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٨ مارس، روزهم بسته گی 
مبارزاتی زنان جهان

مبارک باد !
امسال،  اسفند   ١٨ با  مطابق  مارس،   ٨
است.  جهان  زنان  مبارزاتی  روزهم بسته گی 
حقوق  احقاق  برای  زنان  مبارزات  تاريخ 
چندهزارساله  قدمتی  مردان،  با  برابرخود 
دارد و از زمانی که مرد درخانواده موقعيت 
طبقاتی  جامعه ی  آن  متعاقب  و  برتريافت 
و  ستم ديده ترين  به مثابه  زنان  به وجودآمد، 
تاريخ  طول  در  بشر  بخش  استثمارشده ترين 
جوامع طبقاتی مورد انواع اجحافها قرارگرفته 
هزاران  طی  زنان  که  مبارزاتی  عالرغم  و 
مردساالری  قيد  از  شان  رهائی  برای  سال 
هنوز  مبارزات  اين  داده اند،  استثمارانجام  و 
که  هرچند  نرسيده است،  نهائی  نتيجه ی  به 
زمان  اين  طی  مبارزات  اين  دست آوردهای 

انقالب بهمن وارد ٢٩مين سال گرد خودشد. 
رژيم  سرنگونی  اصلی  پرچم  با  که  انقالبی 
آزادی،  شعار"استقالل،  تحقق  و  سلطنتی 
ميليون  دهها  شده،  شروع  اجتماعی"  عدالت 
کرده  مبارزه  آن  ثمرنشستن  دربه  نفرسالها 
و هزاران نفرجان دادند ، با قيام ٢٢ بهمن 
ساخت.   واژگون  را  سلطنتی  رژيم   ١٣٥٧
و  استثمار  زير  از  رهائی  به  اميد  گرچه 
دردل  استقالل  و  آزادی  و  طبقاتی  ستم  
درانقالب،  کننده  شرکت  ميليونها  تک  تک 
پيروزی  درحوالی  اما  شعله وربود،  پيوسته 
انقالب ، پرچم "استقالل، آزادی، جمهوری 
جناحی  به  متعلق  مذهبيون  توسط  اسالمی" 
خرده بورژوازی  و  متوسط  بورژوازی  از 
اصلی  پرچم  و  شد  باالبرده  درتظاهرات 
انقالب به زور به زيرکشيده شد. زيرا توده 

قوی  و  اتوريته   با  راستين  رهبری  از  ها 
انقالبی برخوردارنبودند و بسياری به دنباله 
روی از مذهبيونی به رهبری خمينی افتادند 
که قصدشان به حاکميت رساندن دين بردولت 
بود و خدمت به طبقات استثمارگر و ستم گر. 
نهايتا از شعارمذهبيون نيز "آزادی" درطلوع 
فرستاده شد،  مسلخ  به  انقالب  پيروزی 
ماند،  باقی  بريده  ُدم  صورت  به  "استقالل" 
زيرا بدون آزادی تحقق استقالل ممکن نيست 
که  بود  اسالمی"  "جمهوری  اين  اساسا   و 

مستقرشد.
به  کردند،  شرکت  درانقالب  که  مردمی 
خاطررساندن "اسالم " برمسند قدرت نبود. 
يعنی  اسالم  حامالن  قرنها،  طی  که  چون 

 شيوه ی توليد، ساخت  اجتماعیگزارش سياسی پلنوم دوم کميته مرکزی حزب رنجبران ايران
عمومًا هنگامی که از شيوه ی توليد سخن رانده 
می شود، منظور « شيوه ی توليد نعم مادی » 
است، يعنی شکل و طريقه ی به دست آوردن 
و توليد حوائج و وسايل الزم برای زنده گی 
و  توليد  ابزار  مسکن،  پوشاک،  غذا،  (مثل 

غيره)، درهرشرايط تاريخی معين.
يا  نظام  يک  پايه ی  مادی  نعم  توليد  شيوه ی 
ساخت اجتماعی را تشکيل می دهد. ايده های 
اجتماعی مسلط بر جامعه، نگرشهای سياسی 
مرحله ی  هر  در  جامعه  نهادهای  ساير  و 
چه گونه گی  با  اساسا  آن،  تکامل  از  معين 
شيوه ی توليد جامعه درآن مرحله ارتباط دارد 

١ـ اوضاع جهان :

امپرياليستی  ـ  سوسيال  شوروی  فروپاشی 
ماهيت  تغيير  آن،  سلطه ی  تحت  اردوگاه  و 
کشوری  به  سوسياليستی  ازکشوری  چين 
سرمايه داری و شکل گيری اتحاديه ی اروپا، 
رقابتها  و   قوا  توازون  در  جدی  تغييری 
امپرياليستی  بزرگ  قدرتهای  تبانيهای  و 
عمل کرد  و  ماهيت  بررسی  به وجودآورد. 
مهمی  نقش  جهان،  درعرصه ی  امپرياليسم 
جهان،  اساسی  تضادهای  حرکت  دردرک 
طبقاتی  درآرايشهای  تضادها  اين  تاثير 

امپرياليسم  تجاوزات  با  مقابله  درهرکشورو 
به حقوق ملل ضعيف و غيره دارد:

به  بيستم  قرن  دوم  نيمه  دوقطبی  جهان  ١)ـ 
شوروی  و  آمريکا  دوابرقدرت  رهبری 
دردهه ی پايانی قرن بيستم، ظاهرا به جهان 
شد.  تبديل  آمريکا  به سرکرده گی  قطبی  يک 
اوضاع،  از  نادرست  درک  اين  برپايه ی 
امپرياليسم آمريکا به مثابه يگانه ابرقدرت و 
سوار يکه تاز و قلدر جهان ، برای استقرار 
امپراتوری جهانی سرمايه در زير فرمان اش، 

پا به ميدان گذاشت. 
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انقالب... بقيه از صفحه اول

حاکميت استبدادی سرمايه درايران، به دست کارگران متشکل و آگاه پايان می يابد!  

روحانيت، به مثابه قدرتی دوگانه، در هدايت 
از  هنری  هم  مردم  و  داشتند  نقش  کشورها 
روحانيت نديده بودند. شرکت آنها درانقالب، 
نه به خاطر گذاشتن شيخ به جای شاه، نظام 
بود  شاهنشاهی  نظام  جای  به   ، فقيه  واليت 
و نه به خاطر تداوم استبداد هزاران ساله ی 
جمهوری  ـ  جديد  درشکل  برجامعه  حاکم 
اسالمی!. به جز تعداد اندکی از روحانيون که 
با رژيم شاه مخالفت می کردند و اين مخالفت 
دينی  صرفا  نه  و  سياسی  جنبه ی  نيزبيشتر 
داشت و همين امر مايه ی توهم آفرينی درميان 
توده هاشده بود، بقيه درعرصه ی اجتماعی به 
فعاليت مذهبی مشغول بودند و حتا از رژيم 
شاه حقوق می گرفتند! درست درهمان زمان 
که اينان قدر و منزلتی در رژيم سابق داشتند 
جور  شالق  دائربود،  آنها  ومنابر  مساجد  و 
مبارز  جوانان  و  نوجوانان  بربدن  ستم  و 
ضدرژيم شاه درشکنجه گاههای ساواک وارد 
می شد، اعدامها و ترورآنها در روزنامه ها 
منعکس می شد و کار به جائی رسيده بود که 
از نوجوانان محصل گرفتار شکنجه ساواک 
سوآل می شد که مثال چرا کتاب "انسان چه 
ازکجا  يا  و  خوانی  می  را  شد"  غول  گونه 
و  تاريخی  صرفا  که  کتابی  آورده ای؟، 
به  دربازار  حتا  و  بود  علوم  رشد  درمورد 

طورعلنی فروخته می شد؟!!!
اما مردم درعمل گول رهبری قدرت طلب و 
حيله گری را خوردند که يک روزمی خواست 
کار  به  کاری  و  بماند  طلبه  انقالب  از  پس 
سياست نداشته باشد و روز ديگر برجای گاه 
تحقق  به  اعتقاد  رهبری  اين  تکيه زد.  شاه 
اجتماعی"،  عدالت  و  آزادی  "استقالل، 
و  ديگربودند  يک   ملزوم  و  الزم  که  نداشت 
عمل نکردن به هرکدام ازآنها به ترمزکردن 
پيشروی وتحقق اهداف انقالب می انجاميد . 
اين رهبری به دنبال تحقق حاکميت جناحی 
از سرمايه داری بود و ُدگمهای هزار و اندی 
ايده ئولوژی  نيز،  درحاکميت  مذهبی  ساله ی 
زدن  گول  جهت  را  آن  کننده ی  هدايت 
به  نسبت  گانه  بی  و  می داد  تشکيل  مردم 
دست آوردهای بشريت مدرن و مترقی !. اين 
زده ی  زنگ  ارابه ی  به  چسبيدن  با  رهبری 
مردمان  و  جامعه  اول  گام  همان  از  گذشته، 
آن را درباتالق توهمات اسالمی گيرانداخت 
سوی  به  را  جامعه  حرکت  تا  کرد  تالش  و 

آزادی و رهائی متوقف سازد. 
نوزادی به نام انقالب، هنگام تولد دچار نقص 
عضوشد. زيرا رهبری به مثابه ماما، نوزاد 

مردم  توده های  و  زاياند  معلول  را  انقالب 
بيرونی  جهان  سوی  به  را  نوزاد  بافشار  که 
سالم  تولد  در  ماما  مهارت  ازعدم  می راندند 

آن آگاه نبودند.
لقب  بهمن،  دموکراتيک  سياسی  انقالب  به 
تعيين  که  چه  آن  داده شد.  اسالمی"  "انقالب 
بلکه  آن،  اسم  نه  است  هرانقالبی  کننده ی 
قدرت  گرفتن  به دست  و  رهبری  ماهيت 
توسط طبقه ای است که آن انقالب را هدايت 
از  بعد  آن  فعاليتهای  عملی  نتايج  و  می کند 
قدرت  بهمن،  انقالب  در  انقالب.  پيروزی 
استثمارگر  اجتماعی  طبقه ی  يک  دردرون 
دست به دست شد. بورژوازی بزرگ وابسته 
بورژوازی  تا  شد،  زده  کنار  امپرياليسم  به 
را  آن  جای  خرده بورژوازی  و  متوسط 
بگيرد. اينان با دست يافتن به قدرت، خود به 
بورژوازی بزرگ تبديل شدند و خود را به 

شيوه های حکم رانی آن مجهز نمودند.
قبل، درآستانه ی و تامدتی بعد از انقالب ، سخن 
از "آزادی" بود. خمينی از "همه باهم"، از 
"کمونيستها هم بيايند"! و از عدالت اجتماعی 
را  است"  ملت  رای  "ميزان  می زد.  حرف 
"مستضعفان"!  از  دفاع  می کشيد.  ميان  به 
بود!  روزاو  سخن  است"  کارگر  "خداهم  و 
روحانيون سخن از "مجانی شدن آب وبرق" 
و دهها وعده ی ديگرمی زدند. اما هنوز خون 
مبارزان انقالبی که درتسخير مراکز نظامی 
و شکنجه گاههای رژيم، برروی زمين لخته 
نشده بود، سخن از "وحدت کلمه" شد، آزادی 
جای خود را به "حزب فقط حزب اهللا، رهبر 
روحانيت  رای  داد. "ميزان  اهللا!"  روح  فقط 
شد". براين پايه درتمامی عرصه های فعاليت 
کار  از  کاردان  و  متعهد  انسانهای  جامعه، 
اللهی های  حزب  و  آخوندها  برکنارشدند. 
عمل کردی  با  نادان  و  ُدچارجمودفکری 
رياست  برمسند  مختلف  درسطوح  لومپنی 
بينش  نمودن  حاکم  برای  تالش  زدند.  تکيه 
علمی پيش برد جامعه، جای خود را به تالش 
دگماتيک  و  مانده  عقب  استقراربينش  برای 
اسالمی داد. خوداين امر نشان می دهد که اگر 
ديروز ناشی از عدم دقت درماهيت رهبری 
انقالب، انسانها دچار توهم شده بودند، امروز 
و پس از گذشت قريب به سه دهه از انقالب، 
که  آنانی  درماهيت  بايد  منصفی  انسان  هر 
شک  می دانستند،  انقالب  رهبری  را  خود 
کرده و زيرعالمت سوآل ببرد. انقالب کردن 
حل  يعنی  دارد  پيشرو  و  مترقی  مفهومی 
درجامعه  موجود  ملی  يا  طبقاتی  تضادهای 
به نفع طبقات محکوم و تحت ستم و استثمار. 
انقالب  پيروزی  ازفردای  آينده ای  چنين  اگر 

تدريجا متحقق نشود، اين معنائی جز ماهيت 
"منافق"  اسالميها  خود  قول  به  و  منحرف 

مراجع انقالب، ندارد.
تا  کردند  انقالب  مردم  که  ادعامی شود 
دروغ  اين  برسرکاربيايد!  اسالمی  حکومتی 
شاخ دار آشکاری است. درنظام پادشاهی هيچ 
انسانی به جرم داشتن مذهب فالن يا بيسار 
آن  که  چون  نمی گرفت.  قرار  مواخذه  مورد 
وانگهی  نيازداشت.  مذهب  حمايت  به  رژيم 
با  کشوری  درهيچ  سال  هزارواندی  طی 
جمعيتی اکثرا مسلمان، اسالم نشان نداده بود 
کشورهای  برعکس  است.  بخش  رهائی  که 
حقوق  بی  و  مانده ترين  عقب  جزو  اسالمی 
ترين کشورهای جهان بوده و هستند. لذا فکر 
انقالب  درراس  که  مذهبيون  کننده ی  هدايت 
و  ناکافی  مستبدانه،  ناعادالنه،  قرارگرفتند، 
بعداز  جامعه ای  برد  پيش  برای  علمی  غير 
هزارواندی سال بود. اين نه فقط مربوط به 
اسالم که مربوط به کليه ی نظرات و اديانی 
دورمی  گذشته های  به  متعلق  که  شود  می 
باشند و هم راه رشد جوامع بشری تغيير و 

تحول نيافته اند.
بهمن  درانقالب  که  است  مدعی  نظرديگری 
"گل برگلوله پيروزشد"! اين حاوی پيام غلطی 
است که گويا تحقق "انقالب" به طورمسالمت 
آميز ممکن است ـ به خصوص اگر رنگ و 
لعاب مذهبی و اسالمی هم داشته باشد! اين 
نظر همان اندازه خطرناک است که ادعاشود، 
انواع "انقالبات مخملی"، که درسالهای اخير 
راستی  به  بروزکرده اند،  شرقی  دراروپای 
پيروزشد"!  برگلوله  "گل  که  چون  انقالبند، 
ادعای  همين  براساس  نظر  اين  حامالن 
فوق، توافقات کشورهای بزرگ امپرياليستی 
درنشست گوادولوپ قبل از انقالب درايجاد 
نوارسبز به دور شوروی را که شامل ايران 
نيز می شد، ناديده می گيرند. آنها تالشی را که 
امپرياليسم آمريکا به کاربست تا "محترمانه" 
درميان  که  توافقی  و  کناربگذارد  را  شاه 
سران ارتش با توصيه ی امپرياليستها درعدم 
مداخله درسرکوب صورت گرفت را ناشی 

از هنرمندی انقالب بهمن می دانند.
اگر تابدان حد درايت دررهبری اين انقالب 
پس  پيروزگرداند"  برگلوله  را  "گل  که  بود 
چه گونه شد که انقالبی که با اين همه توانائی 
ساله   ٢٥٠٠ شاهنشاهی  نظام  و  رفت  پيش 
را سرنگون کرد، هنوزپای  کوبی پيروزی اش 
به پايان نرسيده بود، زمام امور را به دست 
کسانی داد که دمار از روزگارمردم درآوردند 
و "خون را برگل پيروزگرداندند"؟! اين ادعا 

ريش  و  "کوسه  از  بيشتر  ارزشی 



صفحه ٣ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر

پهن"، ندارد!
برجامعه،  اسالمی  حاکميت  باتحميل 
خرده  و  مذهبی  متوسط  بورژوازی 
ولع  و  باحرص  طلب  فرصت  بورژوازی 
بی مانندی برای پرکردن جيبهای خود ـ قبل 
شدند.  کار  به  دست  ـ  ديرشده باشد!  آن که  از 
ديگر خدا کارگرنبود، بلکه آقاها و آقا زاده ها 
سلطان  بر  را  ثروت  خدا  شدند.  خدا  دوست 
 ٤٦ بر  را  شفقت  و  ارزانی کرد   خراسان 
و  شکر  ديگرسلطانان  و  ثروتمندجهان  مين 
چای و مونتاژ اتوموبيل واردات بی حساب 
و کتاب وغيره! و چون خدا اينان را دوست 
تا  شده است  آن  از  مانع  پيوسته  می داشت، 
ثروتهای  و  شده  رو  حضرات  اين  پرونده ی 
بادآورده شان درانظارعمومی قرارگيرد. اگر 
نبايد  محاسبه  از  باشد،  پاک  حسابشان  اينان 

ترسی به دل راه دهند! . 
کرد  دشمنی  به  شروع  کارگر  با  حتا  خدا 
 ، خودت  ازحقوق  دفاع  برای  اگر  گفت  و 
اعتراض و تظاهرات بکنی، جوابت با سرب 
داغ داده خواهد و چنين شد و کارگران مس 
برزمين  خونشان  آباد  درخاتون  سرچشمه 
شکنجه  به  کارگر  هزاران  و  گشت  جاری 
گاهها و زندان کشيده شدند! خدا حتا دستورداد 
کارگر  حقوق  از  دفاع  به  هرکسی  که 
فعال  کارگران  از  بهتر  سرنوشتی  برخيزد 
نخواهدداشت که به جرم شرکت درجشن اول 
مستقل  سنديکای  کردن  درست  يا  و  مه  ماه 
کارگران در زندانها زجرُکش می شوند! آری 
اين خدا، چيزی جز خدای سرمايه نيست که 
برای گول زدن کارگر مدتی خود را کارگر 
دوست جلوه داد، تا سرفرصت تمامی حقوق 
کارگر را پای مال کند. در٢٩ مين سال گرد 
ازاستخدام  کارگران   ٪٧٠ از  بيش  انقالب 
رسمی بودن به استخدام موقت کشانده شده اند 
ـ آن هم استخدام موقت از نوع هفته ای اش! و 
مزدش هم ماهها و سالها پرداخت نمی گردد 
هم  نمير  و  بخور  درسطح  حتا  که  مزدی  ـ 
نيست و سطح زنده گی خانواده های کارگری 

به زيرخط فقر تنزل داده شده اند ! 
به  افرادجامعه  از  نيمی  مثابه  به  زنان  چرا 
حکم  به  شدند؟  جز  فرستاده  ها  خانه  ُکنج 
احکام  اسالمی!. چرا تالش برای جداسازی 
يار  انسانی شان  ماهيت  بنابر  که  مرد  و  زن 
تا  گرديد  آغاز  هستند،  درجامعه  ياورهم  و 
بر  استبداد  اعمال  و  مردساالری  پليد  سنت 
نيمی از اعضای جامعه هم چنان زنده بماند و 
مجازاتهای وحشيانه ی سنگ سار و اتهامات 
ما  دختران  و  خواهران  مادران،  به  رذيالنه 
گسترش  به جای  چرا  گرديد؟.  آن  پشتوانه ی 

کٌمی و کيفی مراکزعلمی، ساختن مساجد و 
نمازخانه و تبديل فضای سبز دانش گاهها به 
چرا  گرفته شد؟.  درپيش  "شهداء"  قبرستان 
به جای ايجاد محيط گرم تبادل نظر و بررسی 
درمقابل  و  روزشد  مد  سوزان  کتاب  عقايد، 
حل المسائلهای آيات عظام که بحث "علمی" 
به  چپ  يا  و  راست  پای  با  رفتن  را،  آنها 
مستراح جايز است يا مکروه ، تشکيل می داد، 
نسخه  درهزاران  که  راگرفت  آنها  جای 
اکنون  خرافات  چرا  گرديد؟.  پخش  و  چاپ 
مردم  که  شده  مستولی  برجامعه  حد  بدان  تا 
به سرچاه جماران می روند تا عريضه شان 
که  آن  نتيجه  بفرستند؟!  موعود  مهدی  به  را 
ايران به زندان زنان، دانش گاهها به پادگان، 
و  افسارگسيخته  دزدی  محل  به  ها  کارخانه 
کارگران  کار  ثمرات  زالوصفتانه ی  کشيدن 
وبی حقوقی نزديک به مطلق آنان، مدارس 
و  عقايد  تفتيش  و  خرافه ها  تدريس  محل  به 
و...  خانه  سالخ  به  اسالمی  قضائی  دستگاه 

تبديل شدند. 
انقالب  کامل  تخطئه ی  به  ديگری  نظرات 
از  دفاع  ازموضع  يا  نوعی  به  و  پرداخته 
رژيم سلطنتی اين نظر را پيش می کشند و يا 
ازموضع "چپ" دفاع ازطبقات زحمت کش 

و دفاع از انقالب.
نه  و  بود  سياسی  انقالبی  بهمن  انقالب 
به  انسان  ميليونها  شرکت  با  که  اجتماعی 
به جزبرچيده  انقالب،  دراين  اما  ثمرنشست. 
و  امپرياليسم  به  وابسته  سلطنت  بساط  شدن 
بريده شدن دست امپرياليسم آمريکا از دخالت 
درامورايران، تغييری در مناسبات طبقاتی و 
زير بنائی جامعه صورت نگرفت. برعکس 
حاکميت  همانا  که  شد  اضافه  آن  به  مشکلی 

دين بر دولت و امورجامعه بود.
همانند  درست  نيز،  بهمن  انقالب  شکست 
شکست انقالب مشروطيت بود. هيچ انقالبی 
پيشرو،  توانا،  آگاه،  رهبری  داشتن  بدون 
از  سياسی  خط  دارای  و  يافته  سازمان 
افکارعمومی  درمعرض  و  شده  تعيين  پيش 
نيست.   واقعی  پيروزی  به  قادر  قرارگرفته، 
سخن معروف "اقتصاد مال خر است" نشان 
دهنده ی درک رهبری انقالب از اقتصاد به 

مثابه زيربنای جامعه بود.
ساده تر  هميشه  تخريب  که  داشت  توجه  بايد 
دست  دانش  درتخريب  است.  ساختمان  از 
اندرکاران از حد استفاده ابزاری که به کمک 
آنها بايد تخريب صورت گيرد و اراده برای 
انجام آن، احتياج به عوامل ديگری نيست. اما 
درساختمان سازی، نقشه، دانش، ابزارمناسب 
و درعين حال مهارت، نيرو و اراده اجتناب 

تخريب  فقط  بهمن  انقالب  رهبری  ناپذيرند. 
را خوب فراگرفته بود و نه ساختمان را! پس 
بايد خشت اول بنای انقالب جديد درايران را 
فعال  مبارز،  آگاه،  رهبری  ساختن  برمبنای 
حرکت  کورکورانه  و  گذاشت  رو،  پيش  و 

نکرد.
همين امروز هم که صحبت از وجود بحران 
غيره  و  حاکميت  درسطح  بحران  درجامعه، 
می شود، برخی مردم را برای انجام اعتصاب 
عمومی و قيام دعوت می کنند. آيا اينان نبايد 
کدام  رهبری  تحت  مردم  که  بپرسند  ازخود 
نيروی آگاه و توانای متحد با اکثريت اعضای 
جامعه بايد دست به چنين عمل سترکی بزنند 
انقالب  که  هست  تضمينی  چه  زدند  اگر  و 
سوم درايران هم گرفتاری به مراتب بيشتری 

از انقالب اول و دوم  پيدا نکند؟! 
اين امر نشان می دهد که هنوز آگاهی الزم 
درمورد دو نکته ی اساسی از درسهای انقالب 
سياسی  ازنيروهای  بسياری  درميان  ايران، 
موجود نيست. اول اين که دوانقالب فوق و 
نيروهای  توسط  نفت  صنعت  شدن  ملی  حتا 
از  کدام  هيچ  و  شدند  رهبری  بورژوازی 
نگرديدند.  راه  هم  باموفقيت  دوانقالب  اين 
عالرغم  هم  نفت  صنعت  شدن  ملی  حتا 
پيروزيهای اوليه اش باکودتای ٢٨ مرداد٣٢ 
دچار خفه گی شد و رهبری ملی شدن صنعت 
نفت به ايستاده گی دربرابر کودتا نپرداخت!. 
عمل کرد  صدساله ی  امتحان  از  بعد  پس 
آن،  توانائيهای  نا  ديدن  و  ايران  بورژوازی 
نظری  تنگ  و  استثمارگری  خاطر  به  هم 
طبقاتی اش و هم در عدم جسارتش درحرکت 
مستقالنه از امپرياليسم برای ساختن ايرانی 
آزاد، آباد، مستقل و پيش رو و فاقد استثمار و 
ستم طبقاتی، بايد بپذيريم که عصر انقالبات 
گذشته  بورژوازی  رهبری  به  دموکراتيک 
عقب  تمام  با  بورژوائی  مناسبات  و  است 
غالب  درايران  که  سالهاست  مانده گی هايش 
خرده بورژوازی  و  بورژوازی  و  شده است، 
و  ندارند  را  ايران  انقالب  هدايت  رسالت 
هزاربارهم دست به انقالبات سياسی بزنند، 
درب جامعه به روال کنونی، براستقرارمجدد 
خواهد  بورژوائی  طبقاتی  ديکتاتوری 

چرخيد.
چه  و  مشروطيت  درانقالب  چه  که  اين  دوم 
درانقالب بهمن ٥٧، نيروهای چپ سوسيال 
داشتند،  فعالی  نقش  کمونيست  و  دموکرات 
اما قادر به کسب رهبری آن انقالب نشدند، 
شرکت  ديگرنيروهای  به  نسبت  که  چون 

پس  و  بودند  ضعيف  درانقالب  کننده 
امری  شدند.  سرکوب  هم  انقالب  از 
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که نشان داد، کمونيستها بدون داشتن 
نفوذ  صاحب  و  قوی  و  مستقل  صف 
درميان توده ها، قادر به هدايت انقالب نشده 
ُدچارهمان  نيز  درآينده  احتمالی  انقالبات  و 

سرنوشت انقالبات گذشته خواهندشد.

کمونيست  مختلف  نيروهای  که  اين 
توانهای  با  درنتيجه  و  جداگانه  درتشکلهای 
ضعيف تشکيالتی موجودند و حاضر نيستند 
قاطعانه پوسته ی سکتاريسم موجود درجنبش 
کمونيستی را بشکنند، حاکی از آن است که 
اينان هنوز به طورکامل از ايده ئولوژی فرد 
طبقات  به  متعلق  گرايانه ی  فرقه  و  گرايانه 
علت  همين  به  نبريده اند.  غيرپرولتری 
غيرپرولتری  نيروهای  دردست  ابتکارعمل 

می افتد.

است  ديگری  مهم  درسهای  از  يکی  اين  و 
که انقالبهای صورت گرفته درايران صحت 
آن را باخون هزاران انسان انقالبی نوشته و 
تاييدی  که  تجارب   اين  از  کرده اند.  امضاء 
و  کارگر  طبقه ی  جهانی  تجارب  بر  است 
درپی  و  بياموزيم  بايد  پرولتری،  انقالبات 

خانه تکانی جدی باشيم.

امروز نه تنها جناحهای بورژوازی درقدرت 
تالش  اسالمی  جمهوری  رژيم  درحفظ 
بورژوازی  آن،  با  هم آهنگ  بلکه  می کنند، 
و  کمونيستها  با  ضديت  نيز  دراپوزيسيون 
اکثريت  رهائی  و  آزادی  و  کارگر  طبقه ی 
محکوم و محروم جامعه را دردستورکارخود 
نفی  کمونيستها،  به  حمله  قرارداده است. 
نفی  درجهان،  کمونيسم  دستاوردهای 
درايران،  کمونيستها  ی  قهرمانانه  مبارزات 
صرفا برای حفظ يا کسب قدرت به هرتقدير 
و  می گيرد  صورت  بورژوازی،  توسط 
هرچه با ادامه ی بحران درکشور، مبارزات 
و  يافته  افزايش  کشان  زحمت  و  کارگران 
انقالبی  مبارزات  و  شورشها  بروز  خطر 
به  حمله  نسبت  همان  به  نشان دهد،  افزايش 
کمونيستها درصدر تبليغات بورژوازی ايران 
ـ اعم از حاکم و يا دراپوزيسيون ـ ومحافل 
هشياری  امر  اين  قرارمی گيرد.  آن  تبليغاتی 
فراوانی را ازجانب کمونيستها طلب می کند. 
انقالب بهمن مرد! زنده باد انقالب سوسياليستی 

ايران !
                                                 

     ٢٢ بهمن ١٣٨٦ ـ  ک.ابراهيم

طوالنی نيز قابل مالحظه بوده اند.
به  و  اخير  سال   ٢٠٠ طی  زنان  مبارزات 
ويژه در ١٠٠ سال اخير، هم راه با مبارزه ی 
طبقه ی کارگر برای پايان دادن به مناسبات 
اجتماعی  روابط  و  استثمارگرانه  توليدی 
مبارز  زنان  نهاد.  افزايش  به  رو  ناعادالنه، 
سوسياليست نظير کالرازتکين و کولونتای، 
زنان  آزادی  برای  مبارزه  پيشگامان  از 
خون  روزبه  مارس   ٨ تا  کوشيدند  که  بودند 
نساجی  کارگر  زنان  تظاهرات  کشيده شدن 
درآمريکا را به مثابه سمُبل مبارزاتی زنان 
درتاريخ ثبت کنند. جنبش زنان جهان برای 
جنبش  با  فشرده  درپيوندی  و  پيوسته  رهائی 
قرارداشته  کمونيستی  جنبش  و  کارگری 
کنونی اش  دستاوردهای  به  توانسته است   و 

برسد.
زنان درتاريخ انقالبات جهان نقش رزمنده و 
فعالی داشته و ازجمله در ايجاد کمون پاريس 
(١٨٧١)، انقالب اکتبر(١٩١٧) در روسيه، 
و  چين(١٩٤٩)  نوين  دموکراتيک  انقالب 
ديگر انقالبات ضدامپرياليستی و دموکراتيک 
اول  ١٣٥٧درصف  بهمن  انقالب  ازجمله  و 
که  درکشورهائی  اما  قرارگرفتند.  مبارزه 
طبقه ی کارگر و درراس آن احزاب کمونيست 
حقوق  برسند،  به قدرت  توانستند  راستين 
درقوانين  مردان  با  زنان  برابر  اجتماعی 
اساسی اين کشورها به رسميت شناخته شد و 
زمينه برای رهائی زنان ازقيد مردساالری و 

استثمار و ستم طبقاتی مهيا گرديد.
بنابراين جداکردن جنبش و مبارزات زنان از 
زحمت کشان  و  کارگران  مبارزات  و  جنبش 
اين  بدون  گوئی  که  واهی  خيال  ايجاد  و 
تمامی  می توانند  زنان  مبارزاتی،  هم بسته گی 
حقوق پای مال شده ی خود را به دست آورند، 
امری محال است. چنين خطی بيشتر ازجانب 
زنانی پيش برده می شود که مبين منافع طبقات 
جنبش  می خواهند  و  باشند  استثمارگرمی 
راديکال و باشکوه زنان را ازپشتيبانی خيل 
عظيم جنبش کارگری و کمونيستی، محروم 

سازند.
درعين حال وجود ستم مضاعف مردساالری، 
ستمی که به ظاهرمشخص و مربوط به زنان 
می  نيز  مردان  به  مربوط  دراصل  است، 
خود  خواهد  می  کارگر  ی  طبقه  اگر  باشد. 
را ازقيد استثمار و ستم کارمزدی رها سازد، 
که  ازکارگران  نيمی  مثابه  به  کارگر  زنان 
بايد  شوند،  می  استثمار  مردان  از  شديدتر 
بدون  شوند.  آورده  به حساب  به طورجدی 
به  دادن  پايان  برای  درمبارزه  آنان  شرکت 
ممکن  کارگران  رهائی  طبقاتی،  سلطه ی 

٨ مارس ... بقيه از صفحه اول
نيست.  به همين علت کارگران نيز دردفاع 
از حقوق زنان و ازجمله در طرد مردساالری 
بايد پيش گام شوند و با قاطعيت از خواستهای 

