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چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

بقیه در صفحه دوم

بقیه در صفحه ششم

دوره سوم  سال 30

پاکستان : " 
ویتنام اوباما "

اوضاع کنونی و وظایف ما
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از انتخاب تا شورش
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برای تحقق جنبشی آگاه و 
انقالبی!

انتخابات نوع پارلمانی 
دربحران!

بقیه در صفحه هشتم
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در  ریاست جمهوری  دوره  دهمین  انتخابات 
ایران در شرایطی به پایان رسید که 

شورش  و  ها  آرامی  نا  از  موجی 
در  را  پراکنده  های 

تهران موجب گردید.
جمهوری  نظام 
قبل  ماه  دو  اسالمی 
در برابر یک حقیقت 
تلخ قرار گرفت، عدم 

بینی از  استقبال قابل پیش 
"انتخابات" دهمین دوره ریاست جمهوری 
اسالمی . برنامه ریزی گسترده برای "داغ 
کردن تنور" انتخابات در ایران به مهمترین 
وظیفه ی تبلیغاتی هیئت حاکمه مبدل گردید.

پس از انتصاب کاندیداها از سوی ولی فقیه از 
جناح های مختلف رژیم، برای تمامی دست 

انتخابات  یک  با  که  بود  روشن  کاران  اندر 
بود.  خواهند  روبرو  ناموفق 
قابل  پایگاه  کروبی 
مردم  میان  در  اتکائی 
نداشت و امیدی جدی 
اصالح  میان  در 
نمی  محسوب  طلبان 
از کناره گیری  شد. پس 
"رهبر"،  دستور  به  خاتمی 
بدنبال  باید  عمال اصالح طلبان 
که  شدند  می  روانه  کاندیدائی 
هرگز به شکلی جدی در جبهه 
ی "اصالح طلبان" مطرح نبود: 
میر حسین موسوی، مردی از گذشته ای 
دور دست، ناشناخته برای نسل جوان ایران 

سرمایه  جهان  که  است  سال   ٤٠ نزدیک 
اقتصادی،  جانبه  ی  همه  بحران  در  داری 
سیاسی و اجتماعی دست و پا زده و عالرغم 
بروز  بحران،  سیکلهای  ضعف  و  شدت 
آنها برخالف گذشته از حدود 1٠ سال یک 
نظام  باررسیده و  به حدود 7 سال یک  بار 
جهانی سرمایه داری قادر به خروج از چنین 
وضعیت  بحرانی  نشده است. بحران اخیر 
که در اکتبرسال گذشته و پس از ورشکسته 
گی بانکهای معتبری نظیر لیمن برادرز، بیر 
اشتیرنز، مریل لینچ، مورگان استانلی، گلدمن 
ساکس و غیره در عرصه ی مالی درآمریکا 
آغاز شد، تنها با تزریق صدها میلیارد دالر 
از دارائیهای عمومی توسط دولت آمریکا به 

واکربوش  جورج  جمهوری  ریاست  هنگام 
این  یافتند.  نجات  موقتا  گی  ورشکسته  از 
بحران هم اکنون تمامی کشورهای جهان را 
فراگرفته است. شرکتهای غول پیکر تولیدی 
با تنزل 2٠% ی تولیدات شان در ربع آخر 
سال 2٠٠8 روبه رو شدند. بازارفروش و 
صادرات کاالها نیز با افتی جدی روبه رو 
حداقل  گذشته  سال  آخر  ماهه  درسه  و  شده 
افتی معادل با 25% را درمقایسه با ربع اول 
سال 2٠٠8 نشان دادند. نوسانات شدید ارزش 
سهام دربورسهای بزرگ سرمایه داری که 
به علت هرج و مرج ناشی از حاکمیت نظام 
باالبرده  طورمصنوعی  به  نئولیبرالیستی 

پس از ماهها تبلیغ توسط احزاب بورژوائی 
در اروپا درمورد ضرورت و اهمیت شرکت 
باالخره  اروپا،  پارلمان  انتخابات  در  مردم 
کوه این تبلیغات موش زائید و پارلمان اروپا 
نفر  میلیون   375 از   %43 حدود  شرکت  با 
ازواجدان شرایط  رای دهی )ودربرخی از 
کشورها نظیرآلمان با کمتراز 3٠% واجدان 
به   2٠٠9 ژوئن   7 در  دهی(  رای  شرایط 
انجام رسید )کل جمعیت اروپا بیش از 5٠٠ 
ترین رقم  پائین  تعداد  این  نفراست(.  میلیون 

شرکت کننده در تاریخ پارلمان اروپا بود.
یادآوری این موضوع خالی ازاهمیت نیست 
که درنخستین انتخابات پارلمان اروپا درسال 
دهی،  رای  شرایط  واجدان   %63  ،1979
 1999 درسال  ریختند.  صندوقها  به  رای 

انتخابات  علیه  مردم  حق  به  تظاهرات 
فرمایشی و قالبی در رژیم جمهوری اسالمی 
بردیکتاتور،  مرگ  و  آزادی  بافریاد  ایران 
ادامه  گان،  تظاهرکننده  خون  شدن  باجاری 
می یابند. درمقابل تمامی شعارهای دفاع از 
موسوی حاکی هستند که از شور و هیجان 
و  استثمار  تحت  مردم  اکثریت  خواست  و 
ستم سوء استفاده می شود تا رژیم جمهوری 
اسالمی دریک شکل یا شکل دیگری تداوم 

یابد.
مرتجعین داخلی و بین المللی با ظرافت خاصی 
تالش در ایجاد وضعیتی مناسب و استفاده از 
آن به سودخودهستند.ما درام تاریخی انقالب 
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از انتخاب . بقیه از صفحه اول

جمهوری اسالمی و  حکومت سرمایه داری درهرشکلی ارتجاعی است!

و یا د آور دوران اقتصاد کوپنی بود.
چهار سال سیاست سرکوب مخالفان سیاسی 
دانشجویان  مبارزات عدالت طلبانه زنان،  و 
و کارگران ایران توسط دولت احمدی نژاد، 
بی شک موجب جلب بخش وسیعی از رای 
دهندگان نمی شد و عدم استقبال از صندوق 
های رای امری نبود که بتوان آنرا به آسانی 
پنهان نمود. درعصری که فیلم ها و گزارش 
روی  دقیقه  چند  عرض  در  خبری  های 
در  و  شود  می  منعکس  اینترنتی  تارنماهای 
در  دینی  ساالری"  "مردم  مدعی  که  نظامی 
و  سوت  انتخاباتی  طبعا  است،  اسالم  جهان 

کور هزینه ای غیر قابل پرداخت بود.
مردم  اعتماد  عدم  و  گریزی  سیاست  اگر 
"دمکراسی"  سیستم  به  متروپل  کشورهای 
حتی  و  توجهی  بی  به  منجر  داری  سرمایه 
توسط  کشورها  این  انتخابات  آگاهانه  تحریم 
ساکنان  مورد  در  این  است،  گردیده  آنان 
کشورهائی مانند ایران به نوع دیگری شکل 

می گیرد.
وحشیانه  سرکوب  و   57 انقالب  از  پس 
نابودی  مخالفان سیاسی در سال های 60 و 
سازمان و گروه های چپ و قتل عام  مبارزان 
های رژیم  زندان  در  و روشنفکران  سیاسی 
بوجود  ایران  جامعه  در  گرایشاتی  اسالمی، 
تغییرات ریشه  انقالبی و  به تحوالت  آمد که 
به  و  داد  می  منفی  پاسخ  موجود  وضع  ای 
تبلیغ گسترده رفرمیسم و تغییرات قدم به قدم 
اسالمی  نظام  چارچوب  در  علنی  فعالیت  و 
می پرداخت. با آغاز دوران خاتمی و شکل 
گیری گرایشات دوم خرداد، این تفکر سیاسی 
به  و  جامعه  سطح  در  شدیدتری  گسترش 
ویژه نسل تحصیلکرده و طبقه متوسط ایران 

یافت.
هم  تیر  وقایع 18  مانند  بعدی  های  سرکوب 
تفکر  نوع  این  در  تصوری  قابل  ی  خدشه 
نظری  گرایش  این  مادی  پایه  نکرد.  ایجاد 
ایران،  بورژوازی  خرده  از  وسیعی  بخش 
دانشجویان و بورژوازی متوسط بود. سازمان 
ها و نهادهای اجتماعی متناسب نیز در تمامی 
عرصه های اجتماعی و سیاسی جامعه پدید 

آمد.
نظام  اصلی  مایه  دست  فکری  گرایش  همین 
اسالمی بود تا نمایش انتخاباتی خود را تکمیل 
نظام  به  را  خود  اعتماد  "مردم"  اگر  کند، 
اسالمی از دست داده اند، باید این تصور را با 
فریب کاری ایجاد کرد که هنوز در چارچوب 
و  آمیز  مسالمت  تحوالت  امکان  فقیه  والیت 

قانونی در راستای آزادی و عدالت اجتماعی 
ممکن است.

چه  نمایشی  چنین  به  بخشیدن  پروبال  برای 
کسی را بهتراز اصالح طلبانی که پیشتازان 
"مردم  و  اقتصادی  لیبرالیسم  ترویج  و  تبلیغ 

ساالری" دینی هستند می توان یافت؟ 
اصالح طلبان سال ها تالش کردند به مردم  
ی  ادامه  با  تضادی  آنان  منافع  که  بفهمانند 
فقیه  والیت  اسالمی  جمهوری  نظام  حیات 
ندارند و امروز آنان می توانند با شرکت فعال 
خود در انتخابات دهمین دوره ی ریاست این 

امر را ثابت کنند.
نیروهای  جلب  و  انتخابات  تنور  کردن  داغ 
جوانی که از وضعیت جامعه ایران به تنگنا 
نظام  به  اعتمادی  حال  عین  در  و  اند  آمده 
کردن  باز  کار  راه  گیری  کار  به  با  ندارند، 
فضای سیاسی در چند هفته گذشته کلید خورد. 
این  پوشاندن  عمل  جامه  در  اسالمی  نظام 
طرح از همکاری و استقبال وسیع و گسترده 
و  داخلی  های  رفرمیست  و  طلبان  اصالح 

خارجی بهره مند گردید.
بکار گیری وسیع رسانه های دولتی، از قبیل 
صدا و سیما، شبکه های بین المللی ماهواره 
ای، بویژه شبکه های فارسی زبانی مانند بی 
بی سی فارسی و صدای آمریکا توانست بخش 
عظیمی از جامعه را به این نمایش انتخاباتی 
کند. نظام اسالمی بر سبک و سیاق  حساس 
از  وسیعی  بخش  توانست  اوبامائی،  تبلیغات 
به  اعتنائی  بی  وضعیت  از  را  ایران  مردم 
نمایش رژیم خارج کرده و تشویق به شرکت 

در این "انتخابات" کند.
بخشی از جوانان و دانشجویان ایران نیز به 
تبلیغات  پیشتازان  به  قانونی،  تغییرات  امید 
کاندیدا ها تبدیل شدند و در ستادها و کارناوال 
های کاندیدا ها سازماندهی شده و خیابان های 
تهران را جوالنگاه تبلیغات انتخاباتی کردند. 
فعالیت های از این دست با این حجم در نظام 
اسالمی والیت فقیه بی سابقه بود و شور حال 
این روزها برای مسن تر های جامعه یاد آور 

دوران پر شور انقالب بود.
تمامی این تحوالت که شب های خسته کننده و 
طوالنی تهران را مبدل به شب هائی پر جوش 
انتخاباتی  ومناظرات  بود  کرده  خروش  و 
تهران  شهر  باالی  های  خیابان  که  کاندیداها 
را به کارناوال های انسانی تبدیل می کرد و 
به موازات آن گزارش پر آب و تاب رسانه ها 
از این حرکات کمکی بی حد برای پوشاندن 
این رژیم فریب  انداز بر تن  لباس غلط  یک 

کار و ضد انسانی کرد.
شعار های مطرح شده در نمایش های انتخابتی 

نشان از ماهیت و کیفیت این حرکات نیزداشت، 
شعارهای مانند "ایول ایول موسوی رو ایول" 
و یا " ” آزادی اندیشه با احمدی نمی شه” ، 
احمدی  پر،  کبوتر  پر،  گنجشک  پر،  “کالغ 
پر، دولتش پر، گشت ارشاد پر، „احمدی بای 
بای، احمدی بای بای”  “مرگ بر دیکتاتور، 
دکتر”  برو  “دکتر  دکتر”   چه  باشه  شاه  چه 
“هر کی که بیسواده با احمدی نژاده” “آزادی 
کجایی دلم برات تنگ شده” “نصر من اله و 
فتح قریب، مرگ بر این دولت مردم فریب” 
ای  یله  ای وله ای ول، میر حسین  “ای ول 
رهنورد،  “موسوی  ول”  ای  پسر  گل  ول، 
تساوی زن و مرد”؟! „ اما در پس تمامی این 
شعار ها میل عمیق اکثریت مردم ایران برای 

مبارزه با استبداد نیز پنهان شده بود.
ترفند مناظره های رودرو و انتشار مستقیم و 
بی سانسور آن هم با هدف جلب بیشتر مردم 
برای شرکت در انتخابات و ایجاد حس اعتماد 
افشاگری صریح  گرفت،  سیستم صورت  به 
احمدی نژاد درمورد تنها بخشی از متموالن 
و ثروتمندان نظام و آن هم تنها آن دسته که با 
انتخاب دوباره احمدی نژاد مخالف بودند در 
راستای سیاست های پوپولیستی دولت قرار 

گرفت.
نژاد  احمدی  گذشته  سال  چهار  عرض  در 
به وعده های خود مبنی بر  مبارزه  تنها  نه 
عمل  جامعه  مالی  استفاده  سوء  و  فساد  با 
نپوشاند بلکه بخشی از بد نام ترین افراد جناح 
نمود،  نیز  دولت خود  وارد  را  اصولگرایان 
افشای نام هاشمی رفسنجانی و دیگران برگ 
امان  بی  حمالت  برابر  در  تا  بود  ای  برنده 
دیگر کاندیدا ها بار دیگر خود را به عنوان 
نماینده محرومان و انسانی از جنس مردم بی 
این  از  پس  که  آنجا  تا  بزند،  جا  غل و غش 
گیر  دزد  ترین  عنوان“جدید  به  وی  مناظره 

مدل سال 88“ در ایران معروف شد.
برای  طلبان  اصالح  شائبه  بی  تالش 
دمکراتیک جلوه دادن چهره رژیم اسالمی در 
چند هفته اخیر به مرحله تازه ای وارد شد، 
مسابقه اتصال خود به „امام“ و اثبات اینکه 
کدام یک عزیز دردانه ی روح هللا بودند ویا 
ارائه راه حل های فوری برای حل مشگالت 
اقتصادی کشور ، دست و دلبازی برای ایجاد 
„آینده بهتری“ برای جوانان و کشیدن چک 
قابل  غیر  های  وعده  دادن  و  محل  بی  های 

اجرا به امری عادی بدل شد. 

کدام انتخاب؟ 
در فضای انتخاباتی ایران این اصل که حتی 

آزادانه  انتخابات  که  این  فرض  بر 
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برگزار گردد، باز در ساختمان قدرت 
سیاسی رژیم اسالمی ایران که والیت 
تصمیم  زند،  می  را  آخر  حرف  آن  در  فقیه 
گیرنده اصلی است، و رئیس جمهور در هرم 
سپرده  فراموشی  به  ندارد،  اهمیتی  قدرت 

شد.
در عین حال این حقیقت غیر قابل کتمان که 
قدرت والیت فقیه بر حمایت مستقیم نیروهای 
و  بسیج  پاسداران،  سپاه  مانند  رژیم  نظامی 
استوار  دولت  کنار  در  موازی  های  قدرت 
جدی  اهمیت  از  کمتر  کسی  برای  است، 

برخوردار بود.
جمهور  رئیس  عنوان  به  نژاد  احمدی  اینکه 
اسالمی تنها مهره اجرائی این آپارات "فقهی 
– نظامی" است در شر وشور کارناوال های 
انتخاباتی با شعار های "مردم ساالری دینی" 
فراموشی  به  است"  ملت  رای  "میزان  یا 
اسالمی  جمهوری  که  حالی  در  شد.  سپرده 
هرگز در هیچ دوره ای از حیاتش نه به مردم 
گفته  را  حقیقت  مردم  به  نه  و  داشته  اعتماد 
اولین  از  رژیم  این  که  شد  فراموش  است. 
سنت  این  و  گفت  دروغ  مردم  به  انتخاباتش 
به  بنیانگذارش  و  امام  از  را  کاری  فریب 

امانت گرفته است
تصور  این  اگر  است  ای  لوحانه  ساده  نگاه 
ایجاد کنیم که نظام جمهوری  را در مردمی 
بر والیت و سپاه  اسالمی حامی سرمایه که 
ریاست  انتخابات  یک  از  پس  است  استوار 
جمهوری در کمال صداقت، "قدرت" را تقدیم 
ریسک  این  به  تن  یا  و  نماید  طلبان  اصالح 
بزرگ بدهد که با روی کار آوردن یک رئیس 
قدرت  دوئالیسم  تسلیم  طلب  اصالح  جمهور 
و عدم ثبات سیاسی در کشوری شود که در 

محاصره آمریکا و متحدانش قرار دارد.
ابلهانه است اگر آگاهانه و یا غیر آگاهانه به 
این تصور دامن زده شود که نیروهای نظامی 
قدرت  داوطلبانه  اسالمی  بر جمهوری  حاکم 
بر عکس عاقالنه  کنند،  تقسیم  دیگران  با  را 
است اگر تصور شود که "رهبر و اصحاب 
مصلح اش" تصمیم به خانه تکانی بگیرند و 
و  داده  گوشمالی  را  نظام  مخالف  صداهای 
سر جای خود بنشانند، تا آنان نیز حدو مرز 
خود را تشخیص داده و پایشان را از گلیمشان 
دراز نکنند و فکر برکنار کردن رهبر را از 

ذهنشان بیرون کنند.
 ، رفسنجانی  به  نژاد  احمدی  حمله  از  پس 
ناطق نوری و آقازاده ها  بالفاصله در یک 
برنامه  قبل  از  و  وسیع  تبلیغاتی  ی  برنامه 
این  علیه  بر  ای  ریزی شده حمالت گسترده 
در  شریعتمداری  حسین  شد  آغاز  جماعت 

مقاله ای که در رسانه ها منتشر شد می نویسد 
: " اینجا "صفین" است. کسانی که در "بدر" 
با قرآن جنگیده بودند، اکنون پاره های قرآن 
اند. بوی شکست  نیزه کرده  بر  به فریب  را 
به چیزی  باید  پس  بود.  به مشامشان خورده 
متوسل شوند که برای جماعت مسلمان قابل 
احترام باشد. چه باک که خود به آن اعتقادی 
با پاره های قرآن می توان به  ندارند! وقتی 
جنگ "روح قرآن" رفت، درنگ چرا؟! حیله 
کارگر افتاد. کسانی از "سپاه علی)ع(" دست 
از جنگ کشیدند و مالک از کنار خیمه معاویه 
بازگردانده شد. مثل امروز که نظام اسالمی 
با به کارگیری گفتمان امام و انقالب در قوه 
اجرایی، حاکمیت اشراف و رانت خواران را 
با خطر جدی روبرو کرده است. ") شمع که 

خاموش شد ... سایت بولتن خبر(
جزئیات  انتشار"  با  اصولگرا  تارنماهای 
فعالیت مافیای ثروت و قدرت خاندان هاشمی 
دست  تری  گسترده  حمالت  به   " رفسنجانی 

زدند.
خمینی  سوی  از  زمانی  که  رفسنجانی 
"شناسنامه انقالب" نام گرفته بود در نامه ای 
به اظهارات احمدی نژاد به "رهبر" شکایت 
و  رفسنجانی  نامه  نهادن  پاسخ  بی  برد!  می 
به  ای  خامنه  با  وی  دیدار  نتیجه  اعالم  عدم 
شایعه به خطر افتادن موقعیت اشراف اسالمی 
ایثارگران  زد. „جمعیت  دامن  طلب  اصالح 
هاشمی  به  ای  نامه  در  اسالمی“  انقالب 
نامه „بدون سالم  رفسنجانی نوشته است که 
و تحیت“ او به آیت هللا خامنه ای „تحریک 
دارانه“  جانب  و  پنهان  „نقش  و  بوده  آمیز“ 
„علنی“  انتخابات  در  را  رفسنجانی  هاشمی 
کرده است. و یا نامه سرگشاده ای با امضای 
„انجمن های اسالمی دانشجویان دانشگاه های 
رفسنجانی  هاشمی  آقای  به  خطاب  کشور“ 
نامه  دانشجویان،  این  است.  شده  منتشر 
هاشمی رفسنجانی به خامنه ای را „نامه ای 
پر از تهدید، اولتیماتوم و در یک کالم فرمان 
به آشوب“ توصیف کرده اند.در نامه منسوب 
به „انجمن های اسالمی دانشجویان دانشگاه 
های کشور“ آمده که نامه هاشمی رفسنجانی 
گرفته  قرار  انقالب  مخالفان  „تمجید“  مورد 
اند:  نوشته  نامه  این  کنندگان  امضا  است. 
„شک نکنید که آتشفشان هایی که در درون 
سینه های سوزان ملت انقالب و والیت مدار 
تغذیه می شوند، چندین سال است که  ایران 
در جامعه شکل گرفته و نمونه کوچکی از آن 
در ۲۳ تیر 78 در برابر فشفشه های عده قلیل 
فریب خورده به نمایش در آمد )اشاره به فرو 
نشاندن ناآرامی های پس از 18 تیر 1۳78(، 

ولی این بار اگر به اشاره مقتدایمان به عرصه 
آنان بلکه تمام مفسدان و  بیاید، نه تنها دامن 
در  را  المال  بیت  غارتگران  و  آنها  حامیان 
آتش خشم خود خواهد سوزاند“.)تارنمای بی 

بی سی فارسی(  
جمهوری  داخلی  های  سایت  فاصله  این  در 
مانند  توده  حزب  قدیمی  خط  روی  اسالمی 
خط  هم  و  خواه  عدالت  دانشجویان  آفتاب، 
„دنیای  سایت  مانند  آنان  نشین  خارجه  های 
و  تبلیغاتی وسیعی دست زده  فعالیت  به  ما“ 
تالش نمودند این شورش را معادل „انقالبات 
انگشت  اثر  کشف  به  و  داده  قرار  مخملی“ 
و رد پای امپریالیسم آمریکا بر علیه „دولت 
پرداختند:  نژاد  احمدی  امپریالیست“  ضد 
"واقعیت این است که ایران در دوره احمدی 
های  زورگویی  مقابل  در  اقتدار  با  نژاد 
غرب ایستاد و همواره بدور از ماجراجویی 
کشورهای  همه  با  عادالته  ارتباط  خواهان 
جهان از جمله آمریکا بوده است. او بهترین 
کسی است که قادر است این رابطه را بدون 
عقب نشینی و عادالنه بر قرار کند. انتخاب 
مردم ایران پیام روشنی به آمریکا بود و آقای 
بپاشد.  مردم  چشمان  به  خاک  نباید  موسوی 
قدرت  از  نژاد را  احمدی  ترتیب  به هر  باید 
نه از طریق شمارش  ابن کار  پائین کشید و 
آرا بلکه از طریق ابطال انتخابات و پیروی 
پذیر  امکان  مخملی  انقالب  های  تاکتیک  از 
است. به این ترتیب موسوی راه در مسیری 
گذاشته که میتواند برای انقالب ایران و مردم 
هم  موسوی  یا"  و  باشد."  آفرین  فاجعه  ما 
امپریالیستی-  ترین محافل  با سرسخت  زبان 
نام  کودتا  را  ایران  انتخابات  صهیونیستی 
میگذارد. ناگفته روشن است که کودتا همواره 
صورت  خورده  شکست  نیروی  جانب  از 
میگیرد نه نیروی پیروز! " و یا" انقالب ما 
طی سی سال گذشته دست آورد های بزرگی 
داشته اما مسئولین جمهوری اسالمی همچنین 
در تحقق آرمانهای انقالب بهمن کمبود های 
نقش  نژاد  احمدی  آقای  که  اند  داشته  جدی 
است.  نداشته  ها  کمبود  این  تحقق  در  مهمی 
")سایت دنیای ما - مهندس موسوی و ماهیت 

