
رنجبر آذر ١٣٨٨ ـ  شماره ٥٦ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران

چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است!

بقيه در صفحه دوم

بقيه در صفحه چهارم

دوره سوم  سال ٣٠
هشدار تعدادی 
ازسينماگران  

دفاع ازانقالب اکتبرو دست آوردهای آن !

بقيه در صفحه هفتم

بحران و رشد مبارزه ی طبقه کارگر!
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جالد ننگت باد!
بقيه در صفحه ششم
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و  جهان  چندمليتی  شرکتهای  بازان،  بورس 
کاربه دستان سرمايه های مالی و صنعتی طی 
قريب به ۴٠ سال اخيرو بارشد نئوليبراليسم 
و جهانی ترشدن مناسبات سرمايه داری، تا 
يک  با  دررقابت  و  افسارگسيخته  توانستند 
را  کاالها  وفروش  خريد  بازارهای  ديگر، 
را  بازار  کرده،  توليدی  کاالهای  از  مملو 
سودشان  نرخ  ونهايتا  نموده  گی  خفه  دچار 
درعين  کشاندند.  سقوط  و  تنزل  به  را 
توسط  توليدشده  ی  اضافه  ارزش  آنها  حال، 
کارگران و زحمت کشان را طی اين مدت تا 
توانستند، چاپيدند و وقتی که حبابهای بادکرده 
مصنوعی و قالبی ارزش سهام سرمايه های 
گير  دامن  گی  ورشکسته  و  ترکيدند  بورسی 
ديگرشرکتهای  و  بيمه  شرکتهای  بانکها، 
مالی شد، دولتهای امپرياليستی بی درنگ به 
ياری بانکها و شرکتهای غول پيکر فراملی 
ذخايربانکهای  بازانه  دل  و  دست  و  شتافتند 

ارزانی  نهادها  براين  را  خودی  مرکزی 
سرمايه  هزارميليارددالراز  چندين  و  داشتند 
ی عمومی را به پای آنها ريختند تا موقتا هم 
که شده اين شرکتها و بانکهای غول پيکر از 
را  نظام  تداوم  و  يافته  نجات  گی  ورشکسته 

تامين نمايند.
دامنه ی بحرانی که از پائيزسال ٢٠٠٨ اوج 
بی سابقه ای گرفت تمامی کشورهای جهان 
سوزاند. يک نمونه  خودافروخته  درآتش  را 
از آن ايران است که بنابرگزارش اخير بانک 
مرکزی ايران درباره ی "تحوالت اقتصادی 
کشور"می خوانيم : "بحران مالی سال گذشته 
اقتصادجهان را تکان داد و آثار آن برخالف 
به  زود  خيلی  دولتی  مقامات  بينيهای  خوش 

اقتصادايران رسيد.
طورمتوسط  به  داخلی  ناخالص  توليد  سهم 
١/٣، خدمات ١/٢، کشاورزی و صنعت و 

اکتبربه   ٢۵) روسيه   ١٩١٧ اکتبر  انقالب 
تاريخ قديم و۶ نوامبر به تاريخ جديد) وارد 
شد.  اش  پيروزی  گرد  سال  دومين  و  نود 
تاريک  اعماق  در  سازکه  دوران  انقالبی 
امپرياليستی  داری  سرمايه  نظام  سياه  تونل 
امپرياليستی  رقيب  کشورهای  درآن  که 
يک  با  رقابت  در  را  ای  وحشيانه  جنگ 
نفوذ  تحت  مناطق  مجدد  تقسيم  برای  ديگر 
دهها  و  داده  ادامه  امپرياليستی،  انحصارات 
و  سرمايه  خدای  مسلخ  به  را  انسان  ميليون 
به  شکافی  بودند،  کشانده  خصوصی  منافع 
سوی روشنائی فردای تابناک بشريت گشود. 
باپيروزی اين انقالب، اقداماتی که درزمينه 
ی ازبين بردن مالکيت خصوصی بروسايل 

توليد و مبادله و تبديل آن به مالکيت عمومی، 
به قدرت رسيدن طبقه ی کارگر و استقرار 
دموکراسی شورائی، رهائی زنان از جنگال 
استثمارمضاعف  و  مردساالری  نابرابری 
سرمايه داری و ماقبل سرمايه داری، پايان 
دادن به جنگ امپرياليستی و امضای قرارداد 
تحت  ملل  رهاساختن  آلمان،  با  بس  آتش 
و  تزاريسم  ازانقياد  روسيه  امپراتوری  ستم 
اعالم حق ملل درتعيين سرنوشت خويش تا 
جدائی و ايجاد دولت خودی، ايجاد آموزش 
و پرورش و درمان رايگان، اعالم هم بسته 
جهان  ستم  تحت  مردم  ميليون  صدها  با  گی 
که از مناسبات فئودالی، استعمار و استثمارو 

نامه علی نجاتی به کارگران، قبل ازاين که به 
زندان برود، نمونه ای است عالی از احساس 
هم بسته گی کارگری و اينکه کارگران تنها 
با دست خود می توانند خود را از استثمار و 

ستم سرمايه داری آزاد بنمايند.
دراين نامه هيچگونه توهمی نسبت به مراکز 
سازشکار کارگری بين المللی  رفرميست و 
اين  به  توجه  حال  درعين  درکارنيست. 
واقعيت که با زندانی و بيکارشدن کارگران، 
فقر و مشقت خانواده های کارگری ده چندان 
نظام  که  اين  به  توجه  با  و  يابد  می  افزايش 
سرمايه داری قلدرمنش حاکم برايران با تشديد 
روند بحران بازهم بر خيل چندصدهزارنفری 
فاجعه  ابعاد  و  خواهدداد  افزايش  کارگران 
قراردارد  ايران  کارگران  دربرابر  که  ای 

چهارشنبه ٢٠ آبان، قلب پرتپش جوان مبارز 
فتاحيان،  احسان  ايستاد.  باز  ازکار  ديگری 
خاطر  به  صرفا  که  ای  ساله   ٢٣ جوان 
گر  شکنجه  دربرابرمزدوران  گی  ايستاده 
خود،  آرمانهای  از  دفاع  و  درسنندج  رژيم 
به جوخه ی اعدام سپرده شد.  اين اعدام تنها 
رژيم  توسط  قبرستانی  ايجادسکوت  هدف  با 
اسالمی سرمايه انجام گرفت و گرنه دردادگاه 
اول تنها حکم زندان١٠ ساله به او داده شده 
بود. تبديل حکم ١٠ ساله به اعدام دردادگاه 
تجديدنظرنشان از آن دارد که مشغله ی بی 
دادگاههای رژيم نه رسيده گی به اتهام وی 
بلکه کامال آگاهانه و طبق ديدگاه "زهرچشم 
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بحران و رشد...بقيه از صفحه اول

نظام سرمايه داری بحران ساز است!

معدن حدود ١/٣ و به عالوه با سرمازدگی و 
خشک سالی سهم کشاورزی درتوليد ناخالص 

داخلی به شدت کاهش يافته است." 
اما نه چاه ويل اين نهادهای سرمايه درداخل 
و خارج ازکشورپرشدنی هست و نه تزريق 
از  خالصی  نهائی  حل  راه  تنهائی  به  پول 
پس  ارزهای  به  بردن  هجوم  نه  و  بحران 
انداز اندکی که هنوز باقی مانده! چراکه توان 
توليدشده  اضافی  ارزش  ی  فزاينده  غصب 
توسط کارگران و زحمت کشان تنها درمان 
داری  سرمايه  نظام  درمان  بی  درد  موقت 
که  زمانی  و  باشد  می  ابعادآن  درتمامی 
آنان به دليل درآمداندکشان قادر به مصرف 
روی  و  درانبارها  اضافی  توليدات  نباشند، 
دست محتکران باقی می مانند. به همين علت 
پس  جهان  امپرياليستی  کشورهای  درتمامی 
عمومی  پول  نزريق  موقتی  درمانهای  از 
ی  حمله  سرمايه،  ی  ورشکسته  نهادهای  به 
بازهم شديد تر به اصل و منبع توليد ارزش 

اضافه يعنی مزد کارگران، آغاز شد:
ديگر  و  ها  ازکارخانه  را  کارگران 
کنند  ومی  کرده  اخراج  خدماتی  موسسات 
کارمندان  و  کارگران  از  تعدادکمتری  با  تا 
با افزايش شدت وساعات کار، توليد کاال و 
اين  به  نگهدارند.   قبل  درسطح  را  خدمات 
عوامل  توسط   جادوئی"  حل  "راه  دليل، 
داير  شد  تحميل  کارگران  به  داران  سرمايه 
حفظ  را  کارتان  خواهيد  می  اگر  که  براين 
کنيد و بی کار نشويد، بايد به شرايط کارفرما 
تن در دهيد ونتيجتا کسرکردن مزدها درابعاد 
٢٠ تا ٢۵٪، افزايش ساعات کار و اجتناب 
از اعتصاب برای بهبود خواستهای معيشتی، 

ابعادتازه ای يافت.
گرچه درکشورهای پيرامونی که قانون جنگل 
حاکميتی  پيوسته  تقاضا  و  دربازارعرضه 
استبدادی داشته و تجاوز به حقوق کارگران 
روزمره  و  عادی  امری  کشان  زحمت  و 
جهان  حلهای  راه  اين،  باوجود  اما  است، 
پيشرفته سرمايه داری در انداختن باربحران 
سرمايه  توسط  بالفاصله  کارگران،  بردوش 
داران کشورهای پيرامونی به مثابه "راه حل 
خداپسندانه" درتوجيه بحران و درعين حال 
درايران  ازجمله  درآمد.  اجرا  به  کمرشکن، 
موجود  حلهای"  "راه  از  نظر  صرف  و 
و  کارگران  حقوق  به  درتجاوز  درخودنظام 
زحمت کشان، هم اينک درکارخانه هائی که 
از  هست،  کار  نيروی  داشتن  به  مبرم  نياز 

تهديد کارگران به دريافت مزد اندک درمقابل 
حفظ کارو يا تن دادن به اخراج صحبت می 
يافته  وسيعی  ابعاد  کردنها  اخراج  و  شود 

است. به خبر زير توجه کنيم :
ايران خودرو با ارسال نامه به چند شرکت 
تمديد  هرگونه  خود  به  وابسته  خصوصی 
با  کار  نيروی  تعديل  به  را  آنها  با  قرارداد 
اخراج گسترده کارگران موکول کرده است... 
 ٢۵ تا   ٢٠ حداقل  بايد  ازشرکتها  هرکدام 
افراداخراجی  اين  کنند...  اخراج  را  کارگر 
۵ تا ١٠ سال سابقه کاردارند. کارگران می 
گويند اکنون نمی دانيم برای تهيه نان روزانه 
خود و خانواده مان چه کنيم و با اين همه بده 

کاريها چه خاکی به سربريزيم.
کارفرما در کارخانه تراکتورسازی کردستان 
طی  کارگران،  اخراج  ی  درآستانه  و 
مهردرشيفت   ٢٩ چهارشنبه  روز  فراخوانی 
٢ اين کارخانه باجمع کردن کارگران از آنها 
خواست که بنا به داليل جهانی(رکوداقتصادی 
جهانی) کارگران بايد خود را برای روزهای 
و  نمايند  آماده  ونشيبی  فراز  پر  و  سخت 
را  ازکارگران  جمعی  اخراج  خبر  صراحتا 
درآينده نزديک تاييد کرد و اعالم داشت که 
رفت  برون  راه  تنها  کار  ساعات  افزايش 

ازمشکالت است.
سازی  خصوصی  بر  عالوه  بنابراين، 
حتا  و  کارگران  اخراج  و  ها  کارخانه 
آن،  صاحبان  توسط  کارخانه  کامل  تعطيل 
به  وقت  تمام  و  قراردادی  کارگران  تبديل 
کارگران غيرقراردادی و نيمه وقت و امتناع 
ازپرداخت مزدهای معوقه به صورت امری 
رايج و سراسری، اينک ساعات کاراضافی 
و بدون مزد نيز که به مفهوم کشيدن آخرين 
شمشير  مثابه  به  باشد  می  کارگران  رمق 
شده  آويخته  سرکارگران  برباالی  داموکلس 
است تا استثمار هزارسر و افسارگسيخته ی 

کارگران به مرحله ی اجرا درآيد.
دروازه  داری  سرمايه  نظام  جهانی  بحران 
های کشورهای جهان پيرامونی را به شدت 
اين  گواه  زير  اندک  های  نمونه  و  کوبد  می 

واقعيت عيان جهانی است:
تغذيه(٢٠٠٩/١٠/٢١)  روزجهانی  در  ـ 
نفر  ميليارد  يک  از  بيش  که  شد  گزارش 
درجهان گرسنه اند، يعنی از هر ۶ نفر يک 

نفر.
افزايش  به  ها  يارانه  حذف  درايران  ـ 
مصرفی  اساسی  کاالهای  بالفاصله ی بهای 
دامن زده است. يک نماينده مجلس درمورد 
مفهوم  به  که  ها"،  يارانه  "هدفمندکردن 
علت  "به  گفت  است،  قيمتها  آزادسازی 

خطرناک بودن، بهتر است طرح يک سال 
عقب بيفتد و وزيربازرگانی از شوک قيمتها 
مرکزپژوهشهای  و  کرده  اظهارنگرانی 
مجلس نيز از احتمال تورم ۶٠٪ ی صحبت 

به ميان آورده است. 
ـ تعطيل ناگهانی کارخانه عالءالدين درتاريخ 
٨٨/٧/٢٧ تا اطالع ثانوی براساس اطالعيه 

هيئت اجرائی کارخانه!
شرکت  مديره  هيئت  رئيس  رضائی  عيسا  ـ 
 ۴٠٠٠ شرکت  اينک  هم   : اراک  آلومينيوم 
از  انتقاد  با  وی  کارگردارد...  و  پرسنل 
واحدقديمی  ديگهای  درمورد  دولت  مصوبه 
آلومينيوم گفت درصورت تعطيلی اين واحد 
که  خواهندبود  مازاد  نيروی  کارگر   ٢۵٠٠

مجبور به اخراج آنها هستيم.
شکر  توليد  در  رکود  از  بعد  ميان  دراين  ـ 
از  صحبت  ها،  نساجی  و  برنج  و  چای  و 
ورشکسته گی توليدکنندگان کبريت درايران 
به دليل ورود قاچاقی کبريت از پاکستان و 

چين می شود.
ـ ٢٠٠٠ نفر از کارگران پودر رخت شوئی 

تايد درآستانه ی اخراج قرارگرفته اند.
 ۵ در  کارگاه  يک  از  گزارشی  به  ايلنا  ـ 
کار  کودکان  و  زنان  که  اراک  کيلومتری 
زند  عنوان "اينجا   تحت  کنند  کارمی  درآن 
که  دهد  خبرمی  دهد"  می  مردن  بوی  گی 
شرکتهای  از  يکی  سنگين  و  سبک  قطعات 
و  توليد  جا  درآن  روسازی  خود  به  وابسته 
بسته بندی و حمل می شود، آن هم درسالونی 

کمتراز ١٠٠ مترمربع و پر از ماشين!
سازان  انبوه  انجمن  رئيس  بيگدلی  مجتبا  ـ 
نجومی  افزايش  جمهور:  رئيس  با  درديدار 
اجرای  و  آينده  ماههای  طی  مسکن  قيمت 
 ۵٠ افزايش  باعث  ها  يارانه  هدفمندکردن 
شود(روزنامه  می  مسکن  قيمت   ٪۶٠ ـ 

خراسان)
سنگين  ماشينهای  ی  سازنده  گواه  شرکت  ـ 
خودسرانه  دراقدامی  کاميون)  و  (اتوبوس 
٢٠ نفر از کارگران رسمی خود را اخراج 
بايد  کارگران  که  گفتند  مسئووالن  و  کرد 
قراردادجديد با پيمان کار ببندند و درغيراين 
صورت اخراج می شوند که اين به معنای 
غيرقراردادی  کارگران  به  شدنشان  تبديل 

خواهد بود.
...

دربرابر اين تجاوزات افسارگسيخته به حقوق 
کارگران و زحمت کشان جز مبارزه ای بی 
امان باقی نمانده است. سکوت دربرابر اين 
وضع به معنای قبول فقروفالکت گسترده تر 

و تحميل برده داری غيرقابل وصفی در 
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مورد  که  امری  باشد.  می  جديد  تاريخ 
پذيرش کارگران و زحمت کشان نبوده 

و مبارزات آنان ابعاد تازه ای يافته است:
ـ تظاهرات چند روزه ی کارگران کارخانه 
خاطر  به  مهرماه   ٣ اهوازاز  بتونی  لوله  ی 
ی  ماهه   ١٠ معوقه  مزدهای  پرداخت  عدم 
آنان و با شعارهائی نظير "زندگی درايران 
راه  به  شهر  دروسط  است"  ما  مسلم  حق 
پيمائی پرداختند که درتداومش و با پيوستن 
دانش جويان و مردم به آنان رژيم به وحشت 
به  قوا  تمام  با  اش  مسلح  نيروهای  و  افتاده 
حداقل  و  پرداخته  گان  تظاهرکننده  سرکوب 

۵٠ نفرازکارگران را دستگيرکردند.
برنج  از  شماری  شهريور،   ٣١ شنبه  سه  ـ 
کاران بابلی درپی کاهش ۵٠ تا ١٠٠ تومانی 
درمقابل  هرکيلوبرنج  تضمينی  خريد  قيمت 
سازمان بازرگانی و غله استان تجمع کردند 
گروگان  به  را  سازمان  اين  گان  نماينده  و 

گرفتند.
سازی  چينی  کارخانه  کارگران  از  جمعی  ـ 
مطالباتشان  نشدن  پرداخت  به  دراعتراض 
اصلی  جاده  ساعاتی  برای  گذشته  ماه  در۴ 
شهرک صنعتی البرز را درروزشنبه ٢ آبان 

بستند.
 ٧ شنبه   ۵ روز  تپه   ٧ شرکت  کارگران  ـ 
آبان با خانواده های خود درمقابل فرمانداری 
به  وحشيانه  پليس  زدند.  تظاهرات  به  دست 
کشيدن  دراز  با  کارگران  کرد.  حمله  آنها 
روی جاده مانع از پيش روی ماشينها و حمله 

به بقيه شدند.
ـ طی جنبش اعتراضی مردم درسه ماه گذشته 
بارها اين واقعيت رخ داد که جوانان معترض 
به  دست  و  گذرکرده  دفاعی  ازحالت  بعضا 
تهاجم به حلقه های ضعيف نيروهای سرکوب 
گر رژيم زده و ازجمله موفق به وادارساختن 
دستگيرشده  نجات  يا  و  نشينی  عقب  به  آنها 
گان شدند و درمحله های نظيرجنوب تهران 
تاحدی  را  خود  مبارزات  توانستند  مردم  که 

هماهنگ نمايند، تلفات کمتری دادند.
از  گزارش  با  خبردررابطه  ايران  آژانس  ـ 
تظاهرات روز ١٣ آبان می گويد: ازساعت 
۵. ١٠ الی ۵. ١۵ از ولی عصر تا ميدان 
روياروئی  های  صحنه  از  يکی  مطهری 
نيروهای  بود.  مردم  با  حکومتی  مزدوران 
ايجادکرده  مرگ  تونل  گارديها  و  انتظامی 
بودند که اولين نفر که واردمی شد با باتوم 
مردم  رسيد.  می  تونل  آخر  به  تا  زدند  می 
براين  "مرگ  ای"،  برخامنه  "مرگ  شعار 
جمهوری  بر  "مرگ  و  فريب"  مردم  دولت 
اسالمی" می دادند. خيابانهای ٧تير، فردوسی 
و مطهری شلوغ بود و به خصوص درخيابان 

مطهری که دراختيارمردم بود.
می  آبان   ١٣ روز  گان  تظاهرکننده  از  يکی 
شيکوندند،  کله  آن قدر  زدند،  آن قدر   : نويسد 
و  ماشين  تو  کردند  و  زدند  دست بند  آن قدر 
آن قدر  زدند،  اشک آور  گاز  آن  قدر  بردند، 
هار بودند که من هم در عمليات سطل آشغال 
و  آجرکف  خيابون  پخش کنی  و  آتيش زنی 
بود،  جنگ   ... کردم  شرکت  سنگ پرت کنی 
عينی  شاهدان  ارزيابی  بنابه  واقعی.  جنگی 
صدها نفر دستگيرشدند و خود عوامل رژيم 

از دستگيری ١٠٩ نفر خبردادند.
هر  می زنه  آتيشم  چی  می  دونی   : ويا  ـ  
اين   ، می  آم  مدلی  اين  تجمع های  به  وقت 
که جلوت انسانها را به قصد کشت مي زنن 
می  ری  کنی.  کار  چی  بايد  نمي دونی  تو  و 
طرف شون بدتر می  زنندت. می  َدون پشت 
مي کنن،  فرار  دارن  که  جوون  تا  چهار  سر 
تو هم می  دوی پشت سرشون داد می  زنی 
می  تونی  که  کاريه  تنها  اين  اما  کن،  ولش 
بکنی، چون تو نه هفت تير داری، نه قمه، 

نه چوب.
ـ مثال ديگر: " جنبش ما مثل يک پيکر بدون 
سراست. رهبران واقعی بايد به مرور پديدار 
ناروشن  ما  آينده  صورت  غيراين  در  شوند 
يا  و  باشد  بهشت  است  ممکن  خواهدماند. 
جهنم". علی می گويد: " من حاضر نيستم به 
خاطر جنبشی که هنوز اهداف آن روشن نيست 
دست به مخاطره بزنم. هيچکس نمی داند در 
آينده چه پيش خواهد آمد. تک تک ما رهبران 
اين جنبش هستيم ولی هيچ کدام دقيقا نمی دانيم 

