
فروردين ۱۳۹۰ ـ  شماره ۷۱ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر
دوره سوم  سال ۳۲

چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است!

شورش درکشورهای عربی، وضع ليبی 
و امپرياليسم!

ايران درسالی که گذشت

شورش زندانيان 
درايران برحق است !

بـــهـــاران 
خجــستــــه بــــاد

ازهر دری 
ســخنـــی

برافراشته ترباد پرچم 
۸ مارس، روزجهانی 

زنان !

حزب  رفقای  با  سخنی 
کمونيست ايران(م ل م)

پيام هم بسته گی 
با کارگران ژاپون

صفحه ۱۹ صفحه ۱۸

نکاتی پيرامون بحران نظام جهانی  و 
عروج امواج مجدد بيداری و رهائی 

در کشورهای جنوب ( قسمت دوم)
صفحه ۱۹صفحه ۱۹ صفحه ۱۷

پس از سرکوب جنبشهای توده ای ضد رژيم 
تضعيف  عالرغم   ،(۲۰۰۹)۱۳۸۸ درسال 
و  موسوی  رهبری  به  طلبان»  «اصالح 
کروبی ـ مدافع بورژوازی ليبرال و سرمايه 
سبز»ـ  «جنبش  رهبری  و  خصوصی 
درمقابله با مافيای نظامی ـ امنيتی ـ مالی به 
رهبری آيت هللا خامنه ای و محمود احمدی 
نژاد که قدرت دولتی را دردست خود قبضه 
کرده اند، اختالفات اين دوجناح هيئت حاکمه 
تداوم  ايران،  اسالمی  جمهوری  رژيم  ی 
 ٦ مبارزات  دراثر  که  حاکم  جناح  يافت. 
اعتبارشده  بی  شدت  به  ای  توده  ی  ـ۷ماهه 
قوه  بين  ويژه  به  اش  درونی  تضادهای  و 
آشکارتر  روز  به  روز  مجريه  قوه  و  مقننه 
شده بود، سياست سرکوب شديدتر کارگران، 
مدافع  وکالی  معلمان،  زنان،  جويان،  دانش 
زندانيان سياسی و فعاالن مليتهای تحت ستم 

و  شکنجه  بر  و  گرفت  درپيش  را  غيره  و 
اعدام  زندانيانـ  اعم از سياسی و غيرسياسی 
ـ افزود تا مگر ازاين طريق مانع برخاستن 
اعتراضات  و  ای  توده  جنبشهای  مجدد 

خيابانی شود. 
اکثر کارگران فعالی که درتشکيل سنديکاهای 
شرکت  آنها  رهبری  در  و  کارگری  مستقل 
آزار  و  شکنجه  مورد  و  دستگيرشده  داشتند 
به  شدند.  محکوم  زندان  به  و  قرارگرفته 
فعالی  نقش  که  جويانی  دانش  ترتيب  همين 
در تظاهرات  ٦ـ۷ ماهه ی فوق داشتند نيز 
تعداد  و  شده  زندانی   و  شکنجه  و  دستگير 
ديگری از آنها نيز از ادامه ی تحصيل دردانش 
گاهها منع شدند. حتا وکالی مدافع زندانيان 
سياسی سالهای اخير دستگيرو زندانی شده و 
برخی نيز به خارج ازکشورگريختند. صرف 
و  خودسر  امنيتی  دستگاه  که  ازاين  نظر 
بقيه در صفحه دوم

امسال  زمستان  اوايل  از  که  شورشهائی 
در  و  درنورديده  را  عربی  کشورهای 
کشورها  اين  مستبد  سران  راندن  بيرون 
يافت،  را  خود  مشخص  تبارز  قدرت،  از 
عليه  اول  دردرجه   که  هستند  شورشهائی 
ها  فراملی  امپرياليسم  که  است  نظامهائی 
سران  پروراندن  با  و  شده  آورده  وجود  به 
مستبدی دهها سال است که اين کشورها را 
زير سلطه ی خود نگه داشته اند. در واقع 
پس از قطع نفوذ عثمانيها در جريان جنگ 
جهانی اول (۱۹۱٤ ـ۱۹۱۸)، امپرياليستها 
براين کشورها مسلط شده، ازآنها مستعمره 
و نيمه مستعمره ساختند، برمنابع غنی آنان 
دست يافته و حدود سی و اندی سال بعد با 
کمک به صيهونيستها به تشکيل اسرائيل و 
تقويت آن از طريق تا دندان مسلح ساختنش 

و  کشورها  ای،  منطقه  ژاندارمی  مثابه  به 
دولتهای عربی را وادارنمودند تا دست ازپا 
اسرائيل  صورت  اين  درغير  و  نکنند  خطا 
را به جان آنها خواهندانداخت تا سرزمينهای 
هرچه بيشترعربی را ازکف آنها خارج کنند.
اين شورشها هم چنين به خاطر دست يافتن به 
نان و آزادی صورت گرفته و می گيرند که 
بحران جهانی سرمايه و تورم افسارگسيخته 
کارسازی  بی  مردم،  مصرفی  کاالهای  ی 
هرگونه  سرکوب  و  جوانان  روزافزون 
بودند. آورده  وجود  به  را  اينان  اعتراض 
تازمانی که توده های عصيانی مردم سرکوب 
ن  داد  پايان  برای  عرب  ی  شده  لگدمال  و 
نخاسته  پا  به  غيرانسانی  وضعيت  اين  به 
امپرياليستی  دولتهای  مناسبات  در  بودند، 

بقيه در صفحه سومبااين مستبدين حاکم 

کارگران و زحمت کشان؛
زنان، جوانان ومليتهای تحت ستم ؛

خواه  آزادی  و  انقالبی  سياسی  نيروهای 
ايران !

نوروز و بهاردر راهند ونوشدن طبيعت و 
ی  ريشه  و  رگ  در  ديگری  جديد  حرکت 
گياهان و درختان پديدارگشته است. پرنده 
گان مهاجر دوباره به النه های خود برمی 
و  تاريکی  جای  گرما  و  روشنائی  گردند. 
سرما را می گيرند و دلهای خسته از سوز 
و سرمای زمستان و کار درمحيطهای آلوده 
و خفقانی استثماری، هوای درآميختن با گل 
و سبزه های چمن زاران و پرکردن سينه 

عطر  بقيه در صفحه پنجمازبوی 

عليه  ايرانيان  و  جهانيان  فرياداعتراض 
تجاوزبه حقوق زندانيان سياسی و غيرسياسی 
ازديوارهای  رحمانه،  بی  اعدامهای  و 
به  ايران  زندانهای  آور  خفقان  و  سرکوب 
داشته  برآن  را  زندانيان  و  نفوذکرده  درون 
دندان  تا  زندانبانان  با  خالی  بادست  تا  است 
امسال  درزمستان  بپردازند.  نبرد  به  مسلح 
بيش از ۸٦ زندانی درزندانهای مختلف ايران 
غيرسياسی  نفرآنها   ٦۷ که  اند  شده  اعدام 
بودند که به جرم قاچاق و يا حمل موادمخدر 
اعدام شدند و بقيه به جرم سياسی جان خودرا 

ازدست دادند.
سه  که  حصارکرج  قزل  درزندان  شورش 
شنبه شب ۲٤ اسفند شروع شد، با حمله ی 
گارد زندان و زندانبانان، دهها نفر کشته و 

برجای  بقيه در صفحه ششمزخمی 



مستبد مانع ازديدار اين وکال با موکلين خود 
می شد، بعضی از اين وکال حتا از مطالعه 
تشکيل  تاريخ  از  يا  و  متهمان  ی  پرونده  ی 
نيز  دردادگاه  حضور  و  شان  موکلين  دادگاه 
دهد  می  نشان  که  امری  شدند.  نمی  مطلع 
جمهوری  مستبد  رژيم  در  قضائی  نظام 
اسالمی هيچ استقاللی نداشته و استبدادعريان 
آن  دادگاههای  بر  تمامی  به  وسطائی  قرون 
بردادگاههای  حاکم  قانون  است.  فرما  حکم 
متهمان سياسی تابعيت از دستورات وزارت 
اطالعات و بازجويان سپاه پاسداران است!!

چنين وضعيت خفقانی درشرايطی پيش برده  
بحران  امواج  رسيدن  که  شود  می  و  شده 
تحريمهای  با  راه  هم  جهانی،  اقتصادی 
تحميلی امپرياليستی ازطريق شورای امنيت 
سازمان ملل متحد؛ به استثمار افسارگسيخته 
ی کارگران و زحمت کشان ميدان داده است. 
گی  زنده  فقر  خط  زير  آنها   ٪۷۰ از  بيش 
درون  از  افرادی  محاسبات  به  بنا  و  کرده 
خود رژيم، حداقل حقوق کارگران که توسط 
تراز  کم  شده،  تعيين  کارفرمايان  و  رژيم  
ی  خانواده  يک  که  است  حقوقی  سوم  يک 
افسارگسيخته  تورم  دراوضاع  کارگری 
مايحتاج  بهای  ی  روزانه  باالرفتن  و  حاکم 
اش  ماهانه  مخارج  ی  ازعهده  بتواند  اوليه 
آن  اين،  از  آميزتر  فاجعه  برآيد.  سختی  به 
شده  تعيين  حداقل  مزد  همين  حتا  که  است 
 (۲۰۱۱ سال  برای  درماه  دالر  (حدود۳۳۰ 
نيز به بسياری از کارگران و زحمت کشان 
پرداخت نشده و مزدهای به مراتب کمتری 
ـ به ويژه به زنان ـ داده می شود که بعضا 
ارقامی هستند که بين ٥۰ تا ۱۰۰ دالر درماه 
کاالهای  بهای  که  درحالی  دارند.  نوسان 
کارگری  های  خانواده  مصرف  مورد  اوليه 
تقريبا به بهای جهانی آن درکشورهای اروپا 

و آمريکا نزديک می شود!!
جنگل  قانون  کارگران،  استخدام  درامر 
يا  روزمزد،  صورتی  به  کارگران  استخدام 
بستن  جای  ماهانه،  و  ای  هفته  قرارداد  با 
آن  راه  هم  و  گرفته  را  درازمدت  قرارداد 
و  شغلی  امنيت  ترين  کوچک  کارگران 
درمانی  و  گی  بازنشسته  بيمه  از  استفاده 
کنند،  اراده  هروقت  فرمايان  کار  و  نداشته 

می توانند آنها را ازکاربيرون کنند. 
 ۲۰۱۰ درسال  خيابانی  تظاهرات  فروکش 
نبوده  کارگری  مبارزات  فروکش  معنای  به 
است. درمقابل خفقان سياسی و اقتصادی و 
اجتماعی تحميل شده توسط حاکمان، کارگران 
و زحمت کشان پيوسته دست به اعتصاب و 
اعتراض زده و با سرکوب بی رحمانه و يا 

بی توجهی حاکمان به خواستهای شان روبه 
رو شده اند. رژيم حاکم درکنار اين سرکوبها 
از  دربازارجهانی  ايران  ادغام  هدف  با  و 
يارانه  پرداخت  به  نهائی  دادن  پايان  طريق 
ها، ترفند «هدفمندکردن يارانه ها» را پيش 
کردن  هماهنگ  طريق  از  تا  است  کشيده 
بهای اجناس با بهای جهانی به چاپيدن هرچه 
پرداخته،  کشان  زحمت  و  کارگران  بيشتر 
خودرا با دستورات بانک جهانی و صندوق 
بين المللی پول هماهنگ ساخته و از خطر 
ورشکسته گی نجات يابد. هدف ازبين بردن 
تدريجی سوبسيد دادن به کاالهای مورد نياز 
مردم و پذيرش قوانين «بازارآزاد» رقابتی 

سرمايه های داخلی و جهانی است. 
درچنين شرايطی، وبا توجه به اين که رژيم 
وبين  داخلی  درانزوای  پيش  از  بيش  حاکم 
المللی قرارگرفته، تقويت نيروهای سرکوب 
ضدشورش  نيروهای  تربيت  ويژه  به  و  گر 
درشهرها را دراولويت خود قرار داده است.

آمارزيرگوشه ای از واقعيت موجود درايران 
را نشان می دهد:

ميليارددالرپيشنهادی   ٥۳۸ بودجه  ازکل  ـ 
دولت به مجلس برای سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱) 
که رشدی معادل ٤٦٪ نسبت به سال گذشته 
رانشان می دهد، تغييرات جديد بدين گونه اند:
 رشد بودجه ی فرهنگ، هنر و رسانه های 

۱۲٪ـ جمعی و گردشگری  
۱٪ـ منابع آب   
٪۲ محيط  زيست              
٪٥ انرژی         
دفاعی             ٦٤٪
نظم و امنيت عمومی        ٪۱۸
ـ منابع تامين اين افزايش بودجه :

ازطريق افزايش بهای کاال و خدمات به 
٪۳۸ کمک «هدفمندکردن يارانه ها»  
٪۳۷ ازطريق فروش نفت   
٪۲٤ ازطريق افزايش مالياتها      

که  دهند  می  نشان  روشنی  به  ارقام  اين 
ضدانقالب حاکم در تحميل باربحران بردوش 
مشکالت  به  توجه  عدم  و  مردم  های  توده 
آنان بی پروا کارکرده و درتقويت نيروهای 

سرکوب گرش سر از پا نمی شناسد.
ـ درسطح ملی:

خط  درزير  ايران  جمعيت   ٪٤۰ از  بيش 
فقرمطلق زنده گی می کنند؛

بيش از ۳۰٪ جوانان بی کارند؛
فعال،  نفرجمعيت  ميليون   ۲٤ تا   ۲۲ از 
حدود ٥. ۷ ميليون نفربی کارند (البته طبق 

آماررسمی ٤ ميليون نفر)؛
ساالنه ۲. ۱ ميليون نفر به بازارکار واردمی 
شوند که تنها جذب ٦۰۰ هزارنفر آنها ممکن 

است؛

اخير  درسالهای  ايران  اقتصادی  رشد 
رسيده   ٪۱ حدود  به  و  داشته  سيرنزولی 
کار  به  کاران  بی  جذب  برای  که  درحالی 

رشدی معادل ۱۰٪ الزم است؛
ساخت ٤۷ زندان جديد دربرنامه کار دولت 
عملياتی  ساختمان  که  است   ۲۰۱۱ درسال 

برخی آغاز شده است؛
سپاه  اقتصادی  شاخه  قدرتمندترين 
پاسداران(قرارگاه خاتم االنبيا) باداشتن ۸۱۳ 
ايران  خارج  و  درداخل   شده  ثبت  شرکت 
اقتصادی  غول  به  دولتی  قرارداد   ۱۷۰۰ و 
که  امری  است.  شده  تبديل  دراقتصادايران 
نشان می دهد اداره ی اقتصادايران بيش از 

پيش نظامی شده است؛
 ۱۲۱ زمستان  شروع  از  هفته   ٦ درعرض 

نفر درايران اعدام شدند؛
به  اساسا  کارگران  تظاهرات  و  اعتصابات 
که  است  معوقه  مزدهای  دريافت  عدم  دليل 
پرداخت  که  است  سال  يک  از  بيش  بعضا 

نشده اند ؛
ظرفيت  با  ايران  های  کارخانه  از  بسياری 
۳۰٪ توليد می کنند و اخراج کارگران درابعاد 
صدها هزارنفر درسال صور ت می گيرد؛

و ....
بعدازگذشت يک سال از فروکش اعتراضات 
عربی  درکشورهای  جنبش  شروع  خيابانی، 
شمال آفريقا و مشخصا تونس و مصر زمينه 
سبز  جنبش  رهبری  تا  ساخت  فراهم  را  ای 
های  توده  مجدد  کشيدن  در  را  خود  شانس 
عاصی مردم به خيابان نشان دهد. رژيم با 
طبق  قراربود  که  تظاهرات  اين  برگزاری 
آميزو  مسالمت  کروبی  ـ  موسوی  رهنمود 
 ۱۳۸۹ بهمن  در۲٥  شعارهائی  دادن  بدون 
مخالفت  باشد،  می   (۲۰۱۱ فوريه   ۱٤  )
نمود. اما دراين روز مردم و به ويژه دانش 
جويان و جوانان به خيابان ريختند و با دادن 
نوبت  علی،  بن  نظير «مبارک،  شعارهائی 
سيدعلی» ، «آزادی، آزادی، آزادی» و « 
زندانيان سياسی آزاد بايد گردد « که ورای 
رهبران  درسکوت»  پيمائی  «راه  خواست 
و  اسالمی  جمهوری  بودند،  سبز  جنبش 
عالوه  به  کشيدند.  چالش  به  را  فقيه  واليت 
مردم با درگيرشدن با نيروهای بسيج نشان 
از  اطاعت  به  حاضرنيستند  ديگر  که  دادند 
رژيم جبار جمهوری اسالمی بپردازند. اين 
رهبری  گی  ورشکسته  بارديگر  مبارزات 
جنبش سبز را به نمايش گذاشت. شورشهای 
و  نموده  نفوذ  نيز  زندانها  درون  به  بيرونی 
بعضا زندانيان نبرد مرگ و زنده گی را با 

زندانبانان شروع کرده اند.
اما چه دراين اعتراضات و چه دراعتراضات 

ـ  فوريه)  در۲۰  بعد(  هفته  يک 

صفحه ۲رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران

ايران... بقيه از صفحه اول

انقالب کارگری و نه رفرم تنها راه رهائی و کسب نان و آزادی است



آمد.  نمی  پيش  خللی  ترين  کوچک  عربی، 
مرتجع  ازَملُکهای  امپرياليستها،  ديدگاه  از 
عربستان سعودی تا پادشاهان اردن هاشمی 
و مراکش و غيره، ازاميران کشورهای نفت 
خيز جنوب خليج فارس تا رئيسان جمهوری 
عراق و مصر و غيره، همه ی اين جالدان 
بودند  «محترمی»  افراد  کشورشان،  مردم 
که دراروپا و آمريکا مورد ستايش قرارمی 
از  سرپيچی  هرگونه  حال،  درعين  گرفتند. 
و  بوده  معادل  نيز  امپرياليستها  سياستهای 
هست با غول وحشی و شرور سازی از آنان 
جهت ايجادزمينه برای نشاندن اين سرکشها 

سرجای شان!
از دهه ی ۱۹٥۰ به بعد، ناسيوناليسم عربی 
عربی  کشورها  رهاساختن  برای  را  تالشی 
ازچنگال خون آشام امپرياليستها جهت حکم 
عبدالناصر  جمال  آغازنمود:  خود،  رانی 
انقالب  درعراق  قاسم  عبدالکريم  درمصر، 
آزادی بخش مردم الجزيره عليه امپرياليسم 
 ۱۹٥۰ های  استعمارگردردهه  فرانسه 
ـ۱۹٦۰، مبارزات مسلحانه ی آزادی بخش 
بخش  آزادی  جبهه  رهبری  به  درفلسطين 
کودتای  ياسرعرفات،  رهبری  به  فلسطين 
قذافی  معمر  رهبری  به  جوان  افسران 
عليه   ۱۹٦۰ ی  دهه  دوم  درنميه  درليبی 
از  ادريس،  شاه  فاسد  نظام  و  صهيونيستها 
جمله اين تالشهابودند که با کمک کشورهای 
دردهه  امر  درابتدای  ويژه  به  سوسياليستی 
دست  به  موفقيتهائی   ۱۹٦۰ ـ   ۱۹٥۰ های 
کشورها  دراين  دموکراسی  اما  آوردند. 
برقرارنشد و درادامه ی کار تدريجا دولتهای 
اين کشورها دست از ملی گرائی برداشته و 
به سرسپرده گی به امپرياليستها کشيده شدند 
کشورهای  تغييرماهيت  ماجرا  دراين  که 
سوسياليستی و بی پشتوانه شدن ملی گرايان 

نيز نقش داشت.
بروز شورش اخير درتونس و سپس مصر، 
امپراتوری جهانی سرمايه را برآن داشت که 
تحت دفاع مزورانه از «دموکراسی» خود 
را ظاهرا با اين شورشها کم و بيش هم گام 
نشان داده و درشرايطی که توده های مردم 
خويش  کمونيستی  و  انقالبی  رهبری  فاقد 
بودند، کوشيد تا دستگاه دولتی اين کشورها 
و  انتظامی  نيروهای  و  ارتش  ويژه  به  و 
درخدمت  سال  دهها  راکه  گر  سرکوب 
نموده  حفظ  بودند  کرده  عمل  امپرياليستها 
ازدست  را  کشورها  اين  ی  اداره  مهار  و 

برای  عرب  مردم  شورش  اما  ندهد. 
رهائی  و  سرنوشت  تعيين  حق  کسب 
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شورش در کشورها... بقيه از صفحه اول

گرامی باد ۱٤۰ مين سال گرد کمون پاريس

باخته  جان  دوجوان  دربزرگداشت 
درتظاهرات ۱٤ فوريه و درمخالفت با 
دستگيری موسوی و کروبی توسط نيروهای 
اطالعاتی رژيم ـ آن چه که دراين تظاهرات 
غايب بود، دفاع ازحقوق کارگران و زحمت 
و  جوانان  زنان،  دموکراتيک  وحقوق  کشان 
دولت  از  دين  جدائی  ايران،  ستم  تحت  ملل 
و... بود، امری که نشان می دهد تا زمانی 
که جنبِش مخالفت با نظام جمهوری اسالمی 
به آن کيفيتی نرسيده باشد که رو به طبقات 
و اقشار استثمارشده و ستم ديده داشته و با 
جنبش کارگری درآميزد، دست آوردهای اين 
جنبش توسط بورژوازی دراپوزيسيون رژيم 

