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درحالی که برف و سرما و فقدان ابتدائی ترين 
وسائل مبارزه با آن و ازجمله امدادرسانی، 
گرفته  را  ما  وطنان  هم  از  نفر  دهها  جان 
دربخشهای  به ويژه  که  شديدی  درسرمای  و 
شمالی کشورحکم فرمائی می کند اعتراضات 
است،  خودگرفته  به  شورشی  حالتی  مردم 
نياز  مورد  گاز  تامين  به  قادر  تنها  نه  رژيم 
حوادث  با  درمقابله  بلکه  نشده است،  مردم 
طبيعی به حدی ناتوان است که حتا درشهرهای 
بزرگ مدارس و دانشگاهها تعطيل شده اند!؛

ازمردم  گرفتن  زهرچشم  برای  که  درحالی 
ده  را  مبارزان  و  مخالفان  فشاربر  رژيم   ،
چندان کرده و ديوانه وارصيادجوان بی گناهی 
توسط قايقهای گشتی رژيم در دريای خزر 
و  می بازد  جان  و  شود  می  گرفته  زير  به 

در سنندج دانش جوی بی گناهی درزيرشکنجه 
از  رژيم  ترس  از  است  نشانی  که  می ميرد! 

نفرت بی پايان مردم! ؛
و  درمطبوعات  و  حاکمه   هيئت  دردرون 
گرم  گرم  انتخابات  برسر  بحث  رسانه ها 
کسب  يا  و  حفظ  مسئله ی  که  چون  است. 
سهم بيشتر از کيکی به بزرگی ايران چنان 
به  آن  از  نمی توان  که  است  انگيز  وسوسه 
ايران  مردم  گوئی  و  برداشت!  دست  آسانی 

دغدغه ای جز شرکت درانتخابات ندارند!!
 ،١٣٨٦ اسفند  در٢٤  جٌوی،  درچنين 
شورای  مجلس  هشتم  دوره ی  انتخابات 
اسالمی برگزارخواهد شد. نام نويسی برای 
کانديداها هم از روز ٢٢ دی ماه، آغاز شده 

ايران  کارگری  جنبش  و  مبارزات  رشد  با 
کارگری  فعاالن  تالش  و   ١٣٨٠ دهه ی  در 
کارگرايران  طبقه ی  ساختن  درمتشکل 
درسازمانهای مستقل طبقاتی خود از يک سو 
طبقه  مدافع  سياسی  تشکلهای  حرکت  و 
کارگر درتاثير گذاشتن بر روند سازمان يابی 
جنبش  ديگر،  سوی  از  کارگران  مبارزات 
داری  سرمايه  نظام  با  درمصاف  کارگری 
حاکم، عالرغم برخی انحرافات وکمبود ها به 
جلورفته وجادارد باغلبه برمشکالت براساس 
سياست واحد مبارزاتی و سازمان يابی مستقل 
خود، باقاطعيت هرچه تمامتربه مبارزه عليه 

نظام سرمايه داری حاکم، ادامه دهد.
"بولتن  مختلف  های  شماره  در  و  درگذشته 

نظرات" و "رنجبر"، دررابطه با چه گونه گی 
و  کارگری  جنبش  موفقيت آميز  پيش روی 
نظرات  موجود،  نظرات  به  دربرخورد 
مورد  دراين  را  ايران  رنجبران  حزب 
کننده ای  قانع  جواب  نه  اما  داشته ايم.  بيان 
"يک  می خواستند  که  شنيديم  آنانی  ازجانب 
شبه ره صدساله بپيمايند" و بر طبل توخالی 
"ايجادشوراهای کارگری" به مثابه ارجحيت 
کارگرايران  طبقه ی  درسازمان يابی  فوری 
انعکاسی  وقتی  درعمل  و  می کوبيدند   ،
کارگری  جنبش  درميان  را  نظر  اين  از 
نيافتند، پافشاری روی اين نظرنابه هنگام را 

جنبش دانش جوئی دربرابر 
چه بايدکردها؟

دربيش از يک دهه ی اخير جنبش دانش جوئی 
سرکوبهای  آوار  زير  از  را  خود  بارديگر 
با  و  آورده  بيرون  سربلندانه   ١٣٦٠ دهه ی 
شروع جدائی روزافزون از رژيم جمهوری 
اسالمی، خواسته های دموکراتيک و انقالبی 
طرح  پيش  از  بيش  جنبش  اين  درون  در 
گرديده اند. مع الوصف، طيفهای شکل گرفته 
و  طبقات  خواسته های  و  منافع  مبٌين  درآن 
اقشارمختلف جامعه اند. با تداوم سرکوبها پس 
از خيزش ١٨ تيرماه ١٣٧٨، اين جدائی از 
حاکمان سرعت بيشتری يافته و مقاومتها نيز 
در درون دانش گاههای ايران عليه رژيم رو 

به افزايش  اند.
بارشد گرايشات چپ و سوسياليستی دردرون 

خبر کوتاه و" کم اهميتی" که در ابتدا سايت 
ديگر  سايت  چند  در  سپس  و  روز"  "آينه 
خبری چپ  منتشر شده بود کمتر توجهی را 
در فضای اينترنتی فارسی زبان برانگيخت 
در  خطی  چند  که  داشت  برآن  مرا  امر  اين 
در  کارگر  تعدادی  اين که   بنويسم.  آن  باره 
خبر  شوند  می  کار  بی  کار  از  کشور  فالن 
فوق العاده ای نيست. اما وقتی يک جا بيش 
از ٩٠٠٠ کارگر را شامل می شود و اين بار 
کم درآمدترين کارگران آلمان را در بر می 
و  تعطيلی  قصد  که  شرکتی  وداليل  گيرد 
اخراج کارگران را دارد، ويژه گی خاصی به 
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کمدی... بقيه از صفحه اول

دست امپرياليستها از دخالت درامور مردم خاورميانه کوتاه!

و بيش از٧هزارنفر نام نويسی کرده اند. طبق 
تنها  نفر  هزاران  اين  از  سنواتی  معمول 
نهايتا  که  اين  تا  چندصدنفرباقی خواهندماند 
نام کمتر از سيصدنفر از "صندوقها"ی رای 

بيرون آورده شود! . 
ستم گران  و  استثمارگران  نگهبان"  "شورای 
با قيچی سانسوربه نام "نظارت استصوابی"، 
به غير از "خوديها" کسی را روی ليست باقی 
نخواهدگذاشت. البته چون صدای "خوديها" هم 
درآمده و ازجمله تاج زاده از جناح "اصالح 
کارانتخابات  "اگر  که  است  گفته  طلب" 
دردست جنتی و دوستانش باشد، انتخابات ما 
"صبح  نشريه  و  نخواهدبود"   سالم  و  آزاد 
درجواب  هم  پاسداران  سپاه  ارگان  صادق" 
 : توصيه کرده است  طلبان"  "اصالح  به 
را  خودتان  پس  می شويد،  "ردصالحيت 
کردن  سفت  معنای  به  اين  که  کناربکشيد"! 
بوده  استصوابی"  "نظارت  بيشتر  بازهم 
وگويا قضيه ازحد "خوديها" هم فراتر رفته 
"خودخوديها!"  انتخاب  سطح  به  عمده تا  و 

رسيده است! و تازه اين شروع کار است. 
دوردوم کاربرعکس سانسوردوراول، گسيل 
درصورت  که،  هست  انتخاباتی  چتربازان 
عدم استقبال مردم و جهت نشان دادن اين که 
مردم گروه گروه رای می دهند، به حوزه های 
واليت  از "عشق  و  رفته  رای گيری  مختلف 
باردرعرض  چندمين  و  چندين  برای  فقيه" 
روز رای گيری، رای خواهند داد، تا ثابت 

کنند که "جانبازان" واليت فقيه اند!.
برای  که  رسد  فرامی  دورسوم  باالخره  و 
مشخصی،  کانديداهای  نام  درآوردن 
صندوقهای "کهنه" ی رای دورريخته شده و با 
صندوقهای تروتازه تری جای گزين می شود 
که تعداد آراء موجود درآنها ازقبل آماده شده 
و بدين ترتيب اين خيمه شب بازی رسوای 
واليت فقيهی درميان جهنم واقعی درايران، 
ديگری  انتخابات  به  نوبت  تا  می يابد،  پايان 

برسد! 
به قول صادق هدايت "درنيمه شبی تاريک 
استصوابی)  (نظارت  قانون  نام  به  که  کسی 
بود،  کرده  بازداشت  را)  (انتخابات  را  وی 
گزليکی به قلبش فرو می برد. دژخيم مرگ و 
زنده گی(واليت فقيه و حق انتخاب مردم) هر 

دو خاموشند و خون سرازيرنمی شود!
چه  و  درآمريکا  چه  پارلمانی  انتخابات 
درايران، چه درفرانسه و چه درافغانستان و 
غيره، ماهيتا از يک قماش اند. اين انتخابات 

درآمريکا و فرانسه و غيره با خرج ميليونها 
درمناطق  نفوذ  افرادصاحب  تطميع  و  دالر 
متخصصين  گسيل  کشور(ازجمله  مختلف 
به  جهت  آمريکا  از  انتخاباتی  کلکهای 
کارگيری آخرين ترفندهای انتخاباتی و ايجاد 
هول و هراس دردل رای دهنده گان درصورت 
دروغ  تبليغاتهای  کمک  به  و  رقبا)  انتخاب 
آوردن  ميدان  به  پشتوانه،  بدون  قولهای  و 
احزاب قالبی بورژوائی، باظرافت پيش برده 
می شود و ظاهرا با پنبه سر می ُبٌرند و در 
رژيم اسالمی به برکت استبداد واليت فقيهی 
ساده ترشده  کار  بنيادگرائی،  پراگماتيسم  و 
از  موردنظری  افراد  نام  با "دستورالهی"  و 

صندوقها به بيرون آورده می شوند!!.
درايران  رژيم  انتخاباتی  آش  هرترتيب  به 
فعاالن  باالخره  که  است  شورشده  به قدری 
ملی ـ مذهبی هم ـ تا اطالع ثانوی ـ گفته اند 
که حاضر به شرکت درآن از طريق معرفی 

کانديدا نيستند.
باوجوداين، هيئت حاکمه ی ايران از دو لحاظ 
قمع  و  قلع  با  که  اين  اول  شده است.  نگران 
مخالفانش و فقر و بدبختی غيرقابل توصيفی 
چنان  وجودآورده،  به  ايران  سراسر  در  که 
به خود  نسبت  مردم  درميان  را  نفرتی 
ادعاهائی که  با تمام  برانگيخته که می ترسد 
پشتيبان  ايران  مردم  که  براين  دائر  می کند 
رژيم اند، مشتش باز شده و آبروی نمانده اش 
چاپ  به  دست  علت  همين  به  برود.  بيشتر 
٩٠ ميليون کارت شناسائی برای حدودا ٧٠ 
ميليون جمعيت کشور زده است تا درصورت 
ميليون   ٢٠ حدود  از  حداقل  بتواند  ضرور 
کارت برای روزمبادا استفاده کند! به عالوه 
 ٥٠ تعداد  به  نيز  انتخاباتی  کارتهای  چاپ 
ميليون، مسئله سازشده است که بايد کجا چاپ 
شوند تا جلو تقلبهای احتمالی به سود دولتيان 
گرفته شود!! توخودحديث مفصل بخوان از 

اين ُمجمل!
مبادا  روز  برای  سازی  زمينه  که  اين  دوم 
صندوقها  به  کمی  رای  اگرهم  که  می کنند 
احمدجنتی،   : نگزد!  کسی  َکِک  شد  ريخته 
رئيس نهاد "قانونی" سانسور (يعنی "شورای 
که  اظهارنمود  تبريز  در  اخيرا  نگهبان")، 
برای  اجباری  ايران  اسالمی  :"درجمهوری 
درانتخابات  مردم  شرکت  عدم  يا  شرکت 
نيست. آزادی و دموکراسی حاکم برايران را 
درهيچ کشور اروپا و آمريکا نمی توان سراغ 

گرفت".
(که گوبلزهای قرن بيستم را در َاَبردروغ گوئی 
اين  واقعی  معنای  می گذارند!).  جيب  توی 
حرف آن است که دررژيم واليت فقيه چون 

واليت از جانب خدا به ولی فقيه تفويض شده، 
پس انتخابات و حق مردم درتعيين سرنوشت 
خويش معنائی ندارد و اگر درايران انتخاباتی 
دهان  بستن  برای  صرفا  شود،  برگزارمی 
درايران  می گويند  که  است  کشورهائی 
صغير  مردم  چون  و  نيست.  دموکراسی 
هستند پس کبيری ازجانب خدا همه ی کارها 
را روبه راه می کند که خط و مشی ای بهتر 
از آن دموکراسی است که ظاهرا روبه مردم 
دارد!! حکم خدا بهتر از انتخاب توسط مردم 

است و اين "بهترين" دموکراسی است!
اما بايد اذعان کرد که آقای جنتی عدم شرکت 
تنها"حق"  مثابه  به  را  درانتخابات  مردم 
خواست  هرگونه  وگرنه،  می پذيرد!.  مردم 
ابتدائی مردم اعم از کارگر و زحمت کش، 
وابسته  مرد،  و  زن  نويسنده،  و  روشن فکر 
به مليتها و مذاهب و غيره پای مال می شود  
و  ندارند  را  اعتراضی  هيچ  حق  کسی  هيچ 
در صورت اعتراض، جواب آنها با داغ و 
درفش، زندان و شکنجه، اعدام و بی کاری 

و... داده می شود.
درنظام واليت فقيه قطع اعضای بدن انسان 
غير،  به  رسانی  آسيب  يا  و  دزدی  جرم  به 
سال  اندی  و  هزار  شده است.  شناخته  امری 
اين  قضاوتهای  به  بلخ"  "قاضيان  که  است 
چنينی مشغولند و آب هم از آب تکان نخورده 
و نه به ادعای آنها مردم ترسيده و دست به 
دزدی و جنايت نمی زنند، و نه تنها دزدی و 
گذاشته  افزايش  روبه  بلکه  نشده،  کم  جنايت 
است. سرنوشت اين ستم ديده گانی که نه دست 

و نه پا دارند، شوم تر از شوم می شود.
ازنظر آقای جنتی و امثالهم قطع دست راست 
و پای چپ يک انسان به جرم دزدی و غيره 
آزادی  به  خدمت  عين  است،  عدالت  عين 
است، اما نه گرفتن حتا ناخن انگشت کوچک 
آنانی که ميلياردها دزدی کرده و پرونده های 
آنها هم رو نمی شود، تامردم بيشتر ببينند چه 

کسانی برآنها حکم می رانند!
اين  جرم  به  زنی  کشتن  جنتی  آقای  ازنظر 
خانواده گی  نزاع  يک  در  ناخواسته  که 
بر  شوهرش  که  ظلمی  به  ودراعتراض 
فرزند  دو  و  کشته  را  او  روامی داشته،  او 
خوردسال دارد، عين عدالت است و گذاشتن 
دست دوکودک يتيم دردست خانواده ی شوهر 
که معلوم نيست چه سرنوشت شومی خواهند 
و  دموکراسی  عين  نيست،  نيزمهم  داشت، 
عدالت است. زيرا "هرآن کس که دندان دهد 
، نان دهد!". حضورمادر بر باالی سرکودک 

که نقشی ندارد. زن "ناقص الخلقه" است!!
زجرُکش  امثالهم   و  جنتی  برای 
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زندانها،  در  کارگری  فعاالن  کردن 
بی کارسازی کارگران، عدم پرداخت 
حقوق  تمامی  حذف  آنها،  مزد  شندرغاز 
اجتماعی آنان، به خاک سپردن قانون نيم بند 
کارو برعکس، سپردن آنها به دست "واليت 
را  آنها  بتواند  بخواهد،  هرآن  که  کارفرما" 
اخراج کند و قانون جنگل را در کارخانه ها 
عدالت  و  دموکراسی  عين  سازد،  حکم فرما 

است!
برای جنتی و امثالهم کشاندن گروه گروه از 
و  زندان  به  درس  کالسهای  از  دانش جويان 
سپردن آنها به دست مشتی شکنجه گراوباش، 
بدون اين که مرتکب جرمی شده باشند، عين 

دموکراسی است!
جرثقيلها  از  استفاده  امثالهم،  و  جنتی  برای 
استفاده  از  هزاربارگواراتر  دار،  عنوان  به 
از آنها در امور توليدی و ساختمانی است. 

"کاسب حبيب اهللا است" و نه انسان مولٌد!. 
برای اين وحشی هائی که پست تر از حيوان 
هستند، ُکشتن انسانها با انداختن آنها به قعر 
دره ها از بلنديها، لذت بخش است ! بايد مردم 
را زجرُکش نمود، از آتش جهنم ترساند و... 
تا درمقابل بنيادگرايان حاکم، سرفرودآورند!

برای جنتی و امثالهم محکوم کردن دههاميليون 
کودک متعلق به مليتهای مختلف ايران برای 
خواندن به زبان مادری گناه کبيره است(البد 
بعد از عربی که گويا زبان خدااست، اخيرا 
فارسی هم چنين خاصيتی يافته و زبان دوم 
مدافعان  حکومت  به خاطر  است  خداشده 

مذهب شيعه درايران)!
اين شيخ حيله گر برای اين که خود را مدافع 
در  اش  سخنرانی  درهمان  دهد  نشان  مردم 
از  يکی  گرانی،  و  تورم  "البته  گفت:  تبريز 
گرفتاريهای اصلی مردم است" ولی نگفت که 
سالهاست که آنها درقدرتند و تورم و گرانی 
را به حدی رسانده اند که گوشت خوردن حتا 
يک بار درماه هم برای کارگران و زحمت 

کشان، رويا ئی و ناممکن شده است!
اما در يک جا بايد به او حق داد. درايران 
افسارگسيخته ی  درچاپيدن  سرمايه  حرکت 
مردم و ميلياردر سازی دريک شبانه روز، 
چنان آزاد است که درهيچ جای جهان سراغ 
آن را نمی توان گرفت! کافی است نگاهی کوتاه 

به ثروت آقاها و آقازاده ها انداخته شود!
در رژيم واليت فقيه صحبت از حق انتخاب 
کردن و انتخاب شدن مشت کوبيدن به سندان 
از  دفاع  انتخاباتی،  درچنين  شرکت  است. 
جالدان حاکم برسرنوشت مردم می باشد. و تا 
زمانی که چرخ براين منوال حرکت می کند، 
تخطی  است  وظيفه ای  انتخابات  فعال  تحريم 

ناپذير و پی گير.
جوانان،  و  زنان  کشان،  زحمت  و  کارگران 
دانش جويان و معلمان، نويسنده گان و روزنامه 

نگاران، مليتهای تحت ستم ايران! 
رای  در  عمومی  اعتصاب  راه  از  توان  می 
رسوا  جهانی  درسطحی  را  رژيم  دهی، 

نمود. 
مردان و زنان فعال و آزادی خواه، دموکرات 

و انقالبی! 
فعال تر  هرچه  اعتصابی  چنين  تحقق  برای 
به  دادن  رای  مضرات  و  صحنه شويد  وارد 

حاکمان را به مردم توضيح دهيد.
بيشتر  هرچه  رژيم  طريق  اين  از  بگذاريد 
و  شده  رسوا  جهان  و  ايران  انظارمردم  در 
درجهت  کوچک  گامی  اين  گردد.  منزوی 
رژيم  کامل  سرنگونی  تا  پيشبردمبارزه 
عادالنه ی  نظام  استقرار  و  درايران  سرمايه 

سوسياليستی می باشد.
انتخاباتی  بازی  شب  خيمه  زدن  برهم  برای 

رژيم مشترکا به تحريم فعال آن برخيزيم !

کنارگذاشتند و نه به جز اتهام زنيهای لومپنی، 
کليه ی  به  آنارکوسنديکاليستها  جانب  از 
تشکلهای چپ و هم چنين به حزب رنجبران، 
ضرورت  چرائی  در  را  معقولی  استدالل 
با  ضدسرمايه داری"  کارگری  "ايجادتشکل 
ادعاهای  مشتی  جز  کارمزدی"،  پرچم "لغو 
نظرآنارشيستی  شنيديم.  پوچ،  و  جانبه  يک 
درون  در  جدی  استقبالی  باهيچ  که  ای 
جنبش کارگری روبه رو نشده  و اين سياست 
فحاشی  به  را  اش  مدافعان  "چپ اندرقيچی" 
نسبت به نيروهای مدافع تشکل يابی اصولی 
کارگران، کشانده است. (مراجعه شود به مقاله 
"سخنی با کارگران ايران و جهانـ  حيدرکريم 

ـ  سايت پيک ايران ـ ٢٠٠٧/١٢/٢٥)
اخيرا، بحثهای شديدی بين دوگرايش موجود 
درمورد  هماهنگی"  "کميته ی  دردرون 
کارگری،  تشکل  اساسنامه ی  نويس  پيش 
آوردن  طرف داران  ازجانب  به خصوص 
سرمايه داری"  ضد  ذکر"تشکل  عدم  يا 
دراساسنامه را شاهدبوده ايم. مدافعان تز"تشکل 
تاريخ  به  توجه  بدون  ضدسرمايه داری"، 
پراتيک رشد مبارزات کارگران در ٢٠٠ سال 
اخير و با جمع بندی يک جانبه ی نادرست و 
منفی از علل شکست جنبش کارگری آگاهانه 

درجهان و نفی ضرورت ايجاد حزب پيشرو 
جهت  درهرکشور،  کارگر  طبقه ی  سياسی 
وسازمان يافته  خودبه خودی  مبارزات  هدايت 
صورتی  به  مختلف،  درسطوح  کارگران  ی 
 ، مبارزات  اين  ی  کليه  نفی  به  آنارشيستی 
سازمان يابيها و دست آوردهای طبقه ی کارگر 
"ضدسرمايه داری  از  حتا  و  پردازند  می 
بودن" درکی "ناب گرايانه" و لذا يک جانبه، 

ارائه می دهند. 
آنها از پذيرش اين واقعيت طفره می روند که 
طبقه ی کارگر ازنظر آگاهی به اقشارمختلفی 
کنونی،  شرايط  به  باتوجه  شود.  می  تقسيم 
رشد  مسير  و  به تاريخ  آگاه  عناصرپرولتری 
جوامع طبقاتی ، مسائل جنبش کارگری و کال 
از  رهائی  برای  کارگران  طبقاتی  مبارزه ی 
زير استثمار و ستم و ازبين بردن مناسبات 
انقالبی  تئوری  به  مسلح  لذا  و  کارمزدی، 
پرولتاريا، توانائی و وظيفه ی ايجاد سازمان 
درحالی  دارند.  را  طبقه  آن  پيش رو  سياسی 
تشکل  اين  طوالنی  مبارزه ی  با  تنها  که، 
پيشرو طبقه ی کارگر درميان جنبش کارگری 
وکمک به ارتقاء سطح مبارزاتی آن به سطح 
فقدان  معيشتی(درصورت  متشکل  مبارزات 
ميسرمی شود.  سياسی،  و  تشکلهائی)  چنين 
درعين حال، درجريان پيشبرد اين مبارزات 
است که زمينه برای تحقق انقالب کارگری و 

کسب قدرت توسط آنان فراهم می شود. 
ضعف کنونی تشکلهای غيرحزبی کارگران 
نظرات  حاکميت  از  صرف نظر  درجهان، 
و  جنبش  دراين  اکونوميستی  و  رفرميستی 
تالش امپرياليسم در اتميزه کردن آن، به دليل 
و  است  انقالبی  کمونيست  احزاب  شکست 
سياسی  حزب  اهميت  نشان دهنده ی  امر  اين 
ساختن  متشکل  در  کارگر  ی  طبقه  پيشرو 
طبقه کارگر می باشد. جدا کردن عناصرآگاه 
و پيشرو طبقه ی کارگراز متن طبقه، خدمت 
سرمايه فراملی  سياست  به  چرا  و  بی چون 
هم  درهرلفافه ای  و  است  کنونی  درشرايط 
غايت  به  جنبش  اين  برای  شود  پيچيده  که 

خطرناک می باشد.
مخالف  به درستی  که  ديگر  فکری  جريان 
و  کارمزدی"  "لغو  دونکته ی  شدن  گنجانده 
تشکل  اساسنامه ی  در  "ضدسرمايه داری" 
کارگری هستند، معتقدند که گردآوردن بخش 
عظيمی از طبقه ی کارگر ناآگاه ايران به گرد 
ناممکن  کنونی  درشرايط  اساسنامه ای  چنان 
ديدگاههائی  با  نيز  اينان  خود  اما  است. 
التقاطی دراين بحثها شرکت می کنند. ازجمله 

اين که: 
کارگری  جنبش  عمده ی  مشکل  اوال 

عوامل بازدارنده ... بقيه از صفحه اول
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دردرجه ی  کنونی  دروضعيت  ايران 
نخست فقدان تشکلهای مستقل کارگری 
نه  و  است  خدماتی  و  توليدی  واحدهای  در 
فقدان اساسنامه. به محض اين که کارگران 
در يک واحد توليدی ويا يک رشته ی توليدی 
دفاع  جهت  را  خود  تشکل  ايجاد  خواست 
حرکت  راستا  دراين  و  داشته  ازمطالباتشان 
کنند، که اين به همت فعاالن کارگری درآن 
ضرورت  توضيح  ازطريق  واحدها  يا  واحد 
و  کارگری  مستقل  ايجادتشکل  به  ونياز 
واحدها،  درآن  جاری  درمبارزات  شرکت 
با  سهولت  به  وقت   آن  می گردد،  ممکن 
واحد  درآن  عمومی  مجامع  يا  مجمع  تشکيل 
اساسنامه  خدماتی،  يا  و  توليدی  واحدهای  يا 
آگاه  بدون  اساسنامه  تنظيم  است.  تنظيم  قابل 
تشکل يابی،  ضرورت  به  کارگران  ساختن 
قضيه ی "آفتابه لگن هفت دست، نهار و شام 
هيچ" می باشد. مشکل طبقه ی کارگر ايران 
دردرجه ی اول دراين امر نهفته است که با 
رژيم مستبد و خون خواری روبه رو است که 
(و  فقيه"  نظام "واليت  جز  کسی  هيچ  درآن 
قبال نظام "شاهنشاهی") حق حرف زدن ندارد 
و همه چيز از باال بايد ديکته شود و طبقه ی 
کارگرهم درمبارزه با اين نظام سالحی جز 
تشکل ندارد. در درجه ی بعد به علت وجود 
تشتت نظری و سازمانی درميان کمونيستها 
درجنبش  اينان  ازجانب  غالبی  واحد  ديد   ،

کارگری تبليغ و پيش برده نمی شود. 
مگر درايران پيش نويسهای "قانون اساسی"، 
"رئيس  و  موقت"  "دولت  کردن  درست 
باهمان  که  داريم  کم  نمايشی  جمهورموقت" 
بينش واليت فقيهی تنظيم و تشکيل شده اند و 

منشاء هيچ اثری هم تا به حال نبوده اند؟! 
ثانيا گرچه فعاليت برای تدوين اساسنامه ی 
تشکل کارگری تاحدی امری مثبت درايجاد 
اما  می باشد،  مورد  دراين  نظری  وحدتهای 

کاری جانبی است. 
از  ردشدن  يا  و  گرفتن  ناديده  با  کمونيستها 
کنار اين واقعيت که چرا بايد پيش روان طبقه 
ی کارگر متفرق باشند و چرا به جای نفرت 
حتاحقيقی  و  واقعی  امری  تفرقه  تفرقه،  از 
جلوه داده می شود، در راه وحدت يابی خود، 
سنگ می اندازد، اما برای وحدت سراسری 

طبقه ی کارگراساسنامه می نويسد؟!! 
وحدت  خواستار  درستی  به  که  کسانی 
درتشکلهای  کارگرايران  طبقه ی  سراسری 
به  هستند،  واحد  مطالبات  حول  و  مستقل 
وحدت  مدافع  بايد  چندان،  ده  و  اولی  طريق 
پيشروان طبقه ی کارگر درحزبی واحد باشند 
و  می باشند  سياسی  و  آگاه  علی القاعده  که 
درجهت  کارگرناآگاه  از  راحت تر  می توانند 
بردارند.  گام  پيشروخود  سياسی  ايجادتشکل 

اخالل  از  است  نشانه ای  زمينه  دراين  تعلل 
ايده ئولوژی طبقات غير پرولتری درصفوف 

آنان. 
رسانده اند  جائی  به  را  کار  بازانی  سفسطه 
که مدعی هستند دفاع از ايجاد حزب سياسی 
فرقه  عين  کارگر  ی  طبقه  واحد  پيشرو 
گرائی است! ولی کشاندن طبقه به زير پرچم 
"گرايشات  عنوان  تحت  گوناگون  فرقه های 
عمومی  منافع  "حول  گويا  که  نظری" 
با  مخالفت  عين  کناربيايند،  باهم  طبقاتی" 
کارگر"  "راه  به  (ر.ک.  است!!  فرقه گرائی 
مصاحبه  ـ   ١٣٨٦ ديماه   ١٣  ،٣١٧ شماره 
با شهاب برهان). مگرمنافع عمومی طبقه ی 
کارگر هزارچهره دارد که هرگرايش از يک 
دريک  نمی توانند  لذا  و  می کند  چهره  دفاع 
تشکل واحد گردآيند؟ حضراتی از اين دست 
از پذيرش حقيقت واحد نسبی ترس دارند و 
نظراتشان نه از ماترياليسم ديالکتيکی بلکه از 
ُپست مدرنيسم نوع هايدگری نشئت می گيرد 
که بيان ايده ئولوژی خرده بورژوازی است. 

