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 اهی ضدعمل عصر عمل  و   اپورتونیست 

 ؟اند سورهی  ذینفع  جنگ  رد  هچ کسانی 

 م(ه دازددو )قسمت انحصاری ی  شدن سرماهی المللی نیب 

 

 !"عکس بل نه رد،یگ یم صورت تیواقع براساس سمیمارکس گسترش" 

ه دیپاش هم از موجب که مرداد 82ی ستیالیامپری کودتا با ش،یپ سال شصت

 دوباره زهیسرن نیسنگی والیه" و دیگرد رانیای اسیسی ها سازمان تمام نشد

 مای  جامعه در نیز داریپا و متشکلی  مبارزه ،"گرفت خودی  سلطه ریز را جا همه

  2 ی صفحه ادامه در                                                            . گردید متوقف سناسا امروز همانند

 
  

 

شان در سوریه  های های امپریالیستی و دار و دسته ست که از نزاع دولت بیش از دو سال و چند ماهی

شان آواره نمود،  ی ز خانه و کاشانهها انسان را ا گذرد. نزاعی که تاکنون هزاران قربانی گرفت، میلیون می

افزاید. شکی در  ها می ها و کُشته چنان دارد بر میزان خرابی های جامعه را زیر و رو کرد و هم زیر ساخت

چون امریکا، انگلیس،  های بزرگ جهانی هم هایی برای قدرت اندازی چنین جنگ آن نیست که راه

 5ی  ادامه در صفحه                                                                              آلمان، روسیه و غیره چندین سود دارد.

                                  

 
  

تهدید به انتقال تولید به خارج از با  ،نمایند خویش دهیسازمان کارگران سعی به هرگاه

 ،همه جا در ، تقریبنتر و شرایط کاری بدتر است به مناطقی که دستمزدها ارزان ،کشور

روبرو  ن است،جهانی که دستمزدها پائیداری  حتا در مناطق پیرامونی سیستم سرمایه

                                                                                  7ی  ادامه در صفحه                                                                                                                              د.شون می

 

 7911  یرت                              بهمن 71تئوریک سازمان   –نشریه سیاسی                              71سال سوم، شماره                  

 عملهای ضدِ عصرعمل و اپورتونیست

 مطالب این شماره:

 م(هُدزدوا)قسمت یانحصاریشدنسرمایهالمللیبین

  
7939 مرداد 1ریخ شهادت: تا  

 اند؟ چه کسانی در جنگِ سوریه ذینفع

 



 

 
 ست! اه رسیدن به آزادیی مسلحانه که تنها ر باد مبارزه زنده
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 1ی  ادامه از صفحه

 

ی کس گرید" اما. شد و شد یم شروع دیبا نو از کار

ی  کهنهی ها وهیش به گذشته،ی شعارها به توانست ینم

 نینو جنبش. "کند اعتمادی سازمان مهجور اشکال و مبارزه

 دنیشد و عنیوسی کتاتورید طیشرا در"ران،یای ستیکمون

 رأس در وی شهری ها توده به کهی طیشرا ز،یقهرآم

 چیه ،یروستائی ها توده به اوال قیطر به و ایپرولتار آنان

 در" نیچن هم و "داد ینم رای تشکل گونه چیه امکان کدام

 نیشیپ مبارزات شکست طیشرا در ترور، و خفقان طیشرا

 عمدتنی انقالب فکران روشن کهی طیاشر در و ما خلق

ی  هیپا بر "بودندی تجرب و کیتئوری  سابقه هرگونه فاقد

 قیتطب سم،ینیلن -سمیمارکس عاجل و میمستق آموزش

 طیشرا لیتحل و هیتجز و مای  جامعه در آن عام اصول

 با و گرفت شکل ران،یا خاصی اجتماع وی اقتصاد ،یاسیس

 -یاسیسی  عرصه دری تحول چنان شیخوی انقالب عمل

 به هرگز رانیا معاصر خیتار که آورد وجود بهی مبارزات

ی سازمانده بای درست به جنبش نیا. است دهیند خود

 و ونیانقالبی ابی تشکل امکان ش،یخوی نظام -یاسیس

ی کتاتورید طیشرا در را آنانی تعرض و داریپای سازمانده

 .آورد وجود بهی ستیالیامپر انیعر

 -یالتیتشکی شکن بست بن بر عالوه ن،ینو جنبش نیا

 به قائم: جمله از گریدی ها نهیزمی اریبس در ،یمبارزات

 همان ای داشتنی التیتشک -یاسیس استقاللی عنی بودن ذات

 مقطع، آن در موجودی جهانی ها قطب بهی گ وابسته عدم

 نیب درستی مرزبند صیتشخ وی ریگ موضع

 سمیپورتونا  و سمیونیزیرو و سو کی از سمینیلن -سمیمارکس

 

