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از  برخی  درمیان  که  موضوعاتی  از  یکی 
تاحدودی  کارگری  جنبش  چپ  مدافعان 
است،  متداول  و  مرسوم  مسئوولیت  بدون 
ناکارآمدی اتحادیه های کارگری است که گویا 
چون به اندازه ای که این جماعت می خواهند 
"سیاسی" نیستند، پس باید درجنبش کارگری 
به دنبال پیداکردن آن شکلی از"تشکل سیاسی 
کارگری" رفت که درزیرچترآن این تشکلها 
گوئی  پیداکنند وغیره.  بتوانند علت وجودی 
شد، ضرورتا  سیاسی  کارگری  تشکلی  اگر 
که  درحالی  خواهدکرد؟  عمل  هم  انقالبی 
درتاریخ بارها شاهدبوده ایم حتا سیاسی ترین 
تشکلهای کارگری درکسوت احزاب سوسیال 
دموکرات و کمونیست دچارانواع انحرافات 
و  آنارشیستی  اپورتونیستی،  رفرمیستی، 
به  را  کارگری  رویزیونیستی شده و جنبش 

کج راه کشیده اند.
کارگری،  هرتشکل  درقضاوت  پس 
از  دردفاع  تشکل  این  آن  طبق  که  سیاستی 
نقش  کند،  عمل  باید  کارگران  خواسته های 
درجه اولی را در بررسی ماهیت آن تشکل، 
که  طوری  به  می دهد.  اختصاص  خود  به 
وضعیت  دریک  کارگری،  سندیکای  یک 
دردفاع  را  سیاستی  است  ممکن  مشخص، 
ازمنافع کارگران پیش ببرد که درست است و 
یک حزب سیاسی و یا یک شورای کارگری 
دررابطه با آن حرکت کارگری، سیاستها و 
رهنمودهائی اتخاذکنند که با منافع کارگران 
مبارزات  درپیشروی  و  درتضادقرارداشته 

کارگری سنگ اندازی کند!
بنابراین، نه شکل تشکل کارگری و نه صرفا 

ارتش  تجاوزکارانه ی  جنگ  شروع  با 
نوارغزه،  به  اسرائیل  فاشیستی  و  متجاوز 
و  ایران  سیاسی  نیروهای  درمیان  باردیگر 
به ویژه نیروهای چپ، مسئله ی موضع گیری 
جریان  طورحادی  به  تهاجم  این  درمقابل 
سطح  به  را  مشخص  بحث  بعضا  و  داشته 
طرف  دو  ماهیت  درمورد  انتزاعی  بحث 
درگیر درجنگ کشانده اند و بیشتراز آن که 
به پای محکوم کردن تجاوز ارتش اسرائیل 
به نوارغزه و دفاع ازحق مشروع مقاومت و 
مبارزه مردم فلسطین و نیروهای سیاسی آن 
با تجاوزافسارگسیخته صهیونیستی  درمقابله 
و  مذهبی  نگران  به طورمکانیکی  بروند، 
گوئی  می باشند.  حماس  بودن  ارتجاعی 

انقالبی  آلترناتیو  حساس  شرایط  دراین  که 
با  جنگ  به جای  حماس  و  است  موجود 
ارتش مهاجم، حمله را برسرکوب توده های 
فلسطین  وکمونیستهای  کارگروزحمت کش 
دریک  هشداری  چنین  گذاشته  است؟! 
داخلی  نظیربروزجنگ  دیگری  وضعیت 
به  و  بوده  مفید  و  ضروری   ، فلسطین  در 
شناخت نیروهای انقالبی ازعوامل ارتجاعی 
درفلسطین، کمک می کند. اما درشرایط فعلی 
طرح این مسائل انحرافی بوده، "مشت زدن 
در دوسمت" و نه "تمرکز روی زدن دشمن 
باتوجه  تلقی شده و  عمده و دریک جهت"  
صهیونیست  مهاجم  بین  قوا  توازن  عدم  به 

درست درآستانه ی سال جدید میالدی، 
دیماه   ٧ شنبه  صبح   ٩  :٣٠ ساعت 
ارتش  دسامبر٢٠٠٨(،   ٢٧  (١٣٨٧
ازقبل  و  کامل  آمادگی  با  اسرائیل 
تدارک دیده شده، برای حمله به نوار 
غزه تانکها را درنزدیکی مرز غزه با 
شروع  برای  و  مستقرساخته  اسرائیل 
مناطق  وحشیانه ی   بمباران  کار، 
خوابگاه  غزه،  دانش گاه  مسکونی، 
و  مساجد  بیمارستان،  دانش جویان، 
مراکز رفاهی را آغاز کرد. طی بیش 
صهیونیستها  بارها  گذشته  ٦ماه  از 
برای  و  بودند  کرده  حمله  به  تهدید 

بدو  از  که  درخشانی  مبارزات  و  مقاومتها 
استقرارجمهوری اسالمی توسط زنان شیردل 
دموکراتیک  حقوق  درعرصه ی  چه  ایران، 
کل  به خاطررهائی  چه  و  شده شان  پای مال 
جمهوری  نظام  ستم  و  استثمار  از  جامعه 
اسالمی، صورت گرفته و قربانیان زیادی را 
دراین نبردحماسه ای داده اند، ضربه ی مهلکی 
به مشروعیت رژیم جمهوری اسالمی حامی 
انظارمردم  در  صفت،  دالل  سرمایه داران 
و  واردنموده  ایران،  از  خارج  و  درداخل 
واداربه  را  ارتجاعی  رژیم  این  نیز  بعضا 

عقب نشینی کرده  است.
از  جامعه،  اعضای  از  نیمی  به مثابه  زنان 
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کمونيست ها . بقيه از صفحه اول

پيروزباد مبارزات رهائی بخش زنان ايران عليه حاکميت ضدزن!

اول  دردرجه  بلکه  تشکل،  آن  بودن  سیاسی 
تاکتیک  و  برنامه  سیاسی  محتوای  درستی 
مبارزاتی آن تشکل باید محور ُجست و جو 
وتحقیق قرارگیرد و نهایتا پراتیک مبارزاتی 
کارگران ثابت کند که این سیاستها و تاکتیکها 
و شیوه ی عملهای این تشکل، به طور دقیق و 
مشخص  ازشرایط  مشخص  تحلیل  براساس 

تهیه و تنظیم گشته اند یانه؟.
بنابراین، همان طورکه درشماره ٤٥ رنجبرـ 
ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران ـ دیماه 
١٣٨٧ گفتیم، موضع کمونیستها دربرخوردبه 
مبارزات کارگران، دردرجه ی اول دفاع از 
که  گامی  ـ  دوم  درگام  است.  مبارزات  این 
تعیین کننده در پیوند کمونیستها با کارگران 
می باشد ـ شرکت کارگران کمونیست دراین 
مبارزات و قرارگرفتن درصف اول آن است، 
تا خود را به مثابه مدافعان صادق پرولتاریا 

درمبارزاتش نشان بدهند. 
ـ  این دوگام نخست بدون برداشتن گام سوم 
در  نظری  و  خطی  مبارزه  پیشبردن  یعنی 
باتوجه  کارگری  تشکلهای  و  جنبش  درون 
برای  است،  تشکلها  این  آگاهی  سطح  به 
این که کارگران را روی خط مشی مبارزاتی 
درست، پیشرو و انقالبی بسیج کنند ـ ناکامل 
باقی خواهند ماند و چه بسا جنبش کارگری 
یا  طبقاتی  سازش  و  رفرمیسم  سوی  به  را 

آنارشیسم و ماجراجوئی سوق خواهندداد.
جنبه ای  که  چهارم  نهائی   گام  باالخره  و 
استراتژیک درپیشروی جنبش کارگری دارد، 
استراتژیک  اهداف  به  کارگران  کردن  آگاه 
طبقه خود جهت کسب قدرت سیاسی می باشد 
و جلب هرچه بیشتر کارگران مبارز و آگاه به 
زیر پرچم کمونیسم درجریان این فعالیتها، که 
بدون برداشتن چنین گامی، جنبش کارگری 
سطح مبارزاتش را عمق نبخشیده و کورمال 

کورمال جلوخواهدرفت.
این  ایران،  مشخص  وضعیت  به  باتوجه 
چهارگام می بایستی تاحدممکن درهم آهنگی 
کمبودکمونیستها  برده شوند.  پیش  باهم 
درانجام هریک از این وظایف به نوبه ی خود 
به پیشبرد جنبش کارگری درمسیر انقالبی و 
رهائی بخش این طبقه، صدمه رسانده و از 

رشد پیوسته و سریع آن جلوگیری می کند.
آموزگاران  که  است  علت  همین  به  درست 
کمونیست  و  آگاه  ازکارگران  پرولتاریا 
دعوت می کردند که حتا در سندیکاهای زرد 
با  مبارزه  ازطریق  و  کنند  کارگری شرکت 
خط ضدکارگری غالب براین تشکلها، کمک 

کنند تا کارگران ازخط مشی حاکم بر سندیکا 
خودفروخته ی  رهبران  کرد  عمل  شیوه ی  و 
آن، آگاه شده و این عوامل سرمایه داران را 
از رهبری سندیکا به زیر بکشند و نماینده گان 
سندیکاها  رهبری  برای  را  خود  راستین 

انتخاب کنند.
فعال  شرکت  بدون  که  است  این  قدرمسلم 
کارگری  درمبارزات  کمونیست  کارگران 
و  رفرمیستی  خطوط  با  مبارزه  بدون  و 
سازشکارانه و آنارشیستی درجنبش کارگری 
کارگری  تشکل  ایجاد  به  قناعت  تنها  و 
"دل خواه خودی"، زمینه را برای نفوذ نظرات 
تسهیل  کارگری  جنبش  در  غیرپرولتری 
می نماید.  درچنین حالتی به عناصرفرصت 
طلب و رفرمیست و غیره امکان داده می شود 
و شکاف  تجزیه  جنبش،  این  در صفوف  تا 
ایجادکرده و امکان آگاه نمودن کارگران از 
حاصل  مبارزه،  دربطن  شان  طبقاتی  منافع 
یا برای مدتی  آنها  نشده و بخش وسیعی از 
نامعلوم به دنبال رهبرانی خیانت کار افتاده و یا 

از مبارزه دلسردشده و خود را کناربکشند.
کارگری  هرتشکل  دردرون  به دیگرسحن 
از یک صندوق حمایتی از کارگران گرفته 
مبارزه ی  پیشروطبقه کارگر،  حزب  تا 
تاکتیک  سیاسی،  خط  برسر  ایده ئولوژیک 
مبارزاتی و شیوه ی پیشبرد مبارزه آن تشکل 
پیشروان  حضور  عدم  و  دارد  جریان  دائما 
به  را  میدان  مبارزه،  دراین  پرولتاریا 
جناحهای سازش کار و خیانت کاربازمی گذارند 
جنبش  موفقیت  عدم  اش  نهائی  نتیجه ی  که 

کارگری است.)*(
درایران، سرکوب وحشیانه ی کمونیستها پس 
از روی کارآمدن جمهوری اسالمی درابعادی 
وسیعتر و بی رحمانه تر از سرکوبهای دوران 
سلطنتی، باعث شد تا ابتدائی ترین پیوندهای 
مبارزاتی بین کمونیستها و جنبش کارگری که 
بعد از پیروزی انقالب بهمن١٣٥٧ به وجود 

آمده  بودند، ازهم بگسلند. 
عوامل  به دست  میدان  یک سو  از  درنتیجه 
مزدور رژیم افتاد تا با تصرف  "خانه کارگر" 
نشانده،  دست  اسالمی"  "شوراهای  ایجاد  و 
کارببندند  به  را  مذبوحانه شان  تالش  تمامی 
ضدانقالبی  خط  زیر  به  را  کارگران  تا 
چنین  درآورند.  اسالمی  جمهوری  حاکمان 
خطی طبعا نمی توانست با خواست مشخص 
هم سوئی  کارگر  طبقه ی  عام  خواستهای  و 
کارگران  طرد  مورد  تدریجا  و  باشد  داشته 
به  حکومتی  نهادهای  این  و  قرارگرفت 
عنوان عوامل مزدور رژیم توسط کارگران 
درشرایطی  و  دیگر  ازسوی  شدند.  بایکوت 

سربلندکردن  درحال  کارگری  جنبش  که 
کارگران  معیشت  و  فشاربرزنده گی  و  بود 
روز به روز درحال افزایش، عوامل داخل 
رژیم ـ نظیر "اصالح طلبان" حکومتی ـ و 
نیروهائی ازبورژوازی و خرده بورژوازی 
لیبرال ـ رفرمیست و سازشکارـ رویزیونیست 
درخارج از حاکمیت، برای کنترل حرکتهای 
کارگران  کشاندن  برای  را  میدان  کارگری، 

به زیر خط خود، مساعد یافتند.
اینان، باتوجه به تجربه جهانی سرمایه داران 
زیر  به  کارگری  های  اتحادیه  کشاندن  در 
نفوذ خط رفرمیستی و بی اعتباری تشکلهای 
تشکل  تدریجا  رژیم،  به  وابسته  "کارگری" 
یا  و  زرد  سندیکاهای  درحد  کارگران  یابی 
آبکی را گامی مناسب برای جلب بخشی از 
طبقه ی کارگر به زیرنفوذخود تشخیص دادند 
و دراین راستا باتوسل به سازمانهای جهانی 
رفرمیستی کارگری، سیاست جلب کارگران 

به سوی خود را درپیش گرفتند.
کمونیستها  وظیفه ی  شرایطی،  درچنین 
وضعیت  با  که  ذهنی  شعارهائی  طرح  نه 
سرکوب  )یعنی  کارگری  جنبش  مشخص 
کارگری  جنبش  تفرقه  و  رژیم  وحشیانه 
که  کمونیست  اتوریته  با  حزب  فقدان  و 
باشد(،  قرارگرفته  کارگری  جنبش  درراس 
از  خارج  تزهائی  ارائه ی  و  نداشته  تناسب 
نظیر  کاذب  برانقالبی گری  متکی  و  متن 
ضرورت  نفی  و  کارگری  شوراهای  ایجاد 
ـ  پیشروپرولتاریا  سیاسی  حزب  ایجاد  مبرم 
بلکه  ـ   و سراسری  واحد  کمونیست  حزب 
پيشبرد شعار "پیش به سوی ایجاد تشکلهای 
ایجاد  طریق  از  کارگران  مستقل  سراسری 
درواحدهای  کارگری  مستقل  تشکلهای 
درمبارزات  شرکت  و  خدماتی"  و  تولیدی 
مشخص تشکل یابی کارگران بود و درعین 
حال مبارزه با خطوط انحرافی رفرمیستی و 

تسلیم طلبانه دراین حرکتها.
واحد  شرکت  در  کارگری  تشکلهای  ایجاد 
که  داد  نشان  تپه،  هفت  نی شکر  شرکت  و 
کارگران با شٌم طبقاتی خود احساس می کنند 
که تشکل یابی از این نوع، فعال و درشرایط 
کنونی با توجه به عدم توازن قوا بین انقالب 
مقدوراست.  حاکم،  ضدانقالب  و  محکوم 
هم  تشکلها  هم این  ایجاد  برای  که  هرچند 
و  شده  متحمل  را  زیادی  صدمات  تاکنون 
بسیاری از فعاالن کارگری درزندانهای رژیم 
اسالمی  جمهوری  ارتجاعی  و  ضدانقالبی 
به زندان  آزار، محکومیت  مورد شکنجه و 
گرفتارآمده اند:  فاقه  و  فقر  و  بی کاری  یا  و 

و  منصوراسالو  نظیرمحکومیت 
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شرکت  سندیکای  از  مددی  ابراهیم 
علی  محاکمه ی  و  زندان  به  واحد 
علی پور،  قربان  نیکوفر،  فریدون  نجاتی، 
جلیل احمدی و محمدحیدری مهراز مسئوالن 

سندیکای نی شکر ٧ تپه.
شرکت دراین مبارزات تشکل یابی و مبارزه 
با خطوط رفرمیستی و تسلیم طلبانه ی موجود 
درآنها، بهترین زمینه را برای پیشبردن خط 
مبارزاتی  درعرصه ی  کمونیستی  انقالبی 
کارگران فراهم می کند. ولی چون کمونیستها 
کارگری،  جنبش  از  افتادن  جدا  درشرایط 
و  مبارزات  این  درپیشبرد  را  فعالی  نقش 
رهبری آنها نداشتند، مخالفتهائی درخارج از 
این جنبش، با این حرکتها شروع شد دایر به 
یا آن فرد  یا این  یا آن دیدگاه و  این که این 
رهبری این تشکلها نظرات نادرست داشته و 

یا منحرفند. 
برخی  حقانیت  عالرغم  کارگران  چرا  ولی 
از این انتقادها، به دنبال منتقدان نرفتند؟ این 
امر نشان دادکه کارگران "دوری و دوستی" 
مشخصا  بلکه   ، نداشته  قبول  پیوسته  را 
خواستهای  مدافعان  که  هستند  آن  خواهان 
مبارزه  کارگران  دوش  به  دوش  باید  آنان، 
تا  آیند  بیرون  مبارزه سربلند  ازاین  و  کرده 
مورد اعتماد کارگران قرارگیرند و اگر هم 
نمی توانند شرکت مستقیم داشته باشند، حداقل 
کارگران  مبارزات  چرخ  دورچوب الی  از 
نگذارند و از این مبارزات تشکل یابی آنان 

پشتیبانی کنند. 
جدی  دلیل  یک  که  گفت  می توان  به جرئت 
کارگری  جنبش  کورمال  کورمال  پیشرفت 
فشرده  پیوند  فقدان  تشکل یابی،  درعرصه ی 
تشتت  و  تفرقه  و  جنبش  این  با  کمونیستها 
هم  درحدی  است.  اینان  سازمانی  و  نظری 
که کمونیستها به این جنبش نزدیک می شوند، 
نظرات  سازمانی،  و  نظری  تشتت  دلیل  به 
و  می کنند  مطرح  درجنبش  را  متفاوتی 
به جای متحدکردن کارگران حول سیاستهای 
مشخص مبارزاتی به تشتت نظری درجنبش 
استفاده  به  نیز  بعضا  و  زده  دامن  کارگری 
از این مبارزات درخدمت گروه خودی می 

پردازند.
جنبش  ضعف  باردیگر  که  است  جا  دراین 
نشان  عیان  به  پراتیک  را  ایران  کمونیستی 

می دهد. 
درسطح  کارگران  مستقل  تشکل یابی  اگر 
اولین  کمونیستهاست،  دفاع  مورد  سراسری 
مطرح  آگاه  کارگر  هر  برای  که  سوآلی 
می شود، این است که این کمونیستها که خود 
هزارفرقه اند و برخی از آنها پارا فراتر گذاشته 

"وجودمنافع  از  ناشی  را  ها  و حضورفرقه 
مختلف" در درون جنبش کارگری می دانند، 
سراسری  درتشکلی  وحدت  به  را  ما  چرا 
برای  وحدتی  اگرچنین  می کنند؟!  دعوت 
رشد جنبش کارگری مناسب است و ما منافع 
برای  داریم، چرا وحدت کمونیستها  واحدی 
مناسب  کارگری  و  کمونیستی  تقویت جنبش 
نباشد؟ و چرا حتا تشکلهائی نظیر کمیته های 
که  شوراهائی  یا  و  هماهنگی  و  پیگیری 
آمده اند،  بوجود  کارگری  درکنارجنبش 

دستخوش تفرقه دائمی می شوند؟
کارگرانی  چنین  برای  که  سوآلی  دومین 
مطرح می گردد این است که چرا درشرایطی 
می کنیم،  تالش  تشکل یابی خود  برای  ما  که 
برخی از گروههای "چپ"، تالشهای ما را 
نفی کرده و ایده های ذهنی خود را می خواهند 
به ما به قبوالنند. مگرنه این است که ایده های 
درست نه از آسمان که از پراتیک مشخص 
مبارزه ی طبقه کارگرعلیه نظام سرمایه داری 
زیرنیم  "کاسه ای  باید  پس  برمی خیزد؟ 
اخالل هم  این  اخاللی درکارباشد.  و  کاسه" 
نباشد،  امپریالیسم  یا  و  رژیم  درخدمت  اگر 
بهترین حالت چیزی جز تخیالت متکی  در 
و  طبقاتی  مبارزه  درعرصه  جزم گرائی  بر 
طلبانه ی  مرج  و  هرج  نظرات  کردن  ُحقنه 

خرده بورژوائی بر آن، نمی باشد.
از  بیش  امروز  گذشت،  بنابرآن چه که 
کارگران  و  کمونیستها  شرکت  هرزمانی 
توده ای  مشخص  درمبارزات  کمونیست 
تشکل یابی  دهی  سمت  و  درایران  کارگری 
و  مستقل  تشکلهای  ایجاد  درجهت  کارگران 
و  کار  تضاد  درعرصه ی  کارگری  مبارز 
آنهاست.  ناپذیر  خلل  وظایف  از  سرمایه، 
این سمت گیری نیز، بدون ایجاد شرایط الزم 
حمایت  از  برخورداری  یعنی  ضروری،  و 
کمیته های  ایجاد  حتا  نیست.  ممکن  حزبی، 
شعار  و  خط  بدون  ها،  درکارخانه  مخفی 
جزآشفته گی  واحد،  رهبری  و  مبارزاتی  

چیزی نصیب جنبش کارگری نمی کند.
درعین حال باید توجه داشت که تالش برای 
از  کارگری  پایه ای  توده ای  تشکلهای  ایجاد 
کلیه ی  زدن  درجا  معنای  به  سندیکا  نوع 
کارگران دراین تشکلها و درسطح مبارزات 
سندیکائی آنها، نیست. در درون این تشکلها 
وظیفه ی  کمونیستها  کار،  ابتدای  ازهمان  و 
کردن  برآگاه  دایر  دارند  ناپذیردیگری  خلل 
کارگران از این واقعیت که مبارزه سندیکائی 
کارگران  بسیج  در  مشخصی  مقام  گرچه 
متحد  و  متشکل  درمبارزات  شرکت  برای 
کارگران  خواستهای  از  مشترک  دفاع  و 