که اين جنبش را داريم به کجا می بريم".
اين واقعيات از اين حکايت دارد که  حاکمان 
مردم  مبارزات  بيشتر  گيری  اوج  ازترس 
بيشتر  هرچه  و  بيشترزده  خشونت  به  دست 
با بازگذاشتن دست سپاه پاسداران درکليه ی 
و  غيره  و  امنيتی  سياسی،  اقتصادی،  امور 
ايجاد دولتی به غايت نظامی شده، قصد مقابله 
با هرگونه حرکت آزادی بخش مردم دارند و 
به ميل و اراده خود و به طورمسالمت آميز 
حق تعيين سرنوشت را به مردم و به ويژه 
به کارگران و زحمت کشان نداده و نخواهند 
داد. مردم نيز وقتی که کارد به استخوان می 
رسد، وقتی که ضرورت دفاع از خود ايجاب 
می کند که بايد " لب شمشيرتيز" را بگيرند، 
اين نشان از آن داردکه با مبارزات مسالمت 
توان  نمی  رژيم  از  تمنا  و  خواهش  و  آميز 
حق را به حق دار رساند و مبارزات مردم 

به سطح باالتری از قهررسيده است.
درچنين شرايطی تنها راه حرکت پيروزمندانه 
ی کارگران و زحمت کشان درکسب حقوق 
مقابله  و  يابی  سازمان  شان،  شده  پايمال 

مشت،  درمقابل  مشت  و  امان  بی  و  آگاهانه 
افتادن  نه  و  است  خود  نيروی  به  تکيه  با 
توسط  شده  ايجاد  کذائی  فرصتهای  دنبال  به 
و  حفظ  برای  تنها  که  حاکمه  جناحهای  خود 
می  درقدرت  بيشتر  شدن  سهيم  و  شرکت  يا 
نفرت  شعارهای  از  روی  دنباله  يا  و  باشد 
انگيز "اوباما، با ما" و فراموش کردن نقش 
ی  تجاوزگرايانه  و  ضدانقالبی  غايت  به 
صهيونيسم  همدست آن  و  آمريکا  امپرياليسم 

اسرائيل در خاورميانه و مشخصا درايران!
عالرغم سرکوب گريهای رژيم کارگران بايد 
را  خود  خون  و  آتش  زير  در  بيشتر  هرچه 
سازمان دهند و درسطحی سراسری متشکل 

شوند؛
زنان که ستم ديده ترين شهروندان جامعه ی 
ايران هستند و در ماههای اخير نشان دادند که 
درصف اول مبارزه قراردارند و جانفشانی 
می کنند بايد متحد شده و رو در روی رژيم 
قرارگيرند و توهم پراکنی رفرميستی را که 
مبارزه رابه جمع آوری امضا و يا توسل به 
اين و يا آن آيت اهللا برای گرفتن حقوق پايمال 

شده شان محدود می نمايد، طرد نمايند؛
متشکل  بايد  آموزان  دانش  و  جويان  دانش 
شوند و به مثابه نيروی ٢٠٪ ی فعال جامعه، 
فرقه گرائی را درحيطه ی تشکل يابی خود 
درمبارزه عليه رژيم اسالمی حامی سرمايه 
داران و مناسبات سرمايه داری نفی کنند و 
به صف اعتراضی کارگران و زحمت کشان 
و زنان بپيوندند و مانع از آن شوند که دانش 
گاهها و دبيرستانها و مدارس به زير دست 

متحجرين حوزه های اخوندی بيافتد؛
معلمان، استادان دانش گاهها، نويسنده گان، 
هنرمندان، روزنامه نگاران بايد متحد شوند 
و يک پارچه درمقابل رژيم قراربگيرند و به 
خودخواهانه  فرصتهای  و  رفرميستها  دنبال 

نيافتند؛
بايد  مذهبی  اقليتهای  و  ايران  ستم  تحت  ملل 
متشکل شوند و به جای خوردن گول قولهای 
شووينيست  مرتجعين  و  امپرياليستها  کذائی 
خودی، وحدت خلقهای ايران را فرياد زنند و 
متحد با ديگرخلقهای ايران در راستای کسب 
به  دست  خود  ملی  ی  شده  مال  پای  حقوق 

مبارزه ی مشترک بزنند؛
توده های مردم درمحالت و به ويژه محالت 
کارگری بايد خود را برای مقابله ی هرچه 
و  آميز  مسالمت  مختلف  دراشکال  و  بيشتر 
اسالمی   جمهوری  وحشی  رژيم  قهرآميزبا 
سازمان دهند و درانبوه پايگاههای توده ای 
گر  سرکوب  نيروهای  درسراسرکشور،  و 

کف  را  حقشان  و  نموده  ميخکوب  را 
دستشان بگذارند و مانع از آن شوند که 
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پايان  برای  امپرياليستی  بزرگ  کشورهای 
دادن به بحران و رقابت برسر تقسيم مجدد 
که  درشرايطی  و   ١٩٣٠ ی  دردهه  جهان 
تضاد بين آنان روز به روز اوج بيشتری می 
آشکارزدند.  گری  نظامی  به  دست  گرفت، 
آلمان  کرد.  حمله  چين  به  فاشيستی  ژاپون 
چکسلواکی  از  بخشی  و  اتريش  نازيستی 
حمله  به  دست  ودر١٩٣٩  نمود  اشغال  را 
بلژيک  و  فرانسه  اشغال  به  و  زده  درغرب 
نيز  فاشيستی  ايتاليای  و  پرداخت  غيره  و 
درآفريقا به اتيوپی حمله کرد . امپرياليستهای 
غربی ناتوان ازجلوگيری از پيشروی ارتش 
آلمان و با توجه به اين که هيئت حاکمه ی 
آلمان قصد تصرف و درآوردن هندوستان از 
و  داشت  را  استعمارانگلستان  ی  زيرسلطه 
ضد کمونيست بودن شديد نازيها نيززمينه ی 
مساعدی برای حمله به شوروی بود، تمامی 
ارتش  تجاوز  تا  کاربستند  به  را  خود  تالش 
با  و  سازند  متوجه  شرق  سوی  به  را  آلمان 
پيشروی آلمان درجبهه ی شرقی و تجاوز به 
منظور  به  و  ناخواسته  کشور  اين  شوروی، 
شد  دوم  جهانی  جنگ  وارد  خود،  از  دفاع 
آن  دوش  به  دوم  جهانی  جنگ  بارعظيم  و 
افتاد و ازاين مبارزه نيز سربلند بيرون آمد. 
و  کشته  ميليون   ٢٨ از  بيش  با  که  هرچند 
صدها شهرويران و هزاران روستای سوخته 
و نابودشده، به ميزان زيادی دست آوردهای 
و  رفت  تاراج  به  اش  اجتماعی  و  اقتصادی 
می  خود  مجدد  ساختن  به  شروع  ازنو  بايد 

کرد.
که  چپ  فکران  ازروشن  بخشی  برای 
اجتماعی  ساده  معضالت  حل  به  قادر  خود 
درعرصه ی مبارزه ی طبقاتی نيستند و نه 
به زنده گی واقعی، بلکه به نقشه های خيالی 
خود عشق می ورزند و عرصه ی رنگارنگ 
اجتماع جهانی را سفيد سفيد و يا سياه سياه می 
پندارند، اگر زنده گی خالف طرحهای بدون 
پشتوانه ی آنان را نشان دهد، داغ مردودی 
برآنها می زنند. ازجمله به راحتی ادعا می 
توان  می  سومالی  و  درافغانستان  که  کنند 
داشت،  برپا  کمونيستی  نظام  امروز  همين 
به انقالب اکتبر با َبه َبه و َچه َچه برخورد 
کرده و بالفاصله چون اين انقالب طبق نقشه 
ديگری را رو  طرح  نرفت،  های آنان پيش 
می کنند: "انقالب اکتبر شکست خورد چون 
درپيش  داری  سرمايه  حل  راه  بالفاصله  که 
نظام  بيگانگی  که  کنند  می  ادعا  يا  گرفت!" 
شوروی "باکمونيسمی که برپرچم آن نوشته 
به  و  توانش  اندازه  به  ازهرکس  است:  شده 
روشن  روز  مثل  نيازش"  اندازه  به  هرکس 
است" (علی جوادی ـ برای يک دنيای بهتر 

ـ شماره ١٢۶ـ بخش دوم مقاله "انقالب 

رشد مقاومت و مبارزه کارگران نويدبخش رهائی است!  

مزدورکه  نيروی  تمرکز  با  هار  رژيم 
روی شعبان بی مخها را سفيدکرده اند، 
حمله  آنها  اعتراضی  صفوف  به  وحشيانه 
برده و بی رحمانه خون جوانان دختر و پسر 
تحت  و  درزندانها  يا  و  بريزند  زمين  بر  را 

شکنجه، آنان را ازپای درآورند؛ 
است  ضروری  ساز  تاريخ  مبارزات  دراين 
هرگونه خيالبافی و کسب پيروزی سريع را 
يابی  سازمان  ازنظر  الزم  گی  آماده  بدون 
حساب  و  متين  حرکت  و  رهبری،  ايجاد  و 
شده کنارگذاشت و با ماجراجوئی خط تمايز 

روشنی کشيد؛
بايد  ايران  کمونيستهای  مهمتر  ازهمه  و 
و  گرائی  فرقه  از  دست  و  متحدشوند 
خودمرکزبينی بردارند. چرا که متحد کردن 
زيادی  ميزان  به  کشان  زحمت  و  کارگران 
پيش  که  است  کمونيستها  متحدشدن  درگرو 
می  حاکم  نظام  عليه  درمبارزه  آنان  روان 
به  بارمسئووليت  اعتبار  اين  به  و  باشند 
مراتب بيشتری را نسبت به توده های عادی 
مردم بر دوش خود دارند و مورد قضاوت 
تاريخی می باشند تا معلوم شود در اين روند 
تنها  يا  ماند  خواهند  باقی  سربلند  مبارزاتی 
دردرون  تحوالت  و  تغيير  کن  صاف  جاده 
خود نظام خواهند گشت و متفرق نگه داشتن 

صف اردوی کار و زحمت!
عالرغم تبليغات مراکز امپرياليستی داير بر 
حرکت  و  اقتصادی  وضعيت  تدريجی  بهبود 
جهانی،  بحران  يابی  آغازپايان  درجهت 
بر  آن  آثار  و  خواهديافت  ادامه  بحران  اين 
کارگران و زحمت کشان ايران بازهم شديدتر 
نمايان خواهدگشت و تنها راه رهائی از اين 
وضعيت فالکت بار و ضدبشری، دست زدن 
دادن  پايان  و  گی  زنده  و  مرگ  مبارزه  به 
به حاکميت رژيم سرمايه داری درايران ـ و 
اکنون درکسوت جمهوری اسالمیـ  متکی بر 
مالکيت خصوصی بروسايل توليد و مبادله و 

استثمارانسان ازانسان می باشد.

ک.ابراهيم ـ ١۵ آبان ١٣٨٨

سرمايه  حاکميت  و  امپرياليستی  غارت 
که  گرفت  صورت  غيره  و  بردند  می  رنج 
پشتيبانی  و  تحسين  ی  هلهله  و  شادی  فرياد 
انسانهای تحت استثمار و ستم کره زمين را 
انقالب  پيروزی  با  کالم  دريک  برانگيخت. 
اکتبر جهان به دوقطب متضاد : پرولتاريا و 
توده های ستم کش و ملل اسيرجهان دريک 
قطب و امپرياليسم و نيروهای مرتجع جهان 
درقطب ديگر، تقسيم شد که اولی روبه آينده 
داشته  بشريت  رهائی  و  آزادی  تابناک  ی 
و  قرون  ستم  استثمارو  درتداوم  دومی  و 
اعصارو مدرن پا فشاری می کرد و نبرد بين 

اين دو دنيای متضاد حدت بيشتری يافت.
امپرياليستی  جهان  انقالب،  اين  باپيروزی 
پرولتاريا  پيروزی  از  گير  غافل  مرتجع  و 
باتمام  روسيه،  در  مردم  وسيع  های  توده  و 
به  دست  انقالب  شکستن  درهم  برای  وجود 
و  ها  مداخله  و  ها  توطئه  و  فشارها  انواع 
و  پرداخت  غيره  و  مسلحانه  درگيريهای 
انقالب که نتوانست به ُيمن پيروزی انقالبات 
ديگرپرولتری دراروپا، جبهه ی کارو زحمت 
را درمقابله با ضدانقالب جهانی تقويت کند. 
پرولتاريای قهرمان روسيه که تحت رهبری 
به  مهارت  با  بود  توانسته  کمونيست   حزب 
تخريب جهان کهنه بپردازد، درساختن جهان 
موانع  با  است  تخريب  از  تر  مشکل  که  نو 
فراوانی روبه روگشت. شرايط عقب مانده ی 
کشورويران  وضعيت  چنين  هم  و  اقتصادی 
و  اول  جهانی  جنگ  از  ناشی  ی  شده 
جنگهای داخلی ضدانقالبی که مورد حمايت 
امپرياليستها بود ، دولت جوان شوروی را با 
اما  نمود.  مواجه  مشکالت  از  عظيمی  انبوه 
کمونيستها و طبقه ی کارگرروسيه با عزمی 
و  سوسياليستی  کشور  ساختن  برای  راسخ 
ازبين بردن عقب مانده گيهای عظيم در ۶/١ 
کره زمين به پا خاستند، عالرغم اين که می 
دانستند پيش روی انقالب با مشکالت عديده 
خواهدشد.  رو  روبه  سختی  و  طوالنی  ی 
پس  شوروی  انقالبی  مردم  و  جوان  دولت 
ويران  اقتصاد  سطح  توانستند  دهه  يک  از 
جهانی  جنگ  شروع  از  قبل  حد  به  را  شده 
اول رسانده وبا سرعت شگفت آوری دراوج 
ـ   ١٩٢٩) داری  سرمايه  جهان  بحران 
١٩٣٣) به رونق اقتصادی و اجتماعی ادامه 
دهند. چنين وضعی به سان ضربه ی سخت 
ديگری برپيکر منحوس نظام سرمايه داری 
امپرياليستی جهان بود که درعين گرفتارشدن 
وجود  باتمام  خودساخته،  بحران  ی  درپنجه 
به تخطئه ی دست آوردهای جمهوری جوان 

شوروی می پرداخت.

دفاع ازانقالب اکتبر ...بقيه از صفحه اول
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اين   .(١٣٨٨ ٢٠آبان  کارگری... 
ادعائی ساده لوحانه نيست که ناشی از 
عدم شناخت وی از تئوری انقالبی پرولتاريا 
قصد  به  است  مغرضانه  ادعائی  اين  باشد. 
مراحل  که  سوسياليستی  نظام  ی  تخطئه 
بسيار اوليه ی حيات خود را می گذراند و 
نه تنها آموزشی غلط دربردارد و فاز عالی 
کمونيسم را که درآن نعمات مادی درجامعه 
به  کند(ر.ک.  می  فوران  مارکس  قول  به 
که  درحالی  ـ١٨٧۵)،  گوتا  "نقدبرنامه 
شوروی هنوز گامهای اوليه را درتحقق فاز 
اول کمونيسم يعنی سوسياليسم برمی داشت، 
مردم از قحطی و کمبود موادمصرفی شديدا 
رنج می بردند. اين ادعا بسيج کننده هم برای 
مبارزه ی پرولتاريا نيست. چون که وقتی 
درهمان  ولی  شد  انقالب  شود  می  گفته  که 
گامهای اوليه و زودهم شکست خورد و راه 
حل سرمايه داری يافت، آن هم با آن همه 
تعريف و تمجيد از انقالب اکتبر، از قانون 
شوروی(درهمان   ١٩١٨ مصوبه  اساسی 
برای  رغبتی  و  ميل  ديگر  جوادی)  مقاله 
انجام انقالب نمی ماند، چون که هر انسان 
مبارز پرولتر"جنبش به خاطر جنبش و نه 
ديدگاه  يک  را  هدف"  به  رسيدن  خاطر  به 
درهاون  آب  و  عيرپرولتری  و  منحرف 
سائيدن می داند و به خوداجازه نمی دهد که 
انقالب کند و خون بدهد و بعدهم بورژوازی 

بارديگر بر وی  حکومت کند!
ستايش  جهت  ازاين  را  اکتبر  انقالب  اينان 
خوب  که  رسانند  می  عرش  به  و  کرده 
بتوانند دست آوردهای آن را برزمين بکوبند 
و چون قادر به نفی لنين اين انقالبی کبير 
و رهبرتوانا و دانای ژرف انديش پرولتاريا 
نيستند، لنين را به نفع خود مصادره می کنند 
تا بعد از لنين را يعنی ساختمان سوسياليسم 
عامل  را  استالين  و  کنند  نفی  تمامی  به  را 

شکست قلمدادنمايند!
آنها به اين ترتيب نه تنها جانفشانی هزاران 
هزار کادرو عضو حزب کمونيست و نقش 
ميليونها کارگر و زحمت کش را در زمان 
حيات و بعد از درگذشت لنين درحفظ دست 
آوردهای انقالب شان به بازی می گيرند، 
ناآگاهانه  يا  آگاهانه  خواهند  می  عمال  بلکه 
چون  قهرمانانی  امر  "انقالب  که  بگويند 
کارگر  ميليونی  های  توده  نه  و  است  لنين 
و زحمت کش"، کما اين که با مرگ لنين، 
آنان  بندی  جمع  اين  ُمرد!!  هم  سوسياليسم 
انقالب  شکست  از  ای  مايه  بی  الگوسازی 
مشروطيت، جنبش ملی کردن صنعت نفت 
اين  که  باشد  می   ١٣۵٧ بهمن  انقالب  و 
چون  ماندند  ره  درنيمه  جنبشها  و  انقالبات 
که رهبری آنها نه دردست کمونيستها، بلکه 

بورژوازی  عنصر  سست  نيروهای  دردست 
جای  درهيچ  اين  جز  هم  بورژوازی  و  بود 
انقالبات  دررهبری  گرفتن  قرار  با  جهان 

بورژوائی، نکرده است.
 ،٢۴ شماره  انقالب  سوی  به  درنشريه  يا 
وقوع  اکتبر:  "انقالب  درمقاله   ١٣٨٨/٨/٢٠
انقالب پرولتری ضرورتيست اجتناب ناپذير" 
:"تحوالت  است  آمده  درستی  به  سو  يک  از 
پيوست،  بوقوع  اکتبر  انقالب  پی  که  انقالبی 
ازمبارزه  آگاهانه  و  جمعی  درک  حاصل 
کارگر  طبقه  توانائی  بود.  پرولتاريا  طبقاتی 
برای اينکه بطورجمعی و آگاهانه واردمبارزه 
شود، عملی معجزه آسا و ناگهانی نبود، بلکه 
ثمره مبارزات بسيارعميق، طوالنی و حساب 
شده ای بود که انقالب اکتبر را خلق کرد...

استقرار  با  خورد  زودشکست  انقالب  ولی 
ضدانقالب استالينيستی و..."

با  دررابطه  را  حضرات  اين  قسم  راستی  به 
"تدارک آگاهانه پرولتاريا" برای انجام انقالب 
را بپذيريم و يا "ولی شکست زود انقالب" آنها 
کرد،  انقالب  که  آگاه  پرولتاريای  اين  آيا  را؟ 
تروتسکی  حتا  نابودشد؟  انقالب  فردای  از 
کاريريست و خرابکار که نه درزمان لنين و 
نه پس از درگذشت وی، لحظه ای از توطئه 
چينی برای قرارگرفتن درراس حزب و دولت 
شوروی و بعدا تخطئه ی آن دست برنداشت، 
به  راحتی  اين  به  که  نداشت  را  جسارت  اين 

نفی شوروی بپردازد!
روسيه  در  سوسياليسم  که  است  واقعيتی  اين 
مبارزه  طی  شکست  اين  اما  خورد.  شکست 
بين  ساله   ٣٧ وبغرنج  طوالنی  و  سخت  ای 
پرولتاريا و بورژوازی، و درنبردی بسيارشديد 
نظر  نابرابراز  نهائی  درتحليل  و  طوالنی  و 
توازون قوای اقتصادی، سياسی و نظامی بيش 

ازسه دهه اتفاق افتاد:
ورشدن  شعله  با  اکتبرنتوانست  انقالب  ١ـ 
کشورهای  در  سوسياليستی  ديگر  انقالبات 
يافته  تداوم  آنها  پيروزی  و  امپرياليستی 
عليه  درمبارزه  بيشتری  نيروی  و  ومتحدان 
کارو  انقالبی  جبهه  و  بيابد  جهانی  امپرياليسم 
و  انقالب  بين  قوا  توازن  ازنظر  را  زحمت 

ضدانقالب جهانی تقويت کند.
از  که  پيروزشد  درکشوری  اکتبر  انقالب  ٢ـ 
عقب افتاده گی عظيمی رنج می برد و ساختمان 
مادی  پايه  که  کشوری  درچنين  سوسياليسم 
واجتماعی  توليدی  روابط  کليه  کاالشدن  يعنی 
درسراسرکشور  توليد  نشدن  اجتماعی  کال  و 
مناسباتی  کشور  درآن  حتا  و  نگرفته  انجام 
به  برقراربود،  اوليه  کمون  مناسبات  ازنوع 
ساده گی ممکن نبود. به ويژه آن که نيروهای 
جهان کهن باتمام وجود به مقابله با پيشروی 
انقالب پرولتاريائی و ساختمان سوسياليسم می 

پرداختند.
که  پيروزشد  درکشوری  اکتبر  انقالب  ٣ـ 
وحاضرسوسياليستی  حی  و  عملی  ی  نمونه 
روی  پيش  گی  گونه  درچه  را  کمونيستی  و 
خود درجاده ی سوسياليسم و کمونيسم نداشت 
روش  بردن  پيش  با  درعمل و  مجبوربود  و 
آزمون و خطا کارکند و دراين راستا اشتباهات 
زيادی نيز صورت گرفت که مهم ترين آن 
پذيرش شيوه ی بورژوائی سازماندهی ارتش 
و  کارگران  ای  توده  مسلح  ميليس  ضعف  و 
سوسياليستی  ميهن  از  دردفاع  کشان  زحمت 
و  درداخل  دشمن  های  توطئه  دربرابر 
ابتکارعمل  دردادن  ناکافی  تالش  ازخارج، 
به  دفاعی  و  فرهنگی  و  توليدی  درامور 
دست آنان از يک سو و تکيه بر نخبه گان و 
ايجاد امتياز برای آنان از سوی ديگر که به 
انجاميد،  بازی  دودوزه  و  بوروکراسی  رشد 
نيروی  بورژوازی  خرده  که  درکشوری 
ابزاردست  به  و  داد  می  تشکيل  را  بزرگی 
خرابکاری  در  خورده  شکست  بورژوازی 

در پيشروی سوسياليسم تبديل شده بود.
که  پيروزشد  درکشوری  اکتبر  انقالب  ۴ـ 
دردست  دست  داخلی  و  جهانی  ضدانقالب 
آن  کشاندن  شکست  به  از  ای  لحظه  هم 
دريغ نکردند و دولت سوسياليستی شوروی 
های  نقشه  اين  تمام  درمقابل  مجبوربود 
نتواند  بعضا  و  کاربرده  به  نيرو  ضدانقالبی 
امکانات بازهم بيشتری را برای بهبود مستقيم 
زنده گی کارگران و زحمت کشان اختصاص 

دهد.
طبقاتی  مبارزه  اکتبر،  انقالب  باپيروزی  ۵ـ 
دررابطه  آن  دربيرون  و  کشور  دردرون 
کشور  نپذيرفت.  پايان  خارجی  دشمنان  با 
سوسياليستی شوروی که درابتدای ساختمان 
جانبه  همه  ی  محاصره  به  بود،  سوسياليسم 
درچنين  افتاد.  داری  سرمايه  جهان  ی 
وضعيتی "حاکميت کی برکی" بين پرولتاريا 
به  نهائی  ی  نتيجه  هنوزبه  بورژوازی  و 
سود تثبيت همه جانبه ی حاکميت پرولتاريا 
طبقات  ديگر  و  بورژوازی  قطعی  وشکست 

ارتجاعی منجرنشده بود.
۶ـ تجربه تاريخی شکست موقت سوسياليسم 
دشمن  که  داد  نشان  درچين  و  شوروی  در 
طبقاتی سياست "فتح دژ از درون"، ازطريق 
فاسدکردن کادرهای رهبری حزب کمونيست 
سياست  حاکميت  برانداختن  و  دولت  و 
گيرد.  می  پيش  در  را  برجامعه،  پرولتری 
بايد  القاعده  علی  دولت  و  حزب  رهبران 
ادامه  و  سوسياليسم  ساختمان  پيشروان  جزو 
ی مبارزه ی طبقاتی عليه دشمنان پرولتاريا 
باشند. راه حل جلوگيری ازاين حيله ی دشمن 

تکيه ی هرچه بيشتر به توده های کارگر 

از تجارب انقالب اکتبر و مبارزه طبقاتی در سوسياليسم، بياموزيم! 
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به دفاع ازآزادی کارگران زندانی وديگر زندانيان سياسی برخيزيم !  

