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جنگ خلق دهساله را قبل از رسيدن به هدف 
 متوقفاين جنگ که کسب قدرت سياسي است 

 و کرد، موج نگراني در ميان کمونيستها
 .... انقالبيون و نيروهاي مترقي جهان راه افتاد

 ۴صفحه  

 با  حرف هاي هفت تپه
 كارگران و كمونيست ها

نبرد هفت تپه، يك مبارزه اقتصادي بود كه به 
دو نيرو باعث اين . ناگزير با سياست گره خورد

دوم، خود . اول، خود حكومت: امر شدند
كه قدرت سياسي حاكم، كارفرما آنجا . كارگران

و عامل مستقيم استثمار و فشار اقتصادي باشد، 
هر مبارزه اقتصادي رنگ و بوي سياسي به خود 

 ۶صفحه  ...مي گيرد
 مله زحمتکشانانشعاب در کو

 ۷صفحه  

 ه مردمـجنگ اقتصادي علي
 تـامواج بحران و مقاوم

 ۱۰صفحه  

 : در باره امپراتوري
» کمونيسم«کمونيسم انقالبي يا 

 بدون انقالب
 ۱۳ صفحه نظرات تونی نگری نقد

 وخلق افکار عمومي 
 براي نظامیصف آرائي 

 ... جنگي دهشتناک 
 آغـاز  ران،ي به اي مشروع جلوه دادن حمله نظام    يکا برا ي آمر ين الملل ي و ب  يغات داخل ي در تبل  يديفصل جد 

کـا از  ي اسـت و آمر ين المللـ يه آن، بطور مستمر در صدر اخبار بيکا عليدات آمريران و تهدي موضوع ا.شده است 
 ،يائيـ در ينظـام  يروهايننکه، ياز همه مهمتر ا.  کندياد م ي" کايه آمر ي عل يتيد امن ين تهد يبزرگتر"ران بعنوان   يا

کـا  ي آمري و بمبـاران هـا  يآماج حمـالت موشـک  ه اند،  خود را کامل کرد  يتدارکات جنگ کا  ي آمر يني و زم  يهوائ
کـا  يآمر"  مخصوصيروهاين" مخوف، در مناطق ملل تحت ستم، توسط  ي شبه نظام  ين شده است، گروه ها    ييتع

 يروهـا يج کردن مردم و فلـج کـردن ن  يافته و آماده اند تا در صورت آغاز جنگ، با هدف گ         يل، سازمان   يو اسرائ 
 . فکنندي و رعب و وحشت بر دلها ب کردهينيت آفريمبارز، جنا

ران را آغـاز  يه اي علي کرده و حمله نظامي خود را عمل يدهايکا تهد ين بار آمر  يا ا ي کنند آ  ي سوال م  ياريبس
 ي حـاک يک و نظاميپلماتي، دياسي سينه هايکا در زم ياعمال آمر : ک جواب ساده دارد   ين سوال   يخواهد کرد؟ ا  

ران يـ ه ا ي عل يله نظام  خواهد دست به حم    ياز آن است که م    
ه ين پاي اش را بر ا    ين الملل ي و ب  ي داخل ياست ها ياو، س . بزند
 يز مانند سران جمهـور    ي ندارد ما ن   يليپس دل .  برد يش م يپ

 ي نظـام  ين صف آرائ  يم ا يم وبگوئ ي مردم را خواب کن    ياسالم
  !ن استيکا، دروغي آمري جنگيپلماسيو د

روي ريـل  ماشين جنگي آمريکا، مانند قطاري است کـه        
) برخـورد قهرآميـز بـا ايـران    (قرار گرفته و گاه بسوي هـدف       

حرکــت کــرده و بخشــي از راه را طــي مــي کنــد و گــاه در  
آمريکا ممکنست حملـه نظـامي      . برخورد با موانع، مي ايستد    

عليه ايـران را قبـل از پايـان دوره رياسـت جمهـوري بـوش              
 از  انجام دهد يا اينکه آن را به دولـت پـس          ) ۲۰۰۸دسامبر  (

 کـه ماشـين جنـگ را    جـاري شـود   روندهائي در سطح ايـران و جهـان   اين احتمال نيز هست که   .بوش بسپارد 
مثال، بوجود آمدن اوضاع انقالبي در ايران؛ حاد شدن مبارزه مـردم عليـه رژيـم بـوش        . (خارج کند کامال از ريل    

ما تا زماني که چنـين نشـده اسـت، مـا     ا). در آمريکا يا بروز تضادهاي بسيار حاد در درون هيئت حاکمه آمريکا       
. در دوراني بسر مي بريم که صحنه سياسي ايران و جهان را جنگ احتمالي آمريکا عليـه ايـران، رقـم مـي زنـد         

نگـاهي  " جنـگ سـرد  "دوره موسـوم بـه    براي اينکه مقصودمان را بهتر بيان کنيم مي تـوانيم بعنـوان مثـال بـه          
 امپرياليستي غرب به رهبري آمريکـا و بلـوک امپرياليسـتي شـرق بـه              ميان بلوک " جنگ سرد "دوران  . بيندازيم

 طرفين تا فشـار دگمـه هـاي    ۱۹۸۳سال . رهبري شوروي، دوران تدارک طرفين براي يک جنگ هسته اي بود    
اما جنگ نشد و آن دوره بجاي جنگ جهاني سـوم، بـا فروپاشـي شـوروي و بلـوک             . آغاز جنگ نيز پيش رفتند    

، اين تقابل، صحنه سياسي جهان را رقم مي زد و حتـا بـر صـف      "جنگ سرد " تمام دوران    اما در . شرق تمام شد  
تـاثيرات تعيـين کننـده مـي گذاشـت و در نتيجـه بـراي اينکـه         ) مانند ايران(آرائي طبقاتي کشورهاي مختلف  

سـتي  پرولتاريا بتواند صف مستقل خود را آرايش دهد بايد به ايـن مسـئله توجـه مـي کـرد و در قبـال آن سيا            
 هنـوز جنگـي  .  جنـگ انقالبـي تـدارک مـي ديـد        و بـراي تبـديل جنـگ ارتجـاعي بـه           انقالبي تدوين مي کرد   

ــاثيرات تعيــــين،رونــــد جنگآغــــاز نشــــده اســــت، امــــا  ــاي  تــ ــر صــــف آرائــــي هــ کننــــده بــ

 

 

برای کاستن از حجم فايل نشريه حقيقت 
 آن در شبکه ی به دسترستسهيلو 

اينترنت، تغييراتی در صفحه بندی و 
تعداد صفحات حقيقت صورت گرفته 

ادات و راه با ارائه نظرات، پيشنه. است
رائه را در ا نه ماحل های خود در اين زمي
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    t ٢  
 به درون ي است نگاهيفقط کاف.  گذارديمگذاشته و ران ي در اياسي و سيطبقات

ه يـ کا علي آمرير تدارکات جنگيم تحت تاثينيم و ببيندازي چپ ب ياسي س يروهاين
ران بوجـود   يـ  چـپ ا   يروهاي ن ي در برخ  يزيرت انگ ي ح ي ها يسيران، چه دگرد  يا

ل ي اسـرائ يتي امنيروهايکا و نيسم آمرياليل به مزدور امپر   ي تبد يبرخ. آمده است 
ـ يگر تبدي ديشده اند و برخ   جـدا از  .  در واشـنگتن ي اسـالم ي جمهـور يل به الب

ـ    ا مصوبات ي هر کس و     شيل و گرا  يتما ت آن اسـت کـه قطـار     يـ ، واقع يهـر حزب
ت يـ  کـه ن يا سـازمان يـ ل و آماده حرکت است و هر حـزب  ي ر يکا رو ي آمر يجنگ
 خواهد تالش کنـد  ي را دارد و م يک اوضاع انقالب  يران به   ي ا يل اوضاع کنون  يتبد

ل را در ن عامـ يـ د ايسم، بايالينده با انقالب رقم بخورد و نه با ارتجاع و امپر      يکه آ 
نـده  يجهـت آ .  در قبال آن ارائه دهديرد و خط روشني در نظر بگ  يمبارزه طبقات 

 مـا، بخصـوص جنـبش    ي انقالبـ ياسيا جنبش سي است که آنياکشور وابسته به    
تکشـان، زنـان و   م مبـارزات کـارگران و زح  يبارهـا ي توانـد جو ي، مـ يسـت يکمون

 ي بـرا يالبيه و به س   تحت ستم را متحد کرد     يروشنفکران، و دهقانان و خلق ها     
 يل کنـد و بـا در دسـت گـرفتن سـکان کشـت              ي تبد ي اسالم ي جمهور يسرنگون

 ر؟ يا خيستد يکا بايسم آمريالي مخوف امپريجامعه، در مقابل نقشه ها
 

 ي جنگيروهاي نگیخلق افکار و آماد
ک يـ ، معاون بوش، دسـتور بـراه افتـادن       يک چن ياز تابستان گذشته دفتر د    

کا در مورد ضرورت يان مردم آمريران را صادر کرد تا در ميه اي عليتغايکارزار تبل
 ند کـه  ي گو يم يک چن ي د رسانه ها به نقل از    . ران خلق افکار کنند   يه ا يجنگ عل 

 دست زدن  يکا برا ي آمر ي درصد از افکار عموم    ۳۰نه بوش تنها جلب     ياز نظر کاب  
 ۸ -ورکريويله ن مج(مور هرش   يطبق اطالعات س  .  است يران کاف يه ا يبه جنگ عل  

کا دستور داده اسـت   ي آمر ي نظام يروهايس ستاد ن  ي به رئ  يک چن يدفتر د ) اکتبر
 ي نظاميسد، در نقشه ها  ي نو يهرش م . ه کند ي را ته  يک حمله احتمال  يتا نقشه   

ه سـپاه پاسـداران   يـ عل" يات جراحيعمل"عبارت " بمباران گسترده  " يد، بجا يجد
جلـوه دادن  " يمردمـ  "يکا برايمات دولت آمر از اقدايکيز ين نيا. بکار رفته است 

کـا در  ير آمريرا بـوش بـه سـف   يطبق گزارش هرش، اخ. ت هولناک است ين جنا يا
مـرز را مـد     " يآن سـو  " در   يگفته است که حمله به هدفهائ     ) ان کروکر ير(عراق  

ات يـ طبـق گفتـه هـرش جزئ   .  خواهند کـرد ي ها هم همراه  يسينظر دارد و انگل   
 يک مـ  يا شل ي کروز که از در    يشامل استفاده از موشکها    «ران،ي به ا  يحمله نظام 

 سـپاه  يمـات ي تعلي با هدف نابود کردن اغلب اردوگـاه هـا      يشوند و حمالت هوائ   
ــرل و فرمانــدهيپاســداران، انبارهــا ــودي آن و مراکــز کنت . ...  ســپاه، خواهــد ب

د و ج آماده انيکا در خلي آمريائي دريروي کروز ني ها و موشکهايماها، کشتيهواپ
 خـود مسـتقر    يز در جا  يحتا آواکس ها ن   .  کنند ي م يف روزانه خود را عمل    يوظا
ت بـه   ي انجام مامور  ي خود را برا   ي ها ۱۸-آ-اف  هر روز  يائي در يروين. ..ه اند   شد

 يجولـه هـا   " رشـته کي همراه خواهد بود با   يحمالت هوائ . ...  آورد يپرواز در م  
 کـه ممکنسـت     يبـه نقـاط   " ص مخصو يروهاين "يتوسط واحدها " عيکوتاه و سر  
در " تلگـراف "طبق گفتـه روزنامـه    )همانجا(» . سپاه باشنديماتي تعلياردوگاه ها 

 يکـا و رهبـران نظـام      ي آمر ي هـوائ  يرويـ  متشکل از ن   يرا کنفرانس يانگلستان، اخ 
ـ  ي هوائ يروهاينی  گو آماد م  يتعل«:ج برگزار شد که هدفش    يخل ک يـ  ي بـرا  ي عرب

 ) سپتامبر۳۰ (».ن بودراي با ايجنگ احتمال
ه يـ  جنـگ عل ي بـرا ي در پوشش سازير مهم يين تغ يدولت بوش، همچن  

 يه جمهـور  يـ کـا عل  ي آمر يغـات ين، تمرکـز تبل   يش از ا  يتا پ . ران داده است  يا
" رانهيشگيجنگ پ "دي کوشي مران بود وي شدن اي حول خطر هسته اياسالم

. بخشـد ت  يشروعمبدان  ه کرده و    يله توج ينوسي را بد  ي اسالم يه جمهور يعل
عمدتا حول دخالـت سـپاه پاسـداران در اوضـاع         خود را   غات  ياما اکنون، تبل  

 در حال ي اسالميد جمهوري گو يکا م يآمر.  است متمرکز کرده  عراق   يداخل
سپاه "کا در عراق است و   ي آمر يروهايه ن يم عل ير مستق يک جنگ غ  يشبرد  يپ

 در يل نظـام  سپاه پاسـداران اسـت نقـش فعـا    ي برون مرز  يرويکه ن " قدس
کا بارها اعالم يکنگره آمر.  در عراق دارديکائيات ضد آمري عمليم و اجرايتعل

 دولـت بـوش،     يران از سـو   يه ا يعل" رانهيشگيجنگ پ "کرده است که هرگونه     
 دسـت  ي برايل دولت بوش در حال پوشش سازين دل يبهم.  است يرقانونيغ

 .اسـت " سـم يتروره يـ جنگ عل"ا ي"  خود يروهايدفاع از ن  "ک جنگ   يزدن به   
کا، هـم بـه    يتوسط دولت آمر  " سميترور"ست  يقرار دادن سپاه پاسداران در ل     

را سـپاه پاسـداران در   يز(ران است  يه ا ي عل ي اقتصاد يم ها يقصد اعمال تحر  
 جهـت  ي پوشـش سـاز  يو هـم بـرا   )  است يصنعت-ي مال يگارشيک ال يواقع  

 در درون يائکـ ي آمر يروهـا ي ن ي مـرز  ي ماورا يجلوه دادن جوله ها   " يقانون"
 .رانيخاک ا
 
  است؟يا خطر جنگ جديآ

. د قـرار دارد   يکاخ سف " زيم "ي است که بر رو    يران چند سال  يطرح حمله به ا   
کـا را در  ي آمر يکا در عراق رهبـران کنـون      ي آمر ي از نقشه ها   يشکست بخش هائ  

طبـق  . انه، قرار داده اسـت    يگر در خاورم  يک جنگ د  ي آغاز   ي برا يت سخت يموقع
 ۲۰کـا سـقوط کـرده و    يان مـردم آمر يـ ت دولت بـوش در م ي محبوب ،يآمار رسم 

ن جنـگ   يـ  مخـالف ا   ي اروپا تا حـد    يستيالي امپر يقدرت ها . ستيش ن يبدرصد  
کا مخالفـت  يئت حاکمه آمريدر درون ه. ز ظاهرا مخالف است يه ن يهستند و روس  

 اسـت  ي حدبهن مخالفت ها  يا. ران موجود است  يه ا ي آغاز جنگ عل   با ي جد يها
 صـادر کـرده و   يه ايـ انيکـا ب يرتبـه ارتـش آمر  يک عده از افسـران عال يرا  يکه اخ 

کا را فراخوانده اند که با اتکـاء بـه قـانون           ي آمر ي نظام يروهايافسران و سربازان ن   
ـ    (. کنند يچيران سرپ ياز دستور حمله به ا    نورنبرگ   ين الملل يب ن يطبق قـانون ب

 ي از دسـتور نظـام  يرويت، پکا از امضاء کنندگان آن اس    ي نورنبرگ که آمر   يالملل
، پـس از جنـگ    قـانون  نيطبـق همـ   .  است يت جنگ ي با جنا  ي، مساو ير قانون يغ

ان نئوکـان  يـ حتا در م.)  به مرگ محکوم و اعدام شدند      ي دوم، افسران ناز   يجهان
ران اخـتالف بـروز   يـ ه ايـ  جنگ عراق بودند، بر سر جنگ عليها که معماران اصل  

م يـ ر رژييـ تغ"ف جنگ بوده و معتقد است      ن مخال يکل لد يمشخصا ما . کرده است 
 . انجام شود" انقالب از درون"ق دامن زدن به يد از طريبا" رانيدر ا

 رسد ي مين المللي بي از جانب منابع بورژواز  يادين اوصاف، گزارشات ز   يبا ا 
 يمشـکالت جـد  . ران اسـت يـ  بـه ا ي شدن مسئله حمله نظامي از جد  يکه حاک 

کـا، موجـب   ي در داخـل آمر ي جديبا مخالفت ها کا در عراق و مواجه شدن       يآمر
 نکـرده  يران شـده اسـت، امـا آن را منتفـ    يه اي او عل  ي جنگ يل در طرح ها   يتعد

نهـا  يا«ن گفـت  يکا به نام سناتور گـاو ي دست چندم آمري از سناتورها يکي. است
" ز اسـت يـ  مي هـا رو نـه يگزهمـه  "نـد  ي گوي م يوقت)  دولت بوش  ي اعضا يعني(

 » . هم هستي احتمال حمله هسته امنظورشان آن است که
کـا  يامـا آمر . کاسـت يسم آمريالي امپري برا يار بد يران، انتخاب بس  يحمله به ا  

ش ي پاي است که رويان دو سنگيانتخاب م.  ندارديدر مقابل رو" يخوب"انتخاب 
. ا نکـردن يـ حملـه کـردن   : د انتخاب کند که کدام را بلند کنـد يخواهد افتاد و با  

د اگر قمار را ادامه دهد بتواند يشا. انه تا کنون بازنده است يخاورمکا در قمار    يآمر
 توانـد آغـاز   يانـه مـ  يگـر در خاورم   يک باخت د  ياما  . ش را جبران کند   يباخت ها 

ز بلنـد شـود،   يـ اگر قمار را ادامه ندهد و از سـر م . باشد اش يسقوط سلطه جهان 
  . اش خواهد بودي بر سلطه جهانيبازهم ضربه بزرگ

انه ي است خاورممجبوراما .  استواقفت نامطبوع ين وضعياکامال به کا،  يآمر
م ي تحکـ ي پـرش بـرا  ي کند و از آن بعنوان سـکو      يد بازساز ي جد يه هائ يرا بر پا  

 ي قـدرت جهـان    يانه بـرا  يسلطه بر خاورم  .  خود استفاده کند   يسلطه جهان 
ـ  آن ح  يسـت يالي امپر -يه دار يکا و کارکرد نظام سرما    يآمر .  اسـت  ياتي

، استقرار  ي اسالم يادگرائين بردن بن  ي از ب  ،انهي کوتاه مدت جنگ در خاورم     اهداف
" کيدموکرات "يل آن به پادگان نظامي مانند عراق و تبد  يکا در نقطه ا   يارتش آمر 

ـ   يعني" (رانيم در ا  ير رژ ييتغ"انه، و   يکا در خاورم  يآمر ب در يـ  رقي کسـب نفـوذ ب
ه يـ ن پايـ کـا و بـر ا  ي آمري جهان م سلطه يتر، اما، تحک  ت  هدف بلند مد  . بود) رانيا

 هم يستياليامپر-يه داري در نظام سرمايد ساختار اساسيک تجديدست زدن به    
قـرار بـود بـا دسـت      .  آن بود  ياسي س ي و هم در جنبه ها     ي اقتصاد يدرجنبه ها 

انـه محکـم شـود کـه     يکـا آنچنـان در خاورم  ي آمري پاين اهداف، جا  يافتن به ا  ي
ن رهگـذر هـم   يشود و از ا   " انه بزرگ يخاورم" بر   ل به مرکز اعمال سلطه اش     يتبد
ان اقتصـاد اروپـا را در    يه را مهار کند و هـم شـر        ين را کنترل کند و هم روس      يچ

کـا قصـد   يئـت حاکمـه آمر   ين جنگ، ه  يهمزمان، با اتکاء به ا    . دست داشته باشد  
کـا و  ي آمر ي در قـانون اساسـ     يرات مهمـ  ييـ کا دست بـه تغ    يداشت در داخل آمر   

 يک جنگ داخلي تواند به ي را که هر آن مي آن بزند و گسل هائ  يسايساختار س 
 . نجامد، ببندديب

 بـه  جهـت  همـه  ازکا را برآورده نکرد بلکه ين جنگ نه تنها اهداف آمر    ي اما ا 
ـ پات شد و حتـا    ي تقو ي اسالم يادگرائي بن -۱:ل شد يضدش تبد  در  آن را يه هـا ي

 و يت عرب و پاکستان يجمع (نيان مهاجر يکا در م  ي و آمر  ي غرب ي اروپا يکشورها
ار يگاه بسـ يکا موفق شده است سه پا ي آمر -۲.گسترش داد ) يقائي و آفر  يبنگالدش

 يگـاه هـا  ين پاين و محکـم تـر  يگاه مـدرن تـر  ين سه پا يا. مهم در عراق بنا کند    



   ٣u 
ـ    يگاه ها، آمر  ين پا يوجود ا .  باشند يکا م ي آمر ي برون مرز  ينظام از از  يـ  ن يکـا را ب

 خـود در عربسـتان کـرده    ي نظـام يگاه هايا پايه يتو در ترک نا ي نظام يگاه ها يپا
 يم جمهـور  ي سقوط رژ  -۳ل به کابوس شده است      ين وصف، عراق تبد   يبا ا . است
ق افتاده و قدرت ي به تعو ي مردم و رشد جنبش انقالب     يتي در مقابل نارضا   ياسالم

رند پـس از  را قصد دايز. پا گذاشته اند" مهره"ن يا  بايدان بازيز به ميگر ني د يها
. ران محکم کننـد ي خود را در ايستياليران، مواضع امپريکا به باتالق ا  يافتادن آمر 

 -۵.  شـود يگر مواجه مـ ي دي قدرت هايشتر با چالش ها  يکا، روز بروز ب   ي آمر -۴
 و خدشـه  يسـت ين فاشي قوانيب برخيکا موفق به تصويدولت بوش، در داخل آمر   

.  رفع اتهام، شده استيل و دادگاه برا يان و حق داشتن وک    يحق ب  وارد آوردن به  
ئت ي ها و شکاف در درون ه  ي مردم از جنگ و سرکوب آزاد      يتياما با رشد نارضا   

 يز بـه موانـع سـخت      يـ کـا ن  ي آمر ياقتصاد داخلـ  . کا مواجه شده است   يحاکمه آمر 
کا، عنوان کتـاب  ي آمريس خزانه دارين اسپن، رئيکه آلن گر  يبرخورده است بطور  

 انباشـت   ي هـا  يبـده . گذاشته اسـت  " عصر پرآشوب "ه خود را    دا منتشر شد  يجد
ون يليهر تر. (ده استيون دالر رسيلي تر۵,۵ش از يکا به بيشدهء دولت فدرال آمر 

 ).ارديليک هزار ميست با يمساو
.  داننـد يران مـ ي آغاز جنگ با اي براين وضع را محرکيل گران ا  ي تحل يبرخ

 خود يگر، باخت قبل  ي د يک باز يست با   دوار ا يشه ام يقمارباز هم : ندي گو يآنان م 
 !را جبران کند

کـا بحـول ضـرورت    يئـت حاکمـه آمر  ي در هينيدر چند ماه گذشته اتحاد نو 
 رهبران حزب دموکرات با     ي لفظ يمخالفت ها .  است شکل گرفته ران،  يحمله به ا  
 اسـت ير جهت انتخابـات     يغاتي تبل يک باز ي ياديران، تا حد ز   ي به ا  يحمله نظام 

ت يـ ن اکثريـ  که ايد، استداللي آيبه نظر م. نده است ي سال آ  کا در يآمر يجمهور
انـه  ي خاورمين اسـت کـه بازسـاز   يکا متحد کرده است ايئت حاکمه آمريرا در ه 

 توان مسئله عراق را بدون حل مسائل ي امکان ندارد و نم کشور  به کشوربصورت  
 .  حل کرد)رانيمثال، ا (انهيگر خاورميد

)  خواهـان و دمـوکرات هـا   يجمهـور (کـا  ياکم در آمرت در هر دو حزب حـ  ياکثر
 ي مـ يکا ضروري آمري حفظ سلطه جهانيران را برايدر ا" مير رژ ييتغ"ران و   يحمله به ا  

