
اسفند ۱۳۸۹ ـ  شماره ۷۰ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر
دوره سوم  سال ۳۱

چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است!

خياالت واهی را به دوربياندازيم وخود را
برای مبارزات طوالنی آماده کنيم

تظاهرات ۲٥ بهمن واهداف درپيش!

نکاتی درباره شکل مبارزه و 
رابطه آن با گرايش طبقاتی 

و نظام جايگزين

پيام به کنفر انس زنان 
کارگر و زحمت کش در 
کاراکاکس   ونزوئال

ازهر دری 
ســخنـــی

از نامه های 
رسـيده

تنها راه، انقالب 
و ادامۀ آن است!

سخنی با رفقای حزب اطالعيه
کمونيست(م ل م)

صفحه ۲۰

نکاتی پيرامون بحران نظام جهانی  و 
عروج امواج مجدد بيداری و رهائی 

صفحه ۲۰صفحه ۲۰در کشورهای جنوب ( قسمت اول) صفحه ۱۹صفحه ۱۶ صفحه ۱۸

بعد از گذشت بيش از يک سال از تظاهرات 
خيابانی، بارديگر مردم عاصی از ستم گری 
رژيم اسالمی به بهانه ی دعوت موسوی و 
کروبی، درتهران، اصفهان، مشهد، شيراز، 
دهها  درابعاد  آباد  نجف  و  کرمانشاه  رشت، 
شعار  و  ريختند  خيابانها  به  هزارنفری 
«مبارک بن علی، نوبت سيدعلی» و... را 
سردادند. رژيم با بسيج نيروئی قابل مالحظه 
و با استفاده از گاز اشک آور و باتون و سالح 
گرم به جان مردم افتاد، دونفر جوان ۲۲ساله 
محمدمختاری و صانع ژاله ۲٦ ساله، دانش 
جوی دانش کده هنرتهران را کشت، تعدادی 
را زخمی کرد و گفته می شود که بيش از 
رژيم  اين  اما  نمود.  دستگير  را  نفر   ۱٥۰۰
درمانده در توجيه وحشی گريهايش، با سرهم 
کودکانه  و  مسخره  های  دسيسه  کردن  بندی 
مدعی شد که صانع «بسيجی» بوده وتوسط 

عوامل ايرانی وابسته به بيگانه هدف گلوله 
قرارگرفته است! شعارهای نماينده گان مجلس 
درصحن  کروبی  و  موسوی  براعدام  دائر 
مجلس نيز نشان داد که تمامی قوای سه گانه 
مقننه، قضائيه و مجريه درخدمت استبداد و 
عروسکهائی  و  بوده  حاکم  اوباش  و  اراذل 
هستند که ادای قانون گزار، مجری عدالت و 

مجری قانون را درمی آورند.
دردی  هم  ی  بهانه  به  سبز  جنبش  رهبران 
با مردم تونس و مصر مردم را به خيابانها 
فرصت  گر  سرکوب  نيروهای  و  کشاندند 
مسالمت  پيمائی  راه  به  تا  يافتند  ديگری 
بگير  و  کشتن  با  و  کنند  حمله  مردم  آميز 
مردم  سردهند.  پيروزی  ی  عربده  ببند  و 
و  دختر  از  اعم  جوانان  خصوص  به  و 
نيروهای  با  کردند،  راهپيمائی  پسرشجاعانه 
رژيم  که  دادند  نشان  و  درگيرشدند  رژيم 
بقيه در صفحه دوم

موج اعتراضات، جنبشها و نهايتا شورشهای 
توده ای اکثرکشورهای عربی واقع درشمال 
کاخ  و  فراگرفته  را  خاورميانه  و  آفريقا 
مستبدان حاکم اين کشورها و امپرياليستهای 
بعضا  و  درآورده  لرزه  به  را  مستبدپرور 
چون بن علی رئيس جمهورتونس را که در 
ميلياردها  اش  جمهوری  رياست  سال   ۲۳
مردم  ازاموال  دزدی  ازطريق  ثروت 
ای  زده  وحشت  موش  همانند  بود،  اندوخته 
فرارنمود.  واداربه   ۲۰۱۱ ژانويه   ۱٤ در 
ُحسنی  اش،  مصری  همتای  که  درحالی 
کناربرود  اگر  که  اين  ی  بهانه  به  مبارک، 
مصر دچارهرج و مرج خواهد شد، بعد از 
ميليونها  غرش  دربرابر  مقاومت  روز   ۱۸
وی  جبار  رژيم  دست  از  عاصی  انسان 
پورت  اسکندريه،  قاهره،  درخيابانهای 

سعيد، اسماعيليه و غيره که فرياد می زدند: 
اولين  برای  مقدمتا  الرحل!»،  «مبارک 
باردرطول ۳۰ سال درقدرت، معاونی برای 
تا  گفت  و  کرد  انتخاب  جمهوری  رياست 
سپتامبر۲۰۱۱ کنارنخواهد رفت و باالخره 
مردم،  تظاهرات  ی  ادامه  با  فوريه  در۱۱ 
کناررفت و کشور را به دست شورای عالی 
نيروهای مسلح  سپرد که به نظر می رسد 
محترمانه  ارتش  و  باشد  قصری  کودتائی 
اسرائيل  و  آمريکا  با  درتوافق  را  مبارک 
پيروزی  دو  اين  هرحال،  به  کنارگداشت! 
اوليه بر کارگران و زحمت کشان تونس و 

مصر مبارک باد!
 ٦۰۰ حدود  تاکنون  جانانه  مبارزات  دراين 
نفر درتونس و مصر جان باخته و هزاران 

بقيه در صفحه سومنفر زخمی و دست 

رفقا و دوستان !
روز  گرد  سال  يکمين  و  صد  ی  درآستانه 
تاريخی ۸ مارس ـ روز اعالم هم بسته گی 
زنان جهان برای رهائی ازستم طبقاتی و ستم 
مرد ساالری، گرم ترين تهنيت های خود را 
به اين مناسبت تقديم کرده و پيروزی کنگره 
گيری  اوج  به  درخدمت  را  تان  جهانی  ی 

مبارزات حق طلبانه ی زنان آرزو منديم.
زنان امروزه با سربلندی و غرور بايد نقش 
عظيم تاريخی خود را درسرنگونی نظامهای 
استثمارگر و ستم گر سرمايه داری و ماقبل 
به  و  گرفته  دست  به  محکم  داری  سرمايه 
پيش ببرند. چراکه هم درزمينه ی توليد نسل 
مختلف  های  درجبهه  هم  و  زحمت  و  کار 

نقش  بقيه در صفحه ششمکارتوليدی 

گرايش  سه  حضور  شاهد  ايران  جامعه 
و  حلها  راه  کدام  هر  که  است  عمده  طبقاتی 
دارا  منافعشان  تعقيب  برای  را  خود  روش 
می باشند: ۱- بورژوازی انحصار طلب که 
توسط دولت موجود نمايندگی می شود و چه 
بخواهد و چه نخواهد مجبور به ادامه راهی 
پيمودن  به  شروع  نژاد  احمدی  با  که  است 
که  طلب  اصالح  بورژوازی   -۲ کرده.  آن 
است.  موجود  روبنای  در  تغييراتی  خواهان 
انقالبی  دگرگونی  خواهان  که  پرولتاريا   -۳
و  موجود  اجتماعی   – اقتصادی  نظام  کل 

روبنای سياسی برخاسته از آن است.
مسلم است که اينها فقط گرايشات کلی هستند 
و هر کدام از آنها در درون خود شاخه ها 

بنديهايی  دسته  بقيه در صفحه هفتمو 



دشمن سرسخت مردم است. اين يک پيروزی 
برای آنان بود چه حاکمان تصورمی کردند 
کسی  ديگر  قبل،  سال  سرکوبهای  بعداز  که 
درسطح  را  رژيم  با  کردن  مبارزه  جرئت 

خيابانی نخواهد داشت.
دانش  از  جمعی  پيمائی،  راه  اين  درتدارک 
جويان دانش گاه تهران فراخوانی صادرکردند 
که ازجمله درآن آمده بود: «اينان هراسشان 
شگفت  داستان  چه  و  ماست  زيگانگی 
انگيزی ست، باتوم و گازاشک آور و تفنگ 
می آوری...ازميان مان و از ياران دبستانی 
را  ای  عده  و  درخيابان  را  ای  عده  مان 
درشکنجه گاهها می ُکشی و زندان می بری 
کرده  نابود  را  آنها  که  پنداری  می  چنين  و 
در  آنها  نه...  دهی،  سرمی  نعره  دوباره  و 
غريو فريادهای سرخ سبزند و جاويد... ما 
دوباره هم بپا ميخيزيم». و اتفاقا رژيم همين 
کار را پيوسته کرده و ادامه هم خواهد داد! 
چنان چه راههای ديگر مبارزه ُجست و جو 
نشوند. قاتالن حاکم تشنه ی خون هستند و تا 
زمانی که خون خودشان ريخته نشود، دست 

از خون خواری برنخواهند داشت!
و  مقاومت  عزِم  سو  ازيک  فراخوان  دراين 
می  موج  وحشی  حاکمان  دربرابر  ايستادن 
ستوه  به  ی  مبارزه  گی  يگانه  برای  و  زند 
آمده گان کشور تبليغ می شود که روحيه ای 
ستودنی است و ازسوی ديگر راه پيروزی 
بردشمن غداری که تجاوز به حقوق انسانها 
و شکنجه گری جزء مهمی از علت وجودی 
تا  يافت  راهی  آن  برای  بايد  و  است  اش 
جوانان مان اعم از دختر و پسر درعنفوان 
جوانی به آسانی طعمه ی چنگال نفرت انگيز 
دشمن بی رحم و بی وجدان نشوند، نسخه ای 

ارائه نمی گردد.
چنين تاکتيکی برای رهبری جنبش سبز که 
خواهند  می  و  هستند  حاکمان  خود  نوع  از 
های  شانه  از  باالرفتن  و  فشارگذاشتنها  با 
دست  قدرت  به  کشان  زحمت  و  کارگران 
سطحی  رفرمهای  برخی  انجام  قول  و  يابند 

را می دهند، جذاب است و مطلوب. 
«دانش  گويد  می  تاريخی  بندی  جمع  يک 
مردم  جنبش  حساس  شاخکهای  جويان 
حال  درعين  جويان  دانش  اما  هستند». 
روشهای  به  و  آموزند  می  علم  که  درحدی 
است   ضروری  يابند،  می  دست  نيز  علمی 
مبارزه  جريان  در  را  آموزشها  آن  ازجمله 
عليه رژيم به کارببرند. انقالب کردن، علمی 
با  رافراگرفت.  آن  بايد  که  است  اجتماعی 
آفريد  حماسه  توان  می  احساسی  حرکتهای 
رسيد.  پيروزی  به  ضرورتا  توان  نمی  اما 

کما اين که درحرکت ٦ ماهه۱۳۸۸، جوانان 
مقاومتی  با  و  سربلندانه  رژيم،  با  درمقابله 
همه  آن  ی  نتيجه  اما  ايستادند،  سرسختانه 
حيثيت  بی  و  آبروئی  بی  فقط  فشانيها  جان 
ايرانيان  درانظار  رژيم  بيشتر  بازهم  شدن 
بهانه  رژيم  حتا  بيشتر.  نه  و  شد  جهانيان  و 
را  خودش  وحشيگريهای  تا  آورد  دست  به 
«آلت  توجيه  با  مخالفانش،  به  دربرخورد 
دوچندان  معترضان»  بودن  خارجی  دست 
کند. بنابراين، مبارزه برای براندازی دشمنی 
که صاحب تاکتيک و استراتژی ضدانقالبی 
تربيت  انسانی  نيروی  و  مادی  امکانات  و 
که  کند  می  ايجاب  است،  کشتن  برای  شده 
مبارزه  ميدان  به  پا  بايد  بيشتری  درايت  با 

گذاشت.
همان طور که درمورد تونس و مصر ديديم، 
حتا امپرياليستها نيز از راه حلهای تغييرات 
به  را  داری  سرمايه  نظام  بنياد  که  سطحی 
طغيان  درشرايط  و  اجبارا  نياندازد،  خطر 
و  علی  بن  ندارند.  چندانی  مخالفت  ها  توده 
حسنی مبارک دراثر فشارمردم مبارز رفتند 
ولی چه در تونس و چه درمصر قدرت به 
نيافتاد و غنوشی و طنطاوی و  دست مردم 
امثالهم که متعلق به رژيمهای گذشته اند حاکم 
خلقهای  را  سختی  مبارزات  وهنوز  اند  شده 
عرب برای رسيدن به آزادی و بهروزی بايد 

پيش ببرند. 
آيا ضرورت دارد ازاين واقعيتی که هم اکنون 
درست  است  افتاده  اتفاق  ما  چشم  درجلو 
جدی  مبارزات  برای  را  خود  و  بياموزيم 
تری آماده بکنيم ؟ و يا به مصداق «انشاءهللا 
گربه است» دل خوش کنيم که با تظاهرات 
چندی َکلَک رژيم را خواهيم َکند؟! رژيم تا 
دندان مسلح است و بر ضدانقالب مسلح نمی 
مسالمت  تظاهرات  به  توسل  با  صرفا  توان 
که  رژيمی  هم  آن  شد.  پيروز  خيابانی  آميز 
پول نفت و استثمار کارگران و زحمت کشان 
مزدورآدم  صدهاهزار  اجيرکردن  برای  را 
دادن  شو  و  درشست  و  دراختياردارد  ُکش 
به مغز نوجوانان و جوانان مذهبی صاحب 

هزاران سال تجربه است!
دانش جويان بايد ازخود بپرسند: کدام آماده 
گی را برای مقابله با رژيم فراهم کرده اند؟ 
برای جلب توده های کارگر و زحمت کش 
اند؟  ديده  تدارک  آنها  نفع  به  شعارهائی  چه 
درنتيجه به پشت گرمی کدام نيروی اجتماعی 
آوردهای  دست  و  ريزند؟   می  خيابانها  به 
بوده  چه  حال  به  تا  مبارزات  دراين  شان 
است؟ آيا تنها راه مبارزه با رژيم ريختن به 
خيابانها و تظاهرات است و يا عالوه برآن 
يا  بايد  دارد که  وجود  های ديگری نيز  راه 

کشف کنند و يا به کاربگيرند؟

مثال آيا يک روز اعتصاب سراسری کارگران 
و زحمت کشان درايران تاثير کمتری از يک 
به  توجه  با  هم  آن  دارد؟  خيابانی  تظاهرات 
اين که درچنين اعتصابی ميليونها انسان را 
استثماری  شاهرگ  تا  آوريم  می  ميدان  به 
رژيم را ببرند! و اعتصابات مکرر کارگران 
چنين  برای  گی  وجودآماده  بر  است  گواهی 
رهبران  حرکتی  درچنين  طبعا  حرکاتی. 
سبز غايب خواهندبود چرا که آنها ازقماش 
توده  درعوض  اما  هستند.  کنونی  حاکمان 
و  شده  ی تحقير  توده  و گرسنه،  ی محروم 
تاريخ  اصلی  ی  سازنده  ی  توده  در،  دربه 
گرفتن  برای  و  يابد  می  حضور  کشورمان 

سرنوشت خويش به دستش می رزمد.
دانش جويان به جای افتادن دردام تيله های 
رهبران سبز بايد به دفاع از حقوق کارگران 
ديده  ستم  ديگر  و  زنان  کشان،  زحمت  و 
گان جامعه برخيزند. بايد ازحق تشکل يابی 
کارگران دفاع کنند؛ بايد به مخالفت جدی با 
تجاوز به حقوق کارگران و زحمت کشان و 
سياسی  زندانيان  آزادی  بايد  برخيزند؛  زنان 
و به ويژه کارگران زندانی راخواستارشوند؛ 
بايد به کشته شدن کارگران ايران خود رو و 
معدن چيان کرمان و غيره اعتراض کنند. آن 
وقت است که آنان به فراخوان شما درمورد 
راه پيمائی نيز جواب خواهند داد. دفاع شما 
از دموکراسی بايد به طور تنگاتنگی درگرو 
نه  و  باشد  مردم  برای  دموکراسی  از  دفاع 
صف کشيدن درپشت شعارهای جنبش سبز. 
شما خواستار پايان دادن به نظام حاکم هستيد، 
درحالی که جنبش سبزفقط عوض شدن ُمهره 
ها دردرون همين نظام را می خواهد و از 
سود  اهدافش  به  رسيدن  برای  شما  نيروی 

می برد!
جنبش  اخير،  نيم  و  سال  يک  از  بيش  طی 
کرده  دفاع  مردم  حقوق  از  قدر  چه  سبزيها 
اند آيا با رفتن سيدعلی دموکراسی و آزادی 
دليلتان  آری  اگر  خواهدشد؟  مردم  نصيب 
و  مايوسانه  ديدگاه  اين  وگرنه  چيست؟ 
محيالنه معرف «باری به هرجهت» نيست؟

درشرايطی که جهان سرمايه داری به پيری 
و پلشتی رسيده و با به راه انداختن درياهای 
خون درتمامی جهان مذبوحانه می کوشد تا 
که  نيست  شايسته  دارد،  نگه  سرپا  را  خود 
همت  کمر  ايران  فکر  روشن  جوان  نيروی 
برای پايان دادن به اين نظام بربرمنش نبندد 

و به دنبال سراب جنبش سبز بيافتد؟
رفيق کمونيستی از داخل کشوردرآستانه ی 
تظاهرات ۲٥ بهمن ازجمله چنين می نويسد 

 :
پيش  چندی  هستيد  مطلع  که  «همانطور 

مجوز  خواهان  کروبی  و  موسوی 
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تظاهرات۲٥ بهمن... بقيه از صفحه اول

تحقق دموکراسی راستين درگرو دفاع از سوسياليسم است!



کشور  دو  درهر  اعتراضات  و  گيرشدند 
هنوز هم ادامه يافته و بعضا به خون کشيده 
تظاهرکننده  شعار  ديگر  اکنون  شوند.  می 
که  اين  بدون  است،  نظام  کردن  ساقط  گان 
باشند!  کرده  فراهم  را  آن  اصلی  ابزارهای 
مزد  خاطرافزايش  به  کارگران  اعتصابات 
دررشته های مختلف: بانکها، توريسم، نفت 
و گاز، نساجی، رانندگان اتوبوسها، فوالد، 
پست، وزارت بهداشت و غيره نشانی است 

از دورجديد مبارزه برای رهائی.
آتش  و  فروخفته  خشم  همانند  جنبشها  اين 
زيرخاکستری بودند که با باد بحران جهانی 
سرمايه داری ُگر گرفته ومشتعل شدند. فقر 
ی  اوليه  مايحتاج  شدن  گران  کاری،  بی  و 
افسارگسيخته  ديکتاتوری  مردم،  گی  زنده 
بخش  که  جوانان  گی  آينده  بی  حاکمان،  ی 
تشکيل  را  کشورها  اين  جمعيت  از  بزرگی 
می دهند، عامل تعيين کننده دراين خيزشها 
خيزشها  اين  بروز  با  حال  درعين  بودند. 
ازشعله  امپرياليستی  کشورهای  نگرانی 
ورشدن انقالبات سرکشی که می تواند نفوذ 
استراتژيکی  مهم  ی  منطقه  دراين  را  آنان 
جهان درزمانی کوتاه ازبيخ و بُن برَکَند، را 
برانگيخت. آنان با عوض کردن نقاب ازچهره 
ی کريه سلطه طلب و ديکتاتورپرورشان به 
طور ناشيانه و دست پاچه ای «دموکراسی 
درعين  و  شده  کشورها  اين  برای  طلب» 
باروی  تا  کارشدند  به  دست  سريعا  حال 
از  مانع  جديد  موقت  دولت  کارآوردن 
گردند.  مناطق  درآن  انقالب  تعميق 
با  خواهند  می  که  برخی  تصور  برخالف 
ازاهميت  مخملی»  «انقالب  صفت  بستن 
ستم  گرسنه،  عصيانی  های  توده  طغيان 
ديده، استثمارشده و مورد تحقير و شکنجه 
خيزشها  اين  ی  مقايسه  بکاهند،  قرارگرفته 
با «انقالبات مخملی» درکشورهای اروپای 
و  ساخته  حرکتهای  فاحش  تفاوت  شرقی، 
با  را  کشورها  درآن  ارتجاعی  ی  پرداخته 
ميليونی  های  توده  قهرمانيهای  و  تالشها 
راهی  جوی  و  درُجست  که  عرب  خلق 
برای رسيدن به کار، نان، مسکن، آزادی و 

بهروزی اند، نشان می دهد. 
شايد الزم به يادآوری نباشد که در «انقالبات 
با  ضديت  شرقی،  دراروپای  مخملی» 
حاکمان هم راه بود با تالش آشکار گرايش 
طريق  از  آمريکا  امپرياليسم  غرب.  به 
سوروس  ـ  ميلياردرآمريکائی  که  نهادهائی 
بورس بازـ درست کرده، حمايت مالی می 
از  ای  مالحظه  تعدادقابل  گسيل  وبا  شدند 

کشورها  آن  به  خود  جاسوسان  و  ماموران 
وتشويق مردم برای آمدن به ميدان با خيمه و 
درهرکشور،  مخصوصی  ورنگهای  بارگاه 
فراهم  فرمايشی  خيزشی  برای  را  زمينه 
نظير  درکشورهائی  که  درحالی  ساخت. 
امپرياليسم  گان  سرسپرده  مصر،  و  تونس 
دهها سال برقدرت دولتی تکيه زده و مورد 
حمايت بی چون و چرای کليه ی کشورهای 
درقدرت،  لحظه  آخرين  تا  امپرياليستی 
تونس  رئيس جمهورفراری  علی  بن  بودند. 
نمونه درپياده کردن سياستهای نئوليبراليستی 
مورد  فرارش  روزهای  آخرين  تا  و  بود 
پشتيبانی دولت منفور سارکوزی درفرانسه 
 ۳۰ از  بيش  درطول  مصرنيز  قرارگرفت. 
کمک  ميليارددالر  از٦۰  اخيربيش  سال 
نظامی و اقتصادی از آمريکا گرفته است و 
درخوش خدمتی به آمريکا و اسرائيل زبان 
ُحسنی  که  زمانی  است.  عام  و  خاص  زد 
مبارک حاضربه استعفای فوری نبود، مرتبا 
سوتاکيد  يک  از  درآمريکا  رسمی  مقامات 
او  فوری  گيری  کناره  عدم  که  کردند  می 
به  آمريکا  نظامی  کمک  تا  خواهدشد  باعث 
مصر قطع شود! و از سوی ديگردرتدارک 
برای توجيه جانشينی برای حسنی مبارک، 
که وابسته به امپرياليسم و صهيونيسم باشد، 
عدم  به  مبارک  ُحسنی  پافشاری  درمقابل 
درتالش  درمجموع  و  آمده  کوتاه  استعفاء 
يک  انجام  برای  را  زمينه  احتماال  تا  بودند 
چنين  هم  سازند.  فراهم  نظامی  کودتای 
صهيونيستی  وزير  نخست  نتانياهو  حمايت 
درابتدای  مصر  جمهور  رئيس  از  اسرائيل 
نشان  درمصر،  مردم  تظاهرات  شروع 
رژيم  گی  وابسته  ی  درجه  از  بود  ديگری 

مصر به امپرياليسم و صهيونيسم. 
از  درست  ديدی  يافتن  جهت  بنابراين 
ميليونی  درجنبشهای  اوضاع  تکامل  روند 
قدری  بايد  ومصر،  درتونس  اعتراضی 
ازنزديک به صف بندی نيروهای انقالبی، 
اين  درحول  درگير  ضدانقالبی  و  بينابينی 
خيزشها بپرداريم تا بتوانيم دقيقتر به ارزيابی 