اگر منافع عام طبقه ی کارگر واحد است ، پس 
برای تحقق آن بايد تشکل واحد به وجودآورد. 
مگراين که قصد تغييرجهان مطرح نباشد و 
ميدان را برای تفسيرجهان توسط "گرايشات 
استثمار  ميان  دراين  و  بازبگذاريم  نظری" 
تداوم  شکی  و  شبهه  هيچ  کارگربی  طبقه ی 

خواهديافت!!
درشرايط مشخص ايران و بعد از مبارزات 
متعددی که طبقه ی کارگر به صورت منفرد 
دريک کارخانه و يا يک واحد خدماتی انجام 
نرسيده است،  ملموسی  نتيجه ی  به  و  داده 
بارديگر  يک  طبقاتی  مبارزه ی  و  زنده گی 
در  کارگران  "قدرت  که  است  نموده  ثابت 
روان  پيش  پس  است".  آنان  بودن  متشکل 
بايد  اولی  طريق  به  نيز  کارگری  جنبش 
با  و  باشند  خودشان  کردن  متشکل  درفکر 

فرقه گرائی قاطعانه مرزبندی نمايند!.
نظرات  نقطه  و  فوق  مسائل  به  باتوجه 
انحرافی غير پرولتری که درجنبش کارگری 
ايران مثل نقل و نبات و درلفافه ی "نظرات 
بارديگربه  يک  می شود،  پخش  کمونيستی" 
کمونيسم  توسط  مورد  دراين  که  نکاتی  اهم 

علمی فرموله شده اند، نظری می اندازيم :
حزب  "مانيفست  تدوين  از  سال   ١٦٠ ١ـ  
انگلس  و  مارکس  توسط  کمونيست" 
جمع بندی  انقالبی  مهم  سند  اين  می گذرد. 
جوامع  تکامل  تاريخ  از:  است  سترکی 
تحليل  ماترياليستی،  ديدگاه  براساس  بشری 
مشخص از شرايط مشخص رشد و مبارزه ی 
بورژوازی در دوران حاکميت نظام فئودالی 
با اين نظام، بروز انقالب بورژوائی، تالش 
طبقه ی  نيروی  از  دراستفاده  بورژوازی 

مبارزه ی  و  رقابت  پيشبردن  کارگربرای 
خود با ديگرصاحبان وسائل توليد و مبادله، 
کليه ی  کارگر  طبقه ی  وحدت  ضرورت 
کشورها برای برچيدن نظام سرمايه داری و 
در  ديگر  طبقات  اخالل  استقرارسوسياليسم، 
انواع  پيش کشيدن  با  کارگر  ی  طبقه  درون 
خرده  ـ  بورژوائی  ـ  فئودالی  سوسياليسم 
باالخره  و  تخيلی  سوسياليسم  و  بورژوائی 
راستين  مدافعان  مثابه  به  کمونيستها  تعريف 

منافع آنی وآتی طبقه ی کارگر.
بدين ترتيب ، با بررسی تاريخ جوامع طبقاتی 
درمبارزات  انگلس  و  مارکس  شرکت  با  و 
نيم  مدت  به  اروپا  در  کارگران  انقالبی 
رهائی  علم  مثابه  به  علمی  کمونيسم  قرن، 
جدی  مبارزه ای  و  شد  تدوين  کارگر  طبقه ی 
سنديکاليستی،  اکونوميستی،  نظرات  با  را 
آنارشيستی در نيمه ی دوم قرن ١٩ پيش برد 
و بنا برخصلت ديالکتيکی اش هم راه با رشد 
مبارزات طبقاتی در قرن بيستم، رشد علوم و 
فنون و رشد مبارزه برای توليد، اين تئوری 

توسط لنين و مائو تکامل يافت.
و  علمی  تئوری  اين  تشکلهائی  يا  افراد  اگر 
که  را  آن  توسط  شده  ارائه  قانون منديهای 
ميليونها  مبارزات  از  جمع بندی  نتيجه ی  
دست  به  کش  زحمت  و  کارگر  وميليونها 
قبول  ندارند،  موردی  صرفا  جنبه ی  و  آمده 
شکسته  پا  و  دست  را  آن  يا  باشند،  نداشته 
با  ضديت  به  مختلف  درجات  به  يا  بپذيرند، 
آن بپردازند و يا از آن عدول کنند، اجبارا به 
ايده آليسم و متافيزيک کشيده می شوند وحامل 
و  کارگران  درجنبش  طبقات  ديگر  نظرات 
معنای  به  اين  بود.  خواهند  کشان  زحمت 
آيه  و  کارگراست  طبقه ی  از  گرفتن  فاصله 
تئوری  آن  به  بودن  متعهد  درمورد  قسم  و 
معيار  بهترين  کند.  نمی  دوا  را  دردی  هم 
در تشخيص اين که چه کسی يا چه تشکلی 
به  و  کرده  درک  را  علمی  کمونيسم  تئوری 
درستی با شرايط مشخص تلفيق می دهد نيز 
مبارزاتی  جنبش  دردرون  و  انقالبی  عمل 
و  کش  زحمت  توده های  و  کارگر  ی  طبقه 
پذيرفته شدن آن تشکل درميان طبقه و بسط 
و گسترش نفوذ آن، و پيش بردن امرانقالب 
پرولتری می باشد. متاسفانه درشرايط کنونی 
هيچ تشکل چپی قادر به ارائه ی چنين کيفيتی 
ازخود دربرابر جنبش طبقه ی کارگر ايران، 
نبوده است و "تئوريهای من درآوردی چندی، 
زمينه ی ابرازوجوديافته اند. پس بايد درمورد 
"نوآوريهای" بدون پشتوانه ی عملی ، تعمق 
بيشتری نمود و ديد که اين کاالها در دکان 
کدام طبقه ی اجتماعی غير پرولتری ساخته و 

فروخته می شود!
جنبش  مسائل  با  دررابطه  نکات  اهم 



صفحه ٥ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر

ديالکتيکی  درپيوندی  که  کارگری 
باهم قرار دارند، کدامند؟

* جنبشهای خودبه خودی کارگران و زحمت 
نظام  براندازی  هدف  داشتن  بدون  کشان، 
درسطح  حالت  بهترين  در  سرمايه داری 
با  سازش  به  نهايتا  و  مانده  باقی  معيشتی 
بورژوازی کشانده می شوند. طبقه ی کارگر 
سرنگونی  استراتژيکی  هدف  داشتن  بدون 
نظام سرمايه داری، قادر به ازبين بردن اين 

نظام متکی بر "کارمزدی" نيست.
گرفتن  برای  کارگردرمبارزه  طبقه ی   *
تشکل  نيازمند  خود،  شده ی  پای مال  حقوق 
است که تنها سالح او درميدان مبارزه می 
باشد. اين تشکل درسطوح مختلف مبارزات 
صنفی و سياسی و نسبت به درجات مختلف 
خود  به  مختلفی  اشکال  کارگران،  آگاهی 
می گيرد نظير: سنديکا، حزب، شورا و... 

* مبارزات طبقه ی کارگر برای خواستهای 
تشکلهائی  توسط  اساسا  معيشتی  مطالباتی 
نوع سنديکائی انجام می گيرند. اين مبارزات 
درايران، به دليل وجود استبدادمذهبی حاکم، 
داری  سرمايه  کشورهای  ديگر  از  بيشتر 
سريعا رنگ سياسی به خود می گيرد. زيرا 
که دولت هم به مثابه بزرگ ترين سرمايه دار 
دربرابر  سرمايه داری  نظام  مدافع  هم  و 
خواستهای ابتدائی کارگران و زحمت کشان 

به سرکوب اينان متوسل می شود. 
اساسا  کارگر  طبقه ی  سياسی  خواستهای   *
طرح  کارگری  شوراهای  و  حزب  توسط 
برده  پيش  آنها  تحقق  برای  مبارزه  و  شده 
طبقه ی  چندصدساله ی  مبارزات  شوند.  می 
زده است.  نظريه  براين  ُمهرتاييد  کارگر 
سياسی علنی  تشکلهای  کارگری  شوراهای 
شده اند  تشکيل  زمانی  کارگرتنها  ی  طبقه 
داشته  قدرتی  آن چنان  کارگر  ی  طبقه  که 
که رژيم حاکم را به چالش طلبيده و انقالب 
کردن دردستور روز آن قرار داشته است: 
در  روسيه  در  کارگری  شوراهای  نظير 
انقالب ١٩٠٥ و ١٩١٧ که طبقه ی کارگر 
به توازون قوا با طبقات حاکم رسيده بود و 
درايران نيز با تمام کاستيهائی که شوراها 
از  پس  کوتاهی  مدت  و  درجريان  داشتند 
انقالب بهمن توانستند دوام آورند. اما حزب 
که  اين  دليل  به  کارگر  ی  طبقه  سياسی 
قدرت انطباق پذيری فوق العاده با وضعيت 
کشورداشته و می تواند فعاليتهايش را مخفی 
و بعضا علنی پيش ببرد، قادر به مقاومت 

دربرابر سرکوب حاکمان می باشد. 
* کليه ی اين خواستهای معيشتی و سياسی 
واقعی  خواستهای  بيان گر  که  درصورتی 
کارگران و زحمت کشان درسطوح مختلف 

باشند ، ضد سرمايه داری هستند.
مطالبات  چون  که  است  رايج  نظری  اکنون 
را  داری  سرمايه  نظام  کل  کارگران  معيشتی 
زيرعالمت سوآل نمی برند، پس درچارچوب 
سرمايه داری قرار داشته و لذا ضد سرمايه داری 
از"ضد"بودن  سطحی  برخوردی  اين  نيستند! 
درک مطلقی دارد. به همين علت به مبارزات 
سنديکائی اهميت الزم را نمی دهد. اگر نظام 
سرمايه داری براساس کارمزدی استوار است 
شده  توليد  اضافی  ارزش  دزديدن  درآن  و 
عامل اصلی موجوديت نظام  توسط کارگران 
سرمايه داری می با شد، پس درآوردن هرلقمه ی 
دزديده شده از حق کارگران از حلقوم سرمايه 
داران، گامی ضد خواست سرمايه داران است 
ـ هرچند کوچک ـ در رسيدن به جائی که تمام 
بيرون  بايد  آنان  حلقوم  از  را  اضافی  ارزش 
صورت  کار  اين  که  هم  زمانی  تا  و  کشيد. 
نگيرد، نظام سرمايه داری پابرجا باقی خواهد 

ماند.
است.  تحصيل  و  آموختن  مثل  درست  اين 
کالس  در  الفباء  بايادگيری  انسان  يا  کودک 
می  شروع  را  سوادی  بی  عليه  مبارزه  اول، 
کند و زمانی که انسانی مثال به سطح سعدی 
و حافظ و دهخدا و شاملو رسيد، بی سوادی 
پشت  نوشتن  و  خواندن  درزمينه ی  را  اش 
نزديک  اکمال  سطح  به  را  وآن  سرگذاشته  
مبارزه ی  به  کارگر  طبقه ی  کشاندن  می کند. 
و  آنارشيستی  اراده گرايانه،  ابتدا،  از  سياسی 
ناممکن است و هيچ تجربه ی مبارزاتی مستقيم 
خود طبقه ی کارگر اين ادعا را ولو درسطح 

محدود يک کشوربه ثبوت نرسانده است.
به  کارکر  ی  طبقه  مبارزات  محدودکردن   *
کردن  متشکل  و  معيشتی  مبارزات  سطح 
معنای   به  صنفی،  تشکلهای  درحد  کارگران 
است.  تحصيل  ابتدائی  دردوره ی  درجازدن 
به همين علت سنديکاها، ضمن اين که مکتب 
اوليه ای هستند که کارگران در آن هم بسته گی 
فرامی گيرند،  را  تشکل يابی  اهميت  و  طبقاتی 
است  انحرافی  همان  حد  دراين  درجازدن  اما 
که کمونيسم علمی آن را سنديکاليسم ناميده که 
درتحقق  و  نداشته  اکونوميسم  از  فراتر  ديدی 
درنهايت  نيز  سنديکائی  خواستهای  همان 
با  سازش  به  و  نمی آورد  دست  به  موفقيت 
از  دفاع  اما،  شود.  کشيده می  بورژوازی 
کمونيستها  نيست.  سنديکاليسم  سنديکا،  ايجاد 
موافقند،  درسنديکا  کارگران  شدن  متشکل  با 
درعين  و  می کنند  مبارزه  ايجادسنديکا  برای 

حال با سنديکاليسم مرزبندی قاطع دارند.
* طبقه ی کارگر درتحقق خواستهای اساسی اش 
درمورد ازبين بردن استثمار و لغو کارمزدی، 
مبارزه  بردن  پيش  و  سياسی  تشکل  به  نياز 
ای راديکال و انقالبی دارد که ازحد سنديکاها 

را  سرمايه داری  نظام  ُکل  و  رود  می  فراتر 
به چالش می َکشد. اما عناصری باديدگاههای 
بورژوائی درميان طبقه ی کارگر می خواهند 
مبارزات سياسی را هم درچارچوب مسالمت 
را  خطرناک  فکر  اين  و  داشته  نگه  آميز 
که  دهند  می  رواج  کارگر  طبقه ی  درميان 
گويا با انجام رفرمها، می توان به ازبين بردن 

نظام سرمايه داری نايل شد!.
سوسيال  احزاب  درچارچوب  که  رفرميستها 
هم  رويزيونيست  و  دموکرات  و  دموکرات 
اکنون يک قرن است که عمده تا درکشورهای 
پيش رفته ی سرمايه داری فعالند، توانسته اند 
بخش قابل مالحظه ای ازطبقه ی کارگر را به 
زير توهمات رفرميستی بکشانند. آنها نه تنها 
طبقه ی کارگر را به رهائی از استثمار وستم 
طبقاتی هدايت نکرده اند، بلکه خود تاخرخره 
و  رفته  سرمايه داری  مناسبات  زيرنفوذ 
انحصاری  سرمايه داری  دست  عصای  به 
تبديل  موجود،  وضع  درحفظ  (امپرياليسم) 
سنديکاها  درحفظ  احزاب  گونه  اين  شده اند. 
سنديکاهای  رهبران  کشاندن  خصوص  به  و 
و  می کنند  تالش  خود،  به زيرنفوذ  کارگری 
لذا مدافع سرسخت سنديکاليسم و اکونوميسم 

می باشند.
نشان  کارگر  طبقه ی  مبارزات  تاريخ   *
طبقه ی  درکشورهائی  تنها  که  داده است 
درآنها  که  برسد  قدرت  به  توانست  کارگر 
واحد  حزب  علمی،  کمونيسم  تئوری  طبق 
پيش رو طبقه ی کارگرـ حزب کمونيست ـ که 
درپيوندی فشرده با طبقه ی کارگر و جنبشهای 
کارگری و توده ای قرارداشته اند، تشکيل شده 
و مبارزات کارگران و توده های زحمت کش 
استراتژيکی  و  تاکتيکی  درست  خط  به  را 

پيش برده اند.
اين که طبقه ی کارگر دراين کشورها موفق 
عدم  به  مربوط  نشد،  سياسی  قدرت  حفظ  به 
حقانيت وجودی اين احزاب نيست. مبارزه ی 
و  بورژوازی  با  پرولتاريا  بين  طبقاتی 
قدرت  ازکسب  پس  واپس گرا  ديگرطبقات 
اين  خصوص  به  نمی پذيرد.  پايان  سياسی، 
پرولتاريا  تاريخی  مشخص  داليل  به  که 
درپيش رفته ترين کشورهای صنعتی به لحاظ 
به  سودهای  َاَبر  از  بخشی  تقسيم  اقتصادی( 
دولتهای  و  انحصارات  توسط  آمده  دست 
کشورهای  غارت  ازطريق  امپرياليستی 
تحت سلطه ی جهان) به رفاه نسبی رسيد و 
مناديان  به  موجود  کارگری  احزاب  رهبری 
به  و  شدند  تبديل  کشورها  دراين  رفرميسم 
حتا  عالوه،  به  دادند.  تن  طبقاتی  سازش 
کمونيست  و  سوسياليست  احزاب  درون  در 
پيش روی  از  جلوگيری  برای  درتالش  و 

توانست  بورژوازی  نيز،  سوسياليسم 
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نئوليبرالهای ايران جاده صاف کن سرمايه های انحصاری اند!

نفوذ کرده و آنها را از درون متالشی 
سازد که رويزيونيسم کهن کائوتسکی 
درقدرت  مدرن  رويزيونيسم  برنشتاين،  ـ 
خروشچف ـ برژنف، رويزيونيسم سه جهانی 
آن  از  پين  سيائو  دن  ـ  ليوشائوچی  درقدرت 
جمله بودند. به همين علت بود که لنين گفت 
مقاومت  پرولتاريا،  ديکتاتوری  دردوران 
صدچندان  پرولتاريا  دربرابر  بورژوازی 
افزايش يافته و نبرد مرگ و زنده گی برای 
حفظ سوسياليسم بايد ادامه يابد و مائو تاکيد 
"کی  حاکميت  هنوز  درسوسياليسم  که  کرد 

برکی" جواب نهائی نيافته است. 
اين واقعيات نشان می دهند که عليه کسانی که 
به نحوی از انحاء يا تئوری کمونيسم علمی 
را به زيرعالمت سوآل می َبرند و يا آن را 
با قبول بخشی و رد بخش ديگر به ناتوانی 
جديدی  قالبی  "تئوريهای"  يا  و  می کشانند 
بيرون  به  بورژوازی  آکادمی های  از  که  را 
داده می شود، بدون آن که پراتيک صحت آنها 
تئوری  تکامل  عنوان  به  باشد،  تاييدکرده  را 
بايد  می دهند،  مردم  به خورد  علمی  کمونيسم 
زدودن  با  و  گيرد  صورت  قاطع  مبارزه ای 
اين گل و الی  هائی که در چشمه ی صاف و 
شفاف اين تئوری ايجادمی شود، به زاللی و 

پاکی آن همت گماشته شود.

جنبش  وضعيت  گذشت  آن چه  به  باتوجه  ٢ـ 
مطالباتی و سياسی طبقه ی کارگر را درايران 

ازنزديک مالحظه می کنيم :
اکنون  هم  که  سازی  سنديکا  حرکت  نفی   *
درجنبش  سياسی  فعاالن  برخی  توسط 
کارگری پيش برده می شود، به معنای ايستادن 
است.  کارگری  جنبش  تشکل يابی  درمقابل 
وقتی که ايجادسنديکائی که ازحد خواستهای 
مطالباتی، گامی به پيش ننهاده(نظيرسنديکای 
شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه) 
و حتا نظرات سازش کارانه نسبت به مبارزه 
"سه جانبه گرائی"  مبٌلغ  و  دارد  حاکمان  با 
شديدترين  به  هست،  کارگری  درمبارزات 
وجهی سرکوب می شود، هرانسان فکوری 
ازخود  بايد  باشد  نداشته  درکفش  ريگی  که 
سوآل کند که اگر سنديکای کارگری، "ضد 
بسيارپائين  درابعاد  ولو  سرمايه داری"  نظام 
وحشيانه ای  چنان  سرکوب  پس  نيست، 
شود؟  می  ناشی  ازکجا  هستيم  شاهدش  که 
مخالفان سنديکا اگر ادعاکنند که اين ويژه ی 
کشورهای مستبدی نظير ايران است، بايد به 
کشورهای  رفته ترين  درپيش  حتا  گفت  آنها 
صنعتی هم که طبقه ی کارگر درمبارزاتش، 
اين  رژيمهای  به  را  خود  سنديکائی  تشکل 

اين  محض  به  است،  کرده  تحميل  کشورها 
که بخواهد حتا درسطح کامال معيشتی و نه 
ضرورتا سياسی دربرابر نظام سرمايه داری 
قرارگيرد، با توطئه نظام درازهم پاشاندن و 
همين  براساس  می شوند.  رو  روبه  سرکوب 
سرمايه داری  رژيمهای  که  بود  مالحظات 
درآن کشورها، کوشيدند تا با خريدن رهبران 
جنبش  آنها،  به  امتيازاتی  دادن  و  کارگری 

کارگری را به سازش باخود بکشانند.
مخالفان سنديکا اگربه راستی عالما و عامدا 
به نفی مبارزات سنديکائی نمی پردازند، بايد 
کارگر  طبقه ی  طبقاتی  ازمبارزه ی  که  گفت 
جهانی درکی به غايت مبتذل داشته و با چنين 
درکی درعمل، درمقابل حرکت تشکل يابی 
اين  ترتيب  بدين  قرارمی گيرند.  کارگران 
"مدافعان دوآتشه ی" طبقه کارگر به دشمنان 

اين طبقه  خدمت می نمايند.
باال  از  نه  را  کارگری  سنديکائی  تشکل   *
و توسط تعداد معدودی فعال کارگری، بلکه 
کارگران  بسيج  و  آگاه  وبا  ازپائين  اساسا 
ی  رشته  درهر  سپس  و  درهرواحدتوليدی 
داد.  سازمان  می توان  خدماتی  يا  و  توليدی 
واحد  يا  درهرکارخانه  کارگری  فعاالن  پس 
کارگران  درميان  بايد  خدماتی  و  توليدی 
ايجاد  ضرورت  به  آنان  کردن  آگاه  به 
با  و  پرداخته   ، کارگری  مستقل  سازمان 
کارگران  روزمره ی  درمبارزات  شرکت 
مبارزات،  اين  اول  درصف  قرارگرفتن  و 
اعتماد کارگران را نسبت به خودجلب نموده 
و نهايتا زمينه را برای ايجاد تشکل باشرکت 
چنين  سازند.  فراهم  واحدها  درآن  کارگران 
درمحيطهای  بايد  هرچيز  از  قبل  تشکلهائی 
کليدی توليدی و خدماتی که صدها و هزاران 
نفت  صنايع  نظير  دربرمی گيرند  را  کارگر 
و گاز، فلزکاری، معادن، آب و برق، حمل 
کشاورزی  ساختمان سازی،  بنادر،  نقل،  و 
صنعتی، نساجی، ماهی  گيری، شهرداريها و 
غيره صورت بگيرند. ايجاد سنديکا درچنين 
رشته هائی نقش پراهميتی در رشد مبارزات 
همين جاست،  "ُگل  خواهدداشت.  کارگران 

اين جا برقص!"
معطوف  را  عمده  اعتبارتوجه  اين  به   *
کردن به جلب فعاالن کارگری به کميته ها و 
شوراهای مختلف و حتا هم کاری اين تجمعها 
باهم و با فعاالن ديگرچپ از جنبش دانش جوئی 
و غيره جز درسطح ايجاد هماهنگی و پيش 
بردن مشترک مبارزه و افشاگری عليه نظام 
زحمت کشان  و  کارگران  حقوقی  بی  حاکم، 
هم  مفيد  که  آنان،  به  سرمايه داران  تعدی  و 
ساختن  متشکل  در  چندانی  تاثير  هست، 

به ويژه  نخواهدداشت.  کارگرايران  طبقه ی 
اين که گروهی گری تا به حال درپيش روی 
اين گونه فعاليتها سنگ اندازی کرده و هنوز 

اين تالشها به نتيجه ی مطلوبی نرسيده اند.
* تجربه ی تاريخی مبارزات کارگران درايران 
و  مبارزاتی  تاريخ  برخالف  دهد،  می  نشان 
صنعتی  کشورهای  در  کارگران  تشکل يابی 
که قدمتی بيشتر از جنبش آگاهانه ی طبقه ی 
و  سوسياليستی  احزاب  درکسوت  کارگر 
کارگران  تشکل يابی  داشته اند،  کمونيستی 
درايران عمده تا به کمک کمونيستها صورت 
گرفته است. اين امرکمک کرده است که از 
يک سو به بهانه ی قرارداشتن اين سنديکاها 
و  ضربه  مورد  شديدا  نفوذکمونيستها،  تحت 
ازهم پاشيده گی قراربگيرند و ازسوی ديگر، 
کارگری  درجنبش  نفوذکمونيستها  دليل  به 
بزرگ ترين  عنوان  به  دولت  ودخالت  ايران 
مبارزات  درسرکوب  زمين دار  سرمايه دارو 
کارگران، اين مبارزات سريعتر از کشورهای 
ديگر سياسی شده و طبقه ی کارگر ايران به 

مقابله با رژيم حاکم کشانده شود.  
نيز  امروز  که  کند  می  ايجاب  امر  اين 
مستقل  تشکلهای  درسازماندهی  کمونيستها 

کارگری نقش فعاالنه ای داشته باشند.
درتشتت  غرق  ايران  کمونيستی  جنبش  اما، 
درشرايطی  آن هم  است.  سازمانی  و  نظری 
که هم ضرورت ايجادحزب کمونيست واحد 
دربهای  زنگ  که  است  سالها  سراسری  و 
می  را  فرقه گرائی  فرتوت  قالع  پوسيده ی 
کوبد و جوابی از درون آنها نمی شنود و هم 
يابی  تشکل  درمورد  جريانات  اين  حرفهای 
ازجانب  کارگر  طبقه ی  سراسری  مستقل 
حل  بدون  شود.  نمی  گرفته  جدی  طبقه  اين 
امکان  ايران،  کمونيستی  جنبش  معضل  اين 
تشکل يابی کارگران درسطح کشوری و زير 
بعيد  بسيار  سازش کارانه،  غير  سياستهای 

است.
با  وطنی  سنديکاليستهای  آنارکو  که  وقتی 
تئوری من درآوردی "لغوکارمزدی" و "نفی 
ضرورت ايجاد حزب واحد پيش رو طبقه ی 
های  فرقه  کارگران،  درتشکل يابی  کارگر"، 
تشکل يابی  ُمخٌل  درستی  به  را  چپ  موجود 
گوش  بايد  انتقاد  اين  می کنند،  ذکر  کارگران 
ضرورت  پذيرش  به  حاضر  که  را  بسياری 
ايجاد حزب واحد نيستند و خود را مرکز جهان 
طبقاتی  پنبه های  آنها  و  داده  آزار  می دانند، 
غيرپرولتری را از گوش خود بيرون کنند و 
با انتقادجدی ازخود "براساس کمونيسم علمی 
و نکات اساسی برنامه و تاکتيک" متحدشوند 

و نه اين که به خاطر پيشنهاددهنده گان 



صفحه ٧ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر

 بجز نوشته هايی که با 
امضای تحريريه منتشر 

می گردد و بيانگر نظرات 
حزب رنجبران ايران می 
باشد، ديگر نوشته های 
مندرج در نشريه رنجبر 

به امضا های فردی 
است و مسئوليت آنها با 
نويسندگانشان می باشد.