حاکم و امپرياليستها به تاراج خواهدرفت.
شمال  در  ای  توده  جنبشهای  ی  تجربه 
بروز  با  که  دادند  نشان  خاورميانه  و  آفريقا 
منافع  خطرافتادن  به  و  ای  توده  جنبشهای 
اينان  درمنطقه،  صهيونيستها  و  امپرياليستها 
تالش کردند تا با رنگ عوض کردن و هم 
خرده  و  دراپوزيسيون  بورژوازی  با  راهی 
بورژوازی متوهم نشان دادن، ديکتاتورهای 
جنبش  که  درکشورهائی  را  خود  به  وابسته 
بلندشده بود قربانی کنند، ارتشهای ارتجاعی 
از  داشتن»  نگه  طرف  «بی  طريق  از  را 
به  و  دارند  نگه  مصون  مردم  تعرض 
آلترناتيو تراشی از افراد مورد اعتماد خود 
از  مانع  نهايتا  و  کنند  اقدام  جنبشها  دراين 
دست  به  قدرت  افتادن  و  جنبشها  اين  تعميق 

توده ها گردند.
رژيم  عليه  اعتراضی  جنبشهای  ی  تجربه 
طبقه  مستمر  مبارزات  و  اسالمی  جمهوری 
معلمان،  زنان،  جويان،  دانش  کارگر،  ی 
پرستاران، مليتها و اقليتهای مذهبی، نويسنده 
نويسان  وبالگ  و  نگاران  روزنامه  و  گان 
نشان  بارديگر  اخير  دوسال  نيزدر  درايران 
داد که نيروهای بورژوائی درايران قادر به 
دفاع ازمنافع کارگران و زحمت کشان نبوده 
با  تا  برند  کارمی  به  را  کوششان  تمامی  و 
باالرفتن از شانه ی توده ها به قدرت دست 
خواست  به  توجهی  بی  درشرايط  و  يابند. 
کارگران و زحمت کشان، طعمه ی مناسبی 

برای امپرياليستها گردند.
شمال  و  درخاورميانه  ای  توده  جنبشهای 
آفريقا به عالوه بارديگر درعمل ثابت کردند 
اتوريته  با  انقالبی  رهبری  وجود  بدون  که 
مبارزاتی  تالشهای  درعمل،  پای  مبارزو  و 
قهرمانانه دراين جنبشها به نتيجه ی مطلوب 
اند  کرده  شروع  که  را  انقالباتی  و  نرسيده 
بايد تا به آخر و تا کسب قدرت حاکم ادامه 
درتونس  اکنون  هم  مبارزاتی  چنين  بدهند. 
درجهت  مبارزه  و  دارد  درمصرجريان  و 
سابق  رژيم  عوامل  ی  کليه  زير  به  کشيدن 

پيشبرد  برای  نيز  کارگران  و  يافته  ادامه 
را  شان  اعتصابات  شان  های  خواسته 
گسترش می دهند. اين امر هم چنين بارديگر 
نشان داد که جنبش کمونيستی متفرق قادر به 
نيست  مبارزات  اين  رهبری  در  قرارگرفتن 
و امر ايجاد و تقويت احزاب کمونيست متکی 
و  وسيع  پيوند  داشتن  و  علمی  کمونيسم  بر 
فشرده با طبقه ی کارگر و زحمت کشان به 

ضرورتی عاجل تبديل شده است.
ی  کليه  و  امپرياليستها  که  نکنيم  فراموش 
در  شان  دست  که  درحالی  جهان  مرتجعان 
استثمارگری و ستم گری، و فساد شان دراداره 
انگشتان  از  و  روشده  خودی  کشورهای  ی 
شان به ويژه در کشورهای جهان سوم خون 
می ريزد، با متوسل شدن به «دموکراسی»، 
«حقوق بشر»، و حتا «تجليل از ۸ مارس»، 
«به راه انداختن انقالبات مخملی» و «دفاع 
گری  حيله  زورو  آخرين  ملی»،  حقوق  از 
با  بتوانند  مگر  تا  برند  کارمی  به  را  شان 
گول زدن مردم عصيانی جهان، نفوذ خود را 
برای غارت کشورهای آنان ادامه بدهند. بايد 
هرچه بيشتر ماهيت اين سياستهای مزورانه 
ی آنها را افشانمود و پرچم طغيان سراسری 
را درکليه ی کشورها عليه شان برافراشت.

درايران نيزدوران نزول حاکميت جمهوری 
اسالمی و بی اعتباری بورژوازی ـ اعم از 
حاکم و يا دراپوزيسيون ـ فرا رسيده است. 
عدم توجه به اين واقعيت عيان و اميد بستن به 
رفرميستهای اسالمی جنبش سبز، به معنای 
دراپوزيسيون  بورژوازی  دست  بازگذاشتن 
به  درايران  بارديگر  تا  امپرياليستهاست  و 
قدرت برسند. نبايد گذاشت دزدان جهانی ای 
از  دوباره  کرديم  بيرون  خانه  دِر  از  که  را 

پنجره واردخانه شوند!
نظام  های  مانده  ته  از  کشور  روبيدن  برای 
و  داری  سرمايه  داری،  سرمايه  ماقبل 
متحد  علمی  کمونيسم  پرچم  زير  امپرياليسم 
و متشکل شويم و آزادی کارگران و زحمت 
کشان را درتحق سوسياليسم درايران بجوئيم. 
نظام  که  ها  فراملی  امپرياليسم  درعصر 
می  را  نفسهايش  آخرين  جهانی  بورژوائی 
َکشد و شمشير طبقاتی اش را ازغالف بيرون 
درايران  استقراردموکراسی  انتظار  آورده، 
امپرياليستها،  يا  و  ليبرال  بورژوازی  توسط 
افتادن به سراب تاسف باری است که نتيجه 

ای جز شکست نخواهدداشت.

حزب رنجبران ايران ـ
 اسفند ۱۳۸۹ ، مارس ۲۰۱۱
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داخلی  وعمال  خارجی  مداخالت  از 
آنها شروع شده است وقصد افتادن به دام 
های  ُمهره  جائی  جابه  و  غربی  ليبراليسم 
مبارزه  اين  راندارد.  امپرياليسم  به  وابسته 
و  است  شده  شروع  تازه  رهائی  برای 
انقالب دراين کشورها در مراحل اوليه اش 

قرارداشته و ادامه می يابد.
ای  ويژه  وضعيت  ماجرا  دراين  کشورليبی 
کم  سياستی  معمرقذافی  که  تازمانی  داشت. 
و بيش ضد امپرياليستی درپيش گرفته بود 
و ازجمله ازانقالب فلسطين دفاع کرده و با 
دولت صهيونيستی اسرائيل مخالفت نموده و 
با کشورهای سوسياليستی مناسبات اقتصادی 
داشت، دررسانه های تبليغاتی غرب، قذافی 
فردی شرور معرفی می شد. اما بعداز آن 
آغاز  را  غرب  با  نزديکی  باب  تدريجا  که 
اورانيوم  سازی  غنی  از  ازجمله  و  نمود 
برداشت  دست  اتمی  نيروگاههای  ايجاد  و 
هواپيما  سقوط  قربانيان  های  خانواده  به  و 
درالکربی ـ اسکاتلند واقع درشمال انگلستان 
خريد  به  شروع  و  نمود  پرداخت  غرامت 
ها  رسانه  کرد،  غربی  ازکشورهای  سالح 
وی  از  شرورسازی  نيز  غربی  دولتهای  و 
را کنارگذاشتند. اما عالرغم اين نزديکی به 
غرب، قذافی ليبی را دودستی و تمام و کمال 
ودولتهای  چندمليتی  شرکتهای  دراختيار 
علت  همين  به  و  نگذاشت  امپرياليستی 
ليبی  نبود.  دولتها  اين  برای  مناسبی  فرد 
نيست.  وسيع  کاری  بی  با  و  فقير  کشوری 
به  مربوط  زيربنای  داشتن  ازنظر  ليبی 
سالمتی و آموزش و پرورش در وضعيت 
پاريس  اِ.  آنتونيو  قراردارد.  بسيارمناسبی 
در سايت گلوبال ريسرچ ٤ مارس ۲۰۱۱ 
تحت عنوان «آمريکا ـ ناتو حق حاکميت و 

استقالل ليبی را تهديد می کنند»، نوشت: 
« تحت رهبری قذافی، و به کمک پول نفت، 
ليبی باالترين درآمدسرانه را درقاره آفريقا 
دارد. به وجوداين واقعيت و برجسته کردن 
آن در رسانه های غربی اشاره ای نمی شود 
و تصويری از ليبی ارائه می گردد که بی 
کاری، نابرابری اجتماعی و فقر درليبی بی 
دادمی کند. درواقع، رفرمهای نئوليبرالی به 
کارگرفته شده درسالهای اخير، باقطع يارانه 
های اجتماعی قشرفقير، افزايش درآمدنفتی 
شد.  خارجی  کورپوراسيونهای  نصيب 
سی.آی.ای. مشغول ارائه ی «بررسيهائی» 
ليبی  مردم  که  اين  دادن  نشان  برای  است 
اما  درآمددارند.  درروز  دالر   ۲ از  کمتر 
باتوجه  اعتبارند،  بی  «بررسيهائی»  چنان 
به اين که ليبی به دليل پرداخت مزدباالتر 
برای  مناسبی  کشور  کاربهتر،  شرايط  و 

کارگران مهاجر درخاورميانه می باشد».

حاکم  يک  مثابه  به  قذافی  ترتيب،  بدين 
ديکتاتور، به تمامی ازقماش افرادی مثل بن 
علی و ُحسنی مبارک سرسپرده نيست. وی 
ازنظرداخلی مدافع منافع کارگران و زحمت 
از  اقشاری  دربين  و  باشد  نمی  ليبی  کشان 
ازنفوذ  بورژوازی  و  بورژوازی  خرده 
نسبی برخورد ار است و طی بيش از ٤۰ 
سال با دستی آهنين درليبی حکم رانده است.
اند،  خاسته  پا  به  قذافی  عليه  که  نيروهائی 
دانش  استادان  و  جويان  دانش  نظير  بعضا 
و  بوده  خواستاردموکراسی  هستندکه  گاه 
خارجی  نيروهای  ی  مداخله  عدم  موضع 
«شورای  دارند.  را  ليبی  داخلی  درامور 
ملی ليبی» خواستار عدم مداخله ی خارجی 
در  متشکل  گروهای  که  درحالی  باشد.  می 
«شورای ملی انتقالی ليبی» که توسط وزير 
دادگستری سابق ليبی هدايت می شود در ٤ 
مارس درخواست حمله ی هوائی نيروهای 
امپرياليستی و ايجاد منطقه ی ممنوعه برای 
پرواز هواپيماها برفراز ليبی راکرده اند که 
به  امپرياليستها  تجاوز  پذيرش  جز  معنائی 
خاک ليبی ندارد. برخی از شورشيان و قبايل 
هستند.  پادشاهی  نظام  احيای  درخدمت  نيز 
نيروهای  ی  کليه  دهد  می  نشان  که  امری 
و  دموکراسی  استقرار  خواهان  شورشی 
تمامی  به  برخی  و  نبوده  اجتماعی  عدالت 

مرتجع می باشند.
ی  اتحاديه  و  آمريکا  دولت  که  درشرايطی 
اروپا و به ويژه فرانسه، انگلستان و آمريکا 
نظامی  ی  مداخله  توجيه  برای  را  زمينه 
و  کردند،  می  بررسی  ليبی  به  احتمالی 
نيروهای قذافی تدريجا ابتکارعمل به دست 
آورده وبه پيش روی هائی در بازپس گرفتن 
شورشيان  کنترل  تحت  شهرهای  از  برخی 
هواپيمابرآمريکا  رزمناو  دو  اند،  شده  نايل 
وکشتيهای جنگی آنگلستان به سواحل ليبی 
نيروهای  با  وگو  گفت  شوند.  می  نزديک 
شورشی ليبی نيز توسط ديپلوماتهای انگليس 
در ٦ مارس شروع شد(روزنامه ايندپندنت) 
که نشانی است از تالش غرب برای مداخله 
درامورداخلی ليبی درظاهر دفاع ازمخالفان 

قذافی.
شورای  قطعنامه  تصويب  با  ترتيب  بدين 
منطقه  ايجاد  درمورد  ملل  سازمان  امنيت 
در۱۷  هواپيماها  پرواز  برای  ممنوعه  ی 
نيروها  اين  که  اين  به  باتوجه  مارس، 
تحت  وفرودگاههای  هوائی  پايگاههای 
کنترل قذافی را می توانند بمب باران کنند 
وفاداراش  نيروهای  وی  اظهارات  طبق  و 
نشان  العمل  عکس  تجاوزات  اين  درمقابل 
شروع  معنای  به  اين  عمال  داد،  خواهند 
ناتو  نيروهای  که  خواهدبود  ديگری  تجاوز 

می  تدارک  را  آن  برای  کامل  گی  آماده 
کنيم  يادآوری  نباشد  مورد  بی  شايد  بينند. 
سازمان  امنيت  شورای  تصميم  از  قبل  که 
ملل، قذافی آتش بس با نيروهای مخالفش را 
اعالم نمود. اما باتوجه به اين که  دراجالس 
اخيروزيران دولتهای اتحاديه عرب درقاهره 
که کاترين اشتون مسئوول سياست خارجی 
بود،  کرده  شرکت  درآن  نيز  اروپا  اتحاديه 
هواپيماها  پرواز  ممنوعيت  انجام  برسر 
برفراز ليبی موافقت شد و انگليس و فرانسه 
دربرقراری چنين منطقه ی ممنوعه بسيار 
فعال بودند، اين امرنشان داد که «کشتيبان 
را سياستی دگر آمده است!». درعين حال 
درديداروزيران گروه جی ۸ درپاريس در 
۱٥ مارس ۲۰۱۱، ضمن هم صداشدن اين 
خواستار  عرب،  اتحاديه  پيشنهاد  با  گروه 
استعفای قذافی و واردکردن فشاراقتصادی 
 ۸ جی  گروه  درميان  اما  شدند.  ليبی  به 
ازجمله  ليبی  با  جنگ  به  شدن  برسرکشيده 
توسط آلمان توافق نظر نيست. بدين ترتيب 
روسيه و چين نيز دربرابر فشار غربی ها 
در اجالس شورای امنيت کوتاه آمدند و از 

حق وتوی خود استفاده ننمودند.
ازشورای  آمريکا  که  جاست  اين  جالب 
امنيت سازمان ملل خواسته است تا استفاده 
مثابه  به  درجنگ  را  مزدور  نيروهای  از 
به  ليبی  غيرنظاميان  عليه  جنگی  جنايت 
صورت  درشرايطی  اين  برساند.  تصويب 
بدون  هواپيماهای  اکنون  هم  که  گيرد  می 
سرنشين نيروهای ناتو در افغانستان روزانه 
دهها نفر را درمناطق مرزی پاکستان و يا 
افغانستان  درداخل  آنها  جنگی  هواپيماهای 
و  ُکشند  می  را  گناه  بی  زنان  و  کودکان 
استفاده از نيروهای مزدور در عراق توسط 
امپرياليسم آمريکا امری کامال شناخته شده 
بر ای مردم جهان است ولی اکنون ادعای 
مربوط به وجود سربازان مزدور آفريقائی 
درارتش ليبی را بهانه ای برای تجاوز به 
ليبی می تواند قراردهد. پس اگر قراراست 
امنيت  شورای  تصويب  مورد  پيشنهاد  اين 
آمريکای  اين  اول  ی  درجه  در  قراربگيرد 
متجاوز است که بايد مواخذه شود. خوداين 
و  «دموکراسی»  که  دهد  می  نشان  امر 
توسط  مزورانه  حد  تاچه  بشر»  «حقوق 
آنها  منافع  تامين  درجهت  و  امپرياليستها 

مورد سوء استفاده قرارمی گيرد. 
بن  گيری  کناره  مصربا  و  درتونس  اگر 
علی و مبارک تعدادتلفات مردم زيادنبود ـ 
چون که امپرياليستها بانفوذی که درارتش و 
دولتهای اين دوکشور داشتند و می دانستند 
که اوضاع ازدست شان خارج نخواهدشد، 

دراماتيکی  حد  به  ُکشتار  و  ُکشت 

تجاوز امپرياليستها به ليبی را محکوم کنيم 
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وضعيتی  که  ليبی  در  اما  باالنرفت، 
قذافی  و  داشته  عراق  وضع  مشابه 
تجاوز  کنند،  می  مقاومت  نيروهايش  و 
برای  وسيله  تنها  که  امپرياليستی  نيروهای 
ترديد  بدون  باشد،  می  برليبی  سلطه  تامين 

قربانيهای فراوانی را خواهدگرفت.
مردم ليبی مثل ديگر مردمان عرب منطقه 
حق مبارزه برای کسب آزادی و براندازی 
چنين  اما  دارند.  را  جبارخود  حاکمان 
نظامی  نيروهای  ی  مداخله  ازطريق  حقی 
امپرياليستی حاصل نخواهددشد و دراهداف 
خدشه  وآزادی  نان  به  رسيدن  برای  مردم 
ارتشهای  تجاوز  ی  نمونه  واردخواهدآمد. 
امپرياليستی به عراق، افغانستان و پاکستان 
نشان می دهد که چنين مداخالتی جز به نگه 
سلطه  و  نفوذ  زير  در  کشورها  اين  داشتن 
ی امپرياليستها معنای ديگری ندارد. امروز 
ای  پايه  اصول  درسطح  حتا  دليلی  هيچ 
سازمان ملل وجودندارد که مداخالت آمريکا 
و ناتو را درليبی توجيه کند. لذا نبايد گذاشت 
که فاجعه مداخالت مسلحانه ی خارجی اين 

بار درآفريقا ـ دوباره تکرارشود. 
بايد  هرکشور  مردم  سرنوشت  تعيين  حق 
مداخالت  و  شود  کسب  خودشان  دست  به 
طرد  قاطعانه  بايد  را  خارجی  کشورهای 
نمود. به عالوه درشرايطی که امپراتوری 
جهانی سرمايه برای حفظ موضع برترخود 
درجهان و آقائی بر کشورهای پيرامونی و 
استثمار فزاينده ی طبقه ی کارگر و زحمت 
را  فرصتی  هيچ  خودی  کشورهای  کشان 
ازدست نمی دهد، امر رهائی ملل تحت ستم 
جهان نيز جزتحت رهبری طبقه ی کارگر 
و در راس آن حزب کمونيست درهرکشور 
حتا  تصورنيست.  قابل  دقيق  تدارکی  با  و 
نداشتن  درصورت  هم  راديکال  جنبشهای 
به  درعمل  نگر  آينده  و  مبارز  رهبری 
تخريب  به  تنها  و  يابند  نمی  دست  موفقيت 
که  اين  بدون  گردند،  می  منجر  رژيمی 
ساختمان رژيمی پيش رفته را تامين کنند و 
نهايتا دوباره افسار دولتها به دست مرتجعان 
نيروهای  و  کمونيستها  افتد!!  می  جديدی 
آزادی خواه نبايد به دنبال جنبشهای خودبه 
خودی بيافتند، بلکه بايد بکوشند تا جنبشهای 
متحد  کمونيستی  رهبری  زير  را  موجود 
نهائی  پيروزی  تا  آنان  هدايت  به  و  کرده 

بپردازند.

ک.ابراهيم ـ  ۲۷ اسفند ۱۳۸۹

فرح بخش رها دردشت و دمن کوهساران 
را دارند.

ميدانهای  در  که  مائی  امثال  برای  اما 
و  مردساالر  نظام  تحت  و  ستم  استثمارو 
حاکميت دين بر دولت برای تهيه ی لقمه 
محيطی  در  هايمان  خانواده  برای  نانی 
دعوت  اين  نداريم،  روز  و  شب  خفقانی 
ماند.  می  جواب  بی  طبيعت  ريای  بی 
نوروز هم مثل روزهای ديگراست و بايد 
و  آن  جوی  و  درُجست  يا  و  سرکار  به 
احتماال دريافت شندرغاز مزد، صبح زود 
که  اين  اندوه  در  و  برويم  بيرون  خانه  از 
قادر به تهيه ی لباسی نو و شيرينی و ميوه 
دراين  نوروز  جشن  برای  خوبی  غذای  و 
محنت سرای تورم و گرانی نيستيم، عذاب 
گرفتن  دنبال  به  يا  و  بکشيم  را  بيشتری 
و  در  اين  به  مان  نشده  پرداخت  مزدهای 

آن در بزنيم!
قرارنيست که ما سازنده گان اصلی نعمات 
و  درعسرت  جامعه  اين  معنوی  و  مادی 
و  باشيم  محتاج  شب  نان  به  دستی  تنگ 
سرمايه  نظام  مزدوران  و  داران  سرمايه 
ای  ذره  بدون  و  عشرت  و  درعيش  داری 
راهم  وضع  اين  و  کنند  پارو  پول  تالش، 
حالتی طبيعی و «خدا دادی» قلمداد نمايند. 
که  است،  ما  حق  وآسايش  دررفاه  زيستن 

ازما دزديده شده است.
بيائيد هرچه بيشتر به نيروی پرتوان و خالق 
و دگرگون ساز خود ايمان بياوريم!؛ بيائيد 
دست در دست هم ديگر نهاده، متشکل شده 
سرنگونی  جهت  را  متحدی  ی  مبارزه  و 
نظام ناعادالنه ی حاکم پيش ببريم!؛ و در 
اميد رسيدِن به آزادی و رهائی توسط شاه 
در  کشيده  صف  داران  سرمايه  و  شيخ  و 
وادی ليبرال و «جنبش سبز» آنان نباشيم 
و برای گرفتن «تمامی قدرت به دست توده 

ها» پيکارکنيم.
مبارزات قهرمانانه ی خلقهای عرب عليه 
حکام مستبد يک بار ديگر نشان دادند که 
ما  چه  چنان  هستند،  کاغذی  ببرهای  اينان 
مصممانه برای براندازی آنان به پا خيزيم. 
که   چه  آن  همانند  مبارزات  اين  همچنين 
درايران در سال ۱۳٥۷ گذشت، نشان دادند 
نشسته،  کمين  در  گرگان  گذاشت  نبايد  که 
ثمره ی مبارزات ما و خون دادنهای ما را 

از آِن خود کنند و بر مسند قدرت نشينند!
داشتن  بدون  جنبشی  هيچ  جهان  درتاريخ 

رهبری واقعا انقالبی، به نفع جنبش کننده 
گان تمام نشده است. لذا وظيفه ی نيروهای 
پرقدرت  رهبری  ايجاد  برای  تا  است  آگاه 
توده  تا  ندهند  راه  خود  به  تعلل  راستينی 
های کار و زحمت دشمنان پوسيده از نظر 
با  ای  شايسته  رهبری  تحت  را  تاريخی 
اردنگی به زباله دانی تاريخ بياندازند. به 
اميد آن روز که هلهله ی آزادی بر سراسر 

ايران طنين خواهد افکند.
فرا رسيدن سال نو برهمه ی شما و 

خانواده هايتان مبارک باد!