جـه را همـه   يل شود، چـه؟ نت يز به ضد خود تبدين حمله ني پرسند، اگر ا  ياما م . دانند
د ي، موجـب تشـد  ن وضـع يهم.  ندارنديز راه حل ين تناقض ن  ي حل ا  ياما برا .  دانند يم

 .کا شده استيئت حاکمه آمري در هي درون هر دو حزب و بطور کليتضادها
 

 ي اسالميجمهور
 در گوش مردم ينيش با الف و گزاف صدام حس     ي ها ي نژاد و همپالگ   ياحمد

امروز دشمنان از اينكه بتوانند ضربه يي بـه ايـران بزننـد          "که،   خوانند   ي م يالالئ
 ۲۴ –روزنامـه اعتمـاد   ( " هم از روي ترس اسـت      مايوس هستند و تهديدات آنها    

ز مانند ين نين مرتجعيست؟ اوال، اين الف و گزاف ها چ يت نهفته در ا   يواقع ).مهر
کـا  يسرشـاخ شـدن بـا آمر   . در مقابـل ندارنـد  " يخوب"کا، انتخاب يسم آمر ياليامپر

ئـت  يتضـاد درون ه  و هـم  م و مـردم يـ ان رژيتضاد م  هم   يعني ي داخل يتضادها
بـه  هـم  کـا  ي آمري در مقابل خواسـتها    يني عقب نش  يل و ، کند يا حاد م  حاکمه ر 

 بـر   ي اسالم ي از جمهور  ي جناح ي ها يا، پهلوان نمائ  يثان.  است ي خودکش يمعنا
 و بطـور  ي اسـالم يه از جمهور يرد که روس  ي گ ي صورت م  ياليل خ ين تحل يه ا يپا
 .ت خواهد کرديکا حمايون آمريسي اپوزيم هاي رژيکل

. نـد ي بي خود م ي برا يران، آغاز جنگ را راه نجات     ياکمه ا ئت ح ي از ه  يجناح
ـ    توانديرا جنگ م يز د بـه  يـ م را تهديـ ن رژيـ  کـه ا يبطور موقت مشـکالت درون

 ي، جناحهاي و داخلي فشار اوضاع خارجتحت.  کند موقتا کنار بزندي ميسرنگون
دان يـ  از ميگرنـد و بـرا  يکديه ي علينيم شبانه روز در حال توطئه چ   يمختلف رژ 
ئت حاکمه آنچنان آشکار است يانشقاق در ه.  کشند يگر نقشه م  يکديبدر کردن   

نـد کـه   ي گويکـا مـ  ي هـا از درون بـه آمر  يبرخ: ت گفت ي نژاد با شکا   يکه احمد 
بـه حملـه   )  نـژاد يجناح احمـد ( ها ي از حکومت  يبرخ! اد کند يفشارها را بر ما ز    

 يبرخـ .  نگرندي ميخل مقابله با مشکالت دا    ي برا يکا به عنوان شانس   ي آمر ينظام
 .يا مخملي ي نظامي کودتاي برايزوريبعنوان کاتال) يرفسنجان(گر يد

  
  کاست؟ي آمريه مخالف حملهء نظاميا روسيآ
ـ امـا ا .  استيار جديه بسيکا و روس  ياختالفات آمر   ن يـ  ايران، مرکـز واقعـ  ي

ان يـ  م ي شطرنج جهـان   يه مجبور است در باز    يسم روس ياليامپر. ستياختالفات ن 
ه از سلطه کامل    يهر چند روس  .  کند يران باز ي، با مهره ا   يستيالي امپر يدرت ها ق

ـ  بـا مهـرهء ا   يانه نگران است، اما در بـاز      يکا در خاورم  يآمر  يورا يران، مقاصـد ي
کنار آمدن .  خواهدي جهان ميغمايه، سهم خود را از خان يروس. انه دارديخاورم

 و يازات اقتصـاد يـ گـرفتن امت  ران مشروط اسـت بـه     يکا در مورد ا   يه با آمر  يروس
 گـاز و  ي در کارتـل هـا  يه روسيار مهم مانند گسترش نفوذ سرماي بس يکيژئوپلت

 و حملـه  ي اقتصـاد يم هـا يه با تحريمخالفت روس . نفت جهان و در اقتصاد اروپا     
در عصر .  اسـت يه در عرصه جهاني روسيران، در واقع قدرت نمائ يه ا ي عل ينظام
ـ  ي و نظام  ياسي س يسم، قدرت نمائ  ياليامپر ط انباشـت  ي از شـرا   ي، بخش

 . ه استيسرما
 يوام م " ندهيآ" اش از    ي کنون يشبرد طرح ها  ي پ يکا که برا  يسم آمر يالي امپر

ل گـران  يـ  تحليبرخ .ز ارضا کنديه را ن ي روس يستيالي تواند عطش امپر   يرد، م يگ
ه در کنـار خـود    ي نگه داشتن روسـ    ي برا ي اسالم يران معتقدند جمهور  يمسائل ا 

ه در يط روسـ يازات قبـول شـرا  ين امتي از ا يکي.  به او خواهد داد    يازات بزرگ يتام
رد، يران بگيم به حمله به ا يکا تصم يست اگر آمر  يشک ن .  خزر است  يايم در يتقس
 .ستاديه در مقابل آن نخواهد ايروس

 يبـرا (ران يـ ن بـه ا  يان سفر پوت  يکروز پس از پا   ي اکتبر،   ۱۷نان بوش در    سخ
ار مهـم از    يک جنبـهء بسـ    ي)  خزر ياي سواحل در  يشورهاشرکت در کنفرانس ک   

گـر نشـان داد   يبه عبارت د  .  را آشکار کرد   ي اسالم يجمهور-کايت تضاد آمر  يماه
کا يران، نشئت گرفته از نقشهء بزرگتر آمر  يکا با ا  ين حدت و شدت تضاد آمر     يکه ا 

بوش، در عکس العمل به سـفر     . م سلطه بالمنازع خود در جهان است      ي تحک يبرا
ران منع ي به ايکا را از هر گونه حمله نظام     ي که آمر  ين به تهران و سخنان و     يوتپ

 ي خود برندارد، جنـگ جهـان    يران دست از برنامه هسته ا     ياگر ا : کرده بود، گفت  
د يـ ران، بلکـه تهد يـ د ايـ د، نـه تهد يـ ن تهديروشن است که ا  .  شود يسوم آغاز م  

اما بـر  . مي اختالف دارياديه بر سر مسائل زيما با روس«بوش گفت،  . ه است يروس
. » در جهاني هسته ا يران و گسترش سالح ها    يا: ميز کامال اتحاد دار   يسر دو چ  

د کند که بر سـر  ي خواهد تاکياما بوش م. البته، بر سر هر دو مورد اختالف دارند  
 . ه بدهدي به روسيازيچ امتي تواند هينه نمين دو زميا

 
 !ا سازش بزرگيحمله بزرگ 

ن عنـوان  يران را با ايکا و اي آمريريندهء درگيآچاپ لندن،   وزنامه   ر ،نيگارد 
 !ا سازش بزرگيحمله بزرگ : ف کرديتوص

دن بـه   ي رسـ  ي بـرا  يچ تالشـ  ي از هـ   ي اسالم يسران جمهور روشن است که    
ست کـه دولـت بـوش بـه دنبـال           يشک ن  کنند و    ينمکا فرو گذار    يسازش با آمر  

ـ ائت حاکمه   ي در ه  يسازش با محافل قدرتمند    بخصـوص کـه   . ز هسـت يـ ران ن ي
د از حکـام مرتجـع و       يـ ک دارودسـته جد   يـ بوجود آوردن    عراق نشان داد     تجربه

ان يـ سـازش بـزرگ م  . ستي ني سرکوب مردم، کار راحت يتي و امن  يدستگاه نظام 
در  لزومـا  ين سازشـ  يچناما  . ستي ن يچوجه منتف ي به ي اسالم يکا و جمهور  يآمر

 معتقدنـد،  يل گـران اوضـاع کنـون     يـ  از تحل  يبرخـ . ستين" حمله بزرگ "تضاد با   
 .سازش بزرگ پس از حمله بزرگ صورت خواهد گرفت

ار ي، مسئله را بسـ   انهي خاورم ي و نظام  ياسين امور س  يمتخصصگر از   ي د يبرخ
کا بـه  ي آمري نظام کنند که حملهي م ينيش ب يپآنان   .نندي ب ين م يغامض تر از ا   

ک جنـگ  يـ  و حتـا بـه   رانيـ ک جنگ گسـترده بـا ا  ي تواند بسرعت به يمران،  يا
 يند هـر شـکل از تالفـ     ي گو ين م ين متخصص يا .شود ي انتها منته  ي ب يمنطقه ا 

ا بسـرعت تنگـه   يـ تانيکا و بري بطور مشخص، آمر.خواهد شدران منجر به جنگ    يا
 يج را اشغال خواهند کرد تا مانع از اخالل در حرکـت کشـت      يهرمز و سواحل خل   

 ثبات تـر  ي ممانعت از بيپاکستان برانکه يا اي.  و نفت کش ها شوند  ي تجار يها
ه با بهانه سرکوب پ کـا     يترک.  شود يشدن افغانستان وارد جنگ در افغانستان م      

 .  شوديافغانستان ما ي شود يعراق مز وارد يران ني شود و ايکا وارد عراق م
 کا هم خـارج خواهـد شـد،      ياز کنترل آمر   ام که حت  ين وضع ي چن ينيش ب يپ
امـا  .  کنديکا را در فشار دادن دگمه جنگ متزلزل م        ير است که دولت آم    يعامل

ش ي حل معضالت خـو    يصال در پ  يکا با است  ي آمر يستيالي امپر يه دار ينظام سرما 
ر درازمـدت را در محاسـبات   ي تواند تصوي م ي به سخت  يطين شرا ياست و در چن   
 . خود بگنجاند

 يل مهمـ عوامـ . ميل کنـ يـ ه و تحليـ  رونـدها را تجز يسـت ياليد بطـور ماتر يـ ما با 
اما .  جنگ را عوض کندير و روند فعلي تواند مس  يم) ميهمانطور که در باال گفت    (

 ديـ تجد.  شـود ي متوقف نم يران در حمله نظام   ي ا يکا برا ي مخوف آمر  ينقشه ها 
ن يـ دن بـه ا ي رسـ يران در دستور کار اسـت و بـرا       ي ا ي و اقتصاد  ياسيساختار س 



    t ٤  
 بـا جنـگ چـه بـدون آن،       ران دخالت کند و چـه     يکا مصمم است در ا    يهدف آمر 

ون تـن از مـردم   يـ لي ده ها مي زندگيروند نابود .نه بزندين زميحرف آخر را در ا 
انـه  ياهداف جنـگ خاورم   .  آغاز خواهد شد   يد ساختار اقتصاد  يران، تازه با تجد   يا
 يه دار يسـرما . سـت يون ن يزاسـ يا گلوبال يه  ي شدن سرما  ي ارتباط با روند جهان    يب
از به عـوض  ين ني اي و برا انباشت کندينگ سود باالتر شتر و آه  يد با سرعت ب   يبا

ن مقصـود،  يدن به ايتا رس .انه داردي خاورمي و اقتصادياسي سيکردن ساختارها 
اول با جنگ، و اگر جنگ      :  خواهند شد  يه قربان يبارگاه سرما  درون ها انسان    يليم

 ". ياصالحات اقتصاد"ق يتمام شد، از طر
نـده  ين آيـ ه ايـ  از مبـارزه عل ي بخشـ ،کـا يمرجنـگ آ  ممانعت از    يبرامبارزه  

 فهمد که  ير بنگرد م  ين تصو ي از هر طرف به ا     يهر انسان صادق  . دهشتناک است 
 را ي اسـالم ي که جمهـور يانقالب:  بجز انقالب ندارنديران چاره ايت مردم ا ياکثر

 يسرنگون کند، قدرت را در دست مردم زحمتکش قرار دهد و سـاختار اقتصـاد          
 مردم خدمت کنـد و نـه بـه بـازار           يازهاي کند که به ن    يان بازساز جامعه را آنچن  

 . ي جهانيه داري نابود کننده سرماي و گردش و چرخش هايجهان

ـ ياب چنـ يـ امـا در غ . ن خواهـد بـود    ي خون ين نوع انقالب، انقالب   يا ، ين انقالب
ش از آنچه يار بيران، بسي اي خلقها يکر کارگران و دهقانان و تمام     ي از پ  يزيخونر

سـت و  ي کمونيروهـا يچـالش مقابـل ن    .  گنجد خواهد بود   ي اکنون به تصور م    که
تحـت  ران، يـ  و ملل تحت سـتم ا  زنانا و زحمتکشان ويپرولتار: ن است ي ا يانقالب

  متفاوت مبارزه خواهند کرد؟ ينده اي آي برايچه نقشه و برنامه ا
ا از توده هاي کارگر و زحمتکش، و خلقهاي ايران بايد کشـتي سرنوشـت خـود ر            

هدايت اين کشـتي وظيفـه کمونيستهاسـت        . اين صحنه پيچيده رد کرده و بجلو برند       
زيرا تنها کمونيستهاي صادق و انقالبي مـي تواننـد بـا هشـياري و دور انديشـي و بـا               
فداکاري هاي بزرگ، توده ها را به ماهيت همه دارودسته هاي امپرياليستي و مرتجـع         

گر کمونيستها اين وظيفـه را بـدوش نگيرنـد، مـا       ا. و ماهيت همه سياستها آشنا کنند     
 .شاهد يکي از فاجعه بارترين فصول مبارزه طبقاتي در ايران خواهيم بود

 ينده ايع مردم و اصول جامعه آي اتحاد وسي برايبرنامه ا: ستي کمون يرفقا
n .م، بطور عاجل الزم است يش بجنگ  يد برايکه با

 

  خارج شدحزب کمونيست مائوئيست نپال از حکومت
 مـاه از حکومـت ائتالفـي نپـال     ۶پـس از  ) مائوئيست(حزب کمونيست نپال  

اما . شرح واقعه را سرويس خبري جهاني براي فتح گزارش کرده است. بيرون آمد
 :ذکر چند نکته را ضروري مي دانيم

 
جنگ خلق دهساله را قبل از      ) مائوئيست(هنگامي که حزب کمونيست نپال      

نگ که کسب قدرت سياسي     رسيدن به هدف اين ج    
 کرد، موج نگراني در ميان کمونيستها و       متوقفاست  

زيـرا  . انقالبيون و نيروهاي مترقـي جهـان راه افتـاد          
 پارلمـان را   خطر از بين رفتن انقالب در دهليزهـاي       

امـروز، خـروج حـزب کمونيسـت نپـال           .مي ديدنـد  
از پارلمان و دولت، اين امکان را بوجـود       ) مائوئيست(

که کـارگران و دهقانـان، زنـان و نيروهـاي        مي آورد   
مترقي نپال، تحت رهبري حزب، مبارزه را تا پيروزي 

مسلم است که پيش گـرفتن ايـن    . کامل ادامه دهند  
خطـر حملـهء دولـت    : راه خطرات فراواني در بر دارد 

هند به نپال و خطرات ديگر مانند توطئه چيني هاي     
ا همانطور  ام. امنيتي براي نابود کردن نيروهاي حزب     

 که تجربهء مبارزه طبقاتي بارها نشـان داده اسـت و          
تجربهء تشکيل حکومت ائتالفـي در نپـال يـک بـار            
ديگر ثابت کرد، اگر طبقه کارگر مي خواهـد جامعـه       
اي نوين ايجاد کند، بايد دولت کهن را درهم بشکند         

به عبارت ديگر، پرولتاريا نمي    . و دولتي نوين بنا کند    
 .ي را با طبقات استثمارگر تقسيم کندتواند قدرت سياس

 توده هاي کارگر و دهقان نپال که سنگ بناي انقالب را تشکيل مي دهنـد،     
در دولت و سپس ) م(مي توانند با استفاده از تجربه شرکت حزب کمونيست نپال     

اينکـه مبـارزه   . خروج وي از آن، حقيقت فوق را عميق تر از هـر زمـان بفهمنـد           
ونه پيش خواهد رفت معلوم نيست و مواضع حزب بـا وجـود             انقالبي در نپال چگ   

مطمئنا پيشبرد مبـارزه انقالبـي در     . خروج از دولت، هنوز شفاف و روشن نيست       
چـرا  : نپال همراه خواهد بود با بحثهـاي تـوده اي در بـاره مسـائل حـاد انقـالب             

ضروري است دولت کهن کامال درهم شکسته شده و دولت نوين پرولتري تحـت         
 حزب کمونيست، پا به عرصه وجود بگذارد؟ دولت نوين، چگونـه اکثريـت    رهبري

مردم را متحد خواهد کرد؟ دموکراسـي ايـن دولـت نـوين، داراي چـه خصـائلي             
خواهد بود؟ برنامهء اقتصادي نوين چه خواهد بود؟ روابط بين المللـي را چگونـه              

تجربـهء  پيش خواهد برد و چگونه به رشد انقالب جهاني خـدمت خواهـد کـرد؟          
" چه طبقه اي بايد حکومت کند"يکسال گذشته در نپال نشان داد اين مسئله که 

مسئلهء مرکزي هر انقالب است و توده هاي حزبي و غير حزبي بايد نسبت به آن     
  حقيقت – .آگاهي عميقي داشته باشند

 ۲۰۰۷ سپتامبر ۲۴ -رويس خبري جهاني براي فتحاز س
اين حـزب هشـدار     . از حکومت خارج شد    )مائوئيست(حزب کمونيست نپال    

يک حادثـه  در عين حال،  ور در آستانهء يک امکان انقالبي بزرگ و         کش«داد که،   
مبنـي بـر    (دعـوض کـردن سياسـت خـو       با  کمونيست  حزب  . »فاجعه آميز است  

را در پـيش  اعتراضات توده اي خيابـاني    راه انداختن   ، برنامه   )شرکت در حکومت  
اخـالل در  «فته حزب هدفشان،    گرفت؛ اعتراضاتي که به گ    

مجلـس  "انتخابـات   . (اسـت » ي جـاري  نقشه هاي انتخابـات   
 ).. تا تاريخ نامعلومي به تعويق افتاد"موسسان

خيـزش  ) يکسال و نـيم پـيش      (۲۰۰۶در آوريل سال    
 ،توده اي سراسر نپال را فرا گرفـت و شـاه را مجبـور کـرد        

حت ساله اي که ت    در جنگ خلق ده   . احياء کند  را   پارلمان
جريان داشت، آتش بـس     ) م(رهبري حزب کمونيست نپال   

در نوامبر همان سـال، حـزب کمونيسـت نپـال           . اعالم شد 
 نکتـه  ۱۲يک قـرارداد   با هفت حزب پارلماني  ) مائوئيست(

هـدف ايـن    . امضاء کرد " جامع صلح  ءتوافق نامه "اي به نام    
توافقنامه، تشکيل يک حکومت موقت و برگزاري انتخابات        

ــراي تشــکي ــس موسســان"ل ب ــراي تعيــين شــکل " مجل ب
حـزب  . حکومتي آينده، منجملـه سرنوشـت سـلطنت بـود        

 را در اردوگاه هـاي " ارتش رهائيبخش خلق"توافق کرد که  
را انبار کند و هـر دو   مستقر کرده و سالحهايش      مخصوص

در اوايـل سـال     . را تحت نظارت سازمان ملـل قـرار دهـد         
در  ان شـد و وارد پارلمـ ) م( حزب کمونيسـت نپـال    ۲۰۰۷

 .شدند )کوئيرال. پي.جي (وارد کابينهء نخست وزير وزير ۴، ۲۰۰۷ آوريل
که در خط مـرزي هندوسـتان قـرار    " تراي"طي اين مدت، در منطقه دشتي   

دارد، نيروهاي ارتجاعي تحت حمايت آمريکا و دولت هند، شروع به سازماندهي و 
قريـب بـه   .  کردنـد )م(گسترش نيروهاي خود در ضديت با حزب کمونيست نپال    

نيمي از جمعيت نپال در تراي زندگي مي کننـد کـه شـامل گـروه هـاي قـومي        
 .گوناگون است و کشاورزي پربار و رونق آن براي اقتصاد کشور حياتي است

کـه مقـرش در   " گـروه بـين المللـي بحـران    "يک گروه امپرياليستي بـه نـام        
ايـن حرکـت بـه      «: توصـيف کـرد    بروکسل است، اين جنبش ارتجاعي را چنـين       

سلطنت طلبان سرسخت و همچنين بينادگرايان هندو، منجمله برخي نيروهـاي           
از طريـق  (براي بهم زدن روند صـلح  است  اميد مي دهد زيرا امکاني       ز مر سويآن

 )۱(» ). خشونت آميز عليه مائوئيستهاءحمله
را نمايندگي مي کننـد بشـدت بـه         " مادهاسي"نيروهائي که مدعي اند خلق      

انتقـاد  قـانون اساسـي    نويسبدليل موافقت او با پيش      ) م(نيست نپال   حزب کمو 
کـه حـزب در   اسـت  قـول هـائي   فاقد ين پيش نويس آنان مي گويند ا . مي کنند 

از  در حکومـت مرکـزي و برخـورداري       "متناسـب بـا جمعيـت     "مورد نماينـدگي    



   ٥u 

در در يکي از بدترين حوادث، .  به ملل و اقوام نپال داده است خودمختاري محلي 
ماه مارس گذشته يک گروه اوباش به اعضا و هواداران حزب در شهر گااور حمله              

همـه   سفير آمريکا و شخصيتهاي سياسي هند . تن را به قتل رساندند۲۷کرده و  
 .براي اين واقعه هورا کشيدند

در همان حال، شرايط براي رزمندگان ارتش رهائي بخش در اردوگاه ها روز        
بـه  ) م(عليرغم اعتراضـات مکـرر حـزب کمونيسـت نپـال          بروز بدتر شده است و      

تخطي حکومت و سازمان ملل از توافقاتشان، وضعيت بـد غـذائي و بهداشـتي و              
 .اسکان رزمندگان بهبود نيافت

حزب کمونيست . اکنون شرايط در نپال وارد يک نقطه عطف مهم شده است    
شـته اسـت کـه       نکته اي را در مقابل حکومت کـوئيرال گذا         ۲۲مطالبات  ) م(نپال

مهمترين آن عبارت از اينست که پارلمان، فورا و بـدون آنکـه منتظـر انتخابـات               
و انتخابـات مجلـس موسسـان بـه         . سلطنت را ملغي کند    مجلس موسسان شود،  

گونه اي صورت گيرد که حضور مناسب نمايندگان ملل تحت ستم کشـور در آن    
هـيچ نـوع انتخابـات    "حزب اعالم کرد بدون ملغي کردن سـلطنت،  . تضمين شود 

کوئيرال جواب داد که وي خودش خواهان خاتمه سـلطنت         ". واقعي ممکن نيست  
است اما ملغا کردن آن قبل از انتخابات مجلس موسسان يا عـوض کـردن نقشـه     

 ".مطرح نيست"هاي انتخابات، 
. از حکومت استعفا دادنـد    ) م( سپتامبر، وزراي حزب کمونيست نپال     ۱۸روز  

ات توده اي در کاتماندو برگزار شد که در آن يکي از رهبـران   همانروز يک تظاهر  
مـا بـراي هـدف برگـزاري يـک انتخابـات       «: حزب به نام بابورام باتراي اعالم کرد   

ما آئين هـائي  .  نه براي اين نمايشنامه عوامفريبانهليواقعي مبارزه خواهيم کرد و   
مـام نقشـه هـاي    را که کمسيون انتخابات اعالم کرده است قبول نمي کنـيم و ت         

وي خطاب به جمعيتي که او را تشويق مي کردند » .انتخابات را برهم خواهيم زد  
خود مـي دانـيم   ما دست به اعتراضات مسالمت آميز خواهيم زد اما حق          «: گفت
 ».که با آناني که برنامه مسالمت آميز ما را سرکوب مي کنند برخورد کنيمکه 

. کارزار تبليغاتي خود را اعالم کـرد   " لفاز او "برنامه  ) م(حزب کمونيست نپال  
 سـپتامبر شـروع   ۱۸در " تشيع جنازه بـراي سـلطنت   "اين برنامه با برگزاري يک      

