
رنجبر مھر ١٣٩١ ـ  شماره ٨٩ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
دوره سوم  سال ٣٣

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

شانزدھمین اجالس کشورھای غیرمتعھد
ازحرف تاعمل!

بازھم درمورد ضرورت تشدید مبارزه ایده ئولوژیک

رھائی ملیتھای تحت ستم 
در جوامع سرمایھ داری

در گرو گسست از سرمایھ 
داری است؟

جان باختھ گان و
 سیاست بازان!

(بھ مناسبت ٢۴مین سال گرد 
کشتار زندانیان سیاسی)

اوضاع فالکت بارتر 
جھان در آینده و 

وظیفھ چالشگران 
ضد نظام

آتش سوزی در پاالیشگاه 
نفت ونزوئال: ھفت دلیل قانع 
کننده برای شک و تردید در 

این تخریب صفحھ ١٠ صفحھ ٨

در جبھھ 
جھانی 

کمونیستی
صفحھ ١٩ صفحھ ١٩ صفحھ ١٩صفحھ ١٢

از ھر دری 
سخنی

عالج ناپذیرِی درد 
بی کاری درجامعھ 

سرمایھ داری

ســـربــازان 
اسرائیلی سکوت 

را می شکنند

اگر تاریخ نیم قرن اخیر جنبش چپ درایران 
بینیم  می  بکنیم  مروری  کلی  درخطوط  را 
با شکست و  ھمراه   ، دردھھ ی ١٣٤٠  کھ 
بھ وجودآمدن  و  ایران  توده  تضعیف حزب 
بدبینی نسبت بھ رھبری این حزب درھدایت 
مبارزات کارگری و توده ای، و در مبارزه 
علیھ خط مشی رویزیونیستی و سازش کارانھ 
با  جدیدی  تشکلھای  حزب،  این  رھبری  ی 
انشعاب از حزب توده ایران(نظیر سازمان 
جھانی  جنبش  با  درھماھنگی  و  انقالبی) 
کمونیستی (بھ ویژه حزب کمونیست چین)، 
و  خروشچفی  مدرن  رویزیونیسم  طرد  خط 
مبارزه برای ایجاد حزب کمونیست انقالبی 
ایران  لنینیستھای  ـ  مارکسیست  ازوحدت 
نوین،  دموکراتیک  انقالب  ھدایت  جھت 
طرد  با  چریکی  جنبش  ویا  وجودآمدند.  بھ 
کسب  درمورد  توده  حزب  رھبری  دیدگاه 
مشی  خط  دولتی،  قدرت  آمیز  مسالمت 

ھم  و  استراتژی  ھم  مسلحانھ  «مبارزه 
تاکتیک» را جھت کسب قدرت حاکمھ اتخاذ 
سازمانھای  نیز   ١٣٥٠ ی  دھھ  در  و  نمود 
جدیدی نظیر پیکار، اساسا در «رد مبارزه 
مسلحانھ جداازتوده ھا» و با دید ایجاد حزب 
وجودگذاشتند.  ی  عرصھ  بھ  پا  کمونیست، 
درنتیجھ درآن دودھھ مبارزه ایده ئولوژیک 
اساسا برسر طرد رویزیونیسم مدرن بود و 
چگونگی سازمان دھی انقالب براساس تقدم 
ـ  مارکسیست  ازوحدت  ایجادحزب  تأخر  یا 
لنینیستھا و درپیوند با جنبشھای کارگران و 
یا سازمان دھی مبارزه مسلحانھ  دھقانان و 
از کسب قدرت  بسا پس  ایجاد حزب چھ  و 

حاکمھ!
دست  بھ  ضمن  ئولوژیک  ایده  مبارزه  این 
آوردن موفقیتھائی درافشای ماھیت رفرمھای 
طرد  مدرن،  رویزیونیسم  رد  شاه،  رژیم 

رویزیونیستی  بقیھ در صفحھ دومنظرات 

کشورھای  سراسری  اجالس  شانزدھمین 
عضو جنبش غیرمتعھدھا ٩ و ١٠ شھریورماه 
امسال درتھران با حضور ١٤١ کشور(١٢٠ 
عضوو ٢١ ناظر) از ١٤٧ عضوو ٦ کشور 
رئیس  با شرکت ٢٤  و  نداشتند،  نماینده  کھ 
 ٥٠ و  وزیر  نخست   ٨ پادشاه،   ٣ جمھور، 
وزیرامورخارجھ و بقیھ درسطحی پائین تر 
کارتدارکی  شد.  تشکیل  دولتی  مقام  ازنظر 
این اجالس نیز طی ٤ روزقبل کھ ٢ روزآن 
را وزیران امورخارجھ باھم اجالس داشتند، 
صورت گرفت. ھزینھ این اجالسھا ھم طبق 
ارزیابی دولت ایران بالغ بر ١٠٠٠ میلیارد 

تومان شده است.
ای  نکتھ   ١١ بیانیھ  تصویب  با  اجالس  این 
سال   ٣ مسئوولیت  رسید.  پایان  بھ  کارش 
دولت  ی  عھده  بھ  غیرمتعھدھا  جنبش  آینده 

نکات  از  نظر  صرف  خواھدبود.  ایران 
واقعی  معنای  بھ  کھ  بیانیھ  دراین  مطروحھ 
ارزش چندانی بیشتراز منشور سازمان ملل 
ندارند کھ ھیچ گاه بھ درستی اجرانشده و این 
سازمان و بھ خصوص شورای امنیت آن نیز 
آلت دست کشورھای بزرگ امپریالیستی می 
باشند؛ اما دررابطھ با موفقیت این اجالس، 
صحبت  بھ  تکیھ  با  امپریالیستی  کشورھای 
محمد مورسی رئیس جمھورجدید مصر کھ 
دوره  رئیس  عنوان  بھ  اش  افتتاحیھ  درنطق 
ای قبلی این اجالس چندساعتی درتھران ماند 
نیز  و  کرد  حملھ  سوریھ  دولت  بھ  شدیدا  و 
کھ  ملل  سازمان  رئیس  مون  کی  بان  نطق 
انکار ھولوکاست و نفی موجودیت اسرائیل 
را «نفرت انگیز» خواند و نگرانی خودش 

از وضعیت حقوق  بقیھ در صفحھ ششمرا 

درسراسرجھان  بلکھ  درایران  تنھا  نھ 
 ١٣۶٧ درتابستان  سیاسی  کشتارزندانیان 
درتاریخ  را  ننگین سیاھی  درایران، صفحھ 
شرارتھا و تجاوزات حاکمان جوامع طبقاتی 
متکی بر استثمار و ستم بر طبقات زیردست 
درکشورھای خودی و بر مردمان کشورھای 
دیگر، تشکیل داده است. اگر ایستاده گی و 
بازی ھزاران زندانی سیاسی درایران  جان 
مذھبی  دژخیمان  ترین  القلب  قسی   دربرابر 
پای  و  استواری  از  است  ای  نشانھ  حاکم 
بندی انسانھای آینده ساز برای پایان دادن بھ 
محنتھا، گرسنھ گی ھا، فقر و ناعدالتی ھای 
جھان کھنھ و لذا ضرورت پایداری درمبارزه 

آن  بھ  ادامھ  بقیھ در صفحھ ھفتمو 

توافق نامھ ھم  در ٣١ مرداد ماه ١٣٩١ « 
کاری میان حزب کومھ لھ کردستان ایران و 
حزب دموکرات کردستان ایران» بھ ترتیب 
بھ رھبری عبدهللا مھتدی و مصطفی ھجری 
نامھ  توافق  این  درمقدمھ  رسید.  امضا  بھ 

ازجملھ آمده است:
«جنبش رھایی  بخش ملت کرد در کردستان 
متفاوت  مراحل  متمادی  سال ھای  ایران، 
طی  را  خود  نشیب  و  پرفراز  مبارزه ی 
بھ  و  فداکاری  و  ملی  مقاومت  است.  نموده 
شھادت رسیدن ھزاران فرزند فداکار در راه 
کھ  کرد  ملت  سیاسی  و حقوق  ھویت  اثبات 

آنھا  ھمھ ی  رأس  بقیھ در صفحھ ھفتمدر 



نیروھای  توجھ  توده و جلب  رھبری حزب 
تئوریک کمونیسم  اصول  فراگرفتن  بھ  چپ 
دربرابر سالخان  قھرمانانھ  علمی، مقاومت 
شدید  سرکوبھای  دلیل  بھ  سلطنتی،  رژیم 
پلیسی و فقدان دست رسی بھ آثارمارکسیستی 
ازیک سو و پایگاه خرده بورژوائی و اساسا 
لذا  و  چپ  نیروھای  اکثر  فکری  روشن 
و  محدود  و  گری  جانبھ  یک  دید  حاکمیت 
فرقھ گرایانھ خرده بورژوائی و نداشتن پیوند 
فشرده ای با طبقھ کارگر و توده ھا و عدم 
جمع بندی دقیق از سیاستھا و عمل کردھای 
و  نرسید  مطلوبی  نتیجھ  بھ  چپ،  تشکلھای 
اصول علمی کمونیسم و مبارزه طبقاتی تابع 
گردید.  شدیارمن!»  خود  از ظن  «ھرکسی 
باشکست  تنھا  نھ  چریکی  مسلحانھ  مبارزه 
نفوذ رویزیونیستھای  بلکھ با  روبھ رو شد، 
حزب توده درآن ، پس از کمتراز ١٠ سال 
از شروع آن، تدریجا بخش بزرگی از جنبش 
چریکی و روشن فکران چپ وابستھ بھ آن 
را بھ سمت خود کشاند. مبارزه برای ایجاد 
وحدت بین جریانات مارکسیستی ـ لنینیستی 
ئولوژیکی  ایده  مبارزه  دلیل  بھ  چھ  ھم، 
علیھ  رویزیونیستھا  و  چریکی  جریان  کھ 
دید  دلیل  بھ  چھ  و  دادند  می  انجام  آن 
ایده  اختالفات  دیگر  و  «خودمرکزبینی» 
جریانات  وحدت  بھ  موجود،  ئولوژیکی 
چپ منجرنشد و برعکس با شکست جنبش 
درسطح  اختالف  وجودآمدن  بھ  و  چریکی 
جھانی در رابطھ با استراتژی جھانی طبقھ 
سھ  رویزیونیستی  تئوری  اخالل  و  کارگر 
جھان رھبری حزب کمونیست چین پس از 
انشعابگری  روند  مائو(١٩٧٦)،  درگذشت 
دراین  آغازشد.  چپ  اولیھ  سازمانھای  در 
دوره کلیھ نیروھای چپ قادربھ تلفیق درست 
نشدند.  ایران  انقالب  پراتیک  با  تئوری 
ضعف تئوریک، فقدان پیوند فشرده با طبقھ 
مرکز  درایجاد  ناتوانی  درنتیجھ  و  کارگر 
ایده ئولوژیک ـ سیاسی ـ تشکیالتی واحد با 
اتوریتھ، فھیم، استوار و مبارز، با پایھ ھای 
کارگری و توده ای مستحکم، درجریان رشد 
رژیم  علیھ  ای  توده  و  کارگری  جنبشھای 
شاه، خودرا عیان ساخت و انحرافات موجود 

درجنبش چپ برمالتر گشت.
ورود  رژیم،  ضد  ای  توده  رشدمبارزات 
ھرچھ بیشتر طبقھ کارگر بھ این مبارزات ـ 
البتھ بدون داشتن رھبری پیشرو کمونیست ـ 
درنیمھ دوم دھھ ی ١٣٥٠، آینده امیدبخشی 
جدید  خطی  انحراف  کھ  زیرا  نگشود.  را 
خطرناکی دراین دوره شکل گرفت. باوجودی 
اکثرنیروھای  رژیم  سرنگونی  از  قبل  کھ 

چپ خواستار ھژمونی پرولتاریا در انقالب 
دموکراتیک نوین ایران بودند، اما نقطھ نظر 
«شاه باید برود»، عمال جای انقالب قھرآمیز 
توده ای جھت درھم شکستن ماشین دولتی آن 
رژیم را گرفت. مبارزه ازحد نبردطبقاتی بھ 
سطح برکناری فردی تقلیل داده شد بھ حدی 
و عالرغم  شاه  رژیم  از سرنگونی  پس  کھ 
امپریالیستھا  گوادلوپ  در  کھ  تصمیماتی 
رھبری  بھ  مذھبی  آلترناتیو  و  بودند  گرفتھ 
از  بزرگی  راندند، بخش  بھ جلو  را  خمینی 
بھ  بورژوازی  خرده  و  متوسط  بورژوازی 
کارگران  برخاستند.  آلترناتیو  ازآن  حمایت 
نفت کھ با اعتصاب بزرگ شان کمر رژیم 
شاه را درعرصھ ی اقتصادی شکستند، تنھا 
شورای  در  شرکت  برای  درخواست  درحد 
پیش  مذھبی  نیروھای  ساز  دست  انقالب 
رفتند، آن ھم بدون پافشاری دراین امر. بدین 
جانبھ گری  یک  دچار  تنھا  نھ  ترتیب، چپ 
درسرنگونی  ساختمان»  بدون  «تخریب، 
آنھا  از  مھمی  بخش  بلکھ  شد،  شاه  رژیم 
علیھ  مبارزه  بودن  عمده  عنوان «  نیزتحت 
امپریالیسم و سوسیال ـ امپریالیسم و عوامل 
ازقدرت گیری نظام مذھبی  شان درایران» 
ایران،  انقالب  نمودند.  دفاع  بورژوائی 
درنیمھ راه  عالرغم شرکت وسیع توده ھا، 
جناح  ازدست  دولتی  قدرت  افتاد،  نَفَس  از 
بورژوازی بزرگ کمپرادور بھ دست جناح 
دیگری از بورژوازی(بورژوازی متوسط و 
خرده بورژوازی) افتاد کھ با کسب قدرت بھ 
پرچم  و  یافتند  دست  دولتی  بزرگ  سرمایھ 
ضدانقالب را بھ دست گرفتند. رژیم بورژوا 
ـ مذھبی حاکم از ھمان اوایل پیروزی انقالب 
نقشھ وسیعی را درقلع و قمع نیروھای چپ بھ 
اول حاکمیت  اجرا درآود. گرچھ درسالھای 
توانستند  چپ  نیروھای  اسالمی  جمھوری 
تاحدودی پایھ کارگری و توده ای کسب کنند، 
اما قادر بھ انسجام تشکیالتی خودنشدند. طبقھ 
جدید  سازمانھای  از  انبوھی  با  کارگرایران 
چپ روبھ رو شد کھ شدیدا علیھ ھم دیگربودند 
و برخی از عناصرآگاه کارگر راه حل «اول 
متحدا  بعد  و  کنید  خودرابرطرف  اختالفات 
این  نمودند».  مطرح  را  بیائید  ما  سوی  بھ 
سازمانھا سریعا مورد ھجوم لومپنھای حزب 
چپ  نیروھای  کشتن  و  قرارگرفتند  الھی 
توسط رژیم خمینی آغازشد. باردیگر اھمیت 
واحدکمونیست  حزب  وجود  ضرورت  و 
وحدت  ساختن  ومستحکم  متمرکز  جھت 
ایده ئولوژیک ـ سیاسی ـ تشکیالتی ـ سبک 
و  شد  عیان  کمونیستھا،  رھبری  و  کاری 
بازھم تحت تاثیر افکارخرده بورژوائی فرقھ 
تالش  و  حزب  ایجاد  خودمرکزبین،  و  گرا 
برای تحقق آن طبق آموزش کمونیسم علمی 

صفحھ ٢رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
ضرورت تشدید ... بقیھ از صفحھ اول

کمونیسم علمی را بھ کارببریم، نھ رویزیونیسم راست و چپ را!

نکات  و  تئوریک  اصول  روی  «وحدت 
پیش  قدرت  با  تاکتیک»  و  برنامھ  اساسی 

نرفت و بی نتیجھ ماند. 
چپ  نیروھای  عریان  سرکوب  شروع  با 
و  کارگری،  مستقل  سازمانھای  اندک  و 
فروپاشی  جریان  با  جریان  این  زمانی  ھم 
سوسیالیستی،  سابقا  کشورھای  تدریجی 
تروتسکیستھای  شبھ  برای  مناسبی  زمینھ 
نظرات  نقطھ  نفی  با  کھ  پدیدآمد  وارداتی 
سوسیالیسم؛  ساختمان  درمورد  مارکسیستی 
ملی  بورژوازی  وجود  شمردن  تخیلی 
فئودال  نیمھ  ـ  مستعمره  نیمھ  درکشورھای 
کشان  زحمت  با  پیوند  نفی  سلطھ،  تحت  و 
تحت عنوان «پوپولیستی» بودن این دیدگاه؛ 
مطلق کردن کار درمیان کارگران و ازاین 
طبقھ  بالفعل  و  بالقوه  متحدین  نفی  طریق 
عنوان  تحت  مسلحانھ  مبارزه  نفی  کارگر؛ 
طبقھ  درمیان  و  درشھرھا  کار  ضرورت 
کارگر؛ نفی جنبش کمونیستی و سوسیالیسم 
ازجملھ  و   (١٩٢٤) لنین  درگذشت  از  پس 
و  چین  نوین  دموکراتیک  کبیر  انقالب  نفی 
بورژوائی  خرده  و  دھقانی  انقالبی  را  آن 
کمونیست  رھبری حزب  رد  و  قلمدادکردن 
تروتسکیستھا  کھ  ترتیبی  ھمان  بھ  چین 
ی  دھھ  دوم  درنیمھ  چین  انقالب  ازابتدای 
این  کشیدن  پیش  بودند؛  کرده  چنان   ١٩٢٠
کھ «بورژوازی، بزرگ و کوچک ندارد» 
انحصارات  امپریالیستی  ماھیت  نفی  تاحد 
مالی و بدین ترتیب رد استراتژی و تاکتیک 
متوسط  بورژوازی  با  مبارزه»  ـ  «وحدت 
درجریان پیش برد انقالب دموکراتیک نوین 
کمونیست  حزب  و  پرولتاریا  رھبری  تحت 
و  وابستھ؛  و  مستعمره  نیمھ  درکشورھای 
«تبدیل  دیالکتیکی  اصل  نفی  ترتیب  بدین 
تمرکزبرتر  بھ  باتوجھ  کیفیت»  بھ  کمیت 
استراتژی  بین  گذاری  تمایز  وعدم  سرمایھ 
و تاکتیک پرولتری دربرخورد بھ جناحھای 
بھ  ملت  نفی  درادامھ  بورژوازی؛  مختلف 
بھانھ ی این کھ تعریف مارکسیستی موجود 
کالم  دریک  و  معناست  بی  ملت  درمورد 
نقطھ نظرات رویزیونیستی چپ خود را بھ 
آن ھم  ـ  زدند  انقالبی جا  مارکسیسم  عنوان 
را  ای  گسترده  حملھ  رژیم  کھ  درشرایطی 
پیش  چپ  نیروھای  کردن  کن  ریشھ  برای 
دوره  دراین  سختی  شکست  با  چپ  و  بُرده 
روبھ رو شده بود . بخش مھمی از نیروی 
چپ کھ بھ ویژه درکردستان دربرابر رژیم 
جمھوری اسالمی ایستاده و مبارزه مسلحانھ 
درمیان  خوبی  اعتبار  و  نفوذ  از  و  کرده 
ولی  لھ)،  برخورداربودند(کومھ  کرد  مردم 
ازضعف تئوریک رنج می برد، بھ سوی این 

پذیرش  و  چپ  رویزیونیستی  گرایش 
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کشانده شد.  آنان  نظر  قید و شرط  بی 
انقالبی  سازمان  با  تروتسکیستھا  شبھ 
وحدت  لھ)  (کومھ  کردستان  زحمتکشان 
کمونیست  حزب  کھ  این  اعالم  با  و  کردند 
یافتھ  پایان  را  سازی  حزب  روند  ھستند، 
بعد،  بھ  زمان  ازآن  نمودند  واعالم  دانستھ 
نپیوستند  حزب  بھ  کھ  چپ  نیروھای  دیگر 

ماھیتا بورژوائی ھستند! 
رھبری  از  جناحی  دھھ  یک  از  بیش  کمی 
کھ  شدند  ومدعی  جداشده  حزب  ازاین 
کارگری  ھنوز  ایران  کمونیست  حزب 
کمونیست  «حزب  ازآن  باجداشدن  و  نشده 
منصورحکمت  رھبری  را تحت  کارگری» 
چندسال  نیز  حزب  خوداین  دادند.  تشکیل 
و  شد  دیگری  بزرگ  انشعاب  دچار  بعد 
بعداز  کھ   ازانشعابیون اعالم کردند  برخی 
پرچم  کھ  است  حکمتیسم  این  مارکسیسم 
مارکسیسم انقالبی را باخودحمل می کند. در 
دھھ ی ١٣٦٠ و ١٣٧٠ مبارزه با نظرات 
و  درکردستان  تروتسکیستی  شبھ  انحرافی 
نیروھای  از  اندکی  توسط  درخارج  سپس 
مکرر  انشعابات  بروز  یافت.  ادامھ  چپ 
درآن حزب جدیدالتاسیس و بھ وجودآمدن ٣ 
«حزب کمونیست» دیگر با نامھای متفاوت 
جدا  دیگر  غیرحزبی  تشکلھای  عالوه  بھ  و 
کھ  بود  ضرباتی  مادر،  حزب  آن  از  شده 
این جریان انحرافی وارد آمد. اما  بر پیکر 
کمونیست  حزب  درمورد  آنھا  ادعای  این 
نامیدن خود، درجنبش چپ ایران ُمد روزشد 
حزب  را  خود  کھ  نیز  دیگری  احزاب  و 
بھ  نامند  می  پرولتاریا  پیشرو  و  کمونیست 
غیرمسئوول  شیوه  ترتیب  بدین  وجودآمدند. 
زدن  ضربھ  و  سازی»  کمونیست  «حزب 
بھ وحدت و اراده عمل واحد پیشروان طبقھ 
تشکیالتی  پلورالیسم  روزشد.  ُمد  کارگر 
«کمونیستھا»، جای ایجاد حزب پیشرو واحد 
طبقھ کارگر را گرفت. البتھ نگاھی دقیق بھ 
کمونیست  «حزب  مدعیان  این  دیدگاھھای 
کارگر،  طبقھ  درمیان  شان  نفوذ  و  بودن» 
دال براین است کھ ھیچ کدام ازاین احزاب 
درواقعیت امر کیفیت حزبی پرولتری را جز 
این  ندارند و  آنان،  ادعای رھبری  براساس 
ضربھ سختی بود بر جنبش ایجاد حزب واحد 
تداوم  برای  را  مناسبی  کمونیست کھ زمینھ 
تفرقھ و تشتت نظری و سازمانی و درنتیجھ 
کارگری  جنبش  دردرون  ایجادسردرگمی 
خرده  بھ  ھدیھ  بھترین  این  وجودآورد!  بھ 
بورژوازی بود کھ توانستھ بود شیوه تفکرخود 
را در درون جنبش کارگری استوارترسازد. 
عدول ازآموزشھای کمونیسم علمی و افتادن 
بھ دنبال تئوریھای قالبی پلورالیستی درآمده 
از مراکزفکری امپریالیستی واقعیتی بود کھ 

بورژوائی  تفکر خرده  با دید و مزاق شیوه 
رھبری نیروھای چپ وفق داشت!