پشتيبانی ازکارگران ... بقيه از صفحه اول

و  بسط  ضرورت  لذا  خواهدبود،  وحشتناک 
و  ايران  کارگران  با  گی  بسته  هم  گسترش 
کارگران  های  خانواده  به  کمک  مشخصا 

زندانی، اهميت ويژه ای می يابد.
گرچه جواب دادن به اين فاجعه درابعادسراسری 
بسيار مشکل خواهدبود و تنها راه پايان دادن 
سخت  مبارزه  ضدکارگری،  فجايع  اين  به 
نظام  براندازی  جهت  خونين  و  طوالنی  و 
منحوس سرمايه داری درايران می باشد، مع 
الوصف وظيفه ی نيروهای جنبش کمونيستی 
به  کمک  آوری  جمع  برای  متحدا  که  است 
کرده و  اقدام  زندانی  کارگران  خانواده های 
ازاين طريق هم نقش مثبت هم بسته گی اين 
هم  و  سازند  برجسته  کارگران  با  را  جنبش 
اندازه  تاچه  که  بدانند  ای  زمينه  را  امر  اين 
در  ايران  کمونيستی  جنبش  وحدت  امروز 
و  درخدمت  اش  سراسری  و  واحد  حزب 
هدايت جنبش کارگران ايران اهميت پيداکرده 
است. پس بيائيد به اين فراخوان علی نجاتی 
کارگران  سنديکای  ی  مديره  هيئت  مسئوول 
نيشکر هفت تپه جواب شايسته ای بدهيم. به 
٠٣٠٢٨٩۵١٨٠٠٠٨سيبا-  حساب   شماره 
کد۶۵٧٩  تپه  هفت  شعبه  ايران  ملی  بانک 

و زحمت کش درحل معضالت کشور 
آموزشهای  محکم  گرفتن  دست  به  و 
تئوری انقالبی پرولتاريا جهت اجتناب 
اپورتونيسم  و  دگماتيسم  رويزيونيسم،  از 
دموکراسی  ی  توسعه  و  بسط  باالخره  و 
آن  به   ١٩٣٠ ی  دردهه  که  است  پرولتری 

توجه الزم نشد.
...

فراموش  آمد،  درباال  که  چه  آن  به  باتوجه 
بارآورد  به  اکتبر  انقالب  که  نتايجی  کردن 
انقالب   اين  ستودن  کردن به  بسنده  صرفا  و 
و نفی دست آوردهای بعدی طبقه ی کارگر 
کيفيت  دادن  نشان  باطل  معنای  به  شوروی 
پرولتاريای روسيه بود که درقالب پيشروان 
جهانی  تاريخی  ی  حادثه  ترين  بزرگ  اش 
پرولتاريا  منافع  به  کردن  پشت  و  آفريد  را 

درلفافه ی دفاع از منافع پرولتاريا ! 
پديده های بغرنج اجتماعی و طبقاتی را سياه يا 
سفيد نشان دادن، درخوش بينانه ترين حالت، 
تنها حکايت از شيوه ی تفکر دگماتيستی دارد 
که گرويدن به آن ازجانب ايده آليستها ساده 
عيار  تمام  ماترياليستهای  اما  بوده  راحت  و 
آن را نفی کرده و به بررسی دقيق هرپديده 
ی اجتماعی در شرايط ويژه زمان و مکان 
دگماتيستها  کنند.  صادرمی  حکم  و  پرداخته 
آنارشيستها  که  هستند  ای  سکه  ديگر  جانب 
درآن قرار دارند و فکر می کنند می توان به 
يک باره با کسب قدرت، دولت را نفی نمود 

و مستقيما وارد کمونيسم شد!
در  و  درشوروی  اکتبر  انقالبهای  پيروزی 
دراين  سوسياليسم  آوردهای  دست  و  چين 
دوکشور، آموزشهای مثبت و منفی گرانبهائی 
انقالبات  آنان،  دقيق  شناخت  بدون  که  دارد 
مشکالت  با  درديگرکشورها  سوسياليستی 
عديده ای روبه رو شده و مجبورخواهند شد 
تا همه چيز را براساس "روز از نو، روزی 
عظيمی  خطای  اين  که  کنند  شروع  ازنو" 
پرولتاريا  پراتيک  به  نسبت  چراکه  است، 

درديگرکشورها بی توجه می مانند.
کمونيستهای  ی  کليه  ی  وظيفه  ترتيب  بدين 
قاطع  و  پرشور  دفاع  به  که  است  راستين 
در  سوسياليسم  ساختمان  و  اکتبر  انقالب  از 
اشتباهات  حال  درعين  و  پرداخته  شوروی 
پافشاری  درعدم  را  پرولتاريا  و  کمونيستها 
روی ادامه ی مبارزه ی طبقاتی وغيره پس 
از پيروزی انقالب به صورتی مستدل و هر 
چه دقيق تر شناخته و نقدکنند تا آموزشهای 
انقالبات تحت رهبری پرولتاريا و ساختمان 
سوسياليسم به باالرفتن درک کمونيستها کمک 
پرولتری  انقالب  که  درکشورهائی  و  کرده 
پيروزخواهدشد، تا حد معينی چه بايدکردها و 
چه نبايدکردها روشن شده و عالرغم ادامه ی 

مبارزه ی طبقاتی در آنها، اشتباهات کمتری 
صورت گيرد.

مشعل فروزان انقالب اکتبر همچنان بر فراز 
درخشد.  می  کنونی   ی  برده  و  اسير  جهان 
اين مشعل را بايد پيوسته برافراشته نگهداريم 
به  را  انقالب  قاطعانه  آن  انوار  درپرتو  و 
پيش ببريم. عوعو سگان بورژوازی و خرده 
بورژوازی و بقايای نظامهای ماقبل سرمايه 
داری هرگز نمی تواند مانع از تابش خورشيد 
سوسياليسم گردد و هرچه درتاريخ جلوترمی 
رويم عفونت جهان سرمايه داری که حتا کره 
زمين را برای تنفس و زيستن نامساعدساخته 
مرگش  به  که  روز  هر  اش  بربريت  است، 
و  گردد  می  عيان  بيشتر  شود  می  نزديک 
اين امر روندگنديده گی اين نظام ضدانسانی 
می  نويد  را  سوسياليسم  حتمی  پيروزی  و 
دهد. انقالب اکتبر و اولين کشورسوسياليستی 
درقلب کارگران و زحمت کشان جهان زنده 

خواهند ماند.

ک.ابراهيم ـ ٢۵ آبان ١٣٨٨

واريز  رابايد  کمکها   ، نجاتی  علی  نام  به  و 
کرد. اين کمکها همان طور که علی نجاتی 
کارگر   ۵ هر  های  خانواده  بين  ذکرکرده  

عزيز زندانی تقسيم خواهدشد.
زنده باد هم بسته گی کارگران ايران!

و  کمونيستی  جنبش  پيوند  باد  مستحکم 
کارگری درايران و جهان!

برای آزادی فوری و بی قيد وشرط کارگران 
و زندانيان سياسی ديگر بپا خيزيم!

سران جمهوری اسالمی را به مثابه دشمنان 
طبقه کارگربايد به دادگاه کشاند!

زنده باد آزادی، زنده بادسوسياليسم!

حزب رنجبران ايران ـ ٢۴ آبان ١٣٨٨
*     *     *

نامه علی نجاتی به کارگران:

کارگران  ! 
تا به امروز چهار نفر از اعضای هيات مديره 
به  تپه  هفت  نيشکر  کارگران  سنديکای  ی 
نامهای فريدون نيکوفرد،جليل احمدی،قربان 
عليپور و محمد حيدری مهر روانه ی زندان 
شده اند و هم اکنون در زندان دزفول محبوس 

ميباشند.
دستگاه قضايی  در چند روز اينده ، دوره ی 

حبس مرا نيز به من تحميل خواهد کرد.
ما برای به دست آوردن حقوق خود و دفاع 
از مطالبات بر حق کارگران هفت تپه و به 
و  معيشت  امکانات  کمترين  آوردن  دست 
حقوق انسانی تالش کرده ايم.اما ما محکوم و 

زندانی ميشويم.
ما در چند روز پيش نيز نامه ای سرگشاده 
به سازمان جهانی کار نوشتيم و رونوشت آن 
را به تمام نهاد های کارگری و حقوق بشری 

و رسانه ها ، ارسال کرديم.
ما ميدانيم که آنها از بی حقوقی که بر کارگران 
ميدانيم  هستتند.  خبر  با  ميشود  تحميل  ايران 
به  کارگران  خود  جز  کسی  نيست  قرار  که 
دادِ  خودشان برسد. اما ما اتمام حجت کرديم 
و از انان پرسيديم که آيا بيخبريد ؟ آيا اقدامی 

خواهيد کرد ؟
ميدانيم که نتيجه ، اقدام موثری از سوی آنان 

نخواهد بود.
مستقل  های  تشکل  ايجاد  که  ميدانيم  ما 

کارگری حق مسلم کارگران است .
در حالی که کارفرماها آزادانه تشکل دارند 
، کارگرانی که تشکل های مستقل کارگری 
خود را بنا ميکنند محکوم و زندانی ميشوند.

خود  های  تالش  جز  به  داريم  اعتقاد  ما 
کارگران و اتحاد و همبستگی ميان آنان ، ما 

کارگران موفق نخواهيم شد به خواسته 
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ها و مطالبات خود دست يابيم.
سنديکای  در  همکارانم  ديگر  و  من 
کارگران نيشکر هفت تپه ، برای مدت شش 

ماه در زندان محبوس خواهيم بود.
در مدت هشت ماهی که من را از کار اخراج 
کرده بودند کم نبودند کارگرانی که عالوه بر 
توانشان  حد  در   ، خود  روحی  های  حمايت 
کمک های مادی کردند. اين کمک ها اگر چه 
بسيار کمتر از حقوق دريافتی سابق من بود 
ديگر  کمک  هزار  هزاران  از  من  برای  اما 
داشت  آن  از  نشان  زيرا  بود  تر  ارزش  با 
و  من  که  ميدانند  درستی  به  کارگران  که 
ديگر همکارانشان برای دفاع از حقوق آنان 
تالش ميکرده ايم.به همين خاطر من بنا بر 
اعتقادم تنها کمکی که دريافت کردم کمک از 
کارگران بود. مبلغ آن اگرچه کمتر از حدی 
بود که حتی سطح زندگی سابق مرا حفظ کند 

اما ، بسيار با ارزش بود.
و  مکان  و  نهاد  هر  جای  به  ها  کمک  اين 
کسان ديگری مرا مديون به همکاران کارگر 

من ميکرد. 
سنت  يک  شکل  به  امر  اين  که  اميدواريم 
کارگری در ميان ديگر کارگران رواج پيدا 

کند.

تا روزی که فقط من اخراج شده بودم ، به 
همان کمک های دوستانِ کارگر آشنا با خود 
بسنده کردم. اما امروز عالوه بر من چهار 
خود  حقوق  دريافت  از  نيز  ديگر  کارگر 

محروم ميشوند.
دوستان زيادی پرسيده اند که کارگرانی که 
امکان تماس چهره به چهره با خانواده های 
چگونه  ندارند  را  زندانی  کارگر  پنج  اين 
کمک   ، کارگری  همبستگی  برای  ميتوانند 
های مالی خود را برای رساندن به خانواده 

هايشان به انان برسانند.
آنکه  از  پيش  امروز   ١١:۴۵ ساعت  در 
دو نفر ديگر از دوستانم به دادگاه و زندان 
فرستاده شوند ، با آخرين تماس و توافقی که 
قرار   ، شد  انجام  همکارانم  ديگر  و  آنان  با 
بر اين شد که شماره حسابی به نام اينجانب 
از  ارسالی  مالی  های  کمک  تا  شود  اعالم 
آن  از  و  شود  واريز  آن  به  کارگران  سوی 
طريق ، مبالغِ   کمک شده به خانواده های 
اين پنج کارگر پرداخت شود. (که اين شماره 

حساب متعاقبا اعالم ميشود )
ما ميخواهيم به جای هر کمک مالی از هر 
طريق ، فقط و فقط از حمايت های کارگری 

برخوردار شويم.

کارگران !
امروز، روز حمايت از کارگرانی است که 
در هفت تپه برای احقاق مطالبات کارگری، 

با  اما  گرفت.  صورت  ازمردم"  گرفتن 
هراعدامی  نظام حاکم يک گام به سرنگونی 
اش نزديک تر می شود و اينک فرياد مرگ 
بر جمهوری اسالمی درتمام پهنه ی کشور 

طنين انداخته است.
اما، نه کشتارهای وحشيانه ی ٣٠ ساله رژيم 
درکردستان، توانسته است مردم مبارز کرد 
را به سکوت وادارد و نه کشتارهای وحشيانه 
ی رژيم درديگر مناطق ايران! سراسر خاک 
ايران از خون مبارزان ضدرژيم گلگون شده 
چهارماه  درسه  که  است  اين  مگرنه  است. 
وحشيانه،  های  شکنجه  اخيردستگيريها، 
نتوانسته  اعدامها  زندان و  کردن به  محکوم 
جوانان  خصوص  به  و  مردم  ی  روحيه  در 
دردفاع از آزادی و رهائی ازچنگال عفريت 
خون آشام جمهوری اسالمی، خللی واردکند 
و هر روز که می گذرد، اين جنبشها مواضع 
قاطع تری را در نفی رژيم اتخاذ می کنند؟

اما خرفتی طبقات حاکم زورگو درجهان و 
درايران پيوسته اين بوده است که از تاريخ 
اسالمی  رژيم  گيرند.  نمی  عبرت  درس 
درهمان گندابی  افتاده و دست و پا می زند 
که نظام سلطنتی قبل از آن افتاد. و اگر غير 
استثمارگر  ستمکاران  حاکميت  بود  ازاين 

ابدی می شد!

تپه  هفت  کارگران  سوی  از  و  کردند  تالش 
انتخاب  مستقل  تشکل  يک  در  نمايندگی  به 
حقوق  از  خاطردفاع  به  تنها  امروز  و  شدند 

کارگری خود به زندان محکوم شده اند.
بدون شک ، فردا و فرداهای بعد که ما در 
زندان نباشيم ، ما نيز در انجام اين وظيفه ی 

کارگری سهيم خواهيم بود.

پيشاپيش از حمايت ها و تالش های کارگران 
و  ميکنم  تشکر  کارگران  ديگر  و  تپه  هفت 
اميدوارم با اتحاد و همبستگی هر چه بيشتر 
کارگری  مستقل  های  تشکل  ايجاد  راه  در 
خود تالش کنيم تا بتوانيم به حقوق و خواسته 

های برحق خود دست پيدا کنيم.

به اميد اتحاد روزافزون کارگران
علی نجاتی

کارگران  سنديکای  ی  مديره  هيات  رئيس 
نيشکر هفت تپه

شنبه ١۶ آبان ماه ٨٨

حزب رنجبران ايران اعدام احسان فتاحيان و 
کال هرگونه اعدام و به ويژه اعدام زندانيان 
سياسی را جنايت عليه بشريت دانسته و آن 
را شديدا محکوم می کند. آن روزی که سران 
درصندلی  اسالمی  جنايتکارجمهوری  رژيم 
زحمت  و  کارگر  طبقه  عدل  دردادگاه  اتهام 
تاريخی  قضاوت  مورد  و  نشسته  کشان 

قرارگيرند، چندان دورنيست.

جالد ننگت باد!... بقيه از صفحه اول

درشنبه  آموز  دانش  کودکان  و  نوجوانان 
مردم  از  بخشی  آخرين   ١٣۵٧ سال  خونين 
به  که  بودند  سلطنتی  نظام  عليه  بپاخاسته 
گذاشتند  گام  سفاک  رژيم  آن  با  نبرد  ميدان 
و از آن روز تا سرنگونی رژيم شاه سه ماه 
و اندی بيشترطول نکشيد. ياد جانباخته گان 

روز ١٣ آبان ١٣۵٧ را گرامی بداريم.
بدو  از  اسالمی  جمهوری  سفاک  رژيم 
که  دانست  می  طرف  يک  از  اش،  تاسيس 
بدون جانفشانيهای کارگران و زحمت کشان 
دانش  و  جو  دانش  دلير  فرزندان  ازجمله  و 
آموز آنان، سرنگونی رژيم شاه ممکن نبود 
روز  اين  بزرگداشت  جلو  توانست  نمی  و 
پس  حاکم  رياکاران  اما  بگيرد.  را  تاريخی 
از جلوس برقدرت سعی کردند تا روزهای 
ازجمله  کنند.  خودثبت  نام  به  را  تاريخی 
مدعی شدند که " هرروز، روزکارگراست!" 
تانقش تاريخی اول ماه مه روزجهانی کارگر 
کردن  پايمال  برای  يا  و  بگيرند  راناديده 
آرمانهای رهائی بخش ٨ مارس، روز زن، 
تالش  ومزبوحانه  گشته  اسطورها  دنبال  به 
کردند تا روزتولد فاطمه دختر پيامبر اسالم 
ستم  شديدا  زنان  به  زن  روز  عنوان  به  را 
ی  اوليه  قربانيان  ازجمله  که  ايران  ی  ديده 
چنين  هم  کنند.  تحميل  بودند،  اسالمی  رژيم 
 ، مردم  درمبارزات  انحراف  ايجاد  برای 
سفارت آمريکا در روز  ماجراجوئی اشغال 
جوی  دانش  مشتی  توسط  را  آموز  دانش 
قبضه  جهت   ١٣۵٨ آبان  در١٣  آنارشيست 
کردن قدرت و بيرون راندن بورژوازی ملی 
ـ اسالمی مزاحم از قدرت را سازمان دادند 
دست  "يک  را  خودشان  اسالمی  تاحکومت 

١٣ آبان، روز دانش آموز، 
روز مقابله سراسری
 با ارتجاع حاکم
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دانشجويان و به تعطيل کشاندن آن، درديدار 
تمام  "ريشه   : گفت  تحکيم  دفتر  اعضای  با 
مصيبتهائی که تاکنون برای بشر پيش آمده 
از دانشگاهها بوده است، ازاين تخصصهای 
که  فسادهايی  تمام  است.  بوده  دانشگاهی 
درملتها پيداشده از حوزه های علميه ای بوده 
است که ازنظر شرعی متعهد نبوده اند. همه 
مصيبتهائی که دردنيا پيداشده از متفکرين و 
کشورما  است.  بوده  دانشگاهها  متخصصين 
ابرقدرتها  دامن  به  دانشگاهها  همين  هم  را 
که  مينويسيد  و  مينشينيد  شما  حاال  کشاندند. 
اسالم  به  اگر  است؟  تعطيل  دانشگاه  چرا 
عالقه داريد بدانيد که خطر دانشگاه ازخطر 

