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مخدوش کننده گان 
تاریخ را بشناسیم!

سال  مین   35 وارد   1357 بهمن  انقالب 
گرد حیات مفلوکش شد. خواستهای اکثریت 
دهقانان  کارگران،  ازجمله  و  ایران  مردم 
اندک  توسط  که  کشان  زحمت  دیگر  و 
با  انقالبی«  »سازمان  نظیر  چپ  نیروهای 
اجتماعی«  آزادی، عدالت  شعار »استقالل، 
انقالب  ازفردای  بود،  درجامعه مطرح شده 
و  کارگر  طبقه  سازمانی  ضعف  درشرایط 
رهبری  و  انقالبی  کمونیست  حزب  فقدان 
کننده ی آن توسط نیروهای خرده بورژوائی 
رهبری  زیر  برقدرت  خزیده  بورژوائی  و 
خمینی به دور ریخته شد. کارگران و زحمت 
درمبارزه  چپ  انقالبی  نیروهای  و  کشان 
شکنجه  دادند،  خون  پادشاهی  رژیم  علیه 
شدند، زندانی گشتند، اما مگسان دورشرینی 
را سرکوب  هدفشان  اولین  قدرت رسیده  به 
زنان  و  کارگران  ویژه  به  و  نیروها  بقیه در صفحه دوماین 

جهان  کارگری  و  کمونیستی  درجنبش 
کارگری  دولتهای  شکست  ی  تجربه  بعداز 
درساختمان سوسیالیسم و ُجست و جوی علل 
آن، بررسی خراب کاری شیوه تفکر خرده 
بروز  مادی  ی  زمینه  مثابه  به  بورژوائی 
های  دردهه  رویزیونیسم  و  بوروکراتیسم 
این  است.  قرارگرفته  جدی  اخیرموردتوجه 
واقعیت درابتدا به وضوخ توسط هشدار لنین 
کارگرکه  ی  طبقه  آموزگاربزرگ  و  رهبر 
ماتریالیسم  تفکر  ی  شیوه  به  بودن  مسلح  با 
غیرکارگری  ناسالم  های  پدیده  دیالکتیکی  ـ 
را درممانعت از پیش روی سوسیالیسم می 
این علفهای هرزه را در نطفه مورد  دید و 
پس  اما  شد.  بیان  داد،  قرارمی  طرد  و  نقد 
از درگذشت لنین این آموزشها درکشورهای 
سوسیالیستی مورد توجه جدی قرارنگرفتند. 

لنین نوشت: 
فقط  که  نیست  این  معنایش  »محوطبقات 
مالکان و سرمایه داران بیرون ریخته شوند 
دادیم  انجام  به آسانی  این کار را ما نسبتا  ـ 
ـ بلکه هم چنین معنایش آن است که مولدین 
را  اینها  اما  و  گردند  نیزمحو  کاال  کوچک 
نمی توان بیرون ریخت، اینها را نمی توان 

سرکوب کرد، با آنها باید مدارا کرد.
آنها را می توان )وباید( اصالح نمود و به شیوه 
ی نوین تربیت کرد ولی فقط ضمن یک کار 
سازمانی طوالنی مدت و بطئی و با احتیاط. 
آنها با طبع خرده بورژوائی خود پرولتاریا 
و  دارند  خود  ی  دراحاطه  ازهرطرف  را 
وی را بدان آغشته می سازند و فاسدش می 
بروز  موجب  پرولتاریا  دربین  دائما  و  کنند 

بقیه در صفحه سومسست عنصری خرده 

زنان  به  نسبت  عدالت  اجرای  که  درحالی 
ساله   1500 لجنهای  در  درمانده  رژیم  را 
ازجمله  آن  تعفن  بوی  و  کرده  وجو  ُجست 
مردان  از  زنان  جداسازی  ی  درعرصه 
دراجتماع و مشخصا دانش گاه ها را پرکرده 
تابدانجا رسانده است که  و حتا گستاخی را 
موفقیت دانشجویان دختر را نشانی از ریخته 
شدن شبح برتری مردان نسبت به زنان و لذا 
پژمرده گی مردساالری درانظارعموم تلقی 
می کند، به محروم کردن دانش جویان دختر 
از تحصیل در برخی رشته ها و سهمیه بندی 
پذیرفته شده گان درکنکورهای  تعداد  کردن 
کار  به  دست  مردان،  سود  به  گاهی  دانش 
تحرک  پر  ی  تپنده  درقلب  نیشتر  فروبردن 
نموده  خود  رهائی  و  آزادی  درکسب  زنان 
است، اما این اعمال مسئووالن رژیم انزجار 

نفرت  بقیه در صفحه پنجمو 

و  قدرت  دادن  دست  از  دروحشت  حاکمان 
انتخابات  جلوگیری ازدچارشکست شدن در 
 ،92 سال  خردادماه  در  جمهوری  ریاست 
روبسته  از  را  شان  زده  زنگ  شمشیرهای 
درآستانه  آنان  شادمانی  و  سرود  دیگر  اند. 
ی دهه ی فجر که معنای واقعی اش دهه ی 
زجر است، جای خود را به بگیر و به بند 
و بُکش تا می توانی داده است. آنان بهترین 
زمینه برای توجیه خود را در طرح دخالت 
کردن  درخفه  و  یافته  درانتخابات  خارجی 
هرصدای اعتراض حق طلبانه به عدم وجود 
توسل  با  تنها  را  انتخابات  انجام  در  آزادی 
کنند.  می  سرکوب  بودن  خارجی  عامل  به 
با  مبارزه  برای  زمینه  بهترین  که  درحالی 
دخالت خارجی، بسط و گسترش دموکراسی 

توده  برای 

قراردادند. به طوری که حتا تشکلهای صنفی 
تحمل  زنان  پوشش  آزادی  حق  و  کارگری 
زیرحکم  بایست  می  مترقی  چیز  همه  نشد. 
دین ازهم پاشیده می شد تا بورژوازی نشسته 
افکار  ترین  مانده  به عقب  تکیه  با  برقدرت 
ـ حکم خونین  دینی  ـ مجامع  اقشارجامعه  و 
براساس  نه  چیز  همه  برقرارسازد.  خودرا 
بلکه  مترقی،  بشریت  جدید  آوردهای  دست 
اندی  و  هزار  متروک  نظرات  بر  تکیه  با 
سال گذشته مذهبی شکل گرفت. زنان به دام 
مذهب و مردساالری تقویت یافته توسط آن 
کشیده شدند. مساجد و تکایا رونق گرفتند و 
و  ُکشت  میدان  به  هنرسراها  و  دانشگاهها 
کشتار و ویرانی و تعطیل مبدل گشتند. تالش 
شد تا حقوق کارگران درعرصه های کار به 
سطح روابط استاد و شاگردی قرون وسطائی 

زندانها  و  شده  کشانده 

بقیه در صفحه ششم



به سالخ خانه های انسانها مبدل گردند. 
ی  قهرمانانه  مبارزات  جز  به  درواقع 
کارگران و زحمت کشان، زنان و نیروهای 
انقالبی چپ و فریادهای رهائی تا روزهای 
قبل از 22 بهمن1357، که طومار زنده گی 
درهم  را  شاهنشاهی  ی  ساله   2500 نظام 
برجای  انقالب  از  خوشی  خاطرات  پیچید، 
نماند. ضدانقالب حاکم شده بود و اگر ازدر 
مردم  های  توده  میلیونی  حرکت  توسط 
پنجره  از  شد،  اخراج  پادشاهی  درکسوت 
به  را  خود  فقیه  والیت  شمایل  و  درشکل 
درون خانه انداخت و اعالم مالکیت برخانه 
رانمود. انقالب و انقالبیون گول ضدانقالب 
را خوردند و از ابتدا با تمام نیرو و متحدانه 
رسیده  دوران  به  تازه  ضدانقالب  این  علیه 
مبارزه نکردند. چرا چون که قبل از انقالب 
شعار مشکوکی پیش کشیده شده بود که در 
و  رفت  شاه  شد.  بایدبرود«! خالصه  »شاه 
ساخت و پاخت داخلی وجهانی برسر روی 
کارآوردن اسالمیها باعث شد که ارتش نیز 
ماشین  شد!!  »برادر«  ناگهان  آنها  توسط 
نشد و مردم قدرت را  دولتی درهم شکسته 
اعوان  و  ها  آیت هللا  اما  نگرفتند.  دست  به 
و انصارشان گنج قدرت را تصاح نموده و 

درراس قدرت غنودند.
تازه برای بارسوم معلوم شد که تنها تخریب 
ساختمان نظام کهن ارتجاعی کافی نیست و 
برای ساختن  نظام نوهم باید نقشه داشت و 
بالفاصله وارد کارزارشد. رفتن شاه کافی نبود.
سال   35 طی  مردم  که  مرارتهائی  بیان 
هرچیزی  از  تر  روشن  اند  کشیده  اخیر 
گی  گرسنه  فقرو  قراردارد:  دربرابرمان 
و  کشت  حساب،  و  حد  بی  حقوقی  بی  و 
و  ها  کوچه  در  مکرر  اعدامهای  و  کشتار 
دردست  عظیم  ثروتهای  انبارشدن  میادین، 
رحمانه  بی  استثمار  آقازاده،  و  آقا  گروهی 
افزایش  کشان،  زحمت  و  کارگران  ی 
دختران،  فروش  کار،  کودکان  ی  پیوسته 
امرارمعاش،  برای  بدن  اعضای  فروش 
اقلیتهای مذهبی و دریک  و  ملیتها  سرکوب 
برای  زمین  روی  بر  جدید  جهنمی  کالم 
ایران!! کنونی  مردم  میلیون   70 از  بیش 
تذویر و ریای حاکمان طی این 35 سال به 
که طی  احادیثی  تمام  که  است  حدی رسیده 
دینی  فضایل  با  دررابطه  واعصار  قرون 
ساخته و به خورد مردم می دادند را به مصداق 
» چون به خلوت می روند آن کاردیگر می 
کنند!« نیز این بار آشکارا زیرپاگذاشته اند. 
از جمله این که : زنی یهودی خاکستر روی 
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بقیه از صفحه اول

انقالب دموکراتیک مرد، زنده باد انقالب سوسیالیستی درایران

با  کاری  که  دستورداد  محمد  و  محمدپاشید 
معادلی  چنین  امروزه  باشند،  نداشته  او 
پیداکرده است که اگر کسی به خامنه ای و یا 
احمدی نژاد بگوید باالی چشم شما ابروست، 
باید  سالها  نبازد،  جان  شکنجه  درزیر  اگر 
که  امری  قرارگیرد.  آزار  مورد  درزندان 
است  ابزاری  مذهب  و  دین  دهد  می  نشان 
دردست حاکمان برای ادامه به چپاول و حکم 
از  شدن  مانع  حال  درعین  و  برمردم  رانی 
این که مردم برای همیشه خود را ازچنگال 
مذهبی  خال  و  خط  خوش  ظاهرا  عفریت 
دهند. نجات  ساله  هزاران  طبقاتی  نظام  و 
درانقالب  نبود.  استثنا   1357 انقالب  اما 
اما  دیگر  نوعی  به  ماجرا  نیز  مشروطیت 
قرن  ربع  سه  از  بیش  طی  راستا  درهمین 
معروف  مثل  به  بنا  درآمد.  اجرا  به  پیش 
به  را  مشروطیت  تا  یونجه خوردند  »مردم 
دست آورند«، اما درشرایطی که خودمردم 
فکرکردند  و  نبودند  قدرت  کسب  درصدد 
اساسی  قانون  و  مجلس  برگزاری  تحمیل  با 
کارتمام است، نمایندگان فئودال بورژواهای 
وابسته به امپریالیسم با نظام پادشاهی ظاهرا 
نشستن  با  و  گذاشتند  پیش  قدم  مشروط 
خویش  نفع  به  را  اوضاع  سریرقدرت  بر 
درنظام  و  درگذشته  واگر  دادند.  سازمان 
قاجاری حکم مطلق شاه برقرار بود درنظام 
که  اساسی  قانون  تدوین  با  مشروطه،  جدید 
باقی  مطالبش  قانون  کتاب  درمیان  تا  عمده 
مجرای  از  را  دزدی  قانون،  دزدان  ماند، 
قانون کردند، استبداد پادشاهی سرجایش ماند 
و بازهم فقر و فاقه و دیکتاتوری براکثریت 
روزگردید  رایج  سکه  و  شد  مستولی  مردم 
فقط  را  بهروزی  و  آزادی  همای  مردم  و 
درخواب توانستند ببینند و شاعران به صدا 
شد،  گم  اول  انقالب  »آزادی  که:  درآمدند 
باردگرانقالب می باید کرد«. اما این درس 
عمیقا توسط مردم و نیروهای سیاسی پیشرو 

به خوبی درک و آموخته نشد.
جنبش ملی شدن صنعت نفت درنیمه دوم دهه 
باردیگر  اوایل دهه ی 1330  ی 1320 و 
میلیونها مردم را درخیابانها و محلهای کار 
و تحصیل به صف کشید که قهرمانانه برای 
قطع دست امپریالیسم انگلیس از چپاول نفت 
زیاد  قربانیان  دادن  با  و  بپابرخاستند  ایران 
صنعت نفت را ملی کردند. اما رهبری این 
بلکه  انقالبی،  نیروهای  دردست  نه  جریان 
دردست نیروهای بورژوائی ظاهرا خوشنام 
نیروهای  و  امپریالیستها  که  وقتی  بود. 
مرتجع داخلی دست دردست هم کودتای 28 
مرداد را سازمان دادند، رهبری بورژوائی 
به  تن  داشت  اطالع  توطئه  ازاین  ازقبل  که 
مبارزه با کودتاچیان نداد و نیروهای مرتجع 

و  پیروزشدند  تدارک ضدانقالبی،  با حداقل 
نیزبربادرفت  باردوم  مردم  مبارزات  نتایج 
کنسرسیومی  امپریالیست  یک  جای  به  و 
اطراق  نفت  برسرچشمه ی  امپریالیستها  از 
وارد  آمریکا  نفس  تازه  امپریالسم  و  کردند 

کارزارایران شد. 
امان  اکنون پس از 35 سال مبارزه ی بی 
مردم و به ویژه کارگران ، زنان ، جوانان، 
دانش جویان و غیره، به علت نفرت مردم 
رژیم  براندازی  برای  زمینه  ازحاکمان 
فراهم  گذشته  از  بیشتر  اسالمی  جمهوری 
شده است. اما این بارنیز به علت سرکوب 
و پراکنده گی نیروهای چپ و فقدان حزب 
جریانات  کارگر  ی  طبقه  پیشرو  کمونیست 
بورژوائی  خرده  و  بورژوائی  مختلف 
که  چشمی  ی  گوشه  و  رژیم  دراپوزیسیون 
برای  دارند،  آنان  به  نسبت  امپریالیستها 
پرش به قدرت روزشماری می کنند. زمینه 
فاجعه های گذشته و  تکرار  برای  باردیگر 
شکست مبارزات انقالبی کارگران و زحمت 
کشان دارد فراهم می شود تا باردیگرمشتی 
خودپرست و نوکرمآب سرمایه و امپریالیستها 
برسرقدرت نشسته و برای بارچهارم پس از 
و  مشابه  بالهای  تغییر،  تاریخی  تندپیچهای 
تحمیل  وضع  از  تر  افسارگسیخته  بسا  چه 
شده ی حاکمان کنونی را برسر این اکثریت 

زحمت کش جامعه فرودآورند.
کارگران و زحمت کشان!

خودرا دلخوش رژیم چنج امپریالیستی نکنید! 
به قولهای سلطنت طلبان، مجاهدین، جنبش 
سبزها ، و اصالح طلبان، آبادگران، نیروهای 
از  غیره  و  دراپوزیسیون  دیگر  بورژوائی 
درون خود رژیم یا بیرون از آن دل نبندید!
این حق مسلم شما است که پس از آن همه 
مبارزه، زجر و بدبختی کشیدن و خون دادن 
و تحقیرشدن، این بار مصممانه و با تکیه به 
نیروی خود قدرت دولتی را به دست بگیرید، 
ماشین دولتی موجود را درهم بشکنید. دیگر 
سرمایه  درخدمت  مسلح  نیروهای  از  اثری 
نگذارید! خودرا  باقی  آنان  استبداد  و  داران 
هرچه بیشتر مسلح کنید! و برای ایجاد نظم 
بدهید!  درکشورتوده های مسلح را سازمان 
و  دولتی  از  اعم  را  داران  سرمایه  دست 
از  کنید!  قطع  قدرت  دراعمال  خصوصی 
شعارهمه ی قدرت به دست توده های کارگر 
و زحمت کش، پیروی کنید! انقالب را ادامه 

دهید تا محو کامل طبقات.
شد  قادرخواهید  شما  صورتی  درچنین  تنها 
سرنوشت خودتان را به دست گرفته و دیگر 
هیچ آقا باالسری را برای حکم رانی بر خود 

نداشته باشید.
و  ای  خامنه  رفتن  با  شما  وضعیت 
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هاشمی  یا  کروبی،  و  موسوی  آمدن 
رضا  یا  طلبان،  اصالح  و  رفسنجانی 
پهلوی و مسعود رجوی و...هرگز و هرگز 
عوض نشده و دیو سرمایه و استثمار و ستم 
بازهم شما را ازپا درخواهدآورد و آموزش 
و  فتح  نبخشد  »برما   : انترناسیونال  شعر 
بادست  قهرمان؛  نه  شاه،  نه   ، خدا  ـ  شادی 
خود گیریم آزادی ـ درپیکارهای بی امان« 
را بیاد بسپارید و آلت دست به قدرت رسیدن 

طبقات دشمن خود نشوید!
بار  سه  را  ما  انقالبی  جنبشهای  و  انقالبها 
و  کرده  ضبط  مرتجعان  و  داران  سرمایه 
گرد  سال   35 آستانه ی  در  بیائید  دزدیدند. 
دیگر  که  سوگندبخوریم   57 بهمن  انقالب 
نگذاریم برای چهارمین بار نیروهای مرتجع 
ناز  و  قدرت  به  ما  دوش  بر  سوارشدن  با 
خواهدکرد  قضاوت  تاریخ  برسند.  نعمت  و 
و  مانده  وفادار  سوگند  این  به  حد  تاچه  که 
به آزادی و برابری و رفاه اکثریت محروم 
معتقد  هستیم،  ازآن  جزئی  خود  که  کشور، 
بوده و درمبارزه به آنها دست خواهیم یافت.
ی  درعرصه  تاکنونی  حرکت  دراین 
نیروهای انقالبی و مردمی، سرزنش بیشتر 
متوجه نیروهای چپ است که درطی این 35 
سال به علت گروهیگری و خودمرکزبینی و 
برخوردالابالیگرانه به کمونیسم علمی تحت 
تاثیر شیوه تفکر خرد بورژوائی دچار انواع 
دیدگاههای انحرافی شده و تاکنون قادرنشده 
حق  به  که  را  کمونیست  راستین  حزب  اند 
باید رهبر مبارزات شما باشد به وجودآورند. 
و  تاریخ  جواب  خودنیایند،  به  اگر  بنابراین 
مشخصا شما را درآینده باید بیش از همه بدهند.
 100 در  خودمان  مبارزاتی  اگرازتاریخ 
سال اخیر نمی آموزیم، حداقل به مبارزات 
نظری  عربی  اخیردرکشورهای  دوسال 
دیکتاتورهای  رفتن  که  ببینیم  و  بیاندازیم 
آن  مردمان  برای  آزادی  مصر،  و  تونس 
خیابانهای  اکنون  وهم  بوجونیاورد  کشورها 
تونس، قاهره، سوئز، اسکندریه شاهد ریخته 
شدن خون انسانهای معترض به حکومتهای 
جدیدی است که روی کارآمده اند. پس خیال 
پرست نباشیم و خود را برای کسب قدرت و 
حفظ آن در دست خودمان آماده کنیم. نیروی 
توده ها عظیم و زوال ناپذیراست. با اعتماد 
به نفس و بدون دنباله روی از بورژوازی 
بپا  خود  رهائی  برای  بورژوازی  خرده  و 
خیزیم. انقالب هدفش روی کارآوردن مجدد 
نیست.  دیگر  شمایلی  و  درشکل  ضدانقالب 

به هوش باشیم!
حزب رنجبران ایران ـ بهمن 1391

فرقه گرائی......بقیه از صفحه اول

بورژوائی، ازهم پاشیدگی و انفرادمنشی می 
شوند و شور او را بدل به یاس می کنند«.
)بیماری کودکی »چپ روی« در کمونیسم 
به فارسی ـ ص  آثار منتخب در یک جلد  ـ 
744 ـ 12 مه 1920( و یا » بدیهی است 
که  بورژوائی)  خرده  طلبانه  اختالل  طبع 
نسبتهای  به  ناگزیر  پرولتاری  انقالب  درهر 
به  ما  انقالب  در  و  نماید  می  بروز  مختلف 
حکم جنبه ی خرده بورژوائی کشور و عقب 
ماندگی آن و نیز عواقب جنگ ارتجاعی با 
شدت خاصی بروز می نماید( نمی تواند ُمهر 
نشان خود را درشوراها نیز باقی نگذارد«.
)همان جا ـ وظاف نوبتی حکومت شوروی ـ 

ص 618 ـ مارس ـ آوریل 1918(
به  ازقدرت  را  بورژوازی  کارگر  ی  طبقه 
زیرکشید. اورا ازداشتن مالکیت بر ابزارتولید 
و مبادله محروم ساخت. بورژوازی به مثابه 
یک طبقه کوچک حیطه ی عمل کرد مستقیم 
و تاثیرگذاری اش حداقل ازنظر مادی درون 
بورژوازی  خرده  اما  محدودگشت.  کشوری 
دارشدن  سرمایه  به  رسیدن  درآرزوی  که 
قبل  حتا  و  داشت،  را  بورژوازی  درسطح 
ازانقالب دررابطه با سرکوبهای بورژوازی 
حاکم تاحدی به طرف پرولتاریا متمایل شده 
ازمهلکه  را  خود  طریق  ازاین  مگر  تا  بود 
پس  بیاورد،  بیرون  بزرگ  سرمایه  فشار 
او  دوران  که  متوجه شد  کارگری  ازانقالب 
ازمیان  کارگری  دولت  و  سرآمده  به  نیز 
برداشتن هرگونه استثمارـ اعم از بزرگ و 
به  یا زود  دیر  و  نظردارد  مد  را  ـ  کوچک 
خواهدآمد.  نیز  کوچک  های  سرمایه  سراغ 
تا  کاربست  به  را  تمام تالشش  این علت  به 
شیوه تفکرخود را چه ازطریق دامن زدن به 
دراحزاب  نفوذ  ازطریق  و چه  بوروکراسی 
کمونیست درقدرت و تالش برای جاانداختن 
ای  غده  چون  برآن،  خود  بینشی  ارزشهای 
سرطانی برای نابودکردن نظام سوسیالیستی 
ضرورتا  نه  عمل  این  کارشود.  به  دست 
یافته  سازمان  و  آگاهانه  ای  نقشه  براساس 
طور  به  بلکه   ، بورژواها  خرده  توسط 
به  خود  نجات  برای  درتالش  و  غریزی 
عناصر  توسط  وسیع،  قشراجتماعی  مثابه 
حزب  درون  در  خزیده  بورژوازی  خرده 

کمونیست، صورت گرفت.  
از  اعم  رویزیونیسم  بروز  بعداز  چرا 
احزاب  اکثریت  جهانی،  سه  و  مدرن  کهن، 
پرولتاریا  اصول  از  انحراف  این  کمونیست 
را پذیرفتند؟ آیا رهبری احزاب سوسیالیستی 
درمیان  زیادی  نفوذ  بیستم  قرن  دراوایل  که 
طبقه کارگر داشتند، همه بورژوا و صاحب 

خرده  آنها  نه!  مسلما  بودند؟  شده  سرمایه 
بورژواهائی بودند که از میان روشنفکران 
و یا کارگران یقه سفید که به عنوان حامی 
ازبین  و  کردن  انقالب  دربرابر  رفرمیسم 
استثمار  و  خصوصی  مالکیت  اصل  بردن 
بلند شده بودند؟ آیا خرده بورژواهائی که به 
درون احزاب کمونیست درقدرت رخنه کرده 
ولی جهان بینی شان هنوز خرده بورژوائی 
مانده بود، صاحب سرمایه شده بودند؟ بازهم 
نه! آنها طبق دیدگاه محدود و تنگ نظرانه ی 
قالبی  خودشان جهان را می خواستند درآن 
بسازند که مناسب حالشان بود و با انقالب به 
برای  را  راه  ترتیب  بدین  و  پرداختند  ستیز 
کسب دوباره قدرت توسط خرده بورژوازی 
و نهایتا بورژوازی مهیا ساختند. آیا رهبران 
در  دربسیاری  که  کارگری  های  اتحادیه 
کشورهای پیش رفته ی سرمایه داری به جای 
دفاع از منافع هم طبقه ای های شان به دنبال 
ابتدا  از  افتادند،  رفرمیسم و سازش طبقاتی 
بورژوا بودند و یا سیاست رفرمیستی را به 
دلیل ارتقاء یافتن شان به سطح کارگران یقه 
سفید و درک نادرست شان ازمبارزه طبقاتی 
درپیش گرفتند و به دام خرده بورژوازی و 

بورژوازی افتادند؟
بدون  که  دهند  می  نشان  واقعیتها  این  تمام 
در  قرارگرفتن  و  طبقاتی  عمیق  آگاهی 
ازبین  برای  پرولتاریا  انقالبی  موضع 
طبقاتی  نظام  قهرآمیز  و  آگاهانه  بردن 
برابزارتولید  خصوصی  برمالکیت  متکی 
نمی  درعمل،  آن  کاربستن  به  و  مبادله  و 
توان به طور شعاری با چسبیدن شعارگونه 
عدم  و  کارگر  ی  طبقه  مواضع  برخی  به 
یا درک نادرست و  آنها درعمل، و  اجرای 
مغشوش ازآنها، ادعای پیشرو طبقه کارگر 

و کمونیست بودن را نمود.
نوین  دموکراتیک  انقالب  ی  دربحبوحه 
درچین مائو تسه دون در »سخنرانی درمحفل 
ادبی و هنری ین آن« ـ 2 مه 1942، برای 
نشان دادن اهمیت اتخاذ موضع پرولتاریا به 

هنگام شرکت درانقالب گفت :
»اگر می خواهید توده ها شما را درک کنند، 
اگر می خواهید با توده ها جوش بخورید، باید 
اراده کنید و از یک پروسه طوالنی و حتی 
دردناک تجدید تربیت بگذرید. دراین جا من 
می خواهم تجربه خودم را درمورد چگونگی 
دراختیارشما  احساساتم  شدن  دگرگون 
بگذارم. من به عنوان دانشجو وارد زندگی 
شدم و درمدرسه عادات و رسوم دانشجوئی 
دربرابر  اگر  پنداشتم  می  من  فراگرفتم.  را 
دانشجویان دیگر که هیچ باری را بر دوش و 
یا با دست خود حمل نمی کردند، به کوچک 

بساط  مثال  بپردازم،  کاربدنی  ترین 
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پیروزی انقالب پرولتری درگرو طرد شیوه تفکر خرده بورژوائی است

سفرم را خودم حمل کنم، از شخصیتم 
کاسته می شود. درآن زمان من فکرمی 
کردم که دردنیا فقط روشنفکران یگانه مردم 
دهقانان  و  کارگران  و  هستند  تمیز  و  پاک 
درمقایسه با آنان کم و بیش کثیف اند. ممکن 
بود لباس یک روشنفکر را بپوشم زیرا که 
فکرمی کردم پاک است، ولی حاضر نبودم 
لباس یک کارگر یا دهقان را برتن کنم، زیرا 
آن  از  پس  اما  دانستم.  کثیف می  را  آن  که 
که انقالبی شدم و درمیان کارگران، دهقانان 
انقالبی زندگی کردم، به  و سربازان ارتش 
آنها هم رفته رفته  آنان را شناختم و  تدریج 
مرا شناختند. آن گاه، و فقط آن گاه بود که 
بورژوائی  خرده  و  بورژوائی  دراحساسات 
داده  من  به خورد  بورژوائی  درمدارس  که 
بودند، تحولی بنیادی روی داد. من دریافتم 
که روشنفکرانی که تجدید تربیت نیافته اند، 
درمقایسه با کارگران و دهقانان پاک نیستند 
دهقانان  و  کارگران  همان  که  دریافتم  و 
دستهای  اگرچه  آنها  و  تراند،  پاک  ازهمه 
آلوده  تاپاله  به  شان  پاهای  و  دارند  چرکین 
خرده  و  بورژوا  روشنفکران  ازهمه  است، 
بورژوا پاک تراند. این همان چیزی است که 
به  از یک طبقه  تغییر  احساسات،  تغییر  از 
طبقه دیگر فهمیده می شود. اگر نویسندگان 
و هنرمندان ما که از محافل روشنفکری می 
آیند، بخواهند که آثارشان موردقبول توده ها 
خودرا  احساسات  و  افکار  باید  شود،  واقع 
عوض کنند و تجدید تربیت یابند. بدون این 
انجام  به  تربیت،  تجدید  این  بدون  تغییر، 
هیچ کاری موفق نخواهندشد و به سان میخ 
چهارگوشی خواهند ماند که درسوراخ گرد 

