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کمونیسم درحال 
پیش روی است!

ازمطالب دریافتی:
چه کسانی حقیقت را به 
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سرمایه داری به 
18ُکمدی تاریخی !
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چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

بازهم کوه موش زائید!
)به مناسبت برگزاری کنفرانس جهانی محیط زیست!(

درسهائی از 16 آذر88!

وقتی که نظامیان دست 
باال می یابند!

به پشتیبانی از فراخوان 
سندیکای آزاد کارگران 

برخیزیم !

بقیه در صفحه ششم

بی  سرداران  که  این  عالرغم  امسال،  ـ   1
برای  را  الزم  تدابیر  تمام  حاکم  رژیم  مخ 
جلوگیری از برگزاری 16 آذرـ روز دانش 
توانائی  فرض،عدم  به  و  کارگرفتند  به  جوـ 
درتحقق آن، محصورکردن تظاهرات دانش 
تدارک  را  ها  گاه  دانش  دردرون  جویان 
گیری  پیش  برای  که  این  عالرغم  دیدند؛ 
از تظاهرات، به دستگیرکردن 80 تا 100 
ستاره  آذر،   16 از  قبل  مبارز  جوی  دانش 
دارکردن برخی دیگر و محکوم نمودن دانش 
جویانی به زندان و تقویت نیروهای سرکوب 
کمکی  نیروهای  آوردن  ازطریق  گرتهران، 
آن  و  پرداختند  دیگر،  شهرهای  از  نظامی 
برگزاری  عدم  از  صحبت  اطمینان  با  گاه 
این روزو آماده گی برای مقابله با هرگونه 
تظاهرات »غیرمجاز« به میان آورده و حتا 
دانش  شدند  مدعی  که  رفتند  پیش  جا  تابدان 
هدیه  گل  دراین روز  نظامیان  برای  جویان 

خواهندکرد؛ اما این روز تاریخی دربسیاری 
از دانش گاههای کشورو اکثرا نیز با شعار 
»ما حکومت اسالمی نمی خواهیم!«، »مرگ 
چه  گر،  ستم  بر  ، »مرگ  ای!«  خامنه  بر 
شعارهای  تعدادی  و  رهبر!«  چه  باشد  شاه 
التقاطی برگزارشد که نشانی بود از ریخته 
شدن »قداست« رژیم و به دست و پا افتادن 
زدن  آتش  توجیه  در  رژیم  رقیب  دوجناح 
نمودن یک دیگر!  عکسهای خمینی و متهم 
رژیم  مقدس  کارتونی  ستون  ترتیب،  بدین 
توسط تظاهرکننده گان خمیده شد و این آغاز 
پایان رژیم اسالمی بود، که جناحهای رژیم 
را به لرزه انداخت. باوجودتمامی تالشی که 
از  درممانعت  رژیم  گر  سرکوب  نیروهای 
پیوستن مردم و دانش جویان به یک دیگر، 
به کاربردند، این سد شکسته شد و وضعیت 

دوشنبه  از  زیست  محیط  جهانی  کنفرانس 
روز   12 مدت  به  و  دسامبر2009   7
درکوپنهاگ پای تخت دانمارک و با شرکت 
گویا  برگزارشد.  کشور   192 گان  نماینده 
قرار بود در هفته دوم این کنفرانس رهبران 
110 کشور نیز به مذاکرات بپیوندند. دراین 
شود  گرفته  تصمیماتی  قراربود  کنفرانس 
که جای گزین تصمیمات قبلی در کنفرانس 
کیوتو در ژاپون گردند. توافقی که در 2012 
به پایان می رسد. درکنفرانس کیوتو پیمانی 
صنعتی  کشورهای  که  دایربراین  منعقدشد 
ای)اکسید  گلخانه  گازهای  درکاهش  باید 
اکسیدکربن  که  و...  بخارآب  کربن،متان، 
اما  متعهدشوند.  آنهاست(  ترین  خطرناک 
این موضع را کشورهای ثروتمند نپذیرفته، 
آن را عملی نساخته و به همین دلیل تالش 

کردند تا پای کشورهای جهان سومی را که 
وضعیت  بوجودآمدن  در  بسیاراندکی  نقش 
اند،  داشته  عهده  به  زمین  گرمایش  کنونی 
روز  شد  باعث  که  امری  کشند.  میان  به 
برخی  گان  نماینده  دسامبر   14 دوشنبه 
ازکشورهای فقیرترجهان، جلسه ی مذاکرات 
کشورهای  گان  نماینده  امتناع  خاطر  به  را 
صنعتی در پذیرش تعهدنامه ای ترک کنند.
و   18 درروزهای  دولتها  روسای  شرکت 
به  اوضاع  در  جدی  تغییری  دسامبر   19
غیرمتعهد  کشورهای  نماینده  وجودنیاورد. 
رئیس  مون  کی  یان   ،77 به  معروف 
و  اروپا  اتحادیه  رئیس  ملل،  سازمان 
همچنین برخی دیگر نظیر سارکوزی رئیس 
اظهار  اجالس  ازپیشرفت  جمهورفرانسه 

بقیه در صفحه سوم

طی  اسالمی  جمهوری  کار  وزارت 
فراخوانی از تدوین و اجرائی شدن فرم جدید 

قراردادهای کار از سال آینده خبر داد. 
به  قرارداد  فرم  این  فراخوان  این  براساس 
موجب ماده 10 قانون کار جمهوری اسالمی 
کار  قانون   7 ماده  به  الحاقی   3 تبصره  و 
ماده 8 و سرمایه گذاری  الف  بند  موضوع 
تشخیص  صنعتی مصوب 87/8/25 مجمع 
مصلحت نظام از این پس باید مبنای رسمی 

کلیه قراردادهای کار قرار بگیرد. 
کارگران 

فرم جدید قرار داد کار یک تهاجم بزرگ  از 
سوی سرمایه داری ایران برای تحمیل بیش 

بقیه در صفحه پنجم

درهراس  خمینی  که  بود  روزگاری 
ارتش  توسط  یافته  سازمان  ازخطرکودتائی 
ارتشی  را  آن  که  اسالمی  جمهوری  علیه 
از  را  نظامیان  دانست،  می  "طاغوتی" 
دخالت درامور سیاسی کشور منع می کرد 
با  مقابله  برای  پاسداران  سپاه  که  وقتی  و 
و  ایجادشد  ارتش  ازجانب  احتمالی  خطر 
دیگر  گردید،  افزوده  آن  قدرت  ی  بردامنه 
سپاه تطهیرشد، کمیته های امام تطهیرشدند، 
ارگانهای  دیگر  و  میلیونی  بسیج  های  پایه 
سرکوب گرریخته شد و دست این نیروهای 
رنگارنگ سرکوب درمداخله درامور مردم 
گزین  نوجای  شد."طاغوت"  بازگذاشته 

"طاغوت" کهنه گردید!
بدین ترتیب رژیم جمهوری اسالمی ایران 

بقیه در صفحه دوم

14
ه  

فح
ص از هر 

دری 
سخنی



صفحه 2رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

متزلزل رژیم آشکارگشت و هزاران نفر از 
دانش جویان و مردم دراین تظاهرات شرکت 
کردند. برخی از کارگران آگاه ـ هرچند در 
ازحرکت  را  خود  حمایت  ـ  محدود  ابعادی 
اسالمی  جمهوری  ضد  و  خواهانه  آزادی 
درتظاهرات  و  نموده  اعالم  جویان  دانش 
گاه  دانش  ی  محاصره  کردند.  شرکت  آنان 
ها با نیروهای نظامی و بسیجی، ضرب و 
گاز  انداختن  با  راه  هم  جویان،  دانش  شتم 
دانش  سوی  به  تیراندازی  و  آور  اشک 
و  آنان  از  تعدادی  کردن  زخمی  و  جویان 
نتوانست  نفر،   200 از  بیش  گیری  دست 
درافشای  جویان  دانش  عزم  در  خللی 
خواهانه،  آزادی  شعارهای  طرح  و  رژیم 
واردنماید. دربرخی از این تظاهرات دانش 
سرکوب  نیروهای  دربرابر  مردم  و  جویان 
که  دادند  نشان  و  پرداختند  مقاومت  به  گر 
زورگوئی  دربرابر  حاضرنیستند  دیگر 
بمانند.  باقی  »مظلوم«  و  کنند  سرخم  آنها 
پیروزی تظاهرات گسترده ی دانش جویان 
به طور سراسری، پیروزی برای کل جنبش 
بود  مردم   دموکراتیک  و  خواهانه  آزادی 
مشگالت  از  هراس  بدون  جویان  دانش  که 
در تحقق آن نقش قابل مالحظه ای داشتند. 
تعرضی هنوز درچارچوب  این حرکت  اما 
دفاعی قرارداشت چون که تظاهرکننده گان 
چه از نظر ذهنی و چه ازنظرعینی به مثابه 
نیروی مخالف رژیم، ازهمان درجه از آماده 
میدان  به  و  شان  مندی حرکت  نقشه  و  گی 
از  که رژیم  نبودند  برخوردار  نیرو  آوردن 
رهبری  واحد  خط  فقدان  مندبود.  بهره  آن 
عدم  این  متضاد،  شعارهای  طرح  و  کننده 
داد. نشان  به روشنی  آماده گی را کامال و 
2ـ   زنان ایران به مثابه ستم دیده ترین بخش 
جامعه، گرچه طی مبارزه ی 30 ساله علیه 
و  نایستاده  باز  مبارزه  از  ای  لحظه  رژیم، 
دراین راه قربانیان فراوانی داده اند، اما شرکت 
زنان به ویژه در 6ـ7 ماه اخیر درجنبشهای 
هدایت  گرفتن  دست  به  بعضا  و  اعتراضی 
اعتراضات خیابانی و جان بازی قهرمانانه 
ی آنان برجسته گی خاصی داشته و به مثابه 
بعدی  درحرکتهای  افرادجامعه  از  نیمی 
خواهندیافت.  بسیارمهمی  نقش  رژیم  علیه 
این دست آورد مهمی درمبارزات کارگران 
حاکمه  قدرت  کسب  برای  کشان  زحمت  و 
است. چه بدون شرکت فعال زنان، طبقه ی 
کارگر از یک هم رزم پرشور و هم چنین 
و  دورمانده  به  خود  نزدیک  متحد  ازیک 
نظام  یعنی  طبقاتی  بردشمن  اش  پیروزی 

