و اجتماعی را در برابر افکار نوین از دست 
بجای  و  ماتریالیسم  آلیسم  ایده  بجای  و  داد. 
دگماتیسم دیالکتیک جای آنرا گرفت .تکامل 
اجتماعی و پراتیک روزمره انسانی درستی 
ماتریالیسم و دیالکتیک را به ثبوت رساند . 
شکل گیری یک طبقه نوین به نام پرولتاریا 
علمی  های  اندیشه  و  تازه  نیرویی  با  که 
پا گذاشتن به مبارزه رو در روی  در حال 
ترس  و  بود.خوف  بورژوازی  با  اجتماعی 
گشت  به  اروپا  سراسر  در  را  وار  شبح 

سیستم  که  بورژوازی   . بود  درآورده 

به  را  هنگفتی  سودهای  ها  تکنولوژی  نوع 
عمومی  آمدهای  پی  از  یکی  دارد.  همراه 
افکار  ایجاد  امکان  تکنولوژی  این  شدن 
کنندگان  تولید  و  سازندگان  توسط  عمومی 
این نوع تکنولوژی هاست . آنها می توانند 
گرانه  دخالت  نقش  عمومی  افکار  ایجاد  با 
گسترده  دیگر  کشورهای  امور  در  را  خود 
.در  بدهند  بیشتری  آن شدت  به  و  کرده  تر 
،تکنولوژی  اطالعاتی  کنترل  و  تولید  نتیجه 
یا  و  اقتصادی  موضوعی  فقط  ارتباطات 
نوع  این  گسترش  و  رشد   . نیست  علمی 
به  اجتماعی  گسترده  اعتیاد  و  تکنولوژی 
همیشه  که  نیز هست  سیاسی  آن موضوعی 
پیچیده  گاها  و  غلط  اطالعات  پشت  در 
پنهان مانده است .سیاستی که هدف خود را 
و  کشورها  بر  داری  سرمایه  سیستم  تحکیم 
زندگی اجتماعی و فردی افراد گذاشته است.
غ/ع
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و  پیرامونی  کشورهای  قوانین  به  را  پیش 
جوامع  در  را  ها  کلیسا  کردن  قدرتمند  نیز 

کشورهای پیشرفته سازماندهی کند.  
آیا  شرایط تغییر یافته روند پروسه اضمحالل 
است؟  داده  تغییر  آنرا  به  مذهب و برخورد 
دهه  دو  مذهبی  شدید  های  فعالیت  بخاطر 
گرفته  شکل  مذهب  به  برخورد  دو  گذشته 
است . اول اینکه به قدرت رسیدن دولت های 
مذهبی و گروههای مذهبی همچون داعش و 
عربستان و ایران و طالبان و القاعده را ناشی 
از برآمد نیروهای داخلی جوامع اسالمی در 
اوضاع جدید جهانی می دانند و تاکید را بر 
تضادهای داخلی جوامع می گذارند و نتیجتا 
مرحله  این  در  سکوالریسم  برای  مبارزه 
را با اهمیت و اولویت  و در صدر برنامه 
بر  دوم  نظرگاه   . دهند  قرار می  های خود 
این است که مذهب و رشد آن تا شکلگیری 
گروههای  و  مذهبی  دولتی  های  قدرت 
به  جهت  در  امپریالیستی  نقشه  یک  مذهبی 
قهقرا بردن جوامع انسانی بویژه کشورهای 
پیرامونی است و مذهب را یک ایدئولوژی 
گندیده و باقی مانده از قرون وسطا می دانند 
که توسط امپریالیست ها به خدمت گرفته شده 
است. این دو نظرگاه یکی تاکید را بر دخالت 
فکری  بنیادهای  بر  دیگری  و  امپریالیستی 
گذارد.   می  پیرامونی  کشورهای  جوامع 
نیز  و  امپریالیسم  به  داری  سرمایه  رشد 
بندهای  همچون  را  دنیا  که  گلوبال  سرمایه 
مستقل  رشد  است  گرفته  خود  در  سرطانی 
جوامع را مانند دهه اوایل قرن بیستم از بین 
مختلف  کشورهای  بازارهای  و  است  برده 
بطور پیچیده ای در هم آمیخته است.پروسه 
تکنولوژی  رشد  است  شده  جهانی  تولید 
بویژه در عرصه ارتباطات به پروسه تولید 
موضوع  هر  و  است  بخشیده  شدت  جهانی 
را  خود  تاثیرات  کشوری  هر  در  اجتماعی 
از  گذارد.  می  بجا  داری  سرمایه  برسیستم 
و  تولیدی  روابط  رشد  و  شتاب  زاویه  این 
تواند مذهب را  آن نمی  از  فرهنگی منبعث 
به مثابه یک تفکر عقب مانده و خرافی به 
جلو صحنه اجتماعی براند مگر اینکه نیروی 
های پرقدرت بین المللی بخواهند از آن جهت 
،استفاده  کشورها  مردم  مبارزات  سرکوب 
های  دولت  و  گروهها  رشد   . کنند  ابزاری 
مذهبی با رشد مذهب یکی گرفته شده است 
موضوعی که به جدال عبث بر سرموضوع 
مثابه  به  مذهب  است.  شده  تبدیل  مذهب 
نام  به  که  آنچه  نیست.و  به رشد  قادر  تفکر 
برای سکوالریسم مطرح می شود،  مبارزه 
تفکری است که  با  یا شدن  و  درگیر کردن 
بیش از یک قرن است که در جدال تفکری 
تاریخی بشریت مرده است. آن نیروهائی که 

و  استعمار  با  رابطه  در  داری  سرمایه  که 
تحت  طبقات  بویژه  بشری  جوامع  استثمار 

ستم به خدمت گرفته است مذهب است . 
لنین برخورد پیشتازانه ای به مذهب می کند 
و در روش حزب کارگران نسبت به مذهب 
خصوصی  امر  باید  را  "مذهب  نویسد  می 
رویکرد  معمواًل  سوسیالیست ها  کرد.  اعالم 
میکنند.  بیان  اینگونه  را  مذهب  به  خود 
تعریف  دقیقاً  را  کلمات  این  معنای  باید  اما 
کرد تا از هر سوء تفاهمی جلوگیری شود. 
خواست ما این است که مذهب تا جایی که 
به دولت مربوط است امر خصوصی باشد. 
ما  برمیگردد  ما  حزب  به  که  جایی  تا  اما 
خصوصی  امری  را  مذهب  وجه  هیچ  به 
به دولت داشته  نباید ربطی  نمیدانیم. مذهب 
باشد و نهادهای مذهبی نباید هیچ ارتباطی با 
قدرت دولتی داشته باشند. همه باید کاماًل در 
ابراز هر مذهبی که دوست دارند آزاد باشند 
آِتئیست  یعنی  مذهبی،  هیچ  داشتن  در  یا  و 
قاعده،  به  بنا  سوسیالیست ها،  تمام  که  بودن 
اساس  بر  شهروندان  بین  تبعیض  هستند. 
عقاید مذهبی شان بکلی غیرقابل تحمل است. 
مذهب  به  اشاره  نفس  حتی  که  نیست  شکی 
شهروندان در اسناد رسمی باید حذف شود. 
هیچ یارانه ای نباید به دستگاه کلیسا داده شود 
نهادهای  نصیب  نباید  دولتی  کمک  هیچ  و 
به  باید  این ها  شود.  مذهبی  و  روحانی 
انجمن های کامالً  آزاد شهروندان متشابه الفکر 
بدل شوند، انجمن هایی مستقل از دولت. تنها 
به  پایانی  این خواسته ها میتواند  تحقق کامل 
گذشتۀ شرم آور و ننگین باشد که در آن کلیسا 
متکِی فئوداِل دولت بود و شهروندان روسیه 
قرون  قوانین  و  کلیسا  دستگاه  فئوداِل  متکی 
وسطایی و تفتیش عقاید )که تا همین امروز 
ما  جاری  قوانین  و  جزایی  قوانین  در  هم 
هستند( موجود بودند و به کار بسته میشدند، 
تعقیب  عقیده  عدم  یا  عقیده  بخاطر  انسان ها 
میشدند، وجدان انسان ها زیر پا گذاشته میشد 
و شغل های چرب و َنرم دولتی و درآمدهای 
کلیسا  دستگاه  اقدامات  به  دولت  از  حاصل 
بستگی داشت. تفکیک کامل کلیسا و دولت 
دولت  از  سوسیالیست  پرولتاریای  خواسِت 

مدرن و کلیسای مدرن است." 
و  گذرد  می  سال   100 حدود  زمان  آن  از 
بورژوازی  به خدمت  بیشتر  چه  هر  مذهب 
در  المللی  بین  بورژوازی  و  آمده  در 
های  گروه  سازماندهی  با  اخیر  دهه  چند 
در  مذهب  تقویت  و  خاورمیانه  در  مذهبی 
عقب  با  دارد  سعی  جهان  کشورهای  اغلب 
فرانسه  انقالب  آوردهای  دست  کشیدن حتی 
تبلیغ  را  فردی  های  آزادی  و  لیبرالیسم  که 
سال  هزار  چند  مذهبی   قوانین  میکرد، 

بسته و فرتوت فئودالیسم را با اندیشه 
های لیبرالیستی و دموکراسی خود به 
زانو درآورده بود در برابر پرولتاریا قادر 
به مبارزه ایدئولوژیک و فکری نبود و هیچ 
راه حلی واقعی برای حل مشکالت اجتماعی 
اما   . نداشت  بود  آورده  بوجود  خود  که 
پرولتاریا یک نیروی اجتماعی نوین بود نه 
تنها به لحاظ اجتماعی و در حال تبدیل شدن 
به اکثریت بلکه نوین بدین خاطر که دنیای 
جدیدی را ترسیم می کرد که مشکالت دنیای 
نه تنها سرمایه داری بلکه طبقاتی  در آن یا 
حل می شود و یا پروسه حل شدن را شروع 
می کند. مبارزه بورژوازی علیه فئودالیسم 
فقط به حیطه دولت محدود نمی شد ، سرمایه 
داری همه ارکان های زیر بنائی و روبنائی 
جامعه فئودالی را به چالش کشیده بود و یکی 
های  ارگان  و  مذهب  آنها  سرسخترین  از 
زیربط به آن بود.بورژوازی در این مبارزه 
پیروز بیرون آمد و دستگاههای انگیزاسیون 
سیاسی  قدرت  از  روحانیت  و  شد  برچیده 
کنار گذاشته شد و قدرت اجتماعی خود را 

از دست داد. 
می  نه  و  خواست  می  نه  بورژوازی  اما   
توانست که مذهب را بطور کامل از زندگی 
اجتماعی حذف کند. دلیل اصلی آن هم این 
فئودالیسم  تفکر  سیستم  دو  هر  در  که  بود 
آنها  مشترک  های  پایه   ، بورژوازی  و 
مالکیت  اساس  بر  اجتماعی  حضور طبقات 
به  مذهب  که  بود.موضوعی  خصوصی 
است  کرده  دفاع  آن  از  همیشه  قاطع  طور 
.این پایه مشترک وقتی که سرمایه داری در 
اروپا زیر فشار و مبارزه سرمایه داری بود 
تا  شتافت  بورژوازی  کمک  به  مذهب   با، 
بتواند با تکیه بر عقب ماندگی های تاریخی  
بار دیگر مالکیت خصوصی را تثبیت کند.
برعکس مبارزه بورژوازی علیه فئودالیسم 
که اشکال مالکیت خصوصی را عوض کرد 
مالکیت  رفتن  بین  از  خواهان  پرولتاریا   ،
خصوصی بر وسایل تولید بود .از بین رفتن 
مالکیت خصوصی، موضوعی که در شکل 
استثمار انسان از انسان در تمام طول تاریخ 
جوامع طبقاتی به مثابه یک آرزوی تاریخی 
جنبش   . بود  شده  نهادینه  بشریت  برای 
تولید  پروسه  در  اینکه خود  بعلت  کارگری 
همخوانی  اندیشه  و  تاریخی  خواست  این  با 
داشت بسرعت آنرا پذیرفت و تفکرات پایه 
ای برای مبارزه علیه سرمایه داری را یافت 
روشن بود که پرولتاریا نمی تواند دنیای کهن 
را درهم شکند و دنیایی بر اساس عدالت و 
اینکه با  برابری  انسانی بوجود آورد مگر 
تفکرات طبقاتی سرمایه داری تصفیه حساب 
تفکراتی  آن  از  یکی   . بدهد  انجام  تاریخی 

