
رنجبر دی ١٣٨٦ ـ  شماره ٣٣ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران

چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است!
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ارگان  "رنجبرـ   ٣٢ و   ٣٠ های  درشماره 
حزب  مرکزی 
ايران"  رنجبران 
تضادهای  که  گفتيم 
حاکمه  هيئت  درون 
درمورد  آمريکا  ی 
برد  پيش  گی  گونه  چه 
تجاوزکارانه  سياست 
تحت  بوش،   دولت  ی 
و  جهانی  اوضاع  تاثير 
که  ضرباتی  و  داخلی 
آمريکا  برامپرياليسم 
تجاوزی  درجنگهای 
وارد  درخاورميانه  اش 
شده است  باعث   ، آمده 

به  حمله  هنوزاحتمال  که  حالی  درعين  که 
ازدستورکاراين  ايران 
دولت کنارگذاشته نشده و 
برای رژيم صهيونيستی 
آن  انجام  نيز  اسرائيل 
است،  مطرح  شديدا 
و  اجبارا   بوش  دولت 
اتخاذ  به  پيش  از  بيش 
"جنگ  سياست پيش برد 
درخاور  جديدی  سرد" 
مشخصا  و  ميانه 
يافته  گرايش  درايران، 

است. 
زمان  از  الوصف،  مع 

شکست کنفرانس آناپوليس:
به  کنفرانسی  نوامبر٢٠٠٧،   ٢٧ شنبه  سه 
نزديک  نماينده گان  شرکت  با  روز   ٢ مدت 
عربی  کشور   ١٦ ازجمله  و  کشور   ٥٠ به 
درمريلند  آناپوليس  دريانوردی  دردانش گاه 
حل  برای  حلی  راه  تا  شد  تشکيل  آمريکا 

مسئله ی فلسطين پيدا کنند.
سعودالفيصل،  کنفرانس،  تشکيل  از  قبل 
وزيرامورخارجه ی عربستان باد به غبغب 
نخست  اولمرت  به  نه  که  گفت  و  انداخته 
با  نه  و  خواهدداد  دست  اسرائيل  وزير 
اوصحبت خواهدکرد، چون که اين اجالس 

جويان  دانش  گی  آماده  اعالم  دنبال  به 
برگزاری  برای  ايران  گاههای  دانش  چپ 
دانش  روز  ـ  آذر   ١٦ مراسم  ی  مستقالنه 
اسالمی  جمهوری  ُکش  آزادی  رژيم  جوـ 
حمله ی گسترده ای را قبل از برگزاری اين 
مراسم، که منجر به دستگيری دهها تن از 
دانش جويان چپ تا به حال شده است، آغاز 
کرده و آنها را دستگير و روانه ی زندانها 
و شکنجه گاهها نمود. چراکه دانش جويان 
عزم کرده بودند تا فرياد آزادی خواهانه و 
بار  يک  را  استعمار  و  استبداد  با  مخالفت 
ديگر به گوش مردم ايران و جهان رسانده 
و اعالم کنند که اين مبارزه را تا پيروزی 

نهائی ادامه خواهند داد.

رابطه نظام جهانی سرمايه با بنياد گرائی:
بين  رابطه  باره  در  موردی  بررسی  يک   

"مرکز" و "حاشيه"

درآمد

ضمن  در  "رنجبر"  پيشين  های  شماره  در 
جناح  شکافی  کالبد  و  شناسی  تبار  بررسی 
به  اسالمی  جمهوری  حاکميت  درون  های 
انگاشت  که  شد  اشاره  اساسی  نکته  اين 
در  اصلی  مضامين  از  يکی  فقيه"  "واليت 
در  گرائی،  امت  ايدئولوژی  سياسی  فلسفه 
ندارد.  وجود  شيعه  علمای  کالسيک  متون 

از  شيعه  علمای  کالسيک  متون  به  مروری 
و....  سبزواری  هادی  مال  مالصدرا،  آثار 
آيت  چون  متاخرينی  تاريخی  آثار  تا  گرفته 
اهللا محمد حسين نائينی، سيد محمود طالقانی، 
که  می دهد  نشان   ... و  کديور  محسن 
مربوط  مضامين  و  گرائی  امت  ايده ئولوژی 
به آن (واليت فقيه، نظام تئوکراسی و...) نه 
تنها مورد قبول ايده ئولوگ های تشيع نبوده 
اند، بلکه آنها عليه انگاشت واليت فقيه و نوع 
مواضع  آن،  از  منبعث  تئوکراسی  حکومت 
روشن و مشخص داشته اند. پيشينه ی بروز 
و گسترش جهان بينی امت گرائی و مقوالت 
کشورهای  ديگر  و  ايران  در  آن  به  مربوط 
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التقاط در... بقيه از صفحه اول

دست امپرياليستها از دخالت درامور مردم خاورميانه کوتاه!

 ١٤٣٧،١٥٤٧ ی  دوقطعنامه  تصويب 
درمورد  ملل  سازمان  امنيت  درشورای 
فعاليتهای  و  ايران  عليه  تحريمهائی  اعمال 
اخيراکثردولتهای امپرياليستی برای تصويب 
قطعنامه ای ديگرو تالش محافل جنگ طلب 
امپرياليستی ـ صهيونيستی در حمله به ايران 
نيروهای  درميان  امر  اين  جنگ،  آغاز  و 
نيروهای  حتا  و  طلب  سرنگونی  اپوزيسيون 
"خوديها"،  و  مذهبی  ـ  ملی  نرم  اپوزيسيون 
بحثها و نظرات ضد و نقيضی را برانگيخته 
خود  ظٌن  از  هم  نيروهائی  يا  هرنيرو  و 
را  کارزارهائی  و  نموده  مطرح  شعارهائی 
نيز به راه انداخته اند و دراين ميان ، تشتت 

نظری حرف اول را می زند.
کال و صرف نظر از اختالفاتی که دربين اين 
نيروها درمورد ارزيابی ازپديده ی جنگ و 
عملی  بردن  پيش  ی  نحوه  و  رژيم  با  تضاد 
فعاليتها دررابطه با جنگ موجود است، پنج 

طيف بزرگ را می توان تشخيص داد:
ی  حمله  و  تجاوز  داران  جانب  طيف  ١ـ 
رژيم  با  مخالفت  ی  درلفافه  آمريکا،  نظامی 

جمهوری اسالمی؛
نظامی  ی  حمله  تجاوزو  مخالفان  طيف  ٢ـ 
آمريکا و هم زمان مخالفت با رژيم جمهوری 

اسالمی؛
نظامی  ی  حمله  و  تجاوز  مخالفان  طيف  ٣ـ 

آمريکا و تفکيک آن از مخالفت با رژيم؛
٤- طيف مخالفان تجاوز و حمله ی نظامی 
آمريکا و دفاع از "مدنيت " به هر قيمتی؛

نظامی  حمله ی  و  تجاوز  مخالفان  طيف  ٥ـ 
متوهم  و  رژيم  نرم  اپوزيسيون   ، آمريکا 

درمورد آمريکا.
موضع گيری طيف اول کامال تسليم طلبانه، 
به  نسبت  کارانه  خيانت  لذا  و  انقيادطلبانه 
مصالح ملی و طبقاتی است. زيرا چه تشديد 
نظامی  تجاوز  چه  و  اقتصادی  تحريمهای 
به  نه  را  ضربه  ترين  بزرگ  امپرياليستی، 
حاکمان که به محکومان جامعه يعنی کارگران 
حق  مبارزات  نموده،  وارد  کشان  زحمت  و 
پای  حقوق  کسب  برای  را  آنها  ی  طلبانه 
مال شده شان به تعويق انداخته، سازمانهای 
حداقل موجود آنها را داغان کرده و مرگ و 
مير بی سابقه ی غيرنظاميان و ويرانی وسيع 
خار  که  خواهدشد  سبب  را  جامعه  زيربنای 
خواهد  محرومان  اين  چشم  به  مستقيما  آن 
نشان  بيستم  ی  سده  بار  خون  تاريخ  رفت. 
داده است که امپرياليسم رهائی بخش نبوده، 
است  گر  و سلطه  بی رحم  انقيادطلب،  بلکه 

نمی  فروگزار  جنايتی  ازهيچ  راه  دراين  و 
کند. تکليف مردم با اين جيره خواران و يا 
با  قدرت  کسب  قصد  که  امپرياليسم  نوکران 
بايد  است.  معلوم  دارند،  را  آمريکا  به  تکيه 

آنها را هرچه بيشتر طرد و منفردساخت.
خرده  از  اقشاری  گان  نماينده  طيف،  دراين 
ويژه  به  متوسط،  بورژوازی  بورژوازی، 
درمناطق مليت نشين و برخی سران عشايرو 
...، اکثرنيروهای بورژوازی بزرگ سلطنت 
به  افراد  و  تشکلها  برخی  حتا  و  طلب، 
ظاهرچپ و باديدگاه منشويکی قراردارند که 
منافع تنگ نظرانه ی خود را برمنافع اکثريت 
عظيم مردم ايران ترجيح می دهند و هم راه 
با محافل تبليغاتی امپرياليستی برطبل توخالی 
ازطريق  امپرياليستی"  اهدائی  "دموکراسی 
تجاوز و يا "برقراری عدالت اجتماعی " می 

کوبند.
کمونيستها،  شامل  اکثرا   ٣ و   ٢ طيفهای 
افراد  و  استقالل  مدافعان  چپ،  نيروهای 
خواه  آزادی  و  دوست  انسان  دموکرات، 
مسائل  روی  نه  اينان  اختالف   . شود  می 
استراتژيک ، بلکه برسرشعارها و چه گونه 
گی عملی پيش برد مبارزات است. زيرا اگر 
شعارها درخدمت عمل نباشند، بی پشتوانه و 

لذا توخالی ازآب درخواهند آمد.
به  نه   ، جنگ  به  "نه  شعارهای   ،٢ طيف 
امپرياليسم،  به  "نه  يا  و  اسالمی"  جمهوری 
بادانقالب  زنده  اسالمی،  جمهوری  به  نه 
کارگری" را مطرح کرده و آن را تبليغ می 

کند.

شعار "نه به جنگ ، نه به جمهوری اسالمی" 
است،  عقب  سال   ٣٠ استراتژيک  ازنظر 
را  اسالمی  حاکم  رژيم  آلترناتيوی  که  چون 
مطرح نمی کند و ازنظر مسائل روز التقاطی 
شعار  نمی دهد.  جواب  مسائل  آن  به  و  است 
"نه به امپرياليسم، نه به جمهوری اسالمی، 
زنده باد انقالب کارگری" از نظر استراتژيک 
شعارکامال درستی هست. اما ازنظر مسائل 
نمی  بروزجنگ  با  دررابطه  جوابی  روز 
را  واقعيت  دو  شعارها  اين  طراحان  دهد. 

ازنظر دور می دارند:
اول اين که : ازاين دونظام، يکی نماينده ی 
قصد  که  است  فراملی  بزرگ  های  سرمايه 
کشاندن جهان به زيرسلطه ی خودرا دارد و 
سراسرجهان تحت استثمار و ستم را به آشوب 
و جنگ کشانده است و ديگری، بورژوازی 
کشوری پيرامونی است که جناحی از آن که 
درقدرت است، حاضرنيست بی قيد و شرط 
تسليم امپرياليسم شود و تا آن جا که درتوان 

داشته باشد، می کوشد تا منافع استثمارگرانه 
و ستم گرانه ی خود را چه ازطريق مقاومت 
و چه از راه سازش، حفظ کرده و برسرقدرت 
نمی توان  مبارزه ای  درهيچ  بماند.  باقی 

عنصرماترياليستی تضادها را ناديده گرفت.
تاريخی  شواهد  بر  بنا  امپرياليستی  جنگهای 
يک  نفوذ  تحت  مناطق  مجدد  تقسيم  برسر 
جنگ  که  درحالی  اند.  گرفته  ديگرصورت 
چند  يا  يک   با  امپرياليستی  کشورهای 
يابی  سلطه  برسر  اساسا  کشورپيرامونی، 

برآنها بوده و هست.
می گويد:جوهرامپرياليستی  باره  دراين  لنين 
جنگ، جنگی که به خاطر منافع سرمايه داران 
جنگ  که  نيست  دراين  فقط  شده،  افروخته 
و  نوپا  ملل  به  تجاوز  باهدف  مزبور 
تکه پاره کردن مستعمرات برپاشده، بلکه قبل 
آن  که  است  نهفته  واقعيت  دراين  ازهرچيز 
را ملل پيش رفته ای راه انداخته اند که تعداد 
کثيری ازخلقهای ديگر يعنی اکثريت جمعيت 
جهان را درقيد ستم خوددارند.(مسئله صلح ـ 
جوالی و آگوست ١٩١٥ـ  ترجمه رزمنده گان 

آزادی طبقه کارگر ١٣٦٤)
بخشی از اليه های اين طيف حتی بر اين نظر 
سرکوب گر  اسالمی  رژيم  که  می فشارند  پا 
جنگ  و  طلب  جنگ  اندازه  همان  به  ايران 
افروز است که امپرياليسم آمريکا و متحدانش 
و يا حداقل در دامن زدن به آتش جنگ نقش 
احمدی  های  گاف  بر  دائما  و  داشته  موثری 

نژاد تاکيد می ورزند.
اين نوع نظرات نه تنها نادرستند، بلکه اگر 
ازسرآگاهی بيان شوند، خاک پاشيدن به چشم 
در  و  بوده  جهان  زحمت کشان  و  کارگران 
سرمايه  و  امپرياليسم  درخدمت  نهائی  تحليل 
کردن  وزن  هم  زيرا  قرارمی گيرند.  جهانی 
اين دو طرف متخاصم، تنها در خدمت باز 
گذاشتن دست آمريکا و متحدانش بوده و به 

تطهير تجاوز به ايران ياری می رساند.
 اين استدالل که رژيم به خاطر "فرار از فشار 
های داخلی" ، "ترس از جنبش های مقاومت 
می  جنگی  با شرايط  يا " فقط  و  ايران"  در 
غير  هائی  ادعا  دهد"،  حيات  ادامه  تواند 
توسعه ی  و  رشد  رغم  عال  زيرا،  اند  واقعی 
و  معلمان  کارگران،دانش جويان،  جنبشهای 
در  ها  مقاومت  اين  هنوز  ايران،  در  زنان 
سطح و اندازه ای  نيستند که خطری مستقيم 

برای بقای رژيم فراهم آورده باشند.
پيروان اين دسته "نظرات" آگاهانه فراموش 
هستند  متحدانش  و  آمريکا  اين  که  کنند  می 

بار   ٢ فقط  دهه  دو  از  درکمتر  که 
به عراق حمله کرده و سر آخر اين 
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کشور را به اشغال خود درآورده اند؛ 
افغانستان را در اشغال خود دارند، در 
کمال وقاحت به لبنان حمله کرده اند ؛ رژيم 
خدمت گزاران  به  يکی  يکی  را  منطقه  های 
پايگاه  منطقه  تمام  در  اند؛  کرده  تبديل  خود 
نظامی بر قرار کرد ه اند؛ آشکارا در امور 
داخلی کشور های منطقه دخالت می کنند و 
درانتها، برای چپاول ثرو تهای منطقه و در 
کرده  پهن  سفره  گاز،  و  نفت  اول  درجه ی 

اند.
طرف  دو  اين  اوصاف،  اين  تمام  با 
درگيردرمنازعات را هم سطح و  هم اندازه 
متحدانش  و  آمريکا  آسياب  به  آب  کردن، 
ريختن بوده و افتادن در دام تبليغاتی رسانه 

های امپرياليستی، خواهد بود.
"رژيم  که  دست  اين  از  هائی  استدالل  يا 
اسالمی سی سال است ايران را اشغال کرده 
می زند..."،  دست  کشتار  و  سرکوب  به  و 
جمهوری  و  اسرائيل  و  آمريکا  ميان  پس 
اسالمی تفاوتی نيست و هرسه به يک اندازه 
به  افتادن  جز  ايرانند،  کارگر  طبقه  دشمن 
دام رويزيونيسم و تروتسکيسم نبوده و هيچ 

قرابتی با کمونيسم علمی ندارد.
دوم اين که : درعرصه ی تئوريک ، درحل 
تضادهای يک پديده ی بغرنج، شناخت مقام 
برد  درپيش  تضادها  حل  روش  و  هرتضاد 
درايران،  باشند.  می  کننده  تعيين  مبارزه 
و  حاکم  (رژيم  اساسی  دشمن  دو  با  مردم 
اينان  کنند.  می  نرم  پنجه  دست  امپرياليسم) 
دو دشمن استراتژيک طبقه ی کارگر و توده 
درهرُبرهه  اما  باشند.  می  کش  زحمت  های 
توده  تضاد طبقه ی کارگر و  ای از زمان، 
از  يکی  به  برخورد  در  کش  زحمت  های 
آنها درصحنه ی عملی عمده می شود، بدون 
ضرورتا  يا  و  شده  فراموش  ديگری  اين که 

دشمنی با آن آشتی پذيرگردد. 
تا زمانی که دولتی امپرياليستی به کشورما 
مختلف  صورتهای  به  و  باشد  نکرده  حمله 
دخالت  به  اقتصادی  تحريم  تحميل  نظير 
ضمن  زمان  آن  تا  بپردازد،  ايران  درامور 
اين که اين امپرياليسم کماکان دشمن اساسی 
مردم ايران باقی می ماند  و بايد سياستها و 
افروزانه  جنگ  تجاوزکارانه،  عمل کردهای 
رژيم  اما  شود.  افشا  آن  استثمارگرانه ی  و 
در  مستقيما  که  ايران  اسالمی  جمهوری 
دفاع از استثمارگران به سرکوب مردم می 
پردازد، بايد زير ضربه ی اصلی قرارگيرد و 
براندازی آن بايد سازمان داده شود. درحالی 
که وقتی تضاد امپرياليسم و رژيم جمهوری 
اسالمی به حدی برسد که امپرياليسم از طريق 

جنگ و تجاوز به ايران، بخواهد تضاد خود 
عليه  مبارزه  وقت  آن  کند،  حل  را  رژيم  با 
توقف  برای  تالش  طريق  از  امپرياليسم، 
گی  عمده  جنگ،  عليه  مردم  بسيج  و  جنگ 
نشود  حل  تضاد  اين  که  زمانی  تا  يابد.  می 
امپرياليستی  ی  تجاوزکارانه  جنگ  يعنی 
پايان نيابد، تضاد اساسی ديگرطبقه ی کارگر 
نمی  درجامعه  را  رژيم   با  زحمت کشان  و 
انقالبی  جنبشهای  مگرآن که  کرد  حل  توان 
که  رشدکرده باشند  حد  تابدان  ضدرژيم  و 
سرنگونی رژيم راممکن سازند. زيراکه اين 
تضاد درعالی ترين شکل مبارزه ی سياسی، 
البته  است.  داده  بروز  را  خود  جنگ،  يعنی 
رژيم  که  بيايد  پيش  وضعيتی  است  ممکن 
زحمت  و  کارگران  جنبش  که  درشرايطی 
اش  سرنگونی  خطر  و  گرفته  اوج  کشان 
يا  و  کند  سازش  امپرياليسم  با  باشد،  مطرح 
از آن برای حفظ خود کمک بخواهد و جنگ 
ادامه نيابد. درآن صورت رژيم حاکم مجددا به 
مثابه دشمن عمده ی مردم درآمده و بايد مورد 
ضربه ی اصلی قرار بگيرد. اگر امپرياليسم 
از رژيم امتيازاتی نظير پياده کردن نيرو در 
ايران را بگيردو يا باتجاوز دولتی پوشالی را 
برسرکارآورد(نظير آن چه که درعراق اتفاق 
افتاده است)، هر دو نيروی ضدانقالبی بايد 
مورد حمله ی نيروهای انقالبی قراربگيرند، 
اما با ارجحيت بيرون راندن ارتش متجاوز 

از کشور.
در  ناروشنی  و  التقاط  گرفتار   ،٢ طيف  اما 
طرح شعارهای استراتژيکی و تاکتيکی است 
، مبارزه عليه هردو را درهر زمانی هم سطح 
و  تاکتيکی  وظايف  حال  درعين  و  داند  می 
استراتژيکی رابه يک ضربه می خواهد حل 
کند. و چون توانائی اين کار را ندارد، عمال 
درسطح حرف و شعار باقی می ماند و قادر 
حتا  شود.  نمی  تضادها  يک  به  يک  حل  به 
کارگران  که  يافت  نمی  درجهان  نمونه  يک 
و زحمت کشان درصحنه ی عملی مبارزه با 
دشمنان شان، هم زمان و هم سطح و با حدت 
و شدتی معادل، همه يا اساسی ترين خواسته 

ها ومبارزاتشان را پيش برده باشند. 
جٌروبحثهائی بين تشکلهای اين طيف نظيراين 
که با طرح شعار "نه به جنگ ، نه به جمهوری 
اسالمی" مشکل حل نمی شود و بايد "زنده 
باد انقالب کارگری" را به آن افزود، باتوجه 
ی  مسئله  که  شعارآنها  بودن  استراتژيک  به 
روز نبوده وِصرفا بحثهای آکادميک هستند، 
نمی  را  کرد  چه بايد  امروز  که  اين  جواب 
دهند. آيا ماحق نداريم براساس همين استدالل 
"برقراری  کاری"،  "محکم  جهت  و  آنها 

تا  انقالب  ی  ادامه  و  پرولتاريا  ديکتاتوری 
به آخر" را هم به شعارها بيافزائيم، تا معلوم 
شود که ما شعاردقيقترو استرتتژيک تری داده 
ايم؟! اما اين شعارهای استراتژيک هيچ گونه 
ارزش عملی بالواسطه نداشته و خدمتی هم 
در  ايران  مردم  اکثريت  فعلی  ی  مبارزه  به 

حل تضاد عمده نمی کنند.
درک اين مطلب چندان بغرنج نيست، چنان 
همه  موجودباشد.  دقت  و  آموزش  قصد  چه 
می دانيم که کارگران و زحمت کشان ايران 
داران  سرمايه  ی  سلطه  براندازی  خواستار 
از  ناشی  بالفعل،  چه  و  بالقوه  باشند(چه  می 
استثماروستمی که بر آنها روامی شود). اما 
آنها خواستهای متعدد فوری هم دارند نظير: 
مزدهای  پرداخت  حداقل،  مزد  باالبردن 
پايان  موقت،  استخدام  با  مخالفت  معوقه، 
درمان،  و  بيمه  تامين   ، کاری  بی  به  دادن 
ساعات  کردن  کم  مسکونی،  منازل  تهيه 
کاربه ويژه برای زنان، مزدمساوی درمقابل 
کارمساوی و ردتبعيض جنسی در بازارکار 
و غيره و غيره. حتا درميان اين خواستهای 
فوری، نسبت به اوضاع، شعارها فرق می 
کند. آيا می توان درهرحرکت کارگری تمام 
کارفرمايان  به  را  حق  به  های  خواسته  اين 
قبوالند و شعاری دور و درازی را مطرح 

نمود؟
همه  حول  نه  معلمان  مبارزاتی  تمرکز  چرا 
روی  تا  عمده  بلکه  شان،  های  خواسته  ی 
واحد  معياری  براساس  حقوق  پرداخت 
قرارداشت؟  دولت  کارمندان  ی  کليه  برای 
به  نباشند  کافی  استدالالت  اين  هم  باز  اگر 
تاريخ می توانيم رجوع کنيم، چنان چه قصد 
آموزش از تجارب صدهاميليون انسان مبارز 
احزاب  رهبری  تحت  و  عمل  ی  درصحنه 
پيروزی  به  در  که  باشيم  داشته   ، کمونيست 
هدايت کردن مبارزات طبقاتی درکشورخود 

نقشی حياتی داشتند. 
اين تجارب که به قيمت از دست رفتن خون 
ميليونها انسان کارگر و زحمت کش حاصل 
شده و توسط مائو فرموله شده اند، بحثهای 
ی  پشتوانه  بدون  و  ذهنی  فکرانه،  روشن 
عملی نيستند که از روی آنها بايد سرسری و 
درکمال عدم احساس مسئووليت علمی گذشت 
(چراکه کمونيسم علم رهائی پرولتاريا، است 
تشکلهای   . کرد!)  بازی  نمی توان  علم  با  و 
جنبش کمونيستی ايران که به دليل سرکوب، 
دهها سال است که ازحيطه ی اصلی مبارزه 
گرايشات  انواع  تاثير  تحت  و  اند  شده  رانده 

سوسيال دموکراتيک، رويزيونيستی، 
مدرنيستی  ُپست  و  تروتسکيستی 
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نزديک  از  اند  نتوانسته  و  قراردارند 
و  کارگران  مبارزاتی  خواستهای  
زحمت کشان را درک کرده و مبارزات آنان 
را رهبری کنند، نمی توانند از اين اصولی که 
پشتوانه ی عظيم تئوريکی دارند، بپرهيزند. 
امروز اين اصل ابتدائی که : "دشمن دشمن 
من، ضرورتا دوست من نيست" به غلط به 
صورت "دشمن دشمن من، حتما دوست من 
از  است  نشانی  که  شود  می  تعبير  است!" 
يک جانبه گری در برخورد به حل پديده ها. 
درايران  جنگ  مخالف  بخواهد  که  هرکسی 
باشد، و تمرکز سياست و عمل را بر بيرون 
راندن متجاوزان بگذارد و حتا حاکمان ايران 
را دشمن اساسی طبقه ی کارگر و زحمت کشان 
انگ  شرطی،  و  قيد  هيچ  بی  و  فورا  بداند، 
همراه شدن با حاکمان، بر او زده می شود. 
درحالی که همين انگ را می توان برکسانی 
را  رژيم  و  امپرياليسم  با  مبارزه  دو  که  زد 
درشرايط خطرتجاوزامپريالطستی هم سطح 
داران  طرف  شماهم  که  گفت  و  دانند  می 
او  درکنار  و  متجاوزبوده  امپرياليسم  خجول 
دشمن ديگر يعنی رژيم را عمده می کنيد!!  

روی  و  کار  دردستور  جنگ  بررسی  اگر 
مسئله  پس  قراردارد،  امثالهم  و  بوش  ميز 
که  هرچند  است،  روز  ی  مسئله  جنگ،  ی 
و  تاکتيک  بايد  لذا  است.  نشده  شروع  هنوز 
بدون  اتخاذنمود.  مورد  دراين  درستی  شعار 
طرح شعارهائی نظير: " نه به تحريم ، نه به 
تجاوز و جنگ"، "دست امپرياليسم متجاوز 
خاورميانه  و  جهان  ملل  درامور  ازدخالت 
دست  به  مردم  سرنوشت  "تعيين  کوتاه"، 
و  امپرياليستها"  دخالت  بدون  مردم،  خود 
و  جهان  مردم  بيشتر  هرچه  بسيج  و  غيره، 
کردن  مخلوط  برعکس،  و  آن،  حول  ايران 
شعارهای  اين  با  استراتژيک  شعارهای 
مخالفتی  جنگ،  با  مخالفت  روز،  مشخص 
می  را  دوحالت  البته  تواندباشد.  نمی  جدی 
توان درنظرگرفت : ممکن است عالرغم اين 
مبارزات صلح طلبانه، جلو متجاوزان گرفته 
درآن  بگيرد.  صورت  جنگ  اين  و  نشده 
اکثريت  ی  عمده  ی  مشغله  به  جنگ  زمان، 
مردم ايران تبديل خواهد شد و کمونيستها به 
مثابه نيروئی مستقل بايد به بسيج مردم عليه 
جنگ بپردازند و يا حالتی را درنظرگرفت که 
با فشارهای بين المللی و ملی (به خصوص 
توسط مردم آمريکا) ، جنگ صورت نگيرد 
و دو رژيم آمريکا و ايران برسرميز مذاکره 
آن  برسند!  احتمالی  سازشهائی  وبه  نشسته 
منتها  می شود.  پيروز  ضدجنگ  شعار  وقت 
ی  پرده  درپس  که  ديد  بايد  حالت  دراين 
دونيروی  اين  شومی  های  نقشه  چه  سازش 
ضدانقالبی عليه مردم کشيده اند و به افشاء و 

مبارزه با آنها پرداخت.
تدارک  نيزبايد  شعاراستراتژيک  برای 
درشرايط  تدارک  اين  ديد.  استراتژيک 
تجاوزبه کشور، ازمجرای بسيج مردم عليه 
جنگ و دفاع از صلح که مسئله ی عمده ی 
درصورت  و  حال   درعين  و  شده است  آنها 
بخشهائی  سازی  آزاد  برای  تالش  امکان، 
ازايران از زير نفوذ رژيم و امپرياليسم، می 
تواندتحقق يابد که خود بحث مفصل ديگری 

است.
و  جنگ  عليه  مبارزه  که  کنونی  درشرايط 
از  تجاوزگر  دست  وقطع  صلح  خاطر  به 
است  جهانی  خواستی  پيرامونی،  کشورهای 
، بايد سعی نمودباتحليل مشخص از اوضاع 
مشخص وسيع ترين تعداد از مردم جهان را 
که عليه جنگ افروزی آمريکا و صهيونيستها 

باشند به ميدان آورد. 
طرف داران طيف ٢ و ٣ می توانند درخدمت 
رژيم  عليه  روز  هر  رژيم،  افشاگری 
جمهوری اسالمی درخارج کشور و در دفاع 
از مبارزات کارگران و زحمت کشان وغيره 
تظاهرات مستقل بگذارند و ماهيت رژيم را 
افشا کنند. اما طرح دو وظيفه ی استراتژيکی 
متعلق  يکی  که  زمان،  دريک  تاکتيکی  و 
حتا  و  است  طلب  صلح  جهانيان  تمامی  به 
وظيفه  با  دارند،  درآن  عمده  نقش  جهانيان 
جمهوری  سرنگونی  و  افشاء  که  ديگر  ی 
اسالمی است و عمده تا وظيفه ی نيروهای 
انقالبی و طبقه کارگر و زحمت کش ايران 
است، دربهترين حالت يا قادر به درک شيوه 
ی حل يک به يک تضادها نيستند ، و يا ناشی 
از عدم اعتماد طرح کننده گان اين شعارها به 
خود( درضديت با رژيم و انجام انقالب) به 
التقاط پناه می برند تا به اصطالح همه جانبه 

حرف زده باشند!!. 
لنين درگفت و گو با اعضای هيئت نماينده گی 
مجارستان  چکسلواکی،  لهستان،  آلمان،  از 
انترناسيونال  سوم  ی  درکنگره  ايتاليا  و 
چنين   (١٩٢١ ژوئيه  کمونيستی(١١ 

اظهارنظرنمود:
شعار  يک  به  بلشويکها  ما  جنگ  "درآغاز 
بی  جنگی  هم  آن  داخلی  شعارجنگ  يعنی 
امان چسبيده بوديم(البته درجنگی که طرفين 
امپرياليست بودند ـ ن). برهرکسی که ازفکر 
جنگ داخلی پشتيبانی نمی کرد، ُمهرخيانت 
می زديم. ولی وقتی درماه مارس ١٩١٧ به 
روسيه بازگشتيم، موضعمان را تماما تغيير 
داديم . وقتی به روسيه بازگشتيم و با دهقانان 
و کارگران صحبت کرديم، ديديم که همه گی 
طرف دار دفاع از ميهن اند، که البته با دفاع 
و  داشت  اساسی  فرق  منشويکها  موردنظر 
دهقانان  و  کارگران  اين  توانستيم  نمی  البته 

را  اين  ما  بناميم.  خائن  و  رذل  را  عادی 
"دفاع طلبی شرافتمندانه" ناميديم... فرض 
سوی  به  بايد  را  ها  توده  که  بود  براين  ما 
خود جلب کنيم. درآن زمان ما فکرسرنگونی 
حکومت موقت را ردمی کرديم. من نوشتم: 
زيرا  شود.  سرنگون  بايد  حکومت  اين 
مردم  حکومت  نه  است  اليگارشی  حکومت 
اما  کند.  تامين  را  نان  و  صلح  تواند  نمی  و 
همين االن نمی شود سرنگونش کرد. زيرا 
توده ی کارگران آن را درقدرت نگه داشته 
کارگران  اعتماد  از  لحظه  اين  تا  و  است 
برخورداراست. ما بالنکيست نيستيم. مانمی 
خواهيم با اقليتی از طبقه ی کارگردربرابر 
اکثريت، حکومت کنيم..." (رجوع شود به : 
های  درکنگره  رانيها  سخن  مجموعه  ـ  لنين 
انترناسيونال کمونيستی ـ کمينترن ـ مجموعه 
آثار، جلد ٤٢ـ ترجمه م.ت.پرتوـ ص ١٦٢  ـ 
تکيه ها از نويسنده است) و يا : "من در ٢٢ 
موقت"  برحکومت  "مرگ  که  نوشتم  آوريل 
مردم  اگراکثريت  زيرا  نيست،  شعاردرست 
را درپشت سر نمی داشتيم، اين شعار يا به 
و  آمد،  درمی  توخالی  عبارت  يک  صورت 
يگانه  کرد...  می  ماجراجوئی  از  حکايت  يا 
که  است  حاضراين  درحال  ما  استراتژی 
و  تر  معقول  تر،  زرنگ  نتيجتا  و  تر  قوی 
"اپورتونيست تر"(درترجمه انگليسی) بشويم 
و اين همان چيزی است که بايد به توده ها 
بگوئيم. اما پس از آن که توده ها را به اتکای 
کرديم،  جلب  خود  سوی  به  مان  معقوليت 
تاکتيک تهاجم به معنای دقيق کلمه را به کار 
ـ   ١٦٣ ص   ، جا  ...(همان  گرفت  خواهيم 

