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چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است!

بقيه در صفحه دوم

بقيه در صفحه چهارم

دوره سوم  سال 30

علل رشد گرایشات 
مارکسیستی در میان 

دانشجویان

هرج و مرج ناشی از شدت يابی بحران!

بقيه در صفحه سوم

تشديد سرکوب و مقاومت، ضرورت
 تجمع نيرو!

هرج و مرج ناشی از 
شدت يابی بحران! 18

ه 
فح

ص

18
ه 

فح
ص

دانش گاه قبرستان نيست !

نـــــــوروزتـــــــان
 پيـــــــروز!

بقيه در صفحه دوم

از تجربه مبارزات جهانی 
18طبقه ی کارگربياموزيم
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درمقابل  مشت  مبارزه  نو  سال  درآستانه ی 
و  طبقاتی  پیکارهای  درعرصه ی  مشت 
دموکراتیک درایران اوج تازه ای گرفته است. 
و  است  افزایش  روبه  کارگری  اعتصابات 
اعتصاب  دهها  امسال  ماه  اسفند  و  دربهمن 
ناموفق روی  و اعتراض کارگری موفق و 
سندیکای  مدیره ی  هیئت  دستگیری  داد. 
کارگران شرکت نی شکر هفت تپه و محکوم 
نمودن آنها به زندان و محرومیت از حقوق 
فشار  و  ماه  بهمن   ٢٩ در  دموکراتیک، 
برعلی نجاتی رئیس این هیئت جهت استعفاء 
ازمقام خود، به شالق بستن دوتن از فعاالن 
کارگری درسنندج )شیوا خیرآبادی و سوسن 
ماه  اول  درمراسم  به جرم شرکت  رازانی( 
تکنیک  پلی  دانش جوی   ٣٠ دستگیری  مه، 

به علت اعتراض به دفن کشته  شده گان جنگ 
ارتجاعی ایران و عراق درصحن دانش گاه، 
تجاوز آشکار به حق زیست کارگران ازطریق 
 ٤ حداقل  در  آنها  زنده گی  سطح  نگه داشتن 
برابر زیر خط مطلق فقر، پرداخت نکردن 
به موقع مزدکارگران، درشرایطی که تورم 
افسارگسیخته ای بر اقتصاد بازار حاکم بوده 
درآستانه ی  اجناس  بهای  عمودی  وصعود 
سال نو، وضعیت به غایت ضدانسانی را به 
تحمیل  و زحمت کش  کارگری  خانواده های 
طلبانه ی  حق  مبارزات  ادامه  است؛  کرده 
درکشاندن  رژیم  مذبوحانه ی  تالش  و  زنان 
زنان معترض به دادگاه و تداوم محدودیتهای 
ضدانسانی درمورد زنان، همه و همه نشان 

کارگران و زحمت کشان ايران؛
زنان، جوانان؛

نويسنده گان، روزنامه نگاران و هنرمندان؛
ملل و اقليتهای مذهبی تحت ستم ايران !

نوروز فرامی رسد و طبیعت در کشور مان 
باردیگر لباس نو برتن می کند، زمین یخ بسته 
َنَفس تازه می کند، ُجنب و جوش و حرکت 
شاداب و مستانه ی برون آمدن سبزه ها ازدل 
و  درختان  شاخه ها ی  از  شکوفه ها   ، خاک 
بوته ها و چهچه بلبالن و ترنم باران و جاری 
شدن آب ازکهسارها، همه و همه زنده گی را 

فریادمی زنند. 
انسانها از دیرباز به استقبال نوشدن طبیعت 

ازآن جا که دانش گاه، برخالف دیدگاه مذهبی 
مثابه  به  اسالمی،  جمهوری  متحجرسران 
یک سلول زنده ی آگاه، پرتحرک و پرنشاط، 
فریادمی  را  زنده گی  که  علمی  است  مکانی 
شناخت  درپی  دانش جویان  درآن  و  زند 
جهان موجود و کشف حقایق ناشناخته ی آن 
می باشند و به این اعتبار حاضربه پذیرش 
مذهبی  پوسیده ی  و  کهنه  الطائالت  افکارو 
ازآن  و  اسالمی  جمهوری  سردمداران 
مهم ترنظام سرمایه داری به غایت استثمارگر و 
ستم گر و آزادی ُکش حاکم، نیستند، مبارزات 
قهرمانانه ای را علیه نظام و عالرغم شدیدترین 

و  اقتصادی  بحران  یابی  شدت  پای  به  پا 
باعث  بینی ها  پیش  برخی  بنابه  که  رکودی 
کشورهای  رشداقتصادی  تا  خواهدشد 
پیشرفته ی سرمایه داری از صفرهم پائین تر 
سیاسی،  مرج  و  هرج  گردد،  منفی  و  رفته 
آن،  از  ناشی  غیره  و  فرهنگی  اجتماعی، 
به  را  و جهان  یافته  بیشتری  و شدت  حدت 
مرز حوادث ناگواری کشانده است: احتمال 
تحمیل جنگ و بربریت توسط اربابان مدرن 
و پست مدرن جهان را نباید نادیده گرفت؛ و 
درمقابل، به وجودآمدن شرایط مناسب جهت 
درحد  اعتراض  و  مقاومت  امواج  برخاستن 
میلیاردها انسان برای جلوگیری از این فاجعه 
جهانی  جامعه ای  و  سوسیالیسم  به  گذار  و 

ازخودبی گانه گی  همیشه،  وبرای  درآن،  که 
انسانها به گورسپرده خواهدشد.

نمونه ی  "مشت  مثابه  زیربه  های  نمونه  به 
خروار" توجه کنیم :

ریاست  انتخابات  کرکننده ی  تبلیغات  ١ـ 
جمهوری آمریکا و باالخره روی کارآوردن 
سیاستهای  تغییر"  ادعای"  با  اوباما  باراک 
گذشته  به  نسبت  آمریکا  خارجی  و  داخلی 
دابلیو  جورج  جمهوری  ریاست  دوره ی  و 
بوش، به مثابه "کوهی که موش زائید"، نه 
تنها به تغییری جدی نیانجامیده، بلکه ادامه ی 
قول  زرورق  در  پیچیده  سیاستها،  همان 
وقرارهای ظاهرفریب، می باشد، که تزریق 
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تشديد سرکوب . بقيه از صفحه اول

138 مين سالگرد کمون ـ اولين انقالب کارگری ـ را گرامی بداريم !

از ترس رژیم از اوج گیری مبارزات توده ای، 
تشدید جنگ طبقاتی و تالش مذبوحانه برای 
جلوگیری از آن از طریق فشار و سرکوب 
درصورت  تا  رود  می  که  جنگی  است! 
و  استثمارشونده گان  متحدشدن  و  متشکل 
ستم دیده گان نهایتا رژیم اسالمی فاسد و ضد 
کارگری و ضد زن و ضد آزادی و کال رژیم 
سرمایه داری حاکم برایران را برای همیشه 

از صفحه ی روزگار حذف نماید. 
 

درحالی که سندیکای کارگران شرکت واحد 
اتوبوس رانی تهران و حومه و اتحادیه آزاد 
 ١٥ از  بیش  جمع آوری  با  ایران  کارگران 
هزارامضاء ازکارگران، در ١٨ اسفند طی 
بیانیه ای حداقل مزد کارگران را برای یک 
تومان  میلیون  نیم  و  یک  نفری   ٥ خانواده 
وزارت  مقامات  به  را  آن  و  کرده  ارزیابی 
ایلنا نیزسقف  کار ارائه دادند و خبرگزاری 
مزدها را درمقایسه با میزان مزدها درسال 
به  توجه  با  و  سال  بعدازگذشت ٣٠   ١٣٥٨
کرد)ایلنا،  گزارش  کمتر   ٪٤٠٠٠ تورم 
کارشناسان  باالخره  و   )١٣٨٧ اسفند   ١١
بزرگ  تهران  برای  را  فقر  دانش گاهی خط 
٨٥٠ هزارتومان ارزیابی کرده و افزوده اند 
که نرخ تورم واقعی درایران نه ٢٥٪ بلکه 
٣٥٪ است )حسین راغفر کارشناس اقتصادی 

و استاد دانش گاه(.
ارزیابیهای  این  به  حاکمان  گوش  اما   
متخصصین خود نیز بدهکار نیست! دراجالس 
با  ٢١اسفند،  چهارشنبه  کار،  شورای عالی 
سقف   ،١٣٨٨ درسال   ٪٢٥ تورم  احتساب 
به  از٢١٩٠٠٠تومان  را  مزدها  حداقل 
٢٧٤٥٠٠ تومان ارتقاء دادند که صرف نظر 
از سرسختی نماینده گان سرمایه داران درایران 
افسارگسیخته ی  استثمار  به  دادن  درادامه 
قدرت  حفظ  خاطر  به  حتا  آنان  کارگران، 
نیز  خود  سوی  به  کارگران  نظر  جلب  و 
افزایش مزدکارگران درحداندکی  به  حاضر 
نیستند.  خود  ساخته گی  تورم  باالترازمیزان 
محمدجهرمی  تایید  بنابه  دیگرسخن  به 
حداقل  افزایش ٢٥٪  درمورد  اقتصاد  وزیر 
مزدکارگران  حالت  دربهترین  مزدها، 
خواهدماند  ثابت   ١٣٨٧ سال  با  درمقایسه 
بهبودی دروضعیت معیشتی  و کوچک ترین 

آنها به وجودنخواهدآمد! 

اعتصابات  که  است  شرایطی  درچنین 
کارگران، مبارزات دانش جویان و زنان علیه 

بیشتری  باشتاب  آخرسال  درماههای  رژیم 
مانع  رژیم  سرکوب گریهای  و  یافته  ادامه 
درمقابل  نشده است.  مبارزات  این  تداوم  از 
سرکوب گریهای رژیم راهی جز مقاومت و 

مبارزه تا رسیدن به پیروزی موجودنیست.
کارگران و زحمت کشان بامقاومت جانانه ی 
خود رژیم را هرچه بیشتر به آستانه ی انفراد 
مختلف  جناحهای  دیگر  و  کشانده اند  کامل 
حاکم رژیم، قادربه کسب اعتباری ولواندک 
درمیان مردم نیستند. لذا سردمدارن جمهوری 
مردم  توده های  مهارمبارزات  برای  اسالمی 
درداخل ایران، روبه خارج نموده و ازجمله 
برای ساخت و پاخت با امپریالیسم آمریکا و 
از  تاییدیه  گرفتن  و  فشارخارجی  کردن  کم 
آنها در برقراری مناسبات عادی جهت تثبیت 
حاکمیت شان، به فعالیتهای خود دراین سمت 

سرعت بیشتری بخشیده اند. 

و  کارگران  اوال  که  رسیده است  آن  وقت 
و  نویسنده گان  معلمان  دانش جویان،  و  زنان 
هنرمندان و دیگر زحمت کشان جامعه هرچه 
هرگونه  و  ساخته  متشکل  را  بیشترخود 
رژیم  مختلف  جناحهای  با  را  خود  ارتباط 
ببرند و به طورمستقل دردفاع از منافع خود 
و منافع دیگر شهروندان تحت استثمار و ستم 
جامعه متحدا به پا خیزند و تفرقه اندازان را 
پیشرو  عناصر  ثانیا  برانند؛  خود  ازصفوف 
درصفوف  گرائی  فرقه  طرد  با  کارگری 
جنبش چپ، برای ایجاد ستادرهبری کننده ی 
کمونیست  حزب  ـ  خود  سراسری  و  واحد 

انقالبی ایران ـ متحد شوند. 
اوضاع برای مبارزات انقالبی مناسب ترشده 
رژیم  خاسته اند.  پا  به  مردم  توده های  است. 
از  درهراس  حاکم  شده ی  منفرد  و  درمانده 
تقالی  رژیم،  ضد  توده ای  جنبشهای  رشد 
حفظ  برای  را  هرقیمتی  به  و  مذبوحانه 
وضع خود، ازطریق سرکوب شدیدتر ادامه 

می دهد. 

با تمام توان مبارزه  باید  انقالبی  باخوشبینی 
علیه رژیم را شدت بخشیم و برای برچیدن 
متکی  طبقاتی  ناعادالنه ی  جامعه ی  بساط 
تبعیض سرمایه درایران  براستثمارو ستم و 

و تحقق انقالب سوسیالیستی بکوشیم.   

تا به این  در سرزمین ما رفته و کوشیده اند 
زیبائی طبیعت سالمی دوباره داده و با این 
به  و  شده  همراه   ، طبیعت  شاداب  حرکت 
مثبت  تالش  و  پرداخته  کوبی  پای  و  شادی 
جدیدی را در فرح بخش نمودن زنده گی شان 

آغاز کنند.
بخش،  رهائی  و  سازنده  حرکت  دراین  اما 
دیوخودخواهی طبقاتی غاصبان وسایل تولید 
به اخالل زده است.  پیوسته دست  و ثروت 
غم خوار  و  یار  که  این  جای  به  را  انسانها 
برای رفاه و سعادت شان  بوده و  دیگر  یک 
مشترکا تالش کنند، برای حفظ نظام استثماری 
انداخته،  هم  به جان  نیرنگ  و  حیله  با  خود 
به زورمتوسل گشته و ازجمله درایران کنونی 
با ارتش و سپاه و بسیج و چاقوکشان حزب 
و  اطالعاتی  جاسوسان  و  پلیس  و  اللهی 
شکنجه گران و زندانهای مخوف و تیرباران 
می  و  کوشیده  غیره  و  سنگسار  و  اعدام  و 
کند:  حفظ  را  برترخود  موقعیت  تا  کوشد 
روزی به ادعای "شاه سایه ی خدا است"، و 
روزی دیگر با حربه ی دین و "والیت مطلقه 

فقیه"!
نتیجه آن که، فقر و بی کاری ، عدم امنیت 
به  نسبت  حرمتی  بی  و  آزادی  عدم  شغلی، 
کارگران و زحمت کشان، زنان و دانش جویان 

و هم میهنانمان غوغا می کند:
این که مورد احترام  به جای  کارگران مان 
دادن  ازدست  قیمت  به  زیرا  قرارگیرند، 
برآورده  را  ما  نیازهای  جان شان  ذره  ذره 
و  دار  سرمایه  مشتی  توسط  می کنند، 
نوع  وحشیانه ترین  مورد  آنها  حامی  دولت 
استثمار وستم قرارمی گیرند. ماهها و سالها 
نمی شود،  پرداخت  شندرغازمزدکارشان 
امنیت شغلی ندارند و هرگونه اعتراض شان 
ازهرگونه  و  می شود  رو  روبه  سرکوب  با 
و  فقر   . محروم  اند  مستقل  یابی  تشکل  حق 
گرسنه گی، بی کاری و دربه دری درمیان آنها 
بی داد می کند که تاحد خودُکشی برخی ازآنها 

رسیده است.
استثمار  مورد  تنها  نه  ایران  زنان 
دربازارکارند؛ نه تنها به مثابه بوجودآورنده 
مهمترین  و  بزرگ ترین  که  انسان  نسل  گان 
تولیدی است که بدون آن نسل مان نتقرض 
کوب  لگد  اجتماعی شان  ارزش  خواهدشد، 
می شود؛ نه تنها در خانه و به حکم نظام پلید 
مردساالری مورد استثمار و ستم شوهران شان 
ارتجاعی  قوانین  باتحمیل  بلکه  باشند؛  می 

مذهبی بزرگ ترین ستمها درحق آنان 

نوروز . بقيه از صفحه اول
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دانشگاه... بقيه از صفحه اول

توسط نظام جمهوری اسالمی اعمال 
می شود و خودُکشی درمیان آنان رقم 

وحشتناکی را تشکیل می دهد.
دانش جویان مان به جای این که شرایط مادی 
و معنوی تحصیل و تربیت شان فراهم شده و 
درسرنوشت  که  آزاده ای  انسانهای  به  تبدیل 
آینده ی کشورمان مفید واقع شوند، به خاطر 
رژیم  ُکشیهای  حق  و  ستمها  به  اعتراض 
عمرشان را در بازداشتگاهها و شکنجه گاهها 
تالشش  تمامی  رژیم  و  می گذرانند  زندان  و 
را به کارمی برد تا ازآنان انسانهای مرده و 
سربه زیر و مخبطی بسازد که درخدمت نظام 

چشم و گوش بسته عمل کنند.
شکستن قلم نویسنده گان و روزنامه نگاران، 
هنر  شکوفائی  و  فوران  از  جلوگیری 
هنرمندان، به رسمیت نشناختن حقوق اولیه ی 
ملیتها و اقلیتهای مذهبی، همه و همه باعث 
شده است که جشن نوروز و پای کوبی مان 
درآن، از ما اکثریت عظیمی از مردم ایران 

سلب گردد.
دریک کالم ، هزارفامیالن جدید که به جای 
از  نشسته اند  سلطنتی  رژیم  هزارفامیالن 
ثمره ی کار و کوشش میلیونها انسان کارگر 
سربرده  به  نعمت  و  درناز  کش،  زحمت  و 
حذف  آنها  قاموس  از  فقر  و  گرسنه گی  و 
و  کار  میلیونی  دهها  ارتش  ما  و  شده است 
زحمت درآستانه ی سال نو با فقر و پریشانی 

دست و پنجه نرم می کنیم. 
که  نیست  ما  شایسته ی  وضعی  چنین 
معنوی  و  مادی  نعمات  اصلی  سازنده گان 

جامعه می باشیم.
گل افشان،  بهار  و  نو  سال  درآستانه ی  بیائید 
نظام  برچیدن  برای  که  بخوریم  سوگند 
ناعادالنه وضد بشری سرمایه داری و خفقان 
افکار پوسیده ی مذهبی آن،  ناشی از تحمیل 
چشم  دیگراشک  تا  دهیم  هم  دردست  دست 
درخیابان  و  درخانه  را  گرسنه مان  کودکان 
زنده گی  کارتونها  و  ها  بیغوله  در  تا  نبینیم، 
خواندن  درس  جای  به  کودکانمان  تا  نکنیم، 
تجاوز  مورد  و  کارنکنند  خیابانها  در 
سوزانده  سرکش  شعله های  تا  قرارنگیرند، 
شدن برادران طبقاتی مان را در درگاه "قصر 
از  عده ای  تا  نبینیم،  حاکمان  داد"  و  عدل 
صفوف ما، از فرط ظلم و ستم از جلد انسانی  
درنیامده و به آن درجه از خونخواری نرسند 
که خواهران وبرادران خود را زیر باتوم و 
شالق له کنند و از سنگسار خواهرانمان لذت 
ببرند و لوله های تفنگم شان رابر روی سینه ی 

خواهران و برادران خودنشانه نروند.
وضعیت  ازاین  را  خود  نفرت  تا  بیائید 

وطن  هم  میلیون  دهها  بر  حاکم  غیرانسانی 
فریادزنیم، بیزاری از تفرقه در درون خودمان 
با متحد و متشکل شدن و ازخود راندن  را 
سرنگونی  برای  و  دهیم  نشان  فرقه گرایان، 
و  خیزیم  پا  به  درایران  سرمایه داری  رژیم 
قدرت دولتی را به درایت دیدگاه بی آالیش و 

به  دستهای باکفایت و پینه دارمان بسپاریم .
بیائید ایرانی بسازیم که درآن آزادی هرفرد 
یکی  و  باشد  انسانها  تمامی  آزادی  شرط 
باشیم  یکی  درخدمت  همه  و  همه  درخدمت 
ازهم  مارا  که  ازخودبیگانه گی  پرده های  و 

جداکرده است، بدریم.
و  اندوه  و  غم  همه  این  باوجود  تا  بیائید 
داری  سرمایه  نظام  ازدست  که  مرارتی 
حاکم برایران می کشیم، ودر شروع سال، نه 
لباسی نو برتن کودکانمان می توانیم بکنیم و 
میوه  و  شیرینی  نوروزی مان  درسفره ی  نه 
و  شادی  روز  دراین  و  بگذاریم  می توانیم 
سرور باید درُجست و جوی کار درمیدانهای 
نوروز وفرا  کاربمانیم، عید  استثمار منتظر 
رسیدن بهار را  باسوگند به براندازی نظام 
طبقاتی جشن بگیریم با این امید که با تالش 
و مبارزه ی مشترکمان قادرخواهیم شد نظام 

پوسیده ی حاکم را به زیر بکشیم.
انسانهای  همه ی  به  را  نوروز  فرارسیدن 
کارو زحمت و مورد استثمارو ستم و تبعیض 

تبریک می گوئیم. بــهــاران خجستــه بــاد !
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ایران  کنونی  ادامه می دهند. رژیم  سرکوبها 
دانش گاه  اسالمی،  استقرارجمهوری  بدو  از 
را به مثابه خاری برچشمهای خویش دانسته 
همانند حاکمان سلطنتی  اسالمی،  و حاکمان 
باتمام وجود کوشیده اند تا این محیط زنده  و 
شاداب علمی را از پویش بازبدارند. حاکمان 
را  دانش گاه  می خواهند  عالوه  به  اسالمی 
درآن  که  کنند  تبدیل  روح  بی  قبرستانی  به 
حزب الهی ها دانش گاه را به محیط عزاداری 
دهها  و  هزاران  باوجود  یا  و  سازند  مبدل 
هزارمسجد برای انجام نماز جمعه، مردم را 
به صحن دانش گاهها بکشانند تا درآن مکان 
با  آنها،  مغزی  شستشوی  به  علمی  آموزش 
و  کهنه ی صدها  و  پوسیده  وافکار  خرافات 

هزاران ساله، بپردازند.

