
آبان ۱۳۹۰ ـ  شماره ۷۸ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر
دوره سوم  سال ۳۲

چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است!

تعهد در اجرای تئوری، پراتيک و سبک کار کمونيستی
(به مناسبت فرارسيدن سال گرد انقالب اکتبرروسيه)

نه به اعدامها درشهريور خونين!

رشد جنبش اعتراضی 
در آمــريکا

اعترافات رسانه ها وبازی با جنبش

درد ما طبقه کارگر 
دردمشترکی است

موضع پرولتری 
درتحزب کمونيستی 
چه گونه است؟

تسخير وال استريت و 
«پائيز آمريکائی»: 
  آيا اين هم انقالب مخملی 

  ديگری است؟

نکاتی پيرامون توسعه و پيشرفت 
در کشورهای جنوب:

کهولت نظام سرمايه و فروپاشی 
توهم "رسيدن به آن ها " صفحه  ۱۹ صفحه ۱۲

درجبهه جهانی 
کمونيستی و 
کارگری صفحه  ۱۹        صفحه  ۱۹صفحه ۱۰

از هر دری 
سخنی

اعدام  شاهد  ما  که  است  سال   ۳۰ از  بيش 
ايران  مختلف  شهرهای  در  خيابانی  های 
هستيم  . اين نوع اعدام های خيابانی بعد از 
اعتراض دو سال پيش  شاهدان صحنه اعدام 
نزديکان  از  آنها  از  برخی  که  سيرجان  در 
اعدامی ها بودند (و به مدت کوتاهی اعدامی 
بود.  شده  کم تر   ، دادند)  نيز  فراری  را  ها 
های  اعدام  رکود،  دوره  يک  از  بعد  اماّ 
با  اسالمی  رژيم  طرف  از  مجددا  خيابانی 
شدت بيشتری ادامه يافته است، به طوری که 
درشهريورماه امسال تقريبا روزانه صورت 
می گيرند. منطق عصرتاريک انديشی رژيم 
عبرت  است «درس  اين  هم  ايران  بر  حاکم 
واقع  در  که  منطقی   «! ديگران  برای  شدن 
از  انتشاريافته  اطالعات  است.  منطق  ضد 
تعداد   ، نوع  ها  اعدام  اين  از  رژيم   طرف 
و زمان و.... هميشه با دورغ گويی همراه 

بوده است. 
اکثر  و  هستند  جوان  شدگان  اعدام  بيش تر 
و  سرقت  مخدر  مواد  با  رابطه  در  آن ها 
اند.  شده  دستگير  قتل   و  جنسی  تجاوزات 
در اولين نگاه عاميانه همان طور که رژيم 
اسالمی قصد دارد به نگاه عمومی تبديل کند 
اعدام شدگان منافع عمومی را زير پا گذاشته 
اند.  شده  ها  انسان  عليه  جنايات  مرتکب  و 
در  خواهد  می  واقع  در  اسالمی  رژيم  اماّ 
خدمت  در  فکری  تحميق  به  نيز  زمينه  اين 
منافع طبقات حاکم بپردازد. در حقيقت رژيم 
و  علت  جای  خواهد  می  اسالمی  جمهوری 
معلول را عوض کند و از زير بار مسئوليت 
اين همه جنايت و افسار گسيختگی اجتماعی 
خود  های  سياست  و  ماهيت  از  ناشی  که  

رژيم است شانه خالی نمايد 
بقيه در صفحه دومحقايقی که در پس اين 

به زودی ۹٤ مين سال گرد انقالب کبير 
مناسبت  اين  به  و  رسد  فرامی  اکتبر 
تشکلهای مدافع طبقه ی کارگر و انقالب 
داد  روی  اين  درسراسرجهان  کارگری 
شگرف تاريخی را تهنيت گفته و به گرمی 
ی  شيوه  البته  اين  يادخواهندنمود.  ازآن 
آوردهای  دست  به  گذاشتن  احترام  مثبت 
محکومی»  گان  بوده  «هيچ  تاريخی 
گان  به «هرچيزبوده  مدتی  طی  که  است 
آوردهای  دست  اما  شدند.  تبديل  حاکم» 
پرولتاريای جهان در روسيه را تنها نمی 
توان درپيروزی انقالب سوسياليستی اکتبر 
خالصه کرد و به چرائی پيروزی و تداوم 

آن نپرداخت:
بينی  تيز  اين  روسيه  آگاه  پرولتاريای  ۱ـ 
ديالکتيکی را داشت که مارکسيسم انقالبی 
را به مثابه تئوری علمی رهائی پرولتاريا 

و نه تفسيرهای خرده بورژوائی سوسيال 
دموکراتيک و آنارشيستی، محکم به دست 
برخاست  آن  از  دفاع  به  قاطعانه  گرفت، 
رشد  را  آن  اش  انقالبی  پراتيک  در  و 
از  جامعی  درک  که  چون  داد.  تکامل  و 
ماهيت طبقات و عمل کردآن، مبارزه ی 
طبقاتی که نبردی مرگ و زنده گی است، 
ديکتاتوری يک  حاکميت طبقاتی به مثابه 
حفظ  منظور  به  ديگر  ی  طبقه  بر  طبقه 
طبقاتی  مناسبات  استقرار  يا  و  کهنه  نظام 
نو به جای مناسبات پوسيده ی کهن و علم 
راه نمای خود ( مارکسيسم انقالبی) داشت 

و به آن مسئووالنه برخورد می نمود.
درپراتيک  روسيه  آگاه  پرولتاريای  ۲ـ 
حساسی  انقالبی  نکات  روی  اش  انقالبی 
که راه پيش روی اش را به سوی انقالب 

بقيه در صفحه چهارموکسب قدرت 

مجتمع  کارگران  اعتصاب  از  روز   ۱۰
هزاران  گذرد.  می  امام  بندر  پتروشيمی 
کارگراين مجتمع و ديگر مجتمع های منطقه 
شرکتهای  ماه شهر نظير  اقتصادی  ويژه  ی 
ازهمان  نيز  تندگويان  و  اروند  اميرکبير، 
روز شروع اين اعتصاب در سوم مهر، به 
مرکزی  خواست  اند.  پيوسته  اعتصاب  اين 
کاران  ن  پيما  «حذف  کارگران  ی  محقانه 
مستقيم  جمعی  قراردادهای  عقد  و  واسطه، 
با کارفرمايان اصلی» است که دراعتصاب 
فروردين  آخر  ی  دهه  در  خود  پيش  ماه   ٦
امسال نيز مطرح کرده و توافق نامه ای هم 
بين کارگران و مديريت درحضور فرماندار 
و  بود  رسيده  امضا  به  مجلس  ی  نماينده  و 
مرور  مشمول  ی  گرانه  حيله  باديد  مديريت 
فرصت  ماه   ۳ نامه،  توافق  اين  شدن  زمان 
بقيه در صفحه چهارم

ادامه  همچنان  آمريکا  در  اقتصادی  بحران 
پول،  بين المللی  صندوق  گزارش  به  دارد. 
 ۲۰۱۰ سال  در  آمريکا  دولت  خالص  بدهی 
معادل  دالر  ميليارد   ۵۰۱ و  تريليون   ۹ به 
بيش از ۶۴ درصد توليد ناخالص داخلی اين 
نسبت  لحاظ  از  آمريکا  است.  رسيده  کشور 
بدهی خالص دولت به توليد ناخالص داخلی، 
به شمار  دنيا  بدهکار  کشور  دومين  و  بيست 
باالترين  بدهی،  رقم  لحاظ  از  اما  می رود، 

رقم بدهی را داراست.
وزارت کار آمريکا در آخرين گزارش خود 
در  فقط  تاکنون،   ۱۹۴۵ سال  از  کرد  اعالم 
اوت سال ۲۰۱۱ ميزان اشتغال زايی در اين 
کشور صفر بوده و نرخ بيکاری همچنان باالی 

است. درصد  بقيه در صفحه  هشتم۹ 



اعدام ها وجود دارد کدامند؟ اگر بخواهيم يک 
به يک به موضوعاتی که «دليل محکمی» 
برای اعدام از طرف رژيم اسالمی  مطرح 
می شود، بپردازيم ، بهتر می توانيم با جمع 
بندی از آن ها دليل اين همه اعدام ـ آنهم به 

شکل علنی در ميدان ها راـ دريابيم . 
 . است:  مخدر  مواد  موضوعات  از  يکی 
اکثر  ايران  دولت  آمارهای  طبق  بر  تقريباً 
(قريب به اتفاق) اعدامی ها درکار خريد و 
فروش مواد مخدر و يا توليد آن دست داشته 
با  ايران  جامعه  که  دهد  می  نشان  اين  اند. 
روبرو  مخدر  مواد  نام  به  بزرگی  معضل 
مخدر  مواد  مصرف  و  توزيع  رشد  است. 
از  ناشی  گذشته  سال  سی  در  ما  جامعه  در 
است  بوده  همراه  رشد  اين  چرا  و  چيست؟ 
سياسی،  و  فرهنگی  سرکوب  فقر،  رشد  با 
سرکوب  دموکراتيک،  های  آزادی  سرکوب 
سياسی  های  سازمان  و  دانشجويان  زنان، 

مترقی و دموکرات؟
از  مخدر  مواد  ترانزيتی  راه  سر  بر  ايران 
و  اروپا  به  آسيائی  کشورهای  و  افغانستان 
سال  اوايل  در  ايران  رهبران  است.  آمريکا 
(های) ۱۳٥۸ و ظاهرا در همراهی با مردم 
در جهت از بين بردن مواد مخدر، سرکوب 
معروف  جالد  توسط  را  ای  گسترده  های 
خلخالی سازماندهی کردند اين جالد معروف 
بيش تر از آن که مسئله اش جلوگيری از مواد 
مخدر باشد ايجاد رعب و وحشت در جامعه 
با  که  خلخالی  بود.  جديد  حاکمين  به  نسبت 
ای  دقيقه  چند  محاکمات  با  و  تمام  بيرحمی 
بدون  را  مخدر  مواد  به  معتاد  انسان  صدها 
ذره ای درک از مشکالت اجتماعی به جوخه 
های مرگ سپرد و با کشتن انسان هايی که 
خود محتاج به نگهداری و کمک بودند دقيقاً 
مواد  المللی  بين  قاچاقچيان  که  کرد  کاری 
«سرکوب»خرده  آن  و  خواستند  می  مخدر 
دست  گذاشتن  باز  و  مخدر  مواد  فروشان 
اين  و  بود.  المللی  بين  باندهای  رهبران 
فرهنگی  شديد  های  سرکوب  با   بود  همراه 
و  تفريح  و  شادی  هرگونه  از  جلوگيری   ،
ومحنت  غم  و  عزاداری  فرهنگ  جلوبردن 
و بستن راه های مختلفی که مردم و به ويژه 
جوانان بايد شور و شوق زندگی شان را در 
آن پيدا کنند  و در عين حال بازگذاشتن دست 
عواملی اصلی ( که عمدتا در سپاه پاسداران 
از  بخشی  گرفتن  با  آن ها   .( اند  کرده  النه 
مواد مخدر ترانزيتی از مرزهای شرقی به 
فروش  و  ترانزيت  حق  عنوان  تحت  اروپا 
مواد  تهيه  که  اند  شده  باعث  ايران  در  آن 
مخدر در ايران از تهيه سيگار از يک مغازه 

سرکوچه آسانتر باشد. در کنار اين مصرف 
مخفی  و  موقتی  مسئله  يک  ديگر  که  انبوه 
پخش  در  حاکمين  دست  و  باشد  تواند  نمی 
زيادی  تعداد  اعدام  است،  آشکار  کامًال  آن 
انسان آنهم در ميادين شهرها به همين جرم  
نيست  مخدر  مواد  عليه  ای  مبارزه  تنها  نه 
وحشت  و  رعب  جو  ايجاد  حقيقت  در  بلکه 
موجود  شرايط  به  معترض  مردم  تسليم  در 
است  امروز توليد و پخش مواد مخدر يکی 
از پردرآمدترين کارهايی است که از دولت 
ها تا باندهای مافيائی در کشورهای مختلف 
در آن دست دارند. رژيم جمهوری اسالمی 
نيز خود را با اين شغل پردرآمد تطبيق داده 
است و خود به يک مرکز مافيائی تبديل شده 
است. از بين بردن مواد مخدر تنها با کشتن 
و اعدام مصرف کنندگان و دستفروشان قابل 
حل نيست. برای مبارزه با مواد مخدر بايد 
عوامل متعددی در جامعه وجود داشته باشد 
بين  از  برای  را  عيار  تمام  جنگی  بتوان  تا 
بردن مواد مخدر انجام داد. اولين عامل از 
بين بردن اختالف عظيم ثروت، سازماندهی 
ايجاد  همه،  برای  انسانی  زندگی  و  کار 
تفريجات سالم، برابری زن و مرد و گسترده 
جامعه  در  دموکراتيک  های  آزادی  ترين 
اسالمی  جمهوری  رژيم  که  مناسباتی  است. 
با تمامی آن ها سر ستيز دارد. آمارها نشان 
می دهند که مصرف سرانه مواد مخدر در 
ايران باالترين رده را به خود اختصاص داده 
است که اين همراه است با محنت زدگی و 
بی آينده نگری بخش های وسيعی از جامعه.   
موضوع بعد قتل های ناشی از نزاع فردی و 
يا گروهی است. در جامعه ای که فقر، سفره 
های خالی، نبود توليد و کار برای همه، و 
نيز نبود نظم و قانون مدنی  و جايگزينی آن 
با نظم قرون وسطائی مذهبی بيداد می کند؛ 
در جامعه ای که روحانيت ديگر چهره يک 
خواهد  می  بلکه  ندارد  را  فروش  دين  دالل 
در کوچکترين مسائل خصوصی افراد نقش 
تصميم گيرنده نهائی را بازی کند؛ و باالخره 
و  انسانی  جايگاه  انسان  که  ای  جامعه  در 
حقوق خود را ندارد و او در حقوق مذهبی 
انسان  واقعی  معنای  به  کند؛  می  پيدا  معنی 
از خود بيگانه است و در واقع آن چيزی که 
سرمايه داری در جوامع جديد جلو برده است 
در  است  کرده  بيگانه  خود  از  را  انسان  و 
جوامع مذهبی زده ای همچون ايران بسيار 
در  زندگی  است  روشن  است.  شده  تشديد 
نبود  در  و  است  ناامن  کامًال  جوامعی  چنين 
انسانی  هر  اجتماعی   های  تشکل  هيچگونه 
گرفتار در اين چنبره ساختاری  به فکر آن 
است يا از آن فرار کند يا به دفاع شخصی 
متوسل شود. به همين دليل است که امروزه 

کوچکترين  با  جوانان   از   خيلی  ايران  در 
اسلحه  به  مسلح  را  خود  اختالفی  و  مشکل 
به  اختالفی  هر  و  کنند  می  چاقو  يعنی  سرد 
نزاع و دست به اسلحه بردن تبديل می شود 
جامعه ای که ملتهب است اين را نه  تنها در 
زمينه سياسی حتی در رفتارها ی افراد آن 
جمهوری  رژيم  دهد.  می  نشان  نيز  جامعه 
اسالمی که با به اجرا گذاشتن اعدام ها در 
با  دارد  دادن  عبرت  درس  قصد  عام  مالء 
اين حرکت به طور مستقيم درس خشونت و 
بربريت انسانی  می دهد برای کودکانی که 
از کوچکی در ميدان های شهرها با صحنه 
های اعدام مواجه هستند، آيا کشتن افراد يک 
در  آنهم  شود  می  تلقی  زشت  و  شنيع  عمل 
تماشای  و  آمدن  به  را  مردم  رژيم  که  حالی 
اين  با  آن ها   کند؟  می  دعوت  اعدام  مراسم 
کار آدمکشی را به يک امر عادی در جامعه 
زائيده  اساس  در  خشونت  کنند.   می  تبديل 
است.  طبقاتی  اختالفات  و  نابرابر  مناسبات 
خشونت معموال از طرف طبقاتی حاکم عليه 
ولی  شود  می  اعمال  جامعه  تحتانی  طبقات 
درعمل هميشه اين طبقات و حاکمين هستند 
که طبقات محکوم و پائين جامعه را از دست 
زدن به خشونت منع می کنند، که نتايج آن 
ديده  ستم  محکوم  طبقات  افراد  آوری  روی 
و استثمار شده به خشونت های فردی است 
آنهم در شرايطی که هيچ تشکل مدافع حقوق 
اجتماعی  نيست و نيز برای انسانی که در 
حقوق  و  نيست  مدافعی  هيچ  دارای  جامعه 
فردی به رسميت شناخته شده انسان فقط يک 
نوشته مسخ شده در قانون اساسی به حساب 
قائل  آن   برای  ارزشی  حاکميت  و  آيد  می 
نيست و حتی آن هم با وجود عمق بی حقوقی 
فردی  های  خشونت  شود،  نمی  اجرا  اش 
امری عادی می شود. رژيم اسالمی که خود 
است،  دنيا  های  رژيم  ترين  خشن  از  يکی 
رسمی  چاقوکشان  و  ها  لومپن  که   رژيمی 
خود را تحت عنوان نيروهای لباس شخصی 
به جان مردم می اندازد و شکنجه يک تنبيه 
تواند  می  چگونه  است،  رسمی  مجازات  و 

عليه خشونت باشد .   
بسيار  روزها  اين  که  ديگری  موضوع 
است  خيابانی  های  اعدام  در  موردنگرانی  
مسئله قتل های ناموسی است. همان طوريکه 
قبال آمد استفاده از دفاع شخصی در جوامعی 
که دارای قوانين مدنی نيستند و قوانين قرون 
اختالفات  حتی  و  اند  حاکم  مذهبی  وسطائی 
فقط راه حل مذهبی دارند و الغير، عرصه 
های گسترده ای را در بر می گيرد که يکی 
به  اجتماعی  برخورد  و  زن  مسئله  آن ها  از 
حل  های   رساله  کليه  در  تقريباً  است.  آن 

درشت  و  ريز  های  هللا  آيت  المسائل 

صفحه ۲رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران

نه به اعدام ها... بقيه از صفحه اول

نه به اعدام ! ؛ نه به نظام سرمايه داری !



صفحه ۳رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران
جنسِی  عمل  سزای  که  است  آمده 
خارج از دستورالعمل های مذهبی به 
آن  از   . شود  مجازات  بايد  وجه  شديدترين 
جمله است رابطه مرد و زن قبل از ازدواج 
نيست  دليل  بی  غيره.  و  گرائی  همجنس  و 
قرون  بينش  اين  با  اسالمی  جمهوری  که 
وسطائی از روز اول پرچم مبارزه با حقوق 
برابر زن ومرد و تبليغ تعصبات ناموسی  را 
برافراشته نگاه داشت. جدائی زن و مرد در 
جامعه و همزمان ازدواج با چند زن و به راه 
انداختن فحشای اسالمی تحت عنوان صيغه، 
مجموعه ای است  که رابطه زن و مرد قبل 
از ازدواج  به مثابه  يک امر بسيار طبيعی 
انسانی را   به يک تابو تبديل کرده است و 
باعث هزاران بليه اجتماعی شده است که در 
واقع قتل های ناموسی يکی از پيآمدهای آن 
خود  که  رژيمی  در  ناموس  از  دفاع  است. 
است،  زن   انسانی  شخصيت  برنده  بين  از 
دفاع از منافع و سيستمی است که بر اساس 
و  انسانی  های  خواست  در  راندن  عقب  به 
جوان  است.  گرفته  شکل  اجتماعی  حقوق 
داشتن  حق  اسالمی  رژيم  يوغ  زير  ايرانی 
اين  از  تنها  نه  او  ندارد.  را  جنسی  رابطه 
وظيفه  بلکه  نيست  برخوردار  طبيعی  حق 
دارد که تحت عنوان دفاع از ناموس (خود)، 
هم  خود  پيرامونی  افراد  رابطه  مواظب 
باشد ، فرهنگ عقب مانده فئودالی همراه با 
کثافات فکری مذهبی از او انسانی متعصب 
و کور نسبت به خود و اطرافيان می سازد 
که حاضر است به هر جنايتی تحت عنوان 
دفاع از ناموس دست بزند و چنين است که 
می بينيد در جامعه هرچه که بيش تر خرافات 
و مذهب رشد می کند يا نفوذ دارد، قتل های 
ناموسی نيز زيادتر (شده) است. اين فرهنگ 
هدف خود را سرکوب زنان و عليه تقاضای 
برابری زن و مرد قرار داده است و در اين 
موجود   نظم  مدافع  عنوان  به  دولت  رابطه 
حاضر به هر نوع سرکوب، زندان، شکنجه 
و اعدامی است تا مناسبات موجود را حفظ 
که  موضوعی  هر  در  شما  نتيجه  در  کند. 
داری  سرمايه  رژيم  نقش  کنيد  می  بررسی 

مذهبی را در آن به آشکارا می بينيد.
اماّ حاکمين ايران در کنار «مجرمين»ی از 
اين دست بسياری از افرادی که دارای جرم 
های سياسی بوده اند را هم اعدام کرده اند 
تا در هياهوی مبارزه با «جنايت و  فساد» 
کم  آن  به  عمومی  اعتراض  و  آن ها  نقش 

رنگ شود . 
جدا از همه موضوعات و داليلی که برای 
اعدام آورده می شود( و ما ديديم که تا چه حد 
اين داليل غير منطقی و دقيقاً به خاطر حفظ 
وضعيت موجود بکار گرفته می شوند)، نفس 