١٦٤ـ تکيه ها از ما است)
توانند  می   ٢ طيف  نيروهای  از  يک  کدام 
و  کارگران  اعتماد  حد  بدان  تا  که  ادعاکنند 
که  اند  کرده  خودجلب  به  را  کشان  زحمت 
قادرند "جنگ داخلی" راه بياندازند و آن را 
با پشتيبانی توده ها به سوی موفقيت هدايت 
کنند؟ درحالی که درشرايط فعلی در رابطه با 
جلوگيری از بروز جنگ، می توان ازطريق 
مخالفت با تجاوز و دفاع از صلح بين ملتها، 
وسيع  ازکشور  درخارج  هم  و  درداخل  هم 
وجود  به  را  جنگ  مخالفان  ی  جبهه  ترين 
سرکوب  رژيم  و  برامپرياليستها  و  آورد 
گر ايران فشار واردکرد تا يا جنگ شروع 
نشود، يا رژيم درصورت عدم شناختن حقوق 
دموکراتيک مردم و حقوق پای مال شده ی 
جنگ(  شروع  و  کشان  زحمت  و  کارگران 
که به احتمال قوی چنين خواهدکرد)، منزوی 
جنگ  مخالف  نيروهای  و  گردد  منفرد  و 
ها  توده  وسيع  پشتيبانی  از  رژيم  مخالف  و 

قطع  برای  شرايط  و  برخوردارشوند 
رژيم  سرنگونی  و  متجاوزان  دست 
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فراهم گردد.
سطح  دريک  و  هم زمان  جنگيدن 
در  که  نيروهائی  توسط  قوی  دشمن  دو  با 
ضعف استراتژيکی به سر می برند، نشانه 
ی عدم درک قوانين جنگ است. درجنگ 
درازمدت و کوتاه مدت درست  داشتن نقشه ِ 
جنگی و عزم و اراده برای پيش بردن آن 
الزم است ، اما کافی نيست. توازن قوا نقش 
که  است  مادی  نيروی  با  و  دارد  ای  عمده 
می توان درتحليل نهائی دشمن را شکست 
داد. و دراين جريان کسی برنده خواهد شد 
وسيع  های  توده  پشتيبانی  باشد  توانسته  که 

مردم را درعمل و تدريجا به دست بياورد.
داشتن  با   ٣ طيف  داران  طرف   :٣ طيف 
امپرياليسم،  ماهيت  از  درستی  نسبتا  درک 
مخالفت  حال  درعين  و  تجاوزبوده  مخالف 
عملی با رژيم را ازنظر تاکتيکی مشروط 
می دانند. اما برخی ازآنها مخالفت با رژيم 
را بسيار کم رنگ می کنند و توهم پراکنی 
می نمايند. لذا درسياست اينان شفافيت الزم 
ايجادصف  روی  چون که  ندارد،  وجود 
مستقل پرولتاريا تاکيد نمی کنند وبرخی حتا 

خيال واهی نسبت به رژيم دارند.
اما از آن جا که درهر مبارزه ای و از جمله 
جنگ، اجبارا افراد به سه اليه ی پيشرو، 
ميانی و عقب مانده تقسيم می شوند، برای 
مبارزاتی  تاکتيک  و  سياست  بردن  پيش 
می  روان  پيش  وحدت  اول  شرط  درست، 
توان  می  که  آنهاست  باوحدت  تنها  باشد. 
درمقابل  ايستادن  سوی  به  را  قشرميانه 
به  در  طريق  اين  از  و  کرده  جلب  جنگ 
نيز  مانده  عقب  قشرهای  درآوردن  حرکت 
موفقيت به دست آورد. تکيه ی ِصرف به 
پيشروان، که اليه ی کوچکی را تشکيل می 
می  ها"  "نخبه  درسطح  ماندن  باقی  دهند، 
باشد که کارچندانی نمی توانند انجام دهند. 
درشرايط فعلی که هيچ دورنمائی درمقابل 
وحدت پيشروان موجود نيست، ابتکارعمل 
است.  بيرون  آنها  دست  از  امر  درواقعيت 
اين را بايد بپذيريم و برای از بين بردن اين 

نقص به طور جدی خانه تکانی کنيم.
درعين حال عدم توجه به نيروهای بينابينی 
و نيروهای عقب مانده وبرخورد طرد کننده 
وخصمانه به آنها ، به دليل اين که ضرورتا 
مثل پيشروانـ  که متاسفانه هرکدام سازخود 
نمی  عمل  يا  و  انديشند  نمی  ـ  زنند  می  را 
دست  به  پيشروان  کشاندن  معنای  به  کنند، 

خود به انفراد می باشد. 
هم اکنون درايران طيفی بينابينی به ابتکار 
دکترناصر زرافشان به وجودآمده است که 
با داشتن شناخت نسبتا خوبی از امپرياليسم 
و رژيم ، با شعار "نه به جنگ درايران" 

وارد فعاليت عملی شده اند. وصل کردن اينان 
با هزارمن سريشم به رژيم تنها کار عده ای 
ُمغرض و يا نادان است که فقط کارشان جارو 
يا  کشوراست.  درخارج  انداختن  راه  جنجال 
وابسته دانستنن اينان به حزب توده و اکثريت( 
مثال به ِصرف شرکت احتمالی تعدادی از توده 
خيانت  که  تشکلهائی  ـ  ها  اکثريتی  يا  و  ايها 
کارند ـ اما بسياری چنين تصوری را دارند که  
خيانت  ابد  تا  نيز  آنان  اعضای  تعريف  به  بنا 
مخالفان  درصف  نبايد  و  مانند  می  کارباقی 
و  عشيرتی  برخوردی  قرارگيرند!)،  جنگ 
انتقام جويانه و درنتيجه نادرست است. مگر 
درخارج ازکشور و درجنبش ضدجنگ برخی 
بورژوائی  احزاب  يا  و  کاتوليک  کشيشان 
دليل  اين  به  توان  می  آيا  ؟  کنند  نمی  شرکت 
که اين کشيشان نيز همه اساسا درخدمت نظام 
می  ضدکمونيست  و  هستند  داری  سرمايه 
امپرياليستها،  رقابت  دليل  به  حتا  يا  و  باشند 
امپرياليسم  درخدمت  که  احزاب  برخی 
خودی و يا اپورتونيست و رفرميست هستند، 
توان  می  کنند،  می  شرکت  تظاهرات  دراين 
يا  و  نوکرآشکار  چون  شما  که  گفت  آنها  به 
درتظاهرات  نبايد  هستيد،  امپرياليستها  پنهانی 
ضدجنگ امپرياليستی شرکت کنيد!؟ اگر اين 
حرف درست باشد پس چرا زمانی که آنها از 
مبارزات دانش جويان، زنان و يا کارگران و 
حمايت  جلب  برای  کنند،  می  پشتيبانی  غيره 
آنها فعاليت می شود و نمی گوئيم شما نماينده 
گم  را  گورتان  هستيد،  امپرياليسم  َپست  گان 
مبارزات  با  هم بسته گی  درحرکتهای  و  کنيد 

مردم ايران، شرکت نکنيد؟!
تعيين  شعارها  و  سياست  که  وقتی  بنابراين 
شعارها  آن  حول  نيرو  آوری  جمع  شدند، 
وظيفه ی خدشه ناپذير می گردد و نه اتوکشيده 
صحبت کردن و افراد ناب گرا را جمع نمودن 

!!
به  آن که  عالرغم  که  است  طيفی   ،  ٤ طيف 
افروزی  جنگ  و  تجاوزگری  به  درستی 
کند،  می  اشاره  منطقه  در  اسرائيل  و  آمريکا 
اما در خط کشی با رژيم سرمايه داری حاکم 
کلی  دچار  جنگ،  بروز  شرايط  در  ايران  بر 
سعی  و  مدنيت"  از  "دفاع  مانند  هائی  گوئی 
جنگ،  مخالفان  از  وسيع  ای  جبهه  ايجاد  در 
می شود. اين گرايش توضيح نمی دهد که کدام 

"مدنيت" را مٌدنظر دارد؟.
اگر منظور دفاع ازمدنيت درچارچوب رژيم 
جمهوری اسالمی باشد، به اين رژيم هر چيزی 
را می توان نسبت داد، به جز گردن گذاشتن بر 

"مدنيت" در ايران !.
سرمايه داری  رژيم  که  است  اين  اگرمنظور 
ديگری جای گزين رژيم شود که تحقق "مدنيت" 
چنين  بازهم  که  باشد،  داشته  دردستورکار  را 

غيرقابل  و  است  بی هوده  خواستی  و  انتظار 
تحقق.

پشتيبانی  بدون  هم  جنگ  در  درگيری 
نيروی  بدون  يا  و  دهقانان،  و  کارگران 
نظامی ای که بتواند مناطقی از کشور را آزاد 
کرده و حکومت کارگران و زحمت کشان را 
درآن جا مستقر سازد، مستقل از نيت طراحان 
"مدنيت"، در غلطيدن به دام رژيمی است که 
ديديم درزمانی که مورد حمله و تجاوز قرار 
و  کشتار  از  عراق)  و  ايران  داشت(جنگ 

اعدام مبارزان يک لحظه دست نکشيد .
است  ها  مانده  عقب  طيف   :٥ طيف 
نهضت   ) مذهبی  ـ  ملی  گروههای  نظير: 
و  مذهبی  ـ  ملی  فعاالن  "شورای  و  آزادی 
شخصيتهائی نظير شيرين عبادی) و يا حزب 
از  اوال  که  طلب  سلطنت  مشروطه خواهان 
و"اصالح  ليبرال  بورژوازی  به  بينش  نظر 
طلبان" رژيم نزديک هستند و ثانيا جلوگيری 
رژيم  آمدن  کوتاه  به  منوط  را  تجاوز  از 
غنی  درمورد  آمريکا  امپرياليسم  دربرابر 
سازی اورانيوم، می دانند. اين نظردر زمينه 
ی علل جنگ افروزی امپرياليسم و صهيونيسم 
درمنطقه خاورميانه کامال نادرست می باشد. 
جنگ  به  خوب  نيت  با  آمريکا  امپرياليسم 

درخاورميانه دامن نمی زند! . 
برای اثبات اين مسئله هم تجربه ی عراق، 

افغانستان، لبنان و غيره جلو چشم ما است.
بنا به اين داليل، موضع ملی ـ مذهبی ها در 
دفاع از صلح کامال متزلزل و ناپايدار است که 
می تواند تاحدتسليم طلبی دربرابرامپرياليسم 
برای  الوصف  مع  برود.  پيش  رژيم،  يا  و 
ممکن  که  جا  آن  تا  ضدجنگ،  طيف  تقويت 
موضعی  اتخاذ  به  را  نيروها  اين  بايد  باشد 
رژيم  و  امپرياليسم  عليه  درمبارزه  تر  قاطع 
، دعوت کرد و تالش نمود تا موضع سازش 
که  اين  نه  و  بگذارند  کنار  را  شان  کارانه 
با عامل امپرياليسم و يا رژيم خواندن آنها، 
آنان را هرچه بيشتر به دامن اين يا آن دشمن 

مردم ايران کيش کنيم.
درمخالفت با جنگ، طيفهای ٢، ٣، ٤ و ٥ 
می توانند اتحاد عمل سياسی داشته باشند. بدون 
اين که صف مستقل پيشروان پرولتری ، که 
وحدت  اين  رهبری  بايستی  می  علی القاعده 
مخدوش  باشد،  داشته  دردست  را  عملها 

گردد. 
لنين در مقاله ای به نام  منش سوسياليستها 
در قبال جنگ  در اصول سوسياليسم و جنگ 

١٩١۵  – ١٩١۴ 
 می نويسد:" سوسياليستها همواره جنگ ميان 
وحشيگری  و  بربريت  عنوان  به  را  ملتها 

در  ما  منش  اما  اند.  کرده  محکوم 
منش  از  متفاوت  جنگ  با  رابطه 
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نئوليبرالهای ايران جاده صاف کن سرمايه های انحصاری اند!

اشخاص پاسيفيست (حاميان و وکالی 
ما  تفاوت  ست.  آنارشيستها  و  صلح) 
با اينان در اين است که ما ارتباط جنگ و 
مبارزه طبقاتی در يک کشور را درک می 
ميان  از  که  کنيم  می  درک  ما  اين که  کنيم، 
برداشتن جنگ بدون از ميان برداشتن طبقات 
و برپاسازی سوسياليسم ممکن نخواهد بود. 
در  که  است  آن جا  در  ما  تفاوت  هم چنين 
پا  بر  مثال،  برای  داخلی  جنگ  ما،  نگرش 
عليه  ستمديده  طبقات  توسط  جنگ  کردن 
داران،  برده  عليه  برده گان  ستمگر،  طبقات 
مزدی  کارگران  و  زمين داران  عليه  رعيتها 
و  مترقی  مشروع،  کامال  بورژوازی،  عليه 

ضروری است.
و  ها  پاسيفيست  با  مارکسيستها  ما  تفاوت 
آنارشيست ها در اين است که ما معتقديم به 
لحاظ تاريخی (از ديدگاه ماترياليسم ديالکتيک 
مارکس) ضروری است هر جنگی را به طور 
مجزا مورد مطالعه قرار داد. در طول تاريخ 
جنگهای بی شماری را می توان ديد که عالرغم 
تمام قساوت، سبعيت، وحشيگری و محنِت به 
جنگی  هر  ناگزير  اجزاء  که  پيوسته،  وقوع 
محسوب می شوند، مترقی بودند، بدين معنا 
که باعث پيشرفت بشريت از طريق کمک به 
نابودی ساختارهای عميقا مضر و ارتجاعی 
برده گی)،  نظام  و  مطلقه  حکومتهای  (مثال 
در  استبدادی  حکومتهای  ترين  بربرانه 
اروپا (استبداد ترکی و روسی) شدند. بنابر 
تاريخی  خصلتهای  که  است  ضروری  اين، 

مشخص جنگ کنونی را مطالعه کرد.
خصوص  به  ـ  جنگی  هر  از  ما  تحليل  اما 
ستم  تحت  و  استثمارشده  طبقات  بين  جنگ 
با استثمارگران و ستم گران ـ بايد واقع بينانه 
بوده، توازون قوا پيوسته درنظرگرفته شده، 
سياستها و تاکتيکهای مناسب با آن اتخاذگشته 
و بی ُگدار وارد نبردهائی نشويم که منجر به 
نابودی نيرو های پرولتری و کمونيستی شود 

و جنبش انقالبی سرکوب گردد. 
ی  کليه  اتحادعمل  تحقق  فرض  به  امروز 
طرف داران جبهه ضدجنگ درايران، تازه 
اين شروع کار است. بدون تدارکاتی عملی 
درصورت  جبهه  اين  باجنگ،  درمخالفت 
ماند.  پايدارنخواهد  چندان  شدن،  درست 
برجسته  کمونيستها  نقش  که  است  جا  دراين 
می شود و اهميت وحدت آنها درحزبی واحد 
نيروی  مثابه  به  بتوانند  تا  گردد  می  آشکار 
های  توده  فعال،  و  توانا  ضدجنگ  پيشرو 
و  متحد  خود  گرد  به  را  مردم  بيشتر  هرچه 
متشکل ساخته و مبارزه عليه جنگ افروزان 

را سازمان دهند.

به قول لنين : " هم چنان که کالزويتس گفت، 
عنصرجنگ يک خطر است و ما هرگزحتا 
بيرون  خطر  اين  ی  حيطه  از  لحظه،  يک 
نرفته ايم" (گفت و گو با هيئت نماينده گيهای 

... ـ ص ١٦٥)
                             

 ١٧ آذرماه ١٣٨٦

يک  انجام  برای  نه  و  است  مذاکره  برای 
فوق العاده ای!؟)  جسارت  سياسی!(چه  بازی 
نيز  سوريه  وزيرامورخارجه  وليدالمعلم، 
شرکت  به  تصميم  هنوز  سوريه  که  گفت 
دراين کنفرانس را نگرفته است چون معلوم 
نيست که پس دادن بلنديهای جوالن دردستور 
رئيس  عباس  محمود  يانه!؟  کارخواهدبود 
تا  خواستارشد  نيز  فلسطين  موقت  دولت 
پناهنده گان،  برگشت  المقدس،  بيت  وضعيت 
در  سازيها  شهرک  مسئله  مرزها،  تعيين 
امنيت  و  آب  تقسيم  مسئله  و  غربی  ساحل 
فلسطين مطرح گردد و اظهار اميدواری کرد 

که صلح در ٦ ماه آينده برقرارشود!
اولمرت هم برای اين که همه را به کنفرانس 
بکشاند(چون که خواست ولی نعمتش آمريکا 
بود)، گفت همه ی مسائل دربرنامه ی کنفرانس 
آناپوليس می توانند مطرح شوند وگرنه چندان 

گوشش به اين بازيها بدهکارنيست.
پايان  سخنان   اين  انعکاس  هنوزکه  اما 
نيافته بودکه َدٌبه درآوردنها دراسرائيل آغاز 
پوسف  اوواديا  روزکنفرانس  همان  در  شد. 
اسرائيل  در  شاس  بنيادگرای  حزب  رهبر 
درمورد  اولمرت  چه  چنان  که  کرد  تهديد 
بيت المقدس کوتاه بيايد، حزب او از کابينه 

کنارخواهدرفت.
و  فلسطينی  دوطرف  که  کرد  اعالم  بوش 
کشوربرای  دو  ايجاد  حل  راه  با  اسرائيلی 
مردم فلسطين و مردم يهودی، موافق هستند. 
جهت  دوطرف  بين  نيز  مشترکی  کميته ی 
مذاکره درمورد مسائل مورد اختالف درسال 

٢٠٠٨ تشکيل خواهدشد.
قطعنامه  از  هيچ يک  به  اولمرت  درواقع 
های سازمان ملل گردن نگذاشت. و درست 
شهرک  ايجاد  کنفرانس،  اين  درجريان 
اسرائيلی در شرق بيت المقدس ادامه يافت. 
نيز  اسرائيل  صهيونيستی  دولت  گوش 
توقف  درمورد  را  المللی  بين  اعتراضات 

گرفت  هيچ  به  و  نشنيده  هم  سازی  شهرک 
بازی  يک  هم  کنفرانس  اين  که  داد  ونشان 

سياسی بود برای تحميل کشوری مذهبی!
سازمان   ١٨١ ی  قطعنامه  ازتصويب   بعد 
تقسيم  درآن  که   ١٩٤٨ نوامبر   ٢٩ در  ملل 
و  عرب  و  اسرائيلی  بخش  دو  به  فلسطين 
و  بين المللی  شهری  به  المقدس  بيت  تبديل 
بود،  پذيرفته شده  را  ملل  سازمان  نظر  زير 
کنيم،  سال اخيرنگاه  در٦٠  اگربه سيرحوادث 
"يهوديان"  کشور  تحميل  "پيشرفت"،  تنها 
وضعيت  القاعده  علی  اعتبار  اين  به  است. 
اعراب ساکن اسرائيل  يا بايد با بيرون کردن 
عنوان  به  يا  و  شود  حل  اسرائيل  از  آنها 
و  بمانند  باقی  ابد  تا   ٢ درجه  شهروندان 

آپارتايد مذهبی را تحمل کنند!!
و  زائيد  فاسد  مرده ای  موش  کنفرانس،  کوه 
حضراتی که به اولمرت نمی خواستند دست 
ی  ادامه  زيرسند  را  خود  امضاء  بدهند، 
همان  گذاشتند. "ازکوزه  فلسطينيان،  اسارت 

برون تراود که در اوست".
قصد  که  اسرائيل  تجاوزگری  و  قلدرمنشی 
کنترل سرزمينهای اعراب را از فرات تا نيل 
دارد، هم اکنون ادامه می يابد. نوارغزه بدتر 
از زندان گوانتانامو شده است و روزانه دهها 
نفر توسط ارتش اسرائيل ازهوا و زمين مورد 
گلوله باران قرارگرفته، ُکشته و مجروح می 
شوند. به ٥. ١ ميليون نفر ساکنان غزه حتا 
زنده گی  وسائل  ترين  ابتدائی  ورود  اجازه ی 
امپرياليستها  و  شود  نمی  داده  قدرکافی،  به 
مالی  کمکهای  آورند.  نمی  ابرو  به  خم  هم 
هم که به عباس قولش را در پاريس داده اند، 
سرنوشتش معلوم نيست و مسئله فلسطين هم 
چنان روی دست مردم جهان باقی مانده است. 
زيرا قلدران امپرياليست و صهيونيست چنين 
می خواهند! کنفرانس آناپوليس را بايد ازهم 
اکنون شکست خورده به حساب آورد ، زيرا 
هيچ مسئله ی مشخصی درآن با شفافيت راه 

حل نيافت.

شکست کنفرانس ليسبون :
٨و٩  يک شنبه  و  شنبه 
پای تخت  دسامبر٢٠٠٧درشهرليسبون 
اتحاديه ی  دولتهای  سران  کنفرانس  پرتغال 
اروپا و آفريقا با شرکت ٥٣ نماينده از آفريقا 
و ٢٧ نماينده ار اتحاديه ی اروپا، تشکيل شد. 
اولين اجالس سران در سال ٢٠٠٠ درقاهره 

تشکيل شده بود.
هدف اتحاديه ی اروپا ازاين کنفرانس کشاندن 
آفريقائيان به زير سلطه ی بازار نئوليبراليستی 

بود و ازبين بردن تعرفه های گمرکی 
که باعث تخريب بزرگی دروضعيت 

نئوليبراليسم... بقيه از صفحه اول
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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.

اقتصادی ميليونها توليد کننده کوچک 
آفريقائی می شد. زيرا کل کشاورزی 
خواستهای  به  دادن  جواب  برای  را  آفريقا 
ارزاق  درنتيجه  و  داده  سوق  بازارجهانی 
نقصانهای  رابا  آفريقا  مردم  ی  روزمره 
متعددی روبه رو می ساخت و توليدکننده گان 

کوچک رانيز به ورشکسته گی می کشاند.
هدف ديگر سران اتحاديه اروپا پيش کشيدن 
مسئله ی حقوق بشر و از اين طريق مداخله 
درهمين  و  بود.  آفريقا  کشورهای  درامور 
راستا گوردون براون نخست وزيرانگليس از 
شرکت در اجالس ليسبون به خاطر حضور 
زيمبابوه،  جمهور  رئيس  موگامبه  رابرت 

خودداری کرد.
موضوع  دو  هر  با  آفريقا  کشورهای  سران 
اروپا  ی  اتحاديه  سران  دربرابر  کنفرانس 
قرارگرفتند. عبداهللا واد رئيس جمهور سنگال 
آفريقا  مردم  سود  به  اروپا  پيشنهاد  که  گفت 
آفريقای  جمهور  رئيس  تابومبکی  و  نيست 
جنوبی درجواب خانم آنجال مرکل صدراعظم 
مديريت  سوء  و  بشر  حقوق  نقض  که  المان 
کرده  مطرح  را  زيمبابوه  دولت  اقتصادی 
اتحاديه ی  دولتهای  که  بود  اظهارنموده  و 
اروپا دراين مورد هم نظر می باشند، گفت 
: اظهارات خانم مرکل دخالت درامور آفريقا 

است.
برای  را  راه  نتوانست  هم  کنفرانس  اين 
گسترش هرچه بيشتر نئوليبراليسم  درآفريقا 
کنفرانس  پايانی  درقطعنامه ی  سازد.  فراهم 
توافق شد که اروپا و آفريقا برای استراتژی 
الزم  وسايل  و  امکانات  و  مشارکتی  جديد 
و  کنند  تالش  عمل  وبرنامه  آن  تحقق  برای 

 ٢٠١٠ درسال  را  سران  کنفرانس  سومين 
تشکيل دهند. بازهم کوه تالشهای امپرياليستی 

موش زائيد.

تجاوزنظامی ترکيه به عراق :

برنامه ی نئوکانهای حاکم بر آمريکا در تحقق 
امپراتوری جهانی سرمايه ، تحت سرکرده گی 
امپرياليسم آمريکا، برتجزيه ی کشورهائی که 
طوق بنده گی آن را قبول نکنند، استوار است 
برای  آمريکا  تالش  آن  نمونه ی  آخرين  که 
دراين  باشد.  دوکشورمی  به  سومالی  تقسيم 
راستا دولت آمريکا برای اين که بتواند بهتر 
سه  به  آن  تقسيم  دست يابد،  عراق  منابع  به 
بخش را درنظر دارد که بخش شمالی آن را 
به عالوه، با دورنمای تبديل شدن به اسرائيل 

ثانی درمنطقه  بايد پيش برود. 
اين امر طبعا به مزاق شووينيستهای حاکم در 
منطقه و ازجمله رژيم ترکيه چندان خوشايند 
تذکرات  عالرغم  و  علت  همين  به  نيست. 
رايس وزيرامورخارجه ی آمريکا در بغداد 
اطالعاتی  کمکهای  ارائه ی  و  سو،  يک  از 
به دولت ترکيه توسط آمريکا و اسرائيل در 
پ.کا.کا.  های  استقرارپيشمرگه  با  رابطه 
درعراق از سوی ديگر، ارتش ترکيه برای 
پ.کا.کا.  مقاومت  نيروهای  بردن  ازبين 
تجاوز نظامی خود را از هوا و از زمين در 
اواخر آذرماه به شمال کردستان عراق آغاز 
کرد و با بمباران چندين روستا صدمات جانی 
و مالی فراوانی به مردم واردساخت. اما اين 
تجاوزات چندان هم کارساز نبودند، چون که 
نيروهای پ.کا.کا. از پيش اعالم کرده بودند 
به  درعراق،  آنها  به  حمله  درصورت  که 
درون کردستان ترکيه خواهند رفت. درنتيجه 
ارتش ترکيه که اجبارا می بايست به تعقيب 
نتيجه ای  به  يافتن  دست  بدون  بپردازد،  آنها 
چشم گير، جز کشتار و آواره ساختن مردم بی 
گناه، راهی نداشت جز آن که نيروهای خود 

را از عراق پس بکشد.
وقتی که امپرياليسم آمريکا به طرزی هارگونه 
کند،  می  حمله  برسد  دستش  که  هرجا  به 
بنابراين نمی تواند از حمله ی متحدان کوچک 
منطقه ای اش، جلوگيرد. نقض حاکميت ملی 
امپرياليستی  تجاوزات  برکت  به  کشورها 
امروزه تبديل به روتينی شده است که طبق 
قانون جنگل "قوی ترين، بهترين" پيش برده 
می شود و لذا دوران تهاجمات نئوليبراليستی 
به جهان ، دوران کشاندن جهان به بربريت 
به قدر  هرکسی  طبعا  و  است  قانونی  بی  و 

زورش از آن "بهره مند" می شود!
برای کارگران  و زحمت کشان جهان، ملل 
تحت ستم امپرياليسم و کليه ی مردمان آزادی 

خواه و مدافع حقوق بشرنيزراهی جز مبارزه 
با اين تهاجمات و فلج کردن توان اقتصادی 
و نظامی امپرياليسم باقی نمانده است. دراين 
نيز  امپرياليستی  کشورهای  مردمان  راه، 

مسئووليت سنگينی برعهده دارند. 
٢٩ آذر ١٣٨٦ ـ  ناظر

رژيم جمهوری اسالمی  قادر به نگه داشتن 
اش،  حاکميت  ی  ورشکسته  کشتی  ُسکان 
ايران،  گاههای  دانش  توفانی  اقيانوس  در 
آن!  برای  است  خطری  زنگ  اين  نيست. 
رژيم  که  است  گاهها  دانش  درهمين  زيرا 
و  کند  می  تربيت  را  گزارخود  خدمت  کادر 
دانش گاهها به مثابه يکی از سنگرهای مدافع 
ايران  استقالل  و  اجتماعی  عدالت   ، آزادی 
و طرد نفوذ امپرياليسيم و نئوليبراليسم، نئو 
ليبراليسمی که دارد بيش از پيش چنگالهايش 
می  فرو  جامعه  هستی  زوايای  درتمامی  را 
به  را  بزرگی  نه  و  ايستاده  سربلندانه  کند، 
ارتجاع داخلی و امپرياليسم جهانی فرياد زده 

است.
دربرگزاری  جويان  دانش  با  رژيم  مخالفت 
می  نشان  جوئی،  دانش  پرافتخار  روز  يک 
اوج  از  وحشت  در  آن  سردمداران  که  دهد 
يافتن  پيوند  و  جوئی  دانش  مبارزات  گيری 
کشان،  زحمت  و  کارگران  مبارزات  با  آن 
نگاران  روزنامه  معلمان،  جوانان،  و  زنان 
و نويسنده گان و هنرمندان و ملل تحت ستم 
ايران، قصد خفه کردن اين جنبش را به عبث 
داشته و در شرايطی که تهديد به تحريمهای 
ـ  امپرياليستی  نظامی  مداخالت  و  جديد 
صهيونيستی پيوسته و از نزديک شنيده می 
شود، بزرگ ترين خيانت را به مصالح ملی 
درپيش  ايران  مردم  عظيم  اکثريت  منافع  و 

گرفته است.
به  مادر  رحم  در  را  کودکان  توان  می 
نوجوانان  توان  می  ساخت؛  محکوم  مرگ 
را  زنان  توان  می  دارفرستاد؛  برباالی  را 
باقساوت بربرمنشانه سنگسارکرد؛ می توان 
آخرين رمق کارگران و زحمت کشان را در 
درشکنجه  توان  می  کشيد؛  کار  ی  عرصه 
انسانها  بدن  درفش  و  داغ  زير  در  و  گاهها 
جرم  به  را  کارگران  توان  می  نمود؛  له  را 
فعاليت برای دفاع از حقوق پايمال شده شان 
معالجه  از  حتا  را  آنان  و  انداخت  زندان  به 
باز داشت و احتماال زجرُکش کرد؛ اما هرگز 

نمی توان مبارزه برای رهائی را از 
آنان باز ستاند و سکوت گورستانی را 

سرچشمه ... بقيه از صفحه اول
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رابطه نظام... بقيه از صفحه اول

برجامعه تحميل نمود.
و  ظلم  دربرابر  جهان  و  ايران  مردم 
نئوليبراليستی  داری  سرمايه  نظام  که  ستمی 
و  اند  خاسته  پا  به  کند،  می  اعمال  آنها  بر 
رهائی  قرن  هستيم  درآغازش  ما  که  قرنی 
از سلطه ی اين نظام است. بشريت درنظام 
سرمايه داری، بنا به تجربه جهانی بيش از 
استعمار،  استثمار،  با  پيوسته  ساله،   ٢٠٠
عظيم  اکثريت  محروميت  و  تجاوز  جنگ، 

جهانيان، دست به گريبان بوده است.
دانش جويان بيداردل ايران به حق عليه اين 
جنايات به بشريت زحمت کش، به پا خاسته 
ی  کليه  ی  وظيفه  آنان  حرکت  از  دفاع  اند. 
کمونيستها و انسانهای آزادی خواه و انسان 

دوست می باشد.

عليه  جويان  دانش  مبارزات  باد  تر  پرتوان 
رژيم اسالمی حامی سرمايه داران !

برای آزادی بدون قيد و شرط دانش جويان و 
ديگر زندانيان سياسی به پاخيزيم !

رژيم با شمشيرکشيدن روی مردم، گور خود 
را به دست خويش می َکنََد !