نخواهدشد.  راه  هم  باموفقیت  داری  سرمایه 
امکانات  آمدگفت و  باید خوش  پدیده  این  به 
برای شرکت زنان آگاه و مبارز را درکلیه ی 
سلسله مراتبهای رهبری انقالبی فراهم نمود.
3ـ درس دیگر این جنبش عبارت بود از ُغر 
عدم شرکت  و  طلب«  جناح »اصالح  وُلند 
دانش  از  غیر  به  البته  ـ  آن  کمال  و  تمام 
جویان اصالح طلب ـ دراین جنبش. آنها پس 
شعارهای  شدن  تر  رادیکال  ی  مشاهده  از 
آبان،  تظاهرکننده گان به خصوص در 13 
احساس خطر کردند وبه مقابله ی نظری با 
شعارهای رادیکال پرداخته، اعالمیه داده و 
مقاله نوشتند و حتا برای این که ازقافله ی 
ارتجاعی عقب نمانند و با مبارزان ضدرژیم 
قول  نشوند،  قاطی  سبزشان  عالمتهای  با 
ازاین  شان  بعدی  حرکتهای  در  که  دادند 
اتفاقی  این  نخواهندکرد.  استفاده  عالمت 
نه  آنها  چراکه  نبود.  غیرمنتظره  چندان 
بلکه  اسالمی،  جمهوری  سرنگونی  برای 
عمومی  اموال  درتصاحب  مشارکت  برای 
آن  قاپیدن  یا  و  خصوصی  کفتاران  توسط 
از  و  گذاشته  میدان  به  پا  رقیب،  دست  از 
عمومی  اموال  هراج  و  مالکیت خصوصی 
دفاع می کنند که جناح رقیب حاکم به بهانه 
ی »فروختن سهام اموال دولتی به مردم«، 
درگام اول این سهام را دراختیار شرکتهای 
وابسته به سپاه پاسدارن و دیگر بنیادهای زیر 
دست والیت فقیه گذاشت و »قول«سرخرمن 
داد که درگام دوم و به »سبک چینی« این 
خودخودیها!(  به  )بخوان  مردم  به  سهامها 
این که  بنابراین ضمن  فروخته خواهندشد!! 
دست  به  برای  سرمایه،  دوجناح  جنگ  این 
درایران  روزانه  دولتی،  شرکتهای  آوردن 
جریان دارد،  جناح »اصالح طلب« رژیم 
خود  برای  جنبش  شدن  رادیکال  در  نفعی 
ندیده و به همین دلیل در 16 آذر حضورآنان 
در تظاهرات دانش جویان کم رنگ بود! و 
این امرخوبی است زیرا اکثریت مردم ایران 
»آزادی  ی  سالوسانه  ماهیت  بیشتر  هرچه 
کردند. مشاهده  درعمل  را  اینان  خواهی« 
به  که  نیز  سیاسی  نیروهای  از  برخی  ـ   4
تجارب تاریخی توجه نکرده و بیشتر عاشق 
»جنبش به خاطرجنبش« هستند، هیجان زده 
رژیم را درآستانه ی سقوط ارزیابی می کنند 
بروز  با  که  باورند  براین  خیاالنه  و خوش 
خواهدکرد  سقوط  دیگررژیم  تظاهرات  چند 
درسرمی  را  زودرس  قیام  خواب  لذا  و 
آنارشیستی که درماههای  َتوٌهمی  پرورانند. 
زبان  ورد  خرداد1360  کودتای  بعداز 
برخی از نیروها نظیر مجاهدین بود. قیامی 
انقالبی،  رهبری  و  سازماندهی  بدون  که 
توسط گرگان کمین کرده  درصورت وقوع 

خواهدشد! برده  غارت  به  بورژوازی  ی 
کرد  باعمل  اسالمی  رژیم  که  است  درست 
عمل  خصوص  به  و  ساله   30 ارتجاعی 
کرد قلدرمنشانه و ابلهانه ی دوران ریاست 
جمهوری احمدی نژاد، بیش از پیش درانظار 
مردم کوچه و بازار رسواشده و هر روز که 
می گذرد باتوجه به فقرو فاقه ای که درکشور 
با کارگران و زحمت کشان به  و دررابطه 
بر  را  روزافزونی  خفقان  و  وجودآورده 
اکثرقریب به 80% مردم ایران حاکم گردانده 
فراموش  آنها  اما  شود،  می  منفردتر  است، 
می کنند که این رژیم به دلیل داشتن تجارب 
و  مشروطیت  انقالب  حتا  و  بهمن  انقالب 
خطری که به ویژه روحانیت حاکم را تهدید 
باشد،  داشته  درتوان  که  جا  آن  تا  کند،  می 
و  بسیجی  پاسدار،  گر  سرکوب  نیروهای 
برکت  به  را  خود  مزدور  جاسوسان  انواع 
درآمدهای نفتی تحمیق کرده و برای مقابله با 
شورشهای ضدرژیمی آماده نموده و به میدان 
آزادی  با حرکت  تمام وجود  با  لذا  آورده و 
خواهانه ی مردم به مقابله خواهد پرداخت.
»چیزی  که  معروف  است  مثلی 
شود،  گذاشته  آخوندها  درجیب  که 
نیست!«.  درآوردنی  گی  ساده  به 
نیروهای  درمیان  دیگری  نظرات  ـ    5
به  توجه  با  اسالمی،  جمهوری  اپوزیسیون 
ضعفهائی که جنبش رهائی بخش مردم با آن 
روبه رو است، چنان به قدرت رژیم درحفظ 
خودش ُپربها می دهند که به حرکتهای کنونی 
این  اساسا  و  داده  بها  کم  رژیم  علیه  مردم 
حرکتها را منتسب به جناح دیگر رژیم می 
کنند که سهم خود را از قدرت می خواهد.
را  رژیم  از  مردم  نفرت  فاکتور  اینان 
آورند  نمی  حساب  به  خود  درارزیابیهای 
که ناشی از وضعیت بسیارناگوار معیشتی، 
رژیم  سرکوبهای  و  حقوقی  بی  کاری،  بی 
است. اینان فاکتور بحران اقتصادی، سیاسی 
و اجتماعی رژیم را که هم را ه با فشارهای 
قبول  به  وادارکردن رژیم  برای  المللی  بین 
شروط امپریالیستها است و این فشاربه عدم 
ی  کننده  رهبری  نیروهای  درون  در  ثبات 
رژیم منجر می شود، توجه الزم را نداشته 
آینده  به  نسبت  بدبینی  دچار  نوعی  به  و 
اینان به درستی به عامل  جنبش می باشند. 
درازدست  رژیم  دوجناح  خطر  احساس 
که  معتقدند  و  کرده  اشاره  حاکمیت  دادن 
درصورتی که دوجناح حاکم باهم به سازش 
آزادی  جنبش  دربرابر  متحدا  و  رسیده 
خواهانه مردم قراربگیرند، می توانند جنبش 
بکشانند. شکست  به  را  خواهانه  آزادی 