 وی کیتاکت مسائل نییتع گر،یدی سو ازی جهان سطح در

 انقالب،ی  مرحله نمودن مشخص انقالب،ی کیاستراتژ

 اصل نییتع و جامعه در موجودی تضادهای کیالکتید شناخت

 مشخص لیتحلی  ارائه آن،ی  رعمدهیغ و عمده ای فرع و

 با یعلم برخوردی  وهیش و جامعه مشخص طیشرا از

 به رای لیبد یبی ها ینوآور زین...  و انقالب کیتئور مباحث

 وی سپرانداز باعث مجموع در همه نیا و داشت همراه

 النه به عملِ یبی ها ستیونیزیرو و ها ستیاپورتون فغان

 در آنان و شد توده خائن حزبی گ سرکرده به دهیخز

 سر ازی ستیکمون نینو جنبش هیعل خودی ها یریگ موضع

 .کردندی سرائ اوهی به شروعی ارناچ

 از که احمدزاده مسعود ریکب قیرفی وقت نمونه،ی برا

 کرد اعالم بود، جنبش نیای  برجستهگذاران  انیبن و انیبان

ی ستیکمون نهضت وی انقالب اتیتجرب خیتار در ما" که

 روبرو مبارزه نوع سه با اساسن ریاخ قرنی الملل نیب

ی خیتاری توال اگری. اسیس ،یاقتصاد ک،یدئولوژیا: میهست

 گونه چه که مینیب یم کین م،یریبگ نظر در را اتیتجرب نیا

ی اقتصاد و کیتئوری  مبارزه نقش ازی روزافزون نحو به

 کل بر شیپ از شیبی اسیسی  مبارزه و شده کاسته

 اسناد بهی نگاه استی کاف. افتهی طرهیسی انقالبی  مبارزه

 رای تئور تیاهم شدن مک تا میافکن یبی ستیکمون جنبش

 تال،یکاپ: میابیدری عملی اسیسی  مبارزه با سهیمقا در

. رهیغ و نینوی دموکراس کرد، دیبا چه نگ،یدور یآنت

 که امروزی الملل نیبی ستیکمون جنبش در ما خالصه

  آثار با تر کم دارد، انیجر رسلطهیزی کشورها در اساسن

 های ضدِعمل عصرعمل و اپورتونیست



 

 

 !آورد وجود به را واقعی پیشرو تواند می نظامی سیاسی ی مبارزه یک تنها امپریالیستی، دیکتاتوری شرایط در
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 و سمیالیماتر ای نگیدور یآنت تال،یکاپ رینظ یکیتئور

 آن نیمب امر نیا ایآ.میشو یم روبرو سمیسیتیوکریامپر

ی ستیکمون جنبش ناب،ی تئور نظر نقطه از که ستین

ی انقالب میمستق عمل بای طورکل به کهی الملل نیب

 کار به که دارد را آن ازین نه و فرصت نه روبروست،

 به وقت هر از شیب ما که رساند ینم امر نیا ایآ پردازد؟

 و ها ستیاپورتون ،"ن؟یسیتئور به تا میدار اجیاحت نیسیراتپ

 و حوصله یب جوانان نیا که سردادند اوهی ها ستیونیزیرو

 ندارند، کیتئور سواد چون و اند سالحی  فتهیش ماجراجو

 احمدزاده قیرف کهی حال در! دهند ینم تیاهمی تئور به

 :که دهد یم حیتوض پارگراف نیا به مربوط ادداشتی در

 شیپ قرن کی اگر که گفت دیبا مطلب بهتر انیبی برا"

 ،یستیکمون جنبش کیتئوری ازهاین بهی گوئ پاسخی برا

 و عیوس دانش آن با بودند الزم مارکس چونی کسان

 و عیوس کیتئور کار محتاج کیتئوری ازهاین بهی گوئ پاسخ

 انقالبی محتوا که چرا ست،ین نیچن امروز بود،ی طوالن

 و آمده دست به عملی کل رهنمود ،است شده روشن

ی گ بستهی انقالب عمل با تر شیب انقالب خاصی تئور نیتدو

 خاص و عامی تئور به ازین مسلمن اما. کیتئور کار تا دارد

 جنبش که نیای عنی نیا و ".است نشده تر کم انقالب

 ازین زمان هر در آن،ی  دهنده لیتشک عناصر وی ستیکمون

 نیتدوی برا منتها دارند، نقالبا خاص و عامی تئور به

 کار تا زدی انقالب عمل به دستی ستیبا انقالب خاصی تئور

 آن که بودی کار قنیدق نیا و کیتئور ای ینظر صرفن

 انجام رینظ کمی مبارزات -یاسیس شهامت با عمل در رفقا

 .دادند

ی  پروسه هرگاه ،...زینی اقتصادی  مبارزه مورد در"