نــــــــو روزتــــــــان پيــــــــروز

حزب رنجبران ايران ـ
 ۲٥ اسفند۱۳۸۹ 

بهاران خجسته باد... بقيه از صفحه اول

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



قربانيان  دادن  با  بوخنوالد،  زندان  نظير 
زانو  به  را  زندانبانان  توانستند  فراوانی 
درآورده و درهای زندان را برای بازمانده 
گان زندانی باز کنند ـ به ويژه درزمانی که 
جهانی  انقالب  پايگاه  به  درتهاجمش  فاشيسم 
ـ شوروی ـ شکست خورده و درحال عقب 
نشينی بود ـ و اکنون رژيم جمهوری اسالمی 
اقشار  و  طبقات  ای  توده  دراثرمبارزات  هم 
ضعف  دچار  استثماروستم  تحت  مختلف 
هم  جان  به  آن  گان  سرکرده  و  شده  درونی 
افتاده اند، و رژيم درحشت مرگ به حقوق 
شورش  کند،  می  حمله  ددمنشانه  زندانيان 

عليه آن برحق است.
قضائی  های  دستگاه  که  است  سال  هزاران 
نظامهای استثمارگر و ستم گر ازطريق اعدام 
حفظ  برای  را  ای  مذبوحانه  تالش  مخالفان 
خويش بی هوده به کاربسته اند ولی به جائی 
نرسيده اند. اين امر نشان می دهد که کشتن 
غايت  به  ازماهيت  مجرمان  يا  و  مخالفان 
ارتجاعی و ددمنشانه ی اين نظامهای ناحق 
برمی خيزد. لذا بايد داغ لعنت خورده های 
تاريخی دست دردست هم ديگر برای ازميان 
افتادن  با  و  بکوشند  نظامها  اين  برداشتن 
شدن  برچيده  با  و  ها  توده  دست  به  قدرت 
مالکيت  و  گری  ستم  و  استثمارگری  بساط 
اعدام  مبادله،  و  توليد  بروسايل  خصوصی 
بربندد. رخت  روزگار  ی  ازصفحه  انسانها 

حزب رنجبران ايران به گلوله بستن زندانيان 
و  سياسی  زندانيان  اعدام  و  حصار  قزل 
سردمداران  و  کرده  محکوم  را  غيرسياسی 
رژيم جمهوری اسالمی را مقصر اصلی اين 
کشتارها می شناسد و از خانواده های کليه ی 
زندانيان می خواهد تا صدای اعتراض خود 
را هرچه بيشترعليه اين قتل نفس و جنايات 

مرتکب شده توسط رژيم بلند کنند.

ُکش  آزادی  و  ُکش  آدم  رژيم  بر  مرگ 
جمهوری اسالمی ايران!

زنده باد آزادی و سوسياليسم !
سياسی  زندانيان  شرط  و  قيد  بی  آزادی 

را فرياد زنيم!
درهرجائی  ستم  و  ظلم  عليه  شورش 

برحق است !
حزب رنجبران ايران ـ
  ۲٦ اسفند ۱۳۸۹
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گذاشت. حتا خود رژيم مجبور به اقرار اين 
جنايت شد و درسايت جام جم آنالين متعلق به 
راديو تلويزيون ايران ازکشته شدن ۱۰ نفر 

دراين واقعه خبرداد.
که  است  مدعی  رژيم  درايران  که  وقتی 
دستش  وقت  آن  وجودندارد،  سياسی  زندانی 
می  آزاد  زندانيان  اين  آزار  و  اذيت  برای 
شود و اينان را به ميان شرورترين زندانيان 
غيرسياسی می فرستد تا روحيه ی آنان را 

تخريب نموده و نهايتا به زانو درآورد؛ 
وقتی برخی از اين زندانيان سياسی زن به 
شرورترين  ميان  به  شهرو  رجائی  زندان 
زندانيان غيرسياسی فرستاده می شوند، آنها 
حتا  که  برند  سرمی  به  امنيت  درعدم  چنان 
زندانيان  حمام،  يا  و  توالت  به  رفتن  برای 
سياسی ديگررا به کمک می طلبند تا مراقب 

آنها باشند تا کسی به آنها آزار نرساند؛
محکومين  خصوص  به  ـ  زندانيان  وقتی 
دررابطه با مواد مخدر ـ دهها دهها از جمله 
در زندان وکيل آباد مشهد اعدام می شوند و 
حتا خانواده ی اين اعداميها  و وکيالن شان 

از زمان اعدام آنها بی خبر می مانند؛
وقتی که حق برخورداری از داشتن وکيل، 
بهداشتی،  اوليه  امکانات  از  مندی  بهره 
درمانی و فرهنگی از زندانيان سلب می شود 
وثيقه  قرار  قانون  طبق  که  زندانيانی  حتا  و 
را پرداخت کرده اند و تا تشکيل دادگاهشان 
بايد از زندان آزاد بشوند، قلدرمنشانه توسط 
بازجو  پاسداران  يا  و  ها  اطالعاتی  وزارت 

از زندان آزاد نمی شوند؛
وقتی که به زندانيان مريض اجازه ی معالجه 
زودرس  مرگ  به  را  آنها  عمال  و  نداده 

مجبورمی کنند؛
وقتی که رئيس جالدان دستگاه قضائی، آيت 
کذائی  قانون  ورای  ـ  الريجانی  صادق  هللا 
جمهوری اسالمی بخشنامه صادرمی کند که 
به  رفتن  حق  کشور»  امنيت  عليه  «مقدمين 
مرخصی در روزهای عيد نوروز را ندارند؛

وقتی که ...
به  تجاوز  همه  اين  عليه  درزندان  شورش 
حقوق ابتدائی زندانيان برحق است و بايد ولو 
به قيمت گزاف  ازدست رفتن جان زندانيان، 
چنين  نظامی  با  که  چون  پذيرد.  صورت 
وحشی جز با زبان زور نمی توان بحث کرد 
سزا  به  اهميتی  شورشها  نظراين  ازاين  و 
درسرنگونی اين رژيم جهل و جنايت دارد.

درزندانهای  شورش  ی  نمونه  درتاريخ 
اگر  است.  نبوده  کم  ارتجاعی  دولتهای 
کوره  با  فاشيستی  اردوگاههای  در  زندانيان 
های آدم سوزی و اس ـ اس های بی رحم، 

وحدت کمونيستها ... بقيه از صفحه آخرشورش زندانيان... بقيه از صفحه اول

به دفاع از حقوق زندانيان درايران برخيزيم

نقش فعالی را درافشای راست رويزيونيست 
ئولوژيک  ايده  ی  درمبارزه  نمودند.  ايفا 
چين  کمونيست  حزب  دردرون  که  بغرنجی 
چپ  جناح  که  رفتاری  و  داشت  جريان 
درناديده گرفتن تحليل تضادهای درون حزب 
و با يک چماق راندن جناح ميانه رو و جناح 
اشتباهات  تشخيص  برد،  می  پيش  راست 
و  غيرچينی  کمونيستهای  برای  هرجناح 

ازجمله ما کارچندان راحتی نبود.
وتشکيل   ،۱۳٤۹ ـ   ۱۳٤۷ درسالهای 
«سازمان انقالبيون کمونيست» سازمان مادر 
اين رفقا، رفقای تشکيل دهنده ی آن سازمان 
شرط گرويدن به «سازمان انقالبی» را قبول 
عضوگيری گروهی آنان ذکر نمودند، امری 
واقع  انقالبی»  «سازمان  قبول  مورد  که 
فراکسيونيستی  ای  نظريه  مثابه  به  و  نشد 
دريک  عضوگيری  که  چون  ردگرديد. 

سازمان کمونيستی فردی است.
ايران  رنجبران  حزب   ،۱۳٦۰ ی  دردهه 
رهبری  به  درچين  فرهنگی  انقالب  انجام 
در  رويزيونيستها  نفوذ  قطع  برای  مائو 
و  دانست  می  اصولی  را  حزب  رهبری 
ازآن درکليت اش به مثابه ـ ادامه ی انقالب 
تحت ديکتاتوری پرولتاريا ـ دفاع می کرد. 
درآن زمان مذاکرات رهبری حزب با رفقای 
بی  وحدت  امر  درمورد  کمونيستها  اتحاديه 
نتيجه ماند. چون که اين رفقا هرگونه وحدتی 
را منوط به دفاع بی قيد و شرط از رفقای 
گروه ٤ نفری فوق الذکر می نمودند. ناديده 
انقالب  با  ما  موجود  اصولی  وحدت  گرفتن 
فرهنگی و ادامه انقالب تا به آخر درجامعه 
برگشت  از  جلوگيری  برای  سوسياليستی 
مجدد بورژوازی به قدرت توسط اين رفقا و 
محدودکردن انقالب فرهنگی در وجود گروه 
نکردن،  وحدت  برای  بود  بدعتی  نفر،   ٤
هنوز  که  ايران  کمونيستهای  برای  هم  آن 
درفاز تدارک برای تشکيل حزب کمونيست، 
سازماندهی کمونيستها و تامين پيوند فشرده 
زحمت  و  کارگر  های  توده  با  حزب  ی 
با  کردن  نرم  پنجه  و  دست  نه  و  بودند  کش 
موضع  اين  درايران!  سوسياليسم  پيشروی 
رفقا همانند نظری بود که در ۱۹٤۲ توسط 
آنها  که  «آنچه  گفت:  که  بود  نقدشده  مائو 
نشاندن  نيازمندند، «گل  بدان  ازهرچيز  قبل 
برپارچه زربفت» نيست، بلکه «هديه زغال 
درمحفل  است».(سخنرانی  درروزبرفی» 
ادبی و هنری ين آن ـ جلد سوم آثارمنتخب به 

فارسی ـ چاپ پکن ـ ص ۱۲۲)
نيمه ی اول دهه ی ۱۳٦۰ بدين ترتيب 
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بی  کمونيستها  درميان  تفرقه  و  گذشت 
با  تروتسکيستها  شبه  و  کرد  می  داد 
تسخير حزب کمونيست تازه تاسيس شده ی 
ی  تخطئه  مشغول  فراوان  باتمرکز  ايران، 
تاريخ جنبش کمونيستی بعداز درگذشت لنين 

و مشخصا درشوروی و چين بودند.
 ۱۳۸۰ ی  دهه  اوايل  و   ۱۳۷۰ ی  دردهه 
کمونيستها  اتحاديه  رفقای  عمده  ی  مشغله 
تبليغ مائوئيسم و ضرورت گرويدن به جنبش 
شرط  و  بود  انترناسيوناليستی(ريم)  انقالبی 
چنين گرويدنی را منوط به پذيرش مائوئيسم 
پيش  پرولتاريا  انقالبی  تئوری  قله  مثابه  به 
گذاشتند. درآن مرحله نيزباوجودی که حزب 
آنها  مائو،  نظرات  بر  گذاری  ايسم  بدون  ما 
می  ذکر  علمی  کمونيسم  تئوری  تکامل  را 
و  کمونيستها  اتحاديه  رهبری  رفقای  کرد، 
عنوان  تحت  کمونيست (م.ل.م.)  بعدا حزب 
نفهميده  را  مائوئيسم  جوهر  «شما  که  اين 
و  خلق  درازمدت  جنگ  روی  تاکيد  و  ايد، 
در  نفر   ٤ گروه  نظرات  مطالعه  ضرورت 
از  روی  دنباله  با  و  سوسياليسم»،  مورد 
آمريکا،  انقالبی  کمونيست  حزب  نظرات 
های  زمينه  يافتن  برای  تالش  از  ديگر  بار 
نهايتا  و  مشخص  عملی  و  نظری  وحدت 
جز  ايران،  انقالب  امر  درمورد  تشکيالتی 
درحد بررسی مسائل سوسياليسم و بررسی 
سرباززدند  ايران،  جامعه  طبقاتی  وضعيت 
و حتا به مبارزه ايدئولوژيک ما درمورداين 
تئوری  دادن  نشان  در  گذاريها  «ايسم»  که 
راهنمای پرولتاريا به خصلت علمی بودن اين 
تئوری لطمه می زنند و نام گذاری درستی 
نيستند، نزديک به ۱۰ سال است که جواب 
رديا قبول نداده اند( ولی جالب آن که پيشنهاد 
ما به آنها درمورد به کارگيری نام «کمونيسم 
علمی» به مثابه تئوری انقالبی پرولتاريا به 
را  مائوئيسم»  ـ  لنينيسم  ـ  جای «مارکسيسم 
اين جا و آن جا به کارمی گيرند!!نظير اين 
که: «باب آواکيان تاکيد کرده «مارکسيسم، 
گرايانه  تاريخ  نظر...  هيچ  علمی،  کمونيسم 

ای را تجسم نمی بخشد...».
خود  گذاری  نام  با  و  کار  ی  درادامه  طبعا 
ديگر  کمونيست(م.ل.م.)  حزب  عنوان  به 
محاق  به  را  ايران  کمونيستهای  امروحدت 
جلب  برای  تنها  و  اند  سپرده  فراموشی 
کمونيستها به ديدگاههای خودشان که اساسا 
رفقای  نظرات  از  شده  گرفته  عاريت  نيزبه 
است،  آمريکا  انقالبی  کمونيست  حزب 
مشغولند و ازجمله مايل هستند تا کمونيستها 
ديدگاه «سنتزنوين» باب آواکيان را بپذيرند. 

حال باتوجه به اين مقدمه ی مختصرتاريخی، 

که گواهی است بر «خودمرکزبينی» رفقا از 
نوين»  «سنتز  اخير  ديدگاه  به  امر،  ابتدای 
انقالبی  کمونيست  حزب  توسط  شده  مطرح 
رهبری حزب  شده توسط  پذيرفته  آمريکا و 
کمونيست ايران(م.ل.م.)، نظری می اندازيم 
و سوآالتی را مطرح می کنيم با اميد به اين 
که رفقا حداقل اين بار به آنها جواب داده و 
يافته  فيصله  را  قضيه  معنادارخود  باسکوت 

تلقی نکنند.
(synthesis) ۱ـ از نظر معنای لغوی، سنتز
از جمله به صورتهای زير تعريف شده است:

برای  ها  ايده  يا  اشياء  ترکيب  روند  ـ  الف 
درست کردن يک کليت بغرنج؛

ب  ـ سنتز عملی است برعکس آناليز؛
پ ـ روند توليد يک جسم مرکب از طريق 

فعل و انفعاالت شيميائی اجزاء بسيط ؛
تـ  استدالل استنتاجی از عام به خاص  يا از 

علت به معلول ؛ 
ث ـ از نظرفلسفی: استنتاج منطقی؛ ترکيب 
برای  هگلی  ديالکتيک  در  تز  آنتی  و  تز 
رسيدن به سطح جديد و برتری از حقيقت؛

جست  در  اثباتی  روش  رياضيات:  در  ـ  ج 
يک  طريق  از  شده  شناخته  حقيقتی  جوی  و 
بايد  که  چه  آن  مورد  در  استنتاجات  رشته 

اثبات شود؛
چ ـ و ...

می  جمله  از  تعاريف  اين  ی  مجموعه  از 
است  روندی  سنتز  که  گرفت  نتيجه  توان 
ضرورتا  که  ها  ايده  يا  اشياء  ترکيب  در 
خواص اجزاء تشکيل دهنده اش را  نداشته 
و موقعيت مستقلی دارد چه بسا در تضاد با 
به  تواند  نمی  اعتبار  اين  به  و  اوليه  اجزاء 
عنوان رشد و بالندگی يک جسم و يا يک ايده 

(development ) باشد. 
به تعاريف زير در مورد رشد توجه کنيم :

پيشرفت،  پويائی  روند  مثابه  به  رشد  ـ  الف 
هم چنين به مثابه به کارگيری يک تغيير، يا 
تکامل، يا رويش و پيشروی يک منطقه ی 

شهری شناخته می شود؛
ب ـ  رشد هم چنين پديده ای است که اشارت 
دارد که مردم قادر به کنترل آينده شهر خود 
هستند. پديده ای که از طريق آن مردم می 
جهان  در  را  خود  گی  زنده  شرايط  توانند 
بهبود بخشند. در جهان مدرن رشد می تواند 
هم چنين درمورد علوم و بيولوژی صورت 

پذيرد؛ 
ارگانيک،  جسم  نمٌو  معنای  به  رشد  ـ   پ 
گسترش گام به گام و ممکن ساختن فزاينده 

گی، می باشد؛

بعدی  يا آوردن به مرحله ای  ت ـ  رسيدن 
پيش رفته تر يا  گسترش يافته تر؛

ث ـ  نمو کردن يا  باعث نموشدن تدريجی؛
ج ـ  به وجود آوردن يا آمدن ؛

چ ـ  و ...
طور  به  نيز  تعاريف  اين  ی  مجموعه  از 
منطقی می توان نتيجه گرفت که رشد دادن 
يک جسم يا يک ايده به معنای همه جانبه تر 
کردن آن پديده است و روشن نمودن زوايای 

کشف نشده ی آن در شرايط جديد.
اجتماع  علم  يا  و  دقيقه  علوم  اعتبار  اين  به 
رشد يابنده اند، پيوسته برگنجينه ی آنها بر 
لذا  و  شود  می  افزوده  جديد  تجارب  اساس 
سنتز پذير نيستند و هرعلم رشد يافته ای علم 
به  نفی  از  سنتز  کند.  نمی  نفی  کال  را  قبلی 
وجود می آيد و رشد از اثبات. بنابر اين رفقا 
رفقای  ادعای  مبنای  که  دهند  توضيح  بايد 
رهبری حزب کمونيست انفالبی آمريکا و هم 
چنين ادعای رهبری حزب کمونيست ايران 
خواهندآمد،  زير  در  ترتيب  به  که  (م.ل.م.) 

چيست؟
 ۳۰ طی  آواکيان  «باب  آمريکائی:  رفقای 
سال اخير نه تنها رهبری همه جانبه حزب 
ما را تامين کرد، بلکه به تعميق تحليل علمی 
و  کمونيستی  المللی  بين  جنبش  تجربه  از 
نگاه استراتژيک به انقالب کمونيستی ادامه 
نوين،  سنتز  ظهور  کار،  اين  نتيجه  داد. 
يعنی تکامل بيشتر چارچوب تئوريک برای 

پيشبرد اين انقالب بوده است.               
فكری  سالح  نوين  «سنتز  ايرانی:  رفقای 
و  واقعيت  اين  توضيح  برای  است  جديد 
تغيير آن. تالش اوليه ی طبقه ما برای تغيير 
جهان، بخشی از جهان امروز است. جهان 
ما  اعمال  ميكند.  حمل  خود  با  آنرا  امروز 
آنرا  بايد  ما  نتيجه  در  شد.  تاريخ  از  بخشی 
و  بفهميم  هميشه  از  تر  عميق  و  تر  علمی 
اصلی  عناصر  با  نوين  سنتز  دهيم.  توضيح 
و  دست  مان  علم  اصلی  های  شاخص  و 
پنجه نرم می كند. مانند ماترياليسم تاريخی، 
طبقه،  ايدئولوژی،  علم،  فلسفه،  ديالكتيك، 
مساله  پرولتاريا،  ديکتاتوری  دولت،  حزب، 
ی رهبری و جايگاه استراتژيك پرولتاريا و  
همه  جامعه.  درون  طبقات  و  ها  گروهبندی 
اين ها موضوعات بسيار بزرگی هستند که  
سنتز نوين با آنها سر و کار دارد.»(م.پرتو 

حقيقت شماره ٥۲)
تکامل  مثابه  به  سنتز  فوق  ادعای  دو  در 
بيشتر چارچوب تئوريک ارزيابی شده است. 
درحالی که سنتز تئوری کمونيسم علمی بنابه 

تعريف به معنای نفی آن دريک مرحله 
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ی باالتری از درک منطقی علمی می 

باشد؟!

