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چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

در روز جھانی کارگرچھ گذشت؟

موضع طبقھ کارگر طبقھ کارگر نیروی تعیین کننده درجھان
درتغییر جھان 

حضور پررنگ  مقامات 
امنیتی و نظامی در موضوع 

انتخابات

«دموکراسی» پارلمانی 
درخدمت دیکتاتوری 

استثمارگران!

پی آمد توسعھ لومپنی 
در ترکیھ، ایران و مصر
( بخش دوم و پایانی )

صفحھ ٧

در جبھھ 
جھانی 

کمونیستی

از ھر دری 
سخنی 

امپریالیسم دربحران و 
فسادھایش دست و پا 

می زند!
صفحھ ٢۴ صفحھ ٢۴ صفحھ ١٠ صفحھ ٢۴صفحھ ٨

قانون جنگل 
جزاین نیست!

از دھھ ی ١٩٧٠ بھ بعد، نظام سرمایھ داری 
جھانی برای مقابلھ با طبقھ کارگرومبارزات 
خصلت  بنابر  و  درجھان  بخش  رھائی 
تمرکزیابی ھرچھ بیشتر سرمایھ برای مقابلھ 
با بحران اقتصادی و اعمال سلطھ ی جھانی 
اش، دست بھ گسترش دامنھ نفوذ سرمایھ ھای 
گلوبالیزاسیون  زد.  درسراسرجھان  فراملی 
سیاست  با  ھمراه  سرمایھ  بیشتر  ھرچھ 
نئولیبرالی بازارآزاد جھت دست یافتن بھ کلیھ 
ی زوایای بازارجھانی باشدت بیشتری تداوم 
داده شد. دراین میان رشد علوم و تکنولوژی 
خود  ی  مرحلھ  بھ  تولیدی  صنایع  ورود  و 
بیش  کھ  انفورماتیک  و  روبوتیک  کارشدن 
از پیش دخالت ماشین درتولید گسترش می 
سوم»،  «موج  رنگارنگ  تئوریھای  یافت، 
کارگر  طبقھ  نقش  گذاشتن  نابودی  «روبھ 
درتولید»، باھدف «نشان دادن بی خاصیت 
شدن تئوری انقالبی کمونیسم علمی» توسط  

بقیھ در صفحھ دوم

دوم  الملل  بین  کنگره  در  کھ  زمانی  از 
(سوسیالیستی) درسال ١٨٨٩، اول ماه مھ ( 
١١ اردیبھشت ) بھ عنوان روز جھانی کارگر 
انتخاب شد تا بھ حال ھر سالھ طبقھ کارگر 
و  اعتصابات   ، تظاھرات  برپائی  با  جھانی 
کمپین ھای مختلف بھ استقبال این روز رفتھ 
ماه  اول  جھانی  کارگر  طبقھ  برای   . است 
مھ روز ھمبستگی طبقاتی ، روز اعتراض 
بھ نظام سرمایھ داری و اعالم مبارزه برای 
طبقات  از  آن  در  کھ  است  نوینی  دنیای 
استثمارگر و ستمگر خبری نیست . بھ نسبت 
اینکھ اوضاع و شرایط طبقاتی و سیاسی و 
اقتصادی در سطح جھانی و کشوری چگونھ 
است،  طبقھ کارگر چھ در سطح جھانی و 
چھ در سطح ملی شعارھای خود را مطرح 
می کند و پالتفرم ھای مبارزاتی خود را بھ 
انظار عمومی می گذارد . تاثیر و پایداری 

این روز بھ عنوان روز اعتراض بھ حاکمان 
جھان باعث شده است کھ تعدادی ازنیروھای 
جھانی  سطح  در  خواه  آزادی  و  دموکرات 
با  ھمراه  و  بپیوندند  اعتراضات  این  بھ 
اتحادیھ ھای کارگری و احزاب کمونیست و 
کارگران و زحمتکشان دست بھ اعتراض و 

تحصن و اعتصاب بزنند . 
سرمایھ  اقتصادی  بحران  رشد  بھ  توجھ  با 
پی  و  جھان  کشورھای  اکثر  در  داری 
آمدھای آن کھ باعث بیکاری وسیع در سطح 
جھانی شده و سطح زندگی بشریت را چھ در 
کشورھای متروپول سرمایھ داری و چھ در 
کشورھای پیرامونی پائین آورده است ، و نیز 
رشد دست اندازی امپریالیستھا بھ کشورھای 
جھان سومی و رقابت بین کشورھای در حال 
رشد و امپریالیست ھای غربی و گرایش بھ 
خشونت ھای نظامی ناشی از این رقابت ھا ، 
بقیھ در صفحھ سوم

راه پیمائیھای اول ماه مھ امسال درکشورھای 
کرد  عمل  شعارھائی  راه  ھم  جھان  مختلف 
و  استثمار  از  اعم  را  داری  سرمایھ  نظام 
اش  مالی  و  اقتصادی  بحران  تحمیل  و  ستم 
محکوم  جھان  زحمت  و  کار  نیروی  بر 
با  درمقایسھ  خاصی  شکوفائی  و  نموده 
از  قبل نشان دادند، ھرچندکھ ھنوز  سالھای 
عملی  و  ی  نظر  درونی  انسجام  و  وحدت 

برخوردارنبودند.
ھمان طور کھ نظام سرمایھ داری ـ صرف 
اعم  داری  سرمایھ  مدافع  نیروھای  از  نظر 
از ملی، لیبرالی، فاشیستی، مذھبی، دولتی، 
کالسیک، امپریالیستی و غیرهـ  یک ھدف را 
دنبال می کنند و آن اعمال استثمار و ستم بر 
نیروی کار فیزیکی و فکری، افزایش نرخ 
سود و انباشت سرمایھ و پیش برد رقابت آزاد 

انحصاری  بقیھ در صفحھ چھارمو 

 
با احضار  وزارت اطالعات    : دویچھ ولھ 
مسئوالن روزنامھ ھا و مطبوعات سراسری 
اخبار  بھ  مربوط  قرمز  خطوط  ایران، 
انتخابات را بھ آنان اعالم کرده است. مقامات 
نظامی نیز بار دیگر بر وظایف و نقش بسیج 

و سپاه در انتخابات تاکید ورزیده اند.
مسئول  مدیران  احضار  از  ”کلمھ“  سایت 

مھ ھا  نا ز و ر

روشن فکران جیره خوارامپریالیستھا، با تمام 
امکانات تبلیغاتی و انتشاراتی شان دربوق و 
کرناھای امپریالیستی و عمالش دمیده شدند. 
آنان تابدان جا دراین اغراق گوئی غلو کردند 
کامال  ھای  کارخانھ  ایجاد  شدند  مدعی  کھ 
طبقھ  و  خواھدرسید  فرا  زودی  بھ  خودکار 

کارگر درصحنھ ی تولید محو خواھد شد.
توٌھمی  چنین  سرمایھ  صاحبان  برای  البتھ 
نقش طبقھ کارگر  آنھا  درکارنبود، چون کھ 
را در تولید و ایجاد ارزش اضافھ بھ مثابھ 
عامل اصلی و تعیین کننده خوب می شناختند 
و بھ ھمین دلیل ازآن جا کھ در کشورھای 
دلیل  بھ  کارگران  داری  سرمایھ  رفتھ  پیش 
توانستھ  شان  سالھ   ٢٠٠ از  بیش  مبارزات 
بودند بخشی از ثمره کارشان را از چاه ویل 
بکشند  بیرون  داران  سرمایھ  آز  و  حرص 
بھ  مالی  انحصارات  یافتن  دست  از  ومانع 
درحالی  ترگردند،  کالن  بازھم  اَبَرسودھای 

بقیھ در صفحھ ششم



درکشورھای  کارگری  عظیم  نیروی  کھ 
داران  سرمایھ  کھ  موجودبودند  مانده  عقب 
ثمره  ناچیزی  مزد  پرداخت  با  توانستند  می 
کار اینان را بھ جیب زده و بھ سودھای بھ 
یابند،  دست  گذشتھ  از  تر  ھنکفت  مراتب 
ابزارتولیدی  و  صدورسرمایھ  روند  لذا 
یافت.  جدیدی  سرعت  جھان  نقاط  اقصا  بھ 
آمار  بنابھ  نیروی کاردرجھان،  ترتیب  بدین 
صندوق بین المللی پول کھ در سال ١٩٨٠ 
برابر٢ میلیارد نفر ارزیابی می شد، در سال 
٢٠٠٥ ، بنابھ آمار بانک جھانی برابر ٤. ٣  
میلیارد نفر گردید. کھ نشانی بود ازوزنھ ی 
حداقل ٥٠٪ طبقھ کارگر درکل تعداد انسان 

 .( www.ppioulin.org) در جھان
 ٪٧٠ کار  نیروی  رشد  آمار،  این  طبق 
بود.  تولید  کردن  اتوماتیک  سال   ٢٥ طی 
خوداین ارقام تمامی تئوریھای قالبی نوکران 
امپریالیست را در روبھ زوال گذاشتن طبقھ 
رذیالنھ  کھ  سازد  می  برآب  کارگرنقش 
درنفی نقش فزاینده ی طبقھ کارگر درجھان، 
وساعت  کتاب  میلیونھا  و  کاغذ  خروارھا 

تبلیغات بھ کارگرفتھ بودند.
ھرچھ  حرکت  این  با  حال  درعین 
وجودآمدن  بھ  و  سرمایھ  ترشدن  جھانی 
نیروی  یافتن  در  کھ  عظیمی  کورپوراتھای 
در  نیافتھ  سازمان  و  ماھر  و  ارزان  کار 
تولید  ایجاد  بھ  دست  کشورھا،  از  بسیاری 
کارگرنیز ھرچھ  بودند، طبقھ  زده  مبادلھ  و 
مبارزه  درگیر  جھانی  درسطحی  بیشتر 
کھ  گردید  پیکر  غول  انحصارات  این  با 
مبارزات  در  اخیر  درسالھای  را  آن  نمونھ 
دراروپا،  اوپل  سازی  ماشین  کارگران 
اعتصابات کارگران معدن درآفریقای جنوبی 
شاھدبودیم. بھ عالوه، تعداد این کارگران از 
بھ ٩٠٠   ،١٩٨٠ درسال  نفر  میلیون   ٢٢٥
میلیون نفر درسال ٢٠٠٥ رسید و رشدی ٤ 
برابر دراین مدت داشتھ است. دراین دوره ی 
انحصاری  کارگران شرکتھای  تعداد  کوتاه، 
درسال  کار  نیروی  کل   ١/٩ از  فراملی 
١٩٨٠ بھ بیشتر از ١/٤ کل کارگران جھان 
ی  دھنده  نشان  کھ  رسیده   ٢٠٠٥ سال  در 
افزایش سریع وزن مخصوص این کارگران 
بھ  کارگران جھان مشغول  کل  با  درمقایسھ 
کارمی باشد. ھرگونھ خواست این کارگران 
می تواند درچندین کشور بھ طور ھم زمان 
این  توسط  دلیل تضییقات فراھم شده  بھ  چھ 
این کارگران و چھ  گونھ شرکتھا برای کل 
کاران طبقاتی  ھم  با  بھ خاطر ھم بستھ گی 
نمودن  آھنگ  ھم  و  دردیگرکشورھا  شان 
مبارزاتشان با آنان، بھ این مبارزات جنبھ ی 
بین المللی داده و ازاین طریق جھانی شدن 

صفحھ ٢رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

طبقھ کارگر...بقیھ از صفحھ اول

کارگران شرکتھای فراملی پیشقراوالن جنبش کارگری اند

ھرچھ  شدن  جھانی  سرمایھ،  بیشتر  ھرچھ 
الزامی  را  کارگران  طبقاتی  مبارزه  بیشتر 
ساختھ و درنتیجھ کارگران این گونھ شرکتھا 
درشرکتھای  کارگران  ی  بقیھ  درپیشاپیش 
پیشبردن  و  کارگر  طبقھ  رھائی  امر  ملی 

انقالب جھانی آن را بھ عھده دارند.
بھ  سرمایھ،  حرکت  کھ  است  توجھ  قابل 
نیز  درجھان  کارگر  طبقھ  ساختن  متحرک 
بررسی  براساس  کھ  طوری  بھ  انجامیده 
تعداد  کارگران،  جھانی  و  کشوری  تحرک 
کارگران متحرک از یک میلیارد نفر درسال 
درسال ٢٠١٥  میلیاردنفر   ١ بھ ٣.   ٢٠١٠
کارگری  تحرک  ترین  بزرگ  خواھدرسید. 
در آسیا با حدود ٦٠٪ این کارگران و در قاره 
آمریکا، اروپا و خاورمیانھ حدود ٣. ١٨٪ و 
٦. ١٨٪ درسال ٢٠١٠ صورت گرفتھ است.

درعین حال جابھ جا شدن کارگران درجھان 
بھ گونھ ای بوده است کھ اگر درسال ١٩٠٠، 
درکشاورزی  جھان  بالغ  جمعیت  از  نیمی 
کارمی کردند. درسال ٢٠١٠، ٢٠٪ کارگران 
کھ  اند  کاربوده  کشاورزی مشغول  دربخش 
آسیا  در  نیز  کشاورزی  کارگران  این   ٪٩٠
در  آفریقا(٧٠٪  و کشورھای زیر صحرای 

آسیا و ٢٠٪ در آفریقا) ساکن بودند.
(www.wisegeek.com) 

حوادث دلخراشی نظیر کشتھ شدن کارگران 
لباس دوزی تازرین درنزدیکی داکا پایتخت 
بنگالدش کھ بھ کشتھ شدن ١١٢ کارگردرآتش 
سوزی در ٢٤ نوامبر ٢٠١٢ صورت گرفت 
این  درھای  بازکردن  از  حتا  کارفرمایان  و 
کارگران  فرار  برای  دوزی  لباس  شرکت 
بعد  ماه   ٥ آن  متعاقب  و  ورزیدند  اجتناب 
راناپالزا  ای  طبقھ   ٨ ساختمان  ریزی  فرو 
کھ ٥  شرک لباس دوزی درآن قرارداشتند 
خطر  از  را  کارفرمایان  قبال  کارگران  و 
و  ترکھا  دلیل  بھ  ساختمان  این  فروریزی 
شکافھائی کھ در دیوارھای آن ایجادشده بود 
باخبرنموده بودند. ولی این اعالم خطر مورد 
بود.  قرارنگرفتھ  کارخانھ  صاحبان  قبول 
طبق آماری کھ روزبھ روز افزایش می یابد 
بھ  تا  از ١٠٠٠ کارگر  بیش  کشتھ شدن  از 
حال ـ و عمده تا زنان کارگر ـ و مفقودشدن 
بھ  یعنی  آواربتون  زیر  صدھانفردیگردر 
از  نیمی  حدود  باختن  جان  زیاد  احتمال 
کارگران شرکتھای لباس دوزی تا بھ امروز 
حکایت دارد. دراین ساختمان بیش از ٣٢٠٠ 
کارگر کارمی کردند و با این حادثھ بیش از 

نیمی ازآنان جان باختھ و یا تارومارشدند.
قابل توجھ این کھ دراین کارخانھ مزدماھانھ 
کارگران ٣٨ دالربود و بھای ساالنھ تولیدی 
برده  این  کل  دالرتوسط  میلیارد   ٢٠ معادل 
گان مدرن دربنگالدش صورت می گرفت و 
شرکتھای بزرگ فراملی جھانی درآمریکا و 

اروپا مشتری تولیدات ٢٠ میلیارد دالری این 
دربنگالدش  صادرات)  کل   ٪٨٠) شرکتھا 
اروپا  در  لباسھا  حداقل  فروش  با  کھ  بودند 
بھ  میلیارد دالری  آمریکا سودھای ١٠٠  و 
پس  کردن  ردگم  برای  و  زدند  می  جیب 
ابراز  بھ  دلخراش  ی  حادثھ  این  بروز  از 

ھمدردی قناعت نمودند!
این امر باردیگر نشان داد کھ سرمایھ ھای 
ارزان  کار  نیروی  بھ  یابی  فراملی دردست 
دست  و  کنند  فروگذارنمی  جنایتی  ازھیچ 
دردست سرمایھ داران کشوری در تصاحب 
شناسند  نمی  ازپا  دست  کار  نیروی  ثمرات 
و درحال ایجاد ارتش چندمیلیاردی کارگران 
انحصاری  فراملی  شرکتھای  بھ  وابستھ 
نیزنمونھ  درایران  باشند.  می  امپریالیستی 
و  مرگ  حوادث  گونھ  ازاین  زیادی  ھای 
میردرمعادن تا بھ حال داشتھ ایم و کلیھ ی 
شیرین  جان  دھند کھ  می  نشان  این حوادث 
کارگران درمیدانھای استثمارو ستم ارزشی 

برای صاحبان سرمایھ ندارد! 
تغییرو  این  باید  جھان  کمونیست  تشکلھای 
تحوالت درونی طبقھ کارگر را ھرچھ دقیق 
شرکتھای  کارگران  و  کرده  شناسائی  تر 
سازمان  بیشتر  ھرچھ  را  جھان  چندملیتی 
مبارزه ی  را ازطریق  و سراسرجھان  داده 
برای  قبرستانی  بھ  شرکتھا  این  کارگران 
سازمان  نوکران  و  آنھا  زالوصفت  صاحان 
قدر  چھ  سازند.  مبدل  شان  دولتی  ی  یافتھ 
کشتارکارگران  قبیل  از  جنایاتی  شاھد  باید 
خون  و  شد  بنگالدش  و  جنوبی  درآفریقای 
سردانھ از کنارآن گذشت و با توجیھ «بروز 
اتفاقاتی این چنینی اجتناب ناپذیراست!» آنھا 

را بھ فراموشی سپرد؟
انقالب جھانی طبقھ ی کارگر عناصر پیش 
قراول مبارزاتی خود را بھ وجودآورده است 
شوند.  داده  سازمان  جدی  طور  بھ  باید  کھ 
ایده  پوالدین  ساز وحدت  تاریخ  نبرد  دراین 
ئولوژیکـ  سیاسی ـ تشکیالتیـ  سبک کاری 
ـ فرماندھی جزو جدی ترین اصول درحرکت 
و  بوده  پیش  بھ  پیروزمندپرولتاریا  انقالبی 
ھمیشھ  برای  گرائی،  فرقھ  فردگرائی،  باید 
چنان  شود.  فرستاده  تاریخ  دانی  زبالھ  بھ 
چھ مدعیان دفاع از طبقھ کارگر بھ این امر 
ننھند و درصفوف طبقھ کارگر فرقھ  گردن 
گری را تبلیغ کنند، این بدان معنا خواھدبود 
کھ آگاھانھ و یا ناآگاھان کمر بھ خدمت  تداوم  
اینان  اند.  بستھ  بربریت نظام سرمایھ داری 
دوستان  مثابھ  بھ  زود  یا  دیر  طریق  بدین 
خواھندشد. رسوا  کارگر  طبقھ  دروغین 
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بالنده گی جنبش کارگری در١ مھ نمود یافت

در روز جھانی کارگر...بقیھ از صفحھ اول

عرصھ ھای مختلف جھان را بھ ورطھ جنگ 
و خونریزی ، فقر گسترده و بیکاری وسیع 
با  جھانی  بورس  بازارھای   . است  کشانده 
ورود پول ھای دیگری غیر از دالر آمریکا 
دچار ناثباتی عمیقی شده است و امپریالیست 
ھای نئولیبرال با حیلھ ھای مختلف سھامداران 
کوچک را بھ ورشکستگی دچار کرده اند . 
میلیاردھا  کھ  است  شده  باعث  ناثباتی  ھمین 
کار  و  طبیعی  ھای  ثروت  ِقبَل  از  کھ  دالر 
زحمتکشان بوجود آمده است یا حیف و میل 
از  انگشت شماری  تعداد  جیب  بھ  یا  و  شده 

شرکت ھای فراملیتی سرازیر شود . 
امسال نقطھ تالقی شدید سرمایھ با نیروی کار 
در اتحادیھ اروپا بود . اتحادیھ ای کھ دارای 
بحران عمیقی مالی و سیاسی است . از یک 
بھ  دیگر شرکاء را  فرانسھ،  آلمان و  طرف 
را  اتحادیھ  این  رھبری  ادعای  و  زده  عقب 
داشتھ و از طرف دیگر، کشورھای اروپائی 
از سیاست ھای مالی  بھ اطاعت  را مجبور 
خود نموده و باعث مقروض شدن بسیاری از 
کشورھای اروپایی بھ بانک ھای معظم اروپا 
شده اند . دیکتھ کردن این سیاست ھا ھمچون 
سیاست ھای فریدمن و کیننز آمریکائی باعث 
در   ٢٠  -١۵ بھ  بیکاری  صد  در  باالرفتن 
صد و در برخی کشورھا مانند یونان بھ ٢٧ 
از حد و فشار کار  در صد  و گرانی بیش 
اروپا بھ  شده است . عکس العمل کارگران 
امپریالیست  داری  ھای سرمایھ  این سیاست 
در   . است  بوده  شدید  بسیار  اروپائی  ھای 
سال گذشتھ تقریبا در کشورھایئ مانند یونان 
و اسپانیا و قبرس ھر ماھھ تظاھرات عظیمی 
در اعتراض بھ این سیاست ھا برگزار شده 

است . 
بزرگترین  شاھد  اسپانیا  امسال  می  ماه  اول 
تا  آمارھای مختلف  بر اساس  تظاھرات بود 
کرده  تظاھرات شرکت  در  نفر  ھزار   ٢٠٠
نیروھای  ھمھ  تقریبا  تظاھرات  این   . بودند 
اجتماعی آسیب دیده از سیاست ھای اتحادیھ 
شرکت  اما  بود.  آورده  میدان  بھ  را  اروپا 
گسترده کارگران و اتحادیھ ھای کارگری و 

احزاب چپ در آن بسیار چشمگیر بود 
یونان،  مثل  اروپائی  کشورھای  دیگر  در 
ھای  تظاھرات   ..... و  آلمان  و  انگلیس 
مشابھی با جمعیت کمتر انجام شد. در بسیاری 
از شھرھای اروپا تظاھرات با حملھ پلیس بھ 
خشونت کشیده شد و پلیس با اسب و سگ ھای 
تربیت شده و ماشین ھای آب پاش بھ تظاھر 
کشورھای  بیشتر  در  کرد.  حملھ  گان  کننده 
خواھان  تظاھرات  در  کننده  شرکت  اروپا 
توقف سیاست ھای ریاضت کشی اقتصادی، 

لغو بھره ھای سنگین بانک از دوش مردم 
شدند.  بیکاران  و  سالمندان  از  حمایت  و 
روسیھ"  کمونیست  "حزب  روسیھ  در 
تظاھراتی را برپا کرد کھ ھمراه بود با عکس 
ھائی از مارکس و انگلس و لنین و استالین 
دیگر احزاب غیر  ھمین روز  در  . درست 
چپ روسیھ ھم تظاھراتی برپا کرده بودند. 
ولی گزارشی از ھیچ گونھ درگیری بین این 

احزاب نرسیده و یا پخش نشده است. 
اول  تظاھرات  بزرگترین  از  یکی  کوبا  در 
ماه می روز جھانی کارگر برگزار شد این 
 . شد  برگزار  دولت  پشتیانی  با  تظاھرات 
بیشتر شعارھا در حملھ بھ سرمایھ داری و 
دفاع از ھمبستگی مردم بود. در بسیاری از 
کشورھای آمریکای التین نیز تظاھرات در 
کلمبیا،  ونزوئال،  در  جملھ  از  توجھی  خور 
تظاھرات  انجام گرفت.  بولیوی، شیلی و... 
با  پلیس  و  شد  کشیده  خشونت  بھ  شیلی  در 
حملھ بھ تظاھرات بسیاری را دستگیر کرد. 
شرقی  اروپای  کشورھای  از  بسیاری  در 
تظاھرات با  عکس ھایی از استالین ھمراه 
شاھد  امسال  مدتھا  از  بعد  آلبانی  در  بود. 
بزرگ  نسبتا  تظاھرات  یک  برگزاری 
توسط  انورخوجھ  از  ھایی  کھ عکس  بودیم 

تظاھرکنندگان حمل می شد. 
ویژه  بھ  مختلف  شھرھای  در  ترکیھ  در 
استانبول تظاھراتی برپا شد کھ توسط پلیس 
دستگیر  بسیاری  و  شد  کشیده  خشونت  بھ 
شدند. در فلیپین تظاھرات سازمان یافتھ ای 
رھبران  ھای  عکس  آن  در  و  شد  برگزار 
پرولتاریا از مارکس تا مائو حمل می شدند. 
التحریر  میدان  امسال  کارگر  جھانی  روز 
ضد  تظاھرات  یک  شاھد  مصر  در  قاھره 
دولتی علیھ دولت اخوان المسلمین و در دفاع 
طبق  بر  کھ  بود  اجتماعی  ھای  آزادی  از 
آن  در  نفر  ھزار   ١٠ تا  مختلف  آمارھای 

شرکت کرده بودند.
برگزار  بنگالدش نیز تظاھرات بزرگی  در 
شد و کارگران بھ طور بسیار چشمگیری در 
کارگران دوبار  کشتار   . داشتند  آن حضور 
بنای  ریختن  فرو  و  گرفتن  آتش  از  ناشی 
کارخانھ ھا خشم کارگران را برانگیختھ است 
آنان  گسترده  دالیل شرکت  از  یکی  این  کھ 
بود.  امسال  کارگر  جھانی  روز  مراسم  در 
در گرجستان تظاھرات بزرگی انجام گرفت 
زندانیان  آزادی  خواھان  تظاھرکنندگان  و 

سیاسی و اتحادیھ ھای کارگری شدند. 
تظاھرات  آمریکا  شھرھای  از  بسیاری  در 
آنھا  بزرگترین  برگزارشد  می  ماه  اول 
بھ  پلیس  کھ  بود  سیاتل  و  آنجلس  لوس  در 
و  شد  ور  حملھ  سیاتل  در  تظاھرکنندگان 
تعدادی زخمی و دستگیرشده نتیجھ آن بود. 

از  یکی  شاھد  امسال  کانادا  مونترال  شھر 
بھ  حملھ  با  پلیس  بود  تظاھراتش  برزگترین 
بھ  و سعی  دستگیر  را  نفر  تظاھرات ۴٠٠ 
درھم شکستن صفوف تظاھر کننده گان کرد. 
تظاھرات  شھرھا  برخی  در  استرالیا  در 
سال  نسبت  بھ  امسال   . گرفت  انجام  آرامی 

گذشتھ تعداد بیشتری شرکت کرده بودند. 
بھ طورکلی، در روز جھانی کارگر در ھر 
گوناگونی  ھای  تظاھرات  جھان  قاره  پنج 
برگزار شد. در کشورھای اروپائی بھ علت 
سطح  قوی  کارگری  ھای  اتحادیھ  وجود 
آنھا  در  کارگر  طبقھ  شرکت  و  تظاھرات 
گسترده تر بود. حضور طبقھ کارگر امسال 
بیشتر  گذشتھ  سال  بھ  نسبت  کمی  لحاظ  بھ 
بود . تقریبا اکثر مراسم روز جھانی کارگر 
توسط اتحادیھ ھای کارگری و احزاب چپ و 
کمونیست سازماندھی و برگزار شد. متاسفانھ 
پراکندگی نیروھای موجود در این تظاھرات 
ھا در ھمھ جا بھ چشم می خورد. می توان بھ 
جرات گفت کھ در ھمھ این مراسم و تظاھرات 
آزادی سخن  بھ سرکوب  اعتراض  در  ھمھ 
گفتند و پوچی شعارھای دموکراسی خواھی 
نمایش  بھ  را  جھان  داری  سرمایھ  حاکمین 
گذاشتند . روز جھانی کارگر امسال روزی 
بیشترین  روشنفکر  کارگر،  جوانان  کھ  بود 
نیروی شرکت کننده را تشکیل می دادند، کھ 
این خود  نشان دھنده شکست سیاست ھای 
سرمایھ  داری نئولیبرال برای غیر سیاسی 

کردن نیروی جوان جوامع است. 
برخی ار مراسم ھا بھ صورت روال سنتی 
خود با چند سخنرانی کوتاه از فعالین سیاسی 
در  راھپیمائی  یک  با  و  آغاز  کارگری  و 
میز  گذاشتن  و  بزرگ  شھرھای  خیابان 
اعتراضی  و  سمبلیک  ھای  نمایش  و  کتاب 
ھای  راھپیمائی  اکثریت  .اما  رسید  پایان  بھ 
کشورھای  پلیس  توسط  کارگر  جھانی  روز 
سرمایھ داری با حملھ بھ آنھا بھ خشونت و 

درگیری کشیده شد. 
آزادی  ھیچگونھ  کھ  کشورھایی  برخی  در 
حاکمین  و  ندارد  وجود  ھم  بورژوایی  ھای 
شکنجھ  و  اعدام  و  زندان  بر  تکیھ  با  فقط 
مھ  ماه  اول  تظاھرات   ، کنند  می  حکومت 
ممنوع است و اتحادیھ ھای کارگری یا وجود 
ندارد و یا آنچھ کھ علنی است شکلی صوری 
اینکھ  یا  و  است  کارگری  اتحادیھ  یک  از 
ھمیشھ زیر  شده و  تشکیل  دولت  از  مستقل 
ھرصورت  بھ  دارند.  قرار  دولتی  سرکوب 
در این کشورھا کھ ایران ھم یکی از آنھاست 
زیر  ھمیشھ  کارگر  جھانی  روز  تظاھرات 
دولت  امسال  است.  بوده  پلیسی  سرکوب 
اسالمی سرمایھ اجازه برگزاری مراسم روز 
کارگری  فعالین  ولی  نداد  را  کارگر  جھانی 
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برگزار  آنرا  تر  در جمع ھای محدود 
با  تھران  و  تبزیر  زندان  در   . کردند 
زمانی  شاھرخ  مثل  کارگری  فعالین  تالش 
و محمد جراحی مراسم روز جھانی کارگر 

برگزار شد .  
بدون استثناء طبقھ کارگر در ھمھ کشورھای 
جھان بھ ھمراه دیگر نیروھای معترض بھ 
را  حاکمین  ھای  سیاست   ، موجود  وضع 
حملھ  و  نقد  مورد  مختلف  ھای  در عرصھ 
کارگر  ترطبقھ  گسترده  . حضور  داد  قرار 
سال  چند  بھ  نسبت  امسال  تظاھرات  در 
نھ  کارگر  طبقھ  کھ  دھد  می  نشان  گذشتھ 
ھست  ھم  کمی  بلکھ  کیفی  نیروی  آن  تنھا 
کھ در صورت متحد شدن ،قادر بھ حضور 
بین  عظیم  تغییرات  عرصھ  در  قدرتمندی 

المللی است . 