از شورشهای موجود دست بزنيم :

دراين  کننده  شرکت  انقالبی  نيروهای  ۱ـ 
خيزشها اساسا کارگران و جوانان ـ به ويژه 
مترقی  و  چپ  تشکلهای  و  ـ  جويان  دانش 
و  رفاه  مسکن،  نان،  اينان  خواست  هستند. 
چه  و  درتونس  چه  کارگران  است.  آزادی 
خود  های  دراتحاديه  تاحدودی  درمصر 
متشکل هستند و اين اتحاديه ها به خصوص 
درمصرسابقه ی مبارزاتی فراوانی داشته و 

برجسته  اعتصابات  اخير  درسالهای 
قاهره  «محله»  ی  درمنطقه  را  ای 
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خياالت واهی... بقيه از صفحه اول راهپيمايی شده بودند تا به قول خودشان 
پشتيبانی  مصر  و  تونس  مردم  از 
مجوزی  ايشان  به  که  بود  مشخص  کنند. 
داده نخواهد شد. چند روز است که بعضی 
باره  اين  در  ای  ماهواره  کانالهای  و  سايتها 
تبليغ می کنند و سعی می کنند مردم را به 
تظاهرات در ۲٥ بهمن دعوت کنند. قبال طی 
و  حرکتها  اين  بودن  بيهوده  به  هايم  نوشته 
اينکه چطور برخالف ژست آزاديخواهانه و 
مبارزه جويانه شان، مردم را به تحمل وضع 
کنونی ترغيب می کنند، پرداخته بودم. اينجا 
فقط بطور خالصه اشاره می کنم که ناکافی 
بودن تظاهرات خيابانی – آن هم تظاهراتی 
و  شده  مشخص  مکانش  و  زمان  قبل  از  که 
محدود به روز خاصی است – برای پيروزی 
جنبش آزاديخواهانه مدتهاست که روشن شده 
کارهای  اين  به  رغبتی  ديگر  نيز  مردم  و 
عبث ندارند. درجه آزاديخواه و مبارز بودن 
اصالح طلبان هم از اينجا مشخص می شود 
يک  عليه  مبارزه  برای  خواهند  می  آنها  که 
اگر  بگيرند!  مجوز  رژيم  آن  خود  از  رژيم 
وارد  باالتری  مرحله  به  جنبش  است  قرار 
پيگير  و  راديکال  مبارزه  اشکال  بايد  شود 
نظير اعتصاب، سنگر بندی خيابانها و قيام 
اين  غير  در  گيرند،  قرار  کار  دستور  در 
و  دادنها  تلفات  مشاهده  با  مردم  صورت 
نتيجه نگرفتنهای مکرر نا اميد شده و منفعل 
می گردند. همين پيروزی نيمه کاره ای که 
تا  مصر  و  تونس  آزاديخواهانه  جنبشهای 
حاال به آن دست يافته اند دقيقاً به اين خاطر 
بوده که آنها هر گونه سازش و مماشات را 
و  گذاشتند  کنار  اعظم  ديکتاتور  با  حداقل 
برای مبارزه شان نه مجوز گرفتند و نه آنرا 

محدود به مکان و زمان خاصی کردند».
ختم  قيام  به  که  کارهائی  چنين  انجام  مسلما 
حوصله  پُر  و  دقيق  تدارک  مستلزم  شود، 
است که بايد هر انسان مبارز و به خصوص 
و  گرفته  جدی  را  آن  آگاه  سياسی  نيروهای 
درتحقق اش صميمانه بکوشند. اما مهم ترين 
رهبری  وجودآوردن  به  راه  دراين  مسئله 
آگاه، مبارز، پيگير و پای درعمل است که 

همانا ستاد پيشرو پرولتاريای انقالبی است.

ک. ابراهيم ـ ۲٦ بهمن ۱۳۸۹ 
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و پورت سعيد سازمان دادند که بيش 
فقط  نساجی  دربخش  هزارکارگر   ۳۰ از 
نفوذ  علت  به  ولی  کنند.  کارمی  درمحله 
کارگری  اتحاديه  راس  در  رفرميستها 
به  علی،  بن  با  آنان  همکاری  و  درتونس 
مطالباتی  خواستهای  برخی  درمورد  جز 
کارگران، اين اتحاديه به مخالفت چندانی با 

رژيم بن علی درگذشته نپرداخته بود. 
وجود بی کاری گسترده درصفوف جوانان 
گاه  دانش  التحصيل  فارغ  قشر  ويژه  به  و 
ديده که درتونس بيشترين تعداد را به نسبت 
ديگرکشورهای  با  درمقايسه  اش  جمعيت 
سرکوب  و  آزادی  فقدان  و  دارد،  عربی 
نيروی  اين  آنان،  اعتراضی  هرحرکت 
معترض را با خودُکشی يک حوان تحصيل 
کرده به نام بوعزيزی به حرکتی بی مهابا 
تونس،  ارتجاعی  و  فاسد  رژيم  دربرابر 
ضدرژيمی،  حرکت  تاثيراين  تحت  کشاند. 
درمصرنيز با نفوذ نيروهای چپ درجنبش 
کارگری و دانش جوئی و با فقر روزافزونی 
که جوانان با آن روبه روهستند، به طوری 
که تعداد جوانان بی کار بيش از۳۰٪است، 
صحنه   وارد  آنان  از  عظيمی  نيروی 
برخی  برخالف  شد.  سراسری  اعتراضات 
به  ـ  مذهبی  نيروهای  ها  شايعه  و  ادعاها 
خصوص درمصرـ که ازنفوذ قابل توجهی 
برخوردارند، اوال دير به معترضان پيوستند 
ی  صحنه  وارد  نيز  نيرو  تمام  با  ثانيا  و 

مبارزه نشدند.
نيز  و  کشور  دو  درهر  اشتراک  وجه  اما 
که  است  اين  عربی  ديگر  درکشورهای 
نيروی رهبری کننده ی کمونيست متشکل، 
مبارز و با سمت گيری درست انقالبی که 
و  کارگران  درميان  توجهی  قابل  ازنفوذ 
رهبری  به  و  برخوردارباشد  کشان  زحمت 
اعتراضی  جنبشهای  درست  و  اصولی 
نيروهای  موجودنيست.  بپردازد،  کنونی 
کمونيست ضعيفند و عالو برآن متفرق می 
باشند. درنتيجه آينده ی درخشانی ازپيروزی 
را برای توده های شورشی نمی توان تجسم 
های  توده  خيزشها،  اين  که  هرچند  کرد. 
وحاکميت  بيدارکرده  را  رفته  خواب  به 
پوشالی، ولی خون خوار حاکمان را چنان 
دريائی  ايجاد  با  جز  ديگر  که  نمود  برمال 
امپرياليسم  و  داخلی  بورژوازی  خون،  از 
قادر به ادامه ی ديکتاتوری دراين کشورها 

نخواهندشد.
يا  و  کشور  دو  درهر  که  شعارهائی 
درتظاهرات مردم دريمن و اخيرا درالجزيره 
شده  مطرح  هرشعارديگری  بيشتراز  نيز 
است، درحٌد کناره گيری رئيسان جمهوری 
عبدهللا  علی   ، مبارک  حسنی  علی،  بن  ـ 

برجسته  بود.  ـ  عبدالعزيزبوتفليقه  و  صالح 
بيشتر  ارزشی  تنهائی،  شعاربه  اين  کردن  
سال  انقالب  برود!»  بايد  «شاه  شعار  از 
است  الزم  شعار  اين  ندارد.  ايران   ۱۳٥۷
ولی نه کافی! هر تخريبی بايد با ساختمان 
بدون  تخريب  وگرنه  شود،  همراه  جديد 
بيشتر  مدالی  حالت،  دربهترين  گی  سازنده 
گرچه  بگيرد.  تواند  نمی  را  آنارشيسم  از 
کل  شدن  کنارگذاشته  به  داير  شعارهائی 
حکومت درميان تظاهرات مردم هم اکنون 
اسقاط  يريد  نظير(الشعب  گردد  می  مطرح 
النظام)، اما متاسفانه تاريخ دارد تکرارمی 
که  شکل  ترين  درخوشبينانه  حتا  و  شود 
بخشی از نيروهای معترض استعفای دولت 
می  مطرح  را  «آزاد»  انتخابات  انجام  و 
کنند، آن هم درشرايطی که نيروهای انقالبی 
سرکوب شده، فاقد توان پيوند وسيع با  توده 
های کارگر و زحمت کش بوده و از توان 
برنامه  نفع  به  تبليغات  درانجام  الزم  مالی 
نيروهای  که  درحالی  نيستند،  خود  های 
بورژوائی دراين زمينه از امکانات وسيعی 
راحتی  به  که  خصوص  به  برخوردارند، 
با  نهان  و  آشکار  سازش  با  توانند  می  نيز 
امپرياليستها و سرمايه داران داخلی، ارتش 
و ديگر ارگانهای سرکوب گر باقی مانده، از 
امکانات قابل مالحظه ای برخوردارشوند. 
به عالوه، پارلمانتاريسم نمودی ازبرپانگه 
داشتن حاکميت بورژوازی است وهيچ گاه 
کارگران  رسيدن  قدرت  به  باعث  درتاريخ 
ازانتخابات  است.  نشده  کشان  زحمت  و 
«آزاد» نوع پارلمانی، مجلس و دولت مدافع 
کارگران و زحمت کشان به وجودنخواهدآمد.

درچنين شرايطی، بهترين خدمت به جنبش 
سو  يک  از  کشورها  دراين  مردم  انقالبی 
عبارت است از تالش برای ايجاد شوراهای 
کارگران و زحمت کشان درمحل کار و محل 
زنده گانی و تثبيت آنها، تا ارگانهائی توده 
و  رشدکرده  وجودآمده،  به  پائين  از  و  ای 
در ايجاد تغييرات آتی به نفع اکثريت مردم 
گسترش  با  حال  درعين  و  نموده  ايفا  نقش 
که  دولتی  ايجاد  برای  را  زمينه  شان  نفوذ 
نماينده ی واقعی اکثريت عظيم مردم باشد، 
برای  تالش  ديگر  سوی  از  و  کنند؛  فراهم 
ی  کننده  رهبری  نيروی  وتقويت  ايجاد 
دراين  واحد  کمونيست  حزب  يعنی  انقالبی 
کشورها. وظيفه ی نيروهای آگاه کمونيست 
به عالوه اين است از ابتدا درميان مردم با 
چند  تعويض  با  گويا  که  واهی  خيال  ايجاد 
استعفای  يا  و  ارتجاعی  درحکومت  مهره  
آزادی  به  توانند  می  مردم  دولت،  کامل 
شعار  و  شده  مبارزه  برسند،  بهروزی  و 
«قدرت به دست توده ها» پيش برده شود. 

خوش بختانه تجربه ی منفی انقالب ۱۳٥۷ 
عرب  انقالبيون  ی  همه  دربرابر  ايران 
باهرگونه  مبارزه  مورد  دراين  قراردارد. 
تالشی برای ايجاد حکومتی متکی برمذهب 
کما  است.  برخوردار  ای  ويژه  اهميت  از 
رهبر  غنوشی  راشد  روزها  اين  که  اين 
و  درتونس  «نهضت»  گرای  اسالم  حزب 
محمد بديع رهبر کنونی «اخوان المسلمين» 
مانند  سنٌی  مذهب  که  اين  بيان  با  مصر 
مذهب شيعه نيست و حزب آنها شبيه حزب 
هم  که  است  درترکيه  توسعه»  و  «عدالت 
اکنون قدرت را دردست دارد، مشغول توهم 
پراکنی برای فردا روز اين کشورها هستند. 
پس  خواست  می  که  خمينی  همانند  درست 
از سرنگونی رژيم شاه فقط «طلبه ای باشد 
توانستند  ها  اسالمی  که  وقتی  اما  درقم». 
قدری در راس قدرت تثبيت شوند، برتخت 
پادشاهی واليت فقيه نشست و حاکميت خون 
باری را بنانهاد. نمی توان به طورقطع گفت 
درمصر  خصوص  به  مذهبی  نيروهای  که 
خواب   هستند،  نيروها  ترين  ازقوی  که 

نشستن برراس قدرت را نبينند.
امور  و  دولت  از  دين  «جدائی  درنتيجه، 
برابری  و  آزادی  به  احترام  و  آموزشی» 
های  عرصه  ی  درکليه  بامردان  زنان 
اجتماعی از وظايف فوری و خدشه ناپذير 
کمونيستها و ديگر انسانهای مترقی است که 
بايد ازهمان ابتدا روی آن تاکيد بگذارند و 
خوش بختانه نمونه ی منفی حکومت مذهبی 
درايران، درمقابل چشم همه قرار دارد. و 
باالخره تاکيد روی «آزادی بيان و تشکل 
واجتماعات و اعتصابات» را بايد به عنوان 
آتی  رژيم  به  خيزشها  اين  آوردهای  دست 

دراين کشورها تحميل نمود.
استراتژيک  نکات  اين  درچهارچوب 
انقالبی، نکات فراوان ديگر تاکتيکی هستند 

که درادامه بحث به آنها می پردازيم.

۲ـ  نيروهای ضدانقالبی ازنظرداخلی شامل 
کليه ی نهادهای استثمارگرـ سرمايه دارهای 
سرکوب  نيروهای  و  ـ  ووابسته  کمپرادور 
ی  اداره  در  که  هستند  عرب  گررژيمهای 
سياسی،  اقتصادی،  ازنطر  امورکشور 
و  داشته  شرکت  غيره  و  قضائی  نظامی، 
درميان  منفوری  و  منفی  بس  ای  کارنامه 
مردم دارند. بدون خوردکردن قدرت حاکمه 
انقالبی،  مردم  دولت  استقرار  و  سابق  ی 
ماند.  خواهد  ناتمام  کشورها  دراين  انقالب 
درعرصه ی اقتصادی ـ سياسی، شرکتهای 
امور  در  درمداخله  مهمی  نقش  چندمليتی 
اقتصادی و سياسی اين کشورها دارند و تا 

زمانی که دست آنها از دخالت درامور 
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اين کشورها قطع نشود، وابسته گی 
فقر  ی  ادامه  و  امپرياليستها  به  آنها 
ازمردم  نفر  ميليون   ۲۰۰ حدود  ی  فاقه  و 
کشورها  اين  غنی  منابع  غارت  و  عرب 
واستثمارنيروی کارارزان و کشاندن آنها به 
زير برنامه ی جهانی امپرياليستها ادامه يافته 

و وضع به روال سابق پيش خواهدرفت. 
ارتش،  مسلح  نيروهای  دولتی،  دردستگاه 
دادگاههای  اطالعاتی،  سازمانهای  پليس، 
گاهها  شکنجه  و  زندانها  و  گونه  بلخ 
و  رژيم   درحفظ  اولی  ی  درجه  نقش  از 
کش  زحمت  و  کارگر  های  توده  سرکوب 
و  نيروها  اين  انحالل  بدون  برخوردارند. 
شرکت  به  کردن  خوش  دل  و  نهادها  اين 
دراين يا آن کابينه ی دولتی يا انتظارداشتن 
تغييری  توان  می  پارلمانی  انتخابات  با  که 
ستم  و  استثمارگر  طبقاتی  درنظام  ماهوی 
گرحاکم به وجودآورد، گرفتارشدن درخيال 
واهی است. دراين مورد نمونه ی خوبی هم 
حزب  درنپال  قراردارد:  دربرابرما  اکنون 
کمونيست نپال (مائوئيست) بعداز ۱۰ سال 
جنگ توده ای و تبديل شدن به قوی ترين 
نيروی اپوزيسيون نقش درجه اولی را در 
کنارگذاشن پادشاه نپال داشت  و درتوافقی با 
ديگر احزاب بورژوائی و چپ درانتخابات 
پارلمانی بيشترين رای را به دست آورد و 
رهبر حزب يک سال نيز توسط مجلس به 
نخست وزيری نپال انتخاب شد. اما پيشنهاد 
وی درمورد کنارگذاشتن يک ژنرال فاسد و 
قاتل رژيم سلطنتی با مخالفت رئيس جمهور 
حزبی  که  کنگره  حزب  به  وابسته  نپال 
ناکام  است،  هند  به  باگرايش  و  بورژوائی 
ماند و وی ازمقام نخست وزيری استعفا داد. 
درحالی که دردوره ای که جنگ خلق عليه 
عمده  بخش  بود،  درجريان  سلطنتی  رژيم 
ای ازنپال درزير رهبری حزب کمونيست 
آزادشده و مردم حق تعيين سرنوشت خويش 
را به دست آورده بودند و ارتش مسلح توده 

ای دراين روند نقش مهمی داشت.
درس  ايران   ۱۳٥۷ سال  انقالب  ی  تجربه 
مهمی برای امپرياليستها بود. آنها تا آن جا 
ارتشها  ی  بدنه  کوشيدند  داشتند  درتوان  که 
را منفعل سازند تا کارخود را پيش ببرند. هم 
اکنون در کشورهای تونس و مصر، ارتشها 
با ظاهر «هم گامی بامردم» درزير ضربه 
قرارندارند.  مردم  معترض  نيروهای  ی 
دولتهای امپرياليستی اين ارتشها را درنمک 
خوابانده اند تا وقت ضرور از آنها به نفع 
نمونه  به  کنند.  استفاده  موجود  وضع  حفظ 
خروار»  نمونه   «مشت  مثابه  به  زير  ی 
رئيس  مولن،  مايک  دريادار  کنيم:  توجه 
مصری  همتای  با  آمريکا  ستادمشترک 

توانائی  «به  گفت  و  گرفت  تماس  خود 
و  درداخل  هم  امنيت  مصردرتامين  ارتش 
هم درمنطقه ی کانال سوئز اعتماد دارد.» 
گی  سرسپرده  ی  ازدرجه  است  نشانی  اين 

روسای ارتش مصر. 
داخلی،  ضدانقالبی  نيروهای  اين  درکنار 
امپرياليستی  دول  و  چندمليتی  شرکتهای 
قراردارند که يک شبه همه موضع عوض 
دولتهای  قرص  پروپا  ازمدافعان  و  کرده 
آنها  نرم»  «منتقدين  به  عرب،  مستبد 
تبديل  داخلی،  طغيان  درگير  درکشورهای 
داشتن  بدون  سياست،  تغيير  چنين  اند.  شده 
سلطه  و  نفوذ  حفظ  جهت  آينده  برای  نقشه 
ديگری  معنای  کشورها  دراين  امپرياليستها 

ندارد. توجه کنيم:
خارجی  سياست  مسئوول  اشتون  خانم  ـ 
«ماخواستار   : گويد  می  اروپا  ی  اتحاديه 
مصری  گان  تظاهرکننده  از  حمايت  تداوم 
شده ايم تا آسيبی به مردم نرسد و خشونتها 

شدت نگيرد»!
قطعنامه   ۲۰۱۱ فوريه   ۳ آمريکا  سنای  ـ 
خواه  جمهوری  حزب  دونماينده  که  را  ای 
و حزب دموکرات(مک کين و کری) تهيه 
کرده بودند، تصويب کرد که درآن از حسنی 
مبارک خواسته شد هرچه زودتر قدرت را 

به يک دولت انتقالی واگذار کند.
ـ جو بايدن درمذاکره با عمر سليمان معاون 
که  ـ  مبارک  حسنی  ی  شده  برگزيده  جديدا 
مصربود  اطالعات  سازمان  مسئوول  قبال 
و هزاران نفر مصری و غيرمصری تحت 
را  وی  که  گفت  ـ  شدند  شکنجه  او  رياست 
ترغيب کرده تا با اپوزيسيون مذاکره کرده و 
روند انتقال قدرت هرچه زودتر آغازشود». 
گوی  سخن  صحبت  همه  از  تر  جالب  ـ 
شنبه   ٥ روز  آمريکا  امورخارجه  وزارت 
خاطرکناره  به  برتعجيل  اصرار  که  است 
گيری مبارک برای آن است که هرچه بيشتر 
زمان بدون عمل بگذرد «خطر درگيری و 
خشونت بيشتر می شود». و منظور لخت 
و عريان وی اين است که ممکن است ديگر 

کنترل امور از دست ما خارج شود!
انگلستان،  آلمان،  کشورهای  رهبران  ـ 
فرانسه، سوئد و غيره نيز چه فردی و چه 
بعضا به طور جمعی خواستار کناره گيری 

حسنی مبارک شدند.
ـ ازهمه جالب تر فشاری بود که دولت آمريکا 
برای استعفای حسنی مبارک مدنظرداشت و 
مرتبا توسط اوباما  رئيس جمهور و هيالری 
کلينتون وزيرامورخارجه به صورتی کامال 

مغشوش بيان می شد.
نوشت  پست  واشنگتون  در  ويس  فيليپ 
کنند.  می  رها  را  مبارک  :»نئوکانها  که 

نمی  که  کردند  اشتباه  ايران  درمورد  آنها 
خواهندتکرار شود. آنها، برخالف رهبران 
از  دفاع  بهترين  کنند  می  فکر  اسرائيل، 

اسرائيل ايجاد تغيير درمصراست».
آن  ی  دهنده  نشان  اظهارنظرات  اين  آيا 
مردم  خيزش  تداوم  و  باشروع  که  نيست 
امپرياليسم،  نوکران  دست  از  آمده  جان  به 
نتيجه  اين  به  مشترکا  امپرياليستی  دولتهای 
حمايت  با  زدوتر  هرچه  بايد  که  اند  رسيده 
را  زمينه  اعتراضی  حرکتهای  از  ظاهری 
برای روی کارآوردن عناصر کم ترشناخته 
شده و کم تر منفور فراهم کنند تا اوضاع به 
تمامی از دستشان درنرود و کنترل آن را 

داشته باشند؟!
هفته نامه ی دی تسايت درسوم فوريه ۲۰۱۱، 
دو دوزه بازی امپرياليستها را درمورد اين 
توصيف  چنين  عربی  درکشورهای  خيزش 
با  توام  واقعه  ازاين  غرب  «شادی  کرد: 
شرمندگی است. نه فقط به دليل خطراتی که 
يک انقالب به همراه می آورد، بلکه به اين 
دليل که اين روی دادها هم غيرمترقبه بودند 
شايد  شدند...  ما  آبروئی  بی  باعث  هم  و 
غرب احساس می کند که ُمچش را درحين 
کاربستن  به  و  استعمارسرپوشيده  اعمال 
اند.» گرفته  اش،  نژادپرستی  ی  مانده  ته 

عنوان  به  اکثرا  که  بينابينی  نيروهای  ۳ـ 
محلل توسط طبقات ارتجاعی و امپرياليستها 
کار  به  ارتجاعی  نظامهای  تداوم  برای 
گرفته می شوند در تمامی کشورهای عربی 
ميدان  به  پا  مصر  و  تونس  در  مشخصا  و 

گذاشته اند:
تبعيدی حزب اسالمی  راشد غنوشی رهبر 
«نهضت»، پس ازاقامت ۲۰ ساله درلندن، 
بعد از اوج گيری تظاهرات توده ای و فرار 
بن علی با سالم و صلوات وارد تونس شد 
او  که  گفت  بپراکند  توٌهم  که  اين  برای  و 
«نه خمينی است و نه بن الدن». آنها مانند 
می  فکر  ترکيه  عدالت»  و  حزب «توسعه 
اتريش  از  عجله  با  البرادعی  محمد  کنند.  
خود را به قاهره رساند تا «با تظاهرکننده 
خبر  براساس  البرادعی  شود».  همراه  گان 
آژانس فرانس پرس گفت که: «فرضيه ی 
اسرائيل  و  آمريکا  ضد  دموکراتيک  مصر 
خواهدشد، تخيلی بيش نيست». محمد بديع 
که  کرد  اعالم  نيز  المسلمين  اخوان  رئيس 
گروههای اپوزيسيون موافقند که البرادعی 