۲ـ تکامل علم اجتماع بشری ناشی از جمع 
بندی از وجود طبقات، اقشاربينابينی، گروه 
که  متفاوت  درکشورهای  گوناگون  بنديهای 
سياسی،  اقتصادی،  رشد  متفاوت  درسطوح 
اجتماعی، ديدگاههای متفاوت فلسفی، مذهبی 
و ... قراردارند و مبارزات طبقات متضاد 
طی قرون و اعصار؛ رشد علوم و فنون و 
برخورد به قوانين هستی؛ رشد توليد و تاثير 
آن درسهم بری افراد درگير توليد و باالخره 
کنش و واکنش ميلياردها انسان به طوردائمی 
رشد و تکامل يافته و عام ترين قوانين حرکت 
آن  تکامل  از  درهرمرحله  را  بشری  جامعه 
بيان می کند. علم مبارزه ی طبقاتی نمی تواند 
همانند علوم دقيقه (رياضيات و فيزيک) که 
با عناصر به مراتب کمتری سروکاردارند، 
از دقت الزم برخوردارشود. به همين علت 
به جز درموارد عام تعيين رشد جوامع براثر 
ارزيابی از شيوه توليد، مبارزات طبقاتی و 
ارائه ی خطوط اصلی تغييرات و تکامالت 
ناشی از آنها، دربقيه موارد بايد درپراتيک 
هرکشور، اجرای هرسياست، هرسازمانيابی 
مشخص  تحليل  مورد  کاری  هرروش  يا 
از  روسيه  در  انقالب   : مثال  قراربگيرند. 
در  و  گرفت  صورت  شهری  قيام  طريق 
مدت.  دراز  ای  توده  جنگ  طريق  از  چين 
عام  درست  نظر  نقطه  قهرآميز  انقالب  پس 
مشترک برای هر دو انقالب است. اما چه 
کشور  به  کشوری  از  آن  انجام  گی  گونه 
فرق  اش  مشخص  وضعيت  دليل  به  ديگر 
موضوعاتی  عام  تعيين  هرچندکه  کند.  می 
نيروهای  و  طبقات  انقالب،  هدف  نظير:  
انقالبی و ضدانقالبی، نيروی رهبری کننده 
ضدانقالب،  و  انقالب  عمده  نيروی  انقالب، 
ی  مرحله  از  مشخص  تحليل  با  دقيقا  بايد 
گيرند،  صورت  درهرکشوری،  انقالب 
ماند  ضرورتا  موضوعات  اين  که  هرچند 
بررسی  يا  نيستند.  مختلف  درکشورهای  هم 
سوسياليستی  درکشور  طبقاتی  ی  مبارزه 
درکشوری  پيروز  انقالب  از  وجودآمده  به 
امپرياليستی و يا کشوری جهان سومی جز 
درخطوط عام، ضرورتا دراجزاء اش مشابه 

هم نيستند.
 آن چه را که ما علم مبارزه طبقاتی می ناميم 
صدق  جا  درهمه  که  است  عامی  قوانين  آن 
می کند و دربقيه موارد ما با قوانين مبارزه 
طبقاتی مشخص درهرکشور سروکارداريم. 
علمی  کمونيسم  گوئيم  می  علت  همين  به 
شد  گذاری  پايه  انگلس  و  مارکس  توسط 

انقالب  به  باتوجه  مائو  و  لنين  توسط  و 
ازمسائل  بندی  جمع  با  و  درکشورخودی 
جهانی، رشد و تکامل داده شد که عام ترين 
قوانين مربوط به مبارزه ی طبقاتی درجهان 
دهند.  می  تشکيل  را  کليتی  که  باشد  می 
نکات  برخی  که  کمونيستهائی  بودند  وگرنه 
مبارزه  مسائل  به  برخورد  در  را  درستی 
طبقاتی مطرح کرده اند، ولی آنها نتوانستند 
انقالبی  اساسی  مسائل  در  را  کمونيسم  علم 
جهانی رشد و تکامل بدهند. به اين اعتبار، 
حتا اشتباه ديدگاهی و يا عملکردی برخی از 
نمی  نيز  بازگوکردن  را  پرولتاريا  رهبران 
تواند به پای تکامل علم انقالب نوشت و يا 
نقد نظرآنان را تکامل علم کمونيسم به حساب 

آورد.
جانبه  يک  ازفرمول  انگلس  ی  استفاده  مثال 
هگل درمورد « تز ـ آنتی تز ـ سنتز» برای 
جامعه  به  اوليه  کمونيسم  از  گذار  توضيح 
رفته،  پيش  کمونيسم  به  سپس  و  طبقاتی 
نادرست بود. چون که قانون تضاد، قانون ذاتی 
اشياء و پديده ها و قانون اساسی ديالکتيک 
است. ديالکتيک ماترياليستی توسط مارکس 
و انگلس در رد ديالکتيک ايده آليستی هگل 
بود که توانست به درخشان ترين وجهی به 
توضيح جهان مادی و جوامع بشری بپردازد. 
اما باتوجه به مجموعه نظرات ماترياليستی ـ 
ديالکتيکی مارکس و انگلس اين لغزش جبر 
قانون  صورت  به  را  (دترمينيستی)  گرايانه 
مندی عام مطرح کردن، نقش تعيين کننده ای 
درپيشبرد مبارزات طبقاتی پرولتاريا و توده 
باعث  يا  و  نداشته   جهان  کش  زحمت  های 

شکست آنهانشده است.
يا مثال پيش بينی آنها درمورد اين که انقالب 
اروپای  رفته  درچندکشورپيش  درآينده 
سرمايه داری صورت خواهدگرفت، با توجه 
سرمايه  رشد  از  ناشی  عينی  تغييرات  به 
داری به مرحله ی امپرياليسم، عملی نشد و 
انقالب درکشورهای عقب مانده تر که حلقه 
جهانی  اسارت  ی  درزنجيره  ضعيف  های 
و  (لنين)  آمدند  می  حساب  به  امپرياليستی 
يافته  تمرکز  درآنها  جهان  اساسی  تضادهای 
بود، صورت گرفت. ولی اين ايده باتوجه به 
جهانی ترشدن سرمايه، اهميت خود را ازجمله 
در قطب «اتحاديه اروپا» مجددا حفظ کرده 
کشورها  دراين  پرولتاريائی  انقالب  و  است 
به احتمال زياد درهماهنگی بايک ديگر پيش 
براين  توان  نمی  هرحال  به  و  خواهندرفت. 
و  مارکس  توسط  که  کمونيسم  علم  اساس 
نمود،  سنتز  را  شد  تدوين  و  کشف  انگلس 
چون که نکات نادرست يا نادقيقی را دراين 
جا و آن جا درنظرات آنان می توان يافت!

در  کمونيستی  انترناسيونال  از  لنين  نقد  يا 
کنگره دوم آن، داير براين که انترناسيونال 
نفی  مفهوم  به  تواند  نمی  است،  شده  روسی 
انترناسيونال و برخورد «سنتزوار به آن باشد. 
دامنه ی اين انتقادات را می شود به تحليلها 
حزب  نادرست  کردهای  عمل  و  سياستها  و 
و  لنين  درگذشت  بعداز  شوروی  کمونيست 
توان  نمی  اما  کشاند.  چين  کمونيست  حزب 
براين نقدها اتيکت «سنتزتئوريک» را چسباند 
خواند! علمی  کمونيسم  تکامل  را  آن  نام  و 
همانند  طبقاتی،  مبارزه  علم  درپيشبرد  ۳ـ 
يا  تئوری  يک  صحت  معيار  دقيقه،  علوم 
انقالبی  پراتيک  در  گرفتن  جواب  سياست، 
است و جوابی که پراتيک انقالبی توده های 
سياستها  برد  درپيش  کش  زحمت  و  کارگر 
سبک  يا  رهبريها  ها،  يابی  سازمان    ،
پراتيکها  اين  جمعبندی  و  دهند  می  کارها 
و فشرده کردن آنها معيار نسبی درستی را 
درهرلحظه تاريخی مشخص می دهند. چنين 
است.  نسبی  حقيقت  است.  علمی  ديدگاهی 
ی  درعرصه  حقيقت  به  يابی  دست  ولی 
اجتماعی منوط به ادعاها نيست. مگر آن که 
داده  خودرانشان  صحت  درعمل  ادعاها  آن 
باشند. درعين حال افراد براساس جهان بينی 
و موقعيت اجتماعی خود به مثابه استثمارگر 
به  ديده  ستم  و  استثمارشونده  يا  ستمگر  و 
پديده ها برخوردمی کنند و نه بطور منفعل و 
صرفا به خاطرکشف حقيقت و به اصطالح 

علمی رفتارکردن !
خصوص  به  و  علمی  مسائل  در  که  اين 
غيرماترياليست،  دانشمندانی  دقيقه  درعلوم 
کاری علمی می کنند دقيقا بدان معناست که 
رفتارمی  ماترياليستی  گاه  درآزمايش  آنها 
نمی  جائی  به  آليسم  ايده  با  که  چون  کنند، 
کلی  حکمی  تواند  نمی  اين  اما  رسند. 
متضاد  طبقات  باشد.  بشريت  تمامی  برای 
و  طبقاتی  مبارزات  مسائل  دربرخوردبه 
نه  و  دهند  می  ارائه  را  خود  درک  جامعه 
همين  به  را.  آن  از  علمی  درک  ضرورتا 
دليل کليه کسانی که در هرمرحله ی تاريخی 
معين عليه ظلم و ستم طبقات حاکم مبارزه 
می  تری  محق  موضع  صاحب  کنند،  می 
باشند. کارگر ساده ای که آگاهی چندانی هم 
شود.  استثمارمی  که  فهمد  می  دقيقا  ندارد 
درحالی که کارفرمای اش چنين نمی انديشد 
و استثمار را به رسميت نمی شناسد. درنتيجه  
حقيقت نسبی دربرخورد به مسائل مبارزاتی 
اش،  احساسی  درحد  جامعه  مختلف  طبقات 
را  مبارزه  که  است  طبقاتی  آن  به  متعلق 
درجهت «رشد تاريخ ازقلمرو ضرورتها به 

استثناء  برند.  می  پيش  آزادی»  قلمرو 
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ممکن  دارد.  وجود  ای  درهرقاعده 
بورژوا  يک  استثنائی  درحالتی  است 
در ارزيابی از يک پديده مربوط به جامعه، 
مبارزه ی طبقاتی و غيره، نظر درست تری 
عدم  اما  باشد.  داشته  کارگر  يک  به  نسبت 
مربوط  درمسائل  که  واقعيت  اين  پذيرش 
کارگر  ی  طبقه  طبقاتی،  ی  مبارزه  به 
درموضع درست تری نسبت به ساير طبقات 
غير  موضع  به  افتادن  قراردارد،  درجامعه 
طبقاتی و مافوق طبقاتی تحت بهانه ی دفاع 
داران،  برده  آيا  است.  علمی»  از «حقيقت 
ها،  برده  بهتراز  داران  سرمايه  و  فئودالها 
دهقانان وطبقه کارگر راه حل ايجاد جامعه 
استثمار  و  ستم  بدوراز  و  برابر  و  آزاد  ای 
طبقاتی  حقيقت  پس  اگرنه  اند؟  داده  ارائه 
نسبی وجود دارد. تاکيد مارکس بر انقالبی 
بودن طبقه کارگر درمقايسه با طبقات ديگر 
جامعه (نقد برنامه گوتا) ناشی ازاين واقعيت 
است که طبقه ی کارگر درميدان کارتوليدی 
صاحب  احساسی  درحد  استثمارحداقل  و 
درک درست تری است تا طبقه ی بورژوای 

استثمارگر و ستمگر. 
٤ـ  دراين بخش باتوجه به ادعای «دست و 
پنجه نرم کردن ستز نوين» با مسائل بنيادی 
اين  برخی  کمی  علمی،  کمونيسم  تئوری 

مقوله ها را ازنزديک بررسی می کنيم.
می  آنها  کرديم  نقل  درباال  که  طور  همان 

نويسند:
سنتز نوين با عناصر اصلی و شاخص های 
كند.  می  نرم  پنجه  و  دست  مان  علم  اصلی 
فلسفه،  ديالكتيك،  تاريخی،  ماترياليسم  مانند 
دولت،  حزب،  طبقه،  ايدئولوژی،  علم، 
و  رهبری  ی  مساله  پرولتاريا،  ديکتاتوری 
گروهبندی  و   پرولتاريا  استراتژيك  جايگاه 
ها  اين  همه  جامعه.  درون  طبقات  و  ها 
سنتز  که   هستند  بزرگی  بسيار  موضوعات 

نوين با آنها سر و کار دارد.
کمونيست  حزب  رفقای  فلسفه:  درمورد 
آواکيان  باب  نويسند:  می  آمريکا  انقالبی 
استدالل کرده «نفیِ  نفی» می تواند گرايش 
باشد.  داشته  گرايی»  ـ  «ناگزير  سوی  به 
چيزی  توسط  که  است  محتوم  چيزی  انگار 
ديگر به شيوه ای مشخص نفی شود و به يک 

سنتز تقريبا از پيش تعيين شده بينجامد».
«خالصه  فلسفی»:  «يادداشتهای  در  لنين 
«هگل،  فلسفه  تاريخ  درباره  «درسهائی 
جلداول، بخش «مکتب ايليات» می نويسد: 
:ديالکيک به معنای واقعی کلمه، مطالعه ی 
تضاد درخود جوهر اشياء و پديده ها است.» 
ويا در «درباره مسئله ديالکتيک»، می نويسد: 
بر  معرفت  و  کل  واحد  يک  شدن  «دوگانه 

اجزاء متضادش جوهر و اساس «ديالکتيک 
را می سازد».(به نقل از «درباره تضاد»ـ 
(۱۹۳۷ اوت  مائوـ  منتخب  آثار  جلداول 
مائو نيز تاکيد می کند: «قانون وحدت اضداد، 
ماترياليستی  ديالکتيک  قانون  ترين  اساسی 

است»(همان جا)
«درباره  وگوئی  درگفت  مائو  عالوه  به 
مسائل فلسفه» دراوت سال ۱۹٦۸ ـ ترجمه 

ج. رمضانی، انتشارات مردم ـ گفت: 
وجودندارد.  درنفی  نفی  مثل  چيزی  «اصال 
اشياء  تکامل  در  نفی...   نفی،اثبات،  اثبات، 
وقايع  از  زنجيری  ی  هرحلقه  ها  پديده  يا 
هم نفی است و هم اثبات. جامعه برده دار، 
جامعه اوليه را نفی می کند و اگر به جامعه 
برده  جامعه  بينيم  می  کنيم  رجوع  فئودالی 
داری به نوبه خود جامعه فئودالی را اثبات 
می کند... من اعتقاد ندارم که کمونيسم بدون 
هيچ گونه تغييرکيفی سير خواهدکرد، که به 
وسيله تغييرات کيفی به مراحل مختلف تقسيم 
نخواهدشد... اين موضوع درپرتو ديالکتيک 

قابل تصور نيست».
تضاد  نقش  درمورد  فوق  نکات  به  باتوجه 
دربررسی پديده ها و نقد نفی درنفی توسط 
مائو، اين مقوله که بخشی از ديالکتيک ايده 
آليستی هگل است اوال به مثابه يک نظريه 
کمونيسم علمی امروزه مطرح نيست و ثانيا 
قوانين  درمورد  استالين  نادرست  توضيحات 
مثابه  به  زمينه  دراين  ازجمله  ديالکتيک 
پيوسته  و  نبوده  علمی  کمونيسم  از  بخشی 
کمونيستی  جهانی  درجنبش  انتقاد  مورد 
که  نيست  معلوم  بنابراين  است.  قرارگرفته 
باب آواکيان چه تکامل و يا «سنتزی» دراين 

مورد انجام داده است؟
آمريکائی  رفقای  انترناسيوناليسم:  درمورد 

می نويسند :
زمان  از  انترناسيوناليسم  که  حال  عين  در 
بنيانگذاری کمونيسم همواره يک اصل پايه 
ای کمونيسم بوده است، اما آواکيان از شيوه 
های برخورد نادرست به اين اصل در تاريخ 
شالوده  و  کرد  جمعبندی  کمونيستی  جنبش 
غلبه  جهت  مبارزه  پيشبرد  برای  تئوريک 
و  انترناسيوناليسم  از  ها  شدن  دور  اين  بر 
پيشبرد انقالب کمونيستی به شيوه ای عميقا 

انترناسيوناليستی تر را تقويت کرد. 
انترناسيوناليسم  اصل  اظهاريه  اين  طبق 
پرولتری مورد نقد آواکيان نيست و تنها به 
احزاب  برخی  برخوردنادرست  های  شيوه 
پس  دارد.  انتقاد  اصل،   اين  به  کمونيست 
ديدگاه  با  رابطه  در  «سنتزی»  يا  تکامل 
انترناسيوناليسم  به  نسبت  علمی  کمونيسم 
هراصل  کردن  پياده  درمورد  درکارنيست. 

توسط  انحرافاتی  است  ممکن  کمونيستی 
به  برخورد  دهد.  روی  کمونيست  احزاب 
انحرافات آنها امری ضروری و قابل قبول 
می باشند و نه بيشتر و ربط دادن آن به کل 

ديدگاه!
 ۱۹٤۰ ی  دهه  دراوايل  نمونه  طور  به 
دولتهای  دوم،  جهانی  جنگ  ی  دربحبوحه 
دولت  به  انگليس  و  آمريکا  امپرياليستی 
شوروی فشارواردنمودند که برای همکاری 
بايد  هيتلری  فاشيسم  عليه  درمبارزه 
انحالل  هنگام  به  شود.  منحل  انترناسيول 
مناسب  درزمان  که  تاکيدشد  انترناسيونال 
دوباره انترناسيونال به وجودخواهدآمد. ولی 
اين سازشی غيراصولی بود که به حق بايد 
مبارزه  درجريان  يا  قرارگيرد.  نقد  مورد 
رهبری  رفقای  مدرن،  رويزيونيسم  عليه 
هيئت  دربرابرسوآل  چين  کمونيست  حزب 
نماينده گی «سازمان انقالبی» درمورد اين 
که چرا حزب کمونيست چين برای تشکيل 
آنها  ندارد؟   ای  برنامه  جديد  انترناسيونال 
جواب دادند که اکنون وضع به گونه ای است 
کمونيست  احزاب  دوجانبه  مذاکرات  با  که 
کاربهتر پيش می رود، چون که تشتت افکار 
هنوز درميان نيروهای کمونيست زياد است.

ناپگير  و  کرد  نقد  توان  می  را  مواضع  اين 
مشخصا  نقدی  چنين  ولی  خواند.  بدبينانه  يا 
برسرمحکم به دست گرفتن پياده کردن اصل 
انترناسيوناليسم پرولتری و ايجادانترناسيونال 
است که حزبی به آن بی توجه بوده و درحد 
معنا  انحراف  اين  علت  جوی  و  ُجست 
لذا  انترناسيوناليسم!.  تکامل  نه  و  يابد  می 
يا  «سنتز»  برچسب  نقد،  آن  به  توان  نمی 
«تکامل» کمونيسم علمی دراين مورد زد!! 
که  چه  آن  بگوئيم  که  نباشد  مورد  بی  شايد 
توسط لنين درمورد حزب سازی مطرح شد، 
احزاب  درقالب  که  بود  جديدی  مهم  نکات 
عالوه  به  نبود.  موجود  دموکرات  سوسيال 
حزب تراز نوين لنينی زمانی معيار تشکيل 
احزاب کمونيست شد که نظرات لنين درعمل 
بايد  حال  بودند.  کرده  ثابت  را  خود  صحت 
که  کرد  آمريکائی  رفقای  از  را  سوآل  اين 
نظرات  صحت  جهانی  مستقيم  تجربه  کدام 
انتظار  اکنون  که  است  کرده  ثابت  را  شما 
داريد نظرات شما مورد تاييد ديگر تشکلهای 
معياروحدت  احيانا  و  قرارگيرد  کمونيست 
نظرات  کردن  مقايسه  آيا  باشد؟!  کمونيستها 
آواکيان با نظرات زمان مارکس و انگلس به 
معنای تالش برای ايسم تراشی جديد نيست؟ 
پس  نيز  انگلس  و  مارکس  نظرات  وانگهی 
از ٥۰ سال مبارزه  بی امان عليه نظرات 

تئوری  به  بورژوائی  و  آنارشيستی 
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در  حتا  و  شد  مبدل  پرولتاريا  انقالبی 
ای  کننده  تعيين  نقش  پاريس  کمون  قيام 

نداشتند. 
«درمورد  نظير  ديگری  مسائل  درمورد 
جامعه  و  پرولتاريا  ديکتاتوری  خصلت 
سوسياليستی به مثابه گذار به کمونيسم» و 
يا «برخورد استراتژيک به امر انقالب» و 
غيره نيز استدالالت مشابهی می توان کرد. 
تاييدی  ُمهر  انقالبی  پراتيک  که  اين  بدون 
بر اين نظرات مشخص راجع به جامعه ی 
سوسياليستی زده باشد ـ به خصوص اين که 
سرمايه  ی  رفته  پيش  درکشورهای  هنوز 
داری که توليد وسيعا خصلتی اجتماعی يافته 
و زمينه ی مادی برای گذار به سوسياليسم 
بسيارمناسب تر از کشورهای سرمايه داری 
عقب افتاده می باشد، صورت نگرفته است تا 
ساختمان سوسياليسم دراين کشورها تجارب 
جديدی را دربرابر طبقه ی کارگر و احزاب 
صحبت  درنتيجه  دهد.  قرار  کمونيست 
استداللی کردن درمورد اين که فالن يا بهمان 
سوسياليسم  درتعميق  کار  روش  يا  سياست 
مناسب است و آن را تکامل کمونيسم علمی 
ناميدن، نشانه ای است از گرفتاری طراحان 

در ايده آليسم متافيزيکی!
کمونيست  حزب  که  زمانی  تا  بنابراين 
انقالبی آمريکا ، انقالب را درکشور آمريکا 
به پيروزی نرسانده و نتايج دقيقی از تجربه 
پيروی  به  آمريکا  پرولتاريای  جديد  انقالبی 
از نظرات آواکيان حاصل نشده و يا اين که 
درکشوری ديگر نظرات آواکيان پياده نشده 
باشند،  نداده  نشان  درعمل  خودرا  صحت  و 
نظرات  اين  که  اين  دادن  نشان  برای  تالش 
علمی  کمونيسم  «سنتز»  يا  و  «تکامل» 
است، فاقد حقانيت بوده و به دور از ديدگاه 

ماترياليسم ـ ديالکتيک است. 
توجه کنيم که مارکس و انگلس با تسلط بر 
ماترياليسم ديالکتيکی و تعهد فوق العاده شان 
درخدمت به امر طبقه کارگر، می توانستند 
صدها صفحه نيز درمورد اين که سوسياليسم 
چه گونه بايد باشد بنويسند. اما تعهدآنان به 
آنها  به  را  ای  اجازه  چنين  شان  بينی  جهان 
وقف  اساسا  را  پربارشان  عمر  آنها  و  نداد 
نقد جامعه ی طبقاتی و کشيدن خطوط کلی 
عام نسبت به سوسياليسم و کمونيسم نمودند 

و نه بيشتر. 