اعدام در يک جامعه نشان از عمق بربريت 
رژيم حاکم دارد. منطق اعدام به مثابه يک 
توسط  آنهم  شده  ريزی  برنامه  پيش  از  قتل 
هدف  دو  دارای  فقط  يافته  شکل  دولت  يک 
است: اول ايجاد جو رعب و وحشت و عقب 
راندن هرگونه اعتراض به نظم موجود و پر 
و بال دادن به خشونت اجتماعی.( در اين جا 
ديگر بحث از تغيير مناسبات اجتماعی برای 
از بين بردن زمينه های اعدام توسط حاکمين 
مطرح نيست. بگذريم که علنی کردن آن در 
سطح اجتماعی در ميادين شهرها از افسار 
گسترده  اجتماعی  نفرت  ايجاد  و  گسيختگی 
ای نشات می گيردکه ديگر تغيير را نه يک 
فردی  تقاضای  يک  بلکه  اجتماعی  مسئله 
می بيند.) دوم عادت دادن مردم به خشونت 
در  اسالمی  رژيم  طرف  از  يافته  سازمان 
ايران. رژيم با اين کار تالش می کند سطح 
فرهنگی و حقوق انسانی فرد را بی ارزش 
و قابل تعرض نشان داده و آن را تا آخرين 
حد ممکن تنزل دهد. اينکار که منطبق است 
با فرهنگ ۲۰۰۰ سال پيش قبيله ای با منافع 
يک  داری  سرمايه  بخوان   ) حاکم  طبقات 
)همخوانی  داری  سرمايه  پيرامونی  کشور 

داشته و به حفظ آن کمک می کند. 
چپاول  جهت  در  و  زور  با  دولتی  که  وقتی 
دسترنج مردم می خواهد قدرت را حفظ کند 
و با مردمی روبرو است که اين زورگوئی ، 
ستم و استثمار و چپاول خود را نمی پذيرند ، 
دست به سرکوب می برد که اين سرکوب ها 
اشکال مختلفی و گوناگونی بخود می گيرند. 
زندان ، شکنجه و اعدام و تحميق فکری از 
آن جمله اند. اماّ اعدام تاريخا نشان داده است 
درجامعه  را  مشکلی  نتوانسته  هيچگاه  که 
ازطريق اعدام به طورنهائی حل کند، چون 
که مشکالت انسانی در جوامع را بايد اساسا 
نه  و  کرد  اجتماعی جستجو  ساختارهای  در 
اين  به  پيشرفته  بشريت  افراد.  فرد  درفرد 
نتيجه رسيده است که اعدام به علت اين که 
زندگی  از  بايد  نيست  مسائل  حل  جوابگوی 
عليه  جنايت  اين  به  و  شود  حذف  اجتماعی 

انسان بايد پايان داده شود.  
رژيم جمهوری اسالمی با تمام سبعيتش  اماّ 
عليه مردم و اعتراضاتشان،  و ازجمله قطع 
دست و چشم در آوردن در مالء عام ، ناکام 
مانده و حتا مورد انتقاد برخی از رسانه های 
داخلی هم قرار گرفته و جناح سبز رژيم در 
رژيم  صالح  به  را  آن   خود  های  روزنامه 
داند و وقاحت را به آن جا می رساند  نمی 
که فقط عطوفت اسالمی را پيشنهاد می کند 
و نه پايان دادن به اين بربريت را! . رژيم 
جمهوری اسالمی اين را خوب فهيمده است 
حال  در  ايران  در  اجتماعی  های  جنبش  که 

نسبت  بيش تری  سازمانيافتگی  و  شکلگيری 
به گذشته بوده و در حرکات اجتماعی دقيق 
تر عمل می کنند . اعتراضات اخير در ايران 
درياچه  شدن  خشک  مسئله  سر  بر  منجمله 
اروميه بسيار تهاجمی تر و رژيم نسبت به 
اعتراضات اخير در شهرهای مختلف منفعل 
تر شده است. با اين که اعتراضات توده ای 
سال ۸۸ در ايران فروکش کرده است ولی 
که  اين  با   است  شده  تر  عميق  اعتراضات 
هنوز به سطح توده ای و علنی همچون سال 
۸۸ نرسيده است ولی رژيم در واقع با اين 
اعدام ها دارد به  آخرين تالشها برای حفظ 

حاکميت اش دست می زند.
برای از بين بردن اعدام و شکنجه و زندانی 
جز  ايران  در  عقيده  داشتن  خاطر  به  شدن 
اعدام  و  شکنجه  رژيم  سرنگونی  طريق  از 
اين  برداشتن  ازميان  و  اسالمی  جمهوری  

نظام طبقاتی ممکن نيست .
قصاص  قوانين  با  بايد  را  اسالمی  رژيم 
اسالمی اش به گورستان تاريخ سپرد . نه به 
پيشرو  انسانهای  شعار  است  چنين  اعدامها! 

کمونيست.

 ق.ع.   ٥/۲۰۱۱/۱۰

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

کنيد!
سايت حزب رنجبران

www.ranjbaran.org
سايت آينه روز

www. ayenehrooz.com
سايت خبرنامه کارگری

www.karegari.com
سايت رنجبر آنالين

www.ranjbaran.org/01_
ranjbaronline

سايت آرشيو روزنامه رنجبر
http://www.yudu.com/
library/16050/Ayeneh-

Rooz-s-Library



صفحه ٤رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران

پرتوان تر باد هم بسته گی مبارزاتی کارگران ايران!

تعهد در اجرای تئوری... بقيه از صفحه اولدرد ما طبقه کارگر... بقيه از صفحه اول

خواسته بود تا مشکل را حل کند و نکرد!
کارگران  که  است  ای  خواسته  اين 
سراسرايران خواهان آنند. کارگران شرکت 
ايران خودرو و ذوب آهن اصفهان قبال ازاين 
اتحاديه  نيز  اخيرا  اند.  کرده  دفاع  خواست 
اتحاديه  خوزستان،  شمال  کارگران  مستقل 
موسس  هيئت  دزفول،  کارگران  مستقل 
کارگران کيف و کفش مهرانه، هيئت موسس 
کارگران شرکت مخابرات انديمشک و هيئت 
شخصی  بری  مسافر  گان  راننده  موسس 
انديمشک و حومه دربيانيه مشترکی از اين 

اعتصاب حمايت کرده و از جمله نوشتند:
های  مجتمع  متحد  و  عزيز  «کارگران 
پتروشيمی ماهشهر و امام، درود برشما که 
برای تحقق خواسته های برحقتان متحدانه و 
جانانه به ميدان آمده ايد. ما اعضای اتحاديه 
ها و هيئتهای موسس يادشده مراتب حمايت 
می  اعالم  عزيزان  شما  از  را  خود  قاطع 
مجتمع  ديگر  کارگران  ی  همه  از  و  داريم 
اعتصاب  ازاين  که  خواهيم  می  کشور  های 
حمايت کنند. دردما طبقه کارگر دردمشترکی 
است که بايد با اتحادهمه جانبه و فراگير خود 

آن را درمان کنيم.»
حزب رنجبران ايران ازاين خواست به حق 
کارگران پتروشيمی بندر امام و ماه شهر، که 
از طريق مبارزه با روش برده داری فروش 
شرکتهای  به  کاران  پيمان  توسط  کارگران 
توليد کننده صورت گرفته و استثمار شديد و 
ستم فوق العاده ای را برکارگران تحميل می 
کنند، قاطعانه پشتيبانی نموده و از کارگران 
مجتمع های ديگر درسراسرايران می خواهد 
تا به اين اعتصاب پيوسته و يا به حمايت از 
را  خود  عظيم  متحد  قدرت  و  برخاسته  آن 
دربرابرتجاوزات ضدبشری حاکمان و سرمايه 
بخشند. تحقق  اسالمی  درجمهوری  داران 
لغو  واسطه،  کاری  پيمان  شرکتهای  لغو 
قراردادهای موقت، لغو قانون کار ارتجاعی 
رژيم که با دست کاری های پی درپی منافع 
زيرپا  پيش  از  بيش  را  کارگران  حقوق  و 
گذاشته است ازجمله خواستهای بالواسطه ی 
کارگران است که توسط کارگران پتروشيمی 

پرچم آن برافراشته شده است.
کارگر  رفقای  برشما  پرشورما  درود 
کارگری  جنبش  اول  درصف  که  پتروشيمی 

دردفاع از حقوق کارگران قدعلم کرده ايد!

حزب رنجبران ايران 
ـ ۱۳  مهرماه ۱۳۹۰(٥اکتبر۲۰۱۱)  

اوليه  ی  هسته  و  نمود  می  هموار  حاکمه 
ی آن نيز در مارکسيسم انقالبی بيان شده 
بود، انگشت گذاشت، آنها را برجسته نمود 
تاکتيک  و  برنامه  در  شگرفی  وروشنائی 
طبقاتی  ی  مبارزه  برد  درپيش  پرولتاريا 
به  حاکمه  قدرت  کسب  استراتژی  و  اش 

وجودآورد.
۳ـ پرولتاريای آگاه روسيه به عالوه، پس 
در  بغرنجی  تضادهای  با  قدرت  کسب  از 
ساختمان سوسياليسم دست و پنجه نرم کرد 
که نه تنها مربوط به مسائل درونی جنبش 
کارگری روسيه، بلکه دررابطه با مسائل 
کارگری  و  کمونيستی  جنبش  و  جهانی 
جهان  ی  ديده  ستم  ملل  جنبش  و  جهان 
توسط  ملتها  اين  غارت  و  استعمار  عليه 
امپرياليسم بود. برخورد به اين تضادها و 
ارائه ی راه حل، از خصلت جهانی انقالب 
آموزشهای  و  شد  می  ناشی  پرولتاريائی 

درخشانی را ازخود به جا گذاشت.
توضيح جامع سه مقوله ی فوق از حوصله 
رابطه  در  اما  است.  خارج  مقاله  اين  ی 
نا  طور  به  امروز  که  نکاتی  برخی  با 
چپ  درجنبش  القيدانه  بسا  چه  و  آگاهانه 
آن  ی  دهنده  نشان  و  شده  مطرح  ايران 
است که امر محکم به دست گرفتن و دفاع 
قاطع ازتئوری علمی پرولتاريا و آموزش 
ازدست آوردهای عملی آن توسط بسياری 
ازدستورکارآن  جنبش  دراين  تشکلها  از 
می  زده  کنار  محابا  بی  يا  و  شده  خارج 

شوند(۱)، اشاره می کنيم.

الف ـ رجعت به مارکس:
از  ناشی  سوسياليستی  اردوگاه  شکست 
در  ريشه  اساسا  که  رويزيونيسم  بروز 
عقب  و  جوامع  اين  رشد  عينی  وضعيت 
مانده گی آنها داشته است، برخی را دراين 
جنبش بدان جا کشاند که گويا بايد کار را 
از نو شروع کرد و با مراجعه به مارکس 
گشت.  مسائل  حل  راه  جوی  و  ُجست  در 
اين ادعا زيرآب انقالب کبير اکتبر را می 
دموکراتيک  سوسيال  راست  از  يا  زندـ 
انقالب  وقت  هنوز  که  اين  عنوان  تحت 
نرسيده  فرا  درروسيه  کردن  سوسياليستی 
بود و يا از چپ که رهبری انقالب اکتبر 
از استقرار فوری مناسبات کمونيستی و از 

جمله لغو کارمزدی امتناع ورزيد.
که  جا  آن  تا  را  مارکس  به  رجعت  اين 
از  نظری  نقطه  تا  باشد  اين  به  مربوط 
کمونيسم علمی را که توسط بينان گذاران 
آن بيان شده باشد، بشناسيم و به کاربنديم 

اين  اما  باشد.  می  معقول  بسيار  امری 
برگشت اساسا به معنای اين تلقی می شود 
از  بعد  علمی  کمونيسم  از  را  چه  آن  که 
مارکس و انگلس که مشخصا توسط لنين 
يا  و  طرد  اند،  شده  داده  تکامل  مائو  يا  و 
کناربگذاريم چون که گويا بيان گر فشرده 
ی پراتيک انقالبی پرولتاريا و توده های 
زحمت کش نيستند. استداللی جدی و علمی 
هم دربيان اين ادعا صورت نمی گيرد تا 
ناروشنی اشکاالت کنونی تئوری کمونيسم 
مشخص  داشتن  وجود  درصورت  علمی 
يا  و  ساده  و  صاف  رد  با  را  علم  شوند. 
انجام  که  چون  نمود  نفی  توان  نمی  بهتان 
چنين کاری نشان دهنده ی منتها درجه ی 
بی مسئووليتی فرد و يا تشکل بيان کننده 

ی آن است.
اين جريانات فکری يا معتقدند که اصول 
و  ديالکتيکی  ی  جنبه  علمی  کمونيسم 
مذهبی  ُدگمهای  مثل  و  نداشته  رشديابنده 
و  کشف  هميشه  باربرای  يک  که  هستند 
بيان شده اند و در جوامع بشری به همان 
اوليه  کاشفان  که  ماند  خواهند  باقی  گونه 
اش گفته اند و يا اگر غير از اين فکرمی 
امروزی  مارکسيسم  که  بگويند  بايد  کنند 
انقالبی  درعمل  آن  نتايج  چيست،  ها  آن 

پرولتاريا چه بوده و چرا درست است؟
نظريه ی رجعت به مارکس بدون روشن 
ازديد  برخاسته  جز  آن  چرائی  کردن 
متافيزيکی نبوده وهيچ ارزش علمی برای 
پيش برد امر رهائی طبقه ی کارگر و توده 

های تحت ستم ندارد.

ب ـ آموزش کمونيسم علمی طبقه کارگر، 
از چه طريقی؟

ديدگاه يک جانبه ی چپ روانه وسکتاريستی 
درجنش چپ ايران که درجنبش کارگری 
اخالل می کند، ادعائی به ظاهرپرولتری 
کارگردرمبارزات  ی  طبقه  گويا  که  است 
خود عليه نظام سرمايه داری می تواند از 
يافته  دست  خويش  رهائی  علم  به  درون 
به  ازبيرون  علمی  کمونيسم  «بردن  و 
درون طبقه» بی معنا است. اين نظر در 
مسيرحرکت آگاهانه ی تُندر وار طبقه ی 
کارگر و مجهز شدن به تئوری راهنمايش 
سنگ انداخته و امکانات آن را درآموختن 

علم رهائی اش محدود می کند. چرا؟
طبقات درجوامع بشری ديوارهای قطوری 
برای ممانعت از ورود يا خروج افراد طبقه 
داليل  به  که  انسانها  بسی  ندارند.  آن  از 
گوناگون برخاسته از طبقات غيرپرولتری 
و  پيوندند  می  پرولتاريا  صف  به  اند 

خرده  سطح  به  کارگرانی  بالعکس 
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از مبارزه ی طبقاتی شان ايجاد می نمايد. 
کمک  به  نياز  بودها  کم  اين  رفع  برای 
برای  کمونيست  فکران  روشن  از  گرفتن 
باالبردن سطح آگاهی طبقه ی کارگر هست 
و کارگران اين معضل جنبش شان را به 
خوبی درک می کنند. بنابراين مخالفت با 
بردن آگاهی به درون طبقه کارگر، نشان 
در  کارگری  غير  ئولوژی  ايده  اخالل  از 

جنبش کارگری دارد.

پ ـ نقش حزب کمونيست
تاريخ جنبش کارگری در ۱٦۰ سال اخير 
و کال تاريخ مبارزات طبقاتی طی هزاران 
سال نشان می دهند که هرطبقه ای برای 
پيش برد اهداف اش نيازبه پيشروانی دارد 
که اين مبارزات را گام به گام و درخدمت 
کنند.  هدايت  طبقه  آن  اهداف  به  رسيدن 
مارکس  توسط  کمونيست  حزب  مانيفست 
«اتحاديه  درخواست  به  بنا  انگلس  و 
حزب  اولين  که  شد  تدوين  کمونيستها» 
پيشروجهانی طبقه ی کارگربود و تئوری 
و  لنين  توسط  پرولتاريا  ترازنوين  حزب 
انقالب  يافت.  گسترش  و  بسط  مائو  سپس 
اکتبر ۱۹۱۷ روسيه و انقالب اکتبر۱۹٤۹ 
و  روسيه  بلشويک  حزب  رهبری  تحت 
حزب کمونيست چين به پيروزی رسيدند.

حزب به مثابه ستاد جنگی ارتش پرولتاريا 
که  اين  درک  است.  طبقاتی  ی  درمبارزه 
بدون چنين ستادی و بدون تمرکزقوا حول 
درجنگ  پيروزی  واحدی  جنگی  برنامه 
ممکن نيست، چندان بغرنج و غيرقابل فهم 
ی  درکليه  بورژوازی  اکنون  هم  نيست. 
کشورهای پيشرفته صنعتی برای پيش برد 
مختلف  احزاب  به  تکيه  با  اش  سياستهای 
مختلف  احزاب  وجود  کند.  می  عمل 
بيش  و  کم  های  برنامه  با  بورژوازی 
مشابه که همه جز خدمت به حاکميت آن 
هدف ديگری ندارند، حيله ای بيش نيست. 
بورژوازی توسط اين احزاب درميان مردم 
تفرقه انداخته و درعين حال با جلب آنها 
به احزاب مختلف مانع از آن می شود که 
آنها ماهيت استثمارگرانه و ستم گرانه ی 
نظام سرمايه داری را زودتر کشف نموده 
ديگر  به  برخيزند.  مبارزه  به  آن  عليه  و 
بکن!»  حکومت  و  بيانداز  «تفرقه  سخن 
ديدگاه اصلی سرمايه داران درحفظ قدرت 
حاکمه دردست خويش است. البته واقعيت 
می  نشان  داری  سرمايه  اکثرکشورهای 
دهد که معموال يک يا دو حزب بورژوائی 
در  و  برخورداربوده  بيشتری  نفوذ  از 
انتخابات پارلمانی قدرت بين آنها دست به 
دست می شود و درمجموع «آب از آب هم 

تکان نمی خورد».
خرده  درميان  بورژوائی  گری  حيله  اين 
اقشارمختلفی  از  اساسا  که  بورژوازی 
چون  دارد،  خاصی  مقبوليت  شده  تشکيل 
که خرده مالکی و رقابت بين آنان اساس 
را  شان  اجتماعی  وضعيت  حفظ  در  کار 

تشکيل می دهد.
مشخص  منافع  مدافع  که  کمونيستها  اما 
استراتژی  و  کارگرند  ی  طبقه  عام  و 
درمرحله  و  سوسياليستی  انقالب  انجام 
ی تاريخی ديگر گذار به کمونيسم را مد 
تنها  نه  بورژوازی  برخالف  نظردارند، 
خواهان متحد نمودن طبقه ی کارگر برای 
می  داران  سرمايه  قدرت  زيرکشيدن  به 
مبارزه  دراين  که  اين  برای  بلکه  باشند، 
کشان  زحمت  و  آورده  دست  به  پيروزی 
نظام  ستم  و  ظلم  زير  از  نيز  را  جامعه 
سرمايه داری رها سازند، تالش می کنند 
تا ضمن متشکل شدن درحزب کمونيست 
عليه  را  متحد  جبهه  ترين  وسيع  کشوری 
اين نظام به وجود آورند. شعار «کارگران 
«کارگران  و  متحدشويد!»  کشورها  همه 
همه کشورها و ملل ستم ديده متحدشويد!» 
بيان اين ديدگاه تاريخی کمونيستهاست که 
ناشی  گی»  «ازخودبيگانه  خواهند  می 
را  گر  ستم  و  استثمارگر  وجودطبقات  از 
ی  جامعه  و  برده  ازبين  کشورها  درکليه 
انواع  و  ستم  و  استثمار  از  رها  جهانی 

تبعيضها را به وجودآورند.
وحدت  برای  کمونيستها  بنابراين 
پيشروان طبقه ی کارگر در حزبی واحد 
همان  کنند.  می  مبارزه  درهرکشوری 
ی  طبقه  طبقاتی  جامعه  درسطح  که  طور 
طبقه  ترين  انقالبی  و  پيشروترين  کارگر 
متشکل  سياسی  نيروهای  درسطح  است، 
ترين،  آگاه  کمونيست  حزب  نيز  جامعه 
منضبط ترين، پيگيرترين  لذا پيشروترين 
بخش  که  است  حزب  ترين  انقالبی  و 
پرولتاريای پيشرو و آگاه را دربرگرفته و 

برای ساختن آن بايد تالش نمود. 
و  درعمل  شده  اثبات  حقيقت  اين  اما 
توسط  علمی،  کمونيسم  توسط  تاييدشده 
و  نفی  درايران  چپ  گروههای  برخی 

زيرپا گذاشته می شود:
ـ برخی تحت عنوان اين که کارگران خود 
شده  متشکل  کارگری  درشوراهای  بايد 
تحزب  با  ببرند،  پيش  خود  را  امرخود  و 
کنند  می  مخالفت  بُن  و  ازبيخ  کمونيستی 
حزب  گوئی  ورزند.  می  دشمنی  آن  با  و 
بلکه  طبقه،  خود  از  جزئی  نه  کمونيست 

نازل شده از آسمان است! ؛
ی  طبقه  که  اين  ی  بهانه  به  برخی  ـ 

مالکان  و  بورژوائی  يا  و  بورژوائی 
وسايل توليد و مبادله ارتقاء می يابند. 
درخدمت  که  فکران  روشن  ميان  دراين 
مبارزات طبقاتی کارگران قرارمی گيرند، 
اين  به  آگاهی  رساندن  در  را  مهمی  سهم 
از  ناشی  که  چون  دارند،  عهده  به  طبقه 
موقعيت اجتماعی شان از دانش و فرهنگ 
بيشتری درمقايسه با کارگران برخوردار 
بينی  جهان  تدوين  که  اين  کما  باشند.  می 
و  بشری  جوامع  تاريخی  حرکت  سير  و 
اصول کمونيسم علمی توسط روشن فکران 
برخاسته از صف بورژوازی با جمع بندی 
کارگر،  ی  طبقه  مبارزاتی  پراتيک  از 
صورت گرفت و برای هر کارگر معمولی 
نيز درک اين مسئله  بغرنج نمی باشد. اما 
سکتاريستها با کشيدن ديوارچين بين طبقه 
غيرپرولتری  طبقات  ديگر  و  کارگر  ی 
پرولتاريا  انقالبی  صف  گسترش  از  مانع 
می گردند و آن را به انزوا فرامی خوانند.

