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 !روزتـــان پيــــــــــروز  نـــو
 

 !کشان ايران  کارگران و زحمت
 !ملل تحت ستم و اقليتهای مذهبی ايران 

 !زنان و مردان مبارز 
 
شما تبريک گفته و پيروزی   سال نو و نوروز را بهرسيدن فرا

 .تان را در سال نو آرزومنديم شده شما در کسب حقوق پايمال
بارزه و اعتراض، فداکاری و جانبازی را پشت سالی مملو از م

نمودن رژيم به  سر گذاشتيم و عليرغم برخی دستاوردها و وادار
اين  که هنوز به ثمر نرسيد؛ چون هائی، مبارزاتمان بهنشيني عقب

  و متحد متشکل".صداست يک دست بی"ايم که  نرسيدهآگاهی 
   و مرتجعجور و فاسد و  نظام ظلم وحدت خودمان نيستيم تا با
داری حاکم با تمام  لذا نظام سرمايه. زانو درآوريم حاکم را به

ی کار و  وار ثمره توانش به حقوق انسانی ما تجاوز کرده و زالو
 .َمَکد یم زحمت ما را 

 طی سالها بعضا مزدها.امروزه قانون جنگل در ايران حاکم است
بخش  هقيمت ناچيزی ب ها دولتی به کارحانه. شوند پرداخت نمی

 شده و يا شوند و گروه گروه کارگران اخراج خصوصی واگذار می
ياری ع داری تمام  نظام برده،قراردادهای موقت. گردند کار می بی

 بی حاکماِن ، کرده و کارفرمايانرا در محيطهای توليدی مستقر



روند و مزدها در  آور باال می قيمتها سرسام. اند  شده ماشرط قيد و
 حقوق معلمان و .نمير نيستند و  در حد بخورمقابل تورم حتا

 .فرسا پرستاران ناچيز است و کارشان توان
ه گيری، استثمار و غارت مردم سّک  در يک سو دزدی، رشوه
مواد مخدر، فحشاء،  ديگر ابتالء به رايج روز است و در سوی

 فروش اعضای ،روش دختران نوجوانفازدياد کودکان خيابانی، 
باران و   ميدانهای تير،يافته گسترشگان  گرسنهچيزان و  بیبدن 

فته و دختران و پسران نوجوان و جوان ما را گراعدام رونق 
 . کشانند کام مرگ می به

 و راهی جز  انسانها نيست زندگیی چنين جهنمی شايسته
 حاکم، عليه حاکميت  طبقاتیامان عليه نظام ی متحد و بی مبارزه

 .دين بر دولت، وجود ندارد
ين بنای استبدادی را و بدست خود گيريم انيم خيزيم و برَک ابپ

 ،پادشاه شيخ، نه خدا، نه نه.  را و سرنوشتمانی امور ايران اداره
  نه امپرياليسم و صهيونيسم و نه هيچ نيروی ديگر، جز نيروی

حاکمين دربرابر . بود دنش ما نبوده و نخواهبخ  خودمان، رهائی
 ! بپاحيزيم .ندا اغذینيروی متحد ما چون ببری ک

های ما  امسال نيز بهار خوشی، سعادت و رفاه از محالت و خانه
پيروزی و خوشبينی انقالبی   با اميد به تنهاپس. کرد گذار نخواهند

 .به استقبال سال نو برويم 
    حزب رنجبران ايرانـ ١٣٨٣اسفند           

 
*     *     * 

*     * 
* 
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 ! سياسی و تمرکز نيروی مبارزشفافيت
 

القاعده شفافيت سياسی  ، علیتر شده و گسترش يابد  حادیی طبقات هراندازه که مبارزه
قيقتر گشته و سردرگمی در ميان آنان د شده، شعارهای نيروهای مبارز و انقالبی بيشتر

که مردم از  خصوص زمانی  اين امر به.يابد نيروهای بينابينی و ارتجاعی افزايش می
عيان   برخوردار باشند خود را بهعمل ی  و در صحنه مبارز،رهبری سياسی آگاه، پيشرو

ی مردم نپال تحت رهبری حزب کمونيست آن  ی مسلحانه مبارزهرشد . دهد نشان می
نشانده  آن پادشاه نپال که دست گی حاکمان مرتجع نپال و در راس ر و سراسيمهکشو

دولت هندوستان بوده و از پشتيبانی امپرياليسم آمريکا برخورداراست، در انجام کودتا 
 .کند می عليه حکومتی که خود در راس آن بود، صحت اين مدعا را ثابت

 ورژوازیب(  طبقات متوسطرال و بورژوازی ليبای از در ايران بخش قابل مالحظه
ه رفرميسم، پارلمانتاريسم و ک  در اپوزيسيون)بورژوازی متوسط و اقشار باالی خرده 

آن در فرج  از اين در به"دنبال سياست  به آنهاست،  حرکتهایخصلت اساسیناپيگيری 
معرفی اپوزيسيون رژيم جمهوری اسالمی ايران  که خود را باوجودیبوده و " است
 و  ترين گامی در جهت سرنگون ساختن حاکمين بر نداشته  کوچکدر عمل اما،ندکن مي

 و با هدمون را تحقق دموکراسی حقيقی قلمداد تیپارلمانتاريسکسب پيروزی از طريق 
رژيم  کمک آن و با تحميل رفراندوم به ها نرد عشق می بازند تا شايد به امپرياليسم فراملی

 .دنعملی سازپيروزی خود را  يافتن به توسط امپرياليستها، رويای دست
کارگيری اين سياستها و   که سر درآخور امپرياليسم دارد بهبزرگبرای بورژوازی 

اما توٌهم . !"اوست ازکوزه همان برون تراود که در. "ها چندان عجيب نيست شيوه
 روی  در دنبالهبورژوازی  و خردهمتوسط  بورژوازیای از  بخش قابل مالحظهپراکنی

گيرند و  دهد که آنها از تاريخ ايران و جهان درس نمی  نشان میبورژوازی بزرگ،از 
، آلت دست بورژوازی بزرگ و  و در سردرگمیقدرت يابی به در عطش دست
  !کنند  می کرده و و اين کار را نيز پيوسته تکرارگردند امپرياليسم می

گی نيروهای اپوزيسيون  دهکند تا از پراکن بورژوازی تجاری حاکم نيز گرچه سعی می
 و با تشديد جٌو خفقان و سرکوب مانع از رشد اعتراضات مردم را ُبرده  حداکثر استفاده

 امکان ،هائی نظير غنی سازی اورانيوم گردد و در عين حال با استفاده از برنامه
 اما اشتباه است اگر تصورکنيم که با امپرياليستها، افزايش دهد؛زنی خود را  چانه
 . اپوزيسيون استدرگمی در ميانرسکمتراز حاکمين درگمیسر

گذرد و   میسال از طرح انتخاب رئيس جمهور متعهد به واليت فقيه، يک  نزديک به
اند  رياست جمهوری نشدهی انتخابات  نهمين دوره پيداکردن کانديد حاکمين هنوز قادر به

 .دست آورند را به% ١٥  تا١٠نند رايی بيشترازتا بتوا
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 نشان بار ديگر  نه تنها،مردم  کسب رای درت رژيم در برگزاری اين انتخابات وشکس
 بلکه بود خواهدعدم مشروعيت حاکمين جمهوری اسالمی در انظارجهانيان  ی دهنده

اين امر به سود نيروهای . تضاد و سردرگمی را در ميان آنها بازهم تشديد خواهد کرد
 .بينند اند و برای آن تدارک می  طالبرژيم رابنيادی انقالبی است که سرنگونی 

 ادامه داد که آگاهانه نقد بازهم بيشتر رفراندومچيهای عامل امپرياليسم  بايد بهبنابراين
خصوص  دم را دارند تا در زير چترحمايتی امپرياليستها و بهزدن و تحميق مر قصد گول

  !بازی گرجستان و اوکراين را در ايران تکرار کنند امپرياليسم آمريکا، خيمه شب
  نيزی رياست جمهوری ايران  تحريم انتخابات نهمين دورهتاکيد نمود کهبايد چنين  هم
کردن سرسختان رژيم  ه منفرد بايد از يک سو باين مورد  در.نيست کافیتنهائی  به

زد و از سوی ديگر با  تفرقه در صفوف آنها دامن جمهوری اسالمی پرداخت  و به
ی استبدادی اين انتخابات که چيزی بيشتر از انتخابات ميان  نشان دادن چهره

 شب  ، خيمه نيست، از طريق اعتراضات خيابانی و افشاگريهای سياسی"خوديها"
ی سرنگونی رژيم و استقرار حکومت  ا نمود و نتيجتا جبههبازيهای رژيم را افش 

 .کردشورايی و سوسياليسم را تقويت 
گی در صفوف حاکمين و بورژوازی در اپوزيسيون عيان  که تشتت و پراکنده در زمانی

؛ سازد  و اين امر شرايط را برای رشد مبارزات مردم عليه رژيم مساعد میاست
کش ايران برای متحد و متشکل شدن  ديگر اقشار زحمتکه کارگران، معلمان و  زمانی

 گرائی در صفوف نيروهای سياسی مدعی مدافع کارگران و کنند؛ تداوم فرقه تالش می
   .ی پايانی برآن گذاشت باشد و بايد نقطه تواند کشان جز فاجعه نمی زحمت

*     *     * 
 !ی سال نو  جهان در آستانه

 
ی  رخورد سريع بخواهيم وضعيت جهان رادر آستانهاگر در خطوط کلی و در يک ب

امروز بيش از هر زمان ديگر جهان نه تنها در سال نو بيان کنيم، بايد بگوئيم که 
، اقتصادی، فرهنگی های سياسی ی زمينه ی تکنولوژی اطالعاتی، بلکه در کليه عرصه

از همان  است عکاسیای از آن، ان ماند که هر اتفاقی در گوشه ای می و اجتماعی به دهکده
 .کند  بروز میر کل جهان د بوده وفراگير  کهاتفاق

ی اکثر دولتهای  گری لخت و عريان وجه مشخصه توسل به ارتجاع مذهبی و سرکوب
است و کارگران را در  ی توليد حاکم قانون جنگل در عرصه در ايران، اگر. جهان است

بندند، اين امر درکشورهای  ا را میه کنند و کارخانه کار می ارقام هزاران ازکار بی
 سود که  از جمله، باوجودی.يابد همين روال ادامه می داری نيز به ی سرمايه رفته پيش

  روز الوصف هر مع ،  شرکتهای بزرگ فراملی با ارقام دههاميلياردی گزارش می شود
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 از شويم که رو می به ويزيونها رو ی تله ظاهر ناراحت در صفحه  بهی کارفرماياِن باقيافه

 برای آنها .گويند  آنها دروغ میدانند که می هم  مردم !نالند  می اقتصادیخرابی اوضاع
مهم برای . کنند  تحميل می آنانی  و خانوادهمهم نيست که چه محروميتی را به کارگران

 توليد به مکانهائی که نيروی کار را به قيمت ناچيزی  ابزارآنان اين است که با انتقال
 سودهای عظيم ناشی از استثمار نيروی کار را ،)کشورهای جهان سوم(توانند بخرند می

 د؛اپذير انباشت سرمايه، ادامه دهن به حرص سيری ن وهدرکنصيب صاحبان سرمايه 
 ميليون کودک در کشورهای جهان سوم ٢٥٠ ،برای آنها مهم نيست که اين نيروی کار

 سازمان ملل هم در مورد حقوق کودکان برای خالی شداد  غالظ وهای  قطعنامهکهباشند 
داری   نظام سرمايه"دوستی انسان" نشانی از وباشند  تصويب رسيده نبودن عريضه به

بهای ناچيزی خريده می شود و حتا مورد آزار  شان به يا زنانی که نيروی کار!جهانی
المللی   از نظر صدور قطعنامه در مورد زنان نيز در سطح بين!!گيرند جنسی قرار می
حقوق  داری تجاوز به ترين کشورهای سرمايه شده ولی حتا در پيش رفته سخن بسيار زده

 .ترين انسانها هستند حقوق  و در ايران نيز زنان بیاست زنان پيوسته ادامه داشته
 کشورها اکثرنام خدا يا قانون، حکومت اقليت استثمارگر در  ی سياسی به در عرصه

ی خداست  دهندر ايران اطاعت از واليت فقيه که نماي. است توسط بورژوازی برقرارشده
 و اگر  که باالتر و برتر از هرگونه دموکراسی استشود قلمداد می" انسانيت"عين 

 حکم"شود، اين مجلس با يک  گيرد و مجلسی برپا می باتی صورت میبعضا انتخا
 سالی از ٤ که "ها خودی"شود برای  افتد و تبديل به ناندانی می می از کار" حکومتی 

 را هم بر باالی "االمور وشاورهم فی "شعار و جيب مردم بخورند و دم فروبندند
 !!دن َکنسرشان آويزان

ی  دار سرکوبگران، شمارش تعداد دفعات استفادهرانی بوش سردم  درهر سخنيا 
 در حالی که اين .است نگاران شده  امه، سرگرمی روزننامشروع او از لغت دموکراسی

داری نئوـ ليبرالی حتا در کشور خودش با تقلب  قيد و شرط نظام سرمايه نوکر بی
! تماس استتر شده و دائم با خدا در پاپ پاپ  از،شود رياست جمهوری انتخاب می به

که  شود  انتخابات برگزار می،گر آمريکا روزی در ويتنام جنوبی زير نظر ارتش اشغال
 فاسد ويتنامی رئيس مزدور و کنند و کائوکی افسر  مردم در آن شرکت می%٨٣گويا 

 را باال  شرکت در انتخاباتو ارقام) ١٩٦٧ سپتامبر ٤نيويورک تايمز (شود  جمهور می
و روز ديگر در !  امپرياليستیای  سرنيزهدموکراسی" عظمت"شد از برند تا نشانی با می

اندازند و چون   انتخابات راه می،گر آمريکا ی ارتش اشغال هم زير سرنيزه و بازعراق
را که از بخش " ائتالف واحد عراق"بار آراء  ، ايناند در دستکاری آراء ديگر استاد شده
آورند تا اين  پائين می% ٤٨به % ٥٦، از کند گی می بزرگی ازتشکلهای شيعه نماينده

  سروسٌری دارند،  نيز گويا با رژيم ايرانکه ، اهللا سيستانی گروههای شيعه از جناح آيت
 نياورده و کنترل دست رويشان زياد نشود و اکثريت مطلق را در مجلس تحميلی عراق به
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 از نقل  به(باشند  داشتهگر ابتکار عمل را   به دست نگرفته و نيروهای اشغالاوضاع را

 )!فوريه٢١  اينفونت وروکئ
 مسيری غير از مسير کش ی جهانی، انسانهای کارگر و زحمت اما در اين دهکده

 ،  است و رهائیو آن مسير دفاع از حق و عدالتاند  بورژوازی را انتخاب کرده
ی نظامهای طبقاتی  ی ضرورتها تا قلمرو آزادی انسانها از سلطه مسيری که از حيطه