 تیاهم کهی کشورهائ از کی هر در رای انقالبی  مبارزه

ی  مبارزه که میشو یم متوجه م،یریبگ نظر در کرده کسب

. دهد یم دست از را خود تیاهم شیپ از شیبی اقتصاد

 اقتصاد، بر استیس روزافزون تفوقی  جهینت زین امر نیا

 نیتر کننده سرکوب بای طبقات دشمن تسلطی  جهینت

 تسلطی  جهینت ترور، و اختناق طیشرا تحت در وسائل

 با ها ستیاکونوم ن،یلن قول به. است "ی...ستیالیامپری جهان

 اقتصاد از استیس تیتبعی  دربارهی کل قیحقا به استناد

ی پوش پردهی آن یِاسیس وظائف مورد در را خود جهل

 .نمودند یم

 اثباتی برای تنهائ به آنی ها ادداشتی و جمله چند نیهم

 و گذار انیبنی رفقا کیتئور قیعم دانش عیوس سطح

 کاربرد. ستیکاف احمدزاده مسعود قیرف چونی ا نابغه

ی رهایگ جهینت وی علم لیتحل و هیتجزی  وهیش ها، واژه

 سازش دگرگون اثر در قیرف نیا درخشانی کیالکتید

 از شیپ تا "کیتاکت همی استراتژ هم مسلحانه،ی  مبارزه"

 احزاب و ها سازمان محافل،ی اسیس اتیادب در هرگز آن

 .نبود مرسوم و موجود رانیا در سمیکمونی مدع

 بر نهادن سرپوشی برا ها ستیونیزیرو و ها ستیاپورتون

 زنند یم و زدند یم حرفی تئور از دائمن شیخوی عمل یب

 با مو به مو نینو جنبشی مش  خط و اصول که نیا و

 ازی اریبس که نیا از غافل ندارد،ی خوان هم نیلنی ها گفته

 آن در هیروس طیشرای برا و مختص صرفن ها هگفت آن

 در انقالب امر برد شیپ و داشتند کاربرد خیتار از مقطع

 طیشرا از مشخص لیتحل به منوط نهایتن یئ جامعه هر

ی کار همان قنیدق خود نیا و است جامعه آن مشخص

 نه و دادند انجام هیروس در ها کیبلشو و نیلن که بود

 جنبش در گرانید و انگلس س،مارک توسط قبلن که چه آن

 انقالب امر برد شیپ با رابطه دری ستیکمونی الملل نیب

 و مارکس عصر در" احمدزاده قیرف قول به. بود مطرح

به ،یا حرفه ونیانقالب از متشکل رو، شیپ سازمان انگلس،



 

 

 !دارد نقشی حال هر به که خارجی لعام یک چون نه گرفت، نظر در تبیین و تحلیل هرگونه ی زمینه مثابه به و ارگانیک طور به باید را امپریالیسم ی سلطه ی مسئله
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 کسب نیلن عصر در که نداشت را یتیاهم آن وجه چیه

 از یتصور ستتوان ینم نیلن عصر طور نیهم و "کرد

 داشته سمیالیامپر عصر در آن یاتیح تیاهم و یکیچر جنگ

 .باشد

 انقالب که نیا لیدل به نیشیپی انقالب اتیتجرب قتیحق در"

