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 ده گیپناهن   –  ت جراامپریالیسم  و  پدیده مه 

 یراض اهی اعت ی جنبشو موانع  موقعیت  

 (2) ستی مون ک  اهنگشی پ  نقش و یانقالب  تی موقع  

 

 

ی جائی انسان بر روی کرهو چه به صورت جمعی، به مفهوم جابه مهاجرت، چه به صورت فردی

های اجتماعی های انسان و یکی از اولین پدیدهترین کنشاز کهن یگی، یکزمین و تغییر محل زنده

تر و طبعن اش، همواره به خاطر امرار معاش در شرائط طبیعی بهاست. انسان از ابتداء پیدایش

 –ز آفریقا ی خود را تغییر داده است؛ به طوری که مهاجرت انسان اگتر، محل زندهبقاء سهل

ند به سوی آسیا و اروپا اولین مهاجرت بزرگ انسان است که در رو –ی انسان خاستگاه اولیه

ی ای داشته است و دقیقن به همین دلیل هم تعیین آزادانهکنندهتوسعه و تکامل وی نقش تعیین

 2ی صفحهادامه در                   .ترین حق هر انسان استابتدائیترین و گی، طبیعیمحل زنده

 
  

 

زندگی، به کار بسیار  یاولیه ترین نیازهایی بدیهیها انسان بسیار تنگ و بسته است. تالش برای تهیهی ایران برای میلیونجامعه
الی ستی در لوپریالیی زندگیِ قربانیان نظام امکشان و دیگر محرومان تبدیل گشته است. چرخهشاقی برای کارگران، زحمت

های رنگارنگ نظام لتهای سرخرمن دوکند. وعدهتر میشان را عمیق و عمیقهایخوار، گیر کرده است و دارد، زخمداران مفتسرمایه
های مایهبه دست ر تعرضمنظوهای تازه، بهشمار مردم نیست. همه، در فکر و در پی ریختن سیاستهم، درمانی برای دردهای بی

 ییرازهشت و دارد رده اسکگان اصلی جامعه کمین سازنده یاند. فشارها یکی پس از دیگری، به در خانهدیدههای ستمناچیز توده

 4یامه در صفحهدا                                                                                   پاشاند. زندگی آنانرا از هم می

 
 

  
داشته  وجود توده های مبارزیو  پیشرو انقالبی(، مگر آنکه 2)"هر موقعیت انقالبی لزومأ به انقالب منجر نمی شود"

 رعص در شک بدون  باشند که جان برکف گرفته و در راه نابودی و محو نظام حاکم حاضر به از خودگذشتگی باشند.

 6ی دامه در صفحها                                                            .است کمونیست پیشاهنگ همان انقالبی، پیشرو از منظور کنونی
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 ست!ی مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادیباد مبارزهزنده

 

 2 ی، صفحه30ی شماره 1394ششم، آبان  سال بهمن 19تئوریک سازمان  –پیام سیاهکل، ارگان سیاسی 

 

 

 1ی ادامه از صفحه

 

جائی دیگر نیز توسط انسان صورت گرفته است که این بار، نه اما نوعی جابه

ی ان و ادامهتر، بلکه صرفن به خاطر حفظ جبرای امرار معاش در شرائطی به

گی، در شرائط زیستی بدتر ی زندهگی بوده است و چه بسا که این ادامهزنده

 از گذشته ادامه یافته است.

چه مهاجرت به سرزمینی بدون سکنه بوده در هر یک از این دو صورت، چنان

گرفته است، ولی چنانچه ریزی انجام میاست، به راحتی و بدون جنگ و خون

ینی صورت گرفته باشد که این سرزمین از قبل دارای مهاجرت به سرزم

شده و یا به ساکنینی بوده است، آن گاه این مهاجرت یا به جنگ منتهی می

انجامیده است که این مورد دوم ی میزبان میکسب اجازه از ساکنین و جامعه

به این که  اش دانست. با توجهگی در تعریف کلیی پناهندهتوان پدیدهرا می

باشد؛ یعنی این که هر گی میتر از پناهندهاجرت دارای مفهومی کلیمه

خود یک نوع گی،گی نیست اما هر شکل از پناهندهمهاجرتی ضرورتن پناهنده

 مهاجرت است.

گی در طول تاریخ انسان، عامل ترین عامل مهاجرت به صورت پناهندهمهم

دفاع و مردم بی های جنگ،ورشدن شعلهجنگ بوده است. همواره با شعله

ا یی خود را رها کرده، اشانهکاجبار خانه و زده، بلی جنگمنطقهمظلوم 

های دیگر پناهنده به سرزمین یا ی دیگر مناطق کشور خویش شده وآواره

اند. به گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، در شده

ن به دلیل ر در سراسر جهامیلیون نف 6۰نزدیک به  ۲۰۱۴ی اول سال نیمه

 اند.وجود جنگ از شهر و یا کشور خود گریخته

اش، به دوران پس از جنگ جهانی گی در تعریف امروزیی پناهندهاما پدیده

 گردد.دوم بازمی

و  پس از پیروزی شوروی سوسیالیستی بر آلمان نازی و پایان جنگ جهانی دوم

های امپریالیستی، ان در رقابتخواهی آلمی سهمشدن مسئلهبه تبع آن حل

ستا گیرد و در این راتضاد میان ارودگاه سوسیالیسم و دول امپریالیستی اوج می

کنند با های تبلیغاتی خود سعی میدول امپریالیستی غربی با دمیدن بر بوق

دادن مردم در کشورهای سوسیالیستی، آنان را به عنوان پناهنده، به فریب

 غربی به عنوان اولین دولت غربی در اینند. دولت آلمانکشورهای غربی بکشان

، آلمان  ۱۹۴۹ر سال قانون اساسی خود د ۱6قدم شده و در ماده مسیر پیش

، نگران جسم و کند که به دلیل عقائد سیاسیاعالم میگاه تمام کسانیرا پناه

گرد یپافراد مورد "نویسد: پاراگراف دوم این ماده می شان هستند و درجان

 "شوند.مند میگی بهرهسیاسی از حق پناهنده

 