فرو نمی رود«.
قدری  عمیق  ولی  ساده  مثال  این  درمورد 
بیاندیشیم. تغییر احساسات و شیوه تفکر خرده 
پیوستن  در  گام  مصممانه  که  بورژواهائی 
اند،  گذاشته  کارگر  طبقه  انقالبی  اردوی  به 
مقدمتا این است که شیوه تفکرماتریالیستی ـ 
دیالکتیکی که متعلق به جهان بینی طبقه کارگر 
کمونیست است، فرا بگیرند. از ذهنی گری و 
توسل به ایده آلیسم پرهیزکنند و به واقعیتها 
احترام گذاشته و به قول معروف » پای مرده 

را برای جا دادن درتابوت اٌره نکنند!«.
 1343 درتاریخ  که  دانند  می  همه  امروز 
توده  حزب  اعضای  و  کادرها  از  تعدادی 
درمبارزه علیه موضع رویزیونیستی رهبری 
و  کردند  انشعاب  حزب  آن  از  توده  حزب 
ازجمله »سازمان انقالبی حزب توده ایران 
درخارج از کشور« را درچارچوب جنبش 
کمونیستی جهانی ضد رویزیونیسم مدرن به 
وجودآوردند که شعار »انقالب قهرآمیز راه 
و  پذیرفته  را  است«  ایران  خلقهای  رهائی 

برای تحقق آن با تمام کمبودهائی که داشتند، 
تعدادی  انقالبی  به کارشدند. درجنبش  دست 
نظیر  ایران  دموکرات  حزب  کادرهای  از 
شریف زاده و مال آواره که خود را چپ و 
برخی مارکسیست ـ لنینیست می دانستند و به 
مدت یک سال درمناطق مرزی ایران وعراق 
ـ 1346 تا 1347 ـ شرکت کردند و سپس 
این  باختن  بقایای پیشمرگان پس از جان  به 
دو فرد انقالبی در کردستان عراق آموزش 
مارکسیستی دادند. برای درک اوضاع ایران 
به بررسی آن پرداختند و نظرات خودرا در 
ماهنامه ی »توده ـ ارگان سازمان انقالبی« 
را  کمونیست  حزب  ایجاد  پرچم  و  نوشتند 
ازوحدت مارکسیست  ـ لنینیستها برافراشتند 
دهقانان  و  کارگران  با  پیوند  درجهت  و 
درایران اعضای خودرا روانه ایران نمودند 
وتا سرنگونی رژیم شاه تعدادی از کادرهای 
رهبری شان درمبارزه علیه رژیم جان باختند 
و تعدادی از کادرها نیز درشکنجه گاههای 
»سازمان  شدند.  زندان  به  محکوم  رژیم 
»سازمان  و  توفان«  لنینیست  ـ  مارکسیست 
ـ  ایران  کردستان  کشان  زحمت  انقالبی 
کومه له« نیز درنیمه دوم همان دهه و قبل 
اگر  پس  ایجادشدند.   1349 بهمن   19 از 
از جنبش چریکی  مانده  باقی  امروز رفقای 
به گذشته خود برخورد می کنند، بدون این 
که نشان داده باشند که تشکلهای موجود قبلی 
بودند، درحالی که در همان زمان  انحرافی 
»مبارزه  از  انتقاد  به  چپ  تشکلهای  همین 
مسلحانه جدا از توده ها«ی چریکهای فدائی 
رفقای  قهرمانی  و  پرداختند  می  ایران  خلق 
جانباخته ی چریک را می ستودند ولی آن را 
کافی برای حرکت درست انقالبی پرولتری 
»یگانه  مدال  خود  به  نباید  شماردند،  نمی 
سازمان کمونیست« دهند، آن هم به بهانه ی 
این که »یاس و انفعال درجنبش کمونیستی و 
انقالبی حاکم بود«! فراموش کنند که درهمان 
می  فعالیت  نیز  چپ  دیگر  تشکلهای  زمان 
کردند چه بسا با خط درست مبارزاتی! آنها 
دهند  می  ارائه  ازخود  نمائی  بزرگ  چنان 
می  ادعا  باردیگر  اخیرشان  دربیانیه  که 
کنند »بخش بزرگی از توده های کارگر به 
صفوف این سازمان پیوستند«! )تکیه از ما 

است(. توجه کنیم :
»بیانیه سازمان فدائیان)اقلیت( »به مناسبت 
چهل و دومین سال گرد نبرد سیاهکل« در 
19 بهمن 1349،حمله مسلحانه به یکی از 
مراکز سرکوب و ستم رژیم شاه در سیاهکل، 
امنیتی   – پلیسی  دستگاه  که  شرایطی  در 
و  نارضایتی  تجلی  کوچک ترین  استبداد، 
یأس  و  نطفه خفه می کرد  در  را  اعتراضی 
انقالبی  و  کمونیستی  جنبش  در  انفعال  و 

حاکم بود، شور مبارزاتی نوینی را در میان 
می توان  که  داد  نشان  برانگیخت.  انقالبیون 
پاسداران  نیز  اختناق  و  استبداد  اوج  در 
نظم ارتجاعی را به مصاف طلبید و قدرت 
پوشالی شان را در انظار همگان برمال کرد. 
سازمان چریک های فدایی خلق ایران که از 
یگانه سازمان  به  این مبارزه برخاست،  دل 
کمونیست ایران تبدیل گردید که توانست به 
رغم تمام وحشی گری دستگاه امنیتی – پلیسی 
رژیم شاه، اعدام و کشتار صدها فدایی و به 
بند کشیدن هزاران تن در زندان های قرون 
وسطایی، به مبارزه ادامه دهد و ادامه کاری 
خود را تضمین کند... از همین روست که 
در جریان انقالب و قیام مردم ایران، بخش 
و  زحمتکش  و  کارگر  توده های  از  بزرگی 
روشنفکران انقالبی به صفوف این سازمان 
پیوستند.«)بهمن 1391( ـ تکیه از ما است

بخش  انقالب  از  بعد  که  است  این  واقعیت 
اقشار  و  روشنفکران  از  ای  مالحظه  قابل 
خرده بورژوازی به طرف سازمان چریک 
همین  اما  یافتند.  گرایش  خلق  فدائی  های 
درهم  باعث  بورژوازی  خرده  تفکرات 
نیروهای  پراکندگی  سازمان،  این  شکستن 
آنها  تبدیل  و  سازمان  این  دور  به  گردآمده 
به سازمانهای کوچکتر جدا از توده ها شد. 
سازمان چریک  آنها  که  این موضوع  تاکید 
می  دوران  آن  مبارزه  نیروی  تنها  را  ها 
نطرانه  تنگ  درک  از  تواند  می  فقط  نامند 
جنبش  از  آنان  رهبری  بورژوازی  خرده 
ایران  زحمتکشان  مبارزات  و  کارگری 
تاکید  و   1357 انقالب  از  قبل  دوران  در 
 . شود  ناشی  روشنفکرانه  مبارزات  روی 
فدائی  های  چریک  سازمان  به  تنها  مسئله 
خلق محدود نمی شود و مسئله حتی بعدها هم 
درتشکیل »حزب کمونیست ایران«)تابستان 
اتحاد  و  له  از دو جریان کومه  1362( که 
مبارزان کمونیست بوجود آمد نیز تکرار شد 
یاس  استداللی که گویا »در شرایطی که  و 
و انفعال درجنبش کمونیستی و انقالبی حاکم 
بود« حزب کمونیست بوجود آمد نیز از یک 
خود بزرگ بینی خرده بورژوائی ناشی می 
شود که نتایجش را در انشعابات متعدد از آن 

حزب می بینم.
وسیعتر  را  لیست  این  ی  دامنه  توان  می 
کمونیست  حزب  ازجمله  و  نمود  نیز 
مائوئیست(  ـ  لنینیست  ـ  ایران)مارکسیست 
اگر  که   1360 درسال  را  آمل  به  حمله 
احساسی،  نه  و  نگریستند  می  بینانه  واقع 
نمونه  عنوان  به  بود  روانه  چپ  برخوردی 
آن  کردند،  نمی  ذکر  مسلحانه  مبارزه  انجام 
پیشرو  کمونیست  حزب  که  درشرایط  هم 

به وجودنیامده، تشکلهای  طبقه کارگر 
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پرولتری  مشی  داشتن خط  از  موجود 
مبارزه  این  و  بودند  محروم  هنوز 
با  نه  از چپهای مبارز و  نیزتوسط گروهی 
بود.  یافته  سازمان  ای  توده  قیامی  به  تکیه 
درآن زمان جنبش مسلحانه درکردستان تحت 
رهبری کومه له با تمام ضعفهایش با تکیه به 
نیروهای چپ دیگر  ادامه داشت و  توده ها 
و  داشتند  شرکت  مسلحانه  درمبارزه  نیز 
تمامی ضعفهای مربوط به انجام آموزشهای 
کمونیسم علمی در انقالب قهرآمیز را باخود 
حمل می کردند. این مدال »من اول بودن« 
اشکاالت  که  باوجودی  خوددادن،  به  را 
نمی  بود  موجود  حرکت  دراین  آشکاری 
تفکر  شیوه  رسوخ  درچارچوب  جز  توان 
ماجراجویانه خرده بورژوائی و کفاره دهی 
دانست. روی  چپ  با  روی  راست  حرکت 
بدون  ایران  کارگری  و  کمونیستی  جنبش 
خرده  تفکرات  گونه  این  با  حساب  تسویه 
درصورت  و  جنبش  درون  در  بورژوائی 
قادر  گرائی،  فرقه  روی  پافشاری  به  ادامه 
نخواهدشد  درایران  ساز  تاریخ  حرکتی  به 
کمونیستی  جنبش  از  بخشی  عنوان  به  ما  و 
به عمل  نیروهای چپ دعوت  ازتمام  ایران 
شرایط  نمودن  فراهم  برای  تا  آوریم  می 
جنبش،  دراین  تندروار  حرکتی  جهت 
ریشه  غبار  و  گرد  است  ضروری  مقدمتا 
ازخود  را  بورژوائی  خرده  تفکرات  داونده 
تشکلها حول  دیگر  به  احترام  با  و  بزدایند  
آموزشهای کمونیسم علمی خود را سازمان 
اساسی  نکات  حول  تشکلها  دیگر  با  و  داده 
عمیقی  پیوند  و  متحدشده  تاکتیک  و  برنامه 
از طریق  ای  توده  و  کارگری  جنبشهای  با 
حزب واحدشان بیابند و مبارزات کنونی به 
التقاط  از  را  ایران  کارگری  ویژه درجنبش 
درآورده  سازشکارانه  و  رفرمیستی  گری 
به  بورژوائی  نظام  سرنگونی  درجهت  و 
غایت مستبد حاکم، انجام انقالب کارگری و 
ای  کننده  تعیین  گامهای  استقرارسوسیالیسم 

بردارند.
ــــــــــــــــــــــ

از  آگاه  عناصر  که  هست  امیدواری  جای 
اکنون  هم  که  کارگر  طبقه  جنبش  درون 
فرقه  از  فارغ  کنند  می  مبارزه  درایران 
و  کمونیستی  دیدگاه  نظری،  تنگ  و  گرائی 
انقالبی را ارائه می دهند که ضروری است 
آیا  فرادهیم.  گوش  دقت  با  نظرات  این  به 
نیروهای چپ به فراخوان شاهرخ زماانی – 
این کارگر مبارز ـ از زندان گوهر دشت در 

5 بهمن 1391 توجه خواهند کرد؟ :
تشکیالت  و  وحدت  با  فقط  کارگر  »طبقه 
ریزی  برنامه  هجوم  مقابل  در  تواند  می 
شده و یکدست طبقه سرمایه داری ایران به 

مقاومت سراسری و هجوم سراسری برا ی 
به دست آوردن دستاوردهای از دست رفته 
یابد.  دست  شغلی  امنیت  مخصوصا  خود 
اتحاد کارگران شاغل  برای چنین منظوری 

و بیکار ضرورت حیاتی دارد.
پیاده کردن  با  ایران  حکومت ضد کارگری 
المللی  بین  صندوق  نئولیبرالی  سیاستهای 
پول، بانک جهانی خصوصی سازی تولید، 
توزیع ، تحصیل، خدمات و درمان، برداشتن 
گمرکات محلی برداشتن یارانه ها ، نابودی 
با تمام کشورهای  امنیت شغلی عمال همسو 
سرمایه داری تالش می کند بار بحران را بر 
دوش طبقات زحمتکش بیاندازد. ما خانواده 
50 میلیونی کارگران ایران به عنوان گردانی 
از ارتش 2/5 میلیاردی کارگران جهان در 
به عنوان  مقابل حکومت جمهوری اسالمی 
در  ملیتی  چند  شرکتهای  مدافع  و  شریک 
بهره کشی خود هدف و منافع و برنامه های 

مشترکی داریم.
 رفقا، برادران و خواهران:

یعنی  کارگر  طبقه  تشکلهای  ایجاد  برای 
اتحادیه و حزب سیاسی در شرایط حکومت 
نظامی، از یک طرف ایجاد هسته ها و کمیته 
های مخفی در محل کار و زندگی کارگران 
طرف  از  و  اتحادیه  و  سندیکا  ایجاد  برای 
سازمانهای  و  محافل  آگاهانه  اتحاد  دیگر 
عمل  برنامه  و  فکر  پایه  بر  سوسیالیستی 
مشترک و اعتقاد به مبارزه طبقاتی و قدرت 
سیاسی  سازمان  ایجاد  جهت  در  کارگران 
که  شرایطی  در  دارد  اختصاص  کارگران 
سرکوب عریان سندیکاها و کمیته های علنی 
کارگران  مبارزه  است  شده  باب  کارگران 
در  و  فرسوده  کارخانجات،  و  صنوف  در 
جا می زند، نتوانسته و نمی تواند تأثیرگذار 
باشد، در شرایط تغییرات مهم سیاسی )مثل 
88( طبقه کارگر ناظر بی طرف، دنبال رو 
داری می شود  و جریانات سرمایه  حوادث 
کارانه،  خورده  مبارزات  که  شرایطی  در 
پراکنده و بی برنامه طبقه کارگر نمی تواند 
نجات  داری  سرمایه  ازجهنم  را  طبقه  این 
دهد. تنها با ایجاد حزب سیاسی طبقه کارگر 
مرکب از انقالبی ترین نهادها و سازمانهای 
و  پیشروترین  همچنین  سوسیالیستی 
عرصه  تمامی  در  کارگران  جسورترین 
بر ضعف های  توان  تولید می  و  کار  های 
کنونی غلبه کرد و طبقه کارگر را به نیروی 
متحد سازمان یافته و با برنامه سراسری و 
جنبشهای  تمام  رأس  در  رهبر  و  تأثیرگذار 
دمکراتیک قرار داد، برای چنین کار مقدسی 
زمان را از دست ندهیم با تمام قوا باید پیش 

برویم. )تکیه از ما است(
بدون از دست دادن فرصت به سمت ایجاد 

دو  کارگری  های  اتحادیه  و  سیاسی  حزب 
کارگران  طبقاتی  تشکل  ناپذیر  جدایی  جزء 
حرکت کنیم.برای ساختن حزب و اتحادیه ها 
در محل کار و زندگی کارگران باید اقدام به 
ایجاد هسته ها و کمیته های مخفی سازمانده 

حزب و اتحادیه ها نمائیم.
چاره کارگران وحدت و تشکیالت است.

هراسانی رژیم ... بقیه از صفحه اول

پیش  از  بیش  را  مترقی  و  آزاده  انسانهای 
برانگیخته است.

نماینده  رهبر،  »فاطمه  که:  این  جمله  از 
زنان،  فراکسیون  عضو  و  ایران  مجلس 
غربی  دیدگاه  یک  را  جنسیتی«  »تساوی 
دانسته و می گوید معتقد به »عدالت جنسیتی« 
است. وی در ادامه صحبت با روزنامه بهار 
بخشی  جنسیتی  “تفکیک  این که  به  اشاره  با 
از سهمیه بندی جنسیتی است” رعایت برخی 
از مسائل از جمله “سهمیه بندی جنسیتی” را 
یکی از مقتضیات “شرایط فرهنگ دینی و 

ایرانی” دانست.
شده  سهمیه بندی  دانشگاهی  رشته  کد   ۶00
یکی  به عنوان  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  و 
از  انسانی  علوم  در  مادر  دانشگاه های  از 
ورود دختران دانشجو به بسیاری از رشته ها 
حسابداری،  مشاوره،  مددکاری،  جمله  از 
مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی و علوم 

اجتماعی جلوگیری کرده است.
چنان  جنسیتی  سهمیه بندی  سیاست  هم اکنون 
در  زنان  سهمیه  که  می شود  پیگیری  جدی 
دفترچه کنکور سال 90 در دو رشته و در 
سال جاری در 77 رشته از  3۶ دانشگاه به 

صفر رسیده است.
پیش تر، مرکز پژوهش های مجلس با اعالم 
این که نسبت دختران برای ورود به آموزش 
عالی و شرکت کنندگان در کنکور سراسری 
و پذیرفته شدگان دختر از سال 13۶2 تاکنون 
افزایش چشمگیری یافته است، به طوری که 
تعداد شرکت کنندگان زن در کنکور از ۴2 
درصد به ۶۵ درصد و میزان پذیرفته شدگان 
ارتقا  درصد   ۶۵ به  درصد   32 از  نیز 
بروز  زمینه ساز  را  امر  این  است  یافته 
از  نقل  )به  بود.«  دانسته  “نگرانی هایی” 

آسمان دیلی نیوز ـ 20 بهمن 1391(
اش  پوسیده  دیوار  که  اسالمی  برای  آری 
اش  درابعاد ضدبشری  با حفظ مردساالری 

دانش  پیروزی  است  دوام  قابل  فقط 
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باشد.  کننده  نگران  باید  دختر  جویان 
از  دفاع  جای  به  مجلس  نماینده  این 
نادرستی،   به  خود  جنسهای  هم  حقوق 
تساوی جنسیتی را به دولتهای غربی رجوع 
می دهد و فراموش می کند که درغرب هم 
مردان  با  برابری  کسب  برای  زنان  اینک 
درپیشرفته ترین کشوهای غربی نیز مبارزه 
هم  هنوز  را  برابری  این  آنها،   کنند.  می 
که  درحالی  اند.  نیاورده  به دست  کاملی  به 
و  متفکران  به  مربوط  زنان  رهائی  فریاد 
انسانهای آزاده ی قرون 18 و 19 و به ویژه 
کمونیست است که شیپور رهائی زنان را به 
کارگری،  جنبش  رشد  با  و  درآوردند  صدا 
برای کسب  آمریکا  در  مبارز  کارگر  زنان 
حقوق پایمال شده شان به مبارزه با حاکمان 
سرمایه دار پرداختند، خون دادند و نهایتا 8 
مارس به مناسبت قدردانی از این مبارزات 
به مثابه روزجهانی زن شناخته شد و دراین 
روز که جز درکشورهای به شدت ارتجاعی 
آن  برگزاری  از  ایران  نظیر  زن  ضد  و 
سراسرجهان  در  آید  می  عمل  به  ممانعت 
ستم  و  استثمار  از  زنان  رهائی  فریاد 
ساالری  مرد  و  ساالری  سرمایه  مضاعف 
طنین انداخته و دراین مبارزه ی تاریخ ساز 

زنان درسنگراول مبارزه پیکارمی کنند.
غرب  تکنولوژی  و  دانش  الوصف،  مع 
دست  آن  به  باید  ایرانیان  و  است  خوب 
اسالمی  مانده  درخدمت رژیم عقب  و  یافته 
قراردهند! دوا و درمانهای غرب هم خوب 
است و هم اکنون که به علت تحریم اقتصادی 
دولت های امپریالیستی به ایران نمی رسد و 
بسیاری از هم وطنان جان شان را ازدست 
سردمداران  های  ناله  و  آه  حتا  و  دهند  می 
قیمت  گران  روهای  خود  بلنداست!  رژیم 
قرار  برای  درغرب  شده  ساخته  ضدگلوله 
دولتیها  و  ها  هللا  آیت  دسترس  در  گرفتن 
خوب  نکات  این  ی  دامنه  و  است!  خوب 
می  کاغذ  من   70 مثنوی  درغرب  موجود 
شود؛ ولی آن جا که دست آوردهای انقالبی 
و  آه  آیند،  می  پیش  زنان  درمورد  درغرب 
ناله ی مدافعان عقب ماندگی و از جمله خانم 
رهبر بلند می شود و ضدیت باغرب را نه 
از دید استثمار و ستم بر زنان، بر کارگران 
و زحمت کشان کشورهای خودی و اعمال 
استعمارنوین درجهان و کشیدن این کشورها 
به خاک و خون برای حفظ سلطه خود، بلکه 
از دید »تساوی جنسیتی« که مدال دروغینی 
است به غرب نسبت داده و با این کار خود 
کند،  تبدیل می  ُمبلٌغ غرب  به  آگاهانه  نا  را 
نماینده رژیم  ازیک  توان  نمی  بیشتر  ازاین 

اسالمی درمجلس انتظار داشت!
رهائی  کاروان  که  است  سال   30 از  بیش 

زنان درایران با روی کارآمدن رژیم اسالمی 
با هیبت و صالبت بی مانندی به راه افتاده، 
برده  پیش  امانی را  بی  پیگیر و  مبارزه ی 
و هزاران قربانی را دراین راه متحمل شده 
غرورآفرین  حرکت  ازاین  جلوگیری  است. 
دیگر ممکن نیست و فریادهای حاکمان در 
ایجاد محدودیتهای بیشتر نسبت به زنان و به 
دروغ »فرهنگ دینی و ایرانی« تراشیدن به 
آن، راه به جای دوری نخواهندبرد. عصر 

رهائی زنان فرارسیده است.  
ک.ابراهیم ـ  21 بهمن 1391

... تشدید اختناق ... بقیه از صفحه اول

به  دربرخورد  ازجمله  مردم  وسیع  های 
عمال  صورتی  درچنین  که  است  انتخابات 
واقع  موثر  و  مانده  درانفراد  امپریالیستها 
نخواهند شد. اما بگیر و به بند و هشدارهای 
آنها  ترس  از  نشان  رژیم  دستان  کاربه 
امر  خوداین  که  است  مردمی  ازحرکتی 
زمینه را برای اظهارنظر و دخالت خارجی 

مناسب کرده است! : 
 :  2013 فوریه  ایران  بشر  حقوق  سایت  ـ 
در  اعدامها  معتبر  منابع  گزارش  اساس  بر 
است.بر  یافتە  افزایش  شهر،  رجایی  زندان 
اساس این گزارشات بطور روزانە زندانیانی 
اجرای  کە  شوند  می  منتقل  خود  ازبندهای 
است.  شدە  تائید  نیز  آنها  از  تعدادی  احکام 
روز 27 ژانویە دو زندانی بنامهای مسعود 
زندان  در  نظامی  محمود  و  مرادی  علی 
رجایی شهر با طناب دار اعدام شدەاند. هیچ 
کدام از این دو اعدام توسط مقامات ایرانی 
 3 روز  است.  نشدە  اعالم  رسمی  بطور 
شهر  رجایی   3 بند  از  زندانی  یک  فوریە 
منتقل شدە و روز ۴ فوریە نیز یک زندانی 
دیگر کە نام وی علی محمدزادە گزارش شدە 
از بند یک منتقل شدە است. منابع می گویند 
که زندانیان بطور عادی برای اعدام به اوین 
منتقل می شدند اما در دو ماه اخیر مقامات 
حکومتی زندانیان را در سالن تازەای که در 
زندان رجایی شهراحداث شدە است با طناب 

دار اعدام می کنند.
زانیار  و  لقمان  نمودن  اعدام  به  محکوم  ـ 
مرادی و عمرشهبازی که درمورد فردآخری 
که قراربود روز چهارشنبه ۴ بهمن 1391 
اعدام شود، با اعتراض وسیع مردم در سه 
شنبه 3 بهمن که درسنندج دربرابر زندانی که 
عمر درآن بود، صورت گرفت ، خواستار 

با  سختی  دردرگیری  و  شدند  عمر  آزادی 
نیروهای انتظامی که به زخمی شدن تعدادی 
از تظاهرکنندگان انجامید، اعدام وی را یک 

ماه به تاخیرانداختند. 
انتشار  با  ایران  بشر  حقوق  سازمان  ـ 
بهمن   18 نیوز  دیلی  )آسمان  ای  اطالعیه 
جمعی،  دسته  های  اعدام  ادامه  از   )1391
در  زندانی  صدها  نشده  اعالم  و  گسترده 
اخیر  های  ماه  در  مشهد  آباد  وکیل  زندان 
زندان  در  زندانی   ۴00 تعداد  داد.  خبر 
وکیل آباد مشهد اعدام شده اند. بنا به گفته ی 
منابع، اعدام مخفیانه ی زندانیان هر یکشنبه 
و چهارشنبه صورت می گیرد. با این حال 
گزارشاتی مبنی بر اعدام در سه روز هفته 
نیز وجود دارد. اطالعات تفصیلی در مورد 
با  نیست،  فراهم  شده  اعدام  زندانیان  تعداد 
این وجود حداقل در یک مورد از این اعدام 
منابع  اند.  گشته  اعدام  نفر   ۵0 تعداد  ها 
اعالم کرده اند که تعداد ۴00 نفر در چهار 
اعدام  و  اند  شده  اعدام  گذشته  ماه  پنج  یا 
است. وقوع  درحال  همچنان  هفتگی  های 
از  تعدادی  ماه  بهمن  چهارشنبه 11  روز  ـ 
زندانیان از سالنهای مختلف واحد 2 زندان 
قزل حصار به سلولهای انفرادی این زندان 
یکی  منتقل شدند.  زندان خورین ورامین  و 
باشد  افغانستان می  اتباع  از  ازاین زندانیان 
.زندانی حاج محمد نور زهی 28 ساله، 7 
سال است که در سالن ۴ واحد 2 زندان قزل 
زندانبانان علی  برد.  می  بسر  حصار کرج 
خامنه ای برای فریب وی و هم بندیانش به 
دروغ به او گفتند که وکیل نامبرده به دلیل عدم 
پرداخت کامل حق وکالت علیه وی شکایت 
شود.اما  می  برده  دادگاه  به  و  است  نموده 
روز پنجشنبه به اعضای خانواده وی اطالع 
با  مالقات  آخرین  انجام  جهت  که  شد  داده 
وی به زندان خورین ورامین مراجعه نمایند. 
انجام  را  مالقات  آخرین  او  با  اش  خانواده 
دادند و قرار است بزودی در زندان خورین 

ورامین به دار آویخته شود.
افغانستان  پس از اعتراضات گسترده مردم 
در  افغان  شهروندان  اعدام  سیاست  علیه 
ایران، رژیم ولی فقیه از نام بردن و اعالم 
و  کند  می  خوداری  افغان  زندانیان  اعدام 
به  شده  اعدام  زندانیان  جسد  انتقال  اجازه 
های  خانواده  و  شود  نمی  داده  افغانستان 
خود  عزیزان  اجساد  که  هستند  مجبور  آنها 
را با صرف هزینه های زیاد بطور قاچاق 
به افغانستان منتقل کنند. شبکه های آخوندی 
خود تحت عنوان قاضی ، دادستان و قاضی 
ناظر بر زندانها مشغول اعدام های گروهی 
جنایتهای  سایر  و  انگشت  و  دست  قطع   ،

به  وقفه  بی  باشند  می  قرون وسطایی 



صفحه 7رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
می  ادامه  خود  بشریت  علیه  جنایت 
دهند. این اعمال ضد بشری تنها ابزار 
باقی مانده ولی فقیه به منظور ایجاد فضای 

رعب و وحشت در ایران است.
ـ حکم اعدام ۵ شهروند ایرانی عرب اهوازی 
هادی  شعبانی،  هاشم  عموری،  علی  محمد 
راشدی، سید جابر آلبوشوکه، و برادر او سید 
مختار آلبوشوکه  که انگیزه ای سیاسی داشته 
نیز  دونفرازآنها  و  شده  شکنجه  شدیدا  اند، 
اسالمی  بندان جمهوری  قدراره  طبق روال 
شدند  آورده  تلویزیون  دوربینهای  دربرابر 
تا به "گناهان خود اقرار" کنند، مورد تایید 

"دادگاه بلخ" رژیم قرار گرفت!
ـ نیروهای امنیتی ایران به محل عبادت مذهبی 
حمله  اصفهان  نزدیکی  در  دراویش  جامعه 
کردند. آزار و ایذاء کلیه جوامع و گروه های 
سکوت  به  آنها  وادارکردن  برای  مذهبی 
درآستانه  اکنون  و  داشته  جریان  پیوسته 
است. گرفته  شدت  تاحدی  انتخابات  ی 
ـ مهدی فضائلی از چهره های رسانه ای جناح 
»بزرگ ترین  تیتر  با  سرمقاله ای  حاکم طی 
جم  جام  روزنامه  در  دشمن«  امیدواری 
وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری 
آغاز  احتمال  از  نگرانی  ابراز  با  اسالمی 
توسط  خصوصا  اجتماعی  »نافرمانی های 
»جدول  که  است  نوشته  محروم«،  اقشار 
جدول   ،92 سال  انتخابات  برای  دشمن 
پیچیده و پر مالطی است؛ ترکیبی متنوع و 
اجتماعی،  اقتصادی،  حوزه های  در  هم افزا 
جم  جام  سرمقاله نویس  امنیت«.  و  سیاسی 
اقتصادی«،  شدید  »تحریم های  از  همچنین 
توسط  خصوصا  اجتماعی  »نافرمانی های 
با  آزاد  انتخابات  »شعار  محروم«،  اقشار 
استانداردهای بین المللی« و آن چه »اقدامات 
قومی  اختالفات  ایجاد  جمله  از  امنیتی  ضد 
اختالف برانگیز«  و  هوشمند  ترورهای  و 
و  »سرفصل ها  عنوان  به  است،  خوانده 
و  برده  نام  دشمن«  اقدامات  کلیدواژه های 
قبل،  که  »اقداماتی  دشمن  که  است  نوشته 
در  را   92 خرداد  انتخابات  از  بعد  و  حین 
زمان بندی خود لحاظ کرده  است و می  کوشد 
ببرد«.  را  بهره  انتخابات حداکثر  مقطع  از 
بدانند،  باید  داخلی  موثر  نیروهای  »همه 
بزرگ ترین امید دشمن، همراهی و همسویی 
»سیاست ورزان  و  است«  داخلی  نیروهای 
مجرب« باید »با عبرت گرفتن از گذشته و 
خصوصا فتنه 88، مراقب باشند تیر خالص 

به خود شلیک نکنند«.
علی  صنعت،  جهان  روزنامه  نوشته  به  ـ 
سعیدی نماینده علی خامنه ای رهبر جمهوری 
چه  آن  درباره  پاسداران  سپاه  در  اسالمی 
گفته  کرده  توصیف  مردم«  »مصون سازی 

این  مردم  مصون سازی  »مسئله  که  است 
است که طبق آموزه های اقتصاد مقاومتی باید 
اقشار مختلف را در مسیر مقاومت مصون 
کنیم« و چون »بناست مردم پای آرمان های 
انقالب اسالمی ایستادگی کنند باید اجازه دهیم 
مردم دچار ضربه جدی در معیشت شوند«.