به حق زنان دفاع کنند.
ايران  زنان  مبارزات  گذشت،  که  درسالی 
شان  شده  پای مال  حقوق  کسب  درجهت 
به  اسالمی  جمهوری  رژيم  يافت.  ادامه 
درعين  و  مردساالرترين  از  يکی  مثابه 
طبقاتی  دولت  استثمارگروستم کارترين  حال 
متکی برايده ئولوژی مذهبی، رذيالنه ترين و 
اعمال  ايران  زنان  بر  را  ستمها  شنيع ترين 
نمود. اعدام زنان جوانی که قربانی تجاوزات 
زنانی  کردن  زندانی  بوده اند؛  مردساالرانه 
خود  حقوق  ابتدائی ترين  احقاق  برای  که 
درچارچوب  حتا  ـ  زدند  مبارزه  به  دست 
اسالمی  جمهوری  مردساالر  قانون  همان 
دربازارکار  زنان  موقعيت  فروتری  ؛  ـ 
بی کاری  از  نيز  خود  که  مردان  به  نسبت 
دربرخی  رقم  اين  و  برند  می  رنج  باالئی 
و  بلوچستان  و  سيستان  نظير  ايران  نواحی 
 ٪٢٥ ازمرز  کردستان  شهرهای  برخی  يا 
نيز تجاوز می کند؛ جداسازی زنان و مردان 
که  گوئی  ـ  اجتماع  پهنه ی  در  ديگر  ازيک 
درکنارهم  اگر  و  هم ديگرند  دشمن  اينان 
ـ  می سازند!!  نابود  را  ديگر  هم  قرارگيرند، 
تحميل پوشش اجباری و تجاوز ددمنشانه به 
زنان به خاطر حجاب که روزمره درکوچه 
و بازار صورت گرفته و شخصيت و حرمت 
انسانی زنان را خورد می کند؛ تبعيض مردان 
و  اسالمی   دربی دادگاههای  زنان  به  نسبت 
و  مرد  مناسبات  به  مربوط  درهرپرونده ی 
زن ؛ و ا نواع تجاوز ديگر نسبت به حقوق 
حال  درعين  و  بزرگ ترين  از  يکی  زنان، 
رژيم  که  است  فاجعه هائی  انگيزترين  نفرت 
ساله اش   ٢٩ حيات  طی  اسالمی  جمهوری 
ما  دختران  و  خواهران  مادران،  درحق 
روا داشته است؛ کشانده شدن زنان به فحشاء 
فروختن  شان؛  فرزندان  امرارمعاش  برای 
آنها  زدن  گول  يا  و  سال  و  سن  کم  دختران 
خليج  جنوب  کشورهای  به  فرستادن  جهت 
فارس، توسط مافيا، رواج چندهمسری و زن 
صيغه ای درهرتعدادی که مرد تشخيص دهد 
"دفاع  پدربه خاطر  توسط  دختر  سار  سنگ 
از شرف خانواده گی" و غيره اتفاقاتی هستند 
به  شدت  به  را  آزاده ای  هرانسان  قلب  که 

دردمی آورد.
زنان  است  ضروری  فوق،  داليل  به  بنا 
درپيشاپيش  و  هستند  که  درهرکجا  ايران 
درصف  بايد  کمونيست  کارگرو  زنان  آنان 
تجاوزات  به  دادن  پايان  برای  مبارزه  اول 

زنان  حقوق  به  نسبت  اسالمی  رژيم 
و پايان دادن به سلطه ی طبقاتی آن، 
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طلبانه ی  حق  فرياد  و  قرارگرفته 
مردان  و  زنان  به گوش  را  خود 
جهان  آزادی  خواه  و  ستم  و  استثمار  تحت 
برسانند. کارگران و تشکلهای مدافع طبقه ی 
کارگر نيزدرسراسرجهان بايد با تمام نيرو 
حرکت  به  مبارزات  اين  از  پشتيبانی  به 

درآيند.
درشرايطی که نفيرشوم جنگ تجاوزکارانه ی 
هرطرف  از  درخاورميانه  امپرياليستی 
نيز  آن  اولی  قربانيان  و  می رسد  گوش  به 
و  هزار  صدها  درابعاد  کودکان  و  زنان 
و  متحد  بايد  ايران  زنان  هستند،  ميليونی 
خود  اعتراضی  رسای  صدای  پارچه  يک 
و  بلندکنند  سوز  خانمان  جنگهای  عليه  را 
خواه  آزادی  مردان  کليه ی  با  درهم آهنگی 
امپرياليستها  تجاوزگر  دست  زنند:  فرياد 
خاورميانه  کشورهای  درامور  دخالت  از 

کوتاه"!
متحد  مبارزات  درسايه ی  ترديد  بدون 
است  مبارزاتی  هم بسته گی  و  متشکل  و 
برحاکميت  متکی  سرمايه داری  رژيم  که 
به دور  ازجامعه  روزی  دولت  بر  دين 
ريخته خواهدشد، دست دخالت گر امپرياليسم 
قطع خواهدگرديد و زنان خواهند توانست با 
تمام خالقيت و ابتکارعملی که دارند دوش 
به دوش مردان، درساختن ايرانی آزاد، آباد، 
مرفه، شکوفان و فارغ از هرگونه استثمار 

و ستم طبقاتی نقش شايسته ای ايفا کنند.

بسته گی  هم  روز  مارس،   ٨ باد  گرانی 
و  استثمار  عليه  جهان  زنان  مبارزاتی 

مردساالری!
کارگران و زحمت کشان، به دفاع قاطعانه 

از مبارزات رهائی بخش زنان برخيزيد !
دست جنايت کار مذهب از دخالت درامور 

زنان کوتاه !
به  تجاوز  از  دخالت گرامپرياليسم  دست 

خاورميانه کوتاه باد!
با  راه  هم  را  زندانی  سياسی  زنان  آزادی 

آزادی کليه ی زندانيان سياسی فريادزنيم!
رژيم  به  را  اسالمی  بی دادگاههای  انحالل 

تحميل کنيم !
رهائی زنان درگرو تحقق سوسياليسم است 

!

مارس  اول  مطابق  اسفند١٣٨٦،   ١١
 ٢٠٠٨

  حزب رنجبران ايران
 

زن،  روزجهانی  مارس،   ٨ مناسبت  به 
حزب  رهبران  از  سلطان زاده  از  مقاله ای 
تا  می آوريم  درزير  را  ايران  کمونيست 

وضعيت  با  مقايسه  در  رنجبر  خواننده گان 
و  پيش  سال   ٧٥ از  بيش  در  ايران  زنان 
شوند  متوجه  زنان،  دست آوردهای  و  اکنون 
اساسی  زمينه های  در  طبقاتی  درجامعه ی  که 
مربوط به رهائی زنان، درب برپاشنه ی ستم و 
بی حقوقی زن و مردساالری می چرخد و رهائی 
و  استثمارشونده گان  کل  رهائی  درگرو  زنان 

ستم ديده گان جامعه ی ايران و جهان می باشد.
هيئت تحريريه.

موقعيت زن ايرانی *

می  را  ايران  اسالمی،  کشورهای  ميان  در 
توان از لحاظ استثمار و انقياد زنان در مقام 
پيغمبر  فرامين  موافق  آورد.  شمار  به  نخست 
تا «چهار  تواند  می  مؤمن  مرد  هر  [اسالم]، 
تعدادی  ميلش  بنابر  و  [عقدی]  مشروع»  زن 

زن نامشروع [صيغه] اختيار کند.

شاهزادگان و زمينداران توانگر و غيره چون 
حداکثر  قوانين  اين  از  اسالم  وفادار  پيروان 
استفاده را برده اند و نادر نبوده اند مواردی 
 ،١٠٠ به  سلطانی  يا  شاهزاده  زنان  تعداد  که 
اما  است.  گشته  بالغ   ٣٠٠ حتی  يا   ٢٠٠
هنگامی که به دنبال انکشاف مناسبات سرمايه 
داری محصوالت کشاورزی در بازار ارزش 
معينی يافتند و تجمالت – به سبک اروپائی – 
امکانات مالی کالنی را می طلبيد، بی حاصلی 
[نگهداری] گله ای از زنان خود را بر زميندار 

ايرانی آشکار ساخت.

از  پس  يابنده  گسترش  اقتصادی  بحران  نتايج 
طبقات  برای  ويژه  به  اول]،  [جهانی  جنگ 
تعدد  حق  از  که  شد  آن  از  مانع   ، متوسط 
زوجات استفاده گردد. برای اهالی زحمتکش 
ايران حتی يک زن نيز جزو تجمالت به حساب 
می آمد. اين امر به آنجا انجاميده است که در 

اروپائی  کشورهای  از  کمتر  فحشاء  ايران 
شکوفان نباشد. در اين رابطه ، به سختی می 
توان تهران امروزی [١٣٠١] را از پايتخت 
استثمار  طبيعتًا  دانست.  عقب  اروپائی  های 
می  گسترش  اين  با  همزمان  زنان،  انقياد  و 
اگر   – تبريز  و  تهران  شهرهای  در  يابد. 
ميان  به  سخنی  توانگران  از  باشيم  نخواسته 
آوريم – غالبًا با خانواده های متوسط الحالی 
برمی خوريم که در مقابل پرداخت چند قران 
دو يا سه خدمتکار استخدام می کنند. هيئت 
در  بزرگ  زمينداران  از  يکی  خدمتکاران 
نيمی  که  شود  می  بالغ  تن   ٤٠٠ به  تهران 
از آنان از زنان اند. در کشتزارهای برنج، 
تنباکو و غيره زنان روزانه ١٢ ساعت کار 
می کنند و در مقابل آن دستمزد محنت بار و 

ناچيزی دريافت می دارند.

در زمينه های سياسی – حقوقی موقعيت زن 
حاکم،  مقررات  بنابر  است.  وخيمتر  هم  باز 
تواند  می  که  است  شوهر  برده  تقريبًا  وی 
در هر لحظه ای که بخواهد او را از خانه 
مانع  اسالم  مقدس  قوانين  لکن  راند.  بيرون 
را  شوهرش  ايرانی  زن  که  شود  می  آن  از 
مخلوق  اين  گويد.  ترک  وی  رضايت  بدون 
بدبخت ديگر اجازه ندارد با صورت ناپوشيده 
به جهان نظر افکند، زيرا طبق قوانين حاکم 
وی از اين سن به بعد می تواند به عقد درآيد. 
جرايم  مستوجب  [روبند]  نقاب  نپوشيدن 
نظميه[پليس] است. تنها در پايتخت است که 
مقررات در اين رابطه به اشد به مورد اجرا 

گذاشته نمی شوند.

در ايران آموزش زنان نيز از سطحی عالی 
به  پايتخت،  استثنای  به  نيست.  برخوردار 
ندرت مدرسه دخترانه خوبی می توان يافت. 
دختران تا سن ده يا يازده سالگی به مدارس 
مذهبی [مکتب] می روند و در آنجا به همان 
سبک مرسوم هزار ساله به قرائت و آموختن 

قرآن می پردازند.

دختران اين مدارس را زمانی ترک می گويند 
که هنوز کامال بی سوادند. تنها در تهران و 
دو سه شهر ديگر است که چند دبستان نسبتًا 
مدارس  است.  موجود  دختران  برای  خوب 
ميسيونرهای [مذهبی] فرانسوی و آمريکائی 
که در بسياری از شهرهای بزرگ يافت می 
صرفنظراز  بهتراند[البته  مراتب  به  شوند، 
خدمت شان به استعمارگران] دراين مدارس 
و  فرانسه  زبانهای  دروس  کم  دست  جوانان 
می  مختلط  کالسهای  در  هم  با  را  انگليسی 

به  که  زنان  از  بسياری  آموزند. 
با  توانند  نمی  اند،  رفته  مدارس  اين 
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آزادی زنان، بدون آزادی بشريت از استثماروستم طبقاتی ممکن نيست !  

اوضاع ... بقيه از صفحه اول
بردگی که به ايشان تحميل شده است، 
تهران  زنان  باشند.  داشته  سازگاری 
به منظور مجتمع ساختن خود و ساير زنان 
ناراضی، چندين بار از دولت خواسته اند که 
در راه خروج از حجاب آنان سنگ اندازی 
نشود. مع الوصف دولت فئودال – مرتجع با 
تکيه به ممنوعيت [صادره از جانب] علمای 
اسالمی سرسختانه اين تقاضا را رد می کنند. 
به اين امر هم اکتفا نشده است؛ در پائيز گذشته 
مجله نسبتًا محبوب زنان  «عالم زنان» را 
که غالبًا زنان پيشرو تهران تنظيم و منتشر 
می ساختند، توقيف کرد. جالب است که در 
توقيف اين مجله اتحاديه اجتماعيون اسالمی 
اصول  بنابر  را  سوسياليسم  خواهند  می  که 
داشت.  دست  بخشند،  تحقق  محمدی  قرآن 
پس از مدتی، زنان بار ديگر هفته نامه تازه 
که  ساختند  منتشر  زنان»  نام «لسان  به  ای 
است.  برقرار  فعال  کابينه  تغيير  شکرانه  به 
می  منتشر  شهرستانها  در  مشابهی  نشريات 
دائمی  پيگرد  تحت  آنها  همه  ولی  شود.(١) 
مقامات دولتی قرار دارند. اين جنبش [زنان 
متعلق به] محافل توانگر را دربر می گيرد. 
آن  در  حاضر  حال  در  پرولتری  عناصر 

شرکتی ندارند.

رهائی نهائی زنان ايران از هر گونه بردگی 
را تنها انقالب پرولتری جهانی ميسر خواهد 

ساخت.

سلطانزاده
(ترجمه ميم شين از آلمانی)

١- مقصود رفيق سلطانزاده « پيک سعادت 
» رشت است که خانم روشنک نوع دوست 
می  منتشر  رشت  سعادت  مدرسه  مؤسس 
ساخت و « زنان ايران » خانم صديقه دولت 
ايران »  زنان  نيز «  و  اصفهان،  در  آبادی 
منتشره توسط خانم شهناز آزاد است که در 
به  حتی  خود  نشريه  در  دولت  به  حمله  اثر 

زندان افکنده شد.
[  ] ـ از مترجم وهيئت تحريريه

* منبع : 
 Die stellung der persischen Frau”,”

 Inprekorr, No. 78. 27 Mai 1922; seite
 591

"نظم  استقرار  طرح  با  آمريکا  امپرياليسم 
آمريکا"  امنيت  "استراتژی  و  جهانی"  نوين 
دادن  برای  تالش  سياسی،  ی  درعرصه 
موقعيت برتر به موسسات اقتصادی جهانی 
تحت هدايت آمريکا (بانک جهانی، صندوق 
تجارت)  جهانی  سازمان  و  پول  بين المللی 
گسترش  و  بسط  و  اقتصادی  درعرصه ی 
ايجاد  و  روسيه  مرزهای  سوی  به  ناتو 
جهان،  سراسر  در  جديد  نظامی  پايگاههای 
جهان  کشورهای  به  تجاوز  و  نيرو  گسيل 
برای تامين هژمونی خود، در سطح نظامی 

را دردستورکارخويش قرارداد. 
ازطريق  نيز  تجاوزی  چنين  بهانه برای 
ازدموکراسی"  "دفاع  مورد  در  بافی  دروغ 
به وجودآورنده ی  خود  که  درکشورهائی 
ديکتاتورها و مستبدين به قدرت درآن کشورها 
بوده و يا "مبارزه عليه تروريسم"ـ  که خود به 
تروريستی،  جهانی  قدرت  بزرگ ترين  مثابه 
خالق گروههای تروريست درخدمت منافع اش 
 است ـ ويا برچيدن " سالحهای کشتارجمعی" 
کشورهای  خود  که  ـ  ضعيف  درکشورهای 
امپرياليستی هم سازنده و هم به کاربرنده ی 
اين سالحها پيوسته و درابعادی جهانی بوده اند 

ـ پيش برده می شود.
اما از آن جا که بقای نظام سرمايه داری بر دو 
سرمايه داران  رقابت  و  مداوم  انباشت  پايه ی 
دربازارهای  برتر  موقعيتی  کسب  جهت 
که  امری  استواراست،  تقاضا،  و  عرضه 
باعث رشد ناموزون انحصارات و کشورهای 
امپرياليسم  رويای  می گردد،  امپرياليستی 
آمريکا دراعمال سرکرده گی بر جهان، باتوجه 
اقتصادی اش  موقعيت  روزافزون  ضعف  به 
در تناسب با ديگر قطبها و کشورهای جهان، 
تدريجا به سرابی درواقعيت تبديل شده و به 

تحقق نپيوست.
اتحاديه ی اروپا به مثابه يک قطب امپرياليستی 
دردهه ی پايانی قرن بيستم خود را گسترش 
رقابت  به  نيز  جهانی  بازارهای  در  و  داد 
داد.  ادامه  ژاپون)  و  آمريکا  ديگرقطبها(  با 
دچار  شوروی  فروپاشی  از  پس  که  روسيه 
تضعيف و بحران داخلی بود و ديگرقطبهای 
اتحاديه ی  و  آمريکا  ويژه  به  امپرياليستی 
زيرنفوذ  مناطق  کردن  پاره پاره  در  اروپا 
آن(چه در شرق روسيه و چه درغرب آن) 
 ٢١ قرن  درآغاز  کارشده بودند،  به  دست 
کند  غلبه  خود  ضعفهای  بر  تاحدی  توانست 
شود.  جهانی  رقابتهای  عرصه ی  وارد  و 
مناسبات سرمايه داری درچين نيز با آهنگی 

سريع روبه گسترش نهاده و به دليل ارزان 
بودن نيروی کارچند صد ميليونی و کاالهای 
جهان  دربازارهای  خود  نفوذ  به  ارزان اش، 
بالقوه ای  رقيب  صورت  به  و  بخشيد  حدت 
درآمد که می رود تا درآينده ای نه چندان دور 
تبديل  جهان  اقتصادی  قدرت  بزرگ ترين  به 
رشد  از  نيز  برزيل  و  هندوستان  حتا  شود. 
و  برخورداربوده  مالحظه ای  قابل  اقتصادی 
درآينده به عنوان قدرتهای رقيب ازنظر نفوذ 

دربازارجهانی بايد به حساب آورده شوند.
بيست  و  قرن  آغازين  دردهه ی  ترتيب  بدين 
يکم، سيمای عمومی سياست غالب برجهان، 
درپرتو رقابت و تبانی قطبهای امپرياليستی، 
تالش  حال  درعين  و  رقابتها  يابی  شدت 
برجهان،  سرکرده گی اش  حفظ  برای  آمريکا 

بايد مورد بررسی و تحليل قرارگيرد.

مثابه  به  اقتصادی،  قدرت  که  ازآن جا  ٢)ـ 
هژمونی  اعمال  و  درکسب  مادی،  پايه ی 
و  دارد  برتری  نقش  امپرياليستی  درجهان 
همان طور که ديديم رشد اقتصادی درجهان 
می رود،  پيش  طورناموزون  به  امپرياليستی 
رفتن  پائين  هستيم  شاهدآن  امروز  که  آن چه 
امپرياليسم  اقتصادی  وزنه ی  روزافزون 
اروپا  اتحاديه ی  اقتصاد  درجازدن  و  آمريکا 
چين،  نظير  جديد  کشورهای  عروج  و 
يک  از  غيره  و  روسيه  برزيل،  هندوستان، 
سو و رشد مبارزات و مقاومت درکشورهای 
و  مداخله گری  عليه  جهان  پيرامونی 
سوی  از  امپرياليستی  کشورهای  زورگوئی 
که  شده است  امرباعث  اين  باشد.  می  ديگر، 
امپرياليسم آمريکا با تکيه به برتری نظامی 
خود و گرفتن حالتی تهاجمی و تجاوزکارانه، 
به  برجهان،  خود  سرکرده گی  تامين  برای 

طورافسارگسيخته ای اقدام کند.
ديگر  قطبهای  مخالفت  با  طبعا  حرکت  اين 
سرمايه روبه رو شده است که آنها نيز سهم 
کشورهای  عظمت  به  کيکی  از  را  خود 
نيروی  و  غنی  طبيعی  منابع  با  پيرامونی، 
کار ارزان، طلب کنند. به طوری که اکنون 
درتضادهای درون نظام جهانی سرمايه داری 
رقابت بين قطبها جنبه ی غالب گرفته و درعين 
حال تالش مشخصی پيش برده می شود تا اين 
رقابتها از طريق سازش قطبهائی باهم، عليه 
و  شده  فشرده تر  ديگر،  کشورهای  يا  قطبها 
نيروی بيشتری از نظر اقتصادی، سياسی و 

نظامی واردميدان رقابتها گردد.
دردهه ی  که  توافقاتی  ارتباط  درهمين 
شوروی  و  آمريکا  دوابرقدرت  بين   ١٩٧٠

کالهکهای  محدودکردن  زمينه ی  در 
و  دوربرد  موشکهای  هسته ای، 
گرفته  صورت  تسليحاتی  رقابتهای 



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.

بود، حتا دردهه ی ١٩٨٠ و با روی 
عنوان  به  ريگان  رانالد  کارآمدن 
رئيس جمهورآمريکا، تدريجا کنارگذاشته شد 
و توليد موشکهای ضد موشک (معروف به 
جنگ ستاره گان) و ساختن سالحهای هسته ای 
نظير بمبهای نوترونی و يا سالحهای هسته ای 
تضعيف  اورانيوم  از  استفاده  و  تاکتيکی 
کالسيک،  موشکهای  و  بمبها  دربدنه ی  شده 

آغازگرديد.
مردم جهان اثر مخرب سالحهای آغشته به 
اورانيوم تضعيف شده را در جنگ تجاوزی 
سپس  و  عراق  در  مقدمتا  امپرياليستی 
و  افغانستان   ، دريوگوسالوی  درجنگهای 
عراق شاهد بوده اند، که تاثير طوالنی مدت 
آن برسالمتی انسانها کم تر از خطر بمبهای 
در  آمريکا  توسط  شده  آزمايش  قبال  اتمی 

ژاپون نيست.

نظام  و  به طورعام  سرمايه داری  نظام  ٣)ـ 
سرمايه داری انحصاری فراملی  امپرياليستی 
مرج  و  هرج  از  ناشی  مشخص،  به طور 
موجود درتوليد و رقابت سرمايه ها، پيوسته با 
بحران اقتصادی ادواری روبه رو بوده است. 
اين نظام گنديده ی استثماری، راه حل خروج 
که  هرچه  نابودی  و  درجنگ  را  بحران  از 
به  می بيند.  ساخته،  زحمت  کارو  بشريت 
دنبال هرجنگ جهانی برای دوره ای محدود 
رونق  اين  و  می آيد  پديد  اقتصادی  رونق 
نرخ  تنزل  به  دربازارها،  رقابت  با  تدريجا 
بحران  و  رکود  و  انجاميده  سودسرمايه ها 
جديدی آغاز می شود که نهايتا هم راه است با 

جنگ جهانی جديدی برای گذار از بحران!
تزريق  و  دراقتصاد  دولت  دخالت  با  گرچه 

و  سو  يک  از  دربازار(کينزيانيسم)  پول 
پرولتری،  جديد  انقالبات  بروز  از  ترس 
دوم  جهانی  جنگ  بعداز  امپرياليستی  نظام 
اما  کند،  تثبيت  را  خود  حدودی  تا  توانست 
رونق  دوران   ،١٩٦٠ دهه ی  دراواخر 
و  رکود  به  را  خود  جای  داری  سرمايه 
بحران جديدی داد. اين امر به عالوه ناشی 
از صدماتی بود که امپرياليسم آمريکا به مثابه 
از  پس  جهان،  نظامی  ـ  اقتصادی  ابرقدرت 
جنگ جهانی دوم درادامه دادن به قلدری و 
ازانقالبات  درجهان،  ژاندارمی  نقش  ايفای 
کشورهای پيرامونی و مشخصا درهندوچين 
ديده بود. متعاقب آن، دراوايل دهه ی ١٩٧٠ 
با تضعيف موقعيت اقتصادی آمريکا، دالری 
که دراواخر جنگ جهانی دوم طبق قرارداد 
برتنـ  وودز ارزشی معادل طال يافته بود، به 
صورت ارزی شناور و هم رديف ارزهای 
سياست  حال  درعين  درآمد.  کشورها  ديگر 
داد  گرائی  پول  به  را  خود  جای  کينزگرائی 
که فاسدترين شکل دست يابی به پول است. 
بورسها و بانکها نقش تعيين کننده ای را در 
پايه،  براين  جهان  اقتصاد  گرفتن  به دست 
يافتند. بازی با بورسها و باال و پائين بردن 
سهام درآنها، افزايش بهای کاالها و کم کردن 
ميليارد  هزاران  به دل خواه،  کارگران  مزد 
دالر از پول مردم را به چاه ويل بورسها و 
بانکها سرازيرنمود. به عالوه حرکت انباشتی 
سرمايه احتياج به ادغام سرمايه های مختلف 
به  که  داشت  جهانی  و  فراملی  درسطحی 
پيش  يا  و  سرمايه  صورت "گلوباليزاسيون" 
بردن سياست "نئوليبراليستی" ازطريق ازبين 
بردن محدوديتهای مرزی برای نفوذ سرمايه 
ُسنبه ای  و  سوراخ  هر  در  انحصاری  های 
بی کران،  ابرسودهای  کسب  برای  جهان  از 

معرفی شد.
تبانی  به  را  نيزسرمايه داری  ترفند  اين  اما 
درعرصه ی  سرمايه داران  هم کاری  و 
رونق  وضعيت  به  گذار  و  نکشاند  جهانی 
تعدد  و  تسلسل  دربرنداشت.  را  اقتصادی 
که  يافت  بيشتری  شدت  ادواری  بحرانهای 
نشان از بحران عمومی غيرقابل عالج نظام 

سرمايه داری بود. 
سرمايه،  حاکميت  و  موجوديت  حفظ  برای 
ارتش  ايجاد  و  سازی  بی کار  جز  راهی 
جهانی بی کاران، استفاده ی حداکثر از نيروی 
کارارزان، پائين بردن رفاه عمومی که طی 
دهها سال مبارزه ی کارگران و زحمت کشان 
به ويژه درکشورهای پيش رفته ی سرمايه داری 
بيمه  امکانات  محدودکردن  کسب شده بود، 
حقوق  محدودکردن  درمان،  و  بهداشت  و 
سن  باالبردن  برای  تالش  و  نشسته گی  باز 
نظير  فشارهائی  گسترش  بازنشسته گی، 

خارجی  فاشيسم،  رشد  شهروندان،  کنترل 
سلب  و  کار  درمحيط  اختناق  ايجاد  ستيزی، 
سرمايه  تجاوزات  به  اعتراض  هرگونه  حق 
به حقوق نيروی کار، به راه انداختن جنگهای 
تامين  جهت  پيرامونی  درکشورهای  داخلی 

نفوذ درآن کشورها و غيره، نداشت.
رکود  دليل  به  امسال  ژانويه   ٢٣ و   ٢٢ در 
دربازارخريد و فروش خانه درآمريکا، چنان 
تکان شديدی بر بورسهای جهان واردشد که 
 ١١ ازحادثه ی  پس  بورسها  سقوط  از  بعد 
سپتامبر ٢٠٠١، بزرگ ترين سقوط بورسها 

را نشان داد.
بورس  بازار  ريخته گی  درهم  ترتيب،  بدين 
است  هم راه  شديدی  نوسانات  با  که  جهانی 
جهان  اقتصادی  رکود  از  است  نشانی  و 
بحران  بروز  برای  را  زمينه  امپرياليستی، 
می  فراهم  جنگ،  طريق  از  مشکل  حل  و 

سازد. 

٤)ـ ضعف عمومی امپرياليسم نه تنها ريشه 
و  استثماری  غايت  به  طبقاتی  درمناسبات 
ستم گرانه ی آن دارد، بلکه ناشی از مبارزات 
و  گذشته  سال  صد  در  جهان  مردم  انقالبی 

دست آوردهای آن نيز می باشد.
درست است که فروپاشی شوروی، انحراف 
سوسياليسم،  درجاده ی  حرکت  از  چين 
کمونيستی  و  کارگری  جنبش  کشانده شدن 
به  سرمايه داری  پيش رفته ی  درکشورهای 
نيافتن  عمق  و  طبقاتی  سازش  و  رفرميسم 
عوامل  از  پيرامونی،  درکشورهای  انقالبات 
اما  بوده اند،  جهانی  انقالب  دررشد  منفی 
انقالبات  پيروزی  که  کرد  فراموش  نبايد 
و  نوين  دموکراتيک  سوسياليستی،  متعدد 
دست  به  فاشيسم  شکست  ضداستعماری، 
توانای ارتشهای سرخ تحت رهبری احزاب 
کمونيست دراروپا و آسيا، درهم شکسته شدن 
استعمار کهن درآسيا و آفريقا، مبارزات طبقه ی 
کارگر درکشورهای پيشرفته ی سرمايه داری 
و مبارزات ملل آمريکای التين در رهاساختن 
خود از زير سلطه ی امپرياليسم آمريکا، رشد 
اطالعات تکنيکی و تبديل جهان به دهکده ی 
اطالعاتی، همه و همه به رشد آگاهی مردم 
جهان از عمل کرد استثمارگرانه و ستم گرانه ی 
درعين  انجاميده است.  سرمايه  جهانی  نظام 
حال کشورهای پيرامونی به حدی از توان و 
آنها  بورژوازی  که  رسيده اند  اقتصادی  رشد 
بی قيد  قيموميت  زير  رفتن  به  حاضر  ديگر 
و شرط سرمايه های انحصاری و کشورهای 

امپرياليستی نيستند.
توسط  مردم  مبارزات  رهبری  بدون  گرچه 
کمونيست،  انقالبی  احزاب  و  پرولتاريا 

کشورهای  ملل  رهائی  از  صحبت 



صفحه ٨ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر

امپرياليسم  سلطه ی  از  پيرامونی 
موجود  جنبش  اما  کرد،  نمی توان 
درجهان به ويژه درکشورهای آمريکای التين 
و تاحدی درکشورهای "اسالمی" درزمينه ی 
دراين  مردمی  مقاومت  کال  و  استقالل طلبی 
کشورها در برابر تجاوزات نظامی، مخالفت با 
سياستهای امپرياليستی درموسسات بين المللی 
تجارت  جهانی  سازمان  ملل،  سازمان  نظير 
در  امپرياليستها  که  می دهد  نشان  غيره  و 
پيشبردن خواستهای تهاجمی و تجاوزگرانه ی 
رو  روبه  مقاومت  با  کشورها،  اين  به  خود 
چانه زنی  به  مجبور  گذشته  از  بيش  و  بوده 
خصوص  به  شده اند.  آنها  با  کنارآمدن  و 
نيز  کشورها  دراين  امپرياليستها  رقابت  که 
اما،  کرده است.  کمک  وضعی  چنين  به 
پيرامونی  درکشورهای  حاکميت  که  مادام 
طلبی"  "استقالل  بماند،  بورژوازی  دردست 
از  بريدن  معنای  به  پيرامونی  درکشورهای 
نظام جهانی سرمايه نيست و جنبه ی مترقی و 
يا انقالبی و به سود توده های کار و زحمت، 

ندارد.