جنبش دانشجوئی ... بقيه از صفحه اول

به  که  انتقادی  قبول  از  آنارشيست، 
سر  می کنند،  مطرح  آنها  درستی 

باززنند.
نفوذ  که  آنارشيستها  خطر  حال،  درعين   *
ندارند،  ايران  کارگری  درجنبش  چندانی 
به مراتب از خطر رفرميستها و نئوليبراليستها 
و رويزيونيستهای راست و چپ دراين جنبش 
کم تراست. اما مبارزه با اين دشمنان پنهانی و 
آشکارطبقه ی کارگر ايران، درگرو متحدشدن 
کمونيستها درحزبی واحد و جلب کارگران به 
تشکلهای مستقل واحد و چه بهتر سراسری 

درپيوندی فشرده با چنين حزبی است.
ايران  بورژوازی  که  داشت  توجه  بايد 
درکليت اش، قادرنبوده و نيست که خواستهای 
کارگران را برآورده سازد و اگر جناحهائی 
از آن، خود را مدافع حقوق کارگران نشان 
بتوانند  که  است  آن  برای  اساسا  دهند،  می 
گوشت  را  آنها  سوارشده،  کارگران  بردوش 
چنگ  به  را  قدرت  و  خودساخته  توپ  َدم 
هارشدن  به  توجه  با  و  درنتيجه  آورند. 
ميلياردها  که  جهانی  درسطح  نئوليبراليسم 
شکاف  و  کشانده  مطلق  فقر  به  را  انسان 
ازجمله  و  جهان  درتمامی  ثروت  فقرو  بين 
در ايران را، روز به روز شدت می بخشد، 
رشد  برای  داخلی  و  جهانی  عينی  اوضاع 
مبارزات کارگران و زحمت کشان مناسب تر 
شده است. پس بايد کمبودهای ذهنی را هرچه 
زودتر برطرف نمود و قرن ٢١ را به قرن 
به خاک سپردن نظام سرمايه داری درايران و 
جهان، پايان دادن به خودخواهيهای طبقاتی 
و بی گانه شدن انسانها از هم و ايجاد جهانی 
مالکيت  از  فارغ  ستم،  استثمارو  از  فارغ 
فارغ  مبادله،  و  توليد  بروسايل  خصوصی 

مذهبی  ملی،  نژادی،  جنسی،  تمايزات  از 
و  ديکتاتوری  و  استبداد  هرنوع  از  آزاد  و 
درخدمت انسانها، تبديل نمود. سوسياليسم و 
کمونيسم تنها راه نجات بشريت از بربريت 

سرمايه داری است.
                                                        

 ١٨ دی ماه ١٣٨٦ ـ ک.ابراهيم     

جنبش دانش جوئی و باالرفتن خطر ازدست 
ـ  رژيم  توسط  جنبش  اين  کامل  کنترل  دادن 
آن هم درمرکزی که قراراست نخبه گان رژيم 
از آن جا برخيزند!ـ ، تالش برای هيوالسازی 
جامعه  کل  و  دانش گاه  در  کمونيسم  از 
به منظور"عالج کردن واقعه قبل ازوقوع!"، 
رژيم  سردمداران  زيرا  يافته است.  افزايش 
دانش جويان،  بر  عالوه  که  شده اند  متوجه 
کارگران و زنان، معلمان و نويسنده گان و... 
نيز، جنبش رهائی خود را دراستقالل از نفوذ 
ُجست و جو  خود  صفوف  در  رژيم  عوامل 

می کنند.
بدين ترتيب از يک سو، نيروهای دانش جوئی 
طرف داررژيم ويا بورژوازی دراپوزيسيون 
که خود را قيم جنبش دانش جوئی می دانند، 
آنان  نفوذ  گسترش  و  چپ  نيروهای  رشد 
می خواهند  و  برنمی تابند  را  دردانش گاه 
را  جنبش  اين  کنترل  شده،  به هرترتيبی 
ديگر،  ازسوی  و  باشند  داشته  دراختيارخود 
که  دانش گاه  چپ  فعاالن  از  بخشی  درميان 
از  درارزيابی  يک جانبه گری  دچار  حدی  تا 
هستند،  خود  و  دانش جوئی  جنبش  توانائی 
تنها  را  دانش جوئی  جنبش  رشد  حل  راه 
دردانش گاهها  چپ  مستقل  ايجادصف  در 
ازانسجام  هنوز  خود  درحالی که  می دانند، 
اين  برخوردارنيستند.  تشکيالتی  و  نظری 
را  دانش جوئی  چپ  جنبش  ارزيابيها  گونه 
به درون چاله ای که جناح راست دانش جوئی 
به تبعيت ازنيروهای بورژوائی برای متفرق 
کيش  کنده است،  دانش جوئی  جنبش  کردن 

 می دهد.
وظايف  ساختن  مشخص  شرايطی،  درچنين 
دانش جوئی  جنبش  استراتژيکی  و  تاکتيکی 
راستا  دراين  است.  يافته  خاصی  اهميت 
پيشنهاد می گردد  نکاتی  حاضر  درنوشته ی 
و  بررسی  و  بحث  مورد  که  اميد  اين  با 
و  قرارگرفته  دانش گاهها  چپ  فعاالن  نقد 
آتی  و  آنی  سياستهای  مباحث  اين  درون  از 
تبلوريافته ترو  هرچه  دانش جوئی  جنبش 

انطباق يافته تر با اوضاع  تدوين گردند.

١ - دانش جويان به دليل سروکارداشتن با علوم 
و فنون و آگاهی يافتن از روند تکامل تاريخی 
حساس  شاخکهای  مثابه  به  وجهان،  کشور 
و  دموکراتيک  مترقی،  اجتماعی  جنبشهای 
انقالبی می باشند و زودتر از ديگرطبقات و 
اقشارجامعه نسبت به  معضالت موجود درآن 

عکس العمل نشان می دهند.
که  باوجودی  دانش جويان  حال،  درعين 
ازنظرطبقاتی، ازميان طبقات و اقشارمختلف 
جامعه برخاسته اند، اما از آن جا که مستقيما 
و  استثمارگر  نقش  اجتماعی  توليد  در 
و  اقشاربينابينی  جزو  ندارند،  استثمارشونده 
می آيند  حساب  به  خرده بورژوازی  مشخصا 
و حامل خصلتهای عمومی اين قشراجتماعی 

می باشند.
٢ـ قشر دانش جو، همانند هر قشر يا طبقه ی 
بهبود  خواستار  درکليت اش   ، اجتماعی 

وضعيت خويش است : 
ـ امکان تحصيل داشتن (ازبين رفتن سدهای 
ورودی به دانش گاه، تامين هزينه ی تحصيل، 
داشتن مسکن مناسب، بهره مندی از امکانات 
کتاب خانه،  تحصيلی،  لوازم  نظير  درسی 
امکانات  باتجربه،  استادان  آزمايش گاه، 
ورزشی و تفريح، بيمه بودن ازنظرسالمتی 

و...)
امکان   ) علمی  آزاد  محيط  از  بهره مندی  ـ 
بحث و تبادل نظر آزاد درمورد مسائل درون 
و برون دانش گاهی، عدم مداخله ی دولت و 
روی  پافشاری  و  دانش گاهها  درامور  دين 
استقالل دانش گاهها، داشتن تامين در پيداکردن 
کارمناسب، پس از پايان تحصيالت و داشتن 

آزادی فعاليت نظری ، سياسی و...)
٣ ـ عالرغم اين که دانش جويان مثل هرقشر 
و يا طبقه ی اجتماعی دارای مصالح و منافع 
شده  متشکل  آنها  تحقق  برای  و  هستند  خود 
حال  درعين  آنها  اما  نمايند،  می  مبارزه  و 
سرنوشت خود را باسرنوشت اکثريت مردم 
بدون  که  می دانند  و  می زنند  گره  ايران 
مبارزه برای تحقق خواسته های اين اکثريت، 
دانش جوئی  خواسته های  تمامی  به  رسيدن 

نيزميسرنيست.
٤ـ  براساس زمينه ها و ضرورتهای ٣ گانه ی 
فوق، دانش جويان به مثابه يک قشر اجتماعی 
جهت دست يافتن به خواسته های مطالباتی و 
جامعه،  محروم  طبقات  ُکل  و  خود  سياسی 

مبارزه می کنند.
٥ـ  ناگفته پيداست که چون "حق گرفتنی است 
پيش بردن  برای  دانش جويان  دادنی"،  نه  و 
مبارزات حق طلبانه ی خود نياز به تشکل و 
مبارزه ی متشکل برای دفاع از حقوق انسانی 

خود دارند.
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٦ـ  تحقق خواستهای مطالباتی و سياسی 
معضالت  به  عمده تا  و  مشخصا  که 
درون دانش گاهها برمی گردد، جز از طريق 
دانش جويان،  بيشتر  هرچه  ساختن  متشکل 
طرح  به  امراحتياج  اين  نيست.  ممکن 
شعارهای مربوط به منافع عموم دانش جويان 
از يک سو وايجادتشکل سراسری دانش جوئی 
به مثابه وظيفه ای مبرم از سوی ديگر دارد. 
خواستهای  اين  ناديده گرفتن  حال  درعين 
و  ضعف  به  دانش جوئی،  درجنبش  عمومی 
عدم توانائی اين جنبش درتشکل يابی و تحقق 

خواستهای دانش جويان، منجر می گردد.   
جامعه  کل  به  که  خواستهائی  درمورد  ـ   ٧
و  گروه ها  تمايزات  شود،  می  مربوط 
صف بنديها درجنبش دانش جوئی افزايش يافته 
و درمجموع دو ديدگاه و دوسياست طبقاتی 

دربرابر هم قرارمی گيرند:
الف ـ  صف بندی که رو به توده های ميليونی 
تغيير  برای  و  داشته  ستم ديده  و  استثمارشده 
بنيادی نظام موجود، مبارزه می کند و سمت 
پيوند با کارگران و زحمت کشان و جنبشهای 

آنان  را دارد.
ب ـ صف بندی ديگر که درکليتش از منافع 
وضع  حفظ  درنتيجه  و  سرمايه دار  طبقه ی 
دفاع  درآن،  رفرمها  برخی  ايجاد  و  موجود 
ابعاد  دراين  حرکت  به  حاضر  تنها  و  کرده 

است؛
دانش جوئی،  جنبش  بورژوائی  درطيف  ـ   ٨
نظرانه ی  تنگ  متعدد  منافع  وجود  دليل  به 
ديدگاههای  و  بورژوائی  خرده  و  بورژوائی 
مذهبی،  ـ  ملی  ملی،  نئوليبرالی،  مختلف 
امری  گوناگون  گرايشات  وجود  بنيادگرائی 

است طبيعی و غيرقابل اجتناب.
٩ـ  اما درطيف گرايشات سوسياليستی و مدافع 
منافع طبقه ی کارگر، گروه بنديها علی القاعده 
بايد به حداقل ممکن برسد. زيرا اين طيفها از 

منافعی دفاع می کنند که واحداند: 
برمالکيت  مبتنی  طبقاتی  حاکميت  نفی 
نفی  مبادله،  و  توليد  بروسائل  خصوصی 
جنسی،  تبعيض  لغو  کار،  نيروی  استثمار 
امورجامعه،  درکليه  ملی  مذهبی،  نژادی، 
و  کارگر  اکثريت  حاکميت  برقراری 

زحمت کش، اداره ی شورائی جامعه و...
چپ  متعدد  جريانات  وجود  وصف،  اين  با 
طبقه ی  منافع  مدافع  را  خود  که  دانش جوئی 
عليه يک ديگر  بعضا  و  می دانند  کارگر 
بيشتر درجدال اند تا عليه طرف داران وضع 
موجود، تا زمانی که آنها قادرنشوند براساس 
مناقع کل جنبش کارگری به وحدت برسند، 
و  ستم  تحت  طبقات  ازمنافع  قادرنخواهندشد 
مبارزات  در  و  کرده  دفاع  قاطعانه  استثمار 
اجتماعی مربوط به کل جامعه نقش پيشتازی 

را برعهده بگيرند.  لذا چپ دانش جوئی نيز 
درتفرقه باقی  خواهدماند.

طيف  اجتماعی:  اهداف  با  دررابطه  ـ   ١٠
دورنمای  دانش جوئی،  جنبش  راست 
اجتماعی  ازخواستهای  اگر  و  ندارد  چندانی 
کند،  می  دفاع  دموکراتيک  آزاديهای  نظير 
آن  يا  اين  قرارگرفتن  به  خدمت  درحد  اين 
جناح سرمايه داردر راس قدرت می باشد و 
جنبه ای رفرميستی دارد و نه متحقق ساختن 
و  کارگر  عظيم  اکثريت  برای  دموکراسی 

زحمت کش جامعه. 
حاکميت  درعصر  ما  که  آن جا  از  عالوه  به 
برجهان  امپرياليستی  فراملی  انحصارات 
جمهوری  حاکمان  تالش  و  زنده گی می کنيم 
دراپوزيسيون  بورژوازی  و  اسالمی 
بودن  انحصاری  درچهارچوب  تنها  نيز 
استقرارآزاديهای  پس  معنامی يابد،  سرمايه 
متعارفی  درحد  حتا  درايران  دموکراتيک 
نوبه ی  به  که  است  معمول  درغرب  که  آن 
صدساله ی  چند  مبارزات  نتيجه ی  خود 
طبقات کارگر و فرودست می باشد، درعمل 
ناممکن می گردد. زيرا کشورما ميدانی است 
انحصارات  سرمايه های  بين  رقابت  برای 
شديد  رقابت  و  امپرياليستی  نئوليبرالی 
کسب  برای  ايران  بورژوازی  دردرون 
موقعيت برتر دراستثمار و چاپيدن توده های 
مردم. لذا طيف دانش جوئی راست، درتحليل 
نهائی، آگاهانه يا ناآگاهانه هدفی جز خدمت 
به حفظ ديکتاتوری سرمايه بر نيروی کار و 
نداشته و افق  درجامعه  ناشی از آن  عواقب 
و آينده اش با حفظ مناسبات سرمايه داری قابل 

تبيين است.
١١ ـ برعکس طيف پرولتری و کمونيستی 
دانش جو، به دليل دفاع از آينده ای روشن و 
درمبارزات  بتواند  که  صورتی  در  تابناک، 
روزمره ی صنفی و سياسی دانش جويان، با 
طورهمه  به  پرولتاريا  ايده ئولوژی  بر  تکيه 
خود  و  ريخته  برنامه  و  نقشه  جانبه ای 
خواستهای  درتحقق  دانش جويان  درپيشاپيش 
دربين  را  خود  نفوذ  اوال  کند،  حرکت  آنان 
و  داد  خواهد  افزايش  دانش جو  توده های 
جنبش  پيش رو  عناصر  توانست  خواهد  ثانيا 

دانش جوئی را به سوی خودجلب کند.
راست  سياستهای  با  اعتبارمبارزه  اين  به 
مخالفت  و  سو  يک  از  رفرميستی  و  روانه 
با سکتاريسم و آنارشيسم و ديدگاههای کسب 
پيروزی سريع در جنبش دانش جوئی ازسوی 

ديگربايد مجدانه پيش برده شود. 
جنبشهای  با  دانش جوئی  جنبش  پيوند  ـ    ١٢
ديگر،  انقالبی  و  دموکراتيک  اجتماعی 
درجامعه  موجود  تضادهای  درچارچوب 
نظير دفاع از دموکراسی، مخالفت با دخالت 

و  کارگران  حقوق  از  دفاع  دردولت،  دين 
و  دخالت گری  با  مبارزه  کشان،  زحمت 
عالوه  به  می يابد.  معنا  امپرياليستی،  تجاوز 
اين پيوند بايد درمفهوم هم بسته گی و پشتيبانی 
از مبارزات اجتماعی دموکراتيک و انقالبی 
درک شود، تا موقعيت خود جنبش دانش جوئی 

به مثابه جنبشی واحد و مستقل حفظ گردد.
١٣ـ  اين پيوند درصورتی می تواند موثرباشد 
که توده ی هرچه بيشتر دانش جو در راه تحقق 
آن مبارزه کنند و اين امر درصورتی حاصل 
با  دانش جوئی  چپ  نيروهای  که  شود  می 
دفاع قاطعانه از منافع ُکٌل دانش جويان، قادر 
طيف  به  دانش جويان  بيشتر  هرچه  جلب  به 
امرپيوند  صورت  درغيراين  خودگردند. 
تنها  که  درخواهدآمد  نمادين  صورتی  به 
تعدادی از پيشروان جنبش دانش جوئی به آن 

خواهندپرداخت.
١٤ ـ  جنبش دانش جوئی ضمن اين که بايد 
با جنبشهای سراسری دموکراتيک و انقالبی 
نمايد،  خدمت  آنها  به  و  برقرارکند  پيوند 
هدايت  رسالت  و  امکان   زمانی  درهيچ  اما 
چنين  کردن  محول  ندارد.  را  مبارزات  آن 
به  غيرمستقيم  يا  طورمستقيم  به  وظايفی 
گذاشتن  معنای  به  عمال  دانش جوئی،  جنبش 
بارسنگينی بردوش اين جنبش است که توان 
اين  طرح  لذا  و  ندارد  را  آن  حمل  کيفيت  و 
از  برخی  که  اين  دليل  به  پيشنهادات  گونه 
ازميان  درگذشته  چپ  جنبشهای  رهبران 
می  کننده  گمراه  برخاسته اند،  دانش جويان 
باشند. هدايت جنبشهای اجتماعی انقالبی جز 
حزب  و  متشکل  و  متحد  پرولتاريای  توسط 
واحد  کمونيست  حزب  ـ  آن  پيشروسياسی 
نيست.  ممکن  ـ  ايران  سراسری  و  انقالبی 
درخدمت  بايد  نيز  کمونيست  دانش جويان 

ايجادچنين تشکل واحدی باشند. 
تضادها  کليه ی  حل  که  اين  به  باتوجه  ـ   ١٥
و  نيست  پذير  امکان  درجامعه  به يک باره 
پيش،  جامعه،  حرکت  راندن  پيش  برای  
عليه  اول  دردرجه ی  می بايست  دانش جويان 
افکار  ترين  مانده  برعقب  مبتنی  حاکميت 
مبارزه   . بردارند  گام  اجتماعی  مناسبات  و 
عليه دخالت دين درامور دانش گاه و مبارزه 
در راه خواستهای مشخص دانش جويان، از 
اولويت برخورداربوده و تنها درپيشبردن اين 
می تواند  دانش جوئی  جنبش  که  است  مبارزه 

ازنظر کٌمی و کيفی رشد کند.
درعين حال درشرايطی که خطرمداخالت و 
امپرياليستی  سوز  خانمان  جنگ  احتمال  حتا 
آن  از  ناشی  صدمات  و  صهيونيستی  ـ 
و  استثمارشده  انسان  ميليونها  درسرنوشت 

ستم ديده ی جامعه ی ايران، هنوز وجود 
و  جنگ  و  تجاوز  با  مخالفت  دارد، 
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دخالت گری امپرياليستی درامورايران، 
و  انقالبی  نيروهای  کليه ی  وظيفه ی 
درپيشبرد  نيز  دانش جويان  است.  دموکرات 
به  موثری  نقش  می توانند  فوق  وظيفه ی  دو 

عهده بگيرند.
ديگردرجنبش  مناسبات  به  پرداختن  ـ   ١٦
حاکم،  طبقات  برچيدن  نظير  دانش جوئی، 
جنبش  به  مربوط  که  قراردارد  بعدی  درگام 
که  تازمانی  و  است  جامعه  درُکل  کارگری 
اين جنبش به سطحی از رشد و سازمان يابی 
خود،  سراسری  قيام  با  که  باشد،  نرسيده 
آن  طرح  بکشد،  به زير  را  بورژوازی 
دانش جويان  توسط  دانش جوئی  درجنبش 
چپ، اوال باعث تفرقه درجنبش دانش جوئی 
می شود و ثانيا سرکوب چپ در دانش گاهها، 
ابعادگسترده تری می يابد و جنبش دانش جوئی 

چپ قادر به مقابله دربرابر آن نيست.
فقيه  واليت  استبدادی  رژيم  ـ   ١٧
و  دانش جوئی  مستقل  تشکل يابی  هرگونه 
غيردانش جوئی را برنمی تابد. اين امر ايجاب 
می کند که درجنبش دانش جوئی، فعاالن چپ 
بايد مدافع راستين وحدت جنبش دانش جوئی 
ُکل  سياسی  و  مطالباتی  شعارهای  حول 
اين  رهبری  تابتوانند  باشند،  دانش جويان 
نبايد  کس  هيچ  دست گيرند.  به  را  مبارزات 
و  امروحدت  بودن  بی هوده  بهانه ی  تحت 
عنوان"وحدت  تحت  آن،  گرفتن  به سخره 
چنين  که  ـ  است"  مبتذل  خاطروحدت،  به 
امر  ـ  نيست!  هم   هيچ کسی  خواست  وحدتی 
يک پارچه گی جنبش دانش جوئی و ضرورت 
همان  به  اما  ببرد.  سوآل  زيرعالمت  را  آن 
"انشعاب گری"  بايد  بيشتر  شايد  و  اندازه 
هرچه  وحدت  اهميت  درک  عدم  خاطر  به 
شود.  تقبيح  دانش جوئی،  جنبش  فراگيرتر 
از  ساده تر  هميشه  "تخريب  که  کنيم  توجه 
ساختمان  ما  مسئله ی  اما  است".  ساختمان 
زمانی  تخريب  تخريب!  صرفا  نه  و  است 
جايز است که ديگرساختمان به کاملی پوسيده 
ساختن  توانائی  ما  و  باشد  شده  کلنگی  و 
فرسوده  ساختمان  برويرانه های  را  جديدی 

فراهم کرده باشيم
جنبش  رفت،  که  آن چه  براساس  ـ   ١٨
شعارهای  و  تاکتيکها  دراتخاذ  دانش جوئی 
اکثريت  منافع  از  بايد  مبارزاتی اش، 
شعارهای  طرح  کند.  حرکت  دانش جويان 
کمونيستی  جنبش  به  مربوط  استراتژيک 
وحدت  معيار  به مثابه  اينها  قراردادن  و 
به  دانش جوئی  جنبش  کشاندن  دانش جويان، 
انزوا و بازگذاشتن دست نئوليبرالهای وطنی 
دانش جوئی  جنبش  در  ابتکارعمل  کسب  در 

خواهدشد.
١٩ ـ درمبارزات مشخص حول خواستهای 

بايد  پيروزی  به  رسيدن  نيز،  معين 
تاکتيک  قراربگيرد.  مبارزه  درسرلوحه ی 
کمونيستی عبارت است از : اصل"حق داشتن، 
سودجستن و اندازه نگهداشتن". به اين مفهوم 
که خواست ما بايد محقانه و قابل قبول برای 
دانش جويان باشد. برای تحقق هرچه کامل تر 
اين خواست، مبارزه را با جلب هرچه بيشتنر 
دانش جويان شروع کنيمـ  باديد کسب موفقيت و 
به دست آوردن پيروزی درچارچوب امکانات 
و  آيد  حاصل  نتيجه ای  ازمبارزه  تا  ـ  عينی 
هدف  و  جنبش  به خاطر  "جنبش  سياست  از 
ديدگاه  حال  درعين  پرهيزشود.  چيز"  هيچ 
ماگزيماليستی داشتن درمبارزات مشخص و 
درشرايط دفاعی، نادرست بوده و می تواند به 

ماجراجوئی کشيده شود.
بايد  دانش جوئی  شعارهای  درتدوين  ـ   ٢٠
طرح  ازجمله  گيرد.  صورت  دقت  نهايت 
فعاليتهای  درجريان  استراتژيکی  شعارهای 
مبارزاتی مشخص، به معنای فراموش کردن 
اين واقعيت است که مادامی که زمينه برای 
نشده است،  فراهم  درازمدت  مسائل  اين  حل 
طرح آنها درمبارزات مشخص روزمره، پناه 
برای  حلی  راه  و  بوده  گوئی  عام  به  بردن 
تحقق خواستهای مشخص دانش جويان نيست. 
شعارهای استرتژيک جنبه ی تبليغاتی و آگاه 
گرايانه دارند و تنها دراين راستا بايد مورد 
استفاده قراربگيرند تا به قول معروف هدف 
شعار"جدائی  طرح  ازجمله  نکنيم.  گم  را 
دانش جوئی  درجنبش  ازدولت"  دين 
همين  مشخص  طرح  که  آن قدرموثرنيست 
خواسته دردانش گاهها و محيطهای آموزشی 
نظير شعار " قطع دخالت دين و دولت درامور 
دانش گاهها"! و يا حتا طرح شعار "مرگ بر 
شامل  را  رژيم  کل  و  بوده  عام  که  استبداد" 
می شود، به مراتب گويا تر و همه جانبه تر از 
طرح شعار "مرگ برديکتاتور" است. زيرا 
طبقاتی  ديکتاتوری  به  مربوط  اولی  شعار 
ديکتاتوری  درحد  شعاردومی  و  است  حاکم 
جانبه است  يک  تاحدی  که  می ماند  باقی  فرد 
و ثانيا چون مستقيما ديکتاتور را مورد تهديد 
مقابله  و  ازخود  به دفاع  را  او  قرارمی دهد، 
اين  تاوان  دانش جوئی  جنبش  و  می کشاند 

شعار زودرس را بايد بپردازد.
مثابه  به  جنگ  گرچه  آن که،  نتيجه  ـ    ٢١
ويژه  قوانين  تضادها  حل  شکل  عالی ترين 
مشخص  مبارزات  اما  دارد،  را  خود  ی 
سياسی نيزجنگی است مسالمت آميز و قوانين 
دانش جوئی  جنبش  وقتی  دارند.  را  مشابهی 
به  نمی تواند  دارد،  قرار  دفاعی  درشرايط 
درازمدت  و  مدت  کوتاه  شعارهای  تمامی 

خود جنبه ی تعرضی بدهد.
 ک.ابراهيم ـ ١٠ دی ماه ١٣٨٦   

نئوليبراليسم... بقيه از صفحه اول

اين خبرمی دهد.
موج  تواند  می  زحمت کشان  اين  اخراج 
جديدی از يک مبارزه ی کارگری در آلمان 
مبدل  خود  عکس  به  يا  و  گردد  موجب  را 
های  سياست  هارترين  خدمت  در  و  گردد 

استثماری سرمايه داری قرار گيرد.
اين واقعيت که تجارب مبارزات کارگران و 
زحمت کشان در سراسر جهان برای کارگران 
است  برخوردار  بسياری  اهميت  از  ايرانی 
امر تازه ای نيست و هر بارکه گزارشی و 
مشاهده  را  مبارزات  اين  باره ی  در  مطلبی 
می کنيم، بيش ازپيش به اهميت روزافزون 

اين ارتباط مبارزاتی پی می بريم.
گزارش مبارزات صنفی و سياسی کارگران 
ادبيات  در  را  پيرامونی  های  کشور  در 
کارگری فراوان پيدامی کنيم که اين نيز امر 
در  کارگری  کنترل  گزارش  نيست.  کميابی 
آرژانتين، ونزوئال و يا مبارزات صنفی در 
ديگر کشورهای "پيرامونی" را همه فعاالن 

سياسی چپ تعقيب می کنند.
و  کٌمی  شکل  به  اخيرا  که  جديدی  موضوع 
تا حدودی هم کيفی در تارنما های اينترنتی 
خوانيم  می  کارگری  غير  و  کارگری 
مبارزات کارگران و زحمت کشان در کشور 
افزايش  به  رو  شديدا  که  است  صنعتی  های 

نهاده است.
زحمت کشان  و  کارگران  مقاومت  افزايش 
در کشور های صنعتی، ارتباط بالواسطه با 
"نئوليبرالی"  جويانه ی  سود  و  هار  سياست 
دارد که کما بيش در بيشتر کشور های اروپا 
با شدت و حدت متفاوتی از سوی دولت های 

اروپائی اعمال می شود.
شکل  تنها  که  سياست  اين  های  آمد  پی 
داری  سرمايه  سودجويانه  ادامه  از  ديگری 
جهانی است در کشور های اروپائی متفاوت 
بوده، اما در همه جا تاثيراتی عميقا منفی و 

ويران گر داشته است.
کشورهای سابق بلوک شرق، به ويژه آن دسته 
اقتصادی  وضعيت  از  که  کشورهائی  از 
درشرايط  خورداربودند  بر  تری  مناسب 
خدمات  و  برند  به سرمی  بسياراسفناکی 
عمومی که درسابق امری عادی و از حقوق 
رفته  ازبين  اصال  يا  شد  می  محسوب  مدنی 
بخش  از  خدمات  اين  خريد  ازطريق  تنها  و 
بسيار  شکل  به  يا  و  است  ممکن  خصوصی 

سطحی و تشريفاتی قابل دسترسی می باشد.
از  ای  نمونه  به  ندارم  قصد  علت  همين  به 
اين دست اشاره کنم. چراکه اوال دست يابی 

به آمار حقيقی و قابل اعتماد در اين 
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تحريم فعال انتخابات مجلس تودهنی محکمی است به رژيم!

به  تنها  و  باشد  می  مشگل  ها  کشور 
گزارشات واقعی از اين جوامع برای 
حتی يک بررسی عمومی نيز نادرست می 

باشد.
برای چنين بررسی آلمان در وضعيت مناسب 

تری است.
اوال آلمان قبال جزو کشورهای بلوک شرق 
نمی  ارزيابی  اين  شامل  خودبه خود  و  نبوده 
که  ايم  کرده  انتخاب  را  کشوری  که  شود 
برخوردار  نامناسبی  اقتصادی  وضعيت  از 

بوده است.
اقتصادی  وضعيت  لحاظ  به  آلمان  دوما 
شامل ثروتمندترين کشورهای جهان صنعتی 
محسوب می شود و دچار کمبودبودجه برای 
اجرای خدمات عمومی نبوده و يا نمی تواند 
بهانه های واهی ديگری را برای  توجيه  به 

خدمت گرفتن سياست نئوليبرالی بياورد.
های  کشور  جمله  از  سوئد  و  آلمان  سوما 
سنت  يک  از  که  باشند  می  اروپائی  معدود 
طوالنی دولت رفاه و "سوسيال دمکراتيک" 
از  پس  درآلمان  حتی  و  اند  بوده  برخوردار 
مارشال،  طرح  اجرای  و  دوم  جهانی  جنگ 
و  سياست  درعرصه  قدرت  پر  گرايشی 
اقتصاد به وجود آمد که ظاهرا ادعا داشت که 
با توجه به سنت های جامعه آلمان و اهداف 
اقتصادی اين کشور سيستمی انسانی است که 
پايه  و  گرفته  نام  عادالنه"  بازاری  "اقتصاد 
های اش بر تقسيم "عادالنه" ثروت و رقابت 

آزاد استوار می باشد.
نگاه ما بر آمار و ارقام واقعی استوار است 
که رسما توسط "انستيتوی  دولتی پژوهشهای 
اقتصادی آلمان" ، مجله "اشپيگل" و موسسات 
آماری "آماکو" "آی ، آ، ب" منتشر شده اند.

عدم انتخاب سوئد نه به دليل آن که وضعيت 
بلکه  است،  بهتر  کشور  آن  در  اجتماعی 
انتخاب آلمان به علت اهميت و نقش اقتصادی 
و سياسی اين کشور دراروپا است. سرعت 
خانمان برانداز گسترش نئوليبراليسم در اين 
کشور و رشد مقاومت در برابر آن درسالهای 
در  ديگری  درکمترکشورصنعتی  اخير، 
اروپای غربی مشاهده شده و به همين دليل 

نگاهی هرچند مختصر می تواند مفيد باشد.