مسلما اتحاد دوجناح هیئت حاکمه به 
دموکراتیک  جنبش  روی  پیش  نفع 

درسهائی از ... بقیه از صفحه اول

پیروزی جنبش مردم درگرو رهبری طبقه کارگر است !
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کنیم  توجه  اگر  اما  نیست.  انقالبی  و 
تا  که رژیم درتجاوز به حقوق مردم 
به  حاضر  که  رفته  پیش  جائی  بدان 
و  نیست،  آنان  به  حقی  ترین  کوچک  دادن 
و  کارگران  دربرابرخواستهای  چه  چنان 
مردم  کند  نشینی  عقب  اندکی  کشان  زحمت 
با کسب هرامتیازی، بازهم جنبش را گامی 
بیشتر به جلو خواهندبرد، لذا دوجناح هیئت 
کارگران  اعتراضات  ی  درچنبره  حاکمه 
به  قادر  و  قرارداشته  کشان  زحمت  و 
راه  دراین  و  نخواهندشد  آن  از  خالصی 
وپاخت  ساخت  نه  و  رژیم  درونی  اتحاد  نه 
ازدستیابی  را  مردم  امپریالیستها،  با  آنها 
بازنخواهدداشت. شان  های  خواسته  به 
6ـ  حزب رنجبران ایران بارها درارزیابیهای 
تاکید  خاورمیانه  و  ایران  اوضاع  از  خود 
فراملی  امپریالیسم  درعصر  که  است  داشته 
به  سرمایه  جهانی  امپراتوری  گذار  و  ها 
فاز زور و قلدری بربرمنشانه تر یعنی فاز 
پیکرفراملی  غول  انحصاری  های  سرمایه 
نقطه  که  خاورمیانه  ی  درمنطقه  هم  آن  ـ 
است  امپریالیستها  بین  رقابت  در  کلیدی  ای 
استقرار  و  دموکراسی  پیروزی  امکان  ـ 
حد  در  دموکراتیک  داری  سرمایه  دولت 
کالسیک آن)بورژوا ـ دموکراتیک(، ممکن 
دموکراسی  تحقق  درَتوٌهم  نباید  پس  نیست. 
نتیجه اش  تنها  بود که  بند دراین منطقه  نیم 
باشد.  می  داران  سرمایه  حاکمیت  تداوم 
عالرغم  که  است  دربرابرما  ترکیه  نمونه 
رژیم  ایران  با  ظاهری  تفاوتهای  برخی 
حاکم سرکوب گرآن، لحظه ای از سرکوب 
کارگران و زحمت کشان، نیروهای سیاسی 
ضد رژیم و خواستهای دموکراتیک ملیتهای 
است. برنداشته  دست  ترکیه،  ستم  تحت 
بورژوائی  آلترناتیو  هرگونه  بنابراین 
مشگالت  حالل  ایرانی«  »جمهوری  نظیر 
دست  به  و  نبوده  زحمت  و  کار  نیروهای 
همان  انجامید.  خواهد  قدرت  شدن  دست  به 
افتاد. اتفاق   1357 دربهمن  که  طور 
 ، انقالبی  و  دموکراتیک  واقعا  آلترناتیو 
زمانی میسر می شود که کارگران و زحمت 
رهبری  حزب  هدایت  تحت  بتوانند  کشان 
دیگر  درراس  پیشروشان  و  واحد  ی  کننده 
با  آنها،  مقدم  درصف  و  مردم  های  توده 
سرنگونی قدرت حاکمه ی سرمایه درایران، 
برای  و  بگیرند  دست  به  را  دولتی  قدرت 
گیر)دموکراسی  پی  استقراردموکراسی 
شورائی( و نابودی نظامی مالکیت خصوصی 
کارشوند. به  دست  مبادله  و  تولید  بروسایل 
تا  درجهان  موجود  انقالبی  تجارب  تمامی 
امر  این  تحقق  که  است  داده  نشان  حال  به 
درگرو آن است که این توده ی عظیم جامعه 

ما از رهبری شایسته ای برخوردارباشد که 
درصحنه ی مبارزه صالحیت خود را در درک 
مبارزات روزمره و درازمدت، داشتن پیوندی 
فشرده با توده ها و جنبشهای توده ای و چه 
گونه گی هدایت این مبارزات نشان داده باشد.
امروز چنین رهبری موجود نیست. تعدادی 
دردسته  که  کمونیست  و  چپ  سیاسی  افراد 
سازمان  یا  و  حزب  نام  به  مختلف  های 
جانب طبقه ی  از  هنوزنشانی  اند،  گردآمده 
ازخود  دردفاع  را  کشان  زحمت  و  کارگر 
را  خود  گرائی  فرقه  براساس  اما  ندارند. 
رهبر طبقه ی کارگر جا زده و بدین ترتیب 
بخش قابل مالحظه ای از نیروهای سیاسی 
چپ و کمونیست را که می توانند درصورت 
رسیدن به وحدتی اصولی نیروئی گردند که 
هم پیشروان جنبش کارگری و هم پیشروان 
برخاسته از دیگر طبقات را درصفی واحد 
بااین  متحدسازند،  کمونیستی  و  انقالبی  و 
را  موجود  بالقوه  نیروی  این  گرائی  فرقه 
کنارزده  جنبش  از  یا  و  کرده  گیجی  دچار 
و درکمال خودخواهی نابخردانه به گروهی 
گری دامن می زنند. آنها بدین ترتیب نه راه 
گشای مبارزات طبقه ی کارگر و توده های 
زحمت کش برای کسب قدرت سیاسی، بلکه 
مبارزات  این  روی  پیش  دربرابر  سدی  به 
توده های  اند. طبقه ی کارگر و  مبدل شده 
به  سکتاریستی  دیدی  چنین  با  کش  زحمت 
بدان  این  اما  دارند.  طورغریزی خط کشی 
معنانیست که پیشروان طبقه ی کارگر، بدون 
تسویه ی حساب با این نیروهای سیاسی، می 
کنند.  حل  را  انقالب  رهبری  مشگل  توانند 
لذا عناصر آگاه درون طبقه ی کارگرباید پا 
پیش گذاشته و با قاطعیت به فرقه گرائی نه 
بگویند و با صدائی رسا آن را اعالم کنند. 
تا زمانی که چنین حرکتی صورت نگرفته 
باشد، حزب واحد پیشرو طبقه کارگر مسلح 
کارکمونیستی  سبک  و  علمی  کمونیسم  به 
و  دموکراتیک  جنبشهای  نیاید،  وجود  به 
انقالبی قادر به پیروزی نهائی نشده و نتایج 
مبارزات و جان فشانیهای کارگران و زحمت 
بورژوازی  مختلف  جناحهای  را  کشان 
کرد.  خواهند  ضبط  بورژوازی  خرده  و 
ازبین بردن این کمبود جدی و ایجاد نیروی 
ی  طبقه  واحد  و  پیشرو  ی  کننده  رهبری 
درمقابل  جدی  است  ای  مسئله  کارگر، 
پیشروان آن طبقه  که به صورتی عاجل باید 
دردستورکارروزمره و عملی آنها قرارگیرد. 
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گوید:  می  مون  کی  یان  کردند.  ناخرسندی 
کوپنهاگ  اجالس  در  آمده  دست  به  توافقات 
را  همه  انتظارات  اقلیمی،  تغییرات  درباره 
درکیوتو  اگر  درواقع  کند.  نمی  برآورده 
تعهدنامه ای به تصویب رسید، درکوپنهاگ 
توافقنامه ای خشک و خالی هم امضاء نشد!
جان ساون مدیر صلح سبز بریتانیا وضعیت 
اصل  هنوز  گرچه  کرد:  توصیف  چنین  را 
با وعده سرخرمن  اما  نشده،  اعالم  توافقات 
 2010 درسال  توافقات  به  رسیدن  دادن 
درمکزیکو، مشکالت را به بعد حواله داده اند.
افزایش  درمورد  پیش  سالها  از  هشدارهائی 
منابع  از  استفاده  از  ناشی  و  زمین  گرمای 
انرژی فوسیلی و باالرفتن میزان اکسیدکربن 
درجٌو، داده شده بود که امری کامالشناخته 
شده است. ولی دولتهای امپریالیستی حاضر 
به توجه به این هشدارها نبودند، زیرا که توجه 
به آنها منوط بود به جلوگیری ازانتشار گاز 
کربنیک در هوا از دودکشهای کارخانه ها، 
استفاده از بنزین در خود روها، هواپیماها، 
آلوده  و  جنگلها  بردن  ازبین  از  جلوگیری 
آبها توسط مواد فوسیلی و غیره، که  کردن 
این مستلزم تصمیم گیری جدی در مقابله با 
تحمل  به  دولتها حاضر  آن  بود و  پدیده  این 
مخارج گران آن نبودند و حتا این هشدارها 
کردند.  می  تبلیغ  غیرعلمی  و  مورد  بی  را 
رفتن  ازبین  قطبی،  یخهای  شدن  آب  با  اما 
تدریجی یخهای هیمالیا و یخهای کلیمانجارو 
افزایش  بروزو  رفیع،  های  قله  دیگر  و 
توفانهای بزرگ به ویژه در منطقه ی خلیج 
شرق  ساحلی  مناطق  وسراسر  مکزیک 
شدن  گرم  از  ناشی  ـ  آسیا  شرقی  جنوب  و 
زمین، تشدید خشک سالی در برخی مناطق 
جهان و افزایش بارانهای شدید غیرمعمولی 
فروبردن  که  دیگر  ازمناطق  دربسیاری 
روزه  همه  را  درسیالبها  دهات  و  شهرها 
آتش گرفتن جنگلها، رشد  باعث می شوند، 
آلوده گی هوای بسیاری از شهرهای بزرگ 
می  مشگل  حدی  به  درآنها  تنفس  بعضا  که 
گردند  می  تعطیل  مدارس  اجبارا  که  شود 
بر  طریق  ازاین  که  مخارجی  و  غیره  و 
دولتها تحمیل می شود، سنگین ترین گوشها 
نیز  جهان  داری  سرمایه  دردولتهای  را 
باتوجه  است.  نموده  خطر  شنیدن  به  وادار 
برای  تالش  اهمیت  آمده،  پیش  وضعیت  به 
حفظ محیط زیست به تمامی روشن می شود.
سرمایه  نظام  گان  گرداننده  وجوداین،  با 
داری حاکم برجهان که حریصانه دراندیشه 
این  به  بیشتراند،  هرچه  سود  کسب  ی 