موضع طبقھ کارگر ... بقیھ از صفحھ اول

ھرچھ  تامین  برای  داران  سرمایھ  درمیان 
سھ  از  بیش  طی  است،  انباشت  بیشتراین 
قرن دائما جریان داشتھ و بھ این اعتبار بھ 
این نظام فردگرا، کیفیتی جھانی داده است؛ 
طبقھ کارگر نیز بھ مثابھ دشمن نظام سرمایھ 
این  مخالف  درجھ   ١٨٠ ھدف  یک  داری 
مبارزه  است:  کرده  دنبال  پیوستھ  را  نظام 
بر  متکی  طبقاتی  نظام  براندازی  برای 
مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و مبادلھ 
و استثمار و ستم و نھایتا ایجاد جھانی فارغ 
از استثمار انسان از انسان و براندازی انواع 
مذھبی،  جنسی،  نژادی،  تبعیضات  و  ستم 
سوی  بھ  جھان  کشاندن  و  فرھنگی،  ملی، 

قلمرو آزادی.
دراین جنگ طبقاتی ھر دوطرف تضادطبقاتی 
ـ طبقھ سرمایھ دار و طبقھ کارگرـ براساس 
جھان بینی شان کھ درفوق آمد کھ سرمایھ دار 
فردگرائی و منافع خصوصی را اصل مقدس 
تابدانجا  را  دید  این  اکنون  و  داند  می  خود 
پیش برده کھ مشتی صاحبان چندصد شرکت 
فراملیتی کھ شاید تعداد آنھا بھ صدھزارنفرھم 
کره  ساکنان  میلیارد   ٧ بھ  نزدیک  نرسد، 
و  کشانده  ستم  استثمارو  یوغ  زمین را زیر 
بربریت آنھا را روزانھ درجھان شاھدھستیم. 
درحالی کھ طبقھ کارگر رھائی کل انسانھای 
تحت استثمار و ظلم و ستم را درجھان بدون 
طبقات  و  داران  سرمایھ  تحمیلی  مرزھای 

ماقبل آنھا، خواستاراست و لذا دیدش رھائی 
بشریت از زیریوغ فردگرائی بھ جمع گرائی 

است.
متضاد،  دنیای  دو  و  دیدگاه  دو  دراین 
بیانداز  "تفرقھ  خواستار  جھانی  بورژوازی 
سیاسی  نیروھای  است.  بکن!"  حکومت  و 
و احزاب رنگارنگی بھ وجود می آورد کھ 
ظاھرا باھم سرجزئی اختالفات سطحی نزاع 
کرده ولی ھدفشان گیج کردن اکثریت عظیم 
فرقھ  آن  یا  این  مدافع  تا  است  جھان  مردم 
سرمایھ دارگشتھ و بھ قول معروف "جنگ 
٧٢ ملت" راه انداختھ و درمخالفت با حقیقت 
"دزد  ماجرا  دراین  تا  رفتھ  را  افسانھ"  "ره 
بھ  عمدی  گی  آشفتھ  این  از  بازارجھانی" 
ببرد.  را  بھره  نھایت  اش،  شده  وجودآورده 
ی  حیطھ  بھ  بورژوازی  گری  حیلھ  این 
تشکلھای صنفی طبقھ کارگر نیز رسوخ یافتھ 
و نظیر آنچھ کھ درایران است مثل تشکلھای 
دموکرات  تشکلھای  کارگران،  اسالمی 
کارگری  دموکراتیک  سوسیال  و  مسیحی 
سالھاست  داری  سرمایھ  درکشورھای  نیز 
کارگر  طبقھ  مبارزاتی  وحدت  درایجاد  کھ 
بھ فع نظام سرمایھ داری سنگ می اندازند. 
اش  درمبارزه  ابتدا  از  کارگر  طبقھ  اما 
کمیتھ  ایجاد  از  داری،  سرمایھ  نظام  علیھ 
ھا ی ھمیاری، کلوبھای ورزشی و اتحادیھ 
کرده،  شروع  کارخانھ  یک  در  کارگری 
یک  درکل  تولیدی،  رشتھ  دریک  سپس 
طبقاتی  اتحاد  جھان  کل  در  نھایتا  و  کشور 
نیز  سیاسی  ی  داد. درعرصھ  بسط  را  اش 
بھ نسبت درجھ ی آگاھی اش، بھ ویژه پس 
توسط  انقالبی و علمی اش  ازتدوین تئوری 
انترناسیونال  ایجاد  از  انگلس،  و  مارکس 
کمونیست  احزاب  ایجاد  تا  گرفتھ  کارگری 
کمونیستی،  انترناسیونال  ایجاد  و  کشوری 
بھ  درعمل  را  اش  اجتماعی  انقالب  تئوری 
کشورھا،  ھمھ  "کارگران  شعار  کاربست. 
حزب  "مانیفست  درپایان  متحدشوید!" 
کمونیست" کھ در اواخر سال ١٨۴٧ و اوایل 
١٨۴٨ توسط مارکس و انگلس تدوین شد و 
پوتیھ،  ئوژن  انترناسیونال  سرود شورانگیز 
از کمونارھای کمون پاریس پس از شکست 
آن، نمودار آن است کھ طبقھ کارگر نھ تنھا 
خود یک طبقھ جھانی است بلکھ تشکلھا و 
احزاب آن ھم با انترناسیونالیست بودن معنا 
ھم  کارگری  انقالب  و  یابند  می  مفھوم  و 

خصلتا انقالبی جھانی است.
بنابراین طبقھ کارگر درتحقق انقالب جھانی 
نظر  اختالف  وجود  پذیرش  ضمن  اش، 
درصف طبقاتی اش دربرخورد بھ پدیده ھای 
روزمره مبارزه طبقاتی، ناشی از بغرنج بودن 
وضعیت عینی مبارزه طبقاتی و برداشتھای 

متفاوت از آن، ا درعمل پس ازتالش برای 
ایجاد وحدت نظر و درموارد مشخص عملی، 
امکان دادن بھ این کھ براساس نظراکثریت 
باید فعالیتھای انقالبی تشکل پیشروکارگری 
لحظھ بھ لحظھ سازمان داده شود و اقلیت نیز 
موظف است درعمل از نظر اکثریت پیروی 
کرده، ولی مبارزه نظری اش را در درون 
ادامھ دھد تا درستی یا نادرستی  تشکل اش 
نظر اکثریت و یا اقلیت در عمل ثابت شود، 
شیوه دیگری را غیر از شیوه لیبرالیستی و 
خودخواھانھ و فرقھ گرایانھ و فرد گرایانھ ی 
بورژوازی پیش می برد. پرولتاریا ھم این 
دیدگاه را مادرزادی بھ دست نیاورده، بلکھ 
این محصول کار درکارخانھ و نظام تولیدی 
دریک  را  کارجمعی  و  ھماھنگی  کھ  است 
نظم ویژه ای بدو ھیچ تردیدی خواستار است.

بنابراین، کلیھ ی حرکتھای نظری و عملی 
کھ  ای  گرایانھ  فرقھ  و  گرایانھ  انشعاب 
مغایر شیوه تفکر پرولتاریائی باشند، متعلق 
اند.  کارگر  طبقھ  غیراز  دیگری  طبقات  بھ 
خرده  عوامل  عناصرو  نفوذ   ، شوربختانھ 
جنبش  درون  در  بورژوائی  و  بورژوائی 
بھ  کھ  اخیر  سال   ١۶۵ در  کارگر  طبقھ 
صورت رفرمیسم، آنارشیسم، رویزیونیسم، 
اپورتونیسم و غیره درلفافھ ی "دفاع از طبقھ 
کارگر" خودرا نشان داده اند و مغایر دیدگاه 
بسیار  صدمات  اند،  پرولتاریائی  جھانی 
سختی را بر جنبش انقالبی و کمونیستی طبقھ 
گرائی  فرقھ  امروز  و  ساختھ  وارد  کارگر 
و حتا بدترازآن، فردگرائی درمقابل وحدت 
شده  تاکید  ازابتدا  علمی  و  اصولی  گرائی 
توسط جنبش جھانی طبقھ کارگر درنفی نظام 
سرمایھ داری قرار گرفتھ، و بھ ایجاد تشتت 
نظری و عملی عجیب و غریبی در جنبش 
کمونیستی و کارگری دامن زده و بھ مبارزه 
و  درجھان  کارگران  ی  پارچھ  ویک  متحد 
درایران لطمھ ھای بسیار ناگواری زده و تا 
حد درمانده گی این مبارزات تاریخی تالش 

شده و می شود.
برخاستھ  نظراتی  بھ  بارھا  درگذشتھ  گرچھ 
جنبش  دردرون  بورژوازی  بینش خرده  از 
ایم،  برخوردکرده  کمونیستی  و  کارگری 
انحرافی  نظرات  این  روی  پافشاری  ولی 
توسط رویزیونیستھای قرن بیست و یکمی، 
نشان  جھت  را  دائمی  برخورد  ضرورت 
دادن عمق انحرافات ضد تفکر پرولتاریائی 
ایجاب نموده اند. نمونھ ای ازاین نظرات بھ 

قرارزیراند:
"چپ  درقالب  کمونیستی  نظرات  نفی  ـ 

سنتی"؛
کارگر  طبقھ  واحد  سیاسی  تشکل  نفی  ـ 

درھرکشور با توسل بھ "پلورالیسم"؛
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دموکراتیک  ـ  مرکزیت  نفی  ـ 
درھرحزب کمونیست با برداشتن پرچم 

نخ نماشده ی احترام بھ "دموکراسی"؛
ـ نفی دیکتاتوری پرولتاریا درلفافھ ی ازبین 
رفتن طبقات درسوسیالیسم و"آزادیھای بدون 

قید و شرط در دولت کارگری"؛
ـ نفی ادامھ مبارزه طبقاتی درفازسوسیالیستی و 
ساختمان سوسیالیسم را صرفا اقتصادی دیدن؛

قالب  در  کارگر  طبقھ  سیاسی  تشکل  نفی  ـ 
"شوراگرائی کارگری"؛

درکشورھای  دموکراتیک  انقالبات  نفی  ـ 
رھبری  تحت  فئودال  نیمھ  ـ  مستعمره  نیمھ 
پرولتاریا جھت گذاربھ انقالب سوسیالیستی؛

ـ ستودن کارجبھھ ای تشکلھای مدافع کمونیسم 
بھ جای دعوت از آنھا برای متحدشدن روی 
وتاکتیک"  برنامھ  اساسی  نکات  و  "اصول 
درتشکلی واحد طبق آموزش کمونیسم علمی 
و  کارعمودی  جای  بھ  "کارافقی  ستایش  و 

متمرکز"؛
ناموزون نظام سرمایھ داری و  نفی رشد  ـ 
اعمال  امپریالیستی،  کشورھای  بوجودآمدن 
توسط  ضعیف  کشورھای  بر  استعمارنو 
دراین  ملی  مسئلھ  تداوم  و  امپریالیستھا 
کشورھا و ضرورت حل آن بھ سود اکثریت 
جمعیت کارگر و زحمت کش ملت تحت ستم 

توسط پرولتاریای درقدرت؛
ـ نفی رابطھ ی بغرنج تاکتیکھا با استراتژی 
از  نادرست  درک  در  کھ  کارگری  انقالب 

تحلیل تضادھای طبقاتی برمی خیزد؛
ـ و ...

"مشت  مثابھ  بھ  انحرافات  این  از  بھ برخی 
نمونھ خروار" در زیر برخورد می کنیم تا 
مثل  مسئووالنھ  غیر  حدی  درچھ  کھ  ببینیم 
نقل و نبات توسط رویزیونیستھای قرن ٢١ 

ام درایران مطرح می شوند.
معموال "سنت" مربوط بھ فرھنگی می شود کھ 
در ھزاران و اگر نھ صدھا سال مرسوم شده 
و بدون نقد گذشتھ مورد پذیرش قرارگرفتھ و 
بھ کاربرده می شود، کھ درکلیتش بھ خاطر 
متحجرماندن غیردیالکتیکی است. درجنبش 
ماتریالیسم  بر  بینشش  اساس  کھ  کمونیستی 
تکامل  و  حرکت    ، قراردارد  دیالکتیک 
طبق  و  بوده  پذیرش  مورد  ھا  پدیده  دائمی 
پیوستھ  آنھا  شناخت  و  ایجادشده  تغییرات 
حیات  سال  تاریخ ١۶۵  ست.  کرده  حرکت 
پیوستھ  کھ  داده  نشان  کمونیستی  جنبش 
و  بحث  مختلف  مسائل  برسر  درونش  در 
و  برخوردھا  دراین  گرفتھ و  جدل صورت 
مبارزات طبقاتی، نظرات  برپراتیک  متکی 
متحجر  و  داشتھ  دیالکتیکی  رشد  پیوستھ 
اول  درانترناسیونال  ازجملھ  اند.  نمانده 
کشی  خط  آنارشیسم  با  مارکسیسم  کارگری 

کرد. سپس از اوایل قرن بیستم با رفرمیسم 
احزاب سوسیال دموکرات کھ خود را مدافع 
مارکسیسم قلمداد می کردند، مبارزه آغاز شد 
و نھایتا با ایجاد انترناسیونال کمونیستی در 
١٩١٩ بھ دفاع از مارکسیسم انقالبی پرداختھ 
با  سازش  با  رفرمیست  احزاب  این  و  شده 
کمونیستھا  توسط  امپریالیستی،  بورژوازی 
بھ حق بھ سوسیال ـ امپریالیست ملقب شدند 
و  کرده  شرکت  بورژوائی  دولتھای  در  و 
این  درحفظ  بورژوازی  جناح چپ  مثابھ  بھ 
دردھھ ی  اند. سپس  کرده  بازی  نقش  نظام 
مبارزه  درقدرت،  رویزیونیسم  علیھ   ١٩۵٠
جھانی صورت گرفت و کمونیستھا باردیگر 
است  روندی  رویزیونیسم  کھ  کردند  تاکید 
کامل  حاکمیت  بھ  کھ  بورژوائی  و  راست 
بورژوازی منجر می شود و از نیمھ دوم دھھ 
ی ١٩٧٠ رویزیونیستھای چینی کھ سیاست 
پرولتاریائی را در ھدایت دولت سوسیالیستی 
موش  باید  "گربھ  ابتذال  و  ریختھ  دور  بھ 
بگیرد و سیاه یا سفیدش مطرح نیست"، نظام 
سرمایھ داری را در چین مستقرساختند، ھمھ 
درجنبش  چیزی  کھ  دھد  می  نشان  ھمھ  و 
کمونیستی بھ نام "سنت"مطرح نبوده است، 
بھ جز سنت دفاع از مارکسیسم و یا کمونیسم 
انقالبی و علمی. بنابراین، اتھام "چپ سنتی" 
کدام  بھ  و  ھست  کی  چپ  نیست  معلوم  کھ 
می  دفاع  سنتی  چھ  از  و  است  متعلق  طبقھ 
"اسالم  مثل  گذاری  اسم  نوع  یک  فقط  کند 
انتزاعی  پیش کشیده شده کھ کامال  سیاسی" 
است و توھم برانگیز. ھمان طور کھ "اسالم 
درآمده  امپریالیستی  زرادخانھ  از  سیاسی"  
کھ سر و تھ آن معلوم نیست با بوق و کرنا 
درجھان پخش شده کھ گویا اسالم قبال سیاسی 
کرده  سیاسی  را  آن  ای  عده  حاال  و  نبوده 
زاده  سیاسی  ازابتدا  کھ اسالم  درحالی  اند!! 
شد و با شمشیر جلوبرده شد و نھ تنھااسالم، 
بلکھ کلیھ ی  دینھا سیاسی بوده و درخدمت 
تغییر اوضاع بھ نفع این یا آن طبقھ و قشری 

اجتماعی پدیدآمده و رشد کرده اند.
درایران بخشی از نیروھای "چپ" درتاریخ 
صدسال اخیر پیش برنده ی نظرات مختلف 
بورژوائی  و  بورژوائی  دموکراتیک، خرده 
مغایر با آموزشھای کمونیسم علمی بوده اند 
کھ ضرورتا ھم، پیوستھ ھم ھویت وھم نظر 
نبوده اند و بنابراین قصد از بیان چپ سنتی 
توسط برخی از نیروھای چپ کنونی اساسا 
کھ  است  مارکسیستی  نظرات  برخی  نفی 

نمونھ ھائی از آنھا را درباال آوردیم.
در  ای  درمقالھ  روزبھ  تقی  مورد  دراین 
نویسد:  می  اردیبھشت ١٣٩٢،  ھفتھ،  مجلھ 
"بدیھی است کھ با نگرش سنتی و الگوھای 
گذشتھ نمی توان بھ وضعیت کنونی وآرایش 

صفوف آن کھ بسی پیچیده تر از گذشتھ است 
پاسخ داد." (تکیھ از ما است)   

چھ  گرایانھ  نفی  حکم  این  از  راستی  بھ 
و  سنتی  نگرش  شود؟  می  انسان  دستگیر 
طبقھ  چھ  و  جریانی؟  کدام  گذشتھ  الگوھای 
پرسید  باید  یا قشراجتماعی؟ از تقی روزبھ 
کھ  گذشتھ"  الگوھای  و  سنتی  "نگرش  چرا 
روشن   طور  بھ  ھستند  بدیھی  وی  ازنظر 
آنھا  مدافع  فرد  یا  تشکل  رسم  و  اسم  با  و 
مشکل  بفھمد  خواننده  کھ  شود  نمی  مطرح 
نگرش  سنتی،  نگرش  درمقابل  و  کجاست؟ 
غیرسنتی خودش را نھ برپایھ ادعاھا، بلکھ 
علمی  با کمونیسم  منطبق  دقیق و  براساسی 
وی  نماید.  کارگرمطرح  طبقھ  پراتیک  و 
مدعی است: " بدون درنظرگرفتن پلورالیسم 
نظری و تنوع سازمانی و با مناسبات افقی 
کھ درآن کارگران قادرباشند بھ مثابھ سوژه 
ضد سرمایھ عمل کنند، امکان شکل گیری و 

بسیج جھانی ناممکن است."(ھمان جا)
اگر کارگران "سوژه ضد سرمایھ اند" و باید 
عمل ھم بکنند اگر وی قبول داشتھ باشد کھ 
مبارزه طبقاتی، جنگی است بھ غایت خشن 
کھ درآن طبقھ حاکم تمامی امکاناتش را بھ 
کارمی گیرد تا شورش طبقھ محکوم را بھ 
پاریس  کمون  ی  نمونھ  و  بکشاند  شکست 
بھ خون  از  قرن  نیم  و  یک  بھ  نزدیک  کھ 
بورژوازی  توسط  کمونارھا  شدن  کشیده 
باشیم،  داشتھ  مدنظر  را  گذرد  می  فرانسھ 
این امر نشان می دھد کھ بدون ارتش عظیم 
طبقھ کارگر منضبط و آموزش دیده ازنبرد 
آگاه،  واحد  فرماندھی  ستاد  بدون  و  طبقاتی 
شکست  ارتش،  این  ُمدبٌردرھدایت  و  توانا 
درسطح  چھ  مسلح  دندان  تا  بورژوازی 
کشوری و چھ جھانی ممکن نخواھد شد. با 
نظرات متفاوت، تشکلھای متفاوت و روابط 
سست افقی کھ زمینھ را برای نفوذ دشمن نیز 
خیال  بردشمن  غلبھ  کند،  می  آسان  و  سھل 
خامی بیش نیست و آنانی کھ چنین توھماتی را 
می پراکنند، آگاھانھ و یا ناآگاھانھ درخدمت 
گیرند. قرارمی  بورژوازی  حاکمیت  تداوم 

نظری  وحدت  طریق  از  جھانی  بسیج 
درکلیتش و نھ درمورد ھر موضوع فرعی و 
اتحادی آھنین تشکیالتی جمعی کھ کیفیت زا 
است بوجود می آید و نھ با تقسیم کارگران 
بھ تشکلھای مختلف بھ شیوه ی بورژوائی و 
بسیج  کھ  داشتن  انتظار  و  بورژوائی  خرده 
جھانی توسط چنین حرکتی فاقد کیفیت الزم 
پدید بیاید!! و تا آنجا کھ پراتیک طبقھ کارگر 
چھ درامر تولید و چھ درمبارزه طبقاتی تا بھ 
حال نشان داده، بدون ھماھنگی کار کارگران 
و  تولیدی  رشتھ  یک  و  کارخانھ  یک  در 

انجام وظیفھ مشخص ھرکارگر در کل 

فرقھ گرائی مغایراندیشھ و عمل کارگران است
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تولید درآن کارخانھ و یا رشتھ و بدون 
ھماھنگی در یک اعتصاب کارگری و 
زیر یک خواست مشخص و باالخره بدون 
واحد،  پیشرو  کننده  رھبری  حزب  وجود 
انقالبی صورت نگرفتھ است و لذا ادعاھای 
طبقھ  پراتیک  ٌمھر  بدون  و  توخالی  روزبھ 

کارگر است. 
با گفتن  نوشتھ اش  این  درپایان  روزبھ  تقی 
این کھ : " اگر ازمعنای صلب و تنگ طبقھ 
فراتر نرویم(این معنا توسط چھ حزب و یا 
جریانی و بھ ویژه توسط کمونیسم علمی گفتھ 
شده؟ـ نویسنده) و اگر طبقھ کارگر را متضاد 
بورژوازی بدانیم با جھانی شدن و سراسری 
پرولتاریای  جھانی،  تولید  و  سرمایھ  شدن 
جھانی ھم درحال تعیٌن پیداکردن است. با این 
ھمھ بدلیل شکاف بین سراسری عمل کردن 
پرولتاریای  پراکندگی  و  جھانی  بورژوازی 
جھانی، بورژوازی دستخوش بحران توانستھ 
است تعرض خود را ھمچنان ادامھ دھد، جھان 
نگھدارد.  خود  ویرانگر  زیرسیطره  در  را 
تنھا شتاب و تقویت فرایند جھانی شدن طبقھ 
را  نیرو  توازن  تواند  می  کھ  است  کارگر 
بزند." بھم  محرومین  و  کارگران  سود  بھ 

دادن  پایان  بھ  اعتقاد  اگر وی  بسیار خوب! 
دارد،  جھانی"  پرولتاریای  "پراکندگی  بھ 
این  عاجل،  و  درست  است  ضرورتی  کھ 
را  کارگر  طبقھ  کھ  کند  می  ایجاب  امر 
سازمانھای  درانواع  علمی  کمونیسم  حول 
شورائی،  سندیکائی،  سیاسی،  مختلف  واحد 
تجمعھای  اعتصاباتش،  تعاونی  صندوقھای 
ورزشی و فرھنگی و غیره با دید واحد پیش 
در  بورژوازی  علیھ  طبقاتی  مبارزه  بردن 
مسائل تاکتیکی و استراتژیکی انجام انقالب 
نمود.  متشکل  باید  سوسیالیسم  و  کارگری 
مختلف  تشکلھای  وجود  درغیراین صورت 
بھ  درعمل  مبارزه  بغرنجی  دلیل  بھ  اجبارا 
استراتژیک  مراحل  و  ازتاکتیکھا  ارزیابی 
مختلف توسط آنھا انجامیده و تفرقھ و پراکنده 
بلکھ  رود،  نمی  ازبین  تنھا  نھ  درعمل  گی 
شدت می یابد. لذا باید شیپور را از سرگشادش 
ایشان نزند کھ این جزخدمت بھ بورژوازی با 
دید خرده بورژوایانھ ی "ھرکسی کارخود، 
بارخودش" و رونق بخشیدن بھ دکان خودش، 
خدمت بھ کارگران نخواھدکرد، صرف نظر 
کارگر  طبقھ  "متحدکردن  خیالی  آرزوی  از 
کھ وی  غیرممکنی  پلورالیستی"  توسط خط 

مدافع آن است!
" تا زمانی کھ افراد فرا نگیرند کھ در پس 
و  ھا  نظر  اظھار   ، جمالت  از  یک  ھر 
، سیاسی  وعده و وعیدھای اخالقی ، دینی 
و اجتماعی منافع طبقات مختلف را جستجو 
سفیھانۀ  قربانی  ھمواره  سیاست  در  کنند 

بود."(  خواھند  و  بوده  فریبی  و خود  فریب 
سھ منبع و سھ جزء مارکسیسم  – لنین (

حضور پررنگ... بقیھ از صفحھ اول

وزارت  بھ  ایران  سراسری  مطبوعات  و 
جلسھ  یک  در  حضور  برای  اطالعات 

توجیھی خبر داده است.
در این جلسھ بھ مسئوالن رسانھ ھا گفتھ شده 
کھ خط قرمز اخبار و تحلیل ھا “ مواضع و 
اظھارات رھبری“ است. بھ گزارش ”کلمھ“، 
مسئول  و  وزیر  معاون  را  خود  کھ  فردی 
کرده،  معرفی  اطالعات  وزارت  مطبوعات 
در  سیاه نمایی  ھرگونھ  ”با  کھ  کرده  تھدید 
دوران تبلیغات انتخاباتی برخورد خواھد شد.“

بھ گزارش ”کلمھ“، در این جلسھ تاکید شده 
کھ ھر میزان انتقاد از احمدی نژاد مجاز است 

و محدودیتی ندارد.
این  در  کھ  می نویسد  شده  یاد  خبری  پایگاه 
جلسھ بھ مدیران مسئول مطبوعات اعالم شد 
کھ انتخابات ریاست جمھوری یازدھم را در 
اطالعاتی  مقام  می کند.  برگزار  سپاه  واقع 
حاضر در جلسھ گفتھ است: «سپاه و وزارت 
اطالعات مراقب ھمھ مسائل خواھند بود و 
را  شده  تعیین  محدوده ھای  از  تخطی  ھیچ 

تحمل نخواھند کرد.»
تاکید بر وظایف سپاه و بسیج:

بھ موازات این خبر، علی جعفری، فرمانده 
 ۵) پنجشنبھ  روز  در  پاسداران  سپاه  کل 
فرماندھان  و  مربیان  جمع  در  اردیبھشت) 
حوزه ھا و پایگاه ھای مقاومت سپاه، سخنانی 

در باب انتخابات بیان کرد.
وی تجلی ”حماسھ سیاسی“ را در برگزاری 
گسترده  حضور  با  و  باشکوه  انتخاباتی 
ھرچھ  حضور  برای  تالش  و  خواند  مردم 
گسترده تر مردم در انتخابات را وظیفھ بسیج 

و سپاه دانست.
«رییس  کرد:  تاکید  پاسداران  سپاه  فرمانده 
مختلفی کھ  بحران ھای  از  باید  آینده  جمھور 
عمدتا توسط دشمنان و برخی سوءمدیریت ھا 
بھ وجود آمده سربلند بیرون بیاید.» جعفری 
گفت نقش سپاه و بسیج در این بین بسیار مھم 
است و «ما باید در برآوردھایمان بھ فردی 
اصلح دست پیدا کرده و او را بھ آشنایان و 

اطرافیان خود معرفی کنیم.»
بسیج  دخالت  لزوم  بر  تاکید سردار جعفری 

و سپاه در انتخابات و معرفی ”فردی اصلح“ 
در حالی صورت می گیرد کھ اظھارات علی 
سپاه  در  خامنھ ای  آیت هللا  نماینده  سعیدی، 
با  انتخابات“،  ”مھندسی  ضرورت  باره  در 

موجی از واکنش ھا روبرو شد.
چندی پس از این سخنان، حسن فیروزآبادی، 
کرد  اعالم  مسلح  نیروھای  کل  ستاد  رییس 
کھ منظور سعیدی دخالت یا حتی روشنگری 
این  «منظورشان  نبود:  انتخابات  در  سپاه 
و  سیاسی  عقیدتی  سازمان ھای  کھ  بود 
مسلح  نیروھای  در  ولی فقیھ  نمایندگی ھای 
وظیفھ دارند عدم ورود نیروھای مسلح در 
جھت گیری ھای انتخاباتی را گوشزد کنند کھ 

این ھمان مھندسی انتخابات است.»
ھشدار دو مقام نظامی بھ 
”شبھھ افکنی“ علیھ سپاه:

تبلیغات  معاون  آسودی،  سردار   ھم چنین، 
سیاسی  گردھمایی  حاشیھ  در  نیز  سپاه 
بھ  نسبت  سمنان،  استان  در  پاسداران  سپاه 
با  ارتباط  در  ”سیاه نمایی“ و ”تخریب“ سپاه 
گفت:  آسودی  داد.  ھشدار  انتخاباتی  مسائل 
سپاه  و  بسیج  بھ  مردم  فھمیده اند  «دشمنان 
و شبھھ افکنی  تھاجم  بنابراین  دارند،  اعتماد 