ـ در تاریخ 8 بهمن 1391 نیروهای قضایی 
– امنیتی با یورش به دفاتر چهار روزنامه ی 
هفته نامه  و  آرمان  اعتماد،  شرق،  بهار، 
ضبط  و  محل  بازرسی  از  پس  آسمان، 
کامپیوتر و ابزارکار روزنامه نگاران برخی 
از اعضای تحریریه این نشریات را بازداشت 

و به محل نامعلومی انتقال دادند)1(.
نظام  گی  همیشه  روال  طبق  هانیز  بهانه 
جمهوری اسالمی معلوم است: در تاریخ 2 
بهمن غالمحسین محسنی اژه ای دادستان کل 
جمهوری اسالمی ایران در نشست مطبوعاتی 
اعالم کرده بود : " براساس اطالعاتی که از 
منابع موثق به دست من رسیده است، متأسفانه 
عده ای از روزنامه نگاران امروز جدای آنکه 
در روزنامه های کشور قلم می زنند دستشان 

در دست غربی ها و ضد انقالب است."
دیروز  ایران:  کارگران  آزاد  اتحادیه  ـ 
دوشنبه نهم بهمن ماه،  800 نفر از کارگران 
پیمانکاری ساحل سازان، عمران  شرکتهای 
شرکتهای  مجموعه  از  سازه  ایمن  و  ذوبان 
بطور  فراساحل”  “شرکت  پیمانکاری 
کدام  هر  و  کشیدند  کار  از  دست  همزمان 
دست به تجمع اعتراضی در مقابل کارگزینی 
مجموعه های خود زدند و خواهان پرداخت 

دستمزد مهر ماه شان شدند.
دستمزد این کارگران بمدت سه ماه از شروع 
کار هیچگاه پرداخت نمیشود و این مدت از 
آنان بطور دائم و بعنوان  ضمانت  دستمزد 
حساب  تصفیه  زمان  تا  پیمانکاران  نزد  در 
کارگران باقی می ماند. با اینحال شرکتهای 
پیمانکاری مجموعه صنعتی “فرا ساحل” با 
ماه دستمزد  بهمن  از  ده روز  وجود گذشت 
مهر ماه این کارگران را نیز پرداخت نکرده 
اقدامی  این کارگران در  دلیل  به همین  اند  
و  زدند  اعتصاب  به  دست  دیروز  متحدانه 
خواهان پرداخت دستمزد مهر ماه خود شدند.
اتحادیه  به  رسیده  گزارشهای  آخرین  بر  بنا 
و  اعتصاب  بدنبال  ایران،  کارگران  آزاد 
تجمع دیروز 800 کارگر پیمانکاری شرکت 
صدرا، زمزمه تعطیلی شرکت “فرا ساحل”  
تا روز شنبه آینده مطرح شده است. این در 
شرکتهای  کارگران  تاکنون  که  است  حالی 
و  ذوبان  عمران  سازان،  ساحل  پیمانکاری 
ایمن سازه از زیر مجموعه های شرکت “فرا 
ساحل” حتی در تعطیالت رسمی نیز مجبور 
ساحل  شرکت  کارگران  و   میشدند  کار  به 

سازه اغلب اوقات از ساعت 7 صبح تا ده 
شب بطور یکسره مشغول به کار بودند  و در 
این ساعت از شب بناچار با هزینه شخصی 
خود عازم منازل و خوابگاه هایشان میشدند.
که  است  بزرگی  صنعتی  ی  جزیره  صدرا 
شرکت  است.  دولت  آن  ی  عمده  سهامدار 
است  مستقر  جزیره  این  در  که   “صدرا” 
جداگانه  مدیریت  با  مجزا  بخش  دو  شامل 
و  صدرا”  سازی  “کشتی  شرکتهای  نام  به 
“کشتی  شرکت  است.  فراساحل”   “شرکت 
شرکت  و  ها  کشتی  سازنده  صدرا”  سازی 
“فرا ساحل” سازنده سکوهای نفتی و گازی 
مدیریت “شرکت صدرا  دریاست.  بر روی 
به عنوان شرکت مادر”  در تهران است و 
دارای  نیز  خرمشهر  در  بوشهر  بر  عالوه 

زیر مجموعه هایی می باشد.
حقوق  به  وحشیانه  تجاوزات  این  ی  دامنه 
که  است  یافته  گسترش  حدی  به  انسانها 
مشت  مثابه  به  را  اندکی  تعداد  ما  فقط 
آن  زمان  آوردیم.  درباال  خروار  ی  نمونه 
و  مردم  وسیع  های  توده  که  است  رسیده 
کشان  زحمت  و  کارگران  اول  ی  دردرجه 
طبقاتی  ی  درجامعه  حقیقت  این  به  ایران 
با دست حاکمان  که  ببرند  پی  ایران  کنونی 
بورژوازی و  بورژوازی، خرده  به  وابسته 
مذهبی،  از  اعم  ادعائی  هر  با  امپریالیستها 
سوسیال  دموکرات،  گرا،  ملی  سکوالر، 
و  آزادی  به  توانند  نمی  غیره  و  دموکرات 
پاره  علم  درزیر  که  چون  برسند.  رهائی 
پاره ی دفاع از مالکیت خصوصی برابزار 
تولید و مبادله، دفاع از استثمار و نابرابری 
تبعیضات جنسی،  انواع  از  دفاع  درجامعه، 
نژادی، ملی، مذهبی و غیره جمع شده اند.
و  رهبر  مارکس  پیش  سال   1۶0
زحمت  و  کارگر  ی  طبقه  آموزگاربزرگ 
انسانها  ُکشتن  که  کرد  اعالم  جهان  کشان 
از  پیروی  اند،  کرده  که  جنایتی  خاطر  به 
قصاص  ی  مانده  عقب  و  متروک  اصل 
به  دادن  پایان  برای  حلی  راه  نه  و  است 
جنایتها.  کما این که با مجازات اعدام جلو 
خالف کاری ها طی قرون و اعصار گرفته 
در  برایران  حاکم  مذهبی  رژیم  ست.  نشده 
3۴ سال حیات مملو از جنایت کاری اش، 
و  اعدام  های  جوخه  به  را  هزارنفر  دهها 
و  وجدان  بی  گروههای  به  یا  و  تیرباران 
در  کمترجائی  و  سپرده  گر  شکنجه  الدنگ 
که  یافت  توان  می  ایران  وسیع  سرزمین 
قبرستان این انسانهای محکوم شده به مرگ 
دامنه  نباشد.  شکنجه  زیر  در  باخته  جان  و 
احترام  عدم  در  های رژیم  گستاخی  این  ی 
به حق حیات انسانها هر روز که به مرگ 

افزایش  شویم،  می  نزدیکتر  نظام  این 

اختناق و اعدام خود موجد اختناق واعدام دیگراست
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قادرنیستند  حاکم  جانیان  این  یابد.  می 
کشتن  با  که  را  ساده  واقعیت  همین 
نمی توان جلو جنایتها را گرفت و نباید جای 
بفهمند!!  کرد،  عوض  را  معلولها  و  علت 
انسانها  جان   ، ایران  اسالمی  درجمهوری 
است.  شده  سیاه  پول  ازیک  تر  ارزش  بی 
هرجا که اراذل و اوباش درتحمیل خود بر 
مردم کم می آورند، به روش کشتن پناه می 
برند، بدون این که ذره ای از نتایج این عمل 
زشت و غیرانسانی، خمی به ابرو بیاورند.
رژیم والیت فقیه، با چنین جهنمی که اکنون 
بر مردمان استثمارشده و ستم دیده ی ایران 
برای  را  مناسبی  ی  زمینه  کرده  فراهم 
امپریالیستهای جهان خوار ایجاد نموده است 
تا مزورانه پرچم نخ نما شده ی دموکراسی 
به  خواهی و دفاع آزمندانه ازحقوق بشررا 
دست گرفته  و با تکیه بر مشتی عمال خود 
درداخل تالش کنند تا برخالف شعرمعروف 
فرخی یزدی شاعر مبارز کمونیست و جان 
باخته در نظام سلطنتی رضاشاهی که برای 
در  را  دهانش   ، زدن  ازحرف  جلوگیری 
این  زندان دوختند، که نوشت: »به ویرانی 
اوضاع هستم مطمئن زین رو ـ خرابی چون 
که از حد بگذرد آبادمی گردد«؛ وضع را نه 
برای آباد کردن، بلکه برای روی کارآوردن 
استعمارنو  ی  ادامه  و  نشانده  دست  دولتی 

درایران فراهم سازند.
اسالمی  جمهوری  جنایتکار  رژیم  نگذاریم 
ایران برای حفظ سلطه ی خود به گسترش 
میدانهای تیرباران و اعدام، افزایش زندانها 
اگر  یازد.  دست  گرانش  شکنجه  وافزایش 
رژیم  هنوز   13۵7 بهمن  انقالب  دراوایل 
اعتراضی  فریادهای  جلو  بود  نتوانسته 
برای  و  بگیرد  را  وجودزندانها  علیه  مردم 
گول زدن مردم برخی از حاکمان از تبدیل 
برزبان  سخن  آموزشگاهها  به  زندانها 
دیدیم  و  زدند  دم  "ازبهارآزادی"  و  آوردند 
آنها  زندانها،  شدن  آموزشگاه  جای  به  که 
و  شکنجه  تر  مخوف  مکانهای  به  تبدیل 
و  اذیت  با  المدت  طویل  زندانهای  و  اعدام 
آزار پیوسته تبدیل شدند. فراموش نکنیم که 
زندان، شکنجه و کشتار وسیله ای است که 
تا  کوشند  می  استثمارگران  آنها  کمک  به 
ادامه ی حاکمیت خویش را ممکن گردانند. 
بعداز  روز  فردا  برای  محکی  امر  خوداین 
سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی باید باشد: 
تبدیل زندانها به مدارس آموزشی و تعلیم و 

تربیت خالف کاران! 
درقانون  اعدام  حکم  علیه  مشترکا  تا  بیائید 
که  را  جهنمی  نگذاریم  و  بپاخیزیم  اساسی 
رژیمهای تاکنونی برای پدرو مادران و خود 
برای  اند،  کرده  تحمیل  نسل  پشت  نسل  ما 

فرزندانمان باقی بگذاریم !
زندان،  اعدام،  با  اکنون  ازهم  که  انتخاباتی 
شکنجه و بستن دهانها تدارک دیده می شود، 
از بیخ و بن قالبی، فاسد و ضدبشری است. 
علیه این انتخابات بپا خیزیم و برای همیشه 
سرمایه داران و عمال شان را از صحنه ی 

قدرت دورکنیم!    

ـــــــــــ
)1(ـ ساسان آقایی، نسرین تخیری، جواد دلیری 
روزنامه اعتماد،  همکاران  امرایی،  امیلی  و 
مطهره شفیعی، نرگس جودکی و صبا آذرپیک از 
روزنامه آرمان، پوریا عالمی و پژمان موسوی 
هفته نامه  از  منتجبی  اکبر  و  شرق  روزنامه  از 
نیز،  بهمن   7 تاریخ  در  شدند.  بازداشت  آسمان 
میالد فدایی اصل روزنامه نگار خبرگزاری ایلنا 
روزنامه ی  روزنامه نگار  محمدی  سلیمان  و 
شده  بازداشت  منزل خود  و  کار  محل  در  بهار 
تعدادی  تهران  در  ویژه  به  دی ماه  بودند.از 22 
سپاه  اطالعات  سوی  از  روزنامه نگاران  از 
پاسداران و وزرات اطالعات، احضار و مورد 
از  بازجویی ها  در  بودند.  قرار گرفته  بازجویی 
این روزنامه نگاران پرسش ها چون » چه برنامه 
نامزدها  کدام  از  دارید،  آینده  انتخابات  در  ای 
متعددی  سواالت  و  کنید؟  حمایت  خواهید  می 
ماه رهبر جمهوری  دی  باره سخنرانی 19  در 
اسالمی پرسیده شده بود. علی خامنه  ای در این 
سخنرانی اعالم کرده بود »آن کسانی که راجع 
به انتخابات توصیه هایی می کنند، حواسشان باشد 
به دشمن کمک نکنند. دائما نگویند انتخابات باید 
آزاد باشد. از اول انقالب 3۴ انتخابات داشتیم. 

نبوده  آزاد  است؟«کدامش 

مخدوش کننده گان 
تاریخ را بشناسیم!

تاسیس  گرد  سال  پنجاهمین  مناسبت  به 
کنفدراسیون محصلین و دانش جویان ایرانی 
جلسه ی بزرگ داشتی در 5 ژانویه 2013 
به طور موفق آمیزی برگزار شد و از دست 
آزادی  و  دموکراتیک  مبارزاتی  آوردهای 

خواهانه ی آن سازمان تجلیل به عمل آمد.
این  به  درپیامی  ایران  رنجبران  حزب 
نشست،  این  گان  برگزارکننده  به  مناسبت 
به  آوردها  دست  این  از  قدردانی  ضمن 
عاملی که دربحبوحه ی رشدمبارزات مردم 
درایران علیه رژیم شاه باعث تضعیف این 

سازمان مبارزه جو گردید، اشاره کرد که: 
انشعاب گری، ناشی از رشدفرقه گرائی در 
سازمان  دراین  تاثیرش  و   1350 ی  دهه 
دموکراتیک و نهایتا تکه پاره شدن آن، بود.
ظاهرا  جابرکلیبی  آقای  برای  واقعیت  این 
روی  وی  چنانچه  بود،  می  عجیب  نباید 
کرد.  می  حرکت  تاریخ  از  دقیق  ارزیابی 
که  بود  فرقه گرائیها  درآن دوران شاهد  او 
افروزی   آتش  درآن  دستی  نیز  شایدخود 
حزب  ارزیابی  گویا  جهت  بدین  و  داشت 
رنجبران ایران برایش گران آمده است!  وی 
اگر به عنوان فردی متعهد به تاریخ نگاری 
به شیوه ای علمی ـ ماتریالیستی ـ دیالکتیکی 
ـ قصد بررسی داشت، نمی بایست نسبت به 
این ضعف جنبش چشم بسته و انتقاد حزب 
می  نظرش  به  مانوس  نا  ایران  رنجبران 
مشابهی  که وضعیت  است  این  مگرنه  آمد. 
داد  بی  ایران  چپ  درجنبش  نیز  اکنون  هم 
می کند و مسئله ی وحدت اصولی نیروهای 
چپ جزو خیال پردازیها به حساب آورده می 
روز  به  روز  چپ  تشکلهای  برتعداد  شود. 
افزوده شده، و روز به روز نیز این تشکلها 
شدن  مستقل  یا  منفرد  روند.  می  تحلیل  به 
افرادی ـ نظیر کلیبی ـ که تن به کارجمعی 
و اصول تشکیالتی نمی دهند نیز ضربه ی 
و  دموکراتیک  مبارزات  رشد  بر  سنگینی 
پایان  و  باالتر  سطحی  به  امپریالیستی  ضد 
دادن به نظام فرتوت و منحط سرمایه داری 

درایران، وارد می آورد. 
کند:  می  معرفی  چنین  را  گذشته  کلیبی  اما 
ایران گویا فراموش کرده  "حزب رنجبران 
سازشکارانه  و  راست  سیاست  که  است 
توده(  حزب  انقالبی  سازمان)سازمان  این 
درمقابل مبارزه کنفدراسیون علیه رژیم شاه 
قد  رژیم  این  جنایاتهای  کردن  درمحکوم  و 
علم کرد و با پیروی از تز ضدانقالبی "سه 
جهان" ...به راست روی کشیده شد و همین 
درون  در  دیگر  که  شد  باعث  راست روی 
پافشاری  نباشد.  جائی  برایش  کنفدراسیون 
روانه  راست  برسیاست  انقالبی  سازمان 
رشد  دالیل  از  یکی  درکنفدراسیون،  خود 
سرانجام  که  بود  سازمان  دراین  تناقضات 
نقل  انشعاب درکنفدراسیون شد")به  منجربه 
ازنوشته کلیبی ـ به تاریخ 6 ژانویه2013 ـ  

در رابطه با نشست 5 ژانویه 2013  (
انشعابات در کنفدراسیون از کنگره 16 آن 
داد  روی  بعد  به   )1353 دی   25 تا   18(
سوسیال  برسرپذیرش  مشکل  نیز  اساسا  و 
امپریالیسمی  مثابه  به  شوروی  امپریالیسم 
درمبارزه  آن  آوردن  حساب  به  لذا  و  جدید 
علیه امپریالیستها بود. و دراین میان رهبری 

حزب توده زمینه ی مناسبی یافت تا با 
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حمله به سازمانهای ضدرویزیونیست، 
دنبال  به  که  کسانی  به حساب  را  آنها 
سیاست حزب کمونیست چین و یا امپریالیسم 
ایران  با رژیم  آمریکا هستند و می خواهند 
پای  جای  و  نموده  تخطئه  کنند،  سازش 
مناسبی در کنفدراسیون بیابد. کلیبی و امثالهم 
درآن زمان آگاهانه و یا ناآگاهانه به دنبال این 

خط رهبری حزب توده افتادند.
برای نشان دادن این واقعیت به تاریخ رجوع 
کنیم و نقل قولهائی ازچند مقاله ی ماهنامه 
ی "ستاره سرخ" متعلق به "سازمان انقالبی" 
قبل و بعداز بروزانشعاب درکنفدراسیون را 
می آوریم تا خوانندگان اتهامات دروغین و 
آشکار کلیبی و امثالهم را به عیان مشاهده کنند: 
قبل از انشعاب: "وحدت درونی  کنفدراسیون 
بنوبه خودشرط موفقیت درانجام وظیفه مهم 
به  آنها  جلب  و  ها  توده  بسیج  یعنی  دیگر 
مترقی  است...دانشجویان  بوده  کنفدراسیون 
میتوانند باتحکیم وحدت خود توده های بازهم 
بیشتری را به کنفدراسیون و به مبارزه جلب 
کنند و ازاین طریق توطئه رژیم را نقش برآب 
اول،  سال   ،8 شماره  سرخ  کنند«.)ستاره 
دیماه 1349(؛ ویا  »جنبش روشنفکران و 
دانشجویان میهن ما جنبشی است تحت تعقیب 
و سرکوب ازطرف ارتجاع و امپریالیسم...
بهمین علت است که رژیم شاه و امپریالیستها 
روشنفکران  و  دانشجویان  مترقی  جنبش  با 
و  رژیم  دارند...  سختی  دشمنی  ما  میهن 
امپریالیستها به اشکال مختلف این جنبش را 
است  جهانی  کنفدراسیون  رهبری  تحت  که 
آن  نابودی  برای  و  قرارداده  حمله  مورد 
اند«.)ستاره سرخ شماره 21،  توطئه چیده 

سال سوم، شهریور 1351(؛ 
کمیته  خائن  دسته  »دارو  انشعاب:  از  بعد 
کوچک  مشتی  و  توده  حزب  مرکزی 
تروتسکیست سرکرده گرا و دست  عناصر 
استفاده از اختالفات درون  با سوء  راستی، 
جنبش مترقی و ضدامپریالیستی دانشجویان 
به  است  مدتی  ازکشور،  درخارج  ایرانی 
را  جنبش  این  تا  اند،  خودافزوده  تالشهای 
آمیز  افتخار  ی  سابقه  سال   15 دارای  که 
ارتجاعی  طبقات  شاه  رژیم  علیه  مبارزه 
امپریالیسم  ـ  سوسیال  و  امپریالیسم  حاکم، 
ی  قبضه  یا  و  پراکندگی  نابودی،  به  است 
قدرت دردست خودبکشانند«. )ستاره سرخ 
باالخره »رژیم  و  تیر1354(  ـ  شماره 44 
از  زده  وحشت  محمدرضاشاه  سرسپرده 
کارگری  تظاهرات  و  اعتصابات  اوجگیری 
شیشه  باخوردکردن  کارگران  آن  طی  که 
ساختن  مضروب  و  کارفرمایان  اطاق  های 
را  خود  پایان  بی  نفرت  عمالشان  و  آنها 
بارها  و  بارها  کردند،  بیان  زالوصفتان  از 

کوشید تا از طریق اعزام مقامهای »بلندپایه« 
وزارت کار و جاسوسان سازمان »امنیت«، 
از راه فریبکاری آتش مبارزات را خاموش 
و  کارگران  هشیاری  با  چون  لیکن  سازد. 
مقاومت آنان روبرومیشد...با اعزام نیروهای 
و  یورش  ها،  کارخانه  محاصره  نظامی... 
آنها  تا  تقالکرد  کارگران،  بسوی  تیراندازی 
بازدارد«. اند،  برگزیده  که  راهی  از  را 
)ستاره سرخ شماره 52ـ اردیبهشت 1355(

این چند نقل قول نشان می دهند که:
وحدت  درحفظ  انقالبی«  »سازمان  اوال 
و  دموکراتیک  درمبارزات  کنفدراسیون 
تفرقه  عاملین  و  کوشید  آن  ضدامپریالیستی 
تز  پذیرش  دلیل  به  گاه  هیچ  و  داد  نشان  را 
ملتها  خواهند،  می  انقالب  )خلقها  جهان  سه 
به  استقالل(  کشورها  و  خواهند  می  آزادی 
اما  نیافتاد.  شاه  رژیم  درمورد  روی  راست 
امروز کلیبی با آن عاملین تفرقه هم رای شده 
در  تفرقه  علت  از  را  نادرستی  ارزیابی  و 

کنفدراسیون ارائه می دهد. 
ثانیا کلیبی می کوشد تا به انحرافی که حزب 
و   1358 ماه  دی  در6  که  ایران  رنجبران 
ایجاد حزب دچارآن شد که »تز سه جهان« 
که  را  جهان«  سه  »تئوری  به  یافته  ارتقاء 
بعداز درگذشت مائو توسط رویزیونیستهای 
حاکم برچین تحت رهبری دن سیائوپین طرح 
شده بود، پذیرفت. اما این تئوری نیز بعداز 
گذشت یک سال از ایجاد حزب، توسط رهبری 
حزب رنجبران زیر عالمت سوئال رفت و 
طردشد،   1363 درسال  آن  دوم  درکنگره 
برخورد  با  دررابطه  حزب  روی  راست  و 
به جمهوری اسالمی ایران نیز درارتباط با 
این کنگره  نقد در  این انحراف شدیدا مورد 
قرارگرفت. اما کلیه ی این اتفاقات ربطی با 
واقعه ی انشعاب درکنفدراسیون که حدود10 
سال قبل از ایجاد حزب رخ داده بود، نداشته 
آنها  توان  نمی  با یک خروار سریشم هم  و 
به  وار  فئودال  تا  کرد،  وصل  هم  به  را 
»نیروهای مترقی« گفت که »پیام جریاناتی 
نباید  تواند و  قبیل...حزب رنجبران نمی  از 
مورد پذیرش نیروهای مترقی قرار گیرد«!!
البته این »قهرمان چوب پنبه ای« که هم به 
دلیل خودخواهی اش نتوانسته است تا به حال 
درتشکلی چپ مبارزه کند و لذا بیشتر انحالل 
به  احترامی  نه  تا سازمان گر و  بوده  طلب 
دهها جان باخته ی سازمان انقالبی و حزب 
رنجبران درمبارزه علیه رژیم شاه و رژیم 
انتقاد  نه  و  است،  قائل  اسالمی  جمهوری 
ازخود حزب رنجبران ایران را شنیده و یا 
به احتمال قوی شنیده، درباره اش نیاندیشیده، 
بانیش زنی و الف درغربت تالش می کند 
ای  پنبه  چوب  سرهای  درمیان  سری  شاید 

انحرافی صاحب نظر، برای خودپیداکند. اما 
دیگر دیراست و جنبش کارگران و زحمت 
کشان تا بدانجا رشد کرده که به دنبال هوچیان 
به  زود  یا  دیر  را  سرنوشتش  و  رود  نمی 
دست خواهدگرفت. نقدهای درآمده از کیسه 
های  نمونه  عنوان  به  فقط  کلیبی،  امثال  ی 
خرده بورژوائی نقد می توانند مورد آموزش 

منفی و طرد قراربگیرند و نه بیشتر!
چپ  درجنبش  که  نباشد  مناسبت  بی  شاید 
ایران که ظاهرا پرچم دفاع از کمونیسم را 
برداشته نفوذ عناصر خرده بورژوا درحدی 
ازجمله  نیز  نقد  کمونیستی  اصول  که  است 
و  خودخواهانه  جانبه،  یک  نقدهای  فدای 
انتقام جویانه ی خرده بورژواهای چپ قرار 
ایران  کارگر  ی  طبقه  پیشروان  گیرند.  می 
درپاک کردن صف مبارزاتی طبقه خودشان 
توجه  بورژوائی  به عنصراخالل خرده  باید 
حرکتی  چنین  بدون  دارند.  مبذول  ای  ویژه 
جنبش کارگری با معضالت فراوانی درآینده 
مبارزاتی  چرخ  الی  چوب  و  روشده  روبه 
اش توسط خرده بورژواها که به مثابه »خر 
جنبش  این  قاطی  را  خود  شیر«  درپوست 
انقالبی و علمی نموده اند، گذاشته خواهدشد.
هینت تحریریه ـ بهمن ماه 1391

ازهر دری، 
سخنی!