باز هم کوه ... بقیه از صفحه اول

جنبش سبز مبارزات مردم را به نیمه تمامی می کشاند!
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هشدارها تا به حال بی تفاوت مانده اند: 
دو  که  اندونزی  و  آمازون  جنگلهای 
منبع بزرگ تولید اکسیژن جهان می باشند، بی 
رحمانه ازبین برده می شوند؛ موادپالستیکی 
چنان بی رویه به همه جا اعم از خشکی و 
دریا ریخته می شود که بزرگترین اقیانوس 
جهان ـ اقیانوس آرام ـ را آلوده ساخته است 
و متعاقب آن بلعیدن این پالستیکها موجودات 
و گیاهان دریائی را درخطر مرگ و نابودی 
بدون  و  رحمانه  کشتاربی  است؛  داده  قرار 
رویه ی نهنگها درابعاد میلیاردی هرساله به 
ازبین رفتن نسل آنها دارد منجر می شود که 
درحفظ محیط زیست سالم نقش قابل مالحظه 
ای دارند. چون که با ازبین برده شدن آنها 
آنان  خوراک  که  کوچک  ماهیهای  برتعداد 
بودند افزوده می شود و خوراک این ماهیهای 
به  کوچک گیاهان سبزکف دریاها است که 
تولید اکسیژن می پردازند و با خورده شدن 
آنها توسط ماهیهای کوچک، درواقع  بیشتر 
شود. نابودمی  تولیداکسیژن  مهم  منبع  یک 
 ،1972 ژوئن   5 در  پیش،  سال   37
درکنفرانس حمایت از محیط زیست سازمان 
ملل در استکهلم که با شرکت 1200 نفر از 
112 کشورتشکیل شد، منشوری با 26 ماده 
نهادی  و  تصویب رسید  به  توصیه  و 109 
دیده بانی درمورد محیط زیست تشکیل شد تا 
مشگالت زیست بومی را به صورتی آماری 
و  جهانی  نهادهای  دراختیار  و  کرده  تهیه 
دولتها قراردهد. اما طی نزدیک به 4 دهه به 
ضرورت تالش برای حفظ محیط زیست سالم 
نگرفت.  صورت  الزم  توجه  دولتها  توسط 
موجود  گازکربنیک   %25 حدود  اینک  هم 
می  تولید  آمریکا  متحده  ایاالت  را  درجهان 
تاکنون  جهانی  کنفرانسهای  درتمامی  و  کند 
حاضر  زیست،  محیط  حفظ  ی  زمینه  در 
از  جلوگیری  در  اش  مسئوولیت  پذیرش  به 
آلوده شدن هوا نشده است. چین هم، که نظام 
حاکم آن چهاراسبه درجاده ی سرمایه داری 
تاخته و می خواهد به ابرقدرت شماره یک 
جهان تبدیل شود نیز درمدت کوتاه چنددهه، 
خود  به  را  جهان  هوای  گی  آلوده   %25
صنعتی  کشورهای  است.  داده  اختصاص 
برزیل  و  هندوستان  نظیر  کشورهائی  یا  و 
که اینان نیز درجاده صنعتی شدن می تازند 
نقش  بعدی  ردیفهای  در  هوا  کردن  درآلوده 
مهمی دارند. دراین مورد براساس برآوردی 
آماری درآلمان :آمریکا و چین)40%( همراه 
با روسیه و هندوستان کال 50% اکسیدکربن 
را انتشارمی دهند. کافی است یادآوری کنیم 
میزان   :2007 تاسال   1990 ازسال  که 
گازکربنیک از 21 میلیاردتن درهوا به 29 
از  یافته است و درایران  افزایش  میلیاردتن 

175 میلیون تن به 466 میلیون تن درهمین 
آلمان( رادیو  است.)سایت  رسیده  مدت 
و  هندوستان  و  چین  وضعیتی،  درچنین  اما 
درحال  کشورهای  چون  گویند  می  برزیل 
کاهش  های  خواسته  به  توانند  نمی  توسعه 
آن  موجب  که  دهند  تن  ای  گلخانه  گازهای 
بوده  صنعتی  کشورهای  اساسا  درگذشته 
گویند  می  هم  سوم  جهان  کشورهای  اند. 
به  قادر  صنعتی  کشورهای  کمک  بدون 
نیستند.  زیست  محیط  پاالیش  با  مبارزه 
نیز  رفته  پیش  صنعتی  درکشورهای  اما 
مثال  یابد.  می  ادامه  دیگر  درسطحی  مسئله 
اتحادیه اروپا، لهستان و مجارستان می  در 
تصمیمی  درهرگونه  نیستند  حاضر  گویند 
همان  سرانه  طور  به  اتحادیه  این  در 
کشورهای  که  بکشند  بردوش  را  باری 
بگیرند.  بردوش  باید  اتحادیه  این  غنی 
کوی راد نخست وزیر استرالیا نیزمی گوید : 
اقلیت قدرت مندی که غالبا منافع آنها برتصمیم 
گیریها تاثیر می گذارد دربسیاری ازکشورها 
مانع تصویب مقررات می شوند و هدفشان کم 
کردن سرعت حرکت به سوی دستیابی به یک 
توافق برای مبارزه با گرمایش زمین است. 
درکشورهای  قدرتمند  اقلیت  مقاومت  همین 
سرمایه داری است که عالرغم برخی خوش 
بینی ها درمورد موفقیت کنفرانس کوپنهاگ، 
باعث شده است تا ایوو دی بوئر رئیس اجالس 
کنفرانس سازمان ملل درکوپنهاگ درگفت و 
گوئی با بی بی سی اعالم کند که : شرایط 
برای دست یابی شرکت کننده گان درکنفرانس 
نیست. مهیا  االجرا  معاهده ی الزم  به یک 
زنگ  تحقیقاتی  نهادهای  گزارشات  اما 
خطر را به صدا درآورده اند. نهادتحقیقاتی 
انگلستان  در   Hadley Center معتبر 
گلخانه  اگرگازهای   : که  کند  می  گزارش 
ای کنترل نشوند، درمدتی کمتراز 50 سال 
افزایش  درجه ی حرارت هوای کره زمین 
زیرخودگرفته  را  پست  زمینهای  آب  یافته، 
و  حیوانی  های  گونه  تمامی  از  نیمی  و 
آب  به  رسی  دست  و  رفته  ازبین  گیاهان 
خواهدافتاد. مخاطره  به  درسراسرجهان 
حاکی  ملل  سازمان  جٌو  شورای  گزارش 
است که "اگر بشرتا سال 2020 روند پخش 
گازهای گلخانه ای درهوا را مهارنکند و تا 
زمین  ندهد،  کاهش  نصف  به   2050 سال 
سابقه  بی  ای  گونه  به  جاری  سده  آخر  تا 
محیطی  زیست  فجایع  و  خواهدشد  گرم 
وسیعی سیاره ما را به کام خود خواهدکشید.
شده  خارج  دود  درمورد  تحقیق  یک  طبق 
دراین  که  کوچکی  ذرات  ازخودروها، 
دودها وجوددارند و درهوا معلق می شوند، 
آسم،  بروز  باعث  و  رفته  ششها  داخل  به 