نیروھای  از  بسیاری  رھبری  ترتیب،  بدین 
مبارزات  از  خستھ   ،١٣٨٠ ی  دردھھ  چپ 
زیادی  میزان  بھ  و  گذشتھ  ئولوژیک  ایده 
ایده  ضمنی  بس  آتش  نوعی  بھ  نتیجھ،  بی 
بھ  را  کار  برخی  حتا  و  رسیده  ئولوژیک 
نظر  نقطھ  یک  بیان  کھ  رساندند  جائی 
علمی  ای  نظریھ  تقویت  برای  مارکسیستی 
درمقاالت را بھ نقد کشیدند تا بتوانند ترھات 
خودرا بھ جای کمونیسم علمی جا بیاندازند. 
البتھ درمورد سازمان یابی کارگران درنیمھ 
اول این دھھ، بھ خصوص شبھ تروتسکیستھا 
بادیدی چپ  و  کارگری  ھای  اتحادیھ  بانفی 
تشکل  متعدد  ازاشکال  دفاع  جای  بھ  روانھ 
از  دفاع  بھ  مختلف،  درسطوح  کارگری 
تشکل  نوع  ترین  آگاھانھ  و  ترین  عالی 
شوراھای  ایجاد  یعنی  کارگری  غیرحزبی 
کارگری کھ تنھا با اوج گیری و قدرت یابی 
جنبش کارگری امکان حضور پیدا می کند، 
این شعار چپ روانھ کھ مصداق  پرداختند. 
با  است»  نزدن  عالمت  بزرگ  «سنگ 
تالش  با  و  رونشد  روبھ  کارگران  استقبال 
زیر  مستقل  ھای  اتحادیھ  درایجاد  کارگران 
این  تدریجا  پلیسی،  سرکوبھای  شدیدترین 
بحث نیز حدت و شدت خود را ازدست داد. 
فعالیتھای  درحالی کھ مجموعھ  بھ طورکلی 
تقویت  بھ  حال  بھ  تا  تنھا  نھ  چپ  نیروھای 
صف متحد پرولتاریا نیانجامیده، بلکھ تشتت 
فکری و سازمانی را درمیان آن دامن زده، 
باالتر  درسطح  وحدت  بھ  رسیدن  امکان 
است.  نیاورده  وجود  بھ  را  کمونیستی  و 
چنان  بورژوائی  خرده  کار  سبک  برعکس 
رھبری  درسطح  پرولتری  کار  سبک  بر 
بسیاری از نیروھای چپ غلبھ داشتھ و چنان 
آورده  پدید  تفکر  ی  درعرصھ  لیبرالیسمی 
کھ کشاندن جنبش چپ ازاین طویلھ اوژیاس 
مستقیم  ی  مداخلھ  بھ  نیاز  بورژوائی  خرده 
کادرھای کارگری مسلح بھ تئوری کمونیسم 
علمی و ارزیابی درست ازملزومات انقالب 
مبارزات  و  انتقادات  اکثرا  دارد.  کارگری، 
ایده ئولوژیکی درجنبش چپ بی جواب می 
مانند و یا با بی تفاوتی دراین مبارزه نظری 
شود.  نمی  ایجاد  شفافیت  و  شده  رو  روبھ 
خروار»  نمونھ  «مشت  عنوان  بھ  درزیر 
و  جانبھ  یک  نظرھای  نقطھ  ازاین  برخی 
شیوه  نفوذ  اثبات  برای  را  دیالکتیکی  غیر 
بورژوائی در جنبش چپ بھ نقد  تفکرخرده 

می کشیم.
علمی،  کمونیسم  کھ  داریم  قبول  آیا  مقدمتا 
پرولتاریا  راھنمای  و  پویا  علمی  تئوری 
بردن  پیش  یافتن،  سازمان  برای  ست 

سطح  بھ  آنھا  رساندن  و  تاکتیکی  مبارزات 
انقالب  رساندن  پیروزی  بھ  استراتژیک، 
کارگری، گذار بھ دوران طوالنی ساختمان 
سوسیالیسم درسطحی ملی وجھانی و سپس 
اگرچنین  کمونیستی؟  جھانی  جامعھ  ایجاد 
ھای  پدیده  بھ  دربرخورد  توانیم  نمی  است 
عدول  تئوری  این  ازآموزشھای  اجتماعی 
کنیم کھ نتیجھ جمع بندی متفکران پرولتری 
و  کارگران  خونین  مبارزات  براساس  و 
رشد  از  گیری  بھره  و  کشان  دیگر زحمت 
علوم و فنون حاصل آمده است، و درکمال 

خون سردی بھ آن تکیھ نکنیم!
است  متکی  تئوری  این  کھ  داریم  قبول  آیا 
لذا  دیالکتیکی.  ـ  ماتریالیستی  بینی  برجھان 
کمونیستھا  اجتماعی  ھرپدیده  بھ  دربرخورد 
موظفند باوجدان علمی و بھ طور ھمھ جانبھ 
آن و سیرتحولش  ای این پدیده و داده ھای 
رسیده  مادی  شناختی  بھ  کرده،  مطالعھ  را 
و جمع بندی دقیقی از سیرتکاملی آن ارائھ 

دھند؟ 
آموزشھای  بھ  لیبرالیستی  برخوردی  با  آیا 
بھ  نظری  مسائل  بررسی  و  تئوری  این 
جای  بھ  کھ  سیاسی  ی  درعرصھ  ویژه 
پراگماتیستی  برپایھ روش  روش دیالکتیکی 
کارگر  طبقھ  مبارزه  توان  می  استوارباشد، 
برای کسب قدرت را بھ طور دقیق و موفقیت 
آمیزی سازمان داد، انقالب را رھبری کرد 
بھ  قدرت  افتادن  از  مانع  انقالب  درادامھ  و 

دست طبقات و نیروھای غیرپرولتری شد؟
از برخورد برخی ازنیروھای چپ بھ مقولھ 
«طبقھ کارگر» شروع کنیم. چپھائی ظاھرا 
ماتریالیسم  حتا  و  را  جوامع  بودن  طبقاتی 
کنونی  درشرایط  دارند.  قبول  را  تاریخی 
و  کارگران  بین  طبقاتی  جنگ  و  مبارزه 
را  جھانی  و  کشوری  درسطح  بورژوازی 
کارگرنیروی  کھ  دارند  قبول  پذیرند.  می 
و  فروشد  می  داری  سرمایھ  بھ  را  کارش 
این فروش متمرکزشدن ارزش اضافھ تولید 
شده توسط کارگران و تبدیل آن بھ سرمایھ و 
درنتیجھ افزایش سرمایھ دریک قطب و فقر 
دارند  قبول  اینان  دیگراست.  درقطب  وفاقھ 
بورژوازی  با  پرولتاریا  طبقاتی  مبارزه  کھ 
بھ  پرولتاریا  درست  رھبری  درصورت 
دولت  جای  بھ  و  انجامیده  کارگری  انقالب 
سرمایھ  دیکتاتوری  کھ  داری  سرمایھ 
کارگری  دولت  است،  برکارگران  داران 
مالکیت  نابودکردن  ھدفش  کھ  بنشیند  باید 
خصوصی بروسایل تولید و مبادلھ و ازبین 
بردن نظام کار مزدی بھ عنوان یک دولت 
دارند  قبول  ازاینان  بسیاری  است.  طبقاتی 
کھ صرف کارگربودن و استثمارشدن باعث 

شود.  نمی  انقالب  بھ  کارگر  گرویدن 
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اما برخی خودآگاھی کارگران را عمده 
حزب  ایجاد  جای  بھ  ازجملھ  و  کرده 
کارگران  پرولتاریا، شورای  پیشرو  سیاسی 
آنارشیسم شورا زده  بھ  پیش می کشندو  را 
دیگرکارگران  برخی  گویند.  می  لبیک  گی 
تقسیم  مختلف  منافع  با  اقشارمختلف  بھ  را 
کرده  و حیلھ ھای دشمن طبقاتی پرولتاریا 
را درمیان کارگران کھ بھ دالیل مختلف و 
بھ ویژه ایجاد قشرممتاز دردرون این طبقھ 
درنتیجھ  و  کاری  بی  ایجاد  دلیل  بھ  یا  و 
ایجاد رقابت بین کارگران بھ دالیل مختلف 
متفرق  جھت  نژادی  مذھبی،  جنسی،  ملی، 
اخالل  آنان  دروحدت  کارگران  داشتن  نگھ 
بر ضرورت  دلیلی  را  آورند  می  وجود  بھ 
کارگری  مختلف  سیاسی  سازمانھای  وجود 
تولید  در  پذیرند  می  اینان  کنند.  ذکرمی 
بغرنج و تکامل یافتھ بھ غیر از طبقھ کارگر 
و طبقھ سرمایھ دار اقشاروسیع دیگری نظیر 
دھقانان(فقیر و مزدور، میانھ حال و مرفھ)، 
دربین  کھ  ھستند  شھری  بورژوازی  خرده 
این دوطبقھ درنوسانند و می توانند متحد این 
ـ  این صغرا  تمام  گردند.  دیگر  طبقھ  آن  یا 
کبراھا ھم برای توجیھ پلورالیسم آورده می 

شوند! 
ادعا می شود کھ کارگران از اقشارمختلف 
تشکیل شده اند با منافع مشخص شان. درنتیجھ 
طبقھ کارگر یک دست نیست و اقشارمختلف 
کارگران درسطح سیاسی می توانند تشکلھا 
و احزاب ویژه خودشان را بھ وجودآورند، 
تشکل  فالن  نمایند  مشخص  کھ  این  بدون 
است!  قشرکارگری  بیسار  ی  نماینده  چپ 
درشرایط  ایران  کھ  شود  می  ادعا  حتا  ویا 
باید  قراردارد و  بورژوا دموکراتیک  ماقبل 
متحقق  را  دموکراتیک»  «بورژوا  نظام 
امپریالیسم  عصر  درنظرگرفتن  سازد(بدون 
فراملی ھا کھ درحال گذار بھ بربریت است 
و جھان را بھ خاک و خون کشیده و ازعصر 
نزدیک  بورژوادموکراتیک  نظام  تحقق 
استداللھای  این  با  و  است)  گذشتھ  دوقرن 
چوبین پلورالیسم سیاسیـ  تشکیالتی را فریاد 

می زنند. ازجملھ:
درسایت گزارشگر درمقالھ «نگاه مغشوش 
چپ بھ پلورالیزم»ـ  ٣١ مرداد ١٣٩١ ، بھنام 
چنگانی می نویسد: «پرسش اصلی این است: 
آیا نیروھای چپ و دموکرات می توانند بھ 
تنھائی ساختار سیاسی محکمی رابرپاسازند؟ 
جامعھ  عینی  و  ذھنی  آیا شرایط  نھ!  قطعن 
بندی  صف  ایجاد  و  درک  تحمل،  استعداد 
مستقل طبقاتی دارد؟ بھ گمان من نھ! و بھ تبع 
آن، آیا چپ درمفھوم بزرگ آن بھ تنھائی می 
تواند نظام موردنظر کارگران و زحمتکشان 
اجتماعی  تخاصمات  و  تصادمات  بدون  را 

ایجاد و توسط اراده مستقل کارگران پراکنده 
و حقوق بگیران بیکار دراین شرایط سازمان 
سیاسی  آتی  نھ!...آیاساختار  تردید  بی  دھد؟ 
مطمئن،  فدرالیسم  حل  راه  بدون  ما  کشور 
ممکن و متصوراست؟ بھ باورمن و بسیاری 

دیگر ھرگز!
درمقابل این اما و اگرھا و آیا ھا و تصدیق 
ھای بی منطق می توان ازاین جناب مدافع 
نظام بورژوا دموکراتیک نشدنی در مرحلھ 
آیا  کرد:  سئوال  داری  سرمایھ  رشد  کنونی 
باھم  ایران  مختلف  ملیتھای  کارگر  طبقھ 
طبقاتی  منافع  یا  ھم،   علیھ  و  ھستند  دشمن 
مشترک و واحدی دارند؟ جواب قطعا آری 
است برای منافع مشترک و نھ برای دشمنی 
مذاھب  و  زبانھا  وجود  علت  بھ  آیا  باھم! 
مختلف، کارگران و زحمت کشان ایران بھ 
اند؟  کشتھ  را  ھمدیگر  و  اند  افتاده  ھم  جان 
مسلما جواب نھ است! آیا طبقات استثمارگر 
درکشورھای  داران  سرمایھ  مشخصا  و 
سرمایھ داری «حق ملل درتعیین سرنوشت 
خودی»  دولت  تشکیل  و  جدائی  تا  خویش 
 ١٠٠ نزدیک  کمونیستھا  کھ  طور  آن  را 
سال پیش بھ اجرا درآوردند، طی این مدت 
است!  نھ  تردید  بدون  اند؟جواب  کرده  پیاده 
پیاده  و  حاکمند  طبقھ  دست  آلت  دولتھا  اگر 
کننده دیکتاتوری آن طبقھ بر طبقات دیگر، 
ترین  وسیع  کھ  کارگری  دولت  دیکتاتوری 
جامعھ  عظیم  اکثریت  برای  را  دموکراسی 
فراھم نموده و دیکتاتوری را درمورد مشتی 
درحد  گر  ستم  و  استثمارگر  طبقات  بقایای 
ظالمانھ  قدرت  بھ  آنھا  برگشت  از  ممانعت 
دموکراسی  بھترین  کند،  می  اعمال  شان 
درجھان نیست؟ جواب مسلما آری است! آیا 
مورد  شھری  بورژوازی  خرده  و  دھقانان 
طبقھ  با  است  حاکم  بورژوازی  ستم  و  ظلم 
آری  جواب  دارند؟  مشترک  منافع  کارگر 
است! پس درد شما درمورد اینکھ ادعا می 
اندیشھ و  اراده،  تواند  می  کنید: «پلورالیزم 
کند»(ھمان  وھدایت  تربیت  را  جمع  عمل 
است؟  طبقاتی  پراتیک  کدام  براساس  جا) 
این ادعائی خشک و خالی و بدون پشتوانھ 
درآنھا  کھ  است  کنونی  تا  درجوامع  عملی 
دیکتاتوری  علمی  کمونیسم  تصریح  طبق 
می  را  اول  حرف  براکثریت  اقلیت  طبقاتی 
ھمانند  شما  اندیشھ  این  بنابراین  است!  زده 
سخن مزورانھ خمینی درمورد «ھمھ باھم» 
نتیجھ ای جز دیکتاتوری بھ بار نیاورده است 
چون کھ منافع متضاد طبقاتی درجامعھ، باھم 
لذا سخن  باشند.  می  درستیز سختی  پیوستھ 
است  بورژوایانھ  خرده  آرزوئی  بیان  شما 
درپوشش «کارگران بھ اقشارمختلف ومنافع 
دیدگاه  بیان  کھ  شوند»،  می  تقسیم  مختلف 

ادعای  کھ  است  قشری  بورژوای  خرده 
کمونیست بودن را دارد!

نمونھ دیگر این طرز تفکر خرده بورژوائی 
رسوخ یافتھ درجنبش چپ را در بیایھ نشست 
احزاب سازمانھا  نھادھای کمونیست و چپ 
بیانیھ  این  درآن  کھ  یافت  توان  می  درکلن 
شرکت کننده گان دراین نشست را کمونیست 
دانستھ و کوچک ترین اشاره ای بھ ضرورت 
وحدت سازمانی کمونیستھا درحزب پیشرو 
نشده، بلکھ تالش براین  طبقھ کارگرنھ تنھا 
است کھ تشکلھای بازھم بیشتری بھ این تجمع 
جلب شوند تا پلورالیزم بازھم کامل تر شده 
و برای «آلترناتیو سوسیالیستی» نا کجا آباد 
مبارزه کنند، اما نھ بھ صورت واحد و یک 
کھ ھرکس  نامتعین  قطب  دریک  کھ  پارچھ 
برداشت خودش را از آلترناتیو سوسیالیستی 
آموزش کمونیسم علمی و  دارد و برخالف 
طبقھ  کمونیست  واحد  حزب  رھبری  تحت 
کارگر درحد یک جبھھ سیاسی جمع شده اند. 
این دیدگاه سطحی و یک جانبھ را کھ ناشی 
از ندیدن و یا عدم درک اھمیت وضرورت 
کارگر درجنگ  واحد طبقھ  ستاد فرماندھی 
طبقاتی بغرنج و پیچیده است، کاوه دادگری 
ص١٥ـ  ٢٩٣ـ  شماره  امروز  در»جھان 
حزب  ازانتشارات  مرداد١٣٩١»  دوم  نیمھ 
کند:  می  توجیھ  چنین  ایران  کمونیست 
«امرمبارزه طبقاتی پرولتاریای ایران علیھ 
و  ارتقاء  جھت  حاضر  درحال  بورژوازی 
پیش روی بھ چھ چیزی نیازدارد؟ پاسخ خیلی 
شفاف و فوری و بھ تقریب ھمیشگی است: 
سازمانیابی  و  کردن  متشکل  کردن،  آگاه 
طبقھ کارگر، تالش برای ایجادھماھنگی و 
ھمکاری درمیان بخشھای مختلف فعالین و 
رھبران جنبش کارگری درھرجا و ھرزمان 
متحد  است،  پذیر  امکان  کھ  ھرمیزان  بھ  و 
برمتن  کارگری  جنبش  کردن  سراسری  و 
طبقھ  جاری  درمبارزات  فعاالنھ  دخالت 
و  شود  می  انجام  امرچگونھ  کارگر...این 
چھ پروسھ و برنامھ و طرحی رابایستی بھ 
عنوان برنامھ  طرح راھبردی بایستی دنبال 
تفکر  بھ  ...نیازی  پرسش  این  پاسخ  کرد؟ 
پیچیده و آرمان گرایانھ و نقشھ ھای حیرت 
رادیکال  فعالین  ندارد...  آسا  نبوغ  و  انگیز 
نیرو  باتمام  بایستی  ایران  کارگری  جنبش 
و  اول  درجھ  وظیفھ  عنوان  بھ  و  وانرژی 
باال،  و  درپائین  را  «اتحادعمل»  اساسی 
درسطح و عمق، درمیان پیشروان و فعالین 
طوردایم،  بھ  جا   درھمھ  و  ھواداران  و 
امر  «اتحادعمل»  نمایند...امر  پیگیری 
بھ  و  است  ما  فردای  و  روز  ھر  امروز، 
کلیت فعالیتھا و مبارزات ما درقبل و بعداز 

اسالمی  سرنگونی حاکمیت جمھوری 



لذا  شود...  می  مربوط  بورژوازی 
کمونیستھا و فعالین و پیشروان جنبش 
خودرا،  نیروی  و  انرژی  تمام  کارگری، 
علیھ  روزمره  درمبارزه  شرکت  پای  ھم 
اقتصاد،  درعرصھ  بورژوازی  سنگرھای 
برند و  پیش  بھ  اجتماع  سیاست، فرھنگ و 
مبارزاتی  برنامھ  عنوان  بھ  «اتحادعمل»را 
نصب  خود  مبارزاتی  سازمانی  شکل  و 
بھ  گیری  جھت  این  سازند...  خویش  العین 
درستی درسیاست «حزب کمونیست ایران» 
سیاسی  «قطب  ایجاد  برای  تالش  درزمینھ 
نیز  معینی  پراتیک  و  گردیده  اعالن  چپ» 
دراین راستا بھ عمل آمده است» (پایان نقل 
از  تکیھ روی کلمات و جمالت  قول ـ کلیھ 
برای  تیمورزاده  نصرت  سپس  و  است)  ما 
تاکید بیشتری روی این سیاست طی مقالھ ای 
و  نیروھای چپ  مشترک  ـ «نشست  نام  بھ 
کمونیست، پاسخ بھ کدام پرسش؟»( ٢٧ اوت 
٢٠١٢ ـ جھان امروز شماره ٢٩٤ ـ ص ٦ ـ 

نیمھ اول شھریور١٣٩١) می نویسد:
بورژوائی  نیروھای  برخالف  کمونیستھا   »
و  پاشیده  مردم  ھای  توده  کھ خاک درچشم 
ملی  منافع  مثابھ  بھ  خودرا  طبقاتی  منافع 
با  کنند،  می  حقنھ  آن  بھ  جامعھ  آحاد  تمام 
بھ  جامعھ  کھ  کنند  می  اعالم  رسا  صدای 
ازطریق  ھرطبقھ  است.  شده  تقسیم  طبقات 
سیاستھای  احزابش  توسط  یا  و  نمایندگانش 
و  داشتھ  عرضھ  درجامعھ  خودرا  متنوع 
قرارمی  عمومی  درمنظر  خودرا  برنامھ 
دھد. لذا طبقھ کارگرو احزاب و سازمانھایی 
کھ خودرا ازاین طبقھ تعریف کرده و ھویت 
خودرا ازاین طبقھ می گیرند ضروری است 
کھ جامعھ را بھ جانب آلترناتیو طبقھ کارگر 
چپ  و  کمونیسم  آیا  فرابخوانند...  انقالبی 
قادرمی گردد بھ عنوان یک قطب اجتماعی 
قدرتمند سرنوشت تحوالت جامعھ را رقم زند 
و یا اینکھ مبارزات و اعتراضات اجتماعی 
و  اعتراضات  سرنوشت  بھ  نیز  درایران 
و  دچارگردیده  درمنطقھ  انقالبی  مبارزات 
آلترناتیوھای  یا  و  مانده  متوقف  راه  درنیمھ 
نظام  جایگزین  امپریالیستی  و  ارتجاعی 

اسالمی گردد». 
تمام  و  ایران  کمونیست  حزب  دیدگاه  این 
است  جدیدی  «کشف»  دیگر  پلورالیستھای 
نبرد مرگ و زنده  بھ صورتی کودکانھ کھ 
را  کمونیستھا  طبقاتی  مبارزه  بغرنج  و  گی 
درحد  المللی  بین  و  داخلی  بورژوازی  با 
«اتحادعمل» «احزاب، سازمانھا و نھادھای 
بدون  کنند،  می  خالصھ  وکمونیستی»  چپ 
کھ «عمل» یک  باشند  داشتھ  توجھ  کھ  این 
پیوستھ  و  نیست  واحد  وجریان  موضوع 
وحدت  و  کند  می  بروز  مختلف  دراشکال 

چپ  تشکلھای  کثرت  بھ  باتوجھ  آن  روی 
بسیار  باشیم  خوشبین  اگر  یا  و  غیرممکن 
مدت است کھ فرصت عمل فوری  طوالنی 
می  زایل  روزمره  طبقاتی  درمبارزه  را 
تمامی  «اتحادعمل»  از  منظور  اگر  کند. 
طور  آن  باشد،  کمونیستھا  مبارزاتی  عمل 
کھ برخی آن را با فرمول بندی «اتحادعمل 
کھ  این  فرض  بھ  کشند،  می  پیش  پایدار» 
چنین اتحادی ممکن گردد، آن انگیزه ای کھ 
ولی  ستاید  می  کمونیستھا  بین  را  اتحاد  این 
آن حاضربھ یکی شدن نیست  در راه تحقق 
چھ چیزی جزفرقھ گرائی و سکتاریسم خرده 
آموزش کمونیسم علمی  با  بورژوائی مغایر 
است؟ آیا وحدت تشکیالتی کمونیستھا اساسا 
جز پیشبرد عمل انقالبی است؟ بنابراین اگر 
زاده  تیمور  نصرت  و  دادگری  کاوه  رفیق 
حرفشان را ُرک می زدند باید می گفتند کھ 
شما  با  و  ھستیم  ایران  کمونیست  حزب  ما 
طبعا  و  باشیم  می  اتحادعمل  چپھا حاضربھ 
چنین ُرک گوئی نقض بیانیھ نشست کلن است 
کھ ازجانب کمونیستھا صادرشده است و نھ 
دیگرتشکلھای  و  کمونیست  حزب  ازجانب 

غیرکمونیست!
دیدگاه خرده  دادن  از رسوخ  دیگری  نمونھ 
ی  نحوه  پرولتاریا،  دیدگاه  در  بورژوائی 
در  گیری  تصمیم  گونھ گی  چھ  بھ  برخورد 
یک تشکل کمونیستی است. رفیق ناظری از 
با  کلن  نشست  در  کننده  شرکت  تشکل  یک 
زیر  تفسیر  آنھا  تشکل  کھ  گفت  می  افتخار 
سازمان  در  دموکراتیک  ـ  مرکزیت  از  را 
شان دارند و درکنگره شان تصوب کرده اند: 
«تصمیمات براساس رای اکثریت گرفتھ می 
شود، ولی اقلیت ملزم بھ اجرای آنھا نیست» 

(نقل قول بھ معنا). 
مرکزیت  براجرای  تاکید  علمی  درکمونیسم 
اقلیت  «پیروی  معنای  بھ  دموکراتیک  ـ 
ازاکثریت» درعمل و حفظ نظرخود و ادامھ 
برای دفاع از حقانیت  مبارزه درون حزبی 
این نظراست. دراین جا چون کمونیستھا تنھا 
ھدفشان  بلکھ  کارنکرده  جھان  تفسیر  برای 
اکثریت  نظر  است(مارکس)  تغییرجھان 
عنوان  بھ  حزب  اعضای  تمامی  توسط  را 
می  پیاده  درعمل  نسبی  توافق  یا  حقیقت 
معلوم شود.  آن  نادرستی  یا  درستی  تا  کنند 
مرکزیت  بورژوایانھ  خرده  درتفسیر  اما 
دموکراتیک توسط رفیق ناظر و سازمانش، 
تصمیم اکثریت با قاطعیت درعمل پیاده نمی 
شود، چون کھ درعمل خود اقلیت چوب الی 
چرخ این نظراکثریت می اندازد تا بھ عمل 
درنیاید و این امر نطفھ انشعاب گری را نیز 
ئولوژیکی  ایده  ریشھ  آورد.  می  وجود  بھ 
این نظر انحرافی درفردگرائی است کھ ھر 

کارجمعی را تحت بھانھ ی خرده بورژوائی 
«دیکتاتوری اکثریت» نفی نموده و درواقع 
است کھ پرچم دار آن اقلیت  ُمبلٌغ آنارشیسم 
و فردگرائی است!! طبعا این بحث درمورد 
اساسی  موازین  مغایر  کھ  است  تصمیماتی 
حزبی یا سازمانی ازنظر تئوریک و عملی 
نباشند. درغیر این صورت و پس از مبارزه 
انشعاب  حزبی،  درون  ئولوژیک  ایده  حاد 
ـ  مرکزیت  انکار  نھ  و  یابد  می  ضرورت 

دموکراتیک پرولتری. 
باتوجھ بھ مطالب فوق و سھ نکتھ انحرافی 
اخیر، ضرورت مبارزه ایده ئولوژیک برای 
ازمیان برداشتن شیوه تفکر خرده بورژوائی 
کمونیستی  و  کارگری  درجنبش  رایج 
ھا  نمونھ  این  از  بیشتر  بسیار  کھ  درایران 
فراوانی  اھمیت  است،  یافتھ  رسوخ  درآنھا 
ایجاد  آگاه و  پیش روی جنبش کارگری  در 
رھبری خردمند و مبارز این طبقھ دارد. بھ 
ھمین علت ما از کلیھ ی کمونیستھائی کھ در 
روبھ  مسائلی  چنین  با  تشکلھای خود  درون 
ایده  مبارزه  تا  کنیم  می  دعوت  ھستند،  رو 
ئولوژیک سالم، مستدل و مداومی را با این 
پدیده ناسالم درجنبش کمونیستی و چپ پیش 
ببرند تا  کمکی جدی بھ پیش روی مبارزه 
درایران  کشان  زحمت  و  کارگران  طبقاتی 
تشکل  دریک  کمونیستھا  وحدت  طریق  از 

کمونیستی بنمایند.

