
رنجبر بھمن ١٣٩٢ ـ  شماره ١٠٥ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
دوره سوم  سال ٣٤

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

نفی نقش رھبری کننده حزب کمونیست!

بھ دفاع از ابتکار زنان شعبده بازی جدید!
مبارز برخیزیم!

نگاھی بھ فعالیت ھا در 
جنبش کارگری 

ده موضوع سری 
انفجار آمیز دولت 
آمریکا در مورد 

اسرائیل

پیرامون علل ناکامی 
رأس نظام در سرنگونی 

رژیم بشار اسد
(بخش دوم و پایانی) 

صفحھ٩صفحھ ٧

در جبھھ جھانی 
  کمونیستی

از ھر 
دری 

سخنی 

اعالمیھ:
آخرین تالش استبداد 
درحملھ بھ کودکان!

صفحھ ٢٢ صفحھ ٢٢ صفحھ ٢٢صفحھ١٠

بدون تفسیر
ببین تفاوت ره از 
کجاست تابھ کجا!

درشرایطی کھ برمالشدن روزمره دزدیھا و 
فساد درسطح رھبری رژیم جمھوری اسالمی 
ایران ھم راه با تورم و گرانی افسارگسیختھ 
مردم،  ھای  توده  روزانھ  نیاز  موادمورد  
کارگران  ھزارنفری  صدھا  سازی  کار  بی 
عظیم  گسترش  و  رشد  کشان،  زحمت  و 
نسبت  اجرائی  دستگاھھای  خشونت  اعمال 
بھ مخالفان و معترضان درزندانھا و شکنجھ 
درشرایط  درمان  بی  درد  ھزاران  و  گاھھا 
کنونی سرتاسر جامعھ ایران را فراگرفتھ و 
انفجاری سراسری و  بروز  از  دراثر ترس 
حاکم،  نظام  ننگین  بساط  کوبیده شدن  درھم 
اند  افتاده  ھم  جان  بھ  دستان  کاربھ  ی  ھمھ 
کھ بھ مصداق "کی بود، کی بود، مانبودیم!" 
شروع بھ افشای یک دیگر می کنند تا خود 
رئیس  روحانی،  دھند؛ حسن  جلوه  منزه  را 
بھ  جدیدی  بازی  شعبده  فقیھ،  جمھوروالیت 
اول  روز  درصد  را  "منشورپیشنھادی"  بقیھ در صفحھ دومنام 

تقلیل سوسیالیسم علمی  درجنبش چپ ایران 
بھ سطح سوسیالیسم خرده بورژوائی درقالب 
"دموکراسی  صرفا  بھ  مربوط  رویاھای 
افراد  و  تشکلھا  از  تعدادی  توسط  شورائی" 
چپ بھ مشغلھ ی روز تبدیل شده است. این 
کمونیسم  بندیھای  جمع  بھ  گرا،  ذھنی  چپ 
درساختمان  کھ  مسائلی  درمورد  علمی 
سوسیالیسم بعد از انقالب کارگری پیش می 
آیند، بی اعتنا مانده و عوامل مادی شکست 
دولت کارگری را نادیده گرفتھ و بھ عوامل 
ذھنی سیاسی و سبک کاری مرتبط می نماید. 
شدت یابی مبارزه طبقاتی توسط بورژوازی 
انقالب  ازپیروزی  پس  خورده  شکست 
بھ  بورژوازی  خرده  تبدیل  سوسیالیستی، 
مثابھ بخش قابل توجھی از ساکنان کشوربھ 
روی  پیش  در  اندازی  سنگ  در  مانعی 
مناسبات  احیای  بھ  کمک  و  سوسیالیسم 
سرمایھ داری، نشان داده است کھ با پیروزی 

پرولتاریا، انقالب سوسیالیستی چھاراسبھ بھ 
پیش نمی تازد. مقابلھ یک پارچھ امپریالیسم 
جھانی برای درھم شکستن انقالب پیروزمند 
سوسیالیستی ازطریق محاصره و مداخلھ ی 
نظامی، اقتصادی، سیاسی ، کمک رسانی بھ 
دولت  با  مبارزه  درادامھ  داخلی  ضدانقالب 
چنین  درمورد  پراکنی  شایعھ  و  کارگری 
طبقھ  پشتیبانی  از  ممانعت  برای  انقالبی 
کارگر و توده ھای زحمت کش جھان ازآن 
کشور، دشمن دیگر جھانی است با دردست 
داشتن امکانات وسیع مداخلھ گری برای بھ 
باالخره  و  کارگری.  دولت  کشاندن  شکست 
اشتباھات و یا عدول رھبری حزب کمونیست 
پیشبردانقالب  تئوری  اساسی  اصول  از 
معضالت  رویزیونیسم،  درقالب  پرولتری 
طبقھ  پیشروان  اگر  کھ  ھستند  بسیارجدی 
کارگر درمقابلھ با این معضالت چون آھنی 

بقیھ در صفحھ دومآب دیده و چون عقابی 

برای  ھند  زنان  ارتش  بریگاد سرخ، 
مقابلھ با حمالت خیابانی

اوشا  ھند،  شمال  در  الکنو  شھر  در 
در  مقابل  در  سالھ،    ٢۵ ویشواکارمای  
خانھ اش بھ زنان و دختران جوان ھنرھای 
رزمی را آموزش می دھد و ارتشی از زنان 
را برای دفاع شخصی آماده می کند. او می 
گوید حال کھ نمی توانیم طرز فکر مھاجمان 
را  خود  باید  کنیم،  عوض  را  متجاوزان  و 
برای مقابلھ با آنھا آماده کنیم: «الزم است 
این طور فکر کنیم کھ باید آنقدر توانا باشیم 
کھ اگر کسی خواست بھ ما حملھ کند، ما ھم 
با ھمان قدرت جلویش بایستیم. می خواھیم 
دخترھا از لحاظ روحی و جسمی آنقدر قوی 
باشند کھ بتوانند با ھر وضعیتی رو بھ رو 

شوند.»
بقیھ در صفحھ چھارم 

تحرک جدید سیاسی رژیم جمھوری اسالمی 
در منطقھ و در سطح جھانی چشم اندازھای 
باز  ایران  داری  سرمایھ  برای  را  ای  تازه 
ھا  تحریم  برداشتن  از یک سو  کرده است. 
بوروکراتیک  ھای  بخش  برای  گشایشی 
می  بوجود  خصوصی  و  نظامی   - دولتی 
یافتھ  موجود خالصی  از مخمصھ  کھ  آورد 
و بتوانند با صادرات و واردات سرمایھ ھای 
خفتھ را بھ گردش بیندازند. ظاھرا در طی 
این مدت پول صندوق توسعھ ملی با برداشت 
ھای پی درپی دولت احمدی نژاد تھ کشیده و 
دولت پولی بابت پرداخت ھای داخلی نداشتھ 
طریق  بھ  ھم  را  خارجی  ھای  پرداخت  و 
تھاتری (پایا پای = کاال بھ کاال) انجام می 
دھد. ولی این تحرک سیاسی کھ در ادامھ آن 
بھ تحرک اقتصادی خواھد انجامید بھ معنی 

شدن  بھتر 

راه  بھ  جمھوری  ریاست  بھ  شدنش  انتخاب 
انداختھ است!!

آن  بیشتراز  مزورانھ  عمل  این  ھدف 
حقوق  بھ  گذاشتن  احترام  بھ  مربوط  کھ 
ازاین  کھ  چون  باشد،  مردم  دموکراتیک 
حقوق طی ٣۵ سال حیات ننگین این رژیم 
خبری نبوده و استبداد قرون وسطائی برآن 
دارد  خارجی  مصرف  است،  بوده  حاکم 
داده  تخفیف  تاحدی  را  بیرونی  تنشھای  تا 
واھی  خیال  ایجاد  بھ  ھم  ازنظردرونی  و 
بپردازد بھ خصوص درسطح عناصری کھ 
گرمیشان  کشمش  یک  "با  معروف  قول  بھ 
و  شود  می  شان!"  سردی  مویز  یک  با  و 
برای  را  شان  حاکمیت  تداوم  طریق  ازاین 

چندصباحی دیگر تضمین کند.
اما سوئال این جا است: 

تنزل  جا  بدان  تا  "منشور"  ارائھ  مقام  آیا  ـ 
کرده است کھ ھرکسی 

بقیھ در صفحھ پنجم



تیزبین نایستند، شکست دولت بھ طوراجتناب 
ناپذیری دراین نبرد طبقاتی با سرمایھ داری 
جھانی و داخلی در انتظار آنان خواھدبود. بھ 
خصوص کھ انقالب سوسیالیستی کھ ماھیتا 
خصلتی جھانی دارد، ھنوز موفق نشده باشد 
با پیروزشدن بر سرمایھ داری جھانی حداقل 
بین  نیرو  توازون  کھ  ازکشورھا  درتعدادی 
بھ نفع خود  انقالب و ضدانقالب جھانی را 
دربرابر  استراتژیک  دردفاعی  و  بگرداند، 

رقیب جھانی اش قرارداشتھ باشد.
درتوجیھ شکست دولت کارگری عمده تا و 
حتا تنھا "عدم تحقق دموکراسی شورائی" و 
می  کشیده  پیش  شورائی  کار  بھ  تکیھ  کال 
انگیزه چنین نظری دردرجھ  شود. بررسی 
اول بھ یک نقطھ حساس درمبارزه طبقاتی 
کھ ھمانا نفی نقش حزب سیاسی پیشروطبقھ 
حملھ  این  گردد.  برمی  است،  کارگر 

ازدوجانب صورت می گیرد:

١ـ ازجانب کسانی کھ وجود چنین حزبی را 
برای رھبری جنبش کارگری مضردانستھ و 
معتقدند کھ طبقھ کارگر باید خود از طریق 
ایجاد شوراھای کارگری سرنوشت خود را 

درمبارزه طبقاتی بھ دست بگیرد.

با توجھ بھ منزلتی کھ منشوردارد و موادآن 
درسطح قانون اساسی است و لذا درابعادکل 
باشد، بدون جلب نظر تشکلھای  جامعھ می 
بکشد  ازکیسھ جادوگری اش بیرون  سیاسی 
و انتظارداشتھ باشد کھ دیگران لبیک بھ آن 
بگویند؟ یا از ابتدا تجمعی ازانسانھا و ازجملھ 
احزاب باید مبتکر چنین منشور نویسی باشند 
و درسطح جامعھ ارائھ دھند؟ پس "زیرکاسھ 

نیم کاسھ ای ھست".
ـ آیا درجامعھ ای کھ قانون اساسی دارد کھ 
سفت و سخت اسالمی ھم ھست، کلیھ مواد 
آن تنھا درزیراحکام اسالمی و زیرسلطھ ولی 
کوچکترین  حق  باشند،  می  اجرا  قابل  فقیھ 
مخالفت درارتباط با آن موجودنیست و بیشتر 
آمده  روحانی  آقای  درمنشور  کھ  ھم  نکاتی 
درآن وجود داشتھ ولی بنابھ مصالح طبقاتی 
حاکمان، کامال بھ زیرپا انداختھ شده اند، کدام 
دلیل قوی امروز حکم می کند کھ منشوری 
اساسی  قانون  درچارچوب  ھم  آن  ـ  فردی 

رژیم ـ قابلیت اجرائی بیابد؟
شعبده  بھ  اساسی  ضعفھای  این  باوجود 

بازیھای منشور توجھ کنیم:

"کرامت    : ١ـ٢  قواعدعمومی:  ـ  اول  فصل 
سطح  باالترین  ھمواره  انسانی  منزلت  و 
قراربگیرد؛  حمایت  و  احترام  مورد  ممکن 
١ـ٣: باتوجھ بھ تعالیم دین مبین اسالم، قانون 
توسعھ   ... ایران  اسالمی  جمھوری  اساسی 
تکلیف  مردم...  و تضمین حقوق شھروندی 

دولت است.
شھروندی:  حقوق  مھمترین  ـ  دوم  فصل 
آزادی  شایستھ؛  وزندگی  سالمت  حیات، 
اندیشھ، بیان و مطبوعات؛ ھویت فرھنگی، 
مشارکت  ھنری؛ حق  آفرینش  و  ای  رسانھ 
عدالت  اجتماع؛  درسرنوشت  شھروندان 
و  زیست  محیط  تعلیم؛  و  آموزش  قضائی؛ 

توسعھ پایدار؛ مبارزه با موادمخدر...

دراموراجتماعی  داشتن  تخصص  بھ  الزم 
نیست کھ ھرفرد عادی جامعھ با دیدن و یا 
توانائی درخواندن این سطور و حتا کلماتی 
زاھدان  بازھم  کھ  بلندنشود  دادش  آن،  از 
درباالی منبر بھ جلوه گری دست زده اند!! 
بھ خصوص این کھ اگر روحانی مدعی باشد 
کھ کارمسئووالن امور قبل از وی ربطی بھ 
او ندارد! ولی درھمان صد روزی کھ ایشان 
مطرح  نکات  این  تمامی  برسرکاربودند، 
اند.  شده  گذاشتھ  زیرپا  منشور وی  در  شده 
امری کھ نشان می دھد، ھمان طور کھ نکات 
اسالمی  رژیم  اساسی  درقانون  کھ  درستی 

صفحھ ٢رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

شعبده بازی جدید، بقیھ از صفحھ اول

حقوق دموکراتیک با والیت فقیھ درتضادی آشکارند!

خود  توسط  تمام  با خون سردی  آمده  ایران 
سران رژیم لگدمال شده اند، ھیچ  تضمینی 
نمی  روحانی  نشدن "منشور"  لگدمال  برای 

تواند وجود داشتھ باشد؟
روز  درصد  نھ  اگر  پرسید:  ایشان  از  باید 
 ٪١٠ حداقل  آینده  روز  سیصد  در  بلکھ 
تحقق  درمنشور  شده  مطرح  ادعاھای  از 
این  کردن  واژگون  در  مردم  نپذیرفت، حق 
اگر  یا  و  شناسد؟  می  رسمیت  بھ  را  نظام 
ندارد،  بیان چنین برخوردقاطعی را  جرئت 
از دستگاه  درچنین حالتی خود و منشورش 
بھ  و  خواھندکرد  گیری  کناره  نظام  اجرائی 
مردم خواھدگفت کھ نسبت بھ رژیم حاکم تا 

بھ حال خیالی واھی برسرداشتھ است؟
گرایانی"  "اصول  صداھای  اکنون  ازھم 
روحانی  حسن  بازیھای  شعبده  کلیھ  علیھ 
بلندشده و بھ نوعی دارند یادآوری می کنند 
نویسنده گان و  یا ھمانند  کھ  نکند  کھ کاری 
سیاستمداران جان باختھ ١۵ سال پیش نعشش 
در زیر دیوارھای کنارشھرھا و یا بدن تکھ 
تکھ شده اش درخانھ اش بھ جا گذاشتھ شود و 
یا درسلول انفرادی با واجبی خوری تکلیف 
بفھمند  ھمھ  بازھم  کھ  نمایند  روشن  را  اش 
ولی  دردست  و حکم  اسالمی حق  نظام  در 
بیش  او بره ای  دربرابر  فقیھ است و مردم 
نیستند و منشوربازیھا را حتا درمقام ریاست 
جمھوری باید کناربگذارند!! و یا باتوجھ بھ 
این کھ در دست زدن بھ جنایت قداره بندان 
دیگری  مبتکرھستند، روشھای  بسیار  رژیم 
قدرت  از  وی  راندن  بیرون  برای  ھم  را 

درصورت ضرور بھ کارخواھندبست!
باتوجھ بھ این واقعیتھا مطمئن باشیم کھ این 
شعبده بازی ھم چندان دوام نخواھدآورد. بھ 
این اعتبار کسانی کھ بااین خیال کھ منشور 
مفیداست بھ دنبال حسن روحانی بیافتند، بھ 
ھمان گونھ کھ تا دیروز افرادی سنگ احمدی 
نژاد را بھ سینھ زدند و حتا جرئت آن را نداشتند 
کھ ازوی بپرسند اگر او خدمتکارمردم است 
لعنتی  درجیب  را  دزدی  ھای  پرونده  چرا 
خود نگھ داشت و ھنوزھم رونکرده است؟، 
فردا نیز مدافعان حسن روحانی اگر غیرتی 
داشتھ باشند از شرم و خجالت درمیان مردم 
بھ  خیانتکاران  درردیف  و  ظاھرنخواھندشد 
منافع مردم قرارخواھندگرفت. پس بھتراست 
بھ نظر زیر کھ ازجمع بندیھای تاریخی مردم 

ایران بھ جا مانده است توجھ داشتھ باشند:
خانھ از پای بست ویران است 

خواجھ درفکر نقش ایوان است!
اما تا آن جا کھ بھ کارگران و زحمت کشان 
درعمل  کھ  آنھا  برای  شود،  می  مربوط 
دروضعیت  جدی  تغییری  ھیچ  بینند  می 
دوتا  "دو  مصداق  بھ  وجودنیامده  بھ  شان 

بازیھا  شعبده  این  دنبال  چھارتا"  شود  می 
ولی  است  الزم  این  اما  نخواھندافتاد.  راه 
در  اخیر  سال   ٣۵ تجربھ  نیست.  کافی 
داده  نیز نشان  این رژیم  مبارزه زیر سلطھ 
چندان  وگروھی  فردی  مبارزات  کھ  است 
بیشتر  ھرچھ  باید  کارگران  بارآورنیستند. 
باھم  و  متحدتر  را  خود  اعتراضی  حرکات 
انجام دھند چون کھ بدون آوردن این نیروی 
سرمایھ  مبارزه،  میدان  بھ  درکشور  عظیم 
بیرون  با  آنھا  نشانده  دست  رژیم  و  داران 
کردن کارگران از یک کارخانھ و حتا تھدید 
را  کارگران  کارخانھ،  بستن  بھ  آنان  نمودن 
مجبوربھ سکوت می کنند. اما درمقابل صف 
کشان،  زحمت  و  کارگران  میلیونی  دھھا 
و سرتسلیم  نیستند  مقاومت  بھ  قادر  حاکمان 
درمورد خواستھای بھ حق اینان فرودخواھند 

آورد: ز نیرو بود مرد را راستی    
ز سستی کژی زاید و کاستی! 

تفسیر روز ـ رنجبرـ
دیماه ١٣٩٢

نفی نقش رھبری... بقیھ از صفحھ اول
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سوسیالیسم بدون حزب پیشروپرولتاریا تحقق ناپذیراست!

نسخھ  کھ  ازاین حضرات  ھرکارگری 
دارد  حق  پیچند  می  کارگر  طبقھ  برای 
سوئال کند کھ اگرچنین خط فکری ضرورتی 
است عینی درجلو رشد جنبش کارگری، چرا 
درطی صدھا سال مبارزه طبقاتی کارگران، 
طبقھ  حزب  وجود  بدون  جائی  ھیچ  در 
تشکیل شده و  مقتدری  نھ شوراھای  کارگر 
نھ بھ طریق اولی طبقھ کارگر را بھ قدرت 
رسانده اند! بنابراین چنین دیدی بیشتراز آن 
کھ ضرورتی عینی و درخدمت رشد جنبش 
کارگری باشد درخدمت تضعیف آن ازطریق 
ضدیت با حزبیت پرولتاریائی عمل می کند 
طبقھ  اش،  فریبانھ  عوام  ظاھر  باوجود  و 
کارگر درھیچ کشوری بھ دنبال چنین خطی 

نرفتھ است.
حزب  نفی  بھ  ظاھرا  دیگری  کسان  ٢ـ 
کمونیست نپرداختھ ولی بھ چنین حزبی فقط 
افتخار معلم طبقھ کارگر بودن و نھ رھبر آن 
کھ  دارند  تاکید  کھ  این  دھند، ضمن  می  را 
چنین حزبی ازطبقھ کارگر نماینده گی نمی 
کند و دربھترین حالت نماینده آگاه ترین قشر 

طبقھ کارگر می باشد.
برای  معلم  بھ  نیاز  کارگر  طبقھ  گرچھ 
کمونیسم  ـ  خود  راھنمای  تئوری  آموختن 
علمی ـ دارد، اما مھم ترازآن نیاز بھ کشف 
خودش  مبارزاتی  تاکتیکھای  و  استراتژی 
ویژه  بھ  کھ  دارد  دولتی  قدرت  کسب  برای 
شده  بررسی  مرتبا  باید  تاکتیکی  درزمینھ 
طبقھ  مبارزه  درپیشبرد  جدید  سیاستھای  و 
سیاستھا  این  کھ  تشکلی  و  کارگراتخاذشوند 
ببرد.  پیش  بھ  کارگر  طبقھ  بھ  تکیھ  با  را 
حال طبقھ کارگری کھ متشکل درسطح کل 
جامعھ نیست،  و روز و شب در میدانھای 
چھ  گرفتاراست،  داری  سرمایھ  استثماری 
بغرنجی را  مناسبات  است چنین  قادر  گونھ 
تاکتیکھا)  درمورد  خصوص  (بھ  روزمره 
سیاست  و   دریافتھ  اش  مبارزه  درجریان 
درآورد؟  بھ مرحلھ اجرا  بھ آنھا را  مربوط 
آیا ھدف طرح کننده گان این نظر آن است 
کھ طبقھ کارگر را ھم بھ روز روشن فکران 
شده  پرست  کتاب  کھ  دچارسازند  کتابی 
وراھھای عملی مبارزه را کناربگذارند و بھ 
بحث پیرامون این یا آن سیاست روزمره و 

طوالنی مدت ازصبح تا شب بپردازد؟ 
طبقھ کارگر بنا برشم طبقاتی و درکلیت اش 
بود،  نخواھد  ھرگز  رفتاری  چنین  دنبال  بھ 
در  کارگر  طبقھ  شرکت  با  مغایر  کھ  چون 
باشد.  می  اش  بینش  و  عمل  و طرز  تولید 
عملی  بدون  معلم  بھ  نیاز  کارگر  طبقھ  پس 
کھ  درپیوند فشرده باخودش و حتا بیشتراز 
درمبارزات روزمره اش نباشد،  آن شرکت 
کارگربودن،  طبقھ  معلم  تنھا  و درک  ندارد 

درک حقیرانھ ای است از نقش حزب و جدا 
معلم  این  اگر  و  کارگر!  ازطبقھ  آن  دانستن 
درمسائل روزمره  و  نبوده  عمل"  بی  "عالم 
ھم دوش بھ دوش طبقھ کارگرباشد و آن را 
وقت  آن  بیاموزد،  آنھا  از  بکند،  راھنمائی 
با  و  شوراھا  با  عمال  حزب  این  کھ  است 
تمام  بھ  درپیوندی  کارگران  طبقاتی  مبارزه 
ازبدنھ ی  جدا  و  گیرد  قرارمی  فشرده  معنا 
پیشروان  درسطح  تنھا  و  نمانده  کارگری 

طبقھ باقی نمی ماند.
فقط  و اما آنانی کھ لطف کرده و حزب را 
می  کارگر"  قشرطبقھ  ترین  آگاه  "نماینده 
کنند کھ  می  این واقعیت را فراموش  دانند، 
چنان  دارای  کارگر  قشرطبقھ  ترین  آگاه 
عقب  و  میانھ  اقشار  کھ  ھست  ھم  کیفیتی 
مانده طبقھ کارگر را دعوت بھ اتخاذسیاستی 
نفع  بھ  کھ  کند  کارگرمی  طبقھ  ازپیشروان 
آگاه  حزِب  بنابراین  باشد.  کارگر  طبقھ  کل 
ترین قشرطبقھ کارگر صاحب چنان کیفیتی 
است کھ مدافع پیش رفتھ ، درست و عینی 
ترین منافع کل طبقھ کارگر می باشد و لذا 

عنصری جدا ازطبقھ کارگر نیست.
سنگ  و  حزبی  چنین  بھ  دادن  رد  نمره 
اقشارعقب مانده طبقھ کارگر و غیر کارگران 
شرکت کننده در انتخابات شورائی را ازجملھ 
بھ بھانھ ی "دموکراسی مشارکتی" بھ سینھ 
زدن، معنائی جزانداختن طبقھ کارگر بھ زیر 
رھبری نظرات خرده بورژوائی، بورژوائی 
ندارد!  داری  سرمایھ  ماقبل  طبقات  حتا  و 
علمی  کمونیسم  با  ضدیت  ای  نظریھ  چنین 
مبارزه  مسائل  نگرفتن  دست  بھ  محکم  و 
توسط  پیوستھ  کھ  است  پرولتاریا  طبقاتی 
مارکس و انگلس، لنین و مائوتسھ دون مورد 

تاکیدقرارگرفتھ اند.
حال برویم بھ سراغ اوضاع پس از انقالب 
شرکت  معنای  بھ  انقالب  انجام  پرولتری. 
تمامی طبقھ کارگر یک کشور در"شوراھا" 
و یا عضویت در حزب "معلم" خود نیست. 
پس از پیروزی انفالب، نماینده گان منتخب  
بھ شوراھا درسطوح مختلفی از یک موسسھ 
کوچک تولیدی و خدماتی گرفتھ تا بزرگترین 
جغرافیائی  مختلف  درسطوح  ھا  کارخانھ 
ایالتھا  شھرستانھا،  شھرھا،  نظیرروستاھا، 
ویا درمحالت تماما بھ سطح شورای مرکزی 
درسطوح  خود  ازمیان  مجبورند  و  نرسیده 
شوراھای  بھ  را  کسانی  جغرافیائی  مختلف 
ضرورتا  کھ  کنند  انتخاب  باالتر  سطح 
کھ  آن  بدون  بعضا  حتا  و  نبوده  کمونیست 
است  ممکن  نیز  آن  مخالف  شوند،  شناختھ 
این  درکلیھ  کمونیستھا  حال،  درعین  باشند. 
کارگران  ازمنافع  کھ  درصورتی  سطوح 
قاطعانھ دفاع کنند توسط کارگران و توده ھای 

انتخاب  مرکزی  شوراھای  بھ  کش  زحمت 
شده و درسطح انتخاب دولت شورائی شانس 

حضور پیدا خواھند کرد. 
ادامھ  در  حزب  نقش  کنارزدن  بنابراین 
و  سوسیالیسم  ساختمان  و  پرولتری  انقالب 
محدود ساختن آن بھ نقش معلم طبقھ کارگر، 
مانده  ازاقشارعقب  انتظارداشتن  معنای  بھ 
طبقات  بقیھ  با  راه  کھ ھم  کارگراست  طبقھ 
شوراھا،  در  کننده  شرکت  غیرپرولتری 
حضور  برای  را  دیگرغیرکمونیستی  افراد 
دولت  و  کنند  انتخاب  مرکزی  درشورای 
تشکیل  ازغیرکمونیستھا  اساسا  شوراھا 
انقالب  باشیم کھ  ازآنھا انتظارداشتھ  شود و 
درچنین  بخشد!  تعمیق  را  سوسیالیستی 
اوان تولدش  حالتی شکست انقالب درھمان 
آن خواھدبود  دھنده ی  نشان  و  حتمی است 
کھ حزب کمونیست قادرنشده است با ارائھ 
خط درستی دردفاع ازمنافع کارگران مورد 
قبول و حمایت توده ھای کارگری و زحمت 
این  اوال  قراربگیرد. درچنین صورتی  کش 
کننده  بھ عنوان تشکل رھبری  دیگر  حزب 
امکان  ثانیا  و  نبوده  کارگر  پیشروطبقھ 
بھ  سھولت  بھ  پرولتری  دولت  تغییرماھیت 
آن  معکوس  درحالت  اما  خواھدآمد.  وجود 
برای تشکیل  ازکمونیستھا  انتخاب بخشی  و 
کھ   خواھدداشت  ازآن  نشان  شورائی  دولت 
درست ترین و پیشروترین خط انقالبی برای 
شورائی  درانتخابات  سوسیالیسم  ساختمان 
کمونیستھا  این  انتخاب  بھ  و  یافتھ  اکثریت 

جھت ھدایت دولت رای داده شده است. 
بنا براین، ذھنی گرانھ ترین فکری کھ امروز 
شورائی  دموکراسی  و  شوراھا  مدافعان 
درشیپورھای  کمونیست  از حزب  درجدائی 
رابطھ  کھ  این است  دمند  می  شان  تبلیغاتی 
حزب کمونیست و شوراھای کارگری را کھ 
باشند،  نزدیک  بھ ھم  دندان  مثل لب و  باید 
نادیده  کارگرند،  طبقھ  بھ  متعلق  کھ  چون 
کمونیستھا  انتخاب  درصورت  حتا  و  گرفتھ 
تشکیل  برای  کارگری  شوراھای  ازجانب 
براین  حمل  متقلبانھ  نیز  را  حکومت  
را  انتخابات شورائی  حزب  کھ  خواھندکرد 
نادیده گرفتھ و دیکتاتوری مطلق خود را پیش 
برده است!؟ بورژوازی و خرده بورژوازی 
دولت  نفی  در  دشمنی  و  بافی  دروغ  از 
انقالبی کارگری لحظھ ای خستھ نمی شوند.