اگر  و  گردند  می  ریه  و سرطان  برونشیت 
تمرکز آنها در ششها زیادباشد منجر به بروز 
دراروپا  ارتباط  درهمین  شود.  می  سرطان 
ناشی  بیماری  براثر  هزارنفر   310 ساالنه 
درهوا،  و سرگردان  آالینده  معلق  ذرات  از 
جان می سپارند که ازاین تعداد 65 هزارنفر 
طوری  به  روند.  می  ازبین  درآلمان  تنها 
مجبوربه    2005 درسال  آلمان  دولت  که 
تصویب ماده ای شد که طبق آن میزان این 
ذرات  نباید بیش از 35 روز درسال و 50 
باشد.  درهوا  درهرمترمکعب  میکروگرم 
توان  می  را  زیست  محیط  تخریب  آثار 
و  کرد  مالحظه  خوبی  به  نیز  درایران 
اعتراضات کارشناسان محیط زیست ایرانی 
دراین مورد تابه حال، به جائی نرسیده است. 
سالمتی  حفظ  امر  به  دولت  توجهی  بی  با 
عمرانی  طرحهای  ازطریق  زیست  محیط 
سدسازیها،  سازیها،  راه  ناپایدارازقبیل 
ضابطه  بدون  اقدامات  و  سازیها  شهرک 
ادامه می یابد نظیر: ایجاد بزرگ راه شمال، 
ارومیه،  دریاچه  در  بر  میان  جاده  ساختن 
سدسازیهای بی رویه و بدون درنظرگرفتن 
آنها،...  منفی  محیطی  زیست  آمدهای  پی 
نتیجه آن که روند خشک شدن دریاچه ارومیه 
بزرگ  دریاچه  دومین  که  اخیر  در10 سال 
شورجهان است با 450 هزارهکتار وسعت 
کاهشی معادل 160 هزارهکتارداشته است. 
میلیاردمترمکعب  با 10  هامون  تاالب  یا  و 
است،  کامل  خشکی  روبه  درسیستان  آب 
تاالب گاو خونی  درفالت مرکزی ایران با 
476 کیلومترمربع وسعت به دلیل کم شدن 
آب زاینده رود و تخریب کوه سیاه که به مثابه 
تاالب  سوی  به  کویر  هجوم  دربرابر  سدی 
قرارگرفته  نابودی  درخطر  شدت  به  است 
است. هم چنین زاینده رود، دریاچه پریشان 
و بختگان نیز خشک شده و یا درحال خشک 
در  آب  های  سفره  از  بخشهائی  اند.  شدن 
زیر شهرتهران نیزبه نفت آلوده شده اند که 
اثرات آن برای ساکنان مناطق جنوب تهران 
و شهر ری و غیره به شدت مضر می باشد.
این نمونه ها نشان می دهند که با حرص و 
های  سرمایه  ازجمله  و  داران  سرمایه  ولع 
تبدیل  و  جنگلها  تخریب  در  بوروکراتیک 
سازی،  ساختمان  برای  زمینهائی  به  آنها 
شمال  در  تنها  که  طوری  به  ندارد.  پایانی 
هکتار   120 گیالن،  درجنگلهای  و  ایران 
جنگل به منظور توسعه ی شهرک صنعتی، 
گذشته  سال   30 درظرف  کال  نابودشد. 
از  براثرتخریب  شمال  جنگلهای  مساحت 
هکتار  میلیون   12 به  هکتار  میلیون   25

ماجرای  دراین  است.  یافته  کاهش 
وقت  گی  وزیرجهادسازنده  تخریبی 

نظام سرمایه داری جهانی دشمن محیط زیست است!
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مقصربوده و تا بدان حد موافق ازبین 
بردن جنگلهای اطراف رشت بود که 
کارمندانی که مخالف سیاست تخریب 
کاربرکنارکرد! از  را  بودند  جنگلها 
بدین ترتیب حاکمان و سرمایه داران دست 
دردست هم  و به مصداق : "همه وجدان تو 
پول است آن را داری ای داراـ   تودیگر معنی 
و مفهوم وجدان را چه می دانی"، درصدداند 
امکانات  از  کارانه  جنایت  استفاده  با  تا 
ی  طبقه  ی  رحمانه  بی  استثمار  و  طبیعی، 
کارگر و زحمت کشان، سرتاسرایران را به 
کویری خشک و غیرقابل استفاده تبدیل کنند، 
به  شان سر  بانکی  که حسابهای  به شرطی 
برسد! تومانها  میلیارد  هزاران  و  میلیاردها 
هزارنفر  دهها  دسامبر   12 شنبه  روز 
زیست  محیط  حفظ  از  دردفاع  درکوپنهاگ 
حدود  پلیس  و  زدند  تظاهرات  به  دست 
1000نفر را دستگیر  و طی مدتی زندانی 
نیز  را  ها  شده  نفرازبازداشت  چند  و  کرده 
دسامبرنیز   16 روزچهارشنبه  ننمود.  آزاد 
تظاهرکننده  به  وحشیانه  پلیس  درکوپنهاگ 
گان حمله کرده و بیش از 200 نفر از آنها 
از  بیش  نیز  دراسترالیا  نمود.  بازداشت  را 
گرمایش  "علیه  پیمائی  راه  در  40هزارنفر 
مشابهی  تظاهرات  و  کردند  شرکت  زمین" 
اندونزی و غیره  تایپه،  مانیل،  نیز درپکن، 
صورت گرفت. ارزیابی می شود که برای 
جلوگیری از تولید گازهای گلخانه ای و استفاده 
دالر  میلیارد   150 ساالنه  تمیز  انرژی  از 
بودجه الزم است. اما در کنفرانس کوپنهاگ 
 10 .5 پرداخت  قول  تنها  اروپا  اتخادیه ی 
میلیارددالر به فقیرترین کشورها درمبارزه 
است. کرده  درسال  زمین  گرمایش  علیه 
این که این قولها تا چه حدی جنبه ی اجرائی 
معلوم  وجه  هیچ  به  خواهندداشت  تعهدی  و 
سرمایه  کشورهای  که  این  انتظار  و  نیست 
زیست  محیط  به  صنعتی  پیشرفته  داری 
مجدانه  آن  بهبود  برای  و  بگذارند  احترام 
انتظاری  چنین  و  زیادند  تردیدها  بکوشند 
بی هوده است. چراکه ماهیت سرمایه داری 
درغارت ثمره نیروی کار و ذخایر طبیعی 
اجازه ی چنین تصمیمی را به آن نمی دهد، 
بیافتد  خطر  به  اش  موجودیت  که  این  مگر 
کافی  است!  دیرشده  دیگر  هم  گاه  آن  و 
آمریکا  امپریالیسم  که  کنیم  یادآوری  است 
و  درعراق  درجنگ  درناتو  اش  شرکاء  و 
چندهزارمیلیارددالر  حال  به  تا  افغانستان 
زیست  محیط  درتخریب  و  اند  کرده  خرج 
باشند.  مقصرمی  شدت  به  درخاورمیانه 
برای  را  مخارجی  چنین  حاضرنیستند  اما 
دهند. اختصاص  زیست  محیط  بهبود 
امروز نجات کره زمین ازتخریب و رهائی 

