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چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است!

بقيه در صفحه دوم

بقيه در صفحه سوم

دوره سوم  سال ٢٩

تشديد تضادها وهرج و 
مرج درجهان!

رويزيونيستهای ُپست مدرن سر برُسخره می کوبند!

بقيه در صفحه سوم

سرکوبها، مقاومتها و راه پيشروی جنبش کارگری و توده ای!

مروری کوتاه به برخی مقوالت 
تاريخی، سياسی از ديدگاه کمونيسم 

علمی(١٠)
صفحه ١٦
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بحران ، تجاوز آمريکا ، حقوق صف
و خواسته های مردم عراق

٢٠
حه 

صف

١٨تير، نقطه عطفی درسمت گيری
 جنبش دانش جوئی ايران!

پرتوان باد مبارزات کارگران 
کارخانه های بزرگ ايران!

بقيه در صفحه دوم

سرکوب  شدت  از  حاکی  خبرها  تمامی 
دليرانه  مقاومت  ورشد  و  مردم  اعتراضات 
است.  ايران  خون آشام  دربرابرحاکميت 
"هرکجا  که  تخطی ناپذيراست  قانونی  اين 
نيز  مبارزه  و  مقاومت  باشد،  ستم  و  ظلم  که 
وجود دارد". بدون شک جرقه های عصيانی 
رِژيمهای  بی دادگريهای  عليه  مبارزه  آتش 
استثمارگر و ستم گرحاکم، باالخره درفرصتی 
مناسب، به خرمنی از آتش تبديل خواهندشد که 
بنياد حاکمان جبار نظام را خواهند سوزاند، 
و  بحران  از  رفت  برون  راه  که  شرطی  به 
شناخته  توده ای  و  کارگری  جنبش  پيشروی 
شده و بدان عمل شود. درعين حال ضروری 
است تاکيد شود که حتا درطبيعت نيز اعمال 
ضعيف ترها  تسليم  باعث  جنگل،  قانون 
دربرابر قوی ترها نشده است. وضعيت ايران 

را مختصرا ازمدنظر بگذرانيم:
درايران   ٢٠٠٦ درسال  اعدام  مجازات  ـ 
 .٧ افزايشی  با   ٢٠٠٧ درسال  و  نفر   ١١٧
ايران  رژيم  و  نفررسيده   ٣١٧ به  برابر،   ٢
آورده است!  به دست  درجهان  را  دوم  رتبه 
کودکان  اعدام  ميان  دراين  و  اعدام  مجازات 
زير ١٨ سال و يا توسل به سنگسار، ازجمله 
نظامهای  شايسته ی  فقط  که  است  قساوتهائی 
قرون وسطائی بوده و نشان می دهد که چه 
از  حکايت  درآمريکا،  بعضا  چه  و  درايران 
معضالت  حل  دربرابر  حاکمان  درمانده گی 

اجتماعی دارد؛
ـ دستگيری و اعمال شکنجه های رذيالنه نسبت 
ازدست رسی  معترض، ممانعت  انسانهای  به 
آنها  نمودن  محکوم  باالخره  و  وکيل  به  آنها 

پی گيرکارگران  مبارزات  شروع  از  پس 
حومه،  و  تهران  اتوبوسرانی  واحد  شرکت 
نی شکر  شرکت  کارگران  مکرر  مبارزات 
نفت  شرکت  کارگران  اعتراضات  تپه،   ٧
ايران  شرکت  کارگران  عسلويه،  درمنطقه 
کارخانه  بزرگ ترين  مثابه  به  خودرو 
تيرماه   ٧ شنبه  ايران نيزاز  اتوموبيل سازی 

دست به اعتصاب زدند.
حقوق  کردن  پای مال  و  گرسنه گی  تحميل 
برای  مذبوحانه  تالش  و  کارگران  حقه ی 
وادارکردن کارگران به سکوت، نه تنها در 
کارگاههای کوچک که ديگر به تمامی قانون 
به دليل  بلکه  است،  حکم فرما  درآنها  جنگل 
نوکر  اسالمی  جمهوری  رژيم  حاکميت 

 ،١٣٧٨ تيرماه   ٢٣ ١٨ـ  روزه ی   ٦ جنبش 
خفقان  و  سرکوب  سال   ١٩ ازقريب  پس 
اسالمی در دانش گاهها، سرآغاز فصل نوينی 
رژيم  از  دانش جويان  مستقل  درمبارزات 

جمهوری اسالمی ايران و عليه آن شد.
درظاهر  توانسته بود  اسالمی  رژيم  اگر 
با  ضديت  و  "همه باهم"  مستضعف خواهی، 
بخش  طلبی"،  "استقالل  و  بزرگ  شيطان 
به سوی  را  دانش جويان  از  مالحظه ای  قابل 
به  حمله  از  پس  توهم  اين  کند،  خودجلب 
دانش گاه تهران، بستن داش گاه و قلع و قمع 
پس  و  ريخته شد  تدريجا  چپ،  دانش جويان 
خفقان  واعمال  دانش گاه  مجدد  بازشدن  از 

رويزيونيستهای  بارز  خصوصيات  از  يکی 
ُپست مدرن ، همانند رويزيونيستهای مدرن و 
کهن، تالش آنها برای زيرعالمت سوآل بردن 
قدرت  نفی  و  است  علمی  کمونيسم  تئوری 
پابه پای  و  هم راه  يابنده اش  رشد  ديالکتيکی 
پراتيک مبارزات طبقاتی پرولتاريا و ايجاد 
تزلزل در ميان مبارزان آگاه جنبش کارگری، 
خود  تئوريکی  بنجولهای  کردن  ُحقنه  جهت 
درقالب "نوآوری" و "سنت شکنی"! شيوه ی 
و  صراحت  نيزعدم  باره  دراين  آنها  اثباتی 
ايجاد جٌوی غبارآلود و هراس انگيزدردفاع 
که  است  پرولتاريا  انقالبی  تئوری  از 
امپرياليستی  مراکزتبليغاتی  توسط  سالهاست 

ـ صهيونيستی، پيش برده می شوند.

درزير برخی از انحرافات اينان را بررسی 
می کنيم :

درمورد  مطالعه ای  اندک  که  هرکسی 
مارکسيسم داشته باشد، می داند که مارکسيسم 
فوالدين  و  ا ستوار،  دوپايه ی  برروی 
و  ديالکتيکی  ماترياليسم   : بناشده است 

ماترياليسم تاريخی.
جهان  ديالکتيکی  ـ  ماترياليستی  بينی  جهان 
را مادی می داند. ماده ای که درحرکت دائمی 
انعکاسی  نيز  ذهن  می يابد.  تکامل  و   بوده 
است از عين و نه پديده ای غير مادی. به اين 
ايده آليسم  مقابل  نقطه  بينی  جهان  اعتباراين 
می داند  ذهن  از  تراوشی  را  ماده  که  است 

از نامه های رسيده
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صفحه ٢ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر

سرکوبها.. بقيه از صفحه اول

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

پرونده سازيها،  اقسام  و  انواع  با  به اعدام، 
بی وجدانانه  اتهام زنيهای  و  ترفندها 
کمتراز  درمدتی  اسالمی  دربی دادگاههای 
ُکرد  معلم  درمورد  که  آن چه  (نظير  دقيقه   ٧
حيدريان  علی  و  فرهادوکيلی  فرزادکمانگر، 
پناهی  انورحسين  کمانگر،  پرونده ای های  هم 
از  نشان  افتاده است)  اتفاق  دهگالنی  معلم 
هراسی است که رژيم جمهوری اسالمی از 
اوج گيری مبارزات اعتراضی مردم دارد؛

شجاعی  (منصوره  موکل  دستگيری  ـ 
عضو  و  امضاء  ميليون  يک  جنبش  عضو 
هيئت  اعضای  از  و  زنان  مرکزفرهنگی 
تحريريه مدرسه فمينيستی)، و وکيل (نسرين 
خواسته هائی  که  زنان)  جنبش  فعال  ستوده 
تکرار  و  ندارند  رفرميستی  درحد  جز 
دستگيری  نظير  رذيالنه  بارروش  چندمين 
قتلهای  پرونده  مدافع  وکيل  ناصرزرافشان 
گنديده گی  از  حکايت  باشد،  می  زنجيره ای 
بدون درمان نظام قضائی جمهوری اسالمی 
عيان  به   ،٢١ قرن  اول  دهه  در  که  دارد 
استثماری  نظام  باری  و  بند  بی  و  فضاحت 
متکی بر حاکميت دين بر دولت در برخورد 

به حقوق شهروندان را برمال می سازد؛
تشکيل  برای  کارگران  ازتالش  ممانعت  ـ 
از  دفاع  منظور  به  کارگری  سنديکاهای 
و  درجهان  چه  که  شده شان  پای مال  حقوق 
جزو  و  داشته  طوالنی  سابقه ای  درايران  چه 
کارگران  دفاعی  برای  وسيله  ترين  ابتدائی 
صاحب  استثمارگران  تجاوزات  دربرابر 
پرداخت  عدم  با  راه  هم  سرمايه می باشد، 
از  ديگری  نمونه  کارگران،  معوقه   مزدهای 
بی دادگريهای رژيم اسالمی درحق سازنده گان 
برای  است،  کشورمان  کنونی  تاريخ  اصلی 
حفظ حاکميت اين نظام ناعادالنه به قيمت به 
گرسنه گی و فقر وفاقه کشاندن ميليونها انسان 
مبارزات  جسورانه ی  تداوم  و  زحمت  و  کار 

کارگری؛
دانش جويان  دموکراتيک  حقوق  به  تجاوز  ـ 
درمقابل  آنان  دليرانه  ومبارزه  ومقاومت 
سرکوب   ، رژيم  افسارگسيخته  سرکوب 
مبارزات حق طلبانه معلمان، رشد مبارزه و 
غيرفارس،  مليتهای  درميان  ملی  خواستهای 
توسط  که  شووينيستی  تحريکات  عالرغم 
امپرياليستها به آن دامن زده می شود، تجاوز 
به حقوق اقليتهای مذهبی و برخورد خونين و 

بيمارگونه رژيم به آنها؛
مذهبی  رژيم  که  می دهند  نشان  همه  و  همه 
چه  بتواند  اين که  برای  درابران  حاکم 

صورت  به  چه  و  جنگ  بروز  درصورت 
مسالمت آميز و کنارآمدن با آمريکا و شرکاء 
سياست  کند،  حفظ  را  خود  حاکم  موقعيت 
کارگران  حرکتهای  افسارگسيخته  سرکوب 
را  دموکراتيک  جنبشهای  و  زحمت کشان  و 

درپيش گرفته است.
مبارزه  هوشمندانه  ادامه  وضعيتی  درچنين 
مردم عليه رژيم، درگرو هوشمندی پيشروان 
به  تکيه  با  را  طبقاتی  مبارزه  است.  آنها 
گربه  ”انشاءاهللا  طلبانه  فرصت  ديدگاههای 
راه  برد.  پيش  موفقيت  با  نمی توان  است“!! 
حل مسئله درآن است که از يک سو  نيروهای 
روی  کشان  زحمت  و  کارگران  بين  روشن 
ادامه  مبارزه متحد و متشکل پافشاری کرده و 
سازمانهای خود را به وجودآورند و از سوی 
انواع  باطرد  کارگر  طبقه  ديگرپيشروان 
گرايشات ضدپرولتری، به ايجاد رهبری واحد 
توده ای،  جنبشهای  هدايت  برای  کمونيست 
خودمرکزبينان  و  اندازان  تفرقه  و  بپردازند 
بورژوازی  تالش  درعصر  ازخودبرانند.  را 
درسطحی  سرمايه  تمرکز  ايجاد  برای 
شدن  عقالئی  و  درعصرتسخيرفضا  جهانی، 
درعصر  اجتماعی،  حرکتهای  پيش  از  بيش 
اطالعات  از  عالمی  که  موبايل  و  کامپيوتر 
برخورد  در چيپس کوچکی تمرکز می يابند، 
سهل انگارانه به امر رهبری متمرکز و واحد 
پرولتاريا ، بهترين خدمت به نظام استثماری 
حيله  و  مکر  انواع  با  که  است  سرمايه داری 
ها و با توسل به خشونت، جلو متشکل شدن 
را  کمونيستها  و  زحمت  و  کار  توده های 
انديشيد.  عميقا  بايد  واقعيتها  به اين  می گيرد. 
جنبشها و مقاومتهای توده ای جهانی موجودند. 
راه حلها موجودند. تنها عنصرموضع طبقاتی 
طبقه  جهانی  خواست  اين  به  که  است  الزم 
کارگر جواب مشخص داده شود. ”کارگران 
بود  دقيقی  جواب  متحدشويد!“  کشورها  همه 
کننده گان  تدوين  توسط  پيش  سال   ١٦٠ که 
کمونيسم علمی داده شد و برما کمونيستهاست 
دل  و  جان  با  شعارانقالبی  اين  تحقق  در  که 

بکوشيم.!   

سرمايه داران، به شرکتها و موسسات بزرگ 
توليدی و خدماتی نيز کشيده شده است.

"ما   : می گويد  خود رو  کارگرايران  يک 
روزهای  بايد  کارگران   ما  کی  تا  می گوئيم 
بچه هايمان  از  ما  کنيم؟  کار  را   جمعه 
خجالت می کشيم! در کجای دنيا يک کارگر 
روز تعطيلی ندارد ... يک روز پيش خانواده 
چی  ما  است.مگر  انسانی  حق هر  بودن 
از  شمشير  ما  برای  اين چنين  که  گويم  می 
باعث  وحشتناک  کار  فشار  بسته اند؟  رو 
دستشوئی  به  نتوانيم  حتی  ما  تا  شود  می 
آقای  است؟  جرم  مسله  اين  آيا گفتن  برويم! 
به  ها  حراستی  گسيل  جای  به  منطقی! 
کارگران  ما  ميان  فقط يک روزدر  سالنها، 
باش! کارگر  يک هفته  فقط  کن،  زندگی 

دو هفته پشت سر هم، شيفت شب کار باش تا 
بدانی ما کارگران چه می کشيم! آقای منطقی 
چی؟ يعنی  دانی  می  شدن  شب کار  دوهفته 
پوشيدن لباس کارگری نشانه کارگر بودن نيست. 
بايد کارگر باشی تا بدانی کارگری يعنی چه!
وقتی  گويم  می  ما  خواهيم  می  چی  مگر  ما 
ما  به  شب کاری  چراحق  هستيم  شب کار  که 
گرانی  رفته،  باال  تورم  گيرد؟  تعلق نمی 
کاری،  فشار  همه  اين  با  کند.  می  بی داد 
ايم  کرده  گناهی  چه  ما  است  کم  حقوق ما 
که بايد توان هزينه های دولت را بپردازيم؟ 
خواهيم. می  شرافت مندانه  زندگی  ما 
ما؟ جيب  از  هزينه  چرا  گويم  می  ما 

دارد.  آمد  در  تومان  ميلياردها  شرکت 
دستان  با  صادراتی  خودروهای 
نتيجه  پس  شوند.  می  صادر  ما  توانمند 
است؟ کجا  ما  روزی  شبانه  زحمات 

دوستان کارگر
ما  شده  اعالم  خواستهای  به   بايد  مديريت 
جواب گوی  بايد  ودولت  مجلس  بدهد.  جواب 
اين گرانی و تورم باشند. حقوق کمتر از يک 
انسانی بسيار  زندگی  يک  برای  هم  ميليون 
کم است. حق بيمه ۴۵٪ افزايش يافته است. 
تاوان وزارت رفاه را که ما نبايد بدهيم. طبق 
ولی  است.   ٪٢٢ شب کاری  حق  کار  قانون 
ما حق نوبت کاری ١٢٪ می گيريم . ما می 
گويم تورم هر روز باال می رود ولی مزد ما 
هر روز کمتر می شود. آيا اين خواستن اين 

حق جرم است؟.“
دوام  بيشتر  روز   ٣ اعتصاب  اين  گرچه 
به  شخصی ها  لباس  ورود  با  و  نياورد 

بخشهای مختلف کارخانه  و فشار و 
سرکوب  اعتصاب  کارگران،  تهديد 

پرتوان باد.. بقيه از صفحه اول



صفحه ٣ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر

١٨تير... بقيه از صفحه اول
برآورده  کارگران  خواستهای  و  شده 
دراين  اعتصاب  شروع  اما  نشد، 
کارخانه و ديگر مراکزتوليدی بزرگ نشان 
داد که جنبش کارگری ايران درميان انبوهی 
از سرکوبهای رژيم، تدريجا راه خود را پيدا 
می کند و کارگران کارخانه های بزرگ ومهم 
کشوردراين مبارزه نقش تعيين کننده ای را به 

عهده دارند. 
همان  و  کاراست  شروع  هنوز  اين  اما 
کارگران  قهرمانانه ی  اعتصاب  که  طور 
شرکت نفت درسال ١٣٥٧، ضربه ی نهائی 
زد،  سلطنتی  رژيم  سرنگونی  برای  را 
توليدی  بزرگ  واحدهای  در  بروزاعتصاب 
که درهم آهنگی با يک ديگر پيش برده شوند، 
جلوراندن  در  را  کارگری  جنبش  نيروی 
کارگران،  انقالبی  و  طلبانه  حق  مبارزات 
که  است  ضروری  خواهدنمود.  ده چندان 
توليدی  بزرگ  واحدهای  ديگر  کارگران 
و   برخيزند  خود  طبقاتی  برادران  کمک  به 
به طورفعالی از مبارزات آنها پشتيبانی کنند 
خودنيز  فشارپليسی،  افزايش  درصورت  و 
رژيم،  عوامل  سرکوب گری  به  دراعتراض 
نگذارند  و  بزنند  حمايتی  اعتصاب  به  دست 
کارخانه  دريک  اعتصابی  کارگران  تالش 

منفرد مانده و سرکوب شود.
نظام  فعلی  وضع  مقصر  کارگر!  رفقای 
که  است  درايران  حاکم  سرمايه داری 
نتيجه ی  گرسنه،  وحشی  حيوان  به صورت 
زحمات شما را از شما می دزدد. اعتراض ، 
اعتصاب، تشکل، شورش عليه بی دادگريهای 
کارفرمايان و رژيم و سرنگون ساختن آنها 
به  متعلق  که  حکومتی  برقرارنمودن  و 
شود،  اداره  خودتان  توسط  و  بوده  خودتان 
ازشما  زور  به  که  است  حقی  معقوالنه ترين 
افرادی  باشيد  نداشته  انتظار  شده است.  سلب 
شما  محقانه ی  خواست  منطقی،  قماش  از 
و  هستند  نظام  مامور  آنها  کنند.  درک  را 
و  شويد  متشکل  و  متحد  بايد  لذا  ”معذور“. 
برای هميشه نظام سرمايه داری و جمهوری 

اسالمی آنها را به گورستان تاريخ بفرستيد.

به پشتيبانی ازمبارزات به حق کارگران ايران 
خودرو برخيِزم !

مرگ بر رژيم استثمارگر و ستم گر حاکم!
زنده باد سوسياليسم، تنها راه رهائی کارگران 

و زحمت کشان!

حزب رنجبران ايران ـ ١٠ تيرماه ١٣٨٧

را  فترتی  دوران  دانش جوئی  جنبش  برآن 
اسالمی  ازرژيم  بخشی  سرگذاشت.  پشت 
روی  از  پس  طلبی"  "اصالح  درلفافه ی 
کارآمدن خاتمی، تالش جديدی را درکشاندن 
دانش جويان به زير بال خود، آغازنمود. اما 
جنبش دانش جوئی به مثابه شاخکهای حساس 
جنبش توده های مردم نمی توانست با سانسور 
حاکمان  درخدمت  و  شده  َدم  هم   سرکوب  و 
از  دردفاع  که  تير   ١٨ جنبش  قرارگيرد. 
توقيف  رفع  مشخصا  و  مطبوعات  آزادی 
ازروزنامه ی سالم شروع شده بود و پس از 
"اصالح  ضددموکراتيک  ماهيت  روشدن 
طلبان" و در راس آنها خاتمی که درهماهنگی 
را  جنبش  سرکوب  دستور  خامنه ای  با 
انديشه،  "آزادی  شعار  طرح  با  صادرکرد، 
افتادن  مشاهده ی  و  نميشه"  پشم  و  ريش  با 
شکنجه،  تحمل  و  زندان  به  دانش جو  صدها 
کشته شدن تنی چند از دانش جويان درجريان 
اين خيزش و باالخره محکوم نمودن تعدادی 
از فعاالن دانش جوئی و غيره، دست به توٌهم 

زدائی از خود زد. 
اين جنبش صف آزادی خواهانه ی دانش جوئی 
به  تاريخ  ازآن  بخشيد.  بيشتری  شفافيت  را 
سمت گيری  پيش  از  بيش  جنبش  اين  بعد 
رژيم  وايده ئولوگهای  خودگرفت  به  چپ 
بودند،  دانش جويان  تحميق  درانديشه ی  که 
دانش جويان  درجلب  که  شدند  متوجه  ناگهان 
و  شده  پنبه  شان  رشته های  خود،  سوی  به 
جنبش دانش جوئی ايران با توجه به سابقه ی 
تاريخی اش، مدافع آزادی و عدالت اجتماعی 
است و به ناگهان ناله و ضجه آنان بلند شد 
دانش گاههای  برفراز  کمونيسم  "شبح  که 
را  زمينه  و  است"  گذار  و  گشت  در  ايران 
دانش جويان،  درصفوف  تفرقه  ايجاد  برای 
از  مستقل  چپ  دانش جويان  منفردکردن 
خارج،  به  آنان  قلمدادکردن  وابسته  و  رژيم 
سردادند. به طوری که در جريان برگزاری 
١٦ آذر ـ روز دانش جو ـ توسط دانش جويان 
وحشيانه ای  پورش  ١٣آذر١٣٨٦،  در  چپ 
به آنان توسط عوامل انتظامی و امنيتی رژيم 
آغازگرديد. دهها دانش جو را دستگير و زير 
کليه ی  قراردادند.  شکنجه ها  حيوانی ترين 
وسايل آموزشی و رايانه های آنان ضبط شد. 
برخی پس ازماهها شکنجه با قراروثيقه های 
سنگين موقتا آزادشدند و برخی ديگر کماکان 
درزندان نگه داشته شده اند. رژيم دربرخورد 
به مبارزات و خواسته های دانش جويان ديگر 
شمشير را از روبسته بود و دانش جويان نيز 

دربرابر  فراوانی  قربانيان  دادن  و  بارشادت 
آن قد َعلََم نمودند.

جنبش دانش جويان ايران با پرداخت غرامت 
سنگينی درمبارزه، هويت مستقل خود را باز 
جناحهای  به  نسبت  را  خود  توٌهمات  يافته، 
سمت وسوی  و  زدوده  ازخود  رژيم  مختلف 
پيوند با کارگران و زحمت کشان و جنبشهای 

رهائی بخش آنان را درپيش گرفت. 
 ١٨ جنبش  سال گرد  دهمين  درآستانه ی 
اين  تاييد  ضمن  ايران  رنجبران  حزب  تير 
ازکليه ی  دانش جويان،  انقالبی  سمت گيری 
گامهای  تا  می خواهد  مبارز  دانش جويان 
مبارزاتی خود را هرچه بيشتر براساس تحليل 
سازماندهی  قوا،  تناسب  و  ازاوضاع  دقيق 
کرده و نگذارند روحيات آنارشيستی از يک 
از  مانع  ديگر  سوی  از  سازش کاری  و  سو 
آنان  استوار  و  پرنشاط  مبارزاتی  حرکت 

گردد.

دانش جو  جان باخته گان  ياد  باد  گرامی 
درمبارزه عليه ارتجاع و امپرياليسم!

و  دانش جويان  قيد  وشرط  بی  آزادی  برای 
کليه زندانيان سياسی مبارزه کنيم!

با  دانش جوئی  جنبش  پيوند  مستحکم ترباد 
جنبش کارگران و زحمت کشان !

برای پايان دادن به نظام سرکوبگرجمهوری 
اسالمی، متحد و متشکل شويم!

از  رهائی  راه  تنها  سوسياليسم،  زنده باد 
استثمارانسان از انسان و ستم طبقاتی!

