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کنفرانس سران کشورهای حوزه ی درياچه ی 
خزر درظاهر مورد تعيين مسائل حقوقی اين 
و  آن  امنيت  درمورد  درواقعيت  و  درياچه 
خطر بروز جنگ درمنطقه، در روز سه شنبه 

٢٤ مهر درتهران برگزارشد.
مربوط  سو  يک  از  حقوقی  مشگالت 
بين   ١٩٤٠ و   ١٩٢١ قراردادهای  به 
که  شود  می  ايران  و  شوروی  اتحادجماهير 
حق برابر طرفين را دراستفاده از کشتيرانی، 
صيد ماهی و استفاده از منابع موجود درآن 
و  ديگر  ازسوی  و  شناسد  می  رسميت  به 
به وجودآمدن  و  شوروی  فروپاشی  از  بعد 
آذربايجان،  روسيه:  از  کشورمستقل  سه 
قزاقستان و ترکمنستان، هيئت حاکمه ی اين 
کشورها مايل هستند منافع خود را دراستفاده 

از اين حوزه ی آبی مشخص سازند. درعين 
حال اگر خزر به عنوان درياچه درنظرگرفته 
و  روسيه  و  کشورفوق  سه  درميان  که  شود 
طبق  صورت،  دراين  دارد،  قرار  ايران 
قوانين بين المللی سهم هريک از کشورها از 
منابع آن به نسبت مساوی ٢٠٪  خواهدبود 
درنظرگرفته  آزاد  دريای  مثابه  به  اگر  و 
هرکشور  ساحلی  طول  نسبت  به  شود، 
صورت،  درآن  که  شود  می  معين  سهم 
مضافا  می گردد.   ٪١٤ حدود  ايران  سهم 
از  يافته  استقالل  تازه  کشورهای  که  براين 
روسيه حاضر به پذيرش قراردادهای زمان 
نيستند. کشوراتحادجماهيرشوروی،  وجود 

باوجود  که  شده است  باعث  وضعيت  اين 

هر بار که کارگران ايران در برابر هيوالی 
سرمايه به پا می خيزند و برای گرفتن حق 
خود رژيم سرکوبگر و فاسد اسالمی را به 
اهميت  به  پيش  از  بيش  کشند،  می  چالش 
تشکل های مستقل خويش پی برده و کمبود 

اين تشکل ها را احساس می کنند.
متمادی  های  روز  از  پس  نيست  علت  بی 
پر از فراز و نشيب، کارگران هفت تپه نيز 
کارگران  که  رسند  می  ای  نتيجه  همان  به 

شرکت واحد رسيده اند، سنديکا!
با وجود آن که نام کارخانه نيشکر هفت تپه 
در  بار  اول  برای  کارگرانش  مبارزات  و 
نمی  رقم  ايران   کارگری  مبارزات  اوراق 
خورد اما اعتصاب آنان دارای ويژگی هائی 

است که آن را از ديگر حرکات اعتراضی 
مجزا می کند.

اين واقعيت که هزاران کارگر در ايران ماه 
به ماه با دستی خالی به خانه می روند پديده 
جديدی نيست، چرا که به برکت نظام سرمايه 
داری- اسالمی و سياست های ضد کارگری 
آن، هر روز بر نکبت و فقر مردم کشورمان 
آن،  طبقات  پذيرترين  آسيب  راسشان  در  و 
شود.  می  افزوده  زحمت کشان  و  کارگران 
اين که در اين جا و آن جا ی کشور کارگران 
از  آمده،  لب  به  جان  ومعلمان  پرستاران   ،
می  ها  خيابان  به  زندگی   فشارهای  فرط 

مهرماه  دراول  جديد  تحصيلی  سال 
دانش آموز  ميليون   ١٥ حدود  آغازشد. 
نزديک  شدند.  درس  کالسهای  روانه ی 
به ٢ ميليون کودک به علت فقر، ازرفتن 
خيل  به  و  بازماندند  درس  کالس  به 
کودکان و نوجوانان بی سواد پيوستند(٤ 
ميليون نفر). بدين ترتيب کل بی سوادان 
ايران حدود ١٤ ميليون نفرشدند که ٢٠٪ 

جمعيت کشوررا تشکيل می دهند.
می  نشان  تنهائی  به  واقعيت  خوداين 
جمهوری  و  سلطنتی  رژيمهای  که  دهد 
که  ارتجاعی ترازآنند  درايران،  اسالمی 
بتوانند، باوجودی که دههاسال است که 

روسيه  اکتبر  انقالب  پيروزی  از  سال   ٩٠
و٥٨ سال ازانقالب اکتبر چين، می گذرد. دو 
انقالبی که دنيای کهن مبتنی برنظام استثمار 
و ستم طبقاتی را درپايه های شان لرزانده و 
طبقه ی کارگر و زحمت کشان را به قدرت 
مشتی  ديگر  دوپيروزی،  اين  با  رساندند. 
و  زرق  با  نتوانستند  فئودال  و  سرمايه دار 
براستثمارشده ها  سرنيزه،  بر  تکيه  و  برق 
مسلح  مزدوران  و  رانده  حکم  ستم ديده ها  و 
خود را به جان مردم بياندازند. اين بار پينه 
به  رسائی  صدای  با  که  بودند  دستان  به 
جهان زيرسلطه مژده دادند : ديگر عذاب و 
شکنجه ی ناشی از قرنها استثمار و ستم کافی 
است و زين پس، عرصه ی تاريخ باحضور 

به مناسبت ١٠ اکتبر
روزجهانی عليه حکم 
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ساحلی  کشور   ٥ هنوز  متعددی  ديدارهای 
شايد  نرسيده اند.  مشترکی  نتيجه ی  به  خزر 
بی مورد نباشديادآوری کنيم که اين ٥ کشور، 
٢١ دورمذاکره ی کارشناسی، ٤ دور مذاکره 
دور   ١ و  امورخارجه  وزرای  درسطح 

اجالس سران داشته اند(اجالس اخير).
مع الوصف هم اينک بده بستانها ومالحظات 
سياسی، به خصوص برای روسيه دردرجه ی 
اول و ايران درجه ی بعدی واردکارزارشده اند 
اين  و  شود.  پيدا  توافق  مورد  حلی  راه  تا 
مالحظات سياسی هستند که درشرايط کنونی 

اهميت دست اول يافته اند.
از  يکی  منطقه  اين  که  است  اين  واقعيت 
غنی ترين مناطق جهان در داشتن منابع نفت 
و گاز است. نه تنها ٥ کشورساحلی دريای 
بزرگترين  از  نيزيکی  ازبکستان  بلکه  خزر 
مناطق صاحب گاز بوده و شرکتهای بزرگ 
نفت و گازکشورهای غربی و مشخصا کانادا، 
مشغول  ترکمنستان  و  درازبکستان  ازجمله 
کشف و بهره برداری از منابع موجودهستند. 
و  نفت  ذخايرموجود  درمورد  که  تحقيقاتی 
صورت  خزر  درياچه ی  درحوزه ی  گاز 
گرفته نشان می دهد که ميزان ذخاير نفت آن 
حدودا بين ٢٠ تا ٥٠ ميليارد بشکه و ذخاير 
مترمکعب  ٥هزارميليارد  از  بيش  به  گازآن 

تخمين زده می شود( ٢٪ ذخايرجهان).
خيز  گاز  و  نفت  مناطق  ديگر  به  باتوجه 
خاورميانه ی بزرگ و رقابتی که امپرياليسم 
آمريکا در به دست گرفتن هژمونی استخراج 
امپرياليستها  ديگر  با  درمنطقه  گاز  و  نفت 
بدون  که  ـ  برد  می  پيش  منطقه  حاکمان  و 
تامين احتياجات انرژتيک کشورهای صنعتی 
ايستادن  و  دوام  به  قادر  آنان  امپرياليستی، 
روی پای خود نيستند ـ درقرن گذشته و هم 
اکنون اين منطقه به ميدان جنگهای وحشيانه  و 

تجاوزکارانه ی امپرياليستی تبديل شده است.
سابقا  درکشورهای  مخملی  انقالبات 
شرکتهای  ورود  شوروی،  نفوذ  درحيطه ی 
و  ترکمنستان  و  درآذربايجان  نفتی  بزرگ 
ازبکستان، اشغال افغانستان و عراق، طرح 
منطقه ی  از  نفت  و  گاز  عبور  لوله  کشيدن 
ترکستان  و افغانستان و پاکستان به اقيانوس 
ازطريق  و  باکو  از  نفتی  لوله  ايجاد  و  هند 
گرجستان به بندر جيهان درترکيه، که همه ی 
روسيه  "امنيتی"  حيطه ی  در  کشورها  اين 
دراستقرار  آمريکا  تالش  و  دارند  قرار 
موشکهای ضدموشک در جمهوری چک و 
لهستان و تالش برای واردکردن آذربايجان 

به پيمان نظامی ناتو به بهانه ی خطر ايران 
اگر  که  واداشته است  را  کرملين  رهبران   ،
تنها  نه  نکنند،  ايستاده گی  آمريکا  دربرابر 
امنيتی (بخوان  حوزه ی  از  را  منطقه  تمامی 
ازحوزه ی نفوذ) او خارج خواهندکرد، بلکه 
روسيه را کامال به محاصره انداخته و جلوی 
توسعه طلبی سياسی و اقتصادی و حتا نظامی 

اورا خواهندگرفت. 
به همين دليل ، يعنی به دليل رقابت آمريکا 
با روسيه برسر سلطه بر حوزه ی درياچه ی 
خزر، روسيه باتمام وجود درفکرحفظ منافع 

خود برآمده است.
تجاوز  باتهديد  پيوسته  که  هم  ايران  رژيم 
است،  رو  روبه  اسرائيل  و  آمريکا   نظامی 
حفظ امنيت درمنطقه را به سود خود دانسته 

و برای تحقق آن به تالش برخاسته است.
 ٥ سران  کنفرانس  درآستانه ی  که  شايعاتی 
کشور حوزه ی درياچه ی خزر داير بر خطر 
ترور والديمير پوتين رئيس جمهور روسيه 
ازجمله  شد،  پخش  پنتاگون  عوامل  توسط 
از  درجلوگيری  بود  مذبوحانه ای  تالشهای 

شرکت پوتين دراين کنفرانس!
پوتين  سفر  از  جلوگيری  در  ناکامی  از  پس 
خبرنگاران  با  ديداری  طی  بوش  تهران،  به 
درکاخ سفيد، يکی از ابلهانه ترين و درعين 
ميان  به  را  ادعا  جنگ افروزانه ترين  حال 
کشيد که گويا اگر از دست يابی ايران به دانش 
ساخت سالح هسته ای جلوگيری نشود، جهان 
ارزشی  که  خواهدشد  مواجه  سوم  جنگ  با 
بيش از گفتار "آتش زدن به قيصريه به خاطر 
مذبوحانه ی  تالش  و   ندارد  دستمال"  يک 
وی در فشاربه روسيه و چين در روزهای 
اخير، برای وادارکردن آنها به عقب نشينی 
در رابطه با ايران است ، جهت پيش بردن 

سياست تهاجمی اش در خاورميانه!
نتايج کنفرانس هم نشان می دهد که تا آن جا که 
به مسائل حقوقی درياچه ی خزر مربوط می 
شد دراعالميه ی نهائی نشست تهران چيزی 
توافق  به  رسيدن  و  ندارد  وجود  مشخص 
براساس يک کنوانسيون به آينده موکول شده 
است تا وزرای خارجه و کارشناسان ٥ کشور 
به طور تام االختياری وضع را روشن کرده و 
به توافقاتی برسند و گفته شده که توافق نهائی 
درباره ی مسائل مربوط به مرزبندی اعماق 
دريای خزر با هدف بهره برداری از معادن 
آن با احتساب حقوق مستقالنه ی هرکشور و 
با احترام به منافع قانونی يک ديگر، صورت 

خواهدگرفت. 
اما درمورد مسائل سياسی و امنيتی و اقتصادی 
نظير "تماس و ارتباط دائم به منظور تامين 

صلح و ثبات و توسعه ی اقتصادی" "هم کاری 
تنگاتنگ در زمينه های سياسی، ديپلوماسی، 
اجازه  يا  و  فرهنگی"  و  اقتصادی  و  تجاری 
از  استفاده  برای  ديگر  کشورهای  به  ندادن 
خاک ٥ کشور جهت تجاوز به هرکدام ازآنها 
روابط  در  زور  به  ازتوسل  خودداری  و 
متقابل و عدم استفاده از نيروهای مسلح عليه 
کشورهای حاشيه ی خزر و باالخره شناسائی 
حق ايران برای استفاده از انرژی هسته ای، 
مسئله ی  بر  است  بيشتری  تاکيد  همه  و  همه 
ازمداخله ی  جلوگيری  و  منطقه  امنيت  حفظ 
مربوط  طورمشخص  به  ديگرکه  کشورهای 
امپرياليسم  ازگرگ  تازيهای  جلوگيری  به 

آمريکا درمنطقه می شود.
است  شده  باعث  منطقه  بحرانی  وضعيت 
ساحلی  کشورهای  دربين  توافقی  چنين  تا 
درياچه ی خزر به وجودآيد تا هم سه کشور 
خود  حقوق  روی  روسيه  از  جداشده  تازه 
رابطه ی  باحفظ  روسيه  هم   ، کنند  پافشاری 
دوستانه با اين کشورها مانع از نفوذ آمريکا 
درمعرض  که  ايران  هم  و  شود  درمنطقه 
تجاوز آمريکا قرار دارد ازاين کنفرانس به 

سودخود بهره گيرد.
تهاجم  به  مربوط  که  آن جا  تا  ترتيب،  بدين 
اين  شود،  می  درمنطقه  آمريکا  امپرياليسم 
کنفرانس يک پيروزی عليه آن به حساب می 
آيد و اما تا آن جا که مربوط به استيفای حقوق 
کدام  هيچ  شود،  می  منطقه  کشورهای  مردم 
و  نبوده  خود  مردم  کشور درفکر   ٥ اين  از 
چانه زنيهای  شان برای پرکردن جيب هيئت 
اين  درکليه ی  کشورهاست.  اين  حاکمه ی 
نفت  ذخاير  از  دريائی  روی  بر  و  کشورها 
اين  قراربود  اگر  و  فقربی دادمی کند  گاز،  و 
به کارگرفته  مردم  توده های  درخدمت  ذخاير 
زمره ی  در  می بايستی  کشورها  اين  شوند، 

مرفه ترين کشورهای جهان باشند.
داير  طلبان  سلطنت  ادعای  راستا  درهمين 
براين که قرارداد ١٩٢١ و ١٩٤٠ با شوروی 
هنوز  بايد  خزر  دريای  حقوقی  مسائل  حول 
هم معتبر باشد، نشان از ناسيوناليسم کوری 
است که می  خواهد منافع ديگر کشورها را 
نمی توان  عقب  به  را  تاريخ  بگيرد.  ناديده 
برگرداند وگرنه بايد نه تنها ادعاکرد که کل 
دريای خزر متعلق به ايران است بلکه تمامی 
با  تزاری  روسيه ی  که  هم  را  سرزمينهائی 
به  مجددا  بايد  بود،  گرفته  ايران  از  جنگ 
ايران برگردانده شوند و به مستعمره ی ايران 

تبديل گردند!!
تهاجم  شکست  دراستراتژی 
درمنطقه ی  آمريکا  جانبه ی  همه 

... بقيه از صفحه اول رقابت

برای بريدن نای جغد شوم جنگ جهانی، متشکل شويم!
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هفت تپه ... بقيه از صفحه اول

خودش،  درحد  کنفرانس  اين  خاورميانه، 
موقتا نقش مثبتی داشته است. هرچند که بايد 
بين  و  هشياربود  روسيه  نفوذ  با  درارتباط 
بدتر و بد، بد را ازنظرتامين منافع درازمدت 

توده های مردم اين کشورها، انتخاب نکرد.
حاصل  زمانی  درمنطقه  آرامش  و  امنيت 
درمنطقه  استثماری  نظامهای  که  خواهدشد 
امر  و  شوند  سپرده  تاريخ  گورستان  به 
زحمت  و  کارگران  توسط  کشورها  اداره ی 
کشان اين کشورها انجام گيرد. و تا آن زمان 
مردم منطقه ازدست تجاوزات امپرياليستی، 
شووينيستی،  و  ناسيوناليستی  کور  رقابتهای 
دخالتهای دين درامور دولت، استثمارگری و 
افتاده  عقب  سرمايه داری  نظامهای  ستم گری 

و غيره درامان نخواهند بود.

آيند هم چندان تازه نيست. اما چيزی  که اين 
اعتراضات را از ديگر مبارزات مجزا می 
سازد، هدف قرار دادن مستقيم سياست های 
مستقيما  هم  خود  که  است  نئوليبرالی  دولت 
کارفرما ست و هم نيروی سرکوب گر دارد و 
هم تمامی سعی و توانش را در نابودی صنايع 
و  فروش  زمينه ی  تا  بندد  می  به کار  دولتی 
تاراج آن را فراهم سازد. برای روشن شدن 
بهتر اين ادعا از تقريبا يک سال پيش آغاز 

می کنيم:
در ١٧ آبان ١٣٨٥، دكتر سيدحسين موسويان 
ـ معاون بين الملل مركز تحقيقات استراتژيك 
بازديد  در  ـ  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع 
شركت  اميركبير،  صنعت  و  كشت  واحد  از 
جمع  در  جانبی  صنايع  و  نيشكر  توسعه ی 
خبرنگاران اظهار كرد: " تحول بزرگي در 
صنعت نيشكر به وجود آمده و توانمندی ايران 
در زمينه نيشكر يكی از دستاوردهای بزرگ 
صنعت كشاورزی ايران پس از انقالب است. 
استفاده  در  می  تواند  صنعتی  مديران  تالش 
بخش  در  موجود  ظرفيت های  و  پتانسيل   از 

نيشكر موثر باشد."
در آن دوران، رشد و گسترش ِکشت چغندر 
قند و نيشکر، کشور را به سوی بی نيازی 
واين  بود  کرده  خارج  از  شکر  ورود  از 
انداختن  به کار  برای  ای  دريچه  حتی  روند 
خط توليد های جديدی از قبيل کاغذ سازی، 
توليد خوراک دام و توليد سوخت غير فسيلی 
را می گشايد. کار تا آن جا باال می گيرد که 
می  اعالم  رژيم  اقتصادی  نظران  صاحب 

کنند که " چنان چه ايران در زمينه ی شكر 
تنها  نه  يابد،  دست  خودكفايی  و  استقالل  به 
بلكه  بود،  نخواهد  شكر  واردات  به  نيازمند 
با ظرفيت های موجود می تواند به صادرات 
ملی  سطح  در  اگر   " يا  و  بپردازد."  شكر 
می  توان  شود  صنعت  اين  به  الزم  توجه 
سرمايه ی  زيادی را در زمينه ی نيشكر جذب 
برای  الزم  زمينه های  تمام  هم چنين  كرد. 
چه  هر  بايد  كه  است  فراهم  اعتبارات  جذب 

سريع تر به نتيجه رسيد."(ايسنا)
امروز دربرابر ويرانه ای از کارخانه های 
داريم  قرار  شده  تعطيل  حتی  و  ورشکسته 
که کارگران و خانواده هايشان را در فقر و 
اعتراض  در  وآنان  ساخته  گرفتار  گرسنگی 

به اين سياست ها راهی خيابان ها شده اند.
يکی از اين کارخانه های ورشکسته کارخانه 
قند دزفول است که کارگران بی کار و گرسنه 
کارگران  اخير  اعتراضات  از  درحمايت  آن 
نی شکر هفت تپه  نقش فعالی داشتند. "آنها 
در تظاهرات و تحصن امروز تعداد زيادی 
سياست  اثر  در  که  دزفول  قند  کارگران  از 
غلط کارخانۀ آنها به ورشکستگی کشيده شده 
است و کارگران آنها بی کار شده اند شرکت 
داشتند."(آينه روز)، اين کارخانه چندی پيش 
با رانت خواری و گاو بندی نصيب آيت اهللا 
مکارم شيرازی و آيت اهللا واعظ  طبسی شد. 
قرار بر آن شد آقايان "دين دار و خداترس" 
اسالم  ترويج  راه  در  تومان  ميليارد   ٢ مبلغ 
هزينه فرمايند که البته نه کسی پولی پرداخت 
تمام  عوض  در  ديد!  پولی  هم   کسی  نه  و 
غير  بهانه ی  به  متخصصين  و  کارگران 
فقهی"  "امتحان  يک  از  پس  بودن  مکتبی 
اخراج شدند. پول کشاورزان چغندر کار را 
کشيدند.  باال  را  محصوالتشان  و  نپرداخته 
زندگی کشاورزان و کارگران کشاورزی و 
کشت چغندررا ريشه کن کردند. هزاران تن 
شکر را از انبار کارخانه خارج کرده و در 
بازار سياه فروختند و عوايدش را خوردند. 
که  طلبهائی  بهانه ی  به  را  کارخانه  وسايل 
داشتند باال کشيدند و بيش از ٨ ميليارد تومان 
چه  هر  و  آوردند  باال  کارخانه  برای  بدهی 
هم از بانک های دولتی وام گرفته بودند به 
جيب خود سرازير کرده و کارگر و کارمند 
بی پناه را به امان خدا رها کرده وبه دست 
فقر و گرسنگی سپردند! بی جهت نيست که 
کارگران ني شکر هفت تپه اخيرا در مصاحبه 
می  کارخانه  مديران   " کنند  می  اظهار  ای 
خواهند بالی کارخانه ی قند دزفول را سر ما 

بياورند"(آينه روز)
سوی  از  که  سازی  خصوصی   ٤٤ اصل 
"رهبر" مانند چماق بر سر کارگران کوبيده 

می شود به علت اصلی در وضعيت نابسامان 
فعلی زحمت کشان ايران تبديل شده است.

که  نئوليبرالی  های  سياست  اجرای  برای   
ويژه  و  خورده  گره  ايران  خاص  شرايط  با 
را  خواری  رانت  و  بازی  باند  های  گی 
فراهم  را  الزم  زمينه ی  بايد  کرده  پيدا  نيز 
ساخت. اين زمينه ها( خصوصی سازی) از 
دوران رفسنجانی آغاز و در دوره ی رياست 
گرفت.  بيشتری  سرعت  خاتمی  جمهوری 
در دوران اخير علی رغم اختالفات "روش 
روند  اين  ديگر  يک  با  نظام  سران  کاری" 
شدت يافته و زندگی کارگران و خانواده های 

آنان را بسيار وحشيانه تهديد می کند.
آن  در  که  اقتصادی  شرايط  آوردن  فراهم 
بتوان صنعت موفقی مانند توليد شکر و قند 
برای  زمينه  تا  کشانيد  ورشکسته گی  به  را 
آيد  فراهم  ملی  ثروت  به  زدن  حراج  چوب 
وظيفه ای است که فعال هيئت حاکمه ی ايران 

به آن مشغول می باشد.
روزنامه ی نوروز ٥ سال پيش در يک مقاله ی 
اقتصادی در رابطه با "مافيای واردات شکر" 
شکر  توليد  بزرگ  های  شرکت  که  نوشت 
وابسته به نهادهای و اشخاص صاحب نفوذ 
توانسته اند با استفاده از مجوز واردات شکر 

خام به سودهای سرشاری دست يابند.
به نوشته اين روزنامه، امتياز واردات شکر 
به  دارد  قرار  دولت  انحصار  در  رسما  که 
"شرکت های متعلق به آقازاده ها و يا برخی 

از چهره ها داده می شد."
بازرگانی  وزارت  تصميم،  اين  با  هم زمان 
ايران اعالم می کند  که انحصار دولت بر 
واردات، صادرات، توزيع و توليد شکر را 
لغو می کند: "لغو تدريجی انحصارات دولتی 
جمهوری  سوم  ساله  پنج  برنامه  قانون  در 
دادن  پايان  و  است  شده  بينی  پيش  اسالمی 
از  شکر  توزيع  و  واردات  بر  انحصار  به 
قانون  از  بند  اين  اجرای  موارد  نخستين 

برنامه سوم است. 
اين  از  ايران،  بازرگانی  وزارت  گفته ی  به 
زمينه ی  در  تواند  می  خصوصی  بخش  پس 
توليد، واردات و توزيع شکر فعاليت داشته 

باشد."(نوروز)
 با برداشتن موانع بر سر راه واردات شکر 
عمال دست مافيای شکر را برای واردات بی 
رويه باز می گذارند و از اين طريق دالالن 
دايره ی  به  همه گی  که  آنان  های  واسطه  و 
مصباح يزدی و مکارم شيرازی تعلق دارند 
با واردات بی حد و مرز، کمر توليد کننده گان 
چغندر قند و ني شکر را در ايران می شکنند 

فالکت  و  بي کاری  زمينه ی  و 
هزاران نفر را فراهم می آورند.
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سياستی،  چنين  به کارگيری  اساس 
و  کننده گان  توليد  کردن  ناتوان 
صنايع داخلی برای رقابت با شکر وارداتی 
ورشکستگی  به  را  ها  کارخانه  تا   بوده 
کشانده، تا آنان را به مفت تصاحب کنند، تا 
هم عمل "خير و شرعی" انجام پذيرد(خريد 
دست  توان  می  را  ورشکسته  های  کارخانه 
گيری از مستمندان دانست) و هم امر رهبر 
در مورد اصل ٤٤ قانون اساسی را به اجرا 

گذاشت.
وسيع  هجوم  موجب  واردات  سياست  اين 
بالفاصله  و  شده  کشور  به  خارجی  کاالهای 
اشتغال داخلی را با مشگالتی گسترده مواجه 
کوچک  و  متوسط  های  سرمايه  سازد.  می 
قادر به مقابله با اين هجوم نبوده از پرداخت 
و  زنند  می  باز  سر  کارگران  به  تعهداتشان 
کار  نيروی  انبوه  های  اخراج  به  مجبور  يا 
و  گشته  توليد  های  هزينه  آوردن  پائين  و 
تعطيلی  و  ورشکسته گی  اعالم  آخربا  سر 
و  يزدی  مصباح  طعمه  مستقيما  کارخانه ها، 

دوستان اش می گردند. 
نشان  که  زير  جدول  به  بهتر  مقايسه  برای 
دهنده واردات در چهار سال اخير می باشد 

توجه فرمائيد:

واردات بخش خصوصی    

اين جدول که آمار رسمی و دولتی است در 
رييس  باشد.  نمی  وقايع  تمامی  دارنده ی  بر 
شورای  مجلس  معادن  و  صنايع  كميسيون 
در  هاشمي  حسين  سيد  مهندس  اسالمی،  
خبرگزاري  پارلماني  خبرنگار  با  گفت وگو 
دانش جويان ايران (ايسنا)، خاطرنشان كرد: 
در ١٤ ماه گذشه بيش از ٣ ميليون تن شكر 
از  را  ما  ميزان،  اين  كه  است  شده  وارد 

واردات ٦ سال آينده بی  نياز می  كند.
او ادامه داد: واردات بی  رويه ی شكر موجب 
شده است تا سطح زير كشت چغندرقند تا ٣٠ 

درصد كاهش يابد.
حاضر  حال  در  اين كه  به  اشاره  با  هاشمي 
ساالنه يك ميليون و ٤٠٠ هزار تن شكر در 
داخل توليد می  شود، تصريح كرد: بر اساس 
قانون بايد ساالنه ٥٠٠ هزار تن شكر وارد 
كشور شود. اين در حالی است كه هم اكنون 
بيش از ٣ ميليون تن شكر وارد كشور شده كه 

اختالالتی را به اين بخش وارد كرده است.
رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز 

با  افزود:  ايسنا  با  ديگری  مصاحبه ی  در 
توجه به اين كه ٣٥ كارخانه ی شكر به دليل 
دارند،  قرار  تعطيلی  آستانه ی  در  واردات 
و  توليد  متوجه  واردات،  صدمه ی  بيش ترين 
اشتغال است و يا به گفته ی رييس كميسيون 
رسمی،  آمارهای  طبق  مجلس،"  كشاورزی 
نياز ساالنه ی ُكل كشور به شكر دو ميليون 
و  ميليون  يك  مقدار،  اين  از  كه  است  تن 
چهار صد هزار تن توليد داخل و فقط ٦٠٠ 
هزار تن از طريق واردات تأمين می  گرديد، 
دو  و   ٨٥ سال  ماهه ی   ١٠ در  متأسفانه  اما 
ماهه ی اول ٨٦ جمعا بيش از ٣ ميليون تن 
شكر توسط شركت بازرگانی دولتی و بخش 

خصوصی وارد شده است.
محصول  از  درصد   ٥٠ حدود  افزود:  وی 
توليد داخل به دليل عدم تأمين نقدينه گی و عدم 
خريد توسط شركت بازرگانی دولتی در انبار 
انبار  شكر  و  قند  توليدكننده گان  كارخانه های 

شده و هم چنان در بالتكليفی مانده است.
به گفته ی رييس كميسيون كشاورزی، اين در 
حاليست كه شركت های بزرگی مثل شركت 
نی شكر هفت تپه با حدود ٧ هزار نفر كارگر 
با  خوزستان  ني شكر  توسعه ی  شركت  و 
حدود ١٦ هزار نفر كارگر و شركت ني شكر 
طی  كارگر  نفر  هزار   ٨ حدود  با  كارون 
با بحران جدی مواجه شده و  ماه اخير  چند 

حتی از پرداخت حقوق كارگران خود عاجز 
مانده اند."