دین افیون توده ها است 
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وضعیت کنونی خاورمیانه و نابودی بسیاری 
از زیرساختاری های احتماعی را به مذهب 
نسبت می دهند. نمی توانند نقش امپریالیست 
های غربی را در این نابودی و جنگ های 
جای  آنها  کنند.  درک  نیابتی  خانمانسوزی 
اند.  آگاهانه عوض کرده  علت و معلول را 
تا مبارزات بخاطر استقالل و اشغالگری را 
بپوشانند. آنها بجای دخالت های امپریالیستی 
در خاورمیانه که منجر به حضور نیروهائی 
طالبان  و  داعش  و  ایران  و  مانند عربستان 
می  بلند  را  سکوالریسم  پرچم   ، است  شده 
و  گرسنگی  فقرو  دادن  نشان  بجای  کنند. 
فالکتی که این نیروها بر سرمردم آورده اند 
. آنها مذهب را عامل قرار میدهندو مبارزات 
کارگران علیه سرمایه داران و فقرا علیه اغنیا 
می  نشان  یکسان  مذهب  علیه  مبارزه  با  را 
نیابتی  میدان جنگ های  به  دهند.خاورمیانه 
قدرت های امپریالیستی و بزرگ جهان تبدیل 
شده است و امپریالیست های غربی با جلو 
راندن مذهب به جلوی صحنه این جنگ های 
اند  کرده  پنهان  آن  پشت  در  را  نیابتی خود 
های  دسته  دارو  و  آنها  خونین  دست  باید   .
آن مبارزه کرد  افشا و علیه  آنها را  ساخت 
ولی هیچ نیروی سوسیالیست و انقالبی حق 
و  استثمار  مبارزه سخت علیه  بجای  ندارد. 
ستم و در شکل واقعی اقتصادی و اجتماعی 
آن مذهب را بجای آن بنشاند و خاک به چشم 
کارگران و زحمتکشان در این مبارزه بپاشد. 
قرن  انسان  تفکر  در  جایگاهی  هیچ  مذهب 
بیست و یکم ندارد.این سرمایه داری گلوبال 
است که این تفکر ارتجاعی  را با تزریق پول 
اسلحه و اطالعات به پرچم گروهها و دولت 
آفریقائی  و  خاورمیانه  در  تروریستی  های 
تبدیل کرده است . مبارزه علیه مذهب یک 
مبارزه دائمی بخاطر آگاهی و رشد  و علیه 
با  داری  خرافات و جهلی است که سرمایه 
اجتماعی  ترین عناصر  مانده  به عقب  تکیه 
بازمانده از گذشته مانند روحانیت و حمایت 
طبقه  کردن  آلوده  به  سعی  اقتصادی  وسیع 
کارگر و زحمتکشان جامعه دارد.این مبارزه 
به  واقعی  به طور  وقتی  دائمی علیه مذهب 
ثمر می رسد که طبقات تحتانی جامعه درگیر 
مبارزه علیه سرمایه ، علیه استثمار و دولت 
نماینده آنها شوند. و در این مبارزه است که 
می  در  آنرا  بودن  پوسیده  عینی  بطور  آنها 
یابند.و ماهیت واقعی آن که دفاع از سرمایه 
و علیه کارگران و زحمتکشان است را درک 

خواهند کرد. 
مهران پیامی

بجز نوشته هایی که با 
امضای تحریریـه منتشر 

مـی گردد و بیانگر نظرات 
حزب رنجبـران ایران 
می باشد، دیگر نوشته 
های مندرج در نشریه 

رنجبر به امضا های فردی 
است و مسئولیت آنها با 
نویسندگانشان می باشد.

هفت تشکل کارگری ایران حد اقل دستمزد 
محاسبات  طبق  فقر،  سطح  مرز  در  را  

نهادهای
از  مستقل  تومان،  میلیون  ونیم  سه   ، دولتی 
کارفرما ،دولت و خانه کارگر اعالم کردند. 
در  کارگری  دیگر  وگروه  نهاد  پنج  سپس 
از  پشتیبانی  به  گیری  موضع  این  از  دفاع 
خاستند.  بر  میلیونی  ونیم  اقل سه  حد  سطح 
پس از انتشار بیانیه نهادها و محافل کارگری 
در کلیه سطوح ، داخل و خارج  به اهمیت 
این فعالیت جمعی توجه کرده و مبارزه برای 
میرود  شده،   تعیین  فقر  تا سطح  دستمزدی 
که به خواست همگانی کارگران تبدیل شود. 
پرسش اکنون اینست که 12 تشکل کارگری 
حداقل  مستقال  درستی  به  و  نهاده  پیش  گام 
سطح مزد را برای سال 95 مشخص کرده 
اند. قدم های بعدی کدامند ؟ چکار باید کرد 
این  به  کرد  مجبور  را  سرمایه  صاحبان  تا 
خواست حداقل پاسخ مثبت دهند ؟ چکار باید 
کرد که این شعار وخواست واقعی وعاد النه 
کاغذ  روی  زحتمکش  انسان  ها  میلیون  ی 

نماند و به عمل در آید؟
خوب چنانچه حزب سیاسی طبقه کارگر  که 
ستون فقرات آنرا خود کارگران تشکیل می 
قرار  کارگران  با  فشرده  پیوند  در  و  دادند 
داشتند ، چنانچه تشکلهای کارگری گسترش 
کنفد  ویا  فدراسیون  یک  و  داشت  سراسری 
روزمرهی  مبارزات   ، کارگری  راسیون 
در  خود  اعضای   به  تکیه  با  را  کارگران 
موسسات   ، ها  کارگاه   ، ها  کارخانه  سطح 
می  کارگری،رهبری  های   تشکل  ودیکر 

همراه میلیون ها کارگر 
برای سه ونیم میلیون 

حد اقل دستمزد

کرد ، پیاده کردن چنین در خواستی بسیار 
آسان و گرفتن حقوق کارگران بسیار عملی 

بود.
اما بخاطر شرائط دیکتاتوری والیت فقیه ، 
در  ی  سابقه  تمام  با  ایران  کارگر  ی  طبقه 
این  امر سازماندهی خود ، در  خشانش در 
چند ده افتان وخیزان  در مبارزه ای مرگ 
تشکیالتی  چنین  فاقد  همچنان   وزندگی  
باقی مانده است.  حاکمان ضد کمونیست و 
می  ها  زندان  به  را  پیشروانش  کارگرکش 
جنایتکارانشان  شیوهای  با  آنجا  ودر  برند 

علیل می کنند و می کشند. 
باید  که  است  ضاع  او  این  با  توجه  با 
وضع  طبق  که  گشت  هائی  راه  جستجوی 
مشخص جوابگوی عمل و خواست مشخص 
است و چنانچه پیاده شود پیروزی ومو فقیت 

بدست می آورد.
همیشه  حقیقت  در  کرد  باید  چه  داستان   
مشخص است ؟ بیخودی بعضی ها هنگامی 
که با این نوع  پرسش ها رو برو می شوند 
کمونیسم  تئوری   ! کتاب  سراغ  روند  می 
علمی قدرتش در تلفیقش با شرائط مشخص 
است. چنانچه با تاریخ جنبش چپ ایران بر 
شاید  و  اشتباهات  علل  از  یکی  کنیم  خورد 
تجارب  از  برداری  گپی  آن  ترین  اساسی 
او  از  گری  ذهنی  یا  و  دیگر  های  کشور 
بوده  کارگر  طبقه  مبارزات  مشخص  ضاع 
و  احزاب  با  ما  هم  هنوز  متاسفانه  است.  
گذشته  از  که  هستیم  روبرو  هائی  سازمان 
نیاموخته و امروز که در صفوف خود طبقه 
کارگر کادر هائی بپا خاسته که توانائی در 
شرائط  با   مطابق  هائی  رهنمود  ی  ارائه 
از  اعتنائی  بی  با   ، اند  یافته  را  مشخص 
شوند.  می  رد  حالتی  بهترین  در  کنارشان 
شاهرخ زمانی را با احترام  به خاک سپردند 
و صدای صدها کارگر  همرزم شاهرخ را 
که فریاد زدند راه شاهرخ راه ماست را به 
فراموشی سپرند. اما طبقه ی کارگر به قول 
مارکس گورکن سرمایه داری است ، یکی 
از مخوفترین و جنایتکارترین نظام هائی که 
بشریت به خود دیده است. تابحال دو جنگ 
جهانی بر پا کرده و جها نی را به زیر سلطه 
ی خود کشیده ،مملو از بشریت ستمدیده ی 

میلیاردی، زن ومرد وکودک.
همه ی اقشار بورژوازی و خرده بورژوازی 
یالسم  آمپر  با تعرض وسیع  ده  این چند  در 
پایان  آهنگ  با  آمریکا   امپریالیسم  بویژه 
سرمایه  کردن  اعالم  نظام  خاتمال  و  تاریخ 

داری 
به رقص ایستادند اما بنا بر موقعیت اجتماعی 
اش همچنان در صحنه با مبارزه ادامه داد . 

بنابراین برای پاسه بخ پرسش چه باید 
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نفت و اقتصاد جهانی  بقیه از صفحه آخر

بخود می گیرند. 
یک  عنوان  به  نفت  است  روشن  که  آنچه 
هم  آینده  های  سال  تا  استراتژیک   کاالی 
یکی  و  انرژی  منبع  ترین  اصلی  به عنوان 
نقش  صنعتی  خام  مواد  ترین  ای  پایه  از 
درجه اول خود را حفظ خواهد کرد و تمام 
نگه  خود  به  وابسته  را  جهان  اقتصادهای 
خواهد داشت.به دلیل همین اهمیت است که 
تمام کشورهای بزرگ جهان از امنیت راهها 
و مسئله حمل و نقل تا تامین خرید و فروش 
نفت در تحت هژمونی خود تا حد جنگ های 
بزرگ و کوچک جلو رفته و شرکت های 
به یکی  نفتی شان  در سطح جهانی  مسلط 
از بزرگترین شرکت های فراملی در طول 
بعد  اند.از  شده  تبدیل  داری  سرمایه  تاریخ 
از کشف نفت به عنوان یک منبع انرژی و 
مواد خام صنعتی،رشد سرمایه داری همراه 
با رشد نفت و تکنولوژی های مربوطه بوده 
است  .این تنها ایران نبود که شاهد قرارداد 
نکس دارسی بود در همان زمان کشورهای 
و  انگلستان  مانند  داری  سرمایه  پیشرفته 
قراردادهای   ..... آمریکا  و  هلند  و  فرانسه 
فقیر  خیز  نفت  کشورهای  دیگر  با  مشابهی 
که  نفت  کشف  کردند.  منعقد  ایران  مانند 
اروپا  در  داری  سرمایه  سریع  رشد  باعث 
شده بود برای کشورهای نفت خیز به عاملی 
ملی  ثروت  بردن  یغما  به  و  اشغال  برای 
تبدیل شده بود. در نتیجه هر چه که سرمایه 
داری رشد می کرد و ناگزیر مقدار تولید را 
به دور  استعماری  برد کمربندهای  باال می 
کشورهای نفت خیز تندتر می شد و خواسته 
در  نفت  کردن  ملی  با  طلبانه  استقالل  های 
کرد  می  پیدا  بیشتری  پیوند  کشورها  این  
پیرامونی  کشورهای  روزافزون  .وابستگی 
به در آمدهای حاصله از فروش نفت ارزان 
به   ( داری  سرمایه  پیشرفته  کشورهای  به 
را  کشورها  آن   ) جهانی  کار  تقسیم  مثابه 
وا داشت که با همکاری یکدیگر اوپک را 
آمدن  بوجود  روز  از  ولی  بیاورند.  بوجود 
اوپک کشورهای امپریالیستی و شرکت های 
شل  و  موبیل  اوکسون  مانند  بزرگ  نفتی 
سیاسی  گوناگون  های  توطئه  آن  علیه   ....
سازمان  را  غیره  و  اطالعاتی   ، نظامی   ،
دهی کرده اند. به نحوی که همیشه بر سر 
کنترل قیمت ها و مقدار تولید اختالفات جدی 
در  کشوری  هر  اینکه  است.  بوده  موجود 
سیاست به چه درجه خواهان گسست از مدار 
از آن  نفتی و کسب درآمد واقعی  مافیاهای 
باشد علیه دیگر دولت های فاسدی  که ثروت 