بحران کنونی نوشته م.آذین(
نشان  فعلن  باشد  هرچه  اختالفات  این  نتیجه 
دهنده عمق این اختالفات و شکاف در قدرت 
ساکت  رفسنجانی  متحدان  است،  سیاسی 
ننشستند و در مقابل در سایت های نزدیک به 
وی نوشتند : " وهللا تخریب و ضربه ای که 
احمدی نژاد بی صالحیت و خائن به انقالب و 
نظام زد ، مسعود رجوی و صدای اسرائیل و 

هیچ دشمنی به نظام خونبار جمهوری 

خیمه شب بازی انتخاباتی رژیم درخدمت حفظ این نظام پوسیده است!
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اسالمی ایران طی این ۳0 سال نزده 
که  کنند  فکر  نظام  .بزرگان  است 
جمهوری  تلویزیون  در  رجوی  مسعود  اگر 
اسالمی قرارمی گرفت آیا بیشتر ازاین حرفها 
میخواست حرف بزند ؟! " و یا " مگر منافقین 
در اعالمیه های خود بنام خدا و خلق قهرمان 
بنام خمینی کبیر نمی نوشتند؟ مگر  ایران و 
حزب توده خط امامی تراز نیروهای انقالب 
و اسالم نشده بودند ؟ مگر طبرزدی یاردیرین 
آقای احمدی نژاد خود را بسیجی و آقا را امام 
خامنه ای لقب نمی داد ؟ مگر نه این بود که 
آنان درهر مقطع و زمانی که بودند  همه ی 
، یک هدف را مورد هجوم قرار می دادند ، 
هاشمی  هللا  آیت   ، نستوه  روحانیت  به  حمله 
رفسنجانی خط امام و رهبری ! وی تصریح 
کرد: مگر آنان مشکالت و دشمنی ها را به 
حساب نظام و مسئولین نظام نمی گذاشتند و 
بی  و  طلبی  انحصار  و  فساد  به  تفسیر  ازآن 
عدالتی نمی کردند ؟! مگر شیخ علی تهرانی 
آقا و آقای هاشمی و شهید بهشتی را اشرافی 
؟!  خوانند  نمی  دریایی  لب  آخوندهای  و 
مگراکبر گنجی ، آقای هاشمی رفسنجانی را 
عالی جناب سرخ پوش و ... نمی خواند ؟! " 

)تارنمای آگاه سازی(
شایعات اخیر مبنی بر تالش رفسنجانی برای 
جلب آرا "مراجع تقلید" برای مقابله با تهدید 
های خامنه ای نشانه عدم اعتماد عمیق جناح 

ها به یکدیگر می باشد.
از  تن  ها  ده  رساندن  شهادت  به  از  پس 
شهر  های  خیابان  در  مخالفان  و  معترضین 
به  خطاب  ای  نامه  در  خاتمی  ایران،  های 
رهبری می نویسد: " در بازگشایی این گره 
چرا نگاهی به روش و سیرت حضرت امام 
است  بوده  مشابه  موارد  در  که  نداریم  )ره( 
و می تواند و باید مورد تأسی و اهتمام قرار 
گیرد.تعیین هیأتی عادل، کاردان، بی طرف و 
شجاع که به ویژه مورد اعتماد معترضان هم 
باشد و پذیرش داوری منصفانه آن هیأت راهی 
برای عبور از این مرحله و گامی مثبت در 
جهت تقویت نظام و بازسازی اعتماد عمومی 
و نیز نشانه تصمیم گیری خطیر و گره گشا در 
هنگامه های حساس به نفع مردم و در جهت 
آرمان های انقالب است. ")سایت های فردا، 

یاری...( 
این سطور نشان دهنده عدم اعتقاد عمیق به 
خیابان  در  که  است  مردمی  همین  مبارزات 
ها بی هیچ گناهی هدف گلوله های فرزندان 
گمنام امام زمان قرار می گیرند. کدام هیئت 
به  ایران  اسالمی  رژیم  جناح  کدام  عادل؟ 
عدالت کرنش کرده است؟ آقای خاتمی رژیم 
روش  شما  که  خمینی  رهبرش  و  اسالمی 
قرار  خود  سرمشق  را  وی  سیرت  و  کاری 

داده اید در هیچ بزنگاه تاریخی نه عادل بود 
و نه بوئی از انسانیت برده بود. یاد آرید از 
سیاسی  دفاع  بی  زندانی  هزاران  عام  قتل 
در زندان های امامتان، یاد آرید از قتل عام 
کردستان، یاد آرید از 18 تیر و از سرکوب 
بی وقفه مبارزان و چوبه های خونین دارو 
که  لحظاتی  در  حتی  خاتمی  ها،  تیرباران 
جوانان متوهمی برای احقاق حقوق ایشان به 
حقیقت  آنان  به  نیست  حاضر  اند  خواسته  پا 

را بگوید!
به  همزمان  و  برنامه  با  ی  حمله  سیاست 
آریستوکراسی اصالح طلبان، نشان دهنده این 
است که پس از انتخابات باید منتظر تحوالت 
و جابجائی در هرم قدرت بود. ادامه وضعیت 
با این ترکیب کنونی برای قدرت واقعی نظام 
مفید نیست و احتمال کنار نهادن رفسنجانی و 

نزدیکانش مطرح است.

نمایش انتخاباتی
کانون قدرت والیت فقیه توانست با راه کارها 
ئی که در باال اشاره شد، تعداد بسیار باالئی از 
واجدین شرایط در انتخابات ریاست جمهوری 
بر  بکشاند.  رای  های  صندوق  پای  به  را 
به  مردم  اسالمی  نظام  مخالفان  میل  خالف 

خواسته تحریم انتخابات وقعی ننهادند.
خواسته تشکلهای چپ و کمونیست و افشاگری 
های آنان بر علیه تمامی جناح های جمهوری 
فریب  هوی  های  و  صدا  سرو  در  اسالمی 
کارانه نظام و کاندیداهایش گوش شنوائی پیدا 
نکرد. بی شک خواسته تحریم فعال انتخابات 
ریاست جمهوری اسالمی بااین انتظار مطرح 
پشتیبانی  آن  از  ایران  مردم  اکثریت  که  نشد 
از  پس  حوادث  و  وقایع  اما  کرد،  خواهند 
انتخابات  فعال"  "تحریم  داد  نشان  انتخابات 
اساس درست  در  انقالبیون  مثابه سیاست  به 
بود و برای کمونیست ها فراخوان به تحریم 
فعاالنه یک تحلیل قابل دفاع بر اساس درس 
گیری از تجارب مبارزات طبقاتی در ایران 
بوده است. در عین حال از سوی دیگر باید 
اعتراف نمود اگر واقعا مردم به این فراخوان 
انتظار چنین  نمی شد  پیوستند، بی شک  می 
عکس العمل وسیعی را در برابر فریب کاری 
نظام را داشت! این پارادوکس مانند یک سیلی 
بر گوش آندسته از برج عاج نشین هائی بود 
فتوا می خواستند  با یک  که گریبان خود را 

رها سازند.عدو شود سبب خیر!
مسیر  و  نمایشی  انتخابات  از  مردم  استقبال 
بعدی آن برای نظام و والیت فقیه نه تنها مفید 
گردید،  مبدل  نیز  خود  بر ضد  که  نشد  واقع 
امروز نظام در برابر یک بی آبروئی جهانی 
علیه  بر  را  کنندگان  انتخاب  و  گرفته  قرار 
و  اِهن  است.  کشانیده  ها  خیابان  به  خویش 

تولوپ های خامنه ای مبنی بر اعتماد مردم 
به نظام ، حتی بی اطالع ترین شنوندگان را 

نیز نمی فریبد.
استقبال وسیع مردم از انتخابات اما بر خالف 
آنان  پیروزی  به  طلبان  اصالح  تصورات 
راست  و  نیروهای سازشکار  نشد.  نیزمنجر 
نقش جدی در گمراه کردن مردم و ایجاد این 
امامزاده می  این  تصور واهی داشتند که از 
توان شفا گرفت. در کنار طیف های اصالح 
"جمهوری  بورژواهای  دارودسته  طلب، 
را  مردم  توده،  حزب  و  اکثریت  خواهان"، 
تشویق به شرکت در این نمایش کردند. )این 
تفکر( اینان کافی است یک لحظه تصور کنند 
از  پیروز  عنوان  به  نظام  طلبان  اصالح  که 
جدید  دولت  آمدند،  می  بیرون  انتخابات  این 
آیا برای  نماینده گی کدام طبقه را می کرد؟ 
بوجود  کیفی  تفاوت  ایران  جامعه  اکثریت 
می آمد؟ پاسخ به این سواالت بی شک منفی 

خواهد بود.
اینکه در انتخابات اخیر تقلب شده و یا واقعا 
کمتر  شده  نمایش  این  برنده  نژاد  احمدی 
اهمیت دارد، اگر افرادی به این امید به پای 
صندوق های رای رفتند تا به شکل مسالمت 
آمیز والیت فقیه را کنار بزنند، باید از خود 
می  پذیر  امکان  کار  این  اصوال  آیا  بپرسند: 
بود؟ مگر در انتخابات قانون اساسی و والیت 

فقیه را به انتخاب گذاشته بودند؟
نشدن  انتخاب  برای  فقط  ای  عده  یک  اینکه 
احمدی نژاد به پای صندوق های رای رفتند 
نیز به این توٌهم گرفتار شدند که احمدی نژاد 
تنها نشانه ای از نظام والیت فقیه نبوده و این 
با یک جراحی پالستیکی  توان  پدیده را می 

مسالمت آمیز دوباره قابل تحملش کرد!
والیت  نظام  تقلب  بی  چه  و  تقلب  با  چه 
رفرمیستی  سیاست  و  انتخابات  با  را  فقیه 
های  جنبش  و  سکوت  ی  سازشکارانه  و 
ارتجاعی مذهبی سبز و سفید نمی توان کنار 
این تصور را  نهاد و هر جریان سیاسی که 
ترویج و تبلیغ کند به مردم دروغ می گوید! 
پس می بینیم تنها احمدی نژاد نیست که دروغ 
نیز  می گوید! موسوی و کروبی و رضائی 
نه حاال که سی سال است به مردم دروغ می 
جماعت  این  العمل  عکس  به  نگاهی  گویند! 
دهد  می  نشان  انتخابات  نتایج  اعالم  از  پس 
از  قبل  ادعاهای  بر خالف  نه  آنان  تکیه  که 
های  ارکان  همان  بر  که  مردم  بر  انتخابات 
قدرتی است که نظام و والیت فقیه بر آن بنا 

شده است.
رفسنجانی به خامنه ای نامه می نویسد و بعد 
پناه  از دست رد خامنه ای به علمای اعظام 

می برد.
موسوی به خامنه ای نامه می نویسد و 



صفحه 5ارگان مرکزی حزب رنجبران ایرانرنجبر

بیانیه  در  گیرد.موسوی  نمی  جوابی 
خود می نویسد: " به مسووالن توصیه 
مي  كنم بیش از آن كه دیر شود این روند را 
فورا متوقف كنند و همگي به خط قانون و 
بدانند  و  بازگردند  ملت  آراي  از  امانتداري 
از عدالت مشروعیت زداست."  كه خروج 
اعتراضی  موج  برابر  در  ایشان  ستاد  یا  و 
مردم از آنان می خواهد" امروز که اراده و 
عزم شما در برابر یک پدیده اعجاب انگیز 
به نام دروغ، تزویر و تقلب، بهت زده شده 
و بیش از پیش دلتنگ امام راحلت تا نزد او 
شکایت برد، شما مردم گرانقدر را به صبر 
و شکیبایی دعوت می کنیم و ...لذا از تمامی 
هموطنان پرشور خواهشمند است که ضمن 
حفظ آرامش، خویشتنداری و متانت از افتادن 
در دام واکنش هایی که موجبات سوءاستفاده 
بهانه جویان و نامحرمان را فراهم می آورد، 

پرهیز نمایید.")تارنمای یاری(
آن  ....از  نویسد:"  می  ای  نامه  در  کروبی 
اسالمی  جمهوری  نظام  اصل  به  که  جایی 
را  انتخابات  نوع  این  و  دارم  راسخ  باور 
و  دانم  می  امام  راه  و  میراث  به  تعریض 
از آن جایی که هنوزهم به ظرفیت نهادهای 
قانونی در جمهوری اسالمی باور دارم از 
شورای نگهبان می خواهم با ابطال انتخابات 
و در راستای خواست به حق ملت واکثریت 
مردم بار دیگر این انتخابات را تجدید نماید 
و این بار به حق ، از آرای مردم پاسداری 

کند ."
های  اعتراض  وسیع  گسترش  علیرغم 
هیچ  تهران،  بزرگ  های  شهر  در  جوانان 
یک از "کاندیدا ها" بند ناف خود را از نظام 
نبرید و در بهترین حالت جناح مقابل متهم به 
سرپیچی از سنت های جمهوری اسالمی و 

آیت هللا خمینی می کند.

امپریالیست ها نظاره گر یا درگیر؟
علیرغم برنامه ریزی های گسترده سناریو 
امپریالیسم  مخملی  و  رنگین  انقالبات  های 
آشپزان  ایران،  در  تحوالت  رشد  آمریکا، 
در  را  امپریالیسم  مخملی"  های  "انقالب 
و  داد  قرار  ای  منتظره  غیر  اتفاقات  برابر 
حتی در چند روز اول آنان راناتوان از یک 
های  روز  در  کرد.  شفاف  گیری  موضع 
سیاست  مابین  تفاوتی  آشکارا  اوباما  اول 
های موسوی و احمدی نژاد قائل نمی شود، 
اظهار نظری که چند روز بعد تغییر کرد و 
به جانبداری آشکار از مخالفان و معترضان 
تغییر یافت. تا این زمان آمریکا تنها نظاره 

گری بهت زده بود.
فیس  و  تیوتر  و  یوتوپ   گسترده  حمایت 
بوک از مبارزات مردم در ایران بی شک با 

دستور دولت آمریکا صورت پذیرفت، وانتشار 
اخبار درگیری ها یک شبه ره صد ساله پیمود 
از اینجا به بعد دیگر آمریکا از نظاره گر به 
البته این دست و دل  تبدیل گردید.  مداخله گر 
تاخیر  چند روز  با  ایران  مردم  دشمنان  بازی 
و پس از اطمینان از گسترش جنبش صورت 
گرفت. دولت اوبا ما از همان روز شنبه پس 
از انتخابات بسیار دست به عصا و با احتیاط 
به نتایج انتخابات و نا آرامی پس از آن اشاره 
نمود. حتی تا امروز نیز سیاست رسمی آمریکا 
خواهد  نمی  آمریکا  و  بوده  سویه  دو  سیاستی 
"فرصت سوزی" کرده و به ایران این امکان 
را بدهد تا به بهانه حمایت مستقیم این کشور از 
یکی از جناح ها به سرنوشت نامعلومی گرفتار 

کند.
دخالت تلویزیون "صدای آمریکا" نیز بر این 
همان  از  اروپا  عکس  به  بود.  استوار  سیاق 
در راس  آرا  نتایج  اعالم  از  اول پس  ساعات 
و  گرفت  قرار  ایران  رژیم  علیه  بر  تبلیغات 
بویژه سایت های تبلیغاتی "بی بی سی فارسی" 
نقش مهمی در انعکاس اخبار و حتی تا حدودی 
تالش آشکاری درپخش اخبار ساعات و محل 
های تظاهرات در شهر های بزرگ را داشت.
رژیم هم با َعلَم کردن کلیشه "انقالب مخملی" 
تالش کرد علت تمام مخالفت ها را نیرو های 
خارجی و مزدورانشان و رسانه های خارجی 
جلوه دهد. تالش گسترده امپریالیست ها برای 
با  ها  مخالفت  و  تظاهرات  رهبری  و  کنترل 
تا  شکست جدی روبرو شد و مبارزات مردم 

به حال راه مستقل خود را طی کرده است. 
مبارزات  گیری  اوج  از  ها  امپریالیست  ترس 
مردم ایران در تمامی گزارش ها و مصاحبه 
های آنان به وضوح مشاهده می شد ، دعوت 
مانند  طلبان  اصالح  طرفداران  و  نزدیکان 
و  و...  گنجی  افشاری،  مهاجرانی،   ، کدیور 
مانند جمهوری خواهان  سازشکاران رسوائی 
و  شریعتمداری  سروش،  وسالمتیان،  ملی 
درخواست های دائمی از رهبری ایران برای 
سر عقل آمدن و احترام به رای مردم و یا دست 
به دامان شدن گروهی این افراد به خامنه ای 
و آیات اعظام برای پادر میانی با چاشنی این 
خطر  در  نظام  که  کنید  "حرکتی  که  هشدار 
است" همه نشان از وحشت آنان از اوج گیری 

این شورش ها داشت.

اعتراضات حق مردم است
بی  کمونیستی  های  سازمان  و  فعالین  وظیفه 
شک در صف مقدم مبارزات مردم است، این 
کمتر اهمیت دارد که این شورش اجتماعی چه 
خواسته هائی را فعال مطرح می سازد. مهم این 
است که کمونیست ها و نیروهای انقالبی دوشا 
دوش جوانان و دانشجویان سطح خواسته های 

و هژمونی  بخشیده  اعتال  را  ها  این شورش 
این حرکت را از دست خائنین و سازشکاران 
چارچوب  پائین  از  فشار  با  و  ساخته  خارج 
آن  و خواستار  هم شکسته  در  را  نظام  های 
باشد که نظام والیت فقیه را در مجموعش را 

بزیر حمله ببرد.

بخشی از شرکت کننده گان در این اعتراضات 
نمی  را  چیزی  چه  که  آگاهند  امر  این  از 
خواهند! اما آنچه را که می خواهند در پرده 
هم  است،این  پیچیده  التقاط  و  توٌهم  از  ای 
حاصل یک قرن استبداد سیاسی در کشورمان 
آگاهانه خود  نیز بخشی  دلیل  به همین  است. 
را در پشت افراد قانونی نظام پنهان می کنند 
تا از این سپر برای اهداف واالتری استفاده 
کنند و بخشی نیز به شعارها ی پیش پا افتاده 
بی  های  شعار  ماهیت  باید  کنند،  می  بسنده 
پیمائی  با سکوت و راه  افشا کرد.  محتوا را 
بی صدا با پنهان شدن پشت رفرمیست ها و 
این  از  یک  هیچ  به  توان  نمی  سازشکاران 
اهداف دست یافت. نباید تسلیم "در باغ سبز" 
جماعت اصالح طلب در برابر دوزخ جناح 

مقابل شد.  

طبقه کارگر فعال نظاره گر اعتراضات است، 
عدم شرکت فعال این طبقه تنها به دلیل نبود 
این  یا تشکل طبقاتی و حزب  و  سازماندهی 
طبقه نیست. این شورش در اولین نگاه نفعی 
برای این طبقه ندارد این شورش طبقه متوسط 
کارگران  است،  طلب  اصالح  بورژوازی  و 
و  این  پیروزی  کنند  می  و زحمتکشان حس 
یا آن جناح حکومت آنان را به خواسته های 
اقتصادی و سیاسی آنها نزدیک نمی کنند. اما 
برای  دیکتاتوری  و  استبداد  با  مبارزه  برای 
ریشه ای کردن این شورش ها و به ویژه برای 
طرح خواسته های واقعی سیاسی و اقتصادی 
طبقه کارگر چه فرصت و ظرفی مناسب تر 
از یک جنبش اجتماعی؟ باید به سازماندهی 
کارگران و همکاری آنان برای تضمین ادامه 
کاری این اعتراضات و رادیکالیزه کردن آن 
پرداخت. باید ماهیت ضد بشری تمامی جناح 
رهبری  این  باید  کرد.  افشا  را  اسالمی  های 
آلود  و خون  فاسد  های  دست  از  را  شورش 
کشید  بیرون  کروبی  و  موسوی  رفسنجانی، 
مسیر  به  خیانت  و  سازش  مسیر  از  آنرا  و 
انقالب کشانید. این تنها با شرکت فعاالنه در 

این اعتراضات ممکن است.

مجید افسرـ ۲8 خرداد 1۳88
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شده بودند، با افت شدید ارزش سهام همراه 
گشتند. به طوری که بیش از 5 تریلیون دالر 
سرمایه دود هوا شد. ورود برخی کشورهای 
گی،  ورشکسته  ی  آستانه  به  داری  سرمایه 
ناکامی تالش دولتهای امپریالیستی در معالجه 
اقتصاد  به  پول  تزریق  از طریق  بحران  ی 
دولتهای  تالش  ناکامی  و  خودی  کشورهای 
امپریالیستی در اتخاذ راه حل مشترک برای 
خروج از بحران، با ترتیب دادن اجالسهای 
 15 در  لندن  و  واشنگتون  در   ”2٠ “جی 
همراه  امسال،  مارس   7 و    2٠٠8 نوامبر 
تولیدی  پیکر  با ورشکسته گی صنایع غول 
ماشین  صنایع  کال  و  موتورز  جنرال  نظیر 
بی  امپریالیستی،  دراکثرکشورهای  سازی 
کاری درابعاد گسترده ای زیادشده و حمله به 
معیشت طبقه کارگرو دیگربخشهای ضعیف 
افزایش  به  رو  گان  بازنشسته  نظیر  جامعه 
گذاشته و منجمدکردن و یا پائین آوردن مزد 
موسسات  نجات  ی  بهانه  تحت  کارگران، 
تولیدی و خدماتی از ورشکسته گی، ُمد روز 
شده است. کافی است یادآوری کنیم که تنها 
درآمریکا درعرض 6 ماه بین اکتبر 2٠٠8 
نفر  میلیون   4  .3 از  بیش  آوریل 2٠٠9  و 
 2٠ حدود  رقم  این  درچین  و  کارشدند  بی 
میلیون نفر گزارش شده است. دراروپا نیز 
کارگران  اخراج  از  خبر  که  نیست  روزی 

دراکثرکشورها منتشرنشود.  
با  همراه  ازبانکها،  برخی  قدرت  سقوط 
گرایش  و  جدید  دربانکهای  سرمایه  تمرکز 
به باالرفتن نفوذ سرمایه بوروکراتیک جهت 
جلوگیری از رکود درسیر تکاملی امپریالیسم 
اقتصادی  موقعیت  تضعیف  و  سو  یک  از 
برخی  سیاسی  اهمیت  تقلیل  آن  متعاقب  و 
ازکشورهای امپریالیستی و عروج برخی از 
که  داد  نشان  باالتر،  موقعیت  دیگربه  سوی 
بحران و رشد ناموزون سرمایه داری، همان 
طورکه کمونیسم علمی جمعبندی کرده است، 
از قوانین اجتناب ناپذیر نظام سرمایه داری 

می باشند.
 

