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چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است!

بقيه در صفحه دوم

بقيه در صفحه چهارم

دوره سوم  سال ٢٩

تشديد تضاد ميان امپرياليستها
برسرتقسيم مجدد مناطق 

نفوذی!

دستگيريها، صدوراحکام اعدام به طور روزمره  و مرزافشاگريها و اعتراضات!

بقيه در صفحه پنجم

مقابله با استبدادمطلق حاکمان!

مروری کوتاه به برخی مقوالت 
تاريخی، سياسی از ديدگاه کمونيسم 

علمی(١١)
صفحه ١٤

١٨
حه 

صف

منشاء طبقاتی ُپست مدرنيسم

اهداف موافقت نامه امنيتی آمريکا و 
عراق و آينده کشورهای خاورميانه 

١٨به ويژه ايران
حه 

صف

فقط قوه قضائيه و دادگاه های بلخ رژيم نيستند 
جرمی  ارتکاب  بدون  محاکمه،  بدون  که 
بندی  سرهم  با  و  حضوروکيل  بدون  جدی، 
يعقوب  امثال  مخدوش،  پرونده هائی  کردن 
اعدام  می سپارند،  جوخه  به  را  ها  ميرنهاد 
به  را  نويسها  وبالگ  و  سياسی  فعاالن 
زندانهای سنگين محکوم می کنند و کارگرانی 
دست  شان  حقه  ازحقوق  دفاع  برای  که  را 
دستگيری  از  پس  زده اند،  سنديکا  ايجاد  به 
کنند  می  اخراج  ازکار  زندان،  و  شکنجه  و 
گرسنه گی  و  فقر  به  را  آنان  خانواده های  و 
از  را  نويسنده گان  می سازند(١)،  محکوم 
می دارند  باز  متشکل  وفعاليت  کانون  داشتن 
استقراراستبدادمطلق  درپی  کالم  دريک  و 

مافوق قرون وسطا می باشند!

قوه مجريه رژيم نيز خود را قوه قضائيه هم 
مجريه  قوه  "هنرنمائيهای"  به آخرين  می داند 
تا  بياندازيم  نظری  نژاد  احمدی  دولت  يعنی 
مختلف  درامور  را  آن  خودکامه گی  عمق 

مالحظه کنيم :
ـ در٤ تيرامسال، وزارت کار و اموراجتماعی 
نگاران  روزنامه  صنفی  انجمن  نامه ای  طی 
مديرکل  و  دانسته  انحالل  شرايط  واجد  را 
مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی با ارسال نامه ای به 
روزنامه ها، آنها را از پوشش خبری دادن 
به اين انجمن منع کرد. درحالی که حتا قانون 
اسالمی رژيم نيز ايجاد تشکلهای سياسی و 
نشان  اين  است.  دانسته  بالمانع  را  صنفی 

درشرايطی  روزها  اين 
و  شيپورجنگ  ظاهرا  که 
امپرياليستی  تصادمهای 
دراطراف ايران  فزون  ترمی 
رژيم  جالدان  شود، 
برای  تالش  به جای  اسالمی 
متحدنمودن مردم جهت مقابله 
احتمالی،  نظامی  تجاوز  با 
دستگيری،  به کار  دست 
جوانان  اعدام  و  شکنجه 
بی گناه، تحت عنوان اراذل و 
اوباش و غيره هستند. گوئی 
وقت برای شان تنگتر شده و 
حاکميت  حفظ  فرصت  شايد 
بيشتر  خون ريزی  طريق  از 

را نيابند؟! اما واقعيت چيز 
امپرياليسم  است.  ديگری 
رسوخ  درصدد  آمريکا 
نفوذ  زير  سابقا  درمناطق 
روسيه  دولت  آن  با  روسيه 
مداخالت اش  و  شده  درگير 
دليل  به  گرجستان  در 
روسی  مقامات  ايستادن 
تحريکات  دربرابراين 
آشفته ترگشته است،  نظامی 
ثانوی  اطالع  تا  و  فعال 
به  ايران  جلب  برای 
حل  راه  به  غرب  سوی 

درجامعه طبقاتی هيچ فکر و انديشه فلسفی، 
سياسی، تشکيالتی، سبک کاری و اجتماعی 
نيست که ُمهرطبقاتی برپيشانی نداشته باشد. 
دوران  در  چندخداگرائی  و  پرستی  ُبت 
برده داری، يکتاپرستی و به وجودآمدن اديان 
حاکميت  و  فئوداليسم  دوران  در  مختلف 
بالفصل فئودالها به مثابه خدای روی زمين 
و زيرعالمت سوآل بردن يکتاپرستی و تبليغ 
ماترياليسم مکانيکی و يا نرم ساختن قوانين 
منظور  به  بورژوازی  توسط  مذهبی  منجمد 
ی  عرضه  نهايتا  و  فئودالی  نظام  براندازی 
انديشه های سکوالريستی، الئيسيته و سياسی 
برابری،  نظير"آزادی،  خواهانه  دموکراسی 
برادری" در انقالبات بورژوائی هدف تامين 
سرمايه  مدافعان  برای  برابری  و  آزادی 
کاردربازارعرضه  نيروی  دراستثمار  داری 
و تقاضا را داشته اند. اما طبقات استثمارگر 
حاکم طی تاريخ، پس از کسب قدرت حاکمه 
و به منظور حفظ مناسبات استثماری خويش 
پيوسته به گذشته رجعت کرده و درصورت 
نيز  قبلی  ارتجاعی  فوق  افکار  به  ضرور 

متوسل شده و می شوند.
درتقابل با آنها، طبقه ی بالنده جديد، طبقه ای 
که جز فروش نيروی کارخود آهی دربساط 
نداشته و باوجودی که سازنده اصلی نعمات 
را  سهم  حداقل  است،  بشری  جوامع  مادی 
دربرخورداری از توليدات خود دارد، چراکه 
اين توليدات توسط نظام سرمايه داری به جبر 
وبعضا به رضا از دست وی گرفته می شود، 
به مقابله با وضع موجود برخاسته است. اين 
استثمارگر  طبقات  اساسی  انديشه های  طبقه، 
با  و  کشانده  قاطع  و  ُبٌرا  نقدی  زير  به  را 
ماترياليسم  ـ  خود  جهانی  ديدگاه  نهادن  پيش 

کشتارزندانيان  سالگرد  در٢٠مين 
حاکم  جباران  عليه  مبارزه  سياسی، 

را سازمان دهيم!
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مقابله. بقيه از صفحه اول

شيشه عمر رژيم اسالمی درسرکوب زنان است؛ آن را بشکنيم !

می دهد که قوه مجريه خود را باالتر از قانون 
اساسی که ملزم به اجرای آن است، می داند  
ضد  و  ارتجاعی  به غايت  اليحه ای  دولت  ـ 
حمايت  "اليحه  عنوان  تحت  را  زنان  حقوق 
به  گذشته  سال  شهريورماه  در  ازخانواده"، 
مجلس فرستاد که درکميسيون قضائی مجلس 
و  قرارگرفته  تصويب  و  بررسی  مورد 
به زودی به مجلس جهت تصويب نهائی ارائه 

خواهدشد.
اين اليحه که حتا ارتجاعی تر، ضد زن تر و 
ضدانقالبی تر از لوايح دوران سلطنتی است، 
تا  می گذارد  باز  تماما  را  مردساالری  دست 
کردن  صيغه  ديگرو  هم سرانی  درانتخاب 
زنان متعدد، کامال آزاد و بالمانع عمل کند 
پس  است!  کافی  ثروت  داشتن  مانع  تنها  و 
پيش به سوی ايجاد حرم سراهای متعدد جهت 

پول داران معمم و غير معمم!!
شورای  مجلس  رای  منتظر  بايد  بنابراين  ـ 
اسالمی شد تا معلوم شود که نه قانون اساسی، 
قضائيه،  و  مجريه  مقننه،  قوه  سه  وجود  نه 
ونه هيچ رژيم متکی بردين درقدرت، باالتر 
از خواست طبقه حاکم درايران نيست. چرا 
که اوال بايد ديد درميان خود اين نماينده گان 
و  هستند  چندزن  صاحب  خود  تعدادی  چه 
ثانيا توجه داشت که اين طبقه بنابرمصلحت 
نظام ارتجاعی اسالمی اش، عمل می کند و نه 
براساس قانون اساسی اش که به قول معروف 

"نقشی است برديوار":
دروغ  به  روزی  رژيم،  سردمداران 
و  توده ها  تحميق  برای  را  باهم"  شعار"همه 
حاکم اش  جالدان  اززبان  سياسی  نيروهای 
کلمه"  "وحدت  ديگر  روز  و  می کردند  بيان 
که مبين قصد اصلی آنها از ابتدا بود، تعيين 
کننده حرکت به سوی تثبيت قدرت و سلطه ی 
صدورانقالب  برای  روزی  شود؛  می  نظام 
با  بس  آتش  کربال"  طريق  از  قدس  "فتح  و 
عراق  پس از بيرون راندن نيروهای عراقی 
نمی گيرد  قرار  پذيرش  مورد  خرمشهر  از 
روانه  مينها  روی  به  کودک  وهزاران 
را  شکست  زهر  روزديگرجام  و  می شوند 
به سرمی کشند تا خود را برسرحکم نگه دارند؛ 
روزی هزاران زندانی سياسی که تا آن زمان 
هنوز توانسته بودند پس از شکنجه شدنهای 
قرون وسطائی، جان سالم بدر ببرند و توسط 
شده  زندان  به  محکوم  رژيم  دادگاههای  بی 
بود،  شده  تمام  شان  زندانی  دوره ی  حتا  و 
سپرده  جالدان  دست  به  مقدمه ای  هيچ  بدون 
می شوند وروزی ديگر ربودن نويسنده گان و 

اعدام  و  سياسی  فعاالن  و  نگاران  روزنامه 
وحشيانه ی آنها توسط آدمکشان رژيم حرف 
آخرشان می شود و به دروغ آن را به عوامل 
نفوذی  نسبت می دهند؛ روزی دهها زن بی 
پناه توسط عوامل رژيم خودسرانه کشته می 
حتا  و  زنان  به  تجاوز  وروزی ديگر  شوند 
کشتن آنها و نامزدهای شان به حکم نهی از 
منکر بر حق شناخته شده و مجرمان آزاد می 
رژيم  "سرداران"  بازی  زن  روی  و  گردند 
اسالمی سرپوش گذاشته می شود. درحالی که 
کودکان زير سن قانونی يکی بعد از ديگری 
به جرم واهی انجام لواط و غيره، حکم مرگ 
می گيرند!. بيان اين قبيل اعمال ضد و نقيض 
رژيم، مثنوی ٧٠ من کاغذمی شود و لذا در 
طبقاتی  درجامعه ی  که  گفت  بايد  کالم  يک 
و مشخصا در ايران، حاکمان ازهمه ی حقها 
نسبتا  دربی حقوقی  مردم  و  برخوردارند 
برای  اساسی  قانون  به سرمی برند.  کاملی 
برای  نه  و  شده  درست  رژيم  حاکميت  حفظ 

دفاع از حقوق مردم!
بر  متکی  طبقاتی  نظامهای  رسوائی  کوس 
مشخصا  و  استثمار  و  خصوصی  مالکيت 
رژيم جمهوری اسالمی چنان درچهارگوشه ی 
کره زمين به صدا درآمده است که ديگر هيچ 
توهمی  عدالت  و  حق  مدافع  و  جدی  انسانی 

نسبت به آنها نبايد به خود راه بدهد.
باوجود اين همه جنايت و خودسريها، انسان 
بيند  می  وقتی که  می  شود  واداشته  تعجب  به 
افرادی درلباس مخالفت با برخی عمل کردهای 
رژيم، آه و ناله رفرميستی و اسالمی شان بلند 
می شود : "چرا رژيم به قانون اساسی خودش 
اند  مدعی  برخی  يا  و  نمی گذارد؟"؛  احترام 
ازفقر  آنها  رهائی  کليد  زنان  "اشتغال   : که 
تاکيد  ديگرکورانديشانه  برخی  ويا  است"! 
می کنند که : "خالق بشر"به داليل مشخصی" 
سرپرستی خانواده را به مرد سپرده است"! 
و افراد ديگری اين جناياتت درحق زنان را 
به عقده های جنسی کاربه دستان رژيم وابسته 

می دانند وغيره. 
غير  و  اسالمی  از  اعم  رفرميستها  درمورد 
پراکنی  توهم  مشغول  دائما  که  اسالمی 
است  سال  دهها  و  می باشند  مردم  درميان 
بيخ گوش مردم می خوانند که گويا از طريق 
را  اجتماعی  عدالت  می توان  رفرمها  انجام 
کارنامه  و  شده  زياد  صحبت  برقرارنمود، 
جمهوری  طلبان"  "اصالح  و  شاه  رفرمهای 
چشم  دربرابر  مذهبی،  ـ  ملی  و  اسالمی 
نه  رفرميستها  اين  مسئله  قراردارد.  همه 
انجام رفرمهای اجتماعی عميق، نه برچيدن 
 ، جنسی  گری  ستم  و  استثمارگری  بساط 

ملوسانه  مخالفت  بلکه  و...،  اعتقادی  ملی، 
با حاکمان برای کنارآمدن با قرارگرفتن در 
زمره ی هيئت حاکمه است و نه دفاع صريح 

از حقوق زنان! 
مبارزه برای تحميل برخی رفرمها به 
استناد  با  حتا  و  جبارحاکم  نظامهای 
است  درستی  امر  اساسی،  قانون  به 
پراکنی  توهم  و  رفرميسم  با  معادل  و 
به صراحت  که  شرطی  به  نمی باشد. 
و  محدود  رفرمها  اين  که  شود  گفته 
نامطمئن هستند و حتا برای تحقق آنان 
بايد توده های تحت ستم و استثمار به 
مبارزه برخيزند. اما رفرميستها همانند دسته 
چاقو درکنار تيغه آن يعنی حاکمان هستند، و 
هم ديگر را تکميل می کنند، نمی توان انتظار 
داشت که دسته چاقو، تيغه آن را ببٌرد! حقوق 
زنان حتا درصورت تحقق رفرمهای نيم بند، 
کسب شدنی نيست، نه درايران و نه درهيچ 
جای جهان سرمايه داری. خانه از پای بست 

ويران است!
را  کار  به  زنان  اشتغال  که  آنانی  درمورد 
کليد رهائی شان از فقر معرفی می کنند، کافی 
شاغل  مردان  درايران  مگر  بگوئيم  است 
توانسته اند از فقر رها شوند که حاال نوبت 
شاغل  زن  که  هرچند  ؟  رسيده باشد  زنان  به 
مستقل تراز زن وابسته ازنظر اقتصادی به 
شوهر است و برای استقالل اقتصادی زنان 

بايد مبارزه نمود.
اصطالح  به  ترين  درپيشرفته  حتا  اما 
کشورهای  نظير  ـ  غربی  دموکراسيهای 
نسبت  زنان  نابرابری  فرياد  ـ  اسکانديناوی 
زنان  کشورها،  درآن  است.  بلند  مردان،  به 
درمقابل کار برابر مزد و حقوق کمتر نسبت 
کارگر  زنان  و  می کنند  دريافت  مردان  به 
تنها  و  جداشده  ازمردان  که  زحمت کشی  و 
زنده گی کنند درفقر نسبی درمقايسه بامردان 
به سرمی برند و دريک کالم سرمايه داران 
به  مزدکمترازمردان  پرداخت  دليل  به  اتفاقا 
زنان، تالش می کنند تا زنان را هرچه بيشتر 
ارزان،  کار  نيروی  استثمار  و  بازارکار  به 
مراتب  به  زنان  کشورها  درکليه  بکشانند. 
بيشتر از مردان کارمی کنند و عالرغم نقش 

برترشان در توليد، با فقردست به گريبانند. 
پس کليد رهائی زنان ازفقر نه صرفا 
اشتغال، بلکه اساسا شرکت درمبارزات 
ضد  کارمزدی،  استثمار  ضد  طبقاتی 
ارتجاعی  ديگرقوانين  و  مردساالری 

براندازی  جهت  است،  ضدزن 



صفحه ٣ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر

آنها و به حاکميت رسيدن زنان 
و مردان کار و زحمت. 

به  زنان  که  است  صورتی  درچنين  تنها   
آن  به  نهايتا  و  شده  نزديک  خود  رهائی 
دست خواهند يافت و به مثابه انسانهای فعال 
عزت  و  احترام  مورد  اجتماع  درعرصه ی 
قرار خواهندگرفت و کسی جرئت تجاوز به 
حقوق آنها به مثابه شهروندان آزاد را نخواهد 
تنگ دستی  و  فقر  آن  با  راه  هم  و  داشت 
ازميان  هميشه  برای  ونيزمردساالری  آنها 

خواهدرفت.
رژيم  معارض  اسالمی  جريانات  از  برخی 
به جای  اسالمی"  موحدين  "سازمان  نظير 
مبارزه عليه زن ستيزی رژيم، آب به آسياب 
آن می ريزند. آنها با استفاده از اين آيه قران 
" مردان درزندگی خانوادگی سرپرست زنان 
اهللا  اينکه  دليل  به  هستند،  خانواده  مدير  و 
اين  برای  ديگر  بربعضی  را  ازآنها  بعضی 
به خاطر  نيز  و  ديده  مناسب تر  و  افضل  امر 
خانوادگی  زندگی  مخارج  مردان  اينکه 
 ،(٣٤ آيه   ، نساء  می پردازند"(سوره  را 
"توان  سرپرستی  اين  "داليل   " می نويسند 
برای  مردان  مناسب تر  جسم  و  نان آوری" 
برای  آنها  جسمی  ماهيت  تناسب  و  امر  اين 
احوال  و  اوضاع  در  و  مختلف"  "کارهای 
غير مستقر و بی ثباتی، و نيز برخورداری 
و  دفاعی  و  اجتماعی  از"زمينه های  بيشتر 
اينکه  به  باتوجه  هم چنين  می باشد.  امنيتی" 
صاحب  و  مالک  نيز)  حال  (و  درگذشته 
بدليل  زنان  و  می باشد،  مرد  خانواده  اصلی 
ماهيت اجتماعی ازدواج که زنان را از خانه 
جديدی  خانواده  به  و  می سازد  خارج  پدری 
نقشی  آن  اقتصاد  و  فرهنگ  و  درامور  که 
نداشته اند می برد، عقال و عدال نيز سرپرست 
هم  او  زيرا  باشد،  مرد(شوهر)  بايد  خانواده 
زمينه ها و تجربه ها و توانائی ها دارد، و هم 
نسبت به وضع و ثروت و سرنوشت خانواده 

بيشتراحساس مسئووليت می کند". 
از  بيشتری  چيز  مذهب،  مدافعان  ازکوزه ی 
ادعاهای  مشتی  بتراود!  بيرون  به  نبايد  اين 
مرتجعانه  غايت  به  و  اساس  بی  و  نامربوط 
اين  درکليه ی  زنان!  به  نسبت  آميز  تحقير  و 
استدالالت چهره ی عقب مانده ی مردساالری 
می توان  را  برده داری  و  بربريت  دوران 
و  دارند  علمی  ارزشی  نه  احکامی که  ديد. 
نه شايسته ی بازگوئی توسط انسانهای آزاد، 
عاقل و متفکرامروزی اند! اين احکام فقط و 
فقط درخدمت حفظ وضع موجود، رجعت به 
١٥٠٠ سال پيش و خدمت به حاکميت طبقات 

ارتجاعی می باشند.