ها  داری فراملی  نظام سرمايه بوش و يا ديگر مدافعان که هرجاهمين علت،  به.دارد ادامه
ی يابانها و ميدانها در خهشوند ک می به رو  روای!"برو، گمشو"فرياد با ، ذارندگ میپا 
نوکران سرمايه مجبور . اندازد نواز خود را می  طنين دلاکزمالی جهان سرمايهرم

ی  ه و داد سخن دربارهدش  جمعشوند در زير چتر حمايتی پليس و نيروهای مسلح می
اند و  ديگر را خوانده که آنها دست هم درحالی. استقرار دموکراسی در جهان سردهند

 و نه اتحاد از کيک حهانی است  سهم هرچه بيشتر کسب تالش برایمسئله شان
  "!خاطر استقرار دموکراسی  بهآزاد هانج"

گيری  اوج ها درحال فراملی  مردم جهان عليه امپرياليسمآهنِگ از پيش هم  بيشمبارزاِت
از جمله  .است  و اين امر خواب از چشمان امپرياليستها و نوکرانشان ربودهاست جديدی

که عرصه بر نيروهای متجاوز امپرياليستی در عراق تنگ نشده و  تازمانیين که ا
سر به ) و يا بهتر است بگوئيم التين ـ آمريکائی( ی سربازان آمريکائی شمارش جنازه
کرد، بوش  زد و جنبش مقاومت در عراق تا به اين اندازه قدرتمند عمل نمی هزاران نمی
کرد که آن کشورهای اروپائی که در جنگ تجاوزی  رانيهايش علنا اعالم می در سخن

 امروز که در لیو. عراق نخواهند داشت" بازسازی"ند، سهمی در ا هشرکت نکرد
ش را  مزدورگی نيروهاي رشکستهس است تا با  و منتظر فرصتیگير کرده مخمصه

د، حلی برای بحران عراق بياب و يا راه، بيرون بکشداق ر از ع"ای آبرومندانه"طور  به
ز در مورد حاکمين کرد را ني عين اين عمل! کند سوی اروپائيان دراز می دست طلب به

 .کرد توان مشاهده  می در مقاطع مختلف زمانیآنها  و يا در برخورد بهجمهوری اسالمی
از پيش  گران بيش ی طبقاتی ديگر دست استثمارگران و ستم با پيشرفت جهان و مبارزه

خوار درابعادی جهانی هرچه بيشتردارد  شکل   اين نظام جهانمبارزه عليه. است رو شده
بيش از هر زمان ديگری ی نيروهای کمونيست و انقالبی جهان بايد  کليه و لذا گيرد می

ی  درک کرده و برای هماهنگ ساختن و رهبری اين مبارزه رااين واقعيت
خود  به تا نزنی خودی ارتجاعی را  هرپديده"که را و اين امر دهنمو تالش ساز، سرنوشت

داری حاکم برجهان،   و برای روبيدن نظام سرمايه نظر داشته مّد،)مائو( "دافت نمی
 "آينده درخشان است و راه ُپرپيچ و خم" . سازندتر صفوف خود را متشکل و منظم

 
*     *     *     * 
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 :برخی از موضعگيريهای حزب در سه ماه اخير
 

گی مبارزاتی زنان،  بسته ، روز هم مارس٨
 !باد گرامی
 

ی زنان برای رهائی از قيد و بندهای جوامع طبقاتی و مردساالری قدمتی  گرچه مبارزه
يافت؛ اما   رهائی کامل آنان ادامه خواهدچندهزارساله دارد و پيوسته جريان داشته و تا

ی انسانهای کمونيست، مترقی و  تنها زنان بلکه کليه آن نه  مارس روزی است که در٨
ی زنانی  ی کليه آنان، مبارزه کرده و خاطره دوش زنان برای رهائی دموکرات، دوش به

 .دارند اند، گرامی می داده را که در اين راه جان
داری و مردساالر حاکم برجهان، با مبارزات پيگير زنان و مردان  امروز نظام سرمايه

آنان  ئولوژيک و دستگاههای ايدهان کماحپيش رسواشده و ديگر  از خواه بيش آزادی
گر  نابودی اين نظام ستم. مضاعف در مورد زنان نيستندتوجيه ستم و استثمار  قادر به

 نه تنها الزم ،می در اين راستادر گرو رهائی زنان است و بدين جهت فعاليت تهاج
 .ناپدير است بلکه اجتناب

داری برای کسب  ی سرمايه رفته که زنان درکشورهای پيش عليرغم دستاوردهائی
آزادی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و سياسی برابر، طی مبارزات طوالنی، 

 حقوق اند، هنوز هم دراين جوامع تبعيضهای گوناگونی در محدود کردن آورده دست به
ه و مورد شدزنان اعمال شده و زنان پيوسته قربانی هوی و هوس مرد ساالرانه 

گی  زنده آوری به گيرند و بعضا مجبور به روی ضرب و شتم، تجاوز و قتل قرار می
ی ننگی است بردامن نظام فاسد و زورگوی  نام و نشان می شوند که لکه مخفی و بی

 !کند داد میحاکم موجود که خود را دموکراتيک قلم
حقوقی زنان بازهم بيشتربوده و رژيم پليد جمهوری اسالمی از ايران  در ايران بی
تمام تالش حاکمان اين است که زنان . است کرده تمام معنا برای زنان درست جهنمی به

مذهبی، سر فرود آورده و با جاری ساختن ستم  وار مردساالری دربرابر نظام برده
به عصر حجر  از نظر حقوق انسانی  و اجتماعی عه را برزنان، دارند کل جام

تشديد خفقان درجامعه از . ی را برقرارنمايند ا گردانند تا استثمار افسارگسيخته برمی
 .گذرد مسير تشديد فشار بر زنان می
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 سال حيات ننگين ٢٦ی زنان شيردل ايران در مقابل اين فشارها، طی  اما مبارزه

است که حاکمان قادر به  ای شده جمهوری اسالمی، ادامه يافته و تبديل به موج توفنده
 .خالصی از آن نيستند

نها آنان و برای تحقق آزادی آ دوش آمدگفت و دوش به به مبارزات زنان بايد خوش
جهان آزاد فردا، فارغ از استثمار و استبداد و هرنوع ستم انسان . مبارزه کرد

برانسان، درگرو اين مبارزه است و برقرارساختن سوسياليسم و حکومت شورائی نيز 
نقش زنان در رهائی کل کارگران و . پذير می باشد تنها با شرکت فعال زنان  امکان

اما پيروزی در اين . ی اولی دارد ی اهميت درجهکشان از زير يوغ جامعه طبقات زحمت
کش و در  مبارزه در گرو متشکل شدن و مبارزه متحد زنان و مردان کارگر و زحمت

 . پيشاپيش آنها کمونيستها است
نه به اعدام و سنگسار زنان، نه به :  مارس امسال را با شعارهای٨

يضهای جداسازی زنان و مردان، نه به تبع پوشش اجباری، نه به
اقتصادی، اجتماعی، سياسی و آری به دفاع از آزادی و عدالت اجتماعی 

 .برگزارکنيم
 !  مارس، روزجهانی زنان ٨باد  گرامی

 ! مرگ بر رژيم زن ستيز جمهوری اسالمی ايران 
 !                                              باد سوسياليسم  باد آزادی، زنده زنده
 حزب رنجبران ايران ـ ١٣٨٣ اسفند ١١ ـ ٢٠٠٥ مارس ١      

* 
 !برگشت به ماقبل تاريخ  

ميهنانمان را در  نفر از هم  ريشترجان صدها٤.٦قدرت  ای تنها به ديگر امروز زلزله بار
 ده را تقريبا ٢٠ جا گذاشت؛ و نزديک به اطراف شهر زرند گرفت؛ هزاران نفرزخمی به

سال از بروز  است که بعد از گذشت بيش از يک طیو اين در شراي. به کاملی ويران کرد
ی اين شهر و عليرغم انبوه  زده مردم فالکت زلزله در بم، هنوز کمکهای اوليه نيز به
 !است کمکهای داخلی و خارجی، صورت نگرفته

قدرت  های به های زلزله در جهان امروز و با دانشی که بشر دارد، جلوگيری از خرابی
ی ما که مشتی شياد مذهبی بر سر  اما درکشوربالزده. ميسر است ريشتر نيز کامال ٧

نامند که  حکم هستند و هر اتفاق طبيعی از اين نوع را کار خدا دانسته و بالئی می
ی ما  گيرد بلکه مردم بال زده ناشی از غضب خداست، نه تنها کاری جدی صورت نمی
 از هم بيشتر صدقه و خمسنيز مغبون شده و برای جلوگيری از غضب خداوندی بايد ب

 !جيبهای گشاد ماليان بريزند  و ذکات به
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ی گلستان را اعم از  شود و منطقه گی باعث جاری شدن سيل می روزی،  اندک بارنده

ترين منطقه ايران ـ  رفته کند؛ روز ديگر بارش برف پيش زارع نابود میها و م آبادی
است که مکرر  ای عادی شده حادثه کشد و زلزله نيز تبديل به کام خود می گيالن ـ را به

گيرد درحالی که جلوگيری از اين حوادث  کش را می در مکرر جان مردم فقير و زحمت
دان مشکلی نيست و تمام دانش ضروری و طبيعی و به حداقل رساندن صدمات، کار چن

 .ها در ايران موجود است امکانات جهت جلوگيری از اين فاجعه
کنند و  می را تبليغ" انا اليه راجعون"اما برای کسانی که در رابطه با مردم، پيوسته 

سازند، خدمت به مردم فقط بر روی منبرها  گی شاهانه برای خود فراهم می زنده
توانند مردم  می وقت آنها تنگ است و بايد هرچه. شود و نه در واقعيت یم برزبان رانده

و ثروتهای طبيعی ايران را چپاول کنند و در بانکهای خارجی انبار نمايند تا فردا که 
شان  گی شاهانه به زنده" کافر"خشم مردم زجرديده ما بر سرشان فرود آمد در غرب 

 !ادامه دهند
 مصيبتی که روز شب و طی سالها و قرنها برمردم کارگر تنها راه خالصی از اين همه

است، پايان دادن به حاکميت  کش وارد شده و جان و مال آنها را گرفته و زحمت
ی شاه و دين و يا امروزه در پوشش  نظامهای استثماری است که در لفافه

گان اصلی نعمات مادی و  عرصه را بر آزادی سازنده" دموکراسی"ی  خداپسندانه
 .اند معنوی جامعه بشری و از جمله ايران، تنگ کرده

ی کرمان و  گان مصيبت وارده بر مردم در منطقه حزب رنجبران ايران به باز مانده
گان  کمک مصيبت زده خواهد که مستقال به وطنان می ی هم زرند، تسليت گفته و از کليه

ی اعتراضشان را عليه ای کمک نفرستند و صدا بشتابند، ازکانال ارگانهای دولتی ذره
وگرنه . حاکمين هرچه رساترساخته و برای براندازی اين نظام منحوس متشکل شوند

 .ی اخير را در آينده خواهيم بود مراتب بيشتر از زلزله ما شاهد خطرات به
  ـ حزب رنجبران ايران١٣٨٣ اسفند ٤                                         

* 
 !از تاريخ بياموزيم

 )٥٧گرد انقالب بهمن   مين سال٢٦به مناسبت (
ی ارتش سرخ شوروی پس از آغاز تعرض ئسال پيش در چنين روزها ٦٠

ی ارتش متجاوز   شهر مقاوم و قهرمان استالينگراد از محاصرهاستراتژيک،  درآوردن
 بهمن ٨(١٩٤٥ی  ژانويه٢٧نشينی کردن آن، در   عقب به نازيسم هيتلری و وادار

 ٥,١ تا ١گاه مخوف آشويتس واقع در لهستان را که در آن بين  داشت، باز)١٣٢٣
 خاکستر شدند، از سوزی تبديل به آدم های زنده در کوره ميليون انسان جان باختند و يا زنده
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. گان رنجور آن نويد آزادی داد  مانده باز اندک  لوث وجود جانيان هيتلری پاک کرد و به

 و تسليم متجاوزان هيتلری ١٩٤٥ ارتش سرخ اما نبرد خود را تا سقوط برلين در ژوئن
 .ادامه داد

ای چين تحت رهبری حزب   سال پيش در چنين روزهائی ارتش سرخ توده٦٠
وجود ارتش   ميليون نفر، از لوث١٠٠ جمعيت نزديک به کمونيست چين مناطقی را با

 ٩١٠ارتش سرخ . متجاوز فاشيسم ژاپونی و ارتش مرتجعين حاکم بر چين، پاک نمود
 ميليون پارتيزان، خود را برای نبرد نهائی جهت بيرون ٢٫٢هزار نفری چين با کمک 

ژاپون   به١٩٤٥ اوت ٨دولت شوروی در . راندن ارتش ژاپون از چين، آماده نمود
جنگ . اپون تسليم شدژ اوت، دولت ١٠. شد  اوت شروع٩جنگ داد و نبرد در  اعالن

 ١٩٤٩داد و نهايتا در اول اکتبر  ژاپونی به جنگ داخلی درچين تغيير جهت مقاومت ضد
 .شد دون اعالم ايجاد جمهوری خلق چين توسط مائوتسه

پيروزيهای  اند منکر آن شود که اينتو تاريخی احترام بگذارد، نمی واقعيات هرکسی که به
 .تاريخی، بدون رهبری احزاب کمونيست شوروی و چين، ممکن بود عظيم
رفت تا با قيام  ی مردمی در ايران می  سال پيش در چنين روزهائی جنبش توفنده٢٦

 تومار رژيم سلطنتی ارتجاعی را گسسته و فريادً استقالل، آزادی، عدالت ١٣٥٧بهمن 
ً  را فشانيهای مردم و  ی جان اما ثمره. انداز نمايد  در سراسر ايران طنيناجتماعی

دستی با  ی خمينی، در هم دسته و نيروهای سياسی مبارز و ضد رژيم سلطنتی توسط دار
آتش خشم طبقات ارتجاعی حاکم که ُمهر اسالمی را جهت . تاراج رفت امپرياليسم به

لهيب و قامت جمهوری اسالمی و واليت بودند، در تحميق مردم بر پيشانی خود کوبيده
ی جبار و  دسته و دار. فقيه، دامن مردم را در اقصا نقاط ايران گرفت و سوزاند

از ديگری نابود کردند و کشتی  آوردهای انقالب را يکی پس خوار خمينی دست خون
حرکت  کش به ی مردم کارگر و زحمت زده خود را برروی دريای خون ريخته شده زنگ
 . دنددرآور

شود که شکست انقالب  تواند منکر آن بگذارد، نمی واقعيات تاريخی احترام هرکسی که به
شدن چرخ تاريخ ايران، ناشی از فقدان رهبری آگاه، مبارز،  عقب کشيده بهمن و به

بود که  کٌرات نشان داده تاريخ ايران به. های وسيع مردم بود رو و مورد قبول توده پيش
م مردم، تحت رهبری نيروهای سياسی بورژوائی و آزادی اکثريت عظي