های نفتی کشورخود را در برابر حفظ 

منبع  به  اینست  راه  ترین  ساده  ؟  کرد 
رجوع کنیم همان هائی که در  روبرو 
میلیون  ونیم  با دشمن سطح دستمزد را سه 

معین کرد ه اند.
گر  کار  طبقه  حامی  نیروهای  کلیه  از  آنها 
بر  خواست  این  از  پشتبانی  به  اند  خواسته 

خیزند
توده  وسیعترین  میان  به  را  خواست  این 
به زبان  با توضیح همه جانبه و   ، ها برند 
زحمتکشان اهمیت آنرا توضیح دهند و بدین 
وسیله افکا ر  عمومی را برای یک کمپین 

سرا سری برای تحقق آن آماده سازند.
وظیفه ماست که به ندای تشکل های کارگری 
برای  آنها  کنار  ودر  همراه  و  دهیم  پاسخ 
سازماندهی  آنها   کنونی  خواست  مشخص 
کنیم. کمونیستها در پیشاپیش این جنبش باید 
پرچم وحدت وتشکیالت را در دست داشته 
باشند تا طبقه کارگر به وظیفه تاریخی خود 
جامعه عمل پوشاند و وظیفه ی گورکنی خود 

را به پایان رساند. 

زنی که بطور پویا و خستگی نا پذیر پشت 
طوالنی ترین کنش اعتراض سیاسی علیه 

دولت ایاالت متحده مبارزه می کرد 
در گذشت

زنی بی خانمان که به مدت 35 سال با تحسن 
شبانه روزی در مقابل کاخ سفید پی گیرانه و 
خستگی ناپذیر  برای صلح به اعتراض خود 
دالیل  به  قبل  دوشنبه  روز  داد،   می  ادامه 

نامعلومی درگذشت.
کانسپسیون پیچیوتو، زن 80 ساله اسپانیایی 
تبار  در محل اقامتگاه خود او را با نام کانی 
می شناختند، در سال 1981 در الفیت پارک، 
مقابل کاخ سفید تحسن و شب زنده داری را 
آغاز کرد. او با پیوستن به معترضین صلح 
طلب و همسر آینده خود، ویلیام توماس در 
یک گروه بطور فعال در اعتراض به سالح 
های هسته ای به مبارزه خود ادامه می داد.

با توجه به یک وب سایتی که به او اختصاص 
داده شده، پیچییوتو، یک مهاجر اسپانیایی و 
سکر تر سفارت که برای مدت طوالنی الهام 
سراسر  در  صلح  مبلغین  و  مدافعان  بخش 

جهان بود، از او تقدیر می کردند و از او می 
خواستند که » به خاطر ما، به خاطر اطفال 

« از مبارزه منصرف نشود.
او در یکی از مصاحبه ها گفت: " ما باید به 
اطفال آموزش دهیم که آنها نه برای مادیات، 
قائل  احترام  و  ارزش  زندگی  برای  بلکه 
شوند. این تنها راهی ست که ما می توانیم به 
صلح دست یابیم «. » مردم باید از دولت ها 
بخواهند که نباید مردم را صرف هزینه های 
جنگی کرد،   و این پول ها برای نیاز مردم، 
آموزش، شغل، مسکن و مراقبت های  مثل 
بهداشتی صرف شود؛ مردم باید با عزت و 
شأن زندگی کنند. اگر مردم آنچه را که نیاز 
جنگ  برای  دلیلی  هیچ  باشند،  داشته  دارند 

دیگر نخواهد بود. « 
سال  در  توماس  همسرش  مرگ  از  پس 
2009 ، علی رغم بیماری، به عنوان فعال 
ضد توسعه تسلیحات هسته ای باقی ماند و به 

اعتراضات خود ادامه داد.
 . توهین  تهدید،   متعدد،  های  دستگیری 
بیشتر  مبارزه  در  را  او  اراده  تنها  پرخاش 
مبار  او  که  شود  می  گفته  کرد.  می  تقویت 
اعتراض  کنش  ترین  طوالنی  که  زیست 
متحده  ایاالت  تاریخ  در  دولت  علیه  سیاسی 

را دارا می باشد.
پیچیوتو، یک چهره شناخته شده محلی، پی 
رئیس  پنج  مدت  طول  سراسر  در  گیرانه 
جمهور مقابل در وا زه کاخ سفید، از ریگان 
تا اوباما باقی ماند. به گفته مدیر اجرائی محل 
تسهیالت بی خانمان ها، سه سال قبل، بعد از 
اصابت با یک تاکسی،  در یک مرکز مسکن 
برای زنان بی خانمان در واشنگتن دی سی 

شبها را تا صبح سپری می کرده است. 
پیچیوتو اظهار داشت: » مردم همیشه به من 
نیاز  شما  مثل  انسانهایی  به  ما   " گویند  می 
داریم،" . » من به آنها می گویم: "اما این با 
شما شروع می شود. شما مسئول این شرایط 
نابسامان هستید." اگر مردم بیشتر نگران این 
وضعیت می بودند، من نمی بایست اینجا می 

ایستادم. «
خبر مرگ این فعال صلح طلب، مورد توجه 
بسیاری از مردم شد و به همین دلیل در محل 
همیشگی او در کنار چادر و پالکارد های او 

تجمع کردند. 
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قدرت و حاکمیت و باال کشیدن آن به 
گروه  و  مبارزه   ، گذارند  می  حراج 
بندی های دشواری را جلو می برند. رشد 
تا 2013  بین سال های 2009  نفت  قیمت 
نفت  قیمت  رشد  با  همراه  که  شد   باعث 
پایه ای مانند تولید وسایل  کاالهای صنعتی 
نیز  آن  به  متعلق  های  تکنولوژی  و  تولید 
به  نفت  بهای  کاهش  با  ولی  شوند.  گرانتر 
حدود یک چهارم قیمت در یک سال و نیم 
گذشته کاالهای صنعتی به آن درجه کاهش 
نتیجه کشورهای نفت خیز  پیدا نکردند. در 
مسقیم  درآمد  تنها  نه  نفت  قیمت  سقوط  در 
دادند  از دست  تا دو سوم  تولید  از  خود را 
بلکه مجبور هستند که کاالهای صنعتی را با 
قیمت های بسیار باال خرید کنند.این اختالف 
در خرید و فروش نفت و کاالهای ضروری 
اولیه در شرایط کنونی به اهرمی جهت فشار 
بیشتر به کشورهای فقیر و چاپیدن آنها و نیز 
منبع درآمد و ثروت برای کشورهای معظم 

سرمایه داری تبدیل شده است. 

در  پول  المللی  بین  صندوق  بینی  پیش  جدول 
نفت  کشورهای  اقتصادی  رشد  2016از  سال 

خیز به نقل از سایت آرانیکو
برخی مسائل در رابطه با نفت و تنگاتنگی 
آن با مسائل سیاسی جهان احتیاجی به اثبات 
ندارد بطور مثال در بحران جهانی سرمایه 
در  نفت  قیمت   2008 های  سال  در  داری 
اوایل سال بشدت باال رفت و در اوج گرمای 
تابستان به بشکه ای 120 تا 130 دالر هم 
رسید ولی در زمستان همان سال که احتیاج 
قیمت  ناگهانی  افت  با  بود  بیشتر  نفت  به 
شرایط  آن  که  امروزه  رسید   دالر   40 به 
به  و  کرده  پیدا  ثبات  کمی  بازار  متالطم 
از  کمتر  در  است  رسیده  کمی  بسیار  رشد 
 30 زیر  ای  بشکه  به  ناگهان  نفت  دوسال 
دالر رسیده است. این نشان می دهد که نفت 
تقاضا دربازار  به عرضه و  صرفا بستگی 
اقتصادی در  اهرمی  نداشته است و  جهانی 
جهانی  و  ای  منطقه  های  سیاست  خدمت 

سرمایه داری است.

ویکی پیدیا . قرمز یورو و آبی دالر آمریکا

سایت اقتصادی ایران 
همانطور که در دو آمار باال می بینید سال 
های 2008 و 2013 سال های افت و خیز 
های  بحران  با  که  هستند  قیمت  شدید  های 
دو  این  البته  دارد.  همخوانی  جهان  سیاسی 
سال  ولی  دارند  زیادی  اختالف  هم  با  آمار 

2008 آمارها یکسان می باشد 
امروزه هم که تضادهای جهانی جناح های 
است  گرفته  شدت  داری   سرمایه  مختلف 
بازهم نفت یک کاالی مهم بازیگر این صحنه 
است . فشارهای سیاسی  آمریکا ، و اروپا 
باال  جهت  قطردر  و  عربستان  همراهی  با 
بردن تولید و کاهش غیر واقعی قیمت نفت 
در جهت فشار به سه کشور روسیه ، ایران 
و ونزوئال برای تسلیم کردن آنها به خواست 
های سیاسی و اقتصادی غرب از جمله در 
مسائل اوکرائین ، سوریه ، مسائل هسته ای 
ایران و در هم شکستن سیاسی ونزوئال در 
آمریکای التین برای گسترش نفوذ سیاسی و 
از دست رفته و دیگر کشورهای  اقتصادی 
توقف صادرات  در جهت  اقتصادی  توانمند 

بین المللی آنها.
آن  ناثباتی  و  نفت  قیمت  کاهش  سیاست   
بیشترین ضرر را به اقتصادهای ضعیف و 
یا در حال رشد می زند و آنها را از برنامه 
ریزی های دراز مدت محروم کرده و امکان 
احیای یک اقتصادی توانمند بر اساس تولید 
سیاسی  نتیجه  گیرد.  می  آنان  از  را  داخلی 
و اقتصادی برای امپریالیست ها در رابطه 
برای  و  آور  سرسام  درآمدهای  نفت  با 
چنگال  و  مدار  در  ماندن  فقیر  کشورهای 
های سرطانی شرکت های مالی و اقتصادی 
امپریالیستی و به قهقرا رفتن توان اقتصادی 

و تولیدی و امکانات اجتماعی است.
همانطوریکه دربُعد سیاسی در شرایط کنونی 
نیز  و  کشورها  به  فشار  جهت  اهرمی  نفت 
داشتن  نگاه  کنترل  زیر  به  و  آنها  غارت 
آنهاست در بعد اقتصادی  نیز منبع درآمد و 