به سطح  کارگران  آگاهی  چنان چه  اما  دارد، 
انجام مبارزه ی سیاسی جهت براندازی نظام 
کارگران  توسط  قدرت  سرمایه داری وکسب 
پا  رفرمیستی  ازچهارچوب  نشود،  رسانده 
و  سندیکائی  مبارزه  گذاشت.  نخواهد  فراتر 
کارگران هدف  معیشتی  از خواستهای  دفاع 
هرگز  سرمایه داران  که  چون  نیست.  نهائی 
کارگران  کلیه ی خواستهای  به  حاضرنیستند 
تا  باید  هم  کارگران  لذا  دهند.  مثبت  جواب 
آن جا که مقدور است این خواسته های به حق 
را به سرمایه دارن از طریق متشکل بودن و 
مبارزه متحد شان درسندیکاها، تحمیل نمایند 
و هم درعین حال برای کسب قدرت سیاسی 
کنند  تالش  کارگران،  حاکمیت  استقرار  و 
برداشتن  ازمیان  نیز  قدرتی  چنین  هدف  که 
نفی  و  تبعیض  و  ستم  و  استثمار  هرگونه 

جوامع طبقاتی می باشد.  
در  را  کارگران  باید  که  است  طریق  ازاین 
به  کارگری  سندیکاهای  در  شرکت  جریان 
پایه ای  حال  درعین  و  اولیه  مکاتب  مثابه 
کارگری  پیشروان  و  نمود  آگاه  سوسیالیسم، 
ـ  راهنمای شان  انقالبی  تئوری  سوی  به  را 
ایجاد تشکل  آن  متعاقب  ـ و  کمونیسم علمی 
واحد و سراسری کمونیستها درکشور، جلب 
تنها  نه  امروز  وجودش  که  تشکلی  کرد. 
به ضرورتی  بلکه  مبرم،  ضرورت  به یک 

عاجل تبدیل شده است.
*     *     *

)*(
طرح قطعنامه درباره انجمن های 

تعاونی )کئوپراتيو(
از هيئت نمايندگان سوسيال دمکرات 

روسيه در کنگره کپنهاک )١(

کنگره بر این عقیده است که :
١- انجمنهای تعاونی پرولتری، طبقه کارگر 
را از طریق کم کردن استثمار توسط دالالن، 
مؤسسات  در  کار  شرایط  بر  گذاشتن  تأثیر 
ادارات  کارگران  بهبود وضعیت  و  خدماتی 
می  قادر  خویش  وضع  بهبود  به  غیره،  و 

سازد.
٢- انجمنهای تعاونی پرولتری اهمیت فزاینده 
سیاسی،  و  اقتصادی  جمعی  مبارزه  در  ای 
تعطیلی  اعتصابات،  در  رساندن  کمک 
کارخانه ها و موارد سوانح کار و غیره را 

بر عهده می گیرند.
طریق  از  پرولتری،  تعاونی  انجمنهای   -٣
آنها  به  کارگر،  های طبقه  توده  سازماندهی 
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اهداف جنگ. بقيه از صفحه اول

اداره مستقل و سازماندهی توزیع را 
در  را  آنها  زمینه  این  در  و  آموخته 
زندگی  سازمانده  نقش  ایفای  جهت 
آماده  آینده  اقتصادی در جامعه سوسیالیستی 

می سازند.
است  عقیده  این  بر  کنگره  دیگر  طرف  از 

که :
١- اصالحات حاصل از انجمنهای تعاونی تا 
تولید و توزیع در دست  هنگامی که وسائل 
آن هدف  از  طبقه ای است که سلب مالکیت 
اصلی سوسیالیسم می باشد، منحصر به حدود 

کوچکی است.
٢- انجمنهای تعاونی اگر صرفاً سازمانهای 
رقابت  شرایط  فشار  تابع  و  بوده  تجارتی 
باشند تمایل تبدیل شدن به کمپانیهای سهامی 

بورژوائی دارند.
تشکیالتی  گاه  هر  تعاونی  انجمنهای   -٣
نباشند،  سرمایه  علیه  مستقیم  مبارزه  برای 
و  آورند  وجود  به  را  فریب  این  توانند  می 
ابزاری جهت حل مسئله  آنها  که  آورند  می 

اجتماعی هستند.
را  کشورها  تمام  کارگران  کنگره،  بنابراین 

فرا می خواند تا :
الف – به انجمنهای تعاونی پرولتری پیوسته 
و به هر طریق توسعه آنها را افزون تر کرده 
اکیداً  امتداد خطوط  در  را  آنها  تشکیالت  و 
نازل و یک سهم  اشتراک  دمکراتیک )حق 

برای هر نفر( هدایت کنند.
ناپذیر  خستگی  ترویج  و  تبلیغ  با   – ب 
سوسیالیستی در بین انجمنها به گسترش ایده 
میان  در  و سوسیالیسم  طبقاتی  مبارزه  های 

توده های کارگران کمک نمایند.
ج – با رشد تفاهم سوسیالیستی در انجمنهای 
انجمنهای  بین  را  ارگانیک  ارتباط  تعاونی، 
همچنین  و  سوسیالیست  حزب  و  تعاونی 
تحکیم  و  توسعه  کارگری  های  اتحادیه  با 

بخشند.
د – همچنین کنگره خاطرنشان می سازد که 
می  صورتی  در  تنها  تولیدکننده  تعاونیهای 
توانند به مبارزه طبقه کارگر کمک نمایند که 
کننده  مصرف  تعاونیهای  ترکیبی  اجزاء  از 

باشند.

به تاریخ ١٦ – ١٧ اوت سال ١٩١٠ نوشته 
شد )مجموعه آثار لنین جلد ١٦(

توضيحات

١- کنگره انترناسیونال سوسیالیست در کپنهاگ، 
از تاریخ ٢٨ اوت تا سوم سپتامبر ١٩١٠ تشکیل 
لنین،  توسط  ح.س.د.ک.ر.  کنگره  این  در  شد. 
نمایندگی  دیگران  و  لوناچارسکی  پلخانف، 
های  بحث  جهت  متعددی  کمیسیونهای  شد.  می 

مقدماتی و طرح های قطعنامه ها در خصوص 
شد.  تشکیل  کنگره  طرف  از  مشخص،  مسائل 
کرد.  می  فعالیت  تعاونیها  کمیسیون  در  لنین 
طرح  اساس  تعاونیها  قطعنامه  برای  او  طرح 
توسط  تعاونیها  کمیسیون  به  پیشنهادی  قطعنامه 
ح.س.د.ک.ر. را تشکیل داد. در خصوص کار 
کمیسیون کئوپراتیوها و متن طرح قطعنامه هیئت 
نمایندگی ح.س.د.ک.ر. درباره کئوپراتیوها، به 
در  تعاونی  انجمنهای  "مسئله  نام  به  لنین  مقاله 
کپنهاگ"  در  سوسیالیست  انترناسیونال  کنگره 

مراجعه نمایید.

قرارگرفته های  موردهجوم  و  امپریالیست  ـ 
از  پیرامونی، درعمل  و مستقل  کشورهای 
نفع  به  نظر،  این  کننده گان  مطرح  خواست 

نیروی مهاجم برتر تمام می شود. 
که  نابه هنگام  دیدگاه  این  از  نظر  صرف 
نمی کند،  دوا  را  دردی  کنونی  درشرایط 
تجاوزکارانه  ی  جنگ  این  اهداف  بررسی 
نازیها  جنگهای  باسبک  که  صهیونیستها 
)به جای هرسربازُکشته باید ١٠٠ نفرازطرف 
به  برده می شود،  پیش  می ُکشتند(  را  مقابل 
دربحثی  درگیرشدن  تا  است  مفیدتر  مراتب 
می کنیم  ماسعی  جهت  همین  به  انتزاعی. 
به  باتوجه  این جنگ  بروز  بررسی علل  به 

عمل کردهای موجود، بپردازیم. 
را  حماس  براسرائیل  حاکم  صهیونیستهای 
آن  حذف  و  دانسته  جنگ  این  بروز  عامل 
به  حماس  پرانی  موشک  از  جلوگیری  و 
سوی شهرهای اسرائیل را هدف جنگ قرار 

داده اند. اما واقعیت چیز دیگری است:
نمایندگی  هیئت   ،٢٠٠٨ دسامبر  در١٤ 
مصر  وزیراطالعات  با  دردیداری  حماس 
عمرسلیمان، به منظور ادامه  آتش بس٦ ماهه 
آتش  وامضای  یافت  پایان  دسامبر  در٤  که 
موشک  قطع  اسرائیل،  دولت  با  جدید  بس 
منوط  را  اسرائیل  شهرهای  سوی  به  پرانی 
توسط  نوارغزه  مرزهای  بازگشائی  به 
اسرائیل و عدم حمله ازسوی ارتش اسرائیل 
به نوارغزه نمود. حمالتی که طی “آتش بس” 
با  ٦ ماهه جان نزدیک به ٥٠ فلسطینی را 
شلیک راکت از بال گردها گرفته بود. حماس 
سازمان   ١٩٦٧ ژوئن   ٤ قطعنامه  نیز  قبال 
فلسطین  و  اسرائیل  بین  مرز  درمورد  ملل 
را به رسمیت شناخته بود. بنابراین تا آن جا 
که به حماس مربوط می شود، این تشکل به 
اعالم  را  کشوراسرائیل  نابودی  طوررسمی 

نکرده بود. 

بدین ترتیب، نه نابودی اسرائیل و نه موشک 
پرانی بدین منظور، که صهیونیستهای حاکم 
براسرائیل هم اکنون آن را دربوق و کرنای 
خود  طریق  ازاین  می خواهند  و  دمیده  خود 
را دربین انظار جهانیان مظلوم جلوه داده و 
حمله ی وحشیانه به نوارغزه را حق مشروع 
عامل  را  حماس  و  کنند  قلمداد  ازخود  دفاع 
و  نبوده  حماس  برنامه  بدانند،  جنگ  اصلی 

به کلی خالی ازحقیقت است.
نوارغزه،  به  اسرائیل  ارتش  اخیر  حمله ی 
بنا  کردیم،  اعالم  نیز  قبال  که  همان طور 
معتبراسرائیل  روزنامه های  اظهارات  به 
ازمدتها قبل توسط ایهود باراک وزیر دفاع 
اسرائیل تهیه شده و درارتش آماده گی کامل 
جهت اجرای این حمله به وجودآورده شده بود. 
نیزمنتظرپایان  صهیونیستی  متجاوز  ارتش 
یافتن دوره ٦ ماهه ی آتش بس، برای به جریان 
انداختن نقشه ی تجاوزی اش بود. اینها مسائل 
کتمان ناپذیری هستند که موجودند و نمی توان 
مناسبات  کردن  قاطی  و  واهی  بهانه های  به 
از  حماس،  بودن  مذهبی  ازجمله  و  مختلف 

زیر این واقعیت دررفت.

ناعادالنه، در  تجاوزی  تاکنون دراین جنگ 
از١٠٠٠  بیش  اخیر،  هفته  سه  به  نزدیک 
نفر از مردم بی دفاع غزه کشته شده اند که 
رانده شده گان ازسرزمینهای مجاورغزه توسط 
صهیونیستها بوده و درگتو و یا اسارت گاهی 
گرفتارآمده  کیلومترمربع   ٣٦٠ بزرگی  به 
و هیچ راه گریزی نیز از بمبارانها ندارند. 
 ٪١٠ و  کودکان  کشته ها   ٪٣٠ به  نزدیک 
از  نیز  مجروحان  شمار  و  باشند  می  زنان 
مرز ٥٠٠٠ نفر ، تجاوزکرده است. ارتش 
اسرائیل با زیرپاگذاشتن تعهدات بین المللی با 
به کاربردن بمبهای فسفری آتش زا، بمبهای 
سرطان زا،  جدید  بمبهای  ضدنفر،  خوشه ای 
منطقه ی  این  بمباران  مشغول  روز  شب 
کوچک بوده، از تخریب بیمارستانها، کشتن 
دانش گاه،  بمباران  پزشکی،  امدادگران 
نیز  غیره  و  ملل  سازمان  مقرهای  مدارس، 
ابا نکرده و خاطرات کشتارهای دیریاسین، 
را   ... و  جنین  وشتیال،  صبرا  کفرقاسم، 
حدی  به  جنایاتش  و  کرده  زنده  باردیگر 
و  درداخل  غیرمتعصب  یهودیان  که  است 
جهان،  مردم  با  هم راه  نیز،  اسرائیل  خارج 
اعتراضات وسیعی را علیه این جنگ انجام 

داده اند.

تجاوز  این  علت  با  دررابطه  روزها  این 
شده  ارائه  مختلفی  دالیل  وحشیانه  به غایت 

نظیر این که :
ـ انتخابات مجلس اسرائیل درماه فوریه 
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جناحهای  و  خواهدگرفت  صورت 
حزب  و  کاراسرائیل  حزب  رقیب 
و  ایهودباراک  رهبری  به  کادیما 
به رهبری  لیکود  با حزب  اولمرت،  ایهود 
نتانیاهو ازطریق جنگ افروزی می خواهند 
خودجلب  به  را  اسرائیل  شهروندان  رای 

کنند.
از  قبل  می خواهند  آمریکا  نئوکانهای  ـ 
با  و  سفید   درکاخ  اوباما  باراک  استقرار 
توجه به این که او نیز درصحبتی به غایت 
اسرائیل  مدافع  را  خود  احمقانه  و  ناپخته 
معرفی کرده است، دست او را تو حناگذاشته 
تا  مجبورکنند  را  جمهورجدید  رئیس  و 

سیاست آنها را درخاورمیانه ادامه دهد.
فراهم  برای  است  مقدمه ای  تجاوز  این  ـ 
ادامه  و  ایران  به  حمله  زمینه ی  ساختن 
امپریالیستی  تجاوزکارانه ی  جنگهای 
به خصوص که بحران عظیمی  درمنطقه. 
که جهان امپریالیستی را به لرزه درآورده 
تداوم جنگهای توسعه طلبانه امپریالیستی را 

ایجاب می کند.
ـ وجود منابع گاز در سواحل غزه که اکنون 
متعلق به فلسطین است، باید به زیرکنترل 
دولت اسرائیل درآید . دراین ارتباط، نفوذ 
درنوارغزه  که  اسرائیل  مخالف  تشکلهای 
حاکمند باید ازبین برده شود تاچنین کنترلی 

تحقق یابد.
ـ و ...

طبعا درهرجنگی اهداف مختلفی 
باشند  نظر  مورد  می توانند 
ازاین  هرکدام  طرف داران  و 

نظرات بخشی از واقعیت را بیان می کنند. 
مشخص  شرایط  از  مشخص  درتحلیل  اما 
ضروری است عامل عمده ای که کلیه ی این 
می دهد،  تقلیل  دوم  درجه ی  به  را  تضادها 

باید شناسائی شود. 

تاریخ تکوین و تشکیل دولت اسرائیل و بعد 
از آن عمل کرد صهیونیستها درمنطقه طی 
حقیقت  براین  دال  اخیر  قرن  ازیک  بیش 
است که صهیونیستها باتوسل به بنیادگرائی 
را  فلسطین  سرزمینهای  یهودی،  مذهبی 
حالتی  پیوسته  می دانند،  خود  به  متعلق 
بار  زير  رفتن  به  حاضر  و  داشته  تهاجمی 
هيچ توافقی نيستند، مگر آن که اين توافقات 
درسمت و سوی سلطه ی صهيونيستها بر 
تمامی خاک فلسطين باشد. به دیگر سخن نه 
تشکیل دو دولت مستقل و نه تشکیل دولت 
و  فلسطینیان  درآن  که  دموکراتیک  واحد 
اسرائیلیها از حقوق برابر برخوردارباشند، 
و  قرارنگرفته  صهیونیستها  توافق  مورد 

ترفندها  تمامی  صهیونیستها  نخواهدگرفت. 
توافقات درعمل  تا همه ی  به کارمی گیرند  را 
روی کاغذ باقی بمانند. اما یک عمل آنها دائما 
تداوم و رشد داشته که همانا الحاق و ضمیمه 
به  فلسطین  سرزمین  بیشتر  هرچه  کردن 
اسرائیل است! کما این که قراراخیر سازمان 
ملل که با اکثریت ١٢٦ کشور از ١٩٨ کشور 
شرکت کننده در رای گیری،  دایر به آتش بس 
اعتنائی کامل  فوری، تصویب شد، مورد بی 
صهیونیستهای حاکم براسرائیل قرارگرفت و 
تجاوز بیشتر به نوارغزه توسط ارتش فاشیستی 

اسرائیل هم چنان درجریان است.
مشخصا، اگر به هنگام تشکیل کشوراسرائیل 
قهرآمیزفلسطینیان  راندن  بیرون  از  پس  و 
این دولت، درحدود ٥٥  ٪  از سرزمینشان، 
ازسال  اما  استقراریافت،  فلسطین،  ازخاک 
١٩٤٨ تا سال ٢٠٠٨ ، یعنی در ٦٠ سال اخیر، 
حاکم  صهیونیستهای 

ترفندهای براسرائیل  تمامی 
و  کسب سیاسی  با  را  نظامی 
نی  بین المللی امپریالیستها پشتیبا

امپریالیسم  به ویژه  و 
به  آمریکا، 

ند،  کارگرفته ا
اشغال  به  سرزمینهای بیشتری تا 

از فلسطین و با بی اعتنائی کامل به مصوبات 
سازمان ملل، بپردازند و امروز بیش از ٧٥٪ 
ازخاک فلسطین را به تصرف خود درآورده اند. 
تمامیت خواهی صهیونیستهای اسرائیل تا بدان 
جا ادامه خواهد یافت که بتوانند برای همیشه 
سازمانهای مقاومت فلسطینی را یا ازبین ببرند 
به حدی ضعیف  را  آنها  نتوانستند،  اگر  یا  و 
کرده و وابسته و مطیع خود بنمایند که بتوانند 
به رویاهای خود جامه تحقق پوشانده و سپس 
و  بنیادگرا  صهیونیستی  دولت  توسعه ی  به 
تبعیض نژادطلب اسرائیل درکل منطقه، ادامه 
دربرمی گیرد.  را  فرات  تا  نیل  از  که  دهند 
افسارگسیخته  تهاجم  این  دربرابر  این که  مگر 
و  برخیزند  مبارزه  به  آزادی خواهان  تمامی 
نازیها  تهاجم  هم چون  را  صهیونیستی  تهاجم 

رویای  چنین  تحقق  صدالبته،  شکنند.  درهم 
نشان  یکم،  و  بیست  درقرن  بیمارگونه ای 
و  فاشیستی  ارتجاعی  دیدگاههای  عمق  از 

ضددموکراتیک آنان دارد و ناممکن است.

پایگاهی  به مثابه  اسرائیل  که  این  درنتیجه 
امپریالیستها درخاورمیانه  نفوذ  اعمال  برای 
عمل می کند را نباید تا بدان جا مطلق کرده و 
بزرگ جلوه داد که اسرائیل را صرفا سگ 
زنجیری امپریالیسم دانست. صهیونیسم همیار 
و همدست امپریالیسم است. این هم ناشی از 
سیاسی  نفوذ  آن  متعاقب  و  اقتصادی  توان 
امپریالیستی  کشورهای  درکلیه ی  یهودیان 

می باشد. 
فراموش نکنیم که وجود دولت صهیونیستی 
کشورها  حقوق  به  آن  تجاوزات  و  اسرائیل 
تداوم  و  بروز  باعث  و مردم عرب منطقه، 
در٦٠سال  فلسطینیان  بخش  رهائی  جنگ 
مرتجع  کشورهای  سازش کاری  و  اخیرشده 
نیزبه  صهیونیسم  و  امپریالیسم  با  عرب 
اوج گیری نارضائی درمیان توده های مسلمان 
و  امپریالیستها  رو  دنباله  خودی  ازدولتهای 
اقیانوس  تا  آرام  اقیانوس  از  صهیونیستها، 
رادیکال  با  می تواند  که  انجامیده،  اطلس 
شدن اش به خطر بالفعل بزرگی برای بیرون 
راندن امپریالیستها ازمنطقه تبدیل گردد. 
افسارگسیخته ی  پشتیبانی 
 ، صهیونیستها  از  امپریالیستها 
بروزانقالبات  درتسریع  تواند  می 
نقش  نیز  در کشورهای عربی خاورمیانه 
دادن  ازدست  خطر  طریق  ازاین  و  داشته 
منابع عظیم نفت و گازمنطقه و دیگر منافع 

امپریالیستها را به وجودآورد. 
دربرخورد  علت  همین  به 
کشورهای  اسرائیل،  به 
اروپا،  امپریالیستی 
امپریالیستهای  برخالف 
احتیاط  با  کنونی  درشرایط  متجاوزآمریکا، 
نفوذ  و  تاموقعیت  می کنند  عمل  بیشتری 
خدشه پذیرنسازند  درخاورمیانه  را  خود 
نیز  آمریکا  جمهورجدید  رئیس  حتا  و 
افسارگسیخته گی  همان  با  قادرنخواهدشد 
بوش سیاست تجاوزکارانه امپریالیسم آمریکا 
اسرائیل،  به  دربرخورد  و  درخاورمیانه  را 
پیش ببرد و ممکن است "کشتیبان توفان زده 
دردریای بحرانی جهانی، سیاست نرم تری را 

درپیش گیرد"!
کسب  به  را صرفا  جنگ  بروزاین  هم چنین 
آراء احزاب رقیب دراسرائیل وابسته نمودن 
که  باشد  دفاع  قابل  می تواند  درحدی  نیز 
بهترمی تواند  خود  که  کند  فکر  هرجناحی 

طلبانه ی صهیونیستها  توسعه  جنگ 
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امپرياليسم و صهيونيسم دشمن حق تعيين سرنوشت ملل اند!

