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دوره سوم  سال ٣١

چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است!

سالی ديگر با عزمی ديگر!

بربريسم و مقابله ی توده ها با آن !

نکاتی پيرامون 
تجدد طلبی و مذهب 

بويژه در ايـران 

صفحه ١٨

  در عرصه ی جنبش 
صفحه ١٨  جهانی کمونيستی صفحه ١٨

از هـر در ســخنیاز نامه های رسيده

يک سال پيش، جنبش دموکراتيک ضد رژيم 
جمهوری اسالمی با عظمتی بی نظيرحاکميت 
عدل  ی  درمحکمه  را  رژيم  اين  استبدادی 
اين  کشيد.  چالش  به  خيابان  در  ها  توده 
 ٨ سختی  جان  با  و  ميليونی  درابعاد  جنبش 
ماهه و دادن صدها قربانی و هزاران زندانی 
ساديستی  و  فاشيستی  های  شکنجه  تحمل  و 
جهانيان  به  بارديگر  رژيم،  گران  شکنجه 
اعالم نمود که از جمهوری شکنجه و اعدام 
گی  زنده  خواهان  و  است  بيزار  اسالمی 
درعزت و شرف وبرابری و آزادی است و 
نيز  جان  بذل  از  هدف  اين  به  رسيدن  برای 

دريغ نمی کند.
ازنظر  حاکمان  که  داد  نشان  جنبش  اين 
استراتژيک ببری کاغذی هستند. جنبش توده 
ای ماهيت فاسد رژيم و عمل کرد وحشيانه 

ی آن را به تمامی برمال ساخت. به طوری 
که ديگر اين رژيم قادر به پاک کردن چهره  
و دستهای آلوده اش به خون جوانان و زنان 
و مردان مبارز، نشده و درکثافت طبقاتی اش 

تا نابودی غوطه خواهد خورد. 
و اما ازنظر تاکتيکی بارديگرمشخص شد که  
رژيم ببری است واقعی و لذا در مقابله با آن 
نبايد بی گدار به آب زد! درمقابل درنده گی 
رژيم بايد آماده گی به وجودآورد و در يک 
توان  نمی  گی  زنده  و  مرگ  طبقاتی  جنگ 
دشمن  که  شد  مينی  ميدان  وارد  بسته  چشم 

برای نابودی مبارزان جنبش کاشته است. 
پس از تقلب انتخاباتی و مشاهده ی ميليونها 
با  اسالمی  جمهوری  رژيم  عصيانی،  مردم 
تمامی توان خود وارد اين جنگ شد، درحالی 

"رنگين  جنبش  که 

تجدد طلبی و جنبش های رفورماسيونی 
مسيحی

آن  آغاز  تاريخ  از  که  طلبی  تجدد   –  ١
پايه  بر  گذرد،  می  سال  پانصد  به  نزديک 
از  رهائی  برای  انسان  خواست  و  نياز 
و  متافيزيکی  های  انديشه   ، خرافاتی  سنن 
راه و روش استبدادی بنا شده و در طول 
تاريخ رشد و توسعه يافته است . اين روند 
از  ها  انسان  آزادی  خواهان  بخش  رهائی 
خانواده  استبدادی  های  محدوديت  و  يوغ 
و  مذهب  و  دين   ، جامعه  در  کار  محل   ،
تجدد  نتيجه  در   . باشد  می  دولت  باالخره 
اصل  کامل  استقرار  برای  را  انسان  طلبی 
جدائی دين و مذهب از دولت و گسـترش 
راديکال  (سکوالريزاسـيون)  عرفيگـری 
رشــد  بـرای  را  شرايط  و  سـاخـتـه  آمـاده 
شـکل هـای نـويـن سـياسـت و حکـومت در 

جـامعـه مهيـا مـی سازد. 
٢ – بر خالف حاميان بينش اروپا محور 
(و  طلبی  تجدد   ، ها  مدرنيست   – پسا  و 
دموکراسی و عرفيگری منبعث از آن) از 
انقالب)  يا  (و  تحول  آمدهای  پی  و  تبعات 
در تعابير دينی و مذهبی نيستند، بلکه هدف 
آنهائی که روايت ها و قرائت های متنوع 
و جديدی از دين و مذهب و ديگر انديشه 
های متا فيزيکی ارائه می دهند، اين است 
که تعابير خود را با الزامات و ضرورت 
سازند.  منطبق  جاری  طلبی  تجدد  های 
رفورماسيون  جنبش   ، ديگر  عبارت  به 
(عروج پروتستانتيسم) عامل رشد و توسعه 
سرمايه داری نبوده و بر عکس معلول و 

توسعه  بقيه در صفحه ششمفرآورده 

کرد  عمل  و  درجهان  اخير  ماههای  حوادث 
امپرياليسم آمريکا و صهيونيسم بارديگر نشان 
داد که نظام سرمايه داری درفاز امپرياليسم 
پسامدرن  بربريسم  به  توسل  جز  ها  فراملی 
قادر به ادامه ی حيات نيست. درقرن بيست 
جهان  تبديل  و  انفورماتيک  عصر  و  يکم  و 
به دهکده ی اطالعاتی و دسترسی بيش از 
پيش توده ها درسطحی جهانی به حوادث و 
نظام  کردهای  عمل  و  سياستها  دادها،  روی 
جهانی سرمايه، زمينه را برای چنين شناخت 
و متعاقب آن مقابله ی توده ها با اين بربريت 

آشکاری فر اهم ساخته است.

اين بربريسم گرچه ماهيتا تداوم بربريسم کهن 
عصرجاهليت و برده کردن انسانهاست، اما 
ازنظر شکل به دليل مبارزات چندهزارساله 
و  قيامها  و  کش  زحمت  و  مولد  انسان  ی 

انقالبات متعدد عليه نظام های استثماری و 
ستم مالکان وسايل توليد و مبادله وپيش روی 
به  ضرورتها  ی  حيطه  از  مترقی  بشريت 
قلمرو آزادی، اجبارا به تغيير روش متوسل 
شده است. ديگر به نام آسمان نمی توان عمل 
کرد خود را توجيه نمود. بربريسم پسامدرن 
بيش از پيش به سوی پديده های زمينی نظير 
"حقوق  تامين  تروريسم"،  عليه  "مبارزه 
اقتصادی"  "ليبراليسم  "دموکراسی"،  بشر"، 
و غيره روی آورده تا بتواند بربريسم کهن 
تر  گسترده  مراتب  به  درابعادی  بار  اين  را 

درجهان دراشکالی نوين تحقق بخشد.
نگاه کوتاهی به عمل کرد امپرياليسم آمريکا 
و شرکاء اش در دهه ی اول قرن حاضر، 
گواهی است براين مدعا که اينان دست زدن 
مقاصد  بردن  پيش  برای  جنايتی  هرنوع  به 

خوارانه  بقيه در صفحه چهارمجهان 

بقيه در صفحه دوم



صفحه ٢رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران
رژيم،"تمامی  دولتی  قدرت  شکستن  درهم 

قدرت به دست توده ها" بيافتد.
نه  و  است  الزم  تنها  ذهنی،  گی  آماده  اما 
کافی! لذا در درجه ی دوم سازمان يابی و 
حرکت متحد با برنامه و نقشه قرارمی گيرد. 
کارخانه  دريک  مثال  اگر  که  پيداست  ناگفته 
و درمبارزات به حق کارگران عليه سرمايه 
توافق  براساس  حتا  کارخانه،  دارصاحب 
چنان  مشخص،  خواست  يک  تحقق  سر  بر 
گروهی  يا  و  فردی  طور  به  کارگران  چه 
نتيجه  آن  به  شوند،  رو  روبه  کارفرما  با 
نخواهندرسيد که همه باهم و متحدا دربرابر 
کارفرما قرارگيرند. طبعا باتوجه به تغييرات 
پيشبرد  جهت  عمل  درجريان  که  اجباری 
مبارز  نيروهای  و  يافته  ضرورت  مبارزه 
بايد آنها را به حساب بياورند، هرچه رهبری 
مبارزات و جنبش توده ای متمرکزتر بوده و 
به موقع بتواند ره نمودهای مشخص درستی 
موفقيت  ترديد  بدون  دهد،  ارائه  جنبش  به 
خواهد  ای  توده  حرکت  آن  نصيب  بيشتری 

شد.
با  مختلف  تشکلهای  وجود  برعکس، 
مجزا،  کردهای  عمل  و  متفاوت  شعارهای 
َنَفس  از  را  ای  توده  ی  مبارزه  و  جنبش  
عليه  درمبارزه  را  هماهنگی  و  اندازد  می 
ازبين  حتا  و  کرده  ضعيف  مشترک  دشمن 
مبارزات  ی  اعتباردرادامه  اين  به  برد.  می 
توده ای، ضروری است حداکثرتالش برای 
سازماندهی و ايجادستادواحدرهبری کننده ی 
مبارزات مورد توجه کليه ی نيروهای مبارز 

قراربگيرد. بدين ترتيب :
سازمان يابی توده ها درتشکلهای ويژه ی 
خود و تالش حداکثر برای اين که اين تشکلها 
زير رهبری واحدی عمل کنند، تضمينی است 

جدی و موثر درپيروزی مبارزه.
و  ذهنی  تدارکات  اين  ی  کليه  باوجوداين، 
مبارزاتی  کار  سبک  داشتن  بدون  عينی 
عينی  وضعيت  گوی  جواب  که  درستی 
بار  به  پيروزی را  تواند  نمی  باشد،  موجود 
بياورد. ازجمله نمی توان توده های مردم و 
به ويژه کارگران و زحمت کشان را هر روز 
جهت اعترا ض به خيابانها کشاند و پس از 
دادن تعدادی تلفات و دستگيری، همين عمل 
را فردا و فرداهای ديگرتکرارکرد و چنان 
سرمايه  حامی  دولت  کار  اين  با  که  انديشيد 
پيروزی  به  مردم  و  فروپاشيده  ازهم  داران 
خواهندرسيد. پيروزی بردشمن غداری نظير 
نقشه  داشتن  بدون  اسالمی،  جمهوری  رژيم 
طور  همان  نيست.  ممکن  درست  عمل  ی 
اکيپ  يا  و  فرد  ورزشی،  رقابت  دريک  که 
بايد رقيب يا رقبای خود را شناخته و برنقاط 
ضعف و قوت آنها با دقتی تمام آگاه شود تا 

حساس  نقاط  به  ضربه  واردکردن  با  بتواند 
ضعف رقيب بر او چيره شود. درنظرگرفتن 
اين واقعيات در جريان مبارزات سياسی نيز 
مشروطيت،  درانقالب  است.  بديهی  امری 
درسفارت  مذهبی  مراجع  نشستن  بست  اين 
به  را  خواهان  مشروطه  که  نبود  انگلستان 
انجمن  ی  جانانه  مقاومت  رساند.  پيروزی 
تبريز و نهايتا دست زدن به مقاومت مسلحانه 
بود که تدريجا راه را برای شکست و فراری 
فراهم  تهران  فتح  و  شاه  محمدعلی  شدن 
ساخت. درانقالب ضدسلطنتی و دموکراتيک 
خيابانی،  تظاهرات  صرفا  نه  اين   ،١٣٥٧
بلکه ازجمله ازکارانداختن چرخ توليد توسط 
کارگران دربسياری از کارخانه ها و نهايتا 
اعتصاب کارگران نفت بود که کمر رژيم را 
بهمن   ٢٢ ـ   ٢٠ روزهای  قيام  با  و  شکست 
پيچيده  درهم  سلطنتی  نظام  گی  زنده  تومار 

شد.     
خود  ی  ويژه  کار  سبک  قشری  و  هرطبقه 
را دربرخورد به مسائل جامعه  و حل آنها 
دارد که از جهان بينی اش و شرايط زنده گی 
اجتماعی اش ناشی می شود. ازجمله اين که 
دانش جو و کارگر نمی توانند پيوسته طرز 

مبارزه ی يک سانی داشته باشند.
به  در"جنبش  شرکت  از  کارگر  ی  طبقه 
خاطر جنبش" بی زاراست. طبقه ی کارگر 
از هر جنبشی برای رسيدن به اهدافش، اعم 
از موقتی يا دائمی، استقبال می کند. درجنبش 
ضدرژيم سال گذشته و با شعارهائی که درآن 
مطرح شدند، طبقه ی کارگر نه منافع مستقيم 
بال واسطه و نه منافع درازمدت داشت. حتا 
نفع  به  که  دموکراتيک  حقوق  برای  مبارزه 
درشرايط  باشد،  می  نيز  کارگر  ی  طبقه 
به  مبارزات  اين  رهبری  چه  چنان  کنونی، 
نيستند.  تحقق  قابل  باشد،  بورژوازی  دست 
درايران  دموکراسی  برای  مبارزه  صدسال 
دموکراسی  تحقق  که  است  داده  نشان 
ناممکن  درايران  هم  کالسيک  بورژوائی 
است. بورژوازی ايران مستبدتر از آن است 
چون  دردهد،  تن  دموکراتيک  حقوق  به  که 
که محصول دوران انحصارات هار سرمايه 
امپرياليسم  مداخالت  عالوه  به  است.  داری 
حساس  ی  درمنطقه  جهانی  بربرمنش 
خاورميانه که ايران درمرکزآن قراردارد به 
حدی است که جز عوامل وابسته به خود را 
درقدرتـ  و اگر نتواند مرتجع ترين جناحهای 
طبقه ی حاکمه را ـ تحمل نمی کند و بدون 

وقفه درامور ايران مداخله می نمايد. 
درچنين شرايطی دليلی وجود ندارد که طبقه 
شعارهای  درزير  وجود  باتمام  کارگر  ی 

"يا  نظير  سبز"  "جنبش  ی  پوسيده 
گوشت  وبه  رفته  ميرحسين"  يا  حسين 

سالی ديگر ... بقيه از صفحه اول

صورتی  به  و  قبلی  تدارک  بدون  کمان"  
سخت  نبردی  وارد  پراکنده  و  غيرمنسجم 
اين  بود.  شده  سختی  جان  غدارو  دشمن  با 
سياسی  نيروهای  از  برخی  را  ساده  حقيقت 
آگاهانه و يا ناآگاهانه از ديده فروبسته  و به 
غلط "رنگين کمانی" جنبش را نشان قدرت 
که  درحالی  پندارند!  می  آن  ضعف  نه  و 
جنبشی  چنين  که  داد  نشان  بارديگر  تجربه 
توان ضربه زدن قاطعی به رژيم استبدادی 
رودرروئيهای  برای  درآينده  و  نداشت  را 
ديگر با رژيم، بايد با آماده گی بيشتر و صف 

مبارزراتی منسجم تری وارد نبرد شود.
اين آماده گی به چه معناست؟

دردرجه ی اول و ازنظر ذهنی بدين معناست 
رژيم  "اصالح"  درمورد  واهی  خيال  که 
ليبرال  بورژوازی  جناح  دنبال  به  و  نداشت 
موسوی  چراکه  نيافتاد.  اش  "سبز"  وجنبش 
و کروبی به عنوان سردمداران اين جناح از 
جمهوری  نظام  حفظ  به  بارها  بورژوازی، 
اسالمی ايران سوگند خورده و نگران آنند که 
جناح رقيب شان درقدرت با اشتباهاتی که می 
کند، کليت رژيم را درخطر سقوط قراردهد! 
شعار آنها "جمهوری اسالمی ايران، نه يک 

کلمه بيش و نه يک کلمه کم!" است.
درميان  "چپ"  و  راست  طلبان  فرصت 
نيروهای سياسی و بورژوازی دراپوزيسيون 
نظير سلطنت طلبان و روشن فکران مصلحت 
يا  و  غلط  درک  که  انديش  مصلحت  و  جو 
ناقصی از مبارزات طبقاتی دردرون ايران 
با  رابطه  در  مشخصا  و  جهانی  درسطح  و 
آمريکا  دولت  و  ايران  دولت  بين  اختالف 
دارند، سياست "ازاين در تا به آن در فرج 
می  بارديگر  و  گرفته  درپيش  را  است" 
خواهند ثمرات خون جوانان مبارز ايران را 

دربارگاه سرمايه داران ارزان بفروشند.
خودی  به  هم  رژيم  سرنگونی  حتا  اما 
انقالب  طورکه  همان  و  نيست  کافی  خود 
مشروطيت و انقالب ضد سلطنتی ٥٧ نشان 
جای  حکومتی  آلترناتيو  داشتن  بدون  داد 
آلترناتيوی  اسالمی،  جمهوری  رژيم  گزين 
اصلی  گان  سازنده  به  خدمت  هدفش  که 
ايران يعنی کارگران و زحمت کشان باشد، 
دير يا زود بساط استثمارگری و ستم گری 
بورژوازی به راه افتاده و در اشکال ديگری 
غير از حاکميت دين بر دولت و مثال تحت 
استثمارگر  اقليت  سکوالر"به  عنوان"جامعه 

خدمت خواهدکرد. بنابراين:
يا  و  درسال  ای  توده  مبارزات  يا  جنبش 
درسال های پيش رو بايد ازنظرذهنی مصمم 
و  سرنگونی  با  که  باشد  ديد  اين  تحقق  به 

جنبش توده ای بدون رهبری انقالبی، به ناکامی کشيده می شود!
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شود  تبديل  ليبرال  بورژوازی  توپ  دم 
و قوای خود را ازدست بدهد. طبقه ی 
کارگر نسبت به مسائل دموکراتيک درايران 
بی اعتنا نيست. درسال گذشته طبقه ی کارگر 
يک َدم از مبارزه عليه سرمايه داران و نظام 
حاکم درعرصه ی مطالباتی و دموکراتيک، 
دست برنداشت و با تحمل مرارتهای فراوان 
درجهت متشکل ساختن خود گامهای موثری 
برداشت. دراين مبارزات هم مسائل معيشی 
و هم مسائل دموکراتيک مربوط به طبقه ی 
مطرح  جامعه  کش  اقشارزحمت  و  کارگر 
کارگر  ی  طبقه  داد  نشان  که  امری  شدند. 
از مبارزه برای دموکراسی دست برنداشته 
دفاع  کارگربه  ی  طبقه  آگاه  بخشهای  است. 
جويان  دانش  و  زنان  حق  به  خواستهای  از 
برسر  است  ای  مبارزه  اين  برخاستند. 
دموکراسی پی گير و حقيقی و نه دموکراسی 
بورژوازی  جناح  که  کاذبی  و  گير  پی  نا 

ليبرال ايران خواستارآن است.
بدين ترتيب: طبقه ی کارگر درمبارزه عليه 
مختلف  درسطوح  حاکم  بورژوائی  نظام 
اجتماعی، اقتصادی و سياسی گام برداشته و 
خود را برای نبرد نهائی آماده می کند. اين 
نبرد هم گرچه از مراحل مختلف می گذرد 

ولی درکليت اش :
ايجاد آماده گی برای کسب قدرت از طريق 
بسيج هرچه بيشتر خودطبقه و ديگر زحمت 
به  زدن  دست  آنها،  شدن  متشکل  و  کشان 
زحمت  و  کارگران  سراسری  اعتصابات 
کشان و نهايتا قيام جهت براندازی سلطه ی 

سر مايه داران می باشد.
دراين مبارزه ی تاريخ ساز طبقه ی کارگر 

هم از کمبودهای جدی رنج می برد. 
ضعف  دليل  به  طبقاتی  ازنظرآگاهی  اوال  
به  هنوز  کارگر  ی  طبقه  پيشرو  نيروهای 
دشمن  که  است  نرسيده  آگاهی  از  ای  درجه 
را  داری  سرمايه  نظام  يعنی  خود  اصلی 
و  دار  سرمايه  ی  طبقه  به  نسبت  و  بشناسد 
مختلفی  توهمات  دچار  طبقه  اين  حاکمان 
برای  کارگر  ی  طبقه  آگاه  نيروهای  نباشد. 
ازبين بردن اين کمبود درسالهای درپيش رو 
بايد برفعاليت خود در درون طبقه بيافزايند. 
و  کور  استبدادی  وجود  علت  به  دوما 
بارحقوق  هزاران  روزانه  که  افسارگسيخته 
طبقاتی  قلدرمنشی  ديو  درپای  را  مردم 
سرمايه به دارمی کشد، طبقه ی کارگر هنوز 
و  کار  محيط  درسطح  شدن  متشکل  به  قادر 
سراسری نشـده اسـت و مبارزاتش خصـلت 
نگرفته  خـود  به  پارچـه  يک  و  سـراســری 
اسـت. درسـال جـديـد بـايـد بـرای رفـع ايـن 
کمـبود، لحظـه بـه لحظـه گـام بـرداشـت و از 

سـختيهـا و مرگ نهراسيد. 

