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چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است!

بقيه در صفحه دوم

بقيه در صفحه سوم

دوره سوم  سال ٢٩

ويژه گی های ويرانگر نظام جهانی 
سرمايه 

و استراتژی رهائی از آن

مقاومت و مبارزه ی توده ای دربرابرسرکوب گری رژيم

بقيه در صفحه چهارم

پيش لرزه ها در ارکان حاکمان !

مروری کوتاه به برخی مقوالت 
تاريخی، سياسی از ديدگاه کمونيسم 

علمی(٩)
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جنبش کمونيستی ايران صف
درچنبره ی پراگماتيسم !
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حاکمه  هيئت  مختلف  جناحهای  بين  رقابت 
ثروتهای  و  منابع  به  اندازی  برسردست 
برآن،  درامرحکم رانی  تفوق يابی  و  جامعه 
ايران  اسالمی  جمهوری  تاسيس  بدو  از 
گونه  همان  به  است؛  داشته  ادامه  پيوسته 
ديکتاتوری  نظام  درحفظ  توافق  و  تبانی  که 
سرکوب  جهت  به هرقيمتی،  فقيه»  «واليت 
عادالنه ی  و  به حق  خواستهای  رحمانه ی  بی 
ارجحيت  پيوسته  زحمت کشان،  و  کارگران 

اول آنها را تشکيل می داده است.
 ،١٣٥٧ بهمن  قبل ازانقالب  درسالهای  اگر 
تبانی  مفهوم  به  باهم»  «همه  سياست 
جناحهای مختلف بورژوازی متوسط و خرده 
بورژوازی  با  دراپوزيسيون  بورژوازی 
قدرت،  به منظورکسب  حاکم،  بزرگ 
رژيم  سرنگونی  از  پس  بود؛  َمدٌ نظرآنان 

تازه  مختلف  جناحهای  بين  رقابت  سلطنتی، 
سهمی  به  دست يابی  جهت  رسيده  به قدرت 
بيشتراز ثروت و موقعيتی ممتازتر درقدرت، 
درابتدا،  گرديد.  مطرح  حادی  به صورت 
مدافعان  و  سکوالريستها  بين  اساسا  رقابت 
واليت فقيه که وابسته به نظام سرمايه داری 
ليبرال و سرمايه ی تجاری بودند، آغازشد و 
درطی سه سال، تفوق «کی برکی» مشخص 
گرديد. درهمان ماههای اول پس از انقالب، 
نهضت  بعد  چندماه  و  جبهه ملی  نماينده گان 
بنی صدرازقدرت  جناح  نهايتا  و  آزادی 
کنارگذاشته شدند. بورژوازی تجاری با تکيه 
به مذهب توانست سلطه ی خود را بردستگاه 
دولتی تامين و تحميل کند. ادعاشد که دولت 
يک دست زيررهبری «واليت فقيه» دست به 

بهارامسال  در  ايران  کارگری  جنبش   
پای داری  و  استقامت  در  را  جديدی  خيزش 
جمهوری  نظام  دربرابر  مبارزاتی اش 
چندهزارنفری  مبارزه ی  برداشت.  اسالمی، 
کارگران نی شکرهفت تپه که در ١٦ ارديبهشت 
شروع شده و به مدت بيش از يک ماه است 
اين  از  درخشانی  نمونه ی  داشته،  ادامه  که 
مبارزات است که عالرغم تهديدها، بازداشت 
فعاالن کارگری و ضرب و شتم آنها و ممانعت 
و  کارگران  راه پيمائيهای  و  تظاهرات  از 
خانواده های شان درشهرشوش،عزم کارگران  
و  گذشته  سه ماه  معوقه  ی  مزدهای  درگرفتن 
نظيربرکناری  شان  ديگرخواسته های  تحقق 
آن  حراست  رئيس  و  مديره   هيئت  رئيس 

شرکت وتشکيل سنديکای مستقل خودشان را  
نشان داد. 

کارگران ديگرکارخانه ها و نهادهای کارگری 
با پشتيبانی ازاين مبارزات و اعالم هم بسته گی 
ـ گرچه هنوز درابعادی نه چندان گسترده و 
فراگيرـ نشان داده اند که هر روز که می گذرد، 
کارگران بيشتر و بيشتردرمی يابند که بازپس 
ازرژيم،  پای مال شده شان  حقوق  گرفتن 
باسکوت وبی تفاوتی دربرابر گرگتازيهای آن 
و يا انجام مبارزات انفرادی و يا گروهی، با 
موفقيت هم راه نخواهد شد و پيروزی طبقه ی 
درگرو  خواسته های اش  کارگردرتحقق 
تشکلهای  ايجاد  بيشتر،  هرچه  شدن  متشکل 

مالحظات و تاملی درباره انتخابات
رياست جمهوری ٢٠٠٨ آمريکا

های نحله  به  که  تحليل گرانی  ازنظر   –١ 
 فکری و سياسی گوناگونی تقسيم می شوند،
با مقايسه  مقام  در  آمريکا    ٢٠٠٨  انتخابات 
در٦٠ آمريکا  جمهوری  رياست   انتخابات 
و چشم گير  تفاوت  دو  حداقل  گذشته،   سال 
 مهمی را دارا است که آن را در نوع خود "

 مستثنی " و حتی " کم نظير" می سازد.
عمومی انتخابات  در  اين که  نخست   :  الف 
و ها  بينی  پيش  طبق   ،٢٠٠٨ نوامبر   ۴ 
 حدسيات اين تحليل گران تعداد رای دهندگان
 واجد شرايط به بيش از ٥٠٪ خواهد رسيد.
 درتاريخ پس ازجنگ جهانی دوم، اين اولين
 بارخواهد بود که در صد رای دهندگان واجد

پرونده اتمی ايران و دماغ سوخته ی 
بوش!

درمتحدنمودن  آمريکا  دولت  تالش  درپی 
فرانسه،  انگليس،  ٥+١(آمريکا،  کشورهای 
فشار  برادامه ی  آلمان)   و  چين  روسيه، 
قطع  برای  اسالمی  جمهوری  رژيم  روی 
غنی سازی اورانيوم و نهايتا ارائه ی بسته ی 
پيشنهادات  ادامه ی  که  جديدی  پيشنهادی 
توسط  خرداد   ٢٥ شنبه  روز  و  بوده  سابق 
به  اروپا  اتحاديه ی  فرستاده ی  خاويرسوالنا 
اظهارات  شد،  ايران  مقامات  تسليم  تهران، 
به صورت  نيز  اسرائيل  مقامات  آميز  تهديد 
حادی آغازگشت. ايهود اولمرت نخست وزير 
سفيد  درکاخ  بوش  با  ديدار  درطی  اسرائيل 
گفت: « بايدبا استفاده ازتمام وسايل ممکن از 
موفاز  شائول  نمود».  جلوگيری  تهديدايران 
نيز که درپی جانشينی اولمرت درحزب قاديما 

بقيه در صفحه هفتم
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پيش لرزه.. بقيه از صفحه اول

بالنده ترباد مبارزات کارگران، دانش جويان، زنان، معلمان عليه رژيم!

تغييرات شگرفی خواهدزد و کم وکسريهای 
تا آن زمان، ناشی از اخالل بورژواـ ليبرالها 
و  می گذاشتند  نظام  چرخ  الی  چوب  که  بود 

به همين لحاظ ازقدرت کنارگذاشته شدند.
پيش  مثابه  به  «يک دست»  سلطه ی  اين  اما 
را  شديدی  زلزله ی  که  بود  خفيفی  لرزه های 
درپی داشت. ديری نپائيد که مار واليت فقيه 
دراولين  و  پرداخت  بچه های اش  خوردن  به 
حزب  در  شده»  دست  يک  اهللا  گام «حزب 
تير١٣٦٠   ٧ انفجار  با  اسالمی  جمهوری 
درمقر آن حزب و ُکشته شدن بيش از ٧٠ نفر 
از رهبران و کادرهايش، نشان داد که توفان 

درراه است.
و  امت  «اميد  اين  منتظری،  آيت اهللا  عزل 
سرکوب گری  باخط  مخالفت  دليل  به  امام!» 
کردن  زهرُکش  آن  متعاقب  خمينی، 
احمدخمينی، تبانی خامنه ایـ  رفسنجانی جهت 
انتخاب خامنه ای به واليت فقيه و رفسنجانی 
درپی  چهاراسبه  که  ـ  جمهوری  رياست  به 
کشورو  مالی  منابع  برکليه ی  اندازی  دست 
سياست تعديل اقتصادی  نمودن  هم آهنگ 
ايران درچارچوب نظام جهانی سرمايه بودـ 
کارقرارگرفت؛  محافظه  دردستورکارجناح 
شکل گيری جناح ”اصالح طلب“ و ”ميانه رو“ 
که خواستارسهم بيشتری از قدرت و امکانات 
موجود اقتصادی بوده و با جناح محافظه کار 
به رهبری رفسنجانی به رقابت برخاسته بود؛ 
شکل گيری جناح اصول گرا که بخش تحتانی 
نظام سرمايه داری حاکم به حساب می آمد و 
دوران  هوای  و  حال  به  ”برگشت  زيرپرچم 
اول پس از پيروزی انقالب“ خود را سازمان 
و“اصالح طلبان“  محافظه کاران  وبا  داده بود 
قدرت  بيشتردر  سهم  به  يافتن  برسردست 
خامنه ای  جناح  توانسته بود  و  می کرد  رقابت 
تضاد بين  رشد  کند؛  خود جلب  را به سوی 
جناح اصول گرا، پس از انتخاب احمدی نژاد 
گسترش  اکنون  هم  و  جمهوری؛  رياست  به 
تضاد درون  جناح اصول گرا دردولت، مجلس 
از  هريک  درون  در  کال  و  قضائيه  قوه  و 
دستگاههای مطرح شده درفوق درچه گونه گی 
انتخاب سياستها و پيشبردکارها، همه و همه 
نشان داده اند که ايجاد حاکميت يک دست ـ به 
علت وجود منافع مادی و نزاع بين کفتارها 
ـ حرف مفتی بيش نبوده و گروههای مختلف 
و  درقدرت  نظامی  و  مذهبی  مالی،  حزبی، 
دردرون  مختلف  گروههای  تضادمنافع  کال 
آنها  شديد  رقابت  در  اصلی  عاملی  نظام، 

با يک ديگرمی باشد.

همان طور که گذشت، اين رقابتها گاه خونين و 
گاه غيرخونين پيوسته تابه حال ادامه يافته اند. 
 ٧ انفجار  خونين(نظير  رقابتهای  از  اگر 
تير١٣٦٠، انفجارکاخ نخست وزيری، سقوط 
هواپيماها و بال گردهای حامل سران سياسی 
و نظامی و غيره) بگذريم، رقابتهای مسالمت 
به  اندازی  دست  درعرصه ی  آميز(ازجمله 
به  سياسی)  مناصب  و  اقتصادی  مزايای 

طورروزمره ای جريان داشته اند. 
درعرصه ی سياسی، ديدگاه ملوک  الطوايفی 
پيوسته و به طورفعاالنه ای پياده شده و هردست 
داشته  درتوان  که  آن جا  تا  رژيم  اندرکار 
انصارخود  و  به اعوان  را  حکومتی  ُپستهای 
جابه جاشدن  با  به طوری که   سپرده است. 
انتصاب  حکومتی،  دردست گاه  هرُمهره ای 
بعضا  اغتشاش  کارها  روند  در  جديد،  افراد 

فلج کننده ای را پديد  آورده است.
عمده تا  رقابتها  اقتصادی،  درعرصه ی 
ازطريق افشاگری درمورد فساد و دزديهای 
جناح رقيب صورت گرفته و هدف اين امرهم 
ها،  استفاده  سوء  کالن  برداشتن  ازميان  نه 
تامين  جهت  رقبا،  به  فشار  واردنمودن  بلکه 
و  درغارت  مناسب تر  موقعيتی  تضمين  يا 
چپاول ثروتهای عمومی و يا احراز موقعيتی 

مناسب در دست گاه دولتی بوده است.
دهها سال است که تبليغات ”ازکجا آورده ای“ 
رژيم  در  سپس  و  سلطنتی  رژيم  در  مقدمتا 
جمهوری اسالمی مطرح شده  و ورد زبانهای 
حاکمان برای گم راه نمودن مردم بوده است. 
دزدی  نظيرکالن  پرونده هائی  ندرت  به  اما 
محسن رفيق دوست و شرکاء در راس بنياد 
جزايری  شهرام  پرونده ی  يا  و  مستضعفان 
پرونده ها  اين  راه  دروسط  و  افتاده  به جريان 
نيزماست مالی شده اند. زمانی به دليل رقابت 
حزب  محافظه کاران،  با  طلبان“  ”اصالح 
خانواده ی  استفاده های  سوء  و  ثروت  اهللا 
ازآب  آب  اما  ساخت،  برمال  را  رفسنجانی 
تکان نخورده و يا دست ”آقا زاده ها“ ازغارت 
منابع اقتصادی ايران قطع نشد. نه آقا زاده ها 
به دادگاه فراخوانده شدند و نه اين امر تاثيری 
حتا  داشته است.  مردم  اموال  درغارت 
”اصالح طلبان“ به انتقاد ازخود پرداختند که 
درمورد افشای رفسنجانی راه خطا رفته اند! 
و  درکاربوده اند  پيوسته  مداخله گر  دستهای 
گرفتن وام از بانکها به خاطر داشتن رابطه با 
متنفذين مذهبی ـ حکومتی، درابعاد ميلياردی 
صورت می گيرد و حتا کنترل در بازپرداخت 

اين وامها با ولنگاری انجام می شود.
اخيرا نيز بارديگر فردی به نام عباس پاليزدار 
طی ديداری با دانش جويان حامی دولت در 

شمه ای  ارديبهشت   ١٤ شنبه  روز  همدان، 
رژيم  سردمداران  اقتصادی“  ”مفاسد  از 
آنهارا  سالهاست  مردم  که  نمود  مطرح  را 
مغلوبه ای  جنگ  به زودی  گفته اند.  به کرات 
درگرفت. ازجمله اين که سايت ”تابناک“(١٩ 
خرداد١٣٨٧) متعلق به محسن رضائی وی را 
منتسب به جناح احمدی نژاد نمود و پرونده ی 
شخص موردنظر در سوءاستفاده ی ٦ ميليارد 
تومانی از امکانات دولتی در“شرکت لبنياتی 
درمقابل  (مشت  ساخت  مطرح  را  ورامين“ 
صادرشد.  وی  بازداشت  دستور  و  مشت) 
متقابال مهرداد بذرپاش رئيس ائتالف رايحه 
”نسبت  پارس  با  درگفت و گو  خدمت،  خوش 
دادن اين شخص به اين ائتالف توسط برخی 
رسانه ها را شيطنتی برای ايجاد فتنه“ ناميد 
و مسعود زريبافان دبيرسابق دولت گفت که 
ندارد  نهم  دولت  با  نسبتی  هيچ  شخص  ”اين 
کذب  را  ائتالف  اين  به  پاليزدار  انتساب  و 
هيئت  عضو  سعيدابوطالب  خواند“.  محض 
ضمن  نيز  قوه قضائيه  از  تفحص  و  تحقيق 
که  شد  مدعی  پاليزدار  سخنان  با  مخالفت 
”عباس پاليزدار را می شناسم. به نظر نمی آيد 
باشد“  داشته  اقتصادی  مفاسد  و  تخلفات  که 
و  بوده است  ديگری  فرد  سخنران  شخص  و 
غيره!؟ کليه ی اين جروبحثها نيز باهدف گل 
والی کردن و ازبين بردن شفافيت درکشف 
حقيقت، صورت می گيرند. کما اين که احمدی 
افشای  به  که  تهديدکرده است  بارها  نژاد 
که  امری  پرداخت.  خواهد  موجود  مافياهای 

تاکنون هيچ گاه صورت نگرفته است!
جناح  افشای  منظور  به  تابناک،  سايت  در 
رهبرجمهوری  به  توسل  با  نژاد،  احمدی 
است،  گفتنی   ”  : که  شد  تاکيد  اسالمی، 
فارس  استان  به  درسفرخود  رهبرانقالب 
شعار  از  ابزاری  استفاده  به  نسبت  باهشدار 
مبارزه با مفاسد اقتصادی خطاب به دانشجويان 
عدالت خواهی  گفتمان   » کردند:  تصريح 
مصداق  و  انتقادشخصی  اما  زنيد؛  فرياد  را 

سازی نکنيد»...“
اين ”ره نمود“ جناب رهبر که درظاهر ”همه 
جانبه گری“ و ”رعايت عدالت“ ارائه می شود، 
حرف  خاطر  به  حرف  روی  فقط  تاکيدش 
رژيم  حاکميت  سال  سی  طی  گرنه  و  است 
رجزخوانی  هزارسال  و  اسالمی  جمهوری 
ظاهرا  که  عدالت  رعايت  درمورد  اسالميها 
يکی از اصول فقه شيعه است، فرصت کافی 
برای روکردن دزديها و نام و نشان دزدان 
است  چه گونه  موجودبوده است.  ”بيت المال“ 
ابتدائی  نکته ای  فردی  اين که  محض  به  که 

درمورد دفاع از آزادی و عدالت بيان 
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مقاومت... بقيه از صفحه اول کند، فورا به دادگاه کشانده شده، ُمهر 
بر  بی گانه  عواملی  به  وابسته بودن 
و  اگربه طورشانسی  و  کوبيده شده  او  پيشانی 
در  نباخته باشد،  جان  شکنجه  درزير  اتفاقی 
می  زندان  به  محکوم  رژيم  بی دادگاههای 
شود، اما وقتی که مفاسد اقتصادی درابعادی 
ميان  به  رژيم  سردمداران  توسط  ميلياردی 
می آيد، جناب رهبر ”همه جانبه نگر“ می شود 
فرياد  را  کلی  حرفی  فقط  می کند  توصيه  و 
بزنيد و مصداق سازی نکنيد!!؟ چراکه دست 
گله ی آقا ها و آقازاده ها درکار دزدی بيت 

المال به کاملی آغشته شده است. 
حق طلبانه ی  جنبشهای  که  درشرايطی 
پيش  و  يافته  تداوم  زحمت کشان  و  کارگران 
می روند و رژيم با دست گاه عريض و طويل 
تحت  مردم  وادارکردن  به  قادر  سرکوب اش 

استثمارو ستم به سکوت نشده است؛
درشرايطی که فشارازخارج برای وادارنمودن 
تداوم  دربرابرامپرياليستها  تسليم  به  رژيم 
آقای  که  آن چه  ازنوع  افشاگريهائی  می يابد؛ 
پاليزدارکرده، هرچند که بخش بسيارناچيزی 
را  اسالمی  رژيم  درون  در  فسادموجود  از 
نشان داده اندـ  امری که به خوبی توسط اکثريت 
مردم ايران سالهاست که شناخته شده است و 
تنها رژيم اسالمی حامی سرمايه داران تاکنون 
مانع از علنی شدن کامل آنها شده ـ  حکايت از 
جدی بودن رقابت بين جناحهای حاکم دارد و 

آب به النه ی مورچه ها افتاده است. 
خواست  بردن  برای  فرصت  ازاين  بايد 
بررسی دارائی سران رژيم به درون توده ها 
جهت افشای ماهيت فاسد نظام و مبارزه برای 
تحقق اين شعار ولو درحدی محدود ، نهايت 
استفاده رانمودـ  چراکه سران رژيم هرگز تن 
پيش لرزه های  نخواهندداد.  افشاگريها  اين  به 
کنونی می توانند به زلزله ای مهيب درناتوان 
انقالبی  مبارزه ی  روی  پيش  و  رژيم  کردن 
شرط  پيش  شوند.  ختم  آن،  براندازی  جهت 
مردم  اکثريت  استقرارحکم  و  براندازی  اين 
استثمارشونده گان  کردن  متشکل  درگرو  نيز 
و ستم ديده گان ايران درصفی متحد و منسجم 
درغيراين  است.  درعمل  پای  و  مصمم  و 
بدون  يا  با  چپاول  و  غارت  چرخ  صورت 
خواهدچرخيد.  هم چنان  اسالمی  جمهوری 
سود  به  لرزه ها  پس  و  زلزله  لرزه ها،  پيش 
و  شده  تمام  دراپوزيسيون  بورژوائی  جناح 
چيزی جز فقر و فاقه و استثمار و سرکوب، 

نصيب مردم نخواهدشد.
ک.ابراهيم ـ ٢٦ خرداد ١٣٨٧

خود و ايستادن هرچه يک پارچه تر دربرابر 
سرمايه  دارورژيم  ستم گران  و  استثمارگران 

حامی آنهاست.
کارگرکوره پزخانه   پيروز٤٠٠٠  اعتصاب 
جهت  ماه  يک  مدت  به  ورامين  قرچک  در 
 ١٤٠٠٠ ناچيز  ميزان  به  مزدشان  افزايش 
 ٣٠٠٠ مشابه  اعتصاب  و  درماه  تومان 
به  غربی  آذربايجان  در  کوره پزخانه  کارگر 
مدت ٣ هفته جهت افزايش مزد و سرکوب 
اين اعتصاب و دستگيری ٢٤ نفر از فعاالن 
انباشت  حرص  که  می دهد  نشان  کارگری، 
سود توسط سرمايه داران در جنگل بی قانون 
ايران به حدی است که ١٦ تا ١٧ ساعت کار 
در روز، استفاده از کار ارزان کودکان و زنان 
نيز کافی برای پايان دادن به وضع فالکت بار 
کارگران کوره پزخانه ها نبوده و کفتاران نظام 
جمهوری اسالمی درصددند تا وقت ديرنشده 
تا آن جا که امکان وجودداشته باشد، درمقابل 
به  باتوسل  و  ايستاده  کارگران  خواست 
عريان، به استثمارگری و ستم گری  سرکوب 

خود ادامه دهند. 
درمقابل  طالقان  چوب  کارگران  تحصن 
حقوق  ماه   ١٧ پرداخت  برای  کار  وزارت 
برای  تاير  چيان  کارگران  تحصن  معوقه؛ 
عيدی؛  نشده و  پرداخت  مزد  ماه   ٣ دريافت 
الستيک  کارگران  اعتصاب  مجدد  شروع 
مسئووالن  که  تعهدی  اجرای  وعدم  البرز 
کارگران  خواسته های  تحقق  در  کارخانه 
معوقه  مزدهای  پرداخت  عدم  داده بودند؛ 
رشت  خاور  ريسنده گی  کارخانه ی  کارگران 
فومن  جاده  بستن  و  ماه   ١٧ تا   ١٢ مدت  به 
اعتراض  خشمگين؛  کارگران  توسط  رشت 
کارگران معدن درطبس بازهم به خاطر عدم 
پرداخت مزدهای معوقه؛ و دهها اعتصاب و 
تحصن و تظاهر از اين قبيل، نشان می دهد 
که رژيم حاکم چه جهنمی را برای کارگران 

ايران برپا داشته است.
جان  فقر،  خاطر  به  کارگران  خودسوزی   
باختن بيش از ٣٤ نفر ازکارگران و زخمی 
مرکز  دردو  بيشتر  مراتب  به  تعدادی  شدن 
«کيمياگران»  و  «کيمياگستر»  توليدی 
شهر  درنزديکی  واقع  صنعتی  درشهرک 
شازند ازتوابع اراک دراثر بروز آتش سوزی 
زن  کارگران  استخدام  خردادماه،  ششم  در 
به جای کارگران مرد و اخراج مردان کارگر 
در  زنان  به  مردان  مزد  نصف  پرداخت  و 
کارخانه تهران پتوی قم و ... نشان می دهند 
نه  کارگری،  خانواده های  حداقل  رفاه  نه  که 

نه  کارشان،  درمحل  کارگران  جانی  امنيت 
احترام به حقوق زنان درايران و...،  هيچ کدام 
جمهوری  نظام  و  سرمايه داران  توجه  مورد 
و  اجتماعی  تامين  فقدان  و  نبوده  اسالمی 
حاکميت قانون جنگل درمورد استخدام موقت 
زنده گی  مزدها،  به موقع  پرداخت  عدم  و 
اين  خانواده های  برای  را  دشواری  به غايت 
قربانيان نظام سود پرست، درپی داشته است.