 

صویب تسائر دول امپریالیستی نیز مبادرت به تدوین و  ،غربیپس از آلمان

کنوانسیون  ۱۹5۱ژوئیه  ۲8کنند و سرانجام در گی میقوانین پناهنده

ی سازمان ملل متحد در ژنو به تصویب ی ویژهگی را در جلسهپناهنده

پس از  یاروپائ کنوانسیون که محدود به پناهندگان کشورهای رسانند. اینمی

های محدودیت ۱۹6۷سال  یشد، با تصویب معاهدهجنگ جهانی دوم می

اط ز نقاجغرافیایی و زمانی آن نیز برداشته شد و بدین ترتیب بسیاری از افراد 

شان در معرض خطر قرار گرفته بود، به مختلف جهان که به دالئل سیاسی جان

 کشورهای غربی پناهنده شدند.

و حل  ۱۹8۰یپس از سقوط اردوگاه به اصطالح سوسیالیستی در اوائل دهه

المللی، طبیعی بود که دیگر این معاهدات های بینی شوروی در رقابتمسئله

گی ضرورت وجودی خود را به شکل سابق از دست داده باشند و پناهنده

گی ندهوین مقررات تازه، شرائط اخذ پناهاکنون، این دول غربی بودند که با تد

رهبران دول  ۱۹۹۰ی ساختند تا جائی که در دههتر میرا هر روزه مشکل

کشیدند که اروپا پر شده است و دیگر گنجایش سیل اروپائی نعره می

برد این سیاست سعی کردند که با استحکام گان را ندارد و برای پیشپناهنده

 ای نفودناپذیر بسازند."قلعه"مرزها، از اروپا 

، در راستای ۲۰۰۰ی های جدید امپریالیسم آمریکا در دههاعمال سیاست

ه های اروپائی و روسی، منجر ببازتقسیم امپریالیستی و رقابت با امپریالیست

ی مستقیم نظامی دول امپریالیستی در کشورهای آفریقای شمالی و مداخله

ابتی امپریالیستی، های مستقیم و نیهاست که آتش جنگخاورمیانه شد. سال

ود مردم مظلوم کشورهای افغانستان، عراق، سوریه، لیبی و یمن را به کام خ

ی این کشیدهکشیده است و به همین دلیل هم تعداد بسیار زیادی از مردم ستم

گان در اند. اکثر این آوارهزده، راهی کشورهای دیگر شدهمناطق جنگ

اند و تعداد بسیار کمی از آنان نیز راهی زیدهکشورهای همجوار سکنی گ

 شوند.می شده و کشورهای غربی

گی مردم ساختن اخبار آوارههای امپریالیستی که همواره در منعکسرسانه

گاه نگفته بودند که از سال ی این مناطق الل بودند و هیچزدهمظلوم و جنگ

دیترانه جان خود را از هزار نفر در دریای م 3۰، بیش از ۲۰۱5تا سال  ۲۰۰۰

گانی پرداختند که با ی اخبار آوارهاند، ناگهان به پخش هر روزهدست داده

شوند، ولی بازهم گذشتن از دریای مدیترانه، از مرزهای جنوبی وارد اروپا می

زده، که از طریق گان از کشورهای جنگگویند که این سیل عظیم آوارهنمی

گونه از این جزائر که در چه شوند،نان میمرزهای ترکیه وارد جزائر یو

                   ↓رسانند و از نزدیکی کشور ترکیه نیز قرار دارند، خود را به شمال یونان می
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شوند؟! و چرا تا دیروز آن جا هم راهی دیگر کشورهای اروپائی می

گان را در مرزهای این پلیس ضدخلقی یونان که بسیاری از آواره

گان داد، اکنون به یاری این آوارهرد اصابت گلوله قرار میکشور مو

وانتقال کارگیری کشتی و اتوبوس و ترن، شرائط نقلشتابد و با بهمی

گونه شد که از ماه سازد؟! و یا چهآنان را به شمال یونان فراهم می

به پخش اخباری پرداختند که مرزهای شرقی اروپا  ۲۰۱5ژوئیه 

گانی شده است که با عبور از کشورهای آواره شاهد سیل عظیمی از

 کنند تا خود را به آلمان یا سوئد برسانند؟گوناگون تالش می

هند در همین راستا رهبران دول اروپائی نیز بدون این که توضیح بد

گفتند اروپا پُر شده است و ظرفیت پذیرش که چرا تا دیروز می

 "مدافع"و  "داررفط"سیل مهاجرین را ندارد، اینک به ناگهان 

اند تا جائی که شان شدهگیگان و حق پناهندهاین آواره

خودشان را که  3و  ۲و  ۱های "دوبلین"و  "شنگن"قراردادهای 

چون گان وضع کرده بودند، همبه عنوان موانعی بر سر راه پناهنده

 6ای نادیده بگیرند و آنگال مرکل، صدراعظم آلمان در زباله

گو با خبرنگاران آلمانی بگوید که در حال ودر گفت ۲۰۱5سپتامبر 

شده  "ناکارآمد"ی اروپا گی در اتحادیهحاضر کل سیستم پناهنده

کارگیری قطارهای ویژه و آهن سراسری آلمان را با بهاست و راه

جویان جائی پناههای قطار در خدمت جابهافزایش پرسنل ایستگاه

 قرار بدهد.