درعين حال بايد تاکيد کنيم که بسياری از 
روشن فکران با ورود به صف پرولتاريا 
ضرورتا با جهان بينی گذشته ی خود به 
هم  و  نکرده  حساب  ی  تسويه  معنا  تمام 
نظير  بزرگی  انحرافات  که  هستند  اينان 
اپورتونيسم،  سکتاريسم،  دگماتيسم، 
درون  به  خود  با  را  غيره  و  رويزيونيسم 
يا  و  آگاهانه  و  آورده  کارگری  جنبش 
سنگ  جنبش  اين  روی  درپيش  ناآگاهانه 
اندازی کرده و ضربات زيادی به آن وارد 
می نمايند. اما جنبش کارگری درصورت 
برخورداری از رهبران آگاه و انقالبی و 
قادرمی  پرولتری  کار  سبک  کاربستن  به 
شود تا عناصر انقالبی را از غير انقالبی 
برای  و  داده  تشخيص  افراد  اين  درميان 
از  پرولتاريا  انقالبی  صف  کردن  پاک 

ديدگاههای عيرپرولتری اقدام نمايد.
نقش  طبقاتی  منشاء  کمونيستی  درصف 
و  انقالبی  در  بالواسطه  ی  کننده  تعيين 
از  دفاع  و  نداشته  افراد  بودن  کمونيست 
کمونيستها  توسط  پرولتاريا  انقالبی  مشی 
درهربرهه ای از زمان، پيروی ازسياست 
درتشکيالت  شرکت  پرولتاريا،  انقالبی 
آنها  فشانی  جان  و  کارگر  طبقه  پيشرو 

درعمل چنين نقشی را ايفاء می کنند.
گرچه با پيش روی علوم و تکنولوژی و 
ازدياد کارگران آموزش ديده، نقش رهبران 
کارگر در صف احزاب کمونيست روز به 
روز زمينه ی رشد بيشتری می يابد، مع 
طاقت  کار  و  توليد  مادی  شرايط  الوصف 
فرسای شب و روز و نداشتن فراغت کافی 
و امکانات مادی، موانع به مراتب بيشتری 
را دربرابر باالبردن سطح دانش کارگران 
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علم کمونيسم را بياموزيم و درعمل بکارببنديم تاپيروزشويم!

امکان  معنای  به  آنان  برای  تشکل  آزادی 
جنگ به آنها دادن برای سرنگون ساختن 

قدرت کارگری است. 
طبقاتی  مبارزه  و  طبقات  که  زمانی  تا 
موجودباشند،  سوسياليستی  ی  درجامعه 
ديکتاتوری پرولتاريا برقرارخواهد ماند و 
طبقاتی  مبارزه  و  طبقات  رفتن  ازبين  با 
زايل  دموکراسی  هم  ديکتاتوری،  هم 
حاکمه  قدرت  ديگر  که  چون  خواهندشد 
ای درجامعه باقی نخواهد ماند و حاکميت 
تنزل  براشياء  حاکميت  سطح  به  افراد  بر 
خواهديافت ـ يعنی اداره ی امورـ و آزادی 

فرد شرط آزادی همه گان خواهدشد.
تبليغ آزادی بدون قيد و شرط دردموکراسی 
دموکراسی  از  عدول  معنای  به  شورائی 
ـ  سوسيال  دموکراسی  به  پرولتری 
کامال  که  است  بورژوائی  و  دموکراسی 
ميش  درلباس  را  گرگ  و  است  مزورانه 
و  کامال  نيز  درواقعيت  کند.   می  عرضه 
حالت  دربهترين  و  بوده  غيرعملی  تماما 
تفسيری است مافوق طبقاتی از دموکراسی 

درجامعه ی طبقاتی!
از  بورژوائی  خرده  تفسير  اين  انعکاس 
آزادی بی قيد و شرط درسطح جامعه، در 
درون حزب نيزانعکاس يافته و مرکزيت 
ـ دموکراتيک پرولتری را به زير عالمت 
را  نظری  مرج  و  هرج  و  کشانده  سوئال 
که  افرادی  که  زنند  می  دامن  حد  بدان  تا 
بايد  هستند  حزب  سياسی  خط  مخالف 
يا  و  داشته  انتقاد  حق  حزب  از  دربيرون 
دستورات حزبی را به دليل مخالف بودن 

به اجرا درنياورند.!

ث ـ برخورد به انترناسيوناليسم پرولتری
ای  طبقه  کارگر  ی  طبقه  که  جا  آن  از 
جهانی است که خواستار برداشتن کليه ی 
موانع و از جمله مرزهای کشوری ساخته 
بورژوازی  مشخصا  و  حاکم  طبقات  گی 
در دوران جديد تاريخی می باشد. مبارزه 
ی  طبقه  جهانی  ی  پارچه  يک  و  متحد 
که  طور  همان  تا  کند  می  ايجاب  کارگر 
ستاد  بايد  کارگر  ی  طبقه  درهرکشور 
رهبری کننده ی خويش را به وجودآورده 
خود  اصلی  تاکتيکهای  و  استراتژی  و 
حاکميت  براندازی  جهت  درمبارزه  را 
نمايد،  مشخص  داری  سرمايه  نظام 
حرکت  چنين  به  نياز  نيز  جهانی  درسطح 
دردی،  هم  اگر  لذا  هست.  سازماندهی  و 
مبارزات  از  دريغ  بی  حمايت  و  پشتيبانی 
کش  زحمت  های  توده  و  کارگر  ی  طبقه 
شرط الزم برای اعالم هم بسته گی طبقاتی 

است،  کمونيست  حزب  هر  جهانی 

منافع  با  و  اقشارمختلف  از  کارگر 
مختلف تشکيل شده و دردفاع از منافع 
قشری نياز به احزاب جداگانه ای هست، 
پلوراليسم تشکيالتی را درصف کمونيستها 
تبليغ کرده و با ايجاد حزب واحد مخالفت 

می ورزند؛
پيشرو  حزب  تنها  را  ديگرخود  برخی  ـ 
به  عمال  و  نموده  قلمداد  کارگر  ی  طبقه 
گذارند،  می  گردن  تشکيالتی  پلوراليسم 
بدون اين که ثابت شده باشد که تنها مدافع 
منافع مشخص و کل جنبش کارگری هستند 

و اين جنبش را هدايت می کنند؛
که  اين  ديگرضمن  برخی  باالخره  و  ـ 
با  ولی  پذيرند،  می  را  واحد  حزب  وجود 
افزودن ضرورت وجود فراکسيون نظری 
ـ تشکيالتی که به سطح امتناع ازدستورات 
مرکزيت رهبری کننده می رسانند وحدت 
زده،  برهم  را  حزب  عملی  و  نظری 
درحزبيت پرولتاری اخالل و خراب کاری 
ريشه  و  مادر  مثابه  به  و  وجودآورده  به 
مبين  فوق  ی  گانه  سه  انحرافات  فساد  ی 
درصف  بورژوازی  خرده  ئولوژی  ايده 

پرولتاريا می باشند.
تا  نادرست  ديدگاههای  اين  ی  نتيجه 
ويژه  به  کمونيستها  که  بوده  اين  کنون 
در  مدرن  نظرطلبی  تجديد  بروز  از  پس 
واحد  حزب  ازداشتن  علمی،  کمونيسم 
سياسی خود محروم گشته و به فعاليتهای 
خود حالتی جنبشی بدهند و ديالکتيک تيز 
حرکت  قربانی  را  نيرو  تمرکز  پويای  و 
ساخته  جنبشی  ومرج  پرهرج  و  پرآشوب 
تشکيالتی  ی  درعرصه  آنارشيسم  به  و 
ازداشتن  را  پرولتاريا  و  دهند  ميدان 
طبقاتی  درمبارزه  واحدش  ستادفرماندهی 
محروم سازند. مادام که طبقات و مبارزه 
ناموزونی  باشد،  داشته  وجود  طبقاتی  ی 
برخاسته از اين وضعيت در درون طبقات 
نيز ظاهرشده و آنان را به اقشار پيشرفته، 
طبقاتی  ی  درمبارزه  مانده  عقب  و  ميانی 
تقسيم می کند و بخش پيشرو هرطبقه نيز 
درستادرهبری کننده اش سازمان می يابد. 
اين وضعيت به ويژه برای طبقه ی کارگر 
دارد  را  طبقاتی  نظام  قصدبراندازی  که 

بيش از هرطبقه ی ديگر صادق است.

به  دربرخورد  آنارشيستی  ديدگاه  ـ  ت 
مقوله دموکراسی

درتحليل  طبقاتی  نبردهای  و  مبارزه 
بين  است  گی  زنده  و  مرگ  جنگ  نهائی 
گان.  استثمارشونده  و  گان  استثمارکننده 
حاکميت هرطبقه ای با تکيه به قهرصورت 
می گيرد و نه با تکيه به آشتی و مسالمت 

حاکم  گران  ستم  و  گان  استثمارکننده  بين 
گان  ديده  ستم  و  گان  استثمارشونده  و 
محکوم. اين حکم، الفبای توضيح حاکميت 
طبقاتی است که توسط کمونيسم علمی به 
وضوح بيان شده است. تجربه ی تاريخی 
داد  نشان  روسيه  در  شورائی  حکومت 
مقاومت  حکومت،  اين  استقرار  بعداز  که 
فئودالها،  داران،  سرمايه  خرابکاری  و 
خرده  از  بخشی  حتا  و  کليسيائی  قدرت 
سوسياليستی  مناسبات  مخالف  بورژوازی 
وشکست خورده درنبردطبقاتی به هزاران 
شکل بروز کرده و به تخريب دراستقرار 
می  پرولتاريائی  پيشروی  نظام  اين 
بی  ازحمايت  ضدانقالبيون  اين  پردازند. 
نيز  جهان  داری  سرمايه  نظامهای  دريغ 
برخورداربوده و مبارزه ی مشت درمقابل 
می  شدت  گوناگون  دراشکال  آنها  مشت 
يافت. شايد بی مناسبت نباشد به اين جمع 
پيروزی  بعداز  که  کنيم  اشاره  لنين  بندی 
«ديکتاتوری  نوشت:  اکتبر  انقالب 
پرولتاريا بی دريغ ترين و بی امان ترين 
مقتدرتر  دشمن  عليه  جديد  طبقه  جنگ 
پس  مقاومتش  که  است  بورژوازی  يعنی 
ده  کشور)  دريک  (ولو  سرنگونی  از 
ناشی  تنها  اقتدارش  و  فزونترگرديده  بار 
و  نيرو  و  المللی  بين  سرمايه  نيروی  از 
بورژوازی  المللی  بين  روابط  استواری 
و  عادت  ازنيروی  ناشی  بلکه  نبوده 
همين  و  نيزهست.  توليدکوچک  نيروی 
توليدکوچک است که هموار، همه روزه، 
به  و  خودی  خودبه  طور  به  هرساعت، 
مقياس وسيع، سرمايه داری، بورژوازی 
اين  ی  بنابرمجموعه  آورد.  می  پديد  را 
علل ديکتاتوری پرولتاريا ضروری است 
و پيروزی بربورژوازی بدون يک جنگ 
گی،  زنده  و  ومرگ  سرسخت  طوالنی، 
انضباط،  پايداری،  مستلزم  که  جنگی 
اراده  وحدت  و  ناپذيری  تزلزل  استقامت، 

است، امکان پذيرنيست.»

تفسير  برسر  چپ  نيروهای  درميان  اما 
دموکراسی گوئی رقابت افتاده و هرکسی 
از آزاديهای بی قيد وشرط برای کليه ی 
افرادجامعه در حکومت شورائی دفاع کند، 
دموکراسی  و  آزادی  از  دفاع  «قهرمان» 

است!
و  کارگران  برای  شورائی  دردموکراسی 
زحمت کشان که مدافع نظام سوسياليستی 
هستند آزاديهای بی قيد شرط وجود دارد، 
درحال  که  نظام  اين  دشمنان  برای  نه  اما 
توطئه چينی دائمی برای سرنگون ساختن 
شناختن  رسميت  به  خصوص  به  آنند. 
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تالش برای ايجاد مرکز واحد جهانی 
است  ضرورتی  کارگرنيز  ی  طبقه 
تحقق  برای  کافی  شرط  و  ناپذير  اجتناب 

وحدت جهانی طبقه ی کارگر.
اما جنبش چپ ايران دراين زمينه، همان 
واحد  کمونيست  حزب  درايجاد  که  طور 
دچار تزلزل، تنوع  طلبی و امتناع است 
الزم  گی  آماده  نيز  المللی  بين  درسطح 
وحدتی  چنين  تحقق  جهت  تالش  برای  را 
که  هم  چپی  ازنيروهای  بخش  آن  ندارد. 
درمناسبات بين المللی تاحدی فعال هستند 
به جای ره يابی برای ازبين بردن تفرقه و 
تشتت جنبشهای کمونيستی متشکل جهانی، 
به فرقه و گروه گرائی درسطح بين المللی 
پرداخته و درنتيجه به نوبه ی خود درتداوم 
درسطح  کمونيستها  گی  پراکنده  و  تشتت 

جهانی به نوعی سهيم هستند.
ايران  چپ  انترناسيوناليسم  ترتيب  بدين 
از گفتار تجاوز نکرده و به سطح کردار 
می  نشان  که  امری  است.  نرسيده  هنوز 
کمونيستهای ايران ـ اعم  دهد بسياری از 
ـ  غيرمتشکل  شوربختانه  يا  و  متشکل  از 
از اين آمورش کمونيسم علمی سرباز می 

زنند! 

ج ـ مبارزه و وحدت درون حزبی
مبارزات  علمی  کمونيسم  آموزش  طبق 
آن  درون  در  حزب  از  خارج  طبقاتی 
پيوسته  نظری  مبارزات  و  يافته  انعکاس 
جريان دارد. هدايت درست اين مبارزات 
نظری باعث ارتقاء دانش حزب و تدقيق 
سياستها و سبک کار آن می شوند. فرمول 
روند  وحدت»(مائو)  ـ  انتقاد  ـ  «وحدت 
ايده  مبارزات  اين  حدود  و  حد  و  درست 
ئولوژيک درون حزبی را معين می کنند. 
بدين معنا که با حرکت از موضع وحدت 
پيش  مسايل  درمورد  درحزب  خواهانه 
و  زده  ای  نظريه  از  انتقاد  به  دست  آمده 
نهايتا تالش می شود تا به وحدت درسطح 
مسلما  برسند.  مباحثات  از  بعد  باالتری 
اکثريت  ی  نظريه  با  برخی  است  ممکن 
چنان  هم  را  نظرشان  و  نداشته  موافقت 
حزب  ی  اساسنامه  طبق  اينان  کنند.  حفظ 
دارند  حزبی  درون  مبارزه  ی  ادامه  حق 
را  نظرشان  حزب  دردرون  توانند  می  و 
مورد بحث مجدد قراردهند. اما درعرصه 
را  اکثريت  نظر  بايد  حزب  بيرونی  ی 
کمک  پرولتاريائی  روش  اين  ببرند.  پيش 
می کند تا هم حزب درمبارزه ی طبقاتی 
حق  هم  و  کند  عمل  وحدت  و  باقدرت 
از  پيروی  عدم  نشود.  زايل  نظری  اقليت 
اين سبک پرولتری مبارزه درون حزبی، 

و  کشانده  انشعاب  و  تفرقه  به  را  حزب 
تحکيم و تقويت آن ازبين برده می شود.

انشعاب فقط زمانی قابل توجيه و درست 
مربوط  که  اصولی  اختالفات  که  است 
حزب  سياستهای  و  مواضع  ماهيت  به 
کنند.  بروز  حزب  رهبری  در  شود،  می 
ازجمله چنان چه حزب پرولتری سياستی 
عليه  مبارزه  و  گيرد  درپيش  بورژوائی 
حزب  درون  در  سياستها  و  مواضع  اين 
است.  برحق  انشعاب  نرسد،  جائی  به 
درغيراين صورت توسل به انشعاب نشان 
انشعاب  تصميم  غيرپرولتری  ماهيت  از 
گران به انشعاب دارد. طبعا اين سياستها 
يا  و  پرولتری  ماهيت  به  مربوط  نيزبايد 
غير پرولتری حزب باشند و نه هر سياست 

روزمره!
اين شيوه ی مبارزه ی ايده ئولوژکی درون 
حزبی را بايد درهر تشکل چپ که هنوز 
کيفيت حزب طبقه ی کارگر را نيافته نيز 
به اجرا درآورد و تا حدممکن از جدائی و 

انشعاب پيروی ننمود.
درجنبش چپ ايران اهميت ندادن به تشکل 
يابی و نقش آن در خدمت به رشد مبارزات 
مشمئزکننده  حد  به  کارگر  طبقه  طبقاتی 
که  اين  بدون  افرادی  که  است  رسيده  ای 
کردن  انشعاب  برای  اصولی  توجيهی 
بروز  محض  به  باشند،  داشته  جدائی  يا 
اختالف نظردرحزب يا سازمان خودشان، 
آن را ترک می کنند. بدين ترتيب مبارزه 
که  حزب  تقويت  به  نه  حزبی  درون  ی 
آخرين  شود.  می  منجر  آن  از  انشعاب  به 
درحزب  را  انشعابها  قبيل  اين  ی  نمونه 
می  اخير  ی  دودهه  طی  ايران  کمونيست 
ادعاهای  عالرغم  که  کرد  مشاهده  توان 
انشعاب گران، اين انشعابها به هيچ تشکل 
به  خدمت  جز  و  منجرنشده  تری  پيشرفته 
نفع  به  جدی  ای  نتيجه  بيشتر،  گری  فرقه 
بار  به  کارگر  ی  طبقه  طبقاتی  مبارزات 

نياورده است.  
ريشه ی اين قبيل انشعابها از ايده ئولوژی 
به  هم  آن  که  برخاسته  بورژوائی  خرده 
اجتماعی  ازحيات  ناشی  خود  ی  نوبه 
رابطه  در  بورژوازی  خرده  ی  پراکنده 
شيوه  اين   .(۲) باشد  می  مبادله  و  توليد  با 
سياسی،  مسايل  حل  غيرپرولتری  ی 
حزبی،  درون  کاری  سبک  و  تشکيالتی 
اکنون درسطح جنبش کارگری و توده ای 
می  داده  رواج  چپ  نيروهای  توسط  نيز 
جنبش  دهی  وحدت  نه  اش  نتيجه  که  شود 
کارگری، بلکه کشاندن آن به تفرقه است 
و  داخلی  بورژوازی  موردنظر  بسيار  که 

امپرياليسم می باشد.

که  کنيم  اشاره  نباشد  مورد  بی  شايد 
و  حزبی  درون  ئولوژيک  ايده  مبارزات 
و  مستدل  بايد  کمونيستی  جنبش  درون  يا 
ايده ئولوژيک ـ سياسی باشند ونه با سبک 
کار غيرپرولتری اتهام زنی و لجن مالی 
هم ديگر، آتمسفر چنان بدبينانه و ناخوش 
آيندی به وجودآورده شود که هيچ آموزشی 
آگاه  جنبش  در  نيايد.  حاصل  آنها  از 
برخوردهای  چنين  برای  جائی  پرولتری 

لومپنی نيست.
که  برخوردهائی  چنين  بروز  با  متاسفانه 
رويزيونيستهای حزب توده مادر آن بودند 
از  منصورحکمت  دار  نيروهای طرف  و 
دهه ی ۱۳٦۰ ادامه دهنده گان اين سبک 
شدند، اکنون مبارزه ی ايده ئولوژيک در 
زيادی  ميزان  به  ايران  کمونيستی  جنبش 
ناشی از اين سبک غيرپرولتری افت کرده 
و رو به خاموشی گرائيده و ايده ی مخربی 
نظراتی  به  نبايد  گويا  که  است  شده  حاکم 
ضعيف  کمونيست  نيروهای  جانب  از  که 
از نظر تشکيالتی داده می شود، برخورد 
نمود و به نوعی  بی اعتنائی و سبک کار 
خفه کردن اين نظرات پيش برده می شود 
که هيچ ربطی با جهان بينی و سبک کار 

کمونيستی ندارد!
*********

دامنه ی اين نظرات نادرست تئوريک و 
گسترش  بيشتر  بازهم  توان  می  را  عملی 
داد. امری که نشان می دهد چرا درايران 
ايجاد  و  وحدت  به  قادر  چپ  نيروهای 
حزب واحد کمونيست نشده اند و کماکان 
فرقه گرائی حرف اول را می زند. مبارزه 
کردهای  عمل  و  نادرست  نظرات  اين  با 
اصولی  ايجادجهشی  برای  غيرپرولتری 
سبک  يابی،  سازمان  سياست،  بينش،  در 
درجريان  کمونيستی  رهبری  و  کار 
توده  و  کارگری  جنبشهای  در  شرکت 
راستين  کمونيستهای  ی  کليه  و  داشته  ای 
اعم از متشکل و يا غيرمتشکل بايد دست 
زباله  کردن  پاک  به  و  داده  هم  دست  به 
زنده  گلستان  از  مضرغيرپرولتری  های 
بپردازند.  آگاه  پرولتری  جنبش  شاداب  و 
پرولتری  انقالبی  حرکت  اين  از  امتناع 
وضعيت  اين  به  پاسيو  برخورد  يا  و 
رويزيونيستها  انواع  به  فرصت  ناهنجار، 
و اپورتونيستها و آنارشيستها خواهد داد تا 
جنبشهای کارگری و توده ای را به تفرقه و 
انحراف کشانده و ثمره ی حداقل ۳۰ سال 
اخير مبارزه عليه نظام سرمايه داری راکه 
به قيمت جان باختن دهها هزار کمونيست 

شده  تمام  کارگری  فعاالن  جمله  از  و 
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جمعيت  کرد،  اعالم  نيز  آمريکا  آمار  اداره 
افراد فقير در اين کشور از مرز ۴۶ ميليون 
سال   ۱۷ در  تعداد  باالترين  که  گذشت  نفر 