 ردیگ یم صورت عام نیقوان رشته کی تحت جوامع تمام در

 رشته کی یدارای ا تودهی ها جنگ حتا که جا آن از و

 دیبا و دارندی ئ یآموختنی زهایچ باشند، یم عام نیقوان

 هرگاه اما. "رسانند سود" لحاظ نیا از و شوند، آموخته

 عمل نیای نهائ لیتحل در که شود گرفته نظر در

 هری نیع طیشرای گ ژهیو کشف به قادر که ست یانقالب

 شک یب است، انقالبی تئور لیتکم و حیتصح و کشور

 میتعمی کیمکان طور به باشد قرار اگر نیشیپی ها یتئور

ی اسیسی تئور ،...شوند یم "آور انیز" بشوند، ادهد

ی انقالب عمل درستی راهنما تواند ینمی استقراض

   ."ردیقرارگ

 دیپرسداران کار تئوریک  طرف ازی ستیبا ،ها گذشته از این

 اریبس توده با ارتباط وی تئور بر حرف در که شما که

 طیشرا بر بنا کهی ستیکمون نینو جنبش و دیورز یم دیتأک

 انیعری کتاتوریدی  سلطهی عنی ،جامعه بر حاکم

 توده و شاهنگیپ زیانگ غمی جدائ بر خود ،یستیالیامپر

ی  مبارزه مهم وظائف ازی کی اساسن - دارد اذعان

 کهی جنبش به را ، - باشد یم موضوع نیا حل مسلحانه

 قبل، نه چرا !؟دیکن یم متهم ،است توده ازی جدائ خواهان

 از دهه چهار از شیب گذشتی ط حتا نه و نیح در نه

 در خود ازی زیچ ،یستیکمون نینو جنبشی ریگ شکل

جای  بهها  ی کار تئوریک و ارتباط با توده نهیزم

 رابطه در شما! ست یخال تان چنته چنان هم و ؟اید نگذاشته

 وار یطوط و جا به نا تکرار به تنها مقطع آن دری تئور با

 مارکس بهنیز  امروز البته و دیکرد بسنده نیلنی ها گفته

 زین کش زحمت و کارگری ها توده با ارتباط با رابطه در و

 دنبال به حرف در صرفن و دیننمودی اقدام چیه عملن

 راهه یب به را آنان دیتوانست که جا هر و دیبود روان آنان

 .دیدیپاش آنان چشم بر خاک و دیبرد

ی ها تالش نیای تمام یاصل گوهر تر، مهم ها نیا همه از

 نیا. بود یانقالب عمل ،یستیکمون نینو جنبشی مبارزات

 در صرفن نه و دیدرآ عمل به تا شد انجام نظر در همه

 در آن خوردن قلیص حال نیع در و بماندی باق حرف

 و نیتدو وی تئور ارتقاء و نیتکو موجب دیترد یب عمل،

 .دیگرد ما هنیم خاص طیشرا با آن تر ینیع هرچه تطابق

گی عملی و نه لفظی به انقالب است و  لزوم وابسته" مهم

ی صرفن ایدئولوژیک، صرفن سیاسی ناکافی  که مبارزه این

ی این تفکر و نگاه کاملن انقالبی  . بنابراین، بر پایه"است

 و حرف نیبی کیالکتید ارتباطبود که ما شاهد برقراری 

 ،ست یانقالب کرانیب صداقت نیز آنی  الزمه البته که عمل

 همین و جنبش نوین کمونیستی بودیم در مقطع پیدایش

ی نوپا نینو جنبش قوت نقاط نیتر مهم ازی کی به خود

 در آنی ا تودهی  گسترده اقبال منشاء و رانیای ستیکمون

 .شد انقالب و جنبشی مبارزات تکاملی بعد مراحل

، عالوه بر کشتار و یستیکمون جنبشی کنون اسفبار تیوضع

 حاصل آن علل ازی مهم بخش ژیم،سرکوب توسط ر

 ها ستیاپورتون و ها ستیونیزیرو منسوخی ها دهیا رسوخ

ی  دهه سه از شیبی ط جنبش این بر ها آن تسلط و

 به جنبش نیا از که چه آن استقرار نیچن هم و گذشته

 در مانده یباق مختلفی ها سازمان و محافل افراد، صورت

 باشد. می کشور از خارج بستر



 

 
 اش! زنجیری های سگ و امپریالیسم بر مرگ                   است!                        پرولتری سیاست جوهر تعرض،           
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گی  انگیز در زنده بر این، یکی از موارد تاسفعالوه 

های خارج از کشور ایجاد اتحادهای  ها و سازمان گروه

صوری رنگارنگ در این سی سال گذشته بوده است که 

 سم،یبرالیل ،یطلب انحالل ،یفردگرائ سم،یفیپاس به تنها

 بیش از پیش یطلب دنظریتجد و سمیسکتار رفورمیسم،

 . منجر شده است

 فعالی زندگ آنی  پشتوانه اگر ها گروهی واقع اتحاد"

 جزی زیچ نباشد، ها توده با فعال ارتباط وی اسیس

 اثر در زود ای رید که بود نخواهد ها گروهی بند سرهم

 خواهد هم ازی کیاستراتژ ای یکیتاکت اختالفات رشته کی

 از خارج در جنبش نیای ایبقای ها تالش نیبنابرا ،"دیپاش

 داد، نخواهد و نداده جواب هرگز استار نیا در کشور

 امر فقدان و جامعه بطن در اناتیجر نیا حضور عدم رایز

 کار نیا راه سر بر موجود موانع ازی مهم بخش فوق

 بر دیبای اصلی پافشار ،یکنون طیشرا در نیبنابرا". است

 و موجود احزاب تیتقو نه و باشدی کیچر جنگ گسترش

 تیفعال امروز، زیآم شورش تیفعال. نینو احزاب جادیا ای

ی کتاتورید تیحاکم طیشرا در. "است اولی  درجهی اسیس

 رو شیپ واقعن بتواند کهی روئین جادیا شرط"،یستیالیامپر

 . "است مسلحانه عمل خودِ باشد،

 عیوسی خود خودبهی ا توده جنبش انتظار به امروز"