صفحھ ٥رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

بھ تارنما ھای 
اینترنتی  حزب 
رنجبران ایران 
مراجعھ کنید و 

نظرات خود را در 
آنھا منعکس کنید!



صفحھ ٦رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

غیرمتعھدھا تنھا در اتحاد با پرولتاریی جھانی مترقی عمل خواھندکرد!

زندانیان  آزادی  خواست  و  درایران  بشر 
سیاسی اعالم نمود و دراین راستا آنان تمام 
ھنررسانھ ای تبلیغاتی خودرا بھ کاربستند تا 
بکشانند  بھ رخ جھانیان  شکست اجالس را 
خودرا  ضدبشری  مداخالت  حقانیت  و 
درکشورھای جھان سومی و ازجملھ بھ راه 
انداختن جنگ داخلی در سوریھ توجیھ کنند، 
تا  کردند  تالش  ایران  رژیم  سران  درمقابل 
تبلیغاتی  درشیپورھای  را  اجالس  پیروزی 
ھای  رسانھ  تبلیغات  دربرابر  و  بدمند  شان 
ایران  رژیم  کھ  دھند  نشان  امپریالیستی 
فشارھای  و  تحریمھا  و  منفردنشده  درجھان 
دیگر امپریالیستھا نتوانستھ است دولت ایران 

را بھ زانو درآورد!
درترکیب  موجود  تناقضات  از  تعدادی  بھ 
کشورھای  اجالس  اعضای  ادعاھای  در  و 

غیرمتعھد می پردازیم:
١ـ علی خامنھ ای درصحبت گشایش اجالس 
بھ حق ساختار شورای امنیت را تحت عنوان 
«چندکشور زورگو و سلطھ طلب» نادرست 
خوانده و گفت «شورای امنیت سازمان ملل 
غیرمنطقی  سازوکاری  و  ساختار  دارای 
است».   غیردموکراتیک  کامال  و  ناعادالنھ 
المللی  بین  نظم  ازاین پس جھان «بھ سوی 
عدم  جنبش  کھ  کند  می  حرکت  نوینی 
و  تواند  می  جھان)  جمعیت  تعھد(دوسوم 
این  گیرد.  عھده  بھ  خودرا  نوین  نقش  باید 
ملتھا  تمام  شرکت  براساس  باید  نوین  نظام 
و براساس برابری درحقوقشان بنیان گذاری 
چند  درانحصار  نباید  جھان  شود...مدیریت 

کشورغربی باشد». 
اینھا بخش اندکی از حقایق وحرفھائی است 
کرده  بیان  است  سال  دھھا  کمونیستھا  کھ 
اما  اند،  نموده  مبارزه  ساختار  این  علیھ  و 
سرمایھ  نظام  حاکمیت  درچارچوب  نھ 
ای  خامنھ  علی  بنابراین  برکشورھا.  داری 
بلندگوی آن بخش از کشورھای جھان سوم 
جھان  نظام  در  خواھند  می  کھ  است  شده 
کنونی بھ حساب آورده شوند، غافل از این 
کھ این نظام نھ براساس پذیرش آزادی تک 
گری  سلطھ  براساس  بلکھ  کشورھا،  تک 
بزرگترھا بر کوچکترھا بناشده و دربھترین 
آش  بدھی،  «ھرقدرپول  مصداق  بھ  حالت 
می خوری!» آن کھ قوی تراست بیشتر می 
خورد و معیارش وجود دوسوم مردم جھان 
این  کما  باشد!  نمی  درکشورھای غیرمتعھد 
کھ درکشورھای خودی ١٪ ھا بر ٩٩٪ حکم 
توسط ٩٩٪  تولیدشده  می رانند و ثروتھای 
ھارا دردست خود متمرکز ساختھ اند و فقر و 
فاقھ گسترش ھرچھ بیشتری درآنھا می یابد!

اما این صحبت از نظر داخل کشوری دقیقا 
بیان آن واقعیت است کھ می گوید: «زاھدان 
کاین جلوه در محراب و منبر می کنند ـ  چون 
بھ خلوت می روند آن کاردیگر می کنند!» 
شورای  و  است  نادرست  زورگوئی  اگر 
امنیت غیر دموکراتیک است؛ آیا زورگوئی 
نسبت  حاکمان  فاشیستی  رفتار  و  درایران 
بر  کھ  ستمی  و  ظلم  و  سیاسی  مخالفان  بھ 
انسانھای کار و زحمت روا می دارند، چھ 
حاکمان  طلبد جز سرنگونی  می  را  جوابی 
؟!!این دیدگاه خامنھ ای فرق چندانی با دیدگاه 
کاخ سفید و پنتاگون نشینھا ندارد کھ درلفافھ 
ترین  از «دموکراسی» جنایت کارانھ  دفاع 
جنگھا و تجاوزات را بر ملل کوچک جھان 

روا می دارند.
آموزش  المسلمینی  اخوان  محمدمورسِی  ٢ـ 
رژیم  کردن  محکوم  ضمن  درآمریکا،  دیده 
بشاراسد و خواست سرنگونی آن، کلمھ ای 
درموردمداخالت خارجی آشکار امپریالیستھا 
درسوریھ  عربی  نشانده  دست  دولتھای  و 
عنوان یک  بھ  نھ  ترتیب  بدین  و  گوید  نمی 
بھ  بلکھ  غیرمتعھد،  جمھورکشوری  رئیس 
مثابھ «گرگ درلباس میش» ظاھرمی شود 
بھ  وابستھ  شورشیان  برای  تمساح  اشک  و 
و  ریزد.  می  سوریھ  در  جھانی  ارتجاع 
آشفتھ بازار «غیرمتعھدھا» دولتھای  دراین 
مشابھ دولت مصر کم نیستند! کھ ظاھرا یار 
«دارا» (غیرمتعھدھا)ھستند ولی باطنا «دل 

با سکندر (امپریالیستھا)می بازند»! 
موجودیت  «نفی  مون  کی  بان  ٣ـ 
انگیز می خواند».  نفرت  کشوراسرائیل را 
جنایات  کردن  درمحکوم  زبانش  ولی 
صھیونیستھا درمورد مردم بی دفاع فلسطین 
مانده  باقی  الل  است،  انگیزترین  نفرت  کھ 
دستورات  معذور»  «المامور  بھ مصداق  و 
کاخ سفید و صھیونیستھای حاکم براسرائیل 
از  بیشتر  تازه  و  آورد.  درمی  اجرا  بھ  را 
آن و برخالف مصوبات سازمان ملل خطر 
و  کند!  می  زد  گوش  را  ایران  بھ  تجاوز 
وزیر  نخست  نتانیاھو  روزمره  تھدیدھای 
رژیم صھیونیستی درمورد حملھ بھ ایران را 

نادیده می انگارد!
٤ـ  بیانیھ اجالس ١٦ کشورھای غیرمتعھد 
شرکت  کشورھای  ماھیت  بھ  ربطی  ھیچ 
کننده درآن ندارد. چھ گونھ است کھ کشور 
قطر  و  سعودی  عربستان  ارتجاعی  سوپر 
کھ  خواند  غیرمتعھد  توان  می  را  امثالھم  و 
برابری،  باصلح،  توام  «جھانی  خواھان 
و  ھستند»  ھا  ملت  برای  ورفاه  ھمکاری 
می  اجرا  را  آنھا»  درامور  دخالت  «عدم 
این  اکثر  اجالس).  بیانیھ  از  نقل  کنند؟!(بھ 
و  ھزاررشتھ  با  و  غیرمتعھدنبوده  کشورھا 

پیوند بھ امپریالیستھا وابستھ اند.
غیرمتعھد  علت وجودی کشورھای  پس  ٥ـ 
بعداز  کھ  است  این  واقعیت  درچیست؟ 
اردوگاه  بھ وجودآمدن  و  دوم  جھانی  جنگ 
از  اردوگاه  این  حمایت  و  سوسیالیستی 
درمستعمرات  ملی  بخش  رھائی  مبارزات 
امکانی  طورعینی  بھ  مستعمرات،  نیمھ  و 
وجودآمد  بھ  سومی  جھان  کشورھای  برای 
تجاوزات  دربرابر  خود  ازاستقالل  تا 
با  و  تدریجا  اما  کنند.  دفاع  امپریالیستھا 
این  حقوق  مدافع  اردوگاه  این  فروپاشی 
کشورھا، فعالیت کشورھای غیرمتعھد رو بھ 
تضعیف گذاشت و بسیاری خودرا درسمت 
رھبری  بھ  جھانی  امپریالیسم  قطب  تنھا 

امپریالیسم آمریکا قراردادند.
ی  دھھ  دردو  کھ  تغییراتی  با  حال  درعین 
بھ  امپریالیسم  ناموزون  رشد  اخیردراثر 
ژاپون،  و  آمریکا  با  دررقابت  و  وجودآمد 
مدتی  کھ  گرفت  شکل  اروپا  اتحادیھ 
ولی پس  قرارداشت  آمریکا  با  نیزدررقابت 
از بروز تجاوزات نظامی آمریکا بھ عراق و 
افغانستان سازشھائی بین آنان درسھیم شدن 
وجودآمد  بھ  زیرنفوذشان  مناطق  تقسیم  در 
و  گرفت،  شکل  درآسیا  جدیدی  قطب  و 
این  بھ شدت  بحران شدید اقتصادی و مالی 
کشورھای را سراسیمھ نمود، زمینھ مناسبی 
جھان  کشورھای  حاکمان  تا  وجودآمد  بھ 
اظھاروجود  و  تجمع  ازطریق  نیز  سومی 
ثروتھای  چپاول  از  مانع  تا  کنند  تالش 
فراملی  انحصارات  توسط  شان  کشورھای 
برای  را  بیشتری  سھم  و  شده  امپریالیستی 

بورژوازی خودی طلب کنند.
اما فقدان دولتھای انقالبی کھ در رھبری این 
است  مانعی  قرارگیرند،  المللی  بین  جریان 
درجھت متحد  یک پارچھ شدن این کشورھا 
بی  مداخالت  دربرابر  قاطع  گی  ایستاده  و 
شرمانھ ی امپریالیستھا درامور داخلی شان. 
درنتیجھ ھمان طور کھ شانزدھمین اجالس 
داد،  نشان  تھران  در  غیرمتعھد  کشورھای 
ھنوز مجموعھ ای متجانس و  این کشورھا 
بھ ھم پیوستھ نیستند، برخی از آنھا بھ شدت 
ارتجاعی اند و بیانیھ ھای شان نیز درعمل 
بر روی کاغذ می ماند. ھمان طورکھ قرارھا 
و مصوبات سازمان ملل نیز چنین می باشند.

کشورھای  اگر  کھ  نکنیم  فراموش 
می  موجود  جھان  در  قوی  سوسیالیستی 
بودند، می توانستند این کشورھا را در جھت 
دفاع ھرچھ بیشتر از منابع ملی شان دربرابر 
امپریالیستھا بسیج کنند و این امر درمجموع 
مبارزات  رشد  بھ  باشد  کمکی  توانست  می 
کشورھا  دراین  ھا  توده  و  کارگر  طبقھ 

چنگال  از  رھائی  و  جدائی  درجھت 

کشورھای غیرمتعھد ... بقیھ از صفحھ اول
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جان باختگان... بقیھ از صفحھ اول

دفاع و بزرگداشت جان باختھ گان بدون دخالت امپریایستھا و عوامل شان!

قدرت  کسب  نھایتا  و  امپریالیستھا 
کشان  زحمت  و  کارگر  طبقھ  توسط 
این کشورھا و کال خدمت بھ انقالب جھانی 
پرولتاریا. اما درشرایط فعلی چنین فرصتی 
موجودنیست و ھرگونھ توٌھم پراکنی درمورد 
را  بشریت  رھائی  راه  و  تجمعھا  گونھ  این 
جز  دانستن  کارغیرمتعھدھا  تداوم  ازطریق 
تالشی سازش کارانھ و رفرمیستی دربرابر 
بورژوازی این کشورھا نمی باشد. باید تداوم 
کاراین اجالس را تا بدان جا کھ درتضعیف 
امپریالیستھا عمل کند مفید دانست، ضمن این 
گان  کننده  شرکت  ماھیت  کھ  ھشیاربود  کھ 
ضدکمونیستی   ، بورژوائی  اجالسھا  دراین 
انقالب  درخدمت  و  است  ضدکارگری  و 

پرولتاریائی نمی باشند. 

رھائی ملیتھا ... بقیھ از صفحھ اول

واقعیتی  دارد،  قرار  سرنوشت  تعیین  حق 
انکارناپذیر است.

برای مبارزه  ی ملت کرد در عصر حاضر و 
در این وضعیت، ھم تغییرات گوناگون جھانی 
ھمچنین  خاورمیانھ،  اخیر  تحوالت  ھم  و 
این  نوین  معادالت  و  ابرقدرت ھا  توازن 
عرصھ، بیش از ھمیشھ زمینھ را جھت طرح 
خواستھ ھای ملی مردم کرد و تأکید بیشتر بر 
حقوق خویش در سطح جھانی را مھیا ساختھ 
است. موج تغییر و دمکراسی خواھی فراگیر 
ھر  از  پرتوانتر  خاورمیانھ،  منطقھ  ی  در 
پایھ  ھای دیکتاتوری ھا را بھ  زمان دیگری 
سوی فروپاشی سوق داده است. دیر یا زود 
نیز،  ایران  اسالمی  جمھوری  دیکتاتوری 
اراده ی  مردم و  توده ھای  مبارزه ی  تداوم  با 
راسخ مبارزان راه آزادی، غیر از گسترش 
و  سیاسی  و  اقتصادی  ھمھ جانبھ ی  بحران 
رفتن بھ سوی سرنگونی کامل، افق دیگری 

پیش رو ندارد.
ھای  جریان  و  گروھھا  ایرانی،  اپوزیسیون 
از  خارج  در  اسالمی  جمھوری  مخالف 
کشور، در دو سھ سال گذشتھ، پس از ظھور 
و افول جنبش سبز در ایران، دور تازه ای از 
گفتگو و نشست مشترک و فعالیت را آغاز 
نموده اند. در این میان، علیرغم تفاوت نظر و 
دیدگاه ھا، در مواردی درک متقابل و نزدیکی 
بیشتری نسبت بھ گذشتھ میان آنان ایجاد شده 
و اندیشھ ی اتحاد و نوعی تالش برای تشکیل 
تغییر  شعار  با  خواھی  دمکراسی  جبھھ ی 
رژیم در مقایسھ با گذشتھ مقبولیت بیشتری 

یافتھ است.»
نکتھ ی دیگر این توافقنامھ نکتھ ٨ آن است :

فدرالیسم  کوملھ،  و  دمکرات  حزب  ـ   ٨»

جھانی  ساختن  و  پیروزی  بھ  رسیدن  برای 
فارغ از استثمار و ستم؛ شرارت دیوانھ وار 
حاکمان اسالمی نیز نشانی است از این کھ 
آن ھا حاضرنیستند بھشت موجود روی زمین 
شان را بھ ساده گی و بدون مقاومت ازدست 
بگذارند.  احترام  انسان ھا  آزادی  بھ  بدھند و 
کارگران  زحمت  حاصل  میلیاردھا  آن ھا 
کوتاه ٣۴  دوره  در  کھ  را  کشان  و زحمت 
سالھ بھ دست آورده و در بانکھای خارجی 
انبارکرده اند، عزیزتر از آن می شمارند کھ 
ازدست بدھند، درحالی کھ افزایش شندرغاز 
را  کشان  و زحمت  کارگران  حقوق  و  مزد 
سرسختانھ دریغ کرده و با سرب داغ و زندان 

و شکنجھ بھ معترضان پاسخ می گویند!
دراین نبرد بین حاکمان و محکومان در بیش 
از دودھھ ی گذشتھ، بیش از ھرزمانی چھره 
بردولت،  دین  و  استثمار  حاکمیت  ی زشت 
زندانیان  راستین  مدافع  نیروھای  توسط 
نمایان  جھان  درسطح  باختھ  جان  سیاسی 
شده است. لذا از ھر نوع کمک مستقالنھ و 
المللی  بین  ارتجاعی  نیروھای  دخالت  بدون 
رژیم  بیشتر  بازھم  افشای  بھ  کھ  داخلی  و 
کرد.  دریغ  نباید  باشد،  اسالمی  جنایتکار 
درعین حال ھمیشھ باید مواظب بود و اجازه 
نداد کھ ھیچ نیروی ارتجاعی و امپریالیستی 
از این افشاگری بھ سود خویش سوء استفاده 
کند. خون جان باختھ گان سربلند ما در ایران 
گرامی تر از آن است کھ وثیقھ ی سازش و 
و  کارباشد  جنایت  امپریالیستھای  از  گدایی 
ایران  درامور  دردخالت  را  آنھا  سیاست  یا 

ھموارترسازد.
گرامی باد یاد جان باختھ گان سیاسی 

مان درتابستان ١٣۶٧
ُکش  آدم  رژیم  بر  نفرت  و  ننگ 

جمھوری اسالمی ایران
درگرو  مردم  رھائی  و  آزادی 

استقرارسوسیالیسم است
کارگر  پیشروطبقھ  حزب  رھبری 

ضامن پایان دھی بھ جنایات رژیم
حزب رنجبران ایران ـ 
١۵ شھریور ١٣٩١

 

شعار  عنوان  بھ  را  جغرافیایی  ملی- 
حل  برای  خود  سیاسی  برنامھ ی  و  اصلی 
برگزیده  کردستان  در  ملی  ستم  مسئلھ ی 
دانستھ  شعار  این  پرچمدار  را  خود  و 
اشتراک  بھ  آن  تحقق  و  تثبیت  برای  و 
از ما است)  مساعی می  پردازند.»(تکیھ ھا 
ناسیونالیستھا  مخالفت  صدای  بیانیھ  این 
وشووینیستھای وطنی را دایربراین کھ «آی 
برانگیختھ  رفت!»  کشورازدست  کھ  بیائید 
است کھ بیشتر از آن کھ درفکر خوشبختی 
از  آنھا  باشند و برای رھائی  ایران  ساکنان 
استثمار و ستم و ظلم و جور نظام سرمایھ 
کنند،  علم  قد  و  زنند  فریاد  حاکم  داری 
آرام  ایران،  مرزھای  از  دفاع  دراندیشھ ی 
این  پیوستھ  اش  نتیجھ  کھ  ندارند  قرار  و 
دراین  دار  سرمایھ  حاکمان  کھ  است  بوده 
و  کرده  درشیشھ  را  مردم  خون  چارچوب 
می کنند و این حضرات درفکر «چوایران 

نباشد، تن من مباد» ھستند!!
اما، دراین مختصردو تضاد مھم بین ادعای 
درتعیین  ملل  «حق  درمورد  دوحزب  این 
اثبات   » عنوان  بھ  خویش»  سرنوشت 
در  کھ  کرد  ملت  سیاسی  حقوق  و  ھویت 
رأس ھمھ ی آنھا حق تعیین سرنوشت قرار 
بھ  جغرافیائی  ـ  ملی  «فدرالیسم  و  دارد»، 
عنوان شعار اصلی و برنامھ ی سیاسی خود 
کردستان»  در  ملی  ستم  مسئلھ ی  برای حل 
ازیک سو و ارزیابی یک جانبھ از اوضاع 
کنونی خاورمیانھ تحت عنوان «موج تغییر 
درمنطقھ  فراگیر  خواھی  دموکراسی  و 

خاورمیانھ» آشکارا بھ چشم می خورد.
شعار «حق ملل درتعیین سرنوشت خویش تا 
جدائی و تشکیل دولت ملی» کھ تنھا شعار 
ازستم  رھائی  در  ملل  حق  تامین  راستین 
بورژوازی حاکم درکشورھای کثیرالملھ می 
باشد، گرچھ پیوستھ توسط کمونیستھا مورد 
پشتیبانی بوده است کھ ھم حق جدائی و ھم 
با  کشور  یک  درچارچوب  زیستی  ھم  حق 
دربر می  را  متقابل  احترام  و  برابر  حقوق 
گیرد، اما تاریخ قرن گذشتھ جھان نشان داد کھ 
بورژوازی انحصاری  امپریالیستی جھان و 
بورژوازی کشورھای نیمھ مستعمره و تحت 
سلطھ بھ این خواست بھ حق ملیتھای ستم دیده 
نگذاشتھ  احترام  شان  درکشورھای مربوطھ 
درسراسرجھان  خواست  این  پیوستھ  و 
حاکمان  با  ایرلندیھا(  است:  بوده  مطرح 
کاتالونیھا(باحاکمان  و  باسکھا  انگلیس)، 
فرانسھ)  حاکمان  کورسیھا(با  اسپانیا)، 
دھند  می  نشان  کھ  ھستند  ھائی  نمونھ  و... 
ملل  ی حق  درعرصھ  ازجملھ  امپریالیستھا 
درکشورھای  خویش  سرنوشت  درتعیین 

اصل  این  بھ  احترام  حاضربھ  شان 
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زنده باد حق ملل درتعیین سرنوشت خویش تحت ھدایت پرولتاریا!