گذشته است.
يک  از  بيش  از  بعد  درهندوچين  جنگ  اگر 
دهه اقتصادآمريکا را وارد بحرانی جديد و 
ازبين  آن  ی  نتيجه  که  نمود  مدت  طوالنی 
طال  معادل  مثابه  به  دالر  ارزش  رفتن 
 ۷ باجنگی  بود،  جهانی  ستد  و  داد  دربازار 
اقتصاد  ۲۰۰۱ـ۲۰۰۸  درخاورميانه  ساله 
اقتصادی  بحران  ترين  بزرگ  وارد  آمريکا 
بعد از بحران ۱۹۲۹ ـ ۱۹۳۳ گرديده و با 
تداوم جنگ، اين  بحران به بحران اجتماعی 
نارضائی  است.  يافته  گسترش  سياسی  و 
٤ميليون  از  بيش  که  آمريکا  مردم  درميان 
خانوار درآن خانه خود را ازدست داده اند؛ 
بی کاری روزافزون و رشد فقر و سرسختی 
نظام در ادامه ی جنگ جهت پيدانمودن راه 
حل خروج از بحران، مردم و به ويژه توده 
های کارگر و زحمت کش را بيش از پيش به 
خيابانها کشيده است. بدين ترتيب شاخ غول 
اعظم امپرياليستی جهان توسط مبارزات ملل 
آمريکا  و  شود  می  شکسته  دارد  ستم  تحت 
جهان  ابرقدرت  مثابه  به  را  خود  موقعيت 
بيستم  قرن  دهد.  می  ازدست  دارد  تدريجا 
آمريکا  رانی  حکم  و  کارآمدن  روی  قرن 

درافغانستان برگزارشد.اين اعتراضی بود به 
کشته شدن بيش از ۱٤۰۰ سرباز آمريکائی، 
زخمی و معلول شدن بيش از ۱٤۰۰۰ نفر 
ازمردم  هزارنفر   ۳۰ شدن  کشته  و  آنان  از 
بی گناه افغانستان. جنگی که نزديک به ٥۰۰ 
آمريکا  گان  دهنده  ماليات  برای  ميليارددالر 
تمام شده بدون اين که همانند جنگ در عراق 

پايانی بر آن متصورباشد.
اجتماعی  و  اقتصادی  سامان  نابه  وضع 
آمريکا به حدی رسيده است که حتا مقامات 
رسمی و رسانه های عمومی آن کشور نيز 
زبان به شکايت بازکرده اند: «وزارت کار 
کرد  اعالم  خود  گزارش  آخرين  در  آمريکا 
سال  اوت  در  فقط  تاکنون،   ۱۹۴۵ سال  از 
کشور  اين  در  اشتغال زايی  ميزان   ۲۰۱۱
صفر بوده و نرخ بيکاری همچنان باالی ۹ 

درصد است.
جمعيت  کرد،  اعالم  نيز  آمريکا  آمار  اداره 
افراد فقير دراين کشور باالترين تعداد در ۱۷ 
سال گذشته است.  نتايج آخرين سرشماری 
 ۲۰۱۰ سال  در  دهد،  می  نشان  آمريکا  در 
صفوف  به  نفر  هزار  ششصد  و  ميليون  دو 
فقرا در آمريکا اضافه شده اند. در مجموع 
زير  يا  آمريکا  در  نفر  ميليون   ۴۶ از  بيش 
اين  دارند.  قرار  فقر  خط  در  يا  و  فقر  خط 
اين  در  گذشته  سال   ۵۰ در  تعداد  باالترين 
کشور است. برخی از کارشناسان می گويند، 
تعداد  نيابد،  بهبود  اقتصاد  که  صورتی  در 
بيشتری از خانوارها در آستانه بی خانمانی 

قرار خواهند گرفت.
مايکل َفِرل، مدير سازمان ائتالف برای بی 
خانمان ها در شهر واشنگتن، می گويد: تعداد 
آمريکايی هايی که از درآمدشان کم می شود 
در  مانند،  می  بيکار  تری  طوالنی  زمان  و 

حال افزايش است.
شهر  در  ها  خانمان  بی  به  سازمان  اين 

فرل  مايکل  کند.  می  کمک  واشنگتن 

و  گشته  گری  گروهی  قربانی  است، 
بربادخواهد رفت. و چنين مباد!

ک.ابراهيم ـ ۱۰مهرماه ۱۳۹۰
************

(۱)ـ آوردن نقل قولهائی از فعاالن چپ ايران 
ـ اعم از متشکل و غيرمتشکل ـ دراين موارد 
آن  مطمئنا  و  شود  کاغذمی  هفتادمن  مثنوی 
ايده  ی  مبارزه  به  که  کمونيستهائی  از  بخش 
چپ  نيروهای  صف  درون  در  ئولوژيک 
اهميت می دهند، از اين موارد بی خبر نمی 

باشند.
که  آموخت  ايران  کارگران  از  نبايد  آيا  (۲)ـ 
در شرايط سخت پليسی شکنجه و زندان و از 
دست دادن کار و دچارشدن به فقر وفاقه اما 
پتروشيمی  کارگران  اعتصاب  از  ترديد  بدون 
که  دادند  نشان  و  کرده  حمايت  بندرامام 
دردمشترک دارند و روی تشکل يابی مستقل 
کمونيستی  درجنبش  ولی  گذارند.  می  انگشت 
ايران که بايد سرمشق طبقه کارگر درسازمان 

يابی باشد، فرقه گرائی بيداد می کند

قرن  يکم  و  بيست  قرن  اما  بود.  برجهانيان 
فروپاشی سلطه ی آمريکا است .

تظاهرات  شروع  فشرده  طور  به  درزير 
نابه  اقرار  و  آمريکا  مختلف  درشهرهای 
رسانه  زبان  از  آمريکا  اوضاع  سامانی 
های عمومی آمريکا و اروپا را می آوريم. 
قدرمسلم اين است که اوضاع به مراتب وخيم 
تر از آنی هست که دراين رسانه ها مطرح 

شده است.
از زمان آغاز جنبش «تسخير وال استريت» 
 ۱۷) جاری  سال  شهريورماه   ۲۶ روز  از 
شهرهای  در  اعتراضات  تاکنون،  سپتامبر) 
آمريکا چندين برابر شده است. در اين مدت 
ترنتون،  تمپا،  شهرهای  در  گردهمايی هايی 
شيکاگو،  نورفلک،  فيالدلفيا،  سيتی،  جرسی 
آستين،  آنتونيو،  سن  هوستون،  لوئيز،  سنت 
آنجلس،  لس  و  سياتل  پورتلند،  نشويل، 

برگزار شده است.
نفری  هزار  چند  تظاهراتی  شنبه  روز 
استريت  وال  اطراف  در  و  نيويورک  در 
(مرکز تجاری نيويورک) برپا کردند. پليس 
‹اشغال  جنبش  معترض   ۷۰۰ نيويورک 

وال استريت› را بازداشت کرد.
گردهمايی  در  نفر  هزار  يک  فيالدلفيا  در 

اعتراضی شرکت کردند 
در لس آنجلس صدها نفر در برابر «بانک 
آمريکا» در مرکز شهر گرد آمدند و گروهی 
از  نفر   ۱۱ زدند.  چادر  محل  اين  در  ديگر 
آنان پس از آن که حاضر نشدند محل را ترک 

کنند بازداشت شدند. 
می گويد:  ساله   ۲۵ جوان  بالدين،  دارل 
تنسی  در  من  همچون  بسياری  «جوانان 
لب  به  استريت  وال  از  جان شان  که  هستند 

رسيده است.»
سال  دهمين  مناسبت  به  و  اکتبر   ٦ در 
تظاهراتی  افغانستان  به  تجاوز  آغاز  گرد 
جنگ  به  دادن  پايان  جهت  واشنگتون  در 

مجمع عمومی معترضان در میدان واشنگنت در شهر نیویورک١٧ مهر ١٣٩٠ـ ٩ اکتبر ٢٠١١

تعهد به اجرای تئوری... بقيه از صفحه اول
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توضيح می دهد که اکنون يک نفر از 
شش نفر در آمريکا زير خط فقر و يا 
در خط فقر قرار دارند و می گويد: اگر تغيير 
اساسی در اقتصاد صورت نگيرد، وضعيت 

در آينده نزديک بدتر از اين خواهد شد.
سازمان ائتالف برای بی خانمان ها اخيراً ۹ 
کارمندش را از کار برکنار کرده است، اما 
اين سازمان به صدها نفر که در آستانه بی 

خانمانی هستند کمک می کند.
زندگی  سال   ۶ از  پس  که  گلدن  تامارا 
شده  خانمان  بی  فرزندش  سه  با  زناشويی 
است می گويد: خيلی دشوار است، اعتماد به 
نفس تان از بين می رود، شما را به عنوان 
يک انسان نابود می کند. فرقی نمی کند با 
هر فرهنگی که داشته باشيد، يک پدر و يا 
بگويد  فرزندش  به  خواهد  نمی  هرگز  مادر 

که ندارم. يا امشب غذا نداريم.
يک  در  اجتماعی  مددکار  برت،  سی  سوفيا 
گويد:  می  ها،  خانمان  بی  به  کمک  برنامه 
وقتی تامارا پيش من آمد، در خيابان زندگی 
می کرد. او هيچ کجا نمی توانست برود. اين 
تامارا  اختيار  در  موقتی  خانه  يک  سازمان 
آورده  بر  را  او  پزشکی  نيازهای  گذاشت. 

کرد و در تحصيل به او کمک کرد.
بزرگترين  بيکاری  گويند،  می  کارشناسان 
ميليون   ۱۴ حدود  آمريکاست،  در  فقر  دليل 
آمريکايی بيکار هستند. اما با در نظر گرفتن 
تعداد آن هايی که ديگر اميدی به يافتن شغل 
ندارند و آن هايی که گرچه کار می کنند، اما 
شغلی پايين تر از حرفه اصلی خود دارند، 
جمع کل آن ها نزديک به ۲۵ ميليون نفر می 

رسد.» صدی آمريکا ۲۰۱۱/۹/۱۷
در٦/۲۰۱۱/۱۰  وله  دويچه  ـ  آلمان  راديو 

نيز طی گزارشی از آمريکا نوشت:
جنبش  از  کارگری  اتحاديه های  «پشتيبانی 
اعتراضی آمريکا: با ادامه جنبش اعتراضی 
افزوده  نيز  آن  حاميان  تعداد  بر  آمريکا  در 
می شود. برخی اتحاديه های کارگری آمريکا 
اعالم  جوانان  جنبش  از  را  خود  پشتيبانی 
تظاهراتی  نيز  واشنگتن  در  بزودی  کردند. 
برپا  اجتماعی  بی عدالتی  به  اعتراض  در 
قدرت  با  مخالفت  در  نفر  هزاران  می شود. 
بی عدالتی  افزايش  و  بانک ها  فزاينده 
مهر/۵   ۱۳) چهارشنبه  روز  در  اجتماعی 
اکتبر) در نيويورک دست به تظاهرات زدند. 
در  امنيت  حفظ  برای  پليس  مامور  صدها 
خيابان های منهتن، مرکز مالی آمريکا مستقر 
شده بودند. تظاهرکنندگان پالکاردهايی را با 
اين مضامين حمل می کردند: «جمهوری مان 
و  دمکراسی  و «برابری،  دهيد»  نجات  را 
آمريکا؛  در  اعتراضات  ببينيد:   انقالب». 
اغلب  ماست»  خيابان  استريت  «وال 

که  هستند  معترضی  جوانان  تظاهرکنندگان 
خود را نماينده «۹۹ درصد مردم آمريکا» 
در  مرفه  اقشار  آنان،  گفته ی  به  می خوانند. 
ثروت شان  که  هستند  ناچيزی  اقليت  آمريکا 
اتحاديه های  است.  افزايش  حال  در  همواره 
در  که  کردند  اعالم  آمريکا  در  کارگری 
هزار   ۱۲ از  بيش  گذشته  روز  تظاهرات 
تعداد  نيويورک  پليس  داشته اند.  شرکت  نفر 

تظاهرکنندگان را ۵ هزار ذکر کرد.
دستگيری معترضان جوان در نيويورک بر 
روزهای  از  که  اعتراضی يی  جنبش  دامنه 
استريت  «وال  شعار  با  آمريکا  در  گذشته 
را اشغال کن» شروع شد، هر روز افزوده 
می شود. تا کنون چندين اتحاديه کارگری مهم 
اتومبيل  صنايع  کارگران  سنديکای  جمله  از 
 (AFL-CIO) اتحاديه سراسری ،(UAW)
حمل ونقل  کارگران  سنديکای  همچنين  و 
جنبش  از  را  خود  پشتيبانی   (TWU)

اعتراضی جوانان اعالم کرده اند.
رشد  و  اجتماعی  بی عدالتی  ...افزايش 
جنبش  سريع  گسترش  سبب  بيکاری 
آن  سرايت  و  نيويورک  جوانان  اعتراضی 
در  است.  شده  آمريکا  شهرهای  ديگر  به 
شبکه های  واشنگتن  و  ماساچوست  کلرادو، 
اجتماعی هرچه بيشتر جوانان را به حرکات 
اعتراضی دعوت می کنند.معترضان خود را 
می دانند  آمريکا“  مردم  درصد   ۹۹” صدای 
همچون الگوی «وال استريت را اشغال کن» 
شبکه های  در  کن»  اشغال  را  شعار «دنور 
در  که  است  قرار  می شود.  ديده  اجتماعی 
مرکز  دنور،  شهر  در  جاری  هفته  پايان 
برپا  شعار  اين  با  تظاهراتی  کلرادو  ايالت 
شود. حمايت هنرمندان از جنبش اعتراضی 
سوزان  انتقادی،  مستندساز  مور،  مايکل 
شارپتون،  ال  و  سينما  بازيگر  ساراندون، 
با  آمريکا،  در  حقوق بشر  سرشناس  مدافع 
خود  حمايت  معترضان  جمع  در  حضور 
از  بيش  کردند.  ابراز  جوانان  جنبش  از  را 
۱۰۰ هزار نفر بطور مستقيم حوادث جنبش 
اعتراضی را در شبکه های اجتماعی روزانه 
دنبال می کنند. معترضان با برپايی چادر در 
پارکی در نزديکی ميدان آزادی نيويورک به 
می دهند.حضورشبکه های  ادامه  خود  تجمع 
نيز  را  معترضان  بر  فشار  تلويزيونی 
افزايش داده است. ديگر نمی توان تنها عليه 
چيزی بود، بلکه بايد خواست های معينی را 
خاموش»  «اکثريت  خواست های  عنوان  به 
پليس  ماموران  ديگر  سوی  از  کرد.  مطرح 
جوانانی  عليه  که  ندارند  خوش  چندان  نيز 
به  دست  زندگی  بهتر  شرايط  برای  تنها  که 

تظاهرات می زنند، وارد عمل شوند.»

بدين ترتيب فاز جديدی درمبارزات کارگران 
روئيدن  فرا  درحال  آمريکا  کشان  زحمت  و 
وجود  و  گيری  اوج  درصورت  که  است 
می  مبارزات  اين  راس  در  انقالبی  رهبری 
تواندحاکمان تشنه ی قدرت آمريکا درسطح 
جهانی را سرجای خودنشانده و بعد از بيش 
از ۱۰۰ سال تجاوزگری امپرياليسم آمريکا، 
از  مانع  و  کشانده  را  تجاوزگری  افساراين 
آن شود که هر روز به بهانه ای کشورهای 
گاو  اين  تاز  و  تاخت  مورد  جهان  ضعيف 

وحشی سرمايه داری قرارگيرند.
و  نداشته  وجود  ای  رهبری  چنين  هنوز  اما 
به  قبلی  تجارب  طبق  ازحاکمان  جناحهائی 
انحراف کشانده شدن شورشهای معروف به 
«بهارعرب» و «انقالبهای مخملی» دريافته 
رهبری  فقدان  درشرايط  توانند  می  که  اند 
انقالبی برای چندصاحی از وجود ناراضيان 
استفاده کرده و انقالبها را به کج راه کشانده و 
يا در نطفه خفه نمايند. هم دردی  افراد معلوم 
الحالی نظير جورج سوروس و حتا اوباما و 
هشداری  گان  کننده  تظاهر  با  بايدن  جورج 
است که بايد انگيزه ی آنان را که قصد سوء 
استفاده از اين جنبش سراسری دارند و می 
خواهند اين جنبشهای اعتراضی را به نا کجا 
آباد بکشانند، باز شناخت. لذا ضروری است 
برای  «جنبش  ِصرف  گران  ستايش  به  که 
برای  «جنبش  از  و  نشده  تبديل  جنبش» 
رسيدن به هدف پيشرو» قاطعانه حمايت کنيم. 
گيری  نشانه  با  جنبِشِ  اين  که  است  جالب 
چون  هم  بانکها  و  بورسها  استريت،  وال 
و  فراملی  انحصارات  برای  ترسناکی  شبح 
گسترش  جهان  درسراسر  سرمايه  صاحبان 
يافته و حقانيت کذائی نظام سرمايه داری را 
گرفته  جدی  چالشی  به  مردم  درانظارعامه 
درعين  و  مبارزات  ازاين  پشتيبانی  است. 
انقالبی  رهبری  تامين  برای  تالش  حال 
ازجمله وظايف فوری است که دربرابر کليه 

ی کمونيستهای جهان قرارگرفته است.

رشد جنبش عظيم جهانی کنونی عليه نظام درگرو رهبری کمونيستی است!

از سايت زبان های 
خارجی حزب رنجبران 

ايران ديدن کنيد!
http://www.ranjbaran.

/org/01_english
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اسرائيل  ولی  بمب.   ۳۰۰ تا   ۱۰۰ داشتن  با 

سياست نه تاييد و نه تکذيب آن را دارد.
منع  قرارداد  ازامضای  اسرائيل  دولت 
گسترش سالحهای اتمی و پيروی از مراقبت 
بين المللی مرکز ديمونا واقع در کوير نگو 

درجنوب اسرائيل خودداری کرده است.

*******
بانکی مون: 

رکورددر شکست و تسليم
استفن لندمن ـ ۲۰ سپتامبر۲۰۱۱ـ 

خالصه شده
 : است  آمده  ملل  سازمان  منشور  درمقدمه 
«ما شرکت کنندگان در سازمان ملل مصمم 

هستيم به:
ـ نجات دادن نسلهای آينده از بالی جنگ، که 
دو بار در دوران حيات ما اندوه عظيمی را 

برای بشريت به بار آوردند، و 
بشر،  ای  پايه  حقوق  روی  مجدد  تاکيد  ـ  
برابری  فردانسان،  ارزش  و  مقام  ازنظر 
حقوق مرد و زن و ملل بزرگ و کوچک، و

ـ ايجادشرايطی که تحت آن عدالت و احترام  
و  قراردادها  از  ناشی  مسئووليتهای  به 
توانند  می  که  المللی  بين  قانون  ديگرمنابع 

حفظ شوند، و
استاندارد  و  اجتماعی  پيشرفت  تشويق  ـ 

زندگی بهتر درآزادی گسترده...
تحمل  المللی  بين  حمايت  روی  اعضاء 
ترفيع  به  مصمم  و  امنيت،  و  صلح  داشتن، 
اقتصادجهانی و پيشروی اجتماعی تاکيد دارند.

  ،۱۹٤٥ سال  در  تاسيس  بعداز  باوجوداين، 
سازمان ملل به هرصورتی که حساب شود 
زمينه  در  آژانسهايش...  توسط  ازجمله   ،
بهداشت، آموزش، کمک غذائی، پناهندگی، 

رشداجتماعی و غيره شکست خورده است.
اين سازمان به موقع  و يا به قدرکافی قاطع 
درحمايت از خلقهائی که با مشکل روبه رو 
بوده و به کمک مناسبی نياز داشتند، نبوده است.

به عالوه، جنگهای جهانی بعد از جنگ جهانی 
دوم هرساله تا به حال روی داده اند. سازمان 
ملل ناتوان و يا بی تفاوت در جلوگيری از 
آنها بوده است. يکی از عيبهای ُکشنده ی آن 
ساختارش است که توسط آمريکا که عضو 
مسلط برآن است لَنگ کننده می شود. ازجمله 
کشورها،  ديگر  خواست  درمقابل  آن  وتوی 

برای دفاع از منافع امپراتوری اش.
به  اندونزی  که  زمانی  که،  آن  نتيجه 
کرد،  حمله   ۱۹۷٥ درسال  تيمورشرقی 
صدها  ننمود.  اقدامی  هيچ  ملل  سازمان 
آمريکا   توسط  تاييدشده  تجاوز  با  هزارنفر 

قتل عام شدند...

