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چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است!

بقيه در صفحه دوم

بقيه در صفحه پنجم

دوره سوم  سال ٢٩

کشورهای «جلو  
جبهه» در پروژه 
جهانی آمريکا (١)
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زنان راه انقالب کردن را بايد برگزينند !

بقيه در صفحه هشتم

انتخابات برای کی و برای چی ؟

اعالميه مشترک
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مروری کوتاه به برخی صف
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نـــــــو روزتــــــان 
پيــــــــــــروز !

هشتم  دوره ی  انتخابات   بازی  شب  خيمه 
مجلس شورای اسالمی ايران، درميان رقابت 
جناح  با  اصول گرا  حاکم  جناح  مفتضحانه ی 
سر  بر  طلب،  اصالح  به اصطالح  رقيب 
بيشتر  امکانات  به  ازدست يابی آنها  ممانعت 
اسفند   ٢٤ در  باالخره  حاکميت،  دردستگاه 

امسال برگزارشد.
ازابتدای شروع تبليغات و معرفی کانديداها، 
مشخص شد که جناح حاکم اصول گرا تحت 
هرترتيبی  به  است  مصمم  خامنه ای،  هدايت 
دست  از  درمجلس  را  خود  اکثريت  شده  که 
ندهد و ورود "خوديها" را درحدی بپذيرد که 
هژمونی اش را درحاکميت و تاحدممکن يک 
دست ازدست ندهد. به همين علت خامنه ای از 
مردم خواست که وسيعا درانتخابات شرکت 
کنند و حتا وزيرکشورمدعی شد که بيش از 

٦٠٪ حائزان رای دهی در انتخابات شرکت 
خواهند کرد. درحالی که تمامی اخبار حاکی 
از عدم رضايت مردم از شرکت درآن بود.

تٌوهم  نظرات  اقسام  و  انواع  ميان  دراين 
حاکمان،  مخالف  نيروهای  ازجانب  انگيزی 
نظارت  چون  که:  نظيراين  شدند  مطرح 
نماينده گی  کانديداهای  درحذف  استصوابی 
نيستندند  آزاد  احزاب  چون  است،  موجود 
تا نماينده معرفی کنند، لذا تا زمانی که اين 
موانع برداشته نشوند، بايد انتخابات را تحريم 
کرد، گوئی که درانتخابات "آزاد" مشکالت 
انتخاب آزادانه و آگاهانه ی کانديداها موجود 
برخی  يا  اجراء!؛  قابل  دموکراسی  و  است 
ديگر با بيان اين که چون شرکت درانتخابات 

فرا رسيدن ٨ مارس، روز زن، فرصتی بود 
تا بارديگر گوشه ای از خشونتها، تجاوزها، 
حق ُکشی ها و فرو دست نگه داشتن زنان به 
مثابه نيمی از بشريت، درتظاهرات خيابانی 
پارتيزانها  تجمعات  در  روستاها،  و  شهرها 
جنگی؛  درمناطق  و  جنگلها  و  روستاها  در 
دراخبار رسانه ها ی گوناگون و اعالميه های 
بازتاب  زنان،  حقوق  مدافعين  و  تشکلها 

داده شود:
ويژه ی  آمارکميته  بنابر  گذشته  درسال  ـ 
سازمان ملل ٢. ١ ميليارد زن با کار دربيرون 
خانه کسب درآمدکردند که درطول ١٠ سال 

گذشته ١٨٪ رشد داشته است. 
ـ مع الوصف تعداد زنان شاغل کمترازمردان 

مردان  کمتراز   ٪١٦ نيز  درآمدشان  و  بوده 
است.

ـ به شمار زنان بی کار ٦. ٨٠ ميليون افزوده 
 ٪٦  .٤ درجهان  آنها  بی کاری  نرخ  و  شده 
درميان  بی کاری  نرخ  که  درحالی  است. 

مردان ٧. ٥٪ می باشد.(همان جا)
توسط  جهان  خدماتی  کارهای   ٪٧٥ حدود  ـ 
 ٪٨٠  ، الوصف  مع  می گيرد.  انجام  زنان 
(به  می دهند  تشکيل  زنان  را  جهان  فقيران 
نقل از اعالميه فدراسيون جهانی اتحاديه های 

کارگری به مناسبت ٨ مارس)
ـ ٨٠٠ ميليون نفر از بی سوادان جهان زنان 
نمی  مدرسه  به  که  کودکی   ٥ ازهر  هستند. 

کارگران و زحمت کشان !
زنان، جوانان، مليتهای تحت ستم !

استثمارشونده گان و ستم ديده گان ايران ! 

بهار ديگری در راه است و طبيعت، هرچه را 
که کهنه و پژمرده شده باشد به دور می ريزد 
بهار  آمدن  به  می کند.  نوسازی  را  خود  و 
و  نشاط  خيزش  از  بگوئيم،  دوباره  سالمی 
طراوت اش بهره بجوئيم و با اميد به آينده ی 
ريختن  دور  برای  جهان،  و  ايران  تابناک 
حاکم  آزار دهنده ی  و  گنديده  مناسبات  کهنه 
و برتن کردن لباس نو و مناسباتی پيش رو 

به چالش بازهم بيشتری روی آوريم.

مارس ٢٠٠٨
در ٢٠ ام مارس ٢٠٠٣، جنگ تجاوزکارانه 
عراق  اشغال  آن  متعاقب  و  عراق  عليه 
پشتيبانی  با  و  آمريکا  امپرياليستهای  توسط 
نظامی، سياسی و اقتصادی ديگر کشورهای 
جنگ  اين   . شد  شروع  امپرياليستی، 
تجاوزکارانه گسترده ترين و خشن ترين حمله 
اخيربود،  دردهه های  امپرياليستها  توسط 
عمومی  استراتژی  درچهارچوب  که 
مردم   عليه  حمله  ازجمله  (درخاورميانه)، 
افغانستان، فلسطين و لبنان، صورت گرفت.

باوجود گسترده گی تخريبها و قربانيان زيادی 
که امپرياليستهای آمريکا باعث آنها شده اند، 
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انتخابات.. بقيه از صفحه اول

انتخابات پارلمانی ُمرد، زنده باد انتخابات شورائی ! 

حق مسٌلم هر شهروند است، نبايد با انتخابات 
قهرکرد و گذاشت تا هيئت حاکمه خود بُبرد و 
خود بدوزد، پس بايد به هرجهت درآن شرکت 
نماينده ی  انتخاب  نه  مقصد  که  گوئی  نمود! 
درانتخابات  حضورسمبوليک  بلکه  واقعی 
است برای گفتن اين که ماهم درکشور حق 
"چون  يا  و  داريم؟!؛  را  درانتخابات  شرکت 
و  تناقضات  و  ترکها  بروز  محل  انتخابات 
پس  نيست،  سياسی  رخداد  تجلی  عرصه ی 
انتخابات ازقبل مرده است و نه فقط مشارکت، 
بلکه تحريم آن نيز به مثابه ُکنش سياسی پوچ 
درصورت  نبايد  که  گوئی  بی معناست".  و 
امکان از انتخابات به مثابه سنگری هرچند 
ضعيف درمبارزه عليه حاکمان فاسد استفاده 
سفيد  رای  و  رفت  "بايد  که  اين  يا  کرد؟!؛ 
انداخت تا معلوم شود که مردم درچه حدی با 
اين گونه انتخابات مخالفند". گوئی که اعتمادی 
معلوم  باالخره  و  هست  آراء  شمارش  به 
خواهدشد که مردم به رژيم رای نداده اند؟!؛ 
و غيره که نشان دهنده ی درک و نظرات ضد 
و نقيض يک جانبه و يا نادرست دربرخورد 

به مسئله ی انتخابات می باشند.
بار  يک  مذهبی،  نوع  انتخاباتی  مضحکه ی 
هدف  دادکه  نشان  عريانی  طرز  به  ديگر 
مشتی  که  طبقاتی  درجامعه ی  انتخابات 
صاحبان وسايل توليد و مبادله و ثروت در 
راس قدرت حاکمه اند، تنها و تنها به منظور 
تداوم بخشيدن به نظام استثماری و ستم گرانه ی 
خود درلفافه ی دموکراسی و احترام به آراء 
انتخاباتی  رقابتهای  که  درحالی  است،  مردم 
و  می يابند  معنا  نظام  حفظ  درراستای  تنها 
ندارد.  کننده گان  انتخاب  مسائل  با  ربطی 
قورباغه ای است که بايد پيوسته رنگ شده و 

به جای بلبل فروخته  شود!!
آشکار  تهديد  رقبا،  کانديداهای  اسامی  حذف 
دليل اين  ازکانديد شدن به  امتناع  آنها جهت 
پاسداران  سپاه  ورود  خواهندشد،  حذف  که 
ُپررنگ  حضور  و  انتخابات  به عرصه ی 
کانديداهای  رقابت  فقدان  مداخله گرآنها، 
ازحوزه های  بسياری  در  مختلف  جناحهای 
نظرات  پخش  از  ممانعت  گيری،  رای 
کانديداها درمورد برنامه های شان و ممنوعيت 
استفاده از پوستر انتخاباتی و ياموضع گيری 
دربرخی مسائل ازجمله مسئله ی غنی سازی 
تلويزيونی  راديو  تبليغات  تمرکز  اورانيوم، 
متعلق  کانديداهای  مورد  در  روزنامه ای  و 
نارضائی  دولتی،  گرای  اصول  جناح  به 
وسيع مردم ، همه و همه حکايت ازبايکوت 

مجدد  ادعای  الوصف  مع  داشت.  انتخابات 
رای   ٪٦٠ شرکت  وزيرکشوردرمورد 
دهنده گان در رای گيری که خالف ارزيابی 
رسانه ها و شاهدان عينی است، حکايت از 
به مراتب  درانتخابات  شرکت  که  دارد  اين 
پائين تر و احتماال زير٣٠٪ بوده و ادعاهای 
مردم،  انبوه  شرکت  در  رژيم  به دستان  کار 
سيلی  با  رژيم  کثيف  چهره ی  کردن  سرخ 
با  دموکراتيک  ظاهری  و  چهره   ارائه ی  و 
مجموعه ی  اما  می باشد.  مردم،  پشتيبانی 
روی دادها نشان می دهد که ترفندهای حقيری 
به کارگرفته می شود و دروغهای شاخ داری 
رژيم  درمانده گی  از  نشان   که  می شود  گفته 
حاکم است درارائه ی چهره ی مطلوبی ازخود 
درانظارجهانيان و اثبات ادعای مزورانه شان 
نوع  دموکراسی  درايران  که  اين  بر  داير 
نکنيم  فراموش  شود!  می  اجرا  پارلمانی 
که  کرده است  اعالم  بارها  نژاد  احمدی  که 
دموکراتيک  آزاديهای  بيشترين  درايران 

برقرار است!! 
گيريها  رای  پايان  از  پس  مشخصا  گرچه 
می توان  دقيق تر  آنها  نهائی  نتايج  اعالم  و 
ازهم  اما  کرد،  صحبت  تقلبها  ابعاد  درمورد 
رقيب  جناح  اعتراضات  صدای  اکنون 
با  می توان  و  شده  بلند  رفرميست  "خودی" 
انتخابات  اين  که  کرد  اعالم  رسا  صدائی 
ازنظر اکثريت مردم ايران باطل و بی ارزش 
 ٪٦٠ شرکت  فرض  به  حتا  چراکه  است. 
مردم درانتخابات، اکثريت درمجلس با ٣١٪ 
آراء  از١/٣  کمتر  که  شود  می  متحقق  آراء 
کل انتخاب کننده گان است! و اين اقليت برای 
نشانی  که  خواهدگذراند  قانون  ايران  مردم 

است از حاکميت اقليت براکثريت؟!
که  است  از٢٠٠سال  بيش  ازنظرتاريخی، 
شيوه ی انتخابات نوع پارلمانی درکشورهای 
نيمه فئودالی  کشورهای  حتا  و  سرمايه داری 
معرف  مستعمره  نيمه  ـ  سرمايه داری  نيمه  ـ 
بوده است  کشورها  دراين  دموکراسی  وجود 
آن  بيت  شاه  عمومی"،  "آراء  به  توسل  که 

می باشد!
دربررسی اين پديده سوآالتی مطرح اند که 
فکر  آنها  درمورد  منصفی  انسان  هر  بايد  

کرده و جوابی دقيق به آنها بيابد:

دهنده گان  رای  عظيم  اکثريت   : اول  سوآل 
کشان  زحمت  و  کارگران  را  هرکشور 
طی  که  است  چه گونه  پس  می دهند.  تشکيل 
تاريخ، اکثريت اعضای پارلمانها را مدافعان 
نظامهای حاکم ضدکارگر و ضد زحمت کش 
تشکيل داده اند و يا اگرهم برخی از کارگرها 

به   ، راه يافته اند  مجلس  به  زحمت کشان  و 
جزتعداداندکی ازآنها، بقيه افراد خودفروخته ی 
مدافع نظام حاکم بوده اند. درحالی که زنده گی 
که  داده است  نشان  بشری  جوامع  روزمره ی 
کارگران و زحمت کشان از نظامهای حاکم 
سرمايه داری و ماقبل سرمايه داری ناراضی 
بوده، پيوسته عليه اين نظامها مبارزه کرده 
و حتا به خاطر دفاع از حق خود، خون شان 
توسط تفنگ به دستان حاکم بر زمين ريخته 
اخراج  و  زندان  و  شکنجه  به  يا  و  شده 
اگربه راستی  پس  شده اند؟.   ازکارمحکوم 
تا  باشد  فرصتی  پارلمان  برای  گيری  رای 
آنها امکان استفاده از حقوق خود را ازطريق 
آنها  داشته باشند،  پارلمان  به  نماينده  گسيل 

نبايد لحظه ای درنگ نمايند.
اين نشان می دهد که طبقات استثمارگرحاکم 
هزاران  دولتی،  قدرت  داشتن  دردست  با 
برند  کارمی  به  را  دروغ  و  حيله  و  ترفند 
تا خود را مدافع مردم قلمداد کنند و پس از 
اتمام انتخابات، تمامی قولهائی که به مردم در 
کنارگذاشته   ، بودند  داده  اوضاع  تغييردادن 
و مصوباتی از مجلس می گذرد که به تداوم 
رژيم استثماری حاکم خدمت کند. مگر نه اين 
است که اديان و مذاهب موجود هزاران سال 
است با توسل به تحميق، به مردم گفته اند که 
آنها در نزد خدا يکسانند، اما با تمام قدرت از 
صاحبان وسايل توليد و مبادله و ثروتمندان 
دفاع کرده و توده های استثمارشده ی گرسنه و 
تحت ستم را به آخرت و داشتن فرصت برای 
داده اند؟!  حواله  روزقيامت  در  دعوا  اقامه ی 
درهردو حالت قصد تحميق مردم است برای 

استفاده ی سوء از آنها کردن !

سوآل دوم : دريک جامعه ی طبقاتی چه چيزی 
آن  عمل کرد  کننده  ی  تعيين  پيوسته  درتاريخ 
جامعه بوده است : اقتصاد، سياست، مذهب، 

سنت، فرهنگ و يا...؟
طبقاتی،  جوامع  تاريخ  هزارسال  چند  طی 
تصاحب  در  شان  موقعيت  از  ناشی  انسانها 
مختلف  درسطوح  مبادله،  و  توليد  وسايل 
قرارداشته اند : صاحب برده و برده، فئودال 
حکومت  کارگر.  و  سرمايه دار  دهقان،  و 
بوده است؟:  گروهها  کدامين  دراختيار 
اقتصاد  پس  سرمايه دار.  و  فئودال  برده دار، 
و  داشته  نظرتاريخی  از  کننده  تعيين  نقش 
هم  و...  فرهنگ  سنت،  و  مذهب  و  سياست 
حاکم  اقتصادی  نظام  حفظ  درخدمت  اساسا 

عمل کرده اند.
قدرت  حفظ  برای  هم  طبقه ای  هيچ 
نمی  درست  نهادهائی  خود،  دردست 
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بنابراين  باشد.  خودش  برضد  که  کند 
انتخابات  و  عمومی"  "آراء  به  توسل 
مطلق  استبداد  به  نسبت  گرچه  ـ  پارلمانی 
پيش  به  گامی  تاريخی  نظر  از  فئودالی 
سرمايه دار  حاکمان  توسط  اما  ـ  بوده است 
کارمزدی  استثماری  نظام  حفظ  برای 
دادن  شرکت  برای  نه  و  شده است  درست 
دست  به  خودشان  سرنوشت  درتعيين  مردم 
خودشان! به ندرت درتاريخ اتفاق افتاده است 
منافع  و  مصلحت  خالف  رايی  پارلمانها  که 

بورژوازی حاکم داده باشند.

سوآل سوم : اصوال انتخاب نماينده چه معنائی 
اعتماد  کسانی  به  انسانها  که  اين  جز  دارد، 
خودشان  از  نماينده گی  به  را  آنها  و  کرده 
بايد  پس  بفرستند.  باشد  الزم  که  به هرجائی 
دقيقا آنها را بشناسند و آنها را امين و مدافع 
خود بدانند؟ آيا نماينده ای بعد از انتخابات حق 
دارد ازمنافع انتخاب کننده گانش عدول کند؟

ازنظر ما انتخابات به طورنسبی واقعی بايد 
پيوسته از سه معيار پيروی کند:

انتخاب  افراد  از  آگاهی  با  بايد  انتخاب  ١ـ  
نه  هم  شناخت  اين  گيرد.  شونده  صورت 
صرفا عام و کلی بلکه بايد براساس شناخت 
کردارو  و  رفتار  از  روزمره  و  مشخص 
شخصيت و متعهد بودن نماينده باشد. بدون 
چنين آگاهی انتخاب کردن از ابتدا مشکوک 

و مخدوش است؛
٢ـ  انتخاب کننده گان بايد دائما بتوانند نماينده ی 
خود را کنترل کنند و هرآن که متوجه شدند 
نمی  دفاع  درستی  به  خواستهاي شان  از  او 

کند، قادر به عزل آن باشند؛
کارش  ازعهده ی  که  اين  برای  نماينده  ٣ـ  
فعاليتی  کارو  ازمحيط  بايد  الجرم  برآيد 
 ، شدن  نماينده  دليل  به  داشته است،  که 
خواست  و  محل  ازوضعيت  هم  تا  دورنيافتد 
باشد  خبر  با  پيوسته   کننده گان اش  انتخاب 
دچار  کاری اش  محيط  از  باجداشدن  هم  و 

بوروکراتيسم نگردد.
درانتخابات نوع پارلمانی ، هيچ کدام از اين 

معيارها مورداستفاده قرار نمی گيرند.

صحت  از  که  شهروندانی  چهارم:  سوآل 
روانی برخوردارند، بايد حق انتخاب کردن و 
انتخاب شدن و کنترل نماينده توسط خودشان 
را داشته باشند. تاريخ نظامهای سرمايه داری 

نشان می دهد که وضع چنين نبوده است!
دهنده گان  رای  از  نيمی  مثابه  به  زنان  ـ 
پس  تنها  داری  سرمايه  درکشورهای  جامعه 
از انقالب اکتبر١٩١٧ روسيه و پذيرفتن حق 

تدريجا  پرولتاريا،  دولت  توسط  زنان  رای 
اين  حاکمان  توسط  دهی  رای  در  زنان  حق 
کشورها به رسميت شناخته شد. حتا درسوئيس 
تا اوايل دهه ی ١٩٧٠ زنان حق رای نداشتند 
به  حق  اين   ١٣٤٠ دردهه ی  هم  درايران  و 

رسميت شناخته شد.
ـ پس از انقالب بورژوا دموکراتيک ١٧٨٩ 
درفرانسه، حتا حق انتخاب شدن مردان تنها 
با داشتن ميزان معينی ازثروت ممکن بود نه 

برخورداری تمامی مردان از چنين حقی !.
ـ وجود محدوديتهای ملی، نژادی، جنسی و 
مذهبی، که هنوز دربسياری از کشورها اين 

محدوديتها اعمال می شود.
مالحظه ای  قابل  تعداد  شرکت  عدم  ـ 
ازشهروندان درانتخابات درکشورهای ظاهرا 
دموکراتيک به دليل بی فايده تشخيص دادن 
 ٢٠٠ از  بيش  برتجارب  است  متکی  که  آن 
می   ٪٥٠ باالی  به  گاهی  امتناع  اين  ساله. 