نظر  «اختالف  نوشت:  باره  دراین  لنین 
مارکس، خواه با پرودون و خواه با باکونین، 
(البتھ  فدرالیسم است  درھمان مسئلھ  درست 
دیکتاتوری پرولتاریا کھ جای خود را دارد). 
خرده  نظرات  اصولی  محصول  فدرالیسم 
طرف  مارکس  است.  آنارشیسم  بورژوائی 
دار مرکزیت است( دولت و انقالب ، منتخب 

آثار دریک جلد، ص ٥٣٥)
اما سیاست بازی کھ در این میان در موضع 
نشان  را  خود  کردستان  دموکرات  حزب 
از شعار  این حزب  رھبری  عبور  دھد  می 
«دموکراسی برای ایران، خودمختاری برای 
کردستان» بھ مفھوم  زنده گی درچارچوب 
ایران، بھ شعار «ایجاد کردستان بزرگ» بھ 
مفھوم جدائی ازایران درسالھای اخیر است 
کھ درتضاد با دفاع از فدرالیسم می باشد و 
فدرالیسم  طرح  کھ  است  آن  ی  دھنده  نشان 
برای این حزب تاکتیکی موقتی بوده و ھدف 
(شووینیسم  است  ازایران  جدائی  امر  تحقق 
حزب  موضع  در  و  ُکرد)  بورژوازی  ملی 
«حق  ازشعار  عبور  کردستان،  لھ  کومھ 
کل  منافع  براساس  ملی»  سرنوشت  تعیین 
فدرالیسم  از  دفاع  بھ  ایران  پرولتاریای 
براساس دفاع از منافع بورژوازی کرد نیز 
راست تحت  اپورتونیستی  بھ گرایش  افتادن 

لوای شووینیسم ملی کرد می باشد!
امپریالیسم  با  ارتباط  ایجاد  دیگر،  سوی  از 
آمریکا توسط این دو حزب، در راه تحقق این 
احزاب  چارچوبی کھ  درھمان  ـ  خواستھ ھا 
کرد درکردستان عراق اتخاذکردند ـ و دفاع 
درعراق،  امپریالیستھا  مداخالت  از  آنھا 
«موج تغییر و دموکراسی خواھی فراگیر» 
بھ حق را بھ موج وابستھ گی جدید می کشاند 
بورژوائی  جدید  دولتھای  بھ  درعمل  کھ 
دارند  امپریالیستھا  با  تنگاتنگی  رابطھ  کھ 
منجرشده است(استعمارفرامدرن) و باالخره 
داشتن روابط با «جنبش سبز» و سازش با 
تجمعھائی  در  شرکت  حاکمان،  از  جناحی 
از  درخارج  آمریکا  امپریالیسم  توسط  کھ 
کشورسازماندھی می شوند، ھمھ و ھمھ دال 
بر آن است کھ این دو حزب کردی درخدمت 
پیش برد رھائی خلق کرد بھ دست خوداین 
و  کارگر  طبقھ  با  فشرده  پیوند  در  و  خلق 
زحمت کشان کل ایران نیستند، بلکھ مشغول 
افتادن از چالھ تحت ستم بورژوازی ستم گر 
استثمار  و  ستم  تحت  چاه  بھ  برایران  حاکم 
بورژوازی بزرگ امپریالیستی و بورژوازی 

ناسیونال ـ شووینیست ایرانی ھستند.
چھ  ـ  کرد  خلق  ی  خواھانھ  آزادی  جنبش 
درشرایط  ـ  درخاورمیانھ  چھ  و  درایران 
حاکمیت امپریالیسم فراملی ھا برجھان درگرو 
ایجاد وحدت فشرده با طبقھ کارگر و زحمت 

عالج ناپذیرِی درد 
بی کاری درجامعھ 

سرمایھ داری

دموکراتیک نمی باشند. درکشورھای 
ھیچ  بھ  خواست  این  نیز  جھان سوم 
نبوده  شووینیست  حاکمان  قبول  مورد  وجھ 
و وضعیت درخودایران نمونھ ای است کھ 
کھ  کشورھائی  درتمامی  را  آن  توان  می 
کثیرالملھ ھستند، مشاھده کرد. علت این امر 
ھم واضح است: بورژوازی بزرگ جھانی 
درفکر  کوچک  ملل  حاکم  بورژوازی  و 
استقرار ھر چھ پایدارترحاکمیت و مناسبات 
درکشورھای  و  جھان  در  داری  سرمایھ 
مربوطھ شان می باشند جھت تداوم بخشیدن 
بھ استثمار و ستم کارگران و زحمت کشان 
خودی و غیرخودی. بنابراین آنھا نھ مدافع 
برای  خویش  سرنوشت  درتعیین  ملل  حق 
ملیت تحت ستمی کھ اکثریت شان کارگران 
حق  خواستار  بلکھ  کشانند،  زحمت  و 
حکم  تامین  در  ستم  تحت  ملل  بورژوازی 
سرنوشت  تعیین  درنتیجھ  ھستند.  اش  رانی 
ملل توسط خودشان مادام کھ اکثریت این ملل 
یعنی کارگران و زحمت کشان آنھا درقدرت 
یعنی  ـ  درقدرتند  کھ  آنانی  توسط  نباشند، 
بورژوازی خودی و غیرخودی ـ تعیین شده 
و انتخابات نوع پارلمانی و رفراندوم برای 
تعیین حق سرنوشت نیز تا زمانی کھ قدرت 
اعمال  ی  درحیطھ  و  بورژوازی  دردست 
نفوذ آن باشد، دموکراسی ُدم بریده ای است 
ھرملتی  اکثریت  واقعی  منافع  بھ  ربطی  کھ 
پول  و  ثروت  صاحبان  درخدمت  و  ندارد، 
قرارمی گیرد. بھ این اعتبار این دوحزب بھ 
معنای واقعی کلمھ خواستار «حق ملت کرد 

درتعیین سرنوشت خویش» نیستند.
نیست.  بخش  رھائی  شعار  ھم  فدرالیسم 
فدرال  حکومت  درھر  بازھم  کھ  چون 
فدرال  قوانین  تابع  محلی  ھرحکومت  اوال 
است  حاکم  ای  طبقھ  چھ  ثانیا  و  باشد  باید 
درآن  دموکراتیک  وضعیت  ی  بازگوکننده 
کشور  دریک  کھ  است  واضح  است.  بخش 
دردست  مرکزی  حکومت  کھ  فدرالی، 
بورژوازی باشد، امکان ایجاد و تحمل یک 
این کشور  دولت ملیتھا  در  قدرت کارگری 
وجود نداشتھ وھرگونھ حرکتی دراین جھت 
با سرکوب وحشیانھ ای روبھ رو می شود 
ودرشرایط حاکمیت بورژوازی ملت خودی 
فدرال  دولت  بورژوازی  استثماروستم 
یا  و  خودی  بورژوازی  ستم  و  استثمار  بھ 
شود.  می  منتقل  حالت  دربھترین  مشترک 
فدرال حق  دولتی  در  کھ  صرف نظرازاین 
ھر دولت درجدائی بھ رسمیت شناختھ نمی 
لذا «فدرالیسم» ھم شعاری ارتجاعی  شود، 
درمقابل شعار «حق ملل درتعیین سرنوشت 
می  ملی»  دولت  تشکل  و  جدائی  تا  خویش 

باشد. 

کشان این کشورھا برای براندازی حاکمیت 
سرمایھ داران و انجام انقالبات سوسیالیستی 
است و جنبش انقالبی خلق کرد دراین راستا 
می تواند نقش ارزنده ای را بازی کند و تا 
زمانی کھ این تحول کیفی پدید نیامده باشد، 
ملت کرد ھمانند دیگر ملتھای ساکن منطقھ 
خاورمیانھ بھ رستگاری نخواھدرسید. نمونھ 
تشدید  وضعیت کنونی درکردستان عراق و 
بھ  نسبت  حاکمان  زورگوئی  و  نابرابریھا 
کارگران و زحمت کشان کرد، ستم بر زنان، 
قبیلھ  فقدان نظام قضائی دموکراتیک، تداوم 
مذھبی،  ستم  اعمال  فئودالی،  دوران  گری 
اعمال نفوذ امپریالیستھا و صھیونیستھا و ... 
می تواند بھ عنوان سندی تاریخی مورد مداقھ 
درخاورمیانھ  کرد  نیروھای  توسط  بیشتری 

قراربگیرد.

کره  در  توان  را می  ترکشوری  کم  امروز 
خاکی ما پیداکرد کھ از دردبی کاری درامان 
مانده باشد. بحران مالی و اقتصادی شدیدی 
کھ از پائیز سال ١٣٨٧ با ورشکستھ شدن 
موجودیت  اعالم  جھانی  بزرگ  بانکھای 
مھم  کشورھای  تالش  عالرغم  نموده، 
با  و   "٢٠ "گروه  درقامت  داری  سرمایھ 
بانکھا  این  بھ  دالر  میلیارد  ھزاران  تزریق 
راه حلی نیافتھ و بھانھ تراشی برای برپائی 
جنگ را مراکز فکری امپریالیستی تنھا راه 
برون رفت موقتی ازبحران دانستھ و بازار 
جنگ فعال درحلقھ ھای ضعیف در مناطق 
تحت نفوذ امپریالیستھا، نسبتا گرم است! اما 
این بار برخالف دوجنگ اول و دوم جھانی، 
فعال و تا اطالع ثانوی جنگ درکشورھای 
بھ  و  شود  می  داده  ترتیب  سومی  جھان 
کشورھا  دراین  موجود  مقاومتھای  علت 
وعوامل  امپریالیست  افروزان  جنگ  علیھ 
پایان  جنگھا زودبھ  این  آنان،  جھان سومی 
نرسیده ودرتقسیم کیک کشوری موجود این 
کشورھا، مھاجمان امپریالیست قادربھ تامین 
با  و  نشده  خود  برای  آن  از  بزرگی  بخش 
توجھ بھ مخارج سرسام آوراین جنگھا فعال 
کھ  ـ  زاربایدگریست  کدخدا  "برآن  براساس 

دخلش بود نوزده خرج بیست" جزتالش 
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تحت  مناطق  گسترش  و  بسط  برای 
نفوذ راه حلی درخروج ازبحران برای 

امپریالیستھا بھ دست نداده است.
تمامی کشورھا  بحران جھانی  این  دامنھ ی 
بحران  این  درآتش  ھمھ  و  دربرگرفتھ  را 
سوزند.  می  داری  سرمایھ  نظام  ساختاری 
و  نبوده  مستثنا  قاعده  ازاین  نیز  ایران 
کارگران  اخراج  از  خبر  کھ  نیست  روزی 
کامل  بستن  بھ  بعضا  کھ  ھا  کارخانھ  از 
کارخانھ نیز منجر می گردد، توسط بسیاری 
کارسازی  بی  نشود.  گزارش  ھا  رسانھ  از 
برده  درایران تحت بھانھ ھای مختلف پیش 
با  بستن  قراردادموقت  نظیر:  شود،  می 
کارگران کھ حدود٨٠٪ واحدھای تولیدی را 
امکان  ازاین  کارفرمایان  و  می شود  شامل 
معترض  کارگران  انداختن  بیرون  برای 
دربرابر  شدن  تسلیم  برای  آنان  بھ  فشار  و 
ھرچھ  درچاپیدن  کارفرما  طمع  و  حرص 
بیشتر زحمات نیروی کار، استفاده می کنند؛ 
ناتوانی  کارخانھ؛  مالی  مشکالت  افزایش 
درتھیھ مواداولیھ تولید نظیر قطعات ساخت 
نیاز  مورد  مواد  تامین  عدم  آالت؛  ماشین 
ناشی  توسط شرکت ھای دیگر  کارخانھ ھا 
ھا  کارخانھ  این  روسای  بودن  مقروض  از 
خصوصی  شده؛  موادخریداری  درپرداخت 
تولیدناکافی  آن  دنبال  وبھ  شرکتھا  سازی 
این شرکتھا و ناتوانی در حمل تولیدات  و 
درنتیجھ بی کارشدن کارگران دربخش حمل 
و  تورم  تولید،  ھزینھ ھای  افزایش  نقل؛  و 
چینی،  قطعات  ورود  ارز،  نرخ  ثبات  عدم 
مشکالت سیستم بانکی و مشکالت نقدینگی 

خودروسازان ؛ و غیره.
برای نشان دادن گسترش و فراگیربودن بی 
کارسازی درکارخانھ ھای ایران بھ طورمثال 
درمان  بی  درد  این  از  بخشی  فشرده  و 
اخیرجھت  درچندماه  را  کنونی  درایران 
اطالع خواننده گان بھ نقل از روزنامھ کار 
و کارگر و ایلنا (برگرفتھ از خبرنامھ فلزکار 

شماره ٤٢) می رسانیم :
"اخراج ٦٥٥ کارگر شھاب خودرو وابستھ 
 ١٥٠ بیکارشدن  رضوی؛  قدس  آستان  بھ 
تمدید  عدم  درقروه؛  زاگروس  فوالد  کارگر 
شھرداری  شرکتی  کارگر   ٦٥ قرارداد 
تولید  کارخانھ  کارگر   ٢٠٠ اخراج  رشت؛ 
درمالیر؛  غرب  آھن  درذوب  چدن  شمش 
نساجی  کارخانھ  کارگر   ٥٠٠ اخراج 
تایر؛  ایران  کارگر   ٨٠ اخراج  مازندران؛ 
بیکارشدن  پارس؛  چدن  کارگر   ٦٧ اخراج 
آھن  ذوب  تعطیلی  از  ناشی  کارگر   ٣٠٠
تعطیلی  با  کارگر   ١٥٠٠٠ بیکاری  ابھر؛ 
بیکارشدن  کودشیمیائی؛  تولید  واحد   ٣٢٥
تولید  کارخانھ  تعطیلی  دلیل  بھ  کارگر   ٧٠

کارگر   ٧٠ بیکارکردن  ھامون؛  الیاف  نخ 
ابھر؛  ایران درشھرک صنعتی  نخ  کارخانھ 
در  دیده  آموزش  نیروی   ٤٠٠٠ کاری  بی 
بروجرد؛ بی کارکردن ٢٠٠ کارگر کارخانھ 
 ٦٠ بیکارشدن  گذشتھ؛  درسال  اورتان  پلی 
طعم  شیرین  کارخانھ  تعطیلی  با  کارگر 
بعداز  کارگر  زن   ٢ اخراج  الرستان؛ 
مرخصی زایمان ازکارخانھ سیمان الرستان؛ 
تعطیلی  از  ناشی  شغل   ٢٥٠٠ رفتن  ازبین 
١٥ ماھھ کارخانھ قند اھواز؛  اخراج ١٨٠ 
با خصوصی  ھمدان  کیوان  کارخانھ  کارگر 
ساز  لولھ  کارگر   ٣٣٠ بیکارشدن  سازی؛ 
کارگردیگر؛   ١٠٠٠ اخراج  امکان  و  سدید 
لولھ  کارخانھ  کارگر   ٤٥٠ بیکارکردن 
سازی خوزستان؛ تمدیدنشدن قرارداد کاری 
شھریار؛   شھرداری  کارخانھ  کارگر   ٥٠
اخراج ١٠٠ کارگر دائمی و موقت کارخانھ 
کارگر   ٢٠٠ بیکارشدن  کوثر؛  داروسازی 
کارخانھ روغن نباتی ناب تھران (بھ نقل از 

نشریھ کارگری فلزکار)"
گلوردی  دارد:  ادامھ  چنان  ھم  لیست  این  و 
ایران،  قطعھ سازان  انجمن  رییس  گلستانی، 
گفت: وضعیت صنعت قطعھ سازی بھ قدری 
واحد   ۶٩ گذشتھ  ماه  دو  تا  کھ  شده  وخیم 
تغییر  واحد   ٣٠ شده،  تعطیل  قطعھ سازی 
شغل داده و حدود ١١٥٠٠٠ نفر از شاغالن 
نیز بیکار شده اند. (آسمان دیلی  این صنعت 

نیوز١٥ اوت ٢٠١٢)
بیکارسازی  کھ  نیست  یادآوری  بھ  الزم 
انسان  ھزار  صدھا  گی  زنده  ابعاد  دراین 
مولد و زحمت کش با خانواده ھای آنان را 
درشرایطی کھ گرانی بیداد می کند، بھ قعر 
فقر و درمانده گی پرت کرده و شیرازه ی 
زنده گی خانواده ھای کارگری را ازھم می 

گسلد.
اما ماھیت ضد کارگری، حاکم بر مسئولین 
کھ خود را در اصالحیھ قانون کار بھ وضوح 
دولتی  مقامھای  توسط  است  کرده  عیان 
درمقصردانستن  کالم  عفت  ای  ذره  بدون 
خودکارگران بی شرمانھ چنین بیان می شود:

“کسانی کھ کارگر اخراجی ھستند بھ نوعی 
زیاده  حدی  بھ  یا  و  ندارند  کار  بھ  تمایل  یا 
خواھند کھ ھمین امر فعالیت آن ھا را کاھش 
می دھد اما اگر حق اخراج چنین کارگرانی 
کارگر  میان  نوعی  بھ  باشد،  داشتھ  وجود 
حواشی  شده،  اعتمادسازی  کارفرما  و 
تولید  و  کرده  پیدا  کاھش  کارگری  محافل 
افزایش می یابد.”این بخشی از سخنان رحیم 
بناموالیی، نایب رئیس اتاق بازرگانی استان 
البرز در گفتگو با ایلنا است. وی بدون اشاره 
بھ حق اعتصاب کارگران کھ حتی در ماده 
۴۵ قانون کار مصوب سال ١٣٣٧ نیز وجود 

داشتھ است، بھ بھانھ اغتشاش در کارخانھ از 
اخراج کارگران دفاع کرد و گفت: قانونی کھ 
در آن کارفرما حق اخراج کارگر را نداشتھ 
بی نظمی و  نظم،  جای  بھ  ممکن است  باشد 
اغتشاش رخ دھد؛ زیرا عده ای از کارگران 
ممکن است با سوء استفاده از این حق عامل 
اغتشاش در کارخانھ یا محل کار خود شوند.

(سایت آینھ روز ١٠ / ٠٩ / ٢٠١٢)
چھ بایدکرد؟

ھمانند  شده  اخراج  کارگران  حال  بھ  تا 
کارگرانی کھ کارکرده ولی ماھھا مزدخویش 
این  بھ  اعتراض  در  اند  نکرده  دریافت  را 
مجلس  درجلو  تحمل،  غیرقابل  وضعیت 
جمھوری،  رئیس  کاخ  اسالمی،  شورای 
بستن  و  اعتصاب  فرمانداریھا،  استانداریھا، 
جاده ھا، نامھ نگاری بھ وزارت کار و غیره 
بھ تمام تالشھای قانونی دست زده اند تاشاید 
راه حلی بیابند. اما اساسا بی نتیجھ مانده اند.

در  کھ  کارانی  بی  انبوه  شرایطی  درچنین 
بھ  توانند  می  اند  پراکنده  کشور  سراسر 
بیکار  کارگران  سراسری  سازمان  ھرنامی 
را درھماھنگی با سازمان بی کاران موجود، 
درجھت  اقدام  مشترکا  و  وجودآورده  بھ 
و  ببرند  پیش  را  کاران  بی  برای  کاریابی 
درسازمان  سراسری  تحرکی  ترتیب  بدین 
یابی کارگران ایران بھ وجودآورند تا دراین 
دوران وامصیبتا طبقھ کارگر ایران درصفی 
خواستھای  تحقق  برای  مبارزه  وارد  متحد 
را  شرایط  و  خودگشتھ  ضروری  و  فوری 
سرمایھ  نظام  با  نھائی  تکلیف  تعیین  برای 

داری فراھم سازد.
بھ  و  درسراسرجھان  داری  سرمایھ  نظام 
ویژه در دورانھائی کھ با بحران روبھ رومی 
تحمیل  برای  بیکاران  ارتش  ازوجود  شود، 
آنان  استثمارشدید  و  کارگران  بھ  نظراتش 
بھ  ارتش  این  کھ  روانیست  گیرد.  می  بھره 
و  مانده  باقی  جداازھم  گروھھای  صورت 
ناچارا بھ شرایط تحمیل شده توسط سرمایھ 
داران و دولتھای شان تن دھند.  این ارتش 
نیز باید بامتحدشدن و تمرکزیابی اش، مبارزه 
سرمایھ  نظام  علیھ  را  ای  یافتھ  سازمان 
شده اش  پایمال  حقوق  برای کسب  و  داری 
و حتا  کارشدن صدھا ھزار  بی  ببرد.  پیش 
شرم  احساس  ترین  کارگر کوچک  میلیونھا 
را درصاحبان سرمایھ و قدرت بھ وجودنمی 
آورد، بلکھ چنین وضعی را مطلوب دانستھ 
می  گام  سرمایھ  بیشتر  انباشت  درجھت  و 
گذارند. این رؤیای حریصانھ و خودخواھانھ 
ی آنان را باید با حرکت متحد خود بھ کابوس 

تبدیل نمائیم. 
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رویکرد غیر قابل تشخیص می باشد». زیر 
ترین  آرام  از نوع  دریائی حملھ ای روسیھ 

زیر دریائی ھای روسیھ می باشد.
پایگاه  دارای  متحده  ایاالت  دریائی  نیروی 
استراتژیک زیر دریائی ھستھ ای در خلیج 
این  باشد.  می  گرجستان  در  واقع  کینگز 
پایگاه اقامت گاه ھشت زیر دریائی مجھز بھ 

موشک است.
متحده   ایاالت  دریائی  نیروی  نمایندگان 
حاضر بھ اظھار نظر در این مورد نبودند. 
ایاالت  ھای  رسانھ  اتفاق  بھ  قریب  اکثریت 
می  اختیار  سکوت  مورد  این  نیزدر  متحده 

کنند.
حادثھ دوم شناختھ شده در سال ٢٠٠٩ بود 
کھ زیر دریائی روسیھ وارد آبھای سواحلی 

ایاالت متحده شد. 
حملھ بھ خلیج فارس در ھمان زمان صورت 
گرفت کھ بمب افکنھای استراتژیک روسیھ 
در  متحده  ایاالت  ھوائی  حریم  بھ  تھاجم 
نزدیکی آالسکا و کالیفرنیا در ماه ھای ژوئن 
و ژوئیھ راعملی ساختند. در سواحل غرب، 
 Bear - بنام  استراتژیک  افکن  بمب  یک 
H وارد حریم ھوائی ایاالت متحده  نزدیک 
ایاالت  رھگیر  جت  توسط  و  شد  کالیفرنیا 

متحده ردیابی گردید.
روز جمعھ، در نامھ ای توسط سناتور جان 
کورین (جمھوریخواه از ایالت تگزاس)  بھ 
آمریکا، دریا  رئیس عملیات نیروی دریائی 
ساالر جاناتان گرینرت، خواستار «توضیح 
حادثھ»  این  اطراف  ھای  واقعیت  از  دقیق 

است. 
دیمتری  روسیھ،  وزیر  نخست  معاون 
روگازین، ماه ھا قبل اعالم کرد کھ روسیھ 
در حال تھیھ طرحی است برای ساختمان ده 
زیر دریائی حملھ ای جدید و ده زیر دریائی 
نو مجھز بھ موشکھای جدید ھمراه با ناوھای 
ھواپیما بر جدید تا سال ٢٠٣٠. روسیھ در 
  ٢- AKULA سال ٢٠٠٩ یک زیر دریائی

را بھ ھندوستان تحویل داد. 
 ******

انتقاد موفاز از رویکرد نتانیاھو 
نسبت بھ ایران ـ ١٣٩١/۶/٢٢ 

اسرائیل  کنسِت  در  اپوزیسیون  حزب  رھبر 
(پارلمان آن کشور)، روز چھارشنبھ بنیامین 
نتانیاھو، نخست وزیر اسرائیل را بھ دخالت 
جمھوری  ریاست  انتخابات  رقابتھای  در 
و  آویو  تل  روابط  بھ  زدن  آسیب  و  آمریکا 

واشنگتن متھم کرد.
آمریکا  برای  نتانیاھو  گفت  موفاز  شائول 
تعیین تکلیف می کند و تالش می کند بھ کاخ 
سفید دیکتھ کند کھ در قبال ایران و برنامۀ 

ھستھ ای اش چھ موضعی بگیرد.