حزب رنجبران ايران ـ اول تير ماه ١٣٨٧

رويزيونيسم... بقيه از صفحه اول

و سرنوشت آن را از ابتدا تا انتها مشخص 
شده می شناسد. و به قولی : ”سرنوشت انسانها 

درپيشانی آنها از ابتدا نوشته شده است!“. 
ماترياليسم تاريخی سير تحوالت تاريخ بشر 
را ازابتدا تا به امروز براساس رشد پراتيک 
بشرو دانش موجود از تاريخ جوامع انسانی، 
بدون  اوليه ی  جوامع  از  می کند:  ترسيم 
نيازهای  براساس  طبقات  تشکيل  تا  طبقه، 
برقرارشدن  و  ضرورتها)  موجود(حيطه ی 
جوامع طبقاتی متکی بر مالکيت خصوصی 
انسان  استثمار  و  مبادله  و  توليد  وسايل  بر 
ناشی  حاصله  تغييرات  و  انسان  از 

جديد  توليد  شيوه های  ازبوجودآمدن 
استثمارجديد؛  شيوه ی  و  پيشرفته  و 
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با  پيش رو  طبقات  طبقاتی  مبارزه ی 
کسب  و  مانده  عقب  توليدی  مناسبات 
که  مرحله ای  به  بشر  رسيدن  ونهايتا  قدرت 
ديگرضرورتهای طبقاتی به دليل رشد توليد 
وسيعا اجتماعی شده، علت وجودی شان را 
ازدست می دهند؛ و باالخره تالش و مبارزه 
وجود  بر  متکی  مناسبات  بردن  ازبين  برای 
رهاسازی  و  خصوصی  مالکيت  و  طبقات 
(قلمرو  فرد  از  فرد  استثمار  از  انسانها 
طبقاتی  درجامعه ی  اعتبار  اين  به  آزادی). 
هيچ فکر و انديشه ی که مربوط به مناسبات 
انسانها درمبارزات طبقاتی می شود، نيست 

که ُمهرطبقاتی نخورده باشد.
براين اساس، جهان بينی و تئوری مارکسيسم 
متکی  ازيک سو  بلکه  نشده،  نازل  آسمان  از 
توليد  شيوه  بوجودآمدن  پايه ی  مادی  بر  است 
که  جديد  طبقه ای  عروج  و  سرمايه داری 
و  است  محروم  توليد  وسايل  ازمالکيت 
به  فروش نيروی کارخود در بازارعرضه و 
نجات  برای  و  می پردازد(کارگران)  تقاضا، 
ستم  انواع  و  استثماری  جهنم  اين  از  خود 
ناشی از آن، از ابتدا مبارزه اش را دراشکال 
وسائل  مالک  که  طبقه ای  عليه  گوناگون 
برده است،  پيش  (سرمايه داران)  است  توليد 
شناخت  از  وجود  تمام  ديگربا  سوی  از  و 
مختلف(فلسفه،  عرصه های  در  بشر  علمی 
تاريخ، فيزيک، شيمی، بيولوژی، رياضيات 
اجتماعی  پديده های  توضيح  برای  و...) 
سودُجسته است و لذا هم طبقاتی و هم علمی 
است و هم پابه پای رشد پراتيک متنوع بشر 
به ويژه درعرصه ی توليد، رشد علوم و رشد 
می يابد.  تکامل  و  رشد  طبقاتی،  مبارزه ی 
صحبت  علم  از  وقتی  که  است  ذکر  شايان 
می شود، دراين حيطه جائی برای اظهارات 
بازانه  نيرنگ  و  متحجر  پشتوانه،  بدون 
نيست، زيرا چنين ديدگاههائی روبه ايده آليسم 

و متافيزيک دارند.
از اين رو درپله ای از تکامل جوامع بشری 
به  مارکسيسم  که  است  پرولتاريا  عروج  و 
جمع بندی از پراتيک انقالبی آن برمی خيزد 
پرولتاريا  مبارزه ی  با  درارتباط  تنها  و 
درتغييرمناسبات استثماری و درهم کوبيدن آن 
است که ديدگاههای تخيلی سابق را درمورد 
برقرارساختن عدالت اجتماعی و سوسياليسم، 
و  شود  زاده می  علمی  کمونيسم  و  نموده  نقد 
هم راه با پراتيک بشر درعرصه های مختلف 
تکامل  و  رشد  درآن،  حاصله  تغييرات  و 

می يابد.
ساده ی:  زبان  به  انگلس  توسط  واقعيت  اين 
تئوری ما احکام جامد و متحجر نيست، بلکه 
همين  شده است.  بيان  عمل است،  راهنمای 
که  بود  طبقاتی  درمبارزه ی  علمی  دغدغه ی 

مارکس و انگلس بيشتر از آن که راجع به 
آينده ی کمونيسم بحث کنند و نقطه نظر ارائه 
دهند، به جمع بندی از تاريخ و تحليل مشخص 
سرمايه داری  جامعه ی  مشخص  شرايط  از 
تحليل  براساس  آينده،  درمورد  و  پرداختند 
اصولی  نکات  موجود،  طبقاتی  تضادهای 
دقيق ترآنها  کشف  و  کردند  بيان  را  کلی ای 
پرولتاريا  مبارز  ديگرکوشنده گان  به  را 
واگذار نمودند. امری که توسط لنين و مائو 
شرکت  درجريان  و  تاريخی  جديد  درشرايط 
فعال درمبارزات طبقاتی موجود، ادامه يافت 
و پراتيک صحت آنها را در شرايط مشخص 
نمی توان  لذا  رساند.  با اثبات  عام  بعضا  يا  و 
خود را پيرو تئوری کمونيسم علمی معرفی 
کرد، ولی نسبت به تکامل آن بی اعتنا ماند! 

پرولتاريا  رهائی  شرايط  علم  مارکسيسم 
مافوق  ظاهرا  و  درخود  علمی  نه  و  است 
طبقاتی نظير علوم دقيقه که صرفا به شناخت 
ماده  تغييروتحول  امکانات  و  خاصيت  از 
درطبيعت، محدودند. هرچند که بورژوازی 
را  دقيقه  علوم  پيشروی  تا  می کند  تالش 
نيزدرجهتی که به تامين منافع آن کمک کنند، 

سوق  دهد.
نه  و  ـ  مارکسيسم  تبليغ  و  ترويج  با  طبعا، 
درميان  ـ  ازآن  گروهی  يا  فردی  برداشت 
ساختن  ومسلح  آگاه  کارگرجهت  طبقه ی 
باهدايت  مبارزاتی اش؛  به علم  طبقه  اين 
مختلف  درکشورهای  جاری  طبقاتی  مبارزه 
ضمن  که  کمونيست  احزاب  توسط  جهان 
اساسا  کمونيست،  روشن فکران  حضورفعال 
در  و  کارگری  پيشروان  فعال  باعضويت 
يابند؛  می  معنا  طبقه،  آن  با  فشرده  پيوندی 
دربرخی  کارگران  توسط  قدرت  کسب  با 
فرمانروائی  دوران  شروع  و  کشورها 
که  فزاينده ای  بروزمشکالت  با  پرولتاريا؛ 
و  طبقاتی  جوامع  رشد  ازناموزونی  ناشی 
جهانی است؛  انقالب  سريع  پيشروی  عدم 
در  سوسياليستی  کشورهای  قرارگرفتن 
بيرون  از  داری  سرمايه  جهان  منگنه ی 
ازدرون؛  ارتجاعی  طبقات  وکارشکنی 
با  بود،  امپرياليسم  با  هم زاد  که  رويزيونيسم 
کمک سرمايه داری جهانی و سوء استفاده از 
روی  درپيش  موجود  ضعفهای  و  اشتباهات 
ايجاد  برای  را  ميدان  که  کشورها  دراين 
قشرممتاز دراين جوامع فراهم نمود، توانست 
فاسد  درون  از  را  سوسياليستی  کشورهای 
حيله گرانه  را  غيرپرولتری  مناسبات  نموده، 
مناسب،  درفرصتی  و  نهايتا  و  داده  اشاعه 

پرولتاريا را از قدرت به زير بکشد.
شکست  و  پيروزيها  تاريخ  اين  مجموعه ی 
ترديد  بدون  طبقاتی،  درمبارزه ی  پرولتاريا 
کارگرجهان  طبقه ی  آگاهی  درباالرفتن 

جهان،  امروزی  درشرايط  و  گذاشته  تاثير 
کارگران آگاهانه تر از پرولتاريای ١٠٠ يا 
٢٠٠ سال پيش اوضاع را درک می کنند. اما 
جهان  پرولتاريای  چرا  که  است  اين  سوآل 
که آگاه تراز پرولتاريای ١٠٠ سال پيش است 
هنوز نتوانسته است به قدرت برسد و هرجا 
رسيده،  به قدرت  موقت  به طور  ولو  که  هم 
ممکن  کمونيستی  احزاب  رهبری  برکت  به 
شده است که عميقا با پرولتاريا و مبارزاتش 

پيوند فشرده ای داشته اند؟
دراين مقطع از تاريخ است که رويزيونيستهای 
يا  آگاهانه  چه چپ)  و  مدرن(چه راست  ُپست 
ناآگاهانه، با ”تز“ های مشخصی وارد ميدان 
مبارزه ی  مجدد  روی  درپيش  تا  شوند  می 
گيج  و  کرده  ايجاد  خلل  طبقه کارگر  طبقاتی 
با  و  بارديگر  تا  بياورند،  بوجود  سری 
بی راهه  به  را  کارگران  جديدی  توجيهات 
بکشانند. اين رويزيونيسم نيز هم زاد با خيزش 
فراملی  انحصاری  سرمايه های  نئوليبراليسم 
به روی  شروع  اخير  سال   ٣٠ در  که  است 
نيزـ  اش  مادی  پايه ی  و  کرده است  کارآمدن 
همانند رويزيونيسم کهن و مدرن ـ از طبقات 
خرده بورژوازی  مشخصا  و  پرولتری  غير 
نشئت  کارگر  طبقه ی  مبارزات  درون  در 

می گيرد. 
وجوه  تمامی  بررسی  حاضر  مقاله  هدف 
بروز اين رويزيونيسم نيست. بلکه به پاره ای 
از تحريفات رويزيونيستهای چپ ُپست مدرن 

اشاره دارد.توجه کنيم :

١ـ نفی ضرورت بردن تئوری کمونيسم 
به درون طبقه ی کارگر!

سياوش دانشور در نشريه شماره ٥٥ حزب 
اتحادکمونيسم کارگری درمقاله ای : دوقطب 
"حزبـ  توده ها"، درنفی نقطه نظر کمونيستی 
"ضرورت بردن مارکسيسم به مثابه تئوری 
طبقه"،  اين  درون  به  پرولتاريا  راهنمای 

می نويسد :
که  براين  تاکيدش  و  لنين  بحث  "به نظرمن 
درمبارزه اش  می تواند  صرفا  کارگر  طبقه 
زمان  همان  کند،  کسب  تريديونيونی  آگاهی 
هم ايراد داشت. اين بحث شايد در دوره اوليه 
ايجادسازمانهای  و  کارگر  طبقه  شکل گيری 
توده ای کارگران بدرجه ای درست باشد، اما 
بعد  تجارب  و  روسيه  انقالب  درمقطع  حتی 
انترناسيونال  دو  و  کمونيست  مانيفست  از 
و  کارگری  سياسی  حزب  دهها  و  کارگری 
کمونيستی، بحثی دقيق نبود... امروز...ديگر 
و  درونی  پديده ای  کمونيسم  و  مارکسيسم 

هويتی الاقل برای بخش راديکال طبقه 
بعنوان  ما  درادبيات  که  کارگراست 
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از  سوسياليست  راديکال  گرايش 
آن نام برده شده است".

"به يک  که  صادرمی کند  حکم  او 
که  می کند  اوفراموش  بهارمی شود!".  گل 
حتا  و  کارگر  طبقه ی  بوجودآمدن  ازابتدای 
قبل ازتدوين تئوری انقالبی اشـ  مارکسيسم 
برحسب  کارگرانی  کارگری،  جنبش  در  ـ 
درک  و  آگاهی  شان،  اجتماعی  موقعيت 
از  کارگران  ديگر  به  نسبت  پيشرفته تری 
مبارزه طبقاتی شان عليه نظام سرمايه داری 
و  ظهورمارکسيسم  از  بعد  طبعا  و  داشتند 
رشد مبارزات  آگاهانه طبقه کارگر،"گرايش 
سوسياليسم علمی" درميان جنبش کارگری 
سخن  اما  پيداکرد.  هم  گسترده تری  ابعاد 
برسراين است که چرا اين "گرايش راديکال 
شرکاء  و  دانشور  موردنظر  سوسياليستی" 
نکرده است؟  پيروی  انقالبی  مارکسيسم  از 
از  دردفاعشان  تخيلی  سوسياليستهای 
سوسياليسم مورد نظرشان، راديکال بودند. 
مشی  خط  کردن  پياده  به  متاسفانه  اما 
نادرستی مشغول شدند! لذا "گرايش راديکال 
سوسياليست" شما، ضمن پرطمطراق بودن 
مبهم  و  مغشوش  و  نسبی  کامال  جمله تان، 
اين  نظری  محتوای  اين که  مگر  است، 
درعمل  نقششان  کنيد،  مطرح  را  گرايش 
آنها  مبارزات  نتيجه ی  و  پرولتاريا  انقالبی 
و  ماهيت  تا  بدهيد،  نشان  تاريخ  طی  را 

عمل کرد اين گرايش روشن شود.

مقاله  در  وی  از  نيزقبل  منصورحکمت 
"حزب و طبقه" همين گونه ادعاهای مه آلود 
مسلط  "تصور   : نوشت  و  کشيده  پيش  را 
درچپ از رابطه حزب و طبقه اينست که 
ايدئولوژی،  عنصرتئوری،  قطب  يک  در 
و  دارد  وجود  انضباط  و  تشکل  و  آگاهی 
درقطب ديگر توده های کارگر وجوددارند... 
دريک سو توده های کارگر هستند درشکل 
اتمهای انسانی و درسوی ديگر سازمان و 
آگاهی،  تجسم  بصورت  دارد  قرار  حزب 
تشکل و انقالبيگری...اين درواقع انعکاس 
و امتداد همان برداشت و شناختی است که 
از  توليد  درعرصه  سرمايه دار  و  سرمايه 
کارگر دارد..." و يا " درتئوری چپ سنتی 
طبقه کارگر... راجع به اينکه اين طبقه به 
موقعيتی  درچه  اجتماعی  پديده  يک  عنوان 
است و چه ميکند، چيز زيادی نميداند. اين 
چپ کمترين تبيين و تحليل را ازاين مسئله 
اشتغال  و  توليد  درآنسوی  کارگر  که  دارد 

دراجتماع چيست؟ (همان جا)

نقد منصورحکمت را بررسی کنيم : 

درچپ..."  "تصورمسلط  که  ادعا  اين  اوال، 
چپ  "درتئوری  يا  و  است  چنان  و  چنين 
حاوی  دارد،  وجود  بهمان  و  فالن  سنتی..." 
چه پيامی، چه آگاهی و چه کشفی است، جز 
مشتی ادعا، برداشت شخصی، عدم صراحت 
و به لجن کشيدن عام کل چپ ؟ مگر نقد نبايد 
مشخص باشد؟ کدام چپ و با چه اسمی چنين 
می گويد که "دريک قطب تئوری، ايدئولوژی، 
و  دارد  وجود  انضباط  و  تشکل  و  آگاهی 
درقطب ديگر توده های کارگردرشکل اتمهای 
انسانی"؟! کجا ادعاشده است که "حزب خارج 
ساده  کارگر  و  است  انضباط  نمونه ی  ازطبقه 
بی انضباط"؟! و يا اول بايد حزب و سازمان 
را درخارج از طبقه ساخت و بعد نظرات آن 
سوآالت  اين  برد؟!  کارگر  طبقه  ميان  به  را 
به  عاج  برج  از  که  ُپرمدعا  "رهبر"  برای 
استاد  او  نيست.  مطرح  می کند،  نگاه  ديگران 
غلو و تخطئه کردن ديگران از موضع باال، 
برای توجيه نظرات خويش است! بدون اين که 
باذکر  را  چپ  مدعيان  و  داده  زحمت  به خود 

موضع گيريهای آنان مشخص سازد!
شود،  می  صحبت  "قطب"  از  وقتی  ثانيا 
هرکس می داند که قطبها به خاطر خصلت و 
منافع شان، درمقابل هم و بعضا عليه هم هستند: 
سرمايه دار!  قطب  و  پرولتاريا  قطب  نظير 
تشکل  نه  و  آگاهی(  و  تئوری  عنصر  وگرنه 
و انضباط که کارگران به دليل شرکت درتوليد 
و نظم کارخانه ای، به مراتب ازروشن فکران 
دراين زمينه ها پيش رفته تر و مستحکم ترند) و 
تالش برای ارتقاء دانش کارگرانـ  اين نيروی 
از  ـ   کنونی  درشرايط  تاريخی  تکامل  اصلی 
تئوری انقالبی شان، چرا بايد با ناآگاهی توده 
کارگرنا  مگر  باشد؟  کارگردرتضاد  طبقه  ی 
بماند،  باقی  ناآگاه  که  خورده است  سوگند  آگاه 
يا  و  می شود  به زورتحميل  او  به  آگاهی  يا 
ضرورتا درپراتيک مبارزاتی اش، بدون فراهم 
ذهنی،  درست  فعاليتهای  برای  لوازم  ساختن 
خود به خود آگاه می شود؟  به عالوه هم سنگ 
جنبش  درون  به  آگاهی  "بردن  قراردادن 
بورژوازی  برخورد  "شيوه ی  با  کارگری"، 
به طورعينی  که  اموری  کارگران"،  به  نسبت 
درتاريخ روی داده و در يک سوبا آگاه شدن 
طيقه کارگر درجريان مبارزاتش، به انقالبات 
پراتيک  را  وصحت اش  منجرشده  کارگری 
ستم  ديگراستثمارو  درسوی  و  داده  است  نشان 
به  نسبت  بورژوازی  توسط  مرگ  و  فقر  و 
پرولتاريا اعمال  شده، جز رذالت و بی اعتنائی 
به پراتيک انقالبی کمونيستی درميان کارگران، 

چه معنائی دارد؟
سوما، ازکلمه "چپ" نمی توان درک مشخصی 
يافت  طبقه ای  و  درهرقشر  که  زيرا  داشت، 
بعضا  و  چپ)  و  راست  می شود(جناح 

و  تاريخی(انقالبی  منفی  يا  بارمثبت  با 
نيست  معلوم  هم  "سنتی"  ازکلمه  افراطی). 
کدام سنت موردنظراست؟ سنت آنارشيستی، 
سنت  اپورتونيستی،  سنت  رفرميستی،  سنت 
رويزيونيستی، و...؟  و يا سنت مارکسيستی 
و کال کمونيستی و انقالبی؟ هرسنتی ضرورتا 
مخدوش نمی باشد و شکستن سنت ارتجاعی 

هنر است و نه سنت انقالبی!!
چهارما، چه گونه است که شما درعمرسياسی 
زنده گی  درايران  چهارسال  تا  سه  تنها  تان 
و  کارگر  طبقه  به  راجع  چيز  همه  کرده ايد، 
سوخت و ساز آن می دانيد و "چپ سنتی" که 
از اسمش پيداست که قدمتی بيشتر از تشکل 
جنبش  ساز  و  سوخت  به  نسبت  دارد،  شما 
کارگری بی گانه است؟ مگر پراتيک انسانها 

معيارسنجش حقيقت ادعای آنها نيست؟
هدف اين گونه ادعاها نه نقد جدی ماترياليستی 
سازمان يابی  تخريب  بلکه  ديالکتيکی، 
علمی  کمونيسم  تئوری  برپايه ی  کمونيستی 
به  خود  بازارگرمی  و  توجيه  برای  است، 
مدافع"  "تنها  کارگران،  مدافع"  "تنها  عنوان 
بردن  سوآل  زيرعالمت  و  مارکسيسم 
تکاملهائی که بعد از مارکسيسم بوجودآمده اند، 
و  جاانداخت!!  را  "حکمتيسم"  بتوان  تا 
با  تا  شود  می  تالش  که  است  علت  به همين 
درخت  وتکامل  رشد  اگرها،  و  اما  انواع 
تنومند مارکسيسم بعد ازمارکس و انگلس را 
داده  جلوه  موضوع  بی  ممکنی  ازهرطريق 
شود، تا نهايتا نظرات و ادعاهای کپی برداری 
شده از انواع رويزيونيستهای اروپائی توسط 
منصورحکمت به مثابه "تکامل مارکسيسم"، 
کسب  برای  و  جهت  بدين   . شود!  ارائه 
بايد  اول  دردرجه ی  زمينه،  دراين  موفقيتی 
کار،  اين  ادامه ی  در  و  رفت  لنين  سراغ  به 

لومپن وار به نفی نظرات مائو پرداخت:

بردن  فرمولبندی  که  می داند  دانشور  آقای 
طبقه  به درون  علمی  کمونيسم  تئوری 
که  برمی گردد  کائوتسکی  به  اول  دردرجه 
رهبر حزب سوسيال دموکرات آلمان بود که 
شووينيسم  به  اول  جهانی  جنگ  درآستانه ی 
تمايل پيدا کرد و با تغييرموضع، به مخالفت 
با انقالب اکتبر روسيه پرداخت و باتمام قوا 
به تخطئه ی آن اقدام کرد و حزبش را از مقام 
حزبی مارکسيستی به باتالق حزبی سوسيال 
در  او  ترتيب،  بدين  کشاند.  امپرياليستی  ـ 
زيرنفوذ  به  دموکراسی  سوسيال  کشاندن 
را  خائنانه ای  نقش  امپرياليستی،  بورژوازی 

به عهده گرفت.
که  درسالهائی  پرولتری  جسارتی  با  لنين 

ازاصول  درمسيردفاع  کائوتسکی 
نظرات  از  برمی داشت  گام  پرولتری 
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مبارزه عليه امپرياليسم و مرتجعان، جدا ازمبارزه عليه انواع رويزيونيسم نيست !