کارگران ايران هر روز که می گذرد بيشتر 
فقط  را  خود  حق  که  می شوند  اين  متوجه 
درمبارزه ای بی امان عليه نظام سرمايه داری 
حاکم می توانند به دست آورند و به قول يکی 
کارگران   » درمشهد  کارگری  فعاالن  از 
که  اجحافی  اين همه  درمقابل  نمی توانند 

درحقشان اعمال می شود، سکوت کنند».  
درکسب  زنان  مبارزات  سرکوب  عالرغم 
محاکمه   و  دستگيری  و  ابتدائی شان  حقوق 
سرکوب  باوجود  آنان؛  انداختنن  زندان  وبه 
طورمستمری  به  که  دانش جويان  مبارزات 
درشرايط  دانش جويان  و  داشته  ادامه 
سرکوب،  و  اخراج  تجاوز،  دشوارتهديد، 
دست از خواسته های شان برنداشته اند . تالش 
دختر  به  زنجان  دانش گاه  معاون  وقيحانه ی 
دانش جو در روزهای گذشته، نشان از عمق 
فاجعه ای دارد که رژيم اسالمی حاکم برايران 
برخوردی  و  زنان  حقوق  کردن  درپايمال 
لومپن وار نسبت به آنان طی ٣٠ سال حاکميت 
وسطائی اش،  قرون  رذيالنه ی  و  خون بار 
باوجود  نکرده است؛  ترک  را  آن  لحظه ای 
سرکوب حرکت به حق معلمان و دستگيری 
و  زندان  به  معلم  فعاالن  کردن  محکوم  و 
مبارزه ی معلمان نيز با افت  اخراج از کار 
آفتابه  اعدام  تشديد  يافته است؛  ادامه  وخيز 
درسنين  که  نوجوانانی  به دارآويختن  دزدها، 
١٤ و ١٥ ساله گی مرتکب جرمی شده اند و 
قبل يا پس از رسيدن به سن قانونی، سرشان 
عدم  درمقابل  دارفرستاده می شود!،  باالی  به 
که  شکنجه گر  قاتالن  پرونده ی  به  رسيده گی 
حق حيات انسانهای آزاده را در زير شکنجه 
می گيرند، به زنان و دختران تجاوز می کنند؛ 
همه و همه نشان می دهند که رژيم جمهوری 
توسل  و  سرکوب  تشديد  با  جز  اسالمی 
به  قادر  اعدام،  طناب  و  گلوله  و  شالق  به 

حکومت کردن نيست.
توده ای   مبارزات  اين  کليه ی  درون  از 
دردمشترک  اين  عزيز،  شو  «هم راه  فرياد 
يا  و  شود»  نمی  درمان  جداجدا،  هرگز 
براين که  داير  کارگری  فعاالن  خواست 
دانش جويان  خصوصا  جوانان،  «ازتمام 

درخواست  هستند  قشربالنده ای  که 
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زحمت  کارگران  کمک  به  که  دارم 
اجازه  و  به پاخيزند  ميهن مان  کش 
ظلم  چکمه های  زير  کارگران  که  ندهند 
دولتيها نابودشوند» و غيره شنيده می شود که 
جدی  تحولی  و  حرکت  ضرورت  از  نشان 
سياسی  تشکلهای  و  عناصر  درديدگاههای 

وابسته به نيروهای اپوزيسيون رژيم دارد.
خط  حاال،  همين  از  حال،  درعين 
سازش کارانه ی «همه باهم» بارديگر ازجانب 
نيروهای وابسته به طبقات غير پرولتری و 
رفرميستهای درون جنبش کارگری، به گوش 
نه  اينان  می دهد  نشان  که  امری  می رسد. 
نه  و  اخيرآموخته اند  نسل  يک  حتا  ازتاريخ 
می خواهند نه تنها خود که توده های مردم را 
گرفتارساخته  توٌهم  خرگوشی  درخواب  نيز 
و بازهم به دست به دست شدن قدرت، کمک 

کنند!
کارگران و زحمت کشان جامعه بيش از٨٠٪ 
استقالل،  می دهند.  راتشکيل  آن  ساکنان 
به  دادن  پايان  و  اجتماعی  عدالت  آزادی، 
سلطه ی مشتی سرمايه دارزالو صفت به اين 
اکثريت عظيم جامعه، درگرو رسيدن اينان به 
آزمودن  لذا «آزموده را  است.  حاکمه  قدرت 

خطااست». 
و  دموکرات  نيروهای  آن  کجاهستند 
به  احترام  پوشش  در  که  آزادی خواهی 
مالکيت خصوصی بروسايل توليد و توزيع و 
يا دروابسته گی به ايده آليسم مذهبی که پايگاه 
بوده است،  طبقاتی  جوامع  ايده ئولوژيک 
حصری  بی حد  و  ستم  و  ظلم  به  می توانند 
واردمی  کش  زحمت  و  فقير  برمردم  که 
شود، درمانی بيابند؟ مگر دو انقالب بزرگ 
و  قيام  دهها  و   ،١٣٥٧ وبهمن  مشروطيت 
شورش مسلحانه و جنبش توده ای ملی کردن 
صنعت نفت نشان ندادند که با نيت «خوب»، 

رهائی توده ها ممکن نيست؟!
تبليغ  و  «همه باهم»  رفرميستی  خط  اگر 
جواب گوی  ميش،  و  گرگ  هم کاری 
و  کارگران  تاريخی  بخش  رهائی  حرکت 
زحمت کشان درشرايط جديد تاريخی نيست، 
و  کارگران  وحدت  به  که  آنارشيستی  خط 
طبقه ی  پيشرو  حزب  زيرپرچم  زحمت کشان 
سراسری  و  واحد  کمونيست  حزب  کارگرـ 
ايرانـ  کم بها داده و مانع از تحقق چنين وحدتی 
«خود  سکتاريستی،  يابه طرزی  و  می شود 
گرچه  نيز  پيشه کرده است،  را  بينی»  مرکز 
ظاهرا انقالبی می نماياند، اما بنيادا و از چپ 
خدمت  باهم»  «همه  روی  راست  همان  به 
ازپشتيبانی  که  درشرايطی  آن هم  می کند. 
نيست.  برخوردار  زحمت کشان  و  کارگران 
تحمل  غيرقابل  وضع  تغيير  خواستار  مردم 
کنونی هستند. آنها برای رهبری بااتوريته که 

درعمل کيفيت خود را در پيشبرد خواستهای 
اين اکثريت نشان داده باشد، ارزش قائلند و 
«يک دست  که  است  آموخته  به آنها  زنده گی 
مبارزه ی  زيراکه  است».  بی صدا  ضعيف، 
بی رحم طبقاتی، مجلس مهمانی نيست و به 
که  بايد  استخوان  «دوصدمن  معروف  قول 
صدمن باربردارد!». لذا زيرخط سکتاريستی 
ديدگاه  پذيرش  نمی آيند.  گرد  ناپی گير  و 
سکتاريستی  و  «پلوراليسم»  آنارشيستی 
خط  دربرابر  شدن  تسليم  «خودمرکزبين» 
دادن  نشان  مقبول  برای  است  رفرميستی 

سياست سازش کارانه ی «همه باهم» !
و  کارگر  طبقه ی  مبارزات  از  به دفاع 
برخيزيم  ستم  تحت  و  زحمت کش  توده های 
تحت  را  ساز  تاريخ  و  انقالبی  صف  اين  و 
رهبری پيشروان طبقه ی کارگر که در حزب 
درآوريم.  حرکت  به  گردآمده باشند،  واحدی 
بيش  ببرکاغذی ای  ستم گران  و  استثمارگران 
در  انقالبی  توده های  آن که  شرط  به  نيستند، 
است  چنين  گردآمده باشند.  انقالبی  خط  زير 
بايد  انقالبی  مبارزات  تاريخ  از  که  درسی 

بياموزيم.      
ک. ابراهيم ـ ٢٩ خرداد١٣٨٧

انتخابات.. بقيه از صفحه اول

ترديد بدون  رسيد.  خواهد  حد  آن  به   شرايط 
 دراين امر، گرايش در جوانان به نفع شرکت
حائز گذشته،  دوران  برخالف   درانتخابات، 

 اهميت است.
هزينه ی انتخابات،  دراين  ديگراين که   :  ب 
 مالی کمپين های انتخاباتی، هم اکنون به يک
 ميليارد دالر رسيده است. با اين که هزينه ی
جمهوری، رياست  برای  انتخاباتی   مالی 
در ولی  است،  بوده  درجهان  ترين   ُپرخرج 
 خود آمريکا نيز هيچ وقت به يک ميليارد دالر

 افزايش نيافته بود.
 ٢– علل ريشه ای اين دو امر مستثنی و يا کم
 نظير را بايد در کم و کيف تضادهای درون
 طبقاتی هيئت حاکمه آمريکا ُجست وجو کرد.
 اين تضادها که هميشه وجود داشته اند و اخيرا
هژمونی و  تسلط  خاطر  به  اند،  يافته   تشديد 
در جامعه،   بدنه ی  بر  داری  سرمايه   کالن 
و کرده  رخنه  نيز  مردم  مختلف  اقشار   بين 
 جامعه آمريکا را بيش از هر زمانی در گذشته
 پوالريزه و دچار شکاف ساخته است. هيئت
 حاکمه ی آمريکا که ترکيبی نابرابر از چهار
روی حاضر  درحال  است،  سياسی   جناح 
شده تقسيم  اردو  دو  به  اساسی  مسئله ی   دو 

جمهوری رياست  انتخابات  مبارزات  در   و 
 و تسخير کاخ سفيد درمقابل هم صف آرائی
 کرده اند. اين دو مسئله اساسی عبارتند از:
درخود اقتصادی  معضالت  و  عراق   جنگ 
 آمريکا. دراين نوشته، انتخابات را در رابطه
 با مسئله جنگ مورد بررسی قرار می دهيم

. 
 ٣– آمريکا با در غلتيدن در باتالق جنگهای
توجهی به طورقابل  افغانستان،  و   عراق 
 پرستيژ، موقعيت و اعتبار خود را به عنوان
های درعرصه  "بالمنازع"  ابرقدرت   يک 
 سياسی، فرهنگی، ديپلماسی و اقتصادی در
 جهان، ازجمله در اروپای آتالنتيک از دست
باتالق، ازاين  رفت  برون  برای  است.   داده 
 بخشی از هيئت حاکمه ی آمريکا ("جناح نو
 محافظه کاران" حاکم درکاخ سفيد در تبانی و
 اتحاد با بخش قابل توجهی از"جناح محافظه
ادامه ی که  است  معتقد  رئاليست")   کاران 
مداخالت و  ساله"  صد  "طوالنی   جنگهای 
 نظامی " بی پايان " نه تنها راه برون رفت از
 باتالق عراق است بلکه تکيه بر ميليتاريسم
 درآينده، می تواند سيطره و هژمونی آمريکا
مک سناتورجان  کند.  تصمين  درجهان   را 
 کين ( از " حزب جمهوريخواهان " ) نماينده
 اين کمپ از هيئت حاکمه آمريکا درانتخابات
جناح و  کمپ  اين  است.  جمهوری   رياست 
 های درون آن (نومحافظه کاران و اکثريت
خط به  معروف  رئاليست –  کاران   محافظه 
معماران  ، عامل  مديران  درواقع   کيسنجر) 
 و برنامه سازان کالن سرمايه داری شرکت
 های فراملی و ُاليگوپولی اسلحه سازی، مالی
 و انرژی است. اين سرمايه داران کالن که
۴٠ سازی،  اسلحه  کمپانيهای  درصد   ٧۵ 
انرژی درصد   ٣٠ و  مالی  نهادهای   درصد 
 ( نفت، گاز طبيعی و...) را صاحب هستند،
٢ خود  های  خانواده  اعضای  با   هم راه 
آمريکا نفری  ميليون   ٣٠٠ جمعيت   درصد 
کتابهای و  دراسناد  دهند.  می  تشکيل   را 
 مربوط به علوم سياسی از اين سرمايه داران
 به عنوان صاحبان " نهادهای مالی غرب "
غربی از "  منظور  اينجا  در  برند.  می   اسم 
و غربی  جنوب   ، غرب  در  واقع  اياالت   " 
به مجموعا  که  است  متحده  ممالک   جنوب 
 نام " کمربند درخشش آفتاب " هم معروفند .
 اياالت کاليفرنيا ، تکزاس و فلوريدا از نظر
 ثروت و درآمد ساالنه مهمترين اياالت اين "

کمربند " را تشکيل می دهند .
 ۴ – کمپ دوم در حاکميت را " جناح ليبرال
بخش با  ائتالف  در  انترناسيوناليست "   های 
 کوچکی از " محافظه کاران سنتی " و بخشی

 از " جناح ناسيوناليست های جکسونی
، کمپ  اين   . دهند  می  تشکيل   " 
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 برخالف جناح محافظه کاران ، به
 پرستيژ و موقعيت و اعتبار آمريکا
سياسی  ، فرهنگی  های  گستره   در 
 و اقتصادی اهميت داده و برای برون رفت
 از باتالق عراق ، خواهان پياده ساختن راه
 و روش های غير نظامی و ديپلماتيک بوده
 و روی " خط مذاکره " با " دشمن " تاکيد
کمپ اين  فعالين  و  معماران   . ورزند   می 
 – که به طرفداران " خط برژينسکی " و
نه معروفند  نيز  هميلتون "  بيکر –  خط   " 
سوريه دولتمردان  با  مذاکره  به  معتقد   تنها 
 ، ايران ، ونزوئال ، کره شمالی ، برمه ،
 زيمبابوی و... هستند بلکه برای برون رفت
 ازبحران تالش می کنند که حتی با رهبران
) دمشق  در  حماس   ، لبنان  در  اهللا   حزب 
عراق مقاومت  شورشيان  و   ( مشعل   خالد 
سناتور  . بپردازند  نظر  تبادل  و  بحث   به 
) اوباما  باراک  سناتور  و  کلينتون   هيلری 
 از اعضای حزب دمکرات ) نمايندگان اين
 کمپ از هيئت حاکمه آمريکا در انتخابات
حزب برخالف   . هستند  جمهوری   رياست 
 جمهوريخواه که موفق شد در هفته های آخر
 زمستان نماينده خود را برای پست رياست
 جمهوری تعيين و معرفی کرده و عمال به
 دور اول انتخابات خود خاتمه دهد، حزب
انفعاالت و  فعل  در  گرفتاری  با   دمکرات 
آوريل اواخر   ) هنوز  خود  حزبی   درون 
 ٢٠٠٨ ) نتوانسته است کانديد خود را تعيين
 و معرفی کند و در نتيجه انتخابات مقدماتی
 برای اين حزب به قوت خود باقی است و
اوت ماه  اواسط  تا  که  دارد  احتمال   خيلی 
 (زمان برگزاری کنگره سرتاسری حزب)
 به شدت ادامه يابد. آن چه که در حال حاضر
از بعد  که  اين است  است  روشن  و   معلوم 
 آغاز کنگره حزب و پايان رسمی انتخابات
حزب کانديد  کلينتون  يا  و  اوباما   مقدماتی 
) انتخابات  دوم  دور  در  و  شده   دموکرات 
 انتخابات عمومی ) که تا چهار نوامبر ادامه
 خواهد داشت به رقابت عليه جان مک کين

برخواهد خاست.
 ۵– کمپ دوم و جناح های سياسی درون آن
 ( " ليبرال های انترناسيوناليست " – خط
محافظه از  کوچکی  بخش   ،  -  برژينسکی 
 کاران سنتی – خط بيکر و هميلتون – و "
 جکسونی های ناسيوناليست " ) نيز مديران
کالن سازان  برنامه  و  معماران   عامل، 
 سرمايه داری شرکت های فراملی مالی –
 بانکی ( ۶۵ در صد )، اسلحه سازی ( ٢۵
 در صد )، انرژی ( ۶٠ در صد ) هستند.
 سرمايه داران بزرگ اين کمپ نيز همراه
 با اعضای خانواده های خود ( ٢ در صد )
 ديگر جمعيت ٣٠٠ ميليون نفری آمريکا را

 تشکيل می دهند . اين سرمايه داران که هسته
 اصلی " دستگاه شرقی " را تشکيل می دهند در
 " کريدور شمال شرقی " آمريکا اقامت دارند.
آمريکا پايتخت   ) واشنگتن  شهر  کريدور   اين 
 ) را از طريق شهرهای فيالدلفيا و نيويورک
 به شهر بوستون در ايالت ماساچوست وصل

 می کند.
سنتی کاران  ازمحافظه  بزرگی  اکثريت   –۶ 
بخش و  کاران  نومحافظه  تمامی  تقريبا   ، 
خود جکسونی  های  ناسيوناليست  از   کوچکی 
 را متعلق و يا طرف دار" حزب جمهوری خواه
در  ۵ به  نزديک  ولی  کنند.  می  معرفی   " 
به متعلق  را  خود  جمهوری خواهان   صد 
می دانند، انترناسيوناليست  های  ل  ليبرا   جناح 
ازليبرالهای بزرگی  اکثريت  مقايسه،   درمقام 
محافظه از  کوچک  بخش   انترناسيوناليست، 
ناسيوناليست از  مهمی  بخش  و  سنتی   کاران 
طرفداران يا  و  اعضا  خودرا  جکسونی   های 
می کنند. معرفی  آمريکا   " دموکرات   "حزب 
حزب اعضای  درصد   ۵ حداقل  چنين،   هم 
 دموکرات خودرا طرفدار خط و اند يشه های

نو محافظه کاران محسوب می دارند.
 کارگران سفيد پوست، به ويژه دراياالت جنوب،
ای اندازه  تا  و  مرکزآمريکا  و   جنوب غربی 
 دراياالت کوهستانی پايه های اجتماعی حزب
کارگران می دهند.  تشکيل  را   جمهوری خواه 
به ويژه  – اتنيکی  و  ملی  اقليتهای  به   متعلق 
 بخش عمده ای ازسياهپوستان، التين آمريکائی
، دولتی  کارمندان  آمريکائی   بوميان  و   ها 
مدارس، و  دانش گاهها  معلمين  و   استادان 
 کارکنان مستخدمين کمپانيهای ملی – کشوری
های پايه  آمريکائی   کشاورزان  و  فراملی   و 
 اجتماعی حزب دموکرات را تشکيل می دهند.
تعداد نظر  از  که  آمريکا  بورژوازی   خرده 
آمريکا جامعه  در  "طبقه"  بزرگترين   جمعيت 
 را تشکيل می دهند، درانتخابات سال جاری،
) دموکرات  حزب  کانديدهای  نفع  به   عمده تا 

 ۶٠ درصد ) رای داده اند.
نشان مختلف  آمارگيريهای  به طورکلی،   -٧ 
عموما ها  آمريکائی  درصد   ۴٠ که   می دهند 
 به حزب دموکرات و     ٣٠ درصد به حزب
درصد از٣٠  می دهند.  رای   جمهوری خواه 
دو از   " "مستقل  را  خود  ١٢درصد   باقيمانده 
 حزب حاکم اعالم ميکنند . در صد قابل توجهی
 از اين افراد "مستقل" به احزاب مختلفی چون
احزاب ديگر  و  آمريکا  کمونيست   حزب 
 کمونيست، سوسياليست، سوسيال دموکرات و
 آنارشيست تعلق دارند. احتماال  دو در صد از
 "مستقل" ها آن افرادی هستند که فعال سياسی
سياسی حزب  و  سازمان  هيچ  به  ولی   هستند 
 تعلق ندارند . شايد بهتر است که از اين افراد

به اسم "منفردين" ياد کنيم .

صورت به  را  مالحظاتی  نگارنده  اين جا   تا 
است. داده  ارائه  کرده و  بندی  جمع   اجمالی 
 دربخس بعدی تاملی در باره ماهيت انتخاباتی
 آمريکا و بازيگران اصلی آن نمود ه و نکات
ارائه گيری  نتيجه  صورت  به  را  آن   مهم 

 می دهد :
جنگ درباتالق  آمريکا  فرورفتن  با   -١ 
ماجراجويانه نظامی گريهای  ديگر  و   عراق 
و شيوع  و  سو  يک  از  جهان  اکناف   در 
در مالی   – اقتصادی  های  بحران   گسترش 
 خود آمريکا از سوی ديگر، احتمال زيادی
 وجود دارد که هيئت حاکمه آمريکا را مجبور
 به عقب نشينی و دادن امتيازات به کارگران
ملت به  و  آمريکا  در  فرودستان  ديگر   و 
اين سازد.  جهان  کشورهای  های  دولت   – 
 نوع عقب نشينی ها و اعطای امتيازات در
 تاريخ امپرياليسم در جهت حفظ نظام، پيشينه
عصر به  اش  سابقه  و  داشته  طوالنی   ای 
های دهه  در  آلمان  صدراعظم   بيسمارک 
 آخر قرن نوزدهم می رسد. انعطاف و نرمش
 پذيری ( داشتن ظرفيت و توانائی در جهت
و کارگران  به  امتياز  دادن  و  نشينی   عقب 
 ديگر طبقات فرو دست ) در داخل کشو های
 "مرکز" و پيش ُبرد و گسترش " دوستی ها "
 و ايجاد ائتالف ها حتی اتحاد با کشورهای "
 دشمن " به خاطر صرفا نجات نظام جهانی
 سرمايه در دوره رياست جمهوری فرانکلين
-١٩۴۵ درسالهای  به ويژه   ) روزولت 
برنامه اجرای  رسيد.  خود  اوج  به   (١٩٣٩ 
عقب  ) آمريکا  داخل  در   " نوين  معامله   " 
 نشينی و اعطای امتياز در مقابل جنبش های
 کارگری و کمونيستی در آمريکا ) و ايجاد
شوروی جماهير  اتحاد  با   " بزرگ  اتحاد   " 
 عليه فاشيزم جهانی تبلور روشن اين خصلت
 نرمش پذيری در سرمايه داری است که آن
داری سرمايه  پيشا  های  نظام  با  اساسا   را 

متفاوت می سازد.
آغاز و  دوم  جهانی  جنگ  پايان  از   بعد 
بلوک  " راس  در  آمريکا   " سرد  جنگ   " 
 غرب " (کشورهای متروپل سرمايه داری)
 با سه چالش بزرگ ( " سه ستون مقاومت
 ") روبرو شد. اين سه چالش عبارت بودند
 از: عروج اتحاد جماهير شوروی به قله ی
 َاَبرقدرتی، اوج گيری جنبشهای رهائی بخش
 درآسيا، آفريقا و آمريکای التين و گسترش
و سوسياليستی  کارگری،   فراگيرجنبشهای 
(غربی). آتالنتيک  دراروپای   کمونيستی 
و ها  ناکامی"   " "ناماليمات"،  اين   درمقابل 
پروژه کردن  پياده  تنها  نه  آمريکا   چالشها، 
مناطق تبديل   )  " مونرو  دکترين   "  جهانی 

 مهم و استراتژيکی جهان به " حياط
 های خلوت " ) را به عقب انداخت،
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به افشای جنگ طلبی امپرياليسم آمريکا و صهيونيسم اسرائيل ادامه دهيم!

