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حمالت اسراییل به غزه " فرصت طالیی".... 
برای نوکران امپریالیسم!

صبا راهی
اسرائیل چماق امپریالیسم یانکی در خاورمیانه ، درندگی  خود را در کمال 

وقاحت بیش از پیش به نمایش گذاشته است!

حمالت از زمین و هوا بر فلسطینیانی که سرزمین شان توسط اسرائیل قلدر 
بازوی  تهاجمی  و  ارتجاعی  ماهیت  جز  نیست  چیزی  نشانگر  شده  اشغال 

امپریالیسم در خاورمیانه!

وقتی یک سرباز مزدور آمریکایی یا انگلیسی در عراق کشته میشود دالالن 
خبری بی بی سی و سی ان ان و همپالگی هایشان آنرا نه بخاطر آن سربازان 
مزدور وحشی که به خانه و کاشانه مردم عراق حمله کرده و به سرای عملش 
رسیده ، بلکه برای پیشبرد اهداف پلید امپریالیستی خود آنرا در بوق و کرنا 
میکنند، اما دو روز است که اسرائیل قلدر بیش از 280 نفر فلسطینی را کشته 

است و دولتهای " غربی مدرن دموکرات" خفه خون گرفته اند!

دیروز در لندن انگستان هزاران نفر بر علیه حمله اسرائیل زورگو تظاهرات 
دستگیر  را  کنندگان  تظاهر  از  نفر   12 از  بیش  انگلیس  هار  پلیس  کردند، 
کرد، اما دالالن بی بی سی چشمان کورشان را براین تظاهرات بستند! در 
این میان وزیر امور خارجه اسراییل مدام مثل اربابش جرج بوش از واژه 
" تروریست" برای فلسطینیانی که با سنگ و کلوخ از کاشانه ی اشغال شده 
های  گروه  و  افراد  مواضع  وسیله  بدین  تا  کرده  استفاده  میکنند  دفاع  خود 
سیاسی پروامپریالیست را که از آخور مالی این دولت هزینه رادیو تلویزیونها 
و سایر بریز و بپاشاهای خود را تامین میکنند با موضع سیاسی مسموم خود 
همسو کند، و همانطور هم که شاهد هستیم نوچه های پروامپریالیست در لباس 
" چپ" نیز اطالعیه های کیلویی مملو از واژه " تروریست" را صادر کرده 
تا بدینوسیله ماهیت ارتجاعی رهبر مرحوم خود که اسراییل چماق امپریالیسم 
در خاورمیانه را مدرن ترین غربی ترین و دموکرات ترین کشور خواند را 
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ضرورت تحزب و معضل جنبش چپ
نوشین شفاهی

بار و نگران  از کنترل شرایط فالکت  ناتوان  سرمایه داری جهانی، هنوز 
کننده بحران جهان گستر مالی، مذبوحانه در تالش به متقاعد کردن کارگران 
بسیاری که شغلهایشان را یا از دست داده و یا طی چند ماه آتی در شرف 
گرویدن به لشکر بیکاران به انتظار نشسته اند، به از دست کشیدن بیشتر و 

بیشتر دستاوردها وسطح معیشتشان است.

ضرورت تحزب و معضل جنبش چپ و طبقه کارگر در ابعاد جهانی اش در 
تمامی عرصه های ظهور تجاوز عنان گسیخته سرمایه و عوارض دهشتبار 
بحرانش مقابله و مبارزه میکند و در عین حالی که سوسیالیسم به مثابه تنها 
آلترناتیو ممکن ضرورتش بیش از پیش مطرح گشته، سئوالی که پیش روی 
کمونیستها، و تشکالت مدافع طبقه کارگر قرار دارد این است که آیا جنبش 
سوسیالیستی جهانی و یا محلی ) در هر گوشه ای از این کره خاکی( آمادگی 
آیا انقالب سوسیالیستی در  و ظرفیت سازماندهی طبقه کارگر را دارد؟ و 
ما  پاسخ  اگر  نه؟  یا  است  الوقوع  قریب  مدت  کوتاه  زمانی  چارچوپ  یک 
مثبت است، آنوقت باید به دالیل عملی و نمودهای واقعی آن استناد کرد و 
اگر منفی، باید کوشش ما نه فقط در پاسخ به چرایی آن بلکه تالشی در جهت 
دست یازیدن به راهکارها و تاکتیکهای بدردبخور و شدنی باشد. تا آنجایی 
که به الویتها و حرکتهای اضطراری و فوریت تحقق یکسری مطالبات حیاتی 
طبقه کارگر در ارتباط با موقعیت ناامن شغلی و شرایط حاد معیشتی اش 
برمیگردد، صورت مسئله ظاهرا روشن و بدون نیاز به تشریح است: در هر 
عرصه ای از یورش و تجاوز سرمایه ) که در واقع کلیت حیات اجتماعی 
کارگران و زحمتکشان را در بر میگیرد( به آخرین تتمه هستی کارگران، 
آنان در اشکال متنوع و متفاوتی به میدان آمده اند، اعتصاب کرده اند، بست 
نشسته اند، تظاهرات و گردهم آیی ترتیب داده اند و حتی در موارد بسیاری 
با رویکرد به شیوه های شخصی و راه حلهای خصوصی ) در ابعاد جهانی 
نتیجه  در  زحمتکشان  و  کارگران  انتحار  کال  و  ها  خودسوزی  به  میشود 
از  برخورداری  حق  و  خود  از  دفاع  به  کرد(  اشاره  شده،  تحمل  مصائب 
ابتدایی ترین حقوق انسانی برخاسته اند. این نه اغراق که سر تیتر بسیاری 
از اخبار و نقل تمامی رسانه های جهانی است. اینجاست که باید دوباره از 
خود پرسید، آیا حضور طبقه کارگر در مقابله مبارزاتی با سرمایه به اندازه 
کافی میتواند او را بی نیاز از مداخله عناصر فعال و کمونیست و نقش و 

تاثیر آنان در روشنگری و انتقال آگاهی طبقاتیشان بکند؟

ایجاد  بدون  کارگر  طبقه  است  ممکن  غیر  که  میداند  کمونیستی  هر  مسلما 
یک سازمان سیاسی و آگاهی طبقاتی برای متشکل کردن و یکپارچه کردن 
مبارزه اش علیه سرمایه داری ره به جایی ببرد. چرایی نقش کمونیستها در 
اینچنین شرایطی و حیاتی بودنش از حوصله و چارچوب این بحث خارج 
است ولی چیزی که ما بعنوان کمونیست باید به آن پاسخ روشن و سرراستی 

بدهیم این است که چرا ما با اینهمه انگیزه مادی و پتانسیل عملی هنوز
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کشورهای  همین  در  که  شده  گرفته  زمانه  مصلحتهای  جانب  آنقدر  و  شده 
غربی اگرچه تنها قشر سازمانیافته کارگران و بخش پیشرو و آگاه آنان همین 
کارگران  کارخانجات  از  بسیاری  در  ولی  هستند  اتحادیه  عضو  کارگران 
بسیاری سعی میکنند که زیر قید و بند عضویت ) چه بخاطر وجود قوانین 
گل و گشادی که دست سرمایه دار را برای عدم استخدام کارگر عضو باز 
این  نروند.  ها(  اتحادیه  رهبران  به  اعتمادی  بی  خاطر  به  چه  و  میگذارد 
دادن  با سوق  ها  اتحادیه  این  هستند.  زنان  و  مهاجرین  از  بیشتر  کارگران 
مبارزات کارگران به رفرمیسم بورژوایی، عمال دست شستن از آرمانهای 
سوسیالیستی را میسر کرده اند. این دلیل عمده تر این عقب نشینی مبارزاتی 
از سوسیالیسم بوده ولی دلیل دیگر آن را میشود تجزیه چپ انقالبی و عقب 
به آن دچار است،  بیماری سکتاریسمی که  نشینی اش بطرف سانتریسم و 
دانست. میشود رابطه دیالکتیکی ای بین این تجزیه و تفرقه و شکستهایی که 
طبقه کارگر متحمل شده است را ترسیم کرد. در حالیکه بسیاری از فعالین 
چپ چه ایرانی چه در عرصه جهانی اش از خیزش اعتراضات و تظاهرات 
همگانی و اعتصابات کارگری و پتانسیل گسترده گی و اعتالیش به وجد آمده 
) از کارگران شیکاگو گرفته تا کارگران ایتالیا، مجارستان، مصر...(، در 
عین حال نه در سطح جهانی آن و نه در محدوده ایران کمونیستها نه رابطه 
قابل استنادی با طبقه کارگر دارند و نه از یک برنامه هدفمند سیاسی که تداوم 
مبارزاتی را در راستای انقالب سوسیالیستی تضمین کند، برخوردار هستند. 
این نه بهانه ای برای پاسیفیسم و بی عملی، بلکه باید انگیزه ای برای یک 
ارزشیابی مارکسیستی از برنامه ها و سیاستهای جنبش چپ چه در سطح 
شکست  باشد.  میتواند  اش  سیاسی  عملی  عرصه  در  چه  و  اش  تشکیالتی 
طبقاتی  سازش  حاصل  جهانی  سطح  در  اخیر  دهه  چند  طی  کارگر  طبقه 
امتناع حساب  پارلمانتاریست و  اتحادیه ها و سوسیال دمکراتهای  رهبران 
شده شان از بسیج کردن ارتش طبقه کارگر بوده است و این دیدگاه با اشکال 
و فرمهای دیگری خود را در صفوف مبارزات کارگران ایران هم جا داده 
واقعی  غیر  رهنمودهای  تا  گرفته  سندیکالیستی  راست  گرایشات  از  است، 
و نشدنی اشغال کارخانه ها توسط چپ رادیکال. سوسیال دمکراسی را با 
لباس خودش کمتر کسی است که تمیز ندهد ولی از لحاظ تاریخی این سنت 
رذیالنه و خائنانه اش، خود مبدأ صدها رخنه و نفوذ هرگونه ایده و برنامه 
آشتی طبقاتی با پوشش چپ و ظاهری آراسته تر در درون جنبش کارگری 
بوده است که نتیجتا از طبقه کارگر یک طبقه بی سالح، بیخطر و قابل کنترل 
پیشرو  قشر  همین  غربی  کشورهای  در  است.  ساخته  داری  سرمایه  برای 
طبقه کارگر عضو اتحادیه ها نقش طبقاتی شان را سالهاست کنار گذاشته 
اند. دهه ها است که در نتیجه و تاثیر جنگ سرد، این کارگران تبدیل شده 
اند به محافظه کارترین قشر طبقه کارگر. اینان نقش مستقلی در جنبشهای 
دیگر اجتماعی از 50 سال قبل به بعد را نداشته اند. کارگران عضو اتحادیه 
در حقیقت جزء با امتیازترین قشر طبقه کارگر محسوب میشوند. در آمریکا 
فقط 9 در صد کارگران عضو اتحادیه هستند و درصد بیشتر کارگران غیر 
عضو که جزء آسیب پذیرترین قشر کارگران هستند از کارگران مهاجر و 
زنان تشکیل شده اند. با تعریف انقالبی و از دید مارکسیستی 9 درصد کارگر 
سازمانیافته از ویژه گی تعیین کننده ای برخوردار نیست که بتواند توازن و 

تعادل قوا طبقاتی و مبارزاتی را بهم زند و یا تغییر دهد.