 منظور شان به بورژوائی، ممکن نيست زيرا که اين طبقات و اقشار فعاليت سياسی خرده
حفظ مناسبات استثماری متکی بر مالکيت خصوصی بر وسايل توليد و مبادله است و 

 .کنند آزادی را تنها و تنها در اين چارچوب درک می
کشان، زنان،  های وسيع مردم اعم از کارگران و زحمت که توده اکنون درحالی هم

با اعتصابات و اعتراضات مکرر در مکرر خود راه ... جوانان، معلمان، پرستاران و 
  دهند که همانا اعتصاب سراسری و تبديل آن به قيام مبارزه با رژيم حاکم را نشان می
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 جای اعالم بورژوازی قشر باال، به ای است، نيروهای وابسته به بورژوازی و خرده توده
ی پارلمانتاريسم و رفراندوم چسبيده و تالش  طناب پوسيده گی با اين مبارزات به بسته هم
سوی  ها را منحرف ساخته و بار ديگر آنان را به بی تودهی انقال کنند تا مسير مبارزه می

 . ی رسيدن بهً آزادًی، بکشانند نام و تحت بهانه سرابی ديگر به
اما اشتباه است اگر تصور شود که ِاشکال فقط در ميان نيروهای مدافع طبقات باالی 

فی کشان معر نيروهای سياسی چپ که خود را مدافع کارگران و زحمت. جامعه است
کشان ـدر صورت  ی کارگران و زحمت بسته جای آموختن از حرکت هم کنند نيز به می

پای وحدت اصولی، جهت ايجاد  فراموش کردن اصول تئوريک پرولتارياـ و رفتن به
ی پرولتاريا جهت تحقق انقالب  ستاد سياسی پيش رو ُپرقدرت و واحد رهبری کننده

کشان، استقرار حاکميت شورائی و  زحمتسوسياليستی، کسب قدرت توسط کارگران و 
گی انسانها،  گانه از بين بردن مناسبات استثماری متکی بر نظام کارمزدی و ازخود بی

تًر از ايجاد تشکلی  ها راً مقدس گرائی دامن زده و حفظ و ايجاد فرقه بيش از پيش بر فرقه
ريزند  غيرپرولتری می واحد، توانا و با کيفيت، دانسته و در عمل آب به آسياب نيروهای

اند و به پيام شادباش فرستادن به کارگران  و ابتکار عمل را در مبارزه از دست داده
 . ی ديگری برای خود قائل نيستند مبارز درصحنه قناعت کرده و وظيفه

حاصل چنين وضعی تداوم وضع جهنمی موجود بوده و يا در صورت ضرورت، 
دست شدن آن خواهد بود و مبارزات طبقاتی تغييراتی سطحی در حاکميت ودست به 

ی تنگ و منحوس تکرار، فراتر نرفته و رنج و  کشان نيز از دايره کارگران و زحمت
ای که از شکست انقالب  چنين است درس عمده. های مردم ادامه خواهد يافت درد توده

  ـ حزب رنجبران ايران١٣٨٣ بهمن٩           .بهمن بايد گرفت 
* 

 !گی است جدال مرگ و زندهران با حاکمين،جدال کارگ
 

. افزايش است به کشان ايران عليه کارفرمايان و حاکمين رو ی کارگران و زحمت مبارزه
 کارخانه، ١٣ی اخير اعتصابات و تظاهرات کارگری، حداقل در بيش از  در چند هفته

يری اين گ گرفته و رژيم ازترس اوج ی کارگران صورت جهت احقاق حقوق پايمال شده
 وحشيانه به ی ی آن حمله ی سرکوب متوسل شده که آخرين نمونه شيوه مبارزات به

 بهمن ماه است که با زخمی و ٣کارگران معترض نساجی فومنات در روز شنبه 
. بوده است راه  کارگر، که به بيمارستان منتقل شدند، هم٥مصدوم کردن حداقل 

 ضات مختلف نهادهای کارگری خارجی وعالوه، پس از اعترا دستان رژيم به کاربه
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دنبال   تظاهرات اول ماه مه امسال،  بهانيدر جرداخلی عليه دستگيری فعالين کارگری 

راه انداختن، اين فعالين را يکی پس از مدتی دست به دست کردن و جنگ اعصاب 
 ١٣صالحی در  یً دادگاهً  محمد اولين جلسه. ديگری به دادگاههای فرمايشی کشانده اند

پور و جالل حسينی  بهمن ماه در شهر سٌقز برگزارشد و قرار استً دادگاهً محمد عبدی
واهد اينان را خ برگزار گردند و طبق معمول رژيم می  بهمن ماه٢٦ و ١٨ترتيب در  به

ً گناهیً جز دفاع از حقوق مشروع کارگران نداشته زندان  اند با اتهامات واهی به که
معلمان و  چنين به سردمداران رژيم هم. فرستاده و از فعاليت آنها جلوگيری نمايد

 .روند ی آنها طفره می کش جواب سرباال داده و از پرداخت حقوق حقه پرستاران زحمت
تر مبارزات خود  پارچه تر و يک است کارگران هرچه متحد روریدر چنين وضعی ض

دهد که درصورت اتحاد و  ی مبارزات خود کارگران نشان می تجربه. را پيش ببرند
اما . نی کنندينش عقب گلی حاکم را وادار بهاشوند که غول فاسد وپ شان، قادر می گی ايستاده
زمان نظام  است و تا آن دست آنان ژيم بهر گرو سرنگونی اينرمبارزه د نهائی اين پيروزی
 . داری حاکم، تا آن جا که بتواند، حقوق اکثريت عظيم مردم را پايمال خواهد کرد سرمايه
 !کشان و فعالين کارگری برخيزيم دفاع از مبارزات کارگران و زحمت متحدا به

 !مرگ بررژيم ضدکارگری جمهوری اسالمی ايران
 !داری حاکم است  در گرو سرنگونی نظام سرمايهکشان رهائی کارگران و زحمت

 !کشان است  سوسياليسم تنها بديل آزادی و رهائی کارگران و زحمت
  حزب رنجبران ايرانـ١٣٨٣ بهمن ماه ١٣                              

* 
 به رفقای کميته خارج از کشور حزب کمونيست ايران

 
  شما را در مورد شرکت در ٢٠٠٥ويه  ژان٢١دعوتنامه مورخ . رفقای گرامی سالم

با تشکر از شما، سعی خواهيم . مراسم گرامی داشت روز کومه له را دريافت داشتيم
ضمنا پيامی هم داريم که بدينوسيله برايتان ارسال می .کرد در اين مراسم شرکت کنيم

 :داريم
 به رفقای کميته مرکزی حزب کمونيست ايران 

به شما و از طريق شما به کليه اعضای حزب و به ويژه  بهمن ، روز کومه له را ٢٦
 . تبريک می گوئيم - تشکيالت  کردستان حزب کمونيست -له  اعضای کومه

 ٣٥کومه له يکی از قديمی ترين تشکلهای جنبش کمونيستی نوين ايران است که طی 
 سال فعاليت پرشور مبارزاتی اش و عليرغم گذراندن دورانهای سخت جدال درونی و

بيرونی و بروز انشعابات مکرر، توانسته است در دفاع از منافع کارگران و 
  هم در دوران رژيم سلطنتی و-زحمتکشان ايران و برانداختن ستم ملی در کردستان 
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 پافشاری کرده، در صف اول به مبارزه پرداخته و جانباخته -اسالمی هم جمهوری 

 . گان زيادی را در راه آرمانش فدا کند
اما همانطور که می دانيد صف کمونيستها هنوز پراکنده است و آرزوی بنيان گذاران 
کومه له در مورد متحد کردن کمونيستها در حزب واحد و سراسری کمونيست ايران 

 . يده استبه تحقق نرس
و » من اول«باتوجه فرقه گرايی موجود، مبارزه با آن و طرد تنگ نظريهای موجود 

تحقق وحدت پيشروان طبقه کارگر شرطی مهم در وحدت دادن به صف پراکنده 
بدون چنين وحدتی نيزتحقق انقالب . مبارزات کارگران و زحمتکشان می باشد
دن مناسبات سوسياليستی قابل تصور بر سوسياليستی، استقرار حکومت کارگری و پيش

 .در اين راه سترک کمونيستی موفقيت شما را خواستاريم . نيست
  ابراهيم–ـ  از طرف حزب رنجبران ايران ١٣٨٣ بهمن ٧          

* 
 گرد رويداد سياهکل  مين سال٣٤کنندگان  برگزار پيام به

 
ل اخير شاهد مبارزات سا١٠٠ويژه در رفقای گرامی تاريخ مبارزه طبقاتی ايران به

لب رسيده ايران در مقابله با رژيمهای مستبد و  به مسلحانه و قيامهای متعدد مردم جان
است که حمله به پاسگاه ژاندارمری سياهکل توسط گروهی  آن، بوده خونخوار حاکم بر

 . از آن جمله است١٣٤٩ بهمن ١٩از روشنفکران انقالبی در 
 شرايط حاکميت رفرميسم فرمايشی و مبتنی براستبداد شرکت کنندگان در اين حمله، در

سلطنتی، گرچه دستگيرو شکنجه شدند و قهرمانانه در برابر جالدان رژيم سلطنتی 
شده تاريخی  آور اين واقعيت بزرگ و اثبات ی آنان پيام ايستادند و جان باختند؛ اما مبارزه

نگونی طبقات استثمارگر و سر" آيد قدرت سياسی از لوله تفنگ بيرون می" بود که 
 .حاکم و داغان کردن ماشين دولتی سرکوبگر آنان، جز با قهر انقالبی ممکن نيست
ای فعال  اين تجربه همچنين بار ديگر ثابت نمود که مبارزه مسلحانه بدون پشتوانه توده

طبقات استثمار شونده و ستمديده و توسط آنان و بدون سازمانی سراسری که قابليت 
ای با  ها را داشته باشد، سازمانی که پيوند فشرده و عملی هدايت مبارزه تودهتئوريک 

جنبش کارگران و زحمتکشان داشته و جنبش مسلحانه آنان را هدايت کند، عليرغم 
 .فداکاری و جانبازيهای بسيار، قادر به رساندن مبارزه به پيروزی نهائی نيست

ی گناهان راست   مرحله تاريخی، کفارهجنبش راديکال روشنفکران انقالبی و چپ در آن
روانه آن بخش از جنبش چپ ايران را داد که در قالب رويزيونيسم، همزيستی 

آميز مبارزات انقالبی مردم را به رفرميسم و سازش  آميز و گذار مسالمت مسالمت
 .بود طبقاتی کشانده
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 و ١٣٤٠ ناموفق در دهه ی امروز، باتوجه به مجموعه تجارب غنی مبارزات مسلحانه

 و با توجه به عدم توانائی سازمانهای مختلف سياسی چپ در هدايت و پيشبرد ١٣٥٠
 هزاران انسان آميز و قهرآميز و نيز به خاطر احترام به صدها و مبارزات مسالمت

اند، ضروری است با  مبارزی که جان خود را قهرمانانه برای رهائی انسانها فداکرده
آموختن از تجارب خونين آنها و در راستای آموزش کمونيسم علمی داير بر اينکه 

، مشترکا در خدمت به تحقق ..." برای انقالب کردن احتياج به حزبی انقالبی هست "
 .ای موجود، بکوشيم کت در مبارزات تودهاين امر در جريان شر
  !١٣٤٩ بهمن ١٩گان خيزش  گرامی باد ياد جانباخته

  از طرف حزب رنحبران ايران ـ ابراهيم ـ١٣٨٣ بهمن ٢٧                    

*     *     * 
 !آلها، واقعيتها، سياستها و تاکتيکها ايدهکارگری ـ  جنبش

 
ش و بدون بنج اين درازمدت مدت و  ازمنافع کوتاهشروان  پيشآگاهی کارگری، بدون جنبش

روی  پيش به ، قادرکارگران ی ارزهبشد مراتخاذ سياستها و تاکتيکهای منطبق با شرايط 
 سرمايه باعث و  اما تداوم تضاد کار.شود می رو به زده و يا با شکست رو جارنبوده، د

 با ،روان جنبش کارگری  پيشهمين علت، به شود که اين جنبش تعطيل بردار نبوده و می 
را  کوشند تا آن آموزش از تجارب مثبت و منفی گذشته و بررسی وضعيت مشخص، می

  .پيروزی، هدايت کنند حرکت به سویدرست در مسير 
حال آنها عاردارند نظرات  درعين. کمونيستها عاردارند نظرات خود را پنهان کنند

ی اعمالشان  اوضاع نباشند، سرلوحهاتی از قخودرا که متکی برتحليل عينی و طي
  :سير تحوالت نظری آنها نگاهی بياندازيم   به.ددهن قرار

 عليه آنارشيستها، آنارکوسنديکاليستها، مبارزات تئوريک و عملی مارکس و انگلس
بورژوائی و تخيلی  رفرميستها و افشای انواع سوسياليستهای فئودالی،بورژوائی، خرده

ی کارگر در  رشد مبارزات آگاهانه و انقالبی طبقه ظيمی بهدرجنبش کارگری، کمک ع
 .  قرن نوزدهم کرد دومی نيمه

 از درگذشت بعدزمان،  پيش در آن گام گذاشتن به از يک جنبش کارگری اروپا پس
شينی شد که توسط اپورتونيستها و رويزيونيستهای ن وادار به دوگام عقب وانگلس، مارکس

 اينان در عصر .بود شده طراحی  بودند،اس جنبش کارگری در ر کهانترناسيونال دوم
ـ  ی مالی در هدايت نظام توليدی تکوين و تولد انحصارات سرمايه و غالب شدن سرمايه

جنبش کارگری  به را ای طبقاتی چنان رفرميسم و سازشداری،   کشورهای سرمايهسياسی
  ،اش در کسب قدرت  صلی از مسير ا ، ی کارگر تحميل نمودند که حرکت انقالبی طبقه
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ی سازش طبقاتی افتاد ـ البته تقسيم بخش کوچکی از مافوق  خارج شده و در بی راهه

يسم در بين کارگران و آمده از غارت ملل ديگرجهان توسط امپريال سود بدست
را برای بروز چنين گرايشی تا حدودی  مادی ی  زمينه،نشين  پارلمان حزبیروشنفکران

 اثرات مخرب اين انحراف در جنبش کارگری چنان زياد بود که .بود هموار ساخته
 .جنبش انقالبی کارگری مجبور به عبور از مسير بسيار پرپيچ و خم مبارزاتی شد

 روسيه تحت رهبری بلشويکها و در راس آنها لنين بود که با تنها چنبش کارگری
سکی و شرکاء و مبارزه عليه سوسياليسم تمبارزه عليه اپورتونيسم و رويزيونيسم کائو

بورژوائی منشويکها و سوسيال رولوسيونرها و سانتريسم  بورژوائی و خرده
درهم شکستن ماشين پيروزی رساند و با  تروتسکيستها، توانست انقالب کارگری را به