با دولت واردمذاکره شود.
بيان  با   (۲۰۱۱ ژانويه  باين(۳۰  برووک 
اسامی شرک کننده گان در دولت تونس که 
سوسياليست هستند، به معرفی آنها پرداخت 

و نوشت: «از ۱۷ عضو کابينه تونس 

پيروز باد مبارزات رهائی بخش خلقهای عرب عليه ارتجاع، امپرياليسم و صهيونيسم!
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قراراست ٦ نفر از سوسيالستها باشند: 
فوروم  حزب  از  جعفر  بن  مصطفا 
حزب  اين  ـ  آزادی  و  کار  دموکراتيک 
سوسياليست  انترناسيونال  عضومشورتی 
وعضو ائتالف با حزب کمونيست کارگران 
ـ  اتاجديد  جنبش  از  ابراهيم  احمد  تونس؛ 
حزب  به  معروف  سوسياليستی  حزب  يک 
کمونيست تونس؛ احمد نجيب شبٌی ازحزب 
قبالاتحاد  که  حزبی  ـ   مترقی  دموکراتيک 
 ۳ و  شد؛   می  ناميده  سوسياليست  مترقی 
تونس  کارگران  عمومی  اتحاديه  از  عضو 
ـ  اين گروه بخشی ازسازمان سوسياليستی 
کمونيستها،  توسط  ايجادشده  جهان 
کنفدراسيون جهانی اتحاديه های آزاداست».
باتوجه به اين که تعداد اين وزرا يک سوم 
است  ممکن  است،  دولتی  تعدادکابينه  کل 
سرنوشی بهتر از سرنوشت شرکت ۳ نفر 
در  توده  حزب  مرکزی  کميته  اعضای  از 
چندماه  که   ۱۳۲٥ در  السلطنه  قوام  کابينه 
بيشتر دوام نياورد، نداشته باشند! هدف قوام، 
خاطر  به  که  بود  توده  حزب  پاسيوکردن 
کارگران  اعتصاب  به  هم  دردولت  شرکت 
نفت جنوب خيانت کرد و هم به جنبش ملی 

دموکراتيک درآذربايجان و کردستان!
نفر   ۲٥ از  مرکب  ای  کميته  درمصرنيز 
شرکت  درآن  نيز  جوانان  که  شد  تشکيل 
عنوان  به  آنها  نفرازميان  سه  نام  و  داشتند 
توسط  فوريه  در٤  جمهورآينده  رئيس 
بيان  البرادعی  نزديکان  از  العليمی  زياد 
عرب،  اتحاديه  دبيرکل  موسی  عمرو  شد: 
البرادعی و پرفسور احمد زويل استاد شيمی 
ـ فيزيک دردانش گاه کالتک کاليفرنيا، نامزد 
جايزه نوبل و از مشاوران اوباما و باالخره 
است.  شده  درنظرگرفته  نيز  جوان   ٥ نام 
حال بايد ديد ارتش مصر دراين ارتباط چه 
برنامه ای را پيش خواهدبرد؟ ازفعاليت اين 

کميته نيز خبری دردست نيست!
فقدان  درشرايط  جنبشها  اين  بنابراين، 
بلکه  انقالب،  يک  نه  انقالبی،  رهبری 
حکومت  تغيير  يک  حالت  دربهترين 
ازدست نيروهای مستبد بورژوائی به دست 
نيروهای رفرميست محلل ـ که آن هم ممکن 
صورت  ـ  نباشد  طوالنی  مدتی  برای  است 
حمايت  با  امپرياليستها  خواهدگرفت. 
نفوذ  بتوانند  اميدوارند  روندی  چنين  از 
خودشان را درکشورهای عربی درسالهای 

آينده کماکان حفظ و تضمين کنند.

جنبشهای  اين  درون  از  که  درصورتی  ٤ـ 
ميليونی، نيروی سياسی آگاه ومدبر و مبارز 
و صاحب نفوذ درميان توده های کارگر و 
می  کند  رشد  و  وجودآمده  به  کش  زحمت 

توان گفت که اين خيزشها نقطه ی شروع 
يک انقالب جدی اجتماعی خواهندشد و به 
اين اعتبار توده های خلق با خون خود راه 
را برای حرکت اصيل انقالبی فراهم ساختند 

که قابل احترام و يادگيری می باشد.
به عالوه دراين خيزشها قدرت توده ها به 
ماهيت  و  تاريخ  اصلی  گان  سازنده  مثابه 
سرمايه  نيروهای  ی  يابنده  زوال  و  فاسد 
آشکارشد.  جهانی  و  داخلی  از  اعم  داری 
جهان عرب گامی به پيش درجهت استقرار 
بايد  و  برداشت  سوسياليسم  و  دموکراسی 
نظام  مدافع  مستبدان  ديگر  که  اميدواربود 
سرمايه داری و ماقبل سرمايه داری قادر به 
برگرداندن کامل تاريخ به عقب ـ به ويژه با 
توسل به دينـ  را نيابند و بدين ترتيب بعد از 
گذشت بيش از ۲۰۰ سال از تجربه ی طرد 
غربی،  درکشورهای  دردولت  دين  دخالت 
درمنطقه ی خاورميانه نيزبرای بارديگراين 

شعار انقالبی درعمل پياده شود. 
و  وقهرمانی   خيزشها  اين  که  اين  اميد  به 
جان بازی توده های کارگر و زحمت کش 
کشورهای عربی که فريادشان کاخهای ظلم 
را از الجزيره و مراکش گرفته تا اردن و 
سعودی  وعربستان  ليبی  و  سوريه  و  يمن 
لرزه  به  سودان،  و  فارس  خليج  امارات  و 
درآورده، زمينه را در رشد و عميق شدن 
مبارزه ی طبقاتی جهت سرنگونی رژيمهای 
ارتجاعی درکشورهای عربی که پايگاههای 
و  باشند،  می  امپرياليسم  برای  مطمئنی 
از  جهانی  گران  غارت  راندن  دربيرون 

منطقه فراهم کنند.

ک.ابراهيم ـ  ۲۱ بهمن ۱۳۸۹
 

کنند  می  ايفا  را  اولی  ی  درجه  حتا  و  مهم 
و دربرخورداری از نتايج اين توليدات سهم 
اندکی دارند. لذا زنان نه تنها نيمی ازبشريت، 
بلکه نيم تعيين کننده ی آنند که درزيرفشار 
مردساالر  طبقاتی  جوامع  غيرانسانی 
سرکوبها  ترين  بزرگ  سال  هزاران  طی 
و  کرده  تحمل  را  تحقيرها  و  مرارتها   و 
اند. ايستاده  نه  باز  ازمبارزه  حال  درعين 
کنونی  ی  ناعادالنه  جهان  اين  تغيير 
سطوح  درکليه  زنان  فعال  شرکت  بدون 
همين  به  ناپذيراست.  امکان  مبارزاتی 
هم  قرن۱۸  انقالبيون  که  طور  همان  جهت 
آزادی  وجود  ی  درجه   » بايد  تاکيدکردند 
زنان  آزادی  درميزان  را   جامعه  يک  در 
و  انقالب  پيروزی  سنجيد»،  جامعه  درآن 
استقرارنظامی عادالنه را نيز بايد درميزان 
ديد. آن  در  تاثيرگذاری  و  زنان  شرکت 
درکشورهای  ويژه  به  و  درسرتاسرجهان 
حد  از  برون  زنان  مشقات  بيان  پيرامونی 
از  يکی  ايران  کشورما  است.  حساب  و 
منفی ترين نمونه ها دراين زمينه می باشد. 
نه  زنان  خدماتی،  و  کارتوليدی  ی  درجبهه 
شان   ٪۲۰ از  کمتر  و  اند  فرودست  تنها 
مشغول به کاردرخارج از فعاليتهای خانواده 
گی هستند، بلکه حتا درميدان استثماری نيز 
امنيت نداشته و مورد تجاوز کارفرمايان می 
باشند؛ مجازات عشق ورزيدن زنان درايران 
بردولت  مذهب  حاکميت  است؛  سنگسار 
زنان  سرکوب  را  اش  هدف  ترين  بزرگ 
پوشش  اند:  جمله  آن  از  که  است  قرارداده 
حق  عدم  همسری؛  چند  پذيرش  اجباری، 
حضانت کودکان؛ جدا کردن زنان ازمردان 
درعرصه ی اجتماع و ازجمله درمدارس و 
عدم  بری؛  ارث  در  نابرابری  گاهها؛  دانش 
جمهوری،  رياست  مقام  به  شدن  کانديد  حق 
نيم مردان به حساب آمدن درشهادت دادن در 

دادگاهها و غيره.
دربرابر  ايران،  مبارز  و  سربلند  زنان  اما 
جمهوری  رژيم  غيرانسانی  ظلمهای  اين 
 ۳۲ درتاريخ  و  نياورده  سرفرود  اسالمی 
از  اسالمی  جمهوری  رژيم  حاکميت  سال 
همان ابتدا پرچم اعتراض به اين رژيم قرون 
وسطائی را بلند کرده و دراين راه قربانيان 
ياد  است  کافی  اند.  داده  حال  به  تا  فراوانی 
آوری کنيم که طی مبارزات بيش از ٦ ماه 
درسال  جو  دانش  دختران  ويژه  به  و  زنان 
انتخابات  به  دراعتراض  ازجمله   ۲۰۰۹
چشم  زنان  نقش  جمهوری،  رياست  قالبی 

گير و غرور آفرين بود.
تجربه ی تمام خلقهای جهان نشان داده 

پيام به کنفرانس زنان... بقيه از صفحه اول

به تارنما های اينترنتی  
حزب رنجبران ايران 
مراجعه کنيد و نظرات 
خود را در آنها منعکس 

کنيد!

تحقق دموکراسی و انقالب درگرو شرکت وسيع زنان است !



يا انکار شوند يا مسائلی کوچک و کم اهميت 
جلوه داده شوند. آيا اين انکار يا کم اهميت 
آن  تکرار  برای  را  زمينه  خود  دادن  جلوه 
شود  چنين  اگر  و  کند؟  نمی  هموار  جنايات 
جلوه  اهميت  کم  و  انکار  برای  راه  آيا  پس 
دادن جناياتی که در زمان احمدی نژاد رخ 

دادند باز نخواهد شد؟
الزم  همچنين  انتخابات  در  شرکت  برای 
بود اين توهم القا شود که جمهوری اسالمی 
دمکراتيک  نسبتاً  يا  دمکراتيک  حکومتی 
دهد.  می  اهميت  مردم  نظر  به  که  است 
تقلب،  مسئله  از  جدا  که  است  حالی  در  اين 
انتخابی هيچگاه نه تصميم  ارگانهای ظاهراً 
اراده  مجری  نه  و  اند  بوده  واقعی  گيرنده 
که  خاتمی  جمهوری  رياست  سال   ۸ مردم. 
قوه  بر  عالوه  طلبان  اصالح  آن  طی  در 
داشتند  اختيار  در  هم  را  مقننه  قوه  مجريه، 
به وضوح اين را ثابت کرده بود ولی کسانی 
ناديده  را  مسلم  واقعيت  همين  که  شدند  پيدا 

گرفتند يا انکار کردند.
ماندن  ناکام  و  انتخابات  در  شرکت  از  پس 
مسئله  رقيب،  جناح  تقلب  اثر  در  آنها 
اما  شد.  مطرح  بزرگ  تقلب  به  اعتراض 
شد؟  پيشنهاد  مردم  به  اعتراضی  نوع  چه 
دادن  سر  بدون  آميز  مسالمت  راهپيمايی 
جناح  برای  هم  اين  اما  راديکال.  شعارهای 
مردم  آرام  اجتماعات  نبود.  پذيرفتنی  رقيب 
ها  کشته  عادی  مردم  شدند.  بسته  گلوله  به 
از  خيلی  و  دادند  فراوانی  های  زخمی  و 
ايشان به شکنجه گاهها و کشتارگاهها رفتند. 
چقدر  و  بود  چه  طلبان  اصالح  واکنش 
کنند؟  محکوم  را  اعمال  اين  توانستند  می 
توسط   ٦۰ دهه  جنايات  خودشان  که  آنهايی 
کرده  انکار  را  امروزی  سبز  سياستمداران 
نمی توانستند  يا ناچيز شمرده بودند، طبيعتاً 
بپذيرند که جنايات جديد، ادامه منطقی همان 

سياست قديمی هستند.
مشخص  خيابانی  تظاهرات  ماه  چند  از  پس 
شد که اين شکل از اعتراض به تنهايی نمی 
در  وادارد.  نشينی  عقب  به  را  دولت  تواند 
می  تمکين  موجود  وضع  به  بايد  يا  نتيجه 
شد و يا اينکه اشکال مبارزه راديکال تری 
معادل  دوم  حالت  که  شدند  می  گرفته  بکار 
بود با نفی اصالح پذيری حکومت و مبارزه 
عالوه  به  اسالمی.  جمهوری  کليت  عليه 
هدف مبارزه چيست؟ اگر قرار است مردم 
زندگی خود را به خطر اندازند بايد انگيزه 
انگيزه  چه  باشند.  داشته  اينکار  برای  کافی 
موسوی  اينکه  کافيست؟  اينکار  برای  ای 
را بجای احمدی نژاد نشانند تا شايد چيزی 
شبيه دوران خاتمی تکرار شود؟ برنامه کدام 

جنگيدن  ارزش  طلب  اصالح  گرايش 

صفحه ۷رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران
که  داشت  توجه  بايد  البته  کنند.  می  نوسان 
حتی راديکال ترين جناح اصالح طلب پا را 
از تغييرات روبنائی در حکومت فراتر نمی 
گذارد و قسمتی از روبنا را به همان شکل 
حفظ خواهد کرد و از لحاظ برنامه اقتصادی 
نيز چيزی چندان متفاوت با وضع حاضر را 
ارائه نمی دهد؛ به عالوه قبل از هر چيزی 
نگران يک انقالب و دگرگونی اساسی است، 
حکومت  يک  به  را  نژاد  احمدی  که  آنجا  تا 

انقالبی ترجيح می دهد.
دو گرايش تحول طلب (بورژوازی اصالح 
طلب و پرولتاريا) هر کدام بسته به منافع و 
اهداف طبقاتی خويش، راه حلها و روشهايی 
در  نظرشان  مورد  تغييرات  ايجاد  برای  را 
ما  به  تاريخ  دهند.  می  قرار  جامعه  برابر 
می آموزد دربارۀ جريانات سياسی از روی 
آنچه که خودشان دربارۀ خودشان می گويند 
قضاوت نکنيم. مسئله فقط دروغ گفتن نيست 
بلکه ممکن است عده ای خوش خيال عليرغم 
داشتن هدفی مشخص در ذهن خود، در عمل 
و در نتيجه برآمد مبارزه طبقاتی، به چيزی 
بود  ذهنشان  در  که  هدفی  با  متفاوت  کامال 

برسند.
گرايشها  از  کدام  هر  شد  گفته  که  همانطور 
راهکارهای خاص خود يا به عبارتی وسايل 
وسيله  هر  دارند.  را  خود  خاص  مبارزه 
ای در خدمت هدفی خاص قرار دارد. پس 
برای شناختن آن هدف بايد قبل از پرداختن 
و  اهداف  درباره  رايج  پردازيهای  جمله  به 
مقاصد واال، به تحليل وسايل مورد نظر آن 
گرايش پرداخت تا مشخص شود با استفاده از 

آن به کجا می توان رسيد.
پردازان  تئوری  توسط  که  روشهايی 
لقب  خود  به  (که  طلب  اصالح  بورژوازی 
در  و  شده  توصيه  اند)  داده  سبز»  «جنبش 
کدامند؟  اند  شده  گرفته  بکار  وسيعی  مقياس 
شرکت در انتخابات، اعتراض به نتيجه آن، 
را  سه  اين  حاال  قهرآميز.  اعمال  از  پرهيز 

بررسی کنيم.
می دانيم که بدون انتخابات «جنبش سبز»ی 
در کار نمی بود. برای شرکت در انتخابات 
که  نفری  چهار  از  يکی  نفع  به  بود  الزم 
شود.  گيری  موضع  بودند  شده  چين  دست 
بورژوازی اصالح طلب عمدتاً به موسوی و 
کروبی متمايل بود که اختالف قابل توجهی با 
هم نداشتند. دست هر دو آنها آغشته به خون 
مردم بود. آنها خود از پايه گذاران جمهوری 
اسالمی و بانيان سرکوب بودند و زمانی که 
دست  داشتند  دست  در  را  امور  زمام  خود 
حال  اين  با  بودند.  زده  فراوانی  جنايات  به 
برای  کرد؟  حمايت  آنها  از  شد  می  چطور 
حمايت از آنها الزم بود جنايات گذشته شان 

کدام راه... بقيه از صفحه اول

است که حق گرفتنی است و نه دادنی. 
و برای اين امربا توجه به اين که ضد 
را  خود  دندان  تا  کشوری  و  جهانی  انقالب 
و  گر  سرکوب  نظامهای  تا  اند  کرده  مسلح 
و  خون  دريای  روی  بر  را  شان  ناعادالنه 
حفظ  فرودستان  به  نسبت  قلدری  و  زور 
جز  تاريخی  انگلهای  اين  برانداختن  کنند، 
گران  ستم  زيرکشيدن  به  و  شدن  متشکل  با 
ممکن نيست. «چاره ی رنجبران وحدت و 

تشکيالت است»!
بنابراين متشکل شدن زنان حول خواستهای 
درهرمنطقه  درهرکشور،  شان  حق  به 
جهانی  نهايتا  و  قاره  هر  در  و  جغرافيائی 
ضروری است تا بتوانند با تکيه بر نيروی 
جهانی خود و درارتباط تنگاتنگ با پرولتاريا 
و خلقهای ستمديد ی جهان امر رهائی خود و 

تمامی بشريت را پيش ببرند.
دراين راستا، ما صميمانه ترين و گرم ترين 
درود خود را به تمامی زنان کارگر و زحمت 
تقديم  شان  جهانی  کنگره  به  و  جهان  کش 
کرده و خود را هم سنگر آنان درمبارزات 

غرورآفرين و آينده سازشان می دانيم. 
رهائی  راه  در  را  مارس   ۸ پرافتخار  پرچم 
ستم  و  استثمار  تحت  بشريت  کل  و  زنان 

هرچه باشکوه تر به اهتزاز درآوريم.
زنده باد هم بسته گی جهانی زنان کارگر و 

زحمت کش!
و  کارگر  زنان  جهانی  کنفرانس  پيروزباد 

زحمت کش!

حزب رنجبران ايران ـ فوريه ۲۰۱۱

می  ارائه  متفاوتی  راهکارهای  که  دارند 
به  نهايت  در  ها  شاخه  اين  همه  اما  دهند. 
هر  هستند،  خويش  طبقاتی  مشی  خط  دنبال 
کدام با روشی متفاوت. برای مثال قسمتی از 
بورژوازی انحصار طلب که توسط اکثريت 
مجلس نمايندگی می شود هر از چند گاهی 
در  ولی  کند  می  پيدا  اختالف  مجريه  قوه  با 
نهايت چاره ای بجز تبعيت از آن نمی يابد 
می  حکم  اينطور  موجود  های  بحران  زيرا 
کنند که تمام قدرت در دولت متمرکز شود. 
همينطور در داخل بورژوازی اصالح طلب 
هر  که  دارد  وجود  متفاوتی  گرايشات  نيز 
کدام بين درجهای از صبور بودن در مقابل 
دولت و چانه زدن با آن تا مبارزه عليه آن 



آزاديهای  حد  در  حتی  آنها  داشت؟ 
گفتن  برای  چيزی  نيز  دمکراتيک  بورژوا 
نداشتند. بر فرض اينکه هر کدام از آنها به 
قدرت می رسيد نه ستمهای جنسی، ملی و 
مذهبی برچيده می شدند، نه بهبودی در وضع 
شد. می  حاصل  زحمتکشان  و  کارگران 
تئوری پردازان «جنبش سبز» سعی داشتند 
و  ميرحسين»  حسين  «يا  مثل  شعارهايی 
اين  کنند.  غالب  مردم  بين  را  اکبر»  «هللا 
شعارها و شعارهای مشابه شان بيانگر هيچ 
کدام از خواستهای مشخص توده ها نبودند. 
اين گونه شعارها، ثابت می کنند که رهبران 
«جنبش سبز» فقط می خواستند مردم را به 
صورت يک توده بی شکل، پشت سر خود 
طرح  امکان  آنها  به  اينکه  بدون  کنند  جمع 
تحقق  برای  پيگيری  و  مطالباتشان  مستقل 
در  مردم  که  بود  اين  هدف  بدهند.  را  آنها 
روزهای خاصی به خيابان فراخوانده شوند 
فشار  نظر،  مورد  شعارهای  دادن  سر  با  و 
سبز  رهبران  زنی  چانه  نفع  به  را  پايين  از 
از باال تقويت کنند، همچنين پس از اينکه با 
کشته شدن، مضروب شدن و دستگير شدن 
عده ای مظلوميت «جنبش سبز» به نمايش 
گذاشته شد و خوراکی برای تبليغات رسانه 
به  گشت  فراهم  حاکم  دسته  و  دار  عليه  ای 
سياستمداران  برگردند.  خود  های  خانه 
هشدار  پيشاپيش  طلب  اصالح  بورژوازی 
و  حد  از  مردم  جنبش  مبادا  که  دادند  می 
مرزی که برايش تعيين کرده اند فراتر رود 
و در کار آنان اخالل ايجاد کند، و هنگامی 
و  حد  آن  به  قانع  مردم  نه  شد  مشخص  که 
است  حاضر  مقابل  جناح  نه  و  هستند  مرز 
نوع  هر  دهد،  امتيازی  ايشان  به  گونه  بدين 
مبارزه ای که مردم عادی در آن نقش داشته 
تا  ماندند  منتظر  و  گذاشتند  کنار  را  باشند 
شايد در بده بستانهای قدرتهای امپرياليستی 
در  ايشان  برای  جايی  اسالمی  جمهوری  و 
نظر گرفته شود يا با اوج گيری بحرانها و 
ناتوانی جناح رقيب در حل آنها، هنگامی که 
انقالبی  بحران  يک  حد  به  اوضاع  وخامت 
جمهوری  منجی  عنوان  به  ايشان  رسيد، 
اسالمی فراخوانده شوند تا شايد اعتراضات 

را آرام و مردم را دلخوش کنند.
وضع  تغيير  برای  پرولتاريا  راهکار  اما 
موجود چيست و وسايل آن کدامند؟ پرولتاريا 
مبنی  دهد  نمی  سرخرمن  وعده  مردم  به 
و  چنين  برسم  قدرت  به  من  اگر  اينکه  بر 
چنان می کنم بلکه از هم اکنون و در طی 
مبارزاتش گوشه هايی از جامعه آرمانی اش 
يا نشانه هايی از آن را به وجود می آورد. 
 ۱۳۸۸ سال  مبارزات  به  نگاهی  کافيست 
عليرغم  پرولتاريا  پيشروان  باشيم.  داشته 
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اينکه از لحاظ امکانات خيلی ضعيف تر از 
بورژوازی اصالح طلب بودند کل جمهوری 
و  کردند  نفی  را  جناحهايش  تمام  با  اسالمی 
سرنگونی  بدون  که  داشتند  اعالم  صريحاً 
اين حکومت هيچ تغيير قابل توجهی امکان 
پذير نيست. برخالف آزاديخواهان دروغين 
برعليه  سرکوب  اعمال  فقط  که  بورژوا 
کردند،  می  محکوم  را  خودشان  جريان 
پيشروان کمونيست پرولتاريا خواهان آزادی 
و  بودند  عقيدتی  و  سياسی  زندانيان  تمام 
حتی در مورد سياستمداران فرصت طلب و 
و  شکنجه  دستگير،  که  طلب  اصالح  فاسد 
مجبور به اعترافات تلويزيونی گشته بودند، 
اعالم کردند که نه اين اعترافات تحت فشار 
پذيرفتنی هستند و نه جمهوری اسالمی لياقت 
از  دسته  آن  دارد،  را  آنها  کردن  محاکمه 
جنايتکارانی که هم اکنون ادعای اصالح طلبی 
محاکمه  عادالنه  دادگاههايی  در  بايد  دارند 
باشند. داشته  را  خود  از  دفاع  حق  و  شوند 