ثروت است.  
که   2014 سال  برای  آماری  ساتین  سایت 
قیمت نفت با میانگین 90 دالر فروخته شده 
است از درآمد 5 عدد از بزرگترین شرکت 
های نفتی آمار  زیر را ارائه کرده است : 

ارقام بر اساس میلیارد دالر است 
 آرامکو: 378  ، شل:419 ، اکسون موبیل: 

364 ، پتروچاینا:367 و بی پی: 352 
که با مقایسه با درآمد نفتی ایران ) به مثابه 
یکی از بزرگترین تولید کننده گان نفت جهان  
 118 پول  المللی  بین  صندوق  اساس  بر 
میلیارد دالر( ،بطور متوسط 2 تا 3 برابر 
بوده است. این نابرابری بین تولید کننده گان 
و فروشندگان و دالالن بین المللی نشان از 
مسائل  آنهاست.  توسط  نفت  صنعت  کنترل 
دیگر هم به تاثیرات نفت بر اقتصاد جهانی 
ارزش  ناثباتی  جمله  از  است  افکنده  سایه 
دالر و طال در بازار جهانی .آنچه که د ر 
عدم  رسد  می  نظر  به  نزدیک روشن  آینده 
ثبات در تولید و قیمت ارزش نفت در بازار 
جهانی است. نفت همچون کاال در خود هیچ 
موضوع ویژه ای بجزء تجمع ثروت طبیعی 
و ارزش نیروی کار انسانی ندارد. اما آنچه 
به نفت ویژگی می بخشد. نقش مهم این ماده 
صنعتی  ای  پایه  مواد  تولید  و  سوخت  در 

است. 
ولع و حرص سرمایه داری و تشدید رقابت 
که  است  شده  باعث  سیستم  این  درون  در 
فشار به کشورها برای تولید بیشتر و ارزان 
فروشی آن، نوعی لجام گسیختگی در درون 
اوپک ایجاد کند.در سال های اخیر سازمان 
اوپک نتوانسته است که بر سر مقدار تولید 
و قیمت به توافق جمعی برسد و همیشه عده 
ای از اعضا بدون توجه به اوپک نفت خود 
اکثر کشورهای مهم عضو  اند.  را فروخته 
اوپک بعد از سالها فروش نفت و در آمدهای 
هستند. بودجه  کسری  دارای  امسال  کالن 
که  دهد  می  نشان  نفت  قیمت  شدن  ارزان 
ثروت عظیم کشورهای نفتی در مدتی کوتاه 
به هدر رفته و این کشورها مجبور به قرض 
المللی پول  بین  از بانک جهانی و صندوق 
شده اند. بسیاری از آنان مانند عراق مجبور 
به کاهش حقوق کارمندان دولتی شده اند و 
میلیاردی  در سطوح  را  دولتی  های  بودجه 
نفت  قیمت  کاهش  . سیاست  اند  داده  کاهش 
بطور عینی با یک تیر چند هدف زدن است 
اوال کشورهای مخالف غرب بویژه آمریکا  
خزانه  دوما   ، آورد  می  در  زانو  به  را 
هایشان  اندوخته  از   را  نفتی  کشورهای 
کشورها  این  اقتصاد  ، سوما  کند  می  خالی 
را ناثبات و آنها را دائما در حیطه سیاست 
نهایتا  و  دارد  می  نگاه  امپریالیستی  های 
اجازه برنامه ریزی درازمدت به کشورهای 
ضعیفتر را از آنها می گیرد و عدم ثبات و 

امنیت اقتصادی را نهادینه می کند.
ر شاید بتوان گفت با ناثباتی و کاهش قیمت  د
بازار نفت، غارت کشورهای پیرامونی 
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امپریالیست  توسط  خیز  نفت  بویژه  و 
آنها  فراملیتی  های  شرکت  و  های 
تشدید میشود.سرنوشت این غارت و استفاده 
لجام گسیخته از نفت  هم مثل بقیه مسائل و 
مشکالت  دنیای سرمایه داری فقط با تغییر 
سود  اساس  بر  نه  که  اقتصادی  سیستم  کل 
بلکه بر اساس احتیاج جوامع انسانی، امکان 

پذیر است .
غ/ع

تاریخ احزاب سیاسی ایران  بقیه از صفحه آخر

از یک سو  الذکر  فوق  اساسی  نیروی  چهار 
و چگونگی عمل کرد ، عکس العمل و چالش 
جهانی  نظام  سیاست  مقابل  در  نیروها  این 
بوده  دیگر  سوی  از  سرمایه)امپریالیسم( 

است.
تاریخ  های  نشیب  و  فراز  نگارنده  نظر  به 
از  جا  نمیتوان  را  کشوری  هیچ  معاصر 
چارچوب نظام جهانی که عموماّ در اوضاع 
به  گذشته  سال  پنجاه  در  )بویژه  بین المللی 
سرمایه(  حرکت  شدن  جهانی  تشدید  خاطر 
بررسی  مورد  است،  داشته  را  غالب  جنبه 
جامع و مفید قرار داد. بدون تردید ، ماهیت و 
ویژگی های ساختاری اقتصادی – اجتماعی 
عادات،   – فرهنگی  عوامل  منجمله  ایران، 
مهمی  نقش   – مردم  سنن  و  رسوم  آداب، 
ایران  های  نشیب  و  فراز  تکاملی  روند  در 
در  کننده  تعیین  عامل  ولی  اند،  کرده  بازی 
سرانجام و عاقبت این فراز و نشیب ها را 
باید در چگونگی عکس العمل مجموعه چهار 
و  سرمایه  حرکت  مقابل  در  اساسی  نیروی 
جستجو  سرمایه  جهانی  نظام  سیاست های 
عکس العمل  تأثیرات  به  توجه  بدون  کرد. 
نظام  سیاست های  مقابل  در  نیرو  چهار  این 
جهانی سرمایه هیچیک از رویدادها و وقایع 
نمیتوان  را  ایران  مردم  معاصر  تاریخ  مهم 
بگمان  کرد.  درک  شفاف  و  جامع  طور  به 
مردم  های  شکست  و  ها  پیروزی  من، 
 ،)1269  -1268( تنباکو  جنبش  در  ایران 
جنبش  مشروطیت)1290-1285(،  انقالب 
 )1300-1296( شمال  بخش  رهائی  های 
-1329( نفت  صنعت  شدن  ملی  جنبش   ،
های  فرآیند   1357 بهمن  انقالب  1332(و 
متنوع صدوپانزده سال مبارزه و تالقی بین 
نهادهای  و  سیاسی  احزاب  و  ها  سازمان 
دل  از  که   ( فرهنگی  و  دولتی  و  نظامی 
این چهار نیروی اساسی بیرون آمده اند(از 
یک سو و عکس العمل و چالش آن ها در مقابل 
سوی  از  سرمایه  جهانی  نظام  سیاست های 

دیگر بوده اند.
هدف از نگارش این کتاب ارزیابی تاریخی 
و رشد تشکیالتی و عقیدتی احزاب و سازمان 

های 
چهارم)جنبش  نیروی  به  متعلق  سیاسی 
کمونیستی  و  کارگری   ، سوسیالیستی  های 
ایران( در دوره های مشخص تاریخ تکامل 
از 1901  ایران)2(  اخیر  سال  صدوپانزده 
 1395 تا   1380 میالدی)از   2016 تا 

خورشیدی( می باشد. 
بتواند  تاریخی  بررسی  این  که  است  امید 
این  اهمیت  و  مقام  از  هائی  گوشه  و  نکات 
از  که  را  سیاسی  های  سازمان  و  احزاب 
نهادهای  از  و  ساالری  مردم  اصلی  ارکان 

خورشیدی   1350 و   1340 های  دهه  در 
درصد  هفتاد  از  بیش  بود  شده  موفق 
زیر  در  را  ایران  جوانان  و  دانشجویان 
هژمونی فرهنگی خود بسیج سازد، امروزه 
و  فروپاشی  و  ایران  انقالب  شکست  با 
شکست اردوگاه سوسیالیستی )بلوک شرق( 

دچار بحران گشته است. )1(
بررسی چند و چون احزاب و سازمان های 
اساسی  نیروهای  این  از  یک  هر  درون 
باشد  تاریخی  سؤال  این  به  پاسخی  میتواند 
مبارزات  علیرغم   ، ایران  مردم  چرا  که 
به  پانزده ساله خود حتی  و  اهمیت صد  پر 
بخشی از خواسته های تاریخی خود )استقالل 
، آزادی و عدالت اجتماعی( دست نیافته اند. 
کسب  راه  در  ایران  مردم  مبارزات  تاریخ 
این خواسته های سه گانه – که نگارنده در 
اصل  سه   « عنوان  به  آن ها  از  کتاب  این 
سال  صدوپانزده  در  است-  برده  نام  خلق« 
بررسی  مورد  مختلف  جوانب  از  گذشته 
خارج  و  داخل  در  معاصر  تاریخ  مورخین 
از ایران قرار گرفته است. ولی به غیر از 
چند تحلیل گر ، اکثر این صاحب نظران و 
ایران شناسان ، فراز و نشیب ها، چرخش 
ها و پیروزی ها و شکست های مردم ایران 
معلول  را  کنون  تا  مشروطیت  انقالب  از 
»توطئه خارجی« » توطئه انگلیسی ها » » 
وجود شخصیت فرهمند« » قدرت و ماهیت 
»اتحاد  یا  و  آمریکا«  تحریک   « اسالم« 
مارکسیست  و  ارتدکس  روحانیون  نامقدس 
توطئه  و  تحریک    « طلب«  فرصت  های 
شوروی« و بالخره »عقب افتادگی فرهنگی 
و  قوی  متوسط  طبقه  یک  »نبود  و  مردم« 
تجزیه  که  در صورتی  اند.  دانسته  مدرن« 
نشان  مبارزات  این  از  تاریخی  تحلیل  و 
میدهد که فراز و نشیب ها ، چرخش ها و 
های  شکست  و  ها  پیروزی  و  عطف  نقاط 
رودرروئی   ، همکاری ها  محصول  مردم 
ها ، تداخل و روابط متقابل و چند جانبه و 
درون  مختلف  های  طیف  ای  تنیده  هم  در 

امروزی  جوامع  در  دموکراتگرائی  اساسی 
قدمی  و  کرده  بازگو  شوند،  می  محسوب 
دیگر در شناسائی تاریخ سیاسی جنبش چپ 

ایران گردد.

پی نویس 1
از  نگارنده  کتاب،  این  نگارش  و  تهیه  در 
مدارک  و  اسناد  منجمله  مختلف،  منابع 
ایران،  سیاستمداران  خاطرات  دولتی، 
سازمان  و  احزاب  مطبوعات  و  انتشارات 
متنوع  تحقیقات  باالخره  و  سیاسی  های 
در  سیاسی  گران  تحلیل  و  نظران  صاحب 
های  دوره  در  احزاب  سیاسی  تاریخ  امور 
کرده  استفاده  ایران،  سیاسی  تاریخ  مختلف 
توضیحی  یادداشت های  با  منابع  این  است. 
در پایان هر فصل تحت«پی نویس ها« و در 
آخر کتاب در بخش »منابع و مآخذ« آورده 
شده اندکه مورد استفاده پژوهشگران تاریخ 
ایران  چپ  های  سازمان  و  احزاب  سیاسی 

قرار گیرند.