مراکز تبلیغاتی و فکری جهان امپریالیستی، 
این  تا  اند  کاربسته  به  را  خود  تالش  تمام 
بحران را ناشی از برخوردغیرمسئووالنه ی 
صرفا  وبحران  دراعتباردهی  بانکها  برخی 
و  ساختمانی،  دربخش  در  اساسا  و  مالی 
مدیران  به  مزایا  و  حقوقها  کالن  یاپرداخت 
غیره  و  فراملی  بزرگ  بانکهای  و  شرکتها 
قلمدادکنند. برخی دیگر تا بدان جا پیش رفته 
اند که معتقدند این بحران صرفا تصنعی بوده 
و 5٠٠ شرکت غول پیکر فراملی که رهبری 

اوضاع و ... بقیه از صفحه اول
درجهان  را  نئولیبرالیستی  اقتصادی  حرکت 
تحت کنترل خود داشته و از نفوذ فوق العاده 
ای در مهاردولتها برخوردارند، در فرصتی 
به فرمانی  ناشی ازوجود رهبران گوش  که 
امثالهم درقدرت بدست  بلر و  نظیر بوش و 
آورده بودند، سعی کرده اند با بزرگ جلوه 
قابل مالحظه  بحرانی، بخش  دادن وضعیت 
ای از دارائی عمومی کشورها را تحت بهانه 
از  بحران،  از  شان  شرکتهای  درآوردن  ی 
این  صندوق  به  و  گرفته  مرکزی  بانکهای 

شرکتها واریز نمایند.
به  قادر  تنهائی  به  فاکتها  ازاین  کدام  هیچ 
توضیح وسعت بحران کنونی نیست. اگر به 
رشد سرمایه و درآمدهای کالن 5٠٠ شرکت 
بزرگ فراملی توجه کنیم ، کل سرمایه پولی 
 3 .2 از  کوتاهی،  دوران  در  این شرکتها  
هزارمیلیارد دالر درسال1994 ، به 1. 11 
هزارمیلیارد دالر درسال 2٠٠7 متورم شد 
و افزایش سود آنها از 282 میلیارد دالر به 
توجه  اگر  گردید؛  بالغ  دالر  میلیارد   1593
کنیم که درتمامی کشورهای امپریالیستی تولید 
ناخالص ملی پس از بروز بحران شدیدا افت 
کرده است، این امر نشان می دهد که بحران 
مطروحه  ویژه  ی  مولفه  یک  به  تواند  نمی 
بزرگ  شرکتهای  و  باشد  وابسته  فوق  در 
فراملی، نمی توانستند با گذاشتن تمام هستی 
قماربزرگ  به چنین  خود درمعرض خطر، 
کالم،  دریک  بزنند.  دست  خطرناکی  و 
انباشت مافوق سرمایه به طور مصنوعی با 
نظام عرضه و تقاضای بازار سرمایه داری 
هماهنگی نداشته و سیکل تولید و باز تولید را 
دچار اختالل نموده است. نتیجه آن که در ربع 
آخر سال 2٠٠8، کل مناسبات اقتصادی این 
نظام به سوی عدم تعادل قابل توجهی کشانده 
شد. چندماهی از آغاز بحران نگذشته بود که 
برهمه گان آشکارشد که بحران ازحیطه ی 
صرفا مالی درآمریکا فراتر رفته و کل نظام 
تولیدی و خدماتی کشورهای امپریالیستی را 

دربرگرفته است.
مشکالت  این  انعکاس  طورآشکاری،  به 
تضادهای  تشدید  در  درروبنا،  را  زیربنائی 
و  بورژوازی  بین  )تضاد  جهان  اساسی 
سرمایه  پیشرفته  درکشورهای  پرولتاریا 
بین کارگران و زحمت کشان  داری، تضاد 
و  امپریالیسم  با  پیرامونی  درکشورهای 
حاکمان همدست آن دراین کشورها و تضاد 
بین انحصارات و قطبهای امپریالیستی برسر 
کسب و یا تجدید تقسیم بازارها و مناطق زیر 
نفوذ آنان( و مشخصا تضاد بین انحصارات 
و قطبهای سرمایه داری با یک دیگر را به 

عیان می توان مالحظه کرد.
بحران عمومی  در  امپریالیستی چنان  جهان 

برای  موقتی  حلهای  راه  که  شده  غرق  ای 
در  چه  و  زیربنا  در  چه  بحران  از  خروج 
روبنا به سختی قادر به درآوردن آن از این 

بحران خواهدشد.
سالهای  بحران  با  درمقایسه  بحران  این 
1929ـ 1933 از عمق و وسعت به مراتب 
گسترده تری برخوردار می باشد. به طوری 
ربع  در  تولیدات صنعتی  تنزل 25% ی  که 
آخر سال 2٠٠8، به مراتب بیشترازتنزل آن 

درسال 1929 بود.
درعرصه ی اجتماعی، فساد و دزدی اموال 
اقتصادی،  اندرکاران  دست  توسط  عمومی 
سیاسی و اجتماعی و از جمله حقوقها و مزایای 
درمقابل  و  فراملی  عظیم روسای شرکتهای 
مزایای  و  مزدها  کسرکردن  یا  و  منجمد 
کارگران و زحمت کشان درعین دامن زدن 
به تورم، به مراتب بیشتر از بحران 1929 
حاکمه   هیئت  درمقابل  را  مردم   1933 ـ 
بیش  داری  سرمایه  دولتهای  و  قرارداده 
اعتبارشده  بی  مردم  درانظارعموم  پیش  از 
سازمان جهانی مبارزه علیه فساد مالی  اند. 
گزارش ساالنه خود را روز چهارشنبه 13 
خواری  رشوه  "میزان  عنوان  تحت  خرداد، 
در جهان” انتشارداد. این گزارش بر اساس 
نظرسنجی از 63 هزارنفر در سراسر جهان 
تهیه شده و درآن ازرشد حداقل 13% رشوه 
خواری درجهان سخن به میان آمده است . 
اقتصادی  رشد  جهانی،  بانک  گزارش  طبق 
در 94 کشور از 116 کشور درحال رشد، 
سریعا تنزل یافته است. رابرت زلیک رئیس 
درسال  اقتصادجهانی  انقباض  جهانی  بانک 
آینده را بیش از 3% ذکر کرد. درحالی که 
قبال آن انقبالض را 75. 1% ارزیابی نموده 

بودند.

نتیجه آن که درمقابله با این وضعیت ناهنجار، 
مقاومت و مبارزه درکشورهای سرمایه داری 
علیه  پیرامونی  کشورهای  در  و  پیشرفته 
تازه  اوج  امپریالیستی  نئولیبرالیسم  سیاست 
امپریالیستی  درکشورهای  است.  گرفته  ای 
به  کشان  زحمت  و  کارگران  اعتراضات 
ریاضت  تحمیل  و  نئولیبرالیستی  سیاستهای 
کشی به مردم به بهانه ی وجود بحران، روز 
کشورهای  است.  افزایش  درحال  روز  به 
کوچک دربرابر مداخالت امپریالیستها قدعلم 
کرده اند. مقاومت دولت کره شمالی دربرابر 
و  ژاپون  و  آمریکا  امپریالیسم  زورگوئیهای 
التین  آمریکای  ملل  مبارزات  جنوبی،  کره 
آن  در  آمریکا  امپریالیسم  دخالت  دربرابر 
در  مسلحانه  ی  مبارزه  و  مقاومت  سامان، 

تجاوزات  علیه  کشورهای خاورمیانه 
و  ـ صهیونیستی  امپریالیستی  نظامی 
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مبارزه برای آزادی از سلطه نظام سرمایه داری را تا به آخر پیش ببریم!

عراق،  لبنان،  فلسطین،  در  مشخصا 
پاکستان، مقاومت دولت  افغانستان و 
در  امپریالیستی  مداخالت  دربرابر  سودان 
عوامل  دربرابر  مسلحانه  مقاومت  دارفور، 
مقاومت مردم علیه  امپریالیسم در سومالی، 
دیگر  در  امپریالیسم  نشانده  دست  دولتهای 
واقعیت  از  هائی  نمونه  آفریقا  کشورهای 
باشند.  می  جهان  اساسی  تضادهای  تشدید 
اروپا  و  آمریکا  امپریالیستهای  نیز  مشخصا 
چین  و  روسیه  دولنهای  با  تضاد  تشدید  به 

دامن می زنند.

درایران برخالف ادعاهای پوچ احمدی نژاد 
بر  تاثیری  جهانی  بحران  که  براین  دایر 
اقتصاد ایران نداشته و رژیم می تواند برنامه 
به  جهانی  بحران  درفراسوی  را  خود  های 
پیش ببرد، فقط با سقوط قیمت نفت ازنزدیک 
به 15٠ دالر به پائین نر از35 دالر برای 
نفت  صادرات  از  ایران  درآمد  هربشکه، 
آن  تاثیر  اولین  و  کرده  کم  برابر   4  .5 را 
توسط   1388 سال  بودجه  تنظیم  در  هم  را 
دولت شاهد بودیم که با رقمی نزدیک به 45 

میلیارد دالر کسری روبه روشده است.
بحران جهانی، هم راه باتنزل تولیدات داخلی 
که  کاالهائی  واردات  روی  تکیه  از  ناشی 
درایران نیز تولید می شوند و سرمایه تجاری 
دست باال را دراین ماجرا دارد و متعاقب آن 
تزریق پول به بازار و تورم افسارگسیخته که 
عالرغم ارقام رسمی در حدود 25%، حداقل 

بین 35 تا 5٠% است؛ 
نفری  هزار  دهها  اخراج  و  کاری  بی  رشد 

کارگران؛ 
عدم پرداخت مزدکارگران و حقوق زحمت 
را  ای  گسترده  مبارزات  که  موقع  به  کشان 
شده  موجب  وضعیت  این  به  دراعتراض 
است و بنابه ارزیابی متخصصان اقتصادی 
تعیین  حداقل  مزد  رژیم،  دستان  کاربه  و 
 4 حدود  تومان(،  هزار   264( امسال  شده 
برابر کمتر ازمیزانی حداقل مزد برای یک 
خانواده کارگری است که نشانی است از بُعد 
سامان  نابه  و وضعیت  رژیم  استثمارگری  
اقتصادی آن و فشار بی رحمانه به معیشت 

طبقه کارگر و زحمت کشان؛ 
و  مکررمعلمان  درخواست  به  اعتنائی  بی 
کارمندان آموزش و پرورش درمورد تعیین 
اشل حقوقی یک سان با دیگر بخشهای دولتی، 
قول دادن احمدی نژاد در حل این مشکل به 
خاطر به شکست کشاندن اعتراضات معلمان 
و عدم اجرای آن پس از دست کشیدن معلمان 

از اعتراض؛ 
سرکوب بی رحمانه ی ابتدائی ترین آزادیهای 

دموکراتیک، گرم کردن هرچه بیشتر بساط 
و  وحشیانه  اعدامهای  و  شکنجه  زندان، 
و  زنان  سنگسار  و  کودکان  اعدام  ازجمله 
به صف  را  کشورایران  که  درحدی  مردان 
به  باتوجه  درجهان  اعدامها  درتعداد  اول 

تعدادجمعیت کشانده است؛ 
دانش  بر  زندان  و  سرکوب  فشار،  تشدید 
به  حاضر  که  کشور  مبارز  زنان  و  جویان 
رژیم  زورگوئیهای  دربرابر  سرفرودآوردن 

نیستند؛ 
تشدید فشار بر ملیتهای ساکن ایران و سرکوب 

بی رحمانه ی خواستهای به حق آنان؛ 
هیئت  درمیان  تضاد  تشدید  به  همه  و  همه 
حاکمیت  حفظ  گی  موردچگونه  در  حاکمه 
دهنده  نشان  و  انجامیده  داری  سرمایه  نظام 
ی تشدید تضاد کارگران و زحمت کشان با 

حاکمان می باشد.
ذکر یک نکته در تحلیل از تضادهای درون 
در  اهمیت  حائز  درایران  داری  سرمایه 
سیاسی  حرکتهای  ماهیت  از  دقیق  ارزیابی 
آنان است. هیچ طبقه ای درتاریخ یک دست 
نبوده است. اقشارمختلف یک طبقه به نسبت 
چه  تضادشان  دارند،  که  منافعی  و  مصالح 
در درون طبقات حاکم و چه با طبقات تحت 
است.  بوده  موجود  پیوسته  استثمار  و  ستم 
بخش انقالبی طبقه کارگر بدون شناخت این 
تاکتیکهای مناسب  ارائه ی  به  قادر  تضادها 
حاکم  استثمارگر  طبقات  سرنگونی  در 
درون  تضادهای  حال  درعین  نخواهدشد. 
ازجانب  تهدیدی  که  درصورتی  هرطبقه، 
طبقات و اقشارانقالبی موجودنباشد، درخدمت 
از طبقه  جناح  آن  یا  برتراین  موقعیت  حفظ 
حاکم ادامه می یابند و جناح حاکم دردستیابی 
به منابع درآمد بیشتر، دست بازتری پیدامی 
کند. اما چنان چه تهدیدی ازجانب نیروهای 
به  نظام حاکم را  از طبقه موجودیت  خارج 
خطر بیاندازد، جناحهای رقیب اختالفات را 
کنارگذاشته و برای حفظ موقعیت حاکم خود 

متحدا عمل می کنند. 
و  بوروکراتیک  بورژوازی  بین  درایران 
بورژوازی تجاری، که جناح مافیایای مالی 
احمدی  و  ای  خامنه  رهبری  به  نظامی  ـ 
و  کنند  می  حمایت  آنان  خواستهای  از  نژاد 
رهبری  به  خصوصی  بزرگ  بورژوازی 
قدرت  تقسیم  برسر  خاتمی،  و  رفسنجانی 
انتخابات  در  که  است  موجود  تضادشدیدی 
دهمین دوره ی ریاست جمهوری و اتهامات 
آشکاری که نامزدها و مشخصا اصالح طلبان 
و اصول گرایان درمناظره های تلویزیونی و 
در گردهم آئی های خیابانی نسبت به رقیبان 
بیان کرده و می کنند ـ صرف نظر ازاین که 

این اتهامات درانظار توده های مردم ازسالها 
پیش شناخته شده بوده و افشاگریهای جدیدی 
است.  ساخته  عیان  را  خود  کامال  ـ  نیستند 
خود این تضاد فرصت را به دوجناح درهیئت 
حاکمه داده است تا از آن به نفع خویش بهره 
ادعای  با  نژاد  احمدی  جناح  کنند.  برداری 
مستضعفان  به  رو  و  بودن  ضدامپریالیست 
برد  کارمی  به  را  خود  تالش  تمامی  داشتن 
برای  مقبولیتی  مردم  های  توده  درمیان  تا 
خود دست و پا کند و رای آنان را با تطمیع 
حقیرانه ای ، به خود جلب کند. درحالی که 
جناح مقابل با برجسته کردن خطر مداخالت 
تاکید روی ضرورت نزدیکی به  خارجی ، 
غرب و برخی کمبودهای دولت احمدی نژاد 
گذاشته  کشور  امور  اداره  در  آن  ناتوانی  و 
نائل  آراء مردم  به جلب  تا  کند  و سعی می 

شود. 
دراین میان توده های کارگر و زحمت کش، 
و  ایران  ساکن  ملیتهای  و  جوانان  و  زنان 
جامعه  پائین  اقشار  کال  و  مذهبی  اقلیتهای 
از دست فشارهای اقتصادی و سیاسی رژیم 
دست  به  و  خواستارآزادی  و  آمده  ستوه  به 
آوردن حق تعیین سرنوشت خویش اند. اما به 
مصداق : "زمین لرزه در قعر دریا ــ سخنها 
تمامی زامواج"، جناحهای مختلف حاکم در 
مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری، تمامی 
سخن  با  تا  برند  می  کار  به  را  خود  تالش 
و  وعده  و  روبنائی  مسائل  برخی  از  گفتن 
حرکت  از  را  مردم  دادن،  قالبی  وعیدهای 
نهایتا  و  شدن  متشکل  جهت  ساز  تاریخ 
سرنگون کردن رژیم و استقرار سوسیالیسم 
آنان  رای  باردیگر  و  دارند  باز  کشور  در 
روی  یا  ماندن  باقی  و  حقانیت  ی  ٍوثیقه  را 

کارآمدن خودسازند. 
مبارزاتی  امواج  که  شرایطی  درچنین 
کارگران و زحمت کشان و کال اکثریت عظیم 
مردم ایران دراعتراض به وضع حاکم روز 
به روز بیشتر می شود و نیروهای رفرمیست 
اعم از درون حاکمیت تا درخارج ازآن تمام 
تامبارزات  اند  کارانداخته  به  را  تالش خود 
رفرمیستی  انحراف  به  را  مردم  های  توده 
بورژوائی  ارزشهای  به  آوردن  سرفرود  و 
بکشانند، فقدان رهبری و تشکل آگاه متحد و 
یک پارچه پیشرو کارگری بر جنبشهای توده 
طبقاتی  مبارزات  در  جدی  کمبودی  ای،  ه 
است  شده  باعث  که  است  درایران  جاری 
توده ای کورمال  تا جنبش های کارگری و 
کورمال جلو رفته و عالرغم دادن قربانیهای 
قابل  آوردهای  دست  به  درمبارزه،  فراوان 

مالحظه ای نرسند.
جنبشهای  رشد  عالرغم  امروزه، 
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انتخابات پارلمانی.. بقیه از صفحه اول

سوسیالیسم تنها نظام درخدمت رهائی بشریت از سلطه سرمایه داری است!

کارگری و توده ای، این جنبشها فاقد 
گاه  هیچ  مشخصا  اند.  واحد  رهبری 
حد  بدین  تا  ایران  چپ  و  کمونیستی  جنبش 
دچار تفرقه و تشتت نظری و سازمانی نبوده 
است و تالشهائی که تاکنون برای متحدکردن 
کمونیستها صورت گرفته، به دلیل این آشفته 
ایدئولوژی طبقات غیر  گی نظری و اخالل 
و  پرولتاریا  مبارزاتی  درصف  پرولتری 
مشخصا فردگرائی خرده بورژوائی و انضباط 
و تشکل ناپذیری آن، ازسطح توافقات جبهه 
واحدی تجاوز نکرده و به نتیجه ی مطلوب 
متحدشدن کمونیستها در تشکل پیشرو سیاسی 
کمونیست  سراسری  و  واحد  حزب  خود، 

ایران، نرسیده است.
و  کارگران  با  پیوند  برای  کمونیستها  تالش 
از  آنان  ای  توده  جنبشهای  و  کشان  زحمت 
برای رسیدن  اقدام هرچه عاجل  یک سو و 
علمی  کمونیسم  اصول  براساس  وحدت  به 
تنها راه  تاکتیک،  و نکات اساسی برنامه و 
اصولی برای ایجاد صف رزمنده ی آگاه و 
بدون  که  باشد  پرولتاریا می  متحد  و  مبارز 
آن تالش نیروهای سیاسی کمونیست و چپ 
توسط  قدرت  به دست شدن  درخدمت دست 
بورژوازی  دیگر  جناح  یا  و  جناح  یک 
توسط  کارگری  و جنبش  قرارخواهد گرفت 
بورژوازی  توپ  دم  گوشت  به  رفرمیستها 

داخلی و جهانی تبدیل خواهدشد.
کارگران متفرق هیچ و کارگران متشکل همه 
متفرق  کمونیستهای  اولی  طریق  به  چیزند. 
قادر به پیاده کردن معیارهای کمونیسم نبوده 
وتاثیری جدی در روند رشد یابنده مبارزات 
بگذارند. چاره رنجبران  توانند  نمی  طبقاتی 
وحدت و تشکیالت است . چنین است شعار 
کمونیستها در خدمت و پیشبرد مبارزه طبقاتی 
کارگران و زحمت کشان جهت کسب قدرت 
و استقرار سوسیالیسم درایران. دراین مورد 
ندائی که از جانب کمونیستهائی درایران می 

رسد گویاست :
موجود  وضع  از  نارضایی  توان  می  زمانی 
تبدیل  وضع  این  تغییر  برای  نیرویی  به  را 
به  دهنده  آگاهی  و  دهنده  سازمان  که  کرد 
موجود  کمونیست(  )حزب  نارضایتی  این 
باشد. در غیر این صورت در بر همین پاشنه 
برای  ابزاری  به  نارضایتی  چرخید،  خواهد 
سوء استفاده جناح دیگر استثمارگران تبدیل 
خواهد شد و در نهایت پس از چند بار سوء 

استفاده به یأس بدل می گردد.

کمیته مرکزی حزب رنجبران ایران. دهه ی 
دوم خرداد 1388  

کمی بیش از نیمی از واجدان شرایط در رای 
گیری شرکت نکردند و تعداد رای دهنده گان 
وله  دویچه  از  نقل  )به  رسید.   %49  .8 به 
امتناع  سال   3٠ درعرض   .)2٠٠9/6/8 ـ 
از رای دهی از 37% به 67% رسیده است. 
به  را  اروپائی  که حاکمان کشورهای  امری 
فکرچاره جوئی انداخته و نشان می دهد که 
مردم اروپا بیشتر و بیشتر از نظام انتخاباتی 
امر  این  گیرند.  می  فاصله  پارلمانی  نوع 
درمورد انتخابات داخلی درهرکشور اروپائی 
که  شود  می  ارزیابی  و  کند  می  صدق  نیز 
مردم می خواهند دولتهای خودی را مجازات 
کنند، چرا که ثمره ای از این انتخابات نبرده 
اند. جالب این که اتحادیه اروپا ، از رای %22 
اکثریتی  دهی،  رای  شرایط  واجدان  کل  از 
درپارلمان اخیر اروپا خواهد ساخت و با این 
اروپا  مردم  درمورد  اکثریت،  اصطالح  به 
تصمیم خواهدگرفت!!  و این عین دموکراسی 
دموکراسی  از  فرسنگها  که  است  پارلمانی 
واقعی که نماینده گی از اکثریت رای دهنده 

گان می کند، بدور می باشد.
احزاب  پارلمان،  این  نماینده   736 ازکل 
کرسی، سوسیال  ـ 271  کار 267  محافظه 
دموکراتها 157 ـ 161 ، لیبرالها 8٠ ـ 82 
، سبزها 53 ، چپها و ملی گرایان محافظه 
جزو  که  واحد  اروپای  مخالفان  و   35 کار 
فراکسیونهای فوق نیستند، 86 ـ 88 کرسی 

به دست آوردند.
مختلف  احزاب  توجیهات  از  نظر  صرف 
اروپائی شرکت کننده دراین انتخابات، درمورد 
عدم استقبال مردم از آن، پراودا)2٠٠9/6/8( 
شرکت  عدم  توجیه  به  دیگری  زاویه  از 
 : نویسد  پرداخته و می  مردم در رای دهی 
زمینه  در  است  دکوری  تنها  اروپا  پارلمان 
ای که کمیسیون اروپائی آن را تشکیل داده 
و پراهمیت ترین تصمیمات برای کشورهای 
می  گرفته  کمیسیون  دراین  اروپا  اتحادیه 

شود.
اما در واقعیت امر، عدم شرکت مردم چه در 
رای دادن برای پارلمان اروپا و چه درمورد 
انتخابات پارلمانی هرکشور از یک سو نشان 
به  موسسه  این  از  آنان  نارضائی  ی  دهنده 
عدم تحقق خواسته های آنان است، و ازسوی 
پارلمان  که  امر  این  ی  کننده  برمال  دیگر 
برای  بورژوازی  دردست  است  ای  وسیله 
نسبت  به  که  ابزاری  خود،  حاکمیت  اعمال 
و  گرفته  شکل  پیوسته  بورژوازی  مصالح 

امروزهم می گیرد.
محافظه  احزاب  روی  پیش  امرکه  خوداین 
از%36  بیش  آوردن  دربدست  کاراروپائی 
درشرایطی  هم  آن  ـ  شده  ریخته  آراء  کل 
وضعیت  اقتصادی  بیشتر  هرچه  بحران  که 
انداخته  مخاطره  به  را  اروپائی  شهروندان 
توانائی  به  مفسران  از  برخی  توسط  ـ  است 
درشرایط  مشکالت  درحل  راست  جناح 
بحرانی نسبت داده می شود. درحالی که اگر 
توجه کنیم که عالوه برمحافظه کاران، نقش 
احزاب ناسیونالیست با گرایشات فاشیستی و 
و  یافته  افزایش  درپارلمان  ستیزی  خارجی 
وارد  یا  و  آورده  گذشته رای  از  بیش  دارند 
ازجمله  اینها  شوند،  می  اروپا  پارلمانهای 
عالئمی هستند که هم را ه با رشد مبارزات 
شان،  معیشتی  وضعیت  به  مردم  اعتراضی 
رشد بی کاری ، منجمدکردن و پائین آوردن 
مزد کارگران، محدودنمودن امکانات رفاهی 
و بهداشتی و غیره، که نشان می دهند جناح 
راست بورژوازی خود را برای رودرروئی 
با جنبشهای انقالبی کارگران و زحمت کشان 
داشته  درتوان  که  جا  آن  تا  و  کند  می  آماده 
و  آمیز  مسالمت  صورت  به  درابتدا  باشد 
درگام بعدی با توسل به قهر خواهد کوشید تا 
موقعیت حاکم خود را حفظ کرده و با توسل 
به جنگهائی که فعال در کشورهای پیرامونی 
خود را هرچه بیشتر درگیرآن ها نموده است 
و فردا ممکن است با عمیق تر شدن بحران، 
خود  بیافتند،  هم  جان  به  امپریالیست  رقبای 
را آماده برای حفظ قدرت ازهرطریق ممکن 
تا نهایتا هم از بحران خود را موقتا  بنماید، 
هم شده رها سازد و هم باسرکوب حرکتهای 
را  خود  فروپاشی  خطر  مردمی  انقالبی 