بمب خوشه ای باالتر است". 
آبان   ١٣ روز  که  اين  ازترس  نيز  امسال 
درگيری  و  تظاهرات  افشاء،  روز  به  تبديل 
با نيروهای حاکمان جمهوری اسالمی تبديل 
شود، نوکران ايدئولوژيک، سياسی و نظامی 
موقت  جمعه  امام  ـ  جنتی  اهللا  نظيرآيت  اش 
تهران ، روح اهللا حسينيانـ  رئيس فراکسيون 
"انقالب اسالمی" مجلس، سردار علی افضلی 
تهران،  استان  سيدالشهدای  سپاه  فرمانده  ـ 
نيروی  فرمانده  ـ  مقدم  احمدی  اسماعيل 
فرستاده  ميدان  به  غيره  و  ـ  ايران  انتظامی 
شدند تا دانش آموزان و دانش جويان و مردم 
اتهامات  انواع  تحت  خيابان  به  آمدن  از  را 
نظير وابسته گی به خارج، تظاهرات بدون 
حقوق  گوئی  برحذردارند.  غيره  و  مجوز 
تظاهر  تجمع،  بيان،  آزادی  ازجمله  و  بشر 
و طبق اجازه و دستورحقانيت می يابد و به 

تشخيص مستبدان وابسته اند!! 
اما همان طور که به تهديدات خامنه ای در 
مجدد  تهديد  به  نيز  اکنون  هم  و  خرداد   ٢٩
از  صحبت  بودن  "قدغن  با  دررابطه  وی 
تره  ايران  مبارز  مردم  انتخاباتی"،  تقلب 
نيز  تهديدات  اين  به  اند،  خوردنکرده  ای 
وقعی نخواهندگذاشت. چراکه انسانهای جان 
و  ندارند  تهديدها  از  هراسی  رسيده  لب  به 
تجاوزات رژيم به حقوقشان را ديگر تحمل 
نمی کنند. به طور مشخص هم نه دانش گاه 
به  پليس  کشاندن  نه  و  خواهدکرد  سکوت 
مدارس و کنترل دانش آموزان با دوربينهای 

مداربسته!
قابليت  نه  حاکم  اسالمی  استبدادی  نظام 
که  چه  آن  نظير  مردم  زدن  گول  و  جذب 
دارد  را  داد،  رخ  بهمن  انقالب  درآستانه ی 
جويهای  انداختن  راه  به  با  قادراست  نه  و 
محيط  و  اعدام  و  زندان  و  شکنجه  و  خون 
پليسی در محل کار و محيط تحصيل، مردم 
هر  طبقاتی  جنگ  بازدارد.  طلبی  ازحق  را 
می  خود  به  آشکارتری  شکل  بيشتر  روز 
بيشتری  کشان  زحمت  و  کارگران  و  گيرد 
حق  کسب  شده و  پايمال  حقوق  کسب  برای 

را  دولتی  تروريستی  عمل  اين  و  بکنند!"، 
شود  فراموش  تا  نهادند  نام  دوم"  "انقالب 
به  نه  روزی  درچنين  آموزان  دانش  که 
خاطر استقرار جمهوری اسالمی، بلکه به 
خاطر رسيدن به استقالل، آزادی و عدالت 
اجتماعی عليه رژيم سلطنتی مبارزه کرده و 
جان باختند. امروز نيز که  رژيم جمهوری 
اسالمی بيش از پيش درانظارعمومی منفور 
و مطرود شده است  و درهراس از آمدن 
گسترش  و  خيابان  به  آموز  دانش  ميليونها 
اکثريت  اعتراضی   بيشترصف  بازهم 
عظيم مردم جامعه يعنی کارگران و زحمت 
کشان ، با ترفند "١٣ آبان روز مبارزه با 
امپرياليسم"، مذبوحانه تالش می کنند تا از 
متحد  صف  شدن  فشرده  و  پيوستن  هم  به 
استثمارشده گان و ستم ديده گان عليه نظام 

حاکم برجامعه جلوگيری کنند. 
اين سالوس گری رژيم را رهبر جمهوری 
نان  روز  نرخ  به  که  نهاد  بنياد  اسالمی 
او  بنيادی  و  اصلی  گيری  موضع  خوردن 
نياز  و  بود  درنجف  که  وقتی  خمينی  بود. 
 ١٣۵۶ مهر  در۶  داشت،  فريبی  عوام  به 
گاه  دانش  يک  ما  گاه  "اگردانش   : گفت 
صحيحی بود جوانهای ما را که دردانشگاه 
ميخواهند حرف حقی بزنند، خفه نميکردند. 
دانشگاه  کنند  حکومت  برآن  که  دانشگاهی 
يا  و  باشد".  آزاد  بايد  علم  محيط  نميشود، 
اروپا  مقيم  ايرانيان  از  گروهی  با  درديدار 
 ٢٠ در  پاريس  درحومه  لوشاتو  نوفل  در 
که  "دانشگاه   : داشت  بيان   ١٣۵٧ مهر 
مرکز علم و سازنده آينده ملت است، تعطيل 
ميريزند  رابکند.  کارش  نميگذارند  و  است 
ميزنند  کتک  را  مردش  و  زن  آن،  توی 
تلويزيون  با  درمصاحبه  يا  و  ميُکشند"  و 
فرانسه درپاريس در ۶ آبان گفت : "مدارس 
ما غالبا نيمه تعطيل هستند يا تعطيل. وقتی 
هم که اشتغال داشته باشند دستوراين است 
که آزادی کالم و آزادی اظهار عقيده درآنها 
وجود نداشته باشد و رجال روشنفکر درآنها 

فعاليتی نکنند".
اينها صحبتهای روزهای شيره ماليدن سر 
خودش  دادن  نشان  مترقی  برای  ديگران 
به  رسيدن  برای  جاده  کردن  صاف  و  بود 
قدرت! اما وقتی که به قدرت رسيد ماهيت 
اصلی خمينی باطرح "وحدت کالم" واضخ 
ترشد و ازآن به بعد هرچه آشکارتربه قلع 
و قمع مخالفان پرداخت و نشان داد که نظام 
جمهوری اسالمی نه به خاطر استقرار حق 
بلکه  "مستضعفان"  درخدمت  و  عدالت  و 
داری  سرمايه  نظام  بقای  به  خدمت  برای 
جديد  درشکل  "مستکبران"  و  ارتجاع  و 
از  پس  خمينی  است.  بوجودآمده  تاريخی، 
هجوم اراذل و اوباشش به دانشگاه و کشتن 

تعيين سرنوشت شان بپا می خيزند و مدافعان 
و  گوناگون  کسوتهای  در  اسالمی  جمهوری 
حتا بورژوازی دراپوزيسيون الئيک به هول 
سرآنان  برباال  انقالب  شبح  اند.  افتاده  وال  و 

درحال گشت و گذاراست.
متشکل  که  است  مساعدی  اوضاع  درچنين 
شدن استثمارشونده گان و ستم ديده گان درکليه 
زمينه  اجتماعی  و  مطالباتی  سياسی،  سطوح 
را برای پايان دادن به حاکميت نظام اسالمی 
استثماری  ديگر  نظام  هرگونه  و  سرمايه 
رنجبران  "چاره  شعار  و  سازد  می  مساعد 
وحدت و تشکيالت است" هرچه پررنگ تر 
دربرابرچالش گران ضد نظام قرارمی گيرد.

ياد جانباخته گان دانش آموز ١٣ آبان ١٣۵٧ 
را گرامی بداريم !

به پيشواز شرکت هرچه بيشتر دانش آموزان 
درمبارزه عليه رژيم حاکم برويم !

خواست آزادی و رهائی از ظلم و ستم ازبين 
بردنی نيست!

پرچم رهائی محيط های آموزشی از سلطه ی 
جباران را به اهتزاز درآوريم !

با  را  جويان  دانش  و  آموزان  دانش  پيوند 
کارگران و زحمت کشان مستحکم سازيم !  

امپرياليستها،  و  ايران  حاکمان  عليه  مبارزه 
دو دشمن اساسی مردم ايران را شدت بخشيم 

!
زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم !

حزب رنجبران ايران ـ ٩ آبان ١٣٨٨

به تارنما های اينترنتی  حزب 
رنجبران ايران مراجعه کنيد
 و نظرات خود را در آنها 

منعکس کنيد!

سايت حزب رنجبران
www.ranjbaran.org

سايت آينه روز
www. ayenehrooz.de

سايت خبرنامه کارگری
www.karegari.com
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ازهردری سخنی
خالصه ای از مقاالتی که درزير می آيد 

جهت دادن عطف توجه خواننده گان عزيز 
رنجبر به نظرات ديگران است و ضرورتا 

اين نظرات مواضع رسمی حزب نمی 
باشند. هيئت تحريريه

طرح دفاع موشکی جديد 
بسياربزرگتر از

برنامه ی اوليه بوش
والديمير آنوخين ـ پراودا ـ ٢٠٠٩/٩/٢٣ 

روسيه  جمهور  رئيس  مدودف  ديميتری 
دراجالس  و  واردشده  نيويورک  به  امروز 
و  کند  می  شرکت  ملل  سازمان  عمومی 
مذاکره با طرف مقابل آمريکائی اش باراک 

اوباما را پيش می برد.
تصميم  به  رهبر  دو  که  زد  حدس  توان  می 
جديد دولت آمريکا درموردکنارگذاشتن طرح 
سيستم دفاع موشکی درلهستان و جمهوری 
چک و تغيير مهم در برخورد آمريکا به اين 

مسئله را مورد بررسی قراردهند.
حرکت  از  قبل  کوتاهی  صورت  به  مدودف 
به آمريکا گفت که تصميم اوباما مثبت بوده 
و وقتی که آمريکا به نظرات روسيه توجه 
توجه  آمريکا  نظرات  به  نيز  روسيه  کرد، 
خواهدنمود. اوگفت که روسيه مايل به انجام 
توافقات اوليه نيست و تاکيد کرد که سيستم 
دفاع موشکی بايد نه به صورت فردی بلکه 

جهانی ايجادشود.
الزم به تاکيدنيست که اياالت متحده حاضر 
رابرت  عالوه  به  کارنيست.  اين  انجام  به 
گيتس وزيردفاع آمريکا در ٢٠ سپتامبرگفت 
که تصميم اوباما امتيازدهی به روسيه نبود.

که  ساخت  مطرح  ديرتر  کمی  اوباما 
طرحهای جديد می توانند به نفع روسيه هم 
باشند به شرطی که روسيه دررابطه با ايران 
همکاری نزديک تری را با آمريکا درمورد 

برنامه ی هسته ای اتخاذکند.
جديد  موشکی  دفاع  سيستم  همه،  اين  با 
روسيه  برای  ای  مالحظه  تهديدقابل  آمريکا 

می باشد.
گيتس می نويسد: "درمرحله ی نخست که تا 
سال ٢٠١١ تکميل خواهدشد، ما موشکهای 
ضدموشک٣ -SM را دردريا موردآزمايش 
قرارخواهيم داد ـ سالحهائی با قدرت فزاينده 
ـ درمناطقی ازاروپا که ما با  بزرگ ترين 

تهديدها روبه روهستيم.

اجرا  به   ٢٠١۵ تا  که  دوم،  ی  "درمرحله 
درمی آيد اين سيستم را در خشکی در جنوب 
درهرمرحله  کنيم.  مستقرمی  اروپا  مرکز  و 
ای ما اين سيستم را به جای سيستم قديمی که 
داشت،  زمينی  ضدموشک  موشک   ١٠ تنها 
به کارخواهيم انداخت. اين امکان دفاعی به 
شليک  سيستم  درمقابل  را  بيشتری  مراتب 
وجود  به  واحد  درآن  دشمن  چندموشکی 
می آورد. ازجمله با نوع حمالتی که ايران 
برد  با  سالحهای  و  است  آن  تدارک  درحال 

کوتاه و متوسط راشامل می شود.
"درنتيجه اياالت متحده آمريکا دهها موشک 
قبلی  سيستم   SM - موشک٣   ١٠ جای  به 
مستقرخواهدکرد. به عالوه  پايگاه رادار که 
با  شود،  نصب  چک  درجمهوری  قراربود 
سيستم گيرنده های هوائی، دريائی و زمينی 

جای گزين خواهندشد.
انعطاف  اروپا،  موشکی  دفاع  جديد  "سيستم 
پذيری بزرگ تری را نسبت به گذشته برای 
گويند  می  که  ئی  آنها  سازد.  می  فراهم  ما 
ما داريم دفاع موشکی را در اروپا کنارمی 
گذاريم، يا بی اطالعند و يا به تحريف آن چه 

که ما می کنيم، می پردازند".
بدين ترتيب روشن می شود که ديدگاه جديد 
به  دراروپا،  موشکی  دفاع  سيستم  درمورد 
اين  نيست.  روسيه  به  امتيازدهی  وجه  هيچ 
سيستم، آن طورکه رابرت گيتس تشريح می 
کند، می تواند بسيارخطرناک تر ازسيستمی 
آن  تحقق  قصد  بوش  دابليو  جورج  که  باشد 

را داشت.
را  آمريکا  دولت  جديد  طرح  دهيد  اجازه 
حداقل  قراردهيم.  بررسی  مورد  ازنزديک 
دو يا سه رزمناو و ناوشکن مجهز به اس.ام 
از  مديترانه  و  شمالی  درآبهای  که  را  ـ٣ 
موردبررسی  خواهندزد،  گشت   ٢٠١١ سال 

قراردهيم.
را  اروپا  موشکی  دفاع  چتر  کشتيها  اين 
استقرار  ومتحدانش  آمريکا  که  زمانی  تا 
را  درقاره  زمين  برروی  دفاعی  موشکهای 

به انجام برسانند، به عهده خواهندداشت.
هرکشتی مجهز به سپر دفاعی، بيش از ١٠٠ 
موشک اس.ام.ـ٣ را باخودحمل خواهدکرد. 
رزمناو نوع تيکوندروگای آمريکا، ١٢٢ پايه 
عمودی  صورت  به  استقرارموشک  برای 
جهت شليک دارد. ناوشکن بروک بين ٩٠ 
تا ٩۶ جايگاه موشک دارد. ١٨ عدد از ٨٠ 
دريائی  نيروی  دفاعی  سپر  به  مجهز  کشتی 
آمريکا به طورعادی وظيفه ی دفاع موشکی 
را به عهده دارند. ١۶ کشتی نيز در اقيانوس 

آرام پايگاه دارند.
تجهيزات  از  جزئی  دفاعی  سپر  سيستم  اين 
باشد.  می  آمريکا  دريائی  نيروی  تسليحاتی 
رزمناوهای تيکوندروگا و ناوشکنهای بروک 

قادرند صدها موشک زمين به زمين را کشف 
کرده، به دام انداخته و نابودکنند....

نيز  جغرافيائی  محتوای  ابتکارآمريکا  اين 
ترکيه  و  بالکان  کشورهای  آلبانی،  دارد. 
سيستم  اين  استقرار  برای  را  الزم  محلهای 

دفاعی آماده کرده اند.
است.  درمنطقه  کشوربانفوذ  يک  ترکيه 
سياست دولت ترکيه باعث تحريک و طرد 
ديپلوماتيک  بيشتر  اوباما  دولت  گردد.  می 
است. مع الوصف روسيه نبايد خطری که با 
سيستم دفاع موشکی جديد به وجود خواهدآمد 

را ناديده بگيرد.
*     *     *

سرگی بالماسف ـ همانجا

دريای  سواحل  به  خواهد  می  آمريکا  ارتش 
شود.  نزديک  رومانی  و  دربلغارستان  سياه 
دالر  ميليون   ۵٠ اختصاص  پنتاگون  طرح 
 ۶٠ و  رومانی  در  پايگاه  يک  ساختن  برای 
دربلغارستان  منظور  همين  به  دالر  ميليون 

است.
آماده   ٢٠١٠ درسال  دررومانی  پايگاه 
به  بلغارستان  در  و  خواهدشد  عمليات  ی 
احتمال زياد سالهای ٢٠١١ و ٢٠١٢. بيش 
پايگاه  دو  دراين  نظامی  نيروی   ۴٠٠٠ از 
و  دررومانی  نفر  مستقرخواهندشد(١۶٠٠ 
اين  مسئووالن  و  دربلغارستان)  نفر   ٢۵٠٠
برای  نيروها  اين  که  انتظاردارند  دوکشور 

مدتی طوالنی درآن جا بمانند.
مشترک  فرمانده  راس  گرای  سرهنگ 
کس  هيچ  گويد  می  مساقردرشرق  نيروهای 
در رومانی و بلغارستان عليه حضورنظامی 
بايدن  جوزف  دوکشورنيست.  دراين  آمريکا 
معاون رئيس جمهورآمريکا اخيرا ازتعدادی 
و  کرد  ديدن  شرقی  اروپای  ازکشورهای 
از  اروپائی  کشورهای  که  داشت  اعالم 
آمريکا  موشکی  دفاع  جديد  استقرارسيستم 

حمايت می کنند...
به نظرمی رسد که پنتاگون قصددارد ۵۵٠٠٠ 
نيروی مستقر درآلمان را ازاين کشورخارج 
کرده و تعدادی از آنها را درچندين کشور و 

ازجمله رومانی و بلغارستان پخش کند.
انستيتوی  مسئوول  خرامچيخين  الکساندر 
ای  مصاحبه  طی  نظامی  و  سياسی  بررسی 
با پراودا می گويد طرحهای آمريکا درمورد 
ساختن پايگاه نظامی دررومانی و بلغارستان 

از ١٠ سال پيش آشکارشده بود.
را  بيشتری  پايگاههای  آمريکائيها  "درواقع، 
برای عملياتشان درخاورميانه نياز دارند. آنها 
پايگاه  سعودی  عربستان  و  قطر  دربحرين، 

احتياجات  برای  کافی  اينها  اما  دارند 
به  نياز  پنتاگون  باشند.  نمی  آمريکا 
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شرقی  دراروپای  جديد  پايگاههای 
دارد برای اينکه بتواند نيروهايش را 

درخاورميانه حفظ کند.
ديگر  متخصص  سيوکوو  کنستانتين 
ايجاد  که  گويد  می  پراودا  به  امورنظامی 
و  دررومانی  نظامی  جديد  پايگاههای 
می  روسيه  منافع  برای  تهديدی  بلغارستان 

باشند.
پايگاهها  دراين  آمريکائی  نيروهای  "تعداد 
آنها  که  داند  می  کسی  چه  اما  زيادنيستند، 
دو، سه و حتا چهاربرابردرآينده نخواهندشد؟ 
درسواحل  ناتو  پايگاههای  ظهور  چنين  هم 
دريای سياه، پايگاههای آمريکا را درمنطقه 
تکميل می کنند. نتيجه اين که روسيه به دام 

خواهدافتاد.
پايگاه  دو  ساختن  به  نيازی  چه  "آمريکا 
دارد؟ آيا اين  سياه  دريای  درسواحل  نظامی 
حدود   ... است؟  تروريسم  با  مبارزه  برای 
خاورميانه  و  رومانی  بين  کيلومتر   ۴٠٠٠
که  کشوری  برای  فاصله  اين  است.  فاصله 
می خواهد درعراق و افغانستان نيرو داشته 

باشد،به قدرکافی زياداست.
به  شروع  آمريکا  که  کرد  نبايد  فراموش   "
تخليه نيرو از عراق کرده است. لذااحتياجی 
به تقويت زيرساختی نيست. پايگاههای ارتش 

آمريکا در خاورميانه فراوانند.
"من مايلم توجه شما رابه اين واقعيت جلب 
درغرب  آمريکا  نظامی  آکادمی  در  که  کنم 
اخيرا شروع به مطالعه ی فرهنگ و زبان 
روسی کرده اند. همچنين فرهنگ عراقی و 
زبان عربی را ٣ سال قبل از حمله به عراق 

فرا می گرفتند.
دردريای  نيز  انرژی  منابع  به  "واشنگتون 
در  مستقر  پايگاههای  دارد.  خزرتوجه 
رومانی و بلغارستان برای حفاظت از حمل 

نفت و گاز دريای خزرنيز می باشد". 
*     *     *     *

سطح فقر درآمريکا بدتراز آنی است 
که تصورمی شد!

هوپ ين ـ نويسنده آسوشيتدپرس
 ـ ٢٠ اکتبر ٢٠٠٩

بربهای  مبتنی  محاسبه  يک  ـ  واشنگتون 
مصرف شده درپزشکی درسال گذشته نشان 
ميليون   ۴٧  .۴ حدود  حداقل  که  دهد  می 
آمريکائی درفقرزنده گی می کنند. ٧ ميليون 

بيشتراز ارقام رسمی دولتی.
اين تفاوت ناشی از فرمولهای مختلفی است 
که دفترسرشماری و آکادمی ملی علوم برای 
محاسبه ی نرخ فقر به کارمی گيرند. طبق 

ارقامی که اين هفته ارائه شد، آکادمی علوم 
نرخ بی کاری را ٨. ١۵٪ يا تقريبا يک نفر 
از هر ۶ نفر آمريکائی می داند. اين باالتراز 
نرخ ٢. ١٣٪ يا ٨. ٣٩ ميليون نفری است 

که توسط محاسبات دولتی ارائه شده است.
فرموله   ١٩۵۵ درسال  که  محاسبه  اين 
آمد،  و  رفت  پزشکی،  فاکتورمعالجه  شده 
اجناس  بهای  تغييرات  و  کودکان  معالجه 
ازنظرجغرافيائی را درنظر ندارد. هم چنين 
کمکهای بدون پولی دولت را درمحاسبه ی 

درآمد به حساب نمی آورد...
آکادمی  ی  تجديدنظرشده  فرمول  براساس 

علوم ملی:
ـ حدود ٧. ١٨٪ آمريکائيهای ۶۵ سال به باال 
و يا حدود ١. ٧ ميليون نفرفقيرند درمقايسه 
محاسبات  طبق  ميليون   ٣  .٧ يا   ٪٩  .٧ با 

سنتی...
ـ حدود ٣. ١۴٪ افراد بين ١٨ تا ۶۴ سال يا 
٢٧ ميليون نفر فقيرند درمقايسه يا ٧. ١١٪ 

طبق محاسبات سنتی...
يا   ٪١٧  .٩ است،  تر  پائين  کودکان  فقر  ـ 
حدود ٣. ١٣ ميليون درمقايسه با ١٩٪طبق 
مادران  آن که  دليل  اين به  سنتی.  محاسبات 
صاحب فرزند به طور نامتناسبی ازکمکهای 
غيرپولی نظير کوپنهای غذائی بهره مندمی 

شوند.
ـ نرخ فقر درميان غيراسپانيائيهای سفيد١١٪، 
آسيائيها ١٧٪ و اسپانيائی زبانها ٢٩٪ است 
سياه  برای  مرسوم.  محاسبات  با  درمقايسه 
پوستان نرخ فقر در٧. ٢۴٪ به خاطر عدم 

محاسبه ی کمکهای غيرپولی مانده است.
ـ بخشهای شمال شرقی و غرب شاهدباالرفتن 
دليل  به  تا  عمد  اند،  بوده  فقر  جهشی 
وجودشهرهای بزرگ با بهای گرانترزندگی 
و  آنجلس  لوس  بوستون،  نيويورک،  نظير 

سان فرانسيسکو.
دفتر سرشماری می گويد به دليل عالقه ای 
نسبت به  آمريکا  دولت  گزاران و  قانون  که 
شناخت ارقام ازخودنشان داده اند اين ارقام 
دراختيار همه قرارگرفت. درکنگره تمايل بر 
پذيرش فرمول جديد می باشد و کاخ سفيد هم 

خود مستقال محاسبه خواهدکرد.
مرکز  ی  برجسته  محقق  شرمن  آرلوک 
سياستهای  و  بودجه  محاسبه  غيرانتفاعی 
ترجيحی، می گويد که به خاطر عدم محاسبه 
ی فاکتور پرداختهای غيرپولی افزايش ميزان 
فقر بين سالهای ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ عموما کمتر 
از آن چه که درواقعيت بوده، ارائه شده اند.

