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  آمادور نويدی:  ازبرگردان
  ٢٠١۶ سپتمبر ٠٩

  مبارزه برای جھانی بھتر

  
  

ً کنونی تاريخ، اين عمدتا شامل رقابت ۀ ما، در مرحلۀدر جامع. ست طبقاتی اۀجوھر اصلی تئوری مارکسيستی مبارز

...  از طرف ديگر، مردمی است که کار می کنند بين آن کسانی است که صاحبان اصلی دارائی و ابزار توليد ھستند و
و يک زندگی بھتر يعنی چيزھای ساده ای مانند اشتغال، مسکن، دسترسی به خدمات پزشکی، آموزش و پرورش، 

 چند فرھنگی، چند زبانه با تنوع مذھبی و عقايد ۀاين يعنی تحمل و غنای يک جامع. جامعه ای باثبات و بدون جنگ
جای حبس آنھا در اردوگاه ھای دورافتاده و يا در جزايری که به زندان ه اين يعنی خوش آمد گفتن به پناھندگان ب. ديگر

ياسی، اقتصادی و اجتماعی را تقديم می کنيم، که راه جلو به سوسياليسم را  سۀما کمونيستھا ھردو برنام... تبديل شده اند
 ھر نظريه و مجموعه ای از ايده ھا تحقيق کنيم، نظر دھيم و بپرسيم که آيا آنھا ۀما حق داريم که دربار. دھد ارائه می

  عملی می شوند، و در خدمت بشريت ھستند؟
**** 
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ما تمام منابع . ير دھنديھم می توانند آن را تغرمايه داری را ساخته اند و مردم  مردم س. ودمان را می سازيمخما سيستم 

ما بايد گام .  احتياجات بيش از شش ميليارد ساکنان اين سياره را برآورده سازيمۀو مھارت ھای الزم را داريم تا ھم

  .وت بزرگ ايجاد شده به نفع ھمه باشدبعدی را برداريم و سيستم اقتصادی و اجتماعی خود را به گونه ای بسازيم که ثر

حزب کمونيست دارای .  جامع اقتصادی، سياسی و اجتماعی داشته باشيمۀبرای رسيدن به اين ھدف، ما بايد يک برنام

ر ھمواره با ييکه تغ با توجه به اين. چنين برنامه ايست که مربوط به اين دوره و مطابق با دوران کنونی از تاريخ است

  . ما نيز باز است تا تحوالت شرايط اجتماعی و اقتصادی را درنظر بگيردۀمماست، برنا

ً کنونی تاريخ، اين عمدتا شامل رقابت ۀ ما، در مرحلۀدر جامع.  طبقاتی استۀجوھر اصلی تئوری مارکسيستی مبارز

  .ه کار می کنند از طرف ديگر، مردمی است ک  و ابزار توليد ھستند وئیبين آن کسانی است که صاحبان اصلی دارا

برای . سازمانھا و دستورات مذھبی نيز نقش دارند. البته در مبارزه برای يک دنيای بھتر اصول ديگری وجود دارند

 ايدئولوژيک عليه ساختار اجتماعی، ۀمثال، حضرت محمد، برای رھبری جنبشی برنامه  داشت که ريشه در مبارز

  .  زندگی می کرد و اقتصادی جامعه ای بود که او در آن سياسی

دانيم که ھستند و وجود  ما می. حزب کمونيست استراليا ديدگاه خود را بر جايگاه حقوق خيلی روشن بيان می کند

  که دارای عقايد مذھبی ھستند احترام میئیما به آنھا. خواھند داشت کسانی که دارای عقايد مذھبی مختلفی ھستند

  .ول داريمگذاريم و حق آنھا را در داشتن مذھب قب

ھر کسی حق آزادی عقيده، وجدان و مذھب دارد؛  اين حقوق شامل «: ما از اعالميه حقوق بشر سازمان ملل که می گويد

 و يا در اجتماع با ديگران و در عموم و يا خصوصی، مذھب يا عقيده ئیر مذھب يا عقيده، و آزادی، به تنھائيآزادی تغ