سرنگونی  برای  کمونيستها  که  راهکاری 
آزادی  به  دستيابی  و  اسالمی  جمهوری 
می  مردم  روی  پيش  اجتماعی  عدالت  و 
اعتصاب  مخفی،  تشکلهای  ايجاد  گذارند، 
مردم  اگر  است.  قيام  نهايت  در  و  عمومی 
به صورت متشکل وارد مبارزه شوند بديهی 
پيگيری  و  طرح  برای  آنها  امکان  که  است 
نخواهد  زمانی  با  مقايسه  قابل  مطالباتشان 
بود که به صورت يک توده بی شکل پشت 
جمع  طلب  فرصت  سياستمدار  نفر  چند  سر 
شده اند. با اعتصاب عمومی دستگاه دولتی 
فلج خواهد شد و نيروهای سرکوبگر تا حد 
زيادی کارآيی خود را از دست خواهند داد. 
يابی  تشکل  اعتصاب  جريان  در  عالوه  به 
توده ها و بخصوص کارگران تشديد خواهد 
خواهند  شکل  اعتصاب  های  کميته  و  شد 
گرفت که قادرند با تبديل شدن به شوراها، نه 
تنها در جريان مبارزه و سرنگونی جمهوری 
اسالمی نقش ايفا کنند بلکه پس از سرنگونی 
نيز می توانند جايگزينی برای دستگاه دولتی 
بورژوايی باشند. می ماند قيام مسلحانه، که 
فرصتی  هر  از  بورژوازی  های  تئوريسين 
برای بد نام کردن آن استفاده می کنند، آنرا 
امکان ناپذير يا بی ثمر می شمارند و تقبيح 
از  سالمی  انسان  هيچ  مسلما  کنند.  می  اش 
وجود  راهی  اگر  برد.  نمی  لذت  خشونت 
داشت که از آن طريق می شد بدون خشونت 
آنرا  کسی  يافت  دست  عدالت  و  آزادی  به 
اگر  کرد  توان  می  چکار  اما  کرد.  نمی  رد 
خود  دست  در  را  ثروت  و  قدرت  ای  عده 
برای  ای  وسيله  هيچ  از  و  کردند  متمرکز 
نابود کردن مخالفانش دريغ نکردند؟ آيا بايد 
در مقابل آنها سکوت کرد و اجازه داد اين 

در  خونريزی  و  خشونت  يابد؟  ادامه  وضع 
که  حالتی  در  بود؟  خواهد  بيشتر  حالتی  چه 
يک  با  بپذيرند،  را  پرولتاريا  رهبری  مردم 
را  حاکم  طبقه  نيروهای  عمومی  اعتصاب 
نهايت  در  و  سازند  پراکنده  و  برند  تحليل 
به  دندان  و  چنگ  با  که  قليلی  جنايتکاران 
نمی  زور  جز  زبانی  و  اند  چسبيده  قدرت 
شناسند را با قهر انقالبی سرنگون سازند يا 
در حالتی که مردم در انتظار تغيير مسالمت 
بايد  چگونه  و  کی  نيست  معلوم  که  آميزی 
انجام شود بنشينند و به حاکمان فرصت دهند 
تا همچنان دست به جنايت و استثمار بزنند؟

کسانی که اعتصاب عمومی و قيام مسلحانه 
را رد می کنند اغلب خودشان آگاهند که با 
روشهای مسالمت آميز جنبش مردمی به هيچ 
از  نه  آنها  موضع  رسد.  نمی  آوردی  دست 
طبقاتی  ماهيت  نتيجه  بلکه  آگاهی  نا  روی 
آنهاست. بديهی است اگر توده های مردم به 
را  اسالمی  جمهوری  کارگر  طبقه  رهبری 
سرنگون کنند نه تنها دست بورژوازی را از 
خواهند  کوتاه  توليد  وسايل  و  سياسی  قدرت 
هايشان  خواسته  اولين  از  يکی  بلکه  کرد 
محاکمه عامالن کشتار و غارت ثروت مردم 
از ابتدای به قدرت رسيدن جمهوری از هر 
جناح و دسته خواهد بود. کدام اصالح طلب 
کنونی  وضعيت  به  را  اين  داری  سرمايه  يا 
با  مجبورند  آنها  بنابراين  دهد؟  می  ترجيح 
خفت و خواری جمهوری اسالمی را با وضع 
فعليش تحمل کنند. در همين راستا است که 
خاتمی باز هم برای «انتخابات» آينده برنامه 
اکنون  هم  از  که  حالی  در  کند  می  ريزی 
خواهد  اجازه  رقيب  جناح  نه  است  مشخص 
داد آنها حتی در حد يک اقليت قابل توجه به 
حاضرند  ديگر  مردم  نه  و  يابند  راه  مجلس 
پای صندوق رأی بروند. هدف وی و امثالش 
بقبوالنند  مقابل  جناح  به  اوال  که  است  اين 
و  فقيه  واليت  از  هرگز  طلبان  اصالح  که 
جمهوری اسالمی روی گردان نخواهند شد 
و دوماً مردم را از مبارزه باز دارند و ايشان 
که  سازند  سرگرم  انتخابات  بازيهای  به  را 

مسلماً دومی خيالی واهی است.
مختلف  جناحهای  که  هم  چقدر  هر  اما 
پرولتری  آلترناتيو  شوند  رسوا  بورژوازی 
غالب  مردم  ميان  در  خودبخود  هيچگاه 
پرولتاريا  پيشروان  اتحاد  بدون  شد.  نخواهد 
و تشکيل ستاد رزمنده و رهبری کننده طبقه 
است،  کمونيست  حزب  همان  که  کارگر 
برخی  ذهن  در  يا  کاغذ  روی  آلترناتيو  اين 

روشنفکران باقی خواهد ماند.
م.ن. ـ بهمن ۱۳۸۹
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امر رهائی کارگران  زحمت کشان درگرو ادامه ی انقالب تا به آخر است !

و  دستاوردها  به  سربداران،  فرهنگ  و 
ناکاميهای سربداران، راهگشا و درس آموز 

است».(تکيه ها از مااست).

اين  نادرستی  يا  درستی  به  برخورد  از  قبل 
نظام  حاکميت  درزمان  که  گفت  تحليل،بايد 
حاکميت  دردوران  چه  و  پهلوی  سلطنتی 
سال   ۹۰ درحدود  يعنی  اسالمی  جمهوری 
و  بازيها  ازجان  است  پُر  ايران  تاريخ  اخير 
قهرمانيهای توده های انقالبی و سازمانهای 
کمونيستی  تشکلهای  ويژه  به  و  سياسی 
گرچه  که  رژيم  عليه  قهرآميز  درمبارزات 
احترام  مورد  سو  ازيک  ولی  ماندند  ناموفق 
و تحسين تودهای مردم و سازمانهای سياسی 
سوی  از  و  باشند  می  انقالبی  و  مترقی 
ديگردرهرکدام ازآنها درسهای مثبت و منفی 
وجودداشته که بايد مورد آموزش قراربگيرند 
از  نيزيکی  درآمل  سربداران  حرکت  و 
آنهاست. حداقل درنزديک به ٤٥ سال گذشته 
رژيم  ضد  مسلحانه  حرکت  اند  جمله  ازآن 
با  و  قشقائی  بهمن  توسط  درفارس  سلطنتی 
همراهی رفقائی از سازمان انقالبی به مدت 
يک سال درسالهای ۱۳٤۳ ـ ۱۳٤٤؛ مبارزه 
و  چپ   کادرهای  از  جناحی  ی  مسلحانه 
مارکسيست حزب دموکرات کردستان ايران 
درکردستان؛   ،۱۳٤۷ ۱۳٤٦ـ   درسالهای 
آغازمبارزه مسلحانه ی چريکی بعد از حمله 
۱۳٥٤توسط  تا   ۱۳٤۹ سياهکل  پاسگاه  به 
سازمان چريکهای فدائی خلق؛ قيام دهقانان 
مريوان به رهبری فواد سلطانی از رهبران 
سازمان انقالبی کردستان ايران ـ کومه له و 
قيام مردم درسنندج وديگر شهرها درآستانه 
ی سقوط رژيم سلطنتی و حمله به پادگانهای 
نظامی و افتادن قدرت درکردستان به دست 
سازمان  و  ايران  کردستان  دموکرات  حزب 
انقالبی کردستان ايران ـ کومه له ـ و تخليه 
ی بسياری از پايگاههای نظامی توسط رژيم 
کارآمدن  روی  درابتدای  اسالمی  جمهوری 
شمال  در  مسلحانه  مبارزه  سازماندهی  اش، 
و جنوب ايران توسط حزب رنجبران ايران 
درسال ۱۳٦۰ و ادامه ی مبارزات مسلحانه 
درکردستان توسط بسياری از نيروهای چپ 

و کمونيست از سالهای ۱۳٦۰ تا ۱۳٦۹.

آموزنده  نکات  نيز  حرکتها  ازاين  هرکدام 
مثبت و منفی دارند که شناخت از آنها باعث 
مبارزات  ازروند  انقالبيون  درک  تعميق 
انقالب  ـ  آنها  سطح  باالترين  در  و  طبقاتی 
که  مشترکی  نکته  اما  باشد.  می  ـ  مسلحانه 
درتمامی اين حرکتها برجسته است، شکست 
اين مبارزات بوده است: دربرخی ازمناطق 

مبارزه  برای  آماده  ها  توده  کردستان  نظير 
نيز  مبارزات  دراين  و  بودند  مسلحانه 
جانانه شرکت می کردند و دربقيه ی موارد 
مبارزه  اين  تماما،  نه  اگر  اساسا  حرکتها، 
توسط نيروهای سياسی پيش برده شد و توده 

ها نقش قاطعی در آنها نداشتند.

بنابراين دادن مدال درک اهميت حرکت آمل 
مسئله  گويا «اهميت  که  رژيم  به  و  خود  به 
موردی  بی  خودستائی  نوعی  فهميدند»  را 
ازحد  را  کمونيستی  جنبش  درک  که  است 
درک رژيم هم پائين تر می برد که به کلی نا 
رواست. اين که درميان نيروهای چپ تنگ 
حرف  دارد،  وجود  گرائی  فرقه  و  نظری 
حرکت  درمورد  که  اين  ولی  است.  درستی 
مسلحانه آمل تبليغ نکردند، بايد ديد که موافق 
آن حرکت بودند و تبليغ نکردند و يا مخالف 
آن؟! پرواضح است که اين امر دردرجه ی 
ی  دردرجه  و  بود  خودشما  ی  وظيفه  اول 
دوم اگر تشکلهائی اين حرکت را درست نمی 
به  آنها  که  است  خودی  بی  انتظار  دانستند، 

تبليغ اين حرکت می پرداختند! 

و اما مگر خودشما چه قدر نسبت به ديگر 
حرکتهای مسلحانه و ازجمله حرکتهای حزب 
 ( منفی  چه  و  مثبت  برخورد(چه  رنجبران 
داريم  حق  ماهم  دليل  اين  به  آيا  ايد؟!  کرده 
به شما بگوئيم که شما هم از درد خودبينی 
انتظارتان  اما  بريد،  می  رنج  خودپرستی  و 

باالست؟ 

جدا از اين گونه بحثهای نه چندان جالب اتهام 
زنی به ديگران، اگربخواهيم مقايسه ای بين 
آمل  در  و  کردستان  در  مسلحانه  دوحرکت 

بکنيم : 

شرکت  گی  آماده  ها  توده  درکردستان 
از  نيز  درآن  و  داشته  را  مبارزات  دراين 
ابتدا فعاالنه و با جان و دل شرکت کردند، 
ازمثالهای  دربسياری  و  درآمل  که  درحالی 
بود.  خالی  تا  عمده  ها  توده  جای  فوق 
اساساپيشاهنگ دست به قيام زد. به عالوه، 
درکردستان، ضعف رهبری سياسی ـ نظامی 
مبارزه عامل بسيارمهمی در شکست حرکت 
مسلحانه درآن منطقه بود. هيچ استراتژی و 
تاکتيک دقيقی درچه گونه گی پيش برد اين 
توسط  چه  و  له  کومه  توسط  چه  مبارزات 
حزب دموکرات ارائه نشد تا حداقل نيروهای 
اين  و  آمدن  «آن  بفهمند  ضدرژيم  سياسی 
رفتن بهر چه بود؟». چرا دست به مبارزه ی 
مسلحانه زده شد و چرابی سروصدا درعمل 
با  و   ۱۳٦۱ ازسال  چرا  شد؟  کنارگذاشته 
درکومه  پوپوليسم»  خط «طرد  شدن  مسلط 

مبارزه  ی  جبهه  از  مسلحانه  مبارزات  له، 
عليه رژيم به جبهه ی مبارزه و جنگ داخلی 
سوق داده شد و باضربات مهلکی که دراين 
واردآمد،  مرگ  پيش  نيروهای  به  جنگ 
وعمال  افتاد  محاق  به  مبارزه  اين  تدريجا 

کنارگذاشته شد!! 

ازجمله  و  مسلحانه  حرکتهای  ی  بقيه  در 
درآن  ها  توده  که  اين  بر  عالوه  درآمل، 
نداشتند،  ای  کننده  تعيين  نقش  مبارزات 
درک  و  موضع  نيز  مبارزات  اين  رهبری 
درستی از چه گونه گی پيش بُرد اين مبارزه 
توسط  امر  اين  پذيرش  ازجمله  نداشتند. 
کسب  «ديد  آمل  قيام  رهبری  که  خودشما 
پيروزی سريع» داشت، نشانی است از اين 
که اين عمليات حالتی انتحاری داشتند تا اقدام 
به جنگ توده ای که ظاهرا سربداران معتقد 
به آن بودند که خصلتا دراز مدت و توده ای 
می باشد و ازنظر تئوريک اين ديدگاه علمی 

را می شناختند، ولی بدان عمل نکردند!

توده  انقالبی  قدرت  به  دادن  بها  کم  اگر 
عليه  «مبارزه  کردن  روز  مد  ازطريق  ها 
پوپوليسم»در رهبری کومه له به اپورتونيسم 
راست و درعمل تسليم طلبی دربرخورد به 
داد،  ميدان  درکردستان  مسلحانه  ی  مبارزه 
دررابطه  مشخصا  و  ايران  نقاط  ی  بقيه  در 
ی  مسلحانه  حرکت  و  سربداران  حرکت  با 
حزب رنجبران ايران، اپورتونيسم چپ عامل 
اصلی در دست زدن به چنان حرکتهائی بود. 
از جمله دو تشکل شما و ما «کفاره ی گناهان 
رژيم  به  دربرخورد  را  مان  روی»  راست 
ازطريق توسل به چپ روی می پرداختيم و 
جنبش چپ ايران نيز چنان کوته بين وتنگ 
نظربود که حتا اين چرخش درسياستهای شما 

و ما را درمقابله با رژيم نديد.

فداکاری و ازجان گذشته گی قيام کننده گان 
آمل و جسارت رفقای سربدار دردست زدن 
به اين مهم، قابل تقدير و تحسين است و از 
آن بايد آموخت. ازجمله اين که اگر قيامهای 
مشابهی کم و بيش دريک زمان دربسياری 
از شهرهای کوچک که رژيم نيروی سرکوب 
گر چندانی نداشت و درعين حال نمی توانست 
به قدرکافی نيروی ضربتی از مناطق ديگر 
بياورد، شروع می شدند، می توانستند شعله 
نيز  بزرگ  شهرهای  در  را  انقالب  های 
که  آن  از  بيشتر  امرانقالب  برافروزند.اما 
است.  منطقی  امری  باشد،  احساسی  امری 
منطقی که طبعا با احساس و تهورانقالبی بايد 
عجين شده باشد. لذا ِصرف داشتن روحيه ی 
انقالبی و جرئت به مبارزه و نهراسيدن از 

شناخت  معنای  به  هنوز  قربانی،  دادن 

سخنی با رفقا ... بقيه از صفحه آخر
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درست راه پيش روی انقالب نبوده و 
راه گشا نمی گردد. و کليه ی  جان بازيهای 
مدعاهستند. براين  گواهی  الذکر  فوق 

اگر توجه کنيم که هدف ما «تغيير جهان» 
است و نه تفسيرآن، و يا نه انجام «جنبش به 
خاطر جنبش»، بلکه با ارزيابی درست از 
توازن قوا بين ما و دشمن، انجام «جنبش به 
خاطر نيل به هدف»، آن وقت بايد جای گاه 
ازحرکتهای  و  کنيم  مشخص  را  هرشکستی 

شکست خورده حماسه نيافرينيم.

حداقل  رنجبران  حزب  هم  و  سربداران  هم 
دانستند   می  مقطع  درآن  تئوريک  ازنظر 
که «انقالب امر توده های ميليونی است». 
آنها در رابطه با تجربيات ديگر کشورها و 
مشخصا چين می دانستند که قيام درشهرهای 
بزرگ چين نظير کانتون درسالهای ۱۹۲٦ـ 
حزب  نيروی   ٪۹۰ رفتن  ازبين  به   ۱۹۲۷
کمونيست درشهرها منجرشد، و اين حرکتها 
يافت.  پيشانی  بر  را  چپ  اپورتونيسم  ُمهر 
های  توده  دروپائيزی  قيام  که  درحالی 
انقالبی  سرخ  پايگاه  اولين  ايجاد  و  دهقانی 
در کوهستان جين گان، آن حرکت مسلحانه 
حريق  «جرقه  ازآن  که  بود  ای  توده  ی 
برخاست»، چراکه هم منطبق بود با حرکت 
وضعيت  با  منطبق  و  انقالب  ديالکتيکی 
و  درآن  موجود  اساسی  تضادهای  و  جامعه 
يعنی  انقالب  ی  عمده  نيروی  دست  به  هم 
تحت  و  شد  برده  پيش  حرکت  اين  دهقانان 
رهبری حزب کمونيست چين قرارداشت که 

نهايتا به پيروزی رسيد.

کشورايران  شما  پيش  سال   ۳۰ که  درحالی 
را نيمه فئودال ـ نيمه مستعمره می دانستيد و 
به فرض درست بودن ارزيابی تان، چرا از 
نيروی عمده انقالب درحرک شما اثرچندانی 
سوی  به  را  دهقانی  جنبش  کدام  شما  نبود!! 

قيام سوق داديد؟

شمامعتقدبوديد که انقالب اعم از دموکراتيک 
رهبری  تحت  بايد  سوسياليستی،  يا  و  نوين 
گيرد.  صورت  راستينی  کمونيست  حزب 
جامعه  از  علمی  تحليل  و  درک  که  حزبی 
ها  توده  با  پيوندمشخصی  از  و  داشته 
را  ای  توده  حرکتهای  و  برخوردارباشد 
رهبری نمايد. درحالی که درمقطع قيام آمل 
همين  بنابه  حتا  و  نبود  موجود  حزبی  چنين 
نوشته شما در درون «اتحاديه کمونيستها» 
مبارزه ی ايده ئولوژيک شديدی برسرانجام 
و  داشت  جريان  حرکت  آن  انجام  عدم  يا 
نهايتا رهبری اين سازمان تصميم گرفت تا 
با «گذاشتن همه ی تخم مرغها دريک سبد» 
و پرت کردن آن به ميان سنگ الخهای تيز 

مبارزه ی طبقاتی، تخم مرغها نه فقط سالم 
بمانند بلکه انبوه ترگردند. درحالی که چنين 
نشد و ضربه ی سنگينی به آن سازمان وارد 

آمد که تا سالها نتوانست کمر راست کند.

کمونيستی  جنبش  شما،  نظر  برخالف 
کافی  ی  اندازه  به  بودن  متحد  درصورت 
بتواند  تا  داشت  شده  بندی  جمع  ی  تجربه 
حرکتها انقالبی خود را تحت رهبری واحد 
و  ببرد  پيش  فهيم،  و  رو  پيش  مصمم،  آگاه 
ای  طلبانه  شهادت  حرکت  چنين  نبود  الزم 
بازمانده  برای  درسی  تا  شود  درپيش گرفته 
است  تاريخ  تندپيچهای  درچنين  گردد!!  گان 
تئوری  گرفتن  دست  به  محکم  ی  درجه  که 
و  احزاب  و  سازمانها  توسط  انقالب  علم  و 
تلفيق آن با وضعيت مشخص مورد آزمايش 

قرارمی گيرد.

حرکت  دربطن  «اما  نويسيد:  می  شما 
حقيقت  اين  بود...  نهفته  حقيقتی  سربداران 
گرفته  وام  دون  مائوتسه  از  که  جمالتی  با 
شده بود، بيان می شد: «يک نيروی کوچک 
می تواند وظيفه ای بزرگ درپيش گيرد»، 
«ازيک جرقه حريق برمی خيزد» و «قدرت 

سياسی از لوله تفنگ بيرون می آيد»». 

حتا  و  درآمل  رفقا  که  گفت  بايد  متاسفانه 
تکه  دهه،  دو  گذشت  از  بعد  شما  امروز 
هائی از نظرات مائو را به صورتی مطلق 
موجود  مناسبات  و  کرده  رديف  الگووار  و 
که  را  انقالبی  حرکت  ديالکتيکی  درک  در 
دربرگيرنده ی تضادها فراوانی است و مائو 
با روشنی تمام جمع بندی کرده بود، ازدست 
تنها  نه  سربداران  نيروی  دهيد.  می  و  داده 
نتوانست وظيفه ی بزرگ پيش بُردانقالب را 
به دست بگيرد بلکه تامدتها از گردونه خارج 
بودند،  زده  سربداران  که  ای  جرقه  از  شد. 
خرمن آتش درست نشد و در رابطه با نقطه 
بيرون  تفنگ  لوله  از  سياسی  «قدرت  نظر 
واقعه،  ازاين  بيش  حداقل  که  هم  آيد»  می 
خود  توسط  ازجمله  آن  درمورد  دهه  يک 
نوين  جنبش  رشد  و  بود  شده  نيزتبليغ  شما 
کمونيستی ايران و بريدن از حزب توده ايران 
و ايجاد سازمان انقالبی و سازمان م ل توفان 
رويزيونيستهای  انحرافی  خط  با  درمبارزه 
انقالب»  آميز  «گذارمسالمت  که  مدرن 
بود  شده  شناخته  درايران  زدند  جارمی  را 
آمل  در  ناموفق  بازی  جان  با  نبود  الزم  و 
قرارگيرد.  پذيرش  و  اثبات  مورد  نکته  اين 
خط  آمل،  حرکت  از  قبل  دهسال  عالوه  به 
هم  و  استراتژی  هم  مسلحانه  ی  «مبارزه 
با  درمخالفت  چريکی  تاکتيک»درجنبش 
بود.  شده  پخش  آميزوسيعا  مسالمت  انقالب 

درهمان دوره ای نيزکه مبارزه ی مسلحانه 
درآمل جريان داشت درمناطق ديگر و حتا 
دکل  منفجرکردن  درخودمازندران(ازجمله 
تلويزيون توسط رفقای ارتش رهائی بخش) 
گرگان  حوالی  دورتردرجنگلهای  کمی  و 
توسط حزب رنجبران ايران نيز اين مبارزه 
موجود بود و لذا عمل سربداران منحصربه 
فرد ازاين نظرنيزنبود. به عالوه، امروز هم 
کم نيستند اپورتونيستهائی که قهر آميز بودن 
سربداران  عمل  و  کنند  می  رد  را  انقالب 
درآمل باعث نشد که اين خط سازش کارانه 

به تمامی رخت بربندد.