"اليحه  ارائه ی  دانستن  وابسته  باالخره  و 
و  جنسی  عقده های  به  ازخانواده"  حمايت 
اخالقی کار به دستان رژيم ( به خصوص که 
امروز جداسازی دانش آموزان و دانش جويان 
دختر و پسر دوباره از سرگرفته شده وديوار 
مسجد کشيدن درميان اين جوانان دنبال علم 
درمدارس و دانشگاهها و دراجتماع، جوک 
ی  برخورد  نيز   ( است  کنونی  قرن  بزرگ 
اصلی  علت  به  ولنگارانه  و  انگارانه  سهل 
سرکوب زنان توسط رژيم جمهوری اسالمی 
است و کشاندن واقعيتهای مادی منافع طبقاتی 
البته   . روانی!  و  ذهنی  مناسبات  سطح  به 
و  روانی  امور  ويژه ای  درحالتهای  می توان 
تاثير آنها را دروضعيتهای مشخصی مالحظه 
رژيم  کاربه دستان  تمامی  نمی توان  اما  کرد، 
روانی  آنها  پنداشت!  روانی  انسانهای  را 
و  خدا  راه  دراين  و  پول اند  و  قدرت  کسب 

شيطان را پيوسته به کمک  طلبيده  ا ند!
آگاهی  با  جهان  درسراسر  زنان  امروز 
بيشترنسبت به گذشته و حقوق پايمال شده ی 
به پا  آنها  کسب  برای  خود،  ساله  هزاران 
رهائی  جنبش  درايران  ازجمله  خاسته اند. 
بخش زنان هيچ گاه تا به اين اندازه  و عالرغم 
سرکوبهای وحشيانه حاکمان اسالمی، ُپرنشاط 
معلوم  همه گان  برای  امروز  است.   نبوده 
توهم  کارگراست"  "خداهم  ادعای  که  شده 
حيله گری  و  قسی القلب  انسان  يک  پراکنی 
بود که نتيجه ی کارش، فقر روزافزون طبقه 
کارگر و بی حقوقی بيشتر آن و اسير مردان 
استثمارگران  رانی  حکم  برای  زنان  نمودن 
زاده ها  آقا  و  آقاها  که  درحالی  بوده است. 
درپناه اسالم ،غرق در اموال دزدی شده از 
کيسه ی همين کارگران هستند و کوچک ترين 
عاطفه ی انسانی هم دربرابر اين خيل عظيم 

انسانهای گرسنه، ندارند. 
رژيم  کاربه دستان  برای  که  چيزی  تنها  پس 
به آن  محکم  بايد  و  می ماند  و  مانده  باقی 
نص  براساس  زنان  سرکوب  همانا  بچسبند، 
صريح قرآن است و ادعای اين که "اين امری 
خدائی است و ربطی به رژيم اسالمی ندارد. 
رژيم حکم خدا را به اجرا درمی آورد و بدون 
اما  می افتد!".  به خطر  اسالم  کار  اين  انجام 
هدف آنها ازطرح اين سرکوب، پيوسته يکی 
است: جلوگيری از رشد جنبشهای اعتراضی 
ازتبديل  ممانعت  و  زنان  و  مردان  مشترک 
آنها به سيل خروشانی که بساط ننگين رژيم 
اسالمی حامی سرمايه و کال نظام استثماری 
سرمايه داری و مردساالری را از بيخ و ُبن 

براندازد.
برای  کمونيستها   : می کنيم  تاکيد  بازهم 

پای مال  خواستهای  کوچک ترين 
استثمارشونده  ديگر  و  زنان  شده 
می کنند.  مبارزه  ديده گان  ستم  و  ها 
شوند  يادآورمی  پيوسته  آنها  اما 
متکی  طبقاتی  نظام  که  زمانی  تا 
توليد  بروسايل  خصوصی  برمالکيت 
بماند   باقی  ازانسان  استثمارانسان  و 
باشد،  حاکم  برجامعه  مردساالری  و 
نخواهدشد.  ممکن  زنان  رهائی 
مبارز  زنان  است  ضروری  بنابراين 
مردان  راه  هم  ايران  سربلند  و 
رهبری  تحت  و  کش  زحمت  و  کارگر 
کمونيستها هرچه بيشتر متشکل شوند 
خود  تاکتيکی  مشخص  خواستهای  و 
رهائی  استراتژيک  باخواستهای  را 
کامل کل جامعه ايران و جهان، پيوند 
صداقت  به  نسبت  واهی  خيال  و  زنند 
غيراسالمی  و  اسالمی  رفرميستهای 

نداشته باشند. 
جمله  از  سطوح  درکليه  حضورزنان 
کمونيست  احزاب  رهبری  در  ازقرارگرفتن 
طبقاتی  مبارزه  عرصه های  ديگر  تا  گرفته 
ضرورتی است اجتناب ناپذير. بدون شرکت 
زنان اين مبارزات به پيروزی نخواهند رسيد. 
تنها درچنين صورتی است که آنها  بعد از 
تحمل  و  سرکوفت  و  مرارت  سال  هزاران 
فجايع غيرقابل توصيف، نوازش لطيف نسيم 
آزادی را درصبح گاه پيروزی انقالب شان، 
رژيمهای  زمان،  آن  تا  و  خواهندکرد  حس 
پادشاهی،  اسالمی،  اتيکت  انواع  با  طبقاتی 
و  غيره  و  الئيک  سکوالر،  جمهوری، 
لگدکوب  را  آنان  شخصيت  و  حرمت  غيره 
ادامه ی  برای  زمان  ديگر  اما  خواهندکرد. 
استثماری  نظامهای  اندازی  تخته  و  شلنگ 
و  شود  می  تنگ تر  و  تنگ تر  ساالر  مرد  و 
سوسياليستی  بخش  رهائی  درانقالبات  زنان 
قهرمانانه ای  و  بزرگ  نقش  پيش  از  بيش 
عهده  به  مبارزاتی  سطوح  درکليه  را 
نظام  و  حاکمان  استبدادمطلق  خواهندگرفت. 
گنديده سرمايه داری درايران آخرين نفسهای 
خود را می کشد ونهايتا به دست کارگران و 
آزادی خواه  جوانان  و  زنان  کشان،  زحمت 
تاريخ  گورستان  به  ستم،  و  ضداستثمار  و 
فرستاده خواهدشد. برای تحقق اين جهان نو 
نيز  طورمشخص  به  شويم.  متشکل  و  متحد 

صدای اعتراض خود را عليه اليحه ی 
ضدزن مطروحه درمجلس بلند کرده 



صفحه ٤ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر

و برای خفه کردن آن درنطفه مبارزه 
متحدی را پيش ببريم.

از  واحد،  شركت  كارگران  سنديكاي  (١)ـ 
اعضاي  از  تعدادي  اخراج  احكام  شدن  تاييد 
اين تشكل صنفي در ديوان عدالت اداري خبر 

داد.

به گزارش خبرنگار ”ايلنا“، روابط عمومي 
سنديكاي كارگران شركت واحد اعالم كرد: 
در ماه هاي اخير ديوان عدالت اداري به غير 
از يك نفر احكام اخراج  ٩عضو ديگر اين 

تشكل را تاييد كرده است.
حل  هاي  هيات  سوي  از  بيشتر  افراد  اين 
اختالف ادارات كار استان تهران به اخراج 

محكوم شده بودند.

اهللا  نعمت  اخراج  حكم  تنها  اساس  اين  بر 
اميرخاني در ديوان عدالت اداري نقض شده 
شده  تاييد  سايرين  اخراج  احكام  اما  است. 

است.
پير  اكبر  علي  فاضلي،  رضا  سعيد ترابيان،   
هادي، سيد رضا نعمتي پور، منصور حيات 
غيبي، عطا باباخاني، سلطان علي شكاري، 
جمله  از  تاخيري  امير  و  محمدي  وهاب 
واحد  شركت  كارگران  سنديكاي  اعضاي 
به تاييد  تاكنون  آنها  اخراج  احكام  كه  هستند 

ديوان عدالت اداري نيز رسيده است.
اخراج شدگان همگي، از رانندگاني بودند كه 
كارگران   ٨٤ زمستان  اعتصاب  جريان  در 
شركت واحد اخراج و حتي مدتي را نيز در 

حبس سپري كردند.
شركت  كارگران  سنديكاي  روابط عمومي 
واحد، در واكنش به تاييد شدن احكام اخراج 
از  زودي  به  شدگان  اخراج  كرد:  ، اعالم 
ديوان  به  را  خود  اعتراض  قانوني  طريق 

عدالت اداري ابالغ خواهند كرد.

كميته  چون  صنفي  تشكل  اين  ادعاي  بر  بنا 
زمان  در  واحد  شركت  كار  انضباطي  هاي 
قانوني  غير  ماهيت  اخراج  احكام  صدور 
داشته است خواستار لغو تمام احكام است كه 
هاي  اين كميته  تصميمات  مبني  بر  تاكنون 

كاركنان شركت واحد صادر شده است.

واحد،  كارگران شركت  سنديكاهاي  پيشتر 
اعالم كرده بود كه كميته انضباطي كار اين 
سال  ابتداي  دهه ٧٠ تا  ابتداي  از  شركت 
كار  وزارت  در  قانوني  ثبت  بدون  جاري 

فعاليت كرده است

گسيل  ازطريق  و  يافته  گرايش  آميز  مسالمت 
اسالمی  کشور   ٥٧ کنفرانس  به  اش  نماينده 
نرم  به  مرداد١٣٨٧)  (٢٥جمعه  درتهران 
پرداخته  ايران  با  دررابطه  مواضع اش  کردن 
فرانسه).  خبری  آژانس  گزارش  است(بنابه 
رژيم ايران با اطالع از اين امر و کال درک 
اين که فعال و تا اطالع ثانوی آمريکا قادر به 
تجاوز به ايران نيست، دشمن عمده خود را نه 
کارگران  درمقاومت  بلکه  خارجی،  درتجاوز 
رشد  کال  و  جوانان  زنان  کشان  زحمت  و 

جنبشهای توده ای می بيند. 
جوانانی که امروز به پای چوبه دار فرستاده 
می شوند، اکثرا در دوران حاکميت اين رژيم 
اوج  در  شان  زنده گانی  درخت  و  شده  متولد 
شکوفائی، توسط خود اين حاکمان از ريشه َکنده 
می شود و اگر خالفی نيز از آنها سرزده باشد، 
ناشی از آموزشهائی است که درطی حاکميت 
که  ديده اند  اسالمی  رژيم  ننگين  و  بار  نکبت 
سلب  مردم  از  رانيز  کشيدن  نفس  حق  حتا 
کرده است!. لذا اگر قرارمحاکمه و مجازات 
و  آن  اصلی  گرداننده گان  و  رژيم  اين  باشد، 
انتقام  دادگاه  به  بايد  که  است  ميرغضبانش 
محکوميت  حکم  صدور  و  شوند  کشيده  مردم 

بايداساسا دامن خود رژيم را بگيرد!.
درجهان  زمينه ای  درهيچ  حاکمان  که  اکنون 
و ازجمله دربازيهای المپيک پکن نتوانسته اند 
تصميم  بياورند،  به دست  آخررا  جزرتبه های 
گرفته اند تا امسال در زمينه ی تعداد اعدام شده ها، 
شماره يکم درجهان شوند تا بارديگر و پس از 
گذشت بيش از ٥٠٠ سال از زمان روشن گری 
که  کنند  ثابت  دولت،  بر  دين  حاکميت  نفی  و 
"قاسی  الجبارين" طبقاتی کامل ترين شکل خود 
دولت  بر  دين  برحاکميت  متکی  درنظام  را 

پيدامی کند! 
حاکمان  که  وقتی  گذشته،  دهه های  در 
در  را  شايسته ای  جواب  اسالمی  جمهوری 
کشتن  وبه  سياسی  زندانی  هزار  دهها  کشتار 
جنگ  در  نوجوان  و  صدهاهزارجوان  دادن 
ارتجاعی ايران و عراق درنيمه ی اول دهه ی 
هزارنفرديگر،  صدها  شدن  معلول  ١٣٦٠و 
بين المللی  دادگاه  که  زمانی  نکردند؛  دريافت 
زندانی   هزاران  کشتار  دربرابر  امپرياليستها 
حکم گرفته از بی دادگاههای اسالمی در نيمه 
دوم دهه ی ١٣٦٠ که امسال بيستمين سال گرد 
لب  می باشد،  عزيران  آن  بی رحمانه ی  کشتار 
از لب نگشود و حتا تالش تعدادی ازنيروهای 
شکايت  جهت  ازکشور،  درخارج  اپوزيسيون 
از رهبران رژيم نزد دادگاه بين المللی الهه، 
به طرز مفتضحانه ای ول شد؛ ديگر حاکمان 
نديدند  دربرابرخود  مانعی  اسالمی  جمهوری 
اقسام  و  انواع  قطارکردن  با  و  روز  هر  تا 

بيشتری  خون ريزی  دروغين،  اتهام های 
گورستانی  سکوت  و  ايجادترس  جهت  را 

درکشور، سازمان دهند.
مردادماه امسال نيزبساط  دار همه جا برپاشد 
تا فرزندان ديگری از سرزمين محنت زده ی 
ايران را به ديارنيستی بفرستند. اعدام ٣٠ نفر 
بودن،  اوباش  و  اراذل  بهانه ی  به  تهران  در 
ديگر  اعدامهای  و  زاهدان  در  نفر   ٤ اعدام 
اين  به  وابسته گی  بهانه ی  به  سياسی  زندانيان 
يا آن جريان "ملی"در بلوچستان، درکردستان 
ضدانقالبی  تالش  باالخره  و  درخوزستان  و 
حاکمان در سرکوب خواستهای ملی و يا قلع و 
قمع اقليتهای مذهبی  ـ نظير ُسنی ها، دراويش، 
بهائيان، اهل حق و غيره ـ روزی نيست که 
وقفه پيداکرده و حاکمان جمهوری اسالمی با 
خون اين افراد وضوی طبقاتی نگرفته باشند!  
درنورديده  که  سالهاست  افشاگری  مرزهای 
دردآوری  صحنه های  نيستند  کم  شده اند. 
و  بی گناهان  دراعدام  روزانه  مردم  که 
شهروندان،  حقوق  به  شرمانه  درتجاوزبی 
شکنجه ها  گزارشات  نيستند  کم  آنانند.  شاهد 
خفت  به  در  اسالمی  ماموران  که  رفتاری  و 
و خواری کشاندن انسانهای مبارز و سربلند، 
دربيغوله های جمهوری اسالمی مرتکب شده و 
می شوند. اين افشاگريها که مشتی از خروارها 
جنايات عمال رژيم می باشند، الزمند، اما نه 

کافی!
ديگر با جمع آوری امضا و با ترتيب اعتراضات 
به تنهائی، نمی توان اين دشمن بشريت را که 
و  ماليمت  به  است  گرفته  را  چشمانش  خون 
برخوردی انسانی دعوت کرد. "جواب ظلم را 
بايد با آبديده شمشير" داد. و دادن چنين جوابی 
انقالبيون  درصفوف  شکوه"  "ترک  مستلزم 
است و درک ضرورتها!؛ چنين جوابی مستلزم 
متحدشدن و مبارزه درزيررهبری واحدانقالبی 
رهبری  چنان  ايجاد  مستلزم  است؛  پيشرو  و 
باکفايتی است که با درک درست از جهان و 
تشخيص  درآن،  کننده  عمل  طبقاتی  نيروهای 
مبارزاتی  های  تاکتيک  و  استراتژی  درست 
کارگر  ميليونی  توده های  به  عميق  اعتماد  و 
و زحمت کش ـ اين سازنده گان اصلی نعمات 
مبارزه  مقدم  درصف  بتواند  ـ  جامعه  مادی 
برای براندازی رژيم اسالمی و هرنوع نظام 
طبقاتی متکی برمالکيت خصوصی بروسايل 
توليد و برقراری حکم اکثريت کارگر و زحمت 
کش فعاالنه عمل کند؛ مستلزم آن است که از 
حيطه ی نظری، به قلمرو سازمان دهی وعملی 
مشت دربرابرمشت، درسطحی سراسری گام 

برداشت.
تحقق چنين برنامه انقالبی نيز درگرو آن است 
ازخود  جامعه  انقالبی  و  مبارز  پيشروان  که 
درايت نشان دهند، تفرقه اندازان و خودستايان 

بدون هنر را ازخود برانند و با احساس 
و  کارگر  طبقه  درقبال  مسئووليت 

اعدامها... بقيه از صفحه اول
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با  قاطعانه  کش،  زحمت  توده های 
کسانی  کنند.  مرزبندی  گرائی  فرقه 
را که درُجست و جوی طلب کمک 
افشا  هستند،  صهيونيستها  و  ازامپرياليستها 
درپناه  رفرميستی  الالئی  که  آنانی  و  نمايند 
خود  از  می خوانند  را  غيراسالم  و  اسالم 

دورکنند. 
بنگری"  ُکل  چون  است  جنگ  جهان  "اين 
رحمانه  بی  جنگ  جز  چيزی  جنگ  اين  و 
طبقات استثمارگر عليه استثمارشونده ها و يا 
جنگ بين خود استثمارگران برای کسب سهم 
بيشتر از نعمات جهان و براساس قلدری و 
دراين  نيست.  ديگران،  کار  نتيجه ی  چپاول 
انسان  ميليون  ميليونها  حال  به  تا  که  جنگ 
بی گناه قربانی شده اند، رحم و شفقتی ازجانب 
اگر  نيست.  و  درکارنبوده  حاکم  مهاجمان 
سرکرده گان جمهوری اسالمی با شقاوتی که 
درباال ذکرشد به سرکوب کارگران و زحمت 
کشان می پردازند، اينان نيز دردفاع ازخود 
خود  حاکم  جنايت کاران  با  مقابله  برای  بايد 
شفقت  به  نسبت  واهی  خيال  کنند.  آماده  را 
حاکمان بردل خود راه ندهند و دست جالدان 
حاکم را از درازشدن به سوی توده های مردم 
قطع کنند و آنها را از موقعيت حاکم به زير 
برای  جائی  تاريخی،  دراين حرکت  بکشند. 
گيری  انتقام  حاکمان،  سان  به  عمل کردن 
و  سکتاريستی  بازی  قهرمان  ويا  شخصی 
است  حرکتی  اين  نيست.   ، توده ها  از  جدا 
همآهنگ، سازمان يافته و حساب شده و تحت 
رهاکردن  بدون  استوارو  و  محکم  رهبری 
لحظه!  يک  برای  حتا  طبقاتی،  مبارزه 
که  است  داده  نشان  طبقاتی  جوامع  تاريخ 
درهيچ جای جهان کارگران و زحمت کشان 
مسالمت  واعتراضات  مبارزه   با  نتوانسته اند 
آميز استثمارگران را ازقدرت به زيرکشيده 
به دست  را  خود  حق  به  خواستهای  حتا  و 

آورده باشند. 
تنها با چنين درکی است که می توان مرز بين 
فعاليتهای مشخص اعتراضی را با فعاليتهای 
تاريخ ساز براندازی، به درستی معين کرد 
نيروهای  و  نمود  هم آهنگ  باهم  را  آنها  و 
و  رفرميستی  راههای  کوره  در  را  انقالبی 
نداد.  هرز  به  آنارشيستی  و  اپورتونيستی 
تنها از اين طريق است که توده های کارگر 
خود  پيشرو  نيروهای  به  کش  زحمت  و 
خواهندزد  حلقه  دورآنها  به  و  کرده  اعتماد 
برای  درمبارزه  خود  وسيع  باشرکت  و 
ثمر  به  در  داری،   سرمايه  نظام  براندازی 
برجسته ای  نقش  انقالب  پيروزی  و  رساندن 

را به عهده خواهندگرفت.
درآستانه ی بيستمين سال گرد قتل وحشيانه ی 
هزاران  و  هزاران  ياد  سياسی،  زندانيان 
ضمن  بداريم.  گرامی  را  مبارز  باخته   جان 
جهت  تاکتيکی،  مشخص  مبارزات  پيشبرد 

نشينيهای  عقب  برخی  به  رژيم  وادارنمودن 
ولو کوچک، برای درهم کوفتن بساط فرعونی 
تاريخ  از  شويم.  متشکل  و  متحد  استثمارگران 
خونين سرکوبگری درايران و جهان بياموزيم 
و نسبت به طبقات استثمارگرحاکم توٌهم به خود 
راه ندهيم. رهائی زنان و مردان کار و زحمت 
درگرو کسب قدرت توسط آنان و اداره کشور به 
دست آنان است و حاکمان کنونی ايران و جهان 
درخدمت  که  کنيم  ارزيابی  معياربايد  اين  رابا 
کدام طبقات عمل می کنند. امروزه ديگر پته ی 
استثمارگران  بزرگ ترين  خواهی  دموکراسی 
جهان يعنی دول امپرياليستی به روی آب افتاده 
وسازش کارانه ی  متزلزل  امروزماهيت  است. 
پيرامونی  درکشورهای  متوسط  سرمايه داران 
خرده  ناپيگيری  امروز  است.  شده  هويدا 
بورژوازی درهدايت انقالبات ضدسرمايه داری 
ايجاد  درسراب  گشته است.  بيشترعيان  هرچه 
نباشيم  درايران  بلری  ـ  بوش  نوع  دموکراسی 
و افکار غلط "ازاين درتا به آن در فرج است" 
درفکرتغيير اساسی و بنيادی  کناربگذاريم.  را 
آنهارا  و  باشيم  استثماری  مناسبات  و  حاکميت 

ازريشه برَکنيم. 

بينی  نوک  صرفا  و  گذشته  تکراراشتباهات 
بی  که  است  نادرست  اندازه  همان  ديدن  را 
سلطان  قاجار  محمدعلی شاه  تاريخ:  به  اعتنائی 
انقالبيون  باخون  را  بيگانه  نوکر  و  مستبد 
رضاشاه  اما  ساختيم.  سرنگون  مشروطيت 
مستبد و دودمان آن برسرکارآورده شدند! نظام 
پادشاهی مشروطه را  با جان فشانی کارگران 
و زحمت کشان برانداختيم، اما نظام جمهوری 
حقوقی  بی  راگرفت!  آن  مستبدترجای  اسالمی 
شده  بيشتر  روز  روزبه  زحمت  و  کار  مردم 
قانون  و  گرسنه گی  درکشورثروتمندمان  و 
تجارب  اين  است.  گشته  حاکم  سرمايه  جنگل 
تاريخی به ما می آموزند که فقط به آن طبقه ای 
خوداست؛  به  متکی  و  مستقل  که  اعتمادکنيم 
بازوی  نيروی  و  عمل  و  فکر  گاه اش  تکيه 
نرسيده  کس  هيچ  به  ضررش  هست.  خودش 
طبقه ای  می رسد.  سرمايه داران  به  نفعش  ولی 
می بندد  دل  خارجی  نيروهای  به  نه  ديگر  که 
رفرميستی!  و  اسالمی  حيله گريهای  به  نه  و 
فقط به آن نيروهای سياسی اعتمادکنيم که پای 
عظيم  اکثريت  متحدشدن  برای  و  بوده  درعمل 
کارگران و زحمت کشان مبارزه می کنند و تکيه 

گاه اساسی و عمده شان آنانند. 
سالهای سال است که ُبرد و مرز تاثيرمبارزات 
جدا  اعتصابات  و  اعتراضات  و  آميز  مسالمت 
معين  آنان  محدوديت  و  شده   مشخص  ازهم، 

گشته اند. آزموده را آزمودن خطا است.