رکود  سال  دراولين  غذائی  کوپون  "ميزان 
برود  باالترهم  حتا  تواند  می  و  باالرفت 

درصورت بدترشدن وضعيت مالی".
فقر  فرمول  مجدد  محاسبه  گويد  می  شرمن 

می تواند اهميت بزرگ تری را درمحاسبه 
٢٠٠٩ بيابد، چون که تعداد  ی فقر درسال 
اعتبار  آمريکائيهاازامکانات  از  بيشتری 
مالياتی و کوپن در برنامه ی تزريقی فدرال 
استفاده می کنند. کوپن غذائی پيوسته حدود 

٣۶ ميليون بوده است.
*     *     *

الحاق کلمبيا به اياالت متحده
فيدل کاسترو روز ـ ۶ نوامبر ٢٠٠٩

هرکسی که قدری مطلع باشد فورا می تواند 
ببيند که "توافقنامه تکميلی درمورد همکاری 
بين  تکنيکی  کمکهای  و  امنيتی  و  دفاعی 
در٣٠  که  متحده"  اياالت  و  کلمبيا  حکومت 
عصر  در  و  رسيد  طرفين  امضاء  به  اکتبر 
٢ نوامبر انتشاريافت الحاق کلمبيا به اياالت 

متحده می باشد.
را  سياستمداران  و  تئوريسينها  توافق  اين 
سکوت  دهد.  قرارمی  ناگواری  درحالت 
کنونی دربرابر آن  و واگذارکردن صحبت 
بشر،  حقوق  دموکراسی،  حاکميت،  حق  از 
آزادی عقيده و ديگرنکات لذت بخش به بعد، 
کشور  يک  که  زمانی  نيست،  شرافتمندانه 
توسط امپراتوری به سادگِی دريده شدن بشه 
ای توسط مارمولکی صورت می گيرد. اين 
درمورد کلمبيائيهاست که ملتی فداکار فعال 
هرچه  قطور  سند  اين  در  من  مبارزند.  و 

گشتم چيزمتقاعدکننده ای درآن نيافتم.
درهرصفحه،  سطر   ٢١ و  صفحه   ۴٨ از 
الحاق  برای  زمينه  درمورد  بافی  فلسفه 
وقيحانه ی کلمبيا به مثابه سرزمين ماوراء 
که  است  توافقی  ی  برپايه  اينها  است.  دريا 
امضاء  به   ١٩۴٨ آوريل   ٣٠ در  آمريکا  با 
اليسرگايتان  خورخه  که  آن  از  بعد  رسيد، 
رهبر مترقی برجسته ی کلمبيا در ٩ آوريل 
در  بحث  از  پس  و  رسيد  قتل  به   ١٩۴٨
وزيران  توسط  و  آمريکا  دولتهای  سازمان 
آمريکا  با  بوگوتا  در  کره  نيم  امورخارجه 
روزهای  طی  و  شد  محقق  رئيس،  مثابه  به 
اليگارشی  که  زمانی  يعنی  کننده  ناراحت 
خاتمه  رهبررا  زندگی  سردانه  خون  کلمبيا 
دراين  مسلحانه  مبارزه  برای  راه  بود،  داده 

کشور گشوده شد.
متحده  اياالت  و  کلمبيا  جمهوری  بين  توافق 
درمورد همکاری نظامی در آوريل ١٩۵٢؛ 
امضای قرارداد مربوط به عمليات زمينی، 
اياالت  نيروهای  ازجانب  هوائی  و  دريائی 
متحده در٧ اکتبر١٩٧۴؛ قرارداد سازمان ملل 
درسال١٩٨٨ عليه قاچاق موادمخدر و مواد 
آسيب رساننده روانی؛ قطعنامه شورای امنيت 

درسال ١٩٧٣ و توافقنامه دموکراتيک 
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قطعنامه  آمريکائی؛  کشورهای  بين 
امنيت و  دموکراتيک  سياست  درمورد 
الذکر  سندفوق  در  که  نکاتی  ديگر  و  دفاع 
آمده اند، هيچ کدام نمی توانند توجيهی باشند 
برای اينکه کشوری با  ۵. ٧١٣۵٩٢ مايل 
قراردارد  جنوبی  آمريکای  درقلب  که  مربع 
شود.  تبديل  متحده  اياالت  نظامی  پايگاه  به 
دومين  تگزاس  برابر   ١  .۶ کلمبيا  سرزمين 
ايالت بزرگ آمريکاست که ازمکزيک گرفته 
شد و بعدا به پايگاهی برای تسخير بيش از 
قهرآميز  صورت  به  سرزمين  اين  از  نيمی 

شديد مورداستفاده قرارگرفت.
زمانی  از  سال   ۵٩ از  بيش  ديگر،  ازسوی 
آسيای  به  کلمبيا  سربازان  که  است  گذشته 
با  تا  شدند  گسيل  دراکتبر١٩۵٠  دوردست 
ايهای  کره  و  چينيها  عليه  يانکی  نيروهای 
قصد  امپراتوری  اکنون،  جنگند.  به  مبارز 
برادرانشان  عليه  را  کلمبيائيها  تا  دارد  آن 
ديگرکشورهای  و  اکوادور  درونزوئال، 
ونزوئال  انقالب  تا  کند  روانه  آلبا  بوليواری 
را به همان گونه که درسال ١٩۶١ درکوبا 

کردند، به شکست بکشاند.
يک سال و نيم قبل از هجوم به کوبا دولت 
اسکامبری  در  را  ضدانقالبی  دزدان  يانکی 
که  مشابهی  طريق  به  کرد،  مسلح  و  آماده 
ونزوئال  عليه  را  مزدوری  نيروی  امروز 

مورداستفاده قرارمی دهد.
درزمان حمله ازخليج خوکها، هواپيماهای ب 
ـ ٢۶ توسط  مزدوران نيکاراگوائی هدايت 
می شدند. هواپيماهای جنگی آنان توسط يک 
و  شدند  آورده  عمليات  محل  به  هواپيمابر 
اشغالگران کوبائی که وارد سرزمين ماشدند 
توسط کشتيهای جنگی اياالت متحده و نيروی 
دريائی آن حمل شدند.  اين بارتجهيز آنها به 
سازوبرگ جنگی درکلمبيا صورت می گيرد 
که تهديدی نه تنها برای ونزوئال بلکه برای 
هرکشور آمريکای جنوبی به شمارمی رود.

اين به معنای واقعی بی عاطفه گی است که 
ضروری  رسوا  ی  توافقنامه  که  ادعاشود 
و  موادمخدر  باقاچاقچيان  مبارزه  برای 
تروريستهای بين المللی است. کوبا نشان داده 
برای  خارجی  نيروهای  به  نيازی  که  است 
مبارزه با کشتکاران و قاچاقچيان موادمخدر 
و ايجاد نظم درداخل نيست، حتا درمقابله با 
نيروهای بسيج شده، تامين مالی شده و مسلح 
انقالب  به  هاست  دهه  که  تروريستها  شده 
کوبا حمله می کنند، آنهم توسط اياالت متحده 

قدرتمندترين نيروی کره زمين می باشد.
حکومت  هر  ی  وظيفه  داخلی  امنيت  تامين 
می باشد و حضورنيروهای يانکی درهرکدام 
ازکشورهای آمريکای التين برای انجام اين 
کار به جای آنها به طورآشکاری مداخله ی 

خارجی درامور داخلی اين کشورهابوده که 
بوجودمی  باخود  را  مردم  مخالفت  اجبارا 

آورد.
مطالعه ی ساده سندفوق نشان می دهد که نه 
تنها پايگاههای هوائی کلمبيا به دست يانکی 
ها می افتد بلکه فرودگاههای غيرنظامی و 
نهايتا هرگونه امکاناتی که به درد نيروهای 
راديوئی  فضای  نظير  بخورد  آنها  مسلح 
اينان  دردست  متفاوت،  فرهنگ  با  کشوری 
قرارمی گيرد و ديگر امکاناتی به افرادی که 

هيچ وجه مشترکی با مردم کلمبيا ندارند.
امتيازات  از  متحده  اياالت  مسلح  نيروهای 

بيشتری برخوردارخواهندشد.
را  جنايتی  هرنوع  تواند  می  گر  اشغال 
های  خانواده  عليه  درکلمبيا  درهرجائی 
کلمبيائی، عليه مال مردم و عليه قوانين انجام 
دهد و بازهم مورد حسابرسی ازجانب حاکمان 
قرارنگيرد. هم اکنون آنهارفتارهای مريض 
گونه ای را دربسياری از جاها مثل پايگاه 
ازخودنشان  درهندوراس  پالمروال  نظامی 
داده اند. درکوبا، وقتی که آنها برای ديداری 
نئو مستعمره ای آمدند، سوارگردن مجسمه 
پايتخت  مرکزی  درپارک  مارتی  خوزه  ی 
به  سربازان  کل  تعداد  محدود  ميزان  شدند. 
تواند  می  متحده  اياالت  درخواست  نسبت 
هواپيما  يابد.   تغيير  محدوديتی  هيچ  بدون 
برها و کشتيهای جنگی ازپايگاههای دريائی 
است  شده  داده  آنها  به  که  خواهندکرد  ديدن 
که می توانند هرچقدر سرباز نيروی دريائی 
که بخواهند باخود ببرند و اين می تواند حتا 
هزاران نفر دريکی ازهواپيمابرهای بزرگ 

باشد.
توان  نمی  و  است  سال   ١٠ مدت  به  توافق 
آن را تا پايان مدت تغييرداد... اياالت متحده 
چه خواهدکرد چنان چه از يک دولتی نظير 
و  پدر  بوش  ريگان،  نيکسون،  جانسون، 
که  شود  خواسته  آنها  مشابه  و  پسر،  بوش 
کلمبيا را ترک کنند؟ يانکی ها در نيم کره 
خلع  اند  خواسته  که  را  هرحکومتی  ما  ی 
درکلمبيا  حکومت  زمانی  تاچه  اند.  يدکرده 
ترک  درخواست  چه  چنان  خواهدماند  باقی 

نيروهای آمريکائی را بکند؟
التين  درآمريکای  مداران  سياست  اکنون 
اند:  شده  رو  روبه  سختی  انتخاب  بايک 
نظرشان  نقطه  توضيح  اساسی  ی  وظيفه 
درمورد اين سند الحاقی است. من می دانم 
ی  لحظه  دراين  درهندوراس  که  چه  آن  که 
و  ها  رسانه  توجه  افتاد  اتفاق  کننده  تعيين 
وزيران امورخارجه رادرمنطقه جلب کرده 
است، اما دولتهای آمريکای التين نمی توانند 
ديد کلی بسيارجدی و فرارونده ای از آن چه 

که درکلمبيا اتفاق افتاد داشته باشند.

شبهه  هيچ  مردم  العمل  عکس  به  راجع  من 
بربدن  عميقا  که  خنجری  از  آنها  ندارم؛  ای 
آگاه  درکلمبيا  ويژه  به  است  فروررفته  آنها 
خواهندشد؛ آنها به مخالفت برخواهندخاست! 

آنها هرگز به اين مذلت تن درنخواهندداد!
فوری  و  جدی  مسائل  با  جهان  امروز، 
تغييرات  با  بشريت  تمامی  رواست.  روبه 
جٌوی مورد تهديد قرارگرفته است. رهبران 
به  رسيدن  برای  زنی  چانه  مشغول  اروپا 
فاجعه  از  که  هستند  درکپنهاگ  توافق  نوعی 
اين  که  اند  پذيرفته  درعمل  آنها  جلوگيرند. 
ازرسيدن به اهداف و توافقی  اجالس سران 
که می تواند به طور قابل مالحظه ای خروج 
قول  و  بياورند  پائين  را  ای  گلخانه  گازهای 
داده شود که اين خواست قبل از سال ٢٠١٢ 
عملی گردد، بازخواهندماند؛ مع الوصف اين 
واقعيتی است که خطر نرسيدن به يک توافق 

قبل ازاين که ديرشده باشد زياداست.
کشورهای جهان سوم به درستی از کشورهای 
می  درخواست  ترين  پيشرفته  و  ترين  غنی 
کنند تا صدها ميليارد دالرامسال برای مبارزه 

با بهبود جٌو پرداخت کنند.
آيا برای دولت آمريکا معنائی دارد که زمان 
برای  درکلمبيا  سازی  پايگاه  برای  پول  و 
تحميل خود به مردمانی که نسبت به جباری 
آن نفرت دارند خرج نکند؟  بااين گامی که 
برداشته شده، اگر فاجعه ای هم اکنون جهان 
راتهديد می کند، فاجعه ای بزرگترو سريعتر 
تماما  که  امپراتوری  تهديد  از  است  عبارت 
نظام  اين  جهانی  غارت  و  استثمار  ی  نتيجه 

می باشد.

از سايت تلويزيون 
آزمايشی رنجبران

ديدن کنيد و برنامه 
های اينترنتی آن را  

مشاهده کنيد!

http://teleranjbaran.
/wordpress.com
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نامه سرگشاده ۴۶ سينماگر: سالن های 
سينما فيلم های ما را نمايش نمی دهند

جريانی ميان ما و شما فاصله انداخته است. 
سرگشاده  نامه  يک  از  است  ای  جمله  اين 
که  مردم  به  خطاب  ايرانی  سينماگر   ٤٦ که 
منتشر شده و آنها گفته اند سالن های سينما 
فيلم های ما را نمايش نمی دهند و بسياری 
از فيلم ها با محدويت به نمايش در می آيند و 

هيچ قانونی از ما حمايت نمی کند.
است  انداخته  فاصله  شما  و  ما  بين  جريانی 
.اين جريان خواستار حاکميت پول و سرمايه 
است و هر کس برای آن حاکميت فيلم نسازد، 
در نمايش عمومی با شگردهای بازاری تنبيه 
می شود. اين بيانيه که به امضای هنرمندانی 
بيضايی،  بهرام  کيارستمی،  عباس  نظير 
منيژه  تقوايی،  ناصر  اعتماد،  بنی  رخشان 
رضا  احمد  پوراحمد،  کيومرث  حکمت، 
درويش و سيروس الوند رسيده، تأکيد کرده 
نمايش  و  پخش  و  توليد  سازوکار  اگر   " که 
درسينما اصالح نشود و اگر درنمايش فيلمها 
نشود  اعمال  فرهنگی  و  اقتصادی  عدالت 
يا  و  باشيم"  ايران  سينمای  حذف  شاهد  بايد 
ايران  درسينمای  موجود  "انحصارطلبی" 
بعضی  سينما  سالنهای  است...  رابسته  "راه 
فيلمها را نشان نمی دهند، برخی فيلمها را هم 
بامحدوديت نشان می دهند و هيچ قانونی ازما 
انقالب  از  پس  سالهای  کند".  نمی  پشتيبانی 
ايرانی  هنرمندان  از  بسياری  برای  اسالمی 
نشينی  خانه  و  مهاجرت  محدوديت،  سالهای 
بوده است.هرچند جامعه ٧٠ ميليون نفری به 
فضاهای فرهنگی نياز دارد و حق خود می 
داند تا در عرصه فرهنگی آثار بيشتری برای 
رفع نيازش توليد شود اما سينمای ايران در 
جمهوری   رياست  دوران  در  شکوفايی  اوج 
در  را  فيلم   ٥٠ از  بيش  نشد  موفق  خاتمی 
حالی  در  کند.  ثبت  اش  ساله  يک  کارنامه 
که موج نو اين سينما در خارج از مرزهای 
و  موفقيت  با  جهانی  جشنواره  در  و  ايران 
تحسين روبروست در داخل اّما محدوديت را 
تجربه می کند. اکنون جمعی از سينماگران 
با انتشار نامه ای سر گشاده خطاب به ملت 
ايران تأکيد کرده اند که سينمای مستقل ايران 
در حال حذف است. در اين نامه آمده است که 
ما اين فيلم ها را به عشق شما می سازيم ولی 

دهند.  نمی  نمايش  را  آنها  سينما  های  سالن 
سينما  هر  حق  مردم  با  مستقيم  رويی  رودر 
گری است و نيز حق مردم است که فيلم های 
متفاوت ببينند، اّما انحصار طلبی راه را بسته 
است. اين نامه تأکيد کرده که اگر اين سازو 
کار اصالح نشود ... بايد بزودی شاهد حذف 
سينمای مستقل باشيم و يا اين که لطف کنند و 
آن را در گلخانه نگه دارند. اين نامه هنگامی 
گران  سينما  از  تن  چند  که  شود  می  منتشر 
تاکنون  که  داليلی  به  سرشناس  بازيگران  و 

اعالم نشده ممنوع الخروج شده اند.

*     *     *

خواست  از  پشتيبانی  ضمن  ما  رنجبر: 
برای  آزادی  درداشتن  سينماگران  حق  به 
و  درايران  شان  فيلمهای  نمايش  و  توليد 
درسايرکشورها، يادآوری می کنيم که رژيم 
ضددموکراتيک اسالمی حاکم هرگونه صدا، 
واقعيات  از  الهام  با  که  را  فيلمی  و  نوشته 
و  برخيزد  حقايق  بيان  به  درجامعه  موجود 
نه  باشد،  داشته  انقالبی  و  مترقی  ی  جنبه 
گان  توليدکننده  بلکه  کند،  می  سانسور  تنها 
شوند.  می  زندانی  و  شکنجه  و  دستگير  نيز 
دستگيری  و  روزنامه  صدها  شدن  بسته 
دربرابرما  هنرمند  و  نگار  روزنامه  صدها 
است. سينماگران ما نيزبايد با تحمل فشارها 
درراستای  تر  مصمم  هرچه  محدوديتها،  و 
دفاع ازمنافع کارگران و زحمت کشان، زنان 
گان  محدودکننده  عليه  آزادی،  و  جوانان  و 
حقوق دموکراتيک مردم، برخيزند و فيلمهای 
از  نفرت  و  مردم  به  عشق  از  سرشار  شان 
استثمارگران و ستم گران باشد. دراين راستا 
بدون شک سينماگران ما نيز مصون از فشار 
و تضييق و زندان و غيره نخواهندماند. اما 

هشدار تعدادی ازسينماگران نسبت به حذف "سينمای مستقل" 

مگر درراه کسب آزادی و رهائی از ظلم و 
ستم نظام مستبد حاکم راه ديگری جز مقاومت 

و مبارزه وجود دارد؟ 
لذا و صرف نظرازاين که نويسنده گان اين 
کشی  خط  رژيم  با  حد  تاچه  سرگشاده  نامه 
داشته و يا بعضا با اين يا آن بخش از رژيم 
اين  نفس  ولی  کنند،  می  ويا  کرده  همکاری 
سرکوب  و  خفقان  که  دهد  می  نشان  بيانيه 
فکر  روشن  کمتر  که  است  رسيده  حدی  به 
دست اندرکار هنری، نويسنده گی و روزنامه 
وجود  باتمام  که  يافت  توان  می  را  نگاری 
به دفاع از رژيم منحوس جمهوری اسالمی 
بپردازد و تجاوز به حقوق آنان امری الزم 
برای حاکمان درجهت حفظ موقعيت و سلطه 
شان و حفظ سکوت قبرستانی درايران، می 
رژيم  هيچ  تاريخی  بنابرشواهد  اما  باشد. 
با  است  نتوانسته  ديکتاتوری  يا  و  مستبد 
تکيه به زور خود را سرپا نگهدارد و عمر 
رژيم جمهوری اسالمی نيز عالرغم نظامی 
به  جامعه،  ارکان  تمام  کردن  اطالعاتی  ـ 

شمارش افتاده است.  

به تارنما های اينترنتی  حزب 
رنجبران ايران مراجعه کنيد و 

نظرات خود را در آنها منعکس کنيد!