و  کارگر  طبقه ی  جهانی  جنبش  ٥)ـ 
کمونيستی  جنبش  و  زحمت کش  توده های 
از  دهه  سه  ازگذشت  پس  آنها،  پيشاپيش  در 
عالرغم  نشينی،  عقب  و  شکست  تجربه ی 
و  فراملی  سرمايه های  که  فشارفوق العاده ای 
نئوليبرال دراستثمارافسارگسيخته ی کارگران 
به  که  بردند  پيش  جهان،  کشان  زحمت  و 
بيشترشکاف  هرچه  تعميق  و  فقر  گسترش 
ويژه  به  ـ  است  انجاميده  ثروت  و  فقر  بين 
 ، پيش رفته  سرمايه داری  درکشورهای 
بسياری از دست آوردهای مبارزاتی گذشته  ی 
طبقه ی  کارگر، ازدست آن  گرفته شده است ـ و 
حمالت ايده ئولوژيک ضدکمونيستی درتخريب 
که  کمونيسم  رهائی بخش  و  انقالبی  چهره ی 
تاحدی به تضعيف اين جنبش و بروز تفرقه 
و تشتت نظری و سازمانی، به منظور اتميزه 
وارد  بارديگرفعالتر  شد،  منجر  آن،  کردن 

صحنه ی مبارزات طبقاتی شده است. 
احزاب انقالبی کمونيست درجهان که حامل 
تئوری  و  کارگر  طبقه ی  گرانبهای  تجارب 
درحال  هستند،  علمی  کمونيسم  آن  انقالبی 
قابل  پيروزيهای  کسب  بعضا  حتا  و  رشد 
توده های  و  کارگر  طبقه ی  جلب  در  تحسين 
زحمت کش به سوی خود و پيش برد مبارزات 
جنبشهای  با  پيوند  تحکيم  با  و  شده  انقالبی 
و  زنان  بخش  رهائی  جنبش  کارگری، 
تا  روند  می  جوانان،  اعتراضی  جنبشهای 
نقش موثرتری در مقابله با نظام سرمايه داری 

جهانی به عهده بگيرند.
می توان گفت که دوران عقب نشينی و قرار 

جهان  کارگری  و  کمونيستی  جنبش  داشتن 
دروضعيتی کامال دفاعی، تدريجا جای خود 
و  داده  محدودی   تعرضی  وضعيت  به  را 
احزاب کمونيست می روند تا با پايان دادن 
به تفرقه و تشتت، درمصاف با بورژوازی 
با  جهان  مرتجعين  کليه ی  و  امپرياليستی 
گوناگون  درصحنه  های  بيشتری   آماده گی 

مبارزات طبقاتی وارد نبرد شوند.    

تبيين  قابل  جنگ  بدون  امپرياليسم  ٦)ـ  
نيست. رکود اقتصادی وتالطم دربازارهای 
بورس، هم راه با هژمونی طلبی امپرياليستی 
ازطريق گام گذاشتن در گسيل نيرو و تجاوز 
برای  است  تالشی   ، ضعيف  کشورهای  به 
دست  با  اقتصادی  بحران  بر  آمدن  فائق 
معدنی  منابع  عريان تربه  هرچه  اندازی 
کشورها.  اين  ارزان  کار  واستثمارنيروی 
برسر  امپرياليستی  قطبهای  بين  رقابت  اما 
که  دهد  می  نشان  بازارها،  همان  تقسيم 
امپرياليستی  جهان  بحران  کردن  سرشکن 
برروی کشورهای ضعيف و تقسيم مسالمت 
خودشان،  بين  کشورها  اين  بازارهای  آميز 
ممکن نيست. رقابت بين انحصارات مانع از 
انجام اين تبانی به صورتی درازمدت است. 
کشورهای  مردم  چنان چه  علت  همين  به 
زير  از  خود  رهاساختن  به  قادر  پيرامونی 
اندازی  دست  نشوند،  امپرياليستها  سلطه ی 
خواهدبود  مقدمه ای  احتماال  کشورها  اين  به 
برای تعيين تکليف هژمونی برجهان و تقسيم 
طريق  از  امپرياليستها  بين  بازارها  مجدد 
خطرناک  رشد  به  باتوجه  که  جنگی  جنگ؛ 
تکنولوژی جنگی درصورت بروز می تواند 
را  انسان  ميليون  هزاران  بسا  چه  و  صدها 
هم راه با زيربناهای جوامع جهانی به نابودی 

بکشاند.
تهديد بوش رئيس جمهور کنونی آمريکا داير 
به استفاده از سالح هسته ای درصورت حمله 
به اسرائيل، تهديد شيراک رئيس جمهورسابق 
هسته ای  سالح  از  براستفاده  داير  فرانسه 
فرانسه،  تهديدقرارگرفتن  مورد  درصورت 
موشکی  پايگاه  استقرار  برای  آمريکا  تالش 
به  جک  جمهوری  و  لهستان  در  رادار  و 
بهانه ی جلوگيری از حمالت موشکی ايران! 
ـ تصميمی که اعتراض شديد والديميرپوتين 
رئيس جمهورروسيه را درپی داشت و هنوز 
نشده است  فصل  و  حل  به طورنهائی  مسئله 
که  براين  داير  روسيه  ژنرالهای  تهديد  ـ 
به روسيه  احتمالی هسته ای  هرگونه حمله ی 
سالح  از  استفاده  با  متقابال  هم پيمانانش،  و 
ايران  تهديد  گرفت،  خواهد  جواب  هسته ای 
که  براين  داير  اسرائيل  ژنرالهای  توسط 
دهها  ايران  به  حمله  با  قادراست  اسرائيل 

انسان  ميليون   ٢٨ و  کرده  ويران  را  شهر 
ناتو(از٥  ژنرال   ٥ پيشنهاد  نابودکند،  را 
و  آلمان  فرانسه،  انگلستان،  آمريکا،  کشور 
هلند) دايربراين که ناتو بايد بتواند دست به 
غيره،  و  بزند  اتمی  پيش گيرانه ی  حمالت 
يا  شانتاژسياسی و  بی مقدار جهت  حرفهای 
حيله های تاکتيکی نيستند که از دهان عده ای 
بايد  حرفها  اين  می آيد.  بيرون  غيرمسئوول 
جدی گرفته شده و برای مقابله با کليه ی دولتها 
و ارتشهای امپرياليستی  که مردم جهان را 
به بازی گرفته اند، مشت محکمی بردهان آنها 
و  هيتلر  از  بدتر  جانيان  ديگراين  تا  کوبيد، 
ترومن، جرئت برزبان راندن و دست زدن 
به اين گونه بازيها را که سرنوشت بشريت 

را به نيستی تهديد می کند، نداشته باشند. 
احزاب  فقدان  و  کنونی  درشرايط  متاسفانه 
احزابی  نوع  از  ـ  بااتوريته  کمونيست 
و  اول  جهانی  جنگ  دو  از  قبل  سالها  که 
برای  و  گوشزدکرده  را  جنگ  خطر  دوم، 
تفرقه  وجود  و  ـ  ديدند  تدارک  آن  با  مقابله 
غالب  و  کمونيستی  درجنبش  پراکنده گی  و 
درجنبش  انفعالی  و  رفرميستی  خط  بودن 
رود  می  پيش  گونه ای  به  اوضاع  کارگری، 
که ابرقدرت افکارعمومی جهان درمقابله با 
جنگ افروزان، به دليل عدم سازمان يافته گی، 
نمايد.  ايفا  را  خود  شايسته ی  نقش  نتواند 
درچنين راستائی است که کمونيستها به جای 
که  مسائلی  درمورد  ناپذير  پايان  بحثهای 
تعيين کننده ی تغيير اوضاع درشرايط کنونی 
نيستند، بايد مجدانه برای متحدشدن براساس 
و  برنامه  اساسی  نکات  و  علمی  کمونيسم 
تاکتيک ـ که اگر فرقه گرائی اخالل نکند به 
ميزان زيادی در برنامه های تشکلها موجودند 
ـ هرچه زودتر اقدام کنند تا جنبش کمونيستی 
مستقل،  و  متحد  درصفی  جهان  کارگری  و 
درمقابل جنگ افروزان، با وحدت با توده های 
درمقابل  جهان،  گرسنه ی  مردم  ميلياردی 
سرمايه های  امپرياليستی  نظام  وحشی  گری 
انحصاری فراملی يک پارچه بلند شده و ُکٌل 
ساختارهای اقتصادی و جنگی امپرياليسم را 
واقعه  عالج  گفته اند:  ازقديم  که  نمايند.  فلج 

راقبل ازوقوع بايدکرد.

٢ ـ شاخصهای مهم اوضاع ايران :
 

درنظرگرفتن  بدون  ايران،  اوضاع  بررسی 
آن  عمل کرد  و  سرمايه  جهانی  حرکت 
است  موضوع  بی  اندازه  همان  درايران، 
دراقيانوسی  جزيره ای  وضعيت  بررسی  که 
به زودی  که  سونامی ای  از  آگاهی  بدون   ،

چه  و  کوبيده  درهم  را  آن  می تواند 
جهانی  کشد.  اقيانوس  قعر  به  بسا 
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تضاد  و  بيشترسرمايه  هرچه  شدن 
تک  تک  در  اجبارا  آن  درونی  های 
کشورها تاثيرخود را به جا می گذارد. کافی 
جهان  در  روزمره  که  پديده هائی  به  است 
رخ می دهند، نظری دقيق بياندازيم تا دست 
مداخله گر جهانی امپرياليسم را درامور تک 

تک آن کشورها مشاهده کنيم.

به  برايران،  حاکم  سرمايه داری  نظام  ١)ـ 
امپرياليستها  توافق  با  که  روحانيت  رهبری 
درايران  پادشاهی  نظام  جانشينی  برای 
به  تکيه  با  که  است  سال   ٢٩ مستقرشد، 
ايده ئولوژی اسالمی "واليت فقيه" و بادستی 
سياسی  انقالب  دست آوردهای  تنها  نه  آهنين 
ضدامپرياليستی و دموکراتيک بهمن ١٣٥٧ 
را به دور ريخت، بلکه درپای مال کردن حقوق 
جوانان،  و  زنان  کشان،  زحمت  و  کارگران 
نويسنده گان و روزنامه نگاران، مليتهای تحت 
ستم ايران ازهيچ جنايتی کوتاهی نکرده است. 
بر  محکمی  ضربه ی  بهمن  انقالب  پيروزی 
خاورميانه  درمنطقه  آمريکا  امپرياليسم  نفوذ 
واردنمود و تالش آن برای برگرداندن ايران 
به زير نفوذ مجدد خود، طی ٣٠ سال گذشته 
مداخله ی  اکنون  است.  داشته  ادامه  پيوسته 
مستقيم نظامی امپرياليسم آمريکا و متحدين اش 
اسرائيل  صهيونيسم  با  هم راه  خاورميانه،  به 
مردم  حقوق  هيتلری  باشقاوتی  مکررا  که 
فلسطين و ديگر کشورهای عربی را به زيرپا 
می نهد، و تهديد نظامی ايران توسط امپريايسم 
آمريکا و صهيونيسم اسرائيل، هيئت حاکمه ی 
جمهوری اسالمی را با بحران داخلی جدی 

روبه رو کرده است.
جناحی که از هم کاری محافظه کاران به رهبری 
رفسنجانی، "اصالح طلبان" به رهبری خاتمی 
و بخشی ازروحانيون به رهبری کروبی که 
نئوليبراليستی  سياست  بردن  پيش  خط  روی 
ديگری  گروههای  و  متحدشده اند،  درايران 
از  برخی  و  اسالمی  انقالب  مجاهدين  نظير 
حتا  و  آزادی  نظيرنهضت  مذهبی ها  ـ  ملی 
نيروهائی  و  اکثريتی ها  توده ايها،  از  جناحی 
که درظاهرچپ و درباطن شيفته ی رسيدن به 
قدرت از طريق حمله ی آمريکا و متحدين اش 
درعراق  که  آن چه  نظير  ـ  هستند  ايران  به 
روی دادـ  درکنار آنها قرارگرفته  و خواستار 
سازش با آمريکا و کال باغرب امپرياليستی 
بدون  هستند،  اسالمی  جمهوری  حفظ  برای 
و  تجاوزآمريکا  که  درنظربگيرند  که  اين 
متحدين اش به خاورميانه درچارچوب پيشبرد 
استراتژی جهانی آن قرار داشته و با "انشاءاهللا 
گربه است" گفتن عواقب تلخ و ضدبشری آن 
را نمی توان پوشاند. امپرياليسم آمريکا مصمم 
ويران  درعراق  سال  ساليان  اوال  تا   است 

شده و داغ دارباقی بماند و ثروتهای انرژتيک 
آن را بشکه بشکه کشيده و به غارت ببرد. 
خاورميانه  درامور  دخالت  ادامه ی  به  ثانيا 
از طريق تجاوز مستقيم نظامی و يا برپائی 
آن جا  تا  و  پرداخته  مخملی"  نوع  "انقالبات 
که بتواند برای تامين هژمونی خود درمنطقه 

خاورميانه تالش کند. 
از  بخشی  و  بزرگ  داران  سرمايه  از  اينان 
سرمايه  داران متوسط نماينده گی می کنند و 
درايجاد توٌهم نسبت به حل مشکالت اقتصادی 
سياست  پذيرش  طريق  از  ايران  سياسی  و 
از  اقشاری  دربين  نئوليبراليستی،  اقتصادی 
نقش  دانش جويان،  و  روشن فکران  دولتيان، 
مهمی دارند. اينان به صورت گرگان درلباس 
و  ستم  و  ظلم  از  اين که  ادعای  با  ميش، 
استثمارافسارگسيخته ی وارد شده به کارگران 
اجحاف  و  دموکراتيک  آزاديهای  فقدان  و 
ناراحت  وغيره،  زنان  حقوق  به  شرم آور 
هستند، تالش می کنند تا اين طبقات و اقشار 
خودجلب  به سوی  را  استثمار  و  ستم  تحت 

کنند.
جناح ديگری که اصول گرايان ناميده می شوند 
و در انتخابات نهم رياست جمهوری توانستند 
با تکيه به شعارهای پوپوليستی و ترفندهای 
مشکوک انتخاباتی، احمدی نژاد را به قدرت 
ترويج  به  شديدا  بينشی  نظر  از  و  برسانند 
به  نسبت  گرچه  مشغولند،  اسالمی  خرافات 
سه سال پيش و در برخورد به "راديکاليسم" 
ُکال  ولی  متحدنمانده اند،  نژاد  احمدی  جناح 
موافق تسليم شدن به خواستهای امپرياليستها 
نبوده و سازش با آنها را منوط به به رسميت 
شناخته شدن جمهوری اسالمی و کنارگذاشتن 
حاکم  اسالمی  رژيم  تغيير  در  آمريکا  تالش 
حاکمه ی  هيئت  هم  و  آمريکا  هم  می دانند. 
از  می گيرند  درپيش  که  سياستهائی  ايران، 
مشکل  برمی خيزد.  شان  نظرانه   تنگ  منافع 
"حاکميت  متحدين اش،  و  آمريکا  امپرياليسم 
دموکراسی"  از  "دفاع  يا  و  بردولت"   دين 
نمودن  هم سو  آنها  مشکل  نيست.  درايران 
با  اسالمی  جمهوری  رژيم  کنارآمدن  و 
امپرياليسم آمريکاست که دردستور روز آن 
می باشد. مشکل رژيم اسالمی حاکم برايران 
بلکه  سرمايه داری،  با  مخلفت  َنفس  نه  نيز 
به رسميت شناخته شدن حق حاکميت اش توسط 

امپرياليسم آمريکا است.
مستولی شدن وضعيت جنگی درخاورميانه و 
تهديدهای مکرر سردمداران آمريکا داير به 
تجاوز نظامی به ايران و تحريکاتی که آنها 
به خصوص درميان مليتهای تحت ستم ايران 
پيش می برند، از يک سو و رشد مبارزات 
جوانان،  زنان،  کشان،  زحمت  و  کارگران 
نگاران،  روزنامه  معلمان،  دانش جويان، 

ازسوی  ايران  ساکن  مليتهای  و  نويسنده گان 
ديگر، زنگ خطر برای رژيم را سالهاست 
کنونی،  حاکم  جناح  و  درآورده  صدا  به  که 
برای حفظ موقعيت برترخود درتقسيم قدرت 
وحاکم  کشور  کردن  نظامی  به  درايران، 
نمودن مافيای نظامیـ  مالی(که اساسا جنبه ی 
اينان  روی آورده است.  برآن  دارد)  تجاری 
و  متوسط  بورژوازی  از  جناحی  از  عمده تا 
باال  قشر  خرده بورژوازی  و  بوروکراتيک 
موقعيت  تقويت  برای  و  نموده  نماينده گی 
به  رو  اساسا  غرب،  با  مغازله  ضمن  خود، 
جنوب  و  روسيه)  و  (چين  شمال  و  شرق 
(کوبا، ونزوئال، بوليوی و نيکاراگوئا و...)، 

دارند.
بايد  اسرائيل  با  که  مفهوم  به اين  شعارهائی 
ما  به  ربطی  فلسطينيان  مبارزات  کنارآمد، 
سازمان  امنيت  شورای  قطع نامه های  ندارد، 
آمريکای  با  رابطه  و  پذيرفت  بايد  را  ملل 
روسها  نمی خورد،  ما  درد  به  التينی ها 
و  کرده اند  تجاوز  ايران  به  پيوسته  درتاريخ 
اصالح  ـ  محافظه کار  جناح  توسط  که  غيره 
دانش جوئی  و  کارگری  درجنبشهای  طلب 
پراکنی  ازتوٌهم  نشان  شوند،  داده می  رسوخ 
چهره ی  درتطهير  آنها  عوام فريبی  و 
شوم  اهداف  و  غربی  امپرياليستهای  خونين 
صهيونيستی  ـ  امپرياليستی  تجاوزگرايانه ی 
اينان  مجددپای  کشاندن  و  می باشد  درمنطقه 
به ايران. اين به روشنی تامين کننده ی منافع 
مناسبات  حل  به منظور  جامعه  باالی  طبقات 

رژيم با غرب می باشد.
با  نژاد  احمدی  جناح  مخالفت  درمقابل، 
آمريکا و اسرائيل و دفاع از جنبش فلسطين 
منظور  به  سو  يک  ار  لبنان،  اهللا  حزب  و 
و  آمريکا  تجاوزاحتمالی  به تاخيرانداختن 
اسرائيل به ايران صورت می گيرد و ازسوی 
درمنطقه  ايران  نفوذ  باالبردن  برای  ديگر 
است تا درصورت سازش با آمريکا از اتوی 

قوی برخوردارباشد.
کارگران،  حرکتهای  سرکوب  تشديد 
دانش جويان، زنان، نويسنده گان و هنرمندان 
ستم  تحت  ومليتهای  نگاران  روزنامه  و 
ساکن ايران و اعدامها و شکنجه ها و زندانی 
دوران  در  مخالفان  وسيع  درابعاد  کردنهای 
حاکميت اينان، نشان می دهد که اين مرتجعين 
و  بوش  اهداف  نظير  بيمارگونه  نيزاهدافی 
امثالهم درمنطقه دارند و لذا فاقد سمت گيری 
و  استثمارشونده گان  به سوی  رقيقی  حتا 

ستم ديده گان جامعه، می باشند. 

٢)ـ فقر روزافزون کارگران و زحمت کشان 
و گسترش شکاف بين فقر و ثروت درايران 

وحشيانه ی  سرکوب  و  سو  يک  از 
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شکنجه  و زندانی کردن فعاالن کارگری موقوف !

ابتدائی ترين حقوق دموکراتيک اکثريت 
ديگر  سوی  از  ايران  مردم  عظيم 
باعث شده است که تا آن جا که به پائينی های 
جامعه برمی گردد، بخش عمده ی فعاليت اينان 
درتالش معاش صرف درآوردن لقمه ی نانی 
شده و مع الوصف فقر و فاقه درميان اينان 
بی دادمی کند. طبقات متوسط و باالی جامعه 
نيز ناشی از عدم امنيت موجود، ازهرگونه 
دست يازيدن به فساد و رشوه گيری و پامال 
 ، زحمت  و  کارگر  توده های  حقوق  کردن 
برای بستن بارخود، دريغ نمی کنند. گرايش 
به غرب و غرب زده گی درميان اين اقشار 
که به نوعی با شيوه های اسالمی اعمال شده 
حاکميت نيز درتضادهستند، به وضوح ديده 
نيز  اسالمی  جمهوری  رژيم  تالش  می شود. 
پايه  براين  امروز  تابه  استقرارش  ازابتدای 
متکی بوده است تا مردم را دچار روزمره گی 
فرصت  که  قراردهد  درتنگنا  چنان  و  کرده 
سرخاراندن نداشته باشند،  تا ازطريق سياست 
خصوصی،  درمسائل  شدن  غرق  و  زده گی 
حاکميت  حفظ  برای  مطلوب  وضعيتی 

ظالمانه ی خود فراهم سازد.
براين اساس نه احزاب رنگارنگ رسمی که 
مدافع جمهوری اسالمی هستند و نه احزاب 
و تشکلهای سياسی دراپوزيسيون که به علت 
شده اند،  ضعيف  غايت  به  وحشيانه  سرکوب 
هيچ کدام شان از اقبال توده های وسيع مردم 
و  نظری  تشتت  و  تفرقه  برخوردارنيستند. 
سازمانی ـ به همان گونه که درسطح جهانی 
نماينده گان  بين  درايران  ـ   هستيم  آن  شاهد 
سياسی طبقات و اقشارمختلف مردم، حرف 
اول را می زند و اين امر به مصداق "دزد 
کرده  بزرگی  کمک  می خواهد"  آشفته  بازار 
آشفته گی  اين  وجود  از  حاکم  دزدان  تا  است 
بر  و  برده  را  سود  نهايت  مردم  ميان  در 
نيز  امپرياليسم  و  تکيه زنند  قدرت  ی  اريکه 
ويژه  به  مختلف،  گروههای  جلب  درشکارو 

دراقشارباالئی جامعه دست بازتری بيابد.
ـ  طبقاتی  ممکن  های  وحدت  از  صحبت 
تشکيالتی و يا سياسی ـ جبهه ای برای ايجاد 
ولی  می شود.  شنيده  کم  درجامعه،  تغيير 
جا  همه  تفرقه  و  اختالف  از  زدن  حرف 
موجوداست و "پسنديده" جلوه می کند. نتيجه 
آن که باوجودی که در ٢٩ سال اخير طبقات 
صدمه  بزرگ ترين  جامعه  پائين  اقشار  و 
اما  ديده اند،  حاکم  اسالمی  نظام  دست  از  را 
نيروهای  خون خوار،  نظام  اين  دربراندازی 
متشکل سياسی و در پيشاپيش آنها تشکلهای 
کمونيستی نتوانسته اند با وحدت نظری و عملی 
زحمت کشان  و  کارگران  مبارزات  به  خود، 

نظام  براندازی  و  قدرت  کسب  درجهت 
گنديده ی سرمايه داری متکی بر "واليت فقيه" 

درايران، کمکی جدی بنمايند.
و  کمونيستها  به  رژيم  فشار  شدت  گرچه 
آزادی خواهان و به کارگران و زحمت کشان 
اما  نشده است،  قطع  روزهم  يک  برای  حتا 
زنان،  دانش جويان،  کارگری،  جنبشهای 
معلمان و مليتهای تحت ستم، نيز برای کسب 
حقوق پای مال شده شان، پيوسته ادامه يافته و 
رشد کرده است. اين مبارزات به مرور زمان 
رشد بيشتری يافته و عالرغم اين که هنوز 
انسجام تشکيالتی نيافته اند، اما خطری جدی 
برای حاکمان به وجودآورده اند. درعين حال 
انقالبی  رهبری  تحت  حرکتها  اين  چنان چه 
درآستانه ی  برده نشوند،  پيش  کمونيستی  و 
تغييرات احتمالی درايران، اين حرکتها تنها 
و  حاکم  مختلف  جناحهای  درخدمت  درعمل 
يا امپرياليسم قرارگرفته و بارديگر درب به 
همان پاشنه ی سابق خواهدچرخيد. کما اين که 
طی ٢٥ سال پس از کودتای امپرياليستی ٢٨ 
مرداد  ١٣٣٢ تا انقالب بهمن ١٣٥٧، مبارزه 
را  امپرياليسم  وابسته به  سلطنتی  رژيم  عليه 
کارگران و زحمت کشان و تشکلهای صنفی 
و  زياد  قربانيان  داده،  انجام  آنان  وسياسی 
نهايتا  و  کردند  تحمل  را  عظيمی  صدمات 
بهمن  انقالب  پيروزی  سوی  به  را  جامعه 
روحانيون  را  آنها  قيام  حاصل  اما  کشاندند، 
به تارج بردند، زيرا طبقات تحت استثمار و 
ستم متشکل و سازمان يافته و تحت رهبری 

انقالبی و کمونيستی قرارنداشتند. 

دوره ی  انتخابات  درآستانه ی  اکنون  هم  ٣)ـ 
هشتم مجلس شورای اسالمی قرارداريم. تالش 
جناحهای حاکم، عالرغم رقابتها و قيچی کردن 
نام کانديداهای جناح رقيب، صرف کشاندن 
شود.  می  رای  صندوقهای  پای  به  مردم 
چراکه بدون گرم نگه داشتن بازار انتخاباتی، 
رژيم جمهوری اسالمی مشروعيت خود را 
درجهان ازدست می دهد و ضربه پذيرتر می 
شود که به نفع هيچ کدام ازاين جناحها نيست. 
گرچه جناح حاکم سعی خواهدکرد تا مجلس 
را دراختيارخود بگيرد، اما به فرض اين که 
جناح رقيب بتواند درمجلس اکثريت به دست 
آورد، تغييری محسوس درپی نخواهدداشت. 
چراکه جناح حاکم نيزهم اکنون مذاکره برسر 
کج  به صورتی  را  آمريکا  با  اختالفات  حل 
دار و مريز ادامه می دهد. به عالوه تجربه ی 
اسالمی،  اخيرحاکمان  ساله ی  سی  دوران 
نشان می دهد که چه قدرت يک دست و چه 
هيچ  حاکم،  جناحهای  بين  شده  تقسيم  قدرت 

آنها  دوانکرده است.  مردم  از  را  دردی  کدام 
گرچه برسر تقسيم ثروت و قدرت درايران 
باهم تضاد دارند، اما در سرکوب کارگران 
و زحمت کشان و کليه ی ستم ديده گان جامعه 

پيوسته متحدانه عمل کرده اند.
با توجه به اين اوضاع، نظرهائی مانند اين 
که  چون  کرد،  شرکت  درانتخابات  "بايد  که 
تحريم عملی منفعالنه است!"، يا "بايد به نفع 
اين يا آن جناح رای داد، چون که می تواند 
راه گشای انقالب باشد!" و غيره به ويژه در 
که  دارد  آن  از  نشان  اپوزيسيون،  صفوف 
هنوز  آنها  اخير،  سال   ٢٩ تجربه ی  باوجود 
از  و  هستند  بدتر  و  بد  بين  انتخاب  مشغول 
تاريخ چيزی نياموخته اند. اين هم حاکی است 
از  هم  و  آنها  عملی  و  فکری  بلوغ  ازعدم 
دست دادن انگيزه ی دفاع از آزادی و رهائی 
اپوزيسيون  درصف  که  ايران  محروم  مردم 

بی داد می کند.

رقابت جناحهای حاکم باهم، تنها درصورتی 
جامعه  محکومان  استفاده ی  مورد  می تواند 
مستقل  و  شده  متشکل  اينان  که  قرارگيرد 
يکی  تقويت  صورت  کنند.درغيراين  عمل 
َدم  گوشت  به  شدن  تبديل  معنای  به  آنها  از 
توپ  جناحی از بورژوازی حاکم می باشد . 
تجربه ی سالهای اول پس از پيروزی انقالب 
حاکمان  به  چپ  نيروهای  از  برخی  توهم  و 

گواه شاهدی است براين مدعا!

تا زمانی که پارلمان و انتخابات نوع پارلمانی 
وجود داشته باشد، ازنظراصولی کمونيستها 
برای  نهاد  اين  از  انتخابات،  در  شرکت  با 
رساندن صدای آزادی خواهانه و رهائی بخش 
خود به توده ها، بايد استفاده کنند. اما زمانی 
که انتخابات درايران به حدی قشری شده است 
جز  حتا  و  حاکم  اقليت  نماينده گان  جز  که 
دست  که  به خصوصی  جناحهای  نماينده گان 
باال را درحاکميت دارند، کسی ديگر نمی تواند 
درچنين  راه يابد،  مجلس  به  و  شود  کانديد 
گردن  مفهوم  به  درپارلمان  شرکت  صورتی 
حاکمين  از  جناحهائی  سياستهای  به  گذاشتن 
است که جزو دشمنان سوگندخورده ی طبقه ی 
کارگر و زحمت کشان می باشند و لذا عملی 
است کورکورانه که بربنياد صوفی گرايانه ی 
ايزد  که  اندازـ  دردجله  و  ميکن  "تونيکی 
تاکتيکی  دارد.  قرار  باز!"  دهد  دربيابانت 
اميد  به خاطر  سازش کارانه،  و  منفعل  است 

واهی رهائی!

اختالفات  بروز  دليل  به  گرچه  ٤)ـ 



صفحه ١١رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران

ازنامه های  ... بقيه از صفحه آخر
آمريکا  حاکمه ی  هيئت  درسطح  جدی 
بر سر ادامه دادن به جنگ افروزی و 
يا رسوخ درخاورميانه با استفاده ازشيوه های 
ديگری نظير "انقالبات مخملی"، هنوز ادامه 
دارد و انتخابات رياست جمهوری در نوامبر 
امسال تاحدی دست و پای جناح جنگ طلب 
درخاورميانه  نظامی  تجاوز  درتشديد  را 
قطع  طور  به  هنوز  الوصف  مع  بسته است، 
نظامی  تجاوز  خطر  که  گفت  نمی توان 
با  مخالفت  بنابراين  رفته است.  ازبين  کامال 
با  بايد  که  صلح  از  دفاع  و  افروزی  جنگ 
مبارزه برای بيرون رفتن ارتشهای متجاوز 
امپرياليستی از خاورميانه هم  راه باشد و ايجاد 
تجاوزبه ايران،  مخالفان  از  وسيعی  جبهه ی 
مستقل ازجناحهای حاکم و بسيج توده ها حول 
از  امپرياليسم  تجاوزگر  دست  شعار"قطع 
دردستور  بايد  کماکان  ايران"  و  خاورميانه 

کار مدافعان اين شعارقرارگيرد.

حاکمان  طرف داران  از  برخی  است  ممکن 
ادعاکنند که آنها نيز طرف دار چنين شعاری 
جبهه  اين  درون  در  نبايد  چرا  پس  هستند، 
دادن  راه  معنای  به  ادعا  اين  گيرند؟  قرار 
گرگ و پلنگ تيزدندان در صف گوسفندان 
است. مادام که رژيم حاکم حقوق دموکراتيک 
مردم را به رسميت نشناسد و در سرکوب آنها 
هارتراز گذشته عمل کندـ  امری که در تاريخ 
صورت  پيوسته  رژيم  حاکميت  ساله ی   ٣٠
گرفته است ـ  هرگونه توٌهم  و نادقتی در اين 
جمهوری  حاکمان  به  شدن  نزديک  و  زمينه 
خواست  به  اعتنائی  بی  معنای  به  اسالمی، 
سياستهای  قربانی  که  است  مردم  توده های 
طی  در  حاکمان  ددمنشانه ی  و  ضدانقالبی 

٢٩سال اخيربوده اند.
جبهه ی  هرگونه  تشکيل  سخن  ديگر  به 
مشخصی  هرتضاد  حل  با  درارتباط  متحدی 
دفاع  قابل  درصورتی  باشد،  درپيش  که 
است که شرکت کننده گان درجبهه به حقوق 
يک ديگر درحدی که درهرحالتی بايدمشخص 
شود، احترام بگذارند ازجمله حق استقالل و 
حال  درعين  جبهه.  دردرون  وابسته گی  عدم 
شرکت درهرجبهه ای منوط به داشتن نيروی 
آن  نفع  به  کار  نتيجه ی  وگرنه  است،  الزم 
نيروهائی تمام می شود که ازقدرت بيشتری 
در درون آن برخوردارند. تاکتيک کمونيستها 
براين  مبتنی  بايد  موجود  تضادهای  درقبال 
اصول و نه التقاطی، ناب گرايانه و يا نفی 
گرايانه استوارباشد. اين بيان ديدگاه کمونيسم 
دراصول  ناپذيری  انعطاف  که  است  علمی 
درپيشبرد  را  درتاکتيک  پذيری  نرمش  و 

مبارزات سياسی، توصيه می کند. 