جنوبی  آفريقای  درمرز  جنگهای  طی 
و   ۱۹٦۰ های  دردهه  ناميبيا  وتجاوزبه 
۱۹۷۰ ، برخوردی جانبی به آن شد، و هم 
گواتماال  در  ُکشی  نسل  سال   ۳٦ طی  چنين 
آن  جمعيت  يت  اکثر  که  مايان  بوميان  عليه 
بودند و بيرون راندن جاکوب آربنز گوزمن 

که به طور دموکراتيک انتخاب شده بود.
دهها مثال ديگر شکست و انحراف سازمان 
ملل را ازاصول مهم و اجازه داشتن به تاکيد 

روی آنها نشان می دهند....
درواقع آنها اشغال گران دشمنی هستند که به 
لبنان،  جنوب  هائيتی،  در  امپراتوری  منافع 
سودان،  کنگو،  بوسنی،  کوسووو،  رواندا، 
و... کشورها  از  ديگری  تعداد  سومالی، 
خدمت می کنند و از آوردن صلح به فلسطين 
ناتوانند. آنها عالرغم سوگند شان درحمايت 

از خلقها، نقش فعالی ايفا نمی کنند.
ژانويه   ۱ عنان(از  کوفی  که  مدتی  طی 
۱۹۹۷ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰٦) رئيس سازمان 
درخدمت  ابزار  يک  از  بيش  او  بود  ملل 
امپراتوری قرارگرفته و هرگز کاری به نفع 
نکردن  نداد(محکوم  انجام  جا  درهيچ  صلح 
 .٥ شدن  کشته  به  که  عراق  عليه  تحريمها 
۱ ميليون نفر انجاميد، او جنگ عليه عراق 
را  افغانستان  در  جنگ  و   ۲۰۰۳ درسال 
دراشغال  اسرائيل  عليه  اقدامی  ننمود،  افشا 
فلسطين و جنگ غيرقانونی ۲۰۰٦ درلبنان 
نکرد، کودتای واشنگتون عليه هوگو چاوز 
تماما  آنها  جای  به  و  ننمود  محکوم  را 
درخدمت آمريکا ، ديگر دولتهای سلطه گر 
و  ثروتمند  آفريقای  درغارت  کورپوراتها  و 

جاهای ديگر قرارگرفت). 
رئيس   ۲۰۰۷ ژانويه  اول  از  مون  بانکی 
سازمان ملل شد. وی هم دست توطئه گران 
سوء  و  کارانه  جنايت  جنگهای  درانجام 
کارهايش  اولين  از  يکی  شد.  ها  استفاده 
تعويض موضع سازمان ملل درمورد اعدام 
کشور  هر  به  مربوط  «اين  گفت  او  بود. 
اعد  درقبال  روشی  چه  که  شود  می  عضو 
محکوم  به  که  اين  جای  به  اتخاذکند»  ام 
با  دررابطه  بپردازد.  آن  ی  قاطعانه  کردن 
حق وتو غيرقانونی هيچ اقدامی نکرد. و از 
کشورهای  توسط  بشر  حقوق  زيرپاگذاشتن 
تجاوزکارانه  جنگهای  و  انتقادننمود  غربی 
نظامی  دخالت  نکرد.  محکوم  را  آنها  ی 
فرانسه  نظامی  دخالت  درهائيتی،  آمريکا 
در ساحل عاج و کشته شدن هزاران نفر را 
او  پذيرفت.  را  چنج  رژيم  و  ننمود  محکوم 
درهماهنگی با آمريکا گفت که قذافی قانونيت 
خود را ازدست داده است و بمباران هوائی 
از  شرمانه  بی  دفاع  با  نمود.  تاييد  را  ليبی 

حل  دربرابر  بزرگی  مانع  او  اسرائيل 

ازهر دری سخنی
می  درزير  که  مقاالتی  از  ای  خالصه 
آيد جهت دادن عطف توجه خواننده گان 
است  ديگران  نظرات  به  رنجبر  عزيز 
رسمی  مواضع  نظرات  اين  ضرورتا  و 

حزب نمی باشند. هيئت تحريريه

رسانه های اسرائيل: 
قدغن کردن مهاجرت افشاکننده ی 

فعاليتهای هسته ای
آژانس فرانس پرس ـ ۷ اکتبر ۲۰۱۱

اورشليم ـ طبق گزارش رسانه های اسرائيل، 
مهاجرت  اسرائيل  عالی  دادگاه  شنبه  پنج 
اتمی  برنامه  ی  افشاکننده  وانونو  موردخای 
اسرائيل را برپايه ی اين که هنوز هم وی خطری 
برای امنيت اسرائيل می باشد، قدغن نمود.

وانونو که در تل آويو تحت نظر بوده و حق 
صحبت با روزنامه نگاران را ندارد، تحت 
که  است  داده  نشان  «بارها  که  اين  عنوان 
قانونی  تصميمات  به  و  اعتمادبوده  غيرقابل 
دادگا عالی احترام نمی گذارد» تقاضای وی 

برای مهاجرت را معلق نمود.

درادعانامه مطرح شد که اين فرد « خطری 
باشد»،  می  اسرائيل  امنيت  برای  جدی 
ساله   ٥٦ فرد  اين  که   کردند  تاکيد  قضات 
تکنيسين سابق هسته ای «باعناصر نامطلوب 

خارجی» تماس می گيرد.
ای  هسته  فعاليت  افشای  خاطر  به  وانونو 
اسرائيل در مرکز اتمی ديمونا که وی درآن 
جا کارمی کرد، به  روزنامه انگليسی ساندی 
درسال۱۹۸٦  زندان  سال   ۱۸ به  تايمز 

محکوم شد.
او درسال ۲۰۰٤  از زندان بيرون آمد ولی 
از حق مسافرت و تماس با خارجی ها بدون 
اجازه قبلی محروم شد. از آن به بعد او بيش 
قوانين  رعايت  عدم  خاطر  به  بار   ۲۰ از 

جريمه شده است.
کشور  تنها  اسرائيل  که  است  شايع  وسيعا 
است  اتمی  قدرتی  که  است  درخاورميانه 



صفحه ۱۱رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران
مسئله فلسطين و ازجمله درموردکشتی 
فرستاده  نوارغزه  به  که  آذوقه  های 
که  اين  عالرغم  وی  ايجادکرد.  شوند،  می 
ملل   سازمان  کشورعضو   ۱۹۳ ی  نماينده 
و  اسرائيل،  آمريکا،  درخدمت  تنها  است، 

ديگرکشورهای سلطه گر قراردارد.
بان کی مون به سوگند خود درمقابل سازمان 
ملل وفادارنمانده و تنها نماينده ی سلطه گران 
می باشد. او بدين ترتيب به ميلياردها انسان 
درکره زمين صدمه می رساند. باوجوداين، 
درخواستهائی درمورد انتخاب مجدد وی به 

گوش می رسد.

*******
آمارهای سازمان ملل

 نشان از تهاجمی ترشدن 
اشغال اسرائيل می دهند

مراقب خاورميانه ـ ۳ اکتبر۲۰۱۱ 
دهند  می  نشان  ملل  سازمان  جديد  آمارهای 
که اشغال ساحل شرقی و نوارغزه تهاجمی 
غيرنظاميان  برای  تر  خطرناک  و  تر 
هم  دفتر  از  گزارشی  است.  شده  فلسطينی 
آهنگی مسائل انسانی سازمان ملل درمناطق 
تخريب  افزايش   (  UNOCHA اشغالی( 
خانه های فلسطينيان و ديگر بناها را درسال 
۲۰۱۱ توسط اسرائيل نشان می دهد. تعداد 
نيروهای  توسط  شده  زخمی  فلسطينيان 
درسال  آن  دوبرابر  از  بيش  امسال  اسرائيل 

گذشته است.
دراين گزارش آمده است که مقامهای اشغال 
گر اسرائيل ٤۰۹ بنای فلسطينی را در۲۰۱۱ 
 ۲۰۱۰ درسال  که  درحالی  اند  کرده  خراب 
 ۸۰۰ از  بيش  بود.  دستگاه   ۲۰۹ تعداد  اين 
شده  زخمی  گزارش  روز  تا  فلسطينی  نفر 
اند، درحالی که تعداد زخمی ها از ژانويه تا 

سپتامبر ۲۰۱۰، ۳۷٤ نفربود.
حمالت توسط يهوديانی که به طورغيرقانونی 
در مناطق اشغالی اسکان يافته اند، صورت 
فلسطينی  نفر   ۱۳۹ شدن  زخمی  به  گرفته  
 ۷٤ تعداد  اين   ۲۰۱۰ درسال  که  منجرشده 
نفربود.  زد وخوردهای اينان که به زخمی 
درسال  بار   ۳۲٦ انجاميده  فلسطينيان  شدن 

۲۰۱۱ بود و ۲۰۲ باردرسال ۲۰۱۰.
اين گزاش هم چنين نشان می دهد که تعداد 
فلسطينيان زخمی شده توسط ارتش اسرائيل 
دوبرابرشده است: ٤۷۱ نفر درسال ۲۰۱۱ 
شده  تعدادکشته   .۲۰۱۰ درسال  نفر   ۹٤ و 
های فلسطينی نيز ۸٥ نفر درسال ۲۰۱۱ و 

٥۳ نفر درسال ۲۰۱۰ بوده است.

*********

فراخوان شبکه بين المللی يهوديان 
ضد صهيونيست درهمدردی با 

زندانيان فلسطينی
٤ اکتبر ۲۰۱۱ 

يوم کيپور ۲۰۱۱(٥۷۷۲) : فراخوان برای 
اعتراض

درحمايت از زندانيان سياسی و تمام کسانی 
که درخطر توقيف جمعی درفلسطين، آمريکا 

و جهان قرار دارند...
يک شنبه، ۲ اکتبر ۲۰۱۱

با خوش آمد گوئی برای سال جديد يهوديان، 
با نگاهی به سال گذشته ما خود را در بسياری 
از ناعدالتی های زمان خود مقصردانسته و 
مسئووليت جمعی درمقابل عدالت و بشريت 
داريم. به طور ويژه، ما در تعهد و مبارزه 
مردم  از  بسياری  و  زندانيان  مشترک 
که  کسانی  هستيم،  شريک  جهان  درسراسر 
شان و آزادی آنها انکار می شود و به طور 
جمعی بازداشت شده و در محاصره نظاميان 

قرارمی گيرند.
فداکاری  از  عدالت  برای  مان  درمبارزه  ما 
ـ  گذشته  درسال  زيادی  تعداد  جرئت  و 
اعتصابات  ديويس،  آنتونی  تروی  نظير 
جمال،  ابو  موميا  جورجيا،  زندان  در 
غزه  مردم  پلتيه،  لئونارد  سعادت،  احمد 
دربرابرمان  و  ـ  باز  درفضای  شده  زندانی 
زندان  در  که  آنانی  و  فلسطينی  زندانيان   :
ايالت پليکان بی و ديگر زندانهای کاليفرنيا 
درحال اعتصاب غذا هستند و نافرمانی مدنی 
شئونات  و  ای  پايه  حقوق  از  دفاع  در  را 
گيريم. می  الهام  دهند،  می  ادامه  شان 

در ۳۰ سپتامبر۲۰۱۱، فلسطينيان درسراسر 
تا  شرقی  ساحل  از  ـ  شده  اشغال  فلسطين 
حمايت  فراخوان  ـ  غزه  تا  و  کشوراسرائيل 
از زندانيان سياسی فلسطينی را دادند. دراين 
يوم کيپور، جمعه ۷ اکتبر، ما يهوديان معتقد، 
درجواب به اين فراخوان، قصد داريم روزه 
کفاره دهی مان را ادامه دهيم و با خواستهای 

زير دست به فعاليت بزنيم:
ـ پايان دهی به درانفرادی نگه داشتن احمد 
سعادتـ  دبيرکل جبهه توده ای آزادی فلسطين؛
نافرمانی  درخواست  به  ميتينگ  تشکيل  ـ 
فلسطينی  زندانيان  غذای  اعتصاب  و  مدنی 

در زندانهای اسرائيل اشغال گر؛
ـ پايان دادن به محکوميت به اعدام درآمريکا 
اعدام  حکم  هنوز  که  کشورهائی  ديگر  و 

اجرامی شود؛
غذا  اعتصاب  درخواست  به  ميتينگی  ـ 

کنندگان زندان ايالتی کاليفرنيا؛
ـ پايان دادن به محاصره ی نوارغزه و بازکردن 
رفح از  عبور  دائمی  و  شرط  و  قيد  بدون 

زندانی   ٦۰۰۰ حدود  اکنون  هم  اسرائيل 
و  تجاوز  شکنجه،  مورد  که  دارد  سياسی 
بسياری  اند.  قرارگرفته  انفرادی  زندان 
زندانِی  و  اند  نشده  دادگاهی  زندانيان  ازاين 
بسياری  و  هستند،  اداری»  «بازداشت 
کودکان زير ۱٦ سال اند. فلسطينيان زندانی 
 ۲۷ از  گر  اشغال  اسرائيل  زندانهای  در 
غذای  اعتصاب  به  شروع  سپتامبر۲۰۱۱ 
به  دادن  پايان  خواست  با  اند  کرده  نامحدود 
نگه داشتن  زندانيان فلسطينی درانفرادی و 
مشخصا احمد سعادت و پايان دادن به سرکوب 
پليسی و بی حرمتی نسبت به مالقات کنندگان 
و  خانوادگی  ديدار  رد  ازجمله  و  زندانيان 
در  ممانعت  و  بازرسی  مالقات،  ممنوعيت 
خواستار  چنين  هم  زندانيان  بازرسی.  نقاط 
پايان دهی به بدرفتاری و توهين به زندانيان 
از  آنان  کردن  جا  به  جا  هنگام  به  هستند، 
زندانی به زندان ديگر و حق شان به آموزش.
عقيدتی  و  سياسی  زندانيان  درکنار  ما 
طورناعادالنه  به  که  هستيم  درسراسرجهان 
ای زندانی شده و به آنها برخورد می شود.

ما همراه با مردمانی درسراسرجهان هستيم 
که در زندگی روزانه مورد رعب و وحشت 
قرارمی گيرند و به طورناعادالنه ای کنترل 

پليسی شده و توقيف می شوند.
رهائی  مبارزه  بودن  مرکزی  به  باتوجه 
زندانهای  در  که  آنانی  درمورد   مان  بخش 
و  بی  درپليکان  اشغال،  از  ناشی  اسرائيلی 
غزه زندانی هستند، دراين يوم کيپور شبکه 
از  صهيونيست  ضد  يهوديان  المللی  بين  ی 
يهوديان معتقد می خواهد تا در روزه ی ٤۸ 
ساعته از ٥ شنبه ٦ اکتبر از غروب آفتاب 
تا شنبه ۸ اکتبر غروب آفتاب شرکت کنند. 
به عالوه، ما از تمامی کسانی که نسبت به 
که  مردمانی  و  عقيدتی  و  سياسی  زندانيان 
با توقيف درسطح جهان روبه رو هستند و 
همبستگی نشان می دهند، دعوت می کنيم به 
ما ملحق شوند و مشترکا فعاليتهای زير را 

انجام دهيم:
بين  سرخ  صليب  به  ميل  ـ  ای  ارسال  ـ 
المللی ودرخواست فوری از آنها برای انجام 
وظايفشان و عملکردن سريع در خواستن از 
اسرائيل درمورد آزادساختن احمدسعادت از 

انزوای تنبيهی:
 jerusalem.jer@icrc.org
پليکان  زندانيان  ديدار  درخواست  امضای  ـ 

بی و ديگر زندانها.
ـ امضای درخواست برای باز کردن بی قيد 

و شرط و دائمی عبور از رفح.
کردن  هماهنگ  برای  ما  با  گرفتن  تماس  ـ 
دربرابر  اکتبر   ۷ جمعه  روز  در  فعاليتها 

از  درحمايت  اسرائيل  کنسولگری 
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فراخوان فلسطينيان درزندانهای اشغالی 

اسرائيل و در غزه: 
ijan@ijsn.net

********
٥۹٪ زنان بيوه عراقی طی اشغال 
نظامی آمريکا شوهران شان را

 ازدست داده اند
جاسون ديتز ـ ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۱ 

درکی عمومی موجوداست که کشته شدنهای 
وسيع ۸ سال اشغال عراق، بيوه زن بيشتری 
ايجادکرده است. يک بررسی سازمان حقوق 
شده  متوجه  المللی  بين  ياری  نام  به  بشری 
است که باوجود اين، مسئله به مراتب بزرگ 

تر از آنی است که می شود فکرکرد.
زنان   ٪۱۰ که  دهد  می  نشان  بررسی  اين 
نفر.  ميليون   ۱  .٥ يعنی  هستند  بيوه  عراق 
ازاينان ٥۹٪ زنانی هستند که پس از اشغال 
عراق توسط آمريکا درسال ۲۰۰۳ بيوه شده 

اند.
اينان ۹۰۰۰۰۰ نفر را تشکيل می دهند، رقمی 
تعدادغيرنظاميان  دهد  می  نشان  که  بزرگ 
کشته شده به مراتب بيشتر از آنی هست که 

آمريکا پذيرفته است.
رقم  اين  ارائه  از  نظر  صرف  بررسی  اين 
حاکی ازمسئله ی بزرگی است که درعراق 
عراق  در  شدن  بيوه  است.  بوجودآمده 
اين  است.  بسيارسخت  درجنگ  فرورفته 
زنان نااميد و ضربه پذير درخدمت  حمالت 
تروريستی می توانند قراربگيرند. امری که 
نشان می دهد جنگ درعراق به اين زودی 

پايان نخواهدافت.

تسخير وال استريت و «پائيز آمريکائی»: 
آيا اين هم انقالب مخملی ديگری است؟

توسط مايکل چوسودووسکـی تلخيص شده

بجز نوشته هايی که با 
امضای تحريريـه منتشر 

مـی گردد و بيانگر نظرات 
حزب رنجبـران ايران 
می باشد، ديگر نوشته 
های مندرج در نشريه 

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

قلب  از  امروزه  اعتراضی  جنبش  اين 
آشکارا  که  برخواسته  مردم  های  خواسته 
سرتا سر آمريکا را فراگرفته بطوريکه از 
تمام طبقات و اقشار مختلف مردم، از سنين 
مختلف با آگاهی به اينکه شرايط کنونی می 
بايست تغيير کند وهم چنين متعهد به ضد 

جريان تشکيل شده است. 
به  است  پاسخی  جنبش  اين  منشاء 
از  برخواسته  استريت"  وال  "دستورالعمل 
کاله برداری (اختالس) مالی و بادستکاری 
دراسناد که خود دليلی شد برای بوجود آمدن 

بيکاری و فقر در سرتاسر اين سرزمين.
امروزه  شکل  در  ای  توده  جنبش  اين  آيا 
اش وسيله ايست برای رفرم واقعی و تغيير 

اجتماعی در آمريکا؟ 
چيست؟  جنبش  اين  تشکيالتی  ساختمان 

معمار اصلی چه کسانی هستند؟
آيا اين جنبش يا بخشهائی دربين اين جنبش 

با هم همکاری خواهندکرد؟
اين سئوال بسيار مهمی است که می بايست 
جنبش  از  جزئی  آنهائيکه  توسط  آن  به 
چنين  هم  و  هستند  استريت  وال  تسخير 
پشتيبان  از  آمريکا  سرتاسر  در  آنهائيکه 

واقعی دمکراسی هستند، پاسخ داده شود.
مقدمه

مترقی  جنبشهای  بين  در  تاريخی،  نظر  از 
است،  شده  رايج  کردن  رخنه  اجتماعی 
دشمن  با  همکاری  به  جنبشها  اين  رهبران 
طريق  از  نيز  آنها  مالی  تأمين  و  پرداخنه 
صنفی  های  اتحاديه  دولتی،  غير  شرکتهای 
هدف  گيرد.  می  صورت  سياسی  احزاب  و 
به  زدن  دامن  برای  وجوه  «تهيه  از  نهائی 
تفرقه»، جلوگيری از جنبش اعتراضی  به 
چالش کشيدن حقانيت نخبگان اقتصادی است.

ازاين  بخشی  تلخی،  ی  کنايه  و  گوشه  «با 
سودهای کالن مالی بدست آمده از اختالس 
در وال استريت در سالهای اخير بازسازی 
بودند  نخبگانی  دهی  صدقه  و  بنيادها  شدن 
اين  شدند.  معاف  ماليات  پرداختن  از  که 
برای  فقط  نه  مالی  ی  بادآورده  ثروتهای 
خريدن سياستمداران استفاده می شود، بلکه 
غير  سازمانهای  مثل  کانالهائی  به  پولها  اين 
دولتی (NGO)، مؤسسات تحقيقاتی، مراکز 
به  وابسته  های  گروه  فرهنگی،  اجتماعی/ 
کليسا، گروه های وابسته به حفظ مجيط زيست، 
رسانه های متناوب (مثل راديوی NPR و 

های  گروه  مترجم)،  درآمريکا،   Pacifica
شوند.  می  ريخته  غيره  و  بشری  حقوق 
نفاق»  «توليد  باطنی،  مقصود 
می   («manufacturing dissent»)
يک  از  مرزهائی  برقرارکردن  و  باشد 
اپوزيسيون «درست از نظر سياسی» است. 
سازمانهای  اين  از  خيلی  درون  درعوض، 
غير دولتی (NGO) خبر رسانها که بيشتر 
اوقات از طرف سازمانهای اطالعاتی غربی 
براين،  عالوه  شوند.  می  داده  نفوذ  هستند 
رسانه  از  عظيمی  بخشهای  پيش،  از  بيش 
به  دراينترنت  خبری  مترقی  و  متناوب  های 
کمکهای مالی از جانب بنيادهای به صورت 
شرکت درآمده و به صدقه ها وابسته شده اند.

مقصود نخبگان انحصاری تکه کردن جنبش 
مردم جهت ممانعت از به هم پيوستن عظيم 

«خود تدبيری» می باشد.» (۱ ) 
«توليد نفاق» 

هم زمان، اين «توليد نفاق» به منظورايجاد 
تفرقه ی اجتماعی سياسی (به عنوان مثال، 
دردرون و مابين احزاب سياسی و جنبشهای 
سياست  اين  چنين،  هم  است.  اجتماعی) 
تمام  درون  را  مختلفی  بنديهای  جناح  ايجاد 

سازمانها تشويق و تقويت می کند.
درمورد جنبش ضد جهانی شدن سرمايه، اين 
پروسه ی تفرقه اندازی و تکه تکه کردن ها 
در جنبشها برمی گردد به شروع روزهای 

ُفروم اجتماعی جهانی. (۲ )
اکثريت سازمانهای مترقی دوران بعد از جنگ 
جهانی دوم، به انضمام «چپ» اروپائی در 
طول ۳۰ سال گذشته، تغيير شکل و هويت 
داده اند. سيستم «بازاد آزاد» (نئوليبراليسم) 
مورد توافق همين «چپ» است. به اضافه ی 
بقيه، اين روش درمورد احزاب سوسياليست 
سوسيال  انگلستان،  کارگر  حزب  فرانسه، 
سبز  حزب  از  اگر  و  آلمان،  دمکراتهای 
فرانسه و آلمان اسمی نبريم اعمال می گردد.
دوحزب  مابين  کردن  مصالحه  درآمريکا، 
ی  کنگره  سياستهای  متقابل  اثر  ی  نتيجه 
های  گره  از  اندکی  تعداد  نيست.  حزبی 
خواهان  که  عظيم  شرکتهای  از  قدرتمندی 
دمکراتها  دو  هر  هستند،  اليحه  گذراندن 
دارند.  کنترل  تحت  را  جمهوريخواهان  و 
برقرار  نخبگانی  توسط  حزبی»  دو  «وفاق 
می شود که درپشت پرده فعاليت می کنند. 