رهائی های  جنبش  با  درمقابله   بلکه 
 بخش استقالل طلبانه با نرمش خاصی
 به دادن امتيازات گردن نهاد. عقب نشينی از
 شبه جزيره کره ( ١٩۵۴)، امتناع از حمايت
 نظامی به انگلستان و فرانسه در سرنگونی
بحران جريان  در  عبدالناصر  جمال  لت   دو 
ازدادن امتناع   ،(١٩۵۶) سوئز  جنگ   و 
خود متحدين  به  نظامی  و  مالی   کمکهای 
 (انگلستان، فرانسه، هلند و بلژيک) درجهت
استعمارزدائی پروسه ی  از   جلوگيری 
 (درسالهای ١٩۶۴-١٩۵٧) و باالخره عقب
تحت ويتنام  کشور  وحدت  قبول  و   نشينی 
 رهبری پيروان هوشی مينه (١٩٧٢-١٩۶٩)
 از تبعات و پی آمدهای سياست عقب نشينی
 و دادن امتيازات از طرف امپرياليسم درآن

دوره بودند.
 ٢- امروزه هم دوباره راس نظام ( درنتيجه ی
تجاوزکارانه ی جنگ  درباتالق    گرفتارشدن 
ابتال و  افغانستان  و  درعراق   ناعادالنه 
تشديد و  سو  ازيک  اقتصادی  بحران   به 
مردم مبارزات  و  مقاومتها   روزافزون 
از  " موتلفينيش   " و  آمريکا  عليه   جهان 
 سوی ديگر ) در سراشيب تصميم گيری در
 جهت عقب نشينی و دادن امتياز قرار گرفته
 است. تعميق نابرابريهای ويران گر ناشی از
پايان بی   " جنگهای  اشتعال  و   نظامی گريها 
 " ساخت آمريکا، شرايط را برای قيام ها و
 شورش های خيابانی، به ويژه در کشورهای
 حاشيه ای و نيمه حاشيه ای آماده ساخته و
را امتيازات  دادن  و  نشينی  عقب  نتيجه   در 
نها آ  درراس  و  امپرياليستی  کشورهای   بر 
نرمش اين  ولی  است.  نموده  تحميل   آمريکا 
که سرمايه  جهانی  نظام  طرف  از   پذيری 
داری سرمايه  اساسی  های  ويژگی  از   يکی 
که شود  توٌهم  بروزاين  موجب  نبايد   است، 
 سرانجام نظام " سرعقل " آمده و " راه مدارا
 " در پيش گرفته است. نبايد به دام اين باور
 و تصور افتاد که "عقالی " نظام به " تمدن
راه  " شرايطی  تحت  پس  اند  يافته  دست   " 
 مذاکره " و استقرار " صلح دموکراتيک و
 غير تحميلی " بين نظام جهانی و قربانيانش
 امکان دارد. بررسی سيستم حزبی در آمريکا
تفاوت نهائی  تحليل  در  که  دهد  می   نشان 
در حاکم  حزب  دو  بين  ماهوی  و   اساسی 
دموکرات پيروزی  با  و  ندارد  وجود   قدرت 
 ها، تغييراساسی دراوضاع آمريکا و جهان،

به وجود نخواهد آمد.
و مترقی  های  شخصيت  از  بسياری   -٣ 
 برابری طلب درآمريکا مثل نوام چامسکی،
جانسون، چالمرز  ميلر،  نورمن   گورويدال، 

مارکسيست ضرورتا  و.....که  نادر   رالف 
و فکری  متنوع  های  نحله  به  و   نبوده 
 مسلکی متفاوت تعلق دارند، با کمونيستها و
بالمی جان  چون  راديکالی   سوسياليستهای 
که القولند  و...متفق  وست  کرنل   فاستر، 
 آمريکا عليرغم ادعاها و تبليغات روشن فکران
ازنظر طرف دارنظام،  ايده ئولوگهای   و 
است. حزبی  تک  کشور  يک  حزبی   سيستم 
سرمايه ديگرکشورهای  با  مقايسه   درمقام 
 داری دراروپای آتالنتيک و اسکانديناوی (
 ازانگلستان، فرانسه و آلمان گرفته  تا نروژ،
 فنالند و سوئد ) که عموما چند حزبی و يا
کشور يک  حتی  آمريکا  هستند،  حزبی   سه 
جنگ پايان  زمان  از  نيست.  هم   دوحزبی 
با بورژوازی  درآن  که   ) آمريکا   داخلی 
 شکست و تارو مار ساختن نظام برده داری
 -  فئودالی حاکميت را در کليت اش قبضه
در  – صنعتی  انقالب  به  بالفاصله  و   کرده 
 آمريکای شمالی دست زد ) تا کنون آمريکا
 بدون چالش جدی توسط يک نهاد حزبی اداره
 شده که دارای دو " بال " و يا " شاخه " بوده
 است :  شاخه و بال دموکرات و شاخه و بال
 جمهوری خواه. دراين مدت زمان، دموکرات
و بوده   " ليبرال   " اکثرا  و  عموما  که   ها 
" انترناسيوناليست  های  ليبرال   " جناح   به 
که جمهوری خواهان  با  هم راه   معروفند، 
به و  بوده  کار"  "محافظه  اکثرا  و   عموما 
 جناح " محافظه کاران رئاليست " ( " واقع
 گرا " ) تعلق دارند، حاکميت را مشترکا بين
داشته دست  در   ( ای  نوبه  به طور   )  خود 
و تفاوتها  جناح  يا  و  شاخه  دو  اين  بين   اند. 
 اختالفات زياد و بی شماری را می توان در
مديريت گوناگون  های  گستره  و  ها   زمينه 
بر"بازارآزاد"، حاکم  مقررات   سياسی، 
...تشخيص و  خارجی  سياست  و   تجارت 
اين وليکن  قرارداد.  شناسائی  مورد  و   داده 
و کٌمی  مقطعی،  تاکتيکی،  مهم   اختالفات 
اساسی، نه  و  هستند  سطحی  و  جزئی   حتا 
 کيفی و ماهوی و حتی استراتژيکی. به قول
 معروف، " حزب جمهوريخواه " و "حزب
 دموکرات " شباهت عجيبی به " دو قلو های
 سيامی " دارند. اگر به يکی " سيلی " بزنيد
 آن ديگری " گريه " می کند و اگر يکی را "
 غلغلکش " دهيد  آن  ديگری " می خند د ".
 مروری به چندين نکته در مورد شباهت های
 موجود بين اين دو حزب در امور اساسی،
نشان ايدئولوژيکی  و  استراتژيکی   ماهوی، 
 می دهد که اين دو نهاد در واقع " بالهای "

 يک "هيوال " را تشکيل می دهند.
 ۴- درمقام مقايسه با ديگر کشورهای توسعه

 يافته ی مرکز دراروپا، دوحزب در حاکميت
دين در   " ايمان   " به  شديد  اعتقاد   آمريکا 
آمريکا که  است  درست  دارند.   مسيحيت 
سکوالر کشور  يک  اساسی  قانون   ازنظر 
آمريکا سکوالريسم  ولی  می شود   محسوب 
اروپائی کشورهای  در  الئيستيه  انگاشت   با 
 تفاوت کيفی دارد. در آمريکا امر " جدائی
دولت مداخله  عدم  به معنی   " دولت  از   دين 
يعنی است.  جامعه  و  مردم  اموردينی   در 
مذهبی و  دينی  امور  در  تواند  نمی   دولت 
در دولت  مداخله  عدم  کند.  دخالت   مردم 
 امور دينی و مذهبی جامعه باعث شده است
 که در آمريکا اديان و مذاهب مشتق از آنها
اشتغال کسبه،  بزرگ  نهادهای  به   به تدريج 
 و تجارت تبديل گشته و نقش بزرگی را در
 دوره انتخابات کشوری، ايالتی و محلی ايفا
 کنند. درصورتی که در کشورهای اروپائی "
 جدائی دين و مذهب از دولت " يک پروسه ی
ها دولت  و  کرده  طی  را  متفاوتی   تاريخی 
و مذهبی  نهادهای  و  امور  در  دخالت   حق 
 دينی دارند و به عوض سکوالريسم آنچه که
دولت آن  در  که  است  الئيستيه  افتاده   اتفاق 
 موظف است که از مردم در مقابل تهاجمات
 کليسا و ديگر نهادهای مذهبی حفاظت نمايد.
 اين پروسه های مختلف تاريخی باعث شده
و کليسا  اروپائی،  کشورهای  در  که   اند 
آمريکا، خالف  بر  مذهبی  نهادهای   ديگر 
منجمله کشور  سياسی  امور  در  مهمی   نقش 
 انتخابات، ايفا نکنند. امروز درآمريکا يکی
سياست و  بوش  رژيم  اصلی  های  پايه   از 
 های ميليتاريستی دولت را نيروهای " راست
 مسيحی " تشکيل می دهند. بخش قابل توجهی
 از کليساهای متعلق به " راست مسيحی " (
 مثل کليساهای اوانجليکائی " اکثريت اخالقی
( فالول  جری  جانشينان  سرپرستی  تحت   " 
 که دولت در امور آنها حق دخالت ندارد، به
 سان فرامليهای مالی، صنعتی و نظامی عمل
 کرده و به عنوان " گروه های فشار" نقش
 بزرگی در سياست و پروژه جهانی آمريکا

ايفا می کتتد.
  ۵- باز درمقام مقايسه با کشورهای گوناگون
در شريک  احزاب  آن جا  در  که   اروپائی 
 حاکميت ( سوسيال دموکرات ها، دموکرات
و ها  سوسياليست  سبزها،  مسيحی،   های 
بر خصوصی  مالکيت  مسئله  روی   (... 
با اساسی  اختالفات  توليدی  و  طبيعی   منابع 
 هم دارند. در آمريکا دو حزب دموکرات و
بر خصوصی  مالکيت  حق   جمهوری خواه 
 منابع توليدی و طبيعی را يک مقوله " مقدس

 " می دانند. هم در " اعالميه استقالل
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١٧٧۶نوشته درسال  که  آمريکا   " 
آمريکا اساسی  قانون  در  هم  و   شده 
 که درسال ١٧٨٧ (کنگره فيالدلفيا ) تدوين
 و تصويب گشته دو اصل و يا حق استقالل
خصوصی مالکيت  حق  اصل  با  آزادی   و 
در يا  و   " خوشبختی  آغوش  در   "  به معنی 
 " جستجوی خوشبختی " هم رديف و الزم و

ملزوم هم اعالم گرديده اند.
و گوناگون  احزاب  اروپائی  کشورهای   در 
و سبزها   ، ها  سوسياليست  مثل   )  متعددی 
 ...) که دهه ها در حاکميت آن کشورها بوده
 و يا به عنوان جناحی در آن شرکت داشتند.
خصوصی مالکيت  حق  اصل  اين که   با 
 براموال شخصی را محترم ( و نه مقدس )
 می شمارند، ولی عموما روی خط  و روند
 " عمومی سازی و ملی کردن " حرکت کرده
 اند. البته بايد اذعان کرد که روند " عمومی
 سازی " و تعبيه و تصويب اعمال مقررات
 و تنظيمات دولتی در دو دهه اخير از طرف
 دولت های اروپائی قطع گشته و يا تضعيف
 شده اند. ولی امکان اين که دوباره با تقويت
تهاجمات درمقابل   " سوسيال  اروپای   " 
 آمريکا در آينده اوضاع به نفع احيای سنن "
 عمومی سازی " و به ضرر روند فالکت بار
 "خصوصی سازی " منابع و خدمات ملی و

طبيعی بيانجامد، وجود دارد.
  برخالف کشورهای اروپائی، دوحزب حاکم
در قدمی  کوچک ترين  هيچ وقت   درآمريکا، 
کم ترين که  اصالحاتی  حتا  اجرای   جهت 
" سازی  عمومی   " سياستهای  با   شباهت 
باشد، داشته  خدماتی  و  ملی  طبيعی،   منابع 
مشی خط  هميشه  حاکم  روند  اند.   برنداشته 
فراملی کمپانيهای  نفع  به  سازی   خصوصی 
بوده صنعتی  و  انرژی  و  نظامی   مالی، 
داران سرمايه  کالن  خصوصی  امالک   که 

محسوب می شوند.
 ۶ـ کالن سرمايه داران آمريکائی که هم راه
 با اعضای خانواده های خود ۴ تا ۵ درصد
 جمعيت ٣٠٠ ميليون نفری آمريکا را تشکيل
 می دهند، صاحب ٧۵ درصد کل ثروت و
 ۶۵ درصد کل درآمد خالص آمريکا هستند
) کنون  تا  حاکم  هميشه  دوحزب  رهبران   . 
 حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه ) و
 پدران معنوی چهار جناح سياسی دردوران
انترناسيوناليست ليبرالهای   ") دوحزب   اين 
 "، محافظه کاران واقع گرا، " ناسيوناليست
کاران ") محافظه  جکسونی " و " نو   های 
 معماران و کارگزاران وفادار و حلقه به گوش
 کالن سرمايه داران آمريکا هستند و تمامی
هزينه منجمله  حزب  دو  اين  های   هزينه 
سال درطول  که  انتخاباتی  های  کمپين   های 
شده زده  تخمين  دالر  ميلياردها  به   ٢٠٠٨ 

مگاپولی فراملی  های  کمپانی  توسط   است، 
پرداخت می شوند.

 ٧– درپرتو مالحظات و تامالت فوق الذکر،
 بايد نتيجه گيری کرد که به قول ضرب المثل
است آب  خربزه  که  کن  نان  فکر   "  ايرانی 
ئی که آنها  چه  جهان  زحمت کش  بشريت   ،" 
 دردرون شکم اين هيوال ( زنده گی می کنند
 ) و چه آنهائی که درخارج ازآن زنده گی می
 کنند، نبايد باز فريب هياهوها، چهچه و به به
 تبليغاتی کمپين های انتخابات " بی نظير "
 و " مستثنای " سال ٢٠٠٨ را بخورند. نبايد
 در" انتظار کرامت " اين نظام بنشينم که "
 عقاليش " به خاطر فرو غلتيدن در باتالق
 عراق و بحران های اقتصادی – مالی عظيم
" به  دست   " ناکاميهائی  طعم  چشيدن   "  و 
نظام قربانيان  با   " همزيستی   " و   "  مدارا 

 بزنند.
 ولی همان طورکه تاريخ اين هيوال نشان می
 دهد و به مصداق آن ضرب المثل چينی که
 " اگر گرگ را از درب جلوئی بيرون برانی
 او بعد از مدتی از درب عقبی وارد خانه می
 گردد "، چندين بار درصد سال گذشته ما شاهد
 بوديم که منطق حرکت سرمايه که گسترش
 امپرياليستی و پروسه تشديد جهانی شدن را
 به نظام ديکته کرده و ضروری می سازد،
آنها آورده و  وجود  را به  نيروهائی   دوباره 
 را عليه مبارزات و جنبش های آزادی بخش

سازمان داده و به کار بسته است.
 ٨- مبارزات مردم جهان اين دفعه بايد هم راه
 با ديگر ابتکارات و سرپيچی ها در ميدانی
 به وسعت جهان بر ضد نظام جهانی سازمان
 يافته و پيش برده شوند. بخشی از مبارزاتی
 که هم اکنون در اکناف جهان توسط  اجزاء
الملی بين  جدان  و   " ابرقدرت   "  مختلف 
 (افکار عمومی جهانی ) از کلمبيا، ونزوئال،
 اکوادور و...در آمريکای التين گرفته تا نپال،
کشورهای و  آسيا  ...در  و  فلسطين   عراق، 
شوند، بخشی از  آفريقائی به پيش برده می 
 اين کارزار " جهانی شده " عليه نظام جهانی

سرمايه است.
 دريک کالم، ما مردم جهان نمی توانيم باز
انتخابات از   " کرامت  انتظار   " توٌهم   در 
نظام هيوالی"  شکم   " در  جاری   فرمايشی 
با مدارا  و  همزيستی  خواهان  و   فرورفته 
و نظام  اين   " طلبان  اصالح   " و   "  "عقال 
باشيم. آن   " بومی  متحدين   " و   " شرکاء   " 
زحمت کش بشريت  که  است  اين   واقعيت 
يا  : است  رسيده  تاريخی  راهی  سردو   بر 
( آن  عامل  مديران  و  (امپراتورنظام   آنها 
ومرج هرج  در  خودرا  هستی  و   موجوديت 
که اين  يا  و  کرد  خواهند  تحکيم  بربريت   و 
با مبارزه  در  سرمايه )  نظام  قربانيان   ما ( 

 اين نظام پراز ستم و استثمار، آينده انسانی
خودمان را بر پا خواهيم ساخت.

ن.ناظمی ـ خرداد ١٣٨٧

فسادمالی  به علت  اولمرت  چنان چه  است، 
مجبوربه استعفا شود، اعالم نمود که حمله ی 
اسرائيل به موسسات هسته ای ايران «اجتناب 

ناپذير» می باشد.
خود  ژوئن   ١٠ تايمزدرسرمقاله  نيويورک 
نوشت : «اگر تحريمها و مشوقها موثرنيافتند، 
صداهائی که به نفع عمليات نظامی می باشند، 
و  ازقول  صرف نظر  اما  خواهندشد.  بلند تر 
اولمرت  و  بوش  که  کمکهائی  و  قرارها 
صحبت  به آنها  راجع  يا  و  می دهند  به هم 
می کنند، حمله به ايران می تواند فاجعه انگيز 
که  نمود  فاش  هم چنين  روزنامه  باشد.»اين 
در  اسرائيل  جنگنده های  ژوئن  ماه  دراوايل 
دريای مديترانه برای انجام عمليات تهاجمی 

به موسسات اتمی ايران تمرين کرده اند!
متقاعدساختن  برای  تالشش  درآخرين  بوش 
قاطع تری  تصميمات  گرفتن  جهت  اروپائيان 
عليه ايران، بهانه ی وداع کردن با آنهارا به 
رياست  دوران  پايان  شدن  نزديک  مناسبت 
جمهوری اش، به اروپا سفرکرد و با تک تک 

سران اروپا به گفت و گو نشست. 
ايتاليا  جديد  وزير  نخست  برلوسکونی 
روز  ديدار  از  پس  خرداد،   ٢٤ روزجمعه 
قبل با بوش در گفت و گو با مخبر روزنامه ی 
درجريان   »  : اظهارداشت  الرپوبليکا 
گفت و گو با بوش دررابطه با پرونده حساس 
می دهم  ترجيح  که  شنيدم  خبرهائی  ايران 
هرگز مجبور به شنيدن آنها نشوم». «بوش 
دررابطه با پرونده اتمی اين کشوربسيارجدی 
مذاکره  اميدوارم  شخصا  و  است  مصمم  و 
بااين کشور متوقف نشود و راه حلی پيداشود. 
بسياروخيم  اوضاع  درغيراين صورت 
خواهدشد». « کاخ سفيد به موفقيت تالشهای 

ديپلوماتيک خوشبين نيست».
گوردون براون نخست وزير انگليس نيز پس 
از ديدار بابوش در٢٧ خرداد طی کنفرانس 
اقدام  اظهارداشت  بوش  هم راه  مطبوعاتی 
و  نفت  صنعت  و  ملی  بانک  تحريم  برای 
پيشنهادی  بسته ی  رد  درصورت  ايران  گاز 
تعليق  درمورد  اسالمی  جمهوری  به  غرب 
غنی سازی اورانيوم، آغاز خواهدشد. او از 

مسدودکردن دارائی بزرگترين بانک 

پرونده اتمی ... بقيه از صفحه اول
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ويژهگی ها... بقيه از صفحه آخر

ايران ـ بانک ملی ـ از همين امروز 
سخن گفت.

ايهود باراک، وزير دفاع اسرائيل نيز با نامه 
نخست  اتريش،  جمهور  رئيس  به  پراکنی 
و  آلمان  خارجه ی  وزرای  و  نروژ  وزير 
اسپانيا، خطر دست يابی ايران به بمب اتمی 

را خاطرنشان ساخت.
اين که  و  نفت  بهای  باالرفتن  با  باتوجه  اما 
مسدودشدن  و  ايران  به  حمله  درصورت 
بازهم  نفت  بهای  هرمز  تنگه ی  احتمالی 
افزايش  عمودی  سريع تربه صورتی  و  بيشتر 
به  آمريکا  حمله ی  عالوه  به  و  خواهديافت 
عراق و افغانستان جز افزودن باری بردوش 
لذا  نداده است،  نتيجه ای  اروپائی  کشورهای 
بيشتری  تحريمهای  ازحد  اروپائی  مقامات 

عليه ايران، پا را فراتر نگذاشتند.
درعين حال مخالفت در درون هيئت حاکمه ی 
تازه،  تجاوزی  به  درموردپرداختن  آمريکا 
به حدی  دربردارد،  که  خطراتی  به  توجه  با 
است که جيمی کارتر حتا پارا فراتر گذاشته 
و گفت به فرض اين که ايران صاحب بمب 
اتمی هم بشود، هرگونه استفاده از آن نهايت 

ديوانه گی خواهد بود.
بنابراين، باتوجه به مواضع و وضعيت عينی 
موجود، سه امکان را می توان درنظرگرفت 

:
اروپا  با  مناسباتش  حفظ  برای  آمريکا  ١ـ 
درحد ادامه دادن به تحريمهای بيشتری عليه 
ايران باقی بماند تا با تضعيف هرچه بيشتر 
به  دست  ديگری،  مناسب  فرصت  در  رژيم 

اقدامات بيشتری بزند؛
طلب  توسعه  و  طلب  جنگ  جناحهای  ٢ـ 
به  ـ  اسرائيل  و  آمريکا  حاکمه ی  درهيئت 
نظامی  حمله ی  با  رابطه  در  که  همان گونه 
ماجراجويانه  کردندـ  عراق  و  افغانستان  به 
دست به حمله به ايران ـ ولو درحدی محدود 
هم  ـ  است  نامعلوم  آن  عواقب  که  بزنند،  ـ 
دررابطه با نابودکردن تاسيسات اتمی ايران، 
هم  اسرائيل،  امنيت  تضمين  با  دررابطه  هم 
پوشالی  دولتهای  ماندن  باقی  با  دررابطه 
آمريکا  به  وابسته  عربی  درکشورهای 
برسرحکم و هم در رابطه با تضمين جريان 
نفت به مثابه تامين کننده ی نزديک به نيمی 

از انرژی مورد احتياج جهانيان!؛
٣ـ و باالخره پس ازادامه دادن به فشارهای 
جمهوری  رژيم  روی  سياسی  ـ  اقتصادی 
اسالمی، باب مذاکره جهت سازش با آن را 
روی  برای  حال  درعين  و  بگيرند  درپيش 
که  کنونی  ازحاکمان  جناحی  کارآوردن 
خواست جدی بهبود مناسبات با غرب و ادغام 
وارد  دارند،  جهانی  نئوليبراليستی  دربازار 
اين  به  باتوجه  شوند،  توطئه گرانه  فعاليتهای 

جناحهای  بين  مغلوبه ای  جنگ  هم اکنون  که 
مختلف هيئت حاکمه ی ايران ادامه می يابد.