پی نویس های مقدمه
مورد  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای   -1
تاریخ  اساسی در  نیروی  از چهار  هر یک 
معاصرسیاسی ایران، رجوع کنید به یونس 
و  احزاب  ساله  صد  »تاریخ  پارسابناب 
سازمان های سیاسی ایران)1284-1384(، 
تا  انقالب مشروطیت 1285  از   : اول  جلد 
انقالب بهمن 1357 ، چاپ واشنگتن 2004.
موقعیت  تکاملی  پروسه  بررسی  در   -2
به  ایران  الجیشی،  سوق  و  ژئوپولیتیکی 
پیرامونی  نیافته  توسعه  کشور  یک  عنوان 
اکثر  سرمایه،  جهانی  نظام  با  آن  رابطه  و 
سیاسی  تاریخ  نگارنده،  منجمله  مورخین 
ایران معاصر را به دوره های مشخص ولی 

بهم پیوسته زیرین تقسیم می کنند 
دوره نفوذ و رقابت قدرت های استعماری، 	 

امپراطوری  و  تزاری  روسیه  بویژه 
یک  به  ایران  تدریجی  تبدیل  و  بریتانیا 
نیافته وابسته جهان سومی  کشور توسعه 
: 1890-1828 میالدی) 1207-1269 

خورشیدی(.
رشد 	  آغاز  تنباکوو  تحریم  جنبش  دوره 

آگاهی های ملی و سیاسی : 1890-1905 
)1284-1207 خورشیدی(

 	-1911  : مشروطیت  انقالب  دوره 
خورشیدی(و   1285-1290(  1906
رشد و اعتالی جنبش های رهائی بخش 
 1291-1300(  1912-1921  : ملی 

خورشیدی(
شاه 	  رضا  ساله  بیست  دیکتاتوری  دوره 

-1320(  1921-1941  : پهلوی 
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1299 خورشیدی(

دموکراتیک 	  آزادی های  دوره 
 1320-1330(  1941-1951  :

خورشیدی(
و 	  نفت  صنعت  شدن  ملی  کوتاه  عهد 

زمامداری دکتر مصدق : 1951-1953 
)1332-1330 خورشیدی(

شاه 	  رضا  محمد  دیکتاتوری  اول  دوره 
پهلوی : از کودتای 28 مرداد 1332 تا 
پانزده خرداد 1342)1953-1963  قیام 

میالدی( 
شاه 	  رضا  محمد  دیکتاتوری   دوم  دوره 

تا   1342 خرداد   15 قیام  از   : پهلوی 
 1963-1979(1357 بهمن   22 انقالب 

میالدی( و 
انقالب بهمن 1357)فوریه 	  از  بعد  دوره 

تا   1357 بهمن  انقالب  از   :  )1979
1395

برای کسب اطالعات بیشتر در باره هر یک 
معاصر  تاریخ  مشخص  های  دوره  این  از 
اول  جلد  همانجا،  به  کنید  رجوع  سیاسی، 

)2004( و جلد دوم )2006(.

فصل اول
پیشینه تاریخی رواج اندیشه های سوسیالیستی 
از  مشروطیت)  انقالب  از  پیش  ایران  در 

1260 تا 1284 خورشیدی(
تاریخ پیدایش و رواج اندیشه های سوسیال – 
دمکراسی و شکل گیری نخستین هسته های 
سوسیالیستی در ایران هنوز به کاوش های 
و  گفته  آن  باره  در  آنچه  دارد.  نیاز  بسیار 
ابتدایی است که  نوشته شده، پژوهش هایی 
در بسیاری موارد کامل نیستند. مسلم است 
که اندیشه ها و دیدگاه های سوسیالیستی برای 
اولین بار در تاریخ ایران توسط نویسندگان 
 1275 تا   1259 سال های  در  که  ایرانی 
در  میالدی(   1880-1896( خورشیدی 
نشریات  برای  ایران  مرزهای  از  خارج 
معرفی  میزدند،  قلم  مرزی  برون  ایرانی 

شدند.
اصالح  و  مترقی  دولت  سرنگونی  از  پس 
بار  مشیرالدوله،  خان  حسین  میرزا  طلب 
کشور  سراسر  در   1295 سال  در  دیگر 
در  و  شد  حاکم  سانسور  و  سرکوب  موج 
دوره شانزده ساله استبداد ناصری )از پایان 
خان  حسین  میرزا  اعظمی  صدر  عصر 
مشرالدوله معروف به سپهساالر در 1259 
خورشیدی تا ترور ناصرالدین شاه در سال 
1275 خورشیدی(تعدادی از اصالح طلبان 
و آزادیخواهانی که به ناچار ایران را ترک 
»ایران  مرزهای  از  خارج  بودند،در  کرده 
ضد  مطبوعات  نوپای  پدیده  زده«  استبداد 

و  نهادند  بنا  تبعید  در  را  ناصری  استبداد 
مستقل  مطبوعات  با  ایران  معاصر  تاریخ 
و  روشنفکران  دوره،  این  در  خورد.  ورق 
روزنامه نگاران ایرانی در خارج از کشور 
با آسودگی خاطر و به دور از دخالت های 
و  مبارکه«  انطباعات  »اداره  سرکوبگرانه 
سانسورچیان ، »قلم را در جهت منافع ملی 
اندیشه های  بذر  توانستند  و  گرفتند«  کار  به 
به  را  سوسیالیسم  و  -دمکراسی  سوسیال 
عرصه ادبیات سیاسی ایران بپاشند و مردم 
آشنا  مترقی  اندیشه های  مفاهیم  با  را  ایران 
نشریات  از  یکی  »اختر«  روزنامه  سازند. 
روزنامه  توسط  که  بود  زمان  آن  معتبر 
انتشار  کشور  از  خارج  در  ایرانی  نگاران 
می یافت. آین نشریه خدمات ارزنده ای در 
معرفی و ترویج سوسیالیسم و وقایع مربوط 
عمر  و  پاریس«  »کمون  تاریخی  قیام  به 

هفتاد و دوروزه آن انجام داد.
تبریزی  طاهر  محمد  مدیریت  به  اختر«   «
تشویق  با  که  یافت  می  انتشار  استانبول  در 
نویسندگانی چون میرزا نجفعلی خان خویی، 
روحی،  احمد  شیخ  کرمانی،  آقاخان  میرزا 
روزنامه  )ناشر  تبریزی  خان  مهدی  میرزا 
محمد  میرزا  و  قاهره(  در  »حکمت«  های 
و  »ثریا«  روزنامه  کاشانی)ناشر  خان 
نشریه  توانست  قاهره(  در  »پرورش« 
»اختر« را به یکی از مهم ترین منابع ترویج  
و گسترش اندیشه های آزادیخواهی، برابری 
برخی  سازد.  تبدیل  سوسیالیستی  و  طلبی 
»اختر«  نگاران  روزنامه  و  نویسندگان  از 
طور  به  کرمانی  خان  آقا  میرزا  همچون 
و  انقالبی  آموزگاران  اندیشه های  از  مستقیم 
و  بود  متأثر  نیز  اجتماعی  علوم  دانشمندان 
این امر در نوشته های او که به طور مستمر 
در روزنامه »اختر« چاپ می شد، متبلور 

است.
مداوم  پیگیری  با  که  کرمانی  آقاخان  میرزا 
علیه استبداد ناصری قلم می زد ، به مرام و 
جهان بینی سوسیالیسم، آنارشیسم و نیهلیسم 
استناد و آن ها را به خاطر »مساوات« طلبی 
»مسأله  که  می نویسد  او  کرد.  می  تقدیس 
است  سوسیالیسم  نظر  مد  مساوات«  مقدسه 
و سوسیالیست ها »اولین وظیفه انسانیت را 
همین می دانند«. میرزا آقاخان در نوشته های 
ها  سوسیالیست  که  می کند  تأکید  خویش 
و  هستند«  ثروت  در  »مساوات  خواهان 
معتقدند که همه انسان ها باید »در امتیازات 
ملی مساوی باشند« و مالکیت باید لغو گردد. 
بردار  تصاحب  زمین   « او  نظر  به  زیرا 
نیست، باید بین مردم مشاع باشد. « او در 
نوشته های خویش تأکید می کند که امالک و 
اراضی را »جمعی بی استحقاق ربوده اند« 

و از »دزدی و تقلب، صاحب دولت و ثروت 
اند«، در حالی که کارگران معدن در  شده 
»سوراخ های مثل گور همچون موش کور 
، زحمت می کشند. « به عقیده میرزا آقاخان 
کرمانی ، سوسیالیست ها ، آنارشیست ها و 
نیهیلیست ها » با انگیزه ای وصف ناپذیر و 
پر شور در برانداختن ریشه فقر و فالکتی 
بی  ستمگری   و  شناعت  اثر  بر  که  هستند 
انصافان عالم پیدا شده است » اینان جملگی 
در  را  مواسات  و  »مساوات  تا  کوشند  می 

گیتی  اجرا نمایند« 1
با توجه کرد که سخنان و نوشته های میرزا 
آقاخان کرمانی تحت تأثیر جو حاکم در اواخر 
اروپای  کشورهای  میالدی  نوزدهم  قرن 
جنبش  که  جوی  بود.  روسیه  و  اتالنتیک 
نیروهای  از  نیهیلیستی  و  آنارشیستی  های 
اجتماعی قابل مالحظه ای برخوردار بودند 
به  جوامع  آن  در  را  خود  جایگاه  هنوز  و 
ویژه  به  سوسیالیستی،  منسجم  اندیشه های 
آن  اجتماعی  و  فلسفی  پایه  که  مارکسیسم 

استوار بود، نداده بودند.
تاریخ  مورخین  های  پژوهش  که  آنجا  تا 
ایران  در  سوسیالیسم  و  سوسیال-دمکراسی 
در  ترین سند مشخص  قدیمی  نشان می دهد 
مقاله ای  به  مربوط  سوسیالیسم  مقوله  باره 
مدیریت  با  »ایران«  روزنامه  در  که  است 
و سردبیری محمد حسن خان صنیع الدوله، 
چاپ تهران، شماره 412 به تاریخ 18 اسفند 
1258 خورشیدی )8 مارس 1880( به نقل 
از روزنامه »اختر« چاپ استانبول انتشار 
تاریخ  نظر  از  سند  این  چون  است.  یافته 
ایران  در  سوسیالیستی  اندیشه های  انتشار 
باره  در  نکته  چند  به  دارد  خاصی  اهمیت 
کشور  در  سوسیالیستی  افکار  رواج  آغاز 

ایران می پردازیم.
مقاله  این  که  ساخت  نشان  خاطر  باید   -1
آن  واقعه  بزرگ ترین  تأثیر  تحت  مستند 
بزرگ ترین  پاریس،  کمون  قیام  یعنی  زمان 
نهمین  در  نوزدهم،  قرن  کارگری  جنبش 
است.  آمده  در  تحریر  به رشته  آن  سالگرد 
در سال 1871، مردم پاریس در روز 28 
اسفند 1249 خورشیدی )18 مارس 1871 
میالدی( به رهبری کارگران انقالبی پس از 
شش ماه جنگ علیه ارتش اشغالگر پروس و 
هیأت حاکمه انقیاد طلب دولت فرانسه، برپایی 
نخستین حکومت کارگری را در تاریخ بشر 
اعالم نمودند. با اینکه این حکومت کارگری 
بیش از هفتاد و دو روز دوام نیاورد و در 
آخرین روزهای ماه مه و اولین روزهای ماه 
نظامی  نیروهای  توسط   1871 سال  ژوئن 
نیروهای  آشکار  حمایت  با   فرانسه  دولت 