درجنبش  کمبود  ترين  مهم  اين  و  سوما 
که  باشد  می  کارگر  ی  طبقه  ی  آگاهانه 
بورژوازی  درايران  و  جهانی،  بورژوازی 
و مذهب درخدمت طبقات ارتجاعی، پيوسته 
استثمار  از  آزاد  ای  جامعه  گان  نويددهنده 
به  قندی  نان  و  چماق  با  را  طبقاتی  ستم  و 
چپ  نيروهای  آنها  کشانند.  می  انحراف 
کننده  هدايت  تئوری  حقانيت  به  نسبت  را 
و  ساخته  بدبين  کارگر  ی  طبقه  علمی  ی 
انحرافاتی نظيرتجديدنظر درمارکسيسم(انواع 
چپ  و  راست  اپورتونيسم  رويزيونيسم)، 
درسياست، دگماتيسم،  آنارشيسم درشيوه ی 
تفکر، به دنباله روی ازتئوريهای مشکوکی 
که جز ايجاد تفرقه درجنبش کارگری نتيجه 
ای تا به حال به بارنياورده اند، می کشانند. 
جنبش کمونيستی ايران هم اکنون به تفرقه ای 
وحشتناک کشانده شده و عناصر برخاسته از 
خرده بورژوازی دردرون اين جنبش، نقش 
را  داری  سرمايه  نظام  نفع  به  ای  برجسته 

بازی کرده اند.
داشتن  از  کمونيستی  جنبش  که  آن  نتيجه 
کارگر  ی  طبقه  ی  تپنده  قلب  و  فعال  مغز 
از  موجود  چپ  سازمانهای  و  مانده  محروم 
تشتت نظری و سازمانی رنج برده و نسبت 
به آموزشهای کمونيسم علمی القيدی گسترده 
ای را بروز داده اند. طبعا اين پراکنده گی 
و تشتت نظری و سازمانی را دردرون طبقه 
شدن  تبديل  از  آنرا  و  داده  اشاعه  کارگر  ی 
به طبقه ای برای خود محروم ساخته و لذا 
طبقه ی کارگر نيز دردرون خود از تفرقه و 

پراکنده گی رنج می برد. 
درسال  ای  توده  جنبش  که  اين  به  باتوجه 
گذشته با هديه ی خون زنان و پسران جوان، 
جنبش  اين  رهبری  درفقدان  را  خود  ضعف 
توسط نيروهای انقالبی ضد رژيم نشان داد؛ 
را  جنبش  سردرگمی  که  اين  به  عطف  با 
مطروحه  نقيض  و  ضد  و  متنوع  شعارهای 
درآن آشکارساخت؛ درسالهای جديد با تالش 
دررفع کمبودهای طبقه ی کارگر است که می 
توان اميد داشت جنبش توده ای گام انقالبی 
راديکالتر  و  سراسری  هرچه  در  ديگری 
طی  و  بار  اولين  برای  و  برداشته  شدن 
ايران  ی  جامعه  ساحت  جانانه،  ای  مبارزه 
ستم  و  استثمارگر  طبقات  وجود  لوث  از  را 
گر با قيامی پيروزمند پاک کند. اين طبقات 
و  زيرپاگذاشته  وحشيانه  را  انسانها  حقوق 
خواهندگذاشت. اينان، زنان را که توليدگران 
تربيت  و  توليد  با  تنها  و  بوده  جامعه  اصلی 
طی  را  جامعه  ی  رشديابنده  حرکت  انسان، 
نعمات  درتوليد  و  اند  بخشيده  تداوم  تاريخ 
مادی جامعه نيز نقش برجسته ای دارند، زير 
سلطه ی مشتی رذل عقب مانده مذهبی قرار 

داده و خواهند داد. اينان با کشاندن نيمی از 
مردساالری،  ی  سلطه  زير  به  افرادجامعه 
را  وسطائی  قرون  جنايات  ترين  بزرگ 
درمورد آنان مرتکب شده و ازاين طريق به 
تداوم حاکميت طبقات استثمارگر و ستم گر 
و  ديده  ستم  زنان  اينان  خواهندکرد.  خدمت 
استثمارشده ی ايران را در زندانی به بزرگی 
و  کرده  تالش  مذبوحانه  و  اسيرکرده  ايران 
خواهند کرد تا با اعمال ظلم و ستم برزنان، 
درکل  ستم  و  استثمار  تداوم  برای  را  زمينه 

جامعه فراهم نمايند.
اينها بخشی از اساسی ترين داليل و تجاربی 
هستند که کليه ی انسانهای شريفی که برای 
مالک  طبقات  ی  سلطه  از  انسانها  رهائی 
رو  پيش  درسالهای  بايد  کنند،  می  مبارزه 
به دقت بررسی کرده و به دور از گروهی 
با  ستائی،  تفرقه  و  خودمرکزبينی  گری، 
ميدان  وارد  جديد  وعزمی  علمی  افکاری 

مبارزه شوند.
اگر قراراست که فتح و شادی را کسی برما 
بادست  را  آزادی  که  قراراست  اگر  نبخشد؛ 
خود و درجريان پيکارهای بی امان بگيريم؛ 
بلوغ  بدون  که  شود  می  روشن  وقت  آن 
يک  به  مان  دستهای  دادن  بدون  و  فکری 
ديگر، چنين روندی طی نشده و بورژوازی 
دراشکال مختلف ساليان سال بر کارگران و 
زحمت کشان ايران حکم رانده و معجزه ای 
در رهائی آنان صورت نگرفته و درد ورنج 

از حدبيرونی را برآنان روا خواهد داشت.
تکانی  خانه  اين  انجام  برای  حاضريم  آيا 
بزرگ مصممانه اقدام کرده و درپيشگاه طبقه 
سالهای  بمانيم؟  سربلند  تاريخ  و  کارگر  ی 
را  ما  کرد  وعمل  حرکت  جواب  رو  پيش 
نشان خواهد داد! برای کليه ی کمونيستهائی 
جنبشهای  کمونيستی  رهبری  فقدان  درد  که 
توده ای درايران را عميقا احساس می کنند و 
با خودمرکز بينی خط کشی نموده اند، لحظه 
ای درنگ هم جايز نيست. بايد قاطعانه هم 
ديگر را پيداکنند و "طرحی نو دراندازند". 
چراکه تنها اعالم درد کافی برای معالجه ی 
کردن  عمل  کمونيستی  دربينش  دردنيست. 
 " و  دارد  کننده  تعيين  اهميتی  ديدگاهها  به 

پراتيک معيارسنجش حقيقت است".

ک.ابراهيم ـ ٢٥ خرداد ١٣٨٩

به من نگو چه می گوئی، به من بگو چه می کنی؟  لنين
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را  گشايانه)،  کشور  صهيونيسم  درمورد  (و 
حق مسٌلم وبی بروبرگرد خودمی دانند! 

ی  دهه  دراوايل  پدر  بوش  ريزی  سياست 
١٩٩٠ درمورد "نظم نوين جهانی"، برنامه 
کشورهای  در  نفوذ  گسترش  برای  ريزی 
"ملی"  جنگ  نمودن  برپا  و  شرقی  اروپای 
درديگر  مخملی  انقالبهای  و  دريوگوسالوی 
درکشورهای  ازجمله  و  منطقه  کشورهای 
ايجاد  برای  ريزی  برنامه  ترکستان،  منطقه 
آمريکا  ی  سلطه  زير  بزرگ"  "خاورميانه 
دهی  سازمان  سو  يک  از  منظور  بدين  و 
آسمان  به  درحمله  تروريستی  عمليات 
خراشهای وال استريت نيويورک و ساختمان 
پنتاگون درواشنگتون و ايجادهراس درميان 
های  نامه  فرستادن  طريق  از  آمريکا  مردم 
و  سمی  خطرناک  مواد  به  آغشته  پستی 
حرکات  اين  نمودن  منتسب  و  بيولوژيکی 
سوی  از  القاعده  اسالمی  "تروريستها"ی  به 
ديگر؛ سازماندهی تبليغات دروغين درمورد 
سالحهای  به  عراق  دولت  شدن  مجهز 
کشتارجمعی و حمله ی نظامی به افغانستان 
دراکتبر٢٠٠١ و عراق درمارس ٢٠٠٣ و 
ميليونها  شدن  کشته  و  کشورها  اين  اشغال 
انسان دراين دوجنگ و ويران شدن دوکشور 
و در ادامه ی تجاوزات، تبديل پاکستان و به 
ويژه شمال و شمال غربی آن به ميدان جنگی 
ديگری به بهانه ی حمله به مواضع القاعده 
روزانه  طور  به  بمب  ريختن  و  طالبانها  و 
ساخت  سرنشين  بدون  هواپيماهای  توسط 
اسرائيل روی سرمردم عادی و به ويژه قتل 
آفريقا  کردن  نظامی  کودکان،  و  زنان  عام 
انحصارات  دست  در  آن  منابع  حفظ  جهت 
قرقيزستان  در  قومی  تحريکات  فراملی، 
و...، همه و همه درراستای برنامه ی هول 

انگيز امپرياليستها قراردارند.
از "سه محورشرارت" ـ عراق، ايران، کره 
پسر  بوش  رهبری  به  نئوکانها  که  ـ  شمالی 
اشغال  به  قلدرمنشانه  را  عراق  و  تراشيدند 
نظامی درآوردند، هنوز ايران و کره شمالی 
ی  درادامه  اوباما  دولت  که  اند  مانده  باقی 
توطئه  مشغول  پسر،  بوش  دولت  سياستهای 
دوکشوراست.  اين  عليه  مداوم  ريزی 
به  اژدر  يک  برخورد  با  که  اين  ازجمله 
ناوی،   ٣٤ شدن  کشته  و  جنوبی  کره  کشتی 
شد،  عمليات  اين  انجام  به  متهم  شمالی  کره 
اعالم  رسما  شمالی  کره  دولت  که  درحالی 
کرد که فاقد زيردريائی است که بتواند چنين 
کلينتون  خانم  ولی  کند.  شليک  را  اژدری 
وزيرامورخارجه ی آمريکا و همتای ژاپونی 

اش از"اثبات علمی" منتسب نمودن اين عمل 
به کره شمالی دادسخن دادند و دولت چين را 
تحت فشارقراردادند تا اين "عمل" کره شمالی 
و  زيربارنرفته  دولت  آن  که  کند  رامحکوم 

گفت نياز به تحقيقات مستقل دارد.
که  است  سال   ٥٦ که  کنيم  توجه  اگر  حال 
بيش از ٤٠ هزار نيروی ارتش آمريکا در 
کره جنوبی مستقرشده اند که به سالح اتمی 
نيز مجهز می باشند، درحالی که يک سرباز 
شمالی  درکره  کره  جنگ  پايان  بعداز  چينی 
نمانده است و باتوجه به اين که دراين ٥٦ سال 
دولتهای  با  دررابطه  جز  شمالی  کره  دولت 
کره جنوبی و ژاپون که دائما عليه آن توطئه 
ريزی کرده اند و بعضا کره شمالی مجبور 
به جواب دادن متقابل شده، به هيچ کشوری 
اين  طی  ولی  است،  نکرده  تجاوز  درجهان 
و  نظامی  ـ  اقتصادی  ی  درمحاصره  مدت 
فشارهای سياسی دولت آمريکا قرارداشته و 
برای دفاع از امنيت خود اجبارا به ساختن 
بمب اتمی و راکتهای پرتاب موشک متوسل 
شده، آن وقت  متوجه می شويم که تبليغات 
امپرياليستی  جمعی  های  رسانه  گوبلزی 
درمورد کره شمالی به مثابه کشوری جنگ 
طلب صرفا به منظور به زانو درآوردن اين 
کشور صورت می گيرد.آيا اين کره شمالی 
است که صلح جهانی را به خطرانداخته است 
و يا وجود ارتش آمريکا در کره جنوبی و 

ژاپون؟
امپرياليسم  است.  ايران  دوم  محورشرارت 
رسما  بارها  اسرائيل  صهيونيسم  و  آمريکا 
اعالم کرده اند که درصورت کنار نگذاشتن 
با  جنگ  درايران،  اورانيوم  سازی  غنی 
و  قرارخواهدداشت  دستورکارآنها  در  ايران 
حتا ايران تهديد به بمباران اتمی شده است. 
امپرياليسم آمريکا تمامی تالش خود را نيز 
درجهت تحريم اقتصادی و ازجمله با آخرين 
به  ايران،  عليه  امنيت  شورای  ی  قطعنامه 
کاربست و ازجمله حق تفتيش کشتی هائی که 
کاال به ايران می آورند و يا می برند را اين 
قطعنامه مجاز شمرده است! بهانه ی اين امر 
هم تالش رژيم جمهوری اسالمی برای غنی 
سازی اورانيوم است که می تواند به ساختن 
سياست  همان  هم  اين  منجرشود.  اتمی  بمب 
دولت  که  است  پيشگيری  درمورد  نئوکانها 
درحال اجرای آن  بالنعل  النعل  اوباما طابق 

است.
امپرياليستی  کشورهای  ی  زرادخانه  عجبا! 
چنين  هم  و  فرانسه  انگلستان،  آمريکا، 
چين  و  روسيه  جنگی  تجهيزات  انبارهای 
هيدروژنی  و  اتمی  سالحهای  انواع  از  پر 
و نوترونی است. ٤٠ سال است که آمريکا 
هسته  سالحهای  کردن  کم  برسر  روسيه  و 

تدبيری  که  اين  بدون  زنند،  می  چانه  ای 
ای  هسته  سالحهای  بردن  درازبين  جدی 
که  اين  تر  وقيحانه  ازهمه  اتخاذکنند.  شان 
آمريکا  امپرياليسم  مشخصا  و  امپرياليستها 
برای  را  مالی  و  تکنيکی  کمکهای  تمامی 
مجهز  اسرائيل  صهيونيستی  دولت  که  اين 
به سالحهای هسته ای بشود، به کاربست و 
دولت اسرائيل هم با اين پشتيبانيها دربرابر 
امپرياليستها  قبول  مورد  المللی  نهادبين  هيچ 
صورت  به  و  ندانسته  مسئوول  را  نيزخود 
دولتی ياغی هرچه دلش می خواهد می کند.

اگر به راستی بمبهای هسته ای خطری برای 
سالمت کل بشريت هستند ـ که هستند ـ عقل 
ی  دارنده  کشورهای  که  کند  می  حکم  سليم 
سالحهای هسته ای بايد پيش قدم شده و بدون 
هيچ قيد و شرطی بخش عظيمی از زرادخانه 
ی اتمی و سالحهای کشتارجمعی ديگر خود 
را از بين ببرند و "محض احتياط" حداقلی از 
اين سالحها را برای مقابله بادشمن فرضی 
به  حمله  جرئت  دولتی  تا  کنند  حفظ  درآينده 
آنها را نيابد و آنها را نيز درمرحله ی دوم 
ببرند  خواهدبود،ازبين  کامل  سالح  خلع  که 
بردن  درازبين  آنها  که  ببينند  جهان  مردم  تا 
می  عمل  صادقانه  کشتارجمعی  سالحهای 
کنند. اما درعمل چنين نيست. آنها انبارهای 
تکميل  به  و  اند  کرده  حفظ  اساسا  را  خود 
حامل  موشکهای  ازجمله  و  خود  سالحهای 
دفاعی  سپر  از  بتواند  که  ای  هسته  سالح 
پردازند  می  بگذرند،  رقيب  کشورهای 
دولت  نظير  دولتهائی  ديگر  درمقابل  و 
می  اورانيوم  سازی  ازغنی  حتا  را  ايران 
را  تکنيک  اين  انحصار  تا  خواهندبازدارند 
کردن  درست  باشند.  داشته  خود  دردست 
برای  اروپا  و  درآمريکا  اتمی  نيروگاههای 
تامين احتياجات انرژی عين ضرورت است؛ 
و  درايران  نيروگاههائی  چنين  ساختن  ولی 
غيرقابل  است  جرمی  پيرامونی  کشورهای 
بخشش! برای اسرائيل و پاکستان و هندوستان 
که صاحب بمب هسته ای هستند و در پيمان 
عضو  نيز  ای  هسته  تسليحات  گسترش  عدم 
نمی باشند و درمورد گسترش تسليحات اتمی 
خود آزادی کامل دارند، هيچ مانع و رادعی 
درکمبود  بايد  ايران  مردم  اما  وجودندارد. 
تحريمهای  دليل  به  خود  مايحتاج  انواع 
چون  سازند،  به  و  بسوزند  امنيت،  شورای 
که جمهوری فاشيستی اسالمی به خواستهای 
قدرتهای بزرگ امپرياليستیـ  به دليل منافعی 

که دارد ـ سرفرود نياورده است.
دامنه ی اين فاکتها را می توان هم چنان ادامه 
جهانی،  توافق  و  مصلحت  کدام  طبق  داد. 
پايگاه   ٨٠٠ به  نزديک  آمريکا  امپرياليسم 

نظامی درسراسرجهان درست کرده و 

بربريسم و...  بقيه از صفحه اول
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جهان  کردن  نظامی  روزاين  به  روز 
ازنيمی  بيش  چرا  دهد؟  می  ادامه  را 
ازمخارج نظامی درجهان (٥٤٪) به آمريکا 
اخير  سال  ده  طی  کال  و  دارد  اختصاص 
هزينه های نظامی کشورهای جهان دوبر ابر 
شده است! پيمان امپرياليستی ناتو که روزی 
سوسياليستی  کشورهای  خطر  ی  بهانه  به 
به وجودآمد و امروزه می خواهد تا مناطق 
دهد،  گسترش  را  خود  وسيبری  ترکستان 

درمبارزه با کدام دشمن فرضی است؟!
دولت  تروريستی  عمليات  مقابل  در  چرا 
صهيونيست اسرائيل که پيوسته جريان دارد 
و روزانه بمب برسر زن و بچه ی بی گناه در 
فلسطين اشغالی می ريزد و عوامل موساد را 
با پاسپورتهای اروپائی به دوردنيا می فرستد 
تا به شکار انسانها و ازجمله نماينده حماس 
درهتلی در دبی پرداخته و خونسردانه راهی 
مرکز توطئه خود دراسرائيل شوند ـ عکس 
دولت  و  گيرد  نمی  صورت  جدی  العملی 
تروريست  دولتی  عنوان  به  صهيونيستی 
معرفی نمی شود؟ درحالی که حداقل کاری 
که پليس دولتهای اروپائی می بايستی انجام 
از  را  المللی  بين  پليس  که  بود  اين  داد  می 
که  کرد،  می  باخبر  پاسپورتها  اين  شدن  گم 
تروريستهای  که  شود  آن  از  مانع  تا  نکرد، 
و  شوند  دبی  وارد  بال  فراغ  با  اسرائيلی 
انسانی را به قتل رسانده و برگردند. جالب 
اين که سروصدای قضيه هم تدريجا خوابانده 
شد تا  سيستم جاسوسی اسرائيل بتواند خون 
سردانه نقشه های جديد آدم ُکشی راطراحی 

و پياده کند.
تروريستی  عمليات  از  نمونه  آخرين 
صهيونيستها نيز حمله به کشتی هائی بود که 
بودند.  درغزه  مردم  نياز  مورد  مواد  حامل 
دولت صهيونيستی رسما از سال ٢٠٠٧  و 
خودسرانه  آن،  از  زودتر  مراتب  به  عمال 
ی  منطقه  اقتصادی  ی  محاصره  به  تصميم 
فلسطينی  نفر  ميليون   ١  /٥ و  گرفته  غزه 
ساکن اين منطقه را درنهايت قساوت و سنگ 
کدام  طبق  است.  نابودکردن  مشغول  دلی 
چنين  صهيونيستی  دولت  المللی  بين  تصميم 
اجازه ای را يافته است؟ آيا سازمان ملل و 
آن  تحمل  به  حاضر  امپرياليستی  کشورهای 
خواهند بود که کره شمالی مثال به محاصره 
بخشی  که  بپردازد  جنوبی  کره  اقتصادی  ی 
از کشور خود کره می باشد؟ ارتش متجاوز 
فاشيستی اسرائيل درآبهای بين المللی کشتی 
ترکيه را که حامل مواد غذائی و ساختمانی 
به غزه بود مورد حمله قرار داده، ٩ نفر به 
قول رسمی و ١٩ نفررا بنا به اولين گزارش 
نفر  دهها  و  کشته  اسرائيل   ارتش  مقامات 
وادارکردن  از  پس  و  سازد  می  مجروح  را 

کشتيها به پهلو گرفتن در بندر اشدود هم هيچ 
سالحی درآنهانمی يابد و دراثر اعتراضات 
بين المللی مجبورمی شود بخشی ازمحموله 
ی آن کشتيها را روانه غزه بکند و قطعنامه 
ای خشک و خالی هم که قراربود عليه اين 
با  شود  داده  اسرائيل  ارتش  جنگی  تجاوز 
دولت آمريکا به آب رفته و بی بو و  فشار 
محاصره  به  اسرائيل  و  گردد!  می  خاصيت 

غزه ادامه می دهد!
باشند  کافی  داليل  اين  که  رسد  نظرمی  به 
حفظ  برای  صهيونيستها  و  امپرياليستها  که 
سلطه ی جابرانه ی خود برجهانيان و ادامه 
به زورگوئی و چپاول آنان، راهی جز تکيه 
به زور درپيش ندارند و اين کار را روزانه 
است  چيزی  همان  اين  اند.  گرفته  درپيش 
که ما آن را ورود به حيطه ی بربريت پسا 