دولتی مخوف تزاريسم، يکی از پايگاههای قدرتمند ارتجاع فئودال ـ امپرياليستی را در 
اما با . پيش بردارد  انقالب پرولتری توانست مجددا گامی به.شرق اروپا، از ميان بردارد

آرائی طبقاتی در عصر  انتقال مرکز انقالب از اروپا که از وضعيت عينی صف
 لعواقب سختی به جنبش کمونيستی و کارگری تحميبه شرق،  ناشی شده بود امپرياليسم

زب کمونيست حکه جنبش انقالبی پرولتاريای روسيه تحت رهبری  طوری به. دش
کشان شوروی  حمتهای عظيم کارگران و ز شوروی، عليرغم پيروزيهائی که بافداکاری

ی روسيه  خورده رژوازی شکستی امپرياليسم، بو ، با مقاومت و توطئهبود دست آمده به
ـ و داد و اقشار باالی خرده بورژوازی ـ که بخش مهمی از مردم شوروی را تشکيل می

 به تخريب دژ ، اينان"گرگ در لباس ميش"از طريق درآمدن در قالب عالوه  به
پرداختند و اشتباهات و ) تخريب در دولت و حزب کمونيست(سوسياليسم از درون 

لوژيک، تئوريک، سياسی و سبک کاری رهبری حزب کمونيست نيز ئو انحرافات ايده
 . فراهم نمود،نشينی گام عقب سهزمينه را برای 

با شليک توپهای انقالب اکتبر و نويد آزادی که اين انقالب به ملل تحت ستم روسيه و 
 و  استعمار،وغ امپرياليسميجهان داد، تحرک نوينی در اين کشورها برای رهائی از 

کمونيستهای اين کشورها در شرايط . وجودآمد بهی دژ سوسياليسم،  به پشتوانه ،عارتجا
 انتا دهقان های وسيع مردم و عمده تری نسبت به روسيه، امر رهبری توده تخبازهم س

. گرفتند دست را در مبارزه عليه فئوداليسم و امپرياليسم و سرمايه داری کمپرادور، به
ا و بخشی از بورژوازی متوسط در اين کشورها برای ای بين پرولتاري ستيز پيچيده

کاری اين  پيروزی رساندن انقالب دموکراتيک درگرفت و ناپيگيری و سازش به
با امپرياليسم و فئوداليسم، پيش روی انقالب دموکراتيک را   در رابطهبورژوازی
 . آفريد روی سوسياليسم مشکالت عظيمی  و در پيشتر ساخت طوالنی

نوين درچين تحت رهبری حزب کمونيست چين و در راس  الب دموکراتيکپيروزی انق
آن مائو، دورنمای جديدی را دربرابر اکثريت عظيم مردم کشورهای تحت سلطه و 

   بود انقالب پرولتری در چين درپيش  گامی بهکه اما اين پيروزی  .عقب مانده باز نمود
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بورژوازی چين و تحريکات دائمی امپرياليستها و  با مقاومت بورژوازی و خرده

روی سوسياليسم در  ی طبقاتی در جلوگيری از پيش مبارزه. شد رو به رويزيونيستها رو
که در پيش برد  یا روانه چپ يل اشتباهاتدل ، بهچين حدت يافت و تدابير انقالب فرهنگی

 امیگ نشينی سه عقب موفق به سرکوب طبقات ارتجاعی داخلی نشد و آن رخ داد،
ی پرولتاريای   سرسختانه و مقاومتسال مبارزه٢٥پس از نيز انقالب پرولتری درِچين 

 .دگردي ، آغاز در برابر بورژوازیچين
ند که در حرکت کارگران جهان برای کسب داد عيان نشان اين تجارب مثبت و منفی به

ها،  ها، برنامه  تئوری طبقاتی،قدرت و از بين بردن استثمار و ستم های گوناگون
در پيروزی يا شکست اين ها، سبک کارها در عمل نقش عظيمی  ، سازماندهیسياستها
ه با چ آلها، سياستها ، تاکتيکها و سبک کارها چنان ی ايده کليه.  دارند،جنبش

 باعث پيروزی گشته و قابل استناد ،باشند  آمده و قابل اجرا دست  بهرنظرگرفتن واقعيتهاد
آلها، سياستها ، تاکتيکها و سبک کارهائی که  کارگيری می باشند و برعکس آن ايده و به
 از جانبه  و يکبندی ناقص  و يا ناشی از جمع  بودهی مادی نداشته و تراوشات ذهنی پايه

اين   و بهکنند جنبش کارگری تحميل می  شکست را بهرگری باشند،تجارب جنبش کا
 . نيستند جز درحد معلم منفی،کارگيری اعتبار قابل استناد و به

دهد که اين جنبش درمسير پرپيچ  می  نشانچه مختصرا ديديم،  چنانکارگری تاريخ جنبش
ينی، ايست نش کند که مملو است ازمبارزه و سازش، پيش روی و عقب و خمی سير می

آليستهای ماکزيماليست ـ  بدين ترتيب ايده . آسا کردن و بررسی تجارب و رشد جهش
اپورتونيستهای  باشد و يا" خداپسندانه"هرچند هم که پيش نهاداتشان ظاهرا زيبا و 

 ،بينند مينيماليست که خود را غرق در تاکتيک کرده و استراتژی جنبش کارگری را نمی
کشانند و درعمل آب   سازش طبقاتی میگری را به سمت انفراد و جنبش کارهردوی آنها

ذکر چند   به.گيرند روی جنبش کارگری را می  و جلو پيشختهري آسياب بورژوازی  به
 :کنيم  می نمونه در اثبات اين مدعا بسنده

ی حاکم است که بايد ازميان برداشته  ــ کمونيستها معتقدند که دولت آلت سرکوب طبقه
ا برای ازبين بردن آن بايد دولت اکثريت استثمارشونده جای دولت اقليت ام. شود

گويند  اما آنارشيستها می. استثمارگر نشسته و  زمينه را برای اضمحالل آن فراهم سازد
. که دولت را بايد با يک ضربه نابود کرد تا جامعه بشری از وجود آن آسيب نبيند

يونال کارگری، ارشيستی در درون انترناست آنای مارکس و انگلس عليه نظر مبارزه
 .  شودج ماکزيماليستی از دستور کار جنبش کارگری خاری يهباعث شد تا اين نظر

 قرن  دومی داری در نيمه ز وضِعت کشورهای سرمايهاــ مارکس و انگلس باتحليل 
آن در های مادی  که انقالب پرولتری خصلتی جهانی دارد و پايه اين  و با توجه بهنوزدهم

 لنين .کردند است شروع انقالب جهانی را از اين کشورها ذکر می تر اين کشورها فراهم
 های ضعيف در  وجودآمدن حلقه با تحليل از تضادهای جهان درعصر امپرياليسم و به
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ها را  زنجير اسارت جهان توسط امپرياليسم، احتمال پيروزی انقالب دراين حلقه

اما اپورتونيستهای . کرد پيروزی رهبری خاطرنشان ساخت و انقالب اکتبر روسيه را به
نقد  انترناسيونال دوم نظير کائوتسکی و شرکاء که غرق در پارلمانتاريسم شده بودند به

که در رفرميسم و سازش طبقاتی غسل   و عليرغم اينب اکتبر پرداختندبی امان انقال
ديدند، در ظاهر مدافع نظر مارکس و انگلس خود را جازدند و تغيير اوضاع  تعميد می

 . زدند جهان را درنظر نگرفتند و درجا
ی کشورهای  ــ پس از پيروزی انقالب اکتبر و در شرايطی که شوروی تحت محاصره

به رو  ی تزاری رو  قرارداشته و با جنگ داخلی و مقاومت ارتشهای پراکندهامپرياليستی
ی تا ديروز ، تروتسکيستهاتوانست با شتاب اوليه پيش برود بود و انقالب روسيه نمی

قب نشينی يا سازش موقتی با دشمنان ع مخالف هرگونه سانتريست لباس چپ پوشيدند،
ی آن رادر ديگرکشورهای اروپائی  امه اد،انقالب" دائمی بودن"اعتبار  ه و بهشد

خط حزب کمونيست باعث آن  اين چپ روی در صورت تبديل شدن به. دندشخواستار 
می شد که انقالب روسيه درنطفه خفه شود و ماکزيماليسم تروتسکيستی درخدمت 

 .ی عملی بيابد ی بلشويکها اين خط نتوانست جنبه  با مبارزه.کند بورژوازی عمل
 گفت که ، روسيه١٩١٧تحليل از وضعيت چين پس از پيروزی انقالب اکتبر ــ مائو با 

مردم آن % ٨٠ِبش از ب که فئودالگرچه چين کشوری است نيمه مستعمره ـ نيمه 
گی بورژوازی کمپرادر به  دهقانند، اما باتوجه به ضعف بورژوازی چين و وابسته
ضی است تنها تحت رهبری امپرياليسم، انقالب دموکراتيک چين که اساسا انقالب ار

اما . انقالب چين  پيروز شد. تواند پيروز شده و به سوسياليسم گذارکند پرولتاريا می
% ١ کمتر از داشت که تنهای شهریفتند که بايد رو به پرولتارياگتروتسکيستها درچين 

دند و نموکاری در پيش روی انقالب چين  خراب داد و شروع به مردم چين را تشکيل می
 . گری چپ عمال در خدمت ارتجاع چين قرارگرفت ذهنی. دشمن پيوستند ا بهحت

گان سنديکاهای  تا مرکب از نماينده ی کار در انترناسيونال اول که عمده ــ تجربه
روان  توسط پيش کارگری اروپا بودند، نشان داد بدون تشکيل احزاب پيش رو کارگری

 عمده  از بخشی کارگر  طبقه کهه اين، باتوجه ب، هدايت جنبش کارگریجنبش کارگری
، ممکن نيست روان کارگری  تشکيل شده  و تعداد اندکی از پيشیمانده، بخش ميان عقب

بيش از يک . گرفتروان جنبش کارگری قرار و تشکيل اين احزاب در دستور کار پيش
وجودآمده و جنبش کارگری را رهبری  قرن است که احزاب پيش رو کارگری به

 امری ی طبقاتی  اشتباه در مبارزه.اند ها و شکستهائی دچار شده  و به پيروزیاند کرده
ای   در هر برههاست اجتناب ناپذير که ناشی از عدم تحليل مشخص از شرايط مشخص

جای تحليل دقيق   به امروز،اند که اما بروز اين اشکاالت باعث شده.  می باشداز زمان
ای از مدعيان کمونيست  دهع ،ح اشتباهات جهت اصالشکستهاها و پيروزیاز علل 
 پردازند و يا موضعی سانتريستی گرفته و   میبيتز يا جنبشی شده و به رٌد ح ، امروزی
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 و پرولتاريا را از داشتن  نمايند  می بودن را مطرحعدد احزاب چپ و مدعی کمونيستت

اصلی تکی بر يک بدن را که جز سردرگمی حده و سرهای منموسر رهبری کننده منع 
طلبانه اين بوده که هرجا  ی اين خط انحالل  نتيجه.کشند  مید، پيش ند داشته باشنتوان نمی
 .است دادهگی در جنبش کارگری، حاصلی ن شده، جز آشفته کار بسته به
 روسيه زاده شد و ١٩٠٥رای اولين بار در تاريخ درجريان انقالب بجنبش شورائی ــ 

اين امری . شد لذا محصول دورانی انقالبی بود که با شکست اين انقالب فعاليتش خاموش
کرد،  چندان عجيب نبود که استبداد تزاری که از قبول سنديکاهای کارگری امتناع می

 ١٩١٧پس ار انقالب مارس . ها که خواستهای سياسی داشتند، ندهدشورافعاليت تن به 
ای   و دهقانان جان تازهدر روسيه و سرنگونی تزاريسم، شوراهای کارگران و سربازان

مدتی بعد از پيروزی .. به پيروزی رساندند را در همان سال گرفتند و انقالب اکتبر
ند و با رشد بوروکراسی در انقالب شوراها و سنديکاهای کارگری درهم ادغام شد

  . شوراها نيز دراين بوروکراسی غرق شدند،ب و دولت شورویحز
ات حاکم بر عمل آنها رنيستند و سياستها ونظ ی جدابافته داد که شوراها تافته تاريخ نشان

 .کننده دارند  نقش تعيين،در سير حرکت آنها در مراحلی
 طوالنی داشته و از بدو تولد تحت تیدرايران نيز گرجه تشکلهای صنفی کارگران قدم

اند، اما ناشی از سرکوب  رهبری پيشروان کارگری و مشخصا کمونيستها قرار داشته
تا يابی   از داشتن حق تشکلکارگرانمستمر نظامهای سلطنتی و جمهوری اسالمی، 

رايط جز در ش رمق بوده و به های موجود نيز بسيار بی اتحاديه. اند امروز محروم مانده به
  متحدشورایکه  و سرنگونی ديکتاتوری رضاشاهی ١٣٢٠مساعد بعد از شهريور 

از قدغن کردن فعاليت آن حزب در   پسو شد شکيلت حزب تودهزير رهبری مرکزی 
نيز از نشاط افتاد و تنها  شورااين ، گراپانه ی سرکوب  و شروع حمله ١٣٢٧ اواخر سال

ی  در دهه. ديوار باقی ماندند جا و به مثابه نقشی بر جا و آن  اينتعداد اندکی از سنديکاها
های کارگری دوباره شروع  ، اتحاديه عريانعلت شکسته شدن جٌو سرکوب  و به١٣٤٠

ی جنبش کارگری، در   با توجه به تجارب گذشته شاهند، اما  رژيمنمود یريبه شکل گ
ترين   از کوچک که اقدام به درست کردن تشکلهای فرمايشی کارگری کرد١٣٢٠ی  دهه

، امری که در زمان حيات جمهوی اسالمی پايگاهی در ميان کارگران برخوردار نبودند
 خواست  تجديد شد و رژيمنيز و پس از تهاجم رژيم به شوراهای کارگران و کارمندان،

شوراهای اسالمی کار به کارگران " و" خانه کارگر"تشکلهای زرد خود را تحت نام 
 رژيم ی وابسته به نرفتند و اين تشکلها نيزن زير بار اين تحميل کارگرا!قبوالند به

های مشترک اخير رژيم و سازمان جهانی کار در برسميت شناختن آنها،  عليرغم توطئه
 .  نخواهندبرد نبرده وکاری از پيش

  صنفی حتا از داشتن تشکلهایهی کارگر ايران امروز بينيم که طبقه بدين ترتيب می
  تشکلهای   ايجاد  برای  کارگران ی  مبارزه و سراسری خويش محروم است ومستقل
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که تحت نام  نظر از اين است که در اين تشکلها و صرف طبيعی. مستقل خود ادامه دارد

سته به طبقات و اقشار اصر واب يا عن عوامل ذهنی و،تحاديه، سنديکا و يا شورا باشندا
ی طبقاتی ايجاد تشکل   و اصوال در جامعه نفوذ خواهند داشت در آنهاجامعهمختلف 