است  ترفند خطرناکی  حال  درعین  امر  این 
مذهبی  عناصر  دربرابر  را  دانش جویان  تا 
این  از  و  قراردهند  مردم  ناآگاه  توده های  و 
طریق با تکیه براحساسات مذهبی، سرکوب 
ضروری  را  دانش جویان  به حق  خواستهای 
و  نمایند  تسلیم  به  وادار  را  آنها  داده،  جلوه 
حزب  بی مایه  و  افرادمخبط  مشتی  نهایتا 
اللهی را که درکسوت دانش جو به دانش گاهها 
راه یافته اند، به عنوان کارگزاران خود پس 
به مصادرامور  دردانش گاه،  ازمدتی حضور 

بگمارند.
اما بنابه یک آموزش تاریخی که: "مرتجعین 
پای  بلند کرده اند عاقبت روی  سنگی را که 
خودشان خواهد افتاد"، سردمدارن جمهوری 
بادکاشته اند  ایران  دانش گاههای  در  اسالمی 
اعتراضات  می کنند.  درو  توفان  اینک  و 
مکرر دانش جویان درتهران، تبریز، شیراز، 
مشهد، مازندران، اهواز و غیره درماههای 
آنها  ناپذیر  از عزم خلل  است  نشانی  اخیر، 
از  تا رهائی  و  آخر  به  تا  مبارزه  به ادامه ی 
نظام سرمایه داری متکی بر دین و خرافات! 
مذبوحانه ی  تالشهای  می گذرد  که  روز  هر 
مبارز  دانش جویان  وادارنمودن  در  حاکمان 
مفتضحانه ای  شکست  با  تسلیم،  به  ایران 

روبه رو می گردد.
"دیکتاتورزمانه،  نظیر  شعارهائی 
شهیدشده بهانه"، "مرگ برطالبان، چه کابل چه 
تهران"، "بسیجی حیاکن، دانش گاه را رهاکن"، 
"توپ، تانک، بسیجی  دیگراثرندارد"، "دفن 
و  نمی خواهیم"  نمی خواهیم   شهیدگمنام،  
امیرکبیر  دانش گاه  دانش جویان  توسط  غیره 
شدید  سرکوب  با  که  اسفند   ٥ دوشنبه  در 
مسلح  لومپنهای  و  سپاه  و  بسیجی  نیروهای 
بیش  و  شده  مواجه  بوکس  پنجه  و  چاقو  به 
نفرآنها   ٢٠ گشته،  زخمی  دانش جو   ٦٠ از 
دونفراز  حال  که  شده  منتقل  بیمارستان  به 
آنها وخیم گزارش شده و ٧٠ نفرنیز دستگیر 
و  مرگ  نبرد  یک  از  است  نشانی  شدند، 
جهان  و  حاکمان  میرنده  جهان  بین  زنده گی 

سرزنده و روبه آینده  ی دانش جویان.
حق  به  مبارزات  از  ایران  رنجبران  حزب 
و عادالنه ی دانش جویان ایران قاطعانه دفاع 
کرده و نفرت خود را از تبدیل دانش گاه به 
قبرستانی درخدمت نظام پوسیده حاکم اعالم 

می دارد.
حقوق  به  تجاوز  ایران  رنجبران  حزب 
و  زنان  کشان،  زحمت  و  کارگران 
دانش جویان، نویسنده گان و روزنامه نگاران، 
ملل تحت ستم ایران و اقلیتهای مذهبی توسط 

رژیم حاکم راشدیدا محکوم نموده و 
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حاضر  و  حی  جهنم  این  از  رهائی 
سرنگونی  درگرو  را  جهان  دراین 
دین  بر  متکی  سرمایه داری  رژیم 
ی  طبقه  رهبری  به  سوسیالیسم  استقرار  و 

کارگر می داند.
از  نشان  رژیم  کنونی  سرکوب گریهای 
قرون  پلید  عمل  این  و  نیست  آن  قدرقدرتی 
وسطائی عمق هراسش را ازخیزش نیروها 
و مردم انقالبی نشان می دهد. این رژیم برای 
نجات خود و جلوگیری از غروب حاکمیتش، 
"انقالب  و  "تهدیدنرم"  خطر  بهانه ی  تحت 
شده است.  متوسل  سرنیزه  زور  به  مخملی" 
به  هرگز  ایران  مردم  عظیم  اکثریت  اما 
آنها  وابسته گان  و  رنگارنگ  امپریالیستهای 
زمره ی  در  ایران  که  داد  نخواهند  اجازه 
هم  آنها  درآید.  شرقی  اروپای  کشورهای 
درایران  را  عوامل اش  و  امپریالیسم  ماهیت 
می شناسند و هم ماهیت دغلبازانه ی حاکمان 
برای  را  خود  بهانه  این  به  که  را  اسالمی 
انقالبی  مبارزات  بیشتر  بازهم  سرکوب 
توده های مردم آماده می نمایند. بیش از ٩٠٪ 
مردم آگاه، تشنه ی آزادی، استقالل و رهائی 
داخلی و جهانی و  استثمار و ستم  از دست 
که  گونه  همان  و  هستند  رفاه  و  فقرزدائی 
نشان  اخیرشان  مبارزات  ازصدسال  بیش 
می خواهند  مخملی  انقالب  نه  آنها  داده است 
و افتادن به زیرپای امپریالیسم و نه حاضر 
به سرفرودآوردن دربرابر دیو سرمایه داری 

مذهبی حاکم، می باشند.

طلبانه ی  مبارزات حق  به  پرشورما  درورد 
دانش جويان !

مرگ بر رژيم آزادی ُکش جمهوری اسالمی 
ايران !

دست دخالت گر دين و دولت از امور دانش گاه 
کوتاه!

دانش گاه هرگز قبرستان نخواهدشد !

آزادی فوری دانش جويان دربند را فريادزنيم 
!

زنده باد آزادی، زنده بادسوسياليسم !

حزب رنجبران ايران  ـ 1٢ اسفند 138٧

صدهامیلیارددالر ازدارائی عمومی به بانکها 
و شرکتهاغول پیکر انحصاری، انتخاب مجدد 
وزیران و مشاوران دولت بوش درکابینه ی 
اوباما، ادامه به کشاندن کشورهای جهان به 
آمریکا  تجاوزکارانه ی  سیاستهای  حیطه ی 
به منظور انداختن بارمخارج نظامی بردوش 
تشدید  و  خاورمیانه  در  جنگ  ادامه ی  آنها، 
آن در افغانستان و شروع تجاوز آشکار به 
پاکستان، برگزاری مانوور نظامی مشترک 
وجودآوردن  به  و  جنوبی  کره  و  آمریکا 
وضع خطرناک جنگی درمنطقه شرق آسیا، 
و  چین  دریای  به  جنگی  کشتی  فرستادن 
جنوب  کیلومتری   ١٢٠ در  آن  محاصره ی 
جزیره هاینان متعلق به چین توسط کشتی ها 
جنگی چینی، تکرار رویای قرن بیست و یکم 
هم قرن آمریکا خواهدبود توسط اوباما، دفاع 
بی چون و چرا از دولت متجاوزصهیونیست 
ـ فاشیست اسرائیل و فرستادن وسایل نظامی 
به آن در بحبوحه ی تجاوز وحشیانه ی نظامی 
داالئی  تحریک   غزه،  منطقه ی  به  اسرائیل 
به  و  تبت  در  جدید  بلوای  ایجاد  برای  الما 
نوعی برافروختن آتش تحریکات در اطراف 
رود  می  اقتصادی  رشد  دلیل  به  که  چین 
درسطح  آمریکا  رقیب  ترین  خطرناک  تا 
جهانی بشود که به معنای افول سرکرده گی 
جهانیان  بر  آمریکا  امپریالیسم  قلدرمنشانه ی 
میدان  وارد  نفس  تازه  رقبای  و  خواهدشد 
خواهندگردید، نمونه ای است در ضدونقیض 
و  حرف  بین  بزرگ  فاصله ای  و  کارکردن 

عمل سردمداران نظام سرمایه داری.

های  سرمایه  تالش  دراستراتژی  ٢ـ 
سمبه ای  درهرسوراخ  نفوذ  به  امپریالیستی 
درمناطق هنوز بکرجهان، دو دهه است که 
درشیپورهایش  نئولیبرالیستی  گلوبالیزاسیون 
دمیده که این "تنها راه رسیدن به خوشبختی" 
است و سرمایه های بزرگ فراملی را برای 
تحت  سرمایه  جهانی  امپراتوری  تحقق 
است.  کشانده  روند  این  به  آمریکا  هژمونی 
دروازه  بحران  و  رکوداقتصادی  که  اکنون 
دارد  را  امپریالیستی  بازکشورهای  های 
گذشته  نظام  به  برگشت  برمی َکَند،  جا  از 
و  کشاورزی  و  از صنعت  حفاظتی  و  ملی 
باز  جا  بیشتر  هرچه  دارد  بازرگانی خودی 
می کند که با منطق جهان خواری امپریالیسم 
درتناقضی آشکارقراردارد. درآمریکا شعار 
"کاالی آمریکائی بخرید"، رواج می یابد. در 
تالش  سال   ٥٠ از  پس  که  اروپا  اتحادیه ی 
قراربود کشورهای اروپائی متحدا و به مثابه 

"ایاالت متحده ی اروپا" عمل کنند، سروکله ی 
حمایت از صنایع داخلی خودی پیداشده است. 
رهبران  مارس  ماه  اول  یکشنبه  دراجالس 
٢٧ کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل 
برای  را  تازه ای  اقدامهای  قراربود  که 
در  بحران  و  رکوداقتصادی  از  جلوگیری 
نمایان  افتراق  و  انشقاق  کنند،  اتخاذ  اروپا 
اتحادیه  این  عضو  قدیمی  کشورهای  شد. 
از  حمایت  قصد  ایتالیا(  و  اسپانیا  )فرانسه، 
که  درحالی  دارند.  را  خود  داخلی  صنایع 
اروپا  دولتهای  آلمان خواستار یک پارچه گی 
مالی  بحران  و  رکوداقتصادی  با  درمبارزه 
است. کشورهای جدیدا عضو اتحادیه اروپا) 
سیاست  مخالف  شرقی(  اروپای  کشورهای 
کمک  درخواست  و  بوده  ملی  گری  حمایت 
این اتحادیه برای جلوگیری از ورشکسته شدن 
کامل خود هستند. دولت چین هم که با کشاندن 
سرمایه های انحصارات بزرگ امپریالیستی 
به مرکز بزرگی برای تولید ارزان و صدور 
با  بود،  شده  تبدیل  جهان  کشورهای  به  کاال 
بیان این که چین بازار داخلی با یک و نیم 
میلیارد انسان داشته و می تواند درصورت 
ادامه ی سیاست حمایت گرائی از تولیدات ملی 
سرمایه  انحصارات  توسط  جهانی  درسطح 
داری، متوسل به بازار داخلی خودخواهدشد 
و از بحران صدمه ای نخواهد دید، واردمیدان 
شده و درعین حال هم اکنون به همان شیوه ی 
پول  تزریق  به  مالی،  موسسات  از  دفاع 
موسسات  به  دالری  میلیارد  صدها  درابعاد 

مالی و صنعتی خود مشغول شده است 
تولیدات  از  گرائی  حمایت  سیاست  این 
دیگرجهان  استراتژیستهای  انتقاد  با  داخلی، 
معتقدند  که  شده  روبه رو  داری  سرمایه 
نظام  زودرس  مرگ  به  گذشته  به  برگشت 

خواهدانجامید.

٣ـ دادگاه الهه که ظاهرا قراراست به جنایات 
المللی  بین  درابعاد  بشر  حقوق  به  نسبت 
مایه  بی  پارادوکسی  به  خود  کند  رسیده گی 
تبدیل شده است. از یک سو برخی با طرح 
این که این دادگاه فقط جنبه ی اروپائی دارد، 
معترض اند.  جهانی  درسطح  آن  به عمل کرد 
دولت آمریکا این دادگاه را به رسمیت نشناخته 
است. اما این دادگاه تا آن جا که دولتهائی با 
آن هم کاری کرده اند و به خصوص در رابطه 
کارشده  به  دست  آسیا،  و  آفریقا  اروپا،  با 
توسط  که  حوادثی  آن  فقط  ماجرا  دراین  و 
دولتهای اروپائی و آمریکا تجاوز به حقوق 
بشر تشخیص داده می شود را بررسی کرده 
نمونه  عنوان  به  است.  صادرنموده  حکم  و 

مداخالت دولتهای اروپائی در مسائل 
عامل  که  سابق،  یوگوسالوی  داخلی 

هرج و مرج ... بقيه از صفحه اول
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جنگهای  و  ناآرامیها  بروز  اصلی 
"ملی" درآن شد و به ناسیونالیست ـ 
فاشیستها دریوگوسالوی همه گونه 
بلگراد  مرکزی  دولت  علیه  تا  شد  کمک 
وحشیانه  بمبارانهای  علیه  یا  و  بشورند 
صربستان توسط موشکها و بمب افکنهای 
آمریکائی و ناتو که باعث کشتار مردم بی 
گناه شد، توجه نداشته است. و یا در آفریقا 
اساسا  کشتارها  و  جنگها  بروز  علل  که 
امپریالیستی  دولتهای  مداخالت  از  ناشی 
منابع  غارت  جهت  فراملی  انحصارات  و 
آفریقائیان می باشد و رقابت سختی بین آنان 
جهت کسب امتیازاز دولتهای پوشالی آفریقا 
جریان داشته است، این دادگاه کمتر توجهی 
به این عوامل اخالل گر امپریالیستی مبذول 
داشته و درواقع جاده صاف کن مداخالت 
امپریالیستی درآفریقا شده که آخرین نمونه ی 
آن رای دادن علیه عمرالبشیر رئیس جمهور 
انجام جنایت درجنگهائی  سودان در مورد 
است که در دارفور جریان دارد. و کیست 
محلی  اختالفات  به  زدن  دامن  نداند،  که 
شاخ  کال  و  سومالی  منطقه)سودان،  دراین 
درآن  نفتی  منابع  وجود  خاطر  به  آفریقا( 
در  موفقیت  درصورت  ازجمله  که  است 
جداکردن دارفور از زیر سلطه ی حکومت 
مرکزی سودان و استقرار حکومتی پوشالی 
در سومالی، شرکتهای امپریالیستی به یک 
دست  آفریقا  درشرق  دیگری  درآمد  منبع 

خواهندانداخت.
این که البشیر توسط این دادگاه به عنوان یک 
جنایتکار محکوم شده و دستور دستگیری و 
آوردن او به الهه جهت بررسی جرمهای 
جنگهای  ولی  شود،  می  تصویب  وی 
عراق  در  متحدینش  و  آمریکا  وحشیانه ی 
به  حال  به  تا  که  سومالی  و  افغانستان  و 
کشته شدن بیش از دومیلیون نفر و زخمی 
نفردیگرانجامیده  میلیونها  شدن  معلول  و 
اورانیوم  به  آغشته  بمبهای  از  به استفاده  و 
کشتارجمعی  سالح  مثابه  به  شده  تضعیف 
دراین جنگهای تجاوزکارانه ی امپریالیستی، 
اعتراضی صورت نمی گیرد و بوش پدر و 
نمی  کشیده  دادگاه  به  کلینتون  بیل  و  پسر 
به  اسرائیل  فاشیستی  به حمالت  یا  و  شوند 
در عرض  عربی  کشورهای  و  فلسطینیان 
عناصر  اعتراضات  که  گذشته  ٦٠ سال 
روشن بین یهودی را نیز برانگیخته است، 
از  بعد  و  دهد  نمی  نشان  حساسیت  دادگاه 
و  نوارغزه  به  اخیر  ی  وحشیانه  حمالت 
کشتار کودکان و زنان و تخریب زیربنای 
این منطقه با آتش باریهای بمبهای فسفری، 
دیگری  از  بعد  یکی  امپریالیستی  دولتهای 
رفته  اسرائیل  صهیونیست  دیدارسران  به 

آنها را از نگرانی درآورده و پول مالیات  و 
که  این  برای  را  خودی  کشورهای  دهنده گان 
مبادا اسرائیل آزرده شده و به پرداخت غرامت 
ویران  مناطق  بازسازی  برای  شود،  محکوم 
محمودعباس  دست  رابه  کمکها  غزه،  شده ی 
و شرکاء سازش کارمی دهند تا پس از بلعیده 
شدن، اندکی هم صرف بازسازی غزه ویران 
شده شود، همه و همه نشان دهنده ی آن است 
که این دادگاه وظیفه ی حمایت از کشورهای 
امپریالیستی و دوستان آنها دارد وگرنه جنایات 
امپریالیستی  دولتهای  توسط  شده  مرتکب 
آنها به حقوق ملل ضعیف  درجهان و تجاوز 
به حدی است که اگر به آنها رسیده گی شود تا 
صدسال دیگرهم فرصت رسیده گی به پرونده ی 

البشیرو امثالهم را نخواهندیافت.

٤ـ وضعیت ایران آینه ی قدنمائی است ازوجود 
و تشدید هرج و مرج جهان سرمایه داری و 
تالش حاکمان برای گرفتن ماهی از میان این 

هرج  و مرجها.
ظاهرا قراراست انتخاب دهمین دوره ی ریاست 
جمهوری در خردادماه سال ٨٨، برگزارشود. 
این انتخابات که حتا درحد انتصابات هم نمی 
توان آن را ارزیابی کرد ـ چرا که درانتصاب 
هر دو طرف انتصاب کننده و انتصاب شونده 
معلوم هستند و مسئوولیتشان مشخص و تکلیف 
ـ اما در  افتاده است  اتفاق  همه معلوم که چه 
دست  کاندید  تعدادی  ظاهرا  ایران  انتخابات 
رقابت  وارد  توسط خودیهای رژیم  چین شده 
می شوند که علی القاعده طبق بازی انتخابات 
تبلیغ به نفع خود را داشته  پارلمانی باید حق 
باشند و بتوانند باحیله گری رای مردم را به 
سوی خود جلب کنند. اما درعمل چنین نیست. 
طوری  استبدادافسارگسیخته  و  مرج  و  هرج 
عمل می کنند که دریک سو گفته می شود برای 
این که احمدی نژاد مجددا انتخاب شود، پیشنهاد 
دادن یارانه نقدی را دربودجه ی سال نو مطرح 
شهرستانها  به  که  شود  می  گفته  یا  و  نموده 
آن  نفع  به  بودجه  تخصیص  قول  و  سفرکرده 
انتخاب  سوی  به  نظر  جلب  جهت  را  محلها 
درانتخابات  تا  دهد  می  انجام  خود  شخص 
از سوی  و  برسد  پیروزی  به  آینده  خردادماه 
دیگر "اصالح طلبان" از حق تبلیغ به نفع خود 
از طریق رسانه های و مشخصا روزنامه ها  
و یا ترتیب دادن تجمعاتی در مناطق مختلف 
کشورمحروم اند و افرادی نظیر کروبی را که 
اسالمی  جمهوری  نظام  سوگندخورده گان  از 
هست به سالن سخنرانی راه نمی دهند و درب 
به  که  معناست  بدان  این  بندند!!  می  را  آن 
حیله گریهای آخوندی انتخابات ناقص الخلقه ای 
بین انتخابات نوع پارلمانی و انتصابات جریان 
دارد)هم این است و هم آن درظاهر و درباطن 

بدتر از انتصابات!(.
شایان ذکر است که اختالفات دردرون هیئت 
حاکمه به حدی باالگرفته است که درمجلس 
گرایان"  "اصول  طیف  از  دیگری  نیزجناح 
که ظاهرا با جناح احمدی نژاد دریک صف 
قراردارند، با "اصالح طلبان " درون مجلس 
رای علیه پرداخت یارانه های نقدی می دهند 
و بدین ترتیب این پیشنهاد را ازدستور کار 
بودجه سال ١٣٨٨ خارج نموده و می خواهند 
کما  بدوزند!!  برای خود  نمد کالهی  این  از 
این که پس از انتقادمجلسیان به بودجه ارائه 
شده توسط احمدی نژاد و تایید این انتقادات 
رئیس  الریجانی  نگهبان  شورای  ازطرف 
مجلس در جواب به نامه احمدی نژاد درمورد 
مجلس،  حرکت  بودن  اساسی  قانون  خالف 
گفت این اخطار احمدی نژاد "طنزآمیز است 
) توخودحدیث مفصل یخوان ازاین ُمجمل(! 
در  طرف داردولت  هللا  یاانصارحزب  و 
احمدی  دولت  "یالثارات" عمل کرد  روزنامه 
نژاد را درمورد عدم گزارش سودشرکتهای 
و  هزارمیلیاردتومان   ٣٦ معادل  دولتی 
درآمدنفتی  دالر  میلیارد  یک  واریزنشدن 
دست  شدن  بازگذاشته  و  مرکزی  خزانه  به 
واردکننده گان کاال که باعث ورشکسته گی و 
را  شده است  داخلی  درتولیدات  بی کارسازی 
مطرح می سازند. ویا دررابطه با حل تضاد 
رژیم جمهوری اسالمی با آمریکا، این طور به 
نظرمی رسد که ظاهرا "مخالفان" سرسخت 
مداخله ی آمریکا درامور خاورمیانه و ایران 
به سرکرده گی احمدی نژاد، برای برقرارشدن 
باب مذاکرات بیشتری با نماینده گان آمریکا، 
با  کنارآمدن  نرم"  "موافقان  از  چهارنعل تر 
آمریکا)اصالح طلبان و شرکاء(، می تازند! و 
دولت آمریکا نیزفرصت به دست آورده است 
اختالفات موجود درسطح  بادرنظرگرفتن  تا 
هیئت حاکمه ایران نهایت سوء استفاده را برای 
تحمیل شرایط استعماری و قلدرمنشانه ی خود 

به ایران، بنماید.
آراء  جلب  برای  و  انتخابات  درآستانه ی 
بانظام  داری  سرمایه  کشورهای  در  مردم 
پارلمانتاریستی، اصل براین است که دولتها 
کارمی  به  را  خود  تالش  تمام  احزاب  و 
و  مناسب  درانظارعمومی  را  خود  تا  برند 
دهند.  جلوه  شدن  انتخاب  برای  وجیه الملٌه 
هرچند که قولهای داده شده به مردم، پس از 
اتمام انتخابات کنارگذاشته می شوند و جناح 
نظام  منافع  و  درانتخابات مصالح  پیروزمند 
درایران  اما  برد.  پیش می  را  سرمایه داری 
وجودادامه  تمام  با  حاکمان  گری  سرکوب 
می یابد، چرا که مسئله برسر انتخاب توسط 
مردم درمیان نیست و باید افراد موردنظری 
ازصندوقها سردرآورند!!  به همین دلیل، نفرت 
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نظام سرمايه داری مسئوول بحران جهانی است و نه مردم !