و  کشاورزان  اعتراضات  رشد  علت  به 
موضوع  اين  شکر  و  قند  صنايع  کارگران 
در رسانه های گروهی رژيم طرح گشته و 
به  توجهی  بی  علت  به  نژاد  احمدی  دولت 
شکر  و  قندی  محصوالت  رويه  بی  واردات 
از خارج، مورد انتقاد قرار می گيرد عکس 
عدالت  دولت  بازرگانی  وزير  معاون  العمل 

گستربهتر از اربابان واقعی اش نيست:
 " معاون وزير بازرگانی: واردات بی  رويه ی 
شكر را قبول ندارم - معاون توسعه بازرگانی 
داخلی وزارت بازرگانی گفت: ورود شكر با 
حجم باال با وجود تعرفه ی مناسب، به دليل 
استفاده كشاورزان از تكنولوژی قديمی برای 

توليد است.
خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
فارس به نقل از هفته نامه ی وزارت بازرگانی، 
دولت  اظهارداشت:  مفتح  صادق  محمد 
گران  و  تعرفه  بلند   ديوار  با  تنها  نمی  تواند 

كاالهای  واردات  با  مقابله  به  كاالها  كردن 
ارزان و با كيفيت خارجی بپردازد .وی در 
واردات  مورد  در  برخی  ادعای  خصوص 
به  موضوعی  اكنون  هم  گفت:  نيز  بی رويه 
نام واردات بی  رويه در كشور وجود ندارد و 
اين اصطالح غلط است. زيرا ميزان واردات 
می  شود."  تعيين  اقتصاد  شورای  توسط  كاال 

(خبرگزاری فارس)
برای پی بردن به عمق وقاحت اين راهزنان 
نان شب زنان و کودکان زحمت کشان ايران، 
توجه شما را به مصاحبه ی مصباح يزدی با 
خبرگذاری ايلنا در مورد خصوصی سازی 
جلب می کنم. اشاره به اين نکته ضروری 
دولت  اصلی  حاميان  از  يکی  وی  که  است 
"مهر ورزی" احمدی نژاد بوده و از رقبای 
باند رفسنجانی و خاتمی است. اين مصاحبه 
در  وی  که   گيرد  می  صورت  دورانی  در 
از  انتقاد  به  اقدام  دارودسته  اين  با  مقابله 

خصوصی سازی می کند:
اقتصادي  مشگالت  خصوص  در  وی   "
پول  چرا  بگوييم  مردم  به  اگر  گفت:  مردم 
ربا می  گيری، می  گويند، چه كنيم. اگر كسي 
كند  فراهم  جهيزيه  دخترش  برای  بخواهد 
پناه  ربا  به  كه  مجبورم  می  گويد  نتواند،  و 
بياورم. اما مسؤوالن بايد مراقب پسر خاله  ها، 
اگر  باشند.  خود  حزبی  های  هم  و  آقازاده  ها 
مسؤولی خود سوء استفاده نكند، اما نزديكان 
وی در زير سايه او دست به تخلف بزنند، 

گناه اصلی با مسؤوالن است".
وی خطاب به مسؤولين كشور گفت: پول  های 
نفت را خرج كشور كنيد و از كسی قرض 

نگيريد.
وی در ادامه گفت: بايد كار فرهنگی انجام 
شود. مطبوعات، اساتيد و وعاظ و من نيز بايد 
هشدار بدهيم. مردم بايد بدانند كه چه كسانی 
در پشت پرده فساد می  كنند تا ديگر به آنها 
رأی ندهند و آنها را سر كار نياورند. با سوء 
استفاده كننده گان از بيت المال چه كسی بايد 
مبارزه كند. حتمًا يكی از دستگاه  های كشور 
و  كارمندان  اما  بپردازد.  مسأله  اين  به  بايد 
مسؤولين هم دستگاه  های كشور فرشته عرش 
برين نيستند و با رشوه  گيری كار را خراب 

می  كنند.
و  بازاريد  اهل  شما  گفت:  ادامه  در  وی 
می  دانيد كه چه سودهايی وجود دارد. اما در 
می  دانند  بيشتر  ادارات  بعضی  حاضر  حال 
می  تواند  سودهايی  چه  با  معامالتی  چه  كه 
صورت بگيرد. گاهی از خصوصی سازی 
و كوچك كردن دولت سخن می  گويند، به نام 
را  دولتی  كارخانه  های  سازی  خصوصی 
حزبی  ها،  هم  به  واقعی  قيمت  صدم  يك  به 

اقوام و خويشان خود می  فروشند. 
خواری  رانت  و  خواری  رشوه 
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ميان دستگاه  های اجرايی و مردم 
مشترك است. گران فروشی كه 
كه  هستند  كساني  ندارد.  دولت  با  ارتباطی 
برای  اسالم  آيا  می  گذارند.  كاله  مردم  سر 
اين آمده است "(مصاحبه مصباح يزدی قبل 
اين  اخير)  جمهوری  رياست  انتخابات  از 
اظهارات من را به ياد شعری انداخت که 

وصف حال "آقايان" است:
شيخی به زنی فاحشه گفتا مستی 

هر لحظه به دام دگری پابستی 
گفتا شيخا هرآنچه گوئی هستم 
آيا تو چنانچه می نمائی هستی؟

چه  اند  برده  پی  ايران  کارگران  امروز 
پنهان  "روحانيت"  لباس  پشت  کسانی 
لمس  خويش  پوست  و  گوشت  با  و  هستند، 
می کنند که دوران اميد بستن به آدم خورانی 
هم چون جنتی ، يزدی ، خزعلی ، استادی 
ُلژهای  دست  و  آمده  سر  به  ای  زواره   ،
مافيائی قدرت و رانت خوارانی مانند آيت 
آزاد  منطقه  صاحب  رفسنجانی  هاشمی  اهللا 
نماينده گيهای   ، الزهرا  بنياد   ، قشم  و  كيش 
 ، خودرو  كرمان   ، پاناسونيك  و  ناسيونال 
هواپيمائی ماهان ... وآيت اهللا واعظ طبسی 
صاحب  بنياد ضامن آهو ، شريک آستان 
كيش  آزاد  منطقه  شريک   ، رضوی  قدس 
يزدی  اهللا  آيت   ،  ... و  المكاسب  شريک   ،
شونيز  و  لتكا  كره  های  كارخانه  صاحب 
،شريک بنياد الزهرا و ... و آيت اهللا جنتی 
صاحب بنياد الزهرا و ... وآيت اهللا مصباح 
واردات  و  متعدد  ی  ها  كارخانه  صاحب 
شكر و ... و سر آخر فقيه "عاليقدر" مکارم 
و  اند  خوانده  را  ايشان  همدست  شيرازی 

مصمم به گرفتن حقو قشان می باشند.
تپه  هفت  نی  شکر  کارگران  اخير  مبارزات 
علی رغم آنکه مبارزه ای منطقه ای بود از 
مرز های شوش و هفت تپه در گذشت، علت 
واقعی اين امر را بايد در چند نکته جستجو 
فرمولبندی  در  آنکه  با  مبارزات  اين  کرد. 
خود کارگران نيز آمده است مبارزاتی است 
برای حقوق های عقب افتاده و خواسته های 
يک پارچه  واسطه ی  به  اما  آنان.  معيشتی 
گی نظام اسالمی در مقابله با خواسته های 
به  مبارزات  اين  گرسنه،  کارگران  به حق 
تا  گردد  می  مبدل  سياسی  اعتراض  يک 
آن جا که رژيم با ارسال نيروهای سرکوبگر 
ضد شورش و سپردن اداره ی کارخانه به 
در  داد  نشان  اطالعات  وزارت  نيروهای 
را  ترحمی  هيچ  کارگر  طبقه  با  دشمنی 
ايران  های  رسانه  سکوت  دارد.  نمی  روا 
و ليبرال های وطنی در برابر سرکوب و 
دستگيری کارگران وزحمت کشان، به آنان 
رژيم   کارگران،  با  دشمنی  در  که  آموخت 

خاتمی و احمدی نژاد نمی شناسد و همه باهم 
همدست و برادرند! 

خواسته های کارگران هفت تپه که در ١٣ بند 
در نامه ای به سازمان جهانی کار سنديکاهای 
بشری  حقوق  سازمانهای  و  جهان  کارگری 
معيشتی  های  خواسته  تنها  اول  نگاه  در  آمده 
است اما در حقيقت نگرانی عميق  آنان را از 
نظام  نئوليبرالی  و  خانمان سوز  های  سياست 
نشان می دهد و بخش ديگری مربوط به حقوق 

اوليه ی هر انسانی می گردد:
١- حل مشگل بدهی شرکت که دولتی می باشد 

و دولت توان بخشش آن بدهيها را دارد
با  شرکت  اين که  خصوص  در  تضمين   -٢

وضع موجود ورشکسته نمی شود
توسط  مالی  نظر  از  شرکت  نکردن  رها   -٣

دولت
٤- اصالح سياستهای به نفع دولت در خصوص 
صنعت شکر و شرکت ، تقليل تعرفۀ گمرکی 
، جلو گيری از واردات بی رويۀ شکر توسط 

بخش خصوصی و حتی دولت
٥- اجرای مشاغل بندی پس از ١٣ سال که 
قرار  بازنگری  مورد  بايد  يکبار  سال   ۴ هر 

گيرد که متاسفانه مسکوت مانده است.
٦- رسمی کردن کارگران موقت
٧- ارتقای شغلی کارگران شاغل

٨- تشکيل سنديکای کارگری
اختيار  در  که  شرکت  منازل  واگذاری   -٩
نيروهای نظامی ؛ اطالعاتی ، بانکی و آموزش 

و پرورش و ديگر ادارات دولتی است
١٠- پرداخت به موقع حقوق کارگران

١١- اجرای استانداردهای الزم در محل کار
١٢- اجرای طرح زيان آور با توجه به زيان 
در  کارها  از  بعضی   ، کار  محل  بودن  آور 

سطح شرکت
خصوص  در  مزايا  دادن  نحوۀ  ١٣-اصالح 
سختی کار و بدی آب وهوا با توجه به دمای 
باالی ۵٠ درجه در محل کار و موارد ديگر. 
تکيه  با  توانستند  تپه  هفت  نی شکر  کارگران 
به ويژه  و  کارگری  جنبش  گذشته  تجارب  بر 
ابتدا  از  واحد  شرکت  سنديکای  کارگران 
هم  و  همدرد  کارگران  از  وسيعی  جبهه ی 
های  بيانيه  آورند.  فراهم  خويش  سرنوشت 
بيانيه  حد  در  تنها  کارگران  ديگر  هم بسته گی 
امکان  که  کارگرانی  از  دسته  آن  نماند. 
ياری  به  داشتند  را  مشترک  مبارزه  و  سفر 
جمله  آن  از  شتافتند.  خود  های  ای  طبقه  هم 
ساکن  کشاورزان  و  کارگران  از  توان  می 
شعيبيه  طرح  کارمندان  و  شوش،کارگران 
صنعت  کشت  کارمندان  و  شوشتر،کارگران 
و  آب  سازمان  کارگران  شوشتر،  کارون 
برق خوزستان، کارگران و کارمندان مزارع 
طرحهای (دهخدا)، اميرکبير، ميرزا، سلمان، 
فوالد،  صنايع  لوله،  نورد  غزالی،  فارابي، 

کارگران  اهواز،  صنعتی  نواحی  کارگران 
نواحی  کارگران  شوشتر،  صنعتی  نواحی 
راه  کارگران  انديمشک،  و  دزفول  صنعتی 
آهن انديمشک، کارگران شرکت ملی حفاری 
شرکت  کارگران  مسجدسليمان)،  (اهواز- 
کارگران  مسجدسليمان)،  (اهواز-  نفت  ملی 
کارگران  شوشتر،  کارون  سازی  کاغذ 
های  کارخانه  کارگران  آبادان،  پااليشگاه 
نی شکر  توسعه  طرحهای  صنعتی  واحدهای 

در خوزستان نام برد (آينه روز)
اين  ديگر  برجسته ی  های  ويژه گی  از 
اعتراضات می توان به پی گيری و پافشاری 
کارگران بر روی خواسته های خويش و بی 
اعتمادی آنان به وعده و وعيد های  کارفرما 

يان و دولت  اشاره کرد.
عليرغم هجوم گسترده ی نيرو های سرکوب گر 
و دستگيری فعاالن کارگری، کارگران هفت 
از  تنها  نه  را  خود  هم بسته گی  و  اتحاد  تپه 
دست ندادند، بلکه حتی با تکيه بر اين تجربه 
که تنها در سايه ی وحدت می توان موفق شد، 
حتی توانستند فعاالن اسير را از زندان آزاد 
فرصتی  مترصد  رژيم  وجود  اين  با  سازند. 
يابد  کاهش  اعتراضات  دامنه ی  اگر  تا  ماند 
تسويه  کارگری  فعالين  با  را  خود  حساب 

کند.
و  واهمه  و  ترس  و  انحراف  برای  تالش 
وعده وعيد های دروغين از سوی فرماندار 
و امام جمعه ی شوش به شکست انجاميد و پی 
گيری کارگران و تجارب گذشته آنان تا بحال 
اعتراضی  حرکت  اين  انحراف  از  توانسته 

توسط دولت جلوگيری نمايد 
در "آينه روز مي خوانيم:

اعتصاب  روز  يازدهمين  وارد  حالی  در   "
خود می شويم که ١٨٠٠ نفر از کار گران 
 . شدند  هم گام  ما  با  نيز  کشاورزی  بخش 
هم چون روزهای گذشته اعالم می داريم هيچ 
از  هراسی  و  پذيريم  نمی  را  قول  و  وعده 
تهديدهايی که بر ما وارد می شود نيز نداريم 
. از همه سازمان ها و گروههاو خبرگزاريها 
می خواهيم هم چنان به حمايت ما ادامه دهند 
 . برسانند  جهانيان  گوش  رابه  ما  صدای  و 
بسياری از همسران ما ديروز در بازگشت 
از تجمع با چشمانی گريان به استقبال ما می 
آمدند وما را به مقاومت وايستاده گی دعوت 
که  صورتی  در  کردند  اعالم  و  کردند  می 
شما  های  خواسته  به  آينده  روزهای  طی 
شويم  می  هم گام  شما  با  نيز  ما  نشود  عمل 
و با فرزندان خود جلوی ادارات و نهادهای 
ديگر  جائی  در  يا  و  کنيم"  می  تجمع  دولتی 
روزهای  در  است"  شده  گزارش  اين گونه 
نماينده  ساعدی  و  شهر  فرماندار  گذشته 

مجلس از شوش در مصاحبه های 
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داشتند  تلويزيون  و  راديو  با  که 
اعالم کردند که خواسته های آنها 
داده شد وامام جمعه شهر هم اعالم کرده که 
داده  فطر  عيد  از  قبل  تا  آنها  های  خواسته 
خواهد شد. از طرف ديگر به کارگران اعالم 
کردند دادن خواسته شما منوط به برگشت به 

کارکارگران است.
از طرف ديگر کارگران به فرماندار و مدير 
رسيدن  تا  که  کردند  اعالم  شرکت  عامل 
اعتصاب  از  دست  خود  های  خواسته  به 
مهلت  آخرين  امروز  و  داشت.  نخواهند  بر 
دولت و شهر وشرکت است  برای مسئولين 
نشود  رسيده گی  آنها  های  خواسته  به  اگر  و 
فرمانداری  جلوی  به  خود  های  خانواده  با 
خواهند رفت و در آن جا دست به تحصن و 

اعتراض خواهند زد"
اين مثال ها نشانه ی باال رفتن آگاهی طبقاتی 
کارگران ايران است و نويد بخش گام های 
انقالبی  طبقه  اين  برای  مفيدی  اما  کوچک 

است.
تجربه ی  آن  راس  در  و  گذشته  تجارب 
مبارزات شرکت واحد و پس از آن دستگيری 
فعالين کارگری مانند اسالو، مددی و صالحی 
نشان  کمونيست  و  کارگری  نيروهای  به 
وسيع  تبليغاتی  چتر  يک  ايجاد  بدون  داد، 
دست رژيم را برای قلع و قمع کارگران باز 
رسانه  سريع  العمل  عکس  گذاشت.  خواهيم 
های  تالش  و  خارج  و  داخل  در  آزاد  های 
سازمان های حقوق بشری در کنار حمايت 
جهان،  سراسر  در  ها  کمونيست  گسترده ی 
حاصل تالش کارگران هفت تپه و سازمان ها 
و افراد انسان دوست و کمونيست های ايران 
بود. اين حرکت نسبت به ديگر تجارب در 
زمينه ی رسانه ای بسيار وسيع بود. ولی در 
زمينه حرکات اعتراضی آشکارا کاستی از 
خود نشان داد. کمتر تظاهرات و يا تجمعی 
اين  و  پذيرفت  صورت  کشور  از  درخارج 

نکته قابل انتقاد است.
مهم ترين کمبود اين مبارزات را که کارگران 
نبود  کردند،  احساس  خود  تپه  هفت  نی شکر 
هفت  کارخانه  در  مستقل  صنفی  تشکل  يک 
تپه بود که از خواسته های آنان دفاع کند و 
جای خالی يک سنديکای سراسری کارگری 
که مبارزات آنان را به امر عموم کارگران 
فرياد  تجربه  همين  اساس  بر  نمايد.  تبديل 
اتحاد و هم بسته گی آنان با خواست سنديکا در 
اصل هشتم خواسته های آنان پيوند خورد و 
پرچم سرخ طبقه کارگر ايران را برافراشته 

ساخت.
هفت  کارگران  و  ايران  کارگران  مبارزات 
تپه وحشت به جان نظام سرمايه داری حاکم 

بر ايران انداخته واهميت اين جنبش، رجاله 
مشامشان  به  کباب  بوی  که  را  سياسی  های 

رسيده، به سوی خود جلب کرده است.
های  امپرياليست  آمريکا،  امپرياليسم 
در  خورانشان  مانده  پس  و  اروپائی 
فردا"،"راديو  آمريکا"،"راديو  "صدای 
شهرزاد"  زمانه"،"روزآنالين"،"خبرگزاری 
تحرک  به  وله"  "دويچه  و  سی"  بی  "بی   ،

افتاده اند.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  کيسی،  تام 
فعالين  که  کند  می  کشف  ناگهان  آمريکا 
"ما   : اند  خواه  آزادی  کارگران  و  کارگری 
از کسانی که در راه دفاع از حقوق ايرانيان 
ضمن  و  کنيم  می  حمايت  کنند  می  فعاليت 
اين که خواهان برخورد انسانی با زندانيان در 
زندان های ايران هستيم از مقام های ايرانی 
فعاالن  ديگر  و  باقی  فورا،  که  خواهيم  می 
حقوق بشر از جمله منصور اسانلو و محمود 

صالحی را آزاد کنند." (راديو فردا)
ترهات  پاسخ  که  همان گونه  کارگران 
فريب  اند،  داده  را  نژاد  احمدی  پوپوليستی 
نيز  را  امپرياليسم  دروغين  های  وعده 

نخواهند خورد.
مستقل  افراد  و  ها  سازمان  احزاب،  وظيفه 
از  شرط  بدون  حمايت  چپ  و  کمونيست 
همياری  و  تپه  هفت  کارگران  های  خواسته 
جهانی آنان برای رسيدن به خواسته هايشان 
و مهم ترين آنان تشکيل سنديکای مستقل می 

باشد.
جريان  جلب  با  بويژه  بايد  ها  حمايت  اين 
ضد  کارگری،  انساندوست،  مستقل  های 
عمومی  افکار  کردن  حساس  و  امپرياليست 

به همراه باشد.
از  دراستفاده  اسالمی  کارگری  ضد  رژيم 
شکست  به  برای  خود  کوبگر  سر  نيروی 
خود  به  ايران  کارگران  مبارزات  کشاندن 
کارگران،کمونيست  داد،  نخواهد  راه  شکی 
ها و تشکل های کمونيست نيز در دفاع از 

کارگران  از پای نخواهند نشست.
ديگرکارخانه ها  کارگران  شرکت 
تپه  نی شکرهفت  کارگران  دراعتراضات 
از  اعتراضات  اين  با  هم بسته گی  اعالم  و 
کارگرايران  طبقه ی  دستاورد  بزرگ ترين 
راه  درآغاز  هنوز  گرچه  بايد  که  است 
ُکل  متحدشدن  تا  بايد  اما  است،  پرافتخارش 
طبقه ی کارگرايران درمقابل نظام استثماری 

و استبدادی سرمايه، توفان آسا ادامه يابد.
مجيد افسر ـ مهرماه ١٣٨٦

تحصيل در دوره ی ابتدائی اجباری می باشد، 
قادر به ازبين بردن بی سوادی درکشورشوند. 
در  انقالب  پيروزی  از  پس  که،  درحالی 
درآن  سوادی  (١٩٥٩)،بی  کشورفقيرکوبا 

کشور درعرض ٥ سال ريشه کن شد. 
اين امر نشان می دهد که زمانی که مناسبات 
طبقاتی استثمارگرانه و ستم گرانه درکشوری 
حاکم باشد، علم و دانش فقط درخدمت طبقات 
حاکم معنا پيدا می کنند و لذا جلو رشد توفان 
علم  چنان چه  و  شود  می  گرفته  آن  آسای 
بخواهد اين مانع ارتجاعی را ازجلوپای خود 
بردارد، با شالق ستم گران حاکم روبه رو می 

گردد. 
تعالی  درخدمت  که  پيشرو  آموزش  و  علم 
شناخت بشر و بهبود زنده گی آن قراردارد، 
خصلتی ديالکتيکی و رشديابنده دارد. درمحيط 
علمی، آزادی برای زيرعالمت سوآل بردن 
کشف  برای  ُجست  و جو  قبلی،  دانسته های 
ناشناخته ها و دريک کالم اعالم جنگ دائمی 
برای  اساسی  شرطی  نادانی،  و  دانائی  بين 
شکوفاساختن علم و دانش است. مقدس ترين 
دانسته ها بايد زير ذره بين انتقادی قرارگيرند. 
حساب  به  دشمن  محيطی  درچنين  تحجر 

می آيد و بايد بی درنگ طردگردد.
ايجادمحيط  با  اختناق،  تخماق  با  بنابراين 
باشکستن  دانش گاهها،  و  درمدارس  پليسی 
مراکز  از  که  دانشی  زبانها،  بريدن  و  قلمها 
دانشی  خواهدشد،  داده  بيرون  آموزشی 
ناقص الخلقه و بی گانه شده نسبت به انسانها 
نام  داشتن  مستحق  که  درخواهدآمد  آب  از 

افتخارآميز دانش نيست.
از  فارغ  و  آزاد  جٌوی  ايجاد  ترتيب،  بدين 
برای  الزم  شرطی  سرکوب گری،  هرگونه 

تحصيل علم و دانش ورشد دادن آن است.
اما اين وضعيت مناسب ذهنی، بايد با شرط 
کافی يعنی فراهم نمودن ملزومات مادی هم 
راه باشد نظير : شکم سير و مسکن ، نداشتن 
دغدغه ی تامين معاش و محل سکونت برای 
تحصيل  کننده گان، اختصاص بودجه ی کافی 
لوازم  درس،  کالسهای  ساختن  فراهم  برای 
تحصيلی، آزمايش گاهها ، کارگاه ها، امکانات 
آگاه  معلمان  و  استادان  تربيت  ورزشی، 
يک  امکانات  تامين  و  تجربه  با  و  مسئوول 
زنده گی شرافت مندانه برای آنها، پيوند دادن 
ارتباط  لذا  و  عمل  با  تئوريک  آموخته های 
تنگاتنگ محيطهای علمی و فرهنگی با جامعه 
و  صميمانه  ارتباط  ايجاد  مردم،  نيازهای  و 

احترام آميز بين معلم و شاگرد و ...