را  لغزش  که  وقتی  و  کرد  دفاع  او 
در او مشاهده کرد، به شدت به مقابله 
طرد آن  و  افشا  به  دست  و  پرداخت  آنها  با 
بروز  علل  مادی  پايه های  لنين  زد.  نظرات 
نظيرروشن  بی  بادقتی  را  کهن  رويزيونيسم 
انتقاد،  صحت  از  نظر  صرف  ولی  نمود. 
دانشور به لنين معترض است، چون که هدف 
انقالبی  خط  مشکل  نيست.  نقدکائوتسکی 
سوآل  عالمت  زير  به  بايد  که  است  لنينی 

برده شود؟!
به عالوه، همين لنين مورد انتقادشما دردهه ی 
کارگران  ازمبارزات  دفاع  اعالميه   ،١٨٩٠
طبقه  می نوشت،  کارگران  خود  باکمک  را 
انقالب  رهبر  و  ناجی  را  روسيه  کارگر  ی 
پوپوليستهای  با  و  می کرد  ذکر  روسيه 
روسيه  انقالب  ناجی  را  دهقانان  که  روسيه 
می پنداشتند، به جنگ ايدئولوژيک برخاست. 
همين لنين بود که به قول کروپسکايا :"کاپيتال 
آنرا  و  ميخواند  کارگران  برای  را  مارکس 
به  را  کالس  وقت  دوم  نيمه  ميداد.  توضيح 
کار  نحوه  درباره  کارگران  از  کردن  سوآل 
برايشان  و  می داد  اختصاص  زندگيشان  و 
تاثيری  چه  آن ها  زندگی  که  می کرد  روشن 
نظام  و  دارد  جامعه  ساختمان  کل  برروی 
اين  تغييرپيداکند.  می تواند  چگونه  موجود 
تلفيق تئوری و عمل، شيوه کار والديميرايليچ 
درگروههای مطالعه بود."(يادها ـ ص ١٨ ـ 
١٩، انتشارات سوسياليسم و آزادی). پس لنين 
کارگرروسيه  طبقه ی  اين که  اعالم  عالرغم 
بردن  به  ولی  کشوراست،  آن  انقالب  رهبر 
مارکسيسم به درون طبقه کارگر و باالبردن 
درک کارگران از تئوری انقالبی شان اهميت 

قائل بود.
طبقاتی  مبارزات  تاريخ  باوجوداين،  اما 
تا  هنوز  که  داد  نشان  روسيه  در  کارگران 
مقطع انقالب اکتبر شوراهای کارگری زير 
نفوذ منشويکها بودند و نه بلشويکها! آيا خود 
اين واقعيت نشان نمی دهد که حتا "گرايش 
درکليتش  کارگری   " سوسياليست  راديکال 
نيست  انقالبی  درست  خط  روی  ضرورتا 
خط  کارگران که با  بخش از اين  و تنها آن 
سياسی بلشويکها هم راه بودند و يا بعدا شدند، 
کمونيستی  و  انقالبی  واقعا  گرايش  معرف 

طبقه کارگر بودند؟
لذا صحبت از"گرايش راديکال سوسياليست" 
کارگری کردن به تنهائی، کافی برای نشان 
کارگراز  طبقه ی  از  بخشی  آگاهی  دادن 
از  رهائی  برای  مبارزه  پيشبرد  چه گونه گی 

استثمارو ستم طبقات حاکم درکل، نيست. 
آمدن  بوجود  با  که  می کنيد  اعالم  شما 

مارکسيسم و گذشت ١٥٠ سال از آن تاريخ، 
درمتن  که  سوسياليست  راديکال  کارگران 
اما  شده اند.  آگاه  هستند،  کارگری  جنبش 
سوآل اين است که اگر آگاهی اينان تا بدان 
آگاهی  بردن  به  نيازی  که  باشد  رسيده  حد 
کمونيسم علمی به ميان شان نيست، چرا اين 
کارگران به دليل فعاليت روزمره شان درتوليد 
و مبارزات جاری طبقاتی کارگران واعتبار 
و نفوذی که در درون طبقه ی کارگر دارند، 
خود  سياسی  پيشرو  حزب  نتوانسته اند  هنوز 
کارگری  جنبش  و  بوجودآورند  درايران  را 
بورژوازی  امپرياليسم،  عليه  درمبارزه  را 
حاکم و ديگر مرتجعين بسيج و متشکل کنند 
از  اين همه  شما  چرا  بکشانند؟  مبارزه  به  و 
دردرون  ريشه  بی  را  آن  که  سنتی"  "چپ 
را  ياخود  و  ؟  هستيد  نگران  می دانيد،  طبقه 
در  پرولتاريا  طبقاتی  مبارزه  اهللا  آيت  چنان 
می دانيد  ازکشور،  خارج  حجره های  درون 
انقالبی  تئوری  که  صادرمی کنيد  فتوا  که 
سال   ١٠٠ مدت  به  پرولتاريا  ديالکتيکی  و 
ـ  تفکرماترياليستی  درجازده،  سکون  دريخ 
پراتيک  متحجرمانده،  کمونيستی  ديالکتيکی 
روی  و  نشده  جمع بندی  پرولتاريا  انقالبی 
نظرات لنين و به خصوص مائو بدون نقدی 
جدی ازاين نظرات، خط بطالن کشيده  و از 
مارکس به پديده ی بی ريشه، بی پراتيک و 
با  که  می پريد  "حکمتيسم"  هوچی گرايانه ی 
آن همه کارگر کارگر کردن، جزانحالل طلبی 
و ايجاد اغتشاش فکری در جنبش کمونيستی 
طبقه کارگر  از  اندک  شناخت  با  و  ايران 
ايران و سوخت و ساز آن، در کشاندن جنبش 
کمونيستی ايران به تفرقه و انشعاب از هيچ 
عملی ابانکرد. شما با ايجاد اتوريته ای کاذب 
از "حکمتيسم"، حتا رفقای سابق خود را در 
شقه   ٧ کارگری"  "کمونيسم  جريان  درون 
عدول  لولوخورخوره ی  با  می خواهيد  شده، 
از "حکمتيسم"، ترسانده واز صحنه برانيد تا 

فرقه ی خود را پر رونق سازيد؟ (همان جا)

رهائی  شرايط  علم  کمونيسم  ٢ـ 
پرولتاريا است:

نويسد:  می  بحث اش  ادامه  در  دانشور 
همين  دنباله  نيز  است"  علم  «"مارکسيسم 
دست کاری  ماجرا،  از  است(منظور  ماجرا 
مارکسيسم  دراحکام  و...  روشن فکران 
و  است،  اگرعلمی  مارکسيسم  ن).  ـ  است 
اين تفاوت دارد با تنزل مارکسيسم به علوم 
مثبته(جل الخالق! ـ ن.) يا علوم جديد به اين 
و  مذهبی  شبه  فرقه های  مانند  که  است  دليل 

علمی  نميدهد.  آخرت  وعده  جهان  مصلحين 
و  پراتيک  نقد،  شناخت،  پروسه  چون  است 
تغيير واقعيت مادی درونی کردن آن توسط هر 
سوژه فعال يک روند واحداست. علمی است 
چون متد بررسی علمی و غيرعرفانی دارد. 
علمی است چون حقانيت و اثبات خود را تنها 
در پراتيک اجتماعی و طبقاتی جستجوميکند. 
کوانتوم...  فيزيک  علم  با  دارد  تفاوت  اين 
که همواره صحت و عدم صحت تئوريهای 
آنهابايد اثبات شود. (درچه زمينه ای؟ـ  ن.)... 
طرح و بحث بردن علم بدرون "کارگرعادی 
بدون علم" به ناکجا آبادهائی منجرمی شود که 
دربيش از يکصدسال بانام "کمونيسم" انواع 
مهمالت غيرکارگری و غير مارکسيستی و 
عنوان  به  و  کرده اند  سرهم  را  ضدکارگری 
"انديشه علمی مارکسيستی" به جامعه تحويل 

داده اند».
جناب دانشورکه درمخمصه گيرکرده است. 
از يک سو مجبور به اقرار تلخ "مارکسيسم 
علم است" می شود. اما ازسوی ديگر، يادش 
می رود که قبال بحث "مارکسيسم علم است" 
را منتسب به روشن فکران و غيره می کند که 
تازه  و  پرداخته اند!  مارکسيسم  دستکاری  به 
بعد از قبول علم بودن مارکسيسم ، بالفاصله 
می کند  کشف  و  می شود  شروع  توجيهاتش 
نيست  مثبته"  "علوم  همانند  مارکسيسم  که 
اثبات  بايد  آنها  صحت  عدم  يا  و  صحت  که 
يعنی  علم  درک  که  چون  عجبا!  شود(بازهم 
توانائی قابل اثبات بودن آن درعمل تا زمانی 
چون   ، ن.)  ـ  نشده باشد  ثابت  آن  خالف  که 
فعال  هرسوژه  توسط  آن  کردن  "درونی  که 
تئوری  اثبات  گوئی  روندواحداست".  يک 
است  سال   ١٠٠ و  نيست"  "اثبات  درعمل 
"مهمالتی"  با  توانسته اند  "روشنفکرانی"  که 
درعمل  که  تئوری  آن  بمالند؟!  سرهمه شيره 
جواب ندهد ـ اعم از اين که علم دقيقه باشد يا 

علم اجتماع ـ بی اعتبار می گردد.
او بدين ترتيب هرچه رشته بود پنبه می کند 
و علمی بودن مارکسيسم را به زير عالمت 
سوآل می برد! چراکه بايد مبهم بحث کرد تا 
بتوان به موقع چون ماهی ليز بود و از دست 
متناقض  نظرات  بين  مار  مثل  يا  و  دررفت 

پيچ و تاب خورد!
دانشور کشف جديدی کرده است: "مارکسيسم 
که  واقعيت  اين  بازگوکردن  اما  است".  علم 
طبقاتی"  و  اجتماعی  درپراتيک  آن  "اثبات 
نشان داده شده، "مهمالت"ی است که "طرح 
عادی  "کارگر  بدرون  علم  بردن  بحث  و 
بدون علم" را به ناکجاآباد می کشاند"؟! بدين 

ترتيب، طبق نظرايشان نبايد گفت که 
کارگر  طبقه  رهائی  علم  مارکسيسم 
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است تا به ناکجا آباد نرفت؟! يکی به 
ايجاد  برای  زدن  ميخ  به  يکی  نعل، 
و  دسته است  دارو  هنراين  فکری،  اغتشاش 
به حساب نياوردن پراتيک انقالبی ميلياردها 
کمونيستو  احزاب  رهبری  درزير  انسان 
طورکه  همان  علمی!.  کمونيسم  زيرپرچم 
برخی به جای رد ديدگاه خرده بورژوائی ُپست 
نکات  جوی  و  ُجست  دنبال  به  مدرنيستها، 
طبقاتی  سياست  و  هستند  آنها  درميان  مثبت 

را با تعليم و تربيت اشتباهی گرفته اند!!
علوم  که  کرده اند  تاکيد  پيوسته  کمونيستها 
اجتماعی به دقت علوم دقيقه نيستند، چراکه 
دخالت  اجتماعی  علوم  در  که  عناصری 
که  هستند  سيال  و  متنوع  قدری  به  می کنند، 
تئوريکی  احکام  معيارسنجش  پراتيک  تنها 
آنها می باشد. مع الوصف، اين که ماترياليسم 
ديالکتيکی و ماترياليسم تاريخی، مفاهيم طبقه 
درتاريخ،  ها  توده  نقش  طبقاتی،  مبارزه  و 
ديکتاتوری  قهرآميزپرولتاريائی،  انقالب 
خصوصی  مالکيت  لغو  پرولتاريا، 
ناموزون  رشد  مبادله،  و  توليد  بروسايل 
اسارت  زنجير  ضعيف  درحلقه های  انقالب 
ديکتاتوری  تحت  انقالب  ادامه  امپرياليستی، 
پرولتاريا به مثابه يک دوران تاريخی گذار 
طبقه  حزب  کمونيسم،  به  سرمايه داری  از 
کارگر به مثابه ستاد رزمنده پيشرو پرولتاريا 
ستاد  نه  و  دموکراتيک  ـ  برمرکزيت  متکی 
رزمنده روشن فکران برباالی سر کارگران، 
آموختن علم انقالب پرولتاريائی به کارگران 
به  آنها  عملی  مبارزات  سطح  ارتقاء  جهت 
تئوری  از  دفاع  ضرورت  آگاهانه،  سطحی 
تحريفات  انواع  دربرابر  پرولتاريا  انقالبی 
دگماتيستی،  اپورتونيستی،  رويزيونيستی، 
پراتيک  با  آن  تلفيق  و   ... و  رفرميستی 
اصول  بديهی ترين  جزو  هرکشور،  مشخص 
پرولتاريا  پراتيک  که  است  انقالب  علم  اين 
اگر  و  زده است  آنها  بر  اثبات  و  ُمهرتاييد 
قراربود هرکدام از اينها با تعبير و تفسير به 
گونه ای ديگر جلوه داده شوند، تحت اين بهانه 
که"علوم مثبته نيستند که قابل اثبات باشند"، 
کار به آن جا ختم می شود که جنابان کمونيسم 
را  اصول  اين  گستاخانه ای  به طور  کارگری 
ترهات  تا  برند  می  سوآل  به زير  دل خواه  به 
قالب  اصيل  کمونيسم  عنوان  به  را  خودشان 
توده ها  با  کمونيستها  پيوند  نفی  نظير  کنند! 
و نفی تضادهای درون امپرياليسم در اوايل 
بورژوازی  ديدن  يک دست  ١٣٦٠و  دهه ی  
يک  مثابه  آنها به  بين  رقابت  ناديده گرفتن  و 
حذف  سرمايه داری،  نظام  ماهيتی  واقعيت 
امپرياليسم از تبليغاتشان به مثابه بينش شديدا 
بسنده  و  انحصاری  سرمايه  تجاوزکارانه 
کشورهای  يا  و  سرمايه داری  به ذکر  کردن 

ملت  وجود  پديده ی  نفی  آن،  به جای  غرب 
دهه ی   در  ملل"  سرنوشت  تعيين  "حق  و 
١٣٧٠، نفی دوران گذار از سرمايه داری به 
کمونيسم به مثابه يک دوران کامل تاريخی، 
تاييد  درحزب،  دموکراتيک  ـ  مرکزيت  نفی 
پيرامونی  کشورهای  به  تجاوزامپرياليستی 
تمايزگذاری  و  تبليغ   ،  ١٣٨٠ دردهه ی 
"اسالم سياسی" با ديگراديان، به جای تحليل 
از علل حرکت طبقاتی بورژوازی زير پرچم 
"اسالم سياسی"، صهيونيسم، نئوکنسرواتيسم، 

بوديسم وغيره.
به  عادی  کارگران  که  فرابرسد  زمانی  اگر 
آن درجه از درک علمی از جامعه، طبيعت، 
که  برسند  سوسياليسم  و  طبقاتی  مبارزه 
سوسياليستی  آگاهی  بردن  به  نيازی  ديگر 
به دورن خود را نداشته باشند، ديگر نيازی 
روشن فکردمدمی  افراد  از  برخی  وجود  به 
مزاج نداشته و به آنها رجوع نخواهندکرد، 
تا به گمراهی کشيده نشوند. و برعکس به 
به  بيا  گفت  خواهند  روشن فکران  اين گونه 
کالس درس آموزش طبقاتی ما و بشنو ما با 
چه احساس مسئووليتی درقبال متحدنمودن 
کمونيستها، طبقه و حزب آنها حرف می زنيم 
و عمل می کنيم، و اگر اعتقادی به حرفهای 
روشن فکران  به ميان  ببر  را  آنها  داری،  ما 
خودپسند و فرقه گرا و به آنها بازگو کن و 
بگو که اگر زير چتر پرولتاريا گرد نيائيد و 
به تبليغ تشتت نظری و عدم تعهد سازمانی 
آن  شده تاريخی  اثبات  اصول  به  و  پرداخته 
احترام نگذاريد، به اسب تروای بورژوازی 

بدل خواهيدشد!
طبقات  ستم  و  استثمار  حدت  متاسفانه 
درايران  بورژوازی  مشخصا  و  ارتجاعی 
برای  کارگران  که  است  درسطحی  امروزه 
و  کارکنند  دوشيفت  بايد  نان  لقمه  يک  تهيه 
به  آنها  اعتراض  کوچک ترين  بَکنند.  جان 
استثمارگری و ستم گری بورژوازی حاکم، 
به بی رحمانه ترين وجهی سرکوب می شود و 
از کار بی کارمی گردند و حتا درپيشرفته ترين 
کشورامپرياليستیـ  نظيرسوئدـ  بعد از گذشت 
بيش از ١٢٠ سال از تصويب ٨ ساعت کار 
بعضا  مجبورمی شوند  کارگران  روز،  در 
مخارج  تا  کارکنند  روز  در  ساعت   ١١ تا 
به  کنيد  نمايند(توجه  تامين  را  خود  زنده گی 
کشور)  دراين  اتوبوسرانان  اخير  اعتصاب 
راحتی  به  کار  دادن  ازدست  ازترس  يا  و 
نظام  اجحافات  عليه  اعتراض  به  دست 
سرمايه داری نزنند و عالرغم امکانات آگاه 
عمل کرد  و  سوئد  و  جهان  ازوضعيت  شدن 
کارگران  تعداد  سرمايه داری،  جهانی  نظام 
درميان  سوسياليستی"  راديکال  "گرايش  با 
آنها بسياراندک است و کارگران تحت تاثير 

رويزيونيسم، گرايش  سوسيال دموکراسی و 
بورژوائی و  احزاب  داشته، به  رفرميسم  به 
خرده بورژوائی رای می دهند و در آمريکا 
ريخته  کلينتون  هيالری  به  شان  رای  هم، 
خود  پيشرو  حزب  فاقد  نهايتا  و  می شود 

هستند!!
بنابرآن چه که گذشت، مارکسيسم علم انقالب 
کارگران  هم  و  روشن فکران  هم  که  است 
وازطريق  درعمل  و  فراگرفته  را  آن  بايد 
کارببرند.  به  کمونيستی  درتشکلی  شرکت 
به  نسبت  کلی  خطوط  در  کارگران  مزيت 
روشن فکران دراين است که چون درپراتيک 
توليدی روزانه با استثمارگران و ستم گران 
درگيراند و وابسته گی مالکيتی به چيزی جز 
نيروی بازو و فکر خود ندارند، لذا به راحتی 
علم مبارزاتی خودش را فرامی گيرند، درحالی 
تعلقات  دليل  به  ازروشن فکران  بسياری  که 
استثمارگران  که  امکاناتی  يا  و  طبقاتی شان 
دراختيارآنها  ازتوانائی شان  استفاده  برای 
آن  آشفته ای  ناپی گيرو  به طور  قرارمی دهند، 
را می آموزند و چه بسا به همين علت آن را 
تحريف می کنند و منصورحکمت و مريدانش 

در زمره ی اين قبيل روشن فکرانند. 
را  پرولتاريا  علم  روشن فکرانی  آن  تنها 
آن  علمی  وجدانی  با  که  می آموزند  درست 
غير  مواضع  کنارگذاشتن  با  و  بياموزند  را 
به  محکم  را  تئوری  آن  خود،  پرولتاريائی 
دست گرفته، به دفاع ازآن برخاسته و درعمل 
و  حزب  متحدشدن  راه  در  و  ببندند  به کار 
اين  نه  کنند.  مبارزه  کارگرمتعهدانه  طبقه 
که متزلزالنه و متفرعنانه از تئوری درخت 
لخت و عوری ساخته و من غير مستقيم در 
اذعان  بايد  نمايند!  تالش  آن  کردن  بی هويت 
عمل  هشيارانه  طبقاتی  دشمنان  که  کنيم 
صاحب  و  کيفيت  با  روشن فکران  و  می کنند 
موضع درست نيز سريعا توسط هيئت حاکمه 
نابودمی  و  شده  شناسائی  ايران  خون خوار 
شوند. به همين علت زمينه برای شعبده بازان 
روشن فکر مساعدمی شود و خدمت اينان به 
کمونيسم و طبقه کارگر سخت و پرپيچ و خم 

می گردد!

٣ـ حزب و قدرت سياسی :

دربرابر  کارگری  کمونيسم  اتحاد  حزب 
منصورحکمت  رانی  سخن  به  که  نقدهائی 
سياسی"  قدرت  و  "حزب  عنوان  تحت 
کارگری  کمونيست  حزب  دوم  درکنگره 
ايران ـ ١٩٩٨ـ شده است، تصميم به دفاع از 
اين نظر گرفته و مقدمتا در شماره ٥٦ نشريه 

اش ـ ژوئن ٢٠٠٨ـ به چاپ اين سخن 
رانی پرداخته است.
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سخن  دراين  منصورحکمت  جناب 
رفتارکرده  بازی  شعبده  همانند  رانی 

و می گويد :

شايد  و  بگويم  ميخواهم  که  نکته ای  "اولين 
کفرآميز به نظر برسد اين است که اين حزب 
قدرت  ميخواهد  نظردارد،  سياسی  قدرت  به 

سياسی را بدست بگيرد..."

وچه افرادی؟  طبقه  چه  ازنظر  "کفرآميز" 
تنها  کمونيستها  که  می داند  خوبی  به  او 
آنها  هدف  و  کارنمی کنند  تفسيرجهان  برای 
ازطريق  بايد  تغيير  اين  و  است  تغييرجهان 
آبستن  که  کهنه ای  جامعه ی  (مامای  انقالب 
ازطريق  مارکس)،  ـ  است  نوين  جامعه ی 
ديکتاتوری  برقراری  و  قدرت  کسب 
حزب  ايجاد  طريق  از  پرولتاريا(مارکس)، 
کارگر(مارکس،  طبقه   کننده  رهبری  پيشرو 
قدرت  کسب  برای  مائو)  و  لنين  انگلس، 
آموزش  بديهی ترين  جزو  غيره،  و  سياسی 
کمونيسم علمی است. حزب کمونيستها بدون 
رهبری  بدون  طبقاتی،  درمبارزه  شرکت 
قدرت  کسب  جهت  مبارزه  دراين  پرولتاريا 
موضوعيت خود را ازدست می دهد. پس اين 
جمله ی پرطمطراق برای چيست؟ جز برای 
ريخته شده  کاغذپاره های  از  کبوتر  درآوردن 
ادعای  و  ما  تردست  لگنی  کاله  يک  در 
"نوآوری" و "سٌنت شکنی"!! وگرنه از نظر 
کمونيست  حزب  علمی،  کمونيسم  مدافعان 
نمودن  متشکل  زمينه  ساختن  فراهم  برای 
کسب  جهت  انقالبی اش  خط  حول  پرولتاريا 
امری  اين  و  بايدتشکيل شود  حاکمه  قدرت 

انقالبی است و نه "کفرآميز"!
به آموزشهای کمونيسم علمی توجه کنيم :

حاکمه  قدرت  مسئله  که  نکنيم  "فراموش 
ـ  است"(لنين  انقالب  هر  اساسی  مسئله 
 : ويا   (١٩١٧ ژوئيه  ـ  شعارها  دراطراف 
سوسياليسم  روسيه  کمونيست  حزب  "تفنگ 
جمهوری  يک  می خواهيم  ما  آفريد.  را 
مبارزه  تجربه  ايجادکنيم.  دموکراتيک 
ميآموزدکه  بما  درعصرامپرياليسم  طبقاتی 
فقط  کش  زحمت  های  توده  و  کارگر  طبقه 
برطبقات  ميتوانند  که  است  تفنگ  زور  به 
پيروزگردند؛  مالکين  و  بورژوازی  مسلح 
جهان  تغيير  که  گفت  ميتوان  مفهوم  دراين 
ـ  تفنگ"(مائو  مگربوسيله  نيست،  ممکن 
مسائل جنگ و استراتژی ـ آثارمنتخب، جلد 
٢ـ ٦ نوامبر ١٩٣٨). پس تا اين جا حکمت 
چيز تازه ای نگفته است جز ايجاد جٌوی ابهام 
اگر  و  بعدی!  استفاده های  برای  برانگيز 
اين  يادآوری  با  داشت  کمونيستی  وجدانی 
سخنان می بايستی به دفاع از کمونيسم علمی 

برمی خاست !
حکمت سپس اضافه می کند : "به عنوان يک 
برای  که  را  اوضاعی  و  بايدشرايط  حزب 
بشناسيد  است،  آماده  سياسی  قدرت  کسب 
بشويد،  آن  ملزومات  تامين  کار  به  دست  و 
آنوقت اين شانس را داريد که قدرت سياسی 
رابگيريد و تبديل به حزب اکثريت کارگران 
تاريخی  تکامل  تدريجی  پروسه   نه  بشويد... 
همراه  و  ترويج  و  تبليغ  پروسه  درانتهای  و 
هميشگی  موضع  که  اکثريت،  ازپيش  کردن 

چپ تاکنونی بوده است"(همان جا).
تا  می کند  بيان  را  درست  نظری  حکمت 
نتيجه ای غلط از آن بگيرد! "موضع هميشگی 
اکثريت  ادعای  درمورد  کنونی"  تا  چپ 
قدرت  گرفتن  بعد  و  اول  دروهله ی  شدن 
را  ادعا  اين  چپی  چه  و  افتاده  اتفاق  درکجا 
و  گوئی  مبهم  اين  با  او  است؟  صادرکرده 
مشخص نکردن اين که روی سخن اش با کدام 
و  می زند  جا  "نوآور"  را  خود  است،  چپ 
اين  می کند.  بازارگرمی  خود  فرقه ی  برای 
پيشبردن  در  وی  هميشه گی  مخدوش  روش 
بايد  است.  بوده  ايده ئولوژيک،  مبارزه ی 
لولوخورخوره ای خيالی درست کرد و با آن 
افکار  و  انداخت  راه  ايده ئولوژيک  مبارزه 
به چپها  نسبت  را  بيننده گان  و  خواننده گان 
مغشوش و بدبين نمود. درجنبش چپ ايران 
روی  که  آن چه  اتفاقا  اخير  چهاردهه ی  در 
کسب  به  آنارشيستی  برخوردی  است  داده 
کم  کمونيست  ايجادحزب  به  و  بوده  قدرت 
بها داده شده است و نه برعکس! و درادامه ی 
همين  به  نيز  خود  حزبش،  درکنگره  بحثش 
کسب  قرار  و  قول  و  دردگرفتارمی شود 
می دهد(يعنی  را  آينده  دوسال  در  پيروزی 

درسال ٢٠٠٠)!
وی ازاين فرصت استفاده کرده و ارتباط و 
ماستمالی  نوعی  به  را  باطبقه  داشتن  پيوند 
می کند تا  به بودن رهبری حزبش درخارج 