پرولتاریائی،  درانقالب  حال  درعین 
حاکمیت  ازنظر  پرولتاریا  دیکتاتوری 
پرولتاریائی بھ معنای ادامھ انقالب پرولتری 
درساختمان سوسیالیسم بوده و جلوگیری از 
داخلی  ارتجاعی  طبقات  بقایای  ھای  توطئھ 
و  ناپذیراست  اجتناب  جھانی، ضرورتی  و 

بر  حاکم  انقالبی  خط  کھ  درصورتی 
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این  از  بعد   –  ٢٠١٠ سال  گوید  می  اوشا 
کھ ھمکارش خواستھ بود بھ او تجاوز کند–  
دچار ضربھ روحی شده بود و احساس بی 
پناھی می کرد؛ ھمان موقع بھ فکر تشکیل 
بریگاد سرخ افتاد. پلیس ھیچ کاری برایش 
را  او  بھ  تجاوز  قصد  کھ  مردی  و  نکرد، 
کھ  کرد  می  مسخره  را  او  ماھھا  داشت، 
گوید  می  او  بود.  کرده  گزارش  را  واقعھ 
اتفاقی کھ برای او افتاد، و تجاوز بھ دختر 
١١ سالھ ای کھ شاگردش بود، کاسھ صبرش 
را لبریز کرد. تعداد اعضای گروھی کھ با 
اکنون  بینند،  می  آموزش  ویشواکارما  اوشا 
بیشترشان  کھ  آنھا  رسد.  نفر می  بھ ٢٠٠ 
در خیابان  اند،  بوده  تجاوز  قربانی  شخصاً 
ھای شھر الکنو گشت می زنند، و با لباس 
ھای سرخ و سیاه – سرخ بھ نشان خطر و 
سیاه بھ نشانھ اعتراض – آماده رویارویی با 
مردانی ھستند کھ بھ زنان متلک می گویند، 
مورد  را  آنھا  و  زنند  می  دست  بدنشان  بھ 

آزار جنسی و تجاوز قرار می دھند.
آفرین خان، ھفده سالھ، می گوید بعد از این 
راه  در  روز  ھر  تقریباً  گفت  پدرش  بھ  کھ 
مدرسھ پسرھا اذیتش می کنند، پدرش تھدید 
کرد کھ دیگر اجازه نخواھد داد او بھ مدرسھ 
سرخ  بریگاد  بھ  او  کھ  بود  وقت  آن  برود. 
و  زشت  ھای  متلک  روزھا  «آن  پیوست: 
ھرزه زیاد می شنیدیم، االن تقریباً خبری از 
این حرفھا نیست. خیلی از مردم ھوای ما را 
دارند و از ما حمایت می کنند و بھ خاطر 
ھمین بھ خودمان می بالیم کھ می توانیم چنین 

کاری را انجام دھیم.»
بعد ازانتشارخبرتجاوز گروھی بھ یک دختر 
سال  در  نو  دھلی  در  سالھ   ٢٣ دانشجوی 
بازتاب  سرخ  بریگاد  گروه  فعالیت  گذشتھ، 
فراوانی پیدا کرد. آن دختر چند ھفتھ بعد در 

بیمارستانی در سنگاپور جان سپرد.
در اعتراض بھ تجاوز وحشیانھ و قتل فجیع 
وی، ھزاران نفر بھ خیابان ھا ریختند، اما با 
گذشت یک سال، بھ نظر نمی رسد کھ اوضاع 
باشد.  کرده  چندانی  تغییر  ھند  جامعھ  در 
شمار تجاوزھا در پایتخت ھند، امسال نسبت 
است. شده  دوبرابر  تقریباً  گذشتھ  سال  بھ 

اوشا ویشواکارما می گوید حمالت در خارج 
از پایتخت بھ ندرت در رسانھ ھا انعکاس می 
یابد، و موجب واکنش عمومی می شود. بھ 
گفتھ او زندگی بھ ویژه در ایالت ھای سنت 
گرا مثل اوتارپرادش برای زنانی کھ شھامت 
ابراز عقیده یا دفاع از خود– در برابر والدین 
یا ھمسرشان – را ندارند خیلی بی روح و 

انسان  چشم  بھ  زن  افزاست:«بھ  غم 

بھ  دولت  حتا  و  نشود  پرولتری  دولت 
دست عناصر رفرمیست، اپورتونیست 
و رویزیونیست بیافتد، دردفاع از سوسیالیسم 
آنان برحق  کارگری شورش علیھ  و قدرت 
بھ  تازه  علیھ  درمبارزه  کمونیستھا  و  است 
باید ھمانند مبارزه  ھای فوق  دوران رسیده 
ازانقالب  قبل  درقدرت  بورژوازی  علیھ 
دست بھ سازمان دھی مجدد مبارزه دراشکال 
فراموش  بزنند.  قھرآمیز  ازجملھ  و  مختلف 
گام  سوسیالیستی  انقالب  پیروزی  کھ  نکنیم 
سطح  گذاربھ  و  انقالب  تداوم  درجھت  اول 
ادامھ  بدون  کھ  باشد  می  کمونیسم  باالتر 
پرولتاریا  دیکتاتوری  ھدایت  تحت  انقالب 
تنھا با شیوه انتخابات نوع شورائی نمی توان 

بھ اھداف کمونیستی رسید.
تاریخ شکست انقالبات پرولتری نشان داد کھ 
با رشد عناصر رویزیونیست درسطح رھبری 
احزاب کمونیست بھ علت نفوذ عناصر خرده 
تغییر ماھیت  احزاب،  این  بورژوا دردرون 
رویزیونیستھا  گرفت.  انجام  احزاب  این 
شدن  غالب  و  رھبری  سطح  بھ  رسیدن  با 
حزب  شدید  تصفیھ  و  قدرت  اعمال  درآن، 
حاکمیت  برای  را  راستین  کمونیستھای  از 
کامل نظام سرمایھ داری فراھم ساختند. اما 
درمبارزه علیھ این غصب قدرت، کمونیستھا 
قادرنشدند مبارزه ای قاطع را پیش ببرند و 
بھ  باتوجھ  کنند.  ھدایت  پیش  بھ  را  انقالب 
این واقعیت، نفوذ عوامل بورژوائی و خرده 
بورژوائی درشوراھا کھ تشکلھای بھ مراتب 
غیرمنسجم تر از حزب کمونیست می باشند 
بھ راحتی ممکن می گردد. بھ اعتبار تاریخی 
شورائی  حکومت  و  پرولتاریا  دیکتاتوری 

الزم و ملزوم یک دیگرند.

با توجھ بھ ھشدارھائی کھ رھبران کمونیسم 
انقالبی دادند و لنین یادآوری نمود کھ مبارزه 
بین  سوسیالیسم  گذاربھ  دوران  در  طبقاتی 
می  زیادی  شدت  بورژوازی  و  پرولتاریا 
یابد، ازجانب رھبری احزاب کمونیست برای 
ازجملھ  داری  ھای سرمایھ  توطئھ  با  مقابلھ 
در درون حزب آماده گی الزم بھ وجودآورده 
نشد و این وضع فرصت را بھ دشمنان طبقھ 
کارگر داد تا بھ تسخیر دژسوسیالیسم ـ حزب 

کمونیست ـ از درون بپردازند. 
نباید  امروز  کمونیستھا  بنابراین، 
دچارخیالبافی شوند کھ پس از کسب قدرت، 
قادرند  شورائی  انتخابات  انجام  با  فقط 
ازمیان  را  سوسیالیسم  روی  پیش  مشکالت 
خودرا  ھم  کمونیست  حزب  و  بردارند 
بازنشستھ کند! کمونیستھا نباید فراموش کنند 
راستین  اعضای  و  کادرھا  از  بسیاری  کھ 
احزاب کمونیست درجریان این استحالھ ھای 

بھ دفاع از... بقیھ از صفحھ اول قدرت دستگیرشده و بی رحمانھ جان باختند 
تازه بھ  بورژوائی رھبران  با خط  کھ  چون 
بھ  توجھ  عدم  نبودند.  موافق  رسیده  دوران 
انقالبی طبقھ  آرمان  بھ  این واقعیت، خیانت 
توسط  تاریخی  ازنظر  و  باشد  می  کارگر 

کارگران جھان محکوم خواھدشد.
کارگران  کھ  است  اعتبار ضروری  این  بھ 
آگاه نظرات نیروھای چپی کھ نقدسوسیالیسم 
عناصروابستھ  درخرابکاریھای  نھ  را 
فاجعھ  دراشتباھات  بلکھ  بورژوازی،  بھ 
ھشیارانھ  دانند،  می  کمونیستھا  برانگیز 
نظرات خرده  این  دنبال  بھ  و  برخوردکرده 
بورژوائی و بورژوائی نیافتند کھ نتیجھ ای 
جزشکست فاحش تر و کال عدم پرداختن بھ 
کارگران  داشت.  نخواھند  ھمراه  بھ  انقالب 
حق دارند ازآن نیروھای چپی کھ دررابطھ با 
ادامھ مبارزه طبقاتی پس از انقالب پرولتری 
کھ  بپرسند  آورند،  نمی  میان  بھ  صحبتی 
تاریخ  بھ  باتوجھ  شما  کفش  توی  ریگی  آیا 

انقالبات کارگری نیست؟

انتخابات  و  پرولتاریا  دیکتاتوری  باد  زنده 
نوع شورائی!

قلب  انقالبی  مشی  خط  با  کمونیست  حزب 
تپنده پرولتاریاست!

انقالب  ادامھ  و  پرولتری  انقالب  از  دفاع 
سوسیالیستی تاپیروزی کامل سوسیالیسم!

دوران  در  طبقاتی  مبارزه  گرفتن  نادیده 
انقالب  بھ  خیانت  سوسیالیسم  ساختمان 

است!
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نگاه نمی کنند؛ زن فقط ابزاری برای 
سرخ  بریگاد  و  اوشا  است.»  استفاده 
کار،  اوایل  اند.  پیموده  را  دشواری  راه  او 
حتی خانواده اش از ترس این کھ «دربیرون 
دخترھای  آمدن  بیرون  بھ  راجع  ھمسایھ  و 
جوان از خانھ و بلند حرف زدنشان چھ فکر 
می کنند»، با فعالیت او مخالفت می کردند. 
اما رسم و رسوم اجتماعی جلوی کار اوشا 
را نمی گیرد. او مصمم است بھ دخترھا و 
زنھای جوان یاد بدھد کھ از خود دفاع کنند 
و اعتماد بھ نفس داشتھ باشند. بریگاد سرخ 
توجھ رسانھ ھای دنیا را جلب کرده؛ و مادر 
اوشا کھ زمانی از بابت کارھای او نگران 
بود، حاال می گوید اوشا و سھ دختر دیگرش 
ویشواکارما  اوشا  ھستند.  او  افتخار  مایھ 
شھرھای  ھمھ  در  آینده  سال  است  امیدوار 
ھند، یک بریگاد سرخ برپا شود.( فرھنگ 

زندگی ٢٣/٩/١٣٩٢)
اوشا  فعالیتھای  از  گزارش  مختصر  این 
بسیار آموزنده اند. بھ این خواست و تجربھ 
امنیت خویش  از  دفاع  در  مبارز ھند  زنان 
نظام  چھ  کھ  درشرایطی  گفت.  درود  باید 
کھ  منافعی  دلیل  بھ  جھانی  داری  سرمایھ 
درحفظ مردساالری دارد و چھ افکارپوسیده 
سنتی و مذھبی کھ علنا فرودستی زنان نسبت 
درشرایطی  کشند؛  می  فریاد  را  مردان  بھ 
بھ  تجاوز  جھانی،  اعتراضات  عالرغم  کھ 
زنان و دختران درپایتخت ھند درسال گذشتھ 
است؛  دوبرابرشده  پیش  دوسال  بھ  نسبت 
درشرایطی کھ تجاوز جنسی بھ زنان و قتل 
آنھا در کشورھای پیش رفتھ سرمایھ داری 
یا  دختر  جسد  روز  ھر  و  است  رایج  نیز 
برفھا  زیر  از  و  جنگلھا  در  را  جوانی  زن 
کھ  درشرایطی  آورند؛  می  بیرون  غیره  و 
درایران این فجایع نسبت بھ زنان و دختران 
و حتا کودکان چون سکھ رایج روزفراوان 
شورش  شرایطی  درچنین  شود؛  می  اعمال 
خودشان  نیروی  بھ  تکیھ  با  ازجملھ  زنان 

برحق است و وظیفھ ی کلیھ ی کمونیستھا و 
کارگران جھان است کھ از این ابتکار زنان 
مبارز ھند درکلیھ کشورھا دفاع کنند و با آن 

ھم راھی نمایند.
ھرچھ جھان ازنظرتاریخی ھم اکنون بھ پیش 
می رود، بربریت نظامھای سرمایھ داری و 
ماقبل سرمایھ داری درحفظ خودشان افزایش 
می یابد. بنابراین ایستادن و ناظر باقی ماندن 
این  اساسی  قانون  بھ  باتکیھ  کھ  این  امید  بھ 
زنان  آزادی  بھ   تخطی  این  جلو  کشورھا، 
و ھم  انتظار عبثی است  شد،  خواھد  گرفتھ 
موردتجاوزقرارگرفتھ  زنان  خود  کھ  اکنون 
دست بھ این ابتکار مبارزه جویانھ زده اند، 
آنھا  بھ  کمک  و  گی  بستھ  ھم  دردی،  ھم 
پیش  بھ  گامی  تواند  می  درسراسرجھان 
و  موجود  دیکتاتوریھای  شکستن  درھم  در 
مردساالری باشد. دردفاع از ابتکار اوشای 
مبارز، کمونیستھای جھان باید پیش قدم شوند 
و تا آنجا کھ درتوان دارند درمتشکل کردن 
زنان و ایجاد بریگاد دفاعی زنان ازھرمحلھ 
تردیدی  شھرھا  از  ای  درمنطقھ  تا  گرفتھ 
تمامی  بھ  مبارزه  این  ندھند.  راه  خود  بھ 
امیدبخشی  آیده  و  برخورداراست  ازحقانیت 

را نوید می دھد.
طبق جدیدترین خبر، بار دیگر یک زن در 
یک  است.  شده  تجاوز گروھی  قربانی  ھند 
زن دانمارکی در یکی از محبوب ترین مناطق 
ربوده  مرد  چند  توسط  دھلی نو  توریستی 
شده و مورد آزار جنسی قرار گرفتھ  است. 
پلیس ھند اعالم کرد این حادثھ سھ شنبھ (١۴ 
ژانویھ/ ٢۴ دی) در محلھ بھارگنج، نزدیکی 
رخ  ھند  پایتخت  در  قطار  مرکزی  ایستگاه 
بریگاد  دھد  می  نشان  کھ  امری  است.  داده 
درابعادی  باید  درھندوستان  زنان  دفاعی 

کشوری ھرچھ فوری ترسازمان یابد.

آزادی و رھائی زنان بدون سازمانیابی مبارزشان ممکن نیست!

نگاھی بھ... بقیھ از صفحھ اول

کھ  جامعھ  زحمتکشان  و  کارگران  وضع 
تشکیل  را  مردم  اتفاق  بھ  قریب  اکثریت 
سرمایھ  اقتصاد  مفھوم  در  نیست.  دھند  می 
گردش  مفھوم  بھ  اقتصادی  تحرک  داری 
سرمایھ و بارآوری سود و فوق سود چھ از 
طریق بنگاھھای خصوصی و چھ از طریق 
بنگاھھای دولتی می باشد. در این مفھوم شدت 
کار نیروی کار (اساسا کارگران) تشدید شده 
و در ساعات معین کار مقدار کار انجام شده 
می بایستی بھ لحاظ کمی و کیفی بیشتر شود. 
رقابت  جھت  در  اقتصادی  تحرک  این  در 
بنگاھھای اقتصادی با یکدیگر مقدار سرمایھ 
از  استفاده  و  صنایع  نوسازی  برای  ثابت 
بیشتر  بارآوری  در خدمت  تکنولوژی جدید 
سود باال می رود و بخاطر تھیھ این مقدار 
سرمایھ ثابت، سرمایھ داری از یک طرف 
با باال بردن قیمت کاالھا و از طرف دیگر 
کم کردن امکانات اجتماعی چھ بھ صورت 
قانونی و غیر قانونی، فشار خود بر نیروی 
کار را تشدید می کند. در ایران ھم در طی 
چند دھھ اخیر ھمین روند موجود بوده است 
و قدرت سرمایھ داری  امکانات  اینکھ  با  و 
در ایران بسیار افزایش یافتھ و طبقھ کارگر 
اما  است  شده  تبدیل  جامعھ  اکثریت  بھ  نیز 
دریافت کھ  توان  آماری می  با مقایسھ ھای 
مقدار دریافتی کارگران در ٣٠ گذشتھ بسیار 

بیشتر از حاال بوده است. 
آن چیزی کھ در طی سھ دھھ اخیر در ایران 
در  جمعیت  فزاینده  رشد  است  افتاده  اتفاق 
شھرھا و تشدید رشد اختالف طبقاتی و نیز 
در  نظامی   – دولتی  بوروکراسی  گسترش 
رژیم  رسیدن  قدرت  بھ  است. مضافا  ایران 
جمھور ی اسالمی و حضور گسترده مذھب 
حمتکشان  ز  و  کارگران  سر  بر  بختکی  ؛ 
آن  با  داری  سرمایھ  دولت  کھ  است  شده 
می  ھم  در  را  اجتماعی  اعتراض  ھرگونھ 
کوبد. دولت اسالمی سعی کرده است کھ از 
قوانین  قدم  بھ  قدم  رسیدنش  بھ قدرت  زمان 
کند  بازنگری  داری  نفع سرمایھ  بھ  کار را 
و با پایمال کردن امکانات کاری و اجتماعی 
و  برکارگران  را  بیشتری  فقر  و  فالکت 
تقابل  این  اما  نماید.  تحمیل  زحمتکشان 
اجتماعی یک سویھ نبوده و نیست. کارگران 
از  زیادی  تجربیات  اخیر  سال  صد  در 
از  استفاده  با  اند و  مبارزاتشان کسب کرده 
این تجربیات توانستھ اند دست آوردھایی نیز 
در چند سال اخیر کسب کنند. از جملھ آنان 
ایجاد سندیکا، اتحادیھ و تشکل ھای مستقل 
کارگری ، برخورد فعال بھ سیاست ھای ضد 
پشتیبانی  ایران،  در  سرمایھ  رژیم  کارگری 
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یکدیکر(رجوع  از  کارگری  ھای  بخش 
شود بھ زیرنویس ١ و٢) و غیره است. در 
دائم  ھای  تحصن  اعتصاب،  عملی  صحنھ 
بستن مسیر ھای تردد بھ محیط کار، مقابلھ 
اطالعاتی   – نظامی  نیروھای سرکوبگر  با 
برابر  در  اعتراضی  ھای  تجمع  رژیم، 
نامھ ھای  ارگان ھا و دوایر دولتی، نوشتن 
دولتی  نھادھای  بھ  اعتراضی  و  افشاگرانھ 
چالش  این  از  نمونھ  دو  باشد.  می  غیره  و 
اپوزیسیون  اخبار  در  نھ  گذشتھ  ماه  در چند 
یافتھ  بازتاب  داخلی  ھای  روزنامھ  در  بلکھ 
برخورد مجلس شورای اسالمی  یکی  است 
بھ تغییر قوانین کار و اصالح تامین خدمات 
ھای  دزدی  روشدن  دیگری  و  اجتماعی، 
میلیونی در سازمان تامین خدمات اجتماعی 
و ماست مالی کردن آن توسط حاکمین است. 
ھر دو این فشارھا از طرف جنبش کارگری 

و فعالینش بی جواب نماند. 
با روشن شدن دزدی ھای میلیونی از صندوق 
بیمھ ھای اجتماعی بر اخبار واصلھ بیش از 
دو ھزار نفر از کارگران شاغل و بازنشستھ 
تامین اجتماعی در استان قزوین با امضای 
تخلفات  قضایی  پیگیری  خواستار  طوماری 
مطرح شده در گزارش کمیتھ تحقیق و تفحص 
مجلس از سازمان تامین اجتماعی شدند. این 
کارگران  جانب  از  کھ  طوماراعتراضی 
استان  تولیدی  مختلف  ھای  شرکت  شاغل 
مثبت  نکات  دارای  است  شده  تھیھ  قزوین 
و نیز کمبودھایی است کھ توجھ بھ آنھا در 
برخورد ھای کارگران با رژیم حائز اھمیت 
در  شاغل  کارگران  اینکھ  اول  نکتھ  است. 
واحدھای گوناگون تولیدی در یک ھمبستگی 
بھ این اعتراض دست زده اند کھ این نشان 
ھمبستگی  و  ھمکاری  رشد  برای  خوبی 
نکتھ  دومین  است.  آینده  در  آنھا  مبارزاتی 
مالکیت  حق  روی  بدرستی  کارگران  اینکھ 
اجتماعی  اموال کارگران در سازمان تامین 
و  گذاشتھ  انگشت  کارگران  حق  عنوان  بھ 
دزدی از آنرا دزدی از کارگران اعالم کرده 
اند . سومین نکتھ دفاع فعالین و زندانیان در 
بند از این نامھ و حساسیت نیروھای مترقی 
جامعھ نسبت بھ آن است . این نامھ در عین 
اینکھ افشاگر دزدی ھا در این سازمان بیمھ 
است ولی دارای برخی کمبودھا ھم ھست. 