علل گرايش... بقيه از صفحه آخر

مردم از آنان هر روز اوج بیشتری می گیرد 
و شکاف عمیقی بین مشتی حاکمان وحشی و 
توده ی عظیم کارگر و زحمت کش ایجادشده 
نباشد که  است. ذکر نکته ای شاید بی مورد 
خاتمی که به عنوان نماینده ی "اصالح طلبان" 
پس از ماهها ناز و غمزه، باالخره پذیرفت 
کاندیداتوری  ازاعالم  پس  شود،  کاندید  که 
وزیر  )نخست  موسوی  میرحسین  ناگهانی 
انقالب بهمن  ٥٧ که  از  دردهه ی اول پس 
با  هماهنگی  و  مشورت  با  قراربود  ظاهرا 
خاتمی صورت گیرد( با پرچم "اصالح گرا 
و اصول طلب" که می تواند به "دولت وحدت 
و  غافل گیرشده  خاتمی  بیانجامد،  خودی ها" 
خود را کنارکشید. صرف نظر از تاکتیکهای 
انتخاباتی آنها که گویا کروبی نیز قراربراین 
موسوی  تا  کناربکشد  خودرا  که  است  بوده 
بتواند رای بیشتری بیاورد، خود این امرکه 
آنها به شدت از عدم موفقیت خود می ترسند 
و تمامی ترفندها را به کارمی برند تا بتوانند 
انتخابات و درصورت  بازی  در خیمه شب 
مانع شدن از تقلبات انتخاباتی و داشتن رای 
موافق خامنه ای شرکت کنند و احتماال رای 
بیاورند ، بازهم نشان دهنده ی آن است که هرج 
و مرج درمیان طیف "اصالح طلب" و عدم 
آنها از کسب آراء مردم و از یک  اطمینان 

دیگر نیز حرف اول را می زند!

که  بوده است  چنین  پیوسته  درتاریخ  اما  ٥ـ 
به مصداق "دزد بازار آشفته می خواهد" تنها 
کسانی از هرج و مرج می توانند استفاده کنند 
از  اند  توانسته  و  داشته  بیشتری  قدرت  که 

وضعیت موجود به نفع خود سود ببرند.
درجهان به طورعام و درایران به طورمشخص 
درشرایط فقدان رهبری مورد اعتماد مردم، 
این دزدان بوده اند که توانسته اند تا کنون از 

اوضاع به نفع خویش بهره برداری کنند.
ساکنان  میلیاردی  توده های  مقاومت  گرچه 
که  کشورها  حاکمان  به  نسبت  زمین  روی 
مدافع بی چون و چرای مالکیت خصوصی 
برتولید و مبادله هستند، روز به روز افزایش 
می یابد که امید فردای بهتری را می دهد. اما 
هنوز عنصر رهبری کننده مردم ـ کمونیستها 
و پیشروان طبقه ی کارگر آگاه و سازمان یافته 
دراحزاب کمونیستی ـ به قدری ضعیف هستند 
که قادر به هدایت این مقاومت عظیم توده ای 

دربرابر حاکمان جهان، نمی باشند.
تنگتر شدن هرچه بیشتر عرصه برای شلنگ 
اندازی سرمایه داران از طریق اعتراضات 
نظام  مبارزات  این  مردم،  توده های  جهانی 
سرمایه داری را بیش از پیش منفرد ساخته 

واداشته است.  سیاسی  مرج  و  هرج  به  و 
به  بردن  دست  خطر  اوضاعی  درچنین 
جنگهای خانمان سوزتوسط حاکمان سرسخت 
است)توجه  بیشترشده  داری،  سرمایه  نظام 
روسیه  جمهور  رئیس  مدودف  اظهارات  به 
درمورد به روزکردن سالحها و ارتش روسیه 

درسال ٢٠١١(. 
عامل  آن  جهان  مردم  آگاهی  باالرفتن  اما 
برخالف  تا  می دهد  امکان  که  است  مثبتی 
رهبران  دنبال  به  گوسفندوار  مردم  گذشته 
وبرعکس  نیافتند  نئوفاشیست  و  فاشیست 
ازقدرت  آنها  زیرکشیدن  به  برای  زمینه 
مناسب ترشده است. کمونیستها وکلیه ی کسانی 
استثمار  قید  از  بشریت  رهائی  به  معتقد  که 
و ستم و تبعیض هستند باید اوال خطرناکتر 
شدن اوضاع را درنظربگیرند و ثانیا برای 
ماجراجوئی  هرگونه  دربرابر  مقاومت 
سردمداران نظام سرمایه داری، با بسیج طبقه 
کارگر و توده های زحمت کش، قدعلم کنند و 
بارصدمات  سومین  برای  جهانیان  نگذارند 
از  تر  وحشی گرایانه  مراتب  به  جنگ  یک 
و  درشکل  را  دوم  و  اول  جهانی  دوجنگ 

شمایل جدیدی تجربه کنند. 
ک.ابراهیم ـ ٢٧ اسفند ١٣٨٧

علیرغم  کار  واقعی  جهانی  بازار  تشکیل   ،
به  ندارد و  اقتصاد وجود عینی  جهانی شدن 
اصطالح دم بریده است . پس آنچه که جهانی 
پی  و  سرمایه   ، است  یافته  تشدید  و  گشته 
به وجودآمدن  به ویژه  آن  بار  آمدهای فالکت 

نابرابری های شدید در جهان  است .
خود  توسعه  در  سرمایه  جهانی ترشدن    –٢
و  طبقاتی  های  نابرابری  بر  مبتنی  همواره 
ملی بوده است. این نابرابری ها که در سی 
سال گذشته ) از اوایل دهه ١٩٧٠ به این سو 
( در سراسر جهان عمیق تر گشته ، محصول 
آن  یا  این  کشور،  آن  یا  این  خاص  شرایط 
فرهنگ و...،  نیست . نابرابری محصول و 
معلول منطق انباشت سرمایه است . برمبنای 
این منطق ، سرمایه داری به ناگزیر در سطح 
قطب  و  براندازانه  شکاف  جهانی  مقیاس  و 
بندی کننده است . توسعه نابرابری بین کارو 
 ( بین ملل و کشورهای  از یک سو  سرمایه 
مرکز و پیرامونی ها ( از سوی دیگر به رشد 
اشتعال تضادهائی در سطح محلی و ملی  و 

و منطقه ای و جهانی دامن می زند که حل 
آنها در چهارچوب منطق حاکم نظام بر بازار 

جهانی امکان ناپذیر می گردد . 
جهانی  کنونی  مرحله  در  حاکم  گفتمان    -٣
که  است  مدعی  نئولیبرالی،  بازار  شدن 
صفحات مرحله نابرابر ملت – دولت ها در 
جهان در حال ورق خوردن و تغییر هستند . 
اندیشه های " تالقی تمدن ها " و "  پیروان 
پایان تاریخ " و بخش عظیمی از روشنفکران 
گویند  می  فرامدرنیست   مکاتب  به  متعلق 
جهانی شدن در مرحله کنونی برای کشورهائی 
بپذیرند  را  نئولیبرالی  بازارآزاد  کارکرد  که 
و هوشمندانه به محور و مدار آن بپیوندند ، 
فرصت الزم را برای آن ها مهیا می کند که 
 . "برسند"  قدیم  مرکزهای  به  خود  ادغام  با 
بررسی اوضاع نشان می دهد که کشورهای 
برعکس،  ندارند.  را  توانی  چنین  پیرامونی 
شکلهای جدید سلطه پنج انحصارهای بزرگ 
متعلق به نظام  )١– کنترل تکنولوژی های 
جدید ، ٢ – کنترل منابع طبیعی ، ٣ – کنترل 
گردش سرمایه مالی ، ٤ – کنترل ارتباطات 
کشتار  کنترل سالحهای   –  ٥ و  اطالعات  و 
جمعی( ، حامل و تنها عامل اصلی قطب بندی 
فزاینده و تعمیق بیشتر نابرابری بین مرکزها 
و پیرامونی ها است . پذیرش منطق این نوع 
جهانی شدن ) حاکمیت بی قید و شرط حرکت 
پذیرش منطق سازمان  سرمایه ( چیزی جز 
خاکی  کره  درمقیاس  جهانی  آپارتاید  دهی 

نیست .
 ، داری  سرمایه  ساله  پانصد  درتاریخ    –٤
پروسه جهانی شدن از اول پیوسته استعمارگر 
این پروسه که  و ویرانگر عمل کرده است. 
ویرانگری  مشخص  دوره  دو  از  گذشته  در 
درفازتشدید  امروز  ویرانگری   ، عبورکرده 
مناطق  . بررسی  دارد  قرار  آن  مرحله سوم 
نشان  فاز  این  در  جنوب  کشورهای  مختلف 
می دهد که جهان ما برسر دو راهی تاریخی 
قرار گرفته است : یا توسعه بالمنازع جهانی 
در  آپارتاید  به  رحمانه  بی  که  سرمایه  شدن 
مقیاس جهانی ختم خواهد گشت و یا گسترش 
گشایش  سوی  به  را  جهان  که  هائی  چالش 
رهنمون  جنوب  در  قدرت  جدید  مرکزهای 
گشته و شرایط را برای دگردیسی های کیفی 
خواهد  میسر  سوسیالیستی  اندازهای  چشم  با 

ساخت . 
و  سیاسی  اوضاع  به  اجمالی  نگاهی   –٥
اقتصادی کشورهای جنوب به خوبی نشان می 
دهد که در حال حاضر با حاکمیت نظام تک 
قطبی جهانی سرمایه ، کشورهای پیرامونی نه 

تنها توان رسیدن به کشورهای شمال 
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به خاطر ویرانگری  بلکه  ندارند،  را 
های فاز فعلی جهانی شدن سرمایه و 
سلطه فزاینده شکاف براندازانه و قطب بندی 
نابرابریهای  با   ، بزرگ  انحصار  پنج  کننده 
خواهند  روبه رو  آینده  در  تری  بار  فالکت 

گشت. 
٦–  کشورهای آفریقا ، جهان عرب و اسالمی 
در مجموع در تقسیم کار بین المللی بنیادی بسته 
مانده اند . این کشورها چه آنهائی که صنعتی 
هستند  نیمه صنعتی  آنهائی که  چه  و  اند  شده 
و  شکننده  شان  اقتصادی  اوضاع  جملگی   ،
آسیب پذیر بوده و در موقعیت صادر کنندگان 
قرار  ابتدائی  محصوالت  و  طبیعی  منابع 
 . اند  مانده  باقی  رقابتی  گرفته و عمدتا غیر 
در این کشورها تعادل های اجتماعی منجمله 
نهادهای مدنی در شکل اصلی خود به صورت 
ازدیاد روزافزون حجم توده های تهیدست ، 
فقیر، بی خانمان و طرد شده تجلی می کنند . 
دراین مناطق که نصف کشورهای پیرامونی 
) جنوب ( را دربرمی گیرند ، نه تنها کمترین 
نشانه پیشرفت درزمینه اتحاد منطقه ای وجود 
ندارد بلکه برعکس ما شاهد بروز و عروج 
قطب بندی های افقی – ناسیونالیسم افراطی ، 
خاک پرستی ، الحاق طلبی ، جدائی خواهی 
هستیم   – مذهبی  و  دینی  های  گرائی  امت   ،
که همگی از تبعات و عوارض جهانی شدن 
کشورهای  در  به ویژه  جهان،  در  سرمایه 
پیرامونی می باشند . با اینکه این کشورها ، 
کشورهای " ثروتمند " ) صادر کنندگان نفت 
( و کشورهای فقیر و بسیار فقیر را دربرمی 
گیرند ، اما کشوری در میان آنها در سی و 
پنج سال گذشته ) از شکست و افول " عهد 
پیدا  تاکنون(  ناصریسم  ه  پدید  و   " باندونگ 
نشده است که در ساختن یک نظام منطقه ای 
و قاره ای همچون عامل فعال شرکت کند . 
 –  ١٩٥٥ های  دهه  خالف  بر  کشورها  این 
توسعه  امر  و  دارند  قرار  حاشیه  در   ١٩٧٥
برای آنها چیزی جز تالش در جهت جا دادن 
خود در گسترش جهانی سرمایه داری و توهم 
ویرانساز رسیدن به آنها ) کشورهای مرکز 

( نیست .
٧ – مقایسه و اختالف نمایانی که پیرامونی 
و...  برزیل   ، ، هندوستان  ) چین  فعال  های 
 ( ای  حاشیه  پیرامونی  کشورهای  از  را   )
، اسالمی  ، عربی  آفریقائی  اکثر کشورهای 
و…( جدا می سازد فقط معیار رقابتی بودن 
محصوالت صنعتی شان نیست بلکه همچنین 
یک معیار و سنجش سیاسی است . بعضی از 
فعال  های  پیرامونی  در  سیاسی  های  قدرت 
آمریکای  از کشورهای  ، برخی  ) مثل چین 
ملی  های  طرح  مجموع،  در   ) و...  التین 
 . دارند  را  طرحها  آن  کاربرد  استراتژی  و 
تضادهای  اینکه  )بدون  ملی  های  طرح  این 

اجتماعی را در درون آن جوامع نفی کنند ( 
مسلما در رویاروئی با پروژه های امپریالیستی 
نظام تک قطبی جهان سرمایه قرار خواهند 
ها  رویاروئی  این  انفعاالت  و  فعل  و  گرفت 
ترسیم خواهند ساخت  را  فردا  سیمای جهان 
 ( فعال  غیر  های  پیرامونی   ، برعکس   .
حاشیه ای ( طرح و استراتژی خاص ندارند، 
امت  بیان  چون  هائی  بیان  که  هنگامی  حتی 
گرایان اسالمی ، به کلی تهی از طرح هایی 
رویاروئی  برای  ملی  خاستگاه  از  که  هستند 
با محمل های نظام جهانی تعبیه شده باشند . 
بررسی اوضاع سیاسی و اقتصادی این گروه 
نوشتار  این  در  که  پیرامونی  کشورهای  از 
آنها را حاشیه ای ، غیر فعال و غیر رقابتی 
توصیف کردیم ، نشان می دهد که محفل ها 
بجای   " امپریالیستی  گوناگون  های  جناح  و 
آنها می اندیشند " و ابتکار انحصاری طرح 
دارند  این مناطق را دردست  به  متعلق  های 
. در یک کالم ، الیه بندی فزاینده و شکاف 
کشورها  از  گروه  این  بین  عمیق  های  بندی 
مفهوم همبستگی " جهان سومی " را درهم 
استراتژی های جبهه مشترک  به  و  نوردیده 

عهد باندونگ پایان داده است . 
عهد  شدن  نوردیده  درهم  علیرغم   –  ٨
باندونگ و پایان همبستگی ها و یک پارچگی 
های جهان سومی دهه های ١٩٦٠ و ١٩٧٠ 
و رشد  گیری  شاهد شکل  امروز  جهانیان   ،
در  که  هستند  جهان  سراسر  در  ای  پروسه 
می  تالش  نظام  ضد  چالشگران  آن  مسیر 
نهادهای  و  ها  محمل  جدی  به طور  که  کنند 
پنج انحصار بزرگ امپراطوری را به چالش 
طلبیده و در مقابل جهانی شدن که بی رحمانه 
می خواهد کره خاکی را به سوی یک آپارتاید 
مبارزه  و  مقاومت  به   ، دهد  سوق  جهانی 

برخیزند. 
٩–  درحال حاضر هم در کشورهای مرکز 
و هم در کشورهای پیرامونی با گسترش همه 
جانبه بحران های اقتصادی ، غذائی ، بیکاری 
 ، کارخانجات  شدن  بسته  و  فراگیر  سازی 
احتمال بروز اعتراضات و قیام های شهری 
آینده  است.  یافته  افزایش   ، یونان  سان  به 
به ویژه  و  کارگران  کشورها   این  در  شغلی 
جوانان و کسانی که وارد بازار کار می شوند 
است  ساخته  روبه رو  جدی  مخاطرات  با  را 
گوئی  که  است  نوعی  به  اوضاع  واقع  در   .
 ، ترکیه   ، یونان  مثل  کشورهائی  در   ، همه 
ایتالیا، جمهوری   ، اسپانیا   ، فرانسه   ، ایران 
چک، دانمارک و ... روی " لبه تیغ راه می 
های  نابرابری  تحمل  توان  دیگر  و   " روند 
هولناک و ستم عریان را ندارند و نسبت به 
آینده خود بیمناک بوده و همواره در هول و 
 ، اینها  بر  عالوه   . کنند  می  زندگی  هراس 

دولت های این کشورها ) با افزایش پروسه 
و  مقررات  کاهش   ، سازی  های خصوصی 
های  حیطه  در  به ویژه  دولتی  تنظیمات  لغو 
 ، عمومی  بهداشت   ، پرورش  و  آموزش 
مسکن سازی و... ( ماهیت کمپرادوری خود 
را به کاخ امپراطوری و پنج انحصار بزرگ 

به شکل عریان به نمایش گذاشته اند 
این  دولتهای   ، اوضاع  این  علیرغم   –١٠
تظاهرات  و  ها  قیام  وقوع  احتمال  کشورها 
قهرآمیز را در کشورهای خود نمی بینند و یا 
در صورت وقوع دل خود را به سرکوب و 
سانسور خوش کرده اند . ولی بررسی اوضاع 
این کشورها نشان می دهد که نه تنها ایران 
از  هائی  نمونه   ( نیجریه   ، ، مصر  ترکیه   ،
کشورهای پیرامونی ( بلکه فرانسه ، اسپانیا ، 
ایتالیا ) نمونه هائی از کشورهای مرکز ( نیز 
: کشورهائی  یونان هستند  متنوع  های  نمایه 
تحت فشار که توده های وسیعی از مردم در 
 . اند  شده  رها  توهم  و  خیالی  از خوش  آنها 
سیاست های تبلیغاتی دولت ها و به اصطالح 
با  کشورها  دراین  رفرمیست  اپوزیسیون 
شکست روبه رو شده و بررسی اوضاع نشان 
مردم  اتفاق  به  قریب  اکثریت  که  دهد  می 
 ، زنان   ، کارگران  تظاهرات  و  اعتراضات 
مردمی  قیام  از  بخشی  را  و...   دانشجویان 
وعمومی برعلیه حاکمیت در آن کشورها به 
حساب می آورند . آنچه مسلم است این است 
که مردم در سراسر جهان دیگر بیش از این 
توان تحمل قطب بندی سازی های نظام جهانی 
و فساد و ستم رژیم های کشورهای خود را 
ندارند . اگر یونان ، فرانسه ، اسپانیا ، ایتالیا 
و... بهترین نمونه هائی از کشورهای مرکز 
هستند که در آنها مردم دیگر بیش از این توان 
نابرابری های فزاینده و ستم عریان را ندارند 
از کشورهای  نمونه  بهترین  احتماال  ایران   ،
مردم  های  توده  آنجا  در  که  است  پیرامونی 
به ویژه کارگران زنان و دانشجویان ، خود را 
١٣٨٨ آزاد   – ١٣٦٨ از توهمات دهه های 
ساخته و به جد خواهان تغییر اوضاع هستند. 
جدید-  چپ  طیف  نوظهور  پدیده 
دانشگاههای  در  مارکسیستی 

ایران
١١–  افزایش فعالیت های اجتماعی و صنفی 
جنبش های دانشجویی ، کارگری و زنان به 
وضوح نشان می دهد اقشار و طبقات جامعه 
ایران از انقالب مشروطه به این سو آرمان 
اجتماعی  عدالت  و  آزادی   ، استقالل  های 
خویش را تحقق نیافته می بینند ، در همگامی 
با رویدادهای بین المللی ) از فعل و انفعاالت 
در   " بولیواری  انقالب   " متعدد  و  متنوع 
جوانان  های  قیام  تا  گرفته  التین  آمریکای 
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در فرانسه ، دانمارک ، یونان و... در اروپا 
صلح  بر  مبتنی  بهتر  جهانی  تحقق  برای   )
شوقی  و  شور  با   ... و  آزادی   ، برابری   ،
مضاعف ، راهی مردمی و دموکراتیک ) در 
راستای گذار جامعه ایران به استقالل و کسب 
حاکمیت ملی ، آزادی و دموکراسی و عدالت 
اقتصادی و اجتماعی( را جستجو می کنند . 