رسد .
ـ  ايجاد اکثريت درپارلمانها براساس اکثريت 
نسبی که پيوسته به مراتب پائين تر از ٥٠٪+١ 
و  درهرکشوراست  رای  حائزين  آراء  کل 
تکيه  با  قوانين  تصويب  يا  و  دولتها  تشکيل 

به رای اقليت!
ـ انتخابات پارلمانی براساس سيستم انتخابات 
حزبی و تعيين درصدی از آراء (مثال باالتر 
از ٤ تا ٧ ٪ آراء) برای پيداکردن حق ورود 

به مجلس.
بين  ظاهری  رقابت  ايجاد  برای  تالش  ـ  
تناوب  به  که  درکشورها  بزرگ  دوحزب 
را  قدرت  نسبی  اکثريت  رای  آوردن  با  و 
می کنند(نظير  حفظ  سرمايه داران  دردست 
در  جمهوری خواه  حزب  و  دموکرات  حزب 
محافظه کار  حزب  و  کارگر  حزب  آمريکا، 
و  دموکرات  سوسيال  حزب  درانگلستان، 
حزب  درآلمان،  مسيحی  دموکرات  حزب 
سوسيال دموکرات و حزب ميانه رو درسوئد 
و غيره) و استفاده از ديگر احزاب به منظور 
سوپاپ  مثابه  به  و  نسبی  اکثريت  کسب 
اطمينان جهت جلوگيری از افتادن اکثريت به 

دست دشمنان نظام.
کردن  درست  براساس  مردم  آراء  تقسيم  ـ 
برنامه های  که  بورژوائی  گوناگون  احزاب 
اصولی  جدی  اختالفی  و  داشته  مشابهی 
نظام  گزار  خدمت  همه  و  نيست  آنها  دربين 
دهان   تبليغات  تحت  هستند،  سرمايه داری 
"اختالفات  و  "پلوراليسم"  پذيرش  ُپرُکن 
نظری" درجامعه و "احترام به دموکراسی"! 
کانديداهای  و  احزاب  برخورداری  عدم  ـ 
و  خود  برای  تبليغی  امکانات  از  مردمی 

آش  بدهی،  "هرچه قدرپول  مصداق  به  لذا 
می خوری"، پيش بردن تبليغات انتخاباتی به 
بزرگ  سرمايه داران  توسط  که  احزابی  نفع 

موردحمايت مالی قرارمی گيرند.
ـ نماينده گان درانتخابات پارلمانی برای يک 
طی  و  شوند  می  انتخاب  ساله  چند  دوره ی 
رای  و  بوده  درپارلمانها  کارشان  مدت  اين 
آنها  روی  کنترلی  نمی توانند  هم  دهنده گان 

داشته باشند و يا آنها را عزل کنند.
ـ داشتن امکانات مالی متفاوت درانجام تبليغات 
به  ابتکارعمل  افتادن  لذا  و  کانديداها  برای 

دست احزابی که "پولدارند"!.
ـ و غيره .

فقيه،  واليت  نظام  وجود  با   : پنجم  سوآل 
فقدان  نگهبان،  شورای  استصوابی  نظارت 
جلو  که  فيلترهائی  کليه ی  و  احزاب   آزادی 
بعضا  حتا  و  "غيرخودی"  افراد  انتخاب 
توان  می  درايران  آيا  گذاشته اند،  "خودی" 
ازحق انتخابات دموکراتيک و از جمله برای 

مجلس سخن گفت ؟
جواب اين سوآل ازنظرما نه است!.

نوع  انتخابات  درتاريخ  آيا   : ششم  سوآل 
تر  دموکراتيک  که  داشته  وجود  هم  ديگری 

از انتخابات نوع پارلمانی باشد؟
جواب اين سوآل آری است. اين نوع انتخاب 
کردن که شورائی است، متکی است برآگاهی 
کنترل  امکان  و  نماينده  گان شان  از  انسانها 
دائمی آنها. درکمون پاريس که به مدتی کمتر 
از دوماه ونيم قدرت به دست قيام کننده گان 
 (١٨٧١ مه   ٢٩ ـ  مارس  افتاد(١٨  پرولتر 
کننده  شرکت  فرانسويان  غير  حتا  و  زنان 
درقيام پاريس به رهبرای انتخاب شدند. در 
روسيه   (١٩١٧ اکتبر(  سوسياليستی  انقالب 
نيز، طبقه ی کارگر نوع جديدی از انتخابات 
نوع  انتخابات  برخالف  که  نمود  اختراع  را 
پارلمانی درخدمت اکثريت کارگر و زحمت 

کش جامعه قرار داشت:
ـ اين انتخابات مستقيم و درهر واحد توليدی 
انتخاب  می گرفت.  صورت  خدماتی  يا  و 
کننده گان مثال دريک کارخانه، يک ده، يک 
موسسه ی  يک  دانشگاه،  يک  بيمارستان، 
وغيره  پستی،  موسسه ی  يک  نقل،  و  حمل 
نماينده را ازميان خود انتخاب می کردند. لذا 
از کيفيت فرد انتخاب شده دقيقا آگاه بودند؛

خود  نماينده  عزل  حق  کننده گان  انتخاب  ـ 
تشخيص  چه  چنان  داشتند،  درهرلحظه  را 

می دادند که او به درستی از خواستهای 
آنها دفاع نمی کند.
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ـ نماينده گان گرچه برای يک دوره ی 
چندساله انتخاب می شوند، اما اساسا 
درمحيط کارخود باقی می مانند و درصورت 
لزوم و ضرورت تصميم گيری درمورد مسائل 
کلی جامعه به مجلس می روند و پس از پايان 

کارمجلس به محيط کارخودبرمی گردند.

شايد بی هوده نباشد که انتقاداتی که به نظام 
روشن  انسانهای  توسط  درگذشته  پارلمانی 
بين شده است که ضرورتا هم مارکسيست و 

يا کمونيست نبوده اند، اشاره ای بکنيم:
درمجلس  گامبتا(١٨٣٨ـ١٨٨٢)  لئون 
که  چه  آن  :آقايان،  گفت  فرانسه  نماينده گان 
به  می دهد  راتشکيل  واقعی  دموکراسی 
رسميت شناختن تساوی انسانها نيست، بلکه 

به وجودآوردن آن است"؛ 
ژان ژورس سياست مدارسوسياليست فرانسه 
درسال ١٩٠٥گفت : اساس شهروندی برتقسيم 
و تماس مستقيم با مردم قراردارد". (ژرمی 
ـ  ديپلوماتيک  لوموند  ماهنامه ی  ـ  مرسيه 

مارس ٢٠٠٨)

و يا گولدمن يک سياست مدار آنارشيست حدود 
گفت  زنان  حقوق  از  دردفاع  پيش  قرن  يک 
: "اگر رای دادن چيزی را عوض می کرد، 
بودند"(آينه  کرده  غيرقانونی اش  حال  تابه 
 ١٥ ـ  ايران  رنجبران  حزب  سايت  روزـ 

مارس ٢٠٠٨)
که  است  اهميت  حائز  نيز  نکته  ذکراين 
جديد  اساسی  قانون  تصويب  که  آن  از  پس 
اتحاديه ی اروپا، با نه قاطع مردم فرانسه و 
هلند روبه روشد، سردمداران اتحاديه اروپا 
ترفند ديگری انديشيدند و ديگر آن را به رای 
اتحاديه  عضواين  درکشورهای  مردم  گيری 
نگذاشته و در ١٣ دسامبر درليسبون و بدون 
صحه  برآن  اروپا  سران  زياد،  سروصدای 

گذاشتند!!
ژرمی مرسيه ادامه می دهد: "دموکراسی... 
رفتارهای  برد.  سرمی  به  دربحران  اينک 
اوليگارشيک باتکيه برجهانی کردن اقتصاد 
که با استبداد سازمانهای مالی بين المللی و 
هم راه  اروپا  اتحاديه ی  تحميلی  سياستهای  يا 
درفرانسه،  و  يافته اند  تازه ای  حيات  است، 
سرخود  و  مستقالنه  سياسی،   نهادهای 
دموکراتيک  نهادهای  آن  کو  می کنند.  عمل 
يا  و  دهند  نجات  را  شهروندان  قراربود  که 
دموکراسی  داد  به  که  آزادی  شهروندانِِ  آن 

برسند؟" 
نشان  جهان  و  دراروپا  دموکراسی  بحران 
می دهد که اين بحران هم راه است با بحران 
قصد  که  فراملی  سرمايه های  نظام  عمومی 
استقرار امپراتوری جهانی سرمايه را دارند و 

می خواهند "عظمت روم باستانی برده داری" 
را درشرايط جديد تاريخی به عبث درجهان 
مستقرسازند و به همين جهت روز به روز 
برمردم  بربريت  تحميل  درجاده ی  بيشتر 

جهان گام برمی دارند.

مع الوصف مادامی که نظام انتخاباتی پارلمانی  
برقرارهست، کمونيستها بايد درصورتی که 
گونه  اين  درچارچوب  دادن  مانوور  امکان 
انتخابات را بيابند ، بايد از آن به نفع توده های 
افشای  کنند.  استفاده  کش  زحمت  و  کارگر 
درباالبردن  پارلمان،  در  حاکمان  عمل کرد 
آگاهی توده های مردم تاثير فراوانی دارد. اين 
عملی است تاکتيکی درخدمت اهداف واالی 
انقالب  مرحله ی  به  رسيدن  يعنی  کمونيستها 
سوسياليستی و استقرارسوسياليسم و ادامه ی 
درجامعه ی  گذاشتن  گام  و  آخر  تابه  انقالب 
پارلمانتاريستی  ديد  با  کمونيستی.  طبقه  بی 
نمی توان طبقه ی سرمايه دار را به زيرکشيد!

اما درچارچوب فعاليتهای تاکتيکی، چنان چه 
شدن  انتخاب  حق  و  دموکراتيک  آزاديهای 
دموکراتيک  نيروهای  حتا  و  نباشد  موجود 
را  شدن  انتخاب  حق  هم  غيرکمونيست 
نشان  آن  راه  هم  و  انتخابات  تحريم  نيابند، 
دادن ماهيت ارتجاعی پارلمانها به توده ها و 
تالش برای اين که توده های هرچه بيشتری 
از شرکت در رای دهی امتناع ورزند، عملی 
است انقالبی در تضعيف پايه های رژيم حاکم 

درميان توده های مردم.
 و يا درشرايطی که حق نظارت برصندوقهای 
رای توسط نماينده گان مردم موجود نباشد و 
حتا تعويض صندوقها و تقلب درآنها سکه ی 
رايج روزباشد، رای های سفيد هم به درستی 
خوانده نشده و اهميتی درافشای رژيم نخواهند 

داشت.

تحت  رای  صندوقهای  پای  رفتن  باالخره  و 
عنوان انتخاب بد به جای بدتر، ايجاد توٌهم 
از  گويا  که  است  مردم  توده های  درميان 
می توان  شرايطی،  چنان  با  انتخابات  طريق 
جدی  تاثيری  قوانين اش  يا  و  رژيم  درتغيير 

گذاشت.

انتخابات نوع پارلمانی تازمانی حقانيت داشت 
پايان  و  قدرت  کسب  برای  بورژوازی  که 
دادن به نظام فئودالی در زيربنای اقتصادی 
و روبنای سياسی ايده ئولوژيک و قضائی و 
يير به وجودآورد. اما پس از  ... فئودالی  تغِِ
زيربنا  در  داری  سرمايه  نظام  استقرارکامل 
و روبنای جامعه، پارلمان به عاملی مهم در 
بورژوائی  دموکراسی  به  نسبت  توٌهم  ايجاد 

اقليت  برای  دموکراسی  که  کرد  بازی 
استثمارگر و ستم گر و ديکتاتوری براکثريت 
استثمارشونده و ستم ديده را درلفافه ی احترام 
فراهم  عمومی"،  آرا  "حق  و  دموکراسی  به 

ساخته بود. 
استقرارحتا  نيزامکان  امروزی  درايران  لذا 
سطح  در  بورژوائی  بند  نيم  دموکراسی 
امکان  امپرياليستی  رفته ی  پيش  کشورهای 
هم  و  ايران  حاکمان  هم  زيرا  ناپذيراست. 
امپرياليستها جز با تکيه بر زور و استبداد، 
قادر به ايجاد شرايط مساعدی برای غارت 
و  ما  جامعه ی  عظيم  ثروتهای  چپاول  و 
استثمارنيروی کارارزان آن، نيستند و کسانی 
که درلفافه ی چپ هنوز به دفاع از انتخابات 
درايران  دموکراسی  تحقق  برای  پارلمانی 
تالش می کنند، آگاهانه يا ناآگاهانه درخدمت 
نظام سرمايه داری ايران حرف و يا قلم می 

زنند و عمل می نمايند.

انتخابات  باد  زنده   ! مرد  پارلمانی  انتخابات 
شورائی!

                 

  ک. ابراهيم ـ  ٢٥ اسفند ١٣٨٦

به ياد ١٣٧ مين سال گرد کمون پاريس :

او نمرده است.
او را کنار ديوارگذاشتند

و هزاران بار تيربارانش کردند.
و سياه کاران عربده زنان،

پرچم خود را درکوچه ها گرداندند،
پرچمی که جالد ازميان لجن بيرون کشيد،

و فرياد زد : اين است کيفر !
اما باوجود سرکوب، او نمرده است.

آری کمون جاودانه زنده است !
سرود  سراينده  ـ  پوتيه  اوژن  از  شعر 

انترناسيونال
سال  ـ   ٦١ شماره  سرخ  ستاره  از  نقل  به 

هفتم
خرداد  ـ  انقالبی  سازمان  انتشارات  از 

١٣٥٢
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زنان... بقيه از صفحه اول

روند ٣ نفر دختر هستند.
تجاوز  قربانی  نفر  ميليون   ١  .٥ روزانه  ـ 
جنسی می شوند که ٩٠٠ هزار آن را زنان 

و دختران تشکيل می دهند.

ـ روزانه ٢٠٠٠ سقط جنين به خاطر دختر 
بودن جنين، صورت می گيرد.

و  مسلحانه  درگيريهای  قربانيان   ٪٩٠ ـ 
جنگها  افراد غيرنظامی هستند که اکثريت 
می دهند.  تشکيل  کودکان  و  زنان  را  آنها 

(همان جا)

ـ ساالنه معادل١٠هزارميليارد دالر ارزش 
توليد  زنان  نشده  ی  کارپرداخت  طريق  از 
می شود. (سوسن خرم نژاد ـ اقتصاد سياسی 

ستم برزن)

داد  توسعه  می توان  را  آمارها  اين  دامنه ی 
طبقاتی  ستم   و  ظلم  و  بيان گراستثمار  که 
و مردساالرانه نسبت به زنان می باشد که 
نشانی است از بی عدالتی گسترده و غيرقابل 

تصور درجامعه ی جهانی.

نظام  اين  که  است  اين  غيراز  مگر 
باال  دست  درجهان  که  است  سرمايه داری 
به وجودآورنده ی  اصلی  عامل  و  داشته  را 
درکنگره ی  که  وقتی  است؟  موجود  وضع 
کار کانادا گفته می شود که به زنان کانادائی 
يا  و  می دهند  مزد  مردان  از  کمتر   ٪٣٠
درکل   ٪١٦ رقم  اين  ملل  سازمان  قول  به 
جهان است، اين خود بيان گر ناتوانی و عدم 
تمايل اين نظام استثماری در برقرارساختن 
از  مستقل  و  کاربرابر  درمقابل  برابر  مزد 

جنسيت کارگر می باشد؟ 

سرمايه داری  جامعه ی  به هرنهاد  که  وقتی 
بنگريم ـ از قوای مقننه، مجريه و قضائيه 
بانکها،  مهم،  توليدی  موسسات  تا  گرفته 
حساس  مراکز  کالم  دريک  و  دانش گاهها 
مديريت  ازنظر  زنان  که  می بينيم  ـ  جامعه 
در اقليت محض قراردارند، آيا اين نشان گر 
حکم  اعمال  در  ستم گر  نظام  اين  تالش 

مردساالری در جهان نمی باشد؟
کشورهای  ترين  رفته  پيش  در  که  وقتی 
اين  سرسبد  ُگل  گويا  که  ـ  سرمايه داری 
علت  به  ـ   می آيند  به حساب  کشورها 
امن"  "خانه های  مردساالرانه،  قلدرمنشی 
برای زنان و دخترانی درست شده است که 

فرار  به  مجبور  مردان،  وشتم  ضرب  دراثر 
ازخانه می شوند، و تجاوز جنسی و قتل زنان 
به  آنها  عدم "تمکين"  بهانه های  به  دختران  و 
مردان و يا به خاطر صرفا شهوانی، ناموسی، 
حسادت و... روزانه صورت می گيرد، و اين 
اين  نمی يابد،  حلی  راه  مشمئزکننده  پديده ی 
نشان گر ناتوانی اين نظام درحل مسائل زنان 

نمی باشد؟

که  کند  سوآل  ازخود  بايد  منصفی  هرانسان 
ساله  هزاران  موعظه های  همه  اين  چرا 
خادمان اديان درمورد برابربودن زن و مرد 
ازديد الهی، اين همه داستان سرائی درمورد 
 ، برابری   ، "آزادی  بورژوائی  دموکراسی 
برادری" و اين همه ادعا درمورد حقوق بشر 
تکامل  غايت  به مثابه  سرمايه داری  درنظام 
جامعه بشری ، چرا نظامهای حاکم استثماری 
که  ساده گی  اين  به  مسئله ای  امروزاز  به  تا 
با  برابر  حقوق  از  و  هستند  انسان  نيز  زنان 
بايد  اجتماعی  عرصه ها ی  درکليه ی  مردان 
حل  از  عاجز  و  مانده  غافل  برخوردارباشند، 

آن بوده اند؟

هر انسان منصفی بايد از خود سوآل کند که 
چرا وقتی پرولتاريای پاريس ١٢٧ سال پيش 
باقيام پرشکوه خود در١٨ مارس ١٨٧١ و به 
دست گرفتن قدرت ولو برای دوره ای کوتاه و 
به مدت ٣ ماه، زنان را درمقام رهبری کمون 
اکتبر  سوسياليستی  درانقالب  يا  و  نهاد،  ارج 
روسيه ١٩١٧ زنان با آزادی تمام در کليه ی 
ارگانهای جامعه فعال شده و حق انتخاب کردن 
و انتخاب شدن را يافتند، اما هنوز در بسياری 
از کشورهای سرمايه داری جهان انتخاب شدن 
زنان به مقامات مسئوليت دار با هزاران اما و 
اگر هم راه است و درتعدادی ازکشورها نيز 

زنان حتاحق انتخاب کردن را ندارند ؟
مردان  و  زنان  مساوی  مزد  اصل  قبول  آيا 
درمقابل کار مساوی، معمای تا بدان حد مشکلی 
سرمايه داری  درجوامع  حال  به  تا  که  است 

راه حل نيافته است؟ 

آيا معمای الينحلی است که زنان حق تصميم 
نسبت به بدن خود داشته باشند و با توجه به 
و مشکالت بارداری ، به آنها حق داده  شود تا 
حق  کنند،  حفظ  را  بچه خود  نيستند  مايل  اگر 

سقط جنين داشته باشند؟ و... 

اين سوآالت و صدها سوآل ديگر، انسانی را 
که در تٌوهمات و خرافات مذهبی و شستشوی 
وا  باشد،  نشده  غرق  طبقاتی  جامعه ی  مغزی 
می دارد که به عمق مسئله بيانديشد و اگر خود 
دانسته های  که  چه  آن  به  ندارد  کافی  دانش 

ُمهرتاييد  پراتيک  و  است  بشرامروزی 
برآن زده است، مراجعه نمايد و آن اين که : 
نوعی  تکامل  از  بشر  به وجودآمدن  ازابتدای 
ميمون، زن برابر با مرد بوده و حتا به علت 
نقش برتری که درتوليد نعمات مادی و توليد 
از  آن  بدون  که  ـ  داشت  عهده  به  بشر  نسل 
نبود  خبری  امروزه  بشر  نام  به  موجودی 
به  را  اوليه  جوامع  کننده ی  رهبری  نقش  ـ  
دست آورد. اما با رشد توليد و تقسيم کار و 
محدوديتهای ناشی از باردارشدن، نقش زن 
در توليد نعمات مادی کمتر شده و توسط مرد 
تشکيل  شد.  کشيده  فروتری  مقام  به  تدريجا 
زن  بر  مرد  تحکم  آغازين  نقطه ی  خانواده، 
و تبديل آن به ابزارتوليد کننده نعمات مادی 
و توليدمثل بود و اين امر به تشکيل طبقات 
که  مردساالرانجاميد  طبقاتی  جامعه ی  و 
مردها  دردست  مبادله  و  توليد  وسايل  درآن 
تمرکزيافت و زن به مثابه انسان درجه دومی 

مورد استثمار و ستم قرارگرفت.

راه برون رفت از اين انحراف جدی جوامع 
گنديده ی  مناسبات  به  دادن  پايان  نيز  انسانی 
عليه  مبارزه  است.  مردساالر  و  طبقاتی 
که  اين  ضمن  نيز  ارتجاعی  پديده ی  دو  اين 
درکنارهم بايد پيش برده شوند و تاهراندازه 
که ممکن باشد ازبارمصائب زنان بايد کاسته 
طبقه  که  گونه  همان  به  درست  اما   ، شود 
چندصدساله،  مبارزات  عالرغم  کارگر  ی 
نتوانسته است استثمارکارمزدی را از طريق 
اعتصابات و اعتراضات و راههای مسالمت 
آميز و رفرميستی پايان بخشد، ازبين بردن 
مردساالری هم منوط به به رسميت شناختن 
نقش اش  و  درجامعه  زن  مقام  و  موقعيت 
از  فراتر  حتا  و  برابر  سطحی  به  درتوليد 
درکليه ی  زنان  رنگ  ُپر  حضور  و  مردان 

عرصه ها و مبارزات اجتماعی می باشد.

مناسبات  به زيرکشيدن  که  است  پيدا  ناگفته 
خصوصی  مالکيت  بر  متکی  طبقاتی 
بردن  بين  از  و  مبادله  و  توليد  بروسايل 
کشاندن  راستا  دراين  و  کارمزدی  استثمار 
ستم  و  استثمارشده  انسانهای  از  زنان  نقش 
ديده به سطح نقش رهبران و اداره کننده گان 
جامعه هم درتوليد و هم در سياست ، و دوش 
به دوش مردان، شرط الزم برای پايان دادن 

به مناسبات مردساالرانه خواهد بود. 

اما اين شرطی کافی نيست. زورگوئی هزاران 
ساله ی مردان به زنان و به وجودآوردن انواع 
سنتهای تبعيض آميز مردساالرانه و رسوم و 

درجوامع  ارتجاعی  و  کهنه  عادات 
کودک  تولد  بدو  از  که  امروزی 
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بدون شرکت فعال زنان، هيچ انقالب و نظامی سوسياليستی پيروز نمی شود!