ازمیان بردارد.
عنوان  تحت   2٠٠9/6/7 درپراودای 
"پنتاگون جنگ با دشمن ـ روسیه ـ را فراهم 
می کند، می خوانیم : در 12 مه جیمزماتیس 
و  درناتو  تبدالت  و  تغییر  عالی  فرمانده 
فرمانده نیروهای نظامی آمریکا درناتو، طی 
سمینار سه روزه ای به نام "درگیری جنگی 
درآمریکا  ویرجینیا  نورفولک  در  مشترک" 
درآن  ناتو  تغییراتی  فرماندهی  مرکز  که 
فوریت  احساس  گفت:"درمن  مستقراست، 
دید  نیز  دشمن  است.  وجودآمده  به  اقدام 
این  محلی  روزنامه  یک  دارد".  را  مشابهی 
آینده  ماتیس   "  : تعبیرنمود  چنین  را  سخنان 
ای را ترسیم می کند که درآن جنگ شروع و 
پایان مشخصی نخواهدداشت. او می گوید آن 
چه که مورد نیاز است داشتن یک استراتژی 
می  که  سیاسی  چهارچوب  یک  است،  کلی 

تواند به طرحهای نظامی منجرشود".
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8 مارس... بقیه از صفحه اول

آمریکا  استراتژیک  نظامی  فرمانده 
کوین چیلتون در 7 مه گفت :" کاخ 
سفید حق انتخاب جواب با نیروی فیزیکی ـ 
تا حد سالحهای هسته ای ـ را درنظر دارد، 
حمله  یک  خارجی،  دشمن  یک  چه  چنان 
سیبرنتیکی خنثا سازی علیه شبکه کامپیوتری 

آمریکا انجام دهد".
به وضوح روشن است که امپریالیستها برای 
مقابله با نفوذ چین و روسیه درجهان، ضمن 
می  نیز  بهانه  دنبال  به  خود  نظامی  تقویت 
گردند. بارها روشن شده است که حتا برخی 
ای،  رایانه  برنامه ریزی  متخصصان جوان 
قادر به نفوذ در شبکه سیا و پنتاگون شده اند. 
بنابراین راحت تراز این نمی توان بهانه ای 
دولت روسیه  یا  چین  دولت  که  کرد  درست 
و  آمریکا  علیه  سیبرنتیکی  ی  حمله  به  را 
از  دفاع  حق  سپس  و  نموده  متهم  متحدینش 
خود با تکیه به سالحهای هسته ای را توجیه 
کرده و دست به جنگ درابعاد وحشتناک به 
را  آن  و  زده  ای  هسته  کارگیری سالحهای 

مشروع قلمداد نمود!!
به  توان  می  نظامی  تدارکات  درک  برای 
 : کرد  اشاره  جهان  مهم  کشورهای  بودجه 
ارزیابی  دراستکهلم  سیپری  صلح  موسسه 
بروز  باوجود   2٠٠8 درسال  که  کند  می 
نظامی  میزان هزینه های  اقتصادی،  بحران 
 1464 به   %4 افزایش  با  جهان  درسراسر 
میلیارد دالر رسیده که تا کنون بی سابقه بوده 

است.
نظامی  تجهیزات  برای  پول  میزان  بیشترین 
که  شود  می  هزینه  آمریکا  ازسوی  کماکان 
دریک دهه گذشته معادل 58% افزایش داشته 
میلیارد   6٠7 آمریکا  نظامی  مخارج  است. 
 65  .47 فرانسه  م.د.،   84  .9 چین  دالر، 
م.د.، بریتانیا 35. 65 م.د.، روسیه 6. 58 
 46  .38 ژاپن  م.د.،   47  .87 آلمان  م.د.، 
م.د.، ایتالیا 69. 4٠ م.د.، عربستان سعودی 
2. 38 م.د.، هند 3٠ م.د. می باشد. این ارقام 
به  آمریکا  نظامی  بودجه  که  دهند  می  نشان 
تنهائی 41% هزینه های نظامی جهان است 
متحدین  کل  و  آمریکا  نظامی  بودجه  اگر  و 
اش را محاسبه کنیم، بیش از 75% کل بودجه 

نظامی جهانی را به خوداختصای داده اند. 
به عالوه دردوران ریاست جمهوری جورج 
دابلیو بوش تحت عنوان "استمرار درصنایع 
تسلیحاتی" وی اعالم کرد : "ازسال 2٠٠2، 
ارزش 1٠٠ شرکت عمده فروشنده تسلیحات 

به میزان 37% افزایش یافته است".
شرکت بوئینگ آمریکا بزرگ ترین شرکت 
اول،  مقام  م.د   3٠ .5 با  تسلیحات  فروشنده 
شرکت انگلیسی BAE سیستم یا 5. 29 م.د. 
مارتین  الکهید  و شرکت  دوم  مقام   ، فروش 
آمریکا با 4. 29 م.د. سومین شرکت بزرگ 

فروشنده ی سالح جهان می باشند.
کلیه  که  امر  این  و  واقعیات  این  به  باتوجه 
پارلمانها  تایید  با  نظامی  حرکتهای  این  ی 
صورت گرفته و می گیرند و باالخره با مرور 
تاریخ و مشخصا جنگ جهانی دوم که قبل از 
 1929 سالهای  بزرگ  بحران  بروز  با  آن، 
ـ 1933 نازیسم ازطریق انتخابات پارلمانی 
درآلمان وفاشیسم در ایتالیا و ژاپون، به روی 
کارآورده شدند. در انگلستان محافظه کاران 
راه  هم  و  داشتند  دست  به  را  دولتی  قدرت 
با حزب سوسیالیست” فرانسه درقدرت طبق 
عهدنامه مونیخ به هیتلر چک سفید درتجاوز 
اگر  دادند،  را  چکسلواکی  و  اتریش  به 
تالشهائی را که درکنارآمدن و صلح با نظام 
انگلستان  و  آمریکا  دولتهای  توسط  هیتلری 
برای  درشرق  نظامی  حمالت  تمرکز  جهت 
درنظر  را  سوسیالیستی  شوروی  نابودکردن 
بگیریم، همه و همه نشان می دهد که گردش 
به  صرفا  نه   ، اروپا  پارلمان  در  راست  به 
از هرچیز  بیش  بلکه  بربحران،  منظورغلبه 

برای جلوگیری از خطر رشدانقالب است.
که  کنیم  می  تکرار  بازهم  و  گفته  بارها 
که  است  ابزاری  پارلمانی،  نوع  انتخابات 
بورژوازی برای حفظ قدرت دردست دارد، 
به  رای  منشانه”  ”دموکرات  صورتی  به  تا 
بودجه نظامی، گسیل ارتش جهت تجاوز به 
دیگر کشورها و تهیه قوانین برای مهارکردن 
اعتراضات توده های مردم، بدهد. درغیراین 
صورت، پارلمان و دموکراسی برای سرمایه 
شوند.  می  ارزش  بی  امپریالیست  داران 
یک  حداقل  درتاریخ  بود،  اگرغیرازاین 
استثمار  تحت  مردم  که  افتاد  می  اتفاق  بار 
قاطع  اکثریت  کشورها  درتمامی  که  ستم  و 
رای دهنده گان را تشکیل می دهند، با گسیل 
دولتی  قدرت  پارلمانها،  به  شان  گان  نماینده 
را به دست می گرفتند و آقایان بورژواها را 

کنارمی زدند!
ازانتخابات  باردیگر  یک  که  تاریخی  درس 
پارلمان اروپائی می توان گرفت، این است که 
روند جدائی مردم از پارلمانها روز به روز 
افزایش یافته و این وسیله ی تحمیق انسانهای 
گشته،  فرسوده  و  کهنه  دیگر  و زحمت  کار 
اما بورژوازی تا آخرین لحظه ی حیات خود 
مردم  های  توده  تحمیق  برای  وسیله  این  از 
دست برنخواهد داشت و با کمک آن سرکوب 
حرکتهای اعتراضی مردم و تصویب بودجه 
های نظامی و طرحهای جنگ افروزانه را به 

اجرا درخواهد آورد. 
اما، بشریت مترقی و پیشرو که نظام پیشرفته 
ی انتخاباتیـ  نظام شورائیـ  را بیش از 13٠ 
سال پیش اختراع کرده است و درآن سیستم 
کنترل اوضاع و کنترل نماینده گان دائما در 
دست رای دهنده گان شوراها می باشد، دیر 

یا زود برای انتخاب نماینده گان اصیل خود 
مرز  به  را  بشریت  که  بورژواها  آقایان  به 
میلیون  هزاران  و  میلیاردر  آرشی  مشتی 
تحمیل  است،  کشانده  گرسنه  و  فقیر  انسان 
خواهدنمود. آینده ی تابناک انسانها چنین حکم 
برای  است  ای  وسیله  که  وپارلمان  کند  می 
قانونی نشان دادن استثمار و ستم و تجاوز به 
حقوق ملل توسط سرمایه داران است، باید به 
تاریخ  زیرا  شود.  انداخته  تاریخ  دانی  زباله 

مصرفش سالهاست که گذشته است!
ک.ابراهیم ـ 18 خرداد 1388  

رهبری  با  که  توٌهم  ایجاد  و   1357 بهمن 
مذهبی قادربه تحقق آزادی و عدالت اجتماعی 
است را تجربه کرده ایم که سریعا به شکست 
انجامید. اما آن انقالب حداقل این مزیت را 
داشت که )اوال نیروهای مذهبی به رهبری 
و  ایستادند  سلطنتی  رژیم  درمقابل  خمینی( 
امان  با مبارزات بی  ، هم راه  این مقاومت 
نیروهای  کلیه  و  جویان  دانش  و  کارگران 
آزادی خواه و نیروهای سیاسی چپ، باالخره 
نظام سلطنتی را به زباله دانی تاریخ فرستاد. 
اما حرکتهای اعتراضی کنونی که بی سابقه 
درحیات 31 ساله ی رژیم جمهوری اسالمی 
می باشند،عمدتأ با هدایت افراد معلوم الحالی 
نظیر رفسنجانی، خاتمی ، موسوی و کروبی 
به پیش برده می شوند که ازمدافعان سرسخت 
جمهوری اسالمی درطی عمر این رژیم بوده 
اصول  از  کمتر  بیشتر،  نه  اگر  دستشان،  و 
دانش  و  کارگران  خون  درریختن  گرایان 
جویان، زنان و نویسنده گان و ملیتهای تحت 
ستم ایران آغشته نبوده است. و کمدی تاریخ 
نیز درهمین است که باردیگر مردم خواستار 
آزادی و عدالت اجتماعی قربانی اهداف پلید 
شوند.  اسالمی  جمهوری  مختلف  جناحهای 
جناحهای بورژوائی درگیردرانتخابات اخیر 
و  آزادی  به  احترام  قبول  به  حاضر  هرگز 
حق تعیین سرنوشت اکثریت ایرانیان نیستند، 
تنها  و  دانسته  خدا  نماینده  را  خود  چراکه 
زمانی مردم به یادشان می افتد که در زدن 

رقیب احتیاج به نیروی توده ها دارند.
شهریارغزلسرای   ،57 انقالب  درحوالی 
 : بود  گفته  مجلسی  در  آذربایجان  معروف 
"قورخورام بوَده اویون اوال ـ  میلت ینی دان 
قویون اوال" ) می ترسم که این هم یک بازی 

باشد و ملت دگربار گوسفندشوند (. 
بدون رهبری  قیامی  و  هیچ شورشی 
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برای مقابله با سرکوبگریهای افسارگسیخته رژیم، متحد شویم!

بحران نظام.. بقیه از صفحه آخر

گذاری  تاثیر  به  قادر  پیشرو  و  آگاه 
جدی روی روند مناسبات طبقاتی نشده 
و به رهائی پینه به دستان و تحت و تبعیض 
قرارگرفته گان نیانجامیده است. اعتراضات 
به حق مردم درمورد تقلبهای صورت گرفته 
برای  باشد  پوششی  اگر  اخیر،  انتخابات  در 
نماینده  موسوی  که  جناحی  کارآمدن  روی 
آنان است، نتیجه اش تداوم حیات جمهوری 
اسالمی خواهدشد و گرایش بیشتر به غرب.

احمدی  ماندن  باقی  و  اعتراضات  سرکوب 
نژاد در راس دولت نیز ادامه ی فشار و پای 
مال کردن حق کارگران و زحمت کشان و 
تداوم دیکتاتوری افسارگسیخته خواهدشد که 
بازهم هدف اش حفظ نظام جمهوری اسالمی 

است.
دوجناح  به  نسبت  حتا  که  دیدگاهی  اما  و 
حاکم درایران توٌهم نداشته ومی خواهد "به 
امثالهم  و  موسوی  درکنار  طورتاکتیکی" 
که  است  تٌوهم  این  ُدچار  خود  قراربگیرد، 
انجام  و  تظاهرکنندگان  اعتماد  کسب  بدون 
یک  اش  فعالیت  اعتراضی،  مستقل  حرکت 
باردیگر به سود جناحی از حاکمان تمام شده 
و چرخ نظام طبقاتی حاکم به روال سابق و 
به ضرر اکثریت عظیم مردم خواهدچرخید 
حاکم  جناحهای  توپ  َدم  گوشت  ها  توده  و 
خواهندشد. "جنبش به خاطر جنبش و نه به 
که  است  انحرافی  هدف"  به  خاطررسیدن 
جدی  توجه  آن  به  باید  کمونیست  نیروهای 

مبذول دارند.
دراین میان خطای عمده نه متوجه انسانهائی 
است که درتظاهرات علیه دولت احمدی نژاد 
و یا درتایید آن، شرکت می کنند، بلکه متوجه 
کلیه نیروهای سیاسی است که به نام مدافعان 
طبقه کارگر موجوداند، اما تفرقه و نه وحدت 
براندازی  جهت  کارگر  طبقه  درمیان  را 
حاکمیت سرمایه داران رواج می دهند! و تا 
این کمبود جدی درصف نیروهای انقالب از 
بین نرود، جنبشهای توده ای موجود کنونی 
جناحهای  ی  استفاده  سوء  مورد  درایران، 
حاکم استثمارگر و ستم گر و نظام ارتجاعی 

آنان قرارخواهندگرفت.
استقالل مبارزاتی کارگران و زحمت کشان 
و جدانمودن صف اعتراضات و شعارها و 
نیروهای  ازصف  آنان  انقالبی  خواستهای 
که  درسی  است  چنین  حاکم،  ارتجاعی 
درمقابل  گرفت.  باید  کنونی  ازمبارزات 
شعارهای بی محتوای طرف داران موسوی 
دراعتراضات کنونی، باید شعارهای انقالبی 
مطرح  زحمت  و  کار  های  توده  به  متعلق 
شوند تا انسانهائی که هنوز درتٌوهم نسبت به 

جناح موسوی هستند، صف خود را از صف 
انقالبی  نیروهای  به  رو  و  جداکرده  اینان 

بیاورند.

انتخابات نوع پارلمانی راه حل رهائی 
انسانها نیست!

جمهوری اسالمی و  حکومت سرمایه 
داری درهرشکلی ارتجاعی است!

راه حل، سرنگونی نظام سرمایه داری 
و استقرارسوسیالیسم درایران است!

حزب رنجبران ایران ـ  
1388/3/28

 

 ، پاکستان ، بوتان ، سیری النکا و...( ، هیئت
 حاکمه آمریکا با حمایت از کودتاهای نظامی
( آمریکا  طرفداران  افسران  رهبری   تحت 
 ایوب خان ، یحیی خان و ضیاء الحق ( باعث
نابودی نهادهای مدنی  الغای حاکمیت ملی ، 
نتیجتا قطع پروسه قانون و  نقش   و تضعیف 
مقررات با  آنها  جایگزینی  و   سکوالریسم 
در مذهبی  و  دینی  قوانین  با  آمیخته   نظامی 
نیمه دوم دهه 1950 و . در   پاکستان گشت 
 دهه 1960 ، حذف فعالیت های دموکراتیک
تحکیم و  مردم  مختلف  اقشار  سکوالر   و 
 نظامیگری در ارگان های دولتی پاکستان در
 خدمت منافع و اهداف سیاست های خارجی
 آمریکا در این دوره ) که مصادف با ازدیاد
 فعل و انفعاالت مربوط به جنگ سرد در شبه
دوره این  در   . گرفت  قرار   ) بود  هند   قاره 
بهانه هائی مثل به  با تشبث و توسل   آمریکا 
شوروی گسترش  و  نفوذ  از  جلوگیری   " 
و نفوذ  از  جلوگیری  نیز  و   " کمونیسم   و 
 اشاعه اندیشه های " کنفرانس باندونگ " و
 مواضع ضد امپریالیستی کشورهای عضو "
 جنبش غیر متعهدها " در میان روشنفکران
با که  افتاد  تالش  به  پاکستانی  دولتمردان   و 
 استقرار دولت های کمپرادور نظامی ، فعالیت
 ها و سرویس های مخفی اطالعاتی خود را
5 کودتای  با   . دهد  گسترش  کشور  آن   در 
 ژوئیه 1977 ) سرنگونی دولت علی بوتو و
 آغاز دیکتاتوری ضیاء الحق ( آمریکا موفق
 شد که کشور پاکستان را که از یک موقعیت
 ژئوپولیتیکی کم نظیری برخوردار بوده است

 ، بطور کامل به حوزه نفوذ خود در شبه قاره
 هند و آسیای جنوبی ملحق سازد . بدون شک
در مهمی  ژئوپولیتیکی  موقعیت  از   پاکستان 
 زمان جنگ سرد برخوردار بود . ولی بعد از
 پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی و اعالم
 استقالل کشورهای آسیای مرکزی که همجوار
 پاکستان هستند،  اهمیت ژئوپولیتیکی پاکستان
اعضای ادعاهای  برخالف   . یافت   افزایش 
 کابینه اوباما ،هدف آمریکا از ازدیاد و تشدید
های ماه  در  پاکستان  علیه  نظامی   عملیات 
تضعیف  " هیچوجه  به  سال ۲009   آغازین 
 ، سرکوب و شکست " طالبان و القاعده ) که
 به زعم آنها هسته اصلی " بزرگترین مسئله
 " را در آن کشور تشکیل می دهند ( نیست .
 طبق نظر آنهائی که با پاکستان آشنائی داشته
 و در مورد صورتبندی اقتصادی – اجتماعی
بزرگترین  ، هستند  نظر  صاحب   پاکستان 
 مسئله در پاکستان فقر مزمن و فراگیر و پی
سوء  ، گرسنگی  مثل  آن  از  منبعث   آمدهای 
 تغذیه، بویژه بین کودکان و... است . در واقع
خود کامل  هژمونی  اعمال  آمریکا  هدف   ، 
های جنبه  از  بعضی  است.  کشور  این   بر 
سوق اهمیت  و  پاکستان  موقعیت   گوناگون 

 الجیشی آن عبارتند از :
جمعیت نفر  میلیون   175 با  پاکستان   –  1 
 پنجمین کشور پر جمعیت جهان و در ضمن
نشین مسلمان  جمعیت  پر  کشور  دومین   ، 
 محسوب می شود . مردم پاکستان که به ملیت
 ها و گروههای متعدد فرهنگی و زبانی تعلق
 دارند ، به خاطر قرار گرفتن کشورشان در
 تقاطع استراتژیکی ) که کشورهای خاورمیانه
، آسیای جنوبی و چین را  ، آسیای مرکزی 
های دارای رشته   ،  ) سازد  می  متصل   بهم 
 فرهنگی ، زبانی و تاریخی مشترک با ملیت

 های ساکن آن کشورها می باشند .
 ۲ – برای انتقال و صدور نفت و گاز طبیعی
 از کشورهای آسیای مرکزی ) جمهوری های
و... ازبکستان   ، قزاقستان   : شوروی   سابق 
راه تنها  و...  ژاپن   ، اروپا  کشورهای  به   ) 
چون پاکستان  مهم  بنادر  از  استفاده   مناسب 
و عرب  دریای  سواحل  در  واقع   (  کراچی 

 اقیانوس هند ( می باشد .
آسیای از  بخشی  عنوان  به  پاکستان   –  ۳ 
غربی شمال  سرحد  مجاورت  در   جنوبی 
نقطه که   " چین  تحدید   "  . دارد  قرار   چین 
جهانی پروژه   " نهائی  هدف   " در   گرهی 
آمریکا بالمنازع  سلطه  بدون   ،  آمریکاست 
بر  . گشت  نخواهد  پذیر  امکان  پاکستان   بر 

مالحظات و  ها  ویژگی  این   اساس 
است که و ژئوپولیتیکی   استراتژیکی 
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 تسلط بر پاکستان، بخصوص در دوره
 پس از جنگ سرد، به یک مهره مهم
جهانی پروژه  معماران  محاسبات   در 
مناطق تبدیل   (  " مونرو  دکترین   "  ساختن 
 استراتژیکی جهان به " حیاط خلوت " آمریکا
 ( تبدیل گشته است . در دوره جنگ سرد با
و  1958 نظامی  کودتای  با  آمریکا   اینکه 
و خان  ایوب  دیکتاتوری  های  رژیم   اعمال 
حلقه به  پاکستان  الحاق  از  خان  یحیی   سپس 
جنبش  " و   " باندونگ  کنفرانس   "  های 
، کرد  جلوگیری   " متعهد  غیر   کشورهای 
 ولی بعد از کودتای ژوئیه 1977 علیه دولت
استقرار و  بوتو  علی   – قانونی  و   سکوالر 
( الحق  ضیاء  مذهبی   – نظامی   دیکتاتوری 
 و متعاقبا اعدام بوتو توسط کودتاچیان ( بود
 که پاکستان بی وقفه به سمت روند جایگزینی
 قوانین نظامی و شرعی بنیادگرایانه پیش رفت
 و به پایگاه اصلی آمریکا در آسیای جنوبی و
اشاره  . تبدیل گشت  چین  شمال غربی   مرز 
 گذرا به مشخصه های دولت سکوالر و ملی
 ذوالفقار علی بوتو دقیقا نشان خواهد داد که
 چرا آمریکا به کودتای نظامی علیه آن دولت

 متوسل گشت .
ویژگی های دولت ذوالفقار علی بوتو

 در دوره زمامداری علی بوتو که نزدیک به
کشید طول   )  1974-  1977  ( سال   چهار 
بر تاکید  با  نظامی  غیر  و  سکوالر  دولت   ، 
متعهد غیر   " سیاست  و  ملی  حاکمیت   اصل 
 " در امور خارجی ، اقتصاد ملی را ارتقاء
 داده و از نفوذ شرکت های فراملی کشورهای
و اجتماعی  اوضاع  و  اقتصاد  در   مرکز 
حزب  "  . کرد  جلوگیری  پاکستان   فرهنگی 
اکثریت حمایت  از  که   " پاکستان   مردم 
 حوزه های انتخاباتی برخوردار بود ، دست
و توسعه  و  کشور  داخل  در  اصالحات   به 
فعال کشورهای  با  نزدیک  روابط   گسترش 
" در متعهد  " جنبش کشورهای غیر   درون 
 گستره سیاست خارجی خود زد . بوتو رهبر
 حزب مردم از همان اوان فعالیت های سیاسی
سال در  خارجه  امور  وزیر  عنوان  به   خود 
با همبستگی  در   ، دهه 1960  آغازین   های 
 اصول و آرمان های " کنفرانس باندونگ "
 و رهبران فعال کشورهای عضو جنبش غیر
 متعهدها خواستار سیاست خارجه مستقل و "
 غیر متعهد " در مقابل ابرقدرت های آمریکا
 و شوروی بود . او بعد از رسیدن به نخست
سازی ملی  برنامه   1974 سال  در   وزیری 
با حمایت " حزب مردم "  صنایع کلیدی را 
 به مرحله اجرا گذاشت . این امر باعث گشت
 که نفوذ شرکت های فراملی متعلق به آمریکا
قابل اندازه  به  غربی  اروپای  کشورهای   و 
. اصالحات پاکستان کمتر گردد   توجهی در 