جو خواستار رساندن خود به آلمان پناه گاناکثریت این آواره

ی خود را از دست ها خانه و کاشانههستند. هنگامی که این انسان

ی زندگی وجوی مکان دیگری برای ادامهدهند و به جستمی

آیند، که طبق آخرین آمار کمیساریای عالی سازمان ملل در برمی

سه هزار نفر  نزدیک به ۲۰۱5ی اول سال گان، در نیمهامور پناهنده

اند، کاملن طبیعی است که جان خود را در این راه از دست داده

گی انتخاب کنند و اگر به اروپا ی زندهبهترین مکان را جهت ادامه

ترین کشور اروپائی یعنی آلمان را انتخاب کنند. ولی آیند، مرفهمی

همی در این میان، یوهانامیکل الیتنر، وزیر کشور اتریش خود را به نف

فهم نیست که چرا در از نظر من قابل"گوید که زده و می

شود، در حالی گی داده نمیدرخواست پناهندهکشورهای بالکان هیچ

های امپریالیستی این مزدور شرکت "که این کشورها امن هستند.

ی ی بالکان، در نتیجهداند که کشورهای حوزهاتریشی به خوبی می

های غربی و از جمله اتریش، امپریالیستی گرانههای غارتسیاست

اند که به هیچ وجه آن چنان با مصائب اقتصادی و اجتماعی مواجه

گان را ندارند و وی باید قبل از توانائی پذیرائی از این سیل آواره

تر این هر چیز به مغزش فشار بیاورد تا شاید بفهمد که چرا بیش

هم نیستند و عازم آلمان  جویان حتی حاضر به ماندن در اتریشپناه

 شوند!می

ها و گان از یک سو و اخبار برنامهپخش مرتب اخبار مربوط به آواره

های پذیر از سوی دیگر، توسط رسانهتصمیمات دول پناهنده

شده در تعیینگی حکایت از یک سیاست ازپیشامپریالیستی، همه

 گی دارند.هگان و تشویق آنان به پناهندمورد این موج بزرگ آواره

تواند جو را میهزار نفر پناه 8۰۰کند که تا دولت آلمان اعالم می

گوید که از اش، آنگال مرکل، در ماه سپتامبر میبپذیرد و صدراعظم

یورو در ماه پرداخت  6۷۰جو در آلمان سال آینده به هر پناه

اش به ترکیه از آمادگی خواهد شد و در ماه اکتبر، در مسافرت

 دهد!جویان بیشتری خبر میبرای پذیرش پناهآلمان 

 ۲۴گی خود را برای پذیرش در ماه سپتامبر دولت فرانسه آماده

کند و دولت سوئیس نیز با این که عضو جو اعالم میهزار نفر پناه

گی جویان اعالم آمادهی اروپا نیست، ولی برای پذیرش پناهاتحادیه

 کند!می

های سران دول سوزیین دلتمام ا شود کهاخره مشخص میاما بل

گان، اشک تمساحی بیش نبوده و این امپریالیستی برای این آواره

به خارج از  یهای سورآوارهکشاندن  کاران فقط درصددجنایت

اش آن از نیروی جوان و معترض یمرزهای این کشور و تخلیه

چون ماند نظم مورد نظر خویش را هباشند، چرا که هنوز نتوانستهمی

 ه ذکربدر همین رابطه، الزم  افغانستان در این کشور برقرار نمایند.

ها در ی امپریالیستگرانههای تخریبی و سرکوباست که سیاست

کشورهای مختلف تاکنون به عینه نشان داده است که 

جا که شان در هر کشور وابسته، تا آنها و ایادی داخلیامپریالیست

نیروهای مخالف خویش را با سرکوب،  بتوانند بخش وسیعی از

نمودن جو پلیسی و خفقان نمایند و با حاکمزندان و اعدام حذف می

ا ی این نیروها را نیز یا در داخل آن کشور و یا بشدید، باقیمانده

نمایند. های کشورهای متروپل به روی آنان پاسیف میگشودن درب

ی ایران و تاریخ زنده و روشن آن نیز جامعههاییکی از نمونه

 این خصوص است. واندی سال اخیر آن درسی

ها نظم طور که در فوق اشاره شد، از آن جا که امپریالیستهمان

 ینامه، اینک روزاندمورد نظر خویش را در افغانستان ایجاد نموده

اکتبر سال جاری  ۲5شنبه روز یک "فرانکفورتر آلگماینه"

جویان افغانی ازپیش پناهیشارد بنویسد که دولت آلمان قصد دمی

شان رد شده است، به افغانستان گیرا که تقاضای پناهنده

 بازگرداند.

↓د: گوی، وزیر کشور آلمان می"میزییرتوماس دی"در همین راستا 
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ها تشکیل جو را بعد از سوریها دومین گروه بزرگ پناهافغان"

جو انان افغان پناه؟ و از جو"یستندهند. این اصال قابل قبول می

! "ز نو بسازند.کشورشان بمانند و کشورشان را ا"خواهد که در می

 (.۲۰۱5اکتبر  ۲8)بی بی سی، 

نیز روز چهارشنبه  "بیلد"زبان ی آلمانیبه همین ترتیب روزنامه

نویسد که دولت آلمان برای بازگرداندن اکتبر امسال می ۲۱

 ر این کشور رد شده ازشان دندگیجویانی که تقاضای پناهپناه

رد کهواپیماهای ترابری نظامی این کشور )ترانسال( استفاده خواهد 

 و خلبانان ارتش را هم به خدمت خواهد گرفت.