به  دادن  پايان  راه  تنها  سوسياليستی  نظام 
بربريت موجود درايران و جهان است!                                                            
                                                                     

 ١٨ آذر ١٣٨٦ ـ حزب رنجبران ايران  

مسلمان نشين، به دوره ی بعد از پايان جنگ 
جهانی دوم و آغاز "جنگ سرد" بر می گردد. 
امت  سياسی  فلسفه ی  که  است  دوره  اين  در 
گرائی که در آن ضديت با انديشه های تجدد 
خواهی، سوسياليستی، کمونيستی، ملی گرائی  
تحت نام "بت پرستی" و "شرک" يک اصل 
"ابدی" و "ازلی" است، توسط نواب صفوی 
در  اسالم  فدائيان  جديدالتاسيس  سازمان  و 
ايران دهه های ٤٠ و ٥٠ ميالدی شيوع پيدا 
کرد. در واقع انزجار و نفرت امت گرايان 
اصالح  اعتدال گرايان-  (اصول گرايان- 
طلبان) حاکم در ايران نسبت به ملی گرايان 
از يک سو وبه مارکسيسم و ديگر نحله های 
آزادی خواه از سوی ديگر، به آموزش های 
نواب صفوی ( پدر معنوی کليه طرف داران 
واليت فقيه،  به ويژه اصول گرايان) در دهه ی 

چهل ميالدی بر می گردد.
فلسفی  و  تاريخی  های  نوشته  بررسی 
ايده ئولوگ های متعلق به مکتب امت گرائی 
مثل نوشته های محمد تقی مصباح يزدی نشان 
می دهد که اجزاء اصلی جهان بينی خود نواب 

امت  سياسی  فلسفه  رهبران  ديگر  و  صفوی 
گرائی از منابع "الهامی" حسن البنا و ديگر 
گرفته  مصری  المسلمين"  "اخوان  رهبران 
شده اند که سنی بودند. آن چه که در اين مبحث 
شايان توجه است، اين است که اکثر مورخين 
اسالمی و به ويژه انديش مندان و پژوهش گران  
تاريخ اهل تسنن متفق القول بر آن هستند که 
ريشه ها و علل بروز و گسترش امت گرائی 
و ديگر نحله های فکری بنياد گرائی را نمی 
توان از متون کالسيک و مدرن علمای اهل 
اسالم  متن  و  بطن  در  و  کشيد  بيرون  سنت 
و جوامع مسلمان نشين جهان جستجو کرد. 
و  علل  پس   ، باشد  درست  نظرگاه  اين  اگر 
مذهبی  بنيادگرائی  پديده ی   رشد  عاملين  يا 
و فلسفه سياسی امت گرائی و انگاشت های 
معروفی چون "واليت فقيه" و "تئوکراسی" 
متعلق به آن، کدامين هستند؟ در يک کالم، 
آيا بنيادگرائی و مشتقات مربوط به آن عاملند 

و يا معلول؟
تعداد قابل توجهی از مارکسيست های جهان 
مشترک  سياسی  کمپ  يک  به  ضرورتا  که 
تعلق ندارند (مثل جان بالمی فاستر، مايکل 
يتس، ازيک هابسبام، سميرامين، ايجاز احمد 
و...) بر آن هستند که علل رشد امت گرائی 
در  بايد  را  آن  به  مربوط  مضامين  ديگر  و 
تاريخ تکامل نظام جهانی سرمايه ُجست  وجو 
مذهبی  بنيادگرائی  ديگر  عبارت  به  کرد. 
و  عوارض  از  آن  از  مشتق  گرائی  امت  و 
تبعات تشديد جهانی شدن سرمايه در سالهای 
بعد از پايان جنگ جهانی دوم و به ويژه در 
-١٩٩١) سرد"  "جنگ  پايان  از  بعد  دوره 

٢٠٠٧) می باشند.
در اين نوشته رابطه تاريخی و ارگانيک بين 
بنيادگرائی و نظام جهانی سرمايه که به قول 
رابطه "مرکز  يک  ها  مارکسيست  از  خيلی 
از  و   " حاشيه  و  "متروپل  پيرامونی"،   –
ويژه گی های اجتناب ناپذير مناسبات تاريخی 
"توسعه يافته گی" با "توسعه نيافته گی" است، 

را مورد بررسی قرار می دهيم.

رابطه تاريخی بنيادگرائی و نظام جهانی

عصر  های  ويژه گی  ترين  اساسی  از  يکی   
جهانی شدن سرمايه، به ويژه در دوره بعد از 
پايان جنگ سرد، تحوالتی است که هم راه با 
فرايند شتابنده و هار انباشت سرمايه در سطح 
تحوالت  اين  پيوندد.  می  وقوع  به  جهانی، 
در  ناگهانی  غالبا  و  مهم  تغييرات  به  طبيعتا 
زنده گی شمار عظيمی از مردم که قربانيان 
اصلی نظام جهانی سرمايه هستند، انجاميده 
و غالبا مناسبات و رسم و رسوم زنده گی آنها 

را تضعيف و يا "مسخ" می سازند.
در اين مبحث، کانون توجه کشورهای حاشيه 
ای – پيرامونی (جهان سوم) می باشد که در 
فعلی  رشد  به  تحوالت  و  تغييرات  اين  آنها 
انواع و اقسام بنيادگرائی های مذهبی منجر 
شده است. منظور از جهان سوم نيز عمده تا 
التين،  آمريکای  درآفريقا،  واقع  کشورهای 
آسيا (منجمله خاورميانه)، اقيانوسيه و به قول 
"جهان  از  جزايری  و  محالت  اوکتاويوپاز، 
توسعه  کشورهای  داخل  و  ميان  در  سوم" 
هستند،  اول)  (جهان  "مرکز"  صنعتی  يافته 
که به اسم "حاشيه" نيز مرسوم شده اند. در 
سراسر جهان سوم (حاشيه) که امروز چهار 
هر  دربرمی گيرد،  را  جهان  جمعيت  پنجم 
و  مزارع  روستاها،  از  انسان  ميليونها  سال 
ورود  نتيجه ی  در  خود  اجدادی  کشتزارهای 
کمپانيهای فراملی و گسترش ابزار و محمل 
می شوند.  رانده  سرمايه،  شدن  جهانی  های 
آنان قرن ها در اين مناطق دهقانی به زنده گی 
سنتی خود ادامه می دادند و تحت شرايط به 
غايت استثماری و ستم گرانه در تالش معاش 
بودند. ولی امروز آنها ديگر حتی آن زنده گی 
را هم نمی توانند ادامه بدهند. پس به نواحی 
شهری که به سرعت رو به گسترش هستند، 
هجوم آورده و يا پرتاب می شوند. بيشتر اين 
حلقه  که  باری  فالکت  های  زاغه  در  مردم 
چون  جمعيتی  پر  شهرهای  قلب  حلقه  به 
استانبول،  تهران،  قاهره،  ژوهانسبورگ، 
کرده  محاصره  را   ..... و  مکزيکو  مانيل، 
در  بار  نخستين  برای  می شوند.  ساکن  اند، 
طول تاريخ، ما شاهد اين امر هستيم که نيمی 
از مردم شش ميليارد و نيمی جهان در مناطق 
شهری زندگی می کنند که در آنها زاغه ها و 
مردمان حاشيه نشين پيوسته در حال رشد و 

ازدياد روزافزون هستند.
بررسی زنده گی طاقت فرسا و دردناک اين 
جنگ  پايان  از  بعد  بالفاصله  که  مردمان 
و  متعهد  پژوهش گران  توسط  دوم  جهانی 
روشن فکران مترقی مورد توجه قرار گرفته 
و در بعضی محافل به اسم "دوزخيان زمين" 
اين  اکثر  که  می دهد  نشان  اند،  شده  موسوم 
مردم که از محيط سنتی خويش و از شکل های 
گوناگون ستم ديدگی و استثمار کننده ی نظام 
ها و رژيم های پيشاسرمايه داری کنده شده 
اند، به زنده گی فالکت بار پرازناامنی و بی 
ثباتی در زاغه ها و حاشيه های بی امکانات 
پرتاب شده اند. مضافا، اين بررسی ها نشان 
می دهند که اين مردمان که تعداد آنان روزانه 
در شهرهای توسعه يافته ی "حاشيه" (جهان 
سوم) مثل شهرهای سائوپولو و ريودوژانيرو 

قاهره  الگوس،  جنوبی،  آمريکای  در 
درآسيا  مانيل  و  تهران  درآفريقا، 
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شکل  هيچ  به  می يابند،  افزايش  و... 
و نحوی نمی توانند در استخوان بندی 
اقتصادی و سياسی کارکرد جامعه به صورت 
بسياری  در  شوند.  ادغام  متشکل  و  منسجم 
ازاين شهرهای پر از زاغه، اکثريت حاشيه 
نشينان در اقتصاد "غير رسمی" به شکلهای 
گوناگون دوره گردی، بساطی، دکه ای و... 
اند،  يافته  رواج  گذشته  سال  شصت  در  که 
کار می کنند. بخشی از اين مردمان، به ويژه 
جوانان، نيز در حيطه های اقتصاد زيرزمينی 
فحشاء،  گانگستری،  مثل  غيرقانونی  و 
و  قاچاق  نوجوانان،  و  کودکان  پورنوگرافی 

فروش موادمخدر و... کار می کنند.
باشند  که  کجا  هر  در  مردم  ترديد  بدون 
خواهان رهائی از ستم و استثمار، ناامنی و 
بی ثباتی، بی کاری و  بی خانمانی هستند. در 
اين مورد زاغه نشينان حاشيه های شهرهای 
نيستند.  مستثنا  نيز  سوم)   (جهان  گوناگون 
بررسی تاريخ کشورها و نواحی "حاشيه ای 
– پيرامونی"  در شصت سال گذشته حاکی 
در  نشين  حاشيه  مردمان  که  است  آن  از 
تالش رهائی از زنده گی پر از فقر و فالکت 
و  مبارزات  در  توجهی  قابل  به طور  خود، 
دموکراتيک  ملی،  رهائی بخش  های  جنبش 
شصت  پنجاه،  های  دهه  در  سوسياليستی  و 
از  بعد  اما  ُجستند.  شرکت  ميالدی  هفتاد  و 
ملی  رهائی بخش  های  جنبش  تالشی  و  ُافت 
و سرکوب و قتل عام نيروهای سکوالرملی 
گرا، "غير متعهد" سوسياليست و کمونيست 
در کشورهای آسيا و آفريقا، اکثريت مردمان 
و  تهيدستان  با  هم راه  ها  زاغه  نشين  حاشيه 
به ويژه  بزرگ،  شهرهای  بورژوازی  خرده 
در منطقه ی خاورميانه وجنوب آسيا در نبود 
الهام  و  مترقی  کننده  متشکل  آلترناتيو  يک 
الجرم  گرا،  ملی  ويا  چپ  طرف  از  بخش 
های  گرائی  بنياد  اقسام  و  انواع  به سوی 
اين  ديگر،  کالمی  به  آوردند.  روی  مذهبی 
تهيدستان  و  نشينان  حاشيه  که  است  تالشی 
شهر و روستا از طريق آن بتوانند (در ميان 
همه تغييرات، جابه جائی و تالطماتی که نظام 
در  به ويژه  جهان  اکناف  در  سرمايه  جهانی 
جهان،  پيرامونی   – ای  حاشيه  کشورهای 
بند  جائی  به  را  است) "خود  آورده  به وجود 

کنند". 
شايد اين چرخش در سرنوشت اين مردم در 
ميان اين همه جابه جائی ها در هيچ واحدی 
ايران،  کشورهای  اندازه  به  سوم  جهان  از 
چشم گيرتر  اندونزی  و  شاسا)  (کين  کنگو 
سرمايه  جهانی  نظام  نباشد.  تر  شفاف  و 
سرنگونی  از  بعد  ترتيب  به  (امپرياليسم) 
دولت ملی دکتر مصدق (١٩٥٣) در ايران، 
در   (١٩٦٠) لومومبا  پاتريس  وقتل  ترور 

کنگو و سرنگونی دولت ملی احمد سوکارنو 
همدستان  کمک  با  و  اندونزی  در   (١٩٦٥)
ايران،  در  زاهدی   – (شاه  خود  "بومی" 
در  سوهارتو  و  کنگو  در  موبوتو   – چومبه 
و  سرتاسری  فراگير،  به قدری  اندونزی) 
عميق تمام پيروان و طرف داران نحله های 
دموکراسی،  سوسيال –  گرائی،  ملی  متنوع 
سوسياليستی و کمونيستی در آن کشورها را 
ريشه کن ساخت که در سرزمين آن جوامع 
امت  اقسام  و  انواع  از  غير  به  مدتها  برای 
گرائی و بنيادگرائی (در ايران و اندونزی) 
کنگو)  (در  عريان  و  هار  گانگستريسم  و 
متشکل  و  منسجم  صورت  به  ديگری  نحله 

نروييد.
در کشش اين مردم به سوی بنيادگرائی مذهبی 
و يا هر نوع جهان بينی ضد تجدد و تاريک 
است  دخيل  ديگری  سياسی  عامل  يک  بين 
و  تغييرات  گيرد.  قرار  بحث  مورد  بايد  که 
دگرديسی های عظيم و سريعی که تشديد و 
حرکت سرمايه در فاز فعلی جهانی شدن در 
مناطق مختلف جهان سوم به وجود آورده نمی 
توانند بدون در نظر گرفتن چارچوب ُسلطه 
متحدين  و  امپرياليستی  ستم  و  استثمار  و 
قرار  بهتر  شناخت  و  درک  مورد  آن  بومی 
بومی  متحدين  از  نگارنده  منظور  گيرند. 
در واقع هيئت های حاکمه کشورهای جهان 
سياسی،  اقتصادی،  نظر  از  که  است  سوم 
جهانی  نظام  به  وابسته  نظامی  و  فرهنگی 
نوع  که  گفت  می توان  به جرات  هستند. 
حاکميت (استبداد) و سبک زنده گی فرهنگی 
(اروپا محوری و مصرفی) و اجتماعی اين 
حاکمين از وابسته گی مادی و معنوی آنها به 
تاريخی رابطه  و از نظر  بوده  جهانی  نظام 
"مرکز"  به  "حاشيه"  متصل  به هم  و  مکمل 
می  يافته گی)  توسعه  به  نيافته گی  (توسعه 
باشد. تهيدستان، حاشيه نشينان و ديگر اقشار 
عنوان  به  را  حاکمين  اين  سوم  جهان  مردم 
عوامل مستبد، فاسد و وابسته به امپرياليسم 
منحط  "فرهنگ  مبلغين  و  مروجين  و 
غرب" می شناسد. مردم مناطق وسيع جهان 
بر  سوم)  (جهان  ای"  حاشيه   – "پيرامونی 
هم دستان  به  که  حاکمين  اين  که  باورند  اين 
و "متحدين" بومی نظام جهانی معروف اند، 
هيچ نوع مهر و محبتی در دل خود نسبت به 
کارگران، زحمت کشان روستاها، تهيدستان و 
حاشيه نشينان اين کشورها نداشته و عليرغم 
حکومت  دوران  در  که  هنگفتی  های  ثروت 
استبدادی خود از طريق تاراج منابع طبيعی 
اين کشورها به دست آورده اند، هيچ قدمی در 
راه بهبود رفاه زندگی فالکت بار اين مردم بر 
نداشته اند. اين شرايط،، يعنی استبداد حاکمين 
با حمايت بی دريغ نظام جهانی سرمايه داری 

باورهای  افزون  روز  رشد  و  سو  يک  از 
در  ديگر،  سوی  از  حاکمين  به  نسبت  مردم 
کوتاه مدت می تواند نيروها و رهبران نحله 
های مختلف بنيادگرائی منجمله امت گرائی 
"انحطاط  و  "استبداد"  "فساد"،  عليه  که  را 
امپرياليسم  و  بومی  حاکمه  طبقات  اخالقی" 
حامی آنها تبليغ می کنند، بين مردم "محبوب" 
سازد. محبوبيت روز افزون خمينی در آستانه 
بين  در  ميالدی)   ١٩٧٩)  ١٣٥٧ انقالب 
رهبران  از  بعضی  محبوبيت  و  ايران  مردم 
و  اندونزی  پاکستان،  مردم  بين  در  بنيادگرا 
سياسی  شرايط  اين  محصول  کنونی،  مصر 
کشورهای  اکثر  در  که  است  اجتماعی  و 
جهان سوم "حاشيه" به وجود آمده است. بايد 
توجه کرد که رهبران و کادرهای نيروهای 
بنيادگرا که ماهيتا به طبقات و اقشار گوناگون 
خرده بورژوازی و بورژوازی متوسط تعلق 
داشته و در واقع منافع آنها را نماينده گی می 
کنند، در کسوت و چارچوب دين و مذهب و 
فرقه و با خصلت ها و ويژه گی های مذهبی 
های  ارزش  و  رسوم  روابط،  به  بازگشت 
به  را  کنونی  جامعه  بر  آنها  تحميل  و  سنتی 
منتها درجه تبليغ و رواج می دهند. اين روابط 
و  دارند  گذشته  در  ريشه  تنها  نه  ارزشها  و 
شکل های شديد استثمار و ستم را در جامعه 
آنها  مروجين  بلکه  می سازند  تجسم  کنونی 
و  طلبی  برابری  و  طلبی  تجدد  نوع  هر  با 
و  اشتراکی  سوسياليستی،  فکری  های  نحله 

کمونيستی دشمنی تاريخی و خونين دارند.
مطالعه ی بروز ورشد بنيادگرائی در سراسر 
سوم،  جهان  کشورهای  در  به ويژه  جهان، 
با  آن  گسترش  و  حضور  که  می دهد  نشان 
جناحهای  از  بخشی  حرکات  و  ها  سياست 
درون نظام جهانی سرمايه رابطه ای نزديک 
و مستقيم داشته و در حقيقت يکی از تبعات 
دوره ای تشديد جهانی شدن سرمايه به ويژه 
در سالهای ١٩٧٣ به اين سو، می باشد. در 
حال حاضر بروز و رشد بنيادگرائی مذهبی 
جنوبی  آسيای  خاورميانه،  کشورهای  در 
در  و  بنگالدش)  و  پاکستان  (افغانستان، 
بخشی از شمال آفريقا بيشتر و دامنه دارتر 
از مناطق ديگر جهان سوم است که اين امر 
بدون  می باشد.  اهميت  حائز  خود  نوبه  به 
ترديد، نبود و يا حضور کم رنگ بنيادگرائی 
را  منطقه  آن  التين،  آمريکای  درکشورهای 
"حاشيه"  مناطق  ديگر  با  مقايسه  مقام  در 

(جهان سوم) مستثنی می نمايد.

نبود بنيادگرائی قوی در آمريکای التين  
پديده ی بنيادگرائی دينی و مذهبی در مناطق 

و  خاورميانه  مانند  استراتژيکی 
کشورهائی نظير پاکستان و اندونزی 
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برای آزادی بی قيد و شرط کليه ی زندانيان سياسی متحدا مبارزه کنيم!

هستند،  نشين  مسلمان  عمده تا  که 
گرائی،  امت  گوناگون  صور  به 
ايسم،  سلفی  فقيه،  واليت  تئوکراسی 
اما  می آيد.  در  نمايش  به  و...  ايسم  وهابی 
کشورهای  به  فقط  آن  گسترش  و  رشد 
ضرورتا  و  نمی شود  محدود  نشين  مسلمان 
(شيعه  اسالم  دين  های  ويژه گی  از  بازتابی 
و  بروز  شاهد  ما  امروز  نيست.  سنی)  يا  و 
گسترش انواع و اقسام بنيادگرائی مذهبی در 
اسرائيل (صهيونيسم فرهنگی و مذهبی)، در 
هندوستان (هندوتوا=بنيادگرائی هندوئی)، در 
بخش هائی از آفريقا (به ويژه پنته کاستاليسم 
مسيحی) و در آمريکا (بنيادگرائی پروتستانيسم 
به ويژه اونجليکا و پنته کاستاليسم) می باشيم. 
بنيادگرايان با اين که به مذاهب و فرقه های 
ولی  دارند،  تعلق  متفاوت  اديان  گوناگون 
ماهيتا همه گی ضد تجددطلبی، سکوالريسم، 
ديگر  و  سوسياليسم  مارکسيسم،  اومانيسم، 
انديشه های برابری طلبی بوده و از هرگونه 
پرهيز  خوديها"  "غير  با  (گفتمان)  ديالوگ 
می کنند. جالب توجه است که درجه ی رشد 
ها،  بنيادگرائی  اين  از  يک  هر  گسترش  و 
رابطه ی مستقيم و تاريخی با درجه حرکت و 
گسترش سرمايه (گلوباليزاسيون) و عملکرد 

نظام جهانی در آن مناطق و جوامع دارند. 
خالف  بر  التين  آمريکای  کشورهای  در 
کشورهای آفريقا و آسيا (منجمله خاورميانه) 
بنيادگرائی مذهبی چندان کششی در بين توده 
های مردم ندارد و در واقع از اهميت سياسی 
تحقيقات  نيست.  برخوردار  توجهی  قابل 
انديش مندان  و  شناس  جامعه  پژوهش گران 
تمرکز  و  تخصص  ميدان  که  سياسی 
آمريکای  گوناگون  کشورهای  مطالعاتشان 
التين است، نشان می دهد که در آن جا مردم 
به سه علت نسبت به پديده ی بنيادگرائی بی 
تفاوت بوده و چندان تحت تاثير آموزش های 

آن قرار ندارند. اين سه علت عبارتند از :
التين،  آمريکای  کشورهای  بيشتر  در   –  ١
تهيدستان  و  نشينان  حاشيه  نشينان،  زاغه 
شهر و روستا هم راه با ديگر اقشار مختلف 
مردم بر اين باورند که دستگاه کليسا خاصه 
در شکل کاتوليسيسم که مذهب مسلط در آن 
فقر  اصلی  عوامل  از  يکی  است،  کشورها 
زنده گی  کلی  به طور  و  بوده  آنها  فالکت  و 
فعلی آنان را به بن بست کشانده است. به اين 
خاطر است که ما شاهد محبوبيت بيش از حد 
هوگو چاوز، ايوو مورالس و... که سکوالر، 

الئيک و سوسياليست هستند، می باشيم.
خلوت"  "حياط  که  التين  آمريکای  در   –  ٢
آمريکا محسوب می شود، نيروهای استبدادی 

عليرغم حمايت های بی دريغی که از آمريکا 
جنبش  که  اند  نتوانسته  اند،  کرده  دريافت 
های سرتاسری چپ منجمله مارکسيست ها، 
های  حرکت  و  کارگری  عظيم  های  اتحاديه 
دموکراتيک ملی گراها را سرکوب و ريشه 
کن سازند. امروز چپ ها منجمله مارکسيست 
دموکراتيک،  نيروهای  ديگر  با  هم راه  ها، 
و  بزرگ  نيروی  يک  گولوباليزاسيون،  ضد 
التين  آمريکای  کشورهای  اکثر  در  فراگير 
و  موتلفين  از  عمدتا  و  می شوند  محسوب 
متحدين دولتهای چاوز، مورالس و... درآن 

کشورها هستند.

در  آمريکا  حضور  مخالف  نيروهای   –  ٣
اقسام  و  انواع  خالف  بر  التين  آمريکای 
بنيادگرايان مذهبی در جهان، ضد تجددطلب، 
ضد کمونيست، ضد ملی گرا، ضد سکوالر، 
کارگر  ضد  و  ستيز  زن  اومانيست،  ضد 
عمده تا  آنها  مبارزات  اصلی  نيستند. محتوی 
ترکيبی است از : انديشه ها و شيوه های ضد 
فراملی  بزرگ  های  شرکت  ضد  انحصار، 
آمريکائی و ضد هژمونی طلبی هيئت حاکمه 
جهانی،  بانک  های  سياست  ضد  و  آمريکا 
تجارت  سازمان  و  پول  المللی  بين  صندوق 
ضد  های  جنبش  رهبران  خالف  بر  جهانی. 
کشورهای  در  امپرياليستی  ضد  و  هژمونی 
انواع  مروجين  و  رهبران  التين،  آمريکای 
های  نحله  ديگر  و  گرائی  امت  اقسام  و 
بنيادگرائی در آسيا و آفريقا در عين حال که 
ضد ارزش ها و ضد شيوه زنده گی مردمان 
کشورهای "غربی" و "تمدن غربی" هستند، 
اصول  به  اعتقاد  ای  مالحظه  قابل  به طور 
سرمايه  و...  مالی  تجاری،  روابط  در  حاکم 
گلوباليزاسيون،  ضد  عمده تا  و  داشته  داری 

ضد بانک جهانی و.... نيستند.
به طور کلی، بنيادگرائی در هر شکل و شيوه 
که  است  سياسی  جنبش  يا  و  پديده  يک  اش 
صهيونيسم  و  هندوتوا  (مثل  دين  کسوت  در 
به ترتيب در هندوستان و اسرائيل)، مذهب 
(مثل امت گرائی تئوکراسی واليت فقيه در 
ايران) و يا فرقه (مثل وهابيت در عربستان 
کاستاليسم  پنته  های مختلف  سعودی و فرقه 
و اونجليکا در آمريکا) در نقاط مختلف دنيا 
بروز کرده، به نمايش در آمده و عمل می کند. 
به کالمی ديگر، بنيادگرائی و رشد آن يکی 
عصر  سياسی  های  ويژه گی  و  تبعات  از 
پروسه  تشديد  فاز  در  مشخصا  امپرياليسم 
جهانی شدن سرمايه می باشد. بررسی کارنامه 
تاريخ صد ساله امپرياليسم نشان می دهد که 
مديران آن در هر زمان و مکانی که با مانعی 

اهداف  نتيجتا  و  اقتصادی  منافع  برابر  در 
سياسی خود روبه رو گشته اند، بالفاصله آن 
را آماج تجاوز و حمله قرار داده اند که راه 
را برای حرکت بی مانع سرمايه داری فراهم 
در  امپرياليسم  که  است  ذکر  شايان  سازند. 
تالش خود در جهت نابودی آن مانع، تاريک 
انديش ترين نيروهای مذهبی را از يک سو 
نيروهای  مستبدترين  و  ترين  ارتجاعی  و 
سياسی آن جامعه را از سوی ديگر به عنوان 
"هم دستان" و يا "متحدين بومی" خود برگزيده 
اند. برای نمونه در سال ١٩٥٣، آمريکا به 
تهديدی  را  مصدق  ملی  دولت  اين که  محض 
استراتژيک برای کنترل نفت ايران و نهايتا 
خاورميانه تشخيص داد در صدد سرنگونی 
اسناد  و  مدارک  به  نگاهی  برآمد.  دولت  آن 
منتشره از سوی وزارت امور خارجه آمريکا 
معماران  که  می دهد  نشان  "سيا"  سازمان  و 
در    ١٣٣٢ مرداد   ٢٨ کودتای  آمريکائی 
تالش خود در جهت سرنگونی دولت مصدق 
و سپس سرکوب نيروهای ملی، دموکراتيک 
و مترقی، از يک سو مستبدترين و ارتجاعی 
تری نيروهای جامعه (شاه، زاهدی و...) را 
به خدمت پذيرفتند و از سوی ديگر تاريک 
انديش ترين شخصيت ها و عناصر ضد تجدد 
ابوالقاسم  اهللا  (آيت  مذهبی  کمونيست  ضد  و 
کاشانی، دکتر مظفر بقائی و فدائيان اسالم) 
بايد  دادند.  شرکت  کودتا  کردن  پياده  در  را 
کودتای  از  بعد  سال   ٢٥ که  داشت  توجه 
٢٨ مرداد ١٣٣٢، پيروان کاشانی و بقايای 
مظفر  شاگردان  تاثير  تحت  اسالم  فدائيان 
که  شدند  موفق  آيت)  حسن  (مشخصا  بقائی 
بعد از اتحاد خود در حزب جمهوری اسالمی 
سانسور  و  انحصار  ارعاب،  به  توسل  با  و 
بازرگان  موقت  دولت  برکناری  باالخره  و 
معروف  اليحه ی   ،١٣٥٨ سال  زمستان  در 
گرائی  امت  اصلی  (مضون  فقيه"  "واليت 
اساسی  قانون  ضميمه ی  را  اسالمی)  شيعه 

سازند.
ديگر  و  آمريکا  سرد"،  "جنگ  دوره ی  در 
("مرکزيا  داری  سرمايه  پيشرفته  کشورهای 
متروپل") در ديگر کشورهای توسعه نيافته 
ای جهان سوم ("پيرامونی ياحاشيه ای") نيز 
با برنامه سرنگونی و قلع وقمع هر نيروی 
سيطره  های  سياست  مخالف  که  سکوالری 
در  و  داده  ترتيب  را  بود،  غرب  جويانه 
اين راستا با تقويت و حمايت همه جانبه ی 
نيروهای  که  شدند  موفق  بنيادگرا  نيروهای 
ملی گرا، سکوالر دموکراتيک و سوسياليست 

را در کشورهائی نظير مصر در دهه 
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به  کوتاه  مروری 
مقوالت  برخی 
تاريخی، سياسی

کمونيسم  ديدگاه  از   
علمی (٥)

تا کککککککککککوووووووتاهک یییییییییییی 
مقو  
سسسسسسسسسسسسسييييييييييييييييييييييييييييييييياااااااااسسس يييييييييييييييييييييييييييييييييخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخی،

اندونزی  ميالدی،  و٧٠   ١٩٦٠ های 
در سالهای ١٩٦٥-١٩٦٨، افغانستان 
در دهه های ١٩٨٠ و ١٩٩٠ ميالدی و در 
فلسطين، عراق و پاکستان در سالهای اخير 
سرکوب ساخته و در بعضی از آن کشورها 
(مصر و اندونزی) برای مدت کوتاهی هم که 
شده نيروهای سکوالرچپ و ضد امپرياليست 

را تار و مار کنند.

حمايت بيشتر نظام جهانی سرمايه از نيروی 
بنيادگرا در کشورهای جهان سوم و افزايش 
ميدانهای  در  اخير  های  دهه  در  آنها  توان 
و  سو  يک  از  سازمان دهی  و  دهی  تشکل 
ترويج و تبليغ انديشه های ضد تجددخواهی، 
ضد کمونيستی، ضد ملی گرائی و ... بعد از 
نفوذ در بين مردم از سوی ديگر رابطه ای 
تحوالتی  و  تغييرات  با  ارگانيک  و  نزديک 
دارند که در سالهای ١٩٧٣-٢٠٠٧ در سطح 
اين  اهم  به  اين جا  در  اند.  افتاده  اتفاق  دنيا 

تغييرات و تحوالت اشاره می کنيم :
کشورهای  در  ساختاری  بحران  رشد   –  ١
عکس  و  داری  سرمايه  ی  يافته  توسعه 
اين  مقابل  در  سرمايه  جهانی  نظام  العمل 
بحران با توسل به تهاجم همه جانبه (تشديد 
گولوباليزاسيون)  از طريق تبليغ و گسترش 
"بازار آزاد" سرمايه داری تحت ايده ئولوژی 

"نئوليبراليسم".

و  شوروی  فروپاشی  و  تضعيف   –  ٢
کشورهای "بلوک شرق" در سالهای ١٩٨٠-

 ١٩٩١
٣ – دگرديسی و تبديل چين از يک کشور 
کشور  يک  به  سوسياليستی  انقالبی  پسا 

سرمايه داری هار
های  جنبش  تضعيف  و  رفتن  تحليل   –  ٤
کارگری و سوسيال دموکراسی در "اروپای 
"اروپای  تهاجم  و  تقويت  و  سوسيال" 
سرمايه"، به ويژه بعد از پايان دوره "جنگ 

سرد" (١٩٩١)
رهائی  های  جنبش  سرکوب  و  –ريزش   ٥
بخش ملی و دموکراتيک در کشورهای جهان 
امنيت  عدم  و  آشوب  پروسه ی  آغاز  و  سوم 
و  اجتماعی  نهادهای  نابودی  و  تضعيف  و 
نتيجه  در  کشورها  آن  از  بعضی  در  دولتی 
تشديد  فاز  در  امپرياليستی  جديد  تهاجم 

گلوباليزاسيون سرمايه در جهان

جمبندی و نتيجه گيری

سطح  در  تحوالت  و  تغييرات  اين  تمامی 
و  اقتصادی  بار  فالکت  شرايط  با  جهانی 
استبداد سياسی در کشورهای جهان سوم در 

هم آميخته و يک وجه مشترکی را در بين آن 
کشورها از اندونزی و تايلند و برمه (ميان 
افغانستان،  ايران،  مصر،  تا  گرفته  مار) 
عراق و احتماال پاکستان و... بيان می کنند. 
است،  سياسی  دقيقا  که  مشترک  وجه  اين 
سکوالر  نيروهای  تضعيف  و  رفتن  تحليل  
و  سوسياليست  گرا،  ملی  نيروهای  منجمله 
های  نحله  و  بنيادگرائی  تقويت  کمونيست، 
گوناگون آن منجمله امت گرائی است. بدون 
با  ("حاشيه")  سوم  جهان  کشورهای  ترديد 
و  ثبات  بی  اوضاع  ها،  دگرديسی  تحوالت، 
روبه رو  حاضر  حال  در  سريعی  تغييرات 
هستند که عمده تا از باال(نظام جهانی سرمايه 
= "مرکز = متروپل") تحميل شده و با چند 
تاريخی  ای  رابطه  سرمايه  حرکت  وچون 
دارند. با اين که دولتمردان کشورهای توسعه 
يافته سرمايه داری، هم راه با ايده ئولوگ های 
از  توجهی  قابل  بخش  حتی  و  جهانی  نظام 
کشورهای  سکوالر  و  الئيک  روشن فکران 
رشد  و  بروز  که  می کنند  تبليغ  سوم،  جهان 
بنيادگرائی يک پديده ی خارج از چهارچوب 
نظام جهانی سرمايه بوده و "تافته جدا بافته" 
و  مدارک  ولی  است،  نظام  از  مستقل  و 
اسناد موجود و پژوهش های متنوع و متعدد 
ثابت می کند که پديده ی بنيادگرائی يکی از 
سرمايه  شدن  جهانی  پروسه ی  تشديد  تبعات 
بوده و يک واقعيت عينی است که در برابر 
کشورهای  مردم  به ويژه  مردم،  سرنوشت 

جهان سوم قرار گرفته است.