 سپتامبر کارزارهاي راهپيمائي و تبليغات خانه به خانـه  ۲۱ تا ۱۹شد، و روزهاي   
کارگران حمـل و نقـل نپـال کـه تحـت رهبـري              سراسري  اتحاديه  . انجام گرفت 

 سپتامبر يک اعتصاب سراسري در اعتراض به دستگيري        ۲۳وز  مائوئيستهاست، ر 
و آزار رانندگان توسط پليس، اعالم کرد و اين اعتصاب را با بر پا کـردن موانـع و         
الستيک سوزاندن در اتوبانها و متوقـف کـردن ترافيـک کـاميون هـا و اتوبوسـها          

صـر فاسـد   عنا) م( اکتبر، حزب کمونيسـت نپـال     ۳ سپتامبر تا    ۲۹از  . برگزار کرد 
 مرتکـب جنايـت     ۲۰۰۶حکومتي و آن کساني را که در جنبش توده اي آوريـل             

 سپتامبر در سراسر کشـور در  ۳۰در روز . خواهد کردعليه مردم شده اند را افشا      
 ۶ تا   ۴از روز   . مقابل همه دفاتر اداري وزارت کشور اعتصابات نشسته خواهد بود         

ايـن اعتصـاب    . اعالم شـده اسـت      در سراسر کشور   )اعتصاب عمومي " (بند"اکتبر  
 اکتبـر کـه روز اعـالم کانديـداهاي انتخابـات مجلـس              ۵عمومي قرار اسـت روز      

 .موسسان است، اخالل کند
تصميم گيري در مورد ايـن تغييـر سياسـت در پنجمـين جلسـه گسـتردهء        

 ۸ تـا    ۳اين جلسه در تـاريخ      . اتخاذ شد ) م(کميته مرکزي حزب کمونيست نپال    
 نفـر عضـو حـزب در ايـن جلسـه گسـترده حضـور بهـم               ۲۱۷۴. اوت برگزار شد  

، رهبـران کميتـه هـاي       رکـزي شامل اعضاي کميته م   شرکت کنندگان   . رساندند
محلي، شاخه هاي مختلف ارتش رهائي بخش، سـازمان هـاي تـوده اي و غيـره                 

سند مرکزي اين جلسه،    . اين جلسه در منطقه صنعتي پايتخت برگزار شد       . بودند
يشروي ايدئولوژيک نوين و راه انداختن يـک جنـبش انقالبـي       براي يک پ  «به نام   

 .توسط صدر حزب، رفيق پراچاندا ارائه شد» نوين، متحد شويم
 : مي گويد،اطالعيه مطبوعاتي که پس از اين جلسه توسط صدر حزب صادر شد

در بخش اول مسائل مهم ايدئولوژيک . اين سند داراي سه بخش مهم است      «
در بخش دوم، جنبش گذشته و مذاکرات صـلح مـورد           . بحث مي شود  و سياسي   

و در بخش سوم، بر روي تاکتيک و نقشه آتي حزب پرتـو   . بازبيني قرار گرفته اند   
تاکيـد  " برخـي مسـائل تئوريـک   "در چارچوب بحث در باره    . ... افکني شده است  

ميـان خـط   تمايز روشني  در مورد مسائلي مانند سازش، رفرم و انقالب،   کهشده  
به انقالبيون فراخوان داده که  سند. موجود استتونيستي راپوخط ستي و مارکسي

بر مارکسيسم لنينسم مائوئيسم و راه پراچاندا استوار بمانند و بـا تسـليم طلبـي              
سـند در   . مبـارزه کننـد   " چـپ " تزلـزل سانتريسـتي و مـاجراجوئي         روانه،راست  

 مـي گويـد آن     ،بانقـال  مسالمت آميـز     روند مذاکرات و تکامل   چارچوب بازبيني   
مسئله اي که انقالبيون بايد در مبارزه ايدئولوژيک به آن اهميت درجه اول دهند    

تـن مـي دهـد و از آن    وضع موجود ه ب"است که  روانه مبارزه عليه گرايش راست 
، و سازش و رفرم را همه چيز مي پندارد و حاضر نيست انقالب را به            راضي است 

است که به فرصت طلبي سانتريسـتي کـه         همچنين گفته شده    ." جلو سوق دهد  
در شکل هاي مختلف بروز مي کند نيز نبايد کـم بهـا داد و بايـد عليـه آن نيـز                     

اين فرصت طلبي سانتريستي همواره ميـان درسـت و غلـط تزلـزل              . مبارزه کرد 
 روانـه  نشان مي دهد، در مورد انقالب حرف مي زند اما در عمل رفرميسم راست   

سند همچنين .  و استيصال و فرارطلبي را پيشه مي کند       را پيش مي برد، و ياس     
و مـاجراجوئي کـه     " چپ"به انقالبيون هشدار مي دهد که نسبت به خطر لفاظي           

بدون تحليل مشخص از شرايط مشخص بطور ذهنيگرايانه هر نوع سـازش را رد       "
 ».محتاط باشند" مي کند

مـي  " انقـالب اسـتراتژي و تاکتيکهـاي   "اطالعيه مطبوعاتي در مورد بخـش      
با  ،۲۰۰۱در سند تصريح شده است که حزب، در کنفرانس تاريخي سال        «: گويد

انعطاف در تاکتيک و استواري در استراتژي انقالب دموکراتيک، شعار کنفـرانس            
را بـه مثابـه تاکتيـک     همه احزاب، حکومت موقت و انتخابات مجلـس موسسـان     

 تا کنون پيش برده شـده  ۲۰۰۵فرموله کرد که از زمان جلسه چونوانگ در سال         
همينطور، در رابطه با شعار تاکتيکي جمهوري دموکراتيک، سند با نقـل از    . است

حزب، جمهوري دموکراتيک را نه به شکل   "تصميمات جلسه چونوانگ مي گويد،      
جمهوري پارلماني بورژوائي در نظر داشـته و نـه بشـکل جمهـوري دموکراتيـک        

ازسازي گسترده در قدرت دولتي، نقش يـک       اين جمهوري، از طريق يک ب     . نوين
منطقـه  اتي، ملـي،  طبق براي حل مشکالت جمهوري چند حزبي در حال گذار را   

 ». ، بازي خواهد کرديو جنسيتاي 
که بقول حـزب کمونيسـت      " جمهوري چند حزبي در حال گذار     "اين مقولهء   

نــه يــک جمهــوري پارلمــاني بــورژوائي اســت و نــه يــک جمهــوري ) " م(نپـال  
 . يکي از ستون هاي تئوريک حزب بوده است" وکراتيک نويندم

اطالعيه مطبوعاتي در بخش مربوط بـه طرازبنـدي از مـذاکرات صـلح مـي                
طرازبندي از مذاکرات صلح و حوادث پس از آن ايـن اسـت کـه حـزب                 «: گويند

 خود را در نظام پارلماني قديم ادغـام نکـرد بلکـه بـا حفـظ                )م(کمونيست نپال   
ي که از طريق سـازش تشـکيل شـد و       دهسال جنگ خلق در دولت    دستاوردهاي  

 تا از طريق مجلس موسسـان، نـوع نـوين جمهـوري     دولت گذرا بود، شرکت کرد  
اما اکنون به ايـن نتيجـه رسـيده اسـت کـه احـزاب          . دموکراتيک را نهادينه کند   

 نکته ۱۲پارلماني عمده که رهبري حکومت را در دست دارند، عليه روح قرارداد       
نتيجـه  . مي باشند، و پايه هاي اتحاد با حزب مائوئيسـت را نـابود کـرده انـد                اي  

با وجود آنکه گفته شده بود، براي آنکه دولت         : "گيري مهم قطعنامه اين است که     
موقت بحداکثر بيطرف بماند، ارتش در پادگانها خواهد ماند و ارتش رهائي بخش      

از طريق توافق جمعـي صـورت   در اردوگاه ها و تمام تصميمات براي اداره دولت     
براي ماندن حـزب     خواهد گرفت، اما امروز پايه هاي تئوريکي، سياسي و اخالقي         

تـالش کـرده انـد تـا      گذار مائوئيست در حال پايان يافتن است زيرا در اين دوره   
." دولت را به مثابه دولت فئودال و بـورژوازي بـوروکرات و کمپـرادور اداره کننـد      

ه نيروهائي که حکومت موقت را رهبـري مـي کننـد مـي              سند با هشدار جدي ب    
 اگر تضمين نشود که حکومت موقت طبق روح توافقنامه اداره شود، اگـر           ": گويد

بر توطئه چيني هاي ارتجـاعي فئـودالي عليـه مجلـس          از طريق اعالم جمهوري   
موسسان و موج ترور نقطه پايان گذاشته نشود، اگـر عليـه جنايتکـاراني کـه در                  

کرشته کشتارها در مادهاسـي دسـت داشـته انـد اقـدام نشـود، وضـعيت        انجام ي 
شهروندان مفقوداالثر اعالم نشود، بيطرفانه به خانواده هاي شـهدا کمـک نشـود،         

بر طبق روح قانون اساسي موقت پـيش نـرود،          و  علمي  بطور  روند تقسيم اراضي    
ر عليـه  براي متوقف کردن قتل ها اقدامات موثر نشود، توطئـه چينـي هـا و تـرو     

 و ارتـش رهـائي بخـش خاتمـه نيابـد، حـزب هـيچ             )م(کمونيسـت نپـال     حزب  
 »."آلترناتيوي ندارد جز اينکه حکومت را ترک کرده و جنبش براه اندازد

و سياسـت هـاي حـزب کمونيسـت     " توافقنامه جامع صـلح "در مورد امضاي  
 :از آن زمان تا کنون، اطالعيه مطبوعـاتي چنـين جمعبنـدي مـي کنـد             ) م(نپال
 نکته اي تا شرکت در حکومت موقت درست بود   ۱۲تاکتيک حزب از توافقنامه     «

بدليل آنکـه در ايـن حـين مرتکـب برخـي       و از نظر سياسي با ثمر بود؛ اما حزب 
از جملـه اشـتباهاتي    » .اشتباهات و ضعفها شد يک انتقاد از خود جدي مي کند          

 »ش و مبـارزه هماهنگ کـردن سـاز  «که سند نام مي برد مشکالتي است که در       



    t ٦  
سند مـي گويـد     . پس از به قتل رسيدن مائوئيستها در منطقه مادهاسي، رخ داد          

که حزب توده ها را در جريان تالش هايش در مذاکرات براي وادار کردن هفـت               
 نگذاشت و »يک نظام دولتي فدرال و انتخابات بر حسب جمعيت«حزب به قبول   
 طلبان فرصت داد تا بـا گـيج   همين مسئله به مرتجعين و فرصت«مي گويد که،   

يک ) منطقه مادهاسي ها(کردن مردم در مورد برنامه مائوئيستها در باره مادهش 
 ».کارزار عليه حزب براه اندازند

يک وضعيت تضاد مثلثـي  «: سند جلسه گسترده در نتيجه گيري مي نويسد     
ل، نيروهـاي پارلمانتاريسـتي بـورژوائي کـه      اميان نيروهاي سلطنت طلـب فئـود      

طرفدار وضع موجودند و نيروهاي دموکراتيک انقالبي موجود اسـت و همـه آنهـا      
طبـق گفتـه اطالعيـه مطبوعـاتي     » .تالش مي کنند که سنگر خود را نگه دارنـد  

 ».بسيار سيال است و يک بحران انقالبي جدي موجود است«وضع، 
ممکنست که در هفته ها و ماه هاي آينده، مبارزه طبقاتي در نپـال تشـديد       

دشمنان انقالب در نپال و حاميان خارجيشان پيشاپيش اعالم کرده اند کـه    . يابد
هم از روش هاي سياسي و هم خشونت      " بحران انقالبي جدي  "در مقابل    حاضرند

بار براي تحکيم نظم ارتجاعي استفاده کنند و تمام آثار دهسـال جنـگ خلـق را       
ه نپال چه نوع دولت و    شک نيست که اوضاع متالطم اين مسئله را ک        . محو کنند 

نظامي را نياز دارد و طرق رسيدن به آن چيست، با تيزي و برائي هـر چـه تمـام        
 n  .مطرح خواهد کرد
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ــه  ــت تپ ــاي هف ــرف ه ــا  ح ــت ه ــارگران و كمونيس ــا ك ب
فالكـت و فشـار و    تپه در برابراين بار جنبش كارگري ايران با نبرد هفت      

 نفر كه در واقع زبـان  ١٥٠٠بيش از . فريبكاري سرمايه داري عرض اندام كرد  
 كارگر كشت و صنعت نيشكر هفت تپه بودند، مبارزه اي مسـتمر     ٤٠٠٠حال  

خواسته هاي اين مبارزه، بي ابهام .  روز پيش بردند  ١٠و بي تزلزل را به مدت       
 كــه عمـدتا بـا مطالبــه پرداخـت فــوري    اعتصـابي . و مشـخص و فـوري بــود  

دستمزدهاي معوقه آغاز شده بود به درستي بـا خواسـت بركنـاري مـديريت               
و سرانجام در نقطه اوج خود، انحـالل شـوراي اسـالمي و             . كارخانه دنبال شد  

در . حق ايجاد سنديكا به عنوان تشـكل مسـتقل كـارگران را پـيش گذاشـت        
ي وعده و فريـب از يكسـو و تهديـد و       مقابل، كارفرمايان دولتي بازي هميشگ    
. ولي اين بار، هـيچكس فريـب نخـورد        . فشار از سوي ديگر را به راه انداختند       

گوش كارگران هفـت تپـه   . آخر، اين كه بار اول نبود    . هيچكس عقب ننشست  
در عرض چندين ماه گذشـته، آنـان بارهـا و بـه     . ديگر از وعده ها پر شده بود   

اگـر هـم نگرانـي و    . اب و اعتراض زده بودندشكل هاي مختلف دست به اعتص 
ترسي از سركوب و زندان و شكنجه در دل كـارگران وجـود داشـت در برابـر             

  .هيوالي گرسنگي و فقر، پا به فرار گذاشت و رنگ باخت
. نبرد هفت تپه، يك مبارزه اقتصادي بود كه به ناگزير با سياسـت گـره خـورد           

آنجا كه قدرت   . دوم، خود كارگران  .  حكومت اول، خود : دو نيرو باعث اين امر شدند     
سياسي حاكم، كارفرما و عامل مستقيم استثمار و فشار اقتصادي باشد، هر مبـارزه      

آنجـا كـه نيـروي انتظـامي و       . اقتصادي رنگ و بوي سياسي بـه خـود مـي گيـرد            
واحدهاي ضد شورش باتوم هايشان را به دستور حكومت بيرون مـي كشـند و بـر             

كوبند، در واقع نقش تعيين كننده سياست و قـانون حـاكم را بـه         سر كارگران مي    
آنجا كه كارگران براي جلب نظر و حمايت مـردم و مـوثرتر            . آنان گوشزد مي كنند   

كردن مبارزه اقتصادي خود پا را از صحن كارخانه بيرون مي گذارند و بـه خيابـان            
 . هاي شهر مي روند، با سياست طرف مي شوند

 
   کارگرانيش مبارزاتيم به نمايش رژيل نمايتبد

" روز قـدس "اعتصاب و راهپيمايي كارگران نيشكر هفـت تپـه در آسـتانه     
برگزاري مراسم اين روز هميشه از نظر سياسي بـراي جمهـوري      . انجام گرفت 

تبليغات رژيم در اين جهت است كه كـل  . اسالمي اهميت زيادي داشته است   
 حكومـت متحـد مـي شـوند و بـه        ملت يا امت اسالمي در اين روز زير پرچم        

بنابراين كارگران هفت تپه با اين سوال روبرو بودنـد كـه در             . خيابان مي آيند  
اين شرايط سياسي چه بايد بكنند؟ آيا بايد مبـارزه خـود را بـه ميـان مـردم                 
ببرند؟ يا بايد در مقابل تبليغات و فشار حكومت كوتاه بيايند و موقتا سـكوت           

ببرد؟ آنان مي دانستند كه رژيم در اين مناسـبت،       كنند تا سياستش را پيش      
حساسيت بيشتري از خود نشان مي دهد و احتماال هزينه سنگين تري را بـه      

كارگران هفـت تپـه بـه درسـتي تصـميم       . كارگران اعتصابي تحميل مي كند    
گرفتند مبارزه خود را شدت بخشند و خواسته هايشان را با صدايي بلنـدتر و            

اگر چه محرك اوليه آنان، خواسـته هـاي اساسـا           . ياد كنند در فضايي بازتر فر   
تصميم به كشاندن اقتصادي بود و مبارزه آنان يك مبارزه خودانگيخته، امـا     

مبارزه به ميان مردم عمال به يك اقدام سياسـي در برابـر سياسـت               
 .جمهوري اسالمي تبديل شد

 خواستهاي کارگران و روش هاي مبارزاتي جسورانه
ه خواسته هاي مبارزه هفت تپه محقانـه و بـه جـاي خـود مهـم           بدون شك هم  

بودند، اما در اين ميان دو خواسته وجود دارد كه تاثير ماندگارتري بر جـاي خواهـد       
اين تاثير را نه فقط در حركت مبارزاتي كارگران هفت تپه بلكه فراتر از آن، . گذاشت

رهاي مختلف اتفاق بيفتد در اعتصابات و مبارزات مهم ديگري كه از اين پس در شه      
. انحالل شوراي اسالمي و حق تشكل كارگري مستقل از دولـت   . خواهيم ديد 

همه واحـدهاي   نفي تشكل هاي فرمايشي و ضد كارگري پيام مهمي براي كارگران            
 اين دو خواسته در كنار هم، توجه كارگران را عليه بخشي از      حطر. بزرگ در بر دارد   

 در محيط كار متمركز مي كند و زمينه سـاز اتحـاد و             ابزار كنترل و سركوب دولتي    
بـي ترديـد شـكل هـاي     . تشكل بيشتر كارگران در مبارزات حق طلبانـه مـي شـود       

مختلف مقاومت و اعتراض كارگران هفت تپه محقانه و شايسته پشتيباني بودند، اما             
 از اهميـت   خروج از محدوده كارخانه و كشاندن مبارزه به شـهر         در اين ميان    

 حكومت در مقابل اين اقـدام و تالشـهايي كـه            گیسراسيم. تري برخوردار است  بيش
براي جلوگيري از آن انجام داد، گواهي بر اهميت و موثر بودن ايـن روش مبـارزاتي            

را نه فقط همـه   " كارگر هفت تپه ايم، گرسنه ايم گرسنه ايم       "با اين كار، شعار     . است
گران ايـن شـعار را بـه ميـان همـدردان           كار. مردم شنيدند بلكه در جانشان نشست     

در محيطي كه بخش بزرگي از مردمش به واقع گرفتار فقـر و گرسـنگي انـد،      . بردند
حرف دل كارگران هفت تپه را هـم     . جلب همدلي و پشتيباني و اتحاد دشوار نيست       

 .دوره گرد شوش مي فهمد، هم بيكار دزفول، هم زحمتكش عرب اهواز
 

  نشاندن رِژيم پيگيري در مبارزه و عقب
مبارزه هفت تپه از نظر ميزان رزمندگي و درجه هوشـياري و پيگيـري شـركت          

اين اساسا يك مبارزه خودانگيخته توده اي بود . كنندگانش، برجسته و چشمگير بود    
اما در بطن خود، ارتقا آگاهي سنديكايي بخشي از طبقه كـارگر را بـه نمـايش مـي             

نعت هفـت تپـه، آگـاهي نسـبت بـه نتـايج و       مبارزات پياپي در كشت و ص    . گذاشت
دستاوردهاي ديگر مبارزات كارگري در نقاط مختلف كشور، آشنا بودن با شيوه هاي   
سركوب و تاكتيك هاي رژيم و مديريت كارخانه، جمعيت متمركـز كـارگري و هـم             
شكل بودن كار كارگران، بومي بودن اكثريت آنان و پيونـد نزديكشـان بـا شـهرهاي            

ملي بودند كه بر پيگيـري و تـاثير مبـارزه هفـت تپـه افزودنـد و صـفوف        مجاور، عوا 
آنان به تجربـه مـي دانسـتند كـه     . مبارزان هفت تپه را متحدتر و گسترده تر كردند    

مزدوران مديريت و حكومت، در درجه اول مي كوشند فعاالن اصلي و رهبران عملي   
را با تهديد و سـركوب و يـا   اين مبارزه را شناسايي كنند تا در فرصتي مناسب، آنان     

كارگران هفت تپه با هوشياري . فريب و تطميع خنثي كنند و از صحنه بيرون برانند        
به خبرچيناني كه به نقش خبرنگار به ميان آنان آمده بودند و سراغ كسـاني را مـي                  

آنـان  . گرفتند كه با رسانه هاي غير حكومتي مصاحبه كرده اند، جواب سر باال دادند        
م گيري جمعي و اعالم خواسته ها به شكل دستجمعي تكيه كردند و كمتر            بر تصمي 

 . به رو كردن و شناساندن نمايندگان و رهبران رسمي پرداختند
موفـق شـد بخشـي از     با اين كيفيت و خصوصيات بـود كـه مبـارزه هفـت تپـه      

خواسته هاي كارگران در زمينه پرداخت دستمزدهاي معوقه و تغييرات در مديريت            
اما اين به معني عقب نشيني دائمي و يـا تسـليم حكومـت و      . انه را عملي كند   كارخ

ترفندها و توطئه ها در جريـان  . كارفرمايان دولتي در برابر كارگران هفت تپه نيست     



   ٧u 

 و خصوصي كردن كارخانه و تعديل نيروي كـار در  ٤٤برنامه هاي اصل   . است
طـي سـه سـال آينـده،       مقامات دولت آشكارا اعالم كرده اند كه        . كمين است 

 كارگر اين واحد توليدي را عملـي خواهنـد      ٤٥٠٠ نفر از    ٢٠٠٠طرح كاهش   
. بنابراين مقاومت و مبارزه به ناگزير در هفـت تپـه ادامـه خواهـد يافـت        . كرد

 بدون شـك پشـتوانه و نقطـه        ١٣٨٦درس ها و دستاوردهاي مبارزه مهر ماه        
 .شروعي براي مبارزه آتي خواهد بود

 
 د جنبش خودانگيخته کارگري با برنامه انقالبضرورت پيون

نبرد هفت تپه بار ديگر به كمونيستها و همه مبارزان آگاه مـدافع طبقـه               
كارگر، ظرفيت هاي جنبش خـود انگيختـه كـارگري، درجـات رشـد و ارتقـا           
وحدت توده كارگران در اين نوع مبارزات، و شكل گرفتن و به ميـدان آمـدن          

ايـن نبـرد   . ملي و مبارزان صـف اول را نشـان داد      شمار بيشتري از رهبران ع    
جسورانه در ميان طيف گسترده اي كه با عنوان چپ مشخص مي شود، شور            

همه از ضرورت حمايت از كارگران هفـت تپـه و           . و هيجان زيادي ايجاد كرد    
آنچه كمتر گفته شد، يا اصال گفته نشد، خصلت . همراهي با اين مبارزه گفتند

اين مبارزه، كمبودها و نقاط ضعف اين نبرد مشـخص، و           كماكان خودبخودي   
و ايـن بـي   . محدوديت هاي ناگزير هـر مبـارزه خودانگيختـه كـارگري اسـت           

كارگران هفت تپـه كـه بازتـاب گـرايش      " تقصير"توجهي، نه نشانه ضعف و يا       
 . هاي نادرست موجود در ميان نيروهاي آگاه است
و چپ هـا برسـد، فريـاد نيـاز     آنچه از هفت تپه بايد به گوش كمونيستها      

فرياد پختگي اوضاع و آمادگي عينـي  . عاجل به دگرگوني انقالبي جامعه است     
براي قبول نقشـه و برنامـه يـك    ) و نه فقط كارگران پيشرو(بدنه طبقه كارگر   

آنچه نبرد هفت تپـه  . انقالب اجتماعي و تالش براي به اجرا گذاشتن آن است   
آرمان ساختن از آنچه در . د، تقديس نيستو هفت تپه هاي فردا طلب مي كن