در محدوده ایران جنبش کارگری هیچوقت با کمبود موضوع و مطالبه ای 
اسالمی  رژیم  با  خونین  حتی  و  مستقیم  درگیری  و  رویارویی  با  آنرا  که 
بکشاند، مواجه نبوده است. برای اثبات آن نیازی به ردیف کردن مبارزاتی 
که دستکم طی ده سال گذشته در صحنه کارخانجات و بیرون از آن  جریان 
داشته، نداریم. طبقه کارگر به هر درک سیاسی و طبقاتی ای که در پروسه 
مبارزاتی اش نسبت به رژیم رسیده و به هر شیوه و اسلوب مبارزاتی دست 
و  دخالت  از  کمتر  و  بوده  اش  و شخصی  ملموس  تجربه  بر  مبتنی  یافته، 
مبارزاتی  افق  که  است  طبیعی  بنابرین  است.  برده  بهره  جنبش چپ  تاثیر 
و برنامه عملی هدفمندش مخدوش و ناپایدار باشد. به این معنا که اعتالی 
تحلیل  نیازمند تجزیه و  امروزه،  انقالبی در سیاستها و مبارزات کارگری 
به  آنهم مشروط  آتی اش است و  مارکسیستی موقعیتها و شرایط حاضر و 
داشتن یک سازمان و حزب انقالبی است تا بتواند با یک برنامه عملی چشم 
انداز مبارزاتی اش را بسط بدهد. این روزها بسیاری از عناصر مارکسیستی 
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بقیه از صفحه اول

ضرورت تحزب و معضل ...
نتوانسته ایم نه ارتباط تعریف شده ای با طبقه کارگر داشته و نه در روند 

رویارویی های بسیار و بعضا خونین شان تاثیری گذاشته باشیم؟

پیوند  مدعی  که  موجودند  چپ  جنبش  در  بسیاری  دیدگاههای  و  تشکیالت 
با طبقه کارگر و مداخله گری در مبارزاتشان هستند ) گذشته از جریانات 
انقالبی و رادیکال کوچکی که دایره تاثیرگذاری بسیار محدود و تنگی دارند( 
به  عمال  که  کارگر  طبقه  جنبش  روان  دنباله  از  تا  گرفته  سندیکالیستها  از 
و صد  اند  گشته  بدل  آنان  مبارزاتی  خیزیهای  و  افت  و  درگیریها  مفسران 
البته احزاب نسبتا بزرگی که در خلوت تشکیالت خود در یک میدان خیالی 
پراتیک، طبقه کارگر را رهبری میکنند. اینکه چطور تا بحال به جایی بیشتر 
از پرداخت حقوق معوقه و وعده وعیدهای رنگین از طرف سرمایه دارها 
نه از ضعف و نقصان تشکیالتی و سیاسی - برنامه ای  اند، خود  نرسیده 
حزب و سازمانشان میدانند بلکه آنرا محصول زدوبندهای دولت و کارفرما 
اعالن میکنند. اینکه جمهوری اسالمی چطور هنوز هم با اینهمه بی اعتباری 
و پرونده سیاه و خونین اش در سرکوب همگانی، میتواند عوامفریبی کند و 
هنوز نه فقط بخشی از اقشار کارگران را بلکه بخشی از جنبش دمکراتیک 
را متوهم به ظرفیت تغییر و تعدیل در خود کند، در حالیکه هم از عناصر 
فعال کمونیست به اندازه کافی برخورداریم و هم ظاهرا از قشر پیشرو طبقه 
کارگر بی نصیب نمانده ایم؛ اگر این از ضعف جنبش چپ نیست پس باید از 

قدرت از ما بهترانی رژیم باشد!

برای روشن شدن قضیه، اجازه بدهید اول نگاهی کوتاه به رابطه و جایگاه 
اجتماعی جنبش با مبارزات کارگری داشته باشیم و بعد به ویژگیهایی که یک 

سازمان لنینی دارد و جنبش ما از کمبود آن رنج میبرد، بپردازیم.

کارگران و مدار بسته مبارزاتی
با یک نگاه اجمالی به جنبش چپ و راستای مبارزات کارگری و دورنمای 
سیاسی مبارزاتی آن بطور کلی و بویژه در ایران براحتی فاصله عمیقی را بین 
آنچه که وجودش ضرورت دارد و نیاز هست که باشد ) احزاب و تشکیالت 
کمونیستی با پیوند و ارتباط تنگاتنگ با طبقه کارگر و مبارزات جاری اش( 
و واقعیت آنچه که وجود دارد و هست ) گروهها و سازمانهای کوچک و 
نسبتا کوچکتر و تالش بی سرانجام مستمر تعداد بیشمار منفردین کمونیست 
برای یافتن یک سازمان واقعی کمونیستی با کارآیی عملی و خصلتی لنینی ( 
میشود براحتی مشاهده کرد. در عرصه جهانی جنبش سوسیالیستی ضربات 
ترمیم ناپذیری با خیانت سوسیال دمکراسی و رهبران و گردانندگان جنبش 
اتحادیه ای را در طول دوره جنگ سرد و تا بحال  متحمل گشته است. در 
چنین شرایط بحران زده ای که سرمایه داری با کابوس مرگش روبرو گشته، 
ناچارا به گریزی تن در داده که خود پرچم ظفرش را بر علیه آن در اواخر 
قانونمندیهای  و  بازار  دولتی  کنترل  آورد؛  در  اهتزاز  به  میالدی   80 دهه 
سودآوریش - اگرچه نه در آن مقیاسی که در بلوک شرق مطرح بود- . به 
همین دلیل هم است که خود دنیای غرب همان رویه و روش اقتصادی سرمایه 
را که بعنوان سوسیالیسم! سعی داشتند به جهان معرفی کنند، اکنون به تنها 
راه گریز از این مخمصه مالی برایشان تبدیل شده و از طرف جناحهای دیگر 
نقد و رد میشوند.  بعنوان سوسیالیست! و سیاستهای سوسیالیستی!  سرمایه 
بیشتر از هر زمان دیگر در تاریخ سرمایه داری، انقالب سوسیالیستی در 
دستور کار سیاسی مبارزاتی قرار گرفته است و بیشتر از هر زمان دیگر 
که  نبوده  نظامش  گندیدگی  گسترش  با  درگیرتر  و  عاجزتر  داری  سرمایه 
ببخشد. ولی چرا طبقه کارگر  مادیت  بیشتر  به سوسیالیسم را هر چه  نیاز 
سمتگیری مبارزاتیش نه بسوی راه اندازی و برپایی انقالب بلکه هنوز در 

همان چارچوپ تعیین شده و بورکراتیک اتحادیه ره میسپارد؟

ایجاد اغتشاش  با لگام بستن به مبارزات کارگری و  اتحادیه ای که  جنبش 
فکری ) برنامه ای که جز دلسردی و نومیدی طبقه کارگر از به سرانجام 
پیگیری  به زیر سئوال کشیدن  ای جز  نتیجه  و  ندارد،  مبارزه اش  رسیدن 
نیت  همچنین حسن  و  سیستم،  به  نهایی  مبارزاتش جهت ضربه  کارآیی  و 
کمونیستها نداشته( در بین کارگران را دیگر نمی شود از تجلیات مقدماتی 
انقالب سوسیالیستی بشمار آورد، چرا که آنقدر این وعده به تعویق انداخته 
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       نابود باد امپریالیسم جهانی بسرکردگی امپریالیسم امریکا

این  آید  به ذهن می  آن جنبش چپ است. ولی سئوالی که  تبع  به  و  جامعه 
است وقتی که جایگاه و موقعیت مبارزاتی تمام جریانها و تشکیالت موجود 
از طرف اینان به روشنی تجزیه و تحلیل نشده و ضعفها و نارسایی های آن 
توضیح داده نشده، چرا باید انتظار داشت که تشکیالت جدید این رفقا چیز 
علیهده ای باشد، بخصوص زمانیکه هنوز موفق به ارائه یک برنامه منسجم 
این  اند.  نشده  است،  شده  بحث  و  اش روشن  مبارزاتی  سیاسی  که خطوط 
تشکیالت اگر معضالت سیاسی جنبش را پاسخ نداده، بهترین و ایده آلترین 
جایگاهی که میتوانند در جنبش کسب کنند، سازمانی کوچکتر در کنار همین 
سازمانهای موجود و باری از پرسشهایی که نهایتا باید در مقام پاسخگویی 

آن باشند برای ادامه حیات سیاسیشان.

تالش برای ایجاد یک تشکیالتی که مقدر شده که شکست بخورد در حقیقت 
تاثیری به مراتب منفی تر از اینکه تالشی نشود دارد، چرا که تولید کننده 
نسبت  دیگری  دگماتیسم  و  بیشتر  درونگرایی  و  جدیدتر  سکتهای  زاینده  و 
به مبارزات طبقاتی هستند. اگر بخشی از الیه های پیشرو طبقه کارگر که 
اساس اجتماعی لنینیسم را تشکیل میدهند به نفی دخالتگری و نقش آفرینی 
کمونیستها و جنبش چپ رسیده اند و در حالت بسیار ایده آلش به رهبران 
سندیکالیست خود چسبیده اند ) در غرب این الیه تحت هژمونی اتحادیه ها 
فاسد گشته اند(، بنابرین مضمون وحدت، همبستگی، تجمع، اشتراک عمل 
اشاعه  با  وسیعتر  جنبش  یک  محتوی  باید  جدید  تشکیالت  یک  تحت   ... و 
بیشتر سوسیالیسم و مستعد ایجاد قشر دیگری از کارگران پیشرو که انقالبگر 
افتاده سیاسی سرنوشتی  پیش  مسائل  نظر حول  اتفاق  وگرنه  باشد.  هستند، 
همچون پروژه های دیگر جنبش خواهد داشت، مباحث بسیاری بحث نشده 
خواهد ماند، در پروسه وحدت عمل و کار سیاسی به تناقض نظری و عملی 
یا  داد  خواهند  استعفا  بخشی  میزند،  سر  نظرات  اختالف  رسید،  خواهند 
بیرون خواهند آمد، فراکسیون خواهند زد... پروژه شکست خواهد خورد و 
این مارپیچ دوباره با تالش عده ای دیگر برای ایجاد تشکیالت دیگر آغاز 

میگردد.

خوب است که اشاره ای به برخی از تشکالت کارگری و دمکراتیک هم 
داشته باشیم. شاهدیم که نیروهای چپ در بستر گروههای کوچکتر اجتماعی 
مهاجرین،  گان،  پناهنده  زنان،  کارگری،  سازمانهای  اقسام  و  انواع  مثل   (
و  سیاستها  و  اند  غلطیده  در  ها  او   - جی   - ان  دامن  در  دانشجویان...( 
تالشهایشان برای زنده ماندن در محدوده این قلمرو فشرده شده است. این 
گروهها با کم حافظه گی بینظیری هم روبرو هستند. تا جایی که هر پروژه 
عمدا  یا  و  میشود  سپرده  فراموشی  بدست  بالدرنگ  ای،  خورده  شکست 
با کوهی از دشنام و تنفر  مسکوت گذاشته میشود و نهایتا افتضاح سیاسی 
این راست رویها  میکنند علیه  واقعی که سعی  برای سوسیالیستهای  آتشین 
ایستاده گی کنند، بدنبال دارد ) جریان سالیداریتی سنتر و واکنش تشکیالت 

کارگری دیگر نسبت به آن مثال خوبی است(.

جریاناتی که خود را لنینیست میدانند و هنوز به این معتقدند که لنینیسم نسخه 
مبارزات  برای  مارکسیستی  پاسخ  بلکه  نبود  برای روسیه  فقط  انقالبی  ای 
کارگری عصر امپریالیسم است. اولین وظیقه سیاسی شان باید پرداختن به 
بکارگیری صحیح آن در ساختار تشکیالتی و نحوه برخورد به معضالت 

غامض مبارزه امروزه باشد.