رھبر حزب اپوزیسیون در کنسِت اسرائیل، 
این سخنان را درپی آن ایراد کرد کھ اختالف 
عقیده باراک اوباما و بنیامین نتانیاھو برسر 
چگونگی موضع گیری در قبال برنامۀ ھستھ 
ای ایران علنی شده و نخست وزیراسرائیل 
و  ھمراھی  بدون  کشورش  کھ  کرده  تھدید 

حمایت آمریکا بھ ایران حملھ خواھد کرد.

شائول موفاز با اشاره بھ تأکید نخست وزیر 
قرمز  خطوط  کردن  روشن  بر  کشورش 
بھ  اسالمی،  جمھوری  ای  ھستھ  فعالیتھای 
در مورد  آمریکا  از  انتقاد  بھ سبب  نتانیاھو 

سیاستش نسبت بھ ایران، اعتراض کرد.

موفاز آنگاه خطاب بھ نتانیاھو گفت:«آمریکا 
آن  با  ما  رابطۀ  و  ماست،  دوست  بھترین 
کشور با رفتن یک رئیس جمھوری و آمدن 
و  اسرائیل  روابط  کند.  نمی  تغییر  دیگری، 
ایاالت متحده را فدای واکنش بھ برنامۀ ھستھ 

ای ایران نکنید. »

سخنانی  طی  شنبھ  سھ  روز  موفاز  شائول 
نھ  کھ  گفت  آویو  تل  نزدیک  دانشگاھی  در 
زمان آن فرارسیده، و نھ ضرورتی دارد کھ 

امسال، اسرائیل بھ ایران حملھ کند. 
*********

١١ سپتامبر مجددا حادثھ آفرین 
شد!

این روزھا نمی توان بھ حوادثی کھ جنبھ ی 
بین المللی می یابند بھ عنوان حوادث تصادفی 
واتفاقی برخوردکرد. ھم اکنون بعداز گذشت 
١١ سال از حادثھ ی حملھ بھ مرکز تجاری 
قانع کننده  وال استریت و پنتاگون، توضیح 
و   نشده  داده  آمریکا  دولت  ازجانب  رسمی 
این  سازماندھی  درمورد  قوی  ھای  شبھھ 
دست  یا  و  آمریکا  رژیم  خود  توسط  حادثھ 
داشتن رژیم صھیونیستی اسرائیل جھت بسیج 
دولت آمریکا و یا دخالت درانتخابات آمریکا 
بھ نفع جمھوری خواھان وآغاز دورجدیدی 
ازتجاوزات امپریالیستی ـ صھیونیستی تحت 
این  توجیھ  و  ترور»  با  «مبارزه  ی  بھانھ 
ملل،  بھ کشورھای عضوسازمان  تجاوزات 

می دانند.
فیلمی  کھ  بدین صورت است  آفرینی  حادثھ 
درآمریکا بھ نمایش گذاشتھ می شود کھ درآن 
توھین بھ پیامبر اسالم می شود کھ گویا توسط 
قبطی مصری (تقولھ باسلی)و  یک مسیحی 
یھودی (سام  یا بھ ادعائی دیگر توسط یک 

باسیلی) کھ زودتکذیب شد ازنظرمالی 

زیر دریائی روسیھ بھ طور مجھول 
مقامات  اطالع  (بدون  ای  الھویھ 
ایاالت  سواحل  امتداد  در  آمریکا) 

متحده بھ حرکت درآمده  است
٢١ اوت ٢٠١٢، بھ نقل از تارنمای 
پراودا و روزنامھ واشنگتن فیری 

بیکان 
یک زیر دریائی ھستھ ای روسیھ از پروژه 
ھا)،  فک  آمریکائی،  بندی  طبقھ  با   )  ٩٧١
با  زیاد،  بُرد  با  کروز  موشکھای  بھ  مجھز 
استناد بھ یک مقام آمریکائی کھ نامش ذکر 
خط  امتداد  در  طوالنی  مدت  برای  نشده، 
بدون  مکزیک  خلیج  متحده،  ایاالت  ساحلی 
این  بود.  کرده  حرکت  گردد  کشف  کھ  این 
فیری  واشنگتن  روزنامھ  توسط  گزارش 
 (Washington Free Beacon) بیکان

تھیھ شده است.
زیر  کردن  غرق  قابلیت  دریائی  زیر  این 
دریائی ھستھ ای  و ناو ھواپیما بر آمریکائی 
را دارد. طبق گفتھ ی مقام دوم ایاالت متحده 
« آکوال، AKULA بھ یک دلیل و یک بدیل 
زیر  بردن  بین  از  برای  است:  شده  ساختھ 
دریائی ھای نیروی دریائی آمریکا کھ مجھز 
بھ موشک انداز و خدمھ آنھا می باشد». این 
زیر دریائی بھ خاطر پٌره ھای عظیمی کھ در 
انتھای ُدم آن قرار گرفتھ، متمایز است. آنھا 
-SSN و   ٢١-SSN کروز  موشکھای  بھ 

٢٧ و ھم چنین بھ موشکھای SSN-١٥ کھ 
ضد زیر دریائی ھای جنگی می باشند مجھز 
 ١٨٦٠ از  بیش  بُرد  دارای   ٢١-SSN اند. 
مایل می باشد. این زیر دریائی ھم چنین قادر 

بھ مین گذاری است.
زیر  حضور  آمده،  بدست  اطالعات  طبق 
دریائی روسیھ در سواحل آمریکا تنھا پس از 
این کھ منطقھ را ترک کرده بود مورد تأیید 
قرار گرفت. این مقام رسمی خاطرنشان کرد 
کھ «این زیر دریائی ساکت و آرام، قادر بھ 

ازھر دری، 
سخنی!
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تامین شده است و حتا کشیشی آمریکائی 
درکالیفرنیا کھ چندماه پیش قرآنی را سوزاند 
مدعی است کھ تھیھ کننده فیلم را می شناسد 
و پلیس نیز بھ محافظت از این شخص می 
پردازد. اما سوئال نھ این است کھ چھ کسی 
برسراین است کھ  بلکھ  فیلم را ساختھ،  این 
این کار بھ چھ سیاستی خدمت می کند؟ فعال 
این فیلم موجی از حوادث دیگر نظیر حملھ 
آمریکا  کنسولگریھای  و  ھا  سفارتخانھ  بھ 
تونس،  یمن،  مصر،  درلیبی،  تظاھرات  و 
پاکستان، تھران و... را آفریده و دراین بین 
لیبی  غازی  دربن  آمریکا  سفیر  شدن  کشتھ 
بھ ھمراه سھ نفرآمریکائی دیگر را بھ دنبال 
داشتھ، اوضاع آشوبی خاورمیانھ را مشوش 
تر ساختھ و درعین حال زمینھ ای را فراھم 
انتخاباتی  رقیب  رامنی  میت  تا  است  کرده 
درجلوگیری  را  اوباما  کفایتی  بی  اوباما 
اش  تبلیغاتی  شیپورھای  در  حوادث  ازاین 
دمیده و درعین حال بھ صھیونیستھا پیام دھد 
یھودیان  کھ با انتخاب وی ازطریق حمایت 
دردستور  ایران  بھ  حملھ  وی  از  آمریکا 
قرارخواھدگرفت.  جدی  طور  بھ  او  کار 
خواھد!»  می  بازارآشفتھ  «دزد  مصداق  بھ 
دروضعیتی  زده  بحران  امپریالیستھای 
موقعیت  حفظ  برای  کھ  اند  قرارگرفتھ 
برترخود درجھان سناریوساز جنایت جھانی 
شده اند و مردمان جھان را بھ سوی بربریت 
بیشتر می کشانند. جالب این کھ رئیس حزب 
دراین  سوئد»  «دموکراتھای  ستیز  خارجی 
سوئد  از  را  مسلمانان  اخراج  تقاضای  بین 

کرده است!!
نیز  کار  عناصرجنایت  مشتی  میان  دراین 
درراس رژیم جمھوری اسالمی نظیر علی 
بھ  رژیم،  اسالمی  مجلس  رئیس  الریجانی 
جای اندیشیدن بھ ُکنھ حادثھ اخیر و عواقب 
آن دربلندگوھای تبلیغاتی شان این حادثھ را 
بلند شدن صدای مسلمانان قلمداد می کنند و 
آب بھ آسیاب امپریالیست ـ صھیونیستھا می 

ریزند!! 
******

خصوصی سازی دانش گاه ھا و 
بازاری شدن علوم!

روز  کھ   ٩١ سال  سراسری  کنکور  نتایج 
نزدیک  می دھد  نشان  شد  اعالم  چھارشنبھ 
جذب  کنکور  پذیرفتھ شدگان  درصد   ٨٠ بھ 
دانشگاه ھای پولی شده اند. بیش از ۶٠ درصد 
یافتھ اند کھ  آنھا بھ دانشگاه «پیام نور» راه 

دانشگاھی پولی و بی کیفیت است. 
مطابق اصل ٣٠ قانون اساسی ایران، «دولت 
آموزش وپرورش  وسایل  است  موظف 
دوره  پایان  تا  ملت  ھمھ  برای  را  رایگان 

متوسطھ فراھم کند و وسایل تحصیالت عالی 
صورت  بھ  کشور  خودکفایی  سرحد  تا  را 
عمل  در  آنچھ  اما  دھد.»  گسترش  رایگان 
پولی  عالی  موسسات  کرده،  پیدا  گسترش 
تنھا خصوصیت  بودن  «پولی»  ولی  است. 
در  دانشگاه ھا  این  از  ھیچیک  نیست،  آنھا 
قرار  کشور  اول  درجھ  دانشگاه ھای  ردیف 
پایین  بسیار  درآنھا  آموزش  سطح  و  ندارند 

است.
پنجشنبھ  روز  شماره  در  روزنامھ «شرق» 
آموزش  چراغ  نوشت:  خود  شھریور   ٢٣
خاموشی  بھ  رو  ایران  در  رایگان  عالی 
نتایج  گذشتھ  روز  است).  ما  از  است(تکیھ 
کنکور سراسری سال ٩١ اعالم شد و ماراتن 
امروز  دانشجویان  و  دیروز  دبیرستانی ھای 
آنان  از  ٢١  درصد  تنھا  کھ  رسید  جایی  بھ 
روانھ دانشگاه ھای دولتی و رایگان شدند. از 
قبول شدگان  از  ٧٨  درصد  دیگر ٣/  طرف 
جذب کرسی ھای دانشگاھی ای شدند کھ باید 

در قبال آن شھریھ پرداخت کنند.
بر اساس آمار رسمی سازمان سنجش آموزش 
 ۵٨٨ امسال  سراسری  آزمون  در  کشور، 
شده اند.  دانشگاه ھا  نفر جذب  و ٨۶۶   ھزار 
از این تعداد ٣۵۴  ھزار و ٧٣٩ نفر (معادل 
٢۴/ ۶٠  درصد) را دختران و ٢٣۴ ھزار و 
١٢٧ نفر (معادل ٧۶/ ٣٩  درصد) را پسران 

تشکیل می دھند.
کنکور  نھایی  قبول شدگان  کل  مجموع  از 
از  ٢١درصد   ،١٣٩١ سال  سراسری 
و  دولتی  دانشگاه ھای  جذب  دانشجویان 
جذب  داوطلبان  از  ۶  درصد   /١ روزانھ، 
دانشگاه  جذب  ۶١  درصد  شبانھ،  دوره ھای 
دانشگاه ھای  جذب  درصد   ٠  /۴ پیام نور، 
جذب  درصد   ۴/۴ نیمھ حضوری، 
جذب  ۴درصد   /۵ فرھنگیان،  دانشگاه ھای 
دانشگاه غیرانتفاعی و ٢/ ١  درصد نیز جذب 

دانشگاه ھای مجازی شدند.
بھ این ترتیب از حدود ۵٩٠ ھزار دانشجوی 
بھ  نزدیک  امسال،  کنکور  در  شده  پذیرفتھ 
«پیام  دانشگاه  جذب  آنھا  نفر  ھزار   ٣٠٠
ـ  ولھ  دویچھ  از  نقل  شده اند.(بھ  نور» 

( ١٣٫٠٩٫٢٠١٢
******

فدرالیسم، راه برای غلبھ احتمالی 
بر بحران!

بعداز تالشھای متعدد دردرآوردن کشورھائی 
بی  اقتصادی و  نظیر یونان از سقوط کامل 
اثرماندن آنھا، کمیسیون اتحادیھ اروپا برنامھ 
ھای دیگری و ازجملھ ھمگون ساختن مالیات، 
نظام بانکی، سیاستھای خارجی و امنیتی و 
کشورھای  متعھدساختن  برای  را  انتخابات 

تصمیمات  انجام  بھ  اروپا  اتحادیھ  عضو 
 ١٢ در  ارتباط  دراین  درنظردارد.  واحدی 
ایجاد  قرارداد  آلمان  عالی  دادگاه  سپتامبر 
صندوق حمایتی درمنطقھ ئورو را تصویب 
کرد. درھمین روز خوزه مانوئل باروسسو 
پیشنھاد جدید  اتحادیھ اروپا  رئیس کمیسیون 
ـ  دولت  «فدراسیون  تشکیل  و  بانکھا  اتحاد 
ملتھا» را مطرح ساخت. دررابطھ با وحدت 
بانکھا منظورش عبارت بود از این کھ بانک 
مرکزی اروپا نقش ھدایت کننده وکنترل تمام 
بانکھای منطقھ ئورو و خارج از آن را داشتھ 
کنترل  این  دادن  ازدست  معنای  بھ  کھ  باشد 
باشد  می  درکشورھای خودی  دولتھا  توسط 
گرفتھ  اروپا  اتحادیھ  درسطح  تصمیمات  و 
فدراسیون  تشکیل  با  رابطھ  در  خواھدشد. 
از  قبل  مسئلھ  این  است  مایل  باروسسو  نیز 
انتخابات پارلمان اروپا درسال ٢٠١٤ مطرح 
و حل گردد و بدین ترتیب انتخابات براساس 
خواھدگرفت  صورت  مشترکی  خواست 
بیشتر  وحدتی  و  ادغام  با  اروپا  اتحادیھ  و 

کارخواھدکرد.
کشورھای  کشاندن  معنای  بھ  پیشنھاد  این 
فرمان  زیر  بھ  اقتصادی  نظر  از  ضعیف 
فدرالیسم  چھارچوب  در  قوی  کشورھای 
خواھدبود و آزادی عمل تا کنونی را اعضای 
دولت  زیرنظر  و  داده  ازدست  اتحادیھ  این 

فدرال قرارخواھندگرفت. 
درکلیھ  پیشنھادات  این  درمورد  گرچھ 
اما  دارد،  وجود  نظر  اختالف  کشورھا 
از  نجات  برای  اروپائی  امپریالیستھای 
بحران و فعالترشدن درکارزار جھانی تقسیم 
مناطق زیرنفوذ خود و ھم چنین ممانعت از 
فقر  رشد  و  اقتصادی  بحران  تشدید  کھ  این 
و  بروز شورشھا  بھ  یورو  درمنطقھ  فاقھ  و 
کشورھا  این  ودرآمدن  انقالب  و  قیامھا  حتا 
انقالبی  مناسباتی  ایجاد  و  اروپا  اتحادیھ  از 
فدرالیسم را  نیانجامد، چماق  و سوسیالیستی 

بلندکرده اند. 
*****

بجز نوشتھ ھایی کھ با امضای 
تحریریـھ منتشر مـی گردد و 
بیانگر نظرات حزب رنجبـران 
ایران می باشد، دیگر نوشتھ 
ھای مندرج در نشریھ رنجبر 
بھ امضا ھای فردی است و 

مسئولیت آنھا با نویسندگانشان 
می باشد.



صفحھ ١٢رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
را  اسرائیل  جامعھ  کل  فساد  و  باشد  می 

آشکار می سازد."
بھ  ھا  سرزمین  این  کھ  دانیم  "ما....می 
اسرائیل تعلق ندارند و تمام این شھرک ھا در 
پایان باالخره الزم بھ تخلیھ شدن می باشند."

"بدین وسیلھ ما اعالم می داریم کھ ما نباید 
سازیھا  شھرک  برای  را  جنگ  این  دیگر 

ادامھ دھیم."
"ما نباید بھ جنگ فرا تر از مرزھای ١٩٦٧ 
برای تسلط، اخراج، گرسنگی و تحقیر تمام 

مردم ادامھ دھیم."
"ما بدین وسیلھ اعالم می داریم کھ ما باید بھ 
خدمت در نیروھای دفاعی اسرائیل در ھر 
مأموریتی کھ خدمت بھ دفاع از اسرائیل می 

کند ادامھ دھیم."
"مأموریت برای اشغال و ظلم و ستم بھ این 
ھدف خدمت نمی کند – و ما نباید ھیچ گونھ 

ھدفی را در این مورد دنبال کنیم."
گشودند.  سخن  بھ  زبان  نیز  سرباز  زنان 
شھادت آنھا با شھادت ھمتایان خود مطابقت 
می کند. این زنان دولت فاسد نظامی اسرائیل 
را محکوم می کنند. آنھا دیگر نمی خواھند 
با جنایاتی کھ تحت نام آنھا صورت می گیرد 

کاری داشتھ باشند.
تا بھ امروز (BTS) بیش از ٧٠٠ شھادت 
کلیھ  از  سربازان  است.  شده  آوری  جمع 
این  اسرائیل  جامعھ  مختلف  بخشھای 
اطالعات را دادند. آنھا ُرک گو، با شھامت، 
آشکار و شجاعند. تمام اطالعات منتشر شده 
بھ منظور صحتشان "دقیقاً بررسی" شده اند.

متقابًال حقایق با شاھدان عینی دیگر بررسی 
شده، ھم چنین بھ عنوان بایگانی مناسب از 
جانب سازمانھای حقوق بشری نیز بررسی 

شده اند.
بھ خاطر حفظ امنیت جان سربازان نام آنھا 
اغلب ناشناس باقی می ماند. آنھا نگران اتھام 
متقابل از جانب (IDF) و یا بھ طریق دیگر 
می  اجتماعی  مختلف  فشارھای  انواع  زیر 
را  انتقادی  گونھ  اسرائیل ھیچ  دولت  باشند. 

بھ نرمی نمی پذیرد.
نمی  شرایطی  ھیچ  تحت  اسرائیل  دولت 
برای  نامی  بد  یا  و  مانعی  ھیچ کس  خواھد 
کند.  ایجاد  اش  دولت  یا  نظامی  سیاستھای 
تواند  می  ھرکس  برای  کاری  چنین  انجام 
خطرناک باشد. یھودی بودن بھ معنی صدور 
شھادت  کھ  سربازانی  نیست.  مصونیت 
نگرانیھای  دھند  می  وحشتناک  جنایات  بھ 
فراوانی دارند. بی قانونی دولت اسرائیل در 
این مورد بھ روشنی دودی است کھ از لولھ 

تفنگ بیرون می آید.
است.  آمیز  لعنت  دولت  برای  آنھا  شھادت 
آشکار  را  اسرائیل  دولت  واقعی  آنھا چھره 

آزاد،  اسرائیل  دولت  افسانھ  آنھا  کنند.  می 
باز، عادالنھ و دمکراتیک را ویران کردند. 
و  بی رحمی  خود  تاریخ  طول  در  اسرائیل 

ظالمی سیاستش را تعریف می کند.
شیوه تفکر اسرائیل نظامی گری است. اعراب 
انسانھای پائین تری از نظر آنھا بھ حساب می 
آیند. بھ خاطر یھودی نبودنشان در فلسطین 
اشغالی مورد اذیت و آزار قرار می گیرند.
ادوارد سعید با اقتدار توضیح می دھد. کتابھای 
ُرک  سخنرانیھای  و باالخره  او  مقاالت  او، 
و راست او شھادت بھ دھھ ھائی از رفتار 
دھد. می  فلسطین  خلق  بھ  نسبت  وحشیانھ 
"شیطان صفتی شارون" (آریل شارون)  او 
در زمره جنایات دیگرش و قتل و عام کودکان 
فلسطینی را شرح داده است. او فلسطین را 
او  ساخت.  تبدیل  منفردی  و  تنھا  زندان  بھ 
از تانک و F-١٦ علیھ شھروندان فلسطینی 

بدون اسلحھ استفاده می کرد.
او، پیشینیان او، و جانشینان او تقریباً ھرگونھ 
شدند.  مرتکب  را  تصوری  قابل  قساوت 
افراط گرائی نتانیاھو بھ بیش از حد می رسد. 
نتانیاھو، باراک، و تند رو ھای ھمفکرشان 
اند. شیطانی  کمال  حد  بھ  نمایندگان  از 
قومیت  شان،  ایمان  خاطر  بھ  ھا  فلسطینی 
شان و موجودیت شان مورد اذیت و آزار و 
ظلم قرار می گیرند. یک سیکل بی پایان از 
خشونت، محرومیت، و تنزل آنھا را مورد 
ھدف قرار داده است. در نوار غزه، نسل کشی 
بھ طور آھستھ سیاستی است کھ دنبال می شود.
المقدس  بیت  شرق  و  غرب  کرانھ  در 
مانند  بھ  اسرائیلی  سربازان  (اورشلیم)، 
گارد ضربت بھ کار گرفتھ می شوند. ھیتلر 
اسرائیل در حال  بود. شکل  یھودی  شکلش 
از  توانند  نمی  آنھا  است.  فلسطینی  حاضر 
ّشر آنان خالص شوند. بنا براین با آنان بی 

رحمانھ و با وحشی گری رفتار می شود.
سربازان BTS خواھان افشای حقایق تکان 
است  کسی  ھر  حق  این  باشند.  می  دھنده 
کھ از حقیقت مطلع گردد. اسرائیلی ھا باید 
بدانند کھ آنھا در چھ نوع جامعھ ای زندگی 
می کنند. تغییر بستگی بھ افشای این جنایات 

بھ طور واضح و روشن دارد.
ایاالت  اراذل  و  بار  و  بند  بی  ھای  رسانھ 
متحده اخبار صحیح را پخش نمی کنند. ھم 
چنین رسانھ ھای اروپا نیز اغلب ھمین کار 
این  در  آنھا  نادرند.  استثناھا  کنند.  می  را 
مورد قواعد خود را دنبال می کنند. نویسنده 
عنوان  تحت  شروود،  ھریت  لندن،  گاردین 
"سربازان سابق اسرائیلی بد رفتاریھائی را 
کھ نسبت بھ کودکان فلسطینی صورت گرفتھ 

را افشا می کند" می گوید:
شتم،  و  "ضرب   BTS کاربران 

سربازان 
اسرائیلی سکوت 

را می شکنند
توسط استفان لند من، ٣٠ اوت ٢٠١٢ 

 Breaking The) سکوت  شکستن 
متشکل  است  سازمانی   (Silence, BTS
از جان بازان سابق اسرائیلی. آنھا در آغاز 
دیگر  اند.آنھا  کرده  خدمت  دوم  انتفاضھ 

حاضر بھ سکوت نیستند. 
در  روزمره  زندگی  "واقعیت  آنھا  شھادت 
آنھا  افشا می کند.  سرزمین اشغال شده" را 
را  شده  پنھان  وحشتناک  بسیار  تجاوزات 

آشکار ساختند.
این تجاوزات عبارتند از "غارت و تخریب 
بھ  تجاوز  و  جنایات  از  بسیاری  و  اموال" 
حقوق وھستی فلسطینی ھا کھ بھ مراتب بد 
تر می باشد. بھ گفتھ خود آنھا، وضعیت غیر 
اخالقی و اسفناک اشغال نظامی اسرائیل را 

آشکار می کند.
گیرند.  می  نادیده  را  آن  ھا  اسرائیلی  اکثر 
آنھا چشمان خود را بھ آن چھ کھ بھ نام آنھا 
ُرخ می دھد می بندند. "برای این کھ دوباره 
آیند،  در  نظامی  غیر  شھروندی  لباس  بھ 
سربازان (ھم چنین) مجبور بھ چشم پوشی از 
آن چھ کھ دیده یا انجام داده اند، می شوند."