وزنه ی   ٣ و   ١ احتماالت  فعلی،  درشرايط 
نيروهای  مع الوصف  دارند.  سنگين تری 
امپرياليستی  جنگ  و  تجاوز  مخالف  سياسی 
ازدست  را  هشياری  نبايد  سرتاسرجهان  در 
هرگونه  عليه  را  بيشترمردم  هرچه  و  بدهند 
بسيج  سياسی،  تحريکات  و  نظامی  تجاوز 

کنند.
ملت  سرنوشت  تعيين  حق  ملتی  هيچ 
آمريکا  امپرياليسم  گرچه  ندارد.  را  ديگری 
رژيم  عليه  مبارزه  می خواهند  متحدانش  و 
درلفافه ی  را  ايران  اسالمی  جمهوری 
بودن  خطرآفرين  و  بودن  ضددموکراتيک 
اين رژيم برای صلح جهان، توجيه کنند، اما 
ايرانيها  خود  دست  به  بايد  ايران  سرنوشت 
که  درصورتی  ميان  دراين  و  گردد  تعيين 
اکثريت مردم ايران يعنی کارگران و زحمت 
کشان به وجود نحس حکومت اسالمی و هر 
حکومت بورژوائی پايان نبخشند، ملت ايران 
تعيين  به  قادر  سرمايه داران  حاکميت  تحت 
درزير  و  نخواهدشد  خويش  سرنوشت  حق 
به  انحصاری  سرمايه های  کالن  سلطه ی 
برده گی مزدی بيشتری محکوم خواهدگشت.

مفسر

تا  گرفته  ريکاردو  ديويد  و  اسميت  آدام  از 
برآن  فوکوياما  فرانسيس  و  فريدمن  تامس 
خود  انباشت  روند  در  سرمايه  که  هستند 
می تواند هريک ازمنابع ديگررا فراهم سازد. 
قوانين  طريق  از  سرمايه  ديگر،  کالمی  به 
هرمنبع  بر"بازارآزاد"،  و"نامرئی"  حاکم 
خصلتهای  حتا  و  و...)  آب  (زمين،  طبيعی 
و....)  محبت  عشق،  خرد،  (دانائی،  انسانی 
را بعداز عبور ازروند کاال سازی تبديل به 
دراختيار  ديگر  هرکاالی  ومثل  کرده  کاال 
خود قرارداده و گذرنامه عبورازهرمرز حتا 
صعب العبوری را نيز دراختيار سرمايه دار 

قراردهد. 
اين قانون که پول، پول می آورد يعنی حاکميت 
در"بازارآزاد"  پول   – پول   – پول  فرمول 
و  نابرابريها  بی دادگريها،  از  وسيعی  منبع 
است.  انسان  ميليونها  برای  فقر  و  فالکت 
که  می شود  بيشترعيان  زمانی  بی دادگری 
باشيم که يک سرمايه دار و يا  ما شاهد آن 
يا  و  داربودن  سرمايه  صرف  به  وارثين اش 
تولد در کاخ فالن ميلياردر، بدون داشتن يک 
و  کار  ساعت  يک  انجام  يا  و  زمين  وجب 

کسب کمترين هنر، خرد، حکمت و دانائی و 
يا داشتن کوچک ترين مهر و محبتی بتوانند 
دراسرع وقت مالک همه ی آنها باشند. سرمايه 
جريان  در  می توانند  جهان  بزرگ  داران 
فعاليتهای خود در گستره ی انباشت سرمايه، 
جنايتهای هولناک  و  قتل  تاراج،  مرتکب 
خود  ثروت  به شکرانه ی  آنها  ولی  گردند. 
را  "قضاوت"  و  "عدالت"  در"دادگاهها"، 
تشديد  درعصر  پس  می خرند.  خود  نفع  به 
و  فقر  بين  شکاف  که  سرمايه  شدن  جهانی 
ثروت هرروزعميقترمی گردد و درناف و يا 
مقر سرمايه داری (داخل شکم هيوالی نظام 
ونا  فقر   – آمريکا  متحده  اياالت   – جهانی) 
پنج  و  چهل  می کند،  بی داد  اقتصادی  امنی 
می کنند،  زنده گی  فقر  خط  زير  نفر  ميليون 
وار  والژان  ژان  نفر  ميليون  سه  به  نزديک 
را  زنده گی  آمريکا،  مخوف  درزندانهای 
به سر می برند و هزاران هزار انسان بی گناه 
و  ها  دربازداشتگاه  "تروريست"  نام  تحت 
های  پايگاه  در  آمريکا  ساخت  زندانهای 
شکنجه  درزير  نظامی"اسکندرقهارزمان" 
به سرمی برند.  وسطائی"  قرون  های"مافوق 
آن  هم راه  بلکه  می آورد  پول  تنها  نه  پول 
وبه خاطرآن، قدرت، دانش، توانائی، خرد و 

عشق را هم ! 
مسلط  و  حاکم  فعال  نظام  اين  با  درمقابله 
بدون  که  نظام  قربانيان  وظيفه ی  جهان،  بر 
تشکيل می دهند  را  جهان  مردم   ٪٨٥ ترديد 
عزت  و  آزادی  طرف دار  وانسانهای 
ضد  جنگ،  ضد  کارزارهای  به  که  انسانی 
شده  ملحق  ها  فراملی  ضد  و  گلوباليزاسيون 
اند، چيست ؟ اين سئوالی است که بايد بعداز 
معرفی و بررسی اجمالی ديگر ويژه گی های 

"بازارآزاد" نئوليبراليسم، به آن پرداخت. 

ويژه گی "ضد اخالقی" سرمايه 

فعاليتش  تنها  نه  نئوليبراليستی  "بازارآزاد" 
خالف  بر  که  (زيرا  است  غيرعقالنی 
ادعاهای قوانين حاکم برآن، اين بازار آشوب 
بی کاری  و  تورم  توليد،  در  مرج  و  هرج  و 
مزمن و نا امنی اقتصادی به وجود می آورد)، 
بلکه ضد اخالقی هم هست. به کالمی ديگر، 
پروسه انباشت سرمايه (پول – پول – پول) 
فرد را "خود محور" بار آورده و با تقويت 
حرص و ولع در روحيه او، موفق می شود 
 = ريا  و  روئی  (دو  هيپوکراسی  اصل  که 
فرد  ذهنيت  در  را  گانه)  دو  استاندارد  اتخاذ 
به عنوان يک اصل "مقدس" حک کند. در 
خلقيات  و  اخالق  داری،  پيشاسرمايه  دوران 
منبعث از آن (ضد دوروئی، داشتن رحم و 

مستمندان  به  کمک  وفاداری،  شفقت، 
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نه  صليبی،  جنگهای  نه  را  و...) 
امپراتوری  فروپاشی  بعداز  دوران 
نه  و  رنسانس  نه  رفورم،  دوران  نه  روم، 
جنبشهای خردگرائی و روشن گری نتوانستند 
تارومارسازند. ولی اخالق و خلقيات مشتق 
به ويژه  داری،  سرمايه  دوران  در  ازآن 
در٢٠٠ سال گذشته، به تدريج تحت قيموميت 
قرارگرفت.  "بازارآزاد"  نامرئی"  "دست 
استثمار و رباخواری که درعصرپيشاسرمايه 
داری اموری پست، نکوهيده و ناصواب در 
بين مردم محسوب می شدند، درعصرسرمايه 
"ضروری"،  "طبيعی"،  اموری  به  داری، 
شدند.  تبديل  "قانونی"  و  ناپذير"  "اجتناب 
هيپوکراسی درعصرسرمايه داری، يکی از 
مرکز  کشورهای  در  حاکم  دولتهای  ُخلقيات 
شکنجه  مسئله  چون  و  چند  بررسی  گرديد. 
و رواج آن در زندانهای آمريکائی در داخل 
و خارج از آمريکا، به روشنی نشان می دهد 
پراتيک  و  موضع  داشتن  و  هيپوکراسی  که 
دوگانه  استانداردهای  اتخاذ  و  دوروئی 
سرمايه،  جهانی  نظام  سياسی  درفرهنگ 
مهم  ابزارهای  از  يکی  به  و  گشته  نهادينه 
درآمده  نظام  خيالی  و  واقعی  دشمنان  عليه 

اند. 
(چاپ  لنست"  طبی"  مجله  گزارش  طبق 
لندن، شماره اوت ٢٠٠٤)، پزشکان نظامی 
ارتش آمريکا در "تنظيم و اعمال شکنجه بر 
و  بوده  شريک   عراقی  اسرای  و  زندانيان 
مبنی "برمرگ  کاذب  دفن  جوازهای  عموما 
های  زندان  در  که  عراقی  اسرای  طبيعی" 
ابوغريب و... زير شکنجه به قتل می رسند 
را صادر می کنند. اين گزارش اضافه می کند 
نص  برخالف  دقيقا  نظامی  پزشکان  اين  که 
صريح سوگندنامه های دکترای پزشکی خود 
"در طرح، تائيد و نظارت بر بازپرسی های 

هم راه با شکنجه " نيز نقش دارند . 
های  زندان  ديگر  و  ابوغريب  زندان  در 
"شکنجه  آمريکا،  نظامی  های  پايگاه  درون 
و علم پزشکی"  با هم متحدانه عمل می کنند. 
بدون ترديد اسرای عراقی و ديگر"تروريست 
ها" براساس عمل کرد "شکنجه علمی" مورد 
بازپرسی و سپس شکنجه قرارمی گيرند. بدين 
و  جسمانی  نظر  از  نبايد  اسير  يک  که  معنا 
فيزيکی مورد جرح و تعديل قرار گيرد ولی 
می تواند از نظر روانی و روحی مورد اذيت 
روحيه  باالخره  اين که  تا  قرارگرفته  آزار  و 
بازپرس  تسليم  و  داده  دست  از  را  مقاومت 

ها گردد.
در دنيای امروزی که نظام جهانی در دوروئی 
اجتماعی،  های  گستره  تمامی  در  ريا  و 
اقتصادی و نظامی ويژه گی ضد اخالق خود 
ساله ی   ٥٠٠ درتاريخ  هرزمانی  از  بيش  را 

سرمايه داری به نمايش گذاشته، بسيارمنطقی 
و طبيعی به نظر می رسد که کسی که تابع و 
حامی اخالق انسانی و مشتقات مربوط به آن 
باشد، لزوما بايد ضد سرمايه داری و بازار 
آن نيز باشد. سرمايه داری در دوره اول خود 
از ١٥٠٠ تا ١٧٥٠ ميالدی در قلب اروپای 
کارخانه  در  را  معصوم  کودکان  آتالنتيک، 
با  و  استثمارمی کرد  جان،  بی  و  سرد  های 
روا  ستم  زنان  به  کار  ساعت   ١٤ روزی 
بود،  ضعيف  که  کسی  هر  به  و  می داشت 
نمی داد.  نشان  شفقتی  و  رحم  کوچک ترين 
دانش مندان  توسط  بعدها  ها  اخالقی  بی  اين 
اسميت،  آدام  مثل  سياسی  اقتصاد  کالسيک 
ديويد ريکاردو، تامس مالتوز و.... از طريق 
بر  حاکم  "نامرئی"  قوانين  تئوريهای  ارائه 
"قانون   ،" تقاضا  و  "عرضه  (قانون  بازار 
آهنين مزد ها" و "قانون کمبود توليد در مقابل 
ازدياد در صد رشد جمعيت") نه تنها مورد 
توجيه قرارگرفتند، بلکه اموری"ضروری"، 
"طبيعی" و "اجتناب ناپذير" در جامعه اعالم 
گشتند. به يک کالم، قوانين حاکم بر بازار که 
در واقع قوانين حاکم بر جنگل و "تنازع بقاء" 
روزانه  زنده گی  از  بخشی  عنوان  به  بودند، 
و  سمينارها  ها،  دانش گاه  درمدارس،  بشر 

تشکل ها مورد تدريس قرارگرفتند. 
هنگامی که سرمايه داری بر اروپا مسلط شد، 
با  جهان  دربقيه  خود  شدن  جهانی  تشديد  با 
ريا،  و  دوروئی  و  غارت  و  زور  به  توسل 
بی دادگری و نابرابريهای بيشتری را رواج داد 
و با ايجاد يک نظام جهانی غالب، هرفعاليت 
انسانی را در اکثر نقاط جهان درزيرمهميز 
بالمنازع خود به کاال تبديل ساخت، ازجمله 
کسب دانش و آگاهی را! امروز کسب دانش و 
تحصيل درجهان تقريبا برای ٨٥٪ نوجوانان 
و جوانان از طبقات فرودست و زحمت کش 
مشکل گشته و حتا درکشورهای توسعه يافته 
شده  گران  قدری  به  نيز  آمريکا  مثل  مرکز 
است که اکثر خانواده ها نمی توانند از عهده ی 

شهريه دانش گاه برآيند. 
بعد از پايان جنگ جهانی دوم و درشرايط رشد 
استقالل طلبانه  و  ضدامپرياليستی  جنبشهای 
درکشورهای پيرامونی و خطر ازدست دادن 
يافته  توسعه  کشورهای  درجهان،  خود  نفوذ 
امپرياليستی با توسل به ريا و دوروئی (هيپو 
کراسی) درظاهر وانمود کردند که خواهان 
در  خود  مستعمرات  به  استقالل  "اعطای" 
آفريقا و آسيا هستند. ولی نيت و هدف واقعی 
آنها اين بود که با "اعطای" استقالل رسمی 
و  مخارج  سو  يک  از  خود  مستعمرات  به 
هزينه های اداری و حکومتی مستقيم خود را 
کاهش  توجهی  قابل  به مقدار  مستعمرات  در 
دهند و ازسوی ديگر مستعمرات خود را (با 

کرده  تحصيل  نخبه گان  اختيار  در  گذاشتن 
ای"  "حاشيه  مناطق  به  کمپرادور)  بومی 
طبيعی،  منابع  و  ساخته  تبديل  (پيرامونی) 
يارانه ها  عنوان  به  را  آنها  انسانی  و  ملی 
(سوبسيدها) ی "پربرکت" در خدمت توسعه 
"مادر"  کشورهای  پيش  از  بيش  پيشرفت  و 

(مرکز) قراردهند. 
درکشورهای  سرمايه  هار  نظام  که  آن چه 
حاشيه ای جهان، به ويژه در ١٨ سال گذشته 
در  شده  مرتکب  سرد"  پايان"جنگ  بعداز 
تاريخ بشر بی سابقه بوده و نشان گراين است 
شفقت  و  رحم  درگستره ی  داری  سرمايه  که 
نيز پای بند اخالق نيست. اخالق نظام منتج از 
مناسبات استثماری آن است. بنا به تحقيقاتی 
که تاکنون نويسنده گان مترقی آمريکا (به طور 
نمونه مراجعه کنيد به : استفن هيات، "يک 
بازی در عمرامپراتوری: زندگی اسرارآميز 
يک ضارب اقتصادی و شبکه فساد جهانی"، 
با  رابطه  در   (٢٠٠٧ سانفرانسيسکو،  چاپ 
اخير  دهه  در  آمريکا"  "ساخت  های  جنگ 
انجام داده اند، روشن شده است که هدف ٤٣ 
روز بمباران عراق در اوايل سال ١٩٩١ و 
سپس بمباران شهرهای يوگوسالوی درسال 
١٩٩٩ و چندی بعد بمباران مجدد شهرهای 
عراق دربهار٢٠٠٣ کوتاه کردن مدت جنگ 
به منظور کاستن از تلفات نيروهای نظامی 
خرد  راه  از  موتلفينش  و  آمريکا  اشغالگر 
درعراق  صدام  جنگی  های  ماشين  کردن 
است،  نبوده  يوگوسالوی  در  ميلوسوويج  و 
های  ساخت  زير  انهدام  اصلی  هدف  بلکه 
يوگوسالوی  و  عراق  اجتماعی  و  اقتصادی 
آن قدر  عراق،  به ويژه  کشورها  آن  تا  بود 
نظام  مدار  به  پيوند  بدون  که  گردند  ويران 
نباشند.  ها  خرابی  جبران  به  قادر  جهانی 
عراق  به ويژه  الذکر،  هردوکشورفوق 
درجريان جنگ و اشغال، ازنظرتوليد برق، 
سطح  به  بهداشتی  وخدمات  آشاميدنی  آب 
سالهای ١٩٢٠برگشتند. ژنرالهای آمريکائی 
در زمان جنگ ويتنام در اواسط دهه ١٩٦٠، 
به  را  ويتنام  که  می کردند  اعالم  پيوسته 
می دانيم  گرداند.  بازخواهند  "عصرحجر" 
مبارزات  شکرانه  به  رذيالنه  هدف  اين  که 
مردم ويتنام از يک سو و حمايت مردم جهان 
چين  و  شرق"  "بلوک  کشورهای  به ويژه 
ژنرالهای  اما  نيافت.  تحقق  ديگر،  سوی  از 
آمريکائی بعد از پايان دوره "جنگ سرد" – 
شوروی،  و  شرق  بلوک  تجزيه  و  فروپاشی 
ملی  رهائی بخش  جنبشهای  ريزش  و  نزول 
و تبديل چين به يک کشور سرمايه داری – 
موفق شدند که به هدف خود دريوگوسالوی ( 
که ديگر به عنوان يک کشور – ملت  وجود 

گشته  تقسيم  بخش  هفت  به  و  ندارد 
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وحدت جنبش کارگری درگرو وحدت پيشروان طبقه ی کارگر است!

وعراق  درافغانستان  سپس  و  است) 
در  سرمايه  آزمندانه  طبيعت  برسند. 
انسانی و ضد  راستای انباشت و ماهيت ضد
اخالقی آن امروز، رژيمهای وابسته به نظام 
جهانی سرمايه را به قوی ترين و تبه کارترين 
مانع در راه آزادی درسطح جهان تبديل کرده 

است. 

جنبه ضد آزادی سرمايه

رشد  و  پيدايش  اول  ازهمان  داری  سرمايه 
درعرصه  را  خود  ماهيت  دوگانگی  خود، 
اين  با  هم راه  داد.  بروز  انسانها  به  برخورد 
احزاب  سنديکاها،  ايجاد  رشد،  و  تکوين 
نهاد  ها  ده  و  مستقل  دادگستری  سياسی، 
دمکراتيک درگستره های آزادی بيان، مذهب، 
مهاجرت، ازدواج، تحصيل، تدريس، پژوهش 
پذير  امکان  داری  سرمايه  درجوامع  وغيره 
گشتند. امکان تکوين و رشد خود اين نهادها 
(تجددطلبی)،  مدرنيته  رشد  های  پروسه  به 
سکوالريسم و آزاديهای دمکراتيک که هرسه 
آنها دربسترتاريخی به هم وابسته و درهم تنيده 
شده اند، کمکهای  فراوان کردند. با اين که اين 
سرمايه  حرکت  منطق  به خاطر  عمده تا  نظام 
از همان آغاز با تضادهائی روبه رو بود که 
هرگزموفق به از بين بردن آنها نشده است ( 
و اين تضادها هم واره پا به پای کاميابيهای 
تدريج  به  توسعه  درگستره  داری  سرمايه 
يعنی  پذيری  نرمش  ولی  اند)،  شده  عميق 
ابتکاراجتماعی  با  داری  سرمايه  سازگاری 
روايتهائی که تماما حتی به عنوان بديل منطق 
حرکت سرمايه مطرح گشته اند، به آن امکان 
انفجار  موجب  که  بحرانهائی  بر  است  داده 
همه،  اين  با  کند.  غلبه  می شود،  تضادهايش 
اين راه حل های جزئی و موقتی به کار رفته 
درپاسخ به تعارضها و چالشها در درازمدت 
سرمايه  خاص  تضادهای  برشدت  هم واره 
داری افزوده است. ولی همين سرمايه داری 
تنگ  منافع  و  فردی  خودمحوری  اشاعه  با 
نظرانه ی طبقاتی و گروهی، برتری اتنيکی و 
نژادی، استعمار و غارت کشورهای حاشيه، 
و  امپرياليستی  جنگهای  برپائی  و  ملی  ستم 
باالترازهمه، با ايجاد قطب بنديها و شکاف 
که  مدتهاست  را  بشری  جامعه  سيستماتيک، 
به سوی برده گی و بربريت سوق داده است. 
درپرتو اين دوگانگی در نظام جهانی سرمايه، 
بيستم  درقرن  که  نيست  تعجب  جای  اصال 
آمريکا  جامعه  از  که  آن چه  از  ايران  مردم 
 ٢٠٠ از  بعد  داری  سرمايه  که  کشوری   –

آتالنتيک،  اروپای  در  رشد  و  تکوين  سال 
می يآبد  تجسم  نظام  راس  در  ناب  به صورت 
– دريافت می کنند هم هوارد باسکرويل است 
مشروطيت  انقالب  مبارزان  درکنار  (که 
درتبريز – و عالرغم هشدارها و تهديدهای 
 ١٩٠٨ سال  در   – آمريکا  کنسول  مکرر 
می دهد  جان  خورشيدی   ١٢٨٧  = ميالدی 
برمی انگيزد)  را  ستارخان  وتحسين  اندوه  و 
مثل  هولناکی  و  مخوف  انسانهای  هم  و 
نورمن شوارتسکف و کيم روزولت را شاهد 
می شوند که راهزن وار، حدود نيم قرن بعد 
از درگذشت باسکرويل وارد ايران می شوند 
بومی  کمپرادور  و "متحدين"  هم دستان  با  تا 
کودتا  و... –  کاشانی  زاهدی،  شاه،  خود – 
کرده و دولت ملی مصدق را سرنگون سازند 