بنابراين برخالف ادعای شما آن چه که می 
پايان  بيايد،  حساب  به  ابتکارعمل  توانست 
واحد  حزب  وايجاد  گرائی  فرقه  به  دادن 
امروزهم  هنوز  که  بود  ايران  کمونيست 
فرقه  ولی  است.  عاجل  آن  ايجاد  ضرورت 
شده  باعث  ها  بينی  خودمرکز  و  گرائيها 
«خطی»،  مختلف  های  بهانه  به  که  است 
روزبه روز برتعداد تشکلهائی که نام حزب 
شود  افزوده  کشند  می  يدک  را  کمونيست 
بر  متکی  کمونيستها  دربين  وجودتفرقه  و 
تاريخ،  از  طلبانه  منزه  و  جانبه  يک  درک 
ويا گرفتار درچنبره ی ديدگاه فرقه ای خرده 
شده  کمونيستها  وحدت  از  مانع  بورژوائی، 

است.

اين  بپذيريد،  شما  را  سنتزی  قراراست  اگر 
انقالب  ازتئوری  ديدسنتز  به  گرويدن  نه 
جهانی، بلکه در درجه ی اول انجام «سنتز» 
ازتجارب خودتان درايران می باشد. با اين 
به  زدن  درضربه  را  مهمی  گام  کارخود 
خواهيديافت  خودمرکزبينی،  و  گرائی  فرقه 
جنبش  شدن  متشکل  و  رشد  به  خدمت  با  و 
کمونيستی، کيفيت پرداختن به مسائل جهانی 

را نيز خواهيد يافت.

تاريخ را بايد درپرتو جهان بينی ماترياليستی 
علمی  کمونيسم  تئوری  و  ديالکتيکی  ـ 
انقالبی  پراتيک  و  واقعيات  به  احترام  و 
تودههای کارگر و زحمت کش نوشت. لنين 
اولين  گويد  می  پرولتاريا  آموزگاربزرگ 
«راه  خواهد  می  که  هرکسی  ی  وظيفه 
سعادت» بشر را بپيمايد، اين است که خود 
چنان  دارای  بايد  بلکه  نفريبد.  هوده  بی  را 
باز  هست  که  را  چه  آن  که  باشد  شهامتی 

شناسی کند.

عملی  تالش  با  که  علمی  کمونيسم  تئوری 
تجارب  از  کردن  بندی  جمع  و  آموختن  و 
شايد ميلياردها جان بازی درطول تاريخ چند 

هزارساله ی مبارزات طبقاتی، مبارزه 
برای توليد و آزمونهای علمی به دست 
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بگيريم.  دست  به  محکم  بايد  را  آمده 
درعمل به تلفيق آن بپردازيم و با رشد 
دادن انقالب درکشور خودی آن را درکوران 
کشان  زحمت  و  کارگران  طبقاتی  مبارزات 
باشيم  آگاه  و  بخشيم  تکامل  جهان  و  ايران 
که تئوريهای علمی اثبات شده تکامل يابنده 
اند، اما نه سنتزپذير. و تازمانی که شما به 
اين واقعيتها گردن نگذاشته و هنوز تکاليف 
آينده  درفکر  تنها  و  نداده  انجام  را  روزتان 
اين  بپردازيد  کاوش  به  انقالب  و  جهان  ی 
به معنای فراموش کردن  وظايف مشخص 
معناخواهد  مجرد  عالم  در  سيروسياحت  و 
يافت. «تحليل مشخص از شرايط مشخص، 

جوهر و روح زنده ی مارکسيسم است».

ک.ابراهيم ـ ۸ بهمن ۱۳۸۹

(کشورهای  نظام  نيافته  توسعه  کشورهای 
پيرامونی در بند = جهان سوم) بوده است. 
سازی  محروم  شيوه  اين  ديگر  عبارت  به 
قربانيان نظام ( توده های مردم ) از دسترسی 
مناسب  زندگی  يک  نعمات  و  ها  مائده  به 
واقعا  نظام  هميشگی  های  ويژگی  از  يکی 
است.  بوده  تاريخ  در  داری  سرمايه  موجود 
بازرگانی  عصر  اوان  از  که  پروسه  اين 
(مرکانتاليستی) سرمايه شروع گشت در يک 
دوره طوالنی گذار نقش مرکزی در حرکت 
سرمايه از اروپای آتالنتيک به قاره آمريکا 
هفده  قرون  در  برده  تجارت  راه  کنترل  (و 
پروسه  اين   . کرد  ايفاء  ميالدی)  هيجده  و 
تسخير  و  سازی)  محروم  راه  از  (انباشت 
تقسيم  (و  نوزدهم  قرن  اواخر  تا  که  جهان 
اروپا  استعمارگر  کشورهای  بين  آفريقا 
ماند،  باقی  خود  قوت  به   (۱۸۸٤ سال  در 
قرن  آغاز  در  مالی  انحصارات  ظهور  با 
سراسرجهان  در  سرمايه  صدور  و  بيستم 
شدت يافت. تقويت انحصارات مالی و تشديد 
محروم سازی به پديده پوالريزاسيون (قطب 
تقسيم  امر  به  و  اندازی)  شکاف   = سازی 
جهان معاصر به کشورهای مستعمره و نيمه 
از  بند)  در  پيرامونی  (کشورهای  مستعمره 

يک سو و کشورهای استعمارگر مرکز  از 
سوی ديگر «رسميت» بخشيد . اين شکاف 
گرائی  جهانی  رشد  جوهر  در  که  اندازی 
نظام از اوان ظهورش نهفته است، در عصر 
عروج انحصارات برای تحليلگران ضد نظام 
مثل لنين نمايان گشت. پروسه انباشت از راه 
محروم سازی و ايجاد قطب بندی و شکاف 
اندازی در سطح جهان را با دو مثال تاريخی 
می توان بهتر ترسيم کرد : تا آغاز «جنگ 
در  ميالدی،   ۱۸۲۰ دهه  اوايل  در  ترياک» 
صد سرانه درآمد ناخالص ساالنه چين بيش تر 
از در صد سرانه کل درآمد ناخالص اروپای 
بين ۱۸۲۰ و ۱۹۰۰ نسبت  غربی بود. اماّ 
يک به يک (۱:۱) در جهت يک به بيست 
(۱: ۲۰) و از سال ۱۹۰۰ تا سال ۲۰۰۰ اين 
نسبت از يک به بيست در جهت يک به پنجاه 
(٥۰ : ۱) چرخش پيدا کرد. در اواخر قرن 
شانزدهم ميالدی (اوج قدرقدرتی و شکوفائی 
در  که  مالياتی  مقدار  عموما  ايران)  صفويه 
از  بيش تر  شد  می  جمع  ساالنه  تبريز  شهر 
ماليات ساالنه کشور فرانسه ثبت شده است. 
در صورتيکه در آغاز قرن بيستم (در سال 
۱۹۰۱) مظفرالدين قاجار برای تهيه هزينه 
سفرش به کشورهای اروپا منجمله فرانسه، 
که  کردند»  يا «مجبورش  و  شد»  «مجبور 
و  صدور  استخراج،  اکتشافات،  کل  امتياز 
موم  خريد  و  نفت  معادن  از  برداری  بهره 
مناطق  جز  به   ايران،  تمام  در  طبيعی 
گيالن  مازندران،  گرگان،  (خراسان،  شمال 
يک  اختيار  در  دربست  را  آذربايجان)  و 
سرمايه دار معروف انگليسی به اسم ويليام 
کنونی  صاحبان  بزرگ  (جد  دارسی  فاکس 

کمپانی فراملی بی پی) قرار دهد.
۳ – اصل بی وقفه انباشت که منطق حرکت 
سرمايه است مترادف با «غده ای» است که 
مثل سرطان امروز نظام مريض و فرتوت 
چون  است.  انداخته  مرگ»  «بستر  در  را 
انباشت بدون روند فقر زائی روزافزون چه 
از طريق استثمار کارگران در جهان بويژه 
در کشورهای مرکز و چه از طريق غارت 
کشورهای  انسانی  و  طبيعی  منابع  چپاول  و 
دربند پيرامونی، ميسر نيست در نتيجه ادامه 
عليه  مبارزات  عينی  چهارچوب  وضع  اين 
نظام سرمايه را نيز طبيعتا مهيا می سازد. 

ازدياد  با  مترادف  که  سرمايه  انباشت   –  ٤
تاريخ  در  است،  محروميت  روزافزون 
از  تنها  نه  داری  سرمايه  موجود»  «واقعاً 
«انباشت  درون  (در  داری  سرمايه  اوان 
رشد  مختلف  های  دوره  در  بلکه  ابتدائی») 
سرمايه داری نيز وجود داشته است. ازهمان 
زمانی که سرمايه داری در اروپای آتالنتيک 
در  و...)  فرانسه  هلند،  انگلستان،  (عمدتا 

تسخير  به  يافت  وشکل  نضج  شانزدهم  قرن 
جهان دست زده و با چپاول و غارت اموال 
را  آن  مختلف  مناطق  طبيعی  منابع  و  مردم 
تبديل  نظام  پيرامونی  بند  در  کشورهای  به 

ساخت.
سرمايه  پيروزمندانه  حرکت  پروسه   -٥
نتوانست  تاريخ  عرصه  در  گرايی)  (جهان 
سراسر  بر  را  خود  سيطره  هميشگی  بطور 
به  نزديک  نمونه،  بطور  کند.  اعمال  جهان 
نيم قرن بعد از اعالم «عهد زيبا» و «پايان 
ميالدی)   ۱۸۸۰ ی  دهه  آغاز  (در  تاريخ» 
نظام جهانی و مدل آن (انباشت و محروميت) 
ی  روسيه  در  نظام  ضد  چالشگران  توسط 
سرمايه داری نيمه پيرامونی با وقوع انقالب 
اکتبر به چالش جدی طلبيده شد. اين چالش 
خروشان  امواج  عروج  با  بعدها  عصرساز 
جنبش های رهايی بخش ملی در کشورهای 
التين  وآمريکای  آسيا  و  آفريقا  ی  قاره  سه 
تاريخ قرن بيستم را ورق زده و اولين موج 
برله  و  نظام  عليه  را  حرکت   و  بيداری 
جهان  زحمتکشان  ديگر  و  کارگران  رهائی 

بوجود آورد. 
٦ – امروز روند انباشت از طريق محروم 
مالی  بويژه  های  اوليگوپولی  توسط  زائی 
در سراسر جهان ادامه دارد. در کشورهای 
اصلی  صاحبان  که  مالی  انحصارات  مرکز 
ها  دولت  بر  حاکم  های  اوليگوپولی  آن ها 
هستند با تامين روند محروم سازی نيروهای 
کارو زحمت، جوامع آن کشورها را بسوی 
سوق  اجتماعی  امنی  بی  و  مادی  فالکت 
پيرامونی،  بند  در  کشورهای  در  می دهند. 
محروم سازی فقرزا خود را در تاراج منابع 
طبيعی و کندن ميليونها دهقان و روستانشين 
و پرتاب آن ها به زاغه های اطراف شهرها 
به نمايش گذاشته است. درتحت اين شرايط 
که انحصارات اوليگوپولی با محروم ساختن 
دهقانان و روستانشينان به روند فالکت بار 
فقرزائی در کشورهای سه قاره دامن ميزنند 
بعيد نيست که حل مسئله دهقانان و روستائيان 
جمعيت  صد  در  پنجاه  به  نزديک  هنوز  که 
به  دوباره  دهند  می  تشکيل  را  جهان  کل 
يک چالش جدی در قرن بيست و يکم تبديل 
جدا  نمی تواند  کليدی  مسئله  اين  حل  گردد. 
از استراتژی های نظام جهانی «رانت جو» 
باشد.  خوار»   «رانت  های  اوليگوپولی  و 
دهقانی –  مبارزات  خروشان  امواج  عروج 
از   ۲۰۱۰  –  ۲۰۰۸ سالهای  در  روستائی 
آسيا  در  فيليپين،  و  تايلند  هندوستان،  نپال، 
گرفته تا کلمبيا، پرو، بوليوی و اکوادور در 
مبارزات  اين  که  حمايتی  و  التين  آمريکای 
از جنبش ها و تشکل های مستقل کارگری 

مسلط  کشورهای  در  بويژه  شهرها  در 

نکاتی پيرامون بحران... بقيه از صفحه آخر
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تالش  آينده  کرد  خواهند  کسب  مرکز 
يک  ساختمان  در  جهان  زحمتکش  بشريت 
تمدن اصيل رها شده از يوغ سيطره سرمايه 

(سوسياليسم) را ترسيم خواهد کرد. 
(کشورهای  جنوب  طبيعی  منابع  تاراج  ـ   ۷
ها  اوليگوپولی  توسط  پيرامونی)  بند  در 
جاه  از  پر  «جزايری»  ساکنين  خدمت  در 
هر  آينده  (که  شمال  کشورهای  در  جالل  و 
پيرامونی  درکشورهای  را  ای  توسعه  نوع 
از بين می برد) در واقع سوی ديگر پروسه 
را  سرمايه  انباشت  خدمت  در  فقرزائی 
اين  در  دهد.  می  تشکيل  جهانی  سطح  در 
راستا، «بحران انرژی» نه بخاطر کميابی 
بعضی منابع ضروری برای توليد مثال نفت 
«اعتياد»  و  اتالفی  عادت  از  منبعث  نه  و 
مصرف کنندگان است. بحران انرژی پيآمد 
خاص اوليگوپولی های حاکم بر سرکردگان 
درجهت   ۳ جی  جمعی»  «دسته  امپرياليسم 
منابع  به  دسترسی  در  نظام  انحصار  تامين 
وقايع  همانطورکه  است.  خاکی  کره  طبيعی 
اتفاقيه در ارتباط با عملکرد خانمان برانداز 
خليج  سواحلی  اياالت  در  پی  بی  کمپانی 
پراز  العمل  عکس  و  آمريکا  در  مکزيک 
به  نسبت  ديده  آسيب  مردم  نفرت  و  خشم 
صاحبان بی پی و دولت اوباما از يک سو و 
قيام کارگران و ديگر زحمتکشان عليه تاراج 
در  نيجه  رودخانه  دلتای  در  کمپانی «شل» 
جنوب کشور نيجريه از سوی ديگر به خوبی 
سرمايه  استراتژی  تالش  که  می دهند  نشان 
سيطره  جهت  در  ها  اوليگوپولی  داری 
ناپذيری  اجتناب  بطور  برمنابع  انحصاری 
متنوع  مبارزات  و  پيگير  های  مقاومت  با 
محرومين هم در کشورهای مرکز و هم در 

کشورهای پيرامونی روبرو خواهد گشت. 
۸ – بحران کنونی نظام نيز نه بحران مالی 
و نه خرده بحران های منبعث از آن است. 
بلکه اين بحران ناشی از وضعيتی است که 
در آن سرمايه داری انحصاری اوليگوپولی 
جمعی  دسته  امپرياليسم  واقعی  (حاکمين  ها 
در  زحمت  و  کار  نيروهای  توسط   (۳ جی 
چالش  يک  به  دوباره  خاکی  کره  سراسر 
در  بعداً  همانطورکه  اند.  شده  کشيده  جدی 
بحران  شد  خواهد  داده  شرح  نوشتار  اين 
ساختاری کنونی در عين حال بحران فرود و 
ريزش هژمونی آمريکا نيز ميباشد. مجموعا 
که  تنيده  درهم  و  آميخته  درهم  های  پديده 
را  کنونی  عميق  بحران  اصلی  های  مولفه 

تشکيل می دهند، عبارتند از :
يک : سرمايه داری انحصاراتی اوليگوپولی ها ، 
دو : قدرت سياسی اوليگارشی های بويژه جی ۳، 
در  (گلوباليزاسيون)  گرائی  جهانی   : سه 

خدمت مالی سازی اقتصاد جنگی ، 

طلبانه  هژمونی  های  سياست  ادامه  چهار: 
آمريکا، 

جهانی  روند  در  سازی  نظامی  فراز  پنج: 
گرائی سرمايه ، 

و  دموکراسی   ، مدنی  اقتصاد  فرود  شش: 
عدالت اجتماعی ، 

بيش تر  تاراج  و  پوالريزاسيون  تشديد  هفت: 
منابع طبيعی جهان ،

گسترش  نيافتگی  توسعه  تشديد  ادامه  هشت: 
کشورهای  در  آمريکا  ساخت  های  جنگ 

پيرامونی دربند (جنوب) .
۹ – در مبارزه جدی و اصيل عليه اين نظام 
که  نظام  ضد  چالشگران  آن،  های  مولفه  و 
در  متعهد  ارگانيک  روشنفکران  عنوان  به 
آنها  راس  در  و  نظام  قربانيان  کليه  خدمت 
کارگران هستند خود با چالش ها و مشکالت 
سئوال برانگيزی روبرو هستند که اهم آنها 
عبارتند از : آيا مبارزاتی که امروز خلق ها، 
کارگران و ديگر زحمتکشان در سراسر کره 
زمين عليه نظام جهانی برپا کرده و به پيش 
می برند، قادر خواهند گشت که با هم ادغام 
گشته و با اتخاذ همدلی و همبستگی جاده را 
برای گذار طوالنی به سوی دنيای بهتر آماده 
سازند؟ يا اينکه نه اين مبارزات جدا از هم 
مانده و حتی امکانا عليه هم ديگر بسيج شده 
و در نتيجه صحنه اصلی کارزار و ابتکار 
ها  اوليگوپولی  داری  سرمايه  اختيار  در  را 
قرار خواهند داد؟ در تهيه پاسخ های مناسب 
به اين دو پرسش مهم نگارنده ضروری می 
مطالبی  بررسی  به  نوشتار  اين  در  که  داند 
بپردازد که اطالع کافی درباره آنها می تواند 
به دانش ما در تهيه اين پاسخ ها کمک های 

موثری بکند. اهم اين مطالب عبارتند از : 
با  اول  عميق  بحران  تطبيقی  بررسی  يک: 

بحران عميق کنونی سرمايه،
دو: زمينه وقوع موج دوم بيداری و رهائی، 
جنوب  در  رهائی  و  بيداری  دوم  موج  سه: 
و  افتاده»  مرگ  «بستر  در  نظام  يوغ  از 

ساختمان يک دنيای بهتر (سوسياليسم) 
و  دموکراسی  بودن  ملزوم  و  الزم  چهار: 
و  بيداری  دوم  موج  در  اجتماعی  عدالت 

رهائی . 
تطبيقی  بررسی  از  بعد  نوشتار  اين  در 
(شباهت ها و تفاوت های) دو بحران عميق 
در تاريخ سرمايه داری به توضيح و تفسير 
از  رهائی  و  بيداری  دوم  موج  وقوع  زمينه 
يوغ سرمايه می پردازيم. در نوشتار بعدی 
چند و چون موج دوم بيداری و رهائی عليه 
و  الزم  و  افتاده»  مرگ  بستر  «در  نظام 
اجتماعی  عدالت  و  دموکراسی  بودن  ملزوم 
را  (سوسياليسم)  بهتر  دنيای  ساختمان  در 

مورد بررسی قرار می دهيم. 

با  اول  عميق  بحران  تطبيقی  بررسی 
بحران عميق کنونی 

۱ – بحران جهانی سرمايه که در سپتامبر 
۲۰۰۸ در حيطه مالی آغاز و برمال گشت 
اکثر اقتصاددانان طرفدار نظام را که نزديک 
سرمايه  شدن  جهانی  سال  پنج  و  بيست  به 
و  خوشبختی»  از  «پر  عهد  نام  تحت  را 
«رستگاری» جشن گرفته بودند، به تعجب 
واداشت. زيرا رسانه ای شدن و برمال گشتن 
اين بحران به مقدار قابل توجهی افسانه ای 
بودن قوانين حاکم بر «بازار آزاد» نئوليبرالی 
را که سالها تم اصلی گفتمان های مسلط نظام 
برخالف  ساخت.  افشاء  داد،  می  تشکيل  را 
نظام،  طرفدار  دانان  اقتصاد  و  روشنفکران 
برای مارکسيست ها برمال شدن و رسانه ای 
زيرا  نداشت  تعجبی  جای  بحران  اين  گشتن 
آنها کم و کيف آغاز وقوع اين بحران را از 
اوايل دهه ۱۹۷۰ پيش بينی کرده بودند. اکثر 
مارکسيست ها همچنين بر اين عقيده بودند و 
هستند که بحران نظام جهانی دومين بحران 
عميق ساختاری است که سرمايه داری با آن 
در تاريخ رشدش مواجه شده است. در اينجا 
نظری تطبيقی به چند و چون اولين بحران 
عميق نظام که در اواخر قرن نوزدهم اتفاق 
افتاده و شباهت ها و تفاوت های آن با بحران 

عميق کنونی می اندازيم. 
۲ – سرمايه داری صنعتی بعد از عبور از 
يک دوره نسبتا طوالنی شکوفائی و توسعه 
گشت  عميقی  بحران  وارد   ۱۸۷۳ سال  در 
که تا آغاز جنگ جهانی اول (۱۹۱٤) ادامه 
عللی  به  سود  درصد  دوره  اين  در  يافت 
شرح  پيش  سالها  روشنی  به  مارکس  که 
نظام  پاسخ  يافت.  فاحش  تنزل  بود،  داده 
سرمايه به اين بحران سياست دوگانه تمرکز 
سرمايه  حرکت  تشديد  و  گسترش  و  بيش تر 
باعث  تمرکز  سياست  بود.  جهان  سطح  در 
صنعتی   – مالی  بزرگ  انحصارات  عروج 
و سياست گسترش و تشديد حرکت سرمايه 
و  آفريقا  در  استعمارگرائی  تسريع  باعث 
آسيا گشت. استثمار شديدتر کارگران توسط 
کارتل های انحصاری در کشورهای خودی 
مرکز از يک سو و ازدياد غارت و چپاول 
کشورهای «غيرخودی» پيرامونی  از سوی 
ديگر شرايط را دوباره برای صعود و فراز 

درصد سود و انباشت فراهم ساخت. 
۳ – اين دگرديسی در نظام (ورود به عصر 
سرمايه داری انحصاری) که تحت نام «عهد 
زيبا» توسط سرکردگان و حاميان روشنفکر 
جشن   ۱۹۱٤ تا   ۱۸۹۰ دهه  آغاز  از  نظام 
شدن  جهانی  تسلط  واقع  در  شد.  گرفته 
در  مالی  انحصارات  سرکردگی  به  سرمايه 

مسلط  های  گفتمان  بود.  جهان  سطح 

تلفيق درست تئوری کمونيسم علمی با پراتيک شرط پيروزی پرولتارياست!
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آن زمان نيز مثل حاال «رسالت تمدن 
گرائی  جهانی  تشديد  و  استعمار  سازی» 
حرکت سرمايه (گلوباليزاسيون) را مترادف 
وسيله  بدين  و  کرده  قلمداد  رفاه  و  صلح  با 
و  روشنفکران  از  بزرگی  بخش  حمايت 
حتی کارگران آگاه متعلق به جنبش سوسيال 
دموکراسی کارگری را به سوی دولت های 