هفت تپه انجام شد، يا آنچه به شكل مبارزات خودانگيخته رزمنده جريان مي        
اين روزها مي بينيم كه هفت تپه را شاهد مي گيرند تا يك مسير . يابد نيست 

از خـاتون   : و از پيش معين شده را براي جنبش كارگري ترسيم كنند          " مقدر"

. از سنديكاي شركت واحد به مجمع عمومي هفت تپه       . شركت واحد آباد به اعتصاب    
 ! و البد از اينجا به سوسياليسم

 
 بايد مبارزان هفت تپه و فعاالن اصـلي ايـن اعتصـاب را بـه       ستين کمون يفعال

ضرورت ايجاد هسته هاي مخفي رهبري كننده فرا بخوانند؛ كـارگران پيشـرو را بـه           
يي طبقه كارگر يعني كمونيسم دعوت كننـد و      ضرورت آشنايي و فراگرفتن علم رها     

ضرورت آشنايي و مطالعه آثار و اسناد نيروهاي انقالبي و كمونيست مختلف و تالش      
براي فهم و تشخيص راه ها و برنامه هاي گونـاگون طبقـاتي، و برقـراري ارتبـاط بـا       
 نيروهاي متشكلي كه با آنها احساس مشاركت فكري و سياسي مي كنند را به آنـان       
گوشزد كنند؛ با صراحت به کارگران بگويند كه بـراي حفـظ دسـتاوردهاي مبـارزه،              
براي جلوگيري از دست اندازيهاي مجدد طبقه سرمايه دار و دولـت سـرمايه دار بـه     
منافع طبقه كارگر و توده هـاي سـتمديده، بـراي رهـايي قطعـي از ايـن شـرايط و               

ياز به حزب انقالبي رهبري كننـده   مناسبات نكبت بار و استثمارگرانه، طبقه کارگر ن       
و اگـر  . خود، به ارتش انقالبي خود، به نقشه و استراتژي انقالبي و جنگي خـود دارد           

آگاهانه براي دستيابي به اينها تالش نكنيم، نتيجه فداكاريها و پيشروي هـاي نبـرد               
و زنان، دانشجويان، دهقانـان    (هفت تپه و هزاران نبرد كارگري و غير کارگري ديگر           

بعالوه، بطور عاجل الزم است کارگران درگير در . به باد خواهد رفت) ملل تحت ستم
طرح يک تشكل رزمنده و دمكراتيك ) و واحدهاي بزرگ توليدي(مبارزات هفت تپه 

کارگري را پيش بگذارند؛ تشکلي که کارگران بخش هاي مختلف اقتصـادي بتواننـد      
سياسي مشخص متحـد شـوند و بـه     بحول آن براي تحقق خواسته هاي اقتصادي و         

سـنديكاي  "در ايـن ميـان الگـوي    . عنوان يك نيروي موثر اجتماعي به ميدان آينـد        
 را بايد به کارگران پيشرو يادآوري کرد زيرا ١٣٥٨در سال " كارگران پروژه اي آبادان

 . درس هاي مثبت زيادي براي مبارزات امروز، مي توان از آن آموخت
كارگران اعتصابي هفت تپه و هفـت تپـه هـاي گذشـته و     امروز عزم و فداكاري     

وقت : آينده، رساتر از هر زمان به همه نيروها و عناصر آگاه انقالبي نهيب مي زند كه      
n !تنگ است؛ انقالب را دريابيم

 

   زحمتکشانانشعاب در کومله
 زحمتکشــان يســازمان انقالبــ("  کوملـه  ياخـتالف و انشــقاق در رهبــر 

ـ ا.  دو جناح منجر شد ي و جدائ  يريته به درگ  در تابستان گذش  ") کردستان ن ي
 خواهـد آگاهانـه مبـارزه       ي کـه مـ    ي هر فرد  ي برا ي متعدد يواقعه، درس ها  

 . کند در بر داردياسيس
، رهبر يعبداهللا مهتد. بحران در کومله در آستانه کنگره آن حدت گرفت   

 يحکومـت نظـام  ) واقـع در کردسـتان عـراق   (ن سازمان، در اردوگاه کومله   يا
ن خـود را  يريـ اران ديـ  کـرد و  ين خود را محاصره اقتصاد يرقرار کرد، مخالف  ب

ت ياعمال به اندازه صد کتاب ماه نيا. کرد" حمام خون"د به راه انداختن يتهد
ران يـ  و سازمانش به مردم کردسـتان ا  يرا که عبداهللا مهتد   " يحکومت فدرال "

ل اتخـاذ  ين بـدل ن سازماي ا ي دهند آشکار کرد و نشان داد که رهبر        يوعده م 
ران، تـا چـه   يـ کا به ا  ي آمر ي با طرح حملهء نظام    ي و همدل  ي همراه يخط مش 

 . حد سقوط کرده است
است بـه بـار نشسـته، بهتـر اسـت از آن             ين س ي تلخ ا  يوه ها يحال که م   

 در يسـت يک کـرده و مواضـع جنـبش کمون       يدئولوژيـ  و ا  ياسي س يريدرس گ 
م کـه  ينيم و ببينمان را باز کنچشما. ميم کنيران را تحکيکردستان و سراسر ا  

 ماننـد   ينيان دوسـت و دشـمن، تحـت عنـاو         يـ مخدوش کردن خـط مـرز م      
زود منجـر بـه      ايـ ر  يـ ره، د يـ و غ " استفاده از تضادها  "و  " کيتاکت"،  "يواقعگرائ"

کومله .  شوديانت به زحمتکشان و خلق م    ي و خ  يالتي و تشک  ياسيانحطاط س 
ــراي ماننــد فــواد ســلطانيتوســط رفقــائ ــ رزه مبــاي ب  ي در راه رهــائيانقالب

ــذاريزحمتکشــان بن ــديانگ ــال بن.  ش ــو و آم ــالب  يالگ ــه، انق ــذاران کومل انگ
ه يسم در چـارچوب نظـام سـرما    ين بود و نه فدرال    ي و چ  ي شورو يستياليسوس

 حـذف کلمـات   ي و دوسـتانش بـرا    ي مهتـد  يد از آقـا   يـ ما با . يفئودال-يدار
حزب " اکنون يسازمان و (مياز نام سازمانش تشکر کن" يانقالب"و " زحمتکش"

ن يکـا و مـرتجع  ي بـا آمر   ي را که برازنده همدست    يد نام ياو با ). نام دارد " کومله

راث يـ از م  سـوء اسـتفاده  ي گروه خود انتخاب کند و از تالش بـرا       يمنطقه است برا  
امـا در تمـام   . ده اسـت يچي و پي طوالني پروسه ايمبارزه انقالب. کومله دست بردارد 

ان دوست و دشـمن  يبر هم زدن خط مرز م: شه مسلم است ي هم زيک چ ير  ين مس يا
 که آرمانش منافع طبقات زحمتکش يا فردي تواند از سازمان ي ميدر مبارزه طبقات  

 بسازد که چشم انداز و آمالش محدود به        يا فرد يو تحت ستم جامعه است سازمان       
 .منافع طبقات بورژوا و فئودال جامعه است

 
  بحرانياسي سيشه هاير
 کومله، اوج گرفتن اختالفات بـه حـول مسـائل         ي بحران در رهبر   ينمود ظاهر  
 جستجو کرد، در يگري ديد در جاياما سرچشمهء بحران را با.  بودي و ماليالتيتشک

ن يـ رهبـران ا . رانيـ کا بـه ا ي آمرين سازمان از طرح حمله نظامي ا يبانياست پشت يس
ا و خلـق   يـ و پرولتار يراث کلکت ي م  کومله را که   ي خواستند گذشتهء انقالب   يسازمان م 

 يآن را در طـرح هـا     کـرده و  " ي سـاز  يخصوصـ "ران است،   يدر کردستان و سراسرا   
کا بـه   يد داشتند، پس از حملهء آمر     يرهبران کومله ام  . کنند" يه گذار يسرما"کا  يآمر

بـا شکسـت    . نان برسد ي هم به ا   ينده سهم يآ ياسيس ، از قدرت  "مير رژ ييتغ"ران و   يا
ــيســم آمرياليپر امياســتهايس ــع جــديکــا و پ ــه ي در راه رســيش آمــدن موان دن ب
رات ييـ  از تغي که در اساس ناش ي شد و بحران   ين انتظار طوالن  ي، ا "انهء بزرگ يخاورم"

 و اختالفـات    يل به بحـران درون رهبـر      ي کومله است، تبد   ياسيت س يبزرگ در ماه  
 از  يکـ ي و    از رهبـران سـابق کوملـه       يکـ ي،  يبنا به گفته رضـا کعبـ       . شد يالتيتشک

اسـت انتظـار بـود،    يکا، اختالف بـر سـر س    يدر رابطه با مسئله آمر    «: ين کنون يمخالف
 ي اسالميش حول جمهوريلهاي در تحليمهتد... کا حمله کند يم که آمر  يمنتظر شو 

ن فقط ي رود و اين مي از بي اسالميادگرائي، بني اسالمي جمهوري گفت، با نابوديم
» . شـد يکـا شـرط بنـد   ي حملـهء آمر يز رو يـ همـه چ  .. . .دي آ يکا بر م  ياز عهده آمر  

 )  سپتامبر۲۷ -"ست هايالياتحاد سوس "ينترنتي در اتاق ايسخنان رضا کعب(



    t ٨  
ن اسـت کـه   يـ ت ايـ گـر واقع يبخـش د . ت استي از واقعين فقط بخش  ي ا يول 

اسـت  يکـرد و صـرفا س  يکا را دنبـال م   ي با طرح آمر   ياست همکار يکومله فعاالنه س  
گـر رهبـران   ي و د ي است که در چند سال گذشـته، مهتـد         يفتنگ. نداشت" انتظار"

ن يداشته اند و در ا) کايوزارت امور خارجه آمر   ( با پنتاگون    ي رسم يدارهايکومله د 
ـ  از ا  يکين،  يقيب به   يبه احتمال قر   . داده اند  ينشستها تعهدات  جـاد  ين تعهـدات ا   ي

 . کومله بوده استيالتي و تشکياسيت سيشتر در ماهي بيسيدگرد
 رهبران کومله را به فکـر    يبرخ ،"انتظار" شدن   يهرچند ممکنست طوالن   

الت ين تشکي انداخته باشد اما افراد صادق اي و جدا شدن از مهتديچاره جوئ
 يدنـد کـه مهتـد   ي ديت را مين واقعيآنان ا.  بس مهم تر بودند ير فشارهائ يز
اده بـه  کـا و آمـ  يآمر) جـاش (الت مـزدور  يل به تشکي خواهد کومله را تبد  يم

ن يـ کـور کورانـه از ا       خواهـد کـه    ي کومله مـ   يه اعضا يفرمان آن کند و از بق     
دند و ي د يران را م  ي کومله در جنبش چپ ا     ي کنند؛ آنان انزوا   يروياست پ يس

 . به گوششان خورده بود" يکائيکوملهء آمر" مانند يالقاب
  

 "يالتيتشک"مسائل 
ن يـ رکـل ا يدب (يتـد است تک نفـره مه يبه ر رهبران جدا شده از کومله،     

ن يـ  اي جمعـ ي رهبريند او عمال ارگان ها ي گو ياعتراض داشته و م   ) سازمان
رکل يز را در دست دبيرا منحل کرده و همه چ) يته مرکزيمانند کم(سازمان  

کـا گرفتـه حسـاب    ي کـه از آمر    يقبضه کرده بود و حاضر نبود در مورد پولهائ        
 در تضاد   ي مهتد يوش ها ر: "ندي گو ين م يمخالف.  پس دهد  يالتيکتاب تشک 
است عوض ي سيد بدانند که وقت  ين با ين مخالف ياما ا ".  کومله بود  يبا سنت ها  

هـر  را يـ  شـوند ز يهم عوض م  " يالتي تشک يسنت ها "الت و   ي شود، تشک  يم
.  مخصـوص بـه خـود را دارد        يالتي، مضمون و الزامات تشک    ياستيس

کـه سـاختار   کا فقط پـول نگرفتـه بلکـه تعهـد سـپرده اسـت         ي از آمر  يمهتد
ن يبـا مـامور  " شـور "ق يـ  کومله را هم عوض کند و کوملـه را از طر          يالتيتشک
ـ اداره کند و نه از طر     ) در واشنگتن و کردستان عراق     (يکائيآمر بـا  " شـور "ق  ي

 کنند در تضـاد  ي طلب مي ها از مهتد يکائيکه آمر " يتيريمد. " کومله ياعضا
 ي مردمـ  يبا سنتها . ود ب ي کومله مردم  يسنت ها . است"  کومله يها سنت"با  
 .  را اجرا کردياست ارتجاعيک سي توان ينم

 را نـه تنهـا بعنـوان       يطبق گفته افراد کومله، قـرار بـود کنگـره، مهتـد            
ت بشناسـد و بـه مـردم کردسـتان     ي برسـم يرکل که بعنـوان رهبـر دائمـ      يدب

ي عبداهللا مهتـد  ! ن کنند ي مز ي خود را با عکس و     يفراخوان دهد که خانه ها    
 ي از اعضـا ياديـ ج دلخواه در کنگره دست به اخراج تعداد ز      ين نتا يم تض يبرا

ه از شـرکت در کنگـره سـرباز         ين رو يت در اعتراض به ا    ياکثر. ن سازمان زد  يا
ست چکاره اند ي را که معلوم ن    ي عده ا  ين، مهتد ين مخالف يطبق گفته ا  . زدند

. ل داديعضو کومله کرده و کنگره را تشک) يدر واقع تفنگچ(شمرگه  يبعنوان پ 
 .  رساندين خود را به حد شرم آوريرياران ديه ي علينيسه چيو دس
 از  يمنجمله برخـ   (يکائين آمر يک به کومله، مامور   يطبق گفته افراد نزد    
عمـل کنـد تـا      " تيـ بـا قاطع  "از او خواسته انـد کـه        )  کردستان عراق  يروسا

بهـر   "ي آن است کـه مهتـد      ين به معنا  يا.  خود را به اثبات برساند     يستگيشا
 بـا  ي همراهيالت خود را برا ين بحران را بر طرف کرده و تشک       يد ا يبا" يمتيق

ن يـ ن مشکل مواجه شد که عده از افراد ا ياما با ا  . کا، آماده کند  يهر برنامه آمر  
ز يـ  نيعده ا.  تن دهنديکا شوند و بهر خفت يستند چماقدار آمر  يگروه حاضر ن  

اسم رمـز  (کا يه کنند تا به آمر  يتک ي اروپائ يستهايالي دهند به امپر   يح م يترج
ـ  با يدر هر حالت مهتد   ). بودن است " ال دموکرات يسوس"نهم  يا الت يد تشـک  ي

. کا باشـد يط اضطرار آماده به فرمان آمريکدست کند تا بتواند در شرا    يخود را   
 نکـه ي بـر ا ي شـد مبنـ  يجـار ي  زبان مهتـد    قبل از  ي که چند  يتمام حرفهائ 

نـه  يهمـه زم "  اتخاذ کنديدي جديک کارهاد اصالح شود و سبيالت با يتشک"
 يو سـازمانده ي  کامل مهتـد   ير فرمانده ي قرار دادن کومله ز    ي بود برا  ينيچ
 يشـ يالت تک فرمانـده شـده و آرا    يک تشک يل به   يآن تا تبد  " نياز باال به پائ   "

د يـ  که با  ي نقش ي اش برا  يت فعل يبعالوه کم . ابدي ب ي ارتجاع يمانند ارتش ها  
 . جمع کنديد تفنگچي بايت و با هر روشسي ني کند کافيباز

ننـد  يقـت را بب   ين حق يد صادقانه ا  ي جدا شده اند با    ي که از مهتد   يکسان 
 و ي مالينه هاي کومله سرمنشاء رشد و گسترش فساد در زم        ياسيکه خط س  

 ياسـ يق آن خـط س    يـ  کوملـه اگـر بـه نقـد عم         يجداشده ها .  بود يالتيتشک
 ادامـه   ياسيت و مبارزه س   ي سالم به فعال   يه ا ينپردازند، نخواهند توانست بر پا    

 . گر تکرار خواهند شدي دين مسائل به اشکالين نکنند، همياگر چن. دهند
ست ي از حزب کموني که هنگام انشعاب گروه مهتد     ين بهتر است کسان   يهمچن 

 ينها فعالند و مـ ياقال ا "ن عنوان که    ي تحت ا  ي راست و  ياست ها يران، در مورد س   يا
بودن " فعال. "رندين تجربه درس بگي کردند، از ا  يسکوت م  " کنند يک کار يخواهند  

 ياسـت هـا  يش گـرفتن س  ي با در پـ    ياگر قرار است گروه   .  ندارد ي خود معن  يبخود
ف هـر  ين وظـا ين و مهمتر  ي از بزرگتر  يکي! شود بهتر است که نشود    " فعال "يارتجاع
ان دوسـت و  يز م، مرياسيده سيچيط پي آن است که در شرايا سازمان انقالب يحزب  

 ي در راه رهــائيدشــمن را بهــم نزنــد و منــافع و مصــالح درازمــدت مبــارزه انقالبــ
 .تاخت نزند) يا واقعي و ياليمنافع خ (يزحمتکشان را با منافع لحظه ا

  
 کاي با آمرياست همراهيرسوا شدن س

کـا در  ي آمريسـت يالي و چـپ بـا جنـگ امپر      يستي جنبش کمون  ياسيمقابلهء س  
ن کننده  يي تع يريتاث "قطب سوم "ح و روشن    ياست صح ير شدن س  ي فراگ انه و يخاورم

 ضـد   ي انقالبـ  يران سـنت هـا    يـ در کردسـتان ا   .  اعتبار شدن کوملـه داشـت      يدر ب 
ـ          .ق موجـود اسـت    ي عم يستياليامپر  يکـارگران و زحمتکشـان و روشـنفکران انقالب

ن تجربه يا. دند را از سر گذران   ي بزرگ ي مبارزات انقالب  ۵۷از بعد از انقالب      کردستان،
 کـه  ي انقالبـ يکا در عـراق، و حـس اتحـاد و همبسـتگ      ي آمر يتهايبعالوه تجربه جنا  

 يده است، موانع سـخت يران دميران در مردم کردستان اي و چپ ا   يستيجنبش کمون 
ران ي از مردم کردستان ايادين درست است که بخش ز يا.  بود ياست مهتد ي س يبرا
تکارانـه  ين و جناي گرفتند امـا تجربـه خـون    را جشن  ي جالل طالبان  ياست جمهور ير

 يا واقعا مهتـد  يآ. ده اند يز به چشم د   ي را ن  يکائي آمر يستهاياشغال عراق توسط فاش   
 ي مـ  يرا کـه و   " يسميفدرال" مردم در کردستان، کورکورانه      يانتظار داشت توده ها   

 يرنـد؟ فکـر نمـ   يران برقرار کنـد، بپذ يکا به اي آمريخواهد در چارچوب حملهء نظام 
رون ين عراق بي دو درس از تجربه خونيکي توانند يکند توده ها هم شعور دارند و م     

نـده  ي شـود و در آ   يانه عمل يکا در خاورم  يتکارانه آمر يم پروژه جنا  يفرض کن  بکشند؟
 کـه مقابـل مـردم زحمـتکش در         يسوال. هم اعطا کند  " سميقدرال"کا به کردها،    يآمر

 يه دار ي نظـام سـرما    ير در شـکل حکـومت     ييـ ن است، تغ  يرد ا ي گ يکردستان قرار م  
 محـو اسـتثمار کـارگران،       ي بر مبارزهء ما برا    يريانه، چه تاث  ي در خاورم  يستياليامپر

م، ياصـال فـرض کنـ       خواهـد گذاشـت؟    ياد دهقانان، ستم بر زنـان، و سـتم ملـ          يانق
د اضافه يد پرسيجاد کند، باي ايکرد" دولت مستقل"ک يکا يچ، آمر يکه ه " سميفدرال"

سم در  يالي وابسته به امپر   يون دول ارتجاع  يگر به کلکس  ي د يک دولت ارتجاع  يشدن  
ن کشورها را حتـا  ي تواند طبقه کارگر، دهقانان و زنان ا يانه، چگونه م  يمنطقه خاورم 

 ک کند؟ي بخش خود نزديک گام به آمال رهائي
  
 ي مهتديسينه و دگرديشيپ

بـود  " ب کمونيسـت ايـران  حز" بسياري سوال مي کنند چه شد مهتدي که دبير کل    
آيا سي سال پيش که مي گفت يک کمونيست است، دروغ مي گفت؟            . به اين وضع افتاد   

اما راه مبارزه طبقاتي پر پيچ و خم است و به تجربه ديـده ايـم کـه    . خير دروغ نمي گفت   
در اين راه پر پيچ و خم بسياري از مبارزين سابق در نيمه راه مي مانند و يا حتا حـامي و            

فرق . اين خطر هميشه در راه هر مبارزي کمين کرده است         . ادم وضع موجود مي شوند    خ
. مي تواند حتا کارگر باشد اما خـود را بفروشـد  . نمي کند که منشاء طبقاتي فرد چه باشد      

همينکه کسي تبديل به رهبر شناخته شدهء مبارزات مردم شـد، بـورژوازي، هـم قيمـت             
به عبارت ديگر، بورژوازي در همـان  . يمت خريدش راباالي سرش را زياد مي کند و هم ق     

حال که به کشتن و قلع و قمع کردن رهبران انقالبي ادامه مي دهد، بـه فاسـد کـردن و                 
خريدن آنان نيز اهميت مي دهد زيرا به اين ترتيب مي تواند در ميان تـوده هـاي مـردم                   

 .تخم ياس و نااميدي بيفشاند
 شـکل  ياسـ يک وسيدئولوژيـ ه اياساسا بر دو پا  ،يسازمان کوملهء عبداهللا مهتد    
ا يـ سم کرد تحت برنامـه کردسـتان مسـتقل    يوناليکم، بلند کردن پرچم ناس  ي: گرفت
ن رهگـذر  يـ ران و از ايانه و ايکا در خاورمي آمري با استراتژيهمراه سم و دوم، يفدرال

 .  مشابه احزاب کردستان عراقيدن به قدرتيرس
) ۲۰۰۰سـال  (ران يـ سـت ا يعاب از حـزب کمون  انشياسي سيشه هايدر واقع ر  
ب، يـ ن ترتيـ به ا .  بود ي جالل طالبان  ياست ها ي از س  يه بردار ي به کپ  يم مهتد يتصم

کومله اول شـروع  .  کومله شدندياسين سيل به مشاور ي تبد ي و صالح مهتد   يطالبان
بعـد  . دي نرسـ ي به جـائ  يکين نزد ياما ا .  با جناح دوم خرداد حکومت کرد      يکيبه نزد 
 يرا به حزب دموکرات داد که حزب دموکرات وقع    " يجبهه کردستان "جاد  يهاد ا شنيپ

 ينهم بجـائ  يـ ک شـد کـه ا     يـ نزد" خواهانيجمهور "يبعد با جمع ها   . به آن نگذاشت  



   ٩u 

کـا رخ  ي کومله پس از اشغال عراق توسـط آمر        يسين دگرد ياما مهمتر . دينرس
کـا در  يسم آمريالي امپريت از طرح ها   ياست حما ين زمان، کومله س   يدر ا . داد

 .ش گرفتي با آن را در پيانه و همکاريخاورم
 به جايگاه  بیتبديل به مبارزه در راه دست يا       مبارزه عادالنه گذشته اين افراد،      

مبـارزه  . مطلوب در نگاه ارباب و سرکردهء جنايتکاران يعني امپرياليسم آمريکا شد           
 و مطالبات خـود؛ مبـارزه   براي راه يافتن به دهليزهاي پنتاگون براي تقديم عريضه        

براي از ميدان بدر کردن رقبائي مانند حـزب دمـوکرات و پـژاک و بدسـت آوردن              
يکي از مطالبات آمريکا از کومله اين بود که در جمـع     . شد" پول براي ادامه مبارزه   "

آوري مرتجع ترين و رسوا ترين نيروهـاي ناسيوناليسـت ارتجـاعي از ديگـر نقـاط               
ند و از صفوف جنـبش چـپ کردسـتان و ايـران و جنـبش         ديگر ايران همکاري ک   