قول  به  می شود،  حک  آن  ذهن  در 
می  اندرون  مادر"  "باشير  معروف 
مجموعه ای  رود!،  به درمی  "باجان"  و  شود 
از احساسات کوربرتری مردانه در پسران به 
وجودمی آورد و مناسبات حاکم درجامعه نيز 
در تحقيرنقش زنان دراجتماع، به احساسات 
مردساالرانه دامن می زند که از بين بردن آن 
احتياج به زمان طوالنی تجديد تربيت مردان، 
مادی  محدوديتهای  بردن  ازبين  با  راه  هم 
زنان، دارد. ازبين بردن نيروی عادت بدون 
نيست.  ممکن  الزم  زمنه های  آوردن  فراهم 
حتا درمورد کسانی که واقعيت موجود زنان 
را به طورتعقلی درک کرده باشند، تغييردادن 
خود درعمل و برخورد برابر نسبت به زنان 
به  زيرا  می خواهد.  زمان  که  است  امری 
قول معروف : هرکسی کو دورماند از اصل 

خويش ـ بازجويد روزگار وصل خويش!

جنبش کمونيستی جهان که پيش قراول دفاع 
از حقوق زنان بوده است، در زمينه ی اصول 
فوق هيچ گاه طی ١٦٠ سال اخير ترديدی به 
خود راه نداده است. کمبودها درآن نيز اساسا 
آن  تحقق  مادی  زمينه های  فقدان  از  ناشی 
اصول بوده است. هرجا که زنان کمونيست با 
شرکت درمبارزات مختلف توليدی ، سياسی 
ازخود  مردان  از  برتر  کيفيتی  اجتماعی،  و 
ارائه داده  و توانسته اند نقش پيشرو خود را 
احترام  مورد  جنبش  دراين  کنند،  عرضه 
قرارگرفته اند و حتا درجوامع سرمايه داری، 
عالرغم محدوديتها، زنان با کيفيت خود را 
به حاکمان جامعه تا حدودی تحميل کرده اند. 
زنان  و  طورعام  به  زنان  ديگرسخن  به 
خود  تالش  با  مشخص  طور  به  کمونيست 
شرکت  يابی،  سازمان  آگاهی،  درباالبردن 
فعال درمبارزات و ارائه ی توانائی رهبری 
درتغيير  توانند  می  که  است  ازخود  کننده 
جهان ذهنی مردان نقش موثری داشته باشند. 
اين کيفيت را مصنوعا نمی توان به وجودآورد. 
اما کمونيستهای مرد بايد آگاهانه برای کمک 
به ايجاد چنين کيفيتی درزنان با تمام وجود 

ا قدام کنند.

نسبت  سرمايه داری  درجهان  که  مصائبی 
که  درکشورهائی  شود،  می  روا  زنان  به 
و  است  مستولی  دولت  بر  دين  حاکميت 
مشخصا درايران، چندين برابر بيشتر است. 
رفته  پيش  سرمايه داری  درجوامع  زنان  اگر 
های  خواسته  از  برخی  تاحدودی  توانسته اند 
قبوالنند،  به  حاکم  نظام  به  را  خود  ابتدائی 
حرکتی  اسالمی  جمهوری  رژيم  درايران 

را  زنان  حقوق  به  دربرخورد  قهقرايانه 
درپيش گرفته است.

برخالف آن چه که درظاهر امر کاربه دستان 
زنان  مسئله ی  که  کنند  می  تبليغ  رژيم  
سالمت  جهت  مذهبی  اعتقادات  با  درارتباط 
ستم  است،  آخرت  و  دنيا  دراين  انسانها 
با  مستقيم  درارتباط  آنها  سرکوب  و  برزنان 
اين جهان و حفظ اقتدار درجامعه، سرکوب 
کليه ی انسانهای معترض و تداوم بخشيدن به 
موقعيت ممتاز استثماری است که وحشيانه و 
چهاراسبه دارد آخرين رمق انسانهای کار و 
زحمت را می گيرد. مذهب آلت دست طبقات 
سرمايه دار و صاحبان وسايل توليد و مبادله 
به  که  اين  از  "مناسب تر"  چيزی  چه  است. 
را  سرمايه  استبداد  متافيزيک،  و  خدا  نام 
درجامعه حکم فرما نمود و فرياد زد : "کار، 
کار خدااست" و زنان و مردان را با ُتخماق 

اختناق "خدا" وادار به سکوت کرد؟ 

درلفافه ی  درايران  بشر  حقوق  امروز 
و  شود  می  پای مال  اسالمی"  بشر  "حقوق 
درحالی  می يابد!!  اسالمی  فرهنگی  توجيه 
شيخان  ادعاهای  خالف  عينی  واقعيتهای  که 
رياکار حاکم را نشان می دهد. جامعه ی ايران 
اختالل  ُدچار  شدت  به  اخير  سال   ٣٠ طی 
روانی شده است که ازجمله ناشی از روشهای 
و  زنان  درحق  شده  اعمال  مذهبی  استبدادی 
چه گونه  درحد  حتا  آنها  محدوديت  اعمال 
شدت  به  درجامعه ی  است.  پوشيدن  لباس 
زنان  به  تجاوز  ايران،  شده ی  ازخودبی گانه 
به  زنان  خودکشی  يافته،  افزايش  دختران  و 
فزونی  شود،  روامی  برآنها  که  ستمی  دليل 
پيداکرده، پديده ی کودکان خيابانی و دختران 
رژيم  "دستاوردهای"  از  خانه  از  فراری 
منحوس اسالمی بوده است. فروش دختران 
جنوب  عربی  کشورهای  به  آنها  قاچاق  و 
خليج فارس، افغانستان، پاکستان و حتا چين 
برجامعه  اسالمی  دولتی  حاکميت  زمان  در 
رخ داده اند و... اينهاست  نتايج به کارگيری 

قوانين مذهبی در مهار زنان!

طرح "امنيت اجتماعی" که امسال به مورد 
گسترش  قصد  به  اساسا  شد،  اجراگذاشته 
اعمال  ازطريق  درجامعه  وحشت  و  رعب 
از  آن  طی  که  بود  زنان  به  فشارضدبشری 
دخترو  و  هزارزن  دهها  دستگيری  طريق 
بازداشت گاههای  به  آنان  شرورانه ی  بردن 
و  بی حرمتی  اعمال  و  انتظامی،  نيروی 
شکنجه و زندان تهيه و اجراشد. سردمداران 

رژيم فرياد می زنند که "اگرمی خواهيد انقالب 
اسالمی را به نابودی بکشانيد، بايد حجاب را 

ازآن بگيريد"!!

آيا برای انسانی که سالمتی عقلی و روانی 
است  قبول  قابل  نداده باشد،  ازدست  را  خود 
که پوشش زنان، دستگاه پوشالی اسالمی را 
تا بدان حد می تواند به لرزه درآورده و نابود 
سازد؟  واقعيت آن است که پوشش بهانه ای 
سلطه ی  حفظ  برای  حاکمان  دست  در  است 
خود و غارت دست رنج دهها ميليون انسان 

کارو زحمت!
می  نشان  اسالمی  دادگاههای  رسمی  آمار 
درسال  (همسرُکشی)  قتل   ١٠٢ که  دهد 
خود  دست  به  نفر   ٤٩ که  داده  روی  گذشته 
صورت  ديگران  باتحريک  نفر   ٥٣ و  زنان 
از  بيشتر  مراتب  به  واقعی  آمار  و  گرفته 
درمورد  زنان  به دادخواهی  وقتی  اينهاست. 
تعدی شوهران شان گوش داده نمی شود، در 
نتيجه ی آن، خشونت تلخ و فردی برسرتاپای 
به  زنان  به  وقتی  می گردد.  مستولی  جامعه 
مثابه کاالئی برخورد می شود که می توان حتا 
آن را به ديگران فروخت. وقتی که به جای 
درامر  دختران  شدن  فعال  از  خوشحالی 
جنسی  سهميه بندی  دردانش گاهها  تحصيل، 
دانش جويان  ورود  جلو  تا  می گيرد  صورت 
دختر را به دانش گاهها بگيرند ؛ آيا اعتراض 
به وضع موجود حق مسلم و بی چون چرای 

زنان و هر فرد آزادی خواه نبايد باشد؟
درمقابل  سربلندانه  اخير  سال   ٣٠ در  زنان 
تلفات  ايستاده،  ستمها  و  ُکشی ها  حق  اين 
فراوانی داده و تحقيرهای پست و پليدی را 
آبديده  طوالنی  نبرد  دراين  کرده اند.  تحمل 
شده و هم اکنون درسطوح مختلفی مقاومت 
و مبارزه شان عليه نظام زن ستيز جمهوری 

اسالمی را ادامه می دهند.

مدافعان  از  اعم  رفرميستها  ميان  دراين 
نيروهای  به  وابسته  تا  اسالمی  جمهوری 
اپوزيسيون ، تمامی تالششان را به کارگرفته 
اند تا درچارچوب قوانين جمهوری اسالمی 
حقوق  دراحقاق  جزئی  تغييرات  برخی  به 
زنان دست يابند و مبارزات زنان را دراين 
که  درحالی  محصورنمايند.  چهارچوب 
حاکميت دين بردولت از بنياد مغاير با اصول 
دموکراسی ـ حتا درسطح آبکی و بورژوائي 

کلمه ـ است.

از  حيطه ای  به  زنان  کشاندن   ، تالشها  اين 
مبارزات توهم آميزاست که می تواند 
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 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.

روح  و  انرژی  سال  سالهای  برای 
خاموشی  به  را  زنان  عصيان گر 
لمسی  قابل  نتيجه ی  اين که  بدون  بگراياند، 
با  اسالمی  جمهوری  نه  گردد.  زنان  نصيب 
قوانين کهنه و مندرس ١٥٠٠ ساله اش قادر 
طبقاتی  ستم  و  استثمار  از  زنان  رهائی  به 
و مردساالری است و نه هيچ رژيم طبقاتی 
"سکوالر" ديگری! زيرا که درآن احترام به 
مبادله  و  توليد  بروسايل  خصوصی  مالکيت 
و مردساالری پايه ی اساسی قوانين حاکم را 

تشکيل می دهد.
زنان مبارز ايران بايد از تاريخ جوامع طبقاتی 
درک درستی پيداکنند. آنها بايد به اين واقعيت 
به  دادن  پايان  درگرو  آنها  رهائی  که  برسند 
سلطه ی طبقات است و نزديک ترين دوست 
کارگر  طبقه ی  و  کمونيستها  آنها  هم رزم  و 
است که خود بيش از نيمی از آن را تشکيل 
که  است  استراتژيکی  ديد  چنين  با  می دهند. 
روزمره  مبارزات  اوال  شوند  قادرمی  آنها 
رفرمهائی  درتحميل  را  شان  تاکتيکی  و 
به  و  گردند  موفق  حاکمان  به  زنان  درحق 
بهترين وجهی سازمان دهند و ثانيا راه خود 
دراين  نکنند.  گم  شان  واقعی  دررهائی  را 
راستا نقش زنان کمونيست ازاهميت واالئی 

برخوردارمی باشد.

زنان نيز همانند کارگران بايد درايجاد سازمان 
ازتفرقه  بايد  زنان  کنند.  تالش  خود  مستقل 
دارد،  امکان  که  درحدی  گروه گرائی،  و 
بايد  کش  زحمت  و  کارگر  زنان  بپرهيزند. 
درچارچوب  که  رفرميست  مشتی  برخالف 
سرمايه داری  قوانين  يا  و  اسالمی  جمهوری 
محدودسازند،  را  زنان  مبارزات  می خواهند 

پرچم رهائی خود را با نظر داشت به آينده ی 
تابناک رهائی و نه گذشته ی تاريک و ستم جو 
از  استفاده  درآورند.  اهتزاز  به  رحم،  بی  و 
فرصتهای اندکی که تحت عنوان "سوپاپهای 
اطمينان" برای جلوگيری از بروز آتش فشان 
گذاشته  پيش  حاکمان  توسط  زنان  خشم 
عمومی  قانون  تا  شود  باعث  نبايد  می شود، 

رهائی خود را ازنظر دوربدارند.  

رهائی زنان درگرو نهراسيدن از مشکالت و 
شالقهای جور وستم برگرده شان است؛

گردآمدن شان  و  وحدت  درگرو  زنان  رهائی 
حول پرچم انقالبی کمونيسم علمی است ؛

رهائی زنان درگرو مبارزه ی متحد و متشکل 
و  سرمايه داری  نظام  عليه  آنها  بی امان  و 

مردساالری  است؛

تابه آخر  مبارزه  ادامه  درگرو  زنان  رهائی 
زنان،  بخش  رهائی  انقالب  زيرا  است. 
اما  خم.  و  پرپيچ  و  طوالنی  است  انقالبی 
هرگامی که در اين انقالب و درمبارزه عليه 
برداشته  ايران  مذهبی  رژيم  ستم  و  استثمار 
اين  ُکل  درتضعيف  جلو  به  گامی است  شود، 

نظام فاسد و ستم گر.

به  باتکيه   ! ايران  شيردل  و  مبارز  زنان 
نيروی خود و درصفی تاحدممکن واحد است 
که خواهيد توانست حقوق پايمال شده ی خود 
را از طريق شرکت درمبارزات روزمره و 
نهايتا سرنگون کردن رژيم جمهوری اسالمی 
و هر رژيم ديگر حامی سرمايه و مردساالر، 
يا  و  فردی  حلهای  راه  از  آوريد.  دست  به 
و  ظلم  ازجهنم  خود  خالصی  برای  گروهی 
دست  حدممکن  تا  افتاده ايد،  درآن  که  ستمی 
کشيده و به توان و عقل  و حرکت جمعی تان 
ايمان بياوريد که صبح رهائی نزديک است 
و کاروان جهاني آزادی و رهائی انسانهای 
به  و  پيش  از  بيش  ستم  استثمارو  تحت 
سوی مبارزات متشکل و طغيان عليه نظام 

سرمايه داری ، به حرکت درآمده است ! 
                                            
         ک.ابراهيم ـ ٨ مارس ١٣٨٦ 

ما  همه ی  که  نبود  روزی  امسال، 
و  ظلم  عليه  ستم ديده ها  و  استثمارشده ها 
جور نظام سرمايه داری استبدادی متکی به 
حاکميت دين بر دولت، مبارزه نکنيم و کاخ 
ستم گری اش را به لرزه درنياوريم. گاه پيروز 
شديم و اندکی از حقوق حقه ی خود را ازحلقوم 
نظام جبار حاکم بيرون کشيديم. اما، شالق 
جور و ستم نيز شديدتر از سالهای گذشته 
برپيکرما فرود آمد. استثمارافسارگسيخته ی 
عليه  مان  بی امان  نبرد  و  درجانبی  ن  ما 
و  حرمتی  بی  ادامه يافت.  ديگر  ازجانب  آن 
خواهران  مادران،  انسانی  حقوق  به  تجاوز 
و  هيتلری  باقساوتی  دخترمان  فرزندان  و 
شيردل  زنان  نشد.  قطع  لحظه ای  شدادی، 
ايران دربرابر اين گستاخی ها جانانه ايستادند 
و تسليم خواری و حقارت نشدند. سفره های 
مان از نان خشک هم خالی ماند و ازمسکن 
زيرچترحمايت  در  بهره!  بی  بهداشت  و 
اکثريت  فقيرترشدن  روند  سفاک،  رژيمی 
مشتی  ثروت مندشدن  و  جامعه  مردم  عظيم 
زالوی خون خوارسرمايه دار، فزون ترگشت. 
و  مادی  نعمات  توليد  و  آفرينی  بارنعمت 
و  کشيديم  به دوش  ما  را  جامعه  معنوی 
ثمره ی آن را دزدانی به نام خدا و مذهب و 
قانون با تکيه بر شالق و زندان و اعدام از 

ما ربودند.
هرجاکه توانستيم متشکل تر و متحدتر عمل 
کنيم، نظام استبدادی حاکم را به عقب رانديم. 
نظام  اين  مانده ايم،  متفرق  هنوز  چون  اما 
حاکم بود که برحقوق ما تاخت و درسرکوب 

ما هارتر از گذشته عمل کرد.
اوضاع  تغيير  به  نسبت  تٌوهم  هرگونه  پس 
توسط  ـ  کلمه  رفرميستی  درحد  حتا  راـ 
جناحهای حاکم و يا تحت رهبری بورژوازی 
دراپوزيسيون به خود راه ندهيم. رژيم حاکم 
زحمت  و  کارگران  ما  يک  درجه ی  دشمن 
کشان می باشد. برای به زانو درآوردن آن 
بايد هر چه بيشترمتحدتر و متشکل تر شويم 
و نسبت به بورژوازی دراپوزيسيون نيز که 
برای رسيدن به قدرت و سهم بردن بيشتر از 
ثروتهای جامعه و تداوم بخشيدن به استثمار 
و ستم کارمی کند و نه برای دفاع از حقوق 

ما، خيالی واهی به خود راه ندهيم!
امپرياليستهای  گذشت،  که  درسالی 
هارجهان خوار نيز دست از سرما برنداشتند 
و تهديدهای جنگی آنان هم راه با تهديدهای 
براسرائيل  حاکم  فاشيست  صهيونيستهای 

دههاميليون  کشتار  رحمانه  بی 
جنگ  بروز  درصورت  را  ما  نفری 

نوروزتان... بقيه از صفحه اول
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اعالميه مشترک.. بقيه از صفحه اول درشيپورهای شان دميدند.
تغيير  به  نسبت  تٌوهم  هرگونه  پس 
کمک  به  را،  ما  سود  به  درايران  اوضاع 
افروزی  جنگ  ازطريق  يا  و  امپرياليستها 
آنها  عمل کرد  که  ندهيم  راه  خود  به   ، آنها 
فلسطين  و  عراق  و  افغانستان  در  ازجمله 
دربرابر چشمان مان است. آنها بزرگ ترين 
دشمن خارجی ما می باشند. برای مقابله با 
خطرتجاوزخارجی بايد بازهم متحد شويم و 

مبارزات مان را سازمان دهيم.
ايران  مردم  دست  به  بايد  ايران  سرنوشت 
کارگر  طبقه ی  توسط  آنها  درپيشاپيش  و 
بدين  بخورد.  رقم  ايران  کشان  زحمت  و 
اسالمی،  جمهوری  حاکم  رژيم  بايد  منظور 
آنها  راس  در  و  تجاوزگر  امپرياليستهای 
امپرياليسم آمريکا و هواداران آنها را هرچه 
و  اعتبارساخته  بی  مردم  درميان  بيشتر 
روی مان،  پيش  درنبردهای  تا  منفردنمائيم، 

برآنها غلبه کنيم.
درپيش  را  مبارزه  از  ُپر  و  سخت  سالی 
داريم و تنها حربه ی نيرومندمان، وحدت و 
مبارزه تابه آخراست با زورگويان استثمارگر 
و ستم گر تاريخ. آينده درخشان است و راه 
ُپرپيچ و خم! و دراين راه قدرت ما به مثابه 
يک طبقه ی جهانی بزرگ ترين است. آن را 
بشناسيم، به خود اعتماد کنيم و با تکيه بر 
عزم آهنين مان برخيزيم و جهان را به سود 

سازنده گان اصلی آن تغييردهيم.

بـر مـا نبخشـد فتـح و شـادی   خـدا نـه شه 
نه قهرمان

بـا دسـت خـود گيـريـم آزادی   در پيـکارهـای 
بـی امـان!

شما  به  را  نوروز  و  نو  سال  رسيدن  فرا   
موفقيت  و  سالمتی  و  می گوئيم  تبريک 
آرزو  نو  درسال  را  مبارزاتی تان  ُپرشکوه  

می کنيم .