استعمارگر اروپا جلب کردند. 
٤ – ولی «عهد زيبا» که توسط ايدئولوگ 
های نظام در واقع به عنوان «پايان تاريخ» 
و  صلح  در  زندگی»  «شکوفائی  آغاز  و 
سوی  به  را  بشريت  شد،  می  تبليغ  امنيت 
آن  در  البته  داد.  سوق  اول  جهانی  جنگ 
لنين  مثل  نظام  ضد  چالشگران  بودند  دوره 
که سرانجام «عهد زيبا» را به درستی پيش 
بينی کرده بودند. «عهد زيبا» نه تنها جهان 
را به سوی جنگ جهانی اول سوق داد بلکه 
خانمانسوزتر  های  جنگ  برای  را  شرايط 
وويرانگرتر بعدی مثل جنگ جهانی دوم و 
«جنگ سرد» طوالنی در طول قرن بيستم 
آماده ساخت. ولی از سوی ديگر شايان ذکر 
است که قرن طوالنی بيستم – از ۱۸۷۳ – 
۱۹۹۰ هم قرن وقوع اولين بحران عميق و 
ساختاری سرمايه داری «پير» و «گنديده» 
و هم اشتعال اولين امواج پيروزمند انقالبات 
ضد سرمايه داری (در روسيه و چين و....) 
نظام  (ضد  امپرياليستی  ضد  های  جنبش  و 
التين  آمريکای  و  آفريقا  آسيا،  در  جهانی) 
نظام  که  نيز  امروز  آيا  شود.  می  محسوب 
روبرو  جهانی  عميق  بحران  يک  با  دوباره 
که  دارد  وجود  امر  اين  امکان  است  شده 
امواج خروشان جنبش های ضد نظام با هدف 
در  (سوسياليسم)  بهتر  نظام  يک  استقرار 
اکناف جهان مثل قرن گذشته بوقوع بپيوندند ؟

سرمايه  نظام  ساختاری  بحران  دومين   – ٥
در سال ۱۹۷۱ با جدائی دالر از طال درست 
شروع  اول،  بحران  آغاز  از  بعد  قرن  يک 
سود،  درصد   ،۱۹۷۰ دهه  آغاز  در  گشت. 
سطح سرمايه گذاری و درصد رشد کاهش 
دوره  سطح  و  درصد  به  وقت  هيچ  و  يافتند 
العمل  عکس  نرسيدند.   ۱۹۷۰  –  ۱۹٤٥
سرمايه در مقابل اين بحران نيز درست مثل 
و  دوگانه  سياست  پيشين  ساختاری  بحران 
دولبه تمرکز و جهان تر شدن سرمايه بود. 
در  را  ساختارهائی  سرمايه  نحو،  همان  به 
بحران دوم بوجود آورد که در واقع «عهد 
زيبا» دوم ( ۱۹۹۰ – ۲۰۰۸ ) مالی شدن 
گلوباليزاسيون را ايجاد ساخت. بدين وسيله 
که  داد  اجازه  اوليگوپولی  گروهای  به  نظام 
همان  بخشند.  شدت  خود  خواری  رانت  به 
گفتمان «عهد زيبای» اول به گفتمان مسلط 
«عهد زيبای» دوم  تبديل گشت: بدين معنی 

و  دموکراسی  امنيت،  رفاه،  «بازار»  که 
صلح را تامين می کند و بشريت به «پايان 
دوم  زيبای  عهد  است.  رسيده  خود  تاريخ» 
بحران  دوره  مثل  نيز  آن  مسلط  گفتمان  و 
را  روشنفکران  از  خيلی  که  شد  موفق  اول 
زيبای»  اما «عهد  کند.  جلب  خود  سوی  به 
شد:  درگير  جنگ  با  آغازش  همان  از  دوم 
جنگ بين شمال و جنوب که عمًال در ۱۹۹۰ 
آغاز گشت. همان طور که اولين مالی شدن 
بحران  به  منجر  باالخره  گلوباليزاسيون 
شد،   ۱۹۲۹ گشته  ای  رسانه  و  شده  برمال 
بحران  به  نيز  دوم  ساختاری  عميق  بحران 
ختم   ۲۰۰۸ سال  آشکار  و  شده  ای  رسانه 
مهمی  دوره  يک  به  بشريت  امروز  گشت. 
جديد  امواج  عروج  احتمال  که  گذاشته  قدم 
«جنگ و انقالبات» در خود نهفته دارد. با 
اين که شباهت های موجود بين بحران اول 
و  بحران دوم بی اندازه چشمگير و تجربه 
تفاوت  دارای  آن ها  ولی  هستند،  اندوزانه 
هائی هم هستند که بررسی آن ها شايان توجه 

است. 
از  بيش  معاصر  داری  سرمايه   –  ٦
کامًال  نظام  يک  گذشته  در  زمانی  هر 
اوليگوپوليستی انحصاری است. بدين معنی 
که اين اوليگوپولی ها کنترل کامل بر توليد 
اين  اند.  گرفته  خود  اختيار  در  را  نظام 
بالمنازع  دسترسی  داشتن  با  ها  اوليگوپولی 
انحصارات  به  عمًال  سرمايه  بازارهای  به 
به  شدن  مالی  پروسه  اند.  شده  تبديل  مالی 
بازار مالی (و پولی) به عنوان بازار مسلط 
يک موقعيت استثنائی (کنترل و فرمان داری 
کاال  تبادل  و  کار  بازارهای  بر  مانع   بدون 
و اسکناس) داده است که در تاريخ سرمايه 

داری بی نظير است. 
۷ – روند مالی شدن گلوباليزاسيون به نحو 
حاکم  طبقه  دگرديسی  در  را  خود  بارزی 
بورژوازی در سطح جهانی که به صورت 
اند،  درآمده  خوار  رانت  های  اوليگارشی 
مجسم و نمايان می سازد. ظهور و تقويت اين 
اوليگارشی ها برخالف تصور خيلی ها فقط 
به روسيه محدود نمی شود. اين اوليگارشی 
(مثل  حزبی  تک  کشورهای  در  امروز  ها 
چين)، دو حزبی (مثل آمريکا)، چند حزبی 
(مثل آلمان، فرانسه، ژاپن و....) در حاکميت 
دموکراسی  فرود  و  سقوط  اند.  گرفته  قرار 
و  دموکراتيک)  های  آزادی  (تضعيف 
کاهش قابل توجه در حجم خدمات اجتماعی 
ناپذير  اجتناب  تبعات  از  جهان  سراسر  در 
تمرکز قدرت در دست اين اوليگارشی های 
اوليگوپولی  خدمت  در  جملگی  (که  حاکم 
های انحصاری مالی قرار دارند) می باشد. 
يکی ديگر از دگرديسی های مهم در سرمايه 

اهميت  حائز  آن  به  توجه  که  معاصر  داری 
دوره  امپرياليسم  شکل  از  گذار  همانا  است 
«عهد زيبا» (که در آن نيروهای امپرياليستی 
به  بودند)  يکديگر  با  دائم  رقابت  در  متعدد 
که  است  سرد»  پايان «جنگ  از  بعد  دوره 
در آن امپرياليسم شکل دسته جمعی سه سره 
( آمريکا، «اتحاديه اروپا» و ژاپن ) را به 

خود گرفته است . 
به  العمل  عکس  در  که  انحصاراتی   –  ۸
بحران اول نظام به منصه ظهور رسيدند با 
نيروهای  بين  خونين  های  رقابت  به  توسل 
امپرياليستی زمان، جهان را به سوی تالقی 
شروع   ۱۹۱٤ سال  در  که  نظامی  های 
گشته و نزديک به سی سال (تا پايان جنگ 
برخالف  بردند.  کشيد،  طول  دوم)  جهانی 
جهانی  و  تمرکز  دوم  موج  زيبا»  «عهد 
 ۱۹۷۰ دهه  آغاز  در  که  سرمايه  شدن  تر 
بين  خونين  های  رقابت  فاقد  گرديد،  آغاز 
امپرياليست ها است. در اين دوره که تاکنون 
مرکز  مسلط  کشورهای  سيطره  دارد،  ادامه 
ديگر   (۳ جی  سره  سه  کشورهای  (بويژه 
نمی  اداره  صنعتی  توليد  انحصارات  توسط 
گردد، بلکه اين سيطره از طريق کنترل بر 
دسترسی  مالی،  بازارهای  ها،  تکنولوژی 
بدون مانع به منابع طبيعی کره خاکی، کنترل 
بر اطالعات و ارتباطات و تسليحات کشتار 
که  نظام  اين  گردد.  می  اعمال  جمعی  دسته 
در حال حاضر جهان را به سوی «آپارتايد 
در سطح جهانی» سوق می دهد خود را فقط 
 ۱۹۱٤) چهارساله  های  جنگ  اشتعال  به 
جهانی  دوم  ساله  شش  يا  و  اول   (۱۹۱۸  –
محدود و قانع نمی سازد، بلکه به جنگ های 
بی پايان، طوالنی و نامحدود عليه دولت – 
کشورهای  های «سرکش»  خلق  و  ها  ملت 
پيرامونی دست زد. که از آغاز دهه ۱۹۹۰ 
(بالفاصله بعد از پايان دوره «جنگ سرد») 
آغاز گشته و هنوز هم ادامه دارد و به قول 
احتمال  مارکسيست  تحليلگران  از  بعضی 
دارد که متجاوز از چهل تا هفتاد سال تاريخ 

زندگی بشر را ورق بزند.
از  حکايت  پايان  بی  های  جنگ  پديده   – ۹
مرگ  بستر  «در  نظام  خود  که  دارد  اين 
و  رفت  برون  و  نجات  راه  تنها  و  افتاده» 
عبور از بستر مرگ و بهبودی را در ادامه 
وقايع  و  ها  فاکت  دهد.  می  تشخيص  جنگ 
و  ترسيم  را  حکايت  اين  روشنی  به  اتفاقيه 
تمام  به  کنونی  مالی  سقوط  کنند:  می  بازگو 
معنی (با اينکه حاميان و ايدئولوگ های نظام 
و  رکود  يک  نيستند)  آن  پذيرش  به  حاضر 
فراسوی  اما  است.  ساختاری  عميق  بحران 
اين رکود بزرگ مالی ما شاهد خرده بحران 
سطح  در  ساختاری  بحران  از  منبعث  های 



صفحه ۱٤رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران
جهانی هستيم که معروفترين و رسانه 
انرژی،  بحران   : از  عبارتند  آنها  ترين  ای 
هوا  و  زيست  محيط  بحران  غذا،  بحران 
عميق  بحران  که  ساخت  روشن  بايد  و.... 
ساختاری کنونی و خرده بحران های کوچک 
پيآمدهای  از  غير  به  چيزی  آن  از  منبعث 
حاضر  حال  در  سرمايه  گلوباليزاسيون 
اوليگارشی  طريق  از  خواهد  می  که  نيست 
کره  امپرياليستی  کشورهای  بر  حاکم  های 
قاره)  سه  دربند  کشورهای  (بويژه  خاکی 
انحصاری  های  اوليگوپولی  نفع  به  را 
کند.  تاراج  سره  سه  امپرياليستی  کشورهای 
مبارزه  ميدان  در  واقعی  کارزار  نتيجه  در 
نيروهای  و  سو  يک  از  ها  اوليگوپولی  بين 
کار و زحمت هم در کشورهای مرکز وهم 
ديگر  سوی  از  پيرامونی  کشورهای  در 
است. به کالمی ديگر اوليگوپولی ها با حفظ 
شرايط برای توليد و بازتوليد تالش می کنند 
که با تشديد پروسه تمرکز و گلوباليزاسيون 
سرمايه به استثمار بيشتر کارگران بويژه در 
طبيعی  منابع  تاراج  به  و  مرکز  کشورهای 
زحمت  عمدتا  نيروهای  به  متعلق  انسانی  و 
انباشت  درصد  به  پيرامونی  کشورهای  در 
بيافزايند.  بيشتر  بازهم  خود  ثروت  و  سود 
(از  جهان  زحمتکشان  و  کارگران  ولی 
تا  گرفته  اسپانيا  رومانی،  يونان،  ايران، 
مقاومت  به  پاناما)  و  جنوبی  آفريقای  نپال، 
ها و مبارزات مدنی و مسالمت آميز و قهر 
جنگ  امروز  پردازند.  می  مسلحانه  و  آميز 
و  ها  اوليگوپولی  بين  ميدان  اين  در  واقعی 
قربانيان جوهر اصلی و اساسی بحران عميق 
چالشگران  دهند.  می  تشکيل  را  ساختاری 
کرده  استفاده  فرصت  اين  از  بايد  نظام  ضد 
از «بحران  نه  عبور  و  گذار  به  را  خود  و 
سرمايه داری» بلکه به گذار و عبور از خود 
نظام جهانی سرمايه داری که در بستر مرگ 

افتاده آماده سازند. 

زمينه وقوع موج دوم بيداری و رهائی 
۱ – همانطور که قبال اشاره شد، در جهان 
رنگارنگ  های  اوليگارشی  عموما  معاصر 
در کشورهای مختلف در حاکميت هستند. اين 
اوليگارشی ها چه در کشورهای تک حزبی، 
دو حزبی و چند حزبی و چه در کشورهای 
به  سعودی)  عربستان  (مثل  حزبی  بی 
عنوان هيئت های حاکمه بيش از هر زمانی 
درگذشته در خدمت انحصارات اوليگوپولی 
های سرمايه قرار دارند. اين اوليگوپولی ها 
نه تنها اقتصاد بلکه زندگی سياسی و روزانه 
مردم را در سراسر جهان کنترل می کنند. 
ولی در سال های اخير بويژه از پائيز سال 
در  ها  اوليگارشی  اين  سو،  اين  به   ۲۰۰۷

با  سرمايه  گوباليزاسيون  مديريت  گستره 
بحران عميقی که کليت نظام را در «بستر 

مرگ» انداخته است، روبرو گشته اند. 
 ۲- اوليگارشی های کشورهای مرکز (در 
شمال) تالش می کنند که با ايجاد «يک نظم 
به  و  کرده  عبور  بحران  از  جهانی»  نوين 
اين  ميدهند.  ادامه  خود  مسلط  موجوديت 
ساختن  ميليتاريزه  خاطر  به  ها  اوليگارشی 
به  مدنی»  «اقتصاد  وتبديل  ليزاسيون  گلوبا 
«اقتصاد جنگی» از يک سو و اخته کردن 
تشديد  و  کارگری  های  اتحاديه  و  جنبشها 
از  شاغل  کارگران  ساختن  آتميزه  پروسه 
سوی ديگر احساس خطر نمی کنند. برخالف 
در  حاکمين  شکنندگی  شمال،  کشورهای 
کمپرادور  و  مستبد  خودکامه،  کشورهای 
کشورهای  اين  در  است.  نمايان  روشنی  به 
پيرامونی (مثل ايران، مصر، تايلند، نيجريه 
و ...)مدل مديريت جهانی شدن سرمايه در 
آيا  است.  گشته  پذير  آسييب  اخير  ی  دهه 
ظهور و عروج امواج خروشان بيداری در 
کشورهای جنوب (پيرامونی) مثل دهه های 
آغاز قرن بيستم، حاکميت طبقات حاکمه ی 

اين کشورها را به خطر خواهد انداخت؟
۳- نظام سرمايه بدون سيطره و تسلط بر کليه 
ی شيون زندگی نمی تواند به بقای خود ادامه 
دهد. در اين نظام «اقتصاد بازاری» (واژه 
عاميانه برای سرمايه داری) بدون «جامعه 
بازاری»نمی تواند به موجوديت خود ادامه 
دهد. در جامعه بازاری است که نظام سرمايه 
به هدف خود يعنی کسب پول و انباشت به 
خاطر پول و انباشت می رسد. نتيجتا، تسلط و 
سيطره بالمنازع توسط سرمايه داری بطور 
بی رحمانه توسط طبقات حاکمه در سراسر 
تاريخ دوره معاصر تا پايان جنگ دوم جهانی 
اعمال گشته است. ولی از آن زمان تا اواسط 
بزرگ  چالش  سه  بيستم  قرن   ۷۰ ی  دهه 
موفق شدند که از پيشرفت سيطره جويی ها 
جلوگيری  سرمايه  رحمانه  بی  های  تسلط  و 
کنند. فرود و سقوط اين چا لشهای سه گانه 
(شوروی، جنبشهای رهايی بخش کشورهای 
جنوب و جنبش های کارگری اروپا) دوباره 
بالمنازع  تسلط  بازگشت  برای  را  شرايط 
سرمايه آماده ساخت. اگر درگذشته اين تسلط 
وسيطره جويی تحت نام «ليبراليسم»به پيش 
برده ميشد. اين دفعه تحت نام «نيو ليبراليسم 
ليبراليسم  نيو  دوره  کرد.  علم  قد  سرمايه»  
سرمايه که از اواسط دهه ی ۷۰ شروع و 
تا کنون ادامه  دارد، دارای صفاتی است که 
بطورعمومی موقعيت يک نظام فرتوت، بی 
ترسيم  را  افتاده»  مرگ  بستر  «در  و  ربط 
اميدواری  و  بينی  خوش  عليرغم  کند.  می 
(افراد  نظام  درون  منتقدين  و  حاميان  که 

آمارتيا  و  استيگليتز  جوزف  مثل  شاخصی 
سن) در مورد «بهبودی»  نظام و عبور از 
واقعا  داری  سرمايه  دهند،  می  نشان  بحران 
ساختن  ميليتاريزه  در  تالش  تمام  با  موجود 
در  سرمايه  مهار  بی  حرکت  کردن  مالی  و 
سطح جهانی و اشتعال جنگهای بی پايان و 
سقوط  از  که  توانست  نخواهد  خود  نامحدود 

خود جلوگيری کند.
اخير  کنفرانس  انفعاالت  و  فعل  ٤-بررسی 
و   ۲۰۰۹ آوريل  (در   ۲۰ جی  کشورهای 
در ژوين ۲۰۱۰) نشان می دهد که نظام و 
مهره های مهم آن نتوانستند درآن کنفرانسها 
که  مالی  بحران  حل  مديريت   مورد  در 
راه  يک  به  است،  نظام»  آشيل  ی  «پاشنه 
حل همگانی دست پيدا کنند و الجرم تعجبی 
در  شرکايش  با  همراه  نظام  راس  که  ندارد 
ناتو بالفاصله بعد از پايان اين کنفرانسها به 
گسترش مانورهای نظامی و مداخالت بيشتر 
نظامی در افغانستان، عراق و پاکستان و به 
اشتعال جنگ های بی پايان علنی  و مخفی 

عليه ديگر کشورهای جنوب دست زدند.
٥ - بدون ترديد هدف آمريکا از اشتعال اين 
جنگها به ويژه در منطقه ی استراتژيک و 
نفت خيز خاورميانه – اقيانوس هند نه تنها 
برون رفت از بحران مالی است که گريبان 
شرکای  دادن  قرار  بلکه  گرفته   را  نظام 
در  ناتو)  کشورهای  و  (ژاپن  اش  اصلی 
موقعيتی است که مطيع کامل او (راس نظام) 
کشورهای  شرکت  عدم  يا  شرکت  باشند. 
اصلی ناتو (انگلستان، فرانسه، آلمان و....) 
در قتل عام مردم افغانستان در تهاجم قريب 
همين  تابستان  در  قندهار  به  نظامی  الوقوع 
تا  اروپا  که  داد  خواهد  نشان  سال (۲۰۱۱) 
چه حدی هژمونی آمريکا را پذيرا گشته و يا 
رد کند. جنگ های ساخت آمريکا و ادامه و 
گسترش  آنها در منطقه خاور ميانه و آسيای 
جنوبی در جهت کسب هژمونی نفتی و ديگر 
هم  اروپا  عليه  جنگ  واقع  در  طبيعی  منابع 
کشورها  اين  حياتی  و  مبرم  احتياج  هست. 
(از جمله ژاپن) به نفت اوليگارشی های آن 
کشورها را به مقدار قابل توجهی به آمريکا 
و جنگهايش وابسته ساخته است.آيا اروپا و 
ژاپن می توانند با نزديکتر شدن به روسيه که 
توانايی فراهم آوردن احتيا جات نفت و گاز 
طبيعی اين  کشورها را دارد، تا حدی خود 
را از هژمونی نفتی آمريکا خالص سازند؟

٦- اروپا می تواند و بايد خود را از ويروس 
هژمونی  و  نيوليبراليسم  آزاد»  «بازار 
آمريکا رها سازد ولی اين رهايی نمی تواند 
اين  بگيرد.  انجام  سرمايه  اروپای  جانب  از 
ضد  چالشگران  طريق  از  بايد  و  فقط   امر 

نظام و با حمايت توده های مردم اروپا 
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به  اطاعت  بهای  پرداخت  موافق  اروپا  در 
به  را  اولويتها  و  بوده  سفيد  کاخ  رهبران 
حمايت و پيروی از منافع آمريکا می دهند. 
اما مردم اروپا قرائتی متفاوت از پروژه ی 
«اروپای متحد» و هم از روابطشان با بقيه 
ی دنيا به ويژه کشورهای جنوب دارند. اکثر 
دانشجويان،  و  کارگران  ويژه  به  اروپاييان 
استقرار  و  اجتماعی  گرايی  جهان  خواهان 
بر  جنوب  کشورهای  مردمان  با  روابطی 
اساس قانون و انصاف (عدالت بين المللی) 
با  را  ها  خواسته  اين  عموما  آنها  هستند. 
ی  طلبانه  جنگ  سياستهای  ساختن  محکوم 
آسيای  و  ميانه  خاور  کشورهای  در  آمريکا 
فرهنگ  اين  اگر  کنند.  می  بيان  جنوبی 
و  مديريت  تحت  انسانی  و  مترقی  سياسی 
و  ترويج  جهانی  نظام  چالشگران  رهبری 
حسنه  و  جديد  روابط  نتيجه  در  گردد  تبليغ 
شکل  آفريقا  و  آسيا  روسيه،  چين،  بين  ای 
خواهد گرفت که امکان ساختن جهان چندين 
ساخت.  خواهد  فراهم  را  قطبی  و  محوری 
ظهور و عروج جهان چند  محوری و پايان 
هژمونی طلبی های امريکا بهيچ وجه پايان 
بهتر  دنيای  به  عبور  آغاز  و  سرمايه  نظام 
امر  اين  وقوع  بلکه  نيست.  (سوسياليزم) 
حمايت  برای  شرايط  که  است  معنی  بدين 
اروپا  در  مردمی  مختلف  واقشار  کارگران 
خلقهای  مبارزات  و  بيداری  گيری  اوج  از 
شدن  ور  غوطه  با  که  نظامی  عليه  جنوب 
عمال  ساختاری  عميق  بحران  درباطالق 
خواهد  آماده  نيز  افتاده»  مرگ  «بستر  در 
در  خلقهای  مبارزات  در  پيشرفت  آيا  کرد. 
و  کارگران  حمايت  و  جنوب  پيرامونی  بند 
ديگر قربانيان نظام در اروپا و آمريکا از آن 
مبارزات می تواند بشريت زحمتکش را به 
سوی رهايی کامل از يوغ سرمايه و استقرار 

جهانی بهتر (سوسياليسم) سوق دهد؟
در شماره آينده اين نشريه طی نوشتاری  به 
چند و چون اين پرسش مهم خواهيم پرداخت. 
ن.ناظمی ـ بهمن ۱۳۸۹