تضاد ... بقيه از صفحه اول

کارگران متشکل همه چيز و کارگران غير متشکل هيچ چيزند!
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 بجز نوشته هايی که با 
امضای تحريريه منتشر 

می گردد و بيانگر نظرات 
حزب رنجبران ايران می 
باشد، ديگر نوشته های 
مندرج در نشريه رنجبر 

به امضا های فردی 
است و مسئوليت آنها با 
نويسندگانشان می باشد.

تنها با فراهم شدن اين شرطهای الزم و کافی 
آموزش  کادرهای  کمک  به  جامعه  که  است 
ديده ی خود، نه تنها احتياجات خود را ازنظر 
داشتن کادرهای متخصص درسطوح مختلف 
خواهدتوانست  بلکه  خواهدنمود،  فراهم 
و  رشد  جهت  در  تحسينی  قابل  باگامهای 
رفته  پيش  ها  ناشناخته  کشف  و  علم  تکامل 
و از حالت ناهنجار مصرفی ازعلم داشتن به 

حالت هنجار توليدکننده ی علم  نيزبرسد.
اما درايران، وضعيت درمحيطهای آموزشی و 
علمی به شدت اسف باراست. مناسبات ناعادالنه                                                                                                                                        
 انعکاس خود را درمحيطهای علم و دانش و 

آموزش و پرورش به عيان نشان می دهد. 
به عنوان نمونه، بعد از انقالب مشروطيت، 
مدرنيته درحد حاکميت مناسبات بورژوائی به 
جای مناسبات فئودالی به علت ضعف انقالبيون 
مشروطه، درنيمه راه ازنفس افتاد و جامعه ی 
ايران درحد نيمه مستعمره ـ نيمه فئودال باقی 
ماند. گرچه تدريجا نظام آموزشی جديد جای 
نظام کهنه و به غايت استبدادی مکتب خانه ای 
راگرفت، اما محيط دموکراتيک بر مدرسه و 
دانش گاه حاکم نشد. از يک سو شاه و شيخ به 
مثابه نماينده گان روابط کهن استثماری، ُمهر 
خود را برپيشانی محيطهای آموزشی کوبيدند 
و تاريخ بشر را از ديدگاه التقاطی "خدا، شاه، 
کشور  نوباوه گان  به  و  نموده  تفسير  ميهن" 
ُحقنه کردند و از سوی ديگر به علت رقابتی 
که بين شيخ و شاه برسر سرکرده گی جامعه 
درکليه ی سطوح موجودبود، در دوران نظام 
توانست  شاه  درمجموع  مشروطه،  پادشاهی 
افکار  دادن  رسوخ  در  را  کننده  تعيين  نقش 
به  دست  از  پس  و  باشد  داشته   ، پدرشاهی 
 ،١٣٥٧ بهمن  انقالب  در  قدرت  شدن  دست 

شيخ جای شاه راگرفت. دخالت دين دردولت 
بار  اين  و  شد  عملی  وجه  باالترين  به 
افکارپوسيده ی مذهبی نقش تعيين کننده ای را 

در آموزش و پرورش يافتند.
اگر تاديروز و درنظام پادشاهی مردساالر" 
بابا نان داد" را درمغز کودکان ما فرو می 
کردند و نقش نيروی اصلی تهيه کننده ی نان 
درنظام  بار  اين  شد،  می  فراموش  درجامعه 
واليت فقيه "خدا نان داد" گذاشته شده است که 
ماوراء الطبيعه  و  شده  نفی  به کلی  بشر  نقش 
تعيين کننده ی بقای انسانها معرفی می شود! 
روزی  زمين(شاهها)  روی  ديروزخدايان  تا 
آسمانها!  خدايان  امروز  و  مابودند  دهنده ی 
جالب اين که در هردونظام حاکم، به زنان به 
مثابه نيمی از انسانها که نقش تعيين کننده ای 
درتغذيه، نگهداری و تربيت کودکان دارند، 

کوچک ترين توجهی نشده است!
بنابراين، اولين و مهم ترين سٌد دربرابر بهبود 
به  و  درايران  پرورش  و  آموزش  شرايط 
طريق اولی درجهان، طبقاتی بودن آن است. 
حاکمان تا آن جا که درتوان داشته باشند، می 
درخدمت  را  پرورش  و  آموزش  تا  کوشند 

تحکيم نظام خود مورد استفاده قراردهند.
چرا دانش آموز بايد برای ورود به دبيرستان 
چرا  بپردازد؟  شهريه  دانش گاهها  برخی  و يا 
از  برخی  درامتحان  نشدن  قبول  درصورت 
درسها بايد به معلم خصوصی پولی بپردازد 
آن  پرداخت  از  دانش آموزان   ٪٨٠ شايد  که 
دريائی  روی  که  چرادرکشوری  عاجزند؟ 
و  آموزان  دانش  به  گازخوابيده،  و  نفت  از 
دانش جويان کمک هزينه ی تحصيلی داده نمی 
کشورهای  رشک  که  درآمريکا  چرا  شود؟ 
خصوصی  و  است  جهان  داری  سرمايه 
سازی به حداکثر درجه ای درآن حاکم است، 
فرزندان کارگران و زحمت کشان نمی توانند 
هزينه ی  که  چون  يابند،  راه  دانش گاهها  به 

دانش گاهها کمرشکن است؟
و  آموزش  که  دهد  نمی  نشان  مثالها  اين  آيا 
طبقاتی  منافع  براساس  درايران  پرورش 

شکل گرفته است ؟
ارتجاعی  خصلت  دومين  که  است  اين جا  از 
هويدا  درايران  پرورش  و  آموزش  سياست 
آموز  دانش  معلم،  ديروز  تا  اگر  می شود. 
و  انگلی  را  پادشاه  وجود  دانش جوئی  يا 
را  اين  و  دانست  می  برپيکرجامعه  زائد 
بازمی گشود،  انتقاد  به  زبان  و  بازگومی کرد 
زندان،  دانش گاه،  يا  و  مدرسه  از  اخراج 
امروز  بود.  انتظارش  در  اعدام  و  شکنجه 
فساد  و  دزدی  نقد  فقيه،  واليت  نقد  دين،  نقد 
در نظام و دفاع از آزادی و دموکراسی در 
کبيره"  "گناه  درجامعه  و  تحصيلی  محيط 
محسوب می شود و تمام تالش رژيم براين 

است که مراکز علم و دانش تبديل به ثناخانه 
شوند و فقط جاسوسان و چماق داران آزادی 

حرف زدن داشته باشند؟ 
چرا تمامی سياستهای رژيم حول "جداسازی 
تمامی  و  شده  متمرکز  آموزشی"  محيطهای 
دغدغه ها دراين است که نظام آموزشی "بايد 
برمبنای فلسفه ی اسالمی شکل بگيرد"؟(به نقل 
محمدفرشيدی  و  يزدی  مصباح  اهللا  آيت  از 
را  مدارس  چرا  پرورش).  و  وزيرآموزش 
مدارس  دور  به  کرده،  پسرانه  و  دخترانه 
ديوارصهيونيستی  ازنوع  ديواری  دخترانه 
معلمان  چرا  کشند؟  می  اشغالی  فلسطين  در 
مرد را از درس دادن در مدارس دخترانه و 
معلمان زن را از تدريس در مدارس پسرانه 
منع می کنند؟ اين ازخود بيگانه کردن انسانها 
هستند  اجتماعی  موجوداتی  که  انسانهائی  ـ 
حاکميت  به  خدمت  جز  منظوری  به چه  ـ 
طبقاتی مشتی استثمارگر و ستم گر، صورت 

می گيرد؟ 
معلمان  سراسری  و  مکرر  اعتصابات  آيا 
 ٢٧ و   ٢٦ در  ومشخصا  گذشته  درسال 
معلمان   ٪٨٠ شرکت  با  ماه  فروردين 
حداقل  تامين  به  نسبت  رژيم  که  نداد  نشان 
ايجاد  و  معلمان  شرافتمندانه ی  زنده گی 
محيطی دموکراتيک در مدارس با سرسختی 
خواستهای  جواب  آيا  می کند؟  ايستاده گی 
معلمان داير به يک سان کردن نظام پرداخت 
حقوق  افزايش  دولتی،  درادارات  حقوق 
و  سيستم  اصالح  تورم،  با  متناسب  معلمان 
عدم  يا  و  زندان  اخراج،  آموزشی،  محيط  

پرداخت حقوق معلمان است؟
وجودندارد؟  درايران  کافی  مدارس  چرا 
کردن  گرم  ازجمله  و  رفاهی  امکانات  چرا 
است  ابتدائی  حد  بدان  تا  درس  کالسهای 
دانش  سوز  نفت  بخاری  انفجار  اثر  در  که 
چرا  شوند؟  می  قربانی  معلمان  و  آموزان 
دانش آموزان بهائی، به "جرم" بهائی بودن 
می  محروم  دانش گاه  درکنکور  شرکت  از 
گردند"؟ چرا بيش از نيمی از دانش آموزان 
به دليل مليت غير فارس داشتن از خواندن و 
نوشتن به زبان مادری خود محروم هستند؟ 
چرا بعداز آن که تحصيل کرده های ما، پس 
از آن که درايران درسشان را تمام می کنند، 
فشارهای  وجود  يا  و  کار  فقدان  دليل  به  يا 
اجتماعی مجبور به ترک کشورمی شوند و 
رژيم از بنگالدش، هندوستان و پاکستان دکتر 
آورد؟  می  ايران  به  مريضها  مداوای  برای 
می سازند!  و  سوزند  می  بی کاری  در  يا  و 
چرا دانش جويان و دانش آموزان حق تشکيل 
سازمانهای مستقل خود را ندارند و اگر چنين 

سازمانهائی هم تشکيل شوند، ازهم 
پاشانده می شوند؟
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به  کوتاه  مروری 
مقوالت  برخی 
تاريخی، سياسی

کمونيسم  ديدگاه  از   
علمی (٣)

تا کککککککککککککوووووووتاهک یییییییییییی 
مقو  
سسسسسسسسسييييييييييييييييييييييييييااااااااسسسسس ييييييييييييييييييييييييييخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخی،

وضعيت فوق باعث شده است که به 
جز بخش کوچکی از دانش جويان 
حاکميت  عليه  مبارزه  که  آموزان  دانش  و 
ساحت  نجات  راه  تنها  را  ارتجاعی  طبقات 
علم و دانش از آلوده گيهای طبقاتی می دانند، 
دليل  به  دانش جويان  و  آموزان  دانش  اکثر 
دست رسی جسته و گريخته به جهان اطالعاتی 
و روبه روئی با ناهنجاريهای حاکم، به بحران 
هويتی دچار می شوند، امری که به مانعی 
تحصيلی  ذوق  و  ابتکار  شکوفائی  در  جدی 
درايران  آموزشی  می گردد.نظام  تبديل  آنان 
از  ناشی  که  عليل  و  است  مريض  به شدت 
دخالت دين درامور آموزشی و طبقاتی بودن 
نتيجه اش  و  است  حاکمان  آموزشی  سياست 
می  انسانهائی  روزافزون  ازخودبيگانه گی 
شود که سازنده گان فردای جامعه می باشند.

اما تا نابودی کامل نظام آموزشی طبقاتی، و 
به منظور تدارک برای نيل به چنان روزی، 
تحقق و يا مبارزه برای خواستهای زيربايد 
که  باشد  انسانهائی  ی  کارکليه  دردستور 
و  استاد  صورت  به  چه  آموزشی  درمحيط 
معلم و چه به صورت دانش جو و دانش آموز 

و يا محقق و غيره به کار مشغولند:
١ـ قطع دست دين از دخالت درامور آموزش 

و پرورش؛
و  تشکل  و  قلم  و  بيان  انديشه،  آزادی  ٢ـ 

تظاهر درمدارس و دانش گاهها؛
٣ـ پاک کردن محيط آموزشی از وجود اراذل 

و اوباش رژيم؛
٤ـ آموزش رايگان برای خانواده های کارگر 

و زحمت کش؛
رايگان  تحصيلی  هزينه ی  کمک  تامين  ٥ـ 

برای فرزندان کارگر و زحمت کش؛
٦ـ لغو تبعيض و جداسازی جنسی درمدارس 

و دانش گاهها؛
٧ـ لغو پوشش اجباری برای دانش آموزان و 

دانش جويان دختر؛
٨ـ آزادی آموزش به زبان مادری درمناطق 

مليت نشين؛
دانش آموزان  برای  تسهيالت  ايجاد  ٩ـ 

درمناطق اقليت نشين؛
آنها  به  کمک  و  کارکودکان  ممنوعيت  ١٠ـ 

برای تحصيل کردن؛
و  معلمان  به  مکفی  حقوق  پرداختن  ١١ـ 

استادان برای تمرکز در کارآموزشی؛
١٢ـ لغو مدارس خصوصی؛

١٣ـ جذب فارغ التحصيالن به کار؛
و  تحقيق  برای  وسيع  امکانات  ايجاد  ١٤ـ 

بررسی(حداقل ١٪ بودجه ساالنه)

 ک.ابراهيم ـ مهرماه ١٣٨٦

تروتسکيسم

يک  تروتسکيسم 
بورژوائی  ايدئولوژی 
نام  به  که  است 
لئون  آن  کننده  ابداع 
تا  که  تروتسکی 
عضو   ١٩٢٩ سال 
حزب  مرکزی  کميته 
خوانده  بود،  بلشويک 
اين  جوهر  شود.  می 
است  عبارت  تئوری 

و  انقالب  در  دهقان  های  توده  نقش  نفی  از 
رهبری طبقه کارگر بر دهقانان، نفی انقالب 
دمکراتيک نوين و گذار از انقالب دمکراتيک 
تئوری  لوای  تحت  سوسياليستی  انقالب  به 
«انقالب پرمنانت» (انقالب دائمی يا پی در 
و  امکان  و  پرولتاريا  ديکتاتوری  نفی  پی)، 
ضرورت انقالب و ساختمان سوسياليسم در 
يک کشور در شرايط احاطه سرمايه داری 
جنبش  تشکيالتی  مسائل  مورد  در  جهانی. 
کارگری، تروتسکيسم از طرفی نافی حزب 

تئوری  سرسخت  مخالف  و  پرولتری  آهنين 
های  نسخه  و  ها  ايده  مروج  و  حزب  لنينی 
زمينه  اين  در  منشويکی  و  ليبرالی  بورژوا 
مسئله  در  ديگر،  طرف  از  و  هست  و  بوده 
حزب  و  پرولتاريا  پيشاهنگ  ميان  ارتباط 
و  ای  توده  سازمانهای  و  ها  توده  با  آن 
سنديکائی مبلغ تفکر و بينش بوروکراتيک، 
جهات  بدين  است.  مستبدانه  و  سکتاريستی 
تروتسکيسم يک ايدئولوژی کامال بورژوائی 
و ضدانقالبی است که در نقطه مقابل لنينيسم 
درون  به  «چپ»  پوشش  با  و  گرفته  قرار 
جنبش کارگری و مارکسيستی رخنه می کند 
تا علم رهايی پرولتاريا را تحريف نموده و 

انقالب را دچار شکست سازد.
به  کرات  به  تروتسکی  نظرات  رد  در  لنين 
در  جمله  از  وی  است.  پرداخته  افشاگری 

مقاله « دو راه انقالب » می نويسد:
دعوت  امر  تروتسکی  نوظهور  تئوری   »
قدرت  تصرف  برای  انقالبی  مبارزه  به 
به  بلشويکها  از  را  پرولتاريا  توسط  سياسی 
از  را  دهقانان  نقش  انکار  و  گرفته  عاريت 

اعتقاد  به  منشويکها. 
طبقه  گويا  تروتسکی 
ديگر  اکنون  دهقان 
تقسيم و تجزيه شده و 
ايفای  برای  آن  قابليت 
هر  انقالبی  نقش  يک 
چه کمتر شده است ... 
حقيقت  در  تروتسکی 
سياستمداران  ياری  به 
ليبرال  کارگری 
که  شتابد  می  روسيه 
قصدشان از «انکار» 
به  آنان  تشويق  از  که  اينست  دهقانان  نقش 

انقالب ممانعت به عمل آورند.»(١)
انقالب  مرحله  ضرورت  تروتسکی 
آنجا  در  که  کشورهايی  در  را  دمکراتيک 
تضاد  به  بورژوازی  و  پرولتاريا  بين  تضاد 
عمده تبديل نشده است را رد کرده و به اين 
داد  دائمی»  «انقالب  لقب  نوظهور  تئوری 
در  مارکس  که  اصطالحی  از  استفاده  با  تا 
آثارش از آن استفاده نموده بود، انقالب را از 
محتوی حقيقی خود تهی نمايد. لنين در افشای 
«انقالب دائمی» تروتسکی از محتوی انقالبی 
مارکسيسم دفاع نموده و گذار مرحله ای از 
انقالب دمکراتيک به انقالب سوسياليستی با 
اتکاء بر اتحاد کارگران و دهقانان به رهبری 
طبقه کارگر را در مقابل نظرات تروتسکی 

قرار می دهد. وی می گويد:
« درست به همان اندازه که نيروی ما يعنی 
ما  دهد،  اجازه  متشکل  و  آگاه  پرولتاريای 
سوی  به  دمکراتيک  انقالب  از  عبور  فورا 
نمود.  خواهيم  آغاز  را  سوسياليستی  انقالب 
ما طرفدار انقالب پی در پی هستيم. ما در 
تمام  با  ما   ... کرد  نخواهيم  توقف  راه  نيمه 
می  کمک  دهقانان  تمام  به  خويش  نيروی 
کنيم که انقالب دمکراتيک را انجام دهند تا 
اينکه برای ما، برای حزب پرولتاريا، گذار 
به سوی وظيفه تازه و عاليتری، يعنی گذار 
به سوی انقالب سوسياليستی در اسرع وقت، 

آسانتر امکان پذير گردد.»(٢)
سال ١٩٠٥  در  که  اين سطور  پس از  لنين 
نوشته است، در همين مورد در سال ١٩٠٩ 

نيز نوشت:
« تروتسکی يک اشتباه اساسی مرتکب می 
نمی  را  انقالب  بورژوائی  خصلت  او  شود: 
بيند و چگونگی گذار از انقالب دمکراتيک به 
انقالب سوسياليستی را درک نمی کند.»(٣)

اتحاد  رد  تروتسکيسم  انحراف  ديگر  جنبه 
دمکراتيک  انقالب  در  دهقانان  و  کارگران 
همواره  تروتسکی  است.  سوسياليستی  و 

در برابر  دهقانان و پرولتاريا را 
هم قرار داده و آنها را در تضاد 
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ديد.  می  يکديگر  با  ناپذير  آشتی 
را،  دهقانان  و  کارگران  اتحاد  او 
را  پرولتاريا  ديکتاتوری  اساس  که  اتحادی 
پس از پيروزی انقالب سوسياليستی تشکيل 
می دهد، به روشنی نفی می کند و برعکس 

چنين پيش بينی می کند که:
نخستين  همان  از  پرولتاريا،  پيشاهنگ   »
با  تنها  نه   ... خود  حاکميت  روزهای 
گروههای بورژوائی ... بلکه همچنين با توده 
های عظيم دهقان که به ياری آنها پرولتاريا 
به حکومت خواهد رسيد در تصادم خصمانه 

قرار می گيرد.»(٤)
بر اين اساس تروتسکی نماينده يک جريان 
انقالب  دوره  در  ضدانقالبی  طلبانه  شکست 
اتحاد  در  سوسياليسم  ساختمان  و  اکتبر 
با  پرولتاريا  اگر  مسلما  گردد.  می  شوروی 
 » در  زحمتکش  و  دهقان  عظيم  های  توده 
هم  گرفت (آن  می  قرار  خصمانه »  تصادم 
در کشوری که اکثريت مردم آن را دهقانان 
تداوم  و  پيروزی  امکان  دادند)  می  تشکيل 
انقالب به صفر می رسيد. در نقطه مقابل اين 
نماينده  تروتسکی  که  منحط «چپ»  گرايش 
آن بود لنين قرار داشت که از اتحاد کارگران 
و دهقانان در حکومت شوراها حمايت نموده 
و ساختمان سوسياليسم را مشروط به آن می 

دانست.
ضرورت  و  امکان  نفی  درباره  تروتسکی 
می  کشور  يک  در  سوسياليسم  ساختمان 

نويسد:
دولت  يک  شرايط  بر  حاکم  تضادهای   »
در  افتاده،  عقب  کشور  يک  در  کارگری 
کشوری که اکثريت شکننده اهالی را دهقانان 
تشکيل می دهند، تنها می تواند در سطح بين 
المللی و در عرصه انقالب جهانی پرولتاريا، 

راه حل خود را بيابند.»(٥)
اما لنين و کمونيستهای حقيقی با قاطعيت از 
سوسياليسم دفاع کرده و امکان و ضرورت 
کشور  نخستين  در  سوسياليسم  ساختمان 
ايمان  و  داده  نشان  را  جهان  سوسياليستی 
راسخ خود را به اين امر در برابر شکست 
در  پيگير  بطور  تروتسکی  خيانت  و  طلبی 
قرار  با  رساندند.  ظهور  به  عمل  و  تئوری 
گرفتن مالکيت ابزار مهم توليد و قدرت دولتی 
در دست پرولتاريا، با وجود اتحاد کارگران 
ساختمان  برای  که  آنچه  هر  دهقانان،  و 
سوسياليسم در شوروی الزم بود در اختيار 
پرولتاريا قرار داشت. اما به نظر تروتسکی 
پرولتاريا نمی بايست دست به آغاز ساختمان 
سوسياليسم می زد بلکه بايد منتظر پيروزی 

انقالب جهانی می نشست.
اين  بر  همواره  کمونيستها  ساير  و  لنين 
سوسياليسم  نهائی  پيروزی  که  بودند  اعتقاد 

جهانی  سطح  در  انقالب  بدون  شوروی  در 
و يا حداقل در يک سلسله کشورهای اصلی 
سرمايه داری امکان پذير نيست. اما ساختمان 
سوسياليسم در يک کشور سوسياليستی کامال 
امکان پذير است و موفقيت در انجام اين امر 
خطير گام بزرگی است در راه تحقق جامعه 
انقالب  از  دفاع  بنابراين  آينده.  کمونيستی 
جهانی و مبارزه بخاطر آن بدون پيکار برای 
آن  در  که  کشوری  در  سوسياليسم  ساختمان 

انقالب صورت گرفته مفهومی ندارد.
ضدانقالبی  های  جنبه  از  ديگر  يکی 
و  دمکراتيک  مرکزيت  نفی  تروتسکيسم 
فراکسيونيسم  ترويج  و  کمونيستی  انضباط 
از  است.  آن  مقابل  در  گرايی  محفل  و 
سازمان  يک  عضو  تروتسکيسم  نظر  نقطه 
کمونيستی حق دارد هر عملی را که مغاير 
نظر اکثريت سازمان او باشد انجام دهد بدون 
و  باشد  داشته  گويی  پاسخ  به  الزامی  آنکه 
بدين ترتيب تروتسکيسم عمال مخالف حزب 
انقالبی پيشرو طبقه کارگر يا هر گونه تشکل 
گذاران  بنيان  گردد.  می  کارگران  طبقاتی 
که  بودند  کرده  تاکيد  بارها  علمی  کمونيسم 
قدرت طبقه کارگر در اتحاد و تشکل اوست 
و بر همين اساس بود که مانيفست کمونيست 
اعالم  را  شويد  متحد  جهان  کارگران  شعار 
مروج  علنا  تروتسکيسم  آنکه  حال  نمود، 
فراکسيونيسم  و  مسئوليتی  بی  منشی،  انفراد 

در بين طبقه کارگر است.
سوسياليسم  ساختمان  با  تروتسکی  مخالفت 
در شوروی نه تنها در نفی نقش دهقانان و 
نقش رهبری پرولتاريا، نه تنها در عدم باور 
کردن  عمده  و  ها  توده  ساز  تاريخ  نقش  به 
پرولتاريای  (پشتيبانی  خارجی  کمک  نقش 
همچنين  بلکه  داری)  سرمايه  کشورهای 
امپرياليسم  لنينی  تئوری  درک  عدم  در 
دارد.  ريشه  اکتبر  انقالب  نفی  نتيجه  در  و 
لنين  که  را  حقيقت  اين  واقع  در  تروتسکی 
اکتبر  انقالب  وقوع  و  داده  نشان  روشنی  به 
اين  است،  رسانده  اثبات  به  عمل  در  را  آن 
حقيقت را که ناموزونی تکامل امپرياليسم به 
اسارت  و  بردگی  زنجير  گسستن  به  ناگزير 
نفی  انجامد،  می  حلقه  ترين  ضعيف  در  آن 
می کند و در نتيجه نمی تواند درک کند چرا 
از  زودتر  روسيه  در  سوسياليستی  انقالب 
می  وقوع  به  آن  از  تر  پيشرفته  کشورهای 
کمک  به  لنين  تروتسکی،  برخالف  پيوندد. 
بمثابه  بلکه  اصلی  عامل  بمثابه  نه  خارجی 
بخصوص  و  نگريست  می  کمکی  عامل 
اجتماعی  و  ملی  بخش  رهائی  انقالب  برای 
در مستعمرات و نومستعمرات بمثابه پشتيبان 
قائل  اساسی  اهميتی  شوراها  کشور  نخستين 
نيز  را  اساسی  عامل  همين  درست  بود. 