 .دانشجوئي و زنان براي آمريکا ماهي گيري کند
ن يم کـه در چنـ  يـ قت به کومله هشـدار داد يه حقيما در گذشته در نشر   

 عادالنه  يم که طلب کردن خواستها    يد کرده ا  يما بارها تاک  .  قدم نگذارد  يراه
اد يخش بر انقي است و تار   ي مل ي که خودش منبع ستمگر    يخلق کرد از قدرت   

 بنـا شـده اسـت، اوج تـوهم اسـت کـه بـه           ي قـوم  يخلق ها و ملل و پاکساز     
 بـه وضـوح   يع زنـدگ ير وقـا ياکنون س.  انجامدي م ياسي و فساد س   يبيعوامفر

ن يـ  را بـه ا ي کومله بسـرعت فسـاد و تبـاه    ياست ها ينشان داده است که س    
 بـا انـواع   يدوسـت  کـه د فرامـوش کـرد   يهرگز نبا. الت رسوخ داده است  يتشک

ون و يـ  بـا انقالب يو دوست) کا و دولت عراق  ي و آمر  ي اسالم يجمهور(دشمنان  
ون درون يسـ ي حتا اپوز  يعبداهللا مهتد . ، نسبت معکوس دارند   ي مترق يروهاين

ز يـ  نيجـالل طالبـان  . ن آن را داشـت ياورد و قصد سرکوب خون  يخود را تاب ن   
  اش راي ارتجـاع يسـت يات پراگمياست ها ي سال گذشته س   يست و اند  ي ب يط

 بـا  يکـ ي کـرده اسـت و بخـاطر نزد   ياريـ ن خـود آب  يگاه با خون رقبا و مخالف     
گـر  يه حـزب دمـوکرات و کوملـه و د      يـ  عل ينـ ي از توطئه چ   ي اسالم يجمهور

 . نداشته استي مستقر در کردستان عراق ابائيراني چپ ايروهاين
 اول به ي از جنگ جهان   ي ارتجاع يستي پراگمات ياست ها يشه کردن س  يپ 

ـ ا در  ه داري طبقـات اسـتثمارگر فئـودال و ســرما   ين سـو مشخصـهء طبقـات   ي
 با يتا همکار هي ها در ترکي در قتل عام ارمنياز همکار. کردستان بوده است

 ي روي تواند هـر اسـم  يمي ا فرديهر سازمان . کا در عراق ي آمر ياشغال نظام 
خواه يست، آزاد ينست، کمو ياليسوس:  داشته باشد  يخود بگذارد و هر گذشته ا     

 را اتخـاذ کـرد در   يسـت ي پراگماتياست هاين سينکه اياما به محض ا  .رهيو غ 
ــرار م ــات ق ــره آن طبق ــگيزم ــل ا .ردي ــمقاومــت در مقاب ــاين سي  ياســت ه

. ا و زحمتکشان کردسـتان بـوده اسـت        يز از مختصات پرولتار   ي ن يستيپراگمات
 يانيـ  هر جر  يت طبقات يص ماه ي تشخ ي برا يکاف  عالئم يتجربه مبارزه طبقات  
 .را بدست داده است

 
 يولت کردد
امـا  .  از جداشدگان کومله خواهان دولت مستقل کردستان هستند  يبرخ 

  خواهنـد آن را بدسـت آورنـد؟    يست و چگونه م   ي چ ين دولت کرد  يت ا يماه
هر فـرد  . ار مهم استي کردستان بس  ين سوال در صحنه مبارزه طبقات     يطرح ا 

ن سـوال را طـرح      يد ا ي منطقه، با  ي ارتجاع يت دولتها يبا توجه به واقع   ي  مترق
در :  استياتي کردستان حيستهاي طبقه کارگر و کمون    يکند اما طرح آن برا    

دولـت  "ا  يـ  آ کدام طبقه حکومت خواهد کرد و چگونـه؟       " يدولت کرد "
 ي اجتمـاع ي؛ سـتم هـا   ي و فئـودال   يه دار يروابط استثمارگرانهء سرما  " يکرد

ا در يـ ت خواهـد کـرد   يـ گر، ستم بر زنـان، را تقو يوام دمانند ستم بر ملل و اق    
ن يـ  اي است، سوال بعـد يجهت محو آنها حرکت خواهد کرد؟ اگر جواب دوم  

، يروهائي، در اتحاد با چه ن     ياسي س ي، با کدام استراتژ   يدئولوژيبا کدام ا  : است
 و کدام برنامه؟ 

 دور   گذشـته  يده، مربوط به زمانها   يم مردم به ملل ستمگر وستمد     يتقس 
و امـروز در     (يه دار يدر نظـام سـرما     شهيقا ر ي است که عم   يمسئله ا  .ستين

ن يـ ه ا يـ ک مبارزه سخت عل   يق  يفقط از طر   .دارد) يستيالي امپر يه دار يسرما
 ي انقالب، و براي از مبارزه براي ها به مثابه بخش  يم بند ين نوع تقس  يستم و ا  

د کـرد کـه   يـ د تاکيـ و با.  توان آن را محو کـرد      ي م يستيساختن جهان کمون  
 .ن ستم را محو کردي توان اي، نميستيالي امپريه داريه سرمايبدون مبارزه عل

ـ .  انـدازد  يرا بجان هم م    مرتبا انسان ها، ملل، نژادها،       يه دار يسرما  ک ي
 يزد و دوره ايـ  انگي هـا بـر مـ   ي ارمني قوم يزمان، کرد و ترک را به پاکساز      

ست ينکار هم الزم ني ايبرا.  کند ي کردها وادار م   يقوم يگر عرب ها را به پاکساز     يد
 همـه را  يه دار يبلکه کـارکرد سـرما     . کند يهر چند آن را هم م     .  کند ينيتوطئه چ 

 هـم  ي استخوان هـا ين کوه زباله روي اي رساندن خود به باالي کند که برايوادار م 
 . راه بروند

 
 ميا باال بر مان رياريم و هشيد کني مان تاکي بر تعهدات انقالب

 به نام ياسيک سازمان سيست که   يخ مبارزات ملت کرد ن    ين بار در تار   ين اول يا 
ا آن دولـت    يـ  ين دولـت ارتجـاع    يـ  احقاق حقوق کردها بـه اتحـاد بـا ا          يمبارزه برا 

ـ يا.  پردازدينه و آن دشمن آشنا، ميرين دشمن دي، با ا يارتجاع سـت  ين بـار ن ين اول
ا يـ  يک ملت تحت ستم، به همکار ياحقاق حقوق    يتحت نام مبارزه برا   ي  که عده ا  

ـ ا.  پردازنـد ي شود، مـ يگر روا مي د ي که به مردم   يتيسکوت در قبال جنا    ن مـنش  ي
 کردستان،  يزحمتکشان و روشنفکران انقالب   .  است يطبقات بورژوا و فئودال هر ملت     

 تکارانه عراق و سوزاندن آنيکا در اشغال جناي کردستان عراق با آمر   ي روسا يهمکار
ن و رسـوا در کتـاب    يک فصل ننگـ   ي را بعنوان    ي و فرقه ا   ي قوم يدر آتش جنگ ها   

 ي ها، نه ربطين همکاري بلند اعالم کرد که ا    يد با صدا  يبا. ملت کرد خواهند نوشت   
نکـه  يشرو کردسـتان دارد و نـه ا   يبه کارگران ودهقانان و زنان مبارز و روشنفکران پ        

 .  کاهدي مي مليه ستمگريدستان عل از عادالنه بودن مبارزه مردم کريذره ا
اسـت  ي شوند و طبقات مختلـف بـا س  يم ميملل تحت ستم هم به طبقات تقس    

وجـود طبقـات   .  کننـد ي را دنبـال مـ  يه سـتم ملـ  ي مختلف مبارزه عل   ي طبقات يها
 خـود را  ي مختلـف مبـارزات  ياست هايمختلف، واضح تر و فشرده تر از هر جا در س          

ق برنامـه هـا و   يـ  از طر  ي ملـ  يافتن به حقوق برابـر    يدوران دست    . کنند يمتبلور م 
طبقـات  . ده اسـت ي است کـه بسـر رسـ       يري رهبران بورژوا و فئودال د     ياست ها يس

 ي آرمان هـا  ي خلق کرد را از مبارزه برا      يتوده ها  بورژوا و فئودال ملت کرد همواره     
 مبـارزات   محو هر نوع ستم و استثمار دور کرده وي مانند مبارزه برا يواال و پر ارزش   

آنان هرگز .  به قدرت رساندن دارودسته خود مورد استفاده قرار داده اند     يآنان را برا  
 نبوده اند و بطور مکرر بـا دول مرتجـع منطقـه و      يشه کن کردن ستم مل    يقادر به ر  
 خلـق کـرد را بـه معاملـه        ي هـا  ي به زد و بند پرداخته و فداکار       ي جهان يقدرت ها 

 .گذاشته اند
 ين طبقات آن است کـه بـا توسـل بـه قـدرت هـا         ي بزرگ ا  يا از دروغ ه   يک ي

بـدون  : ن استيقت کامال عکس ايحق!  را حل کردي توان مسئله مل ي م يستياليامپر
 يحل مسئله ملـ . ستي ممکن ني، حل مسئله مليستيالي امپريه ستمگر يمبارزه عل 

 ل شـدن بـه دولـت   يق تبـد يـ  حل آن از طر  يعنيستها،  يالي با امپر  يق همکار ياز طر 
ن يکردستان عراق ا.  امکان ندارديگريت دين ماهير از ايغ .ي کرديکمپرادور فئودال

د بـا  يـ  را باي ملـ يه سـتم گـر  يـ ، مبارزه عليدر عصر کنون  .  دهد يرا روشن نشان م   
دگان اتحـاد  يان همه سـتمد يوند داد و ميدگان جامعه پي همه ستم د  يمبارزه عموم 

 ي وارد ميو هرگونه ستم که به هر قشر   ه همه   ي مبارزه عل  ي برا يع و گسترده ا   يوس
جاد ي را اين اتحاديک نوع انقالب قادر است چنيک طبقه و  يفقط  . جاد کرد يشود، ا 

 ي کـه از همـه چشـمه هـا    يسـت ياليطبقه کارگر که ملت ندارد و انقالب سوس   : کند
 . ي مليه ستم گريرد منجمله از مبارزه علي گي مي توان و انرژيه ستمگريمبارزه عل

 ها ي که به کردها و بلوچ ها و عرب ها و ترکمن ها و آذريه ستم مليارزه عل مب 
 در يستيالين و سوسيک نويک انقالب دموکراتي ي از مبارزه براي شود بخش  يوارد م 

 مبـارزه  ين مبـارزه از رونـد کلـ       يـ جدا کردن ا  . ک روند جدا از آن    يران است و نه     يا
ــ ــيانقالب ــه انقالب ــ ي و برنام ــا اتح ــات، در تضــاد ب ــاد  ياد طبق ــارگر و اتح ــه ک  طبق
 .ران استي تحت ستم اي خلقهايستيوناليانترناس
ـ ا. نده انـد  ين گذشته، چراغ راه آ    يري تلخ و ش   يخيتجارب تار   د مـا را   يـ ن تجـارب با   ي

 مرتجـع و  يروهـا ي، صـفوف خلـق را از ن   يطيارتر کنند که تحت هر شرا     يده تر و هش   يآبد
گـر  ي خـود را بـا د  ي وحـدت و همبسـتگ  يطيراچ شيتحت ه. ميست پاک نگاه دار   ياليامپر

م ي را انتخاب کن   يدن به اهدافمان راه هائ    ي رس يبرا. ميدگان جهان خدشه دار نکن    يستم د 
 ي نمـ يچ حقيکا به هيبا آمر. ن آرمان ها باشند  ي هم يت و پاک  ي و جذاب  يکه به درخشندگ  

اران تکـ يت در کلـوب جنا يبجـز حـق عضـو   . گـران يد بجز حق ستم کردن بـر د   يتوان رس 
، ي موجـود ارتجـاع  ي که به همـان انـدازه دولتهـا   يبجز حق برپا کردن واداره دولت  . بزرگ

 کـه اتحـاد خـود را بـا عبـداهللا      يد آنکه گروهـ يبه ام. ستهاستياليعقب مانده و نوکر امپر    
ز يـ  اش ني و عراقيکائين آمري او و متحدياسيبرنامه س ، ازينش وي شکستند، از ب   يمهتد

 تـا متحدانـه     ي بازگشت به صفوف جنبش چـپ و مردمـ         ي است برا  ين فرصت يا. بگسلند
 ي جـوئ ي برتـر ي که بـرا يو جنگهائي  از هر گونه ستم ملي عاريگر، جهاني دي جهان يبرا
 n .مي گر، تالش کن  يه ملل د يک ملت بر عل ي



    t ١٠  

 ه مردمـجنگ اقتصادي علي
 تـامواج بحران و مقاوم

:  برديش ميه مردم پي را علي همه جانبه اي، جنگ داخلي اسالميجمهور
 به يجنگ اقتصاد .ي، و جنگ اقتصادي نظام-يتي و سرکوب امنياسيجنگ س

 سرکوب يابزارها. ل شده استيه مردم تبديم علي رژيمحور جنگ داخل
ه يج شده و علين جنگ بسيشبرد اي پيز براي ني اسالمي جمهورينظام-يتيامن

ان فقرا در شهرکها، ين، طغي بنزيه بندي سهمي ، شورش هااعتصابيکارگران 
 مقابله يم براين رژي ايتيش بودجه امنير کشور، از افزايوز.  کرده انديصف آرائ
 ).٨٦ور ي شهر١٨روزنامه مهر (هد  دي برابر خبر م٢٠ ها به يتيبا نارضا

. ک کرديم به طرف مردم شلي بود که رژين توپين اوليارانه بنزيحذف 
 ي گمرکيبرداشتن تعرفه ها. م استي رژين حمله اقتصاديمتها دوميتورم ق

 . ن عرصه هاستي و کارگران شاغل در ايد کنندگان بومياعالن جنگ به تول
ک يدر فاصله چند ماه، باعث ) ۱) (ي مصرفيمتهايش قيافزا(تورم 

گروه جامعه بدست  ياني محروم و ميشرهام ثروت از دست قي عظيجابجائ
 ي هايبه دارائه که ثروتمند جامع  و صاحبان قدرت و اقشاري و تجاري ماليها

 ي که به اهرم هاي حکومتي خانواده ها. شد دارند،يثابت و کاالها دسترس
ک يدر ) سر گردنه نشسته اند  بريعني( دارند ي دسترسي اقتصاديزياست ريس

ق ي از طري اقتصاديزالوها. کردند جمع ي افسانه ايچشم بهم زدن، ثروت ها
فقط در . ز فربه تر شده اندي مردم ني مصرفياخته کاالهيواردات افسار گس

ن يا. ش داشته استي درصد افزا۷۷ ي مصرفيشش ماه اول سال، واردات کاالها
 بزرگ مانند يدي توليطرح هاشکر ينه تنها کشت و صنعت ن يالبيسواردات 

را به بار آورده  د کننده خرد و دهقاني هزاران تولي، بلکه نابودشکر هفت تپهين
 ان و کشاورزانكارگر گستردهري کاي، بان كشت و صنعت قند و شكربحر. است

ان ي در جري و برنجکارين روند در کشت و صنعت چايهم .را رقم زده است
 گسترده، سه تبارز قابل مشاهدهء بحران يکاري، بي اقتصاديتورم، کساد. است

 شد يمارين سه بيز دچار اين ۱۳۵۵ران در سال ياقتصاد ا.  اندي کنونياقتصاد
ه ي سرمايشاخص بهره ور:  دهديتا متفاوت رخ ميفي کياکنون در چارچوب اما

 ) ۲. ( واحد۴۶ برابر با ۱۳۸۰ واحد بود اما در سال ۲۵۷ برابر با ۱۳۵۵در سال 
زان تورم در ي مي مرکزبانك به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران به نقل از

مردادماه   نسبت به دوازده ماه منتهي به١٣٨٦ادماه دوازده ماه منتهي به مرد
 نژاد دو سال يست که احمدين در حاليا.  درصد بوده است٤/١٥ معادل ١٣٨٥
طبق آمار بانک . اعالم کرد" کاهش تورم"خود را " يراهکار اقتصاد"ن يش اوليپ

د ين توليانگيک سوم ميران کمتر از يد ناخالص سرانهء اي سطح توليجهان
ران در ردهء صد و ي، اي جهاني سرانهء جهان است و از نظر رده بندناخالص

ن کشور يجدهميت هيران از نظر جمعيا). ۲۰۰۰سالنامه (ازدهم قرار دارد ي
.  جهان قرار دارد۳۴ در رده يد ناخالص مليجهان است اما به لحاظ حجم تول

 يکاري بينرخ رسم.  شوديکاران اضافه ميون نفر به بيليک ميش از يساالنه ب
هر سال .  رسدي درصد م۴۰ان جوانان تا ي درصد بوده و در م۲۰حداقل 

 شوند که ي وارد بازار کار ميل دانشگاهي هزار نفر فارغ التحص۲۵۰ک به ينزد
ت کشور يون نفر از جمعيلي م۲۰.  هزار نفر از آنها کار وجود دارد۷۰ يتنها برا

 ) ۳. (وستيکاران خواهند پيل بي از آنان به خياديدانش آموزند که تعداد ز
 که تاوان يتي کامال به گل نشسته است؛ وضعي اسالمي اقتصاد جمهور

ه يک الي، يبا هر تکان اقتصاد.  پردازندي اش را کارگران و زحمتکشان مياصل
گر بر ثروت هزار يه ديک الي شوند و يگر از مردم به مغاک فقر پرتاب ميد

 آنان، ي خارجيه دار و شرکايو سرما تاجر ي و هم کاسه هايل حکومتيفام
 يه داري ماقبل سرمايديفقر، مردم را به تن دادن به روابط تول.  شودياضافه م
 ي و ستمگرياسيد سرکوب سيتشد. ابدي ي دهد و فحشاء گسترش ميسوق م

) ي اسارت مذهبيمانند سرکوب زنان و محکم کردن بندها (ي اجتماعيها
 .  استين بحران اقتصاديگر ايجهء دينت

 و يديان روابط تولي تضاد مينهء تمام نماي، آئين بحران اقتصاديا
عمدتا  (يدي توليروهاي و ستمگرانه حاکم بر جامعه با ني ارتجاعياجتماع

، منابع ي و اجتماعيدي تولين روابط ارتجاعيا. است)  انسان هايديل توليپتانس
 . کند ي موجود را تلف کرده و نابود مير انساني و غيانسان

 ي درونيم با مردم و تضادهاي رژي به نوبهء خود تضادهايبحران اقتصاد
.  کنديک ميان خط نزديم را روز به روز به پاي کند و رژيم را حادتر ميرژ

 ي از دولت و عملکرد آن انتقاد ميگري پس از ديکيو جناح ها  ميسران رژ
مثال،  .ندازندي بيرگي را بر دوش دين وضع هولناک اقتصاديت ايمسئول تاکنند 

د، ي گويتاج زاده م".  دولت خبر ندارميمن از همه کارها"د، ي گوي ميخامنه ا
 .فساد همه جا را گرفته است

 ندارند جز براه انداختن امواج ين جامعه چاره ايزحمتکشان و محروم
شکر هفت ينر يکارگران دلعتصاب ا. يمقاومت در مقابل امواج بحران اقتصاد

 يات فوريرا حيد زي در آيد از پاين موج است که نبايز ا ايجزئتپه، 
 .زحمتکشان جامعه به گسترش امواج مقاومت گره خورده است

 
 ت بحران يماه
 دولت ي و مالي پولياست هايس يعده ا ،جي متعارف و رايل هايحلدر ت

 يشه هايرند ي گوي دانند و مي مي کنونيعامل بحران اقتصاد  را نژادياحمد
 را ي پولياست هايد سي و دولت با"در باال آمدن سطح پول است"ن ن بحرايا

 با ي اسالمي خصمانه جمهورياست هايآن را زادهء سگر ي ديبرخ .عوض کند
ن يد اي دانند و معتقدند اول باي از آن مي ناشي اقتصاديم هايکا و تحريآمر

ن يل، ا پوين المللي و صندوق بيبانک جهانن يمامور. حل شود" ياسيبحران س"
 يانه ها مي راي از بودجه دولت بسوي از منحرف شدن سهم بزرگيبحران را ناش

 .شوند" يه گذاريسرما"د قطع شده و صرف يانه ها باين رايدانند و معتقدند ا
شه در يک بحران مزمن است که ري در درجه اول ين بحران اقتصادياما ا

ک اقتصاد معوج يران، يصاد ااقت. ران داردي معوج و عقب مانده ايساختار اقتصاد
ا ياعوجاج . سم استي فئودالياي با بقايه داري سرما) ناموزون-ناهنجار(

کسو ي، در ين واحد اقتصادي از آن است که ايد اقتصاد ناشي شديناهنجار
 بهره يش با استانداردهاي است که کمابيه داريشرفته سرماي اقتصاد پيدارا
 است يگر، اقتصادي کند و در طرف ديم کار ي جهانيه داري نظام سرمايور

 با اتکاء به روابط ييدر بخش ها  مولدهء عقب مانده ويروهايکه عمدتا با ن
 و يشگين شکاف، منبع بحران هميا.  روديش مي پيه داري ماقبل سرمايديتول

ت مردم ي است که تاوانش را اکثري تورمي منجمله فشارهاي اقتصاديشوکها
  . پردازندي ميثبات يو ب ش فقريبشکل افزا

ران يا" ي ساختار اقتصاديناهنجار" صحبت از يل گران اقتصادي تحليبرخ
اما اغلب اوقات .  کنندي مي اسالمي جمهوري بحران اقتصاديبعنوان عامل اصل

 است که در دهه يد ساختار اقتصاديروند تجد ران ازيمنظورشان عقب ماندن ا
ره ير و غيه، هند، الجزايانند ترک تحت سلطه مي از کشورهاياري در بس۱۹۹۰
 .ش نرفتيران پيش رفت اما در ايپ

را، جا ماندن اقتصاد تحت سلطهء يز. ت استي از واقعين بخشي البته، ا
 مشابه آن از سر گذراندند، اعوجاج ي که اقتصادهايونيزاسيران از روند مدرنيا

ز ي را نيم تورين مسئله فشارهايهم. د کرديتشد ران راي ايساختار اقتصاد
 . چند برابر کرده است

خته تر ي افسار گسين شکاف، فساد اقتصاديض تر شدن ايبه موازات عر
 . ل شديد اعوجاج اقتصاد تبدي از عوامل مهم تشديکيشد و به 
ر در ي، تاخيح سه عامل اعوجاج اقتصاديشتر به توضي بير کميدر ز

ران ي اي کنونياقتصادن عوامل بحران ي تريون، و فساد بعنوان اصليزاسيمدرن
 . کنديت مي هر سه عامل را تقوين المللي بيم هايتحر. مي پردازيم

 
  معوجي ساختار اقتصاد-الف

 ياي عقب مانده است که بقايه داريک اقتصاد سرمايران، ياقتصاد ا
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ن اقتصاد در چارچوب ياما ا. د آن دارديد و بازتولي در توليسم نقش مهميفئودال
ران در مقام صادر کننده يا.  شکل گرفته استي المللنيم کار بيک تقسي

 يستيالي امپرين الملليم کار بي در تقسيني معيخيک نفت، نقش تارياستراتژ
 يه داري در نظام سرماين الملليم کار بيک تقسيطبق .  کرده استيباز

ک مانع ين کارکرد، بطور اتوماتيا. د و صدور نفت استيران توليفه اي، وظيجهان
 .  شودي مي مختلف اقتصاديوزون و منسجم بخشهارشد م

شرفته مجهز اند يد پيگر با ابزار توليع دي و معدود صنايع نفتيبخش صنا
 ي در عقب ماندگي بخصوص کشاورزي اقتصاديکه اکثر بخش هايدر حال

ران ي اي با صنعت و کشاورزيچ حلقه ارتباطي هيع نفتيبخش صنا. غوطه ورند
بالعکس، با قرار دادن . ستيرشد و توسعه در آنها نچگونه يندارد و محرک ه

 ي ثباتيت بي، آنها را در موقعيرحمانه در بازار جهانيآنها در معرض رقابت ب
 يطه تماس عمده با اقتصاد جهاننقبخش نفت چگونه؟ .  دارديدائم نگاه م