کردن صنایع ملی  های  سیاست  و   اجتماعی 
 از یک سو و تعقیب و ترویج اندیشه های "
 موازنه منفی " و سیاست های غیر متعهد در
امتیازات دادن  از  امتناع   ( خارجی   سیاست 
 به دولت های مقتدر ( از سوی دیگر شرایط
 را برای کودتای ضیاء الحق تحت حمایت و

 عنایت آمریکا در 1977 آماده ساخت
پی آمدهای منبعث از کودتا

 در پی کودتای نظامی 1977 ، ساختارهای
و رفتند  بین  از  دولتی  دموکراتیک   نسبتا 
تجددطلبی  ، طلبی  مشروطه  های   پروسه 
و نظامی  قوانین  و  شد  قطع  سکوالریسم   و 
ژنرال دیکتاتوری  تحت  اسالمی   شریعت 
به  1978 سال  در  که  الحق  ضیاء   محمود 
 ریاست جمهوری رسید ، اعمال گردید . در
الحق، ملی دیکتاتوری ضیاء   دوره حاکمیت 
دوره ارضی  اصالحات  با  همراه  ها   سازی 
 زمامداری علی بوتو معکوس ) " ملی زدائی
 " ( اعالم گردید . رژیم ضیاء الحق که عمر
به ده سال ) 1978 – 1988 (  آن نزدیک 
 طول کشید ، با حمایت واشنگتن ساختارهای
 عرفی ) سکوالر ( حکومت بوتو را تضعیف
بنیادگرائی قوانین  و  ها  اندیشه  و   کرده 
ده این  در   . آنها ساخت  جانشین  را   اسالمی 
حاکمین طرف  از  سرکوب  و  خشونت   سال 
 در عرصه مسائل داخلی و باز کردن درهای
 اقتصاد پاکستان به روی هجوم " بازار آزاد "
 نئولیبرالی با نظارت صندوق بین المللی پول و
 بانک جهانی استخوان بندی اقتصاد نسبتا ملی
 پاکستان را نابود ساخته ، بدهی های خارجی
در تنگدستی  و  نابرابری  و  داده  افزایش   را 
 بین اقشار مختلف مردم را گسترش داد . در
 این دوره پاکستان که از طریق فراملی های
 بویژه آمریکائی و مامورین عالیرتبه " سیا "
 کامال به یک مهره کمپرادور تبدیل شده بود
که آمریکا  جهانی  سیاست  در  کلیدی  نقش   ، 
 می خواست دولت شوروی را درگیر عملیات

نظامی در افغانستان سازد ، ایفاء کرد .
شوروی در باتالق جنگ

 به عقیده بخش قابل مالحظه ای از مورخین
 سیاسی " جنگ سرد " درگیر ساختن شوروی
پروژه از  افغانستان بخشی  باتالق جنگ   در 
 سیاسی و پنهانی " سیا " بود که در سال های
 ریاست جمهوری جیمی کارتر در سال های
. گذاشته شد  اجرا  به مورد   1976-  1978 
پاکستان  ، پروژه  این  پیشبرد  با  ارتباط   در 
 نقش کلیدی در جریانات سیاسی افغانستان در
. ایفاء کرد   سال های آخر دوره جنگ سرد 
 این نقش بعد از پایان جنگ سرد در عملیات
 مخفی سیا پهنه های وسیع تری چون آسیای
 مرکزی و خاورمیانه را نیز در بر گرفت .
 بعضی از مورخین سیاسی دوره جنگ سرد،

علیه  1977 کودتای  که  دارند  اعتقاد   قویا 
 دولت علی بوتو و استقرار حاکمیت ضد ملی
 ضیاءالحق در واقع مقدمه ای بر آغاز پروژه
 پنهان " سیا " در کشیدن شوروی به باتالق
 نظامی افغانستان در سال 1979 بوده توضیح
 اینکه در آوریل 1978 ، " حزب دموکراتیک
محمد بر ضد  قیامی  طی   " افغانستان   مردم 
) افغانستان  جمهور  رئیس   ( خان   داوود 
بعد بالفاصله   . گرفت  دست  در  را   قدرت 
" دموکراتیک  حزب   "  ، قدرت  تسخیر   از 
 دست به اصالحات ارضی ، گسترش آموزش
 و پرورش و برنامه های بهداشتی زده ، به
 زنان حق رای داده و از حقوق آنان دفاع کرد
که  " مردم  دموکراتیک  " حزب  پیروزی   . 
 همواره در کمپ احزاب طرفدار دولت اتحاد
اولین برای   ، داشت  قرار  شوروی   جماهیر 
 بار یک کشور کلیدی از نظر ژئوپولیتیکی و
 سوق الجیشی را در آسیای جنوبی در حوزه
عملیات بالفاصله   . داد  قرار  شوروی   نفوذ 
 مخفی " سیا " در افغانستان از طریق پاکستان
اجرا مورد  به  منظور  دو  به   " شده  اخته   " 
 گذاشته شد . آمریکا می خواست با تضعیف
بتدریج افغانستان  در  حاکم  حزب  نابودی   و 
آن در  نظامی  عملیات  درگیر  را   شوروی 
 کشور ساخته و به قول زبیگنیو بریژینسکی
 ) رئیس شورای امنیت ملی آمریکا در دوره
 ریاست جمهوری کارتر ( ، افغانستان را به
اینکه . دوم  تبدیل سازد   " ویتنام شوروی " 
 هیئت حاکمه آمریکا در تالش بود که از نفوذ
 شوروی به دیگر کشورهای آسیای جنوبی )
 از طریق افغانستان ( جلوگیری کند . بر این
دسته و  ها  گروه  از   " سیا   " حمایت   اساس 
 های اسالمی از طریق پاکستان برای نابودی
 دولت سکوالر افغانستان بویژه بعد از مداخله
 نظامی شوروی در آن کشور شدت یافت . بر
 مبنای منابع موثق ، جنگ پنهانی آمریکا در
به عنوان " پاکستان  از  استفاده  و   افغانستان 
 سکوی پرش " در دوران ریاست جمهوری
 کارتر و حتی ماه ها پیش از مداخله نظامی
آغاز  )  1979 دسامبر   ۲4 در   (  شوروی 
ژوئیه  ۳ در  که  است  توجه  شایان   .  گشت 
مداخله از  پیش  ماه   7 به  نزدیک   (  1979 
 نظامی شوروی در افغانستان ( ، کارتر اولین
 دستور العمل رسمی کمک های پنهانی برای
 حمایت از مجاهدین و دیگر نیروهای مخالف
 دولت افغانستان را امضاء کرد . سال ها بعد
" نشریه  با  در مصاحبه خود  بریژینسکی   ، 
 نوول آبزرواتوار " گفت : در همان روز )
 ۳ ژوئیه 1979 ( به رئیس جمهوری خاطر
این حمایت ، ارتش شوروی  نشان کردم که 
رابرت  . خواهد ساخت  مداخله  به  وادار   را 

وزیر حاضر  حال  در  که   (  گیتس 
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 دفاع در کابینه اوباما است و آن زمان
 معاون رئیس سازمان " سیا " بود (
منتشر اخیرا  که  خود  خاطرات   در 
 شده است ، اشاره می کند که سرویس های
 اطالعاتی آمریکا مستقیما از آغاز و حتی پیش
 از " تهاجم " شوروی درگیر ایجاد و هدایت
شبه های  گروه  به  رسانی  کمک  های   حلقه 
دیگر گروه های مخالف  نظامی مجاهدین و 
 دولت افغانستان بودند . این کمک های وسیع
دولتی نهادهای  طریق  از  نظامی  گسترده   و 
 پاکستان مشخصا " سازمان اطالعاتی پاکستان
اطالعاتی سازمان   "  . پذیرفت  می  انجام   " 
 پاکستان " بعد از سرنگونی دولت علی بوتو
تحت ضیاءالحق  قدرتی  قدر  استحکام   و 
 کنترل " سیا " قرار گرفته و در سال 1980
نفر رسید به 150 هزار  آن   تعداد کارمندان 
سازمان این  کارکنان  و  کارمندان  ترکیب   . 
 مخوف متشکل از افسران نظامی ضد ملی ،
 بوروکرات ها و ماموران مخفی و خبرچین
 ها بودند که زندگی را بر مردم هم افغانستان
از داشتن آنها را  تباه کرده و  پاکستان   و هم 
تاکنون  حق حاکمیت ملی و تعیین سرنوشت 
 محروم ساخته اند . نگاهی تاریخی به فعالیت
 های این سازمان به روشنی نشان می دهد که
 جنب و جوش اخیر مردم پاکستان در جهت
 احیای یک دولت سکوالر ، دموکراتیک و با
 ثبات بدون نابودی این سازمان ) که به عنوان
 " اسب تروای " کاخ سفید نه تنها در پاکستان
سابق های  جمهوری  در  بلکه  افغانستان   و 
سرمایه جهانی  نظام  نفع  به  مرکزی   آسیای 
و گشته  روبرو  شکست  با   ) کند  می   عمل 
 دوباره جٌو دلسردی ، یاس و حرمان را بویژه

 در بین روشنفکران ببار خواهد آورد .
در پاکستان  اطالعات  سازمان  های   فعالیت 

سی سال گذشته
،  )  1979  –  ۲009( گذشته  سال  سی   در 
 عملیات سازمان اطالعات پاکستان به عنوان
 سازمان مرتبط با " سیا " نقش کلیدی و مرکزی
 در تدارکات و حمایت  از شبه نظامیان مجاهد
 در افغانستان در آخرین دهه دوره جنگ سرد
 و سپس در پاکستان و هندوستان و کشورهای
 آسیای مرکزی ) تاجیکستان ، ازبکستان و...
 ( در دوره بعد از پایان جنگ سرد داشته اند
می نشان  روشنی  به  عملیات  این  بررسی   . 
بنیادگرائی فعالیت های  اندیشه ها و   دهد که 
 های متنوع و متعدد دینی و مذهبی بر خالف
طرفداران و  ها  مدرنیست  پست   ادعاهای 
پی از  منبعث  عمدتا   ، سرمایه  جهانی   نظام 
سرمایه حرکت  براندازانه  شکاف   آمدهای 
از بعد  دوره  در  شدن  جهانی  فعلی  فاز   در 
 پایان جنگ سرد است . در اینجا فعالیت های
یک عنوان  به  پاکستان  اطالعات   سازمان 

آن رابطه  و  مجهز  و  مخوف  نهاد  و   محمل 
 در سی سال گذشته با نهادهای دولتی آمریکا
 منجمله " سیا " ، و افراد شاخص و معروفی
 مثل رابرت گیتس را مورد بررسی قرار می
 دهیم : در جنگ افغانستان که در سال 1980
 شروع گشت ، سازمان اطالعات به نمایندگی
 از " سیا " ماموریت یافت که برای گسترش
" " سربازگیری  درگیر  افغانستان   مجاهدین 
به نزدیک  که  زمانی  برهه  یک  در   .  گردد 
 ده سال طول کشید ) از 198۲ تا 199۲ (
 سازمان اطالعات موفق شد که ۳5 هزار نفر
 از کشورهای اسالمی و آفریقائی ) و حتی از
 هندوستان و سریالنکا ( را سربازگیری کرده
 و به خدمت خود در آورد . تحت مراقبت و
(  سرپرستی سازمان اطالعات مدرسه های 
 حوزوی ( در پاکستان – که توسط موسسات
 خیریه دولت سعودی مورد حمایت مالی قرار
 داشتند – برای " تبیین و تثبیت ارزش های
 اسالمی " تقویت شدند و سپس در دهه 1990
دولت سقوط  و  شوروی  فروپاشی  از  بعد   (  
. گشتند  دایر  نیز  افغانستان  در   )  افغانستان 
های دانشگاه   " به  تبدیل  ها  اردوگاه   این 
تربیت و پرورش مجاهدین برای   "  مجازی 
ضد که   ( گرا  اسالم  های  گروه  دیگر   و 
) بودند  نیروهای سکوالر  و ضد   کمونیست 
 گشتند . آموزش های پارتیزانی تحت حمایت
چون اهدافی   " سیا   " و  اطالعات   سازمان 
 ترور و بمب گذاری خودروها را شامل می
به اردوگاه های . ارسال مهمات نظامی   شد 
 آموزشی شورشیان مجاهد که در ایالت شمال
افغانستان مرز  مجاورت  در  پاکستان   غربی 
در واقع  کراچی  بندر  از  کردند  می   زندگی 
شایان  . گرفت  می  پاکستان صورت   جنوب 
 ذکر است که در دهه 1980 ، فرماندار ایالت
) الحق  ) سپهبد فضل  پاکستان   شمال غربی 
 اجازه تاسیس صدها تصفیه خانه هروئین را
 ) با حمایت سازمان اطالعات ( در این ایالت
هائی کامیون  ها  سال  آن  در   . کرد   صادر 
 که از کراچی ، اسلحه و مهمات " سیا " را
 برای مجاهدین حمل می کردند ، پس از تخلیه
 مهمات ، با باری از هروئین از این ایالت )
 شمال غربی ( باز می گشتند . رانندگان این
 کامیون ها با در دست داشتن مجوزها و نامه
 های سازمان اطالعات از هر گونه جست و
 جو و بازرسی پلیس در امان بودند . امروز
قاچاقچیان هروئین انحصار کنترل بر  همین 
داده اختصاص  به خود  افغانستان را   تریاک 
 و به بزرگترین منبع توزیع تریاک در جهان

 تبدیل شده اند .
نقش رژیم ریگان در ترویج بنیادگرائی

در افغان  مجاهدین  از  سیا  پنهانی   حمایت 
زمان در  افغانستان  در  سپس  و   پاکستان 

 ریاست جمهوری رانلد ریگان بیشتر گشت .
 هدف و منظور نهائی هیئت حاکمه آمریکا در
 گسترش حمایت از " جهاد " و " رزمندگان
 آزادی " در آن دوره ) دهه آخر جنگ سرد
 : 1991 – 1981 ( چیزی به غیر از یک
نابودی جهت  در  شوروی  بر  محکم   ضربه 
پلید " نبود . پروژه تسلط  آن " امپراطوری 
شوروی فروپاشی  از  بعد  پاکستان  بر   کامل 
تنها نه  سفید  کاخ  توسط  پایان جنگ سرد   و 
پاکستان از نظر این دفعه   قطع نگردید بلکه 
 معماران گسترش " دکترین مونرو " در جهت
 پیشبرد هدف نهائی آمریکا یعنی " تحدید چین
 " نقش کلیدی تری از نظر ژئوپولیتیکی پیدا
به هدف های خود هم در . در رسیدن   کرد 
 عصر جنگ سرد و هم در دوره بعد از جنگ
 سرد آمریکا به حمایت خود از مجاهدین افغان
افغانستان و در  بنیادگرا  دیگر گروه های   و 
 پاکستان ادامه داد . اهم این حمایت ها عبارت
اعضاء پرورش  و  آموزش   –  1 : از   بودند 
 و رهبران گروه های بنیادگرا مثل اسامه بن
سعودی عربستان  دولت  همکاری  با   الدن 
 تحت رهبری شاهزاده ترکی الفیصل ) بویژه
حمایت  –  ۲  .  )  199۲  –  198۲ دهه   در 
شریعت برقراری  در  ضیاءالحق  ژنرال   از 
 اسالمی در پاکستان از طریق یک رفراندوم
 قالبی در سال 1984 . ۳ – صدور بخشنامه
راهبردی تصمیم  بخشنامه   (  166  شماره 
ریگان رانلد  طرف  از   )  166 ملی   امنیت 
 مبنی بر " تسریع کمک های نظامی پنهان به
 مجاهدین " افغانی در پاکستان در سال 1985
 . 4 – برپائی و اداره مدارس دینی و مذهبی
 در ایاالت شمال پاکستان توسط اعضای فرقه
کشورهای و  سعودی  عربستان   وهابیون 
گذاری با سرمایه  عمدتا  فارس  خلیج   حاشیه 
و اسلحه  ارسال   –  5  .  " سیا   " پنهان   های 
در تن  هزار   50 به  نزدیک  جنگی   مهمات 
اسالم های  گروه  دیگر  و  مجاهدین  به   سال 
–  6  .  1987 تا   198۳ های  سال  در   گرا 
به مذهبی  تلقینات  و  آموزش  روند   پیشبرد 
 منظور اطمینان از تضعیف و حذف نهادهای
 سکوالر در پاکستان و افغانستان از طریق "
سال در   " آمریکا  المللی  بین  توسعه   آژانس 
 های 1985 – 1991 . 7 – تعلیم و تربیت
 کودکان در افغانستان و شمال غربی پاکستان
 با استفاده از کتاب های چاپ دانشگاه نبراسکا
المللی بین  توسعه  آژانس  با هزینه  اوماها   – 
در  ( پشتون  و  دری  فارسی  های  زبان   به 
صرف  –  8  )  1991  –  1985 های   سال 
 51 میلیون دالر برای برنامه های آموزشی
 توسط " آژانس توسعه " در سال های 1984
 تا 1994 . کمک های " سیا " به نیروهای

ریاست دوره  پایان  از  بعد   بنیادگرا 
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و یافت  ادامه  ریگان  رانلد   جمهوری 
در حمایت  پنهانی  عملیات   معماران 
از بعد  و   ) پسر   ( بوش  رژیم جورج   دوره 
 جریانات مرموز 11 سپتامبر ۲001 ، نقش
 کلیدی تر و برجسته ای در پروژه جهانی "
 جنگ علیه تروریسم " بعهده گرفتند . بسیاری
در سفید  کاخ  بر  حاکم  کاران  نومحافظه   از 
)  ۲000  –  ۲008  ( بوش  جورج   دوره 
جمهوری ریاست  دوران  عالیرتبه   مسئوالن 
 ریگان بودند . یکی از این نومحافظه کاران
 که نقش مهمی در پیشبرد سیاست آمریکا در
قائم  ( آرمیتاژ  ریچارد   ، کرد  ایفاء   پاکستان 
دوره در   ) آمریکا  خارجه  امور  وزیر   مقام 
 اول رژیم بوش در سال های ۲004 – ۲000
 بود . آرمیتاژ در دوران ریگان بعنوان معاون
پیاده در  ای  برجسته  بخش  در  دفاع   وزیر 
 ساختن بخشنامه 16۳ دولت آمریکا مبنی بر
 تقویت و تداوم با ارتش و سازمان اطالعات
در ولفوویتز  پال   ، زمان  همین  در   .  داشت 
هیئتی یک  متصدی  آمریکا  خارجه   وزارت 
جمله از  نئوکان  سرشناس  افراد  از   متشکل 
 فرانسیس فوکویاما و زلمای خلیل زاد بود .
فکری زمینه  تدارک  و  ایجاد  در  گروه   این 
 مبتنی بر حمایت بیشتر آمریکا از گروه ها و
 سازمان های بنیادگرای اسالمی چون القاعده
و نقش  پاکستان  و  افغانستان  های  طالبان   ، 
بعدها که  گیتس  رابرت   . داشت   مشارکت 
 وزیر دفاع بوش و در حال حاضر )۲009
 ( نیز وزیر دفاع در کابینه اوباما است ، در
 آن زمان به عنوان معاون رئیس " سیا " نقش
 کلیدی در توسعه و ترویج بنیادگرائی اسالمی
گیتس  . داشت  افغانستان  و  پاکستان   در 
تنگاتنگ ارتباط  در  آرمیتاژ  ریچارد   همراه 
 با سرهنگ آلیور نورث ، همگی در پیشبرد
 عملیات " ایران – کنترا " که بعدها از طرف
به اسالمی  جمهوری  رژیم  ضد   ایرانیان 
دست  ، گشت  معروف   " گیت  ایران   "  اسم 
قابل بطور  کنترا   – ایران  عملیات   .  داشتند 
گروه پنهان  های  حمایت  جریان  با   توجهی 
 های اسالمگرا در پاکستان و افغانستان گره
جوان نئوکانهای  از  گروه  این   . بود   خورده 
رهبری تحت   ۲001 دهه  آغاز  در  بعدا   که 
 بوش پسر قوه اجرائیه ) کاخ سفید ( را قبضه
 کردند ، در آن دوره با تهیه و فروش سالح
جمهوری رژیم  به  جنگی  دیگر  مهمات   و 
نگهداشتن برافروخته  منظور  به   (  اسالمی 
توانستند  ) و عراق  ایران  خانمانسوز   جنگ 
انقالب کنترا  ضد  نیروهای  مالی  حمایت   با 
ساندینیست رهبری  تحت  نیکاراگوئه   مردم 
 ها را سرکوب ساخته و نیز به حمایت مالی
های گروه  از  خود  آموزشی  و  نظامی   و 
 اسالمگرا در پاکستان و افغانستان ادامه دهند

 . به عبارت دیگر ، نئوکان ها به دنبال ارسال
دیگر و  تانک  ضد  های  موشک  تحویل   و 
اسالمی جمهوری  رژیم  به  جنگی   مهمات 
بانکی به حساب های  آنها را   ، سود فروش 
اروپائی کشورهای  در  عمدتا   ( شده   ثبت 
این سپس  و  ساخته  واریز   ) فارس  خلیج   و 
 پول های هنگفت را جهت تامین هزینه های
ضد نظامی  شبه  و  فاشیستی  شبه   نیروهای 
 انقالب ) کنتراها ( در نیکاراگوئه و مجاهدین
مصرف افغانستان  و  پاکستان  در   اسالمگرا 
 می کردند . قابل توجه است که در سی سال
 گذشته سازمان " سیا " به غیر از کمک به
نیروهای دیگر  و  اسالمگرا  نظامیان   شبه 
افغانستان و  پاکستان  کشورهای  در   بنیادگرا 
 ، در ترویج کشت تریاک  وتجارت هروئین
 دقیقا مثل ترویج و اشاعه اندیشه ها و فعالیت
و پاکستان  در  مهمی  نقش  بنیادگرائی   های 
اهمیت حائز  که  است  کرده  ایفاء   افغانستان 

می باشد .
نقش " سیا " در ترویج تجارت مواد مخدر
 پیشینه ترویج کشت و تجارت مواد مخدر در
 افغانستان و پاکستان به نحو تنگاتنگی با فعالیت
 های مخفی سیا در زمینه های سیاسی و نظامی
 در آن کشورها ارتباط داشته است . تا اواخر
به شوروی  نظامی  تهاجم  و   (  1970  دهه 
 افغانستان ( کشت و تولید تریاک در افغانستان
 و پاکستان ) برخالف ادعای دولت و نخبگان
) آمریکا  در  جاری  گروهی  های   رسانه 
 محدود به بازارهای کوچک محلی در بخشی
و طبق بود  دو کشور  این  ایاالت مرزی   از 
 مدارک و اسناد موجود ، تولید محلی هروئین
از بعد  بالفاصله  ولی   . نداشت  وجود   اصال 
 مداخله نظامی شوروی به افغانستان و تصمیم
 هیئت حاکمه آمریکا مبنی بر تبدیل افغانستان
" عالیرتبه  مامورین   " ویتنام شوروی   "  به 
 سیا " با حمایت و عنایت نئوکان های جوان
امورخارجه و  دفاع  های  خانه  وزارت   در 
 آمریکا با آغاز عملیات مخفی نظامی خود در
پاکستان و  افغانستان  سال سرحدات  دو   طی 
 را تبدیل به عمده ترین تولید کننده هروئین در
 دنیا ساختند . در پناه حمایت و حفاظت سیا ،
بخشی کمک  با  اطالعات  سازمان   مامورین 
 از ارتشیان عالیرتبه پاکستان آزمایشگاه های
و افغانستان  مرزهای  در  را  هروئین   متعدد 
 پاکستان بویژه در ایالت های شمال غربی و
در  . کردند  تاسیس   ، پاکستان  نشین   پشتون 
" روزنامه   1990 سال  مه  ماه   14  شماره 
 واشنگتن پست " ، گلبدین حکمتیار یکی از
 رهبران اسالمگرای افغانستان را – که نیمی
افغانستان را  از تسلیحات ارسالی آمریکا به 
از یکی   – کرد  دریافت  پاکستان  طریق   از 
 بزرگترین تولید کنندگان هروئین معرفی کرد