خرفتی .. بقيه از صفحه  اول

را ادامه دهد. وگرنه هیچ حزب سیاسی 
درقدرت دراسرائیل به طورجدی برای 
رسیدن به صلحی عادالنه با فلسطینیان پاپیش 
نگذاشته و برعکس، فکر و ذکرشان مسلح 
به  تجاوز  و  اسرائیل  بیشتر  هرچه  کردن 
حقوق ملل دیگر منطقه و به ویژه فلسطینیان 

بوده است.
برای  "ایجادآماده گی  ازطریق  تجاوز  توجیه 
ندارد.  صحت  چندان  نیز،  ایران"  به  حمله 
اگر  خصوص  به   ، ایران  با  جنگ  زیرا 
ازنوع هسته ای باشد، نه تنها منطقه بلکه کل 
جهان را به سوی وحشتناک ترین جنگ اتمی 
به  وجه  هیچ  به  آن  نتایج  که  کشاند  خواهد 
نخواهدبود.  امپریالیستها  و  نفع صهیونیستها 
و  غیراتمی  جنگی  ایران،  با  جنگ  اگر  و 
ضربتی باشد، که این امر اوال ایران را که 
از  بیش  جمعیتی  با  و  است  وسیع  کشوری 
١٠ برابرجمعیت اسرائیل، نخواهدتوانست به 
آسانی مغلوب خود سازد. ثانیا بهانه ای دست 
رژیم جمهوری اسالمی خواهدداد تا در تهیه ی 
درصورت  و  کند  تالش  بیشتر  اتمی  بمب 
دست یابی به آن موجودیت اسرائیل به کاملی 
را  ضربتی  جنگ  ثالثا  درخطرخواهدافتاد. 
ایران بی جواب نخواهدگذاشت که معماهای 
دیگری را واردمسئله خواهدنمود وگسترش 
حتا  به عالوه،  خواهدشد.  باعث  را  جنگ 
توسط  باایران  کالسیک  جنگ   یک  انجام 
آمریکا  توافق  به جلب  محتاج  صهیونیستها، 

و دیگر امپریالیستها می باشد.
اقتصادی  اهداف  به خاطر  را  تجاوز  این 
نیز  دانستن  غزه  نوارساحلی  در  اسرائیل 
که  تازمانی  چراکه  نیست،  محکم  چندان 
و  موجودباشند  اسرائیل  و  فلسطین  دوبخش 
غزه جزو فلسطین باشد، اسرائیل نمی تواند 
فلسطین  گاز  منابع  روی  دست  تمامی  به 
تسخیر  استراتژی  اگر  که  درحالی  بگذارد. 
نیروهای  کامل  آوردن  یا  و  فلسطین  کامل 
توسط  خود،  نفوذ  زیر  به  فلسطین  مقاومت 
صهیونیستها را درنظربگیریم، آن وقت کلیه ی 
این  ٤ نظرفوق را می توان درجریان تحقق 

استراتژی به سطحی عملی رساند.

امپریالیستی  فراملی  انحصارات  فعال  گرچه 
مردم  مقاومت  ولی  می رانند،  حکم  برجهان 
و  امپریالیستی  تجاوزات  دربرابر  جهان 
صهیونیستی روزبه روز اوج می گیرد و تحقق 
این گونه رویاهای بیمارگونه ممکن نیست. به 
دراثرمبارزات  که  زمانی  تا  و  علت  همین 
مردم،  کفه ترازوی توازن قوا به نفع مردم 
نخورد،  هم  به  کارگر و زحمت کش جهان 

این  قربانی  و  خواهدیافت  ادامه  کشمکشها 
و  مردم  توده های  اول  دردرجه  درگیریها، 
خواهندماند.  باقی  کودکان  و  زنان  ویژه  به 
کمااین که هم اکنون در عراق، درافغانستان، 
دربسیاری  درسومالی،  درپاکستان، 
ازکشورهای آفریقائی و غیره اوضاع چنین 

است. 
و  کارگر  یهودیان  که  رسیده است  آن  وقت 
با صهیونیسم مرزبندی نموده و  زحمت کش 
برای زنده گی درصلح و صفا با ملل هم جوار 
یک دیگر،  به  متقابل  احترام  براساس  و 
را  صهیونیستی  ـ  فاشیستی  زباله های 
یهودیان  هم صداشدن  نابودکنند.  و  سوزانده 
َدم  گوشت  به  را  آنان  خود  با صهیونیستها، 
توپ صهیونیستها تبدیل می کند و عملی است 
مردم  دهی  رای  در زمره ی  و  اشتباه  کامال 
مخدوش  دموکراسی  برپایه  نازیها  به  آلمان 
بعدازگذشتن  امروز  که  پارلمانتاریستی 
بیش از ٧٦ سال از آن رای دهی، هنوزهم 
مردم آلمان صدماتی را که نازیها به برخی 
ازمردمان قربانی نازیها و به طورمشخص به 

یهودیان تحمیل کردند، می پردازند!
ابراهیم ـ ٢٣ دی ماه ١٣٨٧

چنین روزی خود را آماده می ساختند. 
رسیدن  درتوهم  مذهبی  نئوفاشیستهای 
به پیروزی، روزهائی از سال را برای 
حمله انتخاب می کنند که مردم خود را 

برای جشن و شادی آماده می نمایند! 
روزنامه هاآرتص ٢٨ دسامبر ٢٠٠٨ 
دراین مورد نوشت : "آمادگی طوالنی، 
جمع آوری اطالعات، مذاکرات مخفی، 
کننده  گمراه  و  فریبکارانه  عملیات 
مردم ـ تمامی اینها را نیروهای دفاعی 
اسرائیل... علیه اهداف حماس درنوار 
منابع  داشتند...  سرخود  درپشت  غزه 
اطالعاتی در نهادهای دفاعی اسرائیل 
وزیردفاع  ایهودباراک  که  می گویند 
دفاعی  نیروهای  به  دستورآمادگی 
بود،  داده  پیش  ماه   ٦ از  را  اسرائیل 
حتا اگر اسرائیل واردمذاکره با حماس 

می شد".

ُکشته  تعداد  حمله  روز  درچهارمین 
غیرنظامی  افراد  عمده تا  که  شده گان 
بیش  و  ُکشته   ٤٠٠ مرز  از  هستند 
قابل  تعداد  که  زخمی  نفر   ١٥٠٠ از 
مالحظه ای از آنان نیز درشرف مرگ 
قرار دارند، گذشت.  دربیش از٤٠ سال 
است  ُکشتاری  بزرگ ترین  این  گذشته 
کوتاه  چنین  درمدتی  صهیونیستها  که 
برمردم  مقاوم و شکست ناپذیرفلسطین 
درمدتی چنین کوتاه تحمیل کرده اند. و 
تازه این را فاز اول حمله ذکرمی کنند 
اشغال  ازجمله  دیگر و  با عملیات  که 

زمینی غزه تکمیل خواهدشد!
و  صهیونیستی  تبلیغات  درظاهر 
و  دراسرائیل  به ویژه  امپریالیستی 
آمریکا، حماس را عامل چنین حمله ی 
وحشیانه ای قلمداد می کنند، اما درواقع 
نشان  ابعاد،  دراین  مردم  عام  قتل 
دارد.  دیگری  فاشیستی  حرکت  از 
هرچه  صهیونیستها  که  درشرایطی 
بیشتر درانظارمردم جهان منفردشده اند، 
نقشه ی انضمام  و یا اشغال دائمی این 
و  می پرورانند  درسرخود  را  منطقه 
ازمردم  تاییدیه ای  گرفتن  راه  دراین 
انتخابات  که  فوریه  ماه  در  اسرائیل 
تحت  خود،  برای  را  است  پارلمانی 
لفافه ی دفاع از مردم اسرائیل درمقابل 
نوارغزه،  از  شده  شلیک  راکتهای 
مٌدنظردارند. فراموش نکنیم که حزب 
اولمرت  دردولت  اکنون  که  کارگر 
شیمون  چون  افرادی  با  دارد  شرکت 
ـ  ایهودباراک  و  جمهورـ  رئیس  پرزـ 
وزیر دفاع ـ که اولی مسئوول مستقیم 
دومی  و  اسرائیل  اتمی  زرادخانه ی 
است  سردی  خون  قاتالن  سردسته ی 
خاک  به  را  نوارغزه  اکنون  هم  که 
“کارگری”  ماهیت  کشیده اند،  وخون 
را  صهیونیستی  نوع  و”دموکراسی” 
بر  می دهند،  و  داده  نشان  عیان  به 
دیوارکشی در فلسطین اشغالی و پاره 
به  آن  انضمام  و  فلسطین  کردن  پاره 
ُمهرتایید  اسرائیل  شده  غصب  خاک 

ثابت کنند  می زنند و می خواهند 
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که از فاشیستهای مذهبی اسرائیل 
دست کمی ندارند.

این  درقبال  اوباما  باراک  سکوت 
کشورهای  سکوت  وحشیانه،  تجاوز 
بان  آبکی  پیام  و  دیگر  امپریالیستی 
بر  دایر  ملل  کی مون رئیس سازمان 
قطع فوری آتشباری متقابل، که همانند 
ملل  سازمان  قطعنامه های  مجموعه 
علیه اسرائیل به درد گذاشتن الی جرز 
صهیونیستهای  و  می خورند  دیوار 
حاکم براسرائیل تابه حال تره هم برای 
این قطعنامه ها خوردنکرده اند، همه و 
امپریالیستها  که  است  براین  داٌل  همه 
بربریت  تحمیل  صهیونیستها  و 
برند،  پیش می  برجهانیان را مشترکا 
چه  عراق،  در  چه  درفلسطین،  چه 
درافغانستان و پاکستان و چه درآفریقا 

و غیره.
همانند  صهیونیستها،  تاریخی  خرفتی 
خرفتی نازیها و فاشیستها حد و مرزی 
نمی شناسد. این خرفتی، روزی  با تکیه 
به برتری نژادی دراین رویای قدرت 
بود که می تواند مردم جهان را به زانو 
درآورده و اسیر و برده ی خود سازد، 
نیزکه  صهیونیستها  دیگر،  روز  و 
بنابرآیات تورات، یهودیان را انسانهای 
به هرجائی  و  می دانند  برگزیده خدا 
قدم  پیش  چندهزارسال  یهودیان  که 
حقوق  خون سردانه  نفی  با  گذاشته اند، 
ساکنان کنونی اش، آن جا را متعلق به 
خودمی دانند و دراین رویای بیمارگونه 
چنان گرفتارشده اند که تا مردم مبارز 
کشان  زحمت  و  کارگران  و  فلسطین 
جهان حق آنها را کف دستشان نگذارند، 
که چیزی جز سرنگونی آنان و ایجاد 
فلسطینی  عرب  درآن  که  سرزمینی 
و  درصلح  بتوانند  فلسطینی  یهودی  و 
صفا باهم زنده گی کنند، نیست، دست 
از تجاوز و جنایت برنخواهند داشت. 
خاورمیانه و کال کشورهای پیرامونی 
دخالت  و  وجود  لوث  از  باید 
امپریالیستها و صهیونیستها پاک شود. 
سران صهیونیست باید در دادگاهی به 
مراتب عادالنه تر از دادگاه نورنبرگ، 
انقالبی و مردمی محاکمه و  دادگاهی 

برمردم  رانی  حکم  شوند.  مجازات 
براساس ادعاهای دینی و مذهبی، زور 
باید  ستمگری  و  استثمار  و  قلدری  و 
محکوم شده و برای همیشه از پهنه ی 

جهان محوگردد.
طی  براسرائیل،  حاکم  صهیونیستهای 
برقرار  بس  آتش  ظاهرا  که  ماهی   ٦
بود، بارها و بارها به بمباران و ترور 
پرداختند.  درنوارغزه  فلسطین  مرد 
از  شده  محاصره  درغزه  تنها  نه  آنها 
خشکی و دریا، مردم را از حق داشتن 
نظیر  زنده گی  ابتدائی  وسایل  و  غذا 
حتا  بلکه  نمودند،  محروم  آب  و  برق 
به بیماران سخت و به زنان بارداری 
که برای وضع حمل باید به بیمارستان 
از  و  نکردند  رحم  می شدند  فرستاده 
ارسال دارو به نوارغزه نیز جلوگیری 
اعتراض  مورد  جنایات  این  نمودند. 
خواه  آزادی  و  دموکرات  انسانهای 
درخود اسرائیل نیز قرارگرفته است که 
ماهیت رژیم صهیونیستی را به عیان 

نشان می دهد.

مردم  مسلم  حق  شرایطی  درچنین 
برای  که  است  درنوارغزه  فلسطین 
به پا خیزد و  دفاع از حق حیات خود 
به طور قهرآمیز و مسالمت آمیز دست 
درچنین  بزند.  واعتراض  مبارزه  به 
شرایطی که نیروهای سازش کار الفتح 
به رهبری محمودعباس رئیس جمهور 
حمایت  درزیرچتر  فلسطین،  موقت 
اسرائیل و آمریکا به انشعاب و تضعیف 
جنبش مقاومت مردم فلسطین پرداخته 
و با این عمل پلید خود نه تنها زمینه 
صهیونیستها  تاز  و  تاخت  برای  را 
به  بلکه  نموده اند،  فراهم  درفلسطین 
جنبش  دراین  مذهبی  نیروهای  رشد 
تجاوزات  درمقابل  تر  سرسختانه  که 

اسرائیل ایستاده اند، میدان داده اند.
فلسطین  مقاومت  نیروهای  وحدت 
ـ  صهیونیستی  تجاوزات  دربرابر 
امپریالیستی؛ پشتیبانی مردم خاورمیانه 
که خود قربانی چنین تجاوزاتی هستند 
کشان  زحمت  و  کارگران  حمایت  و 
جهان و کلیه ی نیروهای آزادی خواه از 

به٨٠  نزدیک  طلبانه ی  مبارزات حق 
مهمتر  ازهمه  و  فلسطین  مردم  سال 
رهبری  در  کمونیستها  قرارگرفتن 
جنبش مقاومت درفلسطین اشغالی و در 
اسرائیل، تنها راهی است که می تواند 
فلسطین  مردم  طلبانه ی  مبارزات حق 

را به پیروزی رهنمون شود. 

ارتش  وحشيانه  تجاوز 
را  نوارغزه  به  اشغالگرصهيونيستی 

محکوم کنيم !

و  مسلحانه  پيروزبادمقاومت 
غيرمسلحانه ی مردم فلسطين درمقابل 

اشغالگران صهيونيست !

فوری  قطع  تجاوز،  فوری  قطع 
محاصره اقتصادی و پرداخت غرامت 

به مردم نوارغزه!

بيرون رفتن فوری ارتشهای متجاوز 
امپرياليستی از کليه خاورميانه !

صلح راستين درخاورميانه درگرو به 
دست گرفتن قدرت توسط کارگران و 

زحمت کشان است!

بخش  رهائی  سوسياليسم،  باد  زنده 
و  ستم  استثمار،  از  جهان  مردم 

تبعيضهای رنگارنگ!
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شبکه.. بقيه از صفحه آخر

زنان... بقيه از صفحه اول
نبرد  اسالمی،  استقرارجمهوری  ابتدای 
حقوق شان  کسب  برای  را  زنده گی  و  مرگ 
درگام  که  بردند  پیش  مختلفی  دراشکال   ،
تحمیلی  اسالمی  پوشش  با  ازمبارزه  اول 
مبارزه  تا  گرفته  زنان  کردن  نشین  خانه  و 
و  کاربرابر  درمقابل  مزدبرابر  کسب  برای 
رد قوانین فقهی درمورد خود را درگامهای 
بعدی، شامل می شود. این امر خشم حاکمان 
ارتجاعی و عقب مانده راعلیه زنان تا بدان 
حد شعله ور ساخته که آنان یک َدم از اذیت  و 
غفلت  زنان  درمورد  جنایت  و  رسانی  آزار 

نورزیده اند.
به  حال  درعین  اسالمی  قوانین  حاکمیت 
مردساالری نیز فرصت داده است تا آگاهانه و 
یا ناآگاهانه بخش قابل مالحظه ای از مردان، 
استثمارآنان  حتا  و  برزنان  ستم  دراعمال 
دست  کار  درمحیط  یا  و  کوچه  و  درخانه 

بازتری بیابند.
باتوجه به این که زنان نقش فعالی درانقالب 
حذف  به  قادر  رژیم  داشتند،  عهده  به  بهمن 
سیاسی  ازعرصه ی  زنان  آسان  و  ساده 
درپای مال  رژیم  این  چون  اما  نشد.  جامعه 
کردن حقوق زنان عمل کردی مشابه و بعضا 
درعرصه ی  سلطنتی  رژیم  بدتراز عمل کرد 
حفظ  برای  داشت،  اجتماعی  و  اقتصادی 
موجودیت و قدرت اش، با َعلَم کردن قوانین 
زنان  سازی  برده  و  اسیر  به  دست  مذهبی، 
زد، تا از این طریق و با محدودکردن نیمی 
اعتراضی  صدای  بتواند  ایران،  جمعیت  از 

مردان را راحت تر درسینه خفه نماید.
بعد از٣٠ سال حاکمیت رژیم اسالمی نرخ 
نقل  )به  است  درایران ٤٠٪  زنان  بی کاری 
دبیرکل  معاون  منصوری  آذر  گفتگوی  از 
ـ١٢دیماه  ایلنا  باخبرنگار  مشارکت  حزب 
درمورد  مجلس  به  الیحه ای  تقدیم   .)١٣٨٧
ایجادمحدودیتها  کارزنان،  کردن  وقت  نیمه 
نوع  بدترین  از  یکی  فشاراقتصادی،  و 
فشاربرزنان بوده و رشدمستقل و ابتکارعمل 
آنان را دربرابررفتار برده گونه ی شوهرانشان 
رابطه  در  منصوری  خانم  می گیرد.  ازآنها 
شاغل  زنان  کاری  ساعات  کاهش  الیحه  با 
درصنایع، اظهارداشت: این الیحه سرپوشی 

است برنیازهای زنان!
بدین ترتیب، درصورت تصویب این الیحه، 
چنین  بی کارخواهندشد.  زنان  از ٥٠٪  بیش 
درحالتی  سرمایه داری  قوانین  با  نه  وضعی 
کشاندن  قصدش  که  دارد  خوانائی  معمولی 
هرچه بیشتر نیروی کارارزان به بازار بی 
رحم عرضه و تقاضا بوده و نه عملی است 
درتولید  زنان  نقش  که  درحالی  انسانی. 

البته  است.  مردان  نقش  برتراز  اجتماعی 
بحران  کنونی  درشرایط  که  نکنیم  فراموش 
پیشرفته  اقتصادی جهانی، چه درکشورهای 
مانده ای  عقب  درجوامع  چه  و  صنعتی 
صدها  و  دهها  ارتش  ایجاد  نظیرایران، 
به  دستیابی  جهت  بی کار  کارگران  میلیونی 
ارتجاعی  اهداف  نیروی کارارزان، ازحمله 
و ضدانقالبی بورژوازی درکلیه ی کشورها 
زنان  آزمندانه،  پلید  نقشه ی  دراین  است. 

ضربه ی اصلی را دریافت می کنند!
درنتیجه، این ترفندهای رژیم نه دل سوزی به 
آنها  بیشتر  بلکه محدودکردن هرچه   ، زنان 
به  آنها  وابسته ترنمودن  و  اقتصادی  ازنظر 
اطاعت از اوامر شوهر و کال مردان است 
داشتن  با  مردان  از  بسیاری  اکنون  هم  که 
چنین امکانی، زنده گی را بر زنان تلخ تر از 
تلخ نموده اند. بنابراین عملی است آگاهانه و 

سیاسی ضدزن!
به  ـ سیاسی رژیم  ایده ئولوژیک  قوانین  اما، 
که  است  تضاد  از  پُر  و  زده  زنگ  قدری 
درخمره  درشت آن  و  ریز  هللا های  آیت  سر 
پیشرفت تاریخ گیرکرده و قادر به درآوردن 
سرهای خود از سیاهی خمره قرون برده داری 

نیستند.
زنان  ظاهرا  اسالمی  جمهوری  رژیم  در 
حق رای دادن و حق انتخاب شدن ـ البته نه 
درِسمت ریاست جمهوری ـ دارند. زنان به 
مثابه نماینده مجلس حق رای برابر با مردان 
درمورد  قضاوت  هنگام  به  یعنی  دارند.  را 
فرد،  یک  درمورد  نه  بعضا  که  لوایحی 
می شوند  افرادجامعه  کل  با  دررابطه  بلکه 
پرونده های  بیشتراز  به مراتب  اهمیت شان  و 
شخصی است، رای شان برابر با مردان است. 
طبق  دادگاهها،  در  دهی  درامرشهادت  ولی 
شهادت  معادل  زن  دو  شهادت  فقهی  قوانین 

یک مرد است ! 
و  مشمئزکننده   مذهبی  قوانین  لجنزار 
گرفتارآمدن رهبران جمهوری اسالمی دراین 
چنان  درآن  زدن شان  پا  و  دست  و  لجنزار 
رهائی خود  به  قادر  که  است  کننده  مایوس 
ازآن نبوده و هر روز بیشتر دراین لجن زار 

فرومی روند.
دوم  درجه  انسان  اسالمی،  پوشش  تحمیل 
بالمنازع  حاکمیت  زنان،  آوردن  حساب  به 
نابرابری  درخانه،  زنان  به  نسبت  مردان 
زنان با مردان درعرصه ی تولید و فعالیتهای 
اجتماعی، جداسازی زنان از مردان، اجرای 
اکنون  هم  که  زنان  سنگسار  ظالمانه  احکام 
و  عنف  تجاوزبه  آنند،  درمسلخ  زن   ١٠
تجاوز به دختران سیاسی محکوم به اعدام، 
عام  مالء  در  مکرر  توهینهای  و  عمد  قتل 
به زنان و بی احترامی به آنها توسط مشتی 

زنان  ازتحصیل  ممانعت  مزدوررژیم، 
دردانش گاهها تحت بهانه ی سهمیه بندی جنسی 
و گزینش بومی جنسیتی و…، هیچ کدام قادر 
نخواهدشد.  سکوت  به  زنان  وادارکردن  به 
اگر زنان در سرنگونی رژیم سلطنتی خون 
دادند تا به آزادی برسند، اما مشتی انسانهای 
عقب مانده مردساالرمذهبی درراس حاکمیت 
قرارگرفتند، اکنون آنها از این تاریخ خون بار 
خوب آموخته اند. آنها بادرس گرفتن از ٣٠ 
تسلیم  بار  این  حقوق شان،  به  تجاوز  سال 
کالشان دیگری از قماش حاکمان جمهوری 
اسالمی در لفافه سکوالریسم، سلطنت گرائی 
و یا جمهوری دموکراتیک ـ اسالمی خواهی 
از  نیمی  مثابه  به  آنها  شد.  نخواهند   ، و... 
استثمارشده ی  و  وشکنجه  تحقیر  جمعیت 
قرون و اعصار، درانقالب آتی ایران برای 
ازجاَکندن بنای استثمار و ستم طبقاتی، نقش 
با  راه  هم  را  کننده  رهبری  و  اول  درجه ی 
برادران مبارز و آگاه خود به عهده خواهند 

گرفت.
مذهبی  حکومتهای  و  مردساالری  عصر 
به  طبقاتی  تمایزات  بر  مبتنی  غیرمذهبی  و 
سرآمده است. جهان آینده متعلق به انسانهای 
برای  که  خواهدبود  زحمت کش  و  کارگر 
همیشه بقایای نفرت انگیز جهان طبقاتی را 
به گورستان تاریخ خواهندفرستاد. زنان ایران 
آگاه ترازآنند که اشک تمساح ریختن حاکمان و 
"دلسوزی" آنان در نیمه وقت نمودن ساعات 
کاری زنان در صنایع و یا تالش برای حفظ 
بپذیرند!  را  جدید  درلفافه ای  سنگسار  قانون 
مرگ بر رژیم جمهوری اسالمی ضد حقوق 
بخش  رهائی  سوسیالیسم،  باد  زنده  ـ  زنان 

زنان ازنابرابریهای جوامع طبقاتی!