ضرورت بکار گیری لنینیسم
اینکه چرا ما باید اینقدر درگیر یافتن پاسخی برای یک تعریف درست از یک 
سازمان و تشکیالت مارکسیستی بشویم؟ چرا مهم است که هر جریان و هر 

تالشی برای ایجاد یک تشکیالت، ثابت کند که لنینیست است؟

اینرا هم هر کمونیستی که عضو یک سازمان چپ است و هم منفردی که 
مبارزاتی اش  انفعاالت  و  فعل  برای  مناسبی  تشکیالتی  میکند ظرف  سعی 
بیابد، میداند. که لنینیسم هنوز عملی ترین، واقعی ترین و مارکسیستی ترین 
ابزار سازماندهی سیاسی طبقاتی کارگران است. در صدر تمامی متدهای 
لنینیسم آنچه که بیشتر به غلط درک گشته شیوه کار مشرک و وحدت عمل و 
تشکیل فرمی از سازماندهی معینی است، که درک روشنی از وظایف مورد 
نیازی که برای آمادگی انقالب در درون صفوف طبقه کارگر الزم است، در 

بقیه در صفحه 4

بقیه از صفحه 2

ضرورت تحزب و معضل ...
را  بسیاری  اوقات  موجود،  تشکالت  و  سازمانها  از  مایوس  و  سرخورده 
صرف تهیه اساسنامه و برنامه و ضوابط و مناسبات  سازمانی جدید و با امید 
به مرتبط ساختنش با مقتضیات مبارزاتی روز میکنند که باز هم تشکیالتی 
دیگر از نو بنا شود و فعل و انفعاالتی در محدوده توان و ظرفیت و امکانات 
موجودش داشته باشد، ولی با تمام حسن نیت و امیدواری برای موفقیتشان که 
وظیفه هر کمونیست صادقی است، نمیتوان نگران این نشد که از هم نپاشد 
و یا به تکه هایی حتی کوچکتر مبدل نشود. این نه از سر بدخواهی، که به 
یکی از واقعیات ناگوار جنبش تبدیل گشته است. جریانات و وحدتهایی که بر 
حول یک برنامه  سیاسی غیر واقعی با دنیای طبقه کارگر و بر مدار همان 
سکتاریسم آشنا و موجود در جنبش شکل میگیرد، از همان ابتدا محکوم به 
یا بی عملی است.  طبیعتا طبقه کارگر به آگاهی طبقاتی نیاز  فروپاشی و 
دارد که از جنبش اش و دستاوردهای موجودش دفاع کرده و پیروزی های 
پتانسیل اش را تضمین کند، آگاهی ای که او را به ضرورت ایجاد حزبش 
واقف کند، حزبی که امر انقالب طبقاتی را هدف قرار داده باشد. این دغدغه 
همیشگی کمونیستها چه تشکیالتی اش و چه منفردش است که نقش و وظیفه 
حیاتی خود را به بهترین وجهی ایفا کنند. کمونیستها حلقه بین طبقه کارگر و 
آگاهی طبقاتی هستند و به همین منظور ابتدا باید خود را سازماندهی کنند که 
در کمترین زمان و باالترین کارآیی بتوانند طبقه کارگر را در امر انقالبش 
هر  درک  الفبای  بیشک  و  شد  اشاره  که  بدیهیات  اینهمه  با  کنند.  مساعدت 
انقالبی کمونیستی از مبارزه طبقاتی است ولی آنقدر در لفافه تئوری سازی 
پیچیده گشته که یا ساده لوحانه کمرنگ گشته و یا عمدا الپوشانی شده است. 
پرسشهایی که پاسخ صریحی از طرف کمتر جریانی دریافت کرده:که واقعا 
ما کمونیستها چقدر در حیات سیاسی و مبارزاتی طبقه کارگر نقش داریم؟ 
اینجا منظور  و...  دارا هستیم؟  نقش دخالتگری کمونیستی را  ملزومات  آیا 
نه کمونیستهایی که خود کارگرند و طبعا وظیفه طبقاتی  است  جنبش چپ 
و کمونیستی شان ایجاب میکند که در چرخش مواضع و تصمیم گیریهای 
مبارزاتی هم طبقه هایشان دخالتگری داشته باشند. بعضی از همین رفقای 
کارگر کمونیست که در جایگاه رهبری مبارزات کارگران هم صنعت خود 
قرار دارند، اصرار دارند که استقالل صفوف جنبش کارگری را حفظ کرده، 
و تعریفی که از استقالل میدهند یعنی اینکه جنبش چپ نه برنامه و رهنمودی 
باشند.  دادن مبارزاتشان داشته  اینکه سعی در سمت وسو  نه  صادر کند و 
برخی از اینان بارها اعالم کرده اند " ما به قیم نیاز نداریم". اینگونه نفی 
کارگران خود  مبارزاتی  در روند  کمونیستی  و سازمانهای  تشکیالت  نقش 
به باز کردن خالئی کمک میکند که توسط سیاستهای سوسیال دمکراتها و 
سندیکالیستها پر خواهد شد. اینرا با نگاهی به برخی مفهومات و مفادهای 

رایج و بحث شده کمپینهای کلی جنبش میشود توضیح داد.

در این رابطه معموال با دو دیدگاه روبرو هستیم، یکی اینکه موقعیت مساعد 
برای ترویج آگاهی طبقاتی را وقتی میبیند که زمان و شرایط سختی در میافتد 
و کارگران طبیعتا بطرف آگاهی و دانش سوسیالیستی بیشتر از هر موقع 
دیگری جاذبه دارند و فقط در اعتالی امواج انقالبی است که آنان را متمایل 
به تئوری انقالبی میداند، دیدگاهی دیگر که دنباله رو خود کارگران است 
معتقد است از آنجا که کارگران را با هدفهای دورتر و چشم اندازی انقالبی 
آشنا سازیم آنان از تحقق مطالبات فوری خود دلسرد شده و در توان خود به 
شک خواهند افتاد، به عبارت دیگر " سوسیالیسم این کارگران را رم خواهد 
داد" بنابرین امر ترویج و تبلیغ انقالب را به آینده ای نامعلوم حواله میدهند. 
هر دوی این طیفها نهایتا از سطح خود مبارزات کارگری فراتر نمیروند و 

جایگاهی برتر از یک مفسر اعتراضات کارگری ندارند.

زمانیکه مبارزه طبقاتی کاهش می یابد بسیاری سیاستها و برنامه های این 
نیاز  و  پارلمانی میشود و کل تحرک کارگران  ای  فزاینده  جریانات بطور 
گردهم آوریشان با نیازهای سیستم و تمهیدات آن همسو گشته و یا در چنبره 
جناح بازیهای رژیم گم میشوند. مبارزه کارگران شرکت واحد مثال خوبی 
است برای تالش بی وقفه پارلمانتاریستها. با تمام اینها حق طبیعی هر عنصر 
منفرد مارکسیستی است که تالش کند ظرف تشکیالتیی که هویت سیاسی و 
مبارزاتیش را تعریف و فورمت کند، بیاید. این یک پروسه طبیعی استحاله 



شماره 89  آبان  1387
4

         

کارگران ایران نخواهد داشت و .... در حالیکه فراموش میکنند که اساس 
یک  لنینیسم  و  میشود  کارگر  طبقه  اقشار  تمام  شامل  لنینیسم  اجتماعی 
با  است  متدی  بلکه  نمیاید.  بشمار  صنعتی  کارگران  برای  فقط  ایدئولوژی 
مضمون تغییر بنیادی و پتانسیل انقالب کردن و انقالب کارگری در شکل 
کلی آن، نه فقط اقلیتی از آنان. تازه مگر چند درصد این کارگران صنعتی در 

حال حاضر در ایران درگیر مبارزه امیدوارکننده ای هستند؟

یکی دیگر از ویژه گیهای یک حزب لنینی مرزبندی قاطعانه با سکتاریسم و 
سانتریسم است.  سکتاریسم محصول یک ایزوالسیون سیاسی است. زمانیکه 
یک تشکیالت خاص از مبارزه جاری طبقه کارگر بدور افتاده و یک ارتباط 
دیالکتیکی و بالواسطه با کارگران را از دست داده باشد، تبدیل شده به یک 
مبلغ و مفسر حاشیه ای که دیگر چیزی برای آموزش و انتقال و تاثیرگذاری 
در مبارزاتش ندارد. حزب لنین مانند طبقه کارگر روزانه، فعال و مستقیم 
به معضالت سیاسی و مقابله هایش با سیستم مینگرد و در مبارزاتش شرکت 
میکرد و اساسا چیزی برای گفتن دارد. از انتقاد و انتقاد از خود هراس نداشته 
و مسئولیت اشتباهاتش را بعهده میگیرد. تجربه جنبش چپ و مبارزات توده 
ای در ایران بخصوص در رژیم اسالمی نشان میدهد که جنبش چپ برای 
اینکه بدام سکتاریسم سیاسی نیافتد باید درستی برنامه ها و خط و مشی سیاسی 
اش را بر اساس اینکه چقدر توانسته آنان را در یک ارتباط ارگانیک با طبقه 
کارگر قرار دهد، به ارزشیابی بگذارد. درک جدی، عملی و هوشمندی لنین 
طبقه  سازماندهی  برای  را  مارکسیستی  تئوری  چگونه  اینکه  با  رابطه  در 
اش  تشکیالتی  ابزار  آنرا  میتواند  که  چپ  جنبش  برای  گیرد  بکار  کارگر 
کند، هنوز جای ابهام بسیار میگذارد. فقدان دگماتیسم و سکتاریسم تشکیالتی 
ما  وگرنه  است  سیاسی  تشکیالت  یک  بنیان  آغازین  نقطه  لنینی  دیدگاه  در 
تشکیالت نمیزنیم که تشکیالتی زده باشیم. این تشکیالت با برخورداری از 
یک اسلوب قاطعانه طوری باید برای مبارزات هر روزه کارگران برنامه 
ریزی و آنانرا بسیج کرده که در راستای انقالب سوسیالیستی آنرا بجلو برده 
باشد و از جایگاه قویتری به مبارزه ادادمه داده باشد. بلشویکهای لنین نشان 
دادند که قادرند به بهترین وجهی از انرژی و نیرویشان و هرگونه امکانات 
قانونی و غیرقانونی استفاده کنند که توده های کارگر را به پیش بکشانند حتی 
آنان حمایت کارگران را از برنامه هایشان  نامساعد مبارزاتی.  در شرایط 
داشتند، و بلشویکها آنان را قدم به قدم از کمپینهای اخذ سرویس چای و تهویه 
محیط کار شروع و آنانرا بسیج کرده و تا شورش مسلحانه کارگران هدایت 
کردند. ترکیبی از پراتیک و اصول کمونیستی و تاثیر متقابل مبارزه واقعی 
کارگران و زحمتکشان سرکوب شده، هدف مرکزی بلشویسم بود. و سنتی 
یافتن تشکیالت  توانایی تطبیق  بجا گذاشت  مبارزه کارگری  لنینیسم در  که 
سیاسی در نامساعدترین شرایط و رکود مبارزاتی بود. اگر چه حضور در 
مبارزه هر روزه کارگران امر آسانی نیست و نیاز به یک ترکیب درست 
این  اولین گام در  از رهنمودهای مبارزاتی و قوائد مارکسیستی دارد ولی 
جهت شکستن همان پوسته سکتاریسم و درک نیازها و ضرورت های واقعی 
طبقه کارگر و دیگر اقشار زحمتکش درگیر با رژیم است. بحث مارکسیسم 
و سوسیالیسم کردن در دنیای کوچک حزبی و سازمانی فاصله دوری دارد 

با دنیای واقعی کارگر و نیازهای زیستی اش.