ازکشور، لطمه ای نخورد. او می گويد :
"بايد ازخود قدرت رهبری نشان داد، به اين 
معنا که احزابی که ميخواهند به توده ها تمکين 
است  قرار  به اصطالح  که  احزابی  کنند، 
ميخواهند  که  احزابی  بياموزند،  توده ها  از 
تمايالت خودطبقه را نگاه کنند و آن تمايالت 
زيادی  شانس  نظرمن  به  بدهند،  انعکاس  را 
درشرايط  چون  برسند،  جائی  به  که  ندارند 
عقب  به  رو  طبقه  عمومی  تمايالت  سخت 
است  ممکن  رفاه  درشرايط  و  است  نشينی 
(همان  باشد".  ديگر  چيز  يک  طبقه  تمايل 

جا)
و يا "درمورد ارتباط با طبقه، بودن بخشی از 
تک  به تک  حضوری،  رابطه  يک  اين  طبقه، 
که  نيست  آزمايشگاهی  و  سوزنی  رابطه  و 

من ميروم و تک تک با کارگران کارهائی 
می کنم... رابطه حزب با طبقه بستگی دارد 
چه کارمی کند،  سياسی  درسطح  حزب  که 
و  کارگری  محافل  با  تماس  بخش  يک 
يک  است.  کارگری  محافل  حضوردرميان 
بخش برسميت شناخته شدن بعنوان يک جريان 
واقعی ازطرف بخشی از طبقه کارگر است 

که به اين مشکل می انديشد."(همان جا)

اگر جناب "رهبر" مارکسيسم را قبول دارد 
بايد بپذيرد که طبقه کارگر بنا برتاکيد صريح 
طبقه  ترين  انقالبی  و  پيشروترين  مارکس  
درجامعه است. پس اين ادعاکه "احزابی که 
ميخواهند تمايالت خود طبقه را نگاه کنند و 
آن را انعکاس دهند، به نظرمن شانس زيادی 
درباال   . است  بی اساس  بنياد  از  ندارند..."، 
پايان  کارگر  طبقه  تاريخی  تمايل  که  ديديم 
انقالبی  لذا  و  است  طبقاتی  سلطه  به  دادن 
است. به طورمشخص هم، درمبارزه طبقاتی 
توجه  کارگر  طبقه  عمومی  تمايالت  به  اگر 
شود.  می  کشيده  ماجراجوئی  به  کار  نشود، 
کسی که علم انقالب را آموخته باشد می داند 
که انقالب اتوبان راست چهارباندی نيست که 
مجاز  فوق  سرعت  با  می توان  پيوسته  درآن 
حرکت کرد. پس ادعای حکمت دراين زمينه 

نيز کامال مغشوش و عوام پسندانه است. 
درک حکمت از قدرت رهبری سياسی نيز، 
درکی اراده گرايانه و ايده آليستی است و ضد 
ادعای قبلی اش در رابطه با شناخت سوخت 
و ساز درون طبقه کارگر!. حکمت از يک 
سو "چپ سنتی" را متهم به بی ارتباطی با 
می  ديگر  سوی  از  و  کند  می  کارگر  طبقه 
که  ديالکتيکی  غير  تحليل  اساس  بر  خواهد 
ذره  بدون  و  درآورده  کجا  از  نيست  معلوم 
وضعيت  و  جامعه  از  واقعی  تحليل  ای 
آمادگی طبقه کارگر ايران  و نشان دادن آن 
ازخود  "بايد  شود  می  طبقه کارگر،مدعی  به 
تفکر  همان  اين  داد"؟!  نشان  رهبری  قدرت 
ماجراجويانه و خود بزرگ بين غير علمی و 
اراده گرايانه است که مدعی بود "با چندهزار 
نفر پرچم شان را در مرکز ايران می زنند 
و جمهوری اسالمی را سرنگون می کنند". 
نيافت، به جای طبقه  و وقتی اين ادعا تحقق 
کارگر ايران و چند هزار نفری که قرار بود 
انقالب کنند دست به دامان اسرائيل و آمريکا 
شدند و بوی تعفن و گند انشعابات و تهمت 
به  حکمت  منصور  دارودسته  زدن  افترا  و 
جنبش  در  سياسی  افتضاحات  و  ديگر  يک 
دانشجوئی و. ..، بار ديگر جنبش کمونيستی 
است.  کشانده  بدنامی  به  ناحق  به  را  ايران 

که  هستند  مدعی  سو  يک  از  اينان 
دردرون طبقه کارگر "گرايش راديکال 
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و  سوخت  دليل  به  سوسياليستی" 
اين  دارد.  وجود  کارگر  طبقه  ساز 
امرلزوم تماس گيری با اين افراد پيشرو در 
درون طبقه کارگر را الزامی می کند تا حداقل 
خواستهای  بداند  طبقه  از  خارج  روشن فکر 
مشخص طبقه   کارگردراين يا آن کشور چه 
هستند ـ امری که کمونيستها پيوسته و باتوجه 
با  کوشيده اند  اول  دردرجه ی  امکاناتشان  به 
تماس با کارگران مبارز درجنبش کارگری و 
نه افتادن به دنبال عقب افتاده ها اين خواستهارا 
بشناسند ـ  مسلما خود اين عناصر راديکال 
درمبارزات  فعال  شرکت  بدون  کارگرنيز 
از  را  درستی  درک  نمی توانند  کارگر  طبقه  
چيزی  همان  اين  داشته باشند.  آنها  خواست 
کمونيسم  در  توده ها"  از  "آموختن  که  است 
علمی معنا می يابد(جمع آوری نظرات پراکنده 
توده ها جهت  "کشيدن حقيقت از درون اين 
واقعيات") و ازسوی ديگر او که آگاه است 
که کمونيسم علمی با دنباله روی از توده ها 
کامال مخالفت کرده و به همين دليل هم نقطه 
مطرح  را  پراتيک"  با  تئوری  "تلفيق  نظر 
نموده است، اما باز دنبال اتهام تراشی است 
تمکين  يعنی  توده ها"  از  "آموختن  گويا  که 
از  "آموختن  موضع  وی  توده ها؟!  به  کردن 
به توده ها"  "آموختن  ذکر  بدون  را  توده ها" 
پيش می کشد تا به نفی نقطه نظر آموختن از 

توده ها برسد!
نازل  ازآسمان  سياسی"  رهبری  "قدرت 
موضع  از  اول  دردرجه ی  بلکه  نمی شود، 
طبقه ی  رهائی  امر  به  کمال  و  تمام  خدمت 
آنها،  بودن  تاريخ  سازنده   واعتقادبه  کارگر 
دردرجه ی دوم آماده بودن به شناختن مسائل 
آنها از طريق تماس مستقيم با آنها و نه کتابی 
رهبری  "قدرت  وحقنه کردن  زدن  حرف 
سياسی" به آنها، دردرجه ی سوم قدرت تحليل 
طبقاتی داشتن و رساندن يعنی مسلح بودن به 
طريق  از  و  علمی  کمونيسم  انقالبی  تئوری 
کردن  فشرده  و  توده ها  نظرات  آوری  جمع 
آنها درپرتوتئوری کمونيسم علمی و جداکردن 
سره از ناسره و باالخره فرموله و فشرده کردن 
اين نظرات به صورت سياستهای مشخص و 
دردرجه ی چهارم بردن آنها به درون مبارزه 
و اصالح و تدقيق آنها از طريق شنيدن مجدد 
سياست.  آن  به  دربرخورد  توده ها  نظرات 
بدون چنين روندی، حزب درمبارزه سياسی 
دچار انواع تزلزالت و انحرافات درارائه ی 

رهنمودهايش می شود.
عمل کرد  و  سياست  که  تازمانی  بنابراين 
و  استراتژيکی  خواستهای  بيان گر  حزبی 
تاکتيکی طبقه  کارگر نباشد و حزبی نخواهد 
از آموزشهای کمونيسم علمی دراين زمينه ها 
امکان  کند،  پيروی  ـ  درعمل  و  درتئوری  ـ 

عناصر  توسط  شناخته شدنش  رسميت  به 
پيشرو طبقه  کارگر و سپس توده  کارگران، 
آگاهی  عدم  دليل  به  اگر  حتا  نيست.  موجود 
نظير  احزابی  کارگر،  طبقه  درميان  کافی 
بخش  بتوانند  دموکرات  سوسيال  احزاب 
اما  کنند،  هم راه  باخود  را  طبقه  از  بزرگی 
چون  يافت،  نخواهد  ادامه  روی  دنباله  اين 
که سياست آنها مغاير با خواست نابودکردن 
آگاه  طيف  و  می باشد  سرمايه داری  مناسبات 
کارگران پيشرو با آنها به نبرد ايده ئولوژيک 

برخاسته است. 
به عالوه، درتاريخ جنبش کمونيستی ايران، 
را  علمی  کمونيسم  پيرو  جدی  جريان  هيچ 
با  بايد  اول  باشد  ادعاکرده  که  نمی توان يافت 
تمام طبقه متحد شد و سپس به کسب قدرت 

سياسی انديشيد.
پس دراين جا نيز اين عام گوئی حکمت برای 
مغشوش کردن موضع "آموختن از توده ها" 
خدشه ناپذيرروشن فکران  وظيفه ی  که  است 
ونه  کارگرمی باشد،  طبقه   به  متمايل  انقالبی 
بدون  و  مارکسيستی  چندکتاب  باخواندن 
فهميدن عميق مطالب آن، دست به صدورحکم 

زدن درمورد وظايف طبقه  کارگر!
به  دربرخورد  راست  يا  چپ  انحرافات  رد 
مبارزات انقالبی احزاب کارگری، باتوجه به 
اين  که هيچ حزبی مبرا از اشتباه و انحراف 
تئوری  رد  اما  باشد.  می  ضروری  نيست، 
يا  و  انحراف  خاطر  به  پرولتاريا،  انقالبی 
کمونيست،  چپ  وسازمانهای  احزاب  اشتباه 
دارو  توسط  است که  کارخيانت کارانه ای  آن 

دسته ی منصورحکمت پيش برده می شود.
به  بهادادن  کم  ديگر  نمونه  و  نمونه ها  اين 
جريان  درايران  که  حادی  طبقاتی  مبارزه ی 
کردن  زندانی  شکنجه،  دست گيری،  و  دارد 
است  شده  روزمره  امری  ُکشی  وکمونيست 
و تجويز اين که "االن وقتش رسيده که رفقا 
تا  کنند  آماده  را  عکسهای شان  قشنگ ترين 
بتوانيم آنها را چاپ کنيم تا در روزنامه های 
آخر  اما  دارد،  بارامنيتی  شوند.  چاپ  داخل 
شرايط جديد است(!). .. اين عکسها را بايد 
کنگره های  گذاشتن  غيره" (همان جا)،  و  داد 
علنی و دعوت از همه برای شرکت دراين 
کنگره ها، همه و همه نشان از درکی به غايت 
مبارزه  از  ولنگارانه   حال  درعين  و  نازل 
و  جدی  به  دادن  بها  کم  و  است  طبقاتی 
حتا  نيست  حاضر  که  دشمنی  بودن  بی رحم 
سنديکاهای رفرميستی درايران راتحمل کند 
و طبقه ی کارگر برای متشکل شدن بهای بس 

سنگينی را تا اين روزها داده است.
جنبش کمونيستی ايران درصورتی می تواند 
ُپست  "چپ"  رويزيونيستی  انحرافات  اين  با 
مدرنيستی ـ که محصول گذار امپرياليسم به 

فاز نئوليبراليستی "بازار آزاد" جهانی است 
متحد  علمی  کمونيسم  حول  مبارزه کند که  ـ 
را  انحرافات  اين  ريشه ی  و  شده  متشکل  و 
ديروز  که  طور  همان  گرنه  و  دهد  نشان 
راست  رويزيونيستی  دموکراسی  سوسيال 
کالن  از  ناچيزی  بخش  تقسيم  محصول 
سفيد  يقه  کارگران  به  امپرياليستی  سودهای 
ممانعت  بود(برای  حزبی  وبوروکراتهای 
وانجام  کارگری  جنبش  شدن  راديکال  از 
پيش  کشورهای  در  سوسياليستی  انقالب 
تبديل  درجهان  امپرياليسم  عامل  به  و  رفته) 
که  ـ  مدرن  رويزيونيسم  که  همان طور  شد؛ 
درحزب  قشرممتاز  آمدن  به وجود  محصول 
توانست  که  ـ  بود  سوسياليستی  دولت  و 
اردوگاه سوسياليستی را ازهم بپاشاند؛ امروز 
رويزيونيسم پست مدرن ـ اعم از راست و يا 
کمونيستی  درجنبش  اندازی  تفرقه  با  ـ  چپ 
تئوريکی  دست آوردهای  نفی  و  جهان 
اخير،  در١٠٠ سال  پرولتاريا  عملی  و 
و  چپ  تشکلهای  به  سکتاريستی  برخوردی 
به  خدمت  در  عمال  پراکنی،  توٌهم  اشاعه ی 
نئوليبراليسم امپرياليستی قرارگرفته و بعضا 
از پشتيبانی محافل امپرياليستی و بورژوائی 
نيز برخورداراست. مبارزه  ای اصولی، قاطع 
و افشاگرانه عليه اين نظرات رويزيونيستی 
جنبش  به وحدت  رسيدن  در  مهمی  زمينه ی 
کمونيستی براساس اصول کمونيسم علمی و 

نکات اساسی برنامه و تاکتيک، می باشد.
ک.ابراهيم ـ ٢٣ تير١٣٨٧ 

فرانسيس فوکوياما تاکيد می ورزند که بحران 
ها  تالقی  از  ای  مجموعه  معلول  خاورميانه 
بين مسلمانان و يهوديان و مسيحيان از يک 
و  ها  سنی  بين  خونين  برخوردهای  و  سو 
شيعه ها از سوی ديگر است . اين ديدگاه که 
اختالف و تالقی ها بين اعراب و اسرائيل را 
" مظهر " معاصر اختالفات مذهبی و دينی 
گرايانه  ساده   " تنها  نه   ، داند  می  آنها  بين 
و  کننده  گمراه  بلکه  است،   " تخيلی   " و   "
ضد تاريخی نيز می باشد . نخست اين که در 
آغاز ظهور و عروج اسالم در عربستان ، 
اکثر ساکنين فلسطين ، سوريه و لبنان ( که 
بعد ها تحت نام سرزمين شام معروف گشتند 
مسيحی   ( کنونی  عراق   ) النهرين  بين  و   (
بودند و بعد از مهاجرت و حمله مسلمانان به 
اين سرزمين ها در قرن هفتم ميالدی اکثرا 

اين که  دوم   . گرويدند  اسالم  دين  به 
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نظام امپرياليستی دربحران است، مبارزه عليه آن را سازمان دهيم!

صد  در  بيست  به  نزديک  امروز 
اعراب خاورميانه و مصر و سودان 
مسيحی هستند . سوم اين که در جهان معاصر 
فقط هيجده در صد مسلمانان جهان ، عرب 
تبار هستند و بقيه ساکنين کشورهای مسلمان 
گرفته  پاکستان  و  ايران   ، ترکيه  از   ) نشين 
تا هندوستان ، بنگالدش ، مالزی، اندونزی 
بررسی  پس   . باشند  می  عرب  غير   ( و... 
چارچوب  در   " خاورميانه  جاری  بحران   "
عينی  واقعيات  با  ها  تمدن  و  مذاهب  تالقی 
دوران ما تباين داشته و حق مطلب را بيان 
نمی کند . بخش ديگری از تحليل گران که 
پيرو تئوری ها و عملکردهای " جنگ سرد 
" بودند ، بحران خاورميانه و تبعات آن را 
" عارضه " ، " نمونه " و " مظهری " از 
و  آمريکا  بين  ها  رقابت  و  اختالفات  وجود 
 " شرق  بلوک   " به  جهان  تقسيم  و  شوروی 
و " بلوک غرب " قلمداد می کردند . اينان 
بعد از پايان دوره " جنگ سرد " و فروپاشی 
حاال   ، کردند  اعالم  شرق  شوروی و بلوک 
پس  رسيده  پايان  به  سرد  جنگ  عمر  که 
آمريکا  رهبری  تحت  نيز  خاورميانه  بحران 
در چارچوب " نظم نوين جهانی " حل خواهد 
و  تاريخی  واقعيات  با  دورنما  اين   . گشت 
هم خوانی  خاورميانه  در  متحول  جريانات 
خاطر نشان  نداشته و در تضاد است . بايد 
يکی  خاورميانه  جاری  بحران  که  ساخت 
و  بوده  استعمار  دوران  شوم  های  ارثيه  از 
 ) نوزدهم  قرن  آخر  دهه  به  آن  آغاز  تاريخ 
ظهور و عروج جنبش صهيونيستی ) و تسلط 
استعماری انگلستان و فرانسه بر کشورهای 
فلسطين ، اردن ، عراق ، سوريه و لبنان در 
رسد  می  اول  جهانی  جنگ  از  بعد  سالهای 
تاريخ  و  سرد  جنگ  دوره  صورتی که  در   .
رقابت دو بلوک شرق و غرب بعد از پايان 
جنگ جهانی دوم آغاز شد . تقسيم و تجزيه 
فلسطين توسط سازمان ملل در سال ١٩۴٧ 
( که به پديده بحران جاری خاورميانه هويت 
و مضمون داد ) و نيز حمله نظامی آمريکا 
به عراق در سال ٢٠٠٣ ( که به اين پديده 
بعد جهانی و فراگير داد ) هيچ کدام در متن 
در  يا  و   " مذهبی  کهن  اختالفات   " بطن  و 
اگر  پس   . ندادند  رخ  سرد  جنگ  چارچوب 
انفعاالت  و  فعل  ويا  مذهبی  کهن  اختالفات 
دوره جنگ سرد نمی توانند علت ريشه ای 
 ، باشند  خاورميانه  جاری  بحران  اصلی  و 
؟  است  عللی  چه  معلول  بحران  اين  آن گاه 
خاورميانه را  بحران جاری  در اين نوشتار 
مورد  آمريکا  جهانی  پروژه  چهارچوب  در 
چون  و  چند  به  سپس  و  داده  قرار  بررسی 

قربانيان اوليه  عراق که  مردم  های  خواسته 
 ، شوند  می  محسوب  آمريکا  جهانی  پروژه 

می پردازيم . 

پيشينه بحران عراق 

به  عمری  خاورميانه  جاری  بحران  اين که 
جای   ، دارد  آمريکا  امپرياليسم  عمر  طول 
منطقه،  اين  انرژی  منابع   . ندارد  تعجب 
به ويژه در شصت سال گذشته ، به عنوان " 
منابع سرشار برای تامين قدرت استراتژيکی 
به  آن  سياسی   – جغرافيائی  موقعيت  و   "
عنوان چهارراه " جهان قديمِ " ( آفريقا ، آسيا 
و اروپا ) اين منطقه را به مهم ترين منطقه 
بزرگترين  از  يکی  و  جهان  استراتژيکی 
جوائز مادی در تاريخ جهان برای معماران 
در   . است  درآورده  آمريکا  جهانی  پروژه 
هدف  سرشار،  جايزه  براين  کنترل  نتيجه 
اوليه در پروژه جهانی آمريکا بوده و در اين 
راستا هر نوع چالش محلی ، منطقه ای و بين 
المللی طبيعتا راس نظام را به عکس العمل 
و  جنگ  به  توسل  منجمله  بار  فاجعه  های 
ماجراجوئی های ميليتاريستی وا داشته است 
. در دوره جنگ سرد آمريکا به بهانه مبارزه 
جلوگيری  و   " المللی  بين  کمونيسم   " عليه 
و  کودتا  مرتکب  شوروی،  نفوذ  ازگسترش 
جنگ و ديگر ماجراجوئی های ميليتاريستی 
خاورميانه  در  ازجمله  و  جهان  سراسر  در 
و  شوروی  پاشی  فرو  از  بعد  ولی   . گشت 
پايان جنگ سرد هيئت حاکمه آمريکا که در 
اعالم   ، بود  گرفته  قرار  جهانی  نظام  راس 
کرد که سياست آمريکا در خاورميانه تغيير 
در  آمريکا  نظامی  عظيم  حضور  و  نکرده 
آن منطقه برای حفظ منافع آمريکا در مقابل 
الزم  و  ضروری   " ما  منافع  عليه  خطر   "

است .
عراق  در   " ثبات   " تامين  حاضر  حال  در 
اولين وظيفه نومحافظه کاران قلمداد می شود 
. در زبان و فرهنگ سياسی نومحافظه کاران 
" تامين ثبات " يعنی ايجاد دولتی در عراق 
که مطمئنا و بدون قيد و شرط در خدمت کاخ 
سفيد باشد . بررسی وقايع عراق اشغال شده 
در پنج سال گذشته، به ويژه جنگ و درگيری 
دولت  و  شيعه  ميليشياهای  بين  خونين  های 
در  سپس  و  بصره  در  المالکی  نوری  شيعه 
نشان  روشنی  به  بغداد  شهر  صدر  منطقه 
پياده  در  آمريکائی  دولتمردان  که  دهد  می 
کردن اولين وظيفه خود در عراق با ناکامی 
روبه رو شده اند . ولی نومحافظه کاران آرام 

ننشسته و پيوسته با کمک بی دريغ رسانه های 
گروهی گوش به فرمان، می خواهند به مردم 
جهان بقبوالنند که عامل اصلی " عدم ثبات 
تسليحاتی  کمک  عراق  در  امنی "  نا  و "   "
و آموزشی دولت ايران به ميليشياهای شيعه 
است . با ايجاد خوف و ترس ازايران هيئت 
های  نظامی گری  خواهد  می  آمريکا  حاکمه 
خود را در خاورميانه " بزرگ " که هر روز 
رو به افزايش است ، مورد توجيه قرار داده 
و با ايجاد آشفتگی در افکار و اذهان عمومی 
تشنج  و  آشوب  گسترش  نفع  به  را  شرايط 
فراسوی مرزهای عراق آماده سازد . ايجاد 
واقعی  و  خيالی  دشمنان  از  هراس  و  خوف 
دردل مردم آمريکا در جهت پيشبرد منويات 
امپرياليستی در پروژه جهانی آمريکا پيشينه 
ای طوالنی و فراگيری دارد . در دوره جنگ 
خوف  ايجاد  با  آمريکا  حاکمه  هئيت  سرد 
به ويژه  مردم،  از  بخشی  دل  در  هراس  و 
سوم  جهان  کشورهای  در  بينابينی  نيروهای 
از يک سو و با تعبيه پروسه کمپرادورسازی 
های  دولت  که  شد  موفق   ، ديگر  سوی  از 
ضد   ) خواه  استقالل  و  دموکراتيک   ، ملی 
چون  متعددی  کشورهای  در   ( امپرياليست 
ايران ، گواتماال ، پاکستان ، کنگو ، اندونزی 
، غنا ، تايلند ، الئوس ، کامبوج ، آرژانتين ، 
جمهوری دومينيک ، شيلی و ..... سرنگون 
ساخته و دولت های مستبد و کمپرادوری را 
خوف  ايجاد  استراتژی   . سازد  آنها  جانشين 
و هراس از  لولو خورخوره ها ئی چون " 
خطر کمونيزم بين المللی " و " خطرزرد " 
به هيچ نحو بعد از پايان دوره جنگ سرد و 
فروپاشی شوروی و تبديل چين به يک کشور 
سرمايه داری به کنار گذاشته نشد . بلکه اين 
روش در لفافه و لفاظی های جديدی به تحميق 
 ،" هيوال  شکم   " داخل  در  جهان،  در  مردم 
مثل گذشته ادامه يافت . بهترين نمونه اخير 
اين روش و الگو در آستانه حمله نظامی به 
عراق تنظيم و پياده گشت . در واقع حمله به 
در  نه  و   )  ٢٠٠٢ سپتامبر  در  عمال  عراق 
مارس ٢٠٠٣ ) اعالم گشت . در آن زمان ، 
نومحافظه کاران حاکم بر کاخ سفيد با برپائی 
يک سری تبليغات پرسر و صدا اعالم کردند 
که اگر جلوی " خطر " را در عراق نگيرند 
 " پيامی   " که  دارد  احتمال  حسين  صدام   ،
مبنی بر بمباران اتمی نيويورک صادر کند 
. در عرض چند هفته اکثر مردم در آمريکا 
باورشان شد که صدام دارای تسليحات کشتار 
جمعی بوده و با بن الدن و القاعده در ارتباط 