 .
داری  سرمايه  اعتالی  و  گسترش  با 
هم  نيز  نظام  آزادی  ضد  جنبه  درآمريکا، 
از  خارج  در  هم  و  هيوال  شکم  داخل  در 
پيرامونی   - حاشيه  درکشورهای  به ويژه  آن 
در  آمريکا  داری  سرمايه  گرديد.  هارتر 
کشورهای  در  که  زمانی  بيستم  قرن  اواسط 
کودتاهای  رشته  يک  به  دست  سوم  جهان 
دوره  خود  داخل  در  زد،  خونين  و  نظامی 
ارمغان  به  را  مکارتيسم  ساله  دوازده  ای 
و  آزادی  عليه  هولناکش  نبرد  در  که  آورد 
پدر  اوپنهايمر –  چون  کسانی  حتی  برابری 
مشکوک"  "عنصر  را  آمريکا –  اتمی  بمب 
اعالم کرده و صدها روشن فکر و هنرمند و 
فعال سياسی مثل روزنبرگها، چارلی چاپلين، 
اعدام،  را  و...  ولز  اورسون  روبسون،  پال 
کرد.  نشين  خانه  و  کار  از  محروم  تبعيد، 
 " هيوالی  داخل "شکم  در  اگر  جهانی  نظام 
خود بيشتر از اين نتوانست آزاديهای مدنی و 
دمکراتيک را سرکوب و نابود سازد به خاطر 
مبارزات  مردم و به ويژه  مبارزات  گسترش 
دوره  تمام  در  واال  بود.  آمريکا  سياهان 
جنگ سرد (١٩٤٧ -١٩٩١) سرمايه داری 
"ناب" و "طالئی" آمريکا سوغاتی که برای 
مردم جهان سوم عرضه کرد شاه در ايران 
پاکستان،  در  خان  ايوب  درکوبا،  باتيستا   ،
درنيکاراگوئه،  سوموزا  درکنگو،  موبوتو 
وان  شيلی،  در  پينوشه  درفيليپين،  مارکوس 
تيو درويتنام، لون نول درکامبوج، سوهارتو 
آباچی  درپرو،  مورو  فوجی  دراندونزی، 
متحدين  و  هم دستان  اين  و...بود.  درنيجريه 
سال  سالهای  جهانی  نظام  کمپرادور  بومی 
تحت نظارت نزديک "سيا" و ديگر نهادهای 
دراين  جمعی"  "امپرياليسم  به  متعلق  امنيتی 
کشورها نطفه ها، ريشه ها و حضور هرنوع 

به  را  طلبی  برابری  و  آزدای خواهی  جنبش 
نفع حرکت سرمايه نابود کرده و آن کشورها 
را چنان به صحرای سوزان و خشک تبديل 
از  غير  به  جنبشی  هيچ  آنها  در  که  ساختند 
تجدد  ضد  جنبشهای  و  ها  انديشه  سری  يک 
طلبی، ضد سکوالريسم، ضد آزادی خواهی،  
نظير بنيادگرائی های دينی و مذهبی و پان 
نژادی  و  زبانی  اولتراناسيوناليسم  و  ايسم 

نتوانست قد علم کند.             
ضد  و  زور  منطق  دوم  پهلوی  زمان  در 
آزادی تا بدانجا بر دستگاه دولتی مستولی شد 
که وقتی نمايش فيلم "دره صلح" (محصول 
درتبريزآماده   ١٣٣٨ درسال  يوگوسالوی) 
گشت، يکی از سانسورچيان رژيم با جوش و 
خروش با صدای بلند گفت که "نه آقا، فيلمی 
نبايد  است،  مطرح  دره  در  صلح  آن  در  که 
درتبريز که شهر سوق الجيشی است، نمايش 
ترجمه  وقتی  منوال  همين  به  شود."  داده 
بزرگ  آثار  از  يکی  "مکبث"  نمايشنامه 
دانش سرای  استادان  شورای  در  شکسپير 
ناتل  پرويز  قول  به  شد  مطرح  تهران  عالی 
شورا  آن  عضو  استادان  از  يکی  خانلری، 
اخطار کرد که "...کتابی که در آن شاه ُکشته 

می شود نبايد ترجمه بشود".
علت اصلی که آمريکا در راس نظام جهانی 
سرمايه، درزمان "جنگ سرد" موفق نشد که 
ريشه  خود  کمپرادور  دستان  هم  هم کاری  با 
برابری  و  آزادی خواهی  های  شعله  و  ها 
طلبی را در کليه مناطق جهان، منجمله در 
کشورهای سه قاره، به طورکامل نابود سازد، 
بدون ترديد وجود سه ستون مقاومت بزرگ 
تاريخی – اتحاد جماهير شوروی، جنبشهای 
جنبش  و  ای  توده  چين  ملی،  رهائی بخش 
کارگری در اروپای آتالنتيک – بود که در 
را  آمريکا  قدرت  ابر  جهان  سياسی  صحنه 
به طورموثری به چالش طلبيدند. مردم جهان 
در پرتو اين سه ستون مقاومت موفق شدند 
که درکشورهای سه قاره (از کوبا در جزاير 
کارائيب گرفته تا الجزاير و ويتنام در آفريقا 
و آسيا) راس نظام جهانی را وادار به عقب 
به  امتيازات  بعضی  اعطای  وحتی  نشينی 

کشورهای "غير متعهد"سازند.  
اما بعد از تالشی و تجزيه شوروی و "بلوک 
شرق" ، افول و ريزش جنبش های رهائيبخش 
در سه قاره و "اخته شدن" جنبش کارگری 
در اروپای آتالنتيک ، تبديل چين پسا انقالبی 
داری  سرمايه  کشور  يک  به  سوسياليستی 
هار و باالخره پايان دوره جنگ سرد ، نظام 

رشد  جلوی  پيش  از  بيشتر  جهانی 
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در  را  طلبی  برابری  و  آزاديخواهی 
خود  نهائی  هدف  به  تا  گرفت  جهان 
يعنی تبديل جهان به خطه امپراطوری بازار 
راستا  اين  در   . برسد  آمريکا"  "پاکس  آزاد 
با  بتدريج  سفيد  کاخ  کار  نومحافظه  حاکمين 
سرکوب آزاديخواهی ، زحمتکشان کشورهای 
کشورهای  زحمتکشان  مثل  نيز  را  "شرق" 
بازار  آمريت  و  ديکتاتوری  دام  به  "جنوب" 
آزاد نئوليبراليستی انداختند . امروز لهستان 
به  توسل  دست  مجبورند  چک  جمهوری  و 
(کشورهای  شمال  داران  سرمايه  سوی 
متروپل) دراز کنند . نخستين سری از شرط 
در  گذاری  سرمايه  برای  جهانی  نظام  های 
رومانی   ، اوکرائين  شامل  که  کشورها  اين 
و.... ميشود اين است که در کارخانه هائی 
که در شهرهای مختلف اين کشورها احداث 
ميکند ، اعتصاب کارگری بايد ممنوع و يا 
حداقل محدود اعالم گردد . مضافا دولت های 
اين کشورها موافقت کنند که آمريکا در آن 
کشورها پايگاه های نظامی و وسايل پرتاب 
موشک های پيشرفته را تاسيس کند . نظام 
سرمايه که سالها شوروی و کشورهای "بلوک 
شرق" را بخاطر ديکتاتوری و عدم آزادی از 
طريق رسانه های گروهی فرمانبردار خود 
رسوای عام و خاص نموده بود ، اينک که آن 
کشورها را به مدار امپراطوری خود متصل 
"دمکراسی"  صدور  نام  به   ، است  ساخته 
زندانهای   ، نظامی  های  پايگاه  "آزادی"  و 
قرون وسطائی و موشک های پيشرفته به آن 

کشورها صادر ميکند .
بعد از پايان دوره جنگ سرد ،غارت" شرق" 
و  قوانين  سايه  در  جنوب"  غارت"  مثل  نيز 
مقدس"اعمال  بازار"  "نامرئی"  ديکتاتوری 
ثمره  مکيدن  به  هار  داری  سرمايه  تا  شد 
اروپای  رکشورهای  د  ارزان  کار  نيروی 
بايد  واقعا  آيا   . بپردازد  نيز  چين  و  شرقی 
يک هواشناس بود تا تشخيص داد که باد در 
چه جهتی ميوزد ؟ آيا حتما بايد مارکسيست 
شد تا فهميد که سرمايه داری هار با تعديل 
ملی  و  دمکراتيک   ، مدنی  آزاديهای  لغو  و 
ميخواهد غارت و دزدی ارزش های اضافی 
بشريت زحمتکش را در اکناف جهان رونق 
ماهيتا  داری  سرمايه  اينکه  مورد  در  ؟  دهد 
آور  ياد  را  نکته  اين  بايد  است  آزادی  ضد 
"بگذار  اقتصادی  ليبراليسم  شعار  که  شويم 
حيطه  به  فقط  بکنند"  ميخواهند  کاری  هر 
بازار "آزاد" ناظر است و نه حوزه دانش و 
انديشه .  سرمايه داران "آزادی" بين "خودی 
ها" را که بر بازارهای جهان در ارتباط با 
پنج گستره  فعاليت (کنترل تکنولوژی ها ، 
طببيعی  منابع  به  دسترسی   ، مالی  نهادهای 
سالح  و  ها  رسانه  و  ارتباطاتی  وسايل   ،

های تخريبی عمومی) تسلط انحصارگرايانه 
دارند ، رعايت ميکنند . اينان ميخواهند که 
دستشان در "هر کاری" بويژه در گستره های 
روشن  واال  باشد  باز  الذکر  فوق  انحصاری 
نيست  اين  انديشه  آزادی  تعريف  که  است 
اين   . بکند  خواست  کاری  هر  کس  هر  که 
تعريف لزوما قيد و شرط داشته و مرز آن 
عدم تجاوز به حقوق ديگران است . در چنين 
صورتی نه تنها انحصار در پنج شيوه فعاليت 
و پروسه های مختلف آن از بين خواهد رفت 
، بلکه سرمايه داری نيز به تدريج محو گشته 

و جای آن را سوسياليسم خواهد گرفت .

نظام جهانی و مقوله فرهنگ

آخرين سخن در زمينه هار شدن بيش از پيش 
نظام سرمايه در دوره بعد از جنگ سرد اين 
است که سرمايه داری ضد فرهنگ نيز هست 
. روشنفکران متعهد به ايجاد جامعه ای بهتر 
در  تعديل  شود  قادر  بشر  حداقل  آن  در  که 
و  بيست  قرن   ، آورد  بوجود  ها  نابرابری 
يکم را قرن نزديکی و همبستگی فرهنگ ها 
وملل محسوب ميدارند . ولی منطق حرکت 
و  (گلوباليزاسيون)  جهان  در  سرمايه  سريع 
ايدئولوگ های حامی آن با اشاعه انديشه های 
و  تاريخ  پايان   ، ها  فرهنگ  جنگ  و  تالقی 
ظهور "انسان گلوبال" ، فقط فرهنگ بازار 
"مقدس" – فرهنگ بازرگانی – را برميتابد 
. اين فرهنگ ديد محدود و اروپامدارانه ای 
دارد . نه تنها در ديد نظام ، فرهنگ به بازار 
و بازرگانی محدود ميشود ، بلکه در درون 
پيوسته  آزاد  رقابت  نه  و  طلبی  انحصار  آن 
سرمايه  جهانی  نظام   . است  رشد  حال  در 
از  طوالنی  نسبتا  ای  دوره  يک  در  کوشيد 
غير  بومی  های  فرهنگ  استعمار،  طريق 
ساخته و  رانابود  مصرفی  غير  بازرگانی و 
به عوض آنها فرهنگ مصرفی – بازرگانی 
عليرغم  راه  اين  در  ولی   ، نمايد  ايجاد  را 
بی  تاراجهای   ، خانمانسوز  جنگهای  اعمال 
امان و ستم های فراوان موفق نشد . بشريت 
زحمتکش در اقصی نقاط جهان با قيام ها و 
ديگر  در  و  چين  در   ، روسيه  در  انقالبات 
کشورهای آسيا ، آفريقا و آمريکای التين در 
مقابل هجوم فرهنگ سرمايه داری ايستادگی 
از  شده  که  هم  مدتی  برای  حتی  و  کرده 
محور و مدار نظام سرمايه موفق به گسست 
گشت. در برخی از کشورها بويژه در منطقه 
بزرگ و استراتژيکی خاورميانه – اقيانوس 
هند ، بخشی از مردمان از بند رسته به راه 
فرهنگ  با  عادالنه  مبارزه  و  رفتند  انتقام 
خصومت  به  را  جهانی  داری  سرمايه  نظام 
ارزش  غرب"  مردم  "فرهنگ  با  نفرت  و 

های اجتماعی و حتی مسيحيت مبدل ساختند 
از  توجهی  قابل  تعداد  که  نيست  جهت  بی   .
اقسام  و  انواع  سوم  جهان  های  مارکسيست 
پديده ها و جنبش های بنيادگرائی را معلول 
و يا فرايند پروسه تشديد جهانی شدن سرمايه 
در کشورهای حاشيه ای جهان سوم ميدانند 
در  مستقيم  غير  و  مستقيم  بطور  نهايتا  که 
خدمت نظام جهانی که هدفش انباشت عظيم 
سرمايه از طريق ايجاد امپراطوری هرج و 
مرج در منطقه کليدی خاورميانه – اقيانوس 

هند است ، قرار ميگيرند . 
امروز در کشورهای حاشيه ای – پيرامونی 
، نظام بيشتر از هر زمانی در موضع تهاجم 
 ، مصرفی  فرهنگ   . دارد  قرار  تاراج  و 
نه  داری  سرمايه  انحصارطلب  و  بازرگانی 
ها  روان  بلکه  زيست  محيط  و  طبيعت  تنها 
زمان  در  سرمايه  نظام   . آاليد  می  نيز  را 
پديده  و  منظره  هر  نظامی  اشغال  و  هجوم 
زيبائی را که نتواند به کاال برای مبادله در 
مقدس  بازار  در   – خود  بازرگانی  فرهنگ 
آزاد – تبديل کند ، (مثل موزه های تاريخی 
بغداد و ساختمان های تاريخی شهر فلوجه) 
ويران ميسازد .نظام سرمايه داری انسان ها 
واحساسات آنها را چون "شيئی" و "کاال " در 
درون خود مجسم و ترميم ميکند و برای آنها 
در بازار آزاد ارزش و قيمت تعيين ميکند . 
اين نوع ارزش گذاری در پروسه کاالسازی 
 ، است  داری  سرمايه  فرهنگ  به  متعلق  که 
خود  از  مرض  جامعه  در  که  ميشود  باعث 
بيگانگی (آليناسيون) که تهی از آرمان های 
دمکراتيک و بشردوستانه است ، نضج يابد 

 .
نظام   ، بيگانگی  خود  سرايت  و  گسترش  با 
بيش از پيش با تحميق توده های مردم دست 
به توسعه ميليتاريسم و جنگ های امپرياليستی 
عمومی  کشتار  های  سالح  توليد  الجرم  و 
منجمله بمب های هسته ای و شيميائی ميزند 
. اگر سرمايه و سيستم  جهانی آن هيچ جرم و 
جنايت ديگری نداشت ، تنها به جرم توليد و 
توزيع جهانی اين همه سالح های خانمانسوز 
احتمال دارد که فرمان محکوميتش از دادگاه 
سالهای  در  که  جهان  عمومی  افکار  های 
اخالقی  و  وجدانی  يک "ابرقدرت"  به  اخير 
عليه آمريکا و موتلفين نظامی اش تبديل گشته 

است ، صادر گردد . 
 ٩٠٠ ساالنه  جهان   ،  ١٩٩٠ دهه  آغاز  در 
ميليارد  دالر خرج تسليحات ميکرد . نزديک 
به ٩٠ در صد اين سالح ها را آمريکا ، فرانسه 
کشورهای  ديگر  و  اسرائيل  و  انگلستان   ،
"متمدن " و توسعه يافته جهان مونوپل ، توليد 
ميکردند  و اين رقم در آغاز قرن بيست و 

آشفتگی  و  ومرج  هرج  شيوع  و  يکم 
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هند  اقيانوس  خاورميانه –  منطقه  در 
بيش  به   (٢٠٠٢ زمستان  آغاز  (در 
در  امروز   . رسيد  دالر  ميليارد   ١٢٠٠ از 
افغانستان  در  امپرياليستی  های  جنگ  پرتو 
در  نيابتی"  های  "جنگ  شيوع  و  عراق  و 
و  توليد  و....  کنيا   ، کنگو   ، چاد   ، سودان 
امپرياليستی  کشورهای  توسط  اسلحه  توزيع 
قوس صعودی پيموده و رقم آن به بيشتر از 

٢١٠٠ ميليارد دالر رسيده است .
رقم  اين  پنجم  يک  با  که  است  توجه  شايان 
صفحه  از  را  بيخانمانی  و  گرسنگی  ميتوان 
ميليون   ٨٠٠ اکنون  هم   . برانداخت  جهان 
و  هستند  مرگ  آستانه  در  گرسنه  مردم  نفر 
هر روز ۵۵ هزار کودک زير پنج سال از 
گرسنگی ، تشنگی و سوءهاضمه جان ميدهند 
. اکثريت عظيم اين کودکان که در شهرهای 
سوم  جهان  ای  حاشيه   – پيرامونی  بزرگ 
(بمبئی ، کلکته ، شانگهای ، مانيال ، تهران 
، الگوس ، مکزيکو ، بوئنوس ايرس ، سان 
پائولو و...) به دنيا آمده اند ، پيش از رسيدن 
به سن ۵ سالگی در اين شهرها ميميرند . هم 
اکنون ٢٠٠٠ ميليارد دالر قرض کشورهای 
پرداخت  جز  کشورها  آن  برای  سوم  جهان 
بهره و فرع جای هيچ نوع حرکتی را باقی 
نميگذارد . ولی نظام جهانی که بيش از بيش 
گشته  آزمند  و  خواه  فزون   ، طلب  هژمونی 
در اين کشورها تنها هدفش تاراج منابع ملی 
و طبيعی آن کشورها ، کسب سود بيشتر و 
مرکز  کشورهای  در  ثروت  و  پول  انباشت 

جهان اول است .
 ، داری  سرمايه  تاريخ  های  گذشه  در  اگر 
محملی  و  کاال  تبادل  ی  وسيله  معموال  پول 
برای ارضاء نيازها و خواسته ها تلقی ميشد 
، امروز پول در دست کالن سرمايه داران 
فراملی د رکشورهای امپرياليستی بزرگترين 
هست  نيز  آنان  هوسهای  و  اميال  کننده  رها 
برای  زر  و  پول  انباشت  جريان  در  اينان   .
مرتکب   ، خود  های  هوس  و  اميال  رهائی 
تجاوزات و جنايات بيحد و حصر ميشوند که 
در حال حاضر در کشور تاريخی عراق به 

نمايش گذاشته شده است . 
بسياری  هارا  تبهکاری  و  تجاوزات  اين 
از  بخشی  حتی  و  سوم  جهان  مردمان  از 
روشنفکران متعهد گاهی به "فرهنگ غربی" 
و  "تمدن"  به  گاهی  "تکنولوژی"  به  زمانی 
زمانی به يهوديت و يا مسيحيت نسبت ميدهند 
در حالی که عامل و سرچشمه اين تجاوزات 
است  سرمايه  جهانی  نظام  ها  تبهکاری  و 
که نزديک به دويست و پنجاه سال است که 
تکنولوژی   ، تمدن  پشت  را  خود  مزدورانه 
با  تاکنون  و  است  ساخته  پنهان  فرهنگ   ،
داده  خودادامه  بقای  به  تنها  نه  ها  ترفند  اين 

بلکه به نفوذ و گسترش خود در اکناف جهان 
افزوده است .

با اين نظام که اخيرا ضد اخالقی تر ، ضد 
انحصارطلب  و  تر  خواه  فزون   ، تر  آزادی 
تر شده و به شکاف عظيم بين فقر و ثروت 
راستای  در  ؟  کرد  بايد  چه   ، است  افزوده 
پاسخ به اين سئوال آشنا ومهم ، نگارنده به 
بررسی چند نکته اساسی که در واقع ميتوانند 
جمعبندی ها و نتيجه گيری اين نوشته باشند 

، می پردازد . 

 جمعبندی ها و نتيجه گيری : استراتژی
رهائی

١ – بررسی ويژگی های سرمايه داری بويژه 
در گستره های انگيزه سود ، از طريق کاال 
سازی برای انباشت بيشتر سرمايه و تبعات 
ناشی از اين پروسه نشان ميدهد که سرمايه 
دراز  در  معتبری  نظام  يک  نميتواند  داری 
مدت برای بشريت باشد . به کالمی ديگر ، 
نظام سرمايه بر پايه های خطرناک و شکننده 
نظام  اين  قربانيان  اگر  که  است  استوار  ای 
نتوانند با واژگونی آن پايه ها يک نظام جديد 
داری  سرمايه  جايگزين  را  (سوسياليست) 
سازند ، آينده بشريت و کره خاکی چيزی جز 
بربريت ، هرج و مرج و تخريب نخواهد بود 
. دو پايه ای که نظام سرمايه و توسعه اش 

روی آنها استوار است ، عبارتند از : 
از  فالکت  و  فقر  روزافزون  ازدياد   – الف 
يک سو و تشديد و گسترش انباشت سود و 
سرمايه ازسوی ديگر اين توسعه که تاريخی 
و مکمل توسعه نيافتگی است منجر به شيوع 
و  (اليناسيون)  بيگانگی"  خود  "از  مرض 
خودمحوری در جامعه ميگردد . با اينکه از 
خودبيگانگی تهی از آرمانهای دمکراتيک و 
بشردوستانه است ولی هيچوقت قادر نميشود 
و  ها  انديشه  شکوفائی  و  اوجگيری  از  که 
جنبش های برابرطلبی و ضد نظام جلوگيری 

کند . 
ب – دومين پايه شکننده و خطرناک توسعه 
سرمايه داری ، قطب بندی است که نظام در 
توسعه جهانيش به بار ميآورد . نظام جهانی 
در تاريخ رشد و توسعه سرمايه داری جهان 
را بر اساس "توسعه ای توسعه نيافتگی" و 
طبيعتا بر پايه اختالف فزاينده بين "مرکزهای 
ها  "پيرامونی  و  ثروتمند  و  نيافته"  توسعه 
مرکز   . ميکند  تقسيم  فقير"  های  حاشيه  و 
شامل  ثروتمند  و  تاريخی  يافته  توسعه  های 
اروپای   ، کانادا   ، متحده  اياالت  کشورهای 
اين   . ميشوند  ژاپن  و  مرکزی  و  غربی 
تسلط  بخاطر  که  مرکز(متروپل)  کشورهای 
انحصاری بر پنج گستره فعاليت (تکنولوِژی 

وسايل  و   ، طبيعی  منابع   ، مالی  نهادهای   ،
های  سالح  و  ها  رسانه  منجمله  ارتباطاتی 
تقويت  دائما  همگانی)  تخريب   – ای  هسته 
ميشوند ، مجموعه نظام جهانی سرمايه و در 
راس آن آمريکا را تشکيل ميدهند . کشورهای 
"پيرامونی – حاشيه ای" که در طول تاريخ 
مکمل  عنوان  به  داری  سرمايه  ساله  پانصد 
توسعه  با  مرکز  نيافته  توسعه  کشورهای 
نيافتگی روبرو شده اند ، دراين قطب بندی 
تقسيم  هم  از  متمايز  نسبتا  گروه  دو  به  خود 
ميشوند . گروه اول کشورهای اروپای شرقی 
، روسيه و ديگر کشورهای متعلق به اتحاد 
جماهير شوروی سابق ، چين و کره جنوبی 
(در  مالزی  و  تايلند   ، شرقی)  آسيای  (در 
آسيای جنوب شرقی) و کشورهای آمريکای 
جنوبی (برزيل ، آرژانتين و...) و تا حدودی 
هندوستان را در بر ميگيرد که امروز از آنها 
به عنوان کشورهای "نيمه پيرامونی" و يا