ازنظر  موجود  جوامع  نقد  و  ـ  ديالکتيکی 
ايده ئولوژی،  ـ  تاريخی  ماترياليسم  ـ  تاريخی 
سياست، سازمان يابی، شيوه کار و نحوه ی 
مطرح  خود  ديدگاه  از  را  جوامع  فرماندهی 
تحقق  برای  وی  حال   درعين  ساخته است. 
جهانی آزاد و رها از استثمار و ستم طبقاتی، 
به  انسانها  ُکشتار  و  ُکشت  و  جنگ  از  رها 
خاطر منافع تنگ نظرانه طبقاتی، به خاطر 
پايان  و  بی خانمانی  گرسنه گی،  و  فقر  محو 
غرق  انسانها  از  اندکی  که  وضعی  به  دادن 
توسط  شده  توليد  امکانات  ازانبوه  دراستفاده 
عظيمی  اکثريت  و  زحمت کشان  و  کارگران 
از انسانهای کار و زحمت غرق در فقروفاقه، 
با انتشار "مانيفست حزب کمونيست" توسط 
ديدگاه  اساسی  نکات  انگلس  و  مارکس 
ديالکتيکی رشديابنده خود را درمعرض ديد 

جهانيان قرارداد.
اما اشتباه است اگر تصورکنيم که به جز دو 
استثمارشونده  و  استثمارگر  اصلی  طبقه ی 
در جوامع بشری، اقشار ديگری از انسانها 
تعلق  طبقه  دو  اين  از  هيچ يک  به  که  نيستند 
در  اقتصادی  ضعف  علت  به  اينان  ندارند. 
جوامع  اصلی  دوطبقه  بين  دائمی  نوسانی 
دنبال  به  اقشارنيز  اين  قراردارند  طبقاتی 
تامين منافع مادی خود هستند و به جز تعداد 
اندکی که به داليل مختلفی و ازجمله انباشت 
آوردن  دست  به  يا  و  سرمايه  اندک  اندک 
استثمارگر،  طبقات  به  خدمت  طريق  از  آن 
پيوسته و درخدمت آنان قرارمی گيرند و يا با 
از دست دادن امکانات مادی خود به صف 
نيروی  فروشنده گان  و  استثمارشونده گان 
کار ـ اعم از فيزيکی و يا فکری ـ رانده می 
خود  متزلزل  مادی  ازوضعيت  ناشی  شوند، 
ديدگاهها وبرخوردشان به مسائل اجتماعی نه 
تنها انفرادمنشانه، بلکه آنارشيستی، متزلزل 
و نوسانی بوده و درنتيجه، ضديت با اتوريته 
حزبی،  از  اعم  طلبی  برابری  لوای  تحت 
دولتی و غيره و عدم پذيرش نظم و انضباط 
تشکيالتی به ويژه پرولتری، ازمشخصه ی آنها 
فشرده ی  بيان  مدرنيستی  ُپست  ديدگاه  است. 

نظرات اين اقشارميانی می باشد.
درعصرامپرياليسم،  به ويژه  ازنظرتاريخی، 
فوق العاده  فشار  تحمل  با  بورژوازی  خرده 
موقعيت  روزافزون   تنزل  و  بزرگ  سرمايه 
مبارزات  رشد  سوو  يک  از  اجتماعی اش 
طبقه کارگرعليه نظام سرمايه داری و کسب 
قدرت دربرخی از کشورها از جانب ديگر، 
شد.   متمايل  پرولتاريا  با  همکاری  سوی  به 

درتحقق  بزرگ  سرمايه  ناتوانی 
"آزادی و برابری" انسانها و برعکس 

پست مدرنيسم. بقيه از صفحه اول
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ُپست مدرنيسم، ديدگاه طبقاتی خرده بورژوائی است !

تحميل استعمار، نژادپرستی، جنگهای 
از  جهانی  و  محلی  تجاوزکارانه 
کهن  رويزيونيسم  بروز  سو،  يک 
کشاندن  رفرميسم  به  کارجهت  دراردوی 
سرمايه  پيشرفته  درکشورهای  کارگر  طبقه 
درخدمت  قرارگرفتن  آن  نهايتا  و  داری 
کشيده  شکست  به  امپرياليستی؛  سياستهای 
درکشورهای  کارگر  طبقه  حاکميت  شدن 
مدرن  رويزيونيسم  توسط  سوسياليستی 
درقدرت و بازگشت مجدد نظام سرمايه داری 
بر سرقدرت دراين کشورها؛ و در يک کالم 
مالی  انحصارات  سرمايه داری  نظام  ناتوانی 
در  کارگر  طبقه  آگاهانه ی  جنبش  ضعف  و 
ازجمله  سوسياليسم،  سوی  به  جهان  هدايت 
رشد  برای  را  زمينه  که  بودند  عواملی 
قرن  دوم  درنيمه  مدرنيستی  ُپست  نظرات 

بيستم، مساعدنمودند.
نفی  و  مطلق  گرائی  نسبی  ی  فلسفه  البته 
ثابت  جهانی  ايده  وجود  نفی  نسبی،  حقايق 
و مخالفت با عينيت و ارائه ديدی مشکوک 
همه  ديدن  رابطه ای  تنها  و  جهان  به  نسبت 
کيرکگارد  سورن  توسط  مفاهيم،  و  چيزها 
قرن  دراواخر  غيره  و  نيچه  فردريش  و 
که  شد  ريزی  پايه   ٢٠ قرن  اوايل  و   ١٩
معرف جنبش هستی گرا درقرن بيستم بودند. 
ضد  فيلسوفهای  دوم،  جهانی  بعدازجنگ 
لودويک  هايدگر،  مارتين  نظير  بنيادگرائی 
که  شدند  مدعی  و...  دريدا  ويتگنشتين، 
است.  روشن  نه  و  مطمئن  نه  بودن  عقالئی 
اين تئوری انتقادی درچارچوب سياست باقی 
نمانده و درمعماری، هنر، ادبيات و فرهنگ 
تاکيد  لذا  گرديد.  آنارشيسم  نوعی  نيزمدافع 
روی"نامتعينی"ـ  indéterminismـ  طرز 
تفکر، سياستها و غيره مشخصه ی عمده ی اين 
ديدگاه  برخالف  تئوری  اين  می باشد.  ديدگاه 
مارکسيستی که به حقيقت نسبی معتقد است، 
هر  در  و  هرپديده ای  به  را  مطلق  نامتعينی 
حالت و زمانی عموميت می دهد وآن را تبليغ 
وضعيت  از  که  ديدگاهی  می کند.  ترويج  و 
خرده بورژوازی  بدبينانه   و  متزلزل  طبقاتی 
ُپست  "کمونيستی  گرايشات  برمی خيزد. 
فراوان  هوی"  و  "های  رغم  علی  مدرن" 
حقيقت  در  کارگر  طبقه  از  دفاع  بر  تکيه  و 

مدافع خرده بورژوازی اند. 
کائوتسکی در اوايل قرن گذشته، زمانی که 
هنوز از مارکسيسم عدول نکرده بود (ر.ک. 
به عصرجديد شماره ٤ ـ ١٩٠٣ـ به نقل از 
"يک گام به پيش دوگام به پس"، آثارمنتخب 
لنين دريک جلد ، ص ١٩٨)، نظرات نيچه را 
به نقد کشيده و نوشت : "فلسفه نيچه باستايش 

از مافوقی انسان که تمام هٌمش مصروف اين 
تامين  را  خود  شخص  کامل  ترقی  که  است 
از  را  خود  شخصی  تبعيت  هرنوع  و  نمايد 
هر هدف اجتماعی بزرگ، َپست و حقير می 
شمارد... فلسفه ای است که جهان بينی واقعی 
او  فلسفه  اين  می دهد.  تشکيل  را  روشن فکر 
طبقاتی  درمبارزه  شرکت  برای  به کلی  را 

پرولتاريا بی مصرف می کند".
روشن فکران  ديدگاه  با  ارتباط  در  نيز  لنين 
غيرپرولتری تاکيد کرد : "به همان نسبتی که 
درکشورما يک حزب حقيقی به وجودمی آيد، 
چگونه  که  فراگيرد  بايد  هم  کارگرآگاه 
پرولتاری  ارتش  جنگی  مرد  يک  روحيه ی 
را از روحيه يک روشن فکر بورژوائی که 
باعبارت پردازی آنارشيستی جلوه گرمی شود، 

بازشناسد."(همان جا ـ ص ٢٢٦)
مدرنيستی  ُپست  التقاطی  ديدگاههای 
درعرصه ی مبارزات سياسی، نه تنها راه گشا 
نظرات  اقسام  و  انواع  بروز  به  بلکه  نبوده 
انحرافی ناکارا و ناپی گير، متزلزل و بدبينانه 
کارگری،  و  کمونيستی  جنبش  در  ازجمله 
دامن می زند که رويزيونيسم ُپست مدرنيستی 
که درشماره ٤٠ رنجبراز آن يادکرديم  بخشی 

از آن را نشان می دهد.
مدرنيستی،  ُپست  قماش  از  نظراتی  البته 
سرمايه داری،  نظام  با  مخالفت  درظاهر 
برجهان  حاکم  ضررنظام  به  هم  چندان 
امروز نيستند. چون که دشمن اصلی طبقه ی 
تضعيف  است.  کارگر  طبقه ی  سرمايه دار، 
ُپست  نظرات  توسط  کارگر  طبقه  مبارزات 
مدرنيستی توسط خرده بورژوازی و مشخصا 
نيروی  به  درعمل  را  ،آنان  روشن فکران 

ذخيره ی سرمايه بزرگ تبديل می کند. 
بورژوازی به مصداق "دزد بازار را آشفته 
تضعيف  برای  ازهرفرصتی  می خواهد!"، 
جنبش طبقاتی آگاهانه ی پرولتاريا استفاده می 
با  نسبی  حقيقت  نفی  با  مدرنيسم  ُپست  کند. 
نفی يا مغشوش کردن تئوری کمونيسم علمی 
طبقاتی،  مبارزه  متضاد،  طبقات  درمورد 
کند  می  تالش  غيره  و  سوسياليسم  انقالب، 
سستی،  با  پرولتاريا  تاريخ ساز  حرکت  تا 
و  انقالبی  انسانهای  اعتقادی  بی  و  رکود 
پيروزی  به  نسبت  کمونيست  و  سوسياليست 
پرولتاريا و ضرورت شرکت هرچه وسيع تر، 
رهبری  زير  در  توده ها  فشرده  و  متحد تر 
به  و  شده  مواجه  کارگردرتغييرجهان،  طبقه 

شکست کشانده شود.  
توسط  بارها  خطرخرده بورژوازی  گرچه 
بيان  کمونيست  احزاب  برجسته  رهبران 
کمتر  آن  تاثيرمخرب  درجه ی  اما  شده، 
توانائی  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد 

خرده بورژوازی در رسوخ به درون مبارزات 
جاری طبقه کارگر، ايجاد اختالل در ديدگاه 
جهان  براساس  سپس  و  پرولتاريا  انقالبی 
سود  به  جهان  تغيير  برای  تالش  خود  بينی 
خرده بورژوازی، ازجمله عواملی بوده است 
اپورتونيستی  تحريفات  انواع  بروز  در  که 
وشماتيستی،  دگماتيستی  رويزيونيستی،  و 
دراحزاب  طلبانه  انحالل  و  فراکسيونيستی 
کمونيست و سپس مقاومت خرده بورژوازی 
دربرابرتعميق  سوسياليستی  درکشورهای 
کردن  اجتماعی  و  کلکتيوی  و  سوسياليسم 
مناسبات  و  توليد  در  اخالل  توليد،  وسائل 
مهمی  نقش  پرولتاريا،  ضرر  به  اجتماعی 
بوروکراسی،  بسط  برای  را  زمينه  و  داشته 
نفاق و دوروئی، و تالش جهت تغيير ماهيت 
دادن حزب و دولت کارگری فراهم نموده و 
بورژوازی  که  گرديد  فراهم  شرايطی  نهايتا 
توانست با اين عصای مخوف تکيه گاهی  اش، 
جامعه  اندامهای  درکليه ی  رسوخ  با  مجددا 
سوسياليستی و از جمله در ستادرهبری کننده 
آن ـ حزب کمونيست ـ قدرت را از پرولتاريا 
نظام  مهميز  زير  به  دوباره  را  آن  و  گرفته 

استثماری سرمايه داری بکشاند. 
هم اکنون، فردگرائی و فرقه گرائی "مدافعان 
درايران،  سوسياليسم"  و  کارگر  طبقه 
برای  مناسبی  نمونه ی  و  انگيزه  نمی تواند 
سوی  به  کارگر  طبقه  پيشروان  جلب 
فردگرائی  اين  باشد.  کمونيستی  تشکلهای 
نظرات  به  آلوده  اساسا  که  گرائی  فرقه  و 
خرده بورژوائی ُپست مدرنيستی است، چنان 
ازکارگران  برخی  حتا  و  چپ  روشن فکران 
آگاه را به گم راهی کشانده که با نفی تجارب 
تاريخی انقالبی طبقه ی کارگر، درضديت با 
حزبيت پرولتاريائی و نظم و انضباط حزبی، 
را  اپورتونيستها  پيش  صدسال  اشتباهات 
درنفی ضرورت دفاع از حزبيت و اتوريته 
اين  ساخته اند!.  کارخود  پالتفرم  حزبی، 
امر تا بدان جا پيش رفته که انشعاب گری و 
اکثرا  خاطراختالفات  به  ازتشکيالت  جدائی 
گوئی  شده است.  روز  رايج  سکه  تاکتيکی، 
قراراست سنگ روی سنگ بنای طبقه کارگر 
و  قرارنگيرد  طبقاتی  مبارزات  درپيشبرد 
سردرگمی نظری و عملی برجنبش کارگری 
سايه افکند! اين امردرزمانی صورت می گيرد 
که بورژوازی درجهان و درايران با تکيه به 
ايده ئولوژيهای عقب مانده دينی تالش می کند 
جنبش  سرکوب  در  را  تمرکزقوا  نهايت  تا 
رهائی بخش طبقه ی کارگر و ديگر جنبشهای 
از  لحظه ای  و  سازد  فراهم  آزادی خواهانه، 

آزادی خواهانه  هرخواست  سرکوب 
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اهداف موافقت... بقيه از صفحه آخر

درجهان بازنمی ماند.
تئوريکی  دست آوردهای  از  دفاع  لذا 
جدی  کردن  پياده  پرولتاريا، 
سال   ١٦٠ در  آن  تئوريک  آموزشهای 
اخيردر رابطه با شرايط مشخص هرکشور، 
درهرکشور  واحد  کمونيست  حزب  تشکيل 
و نفی پلوراليسم تشکيالتی کمونيستها جهت 
تا  کارگر،  طبقه  طبقاتی  مبارزه ی  هدايت 
انقالب  ادامه  و  سوسياليستی  انقالب  انجام 
تحت حاکميت پرولتاريا و پيش بردن مبارزه 
داری  سرمايه  نظام  با  بيرونی  دوجبهه  در 
و  رويزيونيستی  نظرات  انواع  با  درونی  و 
درشرايط کنونی جهان پياده کردن  مشخصا 
همه  علمی "کارگران  کمونيسم  عام  رهنمود 
کشورها متحدشويد"، زمينه را برای حرکت 
پيش  کارگربه  طبقه ی  و  کمونيستها  ُپرتوان 
در زير پرچم انقالبی ، فراهم می سازد. تعلل 
دراين زمينه و عدم تعهد به حزبيت پرولتری 
سطح  به  سياسی  نظر  اختالف  کشاندن  و 
جدائی تشکيالتی بدون مبارزه ايده ئولوژيک، 
عمال خواسته يا ناخواسته آب به آسياب ُپست 
بازهم  چندپاره گی  به  که  می ريزد  مدرنيسم 
به  و  می شود  منجر  پرولتاريا  صف  بيشتر 

بقای نظام سرمايه داری کمک می نمايد.
٢٨ مرداد ١٣٨٧ ـ ابراهيم

حقوق تنها  نه  توافقنامه   ، ها  بند  اين   اساس 
نمی رسميت  به  را  عراق  ملی  حاکميت   و 
" قانونی   " به طور  را  عراق  بلکه   شناسد، 
کشور يک  به   " وابسته   " کشور  يک   از 
 نيمه مستعمره و يا مستعمره نوين ( " حياط
ابعاد  . سازد  می  مبدل   (  " آمريکا   خلوت 
به فقط  توافقنامه  اين  در  کاپيتوالسيون   پديده 
 عرصه های نظامی و امنيتی عراق محدود
 نمی شود و شئون ديگر زندگی مردم عراق
 و حوزه های سياسی و دولتی آن کشور را
 نيز دستخوش تجاوز و تاراج قرار می دهد

. 
 ٢ – اين معاهده مثل معاهدات تحميلی دوران
 استعمار کهن و نوين ، حتی به دولت عراق و
 به قوه قضائيه آن حق بازپرسی و بازخواست
" سربازان  و  نظامی  سربازان  و   نيروها 
حتی مصونيت  اين   . دهد  نمی  را   "  پيمانی 
 شامل افرادی می گردد که کارمندان شرکت
 های آمريکائی در عرصه های امنيتی ، راه

 و ساختمان ، نفت و .... هستند .
حق عراق  دولت   ، معاهده  اين  در   –  ٣ 
نيروهای رفت  و  آمد  بر  کنترل  و   نظارت 

 متعلق و وابسته به آمريکا ، مساحت منطقه
 تحت سلطه و يا مسير حرکت آنها را ندارد

. 
 ۴ – بر اساس اين معاهده امينتی ، نيروهای
 نظامی آمريکا حق دارند مراکز تفتيشی ويژه
" برای   ، خود  به  وابسته  زندانهای   منجمله 
 حفظ امنيت " در مناطق مختلف عراق احداث
 کنند . در اين زندانها ، نيروهای آمريکائی
 حق دارند که " تهديد کننده گان امنيت و صلح
 " عراق و آمريکا و موتلفين آنها را زندانی
 ساخته و اين " تهديد کننده گان " را وادار به
 " اعتراف " سازند . ايجاد يک گوانتاناموی
 خاورميانه ای يکی از مولفه های اين معاهده

 است .
 ۵ – طبق مفاد اين معاهده ، نيروهای ويژه
کشوری هر  به  که  آزادند  آمريکا  نظامی   و 
از دفاع   " نام  تحت  عراق  همسايه گی   در 
آن و  نموده  حمله   " جهانی  صلح  و   امنيت 
دهند قرار  خود  ميليتاريسم  هدف  را   کشور 
از توانند  می  خود  حرکت  اين  برای  آنها   . 
آسمان و  آبها   ، اراضی   ، انسانی   نيروهای 

 عراق استفاده کنند .
بندهای و  مفاد  از  بخشی  الذکر  فوق   نکات 
 اين معاهده امنيتی است که به صورت يک
آمريکا دولت  طرف  از  محرمانه   توافقنامه 
به  . است  شده   " پيشنهاد   " عراق  دولت   به 
 قول معروف " آش آنقدر شور بود که آشپز
نواستعماری هدف   .  " آمد  در  صدا  به   نيز 
 و ماهيت حياط خلوت ساختن عراق در اين
از بعد  که  است  شفاف  قدری  به   توافقنامه 
 انتشار بعضی از مفاد و بندهای آن ، پذيرش
 توافقنامه حتی مورد اعتراض و انتقاد نوری
 المالکی و بعضی از اعضای کابينه او قرار
حساب به  نبايد  را  اينان  هياهوی   .  گرفت 
 اين امر گذاشت که آنها " سرعقل " آمده و
 احتماال طرفدار کسب حاکميت ملی شده اند .
 سهم خواهی و پيشکشی طلبی نوری المالکی
توافقنامه پذيرش  سپس  و  جهانی  نظام   از 
از يکی  آن  سطحی  تعديل  و  جرح  از   بعد 
 ويژه گی های نيروها و دولتيان کمپرادور در
که است  پيرامونی   – ای  حاشيه   کشورهای 
 از نظر تاريخی بی سابقه و استثنائی نيست .
 به طور مثال ، در سال ١٩١٩ ، هئيت حاکمه
 ايران به رهبری وثوق الدوله و همکارانش
" و  ايران   " تجزيه   " از  هراس  بهانه  به   ، 
 گسترش بلشويسم " و برای سرکوب جنبش
را موقعيت   ، ايران  در  آزادی خواهی   های 
شمرده مناسب  انگلستان  با   " اتحاد   "  برای 
 و به پای مذاکره و تصويب قرارداد ١٩١٩
 ايران – انگليس رفتند . در آغاز مذاکره ،
نصرت  ، ايران  وزير  نخست  الدوله   وثوق 
و  ( خارجه  امور  وزير   ) فيروز   الدوله 

دقيقا  ( ماليه  وزير   ) الدوله  صارم   مسعود 
 مثل نوری المالکی و همکارانش هياهو راه
مفاد در  تعديل  و  جرح  خواهان  و   انداخته 
 قرارداد شدند . عالرغم هياهوی وثوق الدوله
را آنها  مردم  مختلف  اقشار   ، همکارانش   و 
 متهم به " ايران فروشی " و " بيگانه خواهی
 " ساختند . علت اين که وثوق الدوله و يارانش
يک  ، گشتند  معروف  اتهامات  نوع  اين   به 
 انگ سياسی يا برچسب نبود ، بلکه اين بود
 که آنها بعد از اعتراضات خود هر سه مبلغی
٢٢٠ الدوله  وثوق   ) رشوه  يا   " پيشکش   " 
 هزار تومان ، نصرت الدوله و صارم الدوله
 هر کدام ١٧٠ هزار تومان ) از انگليس ها
 به پاداشت خدمات خود برای امضاء قرارداد

 دريافت کردند .
 به هررو سئوال اصلی اين است که سياست
به هنوز  که  امنيتی  توافقنامه  اين  بر   ناظر 
اهدافی چه   ، است  نشده  اعالم  رسمی   طور 
خاورميانه کشورهای  ديگر  و  عراق  در   را 