نامھ در چند سطر پائین تر می نویسد: 
«غارت اموال بیمھ شدگان تامین اجتماعی را 
ناشی از سوء استفاده برخی فرصت طلبان از 
فقدان نظارت دستگاھای مرتبط» دانستھ اند. 
آیا بعد از سال ھا تجربھ و مبارزات کارگران 
بخش  در  دزدی  سرمایھ،  رژیم  علیھ  ایران 
سوء  از  ناشی  صرفا  دولتی  مختلف  ھای 
استفاده برخی فرصت طلبان و عدم نظارت 

بر کار آنھاست و یا دزدی در رژیم سرمایھ 
داری دارای اشکال علنی و غیرعلنی است 
شکل علنی دزدی با مقدس شناختن مالکیت 
در یک جامعھ  اساسی  قوانین  خصوصی و 
بر  کھ  است)  کرده  پیدا  قانونیت  (کھ  است 
نیروی کار  استثمار و ارزش اضافھ  مبنای 
دزدی  سیستم  این  سازماندھی شده است در 
نھ یک کار فردی بلکھ یک سیستم اجتماعی 
نیروھای  و  حاکمین  جانب  از  شده  پذیرفتھ 
این  بھ  کارگران  نامھ  است  داری  سرمایھ 
کھ  چرا  کند  نمی  برخورد  دزدی  از  شکل 
دیگر  کار  دزدی  نوع  این  با  تصفیھ حساب 
مرتضوی  ھای  پاش  و  ریخت  بھ  محدود 
نزدیکان  بھ  میلیونی  ھای  رشوه  دادن  و 
تمامیت سیستم  بھ  بلکھ  نیست  اش  حکومتی 
رژیم  تنھا  نھ  و  ایران  در  داری  سرمایھ 
جمھوری اسالمی بلکھ جایگزینی آن با یک 
در  منتھا  گردد.  برمی  سیستم سوسیالیستی، 
رژیم ھای سرمایھ داری نیز حرکت سرمایھ 
تا حدی کھ سود و حتی فوق سود را تامین 
می کند قانون مند است و اجازه دزدی ھای 
فردی و گروھی و رشوه خواری و باند بازی 
بھ شکلی کھ در جمھوری اسالمی است ، با 
نمی دھد. در واقع قانون مند  این صراحت 
شدن جامعھ گذشتھ از اینکھ این قوانین باعث 
در  چھ  و  باال  طبقات  در  چھ  موقتی  ثبات 
طبقات پائین می شود، می توانند بھ طبقات 
پائین ھم در شکلگیری و مبارزاتشان کمک 
داخلی  ھای  جنگ  و  جوامع  فروپاشی  کند. 
نبود یک  در  اند کھ  داده  نشان  نیز  و غیره 
بھ  تواند  می  امر  این  انقالبی  وسیع  نیروی 

یک فالکت اجتماعی تبدیل شود. 
تامین  سازمان  در  شده  رو  ھای  دزدی  اما 
آن  اموال  میل  و  حیف  و  اجتماعی  خدمات 
توسط باندھای حاکم ظاھرا از نوع آن دزدی 
کارگران  نامھ  کھ  است  قانونی  غیر  ھای 
کھ  ای  قوه قضائیھ  توسط  است  آن  خواھان 
کاری  ھر  در  سیاسی  بند  و  زد  و  فساد  بھ 
کھ  کاری  شود.  پیگیری  است  آفاق  شھره 
بارھا درجمھوری اسالمی ماست مالی شده 
از  آن  و جنائی  اقتصادی  تبھکاران  و  است 
نیز  داری  سرمایھ  قانون  خود  حتی  دست 
ھا  دزدی  شدن  رو  امروز  اند.  «گریختھ» 
و  اسالمی  رژیم  پاکدامنی  بھ  نھ  ایران  در 
بھ خواست  کارگزارانش مربوط است و نھ 
واقعی برای سازماندھی یک جامعھ سالم از 
بلکھ ناشی از رقابت جناح  طرف حاکمان، 
برای  اسالمی  رژیم  درون  در  مختلف  ھای 
امتیازات  و  قدرت  از  بیشتری  سھم  گرفتن 

ناشی از آن است. 
ھا  (پاداش  رشوه  موضوع  کارگران  نامھ 
وھدایای آنچنانی) مسئولین را مورد سئوال 

جدی قرار می دھد و با زبان و ادبیاتی زیر 
اعتراض  آن  بودن  قانونی  غیر  بھ  سرکوب 
، رشوه  دزدی  با  مبارزه  کند. خواست  می 
خواری، باند بازی و جلوگیری از فسادھای 
رژیم  بھ  فشار  و  کارگران  توسط  مالی، 
جمھوری اسالمی بخشی از مبارزه کارگران 
محیط  سازی  پاک  و  سازی  شفاف  برای 
رژیم  کھ  است  فاسدی  سیستم  از  اجتماعی 
اسالمی سرمنشاء آن است . دیگر در جامعھ 
بودن سیستم  فاسد  از  نیست کھ  ایران کسی 
امروزه   . باشد  بی اطالع  حکومت اسالمی 
اکثریت دست اندر کاران باالی حکومت نیز 
بھ  خود  و  نبوده  بدور  گسترده  فساد  این  از 
حاملین فعال آن تبدیل شده اند. ھنوز دزدی 
ھای میلیاردی در بانک ھای مختلف کشور 
میلیاردھا  کردن  خارج  و  مسئولین  توسط 
العاده  فوق  زندگی  مرزھا،  طریق  از  دالر 
بر  سپاه  انداختن  دست  ھا،  آقازاده  اشرافی 
از  بھ کشور  کاالھا  ورود  و  اقتصاد کشور 
بدون  گمرگی  مرزھای  و  ھا  اسکلھ  طریق 
پرداخت ھیچگونھ مالیاتی بھ صندوق دولت 
اندکی  روز  ھر  کھ  نشده  فراموش  یادھا  از 
شوند.  رو می  جدیدی  ھای کالن  دزدی  از 
کسانی مانند بابک زنجانی ھا نھ اولین و نھ 
حضور  طول  در  بود.  خواھند  آنھا  آخرین 
این دزدی  ایران  باالی جامعھ  این رژیم بر 
ھا ادامھ داشتھ و تنھا موضوع بر سر علنی 
شدن آن توسط عناصری از داخل رژیم و یا 
واحدھای  کارگران  است.  رقیب  ھای  جناح 
مولدین  کھ  کسانی  مثابھ  بھ  قزوین  صنعتی 
ثروت ھستند و شاھد بھ غارت و یغما رفتن 
کھ  ھستند  رژیمی  توسط  رنجشان  دست 
دارد  غیره  و....  و رحمت  ادعای عطوفت 
بند  زدو  بھ  عمل  در  و  پرده  پشت  در  ولی 
و  اجتماعی  و  اداری  گوناگون  فسادھای  و 
این  خشمگینانھ  اند،  آلوده  سرتاپا  اقتصادی 
می  چالش  بھ  را  اسالمی  حاکمین  ادعای 
گیرد و خواھان عملکرد حاکمین بھ ادعاھای 

دورغین شان است. 
نامھ  این  کھ  ھائی  کسری  و  کم  وجود  با 
ما  ولی  دارند  نوع  این  از  ھائی  نامھ  و 
افشاگر  کھ  ھایی  نامھ  چنین  یک  تھیھ  از 
کارگران  علیھ  اسالمی  رژیم  ھای  دزدی 
از  و  کنیم  می  حمایت  است  زحمتکشان  و 
نمائیم.  می  تجلیل  مبارز  کارگران  این  کار 
شده  علنی  کھ  ھایی  دزدی  کھ  است  روشن 
در  ھای  دزدی  از  ھائی  گوشھ  فقط  است 
می  خود  این  اما  است  بزرگتر  بسیار  ابعاد 
تواند بھ آگاھی ھمھ کسانی کھ بھ فریبکاری 
کند. کمک  ھستند  متوھم  رژیم  این  الھی 

 

کارگران منفرد ھیچ و کارگران متشکل ھمھ چیزند!



صفحھ ٧رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فعالین  و  کارگران  تمامی  بھ  تقدیم  ١ـ 
کارگری بھ خصوص رضا شھابی

  
مطلع شدم  کھ وضعیت جسمانی رضا  خوب 
نیست و احتیاج ویژه بھ پرستاری  و مراقبت  
با  است  برابر  زندان  بھ  برگشتش  و  دارد 
قطع نخاع شدن  او! بنابراین، تمامی فعالین 
خواه  آزادی  ھای  انسان  تمامی  و  کارگری 
روشنی  کھ  خود  فرزندان  از  دفاع  بھ  باید 
بخش این دنیای تاریک می باشند بھ پا خاستھ 

و از حقوق خود و آنھا دفاع کنند 
و  وحدت  رنجبران  نجات  راه  تنھا  رفقا 
تشکیالت است.       شاھرخ زمانی زندان 

رجایی شھر (گوھردشت)

٢ـ «فراخوان شاھرخ زمانی، محمد جراحی، 
بھنام ابراھیم زاده بھ مبارزه ای سراسری 

برای خواست افزایش دستمزدھا!
در  تومان  میلیون  دو  حداقل  باید  دستمزدھا 

ماه باشد!
ما کارگران در بند شاھرخ زمانی و محمد 
جراحی از زندان گوھردشت و بھنام ابراھیم 
زاده، از بند ٣٥٠ اوین از مبارزات کارگران 
حداقل  خواست  سر  بر  ماھشھر  پتروشیمی 
دستمزد دو میلیون تومان و فراخون اتحادیھ 
آزاد کارگران ایران بھ اعتراضی سراسری 
برای افزایش فوری دستمزد حمایت میکنیم.

 ما خود بھ عنوان کارگرانی کھ اکنون در بندیم 
اعالم میکنیم کھ دستمزدھای زیر خط فقر را 
این  بھ  نمیتوانیم  این  از  بیش  و  پذیریم  نمی 
زندگی پر از تحقیر و فقر و محرومیت ادامھ 
دھیم. دستمزد زیر خط فقر یعنی از تحصیل 
واماندن فرزندان ما کارگران، دستمزد زیر 
خط فقر یعنی متالشی شدن خانواده ھای ما 
بی  یعنی  فقر  خط  زیر  دستمزد  کارگران، 
ھمین  حتی  چھ  اگر  بی مسکنی.  و  درمانی 
و  نمیکنند  پرداخت  بموقع  ھم  را  دستمزدھا 
بسیاری از ما کارگران بخاطر دستمزدھای 
تباھی  بھ  مان  زندگی  مان  نشده  پرداخت 
کشیده شده است. ما خواھان افزایش فوری 
میلیون  دو  حداقل  و  دستمزدھایمان  سطح 
در  تعویق  ما  ھستیم.  ماھانھ  دستمزد  تومان 
پرداخت دستمزدھا توسط کارفرمایان را یک 
جنایت در حق خانواده ھای کارگران میدانیم 
و خواھان پرداخت فوری دستمزدھای معوقھ 

و خسارت ناشی از آن ھستیم.
شاھرخ زمانی، محمد جرامی، بھنام ابراھیم 

زاده ـ ٩دی ٩٢»

عصرایران ـ
 بھ نقل از آینھ روز ـ ١٤ دی ١٣٩٢ 

«ھر انسان عاقلی می تواند این سوال منطقی 
را بھ طور جدی مطرح کند کھ کدام کسب 
و کار در ایران حتی روی کاغذ امکان این 
حالی  در  این  و  دارد؟  را  زایی  درآمد  ھمھ 
است کھ ھزاران تاجر موفق ایرانی کھ بسیار 
ھم باھوش تر و مجرب تر و کارکشتھ تر از 
امثال بابک زنجانی ھستند، در کشور وجود 
دارند و اگر واقعاً چنین امکانی وجود داشت 
، پیش تر از زنجانی و زنجانی ھا، از این 
در  کھ  اینجاست  شگفت  اما  رفتند.  می  راه 
دوران ٨ سالھ دو دولت گذشتھ، مھ آفریدھا و 
بابک زنجانی ھا و نظایر این ھا، ناگھان سر 
برمی آورند و یکی از گاوداری و دیگری 
از پوست گوسفند فروشی بھ قلھ ھای ثروت 
می رسند و انگار در گاو و گوسفند رازھایی 
نھفتھ است اما واقعیت این است کھ راز این 
ثروت نامشروع ، نھ در ”دام“ ، کھ در ”آدم“ 
می  حمایت  را  ھا  زنجانی  کھ  است  ھایی 
کردند و عقًال حمایت ھایشان نیز بر اساس 
منافع خودشان بوده است و اّال اینان کھ در 

حق زنجانی و امثال او ، نذری نداشتھ اند.
زنجانی ، کارگزار جریانی بوده است کھ بھ 
نام خود و بھ کام آن جریان و آدم ھایش کار 
می کرده و پروژه ھا را پیش می برده است. 
، کھ صاحبان منصب  تبھکاران ”یقھ سفید“ 
در جاھایی مانند دستگاه ھای دولتی و مجلس 
ھستند، برای آن کھ خالف ھای مالی شان را 
محقق کنند، از افرادی گمنام استفاده می کنند 
کھ اگر ھم روزی ماجرا برمال شد، ردی از 
اینان نباشد و آن افراد غیرسیاسی کھ ای بسا 
در این زد و بندھا، بھ نان و نامی ھم رسیده 

اند ، بھ دام بیفتند.
این روش، کار را بر دستگاه ھای نظارتی 
و قضایی بسیار سخت می کند ولی واقعیت 
این است کھ تا با این ”دانھ درشت ھای یقھ 
سفید ظاھرالصالح“ برخورد نشود و تنھا بھ 
فردی بھ نام بابک زنجانی بسنده و شدیدترین 
ملک  کار  از  گره  بشود،  او  با  ھم  برخورد 
و مردم باز نخواھد شد و تنھا نام ھا عوض 
خواھد شد؛ دیروز مھ آفرید امیر خسروی، 
امروز بابک زنجانی و فردا نامی دیگر … 
و این در حالی است کھ مشکل ، در نام ھا 
از سفره  نیست بلکھ در نان ھایی است کھ 
مردم توسط یقھ سفیدھا و بھ دست کارگزاران 

شان دزدیده می شود.»

«دانھ  درحد  دزدیھا  مسئلھ  [درایران 
این  سرتاپای  شود.  نمی  خالصھ  درشتھا» 
نظام کھ متکی است بر مالکیت خصوصی 
بروسایل تولید و مبادلھ و استثماربی رحمانھ 
ی کارگران و زحمت کشان دزد پروراست 
مثابھ مشت  بھ  نمونھ زیر  سھ  با خواندن  و 
نمونھ خروار ھرانسان عدالت جو می تواند 
داری  سرمایھ  رژیم  کھ  بنشیند  قضاوت  بھ 
دزد  و  دزدھا  رژیم  بنابرماھیتش  حاکم 
پرورھا است. راه نجات ازاین نیز برچیدن 
تولید  وسایل  بر  خصوصی  مالکیت  بساط 
قدرت  گرفتن  با  ازانسان  انسان  استثمار  و 
توسط کارگران و زحمت کشان می  دولتی 
باشد. عدم درک این واقعیت ساده نتیجھ ای 
فاسد سرمایھ داری  جز غرق شدن درنظام 

نمی باشد کھ خودخواه پروراست ـ رنجبر]
گوشھ ای از وضعیت معلمان :

معلمانی کھ در مھرماه سال جاری بازنشستھ 
حکم  خدمت،  پایان  پاداش  ھنوز  شده اند 
بازنشستگی و مستمری ٣ ماه گذشتھ شان را 
سبزواری»  تقی  «محمد  نکرده اند.  دریافت 
از فعاالن صنفی فرھنگیان در این مورد وی 
حاجی  «حمیدرضا  وعده  خلف  از  انتقاد  با 
بابایی» وزیر سابق آموزش و پرورش مبنی 
بر پرداخت پاداش پایان خدمت معلمان یک 
روال  داد:  ادامھ  بازنشستگی،  از  پس  ھفتھ 
آموزش  در  خدمت  پایان  پاداش  پرداخت 
تورم  صعودی  سیر  پاسخگوی  پرورش  و 
این  پرداخت  کھ  چرا  نیست،  کشور  در 
پاداش ھمواره با تأخیر مواجھ است کھ این 
باالی ٣۵ درصد عقالنی  موضوع با تورم 
بنظر نمی رسد.( آینھ روز ـ ١٤دی ١٣٩٢)

گوشھ ای ازوضعیت کارگران و زحمت 
کشان:

نمونھ ای ازصدھا واقعیت موجود: یک فعال 
کارگری در آبادان از تعویق ٧ ماه حقوق ۶٠ 
آوران  «فن  تبدیلی  صنایع  کارخانھ  کارگر 
اروند»، بھ دلیل کمبود مواد اولیھ تولید خبر 
محوری  نماینده  نظری»،  «مصطفی  داد. 
در شھرھای  کار  اسالمی  کانون شوراھای 
آبادان، خرمشھر و اروند کنار در این باره 
بھ ایلنا گفت: کارخانھ «فن آوران اروند» کھ 
در زمینھ تولید الکل از نی شکر فعالیت دارد 
بھ دلیل آنچھ «نداشتن مالت » نی شکر ذکر 
پرداخت  از  داده و  تولید را کاھش  می کند، 

حقوق کارگران خودداری می کند.
او با بیان اینکھ کارگران فقط در مرداد 

بدون تفسیر
ببین تفاوت ره از کجاست تابھ کجا!
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بھ  را  حقوق شان  از  کمی  مبلغ  ماه 
صورت علی الحساب دریافت کرده اند، 
بر  عالوه  کارگران  مالی  معوقات  افزود: 
مرداد،  تیر،  ماه ھای  در  خرداد،  حقوق 
شھریور، مھر، آبان و آذر سال جاری نیز 

پرداخت نشده است.
بھ گفتھ این فعال کارگری، دلیل کاھش تولید 
حقوق  پرداخت  در  ماھھ  ھفت  تعویف  و 
کارگران در حالی از جانب کارفرما مطرح 
دلیل  بھ  تولید،  اولیھ  ماده  این  کھ  می شود 
ھمچون  عظیمی  صنعت  و  کشت  مزارع 
استان  شوشتر»در  «کارون  و  تپھ»  «ھفت 

خوزستان، بھ وفور قابل دسترس است.
دلیل  بھ  کارگران  افزود:  خاتمھ  در  نظری 
کوتاه بودن مدت قرارداد و ترس از اخراج، 
را  خود  صنفی  مطالبات  گیری  پی  قدرت 

ندارند (ھمان جا)
تجمع  از  تبریز  کارگر  خانھ  اجرایی  دبیر 
کارگران ماشین آالت صنعتی تراکتورسازی 
معادن  و  صنایع  سازمان  مقابل  در  تبریز 
تعویق ٨  بھ  اعتراض  در  آذربایجان  شرقی 

ماھھ در پرداخت حقوق شان خبر داد.
ایلنا  بھ  باره  این  در  صادق زاده»  «کریم 
صنعتی  آالت  ماشین  کارگر   ٢۵٠ گفت: 
تراکتورسازی تبریز در ٨ ماه گذشتھ حقوقی 
دریافت نکرده و مھم تر از ھمھ با بالتکلیفی، 
از  کارخانھ  رھا شدن  و  تولید  خط  تعطیلی 
گذاری  سرمایھ  (شرکت  آن  مالک  سوی 
ملت) روبرو ھستند و مسئوالن ارشد استان 

نیز خود را از این موضوع کنار کشیده اند.
اساس  بر  ایران:  مرکزی  آمار  رئیس 
سرشماری ھای انجام شده دو میلیون و ۵٠٠ 
ھزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود 
دارد کھ در حال حاضر تنھا ١٨ درصد از 
آنھا شاغل و ٨٢ درصد از آنھا بیکار ھستند.

(آینھ روز ـ ١٨ دی ١٣٩٢)
فروش کلیھ برای تامین مخارج!

روزنامھ شرق ضمن انتشار گفت و گو با «١٠ 
تن از داوطلبان فروش کلیھ»، نوشتھ است:  
رییس انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران 
چندی پیش اعالم کرد کھ بھ طور میانگین 
انتظار  در  کھ  کلیوی  بیمار  ھر  ازای  بھ 
خونی،  گروه  از  صرف نظر  است،  پیوند 
دارد.   وجود  فروش  متقاضی  چھار  حداقل 
صدرا محقق گزارش نویس روزنامھ شرق 
در این گزارش، ضمن تماس «بھ صورت 
تصادفی با شماره تلفن ھای ١٠  نفر از کسانی 
کرده   آگھی  فروش  برای  را  خود  کلیھ  کھ 
بودند»، از آن ھا درباره «دالیل این کار» 
پرسیده است. از «ده داوطلب فروش کلیھ» 
اند،  گو کرده  گفت و  روزنامھ شرق  با  کھ 
ھفت تن ٢١ تا ٣٠ سالھ و سھ تن ٣٣ تا ۴۶ 

سال دارند و دو تن از آن ھا زن ھستند و ٨ 
تن مرد ھستند.

روزنامھ  بھ  کلیھ  فروش  داوطلب  ده  ھر 
شرق گفتھ اند کھ بھ دلیل «نیاز مالی»  قصد 
فروش کلیھ خود را داشتند اما نوع «نیاز بھ 

پول» را متفاوت بیان کرده اند.
روزنامھ  بھ  ساری»  از  ٢٩ سالھ  «مانی 
دارم،  مالی  مشکل  «من  است:  گفتھ  شرق 
یعنی بدھکاری باال آورده ام. حاضرم حتی با 
١٠ میلیون تومان کلیھ ام را بفروشم تا مشکلم 
حل شود»، و «پیمان ٣٠ سالھ از شیراز کھ 
بھ  فروش  برای  را  کلیھ اش  پیش  ھشت ماه 
تا  است  کرده  آگھی  ٣٠  میلیون تومان  مبلغ 
مستقل  یک کسب وکار  کلیھ،  فروش  پول  با 

راه اندازی کند.»
بھ نوشتھ روزنامھ شرق «مریم ٢۵ سالھ از 
خودش  پیشنھادی  «قیمت  نیز  کرمانشاه» 
باال  را  نیازش  علت  و  ٨٠ میلیون تومان  را 
است»،  کرده  اعالم  قرض  و  بدھی  آوردن 
اما «رویا ۴۶  سالھ از تھران با مادر پیر و 
درآمدی  ھیچ  می کند،  زندگی  تنھا  مریضش 
جز یارانھ ھایی کھ از دولت می گیرند و حقوق 
بازنشستگی مادرش ندارند» و بھ ھمین دلیل 
است. داشتھ  را  خودش  کلیھ  فروش  قصد 

دو تن از داوطلبان فروش کلیھ نیز «تامین 
ھزینھ درمان» بستگان خود را دلیل داوطلب 
از  اند  کرده  اعالم  کلیھ  فروش  برای  شدن 
جملھ «احمد ٢٨ سالھ از رشت» گفتھ است 
کھ «بیماری فرزند و بدھکاری و جیب خالی 
دست بھ دست ھم داد تا کلیھ اش را ھشت ماه 
٢٠ میلیون تومان  قیمت  با  برای فروش  پیش 

آگھی کند.»
«محمد ٢٧ سالھ از تھران» نیز بھ روزنامھ 
«ھمسرم  سال  در سن  کھ  است  گفتھ  شرق 
بھ  مشترک  زندگی  پنج سال  از  بعد   ٩١
برای  و  شد»  دچار  پستان  سرطان  بیماری 
و  شیمی درمانی  تخلیھ،  عمل  یک  «انجام 
عمل،  از  بعد  داروھای  زیادی  مقدار  تھیھ 
پول بسیار زیادی الزم داشت در حد ٣٠ تا 
را  پول  این مقدار  اما من  ٣۵ میلیون تومان، 
بھ رغم  کھ  او ھمچنین گفتھ است  نداشتم.» 
داوطلب شدن برای فروش کلیھ این کار انجام 
پرداخت  در  ناتوانی  دلیل  بھ  و  است  نشده 
ھزینھ درمان «در نھایت در اردیبھشت  سال 

٩٢ ھمسرش از دنیا رفت.»
«صالح ٢١ سالھ از بم» یکی از دواطلبان 
فروش کلیھ نیز بھ روزنامھ شرق گفتھ است 
کھ «سھ سال است نامزد كرده و دلیلش براى 
تھیھ مخارج عروسى و تشكیل  كلیھ  فروش 

زندگى مشـترك بوده» است.
  

 روزنامھ شرق ھمچنین از قول رییس انجمن 

نوشتھ است: «از مجموع   ایران   نفرولوژی 
انجام  ایران  در  کھ  کلیھ ای  پیوند  ھزار    ٣١
افراد  کلیھ  موارد،  درصد    ٣٠ در  تنھا  شده 
مرگ مغزی بھ بیماران پیوند زده شده است 
اھدا کننده  دیگر،  پیوندھای  ٧٠ درصد  در  و 

افراد زنده بوده اند.»
یادآوری کرده است کھ « در  این روزنامھ 
دنیا این رقم تنھا ١۵ درصد است و پیوند کلیھ 
بھ طور متداول از افراد دچار مرگ مغزی  

صورت می گیرد.» (ھمان جا)
خروار  نمونھ  مشت  معروف  قول  بھ   ]
است. دریک جا با دزدی از اموال عمومی 
درترکیھ،  دالر  میلیارد   ٨٧ درچندسال 
شود  انبارمی  غیره  و  دبی  تاجیکستان، 
از  ای  بازنشستھ  معلمان  دیگر  درجای  و 
نمی  خود  گی  بازنشستھ  حقوق  شندرغاز 
مزد کارگران  و  ببرند  بھره  بھ موقع  توانند 
ماھھا پرداخت نمی شود و فاجعھ بارتر از 
مجبور  جوانی  درسنین  انسانھا  کھ  این  ھمھ 
تا  شوند  می  بدنشان  اندامھای  فروش  بھ 
را  شان  گی  زنده  از مشکالت  کمی  بتوانند 
درانتظارفردای  و  ببرند  ازبین  موقتاھم شده 

نامعلومترشان باشند... ـ رنجبر]  

با قدردانی از کمھای 
مالی رفقا و دوستان 

بھ حزب
ذکراین نکتھ را 

ضروری می دانیم 
کھ تکیھ ی حزب 

بھ اعضاء وتوده ھا 
در پیشبرد مبارزه 
طبقاتی،  روشی 

انقالبی و پرولتاریائی 
است درحفظ استقالل 

سازمانی و جدا  
نشدن از طبقھ کارگر 

و توده ھا 
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اعالمیھ:
آخرین تالش استبداد 
درحملھ بھ کودکان!

آقای رئیس جمھور
طبقھ کارگر ایران و حزب ما با کمال تعجب 
ازتیراندازی مسلحانھ پلیس بھ کارگران نفت 
قزاقستان کھ مدتی طوالنی دراعتصاب برای 

افزایش مزد شان بودند، باخبرشدیم.
اعتراض  رفتاربربرمنشانھ  این  بھ  شدیدا  ما 
امید  این  با  کنیم  می  را محکوم  آن  و  کرده 
اسالمی  جمھوری  رژیم  مشابھ  عملکرد  کھ 
شناختھ  درجھان  غیردموکراتیک  کھ  ایران 

شده است را تکرار نکنید.
و  دستگیرشده  کارگران  آزادی  خواستار  ما 
احترام بھ حقوق دموکراتیک مردم قزاقستان 

می باشیم.
با تشکر. 

سلطنت مطلقھ والیت فقیھ اسالمی درشرایطی 
کھ مورد نفرت وسیع ترین طبقات و اقشار 
انسانھای  ی  کلیھ  و  کش  زحمت  و  کارگر 
آزادی خواه است، درخیال واھی نجات خود 
آنھا  درآوردن  و  مدارس  بھ  حملھ  ازطریق 
اش  مذھبی  ارتجاعی  دیدگاه  زیرکنترل  بھ 
کودکان  مغزی  شستشوی  با  قادرخواھدشد 
اجتماعی  پایگاھی  خود  برای  آموز  دانش 
فراھم آورد و ازاین طریق کنترل و جاسوسی 
درخانواده ھای کودکان را پیش برده و بدین 
 ٧۵ بر  را  کوری  و  کامل  استبداد  ترتیب  

میلیون نفر از مردم ایران مستولی سازد.
دراین مورد سازمان معلمان ایران بھ تفاھم 
پرورش  و  آموزش  کل  اداره  میان  نامھ 
آن  طبق  کھ  تھران،  علمیھ  حوزه  و  تھران 
بھ  طرح،  این  پوشش  تحت  دولتی  مدارس 
مدارس وابستھ بھ حوزه علمیھ تبدیل می شود 
اعتراض نموده و خواھان لغو این تفاھم نامھ 

شد (٣ آذر١٣٩٢)
بر اساس این سند، مدیریت حوزه با استقرار 
مدیریت  مدارس،  این  در  ثابت  روحانی 

تربیتی مدارس را بر عھده خواھند گرفت.
« در این سند، اداره کل آموزش و پرورش 
تھران، تعھداتی را بھ حوزه علمیھ داده است 

کھ برخی از آن ھا بھ شرح زیر است:
۵-٣ تعیین مکان مشخص برای روحانی بھ 
یا  و  مشاوره  ارائھ  برای  کار  دفتر  عنوان 
پاسخگویی بھ سواالت و ارتباط با خانواده ھا

از  شده  تعیین  روحانیون  حکم  ابالغ   ٨-٣
طرف معاونت بھ مناطق و مدارس

و  مالی  نیازھای  تامین  و  حمایت   ٩-٣
امکانات الزم بھ صورت ویژه

١٠-٣ زمینھ سازی برای استفاده مستمر از 
در  علیمھ  حوزه  اساتید  و  مدرسھ  روحانی 
جلسات خانواده ھا، دانش آموزان و معلمان»

دراین نامھ اعتراضی ھشدار داده شده کھ با 
انجام این کار مسئوولیت آموزش و پرورش 
ازدست این اداره گرفتھ خواھدشد؛ درحالی 
کھ این وزارت خانھ فاقد بودجھ الزم برای 
بھبود شرایط مدارس است، معضل افزودن 
دخالتھای حوزه علمیھ در مدارس چھ گونھ 
محدودیتھای  ایجاد  جز  خواھدشد،  ممکن 
واگذاری «تربیت دینی»  آیا  بیشتر!؛  بازھم 
و  آموزش  از  خارج  نھادی  بھ  مدارس 
پرورش، بھ معنای زیر سوال بردن زحمات 

و تالش ھای معلمان دینی و معانین خدوم و 
زحمتکش پرورشی در مدارس نیست؟؛ 

 ٧٠ حدود  داشتن  اختیار  در  با  روحانیت 
ھزار مسجد و بیش از ١٠ ھزار امام زاده، 
و  صدا  کانال ھای  جمعھ،  نماز  پایگاه ھای 
بھ  مستقیم  ورود  بھ  نیازی  چھ  و…  سیما 

مدارس دارد؟
و باالخره سازمان معلمان ایران «بھ عنوان 
یک نھاد مدنی از مسئوالن وزارت آموزش 
ھر  از  قبل  تا  می خواھد  جد  بھ  پرورش  و 
نیازسنجی  فرآیند  بھ  فعالیت،  و  اقدام  گونھ 
کارشناسی ھای  و  داشتھ  توجھ  بازخورد  و 
محدودیت ھای  بھ موانع و  توجھ  با  را  الزم 

سازمانی مد نظر قرار دھند.»
باید  مدنی  سازمان  این  مسئووالن  برای 
یادآوری کرد کھ بیش از ٣٠٠ سال است کھ 
درجھان کارشناسی روی این مسئلھ صورت 
گرفتھ و نتیجھ اش ازجملھ جدائی دخالت دین 
اما  است.  بوده  پرورش  و  آموزش  درامور 
درایران سرمایھ داری حاکم بھ جای آموختن 
جھانی  ھای  ای  طبقھ  ھم  ی  تجربھ  ازاین 
ایجاد  برای  را  دردولت  دین  دخالت  اش، 
شدیدترین قانون جنگل جھت استثمار و ستم 
افسارگسیختھ پذیرفتھ است. و بھ ھمین دلیل 
نیز دزدیھای درسطح باال درایران نسبت بھ 
ھزارباربیشتر  دھھا  پھلوی  سلطنت  زمان 
بھ  تومانی  میلیارد  ھزاران  ابعادی  و  شده 

خودگرفتھ است.
تا  بدانند  باید  معلمان  سازمان  مسئووالن 
این  علیھ  سراسری  اعتراضی  کھ  زمانی 
گناه  بی  کودکان  درحق  جابرانھ  حرکت 
نشود؛ تا زمانی کھ درھر مدرسھ علیھ ورود 
آخوندھا دراشکال مختلفی اعتراض صورت 
نگیرد و آنھا را از مدارس فراری نسازند، 
ازاین  دست  حاکم  ارتجاعی  غایت  بھ  رژیم 

جنایت برنخواھد داشت.
این  شدن  پیاده  از  جلوگیری  برای  بنابراین 
سیاست پلید مذھبی ضروری است کارگران 
آزادی  جوانان  و  زنان  کشان،  زحمت  و 
درسراسرکشورصدای  ارتجاع  و ضد  خواه 
برنامھ  این  و  کنند  بلند  را  شان  اعتراض 
سخیف آخوندی را درنطفھ خفھ نمایند. خیل 
کالسھای  بھ  رفتن  از  آموزان  دانش  عظیم 
درس مذھبی امتناع ورزند و حتا خانواده ھا 
از فرستادن کودکان شان بھ مدارس جلوگیری 
آزادی  و  ساختھ  درمانده  را  رژیم  تا  کنند 
مدارس را ازدخالت دین درآنھا محقق سازند.