های  گروه  همين  توسط  سياستها  اين 
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های  اليحه  طرفدار  شرکتهای  اصلی 
مورد نظر خود اعمال می گردد که با 
ضربت خفه کننده ای به هر دو حزب عمده 

ی سياسی وارد می شود.
 AFL- CIO هم چنين، رهبران اتحاديه ی
هم به همکاری با استقرار انحصارات و بر 
پذيرفته  آمريکا  کارگری  جنبش  منشاء  ضد 
شده اند. رهبران متشکل کارگری در نشست 
 Davos) ساليانه ی فوروم اقتصادی جهانی
 (World Economic Forum, WEF
گرد  ميز  کنفرانس  با  آنها  کنند.  می  شرکت 
تجارتی سازش می کنند. ولی هم زمان، توده 
آمريکا  کارگری  جنبش  کش  زحمت  های 
تغييرات سازمانی که بتواند همکاری و کمکی 
باشد برای دمکراتيزه کردن رهبری هر يک 
از اتحاديه های صنفی را پيگيری کرده اند.
با  را  تفرقه»  «تشريفات  سرمايه  نخبگان 
بوق و کرنا در رسانه های خود با پشتيبانی 
شبکه های تلويزيونی، اخبار انحصارات و 

هم چنين اينترنت ترويج می کنند.
را  عمده  بنيادهای  که   - اقتصادی  نخبگان 
مالی  کمکهای  چنين  هم  کنند-  می  کنترل 
سازمانهای  از  شماری  بی  تعداد  به  را 
می  سرپرستی  و  کنترل  مدنی  اجتماعی 
تاريخی  نظر  از  که  سازمانهائی  کنند، 
ضد  بر  اعتراضی  جنبش  در  هميشه 
شرايط اقتصادی و اجتماعی مستقر مبارزه 
از  زيادی  تعداد  های  برنامه  کردند.  می 
سازمانهای غير دولتی (NGO، به انضمام 
استريت  وال  جنبش  در  گير  در  آنهائيکه 
کمکهای  به  متکی  فاحشی  بطرز  هستند) 
فورد،  جمله  از  خصوصی  بنيادهای  مالی 
 Tides) تايدز  بنيادهای  مکآرتر،  راکفلر، 
هستند. ديگر  تعدادی  و   (foundations

شدن  جهانی  ضد  جنبش  تاريخی،  نظر  از 
سرمايه که در سالهای ۱۹۹۰ پديدار شد، با 
وال استريت و غول نفت تگزاس (که توسط 
راکفلر کنترل می شود) و غيره مخالف بود. 
راکفلر،  های  صدقه  و  بنيادها  حال،  اين  با 
فورد و غيره در طول اين سالها، سخاوتمندانه 
داری،  سرمايه  ضد  مترقی  های  شبکه  به 
محيط  حفظ  طرفدار  نيروهای  چنين  هم 
زيست (ضد شرکتهای غول پيکر نفتی) به 
منظورنهايتاً کنترل و شکل گيری فعاليتهای 

مختلف آنها کمک مالی کردند. 
«انقالبات رنگين»

درطول دهه ی گذشته، «انقالبات رنگين» 
«انقالبات  گشت.  پديدار  کشور  چندين  در 
رنگين» طرح شده توسط سازمان اطالعاتی 
جنبش  از  محرمانه  پشتيبانی  شامل  آمريکا 
تحت  چينج»،  «رژيم  نظر  با  اعتراضی 

پرچم جنبش دمکراسی خواهی است.

«انقالبات رنگين» توسط اعطاء ملی برای 
 National Endowment) دمکراسی 
بين  ی  مؤسسه   ،(for Democracy
 The National) خواه  جمهموری  المللی 
پناهگاه  و   (Republican Institute
ديگر  و   (Freedom House) آزادی 
مؤسسات پشتيبانی می شوند. هدف «انقالب 
آشفتگی  و  آرامی  نا  برانگيختن  رنگين» 
اجتماعی و استفاده از جنبش اعتراضی برای 
سرنگونی موجود است. هدف نهائی سياسی 
خارجی منصوب نمودن دادخواهی طرفداران 
است. نشانده)  دست  رژيم  آمريکا (يا  دولت 

«بهار عرب»
سازمانهای  عمده  مصر،  در  عرب»  «بهار 
اجتماعی مدنی شامل کفايه و جنبش جوانان 
مؤسسات  توسط  فقط  نه  که  اند  آوريل  شش 
تأييد  همچنين  آنها  شدند،  پشتيبانی  آمريکائی 

وزارت خارجه  آمريکا را نيز داشتند.(۳)
«با گوشه و کنايه تلخی، مقامات واشنگتن از 
مبارک ديکتاتور پشتيبانی کردند که در واقع 
شامل قساوت اونيز می شد، درحالی که هم 
چنين به پشتيبانی و کمک مالی ازمخالفانش 
خانه  حمايت  گيرفت،...تحت  می  صورت 
آزادی (Freedom House)، مصريهای 
مخالف و اپوزيسيون مخالف ُحسنی مبارک 
رايس  کاندوليزا  توسط   ۲۰۰۸ می  ماه  در 
و  آمريکا)...  سابق  (وزيرامورخارجه 
دلی  مشاور امنيت ملی کاخ سفيد، استفن هاَ 
(Stephen Hadley). ديدار داشتند»  (٤)
سال بعد، يعنی در می ۲۰۰۹ ، يک هيئت 
(الرای  مخالف  مصريهای  از  نمايندگی 
العام) توسط وزير امور خارجه ی آمريکا، 
هيالری  شدند.  پذيرفته  کلينتون  هيالری 
کلينتون با «فعالين مصری، مروج آزادی و 
دمکراسی» در واشنگتن دی سی در تاريخ 

۲۸ می ۲۰۰۹  مذاکره نمود......

1- (See Michel Chossudovsky, Ma-
nufacturing Dissent: the Anti-globa-
lization Movement is Funded by the 
Corporate Elites, Global Research, 
September 20, 2010)
2- (See Michel Chossudovsky, Ma-
nufacturing Dissent: The Anti-globa-
lization Movement is Funded by the 
Corporate Elites, Global Research, 
September 20, 2010)
3- For details see Michel Chos-
sudovsky, The Protest Movement in 
Egypt: «Dictators» do not Dictate, 
They Obey Orders, Global Research, 
January 29, 2011)
4- (See Michel Chossudovsky, The 
Protest Movement in Egypt: «Dicta-
tors» do not Dictate, They Obey Or-
ders, Global Research, January 29, 
2011)

اگرچه  کارگر  طبقه  رهبری  «درغياب 
توانست  مصر  و  درتونس  ای  توده  جنبش 
نظام  اما  بکشد  زير  به  را  ديکتاتورها 
است،  مانده  باقی  خود  جای  به  ديکتاتوری 
و پيشروی انقالب و تحقق خواستهای مردم 
کماکان درگرو پيشروی و تحزب يابی طبقه 

کارگر است ».
طبقه   » کند:  می  اضافه  ايران  با  دررابطه 
درصحنه  قدرتمند  حضور  برای  کارگر 
کشاندن  شکست  به  برای  ايران،  سياسی 
اپوزيسيون  مختلف  های  بخش  های  تالش 
بردن  بيراهه  به  جهت  ايران  بورژوائی 
مبارزات مردم، برای خنثی کردن نقشه های 
قدرت های امپرياليستی جهت عقيم گذاشتن 
مبارزات مردم به حزب سياسی خودش نياز 

دارد».
تا اين جا ظاهرا همه چيز به خير و خوشی 
جلو رفته و ديدگاه درستی مطرح شده است. 

اما ببينيم در ادامه چه می گويد:
«طبقه کارگربرای گسترش پايگاه اجتماعی 
جنبش  همراهی  به  مدنظردارد  که  انقالبی 
های پيشرو اجتماعی، همچون جنبش زنان، 
مردم  انقالبی  جنبش  و  دانشجويان  جنبش 
کردستان نياز دارد. طبقه کارگر بدون حزب 
سياسی خودش قادرنخواهدبود اين امرمهم 
طبقاتی را پيش ببرد. حزب کمونيست ايران 
برعاجل  که  درهمانحال  کنونی  درشرايط 
بودن اهميت سياسی تحزب يابی طبقه کارگر 
بارهمه  کند،  می  تاکيد  اجتماعی  درابعاد 
وظايفی را که درباال بدان اشاره شد را بر 
دوش خودش احساس می کند و تالش می کند 
که دردل شرايط متحول کنونی و نبردهايی 
را  کارگر  طبقه  منافع  است  درجريان  که 
نمايندگی کند. حزب کمونيست ايران تالش 
می کند که گرايش راديکال و سوسياليستی 
استراتژی  حول  را  کارگری  جنبش  درون 
سوسياليستی متحدنمايد». (تاکيد از ما است)
وی سپس محورهای استراتژی سوسياليستی 

را چنين تعريف می کند :
طبقه  خودرهايی  اصل  به  بندی  «پای 
جمهوری  رژيم  «سرنگونی  کارگر»؛ 
«دخالت  آن»؛  طبقاتی  درمفهوم  اسالمی 
فعاالنه در جنبشهای پيشرو اجتماعی و همه 
داری»؛  سرمايه  درجامعه  ستم  اقشارتحت 
«مبارزه برای اصالحات، سازماندهی يک 
جنبش اعتراضی، ايجادتشکلهای توده ای به 
عرصه  گسترش  و  تشويق  کارگری،  ويژه 
ظرفيت  ارتقای  و  حفظ  کارعلنی،  های 
و  ها  سياست  کردن  منزوی  مسلح،  نيروی 

موضع پرولتری... بقيه از صفحه آخر
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ناسيوناليستی،  و  ليبرالی  های  روش 
کمونيستی  جريان  موقعيت  تحکيم 
درکردستان درمبارزه برای رفع ستم ملی»؛ 

« کار روشنگرانه وتبليغ سوسياليستی».
برای اين که درک دقيق تری از اين سخنان 
بياوريم  دست  به  صريح  چندان  نه  بعضا 
درهمين شماره جهان امروز، فرشيد شکری 
ريشه  «تغييرات  نام  به  ديگری  مقاله  طی 
ای به سود طبقه کارگر و فرودستان جامعه 
درگرو چيست؟» با بررسی وضعيت ايران، 
برجسته  با  توام  وارسی  «اين  نويسد:  می 
کردن ضرورت تشکيل ، قطب سوسياليستی، 
راديکال  پيشروان  حساس،  شرايط  دراين 
کارگری و کمونيست های متشکل و منفرد 
را برآن می دارد تا به هدف گسترده ترشدن 
مبارزه طبقاتی... و سازماندهی، انقالب، ... 
خود  مبارزاتی  های  توانائی  و  پتانسيل  همه 

را بکار گمارند ».
حزب  ازنظررهبری  ظاهرا  بنابراين 
کمونيست ايران مشکل تحزب کمونيستی حل 
دوش  به  کمونيستی  وظايف  بار  است،  شده 
اين حزب افتاده است، تالش می کند ازمنافع 
طبقه کارگر نمايندگی بکند و به اتحادسياسی 
اتحادی  که  سوسياليستی  راديکال  گرايش  با 
درحد جبهه واحدی است عالقه منداست و به 
رهبری  ی  دغدغه  بنابراين  پردازد.  می  آن 
کارگر  طبقه  يابی  تحزب  تنها  حزب  اين 
درابعاداجتماعی است، و نه هم چنين تحزب 

کمونيستی درحزبی واحد!؟
برای اين حضرات تافته جدابافته پراگماتيسم 
برپيشبرد  پرولتاريا  طبقاتی  ی  درمبارزه 
ارجحيت  آن  ديالکتيکی   – ماترياليستی 
اوًال  القيدی  و  پراگماتيسم  اين  دارد. 
می  عيان  را  خود  راهنما  تئوری  درسطح 
نظيرکمونيسم،  کلماتی  َبلغورکردن  سازد. 
کمونيست،  حزب  مارکسيسم،  سوسياليسم، 
مبارزه  بغرنج  مسائل  حل  کمونيستی  روش 
پيشبردانقالب  برای  کافی  غيره  و  طبقاتی 
دقيق  و  علمی  انقالبی  که  پرولتاريائی 
مبارزات  گويی  باشد.  نمی  کافی  است، 
توسط  اخير  سال   ۱۶۰ در  ئولوژيک  ايده 
کمونيست هابرسر مسائل تئوريک و عملی 
و درک درست از مارکسيسم انقالبی اتالف 
وقت بوده و با برخی نظرات پيش پاافتاده و 
با  و  منصورحکمتی  درآوردی  من  بسا  چه 
را  پرولتری  انقالب  می توان  خودمرکزبينی 

درايران به سرانجام  رساند! 
کافی است فقط به بلبشوی موجود در کميته 
هماهنگی برای کمک به متشکل شدن طبقه 
که  شود  تامعلوم  بياندازيم  کارگرنظری  ی 
از  و  سوسياليست»  راديکال  «نيروهای 
عدم  از  ناشی  کمونيست،  خودحزب  جمله 

پيروی از اصول کمونيسم علمی دررابطه با 
تشکلهای توده ای کارگری با چه مشکالتی 
اختالفات  اين  علت  و  مواجهند  آن  دردرون 
توسط  هم  آن  ـ  نيروها  اين  دردرون  وتفرقه 
کميته ای که ادعای کمک کردن  به متشکل 

شدن طبقه کارگر دارد ـ برای چيست ؟ 
خود  تشکيالت  درون  مسايل  به  است  کافی 
حزب نگاه کنيم تا معلوم شود که بدون خط 
درست  واحد  سياسی  ـ  ئولوژيک  ايده  مشی 
چه  با  انقالب  نه  و  حزب  يک  حتا  هدايت 

معضالتی روبه رو می باشد.
برای رهبری حزب کمونيست ايران اصول 
ی  لحظه  کارگرازيک  ی  طبقه  راهنمای 
و  نداشته  علمی  ی  جنبه  بعد  به  تاريخی 
علم  مانده،  متحجر  امروز  به  تا   ۱۹۲۴ از 
کمونيسم درجا زده و گويا پيشروان طبقه ی 
کارگر طی ۸۷ سال اخيرهم مخبط گشته و 
قادر به جمع بندی از مبارزات عظيم طبقه 
ستم  ملل  و  مردم  های  توده  و  کارگر  ی 
اين تفسير،  با  علم  اين  اند.  نشده  جهان  ديده 
ازدست  را  بودنش  زنده  و  شادابی  و  نشاط 
داده ولی درعمل  برای رهبری اين حزب، 
شبه  نظرات  به  دوره  دراين  را  خود  جای 
تروتسکيستی و خرده بورژوايی به صورت 
اصول راهنمای آنان داده است. کما اين که 
دراين گفتاررفيق مازوجی جايگاه تئوری در 

تحزب يابی طبقه کارگر خالی است.
را  چپی  تشکل  کمتر  سياسی  ی  درعرصه 
مطروحه  نکات  عمده  به  که  يافت  می توان 
«استراتژی  درمورد  مازوجی  توسط 
شده،  که  درظاهرهم  حداقل  سوسياليستی» 
اعتقاد نداشته و آن ها را مطرح نکرده باشد. 
جبهه  نوع  اتحاد  حتا  اين  وجود  با  که  عجبا 
آن  و  نيامده  وجود  به  آن ها  بين  هم  واحدی 
اتحادهائی هم که تا به حال به وجود آمده پس 

از مدتی ازهم پاشيده شده است. چرا؟
از  دقيق  درکی  عدم  و  ها  گری  گروهی 
يک  دور  به  کمونيستها  وحدت  ضرورت 
و  منسجم  پراتيک  يک  حزب،  يک  پرچم، 
روی  وحدت  براساس  و  طبقاتی  متمرکز 
اصول کمونيسم علمی و نکات اساسی برنامه 
و تاکتيک و حل اختالفات باتکيه به  مبارزه 
ی ايده ئولوژيک سالم درون حزبی و تصميم 
و  دموکراتيک  ـ  مرکزيت  براساس  گيری 
اساساً  که  سياسی  اتحاد  طرح  آن  جای  به 
بورژوازی  خرده  عملی  و  نظری  ازپايگاه 
در درون جنبش کمونيستی نشئت می گيرند؛ 
خط  روی  پيش  در  عمده  مشکالت  ازجمله 
درست طبقاتی پرولتری درجنبش چپ ايران 
بوده است. نتيجه اش وجود حدود دو دوجين 
تشکل چپ به نامهای حزب، سازمان، گروه، 
اتحاد، هسته و تعداد زيادی افرادغيرمتشکل 

می باشد. چند حزبی هم خود راحزب پيشرو 
طبقه کارگرو کمونيست می نامند!

درچنين شرايطی آيا حق با فعاالن کارگری 
ازطريق  که  نيست  کارگران  ی  بدنه  کل  و 
بی محلی به اين بلبشوی درون جنبش چپ، 

اعتنائی به تشکلهای موجود ننمايند؟
بنابراين مشکل جنبش چپ دردرجه ی اول 
مشکل ايده ئولوژيک است که از جهان بينی 
پرولتاريا نماينده گی نمی کنند و تا زمانی که 
گروههای  و  بچرخد  کنونی  منوال  به  چرخ 
چپ خانه تکانی جدی درطرز بينش و عمل 
و  ننمايند  گذشته  سال   ۴۰ ۳۰ـ  در  کردش 
سکتاريسم،  اپورتونيسم،  رويزيونيسم، 
را  ضدپرولتری  ديگرامراض  و  آنارشيسم 
ازخود دور نکنند و غرق در خودمرکزبينی 
باشند، قادر به برداشتن گامی جدی درجهت 
و  نشده  پرولتاريائی  انقالب  امر  به  خدمت 
انقالب ايران هم حتا به طور محال درصورت 
خواهدشد. گی  خفه  دچار  درنطفه  پيروزی 
انقالب پرولتاريائی عالرغم دست آوردهای 
درانقالب  پاريس،  درکمون  اش  عظيم 
اکتبر۱۹۴۹  درانقالب  روسيه،  اکتبر۱۹۱۷ 
خطی  اشتباهات  دليل  به  هم  غيره  و  چين 
قدرت  دليل  به  اساساً  هم  و  کمونيستها 
زدن  درضربه  داخلی  و  جهانی  بورژوازی 
شکست  با  نهايتاً  پيروز،  انقالبات  به  مداوم 
نيروهای  انقالبات  درآن  شدند.  رو  روبه 
باهم  امروز  از  بيشتر  مراتب  به  کمونيست 
داريم  درپيش  که  راهی  پس  متحدبودند. 
است.  ازموانع  مملو  و  خم  و  پرپيچ  بسيار 
وحدتی  به  نياز  مسيری  درچنين  پيشروی 
پوالدين دارد. وحدتی که درگذر زمان بايد 

مرتبا آب ديده شود.
حال سوئال از رفيق مازوجی اين است که 
بدون  شما  پيشنهادی  سوسياليستی  قطب  اين 
فرقه  کارهای  سبک  و  روحيات  از  بريدن 
امروز،  به  تا  چپ  جنبش  در  موجود  ای 
برای به دست گرفتن خط مشی پرولتری چه 
گونه حاصل خواهدشد؟ و چرا شمابی تفاوت 
نسبت به اين مسئله برنامه ی وحدتی می دهيد 
از  قبل  را  آن  بيش  يا  و  کم  همه  ظاهراً  که 
آب  از  هم  آب  و  داشته اند  اعالم  گفتارشما 
تکان نخورده است و وحدت استراتژيکی هم 

به وجود نيامده است؟
اق  مصد  به  شما  که  بگوئيم  نداريم  حق  آيا 
خواجه  ـ  است  ويران  پای بست  از  «خانه 
درفکرنقش ايوان است» طرحی تخيلی ارائه 
می دهيد که صرفاً برای اين است که خود را 
مدافع اتحاد (و نه وحدت ) کمونيستها معرفی 
کنيد و ازاين ماجرا نيز برای جلب افرادی به 

سوی خود بهره بگيريد؟
درشر ايطی که تعداد مدعيان کمونيست 

رشد جنبش عظيم جهانی کنونی عليه نظام درگرو رهبری کمونيستی است!
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اين  صادرکند.   ديگرنيز  کشورهای  به  را 
دولتهای  گذشته  درسال  که  بود  عوامفريبی 
امپرياليست انرژی هسته ای را به مثابه بديل 

بهبود محيط زيست پيش کشيدند.
ی  گرفتارفاجعه  مناطق  ديگر  و  فوکوشيما 
درآمريکا  مايلی  سه  جزيره  نظير  ای  هسته 
دراوکراين  چرنوبيل  و   ۱۹۷۹ درسال 
درسال ۱۹۸٦ ـ و هم چنين تعداد ديگری که 