 وازجمله ايران ، دنبال می کند ؟

 اهداف توافقنامه

 بدون ترديد اهداف اين معاهده را نمی توان
دوره در  ميليتاريسم  پديده  به  توجه   بدون 
 جهانی تر شدن سرمايه مورد بررسی قرار
عروج از  بعد  سال  سی  به  نزديک   .  داد 
) جهانی  سطح  در  قدرتی  قدر  به   آمريکا 
١٩٧٣ ) هيئت حاکمه آمريکا ١٩۴۵ تا   از 
ضرورتا بدون  را  خود  امپرياليستی   اهداف 
پيش موثری  نحو  به  ميليتاريسم  به   توسل 
 می برد . در زمان " جنگ سرد " آمريکا
بدون و  نظامی  نيروهای  از  استفاده   بدون 
توسل با  که  شد  موفق  ميليتاريسم  به   توسل 
از استفاده  و  کمپرادورسازی  پروسه   به 
 محمل های موثری چون سيا ،در متجاوز از
 بيست کشور از طريق کودتا دولت های ضد
ساخته نابود  را  دموکراتيک  و   امپرياليستی 
بلوک  " به  متعلق  کمپرادور  های  دولت   و 
 غرب " به سرکردگی آمريکا " را ، جانشين
 آنها سازد . دراين کودتاها و تغيير رژيم ها
١٣٣٢ مرداد  هشت  و  بيست  کودتای  از   ) 
ايران در   ١٩۵٣ آگوست   ١٩ با   مطابق 
در  ١٩٧٣ سپتامبر  يازده  کودتای  تا   گرفته 
طبعا و  نظامی  حمله  بدون  آمريکا   (  شيلی 
به که  شد  موفق  نظامی  تلفات  دادن   بدون 
يابد دست  خود  اقتصادی  و  سياسی   اهداف 
 . بی جهت نيست که بعضی از تحليل گران
، مزاروش  استفان  وازجمله  سياسی   تاريخ 
" امپرياليست  يک  دوره  اين  در  را   آمريکا 
 غيرارضی محور" محسوب می دارند. ولی

 بعد از فروپاشی و تجزيه شوروی و



صفحه ٨ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر

 " بلوک شرق " و پايان دوره جنگ
نظام تاروپود  در  ميليتاريسم   ،  سرد 
از بخشی  به  تبديل  از  بعد  و  کرده   رخنه 
 سوخت و ساز رژيم سرمايه ، به يک وجه
رسمی ابزار  و  آمريکا  رسمی   ايدئولوژی 
 راس نظام در پيشبرد پروژه جهانی آمريکا
 ( جهانی ساختن " دکترين مونرو " ) مبدل
 شد. در اين دوره که از اوايل دهه ١٩٧٠ به
 موازات وقوع و ادامه بحران ساختاری نظام
 سرمايه شروع شده و تا کنون ادامه دارد ،
 آمريکا در هيچ کشوری بدون حمله و اشغال
رژيم تغيير  و  جای گزينی  به  قادر   نظامی 
به  ، خود  کهن  اجداد  مثل  حق  به  و   نگشته 
 يک امپرياليسم " ارضی محور " ( البته در
 سطح جهانی ) تبديل شده است . در اين مدت
 آمريکا فقط از طريق حمله و اشغال نظامی
 و تسخيرارضی و استفاده از نظامی گری به
 عنوان ابزار در پيشبرد هدف خود قادر شد
 که در کشورهای گرانادا ( ١٩٨٣ ) ، پاناما (
 ١٩٨٩ ) ، يوگسالوی ( ١٩٩۶ ) ، افغانستان
به موفق   (  ٢٠٠٣  ) عراق  و   (  ٢٠٠١  ) 
واقع در   . گردد  رژيم  جای گزينی  و   تغيير 
با امنيتی  توافقنامه  و  قرارداد  تحميل   هدف 
در حاکم  کاران  نومحافظه  طرف  از   عراق 
 کاخ سفيد " قانونی " ساختن تثبيت قدرقدرتی
 نظامی آمريکا به عنوان مديرعامل و راس
 نظام جهانی در خاورميانه " جديد " است .
 به کالمی ديگر فلسفه ارائه طرح موافقتنامه
حاکمه هئيت  دستآوردهای  تثبيت   امنيتی 
 آمريکا در جدال با ابر قدرت افکار عمومی
می خاورميانه  و  عراق  صحنه  در   جهانی 
 باشد . تصوير نومحافظه کاران حاکم از اين
 معاهده تسلط کامل ( هژمونيک ) نظامی ،
به عراق  بر  اقتصادی  و  امنيتی   ،  سياسی 
پرش سکوی  ترين  مطمئن  و  اولين   عنوان 
 در پروژه جهانی آمريکا در خاورميانه جديد
 است . آمريکا با عقد و تصويب اين معاهده
 می خواهد به مردم جهان ، به کل متحدين و
حتی و  روسيه  و  چين  به ويژه  خود،   رقبای 
خود کمپرادوربه  گوناگون  های  دولت   به 
ابرقدرتی که  کند  يادآوری  خاورميانه،   در 
در اقتدارش  ابعاد  و  حوزه  و  است   نظامی 
به بايد  جهان  کل  در  نهايتا  و   خاورميانه 
اوضاع بررسی  ولی  شناخته شود.   رسميت 
در سياسی  انفعاالت  و  فعل  انداز  چشم   و 
پديده که  دهد  می  نشان  جهان  و   خاورميانه 
 جهل در به کارگيری زور و بی افقی فراگير
افکار تنها  نه  آمريکا  خارجی  سياست   در 
 عمومی جهانی را بيش از هرزمانی درگذشته
 عليه ابرقدرتی بالمنازع آمريکا بسيج ساخته،
 بلکه به ابعاد و عمق تضادی که سياست های
 امپرياليستی آمريکا در کشورهای خاورميانه

 وازجمله ايران به وجود آورده ، بيش از پيش
دامن زده است .

 ماهيت تضاد اصلی در خاورميانه

 گزارش های محدود و کمياب ولی مطمئن و
 مستقل، از افغانستان وعراق، حاکی است که
هياهوی عليرغم   ) ميليتاريستی   پيشرويهای 
 نئوکانها و رسانه های گروهی گوش به فرمان
 کاخ سفيد ) برای موقعيت آمريکا موقتی بوده
 و طراحان پروژه جهانی آمريکا در قدم اول
 خود با ناکامی روبه رو شده اند . بدون ترديد
در طراحان  اين  روشن  انداز  چشم  فقدان   ، 
و اجتماعی  عميق  انفعاالت  و  فعل   مقابل 
ديگر و  خاورميانه  در  ژئوپليتيکی   تغييرات 
توسعه کشورهای  در  الجيشی  سوق   مناطق 
 نيافته پيرامونی، عامل مهمی در اين ناکامی
جناحهای ديگر  حتی  و  نئوکانها   می باشد. 
 سياسی درون هيئت حاکمه آمريکا به خاطر
تنگ نظرانه منافع  از  اندازناشی  چشم   فقدان 
دولت ايجاد  با  که  کنند  می  تصور   طبقاتی، 
می آمريکا  به  وابسته  نظامی  مقتدر   های 
 توانند در کشورهای " جلو جبهه " در منطقه
 ( افغانستان ، عراق ، سوريه ، لبنان و.. )
خلوت حياط  در  امنيت  و  ثبات  استقرار   به 
 آينده خود نائل گردند . در صورتی که تعبيه و
 اعمال دولت های با ثبات و امن پروآمريکائی
 در تضادی عميق و تاريخی با خواست ملت
 های اين مناطق است . همان طور که تجزيه
 عراق نشان می دهد ، آن چه که مردم در اين
) ملی  حاکميت  کسب  خواهند  می   کشورها 
حقوق از  بهره مندی  و  سرنوشت  تعيين   حق 
 ملی ) است . به نظر نگارنده ، اين تضاد (
پروغربی  " ثبات  با   " های  دولت   استقرار 
ملی حاکميت  کسب  خواست  و  سو  يک   از 
 از سوی ديگر ) عامل اصلی بحران بزرگی
 است که امروزه دامن تمامی حکومت ها و
 کشورهای منطقه خاورميانه منجمله ايران را

 گرفته است .
 در خاورميانه نه فقط رژيم جمهوری اسالمی
نظام شده  پرداخته  و  ساخته  های  دولت   و 
ثبات با  تاکنون  های  حکومت  بلکه   جهانی 
 کمپرادور مثل پاکستان ، عربستان سعودی ،
 مصر و اسرائيل نيز با اين بحران روبه رو
 هستند .تمام شواهد نشان می دهد که مردمان
ملی حاکميت  کسب  خواهان  کشورها   اين 
 هستند ولی آن چه که سرکرده گان نظام جهانی
استقرار خواهند  می  منطقه  کشورهای   در 
 دولت های با ثبات و امن ( انقياد بدون قيد و
 شرط به امپراتوران کاخ سفيد ) است . اين
و ازمردم  بزرگی  بخش  خواست  بين   تضاد 
 هدف پروژه نظام جهانی، مولفه های ناکامی

خاورميانه در  به ويژه  آينده  در  را   آمريکا 
 ورق خواهد زد .

 شايان توجه است که امروز بعد از حکومت
 های افغانستان و عراق ، دولت های کمپرادور
 و پروآمريکائی که بالفاصله با خطر تشديد
، هستند  روبه رو  فروپاشی  حتی  و   بحران 
. می باشند  اسرائيل  و  پاکستان  های   دولت 
 نگارنده در شماره های پيشين نشريه رنجبر
 به بررسی چگونگی بحران حکومتی پاکستان
 و احتمال فروپاشی و حتی تجزيه آن کشور
جبهه جلو  کشورهای   " از  يکی  عنوان   به 
در  . پرداخت  آمريکا  جهانی  پروژه  در   " 
 اين جا به بررسی بحرانی که دولت اسرائيل
نظامی  ، سياسی  انفعاالت  و  فعل  خاطر   به 
و جهان  سطح  در  اوضاع  تغيير  و   جاری 
 منطقه خاورميانه با آن روبه رو است ، می

 پردازد.
 بحران خاورميانه و موقعيت اسرائيل

 در دوره جنگ سرد به ويژه بعد از جنگ شش
 روزه اعراب و اسرائيل در ژوئن ١٩۶٧ (
 که منجر به پيروزی نظامی اسرائيل ، اشغال
 نظامی کرانه غربی ، اورشليم و... و سپس
گشت ) ناصريسم  پديده  مرگ  و  افول   آغاز 
 اسرائيل به مطمئن ترين و مسلح ترين متحد
در حتی  و  خاورميانه  در  آمريکا  شريک   و 
 ديگر مناطق استراتژيکی جهان سوم ، تبديل
 شد . اما بعد از فروپاشی شوروی و " بلوک
 شرق " و پايان دوره جنگ سرد ، اسرائيل
 فلسفه قدرقدرتی نظامی و ديپلماتيک خودش
های شکاف  وجود  از  ناشی  عمده تا  که   را 
دو بين  واقعی  گاها  و  خيالی  و   مصنوعی 
 بلوک " شرق و غرب " بود ، به تدريج از
بيست به  نزديک  که  روند  اين   . داد   دست 
 سال پيش با پايان جنگ سرد شروع شده بود
 هم چنان ادامه يافت و حتی پيروزی نومحافظه
 کاران که بخشا به موقعيت اسرائيل در پروژه
 جهانی آمريکا هنوز هم مقام واالئی می دهند
 ، نيز نتوانست از پيشروی اين روند به طور
روند اين  پيشروی   . کند  جلوگيری   موثری 
در اسرائيل  نظامی  شکست  از  بعد   به ويژه 
 جنگ لبنان در اوت ٢٠٠۶ ، تشديد يافت .
 به نظر من علت تقالهای سياسی ، ديپلماتيک
 و نظامی اسرائيل در شش ماه گذشته ( نيمه
 اول سال ٢٠٠٨ ) را بايد در بحران عميقی
 که اين دولت و چنين مدل های حکومتی در
ُجست وجو  ، اند  رفته  فرو  درآن   خاورميانه 
سازش به  در  آمريکا  اخير  اقدامات   .  کرد 
درهای پشت  اسرائيل  و  سوريه   کشاندن 
 بسته بر سر مسئله ارتفاعات جوالن ، قبول
 ميانجی گری مصر بين حماس و اسرائيل بر
 سر نوار غزه ، روی کار آمدن ميشل سليمان

 به عنوان رئيس جمهور لبنان با جهت



صفحه ٩ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر

 گيری های جديد و سمپاتيک نسبت به
 حزب اهللا ، اعمال فشار روی دولت
خود های  سياست  تعديل  برای  المرت   اهود 
 نسبت به مذاکرات صلح با دولت خودگردان
 فلسطين درکرانه غربی ، تبادل زندانيان بين
از حکايت  همه  و....  اهللا  حزب  و   اسرائيل 
 اين دارند که دولت اسرائيل نيز امروزه مثل
 ديگر کشورهای خاورميانه با بحران عميق
 روبه رو گشته است . نفس افق و چشم انداز
 مذاکره ، سازش و مماشات رژيم جمهوری
و  ۵  + ١ کشورهای  با  اول  ايران   اسالمی 
با را  اسرائيل   ، آمريکا  با  مستقيما   سپس 
 تالطمات و تنش های جديدی مواجه ساخته
 و به بحران از دست دادن موقعيت تاريخی
خواهد شدت  کشور  آن  الجيشی  سوق   و 
سازش و  مذاکره  آغاز  واقع  در   .  بخشيد 
 ايران با آمريکا در روزهای آخر ماه ژوئيه
 ٢٠٠٨ با توجه به شرايط کنونی، چشم انداز
المرت دولت  برای  را  ديپلماتيک  و   سياسی 
و آمريکا  اکنون  هم   . است  ساخته   محدود 
از بعد  به ويژه  اروپا  اتحاديه  در   متحدينش 
به فرانسه  جمهور  رئيس  سارکوزی   سفر 
 اسرائيل و سپس برگزاری نشست نماينده گان
فراخوان به   ، مديترانه  هم جوار   کشورهای 
حزب رهبران  عمدتا   ) رو  ميانه   نيروهای 
 کار اسرائيل ) به جلو صحنه سياسی متوسل
 گشته اند تا در افکار عمومی بين المللی اين
 تصور را به وجود آورند که نظام جهانی در
 عرصه ديپلماتيک نيز مثل عرصه نظامی بر

 اوضاع مسلط است .
 بدون ترديد تمامی اين ترفند ها از سوی راس
پيشروی سری  يک  توانند  می  جهانی   نظام 
" امپرياليسم  برای  را  هايی  کاميابی  و   ها 
ژاپن و  اروپا  اتحاديه   ، آمريکا   )  "  جمعی 
اين ولی   . آوردند  بار  به  خاورميانه  در   ( 
آينده افق  و  انداز  چشم  يک  در  ها   موفقيت 
. بود  خواهند  موقتی  و  آنی  تاکتيکی   نگر، 
 پراگماتيسم سياسی راس نظام در خاورميانه
 بزرگ کال از بی افقی هيئت حاکمه آمريکا
آن درون  کاران  نومحافظه  جناح  به ويژه   ) 
 ) نشئت می گيرد که به طور تاريخی وجود
 آن در جوهر و سوخت و ساز ( متابوليسم )

نظام و منطق حرکت سرمايه نهفته است .
 واقعيت اينست که سرنوشت اين جدال و چالش
 ( بين نيروهای ضد نظامـ  طرفداران استقرار
 حاکميت ملی در کشورهای خاورميانه ـ از
از جهانی  نظام  طلبی  هژمونی  و  سو   يک 
 سوی ديگر ) نه در حوزه نظامی با اعمال
با  ) ديپلماتيک  حوزه  در  نه  و   ميليتاريسم 
 اعمال فشار و تحريم و يا مذاکره و سازش
 ) قابل حل است . هم پيشروی ها و هم عقب
ديپلماتيک و  سياسی   ، نظامی  های   نشينی 

خواست با  آشکار  تضاد  در  چون   آمريکا 
مردم دخالت  و  حضور   ) منطقه  های   خلق 
حقوق از  بهره مندی  و  سرنوشت  تعيين   در 
 ملی به ويژه در حوزه های گسترش آزاديهای
 دموکراتيک و عدالت اجتماعی ) است ، در
 نتيجه موقتی ، شکننده و ناکام و قابل جابه جا

 شدن خواهند بود .
تجاوزات مقابل  در  ما  حاضر  حال   در 
 ميليتاريستی و سياست های تروريستی آمريکا
 از يک سو و سياست های سرکوبگرانه دولت
 های کمپرادور و ضد حاکميت ملی از سوی
های جنبش  حضور  و  ظهور  شاهد   ،  ديگر 
اقتصادی و  اجتماعی   ، سياسی   دخالت گر 
که هستيم  خاورميانه  کشورهای   مردمان 
هستند شدن  قويتر  و  گسترش  حال  در   دائما 
و امنيت  عدم  احساس  که  است  پرواضح   . 
در متحدينش  و  آمريکا  حاکمه  هيئت   هراس 
 منطقه به هيچ وجه از " تروريسم بين المللی "
 و دولت های " محور شرارت " و " گردن کش
کمپرادورهای موقعيت  ثباتی  بی  از  يا  و   " 
 بومی حاکم در کشورهای منطقه نيست، بلکه
 گسترش جنبش های دخالت گری مستقيم مردم
 کشورهای منطقه به ويژه در ايران ، تصوير
 و افق نيروهای چپ ، دموکراتيک و مترقی
 ناظر براين حرکت ها ، علت العلل احساس
حاکمه های  هيئت  در  هراس  و  امنيت   عدم 
اروپای های  دولت  از  بعضی  و   آمريکا 
 آتالنتيک است . راس نظام جهانی با اعمال
ساختن قانونی  و  عراق  با  امنيتی   معاهده 
 حضور بالمنازع نظامی خود را صرفا برای
 رودرروئی های طوالنی و جدال با نيروهای
 طرفدار استقرار حاکميت ملی ( استقرار حق
از گسست  و  خويش  سرنوشت  در   مداخله 

 نظام جهانی سرمايه ) آماده می کند .
طرفدار نيروهای  وظيفه  و  ايران   موقعيت 

 حاکميت ملی
 به نظر نگارنده اين تدارکات از طرف دولت
 آمريکا بيش از هر کشوری در منطقه متوجه
 ايران است که از يک سو در ادبيات سياسی
قلب عنوان  به  نظام  جهانی  پروژه   طراحان 
استراتژيکی موقعيت  از  بزرگ   خاورميانه 
 واالئی برخوردار است و از سوی ديگر در
 آنجا جنبش های دخالت گر مستقيم اجتماعی و
 سياسی ، بويژه حرکت های کارگری ، اخيرا
 در مقام مقايسه با ديگر کشورهای منطقه ،
يافته رشد  پايدارتر  و  تر  عميق   ،  فراگيرتر 

 اند .
با هم راه  ايران  مارکسيستی  چپ   نيروهای 
حاکميت استقرار  طرف دار  نيروهای   ديگر 
 ملی که در تاريخ صد ساله گذشته ايران در
 راس جنبش های دخالت گر ( در حق تعيين
( ملی  حقوق  از  مندی  بهره  و   سرنوشت 

 مردم ايران قرار داشتند ، امروز وظيفه ی
حق به  که  نيروها  اين   . دارند   پرمسئوليتی 
 با کليت رژيم جمهوری اسالمی از يک سو
 و با نظام جهانی سرمايه ( امپرياليسم ) از
 سوی ديگر خط کشی کرده اند ، زمانی می
 توانند دوباره در راس جنبش های دخالت گر
 توده های مردم قرار گيرند که متفقا به عنوان
 يک بديل مناسب و موثر در انظار عمومی
سياسی و  اجتماعی  اعتماد  و  يافته   حضور 
 توده های مردم را که به حق محتاط و نگران
 اوضاع هستند ، جلب کنند . راه جلب اعتماد
 مردم ، بدون ترديد رشد و عروج اين بديل
مردم دخالتگرانه  مبارزات  رهبر   به مثابه 
 است . سرنوشت ايران و مردم ايران را نه
 جمهوری اسالمی سرمايه و نه نظام جهانی
 سرمايه بلکه جنبش های دخالت گرانه سياسی
 و اجتماعی مردم ايران تعيين خواهند کرد .
 اگر سرکوب و خفقان و يا توپ و تانک قادر
 بودند سرنوشت ملی را در جائی رقم بزنند،
صدها خرج  با  آن  اشغال گران  عراق   در 
 ميليارد دالر بعد از نزديک به شش سال با
 بحران مواجه نگشته و در باتالق فرو نرفته
 بودند . مردم ايران می دانند که جنبش های
 دخالت گرانه آنها هم اکنون دشمنان رنگارنگ
 آنها را يا محتاط و يا به هراس انداخته است
 . آن چه که بايد در صحنه جدال ظهور کند
قابل و  مطمئن  رهبری  بديل  يک  عروج   ، 
 اعتماد از اتحاد نيروهای طرفدار حاکميت و
 حق تعيين سرنوشت ملی است. اقشار مختلف
به مراجعه  با   ، جوانان  به ويژه  ايران   مردم 
 تاريخ و غور و تفحص در ادوار آن متوجه
 شده اند که وقتی آنها تصميم خود را گرفتند
 و برای تعيين سرنوشت خود به عنوان يک
 ملت – دولت به ميدان چالش و جدال آمدند ،
 چگونه حکومت شاهان و حاميان امپرياليست
 آنها را در سه نوبت ( انقالب مشروطيت ،
 دوره ملی شدن صنعت نفت و انقالب بهمن
 ١٣۵٧ ) مستاصل و درمانده ساخته و وادار
مثل نيز  امروزه   . ساختند  نشينی  عقب   به 
 گذشته ، ضمانت پيروزی مردم در عرصه
 دخالت در تعيين سرنوشت خويش ، رشد و
 عروج يک بديل مناسب و مورد اعتماد مردم
 از سوی نيروهای چپ و دموکراتيک است
جمهوری از  رهائی  و  آزادی  خواهان   که 
 اسالمی سرمايه و نظام جهانی سرمايه هستند
طبقه کارگر رهبری  چالش  دراين  طبعا    . 
 نقش تعيين کننده درپيروزی کامل آن خواهد

داشت.
ن.ناظمی ـ مرداد١٣٨٧
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زير پرچم کمونيسم علمی متحد و متشکل شويم !