اعضای BTS – سالھاست کھ حقایق نگران 
درمقالھ ای  آشکار می سازند.  کننده ای را 

قبلی آنھا را توضیح داده ام کھ می گوید:
"ما، افسران ِرِزرو  و سربازان نیروی دفاعی 
اسرائیل (IDF)....ھمواره در خطوط مقدم 
کسانی  اولین  از  ما  ایم"  کرده  جبھھ خدمت 
برای انجام ھر مأموریتی بودیم، علی رغم 
آماده  وظیفھ  در  جانمان،  گرانبھای  ھزینھ 
باش در سراسر سرزمین ھای اشغالی قرار 
گرفتیم، و فرمان و دستورات صادر شده را 
کھ ھیچ ارتباطی با امنیت کشور ما نداشت 
(اما فقط برای تداوم وضع موجود بھ ما داده 
می شد) بھ ما می دادند تا کنترل خود را بر 

مردم فلسطین اعمال کنیم."
اشغالگری تحمیلی  ما..... تلفات خونین این 

را از ھر دو طرف دیده ایم."
"دستورات صادر شده بھ ما در سرزمین ھای 
اشغالی تمام ارزشھائی را کھ ما حین بزرگ 
شدن در این کشور فرا گرفتیم ، از بین برد."

اسرائیل  دفاعی  نیروی  اشغال  کھ  "طریقی 
انسان  شخصیت  برد،  می  تحلیل  را   (IDF)
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دستگیری  دھانی،  بد  تحقیر،  ارعاب، 
شب ھنگام و آسیب" را شرح می دھند.

اتھام  مورد  سنگ  پرتاب  با  اغلب  کودکان 
قرار می گیرند. معموًال از آنھا خطائی سر 
نزده است. در بسیاری موارد آنھا ھیچ گونھ 
آسیبی نرسانده اند. آنھا می توانند یا رھسپار 
زندان گردند و یا تحت شکنجھ قرار گیرند. 
با آنھا مانند بزرگ ساالن بھ طرز وحشیانھ 
ھای  نمونھ  شروود  شود.  می  رفتار  ای 
واضح و روشنی از شھادت سربازان را بھ 

نمایش می گذارد.
ھم چنین نویسنده روزنامھ ایند یپند نت چاپ 
گزارشات  ھمین  اینتایر  مک  دونالد  لندن، 
را دارد. او با تیتر "اسرائیل سکوت را در 
مورد تجاوزات ارتش می شکند" می نویسد:

بھ عنوان یک نو جوان، "حافظ رجبی فقط 
بھ خاطر رویاروئی با سربازان اسرائیلی بھ 
حبس ابد محکوم شد." زخم ھای او شھادت 
بھ رفتار غیر انسانی نسبت بھ او را می دھد. 
بھ طرز  را  او  ایجاد چنان ترس  برای  آنھا 
قرار  تجاوز  و  تعرض  مورد  ای  وحشیانھ 
دادند. او "مطمئن بود" کھ او را خواھند کشت.

او یکی از این ھزاران نفری است کھ چنین 
پسر  یک  است.  گرفتھ  قرار  تعرض  مورد 
بی  بھ حالت  کتک خورد کھ  بھ قدری  بچھ 
با  چنین  ھم  بود.  آمده  در  مرگ  یا  و  جان 
دیگران نیز بھ ھمین طریق رفتار می کردند. 
در بازداشت آنھا بھ قدری تحت شکنجھ قرار 
می گیرند کھ حتی اگر بی گناه ھم کھ باشند 
انگلیس،  وکالی  کنند.  گناه  بھ  اقرار  باید 
اسرائیل را متھم بھ " نقض مکرر در مکرر 
اسرائیل  ارتش  رفتار  در  المللی  بین  قوانین 
سر  بھ  بازداشت  در  کھ  کودکانی  بھ  نسبت 

می برند" کردند.
ضربات  تحت  جوانتر  یا  سالھ  ده  کودکان 
روحی شدید قرار می گیرند. بھ طوری کھ 
برخی از این کودکان ھر گز بھ حالت عادی 
باز نمی گردند. آکثر این کودکان کامًال بی 
در  را  آنھا  آنھا،  بودن  فلسطینی  اند.  گناه 
را  سربازان  دھد.  می  قرار  خطر  معرض 
بھ خشونت عادت می دھند. فرماندھان آنھا 

ھستند کھ دستور صادر می کنند.
تحقیر  خشونت،  انسانی،  غیر  برخورد 
عدم  معمولی.  است  امری  اذیت  و  آزار  و 
سیاست  بھ  تبدیل  گوئی  پاسخ  در  مسئولیت 
حاکم شده است. ظلم وستم رسمی شده مورد 
توجھ قرار نمی گردد. ھم چنین انجام قتل و 
ھر گونھ تعرض بھ حقوق فلسطینی ھا مورد 

مالحظھ قرار نمی گیرد.
است.  کننده  عفونی  ضد  بھترین  آفتاب 
آفتاب  از  را  کامل  استفاده   BTS سربازان 
کردند. دیگران نیز تشویق شدند کھ بھ آنھا 

از آن چھ کھ  نمونھ ھائی  بپیوندند. در زیر 
گفتھ شد را مالحظھ می کنید. ھر نمونھ را 
آزادانھ  اگر کلیھ سربازان  ھزار برابر کنید 
قادر بھ باز گشودن زبان شان باشند، خواھید 

دید کھ چھ شھادت ھا است کھ می دھند.
بزرگ شدن در فلسطین بھ معنی زندگی تحت 
است.  بودن  اسرائیل  دولت  تھدید  و  ترور 
تعداد کمی از کودکان مستقیم یا غیر مستقیم 
می توانند از این وضعیت فرار کنند. کودکان 
دردوران طفولیت با این وضع مواجھ ھستند 
و درست مثل بزرگ ساالن اشغال نظامی را 

با تمام وجود لمس می کنند.
یک سرباز مستقر در ھبرون گفت:

"شما نام آنھا را ھیچ وقت نمی دانید، شما ھر 
گز با آنھا صحبت نمی کنید، آنھا ھمیشھ گریھ 
می کنند، در شلوارشان از ترس ادرار می 
است  موجود  دھنده  آزار  لحظات  کنند...آن 
زمانی کھ شما در مأموریت دستگیری ھستید، 
و ھیچ فضائی در ایستگاه پلیس وجود ندارد، 
بنا براین شما چاره ای ندارید مگر کودک را 
با خود برگردانید، چشم ھای او را ببندید، و 
تا  اطاقی حبس کنید و صبر کنید  او را در 
پلیس بیآید و صبح روز بعد او را ببرد و در 
بنشیند...." باید  مثل یک سگ  او  این مدت 

بھ گفتھ یک سرباز دیگر:
زمین  روی  کشیده  دراز  ھا  بچھ  از  یکی 
"التماس می کند کھ زنده بماند. او در واقع 
فقط ٩ سالش بود، منظور من این است کھ 
التماس  زندگی  ادامھ  برای  باید  کودک  یک 
روی  روبھ  فشنگ  از  پر  تفنگ  یک  کند؟ 
صورتش قرار می گیرد ویا او باید با التماس 
طلب بخشش کند؟ این اثر زخمی است کھ تا 
آخر عمر با او باقی می ماند. اما من فکر 
اگر ما در این روستا در آن مقطع  می کنم 
روز  سنگھا  سپس،  شدیم  نمی  وارد  زمانی 
در  بعد  دفعھ  شاید  و  شدند  می  پرتاب  بعد 
یا  و  یا زخمی  نفر  یک  اعمال  ھمین  نتیجھ 

کشتھ می شد.
دیگری چنین می گوید:

"ما بھ نوعی بی تفاوت بودیم. این تبدیل بھ 
یک نوع عادت می شود. مأمورین گشت بھ 
طور روزمره فلسطینی ھا را مورد تجاوز 
جدی  کار  این  در  واقعاً  ما  دھند.  می  قرار 
بودیم. این برای ما کافی بود کھ یک نفر فقط 
چپ چپ بھ ما نگاه کند و مستقیم در چشمان 
ما و در این حالت ما باید از خود عکس العمل 
نشان می دادیم. ما بھ چنین حالتی رسیدیم کھ 
از خود متنفر شدیم و دیگر حاضر بھ ماندن 

در آنجا و انجام چنین مأموریتی نبودیم. "
نفر دیگر چنین می گوید:

«فرمانده بھ او (خانمی) گفت: « "دورشو"! 
نزدیک نشو و ماشھ تفنگ را کشید. او (خانم) 

بھ وحشت افتاد. (او فریاد کشید): "ھر کس 
بھ من نزدیک شود و مزاحم من شود، من 
او را خواھم کشت. من ھیچ رحمی ندارم." 
او واقعاً جدی بود. مقدمتاً (پسر بچھ) مورد 
ضرب و شتم قرار گرفتھ بود. بھ ھر حال، او 
بھ آنھا با لحن خشونت آمیزی گفت: "بروید 
از بینی  گم شید از این جا" و  واویال شد. 
پسربچھ خون سرازیر بود. اوبھ قدری کتک 
خورده بود کھ بی حال و بی جان شده بود.

باز نفر دیگر چنین می گوید:
"ما اغلب شورشیان را (در ھبرون) تحریک 
می کردیم. ما در مأموریت پست نظامی قرار 
می گرفتیم، در حال قدم زدن در روستا، بی 
حوصلھ، مغازه ھا را تخریب می کردیم، در 
و  با ضرب  را  نفر  یک  بودیم،  چاشنی  پی 
شتم بھ حالت مرگ در می آوردیم، کھ شما 
خود می دانید کھ منظور ما چیست. جستجو 
ما  مثًال اگر  ھم بریز.  کن، ھمھ چیز را بھ 
شورشی می خواھیم؟ بھ طرف پنجره ھای 
مسجد نزدیک می شویم، شیشھ ھا را خرد 
می کنیم، بھ داخل مسجد نارنجک پرتاب می 
کنیم ویا، غرش عظیمی بھ پا می کنیم، پس 

از آن ما شورش را ایجاد می کنیم."
«ھر بار ما از بچھ ھای عرب دستگیر می 
کنیم، لولھ  می  کنیم. مثًال یکنفر را دستگیر 
تفنگ را با فشار متوجھ بدنش می کنیم. او 
دیگر نمی تواند کوچکترین حرکتی بکند – 
حاال او کامًال متحجر و از کار افتاده است. 
او فقط از ترس می گوید: "نھ، نھ، نظامیان." 
او  کھ  شوید  متوجھ می  لحظھ  این  در  شما 
را  شما  او  است.  افتاده  کار  از  و  متحجر 
کوچکترین  ابداً  شما  کھ  بیند،  می  خشمگین 
رحمی بھ حال او ندارید و در تمام این مدت 
او را مرتب با خشم و کینھ خود مورد ضرب 

وشتم قرار می دھید.»
«و تمام آن سنگ ھا در ھوا پرتابند. او را 
بھ این طریق توقیف می کنیم، می بینید؟ ما 
کھ  بود  بعداً  فقط  بودیم.  فطرت  پست  واقعاً 
بھ فکر کردن در باره این چیز  من شروع 
ھا شدم کھ متوجھ شدم کھ ما تمام احساسات 

مرّوت انسانی خود را از دست داده ایم.»
درست  را  خود  شھادت  نفر   ٧٠٠ از  بیش 
بین  در  اگر  دادند.  ارائھ  طریق  ھمین  بھ 
نفردیگر ھمین  آشکار شوند، ھزاران  مردم 
این  کرد.  خواھند  تکرار  را  اظھارات 
جنایات  یعنی  بسیار جدی ھستند،  اظھارات 
برانگیختھ نشده. تحت تعقیب قرار گرفتن ھا 
بھ ندرت صورت می گیرد. مجازات ھا بیش 
از یک تشر نیست. فرماندھان قدرت مطلق 
اسرائیل  قوانین  در  دارند.  را  عفو  برای 
مثل  ندارد.  اھمیتی  فلسطینی  کھ  شده  ذکر 

طرف  این  بھ  لگد  با  کھنھ  عروسک 
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و آن طرف پرتاب می شوند. سگھای 
ولگرد ھم بھ این صورت مورد تعرض قرار 
نمی گیرند. سربازان اسرائیلی اختیار تام و 
تمام برای ھر نوع مجازاتی علیھ فلسطینی 

ھا را دارا می باشند.
دھد.  می  تضمین  آنھا  بھ  مصونیت  داشتن   
کھ  دھند  می  دستور  سربازان  بھ  فرماندھان 
با فلسطینی ھا ھر چھ سخت تر رفتار کنند. 
سربازان BTS، بھ آن جوانب ننگین و سیاه 
اسرائیلی شھادت می دھند. این تنھا جانبی است 
کھ فلسطینی ھا بھ طور روزمره تحمل می کنند.

گزارش کل BTS را بخوانید و بدانید چرا 
این فلسطینی ھا بھ این روز گرفتار شدند.

نوین اجتماعی دردسترس می باشند.(مارکس 
و انگلس، کلیات آثارـ جلد6)”

مادی  سازی  آماده  انگلس  و  مارکس 
سوسیالیسم را بھ ویژه بھ „صنعت درمقیاس 
نیروھای  بین  تضاداساسی  بھ  بزرگ”، 
کھ  کردند،  منوط  تولیدی  روابط  و  تولیدی 
نیروی  یک  مثابھ  بھ  داری  سرمایھ  ذاتی 

انفجاری داخلی می باشد.
گیری  سمت  فلسفی  ی  جنبھ  صریحا  لنین 
تصدیق  را  آینده  درمورد  انگس  و  مارکس 
طور  بھ  مارکس  کھ  نمود  تاکید  او  کرد. 
تئوری  ماتریالیستی،  دیالکتیک  منطقی” 
بھ  را  کمونیسم  و  کاربست،  بھ  را  تکامل، 
مثابھ چیزی نگاه می کرد کھ از بطن تکامل 
و  شود.”(„دولت  می  پدیدار  داری  سرمایھ 

انقالب”ـ کلیات آثار ـ جلد 25)
خود لنین ایده آماده سازی مادی سوسیالیسم 
نمود،  مشخص  امپریالیسم  درعصر  را 
اولیھ  مرحلھ  مثابھ  بھ  را  امپریالیسم  و 
بالواسطھ، آستانھ  آماده سازی ھمھ جانبھ 

ی مادی سوسیالیسم، نامید:
„امپریالیسم باالترین مرحلھ ی تکامل سرمایھ 
داری است. تقریبا دراکثر کشورھا، سرمایھ 
بھ فراسوی مرزھای ملی رشد کرده، رقابت 
شرایط  و  ساختھ  گزین  جای  را  مونوپولی 
عینی برای تحقق سوسیالیسم را فراھم نموده 
است.”(„انقالب سوسیالیستی و حق ملل درتعیین 
سرنوشت خویش”ـ لنین ـ کلیات آثار ـ جلد 22)
انکار خرده بورژوائی آماده سازی مادی 

سوسیالیسم
دربرابر نیروھای مخرب مسلٌم امپریالیست، 
خصوصیت طرح خرده بورژوائی انتقاد از 
گلوبالیزاسیون و اختالفات جزئی مختلف با 

در جبھھ جھانی کمونیستی ...  بقیھ از 
صفحھ آخر

گفتن  آری  و  شده  گرفتھ  نادیده  رویزیونیسم 
جامعھ  مادی  سازی  آماده  انکار  بھ  مفرط 
آینده بدون استثمار و ستم قرارداده می شود. 
دار  استثمارگران سرمایھ  بھ  مبھم  فراخوان 
درمورد بھ اجرا درآوردن „عدالت اجتماعی” 
بھ طور معمول تنھا اعتبار اجتماعی سیاسی 

آنھا ست کھ باقی می ماند.
تمامی  ویژه  بھ  المللی،  بین  رشد  پرتو  در 
اتحادشوروی  ناپدیدشدن  درمورد  کھ  آنانی 
„سوسیالیسم  مثابھ  بھ  رویزیونیستی 
کج  دچار  کنند،  می  واقعی”سوگواری 
نینا  و  جرنس  ویلی  اند.  شده  سیاھی  ُخلقی 
کمونیست  حزب  رھبری  ازاعضای  ھاگر، 

آلمان(د.ک.پ.) می نویسند:
„ متاسفانھ، ما نھ تنھا شکست خوردیم بلکھ 
گرفتھ  درازمدت  و  کوتاه  دراھداف  سپس 
1978ـ  مانھایم(درسال  برنامھ  از  شده 
نویسنده)، امروز نسبت بھ آن زمان دورتر 
اساسی درشرایط  از آن شده ایم... تغییرات 
بھ  مربوط  خصوص  بھ  طبقاتی  مبارزه 
شکست سوسیالیسم واقعی در اروپا و ھمراه 
شدنش با بحران جنبش کمونیستی،  مربوط 
با  دررابطھ  امپریالیسم  تکامل  روندھای  بھ 
دیدگاه ھای گلوبالیزاسیون و نئوـ لیبرالیسم، 
نیروھای  تکامل  جدید  موج  بھ  مربوط 
دھھ  در  تکنیکی)  و  علمی  انقالب  تولیدی( 
ھای اخیر و عواقب آن می باشند( „”تداوم و 
تجدد”، ویلی جرنس و نینا ھاگر درباره پیش 
مارکسیستی،  دفتر  د ک پ”،  برنامھ  نویس 

شماره 3، 2005)
این چندخط بھ طور ویژه ای انعکاس دھنده 
اتحاد  فروپاشی  از  ناشی  گی  افسرده  ی 
شوروی سوسیال ـ امپریالیست و امپراتوری 
عقب  یک  صورت  بھ  کھ  چون  است،  اش 
ارزیابی شده است. درواقع،  نشینی تاریخی 
تالش  اما  نخورده،  شکست  سوسیالیسم 
تجدید  بھ  دادن  ادامھ  در  مدرن  رویزیونیسم 
حیات سرمایھ داری تحت ادعای سوسیالیسم 

با شکست روبھ روشده است.
بھ  کھ  باشد  شده  نابینا  بسیار  باید  انسان 
اتحادشوروی سوسیال ـ امپریالیست بھ طور 
حسرت زده ای نگاه کند و حتا شاھد آگاھی 
و رشد آگاھی طبقاتی کارگران صنعتی، اوج 
گیری مبارزات درسطح جھانی تاحد جوش 
و خروش دربرخی از کشورھا نباشد. دراین 

نوشتھ بازھم آمده:
و  کارگر  طبقھ  زیان  بھ  نسبی  قدرت   „
نیروھای درخواست کننده رفرمھای اجتماعی 

و دموکراتیک تغییریافتھ است”(ھمان جا)
طبقھ  زیان  بھ  نھ  نسبی  قدرت  درواقع، 
تغییر  امپریالیستھا  زیان  بھ  بلکھ  کارگر 
رسیده  فرا  آنھا  عمومی  بحران  است.  یافتھ 

رویزیونیسم  گی  ورشکستھ  با  و  است، 
ازدست  را  مھمی  مانع  یک  آنھا  مدرن 
برای  مبارزه  گیری  اوج  جلو  کھ  اند  داده 
این تکامل نسبی  سوسیالیسم را می گرفت. 
با  است  دررابطھ  مستقیمی  طور  بھ  قدرت 
درجنبش  آمده  وجود  بھ  روشنائی  روند 
رویزیونیستی  پستی  دردرک  کارگر  طبقھ 
دررھبری  بورژوائی  خرده  بوروکراسی 
علت  مثابھ  بھ  دولت  و  اقتصاد  حزب، 
اش. امپراتوری  و  اتحادشوروی  فروپاشی 

کشورھای  مادی  سازی  آماده 
سوسیالیستی متحد جھان

کیفیت  تولید  المللی  بین  تجدیدسازماندھی 
سوسیالیسم  سازی  درآماده  را  مادی  جدید 
فراھم ساخت: آماده سازی مادی کشورھای 
طرز  بھ  لنین  جھان.  متحد  سوسیالیستی 
درخشانی این استراتژی عینی انقالب جھان 

را پیش بینی کرد:
„ کشورھای متحد جھانی... آن شکل دولتی 
را  آن  ما  کھ  است  ملتھا  آزاد  و  یکی شدن 
سوسیالیسم تصورمی کنیم ـ و این تا زمانی 
دولت  کمونیسم  کامل  پیروزی  با  کھ  است 
زایل  تماما  دموکراتیک  دولت  ازجملھ  و 
شود.”( درمورد شعار ایاالت متحده اروپا ـ 

لنین کلیات آثار ـ جلد 22)
اقتصادی کشورھای سوسیالیستی متحد  پایھ 
جھان توسط شیوه تولید، مبادلھ و ارتباطات 

جھانی درقلھ تاریخی اش آماده شده است.
یک شرط مھم اقتصادی ساختمان سوسیالیسم 
عبارت  زمان،  درآن  شوروی  دراتحاد  تنھا 
بود از اقتصاد ملی مستقل و رشدیافتھ ھمھ 
ازنظر  عظیمی  توانائی  کھ  کشوری  جانبھ. 
منابع  و  زمین  خیزی  حاصل  کار،  نیروی 
انرژی و ھم چنین موادخام اصلی مورد لزوم 
برای تولید صنعت مدرن را دراختیارداشت. 
بعدازجنگ جھانی دوم اتحاد شوروی ھمراه 
واحد  بازار  سوسیالیست  کشورھا  دیگر  با 
کاربین  تقسیم  کھ  کردند  ایجاد  را  بزرگی 
المللی را بھ نفع ھمھ براساس حقوق برابر 
تسھیل نمود. چنین شرایطی را درکشورھایی 
بھ تنھائی، امروز مشکل می توان یافت. بھ 
عالوه، وابستھ گی مشترک حتا بزرگ ترین 
المللی شدن  اقتصادھای ملی، بھ خاطر بین 
جا  بدان  تا  المللی،  بین  کار  تقسیم  و  تولید 
رشد یافتھ کھ حتا عقب نشینی اقتصادی را 
سوسیالیستی  اقتصاد  چھ  چنان  پذیرفت  باید 
با استفاده از مزایای تولید حداکثربین المللی 

موفق ازآب درنیاید.
رسید  نتیجھ  این  بھ  نباید  جا  ازاین  طبعا 
پرولتاریائی  انقالب  تحقق  امکان  کھ 
نتیجھ  تنھا  رھانمود.  باید  درھرکشوررا 

گیری مناسب این است کھ پرولتاریای 

انترناسیونالیسم پرولتری تنھا درپیوستن بھ تالشھای جھانی ایجادآن معنا می یابد!