انسان از ستم و استثمار و جنگ  میلیاردها 
جهانی  نظام  حاکمیت  از  ناشی  ویرانی  و 
است  این  درگرو  برجهان،  داری  سرمایه 
که  جهان  کشان  زحمت  و  کارگر  طبقه  که 
به مثابه عضوی  ازطبیعت که درمناسباتی 
را  آستینها  قراردارند  آن  با  دیالکتیکی 
جهانی  بورژوازی  نگذارند  و  باالزده 
رسیده  احتضارخود  و  گی  گندیده  به  که 
اش،  مرگ  ی  درآستانه  این  از  بیش  است 
زیست  قابل  غیر  انسانها  برای  را  جهان 
داری  سرمایه  نظام  که  کند  ثابت  و  نموده 
زیست  محیط  حفظ  لذا  تاریخ"است.  "پایان 
است. داری  سرمایه  نظام  نابودی  درگرو 
محیط  حفظ  برای  اعتبارمبارزه  این  به 
ی  طبقه  ی  مبارزه  از  بخشی  به  زیست، 
علیه  مبارزه  و  است  شده  مبدل  کارگر 
باید  درطبیعت،  داران  سرمایه  خرابکاری 
جلوی  تا  برود  پیش  کارگر  ی  طبقه  توسط 
داری  سرمایه  نظام  بیشتر  کاریهای  خراب 
گرفته شود. چون که طبقه ی کارگر جزئی 
از طبیعت بوده و با آن آهنگ جنگ ندارد.
مبارزه  این  سربلندانه  باید  کارگر  ی  طبقه 
آموزگار  مارکس  که  ببرد. چرا  پیش  به  را 
با  پیش  سال   165 کارگر  ی  طبقه  بزرگ 
اندیشی بی نظیری، داشتن رابطه ی  ژرف 
درست طبقه کارگر با طبیعت را با دقت بیان 
داشته و روشن ساخته است که این طبیعت 
استثمارگرایانه و خودستایانه ی بورژوازی 
است که انسانها را باطبیعت بی گانه می سازد:  
بدون جهان محسوس  بدون طبیعت،  کارگر 
نیست.  چیزی  هیچ  تولید  به  قادر  مادی، 
کارخود  آن  در  کارگر  که  است  ماده  این 
را متحقق می سازد، درآن عمل می کند و 
پردازد.  می  تولید  به  آن  کمک  با  و  آن  از 
برای  طبیعت  که  طور  همان  درستی،  به 
کند،  می  فراهم  را  گی  زنده  وسایل  کار 
به  که  اشیائی  بدون  کار  که  مفهومی  به 
بماند،  زنده  تواند  نمی  شود،  می  کارگرفته 
محدودتر،  مفهوم  به  چنین  هم  طبیعت  اما 
وسایل زنده گی و ازجمله وسایل حفظ بقای 
سازد.... می  رافراهم  کارگر  جسمانی  
طبیعت  ِقَبِل  از  انسان  که  مطلب  این  بیان 
طبیعت  که  معناست  بدین  کند  می  گی  زنده 
زنده  برای  باید  می  وی  که  اوست  اندام 
ماندن ارتباطی دائمی با آن داشته باشد. این 
حکم که زنده گی جسمی و روانی انسان و 
طبیعت به یک دیگر بسته گی متقابل دارند 
باخود، رابطه ای  بدین معناست که طبیعت 
متقابل دارد چرا که انسان جزئی از طبیعت 
است. مارکس ـ دست نوشته های اقتصادی 
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به پشتیبانی... بقیه از صفحه اول

از پیش بردگی مطلق بر کارگران و سپردن 
بدست  آنان  امنیت شغلی  بی چون و چرای 

سرمایه داران است. 
این فرم قرارداد مفاد زیر را در بر دارد: 

1- میزان ساعات کار و شروع و پایان آن 
از این پس نه بر اساس عرف رایج بلکه بر 
بود  خواهد  کارفرما  و  کارگر  توافق  اساس 
که در زمان انعقاد قرارداد کار طبق توافق 

طرفین در فرم قرارداد قید خواهد شد. 
پس  قرارداد  فرم  این  در  کارگران  مزد   -2
این پس بصورت هم  از  ثابت  ذکر مزد  از 
و  کارگر  توافق  هم ساعتی طبق  و  روزانه 
کارفرما تعیین خواهد شد.                                                                                                       
3- در این فرم قرارداد پاداش افزایش تولید 
و  کارگر  توافق  اساس  بر  وری  بهره  یا 
پرداخت  قابل  قرارداد  انعقاد  حین  کارفرما 
ماهیانه مسکن، کمک  است و کمک هزینه 
ماهیانه  اقالم  هزینه  کمک  و  مندی  عائله 
مصرفی خانوار بطور زیرکانه ای از شمول 
مصوبات قانونی بسیار نا چیز تاکنونی نیز 

خارج شده است. 
4- ماده 13 فرم جدید قرارداد کار اختصاص 
به فسخ قرارداد دارد و سفید گذاشته شده است 
تا کارگر و کارفرما حین انعقاد قرارداد بر 

اساس توافق طرفین آن را پر کنند. 
از  کارگران  آزاد  اتحادیه  در  ما  نظر  از 
پائی تشکلهای مستقل  بر  ایران  آنجا که در 
کارگری در محیطهای کار ممنوع است و از 
آنجا که هیچ امکانی برای انعقاد قراردادهای 
کارفرمایان  با  کارگران  سوی  از  جمعی 
وجود ندارد از این پس و بر اساس فرم جدید 
قرارداد  انعقاد  حین  کارگران  کار،  قرارداد 
با کارفرما  بعنوان یک فرد که هیچ پشتوانه 
حتی نیم بند قانونی و قدرتی برای چانه زنی 
ندارند در معرض امضای بی چون و چرای 
تمامی شرایطی که کارفرما خواهان آن است 
قرار خواهند گرفت و از این رهگذر شرایط 
بمراتب برده وارتری از سوی سرمایه داران 

بر طبقه کارگر ایران تحمیل خواهد شد. 
و  رد  ضمن  ایران  کارگران  آزاد  اتحادیه 
فرم  چنین  رواج  قاطعانه  کردن  محکوم 
قراردادی، عموم کارگران ایران و تشکلها و 
نهادهای کارگری موجود را به اعتراض علیه 
و  میخواند  فرا  کار  قرارداد  جدید  فرمهای  
طی روزهای آتی در راستای آگاهی کارگران 
اقدام به افشای زوایای مختلف و به غایت ضد 

کارگری این فرم قرارداد خواهد کرد. 
 

کارگران ایران، برای براندازی نظام سرمایه داری متشکل شوید!
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از ادعای دروغین اولیه اش درعدم دخالت 
نیروهای نظامی در سیاست به سطح اعالم 
آشکار دخالت سپاه  و بسیج درکلیه ی امور 
یک  مسیر  دراین  و  پیداکرده  کشوراستحاله 

گام بیشتراز رژیم سلطنتی برداشته است.
رژیم  دیگری  هرزمان  از  بیش  امروزکه 
سرنگونی  درخطر  اسالمی  جمهوری 
مردم  درمیان  اعتباری  دیگر  و  قرارگرفته 
و  بسیجی  مزدوران  پاسداران،  سپاه  ندارد، 
تکیه  تنها  گراش  سرکوب  ارگانهای  دیگر 
گاه رژیم مـی باشند. به سـپاه پاسـداران نـه 
تنها درعرصـه ی نظامـی قـدرتـی باالتـر از 
ارتش داده شـده، بلکه "سرداران" بی مخ اش 
مسئووالن  جای  گوناگون  های  درمصاحبه 
سیاسی رژیم را گرفته، به "تجزیه و تحلیل" 
بنـابـرماهیت  طبعا  و  پرداخته  اوضـاع  از 
هیچ  بدون  را  چماق  سیاست  پیشبردن  شان 
راعین  آن  و  کـرده  مطرح  ای  مالحظه 

سیاست می دانند. 
سیدالشهداء  سپاه  فرمانده  سردارفضلی 
سپاه  فرهنگی  شهدای  "جشنواره  درمراسم 
محمدرسول اهلل تهران" سناریوئی ازاتفاقات 
قبل و بعداز انتخابات قالبی ریاست جمهوری 
را مطرح کرد که اگر خودش طراح آن باشد، 
درجهت  درسناریوسازی  او  که  گفت  باید 
را  شکسپیر  دست   ، کلمه  منفی  و  معکوس 

ازپشت بسته است!
سوروس  بنیاد  با  افرادی  وی  طبق صحبت 
 4 کنند؛  برقرارمی  تماس  ازانتخابات  قبل 
ازآنها  یکی  که  شود  می  سازماندهی  لشگر 
که سازماندهی رای را برعهده داشته 300 
هزارعضو   150 و  درتهران  هزارعضو 
درشهرستانها داشته است. گروههای امنیتی، 
غیره  و  ضدتبلیغاتی  کارگری،  اغتشاشات، 
با 20 زیرگروه که همه ی اقشارجامعه را 

دربرمی گرفتند، سازمان یافتند.
براندازی رانیز به شرح زیر  وی چهارگام 

بیان داشت :
گام   اول : گفتند تقلب بزرگی درراه است)از 

اسفند87 تا پایان رای گیری(
گام   دوم: تشکیل کمیته صیانت آراء توسط 

محتشمی پور
گام  سوم: القای دروغگوبودن دولت

باید  نیاورد  رای  اگرموسوی  چهارم:  گام 
ابطال  اگر  و  داشت  انتخابات"  فریاد"ابطال 
مجبوربه  را  رژیم  و  خیابانهاریخت  به  نشد 

این کارکرد...
او به عالوه مدعی شد که عامل کشته شده 
فتنه در13  این  اغتشاشگران هستند.  هم  ها 

برای  هم  و خوابهائی  داشت  ادامه  نیز  آبان 
16آذردیده اند.