 در .، امری غيرممکن استی تحت استثمار و ستم ويژه طبقه طبقه ـ به خالص و ناب يک
ی  شکل موجود اساسا در خدمت مصالح و منافع طبقهچنين شرايطی مهم اين است که ت

  .باشد خويش قرار داشته
ی عناصر يا نيروهای پيش رو جنبش کارگری اين نيست که به مخالفت  بنابراين وظيفه

صرف اين که نظر آنها تامين نمی شود، بلکه  بهِ ند،زبرخي يابی مستقل کارگران با تشکل
يابی بکوشند تا از طريق  با شرکت در اين سازمانتشکيل آنها ياری رسانند و  بايد به

با توجه به وضعيت عينی فعاليت صميمانه و اقناع کارگران به تاسيس سازمانی که 
. ، به حرکت کارگران ياری رسانندندخواهد توانست به متشکل شدن کارگران کمک ک

ی لغو فقط برا" و يا بسيج جنبش کارگری "فقط شورا"تاکتيک کنونی درجهت ايجاد 
ای دربر  يابی کارگران نتيجه رسانی به تشکل هم از راه دور، جز صدمه ، آن"کارمزدی

.  و رژيم با تمام وجود از ايجاد چنين تشکالتی جلوگيری خواهد نمودنخواهد داشت
مشکل پيش روان کارگری در ايران نه نظری که عملی است و قرارداشتن دربرابر 

 .شدن  برای متشکل مشحصيابی  و راهدانسانیرژيمی تامغز استخوان مستبد و ض
چه  درراستای ايجاد تشکل مستقل و سراسری کارگران در اوضاع مشخص کنونی، آن

 در  عمدهکردن دست رژيم از دخالت ی اول برخوردار بايد باشد، قطع از اولويت درجه
تفرمی ی پال  تالش برای تهيه.گرفتن از مداخالت آن  و فاصلهيابی کارگران است تشکل

تا حدی های فوری و ضروری کارگران را   خواستهکهروان عملی کارگری  توسط پيش
 روز ی اساس مسئله دهی بر آن  سازماندرازمدت بيان نمايد ودر مدت و هم  هم در کوتاه

 نظر ماگزيماليستها و مينيماليستها را ، در اين تالش.جنبش کارگری ايران است
 زيرا يا ناشدنی هستند ويا رفتن مجدد سلما نخواهند پذيرفتشان م کارگران با شٌم طبقاتی

منظور کارگران، دهقانان، (چه آنها آن: "تسه دون قول مائو  به.ی حاکمان زير سلطه
" گل نشاندن بر پارچه زربفت"قبل از هرچيز بدان نياز مندند، ) سربازان است ـ ن

 محفل ادبی و هنری سخنرانی در.( است" هديه زغال در روز برفی"نيست، بلکه 
  )١٢٢آن، جلد سوم آثار منتخب، ص  ين

آنها و انعکاس اين امر در درون  گی کمونيستها و تشتت نظری امروز تفرقه و پراکنده
خودی حرکت کرده  به طور خود است که اين جنبش تا حدی به جنبش کارگری، باعث شده

 متشکل، جهت کسب ترين شکل يعنی حرکت سياسی آگاه و  اش در عالی و مبارزه
افسار  ر جنبش کارگری و کمونيستی از طريقاين معضل د. حاکمه، پيش نرود قدرت

    !است  قابل حلگرائی و ايجاد ستاد واحد و سراسری پيش رو پرولتاريا زدن بر فرقه
   ابراهيم١٣٨٣د                             اسفن                              
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 ی آمريکا در خاورميانه پروژه
 !ی اروپا  و نقش و آينده

 
جانبه، بلکه  گيرانه نه تنها يک ا در پيش برد عمليات پيشی آمريک ی هيئت حاکمه پروژه

مريکا در  توسط ژنرالهای راست افراطی ارتش آ"حانهزور وقي"خاطر ِاعمال  به
،نمودها و عواقب ...)فلسطين، عراق، افغانستان و(اورميانهويژه درخ سراسرجهان و به

 . است آورده وجود تری را به بار تر و فالکت کارانه جنايت
ال حاضر قرار است حه دروش نيست کدابليو ب پروژه از تراوشات مغزی جورج اين

که حاکميت را از طريق انتخاباتی مشکوک (نام نئوکانها وهی تحتتوسط گر
 . ، پياده شود)اند آورده دست به

، شکل ١٣٤٥از پايان جنگ جهانی دوم درسال  ی امپرياليستی بالفاصله بعد اين پروژه
که  اين با. پيداکرد   رشد) ١٩٩١ ـ ١٩٤٧"(جنگ سرد"ی  گرفته و سپس در طول دوره

...) اعم از سياسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و(  ن پروژههای اصلی اي مولفه
ويژه  هی بهتوج مقدار قابل صر قهر و خشونت بهنرفته ولی عن گون پيش سان و هم يک به

 ـ ١٩٩١("سرد جنگ"ی نظامی، درسالهای بعد از فروپاشی شوروی و پايان  در حيطه
 .است تشديد پيداکرده) ٢٠٠٥
. است ی قدرت نظامی داده مولفه ای را به کننده  تعيينپروژه پيوسته سهم قاطع و اين
مناطق مشخص نظامی و   يک استراتژی نظامی جهانی براساس تقسيم جهان بهی تعبيه

 .ا استعيک فرمانده نظامی آمريکائی، گواه اين مد تخصيص مسئوليت هرمنطقه به
 درهدف نهائی اين ی نظامی را بايد مولفه   برتر به  علت دادن مقام، موقعيت و بودجه

ين از چکردن روسيه، محاصره و تهديد  "اخته"اين هدف تنها : پروژه جست و جو کرد
ی  اتحاديه"قيموميت کشاندن  و به" خاورميانه بزرگ"طريق کسب هژمونی نفتی در 

قيصر "عنوان مقر هدف نهائی گسترش و تضمين سيادت واشنگتون به. نيست" اروپا
حق گفتن حرف آخر را در سراسر جهان خواهد "است که امپراتوری آمريکا " قهار
دهد که از  می" حق "که به آمريکا "(مونرودکترين "عبارت ديگر گسترش  به". داشت
ده اخود استف" حياط خلوت"عنوان  ی مناطق آمريکای التين و جزاير کارائيب به کليه
 .دهد پروژه را تشکيل می ی اصلی اين ی خاکی هسته در سراسر کره) کند

طور انحصاری  ی جهان را به آمريکا اداره" کردن دکترين مونرو جهانی"درواقع با 
 !دارد خود محسوب می" حق"

است، مافوق و برتر از  شده" جهانی"نظام آمريکا که " امنيت"و " منافع"دراين طرح 
 است که تا کنون قرار بود رفتار سياسی و نظامی  واحدهای تمام  اصول  و ضوابطی 
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 .حت نظارت بگيرندتکشوری را درجهان، 
خاطر پاگرفتن جنبشهای  به" سرد جنگ"ی  ی جهانی آمريکا درسالهای دوره پروژه
سوسيال " رفاهی" نسبتا ولتهایهان سوم و عروج دجملی درکشورهای  بخش رهائی

ی شوروی و چين از جنبشهای  سو و حمايت چندجانبه دموکراسی در اروپا از يک
زيستی  هم"قبول تاکتيکی  ی آمريکا را مجبور به ديگر، هيئت حاکمه بخش از سوی رهائی
پای مذاکره صلح  ، بلکه بهکرد" بلوک شرق" نه تنها با چين و  ،"آميز مسالمت

 . آسيائی و آفريقائی نيز رفتکشورهای با
 ، ريزش و ١٩٨٠ ـ ١٩٧٣بخش در سالهای  های جنبشهای رهائی از خاموشی شعله بعد

 و باالخره سقوط و فروپاشی ١٩٨٠ی   در دههيال دموکراسی در اروپاسافت سو
ی جهانی خود  آمريکا دوباره فرصت يافت که پروژه، ١٩٩٠ی  شوروی در آغاز دهه
 "های خلوت حياط"و ايجاد " دکترين مونرو"جهانی ساختن . ازدرا مطرح و پياده س

". اورو ـ  آسيا" ی عظيم خاکی   برای آمريکا درجهت تسلط کامل بر خطهجديدمتعدد 
شود  کوشش می" دکترين بوش"در اين طرح که امروزه توسط نئوکانها و تحت نام 

ی حاکم آمريکا بايد  طبقهگردد، اين امر مستتر است که حاکميت و منافع  درجهان پياده
المللی که قرار است رفتار و حرکات سياسی   و مقررات بينبرتر و باالتر از تمام قوانين

 .گيرد معقول و قانونی را کنترل کند، قرار
ی بزرگ  دانند که بايد در سه حيطه مردان آمريکائی می کردن اين پروژه، دولت در پياده

ی جهانی  اين سه حيطه که در برقراری سلطه. نندک مقام و موقعيت متفوقی را احراز
 : آمريکا عوامل اساسی محسوب می شوند، عبارتند از 

خاورميانه " ويژه ايجاد هژمونی نفتی در  هان و بهج ـ  کنترل بر منابع طبيعی ١
 ؛"بزرگ

 هان تحت رهبری آمريکا ؛جاد مونوپولی نظامی درج ـ  اي٢
ی  جويانه ساکسون که بخشی از آن آرمانهای سلطه آنگلو "متفوق" ـ  گسترش فرهنگ ٣

 .کند می وجهی بيان بهترين رهبری آمريکا را به امپراتوری سرمايه در جهان به
کنند، منظورشان کشورهای  می" خاورميانه بزرگ"وقتی نئوکانها صحبت از 

 و) آذربايجان، ارمنستان و گرجستان(ی قفقاز ی کشورهای منطقه اضافه خاورميانه به
ستان، ترکمنستان، کقزاقستان، ازب(های آسيای مرکزی شوروی سابق  جمهوری

ی  ای در پروژه اين خطه نقش تعيين کننده. می باشد) تاجيکستان و قرقيزستان
 : ی پراهميت آن عبارتند از  سه مولفه. کند امپرياليستی آمريکا بازی می

% ٧٠نزديک به ) : يعینفت و گازطب(ِظم مربوط به انرژی سوخت ع ـ  وجود ثروت١
دسترسی بدون . کل گاز طبيعی جهان در اين منطقه قرار دارد% ٨٠کل نفت جهان و 

 ی  طه جويانهلقيد و شرط به نفت ارزان و با کيفيت اين منطقه، اهميت حياتی در طرح س
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ترل سياسی ـ  نظامی ناين منابع ک  بهترين راه تضمين دسترسی به.کند آمريکا پيدا می

، تغيير رژيم و تهاجمات و اشغال "دموکراسی"کشورهای اين منطقه از راه صدور 
ی اول  و استقرار هژمونی نفتی مرحله" خاورميانه بزرگ"تسلط بر . نظامی است

 گيرد؛ ی آمريکا را در بر می جهانی پروژهاستراتژی 
. ميت حياتی برای نئوکانها دارده ـ  اما اين خطه از نظر جغرافيای سياسی نيز ا٢

ی جهان، متوجه می شويم که اين منطقه در مرکز جهان قديم و يا نيم  باتوجه به نقشه
، ريس، پکنيک اندازه از پا اين منطقه به. قرار دارد) اورو ـ  آسيا(ی شرقی  کره

ی   منطقه،های قديم سنگاپور و ژوهانسبورگ فاصله دارد و در سيستم جهانی ازمنه
 .است های آسيا، آفريقا و اروپا بوده ی قاره دهنده اتصال
مثل ( ، کشورهای جنوبی اين منطقه "جنگ سرد"از جنگ جهانی دوم و آغاز  بعد
  و استراتژی نظامی، اهميت جغرافيای سياسیاز نظر) ان، عربستان، عراق و غيرهاير
هانی جاتحاد جماهير شوروی برای نظام " حديدت"ای درجهت محاصره و  العاده فوق

تنها کاهش نيافت   ولی پس از فروپاشی شوروی، اهميت اين منطقه نه.سرمايه،  يافت
گری آمريکا در اين منطقه که در  نظر بسياری از مفسرين، سلطه به. بلکه دوچندان شد

خاطر نياز  به(را " اروپای متحد"تشديد يافته، نقش ) ٢٠٠٥ ـ ١٩٩١(اخير  سال ١٥
و " متحد"و نه " ( زيردست"يک  به) نفت و گاز طبيعی خاورميانه بزرگ افزون به روز

" اخته"نئوکانها در صورت ايجاد هژمونی نفتی روسيه را . داد تقليل خواهد") شريک"
معيت يک با ج(از هندوستان " اح سبيلب"فتن  باگرو يا تجزيه خواهندکرد و سپس

از طريق جدائی مناطق تايوان، (ی چين  و يا تجزيه" تحديد" از نفت جهت )ميلياردی
ی دوم و سوم استراتژی  مرحله به) ی چين تبت، ايغورستان يا ترکستان شرقی از بدنه

 . پوشاند ی عمل خواهند جهانی خود جامه
درواقع ) آمريکا" حياط خلوت"عنوان  به(ورميانهلذا کنترل بالمنازع برمنابع نفتی خا

طلبی  دنيای قديم است که هدف توسعه و گسترش آن به" دکترين مونرو"جهانی کردن 
نشان ساخت که کوشش مداوم  الوصف بايد خاطر مع. گذارد نمايش می آمريکا را به

ن اين منطقه کنترل خود درآورد از پايان جنگ جهانی دوم برای به آمريکا بالفاصله بعد
 .است با موفقيت توام نبوده

 در ايران، آمريکا از سرنگونی حکومت ملی دکترمصدق ، بعد١٩٥٠ی  در دهه
ی  حلقه به") سنتو"و بعدا " ( پيمان بغداد"ه اين منطقه را از طريق ايجاد ککرد  سعی

وی  و نفوذ شور١٩٥٨ ی ناسيوناليستی عبدالکريم قاسم درولی کودتا. کند وصل" ناتو"
رش جنبشهای تراه با گس ، هم١٩٦٠ی  عنوان يک رقيب سياسی و نظامی در دهه به

بخش درکشورهای آسيا و آفريقا، باعث شد که در آن دوره آمريکا نتواند در  رهائی
 .کردن طرح خود موفقيت حاصل کند پياده

 از) کنفرانس باندونگ" (غيرمتعهد"بخش و تضعيف دولتهای  با افول جنبشهای رهائی
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شدن دولتهای رفاه سوسيال دموکراسی در اروپا و فروپاشی شوروی و  سو و اخته يک

بار   از سوی ديگر، آمريکا برای اولين١٩٩١ ـ ١٩٧٣ی  در دوره" بلوک شرق"
  ی خاورميانه   طرح خود را در منطقه،دیج بدون مانع و چالشی ،صت پيداکرد تافر

 .کند پيادهکه نقشی اساسی در اين طرح دارد، 
 

خواهد اين کنترل و هژمونی را اعمال کند، بسيار  گونه می اما اين سوئال که آمريکا چه
برد   و پيش سال است که واشنگتون اقدام به ايجاد١٤حدود . ضروری و منطقی است