نئوليبراليسم و شمشير بی کاری

"جديد"  های  سياست  از  پيروی  به  آلمان 
به  پيش،دست  مدتی  اروپا،  اقتصادی 
خصوصی سازی و آسان کردن فعاليت های 
انتقال ُپست و نامه رسانی زد و انحصاردولتی 

ُپست را از ميان برداشت.

دراختيارداشتن  دليل  به  آلمان،  دولتی  ُپست 
از  کثيری  تعداد  و  دولتی  وسيع  امکانات 
کارگران و کارکنان تحت استخدامش، عمال 
کنترل بر بازار ُپست را حفظ کرد. در کنار 
بخش  تنها  جديد  رقبای  آلمان،  دولتی  ُپست 
شدند  دار  راعهده  ُپستی  خدمات  از  کوچکی 
که شرکت "پين" از مهمترين اين شرکت ها 

است.
تقريبا  درآوردن  استخدام  به  با  شرکت  اين 
به  عمال  کارمند،  و  کارگر  نفر   ١٠٠٠٠
برای  شد.  مبدل  آلمان  ُپستی  شرکت  دومين 
آشنائی بيشتر با صاحبان واقعی اين موسسه ی 
ما  بر  تا  است  کافی  کوتاه  نگاهی  خدماتی، 
کالسيک  موسسه ی  يک  با  که  گردد  آشکار 
و  کار  تازه  شرکت  يک  يا  و  داری  سرمايه 

آماتور طرف نيستيم.
به  معروف  اشپرينگر"  "آکسل  تراست 
ترين  قديمی  از  اشپرينگر"  "انتشارات 
موسسات مطبوعاتی اين کشور محسوب می 
ديگر  در  بلکه  آلمان،  در  تنها  نه  که  شود، 
مشغول  فعاليت  به  زبان  آلمانی  کشورهای 

است.
به  مطبوعاتی  های  زمينه  در  تراست  اين 
انتشار روزنامه ها و مجالت متعدد پرداخته 
از  آلمان "بيلد"  روزنامه  ترين  فروش  پر  و 

انتشارات اين موسسه می باشد.
و  اصلی  دار  سهام  هم چنين  موسسه  اين 
های  رسانه  از  توجهی  قابل  تعداد  کامل  يا  
خصوصی  ُپربيننده ی  های  کانال  گروهی – 
تلويزيونی- راديوهای سراسری و محلی  و 

خدمات اينترنتی می باشد.
" انتشارات اشپرينگر" هم چنين در حمل و نقل 
و ترابری و چاپ فعاليت کرده و در ضمن 
"پين"  آلمان  خصوصی  ُپست  اولين  صاحب 
هم می باشد. با توجه به ترکيب و تنوع حوزه 
های فعاليت اين موسسه، می توان حدس زد 
که اين موسسه در شکل دادن افکار عمومی 

در آلمان نقش کليدی بازی می کند.
بايد اشاره کرد که اين تراست نه تنها از نقش 
کمال  که  کند  می  سعی  بلکه  است  آگاه  خود 
انحصاری  موقعيت  از  نيز  را  استفاده  سوء 

خويش بنمايد.
" انتشارات اشپرينگر" نه تنها در انتخابات 
ای  کننده  تعيين  نقش  تاگ)  پارلمان (بوندس 
دارد، بلکه بر ديگر انتخابات"آزاد" نيز ُمهر 

خود را می زند.
" انتشارات اشپرينگر" معروفيت خود را با 
محافظه  و  کمونيستی  ضد  به شدت  سياست 
کارانه ی خود کسب کرده و بارها درسياست 
است  متهم  حتی  و  نموده  دخالت  آلمان  روز 

که با تحريک فردی، موجبات ترور "رودی 
دوچکه" يکی از رهبران دانش جوئی سالهای 

هفتاد را فراهم ساخته است.
اين موسسه به طور سنتی مدافع سياست های 
حزب دمکرات مسيحی  بوده و اصوال هم واره 
زمينه ی  در  و  داشته  روانه  راست  سياست 
بين المللی، از مبلغين راديکال سياست های 

آمريکا و اسرائيل بوده است.
در زمينه اجتماعی، خارجی ستيزی و تبليغ 
مجدانه  را  اجتماعی  عدالت  ضد  فرهنگ 

تعقيب می کند.
با اين مقدمه مختصر متوجه می شويم که با 
يک تشکيالت ضد انقالبی امپرياليستی سرو 

کار داريم.
اين موسسه در سال ٢٠٠٦ تنها يک ميليارد 
داشته  خالص  سود  يورو  ميليون  هشتصد  و 
به  اقدام  آور  سام  سر  سود  اين  رغم  عال  و 
تعطيلی اين موسسه خدماتی کوچک می کند. 
علت واقعی اين تعطيلی اما در جای ديگری 

نهفته است.
از  ديگر  بسياری  برخالف  آلمان  دولت 
مزد  حداقل  قانون  فاقد  اروپائی  کشورهای 
سراسری می باشد. علت اين سياست را بايد 
ُجست جو  آلمان  فعلی  و  قبلی  های  دولت  در 
های  دولت  چه  دولتها  از  يک  هر  کرد 
"دمکرات مسيحی- ليبرال" و چه دولت های 
"سوسيال دمکرات – سبز ها" و چه دولت 
فعلی "دمکرات مسيحی - سوسيال دمکرات" 
همه به بهانه ی قابل رقابت نگه داشتن بازار 
دست  بازگذاشتن  برای  حقيقت  در  و  آلمان 
سرمايه داران برای غارت بيشتر، از تسليم 
مزد"  حداقل  "تعيين  خواسته  دربرابر  شدن 
سر باز زده اند و تنها رضايت به توافق های 

منطقه ای و صنفی داده اند.
پائين  از  آلمان  در  ُپستی  خدمات  کارگران 
در  حالی که  در  برخوداراند.  ها  مزد  ترين 
در  يورو   ٧ کارگران  اين  ايالتها  بعضی 
نيستند  کم  می گيرند،  مزدناخالص  ساعت 
در  (مزدناخالص)  يورو   ٥ با  که  کارگرانی 

ساعت بايد سرکنند.
اين سياست موجب به وجود آمدن اليه هائی 
در  که  شد  کشور  اين  درآمدان  کم  ميان  در 
حالی که بی کار نيستند و درآمدی نيز دارند 
نمی  خود  زندگی  حداقل  تامين  به  قادر  اما 
سود  نيازمندند.  اجتماعی  کمک  به  و  باشند! 
داران  سرمايه  جيب  به  عمال  سياست  اين 
رفته و آنان با پرداخت مزد برده گی، سودی 
سرسام آور به جيب زده و کارگران پس از 

و  فرسا(پخش  طاقت  کار  عمر  يک 
توزيع نامه در کشور سردسير آلمان، 
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آن هم با دوچرخه و يا پای پياده ) رسما 
هيچ چيزبه عنوان حقوق بازنشستگی 
کمک  به  سرآخر  و  ندارند  کم)  بسيار  يا  (و 

اجتماعی محتاج خواهند بود.
حزب سوسيال دمکرات برای جلوگيری از 
"صاحبان  اين  به  اجتماعی  کمک  پرداخت 
آورد  می  فشار  دولت  بودجه  بر  که  کار" 
همه  که  آتی  انتخابات  نتايج  از  نگرانی  و 
برای  بيشتر  شکست  از  نشان  ها  پيش گوئی 
اين حزب را می داد، دست به تغيير سياست 
مزد  حداقل  تصويب  خواستار  و  زده  حزبی 
موفق  حزب  اين  امروز،  به  تا  اما  گرديد. 
حزب  اش  سياسی  شريک  توافق  جلب  به 
رساندن  تصويب  به  برای  مسيحی  دمکرات 
سراسری حداقل مزد نگرديده و تنها توانسته 
صنف  جمله  از  درآمد  کم  اصناف  برای  اند 

کارگران خدمات ُپستی به توافق برسند.
برای  درهرساعت  يورو   ٩٫٨٠ تصويب 
پستی،  خدمات  در  (ناخالص)  مزد  حداقل 
انتشارات   " فوری  العمل  عکس  موجب 
بالفاصله  تشکيالت  اين  و  گشته  اشپرينگر" 
اعالم کرد که دست به اخراج ١٠٠٠ تن از 
کارگران خود خواهد زد! اما اين شرکت به 
اين امر بسنده نکرده و در تصميم خود تجديد 
نظر کرده و مدعی شد که به علت تصويب 
تعطيل  "پين"  خدماتی  موسسه  مزد،  حداقل 
خواهد شد و بيش از ٩٠٠٠ نفر را بی کار 

خواهد کرد!
با اعالم اين خبر کارگرانی که بار ها برای 
افزايش مزد و در مخالفت با عدم امنيت شغلی 
و حداقل تامين اجتماعی به مبارزه دست زده 
بودند و به خيابان آمده بودند، ناگهان بر عليه 
تصويب حداقل مزد دست به تظاهرات زده 
تصويبی  مزد  حداقل  شدن  ملغا  خواستار  و 
گشته و بر عليه افزايش مزد موضع گيری 

کردند!!
اين گروگان گيری و گردن کلفتی " انتشارات 
جديدی  رذيالنه  کيفيت  از  اشپرينگر" 
آينده ی  دهنده ی  نشان  و  است  برخوردار 
در  که  است  ليبرابی  های  نسخه  از  آن دسته 

کشور ما نيز پيچيده می شوند.
سرمايه داری برای سود بيشتر به همه کار 
تامين  باشد  الزم  اگر  حتی  زند  می  دست 
حداقل زنده گی کارگرانی را که به وجودشان 
اندازد.  می  دولت  گردن  به  را  دارد  نياز 
سرمايه داری نمی تواند از کارگران صرف 
ايجاد  و  کار کردن   برای  کارگر  کند.  نظر 
ارزش اضافه نياز به حداقل زنده گی دارد تا 
گزين  جای  دوباره  را  شده  مصرف  انرژی 
بر  را  بهتری  راه  امروز  نئوليبراليسم  کند. 
می گزيند و خرج حداقل برای ادامه حيات 
می  دهنده گان  ماليات  گردن  بر  را  انسانی 

اندازد و اگر دولت زير بار نرفت، همه را 
بی کار می کند تا در انتخابات" آزاد" بعدی 
فشار  از  استفاده  و  سياسی  بحران  ايجاد  با 
ميدان  به  ديد  الزم  اگر  را  بی کاران  ارتش 

آورده و دولت را هم عوض کند!  
چرا  گردد؟  می  ناشی  کجا  از  وقاحت  اين 
قوه قضائيه "مستقل" در "دمکراسی" آلمان، 
بلکه  نيست،  ليبرال  اوباش  اين  مانع  تنها  نه 
قانونا دستشان را باز می گذارد تا هر چه می 
خواهند انجام دهند؟ پاسخ به اين سواالت نياز 
اقتصادی  و  سياسی  وضعيت  به  نگاهی  به 

آلمان دارد.
اخراج اين کارگران نه از روی اجبار است 
چراکه " انتشارات اشپرينگر" حداقل نزديک 
به ٢ ميليارد سود خالص داشته است و نه در 

اثر بحران اقتصادی صورت می گيرد.
آلمان از سال ١٩٩٢ تا کنون سير قهقرائی 
را به سمت هرچه ليبرالی شدن جامعه خويش 

در پيش گرفته است.
در  جامعه  های  اليه  ترين  فقير  درآمد 
کمتر  درصد   ١٣ گذشته  سال   ١٥ عرض 
بورژوازی  خرده  و  کارگر  است(طبقه  شده 
کوچک). در حالی که درآمد اليه های ثروتمند 
جامعه(بورژوازی و خرده بورژوازی مرفه) 
در همين زمان ٣١ درصد افزايش نشان می 

دهد.
درحالی که تنها کمتر از ١٠ درصد از جامعه 
مالکيت  در  را  اجتماعی  ثروت  درصد   ٩٠
سهام،  امالک،  درصد  دارد(تنها٦٠  خود 
يعنی  معادله  آن طرف   ،( نقدی  های  ثروت 
٩٠ درصد جامعه، نه تنها چيزی ندارد بلکه 
تا گلو به بانکها بدهکار است(آمار:انستيتوی 
اين  آلمان)  اقتصادی  های  پژوهش  دولتی 
حاکم  احزاب  نئوليبرالی  های  سياست  نتيجه 
و  رهبران  که  وقتی  است،  کشور  اين  بر 
وزرای دولت سوسيال دمکرات – سبز های 
آلمان در دوران "شرويدر" مدعی می شدند 
خواهد  در  تحرک  به  زمانی  جامعه  "يک 
آمد که در آن نابرابری وجود داشته باشد"- 
اظهارات مولر وزير اقتصاد آلمان و دوست 
 Der grosse شرويدر (نگاه کنيد به مقاله
پيتر  وقتی  يا  و   (Graben-Spiegel
اشتروک مدعی می شود"سياست يک جامعه 
مدرن نمی تواند امروز از ثروتمندان بگيرد 
و به فقرا بدهد"، عمال به آن چه سياست مورد 
ادعای حزبشان بود خط بطالن می کشند و 
اعوان  و  تاچر  مارگارت  پای  جای  در  پا 

وانصار می نهند.
با برگزيدن چنين سياستی از سوی "سوسيال 
دمکرات ها"، سنديکا ها و اتحاديه های آلمان 
که بيشتر رهبری آنها وابسته و يا نزديک به 
جديد  چالش  يک  برابر  در  بودند  حزب  اين 

قرار گرفته اند. شانتاژ سياسی در اين کشور 
کار را به آن جا کشاند که تمام گرايش های 
يا  و  "مساوات"  آبکی  مفهوم  از  که  سياسی 
عقب  به  کردند  می  دفاع  خواهی"  "عدالت 
مانده گی از زمانه و سنتی بودن متهم شدند. 
وسعت  و سرعت سياست های نئوليبرالی به 
از  نئوليبرال  سياسی  جريانات  که  بود  حدی 
فرصت استفاده کرده و خواستار تار و مار 
مبارزات  اجتماعی  های  آورد  دست  تمامی 
کارگران شده و همين حداقل ها مانند خواری 
به چشم شان رفته و  کار به آن جا رسيد که 
رهبر حزب ليبرال آلمان "وستر وله" آلمان را 
به "جمهوری دمکراتيک آلمان(آلمان شرقی) 
بدون حزب کمونيست تشبيه کرد"(وی اخيرا 
خدمات  برای  مزد  حداقل  تصويب  از  پس 
بيان  ديگری  شکل  به  را  تشبيه  اين  ُپستی 

کرد).
و  کارگران  قمع  و  قلع  برای  دروازه  و  در 
برای  بازارها  گشودن  بهانه ی  به  کارمندان 
در  شده است.  گشوده  کشور  اقتصادی  رشد 
کارگران  تعداد   ٢٠٠٥ تا   ١٩٩٤ فاصله 
استخدام موقت از ٦٫٥ ميليون نفر به ١١٫٥ 
ميليون نفر افزايش يافت، تعداد قراردادهای با 
زمان محدود از ١٫٩ به ٢٫٧ ميليون افزايش 
درآمد  با  آزاد  کار  با  افراد  تعداد  و  يافت 
بسيار کم از ٣٫٧ به ٤٫٤ رسيد در مجموع 
بر اساس آمار اداره دولتی "انستيتوی بازار 
کار و تحقيقات شغلی" واحد رشد مشاغل کم 
درآمد و غير عادی ٥٠ درصد افزايش نشان 
Der grosse Graben-) در است  داده 

.(Spiegel
کار  بازار  در  تحوالتی  موجب  تحوالت  اين 
دولت  سو  يک  از  بود  سويه  دو  که  گرديد 
مدعی شد که تعداد بی کاران از ٥ ميليون به 
٣٫٥ ميليون تنزل پيدا کرده، از سوی ديگر 
مشاغل جديد ايجاد شده همه در رشته هائی 
با درآمد بسيار پائين بوده و به جاده صاف 
از  جديد  شاغلين  شدند.  تبديل  ليبراليسم  کن 
از  و  نبودند  برخوردار  حقوقی  و  حق  هيچ 
آن جا که قراردادهای موقت بسته بودند، نمی 
توانستند به تاسيس "شوراهای کاری در محل 
کار" برای خود بپردازند و تجربه نشان داد 
کسانی که شغل بسيار کم درآمد دارند معموال 
تمايلی به عضويت در اتحاديه های کارگری 
نشان نمی دهند. در حالی که کشور های ديگر 
اروپائی که سياست نئوليبرالی در آنها قبل از 
آلمان شروع شده بود (بريتانيا و هلند) به علت 
رشد فقر شديد و گسترش مبارزات کارگران 
مدت ها است "حداقل مزد" را تصويب و به 
اجرا گذاشته اند.در آلمان اما دولت "سوسيال 

دمکرات و دمکرات مسيحی" هم چنان 
قانونی  چنين  سراسری  تصويب  از 
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سر باز می زند.
کارهای  و  درآمد  کم  شغلهای  رشد 
بسيار کم درآمد، جامعه را به سوی ُگسست و 
سرمايه  کشانده است.  درآمدها  عميق  شکاف 
می  بهره  قانونی  امکانات  تمامی  از  داران 
باز  سر  طوالنی  و  دائم  استخدام  از  تا  برند 
زنند و از طريق ايجاد شرکت های صوری، 
های  قرارداد  با  را  نيازشان  مورد  کارکنان 
پايان  از  قبل  سپس  و  کرده  استخدام  موقت 
تعداد  با  را  آنان  و  کرده  اخراج  قرارداد، 
جديدی از کارگران هميشه حاضر از ارتش 

بی کاران جايگزين کنند.
درحالی که شاغلين "جامعه مدرن" از هيچ حق 
و حقوقی برخوردارنيستند، درمقابل مديران 
امکانات  بهترين  از  رتبه  عالی  کارمندان  و 

غير قابل تصور برخوردار می باشند.
درحالی که احزاب ليبرال بر باز کردن درهای 
اقتصاد و کوچک کردن دولت پافشاری می 
زمانی  شرط  داشتن  بر  خواستار  و  کنند 
مديران،  باشند،  می  کارگران  اخراج  برای 
قراردادهائی با شرط زمانی ٥ ساله دريافت 
می کنند، يعنی اگر مديری پس از چندی از 
کار اخراج شود حقوق ٥ سال آينده اش را 

يک جا دريافت خواهد کرد.
 

مديريت  از  اتون"  "روبرت  نمونه  برای 
"توماس  يورو،  ميليون   ٦٠ بنز"  "دايملر 
 ٢٥ "برتلزمن"  شرکت  از  ميدلهوف" 
از  بورزيگ"  "کلمنس  و  يورو  ميليون 
جدا  برای  يورو  ميليون   ١٧ آلمان"  "بانک 
اند.  کرده  دريافت  هايشان  شرکت  از  شدن 
درحالی که کارگران و کارمندان اين شرکت 
مبالغ  خود  بازنشسته گی  تامين  برای  بايد  ها 
قابل توجهی به صندوق بازنشسته گی دولتی 
بيمه  را  خود  بايد  آن  بر  اضافه  و  بپردازند 
کرده(چون  هم  خصوصی  بازنشسته گی 
صندوق  از  دريافتی  بازنشسته گی  حقوق 
دولتی برای حداقل زنده گی ناکافی است) تا 
شايد در دوران پيری کارشان به اداره تامين 
نه  ها  شرکت  اين  روسای  نکشد،  اجتماعی 
بازنشسته گی  حقوق  توجهی  قابل  مبالغ  تنها 
برای مدت زمان کوتاهی که در آن شرکت 
بلکه  دارند،  می  دريافت  اند  کرده  کار  ها 
طور  به  شرکت  باالی  بسيار  امتيازات  از 

اختصاصی بهره مند می شوند.
دهنده  نشان  آلمان  در  کاری  فعلی  وضعيت 
و  کرده  تغيير  آشکارا  شرايط  که  است  آن 
خود  امتيازات  تمامی  رسما  بايد  کارکنان 
اين  از  عکس  به  مديران  و  گذاشته  کنار  را 
مند  بهره  بهتر  بسيار  شرايطی  با  امتيازات 

شوند.
بازنشسته گی  حقوق  آنان  روسای  درحالی که 

ميليون  چند  مبالغ  تا  يورو  هزار   ٤٠٠ از 
يوروئی در سال دريافت می کنند، يک کارگر 
تحصيل  سال   ١٠ حداقل  از  پس  متخصص 
و سه سال دوره فنی و به طور متوسط ٤٠ 
سال کار بايد با حقوق بازنشسته گی ٧٠٠ تا 

١٢٠٠ يورو در ماه زنده گی کند.

پژوهشهای  دولتی  تحقيقات"انستيتوی 
درآلمان  جديد  سياست  اين  آلمان"  اقتصادی 
را منجر به انباشت ثروت و قدرت در يک 
سوی جامعه می داند. درحالی که ٨٠ درصد 
مراکز  و  شرکتها  وگرداننده گان  مديران 
توليدی آلمان از خانواده هائی هستند که آنها 
نيز جزو ثروت مندان آن کشور محسوب می 
طبقات  ديگر  ورود  برای  راه  عمال  شوند، 
اجتماعی به داخل اين "ازما بهتران" مسدود 
 ٥٠٠٠ اند  توانسته  جماعت  همين  و  شده 
خود  به  را  خالص  درآمد  از  يورو  ميليارد 
تعداد  به  اگر  که  درآمدی  دهند.  اختصاص 
جمعيت آلمان تقسيم شود به هر نفر ٨١٠٠٠ 

يورو تعلق می گيرد.
"پارلمان  آزاد و دمکرات" و "دولت ليبرال" 
آلمان تمام هنر را در بيست سال گذشته به کار 
گرفته تا تمام فشارهای مالياتی برثروتمندان 
کاهش  حداقل  به  يا  و  حذف  را  کشور  اين 
ماليات  ثروت،  بر  ماليات  جمله  آن  از  دهد. 
بر "پول های خوابيده در بانکها"، ماليات بر 

"بورس بازی" و ماليات بر ارث.
برعکس، تمام مالياتهای طبقات متوسط و کم 
درآمد افزايش يافته و در سال آينده بدتر نيز 

خواهد شد.
از  ازموارد  دربسياری  آلمان  زمينه  اين  در 
جمله ماليات برارث، آمريکا را هم پشت سر 

نهاده است.

پيا مد های نئوليبراليسم در جامعه آلمان

بيمه درمانی
خواهد  زودتر  است  تر  درآمد  کم  کس  هر 
مرد. اگر اين جمله زمانی شامل  کشورهای 
کشورهای  در  امروز  شد  می  پيرامونی 

متروپل امری بديهی است.
پس از بريتانيا، فرانسه و ايتاليا ، آلمان نيز 
با "رفورم" بهداشت وسالمت نه تنها خدمات 
را  بيماران  بلکه  کرد،  گران  را  پزشکی 
درمان  و  دارو  ويزيت،  پرداخت  به  مجبور 

در بيمارستان نمود.
دو  آمدن  بوجود  به  منجر  جديد  سياست  اين 
و  ثروتمندان  برای  متفاوت  درمانی  سيستم 

بقيه جامعه گشت.
امکانات  بهترين  از  اول  دسته  درحالی که 
چيزی  آن  با  بايد  جامعه  بقيه  برخوردارند، 

بسياری  برای  موجوداست.  فعال  که  بسازند 
پرداخت  و  بيمارستان  در  اقامت  چندروز 
دارو و درمان بعدی، فشار بزرگی محسوب 
می شود، درحالی که حداقل کمک های نقدی 
کامل  به طور  سمعک  و  عينک  تهيه  برای 
قطع شده است. ديگر خدمات درمانی نيز در 

پائين ترين سطح ارائه می شوند.
وضعيت  در  درمانگاهها  و  بيمارستانها 
نامناسبی قراردارند و کمبود نيروی کار به 
حقوق  و  بيمارستانها  بودجه  کردن  کم  دليل 
کارمندان و پزشکان، جان بيماران را تهديد 

می کند.
اين نکته الزم به ياد آوری است که در آلمان 
برخالف بريتانيا، بيمه درمانی اجباری بوده 
و از سوی بيمه شده گان بايد ماهانه مبالغ قابل 

توجهی پرداخت شود. 
سيستماتيکی  شکل  به  دولتی  شدگان  "بيمه 
بدن  اعضای  دريافت  و  درمان  زمينه  در 
می  قرار  تبعيض  مورد  ماندن،  زنده  برای 
آلمان  مجلس  نماينده  الوترباخ  گيرند"(کارل 

از حزب سوسيال دمکرات)

تحصيالت عمومی و تحصيالت عالی
آلمان  تنها  نه  عمومی  تحصيالت  درزمينه 
دراروپای غربی، بلکه در جهان از وضعيت 
طبقات  فرزندان  برخورداراست.  نامناسبی 
بدترين  در  خارجی  مهاجران  و  درآمد  کم 
کمترين  از  و  ُبرده  به سر  ممکن  وضعيت 

امکانات برخوردارند.
امکانات  و  معلم  بود  کم  با  دولتی  مدارس 
درآمد  از  ها  معلم  برخوردارند.  تحصيلی 
آموزش  و  تحصيل  کيفيت  و  ناراضی  خود 
در آلمان در ميان کشورهای اروپائی بسيار 

نامناسب است.
در بسياری از مدارس به علت کمبود بودجه 
را  مدرسه  آنان  اوليای  يا  و  شاگردان  بايد 
تميز کرده و يا مبالغی برای تميز نگه داشتن 

مدارس بپردازند.
هر تعمير و يا نظافت ضروری که با سالمتی 
دانش آموزان ارتباط مستقيم دارد به مشگل 
الينحلی بدل شده و بدون دوشيدن اوليای دانش 

آموزان غير قابل حل باقی خواهد ماند.
وسايل  از  بسياری  و  دولتی  درسی  کتابهای 
ضروری برای تحصيل بايد از جيب خانواده 

ها تامين شود.
نيروی  تمام  دولت  اسفناک  وضعيت  اين  با 
خود را به کار می گيرد تا مدارس خصوصی 
مدارس  شاگردان  تعداد  دهد.  گسترش  را 
 ٥٢ امروز  تا   ١٩٩٢ ازسال  خصوصی 
مبلغ  رقم  اين  به  اگر  يافته  افزايش  درصد 

يورو   ٨٠٠٠ ساالنه  شهريه  حداقل 
ساالنه تا ١٢٠٠٠يورو را اضافه کنيم 
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روشن می گردد اين مدارس برای چه 
اليه های اجتماعی ساخته می شوند.

تنها ٦ درصد از فرزندان کارگران در آلمان 
می توانند ديپلمه شوند!!! اين تعداد در طبقات 

مرفه ٤٩ درصد است!
در جامعه ليبرال آلمان تعداد دانش جويانی که 
به   ١٧ از  اند  جامعه  مرفه  های  خانواده  از 
تعداد  درحالی که  يافته،  افزايش  درصد   ٣٧
دانش جويان از اليه های کم در آمد در همين 
زمان(١٩٨٢-٢٠٠٣) از ٢٣ درصد به ١٢ 

درصد کاهش يافته است.
حال  در  آوری  سرسام  سرعت  با  تعداد  اين 
ها  هزينه  باالرفتن  با  چراکه  است.  کاهش 
(پولی  ها  دانش گاه  شدن  خصوصی  نيمه  و 
و  کارگران  فرزندان  تحصيل  امکان  شدن) 

کارمندان متوسط بسيار کم تر شده است.