در  اوضاع  دگرگونی  پی  در  که  نيروهائی 
يک مسير مترقی و دموکراتيک هستند و به 
تحول  يک  تحقق  برای  که  آنهائی  خصوص 
ريشه ای بر اساس آزمونهای آزادی خواهانه، 
کنند،  می  تالش  سوسياليسم،  و  طلبانه  تجدد 
و  رشد  علل  و  بروز  چون  و  چند  با  بايد 
بعد  و  شده  آشنا  عينی  واقعيت  اين  گسترش 
از شناسائی، آن را به نفع بشريت زحمت کش 
عينی  واقعيت  اين  گرفتن  ناديده  دهند.  تغيير 
رشد  نحوه ی  با  آشنائی  عدم  و  (بنيادگرائی) 
شناخت  در  فکری  آشفته گی  تنها  نه  آن، 
آورد،  می  به وجود  پديده  آن  اصلی  مسببين 
بلکه مدتها از حرکت نيروهای تجددطلب و 
و  مترقی  و  آزاد  ای  جامعه  به سوی  انقالبی 
فارغ از استثمار و ستم طبقاتی جلوگيری می 

کند.
                                                                         

   ن. ناظمی – دسامبر ٢٠٠٧    

کار، توليد، تقسيم کار

تغيير  برای  آنان  مبارزات  و  مولد  انسانهای 
اساس  شان،  زيست  معنوی  و  مادی  شرايط 
بينش ماترياليستی تاريخ را تشکيل می دهند. 
هر بينش علمی از تاريخ، نخست از انسانها، 
از چگونگی توليد زندگی مادی توسط آنان، 
مادی  نعم  توليد  پروسه  در  که  مناسباتی  از 
بين انسانها از يک طرف و طبيعت و شرايط 
می  برقرار  ديگر  طرف  از  زيست  مادی 
طبقات  به  جامعه  تقسيم  از  باالخره  و  شود 
و مبارزه ای که طبقات زحمت کش در طول 
تغيير  و  مادی  جهان  تغيير  به خاطر  تاريخ 
حرکت  دهند،  می  انجام  خويش  ذهنی  جهان 

می کند. مارکس می گويد:
زنده گی  هر  پايه ی  مادی  توليد  تکامل   »
اجتماعی و بنابراين مبنای هر تاريخ واقعی 

است.» (١)
است.  انسان  وجودی  شرط  نخستين  توليد، 
فراهم  را  زيست  حوائج  انسان  برای  توليد، 
کرده و حتی به مفهومی، خود انسان را نيز 
انسان  که  بود  کار  کمک  به  است.  آفريده 
متمايز  حيوانات  ساير  از  را  خود  توانست 
گرداند. يکی از تمايزات اساسی ميان انسان و 
حيوان در اين است که حيوانات از محصوالت 
موجود درطبيعت استفاده می کنند در حالی 
که انسان با آغاز توليد وسايل زنده  گی  اش نه 
می  آغاز  حيوانات  از  را  خويش  تمايز  تنها 
مادی  زندگی  غيرمستقيم  به طور  بلکه  کند، 

خود را نيز توليد می کند.
می  توصيف  زير  عامل  دو  وسيله  به  توليد 

گردد:
١ـ پروسه (روند) کار

تحت  را  عامل  (اين  توليدی  مناسبات  ٢ـ 
عنوان « نيروهای مولده و مناسبات توليدی 

» تعريف کرده ايم)
پروسه يا روند کار، به چيزی اتالق می شود 
که در جريان آن انسان به تغيير شکل طبيعت 

را  خود  نيازمنديهای  تا  پردازد  می 
 » کتاب  در  مارکس  سازد.  برآورده 
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سرمايه » (کاپيتال) می نويسد:
عبارت  کار  نخست،  مرحله  در   »
طبيعت،  و  انسان  بين  است  ای  پروسه  از 
پروسه ای که طی آن انسان فعاليت خويش 
طبيعت  و  خود  بين  مواد  تبادل  واسطه ی  را 
قرار می دهد، آن را منظم می کند و تحت 
نظارت می گيرد. انسان خود در برابر مواد 
می  قرار  طبيعی  نيروی  يک  مانند  طبيعت 
جسم  در  که  را  طبيعی ای  قوای  وی  گيرد. 
را  دستش  و  سر  پاها،  بازوها،  دارد،  خود 
به حرکت درمی آورد تا مواد طبيعی را به 
استفاده  قابل  او  زنده گی  برای  که  صورتی 
باشد، تحت اختيار درآورد. در حالی که وی 
با اين حرکت، روی طبيعت خارج از خود 
تأثير می گذارد و آن را دگرگون می سازد. 
در عين حال طبيعت ويژه ی خويش را نيز 
در  که  استعدادهايی  به  وی  دهد.  می  تغيير 
نهاد اين طبيعت خفته است تکامل می بخشد 
خويش  تسلط  تحت  را  آن  نيروهای  بازی  و 

درمی آورد.» (٢)
طبيعت  روی  عمل  با  انسان  ترتيب،  بدين 
خارجی، هم طبيعت و هم خود را دگرگون 
به  طبيعت،  ساختن  دگرگون  با  و  سازد  می 
خواست خود جامه عمل می پوشاند و اشياء 
می  سازگار  خود  نيازهای  با  را  طبيعی 

نمايد.
می  دربر  را  زير  عامل  چهار  کار  پروسه 

گيرد:
١ـ فعاليت ارادی و هدف دار انسان، يا خود 

کار؛
يا  شود،  می  کار  آن  روی  بر  که  شيئی  ٢ـ 

موضوع کار يا محمول کار؛
بر  آن  وسيله ی  به  انسان  که  توليد  ابزار  ٣ـ 

روی موضوع کار، کار انجام می دهد؛
پروسه ی  نتيجه ی  يعنی  کار  محصول  ٤ـ 

کار.
فعاليت انسانی يا کار را نبايد با انرژی صرف 
در  گرفت.  اشتباه  کار  روند  جريان  در  شده 
جريان کار، مقدار معينی انرژی مصرف می 
شود که نيروی کار نام دارد. نيروی کار با 
کار فرق دارد. مارکس در کتاب « سرمايه 
» (جلد اول)، کار را « مصرف نيروی کار 
» تعريف می کند (رجوع کنيد به تعريف « 

قانون ارزش اضافی »).
عبارتند  کلمه  خاص  مفهوم  به  توليد  ابزار 

از:
کارگر  که  است  اشيائی  مجموعه  يا  چيز   »
بين خود و محمول کارش قرار می دهد و از 
آن بمثابه سرايت دهنده ی عمل خود بر شيئی 

مورد کار استفاده می کند.» (٣)
به عنوان مثال، از ابزاری چون اره، چکش، 
ابزار  برد.  نام  توان  می   ... و  آالت  ماشين 

کار به مفهوم وسيع کلمه شامل زمين، حيوان 
رام شده، جاده، کارگاه، کانال آب و غيره می 
شود. جمع محمول کار و ابزار کار به معنی 
وسيع کلمه را مارکس وسايل توليد می نامد.
در پروسه کار دو عامل کار و وسايل کار 
کار  وسايل  دارند.  برعهده  را  مهمی  نقش 
توليد  برای  بايد  افراد  که  را  فعاليتی  نوع 
محصوالت انجام دهند، تعيين می کند. مثال 
نوع کار کشاورزی که از طريق بيل، خيش 
می  انجام  خرمن کوب  و  آهن  گاو  دستی، 
پذيرد با نوع کاری که به وسيله ی تراکتور و 

کومباين صورت می گيرد، تفاوت دارد.
در باال، روند کار در رابطه با عوامل ساده ی 
ليکن  است.  شده  تعريف  اش،  دهنده  تشکيل 
پروسه کار هميشه در شرايط تاريخی معينی 
صورت می پذيرد. لذا پروسه ی کار را نمی 
بررسی  مورد  عام  و  مجرد  به طور  توان 
انسانها  کار  پروسه ی  جريان  در  داد.  قرار 
به طور منفرد عمل نمی کنند، بلکه مناسباتی 
بين آنها برقرار می شود: مناسبات هم کاری، 
مناسباتی  غيره.  و  استثماری  مشارکتی، 
از  انسانها  بين  کار  پروسه ی  جريان  در  که 
يک سو و بين انسانها و وسايل کار از سوی 
پروسه ی  خصلت  شود،  می  برقرار  ديگر 
کار را در يک جامعه معٌين، تعيين می کنند. 
زير  که  کاری  پروسه  بين  مثال،  عنوان  به 
تازيانه ی يک صاحب برده انجام می گيرد و 
پروسه ی کاری که تحت نظارت و مراقبت 
يک سرمايه دار صورت می پذيرد، اختالف 
پروسه ی  بين  تفاوت  است.  موجود  بزرگی 
کار و پروسه ی توليد، از همين جا ناشی می 
روابط  چارچوب  در  کار  پروسه ی  گردد. 
معينی بين انسانها با هم ديگر از يک طرف 
می  انجام  ديگر،  طرف  از  کار  وسايل  با  و 
گيرد. پروسه ی توليد بنابراين پروسه کاری 
بين  معينی  مناسبات  چارچوب  در  که  است 

انسانها در جريان توليد، انجام می پذيرد.
با تکامل نيروهای مولده، تقسيم کار به وجود 

می آيد. مارکس می گويد:
« اينکه نيروهای توليدی يک ملت چه اندازه 
رشد کرده اند واضح تر از همه جا در ميزان 

رشد تقسيم کار تظاهر می کند.» (٤)
در جوامع تکامل يافته از لحاظ رشد نيروهای 
مولده، سه نوع تقسيم کار را می شود از هم 

تميز داد:
کاری  تقسيم  مانند  اجتماعی  توليد  تقسيم  ١ـ 
که «جدائی کار صنعتی و بازرگانی از کار 
روستا  و  شهر  جدائی  آن  با  و  کشاورزی 
تکامل  و  آورد  می  فرا  را  دو  اين  تضاد  و 
بيشتر آن به جدائی کار بازرگانی از صنعتی 
کار،  تقسيم  نوع  اين   .(٥) انجامد.»  می 
تقسيم توليد اجتماعی به شاخه ها، مدارها و 

بخشهای مختلف توليدی است.
کاری  تقسيم  کار،  (فنی)  تکنيکی  تقسيم  ٢ـ 
است که در داخل يک پروسه توليد برقرار 
می شود. در صنعت مدرن هر کارگر و يا 
گروهی از کارگران، کار و عمل مشخصی 
را که به بخشی از کل پروسه ی کار مربوط 

می گردد، انجام می دهند.
٣ـ تقسيم اجتماعی کار يعنی توزيع وظايف 
مختلف بين افراد جامعه (وظايف اقتصادی، 
خدماتی،  فرهنگی،  سياسی،  ايدئولوژيک، 
موقعيت  حسب  بر  توزيع  اين  و...).  هنری 
می  صورت  جامعه  ساخت  در  افراد  اين 

پذيرد.
(نظام  اجتماعی  بندی  صورت  هر  در 
مشخص  اجتماعی)  فورماسيون  يا  اجتماعی 
در طول تاريخ، کار و توليد به شکل متفاوتی 
صورت می گيرد و اين تفاوت سطح، تکامل 
روابط اجتماعی را در هر عصر نشان می 

دهد.
 در جماعتهای اشتراکی ابتدائی، کار طبيعتًا 
و  گرفت  می  صورت  جمعی  صورت  به 
از  برخورداری  و  توليد  وسايل  بر  مالکيت 
ثمرات آن نيز اشتراکی بود. در درون چنين 
ديگری  وسيله  به  يکی  کار  استثمار  نظامی 
وجود نداشت. در کليه نظامهای اقتصادی – 
اجتماعی تاريخ که برمبنای اختالفات طبقاتی 
استوار بوده است، کار انسان همواره مورد 
جامعه  در  است.  گرفته  می  قرار  استثمار 
و  را  برده گان  کار  داران  برده  داری،  برده 
را  رعيتها  کار  فئودالها  فئودالی،  جامعه  در 
داران  سرمايه  داری  سرمايه  جامعه  در  و 
استثمارغصب  طريق  از  را  کارگران  کار 
سوسياليستی  انقالب  ازطريق  تنها  کنند.  می 
استقرار  و  استثمارگر  طبقات  واژگونی  و 
از  کار  که  است  سوسياليستی  جامعه ی  يک 
جامعه  يک  در  گردد.  می  آزاد  استثمار  قيد 
کمونيستی که در آن طبقات محو گرديده اند، 
کار نه به صورت جبری که فقر و گرسنگی 
را به انسانها تحميل می کند، بلکه به يکی از 
نيازهای زنده گی انسان تبديل می شود. در اين 
حالت کار نه تنها به عنوان منشأ موجوديت 
انسان، بلکه به صورت سرچشمه ی خالقيت 

و لذت وی تبديل می گردد.
١ـ مارکس : « سرمايه » ، جلد اول
٢ـ مارکس : « سرمايه » ، جلد اول
٣ـ مارکس : « سرمايه » ، جلد اول

٤ـ مارکس و انگلس : « ايدئولوژی آلمانی 
«

٥ـ مارکس : « سرمايه » ، جلد اول
نيروهای مولده و مناسبات توليدی

مولده ی  نيروهای   » (يا  مولده  نيروهای 
اجتماعی ») عبارت است از ترکيب 
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همچنين  و  توليد  (ابزار  توليد  وسايل 
موضوع کار) و کارکننده گانی که آنها 
را برای توليد مورد استفاده قرار می دهند. 
نيروهای مولده به مفهومی عبارت است از 
مولد  نقش  که  کاری  پروسه  عوامل  ترکيب 
دارند، يعنی نيروی کار انسانی و وسايل توليد. 
رشد  درجه ی  شناخت  و  تشخيص  برای  اما 
نيروهای مولده، نمی توان اين عوامل پروسه 
کار را به طور منفرد و مجزا مورد بررسی 
کار  بررسی  در  مثال،  عنوان  به  داد.  قرار 
مانوفاکتوری، مارکس خاطرنشان ساخت که 
چه گونه تقسيم کار و اشکال اشتراکی کاری 
که در سيستم مانوفاکتوری برقرار است نه 
می  فردی  مولده  نيروهای  رشد  موجب  تنها 
به  نيز  جديدی  مولده ی  نيروهای  بلکه  شود، 
وجود می آورد که از جمع ساده ی نيروهای 
مولده ی فردی نيز تجاوز می کند. بنابراين، 
معنای  به  مولده  نيروهای  از  که  هنگامی 
منظور  شود،  می  رانده  سخن  کلمه  حقيقی 
نيروهايی است که از ترکيب عوامل پروسه 
معين  توليدی  مناسبات  چارچوب  در  کار 
تشکيل می شود. در ترکيب نيروهای مولده، 
توليدکننده گان عامل تعيين کننده و نقش عمده 
آن را دارند و فقط آنان قادرند ابزار توليد را 
بسازند و تکامل دهند و آنها را به کار گيرند. 
يا  بالواسطه)  (مولدان  مستقيم  توليدکننده گان 
کارگران و زحمت کشان، بزرگترين نيروهای 
مولده به شمار می آيند. ابزار توليد به نوبه 
سطح  کننده ی  مشخص  و  عينی  معيار  خود 

تکامل نيروهای مولده را می باشند.
ميان  که  است  مناسباتی  توليدی،  مناسبات 
عاملين توليد (کسانی که به نحوی از انحاء 
در پروسه توليد نعم مادی شرکت دارند، مثال 
کارگران و سرمايه داران در يک جامعه ی 
سرمايه داری) از يک طرف و ميان  آنها و 
وسايل توليد از طرف ديگر برقرار می شود. 
بدين مفهوم ، مناسبات توليدی را می توان به 
دو دسته تقسيم کرد. مناسبات تکنيکی (فنی) 

توليد و مناسبات اجتماعی توليد.
که  هستند  مناسباتی  توليد:  فنی  مناسبات  ١ـ 
از لحاظ تقسيم فنی کار، تسلط و کنترل بر 
عاملين  بين  توليد،  روند  بر  و  توليد  وسايل 
در  گردد.  می  برقرار  توليد  وسايل  و  توليد 
روند کار فردی، بين توليد کننده ی فردی و 
مستقل (کسی که شخصًا مالک شرايط مادی 
توليد خويش است و مستقيمًا در توليد شرکت 
می کند و وسايل توليد را به کار می اندازد) 
و وسايل توليد وحدت آشکاری موجود است. 
کيفيت و بازدهی کار توليدکننده ی مستقيم و 
مستقل، به مهارت فردی وی و کيفيت تسلط 
او بر ابزار توليد بستگی دارد. در روند کار 
فردی، توليد کننده ی مستقيم و مستقل، مطلقًا 

بر پروسه ی کار کنترل دارد و بر آن مسلط 
توسط  کار  پروسه  بر  تسلط  و  کنترل  است. 
امور  شخصًا  وی  که  است  معنی  بدين  مولد 
نظارت، مديريت و برنامه ريزی روند توليد 
را از آغاز تا انتها در دست دارد و در مورد 
چه گونه گی شيوه ی  کار، مدت زمان و محل 
انجام کار، اتخاذ تصميم می کند. در اين جا، 
می  جريان  به  مولد  توسط  توليد،  پروسه ی 
افتد و مولد مستقيم توليد را به ابتکار فردی 
خود به کار می اندازد. در روند کار فردی، 
وسايل توليد بر توليدکننده ی مستقيم حاکميت 
است  توليدکننده  اين  برعکس  بلکه  ندارند، 
که بر وسايل توليدش مسلط بوده و حاکميت 

دارد.
در پروسه ی کار به شکل هم کاری، کار نه 
به طور فردی، بلکه به صورت جمعی انجام 
می پذيرد. لذا برای هم آهنگ ساختن فعاليتهای 
(يا  مديريت  يک  به  احتياج  فردی،  مختلف 
رهبری) می باشد. اين رهبری بايد وظايف 
عمومی را که ناشی از اختالف بين حرکت کلی 
روند توليد و حرکتهای فردی توليدکننده گان 
است، انجام دهد. در اين شکل از پروسه ی 
کار، مانند مانوفاکتور (کارگاه)، وحدت بين 
توليد کننده و وسيله ی توليد، هم چنان محفوظ 
باقی می ماند. هم کاری به موازات کنترل و 
وسيله ی  بر  مانوفاکتور  کارگر  فردی  تسلط 
تنها  اين جا  در  رود.  می  پيش  به  کارش، 
از  کار  پروسه ی  بر  کارگر  تسلط  و  کنترل 
بين می رود. به عبارت ديگر، فرد کارگر 
بر وسيله کار تسلط دارد، کارگران که وارد 
هم کاری شده اند بر وسايل توليد خود تسلط 
و کنترل دارند، اما پروسه ی توليد از کنترل 
آنان خارج شده است. اين سرمايه دار و در 
عين حال صاحب مانوفاکتور و وسايل توليد 
است که بر پروسه کار کنترل و تسلط دارد. 
وظايف مربوط به رهبری، نظارت و کنترل 
فروش  و  خريد  مانوفاکتور،  مختلف  امور 
و  گيری  تصميم  توليد،  ابزار  و  خام  مواد 
برنامه ريزيهای توليدی و به طور کلی، اداره 
مانوفاکتور  صاحب  دست  در  توليد  تنظيم  و 
دار  سرمايه  تسلط  اما  باشند.  می  متمرکز 
کامل  هنوز  کار،  پروسه ی  عوامل  تمام  بر 
او،  کنترل  در  نه  کار  وسايل  زيرا  نيست. 
(کارگر  توليدکننده  کنترل  و  تسلط  در  بلکه 

مانوفاکتور) است.
ای)،  (کارخانه  فابريکی  کار  پروسه ی  در 
وحدت بين کارگر و وسايل کار نيز از بين 
جای  توليد،  وسايل  بر  کار  تسلط  رود.  می 
بنابراين  و  کار  بر  ماشين  تسلط  به  را  خود 
تسلط ماشين بر کارگر که به زائده ی ماشين 
با  ما  اين جا  در  دهد.  می  گردد،  می  تبديل 
از  غير  عاملی  کمال  و  تمام  کنترل  و  تسلط 

و  توليد  پروسه ی  بر  مستقيم  توليدکننده گان 
وسايل توليد مواجه هستيم.

مناسبات فنی (تکنيکی) توليد به طور تفکيک 
ناپذيری با مناسبات اجتماعی توليد در رابطه 
است. زيرا پروسه ی تکنيکی توليد، هيچ گاه 
جريان  اجتماعی  شرايط  از  جدا  تواند  نمی 

يابد.
اصطالح  اين  توليد:  اجتماعی  مناسبات  ٢ـ 
که  است  اجتماعی  روابط  آن  دهنده ی  نشان 
برقرار  انسانها  ميان  توليد  هنگام  ضرورتًا 
می شود. روابط اجتماعی توليد از سه جزء 

تشکيل می گردد:
الف) شکل يا سيستم مالکيت بر ابزار توليد؛

اجتماعی  توليد  در  انسانها  که  موضعی  ب) 
اشغال می کنند و نيز روابط بين آنها؛

ج) توزيع نعمات مادی.
در مناسبات اجتماعی توليد دو مسئله اساسی 
حائز اهميت درجه ی اول است. يکی مسئله ی 
شکل مالکيت بر وسايل توليد و ديگری (که 
جدا از اولی نيست) مسئله ی مازاد توليد (يا 
سرنوشت   ، مستقيم  توليدکننده  کار)  اضافه 
روابط  ماهيت  است.  آن  چه گونه گی  و  آن 
سيستم  وسيله ی  به  اساسًا  توليد  اجتماعی 
شود.  می  تعيين  توليد  وسايل  بر  مالکيت 
بايد  توليدی  مناسبات  شناخت  برای  بنابراين 
به بررسی روابط بين مالکين وسايل توليد و 
مولدين مستقيم در جريان روند توليد پرداخت. 
مناسبات مالکيت و چگونگی تصرف مازاد 
وسايل  مالک  وسيله  به  مستقيم  توليدکننده 
توليد، خصلت مناسبات اجتماعی توليد را در 

شرايط تاريخی معين نشان می دهد.
در يک جامعه طبقاتی، روابط توليدی دقيقًا 
روابط طبقاتی هستند. مثال در جامعه فئودالی، 
طبقه مالکان ارضی و دهقانان در روند توليد 
موقعيتهای نابرابری را اشغال می کنند. اين 
موقعيتهای نابرابر ناشی از شرايط مالکيت، 
همان رابطه ميان استثمارگر و استثمارشونده 
است. مالکان ارضی بدون انجام هيچ کاری 
و تنها با توسل به اجبارات معمول در شيوه 
ديگران  دسترنج  ثمرات  از  فئودالی،  توليد 
دهقانان  که  حالی  در  شوند،  می  مند  بهره 
تمام سال را کار می کنند و سرانجام قسمت 
عظيم توليدات آنان به مالکان ارضی فئودال 
توليدی  رابطه  همان  اين  گيرد.  می  تعلق 
برپايه  رابطه  اين  است.  فئوداليسم  در  حاکم 
قرار  اجتماعی  نابرابری  و  استثمار  انقياد، 
گرفته است. در حالی که مثال در يک جامعه 
سوسياليستی که وسايل و ابزار توليدی (مثال 
اشتراکی  مالکيت  به  کشاورزی)  بخش  در 
افراد  ميان  اجتماعی  رابطه  است،  درآمده 
محتوی و شکل ماهيتًا متفاوتی کسب می کند. 

زيرا در اينجا اعضای جامعه همگی 
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اعالم پشتيبانی 
ازاعتصاب 

کارخانه ی  کارگران  به 
وسولوخسک  در  فورد 

نزديک پتروگراد

موقعيت برابری را از نظر اجتماعی 
ميان  متقابل  رابطه  و  کرده  اشغال 
آنان نه برپايه استثمار و انقياد، بلکه برپايه 
مصاعدت و همکاری استوار است و توزيع 
نيز برپايه کميت و کيفيت کار انجام داده شده 

و نيازهای افراد صورت می پذيرد.
مناسبات  و  مولده  نيروهای  ميان  روابط 
توليدی يک رابطه ديالکتيکی وحدت ضدين 
و   « پايه   » نقش  مولده  نيروهای  است. 
برای  را  مادی   « محمل   » و   « اساس   »
نيروهای  نمايند.  می  ايفاء  توليدی  مناسبات 
و  نمايند  می  تعيين  را  توليدی  روابط  مولده 
عمده  نقش  تحليل،  آخرين  در  و  کلی  بطور 
عهده  بر  توليد  شيوه  در  را  کننده  تعيين  و 
مولده  نيروهای  از  معينی  نوع  هر  دارند. 
را  توليدی  روابط  از  معينی  و  خاص  شکل 
انسانی،  جوامع  تمام  در  کند.  می  اقتضاء 
روابط توليدی موجود همواره با سطح معينی 
اند.  داشته  انطباق  مولده  نيروهای  رشد  از 
نيروهای مولده عامل انقالبی تر و فعال تر 
توليد  روابط  دگرگونی  آن،  تکامل  و  است 
با  بايد  توليدی  روابط  شود.  می  باعث  را 
باشد.  متناسب  مولده  نيروهای  خصوصيات 
اين قانون عام تکامل جامعه بشری است و 
رد آن به معنی رد ماترياليسم است. اما در 
عين حال، روابط توليدی نيز به نوبه خود بر 
نيروهای مولده متقابال تأثير می گذارند. وقتی 
که روابط توليدی با نيروهای مولده مطابقت 
مولده  نيروهای  تکامل  و  رشد  باشند،  داشته 
را تقويت و تشديد می نمايند. به همين دليل 
سبب  سوسياليستی  توليدی  روابط  که  است 
رشد بی سابقه نيروهای مولده با سرعتی به 
داری  سرمايه  جامعه  يک  از  بيشتر  مراتب 
روابط  که  هنگامی  عکس،  به  گردند.  می 
توليدی با نيروهای مولده در تناسب نباشند، 
بحران  گردند.  می  آنها  کامل  انسداد  سبب 
سرمايه  جامعه  در  که  متناوبی  اقتصادی 
داری مشاهده می شود، به خوبی نشان می 
رشد  داری  سرمايه  توليدی  روابط  که  دهد 
نيروهای مولده اجتماعی را به شدت سد می 
کنند. به همين دليل و برپايه همين تضاد است 
که سيستم سوسياليستی ضرورتًا و سرانجام 
جای سيستم سرمايه داری را خواهد گرفت 
نوين  توليدی  روابط  کردن  جايگزين  با  و 
سرمايه  کهن  روابط  تخريب  و  سوسياليستی 
نيروهای  رشد  برای  را  الزم  شرايط  داری 

مولده فراهم خواهد ساخت.
روابط توليدی هر چند به وسيله درجه رشد 
نيروهای مولده تعيين می شوند، اما به هيچ 
زيرا  نيستند،  ساکن  و  منفعل  خود  عنوان 
خود  نوبه  به  توانند  می  گفتيم  که  همانطور 
رشد نيروهای مولده را مسدود يا تقويت کنند 

و در شرايطی نقش تعيين کننده ايفاء نمايند. 
نيروهای  از  ساده  معلولی  توليدی  مناسبات 
در  مارکس  مثال،  عنوان  به  نيست.  مولده 
برقراری  که  دهد  می  نشان   « سرمايه   »
جامعه  بطن  در  داری  سرمايه  مانوفاکتور 
فئودالی تنها نتيجه ساده تقسيم کار اجتماعی 
و انکشاف و تکامل ابزار توليد نبوده، بلکه 
عالوه بر عوامل فوق که مربوط به نيروهای 
مولده است، دخالت يک عامل خارجی (نسبت 
به نيروهای مولده) نيز الزم بود، يعنی الزم 
دست  در  پول  و  ثروت  مقداری  که  بود 
گردد.  انباشت »  معين «  افراد  از  گروهی 
مائوتسه دون در مورد رابطه ديالکتيکی بين 
نيروهای مولده و مناسبات توليدی می گويد:

تغيير  بدون  مولده  نيروهای  چنانچه   »
مناسبات توليدی نتوانند رشد و تکامل يابند، 
آن وقت تغيير مناسبات توليدی نقش عمده و 

تعيين کننده خواهد يافت.» (١)
کسی که نقش فعال و گاه تعيين کننده روابط 
مکانيکی  ماترياليست  نپذيرد،  را  توليدی 
است. تضاد ميان روابط توليدی و نيروهای 
جامعه  اساسی  تضادهای  از  يکی  مولده 
است. از نظر طبقاتی، اين تضاد در جوامع 
طبقاتی به صورت تضاد و مبارزه ميان دو 
استثمارشونده  و  استثمارگر  متخاصم  طبقه 
ظاهر می شود. برای حل آن بايد طبقه ای 
از  است،  نوين  مولده  نيروهای  نماينده  که 
طريق قهر و انجام انقالب اجتماعی حاکميت 
طبقه ارتجاعی را که نماينده روابط توليدی 
کهن است، از ميان بردارد. در يک سيستم 
روابط  و  مولده  نيروهای  سوسياليستی، 
در  و  توافق  در  هم  با  حال  عين  در  توليدی 
اين  جامعه  اين  در  کلی  بطور  اما  تضادند. 
مشی  کردن  پياده  طريق  از  تواند  می  تضاد 
صحيح حزب پرولتاريا و ادامه انقالب تحت 
آگاهانه  کردن  تنظيم  پرولتاريا،  ديکتاتوری 
و به موقع و مداوم نقاط ضعف و نارسايی 
ها در برخی حلقه های روابط توليدی، حل 
گشته و تکامل بی سابقه نيروهای مولده را 

باعث گردد.
توليدی  مناسبات  مجموع  اقتصادی،  ساخت 
شيوه  و  توليد)  اجتماعی  و  فنی  (مناسبات 
مختلف  دورانهای  در  آنها  خاص  ترکيب 
تاريخی است. ساخت اقتصادی را زيربنا هم 
می نامند. ساخت اقتصادی با سيستم اقتصادی 
(شامل مجموع مدار اقتصادی توليد، توزيع، 

مبادله و مصرف) متفاوت است.

١ـ مائوتسه دون :« درباره تضاد »

رفقای عزيز
ما به گرمی و با تمام نيرو از اعتصاب 
شما برای افزايش ٣٠٪ مزدتان، که 
طبق  و  شده  شروع  نوامبر   ٢٠ در 
دست  کارخانه،  روسای  معمول، 
تمام  روسيه،  دولت  پليس  اندردست 
به  را  ممکن  های  حيله  و  فشار 
ی  جانانه  مبارزه ی  تا  اند  کارگرفته 
شما را به شکست بکشانند، پشتيبانی 

می کنيم.
شرکتهای بزرگ فراملی نظير فورد، 
پياده  برای  ديگرشرکتها  درپيشاپيش 
و  کرده  حرکت  نئوليبراليسم  کردن 
و  کارگر  طبقه ی  فقيرترشدن  باعث 
زحمت کشان درتمامی کشورهاشده اند. 
شما  مبارزه ی  علت  همين  به 
کارگر  طبقه ی  مبارزات  درپيش َروی 

جهانی اهميت به سزائی دارد.
روسيه،  کارگر  طبقه ی  مبارزات 
ما  است.  افتخارآميز  ازنظرتاريخی 
اميدواريم با تجاربی که شما در پشت 
به پيروزی  بتوانيد  نهايتا  سر داريد، 

دست يابيد.

زنده باد طبقه ی کارگر روسيه !
شرکت  کارگران  مبارزات  پيروزباد 

فورد
                                                   

١٠ دسامبر ٢٠٠٧ ـ حزب رنجبران 
ايران  
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مورد حمله... بقيه از صفحه آخر

گان بوده و امروز می توانند مورد آموزش و 
يا نقد قراربگيرند.