خاطر نبود، ضعف و يا انحراف تشکل های 
حزب سياسی انقالبی  انقالبی به ويژه نبود ِ 
طبقۀ کارگر و برنامه ای انقالبی که پشتيبانی 
وسيع کارگران و ديگر زحمتکشان را داشته 
باشد، انقالب بهمن به نردبانی برای توده ها 
در جهت خروج از ستم، سرکوب و استثمار 
تبديل نشد، بلکه مبدل به تختۀ جهشی برای 
تسخير قدرت سياسی از سوی آن بخش از 
طبقۀ سرمايه دار گرديد که در رژيم شاه در 
قدرت سياسی سهيم نبود. امپرياليسم جهانی، 
و  آمريکا  امپرياليست  های  دولت  ويژه  به 
انگليس که از چند ماه پيش از فرار شاه به 
برده  پی  او  حکومت  بودن  دوام  قابل  غير 
انقالبی  جنبش  تکامل  و  رشد  از  و  بودند 
را  کوشيدند «آنچه  داشتند  هراس  ايران  در 
ترين  مهم  دهند».  نجات  است  نجات  قابل 
چيزهائی که از ديدگاه منافع امپرياليستی می 
بايست نجات داده شوند عبارت بودند از ۱) 
تضمين جريان نفت، ۲) حفظ ارتش و ماشين 
سرکوب  و  کردن  خاموش   (۳ و  سرکوب 
جنبش کمونيستی و کارگری. امپرياليست ها 
و  خمينی  با  يعنی  اسالميستی  پان  جريان  با 
اطرافيان او، و نيز با ليبرال های مذهبی و 
غيرمذهبی در اين زمينه ها به توافق رسيدند. 
توده های وسيع مردم، به ويژه آنهائی که به 
به اصطالح «نيروی آزادی بخش مذهب» و 
به خمينی توهم داشتند به رغم خشم و نفرت 
گسترده شان نسبت به نيروهای سرکوبگر، 
دستۀ  و  دار  با  ارتش  سران  سازش  از  پس 
خمينی و ليبرال ها، از درهم شکستن ماشين 
دست  سرکوبگر  ارتش  ويژه  به  و  دولتی 
کشيدند و «کارها را به دست آقا سپردند». 
«آقا» هم نه تنها دستگاه ارتش را حفظ کرد، 
بلکه سپاه پاسداران را هم بدان افزود. يکی 
طوالنی  و  عراق  با  جنگ»  «برکات  از 
کردن آن همانا تحکيم و کارآمد کردن ارتش 
و سپاه پاسداران و فراهم کردن زمينه های 
نفوذ همه جانبۀ اين دو نهاد در امور سياسی 

و اقتصادی بود.
ما هم اکنون در تونس و مصر شاهد تالش 
و  بومی  بورژوازی  سوی  از  مشابهی  های 
امپرياليسم برای حفظ ماشين دولتی، به ويژه 
و  ها  سازمان  ميان  در  حتی  هستيم.  ارتش، 
گروه های طرفدار انقالب در اين دو کشور، 
نسبت به ارتش توهم وجود دارد. برخی از 
چون  گويند  می  تونسی  چپ  های  سازمان 
فرمانده نيروهای زمينی ارتش تونس با بن 
علی در مورد گشودن آتش به روی تظاهر 
طرفدار  ارتش  پس  نداشته  توافق  کنندگان 
مجموع  از  نظر  صرف  است!  انقالب 

اينکه  و  گذشته  دهۀ  چند  در  ارتش  عملکرد 
در همه جا، از جمله در تونس، پليس با اتکا 
به ارتش است که می تواند به سرکوب ادامه 
ارتش،  بودن  انقالب  طرفدار  مدعيان  دهد، 
توجه ندارند که ماشين سرکوب نظامی حرفه 
ای جدا از مردم و باالی سر مردم غير مسلح 
حتی اگر امروز جرأت سرکوب نداشته باشد 
های  جنبش  در  نداند  صالح  به  را  آن  يا  و 
اعتراضی آينده به ويژه هنگامی که کارگران 
و توده های انقالبی نه فقط به ضد ديکتاتور 
نظام  ضد  به  بلکه  علی،  بن  مانند  مرتجعی 
سرمايه داری وارد عمل شوند، دست روی 
دست نخواهد گذاشت و بی شک برای حفظ 
اساس استثمار و امتيازات طبقاتی وارد عمل 

خواهد شد.
هم  مصر  ارتش  مورد  در  مشابهی  توهمات 
وجود دارد: حتی عده ای از تظاهر کنندگان 
مصری خواستار اين بودند که ارتش مبارک 
را دستگير کند و به دادگاه تحويل دهد! يکی 
از خطوط اصلی سياست امپرياليسم آمريکا 
– چه در تونس و چه در مصر – اين است 
حتی  و  کند  حفظ  را  خود  جايگاه  ارتش  که 
دست  در  را  کارها  شيرازۀ  و  گردد  تقويت 
داشته باشد، گيريم جلو صحنه را بوروکرات 
ها و تکنوکرات های غير نظامی و پارلمان 

بورژوائی اشغال کنند.      
ايران   ٥۷ بهمن  خوردۀ  شکست  انقالب  چه 
و  مصر  و  تونس  انقالبی  روندهای  چه  و 
مبارزات دليرانۀ کارگران، جوانان، زنان و 
توده های زحمتکش آنها نشان دادند که نه تنها 
انقالب ممکن و ضروری است، بلکه تنها راه 
خروج از نظام های سرکوبگر و استثمارگر 
است. اما به اين شرط که انقالب ادامه يابد 
های  توده  و  کارگر  طبقۀ  و  شود  کامل  و 
وسيع زحمتکش با اتکا به آگاهی و سياست 
گيرند.  دست  به  را  خود  سرنوشت  انقالبی 

جمعی از کمونيست های ايران (آذرخش)، 
بهمن ۱۳۸۹

www.aazarakhsh.org
azarakhshi@gmail.com
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ازهر دری سخنی
آينده مصر و ابهامات 

در  که  مقاالتی  ی  شده  تلخيص  رنجبرـ 
کنونی  وضعيت  از  ای  گوشه  آيند،  می  زير 
مشخص  سياسی   قدرت  نظر  از  را  مصر 
خواستار  که  نيروهائی  برای  که  سازند  می 
تغيير بنيادی رژيمهای استثمارگر و سرکوب 
دارند: گرانبهائی  درسهای  باشند،  می  گر 

اطالعيه شماره ٥ ارتش مصر:
۱ـ معلق شدن قانون اساسی

زمانی  تا  يا  ماه   ٦ مدت  به  کشور  اداره  ۲ـ 
که انتخابات مجلس و رياست جمهوری انجام 

پذيرد
۳ـ رئيس شورای عالی نيروهای مسلح نماينده 
است خارجی  و  داخلی  درامور  شورا  اين 
٤ـ انحالل هردومجلس  ـ  سنا و مجلس عوامـ 

تواند  می  عالی  شورای  گذار  دوره  در  ٥ـ  
موادقانونی تصويب کند

٦ـ تشکيل کميته ای جهت تهيه قانون اساسی 
و مقررات مربوطه جهت ارائه به رفراندوم 

مردمی
تا  شفيق  احمد  رياست  به  دولتی  کابينه  ۷ـ 
تشکيل کابينه جديد به کارش ادامه خواهد داد

رياست  و  مجلس  انتخابات  برگزاری  ۸ـ 
جمهوری

۹ـ دولت متعهد به  اجرای قراردادهای بين 
المللی است که امضاء شده باشند

رنجبرـ بدين ترتيب محصول مستقيم شورش 
صد  حکومتی  مصر،  مردم  غرورآفرين 
شورای  عنوان  تحت  که  شده  نظامی  درصد 
قول  انتقالی  دولتی  و  مسلح  نيروهای  عالی 
انتخابات می دهد. نيروهای مسلحی که تمام و 
کمال درخدمت رژيم حسنی مبارک بودند!!!

*    *     *

حاکمان نظامی جديد مصر درمخالفت 
با اتحاديه ها و اعتصابات

مروا عواد و اليستر ليونـ  ۱۳ فريه ۲۰۱۱

شنبه  يک  روز  ارتشی  منبع  يک  ـ  رويترز 
مصرمی  جديد  نظامی  حاکمان  که  گفت 
خواهند هشداری درمورد هر فردی بدهند که 

«هرج و مرج و بی نظمی» ايجاد کند.
اطالعيه  احتماالاين  گفت  نظامی  منبع  اين 

روز دوشنبه و نه يکشنبه داده خواهدشد.
خواهد  می  چنين  هم  نظمی  عالی  شورا 
سنديکاهای  يا  کارگری  های  اتحاديه  تجمع 

تخصصی، ترتيب دهنده ی اعتصابات غدغن 
نمايد و به مصريها بگويد که بعد از کناره 
گيری حسنی مبارک، سر کارخود برگردند.

انجام  در  را  مردم  حق  چنين  هم  ارتش 
اعتراض به رسميت می شناسد.

می  نشان  روشنی  به  اطالعيه  اين  ـ  رنجبر 
نيروهای  کدام  با  حاکمان  دشمنی  که  دهد 

اجتماعی است!!!
*    *     *

گان  نماينده  آمريکا،  درتلويزيون 
ادامه  روی  اسرائيل  و  مصر  رسمی 

يابی روابط شان تاکيد می کنند
رويترز ـ ۱۳ فريه ۲۰۱۱ 

فرستاده ی ويژه مصر به آمريکا روز يک 
با  صلح  قرارداد  به  کشورش  که  گفت  شنبه 
اسرائيل ادامه خواهد داد چون که اين به نفع 
اسرائيل  دفاع  وزير  زمان  هم  است.  مصر 
درمورد  خطری  گونه  هيچ  او  که  گفت 

توافقات دوجانبه نمی بيند.
ـ  ُشکری  سامح  ـ  آمريکا  مصردر  ...سفير 
تلويزيونی  شبکه  هفته»  «اين  دربرنامه 
به  اسرائيل  با  قراردادصلح  که  گفت   ABC
نفع کشورش در۳۰ سال گذشته بود و انتظار 
او اين است که اين قرارداد باقی بماند، همان 

طورکه رهبران نظامی درقاهره گفتند.
دريک  باراک  ايهود  اسرائيل  وزيردفاع   ...
مصاحبه ی ويدئوئی با همان برنامه تلويزيونی 
اظهارنگرانی خود را درموردتوانائی تقويت 
اخوان المسلمين درهرانتخاباتی بيان داشت. 
ی  رابطه  درمورد  خطری  که  داد  ادامه  اما 

اسرائيل با مصر نمی بيند.
... باراک گفت که فکرنمی کند که قيام مصر 
«مشابه قيام درايران» باشد که به ايجاد خط 
سرسخت جمهوری اسالمی منتهی شد که به 

دشمنی با اسرائيل پرداخت.
...باراک باتوجه به اين که اخوان المسلمين 
را  مبارک  که  مصرنبودند  شورش  مبتکر 
برکنارنمود، گفت که نگرانی ما ازاين است 
که اين گروه درموقعيت بهتری نسبت به بقيه 

در انتخابات گذشته مصرقرارداشت:
قدرکافی  به  که  گروهی  تنها  زود،  يا  «دير 
شدن  کشته  و  کشتن  آماده  و  متمرکزبوده 
برسد،  قدرت  به  چه  چنان  لزوم  درصورت 
و  خواهدآورد  دست  به  را  قدرت  باشد،  می 
که  چون  نيافتد  اتفاق  درمصر  بايد  امر  اين 

برای منطقه فاجعه بارخواهدشد».
باراک افزود: «ما نبايد سهل انگارانه آنها را 
با افراطی ترين گروهها ... مقايسه کنيم. اين 
مختص مصر است. بسياری از آنها افراطی 

نيستند».

او  به  مصر  منافع  گفت  ث  ب  آ  به  ُشکری 
نزديک  رابطه  آمريکا  با  که  کند  می  ديکته 
داشته باشد و واشنگتون روی مصر درمنطقه 

حساب بکند». ...
که  معناست  بدان  سحنان  اين  ـ  رنجبر 
امپرياليستها، صهيونيستها و مرتجعان مصر 
خواهندبست  کار  به  را  خود  تالش  تمامی 
درمصر  را  انقالب  تعميق  و  رشد  جلو  تا 
مصر  کنونی  حاکمان  که  اين  کما  بگيرند. 
به کارگران و زحمت کشان التيماتوم دست 

نزدن به اعتصاب را داده اند! 
*    *     *   

گونه  به  مصر   : پارلمان  عضو  يک 
سابق اداره می شود

ياسمين صالح ـ ۱۳ فوريه ۲۰۱۱
 قاهره ـ رويترزـ نخست وزير جديد مصر 
روز يک شنبه گفت که مصربه طريق سابق 
اداره  مستعفی  جمهوری  رئيس  درزمان  و 
می شود که خشمگين کننده برای معترضانی 
حسنی  نظام  سرنگونی  خواستار  که  است 

مبارک بودند.
درظاهر  کنونی،  وزير  نخست  احمدشفيق 
که  مصريها  به  دهی  اطمينان  برای  تالش 
دريک  قراردارد،  کنترل  زير  چيز  همه 
شورای  به  حکومتی  وظايف  گفت  کنفرانس 
عالی نظامی سپرده شده « که توسط رئيس 

جمهور معرفی شدند».
هيچ  کار  روند  يا  روش   شکل،  «ازنظر 
چيزها  همه  است.  نيامده  وجود  به  تغييری 

کامال استوارو پابرجا هستند».
برای  تالش  دريک  مبارک  را  شفيق 
کردن  منحل  از  بعد  شورش،  فرونشاندن 
سمت  اين  به  ژانويه  در۲۹  دولتش  کابينه 

برگزيد.
مبارک جمعه کناره گيری کرد و قدرت را 
به شورای عالی نظامی به رهبری وزيردفاع 
و فرمانده قوای مسلح محمدحسين طنطاوی 
که  گفت  شنبه  روز  شورا  اين  نمود.  محول 
دولت شفيق تا زمان تشکيل يک دولت جديد 

برسر کار باقی خواهدماند.
..شفيق گفت به اعتقاد او مبارک در منطقه 
هيچ  عالی  شورای  و  است  الشيخ  شرم  ی 
دارائيهای  توقيف  بر  مبنی  درخواستی 
است.  نکرده  کشور  از  درخارج  مبارک 
سخن گوی دولت افزود «اگر الزم شد،اين 

کار را خواهندکرد».
شفيق گفت نظاميان درمورد نقش عمرسليمان 
تصميم خواهندگرفت که توسط حسنی مبارک 
گذشته  درماه  جمهوری  رياست  نيابت  به 

منصوب شده بود. باتوجه به استعفای 
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شورای  توسط  قدرت  وگرفتن  مبارک 
شده  متزلزل  سليمان  موقعيت  نظامی، 

است....
 *    *     *

طبقه ی کارگر مصر درحال حرکت است
ريچارد سيلورشتاين ـ ۹ فوريه ۲۰۱۱ 

طبقه  مبازات  دوش  بر  بخشا  مصر  انقالب 
ی کارگر طی چندين سال و به ويژه بعد از 
شورش باابهت در محله، اعتصاب عمومی 
درسوئز  بزرگ  اعتصاب  و  در۲۰۰۸، 
قرارداشت.ازاين  در۲۰۰۹  الکساندريه  و 
اتحاديه  کارگری،  جديد  گروههای  شورش 
کارگری مستقل را تحت نام جنبش کارگری 
 ٥ کارگران  ديروز،  آوردند.  وجود  به  ملی 
اعتصاب  به  دست  سوئز  درکانال  شرکت 
بهداشت،  دولت،  کارگران  آنها  به  زدند. 
طبق  شدند.  ملحق  ديگر  درجاهای  دادگاهها 
آهن  راه  تکنيسينهای  الهماالوی  اظهارُحٌسام 
و کارگران نفت امروزبه اين مبارزه ملحق 
و  درسوئز،هلوان  ها  کارخانه  شوند.  می 
کارگران  و  زدند  اعتصاب  به  دست  محله  
بيشتری از محله  فردا به آن خواهند پيوست.
اکنون  اند.  بلندشده  جا  ازهمه  اعتصابات 
به  هم  فوالد  و  آهن  کارگران  که  شنيدم  من 
به  شان  خواستهای  و  اند  پيوسته  اعتصاب 

قرار زيراست :
تمامی  و  جمهور  رئيس  فوری  استعفای  ۱ـ 

افراد و نماينده گان رژيم.
نماينده  ی  کليه  دارائيهای  و  پولها  ضبط  ۲ـ 
گان رژيم سابق و هرفردی که شناخته شده 

به فساد باشد.
۳ـ کارگران آهن و فوالد که قربانی داده و 
مبارزاند ازتمام کارگران مصر می خواهند 
حزب  کارگری  فدراسيون  و  رژيم  عليه  که 
اتحاديه  و  براندازند  را  آن  کنند،  قيام  حاکم 
مجمع  و  بسازند  اکنون  هم  را  خود  مستقل 
مستقل  اتحاديه  ايجاد  برای  را  خود  عمومی 
کسب  يا  دخالت  به  دادن  اجازه  بدون  خود 
اجازه از رژيم که هيچ گونه حقانيتی نداشته 
و درحال سرنگونی است، دست به کارشوند.

٤ـ مصادره ی شرکتهای دولتی که فروخته 
شده يا بسته شده يا خصوصی شده اند و هم 
چنين بخش عمومی که متعلق به مردم است 
از  جديدی  رهبری  و  شده  ملی  مردم  نام  به 

کارگران و تکنيسينها به وجودآيد.
جهت  کارگران  از  ای  کميته  تشکيل  ٥ـ 
نظارت بر کارها درتمامی محلهای توليدی، 

قيمت گذاری، توزيع و تعيين مزد.
عمومی  مجمع  تشکيل  برای  فراخوان  ٦ـ 
مردمی  سياسی  جريانات  و  بخشها  تمامی 
بدون  جديد  اساسی  قانون  تهيه  برای 

منتظرشدن به رضايت و يا توافق رژيم.
امروز جمعه، انبوهی از کارگران اعتصابی 
به تظاهرات درميدان آزادی ملحق خواهندشد 
که قراراست دومين تظاهرات بزرگ باشد. 
جوئی،  مبارزه  رشد  دراين  جالب  ای  نقطه 
نويسنده گان روزنامه های قاهره هستند که 
درشورشی آشکار عليه مديران و سردبيران 
وابسته به رژيم سربلندکرده اند. اين امر از 
اوج  به  اکنون  و  شده  شروع  قبل  هفته  يک 
خودرسيده است. ديگر معناندارد که از رژيم 
صحبت شود ممانعت ايده ئولوژيکی برطرف 
شده است، اما رونامه های متمايل به رژيم 
نادرست  اطالعات  انتشار  با  قادرند  هنوز 
درمورد کسانی که درپشت اين شورش قرار 
دارند درميان مردم توهم به وجودآورند. به 
کارکنان  توسط  ها  رسانه  اعتبارکنترل  اين 
برخورداربوده  ها ازاهميت ويژه ای  رسانه 

و درخدمت انقالب قرارمی گيرند.
جانشين  نام  انگليسيها  و  آمريکائيها  اخيرا، 
گران  شکنجه  رئيس  که  راگفتند  مبارک 
عمرسليمان است  و تاکيد براين که تغييری 
نسبت به سابق به وجودنخواهدآمد و دردرون 
انتظارمی  نيست.  وی  مخالف  کسی  رژيم 
پياده  درمصرقابل  تونس  حل  راه  رودکه 
گان  کننده  اعتراض  به  سليمان  نباشد.  شدن 
هشدارداد که به حالت عادی برگردند، ولی 
مردم  به  تواند  نمی  ارتش  که  گويد  می  او 
اين  بردارند.  اعتراض  از  دست  که  بگويد 
کار  به  خشونت  دولت  که  نيست  معنا  بدان 
نمی برد. امروز پليس مردم را کشته است. 
اماپليس ديگر نمی تواند به مردم کتک بزند 
و تنها ارتش می تواند. بدين ترتيب، احتياط 
به  نه  باشد  قبول  قابل  شايد  سليمان  کاری 
عنوان تبليغات برای شنونده گان آمريکائی، 
بخش  که  اين  به  ازتمايل  ناشی  بخشا  بلکه 
جوان درارتش را به ازخودبيگانگی نکشاند. 
محروم  های  توده  ازميان  ارتش  افراد  اکثر 
مردم  جا  درآن  که  اند  برخاسته  روستائی 
چيز  همه  نئوليبرال  ارضی  رفرم  خاطر  به 
از  حمايت  به  متمايل  و  داه  ازدست  خودرا 
انقالب هستند. آنها مايل به کشتن هم وطنان 
صفت  دزد  رژيم  از  دفاع  خاطر  به  خود 
نيستند و آمريکا و رژيم نيزحاضر نيستند اين 
احتياط  اين  اما  قراردهند.  آزمايش  مورد  را 
تا کی دوام خواهدآورد زمانی که طبقه حاکم 
اعتصابات  و  اعتراضات  بروز  از  مصر 
ازدست  ديگر  زمانی  چه  برد.  می  رنج 
دادن ارزش اضافی بيشتری غيرقابل تحمل 
خواهدشد؟ شايد انقالب درآن زمان نياز به به 

دست گرفتن سالح خواهديافت؟
*     *     *   

کرزای درمذاکره با آمريکا برای ايجاد 
پايگاه دائمی درافغانستان

آژانس فرانس پرس ـ ۸ فوريه ۲۰۱۱ 

کابل ـ حميد کرزای رئيس جمهور افغانستان 
روز سه شنبه گفت که با آمريکا درمورد استقرار 
درکشوِر  آمريکا  دائمی  نظامی  پايگاهای 
کند. می  مذاکره  اش  شده  ويران  جنگ  از 
رسمی  مقامات  مواضع  «ازاعالم  گفت  او 
با  آمريکا  سناتورهای  صحبت  از  آمريکا، 
درميان  ما  با  آنها  که  چه  آن  واز  ها  رسانه 
گذاشتند، آری، آنها چنين تمايلی را دارند».

« اين موضوعی است که ما با آنها مشغول 
مذاکره هستيم».

که  است  افغانستان  که  گفت  کرزای  اما 
را  آخر  حرف  کار  اين  قبول  درمورد 

خواهدزد.
بانفوذ  سناتور  گراهام  ليندسی  ژانويه،  در 
آمريکا  پايگاه  ايجاد  پيشنهاد  آمريکا 
درافغانستان را مطرح ساخت. در آن زمان 
وحيد عمر سخنگوی کرزای اعالم کرد که 
قرار  بحث  مورد  آمريکا  با  موضوع  اين 

نگرفته است.
در  ها  رسانه  ترديد  به  درکابل  سفيرآمريکا 
نيروهای  فوری  نبودن  رس  دردست  مورد 
کمک  نيروهای  افغانستان،  در  ناتو  نظامی 

دهنده ی بين المللی (ايساف) اشاره نمود.
که  المللی  بين  نيروی  هزار   ۱٤۰ حدود 
دوسوم شان از آمريکا هستند عليه شورشيان 

طالبان در افغانستان می جنگند.
نيروهای افغانی قراراست از ۲۰۱٤ وظيفه 
ی تامين امنيت را درافغانستان به ست گرفته 

و نيروهای خارجی  عقب نشينی کنند.
*     *     * 

بن  سرنگونی  بعداز  ماه  يک  تونس: 
علی ـ تلخيص شده

يورِگ مارتين ـ ۱٤ عوريه ۲۰۱۱
امروز يک ماه از سرنگونی انقالبی بن علی 
گذرد.  می  ژانويه  در۱٤  درتونس  منفور 
ماه گذشته مبارزه ای دائمی بين طبقه حاکم 
معمولی  وضعيت  به  برگشت  به  مايل  که 
که  جوانان  و  کارگران  و  بودند  بورژوائی  
تا  کنند  می  مبارزه  و  بردند  پيش  را  انقالب 
جلورژيم سابق را که تالش می کند دوباره 

بازگردد، جريان يافت.
حدود دو هفته بعد از ۱٤ ژانويه، کشورشاهد 
يک رشته اعتصابات منطقه ای و سراسری 
وحدت  دولت  عليه  ای  توده  تظاهرات  و 
وزارت  تمامی  بود.  غنوشی  ملی(د.و.م.) 