ک.ابراهيم ـ ۱۷ اسفند ۱۳۸۹

مجددا در قرن بيست و يکم وجود دارد ؟ در 
تهيه پاسخ مناسب به اين سئوال بگذاريد به 

بررسی نکات اساسی زيرين بپردازيم:
۲ – مديريت سياسی تسلط بر جهان بوسيله 
انحصاری  مالی  عمدتا  های  اوليگوپولی 
عريان  قهر  با  عموما  و  ضروری  بطور 
شود.  می  برده  پيش  به  و  گشته  اعمال 
به  را  موجود  وضع  اينکه  برای  آنها  زيرا 
رفاه  و  عزت  از  پر  ساکنين «جزايری  نفع 
های  اوليگارشی  به  کنند  حفظ  خصوصی» 
می  ديکته  سره  سه  امپرياليستی  کشورهای 
کنند که بطور دائم و سيستماتيک ۸٥ در صد 
مردم جهان (قربانيان نظام) را از دسترسی 
سازند.  محروم  خاکی  کره  طبيعی  منابع  به 
الزمه اصلی اين امر ريشه اصلی ميليتاريزه 
ساختن پروسه جهانی تر شدن سرمايه است 
سوی  به  تدريجا  را  ما  جهان  عمل  در  که 
استقرار يک «امپراطوری آشوب» بويژه در 
بيست سال گذشته (از اوان پايان دوره جنگ 
اين  در  است.  داده  سوق  سو)  اين  به  سرد 
واشنگتن»  موازات «پروژه  به  زمان  مدت 
مبنی بر کنترل نظامی کره خاکی و گسترش 
نامحدود  و  پايان»  های «بی  جنگ  اشتعال 
در اکناف جهان، سازمان نظامی «ناتو» با 
بين  جامعه  «نماينده  عنوان  به  خود  ترسيم 
متحد  ملل  سازمان  که  گشته  موفق  المللی» 
را عمال به حاشيه رانده و در اکثر مواقع به 

جای آن «بيانديشد» و عمل کند. 
و  قدرت  سرد»  «جنگ  عصر  در   –  ۳
و  حضور  توسط  آمريکا  طلبی  هژمونی 
جنبش  (شوروی،  بزرگ  چالش  سه  اعتالی 
و  جنوب  کشورهای  در  بخش  رهائی  های 
آتالنتيک)  اروپای  در  کارگری  های  جنبش 
بطور قابل مالحظه ای مهار و تحديد می شد 
ولی با فرود و ريزش آن سه چالش بشريت 
زحمتکش وارد عصری گشت که در آن هيچ 
خواری»  بر «رانت  مهاری  و  کنترل  نوع 
جی  کشورهای  در  حاکم  های  اوليگارشی 
خدمت  در  جملگی  که  چين)  اضافه  (به   ۸
قرار  مالی  انحصاری  های  اوليگوپولی 
نه  فعلی  اوضاع  در  نيست.  موجود  دارند، 
سراسر  در  زحمتکشان  زندگی  سطح  تنها 
جهان کاهش يافته بلکه سرکردگان نظام تحت 
َعلَم پاره های فريبنده و گمراه کننده ای مثل 
برون رفت از «کسر بودجه» و «کمربندها 
را سفت کنيد!» و «مبارزه عليه تروريسم» 
و مبارزه «عليه مواد مخدر» موفق گشته اند 
که بخش قابل توجهی از خدمات اجتماعی و 
زحمتکش  مردم  که  را  آموزشی  و  بهداشتی 
بودند،  کرده  کسب  مبارزه  سالها  طی  جهان 

دوباره از آنها پس بگيرند. به هر رو فصلی 
در  سرمايه  نظام  عميق  بحران  بروز  با  که 
اواخر قرن نوزدهم شروع گشت و باالخره 
به عروج دوره اول امواج رهائی بخش در 
نيمه دوم قرن بيستم منجر گشت، اکنون سال 
هاست که به پايان عمر خود رسيده و دومين 
موج در حال شکلگيری است. آنچه که بين 
عروج  احتمال  و  اول  موج  سقوط  و  افول 
موج دوم حضور پيدا کرده «هيوالی» هار 
و  مهابا  بی  که  است  آشوب»  «امپراطوری 
زحمتکشان  مقاومت)  ستون  (و  مانع  بدون 
و  امنی  بی  فالکت،  سوی  به  را  جهان 

گرسنگی بيشتر سوق می دهد. 
٤ – اين شرايط در کشورهای شمال باعث 
دموکراتيک  های  آزادی  عمال  که  گشته 
چهارچوب  و  رسمی  حدود  و  حد  در  حتی 
بورژوازی کاهش فوق العاده يافته و در اکثر 
و  گرد  عقب  اين  گردند.  لغو  کلی  به  مواقع 
«چرخش به گذشته» زير ماسک لفاظی های 
ابراز  ها  مدرنيست  پست  گفتمان  به  مربوط 
و بيان می شود. مطابق اين گفتمان، عصر 
مبارزات طبقاتی و ملی به پايان عمر خود 
رسيده و ميدان کارزار در بست در اختيار 
اجتماعی  دگرديسی  عامل  تنها  که  «فرد» 
است، قرار گرفته است. در کشورهای جنوب 
با اينکه توهم پست مدرنيستی چندان گسترده 
نيست ولی انديشه های به غايت پانيستی – 
اعتقادات  و  تمايالت  و  سو  يک  از  اتنيکی 
ديگر  سوی  از  مذهبی  و  دينی  بنيادگرائی 
بخش قابل توجهی از توده ها را در زندان 
«خانواده ی توهمات» خود محبوس ساخته 
اند. در نبود يک چپ اصيل و متحد هم در 
کشورهای  در  هم  و  مرکز  کشورهای  اکثر 
بنيادگرايان  و  پانيستی  نيروهای  پيرامونی، 
دينی و مذهبی فرصت يافته اند که با حمايت 
مستقيم و غير مستقيم راس نظام جهانی بيش 
از هر زمانی در گذشته ابتکار عمل را در 
بگيرند.  خود  بدست  سياسی  کارزار  ميدان 
از اين منظر و چشم انداز، شرايط حاکم بر 
جهان کنونی با شرايط سياسی دوره های پيش 
از آغاز جنگ دوم جهانی و عصر «جنگ 
ها  دوره  آن  در  دارد.  فاحش  تفاوت  سرد» 
سوسياليستی،  نيروهای  توسط  جهانی  نظام 
جبهه های متحد مردمی، جنبش های رهائی 
نه  کارگری  وسيع  های  جنبش  و  ملی  بخش 
شد  می  طلبيده  چالش  به  جدی  طور  به  تنها 
از  ای  مالحظه  قابل  موفقيت  با  مدتها  بلکه 
و  گرفته  قرار  «تحديد»  مورد  آن ها  طرف 

حتی مجبور به دادن امتيازات هم می شد. 
کنونی  اوضاع  در  که  چه  آن  اماّ   –  ٥
که  است  بحرانی  تعميق  است  توجه  شايان 

کليت نظام را در بر گرفته وموقعيت 

نکاتی پيرامون بحران... بقيه از صفحه آخر
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(آمريکا)  آن  راس  طلبی  هژمونی 
ادوار  در  است.  انداخته  خطر  به  را 
گذشته نظام سرمايه با توسل به نظاميگری 
بزرگ  های  بحران  از  می توانست  جنگ  و 
ولی  کند.  حاصل  بهبودی  و  کرده  عبور 
و  برمال  زمانی  در  کنونی  عميق  بحران 
در  که  مدتهاست  نقدا  نظام  که  گشته  آشکار 
در  نامحدود  و  پايان  بی  های  جنگ  باتالق 
اکناف جهان غوطه ور شده است. در پرتو 
اين شرايط امکان راديکاليزه شدن و تعميق 
مبارزات محرومين و قربانيان نظام عليرغم 
چپ  يک  فقدان  (بويژه  بزرگ  موانع  وجود 
گشته  ميسر  محسوسی  بطور  متحد)  اصيل 
است. در کشورهای امپرياليستی سه سره با 
اينکه اوليگارشی دولت های حاکم در کليت 
خود زير سئوال قرار نگرفته اند ولی تضاد 
مردم با اوليگوپولی های انحصاری مالی و 
عدالت  و  صلح  طرفدار  نيروهای  مخالفت 
در  آمريکا  جنگی  های  سياست  با  اجتماعی 
سال  دو  در  بحدی   ... و  افغانستان  عراق، 
گذشته (۲۰۱۰ – ۲۰۰۸) افزايش يافته که 
های  اوليگوپولی  موقعيت  بار  اولين  برای 
انداخته  خطر  به  را  امنيتی  و  نفتی  مالی، 
دهه  مثل  نيز  دفعه  اين  همه  اين  با  است. 
های آغازين قرن بيستم عروج امواج نوين 
بعضی  در  سرمايه  نظام  عليه  بخش  رهائی 
وقوع  به  (جنوب)  پيرامونی  کشورهای  از 

خواهد پيوست. 
٦ – مرحله دوم «بيداری» و عروج امواج 
حال  در  جنوب  کشورهای  در  مبارزاتی 
اول  مرحله  در  است  رشد  و  شکلگيری 
بعد  بالفاصله  که  جنوب  رهائی  و  بيداری 
از وقوع انقالب بلشويکی در روسيه «نيمه 
پيرامونی» در تعدادی از کشورهای جنوب 
– مثل ايران، ويتنام، چين، فلسطين و ... – 
ی «عهد  دوره  در  بعدها  پيوست،  وقوع  به 
باندونگ» ۱۹۷٥ – ۱۹٥٥ به اوج شکوفائی 
خود رسيد. امروز بررسی فعل و انفعاالت 
سياسی در سطح جهان و تحليل های مولفين 
آن  از  حکايت  سرمايه  جهانی  نظام  مکتب 
رهائی  و  «بيداری  دوم  مرحله  که  دارند 
جنوب» از يوغ نظام جهانی در آستانه وقوع 
از  موج  اين  اجزاء  اول  مرحله  در  است. 
حمايت و عنايت سياسی، مالی و حتی نظامی 
ضد  انقالبات  از  برآمده  های  دولت  ملت – 
سرمايه داری (شوروی و چين) از يک سو و 
از همکاری و پشتيبانی جنبش های کارگری 
سوی  از  غربی  اروپای  در  سوسياليستی  و 
ديگر بهره مند بودند. ولی در مرحله کنونی 
مردمان  مبارزات  رهائی  و  بيداری  (دوم) 
کشورهای جنوب از وجود آن «موهبت ها» 
(که بدام منطق حرکت سرمايه يعنی انباشت 

با  يا  و  تجزيه  و  فروپاشی  با  و  افتاده  سود 
«اخته زائی» روبرو گشتند)، محرومند. در 
اوضاع  در  محتمل  سناريوی  بهترين  نتيجه 
مقاومت  در  ها  پيشرفت  که  است  اين  فعلی 
کشورهای  از  بخشی  در  مبارزات  و  ها 
پيرامونی جنوب زمانی موفق خواهند گشت 
که امپرياليسم «جمعی» سه سره را مجبور 
به عقب نشينی ساخته و او را از تعقيب و 
اعمال پروژه ای جنائی و ويران ساز کنترل 
نظامی بر جهان برای مدتی هم که شده بر 
اندازند.  تعويق  به  حداقل  يا  و  ساخته  حذر 
سناريو  اين  حتی  اگر  که  است  اين  واقعيت 
برای  پيروزيهائی   و  پيوسته  حقيقت  به 
امکان  باز  آورد  ببار  سوم  جهان  کشورهای 
«بهبودی» نظام «در بستر مرگ افتاده» و 
از  بعد  چپاول  و  تهاجم  به  او  مجدد  توسل 
«بازسازی» خود مثل روزگاران گذشته به 
قوت خود باقی است. در پرتو اين شرايط آن 
(قربانيان  جهان  زحمتکش  مردم  سناريويی 
و  نظام  عليه  نهائی  پيروزی  به  را  نظام) 
استقرار «جهانی بهتر» خواهد رساند که در 
آن چالشگران ضد نظام در کشورهای مسلط 
مرکز بعد از احراز موقعيتی مبنی بر بنای 
کارگران  بسيج  (و  متعهد  و  متحد  چپ  يک 
رهائی  شعارهای  دور  زحمتکشان  ديگر  و 
بخش) به حمايت و پشتيبانی از دومين موج 
دربند  کشورهای  در  رهائی»  و  «بيداری 
اوضاع  در  برخيزند.  (جنوب)  پيرامونی 
توده  و  کارگری  انترناسيوناليسم  ايجاد  فعلی 
ای يک امر ضروری محسوب می شود. آيا 
وجود  انترناسيونالی  چنين  استقرار  امکان 
دارد ؟ در پاسخ به اين سئوال بهتر است که 
پرسش  اين  با  ارتباط  در  نکاتی  بررسی  به 

به پردازيم. 
موجود)  تاريخی (واقعاً  داری  سرمايه   – ۷
هرچه که باشد يک پديده ابدی و قابل دوام 
برای هميشه نيست. در واقع سرمايه داری 
در مقام مقايسه با نظام های متعدد و متنوع 
غير  چيزی  داری،  پيشاسرمايه  روزگاران 
بشر  تاريخ  در  کوتاه»  «پارانتز  يک  از 
سرمايه  طلبيدن  چالش  به  نتيجه  در  نيست. 
داری به طور جدی و اساسی (که متفکرين 
نه  که  دارند  اعتقاد  نظام  طرفدار  معاصر 
نه  است)  نه «خوشايند»  و  دارد  «امکان» 
تنها امکان دارد بلکه شرط الزم برای رهائی 
و  مرکز  مسلط  کشورهای  بند  در  کارگران 
مردم زحمتکش کشورهای در بند پيرامونی 
(يعنی ۸۰ درصد کل بشريت) از يوغ نظام 
جهانی سرمايه است. بايد توجه کرد که دو 
بعد اين چالش عليه نظام به طور پيچيده ای 
بهم متصل هستند. خروج و عبور از سرمايه 
داری از طريق فقط مبارزات کارگران در 

ممکن  و  عملی  تنهائی  به  شمال  کشورهای 
نيست. اين امر همچنين در مورد مبارزات 
مردم جنوب نيز صدق می کند. تنها راه عبور 
و  آماده  زمانی  داری  سرمايه  از  خروج  و 
مبارزه  بعد  دو  اين  که  گشت  خواهد  ميسر 
(کارگران کشورهای مسلط مرکز و مردمان 
زحمتکش کشورهای در بند پيرامونی) با هم 
متحدانه عمل کنند. البته امر اتحاد بين اين دو 
نيرو در حال حاضر بعيد به نظر می رسد. 
در آن صورت طبيعی است که نظام جهانی 
که در حال حاضر در «بستر مرگ افتاده» 
به زندگی مرگبار خود ادامه داده و جهان را 
به سوی ويرانی تمدن انسانی و حتی زندگی 
بايد  همه  اين  با  دهد.  سوق  در «بربريت» 
کنونی  اوضاع  در  اتحاد  امر  چرا  که  گفت 

امکان دارد. 
۸ – ايجاد و تثبيت انترناسيوناليسم کارگری 
و توده های مردمی می تواند با پيشرفت های 
حال  در  که  آنهائی  (مثل  پيروزمند  انقالبی 
حاضر در کشورهای آمريکای التين و نپال 
به وقوع می پيوندند) ميسر گردد. اين پيشرفت 
با  می توانند  دهند  ادامه  خود  راه  به  اگر  ها 
خود  سوسياليستی  اندازهای  چشم  گسترش 
در  داری  سرمايه  برداشتن  ميان  از  به 
بخش هائی از جهان (البته با تعبيه و تنظيم 
سياست های گسست از محور نظام جهانی) 
در  ها  دولت   – ملت  اين  تالش  آيند.  فائق 
جنوب برای رهائی از هژمونی راس نظام 
می تواند با مهار کردن قدرقدرتی اوليگوپولی 
های امپرياليسم جمعی، فرصت های نوينی 
را در اختيار چالشگران ضد نظام بگذارد. 
ها،  مارکسيست  اکثر  که  چالشگران  اين 
برابری  نيروهای  ديگر  و  ها  سوسياليست 
طلب و ضد گلوباليزاسيون سرمايه و نهادها 
عدالت  طرفدار  و  جنگ  ضد  های  تشکل  و 
می  می گيرند،  دربر  و  شامل  را  اجتماعی 
خواهند که با مبارزات خود به احيای مجدد 
و  بيستم  قرن  اوايل  مثل  جنوب  در  بيداری 
نتيجتا به شکلگيری و رشد انترناسيونال توده 
ای با کارگران و مارکسيست ها در راس آن 
جامه عمل بپوشانند. نيروهای دموکراتيک، 
مترقی و برابری طلب در کشورهای مرکز 
و حتی در کشورهای پيرامونی که ضرورتا 
مارکسيست نبوده و عليرغم مخالفت شديد با 
سياست های خصوصی سازی «بازار آزاد» 
انحصاری  و  مالی  قدرقدرتی  و  نئوليبرالی 
اوليگوپولی ها در حال حاضر خود سرمايه 
و  بايد  اند،  نبرده  سئوال  زير  به  را  داری 
مارکسيست  تاثير  تحت  که  است  ضروری 
رهائی  و  بيداری  امواج  مجدد  احيای  از  ها 
در کشورهای جنوب حمايت کنند. در دوره 

اول عروج امواج رهائی در جنوب در 
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اين  بيستم،  قرن  آغازين  های  سال 
های  خواسته  از  مارکسيست  غير  نيروهای 
از  و   (۱۹۰٥) روسيه  تزاری  ضد  انقالب 
مشروطيت  انقالب  در  ستارخان  رهبری 
ايران (۱۹۰۸)، از اميليانا زاپاتا در انقالب 
در  سن  يات  سون  از   (۱۹۱۰) مکزيک 
حمايت  و  دفاع  و...   (۱۹۱۱) چين  انقالب 
کردند. اخالف اين نيروها سالها بعد از بروز 
انقالب اکتبر روسيه، در ۱۹۱۷ و سپس از 
از  متعاقبا  و   ۱۹٤۹ سال  در  چين  انقالب 
رهائی  های  جنبش  و  کوبا  و  ويتنام  انقالب 
بخش ملی «عهد باندونگ»  دفاع و پشتيبانی 
کردند. به نظر نگارنده امروز نيز که ما در 
آستانه عروج مجدد امواج بيداری و رهائی 
در جنوب هستيم، امکان جلب و حمايت اين 
نيروها از سوی مارکسيست ها وجود دارد 
متحد  بزرگ  چپ  يک  ايجاد  به  دوباره  که 

عليه نظام جهانی منتهی گردد. 
و  بايد  چپ  متحد  و  بزرگ  خانواده   –  ۹
قادر است که با جرات از امواج ملی زائی 
(ملی کردن منابع طبيعی) و ضد خصوصی 
انحصاری  های  اوليگوپولی  عليه  سازی 
جدی  حمايت  جنوب  کشورهای  در  مالی 
و  بيداری  بعد  به  وسيله  بدين  و  نموده 
اقشار  درون  در  دموکراتيزاسيون  تعميق 
هم  زحمتکشان  ديگر  و  کارگری  مختلف 
کشورهای  در  هم  و  شمال  کشورهای  در 
بحران  تعميق  باالخره  و  کند.  کمک  جنوب 
ساختاری نظام و گسترش خرده بحران های 
منبعث از آن به توسعه همدلی و همدردی و 
انگاشت همکاری و همبستگی بين کارگران 
طريق  (از  پيرامونی  زحمتکشان  و  مرکز 
اتحاد اصيل و جدی که بين چالشگران ضد 
نظام سرمايه در حال شکلگيری است) بيش 
از هر زمانی در گذشته، کمک خواهد کرد. 
درباره  جامع  های  بررسی  و  جدی  نقدهای 
و  سوسياليسم  برای  مبارزات  موج  اولين 
اول  نيمه  در  ملی  بخش  رهائی  های  جنبش 
و  ها  پيروزی  که  حال  عين  در  بيستم  قرن 
دست آوردهای فراگير آن مبارزات را (که 
مرکز  عموما  کشورهای  کارگران  نصيب 
و ملت – دولت های تازه استقالل يافته در 
کشورهای پيرامونی ساخت) به حق برجسته 
و قابل تحسين می سازند، در ضمن محدوديت 
ها، کمبودها و اشتباهات سوسيال دموکرات 
های اروپائی (انترناسيونال دوم)، کمونيست 
ملی  و  سوم)  (انترناسيونال  کمينترن  های 
به  منجر  باالخره  که  باندونگ  عهد  گرايان 
را  گشتند  آن ها  سقوط  و  فروپاشی  انحالل، 
نيز به روشنی جمعبندی می کنند. رهروان و 
چالشگران درون موج دوم بيداری و رهائی 
در قرن بيست و يکم بايد و الزم است که از 

را  مناسب  های  درس  مبارزات  آن  تجارب 
کسب کنند. يکی از اساسی ترين اين درس 

ها مقوله دموکراتيزه ساختن جامعه است.