تروتسکی نفی می کند. او از آنجا که به نقش 
دهقانان اعتقاد ندارد، نمی تواند نقش عظيم 
مستعمرات  مردم  ميليونی  های  توده  انقالبی 
و نيمه مستعمرات را در انقالب جهانی درک 
کند و جنبش آنها را جنبشی صرفا بورژوائی 
با  کمونيستها،  نظر  از  آنکه  حال  داند.  می 
بخش  رهائی  جنبش  اکتبر  انقالب  وقوع 
به  مستعمرات  نيمه  و  مستعمرات  در  ملی 
تبديل  پرولتاريائی  جهانی  انقالب  از  بخشی 
بر  که  تروتسکيسم  بنابراين،  گردد.  می 
نفی  و  دهقان  های  توده  انقالبی  نقش  نفی 
انقالب دمکراتيک استوار است، به ويژه در 
کشورهای تحت سلطه امپرياليسم که در آنها 
دهقانان نيروی عمده را تشکيل می دهند و 
انقالب دمکراتيک نوين مرحله کنونی انقالب 
آنها است، نقش مخرب و ضدانقالبی بسيار 
تروتسکيستهای  کند.  می  ايفا  را  خطرناکی 
کنونی به پيروی از افکار ضد مارکسيستی 
در  دمکراتيک  انقالب  خود،  معنوی  پدر 
کشورهای تحت سلطه امپرياليسم را به بهانه 
کنند  می  نفی  مولده»  نيروهای  رشد  «عدم 
ارضی  انقالب  دمکراسی،  برای  مبارزه  و 
ايجاد  به  را  دمکراتيک  خواستهای  ساير  و 
رفرمهای سطحی بدون سرنگونی نظام حاکم 

محدود می کنند.
تضاد ميان مارکسيسم و تروتسکيسم تضادی 
کليه  در  دليل،  همين  به  ناپذير.  آشتی  است 
انقالبات پيروزمند، پيروزی کمونيستها بدون 
طرد کامل تروتسکيسم بمثابه يک ايدئولوژی 

و جريان ضدانقالبی ميسر نگرديده است.
طرد  و  افشا  به  دون  مائوتسه  چين  در 
در  دون  مائوتسه  کمربست.  آنها  بيرحمانه 
افشای تروتسکيستها در چين نشان می دهد 
متجاوز  موافق  چينی  داران  سرمايه  چگونه 
ژاپن برای پيشبرد مقاصد خود تروتسکيستها 
شمشير  مانند  را  قلم  تا   » کردند  اجير  را 
برافرازند » و « از انبان خود بنجل هايی 
مانند « تئوری انقالب واحد » را درآورند 
». مائوتسه دون می گويد:« تئوری انقالب 
 .« است  انقالب  از  اعراض  تئوری  واحد، 
اجتماعی  انقالب  و  سياسی  انقالب  انجام   »
در زمان واحد ... انجام دو انقالب به يکبار 

امکان ناپذير است ».
« چنين نظراتی که مراحل انقالب را با هم 
مخلوط می کنند و از کوششی که در برابر 
وظيفه کنونی الزم است می کاهند، به نوبه 
خود بسيار زيانبخش هستند. اين درست است 
مرحله  انقالب،  مرحله  دو  از  شود  گفته  که 
نخستين شرايط مرحله دوم را فراهم می سازد 
و هر دو مرحله بايد به هم متصل باشند، بدون 

اينکه امکان داده شود يک مرحله 
آنها  ميان  بورژوازی  ديکتاتوری 
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درسهای انقالب اکتبر چراغ راهنمای طبقه کارگر است!

تئوری  اينست  اندازد.  فاصله 
مارکسيستی تکامل انقالب.»(٦)

تاکنون  اکتبر  انقالب  زمان  از  اينکه  با 
ساختمان  تحقق  مانند  تاريخی  بزرگ  وقايع 
انقالبات  پيروزی  شوروی،  در  سوسياليسم 
در مستعمرات و نيمه مستعمرات به ويژه در 
وارد  تروتسکيسم  بر  سختی  ضربات  چين، 
و  رويزيونيسم  نئو  ظهور  لکن  اند،  آورده 
به  شوروی  رويزيونيستهای  العالج  خيانت 
تروتسکيسم  به  تازه  نفسی  علمی،  کمونيسم 
طرفی  از  ضدانقالبی  جريان  اين  و  بخشيده 
از آخور رويزيونيسم مدرن تغذيه کرده و از 
طرفی ديگر از سردرگمی حاصله در جنبش 
کارگری در اثر خيانت رويزيونيسم به سود 

خود بهره می جويد.

لنين :« دو راه انقالب »  -١
لنين :« موضع سوسيال دمکراسی   -٢

در قبال جنبش دهقانی »
لنين :« هدف مبارزه پرولتاريا در   -٣

انقالب ما »
تروتسکی : مقدمه بر « ١٩٠٥ »  -٤
تروتسکی : مقدمه بر « ١٩٠٥ »  -٥

مائوتسه دون :« درباره دمکراسی   -٦
نوين »

رويزيونيسم (تجديد نظر طلبی)
بورژوائی  فکری  جريان  يک  رويزيونيسم 
است.  المللی  بين  کارگری  جنبش  درون  در 
اين تفکر، شکلی از اپورتونيسم است که علم 
مارکسيسم را برای مبارزه با خود مارکسيسم 

به دست می گيرد. مائوتسه دون می گويد:
« نفی اصول بنيادی مارکسيسم و نفی حقيقت 
جهانشمول آن همان رويزيونيسم است.»(١)
که  است  المللی  بين  پديده  يک  رويزيونيسم 
اشکال  کليه  بر  مارکسيسم  پيروزی  از  پس 
اپورتونيسم که با آن در مبارزه بودند پديدار 

گرديد. همانطور که لنين می گويد:
که  است  طرزی  به  تاريخ  ديالکتيک   »
تئوری  زمينه  در  مارکسيسم  پيروزی 
را  خود  که  سازد  می  وادار  را  آن  دشمنان 
به نقاب مارکسيسم بيارايند. ليبراليسم که از 
درون فاسد شده است کوشش می کند تحت 
جان  دوباره  سوسياليستی  اپورتونيسم  شکل 

بگيرد.»(٢)
برنشتاين  رويزيونيستها  سردسته  نخستين 
سوسيال  حزب  عضو   (١٨٥٠-١٩٣٢)
که  همانطور  برنشتاين  بود.  آلمان  دمکرات 
لنين می گويد « بيش از همه سر و صدا راه 
انداخت و کاملترين نمونه تغيير در مارکس، 
را  رويزيونيسم  و  وی  تفکر  در  نظر  تجديد 

که  است  دليل  همين  به  داد.»(٣)  دست  به 
نيز   « برنشتاين  دکترين   » رويزيونيسم 

خوانده می شود.
رويزيونيسم  گاه  تکيه  و  اجتماعی  پايه 
(اشرافيت   « کارگری  آريستوکراسی   »
سرمايه  وسيله  به  که  است  کارگری) 
بطور  است.  شده  اجير  و  خريده  داران 
انترناسيونال  در  موجود  رويزيونيسم  کلی 
و  برنشتاين  وسيله  به  که  را  کارگری  دوم 
رويزيونيسم  شد،  می  نمايندگی  کائوتسکی 
کهن می نامند. پس از مرگ انگلس، اين باند 
کنترل و قدرت رهبری  پرولتاريا،  خائن به 
را در انترناسيونال به دست گرفت و برای 
خوش خدمتی به بورژوازی با شدت هر چه 
تمام تر جنبش کارگری بين المللی را تخطئه 
کرده و حمله به مارکسيسم و قلب ماهيت آن 

را وجهه همت خود قرار دادند. آنها وانمود 
می کردند که اصول انقالبی مارکسيسم اکنون 

ديگر « کهنه » شده است. لنين می گويد:
می  را  آنچه  مارکسيسم  از  کائوتسکی   »
بورژوازی،  برای  ليبرالها،  برای  که  گيرد 
قابل قبول است (انتقاد به قرون وسطی، نقش 
از نظر تاريخی مترقی سرمايه داری بطور 
بطور  داری  سرمايه  دمکراسی  و  عمومی 
بورژوازی  برای  که  را  آنچه  وی  ويژه). 
انقالبی  قهر  (مثل  است  قبول  غيرقابل 
پرولتاريا عليه بورژوازی برای نابودی وی) 
در  و  کرده  برگزار  خاموشی  به  کرده،  نفی 

پرده می پوشاند.»(٤)
به  دوم  انترناسيونال  رويزيونيستهای 
مارکسيسم به شدت حمله کرده و آن را تماما 
نظر  نقطه  از  دادند.  قرار  نظر  تجديد  مورد 
دوم  انترناسيونال  رويزيونيستهای  فلسفی، 
ماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی را 
به وسيله فلسفه « نئوکانتی » يا « ماخيسم » 

و ديگر فلسفه های ارتجاعی جانشين کردند و 
« اولوسيونيسم » مبتذل را بجای ديالکتيک 
انقالبی نشاندند. از نقطه نظر اقتصاد سياسی، 
اينان تئوری مارکسيستی « ارزش اضافی » 
، تضاد بنيادی سرمايه داری و قانون انهدام 
ناگزير آن را مورد تجديد نظر قرار دادند و 
جوهر امپرياليسم و تضادهای عميق درونی 
 » چون  پوچی  تئوريهای  کمک  به  را  آن 
نقطه  از  نمودند.  مخفی  امپرياليسم »  اولترا 
مارکسيستی  تئوری  در  نيز  سياسی  نظر 
با  پرولتاريا،  ديکتاتوری  و  طبقاتی  مبارزه 
و  آميز  مسالمت  گذار  طبقاتی،  سازش  تبليغ 
سفسطه های ديگری تجديد نظر نمودند و با 
به  پرولتاريا  ديکتاتوری  و  قهرآميز  انقالب 
مقابله برخاستند. با تبليغ اصل اپورتونيستی 
چيز»  همه  جنبش  چيز،  هيچ  نهايی  «هدف 
به  که  خود  ارتجاعی  سياسی  برنامه  در 
طرز  به  گرديد  پيشنهاد  برنشتاين  وسيله 
خود  رويزيونيستی  ماهيت  کاملی  و  آشکار 
جهانی  جنگ  اثنای  در  ساختند.  عريان  را 
اول، اين رويزيونيستها به طرز علنی شعار 
سوسيال شووينيستی « دفاع از ميهن » را 
تبليغ کردند و بدين طريق خود را کامال در 
موضع بورژوازی قرار دادند. اينان با دفاع 
از جنگ استعمارگرانه و تجاوز امپرياليستی 
کامال به سياست بورژوازی تسليم گرديدند. 
اين اعمال چهره خائن آنان را آشکار نمود. 
در اين زمان لنين با قاطعيت تمام با اين باند 
خائن به مبارزه ای بی امان برخاست و بدين 
(به  دوم  انترناسيونال  رويزيونيسم  ترتيب 
زمينه  در  کائوتسکی)  و  برنشتاين  نمايندگی 
کامل  ورشکستگی  به  سياست  و  ايدئولوژی 
و شکست دچار گرديد. در اين مبارزه، لنين 
به  بخشيدن  تکامل  و  مارکسيسم  از  دفاع  به 

آن نائل آمد.

در  سخنرانی   »: دون  مائوتسه   -١
درباره  چين  کمونيست  حزب  ملی  کنفرانس 

کار تبليغاتی »
آموزش  تاريخی  مقدرات   »: لنين   -٢

کارل مارکس »
رويزيونيسم  و  مارکسيسم   »: لنين   -٣

«
و  پرولتری  انقالب   »: لنين   -٤

کائوتسکی مرتد »

ادامه دارد



صفحه ١١رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران

رقابت ... بقيه از صفحه اول

معنوی  و  مادی  نعمات  اصلی  سازنده گان 
جامعه ی جهانی بايد آن طورکه مايل هستند، 
انقالبات  پرتالطم  عصر  و  بگيرد  شکل 

پرولتاريائی فرارسيده است.
پيروزی  به  برای  روسيه  پرولتاريای 
از  کرد.  مبارزه  سالها  انقالب  اين  رساندن 
شکنجه و زندان و مرگ نهراسيد و باخون 
خود سند پيروزی انقالب را امضاء نمود و 
نشان داد که پيروزی را بايد کشان کشان و 
درمبارزه ای سخت و بی امان و تحت رهبری 

سياست درست به دست آورد.
کبير  انقالب  اين  درسهای  گرچه 
دراختيارجهانيان گذاشته شده است، اما هرچه 
از آن دورمی شويم، بسياری از کسانی که 
درسهای  می دانند،  خود را مدافع آن انقالب 
فراموشی  به  ناآگاهانه  يا  آگاهانه  را  آن 
ضروری  برآنها  مجدد  تاکيد  لذا  می سپارند. 

می باشد.
اولين درس اساسی در پيروزی اين انقالب 
همانا وجود حزب سياسی پيشرو پرولتاريا ـ 

حزب بلشويک تحت رهبری لنين ـ بود. 
توانست  که  بود  باکيفيتی  حزب  چنين  تنها 
تئوری کمونيسم علمی را که توسط مارکس 
مشخص  باشرايط  شده بود  تدوين  انگلس  و 
روسيه تلفيق داده و سياستها و تاکتيکهای پيش 
روی جنبش کارگری و توده ای را در پرتو 
عينی  وضعيت  مداوم  بررسی  و  تئوری  آن 
و  تغييرات آن و باالخره موقعيت نيروهای 
طبقاتی موجود، به درستی تدوين کند. عمل 
ُمهر تاييد براين سياستها زد و توده های کارگر 
و زحمت کش و روشن فکران انقالبی به دور 

اين حزب زبده ی کمونيستی گردآمدند. 
بدون تاسيس چنين حزبی مرکب از پيشروان 
نظرات  انواع  وجود  دليل  به  پرولتاريا، 
طبقه ی  تنها  نه  رفرميستی،  و  اپورتونيستی 
جنبشهای  و  کش  زحمت  توده های  و  کارگر 
به  نسبت  ترديد  و  فکری  التقاط  در  توده ای 
مبارزه جهت رسيدن به آينده ای بهتر، به سر 
می بردند و نهايتا در چارچوب رفرميسم و 
بلکه  می ماندند،  باقی  محصور  اکونوميسم 
پراتيک  درپرتو  هم،  علمی  کمونيسم  تئوری 
درمناسبات  حاصله  تغييرات  و  انقالبی 
رشد  به  قادر  سرعت  به  جهانی،  سرمايه ی 
و تکامل نشده و پيروزی انقالب نيز درمدت 

زمانی چنان کوتاه، غيرممکن می شد. 
وقتی که دراوايل قرن گذشته، لنين براساس 
ضرورت  درمورد  علمی  کمونيسم  آموزش 
ساختن احزاب پرولتری ، با صالبت اعالم 
نمود : به من سازمانی از انقالبيون حرفه ای 
بدهيد، من روسيه را برای شما فتح خواهم 

گفته  براين  ُمهرتاييد  هم  پراتيک  و  کرد 
پرولتاريا  پيروزی  که  شد  روشن  ديگر  زد، 
درحزب  روانش  پيش  شدن  متشکل  درگرو 
اين  از  عدول  می باشد.  کمونيست،  واحد 
آموزش، به معنای پشت پا زدن به يکی از 
درعرصه ی  علمی  کمونيسم  اساسی  اصول 

سازماندهی می باشد.
نماهائی  مارکسيست  بودند  زمان  درهمان 
با  پيکری  و  در  بی  حزب  ايجاد  برای  که 
دموکرات  سوسيال  و  مارکسيستی  اتيکت 
برای  را  تشکل  وجود  يا  و  زدند  می  سينه 
ايجاد تغيير درنظام استبدادی حاکم ضروری 
معروف  علنی  مارکسيستهای  به  و  ندانسته 
به  درعمل  حضرات  اين  سروصدای  شدند. 
شيپورهائی  به  نهايتا  اينان  و  نرسيد  جائی 
نواخته  بورژوازی  برای  که  گرديدند  تبديل 

می شدند.
دومين درس اساسی اين بود که بدون تئوری 
حزب  نيست.  ممکن  انقالبی  جنبش  انقالبی 
بدون تئوری انقالبی همان اندازه بی مصرف 
زيرا  حزب!  بدون  انقالبی  تئوری  که  است 
برای تغيير جهان به سود پرولتاريا و توده های 
زحمت کش، اين دو الزم و ملزوم يک ديگرند. 
پياده کردن درست تئوری انقالبی درعمل و 
سازمانی  بدون   ، موجود  شرايط  با  منطبق 
توده های  با  استوار  پيوندی  صاحب  و  قوی 

مردم امکان ناپذير است
و  دقت  با  لنين  رهبری  به  بلشويک  حزب 
وسواسی قابل تحسين و به دور از هرگونه 
به  را  مارکسيسم  گری،  ذهنی  و  ليبراليسم 
مثابه تئوری انقالبی پرولتاريا محکم دردست 
گرفته و آن را درعمل به کاربست. درهمان 
زبده ی  حزب  ايجاد  در  که  منشويکها  زمان 
مارکسيستی درمخالفت با بلشويکها، باشکست 
روبه رو شده بودند، خود را مدافعان دوآتشه ی 
از  درظاهردفاع  و  زده  جا  کارگر  طبقه ی 
طبقه ی کارگرو نفی انقالب دموکراتيک، يک 
پائين  پرولتاريا  سوسياليستی  انقالب  از  ذره 
نيامدند. عمل نادرستی نظرات آنها را نشان 
فوريه ی  دموکراتيک  بورژوا  انقالب  داد. 
حضرات  همان  اما  پيوست.  وقوع  ١٩١٧به 
برخوردی  با  ديروز  که  پرولتاريا  "مدافع" 
ولنگارانه و مکتبی به تئوری، قادر به درک 
اوضاع درپرتو کمونيسم علمی نشده بودند، 
تبديل  بورژوازی  حکومت  مدافع  به  نهايتا 
گشتند. سانتريستها و بين دوصندلی نشينانی 
از قماش تروتسکی نيزتنها در آستانه ی انقالب 
اکتبر و زمانی که متوجه شدند ابتکارانقالبی 
سرنوشتی  و  است  افتاده  بلشويکها  دست  به 
نخواهند  راست  اپورتونيستهای  از  بهتر 
پس  اما  پيوستند.  بلشويک  حزب  به  داشت، 
دست  آنها  بازهم  اکتبر  انقالب  پيروزی  از 

از  اينان  برنداشتند.  بلشويسم  با  مخالفت  از 
اصول کمونيسم علمی وسياستهای پرولتری 
و  حزبی  مناسبات  درعرصه ی  شده  مطرح 
ورزيدند  امتناع  لنين  توسط  تضادها   تحليل 
و با تاکيد روی فراکسيون نظری درحزب و 
رد سازش موقتی با متجاوزان آلمان در بستن 
قرارداد برست ـ ليتوسک، به وحدت پوالدين 
حزب بلشويک خدشه واردنمودند و پس از 
درگذشت لنين باهدف به دست آوردن رهبری 
حزب کمونيست دست به خراب کاری زدند.

تاريخ انقالب در روسيه نشان داد که بدون 
مبارزه با اپورتونيسم راست و چپ و انواع 
و  بورژوائی  و  خرده بورژوائی  گرايشات 
در  پرولتری  درست  سياست  ی  ارائه  بدون 
پرتو  در  کارگری  درجنبش  و  حزب  درون 
تئوری انقالبی کمونيسم علمی و از اين طريق 
روی  پيش  انقالبی،  تئوری  اين  کردن  غنی 
حزب  تاريخ  سراسر  نيست.  ممکن  انقالب 
بلشويک مملو از مبارزه با انواع انحرافات 
درون  در  غيرپرولتری  سياسی  و  تئوريک 

جنبش کمونيستی روسيه و جهان است.
مارکسيسم  از  دفاع  اساسی  درس  سومين 
انقالبی در برابر انواع تحريفهای مطرح شده 
درجنبش کمونيستی در ارتباط با اين تئوری 

انقالبی است.
انواع  درمقابل  مارکسيسم  از  لنين  دفاع 
و  رفرميستی  و  رويزيونيستی  تئوريهای 
که  بود  جهت  بدان  اپورتونيستی  سياستهای 
مانع شود تا مارکسيست نماها با زدن سروته 
مارکسيسم انقالبی و گردکردن آن، مارکسيسم 
را از تئوری انقالبی پرولتاريا به تئوری بی 
کنند.  تبديل  بورژوازی  با  درمقابله  ضرری 
افشای رويزيونيسم راست کهن (برنشتاين ـ 
کائوتسکی)ـ  قبل و بعداز پيروزی انقالب اکتبر 
ـ در باالبردن درجه ی آگاهی پيشروان طبقه 
کارگر از دشمنان درونی انقالب پرولتری ـ 
در  بورژوازی  خرده  و  بورژوازی  عوامل 
تاثير  چنان  ـ   کارگر  طبقه ی  حزب  درون 
نفوذ  عالرغم  که  گذاشت  برجای  عميقی 
وسيع سوسيال ـ دموکراسی رويزيونيستی ـ 
کشورهای  کارگری  جنبش  در  اپورتونيستی 
سوسيال  احزاب  سرمايه داری،  رفته ی  پيش 
و  امپرياليسم  ـ  سوسيال  به  که  دموکرات 
نتوانستند  شده بودند،  تبديل  خائنين  سوسيال 
سياستهای  حول  را  کارگر  طبقه ی  تمامی 
سازش کارانه ی خود متحد سازند و آنها را به 

رفرميسم و سازش طبقاتی بکشانند.
طبقاتی  آگاهی  باالرفتن  با  ترتيب  بدين 
بينی  جهان  اخالل  ازچه گونه گی  کمونيستها 
کمونيست،  احزاب  درون  در  بورژوازی 

بورژوازی (امپرياليستی) نتوانست 
هم چنان که در مورد کمون پاريس 
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دربدو  را  انقالب  داده بود،  انجام 
تولدش خفه کند.

انقالب  اساسی  و  بزرگ  درس  چهارمين 
پرولتاريا  انقالبی  شيوه ی  کاربستن  به  اکتبر 

درعمل بود.

اين شيوه ازجهان بينی ماترياليسمـ  ديالکتيکی 
پرولتاريا نشئت می گيرد که دريک کالم جهان 
را مادی می داند و تغييرات به وجودآمده  درآن 
ارزيابی  مادی  تضادهای  از  نيزناشی  را 
می کند. بر اساس اين بينش جهانی، تئوريها 
براساس  اوال  که  هستند  پذيرفتنی  بدان جا  تا 
جمع بندی از حرکتهای مادی تدوين شوند و 

ثانيا عمل صحت آنها را نشان دهد.
شده  از  نازل  محصول  نه  را  ايده ها  نتيجتا 
انبوه  عمل  جمع بندی  حاصل  بلکه  آسمان، 
طبقاتی،  درمبارزه ی  که  داند  می  انسانهائی 
علمی  آزمونهای  و  توليد  برای  مبارزه 

درگيرند.

نتيجه ی بالواسطه ی اين ديدگاه عبارت از اين 
است که توده ها سازنده گان اصلی تاريخ اند 
و نقش قهرمانان و نخبه گان تنها درچارچوب 
قهرمانی توده ها  قابل درک و احترام است. 
مشی  لذا  سازند!  نمی  قهرمانان  را  تاريخ 
توده ای به معنای ـ آموختن از توده ها، تکيه 
بسيج  توده ها،  به  دادن  آموزش  توده ها،  به 
بايد  را  ـ  توده ها  از  جدانيافتادن  توده ها، 

پيوسته اجرا نمود.