                                       
حـزب رنجبـران ايـران ـ ٢٠ اسفند ١٣٨٦

تنها گامی اولی هستند که احتماال با گامهای 
مخرب تر ديگر و کشتارميليونها انسان ادامه 
و  امپرياليستها  خواست  اين  خواهنديافت. 
دردرجه ی نخست امپرياليستهای آمريکاست 
به منظورافزايش تهديدها و آماده گی مشخص 

جهت انجام جنگ عليه ايران.
مردمان  ديگر  و  عراق  مردم  به  تهاجم 
پيوسته  و  سرسختانه  مقاومت  با  خاورميانه 
دليرانه ای روبه رو شده است. توده های مردم 
درکشورهای خاورميانه مهم ترين مقاومت و 
مبارزه ی جهانی را عليه جنگ امپرياليستی 

پيش می برند.
امپرياليستی  تهاجم  مقاومت،  اين  بدون 
به  و  ادامه يابد  بيشتر  بازهم  توانست  می 
ايران  و  سوريه  ازجمله  و  ديگرکشورها 
سرايت کند. هرانسانی بايد حق اين مردمان 
بپذيرد،  تجاوز،  عليه  و  ازخود  دردفاع  را 
ارتشهای  عليه  اروپا  مردم  که  مشابهی  حق 
ارتش  عليه  و  دراروپا  فاشيستی  و  نازيستی 
ژاپون درآسيای درجريان جنگ جهانی دوم 

مورداستفاده قراردادند.
امپرياليست  آمريکای  که  جدی  نشينی  عقب 
درخاورميانه از آن رنج می برد و آشکارشدن 
شکست اش به تضعيف آن درعرصه ی جهان 
است  بزرگی  تشويق  امر،  اين  و  منجرشده 
کارگر  طبقه ی  و  خلقها  جهانی  مبارزات  به 

درکشورهای امپرياليستی .
امپرياليسم منشاء تمام جنگهای تجاوزکارانه 
ايستادن  صلح  به  خدمت  بهترين  و  است 

دربرابر آن است.
درپنجمين سال شروع جنگ عراق، ما امضا 
و  عراق  به  تجاوز  اعالميه  اين  کننده گان 
توده های مردم ديگرکشورهای خاورميانه را 

محکوم می کنيم.
افغانستان  درعراق،  توده ای  مقاومت  از  ما 
و تمامی منطقه ی خاورميانه عليه تجاوزات 
مردم  سرنوشت  تعيين  حق  و  امپرياليستی 
منطقه دفاع می کنيم. ما پشتيبانی فعال خود را 
ازجنبشهای ضد امپرياليستی و صلح طلبانه 
درکشورهای خود اعالم کرده و به شکوفائی 
به  منظم  دادن  آگاهی  ازطريق  جنبشها  اين 

توده های مردم کمک می رسانيم.
که  افرادی  و  سازمانها  احزاب،  تمام  از  ما 
ملل  سرنوشت  تعيين  حق  صلح،  مدافع  قلبا 
و  راستين  دموکراسی   ، خودآنها  توسط 
سند  اين  تا  می کنيم  دعوت  هستند،  پيشرفت 
که  جنگ  و  تخريب   ، فجايع  با  درمقابله  را 
قدرتهای امپرياليست نسبت به توده های مردم 
جهانی  منظورساختن  به  و  درسراسرجهان 

شايسته ی زنده گی نوع بشر و آينده ای تابناک 
، امضا کنند ، ديگران را تشويق به امضای 
آن نمايند و تظاهرات توده ای برای دفاع از 
خواسته هائی که ما برای آنها مبارزه می کنيم، 

ترتيب دهند.
سراسر  و  خاورميانه  درمنطقه ی  تهديد صلح 
جهان ازجانب امپرياليستها صورت می گيرد. 
تنها زمانی که مردم خود را از زيرسلطه ی 
کارگر،  طبقه ی  رهبری  تحت  و  امپرياليسم 
زنده گی  باهم  قادرخواهندشد  آنها  آزادکنند، 
درصلح و صفا و خودمختاری داشته باشند. 
لذا، مبارزه برای آزادی ملی و اجتماعی با 
دورنمای سوسياليستی امکان پذيراست. اين 
نياز به ايجاد احزاب و سازمانهای کمونيست 
راستين و همکاری فشرده ی آنها باهم براساس 

حقوق مساوی دارد.
و  عراق  از  شرط  و  قيد  بی  نشينی  عقب 

افغانستان !
بخش  رهائی  مبارزات  با  بسته گی  هم 
افغانستان،  درعراق،  ضدامپرياليستی 

فلسطين و تمامی منطقه ی خاورميانه!
مشترک  کننده ی  هماهنگ  گروه  درخواست 
سازمانهای  و  احزاب  المللی  بين  کنفرانس 
(ک.ب.ا.س.م.ل.)  لنينيست  ـ  مارکسيست 
برای امضای اطالعيه. می توان حتا يک نکته 
تماس  نمود.  امضا  را  پاراگراف  يک  يا  و 
صندوق  مشترک،  کننده ی  هماهنگ  گروه   :
 ، اشتوتکارت   ٧٠٠٦٨  ،  ١٣١٠٥٨ پستی 

آلمان ، فاکس ٤٩٧١١٩٩٧٩٥٧١++

آدرس : 
www.icmlpo.de int.co@t-online.de 

سازمان   : امروز  به  تا  کننده گان  امضا 
حزب  افغانستان؛  لنينيست  ـ  مارکسيست 
کمونيست انقالبی آرژانتين؛ حزب مارکسيست 
ـ لنينيست آلمان؛ سازمان کمونيستی يونان؛ 
هم بسته گی  انجمن  ايران؛  رنجبران  حزب 
پرولتاريائی ايتاليا؛ اتحاديه ی کارگران مبارز 
ايتاليا؛حزب کميته های دفاع از مقاومت برای 
کمونيسم ايتاليا؛ گروه مارکسيستی لنينيستی 
ملی  دموکراتيک  هلند؛جبهه  سرخ  صبح 
فيليپين؛ حزب کمونيست ترکيه/ مارکسيست 
انقالبی  کمونيستهای  اتحاد  لنينيست؛  ـ 
اوروگوئه؛  انقالبی  کمونيست  حزب  ترکيه؛ 
حزب  آمريکا؛  کار  انقالبی  سازمان 
کمونيست  حزب  نپال(ماشال)؛  کمونيست 
بوليوی(مارکسيست ـ لنينيست ـ مائوئيست)
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کشورهای... بقيه از صفحه آخر

قرارگرفته و عمال بالکانيزه شده اند ، مورد 
بررسی قرار می دهيم . در شماره های بعد 
به توضيح اهميت و جايگاه کشورهای جلو 
جبهه (فلسطين ،لبنان ، پاکستان، سوريه، و 
ايران) که با خطر هجوم ، تخريب و يا تجزيه 
و فاجعه بالکانيزاسيون روبه رو هستند، می 

پردازيم.

اهميت و جايگاه افغانستان

پاکستان،  هم راه  که  کشورافغانستان 
تمدن  به  را  "جديد"  و  بزرگ  خاورميانه 
جنوب آسيا (هندوستان) و شرق آسيا (چين) 
شکوفائی  دوره ی  بهترين  می سازد،  متصل 
تاريخ معاصر خود را در زمان "جمهوری 
کرد.  تجربه   (١٩٧٧-١٩٨٩)  " کمونيستی 
اين رژيم با اين که حقوق دموکراتيک به ويژه 
آزاديهای فردی را رعايت نمی کرد ، ولی 
به عنوان يک دولت سکوالر و تجدد طلب، 
نظام آموزش و پرورش عرفی را به کودکان 
پسر و دختر اجباری و رايگان ساخت. اين 
با  شديد  و  جدی  مخالفت  خاطر  به  رژيم 
مردم  حمايت  از  تاحدی  مذهبی،  بنيادگرائی 
در جامعه برخوردار بود. اصالحات ارضی 
تضعيف  هدفش  که  رژيم  اين  کشاورزی   –
قدرت استبدادی رهبران عشاير بود، بالطبع 
اين  گشت.  روبه رو  دهقانان  اکثر  حمايت  با 
موفقيت  دهقانان،  اکثريت  طرف  از  حمايت 
رامحتمل  افغانستان  جامعه  در  دگرديسی 
درتاريخ  نظير  بی  تجربه  اين  ساخت. 
های  رسانه  سوی  از  هم  معاصرافغانستان، 
گروهی کشورهای "متروپل" غرب و هم از 
استبداد  عنوان  به  اسالمی  بنيادگرايان  سوی 
"کمونيستی" و "کافر" که مردم افغانستان آن 
را نمی خواهند، در اذهان و افکار عمومی 
که  بود  اين  واقعيت  اما  گشت.  ترسيم  جهان 
در  ای  مالحظه  قابل  محبوبيت  از  رژيم  آن 
 ، واقعيت  در  بود.  برخوردار  مردم  بين 
افغانستان  در  جمهوری  اين  رهبران  اين که 
خلق"  "حزب  به  آنهائی که  (چه   ١٩٧٠ دهه 
تعلق  پرچم"  "حزب  به  آنهائی که  چه  و 
داشتند) خود را "کمونيست" خطاب کرده و 
محسوب می داشتند، جای تعجبی نيست. مدل 
آسيای  جمهوريهای  در  که  توسعه  الگوی  و 
افغانستان)  (هم سايه گان  شوروی  مرکزی 
دست آوردهای قابل توجهی را برای مردمان 
آن جمهوری ها به بار آورد. در مقام مقايسه 
در  جاری  بار  فالکت  اوضاع  و  فجايع  با 
به  ايران  و  هندوستان  پاکستان،  کشورهای 

داد  نشان  افغانستان  "کمونيست"  رهبران 
که آنها نمی توانند تحت تاثير و در حوزه ی 
برای  غربی  امپرياليستی  کشورهای  نفوذ 
مردم افغانستان، رفاه، تجدد و پيشرفت کسب 
کنند. بدون ترديد، دعوت "حزب پرچم " از 
شوروی سوسيال ـ امپرياليست، که با مداخله 
نظامی خود در سال ١٩٧٩ به نفع آن حزب 
گرديد،  عمل  وارد  خلق"  عليه "حزب  بر  و 
به طور حتم تاثير منفی در روند تجربه تجدد 
رژيم  پروژه  و  گذاشته  پيشرفت  و  رفاه  و 
با  راه  نيمه  در  را   " کمونيستی  "جمهوری 
-١٩٧٩ دوره  در  ساخت.  مواجه  شکست 
متحدينش  و  اخص  طور  به  آمريکا   ١٩٨٩
(اتحاديه اروپا و ژاپن) به طوراعم ، دشمنان 
اصلی تجددطلبان افغانی بودند . آنها در اين 
ضد  طبيعتا  که  را  بنيادگرا  نيروهای  دوره 
آموزش  نظام  ضد  کمونيست،  ضد  تجدد، 
افغانستان  در  سکوالر  و  عرفی  پرورش  و 
کمونيستی"  "جمهوری  دولت  عليه   ، بودند 
ساختند.  مسلح  و  بسيج  ناباور"  "خدا  و 
مضافا ، دراين دوره نهادهای مختلف دولت 
آمريکا به ويژه "سيا" خانهای فئودال و سران 
عشايررا که ضد اصالحات ارضی و تجدد 
طرفدارانشان  و  ساخته  مسلح  بودند،  طلبی 
پاکستان  طالبانهای  داد.  نظامی  آموزش  را 
دراين دوره با کمک سازمان امنيت پاکستان 
و حمايت و عنايت ضياءالحق رئيس جمهور 
رهبری  وبه   (١٩٧٧-١٩٨٣) پاکستان 
معنوی بنيادگرايان وهابی عربستان سعودی 
آنان  از  ای  شاخه  سپس  و  يافته  آموزش 
آماده انتقال به افغانستان گشت. بعد از عقب 
شوروی  نظامی  نيروهای  خروج  و  نشينی 
از افغانستان ١٩٨٩، دولت نجيب اهللا برای 
چندين ماه موفق شد که به طور قابل مالحظه 
ای عليه يورش طالبانها درافغانستان مقاومت 
کند. ولی طالبانها با کمک نظامی پاکستان از 
يک سو و تهاجم خانهای عشاير درافغانستان 
آخرين  که  شدند  موفق  ديگر،  سوی  از 
"جمهوری  دولت  بقايای  و  مقاومت  سنگر 
کمونيستی" را تسخير کرده و نجيب اهللا را 
نيز اعدام کنند. مداخالت همه جانبه ی آمريکا 
در افغانستان در سالهای بعد از پايان دوره 
توسط  طالبانها  رژيم  استقرار   ، سرد  جنگ 
نظامی  حمله  باالخره  و  اسالمی  بنيادگرايان 
کشورهای  از  (بعضی  موتلفينش  و  آمريکا 
را  افغانستان   ،٢٠٠١ سال  در  ناتو)  عضو 
به سوی نابودی برده و آن کشور را به ميدان 
نيابتی"  های  "جنگ  و  رقابتها  مداخالت، 

تبديل ساخت.
حل  برای  گزينه  بهترين  نگارنده  عقيده  به   
نيروهای  فوری  خروج   ، افغانستان  مسئله 
نظامی و سياسی – امنيتی آمريکا ، کشورهای 

عضو ناتو و .... از افغانستان ، قطع هر نوع 
کمک توسط نيروهای فوق الذکر به متحدين 
و همدستان بومی خود و بالطبع پايان دادن 
به رقابتها ، تالقی ها و جنگ های نيابتی در 
آن کشور است. به آنهائی که از روی خوش 
از  خارجی  نيروهای  اگر  که  می گويند  نيتی 
و  ُبعد  کشور  آن  در  گردند  خارج  افغانستان 
خواهد  شديدتر  و  تر  عميق  آشوب  درجه ی 
گشت و الجرم مردم افغانستان تن به تحمل 
ديکتاتوری طالبانها ، خانهای عشاير و ديگر 
خواهند  بنيادگرا  و  انديش  تاريک  نيروهای 
و  آشفته گی  عامل اصلی  که  گفت  بايد  داد، 
نيروهای  حضور  افغانستان،  در  آشوب 
اشغالگر نظامی خارجی ها و به ويژه آمريکا 
که  است  جهت  بدين  است.  کشور  آن  در 
تحت  آينده  در  ناتو"  عضو"  کشورهای  اگر 
خود  کشورهای  مردمان  عمومی  فشارافکار 
به خروج نيروهای نظامی از افغانستان تمايل 
اصلی  کارگردان  که  آمريکا  دهند،  نشان 
پروسه آشوب و بالکانيزاسيون در افغانستان 
است، به هيچ عنوان حاضر نخواهد گشت که 
به حضور نظامی خود (که به نوعی ضامن 
گرای  عقب  نيروهای  نفوذ  گسترش  و  بقاء 
آن  در  بنيادگرا  نيروهای  ديگر  و  طالبانها 
کشور است)، خاتمه دهد. در دهه های ٦٠ 
و٧٠ ميالدی قرن گذشته، به ويژه در سالهای 
جاده  در  افغانستان  مردم   ،١٩٧٩-  ١٩٧٣
بهترين امکانات در جهت کسب تجدد طلبی 
،سکوالريسم و رفاه اقتصادی و اجتماعی به 
راه افتاده بودند. آمريکا در آن دوره عمدتا به 
جهت حضور ابر قدرت شوروی در صحنه 
جهانی از يک سو و وجود جنبش های کارگری 
از  اروپا  در  دمکراسی   – سوسياليستی  و 
سوی ديگر، نمی توانست جلوی اين تحول و 
رفرم را در افغانستان بگيرد. در نتيجه دولت 
به  موفق  کمونيستی"  "ديکتاتور" "جمهوری 
دست آوردهای قابل توجهی در گستره های 
آموزش و پرورش، بهداشت و طب، ترويج 
و  مراکزعالی  افتتاح  گروهی،  های  رسانه 
آموزشی و پژوهشی سکوالرعرفی و غيره 
نظامی   – سياسی  عمل کردهای  ولی  گشت. 
گذشته  سال  سی  در  افغانستان  در  آمريکا 
برای چندمين بار نشان می دهد که کشورهای 
و  ظهور  عموما  اول(مرکز)  جهان  غربی 
ضد  نيروهای  استبدادی  ديکتاتوری  حضور 
که  را  انديش  تاريک  بنيادگرای  و  تجدد 
مطلقا ضد منافع غرب نيستند به ديکتاتوری 
طرفدار  و  سکوالر  متجدد،  "کمونيستهای" 
رفاه عمومی، به ويژه در استراتژيکی ترين 
 ، هند  اقيانوس  و  خاورميانه  بزرگ  منطقه 
ترجيح داده اند. در اين امر افغانستان اولين 

نبوده و آخرين هم نخواهد بود.
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دست تجاوزگر امپرياليسم از خاورميانه کوتاه !

موقعيت و جای گاه عراق

بعداز افغانستان، عراق دومين کشور درليست 
کاران  نومحافظه  جبهه"  جلو  "کشورهای 
 ، نظامی  يورش  مورد  اکنون  هم  که  است 
غارت منابع و تخريب همه جانبه قرار گرفته 
از  پيش  مدتها  است.  شده  بالکانيزه  عمال  و 
حتی  و   ٢٠٠١ سپتامبر   ١١ مرموز  حادثه 
 ، کويت  به  عراق  نظامی  حمله  از  پيش 
اشغال عراق توسط نيروهای نظامی آمريکا 
در ليست اولويت های هيئت حاکمه آمريکا 
 " آمريکائی  نوين  قرن  "پروژه  پيشبرد  در 
قرارداشت. اين پروژه که نومحافظه کاران 
در دهه های ٨٠ و٩٠ قرن گذشته ميالدی در 
درسال  بودند،  کرده  تالش  آن  تنظيم  و  تهيه 
١٩٩٨ به تصويب  آنها رسيد و مانيفست آنها 
قلمداد شد .علت تسخير عراق، کوچک ترين 
رابطه ای با ديکتاتوری خونين صدام حسين 
و يا وجود سالحهای کشتار همه گانی نداشت. 
علت صرفا وجود نفت و موقعيت ژئوپليتيکی 
نه  عراق  بود.  خاورميانه  در  عراق  کشور 
تنها يکی از بزرگترين کشورهای نفت خيز 
نفت  مرغوبيت  و  کيفيت  بلکه  است،  جهان 
آن کشور در گستره های تکنولوژی طبی و 
فن آوريهای هسته ای در سراسر جهان و حتی 
در مقام مقايسه با کشورهای عضو "اوپک" 
بی نظير است. مضافا، کشورعراق در دهه 
که  بود  شده  موفق   ١٩٨٠ و   ١٩٧٠ های 
کادرهای متعددی را در حيطه های تکنيکی 
دهد  تربيت  و  آموزش  علمی،  و  فن آوری   ،
که قادر شوند که يک پروژه ملی – کشوری 
راه  به  و  ساخته  تعبيه  را  فراگير  و  جامع 
اندازند. اين روند برای معماران پروژه قرن 
نوين آمريکائی خيلی خطرناک بود. در نتيجه 
نومحافظه کاران برای جلوگيری از توسعه 
اين پروژه ملی ، دست به "تخريب سازنده" 
و جنگ تمام عيار عليه عراق زدند. به اين 
معنی که طی بمباران های زياد، تمامی زير 
آن گاه  تا  کرده  تخريب  را  کشور  آن  ساخت 
مقاطعه کاران آمريکائی (هالی برتن و ديگر 
فراملی ها) بعد از هجوم به عراق با "منت 
تمام" با پول نفت غارت  شده سازندگی را 
شروع کنند. دست اندازی به منابع بی کران 
 ، تنها  نه  منطقه  و  عراق  نفت  قيمت  پر  و 
کنترل قيمت ، کنترل توليد و فشار بررقبا و 
حتی شرکاء و متحدين توسط هيئت حا کمه 
آمريکا را تضمين و ميسر می سازد، بلکه 
عراق فالکت زده "سکوی پرشی" برای بسط 
شده"  کنترل  آشوب  و  آشفته گی  گسترش  و 

و  سو  يک  از  خاورميانه  بزرگ  منطقه  در 
"تحديد" و حتی محاصره کشورهای بزرگی 
سوی  از  هندوستان  و  چين   ، روسيه  مانند 
ديگر می گردد. فراسوی اين بررسی معلوم 
و  عراق  به  حمله  علت  باره  در  روشن  و 
اشغال آن کشور، چندين سئوال جدی را بايد 
مطرح و به بحث گذاشت، که مهمترين آنها 

عبارتند از :

يک  توانست  آمريکا  چه گونه  و  چرا   –  ١
کشور مهم را به آسانی تسخير نمايد؟

٢ – شرايط جديدی که امروز مردم عراق با 
آنها روبه رو است کدامين هستند؟

٣ – چه نوع عکس العمل هائی مردم عراق 
نسبت به اين چالش از خود نشان می دهند؟

و  دموکراتيک  نيروهای  حلی  راه  چه   –  ٤
مترقی می توانند در مورد حل مسئله عراق 
(ويا  نشينی  عقب  و  شکست  کنند؟  عرضه 
عدم مقاومت) صدام حسين و تسخير نظامی 
و  آمريکا  نظامی  نيروهای  توسط  عراق 
از  بعد  بود.  بينی  پيش  قابل  "موتلفينش" 
اشغال عراق، مردم عراق با دشمنی روبه رو 
بمباران  در  توانائی  امتيازش  تنها  که  شدند 
بدون تبعيض و قتل عام مردم غيرنظامی و 
غير مسلح شهرها و روستاهای عراق بود. 
مردم  برای  گزينه  تنها  شرايط،  اين  تحت 
اشغال گر  مقابل  در  مسلحانه  مقاومت  عراق 
درسالهای  صدام  رژيم  بود.  قهار  و  نظامی 
دفاعی  وسيله ی  هرنوع   ،  ١٩٩١  – ١٩٧٩
تخريب  طريق  از  را  عراق  مردم  توسط 
سياسی  احزاب  و  سازمانها  سيستماتيک 
بين  از   ( عراق  کمونيست  حزب  (به ويژه 
برده بود . اصال جای تعجب نيست که اين 
وضع باعث شد که مردم عراق در روزهای 
اول حمله نظامی آمريکا بدون مبارزه کشور 
قراردهند.  اشغال گران  اختيار  در  را  خود 
ولی اين وضع چندان دوامی نيافت و مردم 
که  شدند  متوجه  که  وقتی  کوتاه  ازمدتی  بعد 
قرار  تعرض  مورد  ملت  يک  عنوان  به 
گرفتند به مقاومت قابل توجهی روی آوردند. 
متوجه  که  وقتی  کاران  نومحافظه  آمريکای 
شد که قادر به کنترل کشور و غارت منابع 
 ، نيست  بوده  حمله  اصلی  هدف  که  نفتی 
زد.  عراق  کشور  کردن  بالکانيزه  به  دست 
شايد تقسيم عراق به سه بخش (بين کردها ، 
در  اول  از   ( شيعه  اعراب  و  سنی  اعراب 
شايسته  آن چه  ولی  بود.  واشنگتن  پروژه 
ذکراست ، اين است که مردم عراق از همان 