 که آن بدون کردن، تیهدا را آن وقت آن و نشستن

 میبکوش که آن بدون شود، زدهی انقالب ملع به دست

 کمال بهی انقالب عمل خودِ انیجر در رای ذهن طیشرا

 جنبش ازی رو دنبالهی  منزله به درست م،یکن فراهم

 وضعی عمل رشیپذی معن به درست ،... یخود به خود

 ."است موجود

 ی مبارزه نبود در حال حاضر یکی از مسائل بسیار مهم،

 گرید بار کی  که هاست سال است. ورکش داخل در متشکل

 شک یب !؟است نشده اما ،شد می شروع نو از کاری ستیبا

 سرکوب عالرغم کار، طیشرای دشوار عالرغم" شدن، نیا

 توده و شرویپ انیم کهی میعظی جدائ عالرغم خفقان، و

 آن از مانده جا بهی تئور و تجربه به توجه با ،"دارد وجود

 هر از شیب ران،یای ستیکمون نینو جنبشی طالئ دوران

 عمل وی انقالب صداقت ، یانقالب شهامت به منوط گرید زیچ

 .ست یانقالب

ی  مبارزه" کتاب از ی فوق نوشته یها قول نقلی تمام 

 .است "کیتاکت همی استراتژ هم مسلحانه،

 

 

 

ی تحت سلطه و  ی طبیعی جوامع های رقیب از منابع پس زدن جناح
کشان، پاسخ به بحران  رنج کارگران و زحمت ستغارت بیش از این د

های رنگارنگ، تغییر و انطباق  درونی، فروش تجهیزات و سالح
ی امپریالیستی تحت عنوان  های تازه های منطقه با سیاست دولت

تر  ، به انقیاد کشاندن هر چه بیش"برقراری نظم نوین جهانی"
ای رادیکال،  توده –جامعه، جلوگیری از رشد اعتراضات کارگری 

چنین  و هم "برقراری خاور میانۀ بزرگ"تقسیم جامعه تحت عنوان 
منظور کوچاندن  جات و باندهای مسلح و ارتجاع، به اندازی دسته راه

ست که به سر  ی خودی و غیره، از زمره مواردی محرومان از جامعه
 اندازان اصلی جنگ سوریه تبدیل گردیده است. تیترهای وظایف راه

 و جهان ی چهره بزرگ، مداران قدرت که هاست مدت گرید ینایب به
 دارند و اند نموده ترسم گونه نیا را انهیخاورم ی منطقه ی چهره ژهیبو
 یها یناهنجار ابعاد بر ،یشهروند حقوق شناختن تیبرسم ی بهانه به

 توان، یم را عامل دو انیم نیا در. ندیافزا یم متفاوت ی جوامع
 .دانست لیدخ ییبلبشوها نیچن جادیا در یعبارت به ای و ساز، نهیزم

 محروم انسان ها ونیلیم کول و سر از دارد یندار و فقر که نیا اوّل
 داشته بر یتر شیب چه هر شکاف ،یطبقات یها فاصله و رود یم باال

 اوضاع از و ،یکنون مردان دولت دست از شدت به مردم و است
 ↓ تداوم نیمدافع تالش که نیا دوّم .اند کالفه یاقتصاد نابسامان

 اند؟ چه کسانی در جنگِ سوریه ذینفع 

   1ی  ادامه از صفحه                                  



 

 
 گردد! می مهمل و پوچ چیز یک به تبدیل شود، توجه امپریالیستی ی سلطه و خلق نبی تضاد یعنی موجود نظام اصلی تضاد به که آن بدون جامعه، در تغییر و تحولی هرگونه تبیین
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 یدمکراس یبرقرار ی بهانه به تا است آن بر یکنون مناسبات و روابط
 به و دهند پاسخ خود ی زده بحران اقتصاد به کتاتورها،ید ینابود و

 – یکارگر کالِیراد مبارزات و اعتراضات یریگ یپا ی مانع ها آن ی تبع
 اوضاع از یعموم یتیانارض یعنی ،یاوّل یگمان به. گردند یا توده
 تجربه به مردم نیچن هم و است حق به و یواقع ،یقیحق ،یکنون

 و خشن یها نظام ی افتهیسازمان زور رغم یعل توان یم که اند افتهیدر
 یرهبر بدون هم آن و  افتهی سازمان ریغ چند هر تحرکات با هار،
 و د،یجنگ و برخاست محالفت به مردان دولت با ،یانقالب و یستیکمون
 بر و بناحق انصارشان، اعوان گرید و داران هیسرما یعنی ،یدوّم

 و ها یآزاد نیتأم و نیمستبد ینابود بر یمبن شان یها گفته خالف
 در توان تمام با و عوض در و است، بنادرست و نیدروغ ،یدمکراس

 اخالل دچار آنان یانتخاب نزاع و جنگ ریمس یروز مبادا تا اند، تالش
 یها شعله که - باشد یم و – بوده یاستیس نیچن یبنام بر. گردد
 ،یبیل مصر، عراق، افغانستان، چون هم یا جوامع یها آشوب و جنگ،
 ،ینیسنگ بس یها نهیهز دارند و اند افروخته بر را رهیغ و هیسور