آن  از  تر  خراب  فقیھ  والیت  نظام  اوضاع 
حد است کھ با یک اعتراض خشک و خالی 
بتوان رژیم را قانع نمود کھ دست از تجاوز بھ 
حقوق کودکان بردارد. امروز وضع مدارس 
بھ جائی رسیده است کھ حتا بھ خاطرتامین 

آموزش درست کودکان اعتصابات سراسری 
درایران باید صورت بگیرد. 

با چنین مبارزه متحد و یک پارچھ است کھ 
می توان جلو حرکت استبدادی رژیم مذھبی 

را در مدارس گرفت.
مدارس  درامور  دخالت  از  مذھب  دست 

کوتاه!
ازمدارس محیط آلوده بھ فساد حوزه ای 

نسازیم!
اعتراض و اعتصاب سراسری برای دفع 

این سیاست ارتجاعی ازمدارس!
درھرشکلی  را  داری  سرمایھ  حاکمیت 

باید برانداخت!
زنده باد سوسیالیسم رھائی بخش اکثریت 
عظیم مردم ایران از ظلم و ستم حاکمان!

حزب رنجبران ایران ـ ۵ آذر١٣٩٢
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ازھر دری، 
سخنی!

************
تابناک: یکی از جداولی کھ کل الیحھ بودجھ 
بحث ھای  سالھ  ھمھ  و  می شود  شامل  را 
بسیاری بر سر  آن از سوی نمایندگان مجلس 
و اشخاص حقوقی مطرح می شود، مربوط بھ 
کمک دولت بھ مؤسسات و اشخاص حقوقی 
غیر دولتی است کھ امسال نیز در قالب جدول 
شماره ١٧ و با مبلغی نزدیک ١٩٠ میلیارد 

تومان بھ مجلس فرستاده شده است.
بھ گزارش «تانباک»، در حالی کھ بھ نظر 
بودجھ  الیحھ  بر  انقباضی  نگاھی  می رسد، 
کنار  در  دولت  حکمفرماست،   ٩٣ سال 
حمایت  دولتی،  شرکت ھای  سھم  افزایش 
را  دولتی  غیر  حقوقی  اشخاص  از  خود 
میلیارد  و سھمی ١٩٠  نکرده  فراموش  نیز 

تومانی برای آن ھا در نظر گرفتھ است.
در بخش ردیف ھای متفرقھ ھزینھ ھای دولت 
نام ۵١ سازمان و مؤسسھ بھ چشم می خورد 
در  مبلغی  مجریھ  قوه  برنامھ ھای  طبق  کھ 
کمک  عنوان  بھ  تومان  میلیارد  حدود ١١٩ 
میلیارد   ٧٠ و  ھزینھ ای  اعتبارات  ھزینٔھ 
دارایی ھای  اعتبارات  قالب  در  نیز  تومان 

تملک سرمایھ ای دریافت خواھند کرد.
در میان نھادھایی کھ با توجھ بھ این بند از 
دریافت  ھزینھ ای  اعتبارات  بودجھ  الیحھ 
می کنند، نام مؤسساتی چون سازمان تبلیغات 
حوزه  اسالمی  تبلیغات  دفتر  اسالمی، 
موعود،  مھدی  فرھنگی  بنیاد  قم،  علمیھ 
بنیاد حکمت  دایره المعارف بزرگ اسالمی، 
دیده  غدیر  بین المللی  بنیاد  و  اسالمی صدرا 

می شوند.
میلیون   ٢٠٠ و  میلیارد  آن،  ھفت  کنار  در 
و  فرھنگی  مؤسسات  بھ  کمک  برای  نیز 
بھ  کمک  برای  میلیارد  یک  استان ھا،  دینی 
محروم،  مناطق  دینی  مدارس  تربیت  مرکز 
یک میلیارد برای کمک بھ ھیات رزمندگان 
اسالم و ھمچنین مبلغ .٢ ۵ میلیارد تومان نیز 
برای کمک بھ اقلیت ھای دینی در نظر گرفتھ 

شده است.

دارایی ھای  تملک  اعتبارات  بخش  در 
سرمایھ ای نیز کھ شامل طرح ھای عمرانی و 
گسترش برخی از اماکن ھست، نیز مبلغ ٢۵ 
میلیارد تومان بھ شورای سیاست گذاری ائمھ 
جمعھ (کمک بھ تکمیل و تجھیز مصلی ھا)، 
 ٢۵ میلیارد تومان بھ طرح زیارت (موضوع 
توسعھ)،  ٢٠  پنجم  برنامھ  قانون   ١٢ ماده 
میلیارد تومان مربوط بھ تکمیل طرح آستان 
مقدس حضرت امام (ره) مدنظر قرار گرفتھ 

است.
در مجموع دولت در الیحھ  ترتیب،  این  بھ 
شده،  ارائھ  مجلس  بھ  کھ   ٩٣ سال  بودجھ 
تومان  برای  میلیون   ۵٠٠ و  میلیارد   ١١٩ 
کمک بھ اعتبارات ھزینھ ای این ۵١ مؤسسھ 
و ھمچنین مبلغ ٧٠ میلیارد و ۵٠٠ میلیون 
تملک  اعتبارات  بھ  کمک  جھت  تومان  نیز 
دارایی ھای سرمایھ ای این نھاد ھا اختصاص 
داده است.(سایت آینھ روز ـ ۶ دی ١٣٩٢) 

ُبعد دروغھای عوام فریبانھ ی نفرت 
انگیز آخوندی:

دیگربان –  احمد خاتمی، امام جمعھ موقت 
«امام  بوی  خامنھ ای  علی  می گوید  تھران 
ولی  از  ایران  مردم  اگر  و  می دھد  زمان» 

فقیھ عقب بیفتند «ھالک» خواھند شد.
بھ گزارش رسا، آقای خاتمی این اظھارات 
را روز پنجشنبھ (پنجم دی) در جمع گروھی 
در  شیعیان  ھشتم  امام  آرامگاه  زائران  از 

مشھد بیان کرده است.
وی گفتھ کھ «والیت فقیھ بوی امام زمان را 
می دھد و ما والیت فقیھ را نھ تنھا یک رھبر 

سیاسی بلکھ جانشین امام زمان می دانیم.» 
این عضو مجلس خبرگان رھبری در بخش 
دیگری از سخنان خود افزوده است: «محور 
رو  این  از  است،  فقیھ  والیت  فقط  اعتدال 
والیت  ھمراه  کھ  است  کسی  معتدل  انسان 

فقیھ باشد.»(۶ دی ١٣٩٢ )

درصد بی سوادھای کشور:
رئیس سازمان نھضت سوادآموزی با اعالم 
اینکھ ١۵ درصد از جمعیت کشور ھمچنان 
بیسوادند، گفت: جایگاه ایران در دنیا با توجھ 
بھ مکانیزمھا و روشھای سوادآموزی، جایگاه 
یونسکو،  اعالم  اساس  بر  و  نیست  مناسبی 
رتبھ ایران در موضوع سوادآموزی در میان 
١۶۴ کشور، رتبھ ھشتاد و ششم اعالم شده 

است.
مھر  خبرنگار  با  گفتگو  در  باقرزاده  علی 
گفت:  سوادآموزی،  ھفتھ  آغاز  مناسبت  بھ 
کسی  بیسواد  آمار  مرکز  اعالم  اساس  بر 
و حساب  نوشتن  خواندن،  توانایی  کھ  است 
سرشماری  آخرین  در  باشد.  نداشتھ  کردن 
نفر  ھزار  و ۶٨١  میلیون   ۶٧ جمعیت  در 
باالی ۶ سال، ۵٧ میلیون و ٣۶١ ھزار نفر 
میلیون   ٩ و  باسواد  را  خود  درصد)   ٨۵)
نفر (١۴٫۴ درصد) خود را  و ٧١٩ ھزار 
بیسواد اعالم کرده اند. ھمچنین ۶٠٠ ھزار 
نفر وضعیت سوادشان مشخص نشده است.

وی ادامھ داد: در گروه سنی ١٠ تا ۴٩ سال 
بیسوادی  آمار  کاھش  برای  ھدف  گروه  کھ 
نفر  ھزار   ٨۴۵ و  میلیون   ۵٠ از  است، 
را  خود  میلیون   ۴٧ گروه،  این  جمعیت 
باسواد و ٣ میلیون و ۴۵۶ ھزار نفر (۶٫٨) 
خود را فاقد سواد اعالم کرده اند ضمن آنکھ 
روشن  آنھا  از  نفر  ھزار   ٣٨١ وضعیت 

نیست.
بھ گفتھ باقرزاده، در گروه سنی ١٠ تا ۴٩ 
سال یک میلیون و ۶٠٠ ھزار نفر از افراد 
بیسواد در نقاط شھری و یک میلیون و ٨٠٠ 
ھزار نفر در نقاط روستایی زندگی می کنند 
تعداد یک میلیون و ٢٠٠ ھزار  این  از  کھ 
نفر از افراد بیسواد مرد و ٢ میلیون و ٢٠٠ 
ھزار نفر زن ھستند ھمچنان بیسوادند(۵۴۵ 

ھزار تومان ھزینھ باسوادی یک نفر)
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باالرفتن آسیبھای اجتماعی: 
«اجتماعی»  خبرنگار  گزارش   بھ 
منطقھ  ایران(ایسنا)  دانشجویان  خبرگزاری 
کردستان، موسوی چلک در پنجمین ھمایش 
ملی آسیب ھای پنھان کھ امروز در دانشگاه 
کردستان برگزار شد، با اشاره بھ باال رفتن 
کشور  سطح  در  اجتماعی  آسیب ھای  آمار 
اظھار کرد: وضعیت امروز جامعھ ما ناشی 
از عدم توجھ یک دولت یا چند دولت بھ این 
بخش  این  نگرفتن  جدی  بلکھ  نیست،  بخش 

تاکنون است. 
در  ایران  آمار  مرکز  آمار  بھ  اشاره  با  وی 
در  کرد:  اعالم  اجتماعی  آسیب ھای  مورد 
در  ایران  از جمعیت  سال ٩٠، ٧١ درصد 
زندگی  روستاھا  در  درصد   ٢٩ و  شھرھا 
می کردند و این در حالی است کھ این آمار 
در ٣٠ سال گذشتھ برعکس بوده، لذا این امر 

باید ھمواره مورد توجھ مسئوالن باشد. 
با  ایران  اجتماعی  مددکاران  انجمن  رئیس 
اشاره بھ اینکھ در سال ٧۵، این تعداد یک 
میلیون و ٢٠٠ ھزار نفر و این آمار در سال 
٨۵ بھ یک میلیون و ۶۶۴ ھزار نفر افزایش 
یافتھ است، اعالم کرد: براساس آخرین آمار 
تعداد زنان سرپرست خانوار در سال ٩٠بھ 
بیش از دو میلیون و۵۵٠ ھزار نفر رسیده و 
این نشان می دھد کھ در یک دوره پنج سالھ 

این آمار ۵٣ درصد افزایش یافتھ است. 
قتل  شاخص  اینکھ  اعالم  با  چلک  موسوی 
در کشور بھ ازای ھر ١٠٠ ھزار نفر ٢٫٩ 
قتل  درصد بوده است، اعالم کرد: شاخص 
در کشور در سال ٩١، ٣١ درصد افزایش 
از این تعداد  پیدا کرده است کھ ٢٠ درصد 

زنان ھستند. 
ایران:  اجتماعی  مددکاران  انجمن  رئیس 
 ۶٠٠ را  کشور  در  زندانیان  ورودی  تعداد 
ھزار نفر اعالم کرد و افزود: براساس این 
آمار بھ ازای ھر ١٠٠ ھزار نفر ٨٠٠ نفر 
این بخش رتبھ  وارد زندان می شوند و در 

چھارم جھان را داریم. 
ایران  اجتماعی  مددکاران  انجمن  رئیس 
افزود: با آسیب ھای اجتماعی بھ عنوان یک 
واقعیت تلخ باید برخوردی اجتماعی شود، نھ 

نظامی و انتظامی. 
وی با عنوان این مطلب کھ اعدام یک مواد 
فروش ھیچ دردی را از ما دوا نمی کند، بیان 
کرد: در بخش آسیب ھای اجتماعی نباید مردم 
گیرند. قرار  ھم  مقابل  در  امنیتی  سیستم  و 

(٢۶ دسامبر ٢٠١٣)

طرد دیدگاھھای خرده بورژوازی، تامینی برای سالمت سوسیالیسم است!

در جبھھ جھانی کمونیستی ...  بقیھ از 
صفحھ آخر

دوم،  جھانی  جنگ  از  بعد  شده  تخریب 
و  خودکارشدن  برپایھ  اقتصادی  توسعھ 
شد.  شروع  کردن  مکانیکی  باالی  سطح 
فدرال  درجمھوری  درتولید  کارگران  تعداد 
آلمان بھ ٥. ١٢ میلیون در١٩٧٠ رسید. ھم 
کھ  تکنیکی،  فکران  روشن  طیف  زمان،  
کردند،  کارمی  بزرگ  صنایع  در  تا  عمده 
دردانش  جویان  دانش  تعداد  یافت.  افزایش 
دوبرابرشد:  سال  آلمان درطی ١٠  گاھھای 
از ٢٤٧ ھزار درسال ١٩٦٠ بھ ٥١٠ ھزار 

و٥٠٠ نفر درسال ١٩٧٠ رسید.
بعداز ١٩٧٠، رشد دیگری بھ نام « سومین 
گرفت.  تکنیکی»صورت  ـ  علمی  انقالب 
ماھیتا، این بھ معنای عقالئی کردن قابل فھم 
خودکارکردن  و  میکروالکترونیک  برپایھ 
تحصیلی  کیفیت  با  انسانھائی  بھ  نیاز  بود. 
باالتر برای انجام کارعلمی، تحقیق و تکامل 
تعداد  درصد  رشدکرد.  سریعا  تریب  بدین 
دبیرستانی  تکنیکی  کیفیت  دارنده  کارمندان 
 (١٨٤٨٠٠٠)٪٧  .٢ بھ  گاھی  دانش  و 
 (٣٤٢١٠٠٠)  ٪١١  .٥ بھ  درسال١٩٧٦، 
 (٤٢٧٢٠٠٠)  ٪١١  .٨ و  غربی  درآلمن 
تعداد  رسید.  در١٩٩٣  آلمان  درکل 
دانشجویان مرتبا مرتبا درحال افزایش است. 
١٧١١٠٠٠ نفر در نھادھای آموزشی باالتر 
درآلمان غربی درسال ١٩٩٣؛ ١٨٧٥٠٠٠ 

نفر درکل آلمان بودند.
٢ـ  وظایف دولت بھ مثابھ دولت انحصارات 
منافع  اجرائی  ارگان  بھ  دولت  و  زیادشده 
تبدیل  آنان  سیاسی  خواستھای  و  اقتصادی 
در  استخدام شده  انسانھای  تعداد  شده است. 
«بخش عمومی» منظما باالرفتھ است. تعداد 
 ١٩٩٢ درسال  در١٩٥٠،  میلیون   ٢  .٢٦
نیروی کار «بخش عمومی» ٦. ٦ میلیون 
شد: ١. ٢ میلیون خدمتکاران غیرنظامی، قوه 

قضائی و پرسنل نظامی؛ ٣ میلیون کارمندان 
حقوق بگیرو ٥. ١ میلیون مزدبگیر. اکثریت 
خدمت کاران غیرنظامی و مزدبگیران دفاتر 
ای  توده  پایھ  بھ  متعلق  دولتی  درخدمات 
غیرانحصاری سرمایھ انحصاری می باشند.

دولتی  انحصاری  سرمایھ  خصوصیت  ٣ـ 
خرده  وابستھ  کارمندان  تعداد  کھ  است  آن 
بودن  خودی  کارمند  با  دررابطھ  بورژوا 
معماران،  دکترھا،  نظیر  ـ  بورژوا  خرده 
می  افزایش  پیش  از  بیش  غیره  و  وکالء، 
از  گانی  دھنده  کمک  و  اینان  درصد  یابند. 
باصرفھ  کارمندان  درمیان  خانواده  اعضای 
بین ١٩٥٠ و ١٩٩٣، ٦٥٪ پائین رفت. این 
نتیجھ ی تمرکزیابی بدون وقفھ و مرکزیت 
یابی سرمایھ و نابودشدن معاش مستقالنھ 
در  کھ  باشد،  می  بورژوازی  ـ  خرده  ی 
رقابت شدیدتر ازپا درمی آید. افزایش طیف 
روشن فکران کارمند مستقل، ازسوی دیگر، 
جامعھ  درکل  انحصارات  دیکتاتوری  بیان 
فکران  روشن  نقطھ،  درباالترین  باشد.  می 
مستقل وارد صفھای سرمایھ انحصاری می 
طبقھ  صفوف  بھ  پائین  نقطھ  در  و  شوند؛ 

کارگر می پیوندند.  
و  پرولتاریائی  بین  طبقاتی  تمایزوضعیت 
خرده بورژوائی دردرجات پائین تز روشن 
تمایزی  ولی  یابد،  می  ادامھ  مستقل  فکران 
کامال مشخص امروزه دیگر بین طبقھ کارگر 
با  دررابطھ  بورژوا  خرده  روشنفکران  و 
وضعیت زنده گی وجودندارد. ھمسایھ گان 
سنتی طبقھ کارگر درابعادی زیاد ازبین رفتھ 
ھای  خانواده  از  جوانان  سو،  یک  از  اند. 
کارگری بھ موسسات آموزشی سطح باالتر 
راه یافتھ اند و روشن فکر می شوند؛ از سوی 
دیگر، بچھ ھای روشن فکران خرده بورژوا 
پائین  کارمندان سطح  یا  مزدبگیر  کارگران 
حقوق بگیر می شوند. سطوح زنده گی بیش 
ازپیش مشابھ می شوند، وتوده کارگران یقھ 
آبی بھ سطحی از آموزش و فرھنگ دست 
یافتھ اند کھ معموال متعلق بھ طیف خرده ـ 
ھا  آبی  یقھ  باصرفھ،  درتولید  بود.  بورژوا 
و مھندسان حدودا برپایھ ای یک سان باھم 
بورژوازی و  کنند. گذار بین خرده  کارمی 

طبقھ کارگر سیال شده است.
این نتایجی در تاثیرگذاری شیوه تفکر خرده 
و  دارد  کارگر  طبقھ  درمیان  بورژوائی  ـ 
متقابال نفود شیوه تفکر پرولتاریائی در میان 
خرده بورژوازی بھ طورعینی، این نقشی در 
نفوذ شیوه تفکر خرده ـ بورژوائی درابعادی 
بزرگ تر درمیان طبقھ کارگر دارد ـ نھ تنھا 
برای پرولتاریا، کھ خرده بورژوازی را بھ 
عنوان متحد درمبارزه انقالبی رھائی بخش 

دارد، بلکھ ھم چنین برای مونوپولھای 
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بورژوائی، کھ بدون پایھ توده ای خرده 
اداره جامعھ  بھ  قادر  بورژوا داشتن  ـ 

نیستند.
اساس  عمده،  طبقھ  دو  بین  ناثبات  موقعیت 
خرده  تفکر  تمامی  نوسانی  خصلت  مادی 
خرده  کھ  جا  آن  از  باشد.  می  بورژوائی  ـ 
بورژوازی نمی تواند طیف متحدالشکلی را 
بورژوائی  ـ  خرده  تفکر  شیوه  دھد،  تشکیل 
و  آید  می  الزم  اش  تنوع  ترین  دربزرگ 
تدریجا از ابتدائی ترین شکل بھ باالترین آن 
در  را  مختلف  مواضع  اینھا  کند.  تغییرمی 
روند تولید و نزدیکی بھ حاکمیت انحصارات 

یا بھ طبقھ کارگر منعکس می کنند.
شکل ابتدائی شیوه تفکر خرده ـ بورژوائی، 
درمیان  بیشتر  کھ  کوچک،  مالکان  روحیھ 
کشاورزان کوچک، مزدکاران، و آزادکاران 
صورت  بھ  این  شود.  می  دیده  کوچک 
پدیدار  لومپنی  عناصر  بین  بسیارعامیانھ 
روند  در  ای،  قاعده  مثابھ  بھ  کھ  شود  می 
شیوه  این  کارکنند.  بیشتر  کمی  باید  تولید 
تفکر ابتدائی خرده ـ بورژوائی خصوصیت 
اش پراگماتیسم تنگ نظر، درک محدود از 
عدالت، محافظھ کار، خرافاتی، خودخواھی 
بی وجدانھ  درحد تالش  وجدان  بی  بی حد، 
برای مزایا و غیره می باشد. این بین باور 
شورش  کور،  و  گی  واداده  سرنوشت  بھ 
نارضائی  برای  ای  پایھ  و  بوده  ناامیدانھ 
توده ھا، شووینیسم، فاشیسم، و ضدکمونیسم 
مھاجم می باشد. این پایھ ھا ی شکل دھنده ی 
شیوه تفکر خردهـ  بورژوائی بھ راحتی برای 
طبقھ کارگر بھ خاطر دشمنی آشکار جنبش 
کارگری قابل شناخت است. باوجوداین، اینھا 
می توانند تبدیل بھ مانعی درتالش برای جلب 
شوند  سوسیالیسم  سوی  بھ  وسیع  ھای  توده 
کھ نباید اخالل در روشنگری نمایند. این بھ 
خصوص برای کشورھائی کھ درآنھا سرمایھ 
نیمھ  ساختارھای   ، نیافتھ  رشد  کامال  داری 
سرنگونی  و  اند،  مانده  باقی  ھنوز  فئودالی 
ھا  توده  از  وسیعی  بخش  خواست  استبداد 

است صادق است.
شیوه تفکر رشد یافتھ خرده بورژوازی شیوه 
این  است.   فکر  روشن  بورژوای  ـ  خرده 
شیوه دوست دارد کھ بھ خود ظاھر خالق و 
آماده برای پذیرش چیزھای نو نشان دھد و 
بدین ترتیب اعمال نفوذ درجامعھ می کند، بھ 
ویژه درمیان جوانان، کھ نباید بھ آن کم بھا 
تطبیق  در  توانائی  تمایزش  وجھ  شود.  داده 
با  ای  قابل مالحظھ  میزان  بھ  دادن خودش 
شیوه تفکر پرولتاریائی می باشد. این برای 
طبقھ کارگر دیدن مسائل از درون این شیوه 
مستقل  فکران  سازد. روشن  می  مشکل  را 
رویای رساندن خود بھ ردیف روسا را دارند 

مزدبگیران  وضعیت  بھ  افتادن  از  ترس  و 
کارگران  بھ  مندی  آنھا عالقھ  نتیجتا،  ساده. 
و  ازانتقادات  بسیاری  و  دھند  می  نشان 
خواستھای برحق آنھارا می پذیرند. ولی اگر 
آنھا منافع و اھداف خرده ـ بورژوای خود را 
بورژوای  ـ  خرده  تفکر  شیوه  کنارنگذارند، 
روشن فکر آنھا بھ طور اجتناب ناپدیری در 
خواست رھبری خرده ـ بورژوائی آنان بیان 
می شود. این شیوه مدعی است کھ درخدمت 
بھترین منافع توده ھا در تمامی موضوعات 
عمل می کند، ولی درواقع بھ آنھا اعالم می 
کند کھ قادربھ جست و جوی مسائلشان نیستند 
و ازاعتماد آنان سوء استفاده می کند تا آنھا را 
روی علل خودبینی و خودمرکزبینی بکشاند.