اگر حزب بلشويک نمی توانست در جريان 
توده های  و  پرولتاريا  طبقاتی  مبارزه ی 
زحمت کش پيوند فشرده با توده های کارگر 
و زحمت کش برقرار نموده و آنان را برای 
تحقق انقالب اکتبر بسيج و مسلح سازد، آيا 
حزب بلشويک با هشتاد و اندی هزار عضو 
خاکی  کره   ١/٦ که  روسيه ای  درسرتاسر 
وسعت داشت، قادر به انجام اين عمل سترک 

تاريخی می شد؟
شيوه ی انقالبی پرولتاريا هم چنين از شيوه ی 
و  سياستها  به  رسيدن  شيوه ی  تا  تفکر 
و  سازماندهی  شيوه ی  تا  درست،  تاکتيکهای 
شيوه ی عمل را دربرمی گيرد که اجتناب از 
ذهنی گری و يک جانبه گری براساس بررسی 
دائمی پديده ها، اجتناب از ُدگماتيسم و دنباله 
تضادهای  دائمی  تحليل  برای  تالش  روی، 
اساسی موجود دربطن هرپديده در مبارزه ی 
طبقاتی و معين ساختن عمده از غير عمده، و 
براين اساس پافشاری روی اصول و نرمش 
از  گام  به  گام  جمع بندی  درتاکتيک،  پذيری 
پراتيک انقالبی حهت نقد و اصالح اشتباهات 
و  فرصتها  درک  انقالبی،  پراتيک  ارتقاء  و 

برای  آنها  از  اصولی  و  موقع  به  ی  استفاده 
تقويت جنبش کارگری و کمونيستی و غيره 

از آن جمله اند.
القيدی نسبت به هرکدام از اين شيوه ی تفکر 
و عمل کمونيستی به ناکامی درعمل منتهی 
شده و از رشد توفان آسای انقالب به نوبه ی 

خود جلوگيری می نمايد.
اکتبر،  انقالب  پيروزی  سال گرد  نودمين  در 
اين سوآل دربرابر کليه ی تشکلهائی که اين 
می نهند،  ارج  را  تاريخی  بزرگ  ی  پديده 
مطرح می گردد که تاچه حد حاضر به عمل 
به  توجه  با  و  انقالب  آن  به درسهای  کردن 
به  آيا  هستند.  ايران،  مشخص  وضعيت 
يا  و  تشکلها  انقالب،  آن  از  ستايش  ِصرف 
افراد به طور خودکار مدافع فعال آن می توانند 

باشند و يا قلمدادشوند؟
جنبش  اخير  سال   ٤٥ از  بيش  تجربه ی 
کمونيستی ايران نشان می دهد که اين جنبش 
نه تنها از سرکوب شديد حاکمان شاه و شيخ و 
تحمل استبداد قرون وسطائی آنان رنج برده و 
عالرغم وضعيت عينی به شدت نامناسبی که 
مانع پيوند يافتن کمونيستها با جنبش کارگری 
ادامه  موجوديتش  به  شود،  می  توده ای  و 
داده، بلکه از محکم به دست نگرفتن تئوری 
کمونيسم علمی و تلفيق آن با شرايط مشخص 
آسيب  شديدا  نيز  درست  سياستهای  اتخاذ  و 
ديده و نشان داده که شاگرد خوب درسهای 

انقالب اکتبرنبوده  است.
زمينه  در  مشخصا  را  خودش  ضعف  اين 
کار  سبک  و  تشکيالت  سياست،  تئوری،  ی 

بروز داده و تداوم يافته است:
١ـ در زمينه ی تئوری :

رشد  و  ديالکتيکی  خصلت  علمی  کمونيسم 
يابنده دارد. ُدگم مذهبی نيست که يک بار برای 
بماند.  باقی  تغيير  بدون  و  شده  بيان  هميشه 
انقالبی  پراتيک  محصول  علمی  کمونيسم 

بوده و همراه آن رشد و تکامل می يابد.
را  خود  که  تشکلهائی  هستند  امروز  اما 
تنها  را  کمونيسم  ولی  نامند،  می  کمونيست 
درحد جمع بنديهای مارکس و انگلس دانسته 
و نسبت به تغييرات به وجودآمده در شرايط 
توسط  اخيرکه  قرن  يک  ار  بيش  طی  عينی 
اعتنا  بی  يا  شده اند،  جمع بندی  مائو  و  لنين 
و  دست  را  آنها  يا  و  می کنند  رد  و  مانده اند 

پاشکسته می پذيرند.

برخوردی  علمی،  کمونيسم  به  برخورداينان 
مذهبی است و همانند فرقه های مذهبی خود 
قلمداد  علمی  کمونيسم  مفسر  بهترين  را 
جهان  با  به کلی  برخورد  طرز  اين  می کنند. 
کمونيستها  ديالکتيکی  ـ  ماترياليستی  بينی 
مغايراست که به رشد و تکامل دائمی پديده های 

طبيعی و اجتماعی معتقدند و کمونيسم را هم 
نه تنها در کتابها بلکه ازطريق به کاربردن آن 

درعمل می آموزند.

بنابراين، بايد برخورد اين گونه فرقه ها که به 
رد دقيق و علمی تکامل مارکسيسم توسط لنين 
و يا توسط مائو می پردازند و يا باسکوت از 
کنار آن می گذرند، را افشا نمود و نادرستی 
نظرات اينان را نشان داد. اين گونه برخورد 
ولنگارانه و بدون احساس مسئووليت به رد 
مارکسيسم  از  بعد  علمی  کمونيسم  تکامل 
بدون ارائه ی استدالل دقيق علمی، برخوردی 
که  داده  نشان  تاريخ  اما   . است  خرابکارانه 
اين فرقه ها درعمل به تشتت فکری دردرون 
جنبش آگاهانه ی پرولتری می پردازند و لذا 
جنبش  اعتالی  درخدمت  عمل شان  و  نظر 

کارگری و کمونيستی نيست.

افتادن  خارج  يا  تشکلها  گونه  اين  سرنوشت 
استحاله  ی  يا  و  طبقاتی  مبارزه ی  گود  از 
و  رفرميست  فرقه های  به  تدريجی شان 
سوسيال دموکرات می باشد که طبقه ی کارگر 
را درخدمت تداوم نظام سرمايه  داری ، به 

دام تفرقه و رفرميسم می کشانند.

اما گناه کارتر از اينان، آن دسته از فرقه های 
کمونيستی هستند که تکامل تئوری کمونيسم 
اما  دارند،  قبول  امروز  به  تا  را  علمی 
براساس تعاريف يک جانبه ای از اين يا آن 
تکامل و ايسم گذاريها، ديواری شماتيک به 
دورخودکشيده و به فرقه گرائی ادامه می دهند 
و خود را بهترين مدافع تئوری کمونيسم علمی 
جا می زنند و به نوبه ی خود درجلوی ايجاد 

حزب پيشرو پرولتاريا، سنگ می اندازند.
تا زمانی که جنبش کمونيستی خود را از اين 
ديدگاههای يک جانبه و شماتيک پاک سازی 
نکند، امکان رشد آگاهانه ی جنبش کارگری 
البيرنتهای  در  جنبش  اين  و  نبوده  ممکن 
افکارمتفاوت و يک جانبه در گمراهی خواهد 

ماند.

٢ـ در زمينه ی سياست :
داشتن ديد يک جانبه و شماتيستی نسبت به 
تئوری، به عدم تلفيق درست تئوری انقالبی 
پرولتاريا با شرايط مشخص منجر می شود. 
ماهيت  از  متفاوت  ارزيابی  جمله اند:  آن  از 
آن  متعاقب  و  برايران  حاکم  نظام  طبقاتی 
مرحله  ی انقالب که به صورت سه برداشت 
متفاوت چپها، خود را نشان می دهد(انقالب 
بورژوازی،  رهبری  تحت  دموکراتيک 

انقالب دموکراتيک تحت رهبری 
پرولتاريا و انقالب سوسياليستی)؛  
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برخورد متفاوت نسبت به مسئله ی 
وجودملت  نفی  درايران(  ملی 
ملی  مسئله ی  وجود  درحد  تنها  آن  ياقبول  و 
ملل  حق  شناختن  رسميت  به  درکردستان، 
درتعيين سرنوشت خويش تاجدائی و تشکيل 
دولت ملیـ  با تفاسير تحت هدايت بورژوازی 
و حتا دخالت امپرياليستی و يا تحت رهبری 
پرولتاريا)؛ برخورد متفاوت نسبت به مذهب 
( مبارزه عليه آن درحد جدائی دين از دولت 
درشکل  مذهب  با  مبارزه  يا  ـ   الئيسيته  ـ 
مبارزه با "اسالم سياسی"  و يا قبول حاکميت 
و  کشور  استقالل  از  دفاع  خاطر  به  مذهبی 
به  امپرياليستی  احتمالی  تجاوز  با  مقابله 
برخورد  مذهبی)؛  نيروهای  هژمونی  خاطر 
آن  ديدن  دموکراسی(طبقاتی  مقوله ی  به 
ی  مقابله  لذا  و  آن  کردن  طبقاتی  مافوق  يا 
دموکراسی  يا  طبقاتی،  دموکراسی  دوديدگاه 

بدون قيد و شرط) و غيره.
عدم رسيدن به جمع بندی واحد از اين مقوله 
های مهم باعث تداوم تفرقه و تشتت فکری 
شده  روزانه  مشخص  مبارزات  درعرصه ی 
جلو  کورمال  کورمال  اجتماعی  جنبشهای  و 

می روند.

٣ـ در زمينه ی تشکيالت :
دراين مورد نيز ٤ نظريه دربرابر هم قرار 
گرفته اند: ضرورت ايجادحزب واحد پيشرو  
طبقه ی کارگرمتکی بر مرکزيت دموکراتيک 
که  درحزب  نظری  فراکسيون  قبول  يا  و  ؛ 
انجامد!؛  می  دموکراتيک  مرکزيت  نفی  به 
تشکيالتی  پلوراليسم  به  گذاشتن  گردن  ويا 
در  مختلف  منافع  و  اقشار  وجود  بهانه ی  به 
متفاوتی  های  تشکيالت  که  پرولتاريا  درون 
را ايجاب می کند!؛ و يا باالخره نفی هرگونه 
درجنبش  آنها  اخالل  دليل  به  حزبی  تشکل 
خود  حال  به  جنبش  اين  گذاشتن  و  کارگری 
نظام  عليه  کارگرمبارزه  طبقه ی  خود  تا 

سرمايه داری را سازمان داده و پيش ببرد!
٤ـ درزمينه ی شيوه ی تفکر و عمل:

مبارزه ی  سرشت  بودن  برمادی  بنا  گرچه 
کمی  ازنظر  که  وجودتشکلی  بدون  طبقاتی، 
وکيفی درحدی باشد که بتواند پيوند مناسبی 
برقرار  توده ای  و  کارگری  جنبشهای  با 
درست  عمل  و  تفکر  شيوه ی  داشتن  سازد، 
مع  است،  مشگل  غايت  به  امری  پرولتری 
الوصف اعتقاد به ضرورت : تلفيق تئوری 
انتقاد  و  توده ها  با  فشرده  پيوند  پراتيک،  با 
درون  مبارزه ی  پيشبرد  انتقادازخود؛  و 
حزبی براساس "وحدت ـ مبارزه ـ وحدت " 
تاحدممکن و نه "مبارزه و انشعاب"؛ امتناع 
از سوبژکتيويسم، سکتاريسم و الگوبرداری، 
ليبراليسم و دگماتيسم، معيار دانستن پراتيک 
و  هرپديده  درمورد  نهائی  درتحليل  انقالبی 

کردی  عمل  و  سياستها  به  رسيدن  در  غيره 
درست، نقش بسيار مهمی دارند.

شيوه ی  اهميت  ايران  کمونيستی  درجنبش 
درستی  به  تنها  نه  پرولتری  عمل  و  تفکر 
و  شود  می  زيرپاگذاشته  بلکه  نشده،  درک 
بی اعتنائی به آن به حدی است که اعتبارآن 
زير  شدت  به  توده ای  و  کارگری  جنبش  در 
مکرر  انشعابات  است.  رفته  سوآل  عالمت 
در تشکلها، اکثرا بدون داليل قانع کننده يک 
نمونه از به کارگيری سبک خرده بورژوائی 
نظری  اختالفات  حل  در  گرايانه  فرقه  و 

درون حزبی است.

جنبش  دقيق  آموزش  عدم  علل  عالوه،  به 
کمونيستی ايران از تجارب انقالب اکتبر را 

می توان عمده تا درنکات زير بيان کرد :
الف ـ شکست سوسياليسم ناشی ازعدم پيش 
درکشورهای  ويژه  به  جهانی  انقالب  روی 
امپرياليستی، اشتباهات احزاب کمونيست در 
ساختمان سوسياليسم و ادامه ی انقالب تحت 
رويزيونيسم  بروز  پرولتاريا،  ديکتاتوری 
درقدرت  کمونيست  احزاب  درون  در 
عدول  به  که  سوسياليستی  درکشورهای 
و  پرولتاريا  انقالبی  ازاصول  احزاب  اين 
درغلتيدن به رفرميسم سوسيال دموکراتيک 

و سازش طبقاتی با بورژوازی منجرشد.
ب ـ  عدم موفقيت احزاب کمونيست انقالبی 
سه  و  مدرن  رويزيونيسم  عليه  درمبارزه 
کمونيستی  سازمانهای  موفقيت  عدم  جهان، 
در تشکيل احزاب جديد قوی و با اتوريته ی 
رويزيونيسم  عليه  درمبارزه  کمونيست 
احزاب  نفوذ  از  ناشی  جهان،  سه  و  مدرن 
ميان  در  چين  و  شوروی  رويزيونيست 
موجود  کمونيست  سازمانهای  و  احزاب 
و  بودند  شده  تبديل  آنها  روان  دنباله  به  که 
نفوذکم اين تشکلها درميان طبقه ی کارگر و 

جنبشهای توده ای.

بورژوازی  خرده  وسيع  قشر  وجود  ـ   پ 
درايران که بخش روشن فکری آن به سوی 
طبقه ی کارگر پرتاب می شود. اما درشرايط 
فقدان رهبری پرولتری پای درعمل، چه بسا 
تشکلهای  ايجاد  بانی  خود  روشن فکران  اين 
کارگر  ی  طبقه  می کنند  تالش  و  شده  چپ 
را طبق جهان بينی خود متشکل ساخته و به 

مبارزه جلب کنند.
ديدگاه انتزاعی برابری طلبانه و درعين حال 
يک  درکهای  از  ناشی  که  خودمرکزبينانه، 
جانبه از تئوری و پراتيک پرولتاريا است، 
قادر به جلب طبقه ی کارگر به سوی تشکل 

ويژه و خودی شان تا به امروز نشده است. 
از  مالحظه ای  قابل  تعداد  که  اين  نتيجه 
چپ  افراد  از  انبوهی  و  چپ  تشکلهای 

کيفيت  داشتن  بدون  که  منفرد  و  آزادانديش 
الزم، هرکدام خود را قطبی تئوريک دانسته 
و کليه ی تالشهای موجود برسر وحدت دادن 
مجموعه ی اين جريانات و افراد در تشکلی 
واحد و مبتنی بر پالتفرم واحد، تا به حال بی 
نتيجه مانده است. فردگرائی خرده بورژوائی 
سرسختانه  پرولتاريا  گرائی  جمع  دربرابر 
دکان  کردن  گرم  برای  هرتشکلی  و  ايستاده 
هيچ  که  انگار  است.  درتالش  خود  سياسی 
حقيقتی به مثابه تجربه و جمع بندی و تئوری 
نو،  از  "روز  سياست  بايد  و  نبوده  موجود 
روزی ازنو" را پيش برد!! درحالی که نفی 
تشکيل  منظور  به  ها  فرقه  اين  ديالکتيکی 
سازمانی واحد بايد به طور فوری دردستور 

کار همه ی آنها قرارگيرد.

مالحظه ای  قابل  بخش  ماندن  بيگانه  ـ  ت 
ازفرقه های کمونيستی از خطر رويزيونيسم 
کهن، مدرن و ُپست مدرن که چون خوره ای 
اين جنبش را از درون جويده و فاسد می کند. 
با  مبارزه  تا  شده است  باعث  بی گانه گی  اين 
رويزيونيسم به فراموشی سپرده شود. گوئی 
ِصرفا  سوسياليستی  کشورهای  فروپاشی  که 
بوده  کشورها  اين  حاکمان  سياست  از  ناشی 
و بورژوازی و خرده بورژوازی در تخريب 
جنبش کمونيستی دست نداشته  و خطری از 

درون متوجه آنها نبوده است ؟!! 
ث ـ  عدم پيوند فشرده ی جنبش کمونيستی با 
جنبش کارگری و توده ای، که باعث می شود 
ديدگاه فرقه های کمونيستی درعمل به آزمايش 
و  کارگر  مبارز  توده های  توسط  و  درنيايد 
زحمت کش مورد امتحان قرارنگيرد و اين 
مبارزه ی  درکوران  را  خود  نتواند  جنبش 

طبقاتی آبديده کند. 

 
پرچم دار  هستيم  مايل  راستی  به  اگر  پس 
امروزين آموزشهای انقالب اکتبر باشيم، هيچ 
کمونيستهائی  نيست که  امری مهم تر از اين 
که به تکامل تئوری کمونيسم اعتقاد داشته، 
به تجارب ١٦٠ سال اخير آن احترام گذاشته 
را  خود  نفی گرايانه  نه  و  نقادانه  باديدی  و 
پاس دار اين جنبش جهانی آگاه طبقه ی کارگر 
می دانند، حول پالتفرمی واحد متحدشوند که 

دريک کالم عبارت است از : 
وحدت روی اصول کمونيسم علمی و نکات 

اساسی برنامه و تاکتيک !
                                                  

 ٢٣ مهرماه ١٣٨٦ ـ ک.ابراهيم
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مخالفين وضع و تصويب قانون حق مالکيت 
خصوصی معتقدند که قبول آن قدمی ديگر به 
سوی دوری از نظام سوسياليستی است. اين 
مخالفين تأکيد می ورزند که تصويب و قبول 
حق مالکيت خصوصی و ارتقاء آن به سطح 
حق مالکيت عمومی، نقش کليدی دولت را در 
اداره نهادهای تجاری و توليدی به زير سوآل 
خواهد برد. مضافا مخالفين می گويند که اين 
کارگاه  مالکيت  بالقوه  طور  به  جديد  قانون 
های توليدی و کارخانجات را که در دهه های 
افراد  توسط  وارتشاء  فساد  طريق  از  گذشته 
قانونی  نظر  از  اند،  شده  سازی  خصوصی 
تأمين خواهد ساخت. به عقيده اينان ، پروسه 
ی خصوصی سازی از طريق ارتشاء اگر به 
خاطر اين قانون جديد ادامه يابد، به استثمار 
کار که هم اکنون در کارگاه های خصوصی 
شايان   . داد  خواهد  مشروعيت  دارد،  رواج 
توجه است که هم مخالفين و هم موافقين اين 
قانون برای اثبات نظرگاه های خود و اقناع 
ديگران از متون مارکس و مارکسيسم استفاده 
می کنند. در اکثر کنفرانس ها، زبان و گفتمان 
است.  دولتی"  "مارکسيسم  تفحص  و  بحث 
عليرغم دگرديسی عظيمی که اقتصاد و سيستم 
اجتماعی چين در سی سال گذشته به خود ديده 
و در آن جا مناسبات سرمايه داری و پروسه 
ی کاالسازی جنبه حاکم پيدا کرده است، هنوز 
هم يک نوع مارکسيسم "دولتی" و يا "رسمی" 
زبان بحث ها به ويژه در گستره ی مسائل و 
وقت  دولت  ايده ئولوژی  و  اقتصادی  مطالب 
محسوب شده و مورد استفاده قرار می گيرد.

بحث  اين  در  طرفين  که  است  اين جا  جالب 
نئوکالسيک  های  تئوری  و  ها  انديشه  از  ها 
اقتصادی سرمايه داری نيز استفاده کرده و به 
آنها اهميت و مقام متفوقی را قائل می شوند. 
در  بررسی  اين  به  که  ديگر  مهم  نکته  يک 
کمک  ها  بحث  اين  تاريخی  پيشينه ی  باره ی 
چين  طبقاتی  ساختار  به  مربوط  کند  می 
چين  کمونيست  حزب  با  آن  رابطه  و  کنونی 
 ١٩٢١ در  حزب  تأسيس  زمان  از  است. 
برای  آن  در  عضويت  اخير،  های  سال  تا 
بود.  باز  روشن فکران  و  دهقانان  کارگران، 
گسترش شديد تجارت و کسب کار و تأسيس 
به  که  خصوصی  های  کارخانه  و  ها  کارگاه 
تدريج در اوايل دهه ی ١٩٨٠ آغاز گشته و 
رسيد،  خود  اوج  به   ١٩٩٠ دهه ی  اوايل  در 
طبقه ی  رشد  و  گيری  شکل  برای  را  شرايط 
سرمايه دار بومی به وجود آورد. اين سرمايه 
بالطبع  و  ثروت  صاحب  ناگهان  که  داران 
نفوذ قابل مالحظه ای در جامعه شدند، حداقل 
محروم  حاکم  حزب  در  رسمی  عضويت  از 
بودند. ولی در عرض چند سال گذشته ، بعد 

نقش مارکسيسم ... بقيه از صفحه آخر
و  مقررات   ، سياسی  حاد  مبارزه ی  يک  از 
شرايط عضويت در حزب دست خوش تحول 
قرارگرفته و به تجار و صاحبان کارگاه ها و 
بنگاه های کسب و کار نيز حق عضويت در 
حزب داده شد. يعنی به همان شيوه و شرايطی 
که يک کارگر و يا يک کشاورز در آمريکا 
و  دموکرات"  "حزب  عضويت  به  تواند  می 
"حزب جمهوری خواه" در آيد، در چين کنونی 
عضويت  به  تواند  می  دار  سرمايه  يک  نيز 
نظر،  اين  از  آيد.  در  چين  کمونيست  حزب 
به عقيده نگارنده ، حزب کمونيست چين در 
تاريخ صد و شصت ساله ی جنبش کمونيستی 
کمونيست"  "مانيفست  انتشار  سال  جهانی(از 
ساختاری  پديده ی  يک  کنون)  تا   ١٨٤٨ در 
بی نظير و بی همتا می باشد. در اين جا بايد 
خاطر نشان ساخت که اقال بيست و چند سال، 
چينی  داران  سرمايه  عضويت  قبول  از  پيش 
از  توجهی  قابل  تعداد  کمونيست،  حزب  به 
رهبران حزب به طور مستقيم و غير مستقيم 
و  تجار  به   ١٩٩٠ دهه ی  آغاز  در  تدريجا 
تبديل  قدرت  و  نفوذ  صاحب  داران  سرمايه 
شده بودند. به غير از حق مالکيت خصوصی 
که در کنگره خلق سرتاسری چين در شانزده 
سرمايه  عضويت  حق  و   ٢٠٠٧ سال  مارس 
سال  در  که  چين  کمونيست  حزب  در  داران 
٢٠٠٥ به تصويب رسيدند، يک مساله ی مهم 
فعالين  ها،  دانش گاه  استادان  بين  نيز  ديگری 
درون حزب و تحليل گران در کنفرانس ها  و 
که  شود  می  گذاشته  بحث  به  ديگر  تجمعات 
جهان(که  های  مارکسيست  از  خيلی  نظر  به 
از  چين  در  دگرديسی  يا  و  چرخش  پروسه 
را  داری  سرمايه  نظام  به  سوسياليستی  نظام 
مداقه  و  پژوهش  مورد  گذشته  دهه  سه  در 
قرار داده اند) از اهميت بزرگتری برخوردار 
است ، پروسه انباشت سرمايه خصوصی و 

تاريخ رشد آن در چين کنونی است. 

پروسه انباشت سرمايه ی خصوصی    
با اين که گذار چين به سرمايه داری کامال با 
روندی که در روسيه طی شد تفاوت آشکاری 
دوی  هر  زيرا  بود.  يکی  نتيجه  ولی  داشت 
منطق  از  پيروی  خاطر  به  کشورها  اين 
باالخره  سرمايه)  سرمايه(انباشت  حرکت 
دچار يک دگرديسی و "مسخ" شده و نقش و 
نوين  های  بديل  عنوان  به  را  خود  اهميت 
جهانی  نظام  مقابل  در  سياسی   – اجتماعی 
پروسه ی  بررسی  دادند.  دست  از  سرمايه 
تبديل  برای  انباشت  ضروری  و  بار  فالکت 
شايان  داری،  سرمايه  کشور  يک  به  چين 
با  حاکم  ی  طبقه  سو  يک  از  است.  توجه 
(حزب)  عظيمی  دستگاه  وجود  از  استفاده 
توانست با محروم کردن کارگران از شغل، 
به  عمال  را  آنها  درمانی  خدمات  و  مسکن 

وضع  اين  سازد.  وابسته  بازار  ديسپلين 
امروز  که  چين  در  را  کارگران  موقعيت 
در  رسد،  می  نفر  ميليون   ٤٠٠ به  تعدادشان 
وضع  از  تر  بار  مشقت   ، مقايسه  مقام 
گسترش  ی  بحبوحه  در  انگلستان  کارگران 
سرمايه داری صنعتی (که به نحو گويائی در 
قرن  اواسط  در  ديکنز  چارلز  ادبی  آثار 
نوزدهم منعکس است) ساخته است. از سوی 
ديگر، رهبری حزب و دولت چين می خواهد 
را  توليد  وسايل  مالکيت  بلکه  سود،  تنها  نه 
نيز (که هنوز هم  به طور زيادی در اختيار 
دولت است) خصوصی سازد. سال ها است 
که خيلی از کادرهای رهبری حزبی – دولتی 
بازار  در  مستقيما  دولت  از  قرضه  گرفتن  با 
مشغول فعاليت شده و از همان آغاز کار به 
پيروی از منطق حرکت سرمايه (انباشت) به 
تاراج و استثمار کار و زحمت کارگران می 
حزبی  ی  برجسته  کادرهای  هجوم  پردازند. 
به بازار" آزاد" و خصوصی سازی از زمان 
دهه ی  اواسط  در  سيائوپين  دن  قدرتی  قدر 
١٩٨٠ توسط خود دن و بعضی از اعضای 
خانواده اش شروع گشت. به پيروی از دن و 
ديگر رهبران عالی رتبه حزب در سال های 
واقع  در  که  راهزن"  های  "خان   ،١٩٨٠
با  بودند،  حزب  فعال  و  برجسته  کادرهای 
در  را  چين  بازاری،  اقتصاد  به  خود  ورود 
فساد،  از  اقيانوسی  در  دهه  يک  از  کمتر 
و  خواری  رشوه  دزدی،  ارتشاء،  احتکار، 
و  برده  فرو  سکس"  داری  برده   " تجارت 
بدين وسيله به انباشت وسيعی از ثروت های 
طبق  بافتند.  توفيق  شخصی  و  خصوصی 
گزارش پژوهش گران آمريکايی و اروپائی ( 
سمپات  يا  و  مارکسيست  ضرورتا  که 
مارکسيست ها نبودند) کشوری که در آن جا 
به تدريج شکاف بين فقر و ثروت به ويژه در 
و  مسکن  پرورش،  و  آموزش  های  گستره 
سال  در  ای  مالحظه  قابل  طور  به  بهداشت 
 ، بود  يافته  تعديل   ١٩٧٥  –  ١٩٦٠ های 
روبه رو  شديدی  های   نابرابری  با  ناگهان 
الذکر  فوق  کادرهای  راستا،  اين  در  گشت. 
چين  داران  سرمايه  اولين  (يعنی  حزبی 
کارخانه  و  مؤسسات  ترين  اصلی  معاصر) 
های بزرگ را خصوصی ساخته و پايه های 
عمدتا  که  را  دار  سرمايه  ی  طبقه  اصلی 
در  نهادند.  بنا  داشت،  گانگستری  خصلت 
واقع ١٨ سال پيش در ماه ژوئن ١٩٨٩ اين 
که  بود  کارگران  استثمار  و  اداری"  "فساد 
بيشتر از هر علتی تظاهرات وسيع در ميدان 
شد.  موجب  پکن  در  را  من"  آن  "تين 
نارضايتی و خشم مردم به ويژه کارگران و 
از  که  اداری  فساد  روند  به  نسبت  دهقانان، 