اوال  که  دارد  آن  از  نشان  حمله  تمرکز  اين 
که  سازمان  اين  توسط  مطروحه  نظرات 
ايران  رنجبران  حزب  گزاران  بنيان  از 
دررشدجنبش  ای  مالحظه  تاثيرقابل  بود، 
اعتبار،  اين  به  و  گذاشته  ايران  کمونيستی 
هم نئوليبرالها و هم رويزيونيستها ی وطنی 
ايران،  کمونيستی  جنبش  کردن  درتخطئه 
متمرکز  انقالبی"  "سازمان  روی  را  حمله 
به  ضدانقالب  سردمداران  ثانيا،  اند.  کرده 
قدرکافی درک دارند که می دانند آن تشکلها 
دهند،  می  شداد  و  غالظ  شعارهای  که  ئی 
راه به جائی نخواهند برد و خطرناک نيستند. 
کمونيستی  تشکلهای  ی  تخطئه  دنبال  به  لذا 
هستند که درگذشته و حال خط به طور نسبی 
درستی را درمقابله با آنها پيش برده و می 
برند. به همين علت به قول مائو "موردحمله 
ی دشمن واقع شدن امرخوبی است و نه بد". 
زيرا اين نشان می دهد که ما درمبارزه عليه 

آن درست عمل کرده ايم.(نقل به معنا)
تخطئه  محتوای  به  پرداختن  از  قبل  اما 
کردنهای ذکرشده درباال، يادآوری يک نکته 
به  ايران  بورژوازی  که   است  ضروری 
طوراعم و بورژوازی ليبرال ايران به طور 
اخص که درپابوسی رژيم مذهبی از يک سو 
غول  های  کوسه  دربرابر  بازی  کرشمه  و 
پيکر امپرياليستی ازسوی ديگر قرار دارد، 

با بحرانی جدی روبه رو است :
مدافع  و  امپرياليسم  به  وابسته  سلطنتی  نظام 
سرمايه های کمپرادوری، توسط انقالب بهمن 
استقالل  که  زيرا  شد.  کوبيده  درهم   ١٣٥٧
ايران را به خاطرحفظ حاکميش، به امپرياليسم 
فروخته بود. مقوله ی استقالل به يک ارزش 
که  است  شده  تبديل  ما  ی  درجامعه  ديرپا 
ريشه های آن به زمانی بيش از ٢٠٠٠ سال 
برمی گردد. زيرا ضرباتی که مردم ازهجوم 
اعراب،  هجوم  ها،  رومی  تجاوز  اسکندر، 
هجوم مغولها و تاتارها، هجوم استعمارگران 
روس و انگليس و پرتغال و غيره، و باالخره 
ـ  مستعمره  کشورنيمه  يک  به  ايران  تبديل 
نيمه فئودال، در قرن بيستم، ديدند که حرف 
زدند،  می  ايران  مردم  درسرنوشت  را  اول 
تعيين  حق  و  طلبی  استقالل  حس  امر،  اين 
راـ  خارجی  دخالت  با  مخالفت  و  سرنوشت 
عالرغم حکومتهای فاسد شاهان که جبارانه 
عمل می کردند ـ درميان ايرانيان به وجود 
از  ايران  استقالل  مخالفان  است.  آورده 
امپرياليسم هم ادامه دهنده گان همان فرصت 
ساله،   ٢٥٠٠ تاريخ  طی  که  بودند  طلبانی 

و  گذاشتند  خارج  به  گی  وابسته  درگرو  دل 
"راه نجات" خود را در هجوم خارجی برای 

براندازی سلطه ی شاهان گذاشتند. 
از  پس  که  ايران  متوسط  بورژوازی 
ملی  پرچم  بلندکردن  وبا  شهريور١٣٢٠ 
نفت  صنعت  شدن  "ملی  ازجمله  و  گرائی 
ايران،  استقالل  از  دفاع  و  درسراسرايران" 
ضعف  علت  به  برسد،  قدرت  به  توانست 
و  دربرابرسلطنت  اش  کاری  سازش  و 
امپرياليسم، قادر به حفظ قدرت دولتی نشده 
 ،١٣٣٢ ٢٨مرداد  امپرياليستی  کودتای  با  و 
تاريخ  آن  از  و  شد  زيرکشيده  به  قدرت  از 
به بعد، ديگر نتوانست اعتماد اکثريت مردم 
و  امپرياليسم  عليه  آنان  مبارزات  رهبری  و 

ارتجاع داخلی را به دست آورد.
پس از کودتا، جناحی از بورژوازی متوسط 
و خرده بورژوازی ايران با توسل به مذهب، 
به  را  دولتی  قدرت  تا  کرد  تالش  بارديگر 
دست آورد و باوجودی که پس از پيروزی 
انقالب بهمن ١٣٥٧ ، با توافق امپرياليستها 
به قدرت سيد، اما حفظ قدرت دردست خود 
را، با تکيه به مذهب و حاکميت واليت فقيه 
اسالمی،  جمهوری  حاکمان  گرفت.  درپيش 
اخير،  سال   ٢٩ در  را  نظيری  بی  فالکت 
بربيش از ٨٠٪ مردم ايران تحميل کرده و 
بردن  پيش  برسر  آن،  درون  در  اکنون  هم 
نئوليبراليسم و سازش با امپرياليسم  و يا دفاع 
ازمنافع خود دربرابر امپرياليسم سلطه طلب، 
تضادحادی وجود دارد که به سطح علنی نيز 
ايران  ليبرال  بورژوازی  است.  شده  کشانده 
درانتخابات  تا  است  برداشته  خيز  بارديگر 
آينده ی مجلس، جناحی که به رهبری احمدی 
نژاد هم اکنون برسر قدرت است و اکثريت 
به  باخزيدن  و  کنارزده  دارد،  درمجلس  را 
های  سرمايه  زيرچتر  کمال،  و  تمام  قدرتی 
بزرگ فراملی و خصوصی سازی، بارديگر 
تاز  و  تاخت  دراختيار  تمامی  به  را  ايران 
سرمايه های امپرياليستی، قراردهد و از اين 
راه به ثروتهای بادآورده ی بيشتری برسد!.

مردم  اکثريت  ايران،  بورژوازی  درمقابل 
تجربه  قرن  يک  براساس  تنها  نه  ايران 
دريافته اند که بورژوازی ايران قادر به دفاع 
قاطعانه از استقالل ايران دربرابر مداخالت 
و  قرنها  تحمل  با  بلکه  نيست،  امپرياليستی 
و  فئودالی،  استبداد  و  استثمار  ها  هزاره 
دهها سال استبداد نيمه فئودالی و بورژوائی 
حتا  هم  آن  آزادی،  از  برخورداری  عدم  و 
برای يک روز، ارزش آزادی را بيشتر از 
نيم  آزادی  که  کشورها  از  بسياری  مردمان 
نيز  آزادی  کند.  می  درک  اند،  داشته  بندی 
ارزشی است که هيچ قدرت جباری اعم از 
داخلی و خارجی، نمی تواند از خواسته های 

مردم ايران حذف کند.
سال   ١٠٠ در  ايران  ،مردم  ارتباط  درهمين 
اخير، عمل کرد نظام پارلمانتاريستی معلول 
در  حتا  ـ  که  اند  کرده  تجربه  را  مزٌوری  و 
هدفی  ـ  جهان  پارلمانهای  ترين  دموکرات 
تا  اش  ماهيت  و  نداشته  مردم  فريفتن  جز 
است.  شده  شناخته  آنها  برای  زيادی  حدود 
درايران  پارلمان  که  زمانی  تا  مردم  گرچه 
موجودباشد به پای صندوقها خواهندرفت تا 
ازمنافع  تاحدی  که  را  افرادی  بتوانند  شايد 
آنها در مجلس دفاع کنند، انتخاب نمايند، اما 
اميدی به حل مسائل شان از طريق پارلمان 

ندارند. 
ديگر  و  دهقانان  و  کارگران  باالخره،  و 
زحمت کشان ايران در ١٠٠ سال اخير ديده 
به  پيوسته  داران  سرمايه  و  فئودالها  که  اند 
حق آنها تجاوز کرده و بدترين نوع استثمار 
وستم طبقاتی را برآنان روا داشته اند. عدالت 
اجتماعی حتا درسطح بورژوا ـ دموکراتيک 
است.  وجودنيامده  به  هرگز  درايران  آن 
تقاضای  و  عرضه  ميدان  در  جنگل  قانون 
کار کماکان حاکم است و نيمچه قانون کاری 
هم که کمتر از دو دهه از عمر آن می گذرد، 
شاخ و برگهايش توسط نظام حاکم زده شده و 

لخت و عورگشته است.
بدين ترتيب، بورژوازی ايران درکليت اش 
در تحقق استقالل، آزادی و عدالت اجتماعی، 
امتحان خود را پس داده و کارنامه ی مردودی 

گرفته است. 
 ١٠٠ در  ايران  برمردم  که  ستمی  و  ظلم 
سال اخيراعمال شده، نه از جانب کمونيستها 
شديدترين  تحت  دائما  خود  که  بوده  چپها  و 
و  اعدامها  و  زندانها  و  شکنجه  فشارها، 
دربه دری ها قرارگرفته اند،  بلکه ازجانب 
حاکمان و امپرياليستها صورت گرفته است 
مذهب  و  داران  سرمايه  و  فئودالها  با  که 

پيوسته و گاه متناوبا عقد اتحاد بسته اند.
فشارهای  عالرغم  کمونيستها  که  درحالی 
ضدبشری حاکمان، به دفاع از منافع کارگران 
مالکيت  لغو  پرداخته،  کشان  زحمت  و 
ايجاد  مبادله،  و  توليد  بروسايل  خصوصی 
نظام شورائی، برابری زن و مرد درکليه ی 
عرصه های اجتماعی، عدم دخالت دين در 
دولت، به رسميت شناختن حق ملل تحت ستم 
ايران در تعيين آزادانه ی سرنوشت خويش تا 
تشکيل دولت مستقل خودی و اتحاد داوطلبانه 
و برابراين ملل مبتنی براحترام متقابل و دهها 
خواست دموکراتيک و سوسياليستی ديگر را 
خواستاربوده، برای تحقق آنها مبارزه کرده 
را  ها  خواسته  اين  حقانيت  خود  باخون  و 

امضاکرده اند.
مشخصا  و  ارتجاعی  طبقات  امروز 
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دانند  می  خوبی  به  سرمايه  صاحبان 
ندارند؛  مردم  درميان  حقانيتی  که 
جلو  موقتا  تواند  می  سرکوب  که  دانند  می 
رشد مبارزات کمونيستها را بگيرد، اما قادر 
از  دانند  می  است؛  نشده  آنها  نابودکردن  به 
هرخون قطره ای که از کمونيستها درصحنه 
شده  ريخته  درايران  طبقاتی  مبارزات  ی 
صدها الله ی سرخ مبارزروئيده است. آنها، 
کارگران،  درمبارزات  را  حضورکمونيستها 
استادان،  معلمان،  جويان،  دانش  زنان، 
نويسنده گان، روزنامه نگاران، هنرمندان و 
ملل تحت ستم ايران مشاهده می کنند. وجود 
عظيمی  خطر  کمونيستها  مبارزات  تداوم  و 
است برای بقای حاکميت سرمايه و به همين 
به  و  سرمايه داری  نظام  مدافعان  جمله  دليل 
ويژه نئوليبرالهای وطنی هم راه با قشريون 
مذهبی دست دردست هم فرياد می زنند: "وای 
دانش گاه از دست رفت"، "شبح لنين برفراز 
"زنان  گذاراست"،  و  درگشت  گاهها  دانش 
را  مردساالری  شرعی  طوق  حاضرنيستند 
عاملين  همه  بشر  حقوق  بپذيرند"،"مدافعان 
توده  مبارزات  تا  وغيره  هستند"  امپرياليسم 
ای را که درحال گسترش است درنطفه خفه 
با  نيز  تئوريک  ی  درعرصه  آنها  نمايند. 
دست به دامن پوپرها، هايکها، هابرماسها و 
ديگر تئوريسينهای جيره خوار سرمايه داری 
و  دربرابرحقانيت  مقاومت  قادربه  نيز  شدن 
ُبٌرائی کمونيسم علمی نيستند. پس تنها راهی 
کشيدن  لجن  به  ماند،  می  باقی  برايشان  که 
بورژوازی  که  کاری  است.   کمونيستها 
آن  به  مشترکا  سالهاست  وطنی  و  جهانی 

مشغول اند.
دراين کارزار ضدکمونيستی، آنها به رفيقان 
می  کمونيست  را  خود  روزی  که  راه  نيمه 
قلم  بورژوازی  درخدمت  امروز  و  ناميدند 
می زنند، احتياج مبرمی دارند، تا بتوانند به 
کمک آنها به زعم خودشان بهتر به تخطئه ی 
چندصباح  و  پرداخته  کمونيستها  و  کمونيسم 
ديگر برسرقدرت بمانند و به جاه و جالل و 
مال و منالی برسند. درحالی که اين رفيقان 
نيمه راه مزدور سرمايه، پيشا پيش افشا شده 
هستند و افاضات آنها را کسی باورنمی کند!

تبليغاتی  بلندگوهای  از  کشوريکی  درداخل 
محمدقوچانی  ی  نشريه  وطنی  نئوليبرالهای 
از  سر  کمونيسم  عليه  درمبارزه  که  است 
الحال  معلوم  ی  نشريه  اين  شناسد.  نمی  پا 
از  بريده  های  چپ  از  مخلوطی  توسط 
عاشق "ليبراليسم  های  الهی  حزب  و  آرمان 
برای  که  شود  می  گردانده  اقتصادی"، 
های  سرمايه  برای  اجتماعی  امنيت  ايجاد 
خصوصی درسايه ی "دموکراسی پارلمانی" 

فعال است.

هم جنين، موسی غنی نژاد که چپ بريده و 
سردسته  مثابه  به  که  است،  گاه  دانش  استاد 
ی دفاع ازليبراليسم اقتصادی ، مبارزه برای 
"ارزشی  را  امپرياليسم  از  کشور  استقالل 
زمان  در  اگر  کند.  می  قلمداد   " موهومی 
سخن  مذهبی،  بورژوازی  رسيدن  قدرت  به 
ها  اللهی  حزب  توسط  دموکراسی،  از  گفتن 
نصيب  را  امپرياليسم  به  مزدوری  برچسب 
چله  و  چاق  با  امروز   ، کرد  می  گوينده 
استاد"محترم"  اين  ليبرال،  بورژوازی  شدن 
قبول  به  منوط  را  دموکراسی  به  رسيدن 
نئوليبراليسم می کند، که چيزی جز خزيدن 
به زير چتر حمايتی امپرياليسم نمی باشد. اين 
مدافع نئوليبرالهای وطنی، "زيرکی" به خرج 
استقالل  دربرابر  را  فردی  وآزاديهای  داده 
قرار داده و می گويد : "گرفتاری اصلی ما 
درمشروطه به نحوه ی آشنائی ما با تجدد و 
ُبرهه  دراين  ما  تاکيد  و  مدرن  دنيای  مسائل 
برناسيوناليسم، حاکميت ملی و استقالل طلبی 
نبايد  ما  که  است  اين  تزمن  گردد...  برمی 
درآن زمان فقط روی استقالل طلبی تاکيد می 
کرديم و به حقوق و آزاديهای فردی توجهی 
مردم  برای  را  استقالل  داديم...  نمی  نشان 
می خواهيم يا مردم را برای استقالل؟ اکنون 
ارزش  شود،  روشن  که  است  خوبی  زمان 
موهومی به نام استقالل بايد به هرقيمتی حفظ 
شود؟ حتا به قيمت آسيب ديدن مردم ايران؟ 
مناسبت  به  مشارکت  درحزب  (سخنرانی 
صدمين سال گرد انقالب مشروطيت ـ به نقل 
از سايت روز). استداللی ظاهرا معقول  اما 

برای هدفی غيرمعقول و مخرب!
جناب استاد برای پيش بردن اهدافش، مردم 
را سپر بالی خودکرده است! اما اوال فراموش 
ای  طبقه  دست  به  قدرت  وقتی  که  کند  می 
می  خود  خواست  طبق  را  جامعه  او  بيافتد، 
و  مردم"!  "آزادی  منظور  به  نه  و  چرخاند 
ثانيا آزادی مردم، را تنها در"آزادی انتخاب" 
آزادی  نه  و  داند  می  اقتصاد  ی  درحيطه 
هار  سرمايه داری  ثالثا  و  سرمايه!  يوغ  از 
دوران امپرياليسم را با سرمايه داری دوران 
رقابت آزاد هم سنگ نشان می دهد. گوئی که 
امپرياليسم دموکراسی خواه است!! رابعا اين 

"مردم" کيانند؟
حيات  سال   ٣٠٠ به  نزديک  شواهد  بنابه 
آزاد"  "اقتصاد  داری،  سرمايه  حاکميت 
و  کارگران  ی  رحمانه  بی  استثمار  جز 
کشورها  به  تجاوز  و  خودی  کشان  زحمت 
و غارت آنها، هنری نداشته و اکنون هم در 
پوشش  در  و  فراملی"  انحصارات  "اقتصاد 
نئوليبراليسم، قصد جهان خواری دارد. کجا 
هستند آن کشورهائی که به برکت امپرياليسم 

دموکراسی به دست آورده اند؟ 

آقای غنی نژاد از آزادی مردم و آزادی فرد، 
آزادی سرمايه ها را دربازارجهانی طلب می 
 ، درايران  کبراها  صغرا  اين  تمامی  و  کند 
نشانه گيری روی سرمايه های دولتی است 
سرمايه  دراختيار  بايد  ناچيز  قيمتی  به  که 
طريق  از  و  گرفته  قرار  خصوصی  داران 
بورس به زير سرمايه های غول پيکرجهانی 
فردها  و  مردم  گويا  وقت  آن  و  شوند  کشيده 
فقط  فردها  و  مردم  اين  و  آزادخواهندشد؟! 
امپرياليسم  به  وابسته  داران  سرمايه  فقط  و 

هستند و الغير.
هوشنگ ماهرويان طی مقاله ای به نام "شنا 
در تورصياد" ـ به بهانه ی انتشار کتاب جديد 
حميدشوکت(شهروند امروزـ شماره ١٣ آبان 
نويسد:  می  چپ  به  دربرخورد   ،(١٣٨٦
اند(به  بسيارکرده  تغييرات  فضا  و  "جهان 
نسبت ٤٠ سال پيش که "دوتاکتيک سوسيال 
دموکراسی" لنين و "دموکراسی نوين" مائو 
فضا را اشغال کرده بودند و گويا "جائی برای 
بودند"(عجبا!)  نگذاشته  آن  بررسی  و  علوم 
و"توبيننده می مانی که چرا... اباطيلی چون 
وحدت ضدين، تحول تغييرات کٌمی به کيفی، 
تضاداصلی و فرعی، همان ها که در کتاب 
سرخ مائو آمده است... تا انسان ايرانی را به 
بهشت سوسياليسم چينی ببرند و نتوانستند بايد 
با ديد آسيب شناسانه به آن پرداخت که چه 
چون  پرويزنيکخواه،  چون  تيزهوشانی  شد 
ترويج  و  خواندن  جای  به  الشائی  کوروش 

آزادی به چنين دامچاله ای افتادند".
علمی  کشف  دنبال  به  راستی  به  اگرکسی 
"آسيب  ُپرکن  دهن  حرفهای  و  باشد  مسائل 
به "دامچاله" ی  بخواهد  و  سرندهد  شناسانه" 
اين  از  آموزشی  چه  نيافتد،  ماهرويان  امثال 
بگيرد؟  تواند  می  ماهرويان  آقای  ی  نوشته 

جزمشتی حرفهای بی ربط! 
اخير  سال   ٤٠ در  فضا  و  جهان  تغييرات 
نظام  بربريت  نفع  به  جزتغيير  چيست؟ 
از  و  است  حاکم  برجهان  که  داری  سرمايه 
ويران کردن کره خاکی تا ُکشتار سوپرمدرن 
انسانهای بی گناه!؟ اينها هستند تغييراتی که 
مدافع  او  اگر  آنهاست؟.  عاشق  ماهرويان 
که  گيرد  نمی  دست  به  قلم  چرا  هست  علم 
را  مائو  و  لنين  الذکر  فوق  دوکتاب  حداقل 
که  کند  ثابت  و  بَکَشد  نقد  به  طورعلمی  به 
و  کيفی  به  کمی  تغييرات  ضدين،  "وحدت 
زنی  الف  به  فقط  و  هستند  "اباطيل"   "...
درمورد تغيير جهان و فضا می پردازد؟! او 
پذيرش پيشروترين تئوری جوامع انسانی را 
"دامچاله" می نامد و بربريت جهان سرمايه 

را تغييرات "شگرف" جهان و فضا؟! 
ازهمه جالب تر دل سوزاندن وی به 
نيکخواه و الشائی "تيزهوش" و امثالهم 
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ساواک(!!)  توجهات  تحت  که  است 
به  و  بازشد  واقعيات  به  شان  چشم 
رفرمهای اعليحضرت دل بستند و در رکاب 

ايشان به خدمت گزاری پرداختند!
مردم ساده کوچه و بازار به راحتی اين را 
می فهمند که اينها دست از عقايدشان برداشتند 
ولو آن که شکنجه شده بودند و يا نشده بودند. 
داشتند  طبقاتی  زرنگی  اگر  حضرات  اين 
هرگز دربرابر رژيم شاه سرتسليم فرود نمی 
آوردند. زيرا به فرض آن که هرچه کمونيسم 
رژيم  مگر  باشد،  نادرست  بود  گفته  علمی 
رژيمی  بود!  شده  مردم  بخش"  "نجات  شاه 
استبدادی که درخدمت امپرياليسم قرارداشت 
و شکنجه گرانش شهره ی جهانيان بودند و 
روزی هم که ديگر به درد نمی خورد، چون 
که مردم عليه اش به مبارزه برخاسته بودند، 
گذاشته  کنار  "محترمانه"  امپرياليسم   توسط 

شد.
مشکل آقای ماهرويان اين است که  کمونيسم 
خاکستربه  درون  از  سمندری  چون  علمی 
آتش کشيده شدن مبارزات مردم توسط رژيم 
و  ديگرسربلندکرده  بار  اسالمی،  جمهوری 
جوانان درُجست و جوی آن با همتی بی نظير 
ماهرويانها  آنها  درمقابل  و  کنند  می  تالش 
حاضرند حتا من غيرمستقيم به دفاع از رژيم 
رژيم،  آن  که  چون  بپردازند،  هم  سلطنت 
نيکخواه ها و امثالهم را روی خط رفرميستی 

آورده بود؟!
به  نوبت  چپ  به  برخورد  ی  درادامه 
حميدشوکت می رسد که او نيز پس ازمدتی 
باالخره  چپ،  نيروهای  دربين  زدن  پرسه 
و  درآمد  امپرياليسم  و  ارتجاع  خدمت  به 
درمصاحبه اش با فرشادقربانپور، به مجموعه 
"سازمان  سابق  اعضای  با  هايش  مصاحبه 
انقالبی" که به نوعی از مبارزه بريدند ، مدال 
تاريخ نگاری جديد می دهد!  مصاحبه هايش 
باديد خالی کردن زيرپای  جوانان تهيه شده 
اند. او می خواهد بگويد که وقتی "رهبران" 
وامی دهند، چرا شما "قربانی" بشويد و بهتر 
برده  طوق  و  کارخودتان  دنبال  برويد  است 
گی نظام سرمايه داری رابرگردن بگذاريد!! 
آخر برده ی مهربان کم تر آسيب می بيند تا 

برده ی مبارز!
او  ی  نوشته  آخرين  به  انسان  که  وقتی 
"درتيررس  نام  (به  السلطنه  قوام  درمورد 
حوادث") نگاه می کند که او قوام السلطنه، 
اين فراماسون پيرنوکراستعمار را ُمحق جلوه 
می دهد و مصدق را به شالق نقد بی امان 
می َکشد، چه گونه می توان به نوشته های 
قصد  به  و  آگاهانه  که  هايش  درمصاحبه  او 
دادستان  مقام  در  و  شده  تهيه  چپ  تخريب 
درحالی  کرد؟  اعتماد  صادرکرده،  ادعانامه 

را  مصاحبه  گونه  همين  بايست  می  او  که 
چپ  درون  به  چرا  که  کرد  می  ازخودش 
و  کولش  روی  گذاشت  را  ُدمش  چرا  و  آمد 
نهايتا سراز زير لباده ی عموسام درآورد!! 
چرا حميد شوکت مدعی تاريخ نويسی هست 
درحالی که آگاهانه و يا دربهترين حالت ـ که 
بعيد به نظر می رسد ـ نا آگاهانه درخدمت 
اين  تمامی  آيا  زند؟!  می  قلم  فراماسونها 
برای  شرايط  نمودن  آماده  درخدمت  تالشها 

سلطه يابی نئوليبراليسم نمی باشد؟
رسد  می  مازياربهروز  به  نوبت  باالخره  و 
که وی حمله را روی "مائوئيسم" گذاشته و 
ازجمله مدعی می شود که "سيستمی که مائو 
درچين پياده کرده بود، به هيچ وجه کارنمی 
به  مجبورشدند  چين  رهبران  بعدها  و  کرد 
راهی ديگر بروند". (درهمان شماره شهروند 

امروز)
برای هرانسان کنجکاو اين سوآل مطرح می 
مطالعه  به  اندازه  چه  تا  جناب  اين  که  شود 
که  است  دريافته  و  پرداخته  چين  تاريخ  ی 
"سيستم مائو کار نمی کرد"! البته سيستم مائو 
مثل سيستم نئوليبراليسم امپرياليستی کارنمی 
کرد و چه درست. زيرا سمت اقتصاد چين نه 
رونق بازار عرضه و فروش نيروی کار و 
کاال، بلکه عرصه ی تامين زندگی توده های 
کارگر و زحمت کش بود. چين کشورجنگ 
زده ای بود با جمعيتی معادل ٨٠٠ميليون نفر 
و  خانه  و  داشتند  نان  و  داشتند  کار  همه  که 
از بهداشت حداقلی همه مستفيض بودند. اما 
برجها  برپائی  نه  و  نبود.  خبری  لوکس  از 
جز  کسی  که  چين،  بزرگ  درشهرهای 
درآنها  توانند  نمی  چين  کنونی  ميليونرهای 
زنده گی کرده و اجاره بپردازند، درحالی که 
دهها ميليون دهقان آواره شده از دهات چين 
گی  زنده  درشهرها  قفس  چون  اتاقهائی  در 
می کنند. يا بی کار بوده و درُجست و جوی 
ناچيز  بهای  به  را  کارشان  نيروی  و  کارند 
درچين  قارچ  مثل  که  فراملی  شرکتهای  به 
و  فروشند  می  اند،  شده  سبز  و  حضوريافته 
درشرايطی غيرانسانی کارمی کند؟ ادعاهای 
ديگر وی راجع به "مخالفت سازمان انقالبی 
مثل  "دراروپا  روشنفکری"،  جريانات  با 
زود  رنجبران  "حزب  کردن"،  زندگی  فقرا 
ازميان رفت"، "آنها شعارمی دادند ولی عمل 
انقالبی درايران نداشتند" و غيره نشان ازبی 
مسئووليتی نويسنده در تخريب يک سازمان 
عام  جای  به  بود  خوب  است.  کمونيستی 
جريان  چه  که  دادند  می  نشان  ايشان  گوئی 
روشنفکری درخارج بود که سازمان انقالبی 
نيروی  به  "تکيه  چرا  کرد؟  مخالفت  آن  با 
خود" برای پيش بردن وظايف سازمانی که 
از طريق خواندن مصاحبه های حميدشوکت 

نيز می توان ابعاد آنها را ديد و اين احتياج به 
داشت،  سازمان  اعضای  فداکاری  و  گذشت 
معنا  کردن،  گی  زنده  فقرا  مثل  او  برای 
می دهد و چرا حزب رنجبران که عالرغم 
انشعابات و ضرباتی که از رژيم جمهوری 
اسالمی ديده، هنوز زنده است، تحت عنوان 
داده  خواننده  خورد  به  رفت"  ازميان  "زود 
می شود و چرا سازمان انقالبی فقط حرف 
زده و عمل نمی کرد؟ عمل مورد نظر ايشان 
چيست؟. هدف از اين گونه برخورد ها چه 
کمونيستی  تشکلهای  ی  تخطئه  جز  چيزی 

است؟
سکتاريستی  برخورد  ازهمه  تر  جالب  اما 
چپ  نقد  به  چپ  ی  درلفافه  که  است  کسانی 
ی  مقاله  نژاد،  رحمانی  ناصر  اند:  نشسته 
ناصر زرافشان "وقتی آب سرباال می رود" 
درمورد عباس ميالنی، واداده ی ديگری که 
درخدمت نئوکانهای کاخ سفيد قلم می زند ، 
ناکافی  ميالنی  ماهيت  برمالکردن  برای  را 
"قورباغه  عنوان  تحت  ای  مقاله  و  دانسته 
ابوعطا می خواند"(رجوع شود به راه کارگر 
شماره ٣١١)، اول به چپ درس می دهد که 
چه گونه بايد ازخود انتقاد کند و سپس خود 
اين درس را عمل نکرده و درذهنيت گروه 
گرائی نفرت گونه ای، به نقد سازمان انقالبی 

می پردازد. توجه کنيم :
گذشته  رژيم  در  که  ازنوعی  ازچپ  "انتقاد 
توسط عمال آن صورت می گرفت يا آنی که 
امروز توسط جمهوری اسالمی ايران تاريخ 
چپ را "به روايت ساواک" تصوير می کند و 
يا توسط دشمنان تعهدسپردهء چپ نظير آقای 
ميالنی، همه تزهائی هستند که جز افزودن 
به زباله های موجود راه بجائی نمی برد" . 
"کسی که می خواهد از چپ انتقادکند، پيش 
طرف  بی  سياسی  لحاظ  از  بايد  هرچيز  از 
وجدان  و  صالحيت  آگاهی،  دانش،  و  باشد 

علمی اين کار را داشته باشد".
را  کسی  درجهان  که  اين  از  نظر  صرف 
نمی توان يافت که بی طرف باشد و به قول 
يارمن"  شد  خود  ظٌن  از  "هرکسی  معروف 
آقای  اظهارات  اين  ولی  کند،  می  عمل 
و  گيريم  می  نيک  فال  به  را  نژاد  رحمانی 

قبول می کنيم تا ببينيم چه می نويسد:
با  ايران  خلقهای  بخش  رهائی  "سازمان 
بوده" "يا  انقالبی  سازمان  موافقت  و  اطالع 
برتحليل  بنا  و  راسا  خود  نهاوندی  سيروس 
خود اقدام به تشکيل اين سازمان کرده است" 

(همان جا)
کدام يک را بايد پذيرفت؟ واقعيت اين است 
که سيروس نهاوندی به عنوان عضو سازمان 
ايران  به   ١٣٤٥ ١٣٤٤ـ  درسالهای  انقالبی 

درايران  اقامت  از  بعد  مدتی  و  رفته 
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چرخش... بقيه از صفحه آخر
مستقلی  سازمان  ايجاد  به  دست  خود 
زد و اين را به اطالع سازمان انقالبی 
آن  درايجاد  نقشی  انقالبی  سازمان  و  رساند 
سازمان نداشت و کاری هم نمی توانست بکند. 
اين واقعيت نيز سالهاست که گفته شده است( 
از جمله رجوع شود به "نگاهی از درون به 
جنبش چپ ايران"(گفتگو با محسن رضوانی 
ـ حميد شوکت). پس چرا بدون اطالع دقيق 
موافقت  حکم  نژاد  رحمانی  آقای  ماجرا،  از 
سازمان انقالبی با تشکيل آن سازمان را می 

دهد و به اما و اگر می پردازد؟
وی می نويسد: "سيروس نهاوندی هم چون 
شده  می  شناخته  انقالبی  سازمان  قهرمان 
است". هر انسان منصفی می تواند سوآل کند 
ايران  به  تازه  پايش  هنوز  که  کسی  چرا  که 
نرسيده، از سازمان اصلی بريده و سازمان 
سازمان  با  ديگر  و  وجودآورده  به  را  خود 
انقالبی نيست، قهرمان سازمان انقالبی شده 

است؟

وی در برخورد به سخنان عباس ميالنی می 
نويسد: "سوآل اين است که چگونه ايشان طی 
آن  شاهد  نزديک  از  درآمريکا  که  سالها  آن 
همه بی اخالقی و بی اصالتی تشکيالت خود 

بوده تصميم به قطع اين ارتباط نمی گيرد".
اگر اين حرفهای آقای ميالنی نادرستند ـ آن 
عالمت  زير  را  او  هرصحبت  شما  طورکه 
سوآل برده ايد ـ پس چه دليلی دارد که اين 
ادعای وی را می پذيريد ، جز نفی سازمان 
انقالبی ! اگر حرفهای او را قبول نداريد و 
چرا  پس  کنيد،  برخوردمی  علمی  وجدان  با 
معلوم  تا  گذاريد  نمی  گيومه  توی  را  آنها 
شود که حرف اوست نه نظر شما و اضافه 
کنيد که اين اتهامات و نظرات قصد تخريبی 
دارند چون که حامل اين نظرات به درستی 
مورد نقد شديد شما است؟ و حکم صادرمی 
کنيد که اگر چنان بود، پس چرا قطع ارتباط 
نکرديد؟ و با اين اما و اگرها، شما نه اصل 
اتهام ميالنی، بلکه تنها ضد و نقيض گوئی 
بی  و  اخالقی  "بی  و  کنيد  می  ثابت  را  وی 
اصالتی" سازمان انقالبی را درپرده ی ابهام 
روزی  آن  نظرات  با  البد  چون  گذاريد  می 

شما هم خوانی نداشتند!