اما  گشت،  سرکوب  پروس  اشغالگر 
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نقطه عطفی بسیار مهم در جنبش های 
که  می شود  محسوب  اروپا  اجتماعی 
به کمون پاریس معروف گشت و در تاریخ 
مبارزات کارگران کشورهای مختلف جهان 
است.)2(  برخوردار  بسیاری  اهمیت  از 
هنوز هم پس از صد و چهل و پنج سال وقوع 
آن ، کمونیست ها، سوسیالیست ها و دیگر 
نیروهای برابری طلب، سالروز این پیشامد 
تاریخی را جشن می گیرند. تصادفی نیست 
که مقاله مستند مندرج در روزنامه »اختر« 
قیام  سالروز  1880)نهمین  مارس  ماه  در 

کمون پاریس( نوشته شده است.
مسایل  رعایت  خاطر  به  که  مقاله  2-این 
نام  بدون  ناصری  استبداد  دوران  امنیتی 
مؤلف درج گردیده است، اما بررسی سبک 
نگارش، استفاده از واژه ها و برخورد نظری 
نویسنده به وقایع مربوط به قیام کمون پاریس 
و توجه او به سرانجام نافرجام قیام و جهان 
بینی فعالین و رهبران این قیام ، نشان میدهد 
کرمانی  آقاخان  میرزا  توسط  مقاله  این  که 
نگاشته شده است. تعمق در اندیشه های میرزا 
آقاخان کرمانی و بررسی جهان بینی او به 
مقوله هایی  و  طلبی  برابری  امر  در  ویژه 
چون »مساوات و مواسات » و ترویج آن ها 
نویسنده  اینکه  در  را  ما  گمان   ، ایران  در 
آن مقاله مستند در روزنامه »اختر » همان 
تبدیل  یقیین  به  آقاخان کرمانی است،  میرزا 

می سازد)3(.
تا آنجا که اطالع در دست است میرزا آقاخان 
کرمانی شاید نخستین نویسنده ایرانی است که 
در اواخر قرن نوزدهم مقاالت و گزارش ها 
دیگر  و  سوسیالیسم  به  راجع  بسیاری  ی 
شیوه های فکری ، تهیه و منتشر کرده است. 
کرمانی  آقاخان  میرزا  از  پیش  سال ها  ولی 
برخی از حکما و فالسفه ایران نیز به مسایل 
توجه  اشتراکی  اندیشه های  و  طلبی  برابری 
مقوله ها  آن  به  خود  نوشته های  در  و  کرده 
پرداخته بودند. اینک به شواهدی که این ادعا 

را تأیید می کند می پردازیم.
در  آن  مفهوم  و  سوسیالیسم  از  سخن   -1
کشورهای خاورمیانه از جمله کشور ایران، 
پس از نیمه اول  قرن نوزدهم رواج داشته 
و در آثار نویسندگان و متفکران آن دوران 
بررسی  مثال  طور  به  است.  یافته  انعکاس 
سبزواری)4(  هادی  مال  حاج  نوشته های 
که  میدهد  نشان  جلوه  ابوالحسن  میرزا  و 
نمونه هایی شبیه به اندیشه سوسیالیسم تخیلی 
در جهان بینی ایده الیستی آنان وجود داشته 
مالکیت  باره  در  سبزواری  اعتقاد  است. 
و  اعتباری  »امری  را  آن  که  خصوصی 
اضافی میدانست« در نیمه اول قرن نوزدهم 
در میان نخبگان جامعه شهرت داشت. تمایل 

جنبش  به  جلوه  میرزاابوالحسن  هواخواهانه 
بابیه در دهه های 1850 و 1860 که در 
بعضی عرصه ها دارای اندیشه های اشتراکی 
 . شده اند  ثبت  نیز  بود،  طلب  برابری  و 
ابوالحسن جلوه در سال های پر تالطم 1269 
تا 1270 خورشیدی )1891-1890 میالدی( 
از جنبش »تحریم تنباکو« که در واقع نخستین 
خیزش ضد استعماری در ایران بود، حمایت 
و  طلبانه  برابری  اندیشه های  و  کرد  جدی 
این  اما  داد.  ترویج  را  خود  سیاسی  روش 
نوع اندیشه های پراکنده و ایده الیستی، نسبت 
اجتماعی  و  اقتصادی  اوضاع  و  بافت  به 
ایران آن زمان که استبداد پادشاهی حاکمیت 
مطلق داشت، نتوانست به عنوان یک جریان 
فکری، روند رشد طبیعی خود را طی کند و 
به زایش و گسترش یک جهان بینی منسجم 
اجتماعی و سیاسی تبدیل گردد. این امر در 
مورد نویسندگان و روزنامه نگاران الئیک 
و غیر مذهبی که در آن زمان برای نشریه 
و  »حکمت«  »ثریا«،   ، »اختر«  های 
»پرورش« در خارج از مرزهای ایران قلم 

می زدند نیز صدق میکند.
آقاخان  شد،میرزا  اشاره  که  طور  2-همان 
کرمانی در گزارش های خود در روزنامه 
ها  سوسیالیست  ها،  نیهیلیست  »اختر« 
جبهه  یک  به  متعلق  را  ها  آنارشیست  و 
میدانست و تا آنجا که اطالع در دست است 
اساسی  تفاوت های  به  که  نشد  موفق  هرگز 
وی  یابد.  آکاهی  اجتماعی  های  جنبش  این 
پس  »ایران«  رسمی  روزنامه  مقاله  در 
قیام  چگونگی  باره  در  کامل  گزارشی  از 
کمون  روز   72 حکومت  فعال  انقالبیون  و 
و  سوسیالیست  آن ها  بیشتر  که  را  پاریس 
هدف  و  خوانده  نیهیلیست  بودند،  کمونیست 

آنان را چنین توضیح داده است : 
» اصل مقصود این گروه آنست که فقرا و 
عمله را در کل اموال مردم مشترک سازند 
فقرا  حال  سعادت  و  معیشت  راه  این  از  و 
در  و  بدهند  جمعی  خاطر  را  رنجبران  و 
بیشمار  تألیفات  بسیار  مولفین  این خصوص 
این عقیده  اندو حتی بعضی مصنفین  نوشته 
را جایز دانسته اند که جمیع اموال اغنیا باید 
بالسویه در میان فقرا تقسیم شود و در میان 

همه مردم اشتراک عمومی حاصل گردد.«
مقاله،  نویسنده  که  میدهد  نشان  توضیح  این 
با  را  کمونیست  و  سوسیالیست  انقالبیون 
نیهیلیست ها و آنارشیست ها در یک مجموعه 
سوسیالیسم  اساسی  تفاوت  و  میدهد  قرار 
مارکسیستی  غیر  و سوسیالیسم  مارکسیستی 
را تمیز نمیدهد. نویسنده بار ها سوسیالیست 
ها و کمونیست ها را که از نظر او نیهیلیست 
و  دانسته  اباحه«  »اهل  به  بودند،متعلق 

تصریح می کند که هدف آن ها »همان اباحه 
و اشتراک اموال و زنان بوده است. « گفتنی 
و حتی  نوزدهم  قرن  دوم  نیمه  در  که  است 
در دهه های نیمه اول قرن بیستم، مقوله های 
و  خانواده«  »محو  زنان«،  »اشتراک 
»جدایی کودکان از مادران« ، بخش از اتها 
حاکم  طبقات  پردازان  نظریه  که  بود  ماتی 
در کشور های مختلف جهان به سوسیالیست 
ها و کمونیست ها و دیگر نیروهای برابری 
این  بررسی  میدادند.  نسبت  انقالبی  و  طلب 
مقاله نشان میدهد که نگارنده ، با آنکه یک 
روشن فکر ضدنظام پادشاهی  در ایران بوده 
و  سوسیالیستی  تفکر  شیوه  نوع  یک  از  و 
به  ولی  است.  متأثر  طلب  برابری  اندیشه 
صراحت از روشی رایج و شیوه ای سنتی 
کمونیست  ها،  سوسیالیست  و  کرده  پیروی 
زیر  را  ها  نیهیلیست  و  ها  آنارشیست  ها، 

مجموعه »اهل اباحه« دانسته است.
ایده  بینی  جهان  تفوق  علیرغم  روی  هر  به 
اندیشه های  در  متافیزیکی  تفکر  و  الیستی 
سوسیالیستی، حکما و نویسندگان و روزنامه 
نگارهای معروف آن دوره، به جرأت میتوان 
اذعان داشت که آن ها با جسارت و شهامتی 
که از خود نشان دادند سنگ بنای شکل گیری 
را  سوسیال-دمکراسی  اندیشه های  رشد  و 
کشور  اجتماعی  سیاسی  بستر  و  نهاده  بنا 
ایران را در آن زمان برای نفوذ و گسترش 
در  کمونیستی  و  سوسیالیستی  اندیشه های 

عصر انقالب مشروطیت آماده ساختند.
پی نویس های فصل اول

دموکراسی  »فکر  آدمیت،  فریدون   -1
اجتماعی در نهضت مشروطیت

2- ژلوبوفسکایا، کمون پاریس1871 ترجمه 
محمد قاضی، چاپ دوم، استکهلم، 1380

میرزا  های  »اندیشه  آدمیت  فریدون   -3
آقاخان کرمانی« ، تهران، 1353، صفحات 

235-238
4- قاسم غنی »شرح حال مرحوم حاج مال 
هادی سبزواری به قلم خودشان« ، در مجله 
»یادگار« ، سال 1، شماره 3، بهار 1323 

صفحات 43-47  

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

دیگر نوشته های مندرج در 
نشریه رنجبر به امضا های 
فردی است و مسئولیت آنها 
با نویسندگانشان می باشد.
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و  عراق   ، افغانستان  برخالف  اند  نتوانسته 
بلکه  گردند   “ رژیم  تغییر   “ به  موفق  لیبی 
با مقاومت و ایستادگی خلق های سوریه در 
گشته  مواجه  سوریه  کردستان  در  کوبانی 
تاریخ  در  آن  طلبانه  استقالل  ابعاد  که  اند 
دوره بعد از جنگ سرد بی نظیر می باشد 
با  اینکه  با  یونان  در  سیرزا  دولت   –  2  .
مالی  و  اقتصادی  عدیده  موانع  و  مشکالت 
کند  می  تالش  هم  هنوز  ولی  است  روب��رو 
سره  سه  امپریالیسم  نهادهای  از  مستقل  که 
دولت   – ملت  وابستگی  از  و  کرده  حرکت 
 –  3  . یابد  رهائی  اروپا  اتحادیه  به  یونان 
و  رش��د  شاهد  حاضر  ح��ال  در  ما  مضافا 
اکناف  در  گروهائی  و  ها  سازمان  گسترش 
و  ها  همکاری  طریق  از  که  هستیم  جهان 
همبستگی های بین المللی تالش می کنند که 
جهانی  نظام  محور  از  مستقل  های  سیاست 
سرمایه اتخاذ کرده و حاکمیت های ملی را 
در کشورهای خود مستقر سازند . مهمترین 
گروه  و  ها  سازمان  این  ترین  پرجمعیت  و 
ها در سطح جهانی ، عبارتند از : سازمان 
 ، آلبا  سازمان  و  شانگهای  گروه   ، بریکس 
شواهد امر به روشنی نشان می دهند که با 
گذر نه چندان زمان دور تعداد اعضای این 
قابل مالحظه  سازمان ها و گروه ها بطور 
شایان   –  4  . یافت  خواهند  افزایش   ، ای 
ها  نئوکان  ادعای  خالف  بر  که  است  ذکر 
ها  مدرنیست  پست  از  بخشی  و  آمریکا  در 
) که جهانی گرائی منجر به ادغام و وحدت 
ملل در سراسر جهان می گردد ( ما شاهد 
گسترش و تعمیق پروسه پوالریزاسیون در 
اروپا ،  دهه های اخیر در جهان بویژه در 
از تشدید  نمایانی منبعث  به طور  هستیم که 
حرکت سرمایه ) گلوبالیزاسیون ( می باشد . 
توضیح اینکه بعد از پایان دوره جنگ سرد 
و آغاز دوره بعد از جنگ سرد تشدید جهانی 
گرائی سرمایه باعث گشت که اتحاد جماهیر 
شوروی به 16 کشور مجزا از هم در نیمه 
به 7  یوگسالوی  کشور  و  دهه 1990  اول 
دو  به  چکوسالواکی  کشور  و  مجزا  کشور 
کشور مجزا در نیمه دوم دهه 1990 تجزیه 
و تقسیم گردند . روند این پوالریزاسیون ) 
شکاف اندازی ( فقط محدود به بلوک شرقی 
نگشته بلکه بااروپای متعلق به بلوک غربی 
نیز سرایت کرد . در حال حاضر اسکاتلند 
در بریتانیا ، کاتالونی و باسک در اسپانیا ، 
به  که  دارد  احتمال  و....  ایتالیا  آلتوادیژدر 
در  و  گشته  جدا  مادر  کشورهای  از  ترتیب 
آینده نزدیک اعالم استقالل کنند . به نظر این 

نگارنده در پرتو اوضاع متالطم در سراسر پرسش ها وپاسخ ... بقیه از صفحه آخر
جهان و تضادهای رو به رشد در درون نظام 
جهانی سرمایه استبعاد ندارد که خود اتحادیه 
اروپا ) یکی از سرهای امپریالیسم سه سره 
جهانی ( با فروپاشی و تجزیه روبرو گردد . 