سرمایه داری " می نامد *4 .
بر آن هستند که  از تحلیلگران چپ  بسیاری 
ازدیاد سرسام آور و نجومی هزینه میلیتاریسم 
امپریالیسم آمریکا در ده سال گذشته ، ادامه 
نیست  سرد  جنگ  دوران  طبیعی  و  منطقی 
و  سرشناس  مورخ  منجمله  تحلیلگران  این   .
که  معتقدند  هابسبام  اریک  چون  دانشمندی 
های  ماجراجوئی  و  میلیتاریسم  رشد  روند 
ساخت  های  جنگ  برای  تدارک  و  نظامی 
از  عده  پیآمد یک  و  اساسا محصول  آمریکا 
رهبران " بی عقل " و " دیوانه های سیاسی 

که  آمریکاست  حاکمه  هیئت  درون   "
در آرزوی تفوق نظامی برکره خاکی 
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تالش می کنند *5 .
این نظرگاه که فعال آمریکا را تحت 
نفوذ افراد " بی عقل " و " دیوانه های سیاسی 
" نئومحافظه کاران می بیند و نتیجتا خواهان 
" به سرعقل آمدن " رهبران آینده آمریکاست 
، به نقش نیروهای تاریخی و ساختاری درون 
نظام جهانی که به طور ارگانیک دوره جنگ 
سرد را به دوره بعد از پایان جنگ متصل می 
سازند ، کم بها می دهد . در صورتیکه نگاهی 
اجمالی به تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم ، 
رشد  و  شکلگیری  پیشینه  که  دهد  می  نشان 
پدیده میلیتاریسم و اندیشه تفوق و " سروری 
آغازین دوره  به سال های  آمریکا   " نظامی 

جنگ سرد می رسد . 
در این نوشتار ما بعد از بررسی پیشینه رشد 
میلیتاریسم که امروز به بخشی از متابولیسم 
و تارو پود نظام سرمایه تبدیل شده است ، به 
چند و چون رابطه آن با دو واحد دیگر مثلث 
امپراطوری ) صنایع و رسانه های جمعی ( 

خواهیم پرداخت . 
اقتصاد جنگی کینزیانیسم نظامی  
در ژانویه 1944 ، یک سال واندی پیش از 
 ، ویلسون  چارلز   ، دوم  جهانی  جنگ  پایان 
مدیر عامل کمپانی جنرال الکتریک و معاون 
یک  طی   " جنگی  تولیدات  دفتر   " ریاست 
سخنرانی به بخشی از ارتشیان گفت که منبعد 
را  جنگی  اقتصاد  سیاست  باید  آمریکا  دولت 
این  بر   . کند  اتخاذ  خود  خارجی  سیاست  در 
از  یک  هر  که  کرد  پیشنهاد  ایشان   ، اساس 
باید  آمریکا  در  صنعتی  بزرگ  های  کمپانی 
یک نماینده به عنوان رابط با نهادهای جنگی 
آمریکا تعیین کند که با هم نقش مهم در توسعه 
ظرفیت صنعتی و پژوهشی در جهت تدارک 
جنگ ها ایفاء کنند . در واقع محتوی سخنرانی 
ویلسون جمعبندی نظرگاهی بود که در دوره " 
جنگ سرد " ویژه گی اصلی الیگارشی نظام 
را تشکیل می داد . شایان ذکر است که تا آن 
زمان بخش نظامی در خدمت بخش های دیگر 
اقتصاد و به ویژه در زمینه منافع اقتصادی و 
آستانه  در  ولی  داشت.  قرار  آمریکا  سیاسی  
گسترش  و  رشد  دوم،  جهانی  جنگ  پایان 
قدرقدرتی  افزایش  برای  را  شرایط  اوضاع 
بخش نظامی آماده ساخت . تجربه چهار سال 
هیئت  به  دوم  جهانی  جنگ  در  فعال  شرکت 
نه  جنگی  اقتصاد  که  آموخت  آمریکا  حاکمه 
تنها آمریکا را از باتالق بحران بزرگ سال 
بلکه  آورد،  بیرون   1929  –  1936 های 
با  داری  سرمایه  اقتصاد  که  داد  یاد  آنها  به 
تزریق جوهر میلیتاریستی می تواند به دوران 
شکوفائی خود برسد . در نتیجه در سال های 
آغازین دوره جنگ سرد، ما شاهد ظهور و 
عروج پدیده ای تحت نام " کینزیانیسم جنگی 

" شدیم : ترویج نظرگاهی که توسعه تقاضا 
و حمایت از سودهای برآمده از انحصارات 
نظامی می توانند سرمایه داری آمریکا را به 
قله " سروری " و تفوق در جهان برساند ، 

بیک استراتژی هدفمند تبدیل گشت. 
    جان کینز در کتاب معروف خود " تئوری 
عمومی اشتغال ، بهره و پول " که در سال 
منتشر  بزرگ  بحران  بحبوحه  در   1936
گشت ، گفت که راهکار برون رفت از رکود 
که  است  این  داری  سرمایه  اقتصاد  کساد  و 
یک  خود  بودجه  های  هزینه  ازدیاد  با  دولت 
تقاضای موثر برای تولیدات و خدمات را بین 
اقتصاد  مقابل  در  گرا  تقاضا  اقتصاد   ( مردم 
عرضه گرا ( بوجود آورد . بعد از پایان جنگ 
از "  بعد  نظام  های  ایدئولوگ   ، دوم  جهانی 
اخته کردن " تئوری کینز ، فرزند " ناخلف 
" او را تحت عنوان " کینزیانیسم جنگی " به 
دنیا آوردند : دولت عوض اینکه ازدیاد هزینه 
های خود را در جهت گسترش تقاضای موثر 
در بازار از طریق افزایش مالیات اضافی بر 
سودهای کالن سرمایه داری اتخاذ کند ، بهتر 
است که هزینه نظامی خود را افزایش دهد .

 به نظر نگارنده تولد این " فرزند ناخلف " 
ای  سابقه  بی  میلیتاریسم  شکلگیری  سرآغاز 
در تاریخ بشر است که امروز به سوخت و 
ساز و تار و پود نظامی جهانی سرمایه تبدیل 
شده است . بعد از آن ، ایدئولوگ های نظام 
معرفی  کینز  طرفداران  را  خود  عموما  که 
علیه   " سرد  " جنگ  اختراع  با  کردند،  می 
دشمنان خیالی و واقعی و با توسل به جنگ 
روسای  تمام  نظامی  های  ماجراجوئی  و 
جمهوری آمریکا ) از ترومن گرفته تا جورج 
بوش پسر ( را آماده ساختند که کسری بودجه 
دولت را به نفع " شبکه نظامی – صنعتی " 
توجیه  نظام  امپراطوری  مثلث  اُلیگوپولی  و 
سازند . در طول این مدت " خواب طالئی " 
کینز به تدریج به یک " کابوس وحشتناک " 
تبدیل شد و انباشت ناشی از میلیتاریسم به یکی 
از ویژگی های سرمایه انحصاری آمریکا در 

اواخر دهه 1950 تبدیل گشت *6 . 
بین مارکسیست های جهان اولین فردی که این 
دگردیسی را در تحول رژیم انباشت سرمایه 
قرار  بررسی  مورد  میلیتاریسم  طریق  از 
سوسیالیست  دادن  اقتصاد  کالکی  داد، مایکل 
لهستان بود . او در کتاب معروف خود تحت 
نام " آخرین فاز در دگردیسی سرمایه داری 
"، به طور مبسوطی به بررسی شکلگیری و 
رشد امپراطوری در دوره سرمایه انحصاری 
پرداخته و پایه های مثلثی آنرا چنین معرفی 

می کند : 
1 – امپریالیسم عموما به ازدیاد سطح اشتغال 
به وسیله هزینه های سنگین در حیطه تولید 

سالح و بازارهای مربوط به آن ) مثل تنظیم 
و تامین بخش بزرگی از نیروهای نظامی و 
توسعه پایگاه های نظامی و استخدام کارمندان 

( خدمت می کند . 
و  رهنمودها  تحت  جمعی  های  رسانه   –  2
رهبری طبقه حاکمه با تبلیغ و ترویج به نفع 
به  را  ازمردم  وسیعی  های  توده  میلیتاریسم، 
سوی حمایت از ساختار امپریالیسم مسلح به 

سالح های مجهز جذب می کنند . 
سطح  افزایش  و  اشتغال  باالی  سطح   –  3
با  مقایسه  مقام  در  جنگ،  دوره  در  زندگی 
دوره پیش از جنگ ) به خاطر ارتقاء فرایند 
را  وسیعی  های  توده  کار (،  نیروی  و  تولید 
جذب  صنعتی  نظامی –  شبکه  از  حمایت  به 

می کند .
کلیدی  نقش  جمعی  های  رسانه  و  ارتباطات 
در شکلگیری و رشد در این مثلث ایفاء می 
کنند. رسانه های گروهی مثل روزنامه ها ، 
رادیوها و تلویزیون ها عمدتا در کنترل طبقه 
حاکمه هستند . طبق دستور این طبقه ، وظیفه 
و شغل رسانه های جمعی این است که افکار 
های  جنگ  از  حمایت  جهت  در  را  عمومی 
دائمی ساخت آمریکا، تنظیم و آماده سازند . 

از اواسط دهه 1950 به این سو ، اجزاء سه 
گانه این مثلث موفق شدند که اقتصاد نظامی 
– جنگی را برای تثبیت و تامین نظم سیاسی 
و اقتصادی نظام جهانی، مهیا سازند . مضافا 
توانست  جزء  سه  این  ارگانیک  همکاری 
تقریبا کلیه اتحادیه های کارگری را ) به جز 
سلطه  تحت   ) غربی  اروپای  کشورهای 
دهد  قرار  آمریکا  امپریالیستی  های  سیاست 
. کارگران و رهبران اتحادیه های کارگری 
در آمریکا بنابه تعریف ارتجاعی نیستند . بلکه 
آنها به طور دائم ) دوباره بر خالف کارگران 
اروپا  در  کارگری  های  اتحادیه  رهبران  و 
و  ایدئولوژیکی  نفوذ  و  تاثیر  تحت  شدیدا   )
تبلیغات رسانه های جمعی هستند که به طور 
موثری به آنها القاء می کنند که " امنیت ملی 
آمریکا و منافع اقتصادی فراملی ها " چیزی 
این   . نیست  کالبد  دو  در  روح  یک  از  غیر 
امر یکی از ویژه گی های مشخص و متمایز 

امپریالیسم آمریکاست *7 .
تکامل  و  شکلگیری  درباره  کالکی  نظرگاه 
1950 ، نزدیک  دهه  در  امپراطوری  مثلث 
پال  و  بارون  پال  توسط  بعد  دهه  یک  به 
 " نام  تحت  آنان  معروف  کتاب  در  سویزی 
سیستماتیزه  مشروحا   " انحصاری  سرمایه 
به  سویزی  و  کتاب ، بارون  این  در   . گشت 
طور مبسوطی شرح می دهند که حداقل پنج 
امپریالیستی  معین  اقتصادی   – سیاسی  هدف 
میلیتاریزه  سوی  به  را  آمریکا  الیگارشی   ،

ساختن اقتصاد سرمایه داری سوق می 
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 سرنگون باد جمهوری اسالمی، برقرارباد جمهوری سوسياليستی!

دهند . این پنج هدف عبارتند از :
1 -  دفاع و حفاظت هژمونی جهانی 
های  تهدید  مقابل  در  سرمایه  امپراطوری 
خارجی . این تهدید های خارجی که به شکل 
در  انقالبی  خروشان  امواج  گوناگون  های 
چیزی   ، پیوندند  می  به وقوع  جهان  اکناف 
  " کمونیستی  پارچه  یک  تهدید   " از  غیر  به 

نیست که بسترش شوروی است . 
2 – تاسیس یک پالتفرم " امن " برای فراملی 
های آمریکا که انحصارات اقتصادی خود را 

به وسیله آن در جهان گسترش دهند . 
3 – تاسیس یک بخش پژوهشی و توسعه در 
تسلط  و  کنترل  تحت  کامال  که  دولت  داخل 

فراملی ها باشد .
4 – ایجاد جمعیت کامال سیاست زده شده که 
اولتراناسیونالیستی  های  اندیشه  نفوذ  تحت 

هوادار جنگ های دائمی و پیوسته باشد . 
و  اضافی  فرآیند  ظرفیت  اخذ  و  جذب   –  5
های  هزینه  طریق  از  سود  صد  در  افزایش 

سرسام آور نظامی و جنگی . 
نتیجه عملکرد مجموعه ای از این پنج هدف 
) ویا عامل ( تاسیس بزرگترین و فراگیرترین 
" در  صلح  دوره   " در  عظیم  جنگی  ماشین 
 ، بود   1980 و   1970  ،  1960 های  دهه 
که در تاریخ بی سابقه است . برای اعضای 
های  ایدئولوگ  و  آمریکا  حاکمه  درون طبقه 
سکه  یک  روی  دو   " و  مکمل  رابطه  نظام 
و  نظامی  آور  سرسام  های  هزینه  بودن   "
کینزیانیسم   " اسم  به  که  اقتصادی  توسعه 
نظامی " معروف گشت ، به قدری از طرف 
گروهی  های  رسانه  روزی  شبانه  تبلیغات 
مورد " مسرت و به به وَچه َچه " قرار گرفت 
هم  مالیم  انتقاد  یک  حتی  یارای  را  کسی  که 
جنگ  دوره  در  رژیم  های  ایدئولوگ   . نبود 
جنگ   " که  کردند  می  اعالم  پیوسته  سرد 
داده  افزایش  کاالها  برای  را  تقاضا   ، سرد 
 . گردد  می  کار  به  اشتغال  افزایش  باعث  و 
این امر به پیشرفت های تکنولوژیکی منجر 
زندگی  سطح  اعتالی  باعث  الجرم  و  گشته 
می گردد.... پس الزم است که ما از روسها 
آمریکا  در  داری  سرمایه  به  که  کنیم  تشکر 
کمک می کنند که بیش از پیش رشد یابد  " 

. 8*
با  آمریکا  در  جاری  گروهی  های  رسانه 
شکل  به  سرد  جنگ  روند  از  جدی  حمایت 
های گوناگونی دائما به تبلیغ این امر پرداختند 
که یک " فرمول جادوئی " برای " عمر بی 
کشف  را  اقتصادی  شکوفائی  و  پایان " رفاه 
گسترش  به  که   " سرد  جنگ   "  : اند  کرده 
موتور  کند  می  کمک  نظامی  های  هزینه 

پایان  بی  عمر  و  رفاه  روند  اصلی  عامل  و 
های  ایدئولوگ   . است  اقتصادی  شکوفائی 
که  دوره  این  در  جمعی  های  رسانه  و  نظام 
نزدیک به چهار دهه طول کشید ، به " اجماع 
" عامل  نظامی  کینزیانیسم   " که  ند  " رسید 

اصلی رفاه اقتصادی است . 
در  خودش  که  آیزنهاور  دولت  که  زمانی 
گسترش اندیشه و عملکرد کینزیانیسم نظامی 
پایان  سخنرانی  در   ، بود  کرده  ایفاء  نقش 
 1961 ژانویه   17 در  جمهوریش  ریاست 
نگرانی خود را از " شبکه نظامی – صنعتی 
" اعالم کرد ، این شبکه کامال در متابولیسم 
نظام جا انداخته شده بود و اعمال و گسترش 
گسترش  و  پایان  بی  و  دائمی  های  جنگ 
پایگاههای نظامی آمریکا در اکناف جهان به 
ساز  و  سوخت  و  پود  تارو  در  اصلی  ستون 
نظام امپریالیستی آمریکا تبدیل شده بود . از 
های  کمپانی  از  قدری  به  بعد  به  زمان  این 
کوچک و بزرگ و کارمندان عالیرتبه دولتی 
های  شاخه  و  نظامی  بخش  به  دولتی  غیر  و 
کسی  اگر  که  گشتند  وابسته  نظر  هر  از  آن 
جهت  در  تغییری  ترین  کوچک  خواست  می 
آورد،  بوجود  نظامی  های  هزینه  کاهش 
بی  و  اعتبار  بی  حتی  و  ایزوله  بالفاصله 
رشد  که  است  توجه  شایان   . گشت  می  کار 
این  در  صنعتی   – نظامی  شبکه  گسترش  و 
دوره و بعد از آن عمدتا به خاطر گسترش و 
توسعه اقتصادی نبود، بلکه هدف اصلی این 
بود که به این وسیله عمر نظام جهانی سرمایه 
رهائی  های  جنبش  و  ها  قیام  سرکوب  با  را 
بخش در اکناف جهان ) که علیه سیاست های 
مداخله گرانه و هژمونی طلبانه آمریکا دائما 
سازند  طوالنی   ،) بودند  اوجگیری  حال  در 
ساز  و  سوخت  در  که  را  نظامیگری  این   .
نظام قرار گرفته نه در زمان جنگ سرد و نه 
در دوره بعد از جنگ سرد نمی توان بدون 
براندازی خود نظام لغو و منحل ساخت . در 
واقع در تمامی این دوران ، میلیتاریسم یا به 
ساخت  های  جنگ  برپائی  با  مستقیم)  طور 
آمریکا از جنگ کره در سال 1950 گرفته تا 
جنگ کوزوو در سال 1999( و یا به طور 
علیه  ارعاب  و  ترس  رواج  با  مستقیم  غیر 
مردم جهان، به ویژه در کشورهای پیرامونی 

به بقای زالووار خود ادامه داده است . 
مهمترین تحلیلگران چپ صاحب نظر درباره 
دهه   در  کالکی   ( میلیتاریسم  تکامل  تاریخ 
1950 ، پال بارون و پال سویزی در دهه های 
60 و 70 و هری مگداف در دهه 1980 ( 
متفق القول بودند که عامل اصلی هزینه جنگی 
و نظامی آمریکا و افزایش دائمی آن " تهدید 

" شوروی نبود بلکه هدف هزینه های جنگی 
این بود که میلیتاریسم بقای نظام امپراطوری 
و  ها  چالش  مقابل  در  را  انحصاری  سرمایه 
جنبش های ضد نظام تضمین و تامین سازد . 
رویدادهای سیاسی  بعد از فروپاشی شوروی 
در 1991 تا کنون حقانیت ارزیابی دقیق این 
تحلیلگران را ثابت می کند. کما اینکه بعد از 
فروپاشی شوروی و آغاز دوره بعد از جنگ 
و  نظامی  های  هزینه  افزایش  شاهد  ما  سرد 
جنگی آمریکا از صد میلیارد دالر در اواسط 
دهه 1960 به متجاوز از یک تریلیون دالر 
در آخر سال 2007 بوده ایم . این رقم تحقیقا 
و  تریلیون  یک  به  اقال   2008 سال  آخر  در 
صد میلیارد دالر افزایش خواهد یافت *9 . 