است . بدون ترديد ، صدام مورد تنفر 
و انزجار خيلی از مردم جهان و در 
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آمريکا  در  فقط  ولی  بود،  خاورميانه 
بود که اکثريت مردم شديدا از اين که 
صدام ممکن است دست به خراب کاری بزند 
، هراس داشتند . جای تعجب نيست که اين 
ترس و هراس کاذب که نومحافظه کاران با 
کمک رسانه ها در دل مردم ايجاد کرده بودند 
، نقش بزرگی در حمايت از حمله نظامی در 
بهار ٢٠٠٣ ايفاء کرد . با اين که امروز بعد 
از گذشت بيشتر از پنج سال جنگ و فالکت 
اکثريت مهمی از مردم آمريکا شديدا مخالف 
بزرگی  بخش  هم  هنوز  ولی   ، هستند  جنگ 
از همين مردم براين باورند که صدام دارای 
تسليحات کشتار دسته جمعی بوده و با القاعده 
همکاری می کرده است . به هررو تحميق 
برای  مردم  دل  در  هراس  انداختن  و  مردم 
از  طلبی  جنگ  و  نظامی  تجاوزات  توجيه 
سوی هيئت حاکمه آمريکا، سابقه ای طوالنی 
در تاريخ معاصر آمريکا داشته و رابطه ای 
تنگاتنگ با پديده ميليتاريسم دارد . ولی در 
اين جا تمرکز را روی بحران جنگ عراق که 

نظام جهانی بوجود آورده می گذاريم . 
روشن است که نظرات متعدد و زيادی راجع 
عراق  در  آن  عواقب  و  جنگ  هيوالی  به 
گزارش  از  ولی  گردد  می  ارائه  و  مطرح 
دهی و گزارش گری چندان خبری نيست . 
ژورناليست ها عموما در عراق در محدوده 
سبز "  منطقه  مثل "  شده  کنترل  کامال  های 
ماموريت  نظامی  های  کمپ  در  يا  و  بغداد 
خود را سپری می کنند . اين وضع به هيچ 
وجه به اين معنی نيست که اين ژورناليست 
ها که قرار است گزارش بدهند يک عده آدم 
وضع  اين  بلکه   . هستند  تنبل  يا  ترسو  های 
ژورناليست  که  آمده  بوجود  علت  اين  به 
امنيت  احساس  عراق  در  جائی  هيچ  در  ها 
نکرده و اوضاع شديدا خطرناک است . اين 
نداشته  وجود  گذشته  های  جنگ  در  شرايط 
است . اين يک واقعيت شگفت انگيزی است 
عنوان  به  انگلستان  و  آمريکا  امروز  که 
نظر  از  مشکالتی  با  عراق،  اشغال گران 
نازی  که  هستند  روبه رو  مديريت  و  اداری 
های آلمان به آن اندازه در کشورهای اشغال 
شده اروپا روبه رو نبودند . عموما نازی ها 
بعد از اشغال نظامی يک کشوری در اروپا 
بزودی موفق می شدند که يک دولت وابسته 
و مطيعی را در آن کشور برپا کنند و برنامه 
های خود را توسط  آن رژيم ها پياده سازند 
. در صورتيکه آمريکا پنج سال و نيم بعد از 
اشغال نظامی عراق و قتل عام بيش از يک 
ميليون نفر از مردم عراق و آوارگی و بی 
خانمانی بيش از پنج ميليون پناهندگان عراقی 
نتوانسته است که يک دولت حتی مستبد ولی 
پرتو  در   . آورد  بوجود  متمرکز  و  مطيع 

می  چگونه  را  عراق  بحران   ، شرايط  اين 
شود حل کرد . پيش از اين که به اين سئوال 
نکته  چند  به  است  بهتر   ، شود  داده  پاسخی 
ديگر  و  کنوانسيونها  در   . شود  اشاره  مهم 
تاکيد  مهم  اصل  اين  بر  المللی  بين  نهادهای 
می شود که کشور ونيروئی که به يک کشور 
ديگر تهاجم و حمله نظامی کرده و آن کشور 
را اشغال نظامی می کند ، هيچ نوع حق و 

حقوقی ندارد، ولی متعهد  است . 
اولين وظيفه اشغال گر اين است که خسارات 
ناشی از جنگ و اشغال را بپردازد . دومين 
که  مردم  خواست  به  که  اين است  وظيفه 
قربانيان اصلی جنگ و اشغال هستند ، توجه 
کند . سومين وظيفه اين است که مجرمين و 
مجريان جنگ و اشغال نظامی در دادگاههای 
بين المللی محاکمه شوند . اين وظيفه آخری 
نظام  راس  در  که  آمريکا  حاکمه  هيئت  را 
جهانی قرار دارد، به خاطر فرهنگ غالب در 
نهاد های امپراطوری نظام،  قادر نيست که 
احتمال  مورد  در  توان  می  اما   . دهد  انجام 
در  که  خسارات  اساس  بر  غرامت  پرداخت 
 ، اند  کرده  تحمل  عراق  مردم  ها  سال  اين 

بحث و گفت وگو کرد . 

پرداخت غرامت به مردم عراق 

وظيفه پرداخت غرامت به عراقی ها را نبايد 
پنج  در  آمريکا  تجاوز  خسارات  به  محدود 
سال گذشته ساخت . آمريکا و انگلستان دهه 
ها ست که مردم عراق را شکنجه داده اند . 
در دهه های ١٩٧٠ و ١٩٨٠ ، هر دو دولت 
رژيم استبدادی صدام را در اجرای جناياتش 
قويا حمايت کردند . امروز بر اساس مدارک 
رسمی دولتی که منتشر شده اند از يک سو 
و پژوهش های مورخين غير دولتی از سوی 
دولت  دو  اين  که  است  گشته  محرز  ديگر، 
در  صدام  رژيم  حامی   ، آمريکا  به ويژه  و 
جنگ هشت ساله ايران و عراق بودند . در 
پائيز سال ١٩٨٨ زمانی که رژيم جمهوری 
اسالمی متوجه شد که در آن جنگ نمی تواند 
ژيم صدام حمايت  با آمريکا که آشکارا از رِِ
و  پذيرفته  را  شکست   ، دربيافتد  کرد  می 
راضی به امضاء قرارداد آتش بس گشت . 
آنها  تبعات  و  تاريخی  وقايع  رد  يا  و  انکار 
يک  نظام  حاکمه  های  هيئت  برای  هميشه 
ولی  است  سهلی  و  بخش  رضايت  موضع 
که  دهند  می  ترجيح  عموما  نظام  قربانيان 
آن چه بر سر آنها آمده و بر آنها چه گذشته 
را فراموش نکنند . بعد از پايان جنگ ايران 
و عراق ، آمريکا وانگلستان حمايت نظامی 
دادند  ادامه  صدام  رژيم  به  را  خود  مالی  و 
و آن رژيم را با منابع نظامی برای توسعه 

از  طرزاستفاده  و  جمعی  کشتار  های  سالح 
آنها، مسلح ساختند . آنها دهها مهندس اتمی و 
تکنولوِژی هسته ای عراق را جهت آموزش 
و پرورش به آمريکا آوردند و اين کمک ها 

تا سال ١٩٨٩ ادامه داشت . 
بالفاصله بعد از پايان جنگ خليج فارس در 
بهار ١٩٩١ ، دولت های آمريکا و انگلستان 
رژيم  به  را  خود  نظامی  های  کمک  دوباره 
به طور  را  او  دست  و  کرده  شروع  صدام 
در  شيعيان  عام  قتل  و  سرکوب  در  موثری 
جنوب و کردها در شمال عراق باز گذاشتند 
. داليل حمايت از صدام از طرف دولت های 
آمريکا و انگلستان حتی به طور علنی توسط 
رسانه های گروهی اعالم گشت . روزنامه 
وحدت   "  : که  داد  گزارش  تايمز  نيويورک 
متحدينش  و  آمريکا  بين   " چشم گيری  نظر 
انگلستان و عربستان سعودی وجود دارد که 
" عليرغم گناهان رهبر عراق " ، او ( صدام 
) برای ثبات کشورش اميد بهتری از آنهائی 
که مورد سرکوب او قرار گرفته اند ، ارائه 
می دهد . روشن است که در ادبيات سياسی 
ثبات "  کلمه "  مفهوم   ، متحدينش  و  آمريکا 
يعنی " تبعيت از فرامين " کاخ سفيد ! تامس 
فريدمن گزارش گر" نيويورک تايمز" در اين 
مورد توضيح داد که : بهترين شرايط برای 
آمريکا وجود يک گردان نظامی آهنين مثل 
صدام بر عراق است که بتواند همان طور که 
بدون   . کند  حکومت   ، کند  می  عمل  صدام 
ترديد يک راه کار و بديل ديگر – همان زمان 
و هم حاال – اين است که مردم عراق مستقل 
 . کنند  تعيين  را  خود  سرنوشت  آمريکا  از 
سياست های جنايت بار و نظامی گری های 
ويران گر آمريکا و انگلستان عليه مردم عراق 
با رهائی کويت و شکست نظامی صدام در 
سال ١٩٩١ به پايان نرسيد . آنها بالفاصله 
مرگ  باعث  گوناگون  های  تحريم  اعمال  با 
 ، عراقی  کودکان  به ويژه  نفر،  هزار  صدها 
غير  اقتصادی  زيربنای  نابودی  و  تخريب 
صدام  رژيم  تقويت  و  عراق  جامعه  نظامی 
اصلی  قربانيان  که  را  عراق  مردم  و  گشته 
جنگ و تحريم ها بودند ، مجبور ساختند که 
برای بقای خود هم شده متکی بر ديکتاتور 
ها  تحريم  اين  که  اين است  واقعيت   . شوند 
ی ويران گر در طول دهه ١٩٩٢ – ٢٠٠٣ 
مستبد  سرنوشت  به  صدام  که  گشتند  باعث 
موبوتو   ، اندونزی  در  سوهارتو  چون  ينی 
که  کمپرادور  گردن کشان  ديگر  و  درکنگو 
مورد حمايت جدی آمريکا و انگلستان بودند 
، دچار نگردد . شايان توجه است که امروزه 
هم سياست های جاه طلبانه و ماجراجوئی های 
انگلستان  و  آمريکا  های  دولت  نظامی گرانه 

در مورد ايران باعث گشته که اقشار 
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مقابل  در  ايران  در  بينابينی  مختلف 
اسالمی  جمهوری  حاکمه  مستبدين 
دست به حرکت های سياسی نزده و سکوت 
اتمی  روزانه  تهديدهای  مقابل  در  يا  و  کنند 
– نظامی دولت آمريکا، از نا عالجی وجود 
رژيم جمهوری اسالمی را تحمل کنند . به هر 
رو، سياست های مداخله گرايانه آمريکا در 
کشورهای مختلف جهان منجمله در افغانستان 
 ،... و  ايران   ، سوريه   ، لبنان   ، عراق   ،
مختلف  روشن فکران  و  ها  ايدئولوگ  توسط 
تحت  سرمايه،  جهانی  نظام  کمپ  به  وابسته 
نام صدور دموکراسی ، رستگاری ، حمايت 
از حقوق بشر و مبارزه عليه تروريسم بين 
توجيه  يا  و  تحسين  و  حمايت  مورد  المللی، 
قرارمی گيرند . ولی قربانيان اصلی نظام و 
آنهائی که ترجيح می دهند که جهان واقعی 
حمايت  که  اند  آگاه  امر  اين  بر   ، بفهمند  را 
نظام از مستبدين حاکم در کشورهای مختلف 
جهان نه تنها به تاريخ نپيوسته، بلکه به قوت 
از  جهانی  نظام  قربانيان   . است  باقی  خود 
مردم  تا  گرفته  آمريکائی  بوميان  و  سياهان 
از  ،بخشی  افغانستان   ، عراق  زده  فالکت 
کشورهای آفريقای غربی خواهان غرامت و 
امر  اين  بر  آنها   . هستند  خسارات  پرداخت 
آگاه اند که آن دولت ها و نيروهائی که در 
طول تاريخ و به ويژه در عصر امپرياليسم ، 
مرتکب جنايات متعدد و تجاوزات نظامی و 
سياسی گشته اند ، از نظر قوانين بين المللی 
وظيفه دارند که غرامت به قربانيان تجاوز و 
جنگ بپردازند . ولی بحران عميق اخالقی در 
فرهنگ هژمونی طلبی که يکی از عوارض 
و تبعات بحران بزرگ ساختاری در صورت 
بندی نظام جهانی سرمايه است، احتمال دارد 
که حتی از بحث و مناظره درباره پرداخت 
های  رسانه  و  عمومی  انظار  در  غرامت 

گروهی جلوگيری کند . 

خواست مردم عراق : حاکميت ملی 

دومين وظيفه ای که مسببين جنگ و تجاوز 
دارند ، احترام به خواست مردم کشور اشغال 
و  آمريکا  در  رسمی  آمارهای   . است  شده 
در   ٨٧ که  است  امر  اين  بر  گواه  انگلستان 
صد مردم عراق خواهان اعالم "تاريخ دقيق 
 " عراق  خاک  از  آمريکائی  نيروهای  تخليه 
در ماه مه ٢٠٠٧ بود . دو سال پيش از اين 
تاريخ ( در اواسط سال ٢٠٠۵ ) ، ٧۶ در 
در   . بودند  عراق  تخليه  خواهان  مردم  صد 
مردم  صد  در   ٩٠ به  نزديک  حاضر  حال 
عراق خواهان تخليه هستند . اين ارقام آماری 
نشان می دهند که امروزه کليه مردم عرب 
 . هستند  تخليه  خواهان  عراق  کشور  زبان 

به نظر نگارنده اين رقم در مقايسه با ارقام 
کشورهای اشغال شده توسط آلمان هيتلری ( 
مثل کشورهای لهستان ، چکسلواکی ، فرانسه 
و.... ) در زمان جنگ دوم جهانی يک رقم 
بسيار باالئی است . بوش و موتلفينش پيوسته 
و  قبول  به  حاضر  آنها  که  کنند  می  اعالم 
اعالم تاريخ تخليه نيستند . اين امر خود به 
خود انعکاس اين واقعيت است که قدرتهای 
امپرياليستی عليرغم هياهو و چهچه های شان 
طبيعی  تنفر  نوع  يک  دموکراسی،  درباره 
نسبت به دموکراسی دارند . البته صحبت از 
دموکراسی زمانی ورد زبان نومحافظه کاران 
و دولتهای انگليسی زبان گشت که آنها بعد از 
حمله به کشور عراق موفق به کشف سالح 
های کشتار جمعی نگشتند و مجبور شدند که 
يک بهانه جديدی را ارائه کنند که تجاوز و 
اشغال خود را توجيه نمايند . بوش به طور 
رسمی اين دکترين جديد را در نوامبر ٢٠٠٣ 
 ( عراق  اشغال  و  حمله  از  پس  ماه  هفت   )
در سخنرانی خود در موسسه ی فکر انبار " 
 ( D.E.N) " موقوفات ملی برای دموکراسی
در واشنگتن اعالم کرد . او در اين سخنرانی 
گفت که حمله به عراق به خاطر وجود سالح 
خاطر  به  بلکه  نبود،  صدام  تخريب  های 
اعمال و پياده ساختن ماموريت " مسيح وار 
" رِژيم بوش در جهت توسعه دموکراسی در 
عراق و خاورميانه و ديگر کشورهای جهان 
بود . رسانه های گروهی گوش به فرمان و  
بخش قابل توجهی از روشن فکران طرف دار 
امپرياليسم "  حقوق بشری " سخنرانی بوش 
اعالم  علنا  و  داده  قرار  تحسين  مورد  را 
کردند که رهائی عراق از يوغ استبداد، شايد 
شريف ترين و عادالنه ترين جنگ در تاريخ 
باشد . شايان توجه است که تعدادی از اين 
گذاشته  فراتر  را  پا  کمپرادور  روشن فکران 
ماموريت  اين  که  دادند  سخن  داد  وقيحانه  و 
نباشد  وصول  قابل  شايد  شريف  و  عادالنه 
با  هديه  اين  آنها  به  نظام  که  مردمی  زيرا 
عقب  خيلی  کند،  اعطا  خواهد  می  را  شکوه 
افتاده اند و امکان دارد که اين هديه را قادر 
نباشند که پذيرا شوند . مردم عراق بعداز چند 
روز قاطعانه اين هديه را نپذيرفتند . طی يک 
آمار گيری ، از مردم عراق سئوال شد که به 
نظر آنان آمريکا چرا به عراق حمله کرد ؟ 
يک در صد مردم، با روشن فکران طرف دار 
به  آمريکا   : دادند  نشان  موافقت  بوش  رژيم 
عراق حمله کرد که به آن کشور دموکراسی 
اعطا کند . پنج در صد از مردم جواب دادند 
که هدف آمريکا کمک به مردم عراق بود . 
بقيه مردم ( نزديک به ٩۴ در صد ) بر آن 
سيطره  استقرار  خاطر  به  آمريکا  که  بودند 
کرده  حمله  آنها  کشور  به  عراق  نفت  بر 

است . عليرغم خواست مردم عراق ، رژيم 
هيچ  خود  ژئوپليتيکی  خاص  داليل  به  بوش 
وقت حاضر نخواهد شد که موظف به قبول 
شده  اشغال  کشور  مردم  خواست  رعايت  و 
باشد . قبول خواست مردم عراق و تخليه و 
خروج نيروهای نظامی از عراق برای هيئت 
حاکمه آمريکا کابوس وحشتناکی است که از 
گذاشتن   . است  هراس  در  دائما  آن  وقوع 
جهت  در  عراق  مردم  خواست  به  احترام 
تخليه و پذيرش استقرار و حاکميت ملی در 
عراق به معنی اين است که آمريکا به ترک 
پروژه جهانی خود – جهانی کردن " دکترين 
مونرو " ، توسعه سيطره آمريکا در جهان و 
باالخره محاصره و تحديد کامل  چين – تن 
در دهد . شواهد امر و عملکردهای آمريکا، 
که  دهد  می  نشان   ، خاورميانه  در  به ويژه 
و  معمار  واقع  در  که  آمريکا  کنونی  دولت 
به  هست  سرمايه  جهانی  نظام  اصلی  مدير 
چنين خواستی تن در نخواهد داد و با اشاعه 
ماجراجوئی های نظامی ، شيوع و گسترش 
مردمان  و  عراق  مردم  آشوب  و  آشفتگی 
خاورميانه  به ِويژه  جهان،  ديگر  کشورهای 
دموکراسی  يعنی  خود  حقوق  احقاق  از  را 
مدتی  برای   ( اجتماعی  عدالت   ) توسعه  و 

محروم نگه خواهد داشت . 

جمعبندی ها و نتيجه گيری

و  دموکراسی   ، تاريخ  مسير  طول  در   – ١
توسعه يافتگی، به ويژه  در کشورهای توسعه 
نيافته پيرامونی ، يک دشمن مشترک داشته 
اند : فقدان استقالل ( حق حاکميت ملی ) . 
واقعيت اين است که مردم جهان در کشورها 
می  زندگی  متفاوت  های  دولت   – ملت  و 
کنند . وقتی مردم يک کشور حاکميت ملی ( 
استقالل ) خود را در مقابل يورش ، تجاوز 
، مداخالت سياسی و اشغال نظامی از دست 
بدهند در آن کشور اميد برای استقرارآزاديهای 

دموکراتيک قطع می شود .
 ٢ – قطع اميد به استقرار دموکراسی منجر 
به شرايطی می گردد که در آن کشور، توسعه 
در عرصه های اقتصادی ، اجتماعی و.... 
به نفع مردم، به خصوص اقشار مختلف توده 
های کار و زحمت ، با افت و نزول روبه رو 
می گردد . به کالمی ديگر ، بررسی تاريخ 
مرکز   " يافته  توسعه  کشورهای  بين  رابطه 
پيرامونی –   " نيافته  توسعه  کشورهای  و   "
 ) استقالل  که  دهد  می  نشان   " ای  حاشيه 
حاکميت ملی ) پايگاه مادی  وعينی ، شکل 
گيری و تکامل پروسه های مدرنيته ( تجدد 
و   ( سکوالريسم   ) گری  عرفی   ،  ( طلبی 

آزاديهای دموکراتيک بوده و رشد و 
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از نامه های رسيده ... بقيه از صفحه آخر

و  اجتماعی  های  عرصه  در  توسعه 
اقتصادی ( عدالت اجتماعی ) نيز در 
متن و بطن اين سه پروسه تاريخی می توانند 

به منصه ظهور برسند . 
٣ – در حال حاضر ، رژيم های کمپرادور 
که  آنهائی  چه  نيافته  توسعه  کشورهای  در 
کودتا  طريق  از  سرمايه  جهانی  نظام  توسط 
، مداخالت سياسی و يا تجاوز و جنگ های 
نظامی بر خلق های آن کشورها تحميل شده 
اند و چه آنهائی که در يک مرحله تاريخی 
" کمپرادوريزه " شده اند ، همگی روی خط 
 ، ملی  ضد  قوانين  طبق  و  افتاده  نئوليبرالی 
زحمت  و  کار  های  توده  ضد  و  رفاه  ضد 
عمل  نئوليبراليسم   " آزاد  بازار   " بر  حاکم 
می کنند . سرعت روند خصوصی سازی و 
ازدياد روز افزون اعمال سياست های ضد 
تنظيمات (Deregulation ) از يک- سو 
و  ملی  منابع  آسای  سيل  فروش  و  حراج  و 
طبيعی به کمپانی های فراملی از سوی ديگر 
در  تحميلی  و  کمپرادور  های  دولت  توسط 
که  است  مدعا  اين  بر  گواه  کشورها،  اين 
حاکم  ايدئولوژی   ) نئوليبراليسم  ايدئولوژی 
گلوباليزاسيون   – سرمايه  حرکت  تشديد  بر 
توسعه  مقابل  در  بزرگ  مانعی  و  عامل   (

سياسی در اين کشورهاست . 
فوری  تخليه  عراق  مردم  خواست   –  ۴
از  موتلفينش  و  آمريکا  نظامی  نيروهای 
پيش  از  بيش  عراق  مردم   . است  عراق 
متوجه شدند که بدون استقرار حاکميت ملی ( 
استقالل ) در عراق آنها نخواهند توانست که 
به آزاديهای دموکراتيک و توسعه در عرصه 
های اجتماعی و اقتصادی ( عدالت اجتماعی 

) دست يابند .
۵ – سکوت و سانسور چشم گير و فراگير 
و  اروپا  در  گروهی  های  رسانه  طرف  از 
عراق  مردم  های  خواسته  مورد  در  آمريکا 
آمريکا و موتلفينش را  وجود هم بستگی بين 
و  مترقی  نيروهای   . گذارد  می  نمايش  به 
دموکراتيک در آمريکا و اروپا که معتقد به 
حاکميت ملی و رابطه ای ناگسستنی و تاريخی 
و  سکوالريسم   ، دموکراسی  پيشرفت  با  آن 
عدالت اجتماعی هستند، وظيفه ای دارند که 
بر  مبنی   ) خود  های  دولت  های  سياست  با 
ادامه اشغال نظامی عراق ) مرزبندی کرده 
عراق  مردم  ملی  حاکميت  استقرار  از  و 
در  عراق  مردم  گذاشتن  تنها   . کنند  دفاع 
مقابل ادامه اشغال برای اقشار مختلف کارو 
روشن فکران اروپا و آمريکا يک  زحمت ، 
هرچه   . باشد  تواند  نمی  قبول  قابل  گزينه 
قدر زودتر نيروهای اشغال گر و مداخله گر 
خارجی خاک عراق را ترک کنند و هر چه 
و  دموکراتيک   ، مترقی  نيروهای  قوی تر 

برابری طلب در جهان از طريق برپائی يک 
کارزار جهانی ضد اشغال از خواست مردم 
عراق مبنی بر استقرار حاکميت ملی حمايت 
آينده  برای  امکانات  اندازه  همان  به   ، کنند 
بهتر – هم بستگی بين نيروهای کارو زحمت 
کشورهای  و  مرکز  پيشرفته  کشورهای  در 
توسعه نيافته پيرامونی – حاشته ای از يک 
سو و برای مردم جنگ زده و مقاوم عراق 