آید  می  درزیر  که  مقاالتی  از  ای  خالصه 
جهت دادن عطف توجه خواننده گان عزیز 
رنجبر به نظرات دیگران است و ضرورتا 
این نظرات مواضع رسمی حزب نمی باشند. 
هیئت تحریریه

******
فرانسه و آمریکا تیم داوری کننده 

درآفریقا
گلن فورد ـ 17 ژانویه 2013 

ایاالت متحده و فرانسه، بازهم به مثابه رقابت 
نظامی  تیم  عنوان  به  امپراتوری،  گران 
داورشریک در آفریقا عمل می کنند. فرانسه 
فوق مهاجم  بادکرده  نر  همانندیک طاووس 
به  ای  جانبه  یک  طور  به  اکنون  درلیبی، 
ضربه زدن علیه یک گروه اسالمی درمالی 

اما حمله گستاخانه ی  مشغول است.  
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شیوه  پهپاد  جنگ  گویند  می  اعتراضات 
های  کشتی  دردیپلوماسی  مرکزی  جدید  ی 
توپ دارمدرن آمریکا، به منظور "هماهنگ 
نیروی  ازطریق  سیاست  و  تجارت  کردن 

استثمارگرانه" می شوند. 
نیجر یک کشور آفریقای غربی، از مستعمره 
با  بسیارزیاد  را  خود  فرانسه  سابق  های 
براساس  است.  دمسازکرده  آمریکائیان 
سرویس  که  نیجر  باالی  مقام  یک  ی  گفته 
نیجر" چراغ سبز  نقل کرده،  خبری رویتر 
ازکشورش  آمریکا  پهپادی  مراقبت  برای 
به جنبشهای  و جمع کردن اطالعات راجع 
دلیلی  باوجوداین، هیچ  است".  داده  اسالمی 
پهپادهای  باشیم   باورداشته  ندارد که  وجود 
آمریکا مراقبتهای نامشخص را محدود نگه 
می  درواشنگتون  منابعی  خواهندداشت. 
نظامی  عملیات  برای  فشاری  "هیچ  گویند 
به  که  وجودندارد"،  نیجر  با  توافق  طبق 
می  آمریکا  که  معناست  بدین  طورخالصه 
را  پهپادها  باشد  مایل  که  طور  آن  تواند 
نیجر  درشمال  آمریکا  پایگاه  کارببرد.  به 
هواپیماهای روبوتی اش به سادگی به مالی، 

الجزیره و لیبی می رسند.
آمریکا هم اکنون یک پایگاه پهپاد درهمسایگی 
بورکینافاسو دارد، که با بنین، توگو، غنا، و 

ساحل عاج هم مرز است.
"اتیوپی هم اکنون پایگاه پهپاد جدید آمریکا 
ست، تا ساحل جزایر سیشل در اقیانوس هند" :
 ،200۶ ازسال  شرقی  درآفریقای  آمریک 
زمانی که حمله ی اتیوپی به سومالی را تحت 
می  دست  تروریستی  تهدید  به  نظرداشت، 
آفریکوم،  آمریکا،  آفریقائی  فرماندهی  زند. 
همسایگی  در  اش  دائمی  بزرگ  پایگاه  از 
به  ـ  حمله  یا  بررسی،  جهت  پهپاد  جیبوتی 
اریتره  ازجمله  آفریقا،  شاخ  مناطق  اکثر 
با  که  است  کشورهائی  نادرترین  جزو  که 
بعدی،  درنوبت  نیست  درارتباط  آفریکوم 
می فرستد. اریتره به طورمداوم زیر تهدید 
اتیوپی قراردارد که طی 30 سال جنگ با آن 

استقاللش را به دست آورد. 
آمریکا،  پهپاد  جدید  پایگاه  امروز  اتیوپی 
هند  دراقیانوس  سیشل  جزایر  ساحل  نظیر 
شده است و به راحتی تمامی ساحل شرقی 
آفریقا: سومالی، کنیا، تانزانیا و موزامبیک 

را زیرنظردارد.
در وسط قلب قاره آفریقا، 17000 نفر نیروی 
صلح آمریکا درجمهوری دموکراتیک کنگو 
می خواهند پهپاد را جهت بررسی گروههای 
مسلح درمنطقه مورداستفاده قراردهند، جائی 
می  نیز  عملیات  آمریکا  ویژه  نیروهای  که 
ناتو  نیروهای  نظر  تحت  پهپادها  این  کنند. 

ملل  سازمان  امنیت  شورای  زیرنام 

از  اعتمادیابی  بعداز  کهتر  امپریالیست  این 
پشتیبانی اََبر قدرت صورت گرفت.

لوژیستیکی  ظرفیت  متحده  ایاالت  »تنها 
ادامه دادن به یک جنگ درازمدت از راهی 

دور را درآفریقا دارد«.
نظامیان فرانسه رهبری حمله به اسالمیها را 
عهده  به  مالی،  سابق،  آفریقائی  درمستعمره 
باشد،  نمائی  راه  اخیر  تاریخ  اگر  گرفتند. 
ایاالت متحده خیلی از آنجا دور نخواهندبود. 
بیاد آوریم که فرانسه به مثابه مهاجم ترین، 
مقدمتا ازناتو تقاضای حمله به لیبی را درسال 
تنها  که  است  این  واقعیت  اما  کرد.   2011
ادامه  برای  تدارکات جنگی  آمریکا ظرفیت 
دور  ای  فاصله  از  را  درازمدت  جنگی  به 
درآفریقا دارد. بدون هواپیماهای بنزین دهنده 
آمریکا و زیربنای مهیب دریائی حمل ونقل 
کننده ی وسایل دسته بندی شده، تهاجم 8 ماهه 
ی ناتو به لیبی غیرممکن می توانست گردد.
بردن  هرگزاشتباه  فرانسه  طریق،  همین  به 
2۵00 نفراز نیروی زمینی را به مالی بدون 
داشتن اطمینان از پشتیبانی اََبرقدرت آمریکا 
ظرفیت  بدون  دهد.  صورت  توانست  نمی 
لوژیستیکی،  دیگر حمایت  و  آمریکا  هوائی 
غربی  آفریقای  کشورهای  نه  و  فرانسه  نه 
درمنطقه می توانند امید به پیروزی راحتی 
را  مالی  درشمال  طوارق  شورشیان  بر 
داشته باشند. جنگ درمالی نتیجه ی مستقیم  
تهاجم اروپا ـ آمریکا علیه لیبی است.  مردم 
کنند.   می  زندگی  درفقرعمیقی  طوارق 
بسیاری ازآنها در لیبی معمرقذافی کار پیدا 
می کردند، همانند کاری که دیگر کارگران 
با  برخی  دادند.  انجام می  آفریقائی   مهاجر 
سرویسهای امنیتی لیبی کارمی کردند. وقتی 
که دولت لیبی توسط آمریکا و متحدانش به 
زیرکشیده شد، طوارقها تا آن جا که توانستند 
سالح جمع کرده و در هرج و مرج پیش آمده 

از جنوب به محل شان بردند.
بیرون  مالی  از  از طوارقها هرگز  بسیاری 
نرفته و توسط ارتش مالی  و اربابان شکر 
بعد  سال  درآمدند.  استخدام  به  آمریکائی 
نظامی  نیروی   ،2001 سپتامبر   11 از 
شامل  ساحل  پان  پیشگام  ایجاد  به  آمریکا 
موریتانی  و  چاد  نیجر،  مالی،  از  نظامیانی 
در  ترور  با  جنگ  اصطالح  به  تحت 
سال 200۵،  در  زد.  دست  آفریقا  ی  جبهه 
نیجریه  سنگال،  مراکش،  الجزیره،  آمریکا 
سراسر  پیشگام  که   چه  آن  به  را  تونس  و 
اضافه   ، نامید  می  تروریسم  علیه  صحرا 
بود  آفریکوم  برای  شروعی  این  نمود. 
که  آفریقا،  آمریکا  نظامی  فرماندهی  تحت 
آن را در سال 2008  خود داشت.  کنترل 
»جنگ درمالی نتیجه ی مستقیم تجاوز اروپا 

ـ آمریکا علیه لیبی است«.
با  درمالی، آمریکائیان رابطه ی فشرده ای 
سربازان طوارقی درجنگ علیه اسالمیها و 
دارند.  کشور  درشمال  مستقل  جویان  جنگ 
لیبی  از  طوارقی  برادران  که  زمانی  اما 
برگشتند، سه فرمانده نظامی از چهارفرمانده 
به  که  پیوستند،  به شورشیان  مالی  درشمال 
ورشکسته گی ضمنی ارتش مالی منجرشد.

اکنون فرانسویان، به مثابه اربابان استعمارگر 
با  برای جنگ  را  پیماهای خود  سابق، هوا 
طوارقیها روانه کرده اند و مشغول فرستادن 
دربرنامه  هستند.  فرانسوی  سرباز   2۵00
ریزی برای کمک رسانی به ارتش مالی تا 
درنظرگرفته  آفریقائی  نیروی  یک  سپتامبر 
نشده بود، اما با پیش روی شورشیان، جواب 
برنامه  این  تسریع  از  بود  عبارت  فرانسه 
ظرفیت  با  زودی  به  آمریکائیها  ریزی. 
زودی  به  و  خواهندرسید.  زیادشان  هوائی 
به  آفریقا  درسرزمین  آمریکائیان  ی  چکمه 
طورجدی گذاشته خواهدشد، زمانی که هنگ 
3۵00 نفر جنگی از فورت ریلی، کانزاس، 
خواهندرسید و شروع به تمرین با واحدهای 
نظامی 3۵ کشور آفریقائی در اواخر امسال 
خواهندنمود. به نظر می رسد که این هنگ 

درجنگ کنونی درساحل درگیرخواهدشد.
ناتو  که حمله ی  مانوشتیم  دراکتبر 2011، 
یک  سوزاندن  برای  است  تهدیدی  لیبی  به 
سوم شمال آفریقا، و »فراهم نمودن« بهانه 
فرانسه.  و  آمریکا  بیشتر  حمالت  برای  ای 
»درشرق، شاخ آفریقا هم اکنون درآتش می 
سوزد، و آفریقای مرکزی تبدیل به قبرستانی 
نوبت  اکنون  است.   شده  میلیونها  برای 

سوختن ساحل است.
Glen.Ford@BlackAgendaReport.com 

******
فرود ناوگان هواپیماهای بدون 

سرنشین ]پهپاد[به آفریقا
گلن فورد ـ 8 فوریه 2013 

»جنگ هواپیماهای بدون سرنشین شیوه ی 
جدید مرکزی در دیپلوماسی کشتی های توپ 

دار مدرن آمریکا می شود«.
تهاجم نظامی کامال درجریان آمریکا و اروپا 
به آفریقا، با جنگهای پهپادی، وارد مرحله ی 
جدیدی می شود. لذا، برای فعاالن ضد جنگ 
 13 در  سفید  کاخ  به  است  مناسب  آمریکا 
و  ازآفریقا  "پهپادها  بخواهند  و  رفته  آوریل 
ازهرجای دیگر بیرون!". فعاالن ضدجنگ، 
جیورجیا  از  کنگره  سابق  نماینده  ازجمله 
 ،ANSWER ائتالف و  کینی  مک  سینتیا 
طبیعی  منابع  واقعی  هدف  که  گویند  می 
گان  دهنده  سازمان  آفریقاست.  فراوان 
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جهت حمله علیه لیبی درسال 2011، 
 " یافتند  اجازه  شدند،  کارگرفته  به 
از  حفاظت  جهت  را  الزم  اقدامات  تمامی 
غیرنظامیان  تجمع آنها درمنطقه تحت تهدید 

حمله انجام دهند".
سازمان  از  دیگری  بخش  حال،  درعین 
بودن  قانونی  درمورد  بررسی  مشغول  ملل 
جنگ پهپادی آمریکا درسومالی، در یمن و 
است  ممکن  ترتیب،  بدین  است.  درپاکستان 
که  بخواهد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
درمنطقه  موجود  مردم  به  آمریکا  پهپادهای 
ویژه  گزارشگران  که  درحالی  کنند،  حمله 
و  بشر  حقوق  از  دردفاع  ملل  سازمان 
ضدتروریسم مشغول بررسی این هستند که 
آیا جنگ پهپادی آمریکا قوانین بین المللی را 

زیر پا می گذارد یا نه! 
******

مردم پاکستان انسانهای بی گناهند؟
چارلز پیرسون ـ 11 فوریه 2013 
حساب  به  باید  آمریکا  های  مرده  فقط  آیا 
آورده شوند؟ کمیته انتخاب شده سنا درمورد 
اطالعات چنین فکرمی کنند.  در پنج شنبه 
گذشته درتایید جون آُ.برننان به عنوان رئیس 
شده  کشته  صرف  کمیته  ویژه  تمرکز  سیا 
گان آمریکائی توسط پهپاد ها شد. حتا یک 
کشته  گناهان  بی  درمورد  کمیته  این  عضو 
و  لیبیائی،  یمنی،  افغانی،  پاکستانی،  شده 
سومالیائی، که بسیاری از آنها کودک بودند، 
کناری"  " صدمات  به خاطر  را  جانشان  و 
دادند،  ازدست  آمریکا  پهپادهای  درحمالت 

صحبتی نکرد.
جدی  موضوعی  آمریکا  شهروندان  اعدام 
تنها  که  باشید  داشته  درنظر  را  این  است. 
سه آمریکائی درحمالت پهپادی کشته شدند. 
اوالکی  ال  انور  هم  آنها  ترین  شده  شناخته 
از متعصبان مذهبی بود که به عنوان عضو 
کشته   2011 سپتامبر  در  دریمن  القاعده 
بار  چندین  شنبه  درپنج  اوالکی،  ال  به  شد. 
اشاره شد. )بچه ی 1۶ ساله ی ال اوالکی 
نیزدرحمله ی پهپادی کشته شد، ولی نامی از 

او برده نشد.(
ناکامی  درمورد  توضیح  ترین  خیرخواهانه 
بود  این  خارجی  های  کرده  درمورد  کمیته 
که اعضای کمیته پذیرفتند که رئیس جمهور 
تمام  آمریکا  که  دادند  اطمینان  برننان  و 
کوشش را به کارخواهدبست تا آسیب پذیری 
پهپادهایش  غیرنظامیان کاسته شود. آمریکا 
سالحهائی  که  کند  می  معرفی  چنین  را 
بادقت جراحی هستند که تنها تروریستها را 
برننان  را.  غیرنظامیان  حداقل  و  کشند  می 
درصحبت آشکاری در ژوئن 2011 گفت که 

طی نزدیک به یک سال اخیرهیچ غیرنظامی 
توسط پهپادها کشته نشده است. وقتی که این 
ادعا باعث تعجب شد برننان چند روز بعد از 
ادعای این که "هیچ شاهد معتبری" درمورد 
گذشته  درسال  غیرنظامی  دیدگان  صدمه 
دست  تایمز  نیویورک  با  درصحبت  نیست، 
به عقب نشینی زد. ) دفتربررسی روزنامه 
نگاری تنها به این قناعت کرد که  تعداد کشته 
شدگان غیرنظامی با پهپاد را حداقل طی این 
مدت ۴۵ نفر ذکرکند.(.برننان امروز چگونه 
در روز  برننان  که  آنچه  تمام  کند؟  فکرمی 
ویدن  رون  سوئال  به  درجواب   ، شنبه  پنج 
پهپادها  از  مربوطه  اداره  که  بود  این  گفت 
این  و  کند  می  استفاده  دقت"  با  "بسیار 
پهپادها به مثابه "آخرین وسیله" برای نجات 
جانها زمانی که امکان دستگیری نیست، به 

کارگرفته می شوند.
با حمله های پهپادی تعداد اندکی از اعضای 
سطح باالی طالبانها و القاعده کشته شده اند. 
در ۵ اوت 2009 باحمله پهپاد بیت هللا محسود 
گفته  شد.  کشته  پاکستان  طالبانهای  رهبر 
نظیر  بی  که محسود مسئوول کشتن  میشود 
بوتو نخست وزیر پاکستان دردسامبر2007 
بود. هرچند که پهپادی که محسود و زنش را 
به قتل رساند با ویران کردن خانه ای که آنها 
درآن بودند 9 نفردیگر را کشت.  براساس 
با  حمله  پانزدهمین  این  بنیامین  مدا  گفته ی 
طریق  ازاین  محسودبود.  کشتن  برای  پهپاد 
را  نفر   321 تا   20۴ بین  پهپاد  با  آمریکا 

کشت.آیا آنها همه تروریست بودند؟
گان  شده  کشته  تعداد  بیان  به  تن  سفید  کاخ 
غیرنظامی توسط پهپادها نمی دهد. به جای 
شده  کشته  کردن  بزرگ  با  سفید  کاخ  آن، 
ها فرض می کند که هرمرد درسن نظامی 
است.  فعال  نفر  یک  حمله  مورد  درمنطقه 
غیرنظامی  گان  شده  کشته  با  درتضاد  این 
می باشد. منبع فکری پایه ریزی اتاق فکری 
پهپاد  با  حمالت  بررسی  با  آمریکا  جدید 
ارزیابی می کند که 1۶% این کشته ها جزو 
مبارزان نیستند. بسیاری از قربانیان کودکان 
هستند: 17۶ کودک درفاصله بین 200۴ تا 
دفتر  بررسی  طبق    2012 سپتامبر  وسط 
روزنامه نگاری.  ارزیابیها از درون پاکستان 
بسیارزیادتر می باشند: باالتر از 90%، بنابه 
اظهارات دولت پاکستان. سازمان غیردولتی 
ها  تعداد جنازه  با شمارش  پاکستانی  مستقل 
می گوید کشته های غیرنظامی 7۵% تا %80 

از زمان شروع حمالت پهباد می باشند.  
باید  آمریکا  دیده ها را  تعداد زیادتر صدمه 
جشن  به  جهنم  آتش  با  موشکهای  بپذیرد. 
شوند.  می  روانه  سپاری  خاک  و  عروسی 
حمالت "درجه 2" به نجات دهنده گان افراد 

می  گرفته صورت  قرار  پهپاد  حمله  مورد 
گیرند. کمیته اطالعاتی سنا سوئالی درمورد 

هیچیک از این اتفاقات نمی کند.
پهپادها آن قدر از پاکستانیها را می کشند که  
آنها وادار به استخدام در طالبانها و القاعده 
می شوند. احساس ضدآمریکائی درپاکستان 
امورخارجه  وزیر  از  است.  شدید  بسیار 
سوئال شدچرا جوابش  ربانی خرد  پاکستان 

این بود: "پهپادها".
... اگر پاکستانیها از حقوق بشر صحبت می 
کنند.... سنا و دولت، خارجی ها را انسان به 
حساب نمی آورند. شاید نسبت به مسلمانان 

چنین اعتقادی دارند.
******

نیروهای مصر 2 تونل را درغزه 
بسته و 10 نفر را توقیف کردند
اخبار ماآن ـ 11 فوریه 2013

 
العریش، مصرـ  )ماآنـ  Ma’an(ـ  بنا به گفته 
مصر  نظامیان  مصری،  امنیتی  مقامات  ی 
دو تونل قاچاق به غزه را در دوشنبه بستند.
سربازان مصری 10 نفر را به جرم قاچاق 
که  را  تونل   2 و  دستگیرنمودند  رفح  در 
موادمصرفی برای منطقه غزه ازطریق آنها 

وارد می شد خراب نمودند.
به  دست  گان  دستگیرشده  های  خانواده 

تظاهرات کوچکی زدند.
مواد  تهیه  راه  یک  مثابه  به  تونل  شبکه 
حیاتی درشرایطی است که اسرائیل دست به 
محاصره ی نوارغزه از طریق دریا و مرز 

با مصر نیز زده است.
بسیار  تونلها  زمینی  زیر  درشبکه  کار 
تاکنون  هائی  گفته  به  بنا  و  بوده  خطرناک 
جان 230 نفر به علت ریزش تونلها گرفته 

شده است.
******

لیست کشته شده های اوباما 
درشمال آفریقا

جاسون دیتز ـ 1 فوریه 2013 
مقامات مشتاق گسترش لیست به الجزیره و 

فراتر هستند.
پرونده  اوباما،  دولت  توسط  ها  لیست کشته 

که  کسانی  که  صف  است  مخفی  ای 
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را  شوند  کشته  فرصت  دراولین  باید 
دربرمی گیرد، منبعی است برای انواع 
حدس زدنها، و این که چه کسانی درلیست 

هستند که دراختیار مردم قرارندارند.
و  نمانده   مخفی  دیگر  لیست  وجوداین  اما 
نام  زیادکردن  لزوم  دردولت  بسیاری  برای 
در آن دیده نمی شود، با توجه به هدف کشتن 
"اسالمی های جنگ جو" درشمال آفریقا و 
آمریکا  یا جاسوسی  ایجاد زیربنای نظامی  

برای شروع کشتن افراد درلیست.
این عمل درنظرگفته  انجام  مردی که برای 
شده مختار بل مختار، جنگ جوی الجزیره 
ای است که درماه گذشته به گروگان گیری 
پترولیوم  بریتیش  گاز  صنعتی  مجتمع  در 
درنزدیکی مرزبا لیبی صورت گرفت. افزوده 
شدن او به لیست زمینه ساز باالرفتن سریع 
باشد. می  آفریقا  درشمال  آمریکا  خواست 
بل مختار به نظر نمی رسد که درلیست باشد 
چون که کسی برای کشتن او درنظر گرفته 
به  محدود  سیا  پهپادی  فعالیت  است.  نشده 
یمن و پاکستان است،  و پنتاگون الجزیره را 

دراشغال ندارد.
این بدان معناست که افزودن وی به لیست، 
به ظاهر چیزی بسیار رسمی و غیرجدالی 
درشمال آفریقا می باشد. گذاشتن کسی برای 
کشتن وی، مستقرکردن یک پایگاه پهپاد سیا 
یک امکان است، و نیاز به جاسوسانی دارد 
ویژه  نیروی  یک  کنند.  شناسائی  را  او  که 
تهاجمی امکان دیگری است، و هماهنگی با 

آن نیز باید صورت بگیرد.
حمالت  الدن،  بن  اسامه  مرگ  بیشتر،  اما 
درپاکستان را پایان نداد، و مرگ شهروندان 
یمن  در  جنگ  پایان  اوالکی  انور  آمریکا 
مختار  بل  ضد  جبهه  ایجاد  نشد،  باعث  را 
درجنگی جهانی علیه ترور به معنای ایجاد 
درحوالی  درازمدت  کشتار  جنگ  یک 
الجزیره می باشد که سریعا فراتر ازاهداف 

فوری گسترش خواهدیافت.
درحالی که اثرقربانیان جنگ کشتاری بی نام 
و نشان می میرند و برای همیشه برچسب 
واقعیت  شود،  می  زده  آنها  به  "مشکوک" 
این است که وقتی یک پایگاه عملیاتی برای 
به  هرگز  آنها  شود،  مستقرمی  مردم  کشتن 
بالقوه  اهداف  آید که دچار کمبود  نمی  نظر 
در"لیست  فرد  یک  تنها  افزودن  و  شوند 
کشتار" در صحنه ی جدید عملیاتی درواقع 
زمینه را بری کشتار صدها و هزاران طی 

سالها مهیا می سازد.

در جبهه جهانی کمونیستی ...  بقیه از 
صفحه آخر

به  و  دولتی،  قدرت  کسب  با  »پرولتاریا 
شده  اجتماعی  تولیدی  وسایل  آن  ی  وسیله 
آنها از دست بورژوازی،  با درآوردن  را، 
بااین  کند.  می  تبدیل  عمومی  مالکیت  به 
از  را  تولیدی  وسایل  پرولتاریا  عمل، 
ازگذشته  آنها  که  ای  سرمایه  خصوصیت 
های دور بوجودآمده بودند، رها ساخته، و 
به خصوصیت اجتماعی آنها در کارکردشان 
آزادی کامل می دهد. ازآن پس تولید اجتماعی 
شده با برنامه ای از قبل معین گشته ممکن 
می گردد. تکامل تولید از آن به بعد وجود 
نابه  تاریخا  را  اجتماعی  مختلف  طبقات 
هنگام می سازد. به نسبتی که هرج و مرج 
درتولیداجتماعی روبه اضمحالل می رود، 
می  زایل  نیز  دولتی  سیاسی  روائی  فرمان 
یابی  سازمان  سرور  درنهایت  انسان  شود. 
اجتماعی خودش می گردد، و درعین حال، 
آزاد  ـ  گشته  آقای خویش  و  طبیعت  ارباب 
علمی«ـ  و  تخیلی   : شود«.)»سوسیالسم  می 
آثارمنتخب مارکس/ انگلس، جلد 3، ص 1۵1( 
تولید  و  خصوصی  مالکیت  اشکال  اوال، 
ادامه  کاال درسوسیالیسم به موجودیت شان 
بین   ، روستا  و  شهر  بین  هنوز  دهند؛  می 
حق  چنین  هم  و  کارفکری،  و  کاربدنی 
قوانین  ماند.  می  باقی  تضاد  بورژوائی 
باقوانین  دراتحاد  درسوسیالیسم،  اقتصادی 
درحدی  هرچند  ـ  داری  سرمایه  اقتصادی 
درنتیجه  مانند.  می  باقی  هنوز  ـ  محدود 
انقالبی خاطرنشان  راه  مجله   درشماره 8 

می شود:
درسوسیالیسم  ارزش  وجودقانون  »تداوم 
جامعه  متضاد  طبیعت  دیالکتیکی   بیان 
از  است  بیانی  این  است.   ، سوسیالیستی 
برخی  فرانرسیده،  هنوز  کمونیسم  که  این 
عالئم سرمایه داری به زنده گی ادامه داده 
ای  فزاینده  طور  به  اما  کنند،  می  عمل  و 
به عقب رانده می شوند«. )ویلی دیکهولت ، 
استقرارمجدد سرمایه داری در اتحادشوروی ـ 

اسن ـ 199۴ ، ص 79(   
در روبنای جامعه ی سوسیالیستی، بورژوازی 
به  نیز به تاثیرگذاری اش ادامه می دهد که 
یک  وجود  نماید.  می  عمل  طوالنی  مدتی 
درکاری  خود،  ی  نوبه  به  اداری،  نهاد 
بوروکراتیک درگیرمی شود که با سنت ایده 
ئولوژی بورژوائی، زمینه ی پرورش دائمی 
ظهور و گسترش شیوه ی تفکر بورژوائی و 
خرده ـ بورژوائی را فراهم می سازد. شیوه 
در  را  انعکاسش  سوسیالیستی  تولید  جدید 
ایده ئولوژی و شیوه ی تفکر پرولتری می 

داری  تولید سرمایه  شیوه  که  درحالی  یابد، 
ایده ئولوژی و شیوه ی  شکست خورده در 
می  ادامه  خود  حیات  به  بورژوائی  تفکر 
دهد. وجود شیوه تفکر خرده ـ بورژوائی در 
جامعه ی سوسیالیستی منعکس کننده ی رشد 
ناکافی روابط تولیدی سوسیالیستی می باشد.
مبارزه بین شیوه های تفکر پرولتری و خرده 
ـ بورژوائی درساختمان سوسیالیستی اساسا 
شکل مبارزه بین باروری کار کمونیستی و 
کار سرمایه داری به خود می گیرد. درکتاب 
استقرارمجدد سرمایه داری درشوروی، ما 
به مقایسه ی بین باروری کار سرمایه داری 

و کمونیستی پرداختیم:
داری  سرمایه  در  کار  باروری  »افزایش 
برای  داران  سرمایه  برتالش  است  مبتنی 
رشد  طریق  از  که  حداکثرسود،  کسب 
کار  شدت  بردن  باال  با  همراه  تکنولوژی 
با  آخری  موضوع  که  گیرد،  می  صوت 
محرک مادی و فشار اعمال شده ی روزانه 
تحقق می یابد. به طور خالصه: تامین سود 
نیروی  استثمار  افزایش  ازطریق  حداکثر 

کار.
سوسیالیسم  در  کار  باروری  افزایش 
وباالبردن  تامین  بر  بر کوشش  است  مبتنی 
مثابه  به  جامعه  فرهنگ  و  مادی  نیازهای 
سطح  به  بهبودبخشیدن  طریق  از  کل،  یک 
تکنولوژی همراه با گسترش و تعمیق آگاهی 
سوسیالیستی به مثابه محرک نیروی کار. به 
طور خالصه: تامین نیازهای فزاینده تمامی 
توده  سوسیالیستی  آگاهی  با  کارکن  مردم 
ها«. )ویلی دیکهولت، استقرارمجدد سرمایه 

داری در اتحادشوروی، ص 12۴(
به  کمونیستی  کار  نیروی  بازدهی 
درپیروزی  درعمل،  جمله  از  طورنهائی، 
سرمایه  بربقایای  کمونیستی  ی  جامعه 
داری درسوسیالیسم، تعیین کننده است. این 
باروری کار مبتنی است بر شیوه ی تفکر 
پرولتری در مرحله ی رشدیافته ی اقتصاد 
سوسیالیستی. این تنها ازطریق عمیق ترین 
گی  بسته  هم  و  آگاهانه،  داوطلبی،  اعتقاد، 
بدون  و  متحد  طور  به  کارگران  سراسری 
استفاده  و  فردی،  مزایای  به  نظرداشت 
که  تکنولوژی؛  ترین  رفته  پیش  از  همیشه 
محافظه کاری و یک نواختی را نمی پذیرد، 

ممکن می گردد.
و  بورژوائی  طبقاتی  نظام  سرنگونی 
پایان  کارگر  طبقه  سیاسی  استقرارقدرت 
تنها  بلکه  نیست،  پرولتاریا  طبقاتی  مبارزه 
شروع تغییرانقالبی درازمدت می باشد  که 
ادامه  تمایزات طبقاتی  کامل  بردن  ازبین  تا 

می یابد.
باید  تولیدی  و  مالکیتی  روابط  تنها  نه 
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تمام  چنین  هم  بلکه  شوند،  انقالبی 
روابط اجتماعی بناشده براساس آنها و 
تمامی نظرات ناشی از آنها  نیز باید انقالبی 
جدید  نوع  طبقاتی  مبارزه  این  لنین  شوند. 
را  "مشکلتر، قابل لمس تر، رادیکال تر و 
تعیین کننده تر "از سرنگونی و ازبین بردن 
بورژوازی می داند، چون که فراخوانی است 
کاری،  محافظه  تمامی  بر  پیروزی"  برای 
بورژوائی،  ـ  خرده  خودخواهی  نظمی،  بی 
میراث  از  مانده  جا  به  عادات  بر  پیروزی 
و  کارگران  به  داری  سرمایه  انگیز  نفرت 
دهقانان". )لنین ـ آغازی بزرگ، منتخب آثار، 

جلد 29، ص. ۴11( 
مترقی  با جذب طرحهای  کهنه  از  نو  رشد 
و دورانداختن آن چه که غیر مستعمل شده 
است، و تبدیل کهنه به نو صورت می گیرد. 
پرولتاریا در سرمایه داری موجود بوده، و 
نقش رهبری کننده ی خود را در مبارزه ی 
طبقاتی برای سرنگونی نظام اجتماعی کهنه 
ایفا نموده است. اما درسوسیالیسم، پرولتاریا 
خود را تغییرخواهد داد؛ یک هستی انسانی 
جدید سوسیالیستی، آزاد در اندیشه و عملها، 
عروج کرده و تدریجا سطح توده های مردم 
اکثریت  و  باالبرده  جدید  گی  درزنده  را 
مردم در به عهده گرفتن مدیریت و وظایف 
اداری توانائی خواهند یافت. تنها درآن زمان 
خواهدشد.  تامین  بوروکراتیسم  بر  پیروزی 
کننده  تعیین  نقشی  پرولتری  تفکر  شیوه  لذا 
دارد تا زمانی که اراده، آگاهی بر نظم کار، 
سازمان دهی کمونیستی نیروی کار تبدیل به 
عادات  آن  از  بخشی  جامعه،  ثانوی  ماهیت 
طورقاطعانه  به  لنین  باشد.  نشده  روزانه، 
دیکتاتوری  ماهیت   " که  نظربود  براین  ای 
زور  در  طورعمده  یابه  و  تنها  پرولتاریا 
داشت  درگرامی   " شود")  نمی  خالصه 
کارگران مجارستان"، کلیات آثار، جلد 29، 
ایده  ی  مبارزه  دریک  بلکه   ،)388 ص 
ئولوژیک ـ سیاسی برای آگاهی سوسیالیستی 
و علیه آگاهی بورژوائی و خردهـ  بورژوائی 
ازبین  تاریخی  روند  در  گردد.  می  حاصل 
بردن طبقات،  غلبه بر جدائی بین کار فکری 
و فیزیکی، تئوری و پراتیک، فکرکردن و 
عمل کردن مقامی کلیدی را اشغال می کند:

دولت  کامل  زوال  برای  اقتصادی  پایه   "
کمونیسم  رشد  در  باالئی  ی  مرحله  چنان 
است که درآن تضاد بین کار فکری و یدی 
منابع  از  یکی  درآن  که  شود،  می  محو 
اصلی نابرابری اجتماع مدرن قاطعانه محو 
توان  نمی  به عالوه،  منبعی که  ـ  می شود. 
فورا با سلب مالکیت بیشتر وسایل تولید از 
سرمایه داران و درآمدن به مالکیت عمومی 
تکامل  این  سرعتی  چه  با  اما  برانداخت... 