منتقل و نرخ به اقتصاد  را ي جهانيمت هاين بخش نفت است که قيا. است
 ي و رقابتين بخش نفت است که قدرت بارآوريا.  کنديم ميتنظارزها را 

 مبادله يک نرخ بااليصادرات نفت  . کنديل ميحم تيداخل را بر اقتصاد يجهان
، يا صنعتي ي کشاورزيجاد کرده که قدرت رقابت را از محصوالت داخليارز را ا

 يرابه زيانگ، ياقتصاد نفت.  کندي سلب مي و داخلين المللي بيدر بازارها
 با قدرت يک ارز قوي.  کنديف مي به دهقانان را تضعي متکيتوسعه کشاورز

ممانعت از  . کنديم" با صرفه تر" را يد باال، واردات کاال مثال مواد خوراکيخر
 يه دارينفک از منطق سرماي الي، جزئيت غذائي و امنيدار کشاورزيتوسعه پا

 ي جهانيه دارينظام سرما وابسته به ي و مشخصا منطق اقتصاد نفتيجهان
 .است

و ) نفت( برخوردار است يک بخش آن از ثبات نسبي که فقط يدر اقتصاد
شه در بحران بود و نبودند، يع کوچک آن ورشکسته و همي و صنايکشاورز

 ثبات ير اقتصاد بيا درگيکار يت کارکن کشور بيت جمعي است که اکثريعيطب
 . اندير رسميو پر مخاطره غ

 از تعرفه ياريم و حذف بسي رژي باز وارداتياست دروازه هاي به سينگاه
 شده است در يوارد بازار داخل ون تن شکريلي م۶مثال . ميندازي بي گمرکيها

.  شکر کشور هستيازهايد نيبا قادر به توليران تقريکه کشت و صنعت ايحال
 از بازار يران بخشيپس مشکل کجاست؟ مشکل در آن است که اقتصاد ا

مت بازار يبه نسبت ق. ردي گي شکل ميمت شکر در بازار جهانيق  است ويجهان
ن ي ايستيدر اقتصاد مارکس. تر است" گران"ران يد شده در اي، شکر توليجهان

شتر يران بيلو شکر در ايک کيد ي تولي براالزم  کاريروين آن است که يبه معنا
 که همه اقتصادها يدر عصر. ( استيدر سطح جهان  کار اجتماعا الزميروين از

د ي تولي الزم برااجتماعا کار يروي ادغام شده اند، نيک اقتصاد واحد جهانيدر 
 يران، تحت فرماندهياقتصاد ا).  شودي محاسبه ميجهاناس يدر مقهر کاال، 

، کشت و يه دارياز نظر بازار سرما.  استين المللي در سطح بقانون ارزش
 ي تواند با بهره وريل آنکه نميبدل) رهي و برنج و غيو چا(ران يصنعت شکر ا

 موجب ين نابوديست که ايمهم ن. شودان برده ياز مد يد کند، بايباالتر تول
را يشه باز است زي هم هميبي راه عوامفر. شوديون ها تن ميلي و فقر ميکاريب
دفاع " را تحت عنوان ي داخلي صنعت و کشاورزياست نابودسازي توانند سيم

 محمد صادق مفتح معاون وزير بازرگاني درباره .ش برندي پ"از مصرف کننده
نمي توانيم با ديوار تعرفه از توليد داخل براي «: واردات سيالبي شكر مي گويد

 توماني، شكر را ٥٠٠هميشه حمايت كنيم، چرا مردم بايد به جاي شكر 
 علي اكبر محرابيان سرپرست وزارت صنايع وا ي!! " تومان بخرند؟٨٠٠كيلويي 
اال بودن قيمت تمام شده قند و شكر توليد شده در كشور ب«: دي گويممعادن 

نسبت به قيمت هاي جهاني باعث افزايش نرخ قند و شكر و اجحاف به بخش 
 )۴(» .بنابراين اجازه واردات كنترل شده آن رامي دهيم. مصرف كننده مي شود

 پول و بانک ين الملليصندوق ب در واقع نابود کردن کشت و صنعت شکر را
 صادر کردند و از همان ۱۳۸۱آن در سال " ي سازيخصوص" با فرمان يجهان

، ي جهانيه داريدر اقتصاد سرما. سال دولت شروع به آزاد کردن واردات کرد
 به ي دولتيديک واحد توليت يست که مالکي آن نيبه معنا" ي سازيخصوص"

.  دهديادامه م به کارش يدي شود و آن واحد تولي منتقل ميبخش خصوص
 کنند و کارگرانش را ي آن است که در آن را تخته ميبلکه اغلب اوقات به معنا

 ي ميد راه اندازي جديديک واحد تولي اوقات ي آن برخيبجا.  کننديکار ميب
 يد داخلينکه خط توليا ايو ) شرفته تر و کارگران کمترين آالت پيبا ماش(شود 

 از يا دولتي" يخصوص"ذکور توسط دالالن کامال کنار گذاشته شده و محصول م
 .  شوديخارج وارد م

 و يوابستگ ک نمونه بارز عملکرديبحران کشت و صنعت قند و شکر، 
مانع از واردات ، يتي حماي گمرکيتا کنون تعرفه ها. است" ياعوجاج اقتصاد"

ه ي سرمايارهايبا مع" يبطور مصنوع("" يبطور مصنوع" شد و يمشکر ارزان 
اما در چارچوب .  داشتيسرپا نگاه م ران رايشکر اينکشت و صنعت ) يدار

ن تعرفه ياولت ، دياقتصاد" د ساختاريتجد"از ) يرحمانه تريو ب(د يدور جد آغاز
را نابود " ناکارآمد "ين بخش هاي اي رقابتيفشارهاها را حذف کرده است تا 

، يه داريسرما متعارف يد توجه کرد که در اقتصادهاين مسئله را بايا. کند
 شود اما ي عقب مانده ميدي توليروهايون نيزاسي موجب مدرني رقابتيفشارها

 موجود يدي توليروهاي ني ها و نابودي تحت سلطه، چپاول دارائيدر اقتصادها
 تر شدن يو تک محصول)  هستنديدي توليروهايکه انسان ها عامل عمده در ن(

 .  آوردياقتصاد را به بار م
 
 ون يزاسي مدرنر دري تاخ-ب

ن ساختار يا. ستي ني اسالميران محصول دوران جمهورياعوجاج اقتصاد ا 
اما . کا شکل گرفتيسم آمريالير نظر امپري دوم و زيدر دوره پس از جنگ جهان

 ي سالهء جمهور۲۸ در دوره ين اعوجاج ساختاريم، ايهمانطور که قبال گفت
ران در همان حال که ياقتصاد ان دوره، يرا در ايز .دتر شديار شدي بسياسالم

 که با تب و يون اقتصاديزاسي بود اما از روند مدرنيقا وابسته به بازار جهانيعم
ان ي در جر۱۹۹۰در دهه ) هيمثال ترک( تحت سلطه يتاب در همه اقتصادها
ق تر شد و ي عمي اش به بازار جهاني هم وابستگيعني. بود، کنار گذاشته شد

زتر و ي تي اقتصاديچيغهء قين دو تيا! رشد نکردند اش يدي توليروهايهم ن
قانون  ي نبود و تحت فرماندهياگر اقتصاد، وابسته به بازار جهان. بلندتر شدند

 يون جهانيزاسي نبود، عقب ماندن آن از روند مدرني جهانيه داري سرماارزش
 .  گذاشتيتا کمتر بر آن ميفي کيفشارهائ

 ران را از بازاريد، اقتصاد اي تولينه هايهزد و باال رفتن ي توليافت بهره ور
 ين دستاورد اقتصاديا. يرون رانده است، چه برسد از بازار جهانيز بي نيداخل

  . استي اسالميجمهور
 تا ۱۳۳۳ ي ساخته شده در فاصله سالهاي اقتصادير ساختهايکثر زا
شرفته ي پي تکنولوژ بهيدسترسل عدم ي، بخصوص در صنعت نفت، بدل۱۳۵۷

 ي درصد کار م۴۰ت ير ظرفيع، زي از صناياريجه بسيدر نت.  نشده انديسازنو
در . د خارج شده اندي از مدار توليدکيل فقدان قطعات ينکه بدليا ايکنند و 

دات يامروز، تول.  کرديد ميون بشکه نفت توليليران روزانه شش ميزمان شاه، ا
ن امر، عدم يعلت ا.  رسديون بشکه در روز ميلي م۴ به يران به سختي اينفت

 يد نفتي ابزار تولي در نوسازين المللي بي نفتي شرکتهايه گذاريسرما
ه ين سرماي را از ايکائي آمريکا شرکتهايدولت آمر. است) ي نفتيتکنولوژ(

 به ۲۰۰۰، بخصوص از سال ي نفتي هايه گذاريسرما . منع کرده استيگذار
ستها، مانع يالي با امپريسالم اي در روابط جمهوري ثباتيب. بعد بشدت کم شد

 ١٣٥ران رتبه ي ايد بانک جهاني طبق گزارش جد.ت استين وضعيعمده در ا
 مهر ٤ فارس يخبرگزار( در جهان را کسب کرده استيه گذاريت سرمايمطلوب
 . پله نزول داشته است١٦که نسبت به سال قبل ).٨٦

يستها، جوانب تاثيرات اقتصادي رابطه بحراني جمهوري اسالمي با امپريال
نظام سرمايه داري جهاني با استفاده از اهرم هاي مالي نظير نظام . ديگري نيز دارد

بطور . (بانکي و اعتباري، موجب تاخير و انسداد در مدارهاي انباشت شده است
ايران . مثال، اغلب معامالت بين المللي ايران از طريق بانکهاي دوبي انجام مي شود

 ). هاي مورد نياز خود را از بازار سياه تهيه مي کندبسياري از تکنولوژي 
از زماني که تاريخ مصرف جمهوري اسالمي براي امپرياليستها به سر آمده، آنان 

اختار معوج اقتصاد اين نيز باري مضاعف بر س. فشارهاي اقتصادي را افزايش داده اند
 .از هم گسيختگي مي راندسمت  است که آن را بهايران 

 ي احمدي پولياست هاي را در مورد اثرات سيد نکته ايجا بان يدر هم
 ياست هايست که سيشک ن. مي خاطرنشان کني مصرفيمتهاينژاد بر تورم ق

ران ياما اقتصاد ا. د کرده استيمتها را تشدي قي نژاد، اثرات تورمي احمديپول
تورم  است و ير فرمان بازار جهاني نژاد باشد، زير فرمان احمديقبل از آنکه ز

 يمتها در اقتصادهايران، همانند تورم قي مانند اقتصاد ايمتها در اقتصاديق
ران، عمدتا همان است که در ي اي اقتصاديچيق. ستي نيه داريمتعارف سرما
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 ي و عقب ماندگي به بازار جهانيجفت شدن وابستگ: ميح داديباال توض

وه، فرسوده شدن بعال).  مولده عقب ماندهيروهاي و نيديروابط تول (ياقتصاد
د در دوران ي توليشتر بهره وري اقتصاد و سقوط هر چه بيدي توليروهاين

همانطور که .  را دو چندان کرده استي تورمين فشارهاي، اي اسالميجمهور
ا زمان کار اجتماعا الزم ي(متها ي، قي جهانيه داريم، در عصر سرمايقبال گفت

 ياس جهاني، بلکه در مقيبازار محلنه در سطح ) ا آن محصولين يد اي توليبرا
 که عقب مانده است اما مانند ظروف يکاالها در اقتصاد. ردي گيشکل م

ک ين يا.  شونديد مي تولينه باالئي مرتبط است، با هزيمرتبطه با بازار جهان
ن معضل، ي پوشش دادن به ايدولتها برا.  کنديمتها وارد مي بر قيسرباالئ فشار

ارانه ها را ي که استفاده از يل ساختاريهمان دال.  کننديده مارانه ها استفاياز 
 .  کنديکته ميارانه ها را دي کند، برداشتن يکته ميد

يک نتيجه مهم که از اين واقعيت مي توان گرفت اين است که هر 
در راس اين ساختار اقتصادي بنشيند و ) هر جرياني: تاکيد مي کنيم(جرياني

کند، " مديريت بهتر"ادي را در اختيار گرفته و آن را اقتص بخواهد همين ساختار
اگر هم از اول مثل اينها نبوده، . تفاوت چنداني با اين حاکمان فعلي نخواهد داشت

 "). سوسياليستي"گيرم با نقاب الئيک يا حتا (مثل اينها خواهد شد 
  
 ين نظام اقتصادي در اينقش کارگزاران بوم:  فساد-ج

آنچه به رانت خواري معروف شده، از عوامل   فساد وگسترش افسارگسيختهء
رانت خواري به معناي برخورداري نزديکان . مهم تشديد بحران اقتصادي است

. حکومت از امتيازات ويژه در فعاليت هاي اقتصادي رسمي و غير رسمي است
نرخ بهره هاي (مثال، دسترسي به اطالعات اقتصادي پيش از علني شدن آنها 

؛ دسترسي به موادخام و کاالهاي سرمايه اي با نرخ هاي )خ ارزها، و غيرهبانکي، نر
ترجيحي و ضوابط آسان، دسترسي؛ کسب آسان پروانه هاي توليد، تاسيس، 
ساختمان، صادرات و واردات؛ دسترسي به اهرم هاي قضائي براي از ميدان بدر 

غير رسمي و وسعت اقتصاد . و بي نهايت راه هاي ديگر. کردن رقباي اقتصادي
تحريم .  استبازار سياه در ايران، يک شاخص فساد بي نظير در جمهوري اسالمي

هاي سازمان ملل براي فشار آوردن به رژيم در دست کشيدن از غني سازي 
يک . اورانيوم، بازار سياه تجار و سرمايه داران اسالمي را پر رونق تر کرده است

آنها . اه بهترين تجارت آخوندهاستبازار سي«: روزنامه معتبر آلماني مي نويسد
مشکلي در وارد کردن محصوالت قاچاق ندارند چون گمرکها و راههاي مرزي و 

اقتصاد ايران محکم «: و ادامه مي دهد» .وسائل حمل و نقل را کنترل مي کنند
تقريبا تمام معامالت، حداقل بطور غير مستقيم، . در دست رژيم آخوندي است

نه ...  بنياد مذهبي ۱۲۰تقريبا .  مذهبي صورت مي گيردبازوهاي نخبگان توسط
تنها صادرات نفت را محکم در دست دارند بلکه مالک شرکتهاي ساختمان سازي 
و هواپيمائي و بانکها و ماشين سازي و توليدات غذائي و واردات و صادرات 

د همچنين بنابر شايعات، آنان اسلحه و قاچاق موا. کاالهاي الکترونيکي هستند
نيکوال پده، متخصص ايران شناس انستيتوي . مخدر را نيز کنترل مي کنند

آنها قراردادها را به شبکه اي از سازمان هاي : تحقيقات جهاني در رم مي گويد
همين روزنامه مي نويسد، تحريم هاي بين ) ۵(» .مي دهند... زيردست خود، 

 . دالمللي انحصار اين بنيادها را بر تجارت محکمتر مي کن
 يده است که صداي رسي بحدي اسالمي جمهوريفساد در دستگاه اقتصاد

ور، محمد رضا ي شهر١٢سنا در يبق گزارش اط. م هم در آمده استين رژيمامور
 يحجم پرونده ها:"دي گوين مورد ميوان محاسبات کشور در ايس دي رئيميرح

 و ينوبتنها تخلف دو قلم پارس ج ."، نصف بودجه کل کشور استيفساد مال
نستکه حجم کل تخلفات و فساد يان کننده ايصندوق قرض الحسنه اصفهان ب

فساد .ک به آن استي نزديش از نصف بودجه کل کشور و به احتمال قوي بيمال
 بخش يو واگذار  هاي سازيان خصوصي سران حکومت در جري هايو دزد

اعالم  مجبور شد يمي، آنقدر بزرگ است که رح٤٤ بر اساس اصل ي دولتيها
 در ي هم تبانيعني نداشته، ي ها تا کنون سابقه خوبيدر کشور ما واگذار: کند

ب، ين ترتيبه ا )وري شهر١٢سنا يا( ."آن صورت گرفته و هم ارزان فروخته اند
 مردم يب زدن حاصل دسترنج جمعي به جي برايگري منبع ديبحران اقتصاد

 .ن شده استين مرتجعيتوسط ا
. ستي ني اسالمي فقط مختص به جمهور،ياد اقتصياي مافيريشکل گ

.  تحت سلطه استي متعارف اقتصاد کشورهاي از زندگيبخش يقشر انگلن يا
بان اقتصاد ي که گريران در قبال بحراني اي اسالميجمهورکارگزاران " راه کار"

 ي است که از دستشان بر مين تنها کارياست؛ ا" ب زدنيبه ج"را گرفته است، 
ن کار را با يآنان ا.  کنندي چاپند و اقتصاد را لخت را ميانند م تويتا م: نديآ

ب يبه ج"ن يا.  دهندي انجام مي اقتصادي هايريم گي به اهرم تصميدسترس
 يستند تا کيرا مطمئن نيدتر شده است زي شديبخصوص در دوره کنون" زدن

 . خواهند بوديدر مصادر حکومت
 

 انبحر" حل "يه دارانه براي سرمايراهکارها
ا از دهان ي و ين الملليا موسسات بي ها يق حکومتي، از طريه داريسرما
 خود را يران راه حل هاي اي بحران اقتصادي خود، براين اقتصاديمتخصص
ن ي از ايش چشمه هائيشاپي پي اسالميالبته، جمهور.  دهنديارائه م

"  کردنآزاد" و ي گمرکين و تعرفه هاي بنزيارانه هايرا با حذف " راهکارها"
 يد ساختار واقعي، تجديه دارياما، از نظر سرما. متها، نشان داده استيق
د عوض يران بايقانون کار ا: نهاستيرحمانه تر از اي بمراتب بيازمند اقداماتين

کارگر .  دهديان خارجيل کارفرماينها تحوي حقوق تر از ايشده و کارگران را ب
ن يبهم( شود يمحسوب م "گران"، هنوز ينيسه با کارگر چي، در مقايرانيا

ع يصنا).  استيرانيمت سنگ قبر اين نصف قي چيل، سنگ قبر وارداتيدل
 خرابه ينده بر روي آن را واردات پر کند؛ و در آيد تخته شوند و جايناکارآمد با

ون ها کارگر و دهقان، پروژه ها و يلي مي و نابودي صنعت و کشاورزيها
ه ي شده و کليد خصوصيبانک ها با.  شوديد راه اندازي جديدي توليخطها

ت ين مالکيقوان.  داده شودي خصوصي به شرکتهاي نفتي و فرعيات اصليعمل
 يه هاي حد و حصر سرمايت بيد عوض شود تا فعالي باي خارجيشرکتها

 يرساختهايجاد زي عمدتا صرف اي نفتيدرآمدها. ل کندي را تسهيخارج
نها يا. ه ها شوديرکت آزادانه سرمال حي تسهيره براي، وغي، بانکيارتباط
.  کردن استيل حاضر به عمليران با کمال ميئت حاکمه اي است که هياقدامات

 زند و يار مهم که هم در درون حکومت به اختالفات دامن ميک مانع بسياما 
 را يستيالي امپريه داري سرماي و قدرت هاي اسالميان جمهوريهم رابطهء م

. ران استير مطلق اقتصاد در دست شبکهء قدرت در ا کند، انحصايپر تنش م
ست که مراکز يزيستهاست و چيالي امپري از خواستهايکين انحصار يشکستن ا
 در چارچوب ي اقتصاديد ساختارهايتجد. ستنديران حاضر به آن نيقدرت در ا
 کوچک مانند ين بردن اقتصادهاي، فقط شامل از بي جهانيه دارينظام سرما

 ي که اقتصاد را بر مبنايست بلکه شامل شکستن انحصاراتيقند و شکر ن
 )۶. (ز هستي برند نيش ميخطوط گذشته پ

 
  ياقتصاد نفت

، دولت )١٣٦٧ تا ١٣٥٧( حکومت جمهوري اسالميظرف دهسال نخست
 درآمدهاي نفتي از سالهاي .داشته است  ميليارد دالر٥٠٠ درآمد نفتي برابر با

سوال . داشته استرشدي معادل سه برابر ) ير سال اخ٢٠ظرف ( تا کنون ١٣٦٨
اينجاست که چنين در آمدي براي توده هاي مردم ايران بخصوص زحمتکشان 

است؟ نسبت  و چه نوع اقتصادي شکل گرفته شهر و روستا چه به ارمغان آورده
 و فقر زندگي مي کند دو برابر شده ، جمعيتي که نزديک و يا زير خط٥٧به سال 

 که  شکل گرفته استاقتصادي. تي بسيار وسيع تر شده استشکاف هاي طبقا
مواد غذائي و نيازهاي اوليه مردم را نمي تواند تامين کند؛ اقتصادي که حتا 

بيکاري توليد مي کند و نه کار و اشتغال؛ اقتصادي که از توليد کارآمد ساده ترين 
 بوجود مي فيائيانحصارات مامحصوالت صنعتي عاجز است؛ اقتصادي که فساد و 

 .؛ اقتصادي که به مراحم دزدان بين المللي وابسته استآورد
، يران، در پرتو بحران کنوني کارکرد اقتصاد اي که از بررسيجهء واضحينت

ا يان يت ماليري، چه تحت مدين نظام اقتصادين است که ايتوان گرفت ايم
: د داشتتکارانه را خواهين کارکرد جنايخواهان هميا جمهوريسلطنت طلبان 

 در يروئيهر ن". ن استيعتش اي طبين است اقتضايش عقرب نه از ره کين"
 که ين ساختار اقتصاديکال اير و رو کردن راديند و دست به زيراس آن بنش

سم و درهم شکستن يشه کن کردن فئودالي، ريشامل گسست از بازار جهان
 و به ساز آن ت دادهير ماهيي است، نزند، بسرعت تغي کمپرادوريه داريسرما

 خواهد شد و هم يک اقتصاد عقب مانده و ارتجاعيد؛ هم نگهبان يخواهد رقص
ن يا.  مردميفقر به توده ها ل کنندهء استثمار وي و تحميغرق در فساد اقتصاد

 يست ميست و کمونياليم که خود را سوسي گوئي مينکته را خطاب به کسان
ن ساختار يهم" بهتر"ت يريد، مدنده دارني که از اقتصاد آيريخوانند اما تصو



   ١٣u 

اما .  ستيتر درآمدها و استفاده بهتر از درآمد نفت"عادالنه"ع ي و توزياقتصاد
ده است و يچي مردم ، سخت و پين اقتصاد به نفع توده هايدگرگون کردن ا

ن و يک نويک انقالب دموکراتي زحمتکشان در يونيليج ميه بسيتنها بر پا
 .  ممکن استيستياليسوس

دات ي، که در مرکز آن تهدياسي دست در دست بحران سيران اقتصادبح
 يکا قرار دارد، جامعه را در آستانه چرخشها و تالطمات بزرگي آمريحمله نظام

 انجام انقالب ي بزرگ براي، هم فرصتهايطين شرايدر چن. قرار داده است
له د بدون مرحيستها بايما کمون.  در راه است و هم خطرات بزرگيپرولتر

 انقالب ي زحمتکش و محروم جامعه را براي، توده هايجگرائي و تدريگرائ
 ي، امواج مقاومت توده هايامواج بحران اقتصاد. مي کنيج و سازماندهيبس

ستها ي کمونيل و برنامه اقتصاديتحل.  آورديبهمراه م تحت ستم و استثمار را
 يما م .ابدي مبارزه بشروانيان پين مقاومتها و در مي خود را در دل ايد جايبا

 زحمتکشان جامعه ي بخش را برايک اقتصاد رهائيختصات د ميم و بايتوان
ک انقالب ي که ي آنان را بطرف راهکار واقعي مبارزاتيانرژم و يروشن کن

 n  .ميت کني است، هدايستياليسوس
 

 : توضيحات
 . تورم عبارتست از افزايش قيمتها و نزول ارزش پول-۱

:  مـي شـود  انب مختلف تورم اقتصادي شاخصهاي گوناگوني در نظر گرفتـه      براي تعيين جو  
، شـاخص قيمتهـاي واردات و      **، شاخص قيمـت توليـد کننـده       *خص قيمت مصرف کننده     شا