از سوی ديگر – مهيا خواهد گشت .
ن.ناظمی ـ تيرماه ١٣٨٧   

«تحميل»  رژيم  به  گويا  که  دمکراتيکی» 
سادگی  اين  به  چرا  و  کدامند  بودند  شده 
دستاوردها  اين  نوشته  در  اند؟  رفته  باد  بر 
های (مجاز  شوند:«نشريه  می  بيان  اينگونه 
و رسمی) دانشجويی، تشکل های اعالم شده 
کارگری،  راديکال،  (چپ  دانشجويی  چپ 
شورايی ...) جلسات و کالسها و نشستها و 
گردهم آيی های علنی از جانب فعاالن چپ 
و ...». ولی آيا آنطور که ادعا می شود اينها 
دستاوردهايی بودند که به رژيم تحميل شده و 
رژيم آنها را از روی درماندگی پذيرفته بود؟ 
هر کسی که اندکی در جنبش عملی شرکت 
کرده باشد می داند زمانی که دستاوردی به 
حاکم تحميل می  معنی واقعی کلمه به طبقه 
شود ديگر نمی توان آن را بی سر و صدا و در 
عرض چند روز پس گرفت. برای مثال اگر 
در کشورهايی اروپايی در نتيجه دهها سال 
مبارزات جنبش های کارگری و دمکراتيک 
آزادی  بيان،  آزادی  مثل  دستاوردها  بعضی 
و  زنان  برای  رأی  حق  اعتصاب،  و  تشکل 
... به طبقه حاکم تحميل شده اند، طبقه حاکم 
ديگر نمی تواند با يک شبيخون اتحاديه های 
فعالين  و  کند  اعالم  غيرقانونی  را  کارگری 
آنها را به زندان اندازد. در حالی که می بينيم 
آذر  در  که  چپگرايی  دانشجويان  مورد  در 
ماه دستگير شدند و ماهها در زندان ماندند، 
نه تنها هيچ فشار قابل توجهی به رژيم وارد 
نشد بلکه همفکران و همکاران آنها در خارج 
از زندان نيز تاکنون از سرگيجه رها نشده 
«دستاوردهای»  که  است  اين  واقعيت  اند. 
نشده  تحميل  رژيم  به  هيچگاه  اشاره  مورد 
بودند. اين سياست حکومت است که زمانی 
که جنبشی هنوز در حال جنينی به سر می 
نيافته،  دست  مناسبی  سازماندهی  به  و  برد 
دهد  می  خودنمايی  اجازه  آن  فعالين  به  ابتدا 
تا چهره های شاخص را شناسايی کند و به 
محض اينکه فعالين جنبش می خواهند قدمی 

فراتر نهاده و مبارزه واقعی را شروع کنند، 
حکومت با استفاده از اطالعاتی که از آنها 
می  آغاز  را  زدن  ضربه  است  کرده  کسب 
در  هنوز  دانشجويی  چپ  که  زمانی  کند. 
مرحله جنينی بود عده ای از فعالينش دچار 
اين توهم شدند که به هژمونی دست يافته اند 
و خواستهايشان را به رژيم تحميل کرده اند 
و تأسف آورتر اين است که عده ای عليرغم 
اينکه اکنون بر همگان معلوم شده است که 
چپ دانشجويی چقدر نابالغ و آسيب پذير بوده 

است همان ادعاها را تکرار می کنند!
حال «دستاوردهای» مورد ادعا را دقيق تر 

بررسی کنيم:
به  مربوط  دانشجويی  علنی  نشريات  در 
و  تبليغ  بجای  ادعايی،  «هژمونی»  زمان 
يک  سوسياليستی،  و  دمکراتيک  ترويج 
نسبت  هيجانی  و  احساسی  صرفا  برخورد 
يک  ذکر  به  اينجا  در  بود.  حاکم  مسائل  به 
اين  فعاليت  که  آنهايی  پردازم.  می  مثال 
نشريات را دنبال کرده اند می دانند که اين 
روزی  دارم  ياد  به  نيست.  نامتعارف  مثالی 
در دانشگاه يک شماره از نشريه ای به نام 
جلد  روی  که  ديدم  را  مردم»  و  «دانشگاه 
آن عکس بزرگی از چه گوارا موجود بود. 
در  و  عجيب  خيلی  نظرم  به  اول  نگاه  در 
عين حال خوشحال کننده رسيد که عده ای با 
اين شجاعت در دانشگاهها فعاليت می کنند 
و اين نشريات را به دست مردم می رسانند. 
ولی با مطالعه نشريه فهميدم که اشتباه کرده 
بودم. در نشريه مذکور فقط يک زندگی نامه 
شده  آورده  گوارا  چه  از  طويل  و  عريض 
او  سياسی  عقايد  درباره  هم  ای  کلمه  و  بود 
که  چيزی  هم  مطالب  ساير  ميان  در  نبود. 
ارزش خواندن داشته باشد نيافتم. اين نشريه 
که  خورد  می  احساساتی  جوان  درد  به  فقط 
يک  آوردن  دست  به  نه  مطالعه  از  قصدش 
ديدگاه صحيح بلکه سرگرم شدن بود. مسلمًا 
جلد  به  اول  نگاه  همان  در  حکومتی  عوامل 
نشريه متوجه گرايش نويسندگان آن می شدند 
ولی دانشجويان نمی توانستند بهره ای از اين 
نشريه ببرند. يا نشريه ای ديگر نيمی از حجم 
خود را به زندگی نامه تروتسکی اختصاص 
عقايد  درباره  ای  کلمه  ذکر  بدون  داد  می 
سياسی او! حاال اين شيوه فعاليت را مقايسه 
کنيد با مجله «دنيا» که توسط تقی ارانی و 
مجله  زمان  آن  در  شد.  می  منتشر  يارانش 
پر  مطالب  و  سنجيده  کار  سبک  با  «دنيا» 
محتوايی که داشت توانست تأثير عميقی بر 
جامعه بگذارد بطوری که تاکنون نيز معتبر 
هفتاد  به  نزديک  از  پس  آن  مقاالت  و  مانده 
سال هنوز مطالعه می شوند، با وجود اين تا 

سانسور و  خود را از  توانست  مدتها 



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.

سرکوب نيز برهاند.
در مورد تشکلها، نشستها و گردهمايی 
های علنی نيز الزم نيست تا راه دوری برويم. 
دهد  می  نشان  متن  همان  ادامه  به  نگاهی 
نيز  دهندگانشان  تشکيل  برای  حتی  اينها  که 
«دستاورد» نبوده اند. نويسنده يا نويسندگان 
متن «وضعيت فعلی و گام های ضروری» 
بر اين ادعا پافشاری می کنند که دليل اصلی 
ضربه خوردنشان فعاليت مخرب حکمتيستها 
بوده است. البته جريانهای مختلف حکمتيست 
در قالب هر کدام از «احزاب» رنگارنگشان 
خواهند  و  اند  داشته  مخربی  نقش  همواره 
داشت. ولی سؤال اينجاست که چرا اين امر 
بديهی تازه به ياد بعضی ها افتاده است؟ چرا 
و  «دستاورد»  شد  می  ادعا  که  تشکلهايی 
مايه افتخار و عامل کسب هژمونی بوده اند 
هيچگاه مبارزه ای را عليه اين گرايش انجام 
نداده اند و اگر امروز نيز پی برده اند که عده 
ای از بين آنها وابسته به حکمتيستها بوده و 
نقش مخربی را ايفا کرده اند، بنا به اعتراف 
خودشان فقط به يمن اظهاراتی بوده است که 
ادعا می کنند تعدادی از دستگيرشدگان زير 

شکنجه داشته اند؟
اظهارات  همه  آن  از  پس  نيز  متن  پايان  در 
راه  يگانه  که  بينيم  می  طويل  و  عرض 
بازسازی چپ بازگشت به نحوه فعاليت پيش 
از حوادث آذر ماه اعالم می شود. حتی پس 
نشينی  عقب  و  شکست  اصلی  دليل  آنکه  از 
بجای  شد،  اعالم  حکمتيستها  مخرب  فعاليت 
آن  تکرار  از  جلوگيری  برای  راهی  يافتن 
واقعه و ارائه اشکال سازمانيابی متناسب با 
جنبش که قادر باشند عالوه بر اينکه تا حد 
نگاه  امان  در  سرکوب  از  را  جنبش  امکان 
دارند، فعاليت عناصر مخرب را نيز خنثی 
کنند، فقط به نصيحت اخالقی به حکمتيستها 
اکتفا می شود که مبادا وارد جمع ما شويد و 

کار ما را با مشکل مواجه سازيد!
و  حکمتيستها  که  است  بديهی  امر  يک  اين 
نقش  خوب  نيت  با  ولو  که  عناصری  ساير 
مخرب را در يک جنبش اجتماعی بازی می 
کنند، همواره تالش خواهند کرد که نفوذ خود 
را گسترش داده و حرف خود را حتی با شيوه 
های ماکياوليستی به کرسی بنشانند. نمی توان 
انتظار ديگری از آنها داشت و بحث درباره 
منصرف کردن آنها از اين کار نيز بی فايده 
است. کاری که يک فعال جدی بايد بکند اين 
است که اوال با دامن زدن به بحث و جدال 
جنبش  در  را  ديگران  و  خود  جای  نظری، 
مشخص کند و اگر انحرافی را مشاهده کرد، 
به موقع به انتقاد و افشای آن بپردازد. ثانيا 
اين که اشکال سازمانيابی مناسبی را برگزيند 
«دور  را  ديگران  نتوانند  مخرب  عوامل  تا 

بزنند»، يعنی اينکه بدون بحث درباره عقايد 
به  را  فعاليتی  ديگران،  کردن  مطلع  و  خود 
پيش ببرند که با نيازها و اهداف جنبش تضاد 
دارد. در اين موارد نحوه برخورد لنين نسبت 
به اکونوميستها، آنارشيستها و منشويکها که 
در کتابهايی نظير «چه بايد کرد؟» و «يک 
گام به پيش دو گام به پس» تشريح شده است، 

بسيار آموزنده است.
جو  درباره  ای  کلمه  چند  نيز  پايان  در 
فعاالن  برخی  بين  ديالوگ  در  که  مسمومی 
می  اضافه  است  شده  حاکم  دانشجويی  چپ 
کنم. هم اکنون چند ماه است که عده ای بدون 
ارائه مدرک مدعی وابستگی طرف مقابلشان 
به رژيم حاکم يا جريانهای حکمتيست و غيره 
مدرک  بدون  زنی  اتهام  نوع  اين  شوند.  می 
طفره  و  نازل  سياسی  فرهنگ  نشانگر  تنها 
رفتن از نقد واقعی است. به عالوه با بکار 
بردن اين شيوه ها، قبح اتهامات ياد شده نيز به 
تدريج فرو می ريزد و پس از مدتی وابستگی 
به رژيم و ... به يک برچسب رايج تبديل می 
واقعا  جريانی  اگر  شرايطی  چنين  در  شود. 
وابسته به رژيم نيز موجود باشد در ميان اين 

دعواها گم خواهد شد.

موفق باشيد

دوست و رفيق گرامی سالم! جنبش دانش جوئی 
خصلتا دموکراتيک است و بانفوذ عقايد چپ 
نيز قادر به سمت گيری تمام و کمال به نفع 
نظام ضداستثماری و سوسياليستی نمی باشد. 
مع الوصف به دليل حاکميت رژيمی خون بار که 
با قساوت قرون وسطائی حقوق دموکراتيک 
پای مال  را  دانش جويان  ازجمله  و  مردم 
پيشروان  هنوز  که  درشرايطی  و  می کند، 
طبقه کارگر نتوانسته اند حزب واحد سياسی 
مشی  خط  تا  به وجودآورند  را  خود  پيشرو 
درستی را درجنبش دانش جوئی پيش ببرند، 
نيز  اساسا  که  مختلفی  سازمانهای  و  احزاب 
برخاسته از خرده بورژوازی هستند و داعيه 
سکتاريسم  و  دارند  را  کارگر  طبقه  رهبری 
نيز  دانش جوئی  جنبش  درون  به  را  خود 
می برند، انتظارداشتن از اين که جمع بندی 
دقيقی از علل پيروزيها و شکستهای جنبش 
و  سياسی  تشکلهای  اين  توسط  دانش جوئی 
بگيرد،  صورت  دانش جوئی  تشکلهای  يا 

بی هوده است.
متاسفانه امروز مدافعان "مارکسيسم علنی" با 
علنی گرائی، تخم خيال واهی نسبت به حدت 
دانش جوئی،  درجنبش  را  طبقاتی  مبارزه 
مورد  پيش  سال   ١٠٠ که  می کارند.امری 
نقد کمونيسم علمی قرارگرفت. ديگر اين که 
امروز برضد اصول کمونيسم علمی، ايجاد 

حزب واحد و پيشروکمونيستی که پيوندفشرده 
با توده های کارگر و زحمت کش داشته و در 
کشور  جاری  طبقاتی  حاد  مبارزات  کوران 
حضورداشته باشد، مورد نقد جريانات خرده 
بورژوائی است که پرچم دروغين کمونيستی 
خودپرستی  و  گرائی  فرقه  بلندکرده اند.  را 
که  است  بورژوائی  خرده  ديدگاه  اين  نتيجه 
منافع فردی يا گروهی را به منافع جمعی و 

يک پارچه ترجيح می دهد.
دانش جويان   ، دانش جوئی  درجنبش  بنابراين 
که  سختی  بسيار  درشرايط  کمونيست، 
رويزيونيستی،  دگماتيستی،  نظرات  به 
فراکسيونيستی  و  رفرميستی  اپورتونيستی، 
ميدان داده می شود، بايد با متانت و کارپرتالش 
انقالبی به مبارزه با اين گرايشات بپردازند. 
معيارسنجش  پراتيک  چون  حال  درعين 
از  اعم  غلط،  خط  بردن  پيش  است،  حقيقت 
راست و يا چپ، نمی تواند برای سالهای سال 
پراتيک  و  بياورد  دوام  توده ای  درجنبشهای 
نادرست بودن آنها را نشان می دهد. هرچند 
که ناشی از پياده کردن خطوط غلط، جنبشهای 
توده ای  به شدت صدمه ديده و اعتماد توده ها 

به رهبرانشان تضعيف می گردد.
درجنبش  که  کمونيستهاست  وظيفه  لذا 
ظرفيتهای  دانستن  درعين   ، دانش جوئی 
و  خواسته ها  طرح  به  بايد  جنبش،  اين 
به  را  جنبش  اين  که  بپردازند  شعارهائی 
با  گشتن  هم راه  و  راديکالترشدن  سوی 
کسب  و  زحمت کشان  و  کارگران  مبارزات 
و  برد  می  دانش جوئی  درمبارزات  پيروزی 
خطوط نادرست را موردنقد قراردهند. دامن 
زدن به آکسيونيسم و "جنبش به خاطر جنبش 
ديدگاهی  هدف"  به  رسيدن  خاطر  به  نه  و 
سود  به  نه  نتيجه اش  که  است  رويزيونيستی 
و  استثمارگر  حاکمان  سود  به  بلکه  جنبش، 

ستم گر می باشد.
زمان آن رسيده است که دانش جويان 
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درجنبش  سو  يک  از  کمونيست، 
کرده  شرکت  فعاالنه  دانش جوئی 
هدايت  مشخص  درمبارزات  کنند  سعی  و 
در  و  آورند  دست  به  را  مبارزات  آن 
سوسياليستی  و  دموکراتيک  عمومی  جنبش 
حزب  ايجاد  برای  و  کرده  شرکت  فعاالنه 
خطوط  افشای  به  درايران  کمونيست  واحد 
دفاع  درظاهر  که  سياسی  ـ  ايده ئولوژيک 
از کمونيسم تيشه به ريشه آن می زنند و به 
نفی دستاوردهای آن در بيش از ١٠٠ سال 
اخير می پردازند، برخاسته و سهم شايسته ی 
کمونيستی  جنبش  رشد  به  درخدمت  را  خود 

سربلندانه ايفا کنند.. موفق باشيد.

به منابع ارزان ـ اعم از نيروی کار ارزان، 
اخاذی  و  سلطه  تحت  ملل  ثروتهای  غارت 
ويا  گيرد  صورت  ـ  ثروتمند  کشورهای  از 
به  بايد  ندهد،  کفاف  تنهائی  به  امر  اگراين 
کشورخودی،  مردم  به  آن  مخارج  تحميل 
بهای  مشخصا  و  قيمتها  باالبردن  طريق  از 
نفت و تحميل مالياتهای سنگين (٦٠٪ بهای 
نفت درآمريکا به صورت ماليات به صندوق 
آن  کردن  سرشکن  و  می شود)  واريز  دولت 
روی مردم، پرداخته شود. پس پيش به سوی 
درجهان،  موادغذائی  و  نفت  بهای  باالبردن 

جهت خالی کردن جيبهای مردم!
اخيردرظاهرتالش  درچندسال  حال،  درعين 
انرژی  گزين  جای  انرژی  پيداکردن  برای 
گياهی  دانه های  تبديل  ازطريق  ُفسيلی، 
بی مانند،  راه حلی  مثابه  به  اتانول  به 
های  رسانه   تبليغاتی  درشيپورهای 
امپرياليستی پيوسته دميده شد. اما درشرايطی 
جهان  مردم  از  نفر  ميليارد   ٢ از  بيش  که 
زير خط فقر قراردارند و طبق آمارسازمان 
يک  از  بيش  کشاورزی  و  جهانی خوار و بار 
ونيم ميلياردنفردرجهان با سوء تغذيه روبه رو 
راه   ،(٢٠٠٨/٧/٥ ـ  آمريکا  هستند(صدای 
بيش  می تواند  گياهی،  انرژی  به  توسل  حل 
از پيش به تشديد فقر و گرسنه گی درجهان، 
بيانجامد. به خصوص اين که با باالرفتن بهای 
نفت، انحصارات بزرگ فراملی وکشورهای 
تامين  جهت  گياهی،  دانه های  کننده   توليد 
باالبردن  به  زمينه،  دراين  مخارج شان 
تورم  و  شده اند  متوسل  موادغذائی  بهای 
و  گشته  حاکم  جهانی  درسطح  سابقه ای  بی 
امنيت اقتصادی، تغذيه ای و اجتماعی را حتا 
درحد متعارفی سرمايه دارانه  آن، کامال به هم 

ريخته است. 

سران  ساالنه  اجالس  شرايطی،  درچنين 
درجزيره  جهان  صنعتی  عمده  کشور   ٨
هوکايدو ژاپون و با دعوتی نمايشی از سران 
روزدوشنبه  آفريقا، در  ازکشورهای  تعدادی 
٢٠٠٨/٧/٧ و به مدت سه روز، تشکيل شد 
تا به وضعيت جهان از نظر ُکندشدن آهنگ 
رشداقتصادی، نرخ سرسام آورتورم، کمک 
ناشی  معضالت  فقيرآفريقا،  کشورهای  به 
زمين،  گرمايش  مسئله  و  مالی  اعتبارات  از 
 ٢٠ دهند.  ارائه  حل  راه  و  برخوردکرده 
هزارپليس نيزبرای حفاظت از محل اجالس، 
با بودجه ای معادل ٢٨٠ميليون دالر، روانه 
ييالقی  منطقه ای  که  دورافتاده  جزيره   اين 
نشان  تنهائی  به  اين  شدند.(همان جا)   ، است 
از درجه ی تنفرمردم جهان از طبقات وسران 
حفاظت  در  فقط  که  کشورهاست  اين  حاکم 
ادامه  حاکميت شان  به  می توانند  سرنيزه 

دهند! 
هرسال  همانند  اجالس،  اين  تشکيل  از  قبل 
گرانی  به  معترضان  کشاورزان،  نماينده گان 
زمين  گرمای  يابی  شدت  و  موادغذائی 
شمالی  درقسمت  واقع  درسابورو  درپارکی 

اين جزيره دست به تظاهرات زدند.
که  اجالس  دراين  هرساله،  معمول  طبق  اما 
و  قول  ندارد،  جهانيان  درنزد  اعتباری  هيچ 
برای  تضمينی  هيچ  که  داده شدند  قرارهائی 
که  اين  ازجمله  نيست.  موجود  آنها  تحقق 
سال  تا  شد  گرفته  تصميم  اجالس  دراين 
٢٠٥٠، ميزان توليد گازهای گلخانه ای پائين 
قرارداد  اين  مرکب  هنوز  اما  شود.  آورده 
خشک نشده بود، دولتهای چين و هندوستان 
که  کشوری  دو  ـ  کردند  رد  را  تصميم  اين 
گازها  اين  درتوليد  اقتصادی  سريع  بارشد 
روزبه روز سهم بيشتری را به خوداختصاص 
کشورهای  به  کمک  ميزان  يا  و  می دهند! 
فقير آفريقا به قدری ناچيز است که به شرط 
از  دردی  درآيند  اجرا  به  قولها  اين  اين که 
مردم فقير و گرسنه را درمان نخواهندکرد( 
قول  اروپا  اتحاديه  رئيس  باروسسو  ژوزه 
داد تا صندوقی با يک ميليارد دالر سرمايه 
برای کمک به کشاورزان کشورهای درحال 
توسعه و به ويژه کشورهای آفريقائی، تشکيل 
سرخرمن  وعده  هزاران  از  وعده ای   ، شود 

امپرياليستها!).
درمورد  مدودف  و  بوش  اجالس  دراين 
کشورهای  در  موشکی  ايجادسپردفاعی 
اروپای شرقی به توافق نرسيدند و اجالسی 
که علی الظاهر قراربود نظر اين کشورها را 
رقابتها  به  کند،  نزديک  به هم  درامورجهان 
کشورمتحد  چند  و  آمريکا  حتا  و  داد  ميدان 
اروپای شرقی در سواحل اوکرائين مانوور 
نظامی مشترک خواهندداشت و به تضاد بين 

و  می شود  زده  دامن  گرجی ها  و  آبغازی ها 
را  استقرارموشکها  سياست  آمريکا  دولت 
و  می دهد.  ادامه  الذکر  فوق  کشورهای  در 
مقاومت  بردن  ازبين  سياست  درتحقق  يا 
کشورها و مشخصا زيمبابوه جهت گسترش 
امپرياليستها  درآفريقا،  نئوليبراليسم  سياست 
اجماعی  تا  به کاربستند  را  خود  کوشش  تمام 
زيمبابوه  کردن  درمحکوم  ملل  درسازمان 
هيئت  و  تسليحاتی  اقتصادی،  های  تحريم  و 
با  آنها  قطعنامه  اما  به وجودآورند.  آن  دولت 

وتوی روسيه و چين روبه روشد. 
درچنين شرايطی است که درزمانی که هنوز 
مسئله فلسطين راه حلی پيدانکرده و تهديدها 
ومانوورهای جنگی اسرائيل و آمريکا عليه 
دولت  مانوورهای  متقابل  جواب  با  ايران، 
سفرهای  عالرغم  و  شده  رو  روبه  ايران 
نتوانسته است  بوش  خاورميانه،  به  مکرر 
اجماعی درميان دولتهای عربی درمورد حمله 
به ايران به وجودآورد و جنگ می تواند خطری 
جدی برای اقتصادجهانی و حفظ حاکميت اين 
متحدان  نزديک ترين  باشد،  مرتجع  دولتهای 
نشانده  دست  دولت  نظير  درمنطقه  آمريکا 
عراق و رئيس مجلس کويت مخالفت خود را 
با هم کاری در جنگ با ايران ابرازکرده اند. 
که  می گويد  عراق  وزير  نخست  المالکی 
حمله  برای  عراق  خاک  از  استفاده  اجازه ی 
به ايران رانخواهد داد. اما دراين ميان دولت 
آمريکا به دولت صهيونيستی اسرائيل چراغ 
سبزحمله به مراکز اتمی ايران را به شرط 
مشورت با آن قبل از شروع حمله، داده است! 
ايران  دولت  و  آمريکا  دولت  اين که  درعين 
را  خود  بين  مذاکرات  انجام  برای  آماده گی 
بيشترکرده اند. شايد بی مورد نباشد اشاره کنيم 
که حتا دولت دوست و متحد پاکستان، به دليل 
دخالت بيش از پيش آمريکا و نيروهای ناتو 
درمناطق مرزی پاکستان و افغانستان، وارد 
مرحله ی جديدی ازتنش با آمريکا شده است. 
بحران و ورشکسته گی اقتصادی در آمريکا 
نيزبه اين هرج و مرج ها دامن می زند. زيرا 
نه  ديگر  امپرياليستی  درجهان  آمريکا  که 
داشته  سنگينی  اقتصادی  وزنه  نه  و  تحرک 
انعکاس  آمريکا  دراقتصاد  توازن  عدم  و 
خود را در اکثرکشورهای امپرياليستی باقی 

می گذارد.
کشورهای  رشداقتصادی  که  درزمانی 
يا  و  بازايستاده  امپرياليستی  پيشرفته ی 
جنگ  سال   ٨ که  درحالی  است؛  ناچيز 
اقتصادی  بحران  از  ذره ای  بوش  دولت 
حتا  که  درموقعی  نکاسته است؛  آمريکا 
بزرگ  وکشورهای  قطبها  درميان  اجماعی 
نظام  معضالت  حل  سر  بر  امپرياليستی 

موجود  نئوليبراليستی  سرمايه داری 

هرج و مرج.. بقيه از صفحه آخر
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نيست؛ به هنگامی که فاجعه آفرينی ها 
هر  جهان  قاره  سه  درکشورهای 
حلی  راه  اما  شده،  شروع  بهانه ای  به  روز 
نصيب کشورهای امپرياليستی نمی کند(نظير 
و  سودان  دولت  ُکشی  نسل  به  کردن  متهم 
محکوم کردن عمرالبشيررئيس جمهورآن در 
دادگاه بين المللی، بدون اين که اين دادگاه به 
ضدبشرـ  جنايت کار  بزرگ ترين  اين  ـ  بوش 
عالرغم  که  اين  "کشف"  و  بکند!)  اشاره ای 
کمک  سودان  به  چين  ملل،  سازمان  تحريم 
تسليحاتی می کند؛ همه و همه بيان گر تشديد 
بزرگ  کشورهای  جهانی  درسطح  تضادها 
از  اروپا  آمريکا و  مشخصا  سرمايه داری و 
ديگر  سوی  از  روسيه  و  چين  با  سو  يک 
است. اما اوضاع به ساده گی پيدانمودن راه 
حل تضادها در قرن گذشته نيست. معادالت 
حتا  و  انجامند  درحال  جابه جائی ها  و  قدرت 
اين  بين  افروزی  جنگ  شروع  بااحتمال 
حفظ  ضرر  به  تمامی  به  امر  اين  قدرتها، 
قدرت و حفظ مناسبات سرمايه داری خواهد 
بود، هرچند که چنين جنگی می تواند بزرگ 
ترين فاجعه را درمورد بشر و محيط زيست 

به بار آورد.
نظام سرمايه داری به پايان عمر خود هرچه 
دندان  و  چنگ  با  و  می شود  نزديک  بيشتر 
برای حفظ خود از انجام هرگونه جنايتی ابا 
ندارد. اما تبديل اين اوضاع بد به امرخوب 
و به نفع طبقه کارگر و ملل ستمديده جهان به 
شرطی ممکن خواهدشد که طبقه کارگر جهان 
و نيروهای سياسی مدافع آن با درايت کافی 
و به صورت متحد و متشکل و يک پارچه 
عليه اين نظام درنده خو عمل کنند. درچنين 
صورتی، آنها بدون شک قادرخواهندشد اين 
در  و  به زيرکشند  را  فرسوده  و  کهنه  جهان 
استثماری  نظام  يوغ  از  انسانها  رهائی  راه 
سرمايه داری و تحقق سوسياليسم و کمونيسم، 

گامهای موثری بردارند.  