ای  فزاينده  به طور  مقاومت  به  اشغال  اوان 
مقاومت  اين  زدند.  دست  يابنده،  گسترش 
باوجود ضعفهای جدی که از طرف نيروهای 
مختلف درون مقاومت به نمايش گذاشته شده 
اند، باعث شده که آمريکا در قدم اول خود 
در وارد ساختن "ضربه اول" در خاورميانه 
پيروزی  عدم  گردد.  روبه رو  ناکامی  با 
طريق  از  "ثبات"  استقرار  در  آمريکا 
"ديکتاتوری وحدت ملی"، نشانی از شکست 
آمريکا در ايجاد عراق به عنوان يک سکوی 
مطمئن پرش در پروژه جهانی آمريکا است. 
عدم موفقيت آمريکا در ايجاد و تامين "ثبات"   
متمرکز  دولت  يک  توسط  عراق  در 
کاران  نومحافظه  ملی،  وحدت  ديکتاتوری 
حاکم در کاخ سفيد را مجبورساخته است که 
و  مطمئن  هم دست  (تنها  اسرائيل  کمک  با 
دست  عراق  تقسيم  به  شرطش)  و  قيد  بدون 
ورقی  داخلی"  "جنگ  نشان  امروز،  بزند. 
است که آمريکا با رو کردن آن ادامه اشغال 
نظامی عراق را مورد توجيه قرارداده و به 
حرکت خود مشروعيت می دهد. بدون ترديد 
اشغال دائمی عراق يک وسيله استراتژيکی 
برد  پيش  در  آمريکا  حاکمه  هيئت  برای 
ای  وسيله  تنها   : است  اش  جهانی  سياست 
است  قادر  سفيد  کاخ  آن  توسط  که  است 
سازد.  تامين  نفتی  منابع  بر  را  خود  کنترل 
البته نبايد به ادعاهای حاکمين کاخ سفيد که 
آمريکا  مردم  فريب  و  تحميق  برای  دائما 
مبنی بر اين که "به محضی که ثبات و نظم 
را  کشور  آن  ما  برقرارگشت،  عراق  در 
اعتمادی  کوچکترين  کرد"  خواهيم  ترک 
معماران  که  باشيم  داشته  ياد  به  بايد  کرد. 
تاريخی  آموزگاران  انگلستان  امپراتوری 
نومحافظه کاران هستند، در دهه ١٨٨٠ به 
جهانيان و مردم انگلستان ، مکررا می گفتند 
که اشغال و حضور آنها در مصر و سودان 
موقتی است. ولی تاريخ نشان داد که آنها تا 
را  مصر  و  سودان  کشورهای   ١٩٥٦ سال 
در  آمريکائی  دولتيان  خود  نکردند.  ترک 
ايران  مردم  به   ١٩٤٥ تا   ١٩٤١ سالهای 
دائما گوشزد می کردند که به محض خروج 
ايران،  ازخاک  سرخ  ارتش  نيروهای 
آمريکائيها نيز خاک ايران را ترک خواهند 
کرد. باز تاريخ نشان داد که نيروهای نظامی 
نيروهای  خروج  از  بعد  تنها  نه  آمريکا 
نظامی شوروی درسال ١٩٤٦، خاک ايران 
رهبری  تحت  آنها  بلکه  نکردند،  ترک  را 
عام  قتل  و  درسرکوب  شوارتسکف،  ژنرال 

مردم  دمکراتيک  و  ملی  های  جنبش 
و   ١٩٤٦ سال  در  ايران  آذربايجان 
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سپس  در سرنگونی دولت ملی مصدق 
بازی  اساسی  نقش   ١٩٥٣ سال  در 
کردند و تا بحبوحه انقالب ١٩٥٧ ايران را 
توانند  نمی  اشغال گران  چون  نکردند.  ترک 
و  ثبات  (استقرار  درعراق  خود  آرزوی  به 
نظم توسط ديکتاتور وحدت ملی ) برسند در 
کاذب  های  قطب  به  را  عراق  مردم  نتيجه 
ادعا  و  کرده  تقسيم  کرد  و  شيعه  و  سنی 
پديده  يک  عراق  کشورملت  که  می کنند 
می  کاران  نومحافظه  است.  بوده  مصنوعی 
گويند که سلطه ستم گرانه صدام حسين سنی 
کرد  مردم  و  جنوب  در  شيعه  مردم  بر 
درعراق ريشه اصلی جنگ داخلی است که 
فقط از طريق اشغال نظامی آمريکا می توان 
از گسترش آن جلوگيری کرد. بر اساس اين 
جناح بندی کاذب، نومحافظه کاران ادعا می 
چيزی  عراق  مقاومت  اصلی  هسته  که  کنند 
غيرازچند گروه طرفدار صدام و اسالميست 
های القاعده نيست. روشن است که سخنان و 
ادعاهای نومحافظه کاران پراز تحريف های 
تاريخی و تبليغات دورغين است که با تاريخ 
عراق  مردم  مبارزات  و  گرايی  ملی  تکامل 
پايان  از  بعد  ندارد.  هم خوانی  کوچک ترين 
متصرفات  فاتح  دول   ، اول  جهانی  جنگ 
خود  بين  خاورميانه  در  را  عثمانی  دولت 
تقسيم کردند. سوريه و لبنان به دولت فرانسه 
دولت  به  نيز  عراق  و  فلسطين  و  اردن   –
اوائل  همان  از  گرديدند.  واگذار  انگلستان 
اشغال عراق، انگليس ها با مقاومت  مردم 
عراق روبه رو گشتند. سياست مداران انگليس 
اساس  بر  و  بومی  کالن  مالکين  هم دستی  با 
نظام  يک  ايجاد  با  خود  امپرياليستی  سنت 
سلطنتی  موروثی که از خارج از مرزهای 
بودند،  کرده  صادر  کشور  آن  به  عراق 
در  سنی  نخبه گان  به  را  ممتازی  موقعيت 
مردم  ولی  کردند.  اعطا  عراق  حاکميت 
امپراتوری  پروژه  از  هيچ وجه  به  عراق 
انگليس حمايت نکرده و در دهه های ١٩٤٠ 
و  کمونيست  حزب  رهبری  تحت   ١٩٥٠ و 
عليه  خود  مقاومت  به  عراق  بعث  حزب 
دو  اين  دادند.  افزايش  انگلستان  استعمار 
که  بودند  اصلی  سياسی  سازمان  دو  حزب، 
رژيم  عليه  را  عراق  مردم  زمان  آن  در 
در  مردم  مبارزات  کردند.  بسيج  سلطنتی 
به  منجر  و  رسيده  پيروزی  به   ١٩٥٨ سال 
يک  استقرار  و  سلطنتی  رژيم  سرنگونی 
دولت جمهوری مستقل و ملی تحت رهبری 
سرهنگ عبدالکريم قاسم گشت. ولی رقابت 
های خونين و قهر آميز بين حزب کمونيست 
و موتلفينش در يک سو و حزب بعث عراق 
اوان  همان  از  ديگر  سوی  در  موتلفينش  و 
پيروزی باالخره منجر به کودتای ١٩٦٣ ، 

بعثی  رژيم  استقرار  و  قاسم  عبدالکريم  قتل 
گشت. درجريان  اين جابه جائی ها و عروج 
آمريکا  دولت  حمايت  حاکميت،  به  ها  بعثی 
پروژه  کرد.  ايفاء  مهمی  نقش  ها  بعثی  از 
تحوالت  امکان  عراق  کمونيست  حزب 
اصول  و  ها  سياست  در  را  دمکراتيک 
حزب  ولی  کرد.  می  حمل  خود  تشکيالتی 
و  بوده  اولتراناسيوناليستی  حزب  يک  بعث 
مليت  ضد  اساسا  که  عربيسم  پان  اصل  از 
های ديگر ساکن عراق (کردها، ترکمن ها، 
حزب  می کرد.  پيروی  بود،  و...)  آسوريها 
حزب  از  جدائی  از  بعد  به ويژه  عراق  بعث 
بعث عربی (سوريه) ، تحت تاثير آموزشهای 
مدل  عرب"،  "ملت  ايجاد  برای  افلق  ميشل 
الگوی  را  آلمان  ملت  وحدت  برای  پروس 
در  داد.  قرار  عرب  ملت  ايجاد  برای  خود 
موفق  ها  بعثی   ،١٩٦٠ و   ١٩٥٠ های  دهه 
شده بودند که شمارزيادی از اقشار سکوالر 
و مدرنيست و ضد بنيادگرا را در نهادهای 
متعدد و متعلق به حزب بعث بسيج کنند. به 
بعث  حزب  حاکميت،  کامل  تسخير  محض 
به ويژه بعد از سال ١٩٧٩، با يک شيوه قابل 
پيش بينی به تدريج به يک  ديکتاتوری که 
گشت.  تبديل   ، بود  امپرياليست"  ضد  "نيمه 
در  و  بعث  حزب  رهبری  ديگر،  کالمی  به 
راس آن صدام حسين، به اين نتيجه رسيدند 
که برحسب شرايط زمانی و تحت تاثير فعل 
می  آنها   ، منطقه  در  سياسی  انفعاالت  و 
توانند با امپرياليسم آمريکا که در منطقه به 
آن  با  و  کرده  مماشات  بود،  رسيده  تفوق 
"مصالحه" کنند. اين شيوه معامله که چندين 
بار به ويژه در طول جنگ هشت ساله ايران 
و عراق به منصه ظهور رسيد، صدام "خود 
مدار" و "خود بزرگ بين" را به اين خيال 
واهی انداخت که حاکمين کاخ سفيد او را به 
در  خود  اصلی"  "متحد  و  هم دست  عنوان 
منطقه پذيرا خواهند شد. بدون ترديد حمايت 
آمريکا از رِژيم بعث در طول جنگ هشت 
تسليحات  اعطای  و  عراق  و  ايران  ساله 
به  ريگان  رونالد  دولت  طرف  از  شيميايی 
 ١٩٨٣-١٩٨٤ های  سال  در  صدام  رژيم 
در  را  يارانش  و  صدام  پيش  از  بيش 
اشتباهات و محاسبات خود به خطا انداخت. 
خطور  يارانش  و  صدام  مخيله  به  هيچ وقت 
نکرد که آمريکا به حيله سياسی متوسل می 
شود و پروژه ملی مدرنيزاسيون عراق قابل 
مدتها  سفيد  کاخ  و  نيست  امپرياليستها  قبول 
است که حمله نظامی و تسخير عراق را در 
سرلوحه پروژه جهانی خود قرارداده است. 
آمريکا در سال ١٩٩٠ با دادن "چراغ سبز" 
صدام را به "تله باز" ضميمه ساختن کويت 
دست  از  کويت"  آزادی  از"  بعد  انداخت. 

نيروهای نظامی عراق، آمريکا با اعمال ١٠ 
سال تحريم همه جانبه عليه عراق موفق شد 
نيروی  تضعيف  و  ها  ويرانی  از  بعد  که 
اشغال  برای  آسانی  به  کشوررا  آن  انسانی، 
نظامی آماده سازد. رژيم  صدام را می توان 
و  صدام  ولی  کرد.  محکوم  زيادی  علل  به 
حکومت  دوران  در  هيچ وقت  هم کارانش 
ديکتاتوری خود به اختالفات و تالقی ها بين 
شيعه ها و سنی ها درعراق دامن نزدند. پس 
فالکت  های  تالقی  به  امروز  که  عاملی  آن 
بار و خونين بين آنها دامن می زند چيست؟ 
گشت  خواهد  مال  بر  آينده  در   ، ترديد  بدون 
که "سيا" ( و بدون شک موساد) دراجرای 
اين قتل عام ها دست دارند اما مضافا بايد به 
با  صدام  رژيم  که  کرد  توجه  نکته  اين 
يک  استبدادی  و  سرکوب گرانه  سياستهای 
"صحرای خشک و سوزانی" به وجود آورد 
که در آن قدرت طلبان بومی و ميوه چينان 
رژيم  سرنگونی  از  بعد  خارج  از  صادره 
راه  تنها  کمپرادور  دولت  استقرار  و  صدام 
شيوه  بردن  به کار  در  را  قدرت  به  رسيدن 
های فرصت طلبانه خونبار و جنايت کارانه 
ببينند. اين قدرت طلبان چه رهبران مذهبی 
(شيعه و سنی) و چه نجبای قبايل و عشاير 
و تجار و نخبه گان سياسی وارداتی چون در 
بين توده های مردم منزلت و مقامی نداشتند، 
خواهی  را  اشغال گر  به  خدمت  عموما 
علمای  از  تعدادی  حتی  پذيرفتند.  نخواهی 
مذهبی و آيات عظام (سيستانی، حکيم و..) 
که در زمان رژيم صدام مورد احترام مردم 
بودند، به کلی محبوبيت و حتی "مرجعيت " 
خود را به تدريج از دست دادند. آيا در اين 
دنيای  و  خشک  و  سوزان  سياسی  صحرای 
جديدی که جنگ امپرياليستی در آن به وجود 
آورده امکان دارد که نيروهای سياسی ملی 
، مترقی و دمکراتيک فرصت پيدا کنند که 
خود را دوباره سازی کرده وعراق را مجددا 
از  واحد   " دولت   – "ملت  يک  عنوان  به 
فروپاشی و بالی بالکانيزاسيون نجات دهند؟ 
حزب  دور،  چندان  نه  های  گذشته  در 
 ١٩٥٧-١٩٦٨ سالهای  در  عراق  کمونيست 
و  مترقی  نيروهای  اکثر  که  شد  موفق 
سکوالر و برابری طلب را در جامعه عراق 
بسيج و متشکل سازد. در آن سالها ، حزب 
باز  شعبه  کشور  مناطق  تمام  در  کمونيست 
شيعه  به ويژه   ، روشن فکران  بين  و  کرده 
حزب  کرد.  اتخاذ  متفوقی  موقعيت  تبار، 
کمونيست در مقام مقايسه با ديگر سازمانهای 
در  بلکه  درعراق  تنها  نه  زمان  آن  سياسی 
اصالتا  نهاد  يک  خاورميانه  کشورهای  کليه 

بالقوه  و  امپرياليست  ضد  مردمی، 
دمکراتيک بود. ولی بعد از قتل عام 
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هزاران نفر از اعضای رزمنده حزب 
توسط   ١٩٨٢  –  ١٩٧٩ سالهای  در 
و  سقوط  سپس  و  بعثی  مستبد  حاکمين 
فروپاشی اتحاد جماهير شوروی در سالهای 
از  بخشی  بازگشت  بعدا  و   ١٩٨٩-١٩٩١
اشغال  عراق  به  روشن فکرحزب  اعضای 
آمريکای  حاميان  عنوان  به  تبعيد  از  شده 
آيا  که  است  مطرح  سوآل  اين  اشغالگر، 
هميشه  برای  تقريبا  عراق  کمونيست  حزب 
حال  در  عراق  سياسی  تاريخی  صحنه  از 
اجتناب  اين که  با  امر  اين  است؟  شدن  محو 
سرنوشت  دارد.  امکان  ولی  ناپذيرنيست، 
جنبش خلق کرد درکردستان (شمال عراق) 
حزب  سرنوشت  به  کيفی  شباهت  تنها  نه 
از  آنها  سرنوشت  بلکه  داشت،  کمونيست 
خيلی جهات درهم تنيده شده بود. تا زمانی که 
ديگر  با  هم راه  عراق  کمونيست  حزب 
نهادهای مترقی و ضد امپرياليست عراق در 
سالهای ١٩٥٨-١٩٦٣ دست باال را درجامعه 
داشته و از موقعيت متفوقی دربين کارگران، 
مند  بهره  روشن فکران  و  ديگرزحمت کشان 
بود، نيروهای کرد نيز متحدين طبيعی حزب 
بودند. ولی بعداز سرکوب و نابودی حزب و 
نيروهای مردمی و ملی توسط رژيم بعثی ، 
مثل  نيز  کردستان  سياسی  سازمانهای 
قرار  سرکوب  مورد  تنها  نه  کمونيستها 
گذار  از  بعد  نيز  آنها  رهبران  بلکه  گرفتند، 
به  و  گشته   " "اخته  هائی  نشيب  و  فراز  از 
کمپ حمايت و دفاع از سياستهای تهاجمی و 
 ، شرايط  اين  تحت  پيوستند.  آمريکا  نظامی 
اشغال  عليه  مردم  مقاومت  عمق  و  درجه 
نظامی آمريکا که اصال پيش بينی نشده بود، 
می  نظر  به  آسا"  "معجزه  آغازش  اوان  در 
مردم  که  است  اين  واقعيت  ليکن  رسيد. 
اشغال  اول  های  هفته  همان  از  عراق 
طعم  چشيدن  و  تجربه  از  بعد  کشورشان 
بمباران  سياسی،  (ترورهای  آمريکا  جنايات 
، قتل عام ها ، شکنجه ها و ...) تنفر شديدی 
عمل کرد  کردند.  پيدا  اشغال گران  به  نسبت 
اشغال گر  دشمن  به  نسبت  طبيعی  تنفر  اين 
ولی  بود   " مقاومت  "جبهه  گشودن  همانا 
اين   ، گذشته  مقاومت  های  جبهه  برخالف 
و  کرد  موجوديت  اعالم  نه  هيچ گاه  مقاومت 
تشکلهای  و  نهادها  رهبران،  از  ليستی  نه 
اين  درنظرگرفتن  با  کرد.  معرفی  را  خود 
سپس  و  صدام  رژيم  ديکتاتوری  که  امر 
ساخت  زير   ،٢٠٠٣ بهار  در  عراق  اشغال 
سياسی ، اجتماعی و اقتصادی جامعه را در 
 ، صورتی"  "بی  ساختند،  نابود  اش  کليت 
مقاومت  "نامرئی"بودن  و   " شناسائی  "عدم 
به هيچ وجهه تعجب آور نيست. بدون آن که 
اين  هويتی  بی  اين  علل  مورد  در  ضرورتا 

مقاومت "نامرئی" موافقتی بين تحليل گران 
و صاحب نظران وجود داشته باشد، حقيقت 
اين است که بی هويتی و بی چهره گی اين 
مقاومت نامرئی ضعف بزرگی را در کنه و 
بطن خود حمل می کند که آن را شديدا آسيب 
پذيری  آسيب  اين  که  چرا  سازد.  می  پذير 
باعث می شود که دشمن به آسانی مردم را 
به اجزاء و صف بنديهای کاذب تقسيم کرده 
طلب  فرصت  نيروهای  و  افراد  جذب  با  و 
را  فراگيری  آشفته گی  يک  هم کاری،  برای 
در جامعه عراق رواج دهد. تحت اين شرايط 
، کدامين نيروهای جامعه موفق خواهند شد 
که بر اين ضعف آسيب پذير فايق آيند؟ در 
که  رسيد  نظرمی  به  چنين  اول،  لحظات 
سالهای  در  (که  عراق  رزمنده  کمونيستهای 
اشغال به تدريج از خارج به ويژه ازلبنان و 
دقيقا  و  برگشته  خود  کشور  به   ، اردن 
حزب  رهبران  از  خودرا  برنامه  و  سياست 
بهترين  بودند)  کرده  جدا  عراق  کمونيست 
ولی  باشند.  امر  اين  پيشبرد  برای  کانديدا 
متاسفانه در اذهان عمومی و در بين رسانه 
رهبران  اسم  به  آنهائی که  گروهی،  های 
حزب کمونيست شناخته شده اند آن رهبرانی 
پريشان  و  آشفته  جو  يک  در  که  هستند 
کوشش می کنند که هم کاريهای خود با رِژيم 
و  قرارداده  توجيه  مورد  را  بغداد  پوشالی 
حتی به نوعی وانمود سازند که هم کاريشان 
به  که  دارد  امکان  دشمن  برگزيدگان  با 

پيشرفت امر مقاومت مردم کمک کند.

جمعبندی  و نتيجه گيری

عليرغم اخته شدن حزب کمونيست عراق و 
بغداد  وابسته  دولت  با  آن  رهبران  هم کاری 
طرفداران  بقايای  مثل  ديگری  نيروهای   ،
 ، عارف  برادران   ، قاسم  عبدالکريم 
ناصريست ها و .... حضور دارند که امکان 
دارد که درآينده در جهت تشکيل يک جبهه 
 ، هرحال  به  بزنند.  دست  هائی  حرکت  به 
با  حاضر  حال  در  عراق  مردم  مقاومت 
را  واشنگتون  پروژه  هايش  ضعف  وجود 
(از نظر سياسی و نه هنوز از نظر نظامی 
ساخته  روبه رو  ناکامی  با  خاورميانه  در   (
است . دقيقا اين امر متحدين وفادار آمريکا 
را در "اتحاديه اروپا" شديدا ناراحت ساخته 
است. زيرا آنها می ترسند که شکست آمريکا 
کشورهای  های  خلق  موقعيت  و  ظرفيت   ،
حاشيه ای (جنوب) را تقويت کند که سرمايه 
زير  را   ( (امپرياليستها  شده  جهانی  فراملی 
ملت  دولت –  منافع  به  که  وادارسازد  فشار 
احترام  التين  آمريکای  و  آفريقا   ، آسيا  های 

بگذارند. 

را  پيشنهادهائی  عراق  مردم  مقاومت  جنبش 
مورد  اگر  که  ساخته  مطرح  مذاکره  برای 
موافقت قرار گيرند به آمريکا فرصت خواهد 
داد که خود را از باتالق عراق رها ساخته 
و نيروهای نظامی خود را از عراق خارج 

سازد. اين پيشنهادات عبارتند از:
چند  خودگردان  دولت  يک  تشکيل   –  ١
مليتی با حمايت شورای امنيت سازمان ملل 

درعراق .

٢ – قطع فوری عمليات مقاومتی به موازات 
 ( (امنيتی  پليسی  و  نظامی  مداخالت  ختم 

نيروهای اشغال گر در عراق.

نيروهای  تمامی  خروج  و  عزيمت   –  ٣
نظامی و غير نظامی خارجی از عراق در 

عرض شش ماه بعد از انعقاد آتش بس. 
جزئيات اين پيشنهادات به تفصيل در نشريه 
شماره  در  بيروت  چاپ  العربی"  "المستقبل 

ژانويه ٢٠٠٨ انتشار يافته است.