علیھ این نھاد مقدس بھ راه انداختھ اند.»
احمدی مقدم  این، سردار  از  پیش  روز  یک 
باره  در  ایران  انتظامی  نیروی  فرمانده 
کھ  بود  گفتھ  و  داده  ھشدار  ”شبھھ افکنی“ھا 
نامزدھا باید از سیاه نمایی و تخریب دیگران 

خودداری کنند.
پیغام   از  خوزستان  بھ  سفر  در  احمدی نژاد 
و  برداشت  پرده  رویش“  کردن  ”کم  برای 
گفت: «ھرگوشھ ای  مخالفان خود  تھدید  در 
در  جایی  دیگر  بزنیم  باال  را  پرونده تان  از 
جمع  در  او  داشت.»  نخواھید  ملت  بین 
مردم اصفھان نیز تاکید کرد: «برخی برای 

انتخابات نقشھ کشیده اند.»
بھ نظر می رسد تحرک مقامات سپاه و نیروی 
انتخابات،  پیرامون  سخنرانی  در  انتظامی 
واکنشی بھ اظھارات اخیر احمدی نژاد باشد. 
کھ  گفت  جملھ  از  اھواز  در  احمدی نژاد 

مخالفانش ”عددی نیستند.“
نیروھای  حسن فیروزآبادی رییس ستاد کل 
را  احمدی نژاد  اخیر  گفتھ ھای  ایران  مسلح 

مصداق تشویش اذھان عمومی دانست.
در  رسانھ ھا  نبایدھای  و  بایدھا 

انتخابات:
در این میان ”دفتر حفظ و نشر آثار آیت هللا 
پیرامون وظایف  از وی  خامنھ ای“ سخنانی 
رسانھ ھا در انتخابات را برگزیده است. این 
تنظیم  نبایدھا  و  بایدھا  بخش  دو  در  نکات 

تشویق  لزوم  شامل  جملھ  از  و  شده اند 
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انتخابات پارلمانی درخدمت نظام سرمایھ داری است

سوی  از  اصلح  انتخابات  بھ  مردم 
رسانھ ھا می شود: «آنھا کھ زبان گویایی 
دارند، قلم توانایی دارند و آبرویی پیش مردم 
دارند، باید مردم را توجیھ و تشویق کنند و 

آدمھای خوب را بھ آنھا معرفی نمایند.»
یکی دیگر از وظایف رسانھ ھا، پاسداری از 
انتخابات خوانده شده است:  «انتخابات مظھر 
حضور مردم است و باید پشتوانھ امنیت ما 
می خواھند  دشمنان  کھ  را  وقتی  آن  باشد. 
کشور سوءاستفاده  امنیت  علیھ  انتخابات  از 
باشند.» بھ ھوش  و  مراقب  ھمھ  باید  کنند، 

و  طوالنی تر  فھرست  این  در  ”نباید“ھا 
دلسرد  ھستند.  ”باید“ھا  نمونھ  برابر  دو 
از  پرھیز  انتخابات،  نکردن مردم نسبت بھ 
درج  بی احترامی بھ شورای نگھبان و عدم 

ھرحادثھ و خبر از جملھ آنھا ھستند.
شوراھای شھر و روستا از چھ 

قماشند؟
کاندیدای   ٢٠٣ انتخابات  اجرایی   ھیات 

شورای شھر تھران را رد صالحیت کرد.
بھ گزارش خبرگزاری مھر محسن ھاشمی، 
با  ابتکار،  معصومھ  ھاشمی،  اکبر  فرزند 
در شورای شھر  سابقھ شش سال عضویت 
تھران، فاطمھ راکعی، نماینده مجلس ششم، 
و علی ربیعی، نماینده محمد خاتمی، رییس 
با  مبارزه  ستاد  در  ایران،  پیشین  جمھوری 
مجید  داوری،  عبدالرضا  ھمچنین  و  فساد، 
حبیب هللا  حکیمی پور،  احمد  نصیرپور، 
دبیر،  علیرضا  دنیامالی،  احمد  کاسھ ساز، 
درودیان، الھھ راستگو، مسعود سلطانی فر، 
محمد شاھی عربلو، علی صالح آبادی، فریدون 
محمد  غریبانی،  محمد  خلیلی،  عموزاده 
حسن مختاباد، افسانھ بایگان، و محمد ھاشم 
ھستند. شدگان  صالحیت  رد  جزو  مھیمنی 

 ٢٣ دوشنبھ  روز  نیز  ایسنا  خبرگزاری 
اجرایی،  ھیات  کھ  داد  گزارش  اردیبھشت 
جریان  شاخص  کاندیداھای  صالحیت 
حامی دولت برای چھارمین دوره انتخابات 

شوراھای شھر تھران را تایید کرده است.
ھیات  رییس  طال،  حسین  ایسنا  گزارش  بھ 
و  شھر  اسالمی  شورای  بر  نظارت  عالی 
روستا در استان تھران، گفتھ  است کھ تاکنون 
شھر  در  شده  صالحیت  رد  کاندیدای   ٩٠
تھران و ٣١١ داوطلب رد صالحیت شده در 
شھرستان ھا اعتراضاتشان را بھ روند بررسی 
کرده اند. اعالم  نظارت  ھیات  بھ  صالحیت 

انتخابات شوراھای شھر و روستا، ھمزمان 
 ٢۴ در  جمھوری  ریاست  انتخابات  با 

خردادماه برگزار می شود. 

قانون جنگل جزاین 
نیست!

در  کارگری  فعال  اخراج سھ  حکم  تایید 
شرکت واحد

خبر کوتاه بود:
بھ گزارش ایلنا، «حسن سعیدی» از رانندگان 
شرکت واحد تھران کھ ١٣ سال سابقھ کار 
رای  با  حالی  در  دارد،  را  شرکت  این  در 
کھ  شد  اخراج  کار  اداره  اختالف  ھیت حل 
ھیات حل  کارگری  گروه  سھ عضو  تمامی 

اختالف با اخراج وی مخالف بودند.
کھ  است  درحالی  اخراج  حکم  این  صدور 
چندی پیش دو نفر دیگر از کارگران شرکت 
واحد بھ نامھای «وحید فریدونی» و «ناصر 
اختالف  ھیات حل  با حکم  نیز  محرم زاده» 
بھ ترتیب پس از ٩ و ١۴ سال کار در این 

مجوعھ از کار اخراج شده  بودند.
اظھارات شرکت واحد:

در پی طرح این ادعا خبرنگار ایلنا در تماس 
با مسئوالن شرکت واحد تالش کرد تا صحت 
این ماجرا را جویا شود. احمدی از مسئوالن 
اینکھ  بیان  با  واحد  شرکت  عمومی  روابط 
در این شرکت ھیچ کارگری بی دلیل اخراج 
ھستند  مدعی  کھ  افرادی  گفت:  است  نشده 
اخراج شده اند، در تشکلی غیر قانونی بھ نام 
اینکھ  بایادآوری  وی  دارند.  فعالیت  سندیکا 
مطابق قانون کار ھیچ تشکلی بھ نام سندیکا 
در  فعالیت ندارد، گفت: بنابراین چھ  اجازه 
رسانھ ای  فضای  در  چھ  و  کار  محیط ھای 
مدیران نمی توانند چنین نھادی را بھ رسمیت 
آن ھا پاسخگو باشند. در  شناختھ و در قبال 
عین حال این مقام مسئول در شرکت واحد 
مسئول  مدیران  قانون  طبق  کھ  کرد  تاکید 
بھ  پاسخگویی  قبال  در  را  این شرکت خود 

نھادھای قانونی متعھد 
و موظف می دانند.

اینکھ  بابیان  احمدی 
و  ایجاد  کلی  بطور 
تشکل  در  عضویت 
باعث  کھ  غیرقانونی 
محیط  در  تنش  ایجاد 
برخورد  می شود  کار 
قانونی می طلبد، گفت: 
در شرکت واحد با این 
برخورد  ھیچ  افراد 
صورت  قانونی  غیر 
کسی  ھیچ  و  نگرفتھ 
استوی  نشده  اخراج 

کھ مدعی احجاف  کسانی  ترک کار  افزود: 
با رای کمیتھ انضباطی،  حقوق خود ھستند 
تشخیص اداره کار و یا از طریق طرح ھای 
انگیزشی صورت گرفتھ است (آسمان دیلی 

نیوز ـ ١٧ اردیبھشت ١٣٩٢).
این نمونھ ی کوچکی است از برخوردھای 
درجمھور  دستی  کاربھ  ھر  ی  مستبدانھ 
و  رذیالنھ  کرد  عمل  و  ایران  اسالمی 
زیرپاگذاشتن  در  ایران  حاکمان  غیرقانونی 
المللی سازمان جھانی  مقاولھ نامھ ھای بین 
اند  گذاشتھ  امضا  زیرآنھا  در  خود  کھ  کار 
و ستم گری نسبت بھ طبقھ کارگر ایران و 
ایران  کارگران  ابتدائی  حقوق  کردن  پایمال 

درتشکل یابی ـ آن ھم درحد صنفی!
باردیگر  است  ضروری  صورتی  درچنین 
تاکید کنیم کھ بیش ازسھ ربع قرن پیش ازبیان 
دربیدادگاه  ارانی  دکترتقی  عمیق  گفتھ  این 
«فقط  زد:  فریاد  کھ  گذرد  می  شاھی  رضا 
آن قانونی مقدس است کھ حافظ منافع توده 
نیزاگربتوان  کنونی  درایران   اما  باشد.» 
زوراست کھ  قانون  کرد،  قانون صحبت  از 
داری  سرمایھ  نظام  حاکمان  توسط  پیوستھ 
ارتجاعی متکی بر پادشاھی فقیھ در ٣٥ سال 
گذشتھ پیش برده شده و مقابلھ با چنین قانونی 
سرنگونی  و  زور  کارگیری  بھ  با  جز  نیز 
قھرآمیز رژیم ممکن نیست. کارگران ایران 
ھرلحظھ درزنده گی تولیدی شان و درخارج 
ازآن مداوما با این پدیده ی مستبدانھ  روبھ رو 
بوده اند و تمامی مبارزات مسالمت آمیزشان 
نتیجھ  بی  تاکنون  حاکمان  ستم  و  ظلم  علیھ 
طبقاتی  درنظام  کھ  است. چرا؟ چون  مانده 
استثمار  و  خصوصی  مالکیت  بر  متکی 
آبدیده  ھمان  ظلم  «جواب  ازانسان،  انسان 
نبردتاریخ  چنین  وبرای  شمشیراست.» 

سازی باید تدارک دید.
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ازھر دری، 
سخنی!

******
بیش از دو سوم ماماھای کشور 

بیکارند
عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور با 
اشاره بھ اینکھ بیش از دو سوم ماماھای کشور 
با مشکل بیکاری مواجھند، خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر در کشور ساالنھ یک میلیون 
و ٣٠٠ ھزار تولد رخ می دھد کھ اگر بھ 
استاندارد  حداقل  زایمان  ھزار  ھر  ازای 
تعداد ماماھا را در نظر بگیریم، ھیچ مامایی 

در کشور بیکار نمی ماند.
ایسنا،  با  وگو  گفت  در  زبان  زنده  نوشین 
ھر  ازای  بھ  استانداردھا  اساس  بر  افزود: 
ھزار تولد وجود ٣٠ تا ۵٠ ماما ضروری 
است کھ در ایران حتی در صورت استفاده 
ھیچ  تولد،  ھزار  ھر  ازاء  بھ  ماما   ٣٠ از 

مامایی بیکار نخواھد ماند.
ھزار   ۵٠ از  بیش  اینکھ  بھ  اشاره  با  وی 
تعداد  این  از  افزود:  در کشور داریم،  ماما 
٣٠ ھزار نفر در مراکز دولتی و خصوصی 
افراد کھ  این  مابقی  بوده و  کار  بھ  مشغول 
جمعیت زیادی نیز ھستند، با مشکل بیکاری 

مواجھند.
پزشکی  نظام  سازمان  مدیره  ھیات  عضو 
استان کرمانشاه، تعداد ماماھای استان را نیز 
بین ۴۵٠ تا ۵٠٠ نفر عنوان کرد و افزود: 
در حال حاضر از این تعداد تنھا ٢۵٠ نفر 

مشغول بھ کار ھستند.
*********

کشت  گوید  می  ملل  سازمان 
خشخاش درافغانستان 

در٣ سال اخیر مرتبا افزایش یافتھ 
است

آسوشیتد پرسـ   ١۵ آوریل ٢٠١٣   
گزارشی  در  دوشنبھ  ـ  افغانستان   ، کابل 
سازمان ملل گفت کھ کشت خشخاش تریاک 
متوالی  سال  سومین  برای  درافغانستان 

افزایش یافتھ و در مقام اول قراردارد. 

طالبان  کنترل  تحت  ی  درمنطقھ  کشت  این 
ویژه  بھ  گزارش  است.  بیشترین  درجنوب 
نیروھای  کھ  است  ای  منطقھ  درمورد 
ائتالفی تحت ھدایت آمریکا یا ازآن جا عقب 
نشینی کرده اند و یا درحال عقب نشینی می 
بین  تالش  ھرچھ  گوید  می  گزارش  باشند. 
بھ  کشاورزان  متقاعدکردن  درمورد  المللی 
نتیجھ   ، گرفتھ  صورت  کشت  کنارگذاشتن 

اندکی داشتھ است. 
باالرفتن تولید معموال ناشی از قیمت باالی 
افغانستان  قرارگرفتن  اما   است،  تریاک 
دراین مقام نشان می دھد کھ افغانستانیھا بھ 
اقتصاد  و  اند  آورده  بازار غیرقانونی روی 
جنگنده  نیروھای  نشینی  عقب  با  واقعی 

خارجی درآخر ٢٠١۴ تنزل خواھدیافت.
افغانستان بزرگ ترین تولید کننده ی تریاک، 
گذشتھ  درسال  و  است،  ھروئین  خام  ماده 
حدود ٧۵٪ تولید جھانی بوده ـ تصویری کھ 
می تواند بھ ٩٠٪ درامسال بھ خاطر افزایش 

کشت برسد.
فروش  غربی،  متخصصان  اعتقاد  بھ  بنا 
و  داخلی  دالالن  توسط  تا  عمده  محصول 
و  درافغانستان  کار  جنایت  گانگسترھای 
می  صورت  طالبان  کمتری  ی  درجھ  در 
عالرغم  افغانستان  دولت  برای  این  گیرد. 
وجود نیروی کوچک موثر ضد موادمخدر، 
بھ وجود  مناطقی  کنترل  درزمینھ  مشکالت 
بازارسیاه  بھ  متکی  اقتصاد  کھ  آورد  می 

فروش تریاک است.
نشده  روشن  ھنوز   ٢٠١٣ تولید  میزان   ...
کشت  سطح  ملل  سازمان  بنابھ  اما  است، 
بیش از ١۵۴٠٠٠ ھکتار درسال ٢٠١٢ و 
١٣١٠٠٠ ھکتار درسال ٢٠١١ بوده است.

حداکثررسید،  بھ   ٢٠١٠ دربھار  قیمتھا   ...
را  محصول  از  بسیاری  شتھ  کھ  چون 
خراب کرد. قیمتھا از حدود ۶٠ تا ٨۵ دالر 
دالر   ۶۶٠ تا   ٣٠٠ بھ  ھرکیلوگرم  برای 
درھرکیلوگرم رسید، ھنوزھم قیمتھا باالست.

کشورھای  طریق  از  افغانستان  ...ھروئین 
منطقھ بھ اروپا و روسیھ گسیل می شود. 

ایالت  دو  در  افغانستان  ایالت   ٣۴ از   ...
قندھار و ھلمند کشت خشخاش باال و بسیار 

باال است... کھ مھم ترین ایالتھا برای کشت 
خشخاش می باشند...

کشت و برداشت تریاک بھ صوت غیرقانونی 
١۵٪ تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال 
٢٠١٢ بود کھ معادل ٢٠ میلیارد دالر شد....

توسط  افغانستان  داخلی  تولیدناخالص  اکثر 
گیرد  می  خارجی صورت  گذاری  سرمایھ 
و اقتصاد واقعی کشور درسال ٢٠١۴ تنزل 
خواھدیافت زمانی کھ نیروھای خارجی عقب 
نشینی بکنند. کمک دھنده گان بین المللی بھ 
افغانستان توافق کرده اند کھ بعداز ٢٠١۴ و 
برای چندسال ھرسال ۴ میلیارد دالر کمک 
کشورھای  از  برخی  بدھند   افغانستان  بھ 
مھاجم قبول کرده اند کھ طی ھمان سالھا ۴ 
میلیارد دالر برای نیروھای امنیتی افغانستان 

کمک کنند.
*********

درزندانھای مخفی اسرائیل: 
تروریسم گسترده است

شبکھ خبری فلسطین ـ ١٧ آوریل 
 ٢٠١٣

در  اسرائیل  سیاستھای مستبدانھ حکومتھای 
اشغال مرتب مناطق ساحل غربی و باریکھ 
و  زندانھا  شد.  گرفتھ  درسال  ١٩۶٧  غزه 
مراکز توقیف برای درھم شکستن روحی و 
روانی فلسطینیان و ازجملھ  پیران، زنان و 
کودکان بھ کار می روند. این زندانھا مملو 
از دھھا ھزار فلسطینی می باشند. از ١٩۶٧ 
نفر و ازجملھ ١٢٠٠٠ زن و   ٧۵٠٠٠٠ ،

دھھا ھزار کودک توقیف شده اند.
قیمومیت  کھ  انگلیس  توسط  درابتدا  زندانھا 
توسط  و  شدند،  درست  داشت  را  فلسطین 
بھ  فلسطینیان  شکستن  درھم  برای  اسرائیل 
دفاع  وزیر  دایان،  موشھ  شدند.  کارگرفتھ 
زندانھا  این  کھ  خواست  می  اسرائیل  سابق 
برای نابودکردن فلسطینیان و جدانمودن آنان 
تمام  با  توقیف  مراکز  باشند.  جھان  بقیھ  از 
وسایل الزم برای ساده کردن تحقق اھداف 

ضدبشری مجھز شده اند.
انسان  بردن  المللی  بین  قوانین  طبق 
سرزمین  بھ  اشغالی  منطقھ  در  دستگیرشده 
اشغال  است.  غیرقانونی  گر  اشغال  قدرت 
را  زندانیانی  کھ  اند  متھم  اسرائیلی  گران 
درزندانھای مخفی دوراز چشم جھانیان نگھ 
زندانیان  روی  کھ  اند  متھم  آنھا  دارند.  می 

آزمایشات داروئی انجام می دھند.
اعدام یا انتحار بن زیگیر، معروف بھ زندانی 
فلسطینی  و  عرب  زندانیان  موضوع   ،X
مطرح  را  اسرائیل  مخفی  زندانھای  در 

و  فلسطینیان  سال،  دھھا  طی  نمود. 
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بھ  راجع  بشری  حقوق  سازمانھای 
افشاگری  اسرائیل  مخفی  زندانھای 
کرده اند. برخی از این زندانھا را انگلیس و 
بقیھ را بعدا خودحاکمان اسرائیل ساختھ اند.

قوانین  بھ  است  تجاوزی  مخفی  زندانھای 
استانداردھا  خواستاربرخی  کھ  المللی  بین 
درمود دیدن شرایط زندانیان می باشند. این 
ضرورت افشای این زندانھا دربرابر افکار 
جامعھ  تا  طلبد،  می  را  جھانیان  عمومی 
جھانی بفھمد چرا آنھا بھ مثابھ جنایت کاران 

جنگی بھ حساب آورده شده اند.
زندانھای مخفی اسرائیل

اسرائیل ٢٨ مرکز توقیف و بازپرسی ساختھ 
است. بھ عالوه، زندانھای مخفی ساختھ است 
کھ بھ عنوان "قبرستان برای زنده گان" می 
باشند کھ درآنھا نرمھا و قواعدبین المللی بی 
کارگرفتھ  بھ  ھا  شکنجھ  انواع  و  اعتبارند، 
برای  تالشی  ترین  کوچک  بدون  شوند  می 

احترام بھ قوانین بین المللی.
زندانیان نگھ داری شده دراین زندانھای مخفی، 
زندانی  این  شوند.  می  نامیده   "X "زندانی 
کسی است کھ ازمحل اقامتش ربوده شده و 
غیبش زده بدون اطالع خانواده یا سازمانھای 
حقوق بشری موجود در محل، کھ نگھ داری 
باشند. می  شان  اتھام  منتظر  و  شوند  می 

ازاین زندانھای  آزادشده  از زندانیان  برحی 
مخفی درمورد وحشی گریھا و شکنجھ سخن 
نگھ  اند. آنھا در سلولھای ٢ مترمربع  گفتھ 
داری می شدند بھ تعداد ۵٠۴ واحد، و با اشکال 
شکنجھ مواجھ بوده اند. دیوان عالی اسرائیل 
نشد. مخفی  زندان   ١٣٩١ بستن  بھ  حاضر 

زندانیان گمشده
این است کلماتی کھ احمد الزبون لحظاتی قبل 
از مرگش گفت: "خدای من اجازه بده پسرم 
ماجد را زودتر ببینم". احمد الزبون پدرماجد 
است کھ پسرش ٢١ سال است بعدازاین کھ 
تالش کرد از مرز اردن ـ فلسطین بگذرد، 
زنده  یا  مرده  او  کھ  نیست  روشن  شد.  گم 

است. 
"مرگ الزبون پدر،  گم شدن ٢٠ اردنی را 
دوباره مطرح نمود، کھ نامشان درکمیتھ ملی 
برای حمایت از زندانیان  اردنی ضبط شده 

گم شده درزندانھای اشغالگران.
یا  آنھا  اند.  شده  گم  عرب  زندانی  صدھا 
درزندانھای مخفی اسرائیل زندانی ھستند یا 
باتیرکشتھ شده اند، و درتعدادی ازقبرستانھا 

اسرائیل بھ خاک سپرده شده اند"
منابع رسانھ ای اسرائیلی و بین 
المللی بھ افشای تعداد۴ قبرستان 

پرداختھ اند

١ـ بنات جاکوب(دختران جاکوب)  قبرستان 
نزدیک بھ مرزھای اسرائیلـ  لبنانـ  سوریھ. 
تعداد افراد بھ گورسپرده شده درآن را ۵٠٠ 
درجنگ  اکثرآنھا  کنند.  می  ارزیابی  نفر 

١٩٨٢ و بعد از آن کشتھ شدند.
بین  نظامی  درمنطقھ  قبرستان  تعدادی  ٢ـ 
دورآن  بھ  قراردارند.  دامیاه  پل  و  جریکو 
کھ روی  آھنی  دری  با  شده و  کشیده  دیوار 
قربانیان  برای  "قبرستان  شده  نوشتھ  آن 
دشمنان". ١٠٠ قبرستان درآن جا ھست کھ 

تعداد قبرھا ۵٠٠٣ تا ۵٠١٧ است.
٣ـ قبرستان رفیم در دره اردن.

گالیلھ.  دریای  نزدیک  شیھتا  قبرستان  ۴ـ 
 ١٩٧۵ تا   ١٩۶۵ سالھای  گان  شده  کشتھ 
درآنجا ھستند. آن چھ کھ بیشتر خشم انگیز 
است این قبرھا بھ قدرکافی عمیق نیستند کھ 
جوی  و  درجست  حیوانات  درمقابل  ازبدنھا 

غذا حفاظت کنند.
براساس فاکتھای ذکرشده درباال، رابطھ ای 
بین تعداد قبرستانھا و زندانیان گم شده است. 
بدنشان  اعضای  و  شده  کشتھ  احتماال  آنھا 

دزدیده شده است.
را  مخفی  زندانھای  این  تعداد  کس  ھیچ 
و  شده  دزدیده  انسانھا  از  تعدادی  داند.  نمی 
اسرائیل ادعاکرده کھ آنھا راکشتھ بدون این 
کھ جسدھا را بھ خانواده ھای شان بدھد و یا 
دلیلی برای کشتھ شدن شان بدھد. نمونھ ھائی 
عوادهللا  عماد  و  عادل  از  عبارتند  ازاینھا 
(فلسطینی)، محمدعطیھ، ماجد الزبون و لیث 

الکیالنی (اردنی) و یحیی شف (لبنانی).
ازاین زندانھای  آزادشده  زندانیان  از  برحی 
"سرافند"، "١٩٠١"  "باراک"،  نظیر  مخفی 

و"یتیلیت" اسمشان ذکرشده است.
 " گوید  می  ضربھ  ضد  از  کوک  جوناتان 
مرز  سبز،  خط  نزدیک   "١٣٩١ فاصیلیتی 
قبل از ١٩۶٧ بین اسرائیل و ساحل غربی، 
متفاوت است. ھیچ نقشھ ای آن را نشان نمی 
دھد، از عکسبرداری ھوائی پاک شده است 
برداشتھ شده  پستی اش نیز  اخیرا شماره  و 
است.  در رسانھ ھای اسرائیل ذکر نام و محل 
می  دولت  گیرد،  سانسورقرارمی  مورد  آن 
گوید مخفی کاری ضروری برای "ممانعت 
ازضرر بھ امنیت کشورمی باشد". طبق نظر 
حقوق دانان، روزنامھ نگاران خارجی پخش 
را  اسرائیل  از  اخراج  خطر  آن،  اطالعات 
درمورد  دولت  تالشھای  عالرغم  اما  دارد. 
ممانعت از اخبار، اطالعات درمورد حوادث 
ی  دھھ  یک   ١٣٩١ فاصیلیتی  انگیز  نفرت 
آن  کردند.  خارج  بھ  نفوذ  بھ  شروع  پیش 
طورکھ یک روزنامھ توضیح داد، فاصیلیتی 

١٣٩١ "گوانتاناموی اسرائیل" است.
نخست  شارون  آریل   ،٢٠٠٣ مصاحبھ  در 

وزیر وقت اسرائیل گفت " اسرائیل متعھد بھ 
آزاد کردن زندانیان یھودی است. من این را 
پیگیری کرده ام. وقتی  اخیر  طی ۵٠ سال 
کھ من درواحدھای چترباز بودم، ما معموال 
سربازان اردنی را می دزدیدیم برای توافقات 
تعویضی آینده". ھمھ می دانند کھ اردن ھیچ 
گاه قرارداد تعویض با اسرائیل نداشتھ است. 
سوئال این است کھ این سربازان دزدیده شده 

کجا ھستند؟
ناچشون  درموردکشتن  بحث  سال،  درھمان 
شده  کشتھ  سربازاسرائیلی  یک  واکسمن، 
زمانی کھ ارتش اشغالگر اسرائیل کوشید او 
از دستگیرکننده گان حماس در تعویض  را 
شد.  شروع  بازستاند،  فلسطینی  زندانیان  با 
یک افسراسرائیلی دریک مصاحبھ ای گفت 
را  واکسمن  کردن  دستورآزاد  من  "واحد 
داشت. ما می خواستیم ازھمان طریقی بگیریم 
کردیم".  درمورد عماد و عادل عوادهللا  کھ 
این بدان معنابود کھ عماد و عادل آن طور 
کھ اسرائیل ادعا می کرد کشتھ نشده بودند.