هر جهان  اره 
حلی راه  اما  ه، 
ی نمی کند(نظير
و سودان  دولت 

) ی ی

س جمهورآن در
که اين دادگاه به
ضدبشرـ يت کار 
عالرغم که  اين 
کمک سودان  ه 
مه بيان گر تشديد
بزرگ شورهای 
از اروپا  ريکا و 
ديگر سوی  از 
ی پيدانمودن راه

به  کوتاه  مروری 
مقوالت  برخی 
تاريخی، سياسی

کمونيسم  ديدگاه  از   
علمی (١٠)

تا ککککککککککککککوووووووووووتاهک یییییییییییییی 
مقو  
سسسسسسسسسسسسسسيييييييييييييييييييييييييييييييااااااسسسسسس ييييييييييييييييييييييييييييييييخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخی،

انقالب دمکراتيک نوين

نخستين  و  امپرياليستی  جهانی  جنگ  اولين  با 
انقالب  يعنی  پيروزمند  پرولتاريائی  انقالب 
تکامل  و  تاريخ  جريان  تمام  روسيه،  اکتبر 
دوران  و  برداشته  پيش  به  بزرگی  خيز  آن 
در  شود.  می  آغاز  جهانی  انقالب  در  جديدی 
يک  در  داری  سرمايه  جبهه  نوين،  دوران  اين 
های  بخش  در  و  ريخته  فرو  زمين  کره  ششم 
ديگر پوسيدگی خود را به وضوح می نماياند. 
سرمايه داری جهانی وارد مرحله ی گنديده گی و 
احتضار خود گرديده و بدون تکيه بر مستعمرات 
و نيمه مستعمرات قادر به ادامه حيات نمی شود. 
می  اعلی  حد  به  امپرياليسم  مختلف  تضادهای 
رسند و مرحله انقالب پرولتاريائی و ديکتاتوری 
پرولتاريا و ساختمان سوسياليسم در کشورهای 
سوسياليستی فرا می رسد. جهان به دو اردوگاه 
و قطب بزرگ متخاصم پرولتاريا و بورژوازی 

تقسيم می شود.
امپرياليسم  سلطه  تحت  کشورهای  در 
هنوز  که  نيز  مستعمرات)  نيمه  و  (مستعمرات 
عظيم  اکثريت  و  بوده  حاکم  فئودالی  مناسبات 
مردم زيرسلطه ی مناسبات فئودالی قراردارند و 
مالکان فئودال وسايل توليد و مشخصا زمينها را 
دراختيارخودگرفته اند و متحد و همراه امپرياليسم 
انقالب  می باشند،  خودی  ملل  ثروت  درغارت 
رهائی بخش ملی و ضد امپرياليستی به مرحله 
دوران  کشورها،  دراين  نهد.  می  گام  نوينی 
انقالبات بورژواـ دمکراتيک تراز کهنه سپری 
امکان  گونه  هر  از  امپرياليسم  زيرا  شود،  می 
رشد مستقل اين کشورهای وابسته جلوگيری می 
جوامع  اين  مستقل  رشد  اساسی  مانع  به  و  کند 
ملی  و  آزاد  داری  سرمايه  سيستم  استقرار  و 
بورژوازی  و  گردد  می  تبديل  کشورها  اين  در 
ـ  بورژوا  انقالب  هدايت  رسالت  کشورها  اين 
ترتيب،  بدين  می دهد.  ازدست  را  دموکراتيک 
از آنجا که جنبش های رهائی بخش ملی دوران 
جديد در عصر امپرياليسم و انقالبات پرولتری 
به وقوع می پيوندند، از آنجا که سوسياليسم در 
دولت  و  گرديده  مستقر  ارض  کره  از  بخشی 
سرمايه  کشورهای  پرولتاريای  و  سوسياليستی 
داری از اين جنبش های رهائی بخش پشتيبانی 
می کنند، و باالخره از آنجا که هر گونه رشد 

سرمايه داری مستقل در اين کشورها، به علت 
مسدود شده  امپرياليسم،  نفوذ و کنترل و سلطه 
علت  به  کشورها  اين  ملی  بورژوازی  و  است 
ايفای  به  قادر  خود  سياسی  و  اقتصادی  ضعف 
نقش تاريخی خود نيست، انقالبات رهائی بخش 
ملی در مستعمرات و نيمه مستعمرات و به طور 
کلی در جوامع تحت تسلط امپرياليسم از مقوله 
کهنه بورژوا دمکراتيک تراز کهن تحت رهبری 
انقالب  از  بخشی  به  شده،  خارج  بورژوازی، 
جهانی پرولتاريائی – سوسياليستی تبديل گرديده 
و  امپرياليستی  ضد  مبارزه  رهبری  رسالت  و 

دمکراتيک بر دوش پرولتاريا می افتد.
جهانی  تاريخی و  لنين با جمع بندی از اهميت 
کمونيستها  که  ساخت  خاطرنشان  اکتبر  انقالب 
و پرولتاريای کشورهای تحت سلطه امپرياليسم 
که اکثريت جمعيت آنها را دهقانان تشکيل می 
دهند، می توانند به اتکای تئوری و پراتيک عام 
و  خود  ويژه  شرايط  با  آن  تطبيق  و  کمونيسم 
کشورهای  و  المللی  بين  پرولتاريای  کمک  به 
معين  مراحل  طی  از  "پس  سوسياليستی، 
سرمايه داری به  از جامعه  تکامل، بدون گذار 
کمونيسم نائل آيند."(١). مائوتسه دون به اتکای 
و  مارکسيسم  انقالبی  روح  و  لنين  آموزشهای 
انقالب  تئوری  چين،  انقالب  پراتيک  مبنای  بر 
در کشورهای تحت سلطه امپرياليسم را تدوين 
نمود. مائوتسه دون قانونمندی و چگونگی انجام 
را  امپرياليسم  سلطه  تحت  جوامع  در  انقالب 
نشان داد و بدين سان مارکسيسم را در پراتيک 
تلفيق آن با مسائل مشخص انقالب دموکراتيک و 
سوسياليستی و ادامه ی انقالب تحت ديکتاتوری 
پرولتاريا در چين و انطباق آن با مسائل انقالب 
دوران ما و امر انقالب خلقهای ستمديده بسط و 

تکامل داده و به مرحله عالی تری ارتقاء داد. 
توسط  که  نوين،  دمکراتيک  انقالب  تئوری 
انقالب  تئوری  است،  شده  تدوين  دون  مائوتسه 
در کشورهای تحت سلطه امپرياليسم است. وی 
نوين"  دمکراسی  "درباره  خود  دراثرداهيانه 
تئوری، استراتژی و تاکتيک انقالب دمکراتيک 

نوين را چنين بيان می کند:
"در چنين دورانی، چنانچه درهرکشور مستعمره 
و نيمه مستعمره، انقالب عليه امپرياليسم يعنی 
عليه بورژوازی بين المللی و يا سرمايه داری 
به  نه  ديگر  انقالب  اين  شود،  برپا  المللی  بين 
مقوله بورژواـ دمکراتيک کهن، بلکه به مقوله 
ديگر  پس  اين  از  انقالب  اين  دارد.  تعلق  نوين 
بخشی از انقالب جهانی بورژوائی و يا سرمايه 
داری کهن نيست، بلکه بخشی از انقالب جهانی 
 – پرولتاريائی  جهانی  انقالبات  از  يعنی  نوين 
سوسياليستی است ... با آنکه چنين انقالبی در 
مستعمرات و نيمه مستعمرات در نخستين مرحله 
اجتماعی  خصلت  لحاظ  از  خود  گام  نخستين  يا 
دمکراتيک  بورژوا  انقالب  يک  اصوال  هنوز 
است ... معذالک اين انقالب ديگر از نوع کهنه 
نيست که بورژوازی آن را رهبری می کند و 

داری  سرمايه  جامعه  استقرار  هدفش 
است،  بورژوازی  ديکتاتوری  دولت  و 
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که  است  جديدی  نوع  انقالب  اين  بلکه 
پرولتاريا آن را رهبری می کند و هدفش 
دمکراسی  جامعه  برقراری  نخست  مرحله  در 
طبقات  کليه  مشترک  ديکتاتوری  دولت  و  نوين 
درست  انقالب  اين  اينرو  از  است.  انقالبی 
وسيعتری  هم  باز  راه  سوسياليسم  رشد  برای 
را  امپرياليسم  انقالبی  چنين   ... گشايد  می  را 
ازاساس مورد ضربه قرارمی دهد و ازاين جهت 
به  آن  با  بلکه  کند،  نمی  قبول  آنرا  امپرياليسم 
طرف  از  انقالب  اين  اما  خيزد.  برمی  مبارزه 
دولت  و  شود  می  واقع  قبول  مورد  سوسياليسم 
سوسياليستی و پرولتاريای بين المللی به آن ياری 
نمی  انقالبی  چنين  اينروست که  از  رساند.  می 
تواند به بخشی از انقالب جهانی پرولتاريائی – 

سوسياليستی تبديل نگردد."(٢)
در  انقالب  دون،  مائوتسه  آموزشهای  براساس 
مرحله  دو  از  امپرياليسم  سلطه  تحت  جوامع 
وظايف  دارای  بنابراين  و  شود  می  تشکيل 
انجام  انقالب  مرحله  نخستين  است.  دوگانه 
انقالب دمکراتيک نوين و دومين مرحله آن – 
انجام  از  پس  و  اول  مرحله  پايان  از  پس  که 
مرحله  به  انتقال  گردد –  می  آغاز  آن  وظايف 

سوسياليستی است:
تشکيل  را  انقالبی  پروسه  دو  مرحله،  دو  "اين 
می دهند که خصلتًا با هم فرق دارند و تنها وقتی 
که اولی پايان می يابد، می توان به انجام دومی 
منزله  به  نوين  دمکراتيک  انقالب  پرداخت. 
سوسياليستی  انقالب  برای  ضروری  تدارک 
اجتناب  به طور  سوسياليستی  انقالب  و  است 

ناپذير دنباله انقالب دمکراتيک است."(٣)
انقالب  اقتصادی  و  سياسی  مضمون  مورد  در 

دمکراتيک نوين، مائوتسه دون می گويد:
ديکتاتوری  مبين  انقالب  اين  سياسی،  نظر  "از 
مشترک طبقات انقالبی است عليه امپرياليستها، 
خائنين به ملت و مرتجعين و بر ضد تبديل جامعه 
مبارزه  بورژوازی  ديکتاتوری  جامعه  به  چين 
انقالب  مضمون  ازنظراقتصادی،  کند.  می 
و  کالن  های  سرمايه  که  است  اين  از  عبارت 
مؤسسات بزرگی که به امپرياليستها، خائنين به 
دولت  دست  در  دارند،  تعلق  مرتجعين  و  ملت 
قرار گيرند و دولت آنها را اداره کند، زمينهای 
شوند،  تقسيم  دهقانان  بين  ارضی  مالکان  طبقه 
در عين حال مؤسسات خصوصی سرمايه داری 
دهقانان  اقتصاد  و  گردند  می  حفظ  کلی  به طور 
مرفه از بين برده نمی شود. به همين جهت اين 
انقالب دمکراتيک تراز نوين از يک طرف راه 
را برای سرمايه داری هموار می کند، ولی از 
طرف ديگر شرط مقدماتی را برای سوسياليسم 

فراهم می آورد."(٤)
اصل  اين  بر  نوين  دمکراسی  جمهوری  اساس 
خصلت  اينکه  گو  انقالب  اين  که  است  استوار 
دارد  سوسياليستی)  نه  (و  دمکراتيک  بورژوا 
جهت  در  آن  عينی  "درخواستهای  اينکه  گو  و 
می  سير  داری  سرمايه  رشد  راه  گشودن 
باز  راه  سوسياليسم  رشد  "برای  لکن  کند"(٥)، 
ارزيابی  اين  گشايد"(٦).  می  را  وسيعتری  هم 

مائوتسه دون قابل مقايسه است با نظر مشابهی 
روسيه   ١٩٠٥ دمکراتيک  انقالب  در  لنين  که 

ارائه می دهد، مبنی بر اينکه:
مسلمًا  پرولتاريا  برای  بورژوائی  "انقالب 
ضروری است. هر چه انقالب بورژوائی کاملتر 
و قطعی تر و هر چه پيگيری آن بيشتر باشد، 
همانقدر هم مبارزه پرولتاريا با بورژوازی در 
راه نيل به سوسياليسم بيشتر تأمين خواهد بود ... 
انقالب بورژوائی از لحاظ معينی برای پرولتاريا 

بيشتر سودمند است تا برای بورژوازی"(٧).
مائوتسه دون در شرايط نوين تاريخی، در کشور 
تحت سلطه امپرياليسم، به تدوين تئوری انقالب 
کشورها  دراين  و  دراين شرايط  دمکراتيک 
براساس تئوری کمونيسم علمی که تا آن زمان 
توسط مارکس و انگلس و لنين تدوين شده بودند 
و شرايط مشخص کشوری مانند چين پرداخته و 
استراتژی و برنامه و راه حلهای مشخص تحقق 
اين امر را ارائه می دهد. مطابق اين تئوری، 
انقالب دمکراتيک نوين نه تنها به طرز ريشه ای 
بقايای جامعه کهن و سلطه کليه طبقات ارتجاعی 
وابسته به امپرياليسم را از بين برده و راه را 
برای رشد سرمايه داری باز می کند، بلکه از 
اين گشوده شدن راه رشد سرمايه داری نه برای 
بلکه  کهن،  تراز  بورژوائی  جمهوری  استقرار 
برای استقرار پايه های سوسياليسم استفاده می 
کند. اين دو جنبه انقالب همواره به طرز تفکيک 

ناپذيری به هم پيوسته اند:
(که  نوين  دمکراسی  دولت  سياست،  جبهه  در 
می  نيز  خلق"  دمکراتيک  "جمهوری  آن  به 
گويند) هم با ديکتاتوری بورژوازی مستقر در 
و  اروپا  کهنه  نوع  داری  سرمايه  جمهوريهای 
آمريکا تفاوت دارد و هم با ديکتاتوری پرولتاريای 
مرحله  هدف  سوسياليستی (که  جامعه  در  حاکم 
از  است  عبارت  دولت  اين  است).  انقالب  دوم 
"ديکتاتوری مشترک چند طبقه ضد امپرياليستی 
و ضد فئودالی" و يا "ديکتاتوری مشترک تمام 
به  فئودالی  ضد  و  امپرياليستی  ضد  عناصر 
طرفی  از  ترتيب  بدين  پرولتاريا"(٨).  رهبری 
کليه عناصر و طبقات ضد امپرياليست و حتی 
بورژوازی ملی در دولت دمکراسی نوين شرکت 
انقالبی  طبقات  ديگر  طرف  از  ولی  دارند، 
روشن فکران  دهقانان،  "پرولتاريا،  مانند  خلق 
اجزای   ... بورژوازی  خرده  ديگر  بخشهای  و 
سياسی  قدرت  ساخت  و  دولت  ساخت  اساسی 
نيز  دولت  رهبری  و  دهند"(٩)  می  تشکيل  را 
سوسياليستی  (عنصر  است  پرولتاريا  دست  به 
رهبری کننده و تعيين کننده ی مسيرپيش رونده ی 

انقالب).
در جبهه اقتصاد نيز با اين دو عنصر (سرمايه 
داری غيرغالب و سوسياليسم رهبری کننده) در 

کليه سطوح مواجه هستيم:
دولتی  "اقتصاد  اقتصاد،  مجموع  در  اوال، 
رهبری  زير  نوين  دمکراسی  جمهوری  در 
و  است  سوسياليستی  خصلت  دارای  پرولتاريا، 
در مجموع اقتصاد ملی نيروی رهبری کننده را 
بزرگ  های  اهرم  کليه  دهد"(١٠).  می  تشکيل 

اقتصادی که تعيين کننده "وسايل زندگی خلق" 
هستند، نظير بانکهای بزرگ، مؤسسات صنعتی 
و تجارتی بزرگ چينی و خارجی که "يا خصلت 
انحصاری دارند و يا دامنه آنها از حدود ظرفيت 
مراکزی  يعنی  است"،  بيرون  خصوصی  اداره 
قسمت  ترين  عمده  و  ترين  آنها "بزرگ  در  که 
آنها  چاکران  و  امپرياليستها  دست  در  سرمايه 
يعنی بورژوازی بوروکراتيک چين متمرکز شده 
است"(١١) توسط دولت بهره برداری و اداره 
خواهد شد" تا سرمايه خصوصی نتواند وسايل 

زندگی خلق را زير نظارت خود گيرد"(١٢):
"مصادره اين قسمت از سرمايه و انتقال آن به 
پرولتاريا  رهبری  تحت  که  ای  توده  جمهوری 
شريان  که  داد  خواهد  امکان  وی  به  است، 
گيرد  دست  در  را  کشور  اقتصاد  حياتی  های 
به  که  داد  خواهد  امکان  دولتی  اقتصاد  به  و 
ملی  اقتصاد  تمام  کننده  رهبری  بخش  صورت 

درآيد."(١٣)
ثانيًا، در زمينه سرمايه داری کوچک و متوسط 
خصوصی(ملی)، دولت دمکراسی نوين سياست 
و  داری  سرمايه  اين  مثبت  عوامل  از  استفاده 

تحديد آنرا از طرف ديگر اعمال می کند:
در  که  نمايندگانش  و  چين  ملی  "بورژوازی 
و  فئوداليسم  امپرياليسم،  وسيله  به  خود  فعاليت 
قرار  فشار  تحت  بوروکراتيک  داری  سرمايه 
گرفته و يا محدود شده اند، غالبًا در مبارزات 
يا  و  جسته  شرکت  ای  توده  دمکراتيک  انقالب 
از  و  داليل  بنابراين  اند.  کرده  اختيار  بيطرفی 
آنجا که اقتصاد چين هنوز عقب مانده است، تا 
مدت نسبتًا مديدی پس از پيروزی انقالب الزم 
است که حتی المقدور از عوامل مثبت سرمايه 
تکامل  برای  دهات  و  شهرها  خصوصی  داری 
اقتصاد ملی استفاده شود. در اين دوره بايد به 
کليه عناصر سرمايه داری شهری و روستائی 
بلکه  نيستند  زيانمند  ملی  اقتصاد  حال  به  که 
سودمندند، امکان وجود و تکامل داد. اين امر نه 
فقط اجتناب ناپذير است، بلکه از لحاظ اقتصادی 
ضروری است. معذالک وجود و تکامل سرمايه 
داری در چين چنان بدون مانع و محدوديت مانند 
سرمايه  بود.  نخواهد  داری  سرمايه  کشورهای 
داری در چين از چند جانب محدود خواهد شد 
مالياتی،  سياست  راه  از  آن،  عمل  ميدان  در   –
از راه قيمتهای بازار و از راه شرايط کار. ما 
رشته  هر  محل،  هر  خاص  شرايط  حسب  بر 
پذيری  نرمش  و  مناسب  سياست  دوره،  هر  و 
جانب،  چند  از  داری  سرمايه  تحديد  منظور  به 

اختيار خواهيم کرد."(١٤)
ارضی  انقالب  کشاورزی،  اقتصاد  در  ثالثًا، 
بی  دهقانان  و  کرده  يد  خلع  بزرگ  مالکان  از 
زمين و کم زمين را مالک می سازد و عالوه 
بر آن وجود اقتصاد دهقانان مرفه را نيز مجاز 
محسوب می کند. ولی در عين حال مانع رشد 
مالکيت  افتادن  و  طرفی  از  مرفه  دهقانان  اين 
می  داری  سرمايه  جاده  به  دهقانی  خصوصی 

گردد، از اين طريق که اشکال مختلف 
اقتصاد کئوپراتيوی را رواج می دهد:
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اقتصاد  مختلف  اشکال  [اين]   "
"زمين  اصل  پايه  بر  که  کئوپراتيوی 
عناصر  حاوی  يابند،  می  رشد  کشتکار"  آن  از 

سوسياليستی اند."(١٥)
اقتصادی  سازمانهای  کئوپراتيوها  "اينگونه 
جمعی توده های زحمتکش هستند که بر اساس 
مالکيت خصوصی برپا می شوند و زير اداره 
قدرت دولت که به وسيله پرولتاريا رهبری می 

شود، قرار دارند."(١٦)
نوين،  دمکراتيک  انقالب  در  خالصه،  به طور 
شکل  به  سوسياليستی  و  داری  سرمايه  عناصر 

زير تلفيق می شوند:
و  عناصر  دولتی:  قدرت  و  سياسی  سطح  در 
بورژوازی  خرده  به  متعلق  اجتماعی  نيروهای 
با  رهبری  لکن  دارند،  شرکت  بورژوازی  و 

پرولتاريا است.
به  داری  سرمايه  عناصر  اقتصادی:  سطح  در 
متوسط  و  کوچک  خصوصی  مالکيت  صورت 
سرمايه داری ملی در صنعت، به صورت خرده 
مالکين متوسط و کوچک و مرفه در روستا و 
به صورت ساير توليدکنندگان جزء (مانند پيشه 
يا  و  آمده  وجود  به  روستا  و  شهر  در  وران) 
امکان رشد و تکامل می يابند؛ لکن نقش تعيين 
اقتصاد  مجموعه  بر  پرولتاريا  رهبری  و  کننده 
و  صنايع  در  دولتی  اقتصاد  بخش  طريق  از 
مؤسسات بزرگ، کنترل و تحديد سرمايه داری 
در صنعت و تجارت کوچک و متوسط و باالخره 
دولت  اداره  تحت  کئوپراتيو  کشاورزی  رواج 