دراين طرح که هم راه . است کرده" بازارمشترک خاورميانه"ی سوئال برانگيز  پروژه
و احتمال تهاجمات نظامی و اشغال کشورها " تغيير رژيم"، " صدور دموکراسی"با 
 :اند  آمد، نئوکانها وظايف زير را در دستور کار خود قرار داده مورد اجرا در خواهد به
خيز منطقه خليج فارس در خاور  طريق کشورهای نفت ی الزم از ه ـ  ايجاد سرماي١

 ؛ ...)عراق، عربستان، ايران، امارات عربی و(ميانه
 ؛...) ـ  تامين کارگر ارزان از کشورهای مصر، ايران، آسيای مرکزي، آذربايحان و٢
و  و واسطه و داللی که از مزايا  توسط اسرائيلی تکنولوژی و علم و صنعت  ـ  تهيه٣

 .ی کشورهای خاورميانه بزرگ برخوردار خواهد شد حقوق خاصی در مقايسه با کليه
طرف کشورهائی مثل مصر، اردن و امارات عربی مورد  اين طرح درحال حاضر از

. اند عراق، سوريه، لبنان و ايران، اين طرح را رد کرده. است پذيرش قرار گرفته
خاورميانه از طرف اين کشورها را " حی صل پروسه"مخالفت آشکار و غير مستقيم با 
 . مورد تحليل و بررسی قرار داد،ی آمريکا بايد در متن رد طرح و پروژه
 که به مانعی  کشور را٤نحوی از انحاء اين  کند تا به از اين رو آمريکا کوشش می

شوند، از سر  اصلی در سر راه پياده ساختن پروژه آمريکا درخاورميانه محسوب می
اين عمل در عراق پياده شد و آمريکا با سرنگون ساختن رژيم .  خود برداردراه حرکت

های ضعيف  حلقه .صدام حسين يکی از مخالفان اين طرح را از سر راه خود برداشت
ديگر در اين استراتژی لبنان و سوريه هستند که هم اينک و با قتل مشکوک رفيق 

  دولت فشار بر،ه عوامل سوريه نسبت دادن اين قتل ب وحريری رئيس جمهور لبنان
 زمينه برای روی کار  شدت گرفته وسوريه در بيرون کشيدن ارتش خود از لبنان
 .است آوردن رژيمی پروآمريکائی درآن مساعدتر شده

هستند رژيم  درصدد" بازارمشترک خاورميانه"نئوکانهای حاکم و مجريان ايجاد و حفظ 
گزين سازند تا بتوانند حفاظت و گسترش  سياسی در هرکدام از اين کشورها را جای

" دموکراسی"که واشنگتون صحبت از استقرار  تیقدرواقع و. دننرا تامين ک" بازار" اين
کند، منظورش جانشين کردن حکومتهای فردی يا اسالمی بامحتوائی  در اين کشورها می
ال حاضر درح. خاورميانه است" از رونق افتاده"جای حکومتهای  نامشخص و مبهم، به

 خواهد اسالميهای  آمريکا با اجرای سناريوی انتخابات قالبی و مصنوعی درعراق، می
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حاکميت  د، بهطور موثری باشن ه قادر به کنترل اوضاع بهکميانه روی را درعراق 

اسالمی صاف کردن جاده نفوذ " ی اصلی اين نيروهای ميانه رو  نقش و وظيفه.برساند
هر  درواقع رژيم بوش به. است" تروريسم"آمريکا در عراق و جلوگيری از " قانونی"

هديد کند، مارک تی آمريکارا  حويانه نحوی از انحاء منافع سلطه نيروی مقاومتی که به
 . دزن می" تروريست"

که خود را در برابرطرح آمريکا برای  زمانی" اروپای قديم"سران کشورهای 
کاری ارو ـ  هم"خاورميانه يافتند، بالفاصله به ابداع طرحی پرداختند و اسم آن را 

دانند که طرح  خصوص فرانسه و آلمان می هسران اين کشورها و ب. ناميدند" مديترانه
ی کامل آمريکا بر اروپا، روسيه و چين تنظيم و  طهخاطر سل آمريکا برای خاورميانه به

خواهد با ايجاد   طرح خاورميانه اش، میکردن اند که آمريکا با پياده تهيه شده و آگاه گشته
درخاورميانه به حرکات بعدی خود در رابطه با سلطه بر " گيری ايستگاههای بنزين"

شان می دهد که اين طرح ن" ارو ـ مديترانه"بررسی طرح اروپا . اروپا دست بزند
است که سرشار از " زبونانه"و " بزدالنه"طور قطع  درمقام مقايسه باطرح آمريکا به

ز را به ايجاد تفاهم و توافق کاين طرح تمر. تناقض و بی محتواستمگونيها و مفاد  ناهم
که اسرائيل در طرح آمريکا  حال آن. گذارد دولت اسرائيل می. بين کشورهای عربی 

که ... کند و برخالف دولتهای فرانسه و آلمان و   خاورميانه نقش کليدی بازی میبرای
هستند، شديدا تمايل به استقرار و تامين " چندقطبی"رش جهان تخواهان ايجاد و گس

 . داردبه رهبری آمريکا" قطبی تک"جهان 
آمريکا که از وقاحت تمام عيار " گستاخانه"و " رانهوجس"تفاوت واضح بين طرح 

لتهای اروپائي نشان دو" سست بنياد"گيرد و طرح  ی آمريکا نشئت می هيئت حاکمه
که در زير " ناتو"آن مثل  و نهادهای متعلق به" آتالنتيسم"گی به  ستهدهد که واب می

گيريها در  دهد که در تصميم ئيان نمی ترين مجالی به اروپا وچککهژمونی آمريکا ست، 
تونی بلر برخالف . ريکا احساس برابری کنندبل آمامورد مسايل جهانی، درمق

کند و معتقداست که اين يک انتخاب مطلوب  قطبی دفاع می شيراک، از جهان تک ژاک
 آتالنتيسم خود شروط کافی برای برابری و تساوی زيرا به نظر او. از جانب اوست

رش ت و گسيم که ايجادناگر قبول ک. گيريها بين آمريکا و اروپا را در بردارد درتصميم
انديشه و ساختار آتالنتيسم از ابتدا با سوء نيت برای تحميق افکار عمومی اروپائيان از 

 به وِرز طرف آمريکا تنظيم گشته بود به روشنی متوجه می شويم که غرور و وقاحِت
تونی بلر . بلر  است نمِاش درآمده از طرف آمريکا  گواه موهومی بودن اعتقاد تونی

تسلط بر (آمريکا درخاورميانه درجهت تامين هدف نهائی آتالنتيسمداند که طرح  می
 .  و از آن استقبال می کنداست) اروپا

نازيها ضرورت اين که کجا " که  ، داير بر اين ١٩٣٠ ی   نظر استالين ، دراواخر دهه
 . حاکم درآمريکا نيز صادق است ، در مورد نئوکانهای"بينند بايد متوقف شوند را نمی

 



 ١٣٨٣                                   زمستان ٣٩                                        بولتن نظرات شماره   ٢٥
پايان، راه برگشت و  جورج بوش مثل اسکندر قهار، با ايجاد جنگهای دائمی و بی

 .است را ناممکن ساخته" استراتژی خروج"
طور غيرمستقيم  ئی اين سوئال را بهامردان اروپ بلر، بعضی از دولت نیبرخالف تو
نان خبرای آنها وجود دارد؟ آيا س" آتالنتيسم"غير از  کنند که آيا راه ديگری به مطرح می

آرائی جديد درجهان  ای از يک صف نشانه" تک قطبی آتالنتيک"شيراک درمورد جهان 
يراک جهان نظر ش کنيم که به اگر قبول گيری و پديدارگشتن يک راه جديد است؟ و شکل

طلبی و هژمونی آمريکاست، در آن صورت آيا  مترادف باتوسعه" آتالنتيکی تک قطبی"
ی  و پايان آتالنتيسم است؟ برای جامه" چندقطبی"نان او اعالمی برای ساختن دنيای خس

جديد، الزم است که اروپا خود را درباتالقی که درآن فرو  اين راه عمل پوشاندن به
کردهای آمريکا درخاورميانه مقاومت کرده  اروپا بايد درمقابل عمل. غلتيده، نجات دهد
زير  اورميانه بهخطرح آمريکارا در" پاريس ـ برلين ـ مسکو ـ پکن"و با ايجاد محور 

 زا" سوسيال"اين زمانی امکان پيدا خواهدکرد که اروپائياِن . سوئال برده و خنثا سازد
به يک مانع جدی " نوبج"گی با کشورهای  بسته آتالنتيسم بريده و با ايجاد نرديکی و هم

تواند درمقابل  نمی" جنوب"اروپای بدون . درمقابل امپراتوری آمريکا مبدل شوند
گی با  بسته عبارت ديگر اروپا امکانا در هم  به.کند چون يک متحد برابر عمل مهآمريکا 
ميز طرح آمريکا کردن موفقيت آ تواند از پياده می" جنوب"های اصلی کشورهای  هسته

 و ولی اگر اين راه را برنگزيند، ديگر اروپائی ابدا وجود نخواهد داشت. جلوگيری کند
 .بديل خواهد گشتتآمريکا " حياط خلوت"يک  عمال خود به
الملل دوم نشان داد که به شکست کشاندن استراتژی تهاجمی  ی جنگ بين اما تجربه
تر مردم جهان عليه امپرياليسم متجاوز   متحدی هرچه  در گرو مبارزه اساساامپرياليستی

ی  ای که اگر تحت رهبری احزاب کمونيست انقالبی باشد نه تنها پوزه است، مبارزه
و  نيز از استثمار" جنوب"امپرياليسم به خاک ماالنده خواهد شد، بلکه مردم کشورهای 

م خواهند ی آزادی و سوسياليسم گا ستم حاکمين مرتجع خودی رها شده و در جاده
 .گذاشت

                                                                                                                                                                              ١٣٨٣                                                              ناظمی ـ  اسفند 

*     *     * 
 :های رسيده  از نامه

 !رفراندوم، رفراندوم ـ اين نيست شعار مردم
 

 به عراق حمله نظامی کرده " عه به آرای عمومیمراج"از زماني که آمريکا برای 
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خصوص برای آن  ويژه منطقه خاورميانه تغييريافته، بهجهان و بمعادله سياسی در 
ن ايران که هيچگاه به رأی و ارادُه مردم اعتقادی نداشته و تحوالت دسته از اپوزيسيو

سياسی اجتماعی را تا بعی از گاوبنديهای سياسی و معامالت پنهانی با ابرقدرتها مي 
دانسته، محيط وظرف مناسبی فراهم شده تا با تمامی ِنيرو به جمع مناديان دمکراسی و 

 .بپيوندند" جهان آزاد"آزادی 
و " خواهی مشروطه"های سياسی سالهاست زيرپرچم  ای از اين دسته  شدهبخش شناخته

 سال خاک خوردن در جعبه ابزار سازمان اطالعات و ٢٦، بعد از " طلبی سلطنت"
.آيند و روغن ميخورند امنيت آمريکا بيرون می  

در رأس سلسله پهلوی که " رفراندم"و "پرچمدار دمکراسی"رضا پهلوی به عنوان 
زبانزد همگانند به صحنه سياست " رعايت حقوق بشر"و " به آرأ عمومیاحترام "در

، همانگونه "زده ايران را به ساحل نجات برساند کشتی طوفان"شود تا  يوميه پرتاب می
 و بدون ١٣٣٢ مرداد ٢٨در " مراجعه به آرأی عمومی"که پدر آريامهرش البد پس از 

 با غارت ميلياردها ١٣٥٧د و در سالدخالت  بيگانگان، کشتی را به ساحل نجات رسان
بار فرصت  ين دالر ثروت ملی بار ديگرمجبورشد راهی ساحل نجات خود گردد، اما ا

 دمکراسی دير و زود دارد، اما"و بر اساس مثال ! مراجعه به آرای عمومی پيش نيامد
شانس " دمکراسی نه يک کالم بيش نه يک کالم کم" ،  يا "  سوخت و سوز ندارد

" دمکراتها"بخش ديگری از اين  ازمايند رای مراجعه به رفراندوم ديگربار ميخودب
فرخ نگهدار "خوشنام"امروز رجل سياسی  ايران" نابغه سياسی"زير پرچم سازمانی 

اند، تنها مختصر بازنگری به گذشته سياسی اِين حضرات پس از انقالب  جمع شده
پس ازتسليم کردن . ی نيستنشانگر اين نکته است که هم صف شدن آنان تصادف

بزرگترين سازمان سياسی چپ ايران به حزب توده و  امام آدمخوار، بعد از شکست 
از طريق همکاری با الجوردی و مسلح کردن " انسانهای طرازنوين"پروژه ايجاد 

پاسداران به سالحهای سنگين و تالشهای خالصانه در جهت آشتی اپوزيسيون با اکبرشاه 
به ميهن اسالمی، دعوت به همکاری با خاتمی و " آبرومندانه "در جهت بازگشت

در مورد " نابغه شرق"دارودسته دوم خرداديها، اخيرأ موضع گيری آشکاراين 
.است" دمکراسی و آشتی ملی" رفراندم، يک گام ديگر در جهت برقراری   

است، " اتحاد جمهوری خواهان ايران"چسبانان رفراندم،  جمع ديگر از پستان به تنور
چيها و دوم  که نردبان ترقی را در چند سال اخير در جهت همدستی و همکاری با خاتمی

 -داری و گسترش سرمايه يکی طی کرده و حمايت آشکارشان از احيا ها چند پله خردادی
.زبانهاست ليبرال و سوِسياليزم ستيزيشان ورد   

دن به اهداف سياسی سابق آخرين گروه را افراد مستقلی تشکيل ميدهند که اکثرا رسي
"قابل دسترسی"خويش را دور از دسترس و يا غير ممکن ميدانند وبدنبال هدفهای   
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ساالشان هم باال رفته ميباشند، ديگر صبر و حوصله مبارزه طوالنی را ندارند و سن و 

مهدی خانبابا . و برای رسيدن به پست و مقام سالهاست جلوی آينه به تمرين مشغولند
: تهرانی در پارلمان سوئد ميگويد  

. دريافته ايم که روياهای بزرگ فرابشری و فراتاريخی را بايد به گذشته ها واگذاشت "
های فاضله ، برای تحقق آرمان ايرانيان در صد و اندی سال گذشته برای تحقق مدينه 

"های مطلق گرای دينی و زمينی بهای سنگينی پرداخته اند  
 

  رفراندم
 

 و» سپاه پاسداران انقالب اسالمى«حسن سازگارا، از بنيانگذاران م 
 ای تدوين ميکنند که ايرانيان را در داخل  جمعی ازفعالين سياسی دوم خردادی، اطالعيه

:حمايت از رفراندم برای تشکيل مجلس موسسان ميکندو خارج از کشور دعوت به   
ما امضاء کنندگان اين فراخوان خواهان برگزاری يک همه پرسی با نظارت نهادهای "

بين المللی برای تشکيل مجلس موسسان به منظور تدوين پيش نويس يک قانون اساسی 
 با رای آزاد مردم نوين ، مبتنی بر اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های الحاقی آن ،