رشد  درايران،  مردم  آگاهی  رشد  ٥)ـ  
مجددچپ  شدن  مطرح  و  توده ای  جنبشهای 
درايران که ترس هيئت حاکمه را برانگيخته 
و نئوليبرالهای وطنی با نئوليبراليسم جهانی و 
بنيادگرايان عقب افتاده ی اسالمی که پيشرفت 
امپرياليسم  با  قاطع  درمبارزه ی  نه  را  خود 
بلکه   ، برايران  هارحاکم  سرمايه داری  و 
درمبارزه با کمونيسم می دانند، درهراس از 
آن می کوشند تا درسرکوب جنبش کمونيستی 
کنند.  عمل  باهم  درهم آهنگی  جهان  و  ايران 
اين بدان معنا است که کمونيستها با احساس 
مسئووليت بيشتری درمقابل دشمنان داخلی و 
خارجی طبقه ی کارگر و زحمت کشان، بايد 
تشکيالتی  پلوراليسم  و  فرقه گرائی  طرد  با 
طبقه ی  واحد  رزمنده ی  ستاد  ايجاد  برای 
دست  مبرم  ضرورتی  به صورت  کارگر 
درهدايت  را  عمل  ابتکار  تا  کارشوند،  به 
زحمت کشان  و  کارگران  طبقاتی  مبارزات 

در ايران از دست ندهند.

کمونيستی  جنبش  جلو  در  نشده  حل  مسائل 
به  هم  آنها  نهائی  حل  اما  فراوانند.  ايران 
کارمشترک و رفيقانه و رسيدن به وحدت نظر 
ديدگاههای  حال  درعين  دارد.  بسته گی  شان 
مشترک موردقبول درخطوط کلی تا بدان حد 
است که اين می توانند زمينه ساز وحدت آنها 
در حزبی واحدگردند. به همين علت آن چه که 
جنبش کمونيستی ايران ازنظر ذهنی و عملی 
حرکت  نيازمنداست،  هرچيزبدان  از  بيش 
و  ذهنی  نيروی  درتجمع  است  باشکوهی 
عينی موجود خود درتشکيالتی واحد براساس 
وحدت روی اصول کمونيسم علمی و نکات 
اساسی برنامه و تاکتيک. عدول ازاين اصل 
به معنای آن است که جنبش کمونيستی هنوز 
و  ديگر  طبقات  ايده ئولوژی  درالبيرنتهای 
خود  خرده بورژوائی  فرقه گرائی  ويژه  به 
اساسی  ضرورتهای  به  و  کرده  اسير  را 
درايران،  پرولتاريائی  درپيشبردامرانقالب 
شکاف  بايد  نيافته است.  شايسته را  جواب 
کمونيستها  عمل  و  حرف  بين  که  بزرگی 
واحد  سازمان  ايجاد  طريق  از  به وجودآمده 

پيشرو و رزمنده ی پرولتاريا ازبين برد.

متحدشويد!"  کشورها  همه ی  "پرولتاريای 
ما  بايد   که  کمونيستی  پرچم  است  چنين 
دررابطه با جنبش کمونيستی ايران برافراشته 

نگه داريم.

بهمن ماه ١٣٧٦

که اگر هدف چپ انقالب اجتماعی است بايد 
تاکتيک متناسب با آن به کار گرفته شود. لنين 
تنها  بود:«  نوشته  مسکو  قيام  درسهای  در 
کافی  سياسی  شعارهای  درباره  بندی  گروه 
نيست، در مورد قيام مسلحانه نيز گروه بندی 
الزم است. هر کس با آن مخالف است، هر 
کس که خود را برای آن حاضر نمی کند، او 
را بايد بی رحمانه از صف هواداران انقالب 
بيرون کرد، او را بايد به نزد مخالفين انقالب 
نزديک  زيرا  انداخت،  ترسوها  يا  خائنين  و 
شرايط  و  حوادث  سير  که  روزی  آن  است 
مبارزه ما را مجبور کند دوست و دشمن را 
البته  دهيم.»  تشخيص  عالمت  اين  روی  از 
هنوز لحظه قيام مسلحانه يا نبرد نهايی فرا 
نرسيده است. ولی اين به آن معنی نيست که 
نبايد خود را برای آن حاضر کرد زيرا اگر 
بنشينيم  ايام  گذشت  انتظار  به  و  نکنيم  چنين 
، لحظه قيام هرگز فرا نخواهد رسيد. وقتی 
رژيم به يک ضربت ٤٠ نفر فعال چپ را 
بازداشت می کند، اين نشان می دهد که شيوه 
کار و سازمان دهی دانش جويان دستگير شده 
به کلی غلط بوده است. به نظر من به جای 
نشريات «رسمی»،  انتشار  يا  علنی  فعاليت 
غيرعلنی  و  انقالبی  فعاليت  به  رو  بايد 
آورد. برای مثال انتشار و پخش اعالميه و 
توانند  می  نويسی  شعار  يا  مخفی  روزنامه 
روشهايی باشند که نه تنها از پی گرد دستگاه 
سرکوب رژيم می گذرند، بلکه کارآيی آنها 
دانش جويان،  سازی  آگاه  و  جذب  مورد  در 
برای  که  «رسمی»  نشريه  از  بيشتر  خيلی 
سانسوری  خود  به  مجبور  موجوديتش  حفظ 
است يا يک وبالگ چپ در انبوه وبالگهای 
می  غيرچپ  و  چپ  سردرگم  و  رنگارنگ 
هنگامی  نيز   ١٣٥٠ دهه ی  نيمه ی  در  باشد. 
داليل  از  ارزيابی  به  چريکی  گروههای  که 
رسيده  نتايجی  چنين  به  پرداختند،  شکست 
و  شديد  سرکوب  دليل  به  که  چند  هر  بودند 
آورده  وجود  به  مذهبی  نيروهای  که  جٌوی 
بودند نتوانستند خط مشی صحيح را به اجرا 

بگذارند.
خيلی  نيز  رو  پيش  «انتخابات»  مورد  در 
احتماال  هستند.  واضح  اکنون  هم  از  چيزها 
تاريخ جمهوری  حلقه به گوش ترين مجلس 
شايدهم  و  آمد  خواهد  کار  سر  بر  اسالمی 
اصالح طلبان در آن حتی نقش دکور مجلس 
معنی  اين  به  البته  اين  نداشته باشند.  نيز  را 
نيست که رژيم اصالح طلبان را دور خواهد 
انداخت. آنها به صورت کنترل شده و خارج 
از حاکميت حفظ خواهند شد تا اگر در آينده 

رژيم با بحران داخلی يا خارجی حادی 
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روز کومله

کردستان  سازمان  ـ  له  عزيرکومه  رفقای 
حزب کمونيست ايران

شرکت  برای  که  ای  دعوتنامه  از  باتشکر 
 ٢۶ بوديد،  فرستاده  له  روزکومه  درجشن 
بهمن  ٢٩ مين سالگرد اعالم فعاليت علنی 

کومه له را به شما تبريک می گوئيم.
سازمان  يک  مثابه  به  له  کومه  تاسيس 
کمونيسی درسال ١٣۴٨ توسط رهبران جان 
باخته ای چون محمد حسين کريمی ومصطفا 
فواد سلطانی اقدام مهمی درتاريخ انقالبی و 
کسب  برای  جمله  از  کرد  خلق  دموکراتيک 

حق تعيين سرنوشت آن، بود.
درمبارزه  موجوديتش  ابتدای  از  له  کومه 
سلطنتی  دورژيم  عليه  مسلحانه  و  انقالبی 
و  جمهوری اسالمی ايران مورد احترام و 
پشتيبانی توده های زحمت کش خلق کرد و 
بوده  ايران  کمونيستی  جنبش  نيروهای  اکثر 
است. ما ضمن آرزوی موفقيت هرچه بيشتر 
برای شما در جهت سرنگونی نظام سرمايه 

جنبش  اصولی  ت  وحد  خواهان   ، داری 
کمونيستی ايران هستيم

حزب رنجبران ايران                                                            
٢٠٠٨/١/٢٨

به رهبری جبهه خلق برای آزادی فلسطين 

برجسته  رهبر  و  بنيانگذار  حبش،   جرج 
«جبهه خلق براى آزادى فلسطين» و  يکی 
رهائی  جنبش  نشدنی  فراموش  مبارزان  از 
تمام  يار  و  فلسطين  قهرمان  خلق  بخش 
خلقهای  مبارزان  ازجمله  و  منطقه  مبارزان 
ايران بود. او با "سازمان انقالبی" که پرچم 
شاه  سلطنتی  نظام  عليه  را  قهرآميز  مبارزه 
از  و  داشت  گرمی  رابطه  بود،  برفراشته 
دريغ  مبارزه  امر  پيشبرد  به  کمک  هرگونه 
مصاحبه  آخرين  از  يکی  در  و  ا  کرد.  نمی 
های خود گفت " اوضاع فلسطين زمانی آرام 
می گيرد و مردم به خواست های خود می 
رسند که رهبران امروزين جهان عرب جای 

خود را به رهبران مردمی بدهند ".
ناپذير  سازش  مبارز  اين  دادن  دست  از   
درشرايطی که ارتجاع منطقه درحال قربانی 
کردن منافع خلق فلسطين می باشد، ضايعه ای 
بس گران نه تنها برای مبارزان راه آزادی 
تمام  مردم  بلکه  فلسطين،  زحمت کش  مردم 

منطقه ی خاورميانه می باشد.
حزب رنحبران ايران ياد رفيق جرج حبش را 
گرامی می دارد. بدون شک ياد و مبارزات 
اين انقالبی بزرگ در خاطره مردم قهرمان 
فلسطين و همه مبارزان راه آزادی و رهائی  

زنده خواهند ماند.
حزب رنجبران ايران   

٢٠٠٨/١/٣٠  

کار  سر  بر  ديگر  بار  شد،  مواجه 
کارساز  صورت  در  تا  شوند  آورده 
نبودن سالح سرکوب و قلدری، سالح فريب 
و دروغ بارديگرامتحان شود. در مورد تعداد 
شرکت کننده گان هم مثل هميشه دروغ گفته 
خواهد شد. تا آن جايی که در جامعه مشاهده 
کرده ايم حداقل در تهران و شهرهای بزرگ 
مردم نسبت به اين نمايشات بی تفاوت هستند. 
نه کسی به خاطر رد صالحيت اصالح طلبان 
از  انتظاری  کسی  نه  و  شود  می  ناراحت 
اصول گرايان دارد. اکثر مردم مخالف کليت 
رژيم هستند اما مهم اين است که اين مخالفت 
بالقوه به مخالفت بالفعل تبديل بشود در غير 
اين صورت رأی ندادن به تنهايی دردی را 

دوا نمی کند.
موفق باشيد.                        

*     *     * 
که  نامه ای  باتشکراز  گرامی  دوست 
حزب  ارگان  رنجبر  نشريه ی  به  دربرخورد 
نکته  يک  درمورد  بوديد،  نوشته  رنجبران 
الزم است توضيح دهيم که مبارزه ی طبقاتی 
شيوه های  با  و  گوناگون  درعرصه های 
گوناگون جريان می يابد اما مهم آن است که 
سمت اصلی آن پيوسته بايد کامال روشن باشد 
که به کجامی خواهد ختم  شود و درعين حال 
درهرشرايطی روی چه بخشی از مبارزه بايد 
توجه بيشتری نمود و راه کارهای مناسب باآن 
ايده ئولوژيک  درعرصه ی  مثال  پيداکرد:  را 
و  کارگری  برجنبش  بايد  ديدگاه  کدام 
غالب  کننده  افکارهدايت  مثابه  به  کمونيستی 
برده  پيش  آگاهانه تر  هرچه  مبارزه  تا  باشد 
بدون  گذشته گان  نظرات  به  تکيه  آيا  شود. 
توجه به تجارب جمعبندی شده ی موجود بعد 
از آنان می تواند راه گشا باشد؟ يا درعرصه ی 
سياسی، کدام خط، درست و منطبق با شرايط 
و  هدايت  امکان  جهان،  و  جامعه  مشخص 
پيش بردن انقالب را دارد، نظير شناخت از 
مرحله ی انقالب ايران و دوستان ودشمنان آن 
و اين که خط سياسی درهرمرحله ی مشخص  
درعرصه ی  يا  هزارچهره؟.  يا  است  واحد 
تشکيالتی، طبقه ی کارگر درکليت اش به چه 
نيازمند  پيشرو  سياسی  "تشکالت"  يا  تشکل 
است. آيا به عنوان کمونيستی که قصد نابودی 
نظام استثمارکارمزدی و پايان دادن به نظام 
ومبادله  توليد  بروسايل  خصوصی  مالکيت 
را دارد و برای براندازی اين نظام مبارزه 
می کند و مبارزه نيز احتياج به تمرکز نيرو 
دارد، وحدت تشکيالتی شرطی الزم و مبرم 

برای او درپيشبرد مبارزه هست يا نه؟ 
توسط  درايران  دقت  به  هنوز  مسايل  اين 
نشده اند.  حل  کارگر  طبقه ی  پيشرو  عناصر 
گروههای  و  نظرات  وجود  حال  درعين 

متشکل  مبارزات  دهدکه  می  نشان  گوناگون 
و  فکری  تشتت  با  درايران  پيشرو  سياسی 
نمی  حال  درعين  است.  روبه رو  سازمانی 
توان اشکال مختلف مبارزه را اعم از مخفی 
الزم  دومبارزه  اين  اتفاقا  کرد.  نفی  وعلنی 
برده  پيش  بايد  باهم  و  يک ديگرند  ملزوم  و 
شوند با آگاهی از اين که مبارزه ی علنی اگر 
به پشتوانه ی مبارزه ی مخفی پيش برده نشود، 
اکنون  هم  که  رسد  می  آبادی  ناکجا  به 
حاکميت  معرف  و  هستيم  شاهدش  درايران 
چپ  برجنبش  سازمانی  و  نظری  آنارشيسم 
مبارزه ی  هردونوع  اما  می باشد.  موجود 
ی  ويژه  قانونمنديهای  هم  يامخفی  و  علنی 
سان  به  امرانقالب  برد  پيش  دارند.  را  خود 
پيش برد وظيفه ی يک ارکستر و يا نواختن 
تمامی  که  است  پيانو  با  موسيقی  قطعه  يک 
حرکتها بايد دقيقا محاسبه شده و به موقع  باشند 
متاسفانه  شود.  شنيده  دلنوازی  سمفونی  تا 
پيشرو  واحد  کننده ی  رهبری  حزب  فقدان 
طبقه ی کارگر زمينه را برای ارائه ی انواع 
سياستها، تشکيالتها و سبک کارهای غلط و 
کمونيستی  جنبش  داده است.  غيرکمونيستی 
ايران بدون فائق آمدن براين نواقص و ايجاد 
تمرکز فکری و عملی، قادر به هدايت جنبش 
و  نخواهدبود  توده ای  جنبشهای  و  کارگری 
کمين  در  هم  زيادی  کفتارهای  که  بينيم  می 
نشسته اند تا اين جنبشها را به کج راه سازش 
و تسليم به بورژوازی کشانده و به شکست 

باشيدهدايت کنند. موفق 
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روايت... بقيه از صفحه ٢٧

سکوی  به  بالکانيزاسيون  از  بعد  را  جهان 
پرش در جهت سيطره کامل نظامی خود بر 

جهان ، تبديل سازند.
در اين نوشته بعد از توضيح مختصر نکات 
آشفته گی  از   ) سره  دو  سناريوی  اين  مهم 
کنترل شده تا امپراتوری آشوب ) به بررسی 
نقش هر يک از بازيگران مهم اين سناريو ( 
عراق ، ترکيه ، ايران ، سوريه ، عربستان 

سعودی و مصر ) می پردازيم.

خالصه سناريوی دو سره 

خود  آمريکا   ، سره  دو  سناريوی  اين  در 
بازيگر نيست بلکه او در راس نظام جهانی 
"کارگردان"  و  "معمار"  عنوان  به  سرمايه 
کيفيت   ، هدايت  در  کليدی  نقش  سناريو  اين 
اين  بازيگران  از  يک  هر  آينده  و  عمل کرد 
سناريو ايفاء می کند. روشن است که آمريکا 
هر آن امکان نظامی دارد آشفته گی و آشوب 
گسترش  عراق  هم سايه  کشورهای  در  را 
داخلی  جنگ  تشديد   ، حاضر  حال  در  دهد. 
نيابتی  های  جنگ  افزايش  و  سو  يک  از 
در قلمرو عراق از سوی ديگر، شرايط را 
به  ها  ناامنی  و  ها  آشفته گی  گسترش  برای 
امکان  می سازد.  آماده  هم جوار  کشورهای 
و  آشفته گی  اين  گستره ی  که  هست  زيادی 
آشوب حتی به کشورهائی که هم مرز عراق 
بسط  نيز  مصر)  و  پاکستان  (مثل   ، نيستند 
يابد. در اين سناريو ، که آشوب و آشفته گی 
روزانه، بی ثباتی و نا امنی را در کشورهای 
برنده گان  می دهند،  گسترش  عراق  هم سايه 
سرمايه  بزرگ  فراملی  های  شرکت  واقعی 
حاکم نظام جهانی و طبقات کمپرادور بومی 
می باشند. طبيعتا ، در اين سناريو بازنده گان 
کشورها  اين  زحمت کش  های  توده  اصلی 
هستند که تحقيقا ٨٥٪ جمعيت اين کشورها 
قربانيان  که  مردم  اين  می دهند.  تشکيل  را 
اصلی فاز گلوباليزاسيون  سرمايه هستند ، با 
دو مسئله اساسی روبه رو هستند. آنها ازيک 
سو از طرف رژيم های حاکم در آن کشورها 
فاقد  ديگر  سوی  از  و  نمی شوند  نماينده گی 
از  که  هستند  ملی  رهائی بخش  سازمانهای 
طريق آنها در يک پروسه ی مبارزاتی موفق 
به کسب حق تعيين سرنوشت خويش گردند. 
وظيفه و هدف اصلی رژيم های موجود حاکم 
خود  حفظ  و  قدرت  به  چسبيدن  منطقه،  در 
است . آنها از حمايت مردم خود برای ايجاد 
های قدرت که  اتحاد و موازنه ی استراتژی 
درعراق  داخلی  جنگ  کردن  محدود  برای 
ضروری است ، محروم هستند. بدون ترديد 

سرنوشت اين رژيم ها چه آنهائی که از نوع 
استبداد مذهبی (ايران) و چه از نوع استبداد 
استبدادهای  نوع  از  يا  و  (سوريه)  سکوالر 
و...)  سعودی  عربستان  (مصر،  سنتی 
سرمايه  حرکت  انفعاالت  و  فعل  با   ، هستند 
گره  منطقه،  در  آمريکا  پروژه  عمل کرد  و 
که  آن جا  از  حاضر  حال  در  است.  خورده 
تمايل رژيم های حاکم در هم سايه گی عراق 
دولت  با  دولت  مستقيم  درگيريهای  برای 
نظامی  حضور  به خاطر  حتی  و  محدود 
نتيجه  در   ، است  ناممکن  عراق  در  آمريکا 
بسياری از آنها از "هم دستان" تحت نفوذ خود 
در عراق برای ضربه زدن و کسب امتياز 
استفاده می کنند. اين نوع درگيريهای "نيابتی"  
و  نفوذ  کسب  برای  مختلف  بازی گران  بين 
های  رژيم  بين  رقابت  ازدياد  باعث  کنترل 
کشورهای هم جوار عراق می گردد. با شيوع 
و  اتنيکی   ، ای  فرقه  های  نزاع  گسترش  و 
مافيائی ازعراق به خارج از مرزهای عراق 
کاران  محافظه  نو  سياست  از  بخشی  که   ،
در  به ويژه  آمريکا  فعال  حضور   ، است 
می يابد.  افزايش  درمنطقه،  نظامی  گستره ی 
حضور دائمی آمريکا در عراق و کشورهای 
به  و..  پاکستان  و  افغانستان   ، فارس  خليج 
روند بی ثباتی و عدم امنيت و تبعات ناشی 
از آنها – بی خانمانی ، بی کاريها و گسترش 
دموگرافيکی-  تغييرات  و  پناهنده گی  پديده ی 
دامن زده و امکان دارد که آشفته گی و آشوب 
را به کليه منطقه سرايت دهد. در اين شرايط 
(مثل  نشده  بينی  پيش  نسبتا  رخدادهای   ،
کشورهای  مردم  های  توده  شدن  راديکاليزه 
جنبش  شکل گيری  موازات  به  خاورميانه 
های اجتماعی و ظهور احزاب و سازمانهای 
است  ممکن  سراسری)  و  فراگير  و  سياسی 
، به سرعت چشم انداز سياسی را در سطح 
و  داده  قرار  تغيير  دست خوش  خاورميانه 
دولت  خارجی  های  سياست  های  اولويت 
به  منطقه  در  را  کوچک  و  بزرگ  های 
ترتيب ديگری در آورد. اين رخداد ها اگر 
در جهت دفاع از منافع اقتصادی و سياسی 
کشورها  اين  زحمت کشان  ديگر  و  کارگران 
، استقرار دموکراسی و تامين حاکميت ملی 
(که هرسه ی اين مولفه ها در يک انگاشت 
جداناپذيری درهم تنيده اند) به حرکت در آمده 
و هدايت گردند، در آن صورت احتمال دارد 
آشوب  و  آشفته گی  حريق  اين که  عوض  که 
جهانی  کاران  محافظه  نو  نفع  به  را  منطقه 
در  آمريکا  نظامی  پروژه  شکست  به   ، کند 

خاورميانه منجر گردد.

نقش عراق 

در اين سناريو، عراق نقش ميدان کشتاررا 
نيروهای  حمايت  تحت  دولت  می کند.  بازی 
آشوب  و  آشفته گی  روند  که  آمريکا  نظامی 
را کنترل می کند ، نه تنها نمی تواند در مقابل 
را  مرزهايش  و  کرده  مقاومت  ايران  نفوذ 
ی  رابطه  ايران  دولت  با  بلکه  کند،  کنترل 
بسيار نزديک سياسی ، ديپلماتيک و تجاری 
عبدالعزيز  اهللا  آيت   ، المالکی  نوری  دارد. 
حکيم و ديگر رهبران شيعه در عراق (چه 
مذهبی و چه سکوالر) از طرف جناح های 
اسالمی  جمهوری  حاکميت  درون  مختلف 
دريافت  نظامی  و  سياسی  مالی   های  کمک 
می کنند. جنگ های خيابانی بين ميليشياهای 
و  المهدی  لشگر   ، البدر  لشگر  بين  نظامی 
جنوب  شهرهای  در  شيعه  ميليشياهای  ديگر 
نمونه   ، کربال  و  نجف  در  به ويژه  عراق، 
در  که  هستند  نيابتی  های  جنگ  از  هائی 
يک سال گذشته در عراق افزايش يافته اند. 
ازدياد اين جنگ ها ، گسترش گانگستريسم 
در  شديد  ريزش  و  مافيائی  فعاليتهای  و 
آيات  و  مرجع  علمای  پرستيژ  و  مشروعيت 
عظام (آيت اهللا سيستانی ، آيت اهللا محمد سعيد 
باالخره  گذشته  سال  دو  در  و...).  الحکيم 
منجر به راديکاليزه شدن توده های مردم در 
عراق مشخصا در نواحی شيعه نشين خواهند 
شد. از هم اکنون ناظرين در عراق گزارش 
توهم  و  نارضايتی   ، دل سرديها  افزايش  از 
به  نسبت  مردم  توده های  بين  در  ها  زدائی 
ميليشياهای شيعه می دهند. مردم به طور کلی 
آشاميدنی  آب   ، الکتريسيته   ، امنيت  ازنبود 
و  آمده  تنگ  به  فقر  و  بی کاری  افزايش  و 
رژيم  نم" (ستم  از "چاله  که  گويند  می  علنا 
صدام حسين) بيرون آمده و به "چاه تاريک" 
(بی امنيتی و آشوبهای ساخت گانگسترها و 
سناريوی  در  اند.  افتاده  شيعه)  ميليشياهای 
سياه "آشفته گی کنترل شده" پديده ی مهاجرت 
شيعه  نواحی  از   ) "داخلی"  پناهنده گی  و 
نشين به نواحی سنی نشين و بالعکس و از 
نواحی کردنشين شمال عراق به ايالت های 
بالعکس)همراه  و  عراق  جنوبی  و  مرکزی 
با مهاجرت و پناهنده گی ميليونها عراقی به 
در  بزرگی  نقش  عراق،  مرزهای  از  خارج 
انتخاب  و  شده"  کنترل  "آشفته گی  شکست 
از  خارج  به  آشفته گی"  "گسترش  گزينه 
مرزهای عراق ايفاء می کند. اين موج ، در 
مقام مقايسه با امواج مهاجرت های اجباری 
و پناهنده گی های صد سال گذشته خاورميانه 
"بی سابقه" و "بی نظير" اعالم گشته و به 
ويران سازترين و خانمان سوزترين کوچ های 

اجباری معروف گشته است.
سال  پنج  در  ناظرين  گزارش  طبق 
صد  در  پنجاه  به  نزديک  گذشته 
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جمعيت ٢٥ ميليون نفری مردم عراق 
اجباری  های  مهاجرت  بالی  دچار 
(شامل  "خارجی"  و  "داخلی"  پناهنده گی  و 
به  عراقی  نفر  ميليون  پنج  تقريبا  مهاجرت 
دست  دور  و  هم جوار   ، هم سايه  کشورهای 
عراق گشته اند). پديده مهاجرت و پناهنده گی 
آن  دموگرافی  ترکيب  تنها  نه  درعراق، 
کشور را شديدا دست خوش تحول قرار داده، 
بلکه تبعات و پی آمدهای آن باعث تحوالت 
تغييرات  و  دموگرافی  ترکيب  در  متنوعی 
و  همسايه  کشورهای  در  دولتی  و  سياسی 
حاضر  حال  در  که  گشت  خواهد  همجوار 
مورد  بينانه  واقع  را  آنها  که  است  مشگل 

تحليل و پيش بينی قرار دهيم.

نقش ترکيه

برای پان ترکيست ها و اعضای دولت ترکيه، 
بزرگترين دغدغه و نگرانی در روياروئی با 
بيشتر  کسب "خودمختاری"  با  است.  کردها 
دولت  سوی  از  عراق  کردستان  بيشتر  و 
مرکزی بغداد ، اين منطقه طبيعتا به پايگاه 
پ   ) کردستان  گران  کار  حزب  برای  امنی 
ک ک) بدل می شود. اگر پ  ک ک در اين 
کاران  نومحافظه  موقتی  حمايت  از  سناريو 
از يک سو و حمايت سازمان موساد اسرائيل 
بهره مند نبود ، ارتش انتقام جو و تشنه به 
ک   پ   ، خونين  تهاجم  يک  با  ترکيه،  خون 
تا  را  استقالل  خواهان  عناصر  ديگر  و  ک 
کنون قلع و قمع ساخته بود. ولی وابسته گی 
دولت رجب اردوغان به کاخ سفيد و روابط 
نزديک او با اسرائيل، به ويژه در دوره  بعد 
را  ترکيه   ارتشيان  سرد"،  "جنگ  پايان  از 
و  قلع  و  تصفيه  جای  به  که  ساخته  مجبور 
قمع ، سياست "بزن و در رو" و تهاجمات 
نظامی محدود و کنترل شده را که خواست 
اگر  برگزيند.   ، نيزهست  کاران  نومحافظه 
ضد  (که  کماليست  های  ناسيوناليست  جناح 
به  الحاق  مخالف  و  ناتو  ضد   ، امپرياليست 
"اتحاديه اروپا" است) دست باال را در ارتش 
اخذ کند که چنين امری در حال حاضر بعيد 
اشغال  رخداد  وقت  آن    ، رسد  می  نظر  به 
گسترده ی شمال عراق برای سرکوب و قلع 
وقمع کامل پ ک ک توسط ارتش ترکيه به 
تنش های تاريخی و رقابت های منطقه ای 
بين ايران و ترکيه دامن زده و موجب افزايش 
احتمالی نوعی برخورد بين کشورهای ترکيه 
و ايران خواهد گشت. هم کاری اين دو کشور، 
مقابله ی  برای  گذشته  سال  صد  در  به ويژه 
نمی تواند  کردی،  گرائی  ملی  با  خونين 
تضمين کافی برای غير محتمل شمردن اين 
برخورد و درگيری باشد. شايان توجه  است 

کنترل  آشفته گی  گسترش  درسناريوی  که 
به نحو  توانند  می  کاران  نومحافظه   ، شده 
برای  نظامی  برخوردهای  ازاين  موثری 
يکی  که  خاورميانه  در  خود  پروژه  پيشبرد 
از ابعاد آن "بالکانيزه کردن" خاورميانه در 
جهت کنترل بيشتر است ، سود جويند. نفوذ 
عراق  در  آمريکا  وسيع  نظامی  حضور  و 
وترکيه در حال حاضر ارتشيان عالی رتبه ی 
ترک را از فرارفتن وسيع و گسترده نظامی 
از مرزهای جنوبی ترکيه به شمال عراق باز 
داشته است ، اما همان طور که در روزهای 
ارتشيان   ، بوديم  شاهد  دسامبر   ٢٤۴ تا   ١٦
ترکيه با ملعبه قرار دادن فشار افکار عمومی 
مردم ترکيه ، با عنايت و حمايت آمريکا از 
قلع  به  و  کرده  عبور  عراق  شمال  مرزهای 

وقمع محدود دست زدند.
               
نقش ايران

در اين سناريو، ايران با استفاده از "هم دستان" 
و يا "عامالنش"، هم در عراق و هم در خارج 
و  سعودی  عربستان  در  (به ويژه  عراق  از 
کويت) به "آشفته گی کنترل شده" و تحريک 
اوضاع که ضرورتا به زيان نيت نومحافظه 
کاران در عراق و خاورميانه نيست ، دامن 
می زند. در اين راستا ، ايران در يک مقطع 
تاريخی نه چندان دور تصميم می گيرد که به 
رقابت و چالش با ترکيه در کردستان دست 
بزند. در نگاه نخستين به نظر می رسد که 
عراق  شمال  در  ترکيه  درگيری  و  دخالت 
کردها  بلندپروازيهای  کردن  سرکوب  برای 
باشد.  ايران  نفع  به  مستقل  دولت  داشتن  در 
تبانی  تاريخ  در  طوالنی  ای  سابقه  امر  اين 
کشور  دو  بومی  کمپرادور  بورژوا  طبقات 
بين  بايد  حال  اين  با  دارد.  ايران  و  ترکيه 
موافقت حاکمان تهران با حمالت موردی و 
"کنترل شده" به مواضع پ ک ک در عراق 
توسط ارتش ترکيه (که تحت حمايت و عنايت 
آمريکا صورت می پذيرد) با يک حمله سريع 
و نامحدود و قلع و قمع کامل از سوی ارتش 
ترکيه  تمايز قائل شد. اگر ترکيه به اشغال 
کردستان (شمال عراق) دست بزند (و بدون 
پشتيبانی  و  رضايت  از  اقدام  اين  در  ترديد 
سازمان ناتو، به ويژه آمريکا بهره مند خواهد 
بود) در آن صورت دولت جمهوری اسالمی 
و  رسمی  ورود  با  که  کرد  خواهد  پيدا  نياز 
پوشش  تحت  عراق  جنوب  به  خود  علنی 
و  تعدی  مقابل  در  شيعه  جامعه  از  حمايت 
تهاجم ترکيه آن منطقه را تحت نفوذ نظامی 
در  چشم گير  سياسی  قراردهد.تغييرات  خود 
اسالمی  جمهوری  در  داخلی  قدرت  ساختار 
– شفاف شدن خطوط و اولويت های درون 

نيز   – ايران  حاکميت  درون  های  جناح 
دولت  دراقدام  عمده  محرک  يک  می تواند 
ايران باشد. سياست های اصول گرايان حاکم 
مصباح  ديدگاههای  مبنای  بر  که  ايران  در 
يزدی شکل گرفته و اخيرا توسط احمدی نژاد 
 ، می شوند  پياده  ايران  خارجی  سياست  در 
ممکن است صدور انقالب را به عنوان تنها 
راه حل برای غلبه بر "سنی ها" تلقی کرده 
و تجاوز به خاک عراق را از سوی ايران 
و  نامحدود  حمله  به هرحال  سازند.  توجيه 
گسترده ارتش ترکيه به شمال عراق از يک 
سو و عکس العمل دولت جمهوری اسالمی 
مبنی بر جدائی جنوب از بدنه عراق از سوی 
ديگر نه تنها تقسيم عراق را به سه بخش مجزا 
از هم حتمی می سازد، بلکه شرايط را برای 
بالکانيزه شدن عراق و سرايت آن به هم سايه 
از  بخش  اين  آيا  می سازد.  مهيا  عراق  های 
خاورميانه  در  آمريکا  خواست  دقيقا  سناريو 
"امپراتوری  ايجاد  جهت  در  محکم  قدمی  و 
آشوب" توسط نومحافظه کاران نيست؟ امر 
مسلم اين است که اين فعل و انفعاالت باعث 
آمريکا  نظامی  فعال  حضور  و  نفوذ  ازدياد 
در منطقه گشته و پروسه ی بالکانيزه کردن 
کشورهای ديگر منطقه را نيز ميسر خواهد 

ساخت.