و باالخره : " او ( منظور رفيق جان باخته 
روايت  به  بنا  ن)  ـ  است  زاده  واعظ  پرويز 
ساواک و اخبار روزنامه ها ظاهرا در يک 
هم  به  است)  ما  از  مسلحانه (تکيه  درگيری 
راه رفقای ديگرخود، توسط ماموران رژيم 

کشته شد."
دراين جا نيزالزم به تذکر است که شما برای 
با  ايد،  بوده  اوين  در  که  کنيد  ثابت  که  اين 

وسواس متر به متر ساختمان بند ١ اوين را 
توضيح می دهيد که اطالعی بی معنا است 
مگر به اين قصد که بگوئيد در اوين هم بوده 
ايد( آن هم بند ١ که بند "ازما بهتران" بود)، 
شک  کسی  شما  حرفهای  دراصالت  مبادا  تا 
کند ؟! اما به يک باره نسبت به جان باخته 
های سازمان انقالبی  با اما و اگر و "ظاهرا" 
برخورد می کنيد و تازه باوجودی که طبق 
انواع نوشته های سازمان انقالبی رفيق واعظ 
رفيق  دو  تا  باخت  جان  درگيری  در  زاده 
جاسمی  وفا  و  طوافچيان  (شکوه  زن  ديگر 
توانستند از تور پليس بتوانند فرار کنند، که 
آنها نيزبعدا دستگير شده ودر حوض اسيد و 
بنا به برخی شايعات دردرياچه ی نمک قم 
انداخته شده و ردی از آنها به دست نيامد و 
حتا پس از انقالب تا مدتها آنها نيز درليست 
هم  اينان،  اما  آمدند!!  فدائی  گان  باخته  جان 
راه واعظ زاده جان نباختند! و غيض شما تا 
آن جا است که حتا به خاطر احترام به انسانی 
کلمه  از   ، کرده  مبارزه  رژيم  دربرابر  که 
جان باخت استفاده نکرده و می گوئيد کشته 

شد!! اين هم احترام شما به کمونيستها!!

ساده  فرد  عالی  جناب  نژاد،  رحمانی  آقای 
اشتباه  دچار  گفت  بتوان  که  نيستيد  لوحی 
با  مخالفتتان  خاطر  به  عمدا  شما  ايد.  شده 
ضد  جريانی  که  انقالبی  سازمان  نظرات 
رويزيونيستی بود و با مبارزه مسلحانه جدا 
از توده ها مخالفت کرده بود، دراين نوشته 
به  ميالنی  عباس  ی  محاکمه  جای  به  تان 
محاکمه ی سازمان انقالبی درخلوت خودتان 
پرداخته ايد و حتا به خودتان زحمت نداده ايد 
که در رابطه با اين سازمان کمی با تحقيق 
و بررسی ومدرک صحبت کنيد، آن هم بعد 
از گذشت ٢٨ سال از زمانی که اين سازمان 
ايران،  رنجبران  حزب  درتشکيل  شرکت  با 

ديگر باقی نماند!

نتيجه آن که، نقد يک جانبه از چپ، چه از 
روی عمد و چه از روی "دلسوزی" افرادی 
نظير رحمانی نژاد، عمال به سود بورژوازی 
ايران  ليبرال  بورژوازی  و  اعم  به طور 
به طور اخص تمام می شود. کاری که عباس 
ميالنی و امثالهم سالهاست به آن مشغولند. لذا 
چپ بايد دربرابر اين گونه "نقدها" هشيارانه 

عمل کند.
      ٢١ آذر ١٣٨٦ ـ ک. ابراهيم

احزاب  و  سازمانها  تاسيس  با  نيز  "جديد" 
سياسی  های  فعاليت  گرا،  امت  و  تجدد  ضد 
و  ساخته  خنثی  را  آمريکائی  ضد  نيروهای 
کنند.  سرکوب  را  آنها  امکان  صورت  در 
در  نهادهائی که  و  افراد  ای  پيشينه  بررسی 
لبنان در تحکيم پايه های حضوری سازمان 
الفتح اسالمی نقش داشتند، نشان می دهد که 
نو محافظه کاران با کمک "متحدين" بومی 
های  سنی  ميليشای  که  می خواهند  خود، 
چريکی  نيروهای  مقابل  در  را  ها  سلفيست 
حزب اللهی های لبنان تقويت کرده و شرايط 
را برای حمله نظامی اسرائيل به جنوب لبنان 

آماده سازند.
سالهای  در  قديم  سرد  جنگ  بحبوحه  در  ـ 
درتقابل  "سيا"  سازمان   ،١٩٤٧-١٩٥٥
کمونيستی  قوی  احزاب  سرکوب  نيت  با  و  
درکشورهای  فراگير  گرای  ملی  احزاب  و 
بومی  متحدين  کمک  با  خاورميانه  مختلف 
اخوان  سازمان  رشد  و  شکل گيری  به  خود، 
های  شاخه  گسترش  (و  مصر  در  المسلمين 
آن در سوريه، عراق، اردن و ....در سالهای 
١٩٤٧-١٩٥٣) و به استحکام فعاليتهای ضد 
کمونيستی و ضد ملی سازمان فدائيان اسالم 
در ايران (بويژه در دوره ی دوم زمامداری 
تا   ١٣٣١ تير  سی  از  بعد  از  مصدق  دکتر 
نقش   (١٣٣٢ مرداد   ٢٨ کودتای  وقوع 
بنيادگرا  مذهبی  سازمانهای  اين  کرد.  بازی 
در سرنگونی دولت مصدق و سالها بعد در 
تضعيف نفوذ پديده ی ناصريسم در مصر و 
داشتند.  نقش  خاورميانه،  کشورهای  ديگر 
در ايجاد سازمانها و در نفوذ و هم کاری با 
اسرارآميز،  و  مرموز  موجود  سازمانهای 
به  مقيد  را  خود  قديم  سرد  جنگ  در  "سيا" 
آن جا  تا   نساخت.  خاورميانه  کشورهای 
"سيا"  سازمان  است،  دست  در  اطالع  که 
و  اول  نيمه ی  و   ١٩٦٠ دهه ی  اواخر  در 
دولتيان  حمايت  و  عنايت  با   ،١٩٧٠ دهه ی 
نفوذ  از  بعد  کيسينجر  هنری  چون  متنفذی 
مافيا،  زمينی  زير  و  جنائی  گروههای  در 
به ويژه در جنوب ايتاليا(در جزيره سيسيل)، 
متحدين بومی زيرزمينی،  به عنوان  را  آنها 
به سوی هم کاری جلب کرد. هنری کيسينجر 
بر  "سيا"  سازمان  رئيس  ريچاردهلمز  و 
در  ايتاليا  کمونيست  حزب  اگر  که  بودند  آن 
دهه ی ١٩٧٠ تحت رهبری انريکو برلينگر 
،از طريق انتخابات آزاد بر سر کار بيايد (و 
رهبری  تحت  شيلی  سوسياليست  حزب  مثل 
سالوادر آلنده ) به حاکميت برسد، گروههای 

ربائی،  آدم  طريق  از  می توانند  مافيا 
قتل و ترور، رهبران حزب کمونيست 
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را  ها  کمونيست  يورو  ديگر  و  ايتاليا 
را  ايتاليا  بدين وسيله  و  ساخته  نابود 
از افتادن به "پشت پرده آهنين" نجات دهند. 
هستند  صدد  در  حاکم  نئوکانهای  نيز  امروز 
با ايجاد و يا تقويت بخشی از سلفيست های 
وهابی در کشورهای مختلف خاورميانه ( مثل 
،"جنداالهللا"  لبنان  شمال  در   " االسالم  "فتح 
عنوان  به  آنها  از  ايران)  شرقی  جنوب  در 
يک مجموعه در مقابل لولوخورخوره "هالل 
شيعه" استفاده کرده و بدين وسيله شرايط را 
استراتژيکی  هدف  و  منويات  پيشبرد  برای 
استراتژيکی  و  کليدی  منطقه  در  خود 

خاورميانه آماده سازند.

برنامه نو محافطه کاران در عراق و ديگر 
کشورهای خاورميانه

کاذبی  بنديهای  صف  به  خاورميانه  تقسيم 
چون "بلوک سنی" و "هالل شيعه" و يا بين 
نيروهای "افراطی" و نيروهای "معتدل"، به 
نومحافطه کاران فرصت می دهد که جوامع 
و دولت – ملت های  موجود در خاورميانه 
تقسيم  کنند.  تقسيم  کنترل  قابل  نواحی  به  را 
غربی"  "ساحل  به  فلسطينی  های  سرزمين 
تحت رهبری "معتدل ها " و "نوار غزه" به 
قابل  تاريخی  شباهت  ها"  "راديکال  رهبری 
دو  به  قبرس  ملت   – دولت  تقسيم  به  تاملی 
بخش "ترک نشين" و "يونانی نشين" و خنثی 
اسقف  متعهد"  "غير  و  ملی  دولت  ساختن 
ماکاريوس در سال ١٩٧٤ دارد. مروری به 
فعل و انفعاالت سياسی و نظامی در کشور 
عراق نيز نشان می دهد که در آن جا نيز روند 
دولت   – ملت  تنها  نه  تجزيه،  و  فروپاشی 
عراق را به سه ناحيه تقسيم خواهد ساخت، 
بلکه بغداد نيز مثل برلين در بحبوحه  ی دوره 
مثل  و   (١٩٩١  – ١٩٤٧) قديم  سرد  جنگ 
بيروت در دوره جنگ داخلی لبنان (١٩٧٥ 
خواهد  تقسيم  مجزا  بخش  دو  به   (١٩٩٢  –
گشت. جمعيت بغداد که در آغاز حمله نظامی 
آمريکا ٩ ميليون نفر بود، در حال حاضر به 
٦ ميليون نفر رسيده است. دو ميليون نفر از 
بغداد در عرض چهار سال و نيم گذشته به 
عنوان آوارگان جنگ به کشورهای سوريه، 
تخمين  محققين  اند.  برده  پناه  لبنان  و  اردن 
ميليون  يک  از   ٪٤٠ به  نزديک  که  ميزنند 
اهالی  از  جنگ،  در  عراقی  شده گان  کشته 
مردان  و  کودکان  زنان،  نيز  عمدتا  و  بغداد 
هم  بوده اند.  مسلح  غير  و  نظامی  غير  مسن 
اکنون ميليشای "لشکر مهدی" تحت رهبری 
مقتداصدر به يک پاکسازی مذهبی در جنوب 
بخش  آن  محالت  در  و  زده  دست  بغداد 
ازپايتخت با توسل به ارعاب و تهديد و قتل و 

آدم ربائی، خانواده های بی شماری را که به 
اهل تسنن و يا به فرقه ی علويان و ديگر فرقه 
های متعلق به ايزديها تعلق دارند را مجبور 
به ترک خانه و زندگی و انتقال به ناحيه شمال 
که  ملی  ضد  کمپين  اين  آيا   می سازد.  بغداد 
سيستماتيک و با برنامه است، می تواند بدون 
اطالع و عنايت نيروهای نظامی آمريکا از 
يک سو و حمايت آگاهانه ی رژيم جمهوری 
اسالمی ازسوی ديگر به مورد اجراء گذاشته 
شود؟. بررسی گزارشات تحليل گران سياسی 
نظامی  نيروهای  که  نشان  می دهد  نظامی  و 
آمريکا قادر نيستند بغداد يک پارچه و متحد 
را تحت کنترل خود داشته باشند. آنها ترجيح 
سالهای  بيروت  مثل  را  بغداد  که  می دهند 
جنگ داخلی به دو بخش تقسيم کنند و بدين 
وسيله از مقاومت شورشيان جلوگيری کرده 
و در نهايت، گسترش نفوذ آنها را در بغداد 
نيز  ايران  اسالمی  جمهوری  سازند.  خنثی 
"لشگر  بين  بس"  "آتش  يک  اينکه  برای 
آيت  رهبری  تحت  البدر"  "لشگر  و  مهدی" 
اهللا حکيم (که نزديک به يک سال است که 
عليه هم ديگر به درگيريهای خونين در جنوب 
عراق و در بصره، کوفه، کربال و نجف دست 
زده اند) ، برقرار سازد، به پروژه ی جديد 
بخش  دو  به  بغداد  تقسيم  مورد  در  نئوکانها 
جنوب و شمال به عنوان يک "باران رحمت" 
نگاه کرده و از آن استقبال می کند. اگر تقسيم 
بغداد به دو ناحيه تحقق يابد، نه تنها نشانی 
عراق  نشين  شيعه  سرزمينهای  تقسيم  از 
جمهوری  رژيم  "متحدين"  و  طرفداران  بين 
"لشگر  به  جنوب  استانهای  ديگر  و  (بصره 
البدر" حکيم و جنوب بغداد به "لشگر مهدی" 
هم کاری  آغاز  بلکه  است،   ( صدر  مقتدا 
آشکار جمهوری اسالمی با ابر قدرت آمريکا 
در خاورميانه خواهد بود. آيا امکان هم کاری 
جمهوری اسالمی با آمريکا حداقل در مورد 
تقسيم بغداد و ديگر گستره های سياسی مثل 
به  شباهتی  مالکی،  نوری  دولت  از  حمايت 
هم کاری معمرالقذافی با آمريکا و موتلفينش 
در آفريقای مرکزی (بحران دارفور سودان 
و کشورهای هم جوار مثل چاد و سومالی و 

....) ندارد؟.
تناقضات و ادعاهای ضد و نقيض در مورد 
بر  "جديد"  خاورميانه ی  کشورهای  تقسيم 
سبز"  "پرده  و   کاذب  بنديهای  صف  اساس 
هيچ  به  عينی  و  زمينی  واقعيتهای  با  که 
کشورهای  به  فقط  ندارند،  هم خوانی  روی 
محدود  عراق  و  لبنان  فلسطين،  مثل  عربی 
و  گزارشات  و  اسناد  بررسی  شوند.  نمی 
مروری به سبک زندگی مردم در کشورهای 
غير عربی در منطقه کليدی و استراتژيکی 
خاورميانه "جديد" که در واقع همان مجموعه 

ی منطقه آسيای جنوب غربی (خاورميانه) و 
است،  پاکستان)  و  جنوبی (افغانستان  آسيای 
نشان می دهد که چه گونه صف بنديها و قطب 
و  ادبيات  در  کاران   محافظه  نو  سازيهای 
گفتمان های سياسی شان کاذب، واهی و دور 
از واقعيت های عينی و زمينی در آن کشورها 
چون  و  چند  به  نمونه  برای  اينجا  در  است. 
سياسی  بنديهای  صف  و  سياسی  های  جناح 

در کشورهای پاکستان و ترکيه می پردازيم.
شيعيان پاکستان که ١٠ در صد جمعيت ١٤٠ 
ميليون نفری آن کشور را تشکيل می دهند و 
جمعيت  صد  در   ١١ که  هندوستان  شيعيان 
١٥٠ ميليون نفری مسلمانان آن کشور هستند، 
به طور عمده (بر عکس اصول گرايان شيعه 
حاکم در ايران و شيعه های عراق) خواهان 
هستند.  دولت  از  مذهب  و  دين  جدائی  جدی 
شايان توجه است که از خانواده ها و احزاب 
و  جناح  علی  محمد  طرف داران  به  متعلق 
خواهرش فاطمه جناح و علی بوتو و دخترش 
بی نظير بوتو (رهبر "حزب مردم پاکستان" 
) گرفته تا شخصيت های معروف شيعه در 
در  باالئی  مناصب  دار  عهده  که  هندوستان 
دولت های آن کشور در شصت سال گذشته 
دولت  مروجين  و  مبلغين  همه گی  اند،  بوده 
اصل  و  مدرنيته  طرف دار  و  سکوالر  های 
خالف  بر  بودند.  ملی  سرنوشت  تعيين  حق 
محافطه  نو  کاذب  بنديهای  صف  و  ادعاها 
خواه،  تماميت  نيروهای  تمامی  که  کاران، 
بنيادگرا، "تندرو" و "افراطی" را در داخل 
"هالل" واهی شيعه قرار می دهند، ما امروز 
امت  اصول گرايان  رشد  و  ظهور  شاهد 
که  هستيم  هندوستان  و  پاکستان  در  پرست 
با  و  سلفيست  های  وهابی  آموزشهای  تحت 
حاکمان  و  پاکستان  امنيتی  نيروهای  حمايت 
را  کشورها  آن  شيعيان  سعودی،  عربستان 
تحت نام "نيمه کافر" مورد حمله قرار داده و 
بدين نحو به ايجاد قطب بنديهای کاذب دامن 
تز  اساس  بر  که  آرائی  صف  اين  می زنند. 
ساموئل هانتيگتون و آموزه های معلمين نو 
محافظه کاران توسط حاکمان بر کاخ  سفيد 
تنظيم و تدوين گشته است، در سالهای اخير 

به کشور ترکيه هم سرايت کرده است.
"الشرق  روزنامه   ،٢٠٠٦ اوت   ١٥ در 
مربوط  اطالعات  که  داد  گزارش  االوسط" 
به محل اختفای سيد حسن نصراهللا در بيروت 
سازمان  به  ترکيه (ميت)  امنيت  سازمان  را 
انتشار  است.  داده  (موساد)  اسرائيل  امنيت 
که  الذکر  فوق  نشريه ی  در  کاذب   خبر  اين 
لندن  در  سعودی  عربستان  مالی  حمايت  با 
منتشر می گردد و تقريبا در تمام کشورهای 

عربی زبان خوانده می شود، به خاطر 
کاذب "جنگ تمدن ها" بين  اشاعه ی 
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در  شيعه"  "هالل  و  سنی"  "بلوک 
است.  خاورميانه  متنوع  کشورهای 
همان طور که در صفحات پيشين اشاره شد، 
نو محافظه کاران چون در عراق در باتالق 
در  و  غلطيده  در  نظامی  و  سياسی  عظيم 
سطح افکارعمومی جهان مورد نفرت قرار 
و  ها  تنش  ايجاد   با  خواهند  می  اند،  گرفته 
و  ايران  های  دولت  بين  نظامی  درگيريهای 
عربستان  های  دولت  و  سو  يک  در  سوريه 
و ترکيه در سوی ديگر، شکست سياسی و 
نظامی و فرهنگی خود را الپوشانی کنند و با 
کشيدن کلٌيت خاورميانه به خاک و خون به 
هدف خود در خاورميانه برسند. آنها با تشديد 
عدم  استقرار  و  محلی  کوچک  های  جنگ 
می خواهند  مختلف،  نواحی  در  جانی  امنيت 
به شکرانه ی  که  را  هراسی  و  ُرعب  آتمسفر 
در   ٢٠٠١ سپتامبر  يازده  رحمت"  "باران 
دل مردم به وجود آورده و نيروهای بينابينی 
بخشی  و  آمريکا  در  به ويژه  جهان،  در  را 
از اروپا، به سوی حمايت از نظامی گريها و 
مداخالت خود کشانده بودند، (ولی در طول 
داده  دست  از  به  کلی  عراق  جنگ  سال  پنچ 

اند)، دوباره احياء سازند.
صف بنديهای  و  سياسی  اوضاع  بررسی 
سياسی در ترکيه که مهمترين کشور هم جوار 
ايران محسوب می شود، بيشتر از پيش نشان 
می دهد که صف بنديها و جناح بنديهای کاذب 
نو محافظه کاران در آن کشور نيز با واقعيت 

های عينی هيچ نوع سنخيتی ندارند.

نگاهی به صف بنديهای سياسی در ترکيه

در  سياسی  نيروهای  آرائی  صف  بررسی 
يک  در  به ويژه  اخير،  سالهای  در  ترکيه 
اين جا  در  است.  اهميت  حائز  گذشته،  سال 
پيش از پرداختن به اين مبحث، به چند نکته 
ترکيه  و  ايران  بين  قياسی  و  تطبيقی  مهم 

می پردازيم.
١ – کشور ترکيه که مثل ايران، جمعيت آن 
نزديک به ٧٥ ميليون نفرمی رسد، از لحاظ 
نکات  سياسی  تاريخی  های  جنبه  بعضی 
مشترک و ويژه گی های مشابه با ايران دارد. 
اشاره  نکات  اين  از  تعدادی  به  نمونه  برای 

می کنم:
الف . دوران آغازين و شکل گيری ترکيه و 
به  مملکت  يا  و  کشور  دو  عنوان  به  ايران 
دوره قبل از عروج عهد امپرياليسم و يا حتی 
در  مرکانتاليستی  داری  سرمايه  دوران  به 

قرن های شانزدهم و هفدهم می رسد.
خاورميانه  کشورهای  ديگر  خالف  بر   . ب 
هستند،  تبار  عرب  و  زبان  عرب  عمدتا  که 
ايران و ترکيه دو کشور غير عرب محسوب 

می شوند.
ج . بر خالف ديگر کشورهای خاورميانه، 
تاريخ تجدد طلبی و جنبش های تجدد خواهی 
در ترکيه و ايران به اواخر قرن نوزدهم و 

آغاز قرن بيستم می رسد.
٢ – اما آن چه ايران و ترکيه را از هم ديگر 
متمايز می سازد و امروز بيش از پيش به چشم 
حاکميت  سياسی  ساختار  درزمينه  می خورد 
و صف بندی نيروهای سياسی است که در 
اين جا به اين ويژه گيهای  کامال متفاوت آنها 

اشاره می کنم:
که  است  سال   ٢٨ به  نزديک  ايران  در 
نيروی  يک  توسط  (دولت)  سياسی  حاکميت 
فقيه)  واليت  طرفدار  (اسالميهای  مشخص 
قبضه شده است. ارکان های دولتی: سه قوه 
مجريه، قوه مقننه و قوه قضائيه و نهادهای 
مختلف سياسی، اجتماعی و مالی و اقتصادی، 
بسيچی  پاسداران،  نظامی (ارتش،  نيروهای 
يک  و  دربست  و....)  قدس  نيروی  ها، 
مذهبی  نيروهای  کنترل  و  اختيار  در  دست 
طرف دار واليت فقيه (مشخصا جناح مافيای 
نظامی – روحانی اصول گرايان) قراردارند. 
در ترکيه بر خالف ايران، حاکميت يک دست 
و تک جناحی نيست. پارلمان ترکيه که ٥٠٠ 
طيف  يا  و  جناح  سه  شامل  دارد،  نماينده 
نفر   ٢٩٠ به  نزديک  است.  متفاوت  کامال 
نماينده به حزب اسالمی "عدالت و توسعه" 
تعلق  حزب  آن  هم سوی  های  فراکسيون  و 
کابينه  و  حاضردولت  حال  در  اينان  دارند. 
دارند.  دست  در  را  اردوغان  طيب  رجب 
سکوالر  نيروهای  به  مجلس  نمايندگان  بقيه 
و  ترکيه  جامعه  امروز  اساسا  دارند.  تعلق 
حاکميت سياسی در آن کشور به طور روشن، 
مذهبی  نيروهای  و  سکوالر  نيروهای  بين 
ارتش  فرماندهان   ٪٨٠ است.  شده  تقسيم 
نيروهای  به   ٪٢٠ و  سکوالر  نيروهای  به 
مذهبی تعلق دارند. قوه قضائيه بر خالف قوه 
مجريه (کابينه دولت) که دربست در اختيار 
سکوالريست  توسط  عمدتا  است،  ها  مذهبی 
ها اداره می شود. درجامعه ترکيه بر خالف 
بورژوازی،  خرده  از  مختلفی  اقشار  ايران، 
دولتی  کارمندان  دانش جويان،  کارگران، 
بر  باز  هستند.  دولت  طرف دار  زنان،  و 
خالف ايران که اکثريت عظيم مردم مخالف 
نمی  ولی  هستند  اسالمی  جمهوری  دولت 
نمايند،  ابراز  را  خود  های  مخالفت  توانند 
در ترکيه اقشار عظيمی از مردم که به اسم 
را  خود  مخالفت  معروفند،  ها  سکوالريست 
طی تظاهرات بزرگ در شهرهای بزرگ و 
کوچک ترکيه، ابراز می دارند. در يک کالم، 
در ايران، مردم در مقابل رژيم قرار گرفته 
اند. در ترکيه هم جامعه و هم رژيم بين دو 

نيروی مذهبی و سکوالر تقسيم گشته اند.
شايان توجه است که در ايران نيروها و يا 
محافظه  ("اصول گرايان"  مذهبی  جناحهای 
اصالح  و  "کارگزار"  اعتدال گرايان  کار، 
طلبان) مشترکا به اصل واليت فقيه و قوانين 
حاکم بر امت گرائی اعتقاد دارند. در ترکيه 
در  که  مذهبی  نيروهای  ايران،  خالف  بر 
مجلس اکثريت کرسی ها را اشغال کرده و 
مشترکی  مخرج  دارند،  دست  در  را  کابينه 
امت)  اصل  يا  و  فقيه  واليت  اصل  (چون 

ندارند.
سکوالريست های ترکيه بر خالف کشورهای 
توجهی  قابل  قدرت  از  خاورميانه،  ديگر 
متنوعی  نيروهای  به  و  هستند  برخوردار 
دارند.  تعلق  حاکميت  درون  و  جامعه  در 
جدائی  (طرف داران  سکوالريست  عمدتا 
دين و مذهب از دولت) به دو طيف بزرگ 
تقسيم ميشوند : سکوالريست های طرف دار 
سکوالريست  و  ها)  (آتاتورکيست  آتاتورک 

های غير آتاتورکيست.
به  خود  آتاتورک  طرف دار  سکوالريستهای 

دو بخش و يا جناح بزرگ تقسيم می شوند :
آمريکا  طرف دار  های  آتاتورکيست   –  ١
سوم  يک  ارتش،   ٪٦٥ اينان   – ناتو  و 
بيشتر  نصف  و  قضات  سوم  دو  مجلس، 
ُپست  و  مطبوعات  مدارس،  ها،  دانش گاه 
جناح  اين  می کنند.  کنترل  را  شهربانی  های 
در  کرد  خلق  های  جنبش  سرکوب  خواهان 
ضديت  و  قبرس  کشور  تقسيم  ادامه  ترکيه، 
با يونان هستند. آتاتورکيست های طرف دار 
اروپا"  "اتحاديه  به  پيوستن  موافق  آمريکا 
هستند.  سرمايه"  "اروپای  و  ناتو  تقويت  و 
"نهضت  و  خلق"  "جمهوری خواه  حزب  دو 
اين  درون  احزاب  بزرگترين  ناسيوناليست" 

جناح را تشکيل می دهند.
و  امپرياليست  ضد  های  آتاتورکيست   –  ٢
نگاران،  روزنامه   ٪٤٥ اينان   – گرا  ملی 
نماينده  چندين  دارای  ها،  دانش گاه   ٪٣٠
ارتش،  فرماندهان   ٪١٠ و  مجلس  در 
سازمانهای  و  زنان  جنبش  از  بزرگی  بخش 
و  دانش گاه  استادان  معلمان،  دانش جوئی، 
کارمندان دانش گاهها و ادارات دولتی را در 
ها  آتاتورکيست  از  جناح  اين  می گيرند.  بر 
به  معتقد  عراق،  به  آمريکا  حمله ی  مخالف 
خروج از "ناتو" ، مخالف پيوستن به " اتحاديه 
اروپا" و طرف دار "اروپای سوسيال" هستند. 
در امور داخلی معتقد به رعايت حقوق کردها 
در چارچوب ترکيه و مخالف نزديکی دولت 
آمريکا  و  اسرائيل  با  اردوغان  طيب  رجب 
هستند. آتاتورکيست های ملی گرا بر خالف 

آتاتورکيست های طرف دار آمريکا (و 
رهبری  در  مصدق  طرف داران  مثل 
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"حزب ملت ايران") مخالف هر نوع 
الحاق گرائی و ديگر انديشه های پان 
معموال  و  بوده  تورانيستی  پان  و  ترکيستی 
انديشه های ملی گرائی ترک، برابری ملی و 
استقراررابطه ی حسنه با کشورهای هم سايه 
خالف  بر  گرايان  ملی  می کنند.  تبليغ  را 
ترکيه  آمريکا،  طرف دار  های  آتاتورکيست 
را يک کشور آسيائی و نه اروپائی محسوب 
داشته و در اين زمينه با سکوالريست های 
حزب  دارند.  موافقت  آتاتورکيست،  غير 
دموکرات ترکيه همراه با تعدادی از احزاب 

کوچک ملی گرا متعلق به اين جناح هستند.
اين   – اتاتورکيست  غير  های  سکوالريست 
نيروها نيز به احزاب و سازمانهای متنوعی 
چپ"  "جناح  به  همه گی  که  می شوند  تقسيم 
تعلق داشته که به اسم چپ ها معروفند. چپ 
های ترکيه که بخش قابل توجهی از نيروهای 
سکوالر جامعه را تشکيل می دهند، به طيف 
های گوناگون جنبش کمونيستی سوسياليستی، 
گرا  ملی  سوسياليست  و  دموکرات  سوسيال 
تقسيم می شوند. هر يک از اين طيف ها در 
درون احزاب و سازمانهای مختلف و مجزا 
از هم متشکلند و اکثريت قريب به اتفاق آنها 
بر خالف چپ های ايران، در داخل ترکيه 
نشريات  و  ها  فعاليت  بررسی  دارند.  قرار 
اين احزاب و سازمانها نشان می دهد که چپ 
ترکيه هم از نظر کمی و هم از نظر کيفی نقش 
مهمی را در فرهنگ سکوالريسم ترکيه در 
حال حاضر ايفاء می کند و از اين جهت مقام 
خاورميانه  کشورهای  با  مقايسه  در  را  اول 
دارا می باشد. اهم طيف های مختلف خانواده 

ی چپ ترکيه عبارتند از :
به  متعلق  های  کمونيست  طيف   – الف 
مارکسيست ها، لنينيستها و مائوئيست ها. در 
اواسط دهه ٢٠٠٧، هفده حزب، سازمان و 
گروه متعلق به اين طيف در داخل ترکيه به 
صورت قانونی، نيمه علنی و مخفی مشغول 

فعاليت بودند.
به  متعلق  های  کمونيست  طيف   – ب 
تروتسکيست ها و "انترناسيونال چهارم" در 
حال حاضر شانزده حزب و سازمان و محفل 

متعلق به اين طيف در ترکيه فعاليت دارند.
سوسيال  ها،  سوسياليست  طيف   – ج 
گرا.  ملی  های  سوسياليست  و  ها  دموکرات 
احزاب و سازمانهای متعلق به اين طيف نه 
تنها جمله گی قانونی و علنی هستند، بلکه در 
داخل پارلمان ترکيه نماينده داشته و در ارتش 

نيز صاحب نفوذ و موقعيت هستند.
ها،  کمونيست  سوسياليستها،  طيف   – د 
سوسيال دموکرات ها، سوسياليست های ملی 
گرا و ناسيوناليست های ملت گرای طرفدار 
ترکيه.  کردستان  استقالل  و  مختاری  خود 

و  سازمان  حزب،  نوزده  حاضر  حال  در 
شرقی  جنوب  در  طيف  اين  به  متعلق  گروه 
ترکيه (کردستان ترکيه) عمده تا به طور زير 
زمينی و غيرعلنی فعاليت دارند. از ميان اين 
("حزب  سازمان  چهار  تنها  سازمان  نوزده 
خلق"،  دموکراتيک  "حزب  آزاد"،  جامعه 
"حزب  و  النهرين"  بين  سوسياليست  "حزب 
علنی  به صورت  دموکراتيک")  رهائی بخش 
و قانونی فعاليت می کنند و در پارلمان ترکيه 
و  مخفی  به صورت  بقيه  دارند.  نماينده  نيز 

نيمه علنی و غير قانونی فعاليت می کنند.