نتیجه اینکه 
نظام  چشمگیر  توانائی  ع��دم  و  ناکامی   -
فاز  در  چه  و  گذشته  در  چه  داری  سرمایه 
فعلی جهانی گرائی در ایجاد و استقرار دولت 
( مکمل مدیریت  سیاسی ) حکومت جهانی 
عدم  این   . است  بوده  خود  جهانی  اقتصاد 
توانائی استخوان بندی یک تضاد بزرگ در 
تاریخ سرمایه داری بویژه در حال حاضر را 
تشکیل می دهد . رشد و گسترش امپراتوری 
آشوب همراه با فروپاشی و تجزیه احتمالی 
اتحادیه اروپا از یک سو و عروج ملت – 
نظام جهانی  از  در حال رهائی  دولت های 
سرمایه از سوی دیگر عالئم و پی آمدهای 
آشکار این تضاد بزرگ است . به نظر این 
پانصد  در  جهان  تاریخ  بررسی  نگارنده 
منظر  از  داری  سرمایه  تکامل  گذشته  سال 
متدولوژی  براساس   ( معاصر  مارکسیسم 
ماتریالیسم تاریخی ( به ما می آموزد که فقط 
قادر  حاضر  عصر  بویژه  در  کارگر  طبقه 
اقتصاد  م��وازات  به  جهانی  دولت  که  است 
جهانی را که مکمل و الزم و ملزوم و مثل 
، در سطح جهان  کنند  دو روی سکه عمل 

بوجود آورد . 
پرسش یازدهم 

فراز  و  ب��روز  شاهد  ما  اخیر  ده��ه  در   -
ای  ت��وده  عظیم  تظاهرات  و  اعتراضات 
در  وسیع  های  جنبش  رشد  و  شکلگیری  و 
آکناف جهان چه در کشورهای مسلط مرکز 
و چه در کشورهای در بند پیرامونی ، بوده 
ایم . ارزیابی شما از این خیزش ها و جنبش 
عظیم  انفعاالت  و  فعل  این  آیا  ؟  چیست  ها 
و  بنیادی  دگردیسی  یک  موتور  توانند  می 
نظام  از  زحمتکش  بشریت  عبور  سرآغاز 
با  بهتر  و  دیگر  جهانی  به  سرمایه  جهانی 

چشم اندازهای سوسیالیستی باشند ؟
پاسخ : 

- ماشاهد تظاهرات وسیع اعتراضی و بروز 
و رشد جنبش های عظیم توده ای از تسخیر 
وال استریت و قیام فرگسون در شکم هیوالی 
تا  گرفته  سرمایه  جهانی  حاکم  نظام  خود 
به  های  توده  چشمگیر  مطالباتی  تظاهرات 
ستوه آمده در کشورهای آفریقا ) مصرو... 
( ، آسیا ) برمه ، مالزی و... ( ، خاورمیانه 
) گواتماال  آمریکای التین  ( و  لبنان و...   (
 . هستیم  و  بوده  اخیر  های  سال  در  و....( 
از قرائین و اوضاع متالطم مشهود است که 
چون درخواست ها و مطالبات این قیام ها و 

حاکم  های  اولیگارشی  طرف  از  ها  جنبش 
در کشورهای مسلط مرکز و کمپرادورهای 
پیرامونی  کشورهای  در  خوار  رانت  حاکم 
و نیمه پیرامونی دربند به هیچ وجه برآورد 
نگشته اند در نتیجه تردیدی نیست که ادامه ، 
تعمیق و گسترش این خیزش ها و جنبش ها 
در آینده حتمی و اجتناب ناپذیر خواهند بود . 
- اما برای ما چالشگران و روشنفکران ضد 
نظام غیرعاقالنه خواهد بود که با تعبیه یک 
که  برسیم  نتیجه  این  به  عاجالنه  قضاوت 
یک  موتور  ای  توده  و  بحق  های  قیام  این 
خواهند  تشکیل  را   ) انقالب   ( کیفی  تحول 
داد . بررسی تاریخ جوامع بر اساس فلسفه 
می  ما  به  تاریخی  ماتریالیسم  متدولوژی  و 
آموزد که سرچشمه هر انقالب در هر جامعه 
جامعه  آن  های  قیام  و  ها  ش��ورش  از  ای 
انقالبات بزرگ )  سرچشمه می گیرد . هم 
انقالب کبیر فرانسه ، انقالب اکتبر و انقالب 
ای و  انقالبات کوچک منطقه  ( و هم  چین 
کشوری ) انقالب مشروطه ، انقالب فلسطین 
 )... و  کوبا  انقالب   ، الجزایر  انقالب   ،
جملگس از شورش ها وقیام های متعدد آن 
جوامع سرچشمه گرفتند . ولی همان فلسفه 
آموزد  می  ما  به  جهانشمول  متدولوژی  و 
که هر شورش ، قیام و جنبش ضرورتا به 
این  اینکه  برای   . شود  نمی  منجر  انقالب 
منجربه  ای  توده  های  جنبش  یا  و  ها  قیام 
به  گردند   ) انقالب   ( کیفی  دگردیسی  یک 
داهیانه  رهبری  ستاد  یک   ( انقالب  موتور 
در   . محتاجند   ) نظام  ضد   – محور  بدیل 
حال حاضر ما شاهد بروز و رشد چشمگیر 
بدیل جو  نظام  احزاب و سازمان های ضد 
از  که  هستیم  جهان  اکناف  در  ای  توده  و 
دل و دامن شورش ها و قیام های توده ای 
سرچشمه گرفته اند . بهترین نمونه های این 
نوع احزاب و سازمان ها که در دوسال اخیر 
) 2015- 2014 ( ز قیام ها و جنبش های 
وسیع در جوامع پیرامونی و نیمه پیرامونی 

سرچشمه گرفته اند ، عبارتند از : 
1 – دولت خود مختار کوبانی در کردستان 
واحدهای   ( س��ازم��ان  رهبری  به  سوریه 

حفاظت خلق ( 
سیپرایس  الکسیس  رهبری  به  سیرزا   –  2

در یونان 
ایگله  پابلو  رهبری  به  پودموز  جبهه   –  3

سیاس در اسپانیا 
4 – حزب دموکراتیک خلق های ترکیه به 

رهبری صالح الدین دمیرتاش در ترکیه 
در  عدالت  برای  یابی  حقیقت  جنبش   –  5

گواتماال و....
جهان  سراسر  در  ها  سازمان  این  امثال   -

که  هستند  رشد  و  شکلگیری  حال  در 
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علت العلل این ناکامی از یک سو و ماهیت 
نظام  سابقه  بی  های  خویی  درنده  و  هارتر 
جهانی  فعلی  فاز  در  داری  سرمایه  جهانی 
گرائی سرمایه از سوی دیگر ، نیاز و امکان 
نابودی نظام سرمایه داری و جابجائی آن با 
بدیل سوسیالیستی را برای بشریت زحمتکش 
دو چندان در عصر کنونی ، افزایش داده و 

در آینده نیز خواهد داد . 
منابع و مآخذ 

نقادی دولت : یک چشم  1 – استوان مزاروش ، " 
انداز قرن بیست و یکمی " ، در مجله مانتلی ریویو ، 

سال 67 شماره 4 ، سپتامبر 2015 .
2 – الرنس شوب ، " اندیشکده وال استریت : شورای 
روابط خارجی و امپراتوری ژئوپولیتیکی نئولیبرالیسم 

از 1974 تا 2014 " ، نیویورک 2015.
اندیشه  و  بیوف  گراچوز   "  ، ایناگرین  داق   –  3
المللی  بین  ، ژورنال  لینکس  سایت  در   " کمونیستی 

احیای سوسیالیسم ، سال 2014 .
4 – شماره های مجله هفتگی نیشن ، چاپ نیویورک 

در سال 2015 .

پانصد سال سرمایه داری و عصر مدرنیته 
به  نگاهی  نیم   . نمی شود  ( محدود  تجدد   (
تاریخ جوامع بشری نشان می دهد که پیشینه 
خواست و آرزوی انسان برای ایجاد برابری 
معیشتی و اجتماعی به قرن ها پیش در جهان 
قدیم ) از جنبش اسپارتاکوس در امپراتوری 
ُرم تا جنبش مزدکیان در امپراتوری ساسانی 
هندوستان   ، چین  ه��ای  امپراتوری  به  و 
و  خواست  این   . رسد  می   ) و...  حبشه   ،
آرزو تا آنجا که تاریخ نشان می دهد نه تنها 
هیچوقت قطع نگشت بلکه در ادوار مختلف 
و  تر  اساسی   ، تر  جامع   ، شکوفاتر  تاریخ 
انسان  مبارزه   . گشت  مطرح   ، تر  متشکل 
معیشتی   ( اساسی  برابری  برقراری  برای 
گسترش  دوران  در   ) طبقاتی   ، اجتماعی   ،
سرمایه داری بطور قابل مالحظه ای تشدید 
در  پیش  سال   220 دقیقا   . یافت  تعمیق  و 
با  رفقایش  و  ببوف  گراچوز   1835 سال 
تاسیس جامعه برابران مصرانه خواستند که 
ما نه تنها نیازمند استقرار حقوق مستتر در 
اعالمیه حقوق بشر برای کل شهروندان بلکه 
زیر  در  خود  بین  در  آنها  اجرای  خواهان 
بدون   . هستیم  نیز  هایمان  خانه  های  سقف 
در  کامال  یارانش  و  ببوف  خواست  تردید 
تضاد آشکار با نظام سرمایه داری در حال 
تحکیم بود . در نیتجه جملگی اعدام گشتند . 
اما چالش آنها با مرگ آنها از بین نرفت . 
به کل  متعلق  آنها  زیرا خواست چالشگرانه 
بشریت زحمتکش جهان بوده و هیچ راه حل 
خواست  این   رشد  جلو  نمیتوانست  ناکامل 
تاریخ   . سازد  مسدود  تاریخ  در  را  انسانی 
بشر گواه بر این امر است که این خواست 
و   1848 انقالب  به  منجر  تنها  نه  انسانی 
سپس انقالب کمون پاریس در 1871 گشت 
از  خواست  این  مرکزیت  شیفت  بعدا  بلکه 
یافته غرب به کشورهای  کشورهای توسعه 
توسعه نیافته مشرق زمین منجر به انقالبات 
و  چین  و  روسیه  در  تاریخساز  و  ب��زرگ 
 ، آسیا  کشورهای  در  دیگر  متعدد  انقالبات 