نقش سوريه

متغيرها  و  ازعوامل  گوناگونی  مجموعه ی 
می تواند سوريه را در اين سناريو دست خوش 
"آشفته گی کنترل شده" و سپس در سراشيب 
با  دهد.  قرار  سرتاسری  آشوب  و  ثباتی  بی 
 ، المسلمين  اخوان  چون  مختلفی  عناصر 
رژيم"  تغيير   " طرفداران  و  القاعده  شاخه 
اين  می کنند  فعاليت  سوريه  داخل  در  که 
برای  ديگری  عرصه ی  می تواند  نيز  کشور 
ظهور و گسترش "جنگ های نيابتی" باشد. 
به طور  عمده تا  که  رژيم  تغيير  طرف داران 
تغذيه  کاران  نومحافظه  سوی  از  مستقيم 
می شوند،  می توانند با استفاده از حس آزار 
جمعيت  اکثريت  که  ها  ُسنی  محدوديت  و 
مسلمان نشين آن کشور را تشکيل می دهند ، 
شورش ُسنی ها را در برابر رژيم سکوالر 
بشار اسد که اکثر رهبرانش به فرقه علوی 
در  بايد   ، مضافا  برانگيزانند.  دارند،  تعلق 
نظر گرفت که سوريه ميزبان نزديک به يک 
آنها  اکثريت  که  است  عراقی  آواره  ميليون 
قابل  صد  در  اين که  با  هستند.  مذهب  ُسنی 
مذهب  ُسنی  که  ها  ای  سوريه  از  توجهی 
هستند ، از سکوالر بودن دولت اسد راضی 
برانگيخته  احتمال  ولی  می رسند،  نظر  به 
شدن آنها توسط سلفيست های وهابی مذهب 
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عنايت  و  حمايت  تحت  سعودی 
آمريکا، نمی تواند ناديده گرفته شود. 
دراين راستا ، اتفاقات موازی در لبنان نيز 
قابل توجه است . جنگ جويان جهادی ُسنی 
پخش  عراق  فراسوی  است  ممکن  مذهب، 
شده و برای استقرار حاکميت سلفی وهابی ها 
در سوريه و لبنان به فعاليت مشغول شوند. 
نه  سوريه  برای  خود  های  برنامه  در  آنها 
که  را  اسد  رژيم  تبار  علوی  نخبه گان  تنها 
سکوالر هستند، بلکه ُسنی ها و مسيحيان (که 
حاکميت  در  که  است  سال  چهل  به  نزديک 
هم کاری  ها  علوی  با  و  هستند  سهيم  سوريه 
کرده اند ) را نيز تهديد می کنند. البته اقدامات 
اين مجموعه ی گوناگون از بازی گران، نمی 
در  اسد  حاکميت  عليه  جدی  تهديدی  تواند 
سوريه باشد. رژيم قادر است که مثل گذشته 
آنها را سرکوب سازد، مگر اين که عناصر 
بازی گر با حمايت آمريکا وارد فاز درگيری 

با ِرژيم سوريه گردند.         

نقش عربستان سعودی    
      

فرقه  درون  و  ای  فرقه  خشونتهای  تداوم  با 
نيابتی  درگيريهای  گسترش  و  عراق  در  ای 
يک  عنوان  به  هم  سعودی  عربستان   ،
بازی گرعامل بی ثبات کننده گی درعراق از 
طريق حمايت از بنيادگرايان سلفی – وهابی 
شده و نقش يکی از بازی گران مهم و مطمئن 
نومحافظه کاران در تبديل "آشفته گی کنترل 
منطقه  در  را  آشوب"  "امپراتوری  به  شده" 
که  دارد  احتمال  سعوديها  کرد.  خواهد  ايفاء 
از بالکانيزه شدن عراق و به ويژه شهر بغداد 
توسط  ای"  فرقه  "پاکسازی  دست خوش  (که 
ميليشياهای لشگر المهدی در نيمه دوم سال 
٢٠٠٧ گشته است) سود جسته و اقليت شيعه 
در شرق عربستان را که تحقيقا تحت تاثير 
تحريکات جناحهای درون جمهوری اسالمی 
ايران نيستند ، مورد آزار و اذيت قرار دهند. 
عربستان سعودی هم چنين چتر حمايتی برای 
طبقه حاکمه بحرين ( که در نيمه دوم دسامبر 
البته   ، جزيره  آن  شيعيان  طرف  از   ٢٠٠٧
شده  طلبيده  چالش  به  ايران  تحريکات  تحت 
و  درگيريها   ، ها  جنگ  اگر  آورد.  فراهم   (
رقابتها بين امت گرايان رژيم ايران و سلفی 
سال  در  سعودی  گرعربستان  وهابی  های 
٢٠٠٨ تداوم و گسترش يابند ، بعيد به نظر 
نمی رسد که حاکمين در عربستان در تقابل 
با مداخله نظامی مستقيم و رسمی ايران در 
جنوب عراق ، بحرين را به بهانه درخواست 
کمک خارجی از سوی دولت بحرين تسخير 
کشور  از  استانی  به  آنرا  و  کرده  نظامی 
سعوديها بدل سازند. عربستان در تداوم جنگ 

های نيابتی خود با ايران ، تالش خواهد کرد 
گران  وهابی  حضور  گسترش  و  نفوذ  که 
سلفيست را فقط به کشور بحرين که اکثريت 
نسازد.  محدود   ، هستند  شيعه  آن  جمعيت 
سوريه  دولت   ، سعودی  حاکمين  اکنون  هم 
 ٨ اپوزيسيون"  از  حمايت  کاستن  برای  را 
اهللا  حزب  با  عمدتا  که   ) لبنان  در  مارس" 
لبنان هم سو است) زير فشار قرار داده اند. 
در يک کالم ، اگر جناحهای درون حاکميت 
و  توسعه  اصلی  عاملين  اسالمی  جمهوری 
 "، بينادگرائی  نوع  اسالمی"  صدور"انقالب 
امت شيعه" در خاورميانه به شمار می روند 
سعودی  ملک  وهابی  حاکمين  ترديد  بدون   ،
عاملين اصلی گسترش و صدور بنيادگرائی  
وهابيت و "امت گرائی تسنن" در آن منطقه 
هستند. شايان توجه است که چه قدر حاکمين 
بنيادگرای اين دو کشور در اشاعه ی انديشه 
(تقسيم  کاران  نومحافظه  کاذب  آرائی  صف 
مردم خاورميانه به صف های قالبی "هالل 
ايفاء  مهم  نقش  ُسنی")  "بلوک  و  شيعه" 
بالکانيزاسيون  پروسه ی  پيشبرد  در  و  کرده 
خاورميانه به "هم دستان" موثر نظام جهانی 

سرمايه در آن منطقه بدل شده اند.

نقش مصر

به غير از حاکمين ايران و عربستان ، سومين 
(امت گرائی  انقالب"  "صدور  مهم  بازی گر 
است.  مصر  در  المسلمين  اخوان  ُسنی) 
هم کاری اين جنبش سياسی با نظام جهانی و 
بر عليه نيروهای سکوالر دموکراتيک "وفد" 
در مصر به دهه های ١٩٣٠-١٩٥٠ ميرسد. 
نيمه ی  در  ناصريسم  پديده  تضعيف  در  آنها 
دوم دهه ی ١٩٦٠ و سپس در اشاعه ی انديشه 
های امت گرائی ُسنی در فلسطين ، سوريه و 
اردن در دهه های ١٩٧٠-١٩٨٠ وسپس در 
ايجاد آشفته گی و پريشانی و باالخره تفرقه و 
سازمان  ملی  و  سکوالر  جنبش  در  انشعاب 
در  ساف"  فلسطين-  آزادی بخش  "سازمان 
دهه ی ٩٠ قرن بيستم و در نيمه ی اول دهه ی 
فعاليتهای  اگر  داشتند.  عمده  نقش   ٢٠٠٠
آنها  و  يابد  تداوم  درمصر  المسلمين  اخوان 
به حکومت برسند ، امکان زيادی هست که 
بعد از آن مصر نيز مثل ايران و عربستان 
عراق  ثباتی  بی  در  بزرگتری  نقش  سعودی 
ايفاء کرده و در شيوع و گسترش ناآراميها 
و آشفته گی ها در سراسر خاورميانه و شمال 
آفريقا دخيل شود. آن عاملی که تا کنون مانع 
و  بوده  مصر  در  المسلمين  اخوان  پيروزی 
ارتش  مثل  که  است  مصر  ارتش   ، هست 
 ، آمريکا  به  اش  وابسته گی  عليرغم  ترکيه 
نسبتا سکوالر مانده است. با ظهور و رشد 

در  سلفيستها  و  المسلمين  اخوان  از  ترکيبی 
مصر که تالش می کنند به جای گاه های پائينی 
جدی  بنيادگرايان   ، يابند  راه  مصر  ارتش 
ترين تاثير را درگسترش آشفته گی عراق به 

کشورهای خاورميانه خواهند داشت.

نتيجه گيری

١ – دوام و ادامه سناريوی " آشفته گی کنترل 
شده" در طول زمان دشوار شده و آمريکای 
نومحافظه کاران را به سوی اتخاذ گسترش 
در  آشوب"  "امپراتوری  ايجاد  و  بحران 

خاورميانه جلب وترغيب خواهد ساخت.
٢ – بازی گران منطقه ای در حال رقابت و 
و  ديگر  يک  با  نيابتی"  های  اشتعال "جنگ 
پيش  از  بيش  آشفته گی  و  ناامنی  شرايط  در 
و  گشته  وابسته  آمريکا  نظامی  حضور  به 
و  کنترل  در  که  داد  خواهند  نشان  آشکارا 
محدود کردن درگيريهای بحران زا و جنگ 

های فرقه ای در عراق ناتوان هستند.

وابسته گی  به خاطر  منطقه  های  رژيم   –  ٣
بيشتر به آمريکا از يک سو و اعمال سياستهای 
استبدادی (سکوالر و مذهبی ) از سوی ديگر 
را  سياسی  و  اقتصادی  های  ناامنی  تنها  نه 
بلکه  شد،  خواهند  شاهد  خود  کشورهای  در 
و  نامحبوبی  آهنگ  به  ای  فزاينده  به طور 

فقدان مشروعيت خود دامن خواهند زد. 
٤ – در بخش های پايانی اين سناريو ميزان 
افکار  ميان  در  آمريکا  پرستيز  و  محبوبيت 
مردم  های  توده  به ويژه  جهان،  عمومی 
خواهد  ممکن  حد  ترين  پائين  به  خاورميانه 
رسيد. اين امر باعث خواهد شد که حضور 
نفرت  آمريکا  نظامی  هيوالی  فيزيکی 
کشورهای  بين  در  اعتبارش  و  انگيزگشته 

منطقه عميقا و بيش از پيش آسيب ببيند.
٥ – سناريوی "امپراتوری آشوب" نومحافظه 
کاران با تشديد تضادهای غير قابل پيش بينی 
در بين جناحهای درون هيئت حاکمه آمريکا 
های  توده  شدن  راديکاليزه  و  سو  يک  از 
کشورهای خاورميانه عليه دولتهای استبدادی 
و پديده بنيادگرائی مذهبی از سوی ديگر ، به 

پايان خواهد رسيد.

                                                                              
      ژانويه ٢٠٠٨ ـ ن. ناظمی

پی نويس توضيحی 

١– جنگ نيابتی يا نماينده گی ، جنگی است 
به جای  درگير  های  طرف  آن  در  که 
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گوشه ای... بقيه از صفحه آخر

های  طرف  از   ، مستقيم  مشارکت 
خود  طرف دار  نيروهای  (يعنی  سوم 
می کنند.  استفاده  يک ديگر  با  جنگ  برای   (
و  پاکستان  بين  های  جنگ  نمونه  به طور 
-١٩٤٨) سرد"  "جنگ  دوره  در  هندوستان 
١٩٩١) جزء جنگ های نيابتی بين آمريکا و 

شوروی در آن دوره محسوب می شوند.

کردن  دموکراسی"  صادق  "مدافعين 
به  تا  است  دروغی  بزرگ ترين  درجهان، 
فاشيستی  گروههای  اين  شده است.  بيان  حال 
تمام غارتها و قتلها ی شهروندان را توسط 
پليس  به  هم  ربطی  که  اتفاقی"  "گلوله های 
ما  اما  دهند.  می  صورت  ندارند،  ارتش  يا 
زده  افرادی  توسط  گلوله ها  اين  که  می دانيم 
می شوند که سيا می فرستد، تا حکومت مورد 

سرزنش قرارگيرد.
واقعی  چهره ی  سوکر  در  حوادث  آخرين 
فاشيسم کريوللو(٢) و پرچم زرد آن درمورد 
به  مردم  بسيج  طريق  از  پايتخت  تغيير 
عنوان   تحت  درمنطقه،   تهاجمی  صورتی 
مردمی  ـ  بود  "اخالق"  و  شرف"  از"  دفاع 
متاسفانه   . ـ  ندارند  منطقه ای  خواست  که 
درجهت  که  بی هوده  به خاطرهدفی  مردم 
انجام  جهت  راستی  دست  مرتجعين  تقويت 
تاثير  تحت  بود،  خراب کارانه شان  اهداف 

قرارگرفتند.
سنای  در  توطئه،  اين  ديگر  ی  سناريو  ٢ـ 
ازپذيرش  منظما  که  گرفته  جای  جمهوری 
از  که  می کند  امتناع  مردم  نفع  به  لوايحی 
مجلس نماينده گان به آن ارسال می شود. آنها 
قوانين رای گرفته شده درمجلس نماينده گان 
را ازمحتوای اصلی اش کامال تهی می کنند، 
به  مربوط  قوانين  درمورد  که  طور  همان 

بررسی دارائيها و غيره چنين کردند.
ارتجاع  بين المللی  سياست  درمورد  ٣ـ 
رفيق  به  درحمله  را  خود  تمرکز  فاشيست 
هوگوچاوز گذاشته که به کاملی از سياستهای 
اتفاقی  می کند.  پشتيبانی  مورالس  ئوو  دولت 
را  دروغها  انواع  مرتجعين  اين  که  نيست 
بندی  هوگوچاوزسرهم  فعاليتهای  درمورد 
کسی  مثابه  به  را  او  حال  درعين  و  می کنند 
می کند،  دخالت  ما  ملی  درسياستهای  که 
شناخته  کامال  که  درحالی  می نمايند.  معرفی 
شده است که آنها به دستور سيا و امپرياليسم 
آمريکا چنين می کنند. عمل مشابهی شروع 
به  تصميم  مستقال   دولت  که  وقتی  شد 
برقرارکردن رابطه با کوبا و ايران گرفت. 

حکومتی  اولين  فعلی  حکومت  که  درحالی 
درتاريخ کشوربوليويا است که خط دفاع از 
حق حاکميت، استقالل و ضديت با مداخله ی 

امپرياليسم را اتخاذکرده است.
سرهم  در  ارتجاعی،  رسانه ای  فعاليت  ٤ـ 
رسانه های  دارد.  مهمی  نقش  توطئه،  بندی 
اپوزيسيون  از  دفاع  به  صدا  يک  عمومی 
روزنامه  از  مهمی  بخش  آنها  پردازند.  می 
های شان را دراختيار مرتجعين دست راستی 
را  بومی  مردم  به  "تجاوز"  قرارمی دهند. 
مردم  اين  که  درحالی  می دهند،  سازمان 
حاشيه  به  و  طرد  نژادپرستی،  قربانی  خود 
سهم  عمومی  رسانه های  هستند.  رانده شدن 
دموکراتيک  چهره ای  ايجاد  در  را  بزرگی 
چنان  و  داشته  راستی  دست  اپوزيسيون  از 
و  است  دموکرات  اقليت  که  کنند  می  تبليغ 
يا  و  می کند.  اعمال  ديکتاتوری  اکثريت 
ارتجاعيون   و  هستند  متجاوز  بوميان  اين که 
کبوتران بی گناهی هستند که برای "آزادی" ، 

"دموکراسی"  و "عدالت" مبارزه می کنند.
وحشت  جٌو  تا  کوشيده اند  چنين  هم  آنها  ٥)ـ 
"جنگی   ، توده ای  اقتصاد  با  دررابطه 
اقتصادی" به پا کنند. از آن جا که اوليگارشی 
شرکتهای  صاحبان  درسانتاکروزرا  مستقر 
می دهند،  تشکيل  موادغذائی  توليد  بزرگ 
مصرف  برای  را  غذائی  مواد  قيمت  آنها 
بزرگی  نگرانی  و  برند  می  باال  کننده گان 
که  درحالی  می کنند.  فراهم  درخانواده ها  را 
و  موادغذائی  مستقيم  خريد  طريق  از  دولت 
ارائه ی آن به قيمت مناسب، مورد پشتيبانی 

مردم قرارگرفته است.
قصد  به  فاشيست  راستی  دست  ارتجاع  ٦ـ 
آن  سخن گويان  و  دولت  مردم،  کردن  گيج 
را متهم به "فاشيست بودن" می کند. برانکو 
صحبت  حق  (٣)اوستازی  مارينکوويچ 
کردن از فاشيسم را ندارد که خود ازشجره 
آلمانی  مهاجران  و  کروآسی  فاشيستهای  ی 
است که برای نيافتادن به دست ارتش سرخ 
 ١٩٤٥ درسال  را  يوگوسالوی  که  شوروی 

آزادکرد، فرار نمود.
و باالخره ما پشتيبانی و حمايت کامل معنوی 
کنونی  روند  ادامه ی  از  را  خود  مادی  و 
درکشوراعالم می کنيم. ما برای تعميق روند 
که  بوليويا  خلقهای  اجتماعی  و  ملی  آزادی 
خواست "اتحاد انقالبی ضدامپرياليستی" نيز 

هست دنبال خواهيم کرد.
بيان  ما  موضع  اعالم  اولين  که   همان طور 
می کند: "مابرای رسيدن به سوسياليسم مبارزه 
می کنيم که به معنای تحقق دموکراسی حقيقی 
است. ما عليه امپرياليسم مبارزه می کنيم که 
دشمن خلقها است. ما برای سرزمين واحد  با 
مشخصات گوناگون مبارزه می کنيم. مابرای 

يک کشورچندمليتی مبارزه می کنيم".
و  امپرياليسم  به  متمايل  طلبان  تجزيه  ـ 

راسيستهای فاشيست موفق نخواهندشد!!!
ـ نيروهای چپ دردفاع از سرزمين مادری 

متحدشويد !!
ـــــــــــــــــــــــــــــ

(١) سوکر پايتخت فرضی در بوليويا است. 
الپاز محلی است که درآن حکومت مرکزی 
مستقر است و بزرگ ترين شهر بوليويا است. 
ادعا می شود که  سوکر"توانائی کامل" پای 
تخت شدن را داشته و بايد محل تجمع قدرت 

گردد(درميان ساير خواستها)
محلی  فاشيسمی  کريوللو:  فاشيسم    (٢)

است.
(٣)برانکو مارينکوويچ اوستازی : اوستازی 
برانکو  بود.  درکروآسی  نازيستی  گروه 
کميته ی  رهبران  از  يکی   : مارينکوويچ 
فاشيستی غيرنظامی درسانتاکروز می باشد.

                                     
*     *     *   

امپرياليستی  !فساد 

شرکتهای نفتی آمريکا ٥ ميليون دالر برای 
به  تا  دهند  می  عراق  پارلمان  هرعضو 

اليحه ی مربوط به نفت رای دهند.
روزنامه  از  گزارشی   :  ٢٠٠٨ ژانويه   ٢٩

اخبارخليج
يک نماينده ی مجلس عراق که خواست نامش 
فاش نشود خبر مذاکرات محرمانه ای توسط 
حول  آمريکا،  نفتی  شرکتهای  نماينده گان 
نماينده گان  برای  دالر  ميليون   ٥ پرداخت 
اليحه ی  به  دادن  رای  به  حاضر  که  مجلس 

نفت و گازباشند را منتشرنمود.
ميزان پولی که برای گذراندن اليحه پرداخت 
خواهدشد، چنان چه به هر نماينده ٥ ميليون 
دالر  ميليون   ١٥٠ از  شود،  پرداخت  دالر 
نفت  اليحه ی  تصويب  نخواهدکرد.  تجاوز 
آمريکائيها  دارد.  رای   ١٣٨ به  احتياج 
خواستار تصويب آن به هرقيمتی هستند حتا 
از طريق خريد رای و يا تهديد و ترساندن 

نماينده گان!
با عطف توجه به رهبری گروههای پارلمانی 
با نفوذ که می توانند تصويب اليحه را تضمين 
کنند و دردرجه ی اول رای نماينده گان کرد، 
آمريکائيها درجست و جوی به دست آوردن 
به  اليحه  زودتر  تاهرچه  هستند  کافی  رای 

تصويب برسد. 
www.uruknet.info?p=40634 

                                      
*     *     *    
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آمريکا  به اقتصاد  درحرکت 
سوی رکود!

سمت گيری به سوی کسادی
ژانويه   ٣١ ـ  کالر  مايکل  و  انگل هارد  تام 

 ٢٠٠٨

آخرين اخباراقتصادی نشان از تصادم دارد. 
اقتصاد آمريکا به مرحله ی "ايستائی مجازی" 
رسيده است.حباب ترکيده است و بازارهای 
جهانی تنظيم شده براساس آن اقتصاد، نشان 
از دچارشدن به شوک دارند. با ديدن اين که 
مجبورشوند  شايد  آمريکا  کننده گان  مصرف 
طی  که  را  مناسب  مصرفی  کاالهای  خريد 
دهه ای طوالنی به دست آورده اند، ترمزکنند. 
لرزنده  جهانی  درسطح  اقتصادی  حبابهای 

شده اند.
تجاری  صفحات  هرخواننده ی  ترتيب  بدين 
که  است  شده  متوجه  حتما  ها  روزنامه 
نفت  بهای  و  نفتی،  قراردادهای  اخبارنفت، 
نفت  نقش  به  و  مرکزاخباربوده  درصدرو 
درشرايط جديد اقتصادی کم بها داده شده است. 
به سختی می توان پذيرفت که قيمت يک بشکه 
نفت خام به ١٠٠ دالربرسد و اکنون درحد 
هفته ی  که  اين  به  باتوجه  است،  دالر   ٩١
بعداز ١١ سپتامبر ٢٠٠١، بهای نفت پائين 
تر از ٢٠ دالر درهربشکه بود. اين هم يکی 
است  بوش  دولت  کوچک  دستاوردهای  از 
عراق،  به  سريع  حمله ی  با  کرد  کمک  که 
بهای نفت دربازار جهشی  پروازگونه داشته 
درعراق،  جنگ  سال   ٦ از  بيش  طی  باشد. 
ما از حيطه ی نفت ارزان به حيطه ی نفت 
بايد  واردشده ايم،  سخت"  "نفت  حتا  يا  گران 
گاز،  پمپاژ  نيزبه  جديدی  ی  منتظرضربه 
دراوايل بهار باشيم. نتيجه ای که دربرابرمان 
است رشد فقر درکشور، کرختی بازارمالی 

جهانی و جابه جائی قدرتها.
راس  در  مدت  طوالنی  برای  کالر  مايکل 
منحنی بررسی وضعيت اقتصادی قرارداشته 
است. دراواخر دهه ی ١٩٩٠ او کتاب"جنگ 
به  ورود  با  نوشت؛  را  آينده  درقرن  منابع" 
قرن جديد کتاب جديد او "خون و نفت"  به 
جهانی،  جديد  درشرايط  اکنون  و  بازارآمد؛ 
انقباض  قدرتها،  "عروج  او  کتاب  آخرين 
درمورد  تازه  جهانی  سياستهای  سياره: 
می توان  خواهدشد.  منتشر  بزودی  انرژی"، 
پيش  را  روی دادها  از  بسياری  او  که  گفت 
که  کند  می  تاکيد  جا  دراين  وی  کرد.  بينی 
حباب  درترکيدن  انرژی   نقش  درک  فقدان 

آمريکا اهميت داشته است.   تام.  

بهائی که بايد بپردازيم !
 ترجمه و تلخيص

 : ترکاند  را  آمريکا  حباب  نفت،  چه گونه 
مايکل تی. کالر استاد کالج همشايردررشته 

صلح و مطالعه ی امنيت جهانی.
...

دهه ی  اواخر  در  اقتصادی  عظيم  حباب 
١٩٩٠، زمانی که نفت ارزان و مناسب بود، 
پديدارشد . ميليونها فاميل از طبقه ی متوسط 
به  آمريکائی"  "رويای  تحقق  برای  آمريکا 
به  خوابه  جهاراتاق  تا  سه  خانه های  خريد 
دارای  که  شهرها  ی  درحومه  مناسب  قيمت 
روی  بودند،  تفريح  وسايل  و  خوب  مدارس 

آوردند.
تعداد کمی از اين خانه های دوست داشتنی، 
آماده برای فروش و يا درحال ساختمان بودند 
که درمحله هائی با دسترسی آسان به وسايل 
ارتباطی نظير مترو و غيره قرارداشتند. به 
عنوان مثال در لوس آنجلس بهای خانه ها از 
  ٤٤٦  .٤ به   ٢٠٠٢ درسال  ٢٩٠هزاردالر 

هزاردالر درسال ٢٠٠٤ افزايش يافت...
انتخاب  دو  دربرابر  ها  خانه  اين  خريداران 
قرارداشتند: با رهن گذاشتنهای بزرگ که از 
از  گرفتن  قرض  و  به دوربود،  آنها  توانائی 
درفکر  فقط  که  مروت  بی  دهنده گان  قرض 
يا  بودند؛  خود  مالی  وضعيت  کردن  فربه 
از  دور  اما   ، ارزان  که  خانه هائی  خريدن 
بنزين  قيمت  که  اميد  اين  با  کاربودند  محل 

پائين خواهدماند....
شهری  بيرون  مناطق  سرطانی  رشد  نتيجه 
بود... که برخی ٣٠ ، ٤٠ و حتا ٥٠ مايل يا 

بيشتر ازمحل کار دوربودند...
مصرف  ميزان  انرژی  آماروزارت  طبق 
کلی نفت از ١٧ميليون بشکه در روز درسال 
١٩٩٠ به ٢١ميليون بشکه درسال ٢٠٠٤ با 
افزايشی ٢٤٪ هم راه شد که اساسا درراهها 

مصرف می شدند.

يابد(دردرون  تداوم  خوب  دوران  بگذاريد 
شهرها)

درسال ١٩٩٨، زمانی که حباب درحال شکل 
برای  دالر   ١١ خام  نفت  بهای  بود  گيری 
مصرف  از  نيمی  آمريکا  و  بود  هربشکه 
سال  ازآن  اما  می کرد.  توليد  را  خود  نفت 
به بعد آمريکا بيش از ٥٠٪ احتياج خود را 
واردنمود و اين مصرف درحال ازدياد است 
 ١٠٠ به  بهايش  امسال  ژانويه ی   ٢ در  که 

دالربرای هربشکه نفت رسيد...
توجه کنيم : درسال ١٩٩٨ آمريکا حدودا ٤٥ 
ميليارددالر برای واردات نفت می پرداخت؛ 
درسال ٢٠٠٧ اين رقم به ٤٠٠ ميليارددالر 

يا بيشتررسيد. اين به تنهائی بزرگ ترين رقم 
قابل  انتقال  و  بازرگانی  تراز  درکسری  را 
مالحظه ی ثروت از اقتصادآمريکا به سوی 
است.  نفت  توليدکننده ی  کشورهای  اقتصاد 
موقعيت  تضعيف  امرباعث  اين  درمقابل، 
خصوص  ديگربه  ارزهای  برابر  دالردر 

ئورو و ين ژاپون گرديد...
باعث  ديگر  بحرانی  دوعامل  حال  درعين 
جهانی  خواست  شد:  نفت  بهای  افزايش 
و  چين  رشد  از  ناشی  نفت،  باورنکردنی 
هندوستان به مثابه دوکشور عمده ی مصرف 
رشدمصرف  آمدن  پائين  و  نفت  کننده ی 
جهانی ناشی از کمبوداکتشافات جهانی نفت 
نفت  درمناطق  اختالالت  وجودآمدن  به  و 

خيزجهان...
با باالرفتن واردات نفت، ارزش دالر پائين 
آمد، و فشارهای تورمی به وجودآمدند، بانک 
مرکزی آمريکا به طرز کالسيک نرخ بهره 
پرداخت  به  طبعا  اين  باالبرد.  را  بانکی 
صاحبان  توسط  بيشتر  ماهانه ی  قرضهای 
خانه منجرشد ... برای بسياری از خانواده ها 
اين  قرارداشتند،  خود  امکانات  درمرز  که 
از  ناتوان  شد.  باعث  را  انفجارنهائی  امر 
پرداخت رهن، خانواده ها به سوی مقدمه ی 
حباب،  شدن  سوراخ  ازطريق  بروزبحران 

رفتند....
بهای باالی نفت برای ستون اقتصادی ديگر 
نيزبدبود: صنعت خودروسازی. درحالی که 
ماشينهای  ساختن  برای  ژاپونی  شرکتهای 
مصرف  با  يا  غيرفسيلی  سوخت  با  کوچک 
ساختن  به  دردترويت  می کردند،  تالش  کم، 
که  پرمصرفی  پرداخته می شد  ماشينهای 
رسانده بود...  به سازنده  را  سود  بيشترين 
بيش  فورد   ١٩٩٩ درسال  مثال  عنوان  به 
متوسط  اندازه ها ی  با  ماشين  هزار   ٤٢٨ از 
ساخت. درحالی که اين رقم در١١ ماه اول 
سال ٢٠٠٧، به ١٢٦٩٣٠ رسيد... صنعت 
اتوموبيل سازی نيز رو به افول گذاشت که به 
معنای آن است که بسياری از صنايع وابسته 

به اين صنعت نيز دچارفاجعه خواهندشد. 

ترکيدن حباب
رسيدن بهای نفت به ١٠٠دالردرپايان روز٢ 
نيويورک،  مبادالتی  ٢٠٠٧بورس  ژانويه ی 
سربی  گلوله  آشکارنمود.  را  خسارت 
کرده  اصابت  نيويورک  مبادالتی  بربورس 
بود و با بزرگ ترين زيانها در شروع سال، 
طال  بهای  گرديد.  ١٩٨٣مواجه  زمان  از 
ازاضطراب  بود  نشانی  که  باالرفت  مرتبا 

جهانی درمورد توانائی اقتصاد آمريکا.
درسراسر  بورس  بازارهای  پس،  آن  از 

تنها  دچارشدند.  وحشت  به  جهان 
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مروری کوتاه.. بقيه از صفحه اول

شيوه ی  هر  شود.  می  تعيين  آن  وسيله  به  و 
توليدی برتر، بيان گر يک مرحله ی عالی تر 
در تاريخ تکامل بشريت است. مثال شيوه ی 
داری  برده  توليد  شيوه ی  از  فئودالی  توليد 
مترقی تربوده ـ هم به دليل رشد ابزارتوليدی 
و هم به دليل درآمدن انسانها از بی حقوقی 
نظام برده گی وتبديل آنها به دهقانان وابسته 
سرمايه  توليد  شيوه ی  و  آزادـ  يا  و  زمين  به 
داری نسبت به شيوه ی توليدی فئودالی مرحله 
عالی تری از تکامل بشری را نشان می دهد 
کار  نيروی  آزاد  فروش  بر  است  مبتنی  که 
در بازارعرضه و تقاضا و تبديل شدن آن به 

نوعی "کاال"!.
شيوه ی توليد درنظام طبقاتی دارای دو وجه 
متضاد است: نيروهای مولده (به مثابه تعيين 
مثابه  توليدی(به  مناسبات  و  کننده  درتوليد) 

تعيين کننده درتوزيع و هدايت امر توليد). 
رشد و تکامل شيوه ی توليد و دگرگونی آن، 
و  متضاد  وجه  دو  اين  بين  مبارزه  نتيجه ی 
غالب شدن يکی برديگری، حاصل می شود 

.