شکنجھ در زندانھای مخفی
از  اعم  اسرائیل  مخفی  درزندانھای  شکنجھ 
بستن زندانیان و  روانی و بدنی، بھ زنجیر 
قدغن نمودن آنھا از رفتن بھ اتاق استراحت 
و باقی نگھ داشتن آنھا برای مدتی طوالنی 
درآن وضغ تغییر می کند. ممانعت از خواب 
زندانیان و ریختن آب سرد روی آنھا، تھدید 
لگدزدن،  و  کردن  لخت  تجاوز،  بھ  آنھا 
برای  پا  روی  ایستادن  بھ  آنھا  از  خواستن 
مدتی طوالنی. بھ زندانیان گفتھ شد کھ آنھا 
ھیچ  آنھا  لذا  شوند  می  داری  نگھ  "درماه" 

راھی جز اقرارکردن ندارند.
دادگاه نظامی

می  محاکمھ  نظامی  دردادگاه   X زندانیان 
شوند کھ دادگاه شان کامال مخفی است. آنھا 
را ھروقت کھ ممکن بود بھ محل وکیالن می 
بردند؛ درغیراین صورت، وکیل مستقیما بھ 
دادگاه می آمد. روند دادگاه و سوئال و جواب 
کامال مخفی می ماند. یک افسر مطالب را 
دادگاه  شبکھ  بھ  کھ  کامپیوتردستی  دریک 

وصل است می نویسد.
زندان مخفی ١٩٣١ 

زندان،  ازاین  آزادشده  زندانیا  گفتھ  طبق 
انگلیسیھا  توسط   ١٣٩١ مخفی  زندان 
درزمانی کھ فلسطین تحت قیمومیت آنھابود 
توسط  بعدا  شد.  ساختھ  فلسطین  درمرکز 
مورداستفاده  مخفی  زندان  مثابھ  بھ  اسرائیل 
مثل  زندان  دراین  شرایط  قرارگرفت. 
درسلولھای  زندانیان  دیگرنیست.  زندانھای 

انفرادی نگھ داری می شوند. بھ دور 
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است  دلیلی  خود  این  و  سازد.  می  آشکار 
بدست  برای  مردم  ھای  توده  کھ  این  برای 
راستای  در  خود  حق  بھ  خواستھای  آوردن 
تغییر اساسی بسیج گردند. ما در مورد این 
ھای  راه  تأکید می کنیم.  بد  بسیار  وضعیت 
مختلفی برای حل این مشکالت و محافظت 
از منافع خودمان وجود دارد. زمان عمل ھم 

اکنون فرا رسیده است.
اوباما  بودجھ  بد  تأثیر  بھ  ما  اینکھ  از  قبل 
را  بحران  خواندن  افسانھ  بیآئید  بپردازیم، 
 ٩٩ برای  اقل  (حد  بھبودی  ھیچ  بشکافیم: 
وجود  اقتصادی  بازیابی  برای  درصدیھا) 
ندارد. ارقام بیکاری در ماه گذشتھ نشان داد 
بیکاری صورت  نرخ  محاسبھ  در  تقلب  کھ 
گرفتھ است. گرچھ کشور کمتر از ٩٠ ھزار 
شغل جدید ایجاد کرد، زمانیکھ بیش از ١٢٠ 
ھزار نفر مورداحتیاج اند تا با رشد مورد نیاز 
کاھش  بیکاری  نرخ  گردد،  متعادل  مشاغل 
یافتھ است. چرا؟ بھ دلیل اینکھ صدھا ھزار 
نفر نا امید از جست و جوی یافتن کار بھ جرگھ 
آیند. نمی  حساب  بھ  و  اند  پیوستھ  بیکاران 

میلیون   ١٠٠ از  بیش  حاضر،  درحال 
آمریکائی واجد شرایط برای کار دارای شغلی 
نیستند کھ ۴١٫۵ درصد کل نیروی کار می 
باشد. و برای برخی از گروه ھا، نظیرسیاه 
خصوص،  بھ  جوانان  و  آمریکائی  پوستان 
تضمین  واقع  در  مداوم  بیکاری  بحران  این 
برای  ثروت  از  ناچیزی  بسیار  مقدار  کننده 
شغل  دارای  کھ  کارکنانی  و  آنھاست.  آینده 
ھستند نیز، درآمد بسیار کمی دارند، یعنی بھ 
مراتب کمتر از نصف تولیدی کھ می کنند. 
تا زمانیکھ تغییر بنیادی صورت نگیرد، ھیچ 
گونھ بھبودی در بازیابی اقتصادی صورت 

نخواھد گرفت.
اقتصادی  ضعیف  سیاستھای  از  ترکیبی  با 
مسیر  از  حد  از  بیش  کھ   – فدرال  دولت 
فاسد،  اقتصاد  این  و   – گردد  می  خارج 

مقالھ  در  سازد.  حتمی می  را  بعدی  سقوط 
ای درTruthout ھفتھ گذشتھ، ما از فساد 
کھ  کردیم،  صحبت  مالی  سیستم  در  عمیق 
بلَک ،  بیل  است.  ما یافتھ  اقتصاد  بر  تفوق 
ما  بھ   ، امنیتی  درامور  ھا  تقلب  متخصص 
در  تقلب  نشان می دھد کھ  شواھد  کھ  گفت 
میان « اکثر نخبگان مؤسسات مالی رسوخ 
سیاستھای  در  حال،  درعین  است،  یابنده» 
خبری  قانونی  پیگرد  از  ابداً  اوباما  دولت 
مطرح  اقتصادی  فروپاشی  وبالگ  نیست. 
می سازد کھ در حال حاضر ١١ نوع سقوط 
مختلف انجام می گیرد: طال، نقره، بیتکوینز 
متمرکز  غیر  دیجیتالی  ارز   ،bitcoins)
ایجاد شد، مشتری برای  کھ درسال ٢٠٠٩ 
چنین ارزی موجود است – مترجم)، اعتماد 
اوضاع،  بھ  نسبت  کننده  مصرف  نفس  بھ 
در  قمار   ،(K)۴٠١ بازنشستگی  حسابھای 
مالی  سھام   ، یونان  در  اشتغال  کازینوھا، 
اروپا، ورشکستگی ھای اسپانیائی و تقاضا 
بعدی  انفجار  بینی  پیش  و  انرژی؛  برای 

بازار سھام آمریکا. 
ھمان طوری کھ ما بھ سقوط بعدی نزدیک 
می شویم، مصادره سراسری دولت شروع 
و بھ پس  زندگی مردم  بر  تأثیر گذاشتن  بھ 
رفتن ھرچھ بیشتر اقتصاد منجر می گردد. 
در اینجا تعداد١٠٠ کاھش مختلف در زمینھ 
ھای مختلف کھ تأثیر بر زندگی مردم دارد، 
سرعت  بھ  و  شده  شروع  آوریل  اوایل  از 
این  است.  وضعیت  شدن  تر  وخیم  روبھ 
نفر  ھزاران  ھستند،  واقعی  بسیار  اثرات 
از بیکاران مبتال بھ سرطان کھ از مواظب 
پزشکی (Medicare) استفاده می کنند، بھ 
قبول  مورد  دیگر  مزایا،  این  کاھش  خاطر 
کلینیک ھا برای معالجھ نیستند. و درست در 
زمان افزایش فقر، گِرگ کاُفمن، می نویسد 
تا  شدن  محروم  یعنی:«  کمکھا  این  توقف  
دریافت  درآمد،  کم  ی  خانواده  ھزار   ١۴٠
کننده ی تضمین مالی مسکن (ارزان تر از 
در معرض  بیشتری  حد معمول) ، کودکان 
ُسرب (وسایل رنگی) قرار می گیرند، اجاره 
باال برای افرادی کھ استطاعت مالی ندارند 

و افزایش بی خانمانی. 
پال  یا  و  اوباما  جمھور  رئیس  بودجھ  اگر 
رآین ، یا بخشی ازبودجھ ھرکدام، تصویب 
شود، و خواھد شد چون، این ھمان چیزیست 
صورت  دراین  دارد،  درنظر  واشنگتن  کھ 
خواھد  ھم  تر  بد  حتی  اقتصادی  وضعیت 
شد. توافقی دوحزبی بھ طور کامل سیاست 
ریاضت کشی را اعمال کرده و توسط رسانھ 
ھای شرکنھای غول پیکر و نظریھ پردازان 
ثروتمند با بوق و کرنا تشویق می گردند، ھم 

در مجادلھ  چنان کھ مارگارت فالورز 

شده  کشیده  مراقبت  برجھای  زندان 
وھمراه با سیم خاردار و درخت.

جامعھ بین المللی نیاز بھ تصمیم بھ اعتراض 
دارد، درغیراین صورت زندانیان فراموش 
شده کشتھ خواھندشد و برتعداد قبرستانھای 

مخفی اسرائیل افزوده خواھدشد.
درمورد  را  فالک  ریچارد  مجلھ 
گی  ھفتھ  دراالھرام  روزشمارزندانیان 

بخوانید.
توسط  عربی  بھ  درابتدا  بررسی  این 
شد.  چاپ  لبنان  مشاوره  و  مرکزالزیتونا 
ترجمھ توسط مرکز مطالعات و رشد فلسطین 

صورت گرفت

امپریالیسم در
بحران و فسادھایش 
دست و پا می زند!
فراخوانی بھ منظور اعتراض 

ھمگانی مردم،
قبل از اینکھ فروپاشی اقتصادی 

صورت گیرد.
ـ  فالورز  مارگارت  و  زیس  َکون  توسط 

تحقیقات جھانی، ١٨ آوریل، ٢٠١٣
اقتصا د ما در ایاالت متحده آمریکا

گذشتھ  ھفتھ  دو  در  فقط  اقتصادی  اخبار 
خبرھای بدی را برای اقتصاد ایاالت متحده 
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بیان  استاینر  مارک  تلویزیونی  برنامھ 
پرداز  نطریھ  جانب  از  یکی  کندـ  می 
جانب  از  دیگری  و  "لیبرال"  دمکرات 
این  با  آنھا   – خواه  جمھوری  کار  محافظھ 
مورد موافق بودند، درحالی کھ مارگارت می 
بایست اظھارات غلط آنھا را تصیح می کرد. 
رئیس جمھور اعمال سیاست ریاضت کشی 
را، با پیشنھاد یک طرفھ کاھش بودجھ در 
بیمھ اجتماعی  و کمک پزشکی کھ مزایا را 
مراقبت ھای  ھزینھ ھای  و  کاھش می دھد 

بھداشتی را افزایش می دھد، نشان داد. 
پس از چھار سال ادامھ کاھش در این برنامھ 
ھا، « خیانت بزرگ اوباما » تأثیر خود را 
بھ جا گذاشتھ است. اقتصاد دانی بنام جک 
راسموس، این سیاست را بھ عنوان « تبانی 
و  شرکتھا  منافع  طرفداران  بین   « بزرگ 
می  حزب  دو  ھر  در  بزرگ  کار  و  کسب 
در  اقدامی  گونھ  ھیچ  جمھور  رئیس  داند. 
حل  برای  ای  برنامھ  کردن  پیاده  مورد 
بحران بیکاری، یزرگ شدن شکاف بین فقر 
و ثروت، و ایجاد اقتصاد نوین نکرد – در 
اعمال  برای  مأموریت  سیاست  او  عوض 

ریاضت کشی را انتخاب کرد. 
اعمال سیاست ریاضت کشی نسبت بھ ارتش 
بودجھ  از  کسرکردنھا  نشد،  کارگرفتھ  بھ 
ارتش  توسط دولت ترمیم شد حتا اعتباردھی 
آمریکا  کنگره  کھ  را  موشکی  برنامھ  بھ 
تصویب نکرده بود، ترمیم شد . وقتی نوبت 
اوباما ھزینھ ھای  نیاز مردم می رسد،  بھ 
واقعی زندگی سالمندان را عمدتاً نادیده می 
گیرد و بھ جای آن با استفاده از نرخ تورم 
جعلی کھ بھ قول اقتصاد دانی بھ نام مایکل 
ھودسون، «رفرم غذای گربھ» نامیده است 
را بھ عنوان رویکرد پیش می کشد. اوباما 
و توافق دو حزبی می خواھند کھ آمریکائی 
کھ  الزمند،  ھا  کاھش  این  کھ  بپذیرند  ھا 

درحقیقت آنھا ابداً صحت ندارند.
تنھا بھ طبقھ ی  نھ  اوباما با این کاھش ھا، 
متوسط، فقیر، سالمندان و سربازان از جنگ 
بھ  او  بودجھ  بلکھ  می زند،  برگشتھ صدمھ 
طور مدام در خدمت ھدیھ دھی بھ شرکتھای 
بودجھ  باشد.  می  پیکر  غول  و  بزرگ 
َولی  تنسی  اعتبار  فروش  پیشنھاد  اوباما 
(Tennessee Valley Authority) را 
بھ شرکتھای بزرگ انرژی با منافع عظیمی 
می  سبب  مطمئناً  اوباما  عمل  این  دھد.  می 
باالترین  انرژی  کنندگان  مصرف  کھ  شود 
نرخ را بپردازند. ھم چنان کھ تغذیھ امن و 
سالم بد تر می شود، بودجھ اوباما، بازرسان 
و  دھد  می  کاھش  را  ھا  مرغ  کشتارگاه 
بازرسی را بھ کشتارگاه ھا واگذار می کند. 
و اوباما کھ ھمواره در مورد صنعت ھستھ 

ای بھ خوبی تأمین مالی شده، در قوانین آن 
تجدید نظر کرده و درست پس از « حوادث 
رادیولوژیک » مانند حوادث نیروگاه ھستھ 
ای  و بمب ھای کثیف، بھ طرز چشم گیری 
سطح رادیو اکتیو مجاز در آب آشامیدنی را 

افزایش یافتھ است.
معنی  بھ  دقیقاً  صنایع  برای  پیروزی  این 
ضرر و زیان برای سالمت و رفاه آمریکائی 
ھا می باشد. کنگره آمریکا کار یا وظایفش 
پیکر بھ  برای شرکتھای بزرگ و غول  را 
خوبی انجام می دھد؛ تحقیقات نشان می دھد 
کھ دریافت پولی ھنگفتی برای نمایندگانی کھ 
رأی برای آزادسازی صنایع مالی فاسد می 
دھند را باخود ھمراه دارد. و شرکت غول 
پیکر مونسانتو ، فعال در تولید محصوالت 
تصویب  بھ  قادر  غذائی  مواد  کشاورزی 
مونسانتو  ھای  فراورده  از  حمایت  قانون 
تغییرات  مقررات  تصویب  از  مانع  کھ،  شد 
 Genetically Modified) ژنتیکی 
Organism) و حتی جلو گیری از مداخلھ 

دادگاه علیھ آن شد.
فساد کنگره آمریکا و رئیس جمھور دراین 
ھفتھ نمایشی شد وقتی کھ، آنھا قانون بورس 
مقامات  توسط  شده  طرح  دار  بھا  اوراق 
داخلی  مبادلھ  از  جلوگیری  برای  دولتی 
(Insider trading) کھ الزم می دارد آنھا 
سرمایھ گذاری مالی خود را در یک فورمی 
قابل جستجو آشکار کنند، را لغو کرد. مجلس 
این  لغو  ثانیھ   ١٠ در عرض  آمریکا  سنای 
قانون را گذراند، مجلس نمایندگان آمریکا در 
عرض ١۴ ثانیھ، ھر دو با رضایت بھ اتفاق 
سناتور  یک  حتی   – رسید  تصویب  بھ  آرا 
قانون  این  لغو  با  مخالفت  بھ  ھم  نماینده  یا 
صحبت نکرد. رئیس جمھور با سرعت و بی 
سرو صدا این قانون را امضا کرد. امضای 
لغو این قانون بھ مراتب بی سرو صدا تراز 
بھادار  اوراق  قانون  اوباما  کھ  بود  زمانی 
دربورس را یک سال پیش امضا کرده بود. 
او در آن زمان گفت: « چقدر مھم بود برای 
مقامات منتخب، کھ گذراندن قانون با شفافیت 
صورت گیرد »، این جا، صحبت از پنھان 
نگھداشتن فساد بھ میان می آید، بانک فدرال 
ریزرو استدالل می کند کھ فساد گسترده در 
مخفی  حرفھ  مسکن،  وام  بانکھای  عملکرد 
این  آیا  گردند.  فاش  نباید  و  باشند  می  آنھا 

استدالل سرمایھ داری مافیائی نیست؟
ھم اکنون  پرواضح است کھ آمریکائی ھائی 
کھ سپرده نقدی در بانکھای بزرگ دارند ھمان 
بالئی سرشان می تواند یباید کھ بر سر مردم 
قبرس آمد، بھ یاد داشتھ باشید درس آموزی 
از رکود بزرگ را کھ سپرده ھای مردم را 
تصرف کردند و تبدیل بھ سھام بانکی برای 

خودشان کردند. اِلن براُون گزارش می دھد 
کھ این بخشی از «بیش از حد بزرگ است 
است  بانکھا  طرح    « بخورد  شکست  کھ 
برای مقاومت در برابر فرو پاشی بعدی. در 
حقیقت مشتقات  عظیم و سرمایھ گذاریھای 
مخاطره آمیز، تقریباً بھ بزرگی اقتصاد کل 
ایاالت متحده آمریکا حمایت بیشتری نسبت 
بھ سپرده ھای بانکی مردم دریافت خواھند 
کرد. این می تواند ھمین جا در زمان سقوط 
متالطم  و  سریع  بسیار  امر  این  و  دھد  ُرخ 
صورت خواھد گرفت، با بانکھا ویا شرکت 
بیمھ سپرده فدرال ، سپرده ھای مردم را بھ 
منظور حفظ بانکھا تصاحب می کنند. واگر 
شما نتوانید بدھی ھای خود را بپردازید، آگاه 

باشید کھ روانھ زندان طلبکاران می شوید.
شوند  می  یادآور  ما  بھ  مالیاتی  سال  ھر 
است  عادالنھ  نا  مالیاتبی  سیستم  چقدر  کھ 
با  ثروتمندان  و  بزرگ  بانکھای  چگونھ  و 
خارج  در  خود  کالن  پولھای  کردن  پنھان 
می  اجتناب  مالیات  پرداخت  از  مرزھا  از 
می  آمریکا ادعای ضرر  ورزند، در داخل 
کنند ولی سود سرشار در خارج از مرزھا 
نصیبشان می گردد. یک گزارش نشان می 
این پناه گاه ھای مالیاتی در خارج  دھد کھ 
از کشور بھ طور متوسط ھزینھ ای برابر با 
١٠٠٠ دالردر سال برای ھر مالیات دھنده 
آمریکائی دارد. فقط امسال، انباری از ۵،٢ 
میلیون پرونده  حاوی اسرار بیش از ١٢٠ 
ملیتی  چند  شرکتھای  و  شرکتھا  از  ھزار 
کنسرسیوم  توسط  مرزی  بیرون  آمریکائی 
بین المللی روزنامھ نگاران تحقیقی معامالت 
پنھان سیاستمداران، جنایتکاران، کاسبکاران 
و ثروتمندان میلیاردر جھان کھ بیش از ٣٢ 
ھزار میلیارد دالر در خارج از مرزھا پنھان 

کردند را آشکار ساختند. 
ھم چنانکھ ما بھ اجرای کامل قانون مواظبت 
اوباما (Obama Care) می رسیم، تدوین 
و تصویب این قانون بیشتر گران تر و کمتر 
بھ نفع مصرف کننده است. اوباما با نمایندگان 
شرکتھای بیمھ سالمتی در کاخ سفید مالقات 
کرد تا مشارکت آنھا را در اجرای این قانون 
قانون  این  اجرای  ھزینھ  بگذارد.  بحث  بھ 
وعده  از  اوباما  بنابراین،  یابد.  می  افزایش 
و وعیدھای خود در این مورد درحال عقب 
نشینی است. در حال حاضر، افزایش ھزینھ 
این  اش  نتیجھ  بھداشتی  ھای  مراقبت  ھای 
شده کھ مردم برای صرفھ جوئی در ھزینھ 
ھای خود مجبور بھ کاھش دادن در داروھای 
برای  عمل  این   – شوند  خود  تجویزی 
یا ھزینھ مراقبتھای بھداشتی خوب  سالمتی 
صدائی  سرو  بی  طور  بھ  اوباما  و  نیست. 

با  پزشکی  مواظبت  تخریب  حال  در 
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افزایش بھای مواظبتھای سالمتی است. 
افزایش  زمان  ھمان  در  کھ،  حالی  در 
و  تر  گران  خصوصی  بیمھ  برای  بودجھ 
کارآمد تر برای سالمندان، و مزیت مواظبت 
از  بخشی  مثابھ  بھ  این  باشد.  می  پزشکی 
از  آزاد سازی از موفقیت آمیز ترین بخش 
مراقبتھای بھداشتی ایاالت متحده، می باشد 
سابق  اجرائی  مدیر  تعیین  واسطھ  بھ  کھ 
برای  آمریکا   بیمارستان  کورپوراسیون 
اداره مواظبت پزشکی (Medicare) بد تر 
کھ مدیِکر  قول می دھد  شد. مارلین تاونر  
را بھ عنوان یک کسب و کار خصوصی ، 
درست برعکس آن چیزی کھ باید صورت 
عمومی  خدماتی  سرویس  یک  یعنی  گیرد، 

الزم، اداره کند. 
آشفتگی سیاسی و اقتصادی واشنگتن و وال 
سقوط  خطر  و  مضمحل  اقتصاد  استریت، 
دیگر، بھ این منجر می شود کھ بیشتر و بیشتر 
مردم اعتبار سرمایھ داری مالی بزرگ را با 
انتقاد در محدوده فراتر از منتقدان سنتی خود 
بھ زیر سئوال بکشند. بیشتر و بیشتر مردم 
اجرای  و  بزرگ  بانکھای  انحالل  خواھان 
بانکداران  این  علیھ  سخت  بسیار  قوانین 
ھستند. اما، خیلی از مردم نیز خواستارتغییر 

کل ساختاری ھستند. ...
و  آمریکا  متحده  ایاالت  اقتصادی  بحران 
دولت روبھ روی ما قرار دارد. تنھا راھی 
الزم  اجتماعی  خدمات  کاھش  شود  می  کھ 
برای  عمومی  بسیج  ساخت،  متوقف  را 
جلوگیری از ادامھ خصوصی سازی خدمات 
عمومی و ھدایای دولت بھ شرکتھای بزرگ 
و غول پیکر بھ طور رایج در واشنگتن دی 
سی است. فرا تر از آن، این برای ھمھ ما 
ایجاد  بھ  و شروع  بینی  پیش  کھ  است  مھم 
سیستم  کھ  چنان  ھم  بکنیم،  نوین  اقتصاد 

قدیمی فرو میریزد.
کنیم،  تعریف  را  آن  کھ  ماست  آن  از  آینده 

اکنون زمان برای عمل فرا رسیده است. 

ـــــــــــــــــــــ
فساد درمرکز ایده ئولوژیک نظام 

سرمایھ داری آمریکا
از  گودمن  ایمی  مصاحبھ  از  قسمتی 
گامبلتون  تامس  با  پاسیفیکا  رادیوی 

اسقف دیترویت میشیگان، 
و  او  از  استفاده جنسی  مورد سوء  در 
بازتاب آن در فعالیت طول عمرش ـ ١٢ 

آوریل، ٢٠١٣ 
دستور  با  فرانسیس  جدید،  پاپ  چنانکھ  ھم 
خود واتیکان را وادار   بھ برخورد قاطعانھ 
با  ما  کند،  می  جنسی  تجاوز  مورد  در  تر 

دیترویت،  شھر  از  ای  بازنشستھ  اسقف 
میشیگان، تامس گامبلتون صحبت می کنیم. 
کھ خود یکی از بازماندگان این سوء استفاده 
جنسی است. در سال ٢٠٠٧ ، گامبلتون پس 
از اینکھ علناً بھ نفع الیحھ ایالت اوھایو بھ 
موارد سوء  برای  قانون محدودیت  گسترش 
استفاده جنسی توسط روحانیون صحبت کرد، 
مجبور بھ استعفا شد. این جا در نیویورک در 
برنامھ برای  شب گذشتھ، گامبلتون در یک 
بازماندگان  شبکھ  برای  اعانھ  آوری  جمع 
از کسانی کھ توسط کشیش ھا مورد تجاوز 
اسقف  کرد.  شرکت  گرفتند  قرار  جنسی 
پشتیبان  است  سال  دھھا  چنین  ھم  گامبلتون 
حقوق  و  اجتماعی  عدالت  صلح،  برقراری 

انسانی می باشد. 
خوان گانزالس:  ما برنامھ امروز را با این 
کاتولیک  کلیسای  کھ  کنیم  می  شروع  نگاه 
امروز از جریان رسوائی سوء استفاده رایج 
جدید  پاپ  فرانسیس  برد.  می  رنج  جنسی 
انتخاب شده، بھ تازگی اولین بیانیھ خود را 
در رابطھ با این موضوع صادر کرد. او بھ 
واتیکان دستور داد کھ : « تا آنجائیکھ مربوط 
بھ سوء استفاده جنسی می شود باید قاطعانھ 
برخورد کرد، باال تر از ھمھ، اقداماتی کھ 
قانونی را محافظت بکند،  کودکان زیر سن 
مورد چنین  گذشتھ  در  آنھائیکھ  بھ  و کمک 
گرفتھ  قرار  جنسی  استفاده  یا سوء  خشونت 
اند (و) باالخره اقدامات الزم علیھ کسانیکھ 

مرتکب چنین جرمی شدند.» 
شبکھ  جملھ  از  خارج،  ھای  گروه  اما 
ھا  کشیش  توسط  کھ  کسانی  از  بازماندگان 
اند،  گرفتھ  قرار  جنسی  استفاده  سوء  مورد 
اند.  برده  اقدامات پاپ جدید را زیر سئوال 
(اسقف  کاردینال  عنوان  تحت  حالیکھ  در 
پاپ  کرد،  می  خدمت  آرژانتین  در  اعظم) 
فرانسیس بھ خاطر عدم قاطعیت نشان دادن 
در برابر قربانیان سوء استفاده جنسی و حتی 

مالقات با آنھا مورد انتقاد قرار گرفت. 
موارد  از  تعدادی  گذشتھ،  ھفتھ  در  فقط 
مختلف افشاء شده در مورد تجاوزات جنسی 
در کلیسا ھا پدید آمده است. در روز یکشنبھ، 
قلمرو مذھبی اسقف اعظم فیالدلفیا سھ کشیش 
از  کرد،  برکنار  مقام  این  از  دائم  را بطور 
جملھ فردی کھ پس از اتھامات وارده بھ او 
توسط مقامات کلیسا خودکشی  و برکناریش 
مقامات  اتریش،  در  حال  ھمین  در  کرد. 
مدیر  عنوان  تحت  کھ  را  کشیشی  مربوطھ، 
مدرسھ شبانھ روزی کاتولیک مشغول بھ کار 
بود بھ خاطر تجاوز جنسی بھ ١۵ کودک، از 

مقام اش برکنار کردند. 
ایمی گودمن: ما در حال حاضر نزد اسقف، 
سابق  کمکی  اسقف  گامبولتون،  تامس 

دیترویت،  اعظم  اسقف  مذھبی  قلمرو  در 
میشیگان قرار داریم. او یکی از حامیان پر 
جنسی  استفاده  سوء  قربانیان  صدای  سرو 
سال  در  باشد.  می  کاتولیک  کلیسای  در 
نوجوانی  در  کھ  برمال ساخت  او   ،  ٢٠٠۶
توسط یک کشیش مورد تجاوز جنسی قرار 
گرفتھ بود. دیشب، اسقف گامبلتون اینجا در 
آوری  جمع  برای  ای  برنامھ  در  نیویورک 
منظور  بھ  کمکی  برنامھ  مکمل  ی  اعانھ 
 Supplemental Nutrition) تغذیھ 
 ،(Assistance Program, SNAP
شبکھ بازماندگان از کسانیکھ توسط کشیش 
ھای مختلف مورد تجاوز جنسی قرار گرفتھ 

بودند، صحبت کرد.  
اسقف گامبلتون ھم چنین دھھا سال است کھ 
و  اجتماعی  عدالت  صلح،  مبلغ  و  پشتیبان 
حقوق مدنی است. او ھم چنین در سازمانھای 
خیریھ متعدد نیز فعال می باشد. او از سال 
١٩۶٨ ، زمانیکھ بھ مقام اسقفی رسید علیھ 
کرده  مبارزه  ای  ھستھ  تسلیحات  و  جنگ 

است. 
دمکراسی  ما،  برنامھ  بھ  گامبلتون،  اسقف 
ازھم اکنون (Democracy now) خوش 

آمدید. 
و  ممنون  خیلی  گامبلتون:  تامس  اسقف 

متشکر از شما. 
ایمی گودمن: این برای ما فوق العاده است 
در  دیشب شما  داریم.  خود  نزد  شما را  کھ 
نیویورک در یک کلیسا کھ در نزدیکی محل 
ما می باشد صحبت کردید و شما با جرئت 
گفتید کھ کلیسای کاتولیک بھ شما اجازه نمی 

داد کھ در آنجا صحبت کنید. 
اسقف تلمس گامبلتون: بلھ، و چون معموال 
اًز DNAP، یا شبکھ بازماندگان تجاوزات 
جنسی، در کلیساھای کاتولیک و در محوطھ 
نمی شود کھ من فکر می  اسقبال  کلیسا ھا 
کنم اشتباه است، افرادی ھستند کھ در داخل 
تجاوز  مورد  رحمانھ  بی  ھا  کلیسا  ھمین 
اعتنائی  بی  بجای  اند و  گرفتھ  قرار  جنسی 
بھ وضعیت آنھا، من فکر می کنم کھ اسقف 
ھا و مقامات کلیسائی باید آنھا را مورد توجھ 
قرار دھند و بھ آنھا خوش آمد بگویند و واقعاً 
ھمان روزھای  از  دھند.  فرا  گوش  آنھا  بھ 
کنم  می  فکر  من  بحران،  این  شروع  اول 
اسقف ھای کاتولیک با تماس شان با وکالی 
زیرا  شدند.  مرتکب  را  بزرگی  اشتباه  خود 
بھ  تبدیل  بالفاصلھ  قانونی  وضعیت  این  کھ 
حالت خصمانھ می گردد. این طریقی است 
چراکھ،  کند.  می  کار  ما  قضایی  نظام  کھ 
شوند.  می  دشمن  بھ  تبدیل  کنونی  قربانیان 
بجای برخورد درست بھ آنھا مثل برخورد 

استقبال  بھ طریق  آمیز،  محبت  اسقفی، 
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بھ  دادن  التیام  و  برای کمک  تالش  و 
تحت  را  آنھا  آمده،  سرآنھا  بر  کھ  بالئی 
فشار قرار داده و از خود دور می کنند. و 
آنھا  باالخره بھ جائی می رسد کھ دیگر بھ 
کاتولیک  مکانھای  در  کھ  دھند  نمی  اجازه 

حتی صحبت کنند. 
از  خواھم  می  من  اسقف،  گنزالس:  خوان 
گریھای  افشا  این  تقریباً  کھ  تأثیری  لحاظ 
بی پایانی در مورد سوء استفاده جنسی در 
کلیسا داشتھ، از شما بپرسم، این می بایست 
زمان  از  مسیحیت  در  بحران  بزرگترین 
مارتین لوتر کھ اصالحات پروتستان را عملی 
ساخت، از لحاظ تأثیر کلی بر کل نھاد کلیسا 
باشد. من می خواھم از شما سئوال کنم اول، 
این شرایط، چھ تأثیری در محلھ ھای مذھبی 
از  برداشتی  چھ  آنھا  داشتھ،  ھا  کاتولیک  و 
این نھاد دارند، و ھم چنین، ھزینھ اقتصادی 
عظیم آن کھ بر کل کلیسا ھا وارد آمده است، 
ھمانطور کھ شما مالحظھ می کنید مدارس 
کاتولیک یکی پس از دیگری بستھ و تعطیل 
می شوند و امالک آنھا فروختھ می شوند در 
عنوان  بھ  را  عظیمی  مبالغ  کلیسا  حالیکھ، 

خسارت بھ آسیب دیدگان می پردازد؟ 
اسقف تامس گامبلتون: خوب، بھ نظر من، 
بیشتر از ھمھ، یک احساس بوده است- در 
بخشی از مردم کاتولیک بطور کلی- افرادی 
کھ ھر یکشنبھ بھ کلیسا می آیند، اول از ھمھ 
دست  از  را  کلیسا  رھبران  بھ  اعتماد  حس 
اخالقی  اعتبار  طریق،  ھمین  بھ  و  اند  داده 
ای  بی سابقھ  بھ طور  اسقف ھای کلیسا ھا 
معنی  بدان  بنابراین،  و  است.  یافتھ  کاھش 
مسائل  مورد  در  آنھا  کھ  موقعی  کھ  است 
دیگری صحبت می کنند، تأثیر اظھارات آنھا 
بھ مراتب کمتر ازآن است کھ اگر آنھا بیشتر 
بھ عنوان رھبران اخالقی معتبر، واضح و 
روشن مورد قبول مردم قرار می گرفتند. و 
این وضعیت ھم چنین بھ این واقعیت کمک 
کرده کھ بسیاری از مردم خود را از کلیسای 
بھ  حاضر  دیگر  و  کرده  خارج  کاتولیک 
شرکت در برنامھ ھای آن نیستند. ٣٠ میلیون 
نفر تعدادی است کھ یک گروه تحقیقاتی پس 
دیگر  کھ  رسیدند  نتیجھ  این  بھ  بررسی  از 
ھیچ گونھ شرکت فعالی در کلیسا ندارند. آنھا 
دیگر خود را بھ عنوان کاتولیک بھ حساب 
آنھا دیگر ھر  دلیل  آورند، و بھ ھمین  نمی 
یکشنبھ در کلیسا حضور ندارند. آنھا دیگر 
پاپ  یا  اسقف  بھ  فرادادن  گوش  بھ  حاضر 
نیستند وقتی کھ ھرکدام از آنھا صحبت می 
کنند. و این زیان بزرگی است برای کلیسا. 