دهد که چرا های امپریالیستی آلمان توضیح نمیاین مزدور شرکت

مانند و کشورشان بدر کشورشان "جوی افغان باید فقط جوانان پناه

ا و ب ، ولی جوانان سوری نباید در کشورشان بمانند"را از نو بسازند

و غیره بجنگند و  "داعش"چون مزدوران امپریالیسم هم

ی ! جنگ جاری در افغانستان چه تفاوت"کشورشان را از نو بسازند"

تواند در افغانستان با جنگ در سوریه دارد که جوان افغانی می

ساز های دستاریتحتواند؟! آیا انبماند، ولی جوان سوریائی نمی

های ساخت امپریالیسم در تر از موشکامپریالیسم در افغانستان کم

 گیرد؟!سوریه قربانی می

های امپریالیستی را انباشته است موضوعاتی که رسانهاین روزها، 

 یکی اخبار حاکی از موافقت و مخالفت مردم این کشورها با آمدن

جویان از درگیری پناه بهط مربو جویان است و دیگری خبرهایپناه

و  باشدگی میهای پناهندهپهای مختلف با یکدیگر در کمملیت

جعلی  یبدین ترتیب تضادهای اصلی این جوامع را به سوی تضادها

 کنند.و غیرواقعی هدایت می

گان دریای مدیترانه بر تن این آواره ها، هنوز آبعالوه بر این

 یالیستی اروپا در صدد تنظیممظلوم خشک نشده، رهبران دول امپر

آمده را وارد جانگان بهتر این آوارهقوانینی هستند که هر چه سریع

دوستانه، این های انسانبازار کار بکنند و بدیهی است که با ژست

گان را در شرائط بسیار بدتری از کارگران اروپائی به کار آواره

 خواهند گمارد.

گان اعالم کرده است امور پناهندهکمیساریای عالی سازمان ملل در 

جو وارد اروپا شده است و میلیون پناهکه در سال جاری بیش از نیم

ونیم میلیون نفر شود که تا پایان سال، این رقم به یکبینی میپیش

سابقه  ۱۹5۱ای که پس از کنوانسیون ژنو در سال نیز برسد؛ واقعه

ه دست رهبران دول ی جدیدی بنداشته است و بدین ترتیب بهانه

امپریالیستی خواهد افتاد که با حذف مزایای اجتماعی مردم این 

های ظاهرن بشردوستانه اعالم کنند که پذیرش کشورها و با نعره

 شان ایجاد کرده است!!اری را براییی بسجو، هزینهاین تعداد پناه

های ها از خلقکشیکارگیری انواع و اقسام بهرهبنابراین، پس از به

مظلوم جهان و سرکوب اعتراضات برحق آنان و برافروختن آتش 

های امپریالیستی و جنگ در مناطق مختلف جهان توسط شرکت

که قربانی مستقیم همین  یگانشان، اینک نوبت به آوارهدول حامی

های امپریالیستی هستند، رسیده است که با بازیچه جنگ

 گرانهگرانه، سرکوبارتهای غبرد سیاستشان، به پیشقراردادن

هم در جوامع متروپل و هم در جوامع  ی خویشو استثمارگرانه

ست که ضمن ی نیروهای آگاه و انقالبیپیرامون ادامه بدهند. وظیفه

براساس شرائط و  هادهی انقالبی تودهافشاگرهای نظری، به سازمان

های تها و سیاساقدام نمایند و سد راه امپریالیست منطبق با آن

غایت ضدخلقی آنان چه در کشورهای پیرامون و چه در به

 کشورهای متروپل گردند.

 
 

 

 

 

 

 

 

ست. پرداز اثمر و هزینهابی به حقوق پایمال شده، بییبرای دست
 اضاتعترانظام در پی تعرض، و در پی بقای خود است و در مقابل، 
 نه وداممو مبارزات اصناف و قشرهای متفاوت جامعه، پراکنده، ک

 یدههای تعیین شمقابله با سیاستدیگر دارند بهارتباط با یکبی
 عیتپردازند. شکی در آن نیست که موقنظام و مدافعین آن می

های ست و مردم از تحمیل سیاستجامعه، موقعیت اعتراضی
 اند.سردمداران نظام کالفه یاستثمارگرایانه

سویه شده امعه، یکسیاسیِ ج -هاست که روند اقتصادی دهه
داری ها انسانِ دردمند، دارند بار بُحران نظام سرمایهاست و میلیون

طور یقین این جامعه و کشند. بهدوش میایران را به یوابسته
همین دلیل، مردم خواهان محرومان نیستُ، به یبخواهمناسباتِ دل

گران بر اند. اعتراضات متعدد کارتغییر اوضاع ناهنجار زندگی خویش
های معوقه، ابی به حقوقیرویه، مبارزه برای دستهای بیسر اخراج

های پلیسی درونِ نارضایتی زنان، مقابله دانشجویان با سیاست
ها، بیکاری و بیکارسازی روزانه، گسترش فقر و فحشاء و دانشگاه

نشین شهرهای میلیون حایشه 10کودکان کار و خیابانی، وجود 
↓ک ی یدر منطقه -هم و آن -کارتن خواب  هزار 200کشورُ، 

 های اعتراضیی جنبشموقعیت و موانع
 1ی ادامه از صفحه                                 
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ه ککنی دانست، های خانه خرابتوان از زمره سیاستتهران را می
 اند.دیده حقته نمودهها انسان رنجسران نظام به میلیون

ر ر زی، دبی تردید ابعاد ناهنجارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی
ق د فوارتر از مونظام جمهوری اسالمی، بسیارُ بسیار، فرا یسلطه

ون های سردمداران نظام هم، پیرامکاریجنایت یاست. پرونده
باشد یور مقط ها انسانِ درونِ جامعه، بسیارمطالبات ابتدائی میلیون

که مردم به شدت مخالف چه پیداست، آن استو امّا آن
ند ز چاند و به سهم خود و هر انظام یگرایانههای سرکوبسیاست