مدرن می ناميم.
اما به مصداق "هرکجا که ظلم و ستم باشد، 
اکنون  وجوددارد"،  نيز  مبارزه  و  مقاومت 
که  است  شده  روشن  جهان  مردم  برای 
امپرياليستها  زيرنفوذ  المللی  بين  ازنهادهای 
و دولت های ريزه خوار آنان کاری ساخته 
غزه  مردم  به  رسانی  کمک  عمليات  نيست. 
ـ که از جمله با شرکت تعدادی از يهوديان 
مترقی و مخالف ظلم و ستم دولت اسرائيل 
ترين  برجسته  از  يکی  شد،  سازماندهی  ـ 
حرکاتی است که توسط مردم کوچه و بازار 
برای مقابله با ظالمان و متجاوزان سرمايه 
کارگرجهان  ی  طبقه  است.  رشد  درحال 
دراين مورد نمونه های فراوانی از هم دردی 
و هم بسته گی را ازخود بروز داده که دو 
آهن  راه  کارگران  توسط  يکی  آن  ی  نمونه 
انگلستان درسال ٢٠٠٣ بود  که حاضر به 
اقدام   ديگری  و  نشدند  عراق  به  سالح  حمل 
کاال  ازحمل  که  سوئد  کارسراسری  سازمان 
مدتی  برای  سوئد  ـ  اسرائيل   دردوجهت 

محدود، امتناع نمود.
ی  نمونه  مشت  مثابه  به  هنوز  حرکات  اين 
خروارند. هرچه توده های بيشتری درسطح 
ـ  امپرياليستی  تجاوزات  درمقابل  جهان 
آشکار  بربريت  عمر  بايستند،  صهيونيستی 
شمارش  به  انسانی  حقوق  به  متجاوزان  اين 
زحمت  و  کارگران  تظاهرات  افتاد.  خواهد 
کشان در يونان و اسپانيا درمقابله با تصميمات 
حاکمان درجهت انداختن بار بحران بر روی 
شانه های آنان، نمونه ی ديگری است از اين 

روند انقالبی که بايد هرچه شکوفاترگردند.
زمان آن رسيده است که توده ها که سازنده 
به  اند،  جهانی  ی  جامعه  تاريخ  اصلی  گان 
اين قدرت اليزال خود پی ببرند و دربرابر 
درقرن  مسلما  بايستند.  سرمايه  بربرمنشان 
٢١ تاريخ جهان ورق تازه ای خواهدخورد 

و دست اهريمنان سرمايه دار از تجاوز به 
حقوق ٥. ٦ ميليارد ساکن کره زمين کوتاه 
خواهدشد. کمونيستها وظيفه ای بس سنگين 
درآگاه ساختن توده ها از خطر تداوم فزاينده 
ی بربريت سرمايه ساالر برعهده دارند. اگر 
با حرص و ولعی که هم اکنون انحصارات 
درپيش  زمين  کره  منابع  درغارت  فراملی 
گرفته اند و پنجمين غول نفتی جهان ـ برييش 
پتروليوم ـ با واردکردن ميليونها بشکه نفت 
در روز به آبهای خليج مکزيک نه تنها نان 
راآجر  منطقه  در  فقير  صيادان  از  بسياری 
زيست  برای  را  بزرگی  خطر  بلکه  کرده، 
محيط فراهم نموده است، ادامه يابد، آن وقت 
مصمم  داری  سرمايه  نظام  که  بايدپذيرفت 
است با رسيدن به آخر خط، کره آبی ما را 
از نشاط زنده گی محروم ساخته و فرياد زند 
: " گرچرخ به کام ما نگردد ـ کاری بکنيم تا 
نگردد!". ولی نمونه های باال نشان می دهد 
انحصارات  نخواهندگذاشت  جهان  مردم  که 
امپرياليستی و دولتهای حلقه به گوش آنان، 

چنين جنايتی را به ثمر برسانند.
"آينده درخشان است و راه پرپيچ و خم" . 
سردمداران نظام سرمايه داری اين آرزو را 
به گورخواهندبرد که دنيا را برسِرسرنشينان 

آن خراب کنند!
ک. ابراهيم ـ ٢٠ ارديبهشت ١٣٨٩

به تارنما های اينترنتی  
حزب رنجبران ايران 

مراجعه کنيد و نظرات خود را 
در آنها منعکس کنيد!

سايت حزب رنجبران
www.ranjbaran.org

سايت آينه روز
www. ayenehrooz.com

سايت خبرنامه کارگری
www.karegari.com

سايت رنجبر آنالين
www.ranjbaran.org/01_

ranjbaronline
سايت آرشيو روزنامه رنجبر

http://www.yudu.com/
library/16050/Ayeneh-

Rooz-s-Library
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سرمايه داری در آن زمان بوده و عموما 
نيز در خدمت سرمايه داری قرار داشت. 
ماکس وبر متفکر و جامعه شناس معروف 
آلمان و طرفداران او معتقد بودند و هنوز 
نه  پروتستانی  رفورماسيون  که  هستند  هم 
سرمايه  شکلگيری  در  کليدی  عامل  تنها 
داری در قرون ١٦ و ١٧ بوده بلکه ادعا 
و  رقابتی  داری  سرمايه  حتی  که  دارند 
انقالب صنعتی نيز محصول آموزش های 
و  لوتريسم  بودند.  لوتريسم  و  کالوينيسم 
پروتستانی  مسيحی  های  جنبش  کالوينيسم 
های  توده  که  بودند  شانزدهم  قرن  در 
وسيعی از مردم اروپای شمالی (انگلستان، 
هلند، بلژيک و کشورهای اسکانديناوی) را 
مرجعيت  و  کاتوليک  متفوق  کليسای  عليه 
پاپ بسيج نموده و شرايط را برای گسترش 
قدرت  تسخير  و  داری  سرمايه  بازارهای 
همراه  لوتريسم  و  کالوينيسم  ساختند.  مهيا 
های  (پروتستان  دينی  نوگرايان  ديگر  با 
مجموعا  مختلف)  های  سکت  به  متعلق 
قرن  اروپای  در  را  رفورماسيون  جنبش 
شانزدهم تشکيل می دادند که روايت ها و 
قرائت های خود از تورات و انجيل را با 
داری  سرمايه  های  ضرورت  و  الزامات 
نوظهور آن دوران وفق داده و تاکنون نيز 
در خدمت حرکت سرمايه بويژه در آمريکا 

قرار دارند. 
عموما  که  رفورماسيون  های  جنبش   –  ٣
قرون  در  حاکم  و  مسلط  طبقات  توسط 
با   ، گشتند  می  حمايت  هفدهم  و  شانزدهم 
مذهبی  سرتاسری  نهادهای  ايجاد  و  تعبيه 
در سطح کشوری (مثل کليسای انگليکن در 
و...)  هلند  در  لوترين  کليسای   ، انگلستان 
در خدمت مهيا ساختن شرايط مناسب برای 
نوظهور،  بورژوازی  بين  وحدت  و  تبانی 
مالکين  کالن  و  طلب  سلطنت  نيروهای 
فرودستان  های  خيزش  عليه  بر  و  فئودال 
شهری و بويژه دهقانی، بودند. اين تبانی ها 
و وحدت ها به هيچ روی معلول و محصول 
های  رفورماسيون  يا  و  دينی  رنسانس 
ضرورت  معلول  آنها  بلکه  نبودند،  مذهبی 
ها و الزامات منطق حرکت سرمايه در آن 
آغاز  (از  داری  سرمايه  تاريخ  از  دوران 
هفدهم)  قرن  اول  ربع  تا  شانزدهم  قرن 
وحدت  و  ها  تبانی  اين  پروسه  در  بودند. 
نوظهور  بورژوازی  که  بود  طبقاتی  های 
کالن  و  دربار  قدرت  تحديد  و  تطميع  با 
مالکين، رهبری سرکوب وحشيانه خيزش 
و  کار  فرودست  طبقات  عظيم  نسبتا  های 
زحمت (بويژه جنبش های عظيم دهقانی را 

در اياالت آلمان نشين، انگلستان و...) را 
سياسی  حاکميت  تحکيم  با  و  گرفته  بدست 
خود در کشور خودی به استعمارگرائی و 
تاراج کشورهای غير اروپای آتالنتيکی در 
سرتاسر قرون شانزدهم و هفدهم پرداختند. 
اصطالح  به  کليساهای  نهادهای  و  مراجع 
ملی و کشوری که در اپوزيسيون با کليسای 
جنبش  بستر  در  و  اعظم  پاپ  و  کاتوليک 
رفورماسيون پروتستانی قدعلم کرده بودند، 
های  خيزش  سرکوب  در  هم  فعال  بطور 
فرودست  طبقات  های  جنبش  به  مربوط 
هم  و  خودی  کشورهای  در  دهقانان  بويژه 
مردمان  تاراج  و  استعمارگری  پروسه  در 
غير اروپائی (از بوميان آمريکائی گرفته تا 
آفريقائی ها، آسيائی ها و بوميان اقيانوسيه 
و حتی مردم مناطق اروپای شرقی) خدمت 
گذاران حرکت سرمايه بودند و تاکنون نيز 
به ايفای نقش خود در سياست های هژمونی 
طلبانه راس نظام جهانی سرمايه (آمريکا) 

در جهان وفادار مانده اند. 
روند تبانی ها و وحدت ها بين طبقات حاکم 
لوتر  مارتين  شخص  که  شانزدهم  قرن  در 
(پدر معنوی و بنيانگذار جنبش لوتريسم) آنها 
را نمايندگی می کرد، بورژوازی کشورهای 
انگلستان، هلند و... را قادر ساخت که خود 
را از وقوع انقالب راديکالی که در فرانسه 
در قرن هيجدهم اتفاق افتاد، مصون سازند. 
تضعيف  و  شکست  با  ديگر،  عبارت  به 
قدرت کليسای کاتوليک و مقام سياسی پاپ 
اعظم که يک نوع جهانی گرائی دينی را 
و  آبا  به  توجه  بدون  اروپا  مسيحيان  بين 
اجداد (قوميت و تبار) تبليغ کرده و رواج 
رسيده  قدرت  به  تازه  بورژوازی  داد،  می 
ملت   – دولت  استقرار  با  که  گشت  موفق 
های سلطنتی موروثی و مشخص بر محور 
بر  ناسيوناليسم  (کشوری)  ملی  کليساهای 
را   " واحد  کليسای  واحد –  ملت   " اساس 
قوی ساخته و بدين وسيله شرايط را برای 
اجتماعی  ای –  توده  های  جنبش  سرکوب 
و  استعمار  و  سو  يک  از  خود  داخل  در 
تاراج ملل غير اروپائی در قرون هيجدهم 

و نوزدهم از سوی ديگر آماده سازند.
و  پانزدهم  (قرون  زمان  همان  در   –  ٤
اصالحاتی  های  جنبش  ميالدی)  شانزدهم 
نقاط  ديگر  و  هلند  و  انگلستان  در  نيز 
هدفشان  که  کردند  رشد  آتالنتيک  اروپای 
بود.  فرودست  طبقات  به  خدمت  عمدتا 
که  بودند  قربانيانی  اولين  فرودستان  اين 
عروج  از  منبعث  اجتماعی  دگرديسی 
سرمايه داری نوظهور در آن جوامع بطور 
جنبش  بود.  آورده  بوجود  روزافزونی 
(و  نتوانستند  اينکه  با  طلبانه  اصالح  های 

يا نخواستند) که به خواسته های تهيدستان 
پاسخگو  روستاها  در  دهقانان  و  شهری 
متنوعی  و  متعدد  های  زمينه  ولی  باشند، 
های  انديشه  رشد  و  شکلگيری  برای  را 
در  دموکراتيک  و  سکوالر  راديکال، 
به  سپس  و   (١٧٨٩) فرانسه  کبير  انقالب 
بويژه  سوسياليستی  های  انديشه  گسترش 
ساختند.  فراهم  نوزدهم  قرن  دوم  نيمه  در 
راديکال  های  انديشه  گسترش  و  عروج  با 
های  تجددطلبی  و  دموکراسی  عرفيگری، 
سوسياليستی انديشه های تاريک و خرافاتی 
جنبش  به  متعلق  های)  (فرقه  ها"  "سکت 
(بويژه  پروتستانيسم  رفورماسيونی  های 
کليسای  و  کالوينسم  به  متعلق  های  حلقه 
لوتری) ضرورتا از بين نرفتند. بلکه آنها 
با ايجاد شرايط مناسب به باز توليد "سکت 
های" جديد بنيادگرای مسيحی ( که امروز 
موفق   ( هستند  افزايش  به  رو  آمريکا  در 

شدند.
٥ – در مبارزه بی امان عليه بنيادگرائی، 
فقط  سوسياليست  تجددطلب  نيروهای 
گير  در  مذهبی  و  دينی  بنيادگرايان  با 
مثل  ديگری  نيروهای  با  آنها  بلکه  نيستند، 
درگيرند.  نيز  چپ  ضد  های  سکوالريست 
پسا  (مثل  چپ  ضد  های  سکوالريست 
"تالقی  مکتب  طرفداران  ها،  مدرنيست 
تمدن ها"، فرهنگ گرايان گوناگون و...) 
شکلگيری  ولی  هستند،  سکوالر  اينکه  با 
در  بنيادگرائی  اقسام  و  انواع  عروج  و 
شکست  از  ناشی  را  جهان  مختلف  جوامع 
و  تجددطلبی  عصر  های  پروژه  کامل 
عرفيگری  (بويژه  آن  به  مربوط  مضامين 
پسا  اعتقاد  به  دانند.  می  دموکراسی)  و 
مدرنيست ها انديشه و پراتيک خرد رهائی 
در تاريخ پروسه تجددطلبی چيزی به غير 
از يک " توهم بزرگ " نبوده و بينش انسان 
عينی  واقعيت  مداری)  جهان  (يا  محوری 
از  که  آنچه  باشد.  داشته  وجود  تواند  نمی 
انسان  که  است  اين  دارد  واقعيت  نظرآنها 
ها به خاطر تعلق به فرهنگ های مشخص 
خود که " فراتاريخی " و " ابدی " هستند، 
هيچوقت نمی توانند با ژرفا بخشيدن پيگيرانه 
و  عرفيگری  دموکراسی،  های  پروسه  به 
به  داری  سرمايه  تجددطلبی  از  انتقال  با 
جهان  مرحله  به  سوسياليستی  تجددطلبی 
يک  در  برسند.  مداری  انسان  و  محوری 
مبارزات  تنها  نه  ها  مدرنيست  پسا  کالم،  
طبقاتی و ملی و اصل خرد رهائی را جزو 
دانند،  می  تجددطلبی  عصر   " توهمات   "
فرهنگی  های  وتفاوت  ها   ويژگی  بلکه 
جوامع بشری را " ابدی " ، تعيين کننده و 

" فراتاريخی " در زندگی بشر اعالم 

نکاتی پيرامون...   بقيه از صفحه اول



صفحه ٧رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران
می کنند. 

سکوالريست  ادعاهای  برخالف   – ٦
گوناگون،  های  مذهبی  و  چپ  ضد  های 
آن  بر  سوسياليست  های  سکوالريست 
از  رهائی  خرد  انگاشت  امروز  که  هستند 
و  (تساهل  قديمی  بحث  و  گفتمان  مرحله 
و  کرده  عبور  خرد)  و  دين  بين  مصالحه 
به مرحله گفتمان و ميدان کارزار رد دين 
ما  روزگار  مدرن  متفکرين  است.  رسيده 
نه مسيحی، نه مسلمان، نه يهودی و نه... 
سوسياليست  يا  و  بورژوا  يا  آنها  هستند. 
هستند. تمدن بورژوائی محصول مسيحيت، 
يهوديت و... نيست . برعکس مسيحيت و 
يهوديت اروپای آتالنتيک بود که در قرون 
طبق  را  خود  هيجدهم  و  هفدهم  شانزدهم، 
سرمايه  تمدن  های  ضرورت  و  الزامات 
داده  قرار  ساختاری  تعديل  مورد  داری 
حاکم  شرايط  با  را  خود  آداب  و  عادات  و 
انتظار  ها  چپ  ترديد  بدون  دادند.  انطباق 
درگامی  که  خواهند  می  مجدانه  و  دارند 
تاريخی  امر  اين  مشمول  نيز  اسالم  اولی، 
گردد. برای مسلمانان جهان ضروری است 
که خود را با رهائی از " زندان توهمات 
بهتر  دنيای  ساختمان  در  مذهبی "  و  دينی 

فردا سهيم سازند. 

تجددطلبی و تئوکراسی اسالمی        
١ – تجددطلبی بر اساس اصل " انسان ها 
سازندگان تاريخ خود هستند " بنا شده است. 
اين اصل به انسان اين حق را می دهد که 
داده  قرار  تحول  دستخوش  را  سنتی  هر 
پذيرش  و  اعالم  نکند.  پيروی  آن  از  يا  و 
اين اصل منجر به عبور و گذار انسان از 
که  متافيزيکی  مذهبی  و  دينی  های  انديشه 
حاکم بر عقول بشر در عصر پيشا-سرمايه 
داری بودند، می گردد. در واقع تجددطلبی 
با اعالم اين اصل در زندگی بشر در قرن 
به  بعدی  قرون  در  و  گشته  متولد  پانزدهم 
داده  ادامه  خود  روندی  تکامل  و  توسعه 
در  اروپائيان  و  اروپا  راه،  اين  در  است. 
شايان  های  موفقيت  به  گذشته  سال  پانصد 
و قابل توجهی نايل گشتند. کشورهائی که 
ما امروز از آنها به عنوان مناطق در بند 
و  بريم  می  اسم  سومی)  (جهان  پيرامونی 
کشورهای اسالمی بخش مهم و بزرگی از 
آن مناطق را تشکيل می دهند، بطور کلی 
پيشا-  عصر  از  گذار  به  موفق  هيچوقت 
نگشتند  مدرنيسم  و  تجددطلبی  به  مدرنيته 
در  کشورها  آن  از  بعضی  در  هم  اگر  و 
برهه های کوتاه تاريخی امواج تجددطلبی 
خفه  درنطفه  بالفاصله  پيوستند،  ظهور  به 
شدند. چرا؟ آيا اين کشورها هم می توانند 

در راه تجددطلبی قدم برداشته و مضمون 
اصلی آن (خرد رهائی) را در آن جوامع 
پياده کنند؟ بدون ترديد يک بررسی جامع 
و تحليلی از فعل و انفعاالت منطق حرکت 
سرمايه در جهت اتخاذ سود بيشتر با تکيه 
را  جهان  که  نابرابر  انباشت  و  تبادل  بر 
مصنوعا به دو بخشی که اليتجزا نبوده و 
الزم و ملزوم همديگرند (کشورهای مسلط 
مرکز و کشورهای دربند پيرامونی) تقسيم 
کرده است، می تواند کمک های موثری در 
ارائه پاسخ های مناسب به اين پرسش های 
مارکسيست  موضع  از  باشد.  اهميت  حائز 
تنها  نه  طلب  برابری  نيروهای  وديگر  ها 
سی  طول  در  اسالمی  کشورهای  مردمان 
پايان  از  بعد  دوره  در  بويژه  گذشته  سال 
ابتدائی  تجددطلبی  جاده  از  سرد"،  "جنگ 
عکس  جهت  در  بلکه  اند،  گشته  دور  هم 
آن بوسيله نيروها و جنبش های بنيادگرائی 
"خانواده  های  زندان  در  مذهبی  و  دينی 
به  اينجا  در  اند.  گشته  محبوس  توهمات" 
و  رشد  باعث  که  عواملی  درباره  نکاتی 
رواج بنيادگرائی اسالمی در جوامع مسلمان 
نشين بويژه ايران شده اند، مختصرا اشاره 

می کنيم . 
٢ – اشتباه بزرگی خواهد بود اگر ما در 
تحليل های خود تکيه بر اين باور کنيم که 
بنيادگرائی  های  جنبش  عروج  و  ظهور 
بويژه اسالمی (که قادرند توده های وسيعی 
از مردمان کشورهای دربند مسلمان نشين 
را دور شعارهای خود بسيج کنند) نتيجه ی 
افتاده  عقب  مردمان  طغيان  ناپذير  اجتناب 
سياسی و فرهنگی است که ظرفيت درک و 
فهم هيچ زبانی به غير از زبان خرافاتی و 
شبه موهوماتی مذهب را ندارند. اين اشتباه 
منبعث از رواج گفتمان مسلط و متعصبی از 
سوی شرق شناسان و ديگر اروپامحوران 
که  است  برناردلوئيس)  پروفسور  (مثل 
"غرب"  فقط  که  کنند  می  ادعا  پيوسته 
می  آنگلوساکسون)   = آتالنتيک  (اروپای 
رستگاری  و  (مدرنيته)  تجددطلبی  تواند 
و  نمايد  "اختراع"  و  تعبيه  را  انسان 
"شرق"  افتاده  عقب  کشورهای  مردمان 
و  آسيا  مسلمانان  بويژه  ها  اروپائی  (غير 
آفريقا) در دام سنت های فرهنگی " ايستا" 
و "شرقی" خود افتاده اند و الجرم قادر به 
درک و فهمی از اهميت واالی دگرديسی و 