 .ندینما یم لیتحم کشان زحمت و کارگران به و جامعه به

گان  هداف گردانندهها نیت واقعی و بخشی از ا در حقیقت این
دهد و طبعاً با افکار مردمی کمترین  های کنونی را تشکیل می جنگ

که بارها و بارها تاکید  قرابتی نداشته، و بر همین اساس است
های کنونی در خدمت به رهائی و نجات جامعه از  اند، جنگ ورزیده

اند که  های دیکتاتوری نیست؛ بارها و بارها تاکید ورزیده شر نظام
ی خود نیستند، و بارها و بارها  مایل به از دست دادن خانه و کاشانه

ی خوداند. با این  ی روزهای گذشته اند که در غبطه تاکید ورزیده
حقی، منفعت و  های بدیهی و به اوصاف و با وجود چنین خواسته

ها، در خدمت به زندگی بهتر آنان و  ها و آشوب عاقبت چنین نزاع
ها  گی و شکوفائی جامعه نیست. این جنگ زندهچنین در جهت سا هم

توان در  که ماحصل آنرا می -و دارد  -عواقب بس وخیمی داشته 
در حقیقت  عینه مشاهده نمود. ی افغانستان، عراق و غیره به جوامع

اند و دارند در زیر  نه مردم افغانستان از شر طالبان رها یافته
کنند؛ نه اختناق،  ی میی رژیم مردمی و دمکرات گذران زندگ سایه

رخت « صدام حسین»ی عراقِ بعد از  سرکوب، فقر و نداری از جامعه
تر بعد از  بر بسته است؛ نه مردم لیبی به زندگی بهتر و معقول

ی مصر دارد  اند، و نه جامعه دست یافته« معمر قذافی»سرنگونی 
 چشد؛ و را می« حسنی مبارک»ی دمکراسی و آزادی بعد از  مزه
های محروم سوریه در روزهای آتی قادر خواهند  نین نه تودهچ هم

ها رهائی یابند؛ به این دلیل  عدالتی حقوقی و بی بود از چنگال بی
المللی  داران بین ها، سرمایه روشن که مدافعین حقیقی این نوع جنگ

 باشند. شان می ی های مسلح و وابسته و دیگر دار و دسته

ایی، جنگ مردمی نیست و مردم ه که چنین جنگ پُر واضح است
ور شدن آن ندارند. به بیانی  کمترین نفعی در بر پائی و در شعله

ها، اگر چه  ی مردمی با دولت دیگر جنگِ سازمانیافته و هدایت شده
پرداز است، امّا و در عوض، تضمین  کُشنده، تخریب کننده و هزینه

اران بزرگ مد های دیکتاتوری و قدرت ی رهائی از شر نظام کننده
ی  ای علیه توده –ست. تاریخ مبارزات پُرثمر و انقالبات کارگری  جهانی

ها تقسیم ثروت  ی آن داران و استثمارگران حاکم، و به تبع سرمایه
ی خود  گان اصلی جامعه، بنوبه گان و سازنده جامعه مابین تولید کننده

اده شده د های انقالبی سازمان که، جنگ گر این واقعیات است نمایان
ها و نیروهای انقالبی، از زمین تا آسمان، با  از جانب کمونیست

باشد.  های سوریه متفاوت می های ضد انقالبی و از نوع, جنگ جنگ
ی  های براه افتاده های انقالبیون با جنگ چرا که نگاه، متد و نوع جنگ

چنین مضموناً و ماهیتاً در  تاکنونی بسیار و بسیار متفاوت، و هم
های  های انقالبی، نه تنها جنگ بل هم قرار دارند. در حقیقت جنگمقا

ی خودی نیست  های میلیونی از جامعه های رماندن توده کور و جنگ
ی  هایی شرکت فعال داشته و از صحنه بلکه توده در چنین جنگ

 خواهد شد.  انقالب و مبارزه بدور نه

های  ولتبه رد و بدل شدن، و به خریدهای هنگفت سالح توسط د
چنین به قراردادهای کالن  مداران بزرگ جهانی و هم منطقه از قدرت

های بزرگ امپریالیستی پیرامون بازسازی بعد از جنگ نگاهی  شرکت
هایی پی ببریم.  اندازیم، تا بهتر به عمق، و به ماهیت چنین جنگ بی

که آیا کویت توانسته است به سرمایه و به  سئوال این است
ی  قبل از اشغال و جنگ باز گردد؟ آیا نداری و دغدغههای  اندوخته

دفاع افغانستان کاهش یافته است و آیا عراق به کشور  مردم بی
امنی تبدیل گردیده است و مردم آن دارند، طعم زندگی نسبی را 

چشند؟ آیا پرچم دمکراسی و آزادی در سرتاسر لیبی بر افراشته  می
ی از دیکتاتوری و به بند ی مصر، خبر شده است و آیا در جامعه
کشان نیست؟ آیا در سوریه کمترین  کشیدن کارگران و زحمت

 تضمینی از آسایش زندگی مردم وجود دارد؟ و ...