دمکراسی نوين، تأمين و تضمين می شود.
بديهی است که فرهنگ دمکراسی نوين نيز جدا 
از اين زيربنا نبوده و در تطابق و در وحدت با 

آن قرار دارد.
انقالب  مورد  در  علمی  کمونيسم  رهنمودهای 
مضمون  تعيين  و  بررسی  به  نوين  دمکراتيک 
اقتصادی – سياسی اين انقالب محدود نمی شود، 
بلکه همچنين مسئله مربوط به وسايل و ابزار و 
سالح های ضروری برای پيروزی انقالب را 

نيز دربر می گيرد:
"حزبی با انضباط ، مجهز به تئوری مارکسيستی 
– لنينيستی که اسلوب انتقاد از خود را بکار می 
بندد و در پيوند با توده های خلق است، ارتشی که 
با چنين حزبی رهبری می شود، جبهه ای متحد 
از کليه طبقات انقالبی و کليه گروه های انقالبی 
به رهبری چنين حزبی، اينها هستند اسلحه سه 
گانه عمده ای که ما به وسيله آن بر دشمن پيروز 
متمايز  پيشينيان  از  را  ما  آنچه  اينست  و  شديم 
می سازد. ما پيروزی اصلی را با تکيه بر اين 
اسلحه سه گانه به دست آورديم ... و هر گاه که 
در اين سه زمينه به خطای فاحش دچار آمديم، 

انقالب به ناکامی برخورد."(١٧)
در  که  داد  نشان  جهان  انقالبات  تجربه  حزب: 
انتقال  دوران  در  اکتبر،  انقالب  از  پس  شرايط 
سلطه  تحت  کشورهای  به  انقالبی  پيکارهای 
تنها  آن  حزب  و  پرولتاريا  رسالت  امپرياليسم، 
به رهبری مبارزه جهت دگرگونی سوسياليستی 
جامعه محدود نمی گردد، بلکه همچنين رهبری 

طبقات  و  امپرياليسم  عليه  انقالبی  مبارزه 
ارتجاعی وابسته به آنرا نيز دربر می گيرد:

"در دورانی که پرولتاريا قدم به عرصه سياسی 
انقالبی  جنگ  رهبری  مسئوليت  است،  گذاشته 
چين ناگزير بر دوش حزب کمونيست می افتد. 
توسط  انقالبی که  جنگ  هر  دورانی،  چنين  در 
نشود،  رهبری  کمونيست  حزب  و  پرولتاريا 
و  پرولتاريا  فقط   ... است  شکست  به  محکوم 
حزب کمونيست اند که می توانند دهقانان، خرده 
بورژوازی شهری و بورژوازی را رهبری کنند، 
بر تنگ نظری دهقانان و خرده بورژوازی، بر 
گرايش خيل بيکاران به خرابکاری و همچنين بر 
نوسانات و ناپيگيری بورژوازی (البته مشروط 
بر آنکه حزب کمونيست در سياست خود دچار 
اشتباه نشود) فائق آيند و انقالب و جنگ را به 

راه پيروزی سوق دهند."(١٨)
ارتش توده ای: انقالب دمکراتيک نوين تنها از 
طريق جنگ توده ای به رهبری حزب کمونيست 

به سرانجام می رسد:
انقالب  شکل  ترين  عالی  و  مرکزی  "هدف 
تصرف قدرت به وسيله نيروهای مسلح، يعنی 

حل مسئله از طريق جنگ است"(١٩)
کند  درک  را  حقيقت  اين  بايد  کمونيست  "هر 
می  بيرون  تفنگ  لوله  از  سياسی  قدرت  که 

آيد."(٢٠)
برای  مسلحانه  مبارزه  عمده  و  اساسی  شکل 
کمونيست  حزب  توسط  سياسی  قدرت  تصرف 
در اين نوع انقالب، جنگ توده ای است. برای 
برپا ساختن جنگ توده ای تحت رهبری حزب 
کمونيست بايد يک ارتش توده ای به وجود آورد. 
مختلف  اشکال  جريان  در  ای  توده  ارتش  اين 
قيام  و  مبارزات  جمله  از  و  ها  توده  مبارزه 
کارگران  آنرا  رزمندگان  که  ها،  توده  مسلحانه 
و دهقانان و ساير زحمتکشان تشکيل می دهند 
و آگاهانه بپا خاسته اند، در راه منافع خلق می 
جنگند و حزب کمونيست رهبر و سازمانده آنها 

است، به وجود می آيد.
جبهه متحد ملی: بدون بسيج و متحد ساختن کليه 
نيروهائی که در انقالب ذينفع اند و می توانند 
در آن شرکت جويند و بدون قرار گرفتن آنها در 
حزب  رهبری  تحت  متحد  جبهه  يک  چارچوب 
کمونيست، انقالب دمکراتيک نوين به پيروزی 
نخواهد رسيد. جبهه متحد ملی عبارت است از 
جبهه متحد اقشار و طبقات مختلف خلق، جبهه 
متحد توده های وسيع خلق به رهبری پرولتاريا 
و حزب آن. استخوان بندی و اساس اين جبهه 
دهد.  می  تشکيل  دهقانان  و  کارگران  اتحاد  را 
بدين ترتيب، برای پرولتاريا و حزب آن ايجاد و 
رهبری چنين جبهه ای قبل از هر چيز به معنای 
تحت  دهقانان  و  کارگران  اتحاد  ساختن  عملی 
آن  حزب  و  پرولتاريا  است.  پرولتاريا  رهبری 
اتحاد  به  توانست  خواهند  اساسی  چنين  بر  تنها 
کليه اقشار و طبقات خلقی جامه عمل بپوشانند 
دست  در  را  آنان  مشترک  مبارزه  رهبری  و 

گيرند.
اين اصول، سالحها و شيوه های عملی مبارزه 

متعدد  آزمايشهای  از  پس  شد،  بررسی  فوقًا  که 
مناطق  در  و  مختلف  زمانهای  در  تاريخی 
جديد  های  گنجينه  به مثابه  جهان،  از  وسيعی 
زمينه  در  آن  تکامل  و  علمی  کمونيسم  آموزش 
پايه  رفته،  شمار  به  انقالب  پراتيک  و  تئوری 
های تئوريک و راهنمای انقالب کليه کشورهای 
تحت  جوامع  کليه  مستعمره،  نيمه  و  مستعمره 
سلطه امپرياليسم است. در واقع، تئوری انقالب 
دمکراتيک نوين، تئوری چگونگی به سرانجام 
با  جوامع  اين  در  پرولتری  انقالب   رساندن 
بنابراين  و  است  مانده  عقب  توليدی  مناسبات 
و  درست  شناخت  آن،  عميق  درک  و  آموزش 
سالحهای  و  اصول  تئوريها،  خالق  کاربرد 
آن، شرط قطعی انجام پيروزمند انقالب دراين 

کشورها می باشد.
ج.ر. ـ تير ١٣٨٧

انترناسيونال  کنگره  به  لنين:“گزارش   -١
کمونيست“

نوين“،  دمکراسی  دون:“درباره  مائوتسه   -٢
م.آ.، جلد ٢، ص ٥١٢-٥١٣

٣- مائوتسه دون:“انقالب چين و حزب کمونيست 
چين“، م.آ.، جلد ٢، ص ٤٨٩

٤- همانجا، ص ٤٨٤
دمکراسی  دون:“درباره  مائوتسه   -٦ و   ٥

نوين“م.آ.، جلد ٢، ص ٥١٣
در  دمکراسی  سوسيال  تاکتيک  لنين:“دو   -٧
انقالب دمکراتيک“، آ.م، جلد ١ ق ٢، ص ٥٠

نوين“،  دمکراسی  دون:“درباره  مائوتسه   -٨
م.آ.، جلد ٢، ص ٥١٣
٩- همانجا، ص ٥٢١
١٠- همانجا، ص ٥٢٧

پلنوم  دومين  به  دون:“گزارش  مائوتسه   -١١
هفتمين دوره کميته مرکزی“، م.آ.، جلد ٤، ص 

٥٢٩
نوين“،  دمکراسی  دون:“درباره  مائوتسه   -١٢

م.آ.، جلد ٢، ص ٥٢٦
پلنوم  دومين  به  دون:“گزارش  مائوتسه   -١٣

...“، م.آ.، جلد ٤، ص ٥٢٩
١٤- همانجا، ص ٥٢٩-٥٣٠

نوين“،  دمکراسی  دون:“درباره  مائوتسه   -١٥
م.آ.، جلد ٢، ص ٥٢٧

پلنوم  دومين  به  دون:“گزارش  مائوتسه   -١۶
...“، م.آ.، جلد ٤، ص ٥٣١

ديکتاتوری  دون:“درباره  مائوتسه   -١٧
دمکراتيک خلق“، م.آ.، جلد ٤، ص ٦١٧

١٨- مائوتسه دون:“مسائل استراتژی در جنگ 
انقالبی چين“، م.آ.، جلد ١، ص ٢٩١

١٩- مائوتسه دون:“ مسائل جنگ و استراتژی“، 
م.آ.، جلد ٢، ص ٣٢٥
٢٠- همانجا، ص ٣٣٣
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به نمايندگان شرکت کننده در هشتمين کنگره حزب کمونيست آلمان (مارکسيست ـ لنينيست)

رفقای عزيز

فرصتی  شما،  حزب  کنگره  هشتمين  تشکيل 
در  حزب  فعاليتهای  از  جمعبندی  با  تا  است 
گسترش  و  تحکيم  به  بتوانيد  گذشته  سال   ٤
در  جاری  طبقاتی  درمبارزه  پيروزيهايتان 
اشتباهاتتان  و  کمبودها  بردن  ازبين  و  آلمان 
سياسی،  ـ  ايدئولوژيک  عرصه های  درکليه ی 
گامهای  با  و  پرداخته  عملی  و  تشکيالتی 
استوارتری درخدمت به رشد جنبش کارگری 

و دموکراتيک به پيش برويد.
ازمبارزات  دفاع  در  شما  مداوم  فعاليتهای 
کارگران، زنان و جوانان درآلمان و گسترش 
می دهد  نشان  آنها،  درميان  اعتبارتان  و  نفوذ 
پرولتری  اصول  گرفتن  دست  به  محکم  با  که 
متحد  و  پذير  انعطاف  تاکتيکهای  گزينش  و 
اصول  شده ايد  موفق  درعمل،  بودن  پيشرو  و 
جامعه  مشخص  شرايط  با  را  علمی  کمونيسم 
رهنمودهای  و  سياستها  و  داده  تلفيق  آلمان 
مطرح  انقالبی تان  درمبارزات  را  درستی 

سازيد.
شما  عملی  و  نظری  فعاليتهای  حال،  درعين 
مبارزات  از  دردفاع  بين المللی  درعرصه ی 
مشخصا  و  ستم  تحت  ملل  و  جهان  کارگران 
انحصارات  نئوليبراليسم  پليد  چهره ی  افشای 
ضرورت  به  توجه تان  و  امپرياليستی  فراملی 
جنبش  پراکنده ی  صفوف  به  دادن  وحدت 
ما  اميد  و  بوده  ارزشمند  جهان،  کمونيستی 
براين است که اين فعاليتها را هرچه متکامل تر 

ادامه بدهيد.

رفقای عزيز
درسطح  کمونيستی  جهانی  جنبش  امروزه، 
و  بوده  تشتت  دچار  تشکيالتی  و  نظری 
تئوری  درنفی  مدرنيستی  پست  رويزيونيسم 
انقالبی پرولتاريا ، انگشت روی نفی تشکيالت 
جهانی  و  کشوری  درسطح  کمونيستی  واحد 
کارگری،  ازجنبش  دفاع  درلفافه ی  و  گذاشته 
حزبيت پرولتری را زير عالمت سوآل برده، 
به تبليغ پلوراليسم تشکيالتی، جنبشيسم پرداخته 
نيز  را  کمونيستی  وحدت  حالت  دربهترين  و 
است!  داده  تنزل  جبهه ای  وحدت  سطح  به 
خرده بورژوازی  اخالل  از  حاکی  ديدگاه  اين 
امپرياليستی  تحريکات  و  جهانی  درسطحی 
انحصارات فراملی است دراتميزه کردن جنبش 
کمونيستی و کارگری. افشا و مبارزه عليه اين 
ديدگاه انحرافی برای پيشروی جنبش کارگری 
برخوردار  خاصی  اهميت  از  کمونيستی  و 

می باشد.

جهان امپرياليستی در بحران عميق و درازمدتی 
دست و پا می زند. امپرياليستها ديگر قادرنيستند 
قرن  چون  وحتا  استعماری  دوران  چون 
درچنين  برانند.  حکم  بردنيا  آسانی  به  گذشته، 
شرايط مساعدی به دليل ضعف جنبش جهانی 
کمونيستی ابتکارعمل درمبارزه عليه تجاوزات 
مسلحانه و غيرمسلحانه ی امپرياليستیـ  به ويژه 
نيروهای  دست  به  ـ  پيرامونی  درکشورهای 
ارتجاعی  و  ضدپرولتری  حتا  و  غيرپرولتری 
افتاده است. بدون متحدشدن کمونيستها درسطح 
ازاين  نمی توان  جهانی،  و  منطقه ای  کشوری، 
اوضاع مساعد به رشد انقالب جهانی به خوبی 
اين  از  يکی  ايران،  کشورما  گرفت.  کمک 
نمونه ها است که رژيم جمهوری اسالمی نوکر 
استخوان  مغز  تا  سرکوبگرو   ، سرمايه داران 
ضد  ضدکارگر،  کمونيست،  ضد  ارتجاعی، 
تقويت  برای  دموکراتيک،  وضدآزاديهای  زن 
دربرابر  منطقه،  در  و  درکشور  خود  موضع 
منطقه  به  تجاوزامپرياليستی  و  دخالتگری 
ايستاده است،  خاورميانه،  استراتژيک  و  مهم 
درعين اينکه زمينه ی سازش آن با امپرياليستها 

نيزوجوددارد. 
تان  کنگره  آميز  موفقيت  پيشبرد  عزيز  رفقای 

را صميمانه آرزومنديم.

 ٣٠ ـ  ايران  رنجبران  حزب  مرکزی  کميته 
ژوئن ٢٠٠٨ 

TO THE PARTICIPANT REPRESENTATIVES AT THE EIGHTH CONGRESS OF THE 
COMMUNIST PARTY OF GERMANY (Marxist-Leninist)

Dear comrades
Your eighth Party Congress is an opportu-
nity to sum up your party’s activities during 
the past four years; This will enable you to 
consolidate and to expand your victories in 
the current class struggles in Germany, as 
well as to eliminate your shortcomings and 
mistakes in all areas of ideological- politi-
cal, organizational and practice.  This will 
enable you to resolutely march forward to 
serve the growth of the workers and demo-
cratic movement. 
 Your continuous activities in support of the 
workers, women and youth struggles in 
Germany, and the expansion of your influ-
ence and prestige among them, shows that 
by firmly holding to proletarian principles 
and by choosing progressive, united and 
flexible tactics in practice, you have been 
successful in applying the principles of 
scientific communism to specific conditions 
of German society and propound correct 
policies and guidelines in your revolution-
ary struggles. 
 In the mean time, your theoretical and 
practical activities in the international 
arena - in defense of workers struggles 
throughout the world and oppressed na-
tions and specially exposing the filthy face 
of neo-liberalism of multinational imperialist 
monopolies; in your attention to the neces-
sity of uniting the dispersed ranks of the 
international communist movement - have 
been extremely valuable.  We sincerely 
hope that you continue these activities in 
an even more performed manner.
Dear comrades,
Nowadays, the international communist 
movement is in theoretical and organiza-
tional dispersion. Post-Modern revision-
ism has taken the lead in negating of the 
proletarian revolutionary theory, in seeking 
the negation of a single unified communist 
organization at the local and international 
levels.  In the guise of supporting the 
workers movement, this revisionism has 
questioned the necessity of a proletarian 
party, advocating organizational pluralism 
and (the best that can be said about it) re-
ducing communist unity to the level of that 
of a united front! This revisionist viewpoint 
is an indication of the degree to which the 
petite-bourgeoisie is being crushed at the 
international level through the provocative 
activities of the multinational imperial-
ist monopolies in the service of atom-
izing communist movement. The combat 
against this distorted viewpoint and for the 
advancement of the worker and communist 
movement is of utmost importance.
 The imperialist world is mired in a deep 
and long crisis. The imperialists, unlike dur-
ing the past century, are no longer able to 
easily rule and colonize the world.  Despite 
such favorable circumstances for us, due 

to the present weakness in the international 
communist movement, the initiative has 
fallen into the hands of the non-proletarian 
(and even anti-proletarian) and reactionary 
forces in the battleground countries. With-
out the unity of communists locally, region-
ally and internationally, the promotion of the 
growth of world revolution in this favorable 
international situation will not be possible. 
Our country, Iran, serves as an example.  
The Islamic Republic regime, a lackey of 
the capitalists; repressive to the marrow; 
reactionary; anti-communist; anti-worker; 
anti-women; and totally opposed to demo-
cratic freedoms, for its class interests in 
Iran and Middle-East ,has stood up against 
imperialist interference and invasion in this 
strategically important region. Meanwhile, 
the basis for the Islamic Republic’s collabo-
ration with the imperialists persists.
 Dear comrades, we sincerely wish suc-
cessful completion of your Congress.
 The Central Committee of Ranjbaran 
Party of Iran 
June 30, 2008



صفحه ٢٠ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر
بحران ، تجاوز آمريکا ، حقوق و خواسته های مردم عراق

   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

می  نشان  جهان  سياسی  اوضاع  بررسی 
بحرانهای  شاهد  بشريت  امروز  که  دهد 
فراگيری است که اگر راه کاری برای برون 
خيلی   ، نگردد  پياده  و  تعبيه  آنها  از  رفت 
احتمال دارد که ادامه آن ها امنيت و صلح 
بياندازد .  جهان را در دراز مدت به خطر 
بحران "جاری خاورميانه جديد " و در راس 
آن  از  يکی   ، درعراق  جنگ  و  اشغال  آن 
بحران   " پديده   . است  فراگير  های  بحران 
آن  اصلی  مضمون  و   " خاورميانه  جاری 
ژئوپليتيکی  مقام  و  سوخت  انرژی  منبع   –
منطقه نزديک به يک صد سال است که نه 
خود  بودن  مرتبط  و  مناسبت   ، تازگی  تنها 
را از دست نداده بلکه به عنوان يک بحران 

فراگير"   " و   " فرسا  طاقت   "  ، مستمر"   "
احتمال دارد که به فراسوی مرزهای عراق 
و ديگر کشورهای خاورميانه " جديد " نيز 
گسترش يابد . تمام بحرانهای  دوره پيش از 
جنگ جهانی دوم و دوره " جنگ سرد " با 
به پايان رسيدن آن دوره ها به آخر عمر خود 
رسيده و بعضا مناسبت و " مرتبط بودن " 
خود را از دست دادند . ولی بحران جاری 
خاورميانه هنوز بعد از گذشت صد سال نه 
 " نشدنی  رام   " و   " سرکش   " هم چنان  تنها 
باقی مانده و " جاری " بودن خود را از دست 
نداده است بلکه امروزه به عنوان يک کانون 
صحنه  در  سياسی  جريانات  اکثر  گرهی، 
خود  خاص  های  پيچيدگی  با  را  المللی  بين 

به هم مرتبط ساخته است . درست به خاطر 
اکثر  که  است  بحران  اين  ماندن   " جاری   "
ها  ژورناليست  و  سياستمداران   ، مورخين 
وقتی که تالش می کنند بحران خاورميانه را 
به شکل يک پديده " قابل فهم " و " قابل درک 
" مطرح سازند ، مرتکب ساده انديشی می 
سياسی  های  خواسته  از  جدا  البته  که  شوند 
بخشی   . نيست  آنها  ايدئولوژيکی  مواضع  و 
از اين سياستمداران و تحليل گران هنوز هم 
 " تالقی   " عنوان  به  را  خاورميانه  بحران 
خصمانه تاريخی بين " تمدن " های مسيحی 
، يهودی و مسلمان مورد ارزيابی قرار می 
دهند . به طور مثال ، نومحافطه کاران پيرو 

تشديد تضادها وهرج و مرج درجهان!
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با  سالم و عرض خسته نباشيد
نوشته  بررسی  به  مختصر  نامه  اين  در 
ضروری»  های  گام  و  فعلی  «وضعيت 
می  مارکسيسم  تريبون  وبالگ  در  منتشره 
پردازم. اگر چه مدتی از انتشار آن می گذرد 
بود به  قرار  نوشته  اين  گويا  مسائلی که  اما 
اينکه  با  اند.  نشده  حل  هنوز  دهد  پاسخ  آنها 
دقيق»  «مطالعه  به  توصيه  متن  ابتدای  در 
جهت يافتن علل به وجود آمدن وضعيتی که 
آذر  در  دانشجويی  فعالين  دستگيری  از  پس 
وجود  به  دانشجويی  جنبش  در   ١٣٨٦ ماه 

نهايت  در  نوشته  اين  ولی  شده،  است،  آمده 
درستی از وضعيت قبل و بعد از  تحليل  نه 
حوادث آذر ارائه می دهد و نه راهی برای 

برون رفت.
اشتباه اساسی جايی آغاز می گردد که ادعا 
می شود «دستاوردهای دمکراتيکی که جنبش 
ظرف  چپ،  هژمونی  يمن  به  دانشجويی، 
مدت کوتاهی عمال به رژيم تحميل کرده بود 
اکنون تقريبا تماما از بين رفته اند». اين جمله 
چيزی بجز بزرگ ديدن خود و وارونه کردن 
می  ادعا  اساسی  چه  بر  اوال  نيست.  حقايق 

هژمونی  دانشجويی  جنبش  در  چپ  که  شود 
داشته و دارد؟ هژمونی يک جريان سياسی 
که  شود  می  برقرار  جنبش  يک  در  زمانی 
آن  کار  سبک  و  اهداف  برنامه،  جنبش  بدنه 
دانشجويی  چپ  متأسفانه  بپذيرد.  را  جريان 
تا رسيدن به اين مرحله فاصله زيادی دارد 
و بايد ابتدا موقعيت فعلی را درک کند و با 
برنامه و تاکتيک صحيح جهت کسب هژمونی 
ازخود  ستايش  به  اينکه  نه  کند،  حرکت 
عمل  در  که  دستاوردهايی  درمورد  غلو  و 
«دستاوردهای  دوما  بپردازد.  است،  داشته 

بردوپايه ی  سرمايه داری  نظام  بنياد 
استثمارکارمزدی و رقابت قراردارد. رقابت 
کسب  برای  سرمايه داری  انحصارات  بين 
سود بيشتردربازارعرضه و تقاضا، به هرج 
و مرج درعرصه  اقتصادی جهان می انجامد 
و  اجتماعی  درروبنای  را  خود  انعکاس  که 
که  شراطی  در  می گذارد.  برجای  سياسی 
رکود اقتصادی کشورهای عمده سرمايه داری 
رو به فزونی است، اين هرج و مرج همانند 

عدم اطمينان دربازی قمار درکازينوها است 
ديگرسرجای اش  چيزی  "هيچ  درجمله ی  که 
نيست" تبلورمی يابد و به تشديد تضاد و رقابت 

بين دولتهای سرمايه داری منجر می گردد.
جنگ که قراربود جوابی به بحران اقتصادی 
و اعمال هژمونی درجهان و رشد نئوليبراليسم 
بدهد، به علت عدم توانائی امپرياليسم آمريکا 
ملل  مقاومت  شکستن  دردرهم  شرکاء  و 
تشديد  به  تجاوزقرارگرفته،  و  موردتهاجم 

کرده است.  کمک  درجهان  اقتصادی  بحران 
تجاوزکارانه  جنگ  هزينه ی  اکنون  هم 
 ٥.١ روزانه  عراق  و  درافغانستان 
و   (٨٧/٤/١٦ نيوزـ  است(گلف  ميليارددالر 
از  نظر  صرف  اخيرو  نيم  و  سال  پنج  طی 
ويرانيهای  و  آواره  زخمی،  ُکشته،  ميليونها 
خرج  دالر  ميليارد   ٣٠٠٠ از  بيش  عظيم، 
روی دست دولت آمريکا گذاشته است. تامين 
اين بودجه جنگی بايد يا ازطريق دست يابی 