و  سرمايه  انباشت  ضروريات 
امروزه  است،  سازی  خصوصی 
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مقام  در  است.  گشته  برابر  چندين 
مقايسه با روسيه، در گذار چين به 
سرمايه داری و پروسه ی انباشت در آن ، دو 
تفاوت اساسی را می توان تشخيص داد: يکم 
اين که چينی های حاکم در حزب و دولت از 
های  کمون  طرف،  اين  به   ١٩٧٨ سال 
و  کارائی  ی  شکرانه  به  را  روستائی 
و  ساخته  منحل  چين  در  حزب  قدرقدرتی 
خصوصی  را  کشاورزی  از  بزرگی  بخش 
صورتی که در روسيه هنوز هم  کردند. در 
کشاورزی  توليدات  از  توجهی  قابل  بخش 
می  اداره  دولتی  بزرگ  های  تعاونی  توسط 
اين  در  ها  سازی  خصوصی  تعداد  و  گردد 
بخش در دوره دوم زمامداری والديمير پوتين 
به مقدار قابل توجهی کاهش يافته است. دوم 
سرعت  به  دولتی  داران  سرمايه  روسيه،  در 
بخش های بزرگی از صنايع را که در دست 
دولت بود، از راه های غير قانونی خصوصی 
سال  بيست  از  بعد  هنوز  چين  در  ساختند. 
گذار چشم گير و مشخص به سرمايه داری ، 
به  توجهی  قابل  ی  اندازه  تا  دولتی  مالکيت 
نوع  اين  کنار  در  است.  باقی  خود  جای 
زمان  هم  دولتی   – حزبی  مقامات  مالکيت، 
که  را  خصوصی  نيمه  و  خصوصی  اقتصاد 
بازارهای  و  منابع  به  شديدا  مالی  نظر  از 
خارجی به ويژه آمريکا و از نظر اقتصادی 
اين  کردند.  ايجاد  دارد،  صدور  به  رو  کامال 
ناظران  بعضی  را  اقتصاد  در  تغيير  نوع 
"وابسته سازی" و يا "صدور مدار"  تعريف 
مناطق  در"  اقتصاد  نوع  اين  کنند.  می 
مخصوص اقتصادی" قرار گرفته و از سال 
١٩٨٢ به اين سو تعدادش افزايش يافته است. 
بر  و  بازار  برای  فقط  "مناطق"  نوع  اين 
اساس "تقاضای"  بازار عرضه (توليد) می 
با  هنوز  که  صنايعی  با  مقايسه  در  و  کنند 
مقررات دولتی اداره می شوند کامال "آزاد" 
و بدون دخالت دولت عمل می کنند. در نتيجه 
بر خالف روسيه ی پوتين، در چين ما شاهد 
ديگر  اقتصاد  داخل  در  اقتصاد  يک  ظهور 
اين  که  شدند  موفق  ها  چينی  که  اين  هستيم. 
کشوری  در  را  داری  سرمايه  اقتصاد  نوع 
بزرگ که هنوز توسط يک حزب کمونيست 
خاطر  به  آورند  وجود  به  شود،  می  اداره 
و  کنگ  هنگ  بندر  مالی  منابع  وجود 
کشورهای سرمايه داری پيشرفته و به ويژه 
آمريکا می باشد. اين کشورها بعد از نيمه ی 
سرمايه  به  شروع  بالفاصله   ١٩٨٠ اول 
گذاری در چين کردند. اين جا هم دوباره شاهد 
هستيم که بر خالف روسيه، سرمايه گذاری 
اقتصادی  رشد  مالی  منابع  عموما  خارجی 
سرمايه داری چين را به خصوص در بخش 
خصوصی تأمين کرد. بدين جهت شرايط در 

مرحله ی اول گذار به سرمايه داری در چين 
به اندازه ی مرحله گذار به سرمايه داری در 
با  زيرا  نبوده  هولناک  و  دردناک  روسيه 
ی  پروسه  دولتی،  مالکيت  حفظ  ادامه ی 
انباشت اوليه ی سرمايه چند صباحی به تأخير 
از  نکته  اين  مگداف  هری  عقيده ی  به  افتاد. 
ساله ی  سی  به  نزديک  ی  دوره  با  جهاتی  
در  که   ،(١٩٧٦  –  ١٩٤٩) مائو  رهبری 
طول آن حزب کمونيست تالش کرد که گذار 
به سوسياليسم به وقوع بپيوندد، رابطه دارد. 
يک  گذار  که  انکارناپذير  است  واقعيتی  اين 
به  پيرامونی  ی  افتاده  عقب  ی  جامعه 
سوسياليسم پر از تضادها و راه های پر پيچ 
و خم می باشد. دراين دوره ی گذار، به مدت 
زمان زيادی احتياج است که سوسياليست ها 
در درجه ی اول، نيروهای توليدی موجود را 
کنترل  تحت  واحدهای  و  ها  کارگاه  به 
در  سپس  و  نموده  تبديل  دهقانان  و  کارگران 
قدم های دوم نيروهای توليدی نوينی را برای 
برآوردن احتياجات اساسی کل جمعيت ايجاد 
يک  بعدی  های  قدم  در  باالخره  و  کرده 
روبنای سياسی – قانونی و فرهنگی بر پايه 
جامعه  در  را  المنافع  مشترک  های  تعاونی 
اول  سال  سی  در  مهم  های  قدم  اين  بنانهند. 
اين  در  شد.  برداشته  چين  در  انقالب  از  بعد 
مالکيت  و  داران  سرمايه  چين  در  سال  سی 
صنايع  و  رفتند  بين  از  تدريج  به  خصوصی 
دولت  مالکيت  تحت  عمدتا  زمين  و  کل  در 
های  واحد  به  وابسته  کارگران  گرفتند.  قرار 
کردند.  پيدا  کار  حق  و  شدند  خود  توليدی 
حق  دهقانان  و  کارگران  فرزندان  مضافا 
کسب  درمانی  خدمات  و  بهداشت  مسکن، 
کردند و آموزش و پرورش آزاد، اجباری و 
روند  و  روال  دوره  اين  در  گشت.  رايگان 
حاکم تالش در جهت ايجاد برابری در گستره 
های اقتصادی و اجتماعی و تأمين احتياجات 
عمومی و اصلی مردم بود. در اواسط دهه ی  
در  برابری  درجه ی  نظر  از  چين   ،  ١٩٧٠
توزيع درآمد و تأمين احتياجات مبرم مردم، 
در  را  وضع  اين  شد.  می  محسوب  همتا  بی 
برنج"  آهنين  "کاسه ی  نام  به  دوره  آن  چين 
آبی  لباس  نوع  يک  کسی  هر  خواندند.  می 
پوشيده و کم وبيش همه به طور نسبتا مساوی 
فقير بودند. ولی در آن دوره به ويژه در دهه 
گرسنگی،  فقر،  قحطی،  از   ٧٠ و   ٦٠ های 
بی خانمانی و فحشاء خبری نبود و مردم در 
می  اجتماعی  و  اقتصادی  امنيت  احساس  ُکل 
کادرهای  از  بخشی  که  است  درست  کردند. 
خدمات  و  سيستم  نعمات  از  کمونيست  حزب 
کردند،  می  استفاده  ديگران  از  بيشتر  دولتی 
و  زمين  توليد،  وسايل  صاحب  هيچ کس  ولی 
غيره نبود. به هر رو اين دوره ی نزديک به 
در  شناسان  چين  عقيده ی  به  که  سال  سی 

حيطه ی استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی 
بی  معاصر  تاريخ  در  ها  نابرابری  تعديل  و 
نظير بود، در سال های ١٩٧٧ – ١٩٨٠ به 
آخر  های  سال  در  رسيد.  خود  عمر  پايان 
در  چشم گيری  چرخش  يک   ١٩٧٠ دهه ی 
حرکت حزب و دولت چين به وقوع پيوست 
که جامعه ی چين را از جاده ی "گذار پر پيچ 
و خم به سوسياليسم" در آورده و به جاده "پر 
شيائو  دن   ! انداخت  اندوزی  ثروت  افتخار" 
که  نکته  اين  اعالم  با   ١٩٧٨ سال  در  پين 
چون  کنند"  کسب  "ثروت  توانند  می  افراد 
"ثروت اندوزی افتخار آميز است"(!) هم در 
تئوری و هم در عمل به چرخش تاريخی در 
که  او  داد.  مشروعيت  چين  اقتصادی  نظام 
حزب  مقتدر  و  بالمنازع  رهبر  ترديد  بدون 
 –  ١٩٧٨ های  سال  در  حاکم  کمونيست 
چه  درب  دانست  می  بود،  چين  در   ١٩٩٢
نوع "جعبه" و يا کوزه ی "اسرار آميزی" را 
رؤسای  احتياط  با  او  ولی  است.  کرده  باز 
از  حزبی  و  دولتی  مقامات  در  را  کمونيست 
حذر  بر  کلی  به  "تجارت"  در  درگيری 
اعضای  که  بود  اين  دن  منظور  ساخت. 
رسمی حزب کمونيست نمی توانند به سرمايه 
گورباچف  مثل  نيز  دن  گردند.  تبديل  داران 
ايجاد  و  رفرم  طريق  از  که  بود  معتقد 
"سوسياليسم بازاری" می تواند در چين بدون 
سرمايه داران به ايجاد نوعی "سرمايه داری 
با برنامه" در خدمت سوسياليسم موفق گردد. 
که  بود  اين  افتاد  اتفاق  که  آن چه  ولی 
"مارکسيسم  آشکار  وجه  به  يا  "سوساليسم" 
سرمايه  رشد  و  توسعه  خدمت  در  دولتی" 
بررسی  قرارگرفت.  کنونی  چين  در  داری 
خصوصی  پروسه ی  و  بازاری  های  رفرم 
و  دن  که  دهد  می  نشان  چين  در  سازی 
که  نشدند  موفق  هيچ وقت  او  جانشينان 
طريق  از  را  سرمايه  انباشت  پروسه ی 
"بازارسازی سوسياليستی" تحت کنترل حزب 
کمونيست قرار دهند. هر يک از مراحل سه 
که  را  خود  تالطمات  و  تضادها  رفرم،  گانه 
وجود  به  بودند،  حزب  کنترل  از  خارج 
معضالت،  اين  يک  يک  حل  برای  آوردند. 
گسترش  به  که  شد  مجبور  حزب  رهبری 
بيشتر قدرت بازار تن دردهد. در اين راستا 
اقتدار  به  منتج  بازاری،  های  رفرم  تمامی 
گشت.  داری  سرمايه  سياسی  اقتصاد  بيشتر 
داری  سرمايه  "از  اين که  به جای  نتيجه،  در 
بنا  را  سوسياليسم  ساختمات  که  کنيم  استفاده 
سازيم" در واقعيت منطق حرکت سرمايه "از 
در  داری"  سرمايه  ساختن  برای  سوسياليسم 

چين استفاده کرده و بهره برد.     
 مهر ١٣٨٦ ـ ر.نادر 



صفحه ١٦ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر

که در طول جنگ کشيده بودند، نه تنها دارای 
تمايالت ضد سرمايه داری و به ويژه در اروپا 
سازمانهای  در  فعاليت  خواهان  بلکه  بودند، 
سوسياليسی  احزاب   ، ملی  بخش  رهايی 
نيز  کارگری  های  اتحاديه  و  کمونيستی  و 
بودند. اکثر روشن فکران اروپايی در سالهای 
١٩٤٧-١٩٥٦ شديدًا  نسبت به سياست های 
هژمونی طلبانه ی آمريکا که تحت نام مبارزه 
عليه " کمونيزم بين المللی " و " خطرسرخ 
" از طريق اشاعه ی تئوری " پاکس آمريکانا 
رفاه  و  آزادی  صفا،  و  صلح  برقراری   )  "
به ويژه  جهان،  کشورهای  در  آمريکا)  توسط 
حساسيت  می شد،  اعمال  غربی  اروپای  در 
پيدا کرده و عميقا مخالفت خود را ابراز می 

کردند.
روند  اين  با  که  اين  برای   " سيا   " سازمان 
در  مشخص  راه  دو   ، برخيزد  مبارزه  به 
ارتباط با روشن فکران ضد نظام در اروپا را 
بخشی  سيا "  سازمان "  که  اين  يکم  برگزيد. 
از نويسنده گان معروف را تشويق کرد که به 
سياست خارجی اتحاد جماهير شوروی حمله 
شوروی  از  گذشته  در  اگر  که  اين  ويا  کرده 
بودند،  کرده  حمايت  سوسياليسم  و  استالين   ،
در  که  زمانی  درست  کنند.  ندامت  اظهار 
حاميانش  و  کارتی  مک  سناتور  آمريکا  خود 
هنرمندان  آمريکا  حاکمه ی  هئيت  درون  در 
در  را  سوسياليست  و  مترقی  نويسنده گان  و 
اروپا  در  دادند،  قرار  تهاجم  مورد  هاليوود 
نويسنده گان معروفی چون آرتورکستلر و آندره 
ژيد را با تهديد و تطميع ،   تشويق کردند که " 
گناهان" خود را که بيشتر به تزهای توبه نامه 

شباهت داشت، منتشر سازند. 
ضد   ، برابری  ضد  فرهنگ  ی  اشاعه  در 
و  باندونگ"  کنفرانس   " ضد  و  کمونيستی 
در حمايت و قدر دانی از اين نويسنده گان و 
اول  نيمه ی  در   " سيا   " سازمان   ، هنرمندان 
های  کنفرانس  و  ها  کنگره   ،  ١٩٥٠ دهه ی 
متعددی را در شهرهای برلين غربی ، پاريس 
، لندن ، ميالن و ... بر پا کرده و از مشاهير 
 ، برلين  اساياه  چون  معروفی  شوروی  ضد 
دانيل بل و چيالو ميلوش دعوت کرد که در 
آزاد  جهان   " فرهنگ  از  ها  همايی  گرد  اين 
صنعتی  کشورهای  در  حاکمه  ارزشهای  و   "
ديگر  و  کمونيسم  به  و  کرده  دفاع  غربی 
که  بخش  رهايی  و  طلبی  برابر  های  انديشه 
بين جوانان روشن فکر و تحصيل کرده شيوع 
يافته بودند، بتازند. همان طور که در صفحات 
هنرمندان  اين  از  يک  هيچ  شد،  اشاره  پيشين 
که  جناياتی  و  تجاوزات  به  نويسنده گان  و 
جهان  کشورهای  در  امپرياليستی  کشورهای 
و  ويتنام  در  ،فرانسه  کره  در  آمريکا   ) سوم 

الجزيره ، هلند در اندونزی، انگستان در مااليا 
و کنيا و .....) مرتکب می شدند، در مقاالتی 
منتشرمی کردند،  متعددی  نشريات  در  که 
را  ها  آن  وقوع  يا  و  نمی نمودند  ی  اشاره 
سيدنی  از  وقتی  می دادند.  قرار  توجيه  مورد 
هووک و هم کارانش سوآل شد که شما چرا در 
سخنرانيها و نوشته ها يتان نسبت به جناياتی 
در  سياهان  عليه  روز  هر  آمريکا  دولت  که 
سراسر آمريکا مرتکب می شود ، اشاره نمی 
کنيد؟ او در جواب گفت صحبت در مورد اين 
مسايل فرصت خواهد داد که کمونيست ها از 
اين اوضاع سوء استفاده برده و در نتيجه به 
ولی  بخشند.  شدت   " "کمونيزم  نفوذ  گسترش 
واقعيت اين بود که در آن زمان سيدنی هووک 
و مجله اش " پارتيزان " توسط " سيا " حمايت 
مالی می شدند. اين مجله نيز مثل ديگر نشريات 
خريداری  هيچ  دوره  آن  در  کمونيستی  ضد 
نداشت. خود " سيا" هزاران نسخه از شماره 
کرده  خريداری  را  مجالت  اين  مختلف  های 
و سپس به صورت رايگان و از طريق پست 
و  دانش جويان  به ويژه  و  مردم  اختيار  در 
 " سازمان  که  اين  دوم  قرارمی داد.  استادان، 
 ، موسيقی  های  کنسرت  برگزاری  با   ، سيا" 
تئاتر ، بالت ، سمفونی و موسيقی جاز برنامه 
و  امپرياليستی  ضد  احساسات  تا  می ريخت 
دانش جويان  بين  در  رايج  داری  سرمايه  ضد 
و  مختلف  کشورهای  در  را  روشن فکران  و 
به ويژه در اروپا ، خنثا کند . با برگزاری اين 
نوع برنامه های هنری " سيا " قصد داشت که 
با ايجاد " هژمونی فرهنگی "، جلو انتقاد از 
سياست های اقتصادی ، سياسی و ميليتاريستی 
دولت های آمريکا را به طور موثری بگيرد. 
 " سيا   " سازمان   ، ها  برنامه  اين  براساس 
می خواست به طور مستقيم و غير مستقيم و با 
استفاده از محبوبيت آوازه خوانان سياه پوست 
ماريان  و  آرمسترانگ  لوئی  مثل  آمريکائی 
و  اروپاييان  نفرت  و  خشونت   ، اندرسون 
به ويژه روشن فکران را نسبت به سياست های 
نژادپرستانه ی دولت آمريکا در داخل آمريکا 
جهان  در  آن  امپرياليستی  های  سياست  و 
سوم ، خنثی سازد. واال اگر روشن فکران و 
هنرمندان سياه پوست در مقابل سازمان " سيا 
" ايستاده گی و مقاومت نشان می دادند و يا به 
آثار  در  حاکمين  سرد"  جنگ   " های  سياست 
خود انتقاد می کردند، "سيا" دست به کار می شد 
که آنان را به اصطالح " غيرقانونی" ساخته 
و  اعتبار  از  شخصيت"  ترور  طريق "  از  و 
نفوذ آنها بکاهد. از بهترين نمونه های اين نوع 
روبسون  پال  شهامت  با  و  شجاع  هنرمندان 
هنرپيشه اپرا، تئاتر و سينمای آمريکا در دهه 
های ١٩٤٠ و ١٩٥٠ بود که در سازمان سيا 
امور  وزارت  و  دالس)  آلن  رهبری  تحت   )
فوستر  جان  رهبری  تحت   ) آمريکا  خارجه 

دالس ، برادر آلن دالس) او را به خاطر اين 
که حاضر نشد از دولت شوروی انتقاد کند، 
را  او  گذرنامه  و  کرد  اعالم  الخروج  ممنوع 
که در آن زمان نهايت در کشورهای اروپا و 
ريچارد  ساخت.  باطل  بود،  محبوب  شوروی 
فرزند   " معروف   نوول  نويسنده  رايت 
های  سياست  از  انتقاد  خاطر  به  نيز  بومی" 
نژاد پرستانه ی دولت آمريکا ، مورد غضب 
اوليای امور قرار گرفته و آثارش تا مدت ها  
يعنی تا آغاز دهه ی ١٩٦٠ و اوج گيری جنبش 
فراگير حقوق مدنی، چاپ نشد. جيمی بالدوين 
مورد  قدری  به  نيز  پوست  سياه  نويسنده ی 
گرفت  قرار  دولتی  دستگاههای  آزار  و  اذيت 
که به طور داوطلبانه آمريکا را ترک کرده و 
سالها در ترکيه به زندگی خود ادامه داد. بدون 
ترديد ، آزار و اذيت و ظلم و ستم توسط " سيا 
" و ديگر نهادهای پليسی – امنيتی در آمريکا 
فقط محدود به هنرمندان سياه پوست نمی شد. 

در  کارتيسم  مک  اوج گيری  دوره ی  در 
آمريکا ، " سيا " طی يک رشته فعاليت های 
هنری و فرهنگی و با حمايت از هنرمندان و 
روشن فکران طرف دار نظام ، تهاجم فرهنگی 
وسيعی را عليه هنرمندان و نويسنده گان مترقی 
در  ديد.  تدارک  نظام  ضد  و  طلب  برابری   ،
همان دوره ، " سيا " با هم کاری ديگر نهادهای 
فدرال  دفتر   ) آی   – بی  اف-  به ويژه  امينی 
تحقيقات ) ، ليستی که بعدها به اسم " ليست 
تهيه   ، گشت  معروف   (  Black list) "سياه
کرد که در آن فهرست اسامی هنرپيشه گان ، 
کارگردانان ، فيلم نامه نويسان و ....که دارای 
و  آمريکايی"  ضد   "  ، مضر"   " های  انديشه 
" اشتراکی" بودند، معرفی کرده و آن را در 
آمريکا  کنگره ی  مربوط "  های  کميته  اختيار 
تحت رهبری سناتور مک کارتی و هم کارانش 
نظير ريچارد نيکسون ، قرار داد. اين کميته 
تحت عنوان مبارزه عليه " کمونيزم بين المللی 
" ، گسترش " خط سرخ" و " چين برباد رفته 
" (loss of China ) صدها تن از هنرمندان 
نويس  فيلم نامه  و  کارگردانان   ، بازی گران   ،
و  ها  نشست  متعدد  های  برنامه  طی  را  ها 
به  عمال  که  ای  کنگره  درون  های  بازپرسی 
وسطا)  قرون  انکيزيسيون   ) عقايد"  تفتيش   "
شباهت داشتند، وادار به بازنشسته گی ، تبعيد، 
کار  محل  از  اخراج  و  نشينی  خانه  و  عزلت 
مشقت  آنان  براکثر  را  زنده گی  و  کرده  خود 
بار و طاقت فرسا ساختند. اين تفتيش عقايد ها 
و تهاجمات به قدری عرصه را بر بعضی از 
هنرمندان و نويسنده گان تنگ کرد که مجبور 
به ترک وطن گشتند. چارلز ( چارلی ) چاپلين 
سوئيس  عزم  به  را  آمريکا   ١٩٤٩ سال  در 
ترک کرد و تا اوايل دهه ی ١٩٧٠ به آمريکا 

آن هم به عنوان توريست، برنگشت. 
برتولد برشت ( شاعر و نمايشنامه 

سيا... بقيه از صفحه آخر
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نويس آلمانی) از آمريکا فرارکرد و 
تا آخرعمر از طرف وزرات امور خارجه ی 
حق  و  شده  اعالم  الورود"   ممنوع   " آمريکا 
برگشت به آمريکا را پيدا نکرد. فيلم معروف 
" هم شهری کين " اثر جاويدان اورسون ولز 
نزديک به ده سال حق نمايش نگرفت و خود 
اورسون ولز تا آخر عمر مورد اذيت و آزار 
قرارگرفته و مدتها در شرايط بی کاری زيست. 
پابلونرودا ، شاعر معروف شيلی، تحت فشار 
" سيا " از اخذ جايزه ی نويل در سال ١٩٦٤، 
نويسنده گان  و  هنرمندان  اکثر  گشت.  محروم 
ديگری در دوره جنگ سرد " قديم "، به ويژه 
طرف  از  کارتيسم  مک  عروج  دوره ی  در 
دستگاه های امنيتی آمريکا در " ليست سياه " 
و يا " ليست ضربتی" قرار گرفته و يا مورد 
قرار  آی"   – بی   – اف   " و   " سيا   " تهاجم 

گرفتند، که عبارت بودند از : 
 cross ) ادوارد ديمتريک ( کارگردان فيلم -
 " نوول  نويسنده   ) فاست  هاورد   -(  fare
اسپارتاکوس)- دالتون ترامبو ( فيلم نامه نويس 
فيلم " اسپارتاکوس)- زيرو موستل ( کمدين و 
پشت  زن  ويولون  فيلم   در  پدر  نقش  بازيگر 
بام ) – ژول داسن ( کارگردان فيلم " يکشنبه 
نويس  يشنامه  نما   ) ين  ليل   – (  " هرگز  ها 
نويس  نمايشنامه   ) آرتورميلر  سرشناس)،- 
 ( دست فروش"  يک  مرگ   " کتاب  ونويسنده 
، - جان گارفيلو ( هنرپيشه ی اصلی فيلم " ما 
بيگانه گان بوديم ") – رابرت ميچم ( هنرپيشه 
ی اصلی فيلم " رودخانه ی بدون بازگشت" ) 
، - دنی کی ( کمدين و بازيگر اصلی فيلم " 
استرلينگ  والترميتی")،-  اسرارآميز  زنده گی 

هيدن ( هنرپيشه ي فيلم " قتل") . 
بعد  که  هنرمندانی  از  غير  به  دوره  اين  در 
از شناسايی در" ليست سياه "  قرار گرفتند، 
قرار  پی گرد  تحت  که  نيز  زيادی  هنرمندان 
داشتند به کشورهای اروپا و کانادا و مکزيک 
هنرمند،  هزار   ١٠ به  نزديک  کردند.  فرار 
و  کارگردان   ، نويس  فيلم نامه   ، هنرپيشه 
..... شغل خود را از دست داده و تعداد قابل 
توجهی ازآنان صرفًا به خاطر رابطه ای که 
با هنرمندان ذکر شده در "ليست سياه" داشتند 
، از استخدام محروم گشتند. شايان ذکر است 
که در اين دوره که نزديک به ٨ سال طول 
کشيد و به دوره ی مک کارتيسم معروف گشت 
و  نويسنده گان  و  هنرمندان   ،(١٩٤٨-١٩٥٦)
فيلسوفان صاحب نام و نفوذ در بين مردم نيز 
بودند که در خفا و حتی آشکار را با سازمان 
و  لودادن"   " در  و  کرده  هم کاری   " سيا   "
به  هم کاران شان  و  ياران  رسم  و  اسم  تسليم 
 " بررسی  های  کميته  عقايد  تفتيش  ماموران 
فعاليت ها ضد آمريکايی "، شرکت داشتند. در 
صفحات پيشين به تعدادی از اين روشن فکران 
حقوق  عمًال  که  اروپا  و  آمريکا  در  فيلسوف 