١٢- آنچه که کشور ایران را در حال حاضر 
از کشورهای دیگر پیرامونی متمایز می سازد 
و  کارگری  گوناگون  اعتصابات  گیری  اوج 
تالش سرسختانه کارگران برای سازمان یابی 
مستقل از یک سو و شکل گیری غیر مترقبه 
چپ - مارکسیستی  جدید  موج  سریع  رشد  و 
در بین جوانان دانشجو است که بررسی چندو 

چون آنها حائز اهمیت است. 
١٣–  انقالب ١٣٥٧ و تبعات و عوارض آن 
محققین  و  نظران  صاحب  طرف  از  تاکنون 
است.  گرفته  قرار  پژوهش  و  بررسی  مورد 
در  به ویژه  که  جمعیتی  انفجار   ، تردید  بدون 
سال های جنگ هشت ساله ایران و عراق در 
پیوست  وقوع  به  ایران  روستاهای  و  شهرها 
دستخوش  جامعه ایران را  ، در دهه ١٣٧٠ 
که  جوان  میلیونها  حضور  ساخت.  تحول 
ایران  جمعیت  کل  از  توجهی  قابل  صد  در 
برای  را  اجتماعی  تحرک   ، دربرگرفت  را 
ناظرین و محققین نوید داد . البته پرداختن به 
مسئله جوانان ، مثل مسئله زنان و مسئله ملی 
سازمان  و  فراگیر  تحقیق  به  نیاز  ایران  در 
یافته دارد که نگارنده نمی تواند از عهده آن 
در این مقاله برآید . آنچه در اینجا مورد بحث 
است این است که چه عواملی باعث شدند که 
بخشی از این جوانان در نیمه اول دهه ١٣٨٠ 
های  اندیشه  و  ها  آرمان  سوی  به  ایران  در 
مهمتر  همه  از  و  گردند  جلب  مارکسیستی 
اینکه این جوانان از  چه منشائی بیرون آمده 
و متعلق به کدامین کمپ مارکسیستی هستند 

؟ 
 ، خورشیدی   ١٣٨٠ دهه  درآغاز    –١٤
از  که  بود  سال   ١٥ به  نزدیک  ایران  جامعه 
حالت و جو بسیج جنگی ) ١٣٥٩ – ١٣٦٧ ( 
و پی آمدهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی 
آن بیرون آمده و به مرحله مصرف و رواج 
تشدید  منجمله  داری  سرمایه  روابط  بیشتر 
روند خصوصی سازی فراگیر، وارد شده بود. 
در این بزنگاه یک جریان بسیار چشمگیری 
در دانشگاههای ایران ) به ویژه در تهران ، 
از  دور  که  شد  آغاز   ) و...  تبریز   ، شیراز 
انتظار خیلی از صاحب نظران جامعه شناسی 
سیاسی ایران بود و آن بازگشت و یا احیای 
اندیشه ها و فعالیت های چپ مارکسیستی در 
صحنه سیاسی ایران بود . بروز و گسترش 
موج چپ مارکسیستی در بین دانشجویان نه 

تنها مردم و صاحب نظران را دچار تعجب 
ساخت بلکه بخشی از سردمداران جمهوری 
انداخت  شگفتی  و  حیرت  به  نیز  را  اسالمی 
دانشجویان  که  زمانی  به ویژه  شگفتیها  این   .
در  را  لنین  بزرگ  و  رنگین  پوسترهای 
کرده  نصب  ها  دانشکده  مختلف  های  بخش 
و شعارهای برابری ، آزادی ، " سوسیالیسم 
 " در  خود  با  را   " نه  بربریت   " و   " آری 
نهایت  حد  به   ، کردند  حمل   " دانشجو  روز 
رسید . شایان توجه است که در همین زمان 
) از سال ١٣٨٣ به این سو ( پیروزی حزب 
کمونیست نپال در براندازی رژیم سلطنتی در 
آن کشور ، احیا و گسترش حزب کمونیست 
مقاومت  جنبش  در  آن  فعال  شرکت  و  لبنان 
مردم لبنان در مقابل حمله نظامی اسرائیل به 
لبنان در اواخر تابستان سال ٢٠٠٦ ) ١٣٨٥ 
جنبش  سابقه  بی  رشد  و  احیا  و  خورشیدی( 
کمونیستی در کشورهای بولیوی ، ونزوئال ، 
اکوادور و... در آمریکای التین این صاحب 
نظران را همچنان در بهت و حیرت فرو برد 
. این صاحب نظران و دولتیان ) از پیروان 
" پایان تاریخ " ، " تالقی تمدن ها " ، پست 
مدرنیست ها و... از کشورهای مرکزی گرفته 
تا نخبگان جناح های درون حاکمیت جمهوری 
را  آنها  از  تعدادی  که  دالیلی  به   ) اسالمی 
به طور اجمالی شرح خواهیم داد ، جملگی به 
خاطر اعتقاد و وابستگی به تئوری " تینا " ) 
 alternativ     There is noـ بدیلی وجود ندارد 
چپ  احیای  و  بازگشت  که  بودند  آن  بر   )  !
مارکسیستی در کشوری مثل ایران ، امکان 
پذیر نیست . بررسی نوشته های این صاحب 
نظران و نخبگان دولتی ) چه از کشورهای 
پیرامونی و چه از کشورهای مرکز ( نشان 
می دهد که آنان دالیل متعددی در رد اجتناب 
ناپذیری احیا و یا بازگشت نمایان و چشمگیر 
چپ – مارکسیستی را مطرح می کردند ، که 
در اینجا به طور مختصر به بررسی اهم آن 

دالیل می پردازیم
آن  بر  دولتیان  و  نظران  صاحب  این   –١٥
بین  در  مارکسیستی  چپ  گفتمان  که  بودند 
فعالین جنبش های کارگری ، دانشجوئی و ... 
همراه با گفتمان جنبش های رهائی بخش عهد 
در  چه  و  مرکز  کشورهای  در  چه  باندونگ 
کشورهای پیرامونی قدرت جذابیت و حقانیت 
آن  جای  به  و  داده  ازدست  را  خود  تاریخی 
سرد ، گفتمان  پایان جنگ  بعد از  در عصر 
نئولیبرالیسم حاکم در " بازار آزاد " به کرسی 

تفوق و قدرت نشسته است . 
چپ  های  گفتمان  قدرت  ریزش  و  افول 
که  رهائی بخش  گرائی  ملی  و  مارکسیستی 
در نیمه دوم دهه ١٩٧٠ میالدی آغاز گشت 
تجزیه  و  فروپاشی  از  بعد  های  دهه  در   ،

های  جنبش  جذابیت  فروکشی   ، شوروی 
کارگری  جنبش  باالخره  و  ملی  رهائی بخش 
در اروپا و پایان دوره جنگ ، تشدید و تعمیق 
ضد  چالش  سه  این  شکست  و  افول   . یافت 
نظام  های  ایدئولوگ  به  سرمایه  جهانی  نظام 
فرصت داد که با اعالم " پایان تاریخ " و " 
مرگ مارکسیسم " از کارآمدی و مشروعیت 
به  آمریکا  مدیریت  به  سرمایه  جهانی  نظام 
دفاع  بشریت "  رستگاری  راه "  تنها  عنوان 
کنند . این جابه جائی در گفتمان ها چنان بخش 
 " و  سالح  خلع  را  روشنفکران  از  بزرگی 
اخته " کرد که حتی مردم کوچه و بازار در 
کشورهای مرکزوپیرامونی در رویاروئی با 
طرفداران و پیروان کمونیسم به طعنه و طنز 
سرمایه  به  چین  تبدیل   ، شوروی  سرنوشت 
این  تا  را  و..  ناصریسم  شکست  یا   ، داری 

اواخر مثال می زدند . 
گفتمان  جابه جائی  و  ها  فروپاشی  این   –١٦
احزاب  بر  را  خود  تاثیر  شدیدترین  شاید  ها 
مارکسیستی از اسپانیا ، ایتالیا و... در اروپا 
گرفته تا احزاب کمونیستی کشورهای جهان 
جائی  تا  گذاشت  خاورمیانه،  به ویژه  و  سوم 
روسیه  در  ها  مارکسیست  از  بسیاری  که 
اصول  و...  انگلستان   ، ایتالیا   ، اوکرائین   ،
مارکسیستی – لنینیستی را از مرامنامه های 
را  کمونیست  واژه  اکثرا  و  کرده  حذف  خود 
از اسم رسمی خود برداشته و کلمات دیگری 
مثل " چپ نوین " را برای نامگذاری جدید 
تعدادی  . رهبران  کردند  انتخاب  خود  حزب 
جبهه  مثل  خاورمیانه  مارکسیست  احزاب  از 
خلق برای آزادی فلسطین ) به رهبری جورج 
حبش ( و سازمان فدائیان خلق ) اکثریت ( نه 
تنها به حذف کلماتی چون پرولتاریا و یا خلق 
بلکه  کردند  اقدام  خود  های  مرامنامه  در  ها 
علنا در سخنرانی ها و مصاحبه های خود از 
پایان عمر " تاریخ " صحبت کرده و اعالم 
نظام  قربانیان  و  جهان  محرومین  که  کردند 
جهانی سرمایه " توان انقالبی " خود را از 
دست داده اند . مبارزات طبقاتی و ملی دیگر 
نوید  مردم  به  آنها   . ندارند  خارجی  وجود 
آمریکا  آن  راس  در  و  جهانی  نظام  که  دادند 
به وجود   " تعدیل   " خود  جهانی  سیاست  در 
آورده و با گسترش و جهانی تر شدن سرمایه 
استعمار  سرد ، از  جنگ  دوره  پایان  از  بعد 
دست  ستم  تحت  ملل  و  کارگران  سرکوب  و 
برداشته است و انقالب تکنولوژیکی در زمینه 
های اطالعات و مخابرات از طریق کامیپوتر 
و اینترنت ، نقش عمده را در سرنوشت بشر 
به عهده گرفته است . تعداد این نوع افراد که 
مسخ قدر قدرتی نظام جهانی سرمایه شده و 
در مقابل " معجزات " و " مقدسات " بازار 

تحسین  و  نیایش  به  نئولیبرالیسم  آزاد 
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پرداختند ، فقط به یک کمپ مشخص 
اختصاص  کمونیستی  جنبش  در 
نداشت . این افراد طلسم شده از درون اکثر 
چه  مارکسیستی  چپ  احزاب  و  ها  سازمان 
در کشورهای پیرامونی و چه در کشورهای 
گوناگون  های  طیف  به  و  آمده  بیرون  مرکز 
 . داشتند  تعلق  کشورها  آن  کمونیستی  جنبش 
وجه مشترک این افراد عبارت بود از اینکه 
نه تنها از مارکسیسم روی برتافته و بعد از 
 " تینا   " تز  پذیرش  به  آن   ) نقد  نه  ) و  نفی 
جلوتر  نیز  قدم  یک  بلکه  بودند  آورده  روی 
رفته و زبان نصیحت گشوده بودند . آنها تحت 
و  فوکویاما   ، هانتیگتون  های  آموزش  تاثیر 
دیگر ایدئولوگ های نظام جهانی به چپ های 
مارکسیست به ویژه در دهه ١٩٩٠ " هشدار 
" می دادند که اگر می خواهند مطرود جامعه 
که  است  بهتر   ، نشوند  بشری  تاریخ  و  خود 
در مواضع خود تجدید نظر اساسی کرده ، از 
استفاده واژه هائی چون استثمار و مبارزات 
طبقاتی و مقاومت ملل تحت ستم و مبارزات 
ملی و پدیده امپریالیسم پرهیز کرده و باالخره 
اینکه  برای  و  بگذارند  کنار  را  مارکسیسم 
گوناگون  های  ارابه  بر  نمانند  عقب  قافله  از 
خاک  و  ایسم  پان   ، دموکراسی  سوسیال 
و اقسام  و انواع  و تصوف  پرستی ، عرفان 
های  گرائی  امت  و  پسامدرنیسم  های  اندیشه 

دینی و مذهبی سوار شوند .
 ، سازماندهی  و  تشکیالتی  ابعاد  در   –١٧
این فروکاهشی و شکست در سطح جهانی ) 
فروپاشی و تجزیه شوروی و " بلوک شرق " 
افت و اضمحالل جنبش های رهائی بخش ملی 
رفرمیسم  غلبه   ، سوم  جهان  کشورهای  در 
و  اروپا  در  کارگری  های  جنبش  بررهبری 
کشور  یک  به  ای  توده  چین  تبدیل  باالخره 
سرمایه داری ( اگر چه بدون تردید در جنبش 
کمونیستی تمامی کشورها تاثیر گذار و فراگیر 
بود اما آن چه در ایران بر مسائل تشکیالتی و 
سازمانی چپ ایران بیشترین تاثیر را داشت 
نه فروپاشی شوروی ) و تبدیل چین به یک 
کشور سرمایه داری ( بلکه سرکوب حاکمیت 
های  فرصت  تمامی  که  بود  خواه  تمامیت 
اولیگارشی  یک  دست  در  را  سیاسی  ساخت 
ضد  و  کمونیست  ضد  نظامی   – روحانی 
 – چپ  های  سازمان  و  کرده  منحصر  ملی 
مارکسیستی و نیروهای ملی گرا را با نفرت 
امت گرایانه ی دینی و مذهبی و ایدئولوژی 
و  کوبیده  درهم  ملی  ضد  و  کمونیستی  ضد 
بکلی تارومار کرده بود. ولی عارضه فاجعه 
که  بود  این  اواخر  این  تا  وقایع  این  انگیزتر 
شکست  و  وقوع  از  سال  سی  گذشت  از  بعد 
انقالب ١٣٥٧ و گذشت نزدیک به بیست سال 
تبدیل  و  رویزیونیستی  اردوگاه  فروپاشی  از 

داری  سرمایه  کشور  یک  به  ای  توده  چین 
هنوز  ها  شکست  و  ها  فروپاشی  این  تاثیر 
در درون جنبش چپ – مارکسیستی ایران ) 
یعنی انشقاق و چند پارچه گی و عدم ادغام و 

نبود وحدت ( به قوت خود باقی مانده بود . 
ناکامی  آوار  و  ها  ضربه  همه  این  با   –١٨
که بر بدنه چپ – مارکسیستی ایران در سی 
سال گذشته فرودآمد ، تعجب ندارد که بروز 
و گسترش اندیشه ها و گرایشات مارکسیستی 
ایران  جوانان  بین  خورشیدی  هشتاد  دهه  در 
) به ویژه در دانشگاههای ایران ( به شدت با 
شگفتی و حیرت زدگی عام و خاص در ایران 

و محافل بین المللی روبه رو گشت :
خرداد  دوم  جنبش  طلبان  اصالح  ناتوانی 
در"   ١٣٨٤  –  ١٣٧٤ پرتالطم  دهه  در 
اولیگارشی  حاکمیت  کردن  دموکراتیزه" 
ایران ) صرف نظر از این که نیت و تمایل 
انتظار  اما  نبوده  چیزی  چنین  آنان  واقعی 
مختلف  اقشار  از  گوناگونی  های  بخش 
بخشی  و  زنان   ، دانشجویان  وبه ویژه  مردم 
از  ایران  مرزی  برون  حتی  روشنفکران  از 
آنان چنین بود ( یکی از مهمترین علل رشد 
گرائی  ملی  مثل  دیگر  های  بدیل  عروج  و 
ملیت  بین  در  فدرالیسم  جنبش   ، سکوالر 
جنبش  باالخره  و  ایران  ساکن  متنوع  های 
دانشگاههای  در  مارکسیستی   – چپ  جدید 
دوم  جنبش  شکست  تردید  بدون   . بود  ایران 
خردادیها و دیگر اصالح طلبان از یک سو و 
اعتالی قدرقدرتی جناح مافیای مالی نظامی 
– روحانی در سال ١٣٨٤ جوانانی را که در 
نیمه اول دهه ١٣٨٠ در دانشگاههای ایران 
و  تضادها  متوجه   ، بودند  تحصیل  مشغول 
تناقضات موجود در درون جریان ها و طیف 
و  طلبی  اصالح  جنبش  درون  گوناگون  های 
از  یک  هر  گذاری  اثر  قدرت  و  توان  سطح 
بیرون   . ساخت  ها  جریان  و  ها  طیف  این 
دانشجویان  بین  در  عمدتا  که  توهم  از  آمدن 
پراکندگی  و  تفرقه  به  اینکه  با  داشت  رواج 
بروز  امکان  به  ولی  منجرشد  آنان  دربین 
سوسیالیستی  و  طلبی  برابری  های  گرایش 
در بین دانشجویان دامن زد . البته خود دوره 
سطحی  و  صوری  قویا  اینکه  با  اصالحات 
به غایت  آزادیهای  رواج  خاطر  به  ولی  بود 
نسبی در حیطه های مطبوعات ، سینما و... 
و  نیروها  رهائی  موجب  کوتاه  دوره  آن  در 
عناصر خفته دانشجوئی شد . به کالمی دیگر 
، در دوره رواج و رونق جنبش دوم خرداد 
، بخش قابل توجهی از دانشجویان به شناخت 
های  خواسته  و  ها  آرمان  و  خود  از  بهتری 
سیاسی  عرصه  در  فعالیت  جریان  در  خود 
دست یافتند . به نظر نگارنده به غیر از عامل 
از  رفت  برون  و  خاتمی  از  )عبور  داخلی 

توهم اصالحات و تالش در جهت یافتن یک 
بدیل جدی و اصیل ( عامل خارجی ) فعل و 
بعد  دهه  در  المللی  بین  عرصه  در  انفعاالت 
و  رشد  در  نیز   ) سرد  جنگ  دوره  پایان  از 
احیای اندیشه های چپ – مارکسیستی در بین 
دانشجویان و دیگر اقشار جامعه به خصوص 
زنان ، نقش موثری ایفا کرد که بررسی آن 

حائز اهمیت است . 
١٩– در سال های آخر قرن بیستم و سال های 
آغازین قرن بیست و یکم بیش از دو دهه بود 
که اتحاد جماهیر شوروی و چین توده ای به 
عنوان چالشگران نظام جهانی سرمایه به کلی 
از صحنه سیاسی رخت بربسته بودند . نبود 
شوروی و چین ) همراه با اخته شدن جنبش 
یک  از  آتالنتیک  اروپای  در  کارگری  های 
سو و افول و شکست جنبش های آزادی بخش 
نظام  به  زمان  این  دیگر ( در  سوی  از  ملی 
و  تاخت  به  که  آورد  فراهم  فرصتی  جهانی 
و  نظامی  مداخالت  و  براندازانه  تازهای 
با  دفعه  این  جهان  سراسر  در  خود  سیاسی 
شیوه های جدید شدت بخشد . در این دوره و 
تحت چنین شرایطی سرمایه داری جهانی در 
خود  برابر  در  جدی  مقاومت  و  مبارزه  نبود 
توانست ضربه های متعدد و فراگیری را به 
کمونیستی  و  کارگری  جنبش  دستاوردهای 
حاکم  نئولیبرالیسم  ایدئولوژی   . سازد  وارد 
بر حرکت سرمایه ) جهانی تر شدن سرمایه 
یک  بلکه  گفتمان  و  تئوری  یک  تنها  نه   )
نیروهای  ضرر  به  واقعی  جریان  و  برنامه 
و  پیرامونی  کشورهای  در  هم  زحمت  کارو 
هم در کشورهای مرکز بود که در عملکرد 
بعضی از نمایندگانش چون تاچر ، ریگان و 
های  پسامدرنیست  و  کاران  نومحافظه  بعدا 
گوناگون نمودهای خود را یافت . به عبارت 
چالشگری  با  جهانی  نظام  بار  این   ، دیگر 
روبه رو نبود که از ترس آن به کارگران در 
زحمتکشان  به  و  مرکز  صنعتی  کشورهای 
ملل تحت ستم " امتیاز " داده و یا در مقابل 
مبارزات آنان احیانا دست به یک عقب نشینی 

تاکتیکی بزند . 
دستاوردهای  تدریجی  گرفتن  پس  ولی   –٢٠
که   ( مرکز  درکشورهای  کارگری  جنبش 
دردهه های ١٩٥٠ ـ١٩٧٠، کسب شده بودند 
( از یک سو و متالشی ساختن ره آوردها ی 
دولتهای ملی گرای " عهد باندونگ " و رواج 
از  پیرامونی  کشورهای  در  کمپرادورسازی 
سوی دیگر باعث مقاومت ها و نارضائی ها 
نوین  مبارزاتی  و  اعتراضی  های  حرکت   ،
در طبقه کارگر و دیگر قربانیان نظام سرمایه 
در کشورهای مختلف جهان گشت . اعتالی 
جنبش کارگری در ایران به موازات گسترش 

بین  مارکسیستی  چپ  های  اندیشه 
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درسال نو برای وحدت طبقه کارگر و پيشروانش تالش کنيم!