می  مربوط  اقتصادی  مسائل  بھ  کھ  آنجا  تا 
من  کاتولیک،  مدارس  شدن  بستھ  شود، 
دالیل  باشد.  علت  این  بھ  کھ  کنم  نمی  فکر 

افتاده  اتفاق  این  چرا  کھ  است  بسیاردیگری 
است. اما، کلیسای کاتولیک مدت ھاست کھ 
بھ پول نیازمند نبوده است. و من نگران این 
طریق  این  اینکھ  دلیل  بھ  کھ  نیستم  واقعیت 
بھ حال  تا  بحران  کل  بھ  راه حل  بھ عنوان 
برخورد شده و کلیسا نیاز بھ پرداخت مبالغ 
ھنگفتی بھ قربانیان این تجاوزات بوده است. 
مالحظھ  قابل  بخش  اما،  نیست،  خوب  این 
می  بیمھ جبران  توسط  این خسارات  از  ای 
گردد. بنا براین، ھنگامی کھ اسقف در مورد 
این موضوع صحبت می کند کھ دیگر پولی 
وجود  غیره  و  اجتماعی  ھای  برنامھ  برای 
ندارد، او واقعیت را بیان نمی کند. در واقع، 
منابع  توسط  ھا  برنامھ  این  از  زیادی  تعداد 
دولتی تأمین می شوند، بنابراین، این صحبتھا 
مرا قانع نمی کند کھ بگوئیم ما بھ اندازه کافی 
وجھ در اختیار نداریم کھ کارھائی را کھ می 
خواھیم انجام دھیم. کلیسا الزم نیست کھ غنی 

باشد، یا خیلی ثروتمند، مثل شرکتھا. 
از  بازماندگان  گروه  شبکھ  گودمن:  ایمی 
کسانی کھ مورد تجاوز جنسی توسط کشیش 
پاپ  تعھد   ،SNAP یا  گرفتند،  قرار  ھا 
فرانسیس در مورد برخورد بھ سوء استفاده 
جنسی روحانیون از کودکان زیر سن قانونی 
بیانیھ  یک  در  اند.  برده  سئوال  زیر  بھ  را 
تر  بلند  انسان  عمل   » گفت:  گروه  این  ای 
از کلمات صحبت می کند. و یکی از اولین 
اقداماتی کھ پاپ فرانسیس انجام داد، دیدار او 
شاید با فاسد ترین اسقف اعظم با مشخصات 
بسیار شناختھ شده بر روی کره زمین بود، 
 Cardinal) یعنی اسقف اعظم، برنارد الو
مقام  عنوان  بھ  کھ   ،(Bernard Law
قدرتمند رسمی کلیسا باقی می ماند، کسی کھ 
علی رغم این کھ در بوستن بھ خاطر پنھان 
توسط  جنایات  بھ  دادن  اجازه  و  نگھداشتن 
صدھا نفر از روحانیون بچھ باز مورد تقبیح 

(یا سرزنش) مردم قرار گرفتھ بود. 
نظر شما در مورد اولین عمل پاپ فرانسیس 
و بھ طور کلی آنچھ کھ اوبھ عنوان یک پاپ 

می باشد، چیست؟ 
آنھا  با  من  خوب،  گامبلتون:  تامس  اسقف 
موافقم کھ، آن کار خوبی نبود کھ انجام گیرد، 
نگران سوء استفاده جنسی  چنانچھ او عمیقاً 
ما  کھ  کنم  می  احساس  من  اما،  باشد.  می 
تا  بدھیم  او  بھ  بیشتر  کمی  زمان  باید  ھنوز 
ببینیم او چگونھ بھ این مشکل برخورد می 
کند. وقتی کھ او گزارشات جمع آوری شده 
قرار  کھ  را  اعظم  ھای  اسقف  کمیتھ  توسط 
دادگاه  در  اتفاقی  چھ  کھ  شوند  بررسی  بود 
عدالت (curia) افتاده است را خواند، کامًال 
از وضعیت کلی آگاه شد ازجملھ این کھ در 
آرژانتین زیرنظرش چھ گذشت . من امیدوارم 

برای  تالش  او در  کھ  کنم  می  قطعاً دعا  و 
مقابلھ با علل ریشھ ای این بحران بسیار بی 
محابا تر باشد. البتھ تا این زمان چنین قدمی 
اسقف  مجامع  از  یک  ھیچ  در  راه  این  در 
نشین تا آنجائی کھ من مطلع ھستم و یا در 

کلیسای جھانی برداشتھ نشده است. 
شما  کھ  مشتاقم  خیلی  من  گانزالس:  خوان 
برخی ازاطالعات مربوط بھ تجربھ شخصی 
این  کھ  این  مورد  در  کنید.  بازگو  را  خود 
کلیسا  استفاده جنسی در  بحران عمیق سوء 
چقدر عمیق است و مقاومت رھبری کلیسا 
در مقابلھ با این بحران بھ طور مستقیم چھ 

بوده است. 
کھ  چیزی  ُخب،  گامبلتون:  تامس  اسقف 
کھ  بود  زمانی  کرد،  باز  مرا  چشمان  واقعاً 
شخصی  واقع  در   – من  دوستان  از  یکی 
نزد   – آورد  بوجود  را   SNAP خود  کھ 
اسقف  با  تا  خواست  من  از  و  آمد  من 
بھ  کھ  کشیشی  زیرا،  کنم.  مذاکره  محلی 
کھ  کسی  و  بود  کرده  تجاوز   (  (she وی 
بود،  کرده  تجاوز جنسی  دیگر ھم  افراد  بھ 
ھنوز در پست و مقام خود باقی مانده بود. 
است».  ممکن  غیر  این   » گفتم:  من  و 
ایمی گودمن: شما اسقف دیترویت بودید و او 

در تولیدو بود. 
اسقف تامس گامبلتون: خوب، من یک اسقف 
کمکی در دیترویت، میشیگان بودم. اما من 
 ،(Barbara Blain) در لیست باربارا بلین
بنیانگذار SNAP از ده ھا سال قبل بودم. 
و زمانی کھ او نزد من آمد و بھ من این را 
گفت، من بھ او گفتم، «ُخب، من می روم تا 
اسقف را ببینم، و من با او صحبت خواھم 
کرد، و من مطمئنم کھ او سعی نخواھد کرد 
کھ بھ محرمانھ نگھداشتن این موضوع ادامھ 
دھد. » بنا براین، من بھ گفتھ ھای او اعتماد 
کردم. اما، ھیچ اتفاقی بعداً صورت نگرفت. 
از  بعضی  کھ  شد  ثابت  من  بھ  بنابراین،  و 
این بھترین اسقف ھای دور و بر ما حاضر 
باید  طورکھ  آن  مشکالت  این  با  مقابلھ  بھ 
بھ  کھ،  اینست  منظورم  کنند.  برخوردنمی 
چنین  بھ  کھ  است  اشتباه  وحشتناکی  طرز 
او می  کشیشی اجازه دھند در شرایطی کھ 
تواند کودکان دیگری را مورد تجاوز جنسی 

قرار دھد، بھ کار خود ادامھ دھد. 
ایمی گودمن: و این کشیش بود. 

اسقف  واین  بلھ،  گامبلتون:  تامس  اسقف 
اجازه می داد تا این روش ادامھ داشتھ باشد. 
من این روش را کامًال سزاوار سرزنش  و 
و غیر قابل درک می دانم. بعد ازاین اتفاق، 
اصًال بھ نظر من نمی رسید کھ چگونھ باید 
در مقابل آن عکس العمل بھ خرج دھم وبھ 

این ترتیب، من سعی و کوششم در ایجاد 



صفحھ ١٤رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
تغییر الزم را در کنفرانس اسقف ھا و 
بازماندگانی  مانند  افرادی  از  پشتیبانی 
بازماندگان  تمام  و   SNAP بھ  متعلق  کھ 
دیگر ھستند، بھ طور تزلزل نا پذیری انجام 

دادم. 
ایمی گودمن: پس در مورد آنچھ کھ منجر بھ 

سقوط نھائی شما شد، صحبت کنید؟ 
اکنون  ھم  ُخب،  گامبلتون:  تامس  اسقف 
من  اما،   – نھ  ھستم،  اسقف  یک  ھنوز  من 
ھم  واقع  در  من  ندارم.  اداری  مقام  ھیچ 
شناختھ  رسمیت  بھ  کمکی  اسقف  اکنون 
کھ  ھنگامی  اما،  ھستم.  دیترویت  در  شده 
اوھایو  ایالتی  گذاری  قانون  مجلس  در  من 
پنجره  از الیحھ ای تحت عنوان  حمایت  بھ 
ای از فرصت در مورد محدودیتھای قانونی 
بسیار  اوھایو  ایالت  اسقف  کردم،  صحبت 
بسیار برانگیختھ و عصبانی شد و رفت نزد 
پاپ اعظم ، نونسیو (Nuncio) کھ از من 
در  علنی  معنی، چون  بھ یک  کند،  شکایت 
مخالفت با سیاستی صحبت کردم کھ سیاست 
آنھا بود واز نظر آنھا من بیگانھ ای ھستم کھ 
می  اوھایو صحبت  در  آمدم و  از میشیگان 
کنم، گرچھ من مرزی قائل نیستم مثل قلمرو 
کردن  کھ از صحبت  دیگری  یا  اسقف  یک 
مسائلی کھ  مورد  در  مختلف  قلمروھای  در 
بر کل کلیسا تأثیر گذار است، آنھا از من جلو 
بسیار  مورد  این  در  آنھا  ولی،  کنند.  گیری 

عصبانی بودند. 
و بھ این ترتیب، در عرض یک ھفتھ، من از 
 (Nuncio) طرف ُرم با خبر شدم – نونسیو
رفت ُرم – و من باید بالفاصلھ از مقام اسقف 
کمکی استعفا داده و در غیر این صورت آنھا 
طریق،  این  بھ  و  کرد.  خواھند  اخراج  مرا 
اکنون یک  ھم  اینکھ  برای  کردم،  قبول  من 
سال از سن بازنشستگی من کھ ٧۵ سال می 
باشد گذشتھ بود. و من ھیچ گونھ درنگی در 
استعفای خود نمی دیدم. اما، من مایل نبودم 
کھ قلمرو کلیسا را ترک کنم، جائیکھ درآن 
بھ مدت ٢٣ سال کشیش بودم، و من ھنوز 
نمی فھمم کھ چرا کسی در ُرم، یعنی رئیس 
باید   (Curial) مذھبی  عدالت  دادگاه  دفتر 
قادر باشد کھ بھ اسقف اعظم دیتریوت بگوید 
در  کشیش  عنوان  بھ  نباید  یا  باید  کسی  چھ 
قلمرو مذھبی اسقف خدمت کند. اما، اسقف 
اعظم این دستورالعمل را از ُرم قبول کرد و 
مرا وادار بھ استعفا از بخش یا ناحیھ قلمرو 

کشیش کلیسا کرد. 
گوئید  می  شما  زمانیکھ  و  گانزالس:  خوان 
کلیسا  رسیدید،  سال   ٧۵ طبیعی  سن  بھ  کھ 
ھای  دادگاه  شبیھ  درست  دارد،  مقررات 
فدرال، کھ زمانی کھ شما بھ یک سن خاص 
می رسید، باید بازنشستھ شوید، مگر اینکھ 

ادامھ  خدمت  بھ  تا  شود  داده  اجازه  شما  بھ 
دھید. 

قانون  بلھ،  خوب،  گامبلتون:  تامس  اسقف 
شورای کلیسا( (Canon law  یک اسقف 
در سن ٧۵ سالگی مئ تواند تقاضای استعفا 
بدھد. اما، این قانون نمی گوید « باید ». این 
است.   طبیعی  چیز  این  کھ  گوید  می  قانون 
بنابراین، من این کار را نکردم، و بیش از 
کھ  بھ طوری  گذشت،  تاریخ  آن  از  یکسال 
من در آن لحظھ ھیچ احساسی نداشتم کھ بھ 
ھر طریق  بھ  بدھم چون  ادامھ  خود  خدمت 
من دیگر قدرت اداری یا اجرائی در کلیسا 
عنوان  بھ  من  ترتیب،  این  بھ  و  نداشتم.  را 
ھم  ھنوز  و  کردم  نمی  عمل  مذھبی  رھبر 
نمی کنم وھم چنین بسیاری آئین ھای مرسوم 

در کلیسا. 
آنھا  درواقع،  گامبلتون: خوب،  تامس  اسقف 
درآن روز جلسھ را نگذاشتند اما، من بیانیھ 
ای را آماده کرده بودم و این بیانیھ بھ دست 
رسانھ ھا رسید. و البتھ، آن را پخش کردم. 
قرار  توجھ  مورد  واقعاً  کھ  چیزی  درآن،  و 
گرفت، این اولین باری بود کھ من درمورد 
تجربھ خودم یعنی تجاوز جنسی بھ من صحبت 
کردم. و دلیل اینکھ من چرا این موضوع را 
افشا کردم، بھ خاطر این نبود کھ من در پی 
بودم، ولی  دیگری  چیز  یا  دردی  ھم  نوعی 
فقط بھ دلیل این بود کھ من فقط می خواستم 
تجاوزات  قربانیان  کھ  بدانند  گذاران  قانون 
جنسی بھ سادگی نمی توانند بالفاصلھ پا جلو 
بگذارند و از خود دفاع کنند. خوب، ممکن 
بھ  اما،  باشند  داشتھ  وجود  نفری  چند  است 
طور کلی شما معموًال آنقدر درش غرق می 
وجود  احساس  این  امکان  ھمیشھ  و  شوید، 
دارد کھ بھ خود بگوئید شاید تقصیر من بوده 
و شما می دانید کھ او یک کشیش خوب بود، 
چرا کھ او چنین کار شیطانی را انجام نمی 
داد؟ خوب- و ھم چنین فقط خجالت و گیجی 
دراین مورد دست خواھد داد. شما در نتیجھ 
قادر نخواھید بود در موردش صحبت کنید. 
ایمی گودمن: چھ اتفاقی برای شما افتاد؟ شما 

دراین مورد چھ کردید؟ 
اسقف تامس گامبلتون: خوب، این یک چیز 
ھم  و  مرا  مربوطھ  کشیش  بود.  معمولی 

کالسی دیگر مرا بھ کلبھ خود برد. 
سال  چند  لحظھ  درآن  شما  گودمن:  ایمی 

داشتید؟ 
من ١۵ سال داشتم.  گامبلتون:  تامس  اسقف 
والدین من مرا بھ مدرسھ کاتولیک فرستادند 
تا روزی من ھم در کلیسای کاتولیک سلسلھ 
مراتب را طی کنم و بھ این مقام اسقفی برسم. 
درآن موقع من در آغاز کالس دھم بودم. و 
من درست ١۵ سالھ شده بودم و او سعی کرد 

بھ من حملھ کند. ولی این را کھ می دانید من 
قادر بھ دفاع و مبارزه در مقابل او بودم. ولی 
برای  سختی  بسیار  موقعیت  یک  ھنوز  این 
من بود کھ کشیشی را تجربھ کنم کھ در حال 
من  آنھم  و  باشد  نفر  یک  بھ  جنسی  تجاوز 

باشم، تحمل آن بسیار بسیار دشوار بود. 

در جبھھ جھانی کمونیستی ...  بقیھ از 
صفحھ آخر

فعالیت  ابزار برای  بھ مثابھ  ٣ـ سازماندھی 
عملی حزب. 

۴ـ مرکزیت دمکراتیک، اصل سازمانی حزب.
۵ـ انتقاد و انتقادازخود، قانون رشد حزب.
(برخی مسایل پایھ ای درساختمان حزب، ص.۵)

از آن جا کھ شرایط برای حرکت توده ای بھ 
سوی سوسیالیسم تغییر یافتھ است، تئوری و 
پراتیک مارکسیست ـ لنینیستی حزب ھم باید 
تغییر یابد. ویللی دیکھولت این موضوع را 

چنین توضیح می دھد:
برپایھ  حزب  ساختمان  مسئلھ  درمورد   »
تفکراست.  شیوه  مسئلھ  پایھ  این  جدید:  ای 
اما  می ماند،  باقی  لنینیسم  ـ  پایھ مارکسیسم 
امروزیک تغییر الزم آمده است. فاکتورتعیین 
کننده درساختمان حزب شیوه تفکر است.»  
(یادداشتھائی درصحبت با ویللی دیکھولت، 

۶ مھ ١٩٩٢)
ضرورت پی ریزی جدید درساختمان حزب 
بھ معنای تجدیدنظر درپی ریزی قدیمی نیست، 
بلکھ درتکامل تعیین کننده بیشتر آن است.

مالی  کمھای  از  باقدردانی 
حزب،  بھ  دوستان  و  رفقا 
ذکراین نکتھ را ضروری می 
بھ  حزب  ی  تکیھ  کھ  دانیم 
اعضاء وتوده ھا در پیشبرد 
روشی  طبقاتی،   مبارزه 
است  پرولتاریائی  و  انقالبی 
و  سازمانی  استقالل  درحفظ 
جدا  نشدن از طبقھ کارگر و 

توده ھا
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کھ  است  درکی  آن  از  عبارت  این 
شیوه تفکر پرولتاریائی تصمیم گیرنده 
درمبارزه طبقاتی  پراتیک  وحدت تئوری و 
شخصی  گی  زنده  در  و  حزب  درساختمان 
کردن  عمل  و  لنینیست  ـ  ھرمارکسیست 
مطابق آن می باشد. شناخت، پذیرش تئوری 

مارکسیسم ـ لنینیسم
بخش اجتناب ناپذیر در پی ریزی ساختمان 
حزب باقی می ماند، اما دیگر کافی نیست، 
ی  جانبھ  ھمھ  اندیشیدن  توان  کھ  چون 

دیالکتیکی و عمل تعیین کننده می گردد.
حزب  درساختمان  اساسی  جانب   ٥ تمامی 
و  تئوری  متقابل  تاثیرگذاری  بر  متکی 

پراتیک، بھ طور فردی و جمعی می باشد.
دائمی  تضاد  علت  بھ  لنینیسم  ـ  مارکسیسم 
بین تحلیل علمی رشد طبیعت و جامعھ و بھ 
مبارزه  اجتماعی  پراتیک  در  آن  کارگیری 

طبقاتی پرولتاریائی رشد می یابد.
برنامھ خط ھدایت کننده برای آوردن آگاھی 
سوسیالیستی  ھدف  سوی  بھ  کارگر  طبقھ 
طبقاتی  مبارزه  غیرانقالبی  ی  درمرحلھ 

امروزی می باشد.
سوسیالیستی  آگاھی  بیان  حزبی  سازمان 
اعضایش و ابزاری عملی برای وحدت توده 
ھا و رھبری آنان درمبارزه ی طبقاتی است.

و  ابتکاردموکراتیک  دموکراتیک  مرکزیت 
انضباط را درخود  رھبری متحد، آزادی و 
ترکیب می کند. ازاین طریق، تجارب عملی 
در طیفی وسیع و شناخت تئوریک درتعیین 
ـ سیاسی  ئولوژیک  ایده  بھبود خط مشی  و 
ئولوژیک  ایده  کنند. خط  می  مداخلھ  حزب 
ـ سیاسی متحد بھ نوبھ خود بھ طور خالقی 
بھ  باتوجھ  تشکیالتی  واحدھای  ارطریق 

وضعیتھای متفاوت واردعمل می شوند.
انتقاد و انتقاد ازخود نھایتا، بھ معنای بررسی 
رشدیابنده ی آن است کھ دانش، طرحھا و بھ 
کاربستن آنھا درتوافق با تغییرات درمبارزه 
ی طبقاتی، ازطریق بررسی این کھ ما چھ 
خالقانھ  طریق  بھ  را  خود  تفکر  باید  گونھ 
تغییردھیم تامبارزه طبقاتی و ساختمان حزب 

را درسطحی باالتر پیش ببریم، باید باشد.
ای  پایھ  جانب   ٥ وحدت  تحقق  و  دریافتن 
مثابھ وحدت دیالکتیکی  ساختمان حزب بھ 
تفکر  شیوه  است  این  ـ  پراتیک  و  تئوری 
جدید  ریزی  پی  مثابھ  بھ  پرولتاریائی 

درساختمان حزب.
طبعا، نیروھای محرک تضادھای بین تئوری 
نمی کنند.  بھ طور یک سانی رشد  و عمل 
بھ این دلیل، درابتدا یکی وبعد دیگری از ٥ 
اصل خود را بھ جریان می اندازد و تبدیل 
بھ جھت اصلی می گردد. باوجوداین، وحدت 
تمامی ٥ جنبھ اساسا باقی می ماند. درنتیجھ 

ویللی دیکھولت تاکید بر اصل ھم ارز بودن 
دیالکتیکی تئوری و پراتیک می گذارد:

و  تئوری  دوجانب  گذاشتن  درتاثیرمتقابل   »
دو  آن  بین  دیالکتیکی  روندی  کھ  ـ  پراتیک 

است ـ ھر دوجانب برابرند...
بھ  پراتیک  و  تئوری  درتاثیرمتقابل  برابری 
بھ مثابھ رابطھ ی  مثابھ روندی دیالکتیکی، 
سرخ،  (پرچم  آنھا...»  بین  مشترک  زیست 

شماره ٢٢، ١٩٧٦)
و  تئوری  سنگی  ھم  اصل  زیرپاگذاشتن 
طور  بھ  ام.ال.پ.د.  رشد  طی  پراتیک 
کنگره  تاکید  باعث  و  یافت  افزایش  متناوبی 

چھارم حزب دراین مورد شد:
داده شده و ضعفی کھ  « اشتباھات توضیح 
یک  مثابھ  ام.ال.پ.د.بھ  رشد  جریان  در 
اپورتونیستی  گرایش  یک  بیان  مجموعھ 
ناشی  کھ  است،  حزب  درساختمان  راست 
از ارزیابی زیاده ازحد خودبھ خودی آگاھی 
پایداری  طبقاتی و مبارزات روزمره است: 
دردید مبارزه خودبھ خودی کارگران بھ جای 
رشد  برای  ای  پایھ  مدت  طوالنی  کارمنظم 
بھ  دادن  پربھا  کارگر؛   طبقھ  تھاجم  دادن 
تاثیر کارانتشاراتی جاری ما وکم بھا دادن بھ 
کارتئوریک ارگان حزب؛  ضعف مرکزیت؛ 
کم  و  اپورتونیستھا  بھ  دادن  امتیازنادرست 
بھا دادن بھ استدالل منظم علیھ رویزیونیسم؛ 
اھمال درکار با جوانان؛  اھمال در ایجاد آماده 
گی اتحاد با قشر میانی خرده بورژوازی، و 

غیره.
واقعیت این است کھ ساختمان حزب دررابطھ 
با مبارزات طبقھ کارگر صورت می گیرد. 
روزانھ  ازمبارزات  آمیز  غلو  ارزیابی  اما 
ایده  خط  کردن  جا  درجابھ  ناگھانی  تاثیری 
راه  در  شده  بندی  جمع  سیاسی  ـ  ئولوژیک 
انقالبی می گردد کھ بایدمھم ترین ابزار در 
حزب سازی باشد. ما نتوانستیم بھ ریشھ ی 
تکامالت جدید و ابرازوجود بھ موقع، عقب 
مانده گی، کم بھادادن بھ تکامل جدید جامعھ 
بھ طور عام و پربھا دادن بھ برخی جوانب  
حوادث ویژه دست یابیم. گرایش اپورتونیستی 
درشکل  را  خود  بیان  طریق  ازاین  راست 
تشدید  برای  تالش  نظیر  چپ،  اشتباھات 
یافت.»(سند  بھ طورمطلقی  ساختمان حزب 
چھارم آن روز حزب ام.ال.پ.د. ص.٢٠٧ 

بھ آلمانی)
 » از  بود  عبارت  اشتباھات  این  علت 
نھ،  اپورتونیستی  یا  نظرسکتاریستی 
روش  کاربستن  دربھ  مھارت  کمبود  بلکھ 

دیالکتیکی.»(ھمانجا، ص.٢٠٧)
بیانی  دیالکتیکی  روش  نقض  ھرگونھ  اما 
است از تاثیر شیوه تفکر خرده ـ بورژوائی 
درکارحزبی. ویللی دیکھولت درنامھ ای بھ 

یک رفیق نوشت:
« متد دیالکتیکی و اشتباھات، دوجانب یک 
دیالکتیکی،  متد  کارگیری کمتر  بھ  تضادند. 
و  انجامد  می  شما  بیشتر  اشتباھات  بھ 

برعکس.» (١٩٨٤)
حزب سازی ھرچھ کم تر با پی ریزی جدید 
ـ  خرده  تفکر  شیوه  نفوذ  باشد،  رشدش 
و  شود  اعمال  بیشتر  تواند  می  بورژوائی 
دھد. حزب سازی  بیشتری روی  اشتباھات 
برپایھ شیوه تفکر پرولتاریائی مبتنی است بر 
متد کلی اجتناب از اشتباھات. طبعا، این بدان 
ازاشتباھات  مطلقا  توان  می  کھ  نیست  معنا 
جلوگیری کرد. نمی توان ھرگونھ پیچ وتاب 
بینی  پیش  مبارزه طبقاتی را  خاموشی  یا  و 
تاریخی،  فرصتی  در  کھ  طریقی  بھ  کرد،  
طور  بھ  توانند  می  پذیر  اجتناب  اشتباھات 

تکراری روی دھند.  
تفکر  شیوه  برپایھ  تئوریک  کار 

پرولتاریائی 
تیم  مسئوول  و  موسس  دیکھولت،  ویللی 
ناشران راه انقالبی طی چندین سال،  اھمیت 
زیر  طریق  بھ  در  را  کارتئوریک  اساسی 
فرمولیندی نمود: «ھرموضوع بحث درمورد 
مسئلھ ای درزمان ما کھ مورد توجھ واقع می 
شود، و ھمھ ی آنھا باھم، سیستمی را برای 
ایجاب  کنونی  موجود  وظایف  عملی  حل 
ما  تئوریکی  ارگان  کار  محتوای  کنند.  می 
بلکھ  نیست،  انتزاعی  تئوریکی  موضوعات 
ـ  مارکسیستی  اصول  دیالکتیکی  وحدت 
کارکمونیستی  تجربھ  سال  دھھا  و  لنینیستی 

می باشد.
زمان  تغییرات  لنینیسم،  ـ  مارکسیسم  برپایھ 
کنونی در راه انقالبی مورد تحلیل قرارمی 
و  اند  آمده  حاصل  جدیدی  بینشھای  گیرند، 
تئوری  اند.  شده  داده  رشد  ازنظرتئوریک 
مشخص  کارگیری  بھ  ازطریق  پراتیک  و 
طور  بھ  حزب،  سازمانی  و  درکارسیاسی 
جدید  اند. ھرکشف  وابستھ  ھم  بھ  فشرده ی 
بھ معنای یک جھش بھ جلو در کارسیاسی 
طبقاتی.  مبارزه  در  است  سالحی  و  بوده 
دست  بھ  را  سالح  این  ما  بیشتر  ھرچھ 
بھتر می  ما  کنیم،  تیزترش  مرتبا  و  بگیریم 
مان،  روزانھ  شکیبائی  مان،  پراتیک  توانیم 
را  آن   حوالی  و  کارخانھ  در  کارمان  ریز 

بھبودبخشیم.
راه انقالبی بھ عنوان یک ارگان ایده ئولوژیک 
ـ سیاسی مبارزه ایجادشد و با ساختمان حزب 
قرارگرفت.  درارتباط  ای  فشرده  طور  بھ 
بدون ارگان تئوریک و سیاسی مان پیروزی 
و  رویزیونیسم  طلبی،  انحالل  اشکال  بر 

شد.»(ویللی  نمی  ممکن  رفرمیسم 

ازتجارب احزاب کمونیست جھان بیاموزیم
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کارتئوریک»،  «درمورد  دیکھولت، 
طرح پیش نویس بھ کنگره دوم حزب 

ام.ال.پ.د. دراکتبر١٩٨٥) 
علیھ  پرولتاریائی  تفکر  شیوه  ی  مبارزه 
بورژوائی  بورژوائی و  ـ  تفکر خرده  شیوه 
مسیرھدایت کننده سیستم  راه انقالبی است. 
تھیھ  راھنمای  انکارناپذیری  طور  بھ  این 
در  مان  تئوریک  ارگان  ای  پایھ  محتوای 
نرمش  بین  تمایز  خط  باشد.  می  نیز  آینده 
پذیری تاکتیکی و غیراصولیت، بین دفاع از 
انعطاف  اصول پایھ ای خط پرولتاریائی و 
ناپذیری دگماتیکی، بین رشد خالقانھ بیشتر 
مارکسیسم ـ لنینیسم و بازنگری آموزشھای 
درستی  بھ طرز  توان  عموما معتبر را می 
تنھا با شیوه تفکر پرولتاریائی ترسیم نمود. 
از سوی  بورژوائی،  ـ  تفکر خرده  شیوه  با 
مارکسیسم  ناپذیری  اجتناب  طور  بھ  دیگر، 
کھ  یابد  می  تغییر  اپورتونیسم  بھ  لنینیسم  ـ 
نوعی از ایده ئولوژی و سیاست بورژوائی  
یا  و  رفرمیسم   رویزیونیسم،  دراشکال 

دگماتیسم است.
تئوریک  مسائل  رشد  بھ  میز  کاردرپشت 
فراھم  را  شرایط  این  پراتیک  انجامد،  نمی 
مرکزی  کمیتھ  پلنوم  چھارمین  در  کند.  می 
سوئال  این   ١٩٩٣ درسپتامبر  ام.ال.پ.د. 