چنانی پیرامون فهم  نیازی به حدس و گمان، و نیازی به تعمق آن
ی خاورمیانه  خیز, منطقه اقتصادی کشورهای جنگ –اوضاع سیاسی 

ی  های براه افتاده و نتایج مخرب جنگ  نیست. در حقیقت ثمره
ی هرگونه استنتاجات و  ها، مانع تاکنونی از جانب امپریالیست

دفاع،  های نادرست است. گرانی و کُشتار هزاران انسان بی ارزیابی
ی فقیر،  تخریب خانه و مدارس کودکان و آواره نمودن میلیونی توده

ها،  نگ امپریالیستگذارد که این، ج دارد بر این واقعیات صحه می
باشد و فقط و فقط آنان،  شان می ی ها و نیروهای وابسته دولت

 اند. آن ذینفعتداوم در



 

 

 پذیر نامکا مسلحانه ی مبارزه راه از جز ها توده بسیج دیگر، طرف از و  -نظامی نظر از چه و سیاسی نظر از چه - هاست توده بسیج مسلحانه ی مبارزه پیروزی شرط طرف یک از

 نیست!
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ها، اصالً و ابداً هم قابل  انگیزی و اثرات مخرب این نوع جنگ غم
های  ای بر شانه توصیف نیست و بدون کمترین شک و شبهه

خواهد کرد.  های متفاوت سنگینی هم در عرصه های بعدی  و آن نسل
های امپریالیستی از چنین خاصیتی برخورداراند و مسلم  اساساً جنگ

جان هم انداختن مردم  گان آن، به که، مقصود گرداننده است
باشد؛ نفع و سودشان در ایجاد بلبشو و در  ی متفاوت می جوامع

ی سودده است و توده  های جوامع تر زیر ساخت تخریب هر چه بیش
ی اصلی به حساب آمده و  عنوان بازنده عی ندارد و بهمیان، نف در این

 خواهد آمد. 

گیر و پُر  های جان با این اوصاف یگانه نجات مردم از چنین باتالق
ست. تنها با  های انقالبی هم به سمت جنگ تالف، در تغییر آن و آن

ست که  هایی ی کمونیستی از چنین جنگ یافته چرخش سازمان
را تضمین نمود و جامعه را از شر توان آرامش مردمی  می

ها نجات  ساز ظالمان و امپریالیست دیکتاتورها و از مصائب دست
ور شدن  داری اصالً و ابداً از شعله ی سرمایه داد. به کالمی، طبقه

داند که در خالف  ای ندارد و می هایی، ترس و واهمه چنین جنگ
به برداومی داند که در خدمت  روابط و مناسبات موجود نیست؛ می

داند که دود آن به  ست و می داری های سرمایه تر نظام هر چه بیش
چشم مردم خواهد رفت. زمانی هراس سراپای وجودش را فرا 

های جنگ انقالبی بر افروخته شود؛ جنگی که  خواهد گرفت که شعله
دهی شده است؛ جنگی که نه تنها  ها سازمان از جانب کمونیست

شوند  اندازی آن کالفه و فرسوده نمی از راهکشان  کارگران و زحمت
بلکه در صف مقدم آن قرار خواهند گرفت؛ جنگی که با 

های فعال و مستقیم آنان مضمون واقعی خود را باز یافته  گری دخالت
گی و شکوفائی سوق خواهد داد. این آن  و جامعه را به مسیر سازنده

و این آن  ست که ما در شرایط کنونی شاهد آن نیستیم، جنگی
کشان  ها و مدافعین کارگران و زحمت ست که کمونیست جنگی

ست که کارگران در پس زدن  ی آنانند، و این آن جنگی مدافع
، با دل و جان به میدان خواهند «بشار اسد»چون  دیکتاتورهایی هم

کشان و محرومان، به جنگ با ضد  آمد و پیشاپیش و با دیگر زحمت
داران بر خواهند خاست؛ و  و درشت سرمایه انقالبیون و حامیان ریز

ست که توده برنده از آن بیرون بدر خواهد آمد و  این آن جنگی
شانرا از جامعه کوتاه  طلبان و باندهای ارتجاع و مسلح دست منفعت
 خواهد نمود.