رسانه  طرف  از  مطلق  سانسور  و  سکوت 
اروپا  در  گروهی  و  جمعی  دسته  های 
گواه  پيشنهادات  اين  درباره   آمريکا  و 
امپرياليست  بروجود هم بسته گی بين شرکای 
اروپا  دمکراتيک  و  مترقی  نيروهای  است. 
های  سياست  با  که  دارند  وظيفه  آمريکا  و 
اتحاديه   ، (آمريکا  امپرياليستی  قطب  سه 
و  کرده  شفاف  مرزبندی   ( ژاپن  و  اروپا 
حمايت  عراق  مردم  مقاومت  پيشنهادات  از 
کنند. ترک کردن و تنها گذاشتن مردم عراق 
درمقابل دشمن، برای بشريت زحمت کش و 
روشن فکران اروپا و آمريکا يک گزينه قابل 
به  گزينه  اين  زيرا   . باشد  تواند  نمی  قبولی 
تقويت اين انديشه خطرناک "که هيچ اميدی 
داشت"،  غرب  کشورهای  مردم  از  نبايد  را 
منجر می گردد. تقويت اين انديشه الجرم به 
ارتکاب بيش از پيش عمليات غير قابل قبول 
و حتی جنايت کارانه بخشی از اجزاء درون 
مقاومت منتهی می گردد. هر چه قدر زودتر 
را  عراق  خاک  خارجی  اشغال گر  نيروهای 
نيروهای مترقی  کنند. و هرچه قويتر  ترک 
دمکراتيک در جهان از مقاومت مردم عراق 
حمايت کنند، به همان اندازه امکانات برای 
مقاوم  و  زده  فالکت  مردم  برای  بهتر  آينده 
عراق و برای بشريت زحمت کش جهان مهيا 

خواهند گشت. (ادامه در شماره بعد)

ن.ناظمی ـ  مارس ٢٠٠٨



صفحه ١٣ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر

از نامه های.. بقيه از صفحه آخر

نقش جاودان دارد. هم چنين ياد انبوه مردانی 
که در شاهراه مبارزاتی جان باختند و تمام 
اسير  زندانها  در  را  خود  عمر  از  بخشی  يا 
بوده اند ،  همواره  ستاره  درخشان تاريخ 
مبارزات و خاطره ها خواهد بود.  زنان با 
مشارکت مستقيم در توليد ، با رشد آگاهی ها 
وگسستن برخی از زنجيرها و بندها به کسب 
حقوق انسانی خود در  بخش هايی از زمين 
نائل آمدند و به جبهه های مبارزاتی راه يافتند. 
در اين ره يابی  از اليه های رنج های عميق 
تاريخی عبور کرده اند و با ريشه ها آشنايند.  
آنان با شناخت درد تعمق  بيشتری در يافتن 
می  نشان   خود    از  مبارزاتی  های   شيوه 
مبارزاتی  دستاوردهای  حفاظت  در  و  دهند 
کوشا هستند. انقالب های اکتبر، چين، ويتنام 
و کوبا گواه  اين واقعيت ها  هستند  . آنها  با 

انعطاف  بيشتری  ...
عمومی   فشارهای   تحمل   از  غير  به  و     
جوا مع سرمايه داری بر طبقات ستمديده  از 
فرسايش  و  فشار  تحت  نيز  ديگر  سوی  چند 

اند .  
از طرف مجريان قوانين واپس گرا و ديدگاه 

های ارتجاعی حاکم بر آن جوامع .
دستمزد  وپرداخت  کارفرمايان  طرف  از 
با  مساوی  کار  در  مردان  از  کمتر  بسيار 

مردان ،چشم داشت جنسی .
از طرف غالب همراهان مرد ، که از ديدگاه 

ها و کردار پدر ساالرانه برخوردارند.     
تشکل  در  را  زنان  اغلب  مرد  همراهان 
شاهراه   ولی  بپذيرند  توانند  می  زنان  های 
مبارزات  طبقاتی را از ميراث  پدری خود 
نيستند  آن  در  زنان  حضور  شائق  و  دانسته 
. در پس اين تفکر وکردار منفی ،باورهای 

پدر ساالرانه مشهوداست.
رهبری  کادر  در  زنان  حضور  ..عدم  گواه 

احزاب چپ جهان.
ها   خواهی  خود  و  ها   محوری  خود  اين 
،همه از مهمتراين  عوامل  عقب مانده گی 
احزاب  و  ها  گروه  گيری  در  و  اجتماعات 
مهمترين  از  يکی  نيز  .و  است  هم  با  چپ 
عوامل پايه ای  در عدم گرد همايی و اتحاد 
نيروهای چپ می باشد .از اين رو در خنثی 
کردن بار اين همه خود خواهی و دفع ستم  
سوسياليسم  تحقق  و  جوامع  بر  مردساالری 
فقط  نه  زنان  وسيع  فعال  حضور  لزوم 
عرصه  در  که  زنان  تشکيالت  در  محصور 
جهانی  مبارزات طبقاتی  بشد ت خود  را  
می نماياند . مردان  می خواهند با ويژه گی  
وفئوداليسم  داری  برده  های  نظام  تفکرات  

"خودخواهی  انديويدواليسم و خود محوری 
"  بنای سو سياليسم  را  پايه ريزی  کنند . 
اين  هر گز ميسر  نيست ،چون  ذات پويای 
انديشه  سوسيا ليستی  بر مبنای کلکتيويسم  و  
نهايتأ  مردم ساالری  است .  با  رها گذاردن   
اميا ل خود خواهانه در خود، اعم  ازمرد يا 
زن ، اگر هزار بار سوسيا ليسم  بنا  شود، 

هزار بار نيز فرو خواهد پاشيد.
،مردان   فرهنگی  باورهای   و  بنا  رو  در   
اکثرا  فاقد  تضاد  آشتی ناپذير (آنتاگونيستی)  
با  نظام  سرمايه داری  هستند، ميلياردرهای 
جوانی که امروز مثل قارچ از سرزمين های 
برمی   بق   سا  ليسم  سوسيا  اردوگاه  مدفن  
هايی  فئودال  بچه  همان  فرزندان  خيزند،  
هستند که با غارت اموال طبقه زحمتکش و 
فساد و رشوه خواری  ثروتی  بزرگ  جمع 
آوری کرده و سپس آن را به فرزندان خود 

منتقل کرده اند .
برابری... رهايی و احترام به شئونات انسانی 
اعم از زن يا مرد، فقط از طريق سوسيا ليسم 
ميسر است .کلکتيويسم (جمع گرايی) در زنا 

ن به مراتب قوی تر از مردان است .
تمام  از  که  جهان  کل  در  مادر  زنان   : گواه 
هستی شان برای  فرزندان  خود می گذرند 
. اين ويژه گی در زنا ن طبقا ت زحمتکش 

بس قوی تر از زنان بورژوا است .
...

انديشه   ناب  های  خصلت  تمايز  وقت  ديگر 
های  خصلت  از  کمونيستی  و  ليستی  سوسيا 
فرصت طلبانه ،  حقير و  تنگ نظرانه خرده 

بورژوازی است .
ای مردان همراه، راه را بر زنان به گشائيد 
. و از حضور فعالشان در مبارزات طبقاتی  
يا ره يابی اشان به کميته های مرکزی و يا 
حتی دبير کلی احزاب کمونيست  نهراسيد . 
پيروزی سوسيا ليسم  و نجات از اين زندگی  
خفت بار  نظام سرمايه داری (رجوع شود به 
آمار بيکاران وغيره...) فقط با حضور فعال 
زنا ن در تمامی عرصه های  مبارزاتی  و  
نظارت دقيق شان بر اجرای  شئونا ت  آرمانی 
کردن  منفعل  با    . است  ميسر  مارکسيسم  
زنان  و تظاهر  به مبارزه  در  قبيله های  
ارتش زحمتکشان   ، هم  روبروی   کوچک  
از  ن   انسا  ت  نجا   . نکنيد   تضعيف   را 
اين ورطه  هولنا کی  که  امپرياليسم جهانی 
.به  است  سوسياليسم  در  فقط   ، ديده  تدارک 
خود آئيد و دست از خود خواهی ها برداريد 

، قبل از آنکه همگی غرق شويم .
با  برابری  آرزوی   ، زحمتکش  زنان  ای 
مردان طبقه ستمديده خواسته ناچيزی است، 

که  آنان خود  نيز، از برده گانند.
و  شريف   انسانی  حقوق  کسب  برای  بيائيد 

با عزت ...آزا د  و رها از خود خواهی ها 
،تکريم و تکبر در جامعه عاری از تبعيضات 
اقتصادی ، نژادی  ، جنسی و فکری با قدرت 
به پا خيزيم . با عشق و احترام به ياد اولين 
گورستان  در  غلطيده  خون  به  کمونرهای 

پرالشز پاريس 
ـ  وحد ت  چپ ـ  فرح  نوتا ش

*     *     *
يادآوری  بايد  اين رفيق،  نامه ی  از  با تشکر 
کنيم که افکار و عادات و سنتها و غيره به 

ميزان زيادی به شرايط  مادی
جامعه بسته گی دارند، ساخته و پرداخته می 
شوند و به سهولت کنارگذاشته شده و يا نابود 
نمی گردند. تا زمانی که زنان قادرنشوند چه 
درعرصه ی اقتصادی و چه درمسائل سياسی 
طاقت  تالش  با  عملی  مبارزات  در  چه  و 
فرسای خود و ارائه ی درايت و توانائی در 
تالش  بازکنند،  جا  امور،  اداره ی  و  رهبری 
با  مردساالری  طرد  در  کمونيستها  ذهنی 
موفقيت کامل هم راه نخواهدشد. اثرات هزاران 
آسانی  به  نمی توان  را  مردساالری  ساله ی 
ازتفکر و عمل کمونيستها و مردان به راحتی 
زدود و شرايطی مادی می طلبد. سوسياليسم 
و  توليد  بروسايل  خصوصی  مالکيت  نفی  با 
مبادله گام اولی اما بسيار تعيين کننده ای را 
در ارائه ی حقوق برابر زن و مرد درجامعه 
گام  اين  می سازد.  فراهم  آن  به  احترام  و 
با  مبارزه  يعنی  ديگر  گام  با  حال  درعين 
زمينه ی  که  گسترده  درابعادی  مردساالری 
مادی  اش در سوسياليسم به مراتب فراهم تر 
از جامعه ی سرمايه داری است، تکميل شده 
و امکان خواهد داد که برای هميشه اين ُدمل 
چرکين ستم بر زن ازبدن جامعه جراحی شده 
و  يار  مثابه  به  کمونيسم  درعصر  انسانها  و 
خود  زنده گی  کيفيت  ارتقاء  برای  هم،  ياور 

تالش کنند.
بايد  کمونيستها  که  معنانيست  بدان  اين  البته 
نوسازی  را  افکارخود  زن  به  برخورد  در 
شرايط  ی  کليه  شدن  فراهم  منتظر  و  نکنند 
نگاه  تاريخ  به  اگر  برعکس  بمانند.  مادی 
از  زنان  رهائی  راه  در  کمونيستها  کنيم، 
و  بوده  فعالتر  جامعه  ديگر  گروههای  تمام 
عمل کرده  اند. لذا ارزيابی شما را که معتقديد 
باورهای مردان فاقد تضاد آشتی ناپذيربا نظام 

سرمايه داری است را نادرست می دانيم.
نظرات  به  مرد  کمونيستهای  که  اميد  اين  با 
اصالح  را  خود  عيبهای  و  کرده  توجه  شما 
تبريک  شما  به  را  زن  جهانی  روز  کنند. 

می گوئيم. هيئت تحريريه  
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*     *     * 
غزه

 غزه ...غزه ...غزه ...
 افتاده از نفس

حيران بر اين ...جبر ناگريز
و اين مرگ در قفس

عزم اهرمن ...در فصل آب تو
عزم اهرمن...در فصل نور تو
تزريق مرگ و مرگ ومرگ

عزم اهرمن...بر کشتار .نسل تو

ايستاده ای هنوز   ايستاده ای هنوز
در آخرين نفس

جان زخمی سکوت
زهر دشنه ها

و اين...مرگ در قفس

ديوارها بلند...بسته راه تو
سرنيزه های لخت
بر زخم های تو
بر داغ های تو

اين مرگ بی کفن...واين
بن بست ...مرز های تو

تو نه يک فرياد
که... آه ممتدی

 بر التيام  درد های تو

اکنون... می رود زدست
هر فرصتی

رسانه های خود فروخته ...اجير
 بسته چشم خود
بسته گوش خود
نشئه و خما ر
خون طفل تو

کرده نوش خود

نه راه برون
نه راه درون

نيست راه گريز
در فشار و زور

در تکثر.. لحظه های گور
آه...

 باز ايستاده ای... باز ايستاده ای  …ای...باز
ايستاده ای

ای انسان هااوضاع.. بقيه از صفحه آخر
ای انسان ها

هزاران هزار زندانی
در طلب ابتدايی ترين حقوق انسانی

تأمل ...تحمل ...تعلل ...تا کی
شرم ما همين
 درد ما از اين

زندان در زندان
بر سينه زمين

فرح نوتاش
وين فوريه ٨٠٠٢

*     *     *

اعالميه اضطراری يهوديان ارتودوکس ضد 
صهيونيست در فلسطين اشغال شده توسط 

صهيونيستها ـ

 NETUREI KARTA of THE 
ORTHODOX JEWRY 
JERUSALEM - E-Mail : nkp@
neto.bezeqint.net

مارس ٠٨/٠١ 
را  جهانيان  ارتودوکس  يهوديان  ما 
فرامی خوانيم که جلو نابودکردن خلق فلسطين 

توسط دولت صهيونيستی را بگيرند!
و  قاتل  تروريسم  ارتودوکس  يهوديان  ما 
را  صهيونيستی  کشتار  ماشين  گانگستريسم 

محکوم می کنيم!

طی ٦٠ سال قصابان صهيونيست، فلسطينيان 
را بيرون کرده، زمينهايشان را اشغال نموده، 
گتوبرای شان درست نموده، وحشت درميان 

شان آفريده و ُکشته اند!

جهانی  قدرتهای  ديگری  زمان  مدت  چه  تا 
بربرمنش  صهيونيستی  تروريسم  درمقابل 
منتظر  جهانيان  آيا  کرد؟  خواهند  سکوت 
بی  از  فلسطينی  ميليونها  تا  ماند  خواهند 
غذائی بميرند تا به عزای مرگ خلق فلسطين 

بنشينند، که خدا نکند؟
ما هم چنين حمله ی سرسختانه ی ماشين جنگی 
صهيونيستی  و جنگ شرورانه و آدم خوارانه 
با مردم بی گناه غزه اشغالی که در تضادآشکار 
و  عدالت  ازقوانين،  بين المللی  ديدگاههای  با 

صلحند، محکوم می کنيم!
جهان  دوست  صلح  کشورهای  تمام  از  ما 
متوقف  جهت  ازهراقدامی  که  می خواهيم 
افسارگسيخته  ديوانه ی  صهيونيستهای  کردن 

محترم  را  فلسطينيان  حقوق  و  نکنند  ابا 
خون  و  رنج  بر  طريق  اين  از  و  بشمارند 
ريزی مردم فلسطين نقطه ی پايانی بگذارند!

رژيم اش  و  صهيونيستی  تروريستی  ماشين 
در اورشليم اشغالی، نماينده ی مردم و مذهب 
را  خود  است  ممکن  آنها  نيست.  يهودی 
يهودی  مذهب  پيرو  آنها  اما  بنامند،  يهودی 
آنها  هستند!  سالخان  و  بربرها  آنها  نيستند. 
مذهب مقدس ما و تورات ما را بی حرمت و 

بی عفت می کنند!
ما برای تامين حقوق فلسطينيان در سرزمين 
وازهم  آزاد  فلسطين  استقرار  و  تاريخی شان 
پاشيده شدن و اخراج رژيم صهيونيستی از 

تمامی سرزمين مقدسمان دعا می کنيم.
ما عميق ترين تسليت و همدردی مان را به 
تمامی خلق فلسطين که پيوسته بايد دربرابر 
ويژه  به  و  بايستد  صهيونيستی  تروريسم 
جنگی  ماشين  خاطر  به  که  خانواده هائی  به 
که  شده اند  زخمی  و  کشته  صهيونيستی 
اميدواريم به زودی محوگردد، اعالم می کنيم.

www.uruknet.info?p=41711
                                            

*      *      *  
فقر  زيرخط  اسرائيل  ساکن  اعراب  اکثر 

قراردارند

شارون روف ـ اوفير ـ ١٧ نوامبر٢٠٠٧ 
دفاع  مرکز  توسط  شنبه  که  گزارشی  طبق 
اسرائيل  عرب  شهروندان  برابری  از 
ساکن  عرب  خانواده های  انتشاريافت، 
اسرائيل ٤ برابربيشتراز خانواده های يهودی 

درفقرزنده گی می کنند.
اقتصادی  واحدعدالت  مدير  فارس،  امين 
برای  زمان  می گويد :"  اين مرکز  اجتماعی 
ازخواب  که  رسيده است  اسرائيل  دولت 
بيدارشده و متوجه شود که اگر درفکرچاره 
برای اين وضع نباشد، وضع تدريجا بدتر هم 

خواهدشد".
گزارشی که اين هفته درمورد فقر و ثروت 
اجتماعی منتشرشد نشان می دهد که صدها 
زنده گی  فقر  زيرخط  هزارشهرونداسرائيل 
اسرائيل  عرب  شهروندان  درميان  می کنند. 

اوضاع بسيار وخيم تر است.
حاشيه  فقرميان  "آمار   : می افزايد  فارس 
است  دل سردکننده  دراسرائيل  شده گان  رانده 
رانده شده گان  به حاشيه  عرب  جمعيت  و 
حاشيه رانده  شده ها تبديل شده اند. عالرغم تمام 
صحبتها درمورد رشداقتصادی اسرائيل، اين 
عرب  جمعيت  درميان  اقتصادی  پيشروی 

ساکن اسرائيل درحال افول است".

www.farah-notash.com
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سرمايه گذاری  و  فراوان  "کمکی 
ضروری شده است"

 ٪٥٤ که  می دهد  نشان  مرکز  اين  گزارش 
ساکنان عرب اسرائيل درفقرزنده گی می کنند، 
 ٪١٥ يهوديان  برای  رقم  اين  که  درحالی 
است. طبق اين گزارش بيش از ١٥٠ هزار 
خانواده ی عرب و ازجمله ٤٠٠ هزار کودک 

درزير خط فقر قراردارند.
فارس می گويد :"درسال٢٠٠٦، قدرت خريد 
درميان خانواده های فقيريهودی تنزل پيداکرد، 
اما مقياس مشترکی برای خانواده های عرب 
ارائه نشد. اين آماردرتاييد مسائلی است که 
عالوه  کرده است.  مطرح  را  آنها  ما  مرکز 
فقير  کودکان  و  خانواده ها  ارقام،  براين 
حل  راه  دولت  از  که  هستند  گرسنه ای  و 

می خواهند".
فارس هم چنين می افزايد :

دولت  توسط  سرمايه گذاری  و  کمک  "بدون 
به طور  زننده  آمار  اين  خصوصی،  بخش  و 

فزاينده ای رو به بدترشدن خواهندرفت".
   www.uruknet.info?p=41247

                                           
*     *     * 

درآمريکا  رکود  باعث  عراق  جنگ   
شده است

پيتر ويلسون ـ ٢٨ فوريه ٢٠٠٨ 
جنگ عراق ٥٠ تا ٦٠ برابر بيشتر از آن چه 
که دولت بوش ارزيابی کرده بود تمام شده و 
دليل مرکزی ای است که بنابه گفته ی برنده ی 
جايزه ی نوبل ـ ژوزف استيگليتز  دربحران 
تاثير  اقتصادجهانی  کننده ی  تهديد  بانکی 

گذاشته است.
معاون سابق رئيس بانک جهانی ديروزگفت 
برای  ميليارددالر   ٣٣٠٠ تاکنون  جنگ  که 
درسال  که  درحالی  شده است.  تمام  آمريکا 
٢٠٠٣ پيش بينی شده بود که تنها ٥٠ تا ٦٠ 

ميليارددالر هزينه دربرخواهدداشت.
که  ساخت  خاطرنشان  استيگليتز  پرفسور 
هوستون  آگنوس  گفته ی  به  بنا  نيز  استراليا 
درهفته ی  استراليا  دفاعی  نيروهای  رئيس 
بيشتر  مراتب  به  جنگی  مخارج  با  گذشته 
است  شده  مواجه  دالر  ميليارد   ٢  .٢ از 
مخارچ  ديگر  و  نفت  بهای  باالرفتن  از  که 

غيرمستقيم جنگ ناشی می شود.
او گفت : جنگ کنونی پس از جنگ جهانی 
جنگ  پرمخارج ترين  ويتنام  وجنگ  دوم 

درتاريخ  آمريکا بوده است.
مخارج درعراق علت پنهانی غليان درنرخ 
آمريکا  مرکزی  بانک  زيرا  است  اعتباری 
مسئوول مصرف مالی انبوه جنگ ازطريق 
براساس  اقتصادآمريکا  انداختن  جريان  به 

اعتبار ارزان است.
راه  درُجست و جوی  کننده گان  "تنظيم  اوگفت 
ديگری بودند و به منظورحفظ نظام حمايت 
قرض  هرکسی  به  پول  جانب،  ازاين  حياتی 

داده شد .
و  سازی  ساختمان  جوشش  باعث  امر  اين 
رشد مصرف گرديد و اقتصادآمريکا را غرق 
در رکود ساخت و رئيس جمهورجديد را با 
آمريکا  درتاريخ  بودجه  کسری  بزرگ ترين 

روبه رو خواهدنمود.
پروفسور استيگليتزکه در دانش کده ی تجارت 
مشاور  و  کند  می  تدريس  کلمبيا  دانش گاه 
اقتصادی بيل کلينتون بود می گويد که ٥٠٠ 
آينده  دوسال  ديگردرجنگ  دالر  ميليارد 
موثرتر  توانست  می  اين  و  خواهدشد  خرج 
درباالبردن امنيت و کيفيت زنده گی درآمريکا 

و سايرنقاط جهان مصرف گردد.
می شود  مصرف  درجنگ  هرهفته  که  پولی 
سوادی  بی  کردن  ريشه کن  برای  کافی 