سايت حزب رنجبران
www.ranjbaran.org

سايت آينه روز
www. ayenehrooz.de

سايت خبرنامه کارگری
www.karegari.com

سايت رنجبر آنالينز
www.ranjbaran.org/01_

ranjbaronline
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و  چيپوللی  اليزابت  ـ  لگهورن  فاشيست  ضد 
الساندرو اورفانو دستگيرشده و اکنون تحت 
رفيق  نوامبر  در۶  هستند.  ها  درخانه  نظر 
فلورانس(مرکز  اجتماعی  مرکز  از  ماننو 
فلورانس)  جنوب  خودگردان  ای  توده 
دستگيرشده و هنوز درزندان به سرمی برد. 
امروز ٩ نوامبر عمليات سرکوب گرانه ی 
سازمان  عليه  و  کارک  حزب  عليه  ديگری 
يوری  و  شده  شروع  توسکان  ضدفاشيستی 
بارتولوتسی به اداره ی پليس برده شد و سه 
درخانه  نظر  تحت  پليس  نيزتوسط  نفرديگر 

ها درلگهورن  و پيستوئيا گشته اند.
است.  ثبات  دچارعدم  برلوسکونی  حکومت 
سازمان  و  کمونيستی  جنبش  رشد  از  او 
به  کند.  می  ترس  احساس  کمونيستها  يابی 
النه  سازماندهی  تجديد  به  او  علت  همين 
های فاشيستی دامن می زند. او از ايجاد به 
حمايت  نظری"  تحت  های  "خانه  اصطالح 
کرده و بودجه ی آنها را تامين می کند. دراين 
دهند  می  خودراسازمان  فاشيستها  ها  خانه 
جوانان  گان،  پناهنده  به  حمله  به  شروع  و 
مراکزاجتماعی، هم جنس بازان، سازمانهای 
دموکراتيک ضدفاشيستی می کنند. حکومت 
برلوسکونی به هرکسی که عليه فاشيستها و 
بی  زند،  می  حمله  به  دست  باشد  راسيستها 
رحمانه به "حقوق دموکراتيک" او و قانون 

اساسی جمهوری ايتاليا تجاوز می کند.
عليه  رفقا  اين  افتخارآميز  مبارزات  از  ما 
فاشيسم و راسيسم و عليه دولت برلوسکونی 
دفاع می کنيم. رفقا شما درجبهه مقدم مبارزه 
عليه  فاشيسم،  عليه  کمونيستی  جهانی  جنبش 
گان  پناهنده  ازحقوق  قرارگرفته،  راسيسم 
و  کرده  دفاع  امپرياليستی  درکشورهای 
عليه  درمقاومت  خلق  تودهای  مبارزات  از 

نازيسم ـ فاشيسم به دفاع برخاسته ايد.
 ICMLPO مشترک  کننده  هماهنگ  گروه 
تمام  و  درکنفرانس  گان  کننده  شرکت  از 
ضدفاشيستها  امپرياليستها،  ضد  کمونيستها، 
مترقی  و  دموکرات   ، انقالبی  نيروهای  و 
درخواست می کند تا پشتيبانی خود را درهر 
درايتاليا  خلق  های  توده  مقاومت  از  شکلی 
و پيشروانشان عليه دولت فاشيستها، مافيا و 
رهبری  برلوسکونی  توسط  که  نژادپرستها 

می شود، اعالم نمايند.
*     *     *

دولت قاتل درايتاليا

در ٣٠ اکتبر، و چند ساعت بعداز آن که دادگاه 
عالی در رم حکم زندان ابد را به ديانا بِلفاری 
مسئوول  مرد.  زندان  در  وی  داد،  مالتسی  
مرگ او  دولت ايتاليا، حکومت برلوسکونی، 
که  عالی  دادگاه  قضات  زندان،  مسئووالن 

و خارجی ستيز به پارلمان اين کشورها نيز 
واردشده و تدريجا نيروهای فاشيستی از زير 
ضربه ی قوانين ضدفاشيستی نه تنها درآمده، 
می  داده  ميدان  آنها  به  بيشتر  و  بيشتر  بلکه 
شود تا شبح فاشيسم را بر روی کشورهای 
و  درآورند  پرواز  به  صنعتی  ی  پيشرفته 
مردم را وادار به سکوت و قبول سياستهای 
سکوت  شک  بدون  کنند.  حاکمان  ارتجاعی 
دربرابر اين تهاجم سرمايه به حقوق انسانی 
کشورهای  اين  در  رشدبربريت  معنای  به 
"دموکراتيک" خواهدشد. ابتکار کمونيستهای 
زنی  گشت  گروههای  با  درمقابله  ايتاليا 
دربرابر  درايران  مردم  مقاومت  و  فاشيست 
رژيم  نظامی  و  شخصی  نيروهای  تهاجم 
تظاهرکننده  درسرکوب  اسالمی  جمهوری 
روئی  رودر  زمان  که  دهد  می  نشان  گان، 
ضدانقالب،  و  انقالب  آشکارتر  هرچه 
دموکراسی و ديکتاتوری، کمونيسم و فاشيسم 
نزديک تر می شود. برای چنين مبارزه ای 
بايد از همين االن آماده شد و نسبت به اين 
بی  وايرانی  جهانی  ضدانقالب  حرکتهای 

تفاوت نماند. 
*     *     *

متن قطعنامه:
٩ نوامبر٢٠٠٩ 

ازمبارزه ضدفاشيستی در ايتاليا 
پشتيبانی کنيم !

نژادپرستی  ضد  بسيج  اخير  ماههای  طی 
حزب  است.  رشدکرده  درايتاليا  بزرگی 
درجنبش  کننده  شرکت   (CARC)کارک
کمونيستی بين المللی مارکسيستی ـ لنينيستی 
برای سازمان يابی(ICMLPO) ازماه ژوئيه 
موضعی انقالبی دررابطه با اين جنبش اتخاذ 
کرده، همراه با انجمن هم بسته گی پرولتری، 
دست  ای"  توده  زنان  سازماندهی "گشت  به 
زد که عليه "گشت زنان فاشيست و راسيست" 
می باشد که حکومت برلوسکونی تحت قانون 
با  که  است  وجودآورده  به  امنيتی"  "شيوه 
خشونت به سرکوب پناهنده گان می پردازند.  
دولت برلوسکونی عليه اين بسيج توده ای از 
ای،  توده  زنان  گشت  شتم  و  ضرب  طريق 
کردنها  زندانی  و  زنيها  اتهام  گرديها،  خانه 
دست به کارشده است. مقدمتا رفيق الساندرو 
در  کارک  حزب  فدرال  دبير  مالوا،  دال 
توسکان، درماه ژوئيه دستگير شد و بارديگر 
در١١ اکتبر و هنوز هم درزندان به سرمی 
برد. هم راه با وی، دو رفيق ديگراز سازمان 

گرفتند،  ای  وحشيانه  تصميم  او  عليه  عمدا 
می باشند. درحالی که طی بيش از سه سال 

او دربدترين شرايط روانی قرارداشت. 
زندانيان  درمورد  را  قوانينی  ايتاليا  دولت 
برای  را  راههائی  که  آورد  درمی  اجرا  به 
شکنجه بازگذاشته که درمورد رفيق ديانا و 
بسياری ديگر از زندانيان سياسی به کاربرده 

می شوند.
درپشت  واتيکان  و  برلوسکونی  حکومت 
ئولوژی  ايده  مثابه  به  را  کمونيسم  سرآن، 
قهر،  ی  پديدآورنده  و  دموکراسی  مخالف 
دموکراسی،  نام  آنهابه  کنند.  می  محکوم 
آزادی، صلح و تمدن حرف زده  و عدالت 
را به نفع خود مورد استفاده قرارمی دهند. 
جنگ  از  و  داده  شيوع  را  ادعاها  اين  آنها 
فلسطين  عراق،  گردرافغانستان،  ويران 
خود  درجنگ  مزدوران  از  نموده  حمايت 
بی  و  اجردهی  به  و  کرده  درست  قهرمان 
و  سالخی  مسئوول  که  آنانی  بودن  تقصير 
قتل عام هستند، و ازجمله در اجالس جی ٨ 
در جنوا و قاتلين کارلو گيليانی می پردازند 
تا  کنند  می  هموار  قاضيانی  برای  را  راه  و 
در  ها  توده  حق  انتقادسياسی،  بيان،  آزادی 
افشای بدرفتاری پليس و تجاوز به خود قانون 

اساسی  توسط نهادها را زيرپا بگذارند.
ما قاطعانه کشتن زندانی سياسی ديانا بِلفاری 
مالتسی را محکوم می کنيم و به همين ترتيب 
کشته شدن جوانان، پناهنده گان، مخالفينی که 
زندانهای  و  گاهها  دربازداشت  پليس  توسط 
بسيجيان  تقويت  آنها  شوند.  می  کشته  ايتاليا 
ارتجاعی، اتخاذ سياست بيش از پيش متمايل 
توسط  بيشتر  سرکوب  و  نژادی  تبعيض  به 
کنند.  می  تصديق  را  تالشی  درحال  نظام 
نظامی که درست است تغيير کند و بايد هم 

تغيير پيداکند! 
عليه  که  ازمردمی  ـ  مقاومت  ازجنبش  ما 
سرکوب و به خاطر هم بسته گی طبقاتی با 
زندانيان سياسی مبارزه می کنند، از انسانهائی 
که خواهان جهانی عادالنه و آزاد می باشند 
استثمار  و  سرکوب  ضد  که  آنانی  کال  و 
بوده و برای آزادی، استقالل، دموکراسی و 
تا  خواهيم  می  کنندـ  می  مبارزه  سوسياليسم 
عليه  جبهه  دريک  و  مشترک  ای  درمبارزه 
سرکوب و جنگهای طبقات افسارگسيخته ضد 
مردمی، ضدکمونيستی، عليه انقالبيها، عليه 
ضدامپرياليستها و ضد راسيستها،  يپاخيزند.

پـائـولـو بـابينـیـ  نمـاينده کنـونـی و همـاهنگ 
کننده ی عمده ی حزب کارک، 

ايتاليا ـ ٩ نوامبر ٢٠٠٩

درعرصه ی کارزار. بقيه از صفحه آخر
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ازجمله می نويسد : 
فرهنگ  و  مدرنيسم  تشنه  امروز  "جامعه 
معنا  اين  به  است.  غربی  زندگی  روش  و 
و  سنتی  معنای  به  "ضدامپرياليست"  ابدا 
فرهنگی که درانقالب ۵٧ حاکم بود، نيست. 
جنبشهای برابری طلب و ضدتبعيض بسيار 
و  جهانشمول  حقوق  به  ای  بيشترازهردوره 
و  طالبانی  اسالم  مثال  و  فکرميکنند  انسانی 
اسالم سبز را به آزادی رايج درهمين غرب 
ترجيح نمی دهند. به اين معنا بسيار "غرب 

زده" هستند."(تکيه از ما است)
دراين جا آقای دانشور با استادی تمام و به 
توده  تنها  نه  است  کوشيده  دوپهلو  صورتی 
های مردم بلکه حتا "جنبشهای برابری طلب 
و ضد تبعيض را که بسياربيشتراز هردوره 
می  فکر  انسانی  و  جهانشمول  حقوق  به  ای 
معرفی  زده"  "غرب  معنائی  به  نيز  کنند" 

نمايد!!
زندگی  روش  و  فرهنگ  و  "مدرنيسم  آيا 
داری  سرمايه  مناسبات  از  ناشی  غربی" 
متکی برتبديل انسانها به کاال دربازار عرضه 
درفاز  هم  آن  داری،  سرمايه  تقاضای  و 
افسارگسيخته،  و  هار  فراملی  امپرياليسم 
دروغهای  ی  برپايه  که  فرهنگی  آن  نيست؟ 
کالن و به خاطر سلطه يابی بيشتر برجهان 
بازيرکی خاصی رسانه های مختلف را تحت 
و  دروغ   خروارها  روزانه  و  داشته  کنترل 
می  تحويل  مردم  به  سربريدن"  پنببه  "با 
دهد، مگر غيرازهمان روشی است که مثال 
رهبران جمهوری اسالمی به طور ناشيانه و 

زمخت، با بستن قلمها و دهانها به مورداجرا 
می گذارند؟ بااين تفاوت که درغرب به علت 
های  توده  و  کارگر  ی  طبقه  هنوز  که  اين 
با  کن  بنيان  و  آشکار  ای  درمبارزه  مردم 
بيشتراست.  حاکمان  تحمل  نيستند،  حاکمان 
چپاول  برای  اوضاع  که  اين  محض  به  اما 
حاکمان سخت می شود و يا مبارزه عليه آنان 
توسط مخالفان شدت می گيرد ـ نظير رويداد 
شمشيرها  ـ   ٢٠٠١ سپتامبر   ١١ مشکوک 
می  مردم  جان  به  و  درآورده  ازغالف  را 
که  کنيم  يادآوری  نيست  مورد  بی  افتند. 
سپتامبر   ١١ از  پس  که  را  تبليغاتی  تمامی 
درآمريکا به راه انداختند و مردم را وحشت 
زده نمودند که گويا تروريستها ويرووس و 
مواد شيميائی خطرناک را ازطريق پست به 
مردم می فرستند، دروغ محض ازآب درآمد 
گرفته  صورت  هم  هرکاری  شد  معلوم  و 
توسط خود حاکمان برای پيشبرد خط سلطه 
خصوص  به  و  پيرامونی  برکشورهای  يابی 
خاورميانه بوده است که سرشارازمنابع نفتی 
است و هم اکنون بحث اين مسئله در جوامع 

غربی بسيار داغ شده است.
و  طلب  "برابری  نيروهای  از  بخش  آن  آيا 
ی  "کعبه  در  و  درخارج  که  تبعيض"  ضد 
کم  اند،  شده  پناهنده  غربی  مدرنيسم  آمال" 
شاهد آن بوده اند که تاچه حد به حقوق پناهنده 
و  صدها  و  شده  تجاوز  کشورها  دراين  ها 
هزاران نفر از آنان درگتوهای "پست مدرن" 
فشاربرآنها  قدر  آن  و  شده  اسيرنگهداشته 
واردنموده اند که دست به خودکشی زده اند، 
يا به وحشيانه ترين وجهی استثمارمی شوند 
و يا فاشيستها و اولتراناسيوناليستها دائما آنان 
حتا  و  دهند  قرارمی  تهديد  و  آزاد  رامورد 

می ُکشند؟ 
برده  هزاران  که  اند  نشنيده  نيروها  اين  آيا 
به  دنيا  ی  چهارگوشه  از  فروش  برای  زن 
شده  آورده  غربی  تقاضای  و  عرضه  بازار 
مگر  گيرند؟  قرارمی  استثمارشديد  مورد  و 
از  يافته  نشات  هرکشور  خارجی  سياست 
اعتبار  اين  به  و  نيست  آن  داخلی  مناسبات 
به  امپرياليستها  که  گوناگونی  تجاوزات 
به  ازجمله  و  پيرامونی  جهان  کشورهای 
ی  دهنده  نشان  کنند،  می  لشگرکشی  طريق 
سرمايه داری  کشورهای  فاسد اين  وضعيت 

از نظر درونی نيست؟
آمار  طبق  اکنون  هم  که  است  اين  نه  مگر 
رسمی بيش از ١٠٪ کارگران درکشورهای 
ويژه  به  و   ٪٢۵ ـ   ٢٠ تا  بعضا  و  غربی 
دراين  کارگران  و  کارهستند  بی  جوانان 
شده  رسانده  استيصال  از  حدی  به  جوامع 
بهای  باالرفتن  عالرغم  مجبورند  که  اند 
و  آمد  و  رفت  خانه،  اجاره  موادمصرفی، 

غيره، مزدی کمتر از سالهای گذشته بگيرند 
و فرياد اعتراضی طبقه ی کارگر همه جا بلند 
شده است و برتعدادبی خانمانها در پايتختهای 

اين کشورها افزوده می شود؟
قرن  يک  از  دربيش  که  جنگی  همه  اين 
نيز  اکنون  هم  و  برپاشده  درسراسرجهان 
نفر  صدها  روزانه  جمله  از  و  دارد  جريان 
ازمردم بی گناه افغانستان و پاکستان و عراق 
توسط ارتشهای اشغال گر کشته می شوند و 
هزاران دليل ديگر، به قدرکافی گويا نيستند 
که حداقل و به فرض محال که جامعه ايران 
غرب  مبتذل  فرهنگ"  و  مدرنيسم  "تشنه 
علی  که  را  طلب"  برابری  باشد، "نيروهای 
االصول تنها نوک دماغشان را نبايد ببينند و 
نمی بينند، متهم به چنان ديد معيوبی ننمود؟ 
ولی جناب دانشور اصراردارد که آنها هم به 
معنائی "غرب زده" شده اند. غربی که مکان 
سال   ٣٠٠ در  داری  سرمايه  زالوصفتان 
را  جهان  مردم  توانستند  تا  که  است  گذشته 
چاپيدند و ته مانده ی موادمصرف شده شان 
می  و  داده  کشان  زحمت  و  کارگران  به  را 
دهند تا آنان را درخيال خام زنده گی بهتر از 
ميلياردها مردم جهان گرسنه و چاپيده شده، 

نگه دارند!! 
برابری  "نيروهای  شما  ادعای  بنابه  اگر 
طلب به حقوق جهانشمول و انسانی فکر می 
کنند" که بخشی ازآنها، و ازجمله مثل خود 
پس  کنند،  می  زندگی  درخارج  جنابعالی، 
کشورها  براين  حاکم  نظام  ضد  بايد  اجبارا 
پرستی و تقديس  درخود  تاخرخره  باشند که 
دراين  که  چرا  اند،  رفته  فرو  فردگرائی 
کشورها برابری موجودنيست و شکاف بين 
توده های مردم و باالئيها روزبه روز عميقتر 
اين  طورکه  آن  شما  اگر  وانگهی  شود.  می 
لنين  نظرات  به  داشتن  اعتقاد  قسم  روزها 
را  اعتقادات  اين  صادقانه  خوريد،  می  را 
کنيد  بارديگررجوع  پس  داريد،  می  بيان 
ی  مرحله  باالترين  "امپرياليسم،  کتاب  به 
سرمايه داری" لنين و براساس آن و مستقل 
گروه  بهمان  يا  فالن  ديروز  مثال  که  اين  از 
"ضديت  از  درستی  نا  درک  فرضا  ايرانی 
با امپرياليسم" ارائه داده و يا قادر به تحليل 
درست از تضادهای موجود درجامعه نبوده، 
فرهنگ "ضد امپرياليستی" را درکشورهای 
تعلل  بدون  و  نگيريد!  ُسخره  به  پيرامونی 
"ضد  جهان  مردم  که  بنويسيد  برعکس  و 
امپرياليست" و ضد مناسبات گنديده ی سرمايه 
داری درمرحله ی کورپوراسيونهای جهانی 
و "نئوليبراليسم" تحميلی آنان، ضد جنگهای 
و  غارت  ضد  غربی،  کشورهای  تحميلی 
چپاول هستی شان توسط اين کشورهاهستند 

و لذا نمی توانند عاشق مناسبات غربی 

ساحت کمونيسم علمی را از انواع نظرات رويزيونيستی و دگماتيستی پاک کنيم!

از سايت تلويزيون 
آزمايشی رنجبران

ديدن کنيد و برنامه 
های اينترنتی آن را  

مشاهده کنيد!

http://teleranjbaran.
/wordpress.com
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باشند.
کمونيستها هرگز فراموش نمی کنند که 
موقعی که منصورحکمت رهبر شما زنده بود 
ـ و شما هرآن به حرفهای وی قسم می خوريد 
ـ امپرياليسم را ازمطبوعات "حزب کمونيست 
کارگری" زدود و با گفتن اينکه بورژوازی 
، بورژوازی است، مبارزات ملل تحت ستم 
عليه امپرياليسم را زيرضربه قرارداد و حتا 
با  دقيقا  که  پرداخت  کمونيستهائی  نفی  به 
تحليل درست از ماهيت بورژوازی خودی و 
امپرياليسم درکشورهای پيرامونیـ  مستعمره 
و نيمه مستعمره ـ در راس مبارزات رهائی 
بخش مردم از سلطه ی امپرياليسم و سگان 
زنجيری اش درداخل آن کشورها قرارگرفتند 

و امپرياليسم را ازکشورشان راندند.
و اما درصحبت شما يک بخش از واقعيت 
باالی  به  اقشارميانی  درايران  است.  نهفته 
و  مرفه  بورژوازی  خرده  ازجمله  و  جامعه 
و  ديش  به  يابی  دست  امکان  که  آگاه  نا  يا 
کامپيوتر و موبايل و غيره دارد، از نشستن 
درماشينهای لوکس مرسدس بنز و بی ام وی 
می  يا  و  برد  می  لذت  غيره  و  جاگوار  و 
تواند هرازگاهی سری به کشورهای غربی 
بزند و به حق از خفقان تحميل شده ی نظام 
ميليون   ۶٠ از  بيش  همانند  حاکم  اسالمی 
آمده  جان  به  و  کشد  می  زجر  ايران  مردم 
است، عاشق مناسبات غربی است، چون که 
نظامی با کيفيتی باالتر و انسانی تر از نظام 
سرمايه داری را نديده و ازنظر ايدئولوژيک 
نيز تضادی آشتی ناپذيربا نظام سرمايه داری 
را  بچه  اصفهانيها "چرا  قول  به  پس  ندارد. 
به اسم خود صدانمی زنيد" و تمام جامعه را 

درچنبره ی فکری آنها گرفتارمی کنيد؟
درخارج  موجود  نسبی  آزاديهای  وانگهی 
داران  سرمايه  اهدائی  که  آن  از  بيشتر  هم 
چندين  درخشان  مبارزات  به  متعلق  باشد، 
صد ساله ی طبقه کارگر و نيروهای آزادی 
رقابت  دردوران  داری  سرمايه  عليه  خواه 
آزاد و درعصر رقابت انحصارات مالی و يا 
امپرياليسم می باشد که با خون به دست آمده 

اند و متعلق به "غرب امپرياليست" نيستند!
بايد  ما  آيا  کنيد!  روشن  را  ما  تکليف  پس 
اين ادعای فوق شما را به حساب التقاطات 
فکری تان بگذاريم که اشتباهی لپی کرده ايد 
و يا آن را محصول کج فکری شما بدانيم که 
با  مبارزه  داری،  سرمايه  با  مبارزه  درلفافه 
امپرياليسم را که عاليترين مرحله ی سرمايه 
داری است، تخطئه می کنيد و از زنده گی 

درغرب لذت می بريد؟
جامعه ما و مردم ايران و دردرجه ی اول 
کارگران و زحمت کشان نسبت به مناسبات 
امپرياليستی،  ی  درلفافه  داری  سرمايه 

کشی  خط  غيره  و  اسالمی  سکوالريستی، 
داشته و از آن متنفرند و خواستار جامعه ای 
آزادند که درآنها انسانها بتوانند يارهم ديگر 

باشند و نه دشمن غدارهم. 
درهيچ  بورژوازی  راهم  ای  جامعه  چنين 
برقرارنمايد  تواند  نمی  و  نتوانسته  کشوری 
زحمت  و  خون  مکيدن  با  فقط  که  چون 
نيروی کاراست که زنده می ماند و با رقابت 
و  بسط  در  داران  سرمايه  ی  افسارگسيخته 
توسعه ی مناطق زير نفوذ خود و بازارهای 
حيات  ی  ادامه  به  قادر  سودخود  به  جهانی 
فاقد  شما  فوق  ادعای  اعتبار  اين  به  است! 
احساسات  بيانگر  و  است  کمونيستی  کيفيت 

وخواستهای طبقه متوسط جامعه می باشد!!