ا مقابله بشان، بهینظور بازستانی مطالبات دیرینهمگاهی، به
ر سبر  وانااند. اعتراضات گسترده و وسیع زنان در حاکمان برخاسته

وقفه یباسالمی، اعتراضات و اعتصابات  یکار گماری رژیم جمهور
صحرا و ترکمن یکارگران، جنبش گسترده و مسلحانه یو روزانه

، میاسال یحاکمیت رژیم جمهورآغازین  یکُردستان در چند ساله
ب نقالا"هم در تقابل با دانشجویان و آن یمقابله و رو در روی

ش زایخونین مردم در برابر اف یگی و درگیر، ایستاده"فرهنگی
ن ز اید اها و صدها مورآن، آتش زدن پمپ بنزین یبنزین و به تبع

 نینچافکار درونی و هم یدهندهها، نشاندست تظاهرات و خیزش
دیده از ستم یها تودهگیری خواست واقعی میلیونگر پینمایان

ه و ب الءست؛ اعتراضاتی که جدا از به تقسردمداران رژیم جمهوری
انداختن سران نظام، در بطن خود حامل  یمخمصه
های مدافعین و حامیان نظام ها و سوءاستفادهسوریفرصت
 داری هم بوده است. سرمایه

 -سیاسی  یاوضاِع در هم ریخته کهالزم به تاکید است البته
باشد و تمامی بوده و نمیایران نه یاقتصادی، مختصِ جامعه

داری سرتاسر جهان، با بُحران، با تنش و با رو در های سرمایهنظام
اند. بر این اساس طلبانه مواجههای اعتراضی و حقرو شدن جنبش

موازات آن، به تار موئی بند است و بهداری، موقعیتِ جهانِ سرمایه
توان، در گی اعتراضی میلیادرها انسان را هم مینمادهای آماده

هاست عینه مشاهده نمود. دههایران به یجا و بویژه در جامعههمه
های دنیای کنونی تبدیل که اعتراض و نارضایتی مردم، به شاخصه

وان اعالم نمود که تچنینُ، با صراحت تمام میگردیده است و هم
، بل در یذهن یهای اعتراضی نه در عرصههاست، جنبشدهه

باشندُ، قطعاً تا ای رو در رو میجدی یعملی، با موانع یعرصه
کشان و دیگر عملی در برابر کارگران، زحمت یکه، موانعزمانی
 یشود، نه تنها محرومان به حقوق دیرینهگان بر چیده نهدیدهستم

تر، و انجام انقالب شان تباهخواهند یافت، بلکه زندگیت نهخود دس

چنین  یهای زندهتری روبرو خواهد شد. نمونهبا تأخیر بیش
خاورمیانه رویت  یتوان در منطقهکنی را میسیاستِ خانه خراب

گیردُ، از نمود. تخریب، یکی پس از دیگری دارد از هم پیشی می
شان، زنده، ییر اوضاع ناهنجار زندگیگی مردم برای تغسو، آمادهیک

های گی جنبشدیگر، ناآمادهست، و از سویبه روز و دائمی
چنان زنده، دائمی و به فکری و دیگر مدافعین مردم هم، همروشن

 شان تبدیل گردیده است. یپذیرفته شده یرویه و به خصیصه

 یمدانگیز زندگی و معیشت مرکه عامل وضعیت غمپُر واضح است
های رونده، نظامپیش یاصلی جامعه یچنین موانعو هم
 ست؛ پُر واضحچون نظام جمهوری اسالمیای، همداریسرمایه

های صد تراشیاند، تا با موانعاند و آمادهها آمدهکه این نظاماست
 یدیده، منفعت حاکمان و طبقههای ستمچندان برای توده

ترین که، کمعاقبًا پُر واضح استداری را حفظ نمایند؛ متسرمایه
ر می دسالچه تاکنون، نظام جمهوری افراتر از آن یتوقع و انتظار
ست، ااده دیده انجام دها انسان رنجهای بنیادی میلیونبرابر خواسته

های نیست. در حقیقت جمهوری اسالمی را برای سرکوب جنبش
های کاریایتحق، جناند و بهرادیکالِ مردمی بر سر کار گمارده

طور شان، بهحاکمیت یتوان در چند دههسردمداران رژیم را نمی
لیل ین دااند، به دقیق و تماماً به تصویر کشید. سران نظام بردوام

بر  اند؛وظایف خود قرار داده یکه سیاست سرکوب را در سر لوحه
ضای ر فسر کاراند، به این دلیل که، خالء و شکافِ بس عظیمی ب

تر، ایران حاکم گردیده است. به بیانی روشن یجامعه سیاسی
و  کمونیستی در درون یافتهیدلیل فقدانِ تشکالت سازمانبه
می نظام، سران جمهوری اسال یوقفههم در زمان تعرضات بیآن

های شجنب یرا، در مقامی قرار داده است، تا موقعیت رشد یابنده
 که تاکنون، یعتراضاتها و اسوزانند؛ جنبشاعتراضی را به

از دست  -ئل متفاوت و بنابه دال -شماری را های بیفرصت
ا، به رران ای یتواند، مسیر جامعهطور قطع، تداوم آن میاند و بهداده

یره غو  چون، افغانستان، عراق، لیبی و سوریهای هممسیر, جوامع
 سوق دهد. 