جمعبندی و نتيجه گيری

و  ملی   سياسی،  های  آرائی  صف  بررسی 
کشورهای  و  پاکستان  ترکيه،  در  طبقاتی 
عربی خاورميانه نشان می دهد که نو محافظه 
کاران با تحريف و جعل، تالش می کنند که 
از  نادرست  تصوير  يک  عمومی  اذهان  در 
کنند.  ترسيم  کشورها  آن  سياسی  اوضاع 
بررسی صف بنديهای سياسی در کشورهای 
خاورميانه، به ويژه در لبنان، عراق، ترکيه و 
پاکستان نشان می دهد که در آن کشورها تقسيم 
نيروهای سياسی به سنی و شيعه يک تقسيم 
بندی و صف آرائی کاذب بوده و با واقعيات 
عينی آن جوامع هم خوانی ندارد. واقعيت اين 
است که تناقضات تاريخی و پيچيده گی های 
سياسی و فرهنگی در کشورهای خاورميانه 
و آسيای جنوبی (افغانستان، پاکستان و ....) 
مبارزات  بازتاب  ديگر  جوامع  مثل  نيز 
در  که  کشورهاست  آن  در  ملی  و  طبقاتی 
صد سال گذشته به خاطر مداخالت نيروهای 
پيدا  تشديد  کشورها  اين  در  امپرياليستی 
ايران  در  طبيعی  به طور  امر  اين  اند.  کرده 
که از نظر نو محافظه کاران در راس هرم 
"تروريسم بين المللی" و "هالل شيعه" قرار 

دارد نيز مصداق پيدا می کند.
بررسی تبار شناسی و کالبد شکافی جناح های 
درون جمهوری اسالمی سرمايه دقيقا نشان 
می دهد که خاست گاه مبارزات و رقابت های 
بعضا خونين بين جناح های درون حاکميت 
ماهيتا طبقاتی است که در کسوت مذهب عمل 
می دهد  نشان  نگری  باز  اين  مضافا  می کند. 
که بخشی از جناح محافظه کاران که امروز 
تحت نام اصول گرايان حاکميت را در ايران 
قبضه کرده اند، بزرگترين منابع الهامی خود 
را نه از متون کالسيک علمای شيعه ايران، 
فدائيان  دينی  تعليمات  از  استفاده  با  بلکه 
المسلمين  اخوان  از  صفوی  نواب  و  اسالم 
متون  به  مروری  اند.  گرفته  مصری  سنی 
کالسيک علمی شيعه از آثار مالصدرا، مال 
هادی سبزواری و.... گرفته تا آثار تاريخی 

آيت اهللا نائينی، سيد محمود طالقانی و....که 
انگاشت واليت فقيه و مضامين مربوط به آن 
(امت گرائی، تئوکراسی و...) نه تنها مورد 
آنها  بلکه  نبودند  تشيع  های  ايدئولوگ  قبول 
آن  از  منبعث  حکومت  و  انگاشت  اين  عليه 
درواقع  داشتند.  مشخص  و  روشن  مواضع 
نفرت و انزجاراصول گرايان حاکم در ايران 
نسبت به ملی گراها و ملت گراها از يک سو 
و از مارکسيسم و هر نوع انديشه و نحله های 
ديگر  سوی  از  تجددخواهی  و  آزادی خواهی 
به منابع الهامی و آموزش های نواب صفوی 
در ايران و حسن االبنا در مصر که در دهه 
های ١٩٤٠ و ١٩٥٠ (در مرحله ی اوج گيری 
جنگ سرد) در صحنه ی سياسی خاورميانه 
عليه جنبش های کارگری، کمونيستی و ملی 
فعاليت داشتند، برمی گردد. در آينده نزديک 
مطبوعات  از  استفاده  با  نشريه  همين  در 
ايران و جهان به چند و چون پيدايش و رشد 
جناح های درون حاکميت ايران و مبارزات 
فضای  در  ها  جناح  اين  بين  های  رقابت  و 

سياسی ايران خواهيم پرداخت.

                                                       
  ن.ناظمی ـ   سپتامبر ٢٠٠٧ 

عملکرد.. بقيه از صفحه آخر

چنان چه  برقرارمی شود  درخاورميانه 
رسميت  به  را  اسرائيل  فقط  فلسطينيان 
آزادی بخش  سازمان  وقت  آن  بشناسند. 
شناختن  رسميت  به  با  فلسطين(ساف) 
اسرائيل برمشکالت افزود. زيرا می بايستی 
که  اين  برای  شد  آورده می  ديگری  بهانه ی 
اشغال فلسطين ادامه يابد. بهانه عبارت بود 
از اين که فلسطينيان بايد"حق حيلت" اسرائيل 
برای  اکنون  و  شناختند.  می  رسميت  به  را 
در  صلح  برقراری  خطردر  هرگونه  دفع 
آناپوليس، تيله ی جديدی پيش کشيده شده است 
به  را  اسرائيل  موجوديت  بايد  فلسطينيان   :
رسميت بشناسند؛ اسرائيل حق حيات دارد و 
به  يک "کشوريهودی"  مثابه  به  بايد  که  اين 

رسميت شناخته شود.
مثابه  به  اسرائيل  درخواست  اين  نتايج 
کشوربا  يک  مثابه  به  نه  و  يهوديان  کشور 
در  من  و  باشند  می  بغرنج  شهروندان اش 
اما  پرداخت.  خواهم  آن  به  ديگر  نوشته ای 
يک مسئله دربرابرم امروزقرارگرفت وقتی 
که سرمقاله ی هاآرتص را خواندم. خالصه ی 

اين مقاله عبارت است از : بی معناست 
بخواهد  ساف  از  اسرائيل  دولت  که 



صفحه ٢٢ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر

"کشوری  مثابه  به  را  اسرائيل  که 
زمانی  بشناسد،  رسميت  به  يهودی" 
اسرائيل  دولتهای  کليه ی  رسمی  سياست  که 
درمناطق اشغالی فلسطين، بزرگ ترين خطر 
برای يهوديت اسرائيل بوده است. اما آن چه 
که  بود  اين  داد  تکان  مرا  ازهمه  بيشتر  که 
استدالل هاآرتص عجيب و غريب نبود : اين 
عالمت آن است که اسرائيليها درک واحدی 
از معنای "دولت يهودی" ندارند؛ باوجوداين 
آنها پافشاری می کنند که فلسطينيان بايد بدون 

بروبرگرد بپذيرند که اسرائيل واحداست. 
وقتی که اولمرت و ليونی از "کشوراسرائيل" 
صحبت می کنند، منظور اصلی شان اين است 
که آن برای مردم يهودی است، حتا اگر آنها 
شهروند  و  باشند  نداشته  اقامت  اسرائل  در 
خاصی  حيله گری  اين  نباشند.  هم  اسرائيل 
اين  تا  مجبورکنند  را  فلسطينيان  که  است 
وقت  آن  کنند،  قبول  را  اسرائيل  از  تعريف 
آنها وارد بخش نهائی مذاکرات خواهندشد که 
چه گونه گی  مثل  ـ  است  سرکشانه  حلی  راه 
و  ـ  فلسطينی  آوراه گان  برگشت  حق  حل 
حق.  آن  کننده ی  پايمال  پيش گيری  برای 
فلسطينيان  چه گونه  گذشته،  اينها  ازهمه ی 
"کشوری  در  را  خانه شان  به  برگشت  حق 
يهودی  آنها  که  وقتی  خواهنديافت  يهودی" 
نباشند و هيچ غيرجهودی اجازه زنده گی در 

"کشوريهوديان" را نداشته باشد...
مفسرين مختلف اسرائيلی يکه خوردند وقتی 
که سا ف به روشنی اعالم کرد که اين قبيل 
به رسميت شناختن را نخواهدپذيرفت. ساف  
شناسائی  همه،  مثل   ، فلسطينيان  می گويد 
ديپلوماتيک کشورها را و نه توازون جمعيتی، 
تمايالت مذهبی يا وابسته گی سياسی را می 
پذيرند. در به رسميت شناختن ايران به عنوان 
مثال، پذيرش رسمی حق حاکميت آن مردم 
مذهبی اش  سمت گيری  نه  و  آن  مرزهای  و 
مورد نظر است. اگر ايران بخواهد خود را 
"جمهوری اسالمی ..." بخواند، اين به طور 
صاف و ساده امری داخلی است. اين ايران 
است که ازنظر ديپلوماسی جهانی به رسميت 
شناخته می شود و نه اسالمی و يا جمهوری 
بودن نظام سياسی اش.. مشابها، اگر اسرائيل 
بخواهد خود را "کشور يهودی..." بنامد، اين 
نيست  نيازی  که  است  اسرائيل  داخلی  امر 
توسط ساف يا هر کشورديگری درجهان، به 

رسميت شناخته شود.
به  را  چيزی  چه  اسرائيل  درمورد  ساف 
با  را   ١٩٦٧ مرزهای  شناسد؟  می  رسميت 
دوفاکتو  آنها  ترتيب  بدين  يهودی...  اکثريت 
به  يهودی  کشوری  مثابه  به  را  اسرائيل 

رسميت شناخته اند...
...فلسطينيان قبول نمی کنند که اسرائيل ازنظر 

فلسطينيان  درآن  که  باشد  کشوری  قانونی 
شهروند درجه ی ٢ باشند.

... اما آن چه را که هاارتص "کشوريهودی" 
بزرگ  اکثريت  با  است  کشوری  گويد  می 

يهودی
می گويند  ليونی  و  اولمرت  که  نيست  همانی 
مثل کشوری باقانون اساسی طرف داری از 
مردمی به خاطر مذهب... آنها می گويند که 
بلکه  نيست،  جهودان   از  کشوری  اسرائيل 
فلسطينيان  برای  اين  است.  جهودان  برای 

قابل قبول نمي باشد...
 www.uruknet.info?p=38304

اسرائيل بدترين نظام استعماری
(به نقل از مرکز اطالعات فلسطين)

٢٨ اکتبر ٢٠٠٧ :
ژان زيگلر، گزارش گر سازمان ملل درمورد 
را  اسرائيل  اشغال گری  داشتن،  غذا  حق 
محکوم ساخته و آن را "تنها نظام استعماری" 
هيچ  به  گذاشتن  گردن  به  حاضر  که  خواند 
ملل  سازمان  از  و  نيست  بين المللی  قانون 
درمورد  مشترک  سياستی  که  خواست 
کونوانسيون  قبول  به  اسرائيل  وادارکردن 

حقوق بشر(ژنو) ،ا اتخاذکند.
 : گفت  تلويزيونی  مصاحبه ی  دريک  زيگلر 
سازمان  ازديد  اسرائيل  نظامی  "اشغال گری 
کردن  ضميمه  که  است  قانونی  غير  ملل 
هرچه بيشتر سرزمين فلسطين را ادامه می 
اشغال گری  نوع  بدترين  نظر  ازاين  و  دهد 

درتاريخ استعمارگری است".
باعث  اسرائيل  اشغال گری  که  تاکيدکرد  او 
فلسطين  برمردم  روحی  فشار  و  گرسنه گی 
جنبش  که  ساخت  خاطرنشان  او  شده است. 
با  اروپا  هم دستی  داليل  فلسطين،  مقاومت 
اشغال گران اسرائيل و چون و چرائی کمک 
مالی آمريکا برای تداوم اشغال را زير سوآل 

برده است.
که  شود  می  داده  توضيح  گزارش  دراين 
کشورهای اتحاديه ی اروپا کامال "رياکارانه" 
انتخابات  نتايج  آنها  زيرا  می کنند.  عمل 
صورت  نظرخودشان  تحت  که  دموکراتيک 
به  شد،  برنده  حماس  آن  در  و  است  گرفته 
رسميت نمی شناسند و از ابتدائی ترين اصول 

تخطی می کنند.
درمنطقه ی  انسانی  وضعيت  که  زيگلرگفت 
غزه و ساحل غربی بدترشده است. آمارسازمان 
ساحل  ساکنان   ٪٦٥ که  می دهد  نشان  ملل 
غربی از سوء تغذيه رنج می برند. درحالی 
که منطقه غزه با ٥. ١ ميليون جمعيت، ناشی 
از محاصره ی اسرائيل، به يک زندان بزرگ 

تبديل شده است.
او هم چنين ارکستر ٤ تائی(آمريکا، اسرائيل، 
به  درخاورميانه  را  ملل)  سازمان  و  اروپا 
مثابه ارکستری دربازار بی مصرف دانسته 
از  که  خواست  اروپا  و  ملل  سازمان  از  و 
معنا  بی  ارکستر  آن  در  کارشان  ادامه ی 

جلوگيرند.
درتاييد اين گزارش گر سازمان ملل درمورد 
سياست حذف گرايانه ی اشغال گران اسرائيل 
گفت که ارتش اشغال گر از امروز (يکشنبه) 
شروع به کم کردن احتياجات سوختی منطقه ی 
غزه براساس تصميم دولت اسرائيل، که غزه 
می آورد،  حساب  به  "خصم"  منطقه ی  را 

نموده است.
اسرائيل  وزيرجنگ  اهودباراک  سخن گوی 
تقليل  که  گفت  فرانسه  مطبوعاتی  آژانس  به 
موادسوختی باعث خواهدشد که در روزهای 
مواجه  پی  در  پی  برق های  قطع  با  آينده 

شويم.

www.uruknet.info?p=37631

اسرائيل شروع به قطع احتياجات سوختی 
غزه کرده است

(رامی المقاری ـ يکشنبه ٢٨ اکتبر ٢٠٠٧)
بنزين  و  نفت  ميزان  رسانه ها،  اخبار  بنابه 
هم  آن  شده است.  کم  غزه  به  ارسالی 
درشرايطی که بعداز محاصره ی غزه در ماه 
موادغذائی،  ازکمبود  منطقه  گذشته،  ژوئن 

داروئی و سوختی رنج می برد.
ماه گذشته، دولت اسرائيل غزه را "منطقه ی 
خصم" ناميد و تصميم گرفت در رفت و آمد 
مسافران و ارسال موادمصرفی برای ٥. ١  
اعمال  گيری  سخت  آن  ساکنان  نفر  ميليون 

کند.
اسرائيل اجازه ی ارسال ٨٠٠ هزارليتربنزين 
و نفت و ٢٥٠ هزارليتر گاز برای مصرف 
تنها  که  درحالی  است.  داده  را  روزانه 
نيروگاه غزه روزانه به  ٣٠ هزارليتر نفت 
نياز دارد... و بايد برای تامين برق باتوجه 
به آن که ٥٠٪ آن از اسرائيل می آيد، احتياج 

به ١٠٠هزارليتردر روز است.
غزه  منطقه  سوختی  احتياجات  اسرائيل 
استراتژيک  ذخايرسوختی  تامين  برای  را 
مرکزحقوق  قرارمی دهد.  مورداستفاده  خود 
را"تجاوز  اسرائيل  حرکت  اين  درغزه  بشر 
آشکار" به قوانين بشری بين المللی به ويژه 
از  حفاظت  درمورد  ژنو   ٤ کونوانسيون 

غيرنظاميان درزمان جنگ دانسته و 
آن را محکوم کرد.
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دراطالعيه ای که امروز اين مرکز به 
مطبوعات داد، خاطرنشان ساخت که 
اين حرکت اسرائيل تاثيری فاجعه انگيز بر 
بيمارستانها  ويژه  به  و  مردم  زنده گی  روی 
و صنعت منطقه می گذارد که نتوانند درست 
جمعی"  تنبيه  "سياست  را  آن  و  کارکنند 

ناميد.
محمودعباس رئيس جمهور دولت موقت نيز 
اظهار دولت اسرائيل رادرمورداين که غزه 
"منطقه ی خصم" است، محکوم کرده و آن را 

"سياست تنبيه جمعی" قلمدادنمود....
جمعيتی  تراکم  بزرگ ترين  غزه  منطقه ی 
موادغذائی  کمک  به  تماما  و  دارد  را  جهان 
نيازمنداست که توسط سازمان ملل و آژانس 
کمک رسانی به آواره گان فلسطين تهيه می 

شود.
www.uruknet.info?p=37639

سازمان ملل بمباران غيرقانونی هوائی 
عراق

توسط آمريکا راموردسوآل دانست!

اکتبر   ٢٣ ـ  ديويس  جی.اس.  (نيکوال 
(٢٠٠٧

توسط  بی گناه  کشتارانسانهای  ابعاد  {گرچه 
بمبارانهای هوائی  و زمينی درافغانستان و 
عراق ابعاد فاجعه برانگيزی دارند که طبق 
گزارشی از جمله در افغانستان طی ٦ سال 
حمله ی آمريکا و متحدينش به افغانستان از ١٧ 
اکتبر ٢٠٠١ تا ١٧ اکتبر٢٠٠٧، حدود ٢. ٦ 
مرده اند(هولوکاست  درافغانستان  نفر  ميليون 
افغانستان) که ٢. ٣ميليون نفر آنها به داليل 
مختلف جنگی کشته شده اند. مادرزير گزارش 
بسيارمحتاطانه ی گزارش گرسازمان ملل را 

می آوريم.
می  نوامبر٢٠٠٧)  پوليا(٨  جيدئون  دکتر 
می گويند  آمريکا  نظامی  جنايتکاران  نويسد: 
را  غيرنظامی  کشته شده گان  شمارش  که "ما 

به حساب نمی آوريم"

www.uruknet.info?p=38060

آشويتس قرن افغانستان اشغالی 
٢١ نژادپرستان، جنايت کاران جنگی 

کشورهای هم پيمان آمريکا (انگلستان، 
استراليا، کانادا، ژاپون و کشورهای 
ديگری از ناتو نظير فرانسه و آلمان) 

است. }

درعراق  هوائی  حمالت  هنگامی که  درست 
درنوامبر  شهرفلوجه  کردن  ويران  بعداز 
ماموريت   ٧٠ با  خودرسيد(  اوج  به   ٢٠٠٤
جديد  گزارش گر  يک  اکتبر)،  اول  روز  در 
حقوق بشرکه با کمک ماموران کمک رسانی 
سازمان ملل به عراق رفته بود، اين بمبارانها 
غيرنظاميان  شدن  کشته  به  منجر  که  را 

درحمالتی غيرقانونی شده، افشا نمود.
سال  دوم  ربع  بشربرای  حقوق  گزارش 
٢٠٠٧ که با تاخير در ١١ اکتبر منتشرشد... 
اين گزارش نشان می دهد که حمالت هوائی 
متمرکز  شديدا  مسکونی  مناطق  به  آمريکا 
به  تجاوز  که  گيرد  می  صورت  غيرنظامی 

حقوق بشر بين المللی است....
درگزارش جزئيات زير درمورد کشته شدن 
آمده است،  هوائی  دراثرحمالت  عراقی   ٨٨
عمليات  بهانه ی  به  حمله  درجريان  نفر   ١٥
کشته  آمريکا  زمينی  ارتش  توسط  تجسسی 
شدن  کشته  و  شکنجه  حادثه  چندين  شدند. 
عراقی  و  آمريکائی  نيروهای  توسط  انسانها 
محاکمه  بدون  و  آمريکا  فرماندهی  تحت 
توسط  گزارش  اين  است.  گرفته  صورت 
و  نگاران  روزنامه  شده گان،  کشته  اقوام 
بدون  شده اند.  داده  محلی  مسئووالن  برخی 
ترديد وزارت دفاع آمريکا ازتعداد به مراتب 
توسط  و  غيرقانونی  های  شده  کشته  بيشتر 
الوصف  مع  دارد.  اطالع  هوائی  بمباران 
ماموران سازمان ملل ازهمه می خواهند تا 
اطالعات  شده ها  کشته  چنين  يک  درمورد 

خود را ارائه دهند.
١١ مارس ٢٠٠٧ـ   ٩ غيرنظامی دردهکده ی 
آمريکا  هوائی  حمله  توسط  بعقوبه  نزديک 

کشته شدند.
١٣ و ١٤ مارس ـ  ١٢ فلسطينی بازداشت 
شوک  با  درالبلديه  کشور  وزارت  در  شده 
فروکردن  بدن،  حساس  درمناطق  الکتريکی 
تکه های فلز درقفسه سينه و مجاری ادرار و 

مدفوع ، شکنجه شدند.
دولٌيه  در  غيرنظامی   ٢ ـ   مارس   ١٥

براثرحمالت هوائی کشته شدند.
عضو   ٣ با  ساله ای   ١٤ پسر  ـ   مارس   ٢٩
خانواده اش درموصل درحمله آمريکائيها به 

خانه زيورخليل محمد کشته شدند.
٣٠ مارس ـ  ١٦ غيرنظامی درشهر صدر 
دراثر بمباران هوائی آمريکا به قتل رسيدند.

٢ آوريل ـ  ٦ غيرنظامی درحمله به منازل 
بشارمحفوظ و وليد االحمدی نزديک موصل 

توسط آمريکائيان به قتل رسيدند.
٣ آوريل ـ  ٢٧ غيرنظامی درخالديه نزديک 

رمادی با حمله هوائی آمريکا کشته شدند.
١٢ آوريل ـ  ٣ غيرنظامی درجنوب حدٍيثيه 

کشته  آمريکا  نيروهای  توسط  شان  درخانه 
شدند.

٢٦ آوريل ـ  تعداد ٤ نفر يا بيشتر در ناحيه 
تاجی واقع درشهرصدر توسط حمالت هوائی 

کشته شدند.
دربغداد،  کسری  درمنطقه ی  ـ   آوريل   ٢٩
جسد ٥ تن که درالسفينه توسط ارتش عراق 

بازداشت شده بودند، پيداشد.
٣٠ آوريل ـ  ٣ غيرنظامی درحمله ی هوائی 

دربصره کشته شدند.
حی العمل  درمنطقه  بازداشتی   ١٦ ـ   مه   ٣
دربغداد توسط نيروهای وزارت داخله عراق 

کشته شدند.
بغداد  الدوباط  در  نظامی  ١٤ غير  ـ   مه   ٤
و  دستگير  عراق  امنيتی  نيروهای  توسط 

کشته شدند.
٥ مه ـ ٧ غير نظامی دربغداد دراثربمباران 
هوائی کشته شدند. افرادی هم که از مسجدی 
می  حفاظت  بغداد  الرساله  حی  درمنطقه ی 
قتل  به  عراق  امنيتی  نيروهای  توسط  کردند 

رسيدند.
آمريکابه  هوائی  دراثرحمله  نفر   ١ ـ   مه   ٦

شهر صدرکشته شد.
هلی کوپتر  دراثرحمله  کودک   ٧ ـ   مه   ٨
آمريکا به مدرسه ابتدائی درايالت دياله کشته 

شدند.
درحمله  دربصره  غيرنظامی   ٨ ـ    مه   ٢٦

هوائی جان باختند.
٢٩ مهـ  ٤ زندانی توسط حکومت خودمختار 
کردستان بعد ازشکنجه توسط فهمی اسماعيل 

ابوبکرمحکوم به اعدام شدند.
سرمد  پسرش  و  فرحان  ياسين  ـ  ژوئن   ٦
درحمله ی نيروهای هوائی آمريکا به خانه ای 

دربغدادکشته شدند.
درماه آوريل و ژوئن ـ ٧٣٪ بازداشت شده 

ها قربانی شکنجه بوده اند.

درعراق  آمريکا  هوائی  عمليات  افزايش 
در  است.  شده  تاييد  متعددی  درگزارشات 
رسانی  کمک  ماموران  گزارش  که  روزی 
کودک   ٩ زن،   ٦ شد،  ارائه  ملل  سازمان 
نزديک  هوائی  حمله  دريک  مرد   ١٩ و 
درياچه ثرثر درشمال بغداد به قتل رسيدند. 
مطبوعات رسمی فورا اعالم کردند که ١٩ 
مرد "تروريست" بودند. اما ادعاهای مشابه 
و  محل  مردم  توسط  قبلی  هوائی  درحمالت 
مقامات رسمی محلی ردشده و گفته اند: شما 
ازکجا می دانيد که کشته شده ها تروريست 
بودند؟... يک بارديگر من تاکيد می کنم که 
اين حوادث که گزارش شده اند، بخش کوچکی 

درحمالت  کشتارغيرنظاميان  از 
هوائی آمريکا را تشکيل می دهند.
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درسپتامبرسال  عراق  وزيربهداشت 
٢٠٠٤ و ژانويه سال ٢٠٠٥ گفت که 
غيرنظاميان  مرگ   ٪٦٢ و   ٪٧٢ ترتيب  به 
نه  و  "ائتالفی"  نيروهای  توسط  درعراق 
زيادی  تعداد  و  بوده  "شورشی"  نيروهای 
طورمشخص  به  و  آمريکا  نيروهای  توسط 
اند...  باخته  جان  هوائی  حمالت  ازطريق 
گزارشات قبلی عراقی و ديده بان بين المللی 
 ٪٨٠ ٦٠ـ  که  دادند  نشان  نيز  بشر  حقوق 
تحت  که  عراقی  نيروهای  توسط  زندانيان 
فرماندهی آمريکا استخدام شده، آموزش ديده 
و هدايت می شوند، مورد شکنجه قرارگرفته 
اعدام  شکنجه،  زير  اقرارگيری  با  و  اند 
و  سرخ  صليب  بين المللی  کميته  شده اند.... 
ديگر گروههای حقوق بشری وسيعا درمورد 
از  عراقی  و  آمريکائی  نيروهای  تخطی 
می  صحبت  بين المللی  بشری  حقوق  قوانين 
رفتاربد  و  شکنجه  آمريکا  حکومت  کنند. 
زندانهايش  درشبکه  را  زندانيان  به  نسبت 
زندانهای  در  و  کوبا،  افغانستان،  درعراق، 
سيا در رومانی، موريتانی، ديگو گارسيا و 
غيره اعمال می کند. گروههای حقوق بشری 
درزمينه ی  دارند  انکاری  غيرقابل  داليل 
و  دستورازباال  با  و  دائمی  کردن  شکنجه 
مصنوعی،  اعدام  مرگ،  به  تهديد  ازجمله 
زير آب بردن سر، قراردادن افراد در حالتی 
با  بی خوابی،  در  سرما،  زير  در  دردناک، 
و  دائمی  زدن  کتک  مقعد،  در  دخول  انواع 
تحقيرآميزشی،  نظير  روانی  های  شکنجه 

شکنجه دربرابر اعضای فاميل و...
آمريکا  اشغال گری  به  مانتوانيم  که  تازمانی 
پايان داده و استقالل و حق حاکميت واقعی 
شکنجه،  از  جلوگيری  کنيم،  راتامين  عراق 
کشته شدن غيرنظاميان عراقی توسط ارتش 
باشد.  صحبتهايمان  راس  در  بايد  آمريکا 
و  کنگره  دربحثهای  مسايل  اين  ..نگذاريم 
رسانه های کورپوراتيوی کنار گذاشته شوند.

به   ٢٠٠٢ دراکتبر  گراهام  باب  سناتور 
خون  به  دستانتان   ": گفت  همکارانش 
آلوده خواهدشد" و اکنون اين پرونده زيربغل 
سالخی ها  نقش  آنها  اگر  حتا  است.  آنها 
را  تنورجنگ  کردن  گرم  به  دادن  ادامه  و 
وحشی گريها  اين  که  زمانی  تا  نکنند.  اذعان 
به پايان نرسد، آمريکائيها بايد هم راه حقوق 
کردن  محکوم  انتشار،  به  ملل  سازمان  بشر 
و درخواست اين که هرعمل غيرقانونی بايد 
مورد محاسبه قرارگيرد، کشتاروسيع و بدون 
ازجمله  و  عراق  و  آمريکا  ارتشهای  تمايز 
هوائی  حمالت  و  عراق  غيرنظاميان  کشتار 

را محکوم کنند.

www.uruknet.info?p=37470 

انجمن دفاع از زندانيان و حقوق 
بشرفلسطين

رئيس زندان ِنِگو را دراستفاده از سالحهای
غيرمجاز عليه زندانيان متهم می کند

٢٣ اکتبر ٢٠٠٧ : غزه
نگو  زندان  کننده گان  اداره  انجمن  اين 
به  حمله   و  هجوم  خاطر  به  را  دراسرائيل 
درآن  فلسطينيان  که  زندان  از  بخش هائی 
استفاده  با  و  دوشنبه  درصبح گاه  هستند، 
ازسالحهائی که ازنظر بين المللی غدغن می 
باشند، محکوم کرده و آن را گامی خطرناک 
بشر  حقوق  کونوانسيون  نهادن  درزيرپا 

دانست.
زندان  کننده گان  اداره  هم چنين  انجمن  اين 
نمود  متهم  نازيسم  و  نژادپرستی  به  را  نگو 
به  يک  به  يک  را  فلسطينی  زندانيان  که 
درجه ی  آزمايش  برای  هندی  خوک  مثابه 
به  نابودکننده شان  سالحهای  موثربودن 
زندانی  هر  که  دهند  می  نشان  و  کارگرفته 
درمعرض  اسرائيل  زندانهای  در  فلسطينی 

تجاوزات مختلف قرارمی گيرد.
خواست  فلسطينی  مسئوولين  از  انجمن  اين 
درجريان  فلسطينی  زندانيان  وضعيت  به  تا 
مسئله،  بودن  حساس  دليل  به  هرمذاکره، 

اشاره کنند.
آزادی  مرکز  سخن گوی  بحار  دکتراحمد 
فلسطين به نوبه ی خود ناراحتی عميق خود را 
از افزايش تجاوز به حقوق زندانيان فلسطينی 
نگو  بازداشتی  اردوگاه  در  اسرائيليها  توسط 
توهينی  حمله  اين  که  افزود  و  داشته  اعالم 
است به حقوق بشر و آزادی و کونوانسيون 

ژنو درمورد رفتار بازندانيان....
درکليه ی  فلسطينی  زندانی   ١١٥٠٠ حدود 
زندانها و اردوگاههای بازداشتی دراعتراض 
به کشتن محمد االشکر  و حمله به زندانيان 
نگو که به زخمی شدن بسياری از آنها انجاميد 

تصميم به اعتصاب غذا گرفته اند.
اشکر از نظر کلينيکی دربيمارستان سوروکا 
دربرشبا بعداز آن که پليس زندان با اسلحه به 

سر او آتش گشود، مرد.
تاکيد  زندانيان  به  مربوط  اطالعاتی  منابع 
کردند که عناصرامنيتی اسرائيل حتا برروی 
تخت بيمارستان  به او دستبند زده و مانع از 
آن شدند که مادرش با او مالقات کند و تنها 
تا ٥  گذاشتند  صليب سرخ  مداخله ی  پس از 

دقيقه مادرش اورا ببيند.
فلسطينی  زندانيان  برتعداد  اشکر،  مرگ  با 

مرده در زندانهای اسرائيل افزوده شد. تعداد 
آنها از سال ١٩٦٧ تا به حال به ١٩٢ قربانی 
شروع  از  بعد  ازآنها  نفر   ٧٣ که  می رسد 
کشته  زندانها  در   ١٩٨٧ درسال  انتفاضه 

شده اند. 

www.uruknet.info?p=37471

آمريکا و عوامل بنيادگرايش ،
ناًقضان اصلی حقوق بشردرافغانستان

(اعالميه "جمعيت انقالبی زنان افغانستان"ـ 
راواـ 

به مناسبت روزجهانی حقوق بشر)
١٠ دسامبر ٢٠٠٧ :

امريکا و متحدانش، اشغال نظامی افغانستان 
به  دموکراسی  و  آزادی  "ارمغان  نام  به  را 
چنانچه  ليکن  نمودند.  توجيه  افغان"  مردم 
امريکا  داد،  می  نشان  اخير  دهه  سه  تجربه 
اساسا  ما  مردم  سرنوشت  بر  دربرخورد 
منافع سياسی و اقتصادی خود را مطمح نظر 
قرارداده، ميهنفروش ترين، ضددموکراتيک 
باندهای  ترين  ستيز  زن  و  فاسدترين  ترين، 

بنيادگرا را تمويل و تجهيز نموده است.
ادعای  دروغ  اخيردرکشورما  تحوالت 
را  تروريزم"  عليه  بر"جنگ  مبنی  امريکا 
امريکا  نمود.  بارآفتابی  هزارويکمين   برای 
شمال"  "ائتالف  برجنايتکاران  اتکا  با 
بشر،  حقوق  دموکراسی،  چون  ارزشهايی 
حقوق زن و غيره را به فاحش ترين شکل 
اهانتی  و  ستم  بدينترتيب  و  به تمسخرگرفته 
نابخشودنی ای را برملت سوگوارما رواداشته 
را  حمايتش  تحت  دولت  که  امريکا  است. 
و  کابلی   ٦٥٠٠٠ کشتار  عامالن  ازترکيب 
قتلهای دسته جمعی درپوليگونهای پل چرخی، 
دشت چمتله، کاپيسا، کراله ی کنرها، دشت 
ليلی مزار و دهها قبر دسته جمعی درگوشه و 
کنار کشورما بوجودآورده است، اينک تالش 
دارد تا جالدان پليدی مثل مالعمر و گلبدين 
راهم درآن سهيم سازد که اين خود بزرگترين 
عليه  در"جنگ  را  متحدان  و  او  رياکاری 
تروريزم" و "دفاع از آزادی و دموکراسی" 

به نمايش می گذارد.
تمامی  شمال"  مجدد"ائتالف  گرفتن  جان 
رنجديده  زنان  بخصوص  و  مردم  آرزوهای 
ما را به آزادی و رفاه، به ياس مبدل ساخت 
و ثابت نمود که امريکا دراين مدت به يگانه 
و  تروريزم  نابودی  نداشته  توجه  که  چيزی 

سعادت و سرنوشت مردم ماست.
...