کارل مارکس بھ طرز مناسبی ماھیت متضاد 
شیوه تفکر خردهـ  بورژوائی را مشخص نمود:

بورژوا  خرده  رفتھ  پیش  جامعھ  «دریک 
یک  واقعی  از موضع  سو  ازیک  ضرورتا 
سوسیالیست بھ سوی دیگر، یعنی، گیج شدن 
درزیبائی بورژوازی بزرگ و یافتن عالقھ 
نسبت بھ رنج بردن مردم تغییر می یابد. او 
درعین حال ھم بورژوا و ھم انسانی از مردم 
است.» («مارکس بھ پ.و. آننکوو» ، منتخبات 
(٥٢٧ ص.  جلد١،  مارکس/انگلس،  آثار 

روشن فکر خرده ـ بورژوا دارای دو روحیھ 
او  تفکر  باشد.  می  متزلزل  و  طلبی  جدائی 
پُراست ازتوٌھمات سوارشدن بر تولید مصرفی 
ھای»  استفاده  «سوء  برای  داری  سرمایھ 
خودش،  انحصارات و سیاستھای بی پروای 
یعنی:  آمیزآن،  آنھا، و مدل قراردادن صلح 
«غیرمتمرکزنمودن  تولید»،  «غیرمرکزیت 
اندازه  بھ  آنان  «تبدیل  بزرگ»،  تراستھای 
کوچک»،  موسسات  و  رویت  قابل  متوسط 
«معمول ساختن قیمتھای مناسب»، «تجارت 
کردن»  «دموکراتیک  منصفانھ»،  جھانی 
داری»،  سرمایھ  جامعھ  کردن  «انسانی  و 
طبیعی  تمایل  بیان  این  درادامھ.  و  غیره  و 
خرده  یک  عنوان  بھ  مستقل،  فکر  روشن 
بورژوا بھ طورعام، برای دفاع ازحق خود 
و کار بھ طریق خود درمیان روابط تولیدی 

سرمایھ داری.
برطبق آن،  اھمیت ویژه روشن فکر تکنیکی 
فیزیک  شیمیستھا،  مھندسان،  تکنیسینھا،  ـ 
مدیران  ده،  اطالعات  مندان  دانش  دانھا،  
تمامی  فراتراز  ـ  وغیره  تجاری،  متخصص 
اقدامات در رسانھ ھای بورژوائی موردتاکید 
قرارمی گیرد. بی دلیل گفتھ می شود کھ آنھا 
موقعیت قدرتمندی درجامعھ بھ خاطر دانش  
کھ  موقعیتی  دارند،  شان  تکنیکی  مھارت  و 
آنھا درواقع بھ ھیچ وجھ ندارند. راه ا نقالبی 

شماره ١٩ دراین مورد توضیح می دھد:
آن  بزرگ،  کورپوراتی  گروھھای  «در 

مدیریت  جزو  کھ  دانشمندانی  و  مھندسان 
بھ  نھ  را  درقدرت  موقعیت خود  ھستند  باال 
بلکھ  علمی،  و  تکنیکی  توانائیھای  خاطر 
توانند  می  کھ  دارند  تولید  وسایل  درکنترل 
دھی  تمرین  کارببرند.  بھ  موقعیت  دراین 
برای  الزمھ  نوعی  بیشتر  آنان  علمی  ھای 
بھ دست گرفتن کنترل ـ  بھ حساب بغرنجی 
روند تولید و پیچیده گی رقابت انحصاری ـ 
برپایھ  اعمال قدرت خودش  باشد، ولی  می 
وسایل  صاحب  و  دارانھ  سرمایھ  تصاحب 
تولید بودن قراردارد.  حداکثرکردن استثمار 
و سود و بیان آنھا خصلت خودرا درنھایت 
اعضای  توسط  یا  کھ  کنند،  نمی  عوض 
روشن فکر صنعتی و یا نھ صورت گیرند...

روشن فکران صنعتی باورساختھ گی قدرت 
وحشی خود را ایجاد کرده اند. بدین ترتیب 
فرض شده با حاکمیت سرمایھ ـ انحصاری 
معادل ھستند و مبارزه انقالبی طبقھ کارگر 
را بھ مثابھ جھت یافتھ برضد آنان، رد می 
داری  سرمایھ  دیکھولت،  (ویللی  کنند.» 
انحصاری دولتی در جمھوری فدرال آلمان، 

جلد٢، بخش ٤، صص ٣٥٥، ٣٥٦)
باطرح شدن تولید باصرفھ، تاکید روی روشن 
فکران بھ مثابھ مدعی نیروی رھبری کننده 
جدیدی رسیده  کیفی  بھ سطح  دررشدجامعھ 
ی  موسسھ  رابطھ،  دراین  ویژه  بھ  است. 
برتلسمن و موسسھ ی ھانس بوکلر دراتحادیھ 
فدرالی آلمان(ا.ف.آ.) تحقیق مشترکی را با 
و  کورپوراتی، شراکت  موضوع «فرھنگ 
عالئم قانونی تاسیس کردند.»  «محققان» ا 
ف آ  و برتلسمن تاکنون ملتفت شده اند کھ 
علمی ھدایت شده دررابطھ با منافع کارگران 
بغرنج  تولید  با  توانددرابطھ  نمی  فرضا 

جھانی شده عادالنھ باشد:
نفع کارکن»   تنگ نظرانھ «علم بھ  «درک 
دلیل  بھ  تنھا  اگر  آورد  می  پیش  ای  مسئلھ 
این کھ بسیاری از موضوعات مورد تحقیق 
بغرنجی ساختاری  مسائل مدرن،  مناسب و 
مرکز  ھرگزدر  اکثرا  کھ  جامعھ  و  تولید 
بررسی قرارنمی گیرند، از نظر دور انداختھ 
می شوند، ھمان طور کھ با تخصیص وظیفھ 
«قیچی»  با  یا  شده»  گرفتھ  «تصمیمات  یا 
قرارگرفتھ  علمی  درجھت  اتحادیھ  فکری 

چنین بود.
بھ جای این، آنھا فراخوان «بحث درمورد 
خطرات و فرصتھای جامعھ سرمایھ داری 
اتحادیھ»  سیاست  ممکن  جوابھای  و  مدرن 
گ.  ھانس  بیر،  (ھینریش  دھند.»  می  را 
کورپوراتی  فرھنگ  مشارکت،  نوتزینگر: 
و تصمیم مشترک، در دی میتبستیممونگ، 
شماره ٦،١٩٩٤، ص.٥٩، ماھنامھ موسسھ 

کتاب ھانس)
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بدین ترتیب، شیوه تفکر پرولتاریائی، 
مستقیما درمبارزه علیھ استثمار و ستم 
برای جامعھ سوسیالیستی،  و  داری  سرمایھ 
تنگ نظرانھ و متعصب نشان داده می شود، 
اما تفکری کھ آنھا ارائھ می دھند ھم کاری 
استثمار  افزایش  برای  مونوپولھا  با  طبقاتی 
سیاست  توجیھات  شود.  می  بیان  «مدرن» 
رفرمیستی ھم کاری طبقاتی شاید «مدرن» 
باشد ـ محتوایش مبتذل و ارتجاعی بیش از 

ھمیشھ است.
 ،PDS،دموکراتیک سوسیالیسم  حزب 
کھ  جائی  کناربکشد  را  خودش  تواند  نمی 
ای  درمقالھ  است.  شده  مدرن  اپورتونیسم 
سوسیالیستی  «استراتژی  عنوان  تحت 
کمیتھ  عضو  ورنر  ه.   ، مدرن»  درجامعھ 

اجرائی فلسفھ بافی می کند:
«وضع  مثال،  عنوان  مدنی[بھ  جامعھ   »
دستگاه قدرت سیاسی  درتضادبا  اجتماعی» 
با  است  دررابطھ  انقالبی]  راه  ناشران  ـ 
آزادی حرکت نیروھا، رشد دادن اتحادھای 
داوطلبانھ و قانون خودسازماندھی،... ھرکھ 
دراین جا اعمال قدرت بکند و دیدگاه خودش 
ازجامعھ را معین نماید، ارزشھا و نرمھای 
او، نھایتا ھم چنین بھ کنترل قدرت سیاسی 

ختم می شود و می تواند آن را بگیرد...
سو  ازیک  گفت  توان  می  بندی،  جمع  با 
جامعھ،  ومدنی  سیاسی  زیستی  ھم  ازطریق 
شکل ویژه موثرحاکمیت ظاھرشده است، اما 
این ازسوی دیگر، با انتقال قدرت بھ سطح 
ئولوژیکی،  ایده  فکری،  روشن  مجادلھ 
قدرت  شدن  برداشتھ  ازمیان  بھ  ارزشی،  و 
ـ   جدل   ) منجر می شود.»  نیزدراین سطح 
پ.د.اس. قربانی بحث، ه. ورنر/پ. شوت، 
سوسیالیسم،  بھ  رسیدن  راه  دموکراسی 
منتشرشده توسط پ.د.اس، صص ١٠، ١٣؛ 

تاکیدازما است ـ راه انقالبی)
این با رویای روزانھ کسب قدرت پ.د.اس. 
ازطریق «افکارسطح باالی» روشن فکران 
خرده ـ بورژوا کھ پ.د.اس. آن را بھ مثابھ 
نیروی عمده پیشرفت اجتماعی روشن فکران 
تبلیغات  آید.  درمی  جور  کند،   می  تعریف 
انتخاباتی اش درسال ١٩٩٤ صریحا بھ مشاطھ 
.اس.  پ.د  پرداخت.  فکران  روشن  گری 
کرد:  تعریف  را  موردنظر  عمده  گروھھای 

ـ  روشنفکران، ازجملھ دانش جویان
باالتر،  تحصیالت  با  زنان  (اینان  زنان  ـ  
گروه  یا  استادکار  چون  حدودا  از  باشروع 

ھم کارتکنیکی ـ و نھ زنان بھ طورکلی)...
بی  فکران  روشن  ویژه  (بھ  کاران  بی  ـ 
دولتی  دستگاه  سابق  اعضای  ازجملھ  کار، 
آلمان). ...  در جمھوری دموکراتیک  سابق 
درانتخابات١٩٩٤»  پ.د.اس.  («استراتژی 

پرس ئدیئنست، پ.د.اس.، ٨ آوریل ١٩٩٣، 
ص.١٣) 

برخی عالئم اصلی شیوه تفکر خرده 
ـ بورژوائی

لنین روشنائی درمورد فاکت این کھ روشن 
وسیعی  مردم  ھای  توده  توانند  می  فکران 
تولید تحت  وسایل  ازصاحبان  تر  را راحت 

تاثیرقراردھند، نوشت:
کھ  کسانی  فکر،  قشرروشن  نفوذ  اما   »
نمی  شرکت  دراستثمارکردن  مستقیما 
و  جمالت  از  استفاده  برای  کھ  آنانی  کنند، 
نظرگاھھای عمومی تربیت شده اند، کسانی 
کنند  ھر فکر «خوب» را تصاحب می  کھ 
از حماقت صادقانھ  و آنانی کھ گاھی ناشی 
یک  حد  تا  را  خود  طبقاتی  درون  موقعیت 
اصل احزاب بدون طبقاتی و بدون سیاستھای 
طبقاتی باالمی برند ـ تاثیراین روشن فکران 
در  بر روی مردم خطرناک است.  بورژوا 
این جا، و تنھا دراین جا، ما باید سرایت دھی 
انجام  بھ  قادر  توده ھا را پیداکنیم کھ  آن بھ 
صدمھ واقعی است. ...» («در خاطره کنت 
 ،١٣ جلد  آثار،  کلیات  ـ  لنین  در:  ھایدن»، 

صص ٥٢ـ ٥٣)
بورژوا  ـ  خرده  فکران  روشن  تفکر  شیوه 
خصوصیتھای ویژه ای د ارد کھ نفوذ قابل 
مالحظھ ای را درمیان آگاھی مردم درتحت 

شرایط زیر اعمال می کند:
بورژوائی.  طلبی  جاه  و  پرستی  مقام   -١
مبارزه اکثر روشن فکران برای ھستی شان 
آنھا  گیرد.  می  خود  بھ  پرستی  مقام  شکل 
چیزھای شکوه مند ـ پیش روی بھ موقعیت 
رھبری و نگھ داشتن دھنھ ی قدرت، قاطی 
حقوقھای  و  برتر  اجتماعی  باموقعیت  شده 
باالترـ درسردارند. نیروی پیش برنده گرایش 
مقام پرستی ، جاه طلبی بورژوائی است کھ 

انعکاسی از رقابت سرمایھ داری می باشد.
اتحادیھ  اجرائی  ھیئت  دبیر  لینمن،  اکارد 
کارگران شیمیائی آلمان، اثر فاسد کننده این 
طرز تفکر را در ھم بستھ گی پرولتاریائی 

و پیوستھ گی کارگران خاطرنشان می کند:
با  مخلوط  مایھ  بی  مراتبی  «سلسلھ 
گان  کننده  شرکت  از  زیاد  ذھنی  انتظارات 
می  کارکنان  این  بین  تضادھا  تشدید  باعث 
حفظ  پیشھاد  اند:  آشکارشدنشان چنین  شود. 
اطالعات، رونق دھی بھ ضعفھا، اشتباھات 
را بھ دیگران نسبت دادن، و غیره.» (شوم 
بگیر و اتحادیھ  ـ گارلینگ، کارکنان حقوق 
ھا، انتشارات کشوری، ١٩٩٠، ص. ١٥٢)

٢- ادعای روشن فکری در رھبری کردن و 
ناقابل دانستن توده ھا. اگر مبارزه مشترک 
تبدیل  ضرورت  بھ  کارکن  مردم  توسط 

بورژوا  ـ  خرده  فکر  روشن  گاه  آن  شود، 
این مبارزه را پیش می  درخواست رھبری 
گان  نخبھ  فکران  «روشن  جمالت  کشد. 
بھ  ترتیب  بدین  کند،  می  رامطرح  جامعھ» 
تملق گوئی ازنقش خود می پردازد. چیزی 
کھ خود را قالب گرایش مقام پرستی در زنده 
خرده  خواستی  کھ  کند  ظاھرمی  شغلی  گی 
کارھای  در  کردن  دررھبری  بورژوائی  ـ 
توده ھا می باشد.  دھی  مشترک و سازمان 
کارل مارکس یک بارگفت کھ خرده بورژوا 

(و روشن فکران بیشتر) معتقدند: 
شرایط  [اش]   رھائی  ویژه  شرایط  «کھ 
درچارچوب  کھ جامعھ مدرن  عمومی است 
آن می تواند نجات یابد و ازمبارزه طبقاتی 
لوئی  برومر  (ھیجدھم  شود.»  اجتناب 
آثارمنتخب،  انگلس،  مارکس/  بناپارت،  

جلد١، ص. ٤٢٤)
را  شان  اھمیت  از  یک  ھیچ  کلمات  این 
بورژوا  خواستھای خرده  اند.  نداده  ازدست 
دراین کھ توده ھا نمی توانند از محدوده ھای 
قانونی زمانی کھ آنھا مبارزه می کنند فراتر 
پافشاری  ظاھری  دموکراسی  و روی  روند 
عدم  او  برای  قدرتمندترین سالح  کنند.  می 
قانع  استدالل  نمادی،  اعتراض  خشونت، 
کننده و فراخوان برای عقالئی کردن قدرت 
می باشد، و نھ مبارزه طبقاتی عملی توده ھا. 
شیوه تفکر خرده ـ بورژوائی نسبت بھ توده 
آن  بھ درک  قادر  و  آمیزاست  ھا خصومت 
درتاریخ  پیش روی  ترین  بزرگ  کھ  نیست 
بشری توسط توده ھای مردم تحقق یافتھ اند. 
آکادمیک  وخودبینی  خودستائی  تکبر،   -٣
نسبت بھ کارگران از خصوصیات دیگر شیوه 
تفکر خردهـ  بورژوای روشن فکر می باشد.

«آنانی کھ دراین عقیده مشترک اند ازباال بھ 
مردم نگاه می کنند، احساس برتری ھمیشھ 
و  دارند،  کارگر  ھای  توده  بھ  نسبت  گی 
احترامند.»  بازھم فکر می کنند کھ شایستھ 
(راه انقالبی شماره ١٥، مبارزه علیھ انحالل 

طلبی، اشتوتکارت، ١٩٧٦، ص. ١٣)
نیروی  شمردن  خوار  خودستائی،  این  پایھ 
فیزیکی و اعتقادبھ  کارمدیریتی (یا علمی) 
خلق  اجتماعی  ارزش  دو  حقیقی  سرچشمھ 
کردن و دانش اجتماعی است. آنھا کارفکری 
را بھ مثابھ «برتری طبیعی» خود می دانند 
و بھ دانش کتابی شان افتخارمی کنند و نمی 
فھمند کھ این خوارشمردن پراتیک کھ معیار 

واقعی حقیقت است، می باشد.
٤- ذوق آزمائی عملی و طریقھ ھمھ دانی. 
اھمیت مطلق دررابطھ با کارفکری و شناخت 
کتابی چرندی بیش نبوده و بلھ، حتا ناتوانی 
روشن فکران را در ایجاد تغییرات عملی و 

وابستھ بودن تئوری بھ پراتیک، نشان 



صفحھ ١٤رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
بر  حمل  را  پدیده   این  لنین  دھد.  می 
عادات زنده گی و شرایط کاری روشن 

فکران می داند:
«این شلختھ گی، این بی مباالتی، ناخالصی، 
نادقتی، عجولی عصبی، تمایل بھ جای گزین 
کردن بحث باعمل، حرف با کار، تمایل بھ 
متعھدشدن بھ انجام ھرکاری در روز روشن 
بدون تمام کردن چیزی، خصوصیات «تعلیم 
یافتھ» می باشند؛ و این بدان خاطرنیست کھ 
آنھا ماھیتا بدھستند،  بلکھ بھ مراتب کم تر 
ناشی می شود؛  آنھا  از خواست زشت  این 
این بھ خاطر عادات زنده گی و شرایط کار 
کار  از  غیرعادی  جدائی  گی،  خستھ   ، آنھا 
چھ  را  («رقابت  است.»  غیره،  و  یدی، 
گونھ بایدسازمان داد؟»، لنین ـ کلیات آثار، 

جلد٢٦، ص. ٤١٢)
«آموزش  خود  کھ   است  ای  مشخصھ  این 
بھ  را  آن  دھند  می  ترجیح  معموال  دیده»ھا 
جای واقعیتھای غیرچاپ لوسانھ نادیده بگیرند 
و فکر می کنند ھرچیزی را بھترمی دانند.

٥ـ   فردگرائی و فقدان نظم نشان اختصاصی 
انگشت روی  لنین  کھ  ھستند  روشن فکران 

آن می گذارد:
«ھیچ کس باجسارت انکار نمی کند کھ طیف 
روشن فکران، بھ عنوان قشرویژه  درجامعھ 
با  دقیقا  وسیعا،  داری،  سرمایھ  مدرن 
فردگرائی و ناتوانی درنظم پذیری و سازمان 
گی  ویژه  این  و  شوند...  مشخص می  یابی 
دررابطھ  ای  طورفشرده  بھ  فکرانھ  روشن 
بھ  آن، طرز  عادی  زنده گی  شیوه  با  است 
درموارد  کھ  گی،  زنده  نیاز  آوردن  دست 
زیادی بھ شیوه زنده گی خرده ـ بورژوائی 
آن نزدیک می شود.(کار منفردانھ یا درگروه 
ھای بسیارکوچک، و غیره).» (لنین ـ «یک 
گام بھ پیش، دوگام بھ پس»، کلیات آثار، جلد 

٧، ص. ٢٦٧)
بھ  گذاشتن  گردن  فکران،  روشن  برای 
بھ  سازمانی  انضباط  و  اکثریت  خواست 
تلقی می  آزادی فردی  دادن  ازدست  عنوان 
تالش  درمقابل  مواضع  این  کھ  چون  شود، 
آنھا درپیداکردن راه فردی رھائی قراردارند. 
درتضاد  بورژوائی  ـ  خرده  فردگردائی 
پایھ  کھ  است  پیشرو  سوسیالیستی  تولید  با 
برابری،  روی  درتاکید  پرولتاریائی  فردیت 

ھم کاری و ھم بستھ گی راتشکیل می دھد.
ادعای  باوری.  راز  و  گرائی  ٦ـعمل 
از  مونوپولھای روشن فکران عبارت است 
برتربودن ازطبقات و ایده ئولوژیھای طبقاتی، 
معنای  بھ  این  ئولوژی؛  ایده  از  بودن  رھا 
باالتربودن از ادعای جھان بینی ھا. با اتخاذ 
یک «موضع» پراگماتیکی نسبت بھ مسایل 
درواقع بھ معنای عالمت کیفی درنظرگرفتھ 

می شود. لنین بھ افشای پراگماتیسم بھ مثابھ  
می  بورژوائی   ارتجاعی  فلسفی  محصول 

پردازد:
ی  فلسفھ  درآخرین  شیوه»  «آخرین  «شاید 
آمریکائی «پراگماتیسم» باشد (ازکلمھ یونانی 
عملی  فلسفھ ی  این یک  ـ عمل؛  «پراگما» 
است)... پراگماتیسم متافیزیک و ماتریالیسم 
اعالم  گیرد،  می  ُسخره  بھ  را  آلیسم  ایده  و 
می کند تجربھ و تنھا تجربھ، پذیرش تجربھ 
بھ مثابھ تنھا اصل...(«ماتریالیسم و آمپیریوـ 
کریتیسیسم» ، ـ لنین، کلیات آثار، جلد ١٤، 

ص ٣٤٢ یادداشت تھ صفحھ)
انعکاس  عینی،  حقیقت  نظریھ  پراگماتیسم 
آگاھی را ، با دید مفید،  درست واقعیت در 
موفق بودن و مزیت داشتن جای گزین می 
«پلورالیسم»، جور  تاکید روی  با  این  کند. 
درمی آید، کھ طبق آن واقعیت با قوانین تعیین 
نمی شود، بلکھ با آشکارکردن کلیھ ی شیوه 
ھای تمایالت فردگرایانھ و منافع، بدون توجھ 
بھ عامھ مردم و معموال بھ ضرر توده ھای 
تمامی این اظھارات  وسیع. مخرج مشترک 
باشد.  می  نفع خویش  بھ  تنھا   گیری  جھت 
تمامی این کار درمورد مجادلھ فلسفی برتر 
روشن فکران خرده ـ بورژوا درتالش برای 
منافع شخصی خالصھ می شود، کھ دربھترین 
شود. می  پذیرفتھ  اصول  نداشتن  با  حالت 

درنتیجھ  پراگماتیسم  سکھ  دیگر  سطح 
درزمانھای  ویژه  بھ  کھ  است  رازباوری 
بحران اقتصادی و سیاسی درسرمایھ داری 
شایع می شود. کتاب فروشیھا تعداد زیادتری 
باطنی  و  بینی  طالع  بھ  مربوط  کتابھای  از 
گرائی آماده می نمایند کھ سرنوشت مردم را 
ارتعاشات  یا  مافوق»  بھ «نیروھای  وابستھ 
ویژه  بھ  دینی  ھای  فرقھ  کنند.  می  رازآلود 
یابند. عالرغم  نفوذ می  میانی  اقشار  دربین 
اکتشافات جدید تحقیقاتی، رایانھ ھای پرحجم 
باوجود سطح  فضائی،  تلسکوپھای  و  سریع 
بینھایت باالی شناخت تکنیکی، بعداز ٦٠٠٠ 
سال تحقیق بشری ھنوز بازھم ظاھرا امکان 
ھست ازنظر روشن فکری بھ سطحی عقب 
گرد شود کھ علم ھنوز نتوانستھ بود خود را 

از خدایان و پرستش ستاره گان آزاد سازد.
٧ـ  شک گرائی و سرنوشت گرائی. «درحالی 
کھ روحیھ خرده ـ بورژوائی بھ طور دلخواه 
خود را آماده پذیرش ایده آلیسم ذھنی گرا می 
کند، او شک گرائی برجستھ ای درمورد بدیل 
انقالبی سوسیالیسم را رشد می دھد. برخی 
تمرکز  بورژوا  ـ  دانشمندان خرده  تحلیلھای 
ھستی  کردن  بررسی  را روی  بسیارزیادی 
مطرح  را  نتیجھ  این  اما  گذارند،  می  بشر 
و  ناپذیراست  اجتناب  تخریب  کھ  کنند  می 
دچارمی  ای  کننده  فلج  گرائی  سرنوشت  بھ 

شوند. یکی از نماینده گان این مکتب فکری 
بود. ھویمار  دانشمند خوب شناختھ شده ای 
کرد: اتخاذ  را  زیر  نظر  دیتفورت،  فون 

«وضعیت ما امیدبخش نیست. امیدی را کھ 
شاید ، چنان چھ بھ اندازه سرموئی گستاخانھ 
باشد باردیگرازدست بدھیم. آنانی کھ بھ خود 
زحمت نمی دھند عالئم شروع فاجعھ را کھ 
دراطراف ما قابل مشاھد ه اند ببینند، قادربھ 
نظرانداختن بھ واقعیت جست و جوی انواع 
ما در زنده ماندن دردو نسل آینده حتا درحد 
نیستند.» (بگذارید درخت  ناامیدانھ کوچکی 
کوچک سیب را بنشانیم، ھامبورگ، ١٩٨٥، 

ص.٧) 
جدا  درواقع، راھی  بورژوازی  برای خرده 
استقالل  حفظ  درشکل  داری  سرمایھ  از 
تولید  نیست.  بورژوائی  ـ  خرده  ھستی 
باصرفھ و اداره کردن باصرفھ نیز تعداد بی 
کاران دانشگاه دیده راباال می برد. لذا جای 
تعجب نیست کھ خرده بورژوازی وضعیت 
خودش را یا سرنوشت گرا و ناامید کننده یا 
ببیند.  حاکم  ی  طبقھ  بھ  صعود  توھم  دچار 
جواب  قادراست  تنھا  کھ  متافیزیکی،  تفکر 
تضادھای  بھ  بدھد،  پدیده  یک  بھ  برعکسی 
غیرقابل حلی برمی خورد و رشد جامعھ بھ 
گرائی  نفی  کند.  انکارمی  را  مثبت  طریق 
کمونیست  ضد  آماده  را  بورژوازی  خرده 
«پایان  افکار  کھ  کند،  می  شدن  مدرن 
و  طبقاتی»،  مبارزه  «پایان  سوسیالیسم»، 
«ناامیدی بھ مبارزه انقالبی طبقھ کارگر» را 
درذھن مردم کارکن پیش می نھد. باوجوداین، 
انقالبی  طبقاتی  جزمبارزه  دیگری  راه 
ندارد.» وجود  برایش  پرولتاریا  درکنار 

ما می توانیم لیست بازھم بیشتر بروز شیوه 
تفکر خرده ـ بورژوائی را بیان کنیم. با رشد 
روشن فکران بھ عنوان بخش مسلط در قشر 
خردهـ  بورژوا، شیوه تفکر خردهـ  بورژوائی 
بھ طور قابل فھم ونظامی چند وجھی تکامل 
یافتھ است. این در موارد مختلف فرھنگی، 
سیاسی، علمی و جھان بینی نفوذ یافتھ است؛ 
از  وسیعی  ھای  توده  سطح  بھ  امروزه  این 
کش  زحمت  اقشار  دیگر  و  کارگر  طبقھ 
عامل  بھ  این  ازنظرسیاسی،  است.  رسیده 
مونوپولھا  قدرت  درخدمت  ای  بازدارنده 

تبدیل شده است.
با قشر  مبارزه متحدانھ طبقھ کارگر  بھ  این 
خرده ـ بورژوازی مفھوم اساسا وسیعی داده 
است: بدون تحقق نقش رھبری کننده اجتماعی 
اقشار  درمیان  پرولتاریائی  تفکر  شیوه 
بینابینی امکان درک، بھ عقب راندن و فائق 
آمدن بر اثر شیوه تفکر خرده ـ بورژوائی و 
تفھیم خود شیوه تفکر پرولتاریائی بھ وجود 

نمی آید.
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وقتی کھ بخش وسیعی ازروشن فکران 
طبقاتی  مبارزات  موضع  از  فراتر  مستقل 
تغییر  روند  این  گاه  آن  بروند،  پرولتاریا 
این مبارزه  آگاھانھ شروع  و  مدت  طوالنی 
ـ  خرده  تفکر  شیوه  گام،  بھ  گام  خواھدشد. 
نظرات،  احساسھا،  با  را  خود  بورژوائی، 
کند،  می  بیان  رفتاری  طرحھای  و  روشھا 
تفکر  شیوه  و  نمود  غلبھ  باید  برآنھا  کھ 
پرولتاریائی را اتخاذ کرد. این نھ تنھا نیاز 
بھ آن دارد کھ طبقھ کارگر بھ سطح تاریخی 
اش در نقش تغییر جامعھ دست یابد، بلکھ ھم 
چنین روشن فکران خرده ـ بورژوا این نقش 

را پذیرفتھ و بھ حمایت ازآن بپردازند.
ـ  تفکرخرده  شیوه  از  تربیت  تجدید  روند 
بورژوائی بھ شیوه تفکر پرولتاریائی تنھا با 
تمایل فردی در سمت و زیر رھبری طبقھ 

کارگرتحقق می یابد. روشن فکران باید
ـ  خود را از مواضع پایھ ای خردهـ  بوروائی 

رھاسازند؛
ـ  رھبری طبقھ کارگر را بپذیرند؛

ـ  وارد جرگھ ی احساسھای طبقھ کارگر شوند؛  
را  بورژوائی  ـ  خرده  تکبر  ھرنوع  ـ  

کناربگذارند؛
ـ بھ کارگران با دانش و توانائیھای ویژه خود 

بدون بھ خودبستن آنھا کمک کنند؛
ـ پیوندخود را با طبقھ کارگر ھرچھ فشرده 
ترسازند تاحدیکی شدن وصحبت بھ نام وی 

کردن؛
انضباط  ـ خودرا با روحیھ سازمان یابی و 

تربیت کنند؛
ـ خودرا از جھان بینی بورژوائی و روشھای 
تفکر  شیوه  و  سازند  رھا  آن  متافیزیکی 

ماتریالیستی ـ  دیالکتیکی را بپذیرند؛
استقرار  در  آنھا  آتی  منافع  کھ  بپذیرند  ـ 

سوسیالیسم است.