به  چه  و  گی  يافته  تشکل  درقالب  چه 
صورت منفرد، چندين برابرـ اگر نگوئيم 
و  هستند،  شما  حزب  اعضای  ـ  برابر  دهها 
شما صادقانه نمی گوئيد رفقا بيائيد براساس 
و  برنامه  اساسی  نکات  و  علمی  کمونيسم 
تاکتيک با هم وحدت کرده و حزب واحدی 
را از طريق نفی ديالکتيکی تمامی تشکلهای 
موجود چپ به وجودبياوريم و خودتان رابه 
غلط حزب کمونيست ايران می دانيد که از 
سنت حکمتيستی به عاريت گرفته ايد، آن وقت 
انتظار نداشته باشيد که پاسخ روشنی از جانب 
نيروهای صادق جنبش چپ دريافت نمائيد. 
نظير  پيشنهادی  نه  و  شما  پيشنهاد  اين  نه 
آنچه که رفيق بهرام رحمانی می دهد(رجوع 
مبارزه  در  کارگر  طبقه  قدرت   : به  شود 
است!پنج  مند  هدف  و  آگاهانه  و  متشکل 
شنبه ۲٤ شهريور ۱۳۹۰ - پانزدهم سپتامبر 
مارکس  به  که«رجعت  براين  داير   (۲۰۱۱
که  شرايطی  در  بايد  آن،  آثار  بازخوانی  و 
بحث  جای  است  پيش  در  انقالبی  تحوالت 
های سطحی و تحليل های من درآوردی را 
بگيرد تا طبقه کارگر و کليه نيروهای تحت 
اجتماعی  های  جنبش  و  خواه  آزادی  و  ستم 
حق طلب بتوانند به پيش گامی طبقه کارگر 
بر  را  خود  مهر  متحد،  و  متشکل  و  آگاه 
حلی  راه  بکوبد)،  محکم  دوره  اين  تحوالت 
ضرورتاً انقالبی نيست. رجعت به مارکس، 
به  رجعت  بدون  و  لنين  به  رجعت  بدون 
جديد  تغييرات  درنظرگرفتن  بدون  و  مائو 
امپرياليسم  توسط  مدرنی  پست  کلونياليستی 
و  انقالبی  تئوری  نفی  معنای  هابه  فراملی 
است.  کمونيستی  ی  يابنده  تحول  و  علمی 
و  انقالبی  تداوم  و  مارکسيسم  دقيق  آموزش 
و  است  مارکس  به  رجعت  بهترين  آن  رشد 
حل  برای  ناپذير  اجتناب   است  ضرورتی 
مسائل انقالب پرولتری . درعين حال اجرای 
ادعای رحمانی همان قدر پوچ از آب درمی 
مکانيک  به  رجعت  با  شويم  مدعی  که  آيد 
را  ماده  بغرنج  حرکتهای  می توانيم  نيوتونی 

در حال حاضر توضيح دهيم!!
رامی  گريها  جانبه  يک   نوع  اين  ی  دامنه 
ای  درنوشته  که  اين  کما   . داد  ادامه  توان 
در «مجله هفته»، نويسنده با اصولی نشان 
دادن خود و طرح درست اين که کمونيستها 
درايران ماترياليسم ديالکتيکی و ماترياليسم 
ايران  انقالب  مسائل  درحل  را  تاريخی 
درست به کار نبرده و مارکسيسم را درست 
نياموخته اند اما درتلفيق مشخص مارکسيسم 
جا  آن  به  جهان  امروز  مشخص  شرايط  با 
گفته اند  انگلس  و  مارکس  چون  که  می رسد 
پيشرفته  درکشورهای  پرولتری  انقالب 
صورت  بايد  آمريکا  و  اروپا  داری  سرمايه 

بايد  فعًال  انقالب  به  زدن  دست  پس  گيرد، 
درديگر کشورها ممنوع گردد و کمونيستها 
درنقش  پيشرفته  غير  مختلف  درکشورهای 
اپوزيسيون حاکمان بايد درآيند. وی با چنين 
می افتد  مفلوکی  اکونوميسم  به  پيشنهادی 
انقالب  ديالکتيک  که  می کند  فراموش  و 
ديگری  طبقات  انقالبات  همانند  پرولتری 
راه  نيز  جهان  طبقاتی  مبارزات  درتاريخ 
درمصاف  وپرولتاريا  پيمايد  نمی  را  صافی 
را  مسيری  چنين  بورژوازی  با  تاريخی 
هم  ولو  درهرانقالبش  و  نموده  طی  اجبارا 
که به شکست منتهی شود تجاربی به دست 
می آورد که برای بشريت درحقانيت دادن به 
سوسياليسم و کمونيسم و حرکت به پيش نقش 
قابل مالحظه ای ايفا می کنند. درشرايط عدم 
توازون قوا و حتا ضعف پرولتاريا درمقابله 
رو در رو با کل نظام سرمايه داری جهانی، 
انقالب پرولتاريائی مقدمتا از طريق جنگهای 
پارتيزانی و از جمله پيروزی دريک کشور 
پيروزی  و  درآن  اش  بعدی  شکست  و 
نهايی  پيروزی  تا  غيره  و  ديگر  درکشوری 
روی  پيش  ديالکتيک  و  گيرد   می  صورت 
پرولتاريای جهانی جهت کسب قدرت نهايی 

نيز جز از اين طريق نمی تواند باشد.
بدين ترتيب می بينيم که کج فهمی ها درجنبش 
اصول  کاربستن  به  و  درک  از  ايران  چپ 
به  که  است  شده  باعث  علمی  کمونيسم 
سطح  در  اوژياسی  ی  طويله  معروف  قول 
نظری و عملی به وجودآيد که عمده تا نيز 
می  نشئت  بورژوايی  خرده  ازديدگاههای 
ی  عهده  به  طويله  اين  کردن  پاک  گيرند. 
آموزش  با  که  است  راستينی  کمونيستهای 
از مائو « مارکسيسم را به کار ببنديد و نه 
رويزيونيسم را » از طريق وحدت اصولی 
شان راه درست وحدت درجنبش کمونيستی 

را نشان دهند.

ک.ابراهيم ـ ۱ مهرماه ۱۳۹۰

در جبهه جهانی کمونيستی ... 
 بقيه از صفحه آخر

فاجعه برانگيز می توانند باشند ـ ثابت کرده 
اند که توليد برق هسته ای خطر بی حساب و 
غيرقابل کنترلی را درسطح کنونی تکنيکی 
دارد. اين تکنيک دربرابر نيروهای بيرونی 
عمليات  لرزه،  زمين  آب،  امواج  نظير 
تخريبی و ديگر فاجعه های ساخته  پرداخته 

ی انسانها آسيب پذير می باشد.
حتا بدون بروز حادثه يا فاجعه، کارگران به 
طور اجتناب ناپذيری درمعرض تشعشعات 
خطرناک راديوآکتيو درتمامی مراحل توليد 
ديگر  و  اورانيوم  استخراج  از  اتمی  برق 
کاراندازی  به  عمليات  تا  معدنی  سنگهای 
هسته  سوخت  بقايای  و  ای  هسته  نيروگاه 
ای سمی قرارمی گيرند. فرسودگی و فساد 
درجريان  انسانی  اشتباه  از  ناشی  تدريجی 
به  نيروگاهها،  انداختن  راه  به  و  ساختن 
طوراجتناب ناپذيری نتايج ويران گرانه ای 

به با ر می آورند.
دولتهای مدافع نيروگاه هسته ای، انحصارات 
را  خطرات  اين  کورپوراتی  های  رسانه  و 
برای سالمتی و زندگی انسانها در آن چه که 
« استاندارد مصونيت جهانی»  يا « ميزان 
که  گيرند  می  ناديده  غيرمضر»  تشعشعات 
دقيق  و  علمی  طور  «به  است  قرار  گويا 
کميسيون  نظير  المللی  بين  آژانسهای  توسط 
بين المللی حفاظت ازتشعشعات معين شوند. 
که  براين  داير  يابد  می  تداوم  ای  افسانه 
پذيرفته   ۱۹٦۰ درسال  کميسيون  خوداين 
تشعشعات  ميزان   » نام  به  چيزی  که  است 
غيرمضر» وجود ندارد. نيروگاههای هسته 
ناپذير  اجتناب  يا  ممکن  ـ  وخيم  عواقب  ای 
تهديدی  و  نيستند  توجيه  قابل  که  دارند  ی  ـ 
وسيعی  های  توده  زندگی  و  سالمتی  برای 

می باشند.
به  ای  هسته  نيروگاههای  های  زباله 
سال  ميليون  يک  تا  ُکشنده  اتمی  تشعشعات 
ادامه می دهند. باوجود گذشت ٦۰ سال از 
ايجادنيروگاههای هسته ای، هيچ وسيله امنی 
برای پوشاندن زباله های هسته ای پيدانشده 
است. استخراج اورانيوم، ايجاد نيروگاههای 
هسته ای و مراکز تحقيقات هسته ای بدون 
استثناء با تخريب محيط زيست و زباله های 

سمی ناپذيرفتنی مواجه بوده اند.
ای  هسته  نيروگاههای  کشورها  برخی  در 
به مثابه پايه و پوشش برای توليد سالحهای 
هسته ای می باشند که با اورانيوم غنی شده 
دوشهربزرگ  بمباران  شوند.  می  ساخته 
ژاپون درسال ۱۹٤٥ به طرزی پاک نشدنی 
شده  حک  جهان  خلقهای  وجدان  و  درياد 
ی  توسعه  انگيز  نفرت  اندازه  بی  نتايج  و 

سالحهای هسته ای را نشان می دهد.
توليد  نوع  اين  درمورد  حقيقتی  هيچ 
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اقتصادی  گويا  که  ندارد  وجود  انرژی 
است. ساختن يک نيروگاه هسته ای ٤ تا ۷ 
ميليارددالر آمريکائی خرج دارد.  هيچ نوع 
به اين  تا  دولت  توليد انرژی ازکمک  ديگر 
سود  کار  ان  اما  است.  برخوردارنبوده  حد 
انرژی  کورپوراسيونهای  به   را  ماکزيممی 
فراهم می سازد. درحالی که کارگران لطمات 

اين سرمايه گذاريها را دريافت می کنند.
هسته  نيروگاههای  ساختن  که  اين  ادعای 
ملی  حاکميت  حق  ی  کننده  تضمين  ای 
موادخام  فاقد  که  ای  وابسته  کشورهای 
خالصی  فريبی  عوام  هستند،  ای  هسته 
ای  هسته  نيروگاههای  تکنولوژی  است. 
المللی  بين  انحصارات  توسط  آنها  توليد  و 
انرژی و سازنده گانی نظير زيمنس(آلمان)، 
وستينگهاوس(آمريکا)،  توشيبا(ژاپون)، 
آِروا(فرانسه)  الکتريک(آمريکا)،  جنرال 
گيرد.  می  صورت  آتم(روسيه)  روس  و 
نيروگاهها  اين  ساختن  گونه  چه  تکنولوژی 
می  درآن  نه  که  است  خردمندانه  مالکيتی 

توان سهيم شد و نه واگذارکرد.
نوع  اين  فوکوشيما،  ی  فاجعه  بروز  از  پس 
توليدانرژی به طورباورنکردنی و بی سابقه 
ای خطرناک بوده و تهديدی است برای هستی 
بشر، باوجوداين سرمايه مالی بين المللی به 
سود  کسب  برای  که  محضی  طمع  از  غير 
دارد به طرز تحريک آميزی در ديدار سران 
«گ ۸» درماه مه ۲۰۱۱ روی ساختن بيش 
از ٥۰۰ نيروگاه هسته ای درجهان با حجم 
پولی معادل ۳۰۰۰ميليارددالر تاکيد گذاشت.
درمقابله با موج اعتراضات توده ای درسطحی 
بااين  مجبورشدند  دولتها  از  برخی  جهانی، 
اين  درکارساختن  يا  نکنند  راهی  قرارهم 
نيروگاهها آرام جلوروند. درآلمان ۸ نيروگاه 
تعطيل  به  تصميم  دولت  و  شدند  بسته  فورا 
کردن بقيه ۹ نيروگاه تا قبل از ۲۰۲۲ دارد. 
با  نيروگاهها  کارساختن  تعطيل  درايتاليا، 
انجام همه پرسی ردشد. در ونزوئال، شيلی 
و سوئيس، ۸۲٪ جمعيت رای به استفاده از 

نيروگاههای هسته ای دادند.
بخشی  وايکور  ايلپس  تشکلهای  اعضای 
ازمقاومت جهانی فعال را تشکيل می دهند. 
مبارزه مشترک آنها برای بستن نيروگاههای 
ساختن  کردن  نابود  و  محکوم  و  ای  هسته 
سالحهای هسته ای به مثابه وظيفه ای مهم 
مبارزه  و  کارگر  طبقه  انقالبی  جنبش  برای 

عليه امپرياليسم می باشد.
و  دادن  منظم  آموزش  مبارزه  اين  هدف 
رساندن آگاهی به توده های وسيع و تشکيل 
فعال  مقاومتی  جهت  يافته  گسترش  اتحادی 
می باشد.  دراين مبارزه شرکت دانش مندان 
اطالعاتی  رويدادهای  شناسان،  تکنيک  و 

مشترک  روزهای  فرهنگی،  ازنظر  غنی 
اعتصابها  و  کردنها  محاصره  مبارزاتی، 
و  امپرياليسم  خواهندگرفت.  صورت 
انحصارسرمايه داری دولتی بايد عميقا افشا 
شوند و به عنوان متهمان حقيقی ـ مغزهای 
گسترش  پشت  در  ـ  سود  برندگان  و  اصلی 
معرفی  درجهان  هسته  نيروگاههای  وسيع 

شوند.
بيش از پيش مردمان در سراسرجهان برای 
جلوگيری از فاجعه ی محيط زيستی توسط 
انسانها که می تواند به نابودی بشر بيانجامد، 
از  حفاظت  برای  مبارزه  کنند.  می  مبارزه 
ملی  آزادی  برای  مبارزه  از  بخشی  طبيعت 
بشر  زندگی  بازتوليد  و  توليد  و  اجتماعی  و 
درهم آهنگی با طبيعت و باالترين درجه ی 

تمدن است.
چنين مبارزه ای برای تحقق شعارهای عمده 

زير بايد صورت بگيرند:
ازکارانداختن  برای  فعال  مقاومت  ـ 

نيروگاههای هسته ای!
اين  مالک  کورپوراتهای  مجبورکردن  ـ 
عملياِت  مخارج  پرداخت  برای  نيروگاهها 

ازکاراندازی و تميز کردن محيط !
ـ  پذيرش حمايت مالی از قربانيان بيماريهای 
و  تشعشعات  درمعرض  ازقرارگرفتن  ناشی 
زباله های سمی توسط دولت و کورپوراتهای 

صاحب نيروگاهها !
ـ نجات دادن محيط زيست از طمع سودبری 

انحصارات !
ـ ادامه و گسترش تحقيقات، بهبود بخشيدن و 
توسعه ی محيط زيست ـ ازطريق منابع نيرو 

و انرژی سالم !
ای،  هسته  سالحهای  کردن  نابود  و  قدغن  ـ 

بيولوژيکی و شيميائی !
فعال  مبارزاتی  المللی  بين  جبهه  تقويت  ـ 

برای حفظ محيط زيست و طبيعت!
ايجاد  منظور  به  امپرياليسم  عليه  مبارزه  ـ 
درهم  طبيعت  با  بشر  درآن  که  ای  جامعه 

آهنگی بسر ببرد!
کميته هماهنگی بين المللی

مجمع بين المللی مبارزه ی خلقها
هم آهنگی بين المللی احزاب و سازمانهای 

انقالبی
**********

کننده  شرکت  نمايندگان  به  پيام 
کمونيست  حزب  نهم  کنگره  در 

هندوستان(م.ل.)
رفقای گرامی

برگزاری  درفرصت  را  آرزوها  بهترين 
 ۲۰۱۱ نوامبر   ۷ در  حزب  کنگره  نهمين 

تقديم تان می داريم.

شما دراين کنگره کارها زيادی درپيش داريد 
ما  دهيد.  انجام  بايد  محدودی  درزمان  که 

همت شما را در اين کار ميستائيم!
حساسی  درزمان  شما  کنگره  که  آگاهيم  ما 

برگزارمی شود :
وخطر  عميقترشده  جهان  اقتصادی  بحران  ـ 

جنگ جهانی افزايش يافته است؛
امپرياليستی  ی  تجاوزکارانه  جنگ  تشديد  ـ 
می  ناميده  سومی  جهان  که  درکشورهائی 
شوند و مقاومت مردم عليه اين تجاوزات به 
روشنی نشان می دهند که تضادبين پرولتاريا 
و اکثريت عظيم توده ها در اين مناطق جهان 
با امپرياليسم و طبقات حاکم محلی تضادعمده 
ی جهان است که شما نيز آن را باور داريد؛
ای  توده  وجنبشهای  کارگران  خيزش  ـ 
درکشورهای صنعتی عليه فقر و شعارهای 
آنان « ما بهای بحران شما را نمی پردازيم!» 
و « حق کسرکردن از حقوق ما را نداريد!» 
انحصارات  فرماندهی  مراکز  غيره،  و 
درآورده  لرزه  به  را  داری  سرمايه  فراملی 

است؛
فاسد  رژيمهای  عليه  ای  توده  جنبشهای  ـ 
درکشورهای درحال رشد  با توجه به تاثيرات 
مخرب بحران جهانی در اين کشورها بيش 

از پيش راديکالترشده اند؛
امپرياليستی  کشورهای  بلوک  تضادبين  ـ 
امپرياليستی  کشورهای  با  ژاپون  و  غرب 
يافته  افزايش  ـ  روسيه  و  چين  ـ  نوخاسته 
دردستور  نفوذ»  «مناطق  مجدد  تقسيم  و 

کارشان قرارگرفته است؛
ـ جنبش جهانی کمونيستی هنوز آمادگی برای 
جنبشهای  و  پرولتاريا  راس  در  قرارگرفتن 
توده ای را در همه ی کشورها نيافته است.

توجه  شما  کنگره  اميدواريم  داليل  اين  به 
و  سازی  حزب  ی  مسئله  به  ای  ويژه 
چگونگی قدرت يابی کمونيستها و از جمله 
جنبش جهانی کمونيستی گردآمده در ايکور 
خواهدنمود. روشن است که بدون سازمانهای 
خود  اهداف  به  انقالبی  جنبشهای  انقالبی، 

نخواهندرسيد.
برای شما در نهمين کنگره حزب کمونيست 
آرزوی  لنينيست)  ـ  هندوستان(مارکسيست 

موفقيت شايانی داريم.
با سالمی رفيقانه

کميته مرکزی حزب رنجبران ايران
 ـ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۱
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شانزدهم  قرن  در  آمريکا  قاره  استثمار)  و 
تاکنون نظامی بوده که پروسه پوالريزاسيون 
سطح  در  پيرامونی»)   – «مرکز  (ايجاد 
است.  داده  تعميق  و  توليد  باز  را  جهانی 
چون گسترش سرمايه داری و امپرياليسم از 
فازهای متعدد و بهم پيوسته عبور کرده که 
هر يک ويژگی های مشخص خود را داشته 
اند الجرم شکل و شمايل پوالريزاسيون در 
نقاط مختلف جهان و فورم هائی که امپرياليسم 
خود را بيان و نمايان ساخته در بويژه صد 
و اندی سال گذشته (از آغاز دهه ۱۸۸۰ به 
قرار  تحول  و  تحويل  دستخوش   ( سو  اين 
گرفته اند . بطور مثال، در دهه های پايان 
قرن نوزدهم و دهه آغازين قرن بيستم شکل 
و شمايل امپرياليسم، متکثر، متعدد و چندگانه 
از  بعد  بويژه  دوره  آن  در  واقع  در   . بود 
برگزاری « کنگره برلين «در سال ۱۸۸٤ 
 ۲٤  ، مستعمره  کشور   ۱۹۰ شامل  جهان 
کشور استعمارگر کهن و نوين امپرياليست و 
تعدادی نزديک به ۱۰ کشور نيمه مستعمره 
(مثل چين ، ايران، اتيوپی، تايلند، نپال و...) 
جهانی  جنگ  پايان  از  بعد  ولی  گشت.  می 
بين  های  سال  در  و   ۱۹۱۸ سال  در  اول 
از   (۱۹۳۹ تا   ۱۹۱۸ سال  (از  جنگ  دو 
تکثر، تعدد و چندگانگی امپرياليسم به مقدار 
بعد  های  سال  در  شد.  کاسته  توجهی  قابل 
از جنگ جهانی دوم و در دوره پرهياهوی 
موقعيت  تضعيف  با  آمريکا  سرد»،  «جنگ 
هلند  خاورميانه،  در  (انگلستان  خود  رقبای 
جنوب  آسيای  در  فرانسه  اندونزی،  در 
شرقی – هندوچين – بلژيک در آفريقا و...) 
شرايط را برای شکلگيری و رشد امپرياليسم 
و  ژاپن  آمريکا،  سره  سه  (امپرياليسم  مثلث 
پايان  از  بعد  عصر  در  اروپا»)  «اتحاديه 

دوره « جنگ سرد» آماده ساخت. 
٤ – ولی عليرغم اين تغييرات در شکل و 
شمايل امپرياليسم بويژه در صد سال گذشته 
و  جهانی  سطح  در  سرمايه  حرکت  تشديد 
وجه  هيچ   به  آن  از  منبعث  پوالريزاسيون 
کاهش نيافته و در واقع شکاف بين مرکز و 
ديگر  عبارت  به  کرد.  پيدا  تعميق  پيرامونی 
در عصر سرمايه داری امپرياليستی رابطه 
مکمل و الزم و ملزوم توسعه نيافتگی - و 
توسعه نيافتگی و «رشد ناموزون» در سطح 

جهانی به قوت خود باقی ماند. 
مسئله توسعه: فروپاشی توهم 

استراتژی «کچ آپ» 
۱ – در درون نظام جهانی سرمايه ، مسئله 
توسعه نمی تواند از طريق استراتژی «کچ 

آپ» (مسابقه «رسيدن به آن ها») حل گشته 
سرمايه  حرکت  منطق  زيرا  گردد  عملی  و 
راه  اين  سود)  طريق  از  سرمايه  (انباشت 
لذا  سازد.  می  ممکن  غير  و  ممنوع  را  حل 
چالشگران ضد نظام بايد به اين نکته توجه 
کنند که امر توسعه در جوامع توسعه نيافته 
اتخاذ  با  حاکم  نظام  درون  در  تواند  نمی 
به  آن ها»  به  رسيدن  «مسابقه  استراتژی 
مورد اجرا گذاشته شده و به دست آيد . بر اين 
اساس دولت – ملت هائی که خواهان توسعه 
هستند بايد سياست انقطاع (گسست) از مدار 
و محور نظام را پيشه خود سازند. گسست 
از نظام به هيچ وجه به معنی اوتارکی (خود 
رشد  و  توسعه  انديشه  بلکه  نيست  کفائی) 
جهانی  داری  سرمايه  چهارچوب  از  خارج 
حاکم (يعنی توسعه و رشد از طريق مسابقه 