مطرح شد:
« درکدام سمت نارضایتی توده ھای کارگر 
رشد خواھدکرد؟ آیا جوش و خروش انقالبی 
برپایھ  انقالبی  قیام  بھ  و  خواھدیافت  رشد 
با  درپیوند  کارگر  طبقھ  تھاجم  گذاربھ  ی 
منجر  ای  توده  حزبی  بھ  ام.ال.پ.د.  رشد 
خواھدشد؟ یا این کھ مونوپولھای بورژوازی 
موفق خواھند شد نارضایتی را بھ مسیر ضد 

انقالبی با کمک
انحرافات فاشیستی و شووینیستی بکشانند؟»

توجھ  مورد  زمان  درآن  سومی  امکان 
با  داشت  ھماھنگی  کامال  این  قرارنگرفت. 
ام.ال.پ.د.  سیاسی  ـ  ئولوژیک  ایده  مشی 
بھ  ازباال  اجتماعی  رفرمھای  تخریب  کھ 
معنای تخریب تدریجی، برگشت ناپذیر پایھ 
با عدم  اما،  باشد.  می  رفرمیسم  مادی  ھای 
و  صنعت  اداره  و  تولید  از  کم  حمایت  ویا 
تجدید  برای   جدیدی  مادی  پایھ  مدیریت، 
ھا  توده  بر  آن  تاثیر  و  رفرمیسم  حیات 
جدید  تفسیری  در  آن  جوھر  گشت.  مطرح 
کردن ازاستثماِر ابتکار خالق توده ھا برای 
باالبردن بازدھی تولیدی کار سرمایھ داری 
خودکاری،  و  میکروالکترونیک  برپایھ 
ناپذیری  آشتی  رفتن  ازبین  دلیل  بی  اظھار 
می  دار،  سرمایھ  طبقھ  و  کارگر  طبقھ  بین 
باشد. این توجیھ جدیدی بود برای ھمکاری 
ازعدم  بزرگی  بخش  کھ  طبقاتی،  سیاسی 

اطمینان درمورد حقوق و مزد کارگران را 
بھ وجودآورد.

انحصاری  داری  سرمایھ  اجتماعی  تکامل 
درحرکت  اوج  ی  نقطھ  سوی  بھ  دولتی 
مختلف  بحرانھای  روند  کھ  درزمانی  است 
ھا  توده  مبارزات  و  سیاسی  و  اقتصادی 
ترکیب شده وتمرکز می یابند تا بیش ازپیش 
افزایش  امکان  این  تاثیربگذارند.  ھم  روی 
فراھم می  را  ای  تظاھرات جدید بی سابقھ 
سازد. عوامل بھ بلوغ رسیدن مرحلھ ی جدید 
تغییر از سرمایھ داری بھ سوسیالیسم افزایش 
در  را  نکتھ  این  دیکھولت  ویللی  یابند.  می 
بحثھایش در اکتبر و نوامبر١٩٩١ نشان داد:

« امروز، انقالب اکتبر دیگر نمی تواند بھ 
تکامالت  رود.  کار  بھ  انقالب  مدل  عنوان 
اند کھ راه حل  دور شده  آن قدر از روسیھ 
انقالب  زمان  درآن  ُجست.  باید  را  انقالب 
امروز،  بود.  امروز  از  تر  راحت  کردن 
درکشوری چنان  انتظارداشت کھ  توان  نمی 
رابطھ ی ضعیفی کھ انقالب درآن بروزکرد 
را  انقالب  متحدا  امپریالیستھا  وجودآید.  بھ 
داشت....انترناسیونالیستی  برخواھند  ازمیان 
شدن تولید امپریالیستھا را واداشتھ است کھ 
خصلت ملی بودن دستگاه قدرت مسلح شان 

را ازمیان بردارند...
بھ  ملیتی  چند  کورپوراسیونھای  کھ  وقتی 
آوردند  می  بار  بھ  کھ  نتایجی  وجودآمدند، 
ھنوز نمی شد پیش بینی کرد، بھ ویژه مرحلھ 
بھ  مجبور  را  انحصارات  رقابت،  باالتر 
انحصارات  دلیل،   این  بھ  نمود.  کاری  ھم 
توده  علیھ  را  مشترکی  حمالت  المللی  بین 
ھای مردم درتمامی جھان برپامی کنند، کھ 
مقاومت جمعی آنھا را پیش می کشد، و بھ 
نوع مشابھی می یابند.   مفھومی،  مبارزات 
مبارزات در اروپا و دیگر کشورھا ازنظر 

خصلتی قابل مقایسھ باھم شده اند...
تواند ازطریق  تغییر می  تاریخی  مرحلھ ی 
تولیدی  درنیروھای  تغییر  یک  یا  انقالب 
کھ  مبارزات  وارشدن  موج  باید  بدھد.  رخ 
موجودیت امپریالیسم را بیش ازپیش با مشکل 
روبھ رو می سازد، مورد مطالعھ قراربگیرد. 
چیزھا حول بحران ساختاری با تمامی نتایج 
جدید  شیوه  این  چرخند.   می  امروزه  اش 
تولید دیگر نمی تواند توسط خودامپریالیستھا 
شود... حفظ  مدت  ازنظرطوالنی 

ما باید چھ گونھ گی ایجاد آماده گی درست 
توده  دھی  سازمان  باید  ما  کنیم.  درک  را 
درامواج  دھیم.  رشد  جدید  دراشکال  را  ھا 
مبارزاتی، چیز نوئی اتفاق افتاده است کھ ما 
بررسی  کنیم...  بررسی  طور جدی  بھ  باید 
خصلت، علل، اشکال و نتیجھ ی آنان (این 
اند).  داده  نتایجی رضایت  چھ  بھ  مبارزات 

ما باید کلیت مبارزاتی کھ ما را وارد روند 
تغییر می کند درنظربگیریم...    

از گذار  دوران تاریخی تغییر عبارت است 
دوره  این  سوسیالیسم.  بھ  داری  سرمایھ  از 
تغییرھنوز کامال فراھم نشده، اما عوامل آن 
درحال ظاھرشدن و رشد می باشند.» (نکاتی 

از بحثھای ١٧ اکتبرو ٦ نوامبر، ١٩٩١)
رشد بحران عمومی سرمایھ داری خواستار 
ایده  پروراندن پایھ ھای  بیشتر در  تالشھای 
تئوریک  کار  است.  سیاسی  و  ئولوژیک 
درمورد پایھ شیوه تفکر پرولتاریائی امروزه 

نیاز دارد کھ:
١ـ ما باید بیشترین حساسیت را نسبت بھ ھر 
تغییر و ھرچیز نو ظاھرشده در طبیعت و 
بھ  مداومی  طور  بھ  و  کنیم  ایجاد  درجامعھ 
تحلیل مشخص ازشرایط مشخص بپردازیم. 
تمایز گذاری روشنی را بین قوانین حاکم پایھ 
و گذرا  جانب مشخص  و  جھانی  معتبر  ای 
ازنظر زمانی انجام دھیم. لنین مکررا اشاره 
کارانقالبی  تئوریکی  پایھ  ھر  محدودیت  بھ 

داشتھ و فرامی خواند:
« درک این حقیقت بی چون و چرا کھ یک 
آگاھی  واقعی  گی  زنده  از  باید  مارکسیست 
نھ  و  واقعیت  حقیقی  فاکتھای  از  اعم  بیابد، 
مثل  کھ  دیروزی  تئوری  یک  بھ  چسبیدن 
تمامی تئوریھا دربھترین حالت طرح عمده و 
عمومی را بیان می کند، و تنھا نزدیک می 
بغرنجیھایش  تمامی  با  را  گی  زنده  تا  شود 
دربربگیرد.» («نکاتی درمورد تاکتیکھا»، کلیات 

آثارلنین، جلد ٢٤ ص.٤٥)
٢ـ  بروزات جدید و تغییرات اصلی درطبیعت 
بلکھ  آیند،  نمی  وجود  بھ  ھیچ  از  جامعھ  و 
قبل  ھمیشھ از یک جھش از تغییرات کیفی 
و روندھای تکاملی ناشی می شوند. بھ این 
دلیل،  آنھا را می توان تنھا درفرصت مناسب 
و  لنینیسم  ـ  مارکسیسم  چھ  کرد چنان  درک 
اصول موجود ایده ئولوژیک ـ سیاسی نظام 
انتخاب  آغازین  نکتھ  مثابھ  بھ  انقالبی  راه 
شود. ھمیشھ ما باید بیشترین هشیاری انقالبی 
را علیھ رویزیونیسم و دگماتیسم بھ کارببریم. 
ھرجا کھ مشی ایده ئولوژیکـ  سیاسی حزب 
کافی  جدید  فاکتھای  توضیح  برای  دیگر 
لنین  بدھیم.  تکامل  بیشتر  را  آن  باید  نباشد، 

دراین مورد تاکید داشت:
« ما بھ تئوری مارکس بھ مثابھ چیزی کامل 
و منزه نباید نگاه کنیم؛ برعکس، ما متقاعد 
شده ایم کھ این سنگ بنای علمی را گذاشتھ 
کھ سوسیالیستھا باید بھ طور ھمھ جانبھ ای 
با  بھ حفظ  صلح  رشد دھند چنان چھ مایل 
لنین،  ـ  ما»  برنامھ   ») باشند.»  گی  زنده 

کلیات، جلد ٤، صص.٢١١ـ٢١٢ )
٣ـ  تحت شرایط بین المللی شدن تولید 



صفحھ ١٧رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
را  انقالبی  تئوری  طبقاتی،  مبارزه  و 
کمتر از ھمھ می توان در ارزیابی از 
تجربھ تنھا یک کشور پیدانمود. استالین تاکید 
نمود کھ «تئوری» انعکاس «تجربھ جنبش 
درتمامی  اش  عام  درجھت  کارگر  طبقھ 
کشورھا است.» ( «اصول لنینیسم»، آثاراستالین، 
لنینیستھا  ـ  مارکسیست  ص.٩٢).  جلد٦، 
درنتیجھ باید راه و وسایل را از طریق بحث 
و تبادل تجربھ و تجدید ساختمان جنبش بین 
المللی مارکسیست ـ لنینیستی و طبقھ کارگر 

و ارزیابی از تجربھ تمامی کشورھا بیابند.
ھر ره یافت غیرازاین از ابتدایش محکوم بھ 
و خودسرانھ  گری  جانبھ  یک  گری،  ذھنی 

گری خواھدشد.
٤ـ مباره ایده ئولوژیکی برای درک تظاھری 
جدید نھ تنھا با جانب عینی تکامالت، بلکھ بھ 
ھمان اندازه با جوانب ذھنی دررابطھ است.

مسئلھ برسر عمومیت دھی درست تجربھ و 
تجسم این عمومیت دھی ھا در روند انقالبی 
در  است  این موضوعی  است.  حزب سازی 
رشد دادن آگاھی توده ای، خواست مبارزاتی 
روندھای  در  شان  تاثیرگذاری  و  شان، 
بحران سرمایھ داری. در کارتئوریک، نتایج 
کارانقالبی اصلی حزب، ھم چنین خواستھای 
و  کردن  جدید مبارزه  اشکال  توده ھا،  جدید 
سازمان یابی، تاثیر متقابل بین المللی و روابط 
درونی آنھا، درجھ نزدیکی کنونی آنھا بھ روند 
مورد  بایستی  آن  مانند  و  تغییرات،  انقالبی 
نتایج  بتوان  کھ  این  تا  قراربگیرند،  بررسی 
حاصل از این راھھای جدید را جھت برقراری 
و  استراتژی  برای  و  ھا  توده  با  ارتباطات 

تاکتیکھای پرولتاریائی ترسیم کرد.
درست  تئوریک  ھای  دھی  عمومیت  ٥ـ 
و  بغرنجی  بھ  توجھ  با  ھرزمان،  کمتراز 
سرمایھ  عمومی  بحران  رشد  بودن  جھانی 
تواند کار  داری در پنجمین مرحلھ اش می 
درست  تحلیل  باشد.  فردی  تئوریسینھای 
توسط  تنھا  تواند  می  درنتیجھ  جانبھ  ھمھ 
یک روند شناخت جمعی متکی بر مرکزیت 
تمامی  یابد.  تحقق  تحقق  دموکراتیک 
شده  فراھم  فرھنگی  و  علمی  دستاوردھای 
نقادانھ  بایستی  بورژوائی  ی  جامعھ  توسط 
تحمل شده و بھ طور سازنده برای باالبردن 
کردن  کار  و  تفکر  پرولتاریائی  روشھای 

مورد استفاده قراربگیرند. 
بھ  نھ  رو،  پیش  جریانات  درست  درک  ٦ـ 
مستقیما  نھ  و  تئوری  از  مستقیم  غیر  طور 
ازعمل، مشتق نمی شوند، بلکھ تنھا از درھم 
می  حاصل  دو  آن  ی  دوسویھ  نفوذکردن 
شوند. متد دیالکتیکی لنین راھنمای این است:

طبیعت[و  از  است  انعکاسی  شناخت   »
ھماھنگ باجامعھـ  ناشران راه انقالبی] توسط 

بالواسطھ،  ساده،  انعکاسی  این  اما  انسان. 
ی  آینھ  تواند  نمی  انسان  نیست...  کامل  و 
طبیعت را بھ مثابھ یک کل، در مشاھداتش، 
 = کند  درک  اش»  بالواسطھ  «تمامیت  در 
طور  بھ  تواند  تنھامی  او   ، دھد=  انعکاس 
ابدی بھ آن نزدیک تر شود، تجرید، نظریھ، 
قانون و تصویر علمی جھان و غیره و غیره 
بھ وجودآورد.» («دید منطق علمی ھگل»، 

لنین ـ کلیات آثار ، جلد ٣٨، ص.١٨٢)
درمطالعھ ی اصول ایده ئولوژیک ـ سیاسی 
ام.ال.پ.د.،  ما باید از گرایشات دگماتیستی 
عمیقا جا افتاده کھ ریشھ ھای شان بھ جنبش 
کمونیستی کھن برمی گردد، گسست کنیم. بھ 
جای آن، ضروری است اصول زیر را بھ 

کار ببندیم:
ـ در رابطھ با مطالعھ و تعلیم بھ طور انتقادی 
طور  بھ  باید  کنیم.  عوض  را  تفکرمان 
آگاھانھ ازعادت مطالعھ ی متن ھا بھ مثابھ 
چیزی کھ دانش تمرکزیافتھ اند، یا درآوردن 
بینش مجزا از آنھا، اجتناب ورزیم. برعکِس 
کھ خط مشی  مدت عضوی»  نظر طوالنی 
را می شناسد»، انسان باید بھ طور منظمی 
درھم آمیزی جوانب مختلف تئوری با تمامی 
پراتیک ھمھ جانبھ را بھ کاربرده و مبارزه 
طور  بھ  جدید  طریق  بھ  را  آن  تحقق  برای 

مکرر انجام دھد.
جدید  بینش  کارگیری  بھ  در  پافشاری  ـ 
تنھا  تنھا  آنھا.  بازبینی  و  درعمل  تئوریکی 
آن گاه است کھ روند شناخت بھ طورنسبی 
کامل می گردد.  بھ طور آگاھانھ بر گرایش 
بدون   ، جدید  «بینش»  کسب  لیبرالیستی 

تغییردادن پراتیک باید غلبھ کرد.
رھبری  و  گروھھا  اعضاء،  کارکنان،  ـ 
روزھا  برخی  دائمی  طور  بھ  باید  جمعی 
درھفتھ  برخی ھفتھ ھا در سال را اختصاص 
منظم  مطالعھ  بدھند.  پیشنھادات  مطالعھ  بھ 
کار  ھر  در  اصلی  شرط  یک  خصوصی 

تئوریک معتبر می باشد.
بسیج  مان،   تئوریک  ارگان  منظم  پخش  ـ 
و آموزش  در مطالعھ  و کمک بھ کارگران 
دائمی  تمرکز  مثابھ  بھ  بھ  خودشان  یابی 
کھ  نظری  علیھ  ھا،  پائینی  درسطح  کار 
مطالعھ  «این  کارگران  برای  است  مدعی 

بسیارمشکل است».
کارمندان  بین  اساسی  گذاری  تمایز  عدم  ـ 
[حزبی]، اعضاء و کارگران در درخواست 
متحقق  و  تئوریک  کار  انجام  برای  آنھا  از 
ساختن وحدت بین تئوری و پراتیک. آموزش 
و تربیت متقابل  بھ جای «انتقال دانش» و 

«رابطھ معلم ـ شاگردی».
گرفتن   معنای  بھ  اشتباه»  از  «اجتناب  ـ 
درونی  روابط  و  پراتیک  و  تئوری  کلیت 

شروع  نقطھ  مثابھ  بھ  آنھا  بھ  آنھا  عمومی 
از  ھائی  تکھ  بھ  یافتن  متقابال، دست  است. 
بھ  و   ، شناخت  از  منفردی  اجزاء  تئوری، 
کارگیری محدود اش درتنھا جوانبی جداگانھ 
یک  اشتباه،  دائمی  منبع  یک  پراتیک،  از 

جانبھ گری و ضعف می باشد.
دیالکتیکی  متد  جانبھ  ھمھ  مھارت  داشتن 
تصمیم گیرنده در تکامل مارکسیسم ـ لنینیسم 
ھمراه با پذیرش انتقادی و بھ کارگیری خالقانھ 
است. طبقاتی  مبارزه  مشخص  درشرایط 
تفکر  شوه  برپایھ  کارسیاسی 

پرولتاریائی
طبقاتی  درمبارزه   کھ  ای  مسئلھ  ھر  در 
شیوه  براساس  کارسیاسی  آید،  وجودمی  بھ 
تفکر پرولتاریائی نیازمند رشد دادن معیاری 
وحدت  کھ  است  مثبتی  برنامھ  و  آگاھانھ، 
تئوری و پراتیک، حزب و توده ھا را نشان 
آمیزی  موفقیت  طور  بھ  تواند  می  و  دھد، 

سازمان داده شود.
برای  ام.ال.پ.د.  توسط  ای  برنامھ  چنین 
اولین بار در شروع سال ١٩٩٤ درمورد « 
تھاجم تبلیغاتی برای سوسیالیسم حقیقی» پیش 
سرمایھ  بحران  تحلیل  شامل  این  شد.  برده 
سیاسی  حرکت  نقطھ  مثابھ  بھ  انحصاری 
درسال انتخاباتی ١٩٩٤ و ایجاد استراتژی 
جدید  موقعیت  یک  ساختمان  تاکتیکھای  و 
اجتماعی تحت شعار ھدایت کننده « حکومت 
سوسیالیسم  برای  مبارزه  برود!  باید  کوھل 
حقیقی!» پیش برده شد. بدین وسیلھ تبلیغ و 
ترویج برای برای مبارزه خیابانی تھاجمی 
آلمان  فدرال  دولت  کھ  توھماتی  افشای  در 
ھستی اش را برآن پایھ گذاشتھ بود، شروع 
می  کادرھا  با  کار  و  سازماندھی  کار  شد. 
ساختمان  بین  درونی  رابطھ  حول  بایستی  
حزب مارکسیست ـ لنینیستی و خودسازمان 
کمک  وسیع  انتخابی  درشکل  ھا  توده  یابی 

کننده جنبش صورت می گرفت.
پارلمانتاریستی  کار  از  استفاده  برای 
سرمایھ  شرایط  تحت  طبقاتی  درمبارزه 
نیست کھ  دولتی،  کافی  ـ  انحصاری  داری 
بھ محدودیتھای این کار اشاره شود و مردم 
بھ  آن،  جای  بھ  کرد.  آگاه  زمینھ  دراین  را 
براساس  را  کار  این  است  مھم  طورعمده 
بدین  برد.  پیش  پرولتاریائی  تفکر  شیوه 
منظور، ام.ال.پ.د. « اصول نماینده گان» 
داری  شھر  انتخابات  ھای  نماینده  برای  را 

فدرال سال ١٩٩٤ پیش کشید:
تنھا  بلکھ  انتخابات،  نھ  کھ  معتقدیم  ما  ـ 
در  توسط خود کارگران، می تواند  مبارزه 
وضعیتشان تغییر بھ وجود آورد. ما مصممانھ 

مردمی  مقاومت  و  جوانان  ازشورش 
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دفاع می کنیم.

ـ ما تنھا دردفاع از منافع کارگران احساس 
اجبارداریم.  ما منظما ازکار پارلمانتاریستی 

خود در متینگھا گزارش می دھیم.
ـ درھر زمانی  انتخاب کننده گان مان حق 
دارند ما را عزل کنند، چنان چھ ما دیگر از 
منافع کارگران دفاع نکنیم و از این اصول 

مان امتناع ورزیم. 
صورتی  بھ  ھرچیزمجانی  پذیرش  از  ما  ـ 
ورزیم،  می  امتناع  درکارپارلمانی،  فردی 
ام.ال.پ.د.  بھ  آید  بدست  کھ  دیناری  ھر  و 
توسط  کار،  برای  فردی  مخارج  دھیم.  می 
حزب پرداخت خواھدشد. چنان چھ کار تمام 
وقت باشد، حزب سطح زنده گی معادل مزد 

کارگران را تامین خواھدکرد.
ـ ما بھ جائی رسیده ایم کھ قاطعانھ  نوارقرمز 
در  را  بوروکراتیک  قواعد  و  کرده  کم  را 
بھ طورعلنی  نمائیم. ما  ادارات دولتی ساده 
تمامی  بھ  ماه  یک  حداکثر  درعرض 
پیشنھادات، انتقادات و طرحھای پیش کشیده 
شده توسط کارگران و رای دھنده گان مان 

جواب خواھیم داد.
منافع  بھ  آور  زیان  داد و ستد  ھرگونھ  ما  ـ 
کارگران، ھرنوع امتیازگیری، فساد و رشوه 
بدون  وجھی،  ترین  قاطعانھ  بھ  را  خواری 

توجھ بھ شھرت و مقام افشا می کنیم .
طرح  ازطریق  را  مبارزه  و  وحدت  ما  ـ 
و سودھای  کرده  تشویق  بھ حق  خواستھای 

انحصاری را افشا می کنیم.
ـ ما درمقابل ھرگونھ لغو حقوق دموکراتیک 
دولتی  قدرت  ازماشین  استفاده  و  آزادی  و 
و  کارگران  مبارزات  علیھ  درجنگیدن 

مقاومت فعال مردم خواھیم ایستاد.
برپایھ  کارگران  برابرکلیھ  ازحق  ما  ـ 
سن،  درنظرگرفتن  بدون  ضدفاشیستی، 
جنسیت، ملیت و جھان بینی حمایت می کنیم.

کارگر  طبقھ  المللی  بین  وحدت  بھ  ما  ـ 
درمبارزه برای کار، دوستی ملتھا، حفاظت 
از محیط زیست و سوسیالیسم حقیقی احساس 

ھم بستھ گی می کنیم. 
برنامھ ١٢ نکتھ ای ام.ال.پ.د.  (بھ نقل از 

برای انتخابات فدرال سال ١٩٩٤)
انتخاباتی  جنبش  بھ  کمک  شکل  باالترین 
عبارت از گروه ھای فعال انتخاب کننده گان 

ام.ال.پ.د./لیست باز بود.
. این نوع جدید کارپایھ ای انقالبی، مربوط بھ 
رشد دادن نوع جدید سازمان دھی، بھ مثابھ 
یک سیستم سازمانھای توده ای خودسازمان 
یافتھ است، کھ درآنھا  سازمانھای توده ای 
باید  ما  دارند.  ای  برجستھ  نقش  فراحزبی 
با  یافتھ  سازمان  رابطھ  انواع  برقرارنمودن 
توده ھا درمحدوده ی وظایف سیاسی عملی 

انتخاب شده  را : شکلھای سازمان  مناسب 
اجازه  و  طبقاتی  آگاھی  مختلف  درسطوح 
طور  بھ  خود  رساندن  برای  تدریجی  دادن 
کار  بیاموزیم.  سوسیالیسم،  بھ  تر  فشرده 
در  نھایتا  را  انعکاسش  باید  آموزشی حزب 
توانمندی توده ھا در تغییرخود بیابد بیابد کھ 
از  یادگرفتن  درگیر  ام.ال.پ.د  را  ھمچنین 

توده ھا نیز می کند.
تکامل سازمانی برپایھ شیوه تفکر 

پرولتاریائی
شرایط  تحت  سازی،  حزب  اول  درمرحلھ  
مربوط بھ یک انجمن، مشغلھ عمده عبارت 
حزب  پرولتاریائی  خصلت  تضمین  از  بود 
ازطریق تمرکز خط عمده مبارزه درکارخانھ 
از دست  بدون  ھا و اتحادیھ ھای کارگری. 
دادن این تمرکز در عضوگیری از کارگران 
سال  در  حزب  تشکیل  از  پس  صنعتی، 
حوزه  تدریجی  بازکردن  مسئلھ   ١٩٨٢
مختلف  درمناطق  ای  جدیدکارتوده  ھای 
و  قبلی   کار  این  بدون  شد.  مطرح  جامعھ 
از  تنھا  اجتماعی  آگاھی  آوردن  دست  بھ 
تجربھ در کارخانھ و اتحادیھ کارگری، انجام 
حتا  این  امروز  اما  بود،  کارغیرممکن  این 
درگستره ھای بیشتری بھ کار می رود. زنده 
راھھای  از  امروز  کارگران  مشخص  گی 
و  احساسھا  ھا،  اندیشھ  در  بسیارمختلفی 
یافتھ  نفوذ  متوسط  بورژوائی  خرده  اعمال 
فشار  اجتماعی  مسائل  از  زیادی  درتعداد  و 
وارد می کند. توده ھا تجربھ مبارزاتی جمع 
رشد  را  سازماندھی  جدید  اشکال  کنند،  می 
می دھند و با افکاری روشن نیزمبارزه می 
شدن  نظیرکمیاب  مسائلی  کھ  جائی  کنند  
محل سکونت، تخریب محیط زیست، جنبش 
و  اجتماعی  حقوق  بردن  ازبین  ھا،  پناھنده 

سیاسی، و غیره مطرح شده اند.
ـ  مارکسیست  حزب  متقابل  روابط  درک 
خود  و  خودساختھ  سازمانھای  با  لنینیست 
ھدایت کننده توده ھا در حوزه ھای مختلف، 
ھا،  توده  مبارزاتی  توانائی  دادن  رشد  کلید 
کلید رھائی آنان از زیر قیمومیت رفرمیستی 
و رویزیونیستی است، و کلید حزب انقالبی 
کھ قویا درمیان توده ھای وسیع ریشھ دوانده 
و می تواند بھ حق خودش را « حزب توده 
ھا» بنامد. این کلید فائق آمدن بر انفراد نسبی 

ام.ال.پ.د. می باشد.
را  امکانات  ھمھ  حزب  ی  جانبھ  کارھمھ 
و  ھا  توده  تربا  عمیق  ھرچھ  وحدت  برای 
را  آنھا  و  آورد  بھ وجودمی  کشان   زحمت 
و  انحصاری  داری  سرمایھ  علیھ  درمبارزه 
کار  کند.  می  ھدایت  سوسیالیسم  خاطر  بھ 
کیفیت  سبب  حزب،  تر  جامع  یافتھ  رشد 

باالتر کارسیاسی و عملی اصلی حزب می 
گردد. یک سیستم رشد یافتھ  کارسیاسی و 
انتشار مرتب  ازجملھ شامل  عملی اصلی و 
ھمانند  درست   ، ھا  کارخانھ  محلی  حوادث 
کارگران  و  ھواداران  از  منظم  مواظبت 
سازنده  کردن  شرکت  شامل  این  شود.  می 
توده  یافتھ  خودسازمان  مختلف  درتشکلھای 
گردد،  می  کارگری  ھای  اتحادیھ  و  ھا 
درست بھ ھمان گونھ کھ حزب در سازمان  
آموزشی  ھای  برنامھ  و  کارگران  رشدیافتھ 
مردم انجام می دھد. این شامل ترتیب دادن 
دیدار گروھھای حزبی، و متینگھای عمومی 
منظم  برای بحثھا می شود. این شامل سیستم 
درسھای آموزشی و مطالعھ فردی می گردد.