    

  

را داد.
وسيعا  زمينی  حمالت  و  هوائی  بمبارانهای 
مناطق  ازجمله  و  غيرنظامی  اهداف  عليه 
مسکونی، بيمارستانها و دانش گاه انجام گرفتند. 
سخينوالی پايتخت ايالتی ويران شد. براساس 
منابع روسی و غربی ١٥٠٠ نفرغيرنظامی 
زمينی  و  هوائی  شدند."بمبارانهای  کشته 
باعث قطع آب، غذا رسانی و برق و گاز شد. 
جهت  خيابانها  به  زده  وحشت  عادی  مردم 
تامين مواد موردنيازخود ريختند، درحالی که 
جنگ آغازشده بود."(آسوشيتدپرس، ٩ اوت 
٢٠٠٨). براساس گزارش خبرنگاران حدود 
روسيه  به  جنوبی  اوستيای  از  ٣٤هزارنفر 
شهردرياچه  کوير،  فرارکردند(اخبارصبح 

نمک، ١٠ اوت ٢٠٠٨).
اهميت و زمان بندی انجام عمليات نظامی را 
بايد به دقت بررسی کرد. اين می تواند نتايج 

خطرناکی را دربرداشته باشد.
و  آمريکا  نيروهای  سنگرمقدم  گرجستان 
روسيه  فدراسيون  با  ناتودرمرزبالواسطه 
و  خاورميانه  صحنه ی  به  نزديک  و  است 
هم چنين  جنوبی  اوستيای  مرکزی.  آسيای 
و  نفت  های  لوله  استراتژيکی  گذار  محل 

گازاست.
به  دست  واشنگتون  توافق  بدون  گرجستان 
دولت  دررهبری  نمی زند.  نظامی  عمليات 
گرجستان، نماينده آمريکا نشسته و گرجستان 
تبديل  آمريکا  بالفعل  الحمايه  تحت  يک  به 

شده است.
است؟  نظامی  عمليات  اين  پشت  کسی  چه 
اين  هدف  می شود؟  حفاظت  منافعی  چه  از 

عمليات نظامی چيست؟
حمالت  اين  که  دارد  وجود  روشنی  داليل 
سازماندهی  ناتو  و  آمريکا  با  درهماهنگی 

شدند.
"تشويق  در  داشتن  دست  به  را  ناتو  مسکو 
سرگی  نمود.  متهم  حمله  به  گرجستان" 
الوروف وزيرامورخارجه روسيه تاکيد کرد 
که درايجاد عدم ثبات دست "خارجی" و کمک 

نظامی به گرجستان نقش داشته است.:
"اين جنگ نشان داد که هشدارهای مکررما 
خريد  به  توجه  درمورد  جهانی  جامعه  به 
درچندسال  گرجستان  فراوان  نظامی  وسايل 
بينيم  می  ما  اکنون  است.  بوده  اخيردرست 
که چه گونه اين سالحها توسط نيروهای ويژه 
خارجی  متخصصين  توسط  که  گرجستان 
می شوند". به کارگرفته  شدند،  داده  تمرين 
توضيح   )(٢٠٠٨ اوت   ٩ ـ  امروز  (روسيه 

آموزش  به  اسرائيلی  متحصصين  اين که 
و  پردازند  می  گرجستان  نظامی  نيروهای 

مشوق گرجيها درحمله به اوستيا بودندـ م.)
ناتو،  به  مسکو  فرستاده  روگوزين  ديميتری 
کشورهای  نماينده گان  به  رسمی  نامه ای 
عضو ناتو فرستاد داير براين که : " روسيه 
اکنون  هم  عضوناتو  کشورهای  سفرای  با 
مشغول مذاکره است و با نماينده گان نظامی 
به  ما  داشت"،"  خواهد  ديدار  فردا  نيز  ناتو 
ساکاشويلی  از  بيشتر  حمايت  درمورد  آنها 
يک  اين   "  : کرد  اضافه  او  هشدارداديم". 
جنگی  تبليغات  با  هم راه  و  آشکار  تجاوز 
وسيعی است". (ر.ک. به مقاله "مسکو ناتو 
به  حمله  به  گرجستان"  "تشويق  به  متهم  را 
اوستيای جنوبی کرد". روسيه امروز ٩ اوت 

(٢٠٠٨
طبق گفته روگوزين، گرجستان درنظر داشت 
مقدمتا : " عمليات نظامی را از آبخازيا شروع 
کند. اما ارتش گرچستان ناتوان تر از آن بود 
که اين منطقه را بگيرد، لذا تاکتيک متفاوت 
ساده  هدف  که  را  جنوبی  اوستيای  به  حمله 
که  که  داد  اطمينان  او  اتخاذکرد.  بود،  تری 
ميخائيل ساکاشويلی در توافق با "حاميانش" 
به  گرجستان  ورود  برای  که  آنانی  با  يعنی 
گرفت". صورت  است،  گو  و  درگفت  ناتو 

(نووستی ـ ٨ اوت ٢٠٠٨)
غربی،  رسانه های  خبری  پوشش  برخالف 
حمالت قبال توسط مسکو پيش بينی شده بودند. 
حمالت طوری تنظيم شده بودند که مصادف با 
افتتاح المپيک باشند تا صفحات اول رسانه ای 
به عمليات نظامی گرجستان اختصاص داده 

نشوند.
در ٧ اوت، نيروهای روسيه درآماده گی کامل 

بودند و ضدحمله سريعا شروع شد....
شد  رانده  عقب  به  گرجستان  نظامی  حمله ی 
زيرا با نيروی نظامی بزرگ روسيه مواجه 

گشت.

عمل تحريک آميز؟

آمريکا  اطالعاتی  و  نظامی  بخش  طراحان 
عمليات  يک  در  را  "سناريو"ئی  هر  ناتو  ـ 
ازجمله  قرارمی دهند.  بررسی  مورد  نظامی 
عمده تا  محدود،  توانائيهای  با  حمالت  دراين 
باالبردن  منظور  به  را  غيرنظامی  اهداف 

ميزان تلفات مدنظر داشتند....
دراين سناريو، ايجاد فاجعه ای انسانی بيشتر 
هدف  نظامی.  پيروزی  تا  بود  مدنظرشان 
با  راه  هم  بود،  ايالتی  پايتخت  نابودکردن 

تلفات قابل توجه انسانی.

گرجستان  سياسی  استقرارکنترل  هدف  اگر 
سازمان  ديگر  به صورتی  حمالت  اين  بود، 
ساختمانهای  گرفتن  ازطريق  شد،  می  داده 
موسسات  و  ارتباطاتی  عمومی،شبکه ی 
ايالتی و نه انداختن بمب به مناطق مسکونی، 
عکس  سخينوالی.  دانش گاه  و  بيمارستانها 

العمل روسها نيز کامال قابل پيش بينی بود.
"تشويق"  آمريکا  و  ناتو  توسط  گرجستان 
آمريکا  و  ناتو  فرماندهی  مرکز  بود.  شده 
دربروکسل از آن چه که درصورت ضدحمله 

روسيه می توانست اتفاق بيافتد، آگاه بودند.
سوآل اين است: آيا اين يک عمل خودسرانه ای 
روسيه  نظامی  جواب  ارزيابی  برای  بود 
نظامی  رودرروئی  به  روسيه  کشاندن  و 
نيروهای  و  گرجستان(  با  گسترده تر 
تمام  جنگ  به  می توانست  که  متحدين اش) 

عياری بيانجامد؟
که  است  عراق  در  متفق  سومين  گرجستان 
را  نيرو  بيشترين  انگليس  و  آمريکا  از  بعد 
٢٠٠٠نفر).  است(حدود  فرستاده  آن جا  به 
گرجستان  نيروهای  گزارشات،  براساس 
به  آمريکا  نظامی  هواپيماهای  با  درعراق 
نيروهای  با  تا  شدند  داده  برگشت  گرجستان 
 ،Debka.com روسيه بجنگند. (ر.ک. به

١٠ اوت ٢٠٠٨).
نيروهای  دادن  دربرگشت  آمريکا  تصميم 
قصد  آمريکا  که  دهد  می  نشان  گرجستان، 
نيروهای  و  داشته  را  تضاد  به  زدن  دامن 
درمقابل  توپ  َدم  گوشت  مثابه  به  گرجی 

نيروی بزرگ روسيه واردعمل می شدند.

طراحی  در  اسرائيل  و  ناتو  ـ  آمريکا 
حمالت شرکت داشتند.

و  گرجستان  نيروهای  ژوئيه،  ماه  درنيمه ی 
آمريکا دست به مانوور مشترک تحت عنوان 
نفر   ١٢٠٠ شرکت  با  و  فوری"  "جواب 

آمريکائی و ٨٠٠نفر گرجی ، زدند.
اعالم  ١٢ژوئيه  در  گرجستان  وزيردفاع 
کرد که نيروهای نظامی آمريکا و گرجستان 
وازيانی  نظامی  درپايگاه  هفته  سه  مدت  "به 
گرجستان،  پايتخت  تفليس  واقع  درنزديکی 
تمرينات خواهند داشت" (آسوشيتدپرس، ١٥ 
يک  درست  تمرينات  اين   .(٢٠٠٨ ژوئيه 
هفته قبل ازشروع حمالت ٧ اوت بودند که 
نشان می دهد تمرينات، ايجاد آماده گی برای 
حمله بودند که با کمک پنتاگون طراحی شده 

بودند.
جنگ در منطقه اوستيای جنوبی نه به 

تشديد تضاد... بقيه از صفحه آخر
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منظور پيروزشدن و استقرارحاکميت 
عدم  ايجاد  باهدف  بلکه  گرجستان، 
درگيری بين  کشيدن ماشه  درمنطقه و  ثبات 

آمريکا ـ ناتو با روسيه صورت گرفت.
در١٢ ژوئيه آغاز مانوورگرجستانـ  آمريکا، 
نظامی  مانوورهای  نيز  روسيه  وزيردفاع 
قفقازشروع  شمال  منطقه  در  را  خودش 
هم  و  روسيه  هم  عادی  اعالم نظرهای  کرد. 
گرجستان اين بود که اين مانوورها ربطی به 

مسئله ی اوستيای جنوبی ندارند.
اجازه بدهيد تا توهمات را بدوربريزيم. اين 
يک جنگ داخلی نبود. حمالت بخش کاملی 
ازطرح ايجاد جنگ در خاورميانه بزرگ و 
آماده گی  ايجاد  ازجمله  بود،  مرکزی  آسيای 

جنگی آمريکا ـ 
ناتو و اسرائيل عليه ايران.

نقش مشاوران نظامی اسرائيل

آمريکا  و  ناتو  نظامی  مشاوران  که  درحالی 
درعمليات نظامی اخير شرکت نکردند، آنها 
به طورفعالی در طراحی و بخش لوژيستيکی 
حمالت نقش داشتند. براساس منابع اسرائيلی 
(Debka.com ، ٨ اوت ٢٠٠٨)، حمالت 
و  توپ  از  استفاده  با  اوت   ٨ ٧ـ  در  زمينی 
تانک “به کمک مشاوران اسرائيلی صورت 
گرفتند“. اسرائيل گرجستان را با هواپيماهای 
هرمس ٤٥٠ و اسکای الرک مجهز ساخته 
بود که درحمالت ٧ اوت به بعد مورد استفاده 

قرارگرفتند.
اوت   ٦) رزوننانسی  گزارش  براساس 
سی)  بی  بی  ترجمه  طبق  گرجستان،  در 
“برخی سالحهای پرقدرت از طريق تکميل 
سيستم  و   ٢٥ ـ  اس.يو.  جنگی  های  جت 
به  اسرائيل“  توسط  مورداستفاده  توپخانه اِی 
هاآرتص  گزارش  طبق  شد.  داده  گرجستان 
به طورفعالی  اسرائيليها   ،٢٠٠٨ اوت   ١٠
امنيتی  مشاوره ی  و  نظامی  درکارخانه های 

گرجستان فعالند.
ارتش  با  مستقيما  اکنون  روسيه  نيروهای 
ادغام  و  ناتو  ـ  آمريکا  توسط  ديده،  تمرين 
گرجستان،  در  اسرائيلی،  نظامی  مشاوران 
می جنگند. هواپيماهای جنگی روسيه کارخانه 
بمباران  را  تفليس  نزديکی  در  سازی  جت 
کردند که جتهای سو ـ ٢٥ تکميل شده را به 

کمک اسرائيل، می ساختند.
باديدی وسيعتر نسبت به جنگ درخاورميانه، 
بحران در اوستيای جنوبی می تواند شدت يابد 
و به مقابله رودر روئی نيروهای روسيه و 
ناتو منجرشود. اگر اين امر روی دهد، ما با 
جدی ترين بحران در روابط آمريکا ـ روسيه 
اکتبر  در  کوبا  موشکی  بحران  زمان  از 

١٩٦٢ روبه روخواهيم شد.

گرجستان : پاسدار ناتو ـ آمريکا 

نظامی  اتحاديه  از  بخشی  گرجستان 
ناتو(G UAM) است که در آوريل ١٩٩٩ 
شد.  امضا  دريوگوسالوی  جنگ  دربحبوحه 
دوجانبه  هم کاری  يک  چنين  هم  گرجستان 
نظامی  توافقات  اين  دارد.  آمريکا  با  نظامی 
ـ  آمريکا  نفتی  منافع  از  حفاظت  منظور  به 
لوله  و  خزر  درياچه  درحوزه ی  انگلستان 

های حمل نفت و گاز است.
هم آمريکا و هم ناتو ازنظر نظامی درگرجستان 
حضوردارند و با نيروهای مسلح گرجستان 
از  بعد  می کنند.  هم کاری  طورفشرده ای  به 
توافقات سال ١٩٩٩، گرجستان از کمکهای 

نظامی وسيع آمريکا برخوردارشده است.
اوايل  در  پيش،  ماه  چند  روسيه  دفاع  وزير 
ماه مه واشنگتون را باگفتن اين که “ کمکهای 
نظامی آمريکا، ناتو و اسرائيل به گرجستان 
باعث عدم ثبات منطقه می شود“، متهم نمود. 

طبق صحبت وزير دفاع روسيه :
“گرجستان ٢٠٦ تانک، که ١٧٥واحد از آنها 
توسط دولتهای عضوناتو مورد استفاده است، 
١٨٦ زره پوش(١٢٦ عدد آنها از ناتواست)، 
 ٢٥ ناتو)،  از  نوع  تفنگ(٦٧  نوع   ٧٩
خمپاره،   ٧٠ ناتو)،  از  عدد  هلی کوپتر(١٢ 
١٠سيستم موشکی زمين ـ هوا، ٨ هواپيمای 
دريافت  غيره  و  اسرائيل  ساخت  نام  بدون 
کرده است. به عالوه کشورهای عضو ناتو 
می دهند.  گرجستان  به  جنگی  هواپيمای   ٤
اينها  گفت  همچنين  روسيه  دفاع  وزير 
هواپيماهائی هستند که تحويل داده می شوند، 
خمپاره،١٤  و  تفنگ   ٢٦٢ ١٤٥زره پوش، 
ميراژ  ناوشکن   ٤ ازجمله  جنگی  هواپيمای 
٢٠٠٠، ٢٥ هليکوپتر جنگی، ١٥ هواپيمای 
موشک  سيستم   ٦ آمريکائی،  سياه  هاوک 
زمين به هوا و سالحهای ديگر“(آژانس جديد 

اينترفاکس، مسکو ٧ اوت ٢٠٠٨)...
شايد بی مورد نباشد بگوئيم که در ٣١ مارس 
٢٠٠٦  طی توافقی بين تفليس و مسکو دو 
دوران  از  باقيمانده  روسيه  نظامی  پايگاه 
باتومی  و  آخالکالی  ـ  درگرجستان  شوروی 
سال  مه  درماه  باتومی  تخليه  و  شدند.  بسته 
٢٠٠٧ آغاز شد. بقايای سربازان روسی در 
اوايل ژوئيه ٢٠٠٨، گرجستان را ترک کردند 
مانوورهای  ازشروع  قبل  هفته  يک  درست 
آمريکا و گرجستان و يک ماه قبل از شروع 
حمله به اوستيای جنوبی.(مفهوم دموکراسی 
نيرنگ  به کارگيری  در  امپرياليستها  طلبی 
دست  به  دست  منظور  به  نظامی  و  سياسی 

شدن مناطق نفوذ، معنامی يابد. م)

رابطه اسرائيل

نظامی  محور  از  بخشی  اکنون  اسرائيل 
انگليسـ  آمريکا شده است که درخدمت منافع 
آسيای  و  درخاورميانه  غربی  نفتی  غولهای 

مرکزی می باشد.
گازی  و  نفتی  های  درلوله  شريک  اسرائيل 
است که ازباکو ـ تفليس ـ جيهان نفت و گاز 
از  رسانند. بيش  می  مديترانه  دريای  به  را 
آذربايجان  از  اسرائيل  نفتی  واردات   ٪٢٠
لوله  طريق  از  آن  از  مهمی  بخش  که  است 
های نفتی ب.ت.ج. حمل می شود. اين لوله ها 
که توسط بريتيش پتروليوم کنترل می شوند، 
ـ  جغرافيائی  وضعيت  برجسته ای  طور  به 
را  قفقاز  و  مديترانه  شرقی  منطقه ی  سياسی 

عوض کرده است.:
کشورهای  موجود  وضعيت  لوله  خط  “اين 
عوض  مالحظه ای  به طورقابل  را  منطقه 
دامن  پروغربی  اتحادهای  به  و  کرده است 
خط  اين  کشيدن  با  واشنگتون  است.  زده 
لوله به مديترانه بلوک جديدی از کشورهای 
اسرائيل  و  ترکيه  گرجستان،  آذربايجان، 
مسکو،  (کومرزانت،  است“.  به وجودآورده 

١٤ ژوئيه ٢٠٠٦)
... دراين ارتباط پروژه کشيدن يک خط لوله 
که  شده  درنظرگرفته  اسرائيل  به  ترکيه  از 
از  و  اشکلون  بندر  به  ازبندرجيهان  را  نفت 
آن جا به لوله نفتی مادر دراسرائيل و دريای 

سرخ وصل می کند.
هدف اسرائيل نه تنها به دست آوردن نفت از 
است،  داخلی  مصرف  برای  جيهان  طريق 
بلکه بازی کردن نقشی کليدی در صدورمجدد 
از  آسيائی  بازارهای  به  خزر  دريای  نفت 
است.  سرخ  دريای  در  عيالت  بندر  طريق 
جريان  مسير  تغيير  اين  استراتژيک  اثرات 
بکشد. باريکی  جاهای  به  می تواند  نفت 

ميشل  مقاله  به  ر.ک.  بيشتر  اطالع  (برای 
چوسودووسکی : جنگ درلبنان و نبرد نفتی، 

گلوبال ريسرچ، ژوئيه ٢٠٠٦).
برای  را  زمينه  اسرائيل  ارتباط،  دراين   ...
ايفای نقشی عمده هموارمی کند تا به “حفاظت“ 
درمديترانه  جيهان  بندر  تا  نفتی  لوله  ازخط 
اسرائيل  رقابتی،  دربازی  بپردازد.  شرقی، 
تالش می کند تا از راه نظامی و تمرين دهی 

در گرجستان و آذربايجان حضوربيابد.
درسال ١٩٩٩ يک همکاری دوجانبه نظامی 
ازتوافقنامه  قبل  ماهها  تل آويو،  و  تفليس  بين 
اين  رسيد.  امضا  به  ناتو،  با  گرجستان 
جمهور  رئيس  توسط  تفليس  در  توافقنامه 

اسرائيل  وزير  نخست  و  شواردنادزه 
اين  امضارسيد.  به  نتانياهو  بنيامين 
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توافقنامه های متعدد همکاری نظامی، 
و  حضور  بردن  زيرسوآل  باهدف 
ميانه  آسيای  و  قفقاز  در  روسيه  نفوذ 

صورت گرفتند.
طريق  از  تل آويو  ظاهری،  اعالميه  دريک 
 ٢٠٠٨ ٥ اوت  در  مسکو  با  دوجانبه  مذاکره 
پذيرفت که کمکهای نظامی خود به گرجستان 

را متوقف کند.

جواب روسيه

با  ها  حمله  به  درجواب  روسيه  نيروهای 
کردند.  مداخله  معمولی،  زمينی  نيروهای 
ضدحمله  روسيه نيز در يک  نيروی هوائی 
پايگاه  ازجمله  و  گرجستان  نظامی  مواضع 

نظامی گوری را بمباران کردند.
تنها  مثابه  به  را  روسيه  غربی،  رسانه های 
معرفی  غيرنظاميان  شدن  کشته  مسئوول 
کردند، درعين حال اين رسانه ها پذيرفتند(بنا 
غيرنظاميان  تلفات  اکثر  که  سی)  بی  بی  به 
نيروی  حمالت  نتيجه ی  جنوبی  اوستيای  در 

زمينی گرجستان بوده است.
بنابه منابع روسی و غربی، تلفات ابتدائی در 
اوستيای جنوبی حداقل ١٤٠٠ نفر بوده است 
"تلفات  غيرنظاميان.  اکثرا  و  سی)  بی  (بی 
گرجيها به ٨٢ نفر و ازجمله ٣٧ غيرنظامی 
می رسد ... بنا به اظهارات گرجيها، حمله 
هوائی روسيه به گوری شهری در نزديکی 
اکثرا  و  ٦٠ کشته   جنوبی  اوستيای  استان 
 ٩ سی  بی  گذاشت".(بی  به جا  غيرنظامی 
اوت ٢٠٠٨). منابع روسيه تعداد کشته ها در 
اوستيای جنوبی را ٢٠٠٠ نفر ذکر می کنند.