رابطه دموکراسی و سوسياليسم     
نمی توان  پيگير  دموکراسی  بدون   –  ۱
اندازهای  چشم  با  اجتماعی   توسعه  به 
هيچ  اندازه  همان  به  و  رسيد  سوسياليستی 
جامعه  در  دموکراتيک  پيشرفت  نوع 
در  که  اين  مگر  بپيوندد  وقوع  به  نمی تواند 
آن جامعه مبارزات پيگير برای سوسياليسم 
و  سوسياليسم  ديگر  عبارت  به  يابند.  رواج 
دموکراسی الزم و ملزوم و مکمل همديگر 
در جامعه قرن بيست و يکم هستند. نه تنها 
رشد و گسترش پروسه تاريخی دموکراسی 
فقر)  از  رهائی  اندازهای  چشم  با  (آزادی 
حرکت  بدون  مرکز  پيشرفته  کشورهای  در 
قابل  غير  سوسياليسم  گسترش  جهت  در 
حصول اند بلکه در کشورهای توسعه نيافته 
نخواهند  قادر  نظام  قربانيان  نيز  پيرامونی 
حتی  را  دموکراسی  و  آزادی  که  گشت 
و  اجتماعی  عدالت  های  خواسته  سطح  در 
«تعديل طبقاتی» بدون پيروزی در مبارزات 
سوسياليستی بدست آورند. در نيتجه می توان 
گفت که امروز در پرتو اوضاع کنونی بيش 
از هر زمانی در گذشته ضروری است که 
رابطه  ضرورت  به  نظام  ضد  چالشگران 
ارگانيک دموکراتيزه ساختن جامعه با توسعه 
سوسياليستی)  اندازهای  چشم  (با  اجتماعی 
توجه کرده و الزم و ملزوم بودن دموکراسی 
پيگير با سوسياليسم را ترويج و تبليغ کنند. به 
دموکراسی پيگير (دموکراسی  کالمی ديگر 
يک  داری)  سرمايه  عصر  ماورای  سازی 
با  اجتماعی  توسعه  از  جداناپذير  پروسه 
بر  بنا  و  است  سوسياليستی  اندازهای  چشم 
اين ترکيب و ادغام آزادی و برابری چالشی 
ضد  مبارزين  و  رهروان  امروز  که  است 

نظام جهانی با آن روبرو هستند. 
فرمايشی  بريده،  دم  های  دموکراسی   –  ۲
اليگارشی  توسط  امروز  که  صوری  و 
ها)  اليگوپولی  خدمت  (در  حکومتی  های 
می شوند  تبليغ  و  ترويج  جهان  اکناف  در 
مقابل  در  را  موانع  بزرگترين  واقع  در 
در  اند.  آورده  وجود  به  ای  توده  مبارزات 
تاريخ معاصر جهان، پيشرفت ها در عرصه 
توده  مبارزات  محصول  هميشه  دموکراسی 
ای در کشورهای مختلف در ادوار مختلف 
بخش  رهائی  های  جنبش  عروج  و  انقالبی 
ملی بوده اند. ايدئولوژی حاکم نظام سرمايه 
ناپذيری  جدائی  که  کرده  تالش  هميشه 
«دموکراسی» و «بازار آزاد» را به عنوان 

طريق  از  مردم  بين  در  مسلط  گفتمان  يک 
رسانه های گروهی فرمانبر رواج دهد. اين 
گفتمان با ادعای اين که چون بدون «بازار 
پس  ندارد،  وجود  دموکراسی  امکان  آزاد» 
نمی تواند  نيز  دموکراتيک»  «سوسياليسم 
وجود داشته باشد. در صورتيکه تاريخ نشان 
مبارزات  نتيجه  در  جهان  مردم  که  می دهد 
بخشی  به  اند  توانسته  خود  ای  توده  پيگير 
مدنی  و  ملی  دموکراتيک،  های  آزادی  از 
خود برسند و بازار نقشی در پيشرفت آن ها 

نداشته است.
نظام  مرکز  کشورهای  از  برخی  در   -۳
دموکراسی  استقرار  در  پيشرفتها  جهانی، 
محدود (مثل  های معين و  حداقل در حيطه 
بهداشت و آموزش رايگان و اجباری برای 
تشکيل  در  آزادی  و  رای  حق  يا  و  کودکان 
حزب و سازمان سياسی و ...) اساسا منبعث 
مردم  مختلف  اقشار  ای  توده  مبارزات  از 
بوده اند واال نظام سرمايه و اوليگارشی های 
فرمانبردار آنها هر زما نی که فرصت يافته 
دموکراسی  تاريخی  پروسه  پيشرفت  از  اند 
با  و  کرده  جلوگيری  مرکز  کشورهای  در 
توسل به نيرنگ و تحريف تاريخ دموکراسی 
را دم بريده، صوری و فرمايشی و باالخره 
کشورهای  در  اند.  ساخته  و «پنچر»  اخته 
تقريبا  دموکراسی  پديده  نيز  نظام  پيرامونی 
پيدا  رشد  فرصت  و  ظهور  مجال  عمومأ  و 
نکرده و اگر در بعضی از آن کشورها (مثل 
ايران در عهد کوتاه دولت مصدق و يا در 
آلنده) امکان  سالوادور  کوتاه  عهد  شيلی در 
به  صله  بالفا  داشته،  شکوفايی  و  حضور 
فرمان منطق حاکم برحرکت جهانی سرمايه 

(امپرياليسم)در نطفه خفه گشته اند.
و  اجتماعی  های  جنبش  تاريخ  بررسی   -٤
عامل  که   دهد  می  نشان  خوبی  به  سياسی 
اصلی پيشرفت در عرصه پهناور و بی پايان 
وسيع  های  جنبش  همانا  دمکراسی،  پروسه 
استقرار  و  تعبيه  های  حيطه  در  ای  توده 
استقرار  و  بخش  رهايی  استراتژيهای 
سوسياليسم بوده است. اين جنبش ها (و اهرم 
ها و محمل های متعلق به آنها) در حرکت 
از  تلفيقی  اختراع  به  موفق  پيش  به  خود 
تئوری و پراتيک گشته اند که شرايط ادغام 
ميسر  را  اجتماعی  ی  توسعه  و  دمکراسی 
اين  نگارنده،  نظر  به  است.  ساخته  آماده  و 
دموکراسی  به  که  اصيل  ادغام  و  دگرديسی 
از  منبعث  ی  بريده  ُدم  و  های «نخبگانی» 
«بازار آزاد» ارجحيت و برتری دارد، در 
ازمنه های پيشيين در عصر انقالب فرانسه 
کمون  کوتاه  عصر  در  سپس  و   (۱۷۸۹)
 (۱۹۱۷) روسيه  انقالب   ،(۱۸۷۱) پاريس 

راديکاليزه   (۱۹٤۹) چين  انقالب  و 
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تر و بالغ گشته و سپس در انقال بات 
جنبش  کنار)  (در  و  با  همراه  وويتنام  کوبا 
های رهايی بخش سه قاره «عهد باندونگ» 
(۱۹۷٥-۱۹٥٥) گسترش يافته و جها نی تر 

گشته است.
از  منبعث  فوری  و  بزرگ  ٥-اصالحات 
(اصالحات  روسيه  اکتبر  انقالب  پيروزی 
تعيين  حق  قبول  و  داران  سرمايه  ارضی 
در  موثر  و  مهم  های  قدم  ملی)  سرنوشت 
تئوری و پراتيک در جهت ادغام دمکراسی 
اندازهای  چشم  (با  اجتماعی  توسعه  و 
تلفيق  اين  ترديد  بدون  ولی  بودند.  روشن) 
اعالم  و  چين   ۱۹٤۹ انقالب  با  ادغام  و 
توده ای به نقطه عطف  استقرار دمکراسی 
ی  برگيرنده  در  که  رسيد  خود  تاريخی 
در  دمکراتيک  نيز  و  اجتماعی  پيشرفتهای 
واقع  در  بود.  هم)  موازات  به  (و  هم  کنار 
که  است  ای  مرحله  آغاز  عطف  نقطه  اين 
با  همراه  جهان  زحمتکش  بشريت  آن  در 
ضد  (چالشگران  ارگانيک»  «روشنفکران 
خروج  و  گذار  طوالنی  فاز  وارد  نظام) 
به  ورود  و  موجود  واقعا  داری  سرمايه  از 
که  گردد  می  سوسياليسم  دوران  و  جامعه 
مضمون  واقع  در  و  دارد  ادامه  هم  هنوز 
اصلی تاريخ قرن بيست و يکم يعنی عروج 
رهايی  و  سوسياليستی  های  جنبش  امواج 
بخش ملی را تشکيل خواهد داد. لغو مالکيت 
زمين  ويژه  به  طبيعی  منابع  بر  خصوصی 
و تامين دسترسی همگان به آن محوراصلی 
چين  در  داد.  می  تشکيل  را  چين  انقالب 
تحت  ی  توده  های  کمون  ايجاد  مائو،  عهد 
مديريت تعاونی های جمعی و رشد توليدات 
کشاورزی از يک سو و گشايش واحد های 
کوچک صنعتی « دگرديسی درخدمت رشد 
کشاوزی و سرويس های عمومی – همگانی 
به  مجانی  دسترسی  رايگان،  تحصيل  (مثل 
کلينيکها و وسايل بهداشتی، اياب و ذهاب و 
...) از سوی ديگر چهار چوبهای اجتماعی 
بودند که به رشد دمکراتيزه سازی جامعه و 
مديريت جنبه های مختلف زندگی اجتماعی و 
توسعه سوسياليسم خدمات گرانبهايی کردند.

عدم  و  ناهنجاريها  تاريخی،  محدوديتهای 
اشتباهات  و  گردها  عقب  باالخره  و  انسجام 
چين  ای)  توده  نوين(و  دمکراتيک  انقالب 
است  متنوعی  و  متعدد  عوامل  دارای 
«دگرديسی  کتاب  در  چان  لين  توسط  که 
سوسياليسم چين» (انتشارات دانشگاه ديوک، 
نقادانه  و  جامع  طور  به   (۲۰۰٦ سال  چاپ 
مورد تحليل قرارگرفته اند. او در اين کتاب 
از يک «تضاد عينی» صحبت می کند که 
باالخره بعد از رشدش  در مقابل سه ستون 
به  طوالنی»  «گذار  ی  پروسه  ضروری 

نيروهای  رشد  ملی،  (استقالل  سوسياليسم 
توليدی و اصل توسعه ی ارزش های برابری 
و سوسياليستی) به مانع بزرگی تبديل گشت. 
هم در شوروی و هم در چين، الزم و ملزوم 
(و مکمل) بودن اجتناب ناپذير دمکراسی و 
(سوسياليسم)  اقتصادی  و  اجتماعی  توسعه 
مورد توجه قرار نگرفت و انگاشت «مشی 
توده ای» (تلقيق تئوری با عمل – اصل از 
توده ها به توده ها و يا آموختن از توده ها 
مدتی  از  بعد  چين  در  ها)  توده  آموزش  و 
قربانی بوروکراسی حزبی و  دولتی گشت. 
عملکرد  نتيجه  در  که  دمکراسی  امروز   -٦
اوليگارشی های حاکم در کشورهای مختلف 
ی  توسعه  مقابل  در  بزرگی  مانع  به  جهان 
اجتماعی تبديل گشته و خود عمال ُدم بريده 
دوباره  تواند  می  زمانی  فقط  است،  گشته 
مديريت  تحت  که  دهد  ادامه  خود  رشد  به 
دمکراسی های نهادينه گشته در خدمت عدالت 
سوسياليستی)  اندازهای  چشم  (با  اجتماعی 
وهم  مرکز  درکشورهای  هم  قرارگيرد. 
ادغام  و  تلفيق  بدون  پيرامونی  درکشورهای 
آزاديهای دمکراتيک با حرکت جدی به سوی 
سوسياليسم نمی توان با موفقيت از سرمايه 
وارد  و  کرده  عبور  موجود  واقعا  داری 
دنيای  استقرار  جهت  در  طوالنی»  «گذار 

سوسياليستی گشت.
يک  يا  و  دستورالعمل  يک  دمکراسی 
پايان  بی  ی  پروسه  يک  بلکه  نيست  پروژه 
تاريخی درجوامع طبقاتی است که شايد واژه 
اگر  کند.  تبيين  را  آن  بهتر  شدن  دمکراتيزه 
يا  و  نسخه  وسيله،  مفهوم  به  دمکراسی  به 
دايره  در  را  خود  مسلما  بنگريم  طرح  يک 
«درمانده»  و  بريده  ُدم  دمکراسی  ميدان  و 
درگير خواهيم کرد. در اين نوع دمکراسی 
که عملکرد آن در بست در خدمت (واختيار) 
ليبرالی  نئو  آزاد»  «بازار  بر  حاکم  قوانين 
دمکراتيزه  برای  مبارزه  از  مردم  است، 
بعد  الجرم  و  گشته  محروم  جامعه  ساختن 
ياس  در  ورشدن  غوطه  و  سرخوردگی  از 
يا مجبور به پذيرش را حل «بد» و «بدتر» 
و  متنوع  نهای  زندا  در  را  خود  يا  و  گشته 
گوناگون «خانواده ی توهمات» محبوس می 

سازند.

چه بايد کرد؟
برای برون رفت از اين وضعيت، چالشگران 
ضد نظام در راس آنها مارکسيستها بايد تبليغ 
و ترويج آزاديهای دمکراتيک مدنی و ملی 
را در جامعه ای که عمل و مبارزه می کنند 
در  سازند.  متحقق  را  آنها  و  داده  گسترش 
تعميق  و  تشديد  ی  بحبوحه  در  حاضر  حال 
بحران ساختاری راس نظام و اجزايش (از 

جی  کشورهای  در  حاکم  های  اوليگاريشی 
کمپرادور  و  حاکمه  های  هيئت  تا  گرفته   ۸
در بخش قابل توجهی از کشورهای در بند 
پيرامونی) چون تحقيقا تکيه گاههای شان را 
مطلقا در بين توده های مردم بطور فراگيری 
رياکاری،  به  نتيجه  در  اند،  داده  دست  از 
اشتعال  و  ربايی  آدم  شکنجه،  مالی،  فساد 
آورده  روی  نامحدود  و  پايان  بی  جنگهای 
و برای بهبودی و بقای خود به بسيج عقب 
و  اقشار  ترين  انديش  تاريک  و  ترين  مانده 
احساسات «زنگارگرفته ی» الحاق پرستی، 
پرستی  امت  پرستی،  خاک  طلبی،  تجزيه 
های دينی و مذهبی متوسل گشته و به رواج 
انديشه های پُست مدرنيستی نقش «فرد» و 
«تالقی تمدنها» و ديگر تضادهای کاذب در 

بين مردم پرداخته اند.
واقعيت اين است که اين نظام در کليت خود 
«در بستر مرگ افتاده» و نمی تواند برای 
مدت طوالنی دوام بياورد. ولی بدون ايجاد 
يک انترناسيوناليسم کارگری و توده ای در 
ضد نظام و  جهانی توسط چالشگران  سطح 
بدون بسيج قربانيان نظام، مارکسيست ها و 
ديگر نيروهای ضد نظام نمی توانند به زندگی 
در  اين «نظام  ربط  بی  و  فرتوت  درمانده، 
بستر مرگ افتاده» خاتمه دهند. اين حقيقت 
امپرياليسم  اصلی  اجزای  و  نظام  راس  را 
«جمعی سه سره» بخوبی می دانند و بدين 
علت است که هزينه های سرسام آوری را 
و  آشوب  از  پر  جهانی  در  آنها  پذيرند.  می 
آشفتگی به روند پوالريزاسيون افقی (تجزيه 
تضادهای  اساس  بر  جهان  مردم  تقسيم  و 
کاذب و تالقی های قالبی و اشتعال جنگهای 
جهان)  اکناف  در  مذهبی  و  ودينی  اتنيکی 
شدت بخشيده و چالشگران ضد نظام بويژه 
مارکسيستها را از حضور و فعاليت در ميدان 
و  ساخته  محروم  جهان  زحمتکشان  کارزار 
در نتيجه به زندگی زالو وار خود از طريق 
(تعميق  عمودی  پوالريزاسيون  بيشتر  رواج 
شکاف بين فقر وثروت = ادامه ی انباشت 
سود و ثروت از يک سو و افزايش درصد 

فقر و نابرابری) ادامه می دهند.  
ن.ناظمی ـ اسفند  ۱۳۸۹ 
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آماری را منتشرنمود که از زمان پايان 
ماه  حدود٥  سازی  خانه  نسبی  توقف  يافتن 
 ٤ غربی  ساحل  در  سازی  ساختمان  پيش، 

برابر بيشتر از زمان قبلی آن شده است.

*     *     * 

چه تعداد از کودکان افغانی بايد 
کشته شوند تا خبری منتشرشود؟
فير(FAIR) ـ ۸ مارس ۲۰۱۱ 

تعداد۹ نفراز پسربچه های افغانی که حامل 
بودند  سوزاندن  برای  چوب  های  پشته 
دراول مارس توسط بالگردهای آمريکا/ناتو 

درايالت ُکنارکشته شدند.
تعاد اين قربانيان دراخبار ABC ، CBS و 

NBC تنها ۲ نفر اعالم شد.
حامدکرزای  تند  سخنان   NBC اخبارشب 
در۸۰  ٦مارس  و  در۲  را  آمريکا  درمود 

کلمه گزارش نمود....
 ۲ در  و  کرد  صحبت  چندکشته  از   CNN
گفت:  آن  خبرنگار  هولمز  ميکائيل  مارس 
«اين اتفاق به ماموريت آمريکا درافغانستان 
لطمه واردمی سازد. ازاين طريق نمی توان 

دل مردم را به دست آورد».
مرگ  که  آمد  مارس   ۳ پُست  درواشنگتون 
کننده»  تحريک  موضوع  «آخرين  کودکان 
دررابطه بين نيروهای آمريکا/ناتو و دولت 
غيرنظاميان  تلفات  باشد.  می  افغانستان 
«موضوع دردناکی» است و ديويد پتراوس 
فرمانده آمريکا «بايد راه حل ظريفی برای 
اين بيابد. کشتار غيرنظاميان حمالت ناتو را 
باعث  که  برد  می  سوآل  زير  شورشيان  به 
عصبانيت مردم افغانستان و به سود تبليغات 
طالبانها تمام می شود که نيروهای متجاوز 

را بی رحم خطاب می کنند».
کورپوراتيوی،  های  رسانه  برخالف 
گفت  مارس  در۳  حاال  همين  دموکراسی 
کشتار  ازتاريخ  بخشی  حمالت  اين  که 
«اين  باشند.  می  درافغانستان  غيرنظاميان 
حداقل سومين بار درعرض دوهفته است که 
به  متهم  را  ناتو  نيروهای  افغانستان  دولت 
کشتن تعدادزيادی از غيرنظاميان درحمالت 
درجريان  گونزالس  خوان  نمود»،  هوائی 
که  عادی  مردم  از  نفر   ٦٥ که  گفت  بحثی 
٤۰ نفرشان کودک بودند، در حمالت هفته 

پيش آمريکاکشته شدند».
جنگ  درافغانستان  که  شود  می  گفته  اکثرا 
که  شود  می  برده  پيش  ای  شده  فراموش 
نقدی است برعدم توجه به پرسونل نظامی 
سرسخت آمريکا درافغانستان. توجه به اين 

که  اين  برای  افغانيها  به  است  کمکی  امر 
ازرنج های بازهم بزرگ تری رهاشوند.  

*     *     * 
برادلی مانينگ دچار 

«اختالل روانی»؛ اوباما بس است !
رالف لوپز ـ ۸ مارس ۲۰۱۱ 

برادلی  کردن  نابود  جنايت  که  درحالی 
مانينگ توسط اوباما دربرابر چشانمان انجام 
می پذيرد، ديويد هاوس دوست مانينگ به ما 
می گويد که طی بيش از ۸ ماه درانفرادی 
زيستن وی با محدوديت در امکان حرکت و 
خواب، تاثير عمدی اش را به جا گذاشته است. 
هاوس به MSNBC دراواخر ژانويه گفت 
روانی(کاتاتونيک)  دچاراختالل  مانينگ  که 
ديداری  در  و  گفتن»شده  سخن  «مشکل  و 
جديد، ٤٥ دقيقه زمان الزم بود تا وی بتواند 
وی  رفتار  گفت  هاوس  شود.  صحبت  وارد 
بيدار  ازخواب  تازه  که «گوئی  بود  طوری 
شده و نمی داند دراطرافش چه اتفاق افتاده 
است». مانينگ به کلی «از نظر جسمی و 
بتواند  که  بود  بود...مشکل  وامانده  روحی 

نوعی رابطه ی اجتماعی برقرار کند». 
هم چنين، بعد از يک ماه آزگار دنيس کوچينيچ 
نماينده کنگره درخواست مالقات با وی را 
داد، ولی ارتش اين درخواست را نپذيرفت.