درجهان است.
کافی  جنگ  پول  روزه  چند  اوگفت مصرف 
بيمه  که  آمريکائی  کودکان  تمام  تا  است 

نيستند، بيمه شوند.
ازجانب کاخ سفيد مردم تشويق شده اند تا بهائی 
که به جنگ پرداخته می شود درنظرنگيرند. 
چون که به هرحال با نفت عراق و پرداخت 

متحدين آمريکا تامين خواهدشد.
واردجنگ  بوش  دولت  که  "زمانی  گفت  او 
عراق شد، مسئله مخارج جنگ چندان برايش 
مشاورارشد  ليندسی  الری  نبود.  مطرح 
تا   ١٠٠ بين  جنگ  خرج  که  گفت  اقتصادی 
٢٠٠ ميليارد دالرخواهدشد ـ درآن لحظه او 

تاحدی صادقانه سخن گفت.
جواب  رامسفلد)  (دانلد  وزيردفاع  "سپس 
داد که اين سخنی بی معنا است و رقمی که 
ميليارددالربود.   ٦٠ تا   ٥٠ داد  ارائه  دولت 
 ٣٠٠٠ از  بيش  جنگ  که  کرديم  محاسبه  ما 

ميليارددالر خرج خواهدداشت.
"سه هزارميليارد دالر رقم محافظه کارانه ای 
اين  از  زيادتر  بسيار  حقيقی  مخارج  است 

خواهدشد."
سه  هر  آمريکا  ازجنگ  پس  سال   ٥ اوگفت 
مخارج  صرف  دالر  ميليارد   ٥٠ تنها  ماه 

صرفا نظامی می کند.
بيلمس  ليندا  و  استيگليتز  پروفسور 
کتابی  کلينتون  دولت  مشاورديگراقتصادی 
از  ناشی  دالر  ميليارد  نوشتند.در٣٠٠٠ 
تحقيقات آنها، مخارج جنگی که عراق متحمل 

می شود درنظر گرفته نشده است.
است  عبارت  درمحاسبه  اختالفات   از  يکی 
از اين که محاسبات رسمی، مخارج طوالنی 
مدت مواظبتهای درمانی و کمکهای اجتماعی 

از  و  مانده اند  زنده  که  هائی  زخمی  به  که 
حمالت ُکشنده جان به دربرده اند، ناديده می 

گيرد.
جنگی  در  ها  ُکشته  به  ها  زخمی  نسبت   "
 ١ به   ٧ جنگ  دراين  است.   ١ به   ٢ عادی 
پذيرفته شده است درحالی که رقم واقعی ١٥ 

به ١ است."
معاينات  براساس  هزارنفر   ١٠٠ حدود 
دچاراختالل روانی جدی شده اند و سربازانی 
عهده  به  را  وظايف  از  مهمی  بخش  که  هم 

دارند هنوز برنگشته اند.
پروفسور استيگليتز می گويد پول نفت از ٥ تا 
١٠ دالر درهربشکه درابتدای جنگ، به ٨٠ 
دالر دربشکه رسيده و بايد اقال ٣٥ دالرآن را 

ناشی از شروع جنگ دانست.
اوگفت که خرج انگليس درجنگ ٢٠ برابر 
شده درحالی که تونی بلر آن را حدود ١. ٢ 

ميليارد دالر ارزيابی کرده بود.
جزئيات  تا  دستورداد  ديروز  انگليس  دولت 

برنامه جنگ علنی شود...
که  گفت  اطالعاتی  کميسر  ريچارد  توماس 
با  دررابطه  گيری  تصميم  اهميت  دليل  به 
ايجاب  عمومی  منفعت  درجنگ،،  شرکت 
و  شوند  علنی  مربوطه  مذاکرات  که  می کند 

مردم درجريان اطالعات قراربگيرند.  

                        www.uruknet.info?p=41576  
                              

*     *     *      

٧ ميليون زندانی درآمريکا
“سرزمين آزاد، کشوردليران“ درحال 

ترديد
http://english.pravda.ru/world/

americas/85750-jailed-0

زده  شگفت  جهان  مردمان  که  درحالی 
کشورآمريکا  اخالقی  و  اقتصادی  فروپاشی 
آن  جديد  ممکن  علت  يک  شاهدند،  را 
دادگستری  وزارت  اخيرتوسط  درهفته های 
آمريکا بازگوشد دايربر اين که نرخ زندانی 
نفر  ميليون   ٧ به  آمريکا  شهروندان  شدن 

رسيده است.
با  است  معادل  رقم  اين  گزارشات  اين  طبق 
١ نفر از ٣٢ نفرشهروندبالغ آمريکا درپشت 
آزادشده  يا  و  طورموقت  به  زندان  ميله های 
اگر  و  گذشته.  سال  درپايان  التزام  ازطريق 
اين رقم را به حدود يک ميليون زندانی جنگی 
نظر  تحت  جهان  ديگرنقاط  يا  و  درآمريکا 
آمريکا،  بزرگ  کشور  کنيم،  اضافه  آمريکا 

شده،  بشری  نوع  زندان  بزرگ ترين 
که بی سابقه است.
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درارتباط با اين ارقام، مهمتر اين است 
نسبت  کننده ای  تضعيف  تاثير  اين  که 
اين  زيراکه  دارد،  آمريکا   جامعه ی  ُکل  به 
رقم نفرت انگيزانعکاس مستقيم نظام تماميت 
گرای فاشيستی است که آمريکا به سوی آن 
به  درآمريکا  سخت  زنده گی  اين  رود.  می 
خاطر پليس امنيتی داخلی ـ اداره ی تحقيقات 
درهفته ی  که  است  ـ  بی.آی.  اف.   ، فدرال 
اخير اجازه يافت تا تلفون هر شهروند آمريکا 
توانند  می  حتا  آنها  کند.  ضبط  و  کنترل  را 
به  نيز  باشد  شده  قطع  تلفون  که  هنگامی 

صحبتها گوش دهند.

ازدست  از  ديگرپس  کننده ی  ويران  مسئله ی 
دادن کامل آزادی، بختک اقتصادی است که 
اخبار  در  طورکه  همان  و  شده  واردجامعه 
 “ است  آمده  انگليسی  گاردين  روزنامه ی 
ريزش ارزش دالر بازارجهانی را به پيچ و 
تاب خواهدانداخت“ اين بدان معنا است که :

سقوط  باعث  که  آمريکا  اقتصاد  “رکود 
تاثير  است،  شده  هفته  دو  دالرطی  آزاد 
ويران گری بربازارهای جهانی خواهدداشت. 
که  آمريکا  کننده گان  مصرف  رکود،  بااين 
کنند  می  احساس  درجهانند  بزرگ ترين 
و  دهد  می  ازدست  ارزش  دارند  که  دالری 
قدرت خريدشان پائين می رود. اقتصاددانان 
دررشدجهانی  شدت  به  امر  اين  که  معتقدند 
سبز  اسکناس  خواهدگذاشت.  تاثيرمنفی 
درجمعه چرخش بدتری کرد، بعد از اين که 
توليد دربخش صنعتی آمريکا بعد از سه سال 

تنزل نمود“.

به درستی گفته می شود که وقتی بوش رهبر 
جنگ طلب آمريکا بعد از ١١ سپتامبر ٢٠٠١ 
درخطرازدست  کشورآمريکا  که  کرد  اعالم 
دادن آزاديهايش هست، او نسبت به بسياری 
ديگر حق داشت چنين بگويد. اما آمريکا نه 
به خاطرتروريستها، بلکه به خاطر عمل کرد 
حکومت اش آزادی اش را از دست می دهد.

گرچه غم انگيزتر برای مردم آمريکا امروز 
کشوربر  فاشيستی  خواهی  تماميت  اثر 
گرانبهاترين دارائی شان، کودکانشان است. و 
کسانی که کودکان راچنان کرده اند که توسط 
در١٩٨٤  اورِول  ژورژ  انگليسی  نويسنده ی 

به دوستان آمريکا هشدار داده شد: 

نفرت  امروزه  کودکان  تمامی  “تقريبا 
چنين  يک  توسط  که  آن  بدتر  شده اند.  انگيز 
سازمانهای جاسوسی، آنها تبديل به وحشيان 
و  اند.  شده  کردن  اداره  غيرقابل  کوچک 
هنوز اين وضع گرايش در آنها عليه انضباط 
برعکس،  است.  ورده  نيآ  به وجود  حزبی 

است  آن  با  دررابطه  هرچه  و  حزب  آنها 
خارج  متوجه  آنها  وحشی گری  می پرستند. 
و دشمنان دولت و عليه خارجی ها، خائنين، 
شده است.  روانی  بيماران  و  خراب کاران 
شده است  طبيعی  سال   ٣٠ افرادباالی  برای 

که از کودکان خود بترسند“.
                                      

*     *     *   
چرا کوبا هرگز به عقب نخواهد برگشت؟

بررسی مبارزات انتخابات رياست جمهوری 
آمريکا درهاوانا

بخشی از نوشته ی فيدل کاسترو ـ ٢٣ فوريه 
٢٠٠٨

....
دهم.  می  تمرکز  رقيب  روی  من  اکنون 
رياست  کانديداهای  که  مخمصه ای  از  من 
برم.  می  لذت  آنند،  دچار  آمريکا  جمهوری 
حتا  دادن  دست  از  ترس  از  آنها  تک  تک 
يک رای، نتوانستند خواستهای فوری مردم 
می تواند  هرکسی  آورند.  حساب  به  را  کوبا 
تصورکند که من برنده ی جايزه ی پوليتزرمی 
و  سياسی  حساس  مسائل  اگردرمورد  شدم 
از  ان  ان  سی  برای  خصوصی  مسائل  حتا 
الس وگاس مصاحبه ترتيب می دادم. جائی 
و  حکم فرماست  دربازی  شانس،  منطق  که 
کانديد  جمهوری  رياست  برای  که  هرکسی 

باشد می بايستی از آن جا ديدن کند.
برتر  کانديداهای  برای  محاصره  سال   ٥٠
ناچيز به نظرمی رسد. آنها متحدا فرياد زدند: 
تغييردهيم!  را  رژيم  تغييردهيم!  را  رژيم 

رژيم را تغييردهيم!
من موافقم. تغيير بدهيد! اما، درخود آمريکا. 
کوبا سالهای زيادی است تغيير رژيم داده و 

شما اين گام ديالکتيکی را برداريد.
چنين  گشت!  برنخواهيم  گذشته  به  هرگز  ما 

است فرياد مردم کوبا.
رقيب  جواب  ضميمه!  ضميمه!  ضميمه! 
کند،  می  صحبت  تغيير  از  وقتی  او  است. 

مقصودش واقعا ضميمه کردن کوبا است.
را  درسکوت  جدال  اين  راز  مارتی  خوزه 
برمال کرد، به افشای توسعه طلبی امپراتوری 
از  دربيش  درخشانی  زيرکی  با  و  پرداخت 
يک قرن بعد ازبرقرارشدن اعالميه ی انقالبی 
استقالل سيزده مستعمره، آن را کشف کرده 

و توضيح داد.
پايان يک دوره ی تاريخی همانند آغاز پايان 

يک نظام غيرقابل دوام نيست.
شده ی  تضعيف  قدرتهای  به طورناگهانی، 
اروپا و متحد آن نظام، خواستهای مشترکی 
دارند. ازنظرآنان، زمان رقصيدن با موسيقی 

دموکراسی و آزادی فرا رسيده است. ...

 مستعمره و نومستعمره کردن تمامی قاره ها، 
کار  نيروی  و  موادخام  انرژی،  آنها  از  که 
ارزان به دست می آمد، بی اعتباری اخالقی 

برای آنها شده است.

يک شخصيت برجسته ی اسپانيا، سوسياليستی 
قبال  که  فرهنگ،  وزير  و  حسابی  و  درست 
استفاده  و  جنگ  از  دفاع  امروزبه  حتا  و 
معنائی  بی  از  سنتزی  می پردازد،  سالح  از 
استقالل  جانبه ی  يک  اعالن  است.  صرف 
کوسوو به مثابه يک  بختکی مصٌربه تعقيب 

آنها رفته است.

با  انسانهائی  افغانستان،  و  درعراق 
در  غرق  برتن  ناتو  و  آمريکا  انيفورمهای 
دهند.  می  ادامه  مردن  به  خون  و  گوشت 
خاطره ی فروپاشی شوروی که تاحدی به علت 
بود،  افغانستان  در  ماجراجويانه  مداخله ی 

همانند سايه ای درتعقيب اروپائيان است.
پشتيبانی  کين  مک  کانديدائی  از  پدر  بوش 
درکشوری  پسر  بوش  که  درحالی  می کند، 
درآفريقا ـ که مبداء انسان ديروزی وقربانی 
کس  هيچ  که  جائی  ـ   است  امروز  در  قاره 
نمی داند بوش مشغول چه کاری بوده، اعالم 
کوبا  آزادی  برای  آغازراه  پيامم  که  می کند 
کردن  ضميمه  اليحه ی  معنای  به  که  است، 
درشت  خطوط  با  که  می باشد  دولتش  توسط 

نوشته شده است.
درسراسر  تلويزيونی  شبکه های  روزقبل، 
جهان گروهی از بمب اندازهای کشوری را 
ماهرانه  تماشائی  مانورهای  که  دادند  نشان 
انجام می دادند، با تضمين کامل که هرکدام 
که  اين  بدون  رهاکرد  توان  می  را  بمبها  از 
کشف  رادار  توسط  بمبها  حامل  هواپيمای 
جنايت کارانه  جنگ  مثابه  به  اين  و  شود، 

درنظرگرفته نخواهدشد.
مهم  کشورهای  از  برخی  توسط  اعتراضی 
صورت گرفت داير براين که فکر آزمايش 
عنوان  تحت  امپراتوری  توسط  جديد  سالح 
خارجی  کشوری  به  ازافتادن شان  اجتناب 
از  يکی  جاسوسی،  ماهواره ی  توسط 
هواپيماهای آمريکا ست که درمدارزمين به 

منظور نظامی قرار داده شده است.
من به مدت ١٠ روز خواستم عکس العملی 
ماندن  به  ادامه  حق  من  اما  ندهم.  نشان 
درسکوت را ندارم. ما احتياج به آتش باری 

ايده ئولوژيک عليه آنها داريم....

        ....
www.uruknet.info?p=41407 
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مروری کوتاه به برخی مقوالت تاريخی، سياسی ازديدگاه 
کمونيسم علمی (قسمت هفتم)

فرهنگ

ارزش  مجموعه  از  است  عبارت  فرهنگ 
که  معنوی  و  مادی  توليدات  از  ناشی  های 
شده  آفريده  تاريخ  طول  در  بشريت  توسط 
است  اجتماعی  پديده ی  يک  فرهنگ  است. 
يک  در  جامعه  پيشرفت  سطح  معرف  که 
سطح  اين  باشد.  می  تاريخ  معين  مرحله ی 
پيشرفت به وسيله ترقی فنون، تکامل تجارب 
در زمينه روند کار و توليد، پيشرفت آموزش 
هم چنين  و  هنر  ادبيات،   ، علوم  پرورش،  و 
که  اجتماعی  نهادهای  رشد  سطح  وسيله  به 
در ارتباط با فعاليت های مذکور می باشند، 
به  کلی  به طور  فرهنگ  گردد.  می  تعيين 
شود.  می  تقسيم  معنوی  و  مادی  فرهنگ 
فرهنگ مادی ناشی از ابزار مادی توليد و 
زيست، تجارب کسب شده در زمينه توليد و 
ثروتهای مادی ديگر است. فرهنگ معنوی 
ناشی از دستاوردهای جامعه در زمينه علوم 
و  آموزش  اخالق،  فلسفه،  ادبيات،  هنر،   ،
کلمه  خاص  بيان  به  فرهنگ  است.  غيره 

همان فرهنگ معنوی است.
در ميان مهم ترين نشانه های سطح فرهنگ 
در  و  جامعه  يک  در  کلمه)  عام  مفهوم  (به 
يک مرحله ی مشخص تاريخ، بايد از درجه ی 
و  يافته  تکامل  های  تکنيک  از  استفاده 
اکتشافات علمی در پروسه ی توليد اجتماعی 
و هم چنين درجه ی اشاعه ی آموزش، ادبيات 

و هنر در ميان مردم ، نام برد.
مسائل  بار  اولين  برای  علمی  کمونيسم 
آن  اجتماعی  و  تاريخی  محتوای  و  فرهنگ 
را از طريق علمی حل کرد و نشان داد که 
فعاليت معنوی انسان ناشی از شرايط زندگی 
مادی جامعه و خصوصيات رژيم اجتماعی و 
سياسی است. ايده آليست ها فرهنگ و رشد آن 
را محصول ذهنی نخبه گان جامعه تصور می 
کنند. به عقيده آنها بين فرهنگ و مبارزه ی 
طبقاتی، هيچ گونه رابطه ای موجود نيست. 
کمونيسم علمی بدون وقفه عليه تمام تئوريهای 
ناپذيری  تغيير  خواهند  می  که  آليستی  ايده 
فرهنگ بورژوائی را ثابت کنند، عليه تمام 
تئوريهايی که می کوشند خصوصيات طبقاتی 
فرهنگ بورژوائی را پنهان سازند و سياست 
امپرياليستی بورژوازی را در زمينه سرکوب 
و استثمار مردم جهان و نابود ساختن و به 
زير سلطه کشيدن فرهنگ آنان توجيه کنند، 

هر  عليه  علمی  کمونيسم  کند.  می  مبارزه 
نوع اقدامی که تحت شعارهای جهان وطنی 
برای  استتار  در  يعنی  (کوسموپوليتيسم) 
عمل  بورژوازی  امپرياليستی  سياست  تحقق 

می نمايد، مبارزه می کند.
فرهنگ  اين که  اعالم  با  علمی  کمونيسم 
اساسی  تز  از  است،  اجتماعی  پديده ی  يک 
يعنی  کند،  می  حرکت  تاريخی  ماترياليسم 
معتقد است که شيوه ی توليد نعم مادی تمامی 
زنده گی اجتماعی، سياسی و معنوی را تعيين 
مادی،  نعم  توليدی  شيوه ی  تکامل  کند.  می 
و  معين  اجتماعی  نظام  يک  از  گذار  شرط 
نظام  يک  به  آن  به  مربوط  معين  فرهنگ 
اجتماعی باالتر و فرهنگ منطبق با آن نظام 
جديد است. از اين رو، فرهنگ يک پديده ی 
قوانين  يابد.  می  توسعه  که  است  تاريخی 
و  مولده  نيروهای  توليدی،  های  شيوه  رشد 
فرهنگ  موجوديت  پايه ی  توليدی،  مناسبات 
دهد.  می  تشکيل  را  جامعه  معنوی  و  مادی 
تکامل  بر  (ابژکتيو)  عينی  قوانين  بنابراين، 
به  تکامل  اين  و  کند  می  حکومت  فرهنگ 
خواست و اراده ی جمعی انسانها وابسته است. 
يک فرهنگ جديد فقط وقتی به وجود می آيد 
که شرايط عينی زنده گی مادی جامعه آماده 
و  تاريخی  ماترياليسم  نظرگاه  در  اما  باشد. 
ديالکتيکی، هر چند فرهنگ معنوی به وسيله 
مادی  نعم  توليد  شيوه  و  اقتصادی  ساخت 
و  طرزمکانيکی  به  ولی  شود،  می  تعيين 
خود به خودی تغييرات آن را دنبال نمی کند. 
فرهنگ به مثابه بخشی از روبنای جامعه، از 
يک استقالل نسبی در تکامل خود برخوردار 
رشد  مانع  (چنان چه  شرايطی  تحت  و  است 
و تکامل زيربنای اقتصادی شود) می تواند 
نقش عمده و تعيين کننده پيدا کند. فرهنگ در 
عين حال از فرهنگ ديگر خلقها و کشورها 
فرهنگ  هر  باالخره  پذيرد.  می  تأثير  نيز 
فرهنگ  به  تاريخی  نظر  نقطه  از  جديدی 
تسلسل  دارد.  پيوند  و  است  وابسته  گذشته 
در  تسلسل  پايه ی  مادی،  توليد  رشد  تاريخی 
رشد فرهنگ مادی و معنوی است. لنين در 

اين باره نوشته است:
« فرهنگ پرولتری بايد رشد منطقی مجموعه  
آگاهی های تدوين شده توسط بشريت، تحت 
يوغ جامعه ی سرمايه داری، جامعه ی مالکين 
بوروکراتيک  جامعه ی  و  ارضی  بزرگ 

(سرمايه داری) باشد.» (١)

يک  از  طبقاتی  جامعه ی  هر  در  فرهنگ 
است  برخوردار  معينی  طبقاتی  خصلت 
کند.  می  تعيين  را  آن  اهداف  و  محتوی  که 
هر  داری،  سرمايه  جامعه ی  يک  در  مثال 
فرهنگ  يکی  فرهنگ،  دو  به  ملی  فرهنگ 
و  مسلط)  طبقه  (فرهنگ  بورژوازی  مسلط 
تکامل  بيش  و  کم  فرهنگی  عناصر  ديگری 
يافته ی دموکراتيک و سوسياليستی متعلق به 
توده های تحت ستم تقسيم می شود. فرهنگ 
سوسياليستی که کليه عناصر مترقی فرهنگ 
طرز  به  کند،  می  جذب  خود  در  را  گذشته 
ريشه ای هم از نظرايده ئولوژی وهم ازنظر 
بورژوائی  فرهنگ  با  اجتماعی  عمل کرد 
فرهنگ  است.  متفاوت  امپرياليستی 
انقالب  يک  وسيله  به  فقط  سوسياليستی 
آن  اصلی  اجزای  از  يکی  که  سوسياليستی 
انقالب فرهنگی سوسياليستی است می تواند 
تکامل يابد. فرهنگ سوسياليستی به نوبه خود 
به حفظ و تحکيم ديکتاتوری پرولتاريا، ادامه 
انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا و نيل به 
می  ايفا  اساسی  نقش  کمونيستی  جامعه  يک 
سوسياليستی  فرهنگ  مشخصات  از  نمايد. 
می توان چند مورد زير را ذکر نمود: خدمت 
بی چشم داشت به توده ها، مدافع ايده ئولوژی 
علمی،  بينی  جهان  دربرگرفتن  کمونيستی، 