تحول در جامعه انسانی نيستند. 
٣ – به استنباط من، خيل وسيعی از توده 
های مردم بويژه در کشورهای اسالمی (از 
اندونزی در آسيای جنوب شرقی گرفته تا 
رهائی  برای  غربی)  آفريقای  در  نيجريه 
از ستم، استثمار و نا امنی می خواهند به 

ولی  برخيزند.  موجود  وضع  عليه  مبارزه 
آنها در نبود آلترناتيوهای عينی دموکراتيک 
فقدان  در  و  وطبقاتی  ملی  بخش  رهائی  و 
بسيار نمايان چپ متحد به دام بنيادگرايان 
دينی و مذهبی افتاده و خود را در زندان 
تضادهای  به  اعتقاد  و  توهمات"  "خانواده 

کاذب محبوس می کنند. 
٤ – حاميان بنيادگرائی اسالمی که به نحله 
های گوناگون سياسی تعلق داشته و قرائت 
ها و روايت های مختلف از قرآن و تاريخ 
تحول کشورهای اسالمی را ارائه می دهند 
جملگی خود را از درگيری در زمينه های 
فلسفی بويژه در مباحث تئولوژيکی برحذر 
تسخير  صرفا  آنها  هدف  زيرا  دارند.  می 
اندونزی   ، مصر  در  (مثال  سياسی  قدرت 
و...) و يا ازدياد و گسترش سهم خود در 
حاکميت (مثال در ايران، ترکيه و...) است. 
ايران  در  فقيه  واليت  طرفدار  بنيادگرايان 
و  امساک  پرهيزکاری،  های  سياست  که 
به  دنيا)  اين  (در  زمين  روی  در  را  تقوا 
و  تبليغ  زحمتکشان  بويژه  و  ايران  مردم 
اعمال می کنند و هر آنچه خوب و زيباست 
را به "آن دنيا" (بهشت) حواله می دهند در 
عمل به هيچ کدام از اين سياست ها وقعی 
نمی گذارند و منابع طبيعی و انسانی ايران 
کشورهای  های  اوليگوپولی  اختيار  در  را 
جی ٨ و چين قرار داده و در آمد آنها را 
اين  کشند".  می  باال  آب  کوزه  يک  با   "
بنيادگرايان فرق چلوکباب با نان و پنير را 
می فهمند و عليرغم اينکه مردم را به تناول 
نان و پنير دعوت می کنند، ولی خودشان 
که   " دنيا  آن  در  برين  بهشت   " منتظر 
وعده اش را به مردم زحمتکش می دهند، 
نيستند. آنها ترجيح می دهند که بهشت را 
برای خودشان در " اين دنيا " و در روی 
زمين برپا کنند. بنيادگرايان طرفدار واليت 
فقيه چه آنهائی که "اصولگرا" و "اصالح 
و  "کارگزاران"  که  آنهائی  چه  و  طلب" 
برای  هستند،  سازندگی"  های  "تکنوکرات 
و  رفاه  از  پر  و  ای  افسانه  زندگی  اداره 
مکنت خود در اين دنيا، به اعطای امتيازات 
چپاول  يعنی  امپرياليستی،  های  فراملی  به 
به  متعلق  انسانی  و  طبيعی  منابع  تاراج  و 
به  و  سو  يک  از  زحمت  و  کار  نيروهای 
تحميق مردم و رواج توهمات و تضادهای 
متوسل  ديگر  سوی  از  آنان  بين  در  کاذب 
می شوند. دريک کالم دشمنی و ترس آنها 
حتی از ابتدائی ترين مولفه ها و مضامين 
عدالت  و  آزادی  (سکوالريسم،  تجددطلبی 
بنيادگرائی  ماهيت  دردرون  اجتماعی) 

واليت فقيه آنان نهفته است. 
نام  تحت  که  آنهائی  حتی   –  ٥

افراط گری دينی  درخدمت انحصارطلبی سرمايه داری است!



"رنسانس  طرفدار  و  "نوگرايان" 
انگاشت  از  "عبور"  ادعای  اسالمی" 
ضد  مبلغان  نيز  دارند  را  فقيه  واليت 
که  آنهائی  شوند.  می  محسوب  تجددطلبی 
بر قوانين بربرمنشانه قصاص و يا قانون 
مضمون  خردرهائی  اصل  (که  صيغه 
اصلی تجددطلبی را رد می کند) صحه می 
گذارند، نمی توانند ازعلميت قوانينی که بر 
ای)  توده  (مبارزات  اجتماعی  ُبعد  اساس 
حمايت  اند،  گشته  بنا  خردرهائی  اصل  و 
کنند. به نظر نگارنده، آنها نمايندگان دينی 
و مذهبی تجددطلبی در ايران نيستند. آنها 
نه تنها هنوز روی مسائل حداقل تجددطلبی 
سرمايه داری (مثال جدائی دين از دولت و 
تبديل دين به يک امر وجدانی و خصوصی 
تصميمی  و  داشته  بحث  و  سئوال  مردم) 
قوانين  پذيرش  با  بلکه  اند  نکرده  اتخاذ 
حاکم بر "بازار آزاد" نئوليبراليسم سرمايه 
تجددطلبی  با  دشمنی  و  آشکار  تضاد  در 
سوسياليستی قرار گرفته اند. به ندرت ديده 
 " حاميان  و  دينی"  "نوگرايان  اين  که  شده 
های  طيف  مثل  دقيقا   " اسالمی  رنسانس 
مسائل  با  ارتباط  در  بنيادگرايان  گوناگون 
تا   ٨٠ تحقيق  به  (که  ايران  زحمتکشان 
می  بر  در  را  ايران  جمعيت  صد  در   ٨٥
صحبتی  يا  و  ای  برنامه  طرحی،  گيرند) 
از  بيش  امروز  باشند.  داده  خورتامل  در 
هر زمانی در گذشته عيان گشته است که 
و  سازی  خصوصی  شدن  جهانی  تشديد 
اعطای معافيت های مالياتی به کمپانی های 
مزمن،  بيکاری  باعث  (که  چين  و   ٨ جی 
و  خيابانی  کودکان  ازدياد  نجومی،  تورم 
رشد  فراری،  دختران  افزايش  روستائی، 
و گسترش پورنوگرافی و تن فروشی بين 
جوانان  بين  مخدر  مواد  رواج  نوجوانان، 
و....) بزرگترين موانع و خطراتی هستند 
کشورهای  ديگر  و  ايران  زحمتکشان  که 
اسالمی (مثل زحمتکشان ديگر کشورهای 

پيرامونی در بند) با آنها روبرو هستند. 
با توجه به آنچه که آمد :

١ – در تحت اين شرايط روشن است که 
پروژه های اسالمی های بنيادگرا و اصالح 
طلب، نوگرايان دينی و طرفداران "رنسانس 
اسالمی"، تهی از ُبعد اجتماعی – سياسی 
(بررسی و حل مسئله زحمتکشان) هستند. 
اين ُبعد اجتماعی – سياسی است که بعد از 
بررسی معضالت بشريت زحمتکش بطور 
خواهان  (که  دگرديسی  پديده  به  ضروری 
فالکت  های  پروژه  از  زحمتکشان  رهائی 
بار کاال سازی و خصوصی سازی سرمايه 
داری واقعا موجود در کشورهای پيرامونی 
دربند منجمله در کشورهای اسالمی است) 

ديگر،  کالمی  به  دهد.  می  مشروعيت 
سازمان  و  نيروها  به  متعلق  های  پروژه 
های اسالمی با قبول منطق حرکت سرمايه 
نه تنها نمی توانند به کوچکترين و اساسی 
ترين خواسته های زحمتکشان جامه عمل 
مختلف،  های  شکل  به  بلکه  بپوشانند، 
آن  در  را  سرمايه  جهانی  نظام  مديريت 

کشورها سهل و آسان می سازند. 
٢ – بدون ترديد آن نيرو و چالشی که می 
تواند اين ُبعد اجتماعی – سياسی را از حيطه 
مدنی"  "جامعه  کارزار  ميدان  به  نظری 
(زحمتکشان) انتقال داده و به نيروی مادی 
تبديل کند همانا نيروهای چپ و در راس 
آنها مارکسيست ها هستند که با همبستگی، 
همدلی و اتحاد خود قادر خواهند گشت که 
در حين مبارزه عليه سرمايه داری، ستون 
مقاومت در مقابل بنيادگرائی اسالمی را نيز 
در کشورهای اسالمی مستقر ساخته و توده 
های ميليونی را از زندان های توهمات و 

تضادهای کاذب رها سازند.

ن.ناظمی ـ ارديبهشت ١٣٨٩
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پيگيری  و  طرح  فرصت  اينكه  بدون  شوند 
مطالبات خود را بيابند. اين همان چيزيست 

كه در يك سال اخير شاهد آن بوديم.
اما قهر انقالبی چه نقشی در پيشبرد جامعه 
قهری  چنين  وجود  بدون  آيا  دارد؟  بشری 
كارگر  توده های  خواست  تحقق  امكان 
به  اعتقاد  آيا  است؟  موجود  زحمتكش  و 
فعاليت  مطلق  نفی  معنای  به  قهرانقالبی 

مسالمت آميز است؟
كه  دهد  می  نشان  تاريخ  به  كوتاهی  نگاه 
بدون كاربرد قهرانقالبی توده ای امكان درهم 
كهن  نظامات  و  مستبد  حكومتهای  شكستن 
هر  امروزه  كه  كسانی  است.  نبوده  موجود 
هرگز  كنند  می  نفی  مطلقا  را  خشونتی  نوع 
مشروطه  اسلحه های  بدون  كه  گويند  نمی 
طلبان چگونه می شد به استبداد قاجار خاتمه 
نبود  طلبان  مشروطه  اشتباه  اين  آيا  و  داد. 
كه بجای پيگيری انقالب تا به آخر، در نيمه 
راه متوقف شدند و به استبداد امكان بازگشت 
با چهره ای ديگر دادند؟ آيا مستعمرات بدون 
بكار بستن قهرانقالبی می توانستند به استقالل 
دست يابند؟ آيا كعبه رؤيايی ليبرالها (آمريكا) 
جز از طريق قهرانقالبی خود را از استعمار 
اين  برابر  در  پاسخی  ساخت؟  رها  انگليس 
مثالهايی  عوض  در  يابيم.  نمی  سواالت 
برخی  چطور  اينكه  از  شود  می  آورده 
كشورها بدون خشونت توانسته اند به آزادی 
هند،  مثل  مثالهايی  يابند.  دست  دمكراسی  و 
آفريقای  التين،  آمريكای  كشورهای  اسپانيا، 
اروپای  كشورهای  بخصوص  و  جنوبی 
شرقی، كه شيفتگان امپرياليسم و نئوليبراليسم 
خيلی عالقه دارند به آنها لقب «كمونيست» 
اين  در  رژيم  تغيير  آيا  موجودند.  بدهند، 
آميز  مسالمت  اعتراضات  دليل  به  كشورها 
بوده و اين تغيير رژيم واقعا منجر به آزادی 
و دمكراسی شده است؟ خير. رژيم های فوق 
تحت شرايط خاصی به وجود آمده بودند و 
با عوض شدن شرايط دليل وجودی خود را 
از دست داده بودند، به طوری كه حفظ آنها 
به همان صورت ديگر برای طبقه حاكم به 
صرفه نبود. در هند تغيير رژيم استعماری 
به رژيم «مستقل» زمانی صورت گرفت كه 
امپرياليستها درصدد جايگزينی اشكال نوين 
بر  مبتنی  كهن  استعمار  بجای  استعماری 
اشغال نظامی و ايجاد امتيازات خاص برای 
استعمار  نوين  شكل  بودند.  اشغالگر  كشور 
بدين صورت بود كه در ظاهری كامال آزاد و 
برابر، تقسيم كاری به كشور مستعمره سابق 
تحميل می شد كه در آن می بايست مواد خام 

و نيروی كار ارزان قيمت را عرضه 

از نامه های رسيده ... بقيه از صفحه آخر
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خارجی  
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فروش  بازار  به  عوض  در  و  كند 
تبديل  سابق  استعمارگران  محصوالت 
شود. استعمارگران سابق با صدور سرمايه 
و انتقال برخی صنايع به كشورهای مستعمره 
سابق می توانستند با استفاده از نيروی كار 
ارزان در اين كشورها (ارزانی نيروی كار 
فقط به دليل بی حقوقی طبقه كارگر و پايين 
اين  در  زحمتكشان  زندگی  سطح  نگهداشتن 
كشورها است) سود بيشتری كسب نمايند و 
جنبش كارگری كشور «خودی» را تضعيف 
نمايند. در اسپانيا ديكتاتوری فرانكو در نيمه 
دوم دهه ١٩٣٠ تنها با يك هدف به وجود آمده 
بود و آن سركوب انقالب اين كشور بود كه 
با تحقق اين هدف و گرايش حزب كمونيست 
اسپانيا به رويزيونيسم و وداع آن با آخرين 
نه  ديگر   ١٩٧٠ دهه  در  انقالبی  شعارهای 
تنها دليلی برای وجود اين ديكتاتوری وجود 
نداشت بلكه مزاحم تكامل سرمايه داری در 
توسط  ساده  خيلی  بنابراين  بود  كشور  اين 
جايگزين  بورژوايی  پارلمانی  دمكراسی  يك 
نيمه  در  التين  آمريكای  كشورهای  در  شد. 
دوم قرن بيستم دوره ای وجود داشت كه طی 
آن با رشد چشمگير جنبشهای رهائی بخش 
ملی و كارگری امكان سرنگونی حكومتهای 
سرمايه داری وابسته و جايگزينی آنها توسط 
دهقانان  و  پرولتاريا  دمكراتيك  ديكتاتوری 
وجود داشت بنابراين مرتجعين اين كشورها 
امپرياليستها  اطالعاتی  سازمانهای  كمك  با 
به  دست  آمريکا،  امپرياليسم  ويژه  به  و 
و  كشتار  با  كه  زدند  پی  در  پی  كودتاهای 
بود.  همراه  نظيری  كم  وحشيانه  سركوب 
اما با افول جنبشهای رهائی بخش و گرايش 
كامال  كه  آبكی  رفرميسم  به  آنها  مانده  باقی 
می  قرار  داری  سرمايه  نظام  چارچوب  در 
گرفت ديگر وجود حكومتهای نظامی نه تنها 
عاملی  به  توانست  می  بلكه  نداشت  لزومی 
و  شود  تبديل  انقالبی  گرايشات  رشد  برای 
بود  بهتر  مرتجعين  و  امپرياليستها  نظر  از 
مسالمت  شيوه ای  به  نظامی  حكومتهای  كه 
پارلمانی  حكومتهای  به  را  خود  جای  آميز 
دولت  نيز  جنوبی  آفريقای  در  دادند.  می 
آپارتايد برای حفظ مناسبات حاكم ضروری 
نبود و می شد با به رسميت شناختن برابری 
مردم روی كاغذ، نابرابری را در عمل حفظ 
بلوك  كشورهای  در  شد.  هم  چنين  كه  كرد 
شرق نيز پس از تسلط رويزيونيسم، اقتصاد 
خود  الزم  كارآمدی  زمان  مرور  به  دولتی 
سران  و  داد  دست  از  حاكم  طبقه  برای  را 
بر  حاكم  اصطالح «كمونيست»  به  احزاب 
اين كشورها خودشان پيشتاز تغييرات شدند 
گرفتند.  قرار  جديد  حكومتهای  راس  در  و 
آنها  ادعاهای  تمام  كرد  می  ثابت  كه  چيزی 

درباره ضديت با سرمايه داری و امپرياليسم 
در  غرب  و  شرق  رقابت  و  بوده  دروغ 
دو  رقابت  جز  چيزی  سرد  جنگ  دوران 
بلوك امپرياليستی نبوده است. البته در تمام 
موارد فوق نمی توان تغييرات را بدون در 
نظر گرفتن ترس طبقه حاكم از رشد جنبشی 
مناسبات حاكم توضيح داد.  راديكال برعليه 
در  رژيم  تغيير  عوامل  از  يكی  برعكس 
اينگونه موارد جلوگيری از رشد قهرانقالبی 
برعليه مناسبات حاكم بوده است. دراينگونه 
تغييررژيمها، روبنای جامعه تغييرات اندكی 
داشته اما زيربنای جامعه به وضع سابق باقی 
مانده است. برای اينكه وانمود شود حكومت 
منتخب مردم است صندوق رايی گذاشته شده 
كه مردم هر چند سال يكبار رايی در آن می 
اندازند، رايی كه تفاوت زيادی با كاغذ باطله 
ندارد. فرقی نداشته كه مردم به كدام نماينده 
رای می دادند يا اصال رای می دهند يا نه. 
آمده  كار  سر  بر  كه  حاكم  طبقه  نماينده  هر 
است چه از جناح چپ و چه از جناح راست، 
صورت  مردم  زندگی  در  محسوسی  تغيير 
مدافعين  موارد  برخی  در  است.  نگرفته 
ديكتاتوری سابق توانسته اند از صندوق رای 
بيرون بيايند و سياستهايی كه قبال با گلوله، 
شكنجه و كشتار دسته جمعی اعمال می شد 
را اينبار تحت نام اراده مردم اجرا كنند. دليل 
مشخص است. ايراد فقط از نمايندگان سياسی 
نيست. دولت روبنايی است كه بر زيربنای 
اين  زيربنای  كه  زمانی  تا  شده.  بنا  استثمار 
كشورها پابرجا باشد روبنای حاكم مكمل آن 

خواهد بود.
اما موضع كمونيستها درباره فعاليت مسالمت 
و  ساده  جمله ای  در  ماركس  چيست؟  آميز 
كوتاه اين موضع را روشن كرده است:«ما 
بايد به دولت ها چنين اعالم کنيم: ما می دانيم 
که شما قدرت مسلحی عليه پرولترها هستيد، 
مسالمت  راه  از  باشد  ممکن  که  کجا  هر  ما 
آميز عليه شما مبارزه خواهيم کرد و وقتی 
ضرورت پيدا کند، اين مبارزه را به کمک 
داد.»(صورتجلسه  خواهيم  انجام  اسلحه 
کنفرانس ٢١ سپتامبر ١٨٧١ «جمعيت بين 

المللی کارگران»)
برای كسی كه قصد تحريف ناشيانه واقعيت 
مبارزه  امكان  كه  است  واضح  ندارد  را 
موجود  ايران  حاكم  دولت  با  آميز  مسالمت 
خواهان  كه  كسانی  به  حتی  زيرا  نيست 
اصالح جزئی اش هستند بدون اينكه اساسش 
را زير سوال ببرند هم رحم نمی كند. اما بايد 
توجه داشت كه حتی در شرايطی كه حداقلی 
از آزادی برقرار باشد، طوری كه كمونيستها 
امكان فعاليت علنی داشته باشند، منظور از 
فعاليت مسالمت آميز تبديل شدن به هورا كش 

اصل  نخستين  نيست،  بورژوايی  جريانات 
فعاليت مسالمت آميز پرولتاريا حفظ استقالل 

طبقاتی است.
در  خشونتی  نوع  هر  كه  داشت  توجه  بايد 
مواجهه با دولت قهرانقالبی نيست. راديكاليسم 
و  باشد  حركت  هر  مضمون  در  بايد  واقعی 
نيست.  انقالبی  خود  خودی  به  شكلی  هيچ 
شووينيستی  و  مذهبی  گروههای  مثال  برای 
جمهوری  عليه  سالهاست  كه  دارند  وجود 
اسالمی اقدامات مسلحانه انجام می دهند. اما 
نمی  آنها  ارتجاعی  ماهيت  در  تغييری  اين 
رد  برای  معموال  نيز  طلبان  فرصت  دهد. 
قهرانقالبی فعاليت چنين گروههايی را مثال 
آورده و آنها را نمونه حاضر كاربرد اين قهر 
گروههايی  نيز  گذشته  در  كنند.  می  معرفی 
وجود داشتند كه عليرغم داشتن نيت خوب، 
انرژی  كردن  آزاد  و  توده ها  بسيج  در 
خودشان  زيرا  بودند  ناتوان  ايشان  انقالبی 
مسلحانه  مبارزه  و  كرده  جدا  توده ها  از  را 
را مستقل از توده ها به پيش می بردند. اما 
گروههای  اشتباهات  نه  و  ارتجاعی  قهر  نه 
نمی  خشونت  هرنوع  رد  بر  دليلی  چريكی 
شوند. اگر گفته شود بايد خشونت انقالبی را 
در مسير صحيح، زمان و موقعيت مناسب و 
با توجه به توازن قوا و امكانات بكار گرفت، 
اجتناب  توده ها  از  پيشروان  كردن  جدا  از 
و  خشونت  به  قهرانقالبی  نگذاشت  و  كرد 
منطقی  كامال  شود،  تبديل  كور  جويی  انتقام 
و معقول است. اما تفكيك قهرانقالبی هدفمند 
از خشونت كور و بی برنامه يك چيز است 
مردم  آميز  خشونت  اعمال  دانستن  يكسان  و 
معترض و دژخيمان پاسدار حكومت يك چيز 