با " جامعه مدرن" تعویض میکند و عاجز  دیدگاهی که جامعه طبقاتی را 
تشکیالت  زدن  طبعا  است،  دمکراتیک  مطالبه  و  مبارزه  طبقاتی  درک  از 
انقالبی جایش را به ایجاد " اکس مسلم" ها و انواع کانونهای ان - جی - او 
ی کارگری و غیر کارگری میدهد. که یک جوری سر و ته آنان به عواملی 
میرسد که تامین کننده تسهیالت و امکاناتشان هستند و بودجه های تخصیص 
دولتهای  از طرف  عوامل  این  گری  واسطه  با  ها  پروژه  این  به  شده  داده 
سرمایه داری است. برایشان ورک شاپ میگذارند، قهوه و دونات مجانی 
میاورند که عده ای پیدایشان شود و بعد گزارشش را و اختالفاتشان را در 
سایتها و نشریه های انترنتی میخوانیم. یک معجون درهم و بر هم طبقاتی 
برای طبقه کارگر و بنام او که به یک بخش تجارتی بدل شده و کار معامله 
با سرویسهای خصوصی سرمایه را آسانتر کرده و نهایتا همان را بجای کار 
سیاسی کمونیستی به طبقه کارگر میفروشند. شاید اینهمه پر چانگی در مورد 
این بدیهیات که برای بسیاری از عناصر مارکسیست اظهر من الشمس شده

بقیه در صفحه 7
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ضرورت تحزب و معضل ...
اختیار گذارد. این مشکل حتی مضاعف میشود وقتی که سازمانهای سیاسی 
خیلی کوچک هستند و سطح سازماندهی طبقه کارگر پایین تر است. مضمون 
دمکراتیک لنینیسم الزاما بدین معنا نیست که یک موافقت سیاسی مطلق و 
اصول بندی شده حول نیازهای پیش پا افتاده سیاسی باشد. وظیفه فوری و 
کنونی  شرایط  از  طبقاتی  تحلیل  به  پاسخ  باید  تالشهایی  چنین  این  مرکزی 
مبارزات کارگری، خصائل و خصوصیات و راهکردهایش برای مقابله با 
بدنبال بحران مالی پیش آمده و اوضاع فالکت  معضالت فلج کننده ای که 
بار عمیقتر و وسیعتر آتی آن باشد. اگرچه بطور مستقیم خیلی از جریانات 
چنین  با  حتی  داری  سرمایه  که  باورند  بدین  ولی  نمیکنند  اعتراف  سیاسی 
بحران بی سابقه ای هنوز میتواند قوی بماند و بر مبنای همین اعتقاد برنامه 
و سیاستهای راستشان عقب نشینی بیشتری را از طبقه کارگر میطلبد تا خود 
را با شرایط کنونی بتوانند تطبیق دهند. برنامه هایی که پایه پیش بردنش بر 
اساس اختالفات جناحهای مختلف رژیم و یا بر نتایج انتخابات بنا گشته است 
نماد این چنین باوری است. گرایش خارج کشوری این جریانات همین انواع 
نهادهای سرمایه داری است که رادیکالترین  به  اقسام گروههای وابسته  و 
سیاستشان در کنار نامه نگاریهای سر گشاده و جمع آوری امضاء، اعالم 
راهکرد  یک  ارائه  بدون  کارگری  مبارزات  از  شان  پشتیبانی  و  حمایت 
مشخص و بدردبخور بوده است. طبقه کارگر علیرغم عدم برخورداری از 
دانش طبقاتی کافی، نیازی ندارد که آگاهی بسیار پیشرفته ای داشته باشد که 
متوجه شود کجا او را فروخته اند. در تجاربش اینرا دیر یا زود میفهمد و این 
ضربه هایی که از این تشکیالت بظاهر کمونیستی میخورد، او را بیشتر به 
همان رهبران پارلمانتاریستش نزدیکتر میکند به امید احتمالی تحقق همان 

دستاوردهای کوچک و شدنی و محافظتهای محدود.

در حیات دراز مدت، آگاهی طبقاتی تعیین کننده است. طبقه کارگر باید بداند 
که بدون یک انقالب قهرآمیز نمیتواند امیدی به دستیابی قدرت سیاسی داشته 
باشد. باید بداند سرکوب گسترده مسلحانه الجرم دفاع مسلحانه را ضروری 
آن  تبع  به  و  داری  از سرمایه  قشری  هر  با  سازش  که  بداند  باید  میسازد. 
دلبستن به تمایالت هر جناحی  از رژیم به مخاطره انداختن آینده سیاسی اش 
است. ممکن است که دنیایی را متصور شد که اشرافیت و پیروزی کاپیتالیسم 
آنقدر بزرگ است که آرمان مارکسیستی را بسادگی ناپدید بنمایاند اما واقعیت 
دیالکتیکی میگوید که اینطور نیست و آگاهی طبقاتی حیات مبارزاتی کنونی 
و آینده کارگران را تعیین میکند و یک حزب لنینی و پیشرو باید انعکاس 
دیسپلینی باشد که در سایه ترویج مارکسیستی اش، و تضمین یک مبارزه 

پیوسته این آگاهی را فراهم میسازد.

محقق  برای  مختلفی  سویهای  و  سمت  و  راهها  بسیار  که  حاضر  حال  در 
کردن سوسیالیسم  ارائه شده، یک واقعیت به اثبات رسیده این است که هیچ 
راه میان بُری که پیروزی را ممکن سازد جز اینکه به شکست برسد وجود 
ندارد. یک توصیف واقعی و حقیقی از ارزیابی نیروهای طبقاتی و متخاصم 
نباید آنقدر پسی میستیک باشد که خیلی  از عناصر مارکسیست و کارگران 
فعال را از مبارزه درازمدت و عمیقی که نیاز و ضرورتش هست را به عقب 
نشینی وادار کند و نه اینکه آنقدر در قدرت و بُرد کمپینهای مبارزاتی اغراق 
نشینیهای  عقب  یا  و  پیشروی  موانع  رسیدن  با سر  که  کند  آفرینی  توهم  و 

موقت، باعث سرخورده گی این نیروها و عدم اعتماد آنان شود.

برنامه مبارزاتی نبض حیات هر جریانی است که خود را  داشتن  بنابرین 
لنینیسم داشتن یک برنامه مارکسیستی است  لنینیست خطاب میکند. جوهر 
آن(.  تشکیالتی  فرم  الزاما  نه   ( عملی  سیاست  و  مشی  و  خط  یک  یعنی 
تشکیالت لنینی فقط زمانی الزم میشود که آن برنامه و سیاست موجود باشد 
و ضرورت یک سازمان را برای تعمیم دادن عملی اش طلب کند. ویژگی 
کارگری  اعتراض  و  خیزش  هر  از  هوشمندانه  وری  بهره  لنینیسم،  دیگر 

است.

چقدر ما در همین بحثهای پالتاک از زبان برخی از کمونیستها شنیده ایم که 
کارگران فالن صنعت و فالن پیشه نسبتا غیر صنعتی در کردستان تعیین 

کنندگی ندارند و یا تعدادشان توانایی تاثیرگذاری در روند  مبارزاتی  کلی 



شماره 89  آبان  1387
5

           حق ملل در تعیین سرنوشت خویش حق مسلم آنهاست 

اما امپریالیسم و تمام نوکرانش در هر لباس کور خواندند! اگر چه که دنیا 
را با مکاری و شیادی های سرمایه داری به هم ریخته اند، و به خیال واهی 
خود تمام معیارهای  مبارزاتی را توسط نوکرانشان بخصوص نوکران در 
از  ستمدیدگان  کارگر،  طبقه ی  اما  کنند،  کم رنگ  میخواهند  لباس "چپ" 
نما" های  به رهبری " چپ  نیاز  را  آشام  امپریالیسم خون  درندگی  و  ظلم 
پروامپریالیست نیست، که آنها در حال حاضر در یونان، در فیلیپن، در مصر 
و در فلسطین به خیابانها ریخته اند و با سنگ و کوکتل مولوتف پلیس های 

ضد شورش را به ستوه آورده اند!

مسموم  تبلیغات  برای  ظرفی  که  نیست  این  ها  کمونیست  ی  وظیفه 
پروامپریالیست شوند بلکه وظیفه ی آنان این است که در دفاع از مبارزات 
روشنفکران و دانشجویان و طبقه کارگر در سراسر جهان و به ویژه در ایران 
در افشا ماهیت ارتجاعی پروامپریالیست های در لباس "چپ" و طرد آنها از 
صفوف مبارزاتی دانشجویان و کارگران و روشنفکران جهت جلوگیری از 

ضربات بیشتر بر پیکر جنبش نوین کمونیستی ایران کوشا باشند!

مرگ بر امپریالیسم و ارتجاع

مرگ بر پروامپریالیست های در " لباس چپ " که مبارزات خستگی 
ناپذیر خلق فلسطین را طبق فرمایشات اربابان جهانی شان و با همان 

شیوه های مکر و شیادی " تروریست " میخوانند!

پیروز باد مبارزات خلق فلسطین

زنده باد انقالب ، زنده باد کمونیسم

******************************************

بقیه از صفحه اول

حمالت اسرائیل به غزه ...
لباس  در  ویژه  به  هرلباس  در  امپریالیسم  نوکران  که  راستی  به  بپوشانند! 
"چپ" که" مشغولیتی" جز ضربه زدن به مبارزات طبقه کارگر و جنبش 

نوین کمونیستی ندارند مرگشان باد!

اسراییل قلدر، چماق امپریالیسم در خاورمیانه، توسط وزیر امورخارجه اش 
اظهار میدارد که میخواهد کار را با " تروریست" ها یکسره کند و به 50 
سال مقاومت و پایداری فلسطینان برای پس گرفتن سرزمین های اشغال شده 

شان خاتمه دهد!

بوش  جرج  رفتن  به  هفته  چند  که  میگیرد،  حالی صورت  در  حمالت  این 
کن  خراب  خانه  طلب  جنگ  این  و  نمانده  باقی  سیاه"   " کاخ  از  جنایتکار 
ستمدیدگان تا خاورمیانه را به آتش نکشاند گور مرگش را گم نمیکند! البته 
جای توهمی نیست کاخ " سیاه " نشین ها از سیاست های دیکته شده برایشان 
نه  گر  و  نیستند  بیش  بازی  فقط عروسکان خیمه شب  میکنند و خود  دفاع 
اوباما هم یک سگ درگاه سرمایه داری درنده ایی مانند خانم رایس است! 
فراموش نکنیم که دو سال پیش در حمله ی اسراییل قلدر به لبنان مدعی بود 
که با " حزب اله " لبنان در حال جنگ است! و این در حالی بود که بیش از 
34 کارگر در یک مزرعه مشغول کار بودند در پی حمله ی هوایی چماق 
امپریالیسم کشته شدند و بیش از 40 کودک لبنانی نیز به قتل رسیدند! و این 
کشتارها با سالح هایی که انگلیس مکار به اسراییل فروخته شده بود صورت 
میگرفت! و نه بینادگرای اسراییلی کشته میشد و نه حزب اله لبنانی که این 
مردم بیگناه و ستمدیده بودند که وسیله فرار از بمباران ها را نداشتند گوشت 

دم توپ سرمایه داری درنده میشدند!