ایران  سراسر  دانشگاههای  جوانان 
تاثیر  تحت  ای  مالحظه  قابل  به طور 
المللی  بین  سیاسی  صحنه  در  ت  تحرکا  این 
مشخصا در ارتباط با پی آمدهای فالکت بار 
سرمایه ، در  شدن  جهانی  تشدید  ویرانگر  و 
این دوره تاریخی بود . این واقعه یعنی رشد 
نباید  مارکسیستی  های  اندیشه  گسترش  و 
مانع آگاهی به این امر شود که این اعتراضا 
جنبش  به  محدود  فقط  ها  العمل  عکس  و  ت 
کارگری و جنبش مارکسیستی بین دانشجویان 
نشان  خاطر  باید   . بود  ایران  دانشگاههای 
دهه  اول  نیمه  دوره ) در  این  در  که  ساخت 
١٣٨٠ ( ما شاهد بروز و عروج جنبش های 
طرفداران   ، سبزها  زیست  محیط   ، زنان 
حکومت  استقرار  و  سرنوشت  تعیین  حق 
فدرالیستی و.. در صحنه سیاسی ایران هستیم 
که به طور طبیعی رشد و درجه چالشگری 
آنها خود باعث نیروبخشی به اعتالی گرایشا 

ت مارکسیستی بین جوانان گشته است . 
سرمایه ، ضد  شدن  جهانی  ضد  های  جنبش 
جهانی  نظام  به  متعلق  المللی  بین  نهادهای 
جهانی  بانک   ، پول  المللی  بین  صندوق   (
در  ابتدا   ) و...  جهانی  تجارت  سازمان   ،
نمود  مرکز  آمریکائی  و  اروپائی  کشورهای 
امواج  کمی  زمان  مدت  در  ولی  کردند  پیدا 
نیز  التین  آمریکای  و  آسیا  کشورهای  به  آن 
بین  در  سوسیالیستی  نوپای  جنبش   . رسید 
از  تردید  بدون  ایران  دانشگاههای  جوانان 
و  سوسیالیستی  های  جنبش  انفعاالت  و  فعل 
تاثیر  شدیدا  نیز  التین  آمریکای  گرای  ملی 

پذیر بوده است . 
های  رژیم  عصر  رسیدن  پایان  به  با    –٢١
شبه فاشیستی و نظامی در بخشی از آمریکای 
چپ  سیاسی  و  اجتماعی  های  التین ، جنبش 
ملی  حاکمیت  حق  استقرار  طرفدار  گرایان 
شدن  جهانی  ضد  های  دولت  و  یافته  رشد 
ونزوئال  در  را  امپریالیست  ضد  و  سرمایه 
، بولیوی ، اکوادور و... برسرکار آوردند . 
شایان توجه است که بحران های اقتصادی – 
مالی سرمایه داری در کشورهای آرژانتین و 
برزیل که شدید ترین از نوع خود در زمینه 
در  و...  زدائی  تورم   ، سازی  بیکاری  های 
کشورهای پیرامونی در نیمه دوم دهه ١٩٩٠ 
 " طرفداران  های  سیاست  بوسیله  نه  بودند 
طرفدار  دولتیان   (  " شیکاگو  مکتب  گروه 
بازار  معنوی  پدران  از  یکی  فریدمن  تامس 
آزاد نئولیبرالی ( و نه بوسیله اخالف فریدمن 
) نومحافظه کاران حاکم در کاخ سفید ( بلکه 
توسط چپ گرایان در همکاری با ملی گرایان 
سوسیالیست ضد بانک جهانی و ضد سازمان 

" نفتا " به ساحل ثبات نسبی و اهمیت مالی 
و  چند  و  سیاسی  تحوالت  بررسی   . رسیدند 
چون پیروزی دولت های ملی گرا و مستقل 
با تمایالتی به سوی بخشی از آرمانها و چشم 
مثل  کشورهائی  در  سوسیالیستی  اندازهای 
به  اورگوئه   ، اکوادور   ، بولیوی   ، ونزوئال 
روشنی نشان می دهد که این دولت ها بدون 
اتحادیه  و  ها  کمونیست  جانبه  همه  حمایت 
مختلف  های  طیف  به  متعلق  کارگری  های 
مارکسیست ها در آن کشورها نمی توانستند 
قدرتی  قدر  مقابل  در  و  رسیده  پیروزی  به 
امپریالیسم یانکی ) که هنوز هم کل آمریکای 
زندان  و  گوانتانامو  خلیج  سان  به  را  التین 
خود  خلوت  حیاط  و  ِملک ِطلق   ، معروفش 
محسوب می دارد ( قد علم کنند . امروز به 
های  وحدت  اتخاذ  و  ها  همکاری  این  برکت 
ضد  و  گرا  چپ  های  دولت  با  استراتژیک 
جهانی شدن سرمایه ، کمونیست ها ) که از 
نظر تشکیالتی و سازمانی به کمپ های مختلف 
چپ مارکسیستی تعلق دارند ( دراین کشورها 
با  و  یافته  دست  گیری  های چشم  موفقیت  به 
کسب پایگاههای جدید در بین توده های مردم 
فرصت تاریخی پیدا کرده ا ند که به مبارزات 
مارکسیست  که  امر  این   . بخشند  شدت  خود 
و  شوروی  فروپاشی  از  پس  عصر  در  ها 
سرمایه  کشور  یک  به  ای  توده  چین  تبدیل 
چشمگیر  های  موفقیت  به  توانند  می  داری 
دست یافته و ره آوردهائی را به جامعه ارائه 
دهند ، خود در شکست سیاست های هژمونی 
که  کاران  نومحافظه  و  ها  نئولیبرال  طلبانه 
های  بخش  در  را  دولت  نقش  خواهند  می 
اعمال  طریق  از  پیوسته  خدماتی  و  عمومی 
و  سازی  خصوصی  ویرانساز  های  سیاست 
لغو تنظیمات و مقررات بر بازارکاهش دهند 
روند  که  کسانی   . داشتند  سزائی  به  نقش   –
اوضاع را در آمریکای التین مورد پژوهش 
، تفحص و بحث قرار می دهند ، به خوبی می 
دانند که امروز دولت های ونزوئال ، بولیوی 
، اکوادور به طورچشمگیر و فراگیر و دولت 
موفق  نسبی  به طور  اروگوئه   ، شیلی  های 
اجتماعی  های  ریزی  برنامه  با  که  اند  شده 
– خدماتی دربهبود وضعیت معیشتی طبقات 
فرودست کار و زحمت نقش فعال ایفا کرده 
تا  را   " آزاد  بازار"   " نامرئی   " دست  و 
دسترسی   . کنند  قطع  اند  بوده  قادر  که  آنجا 
دانشجویان برابری طلب و سوسیالیست ایران 
اینترنت  طریق  از  به ویژه  اطالعات  این  به 
، در اعتالی آگاهی آنان و اندیشه های چپ 
سوسیالیستی  جنبش  گسترش  و  مارکسیستی 
دهه ی  دوم  نیمه  در  ایران  دانشگاههای  در 

١٣٨٠ نقش به سزائی داشت . 
ایران  مارکسیست   – چپ  دانشجویان    –٢٢
کشورهای  درباره  پژوهش  به  دوره  این  در 
به  و  زده  دست  التین  آمریکای  گرای  چپ 
جمعبندی هایی دست یافته اند . آنها با استفاده 
با  ها ، و  گیری  نتیجه  و  ها  جمعبندی  ازاین 
دامن زدن به بحث ها و تبادل نظر بین خود 
و " لیبرال های " درون جنبش دانشجوئی ) 
عمدتا دانشجویان طرفدار جناح اصالح طلبان 
و جناح راست میانه معروف به کارگزاران 
( که در داخل جنبش با تاسی و آموزش های 
نئولیبرالی فریدمن ) گروه مکتب شیکاگو ( و 
رهنمودهای بانک جهانی و سازمان تجارت 
خصوصی  و  اقتصاد  سازی  آزاد   ، جهانی 
رهائی  و  مشکالت  حل  چاره  تنها  را  سازی 
ایران از توسعه نیافتگی می دانستند ، موفق 
گشتند که موقعیت متفوق دانشجویان طرفدار 
جناح های درون حاکمیت را به نفع گرایشات 
 . بطلبند  جدی  چالش  به  مارکسیستی   – چپ 
مضافا در جریان این بحث ها و تبادل نظرها 
آستانه  در  سوسیالیست  دانشجویان  که  بود 
برگزاری مراسم شانزده آذر ) روز دانشجو ( 
موفق شدند که رهبری خط " لیبرال ها " را ) 
که از طریق شباهت سازی رهبری دولت های 
چپ ضد امپریالیست و ملی گرای ونزوئال ، 
و   " بناپارتی   " دولت  با  بولیوی  و  اکوادور 
مافیای نظامی – روحانی احمدی نژاد ، سعی 
داشتند اهمیت و اعتبار اوج گیری گرایشات 
را  ایران  دانشجویان  افکار  و  اذهان  از  چپ 

بزدایند(، کامال با شکست روبه رو سازند .
این  در  که  هائی  طیف  از  دیگر    –٢٣
در  را  خود  اهمیت  و  ممتاز  موقعیت  دوره 
های  ، طیف  دادند  دست  از  دانشجویان  بین 
یک  از   " دینی  روشنفکری   " خط  طرفدار 
 " گفتمان  مروجین  و  مبلغین  طیف  و  سو 
پست مدرن " از سوی دیگر بودند . به نظر 
طیف  دو  این  طرفداران  ناکامی   ، نگارنده 
های  اندیشه  سوی  به  دانشجویان  جلب  در 
و  ها  پیروزی  در  غیرمستقیم  طور  به  خود 
موقعیت های جناح چپ مارکسیستی نقش به 
سزائی در سال های ١٣٨٢ – ١٣٨٧ داشت 
گوناگون  امواج   ،  ١٣٧٠ دهه  اوائل  از   .
اندیشه های پست – مدرنیستی ) که در واقع 
در  داری  سرمایه  عصر  متنوع  های  گفتمان 
بعد  دوره  در  سرمایه  شدن  تر  جهانی  فاز 
به   ) گیرند  دربرمی  را  سرد  جنگ  پایان  از 
که  داشت  توجه  باید   . رسید  نیز  دانشگاهها 
که  دینی  روشنفکری  مروجین  دوره  آن  در 

 " نشریات  های  حلقه  سوی  از  عمدتا 
خود  های  اندیشه   " آئین   " و   " کیان 
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را در میان دانشجویان رواج می دادند 
، با استفاده از گفتمان پست مدرنیست 
ها در توضیح و توجیه اندیشه های خود از 
ولی   . بودند  برخوردار  چشمگیری  توانائی 
در جریان سال های ١٣٨٤ ـ ١٣٨٧ ، طیف 
روشنفکری دینی با افول دولت اصالح طلبان 
ساالری  مردم  موجود  واقعا  شکل  مثابه  به 
گرفتن  قرار  سئوال  زیر  و  سو  یک  از  دینی 
جدی اندیشه های پست – مدرنیستی ) به ویژه 
ارتجاعی ترین وجه آن مبنی بر نفی عقالنیت 
رهائی بخش  آوردهای  دست  و  طلبی  تجدد 
مبارزات طبقاتی و ملی ( توسط مارکسیست 
های پیگیر در جهان ، از سوی دیگر توخالی 
بودن و بی ربطی مواضع و گفتمان های این 
دو طیف را نیز در بین دانشجویان به نمایش 
گذاشت . افشای جنبه های ارتجاعی این طیف 
ها توسط بقایای چپ – مارکسیستی دهه های 
نیز  دهه١٣٨٠   در  ایران   ١٣٦٠ ـ   ١٣٥٠
نقش به سزائی در جذب دانشجویان جوان به 
سوی اتخاذ مواضع و بینش های سوسیالیستی 

ایفا کرد .
٢٤–  امروزه بیش از هر زمانی در تاریخ 
روشن  سرمایه  اسالمی  جمهوری  ساله  سی 
شده است که صرفا سرکوب و حذف فیزیکی 
نیروهای چپ – مارکسیستی در دهه خونین 
١٣٦٠ نتوانست حذف کامل فعاالن ، تشکل 
در  را  مارکسیستی   – چپ  های  حلقه  و  ها 
عرصه های عمومی و در گستره های نشر و 
ترجمه آثار مارکسیستی ، به دنبال داشته باشد 
. روشنفکران چپ – مارکسیستی ایران که به 
خاطر جو حاکم خفقان امت گرایان و هیستری 
امکان   ، گرائی  ملی  ضد  و  کمونیستی  ضد 
فعالیت سازمانی نداشتند، به فعالیت انتشاراتی 
در  کردند که  و تالش  آورده  و ترجمه روی 
داستان  حیطه  در  به ویژه  ادبیات  های  زمینه 
های کودکان ، ره گشای درهای بسته گردند . 
این شهروندان متعهد به آرمان ها و آرزوهای 
سوسیالیستی در جریان سال های سانسور و 
سپس  و   ١٣٦٠ دهه  کمونیستی  ضد  خفقان 
ها  تشکل  توانستند  نمی  چون   ،  ١٣٧٠ دهه 
را  خود  گروهی  و  سازمانی  های  ارگان  و 
نوشتارهای  انتشار  به  نتیجه  در  باشند  داشته 
سالم  " جامعه   ،  " آدینه   " نشریات  در  خود 
نو  نقد   " مانند  تخصصی  مجالت  دیگر  و   "
" ، " صنعت حمل و نقل " و... پرداختند . 
این چپ های مارکسیست قدیمی با ترجمه و 
مارکسیستی  جنبش  ساله  صد  تاریخ  تلخیص 
در جهان و ایران ) که اتفاقا بعد از فروپاشی 
شوروی و تبدیل چین به یک کشور سرمایه 
جمهوری اسالمی بدون  داری ، سردمداران 
چاپ  اجازه  بدیل  حضور  از  ترس  و  واهمه 
می  را  ها  تلخیص  و  ها  ترجمه  این  فزاینده 

در  دیگری  موثر  عامل  به  توانستند   ) دادند 
گرایشات  جدید  موج  احیای  و  شکلگیری 
ایران  دانشگاههای  در  مارکسیستی   – چپ 
دانشجویان  دیگر،  کالمی  به  گردند.  تبدیل 
آغاز  از  سال  صد  حدود  از  پس  مارکسیست 
قادر  ایران  در  کمونیستی  و  کارگری  جنبش 
شدند دوباره طیف گسترده ای از فعالیت ها 
مارکس ، انگلس ، گرامشی ،  معتبر  آثار  و 
و  سو  یک  از  و...  گوارا  چه   ، مینه  هوشی 
روشنفکران تاریخ جنبش کمونیستی ایران از 
غفارزاده ، حیدرعمواوغلی ، سلطان زاده و 
... گرفته تا تقی ارانی ، پیشه وری و... را 

بخوانند . 
٢٥–  زندگی اجتماعی چپ های مارکسیست 
در سال های حکومت اصالح طلبان ) ١٣٧٦ 
– ١٣٨٤ ( به چندین علت دیگر رونق یافته 
و غنی تر گشت که در اینجا به اهم آنها اشاره 

می کنیم :
- به غیر از وجود رو به رونق رسانه های 
چاپی که در آنها مارکسیست های نسل ماقبل 
از انقالب  فرصت یافتند که مقوالت مربوط 
و  گذاشته  بحث  به  را  مارکسیستی  جنبش  به 
در اختیار مارکسیست های جوان دانشگاهها 
و  ایران  نویسندگان  کانون  احیای   ، بگذارند 
برگزاری مجمع عمومی آن نیز در این دوره 
در رشد گرایشات مارکسیستی در دانشگاهها 
بین جوانان نقش خوبی ایفا کرد . چندین بار 
در این زمان بیانیه هائی از موضع عمومی 
سوی  از  آزادی خواهی  و  طلبی  برابری 
رشد  به  که  شد  منتشر  نویسندگان  کانون 
مارکسیستی  دیدگاههای  گسترش  و  فکری 
بین دانشجویان کمک کرد . نباید تصور کرد 
که کانون نویسندگان یک نهاد مارکسیستی و 
فعالی  افراد  ولی   . بود  سوسیالیستی  حتی  یا 
کانون  در  که  مارکسیستی   – چپ  جنبش  از 
فعال بودند ، در این دوره فرصت پیدا کردند 
هر  خود  های  نوشته  و  ها  مصاحبه  با  که 
اندازهای  چشم  و  ها  نظرگاه  گاهی  چند  از 
صوتی  های  رسانه  متن  در  را  سوسیالیستی 
، چاپی ، و بصری قرار داده و با دانشجویان 

ارتباط برقرار سازند 
و  اینترنت  شدن  تر  ، عمومی  تردید  بدون   -
ورود این رسانه همراه با رواج رسانه بصری 
راین  د  ایران  سیاسی  فضای  در  ماهواره 
دارای  که  ایران  جوانان  که  شد  باعث  مدت 
گرایشات مارکسیستی بودند ، با ارگان ها و 
سایت های تشکل ها ، سازمان ها و احزاب 
مارکسیست ایران که در خارج از مرزهای 
ایران استبداد زده فعالیت داشتند ، آشنا شده و 
به مخاطب خاص آنها تبدیل گردند . به جرات 
می توان گفت که در این دوره ، دانشجویان 
جوان که صرفا با پژوهش های مستقل خود 

مارکسیستی  های  افق  و  ها  اندیشه  کسب  به 
از  ناگهان   ، بودند  آمده  نایل  سوسیالیستی  و 
چپ  متنوع  های  سازمان  با  اینترنت  طریق 
– مارکسیستی ایرانی برون مرزی که تا آن 
 ،  " دسترس  از  دور  های  اسطوره   " زمان 
ایران  در  شناسائی  قابل  غیر  و  واقعی  غیر 

بودند، ارتباط برقرار سازند . 
دانشجویان  بین  در  نویسی  وبالگ  رواج   -
در  که  دوره  این  در  ایران  دانشگاههای 
اجتماعی  های  فعالیت  و  سیاسی  زیست 
توجهی  قابل  نقش  آنها  مارکسیستی   – چپ 
حضور  برجسته  اثرات  از  یکی   ، کرد  ایفا 
 . بود  ایران  جامعه  در  اینترنت  اجتماعی 
اینکه  با  نویسی  وبالگ  که  است  ذکر  شایان 
در کشورهای مرکز شکل گرفته و رشد یافت 
، ولی هیچوقت در زندگی سیاسی و فرهنگی 
عمیقی  تاثیر  آن  مرکز  کشورهای  جوانان 
زیست  در  پیرامونی  کشورهای  در  که  را 
گذاشت  جوانان  اجتماعی  زندگی  و  سیاسی 
نویسی  وبالگ   . بگذارد  جا  به  نتوانست   ،
امروز در کشورهای پیرامونی از مکزیک و 
کلمبیا در آمریکای التین گرفته تا کشورهای 
نقش  و...  نپال   ، هندوستان   ، لبنان   ، ایران 
رهائی بخش  های  اندیشه  اشاعه  در  بزرگی 
منجمله دیدگاههای چپ – مارکسیستی ، در 
میان جوانان ایفا می کند که ایجاد سانسور و 
خود  رژیم  ازجانب  نویسان  وبالگ  به  فشار 
دلیل محکمی برای تاثیرگذاری این شیوه کار 

تبلیغاتی می باشد . 
زیست  در  که  هائی  پدیده  از  دیگر  یکی   -
سیاسی و زندگی اجتماعی جوانان متمایل به 
گرایشات چپ مارکسیستی در سال های اخیر 
تاثیر گذاشته و در رشد روبه جلوی آنها نقش 
ایفا کرده است ، برگزاری مراسم بزرگداشت 
روزهای مهم تاریخی ) مثل روز شانزده آذر( 
از یک سو و بزرگداشت مقام و موقعیت افراد 
شاخص و بسیار محبوب در تاریخ مبارزاتی 
فروغ   ، تختی   ، مصدق  مثل   ( ایران  مردم 
فرخزاد ، صفرخان و.. ( از سوی دیگر ، در 
فراموشی  مانع  که  جریانی  داشتن  نگاه  فعال 
سرکوب های هم دوران رژیم پهلوی ها و هم 
موثر  بسیار   ، است  اسالمی  جمهوری  رژیم 
گسترش  در  مستقیم  غیر  به صورت  و  بوده 
دانشجویان  بین  در  عام  چپ  های  اندیشه 
نقش داشتند . مراسم خاوران )گورستانی در 
شدگان  اعدام  از  بسیاری  که  تهران  حاشیه 
کشتار  جانباختگان  به ویژه   ١٣٦٠ های  سال 
١٣٦٧ ، در آنجا خفته اند ( که توسط مادران 
، همسران و خویشاوندان جانباختگان تا این 
برگزار  مکان  این  در  دوبار  سال  هر  اواخر 
می شد ، برگزاری هشت مارس روزجهانی 

کارگر  روزجهانی  مه  ماه  اول  و  زن 
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آگاهی جوانان را از درجه ستم گری 
و ماهیت ضد سوسیالیستی جناح های 
مختلف درون حاکمیت اعتالء داده و آنها را 
به مبارزه در راه استقرار عدالت اجتماعی با 