فقير بدنيا آمده فقير می ميرد!
های  ه  دانش گا  و  مدارس  رشد  برابر  در 
ای  خيريه  موسسات  رشد  شاهد  خصوصی، 
هستيم که سعی در جمع و جور کردن انسان 
و  "دمکرات  دولت  توسط  که  هستند  هائی 

ليبرال" آلمان به اميد خدا رها شده اند.
و  خود  زندگی  تامين  از  که  پدرومادرهائی 
به  گرسنه  که  کودکانی  عاجزند،  کودکانشان 
مدرسه می روند و حتی ٢ يورو برای غذای 
گرم ندارند، بچه هائی که در سرما با لباس 
هائی  انسان  روند،  می  مدرسه  به  نامناسب 
هم  ماه  به  ماه  را  گوشت  و  ميوه  رنگ  که 

نمی بينند.
آلمانی،  ليبرالهای  بهشت  آلمان است،  اين جا 
و  نژادها  غنی  موسی  ها،  اکبرگنجی  بهشت 
ايرانی!  ليبرال"کوردل  "روشن فکر  صدها 
و  جامعه  تاراج  به  کمر  که  کارانی  فريب 
در  و  اند  بسته  کشورمان  ملی  های  ثروت 
اين مسير به درستی دشمن خود را شناخته اند 
تالشی  هيچ  از  ها،  کمونيست  و  کارگران   :
برای حمله به کمونيست ها و جنبش کارگری 
و  سرهم  با  و  دارند  نمی  بر  دست  ايران 
نظريه  ديگر  و  هايک  پوپر،  از  کردن  کپی 
پردازان اقتصاد ليبرالی مانند جان الک، آدام 
اسميت و بوهم باورك با وقاحت تمام ديگران 

را متهم به کپی برداری می کنند.
جامعه  وطنی،  نئوليبرالهای  اين  تالش 
داروينی ازنوع هند و چين است و رسيدن به 
جامعه ای مانند آلمان ! در اين راه دست از 

هيچ نوع جمله پردازی بر نمی دارند:
"مفهوم مهم ديگری که در انديشه اقتصادی 
و  فردی  منافع  ميان  هم سويی  دارد،  وجود 
انسان ها  که  معنا  اين  به  است.  جمعی  منافع 
ياد می گيرند که اگر آزادانه در جهت اهداف 
هم  جامعه  کل  منافع  به  کنند  حرکت  خود 

خدمت کرده اند" 
برای  کردن  آماده  روغن  و  آب  ادعا  اين 
می  ايشان  که  ای  نتيجه  هم  اين  و  خواننده 

خواهند بگيرند:
حاکم  ديگری  پارادايم  متمدن  جامعه  "در 
جامعه  بنای  سنگ  پارادايم  همين  و  است 
صنعتی است که انسانها را وادار می کند که 
در  هم  بيشتری  ثروت  و  باشند  درست کار 
به  وفای  و  درست کاری  کنند.  توليد  جامعه 
عهد و احترام به قانون در کشورهای توسعه 
يافته به اين دليل نيست که آنها اخالق گراتر 
هستند بلکه به اين علت است که رعايت اين 
سود  به  بيشتر  صنعتی  جوامع  در  ارزشها 
افراد است. چون دراين جوامع درست کاری 
پاداش اقتصادی دارد. اما متاسفانه در جامعه 
خدمت  که  نداريم  را  فرهنگ  اين  خودمان 
کردن به ديگران و رعايت منافع آنها، کمک 
را  کسی  هنوز  ما  است.  خودمان  به  کردن 
که کاالی خوبی توليد می کند به عنوان خادم 
ملت نمی دانيم، بلکه می گوييم عجب آدم کاله 
درست  "بنجل"  جنس  يک  که  بود  برداری 
کرد و همه خريدند و خودش ميلياردر شد. 
مساله اصلی در همين نکات کوچک فرهنگ 

صنعتی است"
و يا "امكان گسترش مالكيت و انباشت ثروت 
و  بيشتر  كار  براى  اى  انگيزه  خصوصى 
نتيجه  در  شود.  مى  افراد  تر  جدى  تالش 
و  رفاه  و  حيات  حفظ  براى  مجدانه  كوشش 
خوشبختى فردى در عين حال موجب افزايش 
ثروت و رفاه در سطح كل جامعه مى گردد." 
( آزادی اقتصادی، زيربنای جامعه صنعتی- 

موسی غنی نژاد)

اين  های  ادعا  مطلب  شدن  تر  روشن  برای 
آقايان را با مدينه فاضله شان "جوامع صنعتی" 
مقايسه می کنيم .... انسان ها را وادار می کند 
که درست کار باشندو ثروت بيشتری هم در 
به  وفای  و  درست کاری  کنند.  توليد  جامعه 
عهد و احترام به قانون در کشورهای توسعه 
يافته به اين دليل نيست که آنها اخالق گراتر 
هستند بلکه به اين علت است که رعايت اين 
سود  به  بيشتر  صنعتی  جوامع  در  ارزشها 

افراد است"
سرمايه  آيا  کارند؟  درست  ها  انسان  کدام 
دارانی که بيليون ها يورو از ثروت را در 
"انتخاب"  را  ها  ودولت  دارند  خود  مالکيت 
می کنند درست کارند؟ به قانون احترام می 

گذارند؟ 
امروز  منافع  فقط  که  قوانينی  به  احترام 
بقای  ادامه  موجب  و  کرده  تعيين  مرا  طبقه 
هنر  شود  می  طبقه  اين  داروينی  دمکراسی 

است؟

ثروت  انباشت  و  مالكيت  گسترش  "امكان 
خصوصى انگيزه اى براى كار بيشتر و تالش 
كوشش  نتيجه  در  شود،  مى  افراد  تر  جدى 
مجدانه براى حفظ حيات و رفاه و خوشبختى 
فردى در عين حال موجب افزايش ثروت و 

رفاه در سطح كل جامعه مى گردد."
و  اروپا  در  خصوصی  ثروت  انباشت  آيا 
و  حيات  حفظ   " موجب  صنعتی  کشورهای 
ها  کشور  اين  در  فردى"  خوشبختى  و  رفاه 
اين  از  ها  کشور  اين  در  طبقه  کدام  شده؟ 
امتيازات بر خوردار است؟ آقای غنی نژاد با 
زيرکی خود را پشت اين جمالت زيبا پنهان 
کور  و  کر  مشت  يک  برای  گوئی  و  کرده 

مطلب می نويسد.
ايشان آگاهانه نه اصراری به توضيح اين که 
اين که  نه  و  دارد  می آيد  کجا  از  ثروت  اين 
اين ثروت و قدرت در اختيار چه طبقه ای 

است ؟.

مانند"  داری  لعاب  رنگ  جمالت  پس  در 
انقالب صنعتی نيز نتيجه يک فرآيند فکری 
اختراع  از  قبل  سالها  که  است  فرهنگی  و 
ماشين بخار آغاز شده است. در واقع ٣٠٠ 
سال قبل از انقالب صنعتی، فرايند صنعتی 
شدن در اروپا آغاز شد به سخن ديگر نقطه 
انقالب  است.  وسطی  قرون  پايان  آن،  آغاز 
وسطی  قرون  از  بعد  دوران  نتيجه  صنعتی 
و آغاز رنسانس و شکل گيری انديشه مدرن 
و   ١٨ قرن  اواخر  صنعتی  انقالب  است. 
اوايل قرن ١٩ شکل گرفت. اما اين انقالب 
نيازمند مقدماتی بود که در اروپا ٣٠٠ سال 
طول کشيد و آن عبارت بود از غلبه فرهنگ 
صنعتی شدن به معنای دقيق کلمه. جان الک 
می گويد  صنعتی  انقالب  از  قبل  سال   ٢٠٠
عمدتا  دارد  وجود  جامعه  در  که  ثروتی  که 
انسان  صنعت  و  تالش  و  ابتکار  محصول 
عقالنيت  برای  را  زمينه  انديشه  اين  است. 
آزادی  است"(  کرده  آماده  صنعتی  و  علمی 
موسی  صنعتی-  جامعه  زيربنای  اقتصادی، 

غنی نژاد)

عمدا  نژاد  غنی  آقای  که  مقدماتی  هم  اين 
به  الزم  کند.  اشاره  آن  به  کند  می  فراموش 
تعلق  ملل  سازمان  به  آمار  اين  است  تذکر 

دارند و نه به "کمينترن" :
 African World« درسال ١٩٩٩ انجمن"
 Reparations and Repatriations
Truth Commission«  برای اولين بار 
توانست بر اساس شواهد تاريخی مبلغ ٧٧٧ 
در  واقعی  مبلغی  عنوان  به  را  دالر  بيليون 

ازای کار مجانی برده های آفريقائی و 
آمريکائی برروی زمين های اروپايی 
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ها و آمريکايی ها اعالم نمايند.
تمامی  برابر   ٣۵٠٠ مبلغ  اين 
بدهکاری های آفريقا تا کنون می باشد. هامت 
سخنگوی    Hamet Maulana موالنآ 
اين انجمن اعالم کرد اين مبلغ ابدا يک عدد 
و  است  حقيقی  کامال  بلکه  نبوده  سمبوليک 
حاصل سال ها بررسی علمی و تاريخی کار 
برده گی می باشد. برای مقايسه اگر مبالغی 
قربانيان  به  دوم  جنگ  از  بعد  آلمان  که  را 
کار اجباری در دوران نازيسم پرداخت کرد 
معيار قراردهيم و بر اساس ٣٠٠ سال کار 
برده گی آنرا محاسبه کنيم تنها ١ درصد از 
تذکر  به  الزم  می گردد.   دالر  بيليون   ٧٧٧
است که مبلغ فوق دربرگيرنده چپاول  منابع 
طبيعی مانند طال، سنگ های ُپرارزش ، قهوه 
و گنج های هنری آفريقا در اين سيصد سال 
توان  می  غارت ها،  دست  ازاين  نمی باشد. 
مثالهای بی شماری را يافت برای نمونه در 
 ١٩٠٨ سال های  بين  آلمان  مستعمره  ناميبيا 
تا  ١٩١٣ ( تنها۵ سال) بيش از پنج و نيم 
يعنی  شده  استخراج  الماس  قيراط  ميليون 
امروز  تواند  نمی  ناميبيا  کيلو،   ٢٠٠ سالی 
چه  کند  استخراج  آزادانه  مقدار  اين  ساالنه 

رسد به صدور آن.
را   ٢٠٠١ سال  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
کرد  اعالم  نژادی  تبعيض  با  مبارزه  سال 
در  دوربان  درشهربندری  سال  همان  در  و 
آفريقای جنوبی دست به برگزاری کنفرانسی 
راسيسم"  برداشتن  ازميان  و  افشا  هدف"  با 

زد.
پس از آن که گروه های آفريقايی موفق شدند 
در  را  داری "  برده  يابی  ريشه  و  "بررسی 
دستور روز قراردهند با بايکوت و کارشکنی 
امپرياليسم  روبه رو  گشتند.  متمدن"  "جهان 
کشورهای عربی  آن که  بهانه  به  آمريکا 
قرارمی دهند  معادل  را  وراسيسم  صهيونيسم 
درهم بسته گی با اسرائيل کنفرانس را تحريم 

کرده و در آن شرکت نکرد.

"جنايات  اين که   تصويب  با  کنفرانس  اين 
عليه بشريت شامل مرور زمان نمی گردد و 
مجرمان اين جنايت مسئوليت جانی، مالی و 
اخالقی داشته و می بايست در مقابل جنايات 
خود پاسخ گو باشند(چه مالی و چه اخالقی)"، 
رسما از آمريکا و اروپا خواست به مسئوليت 
پوزش  با  و  کنند  عمل  خود  اخالقی  و  مالی 
و  آفريقا  عليه  بر  خويش  جنايات  از  طلبی 
بشريت(تا به امروز) به پرداخت ٧٧٧ بيليون 

دالر به آفريقا مبادرت ورزند.
دست  در  دست  و  متحد  آمريکا  و  اروپا 
سوسيال  ها،  مسيحی  دمکرات  از  اعم  هم 
دمکرات ها، سبز ها ، سنديکا ها و بخش قابل 

سابق  احزاب  و  ليبرال  چپ های  از  توجهی 
قربانيان  مالی  ادعای  بن  و  ازبيخ  کمونيست 
را بی اساس خوانده و تنها به ابراز پشيمانی 
هم  نمودند.(آن  بسنده  داری  برده  دوران  از 

نه همه آنها)
بد نيست متذکر شويم که برده داران انگليسی 
برچيده  ازای  در  بريتانيا  مستعمرات  در 
 ١٨٤٨ سال  در  برده داری  قوانين  شدن 
دولت  از  استرلينگ  پوند  ميليون   ٢٠ مبلغ 
عنوان  تحت  آن هم  کردند  دريافت  بريتانيا 
شخصی". ثروت  و  مال  دادن  دست  "از 
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حاال که روشن شد انباشت اين ثروتها چه قدر 
خوشبختى  و  رفاه  و  حيات  "حفظ  درجهت 
فردى" و احترام به "قوانين" صاحبان اصلی 
آن بوده  بايد ديد اين  اساتيد کپی بردار در 
مقابل وضعيت ناگوار جوامعی مانند آلمان و 

فرانسه چه می گويند: 
بازدارنده  و  گزاف  ماليات های  نرخ   .."
انسانی  و  مالی  سرمايه های  فرار  موجب 
ذی قيمت  منابع  از  را  كشورها  اين  و  شده 
زيان های  است.  كرده  محروم  اقتصادی 
دموكراتيك  سوسيال  سياست های  اجتماعی 
قابل  مالی  لحاظ  به  گرچه  رفاه،  اقتصاد  و 
انسانی  آثار  شايد  اما  نيست،  اندازه گيری 
اين  نتيجه ی  در  باشد.  داشته  اسف بارتری 
نهاد  يك  به  اساسا  نيكوكاری  سياست ها، 
از  داوطلبانه  همبستگی  و  شده  تبديل  دولتی 
اين جهت شديدا لطمه خورده است. احساس 
مسووليت فردی برای تامين معيشت خود و 
و  شده  ضعيف  بسيار  ديگران  به  كمك  نيز 
بيشتر مسووليتها به گردن شخص ثالثی به نام 
دولت افتاده است. دولت بسياری از وظايف 
فرزندان،  تربيت  مانند  والدين  و  خانواده 
و  ازدواج  اجتماعی،  ارتباطات  تحصيل، 
غيره را به عهده گرفته و بنيان خانواده را 
به شدت سست كرده است. در نتيجه نسلی از 
«بچه های دولتی» شكل گرفته اند كه در ميان 
آنها احساس تعلق به خانواده، مسووليت ها و 
است.  شده  رنگ  كم  بسيار  فردی  ارتباطات 
واضح است كه اين گونه وابستگی اجتماعی به 
دولت می تواند خطری مهلك برای آزاديهای 
فردی باشد"(سراب راه سوم ـ نوشته موسی 

غنی نژاد)

با  برداران،  کاله  اين  فردی؟  آزادی  کدام 

با  گرائی"  "فرديت  تعريف  کردن  مخدوش 
"وا  فرياد  نظيری  کم  روئی  ُپر  با  "فرديت" 

فرديتا" سر داده اند.
دست  در  ثروت  از  درصد   ٩٠ انباشت 
عرصه  تمامی  در  نابرابری  بورژوازی، 
را  اشاره  يک  ارزش  حتی   ، جامعه  های 
هم ندارد؟ ميليارد ها انسان از ابتدائی ترين 
حقوق خويش در جهان محرومند، ولی غنی 
مهلك  خطری   " ديدن  زحمت  خود  به  نژاد 
برای آزاديهای فردی" آنان را نمی دهد در 
عوض آنان را با وقاحت متهم به تنبلی و اتکا 
سرو  بی  مفاهيم  از  حاال  کند.  می  دولت  بر 
ته ای مانند " همبستگی داوطلبانه" (بخوانيد 
خدمت  در  اجتماعی"  نابرابری  "گسترش 
"يک جامعه زمانی به تحرک در خواهد آمد 
که در آن نابرابری وجود داشته باشد" و يا 
و  مسووليت ها  خانواده،  به  تعلق  احساس   "
نتيجه  که  می گويد  سخن  فردی")  ارتباطات 
يک سياست همه جانبه نئوليبرالی در جهان 
بوده و آشکارا آنها را قلب ماهيت می کند، 

چشم پوشی می کنيم.

داروينی  ای  جامعه  ايرانی  های  ليبرال  نئو 
"قوی ترين، بهترين" را ترسيم می کنند و در 
جهنم جمهوری اسالمی برای حزب اللهی ها 
چاق  بانکی  های  حساب  با  سابق  وزرای  و 
تا  را  خويش  رستگاری  راه  حاال  که  چله  و 
ديروز در حفظ "بيضه اسالم" می ديدند و در 
ايجاد دستگاه کشتار و شکنجه دين مبين سرو 
جان فدا می کردند و امروز برای جلوگيری 
فردی"  آزاديهای  برای  مهلك  از"خطری 
لباس "ليبراليسم" تن کرده و در اين راه از 
حمايت بخشی چپ های بريده برخوردارند، 

نسخه می پيچند.

اينان در شمار دشمنان قسم خورده کارگران 
و زحمت کشان ايرانند و تالش کثيفی را برای 
نئوليبراليسم  دامن  به  ايران  کامل  انداختن 
امپرياليستی آغاز کرده اند. اينان به جای نشان 
دادن جنايات نئوليبراليسم که امروز بيش از 
يک سوم جهان را به فقر وحشتناکی کشانده 
و وحشی گری و قساوت را به حداعال رسانده 
حرف نمی زنند، اما صفحات روزنامه ها و 
مجالت و کتابهائی در تخطئه ی کمونيسم سر 
از پا نمی شناسند. بی توجهی کمونيست ها به 

اين جماعت نابخشودنی خواهد بود.

مجيد افسر
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بنياد گرائی... بقيه از صفحه آخر

مقاومت دربرابرآن و يا هم راهی با آن، می 
باشد. بنيادگرائی اسالمی اساسا متکی است 
استقرارخالفت  و  صدراسالم  به  برگشت  بر 
از  که  دگماتيستی  ديدی  براساس  اسالمی 
درون متون کالسيک علمای اسالمی تاحدی 
روشن بين  و يا از اعتقادات و آداب و رسوم 
دينی و مذهبی مردم عادی بيرون نيامده است، 
بلکه ساختار آن به عنوان يک جنبش سياسی 
توسط عمل کردهای سيستماتيک نظام جهانی 
جهان  کشورهای  در  (امپرياليسم)  سرمايه 
سوم، ريخته شده و توسط نيروهای ارتجاعی 
و تاريک انديش و طبقات کمپرادور بومی آن 

کشورها مورد حمايت قرار گرفته است.

نکاتی درباره بنيادگرائی

١ – بنيادگرائی اساسا يک پديده سنت محور 
(سنت گرا = سنت پرست) است. اين جنبش 
هر نوع مدرنيته (تجددطلبی) را نفی می کند. 
با رد و يا نفی مدرنيته، بنيادگرايان به صف 
حاکم  اصول  و  پيوسته  تاريخ  ضد  نيروهای 
بر جهان بينی خود را مافوق تاريخ، غيرقابل 

تغيير و ايستا محسوب می دارند.
در تاريخ جوامع بشری، مدرنيته که موجب 
حضور و رشد دموکراسی ، سکوالريسم و 
تاريخ  در  مهم  گسست  يک  گشته،  الئيسيته 
به حساب  مردم  حقوق  با  دررابطه  جهان 
با  مقارن  پانزدهم  قرن  در  مدرنيته  می آيد. 
ضدفئودالی  جديد  رشدطبقات  و  شکل گيری 
در  داری  سرمايه  مناسبات  رشد  مشخصا  و 
اروپا شروع شد و سپس به نقاط ديگر جهان 

نفوذ کرد.
مدرنيته بر آن بود که بشر مسئول و حاکم بر 
تعيين  حق  انسانها  و  است  خويش  سرنوشت 
مدرنيته  اساس،  اين  بر  دارند.  سرنوشت 
جوامع  در  حاکم  ايده ئولوژيهای  طرد  با 
پيشامدرن، نه تنها رشد پروسه ی دموکراسی 
می ساخت،  منعکس  جامعه  در  را  خواهی 
بلکه با تبليغ و ترويج جدائی جدی و اصيل 
دين و مذهب از دولت، از سکوالريسم دفاع 
می کرد. از نظر تاريخی، رابطه ی پيچيده ی 
فراز  و  سکوالريسم  و  دموکراسی  مدرنيته، 
جهان  معاصر  تاريخ  در  آن  های  نشيب  و 
نقش موثری داشته است. بدون ترديد، رابطه 
پيچيده اين سه پديده و تحول آنها در پانصد 
سال گذشته ی تاريخ سرمايه داری، به جهت 
منطق ارزش افزائی و انحصارگرای حرکت 
بی شماری  موانع  و  ها  محدوديت  با  سرمايه 
سه  اين  رشد  تاريخ  ولی  اند.  گشته  روبه رو 
خود  عمر  پايان  به  موجود"،  "واقعا  پديده ی 

و  داری  سرمايه  نابودی  از  بعد  و  نرسيده 
استقرار سوسياليسم ، بازهم چنان و تا زمانی 
خود  رشد  به  باشند،  نرفته  ازبين  طبقات  که 
ادامه داده و به مراحل عاليتر رشد و تحول 

خود خواهند رسيد.
نوظهور  پديده ی  يک  دينی  بنيادگرائی   –  ٢
درخدمت  پيوسته  درتاريخ  و  نبوده 
ارتجاعی ترين طبقات حاکم قرارگرفته است. 
سرمايه داری،  عصر  بنيادگرايان  جمله  از 
ابتدای  را  روشن فکری  و  روشن گری 
مناسبت  بدين  می دانند.  مدرن"  "ضاللت 
بعضی از متفکرين، بنيادگرائی را "بی خرد 
بی  اين  اساس  بر  اند.  کرده  تعريف  گرائی" 
خرد گرائی، انديشيدن نوعی اخته گی بوده و 
فرهنگ مبتنی بر تفحص علمی و انتقادی از 
مظنون  يا  و  آفرين  شرک  بنيادگرايان  نظر 
تجددطلبی،  های  جنبش  در  می شود.  قلمداد 
روشن فکری،  جهان  و  علمی  درجامعه ی 
اصولی  حتی  مسائل  روی  نظر  اختالف  به 
رياضيات،  در  نمونه  به طور   – دقيقه  علوم 
فيزيک، شيمی و...ـ به سان شيوه ای برای 
ارج  انسان  دانش  و  شناسی  معرفت  ارتقاء 
می نهند. در صورتی که بنيادگرائی اختالف 
نظر روی مسائل فقهی،اجتماعی و علمی را 
می داند.  خيانت  مصداق  يا  و  شرک  عموما 
که  زمانی  بنيادگرايان  باور،  اين  براساس 
می کنند،  قبضه  جامعه  در  را  سياسی  قدرت 
برای ترويج "وحدت کلمه" هر مخالفی را که 
خوانده  عامل "فتنه"  می يابند،  خودی"  "غير 
از  را  او  فيزيکی  به طور  مواقع  اکثر  در  و 
امت  بنيادگرايان  امر،  اين  در  می برند.  بين 
کاران  محافظه  نو  با  هائی  شباهت  پرست 
حاکم بر کاخ سفيد دارند. نو محافظه کاران 
نيز جهان فعلی را بين "خوديها" (آن کشورها 
نظام  راس  نيت  و  فرمان  به  که  دولتهائی  و 
جهانی بدون قيد و شرط گردن می نهند) و 
غير خوديها (کشورها و دولتها و نيروهائی 
"شرور"  و  "گردن کش"  "تروريست"،  که 
هستند) تقسيم می کنند. اين شباهت ها فقط به 
نوع تقسيم جهان و برخورد با "غير خوديها" 
بين  موجود  های  شباهت  نمی شود.  محدود 
آنها در گستره ی فرهنگی هم به روشنی ديده 

می شود.
گرائی،  امت  به ويژه  و  بنيادگرائی   –  ٣
هم  ـ  آن  آن  فرهنگ  با  را  جامعه  واحد  که 
"فرهنگی" که به يک دين و يا مذهب تقليل 
می يابد ـ  تعريف می کند، در واقع استراتژی 
امپرياليسم را که تالش می کند "تالقی تمدن 
کشورهای  بين  تضاد  جای گزين  را   " ها 
امپرياليستی "مرکز" و کشورهای حاشيه ای 

جهان سوم سازد، توجيه می نمايد. 
توسط  واحد  امت  بر  شرط  و  قيد  بی  تاکيد 

بين  عينی  اجتماعی  تضادهای  بنيادگراها، 
زحمت کش  طبقات  و  سرمايه  جهانی  نظام 
جهان را در تمام زمينه های زنده گی ناديده 

گرفته و يا به طور کلی نفی می کند.
ها=  اسالميست  (به ويژه  بنيادگرايان   –  ٤
زمينه  در  اسالمی)  بنيادگرائی  پيروان 
واقعی  های  تضاد  که  آن جا  اجتماعی،  های 
می گيرد،  در  طبقاتی)  (مبارزات  اجتماعی 
نوع  اين  تنها  نه  آنها  ندارند.  جدی  حضور 
را  آنها  بلکه  نمی دانند،   مهم  را  ها  تالقی 
مظهر "شرک" و "الحاد" محسوب می کنند. 
می آيند  زحمت کشان  به ميان  که  زمانی  آنها 
بهداشتی  های  کلينک  و  مدرسه  برايشان 
مدارس  اين  اما  بازمی کنند.  رايگان  عمده تا 
در  و  (خيريه)  خير  امر  برای  ها  کلينک  و 
بوده  بنيادگرائی  های  انديشه  ترويج  جهت 
و به هيچ وجه به جنبه ی آگاه گرانه  از جهان 
راه  و  نپرداخته  اجتماعی  و  طبيعی  علوم  و 
در  زحمت کش  های  توده  به  را  نهائی  حل 
جهت سرنگونی نظام سرمايه که مسئول فقر 

آنهاست، نشان نمی دهند. 
٥ – در گستره ی مسائل واقعی اجتماعی و 
اقتصادی، بنيادگرايان در کشورهای مختلف 
ارتجاع  و  داری  سرمايه  کمپ  و  صف  در 
بنيادگرائی  ديگر،  عبارت  به  دارند.  قرار 
اسالمی از اصل "مقدس" مالکيت خصوصی 
دفاع و به نابرابری و تبعات انباشت سرمايه، 
مشروعيت قائل است. تاريخ اخوان المسلمين 
در  فقيه  واليت  طرفداران  و  مصر  در 
سی  طول  در  آنها  که  می دهد  نشان  ايران 
به  که  لوايحی  تصويب  نفع  به  گذشته  سال 
است،  افزوده  کشورها  اين  در  ها  نابرابری 
رای داده و از پروسه های مختلف خصوصی 
آزاد"  "بازار  تنظيمات  و  کاالسازی  سازی، 
نئوليبراليستی حمايت کرده و در اين زمينه 
کرده  عمل  امپرياليسم  متحدين  عنوان  به  ها 
بورژوازی  که  نيست  عجيب  نتيجه  در  اند. 
بومی وابسته، ثروتمندان تازه به دوران رسيده 
و ميوه چينان اخير جهانی شدن سرمايه در 
کشورهای جهان سوم، از بنيادگرائی اسالمی 

بهره برده و از آن حمايت کرده اند.
٦ - جوهر "ضد امپرياليستی" اسالميست ها 
عمده تا "ضدغربی" بوده و عموما نمی تواند 
به مانعی جدی در مقابل هجوم امپرياليسم به 
کشورهای حاشيه (جهان سوم) تبديل گردد. 