از تمام هموطنان شريف ، ميهن دوست و ترقی خواه تقاضا داريم با امضای . هستيم 
."اين فراخوان، صدای ملت ايران را محکم و استوار به گوش جهانيان برسانند  

شکل گيری حکومتی دموکراتيک مبتنی بر اعالميه جهانی حقوق  "اينان خواستار  هم
.ميشوند" تدوين قانون اساسی نوين و تعيين نظام دلخواه  "بوده و خواستار " بشر  

اينکه اين رفراندوم ِکی با کی و زير سايه چه ! رفراندمی با اهدافی عمومی و ناروشن 
کسانی صورت ميگيرد و چه فورم و شکل حکومتی مورد نظر تدوين کنندگان اين 

بافی نويسندگان   ديد کلیاطالعيه است بي پاسخ ميماند البته همانطور که بعدأ خواهيم
با اينکه اين اول بار نيست که طرح جبهه يا همکاری مشترک . اطالعيه اتفاقی نيست

به محض انتشار اين اطالعيه حمايت سازمانها و  پيشنهاد ميشود اما"رفراندم"حول
:افرادی که قبأل ذکرشان رفت آغاز ميگردد  

خواهان  ر حزب مشروطهطلبان متشکل د مهرداد خوانساری از رهبران سلطنت
چندين بار نيز سخن از رفراندوم برای تعيين نوع حکومت در خارج و  : "مينويسد

داخل کشور مطرح شد که نمونه بارز آن ديدگاه های بارها مطروحه از سوی رضا 
"پهلوی شهريار ايران می باشد  

ان آنهم توسط بار اينچنين استقبال وسيعی در خارج از کشور از اين فراخو اما چرا اين
: ميدهد  پذيرد؟ مهرداد خوانساری ادامه ترين جناحهای آن صورت می راست  

و مراجعه آزاد به آرائ عمومی، برای» رفراندوم«بنابراين می بينيم که موضوع "  
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دگرگون کردن قانون اساسی و يا برکنار کردن                                              
اما تازگی فراخوان کنونی، . حکومت دينی و تعيين نظام دلخواه موضوع تازه ای نيست

اين بار اين پيشنهاد با استقبال و مشارکت گروه های سياسی گوناگون از  اين است که
روبرو ) اعم از مشروطه خواه سلطنت طلب و يا جمهوريخواه(نه چپ و راست و ميا

"شده است  
" رفراندمچيها"چه خود فراخوان به رفراندم يک چيز گنگ و ناروشنی است اما  اگر

.معلومند و چنانچه خواهيم ديد متفق  
نهد ونويد تشکيل  ی بورژوازی  حتی پا را از اين هم فراتر می فرخ نگهدار دنبالچه

" مِيثاق ملی"طلبان و پيروان خط امام راحول يک  هوريخواهان، سلطنتاتحاد جم
:دهد می  

" طلبان اتحاد سلطنت"من نگرانی دوستانی که انتشار اين فراخوان را اعالم نوعی"
ام که  ام تاکيد کرده اند، بی مورد شناخته  ويا آن را ابراز تمايلی به آنها تعبير کرده دانسته

فراخوان، به اين دليل که مرزبندی روشن، يا سلطنت ندارد، پافشاری در مخالفت با 
گذاشتن طرفداران والت فقيه، از حلقات  ام که کنار  اصرار کرده....، است اشتباه فاحشی

تدابيری که برای رسيدن به ميثاق ملی چيده شود، همانقدر زشت است که کنار 
" خواهند گذاشتن کسانی که حکومت موروثی می  

و الجوردی تازگی " شهريارايران"نشستن در کنار " سابقه مبارز خوش"اين البته برای 
گويند بعضی کارهاست که دفعه اولش دردناک  ندارد و نه باعث شرمساری ميشود می

فهم نيست که کسانی که سياست داخليشان همدستی با رفسنجانی و  فقط قابل !! است
وروی بود و امروز ساعتشان را وار از ش خاتمی است، سياست خارجيشان اطاعت بنده

حکومتی دموکراتيک مبتنی بر "کنند باچه روئی ادعای  با کارگزاران آمريکا تنظيم می
دهند؟ را دارند ؟ و درس دمکراسی به چپ ايران می"اعالميه جهانی حقوق بشر  

:خوانيم در اطالعيه شورای مرکزی سازمان نيروی سوم پاريس می  
 سال روزهای سخت ولی با دريافت تجربه ٢٥ز گذشت مايه خوشحالی است ، بعد ا"

های بسيار، اخيرا گروهی از جمهوريخواهان مستقل و واقع بين مقيم پاريس و گروهها 
و افراد مختلف ساکن در بعضی از کشورهای اروپائی و نيز عده ای از مبارزان داخل 

آنها، تامين آزادی ، کشور، که به رای و اراده مردم اعتقاد دارند و تنها دغدغه فکری 
دموکراسی و حاکميت مردم است گام پيش گذاشته اند و برای ائتالف و همراهی با 

طيف عظيمی از مردم ايران هواداران مشروطه پادشاهی با هدف مشترک برای مقابله 
با رژيم و براندازی حکومت ظلم و ستم زير يک چتر که نهايتًا تعيين رژيم آينده به همه 

"تحت نظر سازمانهای بين المللی موکول گردد) ندومرفرا(پرسی   
:نويسد حسين باقرزاده در پاسخ به انتقادات مخالفان همکاری با سلطنت می  
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) موقتا(او پرچم سلطنت را . مدعي سلطنت نيستيعني آقاي پهلوي در حال حاضر "

بر عبارت ديگر، او جاي خود . آنار گذاشته و پرچم دموآراسي را به دست گرفته است
نيروي راست . را به وسط ميدان آشيده و مستقيما با اين قشر نوساني سخن مي گويد

وري حال اگر جمهوريخواهان بر پرچم جمه. سلطنت طلب را نيز آه با خود دارد
اصرار بورزند عمال خود را در جناح چپ ميدان مستقر آرده اند و شانس خود در 

معتقدان به (جذب خودي ها . جذب نيروهاي نوساني مياني را آاهش مي دهند
هنر يك سياستمدار در جذب . در زير پرچم جمهوري هنر بزرگي نيست) جمهوري

شتر دموآراسي است تا  آساني آه امروز دغدغه شان بي-نيروهاي نوساني است 
"جمهوري . 

:  چشمه ادامه ميدهد. م  
بدون شک يکی از دست آوردهای طرح فراخوان همانگونه که آقای دکتر حسين  "...

بود که مانع نزديکی ” شکستن ديوارهای ضخيمی"باقرزاده نيز به آن اشاره کرده است 
" مشروطه طلبان و جمهوريخواهان گرديده بود  

 
اران وطنی رفراندم آشنا شديم بد نيست به اهداف آنان به اين فراخوان حال که با کارگز
.هم نگاهی کنيم  

حکومتی دموکراتيک مبتنی بر اعالميه جهانی  "نويسندگان فراخوان ظاهرأ خواستار
تر  ای آشکار با هدفی روشن، اما با نگاهی دقيق هستند، در نگاه اول خواسته"حقوق بشر

. چيز روشنی در ِان جمله پيدا کردگوئی توان به جز گنده نمی  
ست، رفراندم در چه زمانی؟ برای مثال رفراندم  اوال برگزاری رفراندم نيازمند شرايطی

 در زمان حيات جمهوری اسالمی يا پس از آن؟
يان  رفراندم تنها بدون مال بين علما اختالف است، جمعی از هواداران رفراندم معتقدند،

 آنکه طريقی برای کنار گذاشتن آخوندهای حاکم ارائه کند ممکن است، اين دسته بدون
شرط مراجعه به آرای عمومی را برقراری  انديشد و پيش به زمان پس از سرنگونی می

.دمکراسی می دانند  
که خواهان تکيه بر ) بورژوازی کمپرادور(طلبان   شهريار جوان و دارودسته سلطنت

بيانيۀ رضا پهلوی در  در:لغين اين گرايشنداز مب" دمکرات"نيروی نظامی امپرياليسم 
بديهی است که طبع رژيم فعلی و نوع سلطۀ آن مانع " خوانيم  مورد رفراندم  می

رفراندم بايد تحت شرايطی . حصول پيش نيازهای ضروری برای اين رفراندم است
 همۀ انجام شود که در آن زندانيان سياسی و عقيدتی آزاد شوند، رسانه ها آزاد باشند و

"احزاب، گروه ها و تفکرها در تشکل، فعاليت و تبليغ از آزادی کامل برخوردار باشند  
البته، انتظار نمی رود که نظام " نويسد خواهان می مهرداد خوانساری از حزب مشروطه

  زمينه تن به چنين درخواستی بدهد و لذا برگزاری چنين رفراندومی که می تواند عمٌال
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کنار زدن حاکميت فعلی را در جٌوی به دور از خشونت هموار سازد، اساسٌا بعيد بنظر 

ولی ترديدی هم نيست که مخالفت نظام از تن دادن به اين خواست همگانی، . ميرسد
وئی و درگيری بدون ترديد خودش با توده های مردم را بطور آشکار و زمينه رويار

"غير قابل انکار فراهم خواهد ساخت و همة مردم دنيا نيز شاهد اين رويداد خواهند شد  
دو کالم هم از جمهوريخواهان بشنويم، ناصر زرافشان از امضُا کنندگان فراخوان 

ه رفراندوم در شرايط حاآميت يك داند آ اين را هر آودك دبستانی می :"گويد می
"حكومت مطلقه قابل اجرا نيست   

ست، نظير محمد ملکی که  ها پر از کودکان کودکستانی ظاهرأ صف رفراندمچی
اگر . مردم بايد امكان انتخاب ميان همه ی اشكال موجود را داشته باشند: "...ميگويد

"اندمردم گفتند آه جمهوری اسالمی ميخواهند، پس اين رژيم بم  
عباس اميرانتظام در اصول ميثاق ملی ايرانيان برای شکل دهی حکومت دمکراتيک 

:نويسد آشکارا می  
از آنجا که رفراندوم يک شيوه و روش مراجعه به آراء عمومی  و اعمال دمکراسی "

لذا بهترين روش و شيوه گذار به شرايط . مستقيم در حق تعيين سرنوشت می باشد
در اين همه پرسی . زاد و پيشرفته برگزاری همه پرسی می باشددمکراتيک و جامعٌه آ

:در دو سوأل اصلی قابل طرح است  
آيا با استقرار نظام  آيا با استمرار نظام جمهوری اسالمی موافق هستيد؟ آری  يا  نه

"دمکراتيک و متکی به آراء عمومی موافق هستيد؟  
 

ات خالفت علمای اسالم با پس مبالغه نيست اگر از يک گرايش واضح در جهت  نج
. دستکاری قانون اساسی سخن بگوئيم  

 ديگر قابل اشاره هواداران فشاربر رژيم اسالمی ايران برای قبول انجام رفراندم با  دسته
اين گروه گرچه با دسته قبلی در اجرای رفراندم در . المللی است نظارت ناظران بين

 با تاکيد بر فشار جهانی که بدون شک زمان جمهوری اسالمی اشتراک نظری دارد، اما
چون از بقيه که آبی گرم ( مورد نظر است" جهان آزاد"تهديد حمله نظامی ارتش 

.باشند خواستار تغيير قانون اساسی می) شود نمی  
جهان "توسط "دمکراسی و حقوق بشر"گسترش قهرآميز " خوف"مسعود بهنود از 

بهترست به تغييراتی در قانون  "کند   میدر ايران به حاکمين آدمخور پيشنهاد" آزاد
اساسی آن هم از طريق همه پرسی و در صورت پذيرش مردم، راضی شوند و خطرها 

.. "از سر مملکت دور کنند،  
داشتی برای  آنهم بدون چشم" نهادهای جهانی"اينکه هيچ جای تاريخ نشانی از دخالت 

مچيها کمتر اهميت دارد، مهم اين توان گرفت، برای رفراند پيشبرد اهدافشان سراغ نمی
مان  ما نيزمانند مردمان کشورهای همسايه" المللی نظارت بين"است پس از اين   
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اهدائی زندگی کنيم و " ادی و دمکراسیآز" افغانستان و عراق عاقبت به خير شده،  در

.تعلق داشته باشيم" اردوی جهان آزاد"به   
گان فراخوان اصأل تصادفی  توسط نگارنده") اردوی جهان آزاد("انتخاب اين واژه

چراغ " دمکراسی بخش"اوأل به امپرياليسم " جهان آزاد"نيست، آنان با انتخاب مفهوم 
 نئوليبرال جهان –داری  ود را که سرمايهزنند، دومأ سمت سوی سياست آتی خ می

کند همان سياستی که در اوکرائين منجر به برکناری  آزاديهاست را ترسيم می
داری مانند  ويکتوريوشچنکوو  دزدهای سابقه" انتخاب آزاد"نشاندگان روسها و  دست
 بودند شد، البته با وزيرش که به جرم اختالس و دزدی تحت تعقيب اينترپل می نخست

نگاه کنيد .(، همانطور که حامد کرزای وعلوی شدند"المللی نظارت بين"آرای عمومی و
")آيا يوشچنکو خود را مسموم کرده است؟"به نوشته سوسن آرام در سايت روشنگری  

ناپذيران تاريخ نفرتشان از  فصل مشترک ديگر بورژواهای نو کيسه ما مثل تمام اصالح
چی در حاليکه دهانش از  باشد، سام قند يشان می گورکنان سرمايه و کمونيزم ستيزی

ستايش امتيازات و وصف برتريهای سيستم سرمايه داری کف کرده، ناگهان  کشف 
اند  ها بوده ساله اخيربشريت مارکس و مارکسيست١٠٠کند که علت تمامی بدبختيهای  می

:و حاال که دنيا از شرشان خالص شده، ديگر همه مشکالت عالم حل است  
" بسته"بنابراين به عبارتي، تنديسي نظير مارکس،  شريک در خطاي ارائه جامعه "  

 ١٠٠، عمل کرد، و بيش از "جامعه باز"ديگري در تاريخ است، که تا حد شکست دادن 
کمونيستي را، بدور بريزد،  و به وضعيتي " بسته"سال طول کشيد،  تا جهان  جوامع 

" با جامعه باز سمت گيري کرده اندبر گردد، که بيشتر کره ارض دوباره،  . 
سالهاست چرخ ) ها مدينه فاضله رفراندمچی( داری نئوليبرال  اينکه اردوی سرمايه

:چرخد برای اين جماعت کمتر اهميت دارد  اموراتش آنطور که بايد نمی  
های انسانی، که طی سالها  گرفتن بخش عظيمی از امتيازات رفاهی و حداقل  بازپس

شان احزاب  کارگروتشکلهای صنفی ان سنديکها و تشکلهای سياسی مبارزه طبقه
.کمونيست بدست آمده بود  

.سابقه شرکتهای آنان  رغم سودهای بی جمعی کارگران و کارمندان علی  اخراج دسته  
. بردن ساعات کار  پائين آوردن دستمزدها و باال  