امروزه ، هزینه های نظامی – جنگی آمریکا 
برای پیشبرد پروژه جهانی اش دائما در حال 
افزایش است . در حال حاضر این هزینه ها با 
هزینه های نظامی و جنگی مجموع کشورهای 
جهان برابر است . وقتی که متوجه می شویم 
اکثرا  جهان  نظامی  کشور  ده  بزرگترین  که 
بیشتر   ، هستند  آمریکا  شرکای  یا  و  متحدین 
آمریکا  نظامی  برتری  و  تفوق  موقعیت  به 
آمریکا  تنها  امروز   . بریم  می  پی  جهان  در 
است که می تواند در عرض چند ساعت به 
حمله  جهان  مناطق  ترین  گمنام  و  دورترین 

نظامی کند . 
موقعیت کنونی مثلث امپراطوری 

سرمایه
بعد  آمریکا  میلیتاریسم  تکامل  تاریخ  بررسی 
نشان  کنون،  تا  دوم  جهانی  جنگ  پایان  از 
اعمال  و  تهاجمات  گسترش  که  دهد  می 
قرن  اول  دهه  در  آمریکا  ساخت  های  جنگ 
بیست و یکم نتیجه اعمال یک " گروه دیوانه 
سیاسی " که به مرض مگالومی نیا ) مرض 
نیست   ، اند  شده  دچار   ) بینی  بزرگ  خود 
و  نظامی  های  ماجراجوئی   ، تردید  بدون   .
گسترش اشتعال جنگ های هشت سال گذشته 
بدون  نباید  را  آمریکا   )  2001  –  2008 (
کاخ  در  کاران  نئومحافظه  حاکمیت  به  توجه 
سفید و ویژگی های رِژِیم جورج بوش مورد 
بررسی قرار داد . ولی آنچه که مهم تر است 
در  کاران  نومحافظه  که  است  واقعیت  این 
این تجاوزات و ماجراجوئی ها ) مخصوصا 
جنگ هفت ساله افغانستان ، جنگ پنج ساله 
عراق و " جنگ بی پایان علیه تروریسم " ( 
از حمایت بخش قابل توجهی از دیگر حاکمین 
نظام نیز برخوردار بودند . به کالمی دیگر 

عموما  ها  جنگ  و  تجاوزات  این   ،
حاکم  حزب  دو  بی دریغ  پشتیبانی  از 
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های  رسانه   ، قضائیه  قوه   ، کنگره   ،
فراملی  های  شرکت  و  جاری  جمعی 
عموما  آنها  بین  اختالفات   . بودند  مند  بهره 
مقدار   ، سربازان  تعداد  چون  نکاتی  روی 
و  تخلیه  تاریخ   ، جنگ  در  زور  از  استفاده 
در  جنگی  نیروهای  تقسیم   ، نیروها  خروج 
 ( جبهه  جلو  کشورهای  اصلی  های  صحنه 
پشت  کشورهای  و  و...(  عراق   ، افغانستان 
جبهه ) پاکستان ، سوریه و.. ( و غیره دور می 
زدند . در سال های اخیر ، مسائل و مشکالت 
اصلی حتی مسئله استفاده از شکنجه ، عموما 
بین اعضای طبقه حاکمه یا نادیده گرفته شدند 
و یا بحث درباره آنها به هیچ نتیجه ای نرسید 
. تنها منبع اپوزیسیون در این مدت مجموعه 
ای از افکار عمومی جهانی و نیروهای ضد 
خود  در  منجمله  صلح  کارزارهای  و  جنگ 
آمریکا ، بودند که به حق نقش چشمگیری در 
بی اعتبارتر ساختن حاکمین نظام در سراسر 
جهان منجمله در خود آمریکا، ایفاء کردند . 

که  دهد  می  نشان  الذکر  فوق  نکات  بررسی 
و  ازسوخت  بخشی  که  گسترده  میلیتاریسم 
ساز) متابولیسم( نظام را در بر می گیرد ، از 
حمایت جناح های درون هیئت و طبقه حاکمه 
آمریکا برخوردار است . این امر بدین معنی 
خواهان  دربست  نظام  حاکمه  هیئت  که  است 
گسترش هژمونی آمریکا بر کره خاکی است . 
امروز این هدف استراتژیکی، عامل سرکوب 
هژمونی  علیه  مردم  مبارزات  و  ها  مقاومت 
طلبی آمریکا را به یک امر ضروری از نظر 
جنگ   . است  آورده  در  آمریکا  حاکمه  طبقه 
عراق تالش حاکمین در جهت اعمال کنترل 
 – فارس  خلیج  منطقه  کلیه  بر  ژئوپولیتیکی 
اقیانوس هند برای کسب هژمونی نفتی بر آن 
منطقه است . این هدف استراتژیکی از سوی 
و  حاکمیت ) کمپ " دم  درون  کمپ  دو  هر 
حزب  نمایندگی  به  عمدتا   " شرقی  دستگاه 
غربی  مالی  نهادهای   " کمپ  و  دموکرات 
جمهوریخواه  حزب  نمایندگی  به  عموما   "
گردد  می  حمایت  چرا  و  چون  بی  تقریبا   )
های  هزینه  آور  سرسام  و  نجومی  افزایش   .
نظامی – جنگی نتیجه ضروری و طبیعی این 
هدف استراتژیکی است . ولی این هزینه ها 
که مکمل ماجراجوئی های نظامی و گسترش 
جنگ های ساخت آمریکا ) میلیتاریسم ( است 
و  افول  سراشیب  در  را  آمریکا  تدریج  به   ،
داده  قرار  امپراطوری  یک  عنوان  به  نزول 
اینجا  در  آن  چون  و  چند  به  اشاره  که  است 

حائز اهمیت است . 
با اینکه آمریکا بعد از فروپاشی شوروی عمال 
در راس نظام جهانی سرمایه قرار گرفته و به 
عنوان تنها ابرقدرت جهان ، به یک نیروی 
بالمنازع نظامی تبدیل شد ولی در همان مدت 

قدرت  یک  عنوان  به  خود  افول  شاهد  زمان 
اقتصادی گشت *10 .دقیقا وجود این ماهیت 
که  است  جهانی  نظام  تاروپود  در  دوگانه 
است  ساخته  مجبور  را  آمریکا  حاکمه  هیئت 
که به تبلیغ " قرن آمریکای نوین " در رسانه 
های گروهی جاری بپردازد . به کالمی دیگر 
گذشته  دوران  برخالف  آمریکا  حاکمه  طبقه 
سروری  حفظ  برای  آنها  در  که  امپریالیسم 
متوسل  خود  فرهنگی  و  سیاسی   ، اقتصادی 
به گسترش نیروهای نظامی می شد ، امروز 
باید کلیه منافع اقتصادی و سیاسی خود را در 
خدمت حفظ هژمونی نظامی خود در مناطق 
استراتژیکی جهان قرار دهد . در این راستا، 
وسیعی  طور  به  اخیر  های  سال  در  آمریکا 
نیروهای نظامی خود را گسترش داده و در 
حال حاضر در 72 کشور پایگاه و در 140 
کشور حضور قوی و گسترده نظامی دارد . 
به عبارت دیگر ، هزینه های نظامی آمریکا 
و  آمریکا  ساخت  های  جنگ  مصروف  فقط 
مداخالت  و  جمعی  کشتار  های  سالح  تولید 
نظامی و کودتاها نمی گردد ، بلکه راس نظام 
با حضور فیزیکی در سراسر جهان خود را 
برای کنترل ، مداخالت براندازانه و حمالت 
نظامی فوری و درازمدت آماده تر می سازد 
نقش  در  دگردیسی  این  که  کرد  تاکید  باید   .
نیروهای نظامی ) که آمریکا می تواند و باید 
و  افول  از  خود  نظامی  قدرت  از  استفاده  با 
خود  سیاسی  و  اقتصادی  قدرتی  قدر  ریزش 
جلوگیری کند ( بخش بزرگی از چالشگران 
نظام را به این جمعبندی رسانده که میلیتاریسم 
نظام  ساز  و  ساخت  و  پود  تارو  با  تنها  نه 
تبدیل  امپریالیسم  مکمل  به  بلکه  شده،  عجین 

گشته است . 
نظام   ) ضلع  دو  یا  و   ( بُعد  دو  امروز   
امپراطوری جهانی سرمایه از طریق وحدت 
و ادغام با ضلع و بُعد سوم ) رسانه های جمعی 
و  صنعتی  نظامی –  شبکه  و  مثلث   ) جاری 
وجود  به  را  امپراطوری  جمعی  های  رسانه 
در  را  بزرگی  معمای  پدیده  این   . اند  آورده 
مقابل چالشگران و قربانیان نظام در سراسر 
جهان به وجود آورده است . این مثلث فالکت 
شکلگیری  اوان  در  که  خونین  همیشه  و  بار 
و پیدایش خود در دهه های 1960 و 1970 
به خاطر وجود چالشگران متنوعی در سطح 
جنبش  گسترش   ، شوروی  وجود   – جهانی 
های وسیع کارگری در اروپا ، اشتعال جنبش 
پیرامونی  کشورهای  در  بخش  رهائی  های 
و  ای  توده  چین  فعال  ، حضور  سوم  جهان 
باالخره اعتالی جنبش ضد جنگ در آمریکا 
– برای مدتی از صحنه سیاسی جهان عقب 
نشینی کرده بود ، بعد از فروپاشی شوروی و 
شکست و تضعیف دیگر چالشگران در دهه 

1980 دوباره به طور گسترده تر و جهانی 
تر در صحنه سیاسی جهان قدعلم کرد . شایان 
توجه است که هر عقب نشینی و امتیاز دهی 
از سوی امپریالیسم عموما به بازگشت هارتر 
 . است  گشته  منجر  میلیتاریسم  ویرانگرتر  و 
در  اصلی  نکته  این  شاهد  ما   ، فعلی  فاز  در 
انحصار  که  هستیم  میلیتاریسم  رشد  تاریخ 
رسانه های گروهی جاری ) که بیش از هر 
و  ساخت  و  تاروپود  در  گذشته  در  زمانی 
گرفته  قرار  انحصاری  مالی –  سرمایه  ساز 
به  را  نظام  جهانی  سیمای  و  صدا  نقش  و 
عهده دارد (، به ویژه در هشت سال گذشته ) 
2008 – 2001 ( موفق شده است که به نحو 
موثری پرستیژ و اعتبار اقتصاد جنگی پدیده 
میلیتاریسم را از طریق اشاعه دروغ و بهتان 
دل  در  هراس  و  ترس  رواج  و  سو  یک  از 

مردم آمریکا از سوی دیگر، حفظ کند .

نتیجه گیری ها

 – مالی  سرمایه  کنونی  بندی  استخوان   –  1
انحصاری راس نظام جهانی را شبکه مثلث 
" نظامی – صنعتی و رسانه جمعی جاری " 

تشکیل می دهد . 
2 – پیشینه شکلگیری و رشد این مثلث به سال 
های جنگ جهانی دوم ) 1945 – 1939 ( و 
سال های آغازین ) 1953 – 1947 ( دوره 

" جنگ سرد " می رسد . 
3 – در دهه های 1960 و 1970 ، عملکرد 
این  بار  فالکت  و  ویرانگر  مداخالت  و  ها 
و  حضور  خاطر  به  جهان  اکناف  در  مثلث 
رشد و اعتالی چالشگران ضد نظام ) اتحاد 
جماهیر شوروی ، جنبش های رهائی بخش 
های  جنبش   ، سوم  جهان  کشورهای  در 
چین  اعتالی   ، غربی  اروپای  در  کارگری 
توده ای و اوجگیری کارزارهای وسیع ضد 
جنگ ، به ویژه در آمریکا و اروپا ( محدود و 

محلی و عمدتا کوتاه مدت بود . 
4 – بعد از فروپاشی و تجزیه شوروی و " 
بلوک شرق " و افول و اضمحالل دیگر ستون 
های مقاومت و پایان دوره جنگ سرد ، مثلث 
امپراطوری نظام با بازگشت فعال تر دوباره 
با مداخالت و تجاوزات جنگی و ماجراجوئی 
جهانی  و  شدیدتر  منتهی   ( خود  نظامی  های 
تر از دوره های گذشته ( برای تسلط کامل بر 

کره خاکی قد علم کرد . 
 1991  –  2008 ( دوره  این  طی  در   –  5
(، علیرغم رکود اقتصادی نسبی ولی مزمن 
فرهنگی  و  سیاسی  اعتبار  ریزش  و  افول   ،
آمریکا ، پیش بینی تخریب محیط زیست در 

های  بحران  عروج   ، جهانی  سطح 
مالی ، غذائی و باالخره آغاز قیام ها 
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از نامه ها.. بقيه از صفحه آخر

سراسر  در  نظام  علیه  ها  مقاومت  و 
نماینده  عنوان  به   ( واشنگتن   ، جهان 
اولیگارشی هیئت حاکمه آمریکا و مدیر عامل 
رسانه های گروهی جاری با شیوع دروغ و 
 ، جنگ  هیستری  رواج  و  واقعیات  تحریف 
جنگ  گسترش  با  را،  جهانی  عمومی  افکار 
های " بی پایان " در افغانستان و عراق وادار 
به حمایت از سیاست های براندازانه و فالکت 

بار و جنائی  مثلث امپراطوری ساخت. 
6 – آن عاملی که این موفقیت را نصیب راس 
نظام ساخت نه سروری آن در حیطه سیاسی و 
اقتصادی و نه پرستیژ و اعتبار جهانی آن در 
گستره های فرهنگی و ایدئولوژیکی بود بلکه 
رسانه  عظیم  پروپاگاندای  ماشین  یک  وجود 
ای عمومی جهانی بود که تاثیر و عملکرد آن 
در خدمت به میلیتاریسم و صنایع مربوط به 
اطالعات  تکنولوژیکی  تکامل  تاریخ  در  آن 
رسانی و روابط ارتباطاتی در سطح جهانی 
بی نظیر و بی سابقه می باشد . این تکنولوژی 
و  اطالعاتی   ، مخابراتی   " محیرالعقول   "
نوع  هر  که  گشت  قادر  تنها  نه  ارتباطاتی 
عام  چپ  طیف  سوی  از  را  سیمائی  و  صدا 
) ولی ضد جنگ ( در نطفه خفه کند ، بلکه 
بر خالف ادوار گذشته ) به طور مثال دوره 
جنگ ویتنام ( با موفقیت چشمگیری موفق شد 
صداهای اعتراض آمیز حتی افراد و نهادهای 
های  لیبرال  و   " رئالیست   " کاران  محافظه 
معرض  در  نیز  را   " انترناسیونالیست   "
سانسورهای تکنیکی و خود سانسوری های 
 . دهد  قرار  گی  خانواد  و  شخصی  و  صنفی 
وجود و حضور فعال این مثلث امپراطوری 
جهانی سرمایه واقعیتی فالکت بار، ویرانگرو 
و  زحمتکش  بشریت  که  است  زائی  سرطان 
دیگر قربانیان نظام جهانی نمی توانند صرفا 
از طریق رفورم ، امتیازگیری و یا احیانا با 
ظهور پدیده " مسیح وار " اوباما بر آن فایق 

آیند . 
پرستیژ   ، موقعیت  که  نظامی   ، تردید  بدون 
با  را  خود  امنیت  و  نظم  حفظ  مشروعیت  و 
یک   ( دالر  تریلیون  یک  هزینه  و  صرف 
هزار میلیارد دالر ( در حیطه نظامیگری ) 
همراه با توسعه پایگاه های نظامی – پلیسی 
جهان  سراسر  در  نظامی  حضور  و  مخوف 
( و ایجاد نابرابری های خانمانسوز ، رکود 
مزمن اقتصادی ، بحران های مالی و غذائی 
جهانی  زیست  محیط  تخریب  با  باالخره  و 
کسب می کند ، بدون تردید برای دگردیسی 
چپ  نیروهای  وظیفه  این   . است  آماده  کیفی 
ضد نظام است که باید با ادغام و وحدت خود 
، آلترناتیو موجود نظری را به قدرت عملی 
و مادی در جهت چالش جدی این نظام پوسیده 
و رو به زوال تبدیل سازند .  ن.ناظمیـ  دیماه 
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سرمایه داری " ، نیویورک ،1953 صفحه 
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5 – اریک هابس بام ، " درباره امپراطوری 
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، 2008 ، صفحات 59 – 57
6 – رابرت هیل برونر ، " ساختمان جامعه 
اقتصادی " ، نیوجرسی ، 1980 ، صفحات 

 160 – 175
7 – کالکی ، همانجا ، صفحه 97 

8 – فاستر ، همانجا ، 
، همانجا   .... صلح  های  پژوهش  نهاد    -  9
، صفحات 11 – 10 و جیمس سیفر ، " از 
نئولیبرالی  نظامیگری  به  نظامی  کینزیانیسم 
جهانی " ، در مجله " مانتلی ریویو " ، شماره 

2 ) ژوئن 2007 ( ، صفحات 48 – 45 
10 – پال باران و پال سوئزی ، " سرمایه 
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میلیتاریسم و امپریالیسم " ، صفحات 217 – 
178 و فرد کاپالن ، " کشور و جامعه جنگی 
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این جنایت موضع گیری کند. البته ما بخوبی 
میدانیم که چنین نخواهد شد. 

رفقای گرامی !
در خاورمیانه تنها دو کشور سوریه و ایران 
قاطعانه و بدون تزلزل این جنایات وحشیانه 
دیپلماتیک  اقدامات  به  و  کردند  محکوم  را 
علیه  عمومی  اجماع  ایجاد  برای  جدی 
اسرائیل اقدام کرده اند. کمونیست ها امروز 
توانایی  تنها  نه  مختلف  تاریخی  دالیل  به 
ندارند  را  منطقه  مردم  مبارزات  رهبری 
در  مذهبی  ضد  مواضع  اتخاذ  بدلیل  بلکه 
در  امپریالیستی  و ضد  طبقاتی  تحلیل  ازای 
تشخیص متحدین و دوستان مردم دچار آشفته 

فکری غریبی شده اند. کمونیست ها امروز 
در شرایط ویژه خاورمیانه چاره ای ندارند 
که با حفظ استقالل ایدئولوژیک تشکیالتی در 
کنار نیرو های مقاومت مثل حماس و حرب 
با  گیری  موضع  این  گیرند.  قرار  لبنان  هللا 
همه دشواری ایکه در تلفیق عملی با شرایط 
است.  درست  مشی  خط  تنها  دارد  مشخص 
از  اساس  در  دشواری  این  که  است  روشن 
موضع ضد کمونیستی این نیرو های مذهبی 

ناشی می شود.
شما  علمی  و  قاطعانه  موضع  از  دیگر  بار 

مصرانه پشتیبانی میکنم.
فرامرز

٣١ دسامبر ٢٠٠٨

بادقت  را  شما  نامه  فرامرز  گرامی  رفیق 
حزب  اعالمیه  که  ازاین  کردیم.  مطالعه 
اما  سپاسگزاریم.  شما  از  کرده ای  پخش  را 
وبررسی  کمونیستها  مواضع  از  درارزیابی 
تضادها و تعیین دوست و دشمن درازمدت و 
کوتاه مدت طبقه کارگربا شما اختالف  جدی 

داریم.

دوست  ضرورتا  من،  دشمن  "دشمن  اوال 
و  درایران  اسالمی  نیروهای  نیست".  من 
به خاطر  که  داده اند  نشان  به کرات  درمنطقه 
ضدماتریالیستی شان،  اسالمی  ایده ئولوژی 
دشمن کمونیستها بوده اند و نه کمونیستها به 
دلیل "ضدمذهبی" بودن شان دشمن نیروهای 

اسالمی! 
بینی  جهان  داشتن  درعین  کمونیستها 
تحمل  را  ایده آلیستی  نظرات  ماتریالیستی، 
می کنند و تنها مخالفتشان با دین، دخالت آن 
درامور دولت است. اما نیروهای بنیادگرای 
اسالمی ـ اعم از حاکم و یا دراپوزیسیون نه 
تنها تشکیل دولت سکوالر و الئیک را قبول 
هستند  کمونیستها  غدار  دشمن  بلکه  ندارند، 
که "کافر" بوده و قتل شان واجب است!! کما 
توسط  کمونیستها  عام  قتل  درایران  این که 
رژیم ددمنش جمهوری اسالمی واضح تر از 
باشد.  داشته  استدالل  به  احتیاج  آن است که 
تشکیل  برای  که  کارگرانی  حتا  رژیم  این 
می کنند،  مبارزه  دولت  از  مستقل  سندیکای 
زنان  می کند،  سرکوب  وجهی  شدیدترین  به 
اعدام  و  کشانده  مردساالری  برده گی  به  را 
است  نشانی  غیره،  و  سنگسار  و  کودکان 
رژیم  سردمداران  اعتقادی  بی  درجه ی  از 
دموکراسی!  اصول  ابتدائی ترین  به  حتا 
خطرناکتر  را  کمونیستها  ازنظرذهنی  آنها 
چون  می پندارند.  امپریالیستی  نیروهای  از 

و  مسیحی  عمده تا  امپریالیستها  که 
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نظام  ازنظر  و  می باشند  خداپرست 
اقتصادی هر دو مدافع حفظ مالکیت 
خصوصی بروسایل تولید و مبادله و 
استثمارکارمزدی هستند و تضادهای شان نه 

مبدء ای، بلکه منافع سیاسی است.