صورت خواهدپذیرفت، به چه زودی به نقطه 
ی گسست نهائی از تقسیم کار، پایان تضاد 
بین کار فیزیکی و کارفکری، تبدیل کار به 
"نخستین نیاز زنده گی" خواهدرسیدـ  ما نمی 
و  دولت  ـ  لنین  بدانیم«.)  توانیم  نمی  و  دانیم 
انقالب، کلیات آثار،جلد 2۵، صص ۴73،۴7۴، 
انقالبی( راه  ناشران  ـ  است  ما  از  تاکیدات 
د.ک.پ )حزب کمونیست آلمان( رویزیونیست 
از ابتدا تحریف و فساد تدریجی سوسیالیسم 
در اتحادشوروی و تبدیل اش به یک سرمایه 
داری بوروکراتیک نوع جدید را انکارنمود. 
ـ  مارکسیست  انتقاداصولی  کوشیدند  آنها 
لنینیستها را با خطی شبه مارکسیستی ردکنند 
مجدد  استقرار  که  استدالل  این  اعالم  با 
پایه  است.  غیرممکن  عمال  داری  سرمایه 
د.کا.پ.  تئوریسین  نظر  طبق  ادعائی  چنین 

و.گرنس عبارت بوداز:
شوروی  جماهیر  اتحاد  در  داری  »سرمایه 
روابط  کامل  پیروزی  با  قبل  سال   ۴0
سوسیالیستی در قانون اساسی 193۶ ریشه 
بالتتر،  مارکسیستیش  گرنس،  شد.)ویلی  کن 

شماره 2، 197۴، ص.9۴(
نقطه  داری  سرمایه  استقرارمجدد  ولی 
شروعش دراقتصاد سوسیالیستی نبود، بلکه 
در روبنای جامعه سوسیالیستی آغازید. لنین 
عناصرخرده  تزلزلهای  درمورد  مصرانه 
تعدادشان  که  کسانی  هشدارداد،  بورژوا  ـ 
بسیار بیش از تعداد پرولتاریای روسیه بود: 
اوال آنها ]تزلزلها[ به سوی تقویت اتحادبین 
به  سپس  و  پرولتاریاست،  با  ها  توده  این 
تجربه  بورژوازی.  مجدد  استقرار  سوی 
به  و 20  قرنهای 18، 19  انقالبات  تمامی 
وجهی  ترین  کننده  متقاعد  و  ترین  روشن 
از  ممکن  نتیجه  تنها  که  دهند  می  نشان 
نفوذ  و  قدرت  وحدت،  اگر  ـ  تزلزلها  این 
کمترین  با  پرولتاریا  انقالبی  پیشروان 
میزان تضعیف شده باشد ـ به استقرارمجدد 
و  داران  سرمایه  مالکیت  و  درقدرت 
پیش  ـ  شد«.)لنین  خوهد  منجر  زمینداران 
نویس اولیه... کلیات آثار ، جلد 32، ص 2۴8(
تزلزلهای خرده ـ بورژوائی نشان می دهند 
داری  سرمایه  استقرار  مادی  منشاء  که 
قانون  دو  بین  مبارزه  انعکاس  تزلزلها  اند. 
باشند: سرمایه  می  ها  توده  آگاهی  در  رشد 
رشد  قانون  کدام  سوسیالیستی.  یا  داری 
پیروزخواهدشد؟ این درحکم جواب به سوئال 
کدام یک ازشیوه تفکرها غلبه خواهدیافت و 
خرده  باشد:  می  زد  کنارخواهد  را  دیگری 
منوط  این  و  پرولتاریائی.؟  یا  بورژوائی 
براین است که یا سوسیالیسم گذار به کمونیسم 
با  و  روشده  روبه  بافساد  یا  و  کرد  خواهد 

سرمایه داری جدید جای گزین خواهدشد.

ناپذیری به  لنین بود که به طور خسته گی 
جوانان این سازنده گان آتی سوسیالیسم علیه 
تخریب سوسیالیسم توسط خرده ـ بورژوازی 

طماع و کوته فکر هشدارمی داد: 
" اگرمن کاری به عنوان یک دکتر، مهندس، 
معلم، یا کارمند داشته باشم، نسبت به دیگران 
بی خیالم. اگر من امروزازقدرتهای موجود 
حفظ  را  کارم  بتوانم  شاید  من  بیاید،  خوشم 
کنم، و زنده گی راخوب پیش برده و بورژوا 
لنگرگاهی  تواند  کمونیست نمی  بشوم. یک 
باشد...  داشته  احساساتی  و  روانی  نظیر 
نظام  استقرارمجدد  از  جلوگیری  برای 
سرمایه داران و بورژوازی، ما نباید اجازه 
بدهیم  اجازه  نباید  ما  بدهیم؛  سودجوئی  به 
کلیه  ثروتمندشوند؛  بقیه  به حساب  افراد  که 
متحدشده وجامعه  پرولتاریا  با  باید  کارکنان 
وظایف  ـ  )لنین  بسازند.«  را  کمونیستی  ی 
مجامع جوانانـ  کلیات آثارـ جلد 31،صص 29۴، 

293؛ تاکید از ما است. ناشران راه انقالبی(
شیوه  کنترل  موضوع  لنین  گفته،  این  با 
 1920 درسال  ساخت.  مطرح  را  تفکر 
کنترل  کمیسیون  یک  تاسیس  پیشنهاد  لنین 
مرکزی مستقل را داد )ک.ک.م.(. اعضای 
آن درمقابل کنگره حزب مسئوول و از کمیته 
مسئوولیتهای  یعنی  بودند،  مستقل  مرکزی 
رهبری را نداشتند. این ارگان دو وظیفه ی 
اساسی داشت، که برای جنبش طبقه کارگر 
جدید بود. اول این که، از انشعاب درحزب 
جلوگیری کند و خطر این را به هرقیمتی به 
تمامی  هدایت  که،  این  دوم  برساند.  اطالع 
زیرنظر  شان  مطلق  باخواص  را  کارها 
درخصلت   موضوعی  تنها  این  باشد.  داشته 
ظاهری، قبول سیاستها و اصول نبود، بلکه 
روش  درست  کاربستن  به  همه   از  باالتر 
انقالبی بود. هر دو وظیفه ی اصلی ک.ک.م. 
ـ  لنین مستقیما نفوذ خرده  تعیین شده توسط 
بورژوازی و به ویژه قالب بوروکراتیسم را 
مالحظات  این  اساسی  جانب  مدنظرداشت. 
تاحد  ممانعت  بدون  کنترل  تضمین  برای 

باالترین رده های رهبری بود.
ـ  استالین ماشینی شدن وبوروکراسی خرده 
خراب  یک  مثابه  به  را  افراطی  بورژوائی 
دید،  می  سوسیالیستی  درساختمان  کاری 
درنظرگرفته  طورجدی  به  بایستی  می  که 
برای  عام  خطر  عنوان  به  نه  اما  شد،  می 

موجودیت سوسیالیسم.
او ک.ک.م. را به مثابه یک نهاد موقتی و 
با معنائی مشخص می دید. در هفده  بیشتر 
همین کنگره حزب درسال 193۴ او اظهار 

داشت :
» دررابطه با کمیسیون کنترل مرکزی، می 

دانیم که آن مقدمتا  و عمده تا باهدف آگاه 
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وجودآمد.  به  درحزب  انشعاب  نمودن 
شما می دانید که زمانی خطر انشعاب 
واقعا وجودداشت. شما می دانید که کمیسیون 
دراطالع  سازمانهایش  و  مرکزی  کنترل 
رسانی درمورد انشعاب موفق شدند. اکنون 
)استالین،  وجودندارد«.  خطرانشعاب  دیگر 

آثار، جلد 13،صص 382ـ383(
عملی  و  اساسی  جهت  یک  خطرانشعاب 
توان  می  انشعاب  خطر  با  درعمل،  دارد. 
درسطحی  حادنیست.  همیشه  و  کرد  مقابله 
موجوداست  همیشه  انشعاب  خطر  ای،  پایه 
باشد،  می  طبقاتی  مبارزه  پنهانی  بیان  که 
ایده  ی  مبارزه  در  عمده  سوئال  که  چون 
ئولوژیک عبارت است از: چه کسی، کسی 

دیگر را تحت تاثیرقرارمی دهد.
بدون کنترل مستمر ازباال، کنترلی درپائین 
نیز به وجودنخواهدآمد. توده ها فاقد حمایت 
ـ  اقتدار ک.ک.م.علیه بوروکراسی خرده  و 
دولت  و  درحزب  یافته  گسترش  بورژوائی 
می شوند. بدین ترتیب، دقیقا آن چه که لنین 
می خواست با استقرار ک.ک.م. مانع شود، 
کنترل  مورد  دیگر  مرکزی  کمیته  داد:  رخ 
کمیته  عضو  مثابه  به  لنین  قرارنگرفت. 
کنترل  خواستار  روشنی  طور  به  مرکزی 
اقتدار بزرگی کسب  این گروه  بود.  خودش 
کردند، او شاهد این امربود، اما با ک.ک.م.، 
» شرایط... متناسب با اقتدارش بود«. ) لنین 
ـ چه گونه ما بازرسی کارگران و دهقانان را 
سازمان می دهیمـ  کلیات آثارـ  جلد 33، ص 

۴8۵( که باید ایجادمی شد.
شده  کارگرفته  به  دولتی  امنیتی  سرویس 
توسط استالین به جای ک.ک.م. تحت فرمان 
کمیته مرکزی از باال به پائین عمل می کرد؛ 
که با شیوه های پلیس مخفی عمل می کرد 
این  نبود؛  کنترل  واقعا تحت  ترتیب  بدین  و 
عبارت  کارش  نکرد،  متقاعد  را  نهادمردم 
از »پاک سازی« بود. با بوروکراتی شدن 
شدن  استبدادی  دولتی،  امنیتی  سرویس 

روشها و قضاوت نیز افزایش یافت.
ویلی دیکهولت نوشت »این دستگاه  خودش 

بوروکراتیک شد...«
ـ اقدامات اداری و به کارگیری کلیشه ای ـ 
به جای کارآموزشی ایده ئولوژیکـ  سیاسی.
یک  به  همه  به  برخور  کردن،  سطح  هم  ـ 
مردمان  بین  تمایزگذاری  جای  به  ـ  طریق 
و  باشرف  انقالبیون  بین  ریاکار،  و  صادق 

ضدانقالبیون جنایت کار.
ـ عدم تمایز گذاری بین تضادهای درون خلق 

و تضادهای بین ما و دشمن.
به  ـ  دائمی  تهدید  طریق  از  اقرارگرفتن  ـ 
کارگیری  به  به  مردم  متقاعدساختن  جای 

انتقادازخود صادقانه.

)ویلی دیکهولت، وحدت دیالکتیکی بین تئوری و 
پراتیک، دوسلدورف، 1988، صص 92ـ 93(

تمامی اینها واقعا موجب ساختن بوروکراتهای 
که  شد  برسرشان  بورژوا  ـ  خرده  تفکر  با 
رفتاری رفرمیستی اختیارکردند. دیکتاتوری 
پرولتاریا بی معنا گشت و سوسیالیسم به آرامی 
شد. برده  تحلیل  به  مطمئن  به صورتی  اما 
همه ی احزاب کمونیست قبلی فاقد کمیسیون 
اما  بردند.  ازبین  را  آنها  یا  و  بوده  کنترل 
بالفعل  ارگانها  این  که  نبود  معنا  بدان  این 
و  حزب  اعضای  تفکر  شیوه  بررسی  به 
مقامات می پرداختند. در 17 ژوئن 19۵3، 
قوانین  علیه  شرقی  برلن  در  کارگران 
باال  از  بوروکراتیک  صورت  به  که  کار 
صادرشده بود به تظاهرات پرداختند. حزب 
اقدامی  قادربه  متحد، ح.س.م.،  سوسیالیست 
به  نشد.  آن  به  از طریقی صحیح  درست و 
جای سازمان دهی یک بحث توده ای گسترده 
درموردشروع ساختمان سوسیالیستی و توسعه 
ی این راه، آنها تانکها را به میدان فرستادند.
حزب  مرکزی  کنترل  کمیسیون  کار 
از  رویدادها  بررسی  ر  د  )ک.ک.م.ح.( 
بود.  نمایش مضحکی  از شروعش  قبل  حتا 
خود  مستقل  موقعیت  ابتدا  از  ک.ک.م.ح. 
عضو  یک  راسش  در  و  داد،  دست  از  را 
محدود  را  آن  و  گرفت  قرار  دفترسیاسی 
دفتر  مصوبات  دفترنمود.  این  تصمیمات  به 
کردند  می  معین  ک.ک.م.ح.  به  سیاسی 
در31  بود.  خواهد  چه  بررسی  نتایج  که 
می  ک.ک.م.ح.  رهنمود   ،19۵3 ژوئیه  
دهد  می  نشان  ژوئن   17 نتیجه   « گوید: 
حزب  درون  در  هنوز  طبقاتی  دشمن  که 
مواضعی را اشغال کرده است« )آرشیوهای 
SED,IFGA N 8/۴/2 (. هدف این، تایید 
گزارش  بود.  بررسی  جای  به  قبلی  نظری 
به کنگره ۴ حزب اس.اِ.د. در  ک.ک.م.ح. 

سال 19۵۴ درهمین مسیربود:
نگرانیهای  و  ازدرخواستها  ارزیابی  بدون  ـ 

کارگران.
و  درست  جهات  بین  تمایزگزاری  بدون  ـ 

نادرست درخواستها.
بین  روابط  درمورد   گری  روشن  بدون  ـ 
اشتباهات اس.اِ.د. و فعالیتهای خراب کارانه 

ی نیروهای خارجی.
ـ بدون تحلیل از آگاهی طبقاتی کارگران و 

بحثهائی که درمیان آنان درجریان بود.
حزبی  جاسوسانی  کار  این  که  کنیم  فرض 
شدند.  اخراج  ازحزب  که  بود  حزب  درون 
نباید شک کرد که آن جاسوسان مشغول کار 
درآن جا بودند، اما این راه حل تعیین کننده 
نبود. به جای انتقاد و انتقاد ازخود، به جای 
متقاعدکردن و تربیت مردم، به جای مبارزه 

ایده ئولوژیک درمورد رشد بیشتر ساختمان 
سوسیالیستی، تنها اطاعت بی قید و شرط از 

سیاستهای س.اِ.د. آورده شده بود.
بوروکراتیکی  بورژوائی  ـ  خرده  کنترل 
پوشاند،  می  را  سوسیالیستی  دستگاه  شدن 
توده  انتقاد  و  حزب  انتقاد  از  را  روند  این 
ها مصون نگه می دارد. شیوه تفکر خرده 
قیمومیت،  ابزار  به  را  کنترل  بورژوائی  ـ 
تحت  کند.  می  تبدیل  استبداد  و  سرکوب 
ادعای بررسی واقعی، انتقاد از انتقاد ازخود 
را  بوروکراتیک  ی  سلطه  تا  شود  می  جدا 
بادرنظرداشتن  دون  مائوتسه  کند.  تضمین 
را  آشوبها  به  برخورد  روش  تجارب  این 
به صورتی درست رشد داد. درگفتارش در 
کنفرانس مسئووالن کمیته ها در 27 ژانویه 
اتفاقات  این  چرا  »پس  تاکیدکرد:   ،19۵7
می  وقوع  به  بازهم  بیافتند،  بایست  نمی  که 
که  کند  می  ثابت  واقعیت  همین  پیوندند؟ 
ازاعتصاب  را  مردم  بیافتند. شما  اتفاق  باید 
کردن، عرض حال دادن و یا ابراز اظهارات 
موردی  درهر  دارید،  بازمی  ناخوشایند 
که  این  تا  زنید،  می  به سرکوب  دست  شما 
روزی شما راکوشی)1( می شوید. این امرهم 
دردرون و هم دربیرون حزب صادق است. 
حوادث  مشکوک،  اظهارات  درمورد  اما 
ی  همه  که  بهتراست  تضادها،  و  عجیب 
آنها را آشکارنمود. تضادها می بایست ابتدا 

آشکارشده و سپس حل گردند.
چند  به  و  تمایزگذاشت  باید  آشوبها  بین 
دسته تقسیم نمود و طبق این دسته بندیها به 
آشوبهای  دسته  یک  در  کرد.  برخورد  آنها 
باید  ما  حالتی  درچنین  که  قراردارند،  محق 
آنها  اصالح  به  و  بپذیریم  را  اشتباهاتمان 
بپردازیم. در دسته ی دیگر آشوبهای ناحق 
آشوبهای  ردکنیم.  باید  آنهارا  و  قراردارند 
متکی بر پایه ای خوب باید صورت بگیرند 
نخواهندرسید.  به جائی  پایه  بی  آشوبهای  و 
هنوزهم یک دسته دیگری از آشوبها هست، 
بخشی از آنها محق و بخشی دیگرغیرمحق 
اند. ما باید آن چه را که محق است بپذیریم 
وآن چه را که محق نیست نقدکنیم؛ ما دراین 
جا نباید درهر گامی که برمی داریم اصول 
و قولهایمان را درمورد آن چه که درخواست 
شده است به کاملی کنار بگذاریم. آماده گی 
زیادی ازخود برای توسل به زور یا گشودن 
آتش روی مردم نشان ندهید، به جز درحالت 
که  وسیعی  و  واقعی  ضدانقالبی  شورش 
سرکوب مسلحانه را ضروری می سازد«.
)مائو تسه دون ـ آثار منتخب جلد ۵، ص. 37۴(
ئولوژیک  ایده  مبارزه  که  نپذرفت  استالین 
علیه گرایش فرسوده گی بوروکراتیک خرده 

اساسی  ی  وظیفه  یک  بورژوائی  ـ 
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است.  درسوسیالیسم  طبقاتی  مبارزه 
مسائل  کتابش  در  روشنی  به  را  این 
جماهیر  اتحاد  در  سوسیالیسم  اقتصادی 
شوروی سوسیالیستی، 19۵2 که درآن از 
بین کارفکری و کارفیزیکی صحبت  تضاد 

می کند، می توان مالحظه کرد:
سرمایه  نابودکردن  با  طبیعی،  طور  به   «
داری و نظام استثماری، آشتی ناپذیری منافع 
بین کار فیزیکی و فکری نیز مقید به ازبین 
سوسیالیستی  نظام  در  واین  است.  رفتن 
کنونی مان واقعا ازبین رفته است. امروز، 
دشمن  مدیریت  کارمندان  و  یدی  کارگران 
یک دیگر نیستند، بلکه رفیق و دوست می 
اشتراکی  تولیدی  نهاد  یک  اعضای  باشند، 
ترقی  به  عالقه  حیاتی  طور  به  که  واحدی 
دشمنی  از  اثری  هیچ  دارند.  تولید  بهبود  و 
قبلی درمیان آنها باقی نمانده است«.)مسائل 
شوروی  اتحادجماهیر  در  سوسیالیسم  اقتصادی 
ـ  سوسیالیستی، چاپ پکن، 1972، صص 2۶ 

27 ، تاکید از ناشران راه انقالبی(
خرده  منتقدانه،  غیر  اظهار  چنین  دیدن  با 
امنیت  احساس  بوروکرات  بورژواهای  ـ 
استثمار  تواند  می  سوسیالیسم  کردند.  می 
کارگران یدی را توسط نماینده گان کارگران 
پایه  ترتیب  بدین  و  ببرد  ازبین  فکری 
اقتصادی آشتی ناپذیری موجود بین آنها را. 
اما این به هیچ وجه بدان معنا نیست که ایده 
ئولوژی بورژوائی و شیوه ی تفکر خرده ـ 
تنها " دشمنی  آنها نه  بورژوائی، که توسط 
گذشته " درشکلی تغییریافته زنده می ماند، 
بلکه به تضادهای جدیدی نیز میدان می دهد، 
به طور اتوماتیکی محو می شوند. اگرشیوه 
ـ  خرده  تفکر  برشیوه  پرولتاریائی  تفکر 
بوروکراتیک  پایه  نکند،  غلبه  بورژوائی 
خردهـ  بورژوائی دست باالئی را ازنظر ایده 
ئولوژیکی و سیاسی می یابد. آن گاه روبنا 
می  ازدست  را  اش  سوسیالیستی  خصلت 

دهد. ویلی دیکهولت سپس نتیجه می گیرد:
»احساس قدرت داشتن، همراه با طریق زنده 
"بیشتر"  برای  تقال  بورژوائی،  ـ  خرده  گی 
بورژوائی،  گی  زنده  نوع  برای  کند،  می 
به  شدن  ملحق  برای  داری  سرمایه  برای 
طبقه سرمایه دار. این معادل است با اشتیاق 
خرده ـ بورژوا به رساندن خود به صفوف 
نیروی  بورژوائی  طلبی  جاه  بورژوازی. 
کوشش  که  است،  پرستی  مقام  ی  محرکه 
مقاماتی  به  رسیدن  برای  را  ای  پیوسته 
بورژوائی  جاه طلبی  دهد.  می  انجام  باالتر 
با  چه  چنان  کند  نابودمی  را  سوسیالیسم 
باشد«.)  نشده  متوقف  پرولتری  بلندهمتی 

پایان سوسیالیسم؟ اسن ؛ 1992، ص 1۴(
ام.ال.پ.د. دست آوردهای بزرگ ساختمان 

سوسیالیستی را در اتحادشوروی قبول دارد.  
علیه مقاومت سرسختانه ی دشمنان داخلی و 
لنین  بعداز مرگ زودرس  استالین،  جهانی، 
نابغه درسال 192۴، قاطعانه اتحادشوروی 
سهم  کرد.  هدایت  سوسیالیستی  درجاده  را 
هیتلری  فاشیسم  در شکست خوردکننده  وی 

جاویدان باقی خواهدماند.
استالین اهمیت حیاتی شیوه تفکر را درهدایت 

جامعه ی سوسیالیستی درک نکرد.
های  توده  و  اتحادشوروی  کمونیست  حزب 
تعیین  تئوریکی  سالح  ازداشتن  انقالبی 
فاسد  گان  نمایند  علیه  مبارزه  در  ای  کننده 
بوروکراسی و خط مشی خرده ـ بورژوائی 
آنان محروم ماندند. بعداز درگذشت استالین 
اینان قادرشدند با پذیرش رویزیونیسم مدرن 
قدرت دولتی را در کنگره بیستم حزب تحت 
ویلی  آورند.  دست  به  خروشچف  رهبری 
ام.ال.پ.د.  در  را  انتقادازاستالین  دیکهولت 
به صورت زیر درکتاب "پایان سوسیالیسم؟" 

چنین جمع بندی نمود:
»درمبارزه ی ایده ئولوژیک ـ سیاسی علیه 
مقام پرستیهای شیوه تفکر خرده ـ بورژوائی 
اهمال صورت گرفت. این اولین اشتباه مهم 
حزب کمونیست اتحادشوروی تحت رهبری 
استالین بود... ناتوانی دربسیج توده های وسیع 
دومین  بوروکراسی  فاسد  گان  نماینده  علیه 
اشتباه مهم استالین بود.«)همان جا ، ص 20(

سوسیالیسم ضرورتا نابودشد چون که مسئله ی 
شیوه تفکر درنظرگرفته نشد و الینحل باقی ماند.
اتحادشوروی  ی  تجربه  از  دون  مائوتسه 
آموخت. وی از استالین درمقابل افترا زنان 
از  زمان  هم  و  کرد  دفاع  رویزیونیست 
اشتباهات وی آموخت. همه جا در درجنبش 
کمونیستی کهن قبل از 19۵۶، گرایش اهمال 
درمبارزه ایده ئولوژیک درمورد شیوه تفکر 
بینی  به جهان  مائوتسه دون  یافت.  گسترش 
پرولتاریا دراین زمینه کمک کرد و جای گاه 
مستحکمی به تئوری و پراتیک پرولتاریای 
انقالبی ارائه داد. او دیدگاه لنین درمورد ادامه 
ی مبارزه ی طبقاتی پرولتاریا درسوسیالیسم 

رابه دست گرفت و آن را تکامل داد:
»در درون حزب مقابله و مبارزه بین نظرات 
دردرون  این  است؛  درجریان  دائما  مختلف 
طبقات  بین  تضاد  از  است  انعکاسی  حزب 
چه  چنان  وکهنه.  نو  تضادبین  و  درجامعه 
درحزب تضادها و مبارزات ایده ئولوژیک 
زنده  باشند،  نداشته  وجود  آن  حل  برای 
تضادـ  یابد«.)درباره  می  پایان  حزب  گی 
آثارمنتخب مائو، جلد اول 1937: ص 317(

ادامه ی مبارزه طبقاتی درسوسیالیسم رابطه 
ای تعیین کننده است که باید درک شود. مائو 
یاد می دهد:  تسه دون جواب این مسئله را 

دردست  را  تولید  وسایل  کنترل  طبقه  کدام 
که  این  به  است  منوط  درواقعیت  دارد؟ 
دنبال  را  سیاسی  ـ  ئولوژیک  ایده  چه مشی 
دراقتصاد  را  طبقاتی  رهبری  و  کند  می 
می  اعمال  درعمل  و  درتئوری  دولت  و 
فساد  خطر  ابتدا  از  درست  درچین،  نماید. 
وجود  به  بورژوائی  ـ  خرده  بوروکراتیک 
ایده  پرولتاریا موکدا در حیطه ی  اگر  آمد. 
ئولوژیک کنترل سختی را در بوروکراسی 
درکلیه  را  سیاسی  رهبری  و  کارببرد  به 
سطوح داشته باشد تغییر سوسیالیستی پایگاه 
یابد.  می  استحکام  و  شده  کامل  اقتصادی 
نتیجتا، مائوتسه دون ارجحیت را به کارایده 
مردم  های  توده  دربین  سیاسی  ـ  ئولوژیک 
در  باشد.  می  ای،  توده  مشی  خط  که  داد، 

مقاله ای دراین مورد می خوانیم :
»به طورخالصه، موفقیت خوب در کارایده 
قدرت  آشکارنمودن  معنای  به  ئولوژیک 
بشر درجامعه ی سوسیالیستی است. نهایتا، 
و  شور  پایه  بر  سوسیالیستی  نظام  قدرت 
به سوسیالیسم  نسبت  های وسیع  توده  شوق 
بنا می شود. اگر ما قادرشویم انرژی مردم و 
شور و شوق توده ها را نسبت به سوسیالیسم 
و  ما  انقالب  موقعیت  گاه  آن  برانگیزیم، 
همیشه  برای  مان  سوسیالیستی  ساختمان 
سرخ/  )پرچم  ناپذیرخواهندشد«.  شکست 
خونجی، شماه ۶، 19۶۴، نقل شده در مجله 

پکن 20 اکتبر 19۶۴، ترجمه ازآلمانی(
جنبشهای توده ای اشتراکی کردن کشاورزی،  
این انقالبی کردن روابط تولیدی درجمهوری 
تشکیل  درتسریع  حیاتی  شرط  چین،  خلق 
سطح  باالبردن  و  کردن  مکانیکی  سرمایه، 
زنده گی توده ها بود.  مردم خود مهم ترین 
نیروی تولیدی هستند، نه ماشین ها. موضوع 
مسائل  پیداکردن  در  توانائی  کننده  تعیین 
سازماندهی  فرهنگی،  سیاسی،  اقتصادی، 
درون  مباحث  در  کادرها  از  استفاده  کار، 
پرولتاریا می  بینی  از موضع جهان  حزبی 
ترباشند،   مشکل  مسائل  هرقدرکه  و  باشد. 
دیالکتیکی  روش  کارگیری  به  در  مهارت 

برای حل مسائل الزم می آید.
مائو تسه دون عالقه ای نه تنها به این داشت 
نگرانی  بپذیرند؛   را  دیالکتیک  کادرها  که 
این بود که شیوه تفکر و روش کار  او در 
پرولتری به طور عمومی در حزب ، تحت 
هدایت حزب، نهایتا درمیان توده های وسیع 
درسال  حتا  هدف،  این  برای  استقراریابد. 
درباره   ، خود  اثرفلسفی  دو  او   1937
پراتیک و درباره تضاد، را نوشت که درآنها 
داد.  تکامل  را  ماتریالیستی  دیالکتیک  او 
کارگیری  دربه  عالی  راهنمائی  اثر  دو  این 

تئوری و روش دیالکتیک ماتریالیستی 
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درپراتیک مبارزه ی طبقاتی می باشند.  