دارد چنانی نهایران تعریف آن یدر هر صورت اوضاع سیاسی جامعه
ها و مخالفین درونی نظام جمهوری و بی دلیل هم نیست که راست

اسالمی، دارند ریاکارانه خود را در رکاب مدافعین مردمی قرار 
شان سوق یدهندُ، تا افکار عمومی را به مسیر خودخواستهمی

ها و مخالفینی که هر یک و به سهم خود، بر بار دهند؛ راست
↓عنوان سوپاپاند و دارند، بهها افزودهتوده معضالت و مشکالت
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گر نمایند. به دیآفرینی میداری نقشی سرمایهاطمینان طبقه
 های رنگارنگ،ها و دولترغم ادعاهای واهی راستسخن، و علی

د خو ماشین سرکوب نظام جمهوری اسالمی هم، نه تنها از حرکت
ین ا. زوده استباز نایستاده، بلکه بر شتاب و بر سرعت خود اف

که، به هیچ اش، نشان داده استحاکمیت یدهه 4نظام، نزدیک به 
ن اش، زور و مثله نمودصراطی مستقیم نیستُ، زبان و منطق

، ظامینو  باشدُ، طبعاً در چنین مناسباتهای مخالفین نظام میبدن
 تقلِمس قانونی، و یا طرح شعارهای یطرح و بیان هرگونه مبارزه

وچ، های وابسته به مردمی، پدیگر نهادها و ارگانکارگری و 
که چنین به اثبات رسیده استست؛ همنادرست و انحرافی

های گانک از نهادها و اریاسالمی، هیچ یسردمداران رژیم جمهور
، ها رادیها و نهادهای علم شده از جانب خومستقلِ، خالفِ ارگان

اسد، بلکه با شدیدترین شننمی -شناخته و نه -نه تنها به رسمیت 
 د.پردازنیم -رداخته و پ -ها شکل ممکنه، به قلع و قمع آن

ر االتها را ببنابراین، طرح شعارهای ناممکن و غیر عملی، هزینه
رار قتوپ  معنای گوشت دمها، بهخواهد بُرد و تبلیغ بیش از این، آن

 ر آنبماند که نظر دادن عناصر رادیکال و مبارز است. ناگفته نه
یا  ومخفی  ینیست، تا طبقه و یا اقشار متفاوت را، دعوت به مبارزه
اسی گان سیهغیر علنی نمود، بلکه جانِ کالم در آن است، تا نمایند
ح و صحی کالو پیشروان طبقه و اقشار متفاوت انقالبی، با اتخاذ اش

 هم متناسب باآن و -های اعتراضی را کارساز مبارزاتی، جنبش
مند رونده و هدفبه مسیر پیش ،-های حاکم بر جامعه ندیمقانون

های نههای مبارزاتی که، هم زمیسازمان دهند؛ اشکال و تاکتیک
ت مانضشناسائی و سرکوب را محدود و محدودتر نماید، و هم بر 

ذ اتخا افزاید. تنها در پرتوای بیودهت -رشدیابی مبارزات کارگری 
 چنینه فضای جامعه تغییر، و همست کچنین تاکتیک و انتخابی

ه ها انسان دردمند بی میلیونی سیاست، به سمت منافعچرخه
 حرکت در خواهد آمد.

 رادشباهنگ 

 

 

 

 

 

 

 ،سمیالیمپرا یو ورود آن به مرحله  یدار یهسرما کاملناگفته نماند که با ت

تحت سلطه  یکشورها یدسو با غارت و چپاول و استثمار شد یکاز 

در  نقالبا یمسئله  یبترت ینو به ا یافته لیمتروپل تعد یأ تضادهااصطالح

 نیا مولده در ییروهاتر ن شیو رشد ب یگ افتهیمتروپل عالرغم توسعه 

ب را قالان یینع یطشرا گرید یانداخته شده است و از سو یقجوامع به تعو

غم الرجوامع را ع نیتحت سلطه آماده نموده و ا یدر کشورها یبه طورکل

  نموده است. لیشان به مراکز انقالب تبد یگ یافتهوسعه نت

 یینع طیکه با آماده شدن شرا یاندازه مهم یاز نکات ب ییک لبه هر حا

ا باقع در و  انقالب است. یحل مسئله  رد،یگ یانقالب در دستور قرار م

ه ه نوببمر ا نیرسد و هم یجامعه به دوران انقالب م ،یینع یطشدن شرا ایمه

و  شده استثمارشونده یتوده ها ییاسگان س یندهنما شیدایموجب پ خود ی

 یر پد یعگشته و به اشکال مختلف س یآن ها هستند که به دنبال چاره جوئ

 ،یسیان سگا یندهنما ینا نیمسلمأ از ب  .ندینما یانقالب م ینهادن سنگ بنا

ز خاص جامعه و آکنده ا یطو عمل اش منطبق تر با شرا یلآنکه تحل

و  قاءب  باشد، یانقالب یکیو تاکت یاستراتژ یاقت باشد، آنکه داراصد

 کار یه هابا تود یوندسکان انقالب را در دست گرفته و در پ افته،یگسترش 

  خواهد بُرد. شیانقالب را به پ یو زحمت، حل مسئله 

 وده وب یتیاناو جر یروهاافراد، ن ران،یا ییستمعاصر جنبش کمون خیدر تار

 یقالبان تیکنند که موقع یهنوز هم هستند که به غلط تصور ممتأسفانه 

 یسه پرو زمان وقوع انقالب را با نانیا  انقالب است. یینع طیهمان شرا

 طیراش یعنیهمان باشد  نیاگر قرار بود که ا  .رندیگ یآن اشتباه م نیتکو

بر  یرورتو اصوأل چه ض ییازچه ن گریباشد، د یانقالب تیهمان موقع یینع

 یسته جامعه و نقش برج یمبارزات یدر عرصه  شرویجود و حضور فعال پو

 ..بود یدهنده و سازمانده م یاو به عنوان عنصر آگاه

با  یجهان یجامعه  ،یخیتوجه داشت که از نظر تار ییستجا با نیدر ا

( تا دوران معاصر و مقطع کیکالس یدار یه)سرمایدعصر جد شیدایپ

 ریکوتاه پس از انقالب کب یجز دوره ا ه( بسمیالی)دوران امپریکنون

 یکشورها یلیتعداد قل یکی  گردد. یم یم(، به دو دسته تقس3اکتبر)

به تواتر تحت  یکه همگ ییرامونجوامع پ یمعظ لیخ یگریمتروپل و د

↓متروپل قرار گرفته اند. یکشورها یهمه جانبه  یسلطه 

 (2)موقعیت انقالبی و نقش پیشاهنگ کمونیست
 1ی ادامه از صفحه                      
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 یالئودنظام ف یمستعمره و دارا عمومأ ییرامونجوامع پ ک،یکالس یدار هیدر عصر سرما

فئودال  یمهن -هعمرمست یمهجوامع رفته رفته به صورت ن نیا  سم،یالیاما در دوران امپر  بودند.