امورخارجه،  کليدی(دفاع،  های  خانه 
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کشور، و...)دراين دولت همه دردوران 
بن علی همان شغلها را داشته اند.

سراسری  سازمان  رهبری  پائين  از  فشار 
کارگران تونس را محبور نمود که ازدولت 
استعفاء بدهند، و سازمانهای محلی آن نقشی 
جوانان  داشتند.  دولت  عليه  دربسيج  کليدی 
انقالبی مناطق در۲۳ ژانويه به سوی تونس 
بخشيدن  سرعت  هدف  با  نمودند  پيمائی  راه 
به سرنگون ساختن دولت غنوشی. درتونس 
درکازباه  عنوشی  کار  محل  سوی  به  آنها 

حرکت کردند...
موج اعتصابات در اعتصاب تاريخی درشهر 
شرکت  با  ژانويه  در۲٦  اسفاکس  کارگری 
درشهر  و  خودرسيد  اوج  به  هزارنفر   ۱۰۰
سيدی بوزيد به ۲۰ هزار نفر در۲۷ ژانويه. 
درهمان روزترميم کابينه اعالم شد که اکثر 
وزيران بن علی که عضو حزب وی بودند 
برکنارشدند. منهای غنوشی نخست وزير و 
رئيس جمهور که هردو جزئی از رژيم بن 

علی بودند.
... گرچه اکثريت رهبری سازمان سراسری 
اما  نمود،  تاييد  را  دولت «جديد»  کارگران 
به  مخالف  سازمان  اين  اعضای  اکثريت 
با  غنوشی  بودند.  دولت  شناختن  رسميت 
استفاده ازاين وضع در ۲۸ ژانويه درکازباه 
با  دراسپالنداد  کرده  اتراق  جوانان  عليه 
آنان  سرکوب  به  و  برخوردکرد  خشونت 

پرداخت.
انقالب جنگی است بين طبقات و نظير جنگ 
و  دارد.  حياتی  نقش  رهبری  دوکشور  بين 
شود،  متوقف  آن  جنبشی  نيروی  که  وقتی 

برگشت به آن مشگل می گردد...
بود  روی  پيش  درحال  جنبش  که  زمانی 
برشوراهای  متکی  جديد  انقالبی  شورای 
نشکلهای  و  وجودآمد  به  ای  منطقه  محلی، 
می  کارگری  اتحاديه  ای  منطقه  و  محلی 
توانستند قدرت را به دست بگيرند اما چنين 

نکردند...
ازدست  فرصتها  از  بسياری  ترتيب  بدين 
ابتکارات  که  معنانيست  بدان  اين  رفتند. 
دولت  و  رفت  ازبين  کامال  ها  توده  انقالبی 
در  است...  مسلط  براوضاع  غنوشی 
و  ها  خانه  وزارت  خصوصی،  شرکتهای 
سازمان  هائی  درکميته  کارگران  دراستانها 
و  کردند  بيرون  را  سابق  مديران  و  يافته 
برخی ازمديران تعيين شده توسط دولت را 
نپذيرفتند و دولت مجبور به تعويض آنهاشد. 
کارکنان غيرنظامی دروزارت خارجه در۱۳ 
خواستاربرکناری  و  کرده  اعتصاب  فوريه 
شدند...  امورخارجه  وزير  اوناعيس  احمد 
به  را  کارها  انقالبی  شوراهای  و  ها  کميته 
می  انجام  را  مردم  امورات  و  گرفته  دست 

دهند. ازنظر نخبه گان حاکم مهم است که اين 
امر به آنها واگذارشود.

دولت  عضو   ۲٤ از  نفر  امر۱۹  درواقعيت 
«جديد» از وابسته گان رژيم قديمی هستند. 
اين امر اعتراضات گسترده ای را درمناطق 
طوری  به  است.  وجودآورده  به  مختلف 
بپذيرد  مجبورشد  دولت  فوريه   ۸ در  که 
ی  اتحاديه  با  مشورت  «در  استانداران  که 
عمومی کارگران تونس» انتخاب خواهندشد. 
اين غيرمنتظره بود و نشانی است از توازون 

قوای نيروها.
درتظاهرات، رهبری اين اتحاديه زير عالمت 
سوآل رفته و آنها خواستار دموکراتيک کردن 
اتحاديه و کناره گيری جراد رهبر آن و هم 
کارانش هستند که با رژيم بن علی همکاری 
حمامی  جاللی  تظاهرات  دراين  کردند.  می 
گويد:  می  پست  کارگران  سنديکای  رئيس 
«تمامی اينها درسازش طبقاتی با رژيم سابق 
گذاشتند  هراج  به  را  قربانيان  خون  و  بودند 
دموکراسی  خواستاريک  ما  بروند.  وبايد 
طبقه  درخدمت  که  هستيم  اتحاديه  راستين 
ی کارگر باشد ما نخواهيم گذاشت نيروهای 

ضدانقالبی انقالب را بدزدند».
علی،  بن  انقالبی  سرنگوی  بعداز  ماه  يک 
تنها  است.  شده  شروع  تازه  تونس  انقالب 
با  است  انقالبی  رهبری  يک  فقدان   ، کمبود 
ی  طبقه  درپيش.  وظايف  از  درست  درک 
کارگر و جوانان جرئت عظيمی نشان دادند 
وحدود ۳۰۰ قربانی از بهترين انقالبيون را 
اجتماعی  سياسی  بنيادی  تغييرات  درخدمت 
کشور تقديم نمودند. اين ازخودگذشتن ها نبايد 
اساسی  تضادهای  بروند.  ازدست  هوده  بی 
داری  سرمايه  نظام  توسط  درکشور  موجود 
قابل حل نيستند. پيشروترين عناصربايد اين 
را درک کنند که با داشتن يک برنامه درجهت 
سوسياليسم  و  پرولتاريا  توسط  قدرت  کسب 
انقالب  کردن  کامل  برای  راه  تنها  جهانی، 

تداوم آن است.
درکصرين  گان  باخته  جان  از  يکی  مادر 
اگر  و  هستيم  اوضاع  مترصد  «ما  گفت: 
برابری،  ازنظر  مردم  به  درخدمت  چيزی 
فرصتها، امکان کار تغييرنکند پايگاه حزب 
ارتجاعی بايد منتظر انقالب جديدی باشد». 

اطالعيه
به مناسبت درگذشت 

ماموستا شيخ عزالدين حسينی

ماه  بهمن   ۲۱ درتاريخ  که  باخبرشديم 
 ،۲۰۱۱ فوريه   ۱۰ با  مطابق   ۱۳۸۹
ماموستا شيخ عزالدين حسينی از رهبران 
مذهبی کردستان ايران درسن ۸۹ سالگی 
اوپساالـ  درشهر  آکادميسکا  دربيمارستان 

سوئد ـ درگذشت.
تمامی  به  را  وی  درگذشت  وسيله  بدين 
گفته  تسليت  شان  دوستان  و  خانواده 
مذهبی  رهبران  ديگر  اميدواريم  و 
درکردستان ازنمونه مثبت ايشان دردفاع 
به  احترام  دولت،  از  دين  جدائی  از 
آزاديهای دموکراتيک و مخالفت و مبارزه 

با نظام واليت فقيه درايران بياموزند.
ماموستا شيخ عزالدين حسينی به دور از 
دوستانه  ای  رابطه  مذهبی  گرائی  افراط 
حزب  ازجمله  و  کمونيست  نيروهای  با 
که  درشرايطی  و  داشت  ايران  رنجبران 
بی  خاورميانه  درمنطقه  دينی  بنيادگرائی 
روحانی  مثابه  به  ايشان  کرد،  می  داد 
مترقی از مواضع فوق دفاع می کرد و 
به اين اعتبار مورد احترام انسانهای تحت 

استثمار و ستم بود. يادشان گرامی باد.

حزب رنجبران ايران ـ ۲٤ بهمن 
۱۳۸۹ ـ ۱۳ فوريه ۲۰۱۱



صفحه ۱۹رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران

به حزب رنجبران ايران 
,رفقای گرامی  با درود

يک  به  نزديک   داريد  اطالع  که  همانگونه 
سال پيش در مقام پاسخ گويی به ضرورت 
اتحاد عمل مبارزاتی ،ما جمعی از چپ های 
مستقل ،اعضا و فعالين احزاب و سازمانهای 
چپ به سهم خود  همراه  با ديگر مبارزان 
را  حرکتی  شمالی  درآمريکای  آزاديخواه 
آغاز کرديم. شروع و تداوم اين همکا ريها  
تا کنون تجربيات موفق و چشم انداز روشنی 
ريهايی  همکا   . است  آورده  ارمغان  به  را  
از  دفاع  عرصه  ارتقاء  به  خدمت  در  که  

مبارزات مردم ايران می باشد .
اميد ما بر آن بوده واست که بتوانيم ضمن  
مبارزه   ، -تشکيالتی  سياسی  هويت  حفظ 
مشترک خود را برعليه کليت رژيم جمهوری 
امپرياليستی  مداخله  گونه  وهر  اسالمی 
مشترک  فعاليتهای  تجربه   . سازيم  هماهنگ 
سال  يک  در  ما  فزاينده  اما  کوچک  جمع 
اختالفات   قبول  با  که  ميدهد  نشان  گذشته 
نظری و احترام بدانها ليک می توان با تکيه 
تجربيات   از  آموزی  درس  و  اشتراکات  بر 
پيشين به جو زنده و اميد بخش سياسی دامن 
زد که ما به سهم خود بر اين تالشها افزوده ايم.   
ما خود را بخشی از جنبش عظيمی می دانيم  
که برای آزادی -برابری و سوسياليسم مبارزه 
سازمانيابی  برای  راستا  اين  ،ودر  کند  می 
در  همکاری  ومحورهای   سياست ها  حول 
آستانه اجالس دوم قرار داريم که از تاريح  
۱۸ فوريه سال جاری به مدت سه روز در 

شهر شيکاگو, آمريکا برگزار خواهد شد.  
  بی گمان شرکت و مساعدت  تمامی احزاب 
همسو   نهادهای  نيز  و  چپ  سازمان های  و 
چندان  دو  را  تالشهايمان  موفقيت  درجه 
شما  حضور  ما  باور  به  لذا  ساخت.  خواهد 
رفقا و شرکت در مباحاث نظری به ماديت 
اين حرکت کمک خواهد کرد. بی هيچ ادعايی 
اين گا م های اوليه را با  شما ياران سهيم می 
شويم پس انتقادات ، نظرات و پيشنهادات خود 
حضور  از  پيشاپيش  نداريد.  دريغ  ما  از  را 
شما در اجالس آتی صميمانه استقبال کرده و 
از توجه و حمايت هايتان سپاس فراوان داريم.                                                                                                                                           
 با آرزوی بهترينها.                                     

هيئت اجرايی نشست نيروهای چپ ودمکرات 
در  آمريکای شمالی برای همکاری       
۸  بهمن۱۳۸۹  -  ۲۸   ژانويه ۲۰۱۱ 

 تلفن تماس :     ۹۴۹-۴۶۳-۵۹۰۵                                                                                       
iranleftalliance@gmail.com   

*     *     * 
و  چپ  نيروهای  نشست  اجرائی  هيئت  به 
دموکرات درآمريکای شمالی برای همکاری

رفقا، سالم و درود صميمانه ی ما را بپذيريد.

 ۲۸)۱۳۸۹ بهمن   ۸ مورخ  نامه  دعوت 
در  شرکت  درمورد  شما   (۲۰۱۱ ژانويه 
اجالس دوم تان در ۱۸ فوريه امسال درشهر 

شيکاگو را دريافت نموديم.

ما از حرکت درست شما و مواضع اصولی 
جمهوری  رژيم  عليه  مبارزه  درمورد  تان 
و  امپرياليسم  عليه  مبارزه  ايران،  اسالمی 
قطع دخالت آن درامور داخلی ايران، تالش 
برای ايجاد وحدت و پايان دادن به صفوف 
براساس  دموکرات  و  چپ  نيروهای  متفرق 
که  عملی،  و  نظری  اشتراکات  روی  تاکيد 
تحقق  راه  در  اوليه  گامهای  برداشتن  برای 
اهدافتان ضروری هستند، حمايت می کنيم. 

چون هدف تغيير جهان و ازجمله سرنگون 
مخالفت  و  اسالمی  جمهوری  رژيم  ساختن 
نتيجه  در  است،  داری  سرمايه  حاکميت  با 
مورد  و  متحد  و  متشکل  نيروی  نيازمند  ما 
می  کش  زحمت  و  کارگر  های  توده  قبول 
باشيم. بانيروهای پراکنده فقط وحدت درحد 
که  چند  هر  است،  ممکن  سياسی  ای  جبهه 
اين وحدت به تنهائی کافی برای ايجاد تغيير 
نيست اما يکی از ملزومات به شمار می رود 
و به همين جهت حرکت و فعاليت های شش 
ماه گذشته شما  در اين راستا مورد پشتيبانی 

ما است.  

درجهت  شما  های  سياست  از  همچنين  ما 
اخالل  ها،  نظری  تنگ  رشد  از  جلوگيری 
جهت  در  تان  تالش  و  گرائی؛  فرقه  و 
دموکراتيک  و  چپ  نيروهای  اتحاد  تحقق 
رزمندگی  و  تاريخی  مسئوليت  احساس  که 
ما  راستا  دراين  کنيم.  می  حمايت  کنند  می 
برای  آن  انجام  قادربه  که  کمکی  ازهرگونه 
پيشبردحرکت شما باشيم، دريغ نخواهيم کرد.

را  تان  نشست  دومين  پيروزی  و  موفقيت 
خواستاريم. 

حزب رنجران ايران ـ ۱٤
 بهمن ۱۳۸۹ (۳ فوريه ۲۰۱۱)
ranjbaran@hotmail.com

*     *     *   

با  سالم

رسانه های حکومتی معموال هر ساله مردم 
را دعوت می کنند تا در ساعت ۹ شب ۲۲ 
بهمن از پشت بام ها هللا اکبر بگويند. اين بار 

هم اينکار را تکرار کرده بودند.
من ساعت ۹ با دقت گوش دادم. جايی که من 
زندگی می کنم از نظر جمعيتی متراکم است 
توانند  می  فريادها  صدای  که  شعاعی  در  و 
به گوش برسند حداقل ۱۰۰۰ نفر زندگی می 
می  کامل  اطمينان  با  و  مبالغه  بدون  کنند. 
توانم بگويم که تعداد افرادی که هللا اکبر می 
سال  شبهای  در  نبود.  نفر   ۳ از  بيش  گفتند 
می  شعار  حکومت  عليه  مردم  که   ۱۳۸۸
دادند حداقل دهها نفر در شعار دادن شرکت 
شناسايی  خطر  اينکه  به  توجه  با  کردند  می 
شدن وجود داشت و بخصوص کسانی که در 
آپارتمان بودند بايد بعضی مسائل را رعايت 
مخالفين  شعارهای  عالوه  به  کردند.  می 
حکومت خيلی آتشين بود و گاهی يک صدا 
ولی  زد  می  فرياد  قدرت  با  ساعت  نيم  تا 
بودند  وارفته  و  شل  چنان  حکومت  موافقان 

که شعار دادنشان به پنج دقيقه هم نرسيد.
البته بايد به اين توجه داشت که در شهری 
 ۱٥ نزديک  اش  حومه  با  که  تهران  مانند 
ميليون نفر جمعيت دارد اگر همين عده قليل 
جا  يک  را  محله  هر  از  نفر   ۳  –  ۲ يعنی 
جمع کنند، جمعيت زيادی می شود. تنها دليل 
قدرت حکومت همين است که می تواند اين 
مخالفين  ولی  کند  سازماندهی  را  قليل  عده 

توانايی سازماندهی ندارند.
موفق باشيد

ازنامه های رسيده

از سايت زبان های 
خارجی حزب رنجبران 

ايران ديدن کنيد!

http://www.ranjbaran.
/org/01_english



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

۹ 
حه
صف

ر 
ه د
بقي

  
۱۱

ه  
فح
ص

ر 
ه د
بقي

  

تنها راه، انقالب و ادامۀ آن است!
به مناسبت سی و دومين سالگرد ۲۲ بهمن ۱۳٥۷
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درس پُست الکترونيکی نشريه رنجبر :                     

ranjbar@ranjbaran.org
آدرس پُست الکترونيکی حزب رنجبران ايران :                     

ranjbaran@ranjbaran.org
آدرس ُغرفه حزب در اينترنت:      

        WWW.ranjbaran.org

  آدرس پُستی حزب رنجبران ايران:
Ranjbar    
  P.O.Box 5910         
Washigton DC
20016
U.S.A

نکاتی پيرامون بحران نظام جهانی  
و عروج امواج مجدد بيداری و رهائی در کشورهای جنوب ( قسمت اول)

سخنی با رفقای حزب کمونيست(م ل م)
صفحه ۲۰رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران

حزب کمونيست(م ل م) طی اعالميه ای 
به مناسبت ۲۹ مين سال گرد قيام آمل تحت 
شود؟»  می  نوشته  چگونه  «تاريخ  عنوان 

چنين موضع گيری می کند:

و   ۱۳٦۰ درمقطع  که  گفت  توان  «می 
فوق  مساله  دونيرواهميت  فقط  بعدازآن 
ميراث  که  کمونيستهائی  يکم  رافهميدند. 
دارسربداران شدند و دوم خود هيئت حاکمه 
درتاثير  منفی  عوامل  درمورد  اسالمی!» 
درجامعه  سربداران  بيشترحرکت  نفوذ  و 
«رفتار نيروهای ديگر مخالف رژيم به ويژه 

به  اساسا  که  بود  چپ  و  انقالبی  نيروهای 
علت اختالفات نظری و سياسی، عدم درک 
جوهر حرکت سربداران و دستاوردهايش و 
نيز به خاطر گروه گرائی و تنگ نظری اين 
حرکت رامسکوت گذاشتند و تبليغش نکردند، 
بگذريم ازاين که بعضی از آنها سربداران را 
«حرکتی  يا  چريکی»  «مشی  عنوان  تحت 
نمودند.»  محکوم  بورژوائی»  ـ  پوپوليستی 
«اما عليرغم همه تغييراتی که نسبت به سه 
موضوع «دست  چند  بوجودآمده،  پيش  دهه 
ضرورت  يکم،  است.  مانده  باقی  نخورده» 
که  کمونيستی  انقالبی  پيشاهنگ  يک  وجود 

پرچم الترناتيو را برافرازد؛ دوم، ضرورت 
دورافکندن توهمات مسالمت آميز و اصالح 
يک  سازماندهی  و  گرايانه  قانونی  و  طلبانه 
انقالب قهرآميز؛ سوم، ضرورت دست زدن 
های  درزمينه  مبارزاتی  ابتکارعملهای  به 
مختلف که پيشاهنگ را به مثابه يک پيشرو 
و رهبرواقعی و کارآمد به جامعه معرفی کند 
انقالبی  انرژی  و  نهفته  نيروی  زمان  هم  و 
توده های تحت ستم و استثمار را درسطوح 
رهاسازد.  مختلف  شکلهای  به  و  گوناگون 
درتمامی اين زمينه ها، رجوع ماترياليستی 
و ديالکتيکی به تجربه سربداران، به روحيه 

افزايش  و  سود  انباشت  ارتباط   : درآمد 
فقر در چهارچوب نظام 

۱ – بحران ساختاری نظام سرمايه بويژه در 
گستره اقتصادی مالی آن بيش از هر زمانی 
نئوليبراليسم  آزاد»  «بازار  های  محدوديت 
برای  حتی  را  داری  سرمايه  کلی  بطور  و 
بخشی از حاميان نظام بر مال و روشن ساخته 
اندازی  شکاف  پروسه  تشديد  خصلت  است. 
کشورهای  در  تنها  نه  (پوالريزاسيون) 
پيرامونی دربند زندگی را بر ميليون ها نفر 

تر  تحمل  قابل  غير  و  بارتر  فالکت  انسان 
ساخته بلکه در درون کشورهای «خودی» 
(کشورهای مسلط مرکز) نظام نيز ميليون ها 
نفر انسان را با بيکاری مزمن، بی خانمانی 
خصلت  اين  است.  ساخته  مواجه  امنی  نا  و 
شکاف  فقر =  و  ثروت  بين  شکاف  (تعميق 
سرمايه  عصر  آغاز  در  اينکه  با  اندازی)، 
دوره  در  (امپرياليسم)  انحصاری  داری 
۱۹۱٦ – ۱۸۸۰ مورد شناسائی، بررسی و 
تحليل قرار گرفته و در نشريات مارکسيستی 

مطرح  نظام  ضد  چپ  نيروهای  ديگر  و 
يکی  نظام  رشد  و  تولد  اوان  از  ولی  گشته 
از ويژگی های منطق حرکت سرمايه داری 
(انباشت ثروت از طريق سود) بوده است . 
جهانی  سطح  در  انباشت  پروسه   –  ۲
هميشه عمدتا از طريق شيوه محروم سازی 
و  کارگران  استثمار  توسط  يا  نظام  قربانيان 
عمدتا کشورهای توسعه يافته سرمايه داری 
از  يا  و  اول)  جهان   = مسلط   (کشورهای 
عمدتا  انسانی  و  طبيعی  منابع  چپاول  راه 

ماه  بهمن  انقالب  سالگرد  دومين  و  سی 
۱۳٥۷ ايران مصادف با فوران انقالبی در 
عمومی  اعتراضات  رشد  و  مصر  و  تونس 
و  يمن  اردن،  ليبی،  مراکش،  الجزاير،  در 

غيره است. 
نظر  از  چه  مصر،  و  تونس  رويدادهای 
سياست  و  ها  واکنش  چه  و  ای  توده  جنبش 
های رژيم های ارتجاعی بومی و امپرياليسم 
ايران  رويدادهای  با  زيادی  شباهت  جهانی، 

در سالهای ۱۳٥٦ و ۱۳٥۷ دارد. همچنين به 
رغم اختالفات زمانی و مکانی و خودويژگی 
اقتصادی،  های  زمينه  در  جامعه  هر  های 
و  قوت  نقاط  فرهنگی،  و  سياسی  اجتماعی، 
ضعف مشترک زيادی در بين آنها به چشم 

می خورد.
در  چه  زحمتکش  های  توده  و  کارگران 
ايران و چه در تونس و مصر نيروی اصلی 
چيزهای  و  هستند  و  بودند  انقالبی  تحوالت 

در  بياموزند.  يکديگر  از  توانند  می  زيادی 
ايران جنبش بزرگ اعتراضی مردم به شکل 
تظاهرات و اعتصابات عمومی رژيم پهلوی 
بار  که  هائی  توده  اما  درآورد.  زانو  به  را 
اصلی انقالب را بر دوش داشتند و بيشترين 
قربانی را دادند و باالترين رنج ها را متحمل 
به  نبردند.  ای  بهره  بهمن  انقالب  از  شدند 
خاطر آگاهی ناکافی توده ها و توهمات ريشه 
به  مردم،  از  وسيعی  بخش  در  مذهبی  دار 