ـ  خرده  بوروکراتیک  فساد  که  زمانی 
بورژوائی و ظهور بورژوازی جدید شروع 
هم  یافت،  گرفتن  خود  به  تهدید  اشکال  به 
درمقامات  خود  موقعیت  از  برخی  چنین، 
کار  شرایط  از  برداری  بهره  به  رسمی 
ی  درعرصه  حزب   دستگاه  ی  دراداره 
پرداختند،  سودخود  به  دولتی  و  اقتصادی 
ساختمان  مخالف  نیروی  به  تبدیل  روبنا 
فرهنگی  عظیم  انقالب  گردید.  سوسیالیستی 
پرولتاریائی به ابتکار و تحت رهبری مائو 
روبنای  در  ای  قاطعانه  طور  به  دون  تسه 
نظام  سرنگونی  نه  هدفش  آغازشد.  جامعه 
بلکه  دموکراتیک کردن و  موجود مالکیت 
رشد دادن روابط مالکیت موجود بود. ارگان 
شماره  انقالبی  راه  ام.ال.پ.د.،  تئوریک 
اساسی  طرحهای  از  بندی  جمع  به   ،19

انقالب فرهنگی به طریق زیرپرداخت: 
عبارت  پرولتاریائی  عظیم  فرهنگی  انقالب 

است از:
درجامعه  طبقاتی  مبارزه  باالترین شکل  1ـ 

ی سوسیالیستی؛ 
ها  توده  آگاهی  سریع  رشد  و  بیداری  ـ   2
و  مطالعه  و  ازخود  انتقاد  و  انتقاد  ازطریق 
درعین حال، به کاربستن اندیشه مائو تسه دون؛
دیکتاتوری  کرد  عمل  مشخص  شکل  3ـ 
بوروکراتیک  از  جلوگیری  برای  پرولتاریا 
شدن حزب، دولت و دستگاه مدیریت )علیه 

رهروان راه سرمایه داری در قدرت(؛
مجدد   استقرار  علیه  سد  یک  ساختن  ۴ـ 
سرمایه داری از نظر ایده ئولوژیکـ  سیاسی
)ویلی دیکهولت، استقرارمجددسرمایه داری 

دراتحادشوروی، ص 33(
انقالب فرهنگی عظیم پرولتاریائی موضوع 
مهمی برای حمالت وحشیانه رویزیونیستهای 
آنها  با ترسی دوزخی  بوده و هست.  مدرن 
خیانت شان را به مارکسیسم ـ لنینیسم نه تنها 
از طریق افترازنی به استالین، بلکه هم چنین 
تصویری  تا  کوشیدند  موذیانه  طرزی  به 
آلیست  ایده  پرست  خیال  دون  تسه  مائو  از 
ادعا  آنها  بسازند.  واقعیت  از  احساس  بدون 
خواست  مردم  از  دون  تسه  مائو  که  کردند 
قوانین عینی رشد اجتماعی را به واسطه ی 
شوروشوق انقالبی و توسط جنبش توده ای 
زیرپا بگذارند. ناشر روسی آ.ام. رومیانتسو 
تمام کوشش خود را برای فراهم کردن اثباتی 

تئوریک به کارگرفت :
»"اندیشه مائوتسه دون" تالشـی است برای 
اسـتقرار  واقعیت،  دادن  نشان  برعـکس 
"حاکمیت" آگاهی اجتماعـی به جای هستـی 
خالص«. آلیسم  ایده  نتیجتا،  اجتماعــی، 
)منابع رشد "اندیشه مائو تسه دون"، برلین، 

1973، ص ۶0(
او عصاره ی "شبه دیالکتیک " بی دلیل خود را 
از مائوتسه دون درجمالت زیر جمع بندی نمود:
»اگر کسانی از شبه دیالکتیک مائوتسه دون 
پیروی می کردند، نتیجه می توانست چنین 
نیروهای  هم  آلترناتیوی،  به صورت  باشد، 
تولیدی خصلت روابط تولیدی را معین می 
کنند، که  متقابال  روبنا را مشروط می کنند، 
قطعی  طور  به  روبنا  این،  برعکس   ، یا 
خصلت روابط تولیدی را تحت تاثیر قرارمی 
می  مشروط  را  تولیدی  نیروهای  که  دهد، 
کند. درتحلیل نهائی، باوجوداین، شیوه تولید 
اجتماعی،  آگاهی  اشکال  کلیت  بایستی  می 
سیاسی   نهادهای  و  سیاستها  ئولوژی،  ایده 
معین  را  آنها  به  مربوط  اجتماعی  وغیره 

کند«. )همانجا صص ۵9 ـ ۶0(
رومیانتسو حتا متوجه نشد که بحث الفهایش 
متوجه  حال  درعین  دون  مائوتسه  درمورد 
انگلس  فردریک  شود.  می  نیز  مارکسیسم 
درمجادله اش با پروفسورالیپزیکی پل بارت 
درنظر  را  رویزیونیست  رومیانتسو  گوئی 

دارد، چنین نظر می دهد:
» به نظرم واضح می رسد]که[ آن چه که 
ما دیدگاه ایده ئولوژیکی می نامیم، به نوبه 
ی خود تاثیر روی پایه اقتصادی گذاشته و 
شاید، در برخی محدوده ها آن را تغییر می 
دیکتاتوری  برای  ما  چرا  که  این  یا  دهد... 
سیاسی پرولتاریا مبارزه می کنیم، اگر قدرت 
نیرو)  نباشد؟  مهم  اقتصادی  ازنظر  سیاسی 
یعنی قدرت دولتی(یک قدرت اقتصادی نیز 
این حضرات  ی  همه  کمبود  چرا  هست!... 
را  علت  تنها  همیشه  آنها  است.  دیالکتیک 
این جا می بینند، معلول را آن جا. این یک 
قطبهای  چنین  که  است،  تهی  میان  تجرید 
بحران  هنگام  به  تنها  مخالف  متافیزیکی 
تمامی روند  که  آیند، درحالی  به وجود می 
گسترده ازطریق فعل و انفعاالت جریان می 
یابد ـ هرچند نیروهای به غایت نابرابر، که 
جنبش اقتصادی به مراتب قوی ترین، اولیه 
ترین، تعیین کننده ترین است ـ که دراین جا 
هرچیزی نسبی شده و هیچ چیز مطلق نیست 
ـ  این را آنان هرگز نمی بینند. تا آنجا که آنها 
مسئله داشته باشند، هگل هرگز موجود نبوده 
منتخب  اشمیدت،  س.  به  )انگلس  است...« 
آثار مارکس/انگلس ـ جلد 3، صص ۴93، 

)۴9۵ ،۴9۴
آن چه که انگلس تاکید می کند این است که 
اقتصادی  پایه  بین  همیشه  مابین  فی  روابط 
روبنا  در  ئولوژیکی  ایده  و  سیاسی  و 
را  روبنا  تاثیر  که  آنانی  موجوداست.  
کنند،  می  انکار  ]زیربنا[  اساس  درتکامل 

ماتریالیسم دیالکتیکی را ترک می کنند.

به  مربوط  نتایج  نیزتمامی  دون  مائوتسه 
کنترل شیوه تفکر را مطرح نساخت. حزب 
کمونیست چین هیچ گاه ارگان کنترل مستقل 
اش  مرکزی  کمیته  ترتیب  بدین  نداشت. 
درشرایطی  این  و  ماند،  باقی  نشده  کنترل 
ئولوژیک  ایده  مبارزات  شدیدترین  که 
درمورد ساختمان سوسیالیسم جریان داشت. 
می  چین  در  مرکزی  کنترل  کمیسیون  یک 
در  را  مائو  ساز  سرنوشت  اشتباه  توانست 
تحت  انتقادقراردهد.  مورد   197۶ آوریل 
رهبری وی، کمیته مرکزی حزب کمونیست 
پین  سیائو  دن  که  گرفت  تصمیم  متفقا  چین 
توسط  طلب  انحالل  عنوان  به  که  فردی   ،
نشود.  اخراج  ازحزب  بود،  شده  نامیده  آن 
این نمونه ای ازحل نادرست تضادهای آشتی 
ناپذیر بود. این نشان داده شد که به ویژه پس 

از درگذشت مائو ُکشنده بود.
مائو  مرگ  بعداز  که  کسی  پین،  سیائو  دن 
قدرت  به   ،197۶ سپتامبر  در  دون  تسه 
رسید، درکی رویزیونیستی را درسوسیالیسم  
"ساختمان  اش  آشغالی  دراثر  انتشارداد. 
سرمایه  شیوه  ـ  چینی"  نوع  سوسیالیسم 
ادعا نمود که  او  بهترباشد،  تواند  داری می 
موجودبود  تردید  دون  مائوتسه  دوران  در 

درمورد:
» سوسیالیسم چیست و مارکسیسم کدام است؟ 
روشنی  کامال  دید  قبال  نکته  این  روی  ما 
را  عظیمی  ی  ذخیره  مارکسیسم  نداشتیم. 
می  اختصاص  تولیدی  نیروهای  برای رشد 
نیاز  که  خواهیم...،  می  کمونیسم  ما  دهد. 
دارد...  بسیارپیشرفته  تولیدی  نیروهای  به 
تاسیس  ازابتدای  ما  کفایت  عدم  با  دررابطه 
جمهوری خلق یکی این بود که ما در رشد 
دادن نیروهای تولیدی اهمال کردیم«.)همان 

جا ، پکن، ص ۴۶(
باوجوداین، آن چه که نگرانی در دن ایجاد 
موضوعات  برخی  که  نبود  این  کرد  می 
بود  مانندی  بی  بلکه جواب  بودند،  ناروشن 
بود.  داده  مسئله  این  به  دون  تسه  مائو  که 
کمیته  درتصمیم   1۴ نکته  نمونه،  برای 
درمورد  چین  کمونیست  حزب  مرکزی 
انقالب فرهنگی عظیم پرولتاریائی در8 اوت 

19۶۶ اعالم نمود:
پرولتاریائی هدفش  »انقالب فرهنگی عظیم 
کار  تا  است  مردم  ی  اندیشه  کردن  انقالبی 
سریعتر،  بزرگتر،   " ها  زمینه  درتمامی 
همراه  بیشتر"  اقتصادی  نتایج  با  و  بهتر 
پرولتاریائی  عظیم  فرهنگی  گردد...انقالب 
برای  است  قدرتمندی  ی  محرکه  نیروی 
تولید اجتماعی درکشورمان.  نیروهای  رشد 
هرنظری که انقالب فرهنگی عظیم را مغایربا 
رشد تولید بداند، غیرواقعی است«. )اسنادمهم 



صفحه 17رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
انقالب فرهنگی عظیم پرولتاریائی، پکن، 

1970، ص 12(
چاره جوئی با بدیل "اهمال یا رشد نیروهای 
از  را  ها  توجه  خواست  می  دن  تولیدی"، 
ی  مبارزه  کشاندن  شکست  به  در  هدفش 
دورکند.  سوسیالیسم  در  پرولتری  طبقاتی 
روشن  و  دهقان  کارگر،  وسیع  های  توده 
فکر دیگر بنا نبود خود را با سیاستها نگران 
بایستی مدرن کردن  تا می  بلکه عمده  کنند 
آنها  به  ببرند.  پیش  رابه  رشداقتصادی  و 
آنها  کار  و  شد،  داده  قول  مادی  امتیازات 
دراین خالصه شد که به بیشترین وجه انعام 
بگیرند و ثروتمندشوند. درقطعنامه مصوب 
کمیته مرکزی حزب کمونیست چین درنوامبر 
استقرار  مسائل  برخی  درمورد   " 1993ـ 
خوانیم: می  ـ  بازارسوسیالیستی"  اقتصاد 
در  را  رقابتی  مکانیسم  است  »ضروری 
بر  تا  کاربندیم،  به  کارگران  به  پرداخت 
برابری گری فائق بیائیم و اصل "مزدبیشتر 
اختالف  تا  کاربیشتر" راعملی سازیم  برای 
باالببریم.  موثری  طور  به  را  درآمدها  در 
وساکنان  ازمناطق  برخی  تشویق  ازسیاست 
و  کارمشروع  ازطریق  رفاه  تحقق  برای 
سرسختانه  باید  معامالتی  قانونی  تجارت 
 ،۴8 شماره  پکن،  )مجله  کرد...«  پیروی 

1993، ص ۴1 به زبان آلمانی(
این سوسیالیسم نیست، اما شیوه تفکر و تولید 
مالکیت  قانون  این  باشد.  داری می  سرمایه 
سرمایه دارانه وسایل تولید و کسب سود را 

دروجدان افراد جا می اندازد:
در  مستقل  کردن  تجارت  برای  »شرکتها 
چارچوب قانون، با استفاده از تمامی دارائی 
که آنها به طرزی قانونی صاحب اند، درست 
به بردن سود و زیان  آنها مجبور  اند.  شده 
می  مالیات  مقررات  طبق  و  خودهستند 
باال  به  باید  اجبارا  آنها  به عالوه،  پردازند. 
بردن دارائی سرمایه گذاران خدمت کنند«.

)همان جا، صص 33ـ 3۴(
»وحدت  که  داشت  قبول  دون  مائوتسه 
حرکت  باعث  ضدین  ی«  مبارزه  و 
رشد  موتور  چنین  هم  اشیاء،  وتغییرتمامی 
جامعه ی سوسیالیستی می باشد. مبارزه ی 
طبقاتی بین راه سوسیالیستی و راه سرمایه 
داری تعیین کننده ی رشد تضادها درجامعه 
تاریخی  دوران  برای  سوسیالیستی  ی 
شیوه  بر  کنترل  باشد.  می  مدت  طوالنی 
تفکر بوروکراتیک و رشد و تقویت شیوه ی 
تفکر پرولتاریائی توده ها تعیین کننده دراین 
تا  بسیج شوند  باید  ها  توده  باشد.  می  روند 
رهبری سیاسی را تمرین کنند و علیه تفکر 
مبارزه  بورژوائی  ـ  خرده  بوروکراتیک 

نمایند.

» لنین به کرات خواستاراین شد؛ استالین این 
خواست را تکرارکرد، اما به عمل درنیاورد؛ 
مائو تسه دون ازطریق انجام انقالب فرهنگی 
چندین  کرد.  آن عمل  به  پرولتاریائی  عظیم 
برای  خواهدآمد  الزم  فرهنگی  انقالب 
بورژوائی  ـ  خرده  برافکار  نهائی  پیروزی 
پرولتری  تربیت  ازطریق  بوروکراسی  در 

دائمی. تنها دو آلترناتیو موجوداست:
ـ  خرده  بینش  با  بوروکراسی  پیروزی 
بورژوائی به معنای پیروزی ضدانقالب است!
به  پرولتاریائی  فرهنگی  انقالب  پیروزی 
)پایان  است!  سوسیالیسم  پیروزی  معنای 

سوسیالیسم، ص 3۶( 
ـــــــــــــــــ

راکوشی)1971ـ1892(،  ماتیاس  )1(ـ 
از  مجارستان  کمونیست  حزب  دبیراول 
مجارستان  وزیر  نخست   ،19۵۶ تا   19۴۵
از19۵2ـ تا ۵3 . زمانی که تضاد اجتماعی 
صورتی  به  درمجارستان   19۵۶ درسال 
خلع  مقامش  از  را  او  بروزکرد،  انفجاری 
کردند و به شوروی مهاجرت نمود. مرتجعان 
راکوشی  بوروکراتیک  متحجر  سیاست  از 

استفاده بردند.  

به تارنما های اینترنتی 
 حزب رنجبران ایران 

مراجعه کنید
 و نظرات خود را

 در آنها منعکس کنید!

سایت حزب رنجبران
www.ranjbaran.org

سایت آینه روز
www. ayenehrooz.com

سایت خبرنامه کارگری
www.karegari.com

سایت رنجبر آنالین
www.ranjbaran.org/01_

ranjbaronline

سایت آرشیو روزنامه رنجبر
http://www.yudu.com/
library/16050/Ayeneh-

Rooz-s-Library

این است که هندوستان بعد از کسب استقالل 
در سال 19۴7 هیچ وقت قادر نگشت خودرا 
از زنجیر های اسارت بار دوران "سرمایه 
داری استعماری" رها سازد. انگلیس ها بعد 
آن  نوزدهم  قرن  در  هندوستان  استعمار  از 
کشور را اساساً به یک کشور سرمایه داری 
کشاورزی وابسته به مرکز مسلط )انگلستان( 
تبدیل کردند. انگلیس ها برای رسیدن به این 
هدف شکل های مالکیت ارضی کشاورزی 
و  آورده  بوجود  سیستماتیک  طور  به  را 
اکثریت وسیعی از دهقانان را از زمین های 
مومبای،  شهرهای  به  را  آنها  و  کنده  خود 
مدل سرمایه  این  پرتاب کردند.  و...  کلکته 
داری که به طور سیستماتیک و مداوم ادامه 
بزرگترین  به  را  هندوستان  کشور  یافت، 
کشور زاغه نشین )حتی در بخش بزرگی از 

کشورهای جهان سوم( تبدیل نمود.
2 – ارثیه ی شوم استعمار به موازات نظام 
استعمار  حمایت  مــورد  همیشه  که  کاستی 
پیشرفت  مانع  بزرگترین  بــه  ــود  ب ــران  گ
و  درآمد  تعالی  و  ترقی  به سوی  هندوستان 
باقی است.  این امر هنوز هم به قوت خود 
کاست های فرودست که امروز به اسم دالیت 
با ایالت و عشایر مجموعاً  معروفند همراه 
یک چهارم جمعیت هندوستان )2۵0 میلیون 
که  جمعیت  این  دهند.  می  تشکیل  را  نفر( 
از حقوق اولیه خود منجمله از داشتن زمین 
و  برده"  "نیمه  های  توده  به  هستند  محروم 
"ملک دسته جمعی" صاحبان کالن ثروت و 
قدرت که کمتر از حتی یک درصد جمعیت 

هندوستان می باشند، تبدیل شده اند.
3 – در دوره ی اول استقالل هندوستان که 
بعد ها توسط مورخین تاریخ معاصر به "عهد 
گشت،  معروف   )19۵0  -  19۶۴( نهرو" 
دولت هندوستان تحت رهبری حزب کنگره 
و تحت تأثیر جنبشهای رهائی بخش ملی و 
"کنفرانس باندونگ" ارجحیت ممتاز و مؤثری 
را به صنعتی کردن کشور داد که قابل توجه 
چین  برخالف  مستقل  هندوستان  ولی  بود. 
توده یی نتوانست بر ارثیه های شوم دوران 
استعمار فایق آمده و پروسه ی دمکراسی را 
بعد از تلفیق و تنید ن آن با تجدد طلبی در 
خدمت پیشبرد برنامه های رفاهی در جهت 
ببرد. پیش  به  اجتماعی،  عدالت  ی  توسعه 
۴ – این تفاوت اساسی بین مدل ملی هندوستان 
منهای  دمکراسی  رشد  و  کردن  )صنعتی 
با  اجتماعی(  عدالت  گستره ی  در  پیشرفت 
مدل سوسیالیستی چین "عهد مائو" )اشاعه ی 

تجدد طلبی در خدمت عدالت اجتماعی 

دستگاه بزرگ شایعه پراکنی ...  
بقیه از صفحه آخر
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ثروت(  و  فقر  بین  شکاف  کاهش   =
به  هندوستان  در  نمایانی  های  آمد  پی 
عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی به بار 
آورد که در آینده  آن نقش مّهمی را ایفا  کرد. 
در  تنها  نه   )19۵0 – 19۶۴( دوره  درآن 
صد رشد در صنایع و کشاورزی هندوستان 
به طور قابل مالحظه یی پائین تر از آن چین 
بود، بلکه رشد اقتصادی در چین توسعه ی 
فراگیروفزاینده یی را درسطح زندگی طبقات 
عظیم کاروزحمت آن کشور به وجود آورد 
چین  کشور   19۶0 ی  دهه  اواســط  در  که 
را به یکی از برابر ترین کشورهای جهان 
تبدیل کرد. درصورتی که در هندوستان رشد 
اقتصادی دربست درخدمت "طبقه ی متوسط" 
)که درصد آن بعدها در دوره ی شکوفایی 
گلوبالیزاسیون  نئولیبرالیستی  آزاد"  بازار   "
شامل  را  جمعیت  درصــد   1۵ به  نزدیک 
گشت( و کالن سرمایه داران کمپرادور قرار 
گرفت. در مقابل این جناح هژمونیک )طبقه 
امروز  داران(  سرمایه  کالن  و  متوسط  ی 
هندوستان  فرودست  طبقات  هندوستان  در 
و  ایــالت  ها،  دالیت  دهقانان،  )کــارگــران، 
تحقیقاً  که  داریم  را  نشینان(  زاغه  عشایرو 
متجاوز از 80 درصد جمعیت هندوستان را 
تشکیل داده و پیوسته با فقر مادی- معیشتی 

وسیعتری دست و پنجه نرم می کنند.
لهستان  ۵ – بر خالف چین که مثل ژاپن، 
و.... یک کشور هوموژنیک است هندوستان 
یک  و.....(  آمریکا  پاکستان،  ایران،  )مثل 
کشور به تمام معنی هتروژنیک و چند ملیتی 
است. در حالی که چینی های ماندارین تحقیقاً 
8۵ درصد کل جمعیت چین را تشکیل می 
دهند درهندوستان ده ملیت بزرگ )هندی ها، 
بنگالی ها، پنجابی ها، تامیل ها، گوجاراتی 
را  هندوستان  کشور  دولت  ملت-  و...(  ها 
استعمار،  دوران  در  دهند.  می  تشکیل 
انگلستان با استفاده از این تنوع ملی، موفق 
"تفرقه  ویرانساز  سیاست  اعمال  با  که  شد 
بیانداز و حکومت کن" تا سال 19۴7 بر شبه 
از  یکی  باشد.  داشته  تسلط  هندوستان  قاره 
موهبت های جنبش رهائی بخش ملی برای 
استقالل هندوستان عماًل ایجاد اتحاد و ادغام 
این ملیت های بزرگ و ملیت های کوچک 
دیگر دریک ملت- دولت مدرن بود که در 
دوره  درآن  دیگرمستعمرات  با  مقایسه  مقام 
بی نظیر بود. هنوز هم بعد از ۶3 سال که 
از استقالل هندوستان می گذرد این احساس 
به  هندوستان  در  دولت  ملت-  یک  به  تعلق 
قوت خود باقی است. علی رغم این موفقیت 
و  ها  سیخ  سرکوب  که  کرد  فراموش  نباید 
بروز  و  اخیر  سالهای  در  کشمیر  ی  مسئله 
رقابتهای شدید مذهبی محدودیت این موهبت 

را به روشنی نشان می دهد. ولی در تحلیل 
در  فدرالی  وحدت  حل  راه  و  شیوه  نهائی 
داری  سرمایه  درراه  نهاده  گام  هندوستان 
داری  سرمایه  نظام  تحت  واقعیت  یک  به 
کمپرادوری تبدیل گشته که دیگر کشورهای 
که  دارد  احتمال  فرهنگی  چند  و  کثیرالمله 

درآینده به سوی این مدل کشانده شوند.
۶ – یکی دیگر از تجارب ارزنده هندوستان 
کنونی تفوق دمکراسی در تقابل با بی بهره 
این  است.  دولتی  اتوکراتیک  مدیریت  گی 
دمکراسی علی رغم محدودیت هایش منجمله  
ـ  بورژوائی  )دمکراسی  آن  بودن  طبقاتی 
فئودالی( هنوز هم یکی از دستاوردهای جنبش 
رهائی بخش و ضد استعماری تاریخ معاصر 
و از واقعیتهای چشمگیر تجربه ی هندوستان 
در شصت و سه سال گذشته محسوب می شود.
ضد  و  بخش  رهائی  جنبش  فروپاشی   –  7
استعماری و دولت برآمده از آن درهندوستان 
مثل دیگر کشورهای جهان سوم )جنوب( به 
خاطر محدودیتها و تضادهای موجود درآن 
کشور اجتناب ناپذیر بود. این ریزش که از 
همراه  گشت  شروع   19۶0 ی  دهه  اواسط 
سیاسی  خــالء  یک  رشــد  و  شکلگیری  با 
و  عــروج  بــرای  را  شرایط  آن  از  منبعث 
بنیادگرای "هندوتوا"  اندیشه و جنبش  تهاجم 
ساخت.  آمــاده  هندوستان،  ی  جامعه  در 
دیگر  مثل  نیز  "هندوتوا"  انگاشت  و  واژه 
بنیادگرائی های دینی و مذهبی برآن است که 
هندوستان سرزمینی است که ساکنین آن به 
دین هندوستان تعلق دارند. هندوستانی کسی 
نتیجتاً  باشد.  داشته  "هندو"  هویت  که  است 
انگاشت "بهاراتوا"  با  هندوتوا که در تضاد 
)ملت- دولت( است، معتقد است که مسلمانان 
به  نزدیک  حاضر  درحــال  )که  هندوستان 
میلیون  صد  و  میلیارد  ازیــک  درصــد   1۵
نفری هندوستان را تشکیل می دهند( همراه 
بودائی  ها،  مسیحی  ادیان-  دیگر  پیروان  با 
ها و ...- هندوستانی نیستند. در صورتیکه 
دوره  در  که  بهاراتوا  سیاست  و  انگاشت 
و  استعماری  بخش ضد  رهائی  جنبش  های 
توسط  هندوستان  در  آن  از  برآمده  دولتهای 
احزاب سکوالر ضد  دیگر  و  کنگره  حزب 
و  سوسیالیست  احزاب  )منجمله  امپریالیست 
برآن  گشت  می  تبلیغ  و  ترویج  کمونیست( 
است که تمام ساکنین کشور هندوستان بدون 
دینی،  اتنیکی،  ملی،  هویت  گرفتن  نظر  در 
مذهبی به ملت- دولت مدرن هندوستان تعلق 

دارند و هندوستانی هستند.
8 – طرفداران و ایده ئولوگهای هندوتوا ارثیه 
مالکیت  )نوع  هندوستان  استعمار  عهد  های 
خصوصی بر زمین و نظام هیرارشی کاستی 
و...( را می پذیرند. هندوتوا نیز با تبلیغ امت 