امروز هم در غزه وضع به همین منوال است و امپریالیست های درنده برای 
سرکوب مبارزات طبقه کارگر در سراسر دنیا و به ویژه در یونان، فیلپین 
، ایران، مصر، و شورشهایی که در حال شکل گرفتن است از چماق شان، 
اسرائیل، در خاورمیانه برای منحرف کردن افکار عموی استفاده میکنند! از 
طرفی هم رژیم خمینی جالد در ایران توسط خامنه یی جالد مکار این رژیم 
درنده ی ضد کارگر نیز برای بلوای بیشتر و سرکوب مبارزات کارگران 
و دانشجویان مبارز از فرصت های " طالیی" که اربابان امپریالیستی اش 
برای ش فراهم میاورند چشم پوشی نمیکند و " همه" مردم را به " وحدت" 
برای " شهادت" دعوت میکند! همین رژیم جنایتکاری که با فرصت های " 
طالیی" دیگر مانند جنگ با عراق، فتوای کشتن مزدوری بنام سلمان رشدی 
که انگلیس مکار برایش فراهم آورد، کشتار دهه 60 زندانیان سیاسی را در 
زندانها زمانی که توده های مردم زیر بمباران های ارتش ضد خلقی صدام 
بودند را به راه انداخته بود، و بعد از آنهم وقتی که خمینی جالد جام زهر 
که مرتکب  جنایتهایی  به  گویی  پاسخ  نوبت  و  را کوفت کرد،  امپریالیستی 
شده بود فراهم آمد فتوای کشتن آن مزدور نویسنده ی کتاب آیه های شیطانی 
را صادر کرد! و از همه " مضحک" تر در این " فرصت طالیی" فراهم 
امپریالیست  به  االخدمت  منتظر  شاهزاده   ، امپریالیسم  چاکران  برای  شده 
های درنده که با دارایی ها غارت شده مردم ایران و پولهای مکیده شده از 
شیره جان طبقه ی کارگر به حساب بانکهای سویئس واریزشده امرار معاش 
میکند نیز " وطن پرستی" خود را از راه دور " با همراه شدن با آنها" فراهم 
نموده و آنها را به " دادخواهی" دعوت میکند، و فراموش میکند که پدرش 
همان سگ زنجیری امپریالیست ها ، همان دیکتاتوری که مثل خمینی جالد 
و سایر همپالگی هایش، دفتر باصطالح " حقوق بشر" را در ایران میبست 
و به خیال " کودکانه شاه" یی خود هر غلطی که دلش میخواست میکرد! که 
البته وقتی با قیام شکوهمند بهمن 57 تاج و تختش سرنگون شد و رویاهای " 
شاهانه" اش به زباله دانی تاریخ پیوست به کمک امپریالیست ها " متواری" 
شد، و مردم هم برایش روی دیوارهای شهرها نوشتند شاهان ننگ تاریخنند 
اما تو ای شاه  ننگ شاهانی، اما پسر این ننگ شاهان همچنان در رویای " 
شاهی" آنهم شاه ترسویی که حاضر نیست " اسلحه" بدست بگیرد و برود 
و بر سر " وطنش" بجنگد و بمیرد، بلکه به خیال کودکانه ی خود میپندارد 
که عصر " جاهلیت" یا " بربریت" است که او به تخت ننگین شاهی مفت 

خوری نشسته شود!
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اسرائیل و کشتار غزه ...
الجزیره در روز 28 دسامبر گزارش داد که: »اینجا  تلویزیونی  .« شبکه 
رنج را در دو چهره می بینیم. آن دسته از مردم عادی فلسطینی که آماج این 
حمالت نبوده اند و آن گروه که بوده اند. افراد غیر نظامی عادی با تصویری 
تکان دهنده روبرویند. آنان از فقدان مواد سوختی و کمبود مواد مورد نیاز 
توزیع مواد خوراکی توسط  به  نفر که  به 750000  قریب  برند.  رنج می 
آژانس های کمک رسانی وابسته اند موفق به دریافت مواد مورد نیاز خود 
نشده اند. چرا که وضعیت محاصره، اجازه ادامه فعالیت به این آژانس ها 
را نمی دهد. برای کسانی که قربانی مستقیم بمباران شبانه روزی هستند، 
تصویر از این هم تکان دهنده تر است. آنان نیاز به مراقبت ویژه درمانی و 
داروهایی دارند که بیمارستان ها و پزشکان و مقامات درمانی به روشنی 
تیراندازی  نیز در مورد  ندارند. گزارش هایی  کنند در دسترس  اعالم می 
سربازان مصری به روی فلسطنیانی که قصد فرار از بمباران اسرائیلی ها  
و عبور از مرز جنوبی غزه به سمت مصر را داشته اند، شنیده می شود. 
فلسطینیان  دادن  قرار  فشار  تحت  در مورد  مبارک  آمریکایی حسنی  رژیم 
از وخامت  هایی  نشانه  است.  توافق رسیده  به  اسرائیل  با  نوار غزه  ساکن 
بیشتر این اوضاع دهشتناک طی روزهای آتی به چشم می خورد. بر مبنای 
گزارش ها، اسرائیل تهاجم زمینی به غزه و به زیر پرچم فراخواندن بیش 
از ٦500 نیروی ذخیره خود را مد نظر قرار داده است. به عالوه گزارش 
به  اسرائیلی  های  جنگنده  و  تجسسی  هواپیماهای  نفوذ  مورد  در  نیز  هایی 

حریم هوایی لبنان به گوش می رسد. 

ادامه دارد ... ) ادامه مطلب در شماره آینده (
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           اعتصاب ، تظاهرات و تجمعات حق مسلم ماست

- قسمت دوم فیلم بر اساس استعفای چه گوارا از تمام مسئولیت هایی که در 
کوبا بعد از پیروزی شکوهمند انقالب کوبا در اول ژانویه 1957 برعهده 
داشت و عزیمت او به بولیوی برای پیوستن به صفوف مبارزاتی کارگران 
ای  آی  آدم کشی سی  هدایت سازمان  تحت  بولیوی  ارتش  توسط  او  قتل  و 
معروف به " سیا" – ساخته شده است. فیلم به زبان اسپانیایی و زیر نویس 
انگلیسی ست که به دلیل سیاه و سفید بودن فیلم بعضی از زیر نویس ها در 
نور سفید قرار میگرفت و خواندن را مشکل میساخت. مشکل دیگر نمایش 

این فیلم در دو قسمت و در دو روز جدا از هم بود.

چریک مظهر مقاومت و سازش ناپذیری با امپریالیسم و ارتجاع
یکی سه  و  سال  هفت  یکی  اذعان خود  به  که  کارگردان  دو  داشتن  با  فیلم 
سال به "تحقیق" در مورد شخصیت مبارزاتی چه و مبارزه و نظریات او 
پرداخته نتوانسته و اصوال هر چقدر هم که سعی کرده نتوانسته از آن عشق 
واالیی که در سینه ی چه گوارا برای خلقهای ستمدیده ی دنیا میطپیده، یکی 
از  کند.  پوشی  چشم  چریک،  یک  مبارزاتی  مهم  و  اصلی  فاکتورهای  از 
برای سایر  الگو شدن  با  انقالبی که چه گوارا  و  آنهمه صداقت کمونیستی 
مبارزین برای رهایی اسثتمارشوندگان از خود برجامیگذارد - در قسمت دوم 
) پیوستن به مبارزات طبقه کارگر بولیوی که حدود یکسال بطول میانجامد( 
در مسیر راه برای افرادی که داوطلبانه همراه مبارزاتی او میشدند، جلسات 
تعلیم های الزم گذاشته میشد، خواندن و نوشتن یاد داده میشد، مدام اخالقیات 
و سنت های* کمونیستی تذکر داده و یکی از نکات بسیار حائز اهمیت که 
با تاکید بسیار از آن سخن میگفت رفتار و برخورد با دختران و زنانی که 
سربازان ارتش شورشی در مسیر خود در روستاها به آنها برخورد میکنند 
بود، چه قاطعانه یادآور میشود چنانچه فردی از این " سنت" سرپیچی کرد 
" باالترین مجازات" را دارد، و در همان مسیر فیلم نشان میدهد که یکی 
مجازات  درجه  باالترین  به  بود  کرده  سرپیچی  سنت  این  از  که  افراد  از 
او یک  از  با مسایل است که  خود میرسد، همین برخورد جدی چه گوارا 
الگوی کمونیست انقالبی راستین میسازد، و نکات بسیار ظریف و درست 
به  عمیق  عشقی  نمای   - بود  میتوان  آن  شاهد  فیلم  نمایش  طی  که  دیگری 
استثمارشوندگان دنیا و تالش برای رهایی شان که بیننده، هر اندازه از لحاظ 
سیاسی هم مانند همان " سرباز" در فیلم ناآگاه باشد، را به فکر واداشته، بی 
شک بدنبال چرایی این همه ستم و نابرابری رفته و مکر و ریای سرمایه 
داری که سعی بر " آلوده جلوده دادن اخالقیات در مابین کمونیست ها" دارد 
را کشف کرده و در زدون سم پاشی سرمایه داری بپا میخیزد. به همین دلیل 
است که در قسمت اول فیلم بیننده با شمایی از نظرات به غایت انسانی چه 
گوارا که در پروسه و مسیر مبارزه این نظرات را جامه عمل نیز میپوشاند 
روبرو میشود، سخنرانی تاریخی چه گوارا در سازمان ملل و رویدادهای 
تاریخی دیگری که هر لحظه اش سالها تجربه ی عینی مبارزه و آرمان های 
متحقق شده کمونیستی است که به آن آرمانها سرسختانه پایبند و وفاداراست. 
بخش  هدف  بلکه  نیست،  فیلم  اول  قسمت  به  پرداختن  نوشته  این  هدف  اما 
در  کارگردانها  که  است  هالیوود  بر  کثیف حاکم  و  ریاکارانه  اخالقیات"   "
یکی  و  استثمارکننده  دستگاه سرکوبگر طبقه ی  سیاست  یعنی  همان  جهت 
از مخترعین شکنجه های قرون وسطایی یعنی سازمان اطالعات و امنیت 
امپریالیسم درنده ) سی آی ای(  تصمیم میگیرند یا شاید بهتر باشد بگوییم 
مجبور میشوند که این فیلم را آنگونه که دستگاه آدم کشی امپریالیسم درنده 
آمریکا میخواهد به پایان برسانند - مثل تمام فیلم هایی که هالیود میسازد - 
درست مثل همان کاری که اخیرأ پادوهای " سیا" در ایران به خیال واهی 
خود برای " خدشه دار" کردن چهره ی های جاودانی و محبوب چریکهای 
فدایی خلق " مستند سازی" ابلهانه کرده اند. همان تالش مذبوحانه برای " 
مبارزه طبقاتی  در اصل یک  که  مبارزه مسلحانه،  دادن  تروریست" جلوه 
ست و تنها راه رسیدن به آزادی ست، میباشد. پس از گفتگوی سرباز نگهبان 
با چه گوارا، صحنه ی پس از آن یکی دیگر از صحنه هایی ست که نفس 
را در سینه بیننده از عظمت محبوبیت شخصیت مبارزاتی چه گوارا مابین 
سربازان )همان سربازانی که توسط سرباز گفتگو کننده با چه گوارا شنونده 
ی گفتگویش با چه شده بودند( در سینه اش حبس میکند. در حالیکه فرمانده 
جنایتکار ارتش بولیوی که همراه با ارباب " سیا" ی خود در محل اجرای 
قتل حضور دارد، در حالیکه یک گردان سرباز آنجا جمع شده برای به قتل 

بقیه در صفحه 8

بقیه از صفحه 10

درباره فیلمی بنام چریک ...
ساختن فیلم های هالیوودی توجهی داشته باشند و نه اصوال" ستم طبقاتی " 
موضوعشان است که توجه داشته باشند که هالیوود همان ماشین شامورتی 
بازی ست که هر ساله از قبل آن سرمایه داری ایده های ارتجاعی مملو از" 
 " اکثرأ رویاهای  ازمکر و ریا، و اصوال  پر  برانداز"،  رویاهایی خانمان 
طبقه مرفه" را در زرورق پیچیده روانه ی پرده سینماها، دی وی دی ها و 
ویدئوهای خانگی میکند، در آخر فیلم آن نتیجه ایی که " امپریالیسم درنده " 
میخواهد را کارگردانهای " خالق" مدام تولید و بازتولید میکنند! و بعد هم 
یک سری "سوپر میلیادر" هم با بعنوان " ستارگان هالیود" به میلیادرهای 

دنیا اضافه میشود!