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.

ده موضوع سری... 
بقیھ از صفحھ آخر

سند مختلف در مورد این حادثھ جمع آوری 
کرد. اگر چھ عدم انعطاف پذیری و ابتکار 
بھ عنوان موقعیتی غیر  عمل سازمان سیا، 
رسمی شناختھ شده، در تاریخ ثبت گردید و 
این سازمان مدعی شد کھ انحرافی ُرخ داده 
بود، اما برای چندین دھھ محرمانھ بودن و 
انتشار یاد داشت جانسون را سازمان سیا بھ 

تعویق انداخت. 
در روز ١٨ اکتبر ٢٠١٣، تنھا ھیئت تجدید 
نظر با قدرت الزم برای فائق آمدن بر سازمان 
"سیا" - ھیئت تجدید نظر رابط در رده بندی 
امنیتی - آی اس سی ای پی ـ اخطاریھ ای 
آمادگی  ھنوز  ھا  آمریکائی  کھ  کرد  ارسال 
دانستن محتویات یاد داشت (تصمیم آی اس 
سی ای پی) را ندارند. ده ھا سال است کھ 
متحده  ایاالت  بین  موجود  اسرار  انتشار  از 
و اسرائیل کھ در نوع خودش بی نظیر می 
باشد، انکار می شود. اگر چھ دولت اوباما 
شفافیت خاصی  مورد  این  در  کھ  داد  قولی 
بھ خرج دھد، و لی برعکس، توان مردم را 
گسترده  طیف  در  آگاھانھ  رضایت  دادن  بھ 
اختھ  خارجی  سیاست  کلیدی  مسائل  از  ای 
کرده است. بھ خصوص یک بررسی از ده 
مورد  در  متحده  ایاالت  پنھانی  مسموم  سٌر 
یا  و  عالقمندان  کھ  دھد  می  نشان  اسرائیل 
صاحب نظران باید مابین بدترین ھا منطقی 

ترین توضیح را فرض کنند.
دونالد  کھ  است  معروف   ، سال ٢٠٠۶  در 
آمریکا  سابق  خارجھ  امور  وزیر  رامسفلد، 
بھ خبرنگاران در جلسھ مطبوعاتی درمورد 
جنگ عراق گفت، «چیزھائی را می دانیم 
کھ شناختھ شده اند. اینھا نمونھ ھائی ھستند 
کھ ما می دانیم کھ آنھا را می دانیم. ھمچنین 
این  موجودند.  ھائی  ندانستھ  کھ  دانیم  می 
بدان معنی است کھ بگوئیم، چیزھائی ھستند 
کھ می دانیم کھ آنھا را نمی دانیم. اما، ھم 
چنین نمی دانیم چیزھائی را کھ نشناختھ اند. 
چیزھائی ھستند کھ ما نمی دانیم کھ آنھا را 
نمی دانیم.» پنھان کاری دولت بوش و نقل 
قول مختصر رامسفلد بھ منظور فرو نشاندن 
و سرکوب افکار عمومی بود کھ با شکست 
تدریجی مواجھ شد، چون کھ تجاوز نافرجام 
بھ عراق عمداً بھانھ ای ساختگی بود ودرآن 
بودند  مطلع  بیشتر  آمریکا  مردم  اگر  وقت، 
کھ چگونھ دولت با دسترسی ھر چھ بیشتر 
دسترسی  آنھا  بھ  مــردم  کھ  اطالعاتی  بھ 
ندارند حقیقت را کھ چھارمین حالت شناخت 
شناختھ شده»  ھای  بود: «نشناختھ  رامسفلد 
شناختھ  ھای  «نشناختھ  نگفت.  مردم  بھ  را 

شده» نمونھ ھائی از شناختھ شده ھا ھستند 
اعضای  از  کمی  بسیار  تعداد  بــرای  فقط 
از شھروندان  نگھ داشتھ شده  پنھان   دولت 
آمریکا کھ می توانستند فساد درسطح نھادی 
نفع  خدمت  در  را  کاری  مخفی  سیاست  با 
ویژه ای برمال سازند کھ غیر قابل دفاع اند. 
شناختھ  ھای  «نشناختھ  کردن  محبوس  با 
شده» تحت محافظت شدید در آرشیو اسناد 
در  شده  بندی  طبقھ  پوشش  دادن  محرمانھ، 
برای  شود  می  عبرتی  درس  کاری  پنھان 
خبر چین ھای اسناد محرمانھ دولت کھ بدون 
زنند،  می  افشاگری  بھ  دست  دولت  اجازه 
بوروکراتھای شاغل با باالترین گواھی سوء 
«نشناختھ  رشد  روبھ  وسیع  خزینھ  پیشینھ، 
ھای شناختھ شده» را ھم چنان پنھانی حفظ 
می کنند تا نمونھ ای دور ازدست افشاکننده 
گانی باشند تا بدون اجازه آنھا را بھ بیرون 
نظارتی  ھای  نھاد  و  مورخان  ندھند.  درز 
اختیارخودداشتن  در  مستمربا  طور  بھ  کھ 
اطالعات، در دادن متن و آموزش بھ عموم 
می  کھ  گذشتھ،  حوادث  با  ارتباط  در  مردم 
را  شوندگان  اطالعات رھبری  عمیقاً  توانند 
باالببرند، ازدورخارج شدند – تا در نھایت 
مورد  درایــن  بخشند.  بھبود  را  رانی  حکم 
سناتور کارل شورز اظھار داشت، « کشور 
من چھ درست یا نادرست، باید درست باشد، 
و اگر نادرست باشد باید درست عرضھ شود. 
مردم  توانائی  شناختھ شده»  «نشناختھ ھای 
برای اجرای دو سوم نظرات روشن گرانھ 
درست  باید  نیستند،  درست  مثابھ  بھ  اخیر 
زمان  برند. حتا گذشت  می  ازبین  شوند را 
ھای  «نشناختھ  کھ  نیست  آن  کننده  تضمین 
شناختھ شده» بھ «شناختھ شده ھای شناختھ 
شده» درزیرنظر حکومت فعلی تبدیل شوند.

پرونده ھای جاری  حفظ  دستورالعمل  تحت 
کھ  اطالعاتی  بــرای  خصوص  بھ  ـ  دولــت 
غیرمحرمانھ  درپی  جدی  طور  بھ  محققان 
کردن آنھا ھستند ـ برخی از «نشناختھ ھای 
سروصدا  بی  کھ  چنان  ھم  شــده»  شناختھ 
ھای  «نشناختھ  بھ  تبدیل  شوند،  محومی 
ازنظرفیزیکی  و  شوند،  می  شده»  شناختھ 
ازبین رفتھ، پاک شده و یا «ازدست رفتھ» 
سابق،  آگاه  مقامات  از  بسیاری  گردند.  می 
و  برند،  می  گور  بھ  باخود  را  اسرارخود 
از عنوان یک محصول نامشروع قدرت و 
نفوذ البی اسرائیل، تپھ ای از «نشناختھ ھای 
بزرگ  سیاستھای  درمــورد  شده»  شناختھ 
آمریکا ـ اسرائیل وجود دارد. آمریکائی ھای 
کنج کاو کھ بھ حق روایت رسمی مقامات را 
اسرائیل  آمریکا-  ویژه»  مورد «روابط  در 
بھ زیر سئوال می کشند، اغلب تحت عنوان 

مطلع  خواھان  اطالعات  آزادی  قانون 
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شدن درمورد «نشناختھ ھای شناختھ شده» 
کھ  کسانی  ــت،  دول خــودی  مقامات  شدند. 
از  قبل  دولت  انفجارآمیز  اسرار  مورد  در 
دیگران  بھ  ھشدار  منظور  بھ  آگاھند،  ھمھ 
استفاده  با  اسرار  این  انتشار  پی  در  اغلب 
از بازبینی غیر محرمانھ کردن اجباری آن، 
حتی اسناد را براساس نام، موضوع، محل، 
پس  کنند.  می  درخواست  تاریخ   و  مؤلف 
(مثل  شده»  شناختھ  ھای  «نشناختھ  ازچنین 
ھا  ده  بــرای  جانسون)  بی  لیندن  یادداشت 
این  موفقی  نا  طور  بھ  محققان  توسط  سال 
دنبال می شد، سوء ظن بھ خوبی  موضوع 
موجھ درمورد دالیل پشت دیوارنفوذ ناپذیر 
عدد    ١٠ تعداد  درذیــل  وجودداشت.  دولت 
درمــورد  اسرائیل  ـ  آمریکا  سیاستھای  از 
می  بررسی  شده»  شناختھ  ھای  «نشناختھ 
مدام البی  بھ قدرت  کند  اشاره می  شود کھ 
توضیح  تنھا  عنوان  بھ  اسرائیلی  فاسد  ھای 
آنھا  حال  تابھ  چرا  کھ  این  مورد  در  ممکن 
تا این حد می توانند مخفی باقی مانده باشند. 
١ـ سیاست ھنری مورگنتاُ (پسر) در مورد 
مسائل  از  اسرائیل  تولد  مورد  در  اسرائیل، 
افسانھ ای می باشد. بعضی از محققین ادعا 
می کنند کھ وزیر خزانھ داری سابق ایاالت 
فرانکلین دی روزولت –  (در زمان  متحده 
صھیونیستھای   ١٩۴۵ جلسھ  در  مترجم) 
با  یھود،  اژانس  اجرائی  مدیر  با  آمریکائی 
این  است.  داشتھ  حضور  گوریان  بن  دیوید 
گسترده  شبکھ  اندازی  راه  منظور  بھ  جلسھ 
غیر  طور  بھ  سرقت،  برای  ھاگانا  قاچاق 
جنگ  ھــای  ســالح  قاچاق  و  خرید  قانونی 
جویان  جنگ  برای  آمریکا  از  دوم  جھانی 
یھودی در فلسطین تشکیل شده بود. این اولین 
البی سازمان داده شده گسترده اسرائیلی بھ 
منظور چالش با حاکمیت ایاالت متحده بود. 
ایاالت  سیاست  آمیزی  موفقیت  بھ طور  این 
متحده را کھ مندرج در بی طرفی در قوانین 
صدور تسلیحات می باشد را پای مال کرد. 
ابزاری  نیز  مورگنتاُ  کنند  می  ادعا  دیگران 
پنھانی  برنامھ  مالی  قانونی  غیر  تأمین  در 
مخالفت  در  کھ  بود  اسرائیل  اتمی  تسلیحات 
رئیس  توسط  شده  تعیین  سیاست  با  مستقیم 
کیُو  اچ  شماره  قرار داشت.  آمریکا  جمھور 
معنای  بھ  (کد ١٠۵   ١٨٨١٢٣  –  ١٠۵  –
ده  پرونده  است)  خارجی"  جاسوسی  "ضد 
آی  بی  اف  خــورده  ای خاک  ھزار صفحھ 
در مورد ھنری مورگنتا از جملھ ره گیری 
از اسرائیل، در نھایت می  بھ مرورمورگنتاُ 
روشن  را  اتھامات  این  از  بسیاری  تواند 
سازد، بھ ویژه ھنگامی کھ با پژوھش موجود 
در حال حاضر مقایسھ شود. اگر چھ اف بی 
آی – بعد از پروسھ ای کھ در سال ٢٠١٠ 

شروع شد – در ماه سپتامبر ٢٠١٣ ادعا می 
کامل علنی  را بھ طور  مورگنتاُ  کند پرونده 
صورتیکھ  در  است،  کرده  غیرمحرمانھ  و 
ھر صفحھ را با جوھر سیاه  سانسور تقریباً 
نمی  و ھیچ کس  پوشانده است  مثل غلطک 
تواند چیزی سر از این پرونده ھا درآورد. 
با  قوی  بسیار  روابــط  باال  مقامات  چگونھ 
اسرائیل و البی ھای آن کھ از لحاظ سیاسی 
بھ پست وزارت خزانھ دار ی ایاالت متحده 
منصوب شدند، قوانین ایاالت متحده آمریکا 
را با حرکتھای سیاست خارجی ھماھنگ خود 
مورد استھزاء قرار می دھند. اف بی آی و 
وزارت دادگستری ایاالت متحده معتقد نیستند 
کھ شھروندان آمریکائی کامًال آمادگی برای 
شنیدن یا دانستن این اطالعات را دارا باشند. 
٢ـ  آیزنھاور و امور الون. در سال ١٩۵۴ 
پرچم  سوزانا»،  «عملیات  اسرائیل  دولت 
تأسیسات  بھ  دروغین حملھ تروریستی خود 
عاملین  کرد.  شروع  را  مصر  در  آمریکا 
اسرائیلی بھ سرعت دستگیر شدند زمانی کھ 
شدند.  منفجر  مقرر  موعد  از  قبل  ھا  بمب 
بحران  بھ  این عملیات نافرجام مطلق منجر 
الون  امور  عنوان  تحت  کھ  شد  ای  سیاسی 
جمھور  رئیس  آیزنھاور،  شود.  می  نامیده 
دولت، توسط شورای البی ھای صھیونیست 
آمریکائی در فواصل معین با شلوق کردنھا 
بھ  اسلحھ  و  پول  کھ  کردند  اصــرار  او  بھ 
اسرائیل ارسال دارد. و این چیزی بود کھ او 
می بایست درس بسیار نامطلوبی در مورد 
کسب  حادثھ  این  از  آمریکا-اسرائیل  روابط 
ریاست  آرشیو  حال،  عین  در  باشد.  کرده 
قانون  معرض  در  کھ  آیزنھاور-  جمھوری 
ندارد-  قرار  ای  آی  اُ  اف  اطالعات  آزادی 
ھرگز چیزی مکاشفھ آمیز در مورد واکنش 
دولت بھ ھشدار حملھ دروغین پرچم دریافت 
درخواست  کھ  حاصلی  تنھا  اســت.  نکرده 
محدود برای چنین پرونده ھائی داشت، یک 
نظر غیر محرمانھ اختصاصی از فرمانده کل 
قواست کھ معتقد بود اسرائیلی ھا « متعصب 
دروغین  ھــدف  ــال،  ح عین  در  بــودنــد.   «
نیروھای  نگھداشتن  برای  پرچم،  عملیات 
بھ  سوئز  کانال  منطقھ  در  مستقر  آمریکائی 
منظور پاسخ بھ «ستیزگران مسلح مصری» 
بود کھ از نظر اسرائیل کامًال منطقی بھ نظر 
می رسید، و احتماًال برای برخی از حامیان 
از  پس  سالھا  کسانیکھ  یعنی  متحده،  ایاالت 
آن تالش کردند تا اھمیت این امور را بھ حد 
اقل برسانند بود. امروز آرشیوھای کتابخانھ 
آیزنھاور ادعا می کند کھ ھنوز مقادیر زیادی 
نشده  ــرآوری  «ف آیزنھاور  ھای  نوشتھ  از 
بازتابھای  برخی  است  ممکن  اما،  است» 
خصوصی یا درس آموزی ھائی را بھ ما بدھد. 

اسرائیل  توسط  ٣ـ  سرقت مواد ھستھ ای 
از شرکت ھستھ ای و تجھیزات آن (ان یو 
ام ای سی). در ھمین سال ٢٠١٣، سازمان 
سیا (با اشاره بھ تصمیم سری معاون رئیس 
سازمان سیا برای عملیات الزم، جان استاین 
آزاد  برابر  در  چنان  ھم   (١٩٧٩ سال  در 
سازی ھزاران پرونده در مورد رد گم کردن 
آن  تجھیزات  و  ای  ھستھ  مواد  شرکت  از 
ادعا  استاین  جان  کند.  می  مقاومت  مداوماً 
تعدادکمی  حتی  ســازی  رھــا  کھ  کــرد  می 
سازمان  محفوظ  بسیار  ھــای  پــرونــده  از 
مشاور  اتھامات  اگر  خصوص  بھ   – سیا 
بالنت  ِمِیر  ھنری  داخلی،  کمیسیون  علمی 
سال  در  یودال  موریس  مجلس،  نماینده  با 
شرکت  بود  معتقد  کھ  شود  سنجیده   ١٩٧٩
مواد ھستھ ای و تجھیزات آن، جبھھ ایست 
برای سرقت اسرائیلی ھا – غیر ممکن بود، 
قوه  ھماھنگ  مقام  یک  بھ  نیاز  دلیل  «بھ 
تساوی  مجریھ، و تمایل ما برای حفظ یک 
حقوق حساس و گرانبھای رابط». بھ زبان 
انگلیسی ساده، بدین معنی است کھ آمریکائی 
ھا ھنوز نمی توانند تأیید رسمی سازمان سیا 
را از سرقت اورانیوم گرفتھ باشند، چرا کھ 
مھمالت  بایست  می  آمریکا  جمھور  رئیس 
مداوم «ابھام استراتژیک» را رھا سازد و 
اطالعات مقدم اسرائیلی را بھ سمت ایاالت 

متحده سرازیر کند. 
جاسوسی  از  آی  بی  اف  ھای  پرونده  ۴ـ  
جاسوسی  نشانگر  نھ روسی)  (اما  اسرائیل 
بھ  روســی  باک  بی  قرمز  مو  جاسوس  از 
 ٢٠١٠ سال  در  کھ  باشد  می  َچپَمن  آنا  نام 
اخراج  روسیھ  سمت  بھ  بعد  و  شد  دستگیر 
شد. اکنون، ھر آمریکائی عالقمند می تواند 
ویدیوھای  در  را  َچپَمن  عملیات  و  حرکات 
ضد  ھای  پرونده  و  کند  مشاھده  نظارتی 
جاسوسی اف بی آی را نیز مطالعھ کند. اما 
اسرائیلی  باالی  رده  جاسوسھای  مورد  در 
یعنی کسانی کھ اقتصاد، تجھیزات ھستھ ای 
را  متحده  ایاالت  ملی  دفاع  زیرساختھای  و 
نیست.  پذیر  امکان  دادند،  قرار  خود  ھدف 
کھ  است  ھنوز  کھ  ھم  ھنوز  متحده  ایاالت 
توجھ  (با  می خزد  اسرائیلی  جاسوسھای  با 
بھ اظھار متخصص اطالعاتی، جف استاین، 
 ٢٠١٠ سال  در   .(« دائمی  ھمدم  «ھمراه 
در  تالگی  از  ای  ھستھ  تجھیزات  قاچاق 
 –  ٢٠٠٨ ــاززت،  ن استوارت  و  کالیفرنیا 
١٩٩٨ آشکار شد، صنایع ھواپیمائی اسرائیل 
بودجھ نفوذ در انبار اطالعات سری آمریکا 
در سراسر واشنگتن را تأمین کرد. در حالی 
متوقف  ھرگز  ھا  اسرائیلی  جاسوسی  کھ، 
نشد، استراتژی ھای پیگرد مخفیانھ اکنون، 

بر عملیات بی سرو صدای اسرئیلی ھا 
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از طریق تعدیل کنندگان، جریمھ ھا و 
مجازات یا منزوی کردن و تلھ اندازی 
برای جاسوسان آمریکائی بھ اتھامات کمتر 
اطراف،  در  فرمان  ُرل  اما،  کنند  می  تأکید 

گردادنندکان اسرائیلی می باشند. 
ــھ درخــواســت  ــرخــورد ب ــوع ب بــرخــالف ن
روســی،  جاسوسان  ــورد  م در  اطــالعــات 
دو  ھر  دادگستری  وزارت  و  آی  بی  اف 
درخواست تمام افرادی کھ بر اساس «قانون 
آزادی اطالعات »حق داشتند از پرونده ھای 
جاسوسی عمده اسرائیل مطلع گردند، محروم 
ماندند. دسترسی بھ بسیاری از سوء استفاده 
ھای مضر رافائل ایتان علیھ اھداف ایاالت 
مگر  باشند،  می  ممنوع  انتشار  از  متحده 
اینکھ رافائل ایتان شخصاً از حقوق و حریم 
آزادســازی  قانون  (انکار  خود  خصوصی 
اطالعات) چشم پوشی کند. اف بی آی مدعی 
است کھ دیگر نمی تواند پرونده ھائی را کھ 
زنده  دیگر  (کھ  ھرمونی  اوراھام  مورد  در 
ای  ھستھ  جاسوسی  کننده  ابداع  کھ  نیست) 
است را پیدا کند، اگر چھ نام او کھ بھ نظر 
می رسد در بسیاری از پرونده ھای شرکت 
مواد و تجھیزات ھستھ ای کھ قبًال منتشر شده 
م. چجود ھست. جاری شدن سیل در طوفان 
معروف بھ َسندی بھانھ ایست کھ اف بی آی 
می دھد بھ منظور عدم توانائی در پیدا کردن 
پرونده ھای الزم در مورد جاسوس اسرائیلی 
بھ نام بن اَمی کادش (سیل دلیل انکار قانون 
آزادی اطالعات شد). بعضی ھا ممکن است 
از  صرفاً یک سری  کھ  کنند  چنین استدالل 
وقایع ناگوار بودند کھ پرونده ھای جاسوسی 
نگھداشتھ  پنھان  عموم  دسترس  از  اسرائیل 
شده است، بھ جز این کھ، وزارت دادگستری 
علنی  غیر  مورد  در  ممنوعیت  پرده  اکنون 
کردن ھر پرونده ای در مورد ده ھا سال ضد 
موساد  سازمان  با  کھ  آی  بی  اف  جاسوسی 
اسرائیل ھم رختخواب بودند را صادر کرده 
دادگستری).  وزارت  پوششی  (انکار  است 
فراری  و  گریزان  روش  از  حاصل  نتایج 
نسبت  متحده  ــاالت  ای دادگستری  وزارت 
ضد  ــزارش  گ در  اسرائیل  با  نزدیکی  بھ 
اگر  باشد.  می  کنگره  بھ  اجباری  جاسوسی 
چھ اسرائیل بھ روشنی بھ عنوان یک تھدید 
باالی اقتصادی و دفاع ملی در ارزیابی ھای 
ملی ضد  اداره  مانند  سازمانھائی  از  گذشتھ 
جاسوسی بھ شمار می رود، برای این کھ، 
اسرائیل  بھ  نسبت  کیفری  تعقیب  استراتژی 
از  چین)  و  روسیھ  ــران،  ای طریق  از  (نھ 
از رایج  اسرائیل  شده است،  درون تخریب 

ترین اخبارھا نا پدید شده است. 
۵ـ  فجیع ترین جنایت مرتکب شده توسط 
جاناتان جی پوالرد. تنھا جاسوس اسرائیلی 

آمریکائی کھ بھ طور جدی در زندان مدتی 
تالشھای  بیشترین  رغم  علی   – برد  بسر 
او  آزادی  برای  ھا  آمریکائی  از  بسیاری 
او  کھ  این  از  قبل  اطمینان  با  بار  یک   –
سیاست  کھ...«این  شد  مدعی  شود  محکوم 
کھ شھروندان  بود  دادگستری  وزارت  رایج 
فعالیتھای  اسرائیل  ــرای  ب کھ  آمریکائی 
جاسوسی می کنند محاکمھ نشوند. » بسیاری 
محرمانھ  گزارش  در  تنھا  کھ  باورند  براین 
واینبرگر  کاسپر  آمریکا،  وقت  دفاع  وزیر 
آبری  قاضی  علیھ  حکم  صــدور  مــورد  در 
رابینسون بود کھ پوالرد را نسبت بھ آن حکم 

نادر مستثناء ساختھ بود. 
و  پنتاگون  خــودی  ھای  آقــازاده  از  برخی 
کھ  باورند  این  بر  ملی  امنیت  گزارشگران 
بود  سخت  ای  اندازه  بھ  پوالرد  محکومیت 
کھ چرا اسرائیل اطالعات حساس بھ سرقت 
«کاالھای  عنوان  بھ  را  متحده  ایاالت  رفتھ 
تجارتی» بھ اتحاد جماھیر شوروی بھ ازای 
بھ  روسی  کلیمی  مھاجران  ورود  افزایش 
داده است. ھم چنان کھ محکومیت  اسرائیل 
بسیار  تعداد  تنھا  پایان می رسد،  بھ  پوالرد 
بھ  واینبرگر  کھ  این  از  بودند  خبر  با  کمی 
رابینسون چھ گفت کھ سبب شد او حبس ابد 
از  بدھد. انتشار اخیر، جزئی  را بھ پوالرد 
ارزیابی آسیب توسط سازمان سیا و ویدیوی 
«آژانس اطالعات دفاعی» در مورد پوالرد 