رسيدن به آن ها) است. 
و  محققين  از  خيلی  نگارنده  نظر  به   –  ۲
تحليلگران ضد نظام حتی آنهائی که مطمئن 
آينده  برای  آلترناتيو  تنها  سوسياليسم  نيستند 
بشريت است در بررسی های خود از روند 
اوضاع جهانی به اين جمع بندی رسيده اند 
که فرصت «رسيدن به آن ها» توسط جوامع 
به  قاره  سه  (کشورهای  پيرامونی  بند  در 
در  روزگاری  هم  اگر  اقيانوسيه)  اضافه 
غير  کلی  به  امروز  داشته،  وجود  گذشته 
اين  از  خيلی  مضافا  است.  گشته  ممکن 
محققين که به کمپ طرفداران محيط زيست 
و سازمان های اکولوژيکی تعلق دارند قويا 
مسابقه  عملکرد  و  تئوری  که  دارند  اعتقاد 
رسيدن به آن ها نه تنها غير ممکن است بلکه 
زيرا  باشد.  می  نيز  پذيرش»  قابل  «غير 
قبول آن به عنوان راه حل توسعه و پيشرفت 
الجرم منجر به تخريب کامل محيط زيست و 
ويرانی کره خاکی خواهد گشت. واضح است 
پيرامونی  کشورهای  پيشرفت  و  توسعه  که 
در چهارچوب منطق حاکم بر بازار (انباشت 
و  محروميت  ابعاد  پيوسته  سود)  طريق  از 
تعميق  را  جهانی  سطح  در  فقرزائی  پروسه 
داده و رواج آن ها را بيش از پيش سريع و 

تشديد خواهد کرد. 
۳ – امروز خيلی از مارکسيست های متعلق 
متفق  سوسياليستی  متنوع  های  گرايش  به 
القولند که توسعه و پيشرفت از طريق پروسه 
  CHTCHING UP آن ها»  به  «رسيدن 
ممکن  غير  داری  سرمايه  چهارچوب  «در 
و  تعبيه  با  که  باورند  اين  بر  آن ها  است. 
تنظيم يک سيستم نوين (سوسياليسم) بشريت 
می تواند در سطح جهانی به توسعه و پيشرفت 
نايل آيد. بر اين اساس، مسئله توسعه فقط اين 
نيست که ما چگونه بر مشکل بزرگ توسعه 
آييم  فايق  پيرامونی  کشورهای  در  نيافتگی 

چالشگران  چگونه  که  است  اين  مسئله  بلکه 
ضد نظام در کشورهای توسعه يافته مرکز 
دگرديسی، نظام را تغيير  ايجاد  با  می توانند 

دهند. 
 ٤ – بعضی ها که سابقا به کمپ ها و طيف 
های متنوع سوسياليستی تعلق داشتند در دهه 
تجزيه  و  فروپاشی  از  بعد  بويژه  اخير  های 
چين  تبديل  و  شرق»  «بلوک  و  شوروی 
توده ای و ويتنام دموکراتيک به کشورهای 
سرمايه داری به تدريج اعالم کردند که آن ها 
بيرون  خود  جوانی  دوران  «توهمات»  از 
سرمايه  رفته  رويهم  که  هستند  برآن  و  آمده 
داری رايج چندان هم يک نظام بدی نيست، 
زيرا که حداقل دموکراسی و حتی شايد وقوع 
توسعه اجتماعی را (البته در کنار نابرابری 
برخالف  می سازد.  تامين  و  تضمين  ها) 
اينان، افراد و نهادهائی که در جريان پيشبرد 
در  موجود  واقعاً  نظام  عليه  مبارزه  امر 
بودن  بديل  تنها  و  اندازها  چشم  روی  تأکيد 
نقد  با   ، می دهند  نشان  پيگيری  سوسياليسم 
رهائی بخش  های  جنبش  تاريخی  گذشته  از 
سوسياليستی (و نه نفی و رد آن ها) گنجينه 
جنبش  آن  از  منبعث  دستاوردهای  از  ايی 
در  جهان  دگرديسی عظيم  خدمت  در  ها را 
قرار  نظام  ضد  کنونی  چالشگران  اختيار 

می دهند . 
تحويل و تحول در امپرياليسم 

فعلی  فاز  چالشگران  از  بخشی   –  ۱
آزاد  بازار  (دوره  سرمايه  گرائی  جهانی 
نئوليبراليسم) با طرح واژه نئو – امپرياليسم 
صحبت از اين می کنند که در دهه های اخير 
سرد»  «جنگ  دوره  پايان  از  بعد  بويژه 
تغييری کيفی در امپراطوری سرمايه بوقوع 
اهميت  حائز  آن ها  به  پرداختن  که  پيوسته 
پديده  هر  مثل  نيز  امپرياليسم  پديده  است. 
ديگری دستخوش تحويل و تحول قرار گرفته 
اين  پيشين  صفحات  در  که  طوری  همان  و 
در  شد،  داده  شرح  اجمالی  طور  به  نوشتار 
تاريخ تکامل سرمايه داری از فازهای متعدد 
که  اين  با  است.  کرده  عبور  بهم  متصل  و 
برحرکت  حاکم  منطق  امپرياليستی  ماهيت 
(گلوباليزاسيون)  جهانی  سطح  در  سرمايه 
بين  شکاف  تعميق  (ادامه  وپوالريزاسيون 
مرکز و پيرامونی) به قوت خود باقی مانده 
است ولی  تغييراتی قابل توجه در شکل و 
شمايل و الجرم در نحوه ها و شيوه های بيان 
آن به ويژه در دهه های اخير (از دهه ۷۰ به 
اين سو) رخ داده اند که توضيح و بررسی 
طلب می کنند. در اين جا به دو نکته اساسی 

در گستره اين تغييرات پرداخته می شود. 
است  اين  تغييرات  اين  در  اول  نکته   –  ۲

اين  متوجه  اخير  های  دهه  در  ما  که 

نکاتی پيرامون... بقيه از صفحه آخر



صفحه ۱۸رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران
نمايش می گذارد. 

و  شکل  در  تغيير  مورد  در  دوم  نکته   – ۳
اين  آن  بيان  های  نحوه  و  امپرياليسم  شمايل 
است که امپرياليسم در فاز فعلی تکاملش به 
ربطی»  «بی  و  کهولت  «فرتوتی»  مرحله 
امروز  که  اين  امر  است.  رسيده  خود  عمر 
و  سرکرده  حتی  امپرياليستی  کشور  هيچ 
نه  های  گذشته  برخالف  آمريکا  آن  راس 
اشغال  و  حمله  بدون  نمی تواند  دور  چندان 
آن  در  را  خود  موقعيت  کشوری  نظامی 
اين  بر  گواه  سازد،  تامين  و  تضمين  کشور 
جمعی  دسته  امپرياليسم  دوره  که  مدعاست 
نزديک  خود  عمر  پايان  به  دارد  نيز  مثلث 
های  دهه  برای  که  اين  توضيح  می شود. 
خاطر  به  داری  سرمايه  امپرياليسم  متمادی 
پرستيژ نسبی اقتصادی، سياسی، فرهنگی و 
در  حتی  جهان  کشورهای  در  که  اجتماعی 
بخش بزرگی از کشورهای پيرامونی (جهان 
سوم) داشت، می توانست بدون حمله و اشغال 
نظامی در اکثر کشورها موفق به تغيير رژيم 
را  خود  امپرياليستی  های  سياست  و  گشته 
در آن کشورها حاکم سازد. بررسی تاريخی 
عليه  نظام  راس  توسط  نظامی  کودتای   ۲٦
دولت های پوپوليستی ملی و دموکراتيک در 
کشورهای سه قاره ( از ايران ۱۹٥۳ گرفته 
تا غنا ۱۹٦٥ و شيلی ۱۹۷۳) به خوبی نشان 
می دهد که چگونه امپرياليست ها با استفاده 
از اهرم های سياسی، ديپلماتيک، اقتصادی 
و اجتماعی و بدون حمله و اشغال اراضی، 
آن کشورها را مجددا به محور نظام متصل 

ساختند. 
ساختاری  بحران  عالئم  بروز  با  ولی   –  ٤
قيمت  جدائی  و   ۱۹۷۰ دهه  آغاز  در  نظام 
و   ۱۹۷۳ در  آمريکائی  دالر  و  طال  های 
شکست آمريکا در جنگ ويتنام در ۱۹۷٥، 
نحوه بيان و ابزارهای امپرياليستی دستخوش 
ازدياد  با  گرفتند.  قرار  تحول  و  تحويل 
نظام،  ربطی»  «بی  و  کهولت  فرتوتی، 
سياست های تغيير رژيم های ضد نظام نيز 
تاريخ،  آن  از  بعد   . يافت  تغيير  جهان  در 
قادر  آن ها  سرکرده  منجمله  ها  امپرياليست 
نگشتند بدون حمله و تسخير نظامی کشوری، 
دولت آن کشور را طبق منويات امپرياليستی 
سرنگون ساخته و دولت کمپرادور خود را 
در آن کشورها مستقر سازند. تسخير نظامی 
کشور کوچک گرانادا در کارائيب آمريکا در 
۱۹۸۳، کشور پاناما در ۱۹۸۹ در آمريکای 
های  سال  در  يوگسالوی  کشور  مرکزی، 
۱۹۹٥ – ۱۹۹۹، کشور افغانستان در آسيای 
جنوبی در سال ۲۰۰۱ و سپس کشورعراق 
در ۲۰۰۳ نمونه هائی از آن کشورها بودند 
تسخير  بدون  سرمايه  امپرياليستی  نظام  که 

امر هستيم که امپرياليسم نظام سرمايه 
ساختار  و  تنوع  تکثر،  تعداد،  نظر  از 
بازاری دستخوش تغيير و تحول قرار گرفته 
است. در گذشته های تاريخی نه چندان دور 
پايان  تا   ۱۸۸٤ برلين  کنگره  از  ويژه  (به 
های  قدرت   (۱۹٤٥ در  دوم  جهانی  جنگ 
امپرياليستی که تعدادشان زياد بودند پيوسته 
در جريان تالقی های خشونت بار و جنگ 
آرائی  صف  همديگر  عليه  خانمانسوز  های 
و  متکثر  های  امپرياليست  اين  می کردند. 
های  رقابت  به  نيز  صلح  زمان  در  متعدد 
بازارهای  و  برخاسته  همديگر  عليه  شديد 
خود  بين  نفوذ»  های  «حوزه  به  را  جهان 
تقسيم کرده بودند . اين وضع بتدريج در دهه 
های آغازين دوره «جنگ سرد» (دهه های 
پايان  از  بعد  بويژه  و  ميالدی)   ۷۰ تا   ٥۰
دوره «جنگ سرد» (از ۱۹۹۱ به اين سو) 
زمان  از  ما  و  قرارگرفت  تحول  دستخوش 
امپرياليسم  عروج  و  حضور  شاهد  بعد  به 
(آمريکا،  سره  سه  مثلث  جمعی»  «دسته 
ژاپن و اتحاديه اروپا ) گشتيم. اين امپرياليسم 
به  متعلق  بازارهای  در  ديگر  جمعی  دسته 
مناطق  در  واقع  متعدد  نفوذ»  های  «حوزه 
بلکه  نمی کند  عمل   ، مشخص  های  قاره  و 
بازاری «آزاد»  امپرياليسم  اين  عمل  ميدان 
به وسعت کره خاکی (بازار واحد) می باشد. 
امپرياليسم سه سره کنونی صاحب ابزارهای 
واحد»  «بازار  مديريت  برای  جمعی  دسته 
ابزارها  اين  است.  زمين  کره  سراسر  در 
(بانک  اقتصادی  حيطه  در   - از:  عبارتند 
سازمان  پول،  المللی  بين  صندوق  جهانی، 
نظامی  حيطه  در   – و...).  تجارت  جهانی 
نظامی  رهبری  ستاد  مقرهای  و  («ناتو» 
آمريکا ) و – در حيطه سياسی (کشورهای 
مثلث جی ۳ و جی ۸ به اضافه چين). وجود 
معنی  اين  به  جمعی  دسته  شکل  و  انسجام 
نيست که نظام و اجزای آن دارای تضادها 
در  نظام  اتفاقاً  نيستند.  درونی  اختالفات  و 
بين  متعدد  تضادهای  از  پر  نيز  فعلی  فاز 
اعضای درون خود است. ولی اين تضادها 
و  بوده  آميز  مسالمت  و  پذير  آشتی  پيوسته 
بين  مصالحه  و  تعامل  مماشات،  با  عموماً 
رقبا حل و فصل می شوند. بايد به اين نکته 
بين  در  گوناگون  تضادهای  که  کرد  توجه 
در  عموماً  نظام   سره  سه  اصلی  اعضای 
سطح فرهنگ سياسی آن کشورها و نه در 
سرمايه،  شده  جهانی  اقتصادی  منافع  حيطه 
جديد  وضع  اين  موجوديت  آيند.  می  بوجود 
نظامی  های  و تالقی  به جنگ  هيچوقت  که 
ساله  پنج  و  شصت  در  ها  امپرياليست  بين 
تغيير  يک  روشنی  به  نگشته  منجر  گذشته 
به  را  امپرياليسم  شمايل  و  شکل  در  جديد 

نظامی – ارضی نمی توانست به نفع منويات 
گردد.  رژيم  تغيير  به  موفق  خود  منافع  و 
شايان توجه است که امروزه همان طور که 
می دهد  نشان  آن  ادامه  و  ليبی  جنگ  وقايع 
امپرياليسم دسته جمعی ديگر قادر نيست که 
را  رژيم  تغيير  وسيع  نظامی  حمله  يک  با 
(همانطورکه در گرانادا، پاناما، يوگسالوی ، 
افغانستان و عراق پياده ساخت) تحميل کند. 

نتيجه اين که:
در تحت اين شرايط که نظام سرمايه با بحران 
ساختاری عميق منجمله بحران در موقعيت 
هژمونيکی راس خود آمريکا روبرو است و 
امپرياليسم سرمايه داری نمی تواند به آسانی با 
توسل به سياست های ايجاد عدم تثبيت سياسی 
و اقتصادی ، پياده کردن کودتاهای متنوع و 
حتی حمله و اشغال نظامی موفق به پيشبرد 
امر تغيير رژيم ها در جهت تسلط نظامی بر 
کره خاکی گردد ، وظيفه چالشگران ، جنبش 
ها ، سازمان ها و احزاب ضد نظام چيست ؟ 
آيا اين نيروهای اجتماعی – سياسی می توانند 
با ادغام ابتکارات و تنوعات و قابليت های 
خود، اين امپراطوری آشوب را که بالقوه در 
بستر موت افتاده به چالش جدی و براندازانه 
مارکسيست  ويژه  به  نيروها  اين  آيا  بطلبند؟ 
های معاصر می توانند با تعبيه و تنظيم يک 
بديل را در  نمايندگی يک  جهانی  همبستگی 
سرمايه  ربط  بی  و  فرتوت  نظام  جايگزينی 
يک  عموماً  که   بديل  اين  بگيرند.  عهده  به 
سوسياليستی  اندازهای  چشم  با  بهتر  جهانی 
را در اذهان چالشگران و روشنفکران متعهد 
بهزيستی  و  معيشتی  وضع  سازی  بهبود  به 
جامعه مدنی (کارگران و ديگر زحمتکشان) 
ترسيم می کند، دارای چه ويژگی هايی خواهد 
بود. پاسخ به اين پرسش ها را در بخش دوم 

پايانی اين نوشتار خواهيم پرداخت.

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

منعکس کنيد!

سايت حزب رنجبران
www.ranjbaran.org
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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 توسعه و پيشرفت در کشورهای جنوب :
کهولت نظام سرمايه و فروپاشی توهم "رسيدن به آن ها "

درجبهه جهانی کمونيستی و کارگری

صفحه ۱۹رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران

فراخوان ايلپس
(مجمع بين المللی مبارزه خلقها) و 
ايکور(هماهنگی بين المللی احزاب 

و سازمانهای انقالبی): مبارزه برای 
بستن نيروگاههای هسته ای ـ

 ۲٥ سپتامبر۲۰۱۱ 
در  سونامی  موج  و  شديد  ای  لرزه  زمين 
 ۲۰۱۱ مارس  در۱۱  ژاپون  فوکوشيمای 
از  بعد  را  ای  هسته  ی  فاجعه  ترين  بزرگ 
ذوب  شدند.  باعث  ناکازاکی  و  هيروشيما 
کنترل  تحت  هنوز  ازآن  ناشی  شدنهای 

آورده نشده اند. اين فاجعه منطقه ی وسيعی 
ژاپون  در  آنهم  نموده  سکونت  غيرقابل  را 
موادغذائی  زياداست،  جمعيت  تمرکز  که 
انسانها را در زنجيره ای جهانی آلوده کرده 
آينده  های  دردهه  را  ناتوانی  بيماريهای  و 

افزايش خواهدداد.
فاجعه ی فوکوشيما باعث افزايش اعتراضات 
و مقاومت عليه استفاده ازنيروگاههای اتمی 
درسطح جهانی شده وبحران تمامی سياست 
توليد انرژی سرمايه ی مالی بين المللی را 

عيان ساخته است.
درچنين شرايطی، ايلپس و ايکور با تشکلهای 

عضوشان فرامی خوانند تا: مبارزه مشترک 
جهانی را به مدت يک سال از اول سپتامبر 
ای  هسته  شعار: «نيروگاههای  زير   ۲۰۱۱

را ببنديد!» آغاز کنند.
حکومتهای امپرياليستی که انحصار نيروگاه 
محلی  برق  مصرف  دارند  را  برق  های 
را  ای  هسته  نيروگاههای  برق  صدور  و 
برای  تميز»  ظاهری «انرژی  عنوان  تحت 
جلوگيری از فاجعه ی زيست محيطی ادامه 
ژاپون  دولت  مثال،  عنوان  به  دهند.  می 
در  ای  هسته  نيروگاههای  ساخت  قرارداد 
آنها  کوشد  می  اکنون  هم  و  داشته  ويتنام 

نظام سرمايه در دوره فرتوتی 
و  شکلگيری  اوان  در  داری  سرمايه   –  ۱
رشدش يعنی در نوجوانی و عنفوان جوانی 
و  هفدهم   ، شانزدهم  قرن  (در  خود  عمر 
هيجدهم ميالدی) عمدتا يک شيوه توليدی بود 
که بعداً به تدريج در دوره بلوغ و شکوفائی 
آخر  ربع  تا  هيجدهم  قرن  دوم  نيمه  اش (از 
قرن نوزدهم) به يک نظام جهانی تبديل گشته 
و متعاقبا در دوره کهولت و فرتوتی (عصر 

انحصارات مالی = امپرياليسم) به دوره ای 
ازعمر خود رسيد که فقط از طريق اعمال 
و  برتری  می تواند  نظامی  و  مالی  ابزار  دو 

تفوق خود را در جهان اعمال نمايد . 
۲ – در اين نظام ، توسعه و توسعه نيافتگی 
«دو روی يک سکه» الزم و ملزوم و مکمل 
توسعه  ديگر  کالمی  به  هستند.  همديگر 
به  (شمال)  مرکز  مسلط  کشورهای  يافتگی 
دربند  کشورهای  نيافتگی  توسعه  موازات 

پيوسته است و  به وقوع  پيرامونی (جنوب) 
وجود و ادامه بقای يکی بدون وجود و بقای 
جهانی  (نظام  واحد»  «کل  اين  در  ديگری 

سرمايه) نمی تواند امکان داشته باشد . 
۳ – شايان تأکيد است که سرمايه داری نه 
نظام  يک  بلکه  است  جهانی  نظام  يک  تنها 
سرمايه  است.  امپرياليستی  ماهيتا  جهانی 
از  فازی  هر  در  و  تولدش  اوان  از  داری 
(استعمار  تسخير  و  فتح  زمان  از  تکاملش 

آن  ايران  کمونيستهای  از  برخی  برای  گويا 
چه را که تئوری کمونيسم علمی و  پراتيک 
سال  اندی  و  مدت۱۶۰  به  کارگر  ی  طبقه 
بارها و بارها به اثبات رسانده، کافی نبوده 
تا به اين حقيقت ساده ی مبارزه ی طبقاتی 
عميقا   پی ببرند که جنبشهای کارگری و توده 
کمونيستی  واحد  حزب  رهبری  بدون  ای 
چه  و  نيافته  دست  موفقيت  به  درهرکشور 
بسا به هرز رفته و درعمل درخدمت طبقات 

غيرپرولتری قرارمی گيرند!
خوش بختانه پراتيک مبارزاتی کارگران و 
زحمنت کشان جهان منتظربازشدن چشم اين 

حضرات نمانده و خيزشهای توده های مردم 
خيزش  تا   ۱۳٥۷ بهمن  ارانقالب  درايران 
بارديگر  يک  «بهارعرب»  و   ۱۳۸۸ بهار 
اند  رسانده  اثبات  به  را  علمی  حقيقت  اين 
و  انقالبی  پيشرو  حزب  فقدان  درشرايط  که 
توده  و  کارگری  جنبشهای  ی  کننده  رهبری 
ای، اين جنبشها به موفقيت دست نمی يابند 

و به هدف کسب قدرت سياسی نمی رسند.
درعين حال دربين آن دسته از کمونيستها که 
ظاهرا اصل ضرورت وجودحزب به مثابه 
بخشی از اصول کمونيسم علمی پذيرفته شده 
ديده  حکم  اين  دردرک  ناهنجاريهايی  است 

می شود که به جای اين که  کمک به امر 
وحدت ايده ئولوژيک ـ سياسی ـ تشکيالتی ـ 
رهبری و سبک کاری آنها بکنند، بيشتر به 
اغتشاش نظری و عملی آنها دامن می زنند.

درنوشته ی حاضرما تالش خواهيم کرد به 
حزب  نظری  درطيف  ازجمله  که  نظراتی 

کمونيست ايران قراردارند، برخورد کنيم.
نشريه  با  ای  مصاحبه  طی  مازوجی  صالح 
جهان امروز حزب کمونيست ـ شماره ۲۷۸ـ 
نيمه اول شهريور ۱۳۹۰ ضمن برشماردن 
درکشورهای  انقالبی  تحوالت  ناکاميهای 
تونس، مصر و سوريه به درستی اشاره می کند: 