بگير سازمان " سيا" بودند، اشاره کرديم. در 
اين جا به اهم هنرمندانی که در دوره ی " جنگ 
سرد" در خدمت نظام قرار گرفته و ياران و 

همکاران خود را لو دادند، اشاره می کنيم:
کننده  تهيه  و  صاحب   ) دوميل  بی  سيسيل   -
به  )که  پارامونت"   " فيلم برداری  کمپانی  ی 
و  آی  بی-  اف-  با  داوطلبانه  خود  خواست 
هم کاری  عقايد  تفتيش  کميته ی  سرکرده گان 

می کرد.
- خوزه فرر ( هنرپيشه ی معروف سينما ) که 
به خاطر پول و زنده گی پر از جاه و جالل، 
عليه  امنيتی  سازمانهای  با  هم کاری  به سوی 

رفقا هم کارانش کشيده شد. 
- آدولف مينجو ( هنرپيشه ی معروف سينما) – 
الياکازان  کارگردان زبردستی که با کارگردانی 
فيلم " اتوبوسی بنام هوس" محبوبيت فوق العاده 
ی بين روشن فکران مترقی بدست آورد، ولی 
بررسی  کميته ی  اعضای  فشار  تحت  بعدها 
کارگردانی  با  آمريکايی،  ضد  های  فعاليت 
به  شباهتی  که  انداز"  دربار   " معروف  فيلم 
غيرمستقيم  و  غيررسمی  نامه ی  توبه  يک 
دارد، ضديت خود را با انديشه های برابری 
يک  از  کارگری،  متشکل  مبارزات  و  طلبی 
سو وعبوديت خود را به هيئت حاکمه آمريکا 
اعالم کرد و ازسوی ديگر، کازان بعد از " لو 
دادن " هم کاران هاليودی خود و معرفی آنان، 
مورد بی مهری و تنفر اکثر هنرمندان مترقی 

نسل بعد قرار گرفت.
فعاليت های سازمان " سيا" در طول پنجاه و 
چهار سال دوره ی " جنگ سرد"،  خسارات 
و تلفات بی شماری را در اکناف جهان منجمله 
آثار  از  يکی  گذاشت.  جا  به  آمريکا  خود  در 
کمونيستی  ضد  های  فعاليت  فراگير  و  شوم 
،ضد برابری طلبی و ضد جنبش های رهايی 
"جنگ  دوره ی  در  کارگری  و  ملی  بخش 
سرد" که تا به حال به جا مانده و حتی امروز 
محافل  از  توجهی  قابل  بخش  گير  دامن  نيز 
روشن فکری و آکادميک شده است ، خودداری 
و پرهيز نسلهای متعدد روشن فکران از بحث 
درباره ی " امپرياليسم" است. مسئله اين نيست 
و  متعهدانه  موضع  معاصر  روشن فکران  که 
مترقی درباره ی مسائل مختلف منجمله جنگ، 
فقر، محيط زيست، برابری و ... اتخاد نمی 
کنند. مسئله اين است که اکثريت روشن فکران 
هنرمند معتقدند که اگر هنرمندان و نويسنده گان 
خواهان اين هستند که آثارشان اعتبار هنری 
مقوالت  کند،  کسب  آکادميکی  و  فرهنگی  و 
در  نبايد  امپرياليسی  ضد  اجتماعی  و  سياسی 
و  شعر   ، داستان   ، نقاشی   ، موسيقی  آثار 
ديگر رشته های هنری آنان بيان گردند. هدف 
سازمان " سيا" در حيطه ی فرهنگی و گستره 
های هنری در دوره ی " جنگ سرد" قديم اين 
 " پايان  از  بعد  سال  شانزده  هم  هنوز  و  بود 

جنگ سرد"، اين است که روشن فکران را در 
سراسر جهان به نحوی از انحاء قانع سازد که 
در گيری جدی ضد امپرياليستی، با خلق آثار 
اصيل هنری نا سازگار بوده و نمی تواند "از 
قول  به  ولی  باشد.  داشته  اعتبار  علمی"  نظر 
مارکسيست  جونس)  رلروی   ) باراکا  اميری 
 ، آمريکايی  پوست  سياه  معروف  شاعر  و 
های  گستره  در  زحمت کش  بشريت  مبارزات 
 ، جنگ  ضد  کارزار  در  منجمله  گوناگون، 
ضد نژاد پرستی ،  ضد تخريب محيط زيست 
و  تفحص  بدون  زنان،  عليه  تبعيض  ضد  و 
تبعات  و  امپرياليسم  پديده ی  با  جدی  درگيری 
و  نظامی  های  شبکه  ميليتاريسم  منجمله  آن، 
و  مانده  ثمر  بی  مدت  دراز  در   ، تکنولوژی 
مشکلی را حل نخواهد کرد. بايد جرئت کرد و 
با در گيری ضد امپرياليستی، اين " امپراتور" 
را لخت کرد. رهبران مبارزات کارزارهای 
ضد جنگ ، ضد نژاد پرستی و .... در دوره ی 
اوج گيری جنبش های اجتماعی و سياسی دهه 
های ٦٠ و٧٠ ميالدی قرن گذشته، با جسارات 
تاريخی که از خود بروز دادند، موفق شدند که 
بحث فراگيری را درباره ی پديده ی امپرياليسم 
به درون کارگاه ها ، کارخانه ها و دانش گاه 
ها در کشورهای جهان به ويژه در آمريکا و 
مورد  در  بحث  که  عللی  به  اما  ببرند.  اروپا 
آنها از حوصله ی اين نوشته خارج است، آنها 
نتوانستند به سر منزل مقصود خود رسيده و 
از امپرياليسم خلع يد کرده و يا آن را مجبور 
با اين که  نشينی استراتژيکی سازند.  به عقب 
در  قطعی  شکست  يک  با  آمريکا  قدرت  ابر 
ويتنام روبه رو گشت، ولی جناح های مختلف 
کالن سرمايه داری با اتخاذ يک عقب نشينی 
تاکتيکی براساس يک " ارزيابی تالم بار" بعد 
ساختاری  بحران  آغاز  (سال   ١٩٧٣ سال  از 
سرمايه داری) خود را بعد از مسلح ساختن با 
نئوليبراليسم " بازار آزاد" و تشديد حرکت و 
سير سرمايه ( گلوباليزاسيون) برای تهاجم و 
يورش بزرگتری اين دفعه در سطح جهانی، 

آماده ساختند. 
در سال ٢٠٠٠ ، با روی کار آمدن نومحافظه 
فاز  اصلی  معماران  واقع  در  که  کاران 
سرمايه  گلوباليزاسيون   – نئوليبراليستی 
محسوب می شوند، هئيت حاکمه ی آمريکا که 
خود را بعد از فروپاشی شوروی و " بلوک 
شرق" تنها ابر قدرت نظامی " بالمنازع " در 
جهان محسوب می دارد ، يورش اقتصادی و 
مرموز  واقعه  ی  شکرانه  به  را  خود  نظامی 
کشورهای  عليه   ٢٠٠١ سپتامبر  يازده 

خاورميانه ی " جديد" آغاز کرد.
 ن. ناظمی ـ شهريور ١٣٨٦  
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بزرگ ترين جنايت آمريکا نسل ُکشی 
راديوآکتيو است

١٣ اکتبر ٢٠٠٧ :
بزرگ ترين جنايت آمريکا عليه بشريت، نسل 
ُکشی راديوآکتيو به ويژه عليه کودکان عراق 
است که قربانيان بی گناه جنگ غيرقانونی ما  
از طريق اشغال وضربه ی اقتصادی می باشند. 
ما مسبب مرگ تعداد بی شماری از کودکان 
لکه ی  تا  خواهدکشيد  طول  نسلها  و  هستيم 
ضدبشری  و  غيرقانونی  کاری  خالف  ننگ 

مان را پاک کنيم.   آلن ال. روالند
http://blogs.salon.    
com/0002255/2007/10/12.html

 ٪٥٠ از  بيش  تعداد  روزمره  طور  به 
مريضهای مبتال به سرطان، کودکان زير ٥ 
بوده است.  ١٣درصد  قبال  رقم  اين  اند،  ساله 
به  ابتال  درمعرض  همه  از  بيشتر  کودکان 
سرطان قرار می گيرند، زيرا آنها درمناطقی 
که شديدا آلوده به اورانيوم تضعف شده هستند، 

به بازی می پردازند.
بزرگ ترين جنايت آمريکا عليه بشريت 
نسل ُکشی راديوآکتيو است  و خود را 
برای شوکه شدن آماده کنيد، وقتی که شما 
تصاوير کودکان چالق و بدشکل شده ی 
عراقی را می بينيد، که قربانيان بی گناه 
يک جنگ غيرقانونی، اشغال و ضربه ی 
اقتصادی عراق هستند.
 http://tinyurl.com/adoq2  

هيچ تخليه سازی اورانيوم تضعيف شده
صورت نگرفته است

آبل بالتـ  Itoـ استادکمکی بيولوژی دانش گاه 
و  صلح  ائتالف  عضو  و  آالسکا  فربانکس 

عدالت فربانکس   ـ ٢١ ژانويه ی ٢٠٠٦ 
از  وتعدادی  وخارجی،  عراقی  پزشکان 
گزارشات جديد صحبت از تولد های ناقص و 
افزايش تعداد کودکان عراقی مبتال به سرطان 
  ١٩٩١ سال  در  خليج  ازجنگ  که  کنند  می 
١٠ برابرشده و درحال افزايش سريع به ٣٠ 

برابر درمورد کودکان زير ٥ سال است...
پنتاگون سالح راديوآکتيو را حداقل طی يک 
برگزيده  دولت  سه  با  درهم دستی  نيم  و  دهه 
و  جمهوری خواه  اعضای  و  سفيد  کاخ  به 
قرارداده  استفاده  مورد  کنگره،  دموکرات 
اورانيوم  ُتن   ١٧٠٠ تا   ٣٠٠ بين  است. 
کنونی  و جنگ  شده درجنگ خليج  تضعيف 
اين  است.  قرارگرفته  مورداستفاده  درعراق 
برای  شده  تضعيف  اورانيوم  گرم   ٧٠ يعنی 
هر فردعراقی که اگر آن را تنفس کرده و يا 

تمامی  شدن  کشته  برای  کافی  باشد،  خورده 
عراقی ها است.

به  نيست،  راديوآکتيو  ُکشی  نسل  اين  آيا 
خصوص که نيروهای ما در مراکز مسکونی 
می کنند؟  استفاده  آن  از  فلوجه  و  بغداد  مثل 
به  سال  ميلياردها  شده   تضعيف  اورانيوم 
حال راديو آکتيو باقی مي ماند تا تشعشعاتش 
عراق  نتيجتا  برسد.  اش  زنده گی  ـ  نيمه  به 
سرزمين ازدست رفته ای برای هميشه خواهد 
شد و اساسا غيرقابل سکونت برای انسانها. 

 ٤ ازهر  نفر   ١ خليج   ١٩٩١ جنگ  از  بعد 
دچار  سربازان  ١٥٠هزارنفراز  يا  نفر، 
جنگ  "عوارض  به  که  شدند  ناخوشی ای 
خليج" معروف شد. براساس اطالعات جسته 
عوارض  اين  اکثر  خصوصيات  گريخته،  و 
در رابطه با مسموميت با فلزات سنگين بود. 
فرزندان سربازان قديمی نيز ناقص زاده می 
پنتاگون  دچارند.  ژنتيکی  نقص  به  و  شوند 
خطر اورانيوم تضعيف شده و نقش آن را در 

بروز "عوارض جنگ خليج" انکارمی کند.
سازمان  ماموران  گزارش   يک  طبق 
را  اورانيوم  کوسووو،  در  بهداشت  جهانی 
درسطح  خاک  و  سنگها  ميان  در  توان  می 
تضعيف  اورانيوم  پيداکرد.  راديوآکتيو  پائين 
برای  شده  غنی  اورانيوم  زباله های  از  شده 
در  و  آمده....  به دست  اتمی  نيروگاههای 
صنعت اتمی، (مديران) خوشحال می شوند 
که اين زباله ها توسط نظاميان آمريکا مورد 
اين  در دفن  آنها  و خرج  استفاده قرارگرفته 
زباله ها پائين بيايد... تنفس و يا خورده شدن 
بربدن  جدی  صدمات  اورانيوم  اين  خاکستر 

واردمی سازد....
عکسهای متعددی از کودکان مبتال به سرطان 
تضعيف  اورانيوم  از  ناشی  عضو  نقص  و 
شده   درسال ٢٠٠٣ توسط دکتر جنان حسن 

منتشر شده که دراين مقاله و در آدرس  :
www.uruknet.

de/?s1=1&p=37167&s2=14  
.می توان مشاهده کرد

نيروهای دفاعی اسرائيل زمينها رادر 
شرق اورشليم ازدست عربها درمی آورند

ها  اسرائيلی  روزنامه ی  مخبر  ـ  الدار  آکيوا 
آرتص

اسرائيل  دفاعی  نيروهای   :  ٢٠٠٧ اکتبر   ٩
از  دونام   ١٠٠ مالکيت  سلب  دستور  اخيرا 
زمينهای ٤ دهکده ی عربی (ابوديس، عرب 
الصحرا، نبی موسی و طالين الحمار) واقع 
درساحل  آدومين  ماآله  و  اورشليم  شرق  بين 
منظور  به  داشته اند...  دريافت  را  غربی 
داير  يهودی  توسعه ی  قبلی  طرح  اجرای 
بانک  يک  و  آپارتمان   ٣٥٠٠ برساختن 

صنعتی.
ازجمله  و  جهانی  جامعه ی  و  فلسطينيها 
سازی  راه  اين  که  اين  برپايه ی  آمريکا... 
می کند  تقسيم  بخش  دو  به  را  غربی  ساحل 
و اورشليم شرقی را از ساحل غربی جدامی 

سازد، مخالفت کرده بودند… 
وزير  و  وزير  نخست  معاون  رامون  هالم 
مسئوول مرز بين اسرائيل و ساحل غربی به 
هاآرتص گفت که دررابطه با سلب مالکيت 

اين زمينها با او صحبتی نشده است.
اسرائيل  صهيونيسم  و  آمريکا  (امپرياليسم 
همانند استعمارگران ديروزی که خاورميانه 
مشغول  کردند،  تقسيم  کشور  دهها  به  را 
بتوانند  تا  اند  خاورميانه  بيشتر  بازهم  تقسيم 
سلطه ی خود را درمنطقه حفظ کنند. تصويب 
طرح تقسيم عراق به سه منطقه درکنگره ی 
ازدخالت  است  آشکاری  نمونه ی  آمريکا 
آمريکا درتعيين سرنوشت ملتها و درصورت 
موفقيت در پيش بردن اين نقشه، نوبت ايران 
خلقهای  فراخواهدرسيد!  نيز  افغانستان  و 
منطقه درجلوگيری از اين دخالت آشکار بايد 
متحدا عليه نيروهای اشغال گر امپرياليستی ـ 

صهيونيستی به پا خيزند! هيئت تحريريه)

وزير زندانها : "٦٠ هزارفلسطينی 
در٧ سال اخير ربوده شده اند"

يک شنبه ٣٠ سپتامبر ٢٠٠٧ :
فلسطين  سابق  زندانيان  و  زندانيان  وزير 
آماری را ديروزارائه داد که نشان می دهد 
ربوده شدن فلسطينيان توسط ارتش اسرائيل 
بعد از آغاز انتفاضه مسجداالقصی در٧ سال 

پيش، افزايش قابل مالحظه ای يافته است.
حدود  اسرائيل  ارتش  که  تاکيدکرد  وی 
٦٠٠٠٠ نفرفلسطينی را دستگير کرده است؛ 
حدود ١٠٥٠٠ نفر از آنها هنوز در زندانهای 
اسرائيل هستند به اضافه ی ٥٤٣ نفر که قبل 

از انتفاضه اخير دستگيرشده بودند....
رئيس  عابدالناصرفراونه  که  گزارشی  طبق 
تهيه  زندانيان  درمورد  تحقيق  آمارو  بخش 
درسال  فلسطين  اشغال  شروع  از  کرده، 
١٩٦٧، دستگيريها مربوط به بخش يا سنين 
پيران  کودکان،  شامل  بلکه  نبوده،  ويژه ای 
کل  دستگيری  شامل  بعضا  و  شده،  زنان  و 
يک خانواده، مريضها و زخمی ها نيز گشته 

است.
حتا  و  بيمارستانها  از  شهروندان  از  برخی 
حتا  شده اند.  ربوده  اورژانس  آمبوالنسهای 

وزيران و قانون گزاران دستگير شده اند.
گزارش روشن می کند که نيروهای اسرائيلی  
و  نشده  قانع  دستگيری  سياست  نوع  به يک 

ازطريق  را  مختلفی  روشهای 
نيروهای مخفی و محلی خود انجام 

عمل کرد... بقيه از صفحه آخر
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داده اند: ازجمله حمله به روستاها، 
شهرها و اردوگاههای پناهنده گان، 

ُجست و جوی خانه ها طی شبانه روز.
زره پوشها،  پشتيبانی  با  تهاجمات  اين  اکثرا 
تانکها و هواپيما صورت گرفته و همراه با 

گلوله باران شديد بوده است.
نيز  اسرائيل  جنگی  کشتی های  عالوه  به 
غزه  درمنطقه ی  را  فلسطينی  صياد  صدها 

دستگير کرده اند.
اين گزارش می افزايد که يکی از روشهای 
خطرناک استفاده از افراد بی گناه غيرنظامی 

به مثابه سپری برای ربودن ساکنان است.
دراکثرحاالت، خانه ها و مدرسه ها و ادارات 
برای نگهداری دستگيرشده گان مورد استفاده 

قرار می گيرند.
گزارش هم چنين می گويد که ارتش اسرائيل 
انتفاضه  درجريان  را  فلسطينی  زن   ٧٠٠
هم  هنوز  آنها  نفر   ١١٠ که  دستگيرکرده اند 
دستگير  کودک   ٦٥٠٠ از  بيش  زندانند.  در 
درزندانهای  هنوز  آنها  صدهانفر  که  شده اند 

اسرائيل به سرمی برند....
سرباز  دستگيری  از  بعد  می گويد  فراونه 
ژوئن  در  درغزه  ـ  شالت  جيالد  ـ  اسرائيلی 
 ،٢٠٠٧ سپتامبر  تا  اسرائيل  ارتش   ،٢٠٠٦
بيش از ٩٠٠٠ نفر از ساکنان منطقه ی غزه 
در  نفر   ٣٠ به طورمتوسط  يعنی   . ربود  را 

روز.
اينها عالوه بر دستگيريهائی هستند که برای 
چند روز و يا چند ساعت درخيابانها، مدارس 
و دانش گاهها و يا در نقاط بازرسی، صورت 

می گيرند.
وی می گويد طی انتفاضه ، ٨٦ زندانی در 
زندانهای اسرائيل فوت کرده اند، ٣ نفر آنها 
زيرشکنجه جان باختند. ١٥ نفر ديگر دراثر 
عدم دريافت دارو درگذشتند. ٥٠ نفرنيز پس 
 ١٩١ درکل  رسيده اند.  قتل  به  دستگيری  از 

نفردر زندان مرده اند....
انتفاضه  در  که  آمده است  فراونه  درگزارش 
اول (١٩٨٧ـ  ١٩٩٤)  ٢٠٠ هزار نفرتوسط 
 ٣٠ قرار  از  دستگيرشدند،  اسرائيل  ارتش 
www.uruknet....درسال هزارنفر 

 ٣٥٧٦٦=info?p
چنين است ثمره ی کار کشورهای "متمدن" و 
"دموکراتيک" آمريکا و اسرائيل در"خدمت 
به بشريت" ازجمله "خدمت به مردم آمريکا" 

که در زيرخواهدآمد!!

آمارواقعی نتايج جنگ تجاوزکارانه 
درعراق

آمريکا  قديمی  سربازان  به  مربوط  اداره ی 
طی اطالعيه ای اعالم کرده است که : تعداد 

تجاوزکارانه  جنگ  در  شده  ُکشته  نظاميان 
درعراق ٧٣٨٤٦ نفر و زخمی ها و معلولين 
بيشتر  مراتب  به  که  است  نفر   ١٦٢٠٩٠٦

ازجنگ ويتنام است.
از اين تعداد ١٧٨٤٧ نفر درجريان عمليات 
و ٥٥٩٩٩ نفر درخارج از عمليات نظامی 
ُکشته شده اند. تعداد سربازان مبتال به امراض 
جنگی  معلولين  نفر،   ١٤٨٧٤ ناشناخته 
 ١٢١٢٩٩٥ غيرجنگی  و  نفر   ٤٠٧٩١١

نفرند.
ژوئيه   ٩ در  شده  نفرُکشته   ٣٧٧٧ ادعای 
٢٠٠٧ به خاطر حذف رقم ٧٣ هزارنفراست 
نفر   ٥٥٠٠٠ با  ويتنام  جنگ  از  بيشتر  که 

ُکشته، می باشد!
درعراق  شده  تضعيف  اورانيوم  ُتن   ١٨٢٠
 ٦٤ هيروشيما  دربمب  است.  به کاررفته 
کيلوگرم اورانيوم مصرف شده بود که درعراق 

١٤ هزاربرابرآن مصرف شده است....
برای اطالع بيشتر رجوع شود به : 

www1.va.gov/rac-gwvi/docs/GWVIS-
May2007.pdf
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اکتبر

روزجهانی عليه 
حکم اعدام

روزجهانی  اکتبر،  دهم  پيش،  سال   ٥ از 
مبارزه عليه اعدام نام گرفته است. هم اکنون 
درجهان در ١٣٠ کشور به اعدام دست نمی 
اعدام  مجازات  کشور   ٦٢ در  ولی  زنند. 

صورت می گيرد. 
نه  که  است  کشورهائی  از  يکی  ايران 
ازجمله  يلکه  لغونشده،  درآن  اعدام  تنها 
اعدام  بيشترين  که  است  معدودکشورهائی 
درآن صورت می گيرد. به طوری که درسال 
که  شده اند  اعدام  ٢٠٠نفر  از  بيش  گذشته 
را  قبل  سال  به  نسبت  افزايش   ٪٥٠ حدود 
نشان می دهد.هم اکنون نيز رژيم سبعانه به 
اعدام زندانيان سياسی و غيرسياسی  با ولعی 
خود  که  جوانانی  و  است  مشغول  مانند  بی 
هستند  خون خوار  و  فاسد  نظام  اين  قربانی 
اين  شوند.  فرستاده می  اعدام  ميدانهای  به 
درسی  کوچک ترين  هنوز  حاکم  سنگ دالن 
طبقاتی  جوامع  ساله ی  هزاران  زنده گی  از 
نگرفته اند که با اعدام نمی توان مفاسد جامعه 
نظام  زائيده ی  که  مفاسدی  نمود،  رابرطرف 

طبقاتی ناعادالنه ی حاکم، می باشند. 
سياسی  زندانيان  از  بخشی  که  دربيانيه ای 
درآستانه ی روزجهانی عليه اعدام دادند، از 

جمله می خوانيم :
روزانه  که  ضدانسانی  و  شوم  پديده ی  اين 
شيوه ی  به  ميهنمان  مختلف  درشهرهای 
اين  رامی گيرند،  انسانها  جان  آميزی  جنون 
روزانه  تقريبا  که  زجرآوری  صحنه های 
درمی آيد،  به اجرا  کشورمان  مختلف  درنقاط 
گاها  که  دسته جمعی  صورتی  به  هم  آن 
و...  می رسد  روز  در  نفر   ٣٠ تا  آن  آمار 
تا  شده  کشيده  هم  تلويزيون  صحنه های  به 
کودکان خردسال هم به عمد شاهد جان دادن 
رعب  ايجاد  باهدف  باشند...  قربانيان  اين 
زندانيان  از  ماجمعی  لذا  است...  وحشت  و 
ايران  مختلف  زندانهای  در  محبوس  سياسی 
اعدامها  موج  اين  عليه  اعتراض  به  تصميم 
گرفتيم...  مختلف  درشهرهای  سرکوبها  و 

نسبت  ما  اعتراض  وسيله ی  تنها 
به اين جنايات رژيم اعتصاب غذا 

خود و به کمک کارگران و زحمت کشان جهان 
اميد داشته و دل ببنديم و نه به مشتی کشورهای 
حقی  گونه  هيچ  که  زورگو  و  جانی  امپرياليست 
نبوده  قائل  جهان  ملل  آزادی  و  استقالل  برای 
به  حاضر  جهان خواری،  کامل  تحقق  برای  و 
و  امپرياليستها  به  تکيه  هستند.  جنايتی  هرگونه 
مرتجعين برای براندازی رژيم، خيانت به منافع 
آنی و آتی اکثريت عظيم مردم يعنی کارگران و 

زحمت کشان می باشد.

پيروزباد مبارزات حق طلبانه ی کارگران شرکت 
نی شکر هفت تپه !

برای برچيدن نظام سرمايه داری متکی برمذهب، 
متشکل شويم !

از  امپرياليسم  تجاوزکار  دست  بريدن  برای 
خاورميانه متحدشويم !