آمريکا  و  روسيه  بين  مقابله  باالرفتن  روند 
يادآور بقايای جنگ سرد است.

آيا با بروز اختالفات مرزی، ما با يک عمل 
نظامی  پيمان  روبه روهستيم؟  آميز  تحريک 
اين  تا  کوشد  می  ها  رسانه  کمک  با  غربی 
ازجمله  و  دهد  نسبت  روسها  به  را  حادثه 

موضع گيريهای جديد ناتو..
ca/index.php?context=va&aid=9788) 
www.globalresearch(

*     *     *

گناه بزرگ رابرت موگابه
منافع انگليس ـ آمريکا و چين 

درثروت معدنی استراتژيکی زيمبابوه
باهم تصادم پيدامی کنند ـ اف ويليام 

انگدال ـ ٣٠ ژوئيه ٢٠٠٨ 
زيمبابوه،  جمهور  رئيس  موگابه،  رابرت 
جهان  کشورهای  غنی ترين  از  يکی  رياست 
دارد.منطقه  عهده  به  را  موادمعدنی  ازنظر 
شناسی  زمين  است  برشی  که  ديواربزرگ 

شمال  از  سرزمين  تمامی  دربرگيرنده  که 
زمينه  باشد.  می  غربی  جنوب  تا  شرقی 
واقعی دلمشغولی مذهبی دولت بوش درمورد 
حقوق بشر درزيمبابوه درسالهای اخيرامکان 
زمينهای  گرفتن  يا  موگابه  انتخاباتی  تقلب 
است  اين  واقعيت  نيست.  سفيد  زمينداران 
چين  يعنی  کشورـ  يک  با  اساسا  موگابه  که 
ـ تجارت می کند که احتياج بی حدی به مواد 
را  آنها  زيمبابوه  که  دارد  خام  استراتژيکی 
تامين می کند. زيمبابوه موگابه با سودان در 
مرکز جنگ کنونی برای کنترل مواد معدنی 
چين  و  واشنگتون  بين  آفريقا  استراتژيکی 
است و روسيه نقش کمکی دراين درام دارد. 

منافع عظيم مالی.
تبليغات  براساس  زيمبابوه  جمهور  رئيس 
قبال  و  بوش  دابليو  جورج  و  ها  روزنامه 
فرد   ، براون  گوردو  اخيرا  و  بلر  تونی 
بسياربدی است. از نظرآنها او گناه بزرگی 
مرتکب شده است. آنها اورا به ديکتاتوربودن 
از  مالکيت  سلب  او  که  چون  می کنند؛  متهم 
زمينداران سفيد به خاطر اصالحات ارضی 
و آن هم اکثرا با زور انجام داده است؛ آنها 
او را متهم می کنند که انتخاب مجدد خود را  
داده  سازمان  تقلب  با  راه  هم  و  کم  دروقت 
به  را  زيمبابوه  اقتصاد  او  اين که  و  است؛ 

نابودی کشانده است.
اينکه رابرت موگابه مورد تجليل واشنگتون 
نيست و همانند فيدل کاسترو، صدام حسين، 
ميلوسوويچ، احمدی نژاد و آدولف هيتلرپست 
مخالفت  دليل  شود،  می  شرورمعرفی  و 
واشنگتون و لندن و تغيير نظام زيمبابوه به 
مثابه ارجحيت درجه اول در سياست آفريقائی 

آنها نمی باشد.
او  که  باشد  اين  نظرمی رسد  به  او  گناه 
تالش می کند که از وابسته گی برده دارانه ی 
رشد  و  آمده  بيرون  آمريکائی  ـ  انگليسی 
بين المللی  صندوق  از  مستقل  اقتصادملی 
پول و بانک جهانی را درپيش گرفته است. 
گناه واقعی او به نظرمی رسد اين باشد که 
که  است  برقرارکرده  رابطه  کشوری  با  او 
به  کم  بهره  با  قرض  و  اعتبار  او  دولت  به 
وابسته شدن  بدون  اش  رشداقتصادی  منظور 

به جمهوری دموکراتيک چين، می دهد. 
محاسبات رسمی رسانه های غربی  دومين 
نکته عمده را که مربوط به يک زورآزمائی 
چين  و  آمريکائی  ـ  انگليسی  منافع  بين 
زيمبابوه  غنی  وسيع  معادن  کنترل  درمورد 
هميشه  بايد  ما  دورمی دارند.  ازنظر  است، 
واشنگتون  برای  که  باشيم  درنظرداشته 
بد"  "ديکتاتورهای  و  خوب"  "ديکتاتورهای 
وجود دارد. اختالف آنها دراين است که آيا 
ديکتاتورها درخدمت منافع آمريکا هستند يا 

نه. موگابه به طور روشنی از نوع دومی ها 
است.

ارثيه سسيل رودز

تحت  که  است  ای  منطقه  نام  زيمبابوه 
قرن  يک  در  انگلستان  امپرياليسم  سيطره ی 
نام  رودزيا  شد.  می  ناميده  رودزيا  پيش، 
و  انگلستان  امپراتوری  استراتژيست  يک 
متخصص امور معدن بود که بورس رودس 
و  نمود  ريزی  پی  آکسفورد  دانش گاه  در  را 
وسيع  آفريقائی  منطقه  ايجاد  نقشه ی  طراح 
خصوصی که  طبق قرارداد امتياز استخراج 
شد.  گرفته  انگليس  ملکه  از  منطقه  درآن 
منطقه ای که از مصر تا آفريقای جنوبی را 
دربر می گرفت. سسيل رودز شرکتی به نام 
ايجادکرد،  جنوبی  آفريقای  انگليس  شرکت 
شبيه کمپانی شرق هندوستان توسط هم کارش 
ال. استار جيمسون معروف به جيمسون رايد 
به منظور استخراج معادن غنی رودزيا.اين 
شرکت مناطقی را زير کنترل داشت که بعدا 
رودزيای  و  شمالی(زامبيا)   رودزيای  نام 
حکومت  خودگرفت.  به  جنوبی(نياسالند) 
انگلستان می بايستی با قبول هرگونه خطری 
پرداخت  می  رودز  غارتهای  از  دفاع  به 
درحالی که رودز و بانکداران لندن و باالتر 
بسيار  شريک  که  روتچيليد،  ُلرد  ازهمه 
نزديک اوبود، سوددهی اين تجارت را تقبل 

کرده بودند.
که  دريائی  مناطق  شناس  زمين  رودز 
خليج  و  نيل  از  زمينی  بزرگ  جابه جائی 
سوئز گرفته تا سودان، اوگاندا، تانزانيا و تا 
زيمبابوه درجنوب آفريقا را می شناخت. او 
الماس  معادن  کنترل  برای  را  جنگ  چندين 
درآفريقای  ويتواترساند  طالی  و  کيمبرلی 
زمين  بود.پديده ی  انداخته  راه  به  جنوبی 
شناسانه ای که او و محققين آلمانی دردهه ی 
دراز  باريک  دره ی  کردند  کشف   ١٨٨٠

.(The Great Rift Valley)ناميدند
توسط  بوئرها  خونين  جنگ  از  بعد  رودزيا 
سفيدان مهاجر اشغال شد تا بهره برداری از 
منابع معادنی را درخدمت شرکت شهرلندن، 
تضمين کنند ازجمله حفاظت از معادن طال و 
الماس خانواده پرقدرت اوپنهايمر درمنطقه.

موج  را  آفريقا  که  زمانی   ،١٩٦٢ درسال 
جنبشهای آزادی بخش ملی از زير حاکميت 
استعمارگران فراگرفته بود، موجی که توسط 
حمايت  واشنگتون  غيراستعماری“  “قدرت 
پايگاههای  آخرين  از  يکی  رودزيا  شد،  می 
آپارتايد نژادسفيد هم راه با آفريقای جنوبی، 

سفيدان  بود.  انگليس  سابق  مستعمره 
می  تشکيل  را  ساکنان  کل   ٪  ٢ ـ   ١
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دادند و لذا ماندن آنها درقدرت معادل 
بود با بی رحمی سرسختانه.

نژادبرتر  وزير  نخست  اسميث،  يان 
را  انگلستان  از  رودزيا  استقالل  سفيد،اعالم 
درسال ١٩٦٥ بدون توافقی حداقل در رابطه 
باناسيوناليستهای  قدرت  تقسيم  يا  و  نژاد  با 
سياه، نمود. انگلستان توانست تحريم تجاری 
به  برای  زور  به  توسل  با  را  ملل  سازمان 
عالرغم  کند.  جلب  اسميث  زانودرآوردن 
تحريمها،حمايت زيادی ازجانب تجارمحافظه 
کار درلندن صورت می گرفت. تينی روالند 
لونرو،  معدنی  مجموعه ی  رئيس  انگليسی، 
منافع عمده خود را از معدن مس رودزيا و 
معامله با رژيم اسميث تامين کند. شهرلندن 
بود.  مطلع  رودزيا  در  موجود  ثروتهای  از 
کنترل  می توان  چه گونه  که  بود  اين  مسئله 
مدافعان  آورد.  به دست  را  آن  مدت  طوالنی 
به  آن  دادن  در  منافعی  رودزيا  در  اسميت 

لندن نداشتند.
در  طوالنی،  و  خونين  مبارزه ای  دنبال  به 
توده ای  جبهه  رهبر  موگابه  رابرت   ١٩٨٠
به  درانتخابات  را  اکثريت  سياهان،  ائتالفی 
جديد  زيمبابوه  وزير  نخست  و  آورد  دست 
شد. ٢٨ سال بعد همان موگابه تحت حمالت 
انگلستان،  ويژه  به  و  غرب  از  فزاينده 
شديد  تحريم  ازجمله  زيمبابوه،  سابق  ارباب 
به  رژيم  کشاندن  هدف  با  است  اقتصادی 
بازگذاشتن  به  آن  مجبورکردن  سقوط، 
سرمايه گذاريهای خارجی(متعلق به انگليس، 
آمريکا و شرکاء). به صورت تمسخرآميزی، 
نيست:  اسميث  يان  دوران  از  متفاوت  هدف 
غنی  منابع  کنترل  ميخواهند  آمريکا  و  لندن 
زيمبابوه  و  گيرند  دست  به  را  زيمبابوه 

درمقابل اين کنترل مقاومت می کند.

( Great Dyke)سد بزرگ

در زيمبابوه، بخشی از منطقه شکاف بزرگ 
، سدبزرگ ناميده می شود، يک منطقه وسيع 
٥٣٠ کيلومتری با منابع غنی زمين شناسانه 
و  کشور  غربی  جنوب  تا  شرقی  شمال  از 
هم  ای  رودخانه  عرض.  کيلومتر   ١٢ با 
نظر  از  منطقه  و  دارد  جريان  آن  درامتداد 
 ، ُکروم  منطقه  دراين  است.  فعال  آتشفشانی 
مس، پالتين و فلزات ديگر به ميزان زيادی 

موجوداست.
وزارت امورخارجه آمريکا و همچنين لندن 
باخبرند.  زيمبابوه  غنی  معدنی  منابع  از 

دريک گزارشی از زيمبابوه تاکيدشد: 
است.  غنی  معدنی  منابع  صاحب  "زيمبابوه 
صدور طال، پنبه نسوز، کروم، ذغال سنگ، 
پالتين، نيکل، و مس می تواند آن را به بهبود 

اقتصادی برساند... اين کشور دارای معادن 
هنوز  که  داراست  متان  سنگ  ذغال  غنی 

استخراج نشده اند.
با جاذبه بين المللی قابل مقايسه با آبشارهای 
رودزيا  قيمتی  سنگهای  ويکتوريا، 
دست  و  کاريبا،  درياچه  نابودمی شوند. 
ازنظرتاريخی   ، طبيعت  ماندن  نخورده 
ارز  اقتصاد و تهيه  از  بخش مهمی  توريسم 
خارجی بوده است. اين بخش از سال١٩٩٩ 
بسيارضعيف شده، امری که وجهه کشور را 

در انظارجهانيان تنزل داده است.

منابع انرژی

نيروگاه  وسيع  امکانات  داشتن  با 
ذغال سنگ  بزرگ  ذخاير  و  هيدروالکتريک 
برای توليد برق ازطريق حرارت، زيمبابوه 
نفت  به  صنعتی،  کشورهای  با  درمقايسه 
 ٪٤٠ باوجواين  کمترين وابسته گی را دارد. 
از  و  ازخارج  را  خود  برقی  احتياجات 
کشورهای مجاور وارد می کند. تنها ١٥٪از 
کل انرژی موردنياز زيمبابوه از طريق نفت 
تامين می گردد که از خارج وارد می شود. 
زيمبابوه حدود ٢. ١ ميليارد ليتر نفت درسال 
هدايت  اخير  درسالهای  می کند....  مصرف 
ارزخارجی  کمبود  و  اقتصادی  نادرست 

باعث کمبود شديد بنزين شده است". 

روشن است که تا زمانی که موگابه برسرحکم 
بماند، نه انگليس و آمريکا، بلکه چين شريک 
به  می ماند.  باقی  زيمبابوه  ترجيحی  تجاری 
نظر می رسد که اين بزرگ ترين گناه موگابه 
باشد. گناه واقعی او پشت کردن به غرب و 
روکردن به شرق ازنظر اقتصادی و سرمايه 

گذاری است.

رابطه با چين

به  را  موگابه  چين  سرد،  جنگ  درجريان 
کرد.  حمايت  وی  از  و  شناخته  رسميت 
تامين  درُجست و جوی  چين  اخير  درسالهای 
خود  خارجی  ديپلوماتيک  روابط  موادخام، 
روابط  اين  و  است  بخشيده  سرعت  را 
مستحکم تر شده اند. براساس اخباررسانه های 
چين، چين بيشتر از هرکشور ديگر درخارج 

سرمايه گذاری کرده است.
در ژوئيه سال ٢٠٠٥، زمانی که تونی بلر 
موگابه  بخشيد،  شدت  را  زيمبابوه  تحريم 
تماس  چين  رهبری  با  و  سفرکرد  چين  به 
دالر  ميليارد  يک  درخواست  و  گرفت 
به  که  نمود  اضطراری  صورت  به  قرض 

حضوراقتصادی چين در زيمبابوه افزود.

اين امر نتيجه داد. در ژوئن ٢٠٠٦، بخش 
سرمايه  دالر  ميليارد  چندين  زيمبابوه  دولتی 
با  را  معدن  و  انرژی  بخش  در  گذاری 
بزرگ ترين  منعقدنمود.  چينی  شرکتهای 
المللی  بين  سازی  ماشين  شرکت  با  قرارداد 
چين بود به ميزان ٣. ١ ميليارددالر دربخش 
معادن ذغال سنگ و ايجاد ژنراتور حرارتی 
انرژی برای کم کردن کمبود برق زيمبابوه. 
شرکت چينی تا به حال يک پايگاه حرارتی 
برق درنيجريه و سودان درست کرده و در 
نيز  درگابون  معدن  استخراج  پروژه  بخش 

فعال است.
ماشينهای  چين  دولت   ،٢٠٠٧ درسال 
به  را  دالر  ميليون   ٢٥ مبلغ  به  کشاورزی 
تراکتور   ٤٢٤ ازجمله  کرد،  هديه  زيمبابوه 
و ٥٠تريلی، که بخشی از ٥٨ ميليون دالر 
قرض به حکومت زيمبابوه بود. دولت موگابه 
را  پوستان  سفيد  به  متعلق  فارمهای  مقدمتا 
به  جريان  دراين  داد،  سياهان  به  و  گرفت 
بخش آالت کشاورزی صدمه خورد. درمقابل 
برای تجهيزات و قرض دولت زيمبابوه ٣٠ 

ميليون کيلوگرم تنباکو به چين داد....
درآوريل سال ٢٠٠٧، رئيس مشاوران عالی 
چين، جيا کينگ لين، مسئوول کميته کنفرانس 
به  چين،  توده ای  جمهوری  سياسی  مشورتی 
به  اين  رفت.  موگابه  با  ديدار  برای  حراره 
که  بود  آفريقا  ـ  چين  سران  کنفرانس  دنبال 
طی آن دولت چين روسای ٤٠ کشور آفريقا 
دعوت  روابط شان  پيرامون  بحث  برای  را 
ديپلوماتيک  ارجحيت  يک  آفريقا  بود.  کرده 

و اقتصادی چين شده است.
عمل  به  علنی  دعوتی  پکن  از  زمان،  درآن 
زيمبابوه  در  بکر  معادن  استخراج  به  تا  آمد 
کمک بکند. براساس گزارش آژانس خبری 
زيمبابوه  مجلس  سخنگوی  سينخوا،  چين، 
درآن  چين  بيشتر  سرمايه گذاری  درخواست 
کشوررا دربخش معادن نمود. قانون مربوط 
به استخراج معادن زيمبابوه تغيير داده شد تا 
به دولت امکان جواب دهی به درخواستهای 

استخراج معادن را فراهم سازد.
صادراتی  درآمد  از  نيمی  معادن  استخراج 
بخش  تنها  اين  می دهد.  تشکيل  را  زيمبابوه 
در کشوراست که هنوز سرمايه های خارجی 
کشاورزی  عمده  بخش  سقوط  از  بعد  درآن 
فعالند. شرکتهای غربی که تقاضای استخراج 
نزدند.  کاردست  آن  به  بودند  راکرده  معادن 
کومبيرای کانگای سخن گوی پارلمان زيمبابوه 
از  می بايستی  "ما  گفت  سينخوا  مسئوالن  به 
تمام  با  که  می کرديم  درخواست  چين  دولت 
واردعمل  معادن  اين  استخراج  برای  قوا 

شود".
 ،٢٠٠٧ دردسامبر  بعد  چندماه   ...
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 بجز نوشته هايی که با 
امضای تحريريه منتشر 

می گردد و بيانگر نظرات 
حزب رنجبران ايران می 
باشد، ديگر نوشته های 
مندرج در نشريه رنجبر 

به امضا های فردی 
است و مسئوليت آنها با 
نويسندگانشان می باشد.