اعتراضاتی و  شکایات  زمان  آن  اینکه  با   . 
 درباره خشونت و جنایات حکمتیار و نقش او
 در قاچاق هروئین جریان داشت ، با این همه
 " سیا " به اتحاد " غیر قابل انتقاد " خود با
 وی ادامه داد و بی پروا از وی حمایت کرد .
 تا آنجا که نگارنده اطالع دارد رابطه نزدیک
 حکمتیار با " سیا " و یا با حلقه های مشخص
 سیا بعد از پایان جنگ سرد و شکست و سقوط
 دولت سکوالر افغانستان ادامه یافت . امروز
 افغانستان طبق مدارک موجود به عمده ترین
 تامین کننده هروئین بازارهای اروپا و آمریکا
 تبدیل گشته و تقریبا تنها منبع نزدیک به 90
دنیا تمام  در  شده  فروخته  هروئین  صد   در 
چوسودوفسکی میشل  گزارش  طبق   .  است 
در اوتاوا  دانشگاه  در  اقتصاد  استاد رشته   ( 
 کانادا ( ، 60 درصد بازار هروئین آمریکا در
 اختیار مافیای قاچاق هروئین از ایالت شمال
این تجارت در دارد و  پاکستان قرار   غربی 
 هفت سال گذشته ) ۲008 -۲001 ( رونق
 بیشتری یافته است . از هنگام تجاوز و حمله
 نظامی آمریکا به افغانستان ، تولید تریاک با
 ۳۳ برابر رشد از 185 تن در سال ۲001
 به 6100 تن در سال ۲006 میالدی رسیده
 است . در واقع از آغاز سال ۲00۲ ) دوماه
 و نیم بعد از حمله نظامی در نوامبر ۲001
در تریاک  کشت  زیر  سطح  سو  این  به   ) 
 افغانستان ۲1 برابر رشد یافته است . در سال
حدود کننده  تامین  و  منبع  افغانستان   ۲007 
شناخته هروئین  جهانی  منابع  صد  در   9۳ 
مخدر مواد  تجارت  از  حاصل  سود   .  شد 
 افغانستان ) برحسب ارزش خرده فروشی (
 در سال ۲006 متجاوز از 190 میلیارد دالر
توجهی قابل  بخش  که  شود  می  رده   تخمین 
 از تجارت جهانی مواد مخدر را در بر می
 گیرد . با نگاهی به گذشته فعالیت های سیا در
 افغانستان و پاکستان می توان گفت که تالش
 آمریکا در جهت استقرار کامل هژمونی خود
کشورهای اتصال   در  که   ( افغانستان   بر 
 نفت خیز آسیای مرکزی به کشور پاکستان ،
 نقش کلیدی بازی می کند ( به رواج سرسام
 آور کشت تریاک و تولید هروئین از آن جان
کودتای و  پاکستان  سازی  نظامی   .  بخشید 
پرویز دیکتاتوری  استقرار  به  که   1999 
تنگاتنگ ای  رابطه  نیز  شد  منجر   مشرف 
در هروئین  تولید  و  تریاک  کشت  ترویج   با 

 افغانستان و پاکستان داشت .
نتیجه آن که :

 1 – حمایت همه جانبه آمریکا از رژیم های
 نظامی پاکستان و تاسیس گروه های متعدد شبه
افغانستان در   ) بنیادگرا   ( اسالمگرا   نظامی 
 در دهه 1980 با هدف تبدیل افغانستان به "

 ویتنام شوروی " بوسیله سازمان سیا
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تعبیه و تنظیم گشت .
در بنیادگرا  های  اندیشه  ترویج   –  ۲ 
نابودی و  تضعیف   ، افغانستان  مردم   بین 
 دولت های سکوالر در پاکستان و افغانستان
 و اشاعه کشت تریاک و تجارت مواد مخدر
 ) عمدتا هروئین ( در این کشورها در خدمت
 هدف استراتژیکی آمریکا در دهه آخر دوره

 جنگ سرد در منطقه آسیای جنوبی بودند .
 ۳ – حمایت سیا از گروه های بنیادگرا مثل
 حزب اسالمی افغانستان ، طالبان ها و القاعده
در اطالعاتی  سازمان  و  نظامیان  تقویت   و 
پایان  ، فروپاشی  از  بعد  وجه  بهیچ   پاکستان 
 جنگ سرد و سرنگونی دولت سکوالر نجیب
 هللا در افغانستان قطع نگردید و بلکه گسترش

 یافت .
 4 – هیئت حاکمه آمریکا بویژه جناح نئوکان
 ها ، بعد از پایان دوره جنگ سرد در فقدان
) خطر شوروی نبود یک دشمن خارجی   و 
 و کمونیسم ( بالفاصله به فکر طرح و تنظیم
جزء همیشه  که   ( جدید  خارجی  دشمن   یک 
افکار تحریک  برای  تبلیغات  ناپذیر   جدایی 
 عمومی برای پیشبرد جنگ های خانمانسوز

 " ساخت آمریکا " است ( افتادند .
 5 – این دشمن خارجی جدید یعنی " تروریسم
، بغرنج و پیچیده  المللی " یک ساختار   بین 
 مرموز است . بطور ساده باید گفت که آمریکا
 در عین حال که یک تبلیغات بی نهایت بزرگی
 " علیه تروریسم جهانی " براه انداخته است به
 رشد و نمو سازمان های تروریستی ) عمدتا
) کمونیست   بنیادگرا و ضد سکوالر و ضد 
 نیز بطور مخفیانه کمک می کند . در فرهنگ
( آمریکا  جهانی  پروژه  معماران   سیاسی 
 جهانی ساختن " دکترین مونرو " ( بنا نهادن
 تروریسم و حمایت پنهانی از تروریست های
 گوناگون برای مشروعیت بخشیدن به " جنگ

 علیه تروریسم " امری ضروری است .
 6 – بررسی چند وچون استفاده نئوکان ها از
به خود عنوان  گروه های تروریستی متعلق 
حادثه وقوع  هنگام  از   " اطالعاتی  ابزار   " 
 مرموز 11 سپتامیر ۲001 به این سو حائز
 اهمیت است . یکی از ویژگی های بسیار مهم
اسالم متعدد  های  سازمان  بین  رابطه   نوع 
" سیا   " سازمان  با   " تروریست   "  گرای 
 این است که آنها باید از نقشی که در صحنه
نیابت به  جهان  ژئوپلیتیکی  سیاست   شطرنج 
 از آمریکا بازی می کنند ، بی خبر بمانند . در
 تحلیل نهائی این " سیا " و دیگر سازمان های
 اطالعاتی آمریکاست که به جای آنها ) گروه
 ها و جنبش های بنیادگرا ( " می اندیشند " .
 7 – به غیر از تهیه و تنظیم مسائل اطالعاتی
تاسیس اسالمگرای  های  گروه  دیگر   وظیفه 
اقشار پشتیبانی  جذب   " سیا   " توسط   شده 

نشین مسلمان  کشورهای  در  مردم   مختلف 
 است . منظور پنهان از این ماموریت شکاف
 اندازی بین ملیت ها و پیروان ادیان و مذاهب
آسیای  ، خاورمیانه  کشورهای  در   متنوع 
 مرکزی و جنوبی ) در افغانستان ، پاکستان و
 هندوستان ( است . هدف از این برنامه محدود
 کردن و تحت کنترل درآوردن مقاومت های
 سکوالر و دموکراتیک گسترده است که نیات
چالش می به  را  آمریکا   " نهائی  هدف   "  و 

 طلبد .
 8 – فعالیت های و عملیات بنیادگرایان دینی و
 مذهبی در کشورهای مسلمان نشین بویژه در
 افغانستان و پاکستان شرایط ذهنی و اجتماعی
 را در جهت پذیرش دشمن خارجی جدید بین
آماده می سازند قابل توجهی از مردم   بخش 
حداقل  ( ترفند  بزرگترین  امر  این  احتماال   . 
 تاکنون ( در حلقه های متعلق به جناح های
بدون زیرا  است  آمریکا  در  جنگ   طرفدار 
 وجود یک دشمن ، جنگی نیز وجود نخواهد

 داشت .
برای دشمنی  باید  آمریکا  حاکمه  هیئت   –  9 
 خود بسازد تا بتواند بدین وسیله ماجراجوئی
 ها، دخالت ها و گسترش نظامی مداوم خود را
 در سراسر جهان مشروع جلوه دهد . وجود
 یک دشمن خارجی ) " خطر کمونیسم " ( در
 دوره " جنگ سرد " و وجود دشمن خارجی
 ) " تروریسم بین المللی " ( در دوره بعد از
نقشه و  طرح  یک  توجیه  برای  سرد   جنگ 
 نظامی و تهاجمی – که ظاهرا و بخشا در "
لشگر  "  ،  " اسالمی  ، " جماعت   "  القاعده 
های طالبان  و   " اسالمی  جهاد   "  ،  "  طیبه 
 افغانستان و پاکستان است -  امری ضروری
 است که در تاروپود میلیتاریسم نظام جهانی

 سرمایه قرار دارد .
 10 – وجود یک دشمن خارجی در شرایط
" جنگ سرد که  را  َتوٌهم  این   امروز جهان 
 علیه تروریسم " واقعی و حقیقی است ، در
 اذعان عمومی مردم در آغاز هر جنگ تقویت
 و تثبیت می سازد . تقویت این َتوٌهم که توسط
 رسانه های گروهی " گوش به فرمان " در
 اذعان مردم دامن زده می شود ، دخالت های
 نظامی را به عنوان عملیات " انسان دوستانه
 " و مبتنی بر " اصل دفاع از خود " و غیره
. این  مشروع جلوه داده و گسترش می دهد 
 امر همچنین به اشتعال توهماتی مثل " تالقی
 تمدن ها " ، " پایان تاریخ " و گفتمان هائی
)  ! ندارد  آلترناتیوی وجود   (  " تینا   "  چون 
دهد می  رواج  مردم  مختلف  اقشار  بین   در 
 . در حالی که " هدف نهائی " و استراتژی
 های اقتصادی و سیاسی نظام جهانی سرمایه
 پشت پرده " جنگ های گسترده تر در منطقه
 سوق الجیشی و بزرگ خاورمیانه و شبه قاره

. مانند  می  پنهان   ، پاکستان  بخصوص   هند 
 بدین ترتیب  بطور مختصر نقش و موقعیت
عبارت آمریکا  جهانی  پروژه  در   پاکستان 

 است از :
 از دیدگاه تاریخی ، پاکستان در شصت سال
 گذشته نقش اساسی در پیشبرد " هدف نهائی
 " آمریکا ایفاء کرده است . در واقع پاکستان
 به خاطر موقعیت ژئوپلیتیکی خود به عنوان
آسیای  ، خاورمیانه  مناطق  که   کشوری 
متصل می بهم  را  جنوبی  آسیای  و   مرکزی 
 سازد ، در محاسبات معماران پروژه جهانی
نمایانگر و  شده  محسوب  کلیدی  نقش   نظام 
 قطب فعالیت های جهان سیاست است . بدون
 تردید ، هیئت حاکمه آمریکا بدون تسلط کامل
 بر پاکستان نمی تواند در پیشبرد هدف نهائی
استقرار نتیجتا  یعنی " تحدید چین " و   خود 
 هژمونی بر کره خاکی کامیاب گردد . پاکستان
 با افغانستان ، ایران ، هندوستان و چین دارای
این کشور در سی  .  مرزهای طوالنی است 
 سال گذشته در اجرای عملیات نظامی آمریکا
نقشه های جنگی و مداخالت نظامی مفاد   و 
مند بهره  ای  برجسته  موقعیت  از   پنتاگون 
 بوده و در دوره های دیکتاتوری های نظامی

ضیاءالحق
 و سپس پرویز مشرف نقش خود را به عنوان
 پایگاه آموزشی تشکیالت بنیادگرایان اسالمی
در چین  علیه  که   ) آمریکا  حمایت  مورد   ( 
 سین کیان ) ایالت شمال غربی چین ( ، علیه
از  ( افغانستان  علیه   ، در کشمیر   هندوستان 
و  ) نشین  پشتون  غربی  شمال  ایالت   طریق 
 علیه ایران ) از طریق بلوچستان پاکستان (
ایفاء نمایانی  بنحو   ، هستند  فعالیت   مشغول 
 کرده است . امروزه تقویت جایگاه بنیادگرایان
 توسط " سیا " در آن منطقه از جهان نه تنها
حاکمه هیئت  درون  مختلف  های  جناح   به 
اوباما مشغول کابینه  ) که در درون   آمریکا 
 رقابت با هم هستند ( فرصت داده که پاکستان
 را به جوالنگاه درگیری های " نیابتی " خود
 تبدیل سازند بلکه این احتمال را بوجود آورده
 است که پاکستان به عنوان " سکوی پرش "
 آمریکا در جهت پیشبرد هدف نهائی آمریکا ،
 تحدید چین ، مورد استفاده قرار گیرد . فغل و
 انفعاالت و اشتعال تضادهای سیاسی و نظامی
 در شش ماه گذشته در پاکستان – رویاروئی
 بخشی از ارتش پاکستان با بنیادگرایان از یک
 سو و همکاری بخش دیگری از ارتش همراه
 با مامورین عالیرتبه امنیتی سازمان اطالعات
 پاکستان با آنها ) بویژه با طالبان های پاکستان
نظامی مداخالت  ازدیاد  و  دیگر  سوی  از   ) 
 و سیاسی آمریکا در امور داخلی پاکستان –

 نشان می دهد که بنیادگرایان و نظامیان
 در پاکستان و رابطه " نیابتی " آنان با
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نامه به رنجبر.. بقیه از صفحه آخر
 نظام جهانی سرمایه سبب بی ثباتی و
شرایط و  گشته  پاکستان  در   آشفتگی 
را کشور  آن  افغانستان،  از  جنگ   گسترش 
 آماده ساخته است . اگر بنیادگرایان و متحدین
 آنها در ارتش و سازمان امنیت و اطالعات
یک طی   " سیا   " کمک  با  نتوانند   پاکستان 
 کودتای نظامی دولت نیمه سکوالر و قانونی
" و  ساخته  را سرنگون  گیالنی   –  زرداری 
 تبیین و تثبیت شریعت اسالمی " را جایگزین
 آن دولت سازند ، در آن صورت بعید نیست
 که اوباما به بهانه اینکه مرزهای پاکستان "
 خطرناکترین منطقه در جهان است " جنگ "
 ساخت آمریکا " در افغانستان را به پاکستان
نگری آینده  و  بینی  پیش  به  و  داده   گسترش 
 برخی از تحلیلگران که از پاکستان به عنوان
یاد می آینده  اوباما " در سال های  ویتنام   " 

 کنند ، مهر تائید بزند .
منابع و مآخذ

 میشل چوسودوفسکی ، " برهم زدن ثبات در
 پاکستان " ، در سایت " گلوبال ریسرچ " ،

  ۳0 دسامبر ۲007 .
 ۲ – آلفرد مک کوی ، " عواقب مواد مخدر
تجارت در   " سیا   " همدستی  سال   40  : 
 داروهای مخدر" در سایت " گلوبال ریسرچ

" ، 1 اوت 1997 .
 ۳ -  یونس پارسا بناب ، " جایگاه و اهمیت
پروژه در  پاکستان  و  فلسطین   کشورهای 
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کرد  باید  چه  به  زدن  دامن  وظیفه  مقابل  در 
کنونی و به عنوان یک پرولتر سوسیالیست 
و  رفتن  کارگری  جنبش  اعماق  به  انقالبی 
خاص  لیبرال  بورژوا  رفرمیسی  اکونومیسم 
تنزل   ) نمودن  نقد  را  ایرانی  مشخصات  با 
داده است، بجز خمیازه کشیدن کار دیگری 
را نباید انتظار داشت! و بعد از خمیازه از 
این نیرو سوال خواهد نمود که آیا می توانید 
گنجینه  به  دانیم  نمی  ما  که  جدیدی  مطلب 

تئوری و معلومات انقالبی ما اضافه کنید؟ 
شما  که  رسد  نظرمی  به  گرامی  دوست 
بهتراست قبل از برداشتن شمشیر نقد و طرح 
ارزیابیهای خودتان ازنظرات حزب رنجبران 
، باید مقدمتا خود نظر ما را درنقدتان ذکر 
می  مشغول  آن  با  پلمیک  به  سپس  و  کنید 
و  صحت  از  ارزیابی  به  خواننده  تا  شدید 
که  این  نه  پرداخت   می  شما  ادعاهای  ُسقم 
خودتان هم "ناگفته ها را به حساب گفته ها" 
درموردحزب ما بیاورید!  سبک شما بسیار 
به دور از سبک مستدل و مشخص پرولتاریا 
عمل  به  تجدیدنظر  درآن  بهتراست  و  است 
ما  نظرات  مشخصا  که  زمانی  تا  و  آورید 
حزب  ابرازشده  علنا  مواضع  براساس  را 
ازطریق  را  خود  برداشتهای  و  نکنید،  نقد 
اتهامات  اظهارنمائید،  خواندن  خطها"  "بین 
شما توسط خواننده گان ناوارد و بی اعتبار 
که  هستید  مایل  شما  اگر  خواهندشد.  تلقی 
کمونیسم  گان  بوجودآورنده  شاگردجدی 
علمی باشید، نگاه کنید که آنها به هر نظری 
با نقل مشخص آن نظر برخوردکرده و نقد 
و  باشید  جدی  نظرات  درنقد  اند. پس  نموده 

دیالکتیکی رفتارکنید! 
اینکه  از  بعد  که  رسد  می  نظر  به  اما  و 
به  برخورد  در  "رنجبر"  قبلی  درشماره 
ازجمله  الله  درپارک  ماه   اول  تظاهرات 
برخورد به نظر "جمعی از فعالین کارگری" 
)جافک( ، شما آشفته و ناراحت شده ودست 
به حمله زده اید! ما مدعی هستیم که آن رفقا 
واحد  رهبری  فاقد  کارگری  حرکت  یک  از 
طور  به  که  انتظاردارند  کمونیست  پیشرو 
همه جانبه ای خود را سازمان بدهد و ضمنا 
بدان گونه عمل کند که جافک پیشنهاد دارند 

تا موفق ازآب درآید! 
بی  درخواست  حالت  دربهترین  نظر  این 
رهبری  فاقد  تنها  نه  که  است  جنبشی  از  جا 
پیشرو، بلکه حتا فاقد رهبری واحد و متحد 
در  رفرمیستها  و  است  عملی  درمبارزات 
درون آن نقش مهمی دارند و تشکلهای چپی 
هم که دراین جنبش فعالند، از استراتژی و 

تاکتیک واحدی پیروی نمی کنند. 
به  طبقاتی  مبارزه  که  است  درست  این 
کننده  رهبری  پیشرو  حزب  فقدان  خاطر 
کارگران)حزب کمونیست واحد و سراسری( 
هم  این  اما  یابد.  می  ادامه  و  نشده  تعطیل 
و  آگاه  رهبری  درفقدان  که  است  حقیقتی 
پیشرو، جنبش کارگری کورمال کورمال جلو 
خواهد رفت و به نسبت نفوذی که رفرمیستها، 
دست  دارند، یک  درآن  چپها  و  آنارشیستها 
عمل نخواهدکرد. پس باید از جنبش رهبری 
و  دست  یک  ای  پیشبردمبارزه  انتظار  نشده 

سبک کاری دقیق را نداشت. 
رفقای جافک نیز حق دارند بگویند که اگر 
فالن   ، داشتند  را  جنبش  این  رهبری  آنها 
اما  نمودند.  می  اتخاذ  را  مبارزاتی  تاکتیک 
اگر  آنها  رود.  نمی  فراتر  ازاین  مسئله  بُعد 
نسبت به روش مبارزاتی اول ماه مه نظری 
داشتند، بهتر این می بود که قبل از شروع 
تظاهرات  تدارک  کمیته  اطالع  به  مبارزه 
دانیم  می  نویسد:  می  لنین  رساندند.  می 
که چندماه قبل از کمون درپائیز سال 
1870، مارکس با اثبات این که اقدام 
سفاهت  دولت  ساختن  سرنگون  به 
ناشی از نومیدی است کارگران پاریس 
ولی  داشت.  برحذرمی  کار  ازاین  را 
هنگامی که درماه مارس سال 1871 
نبردقطعی را به کارگران تحمیل کردند 
و آنها هم آن را پذیرفتند، هنگامی که 
قیام دیگر عمل انجام شده ای گردید، 
آن  با  را،  پرولتاری  انقالب  مارکس 
که عاقبت خوشی برای آن نمی دید، 
با وجد و شعف فراوانی استقبال کرد 
)دولت و انقالب ـ فصل سوم( پس وقتی 
که پیشنهادات مثبت جافک قبل ازتظاهرات 
تظاهرات  از  بعد  قضاوتها  نقد  و  نشده  داده 
کارگری  درجنبش  گان  همه  دید  درمعرض 
نقد  آن  یا  این  روی  احتماال  و  گرفته  قرار 
توافق بیشتری نیز ممکن است به وجود آید. 

پس ناراحتی شما بی مورد است. 
رفقای جافک انجام وظیفه ای را از جنبش 
الزم  کیفیت  فاقد  که  انتظاردارند   کارگری 
برای پیاده کردن آن بوده و این وظیفه به بخش 
پیشرو آن جنبش مربوط می شود. یعنی حزب 
کمونیستی که درپیوند فشرده با کارگران و 
همه  شناخت  با  و  قرارداشته  کشان  زحمت 
قوا  توازون  به  توجه  با   ، اوضاع  از  جانبه 
طبقاتی  دشمن  با  مبارزه  تاکتیکی  اصول  و 
کارگران  عملی  مبارزات  رهبری  به  خود، 

درصحنه ی مبارزه، می پردازد. چرا 
که  این  جای  به  ما  حرف  این  شنیدن 
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بجز نوشته هایی که با 
امضای تحریریه منتشر 

می گردد و بیانگر 
نظرات حزب رنجبران 
ایران می باشد، دیگر 
نوشته های مندرج 
در نشریه رنجبر به 

امضا های فردی است 
و مسئولیت آنها با 

نویسندگانشان می باشد.