و شرط حق  قید  بی  پذیرش  و  دینی  گرائی 
مالکیت خصوصی )حتی برمنابع طبیعی و 
گسترش  خدمت  در  عینی  طور  به  زمینی( 
مقررات "بازار آزاد" و نئولیبرالیستی قدرت 
های امپریالیستی و کمپرادورهای محلی قرار 
گرفته اند. هندوتوا ) که به عنوان یک جنبش 
یافته  بنیادگرایی در هندوستان کنونی رواج 
است( یک هدف خاص دارد: ممانعت جدی 
از  ملهم  رهائی  خروشان  امواج  عروج  از 
خواسته های مبارزاتی نیروهای دمکراتیک، 

سکوالر و ضد امپریالیست در هندوستان.
9 – علی رغم این عقب گردها و گسترش 
اندیشه های امت گرائی هندوتوا، ما امروز 
مبارزات  مجدد  گشتن  رادیکالیزه  شاهد 
اجتماعی در هندوستان هستیم. فراز مبارزات 
باری ها" در  "ناکزال  بقایای جنبش  تدافعی 
ایالت بنگال و ورود دالیت ها به صحنه ی 
نشانه  کشور  آن  مختلف  نقاط  در  مبارزاتی 
سطح  شــدن  رادیکالیزه  از  مناسبی  هــای 
هندوستان  در  مبارزات  و  ها  تالقی  بُعد  و 
اجتماعی  تعهد  اســت.  یکم  و  بیست  قــرن 
روشنفکران،  از  توجهی  قابل  اکثریت 
اقشار  از  بخشی  و  نویسندگان  و  هنرمندان 
به  هندوستان  در  متوسط  ی  طبقه  درون 
دمکراسی، سکوالریسم و تجدد طلبی همراه 
با رادیکالیزه گشتن اقشار متعددی در درون 
دالیت  دهقانان،  )کارگران،  تهیدست  طبفات 
نقش  نشینان(  زاغه  و  عشایر  و  ایالت  ها، 
نیروهای  تضعیف  در  ای  مالحظه  قابل 
ایفا  هندوستان  دولت  فعلی  حاکمیت  درون 
می کنند. به کالمی دیگر حضور نسبتاً فعال 
این نیروها در صحنه ی سیاسی، نیروهای 
راست به ویژه جناح های افراطی- ارتجاعی 
درون آنها را علی رغم   اخته گشتن رهبران 
حزب کنگره )که روزگاری در گذشته های 
جنبش  سراسری  رهبری  دور  چندان  نه 
های  دولت  و  استعماری  ضد  بخش  رهائی 
برآمده از آن را در سالهای 19۶۴ -19۴9 
رهبری می کردند( از تسخیر کلیت دولت و 

حکومت محروم ساخته است. 
چالشهای بزرگ در مقابل نیروهای 
پیشرو و عکس العمل هیئت حاکمه

نیروهای پیشرو برای اینکه به هدف خود که 
و  تر  دمکراتیک  آلترناتیو  ایجاد یک  مسلماً 
پیشروتر نظم موجود است، برسند ضروری 
به چهار  نزد یک  آینده  در  بتوانند  که  است 
در  ــروز  ام که  بــزرگ  ی(  )مسأله  چالش 
هستند،  روبرو  آنها  با  هندوستان  ی  جامعه 
دهند: ــه  ارائ ای  تــوده  مؤثر  های  حل  راه 
حل  راه  یک  ــه  ارائ اول:  ی  مسأله   –  1
رادیکال به مسأله ی دهقانان در چها چوب 

حق دسترسی آنان به زمین در عادالنه 



صفحه 19رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
ترین شرایط ممکن. الزمه ی این امر 
لغو نظام کاستی و نابودی ایده ئولوژی 
به  باشد.  می  کند،  می  توجیه  آنرا  بقای  که 
عبارت دیگر هندوستان محتاج یک دگردیسی 
است. زمینه  ــن  درای جلو  به  رو  رادیکال 
2 – مسأله ی دوم: ایجاد یک جبهه متحد 
کار که وظیفه اصلی اش ادغام طبقات کار 
اند  یافته  تثبیت  و زحمت که به طور نسبی 
روز  گتوهای  و  ها  زاغه  در  که  آنهائی  با 
)وچالش(  مشکل  این  هستند.  ساکن  افزون 
محدود به هندوستان نبوده و تمام کشورهای 
جهان امروز )به ویژه تمام کشورهای در بند 
پیرامونی نظام( که در فاز فعلی گلوبالیزاسیون 
دست  جدید  ســازی  محروم  رونــد  تشدید  با 
گیرد. می  بر  در  را  هستند،  گریبان  به 
تأمین وحدت  ابقاء و  3 – مسأله ی سوم: 
شبه قاره ی هندوستان و تجدید و بسط ادامه 
ی همکاریها و همبستگی ها بین ملیت های 
اتحاد  اســاس  بر  هندوستان  ساکن  متنو.ع 
داوطلبانه ی دمکراتیک. اتخاذ این وحدت، 
استراتژی های امپریالیسم را که مثل همیشه 
بــزرگ  هــای  ــت  دول ملت-  تجزیه  هدفش 
)قدرتهای نوظهور اقتصادی( است، را با نا 
کامی روبرو می سازد. روشن است که در 
شرایط متالطم جهانی کشورهائی که بزرگ 
های  دولت  ملت-  از  بیشتر  عموماً  هستند 
کوچک در مقابل تهاجمات امپریالیستی قادر 

به ایستادگی هستند. 
به عنوان  هندوستان  4 – مسأله ی چهام: 
یک کشور نوظهور مقتدر باید در ساختمان 
)همبستگی  جنوب"  هــای  خلق  ی  "جبهه 
خلقهای آسیا، آفریقا و آمریکای التین( نقش 
مؤثر ایفا کند. این نقش باید مؤثر تر از دوره 
ای باشد که هندوستان تازه استقالل یافته در 
در  متعهد"  غیر  کشورهای  "جنبش  ایجاد 
 )  19۵۵-  197۵( باندونگ"  "عهد  دوره 
این دفعه هدف  به عبارت دیگر  ایفاء کرد. 
اصلی از ایجاد "جبهه ی خلقهای جنوب" باید 
نا کام ساختن رأس نظام )آمریکا( که هدفش 
کنترل نظامی کره خاکی است، باشد. برای 
کسب موفقیت دراین راه هندوستان نباید به 
دام مانورهای فریبنده ی سیاسی آمریکا )که 
خواستش جلو گیری از یک اتحاد جدی بین 

هندوستان، چین و روسیه است( بیافتد.
۵ – نیروهای سیاسی و اجتماعی که امروز 
در جهت حل  به جلو  هندوستان  از حرکت 
مناسب این مشکالت جلوگیری می کنند در 
بــورژوازی  که  دارنــد  قرار  جناحی  درون 
بزرگ  مالکین  و  تجاری  و  صنعتی  مالی، 
"جناح  این  گیرد.  می  بر  در  را  کشور  آن 
جمعیت  درصــد   1۵ مجموعاً  هژمونیک" 
نفر(  میلیون   180 به  )نزدیک  هندوستان 

رده  به  متعلق  اجزاء  کند.  می  نمایندگی  را 
های باالی این جناح موفق شدند در دوره ی 
شکوفایی فاز فعلی گلوبالیزاسیون )بازار آزاد 
نئولیبرالی( در سالهای 200۵ – 198۵ با 
محروم سازی بیشتر اکثریت عظیم توده های 
های  ویژگی  و  سبعیت  ی  درجه  )که  مردم 
استقالل  سال  درتاریخ ۶3  آن  ابراستثماری 
به  خودرا  است(  بوده  نظیر  بی  هندوستان 
صاحبان اصلی ثروت و قدرت در حاکمیت 
تبدیل سازند. بدون تردید این جناح در حال 
حاضر در پرتو بحران ساختاری نظام سرمایه 
سقوط  و  ریزش  در سراشیب  جهانی  داری 
قرار گرفته است. هم اکنون درصد بیکاری 
دربین جوانان از یک سو و افزایش سرسام 
آور تعداد کودکان خیابانی، خانواده های بی 
خانمان و ساکنین زاغه ها و گتوها از سوی 
دیگر شرایط عینی را برای دگردیسی دراین 
کشور نوظهور مقتدر اقتصادی آماده ساخته 
بویژه  چپ  نیروهای  به  وضع  این  اســت. 
چپ  برخالف  که   ( هندوستان  در  رادیکال 
های درون اکثر کشورهای پیرامونی دربند 
از تهاجمات انهدامی و خونین درامان مانده 
اند( فرصت می دهد که با انتخاب تاکتیکهای 
جناح  ایــن  بیشتر  تضعیف  در  مناسب 
کنند. ایفا  فعال  نقش  کمپرادور  هژمونیک 
این جناح هژمونیک که درواقع "یک   – ۶
درصدیهای" هندوستان را تشکیل می دهد از 
یک سو قادر نیست که با استفاده از دمکراسی 
سیاسی جاری به باز تولید "مصالحه تاریخی" 
در  میالدی   ۶0 و   ۵0 هــای  دهــه  در  )کــه 
اروپای غربی برای مدتی به وقوع پیوست(، 
مختلف  اجــزاء  دیگر  سوی  از  یابد.  دست 
ظرفیت  عموماً  جناح  این  درون  متعدد  و 
ندارند  را  نگری  آینده  افق  و  سیاسی  الزم 
که به درک و پیاده  کردن ایجاد یک جبهه 
دیگر  و  روسیه  چین،  با  جهانی  بزرگ  ی 
موفق  اقتصادی  مقتدر  نوظهور  کشورهای 
از دهه ها سردرگمی  بعد  گردند. هنوز هم 
ارجحیت  هندوستان  حاکمه  هیئت  گیجی  و 
سیاسی خودرا در "تالقی" با چین و پاکستان 
ارزیابی کرده و آنها را بالقوه دشمنان خود 
و هندوستان مجسوب می دارد. این انگاشت 
و باور به قدری در اذهان و رفتار طبقه ی 
حاکمه هندوستان رخنه کرده که بخش عمده 
بر سر  تواند  می  که  است  معتقد  آن  از  ای 
این جریان حتی با آمریکا به "تفاهم" رسیده 
و به "متحد اصلی" آن در آسیا علیه چین و 

پاکستان تبدیل گردد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ  
وابستگی  ی  "مسأله  پراشاد،  ویجای   –  1
هندوستان به روایت آمریکا،" در مجله "مانثلی 

ریویو" سال ۶3 ، شماره ۵ )اکتبر 2011 (.
در  زنان  کار  "ارزش  قوش،  آتی  جی   –  2

هندوستان"، دهلی جدید، 2009 .
3 – تامس مک شیواین )Sheoin(، "گذرگاه 
به بیشتر از هندوستان،" سال ۶۴ ، شماره 2 

)ژوئن 2012 (.
۴ – سمیرامین، "جنوب جهانی گرائی را به 
چالش می طلبد،" در نشریه "پمبازوکا"، 12 

آوریل 2012 .
۵ - میرانادا، "بازار خدا: چگونه گلوبالیزاسیون 
هندوستان را به یک کشور هندوتر تبدیل می 

کند،" نیویورک 2012 . 

)نام   »Pay Czar ســزاری،  »پرداخت  به 
مستعار “استادویژه برای پرداخت غرامت”، 
به کنت فاینبرگ، Kenneth Feinberg داده 
سوی  از  انتصابش  از  پس  او  اســت.  شده 
وزارت خزانه داری ایاالت متحده به منظور 
نظارت بر جوائز پرداخت پاداش به مدیران 
متحده  ایاالت  پرداختی  که وجوه  شرکتهائی 
 2009  –  2008 مالی  بحران  دوران  در 
پذیرفتند،  را  ورشکستگی  از  رهائی  برای 
بسته  حد«  از  »بیش  تصویب  شد.(  استفاده 
یافته  نجات  شرکتهای  برای  پرداختی  های 
این گزارش خاطرنشان  را مقصر شناخت. 
ساخت: مدیران شرکتهای مالیات دهنده نجات 
بندیهای  بسته  دالر  میلیونها  »مــدام  یافته، 
پرداختی که توسط وزارت خزانه داری تأیید 
شده و بیشتر اوقات بیش از حد دستور العمل 

می باشد را به چنگ می آورند«.
این گزارش درمورد سه شرکت نجات یافته 
متمرکز شد. شرکت غول پیکر بیمه، گروه 
 AIG, American( آمریکائی  المللی  بین 
موتورز  جنرال   ،)International Group
 ،Ally Financial( مالی  متحد  و   )GM(
 ،AIG .)بود موتورز  از جنرال  بخشی  قباًل 
بیش از 182 میلیارد دالر وام دولت را نقد 
دریافت کرد به انضمام ۴0 میلیارد دالر به 
صورت وجوه TARP. جنرال موتورز مبلغ 
متحد  و  کرد  دریافت  دالر  میلیارد   13.۴

مالی، 17،3 میلیارد دالر دریافت نمود.
 ،2012 سال  در   ،SIGTARP گفته  طبق 
به   ، متحده  ــاالت  ای داری  خزانه  وزارت 

18 نفر از کارمندان سه شرکت مبلغ 

نمونه ای از عمل کرد امپریالیسم ...  
بقیه از صفحه آخر
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۶،2 میلیون دالر اضافه حقوق پرداخت که 
بود  فدرال  دولت  به  متعلق  تا حدودی  تماماً 
را  خود  های  سهام  از  بزرگی  بلوکهای  که 
 AIG بخش اجرائی  مدیر  داشــت،   نگه می 
مبلغ یک میلیون دالر اضافه حقوق دریافت 
کرد، مدیر ارشد اجرائی واحد اروپای جنرال 
موتورز مبلغ صد هزار دالر اضافه حقوق 
 200  ،Ally Residential Capital مدیر  و 
هزار دالر اضافه حقوق در مدت یک هفته 
 ،Ally Financial تابعه  شرکت  ازاینکه  قبل 

اعالم ورشکستگی بکند، دریافت کرد.
این گزارش به این نتیجه رسید که با وجود 
در  مدیران  که  دولــت  هــای  العمل  دستور 
حد  از  بیشتر  نباید  یافته  نجات  شرکتهای 
متوسط شرکتهای مشابه دریافت کنند، ۶3 در 
صد از مدیران ارشد سه شرکت بیش از هم 
پایه گان خود دریافت کردند. این گزارش، از 
Pay Czar  به خاطر تأیید درخواست شرکتها 

در مورد دریافت پول، انتقاد کرد.
به  دالر  میلیون  مبلغ 10،۵  گذشته  در سال 
 Robert( رابرت برنموشه ،AIG مدیر ارشد
مدیر  حالیکه،  در  شد  اهدا   )Bernmosche
 Michael( کارپنتر  مایکل   ،Ally ــد  ارش
Carpenter(، مبلغ 9،۵ میلیون دالر دریافت 
کارمند   2۵ از  یکی  جز  به  آنها  همه  کرد. 
ارشد بیش از یک میلیون دالر پاداش دریافت 
دریافت  از  نفر   1۶ رفته  هم  روی  کردند. 
از 107  بیش  رتبه  عالی  )پــاداش(  کنندگان 

میلیون دالر دریافت کردند.
رومرو دراین گزارش اشاره می کند که ۶۵ 
نفر از ۶9 نفر کارمندان ارشد AIG، جنرال 
موتور و Ally هر کدام حقوقی برابر با ۴۵0 
هزار دالر دریافت می کنند در حالیکه، در 
سال 2011، حد متوسط درآمد یک خانوار 
مالیات دهنده برای نجات این شرکتها ، ۵0 

هزار دالر در سال بود.
پاتریشیا  داری،  خزانه  وزارت   Pay Czar
 )Patricia Georghegan( هگن  جــورج 
گزارش SIGTARP را با تحقیر رد کرد، با 
می  اشتباه  از  پر  گزارش  این  که  ادعا  این 
او  دفتر  که  داشــت  اظهار  خانم  این  باشد. 
در  دارد  را  محدود  اندازه  از  بیش  »پاداش 
حالیکه، در همان زمان پاداش را در سطحی 
نگهمیدارد که دریافت کننده را قادر می سازد 
حفظ  به  نیاز  کند...«  حفظ  را  رقابتش  که 
»رقابت« دستمزد به بهانه داشتن استاندارد 
می  موهن  پاداشهای  و  حقوقها  توجیه  برای 
باشد که هم چنان به جیب مدیران شرکتهای 

غول پیکر ریخته می شود.
کنت فاینبرگ، اسبق جورج هگن، به عنوان 
Pay Czar، به همین طریق بی اعتبار بود، 
مورد  در  فردی  دهی  نظر  را   SIGTARP

درآن مورد  گونه تخصصی  که هیچ  چیزی 
ندارد، می پنداشت.

مقامات خزانه داری و بانکها که منافع شان 
را این خزانه داری حفظ می کند، می توانند 
بدهند   SIGTARP به گزارش توجهی  اندک 
به  است  قرار  که  آژانسی  این  اینکه،  برای 
دندان طراحی شده  بی  نگهبان  عنوان سگ 
بوش  دولت  توسط  که   TARP قانون  است. 
باراک  پشتیبانی  با  آن  از  پس  و  شد،  ایجاد 
اوباما، و بعد طلیعه آن از طریق کنگره آمریکا 
توسط رهبران جمهوری خواهان و دمکراتها 
پشتیبانی می شد، با دادن ظاهری از نظارت 
عمومی از برنامه نجات مالی، آژانس های 
به اصطالح سگ نگهبان از هرگونه قدرت 
واقعی محروم ماندند. SIGTARP، از زمان 
کاملی  انتقادی  گزارشات  خود  کار  به  آغاز 
کنگره  و  کاخ سفید  توسط  که  داده  ارائه  را 

آمریکا کاماًل نادیده گرفته شده است.
بذل و بخشش اوباما زمانی که به ارقام شش 
رقمی و هفت رقمی پاداش ها برای مدیران 
کامل  تضاد  در  باشد،  می  موتورز  جنرال 
جنرال  کارگران  به  نسبت  خود  نگرش  با 
اوباما  قــراردارد. در سال 2009،  موتورز 
اصرار داشت که حقوق پرداختی تمام استخدام 
های جدید )نا گفته نماند که جنرال موتورز 
بحران  این  در  آمریکا  تصویر  عنوان  به 
را  خود  کارگران  و  کارمندان  مالی،  عظیم 
تقلیل  نفر  هزار   38 به  نفر  هزار   ۵00 از 
داد- مترجم( جنرال موتورز دستمزد نیمی از 
کارگران سابق باید به عنوان بخشی از نجات 
گزارش  یابد.  کاهش  خــودرو  شرکت  مالی 
SIGTARP، بر بد بینی و ریاکاریی که الیه 
زیرین ایجاد موقعیت Pay Czar است را از 
بدو پیدایش آن تأکید دارد. هرگز چیزی بیش 
از گمراه کردن به خاطر گول زدن مردم به 
این که اعتقاد داشته باشند که حد و حدودهائی 
شرکتهای  در  مدیران  حقوق  مــورد  در  را 
نجات یافته مالی قائل هستند، درنظر ندارند.
اکثریت عظیم مردم، مخالف TARP بودند، 
زمانی که در اوایل سال 2008 توسط کنگره 
مارس 2009  ماه  در  شد.  تصویب  آمریکا 
وقتی  انفجار رسید  نقطه  به  ، خشم عمومی 
که روشن شد که AIG، در بخش محصوالت 
مالی، مبلغ 1۶8 میلیون دالر به عنوان پاداش 
برای ابقاء آنها به مدیران ارشد خود پرداخته 
– واحدی که شرط بندیهای سفته، شرکت را 
به  متعددی  لوایح  آورد.  فروپاشی  نقطه  به 
کنگره آمریکا برای محدود کردن پرداخت به 
مدیران بانکها و شرکتهای نجات یافته مالی 

راه یافت.
اوباما و وزیر خزانه داری، تمونی گایدنر، 
بر ضد این لوایح به پا خاستند، و به طور بلند 

آوازه ای اعالم کردند که موافقت نامه های 
پرداختی به AIG می بایست به خاطر »تقدس 
مداخله  شــود.  شمرده  محترم  قــراردادهــا« 
دولت اوباما سبب ضایع شدن قانون پیشنهادی 
شد. ارشــد  مدیران  به  پرداخت  مــورد  در 
مدیر  اوباما  دولــت  آن،  از  پس  زودی  به 
ها  ــاداش  پ موقعیت  بــرای  را  مخصوصی 
)Pay Czar( به کار گمارد که با گول زدن 
و چنین  دهد  تسکین  را  مردم خشم عمومی 
این  توسط  کــاری  واقــع  در  که  کند  وانمود 
دولت برای ممانعت از حرص و طمع وال 
استریت دارد صورت می گیرد. هم چنانکه 
این  سازد،  می  روشن   SIGTARP گزارش

فقط مانور دیگری برای فریب مردم بود.
ـــــــــــــــــــــــــــ

»ارتش آزاد سوریه« مورد حمایت 
ایاالت متحده و ناتو:درحال سقوط و 

از هم پاشیدگی. 
 Free Syrian Army

 )FSA ،ارتش آزاد سوریه(
ـــد یــک  ـــن ـــان ــــان بـــــه م هـــــم چــــن
ــــــن اســـت ــــــرده روش ــــاره م ســــت

توسط تیری میسان 
،)Thiery Meyssan(

 دوم ژانویه 2013 
voltairnet.org ،

دراخبار  که  گوئیهائی  ونقیض  ضد  )باوجود 
امپریالیستی  کشورهای  عمومی  های  رسانه 
درمورد پیش روی نیروهای اپوزیسیون دولت 
بشاراسد در سوریه پخش می شود، ما مناسب 
دیدیم که نظر مخالفی را در رنجبر بیاوریم تا 
با شنیدن نظرات متفاوت خوانندگان رنجبر به 
اوضاع جنگ  به  نسبت  تری  مناسب  قضاوت 

درسوریه  برسند. هیئت تحریریه(
درحالیکه مطبوعات فرانسه همچنان »سقوط 
قریب الوقوع« دولت سوریه و »فرار بشار 
برروی  واقعیت  دارد،  می  اعالم  را  اسد« 
زمین 180 درجه مغایر است. اگرچه هرج 
کشورموجود  مناطق  از  دربسیاری  مرج  و 
درآفتاب  برف  مثل  آزاد«  »مناطق  است، 
ذوب می شود. »ارتش آزاد سوریه« محروم 
از نقاطی که بتوانند درآن لنگر بیاندازد، هیچ 
گونه چشم اندازی برایش باقی نمانده که به آن 
دل ببندد. درصورتی که واشنگتن و مسکو 
اوضاع را به حالت توازن درآوردند، شیپور 

آخربازی را نیز به صدا درخواهندآورند.
شمارش معکوس هم اکنون آغاز شده است. 
توسط  اوباما  جدید  دولت  اینکه  محض  به 
مجلس سنا تأیید شود، طرح صلحی را برای 
داد.  خواهد  ارائه  امنیت  شورای  به  سوریه 

از نظر قانونی، هرچند پرزیدنت اوباما 
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موفقیت به دست آورد، دولت سابق او 
فقط مسئول مدیریت امور جاریست و 
نمی تواند هرگونه ابتکار عمل بزرگی را دارا 
باشد. از لحاظ سیاسی، اوباما قادر به واکنش 
بحبوحه ی  در  نبود، درزمانیکه  دادن  نشان 
برد.  می  بسر  جمهوری  ریاست  انتخابات 
توافقنامه  در  او  همکاران  از  برخی  چونکه 
ژنو تخریب کردند. اما او درست بعد از اعالم 
انتخاب مجدد خود شروع به خانه تکانی کرد. 
هما نطور که انتظار می رفت، ژنرال دیوید 
پترائوس )David Petraeus(، معمار جنگ 
با سوریه، به دامی افتاد که درانتظارش بود 
انتظار  و مجبور به استعفا شد. همانطورکه 
می رفت، سران ناتو و طراحان سپر موشکی 
را– مغایر توافق با روسیه – به واسطه فساد، 
تحت بررسی قرار دادند و مجبور به سکوت 
می  انتظار  طورکه  همان  چنین  هم  شدند. 
رفت، هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه، 
دیگر به بازی گرفته نشد. فقط روش انتخاب 
شده برای از بین بردن اوباعث شگفتی شد: 
یک سانحه جدی مربوط به سالمتی، او را 

در کما فرو برد.
همه  متحد،  ملل  سازمان  در  حال  درهمان 
اداره  به جلو میرفت.  به حالت طبیعی  چیز 
 The Department of( حفظ صلح  عملیات 
با   )Peacekeeping Operations, DPKO
 COLLECTIVE( سازمان پیمان امنیت جمعی
 )Security  Treaty Organization, CSTO
سپتامبر  مــاه  در  را  ای  رسمی  غیر  نامه 
اداره  این  اکتبر،  درمــاه  رساند.  امضاء  به 
پیمان  سازمان  )مانور(  نظامی  های  تمرین 
امنیتی جمعی در قزاقستان را تحت نظارت 
 »blue chapkas« خودگرفت، گسیل نیروی
به سوریه را تمرین های آزمایشی داد. در ماه 
 ،)DPKO( دسامبر، اداره عملیات حفظ صلح
شورای  دائمی  اعضای  نظامی  نمایندگان 
امنیت را برای آگاهی دادن به آنها در مورد 
در  گیرد  انجام  نیروباید  گسیل  که  ای  شیوه 
جلسه ای گرد هم آورد. با وجود مخالفت با 
این گونه راه حل، فرانسه و انگلیس در مقابل 
خواسته های ایاالت متحده آمریکا تسلیم شدند.
بااین حال، فرانسه اقدام به استفاده ازنماینده 
واتحادیه  متحد  ملل  سازمان  مشترک  ویژه 
 Lakhdar( کشورهای عربی، لَخدر براهیمی
Brahimi(، طرح صلح ژنو را که همگام با 
کرده  مطرح  ژوئن  سیم  در  که  اعتراضاتی 
دقت  با  براهیمی  درنهایت،  داد.  تغییر  بود، 
و  کــرد  خـــودداری  موضع  یک  گرفتن  از 
این  به  هائی  پیام  انتقال  با  درعوض خودرا 
مختلف  بخشهای  مابین  سو  دورازآن  و  سو 

مورد اختالف، راضی کرد.
حقیقت امر اینست که در شهرها، دولت سوریه 

دست باال را دارد. وضعیت نظامی معکوس 
»مناطق  ذکر  از  خود  فرانسه  اســت.  شده 
آنها  آرزوی  است،  کرده  داری  خود  آزاد« 
راه حل از طریق دادن اختیاربه سازمان ملل 
می باشد. این مناطق به طور پیوسته درحال 
کاهش اند، و مناطقی که هنوز در دست دولت 
اعتبار  بی  بدنام  های  سلفی  دردست  نیست، 
قراردارد. به نیروهای »ارتش آزاد سوریه« 
تعلیم داده شده بود که مواضع خودرا ترک 
کرده و دراطراف پایتخت برای حمله نهائی 
بودند  امیدوار  کنتراها  سازند.  آماده  خودرا 
که پناهندگان فلسطینی را صف آرائی کنند. 
عمدتاً سنی نشین های مسلمان، برضد رژیم 
سوریه به همان شیوه ای که حریریها در لبنان 
در  را  سنی  های  فلسطینی  که  کردند  تالش 
اردوگاه پناهندگان نهرالباَرد  بر ضد شیعیان 
حزب هللا بشورانند. همانطور که در لبنان این 
هدف با شکست مواجه شد، چرا که فلسطینی 
ها به خوبی می دانستند که دوستان آنها چه 
کسانی هستند و چه کساانی واقعاً برای رهائی 
سرزمین ها یشان مبارزه می کنند. مشخصاً، 
اسرائیل  روزه  تجاوزگرانه هشت  در جنگ 
به غزه، سالح های ایران و سوریه بود که 
این منطقه را نجات داد، درحالی که پادشاهان 
خلیج فارس حتی یک انگشت خودرا نیز به 

حرکت درنیاوردند.
خالد  به  وفادار  حماس،  از  خاصی  عناصر 
اردوگــاه  درهــای  قطر،  مخارج  وبا  مشعل 
از  نفر  صــد  چند  ســوی  بــه  را  الیرموک 
لوانت  به منظور محافظت  جنگجویان جبهه 
چنین  هم  سوریه/لبنان(،  ای  القاعده  )شاخه 
عمدتاً  آنها  کردند.  باز  قطررا  به  مربوط 
علیه فرماندهی کل »جبهه خلق برای آزادی 
 )SMS( از طریق  جنگیدند.  می  فلسطین«  
موبایل، دولت سوریه از 180000 ساکنین 
اردوگاه خواست که دراسرع وقت محل را 
تخلیه کنند و به آنها محل اقامت های موقت 
در هتل ها، مدارس و باشگاه های ورزشی 
آنها  از  برخی  کــرد.  توصیه  را  دمشق  در 
بعد،  روز  بروند.  لبنان  به  که  دادند  ترجیح 
اردوگاه  به  توپخانه سنگین  با  ارتش سوریه 
به  دوبــاره  را  آنجا  کنترل  و  ورشــد  حمله 
فلسطینی  سازمان   1۴ سپس،  آورد.  دست 
توافقنامه ای را تحت عنوان این که اردوگاه 
»منطقه بی طرف« است را امضاء کردند. 
جنگجویان FSA، »ارتش آزادر سوریه« به 
طور منظم عقب نشینی کرده و جنگ خود 
علیه سوریه را درحومه شهر از سرگرفتند، 
درحالی که مردم غیرنظامی به خانه هایشان 
را  ای  شده  ویــران  اردوگــاه  آنها  بازگشتند. 
تخلیه کردند، جائی که مدارس و بیمارستانها 

به طور سیستماتیک نابود شده بودند.