که  این  فرض  به  ـ  کمونیستها  ضعف  ثانيا 
این ادعای شما ازنظرمادی درست ارزیابی 
شده باشد، چون که کمونیستها ضعیف نیستند 
آنها  قرارگرفتن  معنای  به  ـ  متفرق اند  اما 
"درکنار" ضدکمونیستهای سرسخت نیست چه 
درایران که اسالمیان درقدرت هستند و چه 
درخاورمیانه. درمبارزات طبقاتی هرطبقه ی 
هم  و  استراتژیکی  درسطح  هم  انقالبی 
درسطح تاکتیکی موظف است، درعرصه ی 
به نیروی خود،  مبارزه سیاسی ضمن تکیه 
بینابینی  دوستان و دشمنان خود و نیروهای 
را دقیقا بشناسد. درغیراین صورت خسارات 
خط  کمااین که  خواهدشد.  متحمل  را  زیادی 
مدت  رنجبران برای  حزب  اپورتونیستی 
زمان کوتاهی در دفاع از جمهوری اسالمی 
، تحت عنوان خطر دوابرقدرت، که ارزیابی 
که  شد  باعث  بود،  غلوآمیزی  و  دقیق  نا 
مستحکمی  پیوند  نتواند  رنجبران  حزب 
و  کش  زحمت  و  کارگر  توده های  با  را 
پیشروان آنها به وجودآورد. باوجوداین، رژیم 
جمهوری اسالمی درهماهنگی با حزب توده 
و سازمان فدائیان اکثریت، پیوسته درفعالیت 
از  و  وجودآورده  به  اخالل  رنجبران  حزب 
تعدادی  این که  ازجمله  کرد.  جلوگیری  آن 
و  کارتوده ای  درجریان  ما  حزبی  ازرفقای 
توسط  پلیسی،  پی گردهای  درجریان  بعدا 
به  فوق الذکر  طلب  تسلیم  اپورتونیستهای 
پلیس لو داده  شدند و به زندان افتاده و جان 
باختند. طی یک سال اول حیات حزب ) از 
دیماه ١٣٥٨ ـ تا بهمن ١٣٥٩( مراکز حزب 
مصادره شدند و به محض این که درزمستان 
حاکم  انحصارطلبان  علیه  حزب   ،١٣٥٩
موضع گرفت، رژیم دست به قلع و قمع آن 
واعدام  شکنجه  و  وسیع  دستگیریهای  و  زد 
آغاز  حزب،  رهبری  و  کادرها  و  اعضاء 
گردید. پس درهرحدی که دونیروی طبقاتی 
مختلف بخواهند "درکنارهم باشند"، مرزاین 
درکنارهم بودن باید کامال و صریحا مشخص 
طبقه  و  کمونیستها  حقوق  به  احترام  گردد. 
کارگر و زحمت کشان و به رسمیت شناختن 
موضع  ترین  ابتدائی  جزو  آنان،  فعالیتهای 
و حرکت برای رسیدن به توافق و "کنارهم 
سیاسی  یانیروی  طبقه  هرقشرو  بودن"با 
است. جمهوری اسالمی مدت بسیارکوتاهی 
موقعیت خود  که  وقتی  انقالب ٥٧،  از  پس 
مدافع  نیروهای  به  حمله  یافت،  مستحکم  را 
را  دموکراتیک  آزادیهای  و  طبقه کارگر 

به  حتا  سپس  و  آغازکرد  وسیع  درابعادی 
هم  فدائی  اکثریت  و  توده  حزب  واداده گان 
آزمودن خطاست"!  "آزموده را  رحم نکرد. 
مگرآن که خالف اش ثابت شود که تا به حال 

نشده است!

نبودند  دونفر  انگلس  و  مارکس  مگر  ثالثا 
که جنگ علیه نظام سرمایه داری را آشکارا 
تعیین  نیرو  نداشتن  یا  داشتن  کردند؟  اعالم 
کننده در اتخاذموضع وترتیب دادن دوستیها 
دراتخاذ  برعکس  باشد.  نباید  توافقات  و 
و  موضع  باید  اول  دردرجه ی  هرسیاستی، 
منافع پرولتاریا را درآن وضعیت مشخص، 
درمد نظرگرفت و تبدیل به گوشت َدم توپ 
نیروهای مرتجع نشد. آیا تجربه حزب توده 
ایران و حزب رویزیوینست عراق که اولی 
درکنار  دومی  و  اسالمی  درکنارجمهوری 
و  قرارگرفت  آمریکا  امپریالیستی  ارتش 
رویزیونیست  حزب  اخیر  حرکت  باالخره 
یونان که درکنار دولت ارتجاعی کارامانلیس 
وسیع  جنبش  با  مخالفت  به  و  قرارگرفته 
برخاسته است،  یونان  حاکمیت  ضد  توده ای 

جلو چشممان نیست؟
شما لحظه ای فکرکنید که حماس درصورت 
از  مستقل  فلسطینی  ایجاد  حتا  و  پیروزی 
ماتریالیستها  تنها  نه  است  ممکن  اسرائیل، 
کند،  قمع  و  قلع  را  کمونیستها  ازجمله  و 
مستقرسازد،  را  اسالمی خودش  تاحکومت 
بلکه مناسبات سرمایه داری را درآن جا رشد 
خواهد داد و آن وقت خواسته یا ناخواسته به 
تبدیل خواهدشد. همان  امپریالیستها  دنبال چه 
طورکه بسیاری از کشورهای جهان سوم پس 
از رهائی ار استعمارکهن به دام استعمارنوین 
افتادند. زیرا رهبری این مبارزات مرزبندی 
کارمزدی  استثمار  و  خصوصی  مالکیت  با 

نداشته و ندارند.
ازنظر  نه  و  تاکتیکی  نه ازنظر  پس 
استراتژیکی نیروهای اسالمی نمونه ای نشان 
قرارداد  معیاری  را  آن  بتوان  که  نداده اند 
برای قرارگرفتن کمونیستها درکنار نیروهای 
حزب  مناسبات  هم  درلبنان  حتا  اسالمی! 
کمونیست باحزب هللا  باید بادقت بررسی شده 
و دید که آیا "حزب هللا" به حقوق کمونیستها 
احترام می گذاردیا نه؟ به عالوه باید مواضع 
ازقماش  آیا  دقیقا بررسی شود که  آن حزب 
با  توده ای  حزب  نوع  درکنارقرارگرفتنهای 

جمهوری اسالمی است یا نه؟ 
 ٨٩ به  نزدیک  در  که  است  این  نه  مگر 
که  جنگلی  خان  کوچک  میرزا  پیش،  سال 
درانقالب  قبال  و  نداشت  چندانی  هنوزتوان 
نیروهای  به  سختی  تودهنی  هم  مشروطیت 
مذهبی بنیادگرا زده شده بود، اتحاد خود را با 

تبلیغات  از  آنها  امتناع  شرط  به  کمونیستها 
این  پذیرش  عدم  با  و  دانست  کمونیستی 
توسط  ضددموکراتیک  به غایت  خواست 
متحدباکمونیستها  جبهه  از  کمونیستها، 
کناررفت ، رو به جنگل نهاد و دراین ماجرا 
حیدرعمواوغلی از رهبران حزب کمونیست 
به  مذاکره  برای  که  همراهانش  و  ایران  
جمهوری  ُکشته شدند.  بودند،  رفته  جنگل 
اسالمی نیز چنین است. اگر امروز آمریکا 
و  بردارد  درایران  چنج"  "رژیم  از  دست 
رسمیت  به  را  اسالمی  جمهوری  حاکمیت 
بشناسد، دولت ایران با تمام وجود، مناسباتش 
را با آن گسترش خواهدداد و مخالفت کنونی 
دولت ایران با آمریکا تنها این مسئله است. 
آمریکا  این است که درجریان حمله  مگرنه 
به افغانستان و عراق، دولت ایران دست به 
امپریالیستی  اشغالگر  نیروهای  با  همکاری 
تجاوز  مخالف  کمونیستها  که  درحالی  زد. 

امپریالیستها بودند؟

رابعا محکوم کردن تجاوز اسرائیل به منطقه 
غزه توسط حزب ما به معنای دفاع از آزادی 
و حق تعیین سرنوشت خلق فلسطین است که 
قربانی یک ارتش فاشیستی ـ صهیونیستی تا 
دندان مسلح شده است که نه ازتاریخ بالهائی 
یهودیان  قمع  و  قلع  و  آمده  برسرخودش  که 
و  نظرات  به  نه  و  آموخته  نازیها  توسط 
و  می گذارد  وقعی  ملل  سازمان  تصمیمات 
کنونی  اعتراضات  به  گوشش  نه  باالخره 

مردم جهان بده کار است! 
جهان  ازچهارگوشه ی  صهیونیست  یهودیان 
انگلستان  حمایت  تحت  اروپا،  به ویژه  و 
وعملیات  رفتند  فلسطین  به  استعمارگر، 
راندن  بیرون  و  درکشتن  فاشیستی شان 
فلسطینیان با نقشه ی قبلی جهت ایجاد دولت 
این  بهانه ی  به  ازابتدافاشیستی،  و  مذهبی 
می کردند،  زنده گی  جا  درآن  اجدادشان  که 
خود  که  طوری  به  نمودند.  شروع  را 
آن  در  ساله  هزاران  ساکنان  که  فلسطینیان 
سرزمینند، حق زیستن درآن نداشته و هرچه 
تکیه  با  فلسطینیان  سرزمین  می گذرد  زمان 
درراس  و  امپریالیستها  پشتیبانی  و  زور  به 
که  می شود  مصادره  آمریکا  امپریالیسم  آنها 
می شود،  ساخته  اکنون  هم  که  دیوارننگینی 
گواه روشنی است ازتجاوزات افسارگسیخته ی 
و  سرزمین  به  اسرائیل  صهیونیستی  دولت 

حقوق فلسطینیان! 
نکته دیگر این که حماس عمال به نماینده و 
نمود مقاومت مردم فلسطین درشرایط کنونی 
تبدیل شده است. سازش و همکاری جریانات 
وابسته  با کشورهای  فلسطین  ملی و "چپ" 

از  اسرائیل و دست کشیدن  و  عربی 
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مالحضاتی.. بقيه از صفحه آخر

به  شدن  آویزان  و  ای  توده  مبارزه 
اهرم های سیاسی از باال به جای تکیه 
را  زمینه  فلسطین  زحمت کشان  بر 
در  شک  بدون  که  گرایان  بنیاد  رشد  برای 
برابر  در  قاطعانه  مقاومت  به  حاضر  حال 
اسرائیل دست می زنند ، فراهم ساخته است 
که با ایجاد پیوندی فشرده بامردم درانتخاباتی 
به  به رسمیت شناخته شد،  توسط غرب  که 

قدرت رسیدند.
سازش و فساد الفتح و رفورمیسم چپ خرده 
بورژوای فلسطین را نباید به حساب حماس 

نوشت.
درعین حال،  مقاومت حماس و دیگرنیروهای 
تجاوز  دربرابر  غیراسالمی  و  اسالمی 
اسرائیل ضرورتا و درهمه ی حاالت حقانیتی 
برای قرارگرفتن کمونیستها درکنارآنان ایجاد 

نمی کند. 
درلبنان،  چه  درفلسطین،  چه  کمونیستها 
غیره  و  درافغانستان  وچه  درعراق  چه 
نیروی  باید  اشغال گر  ارتشهای  با  درمبارزه 
آنها هم چنین  مستقل خود را به وجود آورند. 
عمده  دشمنان  زمان  از  درهربرهه ای  باید 
و  کنند  شناسائی  دقیقا  را  خود  غیرعمده  و 
چنان چه  خارجی،  تجاوزنظامی  درصورت 
مخالف  کشورها  دراین  دیگری  نیروهای 
تجاوز خارجی باشند، اعم از اسالمی و غیره، 
وحقوق کمونیستها را محترم شمرده و به آنها 
حمله نکنند، کمونیستها نیزباید به طورموقت، 
مشروط و تاکتیکی و به خاطر جنگ بادشمن 
این نیروها دست  به  عمده خارجی، ازحمله 
بردارند. اما درصورتی که کمونیستها مورد 
اشغالگران  مخالف  نیروهای  این  حمله ی 
مسلم  ازخود حق  دفاع مشروع  واقع شوند، 
آنهاست. باوجوداین و تازمانی که ارتشهای 
اشغال گرمنهدم نشده و از کشوربیرون رانده 
نشوند، آنها کماکان دشمن عمده باقی خواهند 

ماند.
که  "چپ"  نیروهای  از  بسیاری  درایران، 
کمونیستی  جنبش  اخیر  تاریخ صدساله ی  به 
آن  با  به دشمنی  مانده و حتا  بی تفاوت  جهان 
را  علمی  کمونیسم  آموزشهای  می پردازند، 
دربررسی تضادها یا درک نمی کنند و یا به 
دلیل موضع خرده بورژوایانه و یک جانبه، 
آنها را رد کرده و درنتیجه دولت اسرائیل و 
با یک  قلمداد می کنند و  حماس را هم وزن 
امپریالیسم درمنطقه  چوب می رانند! و نقش 
اندازه خطرناک تصویرمی کنند  به همان  را 
که  درحالی  ایران!  بورژوازی  نقش  که 
مستقیم  حمایت  بدون   ، ایران  بورژوازی 
ماندن  به  قادر  امپریالیستها  غیرمستقیم  و 
درحاکمیت برای طوالنی مدت نیست و مردم 
ازانواع گروههای بورژوائی در بیش از نیم 

قرن اخیر هنری ندیده است!
کمونیستها  وظیفه ی  طورمشخص،  به 
با  که  کنونی  درشرایط  درنوارغزه 
صهیونیستی  تجاوزبربرمنشانه ی 
روبه روهستند، نه تمرکزنیرو برای جنگ با 
بلکه تمرکزنیرو برای  افشای آن،  حماس و 
است.  صهیونیست  تجاوزگران  با  مقابله 
توسط  اسرائیل  و  قراردادن حماس  هم سنگ 
کمونیستهای فلسطینی و غیرفلسطینی اشتباه 
فاحشی است که نهایتا به سود صهیونیستهای 

اشغالگرتمام می شود.
بدین ترتیب،هرگونه ُکرنش دربرابر نیروهای 
اسالمی جز تسلیم طلبی نتیجه ای نخواهدداد. 
نیروهای  که  تازمانی  نیز  درایران  مشخصا 
خارجی  به ایران حمله نکرده باشند، رژیم 
از دشمنان  یکی  مثابه  به  اسالمی  جمهوری 
زحمت  توده های  و  کارگر  طبقه  اساسی 
باقی خواهدماند.  نیز  آنها  کش، دشمن عمده 
دفاع دولت ایران از حماس درشرایط فعلی 
از  فلسطین  مردم  آزادی  نیت  با  نه  نیز، 
آزاد،  جامعه ای  ایجاد  و  اشغال گران  دست 
دموکراتیک و بدون استثمارانسان ازانسان، 
بلکه حفظ و گسترش نفوذ خود درخاورمیانه 
است و از آن بدتر خدمت به قرارگرفتن دین 

درراس دولتهای اسالمی است!

حمایت از مبارزاتی باشد که خواهان توسعه 
اجتماعی ) عدالت اجتماعی ( است. این نکته 
سیاست  از  جنبش  آن  که  است  معنی  این  به 
اقتصادی  توسعه  و  رشد  حیطه  در  هائی 
حمایت کند که دارای اهداف عدالت اجتماعی 
باشند: مثل حق اشتغال به کار ، ازدیاد درآمد 
موثر  خدمات  کردن  پیاده  و  معرفی  کارگر، 
عمومی برای همه در حیطه های آموزش و 
پرورش ، طب و بهداشت، مسکن و وسایل 
حمل و نقل . البته کسب اهداف معین توسعه 
اجتماعی، بدون خودمختاری ملی ) حاکمیت 
استقرارملی واستقالل از محور نظام جهانی 
سرمایه ( از سوی دیگر، میسر و قابل وصول 

نیست .
2 – اگر معتقد به این اصل باشیم که اتونومی 
و حاکمیت ملی پایگاهی است که در درون آن 
پروسه های تاریخی عصر جدید – سکوالریسم 
مردم   ( پیگیر  دموکراسی   ،  ) عرفیگری   (
ساالری ممتد ( و توسعه اقتصادی ) عدالت 
اجتماعی ( – می توانند شکل گرفته و به رشد 
به جرئت  صورت  آن  در   ، دهند  ادامه  خود 

از  عظیمی  اکثریت  که  کرد  ادعا  توان  می 
فوروم ها و سازمان هائی که امروز در درون 
" فوروم اجتماعی جهان " و " فوروم جهان 
سوم " و " فوروم صلح جهانی " تجمع کرده 
مترقی  و  پیشرو  های  جنبش  کمپ  به   ، اند 
که  اجتماعی  جنبشهای  یعنی   . دارند  تعلق 
بر علیه بازار نئولیبرالیسم ) هارترین شکل 
می  موضع   ) داری  سرمایه  ایدئولوژی  و 
گیرند و از منافعی دفاع می کنند که از سوی 
منافع  مثل   ( اند  افتاده  خطر  به  نئولیبرالیسم 
احزاب و سازمان های سیاسی چپ ، اتحادیه 
زنان  ، جنبشهای  کارگری  سندیکاهای  و  ها 
، مهاجران ، دانش جویان و محیط زیست که 
ضد نظام هستند ( . نکته مهم در این مرحله 
این است که چالشگران ضد نظام چگونه می 
از طریق  را  جهانی  بزرگ  نهاد  یک  توانند 
الحاق این جنبشها به وجود آورده و به وسیله 
آن نظام سرمایه داری را به یک چالش جدی 

بطلبند ؟
3 – برای اینکه یک ساختار و یا نهاد جهانی 
همگون و یک دست از طرفداران سه بعدی 
اجتماعی  ادغام  الینفک عدالت   ( نظام  ضد 
و  دموکراتیزاسیون  پروسه  بُعد  ازدیاد   ،
پذیرش و احترام به اتونومی و حاکمیت ملی 
( به وجود آورد ، باید تالش کرد که هریک 
در  پیشرو،  و  مترقی  های  جنبش  این  از 
نظر سازمانی  از  چهارچوب کشوری خود، 
به یک حزب قوی  نهایت  یافته و در  تکامل 
و سرتاسری در آن کشور تبدیل گردند . البته 
و  ها  تشکل  الحاق  و  ادغام  یعنی  تالش  این 
جدی  طور  به  امروز  که  متنوعی  نهادهای 
داری  سرمایه  نئولیبرالیسم  علیه  پیگیرانه  و 
به غایت جهانی شده از یک سو و دولت های 
از  پیرامونی  کشورهای  مستبد  و  کمپرادور 
یک   ، اند  برخاسته  مبارزه  به  دیگر  سوی 
امر آسان و ساده نیست و باید اذعان کرد که 
چالشگران نظام وظیفه سنگینی به دوش خود 
دارند که چالشگران دوران سه انترناسیونال 
) 18٦٤ – 19٤3 ( و عصر " جنگ سرد 
این جا  در   . نداشتند   )  1991  –  19٤7 (  "
این  به  مربوط  های  پیچیدگی  و  ابهامات  به 
تالش که در بین بعضی از چالشگران به اسم 
 " ها  تنوع  الحاق  و  ادغام   " کلیدی  معمای 

موسوم است ، می پردازیم .
٤ – جنبشها، منجمله آنهائی که مترقی و پیشرو 
هستند ، می خواهند استقالل خود را حفظ کنند 
. این خواست به طور آشکار نه تنها حق هر 
یک از این جنبش هاست، بلکه یک امر مثبت 
هم است. زیرا که استقالل دقیقا ریشه اصلی 
اساسی  نکته  این  ولی   . آنهاست  بودن  موثر 
نباید از تالش احزاب چپی که خواهان ادغام 

ابعاد سه گانه درون جنبش درجهت به 
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مبارزه طلبیدن جدی نظام جهانی است 
نگارنده  این که  با   . کند  جلوگیری   ،
تضادی بین این دو موضع ) گسترش 
فوروم ها از جنبشهای مترقی و پیشرو از یک 
سو و تالش تشکل ها و فعالین چپ مارکسیستی 
در جهت ایجاد یک حزب فراگیر وسرتاسری 
بینم ولی چشم  نمی   ) از سوی دیگر  منسجم 
انداز احیای سازمان های حزبی، بعضی از 
به  را  جهان  اجتماعی  فوروم  درون  فعاالن 
از  آنها  ترس   . اندازد  می  هراس  و  وحشت 
این است که خواست تحزب ) و تبدیل آن به 
نیروی مادی ( " ناقوس مرگ " فوروم ها را 
به صدا در خواهد آورد . برخالف این فعاالن 
، من معتقدم که شکل گیری احزاب منسجم و 
فراگیر به اقتدار و تکامل بیشتر فوروم های 
متعلق به جنبشهای اجتماعی و سیاسی خواهد 
انجامید . عالوه برآن ، احیا و رشد و حضور 
احزاب یک پارچه و یک دست، بهترین وسیله 
فوروم  افول  و  ریزش  از  جلوگیری  برای 
با خطر  آینده  هائی است که ممکن است در 
اندیشه  بر  مبنی  تمایالت  و  گرایشات  رشد 
های فرهنگ پرستی ، خاک پرستی و سیاست 

زدائی در درون خود روبه رو گردند . 
جنبشهای  ایجاد  جریان  در  هررو،  به   –  ٥
 ، ابزارها  به  پیوسته  باید  مترقی  و  پیشرو 
گفتمان ها و گستره های مبارزاتی که دشمن 
 . باشیم  داشته  توجه جدی   ، کند  می  انتخاب 
های  فراملی   ( مشترک  دشمن   ، دراصل 
هیچ   ) نئولیبرالیسم  سیستم  در  انحصاری 
وقت گستره ای را که در آن مبارزات عینی 
با طبقات حاکم  کارگر و زحمت کش  طبقات 
نمی  انتخاب   ، پیوندند  می  به وقوع  فرادست 
کند و در عوض، آن گستره ها و میدان های 
 ، مذهبی  و  دینی  های  گستره  مثل   ( دیگر 
فرهنگی و... ( را برای رودرروئی و تالقی 
استراتژیکی که  بدیل های  این   . برمی گزیند 
عموما در"فکرانبارهای" متعلق به واشنگتون 
و بروکسل طرح و تعبیرمی گردند، زیرکانه 
تالش می کنند که فعاالن جنبشهای پیشرو و 
مترقی را به منظور" اخته کردن"، به درون 
نظر  تبادل  برای   ها  گستره  و  ها  حیطه  آن 
که  هاست  گستره  این  در   . بکشند  گفتگو  و 
جنبشهای عقب گرا و ارتجاعی شکل گرفته 

و یا گسترش پیدا می کنند . 
که  ارتجاعی  و  گرا  عقب  جنبشهای   –  ٦
برای پیشبرد بدیل استراتژیکی فراملی های 
اند  انحصاری در اکناف جهان به وجود آمده 
از درگیری  بکلی  آن جنبشهائی هستند که   ،
اجتماعی  و  طبقاتی  های  حیطه  در  تالقی  و 
نظام  مرکز  و  شکم  در   . کنند  می  پرهیز 
اجتماعی  ، جنبش های  امپراطوری سرمایه 
" حقوق بشر " ، دموکراسی ، مبارزه علیه 
مواد مخدر ، مبارزه علیه تروریسم و.. همراه 