سهام   ٪٦٧ فوالدچين  کورپورايشن 
که  را  زيماسکو  صادراتی  شرکت 
خريد.  بود،  آهنی  کروم  توليدکننده 
بزرگ ترين  شرکت  پنجمين  شرکت  اين 
کربونات  به  آغشته  آهنی  کروم  توليدکننده ی 
درجهان است. توليد ساالنه اش ٢١٠٠٠ تن 
فروکروم کربوناتی است که از منطقه غنی 
توليد   ٪٤ که  می شود  استخراج  سدبزرگ 

فرروکروم جهان است.
زيماسکو هم چنين دومين ذخيره بزرگ ترين 
کروم جهان  را بعد از آفريقای جنوبی  دارد. 
اين معدن که ظاهرا درتصاحب کورپورايشن 
از  بخشی  اکنون  بود،  کاربايد  يونيون 

داوچيميکال کورپورايشن است.
اين  شدن  شنيده  با  خطر  زنگ  وای!  وای، 

خبر به صدا درآمد.
چين به روشنی آفريقا را و اساسا  به خاطر 
منابع نفتی و موادخام اساسی  اش نظير مس، 
کروم، نيکل، در بخش مرکزی برنامه خود 
منطقه  حال  درعين  قاره  اين  درنظردارد. 
مهمی برای صادرات صنعتی چين می باشد. 
درتمامی  اصلی  دليل  موادخام  جنگ  اما 
واشنگتون  علت  همين  به  است،  محاسبات 
جديد  فرماندهی  ايجاد  به  تصميم  اخيرا 

درپنتاگون در رابطه با آفريقا را گرفت.
کنترل اقتصاد رشديابنده چين، بخشی از نقشه 
استراتژيکی مرجح اياالت متحده درسياست 
 ١١ از  بعد  که  است  نظامی  و  خارجی 
نکته  تنها  است.  شده  شروع  سپتامبر٢٠٠١ 
چين١٧٠٠  که  است  اين  درتجارت  ظريف 
به  اکثرا  که  دارد  ارزی  ذخيره  ميليارددالر 
بوده  آمريکا  خزانه داری  تضمين  صورت 
دالرباشد  برای  کاملی  وحشت  می تواند  و 
بيانجامد،  بيشتراقتصادآمريکا  سقوط  به  و 
کند  احساس  چين  سياسی  داليل  به  چنان چه 
سطح  در  چين  به  آمريکا  قرض داربودن  که 
صدها ميليارد دالر خطرناک است. درواقع 
با خريدن قرضهای آمريکا ازطريق افزوده 
تجاری، چين به طور غيرمستقيم به آمريکا 
در مخالفت با منافع ملی اش، کمک می کند 
ميليون   ١٠٠ حتا  يا  درعراق،  جنگ  نظير 
دالری که ساالنه کندوليزا رايس در وزارت 
چين  می کند.  خرج  تبت  برای  امورخارجه 
نئوکولونياليستی  بازی  وارد  حاضرنيست 
و  درجست  او  بشود.  آمريکائی  ـ  انگليسی 
جوی توافق صندوق بين المللی پول يا بانک 
آفريقائی  کشورهای  با  معامله  جهت  جهانی 
می دهد،  کم  بهره  با  قرضه های  او  نيست. 
درچه  برسرکار  کسی  چه  اين که  از  مستقل 
کشوری هست. ازاين نظر او چيز مغايری 
با آن چه که لندن و واشنگتون می کنند، انجام 
نمی دهد. چين نفوذ آمريکا در آفريقا را کمتر  

کشورهای  بقيه  در  تا  می داند  شده  تثبيت 
جهان. بدين ترتيب اين امر زمينه مناسبی را 
برای چين در انجام اقتصادی سودمند فراهم 

می کند.
اين می تواند خوشبينانه يا بدبينانه باشد. اين 
نتيجه  اگر  باشد.  واقع بينانه  تواندسياست  می 
آفريقا  کشورهای  از  برخی  که  باشد  اين 
با  مقابله  برای  ازچين  هوشمندانه  بتوانند 
درقاره  آمريکا  ـ  انگليس  يک جانبه  سلطه 
عمده ای  فايده ی  می تواند  اين  کنند،  استفاده 
درستی  به  آن  از  آنها  چنان چه  باشد،  داشته 

استفاده کنند.
به روشنی، برای اقتصاد چين اهميتی حياتی 
دارد که به معادن و ازجمله نفت در دارفور 
درجنوب سودان و يا نيجريه دسترسی داشته 

باشد.
جنگ  درمرکز  را  آن  آفريقا  معدنی  ثروت 
غرب  بين  غنی  معادن  به  دسترسی  برای 
برخالف  بار  اين  داده است.  قرار  شرق  و 
دوران جنگ سرد، پکن واردبازی با ذخيره 
به مراتب بيشتر و آمريکا با ذخاير به مراتب 

کمترشده اند.
قرن  يک  کتاب  مولف  انگدال   ويليام  اف. 
جنگ: سياست نفتی انگليس ـ آمريکا و نظم 
جديد جهان و بذرهای تخريب : جانب پنهانی 
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زمينه مناسبی را
ی سودمند فراهم

دبينانه باشد. اين
نتيجه اگر  باشد. 
آفريقا شورهای 
با مقابله  برای 
درقاره آمريکا 
عمده ای فايده ی 
درستی به  آن  ز 

ن اهميتی حياتی
 نفت در دارفور
ه دسترسی داشته

به  کوتاه  مروری 
مقوالت  برخی 
تاريخی، سياسی

کمونيسم  ديدگاه  از   
علمی (١١)
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انقالب سوسياليستی

انقالب سوسياليستی (يا انقالب پرولتاريائی) 
تحت  زحمتکشان  کليه  که  است  انقالبی 
رهبری طبقه کارگر (از طريق رهبری حزب 
کمونيست) و بر اساس اتحاد ميان کارگران، 
دهقانان و ساير زحمتکشان تهيدست شهر و 
ديکتاتوری  ساختن  سرنگون  برای  روستا، 
مناسبات  برچيدن  و  بورژوازی  طبقاتی 
و  داری  سرمايه  نظام  استثماری  توليدی 
سيستم  و  پرولتاريا  ديکتاتوری  برقراری 
نهايی  هدف  دهند.  می  انجام  سوسياليستی 
سيستم  نوع  هر  نابودی  سوسياليستی  انقالب 
کليه  بردن  ميان  از  و  تبعيض  و  استثماری 

طبقات و دولتهای طبقاتی است.
لذا  و  ديالکتيکی  پرولتاريائی  انقالب  تئوری 
با  و   ١٩ آخرقرن  دهه ی   ٦ طی  رشديابنده، 
شرکت مارکس و انگلس درمبارزات نظری 
و عملی پرولتاريا، توسط آنان تدوين گرديد. 
اين تئوری سپس توسط لنين و مائوتسه دون 
با جمع بندی از تجارب انقالبی پرولتاريای 
روسيه و چين، تجربه ساختمان سوسياليسم در 
اين کشورها و تجربه تاريخی جنبش کارگری 
و کمونيستی بين المللی در عصر امپرياليسم 
و درمبارزه ای بی امان عليه نظرات انحرافی 
و  دگماتيستی  اپورتونيستی،  رويزيونيستی، 
کال ضدپرولتری، تکامل يافت. خطوط کلی 

و اساسی اين تئوری به شرح زيرند:
عصر  در  طبقاتی  مبارزات  و  تضادها   -١
سرمايه داری و گذارآن به مرحله امپرياليسم، 
به طور اجتناب ناپذير به انقالب پرولتاريائی، 
پرولتاريا  ديکتاتوری  و  حاکميت  برقراری 
می  منجر  سوسياليسم،  ساختمان  شروع  و 
سطح  دراين  پرولتاريا  مبارزه  اما  گردد. 
اتمام نيافته و انهدام سيستم استثمار انسان از 
انسان، زوال دولت، ديکتاتوری، دموکراسی 
درعصر  انقالب  رادرادامه  کمونيسم  وتحقق 

سوسياليسم را مدنظر دارد. 
مناسبات  انهدام  و  انقالب  اين   -٢



صفحه ١٥ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر

خصوصی  برمالکيت  متکی  طبقاتی 
استثمار  و  مبادله  و  توليد  بروسايل 
نيروی بدنی و فکری انسانها توسط انسانهای 
ديگرهنگامی صورت می پذيرد که پرولتاريا، 
طبقاتی  مبارزات  و  آگاهی  رشد  درجريان 
خود متشکل شده و در جريان تشديد بيش از 
پيش تضادهای درونی جامعه حزب انقالبی 
و رهبری کننده خود را به وجودآورده، تحت 
صحيح  مشی  اتخاذ  با  و  حزب  آن  رهبری  
پرولتری، دستگاه دولتی بورژوازی را قهرًا 
را  پرولتاريا  ديکتاتوری  و  نمايد  متالشی 
برقرار سازد. آگاهی و تشکل هرچه بيشتر 
دشمنان  عليه  آن  پيگير  مبارزه  و  پرولتاريا 
اجتماعی،  عرصه های  درکليه  اش  طبقاتی 
تضمينی است برای اين که انقالب پرولتری 

باقدرت بيشتری تعميق وتداوم يابد.
کشورهای  در  و  امپرياليسم  دوران  در   -٣
و  امپرياليسم  بر  پيروزی  آن،  به  وابسته 
جهت  دمکراتيک  انقالب  انجام  ارتجاع، 
استثمار  از  زحمت کشان  و  دهقانان  رهائی 
تنها  سوسياليسم،  به  گذار  و  فئودالی  ستم  و 
کمونيست  حزب  و  پرولتاريا  رهبری  تحت 
ميسر می باشد. بورژوازی به علت اين که 
درسراسرجهان قدرت فائقه است، ديگر نقش 
انقالبی نداشته و در تحقق انقالب دموکراتيک 
انقالب  مشروطيت،  ناپيگيراست(انقالبات 
نظير  اجتماعی  حرکتهای  کليه  و  بهمن 
بودند  نشانی  نفت  صنعت  شدن  ملی  جنبش 
خصلت  و  ايران  بورژوازی  ناپيگيری  از 
بورژوازی  با  رابطه  در  آن  سازشکارانه 

بزرگ، امپرياليسم و مرتجعين!) .
٤- دوران گذار از سرمايه داری به کمونيسم، 
يک دوران تاريخی طوالنی می باشدد. چون 
که به دليل ناموزونی رشد کشورها و عوامل 
تضادهای  نظيرمتمرکزشدن  ديگری  متعدد 
دليل  به  ويژه ای  درکشورهای  جهان  طبقاتی 
پرولتری  انقالب  امپرياليستی،  دخالتهای 
نرفته  پيش  ازکشورها  بسياری  در  به يکباره 
ياچندکشور،  دريک  انقالب  پيروزی  با  و 
جهان  درمحاصره  سوسياليستی  کشورهای 
قوا  توازن  و  قرارگرفته  سرمايه داری 
درسطح جهانی به سود پرولتاريا هنوز تامين 
بين  طبقاتی  تضادهای  عالوه،  به  نمی شود. 
خرده بورژوازی  و  بورژوازی  و  پرولتاريا 
شدت  درهرکشور  سوسياليسم  دوران  در 
می يابند. درنتيجه ضروری است که پرولتاريا 
ديکتاتوری انقالبی خود را حول ادامه مبارزه 
سوسياليسم  و ادامه  ساختمان  طبقاتی جهت 
محو  تا  پرولتاريا  ديکتاتوری  تحت  انقالب 
کمونيستی  جامعه  استقرار  و  طبقات  کامل 

جهانی، اعمال نمايد.
توليد  شيوه  اساسی  تضاد   : طورخالصه  به 

خصلت  ميان  تضاد  يعنی  داری  سرمايه 
اجتماعی توليد و خصلت خصوصی مالکيت 
بر وسايل توليد که در سطح طبقات اجتماعی 
به شکل تضاد ميان پرولتاريا و بورژوازی و 
در سطح توليد به شکل تضاد ميان تشکيالت 
سازمان يافته توليد در سطح کارخانه و هرج 
و مرج توليد در سطح جامعه بروز می کند، 
به  را  جامعه  که  است  محرکی  نيروی  آن 
نشستن  به  منجر  سرانجام  و  راند  می  پيش 
جامعه  به جای  (سوسياليستی)  نوين  جامعه 
تضادهای  گردد.  می  داری)  (سرمايه  کهن 
فوق الذکر که تضادهای ذاتی شيوه توليد و 
تشکيل  را  داری  سرمايه  اجتماعی  ساخت 
می دهند موجب بحرانهای عمومی و عميق 
شوند.  می  سياسی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
ناپذير  اجتناب  نتيجه  پرولتاريائی  انقالب 
تضاد اساسی جامعه سرمايه داری و مبارزه 
طبقاتی است که در بستر اين تضاد به وجود 
بنيادی  دگرگونی  به  و  کند  می  رشد  و  آمده 
نوين  نظام  ايجاد  و  داری  سرمايه  سيستم 

سوسياليستی و کمونيستی می انجامد:
از  بيش  تبديل  با  داری  سرمايه  توليد  "شيوه 
قيمت  به  پرولتاريا،  به  مردم  اکثريت  پيش 
می  وجود  به  را  نيروئی  خويش،  تالشی 
آورد که ناگزير به انجام اين دگرگونی است. 

(١)"
"با کاهش پيوسته تعداد سرمايه داران کالن، 
يعنی آنها که تمام فوائد اين روند تحولی را 
غصب کرده و به انحصار خود درمی آورند، 
استثمار  و  فساد  رقيت،  فشار،  فقر،  حجم 
افزايش می يابد. ولی در عين حال عصيان 
و  گردد  می  شديدتر  پيوسته  کارگر  طبقه 
مکانيسم پروسه توليد سرمايه داری خود آنها 
را به متحد شدن و سازمان يافتن می کشاند. 
انحصار سرمايه برای شيوه توليدی که خود 
با آن و تحت تأثير آن شکوفندگی يافته است، 
به صورت مانعی در می آيد. تمرکز وسايل 
توليد و اجتماعی گشتن کار به نقطه ای می 
خود  داری  سرمايه  پوسته  با  ديگر  که  رسد 
سازگار نيست. اين پوسته می ترکد، ساعت 
داری  سرمايه  خصوصی  مالکيت  مرگ 
می  يد  خلع  کنندگان  يد  خلع  رسد.  سرمی 

شوند."(٢)
سرمايه  سيستم  اساسی  تضاد  ترتيب،  بدين 
خصلت  و  توليد  اجتماعی  خصلت  داری، 
انقالب  با  توليد،  وسايل  مالکيت  خصوصی 
بزرگ  مالکيت  تبديل  و  سوسياليستی 
مالکيت  به  داری  سرمايه  خصوصی 
و  شود،  می  حل  (سوسياليستی)  اشتراکی 
به تدريج در سراسر دوران سوسياليسم اين 
های  عرصه  کليه  به  سوسياليستی  مالکيت 
حيات جامعه بسط می يابد و تا محو هر گونه 

مالکيت خصوصی بر وسايل توليد در مقياس 
تمامی جامعه و سراسر جهان ادامه می يابد. 
بنابراين، انقالب پرولتری (يا سوسياليستی) 
کرده،  خورد  را  بورژوازی  دولتی  ماشين 
سازد  می  مستقر  را  پرولتاريا  ديکتاتوری 
زمان  آن  تا  که  را  توليد  ابزار  بالفاصله  و 
به  بودند  بورژوائی  خصوصی  مالکيت  در 
آورد  می  در  عمومی  سوسياليستی  مالکيت 
و در راه آزاد کردن و تکامل نيروی مولده، 
نابودی  خصوصی،  مالکيت  کامل  نابودی 
طبقات و مبارزه طبقاتی و سرانجام استقرار 

کمونيسم گام برمی دارد.
انقالب پرولتاريائی عميق ترين، وسيع ترين 
و قاطعانه ترين انقالب تاريخ است. تفاوتهای 
قرار  به  بورژوائی  انقالب  با  آن  اساسی 

زيرند:
شود  می  آغاز  زمانی  بورژوائی  انقالب  ١ـ 
آن  از  قبل  داری  سرمايه  اقتصاد  اشکال  که 
ايجاد شده اند. انقالب پرولتاريائی وقتی آغاز 
می شود که هنوز اشکال حاضر و آماده ای 

از اقتصاد سوسياليستی وجود ندارد. 
٢ـ انقالب بورژوائی عمومًا با تصرف قدرت 
حاکمه خاتمه می يابد، چون که بورژوازی 
ازفرد  فرد  استثمار  و  خصوصی  مالکيت 
فئودالها  بقايای  حتا  و  می شمارد  محترم  را 
می شوند.  تبديل  جديد  مالکان  بورژوا  به 
درحاليکه تصرف قدرت به وسيله پرولتاريا 
بروسايل  مالکيت  است.  انقالب  آغاز  فقط 
 . برد  ازبين  نمی توان  روزه  يک  را  توليد 
هرکشور  جمعيت  از  بزرگی  بخش  زيراکه 
که  می دهد  تشکيل  بورژوازی  خرده  را 
صاحب وسايل توليد اندکی است و از درون 
آن تدريجا بورژوازی زاده می شود و خرده 
بورژوازی ازنظر ايدئولوژيک ـ سياسی به 
عليه  مبارزه  در  بورژوازی  دست  عصای 

طبقه کارگر تبديل می شود. 
٣ـ در انقالب بورژوائی، يک طبقه استثمارگر 
خود را جانشين يک طبقه استثمارگر ديگر 
می کند تا قدرت دولتی را به چنگ آورد. اين 
انقالب ماشين دولتی را خورد نمی کند بلکه 
آن را برای خدمت به بورژوازی تغيير می 
دهد، در حاليکه انقالب پرولتاريائی سرنگون 
ساختن حاکميت کليه طبقات استثمارگر است 
و ماشين دولتی بورژوازی را خورد می کند. 
بورژوازی پس از تصرف قدرت ضرورتًا 
توده  استثمارکننده  و  سرکوبگر  صورت  به 
های وسيع کارگر و زحمت کش و تحت ستم 
به  پرولتری  انقالب  حاليکه  در  آيد،  می  در 
توده های وسيع زحمتکش امکان می دهد تا 
مستحکم  پرولتاريا ايجاد و  اتحاد خود را با 

نمايند.
انقالب  در  گفتيم،  که  همانطور 
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سياسی  قدرت  تصرف  پرولتاريائی 
تجربه  است.  انقالب  نخست  گام  فقط 
نشان  سوسياليستی  انقالبات  تاريخی 
دوران  يک  سوسياليسم  مرحله  که  دهد  می 
که  گيرد  می  دربر  را  تاريخی  طوالنی 
موجود  طبقاتی  مبارزه  و  طبقات  آن  در 
سوسياليستی  مشی  دو  ميان  مبارزه  و  بوده 
احيای  خطر  بنابراين  و  داری  سرمايه  و 
است.  موجود  نيز  جامعه  در  داری  سرمايه 
در  را  انقالب  بايد  پرولتاريا  اساس  اين  بر 
کليه جبهه ها (اقتصادی، سياسی، فرهنگی، 
و  داده  ادامه  پيگيری  با  ايدئولوژيک)  فنی، 
از  جهانی  مقياس  در  کمونيسم  برقراری  تا 
هوشياری خود در برابر خطر احيای سرمايه 

داری نکاهد.
نشان  طبقاتی  مبارزات  تاريخی  تجربه  البته 
کسب  از  پس  نيز  بورژوازی  که  می دهد 
قوا  توازن  عدم  و  ضعف  درصورت  قدرت 
زده  کنار  به  موقتا  فئودال  نيروهای  توسط 
و  بورژوازی  بين  مدتها  قدرت  و  می شود 
فئودالها دست به دست می شود. اما خصلت 
که  می شود  باعث  دونظام  اين  استثمارگری 
و  نکنند  نابود  کامال  را  همديگر  آنها  اوال 
مولده  نيروهای  پيشروی  تاريخی  جبر  ثانيا 
و ضعف تدريجی نيروهای ارتجاعی باعث 
را  خود  موضوعيت  فئوداليسم  که  می شود 

درمقابل کاپيتاليسم ازدست بدهد.
دارای  همواره  سوسياليستی  انقالبات 
از  متقابال  و  بوده  انترناسيوناليستی  خصلت 
يک  نهائی  پيروزی  کنند.  می  پشتيبانی  هم 
کشور سوسياليستی مسلمًا به همت و مبارزه 
پرولتاريا و توده های مردم هر کشور و هم 
دارد.  بستگی  جهانی  کارگر  طبقه  پشتيبانی 
و  جهانی  انقالب  پيروزی  حال  عين  در  اما 
در  انسان  از  انسان  استثمار  سيستم  نابودی 
تمام جهان است که زمينه رابرای آزادی کليه 
طبقاتی،  و  استثماری  جوامع  ازقيد  بشريت 

فراهم می کند.
درقرن  پرولتری  انقالبات  تاريخی  تجربه 
انقالب  پيروزی  عدم  که  داد  نشان  گذشته 
سوسياليستی درتعدادی ازکشورهای پيشرفته 
سرمايه داری به يکبارـ ازجمله به دليل غارت 
ثروتهای ملل جهان، به ويژه کشورهای تحت 
سلطه و دسترسی به نيروی کار ارزان دراين 
کشورها ـ و قرارگرفتن انقالب درمحاصره 
پيوسته  مداخالت  و  سرمايه داری  جهان 
کشورهای  درامورداخلی  جهانی  ضدانقالب 
بيشتر  هرچه  بسيج  ضرورت  سوسياليستی، 
طبقه کارگر و توده های زحمتکش و شرکت 
آنها در اداره جامعه، باالبردن درجه آگاهی 
نظام  به  جامعه  برگشت  خطر  از  آنان 
استثماری سابق، ايجاد وسيع ترين دموکراسی 
برای اکثريت کارگر و زحمت کش و تالش 

برای جلوگيری از تبديل خورده بورژوازی 
برای  جهانی  بورژوازی  دست  آلت  به 
سوسياليستی  نظام  و  دولت  نمودن  فرسوده 
سطح  و  مستمرکيفيت  ارتقاء  حال  درعين  و 
دريک  و  کشان  زحمت  و  کارگران  زندگی 
پرولتاريائی  طبقاتی  سياست  حاکميت  کالم 
و  بزرگ  اهميت  از  فرماندهی،  درمقام 
سوسياليستی  نظام  تداوم  در  ای  کننده  تعيين 

برخورداراست.