ازمجموعه ی  جامعه،  يک  اجتماعی  ساخت 
شيوه توليد(پايه) و ساخت  قضائی – سياسی 
– ايدئولوژيک آن ناشی می شود. به عبارت 
ساخت  سه  شامل  اجتماعی  ساخت  ديگر، 

اساسی زير می باشد:
و  مولد  نيروهای  (مجموع  اقتصادی  ساخت 

مناسبات توليدی)
و  قوانين  (دولت،  سياسی  و  قضائی  ساخت 

غيره)

ساخت ايدئولوژيکی (عقايد و فرهنگ مسلط 
، سنن و غيره)

ساخت  چندين  است  ممکن  جامعه  دريک 
اجتماعی متضاد درکنارهم قرارگرفته باشند 
موجود  بغرنج  وضعيت  دهنده ی  نشان  که 
درنظام  باشد(مثال  می  جامعه  درآن  طبقاتی 
سرمايه داری بقايای مناسبات فئودالی و حتا 
اما  کرد).  مشاهده  توان  می  را  برده داری 
ساخت اجتماعی غالب (سرمايه داری) ماهيت 

و خصلت آن جامعه را تعيين می کند. 
١ـ ساخت اقتصادی مرکب که شامل مناسبات 
درهرساخت  باشد.  می  گوناگون  توليدی 
(مانند  کالسيک  اجتماعی  فرماسيون  يا 
از  يکی  هميشه  فئودالی)  و  داری  سرمايه 
ايفا  را  مسلط  نقش  توليدی  مناسبات  انواع 
می کند. مناسبات توليدی مسلط آن روابطی 
است که نقش و تأثير تعيين کننده و قاطعی 
و  موجود  توليدی  مناسبات  ساير  روی  بر 
جامعه  حرکت  روند  روی  بر  کلی  به طور 
دارد و قانونمندی خاص خود را بر ساخت 
نمايد.  می  تحميل  جامعه  مرکب  اقتصادی 
مناسبات  از  تابعی  توليدی،  مناسبات  ساير 
توليدی مسلط می باشند. به عنوان مثال، در 
فرماسيون اجتماعی سرمايه داری که در آن 
(مثال  داری  سرمايه  ماقبل  مناسبات  بقايای 
می  ادامه  خود  زيست  به  هم چنان  فئودالی) 
دهند، مناسبات توليدی سرمايه داری موضع 
مسلط را در ساخت اقتصادی جامعه اشغال 
به  مسلط  توليدی  روابط  اين  وجود  کند.  می 
توليدی  مناسبات  ساير  که  نيست  اين  معنی 
به طور خود به خودی از بين می روند. ساير 
مسلط  روابط  که  زمانی  تا  توليدی  مناسبات 
به  باشد،  نداشته  را  آنها  کامل  قصدنابودی 
حيات خود ادامه می دهند. اما به علت تسلط 
اين جا  (در  معين  توليدی  روابط  نوع  يک 
سرمايه داری)، مناسبات غيرمسلط تابعی از 
روابط توليدی مسلط می شوند. لذا مناسبات 
توليدی مسلط خصلت فرماسيون اجتماعی را 

تعيين می کند.
اين  مرکب.  سياسی  و  قضائی  ساخت  ٢ـ 
طبقات  قضائی  و  سياسی  تسلط  ساخت 
حاکمه  طبقه  مختلف  های  جناح  يا  حاکم 
اند،  مختلف  توليدی  مناسبات  مولود  که  را 
تعيين و تضمين می کند. مع الوصف و علی 
القاعده تابعی است از مناسبات توليدی غالب 
سياسی  ـ  قضائی  ساخت  چنان چه  درجامعه. 
،  با مناسبات توليدی غالب هم آهنگ نباشد، 
نهايتا  که  می آيد  پديد  درجامعه  تعادلی  عدم 
به سود مناسبات توليدی مسلط تغيير می يابد. 
سلسله ی  سلطنت  دوران  در  مثال  عنوان  به 

قاجار درايران مناسبات فئودالی حاکم 
استعمارگران  دخالت  با  ولی  بود. 

رزرو  فدرال  بانک  ناگهانی  تصميم 
برای کم کردن نرخ بهره ی قرضه ها 
به اندازه ی سه چهارم واحد، قبل از بازشدن 
حاکی  ژانويه،   ٢٢ در  جهان  بورسهای 
بورس  درقيمتهای  باری  فاجعه  ازوضعيت 
بود. بسياری از تحليل گران معتقدند که کسادی 
اجتناب ناپذيراست ـ که احتماال طوالنی مدت 
ازرکود  حتا  برخی  خواهدبود.  زجردهنده  و 

صحبت به ميان می آورند...
اين  از  اقتصادآمريکا  بيافتد،  که  هراتفاقی 
بحران ضعيفتر بيرون خواهدآمد که عمده تا 
ناشی از وابسته گی به واردکردن نفت ازخارج 
است. طی دهه ی اخير، آمريکا حدودا ٥٠٠ 
اين  بيشتر  است.  خريده  نفت  دالر  ميليارد 
نفت در مخزن اتوموبيلهای نامناسب ازنظر 
مصرف کم، و در راه رفت و آمد از حوالی 
شهرها به درون آنها و بالعکس به کاررفته 

است....
امروزه اين وضع به تمرکز ثروت دردست 
سرمايه گذاری  بخش  نظير  بزرگی  قطبهای 
ارزيابی  انجاميده است...  ابوظبی  و  کويت 
کشورهای   ٢٠١٥ سال  تا  که  شود  می 
دالر  هزارميليارد   ١٢ معادل  درآمدی  نفتی 

خواهندداشت.
 ١٢ اخيرا  کويت  سرمايه گذاری  موسسه ی 
و  خريد  گروپ  سيتی  در  دالرسهم  ميليارد 
ميليارددالر در مريل لينچ. موسسه ی   ٥. ٦
سرمايه گزاری ابوظبی نيز ٥. ٧ ميليارددالر 
سهم از سيتی گروپ خريد و موسسه ی رشد 
مبادله ابوظبی ٥.١ ميليارد دالرسهم از گروه 

کارليل خريده است.
اين خريدها نشانی است کوچک از جابه جائی 
توليدکننده ی  کشورهای  به  آمريکا  از  ثروت 
نفت خاورميانه و روسيه ی ثروتمند. براساس 
گزارش صندوق بين المللی پول اين کشورها 
و  ميليارددالر   ٧٥٠ معادل   ٢٠٠٧ درسال 
امسال و سالهای بعد شايد بيشتر درآمد داشته 
ضعيفترشدن  معنای  به  تنها  نه  اين  باشند. 
نزول  آن  با  راه  هم  بلکه  اقتصادآمريکا، 
جهانی  ی  درعرصه  آمريکا  نفوذسياسی 

می باشد.
هيچ چيزی بهتر از سخنان تحقيرآميز بوش 
در ديداراخيرش در رياض عربستان سعودی 
دررابطه با وابسته گی آمريکا به نفت نيست. 
عربستان  پادشاه  از  ملتمسانه  حالتی  به  او 
عربستان  نفت  توليد  تا  خواست  عبداهللا 
بيايد.  پائين  قدری  نفت  بهای  تا  ببرد  راباال 
که  است  اين  اعالحضرت  به  "پيشنهادمن 
وقتی مصرف کننده گان به خاطر بهای گران 
به  يا  باشند،  داشته  کمتر  خريد  قدرت  نفت 
سخن ديگر وقتی اين امر تاثيردرخانواده های 
تنزل  امرباعث  اين  آن وقت  می گذارد،  آنها 

يک  در  او  شود".  می  اقتصادی  حرکت 
اگراقتصاد   ": گفت  مطبوعاتی  ی  مصاحبه 
رو به نزول بگذارد بشکه های کمتری خريده 

خواهدشد"....
الزم به توضيح نيست که رهبری عربستان 
رقت  گوئی  وری  دری  تهديد  اين  سعودی 
انگيز را رد کرد. وزيرنفت عربستان سعودی 
علی النعيمی گفت که باالبردن توليد "مستلزم 
با  بازاراست".  توسط  آن  ضرورت  توجيه 
اين سخن آنها مطلبی را بيان کردند که تمام 
جهانيان می دانند :  حباب آمريکا ترکيده است 

و نفت باعث سوراخ کردن آن شده است....

www.uruknet.info?p=40739                                       
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درامورايران  و ايجاد پايگاه در درون 
کمپرادورـ  (بورژوازی  بورژوازی 
وابسته به انگلستان و روسيه تزاری)، ساخت 
قضائی ايران کامال دردست نيروهای وابسته 
به فئوداليسم بود، درحالی که درسطح سياسی 
بورژوازی کمپرادور و فئودالها باهم مشترکا 
که  مشروطيت  انقالب  می کردند.  حکومت 
هدايت  متوسط  بورژوازی  نيروهای  توسط 
می شد، برای تغيير ساخت قضائی ـ سياسی 
اساسی  قانون  گرفت،  صورت  سودخود،  به 
پايان  سلطنتی  مستبد  حکومت  به  ظاهرا 
سياسی  و  اقتصادی  قدرت  ضعف  اما  داد. 
بورژوازی  رهبری  تحت  انقالبی  نيروهای 
متوسط باعث شد تا اين تغييرات در ساخت 
به  فئودالی  مناسبات  از  سياسی  ـ  قضائی 
سرمايه داری به طور کاملی صورت نپذيرند. 
حدود نيم قرن پس از انقالب مشروطيت، با 
رفرمهائی که رژيم سلطنتی مجبور به انجام 
آن شد، ساخت قضائی و سياسی تاحدودی به 
نفع بورژوازی تغيير پيداکرد و کشمکش بين 
دوديدگاه استقالل يا وابسته گی به امپرياليسم 
از يک سو وحفظ سنن فئودالی و مداخالت 
نيروهای  درميان  دولت،  درامور  مذهب 

بورژوائی درسطح روبنائی ادامه يافت. 
شامل  نيز  مرکب  ايده ئولوژيکی  ساخت  ٣ـ 
اين  است.  مختلفی  ايده ئولوژيکی  گرايشات 
های  جناح  يا  حاکم  طبقات  به  گرايشات 
جناح  اما  دارند.  تعلق  حاکم  طبقه  گوناگون 
مسلط حاکم برای جلوگيری از تغيير مناسبات 
ناعادالنه  ی توليدی، تا آن جا که بتواند، از آن 
خويش  موقعيت  تحکيم  برای  کهن  گرايشات 
سود می جويد. نمونه ی مشخص آن درايران 
مناسبات  که  باوجودی  که  است  اين  کنونی 
درايران  غالب  جنبه ی  سرمايه داری  توليدی 
با  اسالمی  جمهوری  رژيم  اما  است،  يافته 
رشد  ُمخٌل  که  مذهبی  ايده ئولوژی  به  تکيه 
نظام  تداوم  درخدمت  است،  مولده  نيروهای 
سرمايه داری، قراردارد. توسل افرادی نظير 
نشان  نيز  مذهب  به  امثالهم  و  بلر  و  بوش 
بورژوازی  از  اعم  بورژوازی  که  دهد  می 
تا  رفته  پيش  امپرياليستی  کشورهای 
پيرامونی  کشورهای  مانده  عقب  بورژوازی 
ی  گنديده  مناسبات  حفظ  برای  ايران،  نظير 

سرمايه داری به مذهب متوسل می شوند!
زيربنا و روبنا

عبارت  جامعه  يک  اقتصادی  پايه  يا  زيربنا 
است از ساخت اقتصادی يا مجموعه روابط 
توليدی جامعه در يک مرحله معين از تکامل 
اقتصادی،  نظام  زيربنا،  اصطالحات:  آن. 
به  همه  اقتصادی،  ساخت  و  اقتصادی  پايه 

يک مفهوم بوده و مترادف يک ديگرند.

روبنای جامعه عبارت است از مجموع ساخت 
ايده ئولوژيکی  ساخت  و  قضائی   – سياسی 
(ايده ئولوژی اجتماعی) که بر روی اين پايه 
اقتصادی بنا می شود واساسا با اين زيربنای 
اقتصادی متناسب است (مثل دولت، نهادهای 
ايده ئولوژيهای  قضائی،  سيستم  سياسی، 

سياسی، هنر، فلسفه، مذهب و ...).
يک  و  اقتصادی  زيربنای  يک  وحدت  از 
روبنای معين اجتماعی، يک نظام اجتماعی 
معين که «فورماسيون اجتماعی» يا «سامان 
اجتماعی» نيز ناميده می شود به وجود می 
آيد. رابطه ی ميان زيربنای اقتصادی و روبنا 
يک رابطه ی ديالکتيکی است. به طور کلی، 
دريک فرماسيون اجتماعی، و تا زمانی که 
اين فرماسيون درجامعه حاکم باشد، زيربنای 
می  ايفا  را  کننده  تعيين  نقش  کال  اقتصادی 
کند. ماهيت زيربنای اقتصادی ماهيت روبنا 
را تعيين می کند. به زيربنای معينی، شکل 
در  مثال  گيرد.  می  تعلق  روبنا  از  معينی 
جوامع برده داری، فئودالی يا سرمايه داری، 
طبقات استثمارگر در زندگی اقتصادی جامعه 
می  اشغال  را  غالب  و  مسلط  موقعيت  يک 
جامعه  روبنای  محتوای  اين رو  از  و  نمايند 
ايده ئولوژيکی  و  سياسی  سلطه ی  از  عبارت 
تغيير  بود.  خواهد  استثمارگر  طبقات  همان 
زيربنای اقتصادی جامعه، تغيير در روبنای 
آن را نيز فراهم می کند. وقتی يک زيربنای 
اقتصادی نوين جای گزين زيربنای اقتصادی 
کهن گرديد، يک روبنای جديد نيز به شکلی 
اجتناب ناپذير، ولی البته با سرعتی بيش يا 
کم ، جای گزين روبنای قديمی می گردد. اين 
يک قانون عينی تکامل تاريخ بشری است. در 
عين حال، روبنا به شکل منفعل و غيرفعال 
به وسيله زيربنا تعيين نمی شود. روبنا نسبت 
به زيربنا دارای استقالل نسبی بوده و به نوبه 
خود بر  آن تأثير متقابل می گذارد. زمانی 
که زيربنای اقتصادی جامعه رشدکرده ولی 
روبنای سياسی به دليل حاکميت يک نيروی 
ارتجاعی خودرا با تغييرات زيربنا همآهنگ 
نسازد وحتا در صدد حفظ آن بخشی از زيربنا 
باشد که متعلق به مناسبات توليدی کهن است 
و حتا به جلوگيری از تکامل زيربنای نوين 
از  روبنا  تغيير  حالتی  چنين  در  بپردازد. 
مدافع  طبقات  قهرآميزتوسط  انقالبی  طريق 
تعيين  حاکم،  طبقه ی  عليه  نوين  زيربنای 
پيشرفته  روبنای  يک  ايجاد  می گردد.  کننده 
و مترقی، شرايط مساعدی را برای از ميان 
زيربنای  شکوفائی  و  کهن  زيربنای  بردن 
نوين فراهم می آورد. اين موضوع به ويژه 
حاکميت  تحت  و  سوسياليستی  جامعه  در 
ديکتاتوری پرولتاريا اهميت خاصی می يابد 
و ضرورت ادامه انقالب و انقالب در روبنا 

و به طور کلی انقالب فرهنگی را ايجاب می 
کند

تضادهای اساسی درجامعه ی طبقاتی
از  است  عبارت  جوامع  اين  اصلی  تضاد 
تضادهای موجود ميان نيروهای مولده پيشرو 
و مناسبات توليدی عقب مانده، ميان زيربنای 
اقتصادی و روبنای سياسی. نيروهای مولده 
توليد  در  عامل  ترين  فعال  و  ترين  انقالبی 
بوده و اغلب درحال دگرگونی و تکامل اند. 
وقتی که نيروهای مولده به درجه معينی از 
توليدی  کهن  روابط  رسند،  می  خود  تکامل 
صورت  به  و  نبوده  متناسب  آنها  با  ديگر 
عامل بازدارنده و سد کننده رشد و تکامل آنها 
رشد  برای  جديد  مولده  نيروهای  آيد.  درمی 
روابط  دگرگونی  ضرورتًا  خود  تکامل  و 
قديمی  زيربنای  جای گزينی  و  کهن  توليدی 
اقتصادی را – که ازمجموعه روابط توليدی 
توليدی  روابط  با  شود –  می  تشکيل  قديمی 
اين  طلبند.  می  نوين  اقتصادی  زيربنای  و 
زيربنای اقتصادی نوين به نوبه خود، ايجاد 
سازد.  می  ضروری  را  جديد  روبنای  يک 
اقتصادی  زيربنای  با  قديمی  روبنای  زيرا 
نوين نامتناسب بوده و اگر بر جای خود باقی 
بماند، رشد و تکامل زيربنای جديد را سد می 

نمايد. مارکس می گويد:
« در مرحله معينی از تکامل خود، نيروهای 
مولده مادی جامعه با روابط توليدی موجود، 
يا با بيان حقوقی آنها، با روابط مالکيت که 
تا اين زمان در بطن روابط توليدی موجود 
گيرد.  می  قرار  تضاد  در  کردند،  می  عمل 
اين روابط توليدی که تاکنون شکلی از تکامل 
نيروهای مولده بودند، به صورت مانعی بر 
سر راه اين تکامل درمی آيند. از اين پس، 
عصر انقالب اجتماعی آغاز می شود. تغيير 
در زيربنای اقتصادی با سرعتی کم و بيش، 
کند.»  می  واژگون  را  عظيمی  روبنای  هر 

(١)
مناسبات  و  مولده  نيروهای  متضاد  حرکت 
توليدی، زيربنای اقتصادی و روبنای سياسی، 
و  است  طبقاتی  درجوامع  دائمی  روند  يک 
دقيقًا به علت تأثير همين حرکت متضاد است 
که تاريخ بشريت دگرگونی پياپی نظام های 
اجتماعی مختلفی را به خود ديده و تکامل و 

ترقی جامعه بشری امکان پذير گشته است.
جامعه  زيربنائی  و  اصلی  تضاد  انعکاس 
تضادهای  صورت  به  روبنا،  درسطح 
بروز  را  خود  طبقاتی  درجوامع  مختلفی 
داده و مبارزات حاد طبقاتی درعرصه های 
گوناگونی ظاهر می شوند. زيرا طبقاتی که 
هستند،  پيشرفته  مولده  نيروهای  نماينده ی 

زيربنای  و  کهن  توليدی  روابط  بايد 
سازند.  نابود  را  کهن  اقتصادی 
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درحالی که طبقات ارتجاعی از روابط 
اقتصادی  زيربنای  کهن،  توليدی 
برای  موجود  فاسد  و  منحط  روبنای  و  کهن 
کنند.  می  استفاده  دگرگونی  اين  از  ممانعت 
نماينده  که  طبقاتی  که  است  دليل  همين  به 
سلطه ی  بايد  هستند،  پيشرو  مولده  نيروهای 
طبقه يا طبقات ارتجاعی را از طريق انجام 
توليدی  روابط  و  واژگون  اجتماعی  انقالب 
تا  سازند،  نابود  را  جامعه  قديمی  روبنای  و 
را  نوينی  روبنای  و  توليدی  روابط  بتوانند 
باشد،  متناسب  مولده  نيروهای  تکامل  با  که 
به جای آنها مستقر نمايند. فقط از اين طريق 
است که راه تکامل سريع نيروهای مولده باز 

می شود.

توليدهرچه  سرمايه داری  درجامعه ی  مثال 
بيشتر اجتماعی می شود، درحالی که مالکيت 
برابزارتوليد خصوصی باقی ميماند. اين امر 
موجب بروز تضادهای گوناگونی در درون 
مختلف  تضادهای  ازميان  می گردد.  جامعه 
مهمی  نقش  اساسی  تضادهای  درجامعه، 
درشرايط  دارند.  پيش  به  جامعه  درحرکت 
ايران دو تضاداساسی موجودند : تضاد طبقه 
ی  طبقه  با  کشان  زحمت  توده ی  و  کارگر 
سرمايه دار و دولت حاکم از يک سو و تضاد 
و  امپرياليسم  با  ايران  مردم  عظيم  اکثريت 
مداخله گری آن در امورايران از سوی ديگر؛ 
حل اين دوتضاد که گاه يکی و گاه ديگری 
تضمين  پيدا  کنند،  می توانند  عمده  جنبه ی 
ديگر  غيراساسی  تضادهای  حل  کننده ی 

جامعه می باشد.
خرده  و  بورژوائی  نيروهای  از  برخی 
علت  که  کنند  فکرمی  چنين  بورژوائی 
آزاديهای  فقدان  پيش  به  جامعه  حرکت  عدم 
دموکراتيک است. اما آنها فراموش می کنند 
نظام  حاکميت  از  ناشی  فقدان  اين  که 
امپرياليسم  گری  دخالت  و  سرمايه داری 
صورت  درامورايران  گذشته  صدسال  در 
و  حاکميت  آن  که  زمانی  تا  و  است  گرفته 
آزاديهای  تحقق  موجودباشند،  مداخله  اين 
اعتبار،  اين  به  نيست.  ممکن  دموکراتيک، 
مبارزه برای آزاديهای دموکراتيک به معنای 
واقعی کلمه يعنی آزادی برای اکثريت مردم 
سمت  بايد  سرکوب،  و  ستم  استثمار،  تحت 
سرمايه داری  استثماری  نظام  سرنگونی 
درايران و قطع کامل نفوذ امپرياليسم درآن 

را داشته باشد.

اقتصاد  نقد   » بر  پيشگفتار   : مارکس  ١ـ 
سياسی »

ايده ئولوژی اجتماعی

مجموعه  اجتماعی،  ايده ئولوژی  از  منظور 
مسلط  طبقات  يا  طبقه  مختلف  ايده های 
شامل  ايده ئولوژی  خود  اما  است.  برجامعه 
کاری،  سبک  تشکيالتی،  سياسی،  های  ايده 
هنری،  فلسفی،  علمی،  اخالقی،  قضائی، 
مذهبی و غيره می باشد. مع الوصف عالوه بر 
ايده ئولوژی حاکم، طبقات تحت استثمارو ستم 
ضرورتا  و  بوده  خود  ديدگاههای  دارای  نيز 
از ايده ئولوژی حاکم پيروی نمی کنند. اشکال 
مختلف ديدگاههای اجتماعی بر يک ديگر تأثير 
موجود  متقابل  واکنشی  آنها  ميان  و  گذاشته 
است. از ميان اين اشکال، ايده های سياسی و 
حقوقی انعکاس مستقيم تر و فشرده تر زيربنای 
و  بارزتر  طبقاتی  خصلت  و  بوده  اقتصادی 
قوی تر دارند و بر ديگر زوايای ايده ئولوژی 
و  فکر  هيچ  درجامعه  نهند.  می  مهمی  تأثير 
انديشه ای وجودندارد که ُمهرطبقاتی برپيشانی 

آن نخورده باشد.

چه  و  باشد  راستين  چه  ايده ئولوژی  محتوای 
خرافات  (مثل  موهوم  حتی  يا  و  دروغين 
و  است  اجتماعی  هستی  انعکاس  مذهبی)، 
جامعه  تاريخی  شرايط  وسيله  به  همواره 
تعيين می شود. ايده ئولوژی حاکم درهرجامعه 
برشرايط مادی آن جامعه منطبق است. ايجاد 
اقتصادی)  اجتماعی (پايه  درهستی  دگرگونی 
جامعه به طرز اجتناب ناپذيری، دير يا زود، 
سبب ايجاد دگرگونی در ايده ئولوژی اجتماعی 
شعور  يا  و  آگاهی  يا  ديدگاه  لذا  شود.   می 
است،  اجتماعی  هستی  به  وابسته  اجتماعی 
نسبی  استقالل  نوعی  از  حال  عين  در  اما 
برخوردار است. بارزترين تظاهر اين استقالل 
نسبی واکنش يا عمل متقابل آگاهی اجتماعی 

بر هستی اجتماعی است. 

پيشرو  و  نوين  اجتماعی  ايده ئولوژی  يک 
کاملی  بيش  و  کم  يا  کامل  شکل  به  تواند  می 
و  منعکس  را  جامعه  تکامل  عينی  نيازهای 
بازگو نمايد. دراين صورت، اين ايده ئولوژی 
نيروهای  و  پيشرو  طبقه  معنوی  سالح  نقش 
تکامل  به  کرده،  ايفا  را  مترقی  اجتماعی 
يک  به عکس،  کند.  می  شايان  کمک  جامعه 
ايده ئولوژی اجتماعی کهن و عقب مانده نسبت 
نقش  جامعه،  تکاملی  نيازهای  و  قوانين  به 
نظام  يک  می کند.  ايفا  بازدارنده  و  مخالف 
خواست  و  منافع  که  فاسد،  و  منحط  اجتماعی 
های طبقات ارتجاعی را نماينده گی  می کند، 
تحول  با  نيز  مرتجع  طبقات  اين  ايده ئولوژی 

جامعه در تضاد قرار می گيرد.
آگاهی  بر  طبقاتی،  جوامع  در  درنتيجه 
طبقاتی  ُمهر  همواره  انسانها  ايده ئولوژيک 
خورده است. در درون يک جامعه واحد، از 
آن جا که تعلقات و منافع طبقاتی افراد متفاوت 

است، ايده ئولوژيهای متفاوت و اساسًا متضادی 
شکل می گيرد. لنين در باره ی يک جامعه ی 

سرمايه داری چنين می نويسد:

« ... قضيه فقط اين طورمی تواند طرح شود: 
ايده ئولوژی  يا  بورژوازی  ايده ئولوژی  يا 
سوسياليستی. در اين جا حد وسطی وجود ندارد 
(زيرا بشر ايده ئولوژی « سومی » را به وجود 
نياورده است و عمومًا در جامعه ای که گرفتار 
تضادهای طبقاتی است هيچ گونه ايده ئولوژی 
نمی  هم  طبقات  مافوق  يا  و  طبقات  از  خارج 
گونه  هر  بنابراين  باشد).  داشته  وجود  تواند 
و  سوسياليستی  ايده ئولوژی  اهميت  از  کاهش 
هرگونه دوری ازآن به خودی خود به معنای 

تقويت ايده ئولوژی بورژوازی است ». (١)

به طور کلی، درهرعصری، بينش های طبقات 
کنند  می  اشغال  را  مسلط  موضع  يک  حاکمه 
و ايده های طبقات تحت سلطه همواره مورد 
سرکوب واقع می شوند. ميان اين دو گونه ايده، 
تضاد و مبارزه ای دائمی در سطوح مختلف 
راستين،  اجتماعی  آگاهی  است.  درجريان 
انقالبی و پيشرو هميشه در مبارزه عليه آگاهی 
اجتماعی دروغين، ارتجاعی و عقب گرا، رشد 
و تکامل می يابد. کليه ی موعظه ها و سخنان 
درباره  جديد  رويزيونيستهای  و  بورژوازی 
طبقه»،«ايده ئولوژی  ماوراء  «ايده ئولوژی 
تمام خلق» (مثل « دولت تمام خلقی »،« تمام 
آزادی   ،« برابرند  حقيقت  برابر  در  انسانها 
هنر  انسانيت،  به  عشق  مجرد،  دمکراتيک 
برای هنر و غيره) فقط برای فريب انسانهای 
طبقات  منافع  تحکيم  و  حفظ  و  زحمت کش 

ارتجاعی به کار می رود.