بهترین  مذهبی  و  دینی  متنوع  های  با سکت 
نمونه ها و مدل های عظیم جنبشهای اجتماعی 
عقب گرا و ارتجاعی هستند . این جنبش ها 
نه تنها مشگلی در مقابل نظام محسوب نمی 
شدند بلکه به مثابه حامیان سیاست های نظام 
خصوصی  مالکیت  تقدس   ، امپریالیسم   –
امواج   ، تولیدی  وسایل  و  طبیعی  منابع  بر 
مقرراتی  ، ضد  روندهای خصوصی سازی 
و... – عمل می کنند . تازه این جنبشها نه تنها 
خود را حامیان نظام سرمایه معرفی نمی کنند 
بلکه خود را مخالفین مداخالت دولت ها در 
امور شخصی و خصوصی مردم اعالم کرده 
و بدین وسیله خود را در بین اقشار مختلف 

مردم ضد نظام هم معرفی می کنند .
می  وقوع  به  زمانی  واقعی  تراژدی   –  7
پیوندد که توده های مردم که توسط سرمایه 
تهاجم  و  استثمار  مورد  موجود  واقعا  داری 
های  اندیشه  مجذوب   ، اند  گرفته  قرار 
بنیادگرایانه دینی و مذهبی می گردند . انواع 
و اقسام بنیادگرائی های دینی و مذهبی ) مثل 
امت پرستی والیت فقیه ، هندوتوای هندویسم 
، ایونجلیکا های راست مسیحی ، المائیست 
که  و...(  صهیونیسم   ، بودائی  دین  های 
امت   ، دین محوری  های  اندیشه  از  جملگی 
از  و  گرفته  نشات  مداری  مذهب  و  پرستی 
سرمایه  مهار  بی  و  سریع  حرکت  عوارض 
کنونی  فاز  در   ) گلوبالیزاسیون   ( جهان  در 
سرمایه داری واقعا موجود می باشند ، نمونه 
عقب  اجتماعی  جنبشهای  فعال  و  زنده  های 
گرا و ارتجاعی هستند که امروزه در مقابل 
صف  مترقی  و  پیشرو  اجتماعی  جنبشهای 
آرائی کرده اند . علیرغم تنوع و تکثری که 
این جنبشها تحت نام های مختلف در سراسر 
جهان از خود بروز می دهند ، به نخبگان ، 
پیشرفته  کشورهای  حاکمان  و  ها  ایدئولوگ 
مانورهای  طی  که  دهند  می  فرصت  مرکز 
جمعی  های  رسانه  همیاری  با  و  سیاسی 
گوش  به فرمان، آنها را محیالنه به دو کمپ " 
تروریست ها " و " نیروهای معتدل " تقسیم 
کنند. این جنبش های اجتماعی علیرغم تنوع 
جمهوری  در  گرایان  امت  از   ( تکثرشان  و 
اسالمی ایران گرفته تا ایونجلیکا های راست 
مسیحی در آمریکا ( همگی دارای اصول و 
شیوه های مشترکی هستند که نگارنده آنها را 
در شماره های پیشین این نشریه در مقاالت 
داده  قرار  تحلیل  و  بررسی  مورد  متعددی 

است . 
این  از  خود  تحلیل  و  بررسی  در   –  8
باید جوانب  ارتجاعی و عقب گرا  جنبشهای 
احتیاط سیاسی در مبارزه بی امان علیه نظام 
جهانی را پیوسته رعایت کنیم .به طور مثال 
چالشگران ضد نظام جهانی و ضد جمهوری 
موقعیت  و  نقش  از  نباید   ، سرمایه  اسالمی 

مثبت و انسان مدارانه بعضی از علمای فعال 
مذهبی – بابی های ازلی و نویسندگان " رویای 
االسالم  ثقه  میرزاعلی  بعدها  و   " صادقانه 
یا مشروعه " –  شیخی نویسنده " مشروطه 
در انقالب مشروطیت ایران غافل و بی خبر 
بمانند . همچنین در اوضاع فعلی چالشگران 
سرمایه  نئولیبرالیسم  بازار  ) ضد  نظام  ضد 
و ضد امپریالیست ( باید در مورد همکاری 
با نیروهای طرفدار " الهیات رهائی بخش " 
قابل  نقش  التین  آمریکای  کشورهای  در  که 
توجهی در عقب نشینی نیروها و دولت های 
آیا   . کنند  بحث  و  تفحص   ، دارند  راستگرا 
در حال حاضر می توان از امکان شکلگیری 
و رشد یک " چپ اسالمی " در کشورهای 
؟  کرد  صحبت  جنوبی  آسیای  و  خاورمیانه 
توان  می  آینده  در  امر  این  وقوع  امکان  از 
آن در حال  امکان رشد  ، ولی  صحبت کرد 
حاضر اصال وجود ندارد. نطفه " خداپرستان 
التحریر "  فقه   " و  ایران  در   " سوسیالیست 
در سودان در دهه های 19٦0 – 1980 با 
حاکم  کمپرادور  های  رژیم  بیرحمانه  تهاجم 
و  المسلمین  اخوان  بنیادگرایان  عنایت  با  و 

فدائیان اسالم خفه گشتند .
اسالم  جهان  امروز  که  آنچه  واقع  در   –  9
امت  اقسام  و  انواع  شیوع  کند،  می  عرضه 
گرائی و دین محوری است که علل رشد و 
نظام  تکامل  تاریخ  در  باید  را  آنها  گسترش 
گلوبالیزاسیون  تشدید  فاز  در  جهانی سرمایه 
یک  دیگر  عبارت  به   . کرد  جو  و  ُجست 
رابطه تاریخی ارگانیک بین بنیادگرائی رایج 
در خاورمیانه و آسیای جنوبی ) افغانستان ، 
پاکستان و بنگالدش ( و سیاست های حاکم بر 
نظام جهانی سرمایه وجود دارد که از ویژگی 
توسعه  تاریخی  مناسبات  ناپذیر  اجتناب  های 
نیافتگی  توسعه  با  مرکز  کشورهای  یافتگی 
از  بعد  های  سال  در  پیرامونی  کشورهای 
بعد  عصر  در  به ویژه  و  دوم  جهانی  جنگ 
پایان جنگ، می باشد . در خالء سیاسی  از 
که بعد از سرکوب و حذف جنبشهای ملی و 
کارگری در این کشورها به وجود آمد، به امت 

گرائی فرصت داد که رشد و توسعه یابد . 
الذکر در مورد امت گرایان  مالحظات فوق 
هندوستان  مورد  در  خاورمیانه  در  اسالمی 
هم صدق می کند . نیروهای راست طرفدار 
بازار نئولیبرالیسم و پروسه گلوبالیزاسیون در 
هندوستان به نحو روشن و زیادی با استفاده از 
جنبشهای بنیادگرایانه هندوتوا و المائیست ها، 
توانستند در تضعیف حزب کنگره هندوستان 
نقش ایفاء کنند . جلوراندن داالئی الما توسط 
علیه  بوش  رژیم  در  حاکم  کاران  نومحافظه 
نیروهای سکوالر حزب کنگره از یک سو و 

علیه چین از سوی دیگر بخش بزرگی 
استراتژی را تشکیل می  این  بدنه  از 
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 بجز نوشته هايی که با 
امضای تحريريه منتشر 

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

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

مسلمان  کشورهای  اکثر  مثل   . دهد 
نیز  هندوستان  در   ، خاورمیانه  نشین 
از  توانست  کاخ سفید  راست طرفدار 
المائیست   ، هندوتوا  از  گیری  بهره  طریق 
نیروهای  مذهبی  بنیادگرایان  دیگر  و  ها 
چپ مارکسیستی ، ملی گرایان طرفدار حق 
حاکمیت ملی را در دهه های اخیر به عقب 
رانده و اوضاع را به نفع نفوذ آمریکا در شبه 

قاره هندوستان آماده سازد . 
10 – باید توجه کرد که جنبشهای ارتجاعی 
صرفا و فقط در گستره های دینی و مذهبی رشد 
و فعالیت نمی کنند . امروز ما شاهد شکلگیری 
هستیم  ارتجاعی  اجتماعی  جنبشهای  رشد  و 
که در گستره های خاک پرستی و بنیادگرائی 
اکناف  در  اولتراناسیونالیستی  و  پانیستی 
جهان جضور دارند . این جنبشهای اجتماعی 
دقیقا  ولی  هستند  الئیک  و  اینکه سکوالر  با 
بنیادگرای  و  گرا  امت  جنبشهای  مثل  قویا  و 
سرمایه  عوارض حرکت  از  مذهبی  و  دینی 

در عصر تشدید گلوبالیزاسیون هستند.  
شووینیست  ـ  اولتراناسیونالیست  رهبران 
در  کوزووها  و  ها  بوسنی   ، ها  کروات 
یوگوسالوی سابق ، توتسی ها ، هوتوها و... 
در آفریقای مرکزی به عوض اینکه احساس 
تعلق به دولت – ملت های عصر باندونگ و 
جنبشهای رهائی بخش ملی کنند خود را متعهد 
مدار  در  نئولیبرالیسم  بازار  حاکم  قوانین  به 
کالمی  به   . اند  ساخته  سرمایه  جهانی  نظام 
دیگر رهبران این جنبشها خود را بخشی از 
اردوئی در جهان می بینند که خواست و هدفش 
انحصاری  فراملی های  اولویت های  توسعه 
ناتو  و  واشنگتن  مسلح  دیپلماسی  عملکرد  و 

در کشورهای پیرامونی ) جنوب ( و اروپای 
شرقی " جدید" است. " ناسیونالیسم " آنها فقط 
در دشمنی با همسایگانشان به نمایش گذاشته 
شده و نتیجتا جنبشهای آنان نیز مثل جنبشهای 
امپریالیستی  استراتژی  ، در خدمت  بنیادگرا 
افزایش  با  ها  ملت   – دولت  تضعیف   (
پوالریزاسیون افقی بین ملیت های درون آنها( 
قرارمی گیرند . " ادعای " رهبران جنبشهای 
اینکه  بر  مبنی  اولتراناسیونالیستی  اجتماعی 
حق  اصل  کشورها  آن  در  حاکم  های  رِژیم 
تعیین سرنوشت ملی را زیر پا گذاشته اند ) 
باید پذیرفت که این اتهام عموما در مورد اکثر 
آن کشورها صدق می کند (  صرفا نمی تواند 
این جنبشها را مترقی و پیشرو سازد . دولت 
نژادی ضد دموکراتیک حاکم در این جنبشها 
کشورهای  از  بعضی  در  اند  شده  موفق  که 
پیرامونی آفریقا و آسیا و همچنین در بعضی 
از کشورهای اروپای شرقی توده های مردم 
ایستی  پان  های  اندیشه  تبلیغ  و  ترویج  با  را 
، خاک پرستی و شووینیستی زبانی و غیره 
و  به گذرگاه  نهائی  تحلیل  در   ، بسیج سازند 
مجراهائی تبدیل می شوند که به تسلط بیشتر 
مناطق  آن  در  آمریکا  امپریالیستی  هژمونی 

کمک می کنند . 
11 – جنبشهای اجتماعی به ندرت چند بُعدی 
می  عمل  آنها  که  هائی  گستره  در   . هستند 
کنند به خاطر مالحظات اساسنامه ای دارای 
چشم انداز محدود و معین هستند . بر خالف 
جنبشهای   ، سیاسی  های  سازمان  و  احزاب 
اجتماعی میدان های فعالیت خود را به فعل 
و انفعاالت یک صف ) مثل اتحادیه ها و یا 
سندیکاهای کارگری ( و یا در حول و حوش 
 ، ) مثل جنبش زنان  یک موضوع و مسئله 
جنبش ضد جنگ ، ضد تخریب محیط زیست 
نبودن  بُعدی  چند   . سازند  می  محدود   ) و.. 
جنبشهای اجتماعی مترقی و پیشرو به خودی 
 . گردد  تلقی  منفی  امر  یک  تواند  نمی  خود 
درباره  را  سئواالتی  تواند  می  امر  این  ولی 
فعاالن بی غرض  این جنبشها در ذهن  آینده 
ایجاد  امکان  آیا   ، مثال  به طور   . کند  ایجاد 
پیشروی  بدون  زنان  و  مردان  بین  برابری 
سرمایه  رژیم  بازتولید  های  پروسه  ماورای 
آیا منطق حرکت سرمایه )  یا  امکان دارد ؟ 
انباشت ( در دراز مدت به نابودی پروژه های 

ایجاد محیط زیست بهتر منجر نمی گردد ؟ 
12 – یک معیار دیگری نیز که به روشنی 
جنبشهای اجتماعی در جهان کنونی را به دو 
اردوی پیشرو و مترقی )چپ ( و ارتجاعی 
و عقب گرا ) راست ( طبقه بندی می کند ، 
درک و انگاشت فعالین درون این جنبشها از 
در صحنه  کاذب  و  واقعی  تصادمهای  اصل 
بین المللی است . بدون تردید ، تصادم اصلی 

پیدا  هویت  مدرن  کلیت عصر  آن  توسط  که 
می کند ، تصادم بین کار ) انسان های دربند 
 ( سرمایه  و   ) شده  استثمار  و  دیده  ستم   ،
اسارتگر و استثمارگر ( است . این نکته به 
هیچ وجه به این معنی نیست که هر تصادمی 
که در گستره های سیاسی و اجتماعی بوقوع 
می پیوندد را در تحلیل های خود به سطح این 
تصادم اصلی تقلیل دهیم . باید تاکید کرد که 
پانصد  از هر زمانی در گذشته  بیش  امروز 
سرمایه  بین  تضاد  داری  سرمایه  عمر  ساله 
امپریالیسم جهانی در شکل  و کار در سطح 
و  بند  در  پیرامونی  کشورهای  بین  تضاد 
یافته عمل می  کشورهای مسلط مرکز رشد 
کند و این درک و انگاشت به این معنی نیست 
بلوک  از  پیرامونی  و  مرکز  کشورهای  که 
یافته  یگانه تشکیل  های همگون ، همسان و 
اند . دقیقا ، همان تضاد اصلی در درون هر 
دو از این بلوک ها منتها به شیوه های متفاوت 
به  که  چالشگرانی  آن  وظیفه   . دارند  وجود 
دیدگاه ماتریالیسم تاریخی مسلح اند دقیقا ارائه 
تحلیل های مناسب و امتحان شده از چگونگی 
فعل و انفعاالت این تضاد ها در راه بازگشائی 
و توسعه چشم انداز سوسیالیستی در داخل این 

جنبشهای پیشرو و مترقی است . 
13 – تضادهائی را که نیروهای راست حاکم 
پروژه جهانی  پیشبرد  برای  نظام جهانی  در 
خود ترویج می دهند ، علیرغم موقعیت متوفق 
خود در گفتمان های کنونی از نظر تاریخی 
تضاد های کاذب هستند . در اینجا نیم نگاهی 
به سه نمونه از این تضاد ها که در بین بخشی 
از روشن فکران در اکناف جهان مورد تائید 
قرار گرفته و در گفتمان های آنان از منزلت 

واالئی برخوردار هستند ، می اندازیم .
این   : تمدن ها "  دانستن " تضاد  ا ولی  1(ـ 
گروهی  های  رسانه  توسط  که  انگاشت 
واقع  در   ، گردد  می  تقویت  و  تبلیغ  جاری 
یک استراتژی سیاسی است که به طور منظم 
توسط امپریالیسم سه سره گسترش یافته و از 
توسط  ایدئولوژیکی  مفاهیم  و  ها  واژه  نظر 
فرموله  آمریکا  حاکمه  طبقه  های  ایدئولوگ 
آن  بر  ها  تمدن  تصادم  گفتمان   . است  گشته 
است که دوران مبارزات رهائی بخش ملی و 
طبقاتی با فروپاشی شوروی و " بلوک شرق 
رهائی بخش  جنبشهای  اضمحالل  و  فرود   "
اروپا  در  کارگری  جنبشهای  ، شکست  ملی 
و تبدیل چین به یک کشور سرمایه داری به 
پایان عمر خود رسیده اند . آنچه که جانشین 
این تالقی ها گشته، تالقی تمدن ها ) رویاروئی 
های گاها خونین بین" تمدن " های اسالمی ، 
بودائی ، هندی و...و " تمدن " غرب توسعه 
یافته ( است که بشریت فقط با رهبری انسان 
گلوبال سرمایه و قبول بی قید و شرط قوانین 



دو ديدگاه 
متضاد
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حاکم بر بازار نئولیبرالیستی می تواند 
رهنمون   " رستگاری   " به  را  خود 
که  زمانی  استراتژی  این   . گرداند 
توسط تعدادی ازجنبشهای اجتماعی ) که خود 
را مدافع حقوق قربانیان نظام قلمداد می کنند 
( مورد تائید و حمایت قرار می گیرد ، تاثیر 
قابل توجهی روی ذهنیت توده های مردم می 
گذارد . وظیفه احزاب ، سازمان ها ، فعالین 
موضع  از  که  است  نظام  چالشگران ضد  و 
تدافعی بیرون آمده و گفتمان جهان مدارانه و 
انسان محوری خود را ) مبنی بر اینکه تنها 
تالقی و رویاروئی که امروز بشریت بیش از 
 ، است  روبه رو  آن  با  گذشته  در  زمانی  هر 
تالقی جدی و نمایان بین واقعیت های سرمایه 
جهانی  انداز  چشم  و  موجود  واقعا  داری 
تالقی  گفتمان  جانشین   ،) است  سوسیالیسم 

تمدن ها سازند . 
که  است  این  گفتمان  و  انگاشت  دومین  2(ـ  
مبارزه برای دموکراسی علیه استبداد می تواند 
جدا از مبارزات توده های دربند برای رهائی 
نظر  به   . باشد  نظام جهانی سرمایه  یوغ  از 
می رسد این انگاشت و ترویج آن ، جنبشهای 
اجتماعی را که فقط برای دموکراسی ، کسب 
و  ملی  سرنوشت  تعیین  حق  و  بشر  حقوق 
حرکت  منطق  طعمه   ، کنند  می  مبارزه   ...
سرمایه حاکم ساخته و آنها را درتحلیل نهائی 
به موانعی در مقابل پیشرفت مبارزات ملی و 
طبقاتی ملل در بند علیه امپریالیسم می سازد . 
این قضاوت در مورد جنبشهای اجتماعی که 
خود  کارگری  و  ملی  رهائی بخش  مبارزات 
را فقط به مبارزه علیه نظام جهانی معطوف 
رد  یا  را  دموکراسی  برای  مبارزه  و  ساخته 
کرده و یا به تعویق می اندازند ، نیز مصداق 
مبارزه  امر  دیگر  عبارت  به   . کند  می  پیدا 
برای اتخاذ آزادی های دموکراتیک ) رهائی 
از یوغ استبداد ( و عدالت اجتماعی، از امر 
المللی ) رهائی از  بین  مبارزه برای عدالت 
یوغ نظام جهانی سرمایه ( جداناپذیر است . 

در  امروز  که  تالقی  انگاشت  سومین  3(ـ 
است  رایج  نظام  راست  نیروهای  گفتمان 
تالقی بین " متمدنین " و " تروریست ها " 
است . هدف این گفتمان پنهان ساختن تالقی 
واقعی بین نظام حاکم سرمایه ) امپریالیسم ( 
و قربانیان نظام است که سیستم سرمایه داری 
می خواهد پیوسته بر آنها هژمونی داشته باشد 
. هیئت حاکمه آمریکا در ترویج و گسترش 
این گفتمان در بیست سال گذشته به موازات 
 " های  دولت  و  کشورها  علیه  مبارزه  تبلیغ 
های  گروه  تقویت  و  ایجاد  به   " گردنکش 
تروریستی در کشورهای مختلف جهان اقدام 

کرده است . 
1٤ -  این گفتمان ها که تالقی های کاذب را 
دهند  می  رواج  عمومی  افکار  و  انظار  در 

و   ( جهانی  نظام  استراتژی  پیشبرد  برای   ،
مداخالت  و  نظامی  های  ماجراجوئی  توجیه 
کشورهای  داخلی  امور  در  واشنگتون 
منطقه  کشورهای  در  به ویژه  جهان،  مختلف 
تنظیم  و  تعبیه   ) هند  قاره  شبه  و  خاورمیانه 
نظام  مرکز  کشورهای  مداخالت   . اند  گشته 
کشورهای  داخلی  امور  در  سرمایه  جهانی 
پیرامونی و توجیه آنها با رواج گفتمان های 
کاذب، سابقه ای طوالنی در تاریخ جهان دارد 
. بهانه ها ، انگیزه ها و گفتمان های کاذب که 
ایدئولوگ های سرمایه داری امروزه  توسط 
تعبیه گشته و رواج پیدا می کنند ) مثل مبارزه 
با تروریسم ، مبارزه علیه موادمخدر، صدور 
دموکراسی و ... ( و جنگ های ساخت آمریکا 
و نظامیگری های ماجراجویانه خود را مورد 
برپائی  با  ، در گذشته  توجیه قرار می دهند 
گفتمان ها و اشاعه انگاشت های کاذبی چون 
" مسئولیت متمدن ساختن " و یا " مسئولیت 
سفید پوستان "، استعمار و غارت کشورهای 
التین  آمریکای  و  اقیانوسیه  و  آسیا  و  آفریقا 
را مورد توجیه قرار می دادند . پی آمد های 
حاکمه  هیئت  نظامی  مداخالت  بار  فالکت 
آمریکا در زیر لوای خاورمیانه " جدید " و 
یا " بزرگ " دوباره نشان می دهد که هیچ 
هیچ  در  ناتو  و  آمریکا  سوی  از  ای  مداخله 
نقطه جهان، از طرف جنبش های اجتماعی 
پیشرو و مترقی نمی تواند قابل دفاع باشد . 
مترقی  و  دموکراتیک  نیروهای  تمام  وظیفه 
و  شده  متشکل  اجتماعی  های  جنبش  در  که 
خود را به کمپ بزرگ چپ متعلق می دانند 
دولتهای  کردن   محکوم  ضمن  که  این است 
 ، سوم  جهان  کشورهای  در  حاکم  استبدادی 
صراحتا خواهان انحالل ناتو و تعطیل پایگاه 
های نظامی آمریکا در اکناف جهان و تخلیه 
موتلفینش  و  آمریکا  نظامی  نیروهای  فوری 
اشغال شده  فلسطین  افغانستان و   ، از عراق 
گردند . تنها گذاشتن مردمان کشورهایی که از 
مداخالت و جنگ های ساخت آمریکا به ستوه 
آمده اند یک گزینه قابل قبول نمی تواند باشد 
. هرچقدر زودتر نیروهای اشغالگر و مداخله 
اشغال  کشورهای  دیگر  و  عراق  خاک  گر 
نیروهای  قویتر  هرچه  و  کنند  ترک  را  شده 
از  اجتماعی  جنبشهای  درون  در  متشکل 
طریق برپائی کارزارهای ضد جنگ و ضد 
اشغال و ضد مداخله، از خواسته های به حق 
پیرامونی مبنی بر استقرار  مردم کشورهای 
حاکمیت ملی در کشورهای خود حمایت کنند 
بهتر  آینده  برای  امکانات  اندازه  همان  به   ،
واقعیت  بین  واقعی  تالقی  گفتمان  رواج   –
های سرمایه داری واقعا موجود و چشم انداز 
سوسیالیسم و الجرم همبستگی بین نیروهای 
پیشرفته مرکز  کار و زحمت در کشورهای 
مهیا   – پیرامونی  نیافته  توسعه  و کشورهای 

خواهند گشت .    
ن.ناظمی ـ دیماه 1387  

موضع آزادی خواهان واقع بين :

گفت و گو باحماس؛ تنها راه تامين امنيت 
اسرائيل

را  عليه  اسرائيل  نمی تواند  نظامی  "عمليات 
موشک پرانی حماس مصون دارد و حماس به رغم 
تحمل خسارات انسانی و غير انسانی، به مقاومت 
خود و پرتاب راکت ادامه خواهد داد.")اَوی شليم، 

استاد  روابط بين الملل دانشگاه اکسفورد( 

اسرائيل خود را يک جزيره دمکراسی می داند  که 
در دريای خودکامگی و ديکتاتوری خاورميانه يّکه 
قدمی  تنها  نه  اسرائيل  که  حالی  در  است.  تنها  و 
بر  عرب  کشورهای  در  دمکراسی   اشاعه  برای 
نداشته بلکه همواره از پاگيری آن در اين کشورها 
جلوگيری کرده است. همکاری پشت پرده اسرائيل 
با دولت های مرتجع عرب برای سرکوبی ملی گرايی 

فلسطينی ها، سابقه طوالنی دارد.