ميبرند  نام  نيز  درآميخته"  های  "پيرامونی 
را  پيرامونی  کشورهای  از  دوم  گروه   .
و  آسيا  کشورهای  بقيه   ، آفريقا  کشورهای 
آمريکای التين (جزاير کارائيب و آمريکای 
مرکزی) تشکيل ميدهند که آنها را "پيرامونی 
های حاشيه ای"("جهان سوم") نيز مينامند . 
اين تضاد پايدار در سرمايه داری که خطرناک 
و شکننده بوده و جهان ما را به قطب های 
کرده  تقسيم  فقير  و  ثروتمند  نيمه   ، ثروتمند 
ادعا  نظام  های  ايدئولوگ  که  آنطور  است 
موقعيت  فراوردهای  و  تبعات  از  ميکنند 
های جغرافيائی و شرايط ويژه فرهنگی اين 
کشورها در مناطق مختلف جهان نيست بلکه  
اين قطب بندی فراورده منطق ويژه حرکت 
سرمايه است که بر اساس جهانی شدن بيشتر 
داد و ستدها و مبادالت و بخش بندی و تقسيم 
تضاد  اين   . ميکند  عمل  کار  بازار  کشوری 
پايداردر سرمايه داری (قطب بنديهای جهان) 
پيوسته واکنش های سياسی بسيار مهمی را 
ايجاد  داری  سرمايه  توسعه  عليه  جهان  در 
کرده است . تاريخ متجاوز از صد سال گذشته 
جهان نشان ميدهد که همه انقالبها و جنبش 
های رهائيبخش سوسياليستی و ملی از زمان 
قيام کمون پاريس تا امروز بيش از هر چيز 
انقالبات و جنبش های قربانيان قطب بنديها 
عليه نظام سرمايه داری بوده اند . در آينده 
نيز مثل صد سال گذشته بشريت فرارفت از 
سرمايه داری را ضروری خواهد ديد . هم 
های  شيوه  با  جهان  اکناف  در  مردم  اکنون 
قطب  و  نابرابريها  عليه  متنوعی  و  متفاوت 
بنديهای نظام سرمايه و استقرار سوسياليسم 

بسيج و آماده ميشوند . 
٢ – سرمايه داری به عنوان يک نظام غالب 

چند  هر  را  بشری  تمدن  جهان  در 
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خطرناک   ، نابرابر  ای  شيوه  به  که 
 . است  کرده  جهانی  ناپذيرفتنی  و 
 ، بديل  يک  عنوان  به  بايد  که  سوسياليسم 
باشد  نابرابر  و  خطرناک  نظام  اين  جانشين 
اعتالی  با  را  بشری  تمدن  صورتی  در   ،
فرهنگی و اخالقی از در غلطيدن در هرج 
به  که  داد  خواهد  رهائی  نابرابريها  مرج  و 
نوبه خود جهانی  باشد . به کالمی ديگر ، 
سوسياليسم بايد با بعد جهانی خود نابرابريهای 
و  تعديل  را  سرمايه  جهانی  نظام  در  خاص 
در  سوسياليسم  ساختمان  پس   . کند  اصالح 
مقياس جهانی بايد با بينش دراز مدت "گذار" 

مطرح و پياده گردد . 
سوسياليسم   ، تکامل  تاريخ  منظر  از   –  ٣
در نبرد خود عليه نابرابريها يک فاز کيفی 
جديد را در تمدن بشری باز ميکند و بنابراين 
های  "بيعدالتی  اصالح  به  فقط  نميتواند 
های  شکل  کردن  جانشين  يا  و  اجتماعی" 
و  مالکيت  بجای  جمعی   – دولتی  مالکيت 
 . کند  بسنده  خصوصی  شخصی –  مديريت 
چون سوسياليسم بايد پايه هائی که توسعه و 
جهانی شدن سرمايه روی آنها استوار است 
را در نهايت واژگون ساخته و به بديل عملی 
آن نظام در زندگی بشر تبديل گردد ، پس بايد 
يک روند تاريخی دراز مدتی را طی کند . 
است  مدت  دراز  و  طوالنی  "گذار"  اين  در 
که در جوامع با اعتالی اخالقی و شکوفائی 
و  مادی  برابريهای  گسترش  و  فرهنگی 
معنوی در گستره های گوناگون فعاليت های 
انسانی ، مردم خود را برای استقرار کامل 

سوسياليسم آماده ميسازند .
 ن.ناظمی ـ ارديبهشت ٧٨٣١

افتادن انسانها به جان هم به خاطر منافع حقير 
طبقاتی  مناسبات  بقای  الزمه ی  که  طبقاتی 
همه  نمی ماند.  برجای  اثری  وغيره،  است 
کارخواهند  شان  توانائی  نسبت  به  و  آگاهانه 
کرد و به اندازه ی نيازشان از جامعه لوازم 

مورد احتياجشان را خواهندگرفت....
تابناکی  و  درخشان  آينده ی  چنين  تحقق  ٢ـ 
مستلزم تالشی جانانه برای به قدرت رسيدن 
آن بخشی از افرادجامعه است که جز فروش 
نيروی کار و يا نيروی فکری شان دربازار 
بی رحم عرضه و تقاضا، وابسته گی ديگری 
به  که  کارگراست  طبقه ی  اين  لذا  ندارند. 
مثابه انقالبی ترين طبقه درجوامع کنونی بايد 
بتواند با آگاه و متشکل  شدن، قدرت دولتی 
و  استثمارگران  از  قهرآميز  به صورتی  را 

ستم گران گرفته و برای تحقق نظام کمونيستی 
اقدام نمايد.

وضعيت  درهرکشور،  که  آن جا  از  ٣ـ 
تحقق  است،  حاکم  متفاوتی  تاحدی  عينی 
عميق  درگرودرک  تابناک  آينده ی  اين 
با  و  کمونيستها  يعنی  طبقه کارگر  پيشروان 
ازاوضاع  واحد  درحزبی  مشترک  کوششی 
مشخص  شرايط  به  نسبت  تا  هرکشوراست، 
آن کشور استراتژی و تاکتيکهای مناسبی را 
نمايند. اتخاذ  طبقاتی  پيشبردمبارزه ی  برای 

وظايف  رجوع کنيد به  بيشتر  اطالع  (برای 
فوری ما ـ لنين ـ ١٨٩٩) 

اين نکات حاصل جمع بندی از تاريخ جوامع 
کارگر  طبقه ی  مشخص  مبارزات  و  طبقاتی 
تئوری  شيره ی  و  بوده  قدرت  کسب  برای 

کمونيسم علمی را شامل می شود.
طور  به  شما  که  است  چيزی  همان  اين  ٤ـ 
فشرده بيان داشته ايد. پس ظاهرا  خالصه و 
تااين جا انتظار براين است که کمونيستها اين 
آموزشها را دقيقا و مشترکا چون تنی واحد 
به کارببندند و نه آن که درحرف آن را قبول 

کرده و درعمل ساز ديگری بزنند! 
برای  همان قدرکه  شما  موضع  درک  اما 
آگاه  پيشروان  ويژه  به  و  کارگر  طبقه ی 
زنجيرهای  جز  چيزی  درمبارزه  که  آن، 
برده گی مزدی پيچيده برگردنشان را ازدست 
برای  است،  فهم  و  درک  قابل  نمی دهند، 
سوی  به  ديگر  ازطبقات  که  ديگری  افراد 
پرولتاريا رانده می شوند و هنوزخودرا کامال 
از زيربارباورها و سبک کار انفرادمنشانه ی 
چندان  نساخته اند  رها  استثمارگر  طبقات 
و  اخالل  که  است  ازهمين جا  نيست.  ساده 
و  آگاهانه  مبارزات  درپيشروی  آشوب گری 
نتيجه  می گردد.  آغاز  کارگر،  طبقه ی  متحد 
اين که درلفافه ی دفاع از کمونيسم، تئوريهای 
گوناگون تحريف شده بدون پشتوانه ی عملی 
و نظری و فرقه گرائيهای عجيب و غريبی که 
به کلی با آموزش کمونيسم بی گانه می باشند، 
پيش  کشيده می شوند و چون ظاهرا در دفاع 
از جنبش کارگری ابراز می شوند، تشخيص 
سره از ناسره را مشکل می گردانند. چراکه 
نقدمواضع غيرپرولتری آنها در درون جنبش 
مستلزم مسلح بودن به «موضع، نقطه نظر و 
اسلوب کار» پرولتاريائی است. به همين علت 
بسيار اتفاق می افتد که مدتها طول می کشد تا 
نادرستی نظرات انحرافی درعمل ثابت شده و 
توده های کارگر و زحمت کش درابعادی وسيع 
از خيانت رهبران غيرپرولتاريائی خود آگاه 
در  دموکراسی  سوسيال  نمونه ی  می گردند. 
برابر ما است که در پيشرفته ترين کشورهای 
و  ١٠٠سال  از  بيش  طی  سرمايه داری 
درمخالفت با جنبش انقالبی طبقه ی کارگربه 

به  را  کارگری  جنبش  کمونيستها،  رهبری 
رفرميسم و سازش طبقاتی با نظام امپرياليستی 
سرمايه کشيده است و هنوزهم طبقه ی کارگر 
نتوانسته است خود را کامال از زيربارنظرات 
برهاند.  دموکراسی  سوسيال  سازش کارانه ی 
يا دلقکهائی نظير خروشچف و دن سيائو پين، 
متکی به پشتيبانی نظری و عملی طبقات غير 
در  توانستند  بين المللی،  و  داخلی  پرولتری 
دوانقالب  از  حاصله  نتايج  مناسب،  فرصتی 

کبير پرولتاريائی را نقش برآب کنند!!
و  مارکس  که  باوجودی  که  کنيد  توجه 
انگلس و لنين ومائو سالها نظرات انحرافی 
به  که  را  کمونيستی  درجنبش  موجود 
اپورتونيسم،  آنارشيسم،  دگماتيسم،  صورت 
رويزيونيسم، پراگماتيسم و دنباله روی طرح 
خطرات  و  افشا   مستدالنه  و  دقيقا  می شدند، 
صحت  هم  زنده گی  و  کرده اند  ثابت  را  آنها 
اما  است.  داده  نشان  را  افشاگريها  اين 
هنوزهم بسياری از « مدافعين کمونيسم» از 
و  ازانواع  و  ننموده  پيروی  آنها  آموزشهای 
اقسام نظرات مافوق طبقاتی و رويزيونيستی 
دفاع می کنند که خود نشان دهنده ی آن است 
زدن  برای  کمونيستی،  درظاهری  آنها  که 
باشند  می  فعاليت  مشغول  کمونيسم  ريشه ی 
و عاملين بورژوازی و خرده بورژوازی در 

درون جنبش کارگری اند. 
ديالکتيکی  ـ  ماترياليستی  بينش  کمونيسم  ٥ـ 
همان  کمونيسم  است.  تاريخ  و  ازجهان 
مخالف  پيداست،  اسمش  از  طورکه 
بوده  نخبه گرائی  فرقه گرائی،  فردگرائی، 
زدودن  و  جهانيان  متحدکردن  برای  و 
ازخودبی گانه گيهای طبقاتی تحميل شده به آنها 
توسط صاحبان وسايل توليد و مبادله، مبارزه 
هرتوجيهی،  تحت  اگر  امروز  پس  می کند. 
وحدت  برای  چپ  رنگارنگ  تشکلهای 
توسط  که  فوق  نکته  سه  حول  کمونيستها 
بندی  جمع  کارگر  طبقه ی  عالی قدر  رهبران 
شده و پراتيک نيز ُمهرتاييد برآنها زده است 
هستند،  علمی  نظرات  اعتبار،  همين  به  و 
بی تفاوت بمانندـ  بدون اين که خود اين تشکلها 
درجريان رهبری بخشهائی ازطبقه کارگرو 
نه بحثهای درون فرقه ای، به تجارب نوينی 
رسيده باشند ـ به نفی نقطه نظرات کمونيستی 
از  است  نشانی  اين  بپردازند،  شده  اثبات 
مبارزات  درون  ديگردر  طبقات  مداخله ی 
درپيشبرد  «کمونيستهائی»  چنين  پرولتاريا. 
توسط  پيروزی  کسب  و  پرولتاريا  مبارزه ی 

آن اختالل  به وجود می آورند.
مانده گی  عقب  دليل  به  درايران  مشخصا  ٦ـ 
عظيم  نفوذ  و  آگاهی  ضعف  جامعه، 
خرده بورژوازی، بسياری ازکسان و تشکلهائی 

که پرچم کمونيسم را بلندکرده اند، قادر 

از نامه های رسيده ... بقيه از صفحه آخر



صفحه ١٤ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر

 بجز نوشته هايی که با 
امضای تحريريه منتشر 

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

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

 ١٠٠ در  آن  نگه داشتن  برافراشته  به 
طبقاتی،  درست  درسمت  اخير  سال 
فداکاريها،  عالرغم  و  رفته   خطا  به  نبوده، 
سرکوبها، شکستهای سختی را تحمل کرده اند 
روشن فکرانه  حرافی  و  عملی  بی  دچار  ويا 
تغيير  در  ولنگارانه ای  به صورت  و  شده 
جهان به نفع پرولتاريا شرکت نموده، عمده تا 
حتا  برخی  و  مانده  باقی  تفسيرجهان  درحد 
پراتيکی  و  تئوريکی  دستاوردهای  نفی  به 

طبقه ی کارگر پرداخته اند. چرا؟ 
درک يک جانبه و ناقص از تئوری انقالبی 
وضعيت  از  اندک  شناخت  علمی،  کمونيسم 
درآن  موجود  تضادهای  و  جامعه  عينی 
و  قهرمانی گری  سنت  وجود  تاريخ اش،  و 
مذهبی  نوع  ايده آليسم  رسوخ  نخبه گرائی، 
موجود،  واقعيات  به  چشمها  شدن  بسته  و 
ناپی گيری طبقاتی و عدم استواری درپيوند با 
طبقه ی کارگر و جنبشهای توده ای درجريان 
ادامه ی مبارزه طبقاتی، عدم جمع بندی دائمی 
از روند مبارزات طبقاتی و تغييرات حاصله 
تصحيح  برای  تالش  و  جهان  و  درجامعه 
و  سياستها  برنامه ها،  تدقيق  و  اشتباهات 
تاکتيکها، دنباله روی و اطاعت کورکورانه 
استبدادی  حکومت  سال   ٢٥٠٠ از  ناشی 
مرکزيت يافته و حمل انديشه های دينی متکی 
نگرفتن اصول  محکم به دست  مرجعيت،  بر 
انقالبی پرولتاريا و تلفيق آن با شرايط مشخص 
جامعه و...، ازجمله موانع برجسته ای بوده اند 
که دربرابر رشد سريع  و هم آهنگ مبارزاتی 
کارگرقرار گرفته و به رواج هرج و  طبقه 
دردرون  درجامعه،  موجود  نظری  مرج 
طبقه  متحدانه ی  و  آگاهانه  مبارزاتی  جنبش 
کارگر، پرداخته اند. گريز از مرکزيت يابی 
که  است  نشان گرآن  فرقه گرائی،  به  توجه  و 
کمونيسم  ديالکتيکی  ـ  ماترياليستی  آموزش 
تاريخ  اصلی  سازنده گان  «توده ها  علمی 
تمرکزنيروی  به  می شود.  نفی  هستند»، 
درمبارزات  کننده  متحد  و  رهبری  متشکل 
طبقه ی  خود  رهبری  در  و  توده ای  انقالبی 
کارگر، کم بها داده می شود. گروهها و افراد 
پيوسته به ستايش از خود مشغولند، بدون اين 
به طريق  و  توده ای،  و  کارگری  جنبش  که 
صحت  بر  ُمهرتاييدی  کارگر،  طبقه ی  اولی 

نظرات آنها زده باشند.
نيروهای  ادعاهای  بين  ترتيب،  بدين  ٧ـ  
چپ و پراتيک عينی آنان، تناقض و شکاف 
ازبين  قادربه  که  ايجاد  شده است  عميقی 
ازآنها  بسياری  نشده اند.  به حال  تا  آن  بردن 
اساسا  را  کمونيستی  جنبش  شکست  امروز، 
دربرابرانحرافات  درسرفرودآوردن  نه 
دگماتيستی،  اپورتونيستی،  رويزيونيستی، 
دنباله روی و... خودشان، بلکه در نادرستی 

تئوری علمی پرولتاريا ُجست و جو می کنند!
٨ـ ناشی از اشکاالت فوق و ضعف نيروهای 
جنبشهای  با  فشرده  پيوند  ايجاد  در  چپ 
ايده ئولوژيک  مبارزه ی  توده ای،  و  کارگری 
خط  به  سازرسيدن  زمينه  که  فعال  و  مثبت 
سبک  ـ  تشکيالتی  ـ  سياسی  ـ  ايده ئولوژيک 
می باشد،  طبقاتی  درست  فرماندهی  و  کاری 
درمعنای  تشکلها  اين  از  بسياری  توسط 
واقعی کلمه و با هدف ايجاد وحدتی فشرده تر 
درجنبش کمونيستی ايران، به کارگرفته نشده 
انجام  به  تاحدی  عملی  عرصه ی  در  تنها  و 
سيخ  درحد «نه  ناپی گير  مشترک  فعاليتهای 
تمرکز  می دهند.  تن  کباب»،  نه  بسوزد، 
کارکمونيستی اصولی، آگاهانه، متحد، مبارز 
تنزل  جبهه ای  کار  سطح  به  را،  آهنين  و 
می دهند. همانند سبک کار رقابتی بورژوائی، 
ُکٌل  نه  (و  خودی  سازمان  تقويت  برای  تنها 
حنبش کارگری) ودرانديشه ی جذب يا نابودی 
تشکل  به  رونق دادن  جهت  ديگر  تشکلهای 
خودی سيرمی کنند؛ امری که به رشد بدبينی 
فعاالن  درميان  و  چپ  تشکلهای  درون  در 
کارگری منجر شده و تالش برای رسيدن به 
به احتمال  يا  و  غيرممکن  را  اصولی  توافقی 
موضعی،  چنين  می گرداند.  بسيارُکند  زياد 
کمونيستی  جنبش  خودبه خودی  حرکت  به  
دامن  پراگماتيسم  و  طلبی  فرصت  بروز  و 
زده و درظاهر" آگاهی" و "تعهد" تشکلها به 
کمونيسم، بدترين نوع پراگماتيسم به شيوه ای 
غالب در جنبش کمونيستی ايران تبديل شده 

است. 
تاکيد  بارها  ايران  رنجبران  حزب  ٩ـ 
کمونيسم  آموزش  براساس  که  کرده است 
وحدت  براساس  کمونيستها،  وحدت  علمی 
تئوری(اصول کمونيسم)، وحدت روی نکات 
حزبيت  پذيرش  تاکتيک،  و  برنامه  اساسی 
دموکراتيک  مرکزيت  بر  متکی  پرولتری 
از  اعم  سازمانی  درون  تضادهای  حل  و 
سبک  تشکيالتی،  سياسی،  ايده ئولوژيک، 
کاری و غيره وبراساس شيوه ی پرولتاريائی 
«وحدتـ  انتقادـ  وحدت»، تنها طريق ممکن 
انقالبی و  مستقل  برای به وجودآوردن صف 
تشکيالتی استوار و منضبط و آهنين می باشد. 
اما درجريان تالش برای وحدت، به اين نتيجه 
رسيده ايم که درک درست اين نکات اصولی 
عميق  خواست  به  منوط  اول  دردرجه ی 
توسط  پراکنده  کمونيستی  جنبش  متحدکردن 
متحقق  درصورتی  و  است  افراد  و  تشکلها 
کارگرگامهای  طبقه ی  جنبش  که  خواهدشد 
ديگری درمسير پيشبردن مبارزه ی طبقاتی اش 
دراين  کمونيستی  فعاالن  چنان  و  برداشته 
و  تاريخ  اصول،  به  که  شوند  تربيت  جنبش 
سياست و تشکيالت کمونيستی، نه برخوردی 

ليبراليستی و پراگماتيستی «ازاين در به آن در 
فرج است»، بلکه برخوردی اصولی و علمی 
داشته باشند. به سخن ديگر صورت مسئله و 
راه حل مسئله مورد نظر، همه فراهم هستند، 
اما خواست برداشتن قلم و کاغذ وپياده کردن 
بهانه ها  انواع  و  نبوده  موجود  نمودها  ره 
دررابطه با اين که آيا صورت مسئله درست 
است؟ آيا راه حل ارائه شده درست است؟ آيا 
راه ميان ُبری نيست؟ و ...، درچنان ابعاد و 
ازاين  هيچ کدام  که  می گردد  مطرح   تعدادی 

بحثها جنبه ی عملی و پايا نمی يابند!
١٠ـ انتقادات مطروحه درباال به چالش گران 
معنای  به  هيچ وجه  به  کمونيستی،  جنبش 
هزاران  جان فشانيهای  و  تالشها  نفی 
که  نمی باشد  عزيزگران قدرکمونيست، 
استوارانه عليه نظامهای سلطنتی و جمهوری 
مدافع منافع طبقات استثمارگرمبارزه کرده و 
جان باختند. تلخی و گره گاه مسئله هم دراين 
است که اخالل نظری و عملی طبقات ديگر 
ابعادی  درچنان  پرولتاريا  صف  درون  در 
است که جان باختن هزاران هزارکمونيست 
درصحنه ی پيکارهم هنوز کوشنده گان جنبش 
کمونيستی را برسر جمع بندی از علل اشتباهات 
کمونيسم  آموزشهای  اصولی  به کاربستن  و 
علمی درپيش بردن مبارزه ی طبقاتی به طور 
خرده کاری  و  نکرده است  هدايت  مشترک، 

کمافی السابق برآن حاکم می باشد!
که  رسيده است  آن  وقت  گرامی!  رفيق  ١١ـ 
درايران  دههاساله  تحرک  ازعدم  کمونيستها 
واحد  رزمنده ی  ستاد  ايجاد  زمينه ی  در 
پرولتاريا، دست برداشته و دهها سال ديگر را 
درامتناع ازتحقق تشکل واحد کمونيستی که 
بی هوده  است،  موجود  آن  مشخصات  تمامی 
اين صورت  درغير  چه  نکنند.  گذرانی  وقت 
طبقه ی کارگر و زحمت کشان و حتا عناصر 

جدی  را  آنها  تالش  پرولتری  آگاه 
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نخواهندگرفت و تشکلهای چپ بازهم 
بسا  چه  و  خواهندشد  تضعيف  بيشتر 
ازميان خواهندرفت. دراين ميان تنها اندکی 
ازروشن فکران چپ خرده بورژوا و ُپرمدعا 
اين  موفقيت  ازعدم  که  ماند  خواهند  باقی 
هوراخواهندکشيد  و  سرازپانشناخته  تشکلها 
باطبيعت  کمونيسم  که  گفتيم  اول  از  که «ما 
باشيد.   موفق  است!!».   درتعارض  انسان 

هيئت تحريريه

ب چ  و   
 ميان تنها اندکی
ورژوا و ُپرمدعا
اين موفقيت  عدم 
هوراخواهندکشيد
باطبيعت مونيسم 
باشيد. موفق    