افغانستان"  زنان  انقالبی  "جمعيت 
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بارها اظهار داشته که چه حکومت، 
چه قضا و چه پارلمان تحت تسلط و 
هيروئين  و  ساالران  جنايت  با  درسازش  يا 
و  گلبدينی  و  طالبی  شرکای  و  ساالران 
پرچمی و خلقی، هرگز برای مردم محروم 
ما کاری مثبت انجام نداده بلکه فقط درخدمت 
و  فساد  و  جنايت  ماشين  نگهداشتن  فعال 
ثروت اندوزی آن جنايت ساالران خواهدبود.

...
نيروهای خارجی به جای نابودی تروريستهای 
القاعده، طالبی و گلبدينی و خلع سالح "ائتالف 
شمال"، باعث اغتشاش فکری بين مردم ما 
اين  اگر  که  مامعتقديم  اند.  گشته  جهانيان  و 
نيروها افغانستان را ترک کنند، مردم ما نه 
فقط خالئی احساس نخواهندکرد، بلکه دستشان 
شده،  بيرون  سردرگمی  و  توهم  از  بازشده، 
تروريستهای طالبی و جهادی را به روشنی 
و بدون ماسک "ملی" دربرابرخوديافته و به 
مبارزه ای حياتی و مماتی برضد اين خاينان 
برخواهندخاست... آزادی افغانستان صرفا به 
بس.... و  ميسراست  افغانستان  مردم  دست 
(کامل بيانيه را در "آينه روز" مطالعه کنيد)

هواپيمای جت CIA مخصوص شکنجه
با ٤ ُتن کوکائين سرنگون شد!

N٩٨٧SA)) استريم  گلف  جت  هواپيمای 
 ٢٤ در  اضطراری  فرود  هنگام  به    II
سوخت  کمبود  خاطر  سپتامبر٢٠٠٧به 
درحوالی يوکاتان مکزيک با چند ُتن کوکائين 
سرنگون شد. اين همان هواپيمائی است که 
اقال ٣ باربين سالهای ٢٠٠٣ و ٢٠٠٥افرادی 
را از اروپا به آمريکا جهت تحويل به زندان 
حديث  توخود  بود.(  برده  گوانتانامو  مخوف 

مفصل بخوان ازاين مجمل!) 
 

www.uruknet.info/?p=30190 

مقاله   ٢٠٠٦/١٢/٤ در  پراودا  روزنامه 
زندانيان  تعداد  درآن  که  منتشرکرد  ای 
درآمريکا که منتظر دادگاه هستند ٧ ميليون 
 ١ و  نفر)   ٣٢ هر  از  نفر   ١ نفراست(يعنی 
در  آمريکا  جنگی  زندانيان  نيز  نفر  ميليون 
"کشور  باشند.  می  جهان  چهارگوشه ی 
بزرگ آمريکا" "بزرگ ترين زندان انسانها" 

نيز درجهان شده است.

(قابل توجه کسانی که معتقدند که آمريکا می 
خواهد برای جهانيان دموکراسی به ارمغان 

آورد!! ـ رنجبر)

مت،
لط و
هيرو و  ن 
گلبدينی و 
مردم مح

 فقط درخدمت
و فساد و ت

وئين
و ی 
حروم
دمت

از ميان نامه های رسيده
با  سالم و خسته نباشيد

در نامه ای که در شماره قبلی نشريه رنجبر 
انتشار يافت به بررسی اختالفات بين طيف 
چپ دانشجويی با دانشجويانی که حول دفتر 
بودم.  پرداخته  اند  آمده  گرد  وحدت  تحکيم 
در  نهايتا  که  رسيد  جايی  به  اختالفات  اين 
جداگانه  مراسم  طيف  دو  هر  دانشجو  روز 
ای را برگزار کردند. تعداد شرکت کنندگان 
در هر دو تجمع تقريبا برابر بود و تا جايی 
در  دانشجويان  از  خيلی  شدم  مطلع  من  که 
با  که  بودند  نموده  شرکت  تجمع  دو  هر 
ممکن  کار  بهترين  موجود  شرايط  به  توجه 
هيچ  به  افتادگی  جدا  اين  اما  بود.  همين  نيز 
قوا  تمام  با  بايد  و  نيست  مثبتی  پديده  وجه 
کوشيد تا به آن خاتمه داد. اگر منشأ تاريخی 
اين انشعاب را بررسی کنيم به سالهای قبل 
رسيم،  می  اسالمی  جمهوری  حاکميت  از 
زمانی که دانشجويان مذهبی با ايجاد انشعاب 
داشتند  سعی  دانشجويان  کنفدراسيون  در 
کرده  عمده  را  ای  فرقه  و  مذهبی  اختالفات 
دمکراتيک  حقوق  و  آزادی  برای  مبارزه  و 
توجه  با  زمان  آن  در  برانند.  حاشيه  به  را 
و  بود  حاکم  جنبش  بر  که  راديکاليسمی  به 
اهداف  به  منشعبين  دوره،  آن  ويژه  شرايط 
نيز  کنفدراسيون  که  چند  هر  نرسيدند،  خود 
تاريخی  وظيفه  به  بايد  که  آنطور  نتوانست 

خود عمل کند.
که  هنگامی  يعنی  کنونی،  شرايط  در  اما 
جمهوری اسالمی تمام روشهای موجود برای 
حفظ خود را آزموده ولی از هيچ کدام از آنها 
نتيجه نگرفته است، در شرايطی که حکومت 
رو  درماندگی  روی  از  مذهبی  ديکتاتوری 
طيف  است،  آورده  جانبه  همه  سرکوب  به 
درصدد  ديگر  بار  يک  ها  مذهبی  ليبرال – 
است.  دانشجويی  جنبش  در  انشعاب  ايجاد 
خواهند  می  شرايط  ترين  حساس  در  آنها 
مبارزه عليه جمهوری اسالمی را به حاشيه 
رانده و مبارزه طيف راست و چپ را عمده 
نمايند. قسمتی از طيف ليبرال – مذهبی علنا 
با  ديگر  قسمت  و  است  انشعاب  خواستار 
رضايتش  ضمنی  صورت  به  خود،  سکوت 
را از اين انشعاب اعالم می کند بنابراين نمی 
طيف  دو  بين  اختالفات  که  شد  مدعی  توان 

محدود به دانشگاههای خاصی هستند.
مذهبی،  ليبرال –  طيف  های  نوشته  بين  از 

"پيام  عنوان  با  اسماعيلی  رشيد  آقای  نوشته 
به  پاسخی  گويا  که  آذر"*   ١٨ تجمع  رسای 
"ارتجاع سرخ و سياه" است، نمونه ای است 
طيف  اين  تفکر  طرز  بيانگر  تواند  می  که 
حضور  از  حدی  به  مذکور  نويسنده  باشد. 
زده  ذوق  آذر   ١٨ تجمع  در  نفر   ٢٠٠٠
دانشجويی  جنبش  "نه  را  آن  که  است  شده 
روی  به  آنکه  بدون  نامد  می  کمونيستها"  به 
خود بياورد که در تجمع چند روز پيش از 
بود  شده  سازماندهی  چپها  طرف  از  که  آن 
از  و  کردند.  شرکت  تعداد  همين  تقريبا  نيز 
نمی  خود  از  نويسنده  که  است  اين  بدتر  آن 
پرسد چرا از دهها هزار نفر دانشجويی که 
در تهران هستند، فقط ٢٠٠٠ نفر در تجمع 
حاضر بوده اند؟ ذوق زدگی آقای اسماعيلی 
حتی از اين نيز فراتر می رود وقتی ايشان 
از گرد آمدن اين تعداد از دانشجويان نتيجه 
هرگز  دانشجويی  "جنبش  که  کند  می  گيری 
کمونيستی نخواهد شد". اگر آقای اسماعيلی 
که ادعا دارند زمانی مارکسيست هم بوده اند 
به خودشان زحمت می دانند و قبل از ثبت اين 
درباره  اندکی  خودشان  نام  به  کشفيات  گونه 
مارکسيسم تحقيق می کردند، می فهميدند که 
کمونيستها اولين کسانی بودند که ثابت کردند 
جنبش دانشجويی اصوال نمی تواند کمونيستی 
و  زنان  جنبش  همانند  جنبش  اين  زيرا  باشد 
اقليتهای تحت ستم، جنبشی دمکراتيک است. 
افرادی از تمام طبقات اجتماعی در دانشگاه 
ايدئولوژی  خود  همراه  به  که  دارند  حضور 
طبقات مختلف را به دانشگاه حمل می کنند. 
جنبش دانشجويی از نظر مضمون و اهداف 
با جنبش کارگری تفاوت اساسی دارد و حتی 
کمونيستی  گرايش  بودن  غالب  صورت  در 
کمونيستی  جنبش  يک  دانشجويی  جنبش  نيز 
اظهارات  قبيل  اين  با  نويسنده  بود.  نخواهد 
دانشجويی  جنبش  نه  که  کند  می  ثابت  تنها 
را شناخته است و نه مارکسيسم را. او فقط 
در تاريکی به سوی دشمنی که حتی شناخت 
بدون  کند  می  پرتاب  تير  ندارد  او  از  کافی 
ممکن  تيرها  اين  که  بگيرد  نظر  در  اينکه 
جنبش  به  کمونيست،  دشمن  جای  به  است 

دانشجويی اصابت نمايد.
اسالمی  انجمن  اتهام  هم  باز  اسماعيلی  آقای 
دانشگاه امير کبير مبنی بر استفاده دانشجويان 
می  را تکرار  روشهای غيراخالقی  از  چپ 

وارده  اتهامات  به  قبلی  نامه  در  کند. 
پاسخ دادم و در اينجا نيازی به تکرار 
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آن موضوعات نيست. ولی حتی اگر 
ادعای مذکور حقيقت هم داشته باشد 
کنونی  رفتار  گر  توجيه  تواند  نمی  هم  باز 
آنها  خود  زيرا  باشد  اسماعيلی  آقای  امثال 
انتشار  زمان  از  که  کوتاهی  مدت  همين  در 
اطالعيه انجمن اسالمی گذشته است روی به 
اصطالح "اين جماعت بی اخالق و متوهم" 
به  عمال  خودشان  زيرا  اند  کرده  سفيد  را 
نامه  در  اند.  شده  متوسل  بدتری  روشهای 
را  چيزی  دليل  بدون  چپها  که  نوشتم  قبلی 
به کسی نسبت نداده اند. ولی عباراتی نظير 
از  درآمده  جهنمی"،"کمونيستهای  "يوتوپيای 
قعر زباله دان تاريخ" و ... که آقای اسماعيلی 
از آنها استفاده کرده است، بجز نفرت و کينه 
ای کورکورانه، بيانگر چه چيز ديگری می 

توانند باشند؟
اين کامال ممکن است که افرادی که گرايش 
به  نيز  کنند  می  معرفی  "چپ"  را  خود 
روشهای غلط متوسل شوند برای مثال اخيرا 
افراد  اين  از  ای  عده  که  ايم  نموده  مشاهده 
مبارزه سياسی را رها کرده اند و متوسل به 
حمالت شخصی و هيستريک به ديگر چپها 
شده اند و تا حد تهديد به معرفی کردن هويت 
مبارزان انقالبی به رژيم پيش رفته اند. اما 
در  کنند.  نمی  خنثی  را  يکديگر  بد  عمل  دو 
صورتی که ديگران به روش غلطی متوسل 
نه  بکوشيم  آن  اصالح  برای  بايد  ما  شوند 
اينکه خودمان در بکار گيری آن روش غلط 

از طرف مقابل سبقت بگيريم.
که  است  اين  مذکور  نوشته  در  ديگر  نکته 
نويسنده ادعا کرده است به همراه همفکرانشان 
با "صريح ترين کلمات" از چپهايی که اخيرا 
از  اگر  اما  اند.  کرده  دفاع  اند  شده  دستگير 
جريانات سلطنت طلبی که خودشان شکنجه 
از  پيش  سال  دهها  را  کمونيستها  کشتار  و 
جمهوری اسالمی شروع کردند و هنوز هم 
نيز  آنها  شود،  سؤال  کنند  می  افتخار  آن  به 
حاضرند با "صريح ترين کلمات" از چپهای 
دستگير شده دفاع کنند در صورتی که همه 
می دانند که اگر خود آنها بر سر قدرت بودند، 
جمهوری  از  جنايت  و  سرکوب  در  بسا  چه 
دفاع  کردند.  می  عمل  هارتر  نيز  اسالمی 
از دستگير شدگان و تمام کسانی که در اين 
سالها قربانی اين رژيم شده اند يا خواهند شد 
چه معنی دارد و به چه نحوی بايد صورت 
تمام  وحدت  بر  تاکيد  شک  بدون  بگيرد؟ 
جنبش های مترقی برعليه ديکتاتوری مذهبی 
ديدگان  ستم  از  دفاع  نيازهای  پيش  از  يکی 
است. از آنجا که در اين نوشته درباره جنبش 
وظايف  شرح  به  شود  می  بحث  دانشجويی 
جنبش دانشجويی در اين باره و مقايسه آن با 
قبل  پردازم.  می  اسماعيلی  آقای  ديدگاههای 

از اين گفته شد که جنبش دانشجويی جنبشی 
جمله  اين  تر  دقيق  معنی  است.  دمکراتيک 
اينست که هدف عمده جنبش کسب آزاديهای 
حاشيه  به  بنابراين  باشد.  می  دمکراتيک 
دانشجويان  تقسيم  و  مهم  وظيفه  اين  راندن 
به خودی و غيرخودی بر مبنای اعتقاد آنها 
صف  تجزيه  ليبراليسم،  يا  سوسياليسم  به 
نيروهای  تضعيف  نتيجه  در  و  دانشجويان 
طفره  استبداد،  نيروهای  مقابل  در  دمکرات 
رفتن از انتقاد سازنده و پرداختن به حمالت 
در  همه  و  همه  هيستريک،  و  توزانه  کينه 
جهت تقويت جبهه ديکتاتوری مذهبی هستند. 
وقتی که در عمل به رژيم سرکوبگر خدمت 
می شود، ديگر "صريح ترين کلمات" هم در 
دفاع از قربانيان رژيم هيچ فايده ای نخواهد 
مدتی  همين  در  شديم  مطلع  متأسفانه  داشت. 
اسماعيلی  آقای  مقاله  نگارش  زمان  از  که 
می گذرد، خود ايشان هم شخصا از حمالت 
ولی  اند  نمانده  نصيب  بی  رژيم  مزدوران 
تأسف ما بيشتر می شود وقتی که می بينيم 
وضع  اين  عليرغم  همفکرانشان  و  ايشان 
بيشتر به فکر اتهام زدن و حمالت کينه توزانه 
برعليه کمونيستها هستند تا مبارزه با رژيمی 
که حتی به ليبرال ترين و محافظه کارترين 
در  مثال  برای  نمی نمايد.  رحم  هم  منتقدش 
ايشان،  های  نوشته  ديگر  و  مذکور  نوشته 
تأکيد بيشتر بر مبارزه عليه کمونيستها بوده 
حکومت  اسالمی.  جمهوری  رژيم  تا  است 
جمهوری اسالمی اين برکت را برای قسمتی 
که  است  داشته  مذهبی   – ليبرال  طيف  از 
کرده  کمونيستها را فراهم  به  آزادی فحاشی 

است.
جايگزين  به  مقاله  از  ديگری  قسمت  در 
بجای  متمدن"  دنيای  های  "ارزش  کردن 
در  ولی  است.  شده  اشاره  واپسگرا  سنتهای 
چه  داری  سرمايه  کشورهای  ترين  پيشرفته 
ارزشی بجز کسب سود بيشتر و نابود کردن 
رقبا وجود دارد؟ "دنيای متمدن" عبارت از 
همان کشورهايی است که زمانی با طراحی 
را  ديگر  کشورهای  ملی  حکومتهای  کودتا 
سرنگون می کردند و بجای آنها حکومتهای 
آوردند،  می  کار  سر  را  وابسته  ديکتاتوری 
با  مقابله  برای  زمانی  که  کشورهايی  همان 
فرقه  هارترين  و  ترين  ارتجاعی  کمونيسم 
های مذهبی را تقويت نموده و هزينه عمليات 
کشورهايی  همان  پرداختند،  می  را  آنها 
نشانده  دست  شاه  گوادلوپ  در  زمانی  که 
پيشروی  مانع  تا  کردند  قربانی  را  خودشان 
کشورهايی  همان  گردند،  ايران  انقالب 
نسل  به  دست  شده  تضعيف  اورانيوم  با  که 
سرزمينهايی  و  زنند  می  راديواکتيو  کشی 
برخاستند  آنجا  از  تمدنها  نخستين  زمانی  که 

می  تبديل  سکونت  غيرقابل  بيابانهای  به  را 
کنند. اکنون مدتهاست که بورژوازی خصلت 
مانعی  به  و  داده  دست  از  را  خود  مترقی 
است.  شده  تبديل  بشريت  پيشرفت  برابر  در 
که  است  آن  مدعا  اين  برای  دليل  بهترين 
امروز صنعت و علم به حدی پيشرفت کرده 
است که تمامی انسانها قادرند با انجام ساعات 
کوتاهی کار تمام وسايل زندگی و رفاه الزم 
و  جنگ  گونه  هر  از  و  آورند  دست  به  را 
ولی  نمايند  جلوگيری  زيست  محيط  تخريب 
عظيم  بخش  داری  سرمايه  سيستم  نتيجه  در 
ثروت در دست عده قليلی متمرکز شده است 
و اکثريت عظيم مردم جهان يعنی کارگران و 
زحمتکشان در قطب ديگر قرار دارند که از 
محصول کار خود بيگانه شده اند و تحت اين 
باشند.  می  بدبختی  و  فقر  به  محکوم  سيستم 
طريق  از  جز  بهتر  جهانی  آوردن  وجود  به 
نابودی اين "ارزش های دنيای متمدن" ميسر 
که  است  چيزی  همان  اين  و  بود  نخواهد 

نويسنده از آن بيمناک است.
مطرح  قصد  نامه  اين  در  که  ديگری  نکته 
حمايت  کارزار  درباره  داشتم،  را  آن  کردن 
از دانشجويان دستگير شده(البته اگر بخواهيم 
شده)  ربوده  دانشجويان  بگوييم:  تر  دقيق 
است. بهترين حمايت آن است که شعارهايی 
رفتند  زندان  به  آنها  بخاطر  دانشجويان  که 
مثل تحريم انتخابات، پيوند با جنبش کارگری 
توده  ميان  به  را  ديکتاتوری  عليه  مبارزه  و 
با  تواند  نمی  رژيم  که  کنيم  ثابت  و  بريم  ها 
دستگيری ٣٠ – ٤٠ نفر، يک جنبش ميليونی 
را از پا درآورد. همه ديديم با اينکه مزدوران 
وزارت اطالعات تعداد زيادی از دانشجويان 
را قبل از مراسم روز دانشجو ربودند، باز 
دانشجو  روز  تجمعات  در  نفر  هزاران  هم 
شرکت کردند و اين بهترين نشانه درماندگی 
از  پتيشن  و  امضا  آوری  جمع  است.  رژيم 
فرصت طلبان و ارگانهای بورژوايی دردی 
خواهد  می  که  کسی  هر  کنند.  نمی  دوا  را 
واقعا از دانشجويان حمايت کند بايد در عمل 
اين کار را انجام دهد. همه می دانيم که تمام 
مرتجعين و فرصت طلبان هم از کوچکترين 
خود  و  ريختن  تمساح  اشک  برای  موقعيتی 
را آزاديخواه جلوه دادن دريغ نمی کنند ولو 
اينکه از فجايع به وقوع پيوسته خوشحال هم 
عده  که  ايم  ديده  اخير  روزهای  در  باشند. 
ای با مراجعه به ارگانهای سرمايه داری و 
از  انگليس،  کارگر  حزب  مثل  امپرياليستی 
قرار  با  هم  بعد  و  کنند  می  جمع  امضا  آنها 
روی  افراد  آن  از  بزرگ  عکس  يک  دادن 
صفحات اينترنتی خود ادعا می کنند که اين 
آقا يا خانم از دانشجويان ربوده شده حمايت 

کرده است! و بدتر از آن اينست که 
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سر همين به اصطالح حمايتهای آبکی 
و دروغين به جان هم می افتند با اين 
استدالل که "حمايت فالنی را من کسب نمودم 
ولی  ندارند!"  را  آن  غصب  حق  ديگران  و 
جای اين نوع "حمايت" در زباله دانی است.

از  حمايت  که  نيست  اين  من  منظور 
دانشجويان فقط بايد منحصر به کمونيستهای 
"خالص" باشد. اگر کسی به آزاديهای بورژوا 
دمکراتيک نيز متعهد باشد می تواند و بايد 
بپيوندد به  به کارزار حمايت از دانشجويان 
اين شرط که واقعا و عمال حامی آنان باشد، 
نه اينکه برای خودنمايی يک پتيشن را امضا 
ياد  از  خودش  کوتاهی  مدت  از  پس  و  کند 

ببرد که چه چيزی را امضا کرده است.
به نظر من "کارزار پشتيبانی از دانشجويان 
اينکه  با  خواه سراسر ايران"  آزادی  و  چپ 
دير  اينکه  (مثال  داشت  هم  نواقص  ای  پاره 
آغاز به کار کرد و تا حدودی هم از طريق 
جمع آوری امضای افراد منفرد تمايل نشان 
می داد که به پتيشن تبديل شود) در مجموع 
قبيل  اين  که  است  خوب  بود.  مثبتی  حرکت 
نشوند  محدود  خاصی  مناسبت  به  کارزارها 
بلکه بالفاصله پس از هر جنايت رژيم دست 

به عمل بزنند.
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* متن کامل اين نوشته در وبالگ

 www.gahneveshtha.blogfa.com 
موجود است.

رفيق گرامی دانش جو با تشکر از توضيحاتی 
درونی  ومسائل  درگيريها  با  رابطه  در  که 
که  بوديد  کرده  مطرح  دانش جوئی  جنبش 
مورد  در  اما  باشند،  می  درست  ما  نظر  از 
طبعا  زندانی،  دانش جويان  از  دفاع  کارزار 
نمی توان ازکسانی که کمرهمت به حفظ نظام 
انتظاردفاع  اند،  گرفته  امپرياليستی  منحط 
جانانه از جنبش دموکراتيک و حق طلبانه ی 
دانش جويان داشت و اگر آنها دست به چنين 
با  است  دررابطه  امر  اين  زنند،  می  کاری 
در  امپرياليستی  کشورهای  عمومی  سياست 
اتحاديه  حتا  درايران.  حاکم  رژيم  با  رابطه 
زير  که  درجهان  رفرميستی  کارگری  های 
دست کارگزاران امپرياليسم قرار دارند، نمی 
باشند،  کارگران  منافع  راستين  مدافع  توانند 
بلکه قصدشان کشاندن کارگران به سازش با 

انحصارات فراملی سرمايه است.
تشکلی  و  گروه  يا  و  هرکس  اعتبار  اين  به 
افراد  نوع  اين  پشتيبانی  علت  به  بخواهد 
را  آنها  ماهيت  الحال،  معلوم  موسسات  و 
مخدوش کرده و آنها را دموکرات واقعی و يا 
مدافع منافع کارگران جا بزند، خود آن فرد يا 
گروه يا تشکل آگاهانه و يا ناآگاهانه درخدمت 

پيشبرد منافع امپرياليستها قرار دارد.
اما وقتی که مبارزه ای به غايت خشن و بی رحم 

بين استثمارشده گان و ستم ديده گان درايران از 
يک سو و رژيم استبدادی جمهوری اسالمی 
جنبشهای  و  است  درجريان  ديگر  سوی  از 
استراتژيکی  دفاع  درحالت  هنوز  توده ای 
نسبت به دشمن حاکم قرار دارند، جمع آوری 
شرط  به  رژيم  عليه  ممکن  نيروی  حداکثر 
توده ای  درامورجنبش  دخالت  بدون  که  اين 
درسطح  هم  آن  بپردازند،  آن  از  دفاع  به   ،
مضمون  و  شعار  تعيين  نه  و  ـ  امضا  دادن 
مبارزه، برای حرکتی که درپيش است ـ عدم 
به  کمک  مفهوم  به  امکانات  اين  از  استفاده 
باشد.  می  دموکراتيک  جنبش  منفردماندن 
طبيعی است که دراين جريان نبايد به سراغ 
کسانی رفت نظير بوش، براون، سارکوزی، 
پوتين، اولمرت، ژنرال مشرف وامثالهم که 
عاملين  مرتجعين،  و  امپرياليستها  راس  در 
اصلی تداوم استثمار و ستم درجهان هستند. 
حزب  عضو  فالن  از  مثال  که  اين  رد  اما 
فالن  از  حزب)،  کل  نه  و  انگليس(  کارگر 
پارلمان)  کل  (ونه  انگليس  پارلمان  عضو 
امضا گرفته شود، ديدگاهی ناب گرايانه است. 
معيار دراين کارزار دفاعی بايد اين باشد که 
تا  دستشان  که  رفت  کسانی  سراغ  به  نبايد 
آرنج برخون کارگران و زحمت کشان و ملل 
ستمديده ی جهان آلوده شده باشد که به ويژه 
در رابطه با اوضاع حاکم درايران مقصرند. 

موفق باشيد. (رنجبر)

http://www.ranjbaran.org/

http://www.ranjbaran.org/01_ran-
jbaronline/

http://www.ayenehrooz.de/

http://barabari.ba.funpic.de/

به تارنما های اينترنتی  
حزب رنجبران ايران 
مراجعه کنيد و نظرات 
خود را در آنها منعکس 

کنيد!

ی  

ت 
س

htt

htt
jba

htt

htt

-



صفحه ٢٨ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر

مورد حمله ی دشمن قرارگرفتن خوب است نه بد!

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

چرخش درسياست آمريکا به سوی «جنگ سرد»  درخاورميانه «جديد» و آينده ی ايران (بخش سوم)
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عمل کرد امپرياليسم و صهيونيسم درخاورميانه!
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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

Postbox 227
Vällingby 13 162
Sweden

 (به مناسبت حمله ی نئوليبراليستهای وطنی به کمونيستها)
روزنامه ی   ١٣٨٦ آبان   ١٣ ی  درشماره 
ازخود  "چپ  عنوان  تحت  امروز  شهروند 
هوشنگ  از  نوشتاری  کند"،  انتقادمی 
و  شوکت  حميد  با  ای  مصاحبه  و  ماهرويان 
مبارزات  ی  تخطئه  خط  که  بهروز  مازيار 
کمونيستها و بی هوده بودن اين مبارزات و 
است.  آمده   ، کند  می  دنبال  را  آنان  نظرات 
جالب اين که درميان انبوه نيروهای چپی که 
دردهه ی ١٣٤٠ و بعد از آن به وجودآمدند 

و  کرده  فعاليت  شاه  رژيم  عليه  درايران  و 
را  خود  کادرهای  ترين  نخبه  از  بسياری 
شاه  رژيم  با  درمصاف  و  مبارزه  دراين 
آنان  اعضای  از  تعدادی  و  دادند  ازدست 
نشده  رژيم  آن  دربرابر  مقاومت  قادربه  نيز 
و به صف ضدانقالب پيوستند و يا از َنَفس 
مبارزی  نيروی  هر  برای  که  افتادند(امری 
می تواند اتفاق بيافتد)، تمرکزحمله تنها روی 
که  شود(!!)  می  گذاشته  انقالبی"  "سازمان 

اولين سازمان کمونيستی تاثيرگذار درخارج 
ازکشوربود و درجهت پيوستن به مبارزات 
کشور  درداخل  دهقانان  و  کارگران  طبقاتی 
هيچ  که  داد  انجام  را  تحسينی  قابل  فعاليت 
آن  با  ازکشور  درخارج  ديگری  تشکيالت 
کمونيستی  تشکل  هر  مثل  و  نکرده  برابری 
درپيش برد اين مبارزه، نکات مثبت و منفی 
انتشاراتش،  دليل  به  که  داشت  هم  فراوانی 
نظرات و عمل کردهايش درمعرض ديد همه 

  با اينکه ٧٤ در صد جمعيت هيجده ميليون 
نفری سوريه به اهل تسنن تعلق دارند، ولی 
هم مردمان متعلق به فرقه های ديگر اسالمی 
(دروزها، علويان، اسماعيلی ها، شيعه های 
 ١٦ به  نزديک  که  ايزديها)  و  عشری  اثنی 
در صد و هم مسيحيان متعلق به فرقه های 
و  نسطوريها  شرقی،  های  (ارتدکس  مختلف 
کاتوليک ها، که ١٠ در صد جمعيت سوريه 
را تشکيل ميدهند، در ارگانهای مهم دولتی و 
مقامات عاليرتبه نظامی، ديپلماتيک، سياسی 
عهده  بر  را  حساسی  های  نقش  حزبی  و 
دارند. خود بشار اسد رئيس جمهور سوريه، 

است،  مذهبی  غير  و  سکوالر  فرد  يک  که 
به خانواده پيرو فرقه علويان که اعضای آن 
در هئيت حاکمه دولت سوريه در چهل سال 
اند،  کرده  بازی  کننده ای  تعيين  نقش  گذشته 

تعلق دارد.
- بر خالف ادعای دولت آمريکا و هياهوی 
تبليغاتی رسانه های متعلق به محافظه کاران، 
شورش در اردوگاه "نهرالبارد" (در نزديکی 
در  واقع  (تريپولی)  طرابلس  تاريخی  شهر 
رهبری"الفتح  تحت  لبنان)  شمال غربی 
اسالمی" به هيچ وجه از طرف دولت سوريه 
سازمان نيافته بود. بررسی شکل گيری و رشد 

اين سازمان و جهان بينی رهبران آن به خوبی 
نشان می دهد که اين سازمان و رهبران آن به 
سلفيست های وهابی (که نزديک به ٦٠ سال 
است که در عربستان سعودی حاکميت را در 
دست دارند) تعلق داشته و با عنايت بخشی 
از اعضای کابينه ی فواد سينيورا، همراه با 
حمايت مالی تعدادی از افراد شاخص سياسی 
لبنان  به  مارس"،  "چهارده  بلوک  به  متعلق 
آمده و سپس در درون اردوگاه "نهر البارد" 
دقيقا  کاران،  محافظه  نو  بودند.  کرده  نفوذ 
بر اساس مدل و الگوی "جنگ سرد" قديم، 
تالش می کنند که در کشورهای خاورميانه ی 

مستقيم  عوامل  پراکنی  توهم  با  درمقابله 
مواجب  و  جيره  بی  نوکران  و  مزدور  و 
دربوق  که  صهيونيسم،  و  آمريکا  امپرياليسم 
تبليغاتی حمله به ايران می دمند، درهرشماره ی 
رنجبر تا به حال ماسعی کرده ايم بخش های 

کوچکی از اين عمل کرد را بازگونمائيم. 
دو  اين  عمل کرد  از  شناخت  داشتن  بدون 
دشمن غدارمردم خاورميانه که درهماهنگی 

درتعارض  بعضا  و  امپرياليستها  ديگر  با 
ازکشورهای  دربرخی  حاکم  مرتجعين  با 
تبديل  برای  ايران،  ازجمله  و  خاورميانه 
منابع  ازنظر  ثروتمندجهان  منطقه ی  اين 
آشکار  تجاوز  خود،  تيول  به  زيرزمينی 
عليه  مقاومت  سازمان دهی  برگزيده اند،  را 
مصممانه،  صورتی  به  دخالت گريها  اين 
بردبارانه و استراتژيک، ممکن نخواهد بود.  

هيئت تحريريه

يک "کشور يهودی"را :
من نمی توانم تشريحش کنم، 

اما شما بايد آن را به رسميت بشناسيد !
لورانس سايبريا ـ ١٦ نوامبر ٢٠٠٧:

صلح  فکرمی کردند  مردم  که  بود  زمانی 