آفریقا و آمریکای التین ،گشت . 
نتیجه اینکه 

- در چهارچوب و در پرتو این منظر تاریخی 
تبدیل  سپس  و  شوروی  تجزیه  و  فروپاشی 
داری  سرمایه  کشور  یک  به  ای  توده  چین 
بزرگ در بیست و پنج سال گذشته با اینکه 
زحمتکش  بشریت  برای  دولبه  ناکامی  یک 
در سراسر جهان بود ولی این ناکامی نیز نه 
تنها به خواست انسان برای استقرار برابری 
به  بلکه  ن��داد  پایان   ) اجتماعی  عدالت   (
مبارزات او مثل ادوار گذشته، شدت و عمق 
سرد  جنگ  پایان  از  بعد  دوره  در  بیشتری 
بخشید . بدون تردید بررسی جامع و آموزنده 

های  توده  امواج خروشان  از  جملگی 
 ، ها  کشی  ریاضت  از  آمده  ستوه  به 
فقرو بی خانمانی ها و جنگ های خانمانسوز 
سرچشمه گرفته اند . در یک زمانی در آینده 
این سازمان ها و جبهه ها اگر در دامن خود 
باشند  رهبری  ستادهای  پرورش  به  موفق 
کنیم  اذع��ان  توانیم  می  ما  ص��ورت  آن  در 
که موتور تغییر کیفی جامعه سرمایه داری 
بوجود آمده است . بهر رو شایان توجه است 
آن عاملی که این احزاب و سازمان ها را به 
حق بی همتا و بس مهم می سازد فقط این 
نیست که پیشینه آنها به جنبش چپ آن جوامع 
هست  هم  مهم  نکته  این  در  بلکه  رسد  می 
که در یک مدت زمانی کوتاه آنها موفق به 
کسب حمایت چشمگیر توده های وسیعی از 

مردمان جوامع خود گشته اند . 
نتیجه اینکه 

- به نظر این نگارنده امید به اینکه ستادهای 
رهبری داهیانه بدیل محور و عدالت پرور 
) برابری طلب ( از درون این جبهه ها و 
رشد  و  بروز  ای  توده  عظیم  های  سازمان 
کنند بیش از زمانی در تاریخ بیست و پنج 
ساله دوره بعد از پایان جنگ سرد واقعی و 

منطقی است . 
پرسش دوازدهم 

- بعد از گذشت بیست و پنج سال از پایان 
دوره جنگ سرد ) فروپاشی و تجزیه اتحاد 
تبدیل  و  شرقی  بلوک  و  ش��وروی  جماهیر 
داری  سرمایه  کشور  یک  به  ای  توده  چین 
( چرا شما هنوز هم بر این باورید که بدیل 
سوسیالیستی و جابجائی آن با نظام سرمایه 
داری نه تنها ممکن است بلکه ضروری نیز 

هست ؟
پاسخ :

اجتماعی،  های  دوران  چهارچوب  در   -
زمان  مدت  یک  سال  پنج  و  بیست  تاریخ 
بسیار کوتاهی است . مخصوصا که اگر ما 
بٌعد و عمق مسئله اساسی در جهان کنونی ) 
به دگردیسی ریشه ای ( را در  انسان  نیاز 
مد نظر داشته باشیم . به کالمی دیگر امروز 
بشریت برای بقای خود بیش از هر زمانی 
در گذشته تاریخ پانصد ساله سرمایه داری 
نیاز دارد که با مداخله جدی خود نگذارد که 
بی  و  فرتوتی  از  منبعث  آشوب  امپراتوری 
ربطی نظام جهانی سرمایه داری جهان را 
این  . الزمه  دهد  ، سوق  بربریت  به سوی 
امر جابجائی کلیت تاروپود نظام حاکم فعلی 
آن  از  با   ) اجتماعی  عدالت  نابرابری =   (
یک نظام دیگر و بهتر با متابولیسم برابری 
و آزادی باشد . وانگهی نیاز و خواست انسان 
جوامع  در  اجتماعی  عدالت  استقرار  برای 
فقط به دو دهه و نیم گذشته و حتی به تاریخ 

به تارنما های اینترنتی 
 حزب رنجبران ایران 

مراجعه کنید
 و نظرات خود را

 در آنها منعکس کنید!

سایت حزب رنجبران
www.ranjbaran.org

سایت آینه روز
www. ayenehrooz.

com

سایت خبرنامه کارگری
www.karegari.com

سایت رنجبر آنالین
www.ranjbaran.

org/01_ranjbaron-
line

سایت آرشیو روزنامه رنجبر
http://www.yudu.

com/library/16050/
Ayeneh-Rooz-s-Li-

brary
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آدرس پُست الکترونیکی نشریه رنجبر:                     

ranjbar.ranjbaran@yahoo.com
آدرس پُست الکترونیکی حزب رنجبران ایران :                     

ranjbaran.info@yahoo.com 
آدرس ُغرفه حزب در اینترنت:      

        WWW.ranjbaran.org

  آدرس پُستی حزب رنجبران ایران:
Ranjbar    
  P.O.Box 5910         
Washington DC
20016
U.S.A

نفت و اقتصاد جهانی 
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پرسش ها و پاسخ های قابل بحث )بخش هشتم(

تاریخ احزاب سیاسی در ایران 

قیمت های نفت به بشکه ای 26 دالر رسیده 
قیمت  گذشته  نیم  و  یکسال  طی  در  است. 
نفت از بشکه ای 112 دالر با سقوط دائمی 
روبرو بوده است. رسانه های رسمی جهانی 
مرتبا تکرار می کنند که چون اقتصاد چین 
واردات  و  است  شده  روبرو  کندی  رشد  با 
و صادرات چین با افت روبرو بوده است. 
بازار نفت مشتری ندارد و به قول معروف 
کاالی نفت روی دست تولید کننده گانش باد 
شده  مطرح  هم  دیگر  مسائل   ، است  کرده 
است از جمله شروع صادرات نفت آمریکا 
بویژه شیل ، روی آوری به انرژی های پاک 

و  الکتریسته  و  خورشیدی  انرژی  همچون 
از  و  خاورمیانه  در  ....، جنگ  ای   هسته 

بین رفتن منابع مصرفی انرژی.
می  جهانی  بانک  آمار  حال  همان  .در    
آینده  سال  در  المللی  بین  اقتصاد  که  گوید 
حدود  به  متوسط رشد  نرخ  و  بهبود  به  رو 
نرخ  این  البته  رسید.  خواهد  صد  در   2.3
برخی  نیست  کشورها  همه  به  متعلق  رشد 
همچون چین و هند دارای رشد 6.7 تا 7.2 
به  هنوز  ایران  مانند  برخی  و  بود  خواهند 
رشد  دیگر  برخی  و  نرسیده  اقتصادی  رشد 
منفی را نشان می دهند. ولی حتی این رشد 

هم باعث نشده است که قیمت نفت از سقوط 
دائمی دو سال گذشته رهائی یابد . با تمام این 
همان  با  المللی  بین  اقتصاد  ،اوضاع  احوال 
معیارهای آماری آنچنان افت نداشته است که 
قیمت نفت را به یک چهارم و کمتر برساند. 
و  فاکتورها  برخی  که  دهد  می  نشان  این 
مسائل دیگری وجود دارند که قیمت نفت را 
است. کرده  روبرو  ارزشی  سقوط  چنان  با 
برخی از این مسائل سیاسی و برخی دیگر 
به حیطه های اقتصادی بر می گردد .ایندو 
در عین اینکه در ارتباط نزدیک با هم هستند 
مستقلی  اشکال  خود  های  پروسه  در  ولی 

پرسش دهم 
در  ها  دولت   – ملت   ، کنونی  دنیای  در   -
مالی  غایت  به  انحصارات  با  جدی  مقابله 
تر  ضعیف  تنها  نه  گشته  تر  عمومی  و  تر 
مقابل حرکت  بلکه در  اند  و بی ربط گشته 
بالمنازع سرمایه در سطح جهانی موجودیت 
واقعی خود را نیز عمال از دست داده اند . به 
نظر شما چرا این گفتمان رایج در پرتو وقایع 
و دگردیسی های کم وبیش حائز اهمیت که 
در اکناف جهان به وقوع می پیوندند ، یک 

واقعیت  با  سنخیتی  و  بوده  نادرست  روایت 
ها ندارد ؟
پاسخ : 

در  حاکم  های  اولیگارشی  تردید  ب��دون   -
 ( سرمایه  جهانی  نظام  مسلط  کشورهای 
امپریالیسم سه سره ( همراه با کمپرادورهای 
حاکم در کشورهای دربند پیرامونی و نیمه 
به  که  کنند  می  ت��الش  پیوسته  پیرامونی 
گروهی  های  رسانه  منجمله  ای  وسیله  هر 
که  سازند  اقناع  را  جهان  مردم   ، فرمانبر 

دیگر جهان به ملت – دولت ها تقسیم نگشته 
و انسان معاصر در عصر امپراتوری جهانی 
بی مرز و حد زندگی می کند . اما نگاهی 
این  به وقایع جهان نشان می دهد که چقدر 
ادعا پوچ و بی ربط بوده و با واقعیت های 
روزانه در اکناف جهان سنخیتی ندارد . در 
اینجا بگذارید برای مثال به ذکر چند وقایع 
و  نظام  راس  سوریه  در   –  1   : کنم  اکتفا 
به چهار سال  نزدیک  از  بعد  تنها  نه  شرکا 
نظامی  ه��ای  ماجراجوئی  دیگر  و  جنگ 

تاریخ صدوپانزده ساله ی احزاب و سازمان 
های چپ متعلق به جنیش های سوسیالیستی، 
تا   1280 ایران)از  کمونیستی  و  کارگری 

1395 خورشیدی(
مقدمه

مشخصاً  معاصر،  ایران  سیاسی  تاریخ  در 
کنون،  تا  مشروطیت  جنبش  آغاز  زمان  از 
سازمان ها و احزاب سیاسی گوناگونی بعد 
از پیدایش و شکل گیری بتدریج در طول صد 
اساسی  نیروی  چهار  بصورت  گذشته  سال 

اجتماعی – سیاسی در جامعه ایران بمنصه 
اساسی  نیروی  این چهار  اند.  ظهور رسیده 
فرهنگی،  ویژگی های  دارای  یک  هر  که 
خود  به  مشخص  ایدئولوژیکی  و  تاریخی 

هستند، عبارتند از :
عمده  بطور  که  طلبان،  سلطنت  نیروی   -1
تأثیر ارزش های »غربی« کشورهای  تحت 
صنعتی  سرمایه داری مرکز خواهان پیوند 

به مدار نظام جهانی سرمایه بوده است.
2- نیروی ملی گرایان، که عموٍماّ در جهت 

سیاست  اجرای  و  ملی  حاکمیت  اسقرار 
»گسست«  خواهان  متعهد«  »غیر  خارجی 

از مدار نظام جهانی سرمایه بوده است.
ها(  )اسالمی  سیاسی  مذهبیون  نیروی   -3
که بخشی از آنان )طرفداران »تئوکراسی« 
نظام  های  ارگان  انحصار  با  فقیه(  والیت 
 ،  1357 بهمن  انقالب  جریان  در  دولتی 
موفق به استقرار دیکتاتوری رژیم جمهوری 

اسالمی سرمایه در ایران شده است.
4- نیروی چپ های مارکسیست، که با اینکه 