معين  مسائل  روی  تنها  نه  بنيادگرائی   –  ٧
مسئله  يا  و  زنان  مسئله  (مثل  مشخص  و 
اقليت های دينی و مذهبی) مواضع ارتجاعی 
اتخاذ می کند، بلکه اساسا چون يک پديده ی 
ارتجاعی است، الجرم نمی تواند در حرکت 

جهان،  مردم  بخش  رهائی  پيش  به 
نقش پيشرو و سازنده بازی کند.
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و  آمريکا  در  ها  چپ  از  بعضی 
جنبش  فعالين  بايد  که  معتقدند  اروپا 
های اجتماعی را که امروز در گستره های 
سيطره  عليه  جهان  کشورهای  در  گوناگون 
تشويق  اند،  شده  بسيج  آمريکا  های  جوئی 
کرد تا وارد "ديالوگ" (گفت وگوی سياسی) 
آنها  شوند.  اسالمی  بنيادگرای  نيروهای  با 
مطرح  خود  پيشنهاد  پيشبرد  برای  علت  دو 
دو  اين  کيف  و  کٌم  به  اين جا  در  که  می کنند 

علت می پردازيم : 
بنيادگرای  که  است  اين  اول  علت   – الف 
در  را  مردم  از  وسيعی  های  توده  اسالمی 
کشورهای جهان سوم بسيج می کند که فعالين 
سياسی  سازمانهای  و  احزاب  ها،  جنبش 
بهاء  کم  آن  به  يا  و  گرفته  ناديده  آنرا  نبايد 
نکته  اين  متعددی  تصاوير  اين که  با  بدهند. 
مترقی  نيروهای  ولی  می کنند،  تائيد  را 
ها  توده  بسيج  مسئله ی  عاقالنه  بايد  چپ  و 
به طورنمونه  قراردهند.  بررسی  مورد  را 
انتخابات  در  ها  اسالميست  "پيروزيهای" 
اخير کشورهائی مثل مصر عمدتا ناشی از 
مردم  صد  در   ٧٥ به  نزديک  شرکت  عدم 
در روزهای انتخابات بود. قدرت اسالميست 
و...  پاکستان  خاورميانه،  خيابانهای  در  ها 
حضور  عدم  يا  و  ضعف  خاطر  به  عمده تا 
چپ متشکل در گستره های اجتماعی (آن جا 
به وقوع  واقعی  اجتماعی  برخوردهای  که 
می پيوندند) می باشد. سالها سرکوب و حتی 
ريشه کن ساختن نيروهای چپ و مترقی در 
در  نمونه  (به طور  نشين  مسلمان  کشورهای 
ايران، اندونزی، پاکستان، مصر، عراق و..) 
تفرقه،  چون  ذهنی  عوامل  شيوع  با  هم راه 
بزرگ بينی و امتياز تراشی در بين چپ ها، 
اين  در  را  اجتماعی  و  سياسی  های  گستره 
باز  بنيادگرائی اسالمی  رشد  روی  به  جوامع 

کرده است. 
که  شود  حاصل  موافقت  اگر  حتی 
قابل  های  توده  واقع  در  بنيادگرائی اسالمی 
طرف  از  بايد  و  می کند   بسيج  را  توجهی 
چپ ها به عنوان يک استراتژی موثر مورد 
مالحظه قرار گيرد. ولی پيش نهاد اتحاد و يا 
گفتگو با اينان، درحالی که بنيادگرايان دشمن 
از  انسانها  رهائی  و  آزادی  سوگندخورده ی 
و  هستند  ارتجاعی  طبقات  ستم  و  ظلم  زير 
دشمنی  وجهی  شديدترين  به  کمونيستها  با 
برای  وسيله  بهترين  ضرورتا  می ورزند، 
شايان  نيست.  طبقاتی  مبارزات  برد  پيش 
مثل  بنيادگرا  سازمانهای  که  است  توجه 
طرفداران  يا  و  مصر  در  المسلمين  اخوان 
طلبان،  (اصالح  ايران  در  فقيه  واليت 
نيت  اصال  کاران)  محافظه  و  اعتدال گرايان 
و  نداشته  ها  چپ  با  را  گفت وگو  يا  و  اتحاد 

اند.  کرده  رد  را  ها  اتحاد  نوع  اين  هميشه 
چپ،  سازمانهای  بعضی  اتفاقی  به طور  اگر 
پذيرا  را  بنيادگرا  حاميان  با  ائتالف  و  اتحاد 
ها  اسالميست  که  تصميمی  اولين  اند،  شده 
آن  نابودی  اند،  گرفته  قدرت  تسخير  از  بعد 
چپ ها بوده است. نگاهی به تاريخ معاصر 
ايران نشان می دهد که طرفداران تئوکراسی 
واليت فقيه، پس از تسخير قدرت، در اسرع 
را  چپ  و  دموکراتيک  نيروهای  تمام  وقت 

سرکوب و نابود  ساختند.
"ديالوگ"  حاميان  که  را  دومی  علت   – ب 
بنيادگرائی  که  است  اين  می کنند  مطرح 
در  ارتجاعی  جنبش  يک  چه  گر  اسالمی 
امور اجتماعی است، ولی "ضد امپرياليست" 
است. بررسی واقعيت ها و روند وقايع نشان 
می دهد که بنيادگرائی اسالمی در کليت خود 
يک پديده و جنبش ضد امپرياليستی نبوده و 
که  مشخصی  تضادهای  عالرغم  حقيقت  در 
خود  موجوديت  حفظ  برای  امپرياليستها  با 
دارد، هم سو با نيروهای نظام جهانی سرمايه 
واقعی  امپرياليست  ضد  يک  می کند.  عمل 
زن،  ضد  کمونيست،  ضد  نبايد  و  نمی تواند 
مذهبی  دينی،  های  اقليت  ضد  کارگر،  ضد 
ی  زنده گی نامه  به  مروری  باشد.  ملی  و 
سياسی ضد امپرياليست های قرن بيستم (از 
سون يات سن در چين  دهه ١٩٢٠ گرفته تا 
مصدق، سوکارنو، پاتريس لومومبا در دهه 
آنها  که  می دهد  نشان   (١٩٥٠-١٩٧٠ های 
و  ها  (کمونيست  ها  چپ  کمپ  به  اين که  با 
سوسياليست ها) تعلق نداشته و عموما مخالف 
جمله گی  ولی  بودند  طبقاتی  مبارزات  اصل 
ضديت های فوق الذکر را در کشورها و در 
عمل رد می کردند. به طريق اولی، امروز 
در مرحله ی تشديد جهانی شدن سرمايه، يک 
ضد امپرياليست نبايد ضد سوسياليسم باشد و 
يا حداقل، در راه رهائی زحمت کشان کشور 
خود از استثمارو ستم با آينده ی سوسياليستی 
سنگ بياندازد. به هر رو، نيروهای بنيادگرا 
نه تنها آن ويژه گی هائی را که يک جنبش 
تعريف  آن  با  راستين  امپرياليستی  ضد 
مدارک  و  اسناد  بلکه  نيستند،  دارا  می شود، 
هميشه  بنيادگرائی  که  می دهد  نشان  موجود 
و به ويژه در شصت سال گذشته، عمده تا در 

خدمت امپرياليسم عمل کرده است.
اين  بر  گواه  بهترين  المسلمين  اخوان  تاريخ 
مدعا است. اين سازمان در دهه ١٩٢٠ در 
مصر توسط مامورين انگليسی و با هم دستی 
از  مانع  تا  گشت  ايجاد  فاروق  ملک  دربار 
"وفد"  سکوالر  و  دموکراتيک  جنبش  رشد 
گردد. اخوان المسلمين در اين امر به موفقيت 
دست   ١٩٤٠ و   ١٩٣٠ های  دهه  در  هائی 
يافته و جنبش "وفد" را در آن دوره به طور 

و  ظهور  کردند.  تضعيف  ای  مالحظه  قابل 
گسترش پديده ای به نام ناصريسم در دهه ی 
را  المسلمين  اخوان  فعاليت  تنها  نه   ،١٩٥٠
در مصر فلج ساخت، بلکه به طور چشم گيری 
از نفوذ و شيوع انديشه های ضد ملی گرائی 
کشورهای  در  آنها  طلبی  برابری  ضد  و 
عربی، جلوگيری کرد. بعد از مرگ ناصر 
و  کادرها  انورسادات،  آمدن  کار  روی  و 
فعالين اخوان المسلمين که سالها درعربستان 
سعودی و پاکستان توسط "سيا" آموزش ديده 
بقايای  عليه  بر  و  برگشته  مصر  به  بودند، 
به  ها  ناصريست  و  مصر  کمونيست  حزب 
فعاليت پرداختند. بسياری از ايرانيان چپ و 
دموکرات و ملی گرا با تاريخ نفوذ و گسترش 
و  کمونيست  ضد  گرا،  امت  های  انديشه 
توسط  المسلمين  اخوان  گرائی  ملی  ضد 
های  دهه  در  اسالم  فدائيان  و  صفوی  نواب 
١٩٥٠ و ١٩٦٠ و بعد ها توسط جناح های 
درون حزب جمهوری اسالمی در دهه های 
چپ  امروز  دارند.  آشنائی   ١٩٧٠-٢٠٠٠
های کشورهای خاورميانه می دانند که طالبان 
توسط "سيا" در پاکستان تاسيس يافت، تا بر 
مدارس  که  افغانستان  رويزيونيستنهای  عليه 
و دانش گاهها را به روی مردان و زنان باز 
انتخابی  را  حجاب  امر  و  ساخته  اجباری  و 
کرده بودند، بجنگند. مضافا بر اين که بسياری 
اطالع دارند که اسرائيلی ها، سازمان حماس 
تقويت   ١٩٨٧ در  اش  تاسيس  اوائل  در  را 
سکوالر  و  دموکراتيک  جريانهای  تا  کردند 
درون جنبش آزادی بخش فلسطين را تضعيف 
سازند. امروزه نيز شاهد هستيم که  نيروهای 
اشغال گر آمريکا درعراق از گسترش نفوذ و 
حاکميت بنيادگرايانی چون نوری المالکی و 
آيت اهللا حکيم، دفاع همه جانبه کرده و تقسيم 
و  نشين"  "شيعه  بخش  دو  به  را  بغداد  شهر 
سنی نشين" مورد تائيد قرار داده اند. درعين 
حال قدرت گيری بنيادگرايان زمينه را برای 
دخالت  و  مذهبی  رژيم  ايجاد  به  آنها  تالش 
دادن کامل دين دردولت و تالش برای صدور 

بنيادگرائی درجهان مناسب ساخته است.
اين يک واقعيت تاريخی و سياسی است که 
انواع و اقسام بنيادگرائی ، بدون حمايت جدی 
و برنامه ريزی شده ی امپرياليستها و مشخصا 
امپرياليسم آمريکا، نمی توانست به اين اندازه 
در منطقه ی بزرگ خاورميانه- اقيانوس هند 
که  است  توجه  شايان  يابند.  گسترش  و  نفوذ 
آمريکا دهه ها پيش، بعد از نشست موفقيت 
آميز جبهه ی متحد کشورهای غير متعهد آسيا 
 (١٩٥٥) باندونگ"  "کنفرانس  در  آفريقا  و 
"کنفرانس  تشکيل  با  که  گرفت  تصميم 

وفادار  "همدستان"  توسط  اسالمی" 
سعودی  عربستان  و  پاکستان  خود – 
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و...- از تقويت و گسترش جنبش های 
رهائی بخش در کشورهای حاشيه ای 
مقاومت  ستون  يک  عنوان  به  سوم)  (جهان 
های  جوئی  سلطه  مقابل  در  قوی  و  اصيل 
خود، جلوگيری کرده و در عوض شرايط را 
برای نفوذ و گسترش بنيادگرائی مشخصا در 

خاورميانه مهيا و آماده سازد.
بين  رابطه  تاريخی،  ی  گذشته  به  عطف  با 
می توان  بنيادگرائی  و  جهانی  نظام  راس 
اذعان کرد که بنيادگرائی ، معلول اعتقادات 
منطقه  کشورهای  گوناگون  مردمان  مذهبی 
عروج  و  حضور  بلکه  نيست.  خاورميانه 
امپرياليسم  سيستماتيک  عمل کرد  معلول  آن 
پيرامونی  برکشورهای  سلطه  دراعمال 
جهان است که البته توسط نيروهای تاريک 
بر  فرمان  و  کمپرادور  طبقات  و  انديش 
از  پيش  اين جا  در  می شوند.  حمايت  بومی 
گيريهای  نتيجه  و  بنديها  جمع  به  پرداختن 
بنيادگرائی  و  امپرياليسم  بين  رابطه  مبحث 
ی  رابطه  در  موردی  عنوان  به  مذهبی 
تاريخی "مرکز" و "حاشيه" (رابطه ی مکمل 
يک  به  نيافته گی)  توسعه  و  يافته گی  توسعه 
سئوال مناسب درباره ی گستره ی جغرافيائی- 
بعضی  می دهيم.  جواب  بنيادگرائی  سياسی 
ها به حق اين سئوال را مطرح می کنند که 
آن  به  مربوطه  مشتقات  و  بنيادگرائی  اگر 
ضرورتا از دل باورهای مذهبی و اعتقادات 
بلکه  و  گيرد  نمی  سرچشمه  مردم  دينی 
معلول منطق حرکت سرمايه به ويژه در فاز 
امپرياليسم  عصر  در  گوباليزاسيون  تشديد 
در  آن   گسترش  و  حضور  چرا  پس  است، 
منطقه  ی خاورميانه – اقيانوس هند، به مقدار 
پيرامونی  مناطق  از  بيشتر  انگيزی  حيرت 
– حاشيه ای است ؟ برای ارائه يک جواب 
اهميت  به  بايد  بحث  قابل  و  مناسب  نسبتا 
ژئوپوليتيکی منطقه ی خاورميانه – اقيانوس 
آمريکا  جهانی  پروژه ی  چهارچوب  در  هند 

اشاره کرد.
و  مختلف  به درجات  که  آمريکا  ی  پروژه 
آن  "متحدين"  و  "شرکاء"  طرف  از  متغٌير 
می شود،  حمايت  ژاپن)  و  اروپا  (اتحاديه 
ايجاد و تامين سلطه و کنترل نظامی آمريکا 
بر سراسر کره ی خاکی است. در اين راستا، 
منطقه ی خاورميانه به عنوان "اولين ضربه" 
اين  معماران  طرف  از  زيرين  علت  سه  به 

پروژه انتخاب شده است : 
منابع  بزرگترين  دارای  خاورميانه    (١
است  جهان  در  طبيعی  گاز  و  نفت  سوخت 
نظامی  نيروهای  توسط  آن  مستقيم  کنترل  و 
واشنگتن  در  سفيد  کاخ  حاکمين  به  آمريکا، 
يک موقعيت متوفق و ممتازی خواهد داد که 
و   – ژاپن  و  اروپا  اتحاديه   – خود  متحدين 

رقيب احتمالی خود چين را در يک موقعيت 
ناخواسته وابسته گی به منابع سوخت کنترل 
شده از سوی آمريکا قرار دهد.                  

"جهان  راه  چهار  در  خاورميانه  چون   (٢  
قديم" (بين آفريقا، آسيا و اروپا) قرار دارد، 
در نتيجه برای آمريکا آسانتر خواهد بود که 
از آن منطقه به عنوان "سکوی پرش" و يا 
به عنوان يک پايگاه تهديد دائمی نظامی عليه 

چين، روسيه و هندوستان استفاده کند. 
٣) کليه ی منطقه ی خاورميانه شرايط تاريخی 
پر از آشوب، آشفته گی، ضعف و بحران و 
تجربه  را  (بالکانيزاسيون)  پوالريزاسيون 
می کند. اين شرايط که خود از تبعات حرکت 
به  آمريکا  به  است،  منطقه  آن  در  سرمايه 
عنوان يک متجاوز نظامی احتمال پيروزی 
در  که  اسرائيل  و  می دهد  وعده  را  آسانی 
منطقه به عنوان "همدست" بدون قيد و شرط 
آمريکا حضور فعال دارد، نقش مهمی را در 

فعل و انفعاالت سياسی منطقه ايفاء می کند.
تجاوز و ادامه جنايات آمريکا در خاورميانه، 
عراق،  (افغانستان،  جبهه  جلو  کشورهای 
در  را  ايران)  و  سوريه  لبنان،  فلسطين، 
موقعيت ويژه ای قرار داده است. بعضی از 
و  گرفته  قرار  تخريب  و  هجوم  مورد  آنها 
عمال بالکانيزه شده اند و برخی ديگر با خطر 

هجوم و تخريب و تجزيه روبه رو هستند.
خرده  و  بورژوازی  احوال،  اين  تمام  با 
و  پيرامونی  درکشورهای  بومی  بورژوازی 
مشخصا درکشورهای "اسالمی" خاورميانه، 
درشرايط ضعف نظام جهانی سرمايه حاضر 
نوکرزنجيری  و  چرا  و  بی چون  تبعيت  به 
بودن آن نيستند. آنها درحفظ منافع خودند و 
مناسبات خود را با امپرياليسم تنها دراين حد 
مشخص می کنند. به عالوه به علت تجاوزات 
کشورهای  به  صهيونيسم  افسارگسيخته ی 
عربی و مشخصا فلسطين و حمايت بی چون 
و چرای امپرياليسم آمريکا از دولت متجاوز 
اسرائيل، تضادشان با آمريکا و صهيونيستها 
آشوب  وجودآمدن  به  که  يافته است  افزايش 
نظامی  دخالتهای  با  راه  هم  درخاورميانه، 
برای جلوگيری ازاين تجاوزات و سلطه يابی 
بنيادگرايان برکشورهای منطقه، نتيجه ی اين 

تضادها است.

جمع بندی و نتيجه گيری
در حال حاضر تالقی های سياسی و بررسی 
چند و چون آنها در منطقه خاورميانه نشان 
می دهد که در آن منطقه، سه نيروی اساسی 
ضدکمونيست در مقابل هم صف آرائی کرده 

اند. 
ناسيوناليستی  گذشته  به  نيروهائی که  آن  يکم 
نيروها  اين  بالند.  می  خود  گرائی  ملی   =

در واقع چيزی به غير از وارثين و اخالف 
روبه انحطاط و فاسد شده ی بوروکراسی های 
منطقه  آن  در  ملی  آزادی بخش  های  جنبش 
نيستند، اينان در اسرع وقت و سربزنگاه به 
تعامل و مماشات و کرنش در مقابل تجاوزگر 
متوسل خواهند گشت و يا نقش قابل توجهی 

درمقابله با تجاوزگران ارائه نخواهند داد.
بنيادگرا  های  جنبش  به  نيروهائی که  آن  دوم 
تعلق دارند. اين نيروها در تقويت شرايط پر 
از آشوب، آشفته گی و ضعف و بحرانی که 
مهمی  نقش  گرفته،  بر  در  را  منطقه  کليه ی 
ضددموکراتيک  سياستهای  با  و  کرده  ايفاء 
عمال  گرفته اند،  درپيش  که  ضدانقالبی  و 
از  تعدادی  کردن  بالکانيزه  پروسه ی  در 
نفع  به  کليدی  نقش  خاورميانه  کشورهای 

پروژه ی جهانی آمريکا بازی کرده اند.
دموکراسی  محور  دور  که  نيروهائی  سوم 
حلقه  های "دموکراتيک"  خواسته  و  خواهی 

زده و متشکل شده اند. 
توسط  قدرت  تسخير  يا  حفظ  ترديد،  بدون 
هر يک از اين سه نيروی سياسی نمی تواند 
کمونيست  نيروهای  پذيرش  و  تائيد  مورد 
ديگر  و  کارگران  رهائی  خواهان  که 
زحمت کشان از يوغ نظام جهانی و هم دستان 
منافع  واقع  در  قرارگيرد.  هستند،  آن  بومی 
بومی  کمپرادور  اساسا  سرمايه دارو  طبقه ی 
که طبيعتا و ضرورتا تاحدی با منافع کنونی 
تعريف  و  معرفی  منطقه  در  جهانی  نظام 
فوق  نيروی  سه  طريق  از  عموما  می شوند، 
الذکر بيان می گردند. ديپلماسی و فعاليت های 
سياسی دولت آمريکا پيوسته اين سه نيرو را 
به جان هم می اندازد که از تالقی آنها به نفع 
پيشبرد پروژه ی خود در خاورميانه استفاده 

شايان و ممتازی ببرد. 
حرکت  طبقاتی  مبارزات  در  که  ازآن جا 
مستقل و داشتن نيروی کافی شرط الزم برای 
نيروهای  ديگر  با  تاکتيکی  اتحادهای  انجام 
مشخص،  مبارزات  برد  درپيش  طبقاتی 
سرکوب  به دليل  که  درشرايطی  و  باشد  می 
ازقدرت  آنها  کمونيست،  و  چپ  نيروهای 
در  بايد  اينان  لذا  برخوردارنيستند،  کافی 
منافع  از  دفاع   : خود  طبيعی  های  گستره 
ديگر  و  کارگر  طبقه  اجتماعی  و  اقتصادی 
دمکراسی  اجتماعی)،  (عدالت  زحمت کشان 
و حاکميت ملی مستقل ازامپرياليسم، که هر 
سه از نظر تاريخی جداناپذير از هم هستند، 
منطقه ی  امروز  دهد.  ادامه  خود  مبارزه  به 
ميدان  به  خاورميانه  ژئوپوليتيکی  و  وسيع 
اصلی تالقی و مبارزه کليدی بين راس نظام 
خلقهای  و  ملتها  و  (آمريکا)  سرمايه  جهانی 
کليه جهان تبديل گشته است.شکست پروژه ی 

الزم  شرط  خاورميانه  در  آمريکا 
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روايت... بقيه از صفحه آخر

جهت  در  موفقيت  امکان  ايجاد  برای 
ترقی در هر منطقه از جهان ما است. 
خاورميانه  در  مردمی  نيروهای  شکست 
پيروزيها و پيشرفتهای مردمان ديگر مناطق 
جهان را آسيب پذير و باالخره به فنا خواهد 
سپرد. اين نکته به هيچ وجهه به اين معنی 
نيست که ما به اهميت مبارزاتی که امروز 
مردم در مناطق ديگر جهان به جلو می برند 
کم بها بدهيم. اين نکته فقط به اين معنی است 
که مردم جهان نبايد اجازه بدهند که آمريکا 
منطقه ای را که برای وارد کردن ضربه اول 
انتخاب  يکم  و  بيست  قرن  در  بارش  جنايت 

کرده، پيروز گردد.
                             

  ٢٠ دسامبر٢٠٠٧ـ  ن. ناظمی                                                                     

های بيشتر و بحث های دامنه دارتری دست 
کشور  و  مردم  سرنوشت  مورد  در  و  زده 
عراق آينده نگری نمايند. مضافا، اين محققين 
متعددی  سناريوهای  در  جامعی  های  تحليل 
که خود نومحافظه کاران درباره آينده عراق 
و خاورميانه نوشته اند، عرضه کرده اند که 
ما در اين نوشته به چند و چون دو سناريو 

متعلق به نومحافظه کاران می پردازيم.
بررسی  حاصل  سناريو  دو  اين  تحليل 
سال  دريک  که  است  متعددی  سناريوهای 
که  تحليل گران  و  کارشناسان  توسط  گذشته  
به نحله های مختلف سياسی و ايدئولوژيکی 
نسبتا  تعداد  اند.  گشته  عرضه  دارند،  تعلق 
توضيح  از  بعد  سناريوها  اين  از  زيادی 
اوضاع سياسی منطقه خاورميانه و به طور 
اصلی  تمرکز  عراق،  موقعيت  مشخص 
و  مدت  کوتاه  تبعات  جزئيات  بر  را  خود 
اعالم  نظير  مباحثی  و  اضطراری  مسائل 
کردستان  استقالل  يا  و  کامل  خودمختاری 
جمهوری  اعالم  و  بصره  جدائی  عراق، 
به  بعث  حزب  بازگشت  جنوب،  در  اسالمی 
بخش  سه  به  عراق  تقسيم  سياسی،  صحنه 
مشخص، تقسيم "عادالنه" درآمد نفت و غيره 
سناريوهای  اين  بررسی  از  بعد  اند.  گذاشته 
متعدد، نگارنده تصميم گرفت که دو سناريو 
چهارچوب  در  نگری  آينده  آنها  در  که  را 
عمل کرد نظام جهانی سرمايه و در راس آن 
آمريکا در خاورميانه و کشورهای هم جوار 
قرار  مداقه  و  بحث  مورد  عراق  و  ايران 
گرفته اند، مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. 
موقعيت  و  نقش  به  توجه  بدون  نگری  آينده 

خاورميانه  کليه  در  سرمايه  جهانی  نظام 
مقاومت  و  سو  يک  از  "جديد"  و  "بزرگ" 
در  خاورميانه  مردم  های  توده  مبارزات  و 
مقابل اين نظام از سوی ديگر ما را به جزئی 
"کل  ديدن  به جای  و  ساخته  مبتال  گرائی 
ما  "حاشيه")  با  "مرکز"  رابطه  (و  واحد" 
را گرفتار شرح جزئيات که نمی توانند نقش 
تعيين کننده در سرنوشت و آينده مردم عراق 
ايفاء کنند، سازد. خيلی از اين سناريوها که 
گرفته  قرار  تحليل گران  اين  بررسی  مورد 
اند، به دليل اين که تعريف جامع و مشخصی 
از کل تعيين کننده اجتماعی (رابطه مرکز و 
حاشيه در نظام جهانی سرمايه) در عراق و 
منطقه ندارند، دچار تجردگرائی، جزئی گری 
و سطحی انديشی در بسياری از موارد گشته 
و جامعه عراق و منطقه را به صف بنديهای 
کاذب شيعه و سنی و يا کشورهای "معتدل" 
و "تندرو" تقسيم می کنند. تجزيه و تحليل از 
دو سناريوئی را که نگارنده از مجموعه ی 
بيشتر از ١٠ روايت از کارگاه سناريو نويسی 
عراق انتخاب کرد، واحد تحليل برای درک 
ريشه های اصلی بحران عراق را ساختار و 
عمل کرد نظام جهانی سرمايه (رابطه حاشيه 
فاز  در  شمال)  و  جنوب  رابطه  مرکز=  با 
تشديد گلوباليزاسيون می دانند. اين دو سناريو 

عبارتند از :
 ١ – سناريوی "ديکتاتوری وحدت ملی"

 ٢ – سناريوی امپراتوری آشوب
سناريوی ديکتاتوری وحدت ملی

نومحافظه کاران "خاورميانه شناس" حاصل 
سناريوی "ديکتاتوری وحدت ملی" را ايجاد 
عراق و منطقه با "ثبات امن" برای حرکت 
سرمايه می دانند. منطقه ای امن که از آن جا 
دغدغه  و  تالطم  بدون  طبيعی  گاز  و  نفت 
ی  يافته  توسعه  کشورهای  سواحل  به سوی 
آمريکائی  فراملی  های  کمپانی  توسط  مرکز 

سرازير گردد.
شروع  زمانی  سناريو  اين  نگارش  و  تنظيم 
سفيد  کاخ  بر  حاکم  کاران  نومحافظه  که  شد 
درباره  آنان  رجزخوانيهای  که  شدند  متوجه 
کلی  به طور  عراق  به  دموکراسی"  "صدور 
بٌرائی و تاثير خود را در بين مردم و افکار 
عمومی جهانی به ميزان قابل توجهی از دست 
داده اند. در پی تداوم مقاومت های مسلحانه  
و  سو  يک  از  اشغال  عليه  عراق  در  مردم 
مخالفت مردم جهان با رژيم بوش از سوی 
به  را  خود  توجه  کاران  نومحافظه  ديگر، 
باز توليد يک مدل قابل پذيرش از حکومت 
سالهای  در  ساختند.  معطوف  حسين  صدام 
اخير ذهن نومحافظه کاران بر تاسيس و يا 
مرکزی  "ملی"  رهبری  يک  ظهور  تسهيل 
نافرمانی  منهای  ولی  بخش"  "وحدت  قوی 

با  است.  شده  متمرکز  حسين،  صدام  های 
ی  پروژه  سازی"  "دموکراسی  ستاره  افول 
ايجاد و تقويت ديکتاتوری که بتواند در عين 
عبوديت از منويات نامشروع آمريکا، وحدت 
ملت"   – "دولت  يک  عنوان  به  را  عراق 
گزينه  به  سازد،  تامين  سفيد  کاخ  به  وابسته 

اول نومحافظه کاران تبديل گشت.
اين "ديکتاتور وحدت ملی" نخستين رهبری 
خواهد بود که در عراق پس از صدام حسين 
و  نظامی  توانائی  با  که  شد  خواهد  موفق 
قابليت سازمانی متمرکز خود به تدريج گروه 
سرکوب  را  مقاومت  شورشيان  موثر  های 
را  مذهبی"  و  "ملی  های  شکاف  و  ساخته 
به نفع "مرکز" و سرمايه گذاريهای خارجی 
البته  بخشد.  تعديل  نفت،  عرصه  در  بويژه 
حدی  در  ملی"  وحدت  "ديکتاتوری  چنين 
است  ارزشمند  سفيد  کاخ  زمام داران  برای 
که بتواند اين ديکتاتوری را در خدمت منافع 
استراتژيکی آمريکا قرار داده و عراق را به 
يک "ايستگاه بنزين گيری" کامال امن و امان 

تبديل سازد.
روشن است که اصلی ترين مولفه در اوضاع 
کنونی عراق که برای ظهور و عروج يک 
"ديکتاتور وحدت ملی" ضروری و اجتناب 
رنگ  پر  و  جدی  حضور  می باشد،  ناپذير 
باقيمانده ناسيوناليسم (ملی گرائی)عراقی است 
که اين "ديکتاتور ملی" بر آن تکيه کند. در 
ذهن مردم عراق، بقايای ناسيوناليسم عراقی 
ناصريست  قاسم،  عبدالکريم  طرف داران  را 
ها و برادران عارف (که روزگاری در دهه 
حاکميت و  داخل  تا ١٩٧٠ در  های ١٩٥٠ 
خارج آن حضور پر رنگی داشتند) نمايندگی 
می کنند. به باور مردم عراق، اين نيروها و 
افراد با اين که با هم اختالف عديده ای داشتند، 
ولی همه گی دارای يک وجه مشترک سياسی 
بودند که آنها را در بين اقشار مختلف مردم 
مخالفت  آن  و  می داد  جلوه  اعتبار  با  عراق 
های  سياست  با  آنها  روشن  و  جدی  های 
در  به ويژه  جويانه،  سيطره  و  امپرياليستی 
عراق و خاورميانه بود. اگر حتی سناريوی 
محتمل  عنوان  به  ملی"  وحدت  "ديکتاتوری 
و  يک پارچه  عراق  "نجات  برای  راه  ترين 
حال  در  آيا  گيرد،  قرار  قبول  مورد  متحد" 
دارد؟  وجود  عراق  در  فردی  چنين  حاضر 
درباره  که  دولتی  غير  و  مستقل  تحليل گران 
کرده  پژوهش  عراق  مردم  سياسی  تمايالت 
و نسبتا در مورد خواسته های مردم عراق 
حال  در  که  آنند  بر  هستند،  نظر  صاحب 
حاضر چنين فردی در صحنه سياسی عراق 

وجود ندارد.
اما به نظر نومحافظه کاران، ژنرال 
يک  می تواند  قنبر  عبود  دريابان 
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ديکتاتور "وحدت ملی" احتمالی برای 
گرفتن  نظر  در  باشد.  عراق  آينده 
تالطم  پر  صحنه  در  نظامی  فرد  اين  ظهور 
و بحرانی عراق و به مثابه بازی گر احتمالی 
است.  اهميت  دارای  سناريو،  اين  اصلی  و 
وضعيت  اعالم  از  بعد   ،٢٠٠٧ ژانويه  در 
سوی  از  درعراق  نظامی  "اضطراری" 
وزير  نخست  سوی  از  قنبر  عبود  آمريکا، 
نيروهای  فرمانده  عنوان  به  المالکی  نوری 
مناطق  اهل  قنبر  شد.  معرفی  عراق  نظامی 
تحت تسلط ميليشيای شيعيان در جنوب عراق 
حزب  عضو  عنوان  به  سالها  او  اما  است، 
نيروی  در  شاخص  فرمانده  يک  و  بعث  
در  او  است.  کرده  خدمت  صدام  دريائی 
جريان شکست جنگ خليج فارس در سالهای 
١٩٩١ از سوی نيروهای آمريکائی دستگير 
به  انتصابش  از  پيش  تا  وی  شد.  زندانی  و 
فرماندهی نيروهای نظامی عراق، ظاهرا با 

مقاومت آمريکائی هم کاری نداشته است.
عروج قنبر به قله "ديکتاتوری وحدت ملی" 
سناريو  اين  پيشبرد  در  ديگر  اسالف  مثل 