حزب رنجبران ايران ـ  ١١ مهر ماه

جنبش کارگری... بقيه از صفحه ٢١
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است...
خواستهای ما :

دسته جمعی  اعدامهای  به  دادن  پايان  ١ـ 
درمعابرعمومی شهرها و الغای حکم اعدام 

درايران
٢ـ پايان دادن به شکنجه های جسمی و روحی 
و حمالت سازمان يافته عليه زندانيان سياسی 

در سراسر ايران...
کارگران  تمامی  حق  به  ازحقوق  ما  ٣ـ 
نيشکر  کارگران  خصوص  به  و  کشورمان 
و  ضرب  مورد  و  می کنيم  حمايت  تپه  هفت 

شتم قراردادن آنها را محکوم می کنيم
و  سرکوب  به  دادن  پايان  ماخواستار  ٤ـ 
کارگری،  دانشجوئی،  فعاالن  دستگيری 
حقوق بشری، زنان و تمامی آحاد ملت ايران 
اعمال  که از سوی حکومت منزوی ماليان 

می شود، هستيم
*     *     *

در  طورکه  همان  ايران  رنجبران  حزب 
شکنجه  و  اعدام  لغو  است،  آمده  برنامه اش 
به طورکلی و آزادی بدون قيد وشرط رندانيان 
آن  تحقق  برای  و  بوده  خواستار  را  سياسی 

مبارزه می کند.
درجهان  بورژوازی  حتا  که  درشرايطی 
شده است،  اعدام  حکم  لغو  قبول  به  مجبور 
حفظ  بيان گر  تنها  اعدام  روی  پافشاری 
آن  از  روی  دنباله  و  بشرابتدائی  انتقام گيری 
و از رژيم مذهبی ارتجاعی و عقب مانده ای 
است که امروز به صورت قصاص درايران 
عمل  به  را  چشم  درمقابل  چشم  درآوردن 
را  ساله ای   ٢٠ جوان  ازجمله  و  درمی آورد 
حق  از  ٨٠ ساله  پيرمردی  کشتن  خاطر  به 
حيات و از فرصت دادن به تصحيح اشتباهش 

بازمی دارد!
نداده  نشان  بشر  هزارساله ی  چند  تاريخ  آيا 
تغييری  هيچ  اعدام  بامجازات  که  است 
و  خراب کاری  و  وجودنيامده  به  درجامعه 
جنايت که معلول جامعه ی طبقاتی است ادامه 
رسمی  آمار  طبق  درجهان  امروز  و  يافته 
گرسنه گی  از  انسان  ميليارد  يک  به  نزديک 
به  که  است  بسيارطبيعی  و  برند  می  رنج 
بعضا  گرسنه شان  شکم  سيرکردن  خاطر 
دست به دزدی و در اين ماجرا احتماال دست 
اينان  آيا  زنند.  می  ديگر  انسانهای  کشتن  به 
محکوم  مرگ  به  و  دانست  مجرم  بايد  را 
نمود و يا آن جامعه ی نابرابر طبقاتی را به 
چنان  را  انسانها  که  کشاند  ميزمحاکمه  پای 
و  جرم  به  دست  که   دهد  قرارمی  درتنگنا 

کشتن انسانهای ديگرمی زنند!
و  شده  دستگير  که  انسانهائی  اعدام 
حاکم  طبقات  "عدالت"  پنچه ی  زير  در 
است  کور  تروريسمی  استثمارگرهستند، 

دل  آن  از  هنوز  جهان  کنونی  حاکمان  که 
نيز  تروريسم  اين  شکل  بدترين  نکنده اند. 
خاطر  به  که  است  سياسی  انسانهای  کشتن 

ضديت با رژيم حاکم به قتل می رسند.
 

عليه  مبارزه  روز  اکتبر   ١٠ مناسبت  به 
در  را  مارکس  مقاله ی  از  بخش هائی  اعدام، 
ژانويه   ٢٨ در  که  روزانه  تايمز  نيويورک 
فوريه ی  ١٧ـ١٨  در  و  شده  نوشته   ١٨٥٣

همان سال به چاپ رسيد، می آوريم :
وسيله ای  مثابه  به  طورعام  به  تنبيه  از   ..."
جهت بهبود و يا ايجاد ترس دفاع شده است. 
می کنيد.  تنبيه  حقی  به چه  مرا  شما  اکنون 
به  درديگران؟  ترس  ايجاد  يا  بهبود  برای 
عالوه تاريخ موجود استـ  چيزی به نام آمار 
می  نشان  تمام  وضوح  با  که  ـ  موجوداست 
دهد که بعد ازCain * جهان نه ترسيد و نه 
به خاطر فرار از مجازات، بهبوديافته است. 

درست برعکس.
ازنظر حق مجرد، تنها يک تئوری مجازات 
به  مجرد  طور  به  را  انسان  مقام  که  هست 
رسميت می شناسد و اين تئوری کانت است 
که در فرمول خشکی توسط هگل داده شده 
جنايتکاراست.  حق  تنبيه   "  : می گويد  که 
خودش.  خواست  خاطر  به  است  عملی  اين 
تخطی از حق مجرم که به مثابه حق خودش 
اعالم شده، جرمش نفی حق است. تنبيه نفی، 
توسط  که  حق،  تاييد  درنتيجه  و  است  نفی 

خودمجرم مطرح شده."
دراين  برانگيزی  شک  چيز  ترديد،  بدون 
فرمول هست. چون که هگل به جای توجه به 
مجرم به مثابه يک موجود، برده ی عدالت، آن 
را به موقعيت موجودی آزاد و متکی به خود 
ارتقاء می دهد... اين تئوری، مجازات را به 
مثابه خواست خودمجرم درنظرمی گيرد، که 
تنها بيان متافيزيکی عدالت کهن است: چشم 
به  خون  دندان،  به جای  دندان  چشم،  به جای 

جای خون.
...

وسيع  درسطح  را  جنايت  اگر  اکنون 
که  نيست  ضروری  آيا  درنظربگيريم... 
از  تعدادی  که  کننده  اعدام  از  تجليل  به جای 
را  زمينه  تا  می کند  اعدام  را  جنايتکاران 
جديدی  مجرمين  اعدام  برای،  تنها  و  برای، 
فراهم کند، به منعکس کردن عميق اصالح 
نظامی که به وجودآورنده ی اين جنايت کاران 

است ، بپردازيم ؟
...

(قابيل)  حوا  و  آدم  ارشد  پسر    Cain  ـ  *
خود  برادرکوچک  حسادت  دراثر  که  است 
شود  می  اشاره  اکثرا  ُکشت.  را  (هابيل) 
بايد  که  بود  نوشته  قابيل  درپيشانی  خدا  که 

برادرش را بُکشد و اين خواست خدابود!!
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«تظاهرات 

دوشنبه» درآلمان

دست اندازی آزمندانه و وحشيانه ی سرمايه داری 
به  و  مردم  سياسی  و  اجتماعی  حقوق  به  آلمان 
خصوص طبقه کارگر وزحمتکشان اين کشورو 
معروف  قانون  تدوين  از  پس  طورمشخص  به 
کارگر  طبقه ی  کمونيستها،  چهار(١)،  هارتز  به 
برآن  را  درآلمان  مترقی  تشکلهای  و  افراد  و 
داشت تا تظاهرات سيستماتيک و برنامه ريزی 
معروف   دوشنبه"  "تظاهرات  به  که  را  ای  شده 
گرديدند، درسراسر آلمان سازماندهی کنند. اين 
تظاهرات که از سال ٢٠٠٤ شروع شد، تاکنون 
که  طوری  به  يافته است  ای  مالحظه  قابل  رشد 
امروز درحدود ١٣٠ شهردرآلمان را دربرگرفته 
است. در روز شنبه ١٣ اکتبر ٢٠٠٧، چهارمين 
گردهمائی  سراسری  تظاهرکننده گان در شهر 

برلين  پايتخت آلمان  برگزارشد.
گردهم آئی، با شرکت کارگران  و زحمت کشان 
ازسراسرآلمان و ازجمله شرکت کارگران ُاپل، 
زيمنس و لوکوموتيو رانان با همراهی نيروهای 
جمله  از  آلمان  مقيم  دموکراتيک  و  کمونيست 
حزب رنجبران ايران، کمونيستهای ترکيه و حتا 
کشيشی از يکی از کليساهای معروف  اليپزيگ 
، در ساعت مقرر، ٥. ١٠صبح، در روبه روی 
محيطی  در  و  سرخ"  "شهرداری  ساختمان 
صحبت  برای  آزاد  ميکروفون  با   ، دمکراتيک 
هرکدام از شرکت کننده گان درتظاهرات، شروع 
شد. تعداد زيادی از شرکت کننده گان و تعدادی 
از توريستهائی که به برلين آمده بودند، با توضيح 
های  زمينه  در  خود  وگروهی  شخصی  تجارب 



صفحه ٢١ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر

و  آزمندانه  اندازيهای  دست  مختلف، 
به  آلمان  داری  ناپذيرسرمايه  سيری 
حقوق اجتماعی و سياسی مردم را افشا کرده و 
به نشان دادن چهره ی واقعی ضد دمکراتيک و 
ضد توده ای امپرياليسم آلمان پرداختند. در اين 
ميان چند گروه موزيک ازسراسرآلمان و گروه 
موزيکی از آمريکا دراين تظاهرات شرکت کرده 
و پالکاتهای بی شماری با شعارهای افشا کننده از 
طرف کارگران، زنان، جوانان و به خصوص از 
طرف حزب مارکسيست لنينيست آلمان( ام ال پ 
د) و..... زينت بخش محيط مبارزه جويانه ،گرم 

وصميمانه ی تظاهرات بودند. 
براندن  محل  طرف  به  گان  کننده  تظاهر  سپس 
اعالم  ميان  اين  در  کردند.  حرکت  بورگرتور 
هم بسته گی از طرف جمعيت تماشاگرو توريستها 
که در دو طرف خيابانهای محل حرکت ايستاده 

بودند، با تظاهر کننده گان جلب توجه می کرد.
در محل براندن بورگرتور،سخنرانيها در حالی 
شروع شد که تجمع شرکت کنندگان از نزديک 
به ١٣٠ شهرآلمان، به حدود ٧٠٠٠ نفر رسيده و 

هم بسته گی بين المللی با آن چشم گير بود.
که  سخنرانان  بونگ  کوندگه  محل  در 
ازسازمان دهنده گان تظاهرات دوشنبه، تشکلهای 
دررشته  و.....  زنان،جوانان  کارگری،  مختلف 
های مختلف صنعتی و اتحاديه ها از جمله: ای 
گه متال، وردی، ب ام و، زيمنس، اپل، کارگران 
وجوهی  افشاگری  به  هرکدام  و....بودند  معدن 
مردمی  ضد  و  دمکراتيک  ضد  سياستهای  از 
اشتفان  ميان   دراين  پرداختند.  آلمان  امپرياليسم 
(ام  آلمان  لنينيست  مارکسيست  رهبرحزب  انگل 
ال پ د) ، در حين سخنرانی گفت: " تظاهرات 
را  آن  تا  می کند  سعی  رژيم  همواره  که  دوشنبه 
مرده تلقی کند، امروز با جمعيتی بين ٦ تا ٧٠٠٠ 
باعث  اين  و  می دهد  ادامه  خود  مبارزه  به  نفر 

افتخار ما است." 
مردم  که  داد  نشان  يک بارديگر  تظاهرات  اين 
آلمان و به ويژه کارگران و زحمت کشان ازطرح 
آنان،  زنده گی  ترشدن  وخيم  باعث  که   ٤ هارتز 
به مراتب بيشتراز گذشته، می شود، اعالم نفرت 
طرح  اين  لغو  تا  را  خود  مبارزه ی  و  کرده 

ضدانقالبی و ضدانسانی ادامه خواهند داد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پارلمان  به  که  است  برنامه ای  هارتز٤  ـ   (١)
آلمان از طرف احزاب ارتجاعی که نماينده گان 
مستقيم امپرياليسم آلمان هستند، حدود ٤ سال پيش 
ارائه شد. اين اليحه مستقيما وضعيت کارگران 
به  و  داده  قرار  حمله  مورد  را  کشان  زحمت  و 
پائين آمدن شديد سطح زنده گی و رفاه حداقل آنها 
منجرشده است که شامل کم کردن خدمات بهداشتی 
بعد  بی کاری  حقوق  پرداخت  عدم  آموزشی،  و 
بخش  به   بی کاران  کردن  حواله  سال،  يک  از 
فرستادن  با  است  راه  هم  که  اجتماعی  کمکهای 
هرکاری  به  آنها  تخصص  از  صرف نظر  افراد 
که يافت شود و با حقوق يک ئورو درساعت!، 
تورم  به  توجه  با  بازنشسته گان  حقوق  باالنبردن 

ساالنه و غيره. 
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جنبش کارگری 
درمقابله با رژيم 
سالوس و سرکوب

بيش از ٢٥٠٠ نفر از کارگران شرکت نی  شکر 
هفت تپه، پس از اعتراضات و اعتصابات مکرر 
برای کسب حقوق پای مال شده شان و مالحظه ی 
به  که  قولهائی  به  رژيم  و  کارفرما  بی توجهی 
کارگران داده و اجرا نکرده بودند، بار ديگر در 
روز شنبه ٧ مهرماه دست به اعتصاب و تجمع 

اعتراضی زدند.
مزدهای   : است  روشن  و  محقانه  آنها  خواست 
را  مشاغل  طبقه بندی  بپردازيد؛  را  ما  معوقه ی 
را  شرکت  ضدکارگر  مديرعامل  و  اجراکنيد؛ 

عوض کنيد !
جمع   : ؟  چيست  خواست  اين  به  رژيم  جواب 
کردن يگانهای ضدشورش از شهرهای خوزستان 
از  جلوگيری  برای  تپه  هفت  به  آنها  گسيل  و 

”شورش کارگران“!
روز يک شنبه ٤ نفر از فعاالن کارگری دستگير 
شدند تا با به کارگيری سرکوب، کارگران نقطه ی 
کارگران  اما  بگذارند.  خود  اعتراض  به  پايانی 
مصرانه  بلکه  دادند،  ادامه  مبارزه  به  تنها  نه 
کارگران  شدند.  خود  رفقای  آزادی  خواستار 

بازداشتی درفردای آن روز آزاد شدند.
فرمانداری  درجلو  مهر   ٩ دوشنبه  کارگران 
آنها  تهديد  به  فرماندار  کردند.  تجمع  تپه  هفت 
پرداخته و گفت اگر دست از اعتراض برندارند، 
وی  خواهدبود.  گاردضدشورش  با  سروکارشان 
با رياکاری قول داد که اگر کارگران به اعتراض 
خود پايان بخشند، هيئت مديره ی شرکت به مسايل 

موجود رسيده گی خواهدکرد.
کارگران نه تنها اين حرف سالوسانه ی فرماندار 
را رد کردند، بلکه خواستند تا از فروش زمينهای 
کارخانه جلوگيری به عمل آيد. فرماندار درمقابل 
پافشاری کارگران گفت : کار از دست من خارج 
شده و دردست يگانهای ضدشورش است، چون 

که کارگران قصد شورش دارند!
فرمانداری  درجلو  مهر   ٩ دوشنبه  کارگران 
آنها  تهديد  به  فرماندار  کردند.  تجمع  تپه  هفت 
پرداخته و گفت اگر دست از اعتراض برندارند، 
وی  خواهدبود.  گاردضدشورش  با  سروکارشان 
با رياکاری قول داد که اگر کارگران به اعتراض 
خود پايان بخشند، هيئت مديره ی شرکت به مسايل 

موجود رسيده گی خواهدکرد.
کارگران نه تنها اين حرف سالوسانه ی فرماندار 
را رد کردند، بلکه خواستند تا از فروش زمينهای 
کارخانه جلوگيری به عمل آيد. فرماندار درمقابل 
پافشاری کارگران گفت : کار از دست من خارج 
شده و دردست يگانهای ضدشورش است، چون 

که کارگران قصد شورش دارند!

بدين ترتيب مسئله روشن شد که دعوابرسر لحاف 
خصوصی  احتماال  يعنی  است،  مالنصرالدين 
سازی اين شرکت و دست به سرنمودن کارگران 
، درهماهنگی با مافيای شکر که به واردات بی 

بند و بار شکر ازخارج پرداخته است!
پنجمين  در  و  يابد  می  ادامه  کارگران  اعتراض 
شود  می  دستگير  ديگری  کارگر  روزاعتصاب 
و مبارزه از يک سو و سرکوب از سوی ديگر 

ادامه می يابد.
درايران،  حاکم  غيرانسانی  وضعيت  درچنين 
احمدی نژاد، نماينده ی رژيم ريا و سالوس درحالی 
که بيش از ٩٩٪ واحدهای توليدی ازداشتن تشکل 
دموکرات ترين  را  ايران  محرومند،  کارگری 
کشورجهان می نامد که درآن زنان نيز از آزادی 
کامل برخوردارند. اين گونه اظهارات بی مقدار 
درمشهد  ازجمله  که  گيرد  می  صورت  زمانی 
زنی با سه فرزند را به جرم ”زنای محصنه“ به 
سنگسار محکوم کرده اند، درحالی که مردی که 
گويا به او تجاوزکرده است فقط  به ١٠٠ ضربه 
شالق محکوم شده است! احمدی نژاد درخارج از 
کشور برای کودکان جهان دل می سوزاند، ولی 
درايران ٧. ١ ميليون کودک از رفتن به مدرسه 
به دليل فقر محرومند و کودکان خيابانی طعمه ی 

گرگان جامعه ی جهنمی ايران می شوند.
مابرده  ماگرسنه ايم،   : می زنند  فرياد  کارگران 
دست  و  کارکنيم.  مزد  دريافت  بدون  که  نيستيم 
اندرکاران رژيم گاردضد شورش را به سراغشان 

می فرستند!
جنگلی  به  را  ايران  سراسر  که  نژادها  احمدی 
بهترين“!  ”قوی ترين،  قانون  که  اند  کرده  همانند 
رياکار  شيخ  علم  زير  در  است  حاکم  آن  بر 
مصباح يزدی درانديشه ی صدور اسالم به جهانند 
ايران  به  را  چه گوارا  فرزندان  راستا  اين  در  و 
دعوت می کنند تا با حتاکی نسبت به کمونيسم  و 
سوسياليسم سمينار مسخره ی ”چه يعنی چمران“ 
ترتيب دهند که يکی برای آينده ی تابناک بشريت 
جنگيد و جان خود را ازدست داد و ديگری برای 

استقرار تاريک انديشی دينی وارد ميدان شد.
بدين ترتيب رژيم حاکم تالش دارد تا با انداختن 
توپ به زمين حريف، توجه مردم را از مشکالت 
درونی به سوی مشکالت بيرونی جلب کرده و 
داخلی،  درعرصه ی  را  خود  کثافت کاريهای 
عمل کرد  و  سياست  بپوشاند!  شده،  که  هم  موقتا 
عمل کرد  و  سياست  از  جدا  رژيمی  هر  بيرونی 
درونی آن نيست. لذا تمام ادعاهای احمدی نژادها 
درعرصه ی جهانی توپهای توخالی هستند برای 

فريب مردم جهان!
کارگران و زحمت کشان، زنان و جوانان، ملل 
درمقابل  ايران،  مذهبی  اقليتهای  و  ستم  تحت 
جمهوری  نظام  افسارگسيخته ی  ستم  و  استثمار 
اسالمی راهی جز سازمان يابی و تشديد مبارزه 
برای براندازی نظام جمهوری اسالمی و استقرار 

سوسياليسم، موجودنيست.
دراين کارزار انقالبی و عادالنه، بايد به نيروی 

بقيه درصفحه
١٩



صفحه ٢٢ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر

نقش» مارکسيسم رسمی» دولتی در دگرديسی چين کنونی

   با نشانيهای زير با ما تماس بگيريد و نشريات حزب را بخواهيد :

نقش سازمان جاسوسی « سيا» در دوره « جنگ سرد» قديم (بخش دوم)
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آدرس ُپست الکترونيکی نشريه رنجبر :                     
ranjbar@ranjbaran.org

آدرس ُغرفه حزب در اينترنت:         
        WWW.ranjbaran.org

          آدرس ُپستی حزب رنجبران ايران:

Ranjbar     
  P.O.Box 5910         
Washigton DC
20016
U.S.A

آدرس ُپست الکترونيکی حزب رنجبران ايران :                     
ranjbaran@ranjbaran.org

درآمد 
بين  بزرگی  بحث  چين  در  که  است  مدتی 
آکادميسين ها، تحليلگران و فعالين سياسی در 
مالکيت  حق  ساختن  قانونی  پيش نهاد  باره ی 
خصوصی در گرفته است. اين بحث که شش 
ماه از تصويب آن می گذرد، هنوز هم ادامه 
دارد. بررسی اين بحث ها نشان می دهد که 
تغييرات و دگرديسی های اجتماعی در چين 
کنونی در چه سمتی به حرکت خود ادامه می 
دهند. محتوی اين بحث ها که در آن ها طرفين 
از زبان و ادبيات مارکسيستی به ويژه نوشته 
ديگر  طرف  اقناع  برای  مارکس،  خود  های 
استفاده می کنند، نشان می دهد که چه گونه در 

مارکسيسم  نوع  يک  روسيه،  خالف  بر  چين 
حزب  حمايت  با  "دولتی"  و  "رسمی" 
آميز"  "مسالمت  گذار  خدمت  در  کمونيست 
يک کشور از مرحله ی تاريخی سوسياليستی 
دولتی،  هار  داری  سرمايه  جامعه ی  يک  به 
از  بعد  نوشته  اين  در  است.  گرفته  قرار 
اشاره به بحث های مربوط به "حق مالکيت 
به  حزب"  در  عضويت  "حق  و  خصوصی" 
بررسی فعل و انفعاالت پروسه های انباشت 
و  کاالسازی  خصوصی،  سرمايه ی  اوليه ی 
خصوصی سازی که مؤلفه های اساسی رفرم 
های بازاری("سوسياليسم بازاری") محسوب 

می شوند، می پردازيم.

حق مالکيت خصوصی و حق عضويت 
حاميان قانون پيش نهادی حق مالکيت بر آن 
هستند که رشد اقتصاد سوسياليستی در چين 
خصوصی  مالکيت  که  طلبد  می  حزب  از 
نه  اقتصادی  نهادهای  ديگر  و  ها  کارگاه 
باشد،  افراد  حقوق  از  بخشی  و  قانونی  تنها 
برای  گردد.  تأمين  بايد  نيز  آنها  امنيت  بلکه 
اين که جامعه و دولت چين به اين هدف دست 
که  شود  تصويب  و  وضع  قانونی  بايد  يابند 
و  مالکين  حقوق  مشخص  طور  به  آن  در 
های  شرکت  و  ها  کارگاه  امالک،  صاحبان 
گردد.  تضمين  و  رعايت  توليدی  و  تجاری 

در اين دوره اکثر نشريات اصلی و متنفذ در 
آمريکا مقاالت متعددی را از اين نويسنده گان 
دهه  در  ولی  می کردند.  چاپ  هنرمندان  و 
و  نويسنده گان  اين  و١٩٦٠   ١٩٥٠ های 
سيستماتيک  تجاوزات  شاهد  که  روشن فکران 
چون  کشورهايی  در  آمريکا  دولت  جنايات  و 
ايران ، گواتماال، يونان ، کره ، ويتنام و ....

بودند، لب تکان نمی دادند. 
بحبوحه ی  در   ،  ١٩٦٠ دهه ی  اواسط  در 
مدنی  حقوق  جنبش  چپ،  جنبش  اوج گيری 
فاش  که  وقتی  ويتنام،  جنگ  ضد  جنبش  و 
بگير  حقوق  نحوی  به  روشن فکران  اين  شد 

از  يکی  شد  معلوم  که   وقتی  و  بودند  "سيا" 
سر دبيران مجله ی "Encounter " مامور 
رسمی " سيا" بوده ، داد اين روشن فکران به 
سيا "  که "  دانستند  نمی  اصال  که  رفت  هوا 
چنان کرده و حتی "عصبانيت " خود را نسبت 
به سوء استفاده هايی که " سيا " از آنها کرده، 

نشان دادند. 
خانم فرانسيس ساندرز به طور دقيق و شفافی 
اين  به  آنها  طريق  از   " سيا   " که  منابعی 
است  کرده  می  پرداخت  حقوق  روشن فکران 
را در پی نويس ها و منابع کتاب معروف خود 
تحت نام " سيا " و جنگ سرد فرهنگی(چاپ 

نيويورک، ١٩٩٩) ذکر می کند و در جزئيات 
شرح می هد که اين روشن فکران تعهد داده 
بودند که طبق برنامه ی " سيا" عمل کرده و به 
" پژوره های " آن سازمان کمک کنند. يکی 
از پروژه های " سيا " در قلمرو فرهنگی اين 
بود که روشن فکران را در کشورهای اروپا، 
آسيا و آفريقا نسبت به ايده های برابر طلبی ، 
جنبش های رهايی بخش و سوسياليستی بدبين 

سازد.
 ، دوم  جهانی  جنگ  پايان  از  بعد  سال  سالها 
اکثر روشن فکران در اروپا ، آسيا و آفريقا به 
اجتماعی  و  اقتصادی  شديد  ناماليمات  جهت 

از  نفر   ٢٥٥  : شده  تضعيف  اورانيوم 
سربازان ايتاليا دچارسرطان شده و ٣٧ نفر 

آنها تابه حال مرده اند.
آژانس خبری ايتاليا ـ ٩ اکتبر ٢٠٠٧ 

درخارج  که  ايتاليا  سربازان  از  نفر   ٢٥٥
عراق  افغانستان،  دربالکان،  کشورشان   از 
ولبنان بين سالهای ١٩٩٦ تا ٢٠٠٦ مشغول 

خدمت بودند، دچار سرطان شده اند.

از اين عده ٣٧ نفر مرده اند. تعداد مبتاليان 
نيروی  از  نفر   ٤٧ نظام،  پياده  نفراز   ١٦١
دريائی، ٢٦ نفر از نيروی هوائی و ٢١ نفر 
گزارش  اين  هستند.  ژاندارمری  نيروی  از 
کميسيون  به  پاريزی  آرتورو  وزيردفاع  را 
مجلس سنا درمورد اثرات اورانيوم تضعيف 

شده داد.
طی مدت فوق الذکر، ١٤٢٧ سربازديگر که 

دچار  نيز  نداشته اند  درخارج  وظيفه ای  هيچ 
سرطان شده اند. اوگفت "درمورد اين واقعه 
هيچ قصد مخفی کردن درميان نبوده است. 
عکس  و  عمل  بين  رابطه  هنوز  که  چون 
العمل ثابت نشده است."  درهرحال او قول 

داد که حقيقت را درکمال شفافيت پيداکند.
 www.uruknet.info?p ٣٧٠٥٧ =  
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