کمی روشنگری ارائھ داد. 
در سال ٢٠١٠ ، وزارت دفاع ایاالت متحده 
منکر اسناد محرمانھ «اظھار نامھ واینبرگر» 
شد و بار مسئولیت قانون آزادی اطالعات را 
جنائی  بخش  دادگستری،  وزارت  سمت  بھ 
آن سوق داد. در یک روی کرد بدیع، دفتر 
ادعا  اکنون  متحده  ایــاالت  وکالی  اجرائی 
دارند کھ کپی مورد نظررا در دست ندارند 
داند  نمی  الزم  اطالعات  آزادی  قانون  اما، 
بھ  متحده  ایــاالت  وکــالی  اجرائی  دفتر  کھ 
منظور  بھ  و  اطالعات  آزادی  قانون  خاطر 
دریافت یک ُکپی مھر و موم شده یاد داشت 
اندازه  بھ  روی  پیاده  با  حتی  بررسی  برای 
دو خیابان بھ دادگاه منطقھ واشنگتن دی سی 
اقدام کند و یا حتی از وزارت دفاع یک ُکپی 
اداره  و  ملی  آرشیو  نماید.  خواست  در  را 
اسناد خدمات اطالعاتی دولت موافق است کھ 
«ھیچ گونھ عوارضی برای نمایندگی ھائی 
کھ برای بازیابی مدارکی کھ از نظر فیزیکی 
در پرونده ھای شان موجود نیست، ندارند.» 
اگر چھ در مورد بن – اَمی کاریش در سال 
٢٠٠٨ ثابت شد کھ شبکھ جاسوسی پوالرد 
آن چیزی بود کھ در  بھ مراتب بزرگتر از 
اواخر سال ١٩٨٠ بھ طور عموم افشاء شد، 
اف بی آی نیز از انتشار پرونده ھای بازرسی 

بازنگری  منظور  بھ  پــوالرد  تان  جانا  از 
تحقیقات  ایــن  چگونھ  کھ  عموم  انتقاد  و 
وزارت  توسط   – دیگر  بسیاری  مثل    –
اسرائیل  بودن  درگیر  خاطر  بھ  دادگستری 
آمده است.  بھ عمل  آن جلوگیری  انجام  در 
۶ـ استراق سمع توسط کمیتھ امور عمومی 
اسرائیل و آمریکا (اِیپاَک) بھ ایاالت متحده 
فشار می آورد تا وارد جنگ با ایران گردد. 
و  وآیزمن  کیت  اِیپاَک،  روسای  کھ  زمانی 
واشنگتن  گزارشگر  با  روزن  جی  استیون 
تماس   ٢٠٠۴ ســال  در  کسلر  گلن  پست، 
برقرار کردند، آنھا مصمم بودند کھ با نفوذ 
دفاع  محرمانھ  اسناد  بھ  یابی  دردست  شان 
نشان  طوری  تقلب  با  متحده،  ایــاالت  ملی 
تمام  یک «جنگ  در  ایران  دولت  کھ  دھند 
درگیرمی  ــراق  درع آمریکا  علیھ  عیار» 
باشد. مأموران مخصوص اف بی آی صدای 
بھ  چنین خالفی  انجام  حین  را  آنھا  صوتی 
بی  اِیپاَک  و  دھند  می  اِیپاَک  قانونی  وکیل 
درنگ این دو نفر را اخراج می کند و خود 
پشتیبانی  مورد  مدتھا  کھ  آنھا  فعالیتھای  از 
و  گیرد. روزن  می  فاصلھ  بود  جانبھ  ھمھ 
جاسوسی  قانون  عنوان  تحت  بعداً  وآیزمن 
تحت تعقیب قرار می گیرند، اگر چھ بعدھا 
ھای  البی  شدید  فشار  توسط  پرونده  این 
اسرائیل، درست مدت کوتاھی پس از ورود 

پرزیدنت اوباما بھ کاخ سفید نقض گردید. 
دقیقاً چھ نکاتی را مقامات اِیپاَک بھ واشنگتن 
منظور  بھ  شان  امان  بی  خواستھ  در  پست 
وارد کردن آمریکا در جنگ با ایران مطرح 
دادگستری  وزارت  بعد،  دھھ  یک  ساختند؟ 
مردم  مسلم  این حق  کھ  ندارد  باور  آمریکا 
آمریکا است کھ نوار صوتی را بشنوند کھ 
برای  لوین  ناتان  اِیپاَک،  وکیل  قبل  مدتھا 
شنیدن آن مجاز بود (گرچھ اِیپاَک ھنوز ھم 
بھ تحریک برای این جنگ ادامھ می دھد).

چھ  اگر  نیجر.  اورانیوم  جعل  تعھدات  ٧ـ  
پی  مورد  در  کھ  نباشد  یا  باشد  ممکن   Ike
باشد،  شده  نگران  سوزانا  عملیات  آمدھای 
نگران  مطمئنا  سنا  خارجی  روابــط  کمیتھ 
بود. یک یاد داشت محرمانھ تحقیقات سالیان 
دراز مجلس سنا و وزارت دادگستری راجع 
بھ البی ھای اسرائیلی در مورد ترسی بود 
است  ممکن  آمریکائی  عملیاتی  عوامل  کھ 
با اقدامات تحریک آمیز و مخفیانھ در گیر 
جنگ دیگری خارج از کشور با ھدف فریب 
آمریکا گردند کھ در نھایت بھ نفع اسرائیل 
تمام خواھد شد (این یاد داشت کوتاه دوبار 
نیز اشاره بھ امور الون می کند). جنگ با 
عراق ثابت کرد کھ این ترس و نگرانی ھا 

درست بوده اند. 
بسیاری از مدتھا پیش در مورد جعلی 
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بودند،  مشکوک  نیجر  اورانیوم  بودن 
اسناد جعلی دولت بوش با بوق و کرنا 
بھ نادرستی عراق را متھم بھ خرید اورانیوم 
از آفریقا بھ منظور ساختن سالح ھای ھستھ 
ای کرد. تمام این جعلیات توسط نئوکانھای 
آمریکائی بھ منظور فراھم کردن بھانھ ای کھ 
بھ شدت برای وارد شدن در جنگ نیازمند 
بودند، صورت گرفت. شاید تحقیقات اف بی 
آی در مورد این موضوع قطعاً این حقیقت 
علیرغم  ھرحال،  بھ  باشد.  کرده  ثابت  را 
سالھا تقاضا برای انتشار ھزار صفحھ از آن 
تحقیقات، اف بی آی بدواً بعد از پیشرفت بھ 
موقع خود با قانون آزادی اطالعات ھم اکنون، 
بھ طور ناگھانی سکوت اختیار کرده است. 
وزارت  مقامات  با  اسرائیلی  ھای  البی  ٨ـ 
ھم  آمریکا  دادگــســتــری  و  داری  خــزانــھ 
گری  البی  سازمانھای  شدند.  رختخواب 
اسرائیلی در تعبیھ عملیات شان در موقعیت 
فدرال، مانند  دولت  در سراسر  کلیدی  ھای 
اقتصادی  جنگ  واحــد  در  لـَـوی  استوارت 
سابق  عامل  مدیر  یا  داری،  خزانھ  وزارت 
اِیپاَک، تام داین بھ عنوان پیمانکار در ایجاد 
متحده  ایاالت  دولت  برای  اشتباه  و  لغزش 
رادیو  گوینده  توسط   – عربی  زبــان  بھ   -
تلویزیون الھورا بسیار مؤثر بوده است. در 
گذشتھ امکان پذیر بود یک راھنمای تلفن یا 
ھای  انتصاب  از  جامع  ممیزی  یک  ھدایت 
سیاسی کلیدی (و افرادی را کھ آنھا بھ داخل 
آژانسھای  مھم  و  حساس  قسمتھای  آوردند) 
دولت فدرال را با بھ دست آوردن دفتر دقیق 
عمومی  مــدارک  سایر  و  پرسنل  مدیریت 
نیست.  پذیر  امکان  دیگر  آورد.  بدست 
از  پس  قدرت  اھرم  تشدید  بردن  کار  بھ  با 
حساسیت ١١ سپتامبر، وزارت خزانھ داری 
ھای  حمایت  حاضر،  درحال  متحده  ایاالت 
مشابھی را در برابر بی پرده گوئی کھ قبًال 
فقط توسط کارکنان سازمان اطالعات بھره 

مند می شدند، مدعی است. 
دادگستری  وزارت   ،١٩۴٠ سالھای  از 
آن  در  کھ  محلی  عنوان  بھ  متحده  ایــاالت 
تحقیقات جنایی در مورد البی اسرائیل محو 
می شود، شھرت یافتھ است. ھم چنین عدالت 
در جائی است کھ یک مقام اِیپاَک مانند نییل 
شر می تواند در حالی کھ بھ مدت چند سال 
بھ خاطر پروژه ھای معشوقھ بازی با ھزینھ 
از اقدام بھ کارسودمند  مالیات دھندگان قبل 
باشد.  دسترس  از  دور  ازدستگاه،  درخارج 
وزارت دادگستری ھمچنین بھ طور روزمره 
راجع بھ پرونده ھای تصمیمات رسمی سابق 
خود مبنی بر این کھ نباید پرونده ھای جنایی 
را براین اساس کھ انجام این کار می تواند 
یا  و  جاری،  تحقیقات  حریم خصوصی،  بھ 

«اختیار  بھ  نسبت  طمع  ای  زمینھ  عوامل 
دادستانی» مورد پیگرد قرار گیرد را انکار 
بھ  بستن  اتھام  مثال،  عنوان  (بھ  کند  می 
برای  نھ  اما،  قانونی  از حقوق  فرد محروم 
خزانھ  مانند  متخلّف).  قدرتمند  خودیھای 
غیر ممکن است ترسیم  داری، اکنون تقریباً 
سیاسی  ھای  انتصاب  از  سازمانی  آمــاری 
ھای  پست  در  یافتھ  اشتغال  اسرائیلی  البی 
یا  دادگستری  وزارت  میانی  سطح  و  باال 
بیوگرافی ھای کارکنان و پیمانکارانی کھ با 

خود می آورند بررسی و تولید کرد. 
تحلیل  مؤسسھ  محرمانھ  غیر  گزارش  ٩ـ  
خیریھ  بودجھ  تأمین  مورد  در  دفاعی  ھای 
ھستھ  ھای  سالح  برنامھ  بھ  متحده  ایاالت 
ندارند  نیاز  گزارشات حساس  اسرائیل.  ای 
محرمانھ شوند کھ دولت تا زمان نا محدودی 
مؤسسھ   ،  ١٩٨٧ سال  در  بچسبد.  آنھا  بھ 
تحلیل ھای دفاعی یک گزارش غیر محرمانھ 
مسائل   » عنوان  با  ــاع  دف وزارت  بھ  ای 
بحرانی تکنولوژی در اسرائیل » انتشار داد. 
اسرائیل  نقش مؤسسھ وایزمن-  این بررسی 
ھای  سالح  تحقیق  در  صنعت  و  علم  برای 
ھستھ ای، طرح پرسشھای عمیق در مورد 
گروه ھای آمریکائی، جمع آوری کمک ھای 
تعھد  و  گروه  این  مالیات  از  معاف  خیریھ 
ایاالت متحده برای بھ اجرا در آوردن پیمان 
دارد.  می  مستلزم  را  اتمی  ھای  سالح  منع 
مؤسسھ  گــزارش  انتشار  از  دفــاع  وزارت 
قانون  معافیت  براساس  دفاعی  ھای  تحلیل 
اسرار  برگیرنده  در  کھ  اطالعات  آزادی 
تجاری و «ارتباطات درون سازمان حفاظت 
شده توسط امتیاز فرآیند مشورتی» است، از 

جملھ دیگران، خود داری کرد.  
١٠ـ توجیھی برای سرازیر کردن اطالعات 
خام از آمریکائی ھا توسط اداره امنیت ملی 
بھ اسرائیل. اگر پیمانکار سابق اداره امنیت 
ملی ، ادوارد اسنودن چیزی بھ آمریکائی ھا 
ھای  «نشناختھ  کھ  است  آن  است،  آموختھ 
شناختھ شده» معموًال حتی بد تر از بسیاری 
تصور می  ابتدا  در  کھ  ھستند  چیزھا  دیگر 
مورد  در  احتیاط  با  ناظران  از  برخی  شد. 
نظارت گسترده اداره امنیت ملی می دانستند، 
در حالی کھ دیگران بھ مردم در مورد خطر 
جاری بودن اطالعاتی «درب عقب» آمریکا 
بھ اسرائیل ھشدار می دادند. اما، چھ کسی تا 
کنون بھ اداره امنیت ملی مشکوک شد کھ عمده 
فروشی ره گیری ھای خام جمع آوری شده 
از آمریکائی ھا بھ اسرائیل تحت یک قرارداد 
محرمانھ کھ در سال ٢٠٠٩ را می فرستاد؟ 
اطالعات  کامل  طور  بھ  کھ  حکومتی  ھیچ 
بایست  نمی  کند  می  انکار  را  مربوطھ 
از  رضایت  طریق  از  را  اش  مشروعیت 

وجود  تواند  نمی  شکی  کند.  ادعا  حکومت 
داشتھ باشد کھ چرا این ده پرونده بستھ نگھ 
داشتھ شده است: این بھ البی اسرائیلی خدمت 
می کند. وسیلھ ای کھ این اسرار نگھ داشتھ 
شده اند نیز راز پنھانی نیست. میلیونھا دالری 
کھ جیب سیاستمداران را پر می کند کار کشتھ 
گان رسانھ ای را تشویق می کند و بی سرو 
صدا بھ انتصاب ھای سیاسی جرئت می دھد 
وبرای  بان  دروازه  کلیدی  ھای  موقعیت  بھ 
از  پرونده ھای محصورشده رسیده و  حفظ 
بحث آگاھانھ مردم جلوگیری بھ عمل آورند. 
بھ این دلیل، مردم آمریکا باید بدترین حالت 
قابل تصور را فرض کنند، بیشترین توضیح 
منطقی برای ھر مفروض آمریکا- اسرائیل 
می  صحیح  شده»  شناختھ  ھای  «نشناختھ 
شده  ثابت  آن  خالف  کھ  زمانی  تا   – باشد 
محتاط  دستورالعمل،  این  اساس  بر  باشد. 
بی  لیندن  بھ  کھ  باشیم  باید  ــاور  ب ایــن  بھ 
ھای  توسط سرویس  درستی  بھ  جانسون – 
اطالعاتی خود و مشاورانش ھشدار داده شد 
کھ اسرائیل با ارزش ترین مواد روی کره 
زمین را از آمریکا بھ سرقت می برد – بھ 
سادگی بیش از حد در کمپین البی اسرائیل 
سوگند  از  صادقانھ  بتواند  کھ  بود  شده  نرم 
در مقام اش حمایت کند. این بھ طور  خود 
مشابھی معقول است کھ باور داشتھ باشیم کھ 
وزارت دادگستری و اف بی آی پرونده ھای 
جاسوسی اسرائیل را انتشار نمی دھند چون 
کھ آمریکائی ھا در نھایت خواھند فھمید کھ 
با وجود آسیب گسترده در حال انجام نسبت 
در  سیاسی  ھای  انتصاب  متحده،  ایاالت  بھ 
موجھ  و  قانونی  پیگرد  دادگستری  وزارت 
وزارت  بــرای  کند.  می  خنثی  یا  عقیم  را 
دادگستری بھ مراتب آسان تر است بھ ماندن 
«در پیام» از طریق رشتھ دراز البی تأیید 
تروریسم  «موارد  ساختگی  اغلب  اما،  شده 
اسالمی» (بسیاری از طریق خبر چین ھای 
مخفی ساختھ شده است کھ عاری از جزئیاتی 
کھ افراد محلھ ھای اقلیت نشین را تحریک 
کنند  می  توطئھ «ترور»  انجام  بھ  وادار  و 
و مورد ھدف قرار داده). طبق سوابق خود 
این وزارت خانھ، ھر بار کھ برای حمایت 
از قانون سالھای ١٩۴٠ تالش کرد، ناگھان 
ھای  البی  با  را  خود  دادگستری  وزارت 
داری  خزانھ  با  اسرائیلی  خارجی  و  داخلی 
جنگ مالی پایان ناپذیر و کارشناسان حقوقی 
و  قانونی  پیگرد  بھ  زدن  ضربھ  مشغول 
موجھ در ھماھنگی سری با اسرائیل مواجھ 
ساخت. وزارت دادگستری اکنون بھ احتمال 
علیھ  تواند  نمی  ھرگز  کھ  است  معتقد  زیاد 
البی ھای اسرائیلی تولید شده توسط رسانھ 

کھ  ھنگامی  سیاسی  تحریکات  و  ھا 
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و  گردد  پیروز  محاکمھ  در  کند  می  حرکت 

اکنون بھ سادگی تسلیم شده است. 
این منطقی است کھ فرض کنیم کھ اسرائیل 
در  شــوروی  جماھیر  اتحاد  بھ  را  آمریکا 
چیز  کمتر  چــون  فروخت،  ــوالرد  پ مــورد 
یاد  از  خشن  و  منتظره  غیر  تأثیر  دیگری 
می  را توضیح  واینبرگر  داشتھای محرمانھ 
دھد. بھ ھمین ترتیب احتمال دارد کھ اف بی 
ایپاک،  استراق سمع ھای  باشد  خواھان  آی 
کھ اگر امروز منتشر شود، دقیقأ آشکار می 
کند کھ روزن و آیزمن بھ آنچھ کھ آنھا بودند- 
عوامل ثبت نشده خارجی بھ نمایندگی از و 
بودند کھ  اسرائیل  دولت  با  تماس مداوم  در 
می  عمل  داخلی  قانونی  ھای  البی  جای  بھ 
کردند. این بھ طور مشابھ سازنده تراست کھ 
فرض کنیم کھ حد اقل یک عامل نئوکان بار 
ایتالیا  در  درگیر  سازمانھای  با  روابط قوی 
از  لدین –  را حمل می کند – مانند مایکل 
نمایش غیر  برابر  در  دباغ  بھ عنوان  جملھ 
عمده ایتالیائی کھ اسناد جعلی را منتشر کرده 

است، خدمات انجام می دھد. 
طبق اسناد منتشر شده توسط ادوارد اسنودن، 
از  ملی  امنیت  اداره  خام  گیری  ره  انتقال 
تحت  اسرائیل  بھ  آمریکائی  شھروندان 
دکترین مخفی کھ «بقای دولت اسرائیل یک 
در  متحده  ایــاالت  سیاست  در  عمده  ھدف 
بود. این «دستور  خاور میانھ است» مجاز 
درجھ یک»، احتماال رازی بود بھ دلیل این 
کھ چک سفیدی بود کھ خون و ثروت آمریکا 
کھ شھروندان  بھ علتی ملزم می ساخت  را 
آمریکائی ھرگز از طریق توصیھ و رضایت 
 – اوباما  دولت  چرا  اما،  کردند.  نمی  تایید 
علیھ  جاسوسی  اتھام  عنوان  بھ  را  آن  حتی 
کارکنان ایپاک در سال ٢٠٠٩ رد کرد – بھ 
کرد؟ تحت  خیانت  آمریکا  حریم خصوصی 
شده»،  شناختھ  ھای  نشده  دکترین «شناختھ 
بی  لیندن  مانند  کھ  کنند  می  فرض  اغلب 
فروخت  را  آمریکا  اوباما  از  قبل  جانسون، 
اسرائیل  البی  گردانندگان  کھ  این  خاطر  بھ 
محرمانھ خواستار و برای آن بھ نمایندگی از 
چھ  شوند.  پرداخت می  خارجی  دولت  یک 
در  اسرائیل  بھ  را  اوباما  دیگر  موضوعات 
ازای کمک بھ منظور بدست آوردن باالترین 

مقام، باقی می ماند کھ پدیدار شود. 
افشای  آوردن  بدست  بــرای  رسمی  ــد  رون
شناختھ  ھای  «نشناختھ  از  دولتی  مقامات 
شده»ـ  قانون آزادی اطالعات – کار نمی کند 
بندی ھا در آشکار ساختن  زمانی کھ شرط 
می  گیر  در  اسرائیل  منافع  و  باالست  آنھا 
رابط  نظر  تجدید  (ھیئت  ھا  نمایندگی  باشد. 
پی)  ای  سی  اس  آی  امنیتی-  بندی  رده  در 
دولت  اعتبار  کھ  کنند  می  درک  درستی  بھ 

واقعی  آزادی  کھ  زمانی  اســت،  خطر  در 
نیت  حسن  با  شفافیت  کھ  این  دارد،  وجود 
چگونھ  حکومت  کھ  گذارد  می  تاثیر  مثبت 
فدرال  دولت  فاسد  مشخصھ  کند.  می  رفتار 
و مؤسسات در ادامھ پنھان کاری این است 
کھ آنھا حساب می کنند کھ بھ منظور انباشت 
بھ  پاسخگوئی  تضعیف  با  نامشروع  قدرت 

عموم مردم باید صورت گیرد.  
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پرامون علل... بقیھ از صفحھ آخر

است.  گشتھ  تنظیم  و  تعبیھ  خاورمیانھ  ی 
دیکتاتوری صدام حسین ـ کھ سالھا بھ ویژه 
از  در جنگ ھشت سالھ ی ایران و عراق 
بھ تسلیحات  نظر نظامی (منجملھ دسترسی 
شیمیایی و استفاده از آنھا علیھ مردم ایران 
و ملیت کرد در حلبچھ در نیمھ ی دوم دھھ 
ی ١٩٨٠) از سوی آمریکا حمایت می شد 
ـ بعدھا در سال ٢٠٠٣ با استقرار سھ رژیم 
پوشش  تحت  تر  تروریست  دیکتاتورترو 
"مذھب" (رژیم سلفیست ھای تکفیری سنی 
در مرکز و رژیم شیعھ ی والیی در جنوب 
و ملی ـ شووینیستی (کردھا در شمال)، جا 
بھ جا گشت. این جا بھ جایی البتھ ھمراه با 
تخریب صنایع، ویرانی موزه ھای تاریخی و 
کالسیک و تاراج آثار باستانی، ترور ھزاران 
مھندسین و  ویژه  کرده (بھ  عراقی تحصیل 
ھزار  یی)، صدھا  ھستھ  انرژی  دانشمندان 
و  آمــوزش  نظام  انھدام  ھم چنین  و  مــردم  
تدریس  بھ  آن  تقلیل  و  سکوالر  ــرورش  پ
بنیادگرایی  شرعیات  و  ھا  اندیشھ  صرفا 
شد.  بــرده  پیش  بھ  مذھبی،  و  دینی  ھــای 
ــ این مدل کھ در سال ھای دھھ ی ٢٠٠٠ 
از طریق جنگ ھای نامرئی در کشورھای 
سال  در  و  گشتھ  پیاده   ... و  یمن، سومالی 
شد،  بازسازی  موفقیت  با  لیبی  در   ٢٠١١
در سوریھ  آینده  سالھای  در  کھ  است  قرار 
ایران نیز پیاده گردد.  و سپس در مصر و 
ھدف نھایی رأس نظام در پروژه ی جھانی 
خاورمیانھ  کشورھای  با  ارتباط  در  خود 
نوظھور  رقبای  "تحدید"  و  مھار  بــزرگ 
جھان  جنوب  در بخش  امپریالیسم سھ سره 
است. آمریکا با گسترش جنگ ھای مرئی و 
نامرئی از یک سو و با بسط و تقویت پایگاه 
و  سربازگیری  با  ھمراه  خود  نظامی  ھای 

تعلیم و تربیت سلفیست ھای بنیادگرا و اعزام 
ھم  و  ھمسایھ  کشورھای  و  مناطق  بھ  آنھا 
جوار چین، روسیھ و ھندوستان می خواھد 
بھ این ھدف نھایی خود برسد. در این برھھ 
پر  اوضــاع  پرتو  در  و  تاریخی  حساس  ی 
ازتالطم رو بھ رشد آیا آمریکا موفق خواھد 
گشت کھ مثل افغانستان، عراق، لیبی و ... 
سوریھ را نیز عمال بھ یک کشور درمانده و 
تجزیھ گشتھ تبدیل کند؟ بھ گمان این نگارنده 
از  المللی  بین  مالحظات  و  علل  اساس  بر 
یک سو و عوامل داخلی در سوریھ از سوی 
اجمالی مورد  بھ طور  این جا  در  کھ  دیگر 
در  نظام  رأس  گیرند،  می  قــرار  بررسی 
آن طور کھ در افغانستان،  رسیدن بھ ھدف 
عراق و لیبی موفق شد، در سوریھ با ناکامی 

روبھ رو خواھد گشت. 
ــ در حیطھ ی عوامل داخلی باید تاکید کرد 
و  کیفی  طور  بھ  حیطھ  سھ  در  سوریھ  کھ 
کمی با اکثر کشورھای ھم جوار خود تفاوت 
دارد کھ حائز اھمیت می باشند. یکم این کھ 
در صد  حضور  و  وجود  خاطر  بھ  سوریھ 
قابل توجھی از ساکنین متعلق بھ اقلیت ھای 
ملیـ  زبانی (و چند فرھنگی) در مقام مقایسھ 
کشوری  خاورمیانھ،  کشورھای  دیگر  با 
ھمان  است  تر)  (کثیرالملھ  تر  ھتروژنیک 
طور کھ جدول ملیت ھای ساکن سوریھ نشان 
می دھد نزدیک بھ ٢۵ در صد جمعیت ٢٣ 
میلیون نفری سوریھ (مثل کردھا، آسوریھا، 
ارامنھ، آرامی ھا، کلدانی ھا و ...) بھ اقلیت 
ھای ملی غیر عرب تعلق دارند نیم میلیون 
پناھندگان فلسطینی و نزدیک بھ ۴۵٠ ھزار 
عرب  کھ  این  با  نیز  عراقی  پناھندگان  نفر 
زبان ھستند ولی بر خالف اقلیت ھای دیگر، 
سوری االصل نیستند. در عرض متجاوز از 
خانمان  جنگ  از  کھ  گذشتھ  نیم  و  سال  دو 
سوز سوریھ می گذرد سلفیست ھای بھ ویژه 
"حکومت  االنصرا"،  ی  ("جبھھ  تکفیری 
اسالمی عراقـ  سوریھ"، "احرارشام" و ...) 
بعد از تسخیر شھرک ھا و دھات متعلق بھ 
این اقلیت ھای زبانی و ملی بھ تاراج موزه 
ھا و کتابخانھ ھا و اماکن و معبدگاھھای این 
اقلیت ھا (کھ پیشینھ ی تاریخ زندگیشان در 
سوریھ بھ ھزاران سال گذشتھ بر می گردد) 
ملوال)  (مثل  شھرھا  بعضی  در  و  پرداختھ 
اھالی  اکثر  عام  قتل  و  آدم ربایی  از طریق 
این شھرھا را مجبور بھ ترک سرزمین آباء 
اند. طبیعی است کھ  و اجدادی خود ساختھ 
مادری  سرزمین  در  کھ  ھا  اقلیت  این  اکثر 
خود مانده و بھ خیل پناھندگان در کشورھای 
اند  نگشتھ  ملحق  و...  اردن  لبنان،  ترکیھ، 
علیرغم این کھ با بشار اسد و سیاست ھایش 
از روی اجبار و  چندان توافقی ندارند ولی 
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ضرورت ھم شده امروز بھ حامیان و 
طرفداران مورد اعتماد رژیم او تبدیل گشتھ 
اند. زیرا آنھا سال ھای سال در کشور سوریھ 
از  خاورمیانھ  کشورھای  دیگر  خالف  بر 
موھبت آزادیھای ملی ـ فرھنگی در زندگی 
و  بوده  مند  بھره  خود  سیاسی  و  اجتماعی 
امروز بھ روشنی می دانند کھ با سرنگونی 
بشار اسد و تجزیھ احتمالی سوریھ آنھا یکی 
بعد از دیگری توسط سلفیست ھای گوناگون 
حتی  و  گرفتھ  قرار  تجاوز  و  یورش  مورد 
از زندگی در خاک سوریھ محروم خواھند 
گشت. (درباره ی ھویت ملیت ھای اتنیکی و 
زبانی گوناگون در سوریھ، رجوع کنید بھ:" 
لیست ھویت ملیت ھای گوناگون در سوریھ" 