 ).اشتغال و بيکاري(صادرات، و قدرت خريد مصرف کننده، شاخص قيمت بازار کار
Consumer prince index* 
Producer price index** 

يک خانواده چهار (مت مصرف کننده يا هزينه زندگي، کل هزينه مصرف کننده  شاخص قي
براي خواروبار و خدمات و غيره، معيار سنجش و اندازه گيري تورم است که بوسيله مصرف ) نفره

در واقع ايـن  . کنندگان پرداخت مي شود و گذران زندگي روزمره شان را تحت تاثير قرارمي هد        
، نسبت به زمان سـپري شـده، قيمتهـائي کـه      گيري نسبي تغييرازه دشاخص عياريست براي ان   

 .مواد غذائي و خدمات اوليه مورد نياز مي پردازند  براي يک سبدمصرف کنندگان شهرنشين
: است عبارتند از)  نفري۴خانواده (مواد مصرفي و خدماتي که شاخص قيمت مصرف کننده 

در ايـن  . ان، تفريحات سـالم، و خـدمات ديگـر   مواد خوراکي، مسکن، پوشاک، وسائط نقليه، درم      
در شـاخص قيمـت   . بخش قيمت خدمات اداري مانند آب و برق، فاضـالب، و غيـره نيـز هسـت      

مصرف کننده ماليات خريد و فروش در نظر گرفته مي شود اما ماليات بر در آمد را شامل نمـي              
 .شود
:  بخـش سـوم نوشـته   -موانع تکوين دولت مدرن و توسعه اقتصادي در ايـران     " آمارها از    -۲

 ۱۳۸۶ مهر ۲۴  درج شده در تارنماي اخبار روز-هادي زماني
  همانجا– ۳
  1386/07/30گروه اقتصاد اجتماعي -خبرگزاري موجشيدا علمي؛  - -۴
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 چنين تنشي ميان امپرياليسم آمريکا و رژيم شاه هم موجود بود زيـرا منـافع اقتصـادي      -۶

که بـا انقـالب    (۱۳۴۰ز قدرت در ايران حاضر به قبول اصالحات اقتصادي و اجتماعي دهه      مراک
 .نبودند) سفيد معروف شد

 بخش دوم ، نقد نظرات توني نگري و ميشل هاردت
 : باره امپراتوريدر

 کمونيسم انقالبي يا 
  بدون انقالب» کمونيسم«

شل هاردت نگاشته يو م ي نگريات تونينظر ن مقاله را که در نقديبخش اول ا
بخش . دي خوانينجا بخش دوم را ميدر ا. ديخواند ۳۵قت شماره يشده است در حق

 يت خود در تارنمايمقاله در تمام.  درج خواهد شد۳۷قت شماره يآخر در حق
 ي از آن را مي نکات بخش اول، خالصه ايادآوريجهت . سربداران موجود است

 :ب نوشته شده است به شکل نقد سه کتامقالهن يا. ميآور
 يو نگريشل هاردت و آنتونينوشته م) empire (ي امپراتور-۱
 يو نگريشل هاردت و آنتونينوشته م) multitude( توده انبوه -۲
ش گوپال يرايو) debating empire( ي جدل در باره امپراتور-۳
 شنايباالکر
 

  :بخش اول به اختصار
 کتـاب، بسـرعت توسـط تحـوالت     بندرت اتفاق مي افتد که تزهاي پايه اي يک  

و به نمـايش درآمـدن خصـائل        " جنگ عليه تروريسم  "اما با شروع    . زندگي نفي شود  
گرفتـار ايـن    ميشـل هاردت،   و   آنتونيو نگري  نوشته ي    امپراتوريامپرياليسم، کتاب   

در اين کتاب، آنتونيو نگري و ميشل هاردت تصويري از جهان ارائه مي             . مصيبت شد 
سم را پشت سر گذاشته و يـک نظـم نـوين جهـاني شـکل گرفتـه          دهند که امپريالي  

 اين است که سرمايه داري وارد عصر نـويني شـده            امپراتوريتز اصلي کتاب    . است
پس، تحليلي که لنين از عصـر امپرياليسـم کـرد،           . است که ماوراي امپرياليسم است    

ته شـده   بـه غايـت کاسـ       ملت ها  -به ويژه از اهميت نقش دولت     . ديگر کارکرد ندارد  
روابـط سـرمايه     دنيائي اسـت کـه امپرياليسـم      " امپراتوري"از نظر نويسندگان،    . است

داري را در سراسر جهان کامال تحميل کرده و هيچ منطقه اي از دسـتش در نرفتـه          
روند توليد و ارتباطات تمام جهان را به شکلي که قبال غير قابل تصور بـود بـه           . است

د کار در حال ظهور است که حاصـلش تغييـرات      اشکال جدي . هم مرتبط کرده است   
 .روسـتاي جهـان، تغييـرات عظيمـي را از سـر گذرانـده اسـت       . طبقاتي نوين اسـت  

. نويسندگان بحث مي کنند که نظام کنوني امپرياليسـتي، مرکـز يـا مراکـزي نـدارد         
در بر مي گيرد و تمام تمـايزات را بـه   " يکدست"نظامي است که امروز تمام جهان را    

" سرزمين زدائي "نويسندگان معتقدند که از حاکميت،       .رتيب مخدوش مي کند   اين ت 
منظورشان اين است که نظام حکومتي و سـلطه، ديگـر، بـه يـک شـکل           . شده است 

هر چند نويسندگان سـعي نمـي کننـد    . بندي ملي يا يک نظام دولتي متصل نيست   
امپرياليسـت بـودن   اين بحث ياوه را مطرح کنند که اياالت متحده آمريکـا کـامال از             

نگـري و  . آزاد شده است، ولي مي گويند امپرياليسم اصوال يک پديـده اروپـائي بـود              
هاردت، منطق سرمايه، اجبار بي وقفه اش به گسترش و بازتوليد در مقياس فزاينـده     
. و تشديد يابنده را نيروي محرکهء پشت تکامل ايـاالت متحـده آمريکـا نمـي داننـد       

 آن توسط خصايل مشخص اياالت متحـده آمريکـا توضـيح           بلکه معتقدند ديناميسم  
  .داده مي شوند

 
 سـم را   يالي امپر يـي رويسـت؟ چـه ن    ي چ يه دار يسـرما : بخش دوم 

  راند؟يبه جلو م
 يايـ  از جغراف  ير غلطـ  ين تصـو  ي و هـاردت چنـ     يم چرا نگـر   ينکه بفهم ي ا يبرا 

 يق تـر يـ دق نگـاه  يه داريد به درکشـان از خـود سـرما        ي امروز گرفته اند، با    ياسيس
 کننـد،  ي در رابطه با جامعه معاصر عرضه م       يدي و هاردت نظرات مف    ينگر. مياندازيب

ح ي تواننـد توضـ    يجتـا نمـ   ي قاصرند و نت   يه دار يسرما ي ماد يه ها يپا از درک    يول
 .ستيابد و قوهء محرکه اش چي ي چطور تکامل ميه داريدهند که سرما

ان يـ  کماکان مهم مياوت هارغم تفيم که عليد کنيد تاکيز بايقبل از هرچ   
 موجود است که ي جهانيستياليک نظام امپريکشورها و مناطق مختلف جهان،      

 کشـف شـده توسـط مـارکس و     ين اساسـ ي است و قوانيه داريسرمادر واقع   
 که مـارکس و  يست که جهان نسبت به دورانيشک ن. انگلس بر آن حاکم است    

تـال عرضـه کردنـد،      ي در کاپ  کيستماتي را بطور س   يه دار يانگلس کارکرد سرما  

 توضیح

 با پوزش از خوانندگان ادامھ مقاالت زیر در شماره ھای آینده 
 :پی گرفتھ خواھد شد

در مورد مسائل جنبش کمونیستی و :  سخنی با آذرخش-
  بخش دوم–کارگری 

وسیالیسم میلیون ھا بار بھتر از سرمایھ داری است و  س-
  نوشتھ ریموند لوتا-کمونیسم جھانی از آنھم بھتر است



    t ١٤  
 يه دارين نشـان داد کـه سـرما      يبطور مشخص لن  .  کرده است  يميرات عظ ييتغ

ن هـم  يسـم شـده و بعـد از لنـ        ياليا امپر يـ  و   يه انحصار يد سرما يوارد عصر جد  
ن بـود کـه   يـ ن اي دسـتاورد لنـ  يول. ونددي پيوسته و مي بوقوع پياديرات ز ييتغ

. ل کردي که مارکس کشف کرده بود تحل    يني را با اتکاء به قوان     يه دا يعصر سرما 
ن يـ ن بـود کـه ا  يـ ن به مارکس نبـود، بلکـه ا   يک لن ي دگمات يلش هم وفادار  يدل

 . حاکمنديه دارين کماکان و اساسا بر حرکت و تکامل جامعه سرمايقوان
ن است و اگر در     ي قابل تحس  ي معاصر کار  ي درک نظام اقتصاد   يتالش برا  

 چون مارکس و انگلس ي درک بزرگاني، حتي قبل ين تالش ها درک ها    ين ا يح
 ير جهـان مـ  ييـ ن تغيـ  اي کـه بـرا  يند، کساني غلط از آب در آيا حتيناقص و  

 ما هنوز قانع نشـده  يول. قت شک کننديت شناختن حق يد در برسم  يجنگند نبا 
 يامپراتور که در پشت جلد يلقب(نترنت ي عصر ايم که مارکس و انگلس ها  يا

ح درسـت تـر جامعـه    يواقعا موفق بـه توضـ   ) ده است  و هاردت داده ش    يبه نگر 
 آنـان از چـارچوب   يبـرعکس، دور .  اش، شده انـد  ي و روند تکامل   يه دار يسرما
 . مفرطشان شده استيجيل مارکس و انگلس موجب گي تحلياساس

 
 يديروها و روابط تولين
ه يـ  پنهان است که اگر صحت داشـت، پا    يامپراتور در کتاب    يمالحظه ا  

 و بـه همـراه آن درک مـا از پروسـه           ياسي از اقتصاد س   يستيکس درک مار  يها
کنـد،  يگـر م ي ديک نظام اجتماع  ين  يگزي را جا  يک نظام اجتماع  يانقالب را که    
ون و يزاسـ يالزمـه پسامدرن «: سـند  ي نوي و هاردت م  ينگر.  آورد يبه لرزه در م   

وبنـا   شـالوده و ر ي است که با نام هـا   ي عرصه هائ  ي، هم گرائ  يگذار به امپراتور  
 ي هـا  يان طبقـه بنـد    يـ  م ين چـارچوب، تفـاوت هـا      يدر ا ...  شوند ي م يمعرف

د يـ د از بازتوليـ تول. نـد ي گراي، بـه کمرنـگ شـدن مـ      ياسي س ي اقتصاد يمحور
 i»....زندي آمي در هم ميدي مولد با روابط توليروهاي شود، نير ميص ناپذيتشخ
 و يديـ  تولياروهـ يست ها از نيف مارکسين مسئله الزم است تعر  ي درک ا  يبرا 

ن آالت، ين، ماشيشامل زم يدي توليروهاين. مي را به اجمال دوره کن  يديروابط تول 
وه يشـ . تشـان اسـت  ي و مهمتر از همه خود طبقـات مولـد، ابتکـار و خالق             يتکنولوژ
ع محصولشـان را    يـ  و توز  يديـ  تول يروهاين ن ي استفاده از ا   ي انسان ها برا   يابيسازمان
م کار در يد، تقسيت بر ابزار تولينجا منظور، نظام مالکيادر . ندي گوي ميديتول روابط

عمومـا روابـط    .  آن اسـت   يان اعضـا  يـ ع محصوالت جامعه م   ي توز يوه  يجامعه، و ش  
 ي اقتصـاد يربنـا يزندو با هم ي و ايدي تول يروهاي منطبق است بر سطح ن     يديتول

 بر اساس يفئودال ، نظامي قرون وسطي مثال در اروپايبرا.  دهنديل ميجامعه را تشک
 يعنـ ي –د موجـود در آن زمـان   يت توليش بر ظرفي بزرگ و سرواژ کم و ب      ينداريزم

از ي و ني ماديه هايدر آن زمان هنوز پا.  منطبق است–د يک ها و ابزار توليدانش، تکن
بوده » آزاد«ن ي از کارگران که از رابطه با زميعي بوجود آمدن طبقه وسي براياجتماع

 .ه داران بفروشند، وجود نداشتيشان را به سرما کاريرويو مجبورند ن
 --روبنـا ک يـ ) يدي و روابط توليدي توليروهاي نيعني (ي اقتصاد يربنايهر ز  

 آورد که منطبـق بـر آن بـوده و آن را    يرا بوجود م –نهادها، فرهنگ، افکار، و دولت      
م کـه  ينـ ي ب ي م مي اروپا نگاه کن   ياگر به نظام فئودال   .  کند يد م يد و بازتول  يقادر به تول  

 آن ي فئـودال يربنايک را که منطبق بر زي کاتوليساي مانند کلين نظام نهاد يچگونه ا 
 کـه هـم   ي رشـد – کنند ي رشد م  يدي تول يروهاي، ن يبطور کل . بود، به ظهور رساند   

، موجـب تضـاد   يديـ  توليروهايرشد ن. ي است و هم گاه جهش وار و ناگهان   يجيتدر
 اسـت  ين تضاد اساسـ يهم.  شودي ميديو روابط تول   يدي تول يروهايان ن ينده م يفزا

 ابزارها به فغان يهمانطور که مائوتسه دون گفت، وقت    .  کند ي م يکه انقالب را ضرور   
ن انقالب ضرورتا در روبنـا و مشخصـا از   يا. ندي گويق انسان سخن ميند از طر  ي آ يم

 يشرويو پن ي نو يدي رشد روابط تول   ي شود و راه را برا     يق کسب قدرت انجام م    يطر
 اسـت کـه   ين کـار يـ ، ايدر خطـوط کلـ  .  کنـد ي باز مي اقتصاد يربنايجهش وار ز  

نـده انجـام   ي در آيسـت يز انقـالب کمون يـ  در گذشته انجام دادند و نيانقالبات بورژوائ 
  ii.خواهد داد

ه ي رشـد سـرما  ين بود که در همان دوره ابتدائيشاهکار مارکس و انگلس ا  
ه ي سـرما يد کاالئيد و نظام تولي ابزار تول  يوصت خص ي نشان دادند که مالک    يدار
د و فـروش و  يـ  قابـل خر يل بـه کـاال  ي کارگر را تبديدي که حتا توان تول   يدار
کرده اسـت،   ) يه دار يد سرما يق تول يدن کاال از طر   ي آفر يبرا مصرف(» مصرف«

، يدي تول يروهايراه رشد ن  » يرهايزنج«ل به موانع و     ي تبد يخود بطور روزافزون  
 مسـئله را   مارکس و انگلـس   . ا شده است  ي مدرن و علم و پرولتار     رشد صنعت 

 :نطور شرح دادنديا

از   جــدا از هــم،ي انســان هــا]يســتي بــا انقــالب کمون[تنهـا آن زمــان  « 
 تمام  ي و فکر  يدات ماد ي رها شده و عمال با تول      ي و محل  ي متعدد مل  يحصارها

ت لـذت  يـ  ظرف قرار خواهند گرفت که   يتيجهان مرتبط خواهند شد و در موقع      
را کسـب  )  انسـان ينش هـا يآفـر ( تمام جهان يد همه جانبه ين توليبردن از ا  

 افـراد،  ي جهان -يخيتار تعاون   يعين شکل طب  ياهمه جانبه،    يوابستگ. کنند
ن قـدرتها  يـ  آگاهانه بـر ا يل به کنترل و احاطه      ي تبد يستيتوسط انقالب کمون  
گرند اما تـا کنـون      يکدي با    که برخاسته از کنش انسان ها      يخواهد شد؛ قدرتهائ  

 iii» .گانه، بر آنان حکم رانده اندي کامال بيهمانند قدرت
دن بـه جامعـه   يب دو درک کامال مخـالف را در مـورد راه رسـ        ين ترت يبه ا  
ت انسان فقط با ي مارکس و انگلس تحقق ظرفيبرا. ميني بينده م ي آ يستيکمون

 iv .، ممکن استي کنونيط اجتماعير شراييانقالب، با تغ
 را  يديـ آنان نه تنها روابط تول    .  است يگريز د ي و هاردت چ   ياستدالل نگر  
نند بلکـه معتقدنـد، روابـط    ي بي نم يدي تول يروهايبر گردهء ن  " يريزنج"ا  يمانع  

نان از ين ربط دارد به درک ا   يا. ( اند يدي تول يروهايبا ن " ادغام" در حال    يديتول
ند از ي گوي و هاردت مينگر). ختم پردايکه جلوتر به آن خواه" ير ماديکار غ"

) ا تضادي(ز يگر تمايازمند تعاون افراد است پس ديشبرد پروسهء کار نيآنجا که پ
د، موجـود  ي انجام تولي جامعه برايابيد و نوع سازمان يان تول ي م يقابل مالحظه ا  

ـ از طر ) لقب داده اند   "يامپراتور"که آنان   (ند جامعهء معاصر    ي گو يم. ستين ق ي
امـا  .  سازمانده شـده اسـت  -، خودي و جهاني کوچک و بزرگ کشور  يشبکه ها 

 کـه  يسـم زمـان  ي جامعه، فقط در کمون يابي سازمان -را خود يت ندارد ز  ين واقع يا
 خود را يرد که بتواند آگاهانه و بطور جمعي گي قرار ميتيت واقعا در موقع يبشر

 جامعه موانـع  يابي سازمان-امروز، در مقابل خود. ر استيسازمان دهد، امکان پذ  
د هنــوز در يــ، قــرار دارد؛ توليه داري سـرما يديــ، بخصــوص روابــط توليمهمـ 

د يـ  کـار تول يرويـ ه اسـتثمار ن يـ  و بطـور خـاص بـر پا        يچارچوب مبادلهء کاالئ  
 موجـود مهـار و      يه دار يجامعه توسط روابط سـرما    . ردي گ يکنندگان صورت م  

ن دائمـا  ي جامعـه نـو  کيجاد ي ايل برايبله، پتانس. ر شده استين گيمعوج و زم  
ـ  ني پابرجاست، ايه داري که سرماي دهد اما تا زمان    يخود را نشان م     ليپتانس

ت يـ دن ظرف ي و هاردت را بخاطر د     يد نگر يالبته با .  شود يت نم يل به واقع  يتبد
هء آن ين دو حاضرند بـه سـا     ي ا ين کرد ول  ي تحس يجاد چنان جامعه ا   يبشر در ا  

د فرامـوش  يـ کـه نبا (م ي عظيدي تولياروهيان ن يتضاد م . ت دهند يت رضا يظرف
 يک نظام کهنه کـه متکـ      يو  ) ن بخش آن است   ي مهمتر ي انقالب يم، طبقه   يکن

بـرخالف نظـر   .  است، هنوز کـامال پابرجاسـت  ين المللي بيايبر استثمار پرولتار 
اس يـ  در مقيق انقالب پرولتريد از طرين تضاد است که باي و هاردت، هم   ينگر

 . باز شوديستيجاد جامعه کموني ايرا حل شود، تا راه بيجهان
 رخ ي و دانش علميدي تول يت ها ينه ظرف ي در زم  يزيرت انگ ي ح يشرفت ها يپ 

ت ي تمام بشريازهاين ن ي مارکس و انگلس در مورد امکان تام       ينيروشن ب . داده است 
 يان ثروت و فقر به درجـه ا ين وصف، در همان حال، شکاف م    يبا ا . اثبات شده است  

اگر مارکس و انگلـس صـرفا توانسـتند عصـر     . سابقه استيخ بشر بيتارده که در    يرس
 ي کنند، امروز امکان تحقق آن از هر گوشه سـرک مـ       ينيش ب ياشتراک در وفور را پ    

 جهـان جابجـا   يفقط اگر چند درصد از منـابع غـذائ      .  دهد يکشد و خود را نشان م     
ر روزانـه  يـ  ممـرگ و  .  شـود  ين محو م  ي کره زم  يه از رو  ي و سوء تغذ   يشود، گرسنگ 

.  تواند متوقـف شـود  ي آلوده، ميدنيجه استفاده از آب آشام  يپنجاه هزار کودک در نت    
ـ     ي و سـائوپولو بلکـه حتـا در پـا    ي کـه نـه فقـط در بمبئـ     ي خانمـان  يحل مشکل ب

ـ امـا سـازمان   . ار ساده اسـت   يابد، بس ي يورک گسترش م  يوي ن يآسمانخراش ها   يابي
. ر ممکـن کـرده اسـت    يـ بتا ساده را غ   ن مشکالت نس  ي، حل هم  ي جامعه بشر  يکنون
ن مشـکالت  يـ  سازمان دهد که حتـا بـه ا      ي تواند خود را به گونه ا      ي جامعه نم  يوقت

فـه  يفقط بـه پنهـان کـردن وظ   " جامعه به مثابه سوژه"ساده جوابگو باشد، صحبت از    
  . کنديانقالب کمک م

 
 محرک کدام است؟ 
جـه  ي کننـد و در نت ي را رد ميستي مارکسياسي و هاردت، اقتصاد س   ينگر 

 همـواره   يه دار يت که چرا سرما   ين واقع يح ا يقادر به توض   يامپراتوردر کتاب   
رقابـت  . سـتند يمتر به جلو براند، ن  يمتر و عظ  يد را در ابعاد عظ    يمجبور است تول  

ـ ابنـد  يگسـترش ب " کند کـه  ي مختلف همه آنان را وادار م     يه ها يان سرما يم ا ي
ه ارزش خود را ي آن سرماي رسد که ط  يور م  به ظه  يچيک روند مارپ  ي". رنديبم
افتن يـ  يابد و بـرا ي يا ادغام با آنان، تمرکز ميق خوردن رقبا يد، از طر  ي افزا يم



   ١٥u 

.  پـردازد  ي استثمار و فتح بازارها، به جستجو م       ي از کارگران برا   يمنابع بزرگتر 
 انباشـت بـر   يچيروند مـارپ .  رودين ها نرم و راحت جلو نميک از ا  يچ  يالبته ه 
ـ      ي جلو م  "دي تول يآنارش"بستر    هـا، بحـران هـا و    ي نظمـ  ي رود که منجر به ب

 خود را اصالح    ي انحصار يه دار يا سرما يسم  ياليامپر.  شود ي م يتالطمات ادوار 
ان يدر واقع رقابت م.  کندي نمي را نفي اساسين روندها يچگاه ا ي کند اما ه   يم

، يستيالي امپريت هام و قدريِ عظيتي چند ملي هايه ها، در شکل کمپانيسرما
 کشند يدان رقابت خود م يه ها تمام جهان را بدرون م      يسرما. ابدي ي م ديتشد

 رقبـا و   ي نـابود  ي برا ي نهائ يله  يل به وس  ي، تبد يو جنگ، منجمله جنگ جهان    
 v. شوديابنده، مي انباشت بسط ين برايط نويخلق شرا

را وادار بـه  ه ي وقفه در بـه حـداکثر رسـاندن سـود، سـرما      ياجبار دائم و ب    
ـ پرولتار( کـار  يرويـ استثمار هر چه گسترده تر و همه جانبـه تـر ن           ر ييـ و تغ) اي

ـ ا.  کنديم، مياس عظي کردن آن در مقي و اجتماعيدي تمام روند تول يدائم ن ي
 يه هـا يـ زد و پايـ  انگيا را به مقاومت بر مـ    ي، پرولتار يه دار يکارکرد نظام سرما  

ـ ا.  آورد ي انقالب را بوجود م    يماد ده و چنـد  يـ چيشـه پ ي هميه ايـ ونـد پا  ن ر ي
امـا  . ده تر از سـابق شـده اسـت        يچيکم پ يست و   ي بوده است و در قرن ب      يوجه
ن مبـارزه   يـ بـه نظـر آنـان، ا      .  کننـد  يرا وارونـه مـ     شين پـو  ي و هاردت ا   ينگر

 يمـ " يامپراتور" که گذر به     يرييبه تغ " وادار"ه داران را    ياست که سرما  يپرولتار
 .خوانند، کرده است