ک.ابراهيم ـ ١۵ آبان ١٣٨٨
 

مضافًا،  کند.»  می  تبديل  است،  صنعتی 
توليد  تخريب  با  که   » که:  نوشت  مارکس 
با  جديد  صنايع  کشورها،  ديگر  در  دستی 
اعمال زور آن کشورها را به مناطق ذخيره 
برای عرضه مواد خام تبديل می کنند. در اين 
راستا بود که انگلستان هندوستان را مجبور 
به توليد پنبه ، پشم، بته شاهدانه و... برای 
کومار  سنيتی  ساخت.  انگلستان  به  صدور 
قوش در مقاله خود تحت نام «مارکس درباره 
می گويد:   (١٩٨٤ سال  (چاپ  هندوستان» 
خود  مثبت  نظر  مارکس  که  است  آشکار   »
استعماری  حاکميت  انقالبی  نقش  مورد  در 
انگلستان بر هندوستان را تغيير داده و بر آن 
شد که استعمار بخش عمده ائی از نيروهای 
توليدی موجود را در هندوستان تخريب کرده  
توليدی  نيروهای  رشد  از  جلوگيری  با  و 
شرايط  و  رانده  عقب  را  کشور  آن   ، جديد 
بنا  کشور  آن  يافتگی  توسعه  عدم  برای  را 
خود  گزارش  در  مارکس  ضمن  در  نهاد.» 
آموزش  به «کانون  ايرلند»  مسئله  «درباره 
کمونيستی کارگران آلمانی درلندن» درسال 
«هربارکه  که:  ورزد  می  تاکيد    ١٨٦٧
کند،  رشد  صنعتی  ازنظر  می خواهد  ايرلند 
گشته  روبرو  انگلستان}  {دولت  سرکوب  با 
و دوباره به يک سرزمين صرفًا کشاورزی 
رجوع  منابع،  درباره   ) می گردد.»  تبديل 
اول،  جلد  «سرمايه»،  مارکس،  به  کنيد 
فصل «ماشين آالت و صنايع جديد»، جورج 
سنيتی  «و  امپراطوری  «جنايت  سانتوس 

کومار قوش، «مارکس درباره هندوستان»)

جاری  گروهی  های  رسانه  دوم:  پرسش 
مرکز  کشورهای  در  دولتی  مسئووالن  و 
چنين   ،  ٢٠ جی  کشورهای  داخل  در  بويژه 
وانمود می کنند که بحران مالی کنونی ناشی 
ضد  «نادرست»  های  سياست  عملکرد  از 
مقررات دولتی از يک سو و طبيعت آزمندانه 
بعضی از صاحبان بانک ها و نهادهای ديگر 
ديگر  استريت از سوی  مالی بويژه در وال 
است. نظر نگارنده در اين مورد چيست ؟

 
بحران و سقوط مالی ( که بعد از يک سال 
و  است  باقی  خود  قوت  به  هنوز  اندی  و 
امورمالی  سرکردگان  و  وزيران  گردهمائی 
در   ٢٠٠٩ سپتامبر  در   ٢٠ جی  کشورهای 
شهر پيتسبرگ نيز برای حل و يا تعديل اين 
بحران برنامه ريزی شده است)، فقط يکی از 
نمودارهای بحران ساختاری است که انباشت 
سرمايه در حيطه اقتصاد توليدی (محورمولد 
سرمايه داری) با آن روبرواست. بحران مالی 
های  بی مسئوليتی  و  اشتباهات  نتيجه  فعلی 
سيستم های بانکی که در شرايط نبود مقررات 
دولتی آزادانه عمل می کنند، نيست. رهبران و 
گردانندگان کشورهای جی ٢٠ پيوسته تاکيد 
دوباره  دولتی  مقررات  اگر  که  می ورزند 
اعمال  ثروتمند  کشورهای  دولتهای  توسط 
گردند، بحران برطرف گشته و نظام بهبودی 
نه  اينان  جواب  و  عکس العمل  يافت.  خواهد 
تنها غيره منتظره نيست بلکه جای تعجب هم 
ندارد زيرا مصوبات و نکات گرهی اعالميه 
از  پيش   ٢٠ جی  کشورهای  کنفرانس  نهائی 
برگزاری کنفرانس توسط صندوق بين المللی 
پول با عنايت کشورهای جی ٨ تنظيم و تدوين 
که  تصميماتی  ديگر،  کالمی  به  است.  گشته 
و  «عبور»  «بهبود»،  برای  کنفرانس  اين 
«خروج» از بحران مالی خواهد گرفت ماه 
ها پيش در آستانه آغاز بحران تنظيم و اخذ 
گشته اند. به نظر نگارنده اين تصميمات که 
در آخر کنفرانس در روزهای آخر سپتامبر 
توسط  پيشاپيش   ، شد  خواهند  گرفته   ٢٠٠٩
به  متعلق  عمدتًا  (که  مالی  های  اوليگوپولی 
کشورهای سه سره آمريکا، ژاپن و «اتحاديه 
اروپا» – می باشند) اتخاذ گشته و به دولت 
اين  درواقع  اند.  شده  ديکته   ٢٠ جی  های 
درخواست فراملی های اوليگوپولی مالی از 
اين کشورها بود که بايد دولت هايشان مداخله 
سازند.  مّلی  اصطالح  به  را  آن ها  و  کرده 
«بسته نجات» که برای حل بحران مالی از 
طرف دولت های سه سره ارائه گشت، عمدتًا 
از طرف خود اوليگوپولی ها تعبيه و تنظيم 
ها  بانک  اين  نجات  برای  پول  و  بود  گشته 

نيز در اختيار و کنترل اين اوليگوپولی 

پاسخ های ... بقيه از صفحه آخر
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فراملی  که  است  توجه  شايان  بود.  ها 
های مالی انحصاری در چند سال اخير 
از دولت های کشورهای سه سره می خواهند 
درساختار  مهم  های»  ايجاد «رفورم  با  که 
صندوق بين المللی پول آن نهاد را با شرايط 
بويژه  کشورهای  امورمالی  در  که  جديدی 
آماده  و  مجهز  است،  آمده  بوجود  جنوب 
سازند. توضيح اينکه در سال های اخير(از 
از  تعدادی  سو)  اين  به   ١٩٩٠ اواخردهه 
شيلی،  ونزوئال،  جنوب (برزيل،  کشورهای 
های  بدهی  اند  شده  موفق  و...)  آرژانتين 
بپردازند  پول  بين المللی  صندوق  به  را  خود 
اين  نباشند.  بين المللی  نهاد  آن  مقروض  و 
امر باعث شد که دولت های جی ٣ و سپس 
جی ٨ به «اصالح» اين نهاد پرداخته و با 
تقويت جی ٢٠ به کشورهای جنوب در داخل 
صندوق بين المللی نقش مهمی قائل شوند. اين 
رفورم کاذب که دراجالس کشورهای عضو 
جی ٢٠ در اواخر سپتامبر ٢٠٠٩ در شهر 
عمال  قرارگرفت،  تصويب  مورد  پيتسبرگ 
خواهد  فرصت  مالی  فراملی  انحصارات  به 
وسياست  ها  عملکرد  بعد  به  ازاين  که  داد 
کشور   ٢٠ توسط   » قانونا   » را  خود  های 
قراردهند.  تصويب  مورد   ٢٠ جی  عضو 
درپرتو اين بررسی آشکار است که بحران 
مالی  بحران  منجمله  جهان  در  جاری  های 
ناشی از «اشتباهات»، «عدم مديريت» و يا 
اعمال سياست های «لغو مقررات دولتی» و 
خصوصی سازی نيست بلکه منبعث از منطق 
حرکت سرمايه مالی منحصر به فراملی های 
دولتهای  خود  عمومًا  که  است  اوليگوپولی 
عضو جی ٢٠ را نيز زير نفوذ خود  دارند.

پرسش سوم: جهان در حال حاضر از درون 
يک مرحله دشواری عبور می کند که به نام 
فاز فعلی جهانی شدن معروف شده است. به 
نظر شما فاز فعلی در چه زمانی آغاز گشت 
و چه عللی در وقوع و رشد اين پديده در فاز 
فعلی نقش داشتند؟ ديگر اينکه آيا جهانی شدن 

يک پديده نوظهور درتاريخ بشر است؟

فاز فعلی جهانی شدن از اواخر دهه ١٩٧٠ 
و اوايل دهه ١٩٨٠ آغاز گشته و رشد يافت. 
رانلد  جمهوری  رياست  تحت  دوره  آن  در 
ريگان درآمريکا و نخست وزيری مارگريت 
انحصاری  های  فراملی  درانگلستان،  تاچر 
و  ها  ويژگی  به  که  گشتند  موفق  مالی 
از  بعد  سرمايه داری(که  جاری  عملکردهای 
پايان جنگ جهانی دوم و در ادامه « عامله 
سرمايه داری  طالئی»  «عصر  در  نوين» 
اروپای  کشورهای  در   –  ١٩٥٥/١٩٧٥  –
پايان  آمريکا رواج يافته بودند)  آتالنتيک و 
دهند. درواقع آغاز فاز جهانی شدن به عمر 

تاريخی»  سال «مصالحه  بيست  به  نزديک 
مرحله  و  داده  پايان  کار  و  سرمايه  بين 
سرمايه  تسلط «بالمنازع»  درتاريخ  جديدی 
نئوليبراليسم  جديد  ايدئولوژی  اشاعه  با  را 
واقعه  چندين  وقوع  ترديد  بدون  کرد.  آغاز 
بزرگ به رشد و نمو فاز فعلی جهانی شدن 
کرد  کمک   ١٩٧٥  –  ٢٠٠٠ درسالهای 
ريزش  و  افول   – ١  : از  بودند  عبارت  که 
در  مّلی  بخش  رهائی  های  جنبش  روند  در 
کشورهای آسيا، آفريقا و آمريکای التين . ٢ 
– تضعيف و اخته شدن جنبش های کارگری 
آتالنتيک.  دراروپای  های «رفاه»  دولت  و 
٣ – فروپاشی و تجزيه شوروی و کشورهای 
«بلوک شرق». ٤ – تبديل چين به يک کشور 
پروسه   –  ٥ رقيب.  و  قوی  سرمايه داری 
کشورهای  از  بزرگی  بخش  ساختن  وابسته 
اروپای شرقی به محور نظام جهانی سرمايه. 
فعلی  فاز  که  داشت  توجه  نکته  اين  به  بايد 
پروسه  اجتماعی  جنبه  عمومًا  شدن  جهانی 
بيش  را  اجتماعی)  اقتصادی(عدالت  توسعه 
و  مرکز  يافته  توسعه  درکشورهای  پيش  از 
همچنين درکشورهای توسعه نيافته پيرامونی 
نديده می گيرد. درنتيجه می توان گفت که تمام 
جنبه های سياسی و اجتماعی انسان قربانی 
آن  و  می گردد  مطلق  و  يگانه  معيار  يک 
غيراز  چيزی  صرفًا  شدن  جهانی   : که  اين 
تشديد انباشت بيشتر سرمايه درسطح جهانی 
و  نيست.  مالی  فراملی  انحصارهای  توسط 
در  هميشه  بطورعام  شدن  جهانی  پديده  اما 
تاريخ بشر وجود داشته است. پيشينه تجارت 
امپراطوری  و  ها  فدراسيون  کشورها،  بين 
پيش  سال  هزار  سه  به  نزديک  جهان  های 
می رسد. گسترش عادات و آداب مسيحيت و 
سپس اسالم نمونه های نمايانی از پديده جهانی 
می باشند.  پيشاسرمايه داری  عصر  در  شدن 
بشر  که  است  درعصرسرمايه داری  فقط 
شاهد تک بعدی بودن جهانی شدن می گردد. 
جهانی شدن سرمايه درعصرجديد، از جهانی 
شدن ديگر جنبه های زندگی بشر جلوگيری 
کرده و جهان ما را به دو بخش مرکزهای 
تقسيم  «دربند»  های  پيرامونی  و  «مسلط» 
به  سرمايه  شدن  جهانی  خود  تاريخ  می کند. 
دوران متمايزی تقسيم می گردد. يکی از آن 
دوران متعلق به دوره کالسيک سرمايه داری 
ميالدی  هيجده  تا  شانزده  قرون  که  است 
جهانی  فاز  بعدی  دوره  می گيرد.  بر  در  را 
شدن سرمايه به عصر بعد از صنعتی شدن 
سپس  و  هيجدهم  قرن  در  آتالنتيک  اروپای 
و  شمالی  آمريکای  به  آن  گسترش  و  شيوع 
سوم  عصر  می رسد.  نوزدهم  قرن  در  ژاپن 
پايان  از  بعد  بالفاصله  سرمايه  شدن  جهانی 
آمريکای  کشورهای  در  دوم  جهانی  جنگ 
می  بوقوع  واقيانوسيه  آفريقا  آسيا،  التين، 

سرمايه  شدن  جهانی  از  فاز  دراين  پيوندد. 
جهان  کشورهای  از  توجهی  قابل  تعداد 
که  می گذرند  شدن  صنعتی  پروسه  از  سوم 
پرداختن به علل آن از ديدکاه تاريخ سياسی 
علت  نگارنده  نظر  به  است.  اهميت  حائز 
جهان  کشورهای  از  تعدادی  اينکه  اصلی 
مراحلی   (١٩٥٥  – دوره(١٩٧٥  در  سوم 
نه  کردند  طی  را  شدن  صنعتی  پروسه  از 
به خاطر»مکانيسم بازارسرمايه داری» و نه 
کشورهای  و «عنايت»  خاطر»کرامت»  به 
مرکز و شرکت های چند مليتی انحصارات 
مالی، بلکه اين امر منبعث از پيروزی جنبش 
بود.  باندونگ  درعهد  بخش  رهائی  های 
ازنظرتاريخی اين فاز صنعتی شدن بيش از 
بيست سال(١٩٧٥ -١٩٥٥) طول نکشيد. با 
سقوط و فروپاشی شوروی، سرمايه فرصت 
پيدا کرد که با تهاجم جديد خود در تمام جبهه 
موقعيت  بين المللی  امور  های  زمينه  و  ها 
جهانی  «سازمان  تاسيس  کند.  کسب  متوفق 
اقدامات  بهترين  از  يکی  تجلی  تجارت» 
سرمايه در جهت احراز تفوق خود درسطح 
جهانی است. اهميت اين نهاد خيلی بزرگتر از 
اهميت صندوق بين المللی پول و بانک جهانی 
است. سازمان جهانی تجارت درواقع کلوب 
شرکت های عظيم فراملی است که شرايط و 
الزامات خود را به تمام کشورهای پيرامونی 
سابق  سوسياليستی  کشورهای  و  سوم  جهان 

ديکته می کنند. 

پرسش چهارم : درشرايط سختی که جهانيان 
زندگی  سرمايه)  متفوق  تسلط  خاطر  (به 
سوءتغذيه  از  فقر،  و  بيکاری  از  و  می کنند 
های  جنگ  و  امنيتی  بی  از  گرسنگی،  و 
«بی پايان» و جنايت و فساد رنج می کشند، 
آلترناتيوها چيستند؟ اگر اين آلترناتيوها وجود 
بين  در  جدی  و  مناسب  طور  به  چرا  دارند 
مطرح  نيز  گفتمان   صورت  به  حتی  مردم 

نمی شوند؟

جدی  و  اصيل  آلترنايتوهای  ترديد،  بدون 
به  چپ  نيروهای  بين  در  و  دارند  وجود 
صورت گفتمان ها و بطور استراتژی های 
آلترناتيوها  اين  ولی  می گردند  مطرح  عملی 
به صورت وسيع و فراگير در بين توده های 
مردم که قربانيان اصلی نظام جهانی سرمايه 
هستند، مطرح نيستند. عالوه بر رواج گفتمان 
های رايج و کاذب نظام سرمايه در بين مردم 
ها»  تمدن  مسلط «تالقی  های  گفتمان  (مثل 
و «اختالفات آشتی ناپذير» دينی، مذهبی و 
اتنيکی – تباری) که به شکرانه انحصارات 
فراملی رسانه های گروهی در اکناف جهان 

بطور روزافزونی رسوخ کرده اند، يک 
عامل تعيين کننده ديگری نيز در مطرح 
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واقعيت  درمقابل  جدی  آلترناتيو  نشدن 
سرمايه داری  موجود  واقعا  نظام  های 
می کند.  ايفاء  نقش  مردم  های  توده  بين  در 
اين عامل عدم ادغام، همکاری و اتحاد عمل 
بين نيروهای چپ هم درسطح مّلی و منطقه 
ای و هم درسطح قاره ای و جهانی است. در 
و  سياسی  درصحنه  متحد»  يک «چپ  نبود 
جامعه مّلی نيروهای تاريک انديش بنيادگرا 
با  شووينيست  های  اولتراناسيوناليست  و 
حمايت و عنايت نظام جهانی سرمايه بويژه 
 (١٩٨٩  –  ٢٠٠٩) گذشته  سال  بيست  در 
درصحنه  را  ابتکارعمل  که  اند  توانسته 
سياسی (و قلمرو کارزار) در دست های خود 
قبضه کنند. غيبت چپ متحد در جامعه مّلی 
(در بين زحمتکشان جهان چه در کشورهای 
توسعه نيافته پيرامونی «در بند» و چه در 
کشورهای توسعه يافته مرکزهای «مسلط») 
و  بنيادگرا  انديش  تاريک  نيروهای  به 
شووينيست فرصت داده که توده های عظيمی 
از مردم زحمتکش جهان را در «زندان های 
تضادهای  از  منبعث  توهمات»  گوناگون 
را به  خود  وسيله  بدين  کرده و  حبس  کاذب 
مطمئن ترين شرکاء و دوستان نظام سرمايه 
در سطح جهانی تبديل سازند. اما عليرغم اين 
بحران در درون چپ، نگارنده عالئمی جدی 
درآمريکای  بويژه  درسراسرجهان  آشکار  و 
التين و آفريقای جنوبی، از حرکت به پيش 
چپ ها درجهت ادغام و همکاری می بيند که 
بطور قابل توجهی اميدوارکننده بوده و نويد 
چپ  نيروهای  تاريخ  در  عطف  نقطه  يک 
پيش  سال   ١٠ که  حرکت  اين  می دهند.  را 
دروقايع ضد گلوباليزاسيون سياتل شروع شد 
و امروزبه شکل نمايانی در شهر پيتسبرگ 
درمقابله با کنفرانس جی ٢٠ تجلی پيدا کرده، 
هر  در  می دهد  فرصت  جهان  های  چپ  به 
کجای دنيا که هستند از بحران ساختاری (و 
خرده بحران های منبعث از آن) که گريبان 
نظام جهانی را گرفته، کمال استفاده را کرده 
و با تعبيه و تنظيم يک آلترناتيو اصيل نظام 
سرمايه را به چالش جدی بطلبند. مردم جهان 
در سه حيطه و گستره می خواهند رشد يابند 
و به نظر من، نيروهای چپ جهانی منجمله 
عنوان  به  می توانند  ايرانی،  چپ  نيروهای 
سه  اين  برمحور  جهانی  نظام  چالشگران 
يکديگر  ملزوم  و  الزم  و  مکمل  که  گستره 
عبارتند  ها  گستره  اين  شوند.  متحد  هستند 
از: کسب حاکميت مّلی (استقالل)، استقرار 
و  آزادی)  (اصل  دموکراتيک  های  آزادی 
عدالت  (اصل  اقتصادی  و  اجتماعی  توسعه 
مردم  مّلی:  حاکميت  کسب   – ١ اجتماعی). 
اکوادور،  ونزوئال،  از  جهان  کشورهای 
تا  گرفته  التين  آمريکای  در  و...  بليوی  
مصر،  افغانستان،  عراق،  ايران،  يونان، 

خواهان  آفريقا  و  آسيا  اروپا،  در  و...  نپال 
کسب حق تعيين سرنوشت در زندگی خويش 
ومعين  واحد  های  ملت   – دولت  عنوان  به 
می باشند. مردمان اين کشورها که تعدادشان 
(و  می رسد  واحد  ملت   – دولت   ٢٥٠ به 
متحد  ملل  سازمان  عضو  آنان   ١٩٨ تعداد 
مرکز  کشورهای  که  نمی خواهند  هستند) 
کمک  با  اروپا)  و  ژاپن  (آمريکا،   ٣ جی 
جهانی»،  «بانک  چون  نهادهائی  عنايت  و 
«سازمان  پول»،  بين المللی  «صندوق 
های  دولت  «کنفرانس  و  تجارت»  جهانی 
مّلی  درجامعه  مّلی،  درسرنوشت   «٢٠ جی 
و امورسياسی و اقتصادی آنان دخالت کنند. 
٢ – استقرار آزادی های دموکراتيک : مردم 
جهان در پناه استقالل = حاکميت مّلی تالش 
می کنند که دموکراسی را دموکراتيزه سازند. 
منظور از دموکراتيزاسيون جامعه اين است 
که دموکراسی و ديگر آزادی ها  فقط محدود 
به گستره سياسی و امور مربوط به مديريت 
سياسی نگردد. فقط حق شرکت در انتخابات 
آزاد و « شمارش آراء» کافی نيست. تکثر 
احزاب و پذيرش تنوع سياسی و ايدئولوژيکی 
بخشی از دموکراسی است. آنچه که مردم و 
های  آزادی  گسترش  می خواهند  چالشگران 
به  سياسی  حيطه  و  قلمرو  از  دموکراتيک 
قلمرو  در  بويژه  اجتماعی  ديگر  های  حيطه 
اقتصادی – آزادی مسکن، حق کار و اشتغال 
و حق دسترسی به غذا و دارو و... – است 
. مردم می خواهند که با استفاده از حق تعيين 
حق  وجود  از  منبعث  که  خويش  سرنوشت 
حاکميت مّلی ( اصل استقالل ) با دخالتگری 
و مشارکت خود حيطه دموکراسی پيگير خود 
را به فراسوی مرزهای سياسی انتقال داده و 
آن را به نفع حقوق اجتماعی و اقتصادی خود 
رشد دهند. ٣ – توسعه اجتماعی و اقتصادی 
مردم  که  زمانی   : اجتماعی)  عدالت  (اصل 
به کسب حاکميت مّلی نايل آمده و با دخالت 
و مشارکت توده ای خود در صحنه کارزار 
می کنند  پيدا  فرصت   ، می کنند  پيدا  حضور 
توسعه  جهت  در  خود  های  تالش  به  که 
شدت  اجتماعی)  عدالت  (گسترش  اجتماعی 
جهان،  کشورهای  دراکثر  امروز  بخشند. 
مردم درعمل اين امر را که مسائل اجتماعی 
بيکاری،  خيابانی،  کودکان  (بی مسکنی، 
 (.... و  امنيتی  بی  سکس،  تجارت  ترافيک 
بازار  بر  حاکم  قوانين  انفعاالت  و  فعل  تابع 
است، را مجدانه رد می کنند. توجه مردم به 
آن ها  خواست  و  اجتماعی  عدالت  مولفه های 
در جهت گسترش آن مولفه ها باعث گشته که 
آن ها خواهان ايجاد «تعامل» و «تعديل» بين 

توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی باشند. 