كامال متفاوت.
در زير نمونه هايی از مواضع كمونيستهای 
شود.  می  نقل  قهرانقالبی  درباره  ايران 
كه  شود  می  زمانی  به  مربوط  مواضع  اين 
برای  تازه  جهان  و  ايران  كمونيستی  جنبش 
طرد رويزيونيسم خروشچفی كه همزيستی، 
رقابت و گذار مسالمت آميز از اساس آن بود 
بپاخاسته  آن،  مبلغ  ايران  در  توده  حزب  و 
بود. رويزيونيسم با گذر زمان چهره عوض 
است.  ثابت  همواره  آن  اساس  ولی  كند  می 
خواننده خود قضاوت خواهد كرد كه موضع 
كدام  با  امروز  و  ديروز  رويزيونيستهای 
كه  است  اتفاقی  آيا  و  دارد  تطبيق  طبقه 
رسانه های امپرياليستی «بی طرف» مدام از 
شان  برنامه  در  شركت  برای  رويزيونيستها 

دعوت می كنند؟
از  شده  خالصه  قسمتهای  زير  مطلب  دو 
سازمان  ارگان  ـ  «توده»  نشريه  مقاالت 
انقالبی (دوره اول)، شماره دوم سال اول و 

شماره پنجم سال اول (١٣٤٥) هستند. 
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گذر زمان تغييری در صحت مطالب 

آنها نداده است.
ف.گ. خرداد١٣٨٩ 

"راه قهرآميز از سنن ديرين نهضت 
انقالبی ايران است

مساله راه مسالمت آميز يا راه قهرآميز انقالب 
ايران مساله امروزی نيست. مساله ای است 
كه از ديرباز مطرح بوده است. در انقالب 
مشروطيت ايران گروه هايی كه به سازش با 
دربار گرايش داشتند و از توسعه و تعميق 
مردم  هراسيدند  می  توده ها  انقالبی  فعاليت 
راندند  می  آميز  مسالمت  راه  كوره  به  را 
و گروههايی كه ........... سركوبی استبداد 
را در سر داشتند و خواهان حكومت مردم 
بودند، آنانرا برای مقابله زور با زور بسيج 
دربار،  به  عرايض  فرستادن  كردند.  می 
بسط  ليبرال،  اعيان  گری  ميانجی  به  توسل 
مشروطه  سازش  مقدس،  اماكن  در  نشينی 
از  آرامش،  به  مردم  دعوت  مشروعه،  با 
بود.  نخستين  گروه های  عمده  شيوه های 
گروه های انقالبی اگر چه از هيچ شكلی و 
درجه ای از مبارزه رويگردان نبودند شيوه 
اصلی عملشان عبارت بود از متحد ساختن 
آنها  رهبری  و  آنها  ساختن  مسلح  توده ها، 

برای درهم شكستن قوای مسلح دربار.
فرمان  كه  كردند  می  حس  انقالبی  رهبران 
به  دربار  و  است  استبداد  بازيچه  مشروطه 
مذكور  فرمان  به  نيست  حاضر  روی  هيچ 
معنا و مضمون دمكراتيك ببخشد. دربار در 
فرصت  منتظر  و  است  آزاديخواهان  كمين 
است و از اين جهت بايد پيوسته در تدارك 
شمشير  برق  بود.  زور  با  زور  مقابله 
محمدعليشاه  ركاب  در  كه   .................
درخشيد و آتش توپهائی كه بر مجلس شورا 
فروريخت پرتو جديدی بر حوادث انداخت 
آميز  مسالمت  تكامل  راه  كه  كرد  ثابت  و 
انقالب ايران بسته است. اگر دليران تبريز 
با تكيه بر تفنگهای خود برنخاسته بودند و 
نيروهای  و  گيالن  آزاديخواهان  سپاه  اگر 
 ............... تهران  به  روی  ديگر  مسلح 
قانون  از  بودند  نشده  پيروز  و  نجنگيده  و 
اساسی و مشروطيت ايران اثری نبود. فقط 
پيروزی  به  كه  بود  آميز  غيرمسالمت  راه 
ميان  اين  در  ولی  انجاميد.  دربار  بر  خلق 
رهبران ديگری بودند كه در هر قدم دست 
و  كردند  می  دراز  دربار  سوی  به  سازش 
مردم را پيوسته به آرامش و خودداری از 
«تندروی» فرامی خواندند تا آنكه موجبات 
بدگمانی و خشم دربار فراهم نگردد. زيرا 

اين  از  محمدعليشاه  اگر  آنها  عقيده  به  كه 
«تندروی ها» دچار ترس نمی شد از اعطای 
مشروطيت سر باز نمی زد. فردای روزی 
كه شاه به باغ شاه رفت در حدود هزار نفر 
گرد  بهارستان  پيرامون  در  مسلح  داوطلب 
آمدند و بركناری شاه را خواستند. دو تن از 
اينگونه رهبران «به خاموشی مردم كوشيده 
و سرانجام به همراه ساختن داوطلبان دربه 
زمين گذاشتن اسلحه يا پراكنده شدن توفيق 

يافته، آرامش بازگشت نمود.»(١)
مجلس  بستن  توپ  به  از  پيش  روزهای  در 
كه محمدعليشاه كلنل لياخوف را مامور خلع 
سالح مردم نموده بود، باز دو تن از اينگونه 
رهبران «متفقا به مجلس كه ده هزار نفر در 
آن گرد آمده بودند رفته و به آنها اندرز می 
دادند كه به خانه های خود بروند ... (آنها) 
مردم را پراكنده ساختند، مردم گريه كنان و 

شرمساران روانه گشتند.»(٢) 
وقايع نگاران نوشته اند: يكی از افراد مردم 
كه می گفت شرم دارد از اينكه بدون ضربه 
زدن به قوای شاه به خانه بازگردد خود را 

كشت.(٢)
می  انقالب»  نفر «رهبر  دو  همين  از  يكی 
او  با  بيشتری  مدارای  اگر  نويسد:«ظاهرا 
(محمد عليشاه) می شد، امكان سازش منتفی 

نبود.»(٣) 
«شاه از شهر بيرون رفت و مشغول جمع 
مقابله  قصد  ها  انجمن  و  شد  اردو  آوری 
اقدام  كه  داديم  نصيحت  آنها  به  نمودند، 

تجاوزی نكنند.»(٤)
نيست،  معينی  شخص  اينجا  در  ما  منظور 
نوعی از اشخاص است، كسانی كه يكی از 
نويسندگان معاصر ما آنها را «آزاديخواهان 

غيرانقالبی» می نامد.(٥) 
آزاديخواه  نيست  ممكن  هيچكس  البته 
غيرانقالبی باشد ............. شخص مرتجعی 
يك   ............. آزاديخواه،  لباس  در  است 
رفيق  الاقل  يا  و  غافله،  رفيق  و  است  دزد 

نيمه راه است.
يكی از اين «آزاديخواهان غيرانقالبی» در 
عليشاهی،  محمد  صغير  استبداد  آمدن  پيش 
كسانی  هم  و  داند  می  مقصر  را  وی  هم 
از انقالبيون را كه – به قول او – «توليد 
به  هم  باز   – كه  زيرا  كردند.  دهشت» 
دهشت،  توليد  و  «تهديد   – او  خود  قول 
پيروان  عقيده  به   (٦)«.......................
غيرانقالبی»،  «آزاديخواهان  نوع  اين 
متعدد  موارد  در  عليشاه  محمد  طرف  «از 
موافقتهائی با مجلس و پشتيبانی از آن ابراز 
می  پيش  روال  بدين  كار  اگر  شايد  شد. 
رفت و اعمال تحريك آميزی صورت نمی 
گرفت و تندروان افراطی به سوء قصد عليه 

نمايندگان  و  زدند  نمی  دست  عليشاه  محمد 
و  منبر  بر  آنها  خطبای  و  مجلس  در  آنها 
نويسندگان آنها در روزنامه به بدگوئی عليه 
سلطنت  عليه  مردم   ................ و  شاه 
نمی پرداختند مشروطيت ايران سير ديگری 
با  شد  می  حاضر  شاه  يعنی  پيمود.  می 
.................... حكومت مشروطه همراه 
شود و استبداد طلبان مجال نمی يافتند محمد 
عليشاه را به خطر جانش بهراسانند و او را 

به ستيزگی با آزادی برانگيزانند.»(٧)
«آزاديخواهان  اين  كه  كنيد  می  مالحظه 
مسالمت  كامال  راه  طرفدار  غيرانقالبی» 
تاسف  اينها  بوده اند.  ايران  در  انقالب  آميز 
بخش  نويد  كه «دوران  خوردند  می  بسيار 
و  نپائيد  دير  مجلس  و  ملت  با  دربار  صلح 

كشمكش بين آنها از نو آغاز گرديد.»(٨) 
ياران  و  آذربايجان  «انجمن  آنها  عقيده  به 
تروريست قفقازی آنها در برانگيختن محمد 
مجلس  برانداختن  در  او  اقدام  و  عليشاه 

مسئوليت و محكوميت مستقيم دارند.»(٩)
غيرانقالبی»  «آزاديخواهان  طريق  اين  به 
آنقدر در راه مسالمت آميز خود به پيش می 
روند كه به سرمنزل مسئوليت و محكوميت 

انقالبيون واقعی می رسند!
آنگاه كه قوای استبداد كار را بر انقالبيون 
دلير تبريز تنگ كرده بود، انقالبيون گيالن 
را  استبداد  تا  نهادند  تهران  سوی  به  رو 
.................... از پای درآورند و ياری 
چنين  در  برسانند.  تبريز  به  غيرمستقيمی 
لحظه ای كه حمله انقالب بر ضدانقالب امر 
حياتی بود باز «آزاديخواهان غيرانقالبی» به 
ميان افتادند كه مبادا انقالبيون گيالن به سوی 
تهران حركت كنند زيرا كه موجب ناخشنودی 
با  آنها  برخورد  و  تزاری  روسيه  نيروهای 
انقالبيون و موجب شكست اينان خواهد شد، 
متينی»  فكر  «روشن  اشخاص  نظريه  اين 
نشسته  آذربايجان  ايالتی  انجمن  در  كه  بود 
به   ... تبريز  از  ساده ای  انقالبی  اما  بودند. 
برويد  كرد:«اگر  تلگراف  گيالن  انقالبيون 

بيگمان پيروز خواهيد بود.»(١٠)
اسلحه  كمك  به  و  رفته  تهران  به  انقالبيون 
پيروز شدند، ولی پيروزی آنها قطعی نبود. 
ارتجاع حيله گر برجای بود و نخستين نقشه 
كه برای تحكيم مواضع خود و پيروزی بر 
برای  توطئه  از  حاكی  ريخت  آزاديخواهان 
خلع سالح آنان بنام «نظم و آرامش» بود. 
خلع سالح مجاهدان – آن هم در پاره ای از 
از  يكی   – مجاهدان  خود  دست  به  موارد 
حوادث دردآور تاريخ انقالب ايران است و 
در عين حال بسيار آموزنده است. می گويند 
يكی از مجاهدان سرآب موقعی كه به دست 

فريب  به  (كه  ستارخان  ملی  سردار 
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گرفتار  آذربايجان  صفت  روباه  حاكم 
آمده و دستور خلع سالح مجاهدان را 
داده بود) خلع سالح می شد از روی دلسوزی 
و  دوست  ميان  در  را  ما  گفت:«شما  چنين 
ما  رسوائی  كه  ننمائيد  رسوا  اينطور  دشمن 
رسوائی شما است و تعصب ما به شما می 

رسد.»(١١)
ناگوار  فرجام  بود.  گفته  راست  مجاهد  آن   
اين  گواه  واقعی  انقالبيون  ساير  و  ستارخان 

امر است.
انقالب ايران با كمك اسلحه پيروز شد و خلع 
حمالت  برای  را  راه  انقالبيون  بعدی  سالح 
از  سنگرهای  مجدد  اشغال  و  ارتجاع  مجدد 

دست رفته باز كرد.
كبير  انقالب  درخشيدن  با  بعد  سال  چند 
دمكراتيك  های  نهضت  اكتبر،  سوسياليستی 
مسلح در ايران دامنه با سابقه ای يافت: نهضت 
خيابانی،  قيام  خان،  تقی  محمد  كلنل  جنگل، 
قيام الهوتی، قيام لهاك خان نمودار آنست كه 
خلق ايران در راه غيرمسالمت آميز انقالب 
رهسپار می شد. اما جنبشهای مذكور عالوه 
بر اينكه از لحاظ شعار سياسی نقايص بزرگ 
توده ها  برانگيزنده  توانست  نمی  و  داشت 
تامين  را  ملی  نيروهای  همه  اتحاد  و  گردد 
كند، در استفاده از شكل قهرآميز مبارزه نيز 
به  آنها  از  بعضی  در  بود.  اشتباهاتی  دچار 
مسلح شدن اكتفا شد بدون آنكه به خلع سالح 
دشمن  بالنتيجه  شود.  مبادرت  زخمی  دشمن 
از  مناسب  فرصت  در  و  نشست  كمين  در 
اسلحه خود برعليه انقالبيون استفاده كرد. در 
بعضی از آنها به پيروزی محلی اكتفا شد و 
انقالبيون حالت دفاعی به خود گرفته و در 
انتظار حمله ارتجاع نشستند، بدون توجه به 
اين نكته مهم كه دفاع مرگ انقالب است، تا 
وقتی كه دشمن ريشه كن نشده است نبايد از 
پای نشست. در بعضی از آنها به توده های 
مردم توجه و اعتماد كافی نشد با همه اينها 
نهضت های دموكراتيك مسلح مذكور برای 
ملت ما درسهای بسيار ارزنده ای دربر دارد 
و سخت گرامی است. وظيفه انقالبيون ايران 
احيای  و  نهضتها  اين  انقالبی  سنن  مطالعه 

آنها است.
در  ايران،  انقالب  امر  در  كه  كمونيستها 
رهبری  و  آنها  تسليح  و  توده ها  تجهيز  امر 
كرده  ايفا  شايسته ای  نقش  نبرد  ميدانهای 
بزرگی  سهم  نيز  جنگل  نهضت  در  بودند، 

داشتند.
حزب  كنگره  دومين  مصوب  تزهای  در 
اين  درباره   (١٣٠٦) ايران  كمونيست 
نهضت های دموكراتيك مسلح چنين گفته می 
طرف  از  انقالبات  و  شورشها  شود:«همه 
بی  رحمی  بی  و  قساوت  با  مستبده  رژيم 

شورشيانی  و  انقالبيون  گرديد.  خفه  نظيری 
كه زنده به دست آمدند با هزار گونه شكنجه 
(گيالن).  گرديدند  معدوم  و  مقتول  عذاب  و 
انقالبات  كردن  خفه  برای  كه  آنجاهائی  در 
تكنيكی  قوای  نبود  كافی  رضاخانی  اقتدار 
غيره)  و  باركش  اتومبيل،  (طياره،  انگليس 

به امدادش می رسيد (خراسان).»
در تزهای مذكور باز چنين گفته می شود:

«درس و تجربه سياسی كه از مساله كودتای 
آنست  از  عبارت  شود  می  گرفته  رضاخان 
كه اين كودتا و مخصوصا رژيم سياسی كه 
بعد از آن برقرار گرديده هر تصور واهی را 
راجع به امكان يك ترقی صلح آميز مبارزه 

طبقاتی در ايران برطرف نموده است.»
به عقيده كنگره حزب كمونيست ايران:«اين 
آخرين  بايستی  قصابيها  و  ها  قمع  و  قلع 
صلح  ترقی  امكان  به  راجع  را  اشتباهات 
نمايد.  محو  ايران  در  طبقاتی  مبارزه  آميز 
اردو  دو  بر  آشكار  و  واضح  بطور  مملكت 
تقسيم شده و ظهور جنگ داخلی سخت و بی 
رحمانه ای بين اين دو دسته يك امری است 
نزديكی  يا  و  دور  آتيه  يك  در  آن  وقوع  كه 
حتمی می باشد.»، «حزب كمونيست ايران 
دعوت  را  حاليه  قشون  انقالبی  افراد  كليه 
می نمايد كه بيرق شورش و انقالب را بلند 
كرده اسلحه و معلومات نظامی خود را بر 
ضد استثماركنندگان ملت بكار برند»، «فقط 
آن انقالب ملی كه بتواند به اصول سلطنت 
زحمتكش  توده  تواند  می  دهد،  خاتمه  بازی 
ايران را در شاهراه آزادی و استقالل داخل 
انقالبی  جمهوری  وظايف  از  يكی  نمايد». 
برای  قوانين  «وضع  از  عبارتست  ايران 
كردن  مسلح  و  آنها  حقوق  حفظ  و  كارگران 
و  دهاقين  و  كارگران  انقالبی  تشكيالت 

صنعت گران».
حزب  دوم  كنگره  كه  است  روشن  پس 
كمونيست ايران در تعقيب سياست سابق خود 
خلق ايران را به راه قهرآميز انقالب رهبری 

می كرد.
آخرين  بلكه  و  كنگره  آخرين  دوم  كنگره 
رهبری مركزی كمونيستی در سالهای پيش 
هسته  بود.  ايران  در  جهانی  دوم  جنگ  از 
سازمان  تالشی  از  بعد  كه  رهبری  جديد 
حزب كمونيست به وجود آمد اگر چه فعاليت 
پرثمری در زمينه تريبت كادر انجام داد، به 
وسيعی  نسبتا  و  متمركز  سازمان  يك  ايجاد 
كنگره  تصميمات  جهت  اين  از  نيامد.  نائل 
دوم در مورد برنامه و خط مشی كمونيستهای 
كمونيست  حزب  تصميمات  آخرين  ايران، 
شمار  به  جهانی  دوم  جنگ  از  پيش  ايران 
می آيد و بنابراين بطور قطع می توان گفت 
كه سنت بی رقيب حزب كمونيست ايران در 

دوران پيش از جنگ دوم جهانی عبارتست 
از رهبری خلق به راه قهرآميز انقالب.

و  دگماتيسم  به  را  ما  اينكه  از  نترسيم   ...
و  پراكندگی  و  گردانند  متهم  آوانتوريسم 
و  ملی  نيروهای  موقتی  و  كنونی  ناتوانی 
دموكراتيك را وسيله پوزخند بر راه قهرآميز 
پيشروی  و  گذاشتن  قدم  ترديد  بدون  سازند. 
سازمانهای انقالبی در راه قهرآميز يكی از 
عوامل مهم رفع پراكندگی و ناتوانی كنونی 
 ... بود  خواهد  دموكراتيك  و  ملی  نيروهای 
راه قهرآميز انقالب راه نزديكی به توده ها، 
جبهه  در  نيروها  همه  اتحاد  و  آنها  تجهيز 

واحد است."
اسفند ١٣٤٤

براون  ادوارد  نوشته  ايران»  «انقالب   -١
ترجمه پژوه صفحه ١٩٥
٢- همان كتاب ص ١٩٧

٣- «تاريخ اوايل انقالب و مشروطيت ايران» 
................... سيد حسن تقی زاده ص ٥٦

٤- همانجا ص ٤٠
٥- «فكر آزادی و مقدمه نهضت مشروطيت» 

نوشته دكتر فريدون آدميت، ص ٢٨٦
٦- همان كتاب ص ٢١٧
٧- همان كتاب ص ٢٧٦
٨- همان كتاب ص ٢٨٩
٩- همان كتاب ص ٣٢٠

احمد  آذربايجان»  ساله   ١٨ «تاريخ   -١٠
كسروی ص ٣٤

نوشته  ستارخان»  و  آذربايجان  «قيام   -١١
اسماعيل اميرخيزی ص ٤٢١

"قهر انقالبی و كينه طبقاتی 
را تبليغ كنيم!