 مدتأ بهعور کمپراد یدار یهسرما ستمیس یبا برقرار یستمدر اواسط قرن ب یتأدرآمده و نها

 یوابستگ  ند.گشت یلسلطه تبدوابسته و تحت  قأیبه ظاهر مستقل ، اما در واقع عم یکشورهائ

 یفرهنگ و یامنظ ی،اقتصاد ،یاسیس یو همه جانبه  عیابعاد وس یکشورها به متروپل دارا نیا

 یاداقتص یگبستوا یدارترکننده تر و پا نییها از همه مهم تر، تع یوابستگ ینا نیدر ب  ست.

  ست.

از  کیارگان یزئجبه  سمیالیمپروابسته به ا یدار یهسرما ستمیس یجوامع با برقرار نیاقتصاد ا

 یکر حد دحاکمه هم صرفأ  ئتیو ه ییاسس یم(، و رژ4گشته) یلتبد هیسرما یاقتصاد جهان

لس موکدا یربدان معناست که شمش نیا  است و بس. سمییالکارگزار و حافظ منافع امپر

ه کز است، هتزادول دست نشانده و مزدور همواره در ا ینبر فراز گردن ا یزها ن ستییالامپر

ه به خاطر و گا (5)رانیدر ا 57سال  یهمچون نمونه  نیناچارأ بر اثر فشار از پائ یگاه

اص از خ ینواستعمار یها یاستطرح ها و س یشبردمنافع بلند مدت و پ ن،یماب یف یتضادها

 یرینجز یکردن سگ ها یو قربان یضتعو ر،یاخ یباال همچون عراق و افغانستان در سال ها

  سازد. یو الزم م یاربابان شان ضرور یرا برا

 یبس تگبُ رد، ام ا وا نیت وان از ب  یم  ینپ ائ از ییاس انق الب س کی  یرا ط  یاسیس یوابستگ

ض منأ   ت وان ن ابود س اخت. یم  یانق الب اجتم اع کیرا تنها با  یو فرهنگ ینظام ،یاقتصاد

ب ا  یعن ی ییاس ت سقدر یربا تسخ زین یانقالب اجتماع کیتوجه داشت که به هر حال  یستیبا

ق الب ان کی به  ییاسانقالب س قیگردد و در صورت عدم تعم یآغاز م یاسیانجام انقالب س

ن وان فأ ب ه عص ر زیمورد اشاره در فوق ن یاسیس یرفتن وابستگ ینحتا از ب ار،یتمام ع یاجتماع

ک ه چ ه  نی محس وب ش ده و ص رفنظر از ا ینوع از وابس تگ نیدر ا ینوع گسست مقطع یک

اه د زود مج ددأ ب ه بازگش ت ارتج اع خو ی ا ری در مسند قدرت ق رار گرفت ه باش د، د ییرون

 یس تییالمپرارتج اع ا ی،ح الت نینشان داده اند ک ه در چن  یبه خوب ییختار اتیتجرب  .یدانجام

م ه ت ر و ه یعتر از قبل ظهور کرده و کشتار و اختناق ه ر چ ه وس  یختهو عنان گس ارتره اریبس

  .دینما یم لیجامعه اعمال و تحم یاجتماع -یاسیس یارا بر فض یجانبه تر

ا ب یاول ت کهاس یندر ا قأیدق یو انقالب اجتماع ییاسس انقالب نیب یاساس یاز فرق ها یکی

 یلت، وجامعه اس یآن محدود به روبنا یرسد و دامنه  یبه اتمام م ییاسقدرت س ریتسخ

 هیر کلرا د یو روبنائ یربنائیز یبه همه جان یدگرگون یک ی،قدرت دولت ریپس از تسخ یدوم

 یتلو قابداست که اگر چه هر  نیاآن ها  گریتفاوت د  آورد. یارکان جامعه به بار م ی

 کیر حد د یمدو یو برا یحتم یاول یامر برا نیباشند، اما ا یبازگشت به گذشته را دارا م

کش در حمتکارگر و ز یتوده ها یو دائم یامکان را با دخالت عمل نیا  امکان مطرح است.

، محال میاگر نگوئ ر،یاجتناب پذ یتوان به امر یجامعه م کی یاداره  یعرصه ها یهمه 

و  یینع یطراشبه آن، در بحث شناخت  قیفوق و توجه دق یبند میبه هر حال تقس نمود. یلتبد

 اریسب یتهمجوامع حائز ا یناز ا کیدر هر  یانقالب یتموقع نییانقالب و بخصوص تب یذهن

در   .ست یرامونیپ یدر جوامع متروپل متفاوت با کشورها یانقالب یتموقع نیتکو   است.