حائز اهميت است. 
نقش بازيگران ديگر

کاران  نومحافظه  سياسی  ادبيات  به  مروری 
عراق  در  ملی"  "ديکتاتوری  ترويج  درباره 
بازی گران  که  می دهد  نشان  روشنی  به 
متنوعی در پروسه رشد و گسترش سناريوی 
"ديکتاتوری وحدت ملی" نقش دارند که مهم 

ترين آنها عبارتند از :
ايران،٣  اسالمی  -جمهوری   ٢ القاعده،   -١
- دولت بشار اسد در سوريه، ٤ -عربستان 

سعودی،٥ - ترکيه.
در  بازی گران  اين  وچون  چند  به  اين جا  در 
شکل گيری و تحول "ديکتاتوری وحدت ملی" 

می پردازيم :
نقش  القاعده  کاران،  نومحافظه  ديد  از    -١
ديکتاتوری  شکل گيری"  و  ظهور  در  مهمی 
وحدت ملی" ايفاء خواهد کرد. ظاهرا ريشه 
کن کردن “عناصر تروريست های غيرعراقی 
و در راس آن القاعده که هدفشان ريختن نفت 
است،  مذهبی  ای  فرقه  های  تنش  آتش"  بر 
است.  ديکتاتوری  اين  محوری  ماموريت 
نومحافظه کاران که در پنج سال گذشته خود 
در دامن زدن به تفاوت ها و اختالفات بين 
شيعه ها و سنی ها نقش اساسی داشتند، اکنون 
می خواهند "حل" آن "مسئله" را منبع اصلی 
کسب مشروعيت برای اين نوع ديکتاتوری 

در بين عراقی ها سازند.
ظهور  از  ايران  اسالمی  جمهوری   –  ٢
وحدت  "ديکتاتوری  يک  جدی  حضور  و 
استقبال  عراق  در  ايجاد "ثبات"  برای  ملی" 

مثل  رهبر  اين  که  کرد  خواهد  حمايت  و 
و  فعل  بررسی  باشد.  شيعه  قنبر  عبود 
حاکی  عراق  صحنه  در  سياسی  انفعاالت 
کاران  نومحافظه  که  دارد  امکان  که  است 
مشترکا  اسالمی  جمهوری  سردمداران  و 
که  کنند  حمايت  ديکتاتوری  يک  ظهور  از 
مثل نوری المالکی در خدمت آمريکا و هم 
جمهوری اسالمی بوده و از عنايت آيت اهللا 
چرخش  برخوردارگردد.  هم  سيستانی  علی 
در سياست های آمريکا در ماه های اخير در 
مورد حمله های نظامی به ايران، وقوع اين 

هم کاری را بيشتر ممکن می سازد.
پناه گاه  گذشته  سال  چهار  در  سوريه   –  ٣
جمعيت پراکنده رو به افزايشی از عراقی ها 
و ازجمله شورشيان گشته است که بخشی از 
آنها از آن کشور به عنوان يک محور نفوذ 
می کنند.  استفاده  عراق  داخل  به  بازگشت  و 
شورشيان  اين  که  تهديدی  سوريه،  رژيم 
مقاومت عراق برای بقای خودشان ايجاد می 
کنند را در نظر گرفته و روی اين اصل به 
به  سوريه  از  که  شود  می  داده  اجازه  آنها 
ای  مالحظه  قابل  بخش  شوند.  گسيل  عراق 
از اين شورشيان به بقايای محفل ها و تشکل 
عبدالکريم  طرف داران  متنوع  و  متعدد  های 
های  ناصريست  و  عارف  برادران  قاسم، 
در  اخير  سالهای  در  که  دارند  تعلق  عراق 
بين پناهنده گان عراقی در کشورهای سوريه 
ميليون  دو  به  نزديک  تعدادشان  که  اردن  و 
اند.  کرده  توجهی  قابل  نفوذ  می رسند،  نفر 
و  نفوذ  کنترل  به  اسد  رژيم  ساختن  وادار 
گسيل شورشيان مقاومت به داخل عراق از 
وظايف  از  يکی  سوريه،  مرزهای  طريق 
در  است.  ملی"  وحدت  "ديکتاتوری  اصلی 
حال حاضر بعيد به نظر می رسد که سوری 
ها به خواست "ديکتاتوری وحدت ملی" تن 
در دهند ولی احتمال دارد که معامله ای بين 
خورد  رقم  دمشق  و  سفيد  کاخ  در  حاکمين 
مرزها  شديدتر  کنترل  قبال  در  آن  طی  که 
کاران  نومحافظه  سوريه،  رژيم  توسط 
رضايت بدهند که مسئله "ارتفاعات جوالن" 
سوريه  دولتيان  و  مردم  خواست  آن  حل  که 
در چهل سال گذشته بوده است، بين اسرائيل 
شود.  گذاشته  بحث  و  مذاکره  به  سوريه  و 
اگر نومحافظه کاران تمايل داشته باشند که به 
وحدت  "ديکتاتوری  محبوبيت  ارتقاء  خاطر 
ملی" در عراق به پرداخت چنين هزينه ای 
تن در دهند، بعضی از مفسرين سياسی برآنند 
که آن وقت سوريه نه تنها حضور جدی اين 
بلکه  شد،  خواهد  پذيرا  را  ديکتاتوری  نوع 
برای  اولين بار در چهل سال گذشته رابطه 
ی بهتر و حسنه ای را با واشنگتن برقرار 

خواهد ساخت.

٤ – در بين بازی گران منطقه، هيئت حاکمه 
عربستان سعودی بيش از همه از ظهور و 
در  ملی"  وحدت  "ديکتاتوری  يک  حضور 
عربستان  در  حاکم  سعوديهای  است.  هراس 
که  ديکتاتوری  يک  رسيدن  قدرت  به  از 
به طور  شيعه  ايران  نفع  به  را  قوا  توازن 
خواهند  نگران  زد،  خواهد  به هم  چشم گيری 
سناريوی  معماران  و  نويسنده گان  شد. 
"ديکتاتوری وحدت ملی" به ويژه دفتر ديک 
چينی، اطمينان دارند که شاهزاده گان سعودی 
به دو علت در دراز مدت مثل هميشه روی 
از  و  گرفته  قرار  آمريکا  استراتژيکی  خط 
حمايت  پيروزی  قله  به  ديکتاتور  عروج 

خواهند کرد. اين دو علت عبارتند از :
و  "ثبات  از  همه  از  بيش  سعوديها   : الف 
به وجود  عراق  در  ديکتاتور  که  آرامشی" 
خواهد آورد، استقبال خواهند کرد زيرا ادامه 
جنگ، بی ثباتی و آشفته گی در عراق، زنده گی 
پر از رفاه و نعمت و امنيت شاهزاده گان نفت 
عربستان را بيش از هر زمانی در گذشته به 

خطر جدی خواهد انداخت.
و  عبوديت  آمريکا  حاکمه  هيئت  اگر   : ب 
وفاداری ديکتاتوری وحدت ملی را در عراق 
نسبت به سياست های آمريکا در خاورميانه 
در عمل و در پروسه عروج به قله ديکتاتوری 
تضمين و تامين سازد، در اين صورت جای 
نگرانی برای هيئت حاکمه عربستان سعودی 
و  ترين  مهم  از  گذشته   سال  شصت  در  که 
موثرترين "هم دستان" و متحدين بومی" نظام 
جهانی در خاورميانه و جهان عرب بودند، 

باقی نخواهد گذاشت.
جناحهای  (چه  ترکيه  حاکمه  هيئت   –  ٥
طرفدار  کماليست  جناحهای  چه  و  مذهبی 
آمريکا) بيش از هر بازی گری از ظهور و به 
در  ملی"  وحدت  رسيدن "ديکتاتوری  قدرت 
عراق استقبال خواهند کرد. در واقع عروج 
"ديکتاتوری وحدت ملی" به قله محبوبيت و 
پيروزی، زمانی حاصل خواهد شد که او با 
وحشيانه  سرکوب  به  خود  های  کشی  لشگر 
خلق کرد در کردستان عراق دست بزند. تاريخ 
صهيونيسم  و  آمريکا  امپرياليسم  کارنامه  و 
اسرائيل در خاورميانه در شصت سال گذشته 
نشان می دهد که آنها در مقاطع مختلف بعد 
از سالها تشويق و آموزش و حمايت احزاب 
کسب  راه  در  کرد  سياسی  سازمانهای  و 
"استقالل و خودمختاری" ناگهان آنها را بر 
امپرياليستی،  منويات  خاطر  به  بزنگاه  سر 
مردم  و  ساخته  رها  خود  حال  به  منطقه  در 
"اعاده  قربانی  را  کرد  محروم  و  ستم ديده 
بورژوازی  خون خوار  های  ارتش  حيثيت" 

ايران ، عراق و ترکيه کرده اند. اگر 
سناريوی ديکتاتوری وحدت ملی بعد 
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از مونتاژ توسط کارگردانان به روی 
سرنوشت  اين  شود،  آورده  صحنه 
خلقی خواهد بود که رهبران شووينيست آنها 
آنرا دوباره به سرنوشت تجاوز و استراتژی 
گمان  به  اند.  زده  گره  سرمايه  جهانی  نظام 
کرد  خلق  عام  قتل  و  سرکوب  نگارنده،  اين 
در شمال عراق و جنوب شرقی ترکيه توسط 
لشگر "ديکتاتوری وحدت ملی" با حمايت و 
ترکيه  انتقام  تشنه  و  زخمی  ارتش  هم کاری 
در گستره ای وسيع و به شيوه ی قتل عام، در 
مقايسه با گذشته تاريخی خلق کرد "بی سابقه 

و بی نظير" و فاجعه بارتر خواهد بود.
اصلی ترين هدف امريکا از توليد اين نوع 
"ثبات"  کردن  فراهم  عراق  در  ديکتاتوری 
غول  های  فراملی  آن  در  که  محيطی  يعنی 
و  داشته  کامل  آزادی  آمريکا  نفت  آسای 
سال  "پنجاه  تا  نيز  آمريکا  نظامی  نيروهای 
آينده" در خاک عراق با ثبات حضور و پايگاه 
نظامی وسيع داشته باشند. تحت ديکتاتوری 
آمريکا  که  است  قرار  ملی"،  "رهبر  اين 
"ايستگاه  به  تبديل  را  آرام  و  ثبات  با  عراق 
با  بدين وسيله  و  ساخته  خود  گيری"  بنزين 
جهانی  های  ايجاد "هژمونی نفتی"، سياست 
خود را به "متحدين"، "شرکاء" و "دوستان" 
و موتلفين خود آسان تر از دوره جنگ سرد 
کاران  نومحافظه  راستا  اين  در  کند.  ديکته 
وضعيت  و  تالطمات  و  ازدياد  خاطر  به 
امکانات  و  قدرت  عراق،  در  "اضطراری" 
که  قنبر  به  عراق  دفاع  وزارت  در  زيادی 
است،  مسئول  المالکی  نوری  مقابل  در  تنها 
پيشينه  گرفتن  نظر  در  با  ولی  کردند.  اعطا 
نومحافظه  چرا  که  است  ذکر  شايان  قنبر، 
عنوان  به  را  قنبر  که  گشتند  حاضر  کاران 
به  خود  احتمالی  ملی"  وحدت  "ديکتاتوری 

روی صحنه بياورند؟ 
قابل  پاسخ  يک  سئوال  اين  به  اين که  برای 
بهتر  اين جا  در  شود،  داده  مناسب  و  تامل 
است که به بررسی يکی از جنبه های سياسی 
الگوهای  از  استفاده   – کاران  نومحافظه 

تاريخی – بپردازيم.
الگوهای تاريخی "ديکتاتوری وحدت ملی"

نومحافظه کاران در تبعيت از پدران معنوی 
بلوم،  آلن  اشتراوس،  (لئو  خود  استادان  و 
آلبرت وولستر و...) به تاريخ ظهور و تکامل 
امپراتوری های بزرگ به ويژه امپراتوری رم 
و بريتانيای کبير، اهميت خاصی قائلند. آنها 
در جهت برقراری امپراتوری جهانی سرمايه 
الگوهای  و  تجارب  از  آمريکا،  رهبری  به 
کشورهای  در  ها  امپراتوری  اين  سياسی 
در  می کنند.  استفاده  پيوسته  سوم،  جهان 
انتخاب قنبر به مثابه يک "ديکتاتور وحدت 
ملی" نومحافظه کاران از تجربه امپرياليسم 

انگليس در کشورهای آفريقا و آسيا درسهای 
فراوانی آموخته و در عمل آنها را پياده کرده 

اند. 
"ديکتاتوری  توليد  و  تعبيه  در  ترديد،  بی 
زمينه  يک  از  نويسان  سناريو  ملی"  وحدت 
عراقی ويژه و از خصوصيات ملی، مذهبی 
و فرهنگی مردم استفاده خواهند کرد. تاريخ 
نظام جهانی سرمايه حاکی است که در مقاطع 
و  تعبيه  با  ها  امپرياليست  تاريخی،  مختلف 
وحدت  "ديکتاتور  از  نمونه  چندين  ساختن 
پيرامونی  ای –  حاشيه  کشورهای  در  ملی" 
(جهان سوم) موفق شدند که منويات و سياست 
های سلطه طلبانه خود را سالها بر مردمان 
آن کشورها اعمال نمايند. شايان توجه است 
الگوی  از  کاران  نومحافظه  چه گونه  که 
در  ايران  در  ها  انگليسی  نظامی  سياسی – 
دوره ١٩١٨-١٩٢١ استفاده کرده و امروز 
مقام  احراز  برای  عراق  در  را  قنبر  عبود 

"ديکتاتوری وحدت ملی" النسه کرده اند.
رضا شاه پهلوی (پدر آخرين پادشاه ايران) 
"ديکتاتوری  ازرهبر  مشخص  ای  نمونه 
نظامی وحدت ملی" است که هشتاد و هفت 
سال پيش (در سال ١٩٢١ ميالدی) با حمايت 
انگليسی ها در صحنه پر تالطم و آشوب زده 
ايران بعد از جنگ جهانی اول ظهور کرد. 
سرکوب  يا  و  مقابله  بر  را  خود  انرژی  او 
نيروهای سياسی و فرهنگی متمرکز  کرد. 
نظامی  مراتب  ترين  پايين  از  پهلوی  ظهور 
(فرمانده  ميرپنجی  جای گاه  کسب  تا  قزاق 
تيپ) شروع شده و در نهايت به يک کودتای 
ديکتاتوری  استقرار  به  سپس  و  نظامی 
و  سياسی  پيشينه  چون  انجاميد.  شاهنشاهی 
نظامی عبود قنبر شباهت های قابل توجه و 
چشم گيری به پيشينه رضاه شاه به عنوان يک 
الگوی تاريخی دارد، در اين جا به تفضيل به 

اين شباهت ها می پردازيم. 
بحرانی  و  تالطم  پر  های  سال  جريان  در 
در  ها  انگليسی  ايران،  در   ١٩١٧-١٩٢٠
ملی"،  وحدت  "ديکتاتور  يک  جست وجوی 
که  را  ميرپنج  خان  رضا  که  گرفتند  تصميم 
و  مردم  های  توده  بين  در  قنبر  عبود  مثل 
در  سالها  و  مانده  ناشناخته  روشن فکران 
لياخوف  رهبری  تحت  قزاق  نيروی  خدمت 
آموزش نظامی ديده و خدمت کرده بود، به 
عنوان يک "ديکتاتور وحدت ملی" النسه کنند 
تا او با ايجاد ايران "متمرکز و يکپارچه" با 
ارتش منظم و متحدالشکل چهار نعل به سوی 
تامين هدف استراتژيکی انگلستان در ايران 

بتازد.
در اين دوره پر تالطم (اوجگيری جنبش های 
رهائی بخش در صفحات شمال ايران از يک 
سو و توسعه انقالب اکتبر شوروی از سوی 

ديگر) هدف استراتژيکی انگلستان که هنوز 
سرمايه  جهانی  نظام  راس  در  زمان  آن  در 
جنبش  سرکوب  داشت،  قرار  (امپرياليسم) 
های رهائی بخش ملی در ايران و جلوگيری 
از شيوع و گسترش انديشه های بلشويکی به 
مستعمرات خود در آسيا از طريق ايران بود. 
برای اخذ اين هدف دو سره، انگليسی ها با 
هم يار  و  طباطبائی  ضياءالدين  سيد  هم دستی 
نظامی او رضا خان ميرپنج دست به کودتای 
در   (١٩٢١ فوريه   ٢١)  ١٢٩٩ اسفند  سوم 

ايران زدند.
ضياءالدين  سيد  کودتا،  از  بعد  بالفاصله 
سرعت  به  کودتا)  وزير  (نخست  طباطبائی 
ازجمله  کاذب  راديکال  های  سياست  اخذ  با 
نزديکی به روسيه شوروی و دستگيری عده 
انگلستان  به  وابسته  اشراف  و  اعيان  از  ای 
روشن فکران،  و  مردم  فريب  با  که  کوشيد 
خود را نماينده "ملت محروم" معرفی کرده 
دولت  با  دوستانه  روابط  ايجاد  موافقت  با  و 
ستايش  و  احترام  مورد  نهايت  بی  (که  لنين 
شاعران ملی و نويسنده گان روشن فکر ايران 
"وحدت  ناجی  يک  عنوان  به  را  خود  بود) 
ملی" جا بزند. ولی سيد ضياء بر خالف رضا 
خان شناخته شده تر از آن بود که بتواند در 
پياده کردن چنين هدفی به عنوان اولين نخست 
وزير کودتا مثمرثمر واقع شود. او سالها با 
انتشار روزنامه رعد در زمان جنگ جهانی 
اول به عنوان يک انگلوفيل زبان زد خاص 
و عام بود. ولی بر خالف سيد ضياء، رضا 
خان همه گونه امکان را داشت که با عزل و 
تبعيد سيد ضياء نسبت به خود در بين مردم 
و روشن فکران جلب اعتماد بيشتری نمايد و 
عامل  صورت  به  دموکراسی  نقاب  زدن  با 
سياست  نامرئی"  "اجرای  وفادار  و  مطمئن 
خان  رضا  گردد.  ايران  در  انگلستان  جديد 
وزيری  نخست  از  ضياء  سيد  عزل  از  بعد 
و تبعيد او به فلسطين (مستعمره انگلستان)، 
ماه  آبان  در  تاج گذاری  تا   ١٣٠٠ خرداد  از 
١٣٠٤، با حمايت و عنايت مقامات انگليسی 
و با توسل به عوام فريبی ها و صحنه سازيها، 
توانست نه تنها مردم را به سوی حمايت از 
اکثريت  که  شد  موفق  بلکه  کند،  جلب  خود 
حاميان  به  را  روشن فکران  از  توجهی  قابل 
سازد.  تبديل  خود  ملی"  وحدت  "ديکتاتوری 
شخصيت  و  نيروها  از  خيلی  سالها  آن  در 
اکثريت  منجمله  سوسياليست  و  ملی  های 
خان  رضا  ايران،  کمونست  حزب  رهبری 
دهنده،"ميهن  وحدت  "ملی"  سرباز  يک  را 
می  ارزيابی  امپرياليست"  "ضد  و  پرست" 
کردند و کوشش های او در جهت ايجاد ايران 

"يکپارچه" و "متحد" و "يکسان" را 
به حساب مواضع "ضد امپرياليستی" 
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و "بورژوازی ملی" او می گذاشتند.
سياست مداران امپراتوری انگليس در 
تعبيه و ترويج "ديکتاتوری وحدت ملی" خود 
را فقط به کشور ايران مقيد نساختند. بررسی 
چه گونه گی عروج ژنرال کارل مانرهايم در 
فنالند (اروپای شمالی)، جوزف پيلسودسکی 
در لهستان (اروپای شرقی)، ريدر سميگلی 
در رومانی (منطقه بالکان)، کمال آتاتورک 
در  شاه  نادر  صغير)،  (آسيای  ترکيه  در 
افغانستان (آسيای جنوبی)، چيان کای شک در 
چين و امپراتور هيروهيتو در ژاپون (آسيای 
شرقی) به قله های "ديکتاتوری وحدت ملی" 
انگليس  جهانی  سياست  روشن گر  می تواند 
در اکناف جهان، به ويژه در مناطق هم جوار 
 ١٩١٨-١٩٢١ سالهای  در  شوروی  روسيه 
باشد. برنامه امپراتوری انگليس در اين دوره 
اين بود که با شيوع و گسترش آشوب و نا 
در  را  عمومی  افکار  کشورها  اين  در  امنی 
جهت تبليغ و ترويج انديشه ظهور "ديکتاتور 
وحدت ملی" آماده ساخته و با تسلط کامل بر 
نفوذ  تحت  را  کشورها  اين  حاکمه،  طبقات 
سود  به  جهانی  نظام  مدار  داخل  در  و  خود 
حرکت سرمايه نگه دارد و در صورت امکان 
"سکوی  عنوان  به  کشورها  اين  از  لزوم  و 
شوروی  عليه  نظامی  حمله  جهت  پرش" 

جوان نيز استفاده کند.
مروری به تاريخ نظام جهانی سرمايه نشان 
می دهد که معماران و دست اندرکاران دولت 
از  گيری  درس  با  پيوسته  نيز  آمريکا  های 
به ويژه  گذشته،  امپراتوريهای  تجربيات 
انگلستان، چندين بار موفق شدند که با تعبيه و 
پياده ساختن پروژه "ديکتاتوری وحدت ملی" 
سازی در کشورهای "حاشيه- پيرامونی" به 
"جنگ  دوره   در  خود  استراتژيکی  اهداف 

سرد" دست يابند.
زاهدی  ابوالفضل  سياسی  پيشينه  بررسی 
شاسا)،  (کين  کنگو  در  موبوتو  ايران،  در 
سوهارتو در اندونزی، پينوشه در شيلی و... 
اين که  از  پيش  افراد  اين  که  می دهد  نشان 
ملی"  وحدت  "ديکتاتوری  کانديداتوری  مقام 
رضا  مثل  کنند،  کسب  آمريکا  طرف  از  را 
با  هم کاری  سابقه  تنها  نه  قنبر  عبود  و  خان 
امپراتوريهای آمريکا و انگلستان را نداشتند، 
بلکه سالها پيش از پذيرش عبوديت آمريکا، 
بودند،  آمريکائی  ضد  که  نيروهائی  با 
اشاره  قبال  همان طورکه  می کردند.  هم کاری 
پادشاه  بعدها  که  ميرپنج  خان  رضا  شد، 
از  پيش  سال  هيجده  به  نزديک  شد،  ايران 
اين که به عنوان "ديکتاتور وحدت ملی" در 
تا  گيرد،  قرار  انگليس  امپرياليسم  خدمت 
در  بلشويکی،  انقالب  آغاز  و   ١٩١٧ سال 
خدمت روسيه تزاری بوده و در بين مردم و 

اکثريت روشن فکران به عنوان يک فرمانده 
قزاق ضد انگلوفيل و ضد متفقين در جنگ 
جهانی اول مشهور بود. سرلشگر زاهدی نيز 
مصدق  دکتر  زمام داری  اول  دوره  پايان  تا 
ايران  در   ،١٣٣١ تير  سی  تاريخی  قيام  و 
يک  نگاران  روزنامه  و  روشن فکران  بين 
شخصيت نظامی انگلوفيل و طرفدار آمريکا 
محسوب  نمی شد. در سالهای آغازين جنگ 
جهانی دوم، زاهدی هم راه با آيت اهللا ابوالقاسم 
کاشانی و چندين تن از ارتشيان عاليرتبه با 
تاسيس "حزب کبود" و سپس بعد از اشغال 
تشکيل  با   ١٩٤١ سال  در  ايران  نظامی 
از  طرف داری  و  حمايت  به  مليون"  "حزب 
ايران،  جنوب  در  و  پرداخته  هيتلری  آلمان 
فعاليتهای ضد متفقين خود راگسترش دادند. 
مقام  به  قنبر  عبود  کانديداتوری  امروز 
از  عراق  در  ملی"  وحدت  "ديکتاتوری 
آگاه  خواننده  طبيعتا  کاران  نومحافظه  سوی 
و دانش جوی تاريخ سياسی را بياد رضا خان 
می اندازد.  و...  ها  موبوتو  ها،  زاهدی  ها، 
اگر پروسه النسه کردن عبود قنبر به عنوان 
يک "ديکتاتور وحدت ملی"در عراق نا امن 
و پر آشوب کنونی که محصول سياست های 
نومحافظه کاران حاکم در آن کشور است، با 
موفقيت روبه رو گردد، خيلی احتمال دارد که 
اين سناريو را آنها در کشورهای ديگر جهان 
به مورد  آينده  در  و  کرده  تعبيه  "پيرامونی" 

اجراء بگذارند.
برای  کانديد  رهبران  اين  تمام  بين  آن چه 
پيلسودسکی  (از  ملی"  وحدت  "ديکتاتوری 
در  قنبر  عبود  تا  گرفته   ١٩٢٠ لهستان  در 
عراق کنونی) مشترک است وجوه سياسی و 
بينشی هستند که اشاره به آنها در اين جا حائز 
از  اين که  با  رهبران  اين  می باشد.  اهميت 
فرهنگ های گوناگون و کشورهای مختلف 
اصل  همه گی  اما  می آيند،  پيرامونی  جهان 
وابسته گی به "مرکز" را پذيرا هستند. هم راه 
رهبران  اين  تمامی  وابسته گی،  بينش  اين  با 
هستند  مشترکی  خصوصيات  دارای  "ملی" 

که در اين جا به اهم آنها اشاره می کنيم :
١ - توانائی در ايفای نقش بی رحم و مستبد 
و  "اتحاد"،  هم سانی،  "وحدت"،  ايجاد  در 
سياسی  تجربه  سالها  از  ويژه گی  اين  نظم. 
نيروهای  در  آنها  نظامی  های  صالحيت  و 

نظامی وابسته نشئت می گيرد.
٢ – تسخير قدرت و عروج به قله ديکتاتوری 
محتمل  عنوان  به  نظامی  کودتای  طريق  از 
وحدت  "ديکتاتور  يک  توسط  روش  ترين 

ملی".
های  زمينه  از  آنها  خيزش  و  ظهور   –  ٣

محقر، پائين دست و عموما ناشناخته.
و  زمين  انباشت  و  اندوزی  ثروت   –  ٤

و  ملی"  وحدت  "ديکتاتور  توسط  سرمايه 
و  قدرت  تسخير  از  بعد  دوره  در  اوالدانش 

استقرار ديکتاتوری.

جمع بنديها و نتيجه گيری

ظهور  سناريوی  از  حمايت  مشی  خط 
"ديکتاتوری وحدت ملی" در عراق ناشی از 
تشديد تضادها بين جناح های سياسی متعلق 
به کالن سرمايه داری حاکم در رژيم آمريکا 
"دموکراسی  پروژه  شکست  از  پس  است. 
عراق،  باتالق  در  غلتيدن  فرو  و  سازی" 
آنان  از  بخشی  اقال  يا  و  کاران  نومحافظه 
در صدد آمدند که با قبول پيشنهادهای جناح 
"رئاليست های محافظه کار" درون حاکميت 
هنری  چون  سرشناسی  افراد  نماينده گی  (به 
کسينجر، جيمس بيکر و لی هميلتون) مسئله 
با  گرايانه"  "واقع  را  "امنيت"  و  "ثبات" 
حمايت از يک "ديکتاتور وحدت ملی" به نفع 

آمريکا حل کنند.
بين  در  ملی"  وحدت  "ديکتاتوری  سناريوی 
که  است  بديلی  تنها  شده  ارائه  سناريوی  دو 
نومحافظه کاران می خواهند توسط آن "ثبات" 
را که "ارزش" آنرا مجددا "کشف" کرده اند، 
به عراق فالکت بار و پر آشوب برگردانند. 
به  ملی"  وحدت  "ديکتاتوری  و  "ثبات"  اين 
نخواهد  مدتی  طوالنی  تضمين  وجه  هيچ 
داشت. نه تنها مردم عراق اين "ديکتاتوری 
وحدت ملی" را نخواهند پذيرفت، بلکه رابطه 
حاکمين کاخ سفيد با "ديکتاتور وحدت ملی" 
نيز خيلی احتمال دارد که در آينده نه چندان 
در  که  هم چنان  گردد،  تار  و  تيره  طوالنی 

مورد صدام حسين اتفاق افتاد.
"ديکتاتوری  سناريو  تعبيه  تنها  نه  مسلما 
وحدت ملی" هرگز ثباتی را که حاکمين در 
آورد،  نخواهد  وجود  به  می خواهند،  آمريکا 
بلکه مشگل بزرگی را که امروز آمريکا با 
آن روبه رو است (تشديد صف آرائی افکار 
آمريکا  حاکمه  هيئت  عليه  جهانی  عمومی 
پيچيده  آمريکا)  خود  در  و  جهان  سطح  در 
تر، عميق تر و فراگيرتر خواهد ساخت. به 
گمان من، نومحافظه کاران و هم چنين "واقع 
گرايان محافظه کار" به اين امر واقف هستند 
و روی اين اصل تالش خود را به تعبيه و 
تنظيم فقط يک سناريو محدود نساخته اند. در 
چون  و  چند  به  تفضيل  به  آينده  های  شماره 

سناريوی دوم خواهيم پرداخت.