... آنها با اندرزهای زهرآگين خود تحت اين 
را  آتشين  جمالت  و  «احساسات  كه  عنوان 
جويی  چاره  به  عاقالنه  و  گذاشت  كنار  بايد 
پرداخت» می خواهند انقالبی های ايران را 
دچار شك و ترديد نمايند و به اين ترتيب كنج 
نشينی، عدم تحرك و منفی بافی خود را زير 
نظر  «در  و  عاقالنه»  جوئی  «چاره  پرده 
گرفتن همه جوانب و شرايط» مستور سازند. 
مشخص  جهت  دارای  نه  آنها  جويی  چاره 
به  را  مشخصی  نتيجه  باالخره  نه  و  است 
مردم می دهد. در حقيقت با راهنمائی آنها به 
اين نتيجه می رسيم كه بايد «هم سر گاو را 
بريد و هم كوزه را شكست» يا بهتر بگوئيم 
اصال هيچ كار نكرد. پر واضح است كه داد 
اينست  منظور  به  بودن»  «عاقل  فرياد  و 
كه آخر سر بگويند هنوز نمی دانيم چه بايد 
شيوه ای  چنين  و  گيری  موضع  چنين  كرد. 
از  و  رويزيونيستهاست  خاص  تبليغات،  در 

نظر يك سازمان انقالبی مردود است. 
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به  تواند  می  تنهــا  عمل  اين  پردازد.  نمـی 
و  کنونی  بربحران  آمدن  فائق  يا  و  تخفيف 
بحرانی   که  آينده،  بردوش  بارآن  انداختن 
عميق تر و روبنده تر خواهدبود، بيانجامد. 
درآن موقع ما پيش بينی کرديم که مديريت 
اين بحران عظيم، گرايش به ايجاد ورشکسته 
درروابط  ثبات  عدم  بروز  و  کشورها  شدن 
اجتماعی درباالترين سطح دارد. طی اين مدت 
دربرخی ازکشورهای اتحاديه ی اروپا خطر 
شديد ورشکسته گی ظاهرشده است. دراين 
فرانکفورترآلگمانيه"  "روزنامه  چارچوب، 
١١ مه ٢٠١٠ "وضعيت اضطراری از نظر 
تاريخی غيرعادی، که می تواند اثراتی بسيار 
مخرب درثبات منطقه ی يورو داشته باشد" 
سخن  اين  اظهارات  بنابه  کرد.  رامطرح 
و  يورو  "بحران  سرمايه،  انحصارات  گوی 
جهانی  مالی  آن...بحران  از  ناشی  خطرات 
صحبت  ديگر  دهد:  قرارمی  درتاريکی  را 
ازجلوگيری از ورشکسته گی بانکها نيست، 

بلکه دولتهاست."
روشن است که به اصطالح "بحران يورو" 
بحران  و  اقتصادی   بحران  از  جديدی  نوع 
مالی جهانی است. اين وضعيت رابايد بعنوان 
بحران مديريت جهانی توضيح داده شود. اين 
طبعا شروع وضعيت کلی را عوض می کند 
آماده  ازنظرتاکتيکی  بايد  منظور  بدين  ما  و 

گی به وجودبياوريم.
 ٧٥٠ جديد  حفاظتی  چتر  آيا  سرخ:  پرچم 
گيهای  ورشکسته  خطر  يوروئی  ميليارد 

کشوری را دفع نکرده است"؟
آنها  که  وقتی  وجه!  هيچ  به  انگل:  استفن   
ادعا می کنند که ورشکسته گی قريب الوقوع 
کشوری تنها دريونان اتفاق افتاده است، اين 
همانند داستانی از"هزار و يک شب" است. 
ميليارد   ٢٧٣ به  يونان  مقروضی  درواقع 
يورو می رسد. اين ١٤. ٣٪ بدهی ٦٩. ٨ 
می  اروپا  ی  اتحاديه  يوروئی  هزارميليارد 
در  گويا  يونان  مردم  که  ای  افسانه  باشد(١). 
ورای امکاناتشان زيسته اند، باتکرارمکررآن 
و يا با اضافه کردن داستانهای دهشت آفرين 
روزنامه  توسط  زشت  افترائی  تبليغات  و 
واقعيتی  اين  شود.  نمی  تر  واقعی  "بيلد"، 
به  يونان  اقتصاد  اخير  درسالهای  که  است 
المللی  بين  مونوپولهای  توسط  منظمی  طور 
تنزل  بازی  سفته  سطح  به  و  شده  خريداری 
داده شده است. دولت يونان مجبورشده است 
تا به ميزان زيادی سالح بخرد تا وظايف اش 
را درناتو انجام دهد. دريونان ما با سياست 
مالی ناموفق  و زياده روانه ی دولتی روبه 

نوين  استعمار  نوع  غارت  نيستيم.  رو 

سازمان انقالبی كمونيستها بايد تبليغات 
خود را نه تنها به نماياندن راه انقالب 
بطور مشخص مصروف دارد بلكه در عين 
حال بايد در به وجود آوردن روحيه انقالبی 
و  نمايد  كوشش  آن  ساختن  عملی  بخاطر 
همچنين بسته بودن راههائی را كه دشمن به 
طرق گوناگون سعی در تحميل آنها به مردم 
می كند روشن سازد. به ويژه در شرايطی 
كه دشمن نقاب اصالحات به چهره می زند 
احتمال نرم شدن مردم و متزلزل شدن برخی 
انقالبيون بسيار است. چه بسا كسانی كه فكر 
كنند شايد از اين راه هم ميهن ما به سامانی 
رسد و شايد واقعا «شاه در حال عقب نشينی 
است» و اميدوار شوند كه باالخره اين عقب 
نشينی ها به آنجا رسد كه بتوانيم در شرايط 
ريزی»  خون  «بدون  و  «دموكراتيك» 
چنين  در  سازيم.  برقرار  را  مردم  حكومت 
رژيم  خونخوار  ماهيت  بايد  كه  حالتيست 
تر  خشن  چه  هر  و  تر  عريان  چه  هر  را 
و  گفت  مردم  به  مرتب  بايد  ساخت.  روشن 
سر  بر  دشمن  اين  با  مبارزه  كه  كرد  ثابت 
شود  نمی  كنار  او  با  است.  نيستی  و  هستی 
آمد. معامله نمی توان كرد. چانه نمی توان 
زد. بايد روشن ساخت كه اگر او فرصت به 
دست بياورد تو را نابود خواهد كرد و وظيفه 
توست كه در صورت داشتن فرصت او را 

نابود سازی.
زيرا  است.  روشن  شيوه ای  چنين  درستی 
ماهيت طبقاتی حكومت موجود به او خصلت 
كثيف ترين، مرتجع ترين، بی رحم ترين و 
اين  دهد.  می  را  حكومت  نوع  ترين  خشن 
او  است.  طبقاتی  ماهيت  آن  جبری  نتيجه 
مجبور است قهرآميز باشد. او مجبور است 
عليه مردم باشد. او ماهيتا در پی منافع خويش 
و  ماهيت  اين  هست.  باشد  كه  قيمتی  هر  به 
خصلت اين حكومت است. حال اگر اينجا و 
آنجا به اقتضای مصالح خود دست به عمليات 
فريبنده زند دليل بر تغيير اين ماهيت نيست و 
ما نيز نبايد برای مردم طوری وانمود كنيم 
كه گويی با عمليات جديد راه برانداختن وی 
نه از طريق قهرآميز كه جواب گوی ماهيتش 
می  پذير  امكان  ديگر  راهی  از  بلكه  است 
با  رويزيونيستها  مثل  هم  اينرا  تازه  و  گردد 
هزار اما و اگر و شايد تا آنجا كه ممكنست 
مبهم و ناروشن گردانيم. نه! برعكس ما بايد 
اين  با  مبارزه  كه  سازيم  روشنتر  چه  هر 
جز  و  است  زندگی  و  مرگ  سر  بر  دشمن 
درهم  و  او  قطعی  نابودی  معين  راه  يك  از 
و  ارتش  يعنی  او  حكومت  وسيله  شكستن 
دستگاه اداری امكان برقراری حكومت خلق 
وجود ندارد. يعنی در حقيقت ماهيت طبقاتی 
حكومت موجود، مرحله انقالب و راه انقالب 

سه  اين  و  دارند  ناگسستنی  رابطه ای  هم  با 
مسئله را بايد در ارتباطشان با يكديگر تعيين 
كنيم و اگر بخواهيم مانند نويسندگان «مردم» 
نمائيم  تفكيك  يكديگر  از  را  آنها  «دنيا»  و 
ناچار به نتايجی نادرست می رسيم كه جز 
به معنای گول زدن مردم و خيانت به منافع 

آنان نيست.
اگر راه انقالب معلوم باشد آنگاه تبليغات يك 
سازمان انقالبی نيز بايد در جهت آن راه و 
مساله  مورد  اين  در  باشد.  آن  تدارك  برای 
تشديد احساسات ضد رژيم، به وجود آوردن 
بردن  بين  از  مردم،  بين  در  انقالبی  شور 
سردرگمی و حالت شك و ترديد، مبارزه با 
هر گونه خوش بينی نسبت به رفرم، مبارزه 
با پربها دادن به رفرمها و دادن «جنبه مثبت 
برای  است.  جهت  همين  در  آن  به  عينی» 
خود كمونيستها و همه انقالبيون نيز در اين 
چه  هر  را  رژيم  طبقاتی  ماهيت  بايد  زمينه 
قهرآميز  راه  ضرورت  و  نمود  تر  برجسته 
را هر چه روشنتر ساخت تا سختی مبارزه 
هر چه روشنتر نمايان گردد و ماهيت خشن 
و قهرآميز مبارزه ای كه در پيش است و در 
تناسب با بيرحمی ماهوی دشمن است هر چه 

عيان تر شود.
در چنين مبارزه ای بايد صفوف كمونيستها و 
انقالبيون خالی از هر گونه تزلزل و ترديد 
به  مبارزه ای  چنين  ماهيت  در  شك  باشد. 

معنای ضعف و خلل در صفوف ماست.
در  را  مهمی  جای  طبقاتی  كينه  حس  تشديد 
انقالبی  خودسازی  كار  در  و  تبليغاتی  كار 
می گيرد. برای ما كمونيستها كين و نفرت به 
دشمن يك صفت خوب انقالبی است. ما می 
دانيم كه دشمن ما در مبارزه مرگ و زندگی 
در برابر ما قرار گرفته است. او به ما كينه 
سبعانه دارد و ما نيز احساس جوابگوی آن 
احساس  اين  داريم.  خود  سينه  در  را  كينه 
دشمنی طبقاتی كه تا اعماق رگ و ريشه ما 
نفوذ كرده است ما را در مبارزه مصمم تر 
و اراده را به پيروزی هر چه قاطع تر می 
سازد. تقويت چنين حسی وظيفه يك انقالبی 

خوب و يك سازمان انقالبيست."  ١٣٤٥

در جنبش جهانی... بقيه از صفحه آخر
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داری  سرمايه  کوچک  کشور  اين  در 
عامل  المللی  بين  مونوپولهای  توسط 
"چترحفاظتی"  باشد.  می  آن  گی  ورشکسته 
صندوق  و  اروپا  ی  اتحاديه  توسط  که  جديد 
گی  درمانده  با  درمقابله  پول  المللی  بين 
به  ظاهرًا  تنها  شده  برپا  اروپائی  دولتهای 

يونان ارتباط می يابد. 
بحران  که  داشت  را  آگاهی  اين  بايد  کًال   
می  تقويت  بازی  سفته  با  جهانی  مديريت 
جديد  حبابهای  ايجاد  به  ترتيب  بدين  و  شود 
سفته ای امکان می دهد که با فوران کوچک 
ترين پرداختها می توانند بترکند. اين عکس 
العملهای زنجيره ای قريب الوقوع، که نظام 
حساس  العاده  فوق  را  امپرياليستی  جهانی 
کرده است به علت روابط و وابسته گيهای 
درونی جهانی، جريان مالی را شديدا آسيب 
پذيرساخته، ضرورت اتخاذ تدبيرجديد رهائی 
پيش  العاده  فوق  صورتی  به  را  ازبحران 
کشيده است. هر گرد هم آئی سران سرمايه 
درمورد بحران سريعا به گرد هم آئی ديگر 
تنزل  درحال  چنان  هم  يورو  و  انجامد،  می 
سريع است. وضعيت مالی بين المللی همانند 
ميدان مين گذاری شده ای است که حکومتها 

و مونوپولها درآن بايد حرکت کنند.
مديريتی  جديد  بحران  نتايج  سرخ:  پرچم 
در  دولتها  گی  ورشکسته  از  ممانعت  جهت 
خواهد  چه  يورو  سقوط  و  اروپا  اتحاديه 

شد؟
 استفن انگل: مهم ترين نتيجه ی اين بحران 
مديريتی بين المللی اين است که اين بحران 
پايان  بيش  و  کم  حال  به  تا  دراروپا  ظاهرا 
يافته، و سياستهای به اصطالح ثبات دهی به 
وضع مالی دولتها جای گزين شده است. اما 
چون  است،  خطرناک  غايت  به  اين  درواقع 
که اقتصادجهانی و بحران مالی هنوز پايان 
برای  ها  فاکتور  بدترين  حتا  اکنون  و  نيافته 
بهبود اقتصادی اضافه شده اند. انداختن جدی 
بار سنگين بحران بردوش طبقه ی کارگرو 
توده های وسيع، نقطه مرکزی درسياستهای 
اين  خواهدشد.  اروپائی  درکشورهای  دولتی 
به  درتاکتيکها  تغيير  يک  که  معناست  بدان 

تشديد تضادهای طبقاتی کمک خواهد کرد.
درسطح  که  تغييرتاکتيک  اين  سرخ:  پرچم 
اتحاديه اروپا مورد توافق قرار گرفته، خطر 
طبقاتی"  "صلح  که  چه  درآن  را  بزرگی 

ناميده می شود، باعث نمی گردد؟
که  شد  معلوم  مدت  دراين  انگل:  استفن   
کارمندان بخش عمومی در رومانی با کسر 
٢٥٪ از حقوقشان و بازنشسته ها و بی کاران 
با کسر ١٥٪ روبه رو خواهندشد. تغييرات 
تصويب  به  اسپانيا  و  پرتغال  در  مشابهی 
درلندن  جديد،  دولت  توسط  که  است  رسيده 

اعالم گشت. دراسپانيا اتحاديه ها مهلتی را 
که به دولت داده بودند لغوکرده و اعتصاب 
را  ژوئن  دوم  در  دولتی  دربخش  عمومی 
اعالم نمودند. دريونان مقاومت فعال مردمی 
ادامه يافته و دامنه اش را حفظ کرده است. 
در رومانی بازنشسته ها شروع به اعتراض 
عليه کسر افسارگسيخته حقوقهای بازنشستگی 
کرده اند. عالوه بر شورش مردم دريونان، 
وضعيت تايلند که شبيه قيام است و شورش 
اين  اند.  توجه  قابل  قرقيزستان  در  مسلحانه 
نشان می دهد که برپايه ی توسعه اقتصادی 
دراماتيک، به هم ريزی وضعيت سياسی هم 
امکان پذيراست و می توان انتظارداشت که 

بيشتراوقات به وقوع بپيوندد. 
دراستان  محلی  انتخابات  بعداز  بالفاصله 
درمورد  بحثهائی  شمالی،  وستفالی  راين 
صدراعظم  ترديدآميز  "سياستهای  از  انتقاد 
مرکل" شروع شد:  کوخ سياست مدار حزب 
دربه  خود  مطلوب  نقش  مسيحی  دموکرات 
او  کرد.  بازی  خوب  مردم  آوردن  هيجان 
درخواست باالبردن مالياتها وتخريب شرايط 
درمورد  ويژه  به  موثر  درابعادی  گی  زنده 
ازجمله  و  ـ  ها  خانواده  و  جوانان  کودکان، 
حذف "تضمين مواظبت روزانه از کودکان 
 ٪١٠ سهم  حذف  چنين  هم  و  سال"   ٣ زير 
را  تحقيقات  و  پرورش  و  آموزش  بودجه 
در  او  موتلف  همرديفهای  نمود.(٢)  مطرح 
حزب دموکرات مسيحی و حزب دموکراتيک 
آزاد FDP دربرلين با عجله از آماده ساختن 
شديد  آوردن  پائين  برای  عمومی  افکار 
درآمد ها و باالبردن ماليات درسال ٢٠١١ 
درحد ٢٠ ميليارد يورو را پيش کشيدند. به 
ويژه درمورد بيمه های اجتماعی، درخارج 
به  يارانه  ودادن  شمالی،  وستفالی  راين  از 

معدنچيان را زير سوآل بردند.
حاکم  سياستمداران  تاکتيکها،  تغيير  طرح  با 
داری  سرمايه  انحصارات  درخواست  با 
 ،٢٠١٠ ژانويه   ١٨ در  کنند.  می  موافقت 
صنعت  فدرال  انجمن  رئيس  کيتل  چنين  هم 
"عصر  کرد:  درخواست  هم   (BDI)آلمان
کمک های اقتصادی مسخره به پايان رسيده 
هائی  يارانه  دولت  که  کسی  هر  است!...به 
می دهد، اين باعث تداوم بحران می شود... 
درنتيجه من خواستار گذاری قاطع، اما نرم 
هستم... خودمان را گول نزنيم: اين به معنی 
پائين آوردن مزايا و درآمدها بطرز دردناکی 

است." (٣)
امااين عمل آن قدرهم ساده نيست. رشدآگاهی 
انتخابات راين وستفالی  توده ها که درنتايج 
شمالی مشاهده شد، می تواند منجربه شتاب در 
فروپاشی پايه ی توده ای احزاب بورژوائی 
علت  همين  به  گردد.  ها  تاکتيک  تغيير  با 

مونوپولها  به  کمک  انتخابات،  بعداز  بودکه 
در نقشه ی "مالياتهای کم تر" خود را پنهان 
می سازد، يا نرخ ثابت درامور بهداشتی از 
انظار مردم دور نگهداشته می شود. بحران 
مالحظه  قابل  طور  به  نهان  و  راکد  سياسی 

ای شدت يافته است.
پرچم سرخ: دولت فدرال و نهادهای اقتصادی 
مختلف بورژوائی به اتفاق آراء پيش بينی 
به  رو  اقتصاد   ٢٠١١ درسال  که  کنند  می 

بهبودی خواهدگذاشت. نظرشماچيست؟
ُافت  ترين  عميق  انگل:  استفن   
به  را  راه  مالی  بحران  و  دراقتصادجهانی 
ايستائی بازکرده است، و اقتصاد کًال حالت 
رکودی به خودگرفته است. اما اين بدان معنا 
نيست که بربحران فائق شده اند.! درآلمان، 
سال  اول  ی  ماهه  در٤  ملی  ناخالص  توليد 
منادی  افزايش،   ٪٠  .٢ با  تنها   ٢٠١٠
است.(٤)  دربهارشده  اقتصادی  تجديدحيات 
درعين حال، توليدات صنعتی درسال ٢٠٠٩  
کرده  افت   ٢٠٠٨ سال  به  نسبت   ٪١٧  .٩
حال،  به  تا  اقتصاد  کم  رشد  بانرخ  است.(٥) 
سطح  به  اقتصاد  تا  خواهدکشيد  طول  سالها 
قبل از بحران برسد. ادامه ضعف اقتصادی 
توسط  ناچيزی  صورت  به  درکشور  کنونی 
افزايش صادرات ناشی از ارزان شدن يورو 
دربازارجهانی انحصارات پنهان مانده است

مونوپولها و دولت  پرچم سرخ: تا به حال 
انبوه  کاری  بی  جلو  که  اند  شده  موفق 
کارگران و کارمندان را بگيرند، عالرغم اين 
است.   کرده  افت  باالئی  ميزان  به  توليد  که 
دست  انسان  به  احساس  اين  باوجوداين، 
می دهد که نارضايتی در کارخانه ها درحال 

افزايش است.
 استفن انگل: ازطريق کار کوتاه مدت، کم 
کردن کار اضافه کاری و فسخ قراردادهای 
افزايش  مورد  در  ها  کارخانه  از  بسياری 
ساعات کارتا بيش از ٣٥ ساعت در هفته، 
آنها موفق شدند تا از بی کاری ١٫٢ ميليون 
 ٢٠٠٩ درسال  آورند.  عمل  به  ممانعت  نفر 
پرداخت ساعات  کارهفته گی درصنايع  به 
رشد  باعث  اين  يافت.  تقليل  ساعت   ٣٦  .٧
مقايسه  در  بيکاری  نرخ  به  نسبت  کم  خيلی 
ها  توده  که  شد  اقتصادی  بحرانهای  کليه  با 
درمهار  دولت  بحران  مديريت  به  نسبت  را 
نگهدارد. باوجود اين نبايد فراموش کنيم که 
اقدامات فوق دربهترين حالت اگرنيروی کار 
مدت  کوتاه  کار  به  اخير  ونيم  سال  دريک 
در  را  بزرگی  سوراخ  که  اند،  شده  کشانده 
بودجه ی خانواده ايجادکرده اند، اما می تواند 
بطور موقت مورد قبول کارگران قرارگيرد 
و برای طوالنی مدت هيچ خانواده کارگری 

به  بازکند.  حساب  آن  روی  تواند  نمی 
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بزرگ،  يع  درصنا  ويژه  به  عالوه، 
است  شده  استفاده  سوء  مدت  کوتاه  کار  از 
مزدهای  و  داده  افزايش  را  کار  سرعت  تا 
واقعی را کم کنند. هم اکنون درسال ٢٠٠٩  
کارگران صنايع تجاری به طور متوسط ٤٪ 
دادند.  ازدست  را  خود  واقعی  های  مزد  از 
اين طی دهها سال اتفاق نيافتاده بود! باتوجه 
به اين واقعيت، هيچ کارگری اطمينان ندارد 
که کار خودش را حفظ کند. تمام اين شرايط 