وی سپس اضافه نمود: تمام بسیجیان استان 
تهران از پیروزکوه، دماوند، بومهن، پردیس، 
کریم،  رباط  اسالمشهر،  ری،  پاکدشت، 
ساوجبالغ،  مالرد،  شهرقدس،  شهریار، 
مانند  ازاستانها  دیگر  برخی  حتا  و  کرج 
فرزندشهیدشوشتری به تهران برای خاموش 

کردن اغتشاشات آمده بودند.
این حادثه آتش زیرخاکستراست و می خواهد 
شایعه پراکنی کند تا امیدمردم را ناامید کرده 
و به یاس تبدیل نماید.)12 آذر 1388 به نقل 

از سایت پیک ایران(
تهران  انتظامی  فرمانده  زاده  رجب  سردار 
از  نقل  )به  آذر1388  در10  نیز  بزرگ 
 : گفت  خبرنگاران  درجمع  رادیوآلمان( 
تا  ندارم.  شهر  کردن  پلیسی  از  هراسی 
بدون  که  اند  نکرده  مردم عادت  که  روزی 
هم  پلیس  ماموران  نکنند،  تخلف  مامور 
حضورخواهندداشت. وی هم چنین از نصب 
دوربین در 70% تهران درآینده ای نزدیک 

خبرداد.
سناریونویسی  که  سخنان  این  با  درارتباط 
ساخته و پرداخته است تالش شده تا بخشی از 
حقایق را با یک من سریشم، به دروغپردازیها 
که جمع بندی اصلی وقایع اند، وصل کنند تا 
و  جنایات سران  و  کاریها  توجیه خالف  به 

مزدوران رژیم سرپوش بگذارند.
در زیر به رد این ادعاها می پردازم:

1ـ امپریالیستها و بنیاد سوروس از هرگونه 
و  سومی  جهان  کشورهای  درامور  مداخله 
و  برنداشته  دست  گاه  هیچ  ایران  ازجمله 
نخواهند داشت. هدفشان روشن است: کشاندن 
این کشورها به زیر نفوذ امپریالیسم آمریکا. 
تردیدی دراین زمینه نیست. عمال امپریالیسم 

را باید شناخت و افشا کرد.
اند  آنها دارای چنان قدرتی شده  این که  اما 
گیری،  رای  دهی  سازمان  برای  تنها  که 
و  کرده  بسیج  نفررا  میلیون  نیم  به  نزدیک 
برای انجام دیگر بخشهای ذکرشده نیز برای 
سرتاسرایران حداقل 50 تا 100 هزارنفرالزم 
آمده  درخبرها  که  طور  همان  اگر  و  دارند 
بود رژیم برای آوردن بسیجی ها برای یک 
روز 400 هزار تومان مزد پرداخت نموده 
و با بقیه مخارج حدودا برای هرفرد بسیجی 
ضد تظاهرات 500 هزار تومان خرج کرده 
است؛ اگر قبول کنیم که مزدوران امپریالیسم 
کم  پرداختی  به  درتظاهرات  کننده  شرکت 
تر از پولی که به بسیجیان داده شده حاضر 
ازجانشان  گذاشتن  مایه  و  خطرانداختن  به 
تظاهرات  ماه   6 حدود  طی  هم  آن  نیستند، 
میلیارد   2500 مبلغ  بنابراین  درپی؛  پی 

انجام  برای  دالر  میلیارد   2  .5 یا  و  تومان 
از  آمریکا  امپریالیسم  سازی  صحنه  این 
می  بایستی خرج  می  بنیاد سوروس  طریق 
کودتای  برای سازماندهی  که  درحالی  شد!! 
28 مرداد1332، سیا بیشتر از 19 میلیون 
دالر خرج نکرد و درهیچ یک از انقالبات 
این  ارقامی  نیز  شرقی  اروپای  در  مخملی 
چنانی برای تغییر رژیم خرج نشده است و 
تازه دم و دستگاه جاسوسی رژیم چه گونه 
طی چندماه پیش ازانتخابات تا به حال قادر 
به کشف چنین توطئه ی عظیمی نشده است؟ 
و تنها باشکنجه ی "اصالح طلبان" زندانی 

به این صرافت رسیده است؟!
ممکن است سردار دروغ گوی رژیم ادعاکند 
یافته  سازمان  که  تظاهرکننده  افراد  این  که 
بودند، انسانهای بی جیره و مواجبی هستند که 
تنها به صورت برده درخدمت امپریالیستها 
هستند. درآن صورت باید دلیل قانع کننده تری 
آورده شود برای تداوم حرکت آنان! چون که 
 6 ـ   5 مدت  این  طی  که  شاهدبودند  مردم 
ماه اخیر میلیونها نفر درتظاهراتهای مختلف 
و  نیزدستگیر  نفر  هزاران  و  کردند  شرکت 
وحشیانه  های  شکنجه  مورد  و  شده  زندانی 
درزیرشکنجه  هم  نفر  صدها  و  قرارگرفته 
جان باخته اند و اکثر این جان باخته ها نیز 
ساله   30 تا   20 بین  کرده  تحصیل  جوانان 
بودند و نه اراذل و اوباشی که باپول تطمیع 
و  کنند  شرکت  درتظاهراتی  تا  بودند  شده 
که  وقتی  و  آورند  برزبان  لومپنی  حرفهای 
ُدمشان را روی کولشان گذاشته  گیر کردند 
و ازصحنه فرارکنند! پس این ادعای سردار 
محکم  بنیادی  فاقد  گی  ساخته  دژخیم  نوکر 

است.
و  تقلب  ترین  بزرگ  که  دانند  می  همه  2ـ 
دستبرد در انتخابات ایران، دردرجه ی اول 
وجود "نظارت استصوابی شورای نگهبان" 
است که حق نامزدشدن را ازمردم سلب کرده 
و مردم را وادار به رای دهی به افرادی می 
و  وسطائی  قرون  نظام  چین  دست  که  کند 
پادشاهی "والیت فقیه"اند و ازاعتباری جدی 

درمیان مردم برخوردارنیستند؛
نظام  درکفش  ریگی  اگر  دوم،  ی  دردرجه 
با  ایران نیست، چرا حتا  جمهوری اسالمی 
فیلتر  از  انتخاباتی  نامزدهای  گذشتن  وجود 
جانب  از  گانی  نماینده  به  نگهبان،  شورای 
مردم و یا افراد ستادهای رای گیری نامزدها، 
اجازه داده نشد تا درهرحوزه ی رای گیری 
کنترل  و  آراء  درشمارش  و  حضورداشته 

رای ها شرکت کنند؛
دردرجه ی سوم، چرا باوجودی که مخالفان 
رژیم و مشخصا نیروهای کمونیست و آزادی 

تقلب  پیوسته  خواه طی 30 سال اخیر 

وقتی که  ... بقیه از صفحه اول

دست مافیای نظامی ـ امنیتی از دخالت درامور مردم کوتاه !



صفحه 7رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
دررای گیری ها را، بنابر سنت تقلب 
ی  سلسله  پادشاهی  اززمان  حاکمان 
پهلوی تا به امروزرا پیوسته افشاء کرده اند، 
اجازه ندادند تا هیئتی بین المللی برای نظارت 
که  است  این  مگرنه  برسانند.  هم  حضوربه 
ناظران  شرکت  با  که  غزه  در  درانتخابات 
توسط  حماس  گرفت،  صورت  المللی  بین 
آنها برنده اعالم شد. درحالی که امپریالیستها 
این واقعیت  قبول  به  و صهیونیستها حاضر 
نشدند که نشان دهنده ی ضددموکراتیک بودن 
آنان است! مشابهت عمل کرد امپریالیستها و 
صهیونیستها با عمل کرد ولی فقیه و دولت 

تماشائی است!
چرا وقتی که مردم به خیابانها ریختند و اعالم 
تقلب کردند و شمائی که مدعی هستید که این 
مجدد  شمارش  به  حاضر  بوده،  نقشه  طبق 
"شورای  نظارت   زیر  نه  هم  آن  ها،  رای 
دو  گان  نماینده  توسط  حداقل  بلکه  نگهبان" 
و  نشدید  درانتخابات،  کننده  شرکت  طرف 
"شورای نگهبان" هم بنابرماهیتش، ُمهر تایید 
را بر گفته خامنه ای زد که از اول مدعی 
شده بود که تقلبی صورت نگرفته است! پس 
سپاه  و  دولت  خود  اول  ی  دردرجه  متقلب 
تا  بود  کرده  جزم  عزم  که  بود  پاسداران 
احمدی نژاد از صندوق رای  ها چون غولی 

خیالی بیرون بیاید!
احمدی  و  ای  خامنه  که  بود  این  مگرنه  3ـ 
نژاد ادعا کردند که درانتخابات، آحمدی نژاد 
ازپشتیبانی وسیع و بیش از 63% آراء مردم 
برخوردارشد و احمدی نژاد بازنده گان را به 