 شباهنگ راد

 

 

 

 

 

 

 1ادامه از صقحه 

 اثر مشترک            

 چسنی و آر. جمیل جونا ابرت دبلیو مکجان بلیمی فاستر، ر            

 ازدهُم(کبیری                    )قسمت دوترجمه: پویان          

 
، 1791توان در بریتانیا در سال  مییک مورد کالسیک آن را 

 در واکنش به ( Henry Ford II)دوم  هنری فورد که وقتی

هائی  بخش الم کرد کهاع ران خودروسازی بریتانیااعتصاب کارگ

و کورتینا در آینده در آسیا ساخته  فورد اسکورت های مدل از

های  ها از مدیریت شرکت . نظرسنجیپیدا کرد ،خواهند شد

در مواجهه با  ها که آن ندا داده چندملیتی در ایاالت متحده نشان

به  هائیمخالف استفاده از چنین تهدید ،ها با اتحادیه اختالفات

. ) در حالی که دکشور نیستن زید به خارج اانتقال تول

تر نشان  این را حتا با شدت بیش خالف ها های اتحادیه نظرسنجی

لید وتعبیر ت سنحُبا که  ،ی این استراتژی (. نتیجهدهد می

تکه شدن و تضعیف سازمان  تکه ،شود پذیر نامیده می انعطاف

مامی این موارد ت  (51)باشد.  می کارگری در سطح جهانی

از تقسیم کار و استثمار بخشی از کنترل فرایند کار است که 

پذیر  است. تولید انعطاف داری جداناپذیر تحت نظام سرمایه

لید جهانی ، براساس توالمللی ی تقسیم کار جدید بین دهنده نشان

گردد،  لحاظ تکنولوژیکی توجیه می ازلب باشد که اغ کنده میپرا

تر و قابل  ی مرکزی آن به دنبال کار ارزان هسته درواقع ولی

 ( 58) تر است. کشی بیش بهره

( تقریبن سه Keith Cowlingطور که کیت کاولینگ ) همان

 داری انحصاری نوشت: ی پیش در سرمایه دهه

، ردی از اخالل ای عشایری شده داری به طور فزاینده سرمایه

برای به شکل خصوصی  گذارد. می اجتماعی در پی خویش باقی

 اتخاذ چنین موجودیت عشایری ییتملهای فرا هر یک از شرکت

به  پاسخ مناسب انعکاسی از مثابه بهکارآیی خواهد داشت، 

  ↓های ارائه شده توسط  های نیروی کار و فرصت افزایش هزینه

ی انحصاری شدن سرمایه المللی بین  



 

 
 کمونیسم! باد کارگر!          زنده ی طبقه رهبری به خلق دموکراتیک جمهوری باد برقرار انقالب!          باد زنده
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ش ی خود به معنای کاه نوبهتر که به  انعطاف های قابل آوری فن

. باشد.. در نیروی کار می ستردهای گ های پایه تقاضا برای مهارت

هر جا که کارگران اقدام به افزایش دستمزدها یا کنترل شدت 

های  هرا به گرو شان ها شغل ، آنو یا مدت زمان کار نمایند

، مبارزند تر و کم اند یافته سازمان تر که کم دیگری از کارگران

صنایع  در برخی از ] زدائی صنعت. بنابراین ند کردخواهواگذار 

ی طبقاتی در چنین دنیائی  پیامد مبارزهداری پیشرفته[  سرمایه

 (55) است.

 ی بعد ادامه در شماره

 
  ها: زیرنویس

صفحات  ،"تفرقه بیانداز و حکومت کن"مردم و ساگدن،  -37

 .127تا  128

 ست بر که این فرآیند به آن متکیی نابرا مبادله در روند -31

تر از  جائی که تفاوت دستمزدها بیش ،نماید خود را تقویت می و

 Gernotوری است، نگاه کنید به جرنات کُهلر ) تفاوت در بهره

Köhler ،)"(،8002سال ) "نقدی بر سیستم دستمزد جهانی 

http://caei.com.ar . 

 داری انحصاری ، سرمایه(Keith Cowling) کیت کاولینگ -39

(، 1728، سال و پسران (John Wiley))نیویورک: جان ویلی

 .145ی  صفحه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

های فدائی خلق و  د یاد شهدای تیر و مرداد چریکگرامی با

 !حمید اشرف رفیق برجسته
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :بگیرید تماس زیر های آدرس با ما، با ارتباط برای

Post: Postbus 10492 
1001 EL Amsterdam, Nederland 

TEL.: +31 624 797 133 
pouyan@19bahman.netE_Mail:  

http://www.19bahman.netWeb site:  

 

 

 !گرامی رفقای

 نشریه تر بیش غنای در را ما خود، مطالب و مقاالت ارسال با

 خواهند منتشر نشریه در مطالبی است، بدیهی .رسانید یاری

 71  سازمان مبارزاتی وظائف و اهداف راستای در که شد

 مطالب انشائی و امالئی اصالح از .باشند داشته قرار همنب

 .باشیم می معذور رسیده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  باشند. می نشریه شورای سوی از امضاء بدون مقاالت 
 

 

 و انتقاد نظر، ال،ؤس هرگونه ی ارائه و خود یمال یها کمک با

 .دیرسان یاری مان وظائف انجام در را ما شنهاد،یپ
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