درمراکز صنعتی نارضايتی آفرينند.
دولت  و  مونوپولها  حال  به  تا  سرخ:  پرچم 
انبوه  کاری  بی  جلو  که  اند  شده  موفق 
عالرغم  بگيرند،  را  کارمندان  و  کارگران 
اين که توليد به ميزان باالئی افت کرده است.  
باوجوداين، اين احساس به انسان دست می 
درحال  ها  کارخانه  در  نارضايتی  که  دهد 

افزايش است.
راين  استانی  انتخابات  نتايج  سرخ:  پرچم 
چه  زمينه  اين  به  باتوجه  شمالی  وستفالی 

گونه می تواند عليه آن باشند؟
ـ  سياه  ائتالف  برای  انگل:  استفن   
و  دوسلدورف  در   (CDU/FDP)زرد
باربوده  فاجعه  انتخابات  اين  نتايج  برلين 
درمقايسه  رای   ١٠١٤٧٧٠  CDU  .است
داد.  ازدست   ٢٠٠٥ سال  ايالتی  انتخابات  با 
اين مثل حزب سوسيال دموکرات بود که با 
 ٨٧٢١١٧ FDP . ٢٠ ٪ آراء انتخاب شد
انتخابات  با  درمقايسه  که  داد  ازدست  رای 
فدرال انجام گرفته حدود ٨ ماه پيش تنها با 
شد.  انتخاب  انتخاباتی،  آراء   ٪  ٣  .٩ رای 
شديدا  کارمندی  انجمنهای  آل"  ايده  "ائتالف 

توبيخ شدند.
انتخابات  از  قبل  درشب   SPD کشی هورا 
راين  درانتخابات  منفی  اثری  درواقع  نيز 
نيز  حزب  اين  داشت.  شمالی  وستفالی 
نتايج  با  درمقايسه  ديگر  رای   ٣٨٣٤٥٢
باعث  که  داد،  ازدست   ٢٠٠٥ بار  فاجعه 
شد شرويدر رهبرسابق SPD استعفا بدهد. 
حداکثر تنها نيمی ازمشمولين رای دهنده به 
سه حزب فوق و حزب سبزها رای دادند(٦). 
نيز  گيری  دررای  گان  کننده  شرکت  تعداد 
جدائی  روند  يافت.  تنزل   ٪٥٩ به   ٪٦٣ از 
توده ها از احزاب بورژوائی، پارلمانتاريسم 
می  ادامه  بورژوائی  نهادهای  و  بورژوائی 

يابد.
تحمل توده ها نسبت به  دولت نيز به طور 
ی  نتيجه  اين  رسد.  می  پايان  به  واضحی 
اصلی انتخابات اين سرزمين است. گرايش 
به چپ ادامه می بايد. تبليغات ضدکمونيستی 
متکی بربحثهای اجباری درمورد "افراطيون 
اين  برعکس،  نيست.  اثربخش  ديگر  چپ" 
منطقه  سازمان  به  رای  دادن  باعث  تبليغات 

ای حزب چپ گرديد، که به مثابه "چپ" به 
 ٪٥  .٦ با  حزب  اين  شد!  می  برخورد  آن 
ايالتی  پارلمان  وارد  بار  اولين  برای  آراء 
شد.(٨) پيشنهادات انتقادی حزب مارکسيست 
پيروزی  دراين  شک  بدون  آلمان  لنينيست  ـ 
و  چپ  ظاهری  با  نيز  سبزها  داشت.  نقش 
مخالف با نيروگاههای اتمی و ذغال سنگی 
و با شعار"طرح سبز برای آينده"، از جريان 
چرخش به چپ سودبردند. يدک کشی احزاب 
نشان  ممکن،  ائتالفات  درمورد  بورژوائی 
احزاب  که  است  بزرگی  مسائل  ی  دهنده 
بورژوائی درمقابل ازدست دهی پايه درميان 
که  نيست  مهم  اند.  مواجه  آنها  با  ها،  توده 
شما چه گونه به آن نگاه کنيد ـ دولت باثبات، 
ديگر وجودنخواهدداشت! حتا ائتالف بزرگ 
با اکثريتی بزرگ درپارلمان کشوری تنها به 
رشد بحران در احزاب بورژوائی درصحنه 
منتهی شده و بيش از همه آنها را به تقالی 
انتحاری در درون  حزب سوسيال دموکرات  

خواهدکشاند.
پرچم سرخ:  MLPD   درمنطقه ی راين 
وستفالی شمالی فراخوانی به حمايت انتقادی 
حزب  با  درتوافق  اين  آيا  داد.  چپ  ازحزب 

چپ بود؟
دراين  د  پ  ال  ام  نه.  طبعا  انگل:  استفن   
اين  دليل  به  نکرد  شرکت  استانی  انتخابات 
که می خواست نيروهايش را متمرکز بکند. 
باوجوداين، موافق با نادانی غيرسياسی کردن 
درچنين انتخاباتی نيست. دربرنامه ی حزب 
خواستها  تعدادی  دولتی  انتخابات  برای  چپ 
مطرح شده بودند که فقط ام ال پ د معموال 
آنها را مطرح می کرد وبخاطر حفظ پايه های 
روزانه  مردم  وسيع  های  توده  درميان  خود 
پخش می نمود. ازجمله درخواست "نابودباد 
پيش  چندسال  که  بود  قانونی  ٤"(اين  هارتز 
استثمار  که  گذشت  آلمان  مجلس  ازتصويب 
کاری  بی  دوره  ازپايان  پس  را  کاران  بی 
پرداخت شده، فراهم می نمود ـ مترجم)، ٣٠ 
کامل،  مزد  باپرداخت  درهفته  کار  ساعت 
به  بازنشستگی  سن  باالبردن  عليه  مبارزه 
٦٧ سال، تحقق حق سياسی برای اعتصاب 
مسلح  نيروهای  کارگرفتن  به  عليه  کردن، 
آلمان درخارج ازکشور، غير قانونی کردن 

کليه ی سازمانهای فاشيستی و غيره.
البته ما متاسفيم که هيچ گونه توافق رسمی 
برای انتخابات مابين ما و حزب چپ صورت 
نگرفت. قبل از انتخابات، رهبری حزب چپ 
دراستان موافق مذاکره با رهبری ام ال پ د 
دراستان نشد. می توان فرض کرد که دليل 
اين امر آن بود که حزب چپ می خواست 
امکان ورود به دولت را همراه با SPD  و 
سبزها داشته باشد. نزديکی با ام ال پ د می 

تواند مانعی برای يک چنين منظوری باشد.
است  روشن  کامال  چپ  حزب  برای  البته 
ما  که  شان  انتخاباتی  برنامه  خواستهای  که 
ازآنها پشتيبانی می کنيم نقشی دريک چنين 
دولت ائتالفی نخواهند داشت. علی رغم اين، 
چپ  حزب  فدرال  کنگره  پيش،  هفته  آخر 
شرکت در دولت ايالتی راين شمالی وستفالی 
د  پ  ال  ام  ترتيب  بدين  کرد.  تصويب  را 
بزرگی  بخش  از  که  افتاد  دوگانه  حالتی  به 
رهبری  خود  جای  به  چپ  حزب  برنامه  از 
حزب، دفاع کند. با اين وجود، يک حمايت 
شمالی  وستفالی  راين  در  انتخاباتی  انتقادی 
توسط ام ال پ د درست بود، چون که ازاين 
طريق ما تاکيد کرديم که آماده ی هم کاری با 
حزب چپ برپايه ی مبارزه مشترک درمورد 

خواستهای مرکزی مان هستيم.
فعالين  و  اعضاء  به  ما  حال،  درعين 
دراين  وردشان  با  دررابطه  چپ  حزب 
چنين  با  دهيم.  هشدارمی  مصرانه  دولت، 
بحران  برنامه  تقويت  مسئوول  آنها  ورودی 
وسيع  های  توده  عليه  سرمايه  انحصارات 
مردم درپر جمعيت ترين استانها خواهندبود. 
فعال  درمقاومت  همه  از  بيش  چپ  گرايش 
عليه انداختن بار بحران بر دوش توده های 
وسيع مردم، رشد خواهدکرد. حزب چپ بايد 
خواهد  می  سمت  درکدام  که  بگيرد  تصميم 

قراربگيرد.     ...ادامه دارد
١ـ ئورو استات پرس، ٢٢ آوريل ٢٠١٠

مه   ١١ بالت،  آفتون  هامبورگر  ٢ـ 
 ٢٠١٠

فوروم  در  صحبت  کيتل،  پتر  هانس  ٣ـ 
سياسی روهر در١٨ ژانويه ٢٠١٠
٤ـ راينتيشه ُپست، ١٣ مه ٢٠١٠ 

 OECD٥ـ آمار
استانی  انتخاباتی  مبارزه  مديريت  ٦ـ 

NRW، ١٠ مه ٢٠١٠ 
٧ و ٨ ـ همانجا

امضای  با  که  هايی  نوشته  بجز 
تحريريه منتشر می گردد و بيانگر 
ايران  رنجبـران  حزب  نظرات 
می باشد، ديگر نوشته های مندرج 
های  امضا  به  رنجبر  نشريه  در 
با  آنها  مسئوليت  و  است  فردی 

نويسندگانشان می باشد.
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بودند نقل می کنيم ـ رنجبر

يارالی (فيلمسازبرزيلی مقيم سانفرانسيسکو) 
"حمله غافلگيرانه بود، چون که درنيمه شب، 
افتاد.  اتفاق  المللی  بين  درآبهای  درتاريکی، 
ما می دانستيم تصادمی صورت خواهدگرفت 
آنها  تاکتيک  المللی.  بين  درآبهای  نه  اما 
ماهواره  ارتباطات  تمام  که  بود  اين  مقدمتا 
ای ما را قطع کردند و سپس حمله را آغاز 
نمودند. آنچه که من دردرجه اول شاهدبودم 
و  شدند  کشتی  وارد  آنها  بود.  تيراندازی 

شروع به تيراندازی نمودند.
ما انتظارداشتيم که آنها به منظور ترساندن، 
به پائين بدن يا هوائی تيراندازی کنند، اما آنها 
مستقيما تيراندازی کردند، برخی از آنها سر 
سرنشينان کشتی را نشانه رفتند. تعداد زيادی 

کشته شدند ـ اين غيرقابل تصوربود."
و  آلمان  پارلمان  سابق  پچ (نماينده  نورمن 

پروفسور)
درگيری  برای  را  خود  وجه  هيچ  به  "ما 
هم  را  تصورش  حتا  ما  بوديم.  نکرده  آماده 
که  دانستيم  می  خوب  که  چون  کرديم،  نمی 
چنينی  اين  سربازانی  با  درمقابله  هرگز  ما 

شانس زيادی نخواهيم داشت.
توجيه  گونه  اين  را  تجاوز  اسرائيل  دولت 
کارمطلقا  اين  شد.  حمله  آنها  به  که  کند  می 

صورت نگرفت."
اينگه هوئگر (نماينده مجلس آلمان)

دروسط  که  داد  دست  احساس  اين  ما  "به 
اند.  گرفته  گروگان  رابه  ما  و  هستيم  جنگ 

هيچ کس سالحی نداشت."
آنت گروت (نماينده مجلس آلمان)

کوماندوها  که  براين  داير  اسرائيليها  ادعای 
کردند،مسخره  عمل  خود  از  دفاع  درمقام 

است.
حالتی جنگی بوجودآمد. آنها به تفنگ، نوعی 
بودند  مجهز  ديگرسالحها  و  آور  اشک  گاز 
مثل٢ و نيم لوله چوبی و ما جمع شده بوديم. 

صحبت ازدفاع از خودمسخره است.
می  حرف  با  فقط  ما  که  بود  اين  افتضاح 
تمام  آنها  بجنگيم.  اسرائيليها  با  توانستيم 
دوربينها، کامپيوترها و تلفونهای همراه مارا 

ضبط کردند."
سارا کولبورن (از انگليس)

تيم  ازافراد  تعدادی  به  اسرائيلی  "نيروهای 
پزشکی دست بندزدند که برای کمک رسانی 
وضعيت  بودند.  شده  فرستاده  مجروحين  به 
زد  می  حرف  کسی  اگر  بود...  وحشتناکی 

لوله تفنگ به طرف او نشانه می رفت.
 SOS ما عالمتی به عبری نوشتيم به معنای
مرگ  درحال  که  کسانی  به  کمک  جهت 
بودند. هانين زوابی عضو پارلمان اسرائيل 
و  برد  کشتی  عقب  نوک  به  را  عالمت  اين 

سربازان آنجا به روی او نشانه رفتند. به او 
فرمان دادند به عقب برگردد."

پارلمان  عضو  (وزير،  زوابی  هانين 
اسرائيل)

"ناو اسرائيلی به کشتی آتش گشود، ٥ دقيقه 
قبل از آن که کوماندوها با طناب از هليکوپتر 

به روی کشتی بيايند."
نيروهای  گفت   اسرائيلی  عرب  نماينده  اين 
اسرائيلی حرف او را درمورد کمک رسانی 
اين  و  گرفتند  نديده  سخت  مجروحين  به 

مجروحان بعدا مردند."
ماتياس گاردل (آکادميسين سوئدی)

" به سرنشينان اجازه رفتن به مستراح را نمی 
دادند آنها می بايستی لباسهای خود را کثيف 
وحشتزده  خصوص  به  گاردل  کردند."  می 
 ٦٠ به  نزديک  مردی  به  ديد  که  وقتی  شد 
سال که شديدا مجروح شده بود،  گفته شد در 
او  راست  چشم  بماند."ناگهان  کشتی  عرشه 
ترکيد و خون فوران کرد و ماده ای چسبناک 

ازآن بيرون افتاد".
درکشتی سوفيا:

هانينگ مانل (پرفروش ترين داستان کوتاه 
نويس سوئد)

با  ديديم  را  ای  الستيکی  سياه  کشتی  "ما 
کوماندوهايی که ماسک زده بودند...آنها به 
کشتی ما واردشدند. آنها بسيارخشن بودند... 
يک مرد مسنی جزو خدمه کشتی بود که کمی 
يواش حرکت می کرد . آنها به بازويش با 
تفنگ برقی شليک کردند که بسيار دردناک 
است...آنها به فرد ديگری با گلوله پالستيکی 
بازرسی  به  سربازان  کردند.  تيراندازی 
کشتی پرداختند و گفتند سالح پيداکردند. من 
٢٤ شاهد دارم دراين مورد. آنها ريش تراش 
چاقوهای  و  برداشتند  مرا  بارمصرف  يک 
بردند:   ، داشتم  من  هرچه  را.  آشپزخانه 
کوتاه  ساق  جوراب  حتا  و  تلفون  دوربين، 
مرا"  من فکر می کنم که نظاميان اسرائيل 
مرتکب قتل شدند. اگر آنها می خواستند جلو 
کشتی  وپروانه  سکان  به  آنها  بگيرند  را  ما 
دادند  ترجيح  آنها  اما  کردند.  می  حمله  بايد 
ما   به  حمله  برای  داررا  ماسک  سربازان 

بفرستند. اين انتخاب اسرائيل بود.
درور فيلر (هنرمند سوئدی متولد اسرائيل)

باز  سر  يک  با  خواست  می  که  گفت  او 
اسرائيلی صحبت کند اما کتک خورد.

*     *     *   

نتانياهو طی مصاحبه ای گفت : من بايد 
روشن کنم که سربازان اسرائيلی ازجانشان 
شجاعانه دفاع کردند. همچنين من به آن 

چه که کردند افتخار می کنم ـ  

است. درهمين حال کسربودجه دولت اسپانيا 
کشور  آن  داخلی  ناخالص  توليد   ٪١١  .٢

است.
اين  بود،  يورو  جزومنطقه  هم  اگربريتانيا 
کشور هم ناقض قانون گفته شده به شمارمی 
توليد   ٪٦٨  .١ اکنون  هم  آن  بدهی  آمد. 
 ٪١١  .٥ آن  کسربودجه  و  داخلی  ناخالص 

است.
درمنطقه  درصد  به  کسربودجه  مقايسه 
يورو نسبت به توليد ناخالص داخلی درسال 

 :٢٠٠٩
 ،٪٥٫٣ ايتاليا   ،٪٥٫٧ فرانسه   ،٪٣٫٣ آلمان 
 ،٪٦ بلژيک   ،  ٪١١٫٢ اسپانيا   ،٪٥٫٣ هلند 
اسلواکی   ،٪١٣٫٦ يونان   ،٪٩٫٤ پرتغال 
 ،٪١٤٫٣ ايرلند   ،٪٥٫٥ اسلوونی   ،٪٦٫٨
 ،٪٣٫٤ اتريش   ٪٣٫٨ مالت   ،٪٦٫١ قبرس 
فنالند ٢. ٢٪، لوکزامبورگ ٠٫٧٪،(انگلستان 

(٪٥٫١١
درصدی   به  يورو  به  بدهی  ميزان  مقايسه 
درسال  داخلی  توليدناخالص  به  نسبت 

:٢٠٠٩
ايتاليا   ،٪٧٧٫٦ فرانسه  آلمان٧٣٫٢٪، 
 ،٪٥٣٫٢ اسپانيا   ،٪٦٠٫٩ هلند   ،٪١١٥٫٨
يونان   ،  ٪٧٦٫٨ پرتغال   ،  ٪٩٦٫٧ بلژيک 
١١٥٫١٪، اسلوواکی ٣٥٫٧٪، اسلوونی ٩. 
مالت   ،٪٥٦٫٢ قبرس  ايرلند٦٤٪،   ،٪٣٥
 ،٪٤٤ فنالند   ،٪٦٦٫٥ اتريش   ،٪٦٩٫١

لوکزامبورگ ١٤٫٥٪ ، (انگليس ٦٨٫١٪)
کمترين   :٢٠١٠ درمارس  کاری  بی  ميزان 
با  اسپانيا  بيشترين  و   ٪٤٫٩ با  اتريش 

 ٪١٩٫١

*     *     *   

درکشتی ماوی مرمره و کشتيهای 
هم راه چه گذشت؟

اسرائيل  صهيونيستی  دولت  که  درحالی 
درآبهای بين المللی دست به تروريسم دولتی و 
تجاوز مسلحانه به کشتی حامل آذوقه به غزه، 
زد و حتا حاضرنشد به درخواست سازمان 
ملل درمورد بررسی علل کشتار حداقل ٩ نفر 
از سرنشينان آن کشتی جواب مثبت بدهد و با 
اعالم اين که خود مستقال حادثه را بررسی 
خواهد کرد، از گردن گذاشتن به درخواست 
نشان  که  امری  ورزيد.  امتناع  المللی  بين 
می دهد اسرائيل به جنايتی که مرتکب شده 
به  جنايت  آن  که  حاضرنيست  و  است  آگاه 
برخی  نظر  درزير  شود.  افشاء  طوررسمی 
از شاهدان عينی را که از سرنشينان کشتی 

از هر دری... بقيه از صفحه آخر



صفحه ١٦رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران
آيا اين سخنان نشانه ای نيست که از 
دهان يک بربر پسا مدرن بيرون می 

آيد؟! رنجبر

*     *     * 

دروغ، دروغ به همراه می آورد و 
تبليغات اسرائيليها

عمر رادوان ـ ممو ٢ ژوئن ٢٠١٠ 
ناوگان  به  اسرائيل  ی  ُکشنده  حمله  دنبال  به 
کوچک صلح که کمکهای انسانی را به غزه می 
بردند، به سختی می توان به اين نتيجه نرسيد 
کشورهای  ديگر  و  انگليس  های  رسانه  که 
توجيه  برای  راهی  دنبال  به  نااميدانه  غربی 
جنايت اسرائيل می گردند. در بی بی سی و 
اخبار آسمان(SKY NEWS)، يک توجيه 
متداول اين بود که اسرائيل احساس "انفراد" 
از جانب  جامعه بين المللی، می کند و در 
شرايط "جنگی" قراردارد، و لذا احساس می 
کند که بايد اقدامات فوق العاده ای دردفاع از 
خود انجام دهد. با بزک کردن اين استدالل، 
آنها درعرصه ی بيرونی دو موضوع خسته 
حماس  پرورانند:  رامی  گی  ساخته  و  کننده 
قصد نابودی اسرائيل را دارد و محاصره ی 
غزه توسط اسرائيل درجواب به حمله های 

راکتی حماس می باشد.
اسرائيل  است.  اين  خالف  کامال  واقعيت 
برعکس  است.  نيافتاده  انفراد  به  درجهان 
از  ايران،(وقبل  و  سوريه   برخالف  و 
٢٠٠٣، عراق) درخاورميانه، اسرائيل دچار 
است.  نشده  المللی  بين  جامعه  تحريمهای 
مالی،  گيرنده  کمک  ترين  بزرگ  اسرائيل 
شکاف  است،  آمريکا  از  نظامی  و  سياسی 
دست  دولت  و  اوباما  دولت  بين  بزرگی 
راستی نتانياهو وجود ندارد و اخيرا اسرائيل 
اقتصادی  ی  توسعه  و  همکاری  سازمان  به 
ی  اتحاديه  کشورهای  آمدگوئی  خوش  با 
وضعيتی  در  اسرائيل  شد.  پذيرفته  اروپا 
جنگی نيست. هيچ کدام از کشورهای عرب 
برای  نظامی  تهديدی  اسرائيل  همجوار 
موجوديت اسرائيل نيستند و دوکشور ازميان 
آنها ـ مصر و اردن ـ رابطه ی ديپلوماتيک 
با دولت يهود دارند؛ مصر در محاصره ی 

غزه با اسرائيل همکاری می کند.
معموال گفته می شود که محاصره ی غزه از 
ژوئن ٢٠٠٧ شروع شد، زمانی که حماس 
جناح  ازتالش  بعد  را  سرزمين  آن  کنترل 
رقيب سياسی الفتح به انجام کودتا، به دست 
آورد، اما اسرائيل ارسال کاال به مردم غزه 
بود.  محدودکرده  واقعه  اين  از  رابسيارقبل 
راکتهائی که از غزه به سوی اسرائيل پرتاب 

حساب  به  اسرائيل  برای  تهديدی  شوند  می 
نمی آيند تا به آن بهانه محاصره غزه ادامه 
يابد. اسرائيل حمالت کشنده ی فراوانی رابه 
منطقه غزه می کند و راکتها جواب به اين 
و  بسيارابتدائی  راکتها  اين  هستند.  ها  حمله 
نادقيق می باشند که صدمات جزئی وارد می 
تنها  و  آورهستند  مرگ  ندرت  به  آنها  کنند؛ 
سالح "خطير" ی هستند که دردسترس مردم 
خشونت  مورد  سالها  که  قراردارند  نااميدی 
نابودسازی  درمقابل  اند.  بوده  اسرائيل 
به  حماس  است؟  کرده  چه  حماس  اسرائيل، 
پيشنهاد  را  کاملی  بس  آتش  اسرائيل  دولت 
داده چنان چه اسرائيل از ساحل شر قی عقب 
نشينی کرده و به محاصره ی غزه پايان دهد؛ 

اسرائيل اين را نپذيرفت....