حزب  سازمانیابی  سطح  استانی  سازمانھای 
مبارزه  پراتیک  و  تئوری  درآن  کھ  است 
طبقاتی و حزب سازی درکلیتشان بھ طریق 
درنتیجھ   کنند.  می  نفوذ  درھم  ای  فشرده 
کنند.  می  حرکت  باھم  محلی  شعبھ  چندین 
تحت ھدایت اعضای رھبری محلی، کارھمھ 
جانبھ حزب با توده ھا بھ  معنای کار منظم 
در اتحادیھ ھا ، کار منظم با زنان، کارمنظم 
شود.  می  برده  پیش  وغیره  جوانان  با 
استان  در  محلی  شعبات  و  جدید  پایگاھھای 
رشدیافتھ  حزبی  کار  طرح  با  درتوافق  ھا 
منظمی  طور  بھ  شوند.  می  ساختھ  اساسی 
کادرھای جدید تمرین دیده برای کارحزبی، 
و و کار در میان توده ھا در تمامی محیطھا 
بھ مثابھ منبع اصلی عضوگیری جدید برای 
حزب آماده می شوند. تجدید ساختمان حزب 
کھ  دھد  می  نشان  استانی  سازمانھای  بھ 
شرطی پایھ ای برای رشد دادن کیفیت الزم 
حزب  آن  از  تنھائی  بھ  کھ  درھرکاراست، 
توده ھا می تواند بھ وجود آید. بھ خاطر رشد 
دادن ھمھ جانبھ کارحزبی، سطح استانی ھم 
رشدسازمان  برای  کننده  تعیین  شرط  چنین 

جوانان توده ای شورشگر(ربل) می باشد.
ھدایت  ام.ال.پ.د.مسئوول  مرکزی  کمیتھ  
ئولوژیک  ایده  خط  پذیرش  روند  کلیت 
بھ  و  درعمل  آن  کردن  پیاده  و  سیاسی  ـ 
خاطرارزیابی تجربھ بھ دست آمده درجریان 
ایده  خط  رشدبیشتر  و  تعیین  جھت  آن، 
ئولوژیکـ  سیاسی است. بدن ترتیب، مبارزه 
ایده ئولوژیک، کارسیاسی و رشد سازمانی 
انطباق  باھم  پرولتاریائی  تفکر  شیوه  برپایھ 

می یابند.
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دموکراسی   کــھ  باشند  ــرده  ک درک  مــدت 
پارلمانی درخدمت مشاطھ گری دیکتاتوری 
دموکراسی  اســت.  داری  سرمایھ  نظام 
دموکراسی  ی  کننده  تامین  تنھا  شورائی 
باشد  می  کشان  زحمت  و  کارگران  برای 
کھ باگرفتن قدرت دولتی توسط کارگران و 
درنظام سوسیالیستی شکوفان  کشان  زحمت 

می شود. رنجبر
*******

٦٠ سالھ گی پارلمان 
(بھ نقل از ستاره سرخ  ـ
 Red Star ـ ارگان حزب 

کمونیست ھند(م.ل.)، 
 ژوئن ٢٠١٢)  

اعضای پارلمان ھند کھ  درکاغذھای معرفی 
خود اعالم داشتھ اند، کسانی ھستند کھ متفقا 
صاحب دارائی بیش از ٥٠٠٠٠ کرور روپیھ 
تا  متوسط ٦  طور  بھ  ھریک  و  باشند،  می 
٧ کرور،  درحالی کھ برخی ازآنھا ثروت 
سال  مین  و  دارند،  شصت  کرور  ھزاران 
گرد پارلمان را با بوق و کرنا جشن گرفتند. 
اما نطقھای بسیاری از «رھبران» و اعمالی 
افشاگرانھ  کارتوون  یک  کردن  قدغن  نظیر 
حزب  رھبر  یک  کھ  خاطراین  بھ  درســت 
درجھ  نداشت  دوست  را  آن  خواه  جمھوری 
ی تحمل ناپذیری این بھ اصطالح خانھ مردم 
را آشکار نمود. این رھبر ھیچ تردیدی در 
ھم دستی باshiv sena [سازمان ناسیونالیست 
[متن   Manusmiriti از  درپشتیبانی  ھندو] 
تشریح  و  درتوجیھ  ھندو  قــانــون  کلیدی 
جزئیات نظام کاستی] کھ درآن دکترآمبدکار 
خواست  و  نداد  راه  خود  بھ  شد،  سوزانده 
بھ  را  کاستی  نظام  نــابــودکــردن  ـــرای  اوب
فراموشی سپرد. اما برای حفظ «بانک رای 
دالیت» (نجسھا) او و رھبران BSP (حزب 
قدغن  خواستار  سانتریست)  ناسیونالیست 
ھیچگاه  آمبدکار  کھ  شدند  کارتوونی  کردن 
تحمل  عدم  و  بود.  نقدنکرده  را  آن  خودش 
[منابع   HRD اتحادیھ  وزیر  بازی  دیوانھ  و 
را  انتخاباتی  بانکھای  انسانی]برای  رشد 
واداربھ قدغن نمودن فوری خودکتابی نمود 

کھ کارتوون در آن قرارداشت!
فساد،  قیمتھا،  باالرفتن  نظیر  ازھرجانبی 
منافع  فــروش  یا  آمریکا  با  اتمی  قــرارداد 
کشور بھ امپریالیسم آمریکا کھ نگاه کنیم، این 
پارلمان نشان داد کھ ھیچ عالقھ ای بھ دفاع 
ازمنافع مردم ندارد. دروقتھای دیگر نیز این 
پارلمان خود را بیشتر بھ مثابھ دکان حرافی 

معرفی کرده است. دو روئی و ریای آن در 
اقدامات مردمی گرفتن باردیگر نشان داد کھ 
وقتی کھ الیحھ ای نظیر خویشتن داری زنان 
بی   Lok Pal تشکیل حتا  اکنون الیحھ ی  و 
«کمیتھ  یک  بایگانی  بھ  شد  مطرح  دندانھا 
ویژه» سپرده شد! درواقع، پارلمان دراحاطھ 
ی تمامی دست راستیھا برای تصمیم گیری 
قوه  بوروکراسی  توسط  کردن  حکومت  و 

مجریھ قراردارد.
چنین  یک  درظاھر  عــام،  درمفھوم  طبعا، 
نامی تحت عنوان دموکراسی پارلمانی بھتر 
از دیکتاتوری نظامی و یا ھرنوع دیکتاتوری 
فردی است. اما با تاکید روی آن، آیا انسان 
می تواند خود را قانع کند کھ یک چنین دستھ 
بھ  را  کشور  ھدایت  متکبر  ضدمردمی،  ی 
دست گیرند؟ زمان طرح درخواست مردمی 
رسیده است انتخاب مجدد نماینده گان مجلس 
آن  برای  کھ  غیره  و  گذار  قانون  مجلس  و 
مبارزه شده است. ھم چنین وقت آن رسیده 
انجام  نسبی  رای  با  گی  نماینده  کھ  است 
ومجلس  گان مجلس  نماینده  صندوق  پذیرد، 
قانون گذار  درحال عمل  ازبین برده شود، 
«مافوق  این  بھ  یافتھ  اختصاص  مزایای  و 
اربابھا» قطع شود. حتا با تمام این رفرمھا 
خواستھای  معرف  تواند  نمی  پارلمان  این 
مردم باشد چون کھ بخشی از کل نظام حاکم 
درخدمت  و  باشد،  می  ارتجاعی، کمپرادور 
طبقات برتر قراردارد.  لذا چیزی برای مردم 
برای شادمانی  در ٦٠مین سال گرد مجلس 
باید  مــردم  دیگر،   ســوی  از  ــدارد.  وجــودن
دموکراتیک  نظام  استقرار  برای  را  مبارزه 
مردم کھ راه را برای تغییرات سوسیالیستی 

ھموار سازد پیش ببرند. 

دمکراسی پارلمانی ...  بقیھ از صفحھ آخر

بھ تارنما ھای 
اینترنتی  حزب 
رنجبران ایران 
مراجعھ کنید و 

نظرات خود را در 
آنھا منعکس کنید!

بررسی میدانی پی آمدھا ...  
بقیھ از صفحھ آخر

عینی و فاکتورھای ذھنی را در ایران برای 
مشروطیت  انقالب  و  جنبش  رشد  و  بروز 
در سال ھای آغاز قرن بیستم آماده ساخت. 
(ھم  ایران  در  مشروطیت  انقالب  واقع  در 
مکزیک)  در  زاپاتا  امیلیانو  قیام  با  زمان 
اولین طلیعھ ھای موج اول بیداری و رھائی 
در کشورھای در بند پیرامونی جنوب علیھ 
بیستم  قرن  آغاز  در  سرمایھ  جھانی  نظام 
بودند. این موج در دھھ ھای بعدی آن قرن 
و   ١٩١٧ روسیھ  در  بلشویکی  انقالب  با 
سپس با فراز جنبش ھای استقالل طلبانھ و 
سوسیالیستی در کشورھای آسیا (بھ ویژه در 

انقالب ١٩٤٩ چی )  بھ اوج خود رسید 
و  تبلیغ  و  ترویج  با  مشروطیت  انقالب   -
پیشبرد مبارزات ضد استبدادی علیھ حاکمین 
متنوع  ھای  مقاومت  و  سو  یک  از  قاجار 
ای  توده  مسلحانھ  و  پارلمانی  آمیز  مسالمت 
تزاری  روسیھ  امپریالیستی  نیروھای  علیھ 
و امپراطوری بریتانیا از سوی دیگر – کھ 
(از  سال  ھیجده  کسروی  روایت  و  قول  بھ 
١٩٠٤ تا ١٩٢١) طول کشید – بھ پیش برده 
شد. این انقالب در تکامل روند مدرن ادغام 
یک  درون  در  ایران  ساکن  متنوع  خلقھای 
ملت – دولت واحد و مشخص کھ عالئم اش 
در طول نیمھ دوم قرن نوزدھم در اصالحات 
زده  جرقھ  سپھساالر  و  امیرکبیر  فراھانی، 
بودند ، یک گام کیفی و تاریخ ساز در تاریخ 

معاصر ایران بود. 
میان  در  کشوری   – ملی  ھویت  تثبیت   -
ایرانیان بھ قدری گسترده و فراگیر بود کھ  
حتی استبداد بیست سالھ رضا شاه پھلوی و 
وابستگی اش بھ انگلستان و سپس بھ آلمان 
ھیتلری ، نتوانست خدشھ جدی در پایھ ھای 
اساسی آن بھ وجود آورد . بھ طوری کھ با 
مثل  ایران  دوباره  دوم  جھانی  جنگ  پایان 
اولین  صف  در  ــزودی  ب بیستم  قرن  آغــاز 
و  ملی  بخش  رھائی  ھای  جنبش  پیشگامان 
کھ  این  توضیح  گرفت.  قرار  سوسیالیستی 
پیروزی  از  (بعد   ١٩٥٢ سال  تابستان  در 
مردم ایران در قیام تاریخی سی تیر ١٣٣١) 
از پیشتازان اولیھ جنبش  از یک سو  ایران 
ھای رھائی بخش ملی در کشورھای در بند 
امپریالیستی  قدرت  یک  کھ  بود  پیرامونی 
صنایع  کردن  ملی  با  را  کبیر)  (بریتانیای 
از  و  بود  طلبیده  چالش  بھ  موفقیت  با  نفت 
سوی دیگر حزب توده ایران بھ عنوان یک 
بھ  امپریالیست  ضد  و  فاشیست  ضد  حزب 
در  سوسیالیست»  «حزب  بزرگترین  مقام 

شمالی  آفریقای  و  خاورمیانھ  منطقھ 
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رسیده بود . 
پروسھ -  ایــن  بــھ  مـــرداد   ٢٨ کــودتــای 

مبارزاتی کھ با فراز و نشیب ھای خود از 
ھای  سال  تا  مشروطیت  جنبش  آغاز  زمان 
آغازین دھھ ١٩٥٠ بھ پیش رفتھ بود خاتمھ 
مثل  را  عــروج»  حال  «در  ایــران  و  داده 
ترکیھ در باتالق کمپرادوری و وابستگی بھ 
نظام  بھ عنوان راس  تازگی  آمریکا (کھ بھ 
سرمایھ موقعیت ھژمونیکی اتخاذ کرده بود) 
فرو برد. قلع و قمع نیروھای ضد کودتا و 
بھ ویژه ملی گراھا و چپ ھا ، بھ موازات 
سال  در  بغداد»  «پیمان  بھ  ــران  ای الحاق 
سنتو»  «سازمان  بھ  بعدھا  کھ   –  ١٩٥٥
خالء  یک  ایران  جامعھ  در   – گشت  تبدیل 
سیاسی بھ وجود آورد کھ در آن شرایط برای 
رشد و نمو بنیادگرائی مذھبی آماده گشت . 

- در آغــاز دھــھ ١٩٦٠ شــاه بــرای ادامــھ 
از  جلوگیری  و  مترقی  نیروھای  سرکوب 
احتمال بروز و رشد جنبش ھای دھقانی در 
روستاھای ایران دست بھ «انقالب سفید شاه 
و مردم» زد . انقالب سفید کھ استراتژی آن 
شورشی»  ضد  «عملیات  جھانی  پروژه  با 
پیرامونی  دربند  کشورھای  در  آمریکا 
(کشورھای  التین  آمریکای  و  آسیا  آفریقا، 
نھ  داشت  خوانی  ھم  و  ھمدلی  سوم)  جھان 
را  ارضی  مسئلھ  نخواست  و  نتوانست  تنھا 
روزگاران  آن  کھ  زمین  بی  دھقانان  نفع  بھ 
ایران محسوب می شدند ،  بزرگترین طبقھ 
حل کند بلکھ تغییر آن منجر بھ عروج یک 
قشر طبقاتی جدیدی از مالکین ثروتمند تازه 
بھ دوران رسیده شھرنشین در ایران گشت . 
و  چپ  فراگیر  و  منسجم  نیروھای  نبود   -
و  انفعاالت  و  فعل  و  سو  یک  از  گرا  ملی 
اصالحات عمدتا کاذب و دم بریده «انقالب 
سفید» بھ ویژه در ارتباط با حقوق زنان ، از 
سوی دیگر جاده را برای عروج و گسترش 
بنیادگرائی مذھبی صاف کرد . دیکتاتوری 
رژیم شاه و اصالحات لومپنی انقالب سفید 
جامعھ  در  کھ  آورد  وجود  بھ  را  شرایطی 
ایران در دھھ ٦٠ و ٧٠ میالدی تنھا گفتمان 
سیاسی مسلط جاری ھمانا « گفتمان مسجد « 
در مقابل « گفتمان دربار» بود. بدون تردید 
در آن دھھ ھا گفتمان ھا ، روایت ھا و بدیل 
ایرانیان «سیاست  بین  در  نیز  دیگری  ھای 
نزده» و آگاه و متعھد وجود داشتند ولی آنھا 
مرزھای  از  بیرون  در  یا  عمدتا  و  عموما 
ایران استبداد زده و یا در درون خانھ ھای 
تیمی و زیرزمینی در داخل ایران مطرح و 

تبلیغ و ترویج می شدند . 
- انقالب بھمن ١٣٥٧ با این کھ بھ تمام معنی 
یک انقالب سیاسی بود ولی بھار کوتاه آن بھ 

پائیز طوالنی جمھوری اسالمی سرمایھ کھ 
حاکمیتش ھنوز ھم ادامھ دارد، منجر گشت. 
بھ عبارت روشن تر رژیم جدید نھ تنھا در 
گستره ھای فرھنگی مثل برخورد بھ تبعیض 
جنسیتی و موقعیت زنان ، بھ غایت مواضع 
بلکھ  کرد،  اتخاذ  ارتجاعی  ھای  سیاست  و 
در حیطھ اقتصادی – معیشتی و زمینھ ھای 
بھ   . وارث رژیم سابق گشت  نیز  اجتماعی 
از  اسالمی  شوم جمھوری  ارثیھ  کلی  طور 
رژیم پھلوی ھا سرمایھ داری بوروکراتیک 
بود  فرمانبر  ھای  تکنوکرات  مدیریت  تحت 
رژیم  این  تفاوت  تنھا   ، مقایسھ  مقام  در   .
ھای  تکنوکرات  جائی  بھ  جا  با رژیم سابق 
(کارگزاران)  ھای  تکنوکرات  با  غیرمعمم 
و  معمم  کارگزاران  این  امروز  بود.  معمم 
آقازاده ھایشان با استثمار «٩٩ در صدی» 
ھای ایران خود را بھ مقام «یک در صدی» 
ھای جمھوری اسالمی رسانده و در گستره 
ــازی و  س ــازی ، خصوصی  س ــاال  ک ھــای 
مدرنیزه سازی با دیگر دولت ھای کمپرادور 

بھ مسابقھ پرداختھ اند . 
ــھ پــــروژه ھــای  ــان تــوجــھ اســـت ک ــای - ش
پروسھ  با  اگر  ای  جامعھ  در  مدرنیزاسیون 
تاریخی مدرنیتھ ( تجدد طلبی ) در آن کشور 
آن  در  نرود  پیش  بھ  و  نگشتھ  تنیده  درھم 
«لومپنی»  ویژگی  و  ماھیت  توسعھ  جامعھ 
در جمھوری اسالمی  حاکمان  کند.  پیدا می 
عام  مالء  در  اسالمی  کسوت  در  کھ  ایران 
بھ  پیوستھ  و  عموماَ  کنند  می  پیدا  حضور 
و  سعادت   ، رستگاری  کھ  گویند  می  مردم 
رفاه انسان در «تسلیم» بی قید و شرط افراد 
جامعھ بھ «مشیت الھی» است . حتی تعدادی 
از این وعاظ بر آن ھستند کھ زلزلھ زدگان 
شامل حال  لرزه ھا  قربانیان دیگر زمین  و 
«مشیت الھی» گشتھ و بھ خاطر اعمال فسق 
تنبیھ  و  انتقام  مورد  خدا  سوی  از  فجور  و 
قرار می گیرند. در عمل این تکنوکرات ھای 
معمم کھ امروز با آقازاده ھایشان مدار یک 
تشکیل  خانواده ھا را  ثروتمندترین  در صد 
مشیت  از  منطورشان  عمل  در  دھند  می 
نامرئی» است کھ حاکم  الھی ھمان «دست 
بر بازار سرمایھ داری بوده و بھ اصطالح 
سرنوشت زندگی انسان را در جامعھ سرمایھ 
داری تعیین می کند . شایان ذکر است کھ در 
مذھبی  دینی –  بنیادگرائی  ھم  نھائی  تحلیل 
می  ترویج  و  تبلیغ  را  الھی  نقش مشیت  کھ 
کند و ھم بنیادگرائی سکوالر «بازار آزاد» 
کھ نقش دست نامرئی را تعیین کننده می داند 
از  را  سرنوشت  تعیین  حق  متفقانھ  دو  ھر 
کرده  رد  کلی  بھ  جھان  ملل  و  مردم  سوی 
یکی  فیز  سرکوب  بھ  لزوم  صورت  در  و 

می  اقدام  سرنوشت  تعیین   حق  طرفداران 
کنند . 

و  جھان  در  فعلی  رشد  روبھ  اوضاع  در   -
منطقھ پرتالطم خاورمیانھ تردیدی نیست کھ 
پروژه راس نظام در سوریھ رابطھ تنگاتنگ 
و شرکایش  آمریکا  نظامی  حملھ  احتمال  با 
بھ  و...)  قطر  سعودی،  عربستان  (ناتو، 
کھ  تالقی  این  ولی  است.  کرده  پیدا  ایران 
در  تغییری  نحو  ھیچ  بھ  است  جدی  خیلی 
نوشتار  این  آغاز  در  کھ  پرسش اصلی  این 
آن  و  آورد:  نمی  وجود  بھ   ، گشت  مطرح 
این کھ آیا ایران یک کشور در حال عروج 
بھ مقام یک کشور «نوظھور» اقتصادی در 

جنوب است؟ 
منفی است.  این پرسش  بھ  نگارنده  پاسخ   -
در سی  ایران  اقتصادی  زیرا بررسی رشد 
سال گذشتھ جای تردیدی را نمی گذارد کھ 
از  نتوانستھ خود را  ایران  اقتصادی  سیستم 
لومپنی»  ھای «توسعھ  ِویژگی  و  ھا  مولفھ 
(کھ در باتالق آن فرورفتھ) رھا سازد.  بھ 
عبارت دیگر نا کامی و عدم موفقیت ایران 
بھ عنوان یک ملت – دولت بالقوه در فراز 
بھ مقام یک کشور نوظھور در جنوب نمی 
(بنیادگرائی  اسالمیستی  ایدئولوژی  با  تواند 
مذھبی والیت فقیھ) ارتباط نداشتھ باشد.  این 
ایدئولوژی چون قادر نیست کھ یک نظم و 
آزاد»  «بــازار  از  غیر  بھ  اقتصادی  شیوه 
سرمایھ داری واقعا موجود را متصور باشد 
در نتیجھ اصل متافیزیکی حاکم بر مقررات 
بازار آزاد سرمایھ داری واقعا موجود (دست 
«مشیت  اسالمی  پوشش  تحت  را  نامرئی) 
آن  اساس  بر  بلکھ  پذیرفتھ  تنھا  نھ  الھی» 
گستره  در  حتی  خصوصی  مالکیت  اصل 
یک  نیز  را  معدنی،  و  طبیعی  منابع  ھای 
نتیجھ  اســت.  کــرده  اعــالم  «مقدس»  اصل 
در  اسالمی  جمھوری  درغلطیدن  کھ  این 
ایران  کشور  نئولیبرالی،  آزاد  بازار  باتالق 
در  پیشرفت  از  و مصر  ترکیھ  مثل  نیز  را 
قلھ  بھ  فراز  از محور نظام و  جاده گسست 
کشورھای در حال عروج ناتوان و محروم 

ساختھ است.
 

علل ناکمی مصر
کشور مصر - نیز مثل ایران و ترکیھ یکی 
تجدد طلبی ، مدرنیزاسیون و  پیشگامان  از 
نظام  پیرامونی  بخش  در  خواھی  استقالل 
سرمایھ داری بود. در  واقع پیشینھ و سابقھ 
این اقدامات و اصالحات در مصر بھ اوایل 
قرن نوزدھم بھ عھد حکومت محمد علی پاشا 
می رسد. تجزیھ و تحلیل فروپاشی این دوره 

تجددطلبی  راه  در  مصر  حرکت  از 
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 ١٨٧٠ دھھ  اواســط  تا  کھ  استقالل  و 
نظر  در  بدون  تواند  نمی  کشید  طول 
گرفتن قھری کھ بریتانیا ــ مقتدرترین قدرت 
خود  تجاوزات  در   – زمان  آن  استعمارگر 
علیھ مصر « در حال عروج» بھ کار بُرد، 
جامع و کامل باشد . این تجاوزات باالخره بھ 
اشغال نظامی مصر توسط بریتانیا در سال 
١٨٨٢ ختم گردید. اشغال نظامی کھ نزدیک 
بھ ٤٠ سال از ١٨٨٢ تا ١٩١٩ طول کشید،  
کشور مصر را نیز مثل خیلی از کشورھای 
منابع  بھ  دسترسی  از  تنھا  نھ  پیرامونی 
طبیعی و موقعیت ژئوپولتیکی(کانال سوئز)

بلکھ نھادھای فرھنگی  خود محروم ساخت 
عھد  در  تدریج  بھ  کھ  را  کشور  سیاسی  و 
اسماعیل  پاشا –  محمد علی  اصالح محور 
خدیو (در سھ ربع قرن اول نوزدھم) پاگرفتھ 

و نضج یافتھ بودند ، بھ کلی نابود ساخت. 
- ملت مصر (اقشار مختلف مردم و نخبگان 
متعھد و روشنفکر) ھیچ وقت وضع موجود 
اش  بومی  متحدین  و  بریتانیا  توسط  کھ  را 
برکشور مصر تحمیل شده بود، نپذیرفتند . 
عدم پذیرش سرسختانھ وضع موجود شرایط 
را بھ فراز موج دوم جنبش ھای اجتماعی و 
سیاسی در تاریخ معاصر مصر آماده ساخت 
کھ نزدیک بھ یک قرن از ١٩١٩ تا ١٩٦٧ 
این  برگرفت.  در  را  مصر  جامعھ  سراسر 
جنبش ھای مبارزاتی عمدتا مترقی در مصر 
(مثل جنبش ھای مشابھ در ایران : از دوره 
انقالب مشروطیت ١٩٠٥ تا جنبش ملی شدن 
صنعت نفت) دارای سھ ھدف بودند: استقالل 
ملی، آزادی و عدالت اجتماعی. ارتباط این 
بلکھ  بود  جداناپذیر  تنھا  نھ  ھم  با  سھ ھدف 
ھمان طور کھ رشد اوضاع بھ پیش در صد 
سال گذشتھ نشان داد این سھ ھدف – علیرغم 
مواقع  بعضی  و  کمبودھا  و  ھا  محدودیت 
بندیھای  شکل  از  منبعث  اغتشاشات  بروز 
شان – بھ طور تنگاتنگ مکمل ھم بودند . 
در این چھارچوب عصر ناصریسم ( ١٩٦٧ 
– ١٩٥٥) فصل و حلقھ آن رشد و زنجیری 
بود کھ  در مصر  مبارزاتی  ھای  جنبش  از 
جنگ  پایان  از  بعد  بالفاصلھ  آن  اول  موج 

جھانی اول در سال ١٩١٩ آغاز گشت. 
در  وفد  حزب  تاسیس  با   ١٩١٩ جنبش   -
ھمان سال آغاز گشت . این جنبش دو ھدف 
کسب  و  مشروطھ  سلطنت  استقرار  داشت: 
 – امپریالیستی  یوغ  از  رھائی  و  استقالل 
کھ  جنبش  این  رھبران  بریتانیا.  استعماری 
نظر  از  بودند  وفد  حزب  اعضای  عمدتا 
طبقاتی عمدتا بھ قشر بورژوازی ملی تعلق 
داشتھ و فراکسیون ھای مختلف ملی گرایان 
در جنبش و دولت برآمده از آن را تشکیل 
می دادند. در زمان زمامداری وفدیست  ھا 

، مردم مصر نھ تنھا صاحب قانون اساسی 
مدون سکوالر و دموکراتیک گشتند بلکھ با 
انتخاب یک پرچم ملی کھ نمادھای صلیب و 
ھالل را حمل می کرد موفق بھ استقرار یک 
دولت سکوالر، ملی گرا و نسبتا دموکراتیک 
گشتند . این پرچم کھ سمبل وحدت داوطلبانھ 
در  مسیحی  ھای  قبطی  و  عرب  مسلمانان 
نزدیک  گذشت  از  بعد  بود  زمان  آن  مصر 
«بھار  جریان  در  سال  ھشت  و  ھشتاد  بھ 
عربی» میدان تحریر در سال ٢٠١١ (کھ در 
درون آن تعدادی از مقامات عالیرتبھ اقلیت 
قبطی ھای مسیحی شرکت داشتند) دوباره بھ 

اھتزاز در آمد. 
- در دوره ی اوج گیری این جنبش استقالل 
سکوالر  و  دموکراتیک  ــت  دول و  طلبانھ 
بریتانیا  دولت  ھیئت حاکمھ   ، آن  از  برآمده 
(کھ آن روزگاران ھنوز موقعیت ھژمونیکی 
در نظام جھانی سرمایھ داری داشت) موفق 
گشت کھ با حمایت از جناح ارتجاعی بومی 
مشروطھ،  ضد  طلبان  سلطنت  از  مرکب 
از  توجھی  قابل  بخش  بـــزرگ،  مالکین 
بورژوازی نورس ولی کمپرادور و باالخره 
بخشی از خرده بورژوازی «طبقھ متوسط» 
مصر، دولت ملی وفدیست ھا را در اواسط 
دیکتاتوری  و  ساختھ  ١٩٣٠سرنگون  دھھ 
صدقی پاشا را جایگزین آن سازد . بالفاصلھ 
و  پاشا  صدقی   ، قــدرت  تسخیر  از  بعد 
متحدینش قانون اساسی مشروطھ سلطنتی را 
ملغی اعالم کرده و با حمایت و عنایت دولت 
بریتانیا بھ قلع و قمع جنبش دانشجوئی مصر 
بزرگترین  از  یکی  روزگــاران  آن  در  کھ 
امپریالیستی  ضد  و  مترقی  ھــای  جنبش 
ھای  حرکت  این  در  پرداختند.  بود،  جھان 
فیزیکی  سرکوب  و  طلبی  مشروطھ  ضد 
پاشا و حکومتش  دانشجوئی، صدقی  جنبش 
اخوان  دریغ  بی  ھای  ھمکاری  موھبت  از 
المسلمین مصر کھ در سال ١٩٢٧ با حمایت 
دولت انگلیس و حامیان بومی اش در مصر 