به  اکنون  هم  جنگ  استراتژیک،  لحاظ  از 
پایان رسیده است: FSA، حمایت مردمی را 
که زمانی برخورداربود از دست داده اند و 
هیچ گونه شانسی برای رسیدن به پیروزی را 
دیگر ندارند. اروپائی ها هنوز فکر می کنند 
که آنها می توانند علیه رژیم از طریق جلب 
مقامات باال، کودتا کنند، اما متوجه شده اند 
که این غیر ممکن خواهد بود که این عمل با 
FSA انجام پذیرد. کنترا ها به ورودشان ادامه 
درحال  سالح  و  پول  جریان  اما  دهند،  می 
خشکیدن است. بخش عمده ای از حمایتهای 
بین المللی متوقف شده است اگرچه، پیآمد آن 
تواند دیده شود،  در میدان جنگ هنوز نمی 
بسیار شبیه ستاره ای است که می تواند پس 

از مرگش به مدت طوالنی به درخشد. 
ایاالت متحده آمریکا به روشنی تصمیم گرفته 
 FSA است که به نوبه خود ورق را با فداکردن
برگرداند. به طوری که دستورالعمل های بی 
معنی را می دهد که منجر به مرگ کنتراها می 
شود. هزاران نفر درماه گذشته کشته شدند. 
اطالعات  شورای  واشنگتن،  در  درحالیکه، 
 )National Intelligence Council( ملی 
بین  که »جهادگرائی  کرد  اعالم  بدگمانی  با 
به   )International Jihadism( المللی« 
زودی محو خواهد شد. سایر متحدین ایاالت 
سئوال  خود  از  باید  حاضر  حال  در  متحده 
معنی  آن  به  جدید  معادله  این  آیا  که  کنند 
شد؟ خواهند  قربانی  هم  آنها  خود  که  نیست 

ـــــــــــــــــــ
پدرآرون شوارتز: »دولت فرزند مرا 

کشت«:»کسیکه این جهان را به 
محیط بهتری تبدیل کرده بود، دولت 

مسبب مرگش شد«.
توسط  تارنمای جهان سوسیالیستی،

 16 ژانویه، 2013 
سه  روز  شوارتز  آرون  جنازه  تشیع  مراسم 
شنبه در کنیسه خیابان سنترال، واقع در هایلند 
برگزار شد.   )Illinois( ایلینوی ایالت  پارک، 
دوستان،  از  سرشار  استقبالی  با  مراسم  این 
خانواده ها و همکاران و کسانی که برای ادای 
احترام به مرگ جوان 2۶ ساله فعال اینترنتی 
که جان خود را در هفته گذشته گرفت توأم بود.
رابرت شوارتز، پدرآرون، دراظهاراتی که در 
مراسم تشیع جنازه ارائه داد، مالمت نیشداری 
را به دولت آمریکا فرستاد. او اظهار داشت، 
را  او  ــت  »دول نکرد«.  خودکشی  »آرون 
کشت، کسی که این جهان را به محیط بهتری 
تبدیل کرده بود، دولت مسبب مرگش شد.«
 )JSTOR(سرویس وجه اشتراک جی استور
 Massachusetts( از طریق دانشکاه ام آی تی

هدف  با   ،)Institute of Technology
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درموقع  مقاالت،  ایــن  ساحتن  فراهم 
اتهام  به  شوارتز  اتفاق  برحسب  مرگ 
از  مقاله  میلیونها  دولــت،  جانب  از  خیانت 
آزادانه  ای  گفته  به  بنا  را  علمی  های  مجله 
کپی الکترونیکی کرده و در دسترس همگان 
قرارداد. دادستان دولت فدرال خواهان زندان 
برای اوشد، و شوارتزدرصورت محکومیت 
با چشم انداز 3۵ سال زندان مواجه می شد.

رابرت شوارتز با احساسات درمورد پسرش 
صحبت می کرد، او گفت: پسرم درست مثل 
»یک نوری در دنیای تاریک بود.« بزرگ 
آرون که درخدمت  اقدامات اصولی  او  شد، 
دسترسی یافتن به اطالعات بازبود را با جرم 
و جنایت سیستم مالی که اقتصاد جهان را به 

سقوط کشاند، مقایسه کرد.
شوارتز اشاره کرد که آرون هیچ کار غیر 
قانونی را مرتکب نشد ولی باوجوداین، توسط 
دولت آمریکا مورد اذیت و آزار قرارگرفت. 
او عملکرد فرزند خودرا با کسانی که کارهای 
"بی محتوا و یا غیرقانونی"  به منظور کسب 
ثروتهای کالن می کنند مقایسه کرد و نامهائی 
 Mark Zuckerberg(، مثل مارک زوکربرگ
Steve Jobes، و Bill Gates( را ذکر نمود.
شوارتز از نوجوانی، ُرل بسیار مهمی را در 
 RSSازجمله اینترنت،  زیرساختهای  توسعه 
می  بازی   ،feeds Rich Site Summary
محتوای  ارائه  برای  است  فُرمتی  )این  کرد 
وب به طور منظم. بسیاری از اخبار مربوط 
به سایتها، وبالگها و ناشران دیگراینترنتی را  
 RSS به هرکسی که مایل باشد تحت عنوان
feeds دراختیارش قرار می دهد(. کمپانی ای 
که او تأسیس کرد، اینفوگامی )Infogamy( با 
ِردیت )Reddit( ادغام شد، که از آن زمان 
به بعد تبدیل به یکی از محبوب ترین لینک 
ها ی جمع آوری اطالعات بر روی سایت 
اینترنت شده است. شوارتز هم چنین مؤسس 
مروج  که  گروهی   ،Demand Progress

آزادی اینترنت اند، بود.
خود،  نظرات  درتوصیف  درسندی  شوارتز 
نوشته شده در سال 2008 ، استدالل می کرد 
که »میراث علمی و فرهنگی جهان، درطول 
می  منتشر  مجالت  و  درکتابها  که  قرنها، 
دیجیتالی  درحال  ای  فزاینده  طور  به  شدند، 
شدن می باشند و توسط تعدادانگشت شماری 
شده  مهر  و  الک  خصوصی  شرکتهای  از 
اند.« او اضافه کرد که شرکتهای غول پیکر 
فراهم  بــرای  تالش  هرگونه  مخالف  کاماًل 
کردن اطالعات به طور گسترده دردسترس 
توسط  که  »سیاستمدارانی  و  هستند،  عموم 
این شرکتها خریداری شده اند از این شرکتها 

پشتیبانی همه جانبه می کنند.«
خانواده  و  دوستان  جنازه،  تشیع  درمراسم 

آرون صحبت از کنجکاوی عقالنی و ذهنی، 
ازخودگذشتگی، حساسیت عاطفی و نگرانی 
عمیق وی برای بهبودی این جهان می کردند. 
ــوری«  »ن از  صحبت  مختلف  سخنرانان 
به  را  مردم  که  کردند  می  آرون  دردرون 
سمت او که در در پی نگهداشتن جهان در 
یک استاندارد باالتری بود جلب می کرد. آنها 
از توانائی های او که دیگران را به چالش می 
کشید و برای حل مسائل پیچیده، اعم از فنی یا 
اجتماعی الهام می بخشید، صحبت می کردند.
Taren Stinebreckner- ،یار و همد ست آرون
و  حساس  مهربان،  فرد  او  از   ،Kauffman
خالقی را به یاد می آورد. او گفت که »آرون 
می خواست دنیا را به شدت متحول سازد و 
تغییر دهد. اواین تغییر و تحول را بیش از 
پول و شهرت می خواست«. اوگفت، »آرون 
که  ببینیم  طور  آن  را  دنیا  ما  خواست  می 
هست، حتی اگر انجام این کاربرایش بسیار 

دردناک بود.«
تایمز،  انجلس  ــوس  ل بــا  ای  درمصاحبه 
Stinebecker-Kaufman گفت، »هرگز این 
چند  در  که  نبود  آرون  درمورد  نگران  قدر 
روزقبل از پایان عمرش نگرانی را حس می 
کرد، و هیچ شکی در ذهن من وجود ندارد 
که این امر اتفاق نمی افتاد اگر پیگرد قانونی 
علیه او بیش از حد خود فراتر نمی رفت.« 
بود  پریشان  و  ناراحت  که شوارتز  او گفت 
از  مالی  به کمک مستمر  نیاز  به خصوص 
دوستان و حامیان کمپین دفاع ازخود داشت. 
»او نمی توانست یک روز دیگر هم با این 
"آیا  بخواهند  او  از  که  شود  مواجه  حالت 
مردم  از  آیا  اید،  داده  انجام  کاررا  این  شما 
درخواست کمک مالی کرده ای."؟ من فکر 
می کنم که او به معنی واقعی کلمه ترجیح می 

داد که زنده نباشد.«
دیگر سخنرانان و همکاران در مراسم تشیع 
جنازه آرون صحبت می کردند از اهمیت و 
توجهی که آرون به هرموضوعی که برای 
درکش به دنبال آن می رفت می داد. دوست 
وهمکارش، Larry Lessing، استاد دانشکده 
حقوق دانشگاه هاروارد گفت، »او به مراتب 

عاقل تر از سن خود بود«. 
 Elliot(پــیــتــرز الیوت  آرون،  مدافع  وکیل 
خاطر  به  را  پذیری  آسیب  جوان   ،)Peters
اما  داشــت،  نیاز  حفاظت  به  که  آورد  می 
همیشه با روح و زنده بود زمانی که مکالمات 
تبدیل به موضوعات پیچیده می شد. او بسیار 
اندوه ناک از این بود که آرون به زندگی خود 
پایان داد، هم چنانکه او احساس می کرد که 
با رسیدگی به این مورد، آرون می توانست 
کارمن  بیانیه  علیه  بر  پیترز  گردد.  پیروز 
ایاالت  دادستان   ،)Carmen Ortiz( اورتیز 

سرقت  »سرقت،  که  کــرد  صحبت  متحده 
دستور  از یک  شما  که  کند  نمی  فرق  است 
کامپیوتری استفاده کنید یا از یک دیلم، و یا 
اینکه شما اسناد یا اطالعات  و یا دالرها را 

به سرقت ببرید.« 
ناحیه  برای  متحده  ایاالت  دادستان  اورتــز، 
ماساچوست و منتخب اوباما، همراه با استفان 
معاون   ،)Stephen Heymann( هیمن 
دادستان، شوارتز را تحت عنوان محکومیت 
به جنایت زیر فشار قرار دادند. دراین مورد 
می  عمل  اوباما  دولت  اکید  دستور  به  آنها 
کردند که به شدت تمام افرادی را که مخالف 
کنترل اینترنتی توسط  شرکتها و دولت هستند 

را تحت تعقیب قرار می دهند.
حتی پس از این که JSTOR نشان داد که هیچ 
عالقه ای به دنبال کردن پرونده  شوارتز را 
ندارد، دولت فدرال با حمایت از MIT، وزنه 
ساخت.  متوجه  او  علیه  بر  را  قانون  کامل 
امتناع  با  بود  همراه  حد  از  بیش  اتهامات 
که  فصل  و  حل  هرگونه  به  رسیدن  بــرای 
)یا عذرویا وعده  درخواست  و  زندان  طول 
مشروط( به جرم درمورد 13 فقره جنایت را 

شامل می شد.
»من گفتم، ممکن است به او جرم تخطی از 
قانون یا دوره آزمایشی مشروط بدهید، و آنها 
داد.«  نخواهد  ُرخ  گفتند، هرگزچنین چیزی 
دوشنبه  درروز  پیترز  که  بود  مطلبی  این 
شوارتز  گفت،  همچنان  پیترز  اظهارداشت. 
درمورد عدم قبول درخواست به جرم، تزلزل 
ناپذیر بود، اما این امر به معنی مواجه شدن 
به محاکمه بود که نیاز به منابع عظیم مالی 
داشت و می توانست زندگی او را نابود سازد.
سوسیالیستی  جهان  سایت  وب  خبرنگاران 
درمــراســم  کنندگان  نفرازشرکت  چند  بــا 
گی  کاتلین  کــرنــد.  صحبت  جــنــازه  تشییع 
ماهانه  نویسنده  یک   ،)Kathleen Geier(اِر
واشنگتن گفت، »آرون نماینده بهترین انسانها 
در آمریکا بود. او بیشتر از هرکسی که من 
بسیار  وموضوعات  خواند  می  شناختم  می 
زیادی را مورد مطالعه دقیق قرار می داد. 
ماست.«  تمام  برای  روشنگری  نماینده  او 
مدیر   ،)Peter Eckersley( اکرسلی  پیتر 
فنآوری پروژه ها در بنیاد جبهه ی الکترونیکی 
یک  و   )Electronic Fronti Foundation(
دست  »از  گفت،  شوارتز  همکار  دوســت 
دادن شوارتز بسیار سهمناک بود. ما هر دو 
 PIPA و  SOPA با یکدیگر درمبارزه علیه
هم کاری می کردیم،« که اشاره ای است به 
قانون پیشنهادی برای افزایش کنترل دولت بر 

روی اینترنت.
با اشک در چشمانش، اکرسلی گفت، »مشکل 

بزرگ در ایاالت متحده آمریکا، سیستم 
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از  خـــارج  کــه  ــت  اس کیفری  عــدالــت 
آمدم  استرالیا  از  من  است.  شده  کنترل 
ومشاهداتی را که دارم برایم غیر قابل تصور 
است. شما سیستمی دارید که افرادی را که به 
کسی صدمه نمی زنند به زندان می افکنید.«

آرون شوارتز: آیا یکی از شرکای مؤسس 
ِردیت به خاطر سانسور و اذیت و آزار دولت 

ایاالت متحده خودکشی کرد؟
سانسور  میتواند  ِردیــت  آیا  او،  افتخار  به 

دراین کشوررا متوقف سازد؟
تحقیقات  مؤسسه  واشنگتن،  بالگ  توسط 

جهانی، 14 ژانویه، 2013
احتمااًل  )او  دولتی  آزار  و  اذیت  و  سانسور 
به  دست  ظاهراً  و  افسردگی  طبی  نظر  از 
خودکشی زده است؛ هیچکس هم ادعا نکرده 

که اوبه قتل رسیده است.(

ازنامه های رسیده
اختالفات رژیم اسالمی

 و حکایت آی دزد، آی دزد
و  داخلی  های  رسانه  همه  در  ها  روز  این 
حکومت  سران  های  درگیری  از  خارجی 
ارگان  و  دولت  و  سپاه  تا  گرفته  مجلس  از 
تفصیل  به  فقیه  والیت  به  منتصب  های 
خامنه  های  نهی  امرو  و  شود  می  گزارش 
ای هم دیگر نمی تواند بر این تضادهای و 
.  طی سی سال  بگذارد  رشد آن سرپوشی 
هیچگاه  ایران  در  اسالمی  حکومت  گذشته 
نیز  و  حکومتی   داخلی  های  درگیری  از 
های  کشاکش  این  و  نبوده  برکنار  خارجی 
داخلی و خارجی از همان  روزهای اول با 
حذف جناح های مختلف سیاسی به اشکال و 
شیوه های مختلف از زندان و اعدام تا توطئه 
های سیاسی علیه همدیگر گرفته تا قتل های 
مخفی و علنی جریان داشته است . جمهوری 
اسالمی در نفس خود هیچ اعتراضی را نه 
در بیرون و نه در درون خود بر نمی تابد 
و جناح هایی که به حاکمیت رسیده و دست 
باال را در حکومت داشته و  دارند به همین 
این شیوه کار که   . شیوه حکومت می کنند 
با  مخالف  های  جناح  حذف  بر  را  اساس 
توطئه و می گذارد سنتی است که خمینی در 
رژیم اسالمی پایه گذاری کرد . او کار را 
با حذف نهضت آزادی و بنی صدر و سپس 
مشارکت  جبهه   ( اسالمی  انقالب  مجاهدین 
فعلی ( شروع کرد و بعدها رژیم قدم به قدم 

نمونه  کرد  اقدام  خمینی  نزدیکان  حذف  به 
های مشخص آن هم جریان سید احمد خمینی 
با شیوه های مافیائی بود  امامی ها  و سعید 
درون  در  را  جناحی  هیچ  که  اما رژیمی   .
اجبارا  کند  نمی  تحمل  و  تابد  برنمی  خود 
تسلیم هم  و  فردی  دیکتاتوری  تا سطح یک 
جناح های حکومتی به او و یا حذف جلو می 
دارد تصفیه  این روند  تنها فرقی که   . رود 
حساب های اولیه بدون مقاومت جدی درونی  
ولی تنش های اجتماعی قوی انجام می گیرد 
ولی حذف دیگر جناح های درونی با روند 
و  تر  سخت  شان  نزدیکی  بدلیل  آنهم  زمان 
پر تشنج تر و دامنه آن وسیع تر خواهد بود. 
حکومتی  های  حساب  تصفیه  اولین  معموال 
با تالطم های اجتماعی همراه است ولی بعد 
از اینکه حاکمیت تثبیت شد اختالف جناح ها 
می  حکومت  برای  داخلی  موضوعی  دیگر 
این  در  که  کنند  ها سعی می  دولت  و  شود 
زمینه اخباری به بیرون درز نکند... بعلت 
بصورت  داری  سرمایه  رشد  ماندگی  عقب 
ایران  در  دولتی  های  جناح  آن،  کالسیک 
بیشتر خانواده گی و فراتر از آن دوست و 
سخت  نیز  حکومتی  های  خانواده  اطرافیان 
در امور دولتی فعال هستند . هر حکومت و 
یا دولت جدید تنها دست  به تغییر پست ها 
و مناصب اداری نمی زند بلکه نه تنها تمام 
طایفه و ایل و تبار خود را در مصادر کلیدی 
توصیه  و  اداری  رژیم  به  بلکه  گمارد  می 
و  اعتنا  بی  هم  آنها  اداری  و  تکنیکی  های 
سیاست های االبختکی خود را جلو می برد 
وزیر  اوقات  بسیار  در  که  است  چنین  و   .
تخصصی  کار  با  اصال  خانه  وزارت  یک 
نیست  آشنا  خود  دست  زیر  خانه  وزارت 
می  را  مرتضوی  سعید  شما  نمونه  برای   .
بینید بدون اینکه قضاوت خوانده باشد رئیس 
باره  یک  هم  بعد  بود  انقالب  دادگاههای 
یا  اجتماعی  خدمات  تامین  سازمان  مسئول 
بودنش  هللا  آیت  علت  به  فقط  که  الریجانی 
رئیس قوه قضائیه ایران است . و این داستان 
سر دراز دارد . نتیجه چنین روندهای به باند 
بازی ، رشوه خواری و دزدی دولتی و فساد 
های گسترده اداری منجر می شود ، چیزی 
یک  به  اسالمی  جمهوری  در  امروزه  که 
امر »عادی« تبدیل شده است . روشن است 
بحران  کمترین  با  چنینی  این  حکومتی  که 
شکنندگی  با  درون  در  سیاسی  اقتصادی- 
های  بحران  تشدید   . است  روبرو  باالئی 
اجتماعی،درگیری های درونی را دامن زده 
مجلس    . میکند  کنترل  قابل  غیر  آنرا   و 
الریجانی  علی  ریاست  به  اسالمی  شورای 
با  ادامه کشاکش اختالفات بین مجلس )  در 
پشتبیانی قوه قضائیه به ریاست برادرش ( و 

نیز دولت  )به پشتیبانی اوباش حزب هللا و 
در  نظامی  بوروکراتیک  های  جناح  برخی 
درون سپاه و ارتش ( مسئله استیضاح وزیر 
..........را مورد بحث و فحص  قرار داد و 
نهایتا......... وزیر مربوطه را در رابطه با 
به ریاست سازمان  انتخاب سعید مرتضوی 
خدمات اجتماعی برکنار کرد و فشار دیگری 
را بر دولت احمدی نژاد وارد آورد . او هم 
بیکار ننشسته و با افشای خاندان الریجانی و 
بخش بسیار کوچکی از زد و بند های پشت 
پرده  ،به آن جواب داد . اما این یک مقابله 
ظاهرا اداری نبود و مسئله به درگیری مستقیم 
انجامید  نژاد  احمدی  و  الریجانی  علی  بین 
آن بشکل حادی  از  قبل  مدتها  .درگیری که 
وجود داشته است  و دعوا هم بر سر سهم 
هر جناح  از قدرت در رژیم اسالمی )علی 
الظاهر از طریق قانون گذاری و اجرای آن( 
است . منتها سهم از قدرت در رژیم اسالمی 
پروازی  بلند  و  نیست  صرفا سهمی سیاسی 
های مغرورانه شخصی نیست . این سهمی 
از بودجه دولتی است که نصیب جناح ها و 
ارگان های زیر دست می شود. دست اندازی 
بر این سهم یعنی کنترل هزاران واحد های 
های  درآمد  و  اقتصادی  بزرگ  و  کوچک 
از درآمد های  این سهمی است   ، میلیاردی 
حکومت  به  ایرانی  شهروند  مالیات  و  نفتی 
دزد اسالمی . این سهمی اساسا از  استثمار 
بدون  است.  آن  وری  بهره  و  کار  نیروی  
دلیل نیست که در این دعوا ها همه همدیگر 
و حکایت »آی  کنند  می  دزدی  به  متهم  را 
یکدیگر  دست  کردن  رو  و  دزد«  آی  دزد 
های  جناح  همه  که  است  ای  برنده  کارت 

حکومتی در آستین دارند ...
 غ.ع.

رفیق و دوست گرامی با تشکر از تحلیل 
درهرجامعه  که  این  به  باتوجه  و  تان 
توسط  قدرت  کسب  برسر  تالش  طبقاتی 
درعمل  را  مادی  منافع  حاکم  جناحهای 
دنبال می کنند، اما درعین حال بهتراست 
حاکم  طبقات  ازوضعیت  درتحلیلی 
های  سرمایه  به  جناحها  این  وابستگی 
کوچک،  و  بزرگ  سرمایه  نظیر  محتلف 
تجاری،  و  صنعتی  خصوصی،  و  دولتی 
غیر  و  انحصاری  و صنعتی،  کشاورزی 
غیره  و  ملی  و  کمپرادوری  انحصاری، 
روشن نمود تابتوان با شناخت از نه تنها 
ماهیت بلکه خصلت آنها، درمبارزه برای 
افشا و براندازی آنها بادقت عمل کرد. به 

امیداین که مورد توجه تان قراربگیرد.
 رنجبر 
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واقعیتها و توهمات درباره 
فراز قدرتهای نوظهور در جنوب )بخش سوم(

درجبهه جهانی کمونیستی
صفحه 24رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

نمونه ای از عمل کرد امپریالیسم در داخل و خارج آمریکا

6. خراب کردن جامعه ی سوسیالیستی 
و کم بها دادن به اهمیت شیوه تفکر

از فصل اول: اهمیت شیوه تفکر
مبارزه   : انگل  استفن  کتاب  از  نقل  به 
ـ  کارگری  تفکردرجنبش  شیوه  درمورد 

سپتامبر1995
دردیدگاه کارل مارکس و فردریک انگلس، 
گذار نوع بشر از سرمایه داری به کمونیسم 
)یعنی به جامعه ی بدون طبقه( همانند یک 
نو  ی  جامعه  تولد  طبیعی  تاریخی  روند 

ازجامعه ی کهنه است:
» هیچ نظام اجتماعی قبل از این که تمامی 

باشند، هرگز  نیروهای تولیدی آن رشدیافته 
ازبین نمی رود؛ و نو، روابط تولیدی برتر 
مادی  شرایط  وجودآمدن  به  از  قبل  هرگز 
هرگز  فرتوت،  ی  جامعه  رحم  در  اش 
پدیدار نمی گردد«.)»مقدمه ادای سهمی برنقد 
اقتصادسیاسی«،ـ  کلیات آثارـ جلد 1، ص.۵0۴(
تخیلی  محصول  سوسیالیسم  ترتیب  بدین 
ایده  تالشی  دیگرسخن،  به  نیست؛  اجتماعی 
آلیستی برای یک جامعه ی انسانی نمی باشد. 
تنها چنان  بلکه بشریت »همیشه برای خود 
وظایفی را معین می کند که قابل تحقق اند؛ 
همیشه  موضوع،  به  دقیقتری  نگاه  از  پس 

زمانی  وظایف،  که  یابند  درمی  انسانها 
خودشان را نشان می دهند که شرایط مادی 
روند  در  الاقل  یا  و  وجودداشته  آنها  انجام 

فراهم شدن باشند«)همان جا(
با این کلمات تاکید را روی رابطه  مارکس 
بین شیوه تولید و شیوه تفکر درروند تاریخی 
گیری  قدرت  تنها  گذارد.  می  جامعه  رشد 
پرولتاریا، مسلح به آگاهی سوسیالیستی می 
سرمایه  ی  شده  اجتماعی  تولید  شیوه  تواند 
داری را به شیوه تولید سوسیالیستی تبدیل کند.
را  گذار  این  دیالکتیک  انگلس  فردریک 

چنین توضیح می دهد:

افتضاح نجات دهی مالی بانکها: 
وزارت خزانه داری ایاالت متحده »حق 
امتیاز رأسا« را برای مدیران اجرائی 

شرکتهای نجات یافته تأیید کرد
)Andre Damon( توسط آندره دامون

 ،)Berry Grey(و ِبری گری 
 World Socialist Program، 30

ژانویه 2013
خزانه  وزارت  مقام  این  دوشنبه،  روز  در 

میلیارد دالر  بر 700  داری وظیفه نظارت 
وجوه نجات بانکی برای برنامه ترمیم مشکل 
 Troubled Asset Relief Program,( دارائی
TARP( را صادر کرد، مبنی بر اینکه خزانه 
داری ایاالت متحده آمریکا به طور معمول 
درخواست های متعددی از جانب شرکتهای 
را  روسا  امتیاز  حق  درمــورد  یافته  نجات 
بیش از رهنمون های تعیین شده به منظور 
ظاهراً محدود نشان دادن پرداختی ها توسط 

دهنده  مالیات  گیرنده(  )کمک  این شرکتهای 
تصدیق کرد.

رومـــرو  کریستی  تــوســط  گــــزارش  ایـــن 
برنامه  ویژه  بازرس   ،)Christy Romero(
امدادی برای دارائی های مشکلدار، )توسط 
نظارت  هدایت،  منظور  به  آمریکا  کنگره 
مترجم(،   – شده  ایجاد  ممیزی  هماهنگی  و 
وزارت خزانه داری و استاد ویژه آن برای 

پاداش به اصطالح معروف 

از  بعد  این نوشتار  در بخشهای اول و دوم 
بررسی بخشی از واقعیت ها و توهمات در 
تشریح  به  نوظهور"  "کشورهای  ی  بــاره 
موقعیت ویژه ی چین به عنوان مقتدر ترین 
کشور نوظهور اقتصادی درجنوب پرداختیم. 
تشریح  به  ســوم(  )بخش  نوشتار  ایــن  در 
به  کنونی  هندوستان  تاریخی  های  ویژگی 
می  نوظهور  مقتدر  کشور  دومین  عنوان 
این  )وپایانی(  چهارم  بخش  در  پردازیم. 
نوشتار بعد از تشریح ویژگی های برزیل و 

دیگر کشورهای نوطهور در جنوب به چند و 
چون بروز و رشد ابتکارات استقالل طلبانه 
جهانی  نظام  محور  از  گسست  خواهان  و 
سوسیالیسم  به  طوالنی  گذار  درراه  سرمایه 
سوی  از  )نه  درجنوب  یکم  و  بیست  قرن 
از سوی چالشگران  نو ظهوربلکه  دولتهای 

جدی ضد نظام( خواهیم پرداخت.
ویژگی های هندوستان

1 - هندوستان با یک میلیارد و صد میلیون 
فزون  اقتصادی  رشد  در صد  با  و  جمعیت 

تر از خیلی از کشورهای پیرامونی یکی از 
قوی ترین کشورهای نوظهور اقتصادی در 
ولی  نظام جهانی محسوب می شود.  درون 
چشم  موقعیت  و  عظیم  رشد  این  رغم  علی 
"بریکس"  کشورهای  عضو  عنوان  به  گیر 
جنوبی(  آفریقای  و  چین  روسیه،  )برزیل، 
کوچکترین  است  نتوانسته  هندوستان  دولت 
حرکتی قوی در جهت جلو گیری از پروسه 
فالکت بار پوالریزاسیون )تعمیق شکاف بین 
فقر و ثروت( بردارد. علت اصلی این امر 