شلیم،  اَوی  پروفسور  مقاله  یک  از  بخشی  این 
بین الملل  اسرائیلی روابط  بریتانیایی-  استاد 
حماس،  درباره  که  بریتانیاست  اکسفورد  دانشگاه 
نوار  در  کشور  این  نظامی  عملیات  و  اسرائیل 
 Open("اینترنتی"اوپن دمکراسی پایگاه  در  غزه، 
شلیم  اََوی  است.   یافته  انتشار   ،)Democracy
سال  در  بار  اولین  برای  فلسطینی ها  می نویسد، 
٢٠٠۶ در یک انتخابات آزاد برای انتخاب شورای 
اجرایی تشکیالت خودگردان فلسطین، حماس را به 
قدرت رساندند. اسرائیل به بهانه اینکه حماس یک 
سازمان تروریستی است از شناسایی دولت فلسطین 
کشورهای  و  آمریکا  این  موازات  به  رفت.  طفره 
اتحادیه اروپا بی شرمانه به اسرائیل پیوستند و به دیو 
گونه سازی حماس و انزوای آن پرداختند و در نتیجه 
اَوی  شد.  قطع  غزه  نوار  به  بین المللی  کمک های 
شلیم در ادامه می نویسد: جنگی را که دو هفته پیش 
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اسرائیل علیه دولت حماس آغاز کرد، در 
واقع جنگ بین اسرائیل و فلسطینیان است 
رساندند.  قدرت  به  را  حماس  فلسطین  مردم  زیرا 
به نوشته این استاد دانشگاه، اهداف عملیات نظامی 
حماس  به  فشار  اعمال  و  حماس  تضعیف  اسرائیل 
است تا آنکه این گروه آتش بس جدیدی را که باب 
نشده  اعالم  هدف  ولی  بپذیرد.  باشد،  اسرائیل  طبع 
این عملیات چیز دیگری است و آن اینکه اسرائیل 
نوار  فلسطینی های  کشیدن  تصویر  به  با  می خواهد 
معضل  یک  عنوان  به  جهان  مردم  ذهن  در  غزه 
جلوگیری  فلسطینی  کشور  یک  ایجاد  از  انسانی، 

کند. 

شروع  زمان  انتخاب  اینکه  به  تأکید  با  شلیم،  اوی 
عملیات اسرائیل با مالحظات سیاسی انجام گرفته، 
است  قرار  اسرائیل  پارلمانی  انتخابات  می نویسد: 
دهم فوریه امسال بر پا گردد و رقبای اصلی برای 
باراک،  اهود  یعنی  نخست وزیری،  پست  احراز 
امور  وزیر  لیونی،  تزیپی  و  اسرائیل  دفاع  وزیر 
این  لوای  تحت  که  آنند  پی  در  این کشور،  خارجه 
به  را  خود  انعطاف ناپذیری  و  سرسختی  عملیات، 
فرماندهان  حال  عین  در  بکشند.  رأی دهندگان  رخ 
نظامی اسرائیل می خواهند ضربه سنگینی به حماس 
وارد کنند تا لکه ناکامی جنگ سی و سه روزه علیه 
حزب هللا را از خاطرها بزدایند. اوی شلیم با تأکید 
به اینکه قدرت اسرائیل در مقابل حماس به مثابه" 
حق  رفتار  و  مظلوم نمایی  به  است،  فنجان"  و  فیل 
به جانب اسرائیل می پردازد و می گوید: حماس هم 
نتوانست  این گروه که  این میانه بی گناه نیست.  در 
از پیروزی خود در انتخابات فلسطینیان بهره گیرد 
و در واقع محروم شد، در مقابله با دشمن بی مرام، 
پناه  تروریستی  عملیات  یعنی  ضعیفان،  سالح  به 
اسالمی  جهاد  و  حماس  تندروهای  نتیجه  در  برد. 
به پرتاب راکت های"قسام" به شهرها و شهرک های 
میانجیگری  با  اینکه  تا  دادند  ادامه  اسرائیل  جنوب 
مصر یک آتش بس شش ماهه در ژوئن ٢٠٠٨ بر 

قرار شد.

 اوی شلیم با نگرش به عملیات اسرائیل علیه حماس 
می نویسد: بین عمل و حرف اسرائیل فاصله زیادی 
را  ماهه  شش  بس  آتش  اسرائیل  اول  دارد.  وجود 
زیر پا گذاشت نه حماس، زیرا اسرائیل بود که در 
شش  و  کرد  حمله  غزه  به   ٢٠٠٨ نوامبر  چهارم 
نفر از افراد حماس را کشت. اوی شلیم در خاتمه 
علیه  را  اسرائیل  نمی تواند  نظامی  می گوید:عملیات 
موشک پرانی حماس مصون دارد و حماس به رغم 
مقاومت  به  انسانی،  انسانی و غیر  تحمل خسارات 
خود و پرتاب راکت ادامه خواهد داد. حماس شهادت 
را توصیه و تبلیغ می کند و گزینه نظامی برای حل 
نخواهد  جایی  به  راه  حماس  و  اسرائیل  بین  مسئله 

برد. اسرائیل برای تأمین امنیت خود یک راه دارد 
و آن گفتگو با حماس است.

دریافتی ازامید ـ 22 دیماه 1٣٨7 

*     *     *

)KOE ( سازمان کمونيستی يونان
موضعگيری شماره 2٠٠9/3

برای جلوگيری ازحرکت کشتی مرگ متحدشويم!

یونان  شرم آور  دخالت  یونان  کمونیستی   سازمان 
ازسالح  مملو  بزرگ  کشتی  یک  گسیل  درطرح 
آمریکائی به اسرائیل ازطریق بندرغربی آستاکوس 
این  حرکت  درصورت  می کند.  محکوم  را  یونان 
کشتی، این سالحها درخدمت تهاجم صهیونیستی به 
آستاکوس  بندر  از  استفاده  قرارخواهندگرفت.  غزه 
هم دستی دولت کارامانلیس را درادامه سرکوب مردم 

فلسطین نشان می دهد.

“ماچیزی راجع  اینکه  یونان درمورد  دولت  ادعای 
دوروئی  و  محض  دروغ  نمی دانیم”  کشتی  آن  به 
آشکاری است. هم دستی دولت یونان ازطریق دادن 
امکان به استفاده ازخاک یونان برای گسیل سالحهای 
جهانیان  کلیه  برای  اسرائیل  نئونازیهای  به  جدید 
آشکارشده است. این تنها روی داد نیست. طی جنگ 
دریائی سودا  پایگاه  در عراق،  آمریکا  کشانه  نسل 
در جزیره کرتا نیز به همین منظور مورد استفاده 

قرارگرفت.

خلق  آزادی بخش  جبهه ی  برجسته ی  درخواست 
فلسطینPFLP از دولت یونان و جنبشهای مترقی 
خواسته است تا برای جلوگیری ازحرکت کشتی حامل 
کمونیستی  سازمان  شویم!  آماده  آمریکا  سالحهای 
تاروز  می خواهد  یونان  دموکرات  ازمردم  یونان 
حرکت  جلو  آستاکوس  بندر  در  ١٥ ژانویه  پنج شنبه 
کشتی را بگیرند. مابه دولت یونان اخطارمی کنیم: 

برای کشتارمردم فلسطین زمینه فراهم نساز!

به دفاع از خلق قربانی شده فلسطين برخيزيم !

سفیر صهیونیست اخراج بایدگردد! سفارت 
صهیونیستی باید بسته شود!

آتن ، ١٢ ژانویه ٢٠٠٩

*     *     *

اطالعيه شماره 2٠٠9/4

جنبش حمايت از فلسطين به اولين پيروزی تاکتيکی 
رسيد!

سالح  حامل  کشتی  گسیل  که  کرد  اعالم  پنتاگون 
"به دلیل  آستاکوس  بندر  از  اسرائیل  به  آمریکائی 
رقت  دروغ  که  امری  افتاد".  عقب  به  امنیتی 
که  این  به  دایر  یونان  وزیرامورخارجه  انگیز 
"یونان هیچ گونه دخالتی درگسیل این کشتی ندارد" 

راهویدانمود.

کشتی  توسط  آمریکائی  سالح  حمل  مع الوصف، 
بلکه  نخواهدافتاد،  تاخیر  به  تنها  آستاکوس  ازبندر 
به دلیل این که مردم یونان به درخواست جبهه آزادی 

بخش خلق فلسطین نهایتا مانع از حرکت آن کشتی 
اجازه  ما  که  دهد  می  نشان  که  امری  خواهندشد. 
تروریستهای  بین  واسطه  یونان  که  داد  نخواهیم 

بین المللی آمریکا و اسرائیل گردد.

سازمان کمونیستی یونان از مردم یونان می خواهد 
دولت  دزدانه ی  تالش  باشند!  آماده گی  درحال  که 
کارامانلیس را درکمک به نئونازیهای اسرائیل نقش 

برآب سازند. 

متحدا روزپنچ شنبه 2٠٠9/1/1٥ دربندر آستاکوس 
به اعتراض برخيزيم !

حمايت فعاالنه از خلق فلسطين !

کليه روابط ديپلوماتيک، نظامی، سياسی، اقتصادی، 
فرهنگی بااسرائيل را متوقف کنيد!

یونان  کمونیستی  سازمان  ـ   ٢٠٠٩ ژانویه   ١٣
) KOE(

 *     *     *

وموضع مشروطه خواهان دربار 
ليبراليسم!

اعالميه حزب مشروطه ايران

مردم رای خود را درباره جنگ در غزه 
داده اند

صدا های مستقلی که در ایران درباره جنگ در غزه 
به  ناگزیر  که سران رژیم  است  شده هشداری  بلند 
شنیدن آن هستند. شعار "فلسطین را رها کن فکری 
به حال ما کن" اکنون در اعالمیه دفتر تحکیم وحدت 
می  را  خود  بازتاب  کارگزاران  روزنامه  مقاله  و 
یابد. روزنامه کارگزاران بهای استقالل نظر دلیرانه 
خود را با توقیف پرداخت ولی دفتر تحکیم وحدت 
پای موضع مسئوالنه و میهن دوستانه خود ایستاده 
است و دستگاه سرکوبکری رژیم را چالش می کند 
. مسئولیت آشکار سازمان بنیادگرای اسالمی حماس 
در مصیبتی که بر مردم غزه تحمیل کرده واقعیتی 
است که در زیر سانسور و سرکوبگری جمهوری 
اسالمی نیز ابراز می شود. همدردی با مردم غزه 
که قربانیان ناگزیر جنگ شده اند ایرانیان آگاه و آزاد 
از تبلیغات چپ و مذهبی را از شناسائی مسئوالن 
است.  نداشته  باز  خونین  های  درگیری  این  آغاز 
آنها که از گرفتن مواضع یک سویه خودداری می 
نه  و  هستند  دوست  بشر  دیگران  از  کمتر  نه  کنند 
بیش از آنها جنگ افروز. حمص و امثال آن برای 
فلسطینی ها ارمغانی جز کشتار و محرومیت نداشته 
افزونی  روز  های  صدا  که  است  حقیقتی  واین  اند 
در خود دنیای عرب نیزآن رابازتاب می دهند.اکنون 
که  پیدا می شوند  بزرگی  های  هم گروه  ایران  در 
نه از سرکوبگری جمهوری اسالمی می ترسند نه 
از ریختن  که  دارند  تکفیر سیاسی کسانی  از  باکی 
نمی شوند، ولی  فلسطین خسته  برای  تمساح  اشگ 
دارفور  آنیمیست  و  مسیحی  هزار  دویست  کشتار 
های  دست عرب  به  آنها  تن  میلیون  دو  آوارگی  و 
نازک  و  پاک  های  دل  در  ای  ذره  مسلمان سودان 

آنها اثر نمی کند.

حزب مشروطه ایران

*     *     *
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شبکه نظامی – صنعتی ــ رسانه ای انحصاری : مثلث امپراطوری نظام جهانی سرمایه !

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

از نامه های رسيده: نامه به رفقا!
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آدرس پُست الکترونیکی نشریه رنجبر :                     
ranjbar@ranjbaran.org

آدرس ُغرفه حزب در اینترنت:         
        WWW.ranjbaran.org

          آدرس پُستی حزب رنجبران ایران:
                                         Ranjbar     

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

آدرس پُست الکترونیکی حزب رنجبران ایران :                     
ranjbaran@ranjbaran.org
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مالحظاتی درباره محدودیت ها و نکات مثبت جنبشهای اجتماعی
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نزدیک به سی و پنج سال بعد از پایان جنگ 
صنعتی   – نظامی  شبکه  واژه  دوم،  جهانی 
در ادبیات سیاسی آمریکا مبین ترکیب طبقه 
حاکمه آمریکا بود .این شبکه به خاطر فعل و 
انفعاالت بزرگ سیاسی در سطح جهانی * 1: 
فروپاشی و تچزیه شوروی و " بلوک شرق 
" ، اخته شدن و شکست جنبش های کارگری 
در اروپا ، تبدیل چین توده ای به یک کشور 
های  افول جنبش  و  و ریزش  داری  سرمایه 
پیرامونی  کشورهای  در  ملی  بخش  رهائی 
قرار  دگردیسی  دستخوش   –  ) ) جهان سوم 
گرفته و تبدیل به " مثلث نظامی – صنعتی – 

رسانه ای انحصاری " شد *2 .

امروز آمریکا ، در راس نظام جهانی سرمایه، 
هیچ  نظامی  نظرهزینه  از  که  است  کشوری 
کشور نیرومند دیگری به تنهائی ) ویا ترکیبی 
از کشورهای نیرومند در جهان ( به پای آن 
نمی رسند . همچنین هیچ کشوری در جهان 
سطح  در  دوم  جهانی  جنگ  پایان  از  بعد 
خسارات   ، تخریب  آمریکا  اندازه  به  جهانی 
 ، پیرامونی  کشورهای  در  به ویژه  تلفات،  و 
به بار نیاورده است . از سال 2001 به بعد 
، هزینه نظامی آمریکا تقریبا 60 % افزایش 
یافته و در اواسط سال 2007 به 553 میلیارد 
دالر رسیده است . براساس این ارقام رسمی 

هزینه  کل   % تنهائی 45  به  آمریکا   ، دولتی 
نظامی جهان را دارا می باشد . طبق گزارش 
استکهلم، هزینه  پژوهشی صلح جهانی  بنیاد 
پایان سال 2007 و سال  در  آمریکا  نظامی 
2008 به یک تریلیون ) هزارمیلیارد ( دالر 

رسیده است *3 .
از نظر طبقه حاکمه آمریکا این مقدار هزینه 
ایجاد نظام امپراطوری جهانی  نظامی برای 
سرمایه ضروری است . از نظر استراتژی 
سیاست داخلی ، این ارقام نشانی از شکلگیری 
نظامی – صنعتی – رسانه  " شبکه  و رشد 
ای انحصاری " است که مایکل کالکی آنرا 
مثلث امپراطوری در " آخرین فاز دگردیسی 

رفقای گرامی رنجبر:
در این لحظات حساس و سرشار از اندوه در 
مبارز غزه  مردم  با  همبستگی  رزمجویانه 
قاطعانه از اعالمیه انقالبی شما دفاع میکنم 
کردم.  اقدام  فوراً  آن  ترویج  و  تبلیغ  در  و 
صهیونیست های اشغالگر حاکم بر فلسطین 
صهیونیست  های  امپریالیست  پشتیبانی  با 
یا  خواه  )جمهوری  شمالی  آمریکای  در 
دموکرات( و دیگر امپریالیست ها، همانطور 
که شما افشا کردید، مدت هاست با همکاری 
آنان  حاکمین کشور های عربی و در رأس 

مصر تدارک چنین جنایت آشکاری را دیده 
قهرمانه مردم عزه را در  مقاومت  تا  بودند 
به  تسلیم طلبی  و  بشکنند و سازشکاری  هم 
جنبش  در  عمده  روند  به  را  عباس  رهبری 
این  تبدیل کنند. سنگی را که  مردم فلسطین 
همانند  اند  برداشته  جنایتکاران  و  مرتجعین 
پای خودشان سقوط  به روی  لبنان  به  حمله 
خواهد کرد. موجی از اعتراض سراسر جهان 
و از جمله کشور های منطقه را در بر گرفته 
است. شما رفقا شاید بخوبی ما ندانید که در 
ایاالت متحده به دلیل نفوذ امپریالیست های 

صهیونیست بر رسانه های اصلی کوچکترین 
انتقادی به صهیونیست ها اجازه نفوذ در این 
اما سطح مبارزه علیه  ندارند.  رسانه ها را 
این جنایت در حدی بوده که در دو روز اخیر 
شکسته  صهیونیستی  قرمز  خط  حدودی  تا 
ناقص  بسیار  حدی  در  امریکا  مردم  و  شده 
اعتراضات مردمی مطلع  و  جنایات  این  از 
مردم  الکترونیکی  های  نامه  موج  اند.  شده 
رئیس  اولین  این  تا  یافته  افزایش  اوباما  به 
که  سازند  مجبور  را  پوست  رنگین  جمهور 
از خیانت به اجداد خود پرهیز کرده و علیه 

 ، جدید  درعصر  به ویژه  بشر  سیاسی  تاریخ 
 . است  سیاسی  و  اجتماعی  جنبشهای  از  پر 
این جنبشها پیوسته بر اساس معیارهای حاکم 
اند:  شده  بندی  طبقه  نوع  دو  به  خود  زمان 
های  جنبش  و  مترقی  و  پیشرو  های  جنبش 
عقب گرا و ارتجاعی . ولی معیار ها و ارزش 
می تواند  آنها  از  استفاده  با  انسان  که  هایی 
به  جنبشی  هر  چون  و  چند  بررسی  از  بعد 
 ، بپردازد  آن جنبش  قضاوت درباره ماهیت 
و  تعلقات  که  است  روشن  ؟  هستند  کدامین 

ماهیت طبقاتی اقشارو اصناف مختلف جامعه 
که در آن جنبشها موفق می شوند توده های 
از  به سوی حمایت  را  مردم  از  توجهی  قابل 
معیارهای  الزاما   ، بکشند  خود  های  آرمان 
مناسب برای ارتجاعی بودن و یا مترقی بودن 
بعضی   ، مضافا   . باشند  توانند  نمی  جنبشها 
از این جنبشها در حیطه ها و گستره هائی ) 
مثل مذهب ، دین، افراط گرائی ناسیونالیستی 
به طور  که  کنند  می  فعالیت  و  عمل   )  ... و 
ها  آن  در  که  هائی  حیطه  از  بسیاری  عینی 

تصادمات جدی طبقاتی ، اجتماعی و ملی به 
وقوع می پیوندند ، فاصله دارند . 

چگونگی  بررسی  از  بعد  نوشته  این  در 
محدودیت ها و ابهامات موجود در جنبشهای 
اجتماعی ، به وظایف فوری آنها در اوضاع 

کنونی جهان اشاره می کنیم : 
1 – برخی از مارکسیست ها منجمله تعدادی 
از نویسندگان " فراخوان باماکو " بر آن هستند 
پیشروو  جدی  به طور  تواند  می  جنبشی  که 
مترقی محسوب شود که بی درنگ در خدمت 