بله! در فیلم چریک که بر اساس زندگی مبارزاتی چریک کبیر ارنستو چه 
گوار نوشته و ساخته شده هرچقدر هم " که سعی مذبوحانه شده" ) در پایان 
واالی  های  نتوانسته خصلت  اما  میشود(  داده  توضیح  آن  دلیل  نوشته  این 
کمونیستی چه گوارا را دستکاری کند. همان خصلتهایی که تاثیر طبیعی آن، 
با چند دقیقه حرف زدن با سرباز بی سواد و ناآگاهی که سرمایه داری درنده 
به او گفته که " کمونیست یعنی خدا نیست و کمونیست ها کسانی هستند که 
همه چیز " حتی زن هایشان" را اشتراکی میکنند، نمایان میشود، که چطور 
او شیفته ی سادگی، صداقت رفتار و کالم و در عین حال عظمت شهامت 
و توان رزمی چه گوارا با ارتش درنده بولیوی شده که دست و پای خود 
را گم کرده و ) سرباز که بسیار کنجکاو است و میداند که نگهبان چه فرد 
جنگده ی محبوبی است با سیگاری روشن به داخل محلی که چه گوارا را 
آنکه یک ارتش از کوههای اطراف بولیوی  بیست و چهار ساعت بعد از 
سرازیر شده و با کمک مزدور سی آی ای  توانسته بود " یک گلوله" به 
ران چه گوارا بزند زندانی میکنند تا بعد او را به قتل برسانند(  بداخل مثال 
" سلول" شده و از چه میپرسد سیگار میخوای؟ چه با سر اشاره میکند: آره 
سرباز: تو کمونیستی؟ چه: آره سرباز: ازدواج کردی؟ چه: آره سرباز با 
حیرت: بچه هم داری؟ چه با لبخندی شیرین و مهربان: آره سرباز دوباره 
جلو میره و پک سوم رو به چه تعارف میکنه سرباز: چند تا ؟ چه گوارا: پنج 
تا سرباز که معلومه مخش داره سوت میکشه و با خودش داره سبک سنگین 
بارون و برف...  باد و  تو کوه و کمر،  اونم  ... مبارزه  میکنه ) زن، بچه 
اونم واسی طبقه ی کارگر... اونم با این آسم، پس اینا چی میگن کمونیست 
ها... و از اینهمه فداکاری و انسانیت بی اختیار بدون اینکه سوال کنه جلو 
میره یه پک دیگه... سرباز با تعجب بیشتر: پنج تا؟!! چه: دو تا دختر سه تا 
پسر... سرباز: راسته که کمونیست ها زنهاشون اشتراکیه؟ سوال این سرباز 
سوالی " ناآشنا" نیست! سوالی ست محصول کارخانه سودهی سرمایه داری 
متعفن! این یکی از همان حربه هایی ست که سرمایه داری درنده برای تفرقه 
انداختن بین توده های مردم بخصوص توده های " ستمدیده" و کمونیست 
های راستین توسط یکی از چماق هایش یعنی چماق " غیر اخالقی" رئیس 
جمهورها، دیکتاتورها، رهبران مذاهب و باالخره ارتجاعی ترین نوکرانش، 
نوکران شاه و شیخ، توسط چماق " دین" رواج داده، همین افکار مسموم و 
بغایت بی معنی ست. همین چند روز پیش بود که مشتی سلطنت طلب دشمن 
قسم خورده طبقه کارگر همین " شگردهای ریاکارانه یی" که ننگ شاهانش، 
مزدورش  های  لمپن  توسط  جامعه  در  درنده  امپریالیسم  نوکر  لمپِن  همان 
رواج داده بود را با " بی خردی" تمام نسبت به کمونیست ها بر زبان کثیفش 
آورد، درست مثل مزدوران رژیم خمینی جالد. اما اجازه دهید که پاسخ چه 
به این سوال سرباز را به دلیل اهمیت ویژه ی آن به نوشته ی دیگری بسپارم 

و به زوایای دیگر فیلم پرداخته شود.

فیلم در دو قسمت ساخته شده :

آمیز  موفقیت  و  پرشکوه  قیام  به  وار  سلسه  وقایع  بصورت  اول  قسمت   -
کوبا، پروسه ی دکتر به فرماندهی ارتش شورش و یک کمونیست انقالبی 
قهرمان، چه گوارا همراه فیدل کاسترو و سایر رفقایشان بین سالهای 1956 
تا 1959، و بسرعت ظاهر شدن چه گوارا در سازمان ملل در سال 1964، 
نشان میدهد که چگونه یک ارتش بسیار کوچک ) هشتاد نفری( در مسیر 
جنگ چریکی خود از کوهها سرازیر میشود و از حمایت توده ها برخوردار 

شده و به سرنگونی دیکتاتوری باتیستا منجر میگردد.
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بقیه از صفحه 4

ضرورت تحزب و معضل ...
اتالف  شاهد  هم  هنوز  ما  از  بسیاری  ولی  بیاید.  بنظر  وقت  اتالف  است، 
انرژی زیادی میشویم وقتی تشکیالت پشت تشکیالت براه میافتد که بر همان 
مدار تکراری بی ربطی اش به طبقه کارگر بیافتد و باز هم جنبش به دهها 
تکه جدید پاره پاره شود. ولی آنچه که هنوز در دستور کار هر کمونیستی 
قرار گرفته مهارت و دانش مورد نیاز برای زدن تشکیالت جدید نیست که 
شاید در آن راستا به برنامه مبارزاتی ای که با طبقه کارگر پیوندشان دهد 
تحزب  بدنبالش  که  است  مبارزاتی  برنامه  آن  به  دستیابی  اول  بلکه  برسد. 
را  نیازمند میکند. اولین شرط کار هم برای اینکار نقد درست و صریح از 
سازمانهای موجود است و ارائه دالیلی که چرا با آنان نمیشود کار تشکیالتی 
کرد. ظرفیت کار کردن با دیگران خود بیانگر تمایل به  تحزب است. جنبشی 
که دائما در حال تکه پاره شدن است و برخی از این تجزیه ها نه اختالف بر 
سر موازین اعتقادی - برنامه ای - سیاسی ... بلکه عدم تفاهم در بوروکراسی 
تشکیالتی و جنبه های فنی آن است. در بسیاری موارد این جداییها به بروز 
بارهم  فرهنگی   - سیاسی  خصائل  و  صفات  آمیزترین  توهین  از  فرهنگی 

کردنها کشیده شده که سالهای نوری از لنینیسم دور است.

تجارب بسیاری از فعالین کمونیست تشکیالت موجود تحت تاثیر گرفته از 
تحلیل  به  آنرا  باید  اند  نشده  موفق  راستا  آن  در  اگر  و  بوده  لنینیسم  و  لنین 
نشست، وگرنه آزموده را آزمودن خطاست. این تجارب خود نمود تالشی 
پیوسته و فعال برای خلق یک سازمان لنینی و انقالبگر بوده اگرچه بعضا با 
ایجاد سکتهای مختلف به انحطاط سیاسی رسیده اند ولیکن هنوز با عناصر 
صادق و مبارزی که در دنیای کوچک سازمانی شان اگر محصور شده و جدا 
و منفرد از طبقه کارگر به حیات سیاسی رسیده اند، همچنان به مارکسیسم 
وفادارند. اگر عاجز از تحلیل درست از این تشکیالت موجود در چگونگی، 
و کمیت و کیفیت پیوندشان با طبقه کارگر و برنامه و سیاستهایشان هستیم 

زدن تشکیالت جدید عصای معجزه آسای موسی نخواهد شد.

با آرزوی موفقیت جهت نائل شدن به یک تشکیالت کمونیستی با ساختار و 
بافتی لنینی برای رفقایی که تالش دارند با ایجاد آن حداقل با دنیای کارگری 
مرتبط باشند و بخشی از بی اعتباری جنبش را نجات دهند و با آرزوی اینکه 
این تالشها برای چپ کنونی پایه ای باشد که بر اساس آن بتواند جنبش نوینی 

را فراهم کرده و کارگران را به انقالب هدایت کند.

**********************************************

به این دلیل است که برای امپریالیسم بسیار مهم است

که انسانها را، به حیوانهای وحشی تشنه به خون تبدیل کند

حیوانهای وحشی و تشته به خونی

با قصد تکه تکه کردن، کشتن

قتل و نابودی آخرین ذره ی کوچک

چهره یک مبارز انقالبی، یا پارتیزان

در هر رژیمی 

 که برای آزادی می رزمد

و پوزه هایشان را درهم میشکنند 

امروز خراب کردن مجسمه لومومبا*

و فردا دوباره ساختن آن

بیادمان میآورد

 داستان تراژدی این شهید انقالب دنیا

و اینکه مطمئن شویم که

ما هرگز به امپریالیسم اعتماد نمی کنیم

اصال و ابدأ به هیچ طریقی!

حتی یک سرسوزن!