چشم انداز سوسیالیستی راغب تر ساخت . 
فقر  و  ثروت  بین  شکاف  تعمیق    –٢٦
مخصوصا در دهه های ١٣٧٠ و ١٣٨٠ یکی 
های  اندیشه  به  گرایش  عمده  علل  از  دیگر 
محافل  در  مارکسیستی  چپ  طلبانه  برابری 
و  اندازی  شکاف  اساسا   . گشت  دانشگاهی 
خصلت قطب بندی کننده سرمایه که سال ها 
برای جوانان یک مقوله ذهنی بود ، در دهه 
١٣٨٠ به شکلی کامال عینی به آنها تضادهای 
طبقاتی را نمایان و آشکار ساخت . در صد 
بسیار بزرگی از جوانان که در فردای پایان 
تحصیالت دانشگاهی دورنمای شغلی مناسب 
خود متصور نگشته و امر  و امنی را برای 
 ، کردند  لمس  را  فراگیر  و  مزمن  بیکاری 
بیش از پیش متوجه تعمیق تضادهای طبقاتی 

و نابرابری ها گشتند . 
ریاست  به  نژاد  احمدی  انتخاب  از  بعد 
که  دانشجویان   ،  ١٣٨٤ سال  در  جمهوری 
دولت  های  وعید  و  وعده  توهم  از  را  خود 
که  شدند  متوجه   ، بودند  ساخته  رها  خاتمی 
این بار احمدی نژاد موفق شد بخش بزرگی 
از خرده بورژوازی سنتی و تهیدستان شهر 
و روستا را با طرح برنامه های توهم انگیز 
دولت   "  ،  " اجتماعی  عدالت   " پوپولیستی 
مهرورزی " و.... به سوی حمایت از خود و 

نظام جمهوری اسالمی سرمایه جذب کند . 
ولی دیری نگذشت که دانشجویان سوسیالیست 
بزرگی  بخش  که  شدند  متوجه  خوشحالی  با 
از تهیدستان ، کارگران و خرده بورژوازی 
و  وعده  ماهیت  به   ، شهرها  در  به ویژه 
و  برده  پی  مهرورز"  پوچ "دولت  وعیدهای 
از توهم بیرون آمده اند . این توهم زدائی در 
بین فرودستان و کارگران ، دانشجویان چپ 
سوسیالیستی  های  اندیشه  درگسترش  را  گرا 
راغب  دانشگاه  صحن  از  بیرون  در  خود 
ترساخت . زیرا این دانشجویان شاهد این امر 
و  زنان   ، روشنفکران  برای  اگر  که  گشتند 
خود دانشجویان طرفداران خاتمی حداقل پنج 
تا شش سال طول کشید تا از توهم بیرون آمده 
و علنا " عبور از خاتمی " را مطرح کنند ، 
برای کارگران و تهیدستان فقط دو سال طول 
و  گرانی  فقر،  وحشتناک  گسترش  که  کشید 
بیکاری سال های ١٣٨٥ـ ١٣٨٧ را حاصل 
سیاست های سرمایه دارانه ، روند فالکت بار 
دانشجویان  آگاهی   . بدانند  سازی  خصوصی 
از توهم زدائی بین کارگران به قدری فراگیر 
به  آنان  تجمعات  از  برخی  شعارهای  که  شد 
سمت بیان خواسته های طبقه کارگر و دیگر 

زحمتکشان پیش رفت . البته ارتباطات متعدد 
با  کارگری  های  تشکل  فعالین  از  برخی 
دانشجویان مارکسیست در انتخاب و بیان این 
خواسته ها بسیار موثر افتاد . امروزه با اینکه 
دولت ضد کارگری جمهوری اسالمی تالش 
راستای  در  کارگران  حرکت  از  که  کند  می 
تشکل یابی و پی گیری خواسته های صنفی 
خود با اعمال سرکوب ، ارعاب ، دستگیری 
، ولی  آورد  عمل  به  جلوگیری  ربائی  آدم  و 
بررسی گزارشات وبالگ نویسان دانشجوئی 
نشان  مارکسیستی  چپ  گرایشات  به  متعلق 
مقاومت  گستره  در  دانشجویان  که  دهد  می 
های  تشکل  شده  سازماندهی  مبارزات  و 

کارگری شرکت فعال دارند .
کنونی  اجتماعی  و  سیاسی  اوضاع    -٢٧
ایران ، تضادها و تنش های طبقاتی موجود 
و رشد آنها در نقاط مختلف و در بین اقشار 
گوناگون مردم ، در بین کارگران ، زنان و 
دانشجویان همراه با تظاهرات و اعتراضات 
که  امر  این  به  توجه  با  آنان  متنوع  و  وسیع 
و  خاورمیانه  در  کشوری  هیچ  در  امروزه 
مستقل  کارگری  جنبش  هند  اقیانوس  حوزه 
کارگری و جنبش چپ – مارکسیستی در بین 
دانشجویان به اندازه ایران وسیع ، فراگیر و 
مستقل از دولت نیست ، شرایطی در درون 
ایران به وجود آورده که همنوائی ، همکاری 
و اتحاد عمل بین کلیه جریانات مارکسیستی 
ایرانی برون مرزی را به یک ضرورت مهم 

سیاسی تبدیل کرده است .
با  قدرت  صاحبان  و  حاکمان  اکنون  هم 
ضد  و  کارگری  ضد  های  روش  استمرار 
گرائی  امت  از  برآمده  قوانین  اعمال  و  ملی 
و  گسترده  به صورتی  تنها  نه  فقیه  والیت 
حق   ، آزادی   ، برابری  مدافعان  خطرناک 
را  ملی  حاکمیت  استقرار  و  سرنوشت  تعیین 
های  درخواست  بلکه  نمایند،  می  سرکوب 
مسالمت آمیز و معیشتی آحاد جامعه ، به ویژه 
کارگران و دانشجویان و زنان را نادیده گرفته 
و یا آنها را سانسور می کنند . آنها مشخصا 
در چهار سال گذشته از سازمان یابی تشکل 
های کارگری ، دانشجوئی و زنان با خشونت 
توجه  بدون   ، کرده  ممانعت  پنهان  و  آشکار 
به باورهای مذهبی و فرهنگی اقشار مختلف 
جمهوری  های  آموزش  اعمال  بر  مردم 
اسالمی ) که چیزی غیر از یک دیدگاه خاص 
می  اصرار   ) نیست  ومذهبی  داری  سرمایه 
سازمان  و  نهادها  از  خاصی  شکل  و  ورزند 
به  همگی  که  را  اجتماعی  و  اقتصادی  های 
ضرر بخش های وسیع جامعه هستند، تشکیل 
گذشته  سال  سی  در  حاکمان  این   . دهند  می 
را  جنسی  و  ، ملی  طبقاتی  های  نابرابری   ،
در ابعاد گوناگون به نفع نظام جهانی سرمایه 

 ، جهانی  بانک   ( بارش  فالکت  نهادهای  و 
صندوق بین المللی پول و .... ( بسط داده و با 
تحریف تاریخ مبارزاتی مردم ایران در جهت 
رواج اغتشاش فکری بین جوانان گوی سبقت 
را از حامیان و ایدئولوگ های رژیم پهلوی ها 
ربوده اند . حاکمان مستبد درآمدهای کالن از 
فروش منابع ملی را در راستای افزایش رفاه 
و زندگی پر از جاه و جالل " آقایان و آقازاده 
های " هیئت حاکمه و به زیان نیروهای کارو 
زحمت که تحقیقا ٨٥ در صد جمعیت ایران 

را تشکیل می دهند ، هزینه می کنند . 
زدائی  توهم  با  همراه  وضعیت  این    –٢٨
عدم  افزایش  و  عمومی  افکار  و  اذهان  در 
صاحبان  و  حاکمان  از  عمومی  رضایت 
قدرت ، موجبات تعمیق شکاف بین دولت با 
کالم  یک  است – در  ساخته  فراهم  را  مردم 
و  کارگران، زنان  به ویژه  مردم  های  توده   ،
را  دگردیسی  و  تغییر  خواست  دانشجویان 
می  مطرح  خود  روزانه  گوهای  و  گفت  در 
کنند و با گذشت زمان و افزایش سرکوب ، 
بیکاری و تورم، دامنه و گستره این خواسته 
حاضر  حال  در   . گیرد  می  بیشتری  وسعت 
متحول  روندهای  با  همراه  ایران  مردم   ،
جهانی بیش از پیش آزادی ، حاکمیت ملی و 
را  سرمایه  نظام  محور  از  استقراردرخارج 
آزمون  و  تجربه  حکم  به  و  کنند  می  مطالبه 
های تاریخی ، تحقق این اهداف را منوط به 
سازماندهی یک بدیل مناسب عملی می دانند 
. آنها از چالشگران و فعالین چپ مارکسیست 
و طرفداران حق تعیین سرنوشت و استقرار 
حاکمیت ملی انتظار دارند که هر چه زودتر 
در جهت تعبیه یک بدیل روشن و قابل اتکا 
برای تشکل و سازماندهی این نیروی بزرگ 
آغاز  ایران  در  را  زحمت  و  کار  به  متعلق 

کنند . 
 ، همنوائی  ضرورت  تردید  بدون    –٢٩
های  وحدت  حتی  و  عمل  اتحاد  و  همکاری 
سازمانی و تشکیالتی بین فعالین و چالشگران 
ایرانی ضد نظام جهانی سرمایه که با کلیت 
نمایان  کشی  خط  سرمایه  اسالمی  جمهوری 
دارند ، همواره مد نظر بوده و در سی سال 
گذشته مخصوصا در ده سال گذشته ، تالش 
قابل  که  است  پذیرفته  صورت  نیز  هائی 
تحسین می باشند . اما این تالش ها به خاطر 
موانع و عواملی که بحث درباره آنها می تواند 
رهگشا باشد ، عمال حاصلی در بر نداشته اند 
. به نظر نگارنده این موانع و عوامل همراه 
همه  علیرغم  که  متعدد  های  محدودیت  با 
ضرورت ها امر همنوائی ، همکاری و اتحاد 
در درون خود نیروهای چپ مارکسیستی را 
از یک سو و بین کلیه طیف چپ مارکسیستی 

حق  طرفدار  مختلف  های  طیف  و 
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سرشکن.. بقيه از صفحه آخر

را  ملی  حاکمیت  و  سرنوشت  تعیین 
 ، اند  گذاشته  معوق  دیگر  سوی  از 
. در  گیرند  قرار  بحث  و  بررسی  مورد  باید 
این  چون  و  چند   ، رنجبر  آینده  های  شماره 
قرار  بررسی  مورد  ها  محدودیت  و  عوامل 
ساختن  برطرف  بدون  زیرا  گرفت.  خواهد 
این محدودیت ها و موانع و ایجاد یک بدیل 
مردمی تحت رهبری متشکل ، از خود گذشته 
، پیشرو و مورد اعتماد توده های وسیع مردم 
هم  ایران  زحمتکش  بشریت  آزادی  امکان   ،
در  سرمایه  اسالمی  جمهوری  یوغ  زیر  از 
ایران و هم از محور فالکت بار نظام جهانی 

سرمایه نمی تواند میسر گردد . 
وحدت  و  همکاری   ، همنوائی  ولی    –٣٠
جریانات چپ مارکسیستی و همکاری آنها با 
نیروهای طرفدار استقرار حاکمیت ملی )که 
به روشنی با نظام جهانی سرمایه ازیک سو 
و جمهوری اسالمی سرمایه از سوی دیگر ، 
هم در عمل و هم در حرف مرزبندی کرده اند 
( که ضدکمونیست و ضد طبقه کارگر نباشند، 
رهبری  چنین  رشد  و  ایجاد  امکان  تواند  می 

متشکل را تضمین کند . 
٣١–  اکنون پس از سی سال استبداد ، رژیم 
فالکت  اقتصادی  رکود  در  سرمایه  اسالمی 
 ، تورم   ( کامل  بحران  به  نزدیک  و  بار 
بیکاری ، گرسنگی و... ( فرورفته و خود را 
در مقابل امواج خروشان اعتراضات عظیم و 
فراگیر کارگری ، جنبش های برابری طلبانه 
عاجز  ایران  زنان  های  کمپین  و  دانشجوئی 
یافته و دوباره شدیدتربه حربه سرکوب مردم 
به  دفعه  این  خود  بقای  برای  و  جسته  توسل 
دامن " مافیای نظامی – اقتصادی " رِژِیم که 
پروسه  و  سرمایه  جهانی  نظام  اصلی  مهره 
فالکت بار گلوبالیزاسیون و خصوصی سازی 

در ایران است ، پناه برده است . 
٣٢–  بدین خاطر کانون های مربوط به چپ 
های مارکسیست چه در داخل ایران و چه در 
خارج از ایران همراه با حلقه های مترقی ، 
برابری طلب و طرفداران استقرار حاکمیت 
کننده  امیدوار  و  مثبت  امر  این  به  باید  ملی 
توجه کنند که به همت استقامت و پایداری شان 
کننده  مسموم  تبلیغات  و  تعرضات  برابر  در 
داری  سرمایه  های  ایدئولوگ  و  حامیان 
اسالمی،  جمهوری  رژیم  سرکوب  و  جهانی 
اعتراضات  و  ها  تنش  فراگیر  امواج  امروز 
زنان   ، سوسیالیستی   ، کارگری  های  جنبش 
و... شرایط ابراز وجود و ایجاد تشکل های 
پیشرو و مورد اعتماد را فراهم ساخته است 

 .
و  نیروها   ، نگارنده  نظر  به   ، نتیجه  در 
جریانات مارکسیستی ایران و دیگر نیروهای 
پیشرو بیش از هر زمانی در بیست سال گذشته 

می توانند راحت تر و با آسودگی خاطر منافع 
سیاسی و خواسته های اقتصادی و اجتماعی 
دیگر  و  کارگران  درازمدت  و  مدت  کوتاه 
نظرانه  تنگ  منافع  به  را  ایران  زحمتکشان 
و  گروهی  گذشته  های  دغدغه   ، تشکیالتی 
و  داده  ترجیح  سکتاریستی  نکوهیده  عادات 
خود را بعد از یک " خانه تکانی " موثر و 
جمعی  رهبری  ستاد  یک  برپائی  برای  جدی 

واحد آماده سازند . 
ن. ناظمی ـ اسفند ١٣٨٧      

سرازیر می کنند، به سان قطره سرکه ای بر 
بادهوامی گردد،  و  بخارشده  داغ  آب  روی 
نجات  برای  جدی  حلی  راه  که  این  بدون 
از  کشورها  این  اقتصاد  کال  و  نهادها  این 
رکود بشود. بسیاری از اقتصاددانان آمریکا 
به  دادن  پایان  برای  حلی  راه  که  معتقدند 
بحران جز ازطریق تغییرنظام موجودنیست. 
ازجمله   )٢٠٠٨/٩/٨ گری)ابزرورـ  جرمی 
نوشت :رهبران سیاسی آمریکا قادربه درک 
کشورشان  متوجه  اکنون  که  خطراتی  ابعاد 
طورآشکاری  به  آنها  باشند.  نمی  است، 
درکینه فرهنگ جنگی و داد و بی داد کردن 
رهبری  که  نظرمی رسد  به  گرفتارشده اند. 
جهانی آمریکا مجبور به فروپاشی شده است. 
که  است  درست شدن  درحال  جدیدی  دنیای 
درآن آمریکا تنها یکی ازمیان چندین قدرت 
روبه رو  نامطمئن  آینده  با  که  بوده  بزرگ 
به وضع  دادن  بوده ودیگرقادربه سروسامان 
به  کنید  رجوع  نیست".)هم چنین  خودش 

)www.lendmanstephen@:net.sbcglobal
عمومی  دارائی  گذاشتن  هراج  به  سوای 
دراختیار  ازطریق  داری  سرمایه  جوامع 
سرمایه های انحصاری گذاشتن این دارائیها، 
ترفنددیگری که درسرشکن کردن باربحران 
بروری مردم، جهت نجات نظام سرمایه داری 
هم اکنون درکشورهای سرمایه داری درحال 
مزدکارگران  به  تجاوز  است،  شدن  پیاده 
سرمایه  باشد.  می  کشان  زحمت  حقوق  و 
تهدید  با  آنان  سهامی  شرکتهای  و  داران 
مزدتان  باید  بی کارشوید  نمی خواهید  "اگر 
را کم کنیم" وارد صحنه ی تجاوزی دیگربه 
فقرزده ی کارگران می باشند. تجاوز  اقتصاد 
سرمایه داران به مزدکارگران و زحمت کشان 
در بحران سرمایه داری در نیمه ی اول دهه ی 
درمیان   را  امیدکاذب  این  بعد،  به   ١٩٧٠
به  مجدد  حمله ی  با  که  به وجودآورده  اینان 

معیشت کارگران قادرخواهندشد تا جندصباح 
دیگر درحاکمیت بمانند و فرصت پیداکردن 
راه حل برای معادله ای که جواب ندارد را 

ُجست و جو کنند!
به  اما  است،  "دل سوزانه"  ظاهرا  قضیه 
کاربه  ضدانسانی!  و  گرایانه  حیله  شدت 
دستان چنین وانمود می کنند که بی کارکردن 
کارگران حق مسلم صاحبان سرمایه است و 
که  هرموقعی  و  ندارد  اعتراض  حق  کسی 
را  کارگران  می توانند  دیدند،  صالح  آنها 
یا  بی کاری،  "یا  شعار  بی کارسازند.  ازکار 
مزدکم" همانند شعار"یا روسری، یا توسری" 
است که به غایت ارتجاعی و تجاوزگرایانه 
زحمت  و  کار  انسانهای  اولیه ی  حقوق  به 
می باشد. این روزها این شعارتوسط رهبری 
تبلیغ  نیز  کارگری  های  اتحادیه  رفرمیست 
می شود که "این کاربهتراز اخراج است" تا 
به قول معروف انسانهای به مرگ گرفته شده، 
مولدین  که  انسانهائی  دهند.  تب رضایت  به 
و  زمین اند  ثروتهای روی  و  کاالها  عمده ی 

ازآن بهره مند نیستند!
دربرابر  کارگران  نشینی  عقب  درصورت 
این سیاست ارتجاعی کارفرمایان، تجاوز به 
مبارزه  حقوقی که کارگران طی صدهاسال 
به دست آورده اند، سکه ی رایج روزخواهدشد. 
بعدی  عملیات  دربرابر  مانعی  هیچ  زیرا 
می توانند  آنها  و  نشده  گذاشته  کارفرمایان 
بهانه ی  به  مرتبا  درآینده  را  استدالل  همین 
وضع اقتصادی خراب و رکود بازار عرضه 
دیگری را  کنند و حمله ی  تکرار  تقاضا،  و 
برای کمترکردن بازهم بیشتر مزدها و تجاوز 

به معیشت کارگران از پیش ببرند.
البته گفته می شود که این امر موقتی است تا 
و  بیابد  تقاضا رونق  بازارعرضه و  دوباره 
وعده ی سرخرمن یک ساله هم داده می شود! 
اما تیری که ازکمان رهابشود به آسانی به کمان 
برنمی گردد. کم کردن مزدها )نظیر قرارداد 
نوکرسرمایه ی  و  سازشکار  رهبری  اخیر 
که  کارفرمایان  با  سوئد  فلزکاران  اتحادیه 
مورد تایید سرمایه داران و کف زدنهای آنان 
واقع شد، دایر به کسر ٢٠٪ از مزد کارگران 
فلزکار جهت جلوگیری از اخراج آنها( عالوه 
برافزودن برخطرعدم امنیت شغلی، عواقبی 
و  بی کاری  دوره ی  رفتن حقوق  پائین  نظیر 
به  پرداختی  عضویت  حق  افزایش  درمقابل 
صندوق بی کاری توسط کارگران )که دولت 
نمود(،   اعالم  فوق  توافق  از  بعد  بالفاصله 
پائین رفتن میزان پرداخت کمک مالی به آنان 
در دوران ناخوشی و باالخره پرداخت میزان 
رفتن  پائین  دلیل  به  بازنشسته گی  حق  کم تر 
مزدها را دربردارد، که موجی از اعتراض 

را دربسیاری ازاتحادیه های کارگری 
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سوئد برانگیخته است. کارگران مخالف 
چنین "حاتم بخشی" به سرمایه داران، 
آن هم توسط روسای رفرمیست اتحادیه هائی، 
شغلی  امنیت  "حفظ  درلفافه ی  که  هستند 
آنها رابه قناعت وپذیرش شرایط  کارگران" 
صدای  می کنند.  دعوت  کارفرمایان  تحمیلی 
اعتراض کارگران تدریجا علیه این سیاست 

کم کردن مزدکارگران بلندتر می شود.
بین  توافق  ازاین  قبل  اندکی  که  این  جالب 
کارفرمایان  و  فلزکاران  اتحادیه  رهبری 
بهانه ی  به  مزدکارگران  کردن  برسرکم 
به  اقتصادی درسوئد، تصمیم  بدی وضعیت 
باالبردن حقوق و مزایای روسای شرکتها و 
توسط  ولوو  سازی  ماشین  شرکت  مشخصا 
روسای این شرکت به میان آمد که خشم به 
اعتراضات  برانگیخت.  را  کارگران  حق 
کارگری درحدی بود که تصمیم هیئت مدیره 
آن شرکت در افزایش حقوق روسای شرکت 
افزایش  روی داد  این  بعداز  و  لغوشد!  موقتا 
فشار  تحت  نیز  سوئد  بانک  روسای  حقوق 
افکارعمومی وحتا انتقاد دولتیان موقتا کنار 
گذاشته شد! عجبا که گویا "مرگ خوب است، 
اما برای هم سایه"! شندرغاز مزد کارگران 
آنها را بی کارنکنند،  تا  را ٢٠٪ کم می کنند 
را  کارفرمایان  حقوق  حال  درهمان  اما 
یابد!!  رونق  کار  گویا  تا  می دهند  افزایش 
ضدانسانی بودن نظام سرمایه داری درهمین 
شود  هویدامی  کامال  داران  سرمایه  حرکت 
مزایا  و  حقوق  دالر  میلیونها  با  برخی  که 
بازهم سیری ناپذیرند و از اکثریت انسانهای 
به  زیسته،  وفاقه  درفقر  که  می خواهند  مولد 
پرکردن جیب این حضرات پرداخته و به این 

نظام ناعادالنه گردن بگذارند!
مورد  روزها  این  که  دیگری  ترفندهای 
است،  قرارگفته  عام  و  خاص  مضحکه ی 
است.  مصرفی  فرآورده های  قیمت  با  بازی 
 ١٥٠ مرز  تا  خام  نفت  قیمت  باالبردن 
پائین  از چندماه  برای هربشکه و پس  دالر 
باالبردن  از  ٣٥دالر،  کمتر  به  آن  آوردن 
روزانه  نیاز  مورد  اکثرموادغذائی  قیمت 
افزایش  تا ١٠٠٪ و کال  نظیر برنج به ٥٠ 
می دهد  نشان  کاالها،  بهای  خودسرانه ی 
اقتصاد  نجات  برای  سرمایه داری  نظام  که 
می  ضدانسانی  هرعمل  به  دست  بیمارخود 
جیب  در  موجود  دینارهای  آخرین  تا  زند 
مردم را بدزدد. به طوری که امروزه فقرو 
باال  تصاعدی  صورت  به  درجهان،  ثروت 

می روند! 
و  کرد  بایدخراب  را  وارونه  دنیای  این 
مولد  انسانهای  توسط  باید  درجهان  حاکمیت 
مشتی  نه  و  شود  اعمال  کش  زحمت  و 
پول دار پول پرست طماع و گرگ صفت که 

خوشوقتی و سعادت خود را درگرسنه گی و 
فقر و دربه دری میلیاردها انسان می بینند.