صفحھ ١٥رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
قبل،  را  تالشی  ھر  باید  ھرکشور 
قدرت  کسب  بعداز  و  درجریان 
سیاسی برای پیش روی انقالب پرولتاریائی 
برعکس،  دھد.  انجام  نیز  دردیگرکشورھا 
درتمام کشورھا این بھ معنای پیشبردانقالب 
پرولتاریائی با تمام قدرت است. آن گاه انقالب 
و  یافتھ  رشد  تواند  می  جھانی  پرولتاریائی 
را  انقالبی  تولیدی  نیروھای  ظرفیت  تمامی 

بھ گونھ ای سوسیالیستی بھ کارگیرد.
نام  بھ  اش  نوشتھ  در  انگلس  فردریک 
مشروط  بھ  علمی،  یا  تخیلی  سوسیالیسم: 
زایل شدن ضرورت  وبازھم  تاریخی  بودن 

وجودی یک طبقھ حاکم اشاره می کند:
و  کننده  استثمار  دوطبقھ  بھ  جامعھ  „جدائی 
طبقھ محکوم،  و  حاکم  استثمارشونده، طبقھ 
نتیجھ ی ضروری کمبود و محدودیت رشد 
حاصل  کھ  تازمانی  بود.  درگذشتھ  تولید 
مجموعھ کاراجتماعی، تولیدی باشد کھ کمی 
موجودیت  برای  بیشتر  حداقل ضروری  از 
یا  ھمھ  کھ  تازمانی  درنتیجھ،  باشد؛  ھمھ 
بھ  جامعھ  اعضای  از  بزرگی  اکثریت 
کارمشغول باشندـ  تا زمانی کھ، ضرورتا این 
جامعھ بھ طبقات تقسیم شده باشد... تقسیم بھ 
طبقات .. محصول ناکافی بودن تولید است. 
با رشد نیروھای تولیدی مدرن این وضع بھ 
خواھدشد.”(مارکس  ریختھ  دور  طورکاملی 
و انگلس ـ آثارمنتخب درسھ جلد ـ جلد سوم)

پایھ ھای مادی و توانائی درتحقق کشورھای 
تولیدی  روند  از  متحدجھانی  سوسیالیستی 
مھارت  خیزد:  برمی  المللی  بین  کنونی 
نیروھای تولیدی بھ منظور بھ دست آوردن 
برای  اجتماعی،  فعالیت  برای  زمان  بیشتر 
تولیدکننده  خود  توسط  سیاسی  ھیئت  ھدایت 
اجتماعی  فعالیت  درآوردن  اجرا  بھ  گان؛ 
چنین  ھم  این  و خالق.  دموکراتیک  جھانی 
گی  ازخودبیگانھ  بردن  ازبین  معنای:  بھ 
تجدید  قابل  برپایھ  اقتصاد  بستھ  حلقھ  کار؛ 
رفتھ  ازپیش  حداکثر  استفاده  انرژیھا؛  بودن 
برقراری  برای  تکنولوژی  و  دانش  ترین 
طبیعت؛  و  بشر  بین  وحدت  رفت  وپیش 
حق  برپایھ  جھان  درسطح  اطالعات  تبادل 
وسایل  ترین  مدرن  کارگیری  بھ  در  برابر 
ارتباطی؛ رھائی زنان؛ ادامھ مبارزه طبقاتی 

درسوسیالیسم.
بھ مثابھ شکل سیاسی  دیکتاتوری پرولتاریا 
سازمان دھی کشورھای سوسیالیستی مستقل 
کشورھای  دراتحاد  دیگر  یک  بھ  پیوستھ 
ساختارسیاسی  تنھا  جھان  سوسیالیستی 
تولیدی  نیروھای  رشد  برای  است  مناسبی 
بین المللی و جھت گذار بھ جامعھ بی طبقھ 

و بدون دولت کمونیستی.
بین  سوسیالیستی  آگاھی  منظور،  بدین 

مشخصھ  موردنیازاست.  باالتری  المللی 
کھ  دیدگاھی  از  خواھدبود  عبارت  آن  ی 
دربرابرھرکشوردیگر  باید  ھرکشوری 
مسئوولیت پذیرباشد تا زمانی کھ کشورھای 
جامعھ  و  شده  تمام  دورانشان  سوسیالیستی 
مانده  باقی  آخرین  برنھادھای  حتا  طبقھ  بی 
جامعھ  تنھا  شود.  فائق  ملت  ـ  دولت  از 
جھانی کمونیستی برآخرین تمایزات طبقاتی 
واختالفات ملی غلبھ خواھدکرد؛ این جامعھ 

دیگر نیازی بھ چنین تمایزات ندارد.
درچھ شکلی، درچھ دوره ای و ازچھ طریقی 
و  توان  نمی  را  شود  می  متحقق  ھدف  این 
نباید ازامروز پیش بینی کرد. باوجوداین بھ 
جھانی  سوسیالیسم/کمونیسم  راه  حتم  طور 
را نھ تنھا برپایھ مالحظات مرحلھ ی باالتر 
می  جھانی  درسطح  سازی  آماده  مادی 
ھضم  درک،  براساس   بلکھ  ساخت،  توان 
ازموفقیتھای  شده  آموختھ  درسھای  خالقانھ 
از  و  سوسیالیسم  ساختمان  انکارناپذیر 
انقالب  اولین تالش بزرگ درانجام  شکست 

پرولتاریای جھانی ممکن می گردد.

تاملی در مورد جھانی پر از تالطم ...  
بقیھ از صفحھ آخر

جھان است. 
سرمایھ  حرکت  اوجگیری  دوره  در  ـ 
(گلوبالیزاسیون) در فاز فعلی اش (گسترش 
تجارت  "سازمان  نئولیبرالی)  آزاد  بازار 
کھ  کرد  اعالم   ٢٠٠١ سال  در  جھانی" 
(اکثر  سازمان  این  عضو  کشورھای 
توانند  می  ملل)  سازمان  عضو  کشورھای 
مواد  نتیجھ  (در  کشاورزی  محصول  ھر 
ھر  مثل  کاال  بھ  تبدیل  از  بعد  را  غذائی) 
فروش  و  رقابت  بھ معرض  تجارتی  کاالی 
بگذارند . این قانون، اولیگوپولی ھای مواد 
قادر ساخت کھ در  غذائی – کشاورزی را 
کشورھای پیرامونی با خرید اراضی دھقانی 
و پیاده کردن برنامھ ھای مکانیزه سازی (کھ 
در نتیجھ آن یک کشاورز ماھر و مجھز بھ 
 ٢٠٠٠ اندازه  بھ  تواند  می  پیشرفتھ  وسایل 
صدھا  باشد)  داشتھ  تولیدی  فرایند  دھقان 
ھای  زمین  از  ساالنھ  را  دھقان  میلیون 
جمعیت  پر  نقداَ  شھرھای  بھ  و  کنده  خود 
کشورھای سھ قاره (از شانگھای، مومبای، 
تا  آسیا،  درقاره  تھران،  و  کراچی  مانیال، 
تا  آفریقا،  در  و....  قاھره   ، ژوھانسبورگ 

آمریکای  در  سائوپولو ، ریودوژانیرو و... 
التین) پرتاب کنند. 

ـ این وضع یعنی روند " پرولتریزه سازی " 
کھ چیزی غیراز دھقان زدائی میلیون ھا نفر 
توسط  قاره  سھ  در کشورھای  سال  ھر  در 
تواند  نمی   ، نیست  غذائی  مواد  انحصارات 
ساختاری  و  تعدیلی  گذر  زود  مسئلھ  یک 
در  دھقان  نفر  میلیارد  سھ  باشد.  معمولی 
روستاھا و دیھ ھای کشورھای پیرامونی سھ 
قاره مورد ھجوم انحصارات قرار گرفتھ و 
می  و  شده  پرتاب  جمعیت  پر  شھرھای  بھ 
شوند، ھرگز تماما جلب و جذب کارخانھ ھا 
و دیگر نھادھای صنعتی نگشتھ و نخواھند 

گشت . 
و  رشد  آغاز  در  گذشتھ  در  روزگاری  ـ 
توسعھ سرمایھ داری در کشورھای اروپای 
و...)  ھلند  فرانسھ،  (انگلستان،  آتالنتیک 
دھقانان بی شماری کھ در روستاھای اروپا 
قرار  صنعتی  داران  سرمایھ  ھجوم  قربانی 
گرفتھ و بھ شھرھای لندن، پاریس، آمستردام 
و... پرتاب می گشتند، جلب و جذب کارخانھ 
ھای صنعتی ، معادن آھن و مس و... گشتھ و 
عمال و بھ معنی واقعی پرولتریزه می شدند. 
مضافاَ  تعداد قابل توجھی از این دھقانان کھ 
جلب و جذب صنایع نمی شدند بھ صورت 
ھای  دولت  سوی  از  ای"  ذخیره  "ارتش 
اروپائی،  مستعمرات  بھ  خودی  استعمارگر 
در وھلھ ھای اول بھ آمریکا ، استرالیا، زالند 
کشورھای  بھ  بعدی  ھای  وھلھ  در  و...  نو 
آفریقا، آسیا و آمریکای التین، کوچ داده شده 
و یا مھاجرت می کردند، علیرغم روندھای 
جلب و جذب در صنایع از یک سو و کوچ و 
مھاجرت بھ مستعمرات از سوی دیگر باز ھم 
ما شاھد این واقعیت ھستیم کھ سرمایھ داری 
حتی آن زمان نیز نتوانست بھ مسئلھ ای کھ 
خود بھ وجود آورنده آن بود پاسخ و راه حل 
ھمھ جانبھ تھیھ کند. زیرا بخشی از دھقانان 
نگشتھ  جذب  و  جلب  مشمول  ھیچوقت  کھ 
تبدیل بھ  نشدند  بھ مستعمرات فرستاده  یا  و 
ساکنین گتوھا و زاغھ ھا و... در شھرھای 
بھ  امروز  کھ  گشتند  آمریکا  سپس  و  اروپا 
شکرانھ عملکردھای فالکت بار بازار آزاد 
بر  گلوبالیزاسیون)  فعلی  (فاز  نئولیبرالیسم 

تعدادشان روزانھ افزوده می شود. 
گذشتھ  سال  سی  در  کھ  روندی  آن  ولی  ـ 
و  پیوستھ  وقوع  بھ  قاره  سھ  کشورھای  در 
کل  از جمعیت  نفر  میلیارد  یک  بھ  نزدیک 
دھقانان  نفری  میلیون  و سیصد  میلیارد  سھ 
اراضی  از  کندن  از  بعد  را  قاره  سھ  آن 
خود بھ شھرھای پر جمعیت پرتاب ساختھ، 
تشدید  نیست.  یک مسئلھ معمولی ساختاری 

کشورھای  در  زدائی  دھقان  پروسھ 
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سھ قاره (بھ ویژه در چین، ھندوستان، 
از  منبعث  کھ  و...)  اندونزی  برزیل، 
فاز فعلی گلوبالیزاسیون است، در سی سال 
گذشتھ یک میلیارد نفر دھقان پرتاب گشتھ بھ 
شھرھا را بھ وجود آورده کھ نظام دیگر قادر 
خود  و...  معادن   ، کارخانجات  در  نیست 
جلب و جذب کند. مضافا این نظام (کھ شامل 
پیرامونی –  بخش  در  نوظھور  اقتصادھای 
چین، ھندوستان، برزیل و... نیز می باشد) 
نوزدھم  بر خالف قرون ھفدھم، ھیجدھم و 
و  آسیا  اقیانوسیھ،  آمریکا،  مثل  ھائی  قاره 
میلیاردی  ھای  کھ جمعیت  ندارند  را  آفریقا 
دھقانان "کنده شده و پرتاب شده" را بھ آن 

قاره ھا کوچ دھند. 
عمیق  بحران  آشکار  بروز  پرتو  در  ـ 
قوی  احتمال  کھ  داری  سرمایھ  ساختاری 
دارد کھ بھ یک "رکود عظیم" جھانی پر از 
ھای  سال  در  گرسنگی  و  قحطی  بیکاری، 
آینده تبدیل گردد، نظام حتی با پذیرش شیوه 
اقتصاد  آسای  معجزه  ھای"  "ویژگی  و  ھا 
چینی نیز نخواھد توانست بھ نیازھای اولیھ 
نزدیک بھ سھ میلیارد نفر از جمعیت جھان 
آینده،  ھای  دھھ  در   ، نتیجھ  در  دھد.  پاسخ 
و  قحطی  سابقھ  بی  افزایش  خطر  با  جھان 
مرگ میلیون ھا انسان روبرو خواھد گشت 
کھ در آن تعداد کشتھ شده گان بیشتر از کل 
طبیعی  سوانح  و  فجایع  و  ھا  جنگ  تلفات 
در تاریخ تمدن بشر خواھد بود. سئوالی کھ 
مطرح است اینست کھ آیا امروز یک جنبش 
اجتماعی بدیل ساز در سطح جھان در حال 
شکلگیری است کھ با بھ چالش طلبیدن جدی 
بزرگ  ی  فاجعھ  این  وقوع  از  حاکم  نظم 

جلوگیری کند؟ 
اوضاع روبھ رشد وخامت
 و راه حل ھای برون رفت

ـ بدون تردید بر چالشگران ضد نظام است 
کھ از ھم اکنون بھ ایجاد یک اتحاد بزرگی 
دستان  تھی  و  زحمت  و  کار  طبقات  بین 
کشورھای  در  (عمدتا  جھان  روستاھای  در 
پیرامونی در بند) و شھرھای جھان عمدتا در 
کشورھای مسلط مرکز دست بزنند . بررسی 
اوضاع رو بھ رشد در سراسر جھان از بھار 
عربی در شمال آفریقا و خاورمیانھ تا جنبش 
و  آمریکا  در  در ٢۶٠٠ شھر  تسخیر  ھای 
ھم  اتحادھا  این  کھ  دھد  می  نشان  اروپا، 
ممکن و ھم اصولی است. مردم زحمتکش 
پیش بھ این درک رسیده اند  بیش از  جھان 
کھ تکامل و توسعھ نظام فعلی اگر بھ مسیر 
خود ادامھ دھد بشریت با یک نوع فاجعھ و 
نسل ُکشی در دھھ ھای آینده روبرو خواھد 
گشت. پیروان و حامیان این موج ھمدلی و 
ھمبستگی کھ دوران کودکی خود را تجربھ 

می کند نقدا برعلیھ صاحبان ثروت و قدرت 
آزاد  بازار  فجایع  و  ھا"  صدی  در  "یک 
و  جھانی  مزمن  بیکاری  مثل  نئولیبرالیسم 
توسط  گسترش جنگ ھای مرئی و نامرئی 

راس نظام و شرکایش ، بپا خاستھ اند. 
علیرغم غلطیدن  داری  نظام سرمایھ  ولی  ـ 
در بحران عمیق ساختاری خود از یک سو و 
عروج امواج بیداری و رھائی در بین قربانیان 
دستان شھر  تھی  دھقانان،  (کارگران،  نظام 
و روستا و زاغھ نشینان میلیونی) از سوی 
دیگر بھ این زودی بھ پایان عمر خود نخواھد 
رسید. تاریخ نشان می دھد کھ سرمایھ داری 
و  کار  نیروھای  تضعیف  با  توانستھ  غالبا 
زحمت و نیز مالی تر، متمرکزتر و نظامی 
(گلوبالیزاسیون)  حرکت سرمایھ  ساختن  تر 
نھ تنھا از بحران ھای خود و انقالبات ضد 
نظام توده ھای مردم زنده عبور کند بلکھ بعد 
از گذراندن دوره نقاھت و بھبودی موفقیت 
ھای چشمگیری را بھ نفع صاحبان ثروت و 
قدرت و بھ ضرر طبقات توده ای کسب کند. 
ـ در بیست سال اول فاز فعلی گلوبالیزاسیون 
ویکم)  بیست  قرن  اوایل  تا   ١٩٨٢ (از 
پیروزی ھا و موفقیت ھای نظام جھانی بھ 
دھھ  سھ  از  بیشتر  ای  مالحظھ  قابل  طور 
بالفاصلھ بعد از جنگ جھانی دوم (١٩٧۵- 
دھھ  سھ  آن  طول  در  زیرا  بود.   (١٩۴۵
نفع  بھ  توجھی  قابل  مقدار  بھ  قدرت  توازن 
توده ھای مردم دستخوش تحول قرار گرفت 
پانصدسالھ  تاریخ  در  مورخین  نظر  بھ  کھ 
چرخش  این  بود.  نظیر  بی  داری  سرمایھ 
سراسر  در  مردم  نفع  بھ  قدرت  توازن  در 
بھ  بعدھا  کھ  بود  از سھ علت  منبعث  جھان 
نام ھای "سھ پیروزی" و سھ چالش و یا "سھ 
ستون مقاومت" معروف گشتند. این سھ علت 
شوروی  پیروزی  یکم –  از:  بودند  عبارت 
بر نازیسم در جنگ جھانی و عروج آن بھ 
قلھ ابر قدرتی و چالشگری جدی نظام . دوم 
– عروج جنبش ھای استقالل طلبانھ خلقھای 
آسیا و آفریقا و آمریکای التین علیھ استعمار. 
و  فاشیسم  علیھ  دموکراسی  پیروزی   – سھ 
رشد جنبش کارگری در اروپا و دولت ھای 

"رفاه" برآمده از آنھا در اروپای غربی. 
ـ این پیروزی ھا و کیفیت دینامیکی آنھا سران 
نظام جھانی سرمایھ را بھ دادن امتیازات بھ 
نیروھای کار و زحمت در کشورھای خودی 
استعمار  امواج  مقابل  در  نشینی  عقب  و 
در کشورھای سھ  طلبانھ  استقالل  زدائی – 
قاره و تمرین و تجربھ سوسیالیسم در اروپای 
انفعاالت  و  فعل  این  ساخت.  مجبور  شرقی 
و  کار  بین  تاریخی"  "مصالحھ  سھ  بنام  کھ 
گشتند،  معروف  جھانی  سطح  در  سرمایھ  
جھان  سراسر  در  ھائی  پیشرفت  بھ  منجر 

کشورھای  از  بخشی  شدن  صنعتی  منجملھ 
جھان سوم گشتند کھ بنوبھ خود حائز اھمیت 

برای چالشگران کنونی ضد نظام ھستند. 
ـ ولی این پیروزی ھا، مصالحھ ھا و پیشرفت 
داشتند  را  خود  تاریخی  ھای  محدودیت  ھا 
کھ بعد از گذشت نزدیک بھ بیست سال در 
اواخر دھھ ١٩٧٠ و اوایل دھھ ١٩٨٠، بھ 
آشکار  و  رشد  درونی   تضادھای  صورت 
گشتند. این تضادھا در جوامع پیرامونی سھ 
قاره و در کشورھای سوسیالیستی با ورود 
(گسترش  خود  فعلی  فاز  بھ  گلوبالیزاسیون 
این  و  یافتھ  تشدید  نئولیبرالیسم)  آزاد  بازار 
ھای  ازدیاد قرض  با رشد و  جوامع را کھ 
بین المللی روبرو شده بودند شدیدا در مقابل 
تھاجم جدید سرمایھ آسیب پذیر ساخت. مھم 
ھای  جنبش  ریزش  باعث  کھ  عاملی  ترین 
رھائی بخش و دولت ھای برآمده از آنھا در 
و  فروپاشی  پیرامونی،  قاره  سھ  کشورھای 
تجزیھ شوروی و کشورھای "بلوک شرق" و 
تبدیل چین توده ای و جمھوری دموکراتیک 
ویتنام از کشورھای سوسیالیستی بھ جوامع 
سرمایھ داری در دھھ ١٩٨٠ گشت، تشدید 
تضادی بود کھ در آن زمان در آن کشورھا 
بین اعضای  مسلط  بھ صورت یک گفتمان 
یافتھ  رواج  مردم  حتی  و  ھا  رسانھ  دولت، 
بود. این گفتمان کھ مولفھ اصلی آن توسعھ 
و  بود حول  جوامع  آن  در  اقتصادی  عمدتا 
حوش نظرگاه و پراتیک مسابقھ در "رسیدن 
بھ آنھا" ("تئوری کچ آپ") بود. پذیرش این 
تئوری در عمل تمام این کشورھا را بھ طور 
مستقیم و غیر مستقیم در دام ھولناک پذیرش 
برای  سود  (کسب  سرمایھ  حرکت  منطق 
"میدان  پیوستھ  کھ  دامی  انداخت:  انباشت) 
در  داری  پیروزی سرمایھ  از  پر  کارزار" 

تاریخ بوده است. 
مسابقھ  این  در  کھ  زمانی  رو،  ھر  بھ  ـ 
نابرابر سھ ستون مقاومت از ھم پاشیده شدند 
امپریالیسم بھ ویژه بعد از فروپاشی شوروی 
و پایان "جنگ سرد" بھ شکل و شمایل پیکان 
اتحادیھ   ، آمریکا   ) جمعی  دستھ  سره  سھ 
اروپا ، ژاپن ) در آمده و اولیگارشی مالی 
– انحصاری حاکم بر آن توانست بھ سرعت 
بازاری واحد بھ وسعت این جھان را بدون 

مقاومت جدی بنا سازد. 
ـ ھمان طور کھ در آغاز این نوشتھ مطرح 
نا  و  فقر  گسترش  اگر  حال حاضر  در  شد 
امنی معیشتی در جھان بھ سبب تشدید بحران 
ساختاری عمیق سرمایھ داری و وقوع و بسط 
"رکود بزرگ جھانی" بر ھمین منوال پیش 
رود، نصف جمعیت ٧ میلیارد نفری جھان 
در دھھ ھای آینده با خطر مرگ و نابودی 

روبرو خواھند گشت. برای برون رفت 
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از این فاجعھ و استقرار جھانی امن تر، 
دموکراتیک تر و برابر تر چالشگران 
ضد نظام فعلی در فوروم ھا، کنفرانس ھا و 
نوشتھ ھای خود سھ راه حل ارائھ می دھند 
کھ نگارنده در این جا بعد از پرداختن بھ نقد 
دو راه حل اول بھ توضیح راه حل سوم کھ 

خود اعتقاد دارد، می پردازد. 
ـ طرف داران نظرگاه اول کھ حتی تعدادی 
از مارکسیست ھا و سوسیالیست ھا را نیز 
پرتو  در  آن ھستند کھ  بر  شامل می شوند، 
عروج امواج خروشان بیداری و رھائی در 
قدرت  و  ثروت  سردمداران  جھان  اکناف 
ساختاری  عمیق  بحران  یک  در  خود  کھ 
غوطھ خورده اند امکان و حتی احتمال قوی 
پایان جنگ  از  بعد  ھای  مثل سال  کھ  دارد 
بھ  مجبور   (١٩۵٠  –  ١٩٧۵) دوم  جھانی 
بھ "مماشات" و  تمایل  گشتھ و  نشینی  عقب 
نیروھای  نفع  بھ  تاریخی"  دیگر  "مصالحھ 
کار و زحمت از خود نشان دھند. بھ نظر این 
بینانھ  امیدی غیر واقع  این نظرگاه  نگارنده 
احساس  اساس یک سری  بر  و حتی واھی 
ھای غربت زده (نوستالژیکی) بنا یافتھ کھ " 

تکرار تاریخ " را صمیمانھ می طلبد. 
ـ بدون تردید روزگاری در تاریخ (مثل دوره 
مصالحھ  برای  تالش   (١٩۵٠  –  ١٩٧۵
اجتماعی بین سرمایھ و کار بھ عنوان یک 
استراتژی و الگو در سایھ حضور جدی سھ 
سوسیالیسم   = (سوویتیسم  مقاومت  ستون 
بخش  رھائی  ھای  جنبش  موجود،  واقعا 
کارگری  ھای  جنبش  و  قاره  سھ  در  ملی 
در اروپای آتالنتیک) می توانست عملی و 
تاریخ ھیچوقت بھ تکرار  ممکن باشد. ولی 
ھا  واقعیت  باید  ما  و  دھد  نمی  در  تن  خود 
را آن طور کھ در نظام فعلی بیان و آشکار 
می شوند مورد بررسی در جھت ایجاد یک 

"دنیای بھتر" قرار دھیم. 
با  روشنی  بھ  کنونی  تاریخی  دوره  ـ 
دارد.  اساسی  تفاوت  گذشتھ  روزگاران 
سرمایھ  کنونی  رشد  بھ  رو  اوضاع  در 
انحصاری آشکارا یک جنگ ھمھ جانبھ را 
علیھ کارگران و خلق ھای جھان اعالم کرده 
در  (یک  قدرت  و  ثروت  صاحبان  است. 
صدی ھا) کوچکترین تمایلی بھ عقب نشینی 
ھا  در صدی   ٩٩ مقابل  در  امتیاز  دادن  و 
کھ بھ مقاومت و مبارزه برخاستھ اند، نشان 
ھای  در تالقی  دیگر  بھ عبارت  دھند.  نمی 
کارگران  و  انحصاری  سرمایھ  بین  کنونی 
دولت  بر  حاکم  ھای  مونوپول  ھا،  خلق  و 
ھا، کارگران و خلق ھا را در سراسر جھان 
بھ  بلکھ  "مماشات"  و  "مصالحھ"  برای  نھ 
بھ  کنند.  می  دعوت  شرط  و  قید  بی  تسلیم 
استراتژی  این شرایط  در  این نگارنده  نظر 

ھای جاری "دفاعی"    مقاومت و مبارزه از 
سوی چالشگران ضد نظام (منجملھ نیروھای 
چپ انقالبی – رادیکال) کھ جملگی پراکنده 
و "ادغام نشده" ھستند کارآئی نداشتھ و نھایتا 

با شکست روبرو خواھند گشت . 
ـ حامیان و طرفداران نظرگاه دوم در درون 
(منجملھ  نظام  ضد  چالشگران  از  بخشی 
تعدادی از مارکسیست ھا) در پرتو عروج 
اقتصادی  قدرت  ابر  یک  عنوان  بھ  چین 
آورده  روی  باور  این  بھ  جھان  سطح  در 
با  چین  کنونی،  بحرانی  اوضاع  در  کھ  اند 
اتخاذ مقام مدیریت اقتصاد جھانی می تواند 
آمریکا  و  اروپا  کشورھای  غلطیدن  در  از 
اجتماعی  مالی و  تر  بحران ھای عمیق  در 
جلوگیری کرده و با تبدیل جھان تک قطبی 
دو قطبی،  حتی  جھان چند قطبی و  بھ یک 
فضائی را در سطح بین المللی بھ بار آورد 
برابری  و  دموکراتیک  نیروھای  آن  در  کھ 
قربانیان  بسیج  با  نظام  ضد  چالشگر  طلب 
اندام  عرض  بتوانند  جھانی  نظام  اصلی 
بیشتری کرده و بھ خواستھ ھای بھ حق خود 
کھ  رسد  می  نظر  بھ  بپوشانند.  عمل  جامھ 
حامیان این نظرگاه نیز بھ شدت نوستالژیک 
بوده و قادر نیستند تضادھای عمیق طبقاتی 
و تالطمات بالقوه بزرگ اجتماعی و سیاسی 
در چین کنونی را کھ مثل یک "طوفان آرام" 
توھم  و  فریبنده  غایت  بھ  نماھای  زیر  در 
زای "ویژگی ھا" و "معجزات" چین خوابیده 
و  تالطمات  این  و درک کنند.  ببینند  را  اند 
طوفان آرام ناشی از تضادھای بزرگی است 
کھ امروز جامعھ چین با آن روبرو است و 
دولت و نظام حاکم در چین علیرغم معجزات 
در  تجاری  و  اقتصادی  ھای  ویژگی  و 
اگر موفق  نخواھد توانست (حتی  درازمدت 
گشتھ  اقتصاد جھانی  بھ کسب مقام مدیریت 
و در "راس نظام" قرار گیرد) نظام جھانی 
سرمایھ داری را از بحران عمیق ساختاری 

عبور داده و نجات دھد. 
نتیجھ این کھ 

ـ در مقابل جنگی کھ انحصارات متعلق بھ " 
یک در صدی ھا " علیھ کارگران خود در 
کشورھای مسلط مرکز و توده ھای مردمی 
در کشورھای در بند پیرامونی اعالم کرده 
ایجاد  نظام  این  یوغ  از  رھائی  راه  تنھا  اند 
زحمت  و  کار  سرتاسری  و  بزرگ  اردوی 
ھم در سطح ملی و کشوری و ھم در سطح 
منطقھ ای و جھانی علیھ صاحبان ثروت و 
بحران عظیم  قدرت است . شرایط حاکم و 
رو بھ رشد کھ نظام نقدا فرتوت با آن دست 
بھ گریبان است این حکم رھائی را بھ یک 
ضرورت تاریخی و ممکن ، تبدیل کرده است .