*     *     *

افشا شد: 
چگونه اسرائيل پيشنهادفروش سالح 

اتمی به آفريقای جنوبی داد
ويژه: مدارک مخفی دوره آپارتايد 

اولين دليل رسمی سالحهای 
هسته ای اسرائيل اند.

کريس مک گريل ـ واشنگتون ـ ٢٣ مه ٢٠١٠
دهند  می  نشان  جنوبی  آفريقای  مخفی  اسناد 
مجهز  موشک  فروش  پيشنهاد  اسرائيل  که 
تبعيض  رژيم  به  را  ای  هسته  سالحهای  به 
نژاد داده بود که داشتن سالحهای هسته ای 

اسرائيل را ثابت می کند.
ديدار  در  مخفی"  "کامال  ی  جلسه  صورت 
درسال  ازهردوکشور  ارشد  مقامات  بين 
بوتا  دابليو  پی  که  دهد  می  نشان   ١٩٧٥
پرز  شيمون  از  جنوبی  آفريقای  وزيرجنگ 
درخواست اين سالحها را می کند که درآن 
موقع وزير جنگ بود و جواب دريافت می 

کند که حاضر به فروش آنها "درسه اندازه" 
می باشند. اين دو توافقنامه مفصلی را امضا 
کردند که باهم رابطه ی نظامی داشته باشند 

و اين که اين توافقنامه مخفی بماند.
اين مدارک توسط يک آکادميسين آمريکا به 
شد  کشف  سورانسکی  ـ  پوالکوف  ساشا  نام 
که درُجست و جوی نوشتن کتابی دررابطه 
با مناسبات بين اين دوکشور بود و نشان داد 
که اسرائيل سالحهای هسته ای دارد و اين 
عالرغم سياست "مبهم" آن در انکار مجهز 

بودن به اين سالحها.
مقامات اسرائيل تالش کردند تا بعداز پايان 
اين  جنوبی  آفريقای  دولت  آپارتايد  دوره 
سورانسکی  ـ  پوالکوف  رادراختيار  مدارک 
مشکالتی  آنها  برمالشدن  که  چون  نگذارد، 
و ازجمله دررابطه با مذاکرات عدم گسترش 
سالحهای هسته ای درنيويورک که مشخصا 
درمورد خاورميانه تمرکز داشت، به وجود 
را  اسرائيل  تالش  واقعيات  آورد.اين  خواهد 
نشان داد داير براين که اگر سالح هسته ای 
که  است  "مسئوول"  قدرتی  باشد،  داشته  هم 
استفاده  ای  غيرمسئووالنه  طرز  به  ازآنها 
نظير  کشورهائی  که  درحالی  نخواهدکرد، 
ايران چنين نيستند. اين اسناد آفريقای جنوبی 
درعرصه  آپارتايد  دولت  که  دهند  می  نشان 
پيش  موشکهای  ی  تهيه  مشغول  نظامی  ی 
دررابطه  زياد  ای  ضربه  قدرت  با  گيری 
می  نشان  سند  اين  بود.    گانش  همسايه  با 
باهم   ١٩٧٥ مارس  در٣١  طرفين  که  دهد 
سورانسکی  ـ  پوالکوف  کردند.  مالقات 
از  منتشرشد  هفته  اين  که  خود  درکتاب 
متفقين گمنام:توافق مخفی اسرائيل با آفريقای 
آن  در  کند.  می  صحبت  نژادپرست  جنوبی 
مذاکرات، مقامات رسمی اسرائيل " پذيرفتند 
پرتاب  به  قادر  که  جريکورا  موشکهای  که 
شان  اتمی  زرادخانه  از  هستند،  اتمی  بمب 
ديدار  دراين  که  کسانی  بفروشند.ازجمله 

توافق نظامی مخفی امضا شده توسط شيمون پرز، رئيس جمهور کنونی اسرائيل و 
پی دابليو بوتا از آفريقای جنوبی ، عکس از گاردين



صفحه ١٧رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران
شرکت داشتند مسئوول نظامی آفريقای 
بود.  آرمسترونگ  .اف.  سرلشکرآر  جنوبی 
او بالفاصله تاکيد کرد سود آفريقای جنوبی 
به  حريکو  موشکهای  اين  که  است  دراين 

سالح هسته ای مجهز باشند....
صورت  گران  بهای  علت  به  معامله  اين 
خودش  احتماال  جنوبی  آفريقای  نگرفت. 
بمب را با همکاری اسرائيل ساخت. اما اين 
همکاری درزمينه تکنولوژی نظامی بين آنها 
رشد کرد و آفريقای جنوبی بخش عمده کيک 
داشت  نياز  اسرائيل  که  را  اورانيوم  زرد 

فراهم نمود....
ای  هسته  سالحهای  توليد  برنامه  وجود 
اسرائيل توسط مردخای وانونو درسال ١٩٨٦ 

درمصاحبه با ساندی تايمزنيزآشکارشد....
سفارت  از  ايرانی  جويان  دانش  که  اسنادی 
آمريکا درتهران بعد ار انقالب سال ١٩٧٩ به 
دست آوردند آشکارکردند که شاه اظهارعالقه 
هسته  سالحهای  کردن  درست  به  بود  کرده 
آفريقای  مدارک  اما  اسرائيل.  کمک  با  ای 
جنوبی تاييد می کنند که اسرائيل درموقعيت 
هسته  کالهک  با  جريکو  موشکهای  ساختن 

ای می باشد....
 

*     *     * 

هاآرتص: اسرائيل درخواست 
سالحهای بيشتری از آمريکا می کند

آموس هارل ـ ٨ ژوئن ٢٠١٠
 JDAM نيروی هوائی درُجست و جوی بمب
و وسايل ضروری فوری بيشتری است که 

ارتش آمريکا به آنها مجهز می باشد.
اسرائيل اخيرا درخواستهای جديدی درمورد 
دراين  است.  داده  امنيتی  وسايل  خريد 
بمبهای  تجهيزات  دريافت  ازجمله  تقاضاها 
اسرائيل  هوائی  نيروی  برای  مستقيم  حمله 

گنجانده شده است...
باراک  اهود  درديداراخير  درخواستها  اين 
وزيردفاع اسرائيل از واشنگتون و مديرکل 
اين وزارتخانه اودی شانی  با مقامات رسمی 

کنگره مطرح شده اند.
از  ناشی  ليست  اين  به  دادن  ارجحيت 
دفاعی  بخش  که  است  امنيتی  تهديدهای 
اهميت  آينده  درسالهای  معتقداست  اسرائيل 
خواهنديافت، ازجمله بروز جنگ درازمدت، 
هدفهای  به  حمله  برای   IAF از استفاده  که 
متعدد را هم راه با ذخيره کافی وسايل، ممکن 
می سازد. اسرائيل اين بمبها را برای تکميل 
ذخيره هرچه بيشتر آنها می خواهد. اين بمبها 
لبنان  درجنوب  ازجمله  و  اخير  درعمليات 
درسال ٢٠٠٦ و حمله به غزه درسال ٢٠٠٨  

هرچه بيشتر مورد استفاده قرارگرفته اند.
اسرائيل هم چنين درصدد است تا ذخاير اين 
سالحها را درانبارارتش آمريکا در اسرائيل 
٥٠٪افزايش دهد ـ از ٨٠٠ ميليون دالر به 
٢. ١ ميليارد دالر. دولت اوباما اين انبار را 
که بخشی از اقدامات برای تامين بهتر امنيت 
اسرائيل است در دسامبر به وجودآورده است. 
آمريکا  نظامی  وسايل  دالر  ميليون   ٦٠٠
انبارشده  دراسرائيل  فوری  احتياجات  برای 
اند.   درانبارهای آمريکا دراسرائيل موشک، 
بمب، سازوبرگ نيروی هوائی  زره پوش، 
هم راه با ديگر وسايل نظامی ذخيره شده اند.
اين وسايل توسط ارتش اسرائيل مرتبا مورد 
استفاده قرارگرفته اند...با اجازه آمريکا. اين 
گرفته  صورت  دوعلت  به  آمريکا  حرکت 
که  جائی  به  نظامی  وسايل  بردن  است: 
احتماال آمريکا درآن متوسل به جنگ شود، 

و متحدان آمريکا نياز به اين وسايل بيايند..
که  گفتند  هاآرتص  به  نظامی  برجسته  منابع 
IDF اهميت زيادی به اين انبارها قائل است؛ 
درصورت بروز يک درگيری وسيع، زمان 
زيادی برای تهيه ی تجهيزات هوائی و يدکی 
جنگی  عمليات  نظير  ـ  شود  می  الزم  آنها 

١٩٧٣ بين اعراب و اسرائيل.
  

*     *     *  

درقرقيزستان چه می گذرد؟
کشور کوچک قرقيزستان از قربانيان ديگر 
جهانی  درسطحی  سرمايه  بربرمنش  نظام 
است. امپرياليسم آمريکا که پس از حمله به 
نظامی  پايگاهی  گرفتن  به  موفق  افغانستان 
در ماناس شد تا بتواند با استفاده از آن سازو 
برگ رسانی نظامی به افغانستان جنگ زده 
را سازمان دهد، طی مدت ١٠ سال با ايجاد  
هدايت  زير  که  کشور  دراين  آزادی"  "خانه 
سی. آی. ای. اداره می شود و درماه گذشته 
در  ضدتروريستی"  آموزش  "مرکز  ايجاد 
اين  در  را  خود  نظامی  سياسی  نفوذ  اوش 
تدارک  مشغول  و  دهد  می  گسترش  کشور 
دراين  دوم  ای"  الله  "انقالب  انجام  برای 
 ٢٠٠٥ درسال  اول  بار  که  کشوراست 
آقايف  عسکر  حکومت  و  شد  داده  سازمان 

سرنگون گشته و باکييف برسرکارآمد. 
هم  سياسی،  و  مذهبی  قومی،  مسائل  وجود 
مردم  (درآمدمتوسط  مردم  شديد  فقر  با  راه 
ديکتاتوری  تداوم  و  است)  درروز  دالر   ٥
تحريکات  برای  هستند  هائی  زمينه  حاکمان 
مورد  که  رنگی"  "انقالبات  انجام  و  قومی 
کشور  اين  در  آمريکا  جاسوسان  ی  استفاده 
يک  عنوان  به  نيز  روسيه  گيرند.  قرارمی 

قدرت بزرگ صاحب نفوذ در اين کشور که 
دارای يک پايگاه نظامی نيزدرآن می باشد 
و قراردادهای متعددی با آن دارد، نسبت به 
نفوذش  زير  که  ای  درمنطقه  آمريکا  نفوذ 
می باشد، بدبين بوده و به ساده گی حاضر 
نخواهدشد که قرقيزستان به کشوری زيرنفوذ 
تضادهای  ترتيب  بدين  گردد.  مبدل  آمريکا 
داخلی توده های مردم با رژيم حاکم دراين 
امپرياليستها  ی  استفاده  سوء  مورد  کشور 

برای ايجاد آشوب قرارمی گيرد. 
درسازماندهی  آزادی"  "خانه  شود  می  گفته 
تيراندازی به سوی مردم و تحريک آنان به 
دست  ازبکها  و  قرقيزها  با  دررابطه  ويژه 
رسمی  گزارشات  به  بنا  حال  به  تا  و  دارد 
بيش از ٢٠٠ نفر درجريان درگيری بين اين 
دوقوم کشته شده اند، درحالی که گزارشات 
ديگر صحبت از ١٠ برابربودن تعداد کشته 
اوتون  خانم  اخير  دارند(صحبت  ها  شده 
جنوبی  دربخش  موقت  جمهور  رئيس  بايوا 
قرقيزستان). به عالوه حدود ٤٠٠ هزارنفر 
ازبک به ازبکستان فرارکرده اند. بربريسم 
های  توده  ندارد.  توقف  قصد  امپرياليستی 
بيشتر  هرچه  بربريسم  اين  از  بايد  جهان 
برای  و  گرفته  فاصله  آن  از  يافته،  اطالع 
شکستن کمر بربرمنشان خود را آماده کنند. 
راه ديگری جز اين وجودندارد.     رنجبر

به تارنما های 
اينترنتی  حزب 
رنجبران ايران 
مراجعه کنيد 
و نظرات خود 

را در آنها 
منعکس کنيد!
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درس ُپست الکترونيکی نشريه رنجبر :                     

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

ranjbaran@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

در عرصه ی جنبش جهانی کمونيستی

از هر دری سخنی !

صفحه ١٨رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران

درباره قهر انقالبی
برعليه  مردم  عمومی  جنبش  آغاز  زمان  از 
 ١٣٨٨ ماه  خرداد  در  اسالمی  جمهوری 
مساله چگونگی برخورد با نيروی سركوبگر 
اصالح  تمام  است.  بوده  مطرح  دولتی 
رسانه های  و  بورژوايی  اپوزيسيون  طلبان، 
امپرياليستی كه تا چند روز قبل از آن مردم 
می  موسوی  به  دادن  رای  به  تشويق  را 
راههای  به  دعوت  را  آنها  اينبار  كردند، 
پرهيز  و  مدنی»  آميز، «نافرمانی  مسالمت 
از اعمال قهرآميز كردند. اينطور وانمود می 
كردند كه خشونت بكار برده شده از طرف 

مردم همطراز با خشونت قداره بندان رژيم 
است.

اما راه مسالمت آميز يا راه قهرآميز انقالب 
در  تنها  و  نيست  امروزی  ای  مساله  ايران 
مطرح  مساله ای  چنين  كه  است  نبوده  ايران 
خصلتی  هنوز  بورژوازی  كه  زمانی  شده. 
اقشار  ساير  با  اتحاد  در  و  داشت  مترقی 
فئوداليسم  برعليه  دهقانان  بخصوص  جامعه 
كرد  می  مبارزه  وسطائی  قرون  استبداد  و 
كرد.  نمی  اجتناب  انقالبی  قهر  كاربرد  از 
كردند.  تغيير  زمان  مرور  به  شرايط  اما 
به  خود  دولتی  قدرت  کسب  با  بورژوازی 

و  گشت  تبديل  بشری  جامعه  ترقی  مانع 
پاسدار مناسبات توليدی شد كه ديگر با سطح 
رشد نيروهای مولده تناسب نداشتند. از اين 
زمان به بعد نظر متفكران اين طبقه نه تنها 
تغيير  توده ای  انقالبی  قهر  كاربرد  درباره 
كرد بلكه آنها سعی می كردند توده ها را از 
بزنند  كنار  مستقل  سياسی  فعاليت  نوع  هر 
و نقش ايشان را به مشوق و هوادار اين يا 
آن جريان بورژوايی تقليل دهند، طوری كه 
هر وقت الزم شد برای اعمال فشار به نفع 
جريان مورد نظرشان فراخوانده شوند و پس 
بازگردانده  خانه هايشان  به  ماجرا  پايان  از 

مارکسيست  رهبرحزب  حاضرنظر  مقاله 
بحران  وضعيت  درمورد  آلمان  لنينيست  ـ 
کنونی نظام جهانی سرمايه داری و تجربه 
حزب  توسط  پارلمانی  ی  مبارزه  ازيک 
استان  دريک  آلمان  لنينيست  ـ  مارکسيست 
حاوی  که  است  آلمان  فدرال  جمهوری 
کاربستن  به  درمورد  ازجمله  آموزشهائی 
يک  مشخص  دروضعيت  پرولتری  تاکتيک 
کشورامپرياليستی است که امکان شرکت در 

انتخابات برای احزاب درآن وجود دارد. 
هيئت تحريريه

"بحرانی شديد درمديريت بحران جهانی"
مصاحبه با استفن انگل، ٢١ مه ٢٠١٠

سال  درشروع  سرخ:  پرچم  روزنامه 
نو(رجوع کنيد به "پرچم سرخ": مصاحبه 
دولت  سياستهای  شما  دسامبر٢٠٠٩)   ٢٠
و مونوپولها دراقدام به تخفيف دادن بحران 
تشبيه  فشان"  آتش  درروی  "رقص  به  را 
پيش  گونه  چه  اوضاع  زمان  آن  از  کرديد. 

رفته است؟

فشان  آتش  فاصله  دراين  انگل:  استفن 

نموده  موادمذاب  دادن  بيرون  به  شروع 
است. مديريت بحران جهانی ازسال ٢٠٠٨ 
بارعظيمی  و  کرده  مصرف  را  زيادی  پول 
است.  نهاده  کشورها  ی  بودجه  بردوش  را 
شده  مصرف  پول  جهانی  ارزيابی  يک  در 
حال  به  تا  آمريکا  دالر  هزارميليارد   ٢٧ به 
تـوليد  از  نيمــی  مبلغ  اين  است.  رسيده 
در  است.  جهانی  ی  ساالنه  مـلـی  ناخـالص 
بورژوائـی  سياسـی  بـروشـور"اقتصـــاد 
مــا   ،٢٠٠٩ مــه  در  دچارسـرگيجــه" 
مديريت بورژوازی را مـــورد نقد قـرارداديم 
که به بررسی ريشه ی فــاجعـه خانمانسـوز      

آيد  می  درزير  که  مقاالتی  از  ای  خالصه 
جهت دادن عطف توجه خواننده گان عزيز 
رنجبر به نظرات ديگران است و ضرورتا 
اين نظرات مواضع رسمی حزب نمی باشند.                                          

هيئت تحريريه
بحران اقتصادی منطقه يورو به 

روايت آمار:
بی بی سی ـ جمعه ٧ خرداد ١٣٨٩ 

يکی ازداليل بحران پولی درکشورهايی که 
واحد پولشان يورواست، اين است که تقريبا 

همه اين کشور قوانينی را که خودشان وضع 
کرده بودند، نقض کرده اند.

طبق معيارهای پذيرفته شده برای همگرائی 
اتحاد  از  بخشی  عنوان  به  کشورها  اين  بين 
اقتصادی و پولی بين آنها، بدهی دولتها نبايد 
درپايان  آنها  داخلی  ناخالص  توليد   ٪٦٠ از 

سال مالی بيشتر شود.
دولت  ساالنه  کسربودجه  ترتيب،  همين  به 
نبايد بيش از ٣٪ توليد ناخالص داخلی باشد. 
نشان  نمودارها  که  همانطور  وجود،  اين  با 

می دهد، تنها دو کشور از ١٦ کشورمنطقه 
يورو ـ يعنی لوکزامبورگ و فنالند ـ توانسته 

اند به دوقانون پای بند بمانند.
به طورکلی يونان بيشتر ازديگران اين قوانين 
را نقض کرده است به طوری که بدهی اين 
کشور١. ١١٥٪ توليد ناخالص داخلی و کسر 

بودجه آن معادل ٦. ١٣ درصداست.
بزرگتر،  اقتصاد  با  کشورهای  درميان 
از  درصد  آن(برحسب  بدهی  که  ايتالياست 
يونان  از  بيشتر  حتا  داخلی)  ناخالص  توليد 