 يسـم و ورا  يالي که گذار بـه امپر     ي هائ يتئور«: ندي گو ي و هاردت م   يرنگ 
 کنند خطر آن را در بر دارند که به يه مي سرما يش ها يآن را محدود به نقد پو     

ن يق تـر يـ  را از عميه داري سـرما ي کـه توسـعه   يقدرت موتـور کارآمـد واقعـ    
در واقـع    vi»ايجنبش ها و مبارزات پرولتار    :  راند کم بها دهند    يمرکزش بجلو م  

سـت  يرا مارکسيم زيمحدود کن" نقد ناب "ل خود را به     يست که تحل  ين ن يخطر ا 
 متنـوع را    ي اجتمـاع  يدار هـا  يـ ت مطالعـه و فهـم پد      يشه اهم يل هم ي اص يها
 تحـت سـتم عامـل    يا و خلـق هـا  يست که مبارزه پرولتاريافته اند و شک ن يدر

 يد مـ ي اما ما تاک. گذاردير م يه تاث ي سرما يش ها ين پو ي است که بر تکو    يمهم
ه را ي اسـت کـه سـرما   يه، آن موتور عمـده ا   ي خود سرما  يش درون يم که پو  يکن

افتـه،  يابـد و هـر آنجـا کـه اسـتقرار      يد بسط ي جد ي کند به عرصه ها    يوادار م 
 رساند ي و هاردت آنان را تا بدانجا مي وارونه نگريتئور. د کندياستثمار را تشد

ون ي تـا کنـون مـد      ۱۹۷۰کـا در دوره     يمر آ يت هژمـون  ين و تقو  يند تام يکه بگو 
د يـ ت جد يـ د ذهن يد با تول  يه با يسرما... کاست  ي آمر يايقدرت متخاصم پرولتار  «

  vii». دادي شد و به آن جواب ميروبرو م ايپرولتار
ه ي آنـان در درک بحـران سـرما   ي در نـاتوان يستيالير ماترين نوع درک غ  يا 

د بحران ي گويکه مارکس به ما مآنطور «: ندي گويآنان م . ابدي ي بازتاب م  يدار
ا بر نـرخ    ي که پرولتار  يجهء فشار يه در نت  ي است که سرما   يتي وضع يه دار يسرما

ـ ي شود دست به ي گذارد، وادار ميسود م  general (ي عمـوم يک ارزش زدائ
devaluation(  گـر، بحـران   يبه عبارت د.  بزنديديق روابط تولي عم ي و بازساز

م ي مسـتق  يجه  يست بلکه نت  يه ن يش سرما ي پو  صرفا عملکرد خود   يه دار يسرما
  ».استيتضاد پرولتار

 عمـدتا   يه دار ي و هـاردت، بحـران سـرما       يگر، طبق نظر نگر   يبه عبارت د   
ن يـ ز ايـ سـم ن يان مارکسي از مدعياريهر چند بس  . استيجه مبارزات پرولتار  ينت

 يمـارکس بـه مـا مـ    «سـت کـه   ي نيزيچ چوجهيبهن يه غلط را دارند اما ا ينظر
ـ انگلس در اثر بزرگ خود بنام      . »ديگو  يبطـور مفصـل تئـور   نـگ  ي دوريآنت

 کند و خاطر نشـان  يرا رد م )under-consumption( "يکم مصرف"بحرانِ  
 بوده اسـت امـا   ي جامعه طبقاتهمه اشکال ي مشخصه ي کند که کم مصرف  يم

بحـران مـازاد   «انگلـس  .  رسـد  ي به شکل بحران به ظهور م      يه دار يتحت سرما 
ع تر از يد سريح داد که تولين شکل توضيرا به ا )over-production(» ديتول

 :نطور شرح داديمسئله را ا انگلس .ابدي يبازارها گسترش م
سه با آن، قدرت يم صنعت مدرن، که در مقاي عظيابنده ي انبساط   يروين« 
 انباشت، هـم  ي برا يد، اکنون به مثابه ضرورت    ي آ يگاز کودکانه به نظر م     انبساط

. ردي گي را به سخره مي شود که هر مقاومتي، ظاهر مي و هم کم يفياشت ک انب
فـراهم    راين مقاومت هائي، چنيدات مدرن صنعتي توليمصرف، فروش، بازارها 

در درجـه  )  آن هـا ي و عمقيبسط افق( بازارها   يابيت بسط   ياما ظرف .  کنند يم
 عمـل  ين تـر ي پـائ ي کامال متفاوت است که با انرژ   ينيت قوان ياول تحت حاکم  

تصـادم  . ابنـد يد گسـترش    ي توانند همگام با گسترش تول     يبازارها نم  . کنند يم
د يـ وه تولينکـه شـ  ي نـدارد مگـر ا  ين مشکل راه حلي شود و ا  ير م ياجتناب ناپذ 

  viii»... درهم شکسته شود يه داريسرما
ل داد ي تقلي توان صرفا به عوامل اقتصاد     ي را نم  يه دار يالبته بحران سرما   

 متمرکـز  يسـت يالي عمـدتا در دول امپر يه داريسم که سـرما   يالي امپر و در عصر  
ز در پروسه انباشت ين) ياسي سيايجغراف(ک  ي پلت - مالحظات ژئو  يارياست، بس 

، مبـارزات مقاومـت   يستيالي امپريان قدرت هاي منجمله رقابت م–نقش دارند  
 – يسـت يالي امپريا در متروپولهـا يـ  ملل تحت ستم و مبارزات پرولتار يانه  يجو

 يستياليماتر درک ينها نافياما ا.  دارندير کنشيکه همه بطور متقابل بر هم تاث     
، کـه آن را  يه دارين سـرما ي مارکس و کشف قـوان ي تئوري که شالوده  يه ا يپا

 را يه دارين سـرما ين قـوان يـ عملکـرد ا .  باشـد ي راند، نميد مي مازاد تول  يبسو
 انگلس در نقل قول باال بطـور نافـذ و   ن کارکرد رايا.  رانديد م ي مازاد تول  يبسو

ده تـر   يـ چي پ يه دار يش ها متفاوت سرما   يحرکت گرا  ix. دهد يح م يروشن توض 
 کارکرد ير بنايافته اند اما هنوز ز يف  ي توسط عوامل گوناگون تخف    يشده و برخ  

ق چپ يک طري و هاردت به يبالعکس، نگر x. دهنديل مي را تشکيه دار يسرما
ل بحران است و هم     يا هم دل  يکنند که مبارزات پرولتار    ي استدالل م  يچياندر ق 

 نظـام   يا حـداقل مرکـز کنـون      ي( دهد   ي را نجات م   يه دار يبطور متناقض سرما  
  ). دهديکا را نجات مي آمريعني يه داريسرما

 
  لوگزامبورگ ي تئورياياح 
 ياء مـ يسم را اح  يالي روزا لوگزامبورگ در مورد امپر     ي و هاردت تزها   ينگر 
 تواند محصـول کـار   يا هرگز نميد از آنجا که پرولتار ي گو يوگزامبورگ م ل. کنند

ن اسـت کـه بـا       يـ  ا يه دار ي، تنها راه رونق نظـام سـرما       "دوباره بخرد "ش را   يخو
 ين تنهـا راهـ    يا.  تجارت کند  يه دار ير سرما ي غ يا بخش ها  يمناطق  ") رونيب("

ـ از طر ( توانـد    ي م يه دار ياست که نظام سرما    د شـده   يـ ولارزشِ  ت  ) ق فـروش  ي
او فرض را بر .  را متحقق کند يستيالي امپر ي کشورها يايتوسط استثمار پرولتار  

ک يـ سـم بـه   يالير دهد، امپر  ييه تمام جهان را تغ    ي سرما ي گذارد که وقت   يآن م 
 .  رسدير قابل حل ميبحران غ

 را انجام داده است ير جهانيين تغيسم ا ياليند امپر ي گو ي و هاردت م   ينگر 
 يده کـه ورا ي به ظهور رسيه دار يد سرما يک مرحله جد  يت که   جه آن اس  يو نت 
 کند بلکه به    يرون نگاه نم  يگر به ب  يه د يسرما« ند،  يگويآنان م . سم است ياليامپر

و  xi».ي است تا افقيشتر عمقيجه انبساطش بي نگرد و در نت يدرون قلمروش م  
 يا هـ  ي تکنولـوژ  ي است که وقتـ    يون، روند اقتصاد  يزاسيپسامدرن«ند،  ي گو يم
 کـه  يافته انـد، وقتـ  ي مي در سراسر جهان تعم    يه گذار ي به سرما  ي و صنعت  يفن

 يه دارير سـرما  يط غ ي دادن مح  ي که جا  يون کامل شده و وقت    يزاسيروند مدرن 
  xii».ابدي يت برخورده است، ظهور مي به محدودي خاصيدر طبقه بند

هـر   در   يه دار يرا سـرما  يـ ز. ل کامال غلـط اسـت     ين تحل يم که ا  يد بگوئ يبا 
 هم در يعني. يافته و هم بطور افق  ي انبساط   ي اش هم بطور عمق    يمرحله تکامل 

 يا را کامل تر اسـتثمار مـ  ي دهد، پرولتاري اش به رشد خود ادامه م      يمقر خانگ 
افتن منـاطق  يـ  يدر جسـتجو  زيـ ن و کنـد  ي انباشت مـ  يشتريه ب يکند و سرما  

ا قــدرت يــ(ه دار يک سـرما يــ يبعــالوه، آنچـه بــرا .  اســتيابيـ د ســلطه يـ جد
 مـثال  --باشـد " يداخلـ " ممکن اسـت    يگري د ياست برا " يرونيب) "يستياليامپر
 کـه سـابقا تحـت سـلطه     يقائي آفرين ها يکا وارد بازارها و سرزم    ي که آمر  يوقت

نهـا غلـط   يل ايـ ن، تحليـ عالوه بر ا.  شود ي اروپا بود، م   يستيالي امپر يقدرت ها 
ه ير سـرما يـ  از جهـان غ ي بزرگتـر ي بخش هـا   يه دار يرا هر چند سرما   ياست ز 

ـ چوجـه بـه پا  ين پروسـه به يـ  کرده است، امـا ا   يه دار ي جهان را سرما   يدار ان ي
 .ده استينرس

 يآنـان بـا صـراحت نمـ       . مي و هاردت کنـ    ي نگر يق تر به تزها   ي دق ينگاه 
ـ يند اهمي گويست بلکه م ي موجود ن  يگر دولت يند د يگو ن يت دولت در حال از ب

ـ   "کدستي "يراتور به امپ  يت واقع يرفتن است و حاکم     شـکل گـذر کـرده      يو ب
 دهنـد  يکا مي به آمري نقش مخصوصين نظام جهان  ي و هاردت در ا    ينگر. است
 را بازتـاب  يستيالي امپريمي استکه جهان قدين، صرفا پوسته ا يند ا ي گو ياما م 

" يامپراتور"به  ) ت حکومت کردن  يا ظرف ي (يت واقع يکه حاکم ي دهد در حال   يم
 که هم زمان در سراسر جهان، همه جا    ي ا ي امپراتور  شکل گذر کرده است؛    يب

 دارد کـه  ي و هـاردت جوانـب مهمـ   يحات نگـر يتشـر . ستيچ جا ن  يهست و ه  
 از  يبرخـ . نـد يبـه نظـر آ    " قتيمنطبق بر حق  " ممکنست بعضا به گوش خواننده    

 ي خاص بود امـروزه بـه سـازمان هـا          يطه دولتها ي که سابقا در ح    يعملکردهائ
، ي درونـ  يدگيدر هم تن  .  واگذار شده است   يجارت جهان  مانند سازمان ت   يجهان



    t ١٦  
 ين در عرصـه هـا  ي بلکـه همچنـ  يه داريد سـرما يـ  توليان مـدارها  ينه فقط م  

، ي انقـالب پرولتـر  ين الملليت بيمسلما ماه. ، روز افزون استي و فکر يفرهنگ
 يشه شده و هر پروسه ي بوده است، اکنون برجسته تر از هم  يشه اساس يکه هم 

 کامـل  ي کند که بـه الزامـات آن اعتنـا       يا آن کشور را وادار م     ين  يا در   يانقالب
سـتم  ي بـا قـرن ب  يست که به نظر چنـد سـال نـور   ينترنت جنبه ا  يجهان ا . کند

ا امروزه ممکن اسـت کـه جهـان،        ياما، آ . فاصله دارد، چه برسد با زمان مارکس      
ـ ، باشـد  نيسـرزم  ي واحدِ  بـ يه يک سرماي ي واحد، برايغمايک خوان   ي در ا ي

 حال گذر به آن باشد؟
 و هـاردت  يو بـر خـالف نگـر   (د ي به ظهور نخواهد رس    ين جهان يچن! ريخ 

 ينظـام کنـون  " يبـه بـد  "، در صـورت ظهـور،      ين کابوسـ  يم چنـ  ي کنـ  يفکر نم 
 کند، در  ي م يابيه را وادار به بسط      ي که سرما  ي هائ يژگيو).  نباشد يستياليامپر

 يه هـا ير رقابت و تضاد با سرماه فقط د  ي آن است که سرما    ين حال به معنا   يع
ه فقـط بـه    يهمانطور که مارکس گفت، سرما    .  تواند وجود داشته باشد    يگر م يد

ه بـه تمرکـز     يش سـرما  يگـرا .  تواند موجود باشد   ي مختلف م  يه ها يمثابه سرما 
 يمـ "گر که در رقابـت  ي د يه ها يدن سرما ي، به بزرگتر و بزرگتر شدن و بلع       يابي

 کنـد و بـه سـطح    يد مـ ي برد، بلکه آن را تشـد ين نميبن رقابت را از    ي، ا "بازند
 بـا  يه داريم سـرما ي عظي ها ين سطحِ  باالتر، گروه بند     يدر ا .  راند ي م يباالتر

دان يـ ن رقابت بـه م يشان را در خدمت ا  يزند و دولتها  يخيگر به رقابت بر م    يکدي
ند بـه   کي را وادار م  يه دار يه ها، سرما  يان سرما يانِ  م  ي پا يجنگِ  ب  .  آورند يم

 از ينـده ا يه را بـه اسـتثمار تعـداد فزا      ي سود قانع نباشـد و سـرما       يسطح کنون 
 يخيحتـا اگـر اتفـاق تـار      .  رانـد  يا م يا و استثمار همه جانبه تر پرولتار      يپرولتار

د، مطمئنا ي بوجود آيه واحد جهان  ين سرما يک لحظه چن  ي يفتد و برا  ي ب يبيعج
  xiii.ه خواهد شديبسرعت به قطعات گوناگون تجز

 
 ت واحد؟يک حاکمي 
نکـه کنتـرل   يک دولت در حکومـت کـردن بـدون ا      يت  يا ظرف يت،  يحاکم 
ت خـاص بـوده   يـ ک جمعيـ ک قلمرو و يشه مربوط به ي بر آن باشد، هم يخارج
گر کشورها و خلقهـا را  يت د ي مرتبا حاکم  يستيالي امپر يها مسلما قدرت . است

 ي و الحـاق علنـ  يق دزديـ نکـار از طر   يا در دوره اسـتعمار   .  کننـد  يلگد مال م  
ر يم و غي مستقيرتر تجاوز و دخالت شکل هاي اخيدر دوره .  گرفتيصورت م

 بخـود اجـازه داده انـد کـه          ين الملل ي ب ينهادها. م گوناگون گرفته است   يمستق
 يارات قـدرت هـا  يـ طه اخت ي کشورها را که معموال جزو ح      ياتي ح ياست ها يس

 توانـد بـه   ي مـ  پـول يمللـ ن اليصندوق ب مثال يبرا. کته کننديمستقل است د  
 بهداشت و آمـوزش خـود را   يد که بودجه هايقا بگوي از کشورها در آفر   ياريبس

ـ .  کم کننـد يکالين است، بطرز راد   يار پائ يش بس يشاپيکه پ  سـازمان تجـارت   ا ي
 مختلف يشورها در ک]پاتنت[ ثبت اختراعاتن يد که قواني تواند بگو  يم يجهان

د يـ ن تولي باشـد و بنـابرا  يت فکـر يـ حـق مالک  کا از   يف آمر يد منطبق بر تعار   يبا
 ]متـرجم - ستندي مشخص ني مارک تجارتي که دارايداروهائ[ک ينرژ يداروها

 يد که چه نوع سالح هائي تواند بگويا آن کشور مين ي کرده و به ا    ير قانون يرا غ 
 . د کندي تواند توليرا م

الل قدرت  استق" د شدن يناپد" تواند مشاهده کند،     يهمانطور که هرکس م    
نـدارد سـر    کـا قصـد  يرا مسلما آمريک امر کامال ناموزون است ز   ي مختلف،   يها

ن ي که بخواهد ايا اقداميه هر تالش ي و علرا از دست دهدتش ي از حاکميسوزن
 کـا از شـرکت در  يک مثال،امتنـاع آمر   ي. ده است يت را محدود کند جنگ    يحاکم

 از ي برخـ ي ترسـد روز  يا م ريز.  الهه است  ين الملل ي ب ي جنگ يتهاي جنا دادگاه
ـ  يآمر.  در آن دادگاه محاکمه شوند     يشکنجه گران و    شـرمانه بـا قـرارداد      يکا ب

ت يـ جه فعالي که در نت   يگازهائ[ کي کربن  گاز پخشوتو که هدفش کم کردن      يک
 – کننـد ين را آلـوده و گـرم مـ   يد شـده و جـو زمـ    ي و سوخت تول   ي صنعت يها

ن آلوده  يدر آن است که بزرگتر    را منافعش   يمخالفت کرده است ز   است   ]مترجم
کـا نسـبت بـه هـر      يآمر:  هم داشت  يگريل د يالبته دال . ن باشد يکنندهء کره زم  

ت يست، حساسـ اوت ي از حاکمي که ظاهرش دال بر محدود کردن ذره ا      يزيچ
 از کشورها محـدود و خـراب     ياريت بس يد گفت که بله، حاکم    ين با يبنابرا. دارد

ن امـر اصـال صـدق      يکا ا ي آمر يعني" تيحاکم"ن  يشده است اما در مورد بزرگتر     
 . کندينم

د شـدن  يـ م ناپدينـ ي ب ي که در واقع مـ     يزيم چ ي نگر ي به جهان معاصر م    يوقت 
ان دول يـ  م يِ  فـارغ از تضـادها و رقابتهـا         ي جهان يک امپراتور يسم و ظهور    ياليامپر
 بطـور  ياس جهـان يـ د در مقيـ ن است که توليم ا يني ب يآنچه م . ستين،  يستياليامپر

گران رونـد  يان تمام باز يوند م ي ارتباط و پ   ي شود و رشته ها    ي م ي اجتماع ينده ا يزاف
 تـر  ين اجتمـاع ياما همـ .  شودي، هر چه تنگ تر بهم بافته م       يد در جامعه بشر   يتول

 درجـه و خصـمانه بـا روابـط     ۱۸۰، در تضاد ين المللياس بيد در مق  يشدن روند تول  
و . قرار دارد د، که هنوز وجود دارد،  يانهء تول ه دار ي سرما يابيع و سازمان    يت، توز يمالک

.  دارنـد ي مرکـز يت آن نقش ي بوده و در حفظ و تقو      يدين روابط تول  يبازتاب ا  دولتها
 .کاي آمريعنين دولتها، ي تريبخصوص قو

 n  .افتينده ادامه خواهد يدر شماره آ، » و دولتي مليرهائ«: بخش سوم 
                                                        

 توضيحات
i »  نکته اي که اينجا صرفا بطور گذرا مطرح مي کنـيم       . تاکيد از ماست  . ۳۸۵صفحه  » توده ي انبوه

مي نامند و عموما به هگل نسبت مي دهند نيز » ديالکتيک«اين است که نگري و هاردت آنچه را که 
 رد مي
ست و تضادهاي بين روبنا و زيربنا ولي ديالکتيک ماترياليستي بنياد درک مارکسيستي نيز ه.  کنند

 .و نيروها و روابط توليدي که با يک گردش قلم نفي شده اند، هسته مرکزي اين درک هستند
ii        توسـط تـوده هـا    " کسـب قـدرت  "بعدا در همين مقاله خواهيم ديد که نگري و هاردت کـامال بـا

ين نتيجـه گيـري غيـر انقالبـي را     آنها با انکار تضاد بين نيروها و روابط توليدي است که ا . مخالفند
 توجيه مي کنند

iii  ۵۵ايدئولوژي آلماني، ص 
iv       بعدا نشان خواهيم داد که ديد نگري و هاردت از جامعه کمونيستي اصال شبيه مارکس و انگلـس

 .نيست و در واقع مدل آنارشيستي دموکراسي بورژوائي است
v لوتا به روشني نشان مي دهد که . ۱۹۸۴اگو، ريموند لوتا، آمريکا در سراشيب، بنر پرس، شيک. ک. ر

او نشان مي دهـد کـه آنارشـي    . چطور قوانين سرمايه داري در عصر امپرياليسم نيز عمل مي کنند      
توليد سرمايه داري اهميتي مرکزي دارد و سرمايه فقط به شکل سرمايه هاي بسيار مي تواند موجود 

 . انه را به پيش مي راندباشد و اين است که کل پروسه انباشت سرمايه دار
vi ۲۳۴. امپراطوري، ص 

vii  ۲۶۹امپراطوري، ص 
viii " آنتي دورينگIII "Marx & Engels Reader  ۶۳۰ص 

ix         در واقع نگري و هاردت، مانند بسياري ديگر در جنبش کمونيستي، اينقدر بـي مبـاالت از کلمـه
 شرايط هميشگي سرمايه بحران استفاده مي کنند که معني خاص خود را از دست مي دهد و معني

بحران، نتيجه و تبارز به ويژه شديد تضاد اساسـي سـرمايه داري       . داري معاصر را به خود مي گيرد      
حتي در .  با اين تضاد نيستمساوياست، تضاد بين مالکيت خصوصي و توليد اجتماعي شده، ولي    

بـي منطقـي شـيوه توليـد     ، بي عدالتي و )دوران توسعه پر قدرت سرمايه داري " (غير بحران "دوران  
 . سرمايه داري هويداست

x   عوامل صرفا اقتصادي"به هنگام تحليل از بحران سرمايه داري، اين نگري و هاردت هستند که به "
 تحليل ميکنند بدون اينکه ۱۹۷۰آنها شروع بحران سرمايه داري را از اوايل سال هاي . در مي غلطند

اتحاد شوروي يک ابر قدرت امپرياليستي شده بود و در همان هيچ اشاره اي به اني مسئله بکنند که 
 .دوره امپرياليسم امريکا را در سطح جهان به چالش طلبيده بود

xi  ۲۷۲امپراطوري، ص 
xii  ۲۷۲امپراطوري، ص 

xiii  براي درک بهتر اين مطلب کافي است نگاه کنيم به آن کشورهايي که در اسم سوسياليست و در
 اتحاد شوروي تحت حاکميت خروشچف و برژنف، يا چين بعد از سرنگوني – واقع سرمايه داري بودند

هر چند که کليت . در هر دو مورد، منافع رقيب و متفاوت ظهور کرد. سوسياليسم متعاقب مرگ مائو
بورژوازي نوين در استثمار کار پرولتاريا نياز مشترکي داشت ولي نمي توانستند و نمي توانند اين کار 

واحد و يک دست بتواند بقيه جامعه " بوروکراسي"اين طور نيست که يک . ني انجام دهندرا با هارمو
. احيا سرمايه داري به معني احياي رقابت شديد، جابجائي و بحران اسـت . را با آرامش استثمار کند  

و وقتـي  . برخي از بخش هاي طبقه حاکمه جديد به بهاي ديگر اقشار طبقه حاکمه رشد مي کننـد    
رگ انجير سوسياليسم هم افتاد و اتحاد شوري منحل شـد، بـراي بـورژوازي نـوين امکـان       آخرين ب 

نداشت به عنوان يک موجوديت واحد سرمايه داري عمل کند، بلکه به باند هاي رقيب قانوني و غير    
 .غير از اين هم نمي توانست باشد. سرمايه داران تبديل شد) مافيا(قانوني 
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