     

منابع و مآخذ 
١- سمیرامین، "عروج و سقوط لیبرالیسم"، در 

مجلھ 'مانتلی ریویو'. سال ۶٣ ، شماره ٨، 
ژانویھ ٢٠١٢.

٢– امانوئل والرشتاین، "نظام جھانی کنونی از 
١٧٨٩ تا ١٩١۴" برکلی، ٢٠١١,جلد ششم. 
٣– جان بالمی فاستر و رابرت مک چنی، 

"رکود جھانی و چین" در مجلھ 'مانتلی ریویو'، 
سال ۶٣ 'شماره ٩ فوریھ ٢٠١٢. 

۴– نیال فرگسن، "تمدن: غرب و بقیھ"، 
نیویورک ٢٠١١. 

۵– یونس پارسا بناب، "جھان در عصر تشدید 
جھانی شدن سرمایھ: ٢٠٠٩ – ١٩٩١"، از 

انتشارات آمازون,دات کام ٢٠١٠.  

اوضاع فالکت بار ...  بقیھ از صفحھ آخر

جناح راست اپوزیسیون ونزوئال بھ صورت 
کردن  بھ محکوم  اقدام  ای،  نمایشنامھ  ارائھ 
دولت بھ عنوان مجرم فاجعھ و متھم کردن 
سرمایھ  «نقصان  و  فاحش»  «غفلت  بھ  آن 
 ، ایمنی  ھای  استاندارد  حفظ  در  گــذاری» 
پرداختند. با این حال دالیل قوی برای رد این 
اتھامات و خدمت بھ تدوین و فرمولھ کردن 
یعنی  قبول تری موجود است،  قابل  فرضیھ 
بوده،  ای  خرابکارانھ  انفجار یک عمل  این 
متخصصان  از  مخفی  گروه  یک  توسط  و 
تروریستی صورت گرفتھ کھ از جانب دولت 
ایاالت متحده این اقدام را برنامھ ریزی و بھ 
مورد  در  قوی  استداللھای  درآوردند.  اجرا 

بررسی این ردیابی وجود دارند.
استدالل در مورد خرابکاری:  

١ – اولین سئوال در ھر تحقیق و بررسی 
جدی اینست کھ چھ کسی از این تخریب نفع 
می برد و چھ کسی با این تخریب بھ زندگی 

مردم و تولید نفت ضرر می زند؟
در  روشن  ی  برنده  آمریکا  میان،  این  در 
باشد.  می  مھم  بسیار  و  مختلف  زمینھ ھای 
در مرحلھ اول، از طریق خسارت اقتصادی 
بھ اقتصاد ونزوئال – دو و نیم میلیون بشگھ 
آن  ادامھ  در  و  اول  روز  پنج  در  فقط  نفت 
ھای  ھزینھ  در  منفی  تأثیر  خسارت  این   –
اجتماعی و سرمایھ گذاریھای الزم در زمینھ 
تولیدی کھ بھ نوبھ خود کلید تجدید نظر در 
انتخابات ریاست جمھوری چاوز می باشند، 
نامزد  با  متحده  ایاالت  ثانیاً،  داشت.  خواھد 
ھنریک  خــود،  طرفدار  جمھوری  ریاست 
طریق  بھ  فاصلھ  بال  رادونسکی،  کاپریلس 
اعتبار  بی  ھدف  با  تبلیغاتی  بھ  آسائی  برق 

ساختن دولت چاوز و زیر سئوال بردن 



صفحھ ١٨رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
از  اطمینان  برای حصول  آن  ظرفیت 
امنیت و ایمنی شھروندان اش و منبع 
این  ثالثاً،  زد.  دست  کشور  ثــروت  اصلی 
امسال  اکتبر  انتخابات  در  تواند  می  انفجار 
رأی  از  بخشی  میان  در  جمھوری  ریاست 
دھندگان ایجاد ترس کرده و باالخره آن را 
ایاالت  رابعاً،  دھــد.  قــرار  تأثیرخود  تحت 
کردن  ثبات  بی  کمپین  اثر  تواند  می  متحده 
بھ  پاسخ  برای  دولت  تر و ظرفیت  گسترده 
ھرگونھ تھدید امنیتی بیشتر را آزمایش کند.

٢ – با توجھ بھ اسناد رسمی ایاالت متحده، 
عملیات نیروھای ویژه در بیش از ٧٥ کشور، 
خصمانھ  رابطھ  دلیل  بھ  ونزوئال  جملھ  از 
مورد ھدف قرار گرفتھ اند. این بدان معنی 
است کھ ایاالت متحده عملیات کامًال مخفیانھ 
را توسط عناصر کاردان آموزش دیده خود 
یک  دستگیری  دھد.  می  انجام  ونزوئال  در 
تفنگدار دریائی آمریکا بھ منظور ورود غیر 
قانونی بھ ونزوئال کھ با تجربھ پیشین در عراق 
باشد. می  واقعیت  این  بیانگر  افغانستان،  و 

٣ – آمریکا دارای سابقھ دخالت در فعالیتھای 
خشونت آمیز وبی ثبات سازی در ونزوئال – 
پشتیبانی از کودتای نظامی در سال ٢٠٠٢ و 
تحریم کارفرمایان در صنایع نفت، در سال 
٢٠٠٣ ـ می باشد. ایاالت متحده تخریب در 
سیستم ھای کامپیوتری صنایع نفت و تالش 
را  پاالیشگاه  تولید  آوردن  پائین  منظور  بھ 

مورد ھدف قرار داده است.
و  خرابکاری  سابقھ  متحده  ــاالت  ای  –  ٤
خشونت علیھ رژیم ھای متخاصم دارد. در 
کوبا در سال ١٩٦٠، یک فروشگاه و مزارع 
غلّھ را بھ آتش کشید، و در مراکز توریستی 
با ھدف تضعیف  گذاشت –  بمب کار  شھر 
شیلی،  در  کوبا.  اقتصاد  استراتژیک  بخش 
پس از پیروزی سالوادور آلنده سوسیالیست 
با  راست  جناح  از  گروھی  انتخابات،  در 
حمایت کامل سازمان «سیا»، وابستھ نظامی 
بھ  و  ربوده  را  سوسیالیست  جمھور  رئیس 
بھ  زدن  دامــن  منظور  بھ  کھ  رساندند  قتل 
ترتیب،  ھمین  بھ  بود.  نظامی  کودتای  یک 
رئیس  ریاست  تحت  دھھ ١٩٧٠  اواخر  در 
مانلی  سوسیالیست،  و  دمکراتیک  جمھور 
کمپین  یک  «سیا»  سازمان  جامائیکا،  در 
اجرای  در  ثباتی  بی  برای  را  ای  جابرانھ 
انتخابات را تسھیل کرد.تخریب و بی ثباتی 
سالحی است قریب الوقوع در انتخابات (بھ 
عنوان مثال در ونزوئال) کھ دولت محبوبی 
تثبیت  حال  در  محکم  و  پایدار  صورت  بھ 

شدن است.
بر  سازی  ثبات  بی  و  زور، خشونت   –  ٥
کنونی  سیاست  در  وقت  ھای  رژیــم  علیھ 
تبدیل بھ فعالیت معمولی شده است.  آمریکا 

ایاالت متحده گروه ھای مسلح تروریستی در 
لیبی، سوریھ، لبنان، ایران و چچن را حمایت 
مالی کرده است. پاکستان، یمن، افغانستان و 
سومالی را در حال حاضر بمباران می کند. 
بھ عبارت دیگر سیاست خارجی ایاالت متحده 
بھ شدت نظامی شده و مخالف ھرگونھ راه حل 
دیپلوماتیک و مذاکره در اختالفات با رژیم 
پاالیشگاه  تخریب  باشد.  می  متخاصم  ھای 
کنونی  عملکرد  و  منطق  در  ونزوئال  نفت 
سیاست خارجی آمریکا در جھان می باشد.

نوبھ  بھ  متحده  ایاالت  داخلی  سیاست   –  ٦
خود بیشتر بھ سمت ھر چھ راست تر شدن 
قرار  خارجی  و  داخلی  سیاست  دو  ھر  در 
دمکراتھا  گرفتھ است. حزب جمھوریخواه  
را در مورد ایران، ونزوئال، کوبا و سوریھ 
متھم بھ خوش خدمتی سیاسی می کند کھ چرا 

با این کشورھا وارد جنگ نشده است.
نیروی  افزایش  سیاست  اوباما،  رژیم  پاسخ 
و  جنگی  ھــای  کشتی  اســت-  ــوده  ب نظامی 
قرار  ھدف  را  ایران  کھ  ھستند  موشکھائی 
مقیم  ھــای  کوبائی  تقاضای  او  ــد.  ان داده 
میامی را بھ منظور «تغییر رژیم» بھ جای 
میلیونھا  واشنگتن  است.  پذیرفتھ  مذاکرات 
دولتی،  غیر  سازمانھای  طریق  از  دالر 
منظور  بھ  ونزوئال  مخالفان  بھ   ،  NGO
کشور  ایــن  ثباتی  بی  و  انتخاباتی  اھــداف 
مخالفان  شک  بدون  است.  داده  اختصاص 
می  دیگران  و  مھندسین  کارمندان،  شامل 
رسی  دست  و  امنیتی  نظر  از  کھ  اند  شده 
بھ صنایع پاالیشگاه مورد اعتماد بودند. در 
بحبوحھ جنگ و دعوای انتخاباتی در ایالت 
درصد  با  او  انتخاباتی  رقیب  کھ  فلوریدا 
پاالیشگاه  تخریب  ھستند،  نزدیک  بھم  کمی 
ھای ونزوئال بھ نفع اوباما تمام خواھد شد. 
انتخابات  بھ  ماه  یک  از  بیش  کمی  با   –  ٧
مانده، پرزیدنت چاوز با ٢٠ درصد برتری 
آراء نسبت بھ رقیبش، اقتصاد کشور را در 
برنامھ  و  سازی  خانھ  پایدار،  بھبود  مسیر 
ھای رفاھی، پشتیبانی عظیم از کم درآمدھا 
است؛  کرده  تحکیم  مردم  درصــداز   ٨٠ یا 
 MERCOSUR مرکوسور  بھ  ونــزوئــال 
م)کھ  ـ  جنوبی  آمریکای  (بازارمشترک 
آمریکای  قدرت  سازی  پارچھ  یک  برنامھ 
قرار  کلمبیا  است؛  پیوستھ  باشد  می  التین 
داد دفاع متقابل را با ونزوئال امضاء کرد؛ 
و  خود  از کشور  خارج  بازارھای  ونزوئال 
تأمین کنندگان اش را متنوع می سازد. این 
حقایق نشان می دھد کھ واشنگتن ھیچ شانسی 
ندارد،  انتخابات را  برای شکست چاوز در 
از  استفاده  ازطریق  برایش  امکانی  ھیچ 
کشورھای ھمسایھ التین آمریکائی بھ عنوان 
سکوی پرش برای تھاجم ارضی و یا تسریع 

جنگ برای تغییر رژیم ندارد؛ و ھیچ شانسی 
برای تحمیل تحریم ھای اقتصادی نیز ندارد.
واشنگتن با اعالم خصومت و برگزیدن چاوز 
کره»  نیم  امنیت  برای  «تھدیدی  عنوان  بھ 
با توجھ بھ شکست مطلق ابزارھای سیاسی 
اش، توسل ُجستن بھ خشونت و در این مورد 
استراتژیک  بنزین  خاص، خرابکاری بخش 
این کشور، بھ عنوان یک سیاست موردنظر 
را پیش می برد. واشنگتن، با آشکار ساختن 
خطر  خود،  مخفیانھ  تروریستی  کار  سبک 
واضح و حی وحاضری نسبت بھ قانون اساسی 
ونزوئال، تھدید آنی شاھرگ اقتصادی و روند 
باشد.  می  کشور  این  انتخابات  دمکراتیک 
بھ امید این کھ دولت چاوز، با حمایت اکثریت 
نیروھای  و  خود  اتفاق شھروندان  بھ  قریب 
و  الزم  اقدامات  اساسی  قانون  مدافع  مسلح 
اطمینان  منظورکسب  بھ  را  امنیتی  جامع 
از  بخشی  ھیچ  در  تخریب  دیگر  کھ  کامل 
پاالیشگاه صورت نگیرد، مانند اتفاقی کھ در 
شبکھ الکتریکی رخ داد، انجام دھد. ضعف 
از  امپریالیستی  تجاوز  با  عمومی در مقابلھ 
سوی دولت آمریکا، تنھا سلطھ جوئی بیشتری 
را تشویق می کند. بدون شک افزایش امنیت 
عمومی در دفاع از قانون اساسی ونزوئال، 
از سوی دولت آمریکا، رسانھ ھا و مشتریان 
تقبیح  «اقتدارگرائی»  عنوان  بھ  اش  محلی 
این  با  چاوز  کھ  ادعا می شود  گردد و  می 
«آزادیــھــای  ملی،  میراث  از  کارحفاظت 
دمکراتیک» را مورد تعدی قرار می دھد. 
امنیتی ضعیف  سیستم  یک  آنھا  شک  بدون 
را بھ منظور پیاده کردن تحریکات خشونت 
آمیز ترجیح می دھند. پس از شکست قاطع 
درانتخابات  کھ  شد  خواھند  مدعی  آنھا  خود 
این تماماً  رخ داده است.  تقلب  و  دستکاری 
بھ  قریب  اکثریت  اما  است.  بینی  پیش  قابل 
اتفاق رأی دھندگان کھ تجمع می کنند، بحث 
احساس  دھند،  می  خودرا  رأی  و  کنند  می 
دیگر  سال  چھار  بھ  و  کرد  خواھند  امنیت 
از صلح ، آبادانی، خالی از ترور و تخریب 

خواھند نگریست.  

بھ تارنما ھای اینترنتی  
حزب رنجبران ایران 
مراجعھ کنید و نظرات 
خود را در آنھا منعکس 

کنید!



   با نشانیھای زیر با ما تماس بگیرید و نشریات حزب را بخواھید :
       

آدرس پُست الکترونیکی نشریھ رنجبر:                     
ranjbar.ranjbaran@yahoo.com

آدرس پُست الکترونیکی حزب رنجبران ایران :                     
ranjbaran.info@yahoo.com 

آدرس ُغرفھ حزب در اینترنت:      
        WWW.ranjbaran.org

  آدرس پُستی حزب رنجبران ایران:
Ranjbar    

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

اوضاع فالکت بارتر جھان در آینده
و وظیفھ چالشگران ضد نظام

درجبھھ جھانی کمونیستی
صفحھ ١٩رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

آتش سوزی در پاالیشگاه نفت ونزوئال: 
ھفت دلیل قانع کننده برای شک و تردید در این تخریب

سپیده دم انقالب جھانی سوسیالیستی
استفن انگل ـ مارس 2011 

فصل اول ـ استراتژی پرولتاریا 
و خصوصیت بین المللی انقالب 

سوسیالیستی
ایجاد  برای  را  راه  جھانی  انقالب  ـ   8 بخش 
کشورھای سوسیالیستی متحد جھان بازمی کند

تاریخی  و  دیالکتیکی  ماتریالیسم  ازابتدا، 
انقالب  مادی  پایھ  بھ  را  ھا  انقالبی  توجھ 
از ھرگونھ  فارغ  کمونیستی  و  سوسیالیستی 
استثمارو تمامی ترس و وحشت شیوه تولید 

انگلس  سرمایھ دارانھ جلب نمود. فردریک 
کنونی  بحران  نتایج  سوئال  بھ   درجواب 
سرمایھ داری در نوشتھ اش اصول کمونیسم 

ـ 1847ـ گفت:
گسترش  و  بزرگ  درمقیاس  در  „صنعت 
ھستی  تواند  می  ازآن  ناشی  تولید  حد  بی 
آورد  وجود  بھ  را  جدیدی  اجتماعی  نظام 
کھ درآن نیازھای زنده گی آن قدرتولید می 
شوند کھ ھرعضوی از جامعھ ازاین طریق 
تمامی قدرت و توانائی ھایش  قادرمی شود 
را درآزادی کامل بھ کارگرفتھ و رشد دھد. 
کھ  بزرگ  صنعت  کیفیت  این  ترتیب،  بدین 

و  گانی  ھمھ  فقر  تولید  بھ  کنونی  درجامعھ 
آن  انجامد،  می  تجاری  بحرانھای  تمامی 
اجتماعی  سازماندھی  تحت  کھ  است  کیفیتی 
را  نوساناتی  فجایع  و  فقر  ھمان  متفاوتی 

نابودخواھدکرد.
بدین ترتیب این بھ روشن ترین وجھی ثابت 

کرده است:
کھ از ھم اکنون تمامی این بدبختیھا   .1
باید تنھا بھ نظم اجتماعی کھ باشرایط موجود 

مطابقت نمی کند، نسبت داده شود؛
این  تمامی  نابودکردن  وسایل  کھ   .2
نظم  یک  ازطریق  طورکامل  بھ  بدبختیھا 

جیمز پتراس   ـ ٢٦  اوت ٢٠١٢ : 
آمریکای التین

ریاست  انتخابات  از  قبل  روز   ٤٣ تنھا 
پرزیدنت  کھ  زمانی  ونــزوئــال،  جمھوری 
چاوز با بیست در صد محبوبیت بیشتر جلو 
تر از رقیب خود بود، یک انفجار عظیم آتش 
 (Amuay) امــوای  پاالیشگاه  در  ســوزی 
منجر بھ کشتھ شدن حد اقل ٤٨ نفر – نیمی 
از کسانی کھ اعضای گارد ملی بودند – و 

تخریب تأسیسات نفتی با ظرفیت تولید ٦٤٥ 
ھزار بشگھ نفت در روز شد.

بھ  پاسخ  در  جمھورونزوئال  رئیس  چاوز، 
اتھامات عنوان شده توسط رسانھ ھای ایاالت 
متحده واپوزیسیون داخلی کھ انفجار و آتش 
سوزی در پاالیشگاه نفت را  بھ دلیل سھل 

انگاری دولت تبلیغ می کنند، گفت :
رد  را  ای  فرضیھ  ھر  توانید  نمی  «شما 
کنید....این عمًال غیر ممکن است کھ در این 

کھ  نوع  این  از  نفتی  تأسیسات  وجود  با  جا 
نفر  ھزاران  داشتن  وبا  اند  اتوماتیک  کامًال 
اعم  کارند،  روز مشغول  کارگر کھ شب و 
ازنظامی و غیر نظامی، این نشت گاز ٣ یا ٤ 
روز صورت گرفتھ باشد و ھیچ کس واکنشی 
از خود نشان ندھد. این غیر ممکن است.»

مقدمھ 
بال فاصلھ پس از انفجار و آتش سوزی، تمام 
رسانھ ھای جمعی ایاالت متحده و انگلستان و 

از  بیش  فالکت  و  فقر  گسترش  پرتو  در 
پیش در سراسر جھان از یک سو و تسریع 
در  نامرئی  و  مرئی  ھای  جنگ  تشدید  و 
دیگر  سوی  از  جھان  پیرامونی  کشورھای 
ساختاری  بحران  از  منبعث  جملگی  (کھ 
نظام جھانی سرمایھ داری ھستند) می توان 
گفت اگر اوضاع در نبود پیروزی یک بدیل 
دموکراتیک تر و برابری طلب تر بھ ھمین 
در  جھان  جمعیت  نصف  رود،  پیش  منوال 
خواھند  روبرو  نابودی  با  آینده  ھای  دھھ 

گشت. در این نوشتار بعد از بررسی اوضاع 
روبھ وخامت بیشتر جھان در دھھ ھای آینده 
این  از  عبور  ھای  راه حل  و چون  چند  بھ 
وخامت کھ توسط چالشگران ضد نظام ارائھ 

می گردند، می پردازیم. 
اوضاع رو بھ وخامت جھان 

ـ ھنوز بعد از دھھ ھا صنعتی سازی و شھر 
سازی، نزدیک بھ نصف جمعیت جھان یعنی 
عنوان  بھ  نفر  میلیون  و سیصد  میلیارد  سھ 
مزارع   ، روستاھا  در  کشاورز  و  دھقان 

و زرع  کشت  بھ  و  کرده  زندگی  ھا  دیھ  و 
مشغولند. پانزده تا بیست میلیون نفر از این 
و  مزارع  در  کشاورزان  عنوان  بھ  دھقانان 
باغات صنعتی – مکانیزه شده در کشورھای 
آمریکای شمالی، استرالیا و زالند نو، اروپا 
و  برزیل  (آرژانتین،  التین  آمریکای  و 
فرایند تولیدی  شیلی) کار و تولید می کنند. 
در مجھزترین و مکانیکی ترین این مزارع 
فرایند  کل  از  زیادتر  مرتبھ   ٢٠٠٠ تقریبا 
در  دھقانان  اتفاق  بھ  قریب  اکثریت  تولیدی 