شما را وادار به فکرکردن و جست و 
جوی حقیقت از درون واقعیات بکند، 
به صحنه ی پرخاش گری و اتهام زنی  
و نقشه های آن چنانی دادن برای یک جنبش 

ناهمگون کشانده است؟!
پیشروشان  وجودحزب  بدون  کارگران  اگر 
می توانستند مبارزات خودشان را همه جانبه 
سازماندهی کنند، اوال در بسیاری از کشورهای 
سرمایه داری پیشرفته تا به حال انقالب کرده 
و سوسیالیسم را برقرارنموده بودند و امروز 
جنبش  که  شدیم  نمی  رو  روبه  باوضعی 
کارگری دراین کشورها هنوز نتوانسته است 
خود را از زیرنفوذ رفرمیسم  رهاسازد! ثانیا 
کارگران با این عمل "پیروز"خود، ثابت می 
کردند که نقطه نظر کمونیسم علمی درمورد 
ضرورت وجود حزب برای هدایت انقالبی 
فایده  بی  و  ذهنی  را  کارگر  طبقه  مبارزه 
است!؟ تاریخ جنبش کارگری در 2٠٠ سال 
گذشته چنین حرکت اثباتی را به خود ندیده و 
برعکس درهرکجا هم که حرکت کارگری، 
وجودآمده،  به  آن،  سطح  ترین  درپائین  حتا 
بوده  برخوردار  نیز  رهبری  از  سطحی  از 

است.
پس این حق ما است که همان طور که رفقای 
جافک به "داوری" ونقد حرکت اول ماه می 
پردازید، و درمورد یک عمل مشخص جنبش 
کارگری شیوه کاری را برای آینده می دهند، 
ماهم نظر خودمان را هم راجع به آن حرکت 
در  انتقادی  نظرات  به  راجع  هم  و  مشخص 
مورد آن، بدهیم و قضاوت را هم به نیروهای 
آگاه کمونیست و توده های مردم بگذاریم تا 
ببینند کدامیک از ما ارزیابی درست از واقعه 
ی مشخص کرده ایم و برای موفقیت جنبش 

پیشنهاد داده ایم. 
حزب  که  هستید  ناراحت  هم  ازاین  شما 

وجود  ضرورت  و  اهمیت  ایران  رنجبران 
به  را  کارگر  طبقه  کننده  رهبری  حزب 
بسیاری  علل  و  کرده  مطرح  پیوسته  طور 
درفقدان  را  کارگری  جنبش  ناکامیهای  از 
"کلی  این  اگر  داند؟  می  واحدآگاه  رهبری 
گوئی" است، ما به آن مباهات می کنیم. چرا 
بسیارمهمی  کمونیستی  اصل  یک  روی  که 
ساله   16٠ درعمل  که  گذاریم  می  انگشت 
را  خود  صحت  کارگر  طبقه  مبارزات  ی 
بارها و بارها نشان داده است. ولی بسیاری 
از"کمونیستهای پُست مدرن امروزی" ضمن 
در  جدی  گام  هیچ  درعمل  آن  ظاهری  قبول 
تحقق آن برنمی دارند؛ این ضرورت تاریخی 
در مبارزات رهائی بخش پرولتاریا را باید 
برای  و  کنیم  تبلیغ  و  تکرار  سربلندی  با 
وجود  ضرورت  نمائیم.  فعالیت  آن  تحقق 
شدت  به  امروزه  راستین،  کمونیست  حزب 
موردحمله ی عوامل امپریالیسم، بورژوازی  
خودی و مشخص تر خرده بورژوازی رخنه 
کرده درجنبش کمونیستی و کارگری بوده و 
نتیجه اش تشتت نظری و سازمانی درجنبش 
پرچم  نکردن  بلند  است.  ایران  کمونیستی 
واحد  حزب  ایجاد  وعاجل  مبرم  ضرورت 
 ، گرائی  فرقه  طرد  و  کارگر  طبقه  پیشرو 
زانوزدن دربرابر شرایط روز وتسلیم شدن 
به تفسیر جهان است و نه تالش پیگیر برای 
خدمت  درست  این  موجود!!  وضعیت  تغییر 
به رشد آگاهانه ی مبارزه طبقاتی پرولتاریا 
وضع  دربرابر  کردن  سرخم  نه  و  است 
درشرایط  غیرعملی  های  نسخه  و  موجود 

روز صادرکردن برای این جنبش !
شما درگذشته ای نه چندان دور درسهای کتاب 
"چه بایدکرد" لنین را که توسط رفقای جافک 
مورد تفسیر قرارمی گرفتند، پخش می کردید 
و ظاهرا هم قبول دارید که طبقه کارگر به 
حزب کمونیست انقالبی خود نیازمنداست و 
با اکونومیسم هم خط کشی دارید! اما درعمل 
می  درکجا  را  خودتان  اعتقادات  این  تبلور 
نشان  شکل  موثرترین  و  بهترین  به  توانید 
دهید؟ جز در تالش برای ایجادحزب درپیوند 
با کارگران و زحمت کشان و جنبشهای توده 
ای؟! شما نه تنها ازچکیده حرف لنین در"چه 
بایدکرد")به من سازمانی از انقالبیون حرفه 
ای بدهید، من روسیه را برای شما فتح می 
کنم( حرفی به میان نمی آورید و روند تحقق 
بلکه  گذارید،  می  ابهام  از  ای  رادرهاله  آن 
ما راهم سرزنش می کنید که به کلی گوئی 
چسبیده ایم!! چرا که دل درگرو دیدگاه یک 
دیگر  با  وحدت  هرگونه  که  دارید  ای  جانبه 
کمونیستها را )چه عمدا و چه سهوا( منوط 
پدیده  و  موجود  تجارب  و  تاریخ  بررسی  به 
می  حال،  به  تا  نشده  بندی  جمع  جدید  های 

طبقاتی  مبارزه  پراتیک  که  درحالی  داند. 
جریان  دائما  که  است  ای  رودخانه  همانند 
های  پدیده  پراتیک،  ازبطن  روز  دارد، هر 
پیشرو  عنصر  و  کنند  می  بروز  جدیدی 
یراتیک  این  ارتقاء  برای  باید  کارگر  طبقه 
به سطح تئوری تالش کند، اما تدوین تئوری 
ازجمله  و  مبارزه  پیشبرد  درجریان  یاید  را 
در  کارگر  طبقه  و  کمونیستها  سازماندهی 
عمل و درتشکلهای خود انجام داد و نه این 
که هرگونه وحدت حزبی را منوط به کشف 
"تئوریهای نو" از طریق بررسی پراتیکهای 
درچنین  که  چرا  نمود!  تاریخ  و  موجود 
حالتی، وحدت کمونیستها ناممکن می گردد. 
به دلیل این که پراتیک دائما جریان دارد و 
ما دائما باید به دنبال پیداکردن تئوریهای نو 
بگردیم! آیا معماران انقالب اکتبر در روسیه 
و چین، اول به دنبال یافتن تئوریها رفتند، یا 
با تکیه به تئوری مارکسیسم انقالبی موجود 
پرولتاریا، به ایجادحزب و به هدایت جنبش 
تکامل  به  که  پرداختند  ای  توده  و  کارگری 
مارکسیسم درپراتیک مبارزاتی پرولتاریا و 
توده های خلق درکشورهای خودی و جهان، 
منجرشده و به گنجینه ی کمونیسم علمی نیز 

افزودند.
شما ما را متهم می کنید که به واقعیت عینی 
موجود توجهی نداشته و نظرات ذهنی ارائه 
می دهیم. درواقع این انتقاد را ما باید ازشما 
پرتوتئوری  در  را  عینی  واقعیت  که  بکنیم 
قبائی  و  کنید  نمی  بررسی  علمی  کمونیسم 
خواهید  می  کارگری  عملی  جنبش  برای 
گشاد  او  تن  بر  فعلی  درشرایط  که  بدوزید 
کارگری  رفرمیستی  جریانات  آیا  است. 
پارک  مه  ماه  اول  حرکت  در  کننده  شرکت 
الله حاضر به قبول نظرات شما هستند تا آنها 

را به کارببندند؟  
شما معتقدید که صحبت کردن ازوظیفه کلی 
وضعیت  به  باید  نیست،  کافی  کمونیستها 
که  کنید  می  اعالم  و  برخوردکرد  مشخص 
نباید کنارگود ایستاده و ازباال دستورداد! این 
موجود  است. درشرایط  درستی  حرف  البته 
باید  کمونیستها  اوال  ایران،  کارگری  جنبش 
درمبارزات  و  قرارگرفته  درکنارکارگران 
آنها شرکت کنند. ثانیا به آنها نشان دهند که 
بُعد مبارزات اقتصادی و معیشتی آنها گرچه 
به  قادر  کارگران  و  است  محدود  اما  الزم، 
کسب حقوق پایمال شده خویش ازطریق این 
بیاموزند  آنها  به  ثالثا  نیستند.  مبارزه  گونه 
که بورژوازی و مرتجعین درقدرت که علت 
وجودی و حاکمیتشان بر استثمارافسارگسیخته 
کارگران و زحمت کشان بناشده و برای تداوم 
بخشیدن به این کار دائما چماق سرکوب را 

کارگران  کشتن  ی  وحشیانه  تاحد 
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حق  اند،  بلندکرده  سرآنان  باالی  بر 
کارگران را نخواهند داد و این حق جز 
با سرنگون ساختن قهرآمیز حاکمیت سرمایه 
داران و داغان کردن ماشین دولتی آنها و به 
دست گرفتن قدرت توسط کارگران و ازبین 
و  تولید  برابزار  خصوصی  مالکیت  بردن 
ازانسان  استثمارانسان  بردن  ازبین  مبادله، 
و...  مردساالری  بردن  ازبین  کارمزدی،  و 
خودرا  کارگران  باید  نخواهدشد.   حاصل 
برای چنین مبارزات و دورنمائی آماده ساخته 
و آگاه و متشکل شده و به دام رفرمیستها و 
آنارشیستها نیافتند. رابعا به آنها توضیح دهند 
که "یک دست بی صدا است" و "کارگران 
متفرق هیچ و کارگران متشکل همه چیزند" 
و "برای انقالب کردن به حزب انقالبی نیاز 
علمی  کمونیسم  به  مسلح  که  حزبی  دارند". 
بوده و سبک کارکمونیستی را اتخاذنموده و 
از فرقه گرائی و جدائی از توده ها و عمل 
طبقه  و  ورزیده  اجتناب  آنها  باالسر  کردن 
بادرایت  اش  مبارزات  درکوران  را  کارگر 
و  درجنبش  باید  خامسا  کند.  هدایت  پیش  به 
حتا  و  پیوسته  کارگری  مشخص  حرکات 
قبل از شروع آن، هشدارداد که کارگران با 
آنارشیستی  رفرمیستی،  روشهای  و  سیاست 
آن  تا  کنند  کشی  و...، خط  رویزیونیستی  و 
و  برسانند  پیروزی  به  را  مشخص  مبارزه 

غیره.
نکات  این  و  سازی  حزب  روی  اگرما  پس 
تاکید می کنیم، این نه قانع شدن ما به حرف 
مطلب  این  نمودن  مشخص  بلکه  زدن،  عام 
روی  را  کمونیست  اسم  توان  نمی  که  است 
تداوم  اما  گذاشت،  خودی  تشکل  و  خود 
ـ  عینی"  "حقیقت  عنوان  تحت  را   ها  فرقه 
آن طورکه شما مدعی آن هستیدـ پذیرفته و 
همچنین  فرودآورد!  سرتعظیم  آن  دربرابر 
طبقه  پیشرو  حزب  تنها  را  خود  توان  نمی 
کارگرقلمداد نمود، بدون این که طبقه کارگر 
کرد!  متحد  حزب  نظرات  نقطه  روی  را 
روی  کمونیستها  وحدت  درمورد  توان  نمی 
و  برنامه  اساسی  نکات  و   علمی  کمونیسم 
را  کمونیستها  تفرقه  و  نزد  حرفی  تاکتیک 

نادیده گرفت و تسلیم شرایط موجودشد! 
شما خوب است به جای این که ما را سرزنش 
تاچه  ببینید  و  کنید  رجوع  خودتان  به  کنید، 
همه  کمونیستی "پرولتاریای  اصل  به  اندازه 
کشورها متحدشوید!" و "حزب کمونیست و 
انقالبی را درهرکشوربسازید!" وفادارید وتا 
چه اندازه تفرقه موجود درجنبش کمونیستی 
ایران را که ناشی از نفوذ ایدئولوژی خرده 
بورژوائی در اشکال مختلف رویزیونیستی، 
و  تروتسکیستی  شبه  تروتسکیستی، 
هستند،  آنارشیستی  و  رفرمیستی  دیدگاههای 

به طور روزمره  افشاء نموده و با آنها خط 
کمونیستها  متحدشدن  برای  و  کرده  کشی 
تالش کرده اید؟ و چون شما دراین مورد جز 
شماهم  پس  نیستید،  فعال  اتحادعملها  درحد 
درکنارگود  کمونیستها  تفرقه  دلیل  به  دقیقا 
نشسته و "ازباال"حرکتهای کارگری را به نقد 
می کشید. پس ادعایتان درمورد نفی دیگران 
چیست ؟ چرا این حق را برای خود مفروض 
دانسته و نقد دیگرکمونیستها را از برخورد 
به پراتیک مشخص درجنبش کارگری، تحت 

عنوان داوری ازباال، نفی می نمائید!!؟
اتفاقا دراین روزهای اخیر نامه ای از ایران 
کمونیستی  جنبش  دلسوز  رفیق  یک  توسط 
فرستاده شده است که شماهم آن را به آدرس 
فقط  کنیم  می  پیشنهاد  اید.  فرستاده  حزب 
ها  نامه  گونه  این  فرستادن  به  نکنید  قناعت 
به این وبه آن و وجهه سازی برای خودتان 
که  کنید  توجه  رفیق  آن  نظر  ُکنه  به  بلکه   ،

می گوید :  
کمی  و  هیجان  با  را  نامه  این  سالم.  با 
از  هیجان  نویسم.  می  برایت  عصبانیت 
و  گیرند  می  شکل  که  هایی  فرصت  دیدن 
انفعالی  و  ها  سوزی  فرصت  از  عصبانیت 
می  همسنگرانمان  و  دوستان  سوی  از  که 
بینم. ... واقعا دور از ذهن است که به شکل 
به همین شکل  یعنی  نفره،  گروه های چند 
طبیعی که االن جوانان در خیابان هستند و 
به  اند،  داشته  پا  بر  را  خیابانی  های  بحث 
خیابان بیاییم و شعارها و بحث های خود را 
به میان همین توده جوانان و زنان ببریم؟ 
نمی شود به وظیفه افشاگری سیاسی از کل 
نظام و همه بحث های خوب و صحیحمان 
کنیم؟  عمل  خیابان  در  انتخابات،  مورد  در 
کافیست چرخی در بین این گروه های عظیم 
و  ناآگاهی  چقدر  که  شوید  متوجه  و  بزنید 
ناروشنی در مورد اوضاع سیاسی، در مورد 
دولت، در مورد نظام و موقعیت بین المللی 
زیاد است. متوجه شوید که چقدر مردم تشنه 
آگاهی اند و کوچکترین بحث متفاوتی فورا 
نظرشان را جلب می کند. متوجه شوید که 
چه ساده مرتجعین می توانند با کمی رنگ 
عوض کردن، برنامه های ارتجاعی و وعده 
جا  جمعیت  این  بین  را  خود  دروغین  های 
با  بیندازند. هر روز که می گذرد و بیشتر 

انفعال دوستان خود در جنبش های اجتماعی 
مختلف روبرو می شوم )منظورم رفرمیست 
ها و سازشکارانی که در ستادهای موسوی 
و کروبی رفت و آمد دارند و اتفاقا خیلی هم 
فعال هستند نیست!( بیشتر به این نتیجه می 
رسم که انگار در بین خودمان هم خیلی ها 
اند  بسته  انتخابات  راه  از  "تغییر"  به  امید 
و منتظرند که شاید در فردای انتخابات، از 
این نمد برای طبقه کارگر هم کالهی دوخته 
شود! هنوز هم دیر نشده. هنوز هم می توان 
و  عملی  ریزی  برنامه  یک  و  همفکری  با 
ها  گرایش  و  افراد  نزدیکترین  شدن  متحد 
به هم، از این فرصت استفاده کرد و حداقل 
بندها و ارتباطات خوبی را برای فعالیت های 
بعدی با عناصر پیشرو و مبارزه جویی که 
در میان توده ها ظرفیت خود را نشان می 

دهند برقرار کرد. بجنبیم!
ژوئن  نهم  با  برابر   1388 خرداد  نوزدهم 

2009
وحدت  عدم  رفیق  این  درد  آیا  کالم  دریک 
واحد  برنامه  بدون  که  نیست  کمونیستها 
تاریخ  شوند؟  می  عملی  بی  دچار  مبارزاتی 
۳1 ساله جمهوری اسالمی و قبال  ۲5 سال 
آخر نظام سلطنتی نشان داد که آگاهی درجنبش 
بسیار  کمونیستها  وحدت  امر  از  کمونیستی 
پائین است و هر روشن فکری که دوکتاب می 
خواند بدون شناخت عمیق از تاریخ مبارزات 
خود  مشخص،  اوضاع  از  تحلیل  و  طبقاتی 
را تئوریسین به حساب آورده و برای جنبش 
هم  هرتشکلی  و  دهد  می  برنامه  کارگری 
می  تشکیل  کارگر  طبقه  مدافع  عنوان  به  که 
گردد، خود را دراوج دیده و دیگرتشکلها و 
کمونیستها را یا به تعظیم ازخود دعوت می 
طبقه  اما،  پردازد!  می  طردآنها  به  یا  و  کند 
کارگر با تجربه روزمره و غریزه ی طبقاتی 
اش که درمکتب تولید به ضرورت کارجمعی 
پی برده است این نسخه پیچیهای یک جانبه 
را قبول ندارد و به حرف این "نخبه ها" و یا 
تشکلهای متفرق چپ مدعی کمونیست بودن 

جواب رد تا به حال داده است.
رفیق گرامی! اگر کمونیسم علم مبارزه طبقاتی 
است،  نمی توان به آن سرسری برخورد کرد، 
پراگماتیست شد و مبارزه متحد کمونیستها را 
صرفا منوط به مطالعه و جمع بندی ازتغییرات 
روزمره  مبارزات  برای  یا  و  نمود.  جهان 
آن  دررهبری  قرارداشتن  بدون  کارگر  طبقه 

مبارزات، نسخه "کمونیستی" پیچید و 
انتظارداشت که به این نسخه ها جنبش 



عمل کند! 
که  کنیم  می  تکرار  باردیگر  درپایان 
دهید،  می  قرار  نقد  مورد  را  نظری  وقتی 
موردنقد  مطالب  اول  که  است  این  درست 
نکات  به  وبعد  شود  درج  وکاست   کم  بدون 
یک  به  یک  روشن  طور  به  آن  مختلف 
را  نظر  دو  هر  خواننده  تا  شود  برخورد 
درغیراین  بنشیند.  قضاوت  به  و  کند  مطالعه 
برروی  مثبت  تاثیر  تنها  نه  شما  نقد  صورت 
هیچ کس نخواهدگذاشت، بلکه زمینه را برای 
رواج اتهام زنی و نقد غیر دیالکتیکی مناسب 

خواهدساخت.

صفحه 18ارگان مرکزی حزب رنجبران ایرانرنجبر

نگاهی به. بقیه از صفحه آخر

ایجاد دوکشور صورت نمی گیرد.
که  درشرایطی  امروز  دید،  این  براساس 
کشورهای امپریالیستی به دلیل نیاز به انرژی 
موجود کشورهای عربی، حاضر به پذیرش 
بی قید و شرط دید صهیونیستها نیستند، آنها 
ازطریق  را  فلسطین  سرزمین  بردن  تحلیل 
اشغال تدریجی درمدنظرداشته و دریکی از 
ژوئن   1٠ تا   4 بین  نمایششان  پرده  آخرین 
امسال، نیروهای اشغال گر صهیونیست در 
به  رام هللا  درغرب  نلین  ده  و  بعلین  منطقه 
دراعتراض  مردم  آمیز  مسالمت  تظاهرات 
با  شان،  زمینهای  تصاحب  و  دیوارکشی  به 
نفر را کشته و 13  ، یک  داده  پاسخ  گلوله 
نفر را زخمی نمودند. صهیونیستها همچنین 
می  زمین  و  دریا  از  غزه  ی  محاصره  با 
کوشند تا رابطه این منطقه را ازجهان قطع 
کرده و صدای مقاومت مردم را دراین منطقه 

خفه سازند.
درچنین شرایطی شنیدن نظر نیروهای چپ 
از  درست  درکی  به  رسیدن  در  فلسطین، 
توسط  که  سیاستهائی  و  فلسطین  وضعیت 
صهیونیستها پیش برده می شود، حائز اهمیت 

می باشد. 
رژیم  وزیر  نخست  نتانیاهو  نیز  اخیرا 
ایجاد  برای  شروطی  صهیونیستی 
اعتراض  مورد  که  کرد  دوکشورمطرح 
باردیگر  واقعه  این  قرارگرفت.  فلسطینیان 
تحقق  به  حاضر  صهیونیستها  که  داد  نشان 

سیاست ایجاد دوکشورنمی باشند.
 

آزادی  ای  توده  جبهه  رهبر  سعدات  احمد 
بخش فلسطین و زندانی صهیونیستها، که دو 
هفته است به خاطر اعتراض به نگه داشته 
شدن اش درسلول انفرادی در زندان اشکلون 
دست به اعتصاب غذا زده است، در 3٠ ماه 
تدارک روزملی  به کمیته  نامه ای  مه، طی 

فلسطین درسوئد مخالفت خود را بااین "راه 
حل" اعالم داشت .

 61 دربرگزاری  افتخارحضور  من  به   "
نکبه")واقعه  "ال  داد  روی  گرد  سال  مین 
از  فلسطینیان  کردن  اخراج   زور  به  ی 
درآنها  استقراریهودیان  و  شان  سرزمینهای 
ملی  از حقوق  دفاع  منظور  به  و  مترجم(  ـ 
شده  رانده  برگشت  حق  مشخصا  و  تاریخی 
گان فلسطینی به خانه شان، داده اید. رهبران 
جان باخته ما، ازجمله الحکیم، دکتر ژورژ 
الدین  صبیرمحی  و  مصطفا  ابوعلی  حبش، 
روی کسب این حقوق تاکید ورزیده اند. این 
حقوق نه فقط جوهرخواست فلسطینیان، بلکه 
همچنین  پل ارتباطی ملت ما و دموکراتیک 

کردن تاریخی فلسطین می باشند.
که  تان  ارزنده  تالش  و  برشما  من  درود 
و  فلسطین  بخش  آزادی  سازمان  درفقدان 
غیرموثرشدن رهبری اش دردفاع از آرمان 

فلسطین، خالء به وجودآمده را پرمی کنید.
فلسطینی  گروههای  و  عربها  تمامی  به  من 
حقوق  ازاین  ناپذیری  گی  بطورخسته  که 
دفاع می کنند، درود می فرستم و همچنین به 
تمامی نیروهای بین المللی توده ای، مترقی و 
دموکراتیک که از خلق ما درمبارزه راستین 
شان برای کسب حق استقالل و برگشت به 
. من  کنم  تشکرمی  کنند،  می  دفاع  فلسطین 
که  اروپائی  آن کشورهای  از  مایلم  همچنین 
برای  ما  حقوق  و  ما  ملت  به  برخورد  در 
و  گرفته  مستقل  موضع  دموکراسی،  تحقق 
درکنار  به غزه  بربرمنشانه  حمله  درجریان 
و  سوئد  نظیر  قرارگرفتند،  فلسطین  خلق 
بولیواری  کشورهای  همچنین  و  نروژ 
آمریکای التین تحت رهبری رئیس جمهور 

هوگو چاوز، قدردانی بکنم.
حق برگشت فلسطینیان به وطن خود با تجویز 
ازبین نرفته و نخواهدرفت و ما پیوسته برای 
دفاع ازاین حقوق حضورخواهیم داشت. مع 
الوصف خطر به منگنه انداختن حق برگشت، 
خلع  پروژه  و  دیوید  کمپ  اجالس  زمان  از 
با  درمقابله  عربی  کشورهای  بیشتر  سالح 
دارد،  ادامه  هنوز  که  صهیونیست،  دشمن 
درسیاست  "پراگماتیستی"  حل  راه  یک  به 
فلسطینیان تحت عنوان "اسکان یابی" منجر 
شده است. این جریان با دیدارهای مادرید و 
اسلو پیش آمد که قصد ازمیان برداشتن طرح 

رهائی ملی فلسطین را دارد.
این توافقات ضربه سنگینی به طرح آزادی 
ملی ما به مثابه یک ملت و ناتوانی اعراب 
حق  و  واردنموده  ابتکارعربی  برداشتن  در 
برگشت را با استفاده از زبانی مبهم در متون 
توافقات، تضعیف کرد. الزم است فلسطینیان 
پایان  نقطه  گیجی  این  به  سریعا  اعراب  و 

بگذارند و اشغال و پایان تخاصمات را ازهم 
متمایز سازند.