 مجال نیر ادکه  یتفاوت ها تا اندازه ا نیخواهد شد که به ا ینوشتار سع نیا یانیبخش پا

  آن مشخص گردد. یباشد، پرداخته و حداقل سرفصل ها یسرم

 یریشکل گ آن: و نقش یانقالب شاهنگیانقالب، پ یذهن طیشرا

انقالب است و اساسأ  یذهن یطو سرآغاز فراهم شدن شرا نهیانقالب در واقع زم یینع طیشرا

 یو کارساز م یدارپد ی،مقطع ضرور یندر هم یزن یستکمون یشاهنگو نقش پ تیموجود

انقالب فاقد  یینع یطشرا شییدادر پ شرویگفت که پ ییستمجموعه با یندر ا نیبنابرا  گردد.

و به کمال رساندن آن با  یذهن طیشرا یآماده ساز یپروسه  عیدر تسر یه نقش، ولهرگون

  تواند داشته باشد. یم یکننده و بسزائ ییننقش تع شیخو یعمل انقالب

امکان شکل  زین یانقالب شرویو فعال پ یبدون وجود و حضور ماد یانقالب تیگرچه موقع

تر را دارد، اما اگر قرار باشد که  یطوالن ی یزمان یگستره  یکالبته در  ،یخودبخود ییرگ

 ینمنافع استثمارشده گان باشد، ا نیتأم یآن در راستا یو ثمره  جهیبه انقالب منجر شود و نت

به   آن است. یانقالب یتو فعال یستکمون شاهنگیمنوط به وجود پ یامر مهم در عصر کنون

م به شکست هستند، به همان محکو یخود به خود یهمان گونه که جنبش ها خ،یگواه تار

 باشند. ی( محکوم به شکست م6)یخودبه خود یانقالب یها یتموقع یزن زانیم

ا بد، مگر شو ینم یلزومأ به انقالب منته یانقالب یتتر گفته شد هر موقع شیهمان طور که پ

قش ر نبمجدد  دیدر تأک  .یانقالب شاهنگیتوده ها و پ یحضور فعال و از جان گذشته گ

 یاهده که تو نیا یکه اصوأل برا میبگوئ یستیانقالب با یذهن یطدر رشد شرا هنگیشاپ

 ییخت تارمبارزه کشانده شده و در بطن آن به قدر یانسو به جر کیکارگر و زحمتکش از 

 گریه دکبرسند  یکوتاه تر به آن نقطه ا یدر مدت زمان گرید یببرند و از سو یپ شیخو

 تشکل ازم وشریپ یکنند، الزم است که سازمان یشده و زندگ نخواهند به شکل سابق استثمار

  وجود داشته باشد. ستیکمون یحرفه ا یونانقالب

 طیاشر آن در یشکل و ساختار سازمان ست،یکمون یواقع یشاهنگپ شیدایپ یروند و چگونگ

ب و ورت حزصاز ابتدا به  یدر جائ  .یستن کسانی یمتفاوت جوامع مختلف الزامأ به گونه 

 یدر جائ و یسایبا ساختار صرفأ س یحزب، در جائ یتأبه شکل گروه، سازمان و نها گرید یائج

  خود را بمنصه ظهور رسانده است. ینظام -ییاسبا ساختار س گرید

 نیا  باشد. حاکم یستیآن ها با یبر همه  ییکسانمحرز و  ینقوان ،یالتیاما از نظر ساختار تشک

 ینم کیموکراتد سمیجز اصول سانترال ییزچ کسانی یالتیشکت -یادار یو شالوده ها ینقوان

 یسدموکرا ابهبه مث التیآن ها در سطح تشک یاصول و کاربرد عمل ینا تیرعا  توانند باشند.

ا، ه هگرو ییستکمون یتصداقت و حقان یت،شناخت، جد زانیبه م یبستگ ،یالتیدرون تشک

ان و ت آندر رابطه با شناخ یحک خوبو م یارحال مع نیسازمان ها و احزاب دارد و در ع

 هیعست که دا ییشان به خصوص آن ها یالتیو تشک یصداقت و سالمت فکر یت،جد زانیم

  کارگر را دارند. یطبقه  یشاهنگیپ ی

 نیتکو یسه پرو نیموجود ب یتفاوت ها نیاز عمده تر یبه برخ میپرداز یبه اختصار م نکیا

 و یقالبان تیاگر موقع امع متروپل و جهان تحت سلطه.در جو یانقالب تیو موقع یذهن یطشرا

ن وائل قرا ی یهروس ایمتروپل همچون آلمان  یجامعه  کیآن به عنوان مثال در  یشرط ذهن

شکل از مت وشریو وجود سازمان پ یاسیو س یرشته مبارزات اساسأ اقتصاد یکبر اثر  ستم،یب

ر د یفجاران ملموس و یخود را به طرز أیتو نها ردیگ یشکل م جیبه تدر یحرفه ا یونانقالب

 یاشورهدهد، اما در ک یکارگران و زحمتکشان نشان م یشهر زی( قهرآمی)هاامیق یمایس

نان ع یاتوریکتد تیچرا که بر اثر حاکم  .یمروبرو باش میتوان ینم یروند نیتحت سلطه با چن

 یه ارزمب یگان هاو نبود ار یالملل نیو ب یروزافزون ارتجاع داخل ییارهوش خته،یگس

و  یادسأ اقتصمبارزات اسا رشتهجوامع، امکان انجام آن  نیدر ا یاسیس -یاقتصاد کیکالس

م به هرا آن  ها توده یانقالب یرا آماده کرده و انرژ یذهن یطشرا جیکه بتواند به تدر یاسیس

 ..وجود ندارد  آورد، دانیبه م یشکل انفجار

 دامه در شماره بعدا                                                         پویان کبیری
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 !گرامی رفقای

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

 خواهند منتشر نشریه در مطالبی است، بدیهی . رسانید یاری

 19  سازمان مبارزاتی وظائف و اهداف راستای در که شد

 مطالب انشائی و امالئی اصالح از . باشند داشته قرار بهمن
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