کوشش  تاکنون  تاريخ  استثمارگر  طبقات  کليه 
به مثابه  را  خود  طبقاتی  ايده ئولوژی  کرده اند 
وانمود  خلق  تمامی  و  جامعه  تمام  ايدئولوژی 
نمايند و از اين طريق، سلطه ی ايده ئولوژيک 
خود را به مثابه يک طبقه از اذهان مخفی کنند 
و منافع خويش را به عنوان منافع کل جامعه 
جا بزنند. اما پرولتاريا نخستين و تنها طبقه ای 
است که می تواند به صراحت و بدون هراس 
ايده ئولوژی  وی  ايده ئولوژی  که  نمايد  اعالم 
فقط  زيرا  است.  معين  اجتماعی  طبقه ی  يک 
ميان منافع وی و اکثريت عظيم زحمت کشان، 
جامعه  تکاملی  سمت  و  وی  بينی  جهان  ميان 

خويشاوندی وجود دارد.
١ـ لنين :« چه بايد کرد؟ »

ج.ر. تيرماه ١٣٨٦
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زايش چپ انقالبی، يا 
چپ آنارشيست ؟

که  است  اين  از  ناراحت  زند  داراب  بينا 
"اتهامات و فحشنامه هائی" عليه وی و عده ای 
انتشاريافته  اخير  درچندماه  دوستانش  از 
رابه  مقاالت  گونه  اين  که  هم  کسانی  و 
بی  نيت  خوش  "ناصحان  بادانتقادگرفته اند 
"نجابت  نتيجه ی  به  حتا  و  ناميده  انصاف"، 

کثافت می آورد" رسيده است.
ای کاش وی درنوشته ی "زايش چپ انقالبی" 
به دفاع از روش درست و اصولی انتقادکردن 
می پرداخت و نشان می داد که گرفتار يک 
جانبه گری و هرج و مرج فکری نيست. ولی 
درنوشته ی فوق به خاطر ناتوانی از پروازبر 
فراز کوه رفيع کمونيسم علمی، چون صعوه ای 
کوچک به نق و نال زدن پرداخته، خود را به 
کوه زده تا آن را جابه جا کند و چون نتوانسته 
جز  که  داده است  نشان  و  کرده  رجزخوانی 
تکرار نظرات تجديدنظرطلبان تروتسکيست 
چيزی  اخير  صدسال  تروتسکيست  شبه  و 
درچنته ندارد. اين مسائل را ازنزديک مورد 
پرداختن  از  قبل  اما   . قرارمی دهيم  بررسی 
به آنها، شيوه ی نقد کمونيستی را برای وی 

يادآوری می کنيم :
نظرات  به  دربرخورد  کمونيستی  شيوه ی 
انتقادی متکی است براستدالل و روشنگری 
بتواند  شنونده ای  يا  و  هرخواننده  تا  علمی 
ازالبالی اين برخوردها حقيقت راکشف کند. 
به همين علت نه اتهام زنی و فحشنامه نويسی  
عکس العملهای  نه  و  می کنند  پيدا  نقد  کيفيت 
خودخواهانه و بی احترامی نسبت به کسانی 

که درمقابل شيوه های نادرست ايستاده اند.
آن چه که از برخوردهای وی و ناصرزرافشان 
اختالف  اينان  شود،  می  مستفاد  به يکديگر 
آن  بهتراز  چيزی  هيچ  و  دارند  نظرسياسی 
نظرمخالف  کند  سعی  هرکسی  که  نيست 
اما  بکشد.  جانبه  همه  نقدی  به  را  ديگری 
اين کار صورت نمی گيرد و حتا کسانی که 
باهرانگيزه  ای و به احتمال قوی دل سوزانه، 
دوپرداخته اند،  آن  برخورد  شيوه های  نقد  به 
را  آنها  و  روشده  روبه  باال  از  موضعی  با 
"ناصحان خوش نيت بی انصاف" می خواند و 
حتا پا را ازاين هم فراترنهاده و برای مرعوب 
تفکرعقب  شيوه ی  به  مقابل،  طرف  کردن 
مانده ی "نجابت کثافت می آورد" پناه می برد! 
اخالقيات  از  فرسنگها  برخورد  شيوه  اين 
کمونيستی به دور بوده و نشان می دهد که وی 
مبتنی  قضاوت   در  توزانه  کينه  شيوه ی  به 

برانتقام گيری، سخت گرفتارآمده است.
انتقاد  به  برخورد  کمونيستی  شيوه ی 

چه گونه است ؟
واهمه  انتقادی  ازهيچ  کمونيست  "حزب 
حقيقت  هستيم،  مارکسيست  ما  زيرا  ندارد. 
و  کارگران  عمده  توده های  است،  ما  با 

مائو  (سخنرانی  ماهستند"  درطرف  دهقانان 
چين  کمونيست  حزب  کشوری  کنفرانس  در 

درباره کارتبليغاتی ـ ١٢ مارس ١٩٥٧)
و يا : "ماترياليستهای تمام عيار افراد نترسی 
با  ما  هم رزمان  که  اميدواريم  ما  هستند. 
و  خودبرآيند  مسئووليتهای  ازعهده ی  جرئت 
تمام مشکالت رابرطرف سازند، از شکست 
و يا طعنه و استهزاء نترسند و از انتقاد از ما 
کمونيستها و يا طرح پيشنهادهای خود به ما، 
ازچهارشقه  که  "کسی  نداشته باشند.  پروائی 
را  قيصر  که  کند  می  جرئت  نترسد،  شدن 
هم ازاسب به زير بکشد". ما بايد در مبارزه 
درراه سوسياليسم و کمونيسم، چنين روحيه ای 

داشته باشيم." (همان جا)
روند  دراين  و  کارخودمان  مداوم  "بررسی 
نهراسيدن  کار،  دموکراتيک  سبک  توسعه ی 
از انتقاد و انتقاد ازخود و پيروی کردن از 
اين پندهای آموزنده ی خلق چين : "درباره ی 
اختيارمکن،  سکوت  می دانی،  که  آن چه 
آن چه گفتنی داری برای خودت نگه مدار"، 
"هيچ کسی را به خاطر حرفی که زده است 
پندبگير"،  او  ازگفته های  بلکه  گناه کارندان، 
نداری،  اگر  و  کن  اصالح  داری  "اگرعيبی 
مراقب باش" ـ اين است يگانه وسيله ی موثر 
برای حفظ ذهن رفقا و ارگانيسم حزب ما از 
سياسی". ميکروبهای  و  گردوخاک  سرايت 
آوريل   ٢٤ ـ  ائتالفی  دولت  درباره  ـ  (مائو 

(١٩٤٥
و باالخره :"نشان دادن نواقص ما از طرف 
هرکسی که باشد، جايز است؛ و اگر او برحق 
باشد، ما آن نواقص را اصالح خواهيم کرد. 
به سودخلق  می کند،  او  که  پيشنهادی  هرگاه 
باشد، ما حتما طبق آن عمل خواهيم کرد"( 

مائو ـ خدمت به خلق ـ ٨ سپتامبر١٩٤٤ )
و اما درمورد نقد ايده ئولوژيک ـ سياسی وی 

از گذشته :
به  درايران  چپ  جنبش   ": اومعتقداست 
علت فاصله ی سه دهه ای از جنبش پيشين... 
و  بوجودآمده  خودجوش  به صورت  کامال 
بايافتن  خودشان  همت  به  جوانان  اين  اينک 
يکديگردرسطح دانشگاه و جامعه توانسته اند 

ازحالت منفرد به محفلی واردشوند.
پيوند  عدم  معلول  تنها  حالتی  چنين  اما 
جنبش  با  پيشين  ازمراحل  عناصرباقيمانده 

خود  جدائی  اين  بلکه  نيست  کنونی  جوان 
معلول عواملی بس مهمتر و پايه ای تراست 
که نه تنها چپ نسل جديد را درايران، بلکه 
و  احزاب  به  ازسمتگيری  درسراسرجهان 
سازمانهای نسل گذشته دورنگه داشته است. 
"فوروم  ازتشکيل  می توان  را  حالتی  چنين 
نقل  پايان  گرفت".  نتيجه  جهانی"  اجتماعی 

قول
اوال اگر اين چپ خودش را با کمونيسم هم 
هويت بداند، بايد معتقدباشد که کمونيسم علم 
و  ستم  استثمارو  کارگراز  طبقه ی  رهائی 
بايد  را  علم  است.  طبقه  بی  جهانی  گذاربه 
الفبای  و  ابتدا  از  ولو  بست  بکار  و  آموخت 
آن  کرد  عمل  از  آموزش  حال  درعين  و  آن 
درعمل  که  مشکالتی  پيداکردن  درگذشته، 
دادن  رشد  و  بوده  رو  روبه  آن  با  علم  اين 
دوران  هنوز  که  نسلی  پس  آن.  ديالکتيکی 
از  حدی  به  نمی تواند  می گذراند  را  محفلی 
بتواند  که  برسد  اطرافش  ازجهان  معرفت 
اجتماع  "فوروم  و  کنارگذاشته  را  کمونيسم 

جهانی" را نمونه ی خود قراردهد.
سال   ٣٠ در  جهان  حرکت  واقعيت  ثانيا 
شکست  با  راه  هم  که  دهد  می  اخيرنشان 
غلبه ی  از  ناشی  جهان،  کمونيستی  جنبش 
مثابه  به  جهانی  سه  و  مدرن  رويزيونيسم 
کمونيستی  جنبش  دردرون  سرمايه  عاملين 
ايجاد  در  امپرياليسم  تالش  و  برآن، 
تمرکزسرمايه درحدی جهانی و پيش راندن 
بازارهای  تمامی  تسخير  برای  نئوليبراليسم 
درکوچک ترين  سرمايه  نفوذ  جهت  جهان 
بورژوازی  خرده  جهانی،  جامعه  سلولهای 
درسطحی جهانی که پيوسته درکليه کشورها 
قراردارد،  بزرگ  سرمايه های  فشار  تحت 
امپرياليست،  ضد  نيروهای  ديگر  هم راه 
گلوباليزاسيون"  با  "مبارزه  عنوان  تحت 
انداخت  راه  را  ضدگلوباليزاسيون  جنبش 
ناشی  ديگرممکن است".  "دنيائی  درغالب 
برخی  حتا  درابتدا  امپرياليستی  رقابتهای  از 
با  نيز  انحصاری  سرمايه های  نماينده گان  از 
آن حرکت هم راهی می کردند. طبق ماهيت 
ايده ئولوژيک اين قشر وسيع جهانی، حرکت 
آمريکا،  درسياتل  پرسروصدايش  اوليه ی 
تبليغاتی  دستگاههای  باخت.  رنگ  تدريجا 
اين  درموردماهيت  ازجمله  امپرياليستی 

حرکت نوشتند:
ترتيبات  بلکه  نيست،  جهانی  اتحادی  "اين 
بروز  باعث  که  است  قويترها  جانبه ی  يک 
اعتراض می شود. اين نه مخالفت با آزادی 
جهانی  آزادی  عدم  بلکه   ، سرمايه  جهانی 
موجب  که  است  روند  اين  در  آن  قربانيان 

(مجله  گردد"  می  اعتراضات  بروز 
اشپيگل شماره ٣٠، ص ٣٤، ٢٠٠١ 
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ـ به نقل از کتاب رهبرحزب کمونيست 
اشتفن  آلمان،  لنينيست  ـ  مارکسيست 
"نظم  طريق  از  خدايان"  "غروب  ـ  انگل 
انتشار  تاريخ  ـ   ٥٢٤ ص   ، جهانی"  نوين 

 (٢٠٠٣/٣١/٢٩
انتقاد  درواقع   ": می دهد  ادامه  انگل  اشتفن 
خرده بورژوائی از گلوباليزاسيون مدعی است 
که گويا می توان آزادی از سرمايه را، بدون 
داشت.  ستم ديده ها  و  استثمارشده ها  آزادی 
است.  بورژوائی  ايده ئولوژی  بيان  توٌهم  اين 
گلوباليزاسيون  از  خرده بورژوايانه  انتقاد 
نيست."  درامان  آن  تاثيرات  از  اساسا  هم 
"طرزتفکر   : می خوانيم  حزب  ی  دربرنامه 
نسبت  انتقادی  موضع  ظاهرا  خرده بورژوا 
درهمان  می پذيرد.  را  اجتماعی  وضعيت  به 
حال ازسرمايه عليه آلترناتيو اجتماعی دفاع 

می کند" (همان جا، ص ٥٢٥)
زند،  داراب  ادعای  طبق  و  راستی  به  اگر 
چپ ايران "فوروم اجتماع جهانی" را انتخاب 
کرده باشد، اين به معنای آن است که اين چپ 
هنوز خود را از ايده ئولوژی خرده بورژوائی 
چنين  پس  است.  نساخته  رها  بورژوائی  و 
چپی زايشی انقالبی نداشته است. اما استناد 
وی به اين فوروم نشان دهنده ی درک خود 
درمقابل  درجهان  يابی  تشکل  ازاوضاع  او 
سرمايه است که دورنمائی خرده بورژوايانه 

دارد و نه چپ کمونيستی دانش گاهها!.
و اما درتوضيح تغييرات به وجودآمده درجهان، 
به تاريخ  رجوع  با   ": نويسد  می  زند  داراب 
بيستم  درقرن  سرمايه داری  توسعه ی  و  رشد 
ما با دوبحران اساسی روبه رو می شويم... 
ميالدی  قرن   ٣٠ وآغاز  دهه ٢٠  درپايان 
سرمايه داری  توليد  اضافه  بحران  گذشته 
داشت  برآن  را  کشورها  اين  حاکم  طبقات 
برای  کينزی"  "اقتصاد  الگوی  برمبنای  تا 
خروج از شرايط بحرانی به دخالت مستقيم 
دولت درامر اقتصاد رضايت دهند... براين 
مبنا ازجمله اقدامات ايشان روی کارآوردن 
دولتهائی بود که به سياست حمايتی ازدرآمد 
با  و  شغلی  شرايط  ايجاد  و  کارگر  طبقه 
برای  اجتماعی  های  بيمه  و  يارانه  پرداخت 
درآمد،  کم  اما  شاغل  کارگران  و  بيکاران 
معتقدبودند. نتيجه اين سياستها درکشورهای 
زندگی  استاندارد  باالرفتن  داری  سرمايه 
مصرفی  زندگی  الگوی  ايجاد  و  کارگران 
همراه با تورم برابری موقعيتهای اجتماعی 
برای کليه افراد جامعه بود که زمينه عينی 
ظهورنظريه سازشکارانه سوسيال دموکراسی 
و  آميز"  "گذارمسالمت  رويزيونيستی  و 
"پيشروی گام به گام به سوی سوسياليسم" و 

غيره را مهيا ساخت... "
روی آوری  زند،  داراب  نظر  برخالف 

دولت  دخالت  و  کينزگرائی  به  امپرياليستها 
درامور اقتصادی که ناشی از بروز بحران 
دربه  بود،  ١٩٢٩ـ١٩٣٣  سالهای  عظيم 
ريزی  برنامه ی  بسته ی  شکسته  کارگيری 
درشوروی  دوران  درهمين  متمرکزاقتصاد 
استواری  گامهای  با  که  بود  سوسياليستی 
اقتصاد  شکوفائی  از  و  می رفت  پيش  به 
برخورداربود و نه "اعتقاد يافتن به سياست 
حمايت از طبقه ی کارگر"!. اما بحران جهان 
سرمايه داری با توسل به کينزگرائی قابل حل 
نبود. تنها جنگ جهانی می توانست امپرياليسم 
را ازبحران نجات دهد. امری که اتفاق افتاد. 
تدارک  بحران،  از  ناشی   ،١٩٣٠ دردهه ی 
اندازی  دست  طريق  از  جنگ  شروع  و 
ديگر  کشورهای  به  اروپا  و  درآسيا  فاشيسم 
کينزگرائی  زمان،  درآن  اگر  گرديد.  آغاز 
اقتصادی  وضعيت  در  تاثيرمثبت  همه  اين 
جهان امپرياليستی داشت که الگوی جامعه ی 
مصرفی برآن غالب شد، پس چه ضرورتی 
بود که امپرياليستها را به جنگ جهانی دوم 

کشاند؟
در  سازشکارانه  ی  ظهورنظريه  وانگهی 
دموکراسی و رويزيونيسم، مربوط  سوسيال 
به دوران ٣٠ سال قبل ازبروز بحران بزرگ 
فوق است. با رشد انحصارات سرمايه داری 
درفاصله ی ربع آخر قرن ١٩ و طلوع قرن 
انحصارات  اين  که  ابرسودهائی  بيستم، 
جهان  غارت  و  کارگر  طبقه ی  استثمار  از 
دادن  و  آوردند  می  دست  به  استعمار  تحت 
سفيد  يقه  کارگران  به  آن  از  ناچيزی  بخش 
و اعضای احزاب سوسيال دموکرات که در 
پارلمانهای اروپا و دستگاههای بوروکراتيک 
انقالب  از  اينان  تا  شد  باعث  بودند،  داده  لم 
موجود  وضع  از  دفاع  به  و  گردانده  روی 
برخاستند. نفی انقالب و گرايش به رفرميسم 
و سازش طبقاتی که لنين درنيمه دوم دهه ی 
بررسی  را  آنها  روشنی  به  بيستم  قرن  اول 
کرد، تحت عنوان رويزيونيسم کهن برنشتاين 
به  شده است.  شناخته  کامال  کائوتسکی  ـ 
کمونيستی  سوم  انترناسيونال  وجودآمدن 
از  پس  قرن،  آن  دوم  دهه ی  دوم  ی  درنيمه 
دموکراسی  سوسيال  عليه  مبارزه  مدتی 
انترناسيونال دوم که مدافع جنگ امپرياليستی 
اول بود ، نشان ازاين داشت که بورژوازی 
توانسته بود ازطريق نفوذ درجنبش کارگری، 
خواستهای  از  عدول  به  را  ازآن  بخشی 
که  بينيم  می  جا  اين  تا  پس  بکشاند.  انقالبی 
داراب زند درک درستی از تاريخ هم ندارد. 
دولتهای رفاه هم اساسا پس از جنگ جهانی 
بود  مصادف  که  دورانی  به وجودآمدند،  دوم 
با بازسازی پس ازجنگ و رشد و شکوفائی 
رقابت  و  امپرياليستی  کشورهای  اقتصادی 

آنها با اردوگاه سوسياليستی.
همين   "  : نويسد  می  وی  ادعا  اين  از  پس 
جهانی  برسرمايه  شده  تحميل  ضرورتهای 
به تمايل امپرياليستی تسخير بازارهای بکر 
بخشيد.  تازه  شدتی  نيافته  توسعه  کشورهای 
انبوهی  کشورها...  اين  به  امپرياليسم  تهاجم 
از جمعيت اين کشورها که امرارمعاش شان 
وابسته  بومی  توليدات  و  سنتی  بازار  هنوز 
باکشورهای  آنتاگونيستی  درتضادی  بود... 
وابسته به ايشان  حکومتهای  و  امپرياليستی 

قرارداد و به مقاومت کشانيد...
و  آن،  پيروزی  و  چين  دهقانی  انقالب 
و  کوبائی  دهقانان  موقعيتهای  همچنين 
ويتنامی و... دراستقرار حکومتهائی مستقل، 
اين  به  ليبرالی  مصرفی  الگوی  برمبنای  اما 
دومرحله ای  انقالب  تئوريها(منظوراساسا 
که  بخشيد  اعتباری  آنچنان  ن)  ـ  است 
يکی  هستيم...  ها  همان  گرفتار  هم  ماهنوز 
اندازه  همان  به  و  نافذترين  و  مهمترين  از 
تئوريها،  اين  ترين  انحرافی  و  ترين  مخرب 
تز "انقالب دومرحله ای" است... که دروهله 
و گام اول حکومتی برمبنای الگوی ليبرالی 
تشکيل  مجزا...  قوه  باسه  قدرت  هرم  يعنی 
می دهند تا بورژوازی بومی صنايع را رشد 
دهد. اين تئوری اقدام بورژوازی را "مترقی" 
اين  که  زمانی  تا  بود  معتقد  و  کرده  اعالم 
انقالب  به  نيازی  است  مترقی  بورژوازی 
شوراها  حکومت  برقراری  و  سوسياليستی 
نيست...برداشتی کامال اکونوميستی ازتئوری 
را  حتاقدم  دون  مائوتسه  اجتماعی...  تکامل 
ازاين جلوترگذاشته و درمقاالت سالهای دهه 
٥٠ قرن گذشته ميالدی "بورژوازی ملی" را 
متحد دوران سوسياليستی نيز معرفی می کند( 
جامعه  طبقاتی  تحليل  مقاله  به  شود  رجوع 

چين ـ مائو)"
است  قدری  به  بخش  دراين  تحريف  کثرت 
که انسان متحيرمی شود چه طور داراب زند 
دقيق  بررسی  بدون  دهد،  می  اجازه  به خود 
طبقاتی  مبارزات  تاريخ  آگاهانه ی  و  علمی 
در قرن گذشته، چنان بی پروا دست به قلم 
مثابه  به  تحريف  مشتی  ارائه ی  برای  ببرد 
نقدگذشته و از آن جا به نتيجه ی عروج چپ 

انقالبی جديد برسد!!
داشته  تاريخ  از  اندکی  اطالع  هرکسی  اوال 
از  حتاقبل  امپرياليستها  که  داند  می  باشد، 
مانده  عقب  کشورهای  اول  جهانی  جنگ 
مستعمره  نيمه  و  مستعمره  عنوان  تحت  را 
تحت سلطه ی خود قرارداده بودند و جنگهای 
مجددبازارهای  تقسيم  برای  هم  امپرياليستی 
سرمايه  مداخالت  بود.  خودشان  بين  جهان 

داری و امپرياليسم درکشورهای جهان 
بورژوازی  تقسيم  باعث  سلطه  تحت 
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و  بومی  بورژوازی  به  کشورها  اين 
بورژوازی  شد.  وابسته  بورژوازی 
منافع  با  منافع اش  تاجر،  اساسا  و  وابسته 
بدون  و  بود  خورده  گره  کامال  امپرياليسم 
امپرياليسم نمی توانست به سودهای فراوانی 
که  بومی  بورژوازی  که  درحالی  برسد. 
از  بود،  داخلی  تجارت  و  صنايع  به  وابسته 
خواهان  و  می برد  رنج  امپرياليسم  سلطه ی 
قدرت  به  رسيدن  برای  کشور  استقالل 
درک  که  بورژوا  خرده  فکران  روشن  بود. 
ندارند  ديالکتيکی  ماترياليسم  از  درستی 
معتقدند هربورژوا استثمارمی کند، پس فرق 
انحصارات  حد  به  سرمايه اش  که  کند  نمی 
دکان  درحد  يا  و  باشد  رسيده  امپرياليستی 
دارکوچک و يا صاحب کارگاه کوچک پينه 
دوزی که کارگری را استثمارمی کند، باشد. 
اين نفی اين ضرب المثل ساده فارسی است 

که :"هرچه قدرپول بدهی آش می خوری".
واقعيت هم نشان داد که بورژواهائی درانقالب 
بورژواهائی  يا  کردند،  شرکت  مشروطيت 
که برای ملی کردن صنعت نفت به رهبری 
مصدق جلو امپرياليسم ايستادند و يا درچين، 
هندوستان،  هندوچين،  اندونزی،  فيليپين، 
مداخالت  درمقابل  التين  آمريکای  و  آفريقا 
امپرياليستی ايستادند. اين تصوری اختراعی 
و ذهنی نبوده و از وضعيت عينی مرحله ی 
که  آنهائی  شد.  می  ناشی  کشورها  اين  رشد 
است،  بورژوازی  بورژوازی،  عنوان  تحت 
از بررسی اوضاع مشخص تفره می روند، 

به مارکسيسم پشت کرده اند.
دوما "انقالب دومرحله ای" درجريان انقالب 
به  روسيه  سو  يک  از  که  آمد  پيش  روسيه 
اساسا  جمعيتی  با  فئودالی  کشور  يک  مثابه 
سرمايه  رشد  ديگر  سوی  از  و  بود  دهقان 
داری اش حتا به مرحله ی انحصارات رسيده 
و لنين آن را کشور فئودال ـ امپرياليستی می 

ناميد.
مسئله اساسی هم اين است: اگر درکشوری 
که هنوز دهقانان زيرسلطه ی نظام فئودالی به 
سربرده و حتا اقتصاد کشور براساس آن نظام 
می چرخد، می توان انقالب سوسياليستی کرد 
يانه؟ آيا مثال درجامعه ای با نظام برده داری 
می توان سوسياليسم رامستقرنمود، بدون اين 
که تاحدی شرايط مادی برای چنين کاری ، 
حداقل درسطحی ازنيروهای مولد ونيروهای 
درسرنگونی  نيروها  اين  توانائی  و  ذهنی 

نظام برده داری، فراهم آمده باشد.؟
راستين  کمونيستهای  و  انقالب  استراتژهای 
نظير لنين با درک درست از آرايش طبقاتی 
انقالب  درروسيه  بايد  معتقدبودند  درجامعه 
بگيرد  صورت  اول  دموکراتيک  بورژوا 
اين  دراس  تا  بکوشد  بايد  هم  پرولتاريا  و 

دوتاکتيک  به  شود  قرارگيرد(رجوع  انقالب 
دموکراتيک  درانقالب  دموکراسی  سوسيال 
درروسيه). درهمان زمان تروتسکی که بين 
بين  و  بود  درنوسان  منشويکها  و  بلشويکها 
دوصندلی دائما می نشست از تئوری انقالب 

يک مرحله ای دفاع می کرد.
بورژواـ  انقالب  داد؟  نشان  چه  عمل 
اما  گرفت  صورت   ١٩٠٥ دموکراتيک 
فوريه  انقالب  و  روشد  روبه  باشکست 
انجاميد  تزاری  نظام  سرنگونی  به   ١٩١٧
بنشيند.  برمسندقدرت  توانست  بورژوازی  و 
پس تااين جا عمل و سير مبارزات اجتماعی 
در روسيه سيلی محکمی بر تئوری انتزاعی 
داد  نشان  و  زد  تروتسکی  گرايانه ی  ناب  و 
که وی درکی خرده بورژوايانه و افراطی از 
انقالب دارد. چراکه اگر نظرات وی درست 
را  خود  صحت  درعمل  می بايستی  بودند، 
نشان می دادند و تزاريسم هم درقدرت ابقاء 

می شد.
روزافزون  گرايش  و  فوريه  انقالب  از  پس 
ادامه ی  و  ارتجاع  به  حاکم  بورژوازی 
سرنگونی  مسئله ی  اول،  جهانی  جنگ 
لنين  رهبری  به  دردستوربلشويکها  آن 
قرارگرفت که منجر به انقالب اکتبر١٩١٧ 
درشرايط  و  انقالب  از  پس  اما  شد.  روسيه 
بسيارناگوارتخريب روسيه درجريان جنگ، 
 ١٤ نيروهای  توسط  روسيه  محاصره ی 
به  آنها  رسانی  کمک  و  کشورامپرياليستی 
بقايای ارتش تزاری برای برانداختن حکومت 
دراداره ی  کمونيستها  مشکالت  شوراها،  
خراب کاريهای  مجموعه  و  اقتصادکشور 
کمونيست  حزب   ، ضدانقالب  توسط  ديگر 
برنامه نپ را پيش کشيد و موقتا برای غلبه 
اجازه  دولتی  سرمايه داری  به  برمشکالت 
قدرت  که  هرچند  شد،  داده  موجوديت  حفظ 
برای  بود.  پرولتاريا  دردست  اساسا  دولتی 
درک  فاقد  و  گرا  ناب  خرده بورژواهای 
پرولتاريا،  استراتژی  و  تاکتيک  از  درست 
همه ی اينها خيانت و عدول از آرمان است و 
باد به غبغب انداختن و ُپز انقالبی گرفتن. اما 
رهبران پرولتاريا هدفشان پيش راندن انقالب 
جهان  درمحاصره ی  که  درجزيره ای  است 
کردن  رديف  نه  و  قراردارد  سرمايه داری 

حرفهای ناب بی محتوا و غيرعملی!. 
انقالب  افتاد؟  غيرازاين  اتفاقی  درچين  آيا 
چين اساسا انقالبی بود بورژوا ـ دموکراتيک 
برای براندازی سلطه ی فئوداليسم، امپرياليسم 
که  درچينی  آيا  کمپرادور.  سرمايه داری  و 
که  بودند  دهقانان  آن  جمعيت   ٪٨٠ از  بيش 
درزيريوغ فئوداليسم قرارداشتند و پرولتاريای 
صنعتی درچين ٤٠٠ ميليونی تنها ٢ ميليون 
نفربود، چه گونه می شد بدون گذار از انقالب 

ارضی به سوسياليسم رسيد؟
چرا آقای داراب زند به واقعيت اين کشورها 
درهمين  خود  نظر  برخالف  رسد  می  که 
مبارزه  علم  نويسد:"  می  که  نوشته اش 
طبقاتی ازنظرايده ئولوژيک بربستر پراتيک 
برمبنای  و  طبقاتی  مبارزه  عينی  اجتماعی 
روابط و مناسبات زيربنائی انسانها ست که 
شکل می گيرد"، چند خط بعد از اين اظهاريه 
شلنگ  تروتسکی  سبک  به  و  می کند  عدول 
دومرحله ای  انقالب  که  می اندازد  تخته  و 

مخرب ترين تئوريهاست؟ 
سوما کجا درپيشبرد انقالب چين اظهارنظر 
شده که هدف انقالب دموکراتيک نوين چين 
استقرار الگوی مصرفی ليبرالی است؟ وی 
کتاب  به  دهد  می  رجوع  را  خواننده گان 
مارس  مائوـ  ـ  چين  جامعه  طبقاتی  "تحليل 
١٩٢٦". ولی به نظر می رسد حتا خودش 
يک بارهم دقيقا اين مقاله را نخوانده است. 
مائو درهمان مقاله می نويسد : "موضع گيری 
چين  انقالب  به  نسبت  متوسط  بورژوازی 
متضاداست: اين طبقه زمانی که از ضربات 
سرمايه خارجی و ستم ديکتاتورهای نظامی 
حس  را  انقالب  ضرورت  برد،  می  رنج 
و  ضدامپرياليستی  انقالبی  جنبش  و  می کند 
می کند؛  راتاييد  نظامی  ضدديکتاتورهای 
متهورانه  داخلی  پرولتاريای  وقتی که  ولی 
پرولتاريای  و  جويد  شرکت  درانقالب 
انقالب  به  فعاالنه  ازخارج  نيز  بين المللی 
متوسط  بورژوازی  درنتيجه  و  رساند  ياری 
را  طبقه اش  آرزوهای  انقالب  که  کند  حس 
بزرگ  بورژوازی  موقعيت  به  دررسيدن 
موردتهديد قرارمی دهد، نسبت به انقالب ترديد 
ازنظرسياسی  متوسط  بورژوازی  می نمايد. 
فقط  که  است  حکومتی  طرف داربرقراری 
ملی  بورژوازی  يعنی  طبقه،  يک  زيرسلطه 
قرار گيرد.... ولی تالش بورژوازی متوسط 
برای برقراری يک حکومت بورژوازی ملی 
به هيچوجه عملی نيست، زيرا اوضاع جهان 
بزرگ،  نيروی  دو  درآن  که  است  طوری 
درنبردنهائی  ضدانقالب،  و  انقالب  يعنی 
پرچم  هرکدام  و  گريبانند  به  دست  با يکديگر 
بزرگی را برافراشته است: اولی درفش سرخ 
انقالب است که انترناسيونال سوم به اهتزاز 
جهان  ستمديده  طبقات  کليه  از  و  درآورده 
ديگری  و  گردآيند  درزيرآن  می کند  دعوت 
اتفاق  مجمع  که  است  ضدانقالب  سفيد  پرچم 
جهان  ضدانقالبيون  ازکليه  و  بلندکرده  ملل 
اين  از  گردآيند...  درزيرآن  می کند  دعوت 
درباره  چين  متوسط  بورژوازی  انديشه  رو 
انقالب "مستقلی" که خود رکن اساسی آن را 

تشکيل دهد، پنداری واهی بيش نيست." 
حزب کمونيست چين براساس تحليل 
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از جامعه ی چين، وجود شورشهائی 
هونان  دهقانان  شورش  چون 
به  روستاها  و  نفری  ميليون   ١٠ باجمعيتی 
حاکم،  رژيم  سلطه ی  ضعيف  حلقه ی  مثابه 
جنگ  طريق  از  و  مسلحانه  را  چين  انقالب 
داد  تشخيص  روستائی  درمناطق  درازمدت 
و درآن جا تحت رهبری آن و نيروی ارتش 
سرخ، حکومتهای سرخ کارگران و دهقانان 
انقالب  پيروزی  از  پس  داد.  تشکيل  را 
دموکراتيک نوين تحت رهبری پرولتاريا و 
درراس آن حزب کمونيست چين مائو نوشت 

 :
طبقه  و  ارضی  طبقه مالکان  "باسرنگونی 
ميان  تضاد  بوروکرات،  داران  سرمايه 
صورت  به  ملی  بورژوازی  و  کارگر  طبقه 
رو  ازاين  درآمده است.  درچين  تضادعمده 
مثابه  به  ديگر  را  ملی  بورژوازی  نبايد 
ژوئن   ٦) کرد"  تعريف  بينابينی  طبقه  يک 
درتمام   .(  ٥ جلد  آثارمنتخب  ١٩٥٢ـ 
مبارزه  نيز  سوسياليسم  ساختمان  دوران 
يافت.  جريان  پرولتاريا  و  بورژوازی  بين 
انقالب فرهنگی درچين اساسا برای جاروب 
با  درحزب  کرده  رخنه  بورژوازی  کردن 
می خواست  که  بود  رويزيونيستی  ديدگاهی 
کند  تبديل  سرمايه داری  جامعه ی  به  را  چين 
چين  سال   ١٠ توانست  فرهنگی  انقالب   .
شود  مانع  بورژوازی  دست  به  ازافتادن  را 
 ١٩٧٦ درسال  مائو  بعدازدرگذشت  نهايتا  و 
بورژوازی نظام سوسياليستی درچين را از 
طريق غصب رهبری درحزب کمونيست، به 
شکست موقتی  کشاند و به دامن بورژوازی 
که  آنند  گر  بيان  مواضع  اين  آيا  بازگرداند. 
"انقالب دهقانی" چين قصد "استقرار الگوی 

مصرفی ليبرالی" داشته است؟
ای  مرحله  دو  انقالب  منتقدين  از  آن دسته 
ايجاد  در  سعی  عمدا  معموال  مائو  و  لنين 
سردرگمی و عدم شفافيت در پراتيک واقعی 
اصل  در  کنند.  می  انقالبات  اين  تجارب  و 
آنان از پاسخ به سواالت اصلی می گريزند 
که رهبری اين انقالبات به دست کدام طبقه و 

کدام حزب است؟ 
جامعه  يک  ايجاد  نه  انقالب  اين  از  "هدف 
بلکه  بورژوازی  رهبری  به  داری  سرمايه 
به  سوسياليستی  جامعه  سوی  به  راه گشائی 
ی  وظيفه  پرولتاريا  پرولتارست.  رهبری 
که  چرا  گيرد  می  به عهده  را  ملی  رهائی 
کليه ی  عليه  مبارزه  بدون  پرولتری  انقالب 
شکل های سلطه و نابرابری به پيروزی نمی 
رسد. ولی هرگز کوته نظرانه به اين وظيفه 
نشان  تاريخ  نگرد.  نمی  خود  هدف  مثابه  به 
ملی  رهائی  به  هدفشان  که  آنها  است،  داده 
محدود شده و ايدئولوژی ناسيوناليستی داشته 

اند اساسا از پس وظايف رهائی ملی نيز بر 
نمی آيند. "(١) 

های  نوشته  در  مستقيم  به طور  امر  اين 
آنتونيو  مانند  مدرنی  ُپست  های  تئوريسين 
نگری و هارت به تصوير کشيده می شود و 
معموال به سازش با "امپراتوری" يا بخوانيم 