تمام افراد بشر دارای عقل و وجدان ھستند و بايد نسبت به «: و باز ھم. » نمايدخود را در آموزش، عمل، عبادت و ابراز

  . ، حمايت می کنيم» برادری عمل کنندۀديگر با روحي يک

برای رسيدن به اين اصول ما قاطعانه مخالف ھرگونه تبعيض يا جنگ ھستيم که به عنوان توجيه برتری يک مذھب بر 

 نشان می» خوب«خورده است، » بد« گردد که مذھب خود را عليه ديگری که برچسب ئیديگری، و يا حقوق برتر آنھا

  .دندھ

اين بايد بيشتر در اختالف بين کسانی ديده . خوب و بد نبايد بين مذاھب و يا حتی بين افراد دين دار و بی دين ديده شود

 ثروت ۀانی که خواستار توزيع عادالنسازند و کس شود که خودشان را آشکارا با استثمار کار  ديگران ثروتمند می

  .ايجاد شده ھستند

 باشد که آنھا را ھدف آنھائی که برای استقالل خود مبارزه می کنند و ئیتقسيم خوب و بد نيز بايد بين کشورھا

ما به اين جھانی شدن شرکتھای . گويند می، جھانی شدن به اين شکل استعمار. استعمار خود قرار می دھند

 گردد که ئیگوئيم، بدين دليل که تالش شده که مد تمام جھان به ھمان الگو رات ھا و يا امپرياليسم میکورپو/بزرگ

  . خوانند می» نظم نوين جھانی«را   آنجاپانلمان، استراليا و ا، کانادا، بريتانيا، فرانسه، امريکاشرکتھای بزرگ 

. انمان ھا مبارزه کرده اندخ و بيماران و بی ءی فقرا دينی و کمونيستھا ھمواره برای يک زندگی بھتر براحکمھر دو 

 و خيلی از مردم مذھبی ھم بر اين باورند، در   کمونيستھا بر اين دنيا و حال تأکيد دارند–شايد راه حل ما متفاوت باشد 

  . حالی که مذھبی ھا به آخرت نيز معتقدند

سترسی به خدمات پزشکی، آموزش و پرورش، و  مانند اشتغال، مسکن، دیيک زندگی بھتر يعنی چيزھای ساده ا

 چند فرھنگی، چند زبانه با تنوع مذھبی و عقايد ۀاين يعنی تحمل و غنای يک جامع. جامعه ای باثبات و بدون جنگ
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جای حبس آنھا در اردوگاه ھای دورافتاده و يا در جزايری که به ه اين يعنی خوش آمد گفتن به پناھندگان ب. ديگر

  . شده اندزندان تبديل 

طور ه توانيم چيزھا را ب اما تا زمانی که يک مسير جديد در سياست، اقتصاد و ساختار قدرت وجود نداشته باشد، ما نمی

شرکت ھای خصوصی صدھا سال تجربه داشته است که چيزھا را به ميل خود درست . ر دھيمييقابل مالحظه ای تغ

 آنھا حتی دارای –ت، فن آوری، دانشگاه ھا، و انديشکده ھا ھستند نمايندگان سرمايه داری دارای قدرت، ثرو. کنند

رھبری کمونيست ھا و يا مسلمانان ھستند، نيز ه  که بئیکشورھا. اعتماد به نفس و مورد اعتماد بسياری از مردم ھستند

  .گيرند وليت ھستند و ھر کدام بر طبق دستاوردھای خود مورد قضاوت قرار میؤدارای اين مس

  سياسی، اقتصادی و اجتماعی را تقديم می کنيم، که راه جلو به سوسياليسم را ارائه میۀنيستھا ھردو برنامما کمو

  .دھد

 ھر نظريه و مجموعه ای از ايده ھا تحقيق کنيم، نظر دھيم و بپرسيم که آيا آنھا عملی می ۀما حق داريم که دربار

  شوند، و در خدمت بشريت ھستند؟

  

  :برگردانده شده از

  ٢٠١۶ت گس ا٣١، ١٧۴۶ گاردين، ارگان حزب کمونيست استراليا، شماره ۀرمقالس
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