روحيه اشتراکی و انترناسيوناليسم.
ويژه گی مناسبات اجتماعی يک ملت، خصلت 
های روحی ـ روانی  ـ تاريخی انسانهايی که 
ويژه گيهای  در  دهند،  می  تشکيل  را  ملت 
ويژه گی  شوند.  می  منعکس  ملی  فرهنگ 
مناسبات اجتماعی يا نفسانی يکی از خصلت 
اشکال  از  يکی  نيز  و  ملت  اساسی  های 
فرهنگ ملی است. اين ويژه گی بيان کننده ی 
متعلق  انسانهای  زنده گی  مشترک  شرايط 
طبقاتی،  جوامع  در  باشد.  می  ملت  يک  به 
اختالف اوضاع و احوال و شرايط زنده گی 
طبقات در تفاوت روان شناسی اجتماعی آنها 
ملی  فرهنگ  ويژه گيهای  شود.  می  منعکس 
می  منعکس  نيز  انسانها  زنده گی  شيوه ی  در 
شود. شيوه ی زنده گی انسانها به منزله ی يکی 
از اشکال فرهنگ ملی، بيان عادتی است که 
معين،  خلق  يک  نزد  در  تاريخی  لحاظ  از 
برپايه ی روابط اجتماعی و خانواده گی خاص 
زنده گی  شرايط  آداب،  ها،  سنت  خلق،  اين 

پوشاک  (مسکن،  نوين  و  موروثی 
شيوه ی  اند.  گرفته  شکل  غيره)  و 
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انسانها  فردی  و  اجتماعی  زنده گی 
ساخت  تغيير  و  تکامل  نسبت  به  نيز 

اجتماعی جامعه، دگرگون می شود.
مبارزه ی طبقاتی که حاصلش درهم شکستن 
يک  برقراری  و  اجتماعی  کهنه ی  نظام 
باشد،  می  اجتماعی  رفته ی  پيش  نوين  نظم 
و  تر  پيشرفته  نو،  فرهنگ  يک  ضرورتًا 
کهنه  فرهنگ  يک  جای گزين  را  تر  مترقی 
طبقاتی،  مبارزه ی  اين  در  کرد.  خواهد 
پرولتاريا و حزب آن نقش رهبری کننده را 
سوسياليستی،  جامعه ی  يک  دارد.  عهده  به 
شرايط رشد کامل فرهنگ ملت ها و خلق ها 
را که دارای محتوای سوسياليستی می گردد، 
فراهم می آورد، مبادله ی فشرده ارزش ها و 
وسايل فرهنگ مادی و معنوی را ميان آنان 
تسهيل می نمايد، گنجينه های فرهنگی مليت 
شرايط  و  بخشد  می  سابقه  بی  غنای  را  ها 
از  را  ملی  های  فرهنگ  اين  گيری  بهره 
گنجينه فرهنگ جهانی فراهم می نمايد و از 
تکامل  و  تحقق  جهت  در  بلند  گامی  اين رو 
فرهنگ مشترک جهانی انسانها، که به آرمان 
کمونيسم و تحقق آن کمک بزرگی می نمايد، 

برمی دارد.

١ـ لنين :« وظايف اتحاديه های جوانان »

دولت

وسيله ی  و  طبقه  ديکتاتوری  ابزار  دولت 
اعمال قهری است که تسلط سياسی، اقتصادی 
و ايده ئولوژيکی يک طبقه بر طبقه ی ديگر 

را تضمين می نمايد. لنين می نويسد:
ابزار  طبقاتی،  سلطه ی  ابزار  يک  دولت   »
ديگر  طبقه ی  وسيله  به  طبقه  يک  سرکوب 
است  قهری  اعمال  سازمان  دولت   ... است 
طبقه ی  يک  درآوردن  زانو  به  آن  هدف  که 

معين است.» (١)
طبقاتی  سرکوب  حقيقت  در  دولت  جوهر 
است، که در نقش وظايف دولت آشکار می 

شود. 
دولت دارای دو وظيفه ی اساسی است: يکی 
طبقاتی  سرکوب  خارجی.  ديگری  و  داخلی 
وظيفه ی  و  عمل کرد  بيان  جامعه  درون  در 
اساسی داخلی آن است. روابط دولت با ساير 
دولتها، بيان نقش خارجی دولت است که در 
دولت  داخلی  سياست  مکمل  و  ادامه  حقيقت 

می باشد. 
تحقق وظايف دولت از طريق قدرت دولتی 
صورت می گيرد. قدرت دولتی نيرويی است 
که طبقه ی حاکمه به وسيله آن طبقات تحت 
سلطه را مجبور به تبعيت از اراده خود می 

نمايد. اين نيروی قهريه از مجموعه ای از 
ارتش،  مثل  ويژه  و  مخصوص  ارگانهای 
پليس، دستگاه قضائی زندانها و غيره تشکيل 

می شود. لنين می نويسد:
« ارتش دائمی و پليس، ابزار عمده ی قدرت 

دولتی است.» (٢)
مائوتسه دون می نويسد:

و  پليس  ارتش،  بر  که  دولتی  دستگاه   »
که  است  ابزاری  شود  می  شامل  دادگستری 
طبقه ای طبقه ديگر را به وسيله آن در فشار 
طبقات  به  نسبت  دولتی  دستگاه  گذارد.  می 
زور  اين جا  در  است؛  فشار  ابزار  دشمن 

هست نه مدارا.» (٣)
طبقات حاکم می توانند اشکال گوناگونی از 
(حکومت)  سياسی  قدرت  ساخت  و  سازمان 
را، مانند نظام جمهوری يا سلطنتی، حکومت 
دمکراسی پارلمانی، يا ديکتاتوری فاشيستی 
و غيره، به تناسب شرايط و اوضاع و احوال 
مبارزه ی طبقاتی و نيازهای خود اين طبقات 
به خود بگيرند. اما شکل قدرت سياسی هر 
چه باشد، ماهيت آن هميشه ديکتاتوری طبقه 

حاکم است.
قدرت  (شکل  سياسی  ساخت  مسئله  دو  نبايد 
سياسی يا حکومت) و رژيم دولتی را با هم 
اشتباه کرد. مائوتسه دون تصريح می کند که 

مسئله رژيم دولتی يا:
مسئله ی  به  مربوط  فقط   ... دولت  سيستم   »
دولت  در  مختلف  اجتماعی  طبقات  موقعيت 

است.» (٤)
در حالی که:

« سيستم قدرت مسئله ای است که به شکل 
به  شود،  می  مربوط  سياسی  قدرت  ساخت 
هنگام  معين،  اجتماعی  طبقات  که  شکلی 
برمی  سياسی  قدرت  ارگانهای  برقراری 
از  و  بپردازند  نبرد  به  دشمن  با  تا  گزينند 

خويشتن دفاع کنند.» (٥)
محتوای  بر  دولتی  رژيم  ديگر،  عبارت  به 
بر  سياسی،  قدرت  ساخت  و  دولت  طبقاتی 
حاکم،  طبقه ی  وسيله ی  به  قهر  اعمال  شکل 

داللت دارد.
ازل  از  و  است  تاريخی  مقوله ی  يک  دولت 
آشتی  بيان  و  محصول  بلکه  نداشته  وجود 
می  لنين  است.  طبقاتی  تضادهای  ناپذيری 

نويسد:
« دولت در آن جا، در آن زمان و در حدودی 
پديد می آيد که تضادهای طبقاتی در آن جا، 
در آن زمان و در آن حدود به طور ابژکتيو 

ديگر نمی توانند آشتی پذير باشند.» (٦)

دولتها (دولت  ميان  بنيادی  و  ماهوی  تفاوت 
سوسياليستی  دولت  با  استثمارگر  طبقات 
در  ماهوی  تفاوت  ايجاد  سبب  پرولتاريا) 

محتوای طبقاتی عمل کرد دولت می گردد. 
متعلق  دولتهای  کليه  داخلی  نقش  و  وظيفه 
تاريخ  طول  در  استثمارگر  طبقات  به 
وغلبه ی  حفظ  از  است  بوده  عمده تاعبارت 
و  طبقات  اين  سياسی  و  اقتصادی  سلطه ی 
های  توده  مجموعه  بر  ديکتاتوری  اعمال 
توليد کننده و زحمت کش، اعمال دموکراسی 
پارلمانی متکی برنماينده گی غيرمستقيم، نفاق 
تضعيف  جهت  توده ها  بين  رقابت  و  افکنی 
حاکم،  طبقات  دربرابر  آنان  مبارزاتی  توان 
توده ها  اجتماعی  رشدآگاهی  از  جلوگيری 
و  سازمان يابی  از  جلوگيری  آن  متعاقب  و 
تشکل توده ها درسازمانهای مستقل توده ای و 

سياسی خود. 
دولت  يک  داخلی  وظيفه  حاليکه  در 
ديکتاتوری  دولت  يعنی  سوسياليستی 
پرولتاريا عبارت است از پاسداری از روابط 
پايان  برای  تالش  سوسياليستی،  اقتصادی 
و  ازانسان  انسان  استثمار  روابط  به  دادن 
کليه دستاوردهای نوين سوسياليستی دردفاع 
ازمنافع انقالبی توليدکننده گان نعمات مادی و 
معنوی جامعه، اعمال ديکتاتوری برمجموعه 
قصد  که  شده  استثمارگرسرنگون  طبقات 
را  استثماری  شده ی  سرنگون  نظام  احيای 
شورائی  دمکراسی  اجرای  و  باشند  داشته 
ساختن  برای  تالش  مستقيم،  نماينده گی  و 
ستم،  استثمار،  طبقات،  از  فارغ  جهانی 
به  که  رفتاری  و  کردار  هرگونه  و  تبعيض 
"ازخودبی گانه شدن" انسانها کمک کند. دولت 
ديکتاتوری پرولتاريا موظف است تا توده ها 
بتوانند  آنها  تا  دهد  سازمان  بيشتر  هرچه  را 
بيشتر و بيشتر درگرفتن اموربه دست خود 
فعاالنه عمل کنند و مسئووليت بپذيرند. اين 
دولت خدمت کار اکثريت افرادجامعه است و 

نه ارباب توده ها.
دولت  سياست  و  عمل کرد  خارجی:  درنقش 
ازماهيت  ناشی  استثمارگر  طبقات  به  متعلق 
کشور  درداخل  آنها  عمل کرد  و  طبقات  اين 
ضرورتًا عبارت است از اعمال يک سياست 
نسبت  تجاوز  و  جويانه  سلطه  غارتگرانه، 
به خلقها و کشورهای خارجی و يا اتحاد با 
اعمال  برای  بين المللی  ارتجاعی  نيروهای 
تشديد  کشورها،  ساير  بر  مشترک  سلطه ی 
رقابت درسطحی جهانی و تالش برای دست 
اندازی به تمامی ثروت ملل ضعيف و دريک 
کالم پيش بردن حرکت طبقاتی خودخواهانه ی 

داخلی درسطحی جهانی. 
در حاليکه نقش خارجی دولت سوسياليستی 
دفاع  از  است  عبارت  پرولتاريا  ديکتاتوری 
از استقالل، حاکميت و تماميت ارضی دولت 

رفيقانه  مناسبات  ايجاد  سوسياليستی، 
کشورهای  ديگر  با  آميز  احترام  و 
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مبارزه ی  از  پشتيبانی   ، سوسياليستی 
های  خلق  و  ملل  کليه  بخش  رهايی 
امپرياليستی  تجاوزات  دربرابر  ستم  تحت 
(انترناسيوناليسم پرولتری)، داشتن مناسبات 
ديپلوماتيک، سياسی و اقتصادی باکشورهای 
غيرسوسياليستی براساس عدم دخالت درامور 
يک ديگر، دفاع از صلح و مخالفت با جنگ 
مسالمت  امپرياليستی(هم زيستی  افروزی 

آميز) .

دولت ابدی نبوده و تنها درجامعه ی طبقاتی 
طرز  به  طبقات  حذف   . است  تحقق  قابل 
را  دولت  نابودی  و  زوال  ناپذيری  اجتناب 
هم به دنبال دارد. اما هيچ طبقه ی ارتجاعی 
ترک  را  تاريخ  صحنه ی  خود  به  خود  حاکم 
را  سياسی  قدرت  خود  ميل  به  و  گويد  نمی 
رها نمی کند: آزادی پرولتاريا و خلق های 
تحت ستم بايد از طريق انقالب قهرآميز آنان، 
نابودی قاطعانه دستگاه دولتی که در خدمت 

و  دارد  قرار  ستم گر  استثمارگرو  طبقات 
جای گزينی آن با دولت ديکتاتوری پرولتاريا، 

تحقق يابد.
تاريخ  در  پرولتاريا  ديکتاتوری  دولت 
بشريت، دولتی از نوع نوين و عالی است که 
نه نماينده ی اقليت استثمارگران و ستم گران، 
و  استثمارشونده گان  اکثريت  نماينده ی  بلکه 
ستم ديده گان جامعه است. اين دولتی است که 
خود روند زوال خود را آگاهانه سازمان می 
دهد، زيرا معتقد است که در جامعه ی جهانی 
و  باشند  اشياء  بر  حاکم  بايد  انسانها  نهايتا، 
نه حاکم بودن عده ای ناچيزاز آنها برعده ای 
کامل  محو  از  پس  تنها  اکثريت اند.  ديگرکه 
و  پرولتاريا  ديکتاتوری  کمک  به  طبقات 
است  طبقه  بی  کمونيستی  جامعه ی  به  ورود 
که دولت زوال می يابد. اما در تمام دوران 
تاريخی سوسياليسم و تا وقتی که هنوزنظام 
 ، امپرياليستی  انحصاری  سرمايه داری 
مرتجعين و مبارزه طبقاتی موجودند، دولت 

اکثريت،  حاکميت  حفظ  برای  پرولتاريا 
ديکتاتوری اش را بايد پا برجا نگه دارد تا از 
برگشت جامعه به عقب و به مناسبات توليدی 

عقب مانده ی طبقاتی جلوگيری نمايد.

١ـ لنين :« دولت و انقالب »
٢ـ لنين :« دولت و انقالب »

ديکتاتوری  درباره   »: دون  مائوتسه  ٣ـ 
دمکراتيک خلق »

٤ـ مائوتسه دون :« درباره دمکراسی نوين 
«

٥ـ مائوتسه دون :« درباره دمکراسی نوين 
«

٦ـ لنين :« دولت و انقالب »

ج.ر. ـ تيرماه ١٣٨٦

http://www.ranjbaran.org/

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

http://www.ayenehrooz.de/

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

به تارنما های اينترنتی  
حزب رنجبران ايران 
مراجعه کنيد و نظرات 
خود را در آنها منعکس 
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از تلويزيون ازمايشی رنجبران در 
اينترنت ديدن کنيد

www.ranjbaran.org/01_ranjbaronline/?page_id=221

www.ranjbaran.org
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کشورهای «جلو  جبهه» در پروژه جهانی آمريکا(١)

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

اوضاع و مقاومتها دربرابر امپرياليسم و صهيونيسم
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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

پروژه ی  "رنجبر"،  پيشين  های  شماره  در 
ی  سلطه  تامين  و  (ايجاد  آمريکا  جهانی 
که   ( خاکی  کره ی  سراسر  بر  نظامی 
طرف  از  متغير  و  گوناگون  به درجات 
"شرکاء" و "متحدين" و هم دستان آن (به ويژه 
اتحاديه اروپا و ژاپن) حمايت می شود، مورد 
بررسی قرار گرفت . درضمن شرح داده شد 
که در پيشبرد اين پروژه ی جهانی ، معماران 
آن ( مشخصا نو محافظه کاران) خاورميانه 
منطقه ی  ترين  استراتژيک  عنوان  به  را 
"اولين  ساختن  وارد  برای  ژئوپوليتيکی 
ضربه" انتخاب کرده اند . چون خاورميانه، 
درچهارراه  افغانستان  و  پاکستان  با  هم راه 

"جهان قديم" (بين آفريقا ، آسيا و اروپا) قرار 
دارد ، در نتيجه برای آمريکا آسان تر خواهد 
بود که از آن منطقه به عنوان "سکوی پرش" 
و يا به عنوان يک پايگاه عظيم تهديد دائمی 
نظامی – نفتی عليه رقبای خود ( روسيه و 
چين) استفاده کند. طراحان پروژه ی آمريکا، 
"جديد"  خاورميانه  کشورهای  از  تعدادی  به 
شده  معروف  جبهه"  "جلو  کشورهای  به  که 
و  نظامی  محاسبات  در  ای  ويژه  مقام   ، اند 
عليه  امروز  البته  هستند.  قائل  خود  سياسی 
پاکستان  منجمله  جديد  خاورميانه  منطقه 
شرايط تاريخی پر از آشفته گی ، بی ثباتی ، 
بحران و پوالريزاسيون و يا "بالکانيزاسيون" 

را تجربه می کند. اين شرايط که خود معلول 
آن  در  سرمايه  جهانی  نظام  های  سياست 
منطقه به خصوص بعد از پايان دوره "جنگ 
سرکرده  عنوان  به  آمريکا  به   ، است  سرد" 
احتمال  جهانی  نظام  آشوب"  "امپراتوری 
پيروزی نظامی آسانی را وعده می دهد. ولی 
در  آمريکا  جنايات  ادامه  و  نظامی  تجاوز 
خاورميانه، کشورهای "جلو جبهه" (افغانستان 
، پاکستان، عراق، فلسطين، لبنان، سوريه و 
داده  قرار  ای  ويژه  موقعيت  در  را  ايران) 
است. در اين شماره ، چند و چون جای گاه 
و اهميت تعدادی از کشورهای جلو جبهه را 
که هم اکنون مورد هجوم ، غارت و تخريب 

ازنامه های رسيده :

چپ  نيروهای  وحدت  برای  که  زنی  رفيق 
نقد  و  مارس   ٨ مناسبت  به  می کند،  تالش 
مردساالری در ميان نيروهای چپ ازجمله 

می نويسد :
انقالبی  جريانات  در  پدرساالرانه  تفکرات 
تاثير بس منفی بر زنان که  نيمی ازجامعه 

چپ،  سازمانهای   و  احزاب  موقعيت  و  اند 
می گذارد . پدر ساالری محصول مناسبات 
اقتصادی نظام برده داری بوده ودر فئوداليسم 
جامعه  به   سپس  و  رسيده  خود  اوج  به 
سرمايه داری منتقل شده است. پدر ساالری 
بر  خصوصی  مالکيت  مناسبات  س  اسا  بر 
ابزارتوليد استوار بوده و به حيات خود ادامه 
ساالری  پدر  گی  ويژه  بارزترين  دهد.  می 

همانا خود خواهی است که در تمام عرصه 
ها به وضوح همراه با انديويدواليسم و خود 
محوری تظاهر می کند .گر چه خود خواهی 
مرد ساالرانه هم چنان بال گسترده ودر آزار 
زنان به حضورخود ادامه می دهد، ولی از 
سوی ديگرنام مردان نامداری که اين  ويژه 
انسانی  جامعه   به  و  شناخته  را   ها  گی 
طبقاتی   مبارزات   برلوح   کردند   معرفی 

روزجهانی زن ـ به سبک غزه
مونا ال ـ فٌرا ـ ٨ مارس ٢٠٠٨

"با تمام عشق و احترام به زنان جهان، من 
پيام ويژه ی خود را از غزه می فرستم،

به  ١١صبح  ساعت  در  ديگر  چندساعت 
کودکان  و  زنان  از  بسياری  محلی،  وقت 
قبرسربازگمنام  درميدان  غزه  فلسطينی 
جمع خواهندشد تا اين روز را جشن بگيرند 
زنان  از  مشخصا  و  جهانی  جامعه ی  از  و 
درمقابل  که  بخواهند  روزويژه  دراين  جهان 
جنايات روزمره ای که عليه کودکان و زنان 
فلسطين صورت می گيرند، ساکت ننشينند. ما 

می خواهيم به جهانيان بگوئيم :  نه محاصره 
نظامی  وحشی  گريهای  نه  ديوارکشی،  نه  و 
دائمی عليه ما، برای اسرائيل امنيت فراهم 
برای  آفرين  امنيت  که  چه  آن  نخواهدکرد. 
صلحی  که  ازاين  است  عبارت  است  همه 
برپايه ی عدالت  برقرار شود و عدالت هم 
حق  فلسطين  خلق  که  ازاين  است  عبارت 
بر  متکی  و  برابر  و  آميز  احترام  زنده گی 
تحقق اهداف جدائی ناپذيرخود را کسب کند.

هم بسته گی  که  می خواهم  شما  از  غزه  از 
از  دهيد.  نشان  ما  از  را  حمايت تان  و 
حکومتهای تان بخواهيد محاصره ی غزه فورا 

قطع شود. درغزه ما گلهای بسيارزيبائی داريم 
بسته شده اند  مرزها  اما  بفرستيم.  شما  به  که 
و ما نمی توانيم گلهايمان را صادرکنيم!!! و 
مردم بسيارغمگين و ناراحتند که که گلهای 

زيبای رمانتيک شان پژمرده می شوند.
شمع ها درغزه هرچه بيشتر فراگيرمی شوند. 
زيراکه ما برق نداريم و کودکان مان از داشتن 
آب پاک ، بسياری ازغذا ها برای سالمتی و 

رشدشان محروم شده اند.
تبريک  شما  به  را  زن  روز  وجودم  باتمام 

می گويم.
www.uruknet.info?p=41822 