همه ی اين به خاطرگزارش دادن از جنايات 
مقامات  باالترين  ی  کارانه  رفتارجنايت  و 

رسمی ارتش درعراق است.
رئيس  پيس  پيتر  ژنرال   ،۲۰۰٥ درسال 
اداره مشترک گفت: «مطلقا وظيفه  هرفرد 
که  است  درعراق  کننده  خدمت  آمريکائی 
اگر مواجه با برخوردی غيرانسانی شد، به 

ممانعت ازآن برخيزد».
چيس مادر درHuffpo نوشت که  مانينگ 
شد  متوجه   » درعراق:  کار  شروع  بعداز 
که به مقامات مسئوول عراق کمک می کند 
ضد  نوشته  جرم «توزيع  به  را  افرادعادی 
عراقی» بازداشت کنندـ  که منجربه گزارشی 
تحقيقی درموردفسادمالی درحکومت شد که 

نام «پولها به کجا می روند؟» را گرفت.
مجازات برای «جرم» درعراق سيلی زدن 
شکنجه  و  انداختن  زندان  به  نبود.  کپل  به 
دادن، تجاوز به زندانيان که درعراق جديد 
رايج بود. گزارشها از اعمال قابل مالحظه 
برخورد  از  معتبری  حکايات  نظاميان،  ی 
زدن،  حدمرگ  به  درکشتن،  عراق  پليس 
انگشتان،  قطع  دندان،  و  ناخن  کشيدن 
سوزاندن با اسيد، شکنجه با شوک الکتريکی 
يا استفاده از خفه کردن و ديگر سوء استفاده 
های جنسی بود نظير فرو کردن لوله تفنگ 

به مقعد زندانيان و مجبورکردن آنان برای 
با  يا  و  زندانبانان  با  جنسی  رابطه  داشتن 

خودشان...
مانينگ به عنوان يک سربازخوب، بالفاصله 
کرد.  گزارش  فرماندهی  به  را  مسائل  اين 
به  فرمانده  بود؟  چه  باال  مسئووالن  جواب 
او گفت «خفه شو» و از جمع بندی بيشتر 
فدرال  پليس  توسط  زندانيان  با  که  کارهائی 

عراق انجام می گيرد، دست بردار...»
از  رسمی  گزارشی  و  ويديو  يک  مانينگ 
گرانه  ی  دهکده  به  آمريکا  هوائی  حمالت 
عام  به «قتل  فراح(معروف  ايالت  در  واقع 
طبق  يافت.  دست  درافغانستان  گرانه») 
غيرنظامی،   ۱٤۰ افغانستان  دولت  اظهار 
بمباران  دراين  کودکان،  و  زنان  ازجمله 

کشته شدند.
اين  جنگی؟   جنايات  کدام  جنگی؟  جنايت 
برادلی  نابودکردن  برای  پنتاگون  استدالل 

مانينگ است.
درکشتارهای حديثه(...) درمقاله ای کوبنده 

توسط مدئا بنجامين و چارلز ديويس آمد :
«درنظربگيريد که چه اتفاق می افتد وقتی 
ـ  چندساعت  برای  آمريکائی  سربازان  که 
حد  شهر  در  ها  خانه  به  ـ   دقيقه  چند  ونه 
را  کودک  و  زن  و  مرد   ۲٤ واردشده،  يثه 
يکی  کشند.  می  کنارجاده  بمب  با  درارتباط 
کودکی  که  ماندند  زنده  که  دوشاهدی  از 
من  گفت  وليداست،  امان  نام  به  ساله   ۹
پدربزرگم  ران  به  گلوله  ابتدا  که  شاهدبودم 
زدند و سپس به سرش نشانه رفتند»، «سپس 
بعد،  سال   ٥ «درست  راکشتند».  سايه  هم 
هيچ يک از مرتکبين اين جنايت به دادگاه 
بررسی  يک  وباوجوداين،  نشدند.  کشانده 
ارتش ديدگاه فرمانده عمليات را بازگو می 
کند که می گويد «جان غيرنظاميان عراقی 
به اندازه ی جان آمريکائيها ارزش ندارد»، 
«به  ای  قهوه  پوست  گناهان  بی  کشتن 
مثابه تجارت کردن» درنظرگرفته می شود، 
محاکمه  به  باال  مسئووالن  از  يک  هيچ  و 

کشيده نشدند».
کشتن غيرنظاميان برای جلوگيری از حوادث 
درعراق استاندارد است. اتان مک کورد می 
آتش  به  تا  شد  داده  دستور  واحدش  به  گويد 
باری ۳٦۰ درجه پرداخته و هر مادرجنده 
اين  که  بکشند...فرماندهی  درخيابان  را  ای 
کازالريچ  رالف  سرهنگ  داد  را  دستور 
بود،... کسی که عمليات اجرائی دربررسی 

مرگ پت تيلمن را به عهده داشت.
جوش استبرکمک کننده به واحد مک کورد 
که شاهد دستور دهی بود، می گويد منطق 
عبارت بود از اين که هر ساکن آن جا می 

تواند يک «فعال» باشد برای گذاشتن 
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که  گفت  می  براس  کنارجاده.  بمب 
احتماال ساکنان خانه همسايه می دانند که چه 

کسی بمب را کاشته ولی نمی گويند....
که  بارگفت  يک  وزيردفاع  گيتس،  رابرت 
شان  «دستان  مانينگ  برادلی  مانند  افرادی 
اسنادی  که  چون  است»  خون  به  آلوده 
شناسائی  به  تواند  می  که  کردند  افشا  را 
رابرت  اما  بيانجامد.  افغانی  گان  خبردهنده 
سرت راپائين بيانداز و خودداری نکن. آنها 

گوشت چرخ می کنند.
خان  که  شورشده  قدری  به  «آش 
از  يکی  کراولی،  فيليپ  فهميد!  هم 
از  آمريکا،  خارجه  وزارت  سخنگويان 

مقام خود استعفا داد.
با  پنتاگون  رفتار  از  کراولی  فيليپ 
دادن  به  متهم  که  آمريکايی  سرباز 
به  محرمانه  شده  بندی  رده  اسناد 
انتقاد  است،  ليکس  ويکی  سايت  وب 
آمريکا صدای  از  نقل  به  بود.»   کرده 

*     *     *  

جنبش جديد کارگران آمريکا 
درويسکانزين ـ دوارزيابی

۱ ـ دان ال بوتز(کانديدحزب 
سوسياليست درانتخابات ۲۰۱۰) 
ـ ۲۳ فوريه ۲۰۱۱ ـ تلخيص

پايان  های  نقشه  عليه  عظيم  اعتراضات 
کارگری  های  اتحاديه  حقوق  به  دادن 
زودی  به  است  ممکن  درويسکانزين 
اقتصادی  بخشهای  تمامی  و  کشور  تمامی 
را دربربگيرد. هزاران کارگر در ماديسون 
مرکز ايالت ويسکانزين در۱٥ و ۱٦ فوريه 
دست به تظاهرات زدند تا عليه نقشه هائی 
اسکات  ايالت  فرماندار  که  کنند  مبارزه 
درمورد  خواه  جمهوری  ازحزب  والکر 
ارائه  دولتی  کارگران  سنديکائی  نفی حقوق 
داده است. والکر جسورانه تالش کرد تا در 
ميان کارگران دولتی، ازطريق کنار گذاشتن 
پليس و آتش نشانی ازقانون ضد اتحاديه ای 
اش، تفرقه بياندازد و رسانه ها نيز کوشيدند 
خصوصی  بخش  و  دولتی  کارگران  بين  تا 
تفرقه ايجادکنند. ولی کارگران آتش نشانی و 
کارگران بخش خصوصی درمقابل مقرايالتی 
بزرگ  و  پيوستند  دولتی  بخش  کارگران  به 
ترين تظاهرات راطی دههاسال درآمريکا به 
راه انداختند. تنها درکاليفرنيا تظاهرات به اين 
بزرگی درسالهای اخير صورت گرفته بود. 
آموزش  با  گان  تظاهرکننده  از  بسياری 

ازشورش عليه قدرتهای دولتی ضدکارگری 
شعارهائی  شدند  روبيده  درخاورميانه  که 
حمل می کردند نظير «بگذار مثل مصريها 
وضعيت  اما  بپردازيم».  مذاکره  به 
با  مقايسه  قابل  سختی  به  درويسکانزين 
انقالب درکشورهای عربی است. آن چه که 
امروز ما شاهدآن هستيم شروع جنبش جديد 
کارگری در آمريکا ست. چون که اين جنبش 
بسيارمتفاوت تر از آن هست که بسياری گمان 
می کنند. اين ممکن است غافلگيرکننده باشد.

برخالف انتظار
... جنبش جديد کارگری درحال رشد درميان 
کارگران صنعتی بروز نکرد(هرچندکه آنها 
درميان  جنبش  اين  دربرخواهدگرفت).  را 
نيز  نيافت(آنها  تمرکز  ها  مغازه  کارگران 
اين  خواهندپيوست).  جنبش  به  زودی  به 
کردن  دموکراتيک  خاطر  مقدمتابه  جنبش 
برای  هرچندکه  نکرد(  بروز  ها  اتحاديه 
دموکراسی اتحاديه ای، وادارکردن رهبران 
برای جواب گفتن به خواسته های کارگران 
همانند  جنبش،  اين  و  خواهدکرد).  مبارزه 
به  آمريکا  کارگری  جنبشهای  از  بسياری 
نخواهدکرد(هرچند  قناعت  اقتصادی  بخش 
که آن را سرعت خواهدبخشيد). اين جنبش 

از ابتدا خصلتی سياسی د ارد...

نه مانند طبقه ی کارگر پدربزرگان
ما برای دههاسال درآمريکا آن چه که طبقه 
راه  کارگران  ازطريق  ناميم  کارگرمی  ی 
مواد  که  دستی  ماشينهائی  و  معادن  آهن، 
گذشته  سال   ۲۰۰ در  کشور  برای  را  الزم 
شناخته   (۱۷۹۰ ی  کردند(ازدهه  می  توليد 
نسبت  به  درآمريکا  صنعتی  کارگران  ايم. 
کل جمعيت از دهه ی ۱۹۲۰ رو به نقصان 
يافتند.  افزايش  ی۱۹٥۰  دهه  از  و  گذاشتند 
از دهه ی۱۹۸۰ کارگران صنعتی به مثابه 
روبه  طورشديدی  به  مزدبگيران  از  بخشی 
کارگران  گذشته،  درزمان  گذاشتند.  نقصان 
ماهر، اکثرا سفيدپوست، به عنوان کارگران 
و  باختری  اروپای  ازکشورهای  مهاجر 
شمالی آمدند، درحالی که کارگران صنعتی 
آمريکائی  ـ  آفريقائی  آپاالچيا،  از  غيرماهر 
درحالی  بودند.  جنوب  پالنتاژهای  از  و 
زنان  مردبودند،  صنعتی  اکثرکارگران  که 
ديگر  و  کفاشی  نساجی،  بخش  در  تا  عمده 
محلهای کار، کار می کردند. اين کارگران 
فدراسيون   ۱۸٦۹ کارگری  سلحشوران 
کارگران   ،۱۸۸٦ درسال  آمريکا  کارگری 
نهايتا  و   ۱۹۰٥ درسال  جهان  صنعتی 
 ۱۹۳۰ ی  دهه  شورش  گان  دهنده  سازمان 
بودند که حق قانونی سازمان يابی را طبق 

ماده واگنر درسال ۱۹۳٥ به دست آوردند و 
کنگره اتحاديه های صنعتی را ساختند.

ازدياد کارمندان بخش عمومی
دوران بعداز جنگ جهانی دوم شاهد گسترش 
تميزکردن  در  تنها  نه  دولتی  شغل  ميليونها 
خيابانها، کارگران بخش آب و معلمان ، بلکه 
اموراجتماعی پرستاران  هم چنين کارگران 
گاه  دانش  استادان  و  عمومی  سالمت 
شد.دردهه های ۱۹٦۰ و ۱۹۷۰ فدراسيون 
و  آموزش  ملی  اتحاديه  آمريکا،  معلمان 
پرورش،  فدراسيون کارمندان دولتی آمريکا 
و...تاسيس شد. اين کارگران بخش عمومی 
اتحاديه  بخش  کارگران  از  تر  بسيارمتنوع 

های خصوصی بودند...
ايجاد  حق  دودهه  دراين  دولتی  کارمندان 
اتحاديه، قراردادهای جمعی و اعتصاب را 
ازطريق صدها اعتصاب به دست آوردند...

اتحاديه ها در يک نقطه عطف
امروز ما درجنبش کارگری درنقطه عطفی 
دولت  و  آمريکا  کارفرمايان  قرارداريم. 
سٌد  که  اند  گرفته  تصميم  سطوح  درکليه 
اتحاديه گرائی آمريکائی را درهم بشکنند...
درآخرين آماری که دفتر آمار کار ارائه داده 
تنها ۹. ۱۱٪ تمامی کارگران عضو اتحاديه 
خصوصی.  دربخش   ٪٦  .۹ و  هستند  ها 
بخش  کارمندان  های  اتحاديه  باوجوداين 
گی  نماينده  را  کارگران   ٪۳٦  .۲ دولتی 
هم  ازاين  معلمان  بخش  حتا  و  کنند  می 

بيشتراست...
جنبش  اول  درخط  عمومی  بخش  کارمندان 
کارگری قراردارند و همانند آن چه که در 
ماديسون ويسکانزين اتفاق افتاد درسرتاسر 

آمريکا مبارزه می کنند...

کارگری  جنبش  نوع  درانتظارچه 
هستيم؟

... اوال ... کارگرانی که امروز برای حق 
اتحاديه داشتن مبارزه می کنند، درصورت 
موفقيت دراين مبارزه دربرابر آنانی که می 
خواهند اين حق را ازبين ببرند، درادامه نه 
تنها ازحق شان دفاع می کنند، بلکه خواستار 
بهبودشرايط کارشان و سطح زنده گی شان 
برای  کارگران  همه  مهمتراز  خواهندشد. 
ما  خواهندکرد.  مبارزه  قدرتشان  تقويت 

درشروع اين کارهستيم.
جنبش  استراتژی  و  تاکتيک  کشف  با  دوما 
کارگری  بخشهای  ديگر  به  اينها  شان، 

گسترش خواهند يافت...
و  درجست  ويسکانزين  کارگران  امروز 
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جوی استراتژی و تاکتيکهای دفاع از 
پيمائيهای  راه  از  آنها  و  هستند  شان  حقوق 
توده ای در پايتخت ايالت شروع کرده اند....

جنبش هم اقتصادی و 
هم سياسی است

جدائی  واقعی  کارگری  جنبش  سوما، 
مصنوعی بين اقتصاد و سياست را به حساب 
نمی آورد و طبق منطق مبارزاتی شان اين 
يا آن يا هر دو را درنظرمی گيرد... آن چه 
درويسکانزين  سياسی  درسطح  امروز  که 
دولت  کارمندان  حق  از  دفاع  دارد  اولويت 
حق  و  جمعی  قرارداد  اتحاديه،  درداشتن 

اعتصاب شان است...
چهارما، وقتی که جنبش واقعی بلندشود که نه 
دهها و صدها و هزاران و دهها هزار، بلکه 
ميليونها نفر را دربربگيرد، آن وقت ضرورتا 
قدرت تغيير دادن را می يابد. اگر رهبرانی 
به  دچارترديدباشند  هاامروز  اتحاديه  از 
زودی درمقابل خود جوانانی را خواهنديافت 
که می خواهند به جای اين رهبران، رهبران 

جوان مبارز را انتخاب کنند...

بديل سياسی
پنجما، و نهايتا،  جنبش جديدکارگری آمريکا 
درابعاد ميليونی به مبارزه با روابط سياسی 
خواهد  دموکرات  حزب  و  ها  اتحاديه  بين 
پرداخت. اتحاديه ها دردرجه ی اول  حزب 
سياست  که  وادارخواهندکرد  را  دموکرات 
محافظه  وسياست  ماليات  بودجه،  ی  ارائه 
کارانه درقبال کار را کناربگذارد، درغيراين 

صورت آن را کنارخواهندگذاشت.

۲ـ استفن لندمن(بلوگر) شيکاگوـ 
خالصه ای ازمقاالت ٤، ۱۱،۸، ۱۲ 

مارس ۲۰۱۱  
ويسکانزين  در  ارتجاعی  گری  افراط 

و اوهايو، ٤ مارس
دموکرات  و  خواه  جمهوری  حاکميت  تحت 
داده  نفوذ  ملی  درسطحی  گری  افراط  اين 
می شد، ولی ويسکانزين و اوهايو ايالتهائی 
هستند که جنگ درآنها شروع شد. به ويژه 
در ويسکانزين نمره صفر به حفظ سازمان 
خريد  درمراکز  شد،  داده  کارگران  يابی 
می  برداشته  ازميان  بايد  ها  اتحاديه  تمامی 
برمی   ۱۹ قرن  خشونت  به  آمريکا  تا  شد 

گشت....
تحت  درواشنگتون  دوانده  ريشه  فاشيسم 
حاکميت دموکرات و جمهوری خواه، سيستم 
حکومتی تک حزبی با دوجناح، که هر دو به 

يک اندازه فاسد از پول و قدرت حمايت می 
کنند، موافق تغييراتی به سود اجتماع نيست. 
ديگر  و  اوهايو  ويسکانزين،  در  وضع  اين 
مرريام  وبستر  بدتراست.  هم  اين  از  ايالتها 

آن را چنين می نامد:
«يک فلسفه سياسی، جنبش ، يا رژيمی که 
ملتها و اکثرا نژادها را بيشتر از فرد تمجيد 
می کند و هوادار يک حکومت خودرای و 
می  تمرکز  ديکتاتور  رهبر  يک  درراسش 
اجتماعی  و  اقتصادی  بندی  گروه  به  يابد، 
خدمت می کند و مخالفانش را بازورازبين 

می برد.»
موسولينی «از نظام کئوپراتيوی که مقصدش 

تمدن قرن بيستم بود» حمايت می کرد.
هيتلر درکتابش «مبارزه ی من» به صورتی 
ناسيونال  کئوپراتيو  «ايده  درمورد  هيجانی 

سوسياليستی» نوشت. ...
گری  افراط  اين  اوهايو  و  ويسکانزين  در 
ارتجاعی تحت حکومت دو جمهوری خواه 
ـ اسکات والکر و جون کاسيج ـ که جنگی 
صليبی را برای نابود کردن اتحاديه گرائی 
و حقوق کارگران بخش دولتی دراين اياالت 

دست به کارشده بودند، شدت گرفت....
دراول مارس والکر به قانون گزاران ايالت 
نوشت ۷. ۱ ميليارددالر در۲ سال آينده از 
خدمات  و  معلمان  محلی،  مدارس  بودجه 
اجتماعی بايد کم شود. چنين نقشه ای برای 
به  که  امری  شود.  پياده  بايد  آمريکا  کل 
و  آنها  دارشدن  پول  و  کورپوراسيونها  نفع 

ازجيب کارگران معمولی تمام می شد.
می  گسترش  و  شده  شروع  طبقاتی  جنگی 
يابد و عمق می گيرد که آسيب عظيمی به 
آوردهای  دست  و  زده  آمريکا  کارگر  طبقه 
آن را برباد می دهد و اکثرا متوجه کارمندان 
با درآمد کم می گردد که هم اکنون حقوقی 

درحد فقر دارند.

ازمقاله ۸ مارس «دموکراتها برنامه 
تسليم راطرح ريزی می کنند»:

کارگران  که  گذرد  می  اززمانی  هفته  سه 
برای  قهرمانانه  ويسکانزين  عمومی  بخش 
جمعی  قرارداد  شامل  که  شان  حق  از  دفاع 
می شود مبارزه می کنند که بدون آن بقيه ی 
ومهم  گيرد  تهديدقرارمی  مورد  شان  حقوق 

است ازدست ندهند....
سنا  دموکراتهای  و  اتحاديه  رهبران  درخفا 
طرح تسليم شدن را می ريزند... اعتصاب 

عمومی ادامه می يابد...
در٦ مارس روزنامه ميلواکی نوشت :

خيابانی،  اعتراضات  هفته   ۳ «بعداز 
سياسی  ی  مرحله  يک  وارد  ويسکانزين 

ناشناخته ای شده است».