تنها  اهداف  و  تاریخی  تخاصمات  پایان 
درصورتی ممکن خواهندشد که صهیونیسم 
سرزمین  درتمامی  و  شود  برداشته  ازمیان 
دادن  عودت  ازطریق  دموکراسی  فلسطین 
شعار  گردد.  مستقر  شده،  رانده  فلسطینیان 
"دو کشور برای دوملت" در را برای پذیرش 
اسرائیل به مثابه "کشوریهودیان" بازمی کند 
می  تهدید  دربرگشت  را  ما  حق  تنها  نه  که 
نماید، بلکه همچنین موجودیت توده هائی از 
خلق ما که دربخش اشغالی فلسطین از 1948 
هستند که درآن جا زاده شده و به سرزمین 

شان وابسته اند، به خطر می اندازد.
فلسطین  وضع  واقعیت  که  دانم  می  من 
درشرایط کنونی ـ تجزیه ملت ما ـ  شرایط 
و  سیاستها  اصالح  برای  را  مناسبی  مادی 
تاکتیک فلسطینیان برای هدایت مبارزه علیه 
اشغال فراهم نمی کند. مع الوصف، مخرج 
مشترک مورد قبول در دیدار قاهره در سال 
2٠٠5 و سند آشتی ملی به مثابه پایه وحدت 
فلسطینیان می تواند به سازماندهی موسسات 
خلق فلسطین و از جمله سازمان آزادی بخش 
خلق  سیاسی  موجودیت  مثابه  به  فلسطین 
ازجمله  و  خلقمان  وحدت  اهداف  فلسطین، 
اساس،  براین  شود.  رهنمون  برگشت،  حق 
من از توده های خلق در دو منطقه فلسطین 
بلند  را  خود  اعتراضی  صدای  خواهم  می 
کنند تا اینکه جدائی فلسطینیان ازبین برود و 
دوباره سازمان آزادی بخش فلسطین به مثابه 
ابزار پیشبرد مبارزات دموکراتیک و صاحب 
کیفیت جهت هدایت خلقمان درمبارزه اش به 
رهبری  و  ایجادگردد  دموکراتیک  ای  شیوه 
استراتژیکی رودرروشدن با چالشها و حفظ 
اهداف  ملی و راه رسیدن به آنها را بدست 
آورد. من بدون تردید معتقدم که این اهداف 

ملی تحقق خواهندیافت.
من به شما، توانائی تان و انرژی خلق مان و 
نیروهای توده ای پان ـ عرب با دیدگاههای 
سیاسی متفاوت، معتقدم. آنها به پروژه مقابله 
دائمی با هژمونی امپریالیسم آمریکا درکنترل 
منطقه و جهان و همچنین پشتیبانی از متحدین 
نیروهای مترقی درسطح جهان  کلیه  مان و 
اعتقاد دارند. من مطمئن هستم که خلق ما و 
دیگر خلقهای کنارزده شده و تحت فشار و 
سرکوب جهان و کشورهای فقیر و محروم 
گی  نماینده  مترقی  نیروهای  از  که  جهان 
به  جاده  در  محکم  را  خود  پای  کنند  می 
و  امپریالیستی  های  برنامه  کشاندن  شکست 
راسیسم گذاشته و برای ایجاد یک نظم نوین 
برادری  و  برابری  عدالت،  برپایه  جهانی 
کوشیده  اجتماعی  رشد  و  صلح  خلقها،  بین 
طبقاتی  و  ملی  و  نژادی  تبعیض  هرگونه  و 
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را درکشورهای تحت ستم نفی خواهند 
کرد.

پیروزی حتمی است !
*     *     *

ورشکسته گی ژنرال موتورز)جی.ام.(
جری وایت ـ 1 ژوئن 2٠٠9

توجه : این مقاله در روز اول ژوئن 
ورشکسته  اعالم  ج.ام.  قراربود  که 
و هنوز وضعیت  نوشته شده  کند  گی 
بود.  نشده  کامال مشخص  این شرکت 

رنجبر

پرسودترین  و  ترین  بزرگ  ـ  جی.ام. 
صبح  امروز  ـ   جهان  کورپوراسیون 
دردادگاه نیویورک خود را ورشکسته اعالم 
 1٠1 سازی  ماشین  فروریزی  خواهدکرد. 
شکست  ترین  بزرگ  دیترویت،  ی  ساله 
صنعتی و سومین ورشکسته گی بزرگ ترین 

ها درتاریخ آمریکاست.
نمونه  از  تصویری  که  آنچه  گی  ورشکسته 
صنعت آمریکا بود نه به معنای شکست یک 
شرکت، بلکه به مفهوم شکست سرمایه داری 
آمریکا به مثابه یک کل می باشد. این سنگ 
داری  سرمایه  جهانی  موقعیت  نزول  بنای 
آمریکا و بحران سرمایه داری جهان است. 
این به پرقدرت ترین شکلی نیاز طبقه کارگر 
به پیش نهادن آلترناتیو سوسیالیستی درمقابل 

نظام سوددهی را مطرح می کند.
رئس جمهور باراک اوباما و نماینده جی.ام. 
فریتز هندرسون بعد از اعالم ورشکسته گی 
مواضعی را به طور علنی بیان خواهند کرد. 
عالرغم اطمینان دهی آنان درمورد ورشکسته 
جدید"  "شروع  و  "منظم"  و  "سریع"  گی 
شرکت، این عمل با بسته شدنش تاثیر ویران 
گری درمورد 23٠٠٠٠ کارکن آن درجهان 
و میلیونها نفردیگر را خواهدداشت. بیش از 
1٠٠٠ قطعه فروش درشان را خواهندبست 
و موج ورشکسته گی درخودروسازی به راه 

خواهدافتاد. 
جی.ام. که قبال اعالم کرده بود که 47٠٠٠ 
ازبین خواهد  آن  با  رابطه  در  کار درجهان 
کارکن  از 62٠٠٠  ازجمله 23٠٠٠  رفت، 
را  اش  طرح  آمریکا،  در  باقیمانده  ساعتی 
بیان  نیز  تا 2٠ کارخانه  درمورد بستن 12 
ایندیانا،  میشیگان،  مردمان  خواهدنمود. 
اوهایو و ایاالت دیگر که از سطح باالی بی 
و  فقر  و  کاری  بی  با  برند  می  رنج  کاری 

بحران عمیقتری روبه رو خواهندشد. 
تاریخی  ای  حادثه  جی.ام.  شدن  ورشکسته 
قرن  اول  درنیمه  خودروسازی  رشد  است. 

داری  سرمایه  باصعود  موازی  بیستم، 
آمریکا و با سلطه ی جهانی صنعت آمریکا 
اش،  عظیم  باظرفیت  جی.ام.  شد.  راه  هم 
روشهای نو اداره کردن و ابعادجهانی اش، 
معرفی  را  آمریکا  مدرن  کورپوراسیونهای 
می کرد. جی.ام. با 85٠٠٠٠ کارگرساعتی 
نفردر   5٠٠٠٠٠ ازجمله  استخدامی،   و 
خصوصی  شرکت  ترین  بزرگ  آمریکا، 
درجهان بود و دومین بعدازشوروی که دولت 

صنایع را دراختیارداشت.
سه  دوم،  جهانی  جنگ  از  بعد  ی  دردهه 
شرکت بزرگ خودروسازی ـ جی.ام.، فورد 
و کرایسلر ـ 4/5 )8٠%( خودروهای جهان 
می  آنهارا   %5٠ جی.ام.  که  ساختند  می  را 
بزرگ  واگون  فولکس  در1955،  ساخت. 
جی.ام.  از  بیش  کمی  رقیب،  شرکت  ترین 
تولید نمود و شرکت اوپل را دراختیارداشت 
و تویوتا تنها 23٠٠٠ خودرو درژاپون تولید 
می کرد ، درمقایسه با جی.ام. که 4 میلیون 

خود رو درآمریکا می ساخت.
به  بزرگی  تغییر  اخیر،  ی  دهه  سه  در 
وجودآمد. دردهه ی 197٠، کارگران مبارز 
نرخ  نزول  خارجی،  رقابت  رشد  دربرابر 
سود درصنایع پایه ای و روی آوردن نخبه 
غیرصنعتی  سیاست  به  آمریکا  حاکم  گان 
کردن ، تصمیم گرفتند تااز حقوق کسب شده 

شان دفاع کنند.
بخش صنعتی که به سرمایه گذاری نیاز داشت 
گرائید  به خاموشی  اندک  به علت سوددهی 
به سوی  بیشتر  بیشتر و  آزادشده  تا سرمایه 
سرمایه ربائی و پارازیتی گرایش یافت. این 
علیه  کورپوراتیوی  دولت  متمرکز  حمله  با 
در  کاری  خراب  ازطریق  کارگر  ی  طبقه 
اتحادیه ها، اعتصاب شکنی، پرونده سازی 
موقتا  و  بستن  از  استفاده  و  کارگران  علیه 
ازکارانداختن کارخانه ها باهدف ازبین بردن 
آوردن  پائین  تحمیل  و  کارگر  طبقه  مبارزه 
هم  تهاجم  این  شد.  همراه  سودها  و  مزدها 
خواهان  جمهوری  هم  و  دموکراتها  توسط 

پیش برده شد.
خائنانه  کاری  درهم  کار  این  موفقیت  کلید 
 AFL و   UAWاتوموبیل کارگران  اتحادیه 
CIO – که به اعتصابات تلخ دهه ی 198٠ 
هرگونه  بردن  ازبین  برای  و  کردند  خیانت 
نمودند،  فعالیت  کارگران  طبقاتی  مقاومت 
کورپورالیستی  سیاست  از  که  درحالی 
گرائی  ملی  و  کارفرما  ـ  اتحادیه  ”شراکت” 
این  سیاسی  بیان  کردند.  می  دفاع  اقتصادی 
خیانت اطاعت پیوسته طبقه کارگر از حزب 
گان  برگزیده  دوحزبی  سیستم  و  دموکرات 

حاکم بود.
دولت با دیکته کردن ورشکسته شدن جی.ام. 

مرحله جدیدی از تهاجم طبقه حاکم به طبقه 
جدید  دور  از  بعد  نمود.  آغاز  را  کارگر 
تجدید ساختمان، جی.ام. تنها 38٠٠٠ کارگر 
آمریکا  در  کارخانه   34 حداکثر  و  ساعتی 
باقی خواهدگذاشت که درمقایسه با 395٠٠٠ 
کارخانه   15٠ از  بیش  در  کارگرساعتی 
ناچیزاست.   1979 در  فعالیتش  دراوج 
میلیاردها سود ناشی از کارمزدی از دهه ی 
198٠ نه برای سرمایه گذاری مجدد و دیگر 
اقدامات، که برای باالبردن ”ارزش سهام” و 
ازجمله افزودن به ثروت سرمایه گذاران وال 

استریت در رهبری جی.ام. مصرف شد.
بعد از دههاسال تنزل سهام دربازار و حدود 
9٠ میلیارد دالر ضرراز 2٠٠5 به بعد، میخ 
آخری به تابوت ورشکسته گی سال 2٠٠8 
کوبیده شد و پایان اعتبارگیری، که به مرگ 
فروش خود رو در آمریکا و درجهان انجامید 
و بسیاری از تحلیل گران معتقدند که به موج 
ورشکسته گی و ادغامها منجر خواهدشد که 
به باقی ماندن 5 تا 6 خود رو سازی جهانی 

خواهد انجامید.
با هدایت کرایسلرو جی.ام. به  اوباما  دولت 
ورشکسته گی، درجست و جوی به کارگیری 
بحران اقتصادی برای یک صف بندی اساسی 
در روابط طبقاتی آمریکا می باشد. این شامل 
کوچک کردن بازهم بیشتر صنعت پایه ای با 
تحمیل پائین آوردن سطح زنده گی کارگران 

درهربخش از اقتصاد آمریکا است.
مالی  مناقع  خاطر  به  کارشدن  به  دست  با 
قدرت مندترین ها، دولت اوباما نقشه دادگاه 
قرارمی  مورداستفاده  را  شدن  ورشکسته 
و  شرکاء   ، جی.ام.  دهی  سود  عدم  تا  دهد 
کارخانه های اش را بپوشاند. یک ”جی.ام. 
ـ  دولت  توسط  ـ وسیعا تصاحب شده  جدید” 
به معنی منقبض کردن آن به ابعادی کوچک 
تراز وضعیت فعلی اش و رها سازی آن از 
پرداخت مزد، بیمه بازنشسته گی و درمانی 
است. زمانی که سودقابل مالحظه ای تضمین 
گذاران  سرمایه  به  را  کارخانه  دولت  شد، 
فروش  به  زنی  چانه  قیمت  به  خصوصی 
تایمز  نیویورک  سایت  وب  خواهدرساند. 
گزارش  که  کرد  گزارش  شب  شنبه  دریک 
گران رسمی دولتی تاکید کردند که دولت که 
خواهدشد،  راصاحب  جی.ام.  دارائی   %6٠
دست   به  را  شرکت  رهبری  تا  دارد  قصد 

افرادخصوصی بسپارد.
هم زمان با واریزکردن تریلیونها از دارائی 
دموکرات  کابینه   ، استریت  وال  به  عمومی 
از کارگران خود روسازی خواست تا ازبین 
برده شدن دست آوردهای دهه های اخیرشان 

درجریان اعتصابات را بپذیرند.
مزایای  و  مزد  شدن  گذاشته  زیرپا 
تحمیل شده به کارگران خود روسازی 
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ـ با هم دستی مستقیم اتحادیه کارگران خود 
ازبین  مزدها،  منجمدشدن  باعث  ـ  روسازی 
رفتن هزینه های زنده گی رو به افزایش، کم 
کردن قابل توجه زمان استراحت و تعطیالت 
ازجمله  و  طبی  کمک  آشکار  حذف  و 
از چشمها خواهدشد.  و  دندانها  از  مواظبت 
گسترش  به  دست   2٠15 تاسال  شرکت 
موقت  کارگران  و  پائین  ازمزدهای  استفاده 
و محرومیت کارگران از اعتصاب و یا رای 

دهی به توافقات کارگری ، خواهدزد.
اتحادیه کارگران خودروسازی که 5. %17 
به  خواهدداشت،  را  جدید”  ”جی.ام.  سهام 
می  معین  را  کار  سیاست  که  نیروئی  مثابه 
مزدهای  دربرابر  مقاومت  هرگونه  کند، 
فقرزا و استثمار وحشیانه را باید ازبین ببرد. 
با داشتن  اتحادیه کارگران خود رو سازی  
رهبری  درسطح  کرسی  و  سهم  میلیاردها 
کورپوراسیون، با ضربه زدن به بهای کار 
مالی  مزایای  اوباما  دولت  با  هماهنگی  در 

کسب خواهدنمود.
هرگونه مبارزه جدی دردفاع از کار و سطح 
بُرش  شروع   نقطه  مثابه  به  باید  گی  زنده 
به  کارگران خودروسازی  اتحادیه  با  قطعی 
کارگران  توسط  مبارزه  سازماندهی  منظور 
آمریکا و برادران و خواهران شان درسطح 
در  مستقل  های  کمیته  ساختن  و  المللی  بین 
درجامعه  و  ها  درکارخانه  کارگران  میان 

درنظرگرفته شود. 
سازماندهی اعتصابات، اشغال کارخانه ها و 
تظاهرات توده ای باید با استراتژی سیاسی 
جدیدی هدایت شوند. باید به طور قطعی از 
مبارزات  برداشت و  حزب دموکرات دست 
را برای تحقق استقالل سیاسی طبقه کارگر 

فراهم نمود.
درمخالفت با دولت اوباما، طبقه کارگر باید 
به  دادن  پایان  برای  را  خودش  حلهای  راه 
نیروهای  بنهد.  پیش  داری  سرمایه  بحران 
نباید  را  روسازی  خود  صنعت  عظیم  مولد 
گذاشت که آلت دست احتکارکننده گان مالی 
یا دولتی شوند  و کارفرمایان کورپوراتیوها 
که از منافع اینان دفاع می کند. صنعت خود 
تحت  و  ملی شوند  باید  بانکها  و  رو سازی 
قراربگیرند  کارگران  دموکراتیک  کنترل 
تمامی  نفع  به  اقتصادی  به طوری که منافع 

جامعه تمام شود.
طبقه حاکم قصد حمله به کارگران خود رو 
سازی از طریق حمله سخت به کار و سطح 

زنده گی 
دهد  می  نشان  این  دارد.  کارگران  تمامی 
کردن  عمل  مشترکا  و  بیشتر  وحدت  که 
سلب  کاری،  بی  علیه  ـ  ای  درهرمبارزه 
و  آموزش  به  حمله  ها،  خانه  از  مالکیت 

پرورش و دیگر خدمات حیاتی ـ  به منظور 
ضرورت  سیاسی،  واحد  مبارزه  یک  ایجاد 
تحقق  باید  مبارزه  این  هدف  است.  یافته 
حکومت کارگری و سازماندهی سوسیالیستی 
اقتصاد درخدمت احتیاجات انسانی باشد و نه 

سود خصوصی.
 www.uruknet.info?p=54751

به تارنما های 
اینترنتی  حزب 
رنجبران ایران 
مراجعه کنید و 

نظرات خود را در 
آنها منعکس کنید!

از سایت تلویزیون 
آزمایشی رنجبران

دیدن کنید و برنامه های 
اینترنتی آن را  مشاهده 

کنید!

http://teleranjbaran.
/wordpress.com

از سایت زبان های 
خارجی )انگلیسی - 

آلمانی( حزب رنجبران 
ایران دیدن کنید!

http://www.ranjbaran.
/org/01_english

به تارنما های 
اینترنتی  حزب 
رنجبران ایران 
مراجعه کنید و 

نظرات خود را در 
آنها منعکس کنید!

سایت حزب رنجبران

www.ranjbaran.org

سایت آینه روز

www. ayenehrooz.de

سایت خبرنامه کارگری

www.karegari.com

سایت رنجبر آنالین

www.ranjbaran.org/01_
ranjbaronline

سایت آرشیو روزنامه رنجبر

http://www.yudu.com/
library/16050/Ayeneh-Rooz-

s-Library
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پاکستان : " ویتنام اوباما "

   با نشانیهای زیر با ما تماس بگیرید و نشریات حزب را بخواهید :

ازنقدهای رسیده 
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آدرس پُست الکترونیکی نشریه رنجبر :                     
ranjbar@ranjbaran.org

آدرس ُغرفه حزب در اینترنت:         
        WWW.ranjbaran.org

          آدرس پُستی حزب رنجبران ایران:
                                         Ranjbar     

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

آدرس پُست الکترونیکی حزب رنجبران ایران :                     
ranjbaran@ranjbaran.org
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نگاهی به برخی از رویدادهای جهان
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نسبتا اطالعات  که   ، تحلیلگران  از   خیلی 
 جامعی درباره استراتژی جهانی دولت آمریکا
، دارند  اوباما  باراک  زمامداری  آغاز   در 
 معتقدند که اوباما به خاطر حفظ “ محبوبیت
در چرخش  جهت  به  و  سو  یک  از  خود   “ 
و باالخره   ، دیگر  سوی  از  آمریکا   سیاست 
 بتدریج نیروهای نظامی آمریکا را از خاک
 عراق در هیجده ماه آینده تخلیه خواهد کرد .
تار و نظامیگری در  نفوذ  به خاطر  او   ولی 
با  ، سرمایه  جهانی  نظام   ) متابولیسم   (  پود 
 توسعه ماجراجوئی های نظامی در افغانستان
 ، جنگ های ساخت آمریکا را به پاکستان نیز
 گسترش خواهد داد . حمله نظامی آمریکا به

 افغانستان را رژیم بوش در سال ۲001 آغاز
 کرد و سپس در جریان سال ۲008 به بهانه
 تخریب و اضمحالل پایگاه های “ تروریستی
 “ هواپیماهای بی خلبان آمریکائی را به داخل
 پاکستان فرستاد . اما اکنون به نظر می رسد
 که این اوباما است که می خواهد در “ جستجو
 و نابودی تروریست های القاعده و طالبان “
 به خاک پاکستان حمله نظامی را ادامه دهد. به
 نظر این تحلیلگران خیلی احتمال دارد که در
مداخالت این  اوباما  ریاست جمهوری   دوره 
 نظامی باالخره پاکستان را به “ پاشنه آشیل “
 و یا حتی بدتر به “ ویتنام اوباما “ تبدیل سازد
پاکستان در  آمریکا  های  نظامیگری  علل   . 

را آمریکا  های  سیاست  از  ناشی  عواقب   و 
پاکستان ژئوپولیتیکی  موقعیت  متن  در   باید 
بویژه در آسیای جنوبی  و  هند  قاره   در شبه 
 مجاورت قرار گرفتن آن کشور در سرحدات
 غرب چین ، مورد بررسی قرار داد . در این
 نوشتار بعد از بررسی تاریخ تحول موقعیت
کاذب وچون  چند  به  پاکستان،   ژئوپولیتیکی 
در  “ تروریسم  علیه  جهانی  نبرد   “  بودن 
 ارتباط با واقعیات تاریخی عینی و زمینی در

 پاکستان می پردازیم .
موقعیت ژئوپولیتیکی پاکستان

 در طول " جنگ سرد " و بالفاصله بعد از
 استقالل کشورهای شبه قاره هند ) هندوستان

می  ایران  کمونیستی  جنبش  از  رفیقی 
انتقادش را  نویسد :" حزب رنجبران تمامی 
با  و  میگذارد!  پیشاهنگ  حزب  نبود  بروی 
یک کلی گوئی تکراری از وظیفه خود در 
غالب  انحراف  نقد  و  کنونی  وضعیت  قبال 
را  سوالی  میرود.  کارگری طفره  جنبش  به 
نبود  نمودن  عمده  رنجبران با  رفقای  که  
 ( شوند  رهسپار  توانند  نمی  بدنبالش  حزب 
در ذهنشان این سوال بوجود نمی آید ( بدین 
باید در مقابلش قرار داد که اوال در  ترتیب 
عزیمت  اکونومیستی  انحراف  به  برخورد 
شما از مبدا اشتباهی است. نقطه عزیمت شما 

با حقیقت عینی جنبش کارگری و سازمانهای 
بر  باید  و  است،  تقابل  در  کمونیستی  جنبش 
این مبنا استوار باشد که خوب! حال که در 
پیشتاز  و  نوین  تراز  "حزب  کنونی  شرایط 
طبقه کارگر وجود ندارد" در مبارزه طبقاتی 
کنونی تاکتیک جنبش کارگری باید در خدمت 
کدام استراتژی استوار باشد؟ مبارزه طبقاتی 
را نمی توان به بهانه نبود حزب طبقه کارگر 
پرولتر  یک  وظیفه  و  نمود!  تعطیل  و  رها 
تکرار  با  که  نیست  این  انقالبی  کمونیست 
کلی گوئی آنچنانی وظیفه خویش را به داور 
کنار خط ) مبارزه طبقاتی( تنزل دهد! و با 

آنچنانی  کنار  و  باال  از  برخورد  یک سبک 
به نقد  نظرات نیروهای دیگر بسنده کند که 
آن نظر اینجایش اشتباه است و یا فالن نظر 
چه خزئبالتی در مورد حرکت روز جهانی 
کارگر در پارک الله عنوان نموده است. همه 
یا جمعی چه گفته  دانند که چه گروهی  می 
است و چه نگفته است و نا گفته هائی را هم 
اند ) برخورد  گذارده  بحساب "گفته" هایش 
آقای رحمانی به جمعی از فعالین کارگری(! 
چنان  خواندن  با  هم  ایران  کارگران  از 
نظرات خسته کننده ای از اینکه یک نیروی 
کمونیستی وظیفه خود را به واقعه نگاری ) 

راه حل دوکشور!
سالهاست که محافل امپریالیستی و بورژوائی 
بورژوازی  و  عربی  غربی،  کشورهای 
ایجاد دوکشور اسرائیل و  فلسطین، راه حل 
فلسطین را تبلیغ کرده و برای تحقق آن دست 
اوباما  دردیدار  نیز  اخیرا  و  اند  کارشده  به 
و  ومصر  سعودی  عربستان  کشورهای  از 
نماینده ویژه اش رابرت میچل درخاورمیانه 
دردیدار با رهبران صهیونیست و مسئووالن 

فلسطین روی آن تاکید گذاشته اند.

تشکیل  از  قبل  سال  دهها  صهیونیستها، 
براساس  کشوری  ساختن  کشوراسرائیل، 
اشتراکات مذهبی )یهودی( را درنظرداشتند  
رشد  درتاریخ  ارتجاعی  کامال  ای  پدیده  که 
مبارزات مردم جهان از حیطه ی ضرورتها 
حاکمان  امروزنیز  بود.  آزادی  قلمرو  به 
اسرائیل برای تحقق اسرائیل بزرگ از نیل تا 
فرات که سرزمین موعود شان می شمارند، 
موذیانه تالش می کنند. آنها، عالرغم فشارهای 
با  دوکشور،  حل  راه  درمورد  المللی  بین 

تمامی  و  کرده  مخالفت  درعمل  دیدگاه  این 
تالششان را معطوف به ادغام ذره ذره خاک 
نیز  بارها  و  اند  نموده  اسرائیل  به  فلسطین 
علنا اعالم داشته اند که درکشورهای عربی 
می  فلسطینیان  و  موجودهست  زیادی  خاک 
برای خود  و سرزمینی  رفته  آنجا  به  توانند 
توافق  به  نرسیدن  برای  یا  و  کنند!!  درست 
با فلسطینیان، چنان نکاتی را پیش می کشند 
که قبول آنها به معنای تسلیم بی قید و شرط 
فلسطینیان به آنان می باشد و پیش رفتی در 