بيست  قرن  آغازين  دهه  در  پنجم:  پرسش 
ويکم، دوعامل مهم باعث گشتند که تعدادی 
بعد  يکی  التين  آمريکای  کشورهای  از 
«بازارآزاد»  يوغ  از  را  خود  ديگری  از 
نئوليبراليسم رها ساخته و در جاده استقالل، 
آزادی و عدالت اجتماعی حرکت کنند. اين دو 
عامل عبارت بودند از: ١ – عامل خارجی 
آمريکا  جانبه  همه  درغلطيدن  بين المللی:  و 
افغانستان،  سياسی  و  جنگی  های  باتالق  در 
توجه  عدم  بالطبع  و...  پاکستان  و  عراق 
کافی هيئت حاکمه آمريکا به فعل و انفعاالت 
جديد  های  بندی  صف  ظهور  و  سياسی 
آمريکای  کشورهای  در  سياسی  و  اجتماعی 
التين. ٢ – عامل داخلی و مّلی: شکلگيری 
آمريکای  کشورهای  در  متحد  چپ  رشد  و 
التين و تشديد مبارزات آن در جهت گسست 
سرمايه  جهانی  نظام  به  متعلق  نهادهای  از 
مثل بانک جهانی، صندوق بين المللی پول و 
سازمان جهانی تجارت. درپرتو اين شرايط، 
آمريکا  که  کنيم  تصور  که  است  درست  آيا 
به عنوان رًاس نظام جهانی (بطور تاکتيکی 
و موقتی هم که شده) واقعًا مجبور به عقب 
نشينی در «حياط خلوت» خود گشته و ديگر 
تجاوزات  و  سياسی  مداخالت  به  متوسل 
التين  آمريکای  کشورهای  در  نظامی 
سئوال  اين  به  پاسخ  برای  گشت؟  نخواهد 
حال  در  که  ساخت  نشان  خاطر  بايد  مهم 
«برکتی»  و  «موهبت»  از  آمريکا  حاضر 
(بويژه  آفريقا  و  آسيا  درکشورهای  که 
درخاورميانه) برخورداراست، درکشورهای 
محروم  کلی  به  آنان  وجود  از  التين  آمريکا 
است. اين دوموهبت و برکت که تا اندازه ای 
مکمل و الزم و ملزوم هم می باشند، عبارتند 
از: ١ – رشد و عروج انواع و اقسام انديشه 
ها و جنبش های بنيادگرائی دينی و مذهبی. 
٢ – نبود يک چپ اصيل متحد به عنوان يک 
بديل جدی. ولی «محروميت» آمريکا از اين 
دو موهبت در کشورهای آمريکای التين به 
به  تصميم  آمريکا  پس  که  نيست  معنی  اين 
عقب نشينی درآن کشورها گرفته است. بايد 
توجه کرد که گلوباليزاسيون سرمايه عمومًا 
و بالفاصله منجر به ايجاد پوالريزاسيون در 
جوامع می گردد. پديده پوالريزاسيون عمودی 
تعميق  به  است،  تر  جهانی  و  فراگيرتر  که 
درون  در  ثروت  و  فقر  بين  بيشترشکاف 
مرکزهای  (بين  جوامع  بين  در  و  جوامع 
«دربند»)  های  پيرامونی  و  «مسلط» 
عمدتًا  که  افقی  پوالريزاسيون  می انجامد. 
و  کثيرالملله  کشورهای  و  جوامع  درون  در 
به  منجر  می پيوندد،  وقوع  به  فرهنگی  چند 
رشد و عروج انديشه های شوونيستی خاک 

طلبی  جدائی  و  گرائی  الحاق  پرستی، 
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هيئت  چون  می گردد.  جوامع  آن  در 
آمريکای  درکشورهای  آمريکا  حاکمه 
التين از موهبت عروج بنيادگرائی های دينی 
سوی  از  و  مانده  محروم  کلی  به  مذهبی  و 
ديگر با رشد و عروج يک چپ اصيل متحد 
های  توده  بين  در  کلی  به  را  عمل  ابتکار 
به  نتيجه  در  است  داده  دست  از  زحمتکش 
تشديد پوالريزاسيون افقی ( تشويق و حمايت 
باال»)   » از  طلب  جدائی  های  جنبش  از 
که  است  توجه  شايان  است.  گشته  متوسل 
امروز درکشورهای آمريکای التين ما شاهد 
رشد دو نوع جنبش های جدائی طلب هستيم 
ماهوی  های  تفاوت  هم  با  نظر  هر  از  که 
ونزوئال،  درکشورهای  دارند.  اساسی  و 
بيش   جنبش  نوع  دو  اين  بوليوی  و  اکوادور 
در  التين  آمريکای  در  ديگر  کشورهای  از 
اند.  کرده  پيدا  فعال  حضور  اخير  های  سال 
نوع اول جنبش هائی هستند که از « پائين « 
آمريکائی  ستمديده  بوميان  اقليت های  توسط 
های  آزادی  کسب  خواهان  و  آمده  وجود  به 
هستند  بهتر  معيشتی  زندگی  و  دموکراتيک 
که قرن ها از وجود آن ها محروم بوده اند. 
نوع دوم جنبش هائی هستند که از « باال» 
توسط اشراف مالک، سرمايه داران بزرگ و 
ارتشيان عاليرتبه ثروتمند بوجود آمده اند که 
به هيچ عنوان خواهان بهبود وضع دهقانان 
بومی  های  اقليت  به  عمدتًا  (که  کارگران  و 
خواهند  می  آن ها  نيستند.  دارند)،  تعلق  تبار 
اياالت ثروتمند خود را البته با حمايت همه 
جانبه آمريکا، از بدنه آن کشورها جدا سازند. 
آمدن  کار  روی  از  بعد  اخير  های  درسال 
نيروهای چپ متحد در کشورهای ونزوئال، 
اول  نوع  های  جنبش  اکوادور  و  بوليوی 
(متعلق به بوميان ستمديده) فرصت يافتند که 
خويش  سرنوشت  تعيين  در  گذشته  برخالف 
نقش مهم ايفاء کرده و سطح زندگی معيشتی 
در  دهند.  ارتقاء  چشمگيری  بطور  را  خود 
زندگی  در  چشمگير  تحول  اين  با  مقابله 
آمريائی،  بوميان  از  نفر  ها  ميليون  معيشتی 
و  ساکنين  که  کشورها  اين  اريستوکراسی 
صاحبان امالک و ثروت های طبيعی اياالت 
آمريکا  عنايت  و  حمايت  با  هستند،  ثروتمند 
آن  از  اياالت  آن  جدائی  انديشه  به  متوسل 
های  جنبش  اين  از  يکی  گشتند.  کشورها 
مالکين  به  متعلق   » باال   » از  طلب  جدائی 
و ابرسرمايه داران ايالت نفت خيز زوليا در 
کشور ونزوئال است. اين ايالت که هم مرز 
از  توجهی  قابل  بخش  است،  کلمبيا  کشور 
منابع نفتی ونزوئال را دارا می باشد. تصميم 
پايگاههای  تاسيس  در  اوباما  دولت  اخير 
نظامی جديد در کشور کلمبيا رابطه تنگاتنگ 
و  زوليا  ايالت  در  طلبانه  جدائی  جنبش  با 

اياالت واقع در کشورهای اکوادور و بوليوی 
به  متمايل  دولت  اکوادور،  کشور  در  دارد. 
جنبش  درمقابل  کوريا  رافائل  پرزيدنت  چپ 
فراملی  و  بزرگ  بانکداران  «باالی»  از 
های کشاورزی که خواهان جدائی منطقه ای 
ثروتمند و حاصلخيز از خاک اکوادور هستند، 
کرده  هائی  سياست  ساختن  پياده  به  مبادرت 
که هدفشان ازدياد مشارکت توده های مردم 
اجتماعی  سياسی،  امور  در  بوميان   بويژه 
و اقتصادی کشور اکوادور است. در کشور 
بوليوی، بسيج توده های مردم بويژه بوميان 
«سرخپوست» توسط چپ ها باعث گشت که 
«سرخپوست»  بومی  يک  بار  اولين  برای 
دست  جمهوری  رياست  به  مورالس)  (ايوو 
بوليوی،  در  مورالس  پيروزی  از  بعد  يابد. 
مالکين بزرگ، ابرسرمايه داران و ارتشيان 
عاليرتبه در پنج ايالت حاصلخيز يک ائتالف 
تشکيل  ماه»  نيمه  «کمربند  نام  به  سياسی 
کشور  از  جدائی  خواهان  بالفاصله  و  داده 
بوليوی شدند. اکثريت قريب به اتفاق هيئت 
حاکمه کشورهای آمريکای التين تا سال های 
سفيدپوستان اروپائی(اسپانيولی ها،  اخير را 
اسالف  دادند.  می  تشکيل  و...)  ها  پرتقالی 
اين سفيدپوستان نزديک به پانصد سال پيش با 
حمالت پی در پی نظامی، تمدن های تاريخی 
و قديمی بوميان را از بين برده و کشورهای 
آمريکای التين را به مستعمرات خود تبديل 
نزديک  که  استعمار  دوره  در  هم  ساختند. 
به سيصد و پنجاه سال طول کشيد و هم در 
دوره استقالل (از نيمه اول قرن نوزدهم به 
اين سو) بوميان حق هيچ نوع مشارکت در 
ده  طول  در  نداشتند.  را  کشورها  اين  امور 
سال گذشته اوضاع سياسی به طور کلی در 
آمريکای التين دستخوش تحول گشت. اتحاد 
و  بسيج  در  آن ها  موفقيت  و  چپ  نيروهای 
بويژه  زحمت  کارو  های  توده  سازماندهی 
بوميان و توده های مستيزو (دورگه) نه تنها 
باعث روی کار آمدن افراد دورگه(مثل هوگو 
شاوز، رافائل کوريا و...) و بومی (مثل ايوو 
مورالس) درکشورهای آمريکای التين گشت 
بلکه منجر به ارتقاء سطح زندگی خلق های 
جمعيت  صد  در   ٧٥ که  بومی  و  مستيزو 
٨٥٠ ميليون نفری آمريکای التين را تشکيل 
می دهند، شد. درپرتو عروج نيروهای چپ 
سو  يک  از  التين  آمريکای  کشور   ١٣ در 
های  جنگ  باتالق  در  آمريکا  فروريختن  و 
ديگر،  سوی  از  و....  پاکستان  افغانستان، 
هيئت حاکمه آمريکا و صاحبان کمپانی های 
فراملی انحصارات مالی قادر نشده اند که از 
طريق دامن زدن به شيوع انديشه ها و جنبش 
های بنيادگرائی دينی و مذهبی سياست های 
بازار آزاد نئوليبرالی خود را در کشورهای 

از  آمريکا  چون  کنند.  پياده  التين  آمريکای 
برکت ايجاد و گسترش بنيادگرائی های دينی 
مانده  محروم  التين  آمريکای  در  مذهبی  و 
جانبه  همه  حمايت  به  دست  نتيجه  در  است 
آريستوکراسی  طلبانه  جدائی  های  جنبش  از 
کشورهای  در  ابرسرمايه داران  و  ارضی 
است  زده  و..  اکوادور  و  بوليوی  ونزوئال، 
تا با جدائی بخش های حاصلخيز آن کشورها 
دولت های چپ و متمايل به چپ را با عدم 
ساخته  روبرو  سياسی  و  اقتصادی  تثبيت 
آن  در  را  کمپرادور  نيروهای  نهايت  در  و 
کشورها جايگزين دولت های دموکراتيک و 
مناسب  های  استراتژی  اتخاذ  سازد.  مستقل 
از طرف نيروهای چپ در حاکميت و خارج 
از آن در کشورهای آمريکای التين از يک 
سو و حمايت چپ جهانی از مبارزات مردم 
آمريکای التين از سوی ديگر سرنوشت اين 
«نبرد نابرابر» بين آمريکای هژمونی طلب 
در  را  چپ  به  متمايل  و  چپ  های  دولت  و 
آينده نزديک ورق زده و تعيين خواهد کرد.

ن.ناظمی ـ سپتامبر٢٠٠٩

به تارنما های اينترنتی  حزب 
رنجبران ايران مراجعه کنيد و 

نظرات خود را در آنها منعکس کنيد!

سايت حزب رنجبران
www.ranjbaran.org

سايت آينه روز
www. ayenehrooz.de

سايت خبرنامه کارگری
www.karegari.com

سايت رنجبر آنالين
www.ranjbaran.
org/01_ranjbaronline

سايت آرشيو روزنامه رنجبر
http://www.yudu.com/
library/16050/Ayeneh-

Rooz-s-Library
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درعرصه ی کارزار جهانی کمونيستها!

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

ُدم خروس يا قسم حضرت عباس !
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آدرس ُپست الکترونيکی نشريه رنجبر :                     
ranjbar@ranjbaran.org

آدرس ُغرفه حزب در اينترنت:         
        WWW.ranjbaran.org

          آدرس ُپستی حزب رنجبران ايران:
                                         Ranjbar     

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

آدرس ُپست الکترونيکی حزب رنجبران ايران :                     
ranjbaran@ranjbaran.org
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پاسخ های در خور تامل به پرسش های حائز اهميت ـ ادامه
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نماينده  بابينی  پائولو  توسط  که  ای  قطعنامه 
ايتاليا(کارک)  جديد  کمونيست  حزب  ی 
برای پشتيبانی از مبارزات ضد فاشيستی و 
زنان  درايتاليا و عليه "گشت  راسيستی  ضد 
فاشيست" که توسط دولت برلوسکونی تحت 
به  اند،  آمده  وجود  به  نظم  حفظ  ی  بهانه 
احزاب شرکت کننده در جنبش کمونيستی بين 
المللی مارکسيستی ـ لنينيستی برای سازمان 
يابی ارسال شده است، مورد پشتيبانی کامل 

حزب رنجبران ايران می باشد. 
درايران تشکيل اين گونه گروه های مزدور 
و لومپن تحت انواع و اقسام نامها چه درزمان 

رژيم سلطنتی(نظير گروه های سومکا و پان 
متعدد  طور  به  و  کشان)  چاقو  و  ايرانيست 
تحت  اسالمی  جمهوری  رژيم  در  تری 
شخصی  لباس  (بسيجی،  مختلف  عنوانهای 
زينب، امربه معروف و نهی  خواهران  ها، 
ازمنکری ها، حزب اهللا، بسيج دانش جوئی، 
رحمانه  بی  غيره)  و  کارگری  شوراهای 
مشغول تجاوز به حقوق شهروندان و بيشتر 
ازهمه زنان، کارگران و دانش جويان بوده 
ـ  امنيتی  نيروهای  با  فشرده  کاری  درهم  و 
فعال  شرکت  مردم  درسرکوب  رژيم  پليسی 

داشته اند.

نظام  فاسد  ماهيت  از  مردم  آگاهی  باالرفتن 
سرمايه داری و نماينده گان اين نظام ( دولتهای 
فاسدسرمايه داری)، بروز بحران و گرايش 
و  مردم  گی  زنده  سطح  روزافزون  نزولی 
شدت يابی فقر و رشد مبارزات توده ای در 
کشورهای  يعنی  جهانی،  ی  سرمايه  مراکز 
امپرياليستی، بيش از پيش گرداننده گان اين 
رشد  به  که  واداشته  چاره  فکر  به  را  نظام 
احزاب فاشيستی ـ ناسيوناليستی ضد پناهنده 
گان و نژاد پرست دراکثرکشورهای اروپائی 
دامن زده و اين امر درحدی است که تدريجا 
برخی از اين احزاب فاشيست و نژادپرست 

از  دفاع  مدعی  تشکلی  يا  فردی  که  زمانی 
طبقاتی  ی  مبارزه  علم  مثابه  به  کمونيسم 
می شود، اولين انتظار هرانسانی که به اين 
ديدگاه علمی و ماترياليستیـ  ديالکتيکی معتقد 
است به طورطبيعی اين است که ببيند آيا اين 
اصول  از  پيروی  به  حد  تاچه  تشکل  يا  فرد 
تاريخی، به بررسی  علمی اين ديدگاه مادی 
جهان  و  درجامعه  موجود  مسائل  و  اوضاع 
می پردازد و آيا ادعاهای آنان با آن چه که 
درعمل مطرح می کنند، خوانائی دارد يانه؟

ديدگاه ماترياليستیـ  ديالکتيکی نسبت به تاريخ 

جوامع بشری تاکيد می کند که درهرجامعه ی 
طبقاتی و درآخرين تحليل اساسا اين زيربنای 
اقتصادی است که روبنای سياسی، فرهنگی 
و ايده ئولوژيک راشکل می دهد. هنوز بشر 
برابری  و  عادالنه  اجتماعی  مناسبات  چنان 
را دريک جامعه طبقاتی به خود نديده است 
که درآن روابط روبنائی بسيار دقيق، منظم و 
به دور از هرگونه برتری طلبی زورگويانه 
درزيربنا،  حال  درعين  ولی  باشد،  غيره  و 
مالکيت  ی  برپايه  انسان  از  استثمارانسان 
در  مبادله  و  توليد  بروسايل  خصوصی 

وحشيانه ترين شکل آن حرف اول را بزند. 
است  انعکاسی  اساسا  روبنائی  مناسبات  لذا 
اجتماع  ی  درعرصه  بنائی  زير  ازمناسبات 

بشری.
"حزب  رهبران  از  يکی  ببينيم  حال 
را  خود  که  حزبی  کارگری"،  اتحادکمونيسم 
حزب طبقه ی کارگر می داند، دراين ارتباط 

حامل چه ايده ئولوژی است :
"برای   ١٢۴ شماره  در  دانشور  سياووش 
يک دنيای بهتر" ـ ۶ آبان ١٣٨٨ ـ درمقاله 
برسرچيست؟"  روايتها  جنگ  "١٣آبان، 

سئوال اول : مارکس در آثارش به روشنی 
پديده گلوباليزاسيون را در تاريخ سرمايه داری 
تحليل  و  تشريح  به  او  آيا  است.  داده  شرح 
پديده پوالريزاسيون نيز پرداخته است يا نه؟

 
قرن  دوم  نيمه  در  سرمايه داری  اينکه  با 
(که  برلين  کنگره  از  بعد  بويژه  نوزدهم، 
اروپا  استعمارگر  کشورهای  آن  جريان  در 
بين  را  آفريقا  قاره  کشورهای  رسمی  بطور 
از  جديدی  مرحله  وارد  کردند)  تقسيم  خود 

گشت   – امپرياليسم   – خود  تاريخی  تکامل 
ولی اين نظام از اول پيدايش خود عمدتًا در 
اروپای آتالنتيک با گرايش به سوی جهانی 
شدن، قاره ها و کشورهای جهان را به دو 
بخش «مرکزهای مسلط» و «پيرامونی های 
اندازی  شکاف  واقعيت  کرد.  تقسيم  دربند» 
( پروسه پوالريزاسيون) که بطور مدام در 
طول عمر پانصد ساله سرمايه داری گسترش 
و تعميق يافته دقيقًا منبعث از پروسه جهانی 
شدن سرمايه است که امروز به وضوح ما 

شاهد آن هستيم. مارکس به روشنی درنوشته 
پوالريزاسيون  که  واقعيت  اين  به  خود  های 
جهانی معلول عروج سرمايه داری در سطح 
جهانی است، پرداخته است. او در جلد اول 
کتاب « سرمايه « در فصل « ماشين آالت 
کار  تقسيم   »  : گويد  می   » جديد  صنايع  و 
است،  وقوع  شرف  در  جديدی  بين المللی 
تقسيمی که به نفع الزامات مرکزهای اصلی 
حيطه  به  را  جهان  از  بخشی  جديد  صنايع 
توليد برای عرضه به بخش ديگر که عمدتًا 