به  کوتاه  مروری 
مقوالت  برخی 
تاريخی، سياسی

کمونيسم  ديدگاه  از   
علمی (٩)

تا کککککککککککککککووووووووووتاهک ییییییییییییی 
مقو  
سسسسسسسسسسسسييييييييييييييييييييييييييااااااسسسسس يييييييييييييييييييييييييخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخی،

کمونيسم علمی، تئوری انقالبی پرولتاريا 
درتغيير جهان است

طبيعت  تکامل  عام  قوانين  کمونيسم علمی، 
ستم  تحت  توده های  انقالب  علم  جامعه،  و 
در  سوسياليسم  پيروزی  علم  استثمار،  و 
و  سوسياليسم  ساختمان  و  گيتی  سرتاسر 

کمونيسم است.
مارکسيسم محصول انقالبی عظيم در تاريخ 
کاراجتماعی  اسلوب  تفکرو  بينش،  تکامل 
پرسش  به  انگلس  و  مارکس  آموزش  است. 
ولی  کرده  طرح  مترقی  بشريت  که  هائی 

موفق به حل آنها نگشته بود، پاسخ داد.
انگلس،  و  مارکس  آموزش  تئوريک  منابع 
ميالدی   ١٩ قرن  آغاز  و   ١٨ قرن  فلسفه 
درآلمان، اقتصاد سياسی انگلستان، سوسياليسم 
فرانسه و علوم طبيعی موجود زمان خودشان 
مارکسيسم  اجتماعی،  درعرصه ی  است. 
دفاع ازمنافع آتی و آنی پرولتاريا، اين انقالبی 
و  سرمايه داری  درعصر  جامعه  طبقه  ترين 
چه گونه گی کسب قدرت توسط آن طبقه برای 
پايان دادن به نظام طبقاتی متکی بر مالکيت 
از  استثمارانسان  و  توليد  وسايل  خصوصی 

انسان را بيان می کند.
اجزای تشکيل دهنده آموزش مارکس و انگلس 
ديالکتيکی،  ماترياليسم  فلسفه  از:  عبارتند 
بررسی رشد جوامع طبقاتی و دگرگونی آنها 
براساس تغييردرشيوه های توليدی و به ويژه 
تئوری  و  داری  سرمايه  توليد  شيوه  تئوری 

انقالب پرولتاريائی.
تاريخی  ماترياليسم  و  ديالکتيک  ماترياليسم 
بشری  جوامع  وحرکت  جهان بينی  پايه ی 
دهند.  می  تشکيل  مارکسيسم  ديدگاه  در  را 
بين  راديکال  و  اساسی  اختالف  به عالوه، 
فلسفه ی مارکسيستی و تمام سيستم های فلسفی 
ماقبل مارکسيسم توسط مارکس در "تزهائی 

درباره فويرباخ" چنين بيان شده است:
را  جهان  مختلف  انحاء  به  فقط  "فالسفه 
تغيير  سر  بر  مسئله  ولی  اند،  داده  توضيح 

آنست."(١)

تاريخی  ماترياليسم  و  ديالکتيک  ماترياليسم 
برای  مبارزه  در  نيرومندی  تئوريک  سالح 

تغيير انقالبی جامعه و جهان می باشد.
فلسفه  نقد  براساس  وانگلس،  مارکس 
کهن(ماترياليسم مکانيکی و ايده آليسم) واستفاده 
ازتمام جنبه های با ارزش و مترقی آن، يگانه 
نمودند.  عرضه  را  آن  از  علمی  برداشت 
ماترياليستی  ديالکتيک  مارکسيسم،  جوهر 
است. پايه گذاران کمونيسم علمی با استفاده 
از اين شيوه تفکر، ماترياليسم فلسفی را از 
خارج  آن  مکانيکی  و  متافيزيکی  محدوديت 
ساختند و ماترياليسم را به شکل عاليتر، يعنی 
به ماترياليسم ديالکتيک ارتقاء دادند. مارکس 
و انگلس اصول ماترياليسم ديالکتيک را در 
مطالعه ی جامعه انسانی به کار بستند و بدين 
ترتيب ماترياليسم تاريخی(يعنی رشد جوامع 
استقرارجوامع  تا  اوليه  کمون  از  انسانی 
به  گذار  و  جوامع  اين  نفی  ونهايتا  طبقاتی 
وجود  به  را  کمونيسم)  سپس  و  سوسياليسم 

آوردند.
ايده  تئوريهای  برخالف  انگلس،  و  مارکس 
اساس  را  عقل  و  افکار  که  پيشين  آليستی 
دادند  نشان  پنداشتند،  می  اجتماعی  تکامل 
مبارزه ی  مشخصا  و  اجتماعی  پراتيک  که 
تکامل  تاريخ  اصلی  محرک  نيروی  طبقاتی 

آنها است.
ماترياليسم  از  استفاده  با  انگلس،  و  مارکس 
تئوری  تاريخی،  ماترياليسم  و  ديالکتيک 
شيوه  تئوری  جمله  از  و  توليدی  های  شيوه 
عمده  کردند.  تدوين  را  داری  سرمايه  توليد 
به  "سرمايه"(کاپيتال)،  مارکس  اثر  ترين 
اختصاص  داری  سرمايه  جامعه  از  تحليل 
تنها  بورژوا  اقتصاددانان  که  آن جائی  دارد. 
مناسبات ميان اشياء را (يعنی مبادله کاال در 
مناسبات  مارکس  ديدند،  می  را  کاال)  مقابل 
ميان افراد بشر را کشف نمود. مارکس در 
تئوری ارزش اضافه اش، منبع سود و ثروت 
طبقه سرمايه دار را آشکار ساخت. لنين می 
گويد:"آموزش مربوط به ارزش اضافه بنيان 

نظريه اقتصادی مارکس است."(٢)  

سرمايه  توليد  شيوه  علمی  تحليل  با  مارکس 
داری  سرمايه  انقراض  که  داد  نشان  داری 
ضروری  است  امری  کمونيسم  پيروزی  و 
انقالب  تئوری  انگلس  و  مارکس  محتوم.  و 
پرولتاريائی را پايه گذاری کردند و سوسياليسم 
تخيلی موجود را به سوسياليسم علمی ارتقاء 
آليستی  ايده  اجتماعی  های  نسخه  آنها  دادند. 
سوسياليستهای تخيلی را به باد انتقاد گرفته، 
نقش و رسالت تاريخی پرولتاريا را آشکار 
ديکتاتوری  و  انقالب  تئوری  آنها  ساختند. 
انقالبی  پراتيک  جريان  در  را  پرولتاريا 
قيام  باالخص  و  المللی  بين  کارگری  جنبش 
"کمون پاريس" و به ويژه در جريان شرکت 
و  پرولتاريا  طبقاتی  مبارزه  در  خود  مستقيم 
متشکل ساختن وی در سازمانهای کارگری 
در"انترناسيونال  ازجمله  و  کمونيستی  و 
اول" تدوين نمودند. مسئله اساسی مارکسيسم 
درتغييرجهان، تئوری انقالب پرولتاريائی و 

ديکتاتوری پرولتاريا است.
مارکس و انگلس درباره ساختمان سوسياليسم 
داهيانه  تزهای  آن،  اساسی  قانونمنديهای  و 
آنها  درباره ی  هرگز  اما  دادند.  ارائه  ای 
رهنمودهای  درحد  و  نکردند  داستان سرائی 
عام باقی ماندند که حاصل نقد سرمايه داری 
بار  اولين  برای  مارکس  بود.  موجود 
خاطرنشان ساخت که "بين جامعه ی سرمايه 
تاريخی  دوران  کمونيستی  جامعه ی  و  داری 
وجود دارد که دوران تبديل انقالبی اولی به 
دومی است. مطابق با اين دوران يک دوران 
اين  دولت  و  دارد  وجود  نيز  سياسی  گذار 
دوران چيزی نمی تواند باشد جز ديکتاتوری 

انقالبی پرولتاريا."(٣)
پس از مارکس و انگلس، لنين دکترين آنها 
را بر پايه تجربيات نوين و در شرايط نوين 
رشد سرمايه داری و مبارزه طبقه کارگر در 
روسيه و در سطح جهان، يعنی درمرحله ی 
سرمايه   تفوق  و  انحصاری   داری  سرمايه 
مالی، درعصر امپرياليسم که آستانه ی انقالب 

سوسياليستی است، رشد و تکامل داد.
لنين به اتکاء مارکسيسم و با جمع بندی از 
و  المللی  بين  پرولتاريائی  جنبش  پراتيک 
روسيه،  کارگری  و  انقالبی  جنبش  ويژه  به 
تئوری مارکس و انگلس را در زمينه های 
حزب  تئوری  زمينه  در  جمله  از  و  مختلف 
مبارزه  استراتژی  و  تاکتيک  کارگر،  طبقه 
دمکراتيک،  انقالب  مرحله  در  کارگر  طبقه 
درمرحله ی  انقالب  استراتژی  و  تاکتيک 
سوسياليستی پرولتاريائی بسط و تکامل داد. 
پرولتاريا،  فلسفه  عرصه  در  همچنين  لنين 
سوسياليسم،  سيستم  در  سياست  و  اقتصاد 

مبانی دولت و ديکتاتوری پرولتاريا، 
مارکسيستی  کار  سبک  و  اسلوب 
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تئوريهای  با  را  مارکسيسم  غيره،  و 
اين  داد.  تکامل  و  بخشيده  غنا  جديد 
مارکسيسم،  اساسی  ايده های  نفی  نه  تکامل 
جديد  درشرايط  آنها  گسترش  و  تدقيق  بلکه 
تاريخی بود. چراکه مارکسيسم نه يک تئوری 
من درآوردی که جنبه ی صرفا نظری داشته 
همين  به  و  بود  اجتماعی  علمی  بلکه  باشد، 
علت اصالت رهنمودهای اساسی آن پيوسته 

قابل اتکاء بوده و هست.
نبرد  خود،  انقالبی  فعاليت  طول  در  لنين 
غير  انحرافات  کليه  عليه  ناپذيری  خسته گی 
رويزيونيستی  و  اپورتونيستی  مارکسيستی، 
و  مارکسيسم  انقالبی  روح  از  دفاع  در  و 
لنين  برد.  پيش  به  سوسياليسم  آرمان  تحقق 
برای اولين بار در تئوری و عمل نشان داد 
که مبارزه عليه بورژوازی و امپرياليسم از 
رويزيونيسم جدا  اپورتونيسم و  مبارزه عليه 
نبوده و وفاداری به مارکسيسم بدون مبارزه 
از  رويزيونيسم  کامل  طرد  برای  امان  بی 

جنبش کارگری حرف پوچی بيش نيست.
حزب بلشويک روسيه و در رأس آن لنين، با 
انجام اولين انقالب پيروزمند سوسياليستی در 
و  شعار   ،١٩١٧ اکتبر  انقالب  يعنی  جهان، 
پيش بينی های داهيانه مارکس و انگلس يعنی 
ايجاد ديکتاتوری پرولتاريا و بنای سوسياليسم 

را صورت تحقق و واقعيت بخشيدند.
علمی  کمونيسم  ديالکتيکی  و  پويا  خصلت 
انقالبی  پراتيک  از  مائو  که  آموزشهائی  با 
پرولتاريا درچين در دوران انقالب دموکراتيک 
نوين و سپس ساختمان سوسياليسم و مبارزه 
عليه رويزيونيسم درقدرت، جمع بندی نمود، 
تکامل بيشتری يافته و غنی شد. اين تکامل 
جديد(رشدانحصارات  تاريخی  درشرايط 
سرمايه داری به فاز فراملی و نئوليبراليسم) و 
جمع بندی ازعلل شکست موقتی سوسياليسم، 

بازهم ادامه خواهديافت.
بدين ترتيب، کمونيسم علمی که تئوری انقالبی 
پرولتاريا برای درهم کوبيدن نظامهای طبقاتی 
و باالخص نظام سرمايه داری، جهت گذار به 
سوسياليسم و کمونيسم است، توسط مارکس 
و انگلس پايه گذاری شده و توسط لنين و مائو 
درشرايط تاريخی جديد و در کوران مبارزات 
انقالبی پرولتاريا به طورهمه جانبه تری رشد 
و تکامل يافت. درعين حال از آن جا که اين 
که  است  واحدی  هدف  با  و  علمی  تئوری 
می باشد،  واحد  فکری  مکتب  يک  توضيح 
ازنظر نام گذاری و شکل، با افزودن ايسمها 
کلی  چهارچوب  با  تکاملی  درهردوره ی 
درتضاد  شده است  بيان  ازابتدا  که  کمونيسم 
اين که  ضمن  ديگر  بيان  به  نمی گيرد.  قرار 
غنا  را  علمی  کمونيسم  تئوری  مائو  و  لنين 
که  ايسمی  با  آنان  سهم  اين  اما  بخشيده اند، 

معرف تئوريهای مختلف باشد، معنا نمی يابد. 
مکتب  معرف  درستی  به  مارکسيسم  اگر 
جديدی است متعلق به پرولتاريا و اهداف آن 
است که ما آن را کمونيسم علمی می ناميم. 
به صورتی  مائوئيسم  و  لنينيسم  تعريف  اما 
دربيان  الزم  دقت  از  آمده است  درگذشته  که 
پرولتاريا،  بزرگ  آموزگاران  اين  خدمات 
علمی  کمونيسم  لذا  باشد.  برخوردارنمی 
 ١٦٠ مارکسيستی  پراتيک  و  تئوريها  درحد 
سال پيش نمی تواند محصوربماند و ادعاهای 
تنها  نه  به مارکس"  "برگشت  من درآوردی 
اصالت نداشته، بلکه دستاوردهای تئوريکی 
سال   ١٠٠ از  بيش  در  پرولتاريا  عملی  و 
گذشته را  نفی کرده و لذا ارتجاعی می باشند. 
راه نمای  بلکه  نيست،  ُدگم  مارکسيسم 

عمل است.

١- مارکس:"تزهايی درباره فويرباخ"
٢- لنين:"سه منبع و سه جزء مارکسيسم"

٣- مارکس:"نقد بر برنامه گوتا"

حزب کمونيست

پيشقراول  سياسی  حزب  کمونيست،  حزب 
طبقه کارگر است. اين حزب در مرحله ای 
از رشد مبارزه طبقه ی کارگر به وجود می 
بورژوازی  ضد  بر  پرولتاريا  مبارزه  آيد. 
می  طی  را  تکامل  و  رشد  مختلف  مراحل 
داری،  سرمايه  تکامل  اوليه  درمراحل  کند. 
کارگران توده پراکنده ای را تشکيل می دادند 
شده بودند.  افتراق  دچار  رقابت  اثر  در  که 
ثمره ی  کارگر،  طبقه ی  يگانه گی  "هنوز 
اتحاد خود آنان نبود، بلکه نتيجه ی يگانه گی 
دشمن  با  مبارزه  برای  که  بود"  بورژوازی 
بازمانده گان  و  فئوداليسم  بقايای  خويش، 
سلطنت و غيره و برای احراز مقاصد سياسی 
خويش پرولتاريا را به حرکت درمی آورد. 
بود  کاری  چنين  انجام  به  قادر  بورژوازی 
زيرا درآن زمان طبقه ی کارگر هنوز شکل 
تکامل  هنوز  آن  جنبش  و  مبارزه  و  نگرفته 
الزم را کسب نکرده بود. درابتدا، کارگران 
فردی  به صورت  خود،  حق  از  دفاع  برای 
بعدها  کردند.  می  مبارزه  سرمايه داران  با 
کارگران  آن گاه  و  کارخانه  يک  کارگران 
يک رشته از صنايع يک ناحيه بر ضد فالن 
می  استثمار  مستقيمًا  را  آنان  که  بورژوائی 
نمود، شروع به مبارزه نمودند. دراين مرحله، 
تنها  کارگران  مبارزه ی  آگاهی،  عدم  به دليل 
نبوده،  بورژوائی  توليدی  مناسبات  متوجه 
ابزارهای  تخريب  عليه  هم چنين  آنان  بلکه 
می  گمان  زيرا  کردند  می  عمل  نيز  توليد 
بردند که علت بدبختی آنان ابزار توليد جديد 

هستند و نه مناسبات اقتصادی حاکم. تا اين که 
کارگر  جداگانه  افراد  بين  تصادمات  تدريجًا 
و افراد جداگانه بورژوا بيش از پيش شکل 
تصادم ميان دو طبقه را به خود گرفت. درآن 
هنگام، کارگران درمبارزه عليه بورژوازی، 
دست به ائتالف می زدند و مشترکًا عمل می 
کردند. اولين کوششهای کارگران برای ايجاد 
هم کاری بين خود آنها، هم واره شکل اتحاديه 
را به خود می گرفت. اتحاديه ها نخست نيم 
بند، ناپايدار و محلی و جدا از يک ديگر بودند 
لحظه  و  دامنه  کم  اعتصابات  به  دست  که 
سازمانی  به  تدريج  به  ليکن  زدند،  می  ای 
از اتحاديه های دائمی در سطح ملی تکامل 
می يافتند. هم زمان با اعتصابات و مبارزات 
مبارزات  ها،  اتحاديه  سطح  در  کارگران 
و  گروهها  کرد.  می  رشد  نيز  آنان  سياسی 
می  وجود  به  کارگری  انقالبی  های  انجمن 
آمدند. بدين سان، با تکامل مبارزات کارگران 
پرولتاريا  مبارزه  آنها،  بين  ارتباط  رشد  و 
"خصلتی واحد" به خود گرفته و به صورت 
"خود  اين  که  طبقاتی  و  ملی  مبارزه ی  يک 
يک مبارزه سياسی است"(١) متمرکز گرديد. 
"مستلزم  کارگر  طبقه  سياسی  مبارزات  اين 
که  درحالی  هستند،  قبلی  سازمان  وجوديک 
به نوبه ی خود وسيله ی گسترش آن سازمان 
در  پرولتاريا  ترتيب،  بدين  باشند"(٢).  می 
مبارزه اش "به  تکاملی  روند  از  مرحله ای 
حزب  صورت  به  بنابراين  و  طبقه  شکل 
سياسی"(٣) متشکل به تدريج قوام و تکامل 

می يافت.
سياسی  حزب  کمونيست،  حزب  بنابراين 
پيشرو طبقه کارگر، عبارت است از تشکل 
سياسی  سازمان  يک  صورت  به  پرولتاريا 
از  عبارتست  ديگر  عبارت  به  يا  و  واحد 
تشکيالتی  و  سياسی  ايدئولوژيک،  وحدت 

طبقه کارگر در سطح يک کشور.
طبقه ی  حزب  مارکسيستی  تئوری  لنين 
کارگر را تکامل داد و آن را به مثابه "تلفيق 
به خودی  خود  جنبش  با  علمی  سوسياليسم 
خود  جنبش  در  نمود.  تعريف  کارگر"  طبقه 
تضاد  به  کارگران  کارگر،  طبقه ی  به خودی 
تمام  و  آنان  منافع  بين  که  ناپذيری  آشتی 
موجود  معاصر  اجتماعی  و  سياسی  رژيم 
است، آگاهی ندارند. جنبش کارگری، وقتی 
"شکل  يافت،  پيوند  علمی  سوسياليسم  با  که 
رهائی  برای  پرولتاريا  آگاهانه ی  مبارزه ی 
گيرد  می  خود  به  مالک  طبقات  استثمار  از 
سوسياليستی  جنبش  از  عاليتری  شکل  به  و 
طبقه  مستقل  حزب  شکل  به  کارگران"، 
کارگر تکامل می يابد (٤). سوسياليسم علمی 

به وسيله کمونيستها و از طريق تبليغ 
سوسياليستی  افشاگريهای  و  ترويج  و 
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درون  به  خارج  از  دمکراتيک،  و 
در  شود.  می  برده  کارگر  طبقه 
زنده گی  در  کمونيستها  مستقيم  شرکت  روند 
جريان  در  و  کارگر  طبقه ی  مبارزات  و 
ارتقای  و  کارگری  مبارزات  سازمان دهی 
می  وجود  به  کمونيست  حزب  آن،  سطح 
تشکيالتی  سياسی،  ايده ئولوژيک،  اتحاد  آيد. 
يک  به مثابه  کارگر  طبقه ی  کاری  سبک  و 
طبقه ی آگاه و ايجاد حزب کمونيست، تنها در 
کمونيستی  گروههای  و  سازمانها  با  ارتباط 
مبارزه  و  دارند  نفوذ  کارگران  بين  در  که 
با  رابطه  در  و  کنند  می  رهبری  را  آنان 
وحدت اين سازمانها در حزبی واحد است که 
مفهوم واقعی خود را پيدا می کند. مبارزه ی 
کارگران نيز تنها وقتی مبارزه طبقاتی واقعی 
می گردد که نماينده گان پيشاهنگ مجموعه ی 
طبقه ی کارگر تمام کشور آگاهی يافته باشند 
که يک طبقه ی واحد را تشکيل می دهند و 
عليه تمام طبقه سرمايه داران و نظام سياسی 
که  هنگامی  يعنی  کنند.  می  مبارزه  حاکم 
پيشقراول آگاه و متشکل طبقه کارگر – حزب 

کمونيست – جنبش را رهبری می کند.
کشورهای  در  کمونيست  حزب  وظيفه ی 
سرمايه داری، رهبری مبارزه جهت انقالب 
سوسياليستی و استقرار ديکتاتوری پرولتاريا 
است. در کشورهای عقب افتاده که هنوز نظام 
فئودالی برقراربوده  و وابسته به امپرياليسم 
می باشند،و درعصری که سوسياليسم به مثابه 
امپرياليسم   دربرابر  پرولتاريا  انقالبی  قطب 
رهائی  و  دموکراتيک  انقالبات  به وجودآمد، 
پرولتاريائی  جهانی  ازانقالبات  جزئی  بخش 
کشورها  دراين  بورژوازی  شده اند.زيرا 
ديگر رسالت انقالبی خود را اساسا ازدست 
سوسياليستی  و  دموکراتيک  وظايف  و  داده 
به هم نزديک و در يک ديگر ادغام گرديده 
به  تنها  کمونيست،  حزب  وظيفه  اند، 
دگرگونی  جهت  پرولتاريا  مبارزه ی  رهبری 
سوسياليستی جامعه محدود نمی گردد، بلکه 
رهبری مبارزه به خاطر لغو استثمارفئودالی، 
تحقق دموکراسی و استقالل ملی را نيز شامل 
می شود. پرولتاريا و حزب آن بايد با تأمين 
سرکرده گی خود دراين مبارزه، وظايف نبرد 
ضدامپرياليستی و دموکراتيک را با وظايف 
سوسياليستی تلفيق نموده، در جريان اين نبرد 
طوالنی، زمينه مادی و سياسی تکامل انقالب 
ملی و دموکراتيک را به انقالب سوسياليستی 
و ديکتاتوری پرولتاريا پس از کسب قدرت، 

فراهم آورد. مائوتسه دون می گويد:
عرصه  به  قدم  پرولتاريا  که  "دردورانی 
سياسی گذاشته است ... هر جنگ انقالبی که 
رهبری  کمونيست  حزب  و  پرولتاريا  توسط 
نشود و يا از قلمرو آن خارج شود، محکوم 

به شکست است."(٥)
به  اتکاء  با  دون  مائوتسه  ترتيب،  بدين 
اين  علمی  سوسياليسم  تئوريک  آموزشهای 
حقيقت عام که بدون تشکيالت سياسی مستقل 
و نيرومند پرولتری، بدون يک حزب انقالبی 
که بر اساس تئوری انقالبی مارکسيسم لنينيسم 
و سبک انقالبی مارکسيستی لنينيستی(بخوان 
کمونيسم علمی ـ ن.) پايه گذاری شده باشد، 
در  را  مردم  وسيع  های  توده  توان  نمی 
پيکار عليه امپرياليسم و ارتجاع به پيروزی 
هدايت کرد. مسائل مربوط به ارتباط وظايف 
به طور  را  سوسياليستی  و  دموکراتيک 
خالق روشن ساخت، مبانی ايده ئولوژيک و 
سازمانی امر ساختمان حزب را در پروسه 
کشورهای  در  نوين  دموکراتيک  انقالب 

مستعمره و نيمه مستعمره تدوين نمود. 