(کودتای  مارس   ۱۱ ازمقاله 
کورپوراتها درويسکانزين) :

را  واشنگتون  کورپوراتهای  نادر  رالف 
«هربخش  ـ  خواند  می  کشور  اشغالگران 
البيهای  از  مملو  ها  خانه  وزارت  از 
کورپوراتها  مجريان  کورپوراتهاست، 
دولت  و  دارند  دردولت  را  مقامها  باالترين 

را عليه ملت خودی بسيج می کنند».
فقط  نه  کورپوراتها  گويد  می  چنين  هم  او 
دولت  خود  بلکه  دارند  را  دولت  کنترل 

هستند....
 ۳٥ و  عملياتی  کميته  هزار   ۱۰ آنها 
گويد  می  نادر  دارند.  وقت  تمام  هزارالبی 
توسط  کار  وزارت  حتا  فکرکنيد،  «درست 
اتحاديه های کارگری کنترل نمی شود ـ اما 

توسط کورپراسيونها می شود...
در۹مارس فاشيستهای جمهوری خواه در ٥ 
دقيقه حقوق کارگران را ازبين بردند که حتا 
برخالف قانون ديدارهای بازبود که تاکيددارد 
که « ۲٤ ساعت قبل از شروع يک اجالس 
ويژه حتا به منظوری خوب چنين تصميمی 

غيرممکن و غيرعملی است»....
مذاکرات بی نتيجه ماند. حرکت توده ای با 
بسيج، اراده و وحدت هرچه سريع تری الزم 
درسطحی  هم  و  درويسکانزين  هم  است. 
ملی و به ويژه درواشنگتون که قلب قدرت 

فاسداست.

۱۲ مارس (ميدان جنگ ويسکانزين: 
قدرت کورپوراتها و حق کارگران) :

ساده  سراسرآمريکا  و  ويسکانزين  موضوع 
مالی  ـ  کورپورات  تهاجم  ـ  است  وروشن 
برگرداندن  ها،  اتحاديه  نابودکردن  برای 
کارگران به خشونت قرن ۱۹ و بدون داشتن 

هيچ گونه حقی....
 ۱۰ ساالنه  کارگری  ضداتحاديه  گروههای 
ضد  ابتکارات  انجام  برای  دالر  ميليون 
اتحاديه ای مصرف می کنند. اينان با «اتاق 
«بزرگ  که  درارتباطند  آمريکا»  تجارت 
ترين فدراسيون تجارت جهان بوده و از ۳ 
ميليون تجارت درقسمتها، مناطق و اتاقها و 
انجمنهای صنعتی دولتی و منطقه ای مختلف 

نماينده گی دارد»...
جاسون  مشترکی  درمقاله  مارس،  در۱۰ 
اشتين، پاتريک مارلی و لی بری کويسن در 

روزنامه کوره راه ميلواکی نوشتند:
ويسکانزين  ايالت  پارلمان  که  آن  «بعداز 
را  والکر  ٤۲ـ٥۳  ای  ضداتحاديه  ی  اليحه 
خط  حد  به  ای  حماسه  نبرد  کرد،  تصويب 
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مشی حزبی تنزل يافت.»اما اين امر بعداز 
ازمجلس  گان  تظاهرکننده  کردن  بيرون 
توسط پليس صور گرفت. «به پيش، جنگ 
درراه  طرف  دو  هر  برای  تری  جانبه  همه 
و  دادگاه  در  نبرد  که  رود  انتظارمی  است، 
ـ  سناتور(ويسکانزين   ۱٦ کشيدن  ازطريق 

م.) به آن ادامه يابد.»...
استريت  وال  روزنامه  در  مارس  در۱۱ 
تيتر «ماليات  با  را  اش  مقاله  سر  مردخای 

دهنده گان پيروز شدند» نوشت:
ويسکانزين  خواهان  جمهوری  به  «تبريک 
از  را  ها  اتحاديه  رفرم  هفته  اين  متفقا  که 

تصويب گذراندند...»
در واقع، ۲۰۰ هزار کارگر بخش دولتی در 
آنها  از  کمی  دهند.  می  ماليات  ويسکانزين 
می توانند با کسر کردن از مزدشان، پائين 
آوردن رتبه شان و ازدست دادن ديگر حق 
شان که به آنها و خانواده شان اثرمی گذارد، 
افرادی  اينها  دهند.  ادامه  را  شان  گی  زنده 
به  که  هستند  مردخای  روزنامه  برای  غير 
دفاع  تجارت  و  ازرئيسان  جانبه  يک  طور 

می کند....
در۱۳ مارس قراراست يک اعتراض وسيع 
توده ای مرکب از معلمان ، دانش جويان، 
خرده  زنان  و  نشانان،مردان  آتش  پليس، 
و  مرد  کاران  بی  داران،  فارم  تجارت، 
زن، وکيالن، مهندسان و ديگرشاغالن و... 

ترتيب داده شود....
درسايت wave.org می خوانيم: « ما آرام 
دموکراسی،  بردن  ازبين  شاهد  و  نگرفته 
ويسکانزين  ی  جامعه  و  مدارس،  اقتصاد، 
نخواهيم ماند. ما بحران شمارا نمی پردازيم. 
طور  به  و  داد  خواهيم  خودراسازمان  ما 
برنامه  و  شما   سياستهای  با  آميز  مسالمت 

تان درخواهيم افتاد».

رفقای عزيز،

که  کنونی  تراژيک  روزهای  در 
طبيعی  های  ازفاجعه  ژاپون  مردم 
ابتکارشما  از  ما  برند،  می  رنج 
اعتراض  سازماندهی  درمورد 
اتمی   نيروگاههای  خواباندن  جهت 
در   ،۲۰۱۱ مارس   ۲۰ دريکشنبه 

شيبويا/ توکيو پشتيبانی می کنيم.
و  ساختن  عليه  مابايد  عالوه  به 
انبارکردن سالحهای اتمی و ازبين 
هيدروژنی  و  اتمی  بمبهای  بردن 

مبارزه کنيم.

به پيش برای يک دنيای بدون 
نيروگاه اتمی!
به پيش برای يک دنيای بدون 
سالح اتمی !
به پيش برای يک دنيای بدون 
استثمار و ستم!

حزب رنجبران ايران ـ عضو 
ايکور
۱۹ مارس ۲۰۱۱

پيام هم بسته گی با کارگران ژاپون

برای جهانی بدون نيروگاه و بمب هسته ای مبارزه کنيم



صفحه ۱۸رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران
برافراشته ترباد 
پرچم ۸ مارس، 
روز جهانی زنان !

فرا رسيدن صد ويکمين سال روز ۸ مارس، 
را  زنان  جهانی  مبارزاتی  گی  بسته  روزهم 
به زنان کارگر و زحمت کش جهان تبريک 

می گوئيم.
در۸ مارس امسال بارديگر صدای اعتراض 
سرمايه  نظام  به  مبارز  مردان  و  زنان 
داری و مردساالری ازچهارگوشه ی جهان 
به  را  نکبت  نظام  اين  و  برخواهدخاست 

محاکمه ی خيابانی خواهدکشاند.

ستم،  و  استثمار  از  پُر  جهان  اين  تغيير 
به  دری  دربه  و  فقر  جنگ،  و  خشونت 
بدون  کودکان،  و  زنان  درمورد  خصوص 
شرکت زنان به مثابه نيمی از بشريت (و حتا 
نيم تعيين کننده ی آن) درحرکتهای اجتماعی 
داری  سرمايه  جهانی  نظام  سرنگونی  جهت 
به  مارس   ۸ ميسرنيست.  مردساالرموجود، 
مثابه روز زن درعين حال روز هم بسته گی 
مبارزاتی کليه ی مردان استثمارشده و ستم 
ديده و آزادی خواه با مبارزات زنانی است 
که عليه اين نظام به پا خاسته اند. هم چنين 
فالکتها  از  رها  که  فردا  آزاد  دنيای  ساختن 
و محروميتهای نظام طبقاتی مردساالر باشد 
نيز بدون شرکت فعال زنان درکليه ی سطوح 
نظری و عملی، رهبری سياسی، اقتصادی، 
ممکن  اجتماعی،  نهادهای  ديگر  و  فرهنگی 

نيست.
سرمايه  جوامع  سال   ۲۰۰ از  بيش  تاريخ 
قادربه  نظام  اين  که  است  داده  نشان  داری 
رها ساختن زنان از زنجير اسارت هزاران 
باشد  مردساالرنمی  طبقاتی  جوامع  ی  ساله 
نظامهای  گان  گرداننده  ادعاهای  عالرغم  و 
امپرياليستی در وجودآزادی و برابری دراين 
به  کشورها  دراين  هنوز  زنان  به  کشورها، 
صورت انسانهای درجه ی دومی می نگرند 
که درزير سلطه ی نظام سرمايه داری متکی 
فرودست  بايد  و  قرارداشته  برمردساالری 

باقی بمانند.
وضعيت  و مقام اجتماعی زنان درکشورهای 
به  (معروف  داری  سرمايه  ی  مانده  عقب 
وضعيت  از  بدتر  مراتب  به  سومی)  جهان 
سرمايه  رفته  پيش  درکشورهای  آنها  مشابه 
حاکم  طبقات  کشورها  دراين  است.  داری 
می  حساب  به  گانی  برده  مثابه  به  را  زنان 
کننده  ارائه  نسل،  توليد  ی  وظيفه  که  آورند 
توليدی  درميدانهای  ارزان  کار  نيروی  گان 

جنسی  هوس  و  هوا  ارضای  و  خدماتی  و 
کارگر  زنان  اعتبار  اين  به  و  است.  مردان 
و زحمت کش ستم ديده ترين بخش انسانهای 

اين جوامع می باشند.
همان طور که رهائی طبقه ی کارگر و زحمت 
کشان جز به دست خودشان ممکن نيست و 
آنها  ی  دهنده  نجات  وقهرمان"  شاه  و  "خدا 
سنگين  زيربار  از  زنان  رهائی  باشند،  نمی 
دست  به  تنها  نيز  مردساالر  طبقاتی  جوامع 
طبقه  که  طور  همان  است.  ممکن  خودشان 
ی کارگر بايد بامتحد شدن و ايجاد تشکلهای 
ـ  معيشتی  و   سياسی  از  اعم  ـ  خود  مستقل 
سرمايه  ی  سلطه  براندازی  برای  را  زمينه 
متشکل  بدون  نيز  زنان  سازد،  فراهم  داران 
شدن درتشکلهای مستقل خود و درعين حال 
ی  طبقه  با  واحد  صفی  در  جنگيدن  بدون 
ضدنظام  مبارز  انسانهای  ی  کليه  و  کارگر 
سرمايه داری، قادر به کسب حقوق مشخص 
روزمره و رهائی نهائی نخواهندشد. پيام ۸ 

مارس چيزی جز اين نيست.
کنفرانس جهانی زنان کارگر و زحمت کش 
مارس   ۸ تا   ٤ از  کاراکاس(ونزوئال)  در 
۲۰۱۱ ، گام موثری درخدمت به امر رهائی 
زنان می باشد. به اميد اين که دراين کنفرانس 
ها  قاره  ی  درکليه  زنان  يابی  امرسازمان 
چنين  هم  و  مشخص  جغرافيائی  مناطق  و 

درسطح جهانی به نتيجه ای مطلوب برسد.
فردای  از  زنان  مبارزات   ، ايران  در 
حفظ  برای   ۱۳٥۷ بهمن  انقالب  پيروزی 
نظام  هجوم  درمقابل  شان  شده  کسب  حقوق 
ازجمله  و  حقوق  اين  به  اسالمی  جمهوری 
 ۳۲ طی  در  و  شد  آغاز  اجباری  پوشش 
های  جلوه  عليه  قهرمانانه  زنان  گذشته  سال 
مختلف زن ستيزی اين نظام مبارزه کرده و 
قربانيان فراوانی داده اند. ناشی از سرکوب 
وحشيانه ی رژيم، زنان قادر به ايجاد تشکل 
و  نگشته  پايدارخود  و  مستحکم  مستقل، 
به  زنان  کشاندن  برای  اسالمی  فمينيستهای 
اساسی،  قانون  درچارچوب  خود  نفوذ  زير 
از  دراختياردارند،  که  امکاناتی  به  توجه  با 
هرگونه توٌهم پراکنی درميان زنان خودداری 
آينده  معرف  کنونی  سبز  جنبش  اند.  نکرده 
حتا  که  است  رفرميست  فمينيستهای  اين  ی 
راه  در  کوچکی  صريح  گام  حاضرنيست 
آزادی زنان بردارد. ضعف جنبش کمونيستی 
نظری  تشتت  و  تفرقه  از  ناشی  نيز،  ايران 
مشی  خط  تا  است  شده  باعث  سازمانی،  و 
واحد انقالبی توسط کمونيستها درجنبش زنان 
تشتت  از  نيز  جنبش  اين  و  نشده  برده  پيش 
نظری و سازمانی رنج ببرد. پيام ۸ مارس 
متشکل  و  متحد  نيز  ايران  مبارز  زنان  به 
انقالبی،  پيشروان  درصف  مبارزه  و  شدن 

اثری  درآن  که  است  جهانی  ساختن  برای 
نابرابری  و  ستم  و  استثمار  و  سرکوب  از 

درمورد زنان باقی نماند.
هم اکنون جنبشهای کارگران و دانش جويان 
درشمال  مستبد  حاکمان  اقشارضد  ديگر  و 
ی  اوليه  پيروزيهای  خاورميانه  و  آفريقا 
حاکمان  اين  زيرکشيدن  به  در  را  درخشانی 
استقراردموکراسی  برای  و  آورده  دست  به 
و عدالت اجتماعی مبارزه شان ادامه دارد. 
و  مبارز  و  آگاه  رهبری  فقدان  درشرايط 
رفرميستها  کمک  با  امپرياليستها  انقالبی، 
ازتعميق  تا  کنند  می  تالش  کشورها  دراين 
دست  به  دولتی  قدرت  افتادن  و  انقالب 
زنان  گرچه  جلوگيرند.  عصيانی  های  توده 
نقش  اما  اند.  داشته  شرکت  مبارزات  دراين 
شرکت  که  درحالی  است.  بوده  جانبی  آنها 
وسيعتر زنان می توانست به راديکال ترشدن 
نشان  واقعيت  اين  کند.  کمک  جنبشها  اين 
زنان  که  است  مهم  اندازه  تاچه  که  دهد  می 
تا  باشند  داشته  مبارزات  دراين  حضورفعال 
اين مبارزات درمسير صحيح ضد بورژوائی 
و ضد امپرياليستهای مداخله گر قاطعانه به 

پيش برده شوند.
درمبارزات  است  ديگری  فرصت  مارس   ۸
جهانی  جوامع  کل  و  زنان  بخش  رهائی 
جهت روبيدن نظامهای سرمايه داری، ماقبل 
اعتبار  اين  به  مردساالر.  و  داری  سرمايه 
۸ مارس درقلب کليه ی انسانهای خواستار 
جهانی آزاد و بالنده و رها ازهرگونه استثمار 

و ستم جای گاه رفيعی دارد.

دراهتزاز  را  مارس   ۸ مبارزاتی  پرچم 
نگه داريم !

و  سياسی  زندانيان  کليه  آزادی  برای 
زنان زندانی مبارزه کنيم !

ازخواستهای به حق زنان قاطعانه دفاع 
کنيم !

رهائی واقعی زنان درگرو نفی جامعه ی 
طبقاتی و نظام مردساالری است!

سرنگون باد نظام جمهوری اسالمی زن 
ستيز !

زنان مبارز ايران درگرد پرچم کمونيسم 
علمی متشکل شويد!

 
حزب رنجبران ايران ـ
 ۱۲ اسفند ۱۳۸۹ 
ـ ۳ مارس ۲۰۱۱
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درس پُست الکترونيکی نشريه رنجبر :                     

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

ranjbaran@ranjbaran.org
آدرس ُغرفه حزب در اينترنت:      

        WWW.ranjbaran.org

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

نکاتی پيرامون بحران نظام جهانی  
و عروج امواج مجدد بيداری و رهائی در کشورهای جنوب ( قسمت دوم)

وحدت کمونيستها براساس تکامل يا سنتز؟
برخوردی به نظرات حزب کمونيست(م.ل.م.)

صفحه ۱۹رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران

کمونيستها،  وحدت  امر  پيرامون  دربحث 
حزب  رفقای  نظرات  سيرتحول  بيان  مقدمتا 
مورد  اين  در  ايران(م.ل.م.)  کمونيست 
ضروری است تا ببينيم اين رفقا آيا آموزشهای 
کمونيسم علمی را نقطه ی حرکت خود برای 
يا  و  مدنظردارند  کمونيستها  دادن  وحدت 
جا  آن  و  جا  اين  هستندکه  نظراتی  دنبال  به 
مطرح می شوند و مورد قبول آنها قرارمی 
گيرند، و معياروحدت کمونيستها ازنظر آنان 

تنها به اين معناست؟

دررهبری  مدرن  رويزيونيسم  بروز  از  پس 
تغييرماهيت  و  شوروی  کمونيست  حزب 
آن  متعاقب  و  شوروی  دولت  و  حزب 
ـ  سوسيال  کشوری  يک  به  کشور  آن  تبديل 
ضمن  چين  کمونيست  حزب  امپرياليست، 
حزب  رهبری  رويزيونيستی  نظرات  رد 
از  انتقادی  آموزش  شوروی،  رويزيونيست 
و  درشوروی  سوسياليسم  ساختمان  پراتيک 
بين  طبقاتی  مبارزه  ی  ادامه  امر  به  توجه 
سوسياليسم  در  بورژوازی  و  پرولتاريا 
کمونيست  حزب   دررهبری  اساسا  که 

يا  پرولتری  سياست  حاکميت  برسر  و 
انقالب  گرفت،  می  صورت  ازآن  انحراف 
رهبران  کشيدن  برای  پرولتاريائی  فرهنگی 
دردستور  را  زير  به  ازقدرت  رويزيونيست 
که  ازاين  ارزيابی  با  مائو  کارخودقرارداد. 
برهه  درآن  حزب  رهبری  در  عمده  خطر 
خطر راست رويزيونيستی بود همراه جناح 
انقالبی حزب و دراتحادموقتی با جناح ميانه 
را  رويزيونيست  راست  با  مبارزه  چپ  و 
گروه  مبارزه  دراين  برد.  پيش  به  باموفقيت 
معروف به ٤ نفر از اعضای کميته مرکزی 

در قسمت اول اين نوشتار بعد از بررسی 
قياسی (شباهت ها و تفاوت های) دو بحران 
عميق در تاريخ سرمايه داری (بحران سال 
های ۱۹۱٤ – ۱۸۷۳ و بحران کنونی) به 
توضيح و تفسير زمينه های وقوع موج دوم 
بيداری و رهائی از يوغ سرمايه پرداختيم. 
در نوشتار کنونی (قسمت دوم) چند و چون 
موج دوم بيداری و رهائی عليه نظام «در 
و  ملزوم  و  الزم  و  افتاده»  مرگ  بستر 
مکمل بودن دموکراسی و توسعه اجتماعی 

را  (سوسياليسم)  بهتر  دنيای  ساختمان  در 
مورد بررسی قرار می دهيم. 

شرايط عينی و ذهنی برای عروج و پيروزی 
موج دوم بيداری 

نظام  ساختاری  عميق  بحران  اولين   –  ۱
پيوست  بوقوع   ۱۸۷۳ سال  در  که  سرمايه 
بعد از نزديک به سی سال منجر به ظهور و 
عروج امواج خروشان انقالبی در روسيه و 
جنبش های رهائی بخش در اکناف جهان (از 

مکزيک در آمريکای التين گرفته تا ايران، 
کشورهای  در  سپس  و   (... و  ويتنام  چين، 
ديگر در بند پيرامونی آسيا و آفريقا گشت. در 
واقع ا نقالبات ضد سرمايه داری (در روسيه 
بخش  رهائی  های  جنبش  امواج  و  چين)  و 
زدند.  ورق  را  بيستم  قرن  تاريخ  جهان  در 
مبارزات  در  نوين  های  پيشرفت  احتمال  آيا 
سرمايه  نظام  يوغ  از  قربانيان  رهائی  برای 
که در حال حاضر با بحران عميق ساختاری 
افتاده  مرگ  بستر  در  عمال  و  گشته  روبرو 

وتوی آمريکا درسازمان ملل، 
فعاليت خانه سازی را٦۰٪ افزايش 

داد
پی جوئی حوادث خاورميانه ـ ۸ 

مارس ۲۰۱۱ 

عبدل هادی هنتاش، يک متخصص فلسطينی 
درامورخانه سازی گفت که استفاده ی آمريکا 
ملل  سازمان  امنيت  درشورای  وتو  حق  از 

خانه  ضريب  باالرفتن  باعث  گذشته  درماه 
سازی درمنطقه ی اشغالی فلسطين به ميزان 

٦۰٪ شده است.
«وتوی آمريکا چراغ سبزی برای اسرائيليها 
را  غيرقانونی  سازی  خانه  سياست  تا  شد 
جلوبرده و حمله ی يهوديان به فلسطينيان و 

خانه های آنها افزايش يابد».
وتوی  حق  آمريکا  هنتاش،  آقای  نظر  طبق 
اسرائيل  نفع  به  امنيت  درشورای  را  خود 
رياست  زمان  باردر  اولين  برای  که  داد 

نسبت  بنيادی  «حمايتی   ، اوباما  جمهوری 
اش  سازی  خانه  سياست  تا  بود  اسرائيل  به 
را درعمل پيش ببرد». اوخاطرنشان ساخت 
که مسئووليت اين افزايش خانه سازی تنها 
نخست  دولت  نيست؛  سازان  خانه  متوجه 
مورد  بايد  نيز  نتانياهو  بنيامين  وزير  
سرزنش قرارگيرد که هماهنگی منظمی را 
به  گر  اشغال  نيروهای  و  سازان  خانه  بين 

وجودآورده تا اين فعاليتها بيشترشود.
طوررسمی  به  آويو  تل  در  واقع  مرکزآمار 