در صفحھ ی ١٣ ھمین نوشتار)

در  لیست ھویت ملیت ھای گوناگون 
سوریھ 

کردھا ١٢  ؛  ســوری ٧٣ درصــد  ــراب  اع
ارامنھ ٢  درصــد؛   ٣ ھا  آســوری  ؛  درصد 
درصد؛ ترکمن ھا (ترکان آذری) ٢ درصد؛ 
اعراب غیر سوری (فلسطینی ھا و عراقی 
ھا) ٢ درصد؛ کلدانی ھا ١ درصد ؛ عبرانی 
ھا ١ درصد؛ آرامی ھا ١ درصد ؛  لزگی 
ھا ١ درصد؛ کاباردایی ھا ١ درصد؛ ترکان 

عثمانی (ترکیھ) ١ درصد. 
بدون  کھ  در سوریھ  داخلی  عامل  دومین  ــ 
و  بقاء  در  توجھی  قابل  بسیار  نقش  تردید 
ادامھ ی رژیم اسد ایفاء می کند وجود یک 
ارتش قوی و منسجم و غیر فاسد (و در عین 
حال بی رحم و خشن) تحت رھبری حزب 
و  ھا  ارتش  خالف  بر  است.  سوریھ  بعث 
ایران،  ترکیھ،  کشورھای  نظامی  نیروھای 
مصر و عراق در خاورمیانھ کھ عمدتا و بھ 
طور سنتی در گستره ی جنگ ھای عادی و 
رسمی نظامی آموزش و پرورش یافتھ اند. 
جنگ  در  طوالنی  ی  سابقھ  سوریھ  ارتش 
ھای فرسایشی چریکی و شھری داشتھ و در 
این زمینھ آموزش و پرورش یافتھ اند. دقیقا 
این امر انواع و اقسام سلفیست ھای مھاجم 
رو  روبــھ  بزرگی  موانع  با  را  سوریھ  در 
ارتش  نظامی  مدیریت  است. مضافا  ساختھ 
سوریھ، بھ ویژه شاخھ ی نیروی ھوائی آن 
(کھ از نظر تجھیزات نظامی در خاورمیانھ 
نظامیان  توسط  است)،  نظیر  کم  بزرگ  ی 
ملی و  ـ  زبانی  ھای  اقلیت  بھ  متعلق  عمدتا 
دینی ـ مذھبی سوریھ (مثل کردھای علوی، 
آسوریھا و ارامنھ ی مسیحی، اعراب علوی، 
زیدی، اسماعیلیھ، دروزی و اثنی عشری)، 

اداره می گردد. (ھمان جا ـ ص ١۴)

در  مذاھب  و  ادیــان  پیروان  ھویت  لیست 
سوریھ 

مسلمانان ٨۵ درصد :
الف : سنی ھا = اھل تسنن (حنفی ھا، حنبلی 

ھا، اشتریھا، و مالکی ھا) ٧٠ درصد 
ب: شیعیان = اھل تشیع (علویان، زیدی ھا، 

اسماعیلیھ و اثنی عشری ھا) ١٢ درصد 
ج: مسلمانان غیر منتسب بھ شیعیان و سنی 
ھا (دروزھا، یزیدی ھا، احمدی ھا) ٣ درصد 

مسیحیان ١۴ درصد :
الف: ارتدکس ھا 
ب: کاتولیک ھا 

ج: قبطی ھا 
د: مارون ھا 

یھودیان و دیگران: یک درصد 
اسد  رژیم  بقای  در  داخلی  عامل  سومین  ــ 
امنیت و اطالعات سوریھ  پدیده ی سازمان 
است کھ مھم ترین حامی و در عمل مکمل 
نیروھای  اســت.  سوریھ  ارتــش  ساختاری 
امنیتی و جاسوسی در کنار ارتش در حفظ 
سوریھ  حاکم  نظام  حاکمیت  از  حراست  و 
مثل دو روی یک سکھ الزم و ملزوم بوده 
می  ایفاء  اسد  بقای رژیم  در  کلیدی  نقش  و 
کنند. شایان ذکر است کھ ارکان ھای مختلف 
نظر  از  کھ  ـ  سوریھ  اطالعاتی  و  امنیتی 
درون  در  نفوذ  و  دخــول  جاسوسی،  فنون 
کشورھای  اطالعالتی  و  امنیتی  سازمانھای 
دشمنان  تــرور  و  "موساد"  منجملھ  منطقھ 
قدر  بھ  نیز  ـ  دارند  طوالئی  ید  اسد،  رژیم 
حرفھ  و  ھا  تکنوکرات  توسط  توجھی  قابل 
ای ھای متعلق بھ اقلیت ھای ملی ـ زبانی و 
دینی ـ مذھبی سوریھ اداره می گردند. شایان 
ذکر است کھ بورژوازی بزرگ سوریھ کھ 
سوریھ  خارجی  تجارت  و  رونق  پر  بازار 
اعراب  عمدتا  دارنــد  خود  کنترل  تحت  را 
سنی ھستند کھ بیش از ھر قشر و طبقھ ای 
مقتدر  دولت  یک  بھ  خود  منافع  حفظ  برای 
ھستند.  محتاج  اسد  رژیم  مثل  متمرکزی  و 
امروز روشن  داخلی  عوامل  این  بر  عالوه 
یوگسالوی،  کشورھای  خالف  بر  کھ  است 
علل  سری  یک  شاھد  ما  لیبی  و  افغانستان 
بین المللی و خارجی نیز ھستیم کھ نقش قابل 
توجھی در بقای رژیم بشار اسد و در نتیجھ 
ناکامی رأس نظام در پیشبرد سیاست جھانی 

آن در خاورمیانھ ایفاء می کنند. 
ـ عامل و علل خارجی بقای دولت بشار اسد را 
باید در فعل و انفعاالت ژئوپولتیکی منطقھ ی 
بزرگ خاورمیانھ و موقعیت و نقش سوریھ 
پرتو موقعیت سوق الجیشی  آن دید. در  در 
سوریھ مبرھن است کھ با سقوط دولت بشار 
اسد و تجزیھ سوریھ توسط سلفیست ھا رأس 
نظام جھانی (آمریکا) با اعمال ھژمونی نفتی 

گام  کھ  گشت  خواھد  قادر  منطقھ  در  خود 
ھای بعدی خود را در جھت رسیدن بھ ھدف 
بر جھان)،  نظامی  کامل  نھایی خود (تسلط 
بردارد. گام ھای بعدی اولیگارشی حاکم در 
آمریکا در وھلھ ی اول دیکتھ کردن و اعمال 
سیاست ھای جھانی خود بر "شرکای" خود 
در "اتحادیھ اروپا" و "سازمان ناتو" و در 
وھلھ ی بعدی مھار و تحدید رقبای نوظھور 
آمریکا در بخش جنوب بھ ویژه چین است. 

ــ در طول سھ دھھ ی گذشتھ (از آغاز دھھ 
با اعمال  این سو) رأس نظام  ی ١٩٨٠ بھ 
نظامی  عمدتا  ی  وسیلھ  چھار  گسترش  و 
کردن  پیاده  در  را  اولیھ  ھای  قدم  توانست 
چھار  این  دارد.  بر  خود  جھانی  ی  پروژه 

وسیلھ عبارتند از: 
١ـ اعمال سیاست "الفتاح" (گشودن درھای 
کشورھای در بند پیرامونی بھ روی سرمایھ 

گذاریھای "انحصارات پنجگانھ ی" نظام، 
مرئی  ھای  جنگ  گسترش  و  اشتعال  ٢ـ  
خاورمیانھ  در  پــایــان"  ــی  "ب مرئی  نــا  و 
جنوبی  آسیای  و  شمالی  آفریقای  بــزرگ، 
(عمدتا کشورھای ھم جوار چین، روسیھ و 

ھندوستان، 
نظامی  ھای  پایگاه  تقویت  و  گسترش  ٣ـ  
آسیای  و  (استرالیا)  اقیانوسیھ  در  آمریکا 
شرقی  ــای  اروپ و  (فیلیپین)  شرقی  جنوب 
(لھستان، جمھوری چک، کشور اسلواکیا و 

 ،(...
۴ـ بسیج و مسلح کردن سلفیست ھای بنیادگرا 
در مناطق و کشورھای ھمسایھ و ھم جوار 
روسیھ، چین (یوگسالوی سابق، افغانستان، 

عراق، لیبی و ... ).
ــ  در تقابل با این تجاوزات و تھاجمات کھ 
بالفاصلھ بعد از پایان دوره ی "جنگ سرد" 
مدتی  بــرای  یافت،  شدت   ١٩٩١ سال  در 
بروز  بھ جھت  ـ  چین  و  کشورھای روسیھ 
پیچیده  و  گوناگون  معضالت  و  ھا  بحران 
ی منبعث از فروپاشی و تجزیھ شوروی از 
یک سو و تبدیل چین توده ای بھ یک کشور 
سرمایھ داری از سوی دیگرـ نتوانستند (و یا 
ھژمونی  ھای  سیاست  مقابل  در  نخواستند) 
طلبانھ ی آمریکا ایستادگی و مقاومت نشان 
دھند. ولی بعد از بروز و بر مال شدن بحران 
ساختاری نظام جھانی در آغاز سال ٢٠٠٨ 
و کامیابی رأس نظام در جنگ لیبی (١٩١١) 
روسیھ و چین برای اولین بار در دوره ی پر 
تالطم بعد از پایان دوره ی "جنگ سرد" بھ 
تدافعی در مقابل سیاست  یک حرکت جدی 
آمریکا مبنی بر تغییر رژیم در سوریھ روی 
آوردند کھ بھ نوبھ ی خود در تاریخ بیست 
و دو سالھ ی دوره ی بعد از" جنگ سرد" 

اتخاذ  شــود.  می  محسوب  نظیر  بی 
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آمریکا  مقابل  در  چالشگرانھ  سیاست 
عامل  یک  عنوان  بھ  خود  ی  نوبھ  بھ  نیز 
بشار  ادامھ رژیم  و  بقاء  در  خارجی  کلیدی 
اسد و ناکامی آمریکا در خاورمیانھ نقش قابل 
سھ  نگارنده  نظر  بھ  کند.  می  ایفاء  اھمیتی 
فاکتور (و یا علت کیفی) در شکل گیری و 
رشد این حرکت جدی مقاومتی از سوی دو 
کشور در "حال عروج" و نوظھور اقتصادی 

نقش عمده ایفاء می کند. 
بر  مبنی  آمریکا  نھایی  ھدف  کھ  این  یکم 
نفتی در خاورمیانھ  تامین ھژمونی  ایجاد و 
از طریق مھار روسیھ و "تحدید" چین بیش 
از پیش در سالھای اخیر (از ٢٠٠٧ بھ این 
سو) نھ تنھا بر اکثر جناحھای درون "حزب 
کمونیست" حاکم در چین و دولتمردان درون 
دولت پوتین مبرھن و تعیین گشتھ بلکھ منجر 
در  نوظھور"  کشورھای  دیگر  حمایت  بھ 
برزیل  حال عروج" در جنوب (ھندوستان، 
و دیگر اعضای سازمان "بریکس" باضافھ 
از سیاست ھای  ی اعضای سازمان" آلبا") 
تدافعی روسیھ و چین در سازمان ملل متحد 

بھ نفع سوریھ گشتھ است. 
جھانی  نظام  ساختاری  بحران  کھ  این  دوم 
سرمایھ کھ در شش سال گذشتھ (از ٢٠٠٧ 
تر و رسانھ ی تر گشتھ  این سو) برمال  بھ 
جھانی)  نظام  عامل  مدیر  و  (رأس  آمریکا 
ھا  بیداریھا و رھایی  امواج خروشان  با  را 
(کھ از نظر فراگیری و بعد جھانی در تاریخ 
ملل بی سابقھ است) روبھ رو ساختھ است. 
مواردی کھ رآس نظام بر خالف گذشتھ نمی 

تواند در مقابلھ با آنھا قد علم کند. 
سوم این کھ بحران ساختاری نظام کھ تحقیقا 
گشت  آغــاز   ١٩٧٠ ی  دھــھ  اول  نیمھ  در 
مصادف با آغاز فرود و انحطاط امپراتوری 
آمریکاست. آمریکا روزگاری بعد از عروج 
بھ قلھ ی ھژمونیکی (بالفاصلھ بعد از پایان 
جنگ جھانی دوم در سال ١٩۴۵) در زمینھ 
و  صنایع  اقتصاد،  منجملھ  متعددی  ھــای 
سیاسی،  آمریت  ادبیات،  و  ھنر  تکنولوژی، 
در  ــژه  وی بــھ  پـــرورش  و  آمـــوزش  سیستم 
سطح دانشگاه ھا و نھادھای فرھنگی و در 
عرضھ ابتکارات دیپلماتیک و فنون نظامی 
و نظامیگری سر آمد ملل و طبیعتا از یک 
بوده  برخوردار  پرستیژ  و  وجھھ ی جھانی 
است. امروز در بحبوحھ ی بحران ساختاری 
ھا  اھرم  و  امتیازات  آن  تمام  آمریکا  نظام، 
را یکی  ھا  بودن"  "مستثنی  آمریت ھا و  و 
بعد از دیگری از دست داده و تنھا اھرمش 
در  (یــک  ھا  باالیی  زالـــووار  بقای  ــرای  ب
قدرت) صرفا  و  ثروت  صدیھا = صاحبان 
نیروھای نظامی و ماجراجویی ھای منبعث 
از نظامیگری ھایش در سراسر جھان است. 

نتیجھ این کھ 
ــ بنا بھ عللی کھ مورد بررسی قرار گرفت 
رژیم بشار اسد را ھیچ نیرو و یا ترکیبی از 
نمی  بزرگ  خاورمیانھ  خطھ ی  در  نیروھا 
دولت  کھ  این  مگر  سازند  سرنگون  توانند 
پیاده  و  مستقیم  نظامی  ی  حملھ  بھ  آمریکا 
در  ھزار سرباز زمینی  کردن حداقل ٢٠٠ 
علل  بررسی  با  بزند.  دست  سوریھ،  خاک 
این نوشتار مورد بررسی  گوناگونی کھ در 
حاضر  حال  در  حداقل  آمریکا  گرفت  قرار 
(و احتماال در سالھای آینده نیز) قادر نخواھد 
در  سرتاسری  نظامی  حملھ  یک  بھ  گشت 
سوریھ دست بزند. در نتیجھ احتمال این کھ 
جنگ سوریھ برای ماه ھا و حتی سالھا ادامھ 
یابد اصال بعید بھ نظر نمی رسد. شایان ذکر 
احتمال  و  سوریھ  در  جنگ  ادامھ  کھ  است 
بقای دولت اسد بھ طور روشن برای اولین 
بار ناکامی رأس نظام را در دوره ی بعد از 

پایان "جنگ سرد" بھ نمایش می گذارد. 
ــ آیا ھیئت حاکمھ آمریکا حاضر بھ پذیرش 
این ناکامی (کھ برای اولین بار کارآئی تنھا 
میلیتاریسم  یعنی  آمریکا  قدرتی  قدر  اھرم 
خواھد  را  است)  شده  کشیده  سئوال  زیر  بھ 

پذیرفت؟ 
را  پرسش  این  بھ  پاسخ جامع و مناسب  ــ  
باید در یک نوشتار دیگری مطرح کرده و 
توضیح داد. ولی بھ نظر این نگارنده آمریکا 
برده  بھ سمتی  دنیا را  بھ عنوان رأس نظام 
و  پذیرفتھ  را  ناکامی  این  باید  یا  کھ  است 
بدھد و  امتیاز  دست بھ عقب نشینی و دادن 
مثل  خودش  ساخت  ھای  جنگ  طبل  بر  یا 
را  خود  آشوب  امپراتوری  و  بکوبد  گذشتھ 
دھد.  گسترش  خاکی  ی  کره  سرتاسر  در 
حرکت در جھت این دو راه (راه عقب نشینی 
و یا راه ادامھ ی جنگ ھای" بی پایان" بھ 
گرایی"  "استثناء  و  قدرتی  قدر  پایان  معنای 
زیری  بھ  و سر  تالشی  آغاز  و  نظام  رأس 
رشد  بھ  رو  ھای  واقعیت  بــود.  خواھد  آن 
اوضاع متالطم جھان بھ ویژه در کشورھای 
جھان  پیرامونی  نیمھ  و  پیرامونی  بند  در 
(کھ تحقیقا امروز ٨۵ در صد جمعیت ھفت 
نفری کل جھان را شامل می  میلیارد و نیم 
شوند) بھ روشنی نشان می دھند کھ دوران 
"جنگ سرد" تمام شده و موقعیت ھژمونیکی 
خود  فرتوتی  و  پیری"  "افق  بھ  نیز  آمریکا 
رسیده است. ناکامی آمریکا در سوریھ آغاز 
روندی است کھ در آن تالش ھای مذبوحانھ 
در  ثــروت)  و  قــدرت  (صاحبان  ھا  باالیی 
با  جھان  بر  سرکردگی  ادامھ  برای  آمریکا 
موفقیت ھمراه نخواھد گشت. برای خلقھای 

جھان بھ ویژه در خاورمیانھ (و حتی درخود 
نیست  این سوریھ  کھ  گشتھ  مبرھن  آمریکا) 
است  انداختھ  خطر  بھ  را  جھان  امنیت  کھ 
از ٨٠٠٠  بیش  با  کھ  آمریکاست  این  بلکھ 
ھزار  ھــزاران  پرتاب،  ی  آماده  اتمی  بمب 
ھزاران  سرنشین)،  بی  (ھواپیماھای  پھپاد 
نفر سلفیست ھای تکفیری مسلح و باالخره با 
بودجھ ی نظامی چند تریلیون دالری (معادل 
جھان)  نظامی  ی  بودجھ  کل  صد  در   ٧٢
امنیت  بلکھ  دنیا  تمام  مردم  امنیت  تنھا  نھ 
و آزادی خود مردم آمریکا را ھم بھ خطر 

انداختھ است.  

-----------------------------------
منابع و مآخذ (بخش دوم و پایانی)

١ـ در باره ی آمارمربوط بھ ملیت ھا و پیروان 
ادیان و مذاھب در سوریھ، رجوع کنید بھ: 

ـ وب الگ "واشنگتن" پست ٨ اوت ٢٠١٣، 
ـ وب سایت "تلگراف" حاوی گزارشات بنیاد 
اوت،  ھای  ماه  در   (IHS) جین   اطالعاتی 

سپتامبر، اکتبر و نوامبر ٢٠١٣. 
ـ روزنامھ" واشنگتن پست"، اول اوت ٢٠١٣، 
در  ھا  تالقی  ملی  ابعاد  ایـــزدی،"  مایکل  ـ 

سوریھ" در سایت "کنگر" ٩ اوت ٢٠١٣.، 
٢ـ در باره ی جزئیات جایگاه خاورمیانھ بویژه 
کشور سوریھ در استراتِژی جھانی رأس نظام، 

رجوع کنید بھ: 
ـ بھار کیمیونگر،" سوریھ: جنگ ادامھ دارد"، 

شالروا، ٢٠١١، 
پائیز و زمستان  ھای  نیشن"، شماره  ـ مجلھ" 

٢٠١١ و بھار ٢٠١٢، 
ـ یونس پارسا بناب، "برنامھ جھانی آمریکا در 
سوریھ"،  متالطم  پرتو اوضاع  در  خاورمیانھ 
در نشریھ اینترنتی عصر نو ١۶ ژوئن ٢٠١٢ 
٣ـ  در باره ی علل ناکامی آمریکا در جنگ 

سوریھ، رجوع کنید بھ: 
پائیز  و  تابستان  ھای  شماره  "نیشن"،  مجلھ  ـ 

 ،٢٠١٣
ـ روزنامھ "واشنگتن پست"، شماره ھای ٢٣ 

آوریل تا ٢۶ اکتبر ٢٠١٣، 
از  ایندیپندنت"  ـ  رابرت فیسک، روزنامھ"   

٢٢ آوریل ٢٠١١ تا اول نوامبر ٢٠١٣. 
 



   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

ده موضوع سری انفجار آمیز دولت آمریکا در مورد اسرائیل
گرانت اف اسمیت، ٢٤ اکتبر ٢٠١٣

درجبھھ جھانی کمونیستی
صفحھ ٢٢رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

پیرامون علل ناکامی رأس نظام در سرنگونی رژیم بشار اسد
(بخش دوم و پایانی)

فصل اول ـ اھمیت شیوه تفکر 
مثابھ  بھ  مستقل  فکران  روشن  ٥ـ 
شیوه  دھنده  شیوع  عمده  مسئووالن 
درسرمایھ  بورژوائی  ـ  خرده  تفکر 

داری انحصاری دولتی
مبارزه  انگل:  استفن  کتاب  از  نقل  بھ 
ـ  کارگری  تفکردرجنبش  شیوه  درمورد 

سپتامبر١٩٩٥
سرمایھ داری انحصاری پایھ ھای اجتماعی 
درمیان  را  اش  دیکتاتوری  اعمال  برای 
فرمایان  کار  غیرانحصاری،  بورژوازی 

خودآنان  کھ  کند  پیدامی  و کوچک،  متوسط 
اما  پردازند.  می  کارگر  استثمارطبقھ  بھ 
حاکمیت  طبقاتی  پایھ  ازاین  بسیارمھمتر 
درمیان  ای  توده  دھی  سازمان  انحصاری 
است.  بورژوا  ـ  خرده  فکران  طیف روشن 
پایھ  میانھ،  و  ُخرد  بورژوازی  «شامل  آنھا 
توده ای و، مدافع عمده برقراربودن  اصلی 
حاکمیت سرمایھ داری انحصاری می شوند، 
و می گذارند تا ازطریق آنھا با طبقھ کارگر 
دیکھولت،  (ویللی  مکررا بدرفتاری شود.» 
درآلمان  دولتی  انحصاری  داری  سرمایھ 

فدرال، جلد٢، بخش ٣، ص. ١٨)

 laissez)دلخواه داری  سرمایھ  تکامل  با 
داری  بھ سرمایھ  آزاد)  تجارت  یا     faire
داری  سرمایھ  بھ  سپس  و  انحصاری 
بورژوازی  ساختارخرده  دولتی،  انحصاری 
اصوال  کھ  بورژوازی  خرده  یافت.  تغییر 
توسط کشاورزی و پیشھ وری شکل گرفتھ 
تعدادتدریجا  ازنظر  بود،  تاثیرآنھا  تحت  و 
درحالی کھ روشن فکران  رفت  افول  روبھ 
طیف  خصلت  و  رشدیافتھ  سریعا  مستقل 
وام  درمعرض  را  بروزش  درحال  میانی 
دھی قرارداد. این بھ خاطر عوامل زیربود:

صنعتی  وسایل  تجدیدساختمان  دنبال  بھ  ١ـ 

در بخش اول این نوشتار بھ بررسی تفاوت 
ھا و عدم اجماع در بین "شرکا" و "متحدین" 
رأس نظام (آمریکا) در مورد آینده ی سوریھ 
و  دوم  بخش  در  پرداختیم.  اسد  از  بعد  ی 
نگاھی  انداختن  از  بعد  نوشتار  این  پایانی 
استراتژی  در  سوریھ  موقعیت  بھ  اجمالی 
جھانی رأس نظام، بھ علل گوناگون ناکامی 
آمریکا در "تغییر رژیم" و سرنگونی دولت 

اسد، می پردازیم. 

دراستراتِژی  سوریھ  و  خاورمیانھ  موقعیت 
جھانی آمریکا 

کل  برای  نظام  رأس  جھانی  استراتژی  ــ 
نظر  از  کھ  ـ  خاورمیانھ  بزرگ  ی  منطقھ 
را  اول  مقام  الجیشی  سوق  و  ژئوپولیتیکی 
نظام جھانی سرمایھ  معماران  محاسبات  در 
"استقرار  بھ ھیچ وجھ صدور و  ـ  داراست 
دموکراسی" و اعمال و رعایت "حقوق بشر" 
افغانستان،  ھای  جنگ  کھ  ھمانطور  نیست. 

عراق، لیبی و ... در ١٢ سال گذشتھ نشان 
داده اند، رأس نظام تالش می کند کھ ملت ـ 
دولت ھای این منطقھ ی کلیدی را یکی بعد از 
دیگری از طریق جنگ ھای مرئی و نامرئی 
(مستقیم و غیر مستقیم) و اعزام بنیادگرایان 
تکفیری، غیر تکفیری و "معتدل" بھ تجزیھ 

(و یا درماندگی) بکشد. 
ــ در پروژه ی جھانی رأس نظام عراق بھ 
عنوان نمونھ بھترین "مدل" برای کل منطقھ 

بھ خاطر عدم وجود شفافیت بیشتر، آمریکائی 
ھا باید بدترین را بپذیرند.  

رئیس  ھولمز،  ریچارد   ،  ١٩۶٨ سال  در 
سازمان جاسوسی آمریکا، "سیا" بھ فوریت 
رئیس  و  کــالرک  رمــزی  کل،  دادستان  بھ 
جمھور وقت ، لیندن بی جانسون نوشت کھ 
مقداری اورانیوم غنی شده از آمریکا برای 
رآکتور ھستھ ای اسرائیل بھ نام دمونا دزدیده 
شده است. پرزیدنت جانسون چیزی را کھ بھ 
زبان آورد این بود کھ گفت، « بھ ھیچ کس 

دیگر نگوئید، حتی بھ دین راسک (وزیر امور 
خارجھ)، و رابرت مک نامارا (وزیر دفاع). 
فاصلھ شروع بھ بررسی  بی آی بال  » اف 
ھمھ جانبھ در مورد از دست دادن غیر قابل 
"شرکت  اورانیوم  ــادی  زی مقادیر  توضیح 
ایالت  در  تجھیزات" واقع  ھستھ ای و  مواد 
ودر  مشکوک  بسیار  فعالیتھای  و  پنسیلوانیا 
این میان ارتباط اسرائیلی ھا با گردانندگان 
آمریکائی کرد. سازمان سیا موظف شد کھ 
ھزاران  و  گذرد  می  چھ  اسرائیل  در  بداند 