حزب  انگلس:"مانيفست  و  مارکس   -١
کمونيست"

تاريخ  به  بولته"،  به  "نامه  از  مارکس:   -٢
١٨٧١/١١/٢٣

حزب  انگلس:"مانيفست  و  مارکس   -٣
کمونيست"

٤- لنين:"چه بايد کرد؟"
٥- مائوتسه دون:"مسائل استراتژی در جنگ 

انقالبی چين"

تبليغ و ترويج

اجتماعی  پديده ی  توضيح  ازترويج،  مقصود 
و  تکامل  سير  و  وجودی  علل  نظر،  مورد 
تحول آنست. منظور از تبليغ، بيان و تشريح 
پديده اجتماعی با استفاده از واقعيات مشخصی 
است که بر همه معلوم است. مرٌوج ايده های 
متعددی را به اشخاص نسبتًا کمی می آموزد، 
زياد  افراد  به  را  کمی  های  ايده  مبٌلغ  ليکن 
يعنی به توده های وسيع می دهد. توضيح و 
فهماندن کامل ماهيت پديده کار مرٌوج است، 
برانگيختن احساسات مورد نظر (ناخشنودی، 
نفرت نسبت به رژيم حاکم و ...) در شنونده، 
کار مبٌلغ است. از اين رو، چنان چه لنين می 
گويد عمل عمده مرٌوج نشريات است و عمل 

عمده مبٌلغ سخنان شفاهی است (١).
ترويج آموزشهای سوسياليسم علمی در بين 
رژيم  صحيح  مفهوم  "اشاعه  يعنی  کارگران 
اجتماعی و اقتصادی معاصر و مبانی تکامل 
اين رژيم و طبقات مختلف جامعه ... روابط 
متقابل اين طبقات و مبارزه آنان با يک ديگر، 
روش  و  مبارزه  اين  در  کارگر  طبقه  نقش 
و  سقوط  حال  در  که  طبقاتی  به  نسبت  آن 
تکامل اند و نسبت به گذشته و آينده سرمايه 
کمونيستی  جنبش  تاريخی  وظيفه  و  داری 

ترويج  جامعه.  کارگر  طبقه  و  المللی  بين 
کارگران  ميان  در  دموکراتيک  زمينه ی  در 
با   ... مطلقه  حکومت  مفهوم  اشاعه  يعنی 
تمام صور فعاليت آن و نيز مفهوم مضمون 
طبقاتی آن، لزوم سرنگون ساختن آن و نيز 
اين موضوع که مبارزه موفقيت آميز در راه 
آرمان کارگری بدون حصول آزادی سياسی 
و دموکراتيزه کردن رژيم سياسی و اجتماعی 

... غيرممکن است".(٢)
با  الينفکی  ارتباط  کارگران  بين  در  تبليغ 
ترويج دارد. تبليغ در بين کارگران عبارت 
است از "شرکت کمونيستها در تمام تظاهرات 
خود به خودی مبارزه طبقه کارگر و در تمام 
روزکار،  به خاطر  کارگران  که  تصادماتی 
مزد کار، شرايط کار و غيره با سرمايه داران 
برای  کارگران  به  "کمک  و  کنند"  می  پيدا 
اين که ذهنشان در اين مسائل روشن گردد". 
تبليغ در زمينه دمکراتيک در ميان کارگران 
احتياجات  زمينه  بر  "تبليغ  از  است  عبارت 
سياسی فوری، بدبختی ها و خواستهای طبقه 
در  که  پليسی  تعديات  ضد  بر  تبليغ  کارگر، 
تصادمات  از  يک  هر  در  و  اعتصاب  هر 
کند.  می  بروز  داران  سرمايه  با  کارگران 
از  کارگران  حقوق  محدوديت  ضد  بر  تبليغ 
نقطه نظر يک کشورعمومًا و از نقطه نظر 
اين که ستم ديده ترين و مسلوب الحقوق ترين 
طبقات هستند خصوصًا، و باالخره تبليغ بر 
ضد نماينده ی برجسته و نوکر استبداد که در 
و  گيرد  می  قرار  کارگران  با  مستقيم  تماس 
برده گی طبقه کارگر را آشکارا به وی نشان 

می دهد."(٣)
ميان  در  کمونيست  حزب  ترويج  و  تبليغ 
ساير اقشار و طبقات مردم، مانند دهقانان و 
نخست  درجه  در  شهری،  بورژوازی  خرده 
و  عمده  مسائل  و  دموکراتيک  زمينه ی  در 
مشخص طبقاتی خود آنها و به منظور متحد 
آنها  بسيج  و  کارگر  طبقه ی  با  آنها  ساختن 

برای انقالب است.

١- لنين:"چه بايد کرد؟"
دمکراتهای  سوسيال  لنين:"وظايف   -٢

روس"
دمکراتهای  سوسيال  لنين:"وظايف   -٣

روس"

مرکزيت دمکراتيک، خط مشی توده ای

سانتراليسم  (يا  دمکراتيک  مرکزيت 
آزادی  ديالکتيکی  وحدت  تبلور  دمکراتيک) 
و  سازمانی  اراده  وحدت   ، انضباط  و 

مرکزيت  است.  فردی  عمل  ابتکار 
دمکراتيک محصول وجود و رسالت 
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از  يکی  و  کارگر  طبقه  تاريخی 
پيشاهنگ  مهم  سازمانی  اصول 
کمونيست)  (حزب  پرولتاريا  سياسی 
واقعی  تجلی  دمکراتيک  مرکزيت  است. 
(مناسبات  پرولتری  حزب  درونی  مناسبات 
ميان رهبری و اعضاء، ميان ارگانهای پائين 
و باال ...) و تنظيم کننده اين مناسبات است. 
حزب  ديدگاه  به مثابه  دمکراتيک  مرکزيت 
طبقه کارگردرامور سازمانی، عبارت است 
از: اصل انتخابی بودن کليه ارگانهای حزبی؛ 
ارگان  به  ارگان  هر  دهی  گزارش  اصل 
ارگانهای حزب در  برعکس (کليه  باالتر و 
اند  کرده  انتخاب  را  آنها  که  مراجعی  برابر 
اصل  اند)؛  منظم  گزارش  دادن  به  موظف 
رعايت انضباط سازمانی برای تمام اعضای 
حزب و اصل تبعيت اقليت از اکثريت، فرد 
از تشکيالت، ارگانهای درجه پائين از ارگان 
باالتر و تبعيت تمام حزب از کميته مرکزی؛ 
تلفيق  اصل  خود؛  از  انتقاد  و  انتقاد  اصل 

رهبری جمعی و مسئوليت فردی.
تضاد  يک  جهت  دو  دمکراسی  و  مرکزيت 
بدون  يکی  و  دهند  می  تشکيل  را  واحد 
ديگری نمی تواند وجود داشته باشد. مائوتسه 

دون می نويسد:
بر  مبتنی  سانتراليسم  يک  ما  "سانتراليسم 
دمکراسی است، سانتراليسم پرولتاريائی يک 
سانتراليسم بر اساس دمکراسی وسيع است. 
کميته های حزبی سطوح مختلف، ارگانهائی 
می  اعمال  متمرکز  رهبری  يک  که  هستند 
به  حزبی  های  کميته  رهبری  ولی  کنند، 

معنای رهبری جمعی است."(١)
استقرار  و  سوسياليستی  انقالب  پيروزی  با 
ديکتاتوری پرولتاريا، سانتراليسم دمکراتيک 
به  و  يافته  تکامل  جديد  کيفی  مبنای  يک  بر 
پايه اصولی تکامل قدرت دولتی سوسياليستی 
و به پايه رهبری جامعه توسط طبقه کارگر 
دون  مائوتسه  گردد.  می  تبديل  آن  حزب  و 

می نويسد:
اصولی  مرکزيت  يک  دموکراسی  "بدون 
متفاوت  اگرعقايد  زيرا  وجودنخواهدداشت. 
باشد،  وجودنداشته  نظر  وحدت  و  باشد 
مرکزيت نيز نمی تواند تحقق پذيرد. مرکزيت 
ايده های  تمرکز  ازهرچيز  قبل  چيست؟ 
می توان  امری  چنين  برپايه ی  است.  درست 
برنامه ها،  سياسی،  اقدامات  ديدگاهها، 
اين  متحدنمود.  را  عمليات  و  فرماندهی 
همان چيزی است که ما مرکزيت می ناميم. 
اگرمردم مسائل را نشناسند، اگر آنان هنوز 
باشند،  داشته  بيان  برای  شکاياتی  و  عقايد 
ازطريق  را  وحدت  خواهيدتوانست  چه گونه 
ما  سازيد؟...سانتراليسم  عملی  مرکزيت 
پايه اش دموکراسی است... بدون سانتراليسم 
دمکراتيک، ديکتاتوری پرولتاريا نمی تواند 

مستحکم شود. پياده کردن دمکراسی در ميان 
دشمنان  عليه  بر  ديکتاتوری  اعمال  و  خلق 
خلق، اين دو جهت به طور تفکيک ناپذيری 
با يک ديگر پيوند دارند و تلفيق اين دو جهت 

عبارت است از ديکتاتوری پرولتاريا "(٢)
مشی توده ای: بر خالف برخی تصورات و 
استنباطات نادرست از سانتراليسم، مائوتسه 
سانتراليسم  که  سازد  می  خاطرنشان  دون 
يعنی اين که "در درجه اول بايد عقايد درست 
پايه  اين  بر  و  نمود  متمرکز  و  فشرده  را 
رهبری و عمل را  سياست، نقشه،  نظرات، 
يگانه ساخت"(٣). بر همين اساس است که 
به مثابه  را  ای"  توده  "مشی  دون  مائوتسه 
با  حزب  ارتباط  زمينه  در  اساسی  رهنمود 
سانتراليسم  متد  کند،  می  تدوين  ها  توده 
دمکراتيک را متد مشی توده ای می خواند و 

آنرا چنين توضيح می دهد:
توده  مشی  متد  دمکراتيک،  سانتراليسم  "متد 
ای است، يعنی ابتدا دمکراسی بعد مرکزيت، 
يعنی گرفتن از توده و بردن به ميان توده، 

پيوند رهبری با توده ها."(٤)
بر اساس اين رهنمودها، مشی توده ای يک 
مسئله جهان بينی مارکسيستی، مبنای سمت 
کمونيست  حزب  سياستهای  تعيين  و  گيری 
خط  است.  آن  فعاليتهای  کليه  آغاز  نقطه  و 
مشی توده ای از اين اعتقاد ناشی می شود 
که انقالب امر توده های ميليونی خلق است 
و بايد به اتکاء آنان و از طريق شرکت آنان 
ارتباط  دقيق  تنظيم  بنابراين  و  گيرد  انجام 
پيوند  برقراری  و  توده  با  کمونيست  حزب 
مستحکم با آن در اتخاذ سياستها و شکست و 
پيروزی مبارزه دارای نقش اساسی است. به 
همين خاطر، نقطه حرکت بايد عبارت باشد 
خواست  و  نيازمنديها  درست  تشخيص  از: 
واقعی توده ها (خواستی که آزادانه ابراز شده 
نشدن  جدا  خلق،  به  صميمانه  خدمت  باشد)، 
از توده حتی برای يک لحظه. اما تحقق اين 
امر جز از طريق استحکام رشته های پيوند 
با توده ها، جز از طريق آميزش عميق حزب 
با توده های ميليونی کارگران و زحمتکشان 
روند  يک  جريان  در  جز  آنها،  به  اتکاء  و 
درون  به  انتقال  و  ها  توده  از  گرفتن  دائمی 
سياستها،  تدقيق  و  تصحيح  تنظيم،  و  توده 
خط مشی ها و عمل کردها بر اين پايه ممکن 
دون  مائوتسه  جهت،  همين  به  بود.  نخواهد 
خط مشی توده ای را در فرمول "از توده ها به 
توده ها" خالصه می کند. "از توده به توده" 
پراکنده  نظرات  بايد:١-  که  است  معنا  بدين 
و غيرمنظم توده ها و تجارب مبارزات توده 
ای را جمع آوری کرد؛ ٢- به بررسی اين 
نظرات پراکنده و غيرمنظم پرداخت، آنها را 
بر اساس نقطه نظرهای مارکسيستی به نظم 

درآورد و جمع بندی نمود؛ ٣- اين نظرات 
فشرده و تنظيم شده را به صورت سياستهای 
معين دوباره به ميان توده ها برد و به تبليغ 
يک  از  توده ها  تا  پرداخت  آنها  توضيح  و 
طرف به اجرای فعال و پی گير اين سياستها 
و نظرات بپردازند و از طرف ديگر صحت 
طريق،  بيازمايند و از اين  آنها را در عمل 
اين نظرات و سياستها صحيح تر، دقيق تر و 

کامل تر شوند:
"رهبری راستين بايد طبق اصل "از توده ها 
به توده ها" عمل کند. بدين معنی که نظرات 
توده ها را (نظرات پراکنده و غيرمنظم) بايد 
جمع کرد و آنها را به شکلی فشرده درآورد 
(آنها را از طريق بررسی به صورت فشرده 
و منظم درآورد)، سپس به ميان توده ها رفت 
و اين نظرات را تبليغ و تشريح کرد تا توده 
دنبال  پی گيرانه  بدانند،  خود  از  را  آنها  ها 
کنند، به عمل درآورند و صحت اين نظرات 
بار  بايد  سپس  بيازمايند.  عملی  چنين  در  را 
ديگر نظرات توده ها را به صورت فشرده 
ای درآورد و دوباره به ميان توده ها رفت 
تحقق  پی گيرانه  بتوانند  نظرات  اين  آن که  تا 
يابند. بدين سان مکرر در مکرر اين پروسه 
در يک حرکت مارپيچی تا بی نهايت ادامه 
می يابد و هر بار نظرات صحيح تر، زنده 
تر و غنی تر می گردند. چنين است تئوری 

مارکسيستی شناخت."(٥)

کنفرانس  در  دون:"سخنرانی  مائوتسه   -١
وسيع کار"، ٣٠ ژانويه ١٩٦٢.
٢ و ٣- مائوتسه دون: همان جا.

مسايل  از  بعضی  دون:"درباره  مائوتسه   -٤
ژوئن   ١ رهبری"ـ  های  شيوه  به  مربوط 

١٩٤٣
٥ـ همان جا

ج.ر. ـ تيرماه ١٣٧٦

http://www.ranjbaran.org/

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

http://www.ayenehrooz.de/

http://www.karegari.com
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   با نشانيهای زير با ما تماس بگيريد و نشريات حزب را بخواهيد :

ازنامه های رسيده : جنبش کمونيستی ايران درچنبره ی پراگماتيسم !
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آدرس ُپست الکترونيکی نشريه رنجبر :                     
ranjbar@ranjbaran.org

آدرس ُغرفه حزب در اينترنت:         
        WWW.ranjbaran.org

          آدرس ُپستی حزب رنجبران ايران:
                                         Ranjbar     

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

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

Postbox 227
Vällingby 13 162
Sweden

درآمد

فروپاشی  از  که  است  سال  هيجده  اکنون 
"بلوک شرق"، تجزيه اتحاد جماهيرشوروی، 
کشورسرمايه  به يک  ای  توده  چين  تبديل 
گذرد.  می  سرد"  "جنگ  پايان  و  داری 
هلهله  و  به به  چهچه،  عالرغم  مدت،  دراين 
"آزاد"  و  بازار"مقدس"  تفوق  درباره  کردن 
و"مرگ"مارکسيسم،  افول  و  داری  سرمايه 
آمريکا،  آن  درراس  و  سرمايه  جهانی  نظام 
در پناه صدورآزادی، حقوق بشرودمکراسی 
بين  "تروريسم  عليه  مبارزه  درزيرنقاب  و 
المللی" درسراسرجهان، به ويژه درکشورهای 
شيوع  بی دادمی کند.  خاورميانه"جديد"، 
تجاوزات  هم راه با  سريعترسرمايه،  وحرکت 
نومحافظه  آمريکای  نظامی  مداخالت  و 
کاران، هم اکنون کشورهای متعددی ازجهان 
و  فلسطين  عراق،  افغانستان،  از  پيرامونی 
لبنان (درخاورميانه"جديد") گرفته تا هائيتی، 
وچاد،  التين)  (درآمريکای  مکزيک  کلمبيا، 
به سوی  را  و...(درآفريقا)  سودان  کنيا، 
سوق  بربريت  و  بحران  آشوب،  آشفته گی، 

اعتراضات  درپرتو  بگذاريد  است.  داده 
و  نظامی گريها  عليه  جهان  مردم  عظيم 
اوج گيری  و  آمريکا  امپرياليستی  جنگهای 
نپال  از  زحمت کش  بشريت  وسيع  مبارزات 
(درآسيای جنوبی) گرفته تا ونزوئال، بوليوی 
نقاب  درابتدا  باهم  التين)،  و...(درآمريکای 
کاذب دمکراسی را از چهره سرمايه برداريم 
لجام  قوانين  و  غيرعادالنه  ويژه گيهای  و 
گسيخته و نژاد پرستانه حاکم بر"بازارآزاد" 
منبعث  سياسی  نهادهای  و  داری  سرمايه 
قراردهيم.  بررسی  مورد  دوباره  را  ازآن 
به  ها  جمعبندی  و  گيری  نتيجه  در  سپس 
اين  از  انسان  رهائی  و  گسست  استراتژی 

نظام بپردازيم. 

انگيزه سود و منبع ثروت بشر

بر"بازارآزاد"  حاکم  قانون  و  روند  نخستين 
يا  و  توليد  هيچ  که  است  اين  داری  سرمايه 
محصول اضافی ارزش ندارد ، مگر اين که 
آورباشد.  سود  ستد)  و  (داد  تبادل  درجريان 
قديم،  دريونان  آورد.  می  پول  پول  يعنی 

و  مهم  ثروت  که  بودند  برآن  دانش مندان 
درخاورميانه،  است.  بشر"زمين"  اساسی 
درعصر تمدنهای بين النهرين و ايران قديم 
عقيده برآن بود که زمين مهم است، ولی منبع 
در  بعدها  است.  "آب"  آدمی  ثروت  اساسی 
ايران دانش مندانی چون ابن سينا، فارابی و 
سعادت  ثروت،  منبع  که  معتقدبودند  بيرونی 
و حتی رفاه بشر"خرد و حکمت"است. اکثر 
دانش مندان مغرب زمين نيز در قرون هيجده 
"خردگرائی"  مکتب  به  ميالدی  نوزده  و 
داشتند.  تعلق  آن  از  منبعث  ديدگاههای  و 
مارکس دراواسط قرن نوزدهم گفت که حتی 
خرد و دانائی انسان نيز از نيروی کارانسان 
و  گرفته  سرچشمه  ثروت)  اصلی  (منبع 
تکامل می يابد. شاعران صوفی و عرفا نيز 
آسوده گی  و  سعادت  که  معتقدند  قرنهاست 
و  محبت  از"عشق"،  انسان  ثروت  و  خاطر 
عاطفه انسانی نشئت می گيرد. اما ايده ئولوگها 
ودانش مندان بورژوازی عصر سرمايه داری 
و  ملل  ثروت  منبع  و  سعادت  که  گويند  می 
در"بازارآزاد"  که  سرمايه  وجود  از  انسان 
سود می آورد، منتج می شود. اين دانش مندان 

با سالم خدمت شما رفقا
به آن  دانستيد  سالح  اگر  که  داشتم  سئوالی 
چرا  که  است  اين  من  سئوال  بدهيد.  جواب 
کمونيستها با داشتن ديدگاه واحد مبنی برازبين 
برمالکيت  متکی  طبقاتی  نظامهای  بردن 
پيش  به  اعتقاد  توليد،  بروسايل  خصوصی 
بردن آگاهانه مبارزه  طبقاتی طبقه کارگر و 
ضرورت پياده کردن تئوری انقالبی و علمی 
پرولتاريا درعمل و اينکه تحقق چنين وظيفه 
سطوح  درکليه  مادی  نيروی  بدون  سنگينی 
نظری و عملی ممکن نيست، فعاليت خود را 
نه بصورت متحد و متشکل و در سازمانی 
گروهی  يا  و  فردی  بصورت  بلکه   ، واحد 
پيش می برند؟ هم اکنون چنان بلبشوو تشتت 
تشخيص  که  بوجودآمده  سازمانی  و  نظری 

اينکه چه کسی و يا گروهی نظرو عمل کرد 
کمونيستی  آموزشهای  با  منطبق  درست 
دارد وچه کسی يا گروهی نظر و عمل کرد 
که  انسانهايی  از  بسياری  برای  نادرست، 
حاکم  مزدوری  بردگی  تغييرنظام  خواستار 
درآمده  معمائی  بصورت  هستند،  برايران 
درمبارزه  بسياری  پاسيوماندن  نتيجه اش  که 
شده است؟ راه حل خروج از اين بحران را 

چگونه می بينيد؟

رفيق گرامی، سالم گرم ما را بپذيريد.
جواب دقيق و تاحدممکن همه جانبه به سوآل 
به  جواب  برای  که  جائی  درمحدوده ی  شما 
داده  اختصاص  «رنجبرماهانه»  در  نامه ها 
به  می کنيم  ماسعی  لذا  نيست.  ممکن  شده، 

مطرح  را  کمونيستی  معيارهای  طورفشرده 
 کنيم تا کمکی باشد به شما درتشخيص سره از 

ناسره  و درست از نادرست.
١ـ کمونيسم ديدگاه جهانی واحدی است برای 
پايان دادن به نظام طبقاتی و برقراری جهانی 
جهانی  جامعه ای  ستم.  استثمارو  از  فارغ 
درمورد  آزادانه  و  آگاهانه  انسانها  درآن  که 
سرنوشت شان به صورتی جمعی وبدون هيچ 
چماقی برباالی سرشان، تصميم می گيرند. لذا 
از دولت، از دموکراسی، ازديکتاتوری؛ از 
نابرابری زنان ومردان درعرصه ی اجتماع، 
ازمتمايز کردن انسانها براساس جنس، نژاد، 
و  رسوم  و  آداب  و  فرهنگ  مذهب،  مليت، 
ازثمره ی  ازانساِن  و  بين آنها  گذاری  تبعيض 
و  طبقاتی  درجوامع  شده  بی گانه  کارخود 