تاسیس گشتھ بود، برخوردار شدند. 
با  کھ  پاشا  صدقی  دیکتاتوری  علیرغم   -
سال  المسلمین  ــوان  اخ و  انگلیس  حمایت 
ملی  استقالل  برای  مبارزه  یافت،  ادامھ  ھا 
سوی  از  دموکراتیک  ھای  آزادی  کسب  و 
نگردید.  قطع  مصر  مردمی  مختلف  اقشار 
فاشیزم  بر  پیروزی  و  دوم  جھانی  جنگ 
ایران  مثل  نیز  در مصر  دوباره  شرایط را 
تاریخی  پروسھ  گشتن  رادیکالیزه  بــرای 
ساخت.  ــاده  آم رھائی  و  خواھی  استقالل 
مصر  سیاسی  تاریخ  مفسرین  و  مورخین 
علل گوناگونی را در مورد رادیکالیزه گشتن 
از  بعد  روند مبارزاتی مصر در سال ھای 
پایان جنگ جھانی مورد بررسی قرار داده 

اند کھ اھم آنھا عبارتند از: 
از  متحدی  جناح  سریع  رشد  و  ایجاد   –  ١
کارگران و دانشجویان در جامعھ مصر در 

فوریھ سال ١٩٤٦. 
٢ – ظھور فعال حزب کمونیست مصر در 
صحنھ مبارزاتی مصر در سال ھای ١٩٥٢ 
تر  قوی  محسوسی  طور  بھ  کھ   ١٩٤٦  –
جنگ  از  پیش  ھای  سال  از  چشمگیرتر  و 

جھانی دوم بود. 
مجزا  کشور  دو  بھ  فلسطین  تقسیم   –  ٣
توسط سازمان ملل متحد، اعالم ایجاد کشور 
اسرائیل، بروز جنگ اول اعراب و اسرائیل 
باالخره  و  این جنگ  در  اعراب  و شکست 
(خــراج  «نکبت»  معروف  فاجعھ  ــوع  وق
فلسطینی ھا از سرزمین فلسطین) در طول 

سالھای ١٩٤٩ – ١٩٤٧.
بھ  این وقایع در جامعھ مصر منجر  تاثیر   
داخل  در  آزاد»  افسران  «سازمان  ایجاد 
رژیم  سرنگونی  ھدفش  کھ  گشت  ــش  ارت
در  کھ  حامیانش  و  ــاروق  ف ملک  سلطنتی 
افسران  میان  در  منجملھ  عمومی  انظار 
جوان عامل اصلی ذاللت اعراب در جنگ 
اول اعراب و اسرائیل و وقوع «نکبت» در 
پیشینھ   . بود   ، شدند  می  محسوب  فلسطین 
مبارزات ضد استعماری در مصر ھمراه با 
وقایع تکان دھنده سال ھای ١٩٤٩ – ١٩٤٧ 
باعث گشتند کھ جو مبارزاتی در میان اقشار 
مختلف مردم بھ ویژه کارگران ، دھقانان و 
 ١٩٥٠ دھھ  آغازین  ھای  سال  در  جوانان 
رادیکالیزه تر گشتھ و جاده را برای پیروزی 
ملک  رژیــم  سرنگونی  در  جــوان  افسران 

فاروق آماده سازد. 
سال  در  کودتا  دو  کھ طی  جوان  افسران   -
بھ  را  اوضاع  و سپس ١٩٥٤  ھای ١٩٥٢ 
آرمان  بھ  چندان  گرفتند  دست  در  تدریج 
ھای رادیکال جنبش دموکراتیک و استقالل 
طلبانھ مردم مصر کھ از سال ھای ١٩٢٠ 
جامعھ  در   ١٩٥٠ دھھ  آغاز  تا   ١٩١٩  –
اعتقاد  بودند،  یافتھ  گسترش  و  نضج  مصر 
موجود  مدارک  و  منابع  بررسی   . نداشتند 
افسران  سیاسی  برنامھ  کھ  دھد  می  نشان 
جوان تحت رھبری جمال عبدالناصر در آن 
سال ھا محدود بھ یک رشتھ اصالحات در 
تھی  و  سلطنت  مقابل  در  جمھوریت  زمینھ 
ید  خلع  و  گسست  مواضع  و  ھا  اندیشھ  از 
واقع  در  بود.  سوئز  کانال  در  انگلستان  از 
پروژه رادیکال ضد امپریالیستی  اتخاذ یک 
بعد  جوان  افسران  دیگر  و  ناصر  از سوی 
از شرکت آنھا در «کنفرانس باندونگ» در 
آوریل ١٩٥٥ بھ وقوع پیوست. این موضع 
ید  خلع  بھ  منجر  کھ  امپریالیستی  جدی ضد 
انگلستان و فرانسھ و ملی شدن کانال سوئز 



صفحھ ٢٢رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
و  اعراب  دوم  جنگ  در  مصر  پیروزی  و 
 ١٩٥٦ ســال  در  سوئز)  (جنگ  اسرائیل 
گشت، بھ جنبش رھائی بخش ملی مصر یک 
بعد انترناسیونالیستی داد کھ تا آن زمان در 
استقالل  و  استعماری  ضد  مبارزاتی  تاریخ 
بود.  نظیر  کم  قاره  سھ  کشورھای  طلبانھ 
جنبش رھائی بخش مصر نھ تنھا بین جنبش 
ھای رھائی بخش آفریقا (پان آفریقائیسم) و 
عربی  کشورھای  بخش  رھائی  ھای  جنبش 
در  و   ١٩٦٠ دھھ  طول  در  عربیسم)  (پان 
چھارچوب جنبش کشورھای غیر متعھد یک 
آورد،  وجود  بھ  پایداری  و  گیر  چشم  پیوند 
بلکھ با انجام یک سری رفورم ھای رادیکال 
اجتماعی و اقدامات مفید و موثر معیشتی بھ 
نفع زحمتکشان، بھ ویژه دھقانان در مصر، 
ھای  جنبش  پیشگامان  از  یکی  بھ  توانست 

رھائی بخش در سھ قاره تبدیل گردد . 
- ولی شوربختانھ بھ ویژه برای مردم مصر، 
تمامی این اقدامات از باال بھ وقوع پیوستھ و 
عمال از شرکت توده ھای مردم در تصمیم 
گیری ھای کشوری بھ تدریج جلوگیری شد 
. نبود دموکراسی (انکار حق تشکل بھ توده 
ھای مردمی) از یک سو و رشد و گسترش 
بوروکراسی نظامی – دولتی از سوی دیگر 
شرایط را برای ایجاد جو سیاست زدائی در 
جامعھ مصر آماده ساخت . تحت این شرایط 
پدیده ناصریسم کھ بعد از کنفرانس باندونگ 
(١٩٥٥)، پیروزی در جنگ سوئز (١٩٥٦) 
و شرکت فعال مصر در کنفرانس کشورھای 
غیر متعھد (١٩٦٢) مرحلھ نوینی در جنب 
کشورھای  دیگر  و  مصر  مــردم  جــوش  و 
عربی ( در عراق ، لبنان ، سوریھ و.... ) و 
آفریقائی ( سودان ، سومالی ، موریتانیا و... 
)آغاز کرده بود ، در نیمھ دوم دھھ ١٩٦٠ از 
نفش افتاده و ابتکار عمل در صحنھ سیاسی 
را در اختیار دشمنان داخلی و خارجی خود 
قرار داد. افول پدیده ناصریسم و ایجاد خالء 
آمریکا  از آن، بھ امپریالیسم  سیاسی منبعث 
کھ آن زمان بھ تازگی در راس نظام جھانی 
با  قرار گرفتھ بود، فرصت داد کھ  سرمایھ 
تقویت مالی و نظامی اسرائیل در منطقھ و 
سازمان بنیادگرای سلفیست اخوان المسلمین 
رھائی  جنبش  نابودی  و  شکست  مصر  در 
و  خاورمیانھ  در  را  اعـــراب  ملی  بخش 

آفریقای شمالی تعبیھ و تنظیم کند. 
-شکست دولت ناصر در جنگ سوم اعراب 
و اسرائیل (جنگ شش روزه ژوئن ١٩٦٧) 
پایان اولین موج خروشان بیداری و رھائی 
خلق ھای عرب(کھ نیم قرن پیش تر در سال 
کردن  باز  آغاز  و  بود)  ١٩١٩ شروع شده 
نیروھای  روی  بھ  مصر  جامعھ  ــای  درھ
شده)  تر  جھانی  داری  (بھ سرمایھ  خارجی 

و نیروھای راست داخلی (اخوان المسلمین) 
مرگ  از  پیش  چندی  کھ  پروسھ  این   . بود 
بعد  آغاز گشت،  در ١٩٧٠  ناصر  ناگھانی 
از مرگ وی توسط جانشین اش انورسادات 
فراگیرتر پیش برده شد . چرخش بھ راست 
نظام  محور  بھ  (الحاق  خارجی  سیاست  در 
و اعطای امتیازات بھ کشورھای مسلط سھ 
سره از یک سو و ادغام اخوان المسلمین در 
نھادھای دولتی از سوی دیگر کھ در دوره 
رژیم اتوکراتیک سادات ( ١٩٧٩ – ١٩٧٠) 
حسنی  زمامداری  دوره  در  بود  شده  آغاز 

مبارک تشدید یافت. 
- نتیجھ و پی آمد این چرخش باز کردن بیشتر 
درھای مصر بھ «بازار آزاد» نئولیبرالی و 
اجتماعی –  برنامھ ھای  انھدام  و  فروپاشی 
دھقانان و طبقھ   ، کارگران  نفع  بھ  معیشتی 
کوتاه  دوره  در  کھ مردم مصر  بود  متوسط 
دولت ناصر در سال ھای ١٩٦٥ – ١٩٥٥ 
از آنھا برخوردار بودند . فقر ، بیکاری و 
قحطی کھ ناشی از سیاست ھای خصوصی 
سازی و کاال سازی بازار آزاد جھانی گرائی 
سرمایھ بھ ویژه در ٣٠ سال گذشتھ در مصر 
بود شرایط عینی را برای شورش ھا و قیام 
ھا آماده ساخت. ادامھ این شورش ھا و قیام 
ھمراه با دیگر تالطمات در جھان و منطقھ 
عربی»  «بھار  وقایع  با  را  مصر  باالخره 

سال ٢٠١١ روبرو نمود. 
فاز  در واقع مصر در سال ٢٠١١ وارد   -
این  از تاریخ خود شد . با توجھ بھ  جدیدی 
امواج  تاریخ  معاصر مصر  تاریخ  کھ  نکتھ 
آن  ــراز  ف و  ــروج  ع در  تــالش  پی  در  پی 
نوظھور  مقتدر  نیروی  یک  مقام  بھ  کشور 
آفریقای   – خاورمیانھ  بــزرگ  منطقھ  در 
در  نیز  دھھ  یک  بھ  نزدیک  و  بود  شمالی 
بھ کسب آن مقام در کشورھای  عھد ناصر 
عربی (جامعھ اعراب) و کشورھای آفریقائی 
(سازمان اتحادیھ آفریقا) نایل آمده بود ، می 
نیز  سال ٢٠١١  عربی  بھار  کھ  گفت  توان 
یکم است  امواج در قرن بیست و  آن  ادامھ 
. شکل و شمایل دموکراتیک ، ملی و توده 
دشمنان  ھای  استراتژی  و  جنبش  این  ای 
ارتجاعی بومی (اخوان المسلمین ، سلفیست 
آزاد  بازار  نیروھای سکوالر طرفدار   ، ھا 
راس  با  انقیادطلبانھ  اتحاد  در  نئولیبرالی) 
بھ   ، آمریکا  داری  سرمایھ  جھانی  نظام 
تحلیلگران اوضاع رو بھ رشد مصر اجازه 
می دھد کھ سناریوھای متنوع و متفاوتی را 

درباره آینده مصر بنویسند. 
است  این  باشد  می  یقین  بھ  حتم  کھ  آنچھ   -
کھ فعل وانفعاالت اخیر در مصر (پیروزی 
ریاست  انتخابات  در  المسلمین  اخـــوان 
سیاسی  قدرت  مشترک  تسخیر  و  جمھوری 

مدل  بھ  دقیقا  ارتشیان  نزدیک  مشارکت  با 
نیز  مصر  کھ کشور  دھد  می  نشان  ترکیھ) 
جزو  بالقوه  کھ  این  با  ترکیھ  و  ایران  مثل 
کشورھای در حال عروج محسوب می گردد 
ولی فعال بھ ھیچ نحو در جاده عروج قرار 
ندارد. بلکھ این کشور نیز برای حداقل مدتی 
ای از توسعھ لومپنی ،  در باتالق مجموعھ 
نظام  تسلط  بھ  تسلیم  و  اسالمی  بنیادگرائی 
با   . ماند  خواھد  باقی  داری  جھانی سرمایھ 
یافت  خواھد  ادامھ  تنھا  نھ  مبارزه  ھمھ  این 
بلکھ احتماال راه خروج از این بن بستی کھ 
مردم مصر با آن روبرو ھستند، گشوده گشتھ 
و مصر باالخره در جاده گسست از محور 
و  دموکراتیک  ھای  آزادی  رواج  و  نظام 

عدالت اجتماعی قرار خواھد گرفت. 

جمع بندیھا و نتیجھ گیری
کشور  سھ  رشــد  بھ  رو  اوضــاع  بررسی  
کھ  دھد  می  نشان  مصر  و  ــران  ای ترکیھ، 
موقعیت «در حال عروج» و فراز بھ مقام 
توسط  تواند  می  نوظھور زمانی  کشورھای 
کشوری کسب گردد کھ آن کشور بعد از خلع 
ید و گسست از محور نظام جھانی سرمایھ 
خود را از بالی توسعھ لومپنی رھا سازد. 
در مسیر رھائی از توسعھ لومپنی است کھ 
یک کشور در حال عروج باید و ضروری 
است کھ بھ ایجاد یک پروژه جامع – کھ در 
آن سیاست خارجی بھ ویژه تجارت خارجی، 
درون  تولیدی  نظام  ساختمان  خدمت  در 
محور قرار گیرد – اقدام کند. در این راستا 
بھ  باید  عروج  حال  در  کشور  دولتمردان 
موازات استقرار استراتژی سیاست خارجی 
مستقل ، شرکت وسیع توده ھای مردمی را 
در تصمیم گیری ھای سیاسی و اجتماعی از 
یک سو و بھره مندی آنھا از رشد اقتصادی 
کشور را از سوی دیگر تعبیھ و تامین سازند. 
- آنھائی کھ با پروسھ در حال عروج اصیل 
کشور  ناخواه  خــواه  ــد،  ورزن می  مخالفت 
الزامات  و  تسلیم مقررات  خود را در بسط 
سرمایھ داری جھانی مونوپول ھای مالی تر 
نتیجھ اش  کھ  و عمومی تر شده می سازند 
بھ قول آندره گونتر فرانگ چیزی بھ غیر از 
«توسعھ لومپنی» نخواھد بود. فرانک واژه 
پیشین  ھای  دھھ  در  را  لومپنی»  «توسعھ 
بھ درستی و عمدتا در ارتباط با کشورھای 
توسعھ  امروز  برد.  کار  بھ  التین  آمریکای 
بند  در  پیرامونی  کشورھای  در  لومپنی 
درماندگی  پروسھ  تشدید  ھمانا  (جنوب) 
اجتماعی است کھ خود محصول مدل توسعھ 
ای است کھ مقررات آن از سوی مونوپول 
(شمال)  مرکز  امپریالیستی  کشورھای  ھای 



صفحھ ٢٣رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
بر جوامع پیرامونی در بند جنوب اعمال می 
گردند . این پروسھ دردناک و فالکت بار در 
توده ھای مردم  آور  فقرزائی سرسام  جھت 
(٩٩در صدی ھا) از یک سو و در انباشت 
آقاھازاده  آقاھا و  کنترل  در  بی حد سرمایھ 
از سوی  ھا)  در صدی  (یک  حاکمین  ھای 

دیگر حرکت کرده و عمل می کند. 
- در سھ کشور ترکیھ، ایران و مصر کھ در 
این نوشتار مورد بررسی قرار دادیم ما عمال 
از مولفھ ھای اصلی در حال عروج نشانی 
و  مشھود  کھ  آنچھ  عوض  در  بینیم.  نمی 
نمایان است رشد پروسھ ھای توسعھ لومپنی 
بھ درجات مختلف در این سھ کشور بھ ویژه 
در بیست و چند سال گذشتھ است. تسلیم بھ 
مقررات و الزامات مدل اقتصادی کمپرادور 
ھای  پروسھ  ساختن  پیاده  تامین  و  (پذیرش 
برنامھ  و  ــازی  س خصوصی  ــاالســازی،  ک
ھای ریاضت کشی) از یک سو و ازدیاد و 
گسترش «توھمات خانواده گی» (بنیادگرائی 
ھای دینی و مذھبی چھ بھ شکل معتدل و چھ 
بھ شکل تندرو) از سوی دیگر این کشورھا 
بالقوه  طور  بھ  کھ  مسیری  در  تنھا  نھ  را 
شایستھ آن ھستند، قرار نداده بلکھ آنھا را در 
باتالق توسعھ لومپنی غوطھ ور ساختھ است. 
و  پسا – مدرنیستی  بین طرفداران  -امروز 
حامیان «حکومت اسالمی»، مبلغین نظرگاه 
«تالقی تمدن ھا» و حتی بعضی مارکسیست 
ھا یک گفتمان بھ غایت ساده لوحانھ رواج 
دارد کھ در رسانھ ھای گروھی جاری فرمانبر 
در کشورھای آمریکا، اروپا و حتی آسیا و 
آفریقا نیز نقدا رواج دارد . این گفتمان بر آن 
است کھ پیروزی ھای «حکومت اسالمی» 
در جوامع مسلمان نشین خاورمیانھ، آفریقای 
شمالی و... اجتناب ناپذیر است بھ خاطر این 
و  اجتماعی  ھویت  مردم  جوامع  این  در  کھ 
شخصیت خود را با اسالم و آئین آن تعیین 
و معرفی می کنند . حامیان این گفتمان (کھ 
نگارنده آنھا را جملگی «فرھنگ گرایان فرا 
اعتقاد  عمیقا  دارد)  می  محسوب  تاریخی» 
دارند کھ این خود شناختی و خود ھویتی یک 
«واقعیت» مھم و کلی است کھ نمی شود آن 

را نپذیرفت. 
- ولی این گفتمان کھ نزدیک بھ سی سال است 
کھ از موقعیت برتری در رسانھ ھای جاری، 
بین دولتمردان و بین بخش قابل توجھی از 
روشنفکران منجملھ در ایران، مصر، ترکیھ 
و ... برخوردار است، یک واقعیت تاریخی 
یا  انکار و  تر را در این جوامع کامال  مھم 
نادیده می گیرد. توضیح اینکھ روند دیپولیتزه 
سازی (سیاست زدائی = سیاست زدگی) توده 
منبعث  خود  کھ  جوامع  این  در  مردم  ھای 
سیاسی  نیروھای  فیزیکی  حتی  از سرکوب 

«سوسیال» (کمونیست ھا ، سوسیالیست ھا 
نیروھای  و  سو  یک  از  ھا)  چپ  دیگر  و 
امپریالیست  ضد  گرایان  (ملی  «ناسیونال» 
سوی  از  ملی)  حاکمیت  و  استقالل  طرفدار 
بود  برنامھ  بود. یک امر عمدی و با  دیگر 
نمی  بنیادگرائی  نوع  ھیچ  آن  تعبیھ  بدون  و 

توانست در این جوامع اعمال نفوذ کند. 
ھای  جناح  و  ــزاب  اح نگارنده  نظر  بھ   -
رو»  «میانھ  نوع  از  چھ  حاکم  اسالمیستی 
چھ  و  و...)  مصر  و  (ترکیھ  «معتدل»  و 
ازنوع « تندرو « و «رادیکال» آن (ایران) 
اولیگارشی ھای چند حزبی ، دو حزبی و یا 
«تک جناحی» ھستند کھ بھ طور مستقیم و 
غیر مستقیم در خدمت بازار آزاد نئولیبرالی 
«انحصارات پنج گانھ» بوده و مطمئن ترین 
امنیت نظام جھانی سرمایھ  حامیان منافع و 
ژئوپولیتیکی  و  استراتژیکی  منطقھ  در 

خاورمیانھ بزرگ محسوب می گردند. 
- در تحلیل نھائی و علیرغم این ناکامی ھا 
حال  در  بالقوه  کشور  سھ  این  در  مبارزه 
عروج برای کسب استقالل و حاکمیت ملی، 
اجتماعی  آزادی ھای دموکراتیک و عدالت 
نھ تنھا ادامھ یافتھ و بھ پیش خواھد رفت بلکھ 
بن  این  از  رفت  برون  راه  قوی  احتمال  بھ 
بست را کھ مردمان ترکیھ، ایران و مصر با 
آن روبرو ھستند گشوده و آنھا را باالخره در 
جاده گسست از محور نظام جھانی سرمایھ 
و رھائی از توسعھ لومپنی قرار خواھد داد.    
 

  

--------------------
منابع و مآخذ 

١ – آندره گونتر گونتر فرانک « بورژوازی 
، طبقھ  وابستگی   : لومپنی  توسعھ  و  لومپن 
و سیاست در آمریکای التین « ، نیویورک 

 .١٩٧٢
آندره  تئوری  بررسی   ، فایر  پریری   –  ٢
در   ، لومپنی  توسعھ  درباره  فرانک  گونتر 

وب سایت  ilco.org  ، ٦ ژوئن ٢٠١١.
ناکامی  ھای  ویژگی   »  ، سمیرامین   –  ٣
در   ، در عروج «  ایران  و  ترکیھ   ، مصر 
وب سایت « پامبازوکانیوز « شماره ٥٩٠ 

( ٢١ ژوئن ) . 
٤ – یونس پارسا بناب ، « جھان در عصر 
تشدید جھانی شدن سرمایھ « در آمازون دات 

کام ، ٢٠١٠ . 
٥ – سمیرامین ، « بھار مردم : آینده انقالب 
در کشورھای عربی « ، آکسفورد و داکار ، 

 . ٢٠١٢

بجز نوشتھ ھایی کھ با امضای 
تحریریـھ منتشر مـی گردد و 
بیانگر نظرات حزب رنجبـران 

ایران می باشد، دیگر نوشتھ ھای 
مندرج در نشریھ رنجبر بھ امضا 
ھای فردی است و مسئولیت آنھا 

با نویسندگانشان می باشد.



   با نشانیھای زیر با ما تماس بگیرید و نشریات حزب را بخواھید :
       

آدرس پُست الکترونیکی نشریھ رنجبر:                     
ranjbar.ranjbaran@yahoo.com

آدرس پُست الکترونیکی حزب رنجبران ایران :                     
ranjbaran.info@yahoo.com 

آدرس ُغرفھ حزب در اینترنت:      
        WWW.ranjbaran.org

  آدرس پُستی حزب رنجبران ایران:
Ranjbar    

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

«دموکراسی» پارلمانی درخدمت دیکتاتوری استثمارگران!

درجبھھ جھانی کمونیستی
صفحھ ٢٤رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

پی آمد توسعھ لومپنی در ترکیھ ، ایران و مصر
( بخش دوم و پایانی )

و  حزب  ساختمان  ـ  سوم  فصل 
تفکر  شیوه  برپایھ  طبقاتی  مبارزه 

پرولتاریائی
و  لنینیستی  ـ  مارکسیستی  تئوری  ٢ـ 
تفکر  شیوه  برپایھ  انقالبی  پراتیک 

پرولتاریائی
مبارزه   : انگل  استفن  کتاب  از  نقل  بھ 
ـ  کارگری  تفکردرجنبش  شیوه  درمورد 

سپتامبر١٩٩۵
طبقھ  داری،  سرمایھ  دادن  شکست  برای 
کارگر نیاز بھ حزب انقالبی دارد. لنین این 

را چنین توضیح می دھد:
پیشرو  چھ  چنان  کمونیست،  حزب  تنھا   »
طبقھ ی انقالبی باشد، کمونیستھای کامال آگاه 
و پیشگام را دربربگیرد کھ آموزش دیده و در 
مبارزه ی انقالبی پیوستھ آب دیده و باتجربھ 
و  فشرده  پیوند  درایجاد  اگرحزب  و  باشند، 
جدائی ناپذیر با طبقھ اش، و ازاین طریق با 
توده استثمارشده موفق باشد، و اعتماد کامل 
طبقھ کارگر و توده را بھ دست آورده باشد 
ـ تنھا چنین حزبی درنھایت قادر بھ رھبری 
تعیین  مبارزه  ترین  رحم  بی  در  پرولتاریا 
داری  سرمایھ  نیروھای  تمامی  علیھ  کننده  

خواھدشد.»(تزھائی درمورد وظایف اساسی 
کمینترن ـ کلیات آثار، جلد ٣١، ص ١٨٧)

وحدت  انقالبی  ازحزب  لنین  ترتیب،  بدین 
بھ  نسبت  و  رھبری  در  پراتیک  و  تئوری 
با  ام.ال.پ.د.  خواستاراست.  را  ھا  توده 
اش  سازی  نظرحزب  این   گرفتن  دست  بھ 
در  کھ  قرارداد  اساسی  جانب   ۵ برپایھ   را 
[مجلھ] راه انقالبی شماره ١٠ درسال ١٩٧٣ 

مطرح شدند:
١ـ مارکسیسمـ  لنینیسم و اندیشھ مائوتسھ دون 

پایھ ایده ئولوژیکی حزب.
٢ـ برنامھ، خط مشی سیاسی حزب.

در بخش اول این نوشتار چند و چون یکی 
از پیامدھای ناگوار « توسعھ لومپنی « در 
(ناکامی در فراز بھ مقام یک کشور  ترکیھ 
بررسی  مورد  را  اقتصادی)  «نوظھور» 
این  (پایانی)  دوم  بخش  در   . ــم  دادی قــرار 
نوشتار چرائی علل ناکامی دو کشور بالقوه 
دیگر در حال عروج (ایران و مصر) را در 
نرسیدن بھ قلھ کشورھای نوظھور اقتصادی، 

توضیح می دھیم . 

علل ناکامی ایران 
یکی  ترکیھ  مثل  نیز  ایران  کشور  کشور - 
بسط  و  گیری  شکل  در  نادر  پیشگامان  از 
از  (مدرنیتھ)  تجددطلبی  ســازی  مدرنیزه 
تھاجم  علیھ  مبارزه  و  مقاومت  و  سو  یک 
سوی  از  خارجی  مقتدر  نیروھای  نفوذ  و 
بوده  گذشتھ  ســال  پنجاه  و  صد  در  دیگر 
و  اقدامات  این  ھای  ریشھ  و  پیشینھ  است. 
مثلث  اصالحات  مجموعھ  بھ  ھا  مقاومت 

نیمھ  در  سپھساالر   – امیرکبیر   – فراھانی 
این  این کھ  با  دوم قرن نوزدھم می رسد . 
اصالحات و رھبران برآمده از آنھا بعد از 
قاجار  دربار  خشم  و  سرکوب  مورد  مدتی 
روسیھ  و  انگلستان  استعمارگر  نیروھای  و 
تزاری قرار گرفتھ و از نفس افتادند ولی پی 
آمدھای تاریخ ساز تجددطلبی ھا و مدرنیزه 
مقابل  در  آنھا  مقاومت  مــوازات  بھ  سازی 
شرایط  تدریج  بھ  اروپائی  مقتدر  نیروھای 

مقالھ ای کھ درزیرمی آید تحت عنوان ٦٠ 
 RED STAR سالھ گی پارلمان (بھ نقل از
ارگان حزب کمونیست ھند(م.ل.)،  ژوئن  ـ 
نظامھای  کلیت  ادعاھای  بھ  بنا  ٢٠١٢) کھ 
ترین دموکراسی  سرمایھ دای جھان بزرگ 
فاسد  ماھیت  از  ای  گوشھ  باشد،  می  جھان 
این دموکراسی پارلمانی را درمیان مجموعھ 
پارلمانی  انتخابات  درآنھا  کھ  کشورھائی 

صورت می گیرد، بیان می کند.
سال   ١٠٧ بعدازگذشت  اکنون  ـــران  درای
انتخاباتی  ــازی  ب ــورا،  ش مجلس  ایجاد  از 

کھ  دارد  جریان  وجھش  ترین  درسالوسانھ 
کشورھای  در  انتخابات  فاسدتراز  چندگام 
سروصدای  و  ــوده  ب داری  سرمایھ  دیگر 
انتخابات  کھ  درآمده چون  جھان ھم  اربابان 
را  پارلمانی  نظام  آبروی  نیمچھ  ــران،  درای
بھ قول معروف « آش  درجھان می برد و 
اما  فھمید!».  ھم  ارباب  کھ  شورشده  چنان 
بھ  نزدیک  گذشت  بعداز  آمریکا  در  مگر 
ازقفس  انتخاباتی  دموکراسی  نیم،  و  دوقرن 
دوحزب جمھوری خواه و دموکرات توانستھ 

است خود را رھا سازد؟!

پراتیک  ی  سالھ   ٣٠٠ قدمت  بنابراین 
داری  سرمایھ  نظامھای  پارلمانی  انتخابات 
قرن  سھ  دراین  کھ  باوجودی  کھ  داده  نشان 
اکثریت  پیوستھ  کشان  زحمت  و  کارگران 
اند، حتا یک  تشکیل می داده  را در جامعھ 
داری  سرمایھ  نظامھای  درپارلمانھای  بار 
و  نیاورده  دست  بھ  درپارلمانھا  را  اکثریت 
نوکران حلقھ بھ گوش سرمایھ داری، پیوستھ 
خود  برای  و  گرفتھ  درقبضھ  را  پارلمانھا 

ُقُرق کرده اند.
ستایشگران نظام پارلمانتاریستی باید بعدازاین 