* بخصوص در ایران که پروامپریالیست صهیونیست دوستی ظهور کرد 
آلوده ترین "  ناآگاهانی شد که  که او نیز مانند خمینی جالد سوار شانه ی 
اخالقیات مدرن غربی" امپریالیسم را منتهی در لباس" چپ" و با لگد پرانی

بقیه در صفحه 9

بقیه از صفحه 8

درباره فیلمی بنام چریک ...
درنده خو یی امپریالیسم

درنده خویی که هیج حد و مرزی را نمیشناسد

که سرحد ملی ندارد

درنده خویی ارتش هیتلر مثل

درنده خویی آمریکای شمالی ست

ازهمان نوع چتربازهای بلژیکی

و مثل درنده خویی ی امپریالیسم فرانسه در الجزایر
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لیسم سوسیا د  با ه  زند            

یک مصاحبه با روزنامه گاردین میگوید: من ایفای نقش در فیلم هایی مثل 
الماس خونین که باعث تغییر در مردم شود را ترجیح میدهم(، و نیز  از نظر 
فعال بودن در فیلم ها بارها نشان داده که برای این فعالیت مایه ی اساسی 
گذاشته چنانچه نقش هایش را به نحو عالی بازی کرده، اگر نقش چه گوارا را 
لئوناردو دوکاپری بازی کرده بود، تاثیر مبارزه چه بر نسل حاضر را صدها 
برابر میکرد! به نظرم انتخاب دل تورو فقط بدلیل همکار و یا اسپانیایی بودن 
او نبوده، اگر چه تقریبا هالیود از دادن اسکار به این هنرپیشه یا فیلم طبق 
اول  یا  به کارگران اصلی  اگر  اما  سنوات طبقاتی اش طفره خواهد رفت، 
یعنی سودربرگ " اسکار" بدهند بدلیل انتخاب غلط هنرپیشه بوده. اگر چه 
از برخی از زوایای طبقاتی به این فیلم در این نوشته پرداخته شد ولی باید 
اذعان داشت که ساختن فیلمی از زندگی مبارزاتی چریک کبیر چه گوارا 
مطلقا به سادگی ساختن رویاهای مخملی سرمایه داری در فیلم های کلیشه ای 
آن و یا زدن نقشی بر روی تی شرت و کاله و سایر کاالها نیست، همینقدر که 
کارگردانها و هنرپیشهایی مجبور میشوند که نظریات چه گوارا را مطالعه 
یعنی  اش  مبارزاتی  حاصل  و  آثارش  ی  مطالعه  با  دیدشان  زوایای  کنند، 
انقالب پیروز کوبا از نزدیک آشنا شوند تغییر کند، با فیدل کاسترو همرزم 
چه گوارا 5 دقیقه مالقات داشته باشند، و ویژگی های واالی کمونیستی چه 
گوارا را به تصویر بکشند نمیتوان کار آنها را دست کم گرفت بخصوص 
در دوره ایی که شورشها و مبارزه ی طبقاتی در جای جای جهان در حال 
شکل گرفتن است. اما سوالی که در ابتدای این نوشته مطرح شد همچنان به 
قوت خود پابرجاست. سوال چه بود؟ لطفا سطر اول و دوم  را مرور کنید. 
دیدن فیلم چریک را به همه بخصوص نسل جوان ایران با این امید که این 
بعید است که نوکران  بازهم بسیار  آنجا ) بدون سانسور که  بتواند در  فیلم 
امپریالیسم از وظایف خود قصور کنند( نیز راه پیدا کند قویا توصیه میکنم. 
و بیاد داشته باشیم که چه گوارا نقشی بر روی تی شرت یا کاله و پوستر 
**و ... نیست چه گوارا کمونیست راستین مسلحی ست با عزم و اراده ی 
آهنین، مملو از عشق به طبقه ی استثمارشده، کمونیست راستین غیر قابل 
شکست و نفوذی که در یک جنگ سازماندهی شده چریکی به جنگ طبقاتی 
برای رهایی طبقه ی کارگر و ستمدیده میرود و پیروز میشود و لقب چریک 

میگیرد.  

در اینحا ترجمه یکی از سخنرانی های چه گوارا در سال 1965 تحت عنوان 
درنده خویی امپریالیسم را به کودکان فلسطینی که طنین خنده هایشان را بمب 
های چماق امپریالیسم درنده همان ارتش صهیونیستی اسراییل برای همیشه 

خاموش کرد تقدیم  میکنم. زنده باد راه چه گوارا

ترجمه سخنرانی چه گوارا در سال 1965
درنده خو یی امپریالیسم

درنده خویی که هیج حد و مرزی را نمیشناسد

که سرحد ملی ندارد

درنده خویی ارتش هیتلر مثل

درنده خویی آمریکای شمالی ست

ازهمان نوع چتربازهای بلژیکی

و مثل درنده خویی ی امپریالیسم فرانسه در الجزایر

به این دلیل است که برای امپریالیسم بسیار مهم است

که انسانها را، به حیوانهای وحشی تشنه به خون تبدیل کند

حیوانهای وحشی و تشته به خونی

با قصد تکه تکه کردن، کشتن

قتل و نابودی آخرین ذره ی کوچک

چهره یک مبارز انقالبی، یا پارتیزان

در هر رژیمی که برای آزادی می رزمد

و پوزه هایشان را درهم میشکنند 

بقیه در صفحه 7

بقیه از صفحه 6

درباره فیلمی بنام چریک ...
رساندن الگوی مبارزاتی و سمبل چریک که برای رهایی ستمدیدگان حتی 
این  در  میخواهد.  داوطلب"   " نعره  با  میکند،  فدا  اینراه  در  را  خود  جان 
بار  نمیگذارد،  جلو  قدم  سربازی  میشود،  حکمفرما  سنگینی  سکوت  لحظه 
دوم با نعره ی آمرانه تر و تهدیدآمیز " داوطلب" میخواهد. بعد از چند ثانیه 
سربازی قدم جلو میگذارد. بار دوم برای " تیرخالص زن" دواطب را نعره 
...... و شلیک  تا مزدور دیگری  میکشد، وضع مثل دفعه قبل پیش میرود 
گلوله ها چه گوارا را در قلب میلیونها نفر از ستمدیدگان دنیا جاوانی میکند. 
اما تالش مذبوحانه دستگاه آدم کشی امپریالیسم درنده )سیا( برای کم رنگ 
کردن مبارزه مسلحانه، " تسلیم پذیر جلوه دادن" چریک هایی که با عزم 
پوالدین شان و با مبارزه ی قهرمانانه و فداکارانه شان در قلب طبقه کارگر 
و توده ها و تاریخ، با مبارزه ی خود حک شده  اند، راه به جایی نمیبرد، 
چرا که در طول حدود چهار ساعت فیلم از زندگی و مبارزه واقعی چریکی 
که در قلب طبقه ی کارگر دنیا و در تاریخ مبارزاتی دنیا جاودانه شده است، 
که  میکند  عجین  گوارا  چه  کمونیستی  واالی  خصلتهای  با  را  بیننده  آنقدر 
بیننده  شکوه و عظمت و حقانیت مبارزه  پایان برسد  فیلم به  اینکه  قبل از 
مسلحانه ی چریک، این پیشاهنگ انقالب، را به عینیت درک کرده و چریک 
را قهرمانی به دلیل خصلتهای مبارزاتی اش جاوانی میداند. یکی دیگر از 
قتل " چه  فیلم در صحنه  فیلم مزدوران سی آی ای) سیا( در  صحنه های 
گوارا حضور دارند. و صحنه صحنه ی قتل یکی از سرسخت ترین دشمنان 
طبقه ی استثمارکننده ست، کسی که یکی از دالیل محبوبیتش پیروزی قیام 
کوبا که او خود نقش عمده ایی در به ثمر رساندن آن داشت و نیز عهده دار 
بودن پست های کلیدی در حکومت کوبا که به عینه به اجرا در آورد هر آنچه 
را که برای رهایی طبقه کارگر و ستمدیدگان شعار بر سرش مبارزه ی بی 
امان کرده بود ، و نیز پس از پیروز قیام کوبا امکان برقرارشدن ارتباط و 
کار دواطبانه دوشادوش طبقه کارگر رها شده و توده های مردم  است، در 
این صحنه ی فیلم مزدوران با " لمپن" بازی شناخته شده و معروف سعی 
بی ثمر دارند که شخصیت مقاوم و محبوب او را در هم بکشنند به همین 
دلیل وقتی که او را به بازداشتگاهی در روستا منتقل میکنند و دست ها و 
پاهای او را با طناب میبندند او را به محوطه ی آزاد آورده و میخواهند با 
به مزدوری که زیادی خوش  بگیرند، در همین جا  یادگاری  او " عکس" 
خدمتی به سرمایه داری میکرد را با همان زانوی پایی که تیر خورده چنان 
لگدی به او مینوازد که مزدور سرمایه نه تنها خود نقش زمین میشود بلکه 
چند نفر دیگر هم با او ..... و باالخره پایان آن چند دقیقه محاوره ی ساده و 
بی آالیش سرباز با چه گوارا که باعث دگرگونی فکری سرباز شده بود ) 
محاوره یی که در باال به آن اشاره شد( فیلم اینطور ساخته و پرداخته شده 
که چه گوارا پس از آنکه میگوید پنج بچه دارد دستهایش را بسوی سرباز 
گرفته از او میخواهد که آنها را باز کند تا او به " کاشانه اش باز گردد." 
دستهای چریکی که امپریالیسم درنده با شناختی که از عزم آهنین او که در 
مبارزه در کنار کارگران و زحمتکشان برای رهایی شان وجود نشان داده 
و خشم و نفرت او نسبت به امپریالیسم  درنده  که یکی از دالیل پیروزی 
قیام کوبا بود، و امپریالیسم درنده هم با برنامه ریزی حساب شده جهت به 
دام انداختن او همانطور که چه گوارا خود بدرستی در سخنرانی اش درنده 
خویی امپریالیسم پیش بینی میکند، یک ارتش درنده را نیز از کوهها و از 
هوا گسیل داشته، بخوبی میداند که باز گذاشتن دست یک چریک  یعنی منهدم 
شدن همان ارتشی که در روستا برای محافظت از او بسیج شده بود، اما در 
پایان فیلم اینطور جلوه داده میشود که چه گوارا " دستش" را بحالت " تسلیم"  
برای باز شدن طناب پیوستن به " زن و بچه " ی خود بسوی سرباز با افکار 
دگرگون شده و بسوی مزدور دشمن گرفته ... که البته همانطور که در باال 
اشاره شد سعی مزدور سعی مذبوحانه و بسیار ناموفقی بوده است که نشانگر 
ترس و وحشتی است که امپریالیسم درنده از مبارزه مسلحانه دارد. در اینجا 
مایلم به نکته دیگری اشاره کنم و انهم انتخاب " غلط" هنرپیشه برای ایفای 
نقش چه گوارا ست. اگر قرار بود که از میان هنرپیشگان هالیود فردی را 
انتخاب کرد که نقش چه گوارا را با تمام وجود بازیگری اش ایفا کند به نظر 
من میبایست ازلئوناردو دوکاپری استفاده میشد به چند دلیل از جلمه: جدیت 
و انتخابی که او در ایفای نقش فیلم هایش بعهده میگیرد و نشان داده،) او در 
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          ما خواهان حق تعیین سرنوشت برای همه خلقها هستیم

اسرائیل و کشتار در غزه ) بخش اول (
الری اورست

از ظهر شنبه 27 دسامبر، موجی از جنگنده های هوایی که آمریکا در اختیار 
دولت اسرائیل گذاشته ناگهان در آسمان غزه ظاهر شدند و بر روی فلسطینان 
ساکن این منطقه بمب و موشک باریدند. این حمالت همچنان ادامه دارد. این 
اقدام بدون شک با تایید دولت آمریکا انجام می گیرد. اسرائیل چماق آمریکا 
در خاورمیانه است. طی روز اول حمله، جنگنده های افـ  1٦ و بالگردهای 
آپاچی بیش از 210 هدف را در شهرهای مهم منطقه شامل غزه، خان یونس 
ادامه  ته خط  تا  را  »این جنگ  که  کند  می  تهدید  اسرائیل  کوبیدند.  رفح  و 
خواهد داد.« پاسگاه های پلیس فلسطینی، ادارات دولتی، دانشگاه اسالمی و 
بسیاری از اماکن دیگر مورد اصابت موشک و بمب قرار گرفته اند. فقط 
در همان روز اول، بیش از 300 نفر کشته شدند که بسیاری از آنان، مردم 
غیر نظامی بودند. شمار زخمیان روز اول حمله، 700 نفر تخمین زده شد. 
طی چند دهه اخیر، این تعداد کشته طی یک روز در جانب مردم فلسطین، 
بیسابقه است. شاهدان عینی از صحنه های رعب انگیز حمالت هوایی و از 
مشاهده قتل عام دهشتناک عزیزانشان می گویند. آژانس خبری »آسوشیتد 
دهد  فلسطین گزارش می  در  بشر  مدافع حقوق  قول گروه های  از  پرس« 
که بیست تن از کشته شدگان، کودکان زیر 1٦ سال و 9 تن نیز زن بودند. 
»مرکز فلسطینی حقوق بشر گفت که نمی توان آمار دقیقی داد، چرا که هرج 
و مرج بر بیمارستان ها حاکم است و شناسایی اجساد متالشی شده نیز کار 
دشواری است.« به گزارش سازمان ملل، هفت دانش آموز نوجوان که در 
هنرستان حرفه ای وابسته به سازمان ملل درس می خواندند، در حالی که 
برای بازگشت به خانه منتظر  اتوبوس بودند در مقابل این محل کشته شدند. 
یکی از فلسطینیان صحنه نزدیک مقرهای امنیتی غزه را به هنگام شروع 
حمالت هوایی چنین توصیف می کند: »مردم مثل هر روز عادی دیگر در 
حال قدم زدن در خیابان بودند. کودکان در حال بازگشت از مدرسه بودند. 
ناگهان، بدون هیچ اخطاری، بمباران آغاز شد. ما حتی جت ها در آسمان 
مردم  ناگهان  شدند...  کشته  مردم  از  زیادی  تعداد  خاطر  همین  به  ندیدیم. 