امپرياليسم منجر می گردد.
نوشته  بر  "ک.ج.آ"  که  ُپرباری  نقد  در 
است  نوشته  هارت  و  نگری  "امپراتوری" 
های  نگرش  پای  رد  به  به خوبی  توان  می 
 " انداخت.  تر  دقيق  نگاهی  دست  اين  از 
انقالب چين معروفترين انقالبی است که در 
"اکتبر"،  به  به واقع  ملی  رهائی  مبارزه  آن 
شد.  منتهی  سوسياليستی،  انقالب  به  يعنی 
انقالب چين تحت رهبری مائوتسه دون، يک 
مبارزه طوالنی عليه فئوداليسم و امپرياليسم 
و سرمايه داری بوروکراتيک را به پيش برد 
ولی اين مبارزه را نه در خود و برای خود 
برای  ضروری  درآمد  پيش  عنوان  به  بلکه 
انقالب سوسياليستی پيش برد. اين خطر که 
وظيفه رهائی ملی باعث شود هدف کمونيسم 
از جلوی چشم انقالبيون کنار رود (البته با 
داشته  را  هدفی  چنين  اصوال  اين که  فرض 
فرا  هيچ گاه  «اکتبر  که  خطر  اين  ؛  باشند) 
نرسد»، هميشه هست. ولی خطر واقعی را 
نمی توان عذری کرد بری اجتناب از حرکت 
در مسيری که هرچند خطرناک، اما ضروری 
وظيفه  و  کرده  جرئت  بايد  پرولتاريا  است. 
اکثريت  کردن  متحد  و  ملی  رهائی  رهبری 
بورژوازی  از  عناصری  جمله  از  جمعيت 
را  پوشش)  در  چه  و  باشند  علنی  (چه  ملی 
ملی،  بورژوازی  عناصر  بگيرد.  به عهده 
برپائی  جز  نيست  چيزی  واقع  در  هدفشان 
بنابراين،  مستقل.  بورژوائی  نظام  يک 
پرولتاريا بايد وظيفه رهائی ملی را برعهده 
گرفته و نگذارد رهبری آن به دست عناصر 
بورژوا بيافتد و اقدامات الزم را انجام دهد تا 
توده های مردم به طور فزاينده ای درگير آن 
روند انقالبی شوند که به سوسياليسم و نهايتا 

به کمونيسم می انجامد.
جهان  از  چين  کردن  "منفصل"  چالش  مائو 
گرفت  دست  روی  را  امپرياليستی  متخاصم 
يک  که  نهاد  بنا  سوسياليستی  جامعه  يک  و 
به  و  بود  خودگردان»  اقتصادی  «ساختار 
وابسته  جهانی  بازار  يا  امپرياليستی  نظام 
کتاب  های  نويسنده  ديگری  جای  در  نبود. 
به  اساسا  مائو  دوران  چين  به  "امپراتوری" 
اشاره  "مدرنيزاسيون"  پروژه  يک  عنوان 
انقالبيون  که  است  اين  واقعيت  کنند.   می 
کمونيست چين داشتند جامعه ای واقعا متفاوت 
می ساختند، جامعه ای کامال متضاد با نظام 
ظهور  غيره  و  اروپا  در  که  داری  سرمايه 

کرده بود. درست است که انقالب چين اهميت 
زيادی به ريشه کن کردن بقايای روابط ماقبل 
يک  گذاشتن  بنا  و  روستا  در  داری  سرمايه 
زيربنای صنعتی و ساير نمادهای يک زندگی 
مدرن می داد، ولی اين انقالب تحت رهبری 
مائو، با قطب نمای دست يابی به جامعه ی 
بی طبقه و اتکاء به نقش پويای انسان ها در 
مبارزه برای رسيدن به چنين جامعه ای، پيش 
رفت. بر خالف مائو و کمونيستهای انقالبی 
رويزيونيست  چين،  کمونيست  حزب  درون 
هايی نظير دن سيائو پين، مدرنيزاسيون را 
هدفی در خود می ديدند و بعد از مرگ مائو 
را  قدرت  مدرنيزاسيون"  "چهار  لوای  تحت 

از دست انقالبيون کمونيست گرفتند "(١)

اين  به  سرسرانه  و  غيرمسئووالنه  برخورد 
تجارب عظيم انقالبی، نفی آن وادعای اين که 
"الگوی  ايجاد  چين  دهقانی"  "انقالب  هدف  
مصرفی ليبرالی" بود، نهايت درجه سطحی 
نگری، کم دانشی و بی مايه گی نظری و تکرار 
انقالب  آن  با  گونه  امپرياليستی  های  تهمت 
می باشد. آقای داراب زند با اين نظرات نه 
درخدمت انقالب که درخدمت ضدانقالب قلم 
به  قلم  ناآگاهانه!  يا  و  آگاهانه  حال  می زند، 
دستان تبليغاتچی امپرياليستی هم همين گونه 
ديگران  خورد  به  را  تئوريک"  "دريافتهای 
می دهند، که نتيجه اش نفی جنبش کمونيستی 
باعظمت قرن گذشته و حيله بازانه پناه بردن 
اورا  خود  وقت  به  که  اين  برای  مارکس  به 

هم نفی کنند.
قبل از آنکه به ديگر انحرافات نظری داراب 
زند بپردازيم الزم می دانيم به مقوله"دهقانی" 
بودن انقالب چين نگاهی کنيم، اين اول بار 
دارد  سعی  سطحی  چنين  نگاهی  که  نيست 
اهميت  کم  را  چين  انقالب  های  آورد  دست 
از  پردازان"  "نظريه  حقيقت  در  دهد  جلوه 
دشمنی  و  توزی  کينه  برعکس  دست  اين 
می  آشکار  انقالب  اين  اهداف  با  را  خود 
شود  می  ناميده  دهقانی  انقالب  آنچه  سازند. 
و  دقيق  تحليل  جز  نيست  چيزی  اساس  در 
نافذانه رفيق مائو تسه دون از انقالب چين و 
وضعيت طبقاتی در آن سرزمين:" در واقع، 
را  چين  جامعه  بر  امپرياليسم  تاثيرات  مائو 
تحليل کرده و گفته بود که کارکرد امپرياليسم 
تجزيه ی  به ويژه  چين،  روستای  ی  چهره 
هميشه  برای  را،  دهقانان  ميان  در  طبقاتی 
حال،  عين  در  مائو،  ولی  است.  داده  تغيير 
در  فوق  پروسه ی  که  فهميد  را  واقعيت  اين 
امپرياليسم  که  پذيرد  می  صورت  چارچوبی 
خارجی مانع از اين می شود که چين هم چون 
ظهور  کامل  داری  سرمايه  ی  جامعه  يک 

ازسرگذراندن  به  چين  نياز  و  کند، 
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از  هم  دموکراتيک  بورژوا  انقالب 
انقالب  اين  ميان  ولی  اين جاست. 
انقالب  با  جديد  بورژوائی  دموکراتيک 
تفاوت  قديم  نوع  بورژوائی  دموکراتيک 
رهبری  به  بايد  نوين   ِ نوع  اين  زيرا  است. 
پرولتاريا و به نحوی انجام شود که راه را 
خالف  بر  مائو  کند.  باز  سوسياليسم  برای 
انور  و  شوروی  های  رويزيونيست  آن چه 
خوجه تصوير کردند، به هيچ وجه يک "دهقان 
انقالبی" نبود. همان طور که نگری و هارت 
نهائی  «پيروزی  کنند  می  اشاره  بدرستی 
انقالب دهقانی، پايان دهقانان است.»  مائو 
کلکتيويزاسيون  روند  درازمدت،  ديد  اين  با 
(اشتراکی کردن) کشاورزی را در چين آغاز 
کرد که گام به گام تفاوت ميان کارگر- دهقان 
و شهر- روستا را در جهت پيشروی انقالب 
سوسياليستی محدود کرد. ولی نويسندگان از 
در  که  انقالبی  و  مهم  بسيار  گام  اين  ديدن 
شد،  برداشته  اراضی  تقسيم  تجديد  با  چين 
ايجاد  هدف  که  است  درست  اين  قاصرند. 
بود  چين  روستای  در  سوسياليستی  تغييرات 
ولی اين امر نمی توانست از طريق تجزيهء 
) يا پرولتريزه   differentiation)دهقانی
ِ بخش های وسيعی از دهقانان  شدن قسمی 

جامعهء کهن ،تحقق پذيرد. 
برای پيشروی به سوی آينده ی سوسياليستی 
الزم بود مشکل” قديمی ”زمين به شيوه ای 
انقالبی يعنی از طريق دادن زمين به کشتگر، 
حل شود .به اين طريق شوق دهقانان برای 
از هم دريدن نظام ارتجاعی ،نظامی که طی 
قرن ها آنان را برده کرده بود ،برانگيخته 
شد و روابط فئودالی در روستا داغان شد. 
ولی اين اقدام انقالبی شمشيری بود دو لبه! 
زيرا در را بروی رشد سرمايه داری و 
روند تجزيهء دهقانان به دهقانان فقير و غنی 
نيز باز می کرد؛ روندی که نتيجهء حتمی 
اش تمرکز زمين در دست دهقانان ثروتمند 
يا زارعين سرمايه دار است و اکثريب به 
دهقانان بی زمين تبديل می شوند ) .در واقع 
در سال های اوليه رفرم ارضی ،اقتصاد 
سرمايه داری يا اقتصاد دهقانان ثروتمند، 

سريعا در حال رشد بود.(
مائو دادن" زمين به کشتگر "را عملی در 
خود و برای خود نمی ديد ،بلکه قدمی می ديد 
در خدمت به شکل گيری تعاون داوطلبانهء 
دهقانان .فقط از اين طريق بود که می شد 
اشتياق به( کلکتيويزاسيون) اشتراکی کردن 
را در دل دهقانان به کمال شعله ور کرد و 
از داوطلبانه بودن آن مطمئن بود .اين تجربه 
با عملکرد رويزيونيست ها تفاوت فاحش 
داشت .يک نمونه از اين دست تجربهء 
کوباست که امالک قديمی شکر صرفا به 

مزارع سرمايه داری دولتی تبديل شدند .هر 
چند شرايط زندگی کارگران کشاورزی بهتر 
شد ،ولی در آن شرايط اساسی که کارگران 
را تبديل به بردگان مزدی می کند ،تغييری 

حاصل نشد.(١)
را  دومرحله ای"  "انقالب  زند  داراب 
روسيه  انقالب  تاريخ  از  غلط  "برداشت 
شخص  درمورد  پيغمبرگونه  ديد  ايجاد  و 
سوسيال  درحزب  بودنش  قادرمطلق  و  لنين 
طول  درتمامی  روسيه  کارگران  دموکراسی 
او  نظرات  تکامل  به  اعتقاد  عدم  و  عمرش 

وديگر رهبران حزبی"، ذکر می کند.
را  هيستريک  برداشت  چنين  آيا  راستی  به 
می شود به نام تحليل از واقعيت عينی يک 
تخطئه ی  به  آن  براساس  و  جازد  انقالب، 

جنبش کمونيستی قرن گذشته پرداخت؟.
آقای داراب زند سپس به صورتی دوپهلو می 
نويسد : "اگرواقعيت قرن بيستم پنهان کننده 
حقيقت آنتاگونيسم تضادکاروسرمايه بود(عجبا 
از اين کشف!) واقعيات امروز آشکارکننده ی 
حقيقت تهاجم خشونت آميز وحشيانه سرمايه 
به کاراست. به همين دليل است که تئوريهای 
گذشته سوسيال دموکراتيک و رويزيونيستی 
آن دوران اعتبارخود را ازدست داده و نيروی 

جاذبه ای برای جلب نسل جديد ندارد".
منظور کدام تئوريهای سوسيال دموکراتيک و 
رويزيونيستی است؟ اين تئوريها همان طورکه 
درباال گفتيم به دليل نفی تضادآنتاگونيستی کار 
و سرمايه، درابتدا توسط لنين و سپس پس از 
درقدرت  مدرن  رويزيونيسم  کارآمدن  روی 
در شوروی مورد نقد حزب کمونيست چين 
اگر  اما  قرارگرفت.  مائو  آن  راس  در  و 
گذشته  قرن  در  هرچه  که  است  منظوراين 
"سوسيال  همه  شده  گفته  کمونيستها  توسط 
که  بوده  رويزيونيستی"  و  دموکراتيک 
است،  دومرحله ای"  "انقالب  هم  آن  نمونه ی 
اين صاف و پوست کنده بلغورکردن نظرات 
شبه تروتسکيستی منصورحکمت و دارودسته 
از  که  اوست  نزديک  و  دور  هواداران  و 
شده اند  داده  بيرون  امپرياليستی  زرادخانه ی 

برای تکه پاره کردن جنبش کمونيستی!.

وی سپس می نويسد : "پس ... شخص من 
و  کرده  جنبش را تکه تکه  که  نيستيم   ... و 
جوانان را از پيروی ازاحزاب و سازمانهای 
پيشين بازداشته و چپ را تضعيف می کند، 
است  طبقاتی  مبارزه  عينی  بلکه اين شرايط 
که اعتبارتزهای سازشکارانه بابورژوازی و 
حامالن آن رابی اعتبار ساخته و جوانان را 

به استقالل درتفکر وسياست کشانده است."
"تزهای سازشکارانه با بورژوازی" امروز 
ظاهرا  شود.؟  می  داده  نيروها  کدام  توسط 

حرف آقای داراب زند مربوط به نيروهائی 
است که به جنبش کمونيستی درقرن گذشته 
کنند  می  فراموش  ايشان  اما  نهند.  می  ارج 
تاريخ  از  منتج  علمی  کمونيسم  نظرات 
تئوری  مثابه  به  و  است  طبقاتی  مبارزات 
هرکشور  مشخص  شرايط  با  بايد  راهنما 
درافغانستان  انقالب  مسائل  شود.  داده  تلفيق 
با مسائل انقالب در فرانسه، يکسان نيستند. 
علمی  کمونيسم  انقالبی  تئوری  که  هرچند 
داد.  تلفيق  آنها  مشخص  شرايط  با  بايد  را 
مثال  کردن  دهقانی"  "انقالب  از  صحبت  لذا 
مع   . نيست  بيش  ياوه گوئی  ای  درفرانسه 
الوصف، بدون تئوری انقالبی جنبش انقالبی 
بين  ديالکتيکی  ی  رابطه  اين  نيست.  ممکن 
که  انقالبی  جوان  آن  است.  عمل  و  تئوری 
حاکم  تغييرمناسبات  برای  درايران  امروز 
موجود به نفع اکثريت کارگر و زحمت کش 
تئوری  به  شدن  مجهز  بدون  می کند،  تالش 
انقالبی قرن گذشته، قادر به جمع بندی درست 
ازپراتيک موجودنخواهدبود. درعلم اگرکسی 
مراحل مختلف آن را نداند قادر به خالقيت 
که  جوانی  آن  شود.  نمی  ها  ناگفته  کشف  و 
ترديد  بدون  کند،  می  فعاليت  محفل  درحد 
و  کارگر  ی  طبقه  انقالبی  تئوری  رشد  بايد 
تاثيرات آن را تابه امروز و اخاللی که توسط 
طريق "گرگان  از  درآن  بورژوازی  عوامل 
انقالبی  ازعمل  درممانعت  و  ميش"  درلبای 
صورت داده شده، بداند تا ازطريق جمعبندی 
تجارب جديد به ارتقاء سطح تئوری ـ آنهم نه 
درمحدوده ی چند پراتيک جزئی، بلکه درحد 
پراتيکی که طبقه کارگر درسطح ملی و بين 

المللی پيش می برد ـ  بپردازد.
شرايط عينی مبارزه طبقاتی درسطح ايران و 

جهان هم نشان می دهد: 
سرمايه  ديکتاتوری  حاکميت  وجود  ـ  الف 
ی  وحشيانه  سرکوب  و  ايران  و  جهان  بر 
از  اينها  تا  است  شده  باعث  که  کمونيستها 
و  مانده  محروم  انقالبی  قوی  احزاب  داشتن 
زمينه  کمونيستها  خورده ی  شکست  ارتش 
بورژوائی  خرده  بازان  فرقه  برای  را 

مساعدساخته است.

ب ـ مشخصا درايران که خرده بورژوازی 
آن،  روشن فکر  ازجناح  افرادی  ويژه  به  و 
دهد،  می  تشکيل  درجامعه  را  قشروسيعی 
و  پرولتاريا  انقالبی  تئوری  به  زدن  باچنگ 
تفرقه  به  اوال  خود،  درخدمت  آن  تحريف 
عصای  ثانيا  و  است  کرده  کمک  کمونيستها 
نفی  در  داخلی  و  جهانی  سرمايه ی  دست 

کمونيسم درلباس کمونيسم شده است.
و  امپرياليسم  تبليغاتی  حمالت  ـ   پ 
پيرامونی  کشورهای  بورژوازی 
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درنفی کمونيسم و تخريب آن با توسل 
به  دغل کاری  و  دروغ  هرنوع  به 
دامن  چپ  درجنبش  فکری  اغتشاش  ايجاد 

زده است.
به  چه  کارگران  خودی  خودبه  جنبش  ـ  ت 
بورژوازی  توسط  پيوسته  سرکوبهای  دليل 
و  رفرميسم  به  شدن  کشانده  دليل  به  چه   ،
دموکراسی  سوسيال  توسط  طبقاتی  سازش 
رفته  پيش  کورمال  کورمال  رويزيونيسم،  و 
با  و  آگاه   ، متمرکز  واحد،  رهبری  فقدان  و 
را  کارگر  طبقه  مبارزات  بتواند  که  کيفيتی 
جاری  طبقاتی  بغرنج  مبارزات  درکوران 
رهبری کند، زمينه را برای رشد آنارشيسم 
خرده  مذاق  به  که  تشکيالتی  پلوراليسم  و 
بورژوازی، ازنظر سازمان يابی درفرقه ها، 

بسيارمناسب است، فراهم نموده است. 
موظف  درايران  انقالبی  چپ  امروز  ـ   ث 
گران  نفی  دنبال  به  علمی،  وجدانی  با  است 
نيافتاده  پراتيک  پشتوانه ی  بدون  و  پرمدعا 
و با کمال وجدان به بررسی گذشته و حال 
غنی  تئوريک  دستاوردهای  بر  و  پرداخته 
که حاصل مبارزات صدها ميليون کارگر و 
به  است،  گذشته  درقرن  جهان  کش  زحمت 
راحتی قلم قرمز نکشيده و نفی گران را از 

صفوف خود طردکند.
اين  فقط  متاسفانه  که  است  اين  واقعيت  ج- 
جمهوری اسالمی نيست که از دست به ريشه 
بردن جنبش دانشجوئی و "شبح لنين برفراز 
دانش گاهها "! در هراس است، تروتسکيست 
ها و شبه تروتسکيست های ايرانی نيز ازاين 
به  گی  دستپاچه  با  و  شده  نگران  تحوالت 
طبقه  جهانی  تجارب  ماهيت  قلب  و  فحاشی 
کارگر و انقالباتشان پرداخته اند، تا درلفافه ی 
اين  اصولی  پيشروی  از  کاذب،  انقالبيگری 

جوانان انقالبی جلوگيرند.
 " "چپ  که  داده  نشان  تجربه 
برای  خطری  علنی!!و"انقالبی گريهايش"! 
رژيم نيست. اين چپ  مدافع راستين طبقه ی 
کارگر نمی باشد. زيرا به تجارب جهانی اين 
طبقه پشت می کند. او به قول شاملو "ازجنمی 

ديگر است".
درخاتمه آقای داراب زند درمقاله ی "فرافکنی 

های پوستيه پوش" می نويسد:
ی  گذشته  از  زندان  در  آنچه  "همچنين، 
نيست.  اعتنا  قابل  چندان  نيز  گفت  می  خود 
نسبت  سرخ"  "ستاره  گروه  به  را  خود  او 
دارم،  خاطر  به  من  آنجاييکه  تا  که  داد  می 
بخشی از "سازمان انقالبی حزب توده" و از 
مائوئيست های معتقد به تئورِی سازشکارانه 
مادرش  سازمان  که   ، بود  جهان"  "سه  ِی 
عنوان  به  کنفدراسيون  انشعاب  زمان  در 
"خط راست" لقب گرفت. چرا که با پذيرش 

سوِی  از  پهلوی"  سلطنت  "سرنگونی  شعار 
کنفدراسيون مخالفت می کرد. حال اينکه چنين 
يک  به  نيازی  چه  باوری  چنان  با  سازمانی 
بازوی مسلح داشت، التقاط و سوالی است که 
می بايست خودشان به آن پاسخ دهند. و از 
اين گذشته، بياييم و با تساهل بگوييم که باور 
به "مبارزه مسلحانه چريکی" نشان می دهد 
که حداقل اين جناح از "سازمان انقالبی" از 
کرده  می  طرفداری  پهلوی  رژيم  سرنگونی 
است (٢) وليکن حداقل امروز بر ما هويدا 
گشته که اين تئوری چيزی جز توجيه خشم 
ِی  ماجراجو  روشنفکر  چند  توسط  دهقانی 
معتقد به "سوسياليسم تمام خلقی" (پوپوليسم) 
علم  و  مارکسيسم  با  قرابتی  هيچ  و  نيست 

مبارزه ی طبقاتی ندارد".
دراين جا نيز می توان درک نادرست داراب 
روايت  به  توده ای  سازمانهای  از  را  زند 

مارکسيستی مالحظه کرد.
اوال گروه "ستاره سرخ" ربطی به سازمان 
سازمان  بعدازتشکيل  وسالها  نداشت  انقالبی 
که  دهد  می  نشان  اين  شد.  تشکيل  انقالبی 
نادرست  مطالب  درگفتن  زند  داراب  آقای 

دغدغه  ای به خود راه نمی دهد.
يک  مثابه  به  انقالبی"  "سازمان  دوما   
سازمان کمونيستی ازابتدای تاسيس اش شعار 
ايران  خلقهای  رهائی  راه  قهرآميز  "انقالب 
است" را مطرح کرد و در راه تحقق آن و 
ديگروظايف کمونيستی اش نظير "ايجادحزب 
کمونيست ايران" تالش نمود، قربانی داد و 
همه گان  چشم  دربرابر  هم  فعاليتهايش  نتايج 
هست و تنها درحد حرف باقی نماند. درمورد 
انجام اين انقالب هم هيچ تضادی در درون 
يکی  زيرا  نداشت.  وجود  انقالبی  سازمان 
توده،   حزب  از  سازمان  اين  جدائی  علل  از 
نظر  نقطه  به  توده  حزب  رهبری  گرويدن 
آميز"بود.  "گذارمسالمت  رويزيونيستی 
کنفدراسيون  به  مربوط  مواضع  درمورد 
وجودنداشت.  انقالبی  درسازمان  دوخط  هم، 
امروز هم بعد ازگذشت بيش از ٣٠ سال از 
آن تاريخ، بر شما جناب داراب زند چيزی جز 
دست و پا زدن درمرداب اخبار و اطالعات 
نگشته است.  هويدا  بورژوائی،  خرده   ناقص 
"سوسياليسم تمام خلقی" و "پوپوليسم" که از 
فرمايشات منصورحکمت هست و شما طبق 
ايده ئولوژيتان همانند بسياری ديگر به ساده گی 
کمونيستها  نفی  جز  چيزی  گرويده ايد،  به آن 
دموکراتيک  سوسيال  نوع  از  زنی  اتهام  با 
نظرات  چراکه  باشد!  نمی  رويزيونيستی  و 
بودند  معلوم  کامال  تاريخ  درآن  چنانی  اين 
بودند  خطوط  آن  مدافع  که  هم  تشکالتی  و 
مشخص هستند و جالب اين که شما از آنها 

بااحترام يادمی کنيد.

انقالبی"  "سازمان  کمونيستی  درک  سوما 
ضدامپرياليستی  دموکراتيک  سازمانهای  از 
چپ روی  با  که   کرد  می  ايجاب  توده ای  و 
يک  انتظارداشت  که  زمان  درآن  روز  ُمد 
بی  دانش جوئی  توده ای  علنی  سازمان 
را  شاه  رژيم  سرنگونی  شعار  مسئووالنه 
بدهد، مخالفت کند. چنين شعارچپ روانه ای 
می  آن  از  دانش جو  ی  توده  فرار  باعث  هم 
برای  عينی  مشخص  زمينه  هيچ  هم  و  شد 
پياده کردن شعارسرنگونی برای اين سازمان 
نبود.  مهيا  ازکشور  درخارج  دانش جوئی 
راست"،  اتهام "خط  با  که  جرياناتی  آن  پس 
سازمان  نظر  تخطئه ی  به  تالش  سالها  آن 
مبارزه ی  از  درستی  درک  کردند،  انقالبی 
نداشتند.  آن  متفاوت  شيوه های  و  طبقاتی 
انقالبی گری کاذب، مخصوص روشن فکران 
خرده بورژوا است برای مخدوش کردن خط 
پرولتری درجنبشهای طبقاتی و دموکراتيک 
بود.  يافته  فراوانی  رواج  سالها  درآن  که 
روی  درپيش  نيز  امروز  نادرست  خط  اين 
اخالل  کشور  درون  دردانش گاههای  چپ 
جنبش  شديد  سرکوب  هم  نتيجه اش  و  می کند 
انقالبی  ضد  رژيم  توسط  دانش جوئی  چپ 
جمهوری اسالمی است. جنبشی که آماده گی 

مقابله با آن را هنوز نيافته است.
کنفدراسيون  درون  رويهای  چپ  نتيجه ی 
هم باعث انشعاب و ايجاد تشکلهای متعددی 
افشاگری  قدرت  که  کنفدراسيونی  و  گرديد 
بزرگی عليه رژيم شاه و دفاع از مبارزات 
مردم ايران داشت، با تحميل اين انشعاب، به 
غايت ضعيفتر از قبل شد. چنين بود نتيجه ی 
انقالبی گری کاذب که داراب زند امروز هم 

از آن دفاع می کند!!
جنبش چپ دانش جوئی اگر به دنبال نظراتی 
ازاين دست برود که آقای داراب زند مروج 
و  رشد  و  حيات  ادامه ی  به  قادر  است،  آن 
کنفدراسيون  همانند  و  نخواهدشد  شکوفائی 
بايد انشعابها را تجربه کند و تدريجا ازنفس 
نيست،  انقالبی  تنها  نه  خطی  چنين  بيافتد. 
خدمت  ضدانقالب  به  غيرمستقيم  من  بلکه 
بربستر  تنها  انقالبی"  چپ  "زايش  می کند. 
نه  و  است  ممکن  پرولتری  انقالبی گری 

انقالبی گری خرده بورژوائی ازخودراضی!

(١) برای مطالعه مقاله "درباره امپراتوری: 
کمونيسم انقالبی يا «کمونيسم» بدون انقالب" 
نگاه کنيد به سايت حزب کمونيست( م-ل-م)  

و يا سايت "مجله هفته"

مجيد ـ ابراهيمی  ـ ١ اسفند ١٣٨٦
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گوشه ای ازعمل کرد امپرياليسم درعرصه ی جهان 

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

روايت دو سناريوی امپرياليستی درباره آينده عراق - قسمت دوم
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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

با  سالم

به نظرم مطالب مربوط به مسائل کارگری و 
دانش جوئی که در رنجبر شماره ٣٤ آمده اند،  
درست هستند. پس از اعالم موجوديت شورای 
عده  کارگری،  فعالين  و  ها  تشکل  همکاری 
ای درباره اهميت آن مبالغه کردند. ولی اين 
شورا تاکنون هيچ فعاليت تاثير گذاری نداشته 

است به طوری که اهميت مبارزات کارگران 
در يک کارخانه (مثال الستيک البرز) بيشتر 
از تمام نشست و برخاست های شورا بوده 
است. تا زمانی که حزب کمونيست واحد به 
وجود نيامده است نمی توان انتظار داشت که 
جنبش کارگری به صورت خود به خودی به 
راه صحيحی برود يا اين که جنبش به معنی 

واقعی کلمه سراسری و طبقاتی بشود.

در مورد جنبش دانش جويی نيز به نظر من 
تاکتيکهای به کار برده شده تاکنونی غلط بوده 
اند. عده ای عقيده داشتند که دانش جويان چپ 
فعاليت  اسالمی  های  انجمن  در  توانند  می 
کنند و عده ای نيز بر اين گمان بودند که می 
کارگری،  چپ  عنوان  تحت  را  خود  توانند 
چپ شورايی، چپ انتقادی، چپ آزادی خواه 
و برابری طلب و ... استتار کنند. در صورتی 

– سناريوی امپراتوری آشوب
سناريوی  اگر   ، کاران  محافظه  نو  ديد  از 
پياده  موفقيت  با  ملی"  وحدت  "ديکتاتوری 
نگشته و به نفع پيشبرد پروژه منجر نگردد 
، در آن صورت آنها برنامه و سناريوی دوم 
در   . آورد  خواهند  صحنه  روی  به  را  خود 
اين سناريو که به آن عنوان "آشفته گی کنترل 
شده" داده شده است ، با تقابل و درگيريهای 
و "شيعه  ها"  بين "سنی  رشد  به  رو  خونين 
عامدانه  کاران  محافظه  نو  خود  که   ) ، ها" 
و با برنامه به اشتعال آن در عراق به ويژه 
بی  اند)  زده  دامن  گذشته  سال  پنج  طی 

ثباتی ، عدم امنيت و بی خانمانی در درون 
فرو   . يافت  خواهد  ادامه  عراق  مرزهای 
شهر  و  بخش  سه  به  عراق  تجزيه  و  پاشی 
بغداد به دو بخش از يک سو و شيوع يک 
رشته جنگ های داخلی در مرزهای عراق 
از سوی ديگر ، دولت های هم سايه ی عراق 
را نيز که فقط در فکر و ذکر بقای حاکميت 
خود هستند ، وادارخواهد ساخت که با درک 
بالقوه گسترش درگيريها به کشورهای شان ، 
تالش کنند که آشفته گی و آشوب را در داخل 
مرزهای عراق نگاه دارند. در اين راستا آنها 
رشته "جنگ  يک  به  دست  که  دارد  احتمال 

های نيابتی"  در مناطق مرزی عراق، دست 
افزايش  و  داخلی  جنگ  تشديد  ولی  بزنند. 
شرايط  عراق  قلمرو  در  نيابتی  های  جنگ 
را برای گسترش آشفته گی ها و نا امنی ها 
ساخت.  خواهد  آماده  هم جوار  کشورهای  به 
به  شده"  کنترل  سناريوی "آشفته گی  شکست 
نو محافظه کاران حاکم در کاخ سفيد فرصت 
خواهد داد که آنها گزينه ی نهائی خود يعنی 
و  عراق  در  را  آشوب"  "امپراتوری  ايجاد 
با  آنها  آورند.  در  اجرا  به مورد  خاورميانه 
گسترش آشوب و آشفته گی تالش خواهند کرد 
منطقه  ترين  استراتژيکی  و  ترين  کليدی  که 

ـ  مارکسيست  کمونيست  حزب  اعالميه ی 
لنينيست ـ مائوئيست بوليويا 

درمورد وضعيت سياسی کشور.
انقالبی  اتحاد  که  همان طور 
به  پيش  مدتی  ضدامپرياليست(ا.ا.ض.) 
مستقر  فاشيستی  ارتجاع  است،  گفته  کرات 
در سانتاکروز و نوکرانش در سوکر که از 
الپاز  در  آمريکا  امپرياليسم  سفارت  طريق 
 ، می کنند  دريافت  مشورتی  و  مالی  کمک 
تغييرات  ازادامه ی  جلوگيری  منظور  به 
انجام  برای  شرايط  آماده کردن  زيربنائی، 
کودتا و نهايتا دست زدن به جنايت بزرگ: 

تجزيه ی سرزمين ملی و ايجاد "کشور کامبا" 
و "کوال" درسوکر، مشغولند.

گام  اکنون  هم  توطئه  اين  ما،  عقيده ی  به 
اوليه را با انجام کودتائی وحشيانه درسوکر 
ادامه  اهدافشان  تحقق  و  آخر  تا  و  برداشته 

خواهند داد.
لذا اين مسئله ا ی عمده  در تسخير قدرت است 
روبه رو  آن  با  جدی  طريقی  به  بايد  ما  که 

شويم.
ارتجاع  مخرب،  عمل  اين  انجام  برای 
 : جورکرده است  بهانه ای  توطئه گرفاشيست 
جابه جائی پايتخت(١). نکات اساسی پيرامون 

اين پيشنهادخراب کارانه عبارتند از:

١ـ  داغان کردن مجلس قانونی.
کرد  عمل  جلو  زيرکانه  صورتی  به  آنها 
مجلس  نماينده گان  آنها  می گيرند.  را  مجلس 
را مورد تهديد قرارداده، برخورد فيزيکی با 
آنها  کرده و نهايتا به قتل آنانی می پردازند 
ترک  را  سوکر  منطقه ی  می بايستی  که 
کنند. گوئی که اين منطقه توسط دشمن فتح 
موضوع  مجلس  مسئله ی  درنتيجه  شده است. 
دومی است که مورد سوء قصد ارتجاعيون 
می باشد وهم چنين قانون اساسی جديد که بايد 
مقدمتا به طور کلی و سپس به طور مشخص 

موادش به رای گيری گذاشته شوند. 
مثابه  به  فاشيست  گروههای  از  صحبت 