درعرصه ی تولید درجهان اتفاق عجیبی رخ 
برای  انسان  میلیاردها  کماکان  است.  نداده 
درعرصه های  بشری  جوامع  مایحتاج  تولید 
مختلف زنده گی و توزیع آنها، کارمی کنند و 
آن چه  اما  است.  کاالها  انواع  پُراز  بازارها 
تالش  ایجادمی کند،  اخالل  میان  دراین  که 
ثروتهای  به  دست یابی  برای  داران  سرمایه 
میلیاردی است که از طریق بورس بازی ـ 
باالبردن و پائین آوردن ارزش سهام شرکتها 
ورشکسته گی  تحمیل  به طورمصنوعی، 
شده  ارزان  سهام  مجدد  خرید   ، شرکتها  به 
درابعاد به مراتب بیشتر ازگذشته توسط این 
تمام  قیمت  با  بازی  و  پول خوارـ   زالوهای 
دریک  و  دهند  می  صورت  کاالها  شده ی 
سرمایه ی  باالبردن  برای  ایجادشرایط  کالم 
دربین  رقابت  تمرکز  و  فراملی  انحصارات 
مشتی انحصارات غول پیکر! و وقتی هم که 
درآوردن جوامع  به  قادر  دیگر  ترفندها  این 
ورشکسته ی سرمایه داری و تامین سودبیشتر 
پیش  الهی"  "نعمتی  مثابه  به  جنگ  نباشد، 
کشیده می شود و برای به انقیادکشیدن هرچه 
بیشتردنیای عقب مانده و تصاحب ثروتهای 
ارزان  کار  استثمارنیروی  و  کشورها  این 
هزاران  ریختن  و  نظامی  تجاوزات  آنها، 
بهانه ی  به  کشتارجمعی  بمبهای  انواع  تن 
پیش  رحمانه  بی   ، استقرار"دموکراسی" 
برده می شود!! بدین ترتیب، رقابت کشورها 
می گیرد  شدت  جهانی  مالی  انحصارات  و 
صدها  و  دهها  کشتار  طریق  از  نهایتا  و 
اقتصادی  زیربنای  تخریب  انسانها،  میلونی 
برای  زمینه  باردیگر  مغلوب،  کشورهای 
خیزبعدی و تمرکز بیشتر سرمایه شرکتهای 
کشورهای پیروزمند درجنگ و صعود نرخ 
ارزش اضافه و تمرکز بازهم بیشتر سرمایه 
فراهم  انحصارات،  از  تعدادکمتری  دردست 

 می گردد! 
طبقه ی کارگر جهانی دربرابراین تجاوزات 
و  خود  زنده گی  شرایط  به  افسارگسیخته 
به خاطرجلوگیری  و  مردم  محروم  توده های 
نظام  کاربه دستان  بربرمنشانه ی  اهداف  از 
هرچه  را  خود  صفوف  باید  سرمایه داری، 
فشرده تر، متحد تر و گسترده تر نماید و اقشار 
به  اعتراض  جهت  نیز  را  جامعه  فرودست 
خود  سوی  به  پیش  از  بیش  موجود  وضع 
آن رسیده است که طبقه ی  جلب کند. زمان 
کارگرجهانی با متحد و متشکل شدن خود و 
به  ایست  فرمان  میلیاردی،  توده های  هدایت 

گرگ تازیهای سرمایه داران بدهد. 
بدین ترتیب، سرشکن کردن باربحران باید بر 
دوش انحصارات بزرگ فراملی و بانکها و 

بیمه های صاحبان سرمایه قرارگیرد و نه بر 
سرمیلیاردها انسان کار و زحمت فروریزد. 
این هم جز ازطریق پایان دادن به حاکمیت 

نظام سرمایه داری حاصل نمی شود.
جهان سرمایه داری درحال احتضار، سالهاست 
تاریخ  دانی  به زباله  تاریخی رفتن  که حکم 
بر پیشانی اش کوبیده شده است. تنها درشرایط 
ضعف جنبشهای کارگری و توده ای متحد و 
متشکل و تحت رهبری آگاهانه ی کمونیستی 
توانسته است  سرمایه داری  نظام  که   است 
هنوزبرجهانیان حکم براند. بدین لحاظ درک 
برای  تاریخی  بالواسطه ی  ضرورت  این 
درجه ی  ازاهمیت  کارگری  جنبش  پیشروان 
لحظه ی  این  باید  می باشد.  برخوردار  اولی 
تاریخی  نیاز  این  به  و  دریابیم  را  تاریخی 
مصممانه، متحدانه و سربلندانه جواب دهیم.  

ک.ابراهیم ـ ٧ اسفند ١٣٨٧ 

از تجارب.. بقيه از صفحه آخر

مبارزات مشترکشان دارد. فروپاشی جی.ام. 
که یکی ازبزرگ ترین ابر مونوپولهای جهان 
اهمیتی نمونه وار درنشان دادن عدم  است، 
مسائل،  درحل  سرمایه داری  نظام  توانائی 

دارد.
برسرشیوه ی  مبارزه  جهانی،  درسطحی 
بااین وضع درمیان کارگران جی.ام.  مقابله 
تسلیم  باید  یا  که  این  ازجمله  دارد.  جریان 
باالی  سطح  کارفرمایان  برنامه ریزیهای 
این مجتمع و دولتها شد و برای عملی شدن 
یا این که  آن "ازخودگذشته گی" نشان داد و 
دست  المللی  بین  و  فرامرزی  درهماهنگی 
کارگران  زد.  طرحها  این  علیه  مبارزه  به 
جی.ام. تایلند دراین مورد نمونه اند : در ١٧ 
فوریه ٢٠٠٩، آنها علیه برنامه بیرون کردن 
کارخانه،  کارکن   ٣٠٠٠ از  کارگر   ٩٠٠
تنها  " چرا  با شعار  دولت  ساختمان  درجلو 
اخراجها!"، دست  به  نه  ـ  ماباید زجربکشیم 

به اعتراض زدند.
درسراسر اروپا کارگران از یک سو درمقابل 
طرح بستن کارخانه ها به مقابله برخاسته اند، و 
ازسوی دیگر آنها امید به مذاکره با نماینده گان 
کارخانه های واقع دراروپا و متعلق به مجتمع 
گونه  این  که  دارند  دولت  باحضور  جی.ام. 
خواسته ها با هدف فلج کننده  ی منتظربمانیم 
و ببینیم چه پیش می آید، ابرازمی شوند. حتا 
یک "گروه مستقل اوپل" دراروپا با وابسته 
کردن خود به رقابت جهانی ، سودجوئی را 
هدف خود قرارداه است. عمیق ترین بحران 
این  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  اقتصادی 

تنها  و  را سرعت خواهدبخشید  روند 
تعدادکمی از گروههای خودرو سازی 
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دربازارجهانی  که  خواهندماند  باقی 
نجات"  هر"طرح  کنند.  رقابت  باهم 
نابودکردن  معنای  به  دارانه  سرمایه 
مزدها  پائین آوردن  و  شغل  داشتن  سهمگین 
نباید  آنان  اتحادیه های  و  کارگران  می باشد. 
بگذارند که درمعرض یک جنگ نابودکننده ی 
باید  برعکس  قراردهند.  خودرا  همه گان 
مبارزه مشترکی را درحدهماهنگ کردن بین 
المللی و فرامرزی سازمان دهند. مبارزه ای 
شدید درمیان نیروهای طبقه کارگر درمورد 
و  برای حفظ هرشغل  مبارزه  چند و چونی 
ساعت   ٣٠ نظیر  دیگر  تهاجمی  خواستهای 
کاردرهفته با پرداخت مزدکامل و حق تمام و 
کمال قانونی بودن اعتصاب درمورد هرگونه 

خواسته ای، درجریان است. 
باتجربه ترین  جزو  درآلمان  اوپل  کارگران 
می باشند.  کارگری  نیروی  مبارزترین  و 
علیه  مبارزه  المللی  بین  روز  چندین بار، 
کرده اند.  سازماندهی  را  ها  کارخانه  بستن 
 ٢٠٠٤ درسال  اعتصاب  سازماندهی 
درکارخانه اوپل بوخوم را ازیادنبریم و شعار 
"همانند کارگران اوپل مبارزه کنید" دردیگر 
مجادالت کارگری مطرح شد. مونوپولها و 
حکومت درآلمان می ترسند که کارکنان اوپل 
مبارزه را شروع کنند که درتهاجم کارگران 
خواهدبود.  عالمتی  پیش،  به  حرکت شان  و 
امسال  گوناگون  انتخابات  دلیل  به  به ویژه 
قدرت  دردرون  ناتوانی  و  یاس  درآلمان، 
گروههای  است.  گسترش  درحال  حاکمه 
درنیروی  عمیقا  ام.ال.پ.د.  کارخانه ای 
کارگران  به  ما  دارند.  ریشه  اوپل  کار 
یک  برای  را  خود  که  دادیم  پیشنهاد  اوپل 
آماده  روزه  یک  المللی  بین  مبارزاتی  عمل 
کنند. اکنون شورای کار اروپا و فدراسیون 
شنبه  پنج  روز  اروپا)اف.اف.ا.(  فلزکاران 
٢٦ فوریه خواستارعمل مشترک دراروپاشده 
رهبری   تحت  حرکت  این  که  هرچند  است. 
است.  شووینیستی  ـ  سوسیال  و  رفرمیستی 
"تضمين سهام  ازجمله  دراطالعیه شان  آنها 
پذيرش  برای  آماده گی  اروپائی؛  دولتهای 
ايجاد شکل  شرکاء و سرمايه گذاران جديد؛ 
جديد کارخانه ای و ساختار کارفرمائی؛ تنها 
باعمل مشترک اروپائی و با حضور همه ی 
حل  قابل  کنونی  بحران  کننده گان  شرکت 

است"، سخن به میان آورده اند.
هم زمان با این حرکت ، راه پیمائی اصلی در 
روسلسهایم/آلمان مورد سوء استفاده ی اشتاین 
دموکرات آلمان  سوسیال  کاندیدحزب  مایر، 
برای  تا  قرارگرفت  صدراعظمی،  برای 
حزب انحصارطلب خود تبلیغ کند. درآمریکا 
و کانادا، اروپا و آلمان، رهبران اتحادیه های 
و  کارفرمایان  هم کاران  به عنوان  رفرمیست 

دست دردست آنان عمل می کنند.
"طرحهای  اصطالح  به  دولتها،  و  جی.ام. 
به حساب  تولیدملی  تقویت  باهدف  نجات"را 
کشورهای دیگر و هم چنین به حساب کارگران 
کشورهای خودی ارائه می دهند. این گرایش 
وحدت  مغایر  مستقیما  شووینیستی  سوسیال 

ضروری بین المللی کارگران است.
وحدت  مفهوم  به  آینده  به  نسبت  سمت گیری 
"منشور  کارگران؛  انترناسیونالیستی 
نماینده گان  توسط  که  است  هم بسته گی" 
درهندوستان،  جی.ام.  اتوموبیل  کارگران 
روسلسهایم  آیزناخ،  بوخوم،  های  کارخانه 
کول. جی.ام.  دربلژیک،  آنتورپ  درآلمان، 
موتورز درکلمبیا، جی ام. تولیاتی در روسیه، 
ساراگوزا در اسپانیا و هم قطارانی از اتحادیه 
یو.اس.ای./یو.ای. اتوموبیل  کارگران 
کارگران   ٢٠٠٧ شورای  پنجمین  در  دابلیو 
اتوموبیل ، امضاء شده است: امروز "یکی 
به  یکی!"  درخدمت  همه  و  همه  درخدمت 
صورت فوری تری نسبت به هرزمان دیگر 
مطرح است و رو به آینده دارد... ما هم دیگر 
را درجریان اوضاع و مبارزاتمان قرارمی 
دهیم و این را به اطالع مردم نیز می رسانیم. 
کارمان  نیروی  دردرون  زیادی  مابحثهای 
با  کنیم  آنها کمک  به  تا  سازماندهی می کنیم 
هرنوع جدائی، رقابت و طرز تفکر یاس آور 
مبارزه کنند. ماهیچ گونه توافقی را ازباالسر 
کرد...  نخواهیم  قبول  جی.ام.  کار  نیروی 
و  مختلف  درکشورهای  مشترک  حمایت 
خارج از مرزهای کشورخودی ازنظر مادی 
چنین  هم  و  پشتیبانی  فعالیتهای  و  معنوی  و 
با اشکال مبارزاتی درآینده: با هم آهنگی بین 
المللی و فعالیتهای متحد درابعاد کورپوراتها 
و  توده ای  پیمائی  راه  معین،  روزهای  در 
این  ما  کورپوراتها...  درابعاد  اعتصابات 
درتمامی  و  بین المللی  درسطح  را  منشور 
کارخانه ها و اتحادیه ها پخش خواهیم کرد 
و مدافعان بیشتری پیداخواهیم نمود...)برای 

اطالع بیشتر رجوع کنید به :
www.automobilarbeiterratschlag.com

ام.ال.پ.د. از پخش این منشور هم بسته گی) 
می کند  است( حمایت  نوشته  این  راه  هم  که 
باشد.  می  بیشتر  امضاهای  خواستار  و 
ام.ال.پ.د. خواستارمبارزه ی قاطع کارگران 
جی.ام./اوپل/ واکسهال/ساب و دفاع از منافع 
روزجهانی  یک  تحقق  برای  فعالیت  و  آنها 
انترناسیونالیسم  روحیه ی  با  مبارزاتی 
پیشنهادمی  ام.ال.پ.د.  باشد.  می  پرولتری 
دست  به  را  ابتکارعمل  کارگران  که  کند 
و سودجستن  آتی شان  منافع  برای  و  بگیرند 
روی شعارهای زیر مبارزاتشان را سازمان 

دهند:

با  شغل  هر  از  حفاظت  •برای  	
قاطعیت دست به مبارزه زنیم!

با  کاردرهفته  ساعت   • 	٣٠ برای 
دریافت مزدکامل فورا اقدام کنیم !

کامل  اعتصاب  حق  کسب  •برای  	
درهرموردی به پا خیزیم !

نقطه ی  کارگران  که  برسد  باید  روزی   : و 
پایانی به اجبار دردفاع از منافع شان درمقابله 
بدیل  تنها  سوسیالیسم  بگذارند.  سرمایه  با 

راستین است!
پیشنهادما این است که نیروهای کار جی.ام. 
اعالميه هم بسته گی را به دست همه برسانند 
ریزی  برنامه  مبارزات  درمورد  را  همه  و 
شده و بحثها و تشویق به اعتصابات هم بسته 

، درجریان اعتصابات خود مطلع سازند.

کارگران همه ی کشورها 
متحدشويد !
*     *     *

کارگران  منشورهم بسته گی 
جی.ام./اوپل ـ ٧. ٥. ٢00٧  

پنچمین  در  ج.ام.  کارگران  نماینده گان  ما، 
شورای بین المللی کارگران اتوموبیل اعالم 

می کنیم :
نماینده گان  ها،  اتحادیه  ماسازمان دهنده گان 
اتحادیه کارگران تولیدی، اعضای شوراهای 
کار و کارگران رده پائین کارخانه ها، که از 
بوخوم،  درهندوستان،  اتوموبیل  کارگران 
آنتورپ  از  آلمان،  روسلسهایم  و  آیزناخ 
کلمبیا،  کلوموتورز  جی.ام./  از  بلژیک، 
تولیاتی/جی ام. روسیه، جی.ام. ساراگوزا در 
اسپانیا، اتحادیه کارگران ماشین یو.ای.دابلیو.
درموردحفظ  جی.ام.  سیاست  به  آمریکا، 
به  نه  می گوئیم:  نه  اول اش  جهانی  موقعیت 
تا   ١٢ بستن  به  نه  هزارشغل،   ٤٠ نابودی 
به بستن کارخانه  نه  ١٤ کارخانه درآمریکا، 
ها دراروپا، نه به زیر عالمت سوآل بردن 

کارخانه درآنتورپ دراین روزها.
به  تجاوز  علیه  خورا  مستقیم  اعتراض  ما 
حقوق کارگران، ازبین بردن شغلها و علیه 
شرایط کار به قیمت تخریب وضع زنده گی مان 
و ازبین بردن سالمتی هم قطاران مان، اعالم 
می کنیم. فقدان حقوق همراه با استخدام موقتی 
درسرتاسر کورپوراسیون جریان دارد. ما از 
نیستیم.  راضی  کاری"  به"هرنوع  پرداختن 
ما کارخودمان را به حراج نخواهیم گذاشت. 

کارتحت  به  نیاز  ما  درآینده، جوانان 
سبب  بدین  دارند.  عادالنه  شرایط 



صفحه 16ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر

 بجز نوشته هايی که با 
امضای تحريريه منتشر 

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

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

خواهیم  مبارزه  حفظ هرشغل  مابرای 
کرد! ما تجارب زیادی به دست آورده ایم 
: درآمریکا درسال ١٩٩٨، دربوخوم 
درسال ٢٠٠٠ و ٢٠٠٤، در آنتورپ درسال 
با نظام تولیدی  ٢٠٠٧. ما درارتباط فشرده 

جهانی هستیم.
ما دریافته ایم : زمانی قوی هستیم که بتوانیم 
برای  این  کنیم.  غلبه  علیه خودمان  برتفرقه 
آنهائی   : که  معناست  بدین  کارما  نیروی 
کارموقت،  نیروی  دارند،  قراردادثابت  که 
بخش  کارگران  و  دیگر  بخشهای  کارگران 
کارمرکزی،  نیروی  با  راه  هم  تدارکات، 
بین  صورتی  به  باید  کارمندان  و  کارکنان 
المللی و درفراسوی مرزها و ابعادملی باهم 
پیش بروند. توافقات به نفع یک واحدتولیدی 
و  قرارمی دهد  هم  درمقابل  را  ما  محلی، 
شود.  انتخاب  نباید  که  است  نادرستی  راه 
تواضع  درعین  و  مشترکا  ما  که  هم بسته گی 
معنای  به  بلکه  نبوده،  کنیم"  تقسیم  را  "فقر 
نخواهیم  اجازه  ما  ما است!  ایستاده  جنگیدن 
کارگران  ما  شود!  استفاده  سوء  ازما  داد 
خود  ازوحدت  می خواهیم  سازی  اتوموبیل 
کنیم.  استفاده  جهانی  درسطحی  تهاجم  برای 
طبقه  درتهاجم  خودرا  بزرگ  مامسئوولیت 

کارگر به صورتی بین المللی درنظرداریم.
خواستهای ما عبارتند از :

•مزدبرابر درمقابل کاربرابر! 	
•حق کامل اعتصاب قانونی درکلیه  	

زمینه ها درسطح جهانی !
باپرداخت  کار  ساعات  کردن  •کم  	
کامل مزد برای ٦ ساعت کار در 

روز! 

•آزادی سازماندهی فعالیتها درجی. 	
ام. و درهرجای دیگر! 