ی در آفريقا برای توقف بردن امکانات پناهندگی و ايجاد اردوگاههای پناهندگ از بين
"جهان آزاد"مهاجرت گرسنگان دنيا به   

درآمدان جامعه و از آنجا عمأل بستن درهای  محدود کردن کمکهای اجتماعی به کم
.آزاد جهان "تحصيالت و ترقی اين دسته از شهروندان   

بردن مبالغ  تغييرات در سيستم بهداشتی و پزشکی، پرستاری از سالمندان بيمار،  باال
درآمد انهم  يکطرفه به ضرر کارگران و کارمندان و  بر بازنشستگی و پرداخت ماليات  

کاران تنها بخش محدودی از مشکالت روزمره شهروندان  داران و صاحب بسود سرمايه  
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.باشد  می" جهان آزاد"  

 عمأل گردند اما  از سيستم فاسد پارلمانی آنان که نمايندگانش با آرای عمومی انتخاب می
  بهنگاه کنيد (داران حاکمند ميگذريم کارگزاران سرمايه

Stern 04 2005:VOLKSVERTRETER Das verkaufte Parlament  
 

" جهان آزاد"عی در پنهان کردن اين وجه از نمايندگان ايرانی اين سياستها با آگاهی س
کنند، بی دليل نيست که در سراسر فراخوان از  واژه عدالت اجتماعی هيچ خبری  می

همانطور که  جدائی دين از دولت و حق !نيست، قرار هم نيست که عدالتی برقرار شود
يان نابرابری حقوقی م: " ...ازميان برداشتن  تعيين سرنوشت خلقهای ايران به

.شود محدود می.." شهروندان ايران ، تبعيض دينی و مذهبی ، عقيدتی و جنسيتي  
خط ( عمأل فراخوان طوری نوشته شده که شامل همه سازمانهای سياسی ايرانی ميگردد

بجز چپ انقالبی البته هدف نگارندگان  )خواه طلب وجمهوری امامی ناراضی، سلطنت
چه بهتر که هر " هم با همه" وسيعتر کردن اين برای هر چه  کهی جز ان نبوده هم چيز
در اطالعيه حمايت از رفراندم " دائمی"تر نوشت، وليعد  تر و عمومی چه گنگ

بسيج عموم مردم و شکل دادن به ): "اند بهتر است بگوئيم برايش نوشته(نويسد  می
يجاد مقاومت همه جانبه برای وادار کردن رژيم به تسليم در مقابل خواست عموم و ا

شرايطی که ياد آور شد، راهی است دشوار که خطرات متعددی در آن کمين کرده 
خشونت طلبی و شعارهای تند و غير واقعی يکی از اين خطرات است که به . است

 پافشاری دربارۀ تعيين شکل و ساختار .افزايش خشونت از سوی رژيم می انجامد
 و در نهايت به نفع رژيم موجود نظام آينده در مرحلۀ کنونی موجب تفرقه و تشتت

"خواهد بود  
اين نوع فورمولبندی حداقل اين امتياز را دارد که در و دروازه را برای ورود انواع 

! گذارد از جمله بنيادگريان اسالمی آنهم از همه رنگ می جانوران سياسی باز  
ليبرال و -خواهان ها، جمهوری طلبان، دوم خردادی فقط اين تصور که قرار است سلطنت

بخشی از رژيمی که تا ديروز قرار بود به جرم جنايت عليه بشريت محاکمه بشود، زير 
،  ايران را )کانديدای ديگری برای محاکمه جنايت عليه بشريت(سايه امپرياليسم آمريکا 

به سمت دمکراسی رهنمون گرداند بيشتر به آليس در سرزمين عجايب شباهت دارد تا 
.به واقعيت  

سخنکوتاه   
 

پرسی  تابع موضوعی است که رفراندم برای آن صورت  موافقت و يا مخالفت با همه
. ای است غيرسياسی رفراندم تا زمانی که محتوايش روشن نگردد واژه. گيرد می

پرسی است برای جابجائی جمهوری  رفراندم مورد بحث ما، در بهترين حالت همه  
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شده است، چرا  پرسی جوابش قبأل داده سوال اين همه.داری ليبرال  اسالمی با سرمايه

پرسی انتخاب بين بردگی انسان و آزادی انسانها نيست؟ آيا با انجام اين  موضوع همه
شود؟ ان ايرانی باز میرفراندم درهای آزادی  بروی زحمتکش  

ضرورت اتحاد همه نيروهاى دمكرات و عرفى گرا  "منصور پويان  در مقالُه خود 
حقوق برابر مردم در : دمكراسى در يك عبارت يعنى:" نويسد می" حول يك برنامه 

بنابر چنين تعريفى، حكومت از آنِ . اداره، تدبير و تعيين سرنوشت اجتماعى خويش
ران از ناحيه مردم انتخاب مى شوند و در برابر آنها پاسخگو و مردم است و حكومتگ

دمكراسى از حق انتخاب آزاد افراد دفاع مى آند و در اساس به . مسئول مى باشند
"انتخاب اآثريت در اداره و تشكيل حكومت متعهد است  

 در پس ِاين عبارات پر طمطراق چه نکاتی با تردستی بورژوائی پنهان است؟
ه حقوق برابر مردم در اداره، تدبير و تعيين سرنوشت اجتماعى خويش دارند ِاين حکم ک
 يعنی چه؟

دارانه اين اجازه را ميدهد که خارج از چهارچوب استثماری  آيا قانون اساسی سرمايه
طلبانه به سينه  که سنگشان را فرصت" مردمی"آميزی به نفع همان  سرمايه تحول صلح

کوبند صورت پذيرد؟ می  
حق « هيچ اآثريتى نمى تواند بنام : "نويسد نکه در جای ديگری از اين مطلب می يا اي
به اجحاف بپردازد و حقوق حتى يك تن را پايمال » حق رأى اآثريت«و يا » آنترل
هاى  يك سيستم دمكراتيك، لذا، به رعايت موازين ليبراليسم؛ آه همانا ارزش. نمايد

."باشند، التزام دارد وق بشر مىجهانشمول و مندرج در اعالميه جهانى حق  
ايد؟ آيا اقليتی بسيار اندکی حاصل دست رنج  شما دروغی از اين واضحتر شنيده

خاکی را به تاراج نمی برند؟ آيا تمامی اين سودهای کالن به جيب  ميلياردها رنجبر کره
عای  شود؟ بنابر اد اند سرازير نمی های وطنی همين چند کشوری که مدينه فاضله ليبرال

: شما آمريکا پيشاهنگ ليبرال دمكراسى در جهان است  
دمكراسى و ليبراليسم دو مقوله مجزا از يكديگر هستند آه جمع آن دو با هم اول بار  " 

." گذارى شد پايه» ليبرال دمكراسى«در قانون اساسِي آمريكا بنام   
 و مدنی  مدون های ساکن در اين کشور از تمامی حقوق اجتماعی چگونه است که اقليت

اند  در قانون عمأل محرومند و تنها ارتش نيروی کار ارزان و بی حقوقی را تشکيل داده
ترين سطح تحصيالت در زير خط  ترين درصد جرم و جنايت، بيکاری و پائين که باال

ای که اروپا با سرعتی  زنند، آينده فقر در منجالب ليبرال دمكراسى دست و پا می
.شود نزديک میکننده به آن  گيج  

انتشار اين فراخوان و استقبال وسيع نيروهائی که ذکرشان رفت، پيام از يک اتحاد 
دهد که نه تنها بارديگر  ناميمون زير سايه و کارگردانی امپرياليسم آمريکا می

بار استقالل کشور هم زير زحمتکشان ايران بازندگان واقعی ان خواهند بود، بلکه اين  
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آرائی سازمانها و گرايشهای داخلی و   سوأل خواهد رفت، نتيجه هر چه باشد صف

خارجی از تماس آشکار بورژوازی کمپرادور ايران با بخش ناراضی دستگاه آخوندی 
برنامه .دهد بورژوازی نئوليبرال ظاهرأ جمهوريخواه خبر می ردهبرای همراه کردن خ

حراج به منابع ملی  گسيخته و زدن چوب قابل تصور اينان گسترش سرمايه داری افسار
المللی به بهانه ايجاد  و تبديل طبقه کارگر ايران به بردٌه بی اجر و مزد سرمايه داری بين

.کار  
ولت در جامعه مدنى تأآيد مى ورزد و خواستار ليبراليسم همچنين بر عدم دخالت د "

ليبراليسم اقتصادى مدعى است آه رقابت . حداقل مداخله دولت در اقتصاديات است
آزاد افراد و بنگاه هاى اقتصادى، در يك سيستم باز و آزاد بازار، به بهترين نحو مى 

" .تواند امر توسعه و ترقى جامعه را تأمين نمايد  
کش  شود تا مبارزات کارگران، رنجبران، دانشجويان و خلقهای ستم بار ديگر تالش می

برای آزادی، عدالت اجتماعی و حق تعيين سرنوشت بوسيله کارگزاران سرمايه و 
راهه سازش و دريوزگی امپرياليسم و يا آدمخواران  دشمنان زحمتکشان ايران به بی

.انجامد جمهوری اسالمی بی  
ه مبارزان واقعی در راه دمکراسی مستقيم و آزاديند های انقالبی ک  کارگران و چپ

تر کرده و با شعار آزادی و عدالت اجتماعی  بايست صفوف خود را هر چه متمرکز می
برای ايجاد يک جبهه مشترک ضد امپرياليستی و سرنگونی انقالبی ماليان خونريز 

!چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است. متحد گردند  
 

!نی انقالبی جمهوری اسالمیپيش به سوی سرنگو  
!  مرگ بر امپرياليزم و کارگزاران داخليش  

  
١٣٨٣    بهمن ـ مجيد افسر  

    
*      *      *      *      * 

*      *      *      * 
*      *      * 

*      * 
* * 
* * 
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 فرازهائی از: کار ببنديم مارکسيسم را بياموزيم و به
 )١٩٣٧ سپتامبر ٧ دون ـ مائوتسه (عليه ليبراليسم

 
است که وحدت را  دار مبارزه ايدئولوژيک فعال هستيم، زيرا اين مبارزه سالحیفرماط

اين سالح را . ن ميکندسود پيکارما تضمي در درون حزب و سازمانهای انقالبی به
 . هرکمونيست و هر انقالبی بايد بدست گيرد

اما ليبراليسم مبارزه ايدئولوژيک را رد ميکند و صلح و آرامش غيراصولی را توصيه 
 و از اينرو موجب پيدايش يک ِشوه عمل منحط و مبتذل ميگردد و در حزب و مينمايد

 .....به فساد سياسی ميکشاندسازمانهای انقالبی، بعضی از واحدها و افراد را 
ايست  ليبراليسم بمنزله خوره. ايست بسيار زيانبخش ليبراليسم در يک جمع انقالبی پديده

سيويته اکه يکپارچگی و وحدت را بتدريج ميخورد، پيوندها را ميگسلد و موجب پ
ن ليبراليسم برباد دهنده تشکيالت محکم و انضباط پوالدي. نظر ميگردد درکار و اختالف

صفوف انقالبی است، مانع اجرای کامل رهنمودهای سياسی است و باالخره سازمانهای 
اين . زدازب قرار دارند، جدا و دور ميس حهائی که تحت رهبری حزبی را از توده

 .   بدی استالعاده قگرايش فو
ليبراليسم از خودخواهی خرده بورژوائی سرچشمه ميگيرد و منافع شخصی را 

که اين موجب سربلندکردن ليبراليسم   مقدم ميشمرد بطوریبرمصالح انقالب
 .ايدئولوژيک، سياسی و تشکيالتی ميگردد

آنها مارکسيسم را . ليبرالها باصول مارکسيسم بديده دگمهای خشک تجريدی مينگرند
يستند آنرا بمرحله عمل درآورند و يا آنرا کامال بمرحله عمل نميپسندند ولی حاضر 
اين اشخاص . رنيستند مارکسيسم را جايگزين ليبراليسم خود نماينددرآورند؛ آنها حاض

هم صاحب مارکسيسم خاص خودند و هم ليبراليسم خويش را حفظ ميکنند ـ آنها از 
 مارکسيسم مارکسيسم دم ميزنند ولی بشيوه ليبراليسم عمل ميکنند؛ در مورد ديگران

ن آنها هم اين موجود است و هم در انبا. بکار ميبندند ولی در مورد خود ليبراليسم را
 .چنين است شيوه تفکر برخی از اين افراد. ای دارد آن، و هرکدام مورد استعمال ويژه

. ليبراليسم يکی از تظاهرات اپورتونيسم است و از اساس با مارکسيسم در تضاد است
ايست منفی که اثرش بطورعينی فقط کمک بدشمن است، بهمين جهت  ليبراليسم پديده

 ....ت که دشمن از وجود ليبراليسم درميان ما خرسند ميگردداس
يک . ما بايد در پرتو روح مثبت مارکسيسم بر ليبراليسم که منفی است غلبه کنيم

 کمونيست بايد رک ، صادق  و فعال باشد، مصالح انقالب را گرانبهاتر از جان خود 
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بداند و منافع شخصی را تابع مصالح انقالب نمايد ؛ او بايد هميشه و در همه جا بر 
 روی اصول صحيح پافشاری کند و عليه هرگونه فکر و عمل نادرست بطور خستگی 

ها  تحکم و رابطه حزب را با تودهناپذير مبارزه نمايد تا آنکه زندگی کلکتيو حزب را مس
تنها در چنين . ها بيشتر از شخص خود توجه کند  حزب و توده  او بايد بهاستوار گرداند ؛

 .صورتی است که او را ميتوان يک فرد کمونيست ناميد
 

 
*          *          * 

 
 گان سخنی با خواننده

 
کل جنبش کمونيستی  ای است که به نشريه" بولتن نظرات"رفقا و دوستان  

تواند  ی کمونيستی درصورتی می شريهنيک . ايران و جهان تعلق دارد
اش وسيعترين و  درستی عمل کند که با مخاطبين وظايف خود به به

تر  ینترين پيوند را داشته و از نظرات و عقايد آنها تغذيه کرده و لذا غ عميق
 .گردد

استراتژيکی مربوط به خواهيم ما را چه در مورد مطالب  از شما می
سوسياليسم، چه در مورد مباحث تئوريکی، سياسی و تشکيالتی مربوط به 

هان و جضر، چه در رابطه با اوضاع عينی اجنبش کمونيستی درحال ح
 شآرائيهای طبقاتی در آنها، چه در مورد نق ايران و مسايل مربوط به صف

ی خود  نوبه يه بههنر و ادبيات انقالبی و غيره ياری دهيد تا اين نشر
به . شتر پيدا کندبِيعلق به طيف نشريات کمونيستی را هرچه تگی  برازنده

 . گشای کار ما خواهد بود عالوه کمکهای مالی شما بدون ترديد راه
 هيئت تحريريه.                     فشاريم گرمی می دستتان را به

 

*     *     *     * 



 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
      
 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
                                          

 
 

 
 

 
 