به  تخيل  از  سوسياليسم  انگلس:"تکامل   -١
علم"

٢- مارکس:"سرمايه" جلد اول

ديکتاتوری پرولتاريا

ديکتاتوری  درنفی  بورژوائی  نظام  مداحان 
را  بورژوائی  دموکراسی   ، پرولتاريا 
درمورد  که  ناب  دموکراسی  صورت  به 
می شود،  اعمال  هرجامعه  انسانهای  کليه 
آن  بودن  طبقاتی  خصلت  تا  می کنند  تبليغ 
مردم  به  کمونيستها  اما  کنند.  مخدوش  را 
دروغ نمی گويند. آنها به عيان نشان می دهند 
و  داشته  طبقاتی  خصلتی  دموکراسی  که 
برابری  درخدمت  نه  بورژوائی  دموکراسی 
و  تامين  بلکه  اموراجتماعی،  در  انسانها 
را  بورژوازی  نابرابر  حاکميت  تضمين 
مدنظر دارد. ديکتاتوری پرولتاريا نيز دولت 
پرولتاريا  آن  در  که  است  جوامعی  خاص 
قدرت سياسی را به کف آورده و برای تحقق 
ساختمان سوسياليسم و گذار به کمونيسم اعمال 
می شود. کارل مارکس ديکتاتوری پرولتاريا 

را چنين تعريف می کند:
کمونيستی  و  داری  سرمايه  جامعه  بين   "
دورانی وجود دارد که دوران تبديل انقالبی 
دوران  اين  با  مطابق  است.  دومی  به  اولی 
و  دارد  وجود  نيز  سياسی  گذار  دوران  يک 
دولت اين دوران چيزی نمی تواند باشد جز 

ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا."(١)
لنين نيز می نويسد:

بی  و  ترين  بيدريغ  پرولتاريا  "ديکتاتوری 
دشمن  عليه  جديد  طبقه  جنگ  ترين  امان 
مقتدرتر يعنی بورژوازی است که مقاومتش 
ده  کشور)  يک  در  (ولو  سرنگونی  از  پس 
ناشی  تنها  اقتدارش  و  گرديده  فزونتر  بار 
و  نيرو  و  المللی  بين  سرمايه  نيروی  از 
بورژوازی  المللی  بين  روابط  استواری 
نبوده بلکه ناشی از نيروی عادت و نيروی 
توليد کوچک نيز هست. زيرا توليد کوچک 
هم  بسيار  و  زياد  جهان  در  هنوز  متأسفانه 
که  است  کوچک  توليد  همين  و  است  زياد 
همواره، همه روزه، هر ساعته، بطور خود 

به خودی و به مقياس وسيع، سرمايه داری و 
بورژوازی را پديد می آورد. بنابر مجموعه 
ضروريست  پرولتاريا  ديکتاتوری  علل  اين 
جنگ  يک  بدون  بورژوازی  بر  پيروزی  و 
طوالنی، سرسخت و حياتی و مماتی، جنگی 
استقامت،   ، انضباط  پايداری،  مستلزم  که 
تزلزل ناپذيری و وحدت اراده است، امکان 

پذير نيست."(٢)
پرولتاريا  دست  به  پرولتاريا  ديکتاتوری 
می  استقرار  انقالبی  جنگ  يک  کمک  به  و 
دولتی  دستگاه  قاطعانه  تخريب  بر  و  يابد 
ديکتاتوری  اين  دارد.  اتکاء  بورژوازی 
تاريخ  طبقاتی  ديکتاتوری  نوع  پيشروترين 
بشريت و در عين حال آخرين آنها است. اين 
ديکتاتوری با ديکتاتوری ساير طبقات جامعه 
که در طول تاريخ به ظهور رسيده اند ماهيتًا 
تفاوت دارد، زيرا بر پايه اعمال و استقرار 
دمکراسی در درون خلق(اکثريت) و اعمال 
متکی  خلق(اقليت)  دشمنان  بر  ديکتاتوری 
است. ديکتاتوری پرولتاريا يک ابزار اعمال 
طبقات  وسيله  به  که  است  سرکوب  و  قهر 
زحمتکش عليه استثمارگران يعنی به وسيله 
اکثريت عليه اقليت جهت ممانعت از برگشت 
می  کار  به  سرمايه داری،  نظام  به  جامعه 
جنبه  دو  دارای  پرولتاريا  ديکتاتوری  رود. 
مکمل است: فراهم ساختن دمکراسی درون 
خلق و ديکتاتوری عليه ارتجاعيون و بقايای 
پرولتاريا  ديکتاتوری  استثمارگر.  طبقات 
در  طبقاتی  ديکتاتوريهای  تمام  برخالف 
تاريخ بشر ديکتاتوری اکثريت بر اقليت است 
توده های  برای  را  دموکراسی  وسيع ترين  و 

کارگر و زحمت کش فراهم می سازد.
پرولتاريا بايد برای آزادی خود تمام بشريت 
را آزاد نمايد. در درون جامعه، عميق ترين 
پرولتاريا  ديکتاتوری  هدف  ترين  انسانی  و 
عبارت است از: ريشه کن کردن کليه مناسبات 
زورمدارانه و ناعادالنه طبقات استثمارگر و 
محو ساختن تدريجی شرايط مادی و معنوی 
ميراث  استثمارگرانه  مناسبات  توليد  تجديد 
سوسياليستی،  اقتصاد  کامل  رشد  گذشته، 
حذف   ، ها  توده  کمونيستی  آگاهی  ارتقای 
سه اختالف بزرگ جامعه سوسياليستی يعنی 
تضاد ميان شهر و ده، کارگران و دهقانان، 
هر  کامل  محو  يدی،  کار  و  فکری  کار 
و  توليد  ابزار  بر  خصوصی  مالکيت  گونه 
آماده کردن شرايط الزم برای تحقق جامعه 
کمونيستی که در آن قانون "از هر کسی به 
نيازش"  قدر  به  کسی  هر  به  توانش،  قدر 
هر  ("از  سوسياليسم  دوران  قانون  جانشين 
قدر  به  کسی  هر  به  توانش،  قدر  به  کسی 

کارش") می گردد.
اعمال  به  تنها  پرولتاريا  ديکتاتوری 
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و  بورژوازی  بر  ديکتاتوری  و  قهر 
خالصه  نو  و  کهنه  ارتجاعی  طبقات 
دارد  وظيفه  عمدتًا  بلکه  شود،  نمی 
های  زمينه  کليه  در  فوق  امور  تحقق  برای 
سازمان  ايدئولوژيک  و  سياسی  اقتصادی، 
اجتماعی تراز نوينی ايجاد کند و شرايط مادی 
و ذهنی نيل به جامعه بدون طبقه کمونيستی 

و زوال خود را فراهم آورد:
يک  از  است  عبارت  پرولتاريا  "ديکتاتوری 
مبارزه سرسخت، خونين و بی خون، قهری 
تربيتی  اقتصادی،  و  جنگی  آميز،  صلح  و 
جامعه  سنن  و  نيروها  ضد  بر  اداری  و 

کهنه."(٣)
حزب  جهان،  تاريخ  در  بار  نخستين  "برای 
کمونيست موفق شده است امر تصرف قدرت 
حاکمه و سرکوب استثمارگران را در کليات 
امور به پايان رساند و با وظيفه اداره کردن 
کامال هم مرز شود. ما بايد خود را مجريان 
شايسته اين دشوارترين (و سپاس آورترين) 

وظيفه انقالب سوسياليستی نشان دهيم."(٤)
گرديده،  مغلوب  ما  کشور  در  "بورژوازی 
ولی هنوز ريشه کن نشده، نابود نگرديده و 
حتی تا پايان درهم شکسته نشده است. بدين 
با  مبارزه  از  عاليتری  و  جديد  شکل  جهت 
گيرد  می  قرار  روز  دستور  در  بورژوازی 
که عبارتست از انتقال از وظيفه کامال سادۀ 
آنی سلب مالکيت از سرمايه داران به وظيفه 
آنچنان  ايجاد  دشوارتر  و  تر  بغرنج  بسی 
نه  ديگر  بورژوازی  آن  در  که  شرايطی 
بتواند  اينکه  نه  و  باشد  حيات  ادامه  به  قادر 
مجددًا پديد آيد. روشن است که اين وظيفه ای 
آن،  اجرای  بدون  و  است  عاليتر  مراتب  به 

سوسياليسم به وجود نخواهد آمد."(٥)
بنابراين طبقات و مبارزه طبقاتی در سراسر 
باقی  همچنان  پرولتاريا  ديکتاتوری  دوران 

می مانند:
"طبقات در دوران ديکتاتوری پرولتاريا باقی 
ديکتاتوری  ماند.  خواهند  باقی  و  اند  مانده 
زمانی غيرالزم خواهد شد که طبقات از بين 
بروند. طبقات بدون ديکتاتوری پرولتاريا از 

بين نخواهند رفت.
طبقات باقی مانده اند، ولی هر يک از آنها در 
دوران ديکتاتوری پرولتاريا تغيير شکل يافته 
اند: مناسبات متقابل آنها نيز تغيير شکل يافته 
ديکتاتوری  هنگام  به  طبقاتی  مبارزه  است. 
شکل  فقط  بلکه  رود  نمی  بين  از  پرولتاريا 

های ديگری به خود می گيرد."(٦)
ديکتاتوری  تقويت  و  حفظ  اساس،  اين  بر 
پرولتاريا وظيفه اساسی هر حکومت پرولتری 
نوبنياد است و اين وظيفه را تا تحقق کامل 
لنين  نمايد.  حراست  پيگيرانه  بايد  کمونيسم 
پايه های اساسی تئوريک و مادی ديکتاتوری 
بشری  تاريخ  در  و  روسيه  در  را  پرولتاريا 

نهاد. مائوتسه دون به نوبه خود با جمع بندی 
تجارب مثبت و منفی اتحاد شوروی، تئوری 
مارکسيستی را در اين زمينه تکامل داد و با 
ديکتاتوری  تحت  انقالب  تئوری  از  پيروی 
پرولتاريا، انقالب عظيم فرهنگی پرولتاريائی 
را برای حفظ و تقويت ديکتاتوری پرولتاريا 
و نشان دادن راه اساسی جلوگيری از رجعت 

به سرمايه داری، برپا نمود.
اتحاد  در  پرولتاريا  ديکتاتوری  حکومت 
بورژوازی  توسط  تنها  نه  چين  و  شوروی 
داخلی، بلکه همچنين از طرف امپرياليسم و 
سوسيال امپرياليسم مورد تهاجم قرار گرفت. 
مبارزه حزب بلشويک و مردم اتحاد شوروی 
عليه تجاوز ١٤ دولت امپرياليستی در زمان 
حيات لنين، پيکار عظيم و تاريخ ساز مردم 
فاشيست  تجاوزگران  عليه  شوروی  اتحاد 
هيتلری در جريان جنگ دوم جهانی، مبارزه 
حزب  رأس  در  دون  مائوتسه  هوشيارانه 
امپرياليسم  تجاوزات  عليه  چين  کمونيست 
امپرياليسم  سوسيال  های  توطئه  و  آمريکا 
شده  احيا  آن  در  داری  سرمايه  که  شوروی 
کوشش  اين  برجسته  های  نمونه   ... و  بود 
پرولتاريا  وظايف  آميز  موفقيت  انجام  جهت 
تاريخ  است.  خارجی  سياست  زمينه  در 
مبارزه  دو  اين  همواره  که  است  داده  نشان 
(عليه دشمنان داخلی و خارجی سوسياليسم) 
وظيفه  دو  اين  و  بوده  مربوط  يکديگر  به 
ديکتاتوری پرولتاريا از هم جدايی ناپذير می 

باشند.
با توجه به آنچه که در باال گفته شد، تئوری 
جوهر  حقيقت  در  پرولتاريا"  "ديکتاتوری 

مارکسيسم است. مارکس خود می گويد:
کنونی  جامعه  در  طبقات  وجود  کشف  "نه 
از  هيچکدام  آنها  ميان  مبارزه  کشف  نه  و 
خدمات من نيست. مدتها قبل از من مورخين 
بورژوازی تکامل تاريخی اين مبارزه طبقات 
اقتصادی  تشريح  بورژوازی  اقتصاددانان  و 
که  ای  تازه  کار  اند.  داشته  بيان  را  طبقات 
 -١ است:  زيرين  نکات  اثبات  ام  کرده  من 
مراحل  به  مربوط  فقط  طبقات  وجود  اينکه 
اينکه   -٢ است.  توليد  تکامل  معين  تاريخی 
مبارزه طبقاتی ناچار کار را به ديکتاتوری 
پرولتاريا منجر می سازد. ٣- اينکه خود اين 
ديکتاتوری فقط گذاری است به سوی نابودی 
بدون  جامعه  سوی  به  و  طبقات  گونه  هر 

طبقات."(٧)
می  تصريح  معنی  اين  توضيح  در  نيز  لنين 

کند:
"کسی که فقط مبارزه طبقاتی را قبول داشته 
ممکن  و  نيست  مارکسيست  هنوز  باشد، 
است هنوز از چهارچوب تفکر بورژوايی و 
سياست بورژوايی خارج نشده باشد. محدود 

به  مربوط  آموزش  به  مارکسيسم  ساختن 
مبارزه طبقات، به معنای آن است که از سر 
و ته آن زده شود، مورد تحريف قرار گيرد 
و به آنجا رسانده شود که برای بورژوازی 
پذيرفتنی باشد. مارکسيست فقط آن کسی است 
قبول  تا  را  طبقات  مبارزه  نظريه  قبول  که 
نظريه ديکتاتوری پرولتاريا بسط دهد. وجه 
تمايز کامال عميق بين يک خرده بورژوای 
عادی (و همچنين بورژوای بزرگ) با يک 
مارکسيست در همين نکته است. با اين سنگ 
محک است که بايد چگونگی درک واقعی و 

قبول مارکسيسم را آزمود."(٨)
تجربه جنبش کمونيستی بين المللی صحت اين 
گفته مارکس و لنين را ثابت می کند و نشان 
رويزيونيستها  همواره  چگونه  که  دهد  می 
اند  کوشيده  چپ  و  راست  اپورتونيستهای  و 
تجديد نظر و زير سؤال قرار دادن مارکسيسم 
انقالبی را با نفی ديکتاتوری پرولتاريا آغاز 
اين  در  خروشچفی  رويزيونيستهای  نمايند. 
زمينه سرمشق بزرگی برای ديگر همپالگی 
تزهای  ارائه  با  آنها  هستند:  خود  های 
و  خلقی"  تمام  "دولت  نظير  رويزيونيستی 
نکرده  کاری  حقيقت  در  خلقی"  تمام  "حزب 
حزب  و  دولت  طبقاتی  خصلت  نفی  جز  اند 
در شرايط ديکتاتوری پرولتاريا، جز قد علم 
قرار  و  پرولتاريا  ديکتاتوری  عليه  کردن 
دادن ديکتاتوری بورژوازی که خود نماينده 
و  رويزيونيسم  اما  آن.  برابر  در  هستند  آن 
يعنی  تاريخی  جديد  درشرايط  اپورتونيسم 
درعصر سرمايه داری فراملی و نئوليبراليستی 
بانفی کامل ضرورت ايجادحزب واحد پيشرو 
تئوری  به  ولنگارانه  کارگروبرخورد  طبقه 
گرائی  فرقه  ستودن  و  کمونيسم  رشديابنده 
درامر  خواهانه  تماميت  خواستهای  طرح  و 
به  بهادادن  کم  باالخره  و  کمونيستها  وحدت 
سوسياليستی  کشورهاتی  در  طبقاتی  مبارزه 
عمل  و  اراده  وحدت  ايجاد  در  شديدا  بازهم 
پيشروی  ودر  انداخته  سنگ  پرولتاريا 
جنبشهای کارگری و توده ای اخالل می کنند.

١- مارکس:"نقد بر برنامه گوتا"
٢ و ٣- لنين:"بيماری کودکی چپ روی در 

کمونيسم"
حکومت  نوبتی  لنين:"وظايف   -٥ و   ٤

شوروی"
عصر  در  سياست  و  لنين:"اقتصاد   -٦

ديکتاتوری پرولتاريا"
مارس  ويدمير"(٥  به  مارکس:"نامه   -٧

(١٨٥٢
٨- لنين:"دولت و انقالب"



صفحه ١٨ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر
اهداف موافقت نامه امنيتی آمريکا و عراق و آينده کشورهای خاورميانه به ويژه ايران

   با نشانيهای زير با ما تماس بگيريد و نشريات حزب را بخواهيد :

تشديد تضاد ميان امپرياليستها برسرتقسيم مجدد مناطق نفوذی!
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آدرس ُپست الکترونيکی نشريه رنجبر :                     
ranjbar@ranjbaran.org

آدرس ُغرفه حزب در اينترنت:         
        WWW.ranjbaran.org

          آدرس ُپستی حزب رنجبران ايران:
                                         Ranjbar     

  P.O.Box 5910         
Washigton DC
20016
U.S.A

آدرس ُپست الکترونيکی حزب رنجبران ايران :                     
ranjbaran@ranjbaran.org
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با آمريکا  اخير  امنيتی  معاهده  طرح   علت 
 عراق به شکل يک " توافقنامه " بر خالف
 لفاظی های دولتيان آمريکائی ، پايان موعد
نيروهای حضور  برای  متحد  ملل   سازمان 
در عراق  در  موتلفينش  و  آمريکا   نظامی 
 اواخرسال ٢٠٠٨ نيست . مصرف داخلی اين
 معاهده به ويژه در انتخابات رياست جمهوری
 نيز نمی تواند حق مطلب را بيان کند . سياست
 ناظر بر طرح اين معاهده از طرف نومحافظه
از حکايت  سفيد  کاخ  در  حاکم  فعال   کاران 
 اين دارد که راس نظام جهانی تالش می کند
 حضور نظامی و گسترش و تثبيت پايگاههای
 نظامی خود را در عراق در انظار و افکار
 عمومی به اصطالح قانونی ساخته و از آن
مطمئن پرش  سکوی  يک  عنوان  به   کشور 
 نظامی و " ايستگاه بنزين گيری " غنی در
مناطق تبديل  آمريکا (  پروژه  پيشبرد   جهت 
 استراتژيک کره خاکی به " حياط های خلوت
ساختن جهانی  يعنی  آمريکا،  امپراطوری   " 
 " دکترين مونرو" )، استفاده کند . با اين که
تصويب بر  مبنی  مذاکرات  حاضر  حال   در 

آمريکا های  دولت  طرف  از  توافقنامه   اين 
مخالفت و  اعتراضات  خاطر  به  عراق   و 
از بخشی  حتی   ) مردم  مختلف  اقشار   های 
اعالم معوق  ظاهرا  عراق   ( حاکمه   هيئت 
 گشته و وظيفه پيشبرد عقد و تصويب آن از
جمهور رئيس  به  سفيد  کاخ  حاکمان   طرف 
 آينده آمريکا محول گشته است ، ولی بررسی
 مفاد اين توافقنامه ما را بيشتر با افق و چشم
کشورهای ديگر  و  عراق  در  آمريکا   انداز 

 خاورميانه به ويژه ايران ، آشنا می سازد .
 در اين نوشتار بعد از توضيح و تحليل پاره
بررسی به   ، توافقنامه  اصلی  مفاد  از   ای 
 چگونگی تضادی که طراحان پروژه جهانی
در امنيتی  توافقنامه  اين  پيشنهاد  با   آمريکا 
زده دامن  پيش  از  بيش  خاورميانه  و   عراق 

 اند ، می پردازيم .

 محتوی پاره ای از مفاد توافقنامه امنيتی

روشنی به  امنيتی  توافقنامه  محتوی   بررسی 
 نشان می دهد که پی آمدها و تبعات اين معاهده

و گرفته  قرار  تصويب  مورد  آينده  در   اگر 
 امضاء گردد ، نه تنها ماهيتا با هيچ يک از
 معاهداتی که استعمارگران کهن و نوين در
 طول دو قرن گذشته بر مردمان و دولت های
 عقب نگه داشته شده آسيا ، آفريقا و آمريکای
 التين تحميل می کردند ، تفاوتی ندارد، بلکه
 بر خالف آن معاهدات ، حتا به طور رسمی
و ارضی  تماميت  شده  که  هم  فرمايشی   و 
به را  عراق  مردم  ملی  حقوق  و   حاکميت 
 رسميت نمی شناسد . باهم نگاهی اجمالی به

برخی از مفاد اين توافقنامه می اندازيم .
 ١ – براساس برخی از بندهای اين توافقنامه
 امنيتی ، نيروهای نظامی و امنيتی آمريکا حق
 دارند که با گسترش حضور خود، عراق را
 به يک پايگاه وسيع و فراگير در خاورميانه
 " بزرگ" در سال های آينده تبديل سازند .
 از اين پايگاه ( " ايستگاه بنزين گيری " ) ،
 اشغال گران آمريکائی ( با ايجاد پاسگاه ها و
ديگر نظامی امنيتی ) حق خواهند  نهادهای 
 داشت که در آينده هر کشوری در همسايه گی
بر  . قراردهند  خود  هدف  مورد  را   عراق 

در  مشخصا  و  رنجبر  قبلی  درشماره های 
شماره ٤٠، مرداد ١٣٨٧، تشديد تضادهای 
کشورهای  گرفتارشدن  و  جهان  اساسی 
دررکود  آمريکا  وبه ويژه  سرمايه داری 
اقتصادی و تالش برای دست اندازی برمنابع 
کشورهای پيرامونی را يادآوری کرديم. دراين 
راستا جائی برای اخالقيات "بشردوستانه و 
بورژوائی  رسانه های  در  که  دموکراتيک" 
کسب  هدف  نيست.  می کنند،  صحبت  آن  از 
ايستادن  است.   گزاف  قيمتی  به  پيروزی 
 ، آمريکا  مداخالت  دربرابر  روسيه  دولت 
به ويژه در اروپای شرقی که قبال منطقه ی 
مشخصا  و  روسيه بوده است،  نفوذ  تحت 
اظهارات اخير رئيس نيروهای مسلح روسيه 
هسته ای  ازبمب  استفاده  به  درتهديدلهستان 
موشکهای  استقرار  محل  نابودکردن  برای 

 (٢٠٠٨٩/٨/١٥ ـ  آمريکا(پراودا  پاتريوت 
آمريکا  امپرياليستی  منافع  شديد  برخورد  و 
شرقی  اروپای  درمنطقه  روسيه  با  ناتو  و 
امپرياليستی  کشورهای  تالش  قفقاز؛  و 
دولت  نفوذ  و  اقتصادی  ازرشد  درجلوگيری 
ازطريق  پيرامونی(  درکشورهای  چين 
ايجادآشوب درتبت، تالش برای عدم موفقيت 
المپيک  بازيهای  دربرگزاری  چين  دولت 
تروريسم  به  زدن  دامن  درپکن،   ٢٠٠٨
در  رقابت  و  چين  نشين  مسلمان  درمنطقه 
آفريقا و غيره)، نشان روشنی است ازصف 
بنديهای رقابتی جديد دربين کشورهای معظم 
به  بيشتر  هرچه  را  جهان  که  داری  سرمايه 
گرم  حتا  و  سرد  جنگ  بروز  تشديدخطر 

کشانده است.
را،  مقاله  دو  از  بخشهائی  ارتباط  دراين 

اين  مشخص تر  بيشترو  درک  به  کمک  که 
خواننده گان  ديد  درمعرض  می کند،  واقعيت 

رنجبر قرارمی دهيم.  هيئت تحريريه

جنگ درقفقاز: به سوی 
مقابله نظامی گسترده تر 

روسيه ـ آمريکا؟
(ميشل چوسوودووسکی ـ ١٠ اوت 

(٢٠٠٨
آغاز  مراسم  با  مصادف  که  اوت   ٧ درشب 
ساکاشويلی  بود،  درپکن  المپيک  مسابقات 
تمام  دستورحمله ی  گرجستان  جمهور  رئيس 
عياری به سخينوالی پايتخت اوستيای جنوبی 