و  سیاسی  سمت گیری  •آزادی  	
در  سیاسی  فعالیتهای  و  سازمانی 

جی.ام.
•جوانان و پیران باگرفتن مسئوولیت  	
آینده جوانان، به پا خیزید  نسبت به 

!
اتحادیه های  شناختن  •به رسمیت  	

کارگری درسطح جهانی !
بدین منظور ما به اتحادیه های قوی که بدون 
وابسته گی حزبی، کارگران را متحد می کند، 
نیازداشته و ازآنها دفاع می کنیم. ولی کارما 
و  فعال  رابه صورت  ها  اتحادیه  دردرون 
سازنده ادامه می دهیم. مااز اعتراضات وسیع 
اعتراضاتش  و  اتحادیه  حقوق  و  اتحادیه ای 
علیه انواع سرکوبها در درون شرکت جی.ام. 
و  بودن  سیاسی  خاطر  به  اخراجها  علیه  و 
علیه آزار و کشتار کارگران فعال اتحادیه ها 

ـ همانند کلمبیا ـ حمایت می کنیم.
یکی!  درخدمت  همه  و  همه  درخدمت  یکی 
هرزمان  از  بیش  امروز  امر  این  فوریت 
دیگر درحرکت به سوی آینده مطرح است. 
ما فعاالنه بحثهای فراوانی را درمورد ایجاد 
از  رها  و  برهم بسته گی  متکی  جامعه ای 

استثمار و ستم سازمان داده ایم!
مامعتقدیم :

مبارزات مان  و  فعالیتها  •درمورد  	
به هم دیگر اطالع بدهیم و این امر 
برسانیم.  هم  اطالع عمومی  به  را 
نیروی  درمیان  فراگیری  مابحث 
کارخود سازمان خواهیم داد تا علیه 
انشعاب گرایانه،  طرزتفکر  هرنوع 
رقابتی و مایوس کننده مقابله کنیم. 
حساب  به  را  توافق نامه ای  ماهیچ 
نیروی کارج.ام. نخواهیم پذیرفت؛

هم بسته گی،  سازماندهی  •برای  	
اخالل  که  اجازه  کسب  هیچ  به  ما 
درکارمان به وجودآورد تن نخواهیم 

داد،
•به حمایت از هم قطاران مان درآینده  	
شوند  سرکوب  جی.ام  توسط  که 

برخواهیم خاست،
مختلف  طرق  از  متقابل  •حمایت  	
و  مادی  صورت  به   : فرامرزی 
و  هم بسته گی  بافعالیتهای  معنوی، 
مبارزه  مختلف  اشکال  با  هم چنین 
درسطح  هم آهنگی  نظیر  درآینده 
در  متحد  عملیات  و  بین المللی 
کل  درسطح  معین  روزهای 
پیمائی های  راه  کورپوراسیون، 
درکل  اعتصاب  و  توده ای 

کورپوراسیون.
ما این توافق نامه را به کلیه ی کارخانه ها و 
کسب  را  بیشتری  حمایت  و  برده  اتحادیه ها 

خواهیم کرد.
مرزها:  از  که  است  رسیده  آن  زمان   "
یا  کشوری  مرزهای  محلی،  تولید  مرزهای 
بگذار  بگذریم.  مرزهای کشورهای ضعیف 

دست دردست هم دیگر مبارزه کنیم !"
امضا کننده گان :

سندیکای مرکزی بخش بوگوتا، کلمبیا
کنفدراسیون عمومی کار، اسپانیا،

و.ا.ز.محلی  آوتو  جی.ام.  لیاپین،  آندره ی 
اتوموبیل،  اتحادیه  کارگران  منطقه ای  و 

روسیه،
الری گولدبتر از کارگران متحد اتوموبیل)یو.

ای. دابلیو(، گروه ١٩٨١، آمریکا،
فعاالن کارگری روزنامه بلیتز ، آلمان،

اعضائی از نیروی کار روسلسهایم، بوخوم 
و آیزناخ آلمان،

اتحادیه  اقدام  از  ان.تی.یو.آی  مودی  گاوتام 
جدید، هندوستان،

کارگران  جهانی  شورای  نماینده گی  هیئت 
آنتورپ،  جی.ام.  مجتمع  سازی  اتوموبیل 

بلژیک.
*     *     *

)٢(
مبارزه ايده  ئولوژيک بين 
کمونيستها و اپورتونيستها
اطالعيه سازمان کمونيستی 

) KOE( يونان
 ٢009/٢/14

جدلی بزرگ درمیان چپ یونان
بعداز شورش دسامبر دریونان، جدل بزرگی 
دردرون چپ یونان درمورد موضع کمونیستها 
درقبال حکومتهای بورژوائی درگرفته است. 
استراتژی  وظایف،  درمورد  داغ  بحث  این 
و تاکتیک چپها و نیروهای کمونیست یونان 
بحثها  جدلی  می پذیرد. خصوصیت  صورت 
 ،٢٠٠٨ دسامبر  طی  که  خاطراست  بدین 
شکاف درمیان چپ یونان وسیعترشد : از یک 
چپ  ائتالف  یونان،  کمونیستی  سازمان  سو 
رادیکال ـ SYRIZA ـ  و گروههای خارج 
از پارلمان، به دفاع از آن شورش برخاستند 
اساسا  و  دیگری  بخش  دیگر  سوی  از  و 
حزب کمونیست یونان ـ KKE  ـ  و جناح 
این جنبش  "ئوروکمونیست"،  راست جریان 
را محکوم کرده و برچسب "اعمال خشونت 
مشکوک  منشاء  نقاب داربا  آشوب گران  آمیز 
و خصوصیاتی ارتجاعی" به آن زدند. بدین 
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ترتیب به طور غیرمستقیم ولی عینی 
با بلوک حکومتی بورژوائی "قانون و 

نظم" دریک سمت قرارگرفتند.
از ژانویه ٢٠٠٩، مجادالت با حمالت مکرر 
ازطریق   SYRIZAو  KOE  به  KKE
نشریات و روزنامه های آن و برچسب زدن 
 PASOK مدافعان   " عنوان  تحت  آنها  به 
سوسیال دموکرات به خاطرشعار "سرنگون 

باد حکومت قاتالن"، حادترشد.
به  مجادله  این  که  واقعیت  این  عالرغم 
"جنگ  با  دررابطه  ناپذیری  طوراجتناب 
مطرح  یونان  چپ  توسط  یونان   داخلی" 
درخارج  که  نظریم  براین  ما  شده بود، 
ازمرزهای یونان نیز موضوع مجادله می تواند 
جالب باشد. درحقیقت مسئله این است که این 
ادعاهای "کمونیستی" مصرف بهانه تراشی 
قدرت  نهائی")کسب  "هدف  درمورد  دارد 
توسط طبقه کارگر( به خاطر محدودسازی" 
فعالیتهای شان" از طریق انجام انقالبی گری 
برای  لفاظیها  این  با  هم زمان  آنها  لفظی. 
حکومت بورژوائی امکان فراهم می سازند 
و خود را به عنوان "نیروهای مسئوول" جا 
رهبری  دالیل  که  نظریم  مابراین  می زنند. 
راست  جناح  سرنگونی  "مابرای   :  KKE
حکومتی مبارزه نمی کنیم زیرا چنان چه آن 
سوسیال  که  پاسوک  شود،  برانداخته  جناح 
دموکرات بدی است جای گزین آن می شود" 
کردن  مخفی  برای  است  تالشی  درحقیقت 
هم کاری شان با کمپ "قانون و نظم"، ترس شان 
از جنبش توده ها که تحت کنترل آنها نیست و 
رد مبارزه برای ایجاد یک جبهه توده ای که 
و  بورژوازی  علیه  پیروزمندانه ای  طور  به 
احزاب سیاسی اش ـ جناح راست دموکراسی 
نو و پاسوک سوسیال دموکرات ـ به مخالفت 

برخیزد.
رهبران KKE تازمانی که در جهان مجازی 
شان منفرد بمانند، احساس امنیت می کنند و 
تبریکات حکومت و رسانه های بورژوائی را 
دریافت می نمایند و حتا جناح راست افراطی 
موضع   " داشتن  به  را  آنها   LAOS حزب 
مسئوول" مفتخر می سازد. امروز این رهبران 
تمامی انرژی خود را در "جنگ داخلی چپ" 
به کارانداخته  اند و شرورانه به چپ رادیکال 
دفاع  حکومت  از  محتاطانه  می کنند،  حمله 
می نمایند و حتا حمالت قاتالنه ی آن را علیه 
تاکتیک  می کنند.  توجیه  شورشی  جوانان 
با  درتناقض  آشکاری  طور  به  آنها  کنونی 
تاکتیکهای گذشته شان قرارگرفته است و حتا 
از خود به خاطر داشتن آن نظرات درگذشته 

دردهه ی  ـ  الف  نکرده اند:  هم  آبکی  انتقادی 
١٩٧٠ و اوایل دهه ی ١٩٨٠، آنها متحد بی 
بودند  پاسوک "سوسیالیست"  چون و چرای 
و انقالبیونی را که علیه سوسیال دموکراسی 
مبارزه می کردند "عوامل مخفی جناح راست 
دراواخر  ـ  ب  می نامیدند؛  مخفی  پلیسان  و 
دهه ی ١٩٨٠ آنها واردحکومتی شدند با جناح 
بالفاصله  نو" و  " دموکراسی  راست حزب 
بعد "حکومت اتحادملی" با "دموکراسی نو" 
و پاسوک ؛ پ ـ دراواخر دهه ی ١٩٩٠ آنها 
خواستار استعفای حکومت پاسوک شدند ـ که 
نظری درست بودـ  اما بعد گفتند که "آلترناتیو 
جناح  یعنی  بورژوائی  دیگر  حزب  واقعی" 

راست "دموکراسی نو" است.
رهبران KKE امروز مدعی هستند که آنها 
توده ای  رادیکال  جنبش  توسط  که  دینامیکی 
سرنگونی  قادربه  و  به وجودآید  می تواند 
نمی توانند  را درک  ارتجاعی شود  حکومت 
سناریوی  نادیده گرفتن  مدعی  آنها  بکنند. 
یک  صورت  به  بتواند  اگرچپ  واقعی) 
توده ای  پشتیبانی  و  کند  عمل  مبارز  جبهه 
که  اند  مدعی  و  بوده  نماید(  کسب  بیشتری 
این بورژوازی را مجبور می کند یک دولت 
نو"  "دموکراسی  توسط  بزرگ"  "ائتالفی 
که  این  امکان  لذا  و  دهد  تشکیل  پاسوک  و 
جنبش  و  کمونیستها  برای  وضعیتی  چنان 
همین  به  موجودنیست.  به وجودآید،  توده ای 
دلیل آنها به جای تالش برای ایجاد یک جبهه 
مبارز، به لفاظی انقالبی گرایانه متوسل شده 
و هم زمان با آن با تمام قوا درخدمت حکومت 
دردسامبرانجام  طورکه  قرارمی گیرند)همان 
درهای  کوشیدند  آنها  ازجمله...  و  دادند( 
تا  شوند  مانع  و  ببندند  را  دانش گاهها 
دانش جویان مجمع عمومی خود را برگزارکنند 
آنها  دهند...(  ادامه  دانش گاهها  اشغال  به  و 
درخدمت به این سیاست، حتا فرمالیته ها را 
هیچ   : که  این  ازجمله  نکردند  مراعات  هم 
افتتاح  مراسم  به  را  چپ  رادیکال  سازمان 
کنگره ١٨ خود دعوت نکردند. اما دوهیئت 
"دموکراسی  احزاب  از  برجسته  نماینده گی 
نو" و پاسوک  و هم چنین رئیس دست راستی 
مجلس را به کنگره دعوت کردند و آنها به 
رادیکال  پرداختند. ظاهرا چپ  نیز  صحبت 
را به مثابه دشمن عمده خود درنظردارند و 
نه احزاب بورژوائی را... حضورنماینده گان 
سطح باالی بورژوازی و عدم حضور چپ 
"علیه  فراخوان  نتیجه ی  درحقیقت  رادیکال 
مشترک  مبارزاتی  وحدت  از  که  نظراتی 
چپ دفاع می کند" است؛ و جلوانداختن چند 

روشن فکر که آگاهانه و یا ناآگاهانه درخدمت 
بورژوازی "مترقی" و اپورتونیسم می باشند" 
)ر.ک. به :ارگان روزانه KKE ـ ریزوس 

پاستیس ٢٠٠٩/٢/١٨(
سرمایه داری  جهانی  بحران  که  به تدریج 
گسترش و تعمیق می یابد، بورژوازی بزرگ 
درتالش برای "جواب گوئی" به آن، بار خود 
را به دوش شدیدا استثمارشده گان، سرکوب 
توده های مردم،  فقر  باالبردن  بربرمنشانه و 
می اندازد. باوجوداین، خلقهای جهان مقاومت 
خود را گسترش داده و رادیکال تر می شوند، 
درایتالیا  توده ای  اعتراضات  که  همان طور 
و  دادند  نشان  نمونه  به عنوان  فرانسه  و 
درشورشی که از یونان تاکشورهای بالتیک 
دردریای  فرانسه  تامستعمرات  ایسلند  از  و 
کارائیب، تداوم یافت. خلقهای جهان ناامیدانه 
احتیاج به چپ کمونیستی دارند که خواست 
گسترش  و  رهبری  دادن،  جهت  توانائی  و 
و  رادیکال  و  فزاینده  جدید  شورشهای 
ضرورتی  به  این  و  باشد  داشته  مقاومت 
فوری مبدل شده است. خلقهای جهان احتیاج 
به چپ کمونیستی دارند که  خواهان و قادر 
باشد،  مبارزات  پیروزمندانه  سازماندهی  به 
سرنگونی  سمت  به  پیش  از  بیش  را  ما  که 
نظام سرمایه داری امپریالیستی بکشاند. آن چه 
که آنها احتیاج ندارند نیروئی است که ادعای 
کمونیست بودن داشته ولی به امکان پیروزی 
مردم باورنداشته باشد و به جای آن جسورانه 
حادثه ای  رخداد  درانتظار  "مسئووالنه"  و 
دیگر بماند )که سوسیالیسم را به یونان اعطا 
خواهدکرد، بدون "آشوب" و "بدون شکستن 
حتا یک شیشه"( ـ همان طور که خانم آلِکا 
درپارلمان  اخیرا   KKE اول  دبیر  پاپایگا 
که  این  به خاطر  تنها  و  داشت  ابراز  یونان 
حکومت  داران  طرف  گرم  حمایت  مورد 

قرار بگیرد...

http://www.ranjbaran.org/

http://www.ranjbaran.org/01_
ranjbaronline/

http://www.ayenehrooz.de/

http://www.karegari.com

خروج فوری و بی قيد وشرط ارتشهای متجاوزامپرياليستی از عراق و افغانستان
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علل رشد گرایشات مارکسیستی در میان دانشجویان

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

سرشکن کردن بار بحران برروی مردم!
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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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از تجربه مبارزات جهانی طبقه ی کارگربياموزيم )1(
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جریانات پرتالطم نیمه اول آذرماه سال ١٣٨٦ 
که منجر به اعالم موجودیت و حضور طیف 
جدید چپ – مارکسیستی در بین دانشجویان 
و  بهت  باعث   ، شد  ایران  های  دانشگاه 
حیرت هم بین چالشگران و فعالین ضد نظام 
و  کوچه  مردم  بین  هم  و  اسالمی  جمهوری 
بازار گشت . از آن زمان به بعد ، چند وچون 
عواملی که باعث جذب جوانان ایران در نیمه 
اول دهه ١٣٨٠ به سوی آرمان ها و اندیشه 
بررسی  مورد   ، اند  شده  مارکسیستی  های 

قرارگرفته اند . 
و  سیاسی  زیست  مختلف  ابعاد  اساس  بر 
زندگی اجتماعی دانشجویان ایران به ویژه در 

دهه ١٣٧٥ – ١٣٨٥، می توان عوامل جذب 
دانشجویان به مارکسیسم را به دو بخش داخلی 
و خارجی تقسیم بندی کرد . در این نوشتاربعد 
جهانی  عمدتا   ( خارجی  عوامل  بررسی  از 
به ویژه در سی سال گذشته  تر شدن سرمایه 
و ورود امواج پی آمدهای فالکت بار آن به 
ایران ( به چند و چون عوامل داخلی ) عمدتا 
و  دانشجویان  اذهان  در  زدائی  توهم  پروسه 
عمومی  نارضایتی  و  مقبولیت  عدم  گسترش 
از حاکمین و صاحبان قدرت ( می پردازیم . 
در آخر ، وظیفه چالشگران و فعالین سیاسی 
آنها  از  بخشی  هاست  سال  که   ( را  ایرانی 
به  استبداد زده  ایران  در خارج از مرزهای 

مبارزه ادامه داده اند( در مقابل این تحوالت 
به بحث و تفحص می گذاریم .

مالحظاتی درباره جهانی تر شدن 
سرمایه و پی آمدهای فالکت بار آن

تبلیغات  برخالف  ترشدن،  جهانی  روند   –١
در  فقط  سرمایه داری،  نظام  های  ایدئولوگ 
پیوندد.  می  وقوع  به  سرمایه  گستره حرکت 
این پروسه که در سی سال گذشته تشدید یافته 
که  قادر می سازد  را  داری  ، سرمایه  است 
به مثابه نظام جهانی واقعا موجود در دو بعد 
بازار  و  اجتماعی  کار  های  فرآورده  )بازار 
نظام  این  در  یعنی   . یابد  گسترش   ) سرمایه 

یک  آتش  شعله های  را  سرمایه داری  جهان 
سوزاند.  می  عیارخودساخته ای  تمام  بحران 
این بحران از کم کاری کارگران، یا ازخٌست 
مصرف کننده گان درخرید کاال و یا ازتولیدات 
گران کشورهای پیرامونی و گرانی کاالهای 
بحران  برنمی خیزد.  کشورها،  این  تولیدی 
نظام  پایه ای  تناقضات  از  ناشی  کنونی، 
استثماری سرمایه داری است که دریک کالم 
عبارتند از : اجتماعی شدن نیروهای مولده 
بروسایل  خصوصی  مالکیت  با  درتضاد 
تولید و مبادله؛ هرج و مرج درنظام تولیدی 

نیروی  کشیدن  قیمومیت  به  سرمایه داری؛ 
کار زنده توسط ماشینیسم و حاکمیت سرمایه 
صدها  ارتش  به وجودآوردن  کار؛   بر 
بین  نهایتا شکاف عظیم  و  بیکاران  میلیونی 
فقرچندمیلیاردی مردم جهان و ثروت عظیم 
مشتی سرمایه دارکه در راس شرکتهای مالی 
داری،  فراملی جهان سرمایه  انحصارات  و 
ازثمره ی  را  دزدیها  و  فسادها  بزرگ ترین 
ثروت  غارت  و  مولد  انسان  میلیاردها  کار 
ملل تحت ستم جهان سازمان داده اند. دراین 
بردن  باال  مصنوعا  و  بازی  بورس  ره گذر 

سهام  این  سقوط  و  شرکتها  سهام  ارزش 
برمال  را  بحران  عمق  سابقه  بی  درابعادی 

می سازد.
سالهای  بحران  از  تر  عظیم  ابعادی  بحران 
صدها  که  حدی  به  دارد،   ١٩٣٣ ـ   ١٩٢٩
دولتهای  که  دالری  میلیارد  هزاران  و 
از ورشکسته گی  نجات  برای  سرمایه داری، 
پیکری  غول  شرکتهای  و  بیمه ها  بانکها، 
اِ.آی.جی.،  لینچ،  مریل  بانک،  سیتی  نظیر 
عمومی  ازثروت  و…  موتورز  جنرال 
جوامع سرمایه داری، به چاه ویل این نهادها 

اطالعيه کميته مرکزی حزب 
مارکسيست ـ لنينيست آلمان ـ
 MLPD ـ بخش بين المللی

  درمورد وضعيت شرکت جنرال 
موتورز/اوپل

٢٥ فوریه ٢٠٠٩ :
شما  هستیم  مایل  گرامی.  دوستان  و  رفقا 
دراوپل/جنرال  مبارزات  رشد  درجریان  را 
موتورزآلمان )جی.ام.GM( و به منظورکمک 

مبارزات  شدن  انقالبی  و  هماهنگی  به 
کارگران دراین گروه، قراربدهیم. ١٧ فوریه 
٢٠٠٩، "ديدگاه جديد تجديدساختاری" خود 
به  سنگینی  تهاجم  شامل  که  نمود  اعالم  را 
درابعادی  کارگران  حقوق  و  کارخانه ها 
جهانی است. ٤٧ هزارشغل باید حذف گردند 
که از آن ٢٦ هزار شغل درخارج از آمریکا 
مکمل  در صنعت  شغل  تعدادبسیاری  است. 
را نیز باید به این تعداد اضافه نمود. بسیاری 
شوند.  فروخته  یا  و  بسته  باید  ازکارخانه ها 

ماشین  که شرکت  ریخته اند  گونه طرح  این 
سازی ساب درسوئد که مشکالتش قابل حل 
آورده  پائین  باید  مزدها  شود.  بسته  نیستند، 
احتماال  ملغاگردد.  سود  پرداخت  و  شوند 
اعالم  هم  اوپل  یا  جی.ام.  آینده  تاهفته ی 
نبودن معضالتشان را اعالم کنند.  قابل حل 
سوی  به  صنعتی  گروه  این  که  این  احتمال 
با  ازدیاداست.  درحال  برود  ورشکسته گی 
با  جهانی  درسطحی  کارگران  وضع،  این 
تهاجم سنگینی روبه رو خواهندشد که نیاز به 