شروع به دویدن کردند. 

مردم را می دیدی که به سوی آمبوالنس ها می دوند. پلیس ها را می دیدی 
که به این طرف و آن طرف می دوند. همه گریه می کردند. بعضی ها را 
دیدم که فقط یک گوشه کنار دیوار نشسته بودند و هیچ کاری نمی کردند.« 
تایمز« که یک روزنامه امپریالیستی و هواخواه اسرائیل  حتی »نیویورک 
است به این نکته اذعان کرد که: »آنچه کیفیت تکان دهنده ای به این حمالت 
می بخشد اینست که درست وسط روز آغاز شد. یعنی زمانی که دانشجویان 
پلیس در حال سر دوشی گرفتن بودند، زنان در بازار محل خرید می کردند 
و کودکان از مدرسه به خانه باز می گشتند.« این روزنامه گزارش داد که: 
»مرکز شهر غزه به صحنه وحشت و هرج و مرج تبدیل شده بود. همه جا 
ویران بود. آژیرها جیغ می زدند. زنان بر سر ده ها جسد تکه تکه در پیاده 
های  خانواده  افراد  کردند.  می  زاری  »شفا«  بیمارستان  راهرو  در  یا  رو 
قربانیان برای شناسایی آنان در بیمارستان جمع شده بودند. کشته ها شامل 
که  بودند  دو کودک  تعدادی کارگر ساختمانی و حداقل  نظامی،  افراد غیر 
یونیفورم مدرسه به تن داشتند. همان بعد از ظهر، مغازه ها تعطیل کردند 
و مراسم سوگواری آغاز شد. در همه خیابان های مهم این شهر پر جمعیت 

خیمه های عزاداری به چشم می خورد.« 
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درباره فیلمی بنام چریک ...

ایران و تئوری " عشق آزاد"  به سنت های واالی جنبش نوین کمونیستی 
که همان " غیراخالقیات زن کاالیی" امپریالیستی ست را در میان قبیله ی 

ناآگاهش قالب کرد.

راست  دست  میشوید  وارد  لندن  در  بریتانیا"   " کتابخانه  به  که  وقتی    **
مهم  رویدادای  تقریبا  و  داده  اختصاس   )1960  (  60 دوره  به  را  قسمتی 
تاریخی آن دوره که نامش را " دوره تغییر" گذاشته اند را بر دیوارهای آن 
نقاشی کرده اند و درست بر روی دیوار مقابل که درست اولین نگاه  بازدید 
کننده را فورا جدب میکند تصویر از چه گوارا ست، وارد آن محوطه که 
زیاد هم بزرگ نیست میشوی چند دستگاه کامیپوتر هست که میتوانی روی 
انتخاب یک گزینه درباره رویداها یا سخنرانی  با  موضوعات دهه شصت 
کوتاه  مطلبی  یا  و  داده  گوش  و...  تظاهرات  گزارش  یا  تاریخی  شخصیت 
بخوانی، اما دریغ از یک جمله کوتاه درباره چه گوارا و یا پیروزی انقالب 
کوبا! اما برای جذب بیننده و ژشت روشنفکرانه گرفتناز تصویر محبوب چه 
گوارا بطرز مکارانه استفاده نموده اند، در اصل قلب دوره 60 چه گوارا بود 

و جنگهای چریکی که از آن ابدا اسمی برده نشده است!

لومومبا  شد.  متولد  درآفریقا  کونگو  استقالل  بانی  لومومبا،  پاتریس   ***
در رشته حقوق تحصیل کرده بود و بعدها وارد نهضت آزادی بخش آفریقا 
شد. در30 ژوئن 1960، هنگامی که بلژیک استقالل کونگو را به رسمیت 
شناخت، به نخست  وزیری آن کشور انتخاب شد و برای ملی کردن معادن و 
بانک ها و کارخانه ها و کوتاه کردن دست سرمایه داران بلژیکی از اقتصاد 
رهبراستقالل  لومومبا،  پاتریس   1961 ژانویه  در  کوشید.  بسیار  کونگو، 
کونگو )زئیر( و یکی از چهره  های درخشان آزادی قاره ی آفریقا، در نتیجه  
یارانش که از  زمینه چینی سیاست استعماری، به دست "موسی چومبه" و 
دست نشاندگان سیاست خارجی و خواستار جدائی ایالت "کاتانگا" از کونگو 
فاجعه  این  اسید سوزانده شد.  به وضع فجیعی کشته  و جسدش در  بودند، 

جهانیان را در اندوهی ژرف فرو برد.

"سرزمین من  کونگو" از آثارتألیفی پاتریس لومومبا

پاتریس لومومبا



 برای تماس با سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
 و یا ارگانهای آن با یکی از آدرسهای زیر

بگیرید تماس 

آنالین کمونیستی  کار 
info@kare-online.org

 روابط عمومی
webmaster@fedayi.org

کردستان کمیته 
kurdistan@fedayi.org

تهران  کمیته 
tehran@fedayi.org 

کرج  کمیته 
karaj@fedayi.org

آذربایجان  کمیته 
azer@fedayi.org

پال تاک مسئولین 
 paltalkroom@fedayi.org

پناهندگی  امور  کمیته 
panahjo@fedayi.org 

 Kar@fedayi.org
شماره 89  آبان  1387

 آخرین اخبار و گزارشات ، مقاالت ، اطالعیه ها و
 نشریات سازمان را از سایتهای زیر دریافت کنید

www.fedayi.org
www.kare-online.org

درباره فیلمی جدید بنام چریک
صبا راهی   

بزودی هالیود فیلمی روانه ی " گیشه های سود دهی"می سازد که یکی از 
کارگردانهای آن سودربرگ )Soderbergh ( احساسش را از ساختن چنین 
فیلمی، که به اذعان خودش مستلزم " هفت سال تحقیق، سفر و مطالعه آثار و 
نحوه ی مبارزه شخصیت اصلی فیلم" گشته،.... در مصاحبه یی در فستیوال 
تورنتوی کانادا قبل از نمایش این فیلم چنین بیان میکند: " خیلی خوشحالم 
که ما فیلمی دوره یی را  درباره یک نوع  جنگ ساختیم که این جنگ دیگر 

نمیتواند صورت بگیرد."

اول ژانویه دوهزار و نه

50 مین سالگر پیروزی انقالب کوبا
کارگردان اصلی فیلم علیرغم گفته ی خود مبنی بر هفت سال مطالعه آثار 
و نظرات و تاریخچه ی شکل گیری مبارزه ی شخصیت فیلم و... اما دلیلی 
مبنی براین نظر ارائه نمیدهد جز اینکه این سوال را عمیقا در ذهن خواننده  
ی نظرش ایجاد میکند که: واقعا این کارگردان )سودربرگ ( از کجا اینهمه 
" مطمئن" است که دیگر این نبرد نمیتواند صورت گیرد؟ آیا امپریالیسم " 
درنده خویی" اش را " معالجه" کرده؟ درست همین امروز شاهد قتل عام 
اسراییل  یعنی حکومت صهیونیستی  امپریالیسم  چماق  توسط  فلسطین  خلق 
نیستیم؟ چماقی که مرزها را به روی خبرنگارهای " مستقل" بسته و گتوهای 
آدم کشی براه انداخته؟ و یا آیا سرمایه از پروار کردن الشه ی خود از شیره 
ی کارگران و ستمدیدگان جهان " چشم پوشی " کرده؟ باز هم درست امروز 
بحران اقتصادی به خودی خود شورشهای خیابانی را شکل داده است! آیا 
سرمایه داران جنایتکار جنایت پیشه " دلسوز طبقه ی کارگر جهان" شده اند؟ 
آیا کودکان در سراسر دنیا سر کالسهای درس نشسته، غذای گرم میخورند 
خود   " روشن  آینده   " برای  مخدر،  مواد  فروش  و  کردن  گدایی  بجای  و 
و  بسته  از جهان رخت  دیکتاتوری  و  و ظلم  بی عدالتی  آیا  میکنند؟  تالش 
بر سر  آیا کاخ های ظلم و ستم  آشنا شده؟  با کار  مفت خورها دستهایشان 
یا مافیای مواد مخدر و تجارت سکس توسط طبقه کارگر  استثمارگران و 
ویران شده که سودربرگ چنین میندارد؟ آیا " شیوه ی" دیگری که سرمایه 
داری درنده را و دیکتاتورهایش را " اهلی" کرده باشد، روش مبارزه ایی 
که امتحان هم شده باشد و موفق هم بوده باشد را توصیه میکند؟ و باالخره 
آیا سوسیالیسم در جهان  برقرار شده، یا اینکه او هم مانند سایر هم " پیشه" 
های هالیودی اش برای "خدشه دار نکردن سود سرمایه و برای اینکه خود 
نیز از فروش نمایش این فیلم بخصوص در آمریکا ) که به گفته ی خود او 
به سختی مجوز اکران آنرا برای نمایش در فستیوال فیلم نیویورک گرفته(" 
سود کالنی" را به جیب بزند " و یا اینکه او برای ربودن "جایزه اسکار 
هالیودی  هنرپیشه  فیلم  این  کارگردانهای  از  دیگر  یکی  میگوید؟  مزخرف 
بنیتودل تورو )Benicio del Toro ( ست، که او نیز رویای " ربون جایزه 
اسکار "  را، به گفته خود، برای " یک دفعه هم که شده"، با بازی شخصیت 
یی  در مصاحبه  نیز  او  میپروراند.  در سر  دنیا،  مبارزاتی  تاریخ  جاودانی 
میگوید: وقتی بچه بودم بعنوان یک آدم بد در ذهنم بود اما با " سه سال" 
مطالعه ی نظراتش و مبارزه اش و نیز وقتی به کوبا مسافرت کرده و با 
چشم خود از نزدیک دیدم که چگونه او در قلب میلیونها نفر جا دارد کامال 

نظرم عوض شد.

هالیود " فلیم های سنگنین" هم میسازد!
امسال ) در اصل سال گذشته( وقتی این فیلم – چریک -  و چند فیلم دیگر از 
جمله اعتصاب غذا که بر اساس اعتصاب غذای بابی ساندز مبارز ایرلندی 
نمایش  به  تورنتو  و  نیویورک  لندن،  کان،  فیلم  فستیوالهای  در  زندان،  در 
درآمد،" منقدین" بعضا درست و حسابی" فیلم، بار دیگر به تمجید ماشین 
فیلم سازی هالیوود پرداخته و اظهار داشتند که " بله دیدید که هالیود فیلم های 
سنگنین هم میسازد"! اما اکثر این منقدین هرگز حاضر نیستند به " رسالت"  
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