  دسامبر ٢٠٠٧  ـ  ن.  ناظمی 
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درواقعيت  فلسطينيان  که  بفهمند  جهانيان  تا 
تاچه حد درمقابل جنايات عظيم صهيونيستها 
هستند  فلسطين،"مقصر"  مردم  با  رابطه  در 
، بهانه کرده و صلح را درگرو کنارگذاشتن 
مبارزه ی مسلحانه فلسطينيان می داند. ازنظر 
مبارزه  بايد  تنها  نه  فلسطينيان  صهيونيستها 
عليه رژيم صهيونيستی را کناربگذارند، بلکه 
اسرائيل  تا  بشوند  شرط  و  بی قيد  تسليم  بايد 
به  ادامه  با  بتواند  تر  راحت  مسلح،  تادندان 
غصب  به   ، فلسطين  درخاک  ديوارکشی 
و  بپردازد  فلسطين  از  بيشتری  سرزمينهای 
کسی هم يارای هيچ نوع مقاومتی را دربرابر 
اين تجاوزگری نداشته باشد. خواستها پيوسته 
يک جانبه بوده اند: فلسطينيان و کال اعراب 
"بنده گان  اين  ـ  يهوديان  تا  بيايند  کوتاه  بايد 
خاص خدا" ـ  تدريجا بتوانند از نيل تا فرات 
را تحت عنوان سرزمينهای اجدادی تصرف 
کنند! با اين استدالل فردا بايد نواده گان مغول 
هم ادعاکنند که از پکن تا وين متعلق به آنها 
است و از هندوستان تا مصرهم به ايرانيان 
بازی های  زيرو  واقعيات  به  دارد!!!  تعلق 
جهان  که  کنيم  توجه  دراسرائيل  پارلمانی 
بازيهای  درپرده ی  را  صهيونيستی  گستری 

پارلمانی پنهان می کند :

نتايج آماری ناشی از محاصره ی نوارغزه :

منشرشده توسط کميته توده ای ضد محاصره
٣٠ دسامبر٢٠٠٧ :

توسط  ها  جاده  بستن  علت  به  بيمار   ٥٢
نيروهای اشغال گر اسرائيل مرده اند؛

٩٦٪ کارخانه ها بسته شده اند؛
٦٧ هزارکارگر کارخانه بی کارشده اند؛
٢٥هزارکارگر نساجی بی کارشده اند؛

١٠٠٪ کارخانه های نساجی بسته شده اند؛
ضرر کارخانه های چوب بری به ٥٨ ميليون 

دالررسيده است؛
٥٧٠کارگاه نجاری بسته شده اند؛

تعدادکاميونهای حمل موادخوراکی از ٣٠٠ 
عدد درگذشته به ٢٠ تا ٣٠ عدد رسيده است؛

٨٥٪شهروندان زيرفقراند؛
دالر   ٦٥٠ به  درسال  سرانه  درآمد  سطح 

سقوط کرده است؛
٦٥٪ کاردرمغازه ها سقوط کرده است؛

دالر  ٥٥ميليون  کشاورزی  بخش  ازتوليدات 
ضايع شده اند؛

ازتوليدات صنعتی ١٢٠ ميليون دالر خراب 
شده اند؛

بخش  درتوليدات  ضرر  دالر  ميليون   ٥٥
الياف؛

٤٧٠نفر مبتال به سرطان دراثرعدم معالجه 
مرده اند؛

٤٥٠٠ مزرعه توت فرنگی متروکه شده اند؛
دربخش توليد توت فرنگی و گل، ضايعات به 

١٤ميليون دالر رسيده است؛
دربخش  ضرر  دالر  ميليون   ٣٧٠

ساختمانی؛
نظامی  حکومت  خاطر  به  صياد   ٣٠٠٠

نتوانسته اند کارکنند؛
٦ ماه است که مرزهای غزه بسته شده اند؛

١٦٠دستگاه پزشکی ازکارافتاده اند؛
٩٧ نوع دارو درحال اتمام هستند؛

١٠٧ داروی پايه ای درمنطقه ی غزه درحال 
اتمام هستند؛

و  دارند  فوری  معالجه  به  نياز  بيمار   ٣٢٢
درخطر جدی مرگ قرارگرفته اند؛

از  درخارج  معالجه  به  بيمارنياز   ١٥٦٢
منطقه غزه دارند.

برای اطالع بيشتر ر.ک. به :

www.freegaza.ps 

گزارش : غٌسان بٌنورا ـ  ٢ ژانويه ٢٠٠٨ 

بشردر  حقوق  بين المللی  هم بسته گی  انجمن 
 ٢٠٠٧ دسامبر  برای  ماهانه  گزارش 
 ٦٨ اسرائيل  ارتش  که  ساخت  خاطرنشان 
فلسطينی را کشته و ٤٥٠ نفر را درمنطقه ی 

ساحل غربی و نوارغزه ربوده است.
اين انجمن می گويد که دربين ٦٨ نفر کشته، 
٤٧ نفرتوسط ارتش اسرائيل به قتل رسيدند 
بدون اين که دليلی قضائی موجودباشد. ٦٢ 
صورت  غزه  ی  درمنطقه  ها  کشته  از  نفر 
گرفته است. درميان ٤٥٠ نفر ربوده شده نيز 
تعدادی بچه و زن می باشند. درساحل غربی، 
شده  ربوده  غيرنظامی   ٩٢ با  شهرنابلس 
بيشترين رقم را بخود اختصاص داده است. 
درهبرون ٨٠ نفر، در رام اهللا ٥٤  نفر، در 
جنين ٤١ نفر، تولکارم ٣٢ نفر، اورشليم ٣٠ 
نفر...   ٢١ کلکيليا  نفر،    ٢٨ بيت اللحم  نفر، 

درغزه تنها ١٠ نفر ربوده شدند... 

www.uruknet.info?p=39762

دسامبر   ٣٠ غزه:  در  مرگ"  "منطقه ی 
٢٠٠٧

سرتيپ زويکا فوگل، رئيس سابق نيروهای 
دفاعی اسرائيل درمرکز فرماندهی به هنگام 
بروز دومين انتفاضه درجنوب، توضيح می 

چه گونه  درجهان"  ناب  ارتش  "يک  که  دهد 
مقاومت انتفاضه درمنطقه غزه را سرکوب 

کرد:
"يکی از اقدامات فرماندهی جنوب درمورد 
اطالع رسانی راجع به امکان بروز حمله به 
اسرائيليها عبارت بود از اعالم نوارغزه به 
مثابه "منطقه ی مرگ" ـ بدين معنا که درآن 
به  که  هرکسی  روی  داشتند  حق  سربازان 
طرف شان می آمد آتش بگشايند." او توضيح 
داد که "استفاده از زنان، نوجوانان، کودکان 
افزايش  بی گناه"  کشاورزی  کارکنان  و 
يافت. "ما فهميديم که برای کم کردن ميزان 
اشتباهاتمان، بايد مناطقی به وجودبياوريم که 
هرکسی که به آن جا وارد می شد تروريست 

به حساب آيد".
و محکوم به مرگ بود؟ 

"مطلقا".
دادستان نظامی يک چنين دستوری را انکار 

می کند.
"حرف من عين حقيقت است".

آيا به مناطق مسکونی تيراندازی می شد؟
استفاده  تدريجا  اما  اول.  هفته ی   ٦ در  "نه 
درمحلهای  ازجمله  شد،  داده  تيراندازی  از 
می  ماشه  روی  فشار  باعث  که  مشکوک 

شد."
ازگلوله های  سربازان  که  اظهارنمود  فوگل 
آتش زای شخصی درمناطق مسکونی استفاده 
تانکها  توسط  معموال  ها  گلوله  اين  کردند. 
فلشهای  دربرگيرنده ی  که  می شوند  پرتاب 
می شدند  پخش  درمنطقه  که  بودند  آهنی 
می گرديدند.  مرگ  و  شدن  فلج  باعث  که 
که  کرديم  قطع  زمانی  را  ازآنها  استفاده  ما 
متوجه اثرات مخرب عظيم آنها شديم و اين 
باعث خسارات فراوانی به غيرنظاميان شد. 
درابتدا ما آنها را به طور زيادی مورداستفاده 
قرارمی داديم، به خصوص در مناطقی که ما 
نمی خواستيم آنها را با استفاده از بولدوزرهای 

د.٩ تخليه کنيم."
آنها  مسکونی  روشن  کامال  مناطق  درکدام 

شليک شدند؟
"تقريبا در ١٠ منطقه ی مسکونی. آنها خانه 
آنها  به درون  مستقيما  ما  که  بودند  باغهائی 

شليک می کرديم".
ازنظرقانونی اين کار را می شد انجام داد؟ 

آيا شليک اين فلشها کامال قانونی بود؟
بريد،  کارمی  به  را  چيزی  شما  که  "وقتی 
مشکل  چندان  آن  برای  توجيهی  پيداکردن 
که  را  کسانی  ما  که  وقتی  به ويژه  نيست، 
را  فلشها  آن  زديم،  می  بزنيم،  خواستيم  می 
درابتدامورداستفاده قرارداديم. اگر درابتدای 

نظرعملياتی  از  می توانستيم  ما  حمله 
خود را توجيه کنيم، سپس وقتی که به 

جنگ و صلح... بقيه از صفحه آخر
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می  صورت  کار  اين  فردی  صورت 
با  دادگاه  در  می توانستيم  ما   ، گرفت 
اعالم اين که بايد به نتيجه ی کار توجه کرد، 

خود را توجيه نمائيم..."
عمليات  درتوجيه  ما  جواب  ديگر  "جانب 
مثابه  به  آنها  کردن  ازدرست  بود  عبارت 
توانست  می  که  برفی  کوچک  گلوله ی  يک 
به ريزش بهمنی منجرشود. ما به مرحله ای 
در  طبيعی  مرگ  با  کس  هيچ  که  رسيديم 
نوارغزه نمی مرد، آنها توسط ما کشته می 
شدند. ازآن تاريخ به بعد، جانب ديگرقضيه 
اين  شديم.  روندکشيده  اين  به  ما  که  بود  اين 
دليلی بود که من می آوردم که اين کارما باعث 

پيروزی حماس درانتخابات می شود".
غيرنظاميان  به  را  کثيفی  ی  حمله  شما  آيا 

فلسطينی نمی خواهيد قانونی نشان دهيد؟
"من فکرمی کنم و می توانم بگويم که از پايان 
به  ما   ٢٠٠٣ سال  شروع  و   ٢٠٠٢ سال 
مردم طورديگری نگاه کرديم. محدوديتهائی 
درسرکوب مردم برای خودمان به وجودآورد يم، 
البته نه ازنظراستفاده ازسالحها. دراين دوره 
ما سعی کرديم به مردم يکسان برخوردکنيم.  
جٌوی که به وجودآمده بود به ما امکان می 
داد برای مردم مشکالت به وجودآوريم، آنها 

را شکارکنيم".
و  شد  می  گرفته  تصميمات  اين  درکجا 
ارسال  محدودکردن  صورت  به  امروزنيز 

سوخت و قطع برق بروز می کند ؟
به  حمله  از  جلوگيری  باعث  تدابير  اين  آيا 

اسرائيل شده است؟
" آنها هيچ تاثيری نداشته اند، قضيه برعکس 

شده است."
او سپس درمورد "عقب نشينی" صحبت کرد 
و اظهارداشت که اسرائيل بايد "نگهبان" غزه 
باشد و سرنوشت غزه بايد به دست اسرائيل 

باشد"

٣٩٦٦٣=www.uruknet.info?p
                                                   

ژانويه   ٨: اسرائيل  بشر  حقوق  دکترهای 
٢٠٠٨

عضو  اسرائيلی  دکتر   ٤ از  مرکب  هيئتی 
دربرگيرنده ی  اسرائيل  بشر  دکترهای حقوق 
دکترهای  کلينيکی  مسئوول  يک  و  دکتر   ٣
حقوق بشراسرائيل، امروز صبح وارد غزه 

شدند.
هم زمان، مقداری دارو به بهای حدودا ٤٠ 
اضطراری  صورتی  به  آمريکا  دالر  هزار 
غزه  منطقه ی  به  اسرائيلی  نهاد  اين  توسط 

ارسال گرديد باهدف  تقسيم آن بين بيمارستان 
شفادرشهرغزه و بيمارستان اروپائی درخان 
دارو  ازکمبود  بيمارستان  دو  هر  که  يونس 

درمضيقه بودند.
کمک  ارائه ی  برای  دارو  گسيل  اين  اهداف 
داروئی محدود، گردآوری اطالعات درمورد 
درمحاصره  نوارغزه ی  سالمتی  وضعيت 
توسط اسرائيل و سياست سازان بين المللی، و 
بيان هم بسته گی باساکنان غيرنظامی فلسطين 

و کارکنان طبی منطقه بود.
زمان حمل دارو مصادف بود باورود رئيس 
تا  منطقه،  به  بوش  جورج  آمريکا  جمهور 
پيامی باشد به تصميم گيرنده گان داير براين 
واقع  مفيد  منطقه  در  می تواند  روندصلح  که 
افتد، چنان چه غزه راهم شامل شود و نبايد از 

حقوق ساکنان آن محافظت نشود.
محتوای عمومی تر آن دربرخورد به سياست 
به  که  است  مرز  از  عبور  در  اسرائيل 
صدها  برای  مداوا  اجازه  روزافزونی  طور 
دارند  مداوا  به  مبرم  احتياج  که  نفرمريضی 
زيرعالمت  است  ناممکن  غزه  نوار  در  و 
سوآل برده شده است. بدين ترتيب زنده گی و 

سالمتی اين افراد به مخاطره می افتد.
بود  عبارت  سياست  اين  از  مرحله  آخرين 
عالی  ديوان  قاضی  ديروز٣  تصميم   از 
کشور داير بر انکار حق گذر از مرز يعنی 
برای  غزه  از  درخارج  معالجه  حق  انکار 
بيماری   ١٥ از  بيمار   ٨ درمورد  زنده ماندن 
که بايد به طور اضطراری معالجه می شدند 
طی  اسرائيل  بشر  حقوق  توسطدکترهای  و 
اين که  عالرغم  بود.  شده  خواسته  ای  نامه 
قبال ديوان عالی اسرائيل اين حق را درمورد 
قدغن  ورودشان  امنيتی  ازنظر  که  بيمارانی 
نشده بود، به رسميت می شناخته شده بود....

شما چه می توانيد بکنيد :
بنويسيد.  نامه  اسرائيل  ريزان  سياست  به  ـ 
رئيس  ديسکين   يوان  آقای  فاکس  شماره 
عبارت  (شاباک)  اسرائيل  مخفی  سرويس 

است از : ٠٠٩٧٢٣٦٤٢٨١٧٥.
عمومی  روابط  ی  شعبه  اينترنتی  آدرس 

نخست وزيری اسرائيل :

pmo.heb@it.pmo.gov.il

نامه  کشورتان  در  سفيراسرائيل  به  ـ 
بنويسيد.

ـاين پيام را به ديگر دوستانتان و سازمانهای 
نوارغزه  قراردادن  به  افرستيد،  بين المللی 
درانزوا و انکار حق معالجه جهت مداوا که 

ازحقوق پايه ای انسانهاست، اعتراض کنيد.
ـ به انجمنهای محلی معالجاتی نامه بنويسيد 

رادرانجمن  مسئله  اين  تا  بخواهيد  آنها  از  و 
جهانی معالجه مورد بحث قراردهند.

و  بيمارها  کامل  ليست  دريافت  برای 
وضعيتشان لطفا با ميری واينگارتن: 

 miri@phr.org.il
ليببی  با  يا   ٠٠٩٧٣٥٤٦٩٩٥١٩٩ يا  

لنکينسکی فريدالندر:
 Libby@benor.co.il 

تماس بگيريد.
www.uruknet.info?p=39959

باور به اولمرت : جيدون ِلوی ـ هاآرتص ـ 
١٣ ژانويه ٢٠٠٨ 

از  زيادی  نقطه نظرات  به  دادن  گوش  بعداز 
وی، که برخی از آنها بسيارموثر به نظرمی 
رسند، انسان متقاعد می شود که شايد اولمرت 
حقيقتا مايل به صلح با فلسطينيان است. اين 
واقعيت که او حتا يک بارهم زيگ زاگ نزده 
به  که  می کند  تکرار  دائما  را  چيزی  يک  و 
گونه ی صحبتهای اوری آونری (اما٤٠ سال 
ديرتر) است که بدون من من کردن و لکنت 
زبان می گويد. درنتيجه انسان می تواند تسليم 
اغواشده و باورکند که  فردی که به هاآرتص 
وگرنه  دوکشور،   " گفت  نوامبر  در٢٨ 
تغييرات  دچار  نيست"،  ماندنی  اسرائيل 

عجيبی شده باشد.
اين   : درکارهست  گيری  باوجوداين، 
تغييرآگاهانه، تاکنون باهيچ گام عملی هم راه 
نبوده است. مسکن سازی درحال رشد است، 
١٠ هزار فلسطينی درزندانها می پوسند،غزه 
محاصره  در  و  برد  سرمی  به  درقحطی 
بت  شين  امنيتی  دستگاه  است،بازپرسان 
ايستگاههای  هستند،  دادن  شنکنجه  مشغول 
درحال  ها  اقاقيا  و  افزايش اند  درحال  کنترل 
می خواهد،  اولمرت   : نتيجه  اند.  دادن  گل 
اما   ، می خواهد  او  هم  شايد  نمی تواند.  اما 
می ترسد. نتيجه گيری عامه اين است : اگر 
اجرا  به  درجهت  بردارد  عملی  گام  يک  او 
ساقط  فورا  دولت اش  حرفهايش،  درآوردن 
خودش  ائتالفی  دولت  زندانی  او  می شود. 
هست. اگر او جرئت انجام کاری را داشته 
دولت  ييشای  ئلی  و  ليبرمن  اويگدور  باشد، 
پشتيبانی  اولمرت  و  کنند،  می  ترک  را  اش 

پارلمان را ازدست می دهد.
درست ، اما اين يک توهم است.

تهديد
چنان  اولمرت،  برای  تالش  اولين 
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چه دوام بياورد، اين است که دولت 
گذاشته  درمنگنه  را  او  که  ائتالفی 
قبولی  قابل  آلترناتيو  او  کند.  منحل  است 
دارد: مرتس  به جای شاس و اسرائيل بيتنو، 
حل  راه  درکنست.  رای   ٦٠ داشتن  برای 
عربها  فراکسيون  واردکردن  ديگر  تاريخی 
درحکومت است که تعداد آراء را درکنست 
به ٧٠ می رساند. ائتالفی که قادر به رسيدن 

به صلح است.
اين گام عاری از خطرنيست. اين گونه 
موفاز  شائول  ـ   است  شکننده  ائتالف 
آن وقت چه بايد بکند؟ بازنشسته ها چه 
شرکت  درمورد  و  داد؟  خواهند  رايی 
فراکسيون اعراب درچنين ائتالفی شک 
موجوداست. شايد آنها از خارج حمايت 
شوند. اين گونه ائتالف شايد با سدی از 
انتقادات مردم روبه رو شود. اما کسی 
که از "فناشدن اسرائيل" حرف می زند، 
نبايد به خود اجازه دهد ـ و يا به ما ـ  که 

چنان حرفهای تزئينی زده شده و دولت ائتالفی 
سوی  به  اسرائيل  که  زمانی  سازد،  فلج  را 
نابودی ای ُسرمی خورد که او درنظرگرفته 
عملی  بی  می تواند  چه گونه  اولمرت  است. 
خود را با ارائه ی يک چنين ديد وحشتناکی، 
عقالئی نشان دهد؟ او درحفظ دولت به خاطر 
ليبرمن با شکست روبه رو شده است؟ او هيچ 

کاری به خاطر ييشای نکرده است؟
ترس  است،  کافی  ليبرمن  به  بی هوده  عشق 

البی هايش  تواندازطريق  می  که  ييشای  از 
کافی  کند،  بسيج  را  آمريکا  جمهور  رئيس 
است. زمان آن رسيده است که برای مخالفان 
بن  اسحاق  داد.  نشان  را  درخروجی  صلح، 
 ١٩٦٣ ژانويه  در  "المرچاو"  در  آهرون  ـ 
بالبايد  "دربرابر  نوشت  ديگر  مضمونی  به 
و  قوی  جمله  اين  و  تغييرداشت"  جرئت 
و  موقع  به  اندازه  اين  تا  هيچ گاه  آنارشيستی 

بيان گر نبوده است. بله، جناب نخست وزير، 
جرئت به تغيير درمقابل بال داشته باشيد، که 
شما خودتان به روشنی پيش بينی کرده بوديد. 
اين جرئت هم از انحالل دولتتان می گذرد و 
تشکيل دولتی ديگر و اين بيشتر با ديدگاههای 

شما سازگاراست.
با يک چنين ائتالفی و با يک چنين قاطعيتی 
که درصحبت اولمرت بود، می توان به سوی 
رفع  را  مشکالت  سياسی  هدف  به  رسيدن 

http://www.ranjbaran.org/

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

http://www.ayenehrooz.de/

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

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

کنيد!
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نمود. هزاران زندانی بايد آزادشوند، به يک 
باره بايد جٌو رابطه با فلسطينيان را عوض 
کرد. يک عقب نشينی ـ  جبران مافات قابل 
است،  ممکن  آن  از  پاسداری  است،  تحقق 
سرمايه دادن به اسکان يافته ها بايد قطع شود 
و معالجه ی اقامت طوالنی که خطرناک ترين 
ُدمل رابه وجود آورده است بايد آغازگردد. 
محاصره ی غزه بايد پايان پذيرد، و حماس 
بايدبرای شرکت دراين روند فراخوانده 
نوارغزه  فقير  ساکنان  نفع  به  که  شود 
جورج  مساعد  نظر  می توان  حتا  است. 
اهميت  که  چيزی  نمود،  جلب  را  بوش 

خاصی برای نخست وزير دارد.
استقرارش  که  دراسرائيل  جديد  دولتی 
برای  اش  جدی  نظرات  براساس 
ايجادتغيير درسطح رهبری باشد، نقطه ی 
عطف مهم تاريخی خواهدبود. اولمرت 
با  خود  برای  است  ممکن  را  خطری 
ايجاد چنين دولتی به وجودآورد، اما او 
آلترناتيو  خواهدداد؟  ازدست  را  چيزی  چه 
انجام  ديگر،  سال  يک  ماندن  باقی  چيست؟ 
صحبتهای قول دهنده، تملق از بوش، اما و 
مثابه  به  تاريخ  عمق  به  رفتن  و  کردن  اگر 
زيرنويسی بين يک بال تا بالی ديگر؟ اکنون 
وقت آن رسيده است که اين گام برداشته شود: 

ايجاد دولت صلح خواه دراسرائيل.
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بنيادگرائی اسالمی در خدمت نظام جهانی سرمايه

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

روايت دو سناريوی امپرياليستی درباره آينده عراق
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جنگ و صلح به شيوه ی بوش ـ اولمرت !
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آدرس ُپست الکترونيکی نشريه رنجبر :                     
ranjbar@ranjbaran.org

آدرس ُغرفه حزب در اينترنت:         
        WWW.ranjbaran.org

          آدرس ُپستی حزب رنجبران ايران:

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

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

Postbox 227
Vällingby 13 162
Sweden

درآمد

در دهه ی اخير، بعد از حادثه ی مرموز يازده 
های  شخصيت  از  بعضی   ،٢٠٠١ سپتامبر 
درون  فعال  اعضای  از  بخشی  حتی  و  چپ 
آمريکا  و  اروپا  در  مارکسيستی  سازمانهای 
امکان  درباره  بحث  بر  مبنی  پيشنهادی 
های  جنبش  بين  (گفت وگو)  ديالوگ  ايجاد 
گرائی  بنياد  و  سرمايه  ضدگلوباليزاسيون 
اسالمی را (در جهت ايجاد احتمالی اتحادها و 
ائتالفات) مطرح ساخته اند که بررسی چند و 
چون آن حائز اهميت است. پيش از پرداختن 

به اين پيشنهادات بحث انگيز، عالقه دارم به 
چندين نکته ی اساسی درباره تعريف، پيدايش 

و ويژه گی های اين بنيادگرائی بپردازم:
دينی صرفا به مسلمانان و  بنيادگرائی   – ١
کشورهای اسالمی محدود نمی شود. امروز ما 
شاهد حضور و رشد انواع واقسام بنيادگرائی 
در مسيحيت، يهوديت، هندويسم و.. در اقصا 

نقاط جهان هستيم. 
عوارض  و  تبعات  از   ، بنيادگرائی   –  ٢
امروزه  و  طبقاتی  حرکت  منطق  ساختاری 
سرمايه در سطح جهانی است. در جامعه ی 
بلکه  نيست،  عامل  بنيادگرائی دينی  معاصر، 

ی  رابطه  متن  و  بطن  در  که  است  معلولی 
تاريخی "مرکز- حاشيه" پديد آمده و امروز 
می کند.  عمل  سياسی  جنبش  يک  عنوان  به 
همان طور که صهيونيسم (بنيادگرائی يهوديت 
= امت گرائی قوم بنی اسرائيل) معلول فعل 
و انفعاالت مرحله ای از تکامل سرمايه داری 
اروپا در "عهد زيبا" (١٨٨٥-١٩١٤) است، 
از  يکی  عنوان  به  نيز  اسالمی  بنيادگرائی 
بنيادگرائی های عصر کنونی در کشورهای 
انفعاالت  و  فعل  معلول  اسالمی،  حاشيه ای 
جهانی  نظام  عمل کرد  اجتماعی  و  سياسی 
سرمايه در مرحله ی تشديد گلوباليزاسيون و 

جنگ عراق به عقيده بعضی از تحليل گران 
متعهد به کارزار ضد جنگ که از هم اکنون 
شده  موسوم  يکم"  و  بيست  قرن  "فاجعه  به 
است، از جهات بسيار مهم تاريخی با جنگ 
های سابق "ساخت آمريکا" (از جنگ فيليپين 
جنگ  تا  گرفته  بيستم  قرن  اول  دهه  در 
قرن)  همان  دهه  آخرين  در  يوگوسالوی 
به  اين جا  در  که  دارد،  اساسی  های  تفاوت 

اهم آنها اشاره می شود :
١ – در جنگ عراق که نزديک به پنج سال 
ادامه  سالها  احتماال  و  می گذرد  آن  آغاز  از 
خواهد يافت، در مقام مقايسه با جنگ های 

سابق در صد قابل توجهی از تلفات بين مردم 
غير مسلح و غير نظامی، نزديک به ٨٥ در 

صد بوده است.
تعداد  بار  اولين  برای  جنگ  اين  در   –  ٢
تعداد  با  برابر  (مزدور)  "پيمانی"  سربازان 
در  احتماال  و  بوده  آمريکا  ارتش  سربازان 
آينده تعداد آنها (مزدوران) در جنگ بيشتر 
در  شد.  خواهد  وظيفه  انجام  سربازان  از 
جنگ ويتنام تعداد سربازان پيمانی کمتر از 
ده در صد کل نيروهای مسلح آمريکائی را 

تشکيل می داد.
٣ – باز در مقام مقايسه، هيچ جنگی در بين 

"جنگ های ساخت آمريکا" به اندازه جنگ 
عراق با مخالفت مردم سراسر جهان روبه رو 
نگشته بود. در هيچ جنگی در گذشته، هئيت 
به  جمهور،  رئيس  ازجمله  آمريکا  حاکمه 
اندازه جنگ عراق مورد نفرت مردم جهان 
قرار نگرفته و پرستيژ و موقعيت سياسی و 
فرهنگی آن به اندازه حاال با سقوط و نزول 

روزافزون روبه رو نگشته بود.
علل فوق الذکر هم راه با عوامل ديگر باعث 
شده اند که تحليل گران، مورخين علوم تاريخ 
جنگ  علل  درباره  سياسی  شناسی  جامعه  و 
عراق و پيشينه و چند و چون آن به پژوهش 

از  دکتربرقوتی  ی  گفته  به  بنا  که  درحالی 
شده های  ُکشته  نرخ  فلسطينی  سياسی  فعاالن 
فلسطينی از زمان برگزاری کنفرانس آناپوليس 
حدود يک ماه و اندی پيش ٢ برابر شده است،  
بوش ٨ ژانويه ٢٠٠٧ روانه ی خاورميانه و 
هماهنگی  با  تا  شد  اسرائيل  اول  دردرجه ی 
با حاکمان صهيونيست آن، کشورهای عربی 
را به قبول شرايط اسارت بار دولت اسرائيل 

درعين  و  استقرارصلح  و  فلسطين  درمورد 
هم  جان  به  منطقه  کشورهای  انداختن  حال 
سياست  کامل  شکست  از  جلوگيری  برای 

تهاجمی اش درمنطقه، متقاعدسازد.
چندين  جهانيان  چشم  دربرابر  که  درحالی 
ی  محاصره  به  غزه  منطقه ی  که  است  ماه 
اقتصادی کشيده شده و شب و روزاز زمين 
و هوا بر روی سرمردم آتش باری صورت 

زخمی  و  کشته  دههانفر  روزانه  می گيرد، 
عمليات  اين  به  اعتراضی  هيچ  و  می شوند 
اسرائيل،  دولتی  تروريستی  سيستماتيک 
توسط سازمان ملل و کشورهای امپرياليستی  
وزير  نخست  اولمرت  نمی شود،  انجام 
درشليک  فلسطينيان  العمل  عکس  اسرائيل 
چند موشک القاسم که هيچ گاه هم گفته نشده 
به وجودآورده،  دراسرائيل  کشتاری  چه  که 