خس و خاشاک تشبیه نمود؟
عدم  برای  یا ضرورتی    و  ترس  چه  پس 
آوردن  برای  لزومی  چه  و  آراء  بازخوانی 
استانهای  حتا  و  تهران  استان  بسیجیهای 
دیگر برای دفاع از حکومتی بود که اکثریت 
طرف  رژیم  ادعای  طبق  مردم  از  بزرگی 
دار آنند و مخالفانش تنها خس و خاشاک می 

باشند!!   
رژیم  که  دهد  نمی  نشان  امر  این  خود  آیا 
مردم  های  توده  درمیان  جدی  پایگاهی 
نداشته و تنها باتوسل به زورتفنگ و ُکشت 
ُکشتارمردم می خواهد قدرت قالبی خود  و 
در  درستی  حرف  اگر  لذا  و  کند.  حفظ  را 
داشته  وجود  فضلی  سردار  جناب  افاضات 
باشد، همان آوردن هزاران مزدور رژیم از 
شهرستانها به تهران بوده تا جلو مقاومت و 
تظاهرات مردم گرفته شود. امری که نشان 
می دهد تا چه اندازه رژیم درانظار عمومی 
منفرد و مورد نفرت بوده و ازخیزش توده 

ها هراس دارد.
4ـ اما مضحک ترین بخش سناریوی جناب 
سردارفضلی، ُکشته شدن تظاهرکننده گان به 

امپریالیستها  که  است  اغتشاش گرانی  دست 
با  ما  دیگر  جا  دراین  بودند.  داده  سازمان 
از  نگرانی  ای  نیستیم که ذره  فردی مواجه 
درزندانهای  باشد.  داشته  حقایق  بیان  عدم 
مورد  گان  تظاهرکننده  و شهرستانها  تهران 
انواع شکنجه قرارمی گیرند، به آنها تجاوز 
کشف  از  جلوگیری  برای  حتا  و  شود  می 
حقایق بدن دختران مورد تجاوز قرارگرفته 
سوزانده می شود و بعد درکمال بی شرمی 
احمدی نژاد مدعی می شود که شکنجه گران 
نفوذ  با  که  بودند  دشمن  نفوذی  عوامل  نیز 
این  به  دست  دولتی  درسازمانهای  کردن 
می  رژیم  حساب  به  را  آنها  و  زده  جنایات 
ریزند!! چرا این همه عوامل نفوذی به دادگاه 

کشانده نشدند؟
برای  که  است  رژیمی  چه  این  وانگهی، 
سازماندهی انتخابات به قدری دچار ضعف 
امپریالیستها  که  است  گی  برنامه  بی  و 
قادربه بسیج نیم میلیون انسانی می شوند که 
این  حاضرند درخدمت آن جان بازی کنند؟ 
چه رژیمی است که درتمام اداره های حساس 
سرکوب  نیروهای  میان  در  ازجمله  و  آن 
گراش، دشمن تا بدان حد نفوذ کرده است که 
درخیابانها و زندانهای رژیم، شکنجه گران 

عوامل دشمن  فعال می باشند؟!
آقایان چون قتل زندانیان سیاسی در سال 67 
را نمی توانند به عوامل خارجی نسبت دهند 
زیرا که دست خط خمینی جالد درمورد ازبین 
بردن زندانیان موجوداست، لذا هراتفاقی می 
افتد می گویند"کی بود، کی بود، مانبودیم!" 
کما این که قتلهای زنجیره ای را به حساب 
ناموسی  قتلهای  نوشتند.  نفوذی  عوامل 
از  خارج  به  کرمان  و  درمشهد  را  مختلف 
حکومتیها نسبت دادند. کشتن خبرنگارایرانی 
االصل کانادائی در اوین و خانم دکتری در 
گذاشتند  مسکوت  تجاوز  از  پس  را  همدان 
رژیم  سران  کاری  جنایت  عمق  از  پرده  تا 
برداشته نشود و این دغل کاری اکنون تبدیل 
به روش رسمی رژیم شده است تا از این به 
بعد هر جنایتی را که انجام دادند، ُمهردخالت 
ازخطا  مبرا  را  خود  و  زده  برآن  خارجی 
اعالم کنند!! این وقاحت ازدیدگاه مذهبی آنها 
ناشی می شود که به راحتی دربرخورد به 

مشگالت تقیه را پیش می کشند!
انسان  هیچ  را  داری  شاخ  دروغهای  چنین 
آزادی خواه و عدالت پرور نمی تواند بپذیرد. 
با  تا  اند  زده  آخر  سیم  به  رژیم  سران  اما 
توسل به هرگونه شیادی و نیرنگ و شکنجه 
و نابودکردنها، سرحکم بمانند. پس چه چیزی 
بی  و  پرروئی  درکمال  که  این  از  تر  ساده 
پروائی دروغهای شاخدار تحویل مردم بدهند 
و همانند کبک سرشان را زیر برف کنند و 

که  درحالی  شوند!  متوسل  سناریوسازی  به 
مردم ایران ماهیت پلید حاکمان را سالهاست 

که شناخته اند.
تهران  ُپرکردن  از  رژیم  سرداردیگر  5ـ  
ازاین  هراس  نداشتن  و  انتظامی  ازنیروی 
امر داد سخن می دهد. درحالی که این جناب 
دارد،  باور  حرفهایش  به  اگر  گر  سرکوب 
باید ازخود بپرسد که در30 سال گذشته رژیم 
والیت فقیه چه کار کرده که این قدر اراذل و 
اوباش درایران درست شده است که نیازمند 

ُپرکردن تهران از پلیس شده است؟!
شکست  ی  دهنده  نشان  امر  این  خود  آیا 
طی  که  نیست  اسالمی  رژیم  بار  فضاحت 
بخوان  ها)  زاده  آقا  و  ها  آقا  اش  حاکمیت 
آیت اهلل ها و حجت االسالمها و فرزندانشان( 
ثروتهای بی کرانی را به دست آورده اند؟ و 
نه تنها این، بلکه "حق" انحصاری تجاوز به  
مال و ناموس مردم را یافته و غرق درناز 
و نعمت اند! چرا قانون "ازکجا آورده ای؟" 
آید؟ چه فرقی  آنها به اجرا درنمی  درمورد 
بین رژیم جمهوری اسالمی و رژیم سلطنتی 
هست،  جز این که در رژیم والیت فقیه در 
مدتی کوتاه تر از رژیم قبلی، گاوصندوقهای 
جادار آخوندی ُپرتراز حسابهای بانکی 1000 
فامیل سابق شده و تعداد آنان نیز بنا بر قانون 
فامیل   300 به  سرمایه،  ترشدن  انحصاری 
تقلیل یافته، 300 فامیلی که چاق و چله تر از 
1000 فامیل زمان شاه اند و حسابهای شان 
لونرفته  احتساب  با  نیز  خارجی  دربانکهای 
گی ونوشته شده به نام دیگری،  به میلیونها 

و شاید میلیاردها دالرمی رسد!! 
سخنان این سرداران نیروهای نظامی رژیم 
گواه بارزی است براین که رژیم نه حقانیت 
آسمانی دارد و دراجرای خواستهای آسمانی 
از  قبل  که  هائی  وعده  به  نه  است،  نمونه 
حقوق  به  احترام  درمورد  قدرت  غصب 
مردم داده بود، عمل می کند، نه به مردم به 
مثابه ولی نعمتان خود نگاه می کند و نه حتا 
صاحب  جامعه  معمولی  انسانهای  درسطح 
تجاوزبه  درعدم  وجدان  و  شرف  حیثیت، 

حقوق دیگر هم نوعان خود است! 
جمهوری  ریاست  دوره ی  دهمین  انتخابات 
پس  ی  دارچندماهه  دنباله  اعتراضات  و 
دل  نه  مردم  که  دهد  نشان می  انتخابات  از 
از جناح دیگر  نه  دارند و  از رژیم  خوشی 
سیز"  "جنبش  درقالب  را  خود  که  رژیم 
مطرح کرده است. مردم و به ویژه کارگران 
و زحمت کشان ایران عمیقا خواستار روبیدن 
بساط جمهوری اسالمی ایران هستند و حتا 
ادامه  برسر  نیز  حاکم  بورژوازی  دردرون 

ی وضع موجود توافقی درکارنیست 
درخطر  را  خود  ی  آینده  همه  و 
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سرکش  های  شعله  درمیان  گیرکردن 
انقالب رهائی بخش ایران می پندارند.
تاریخ به کرات نشان داده است که زمانی که 
تفنگ حرف  به  تکیه  درهرکشوری زور و 
اول را بزند و حاکمان تنها با توسل به سرنیزه 
ی عریان برسر کار بمانند، زمانی که مشتی 
شعبان بی مخهای اسالمی حاکم برسرنوشت 
ازچنین  که  ای  نتیجه  تنها  شوند،  مردم 
شدن  تر  نزدیک  شود،  می  حاصل  سیاستی 
باشد. جمهوری  نظام می  آن  زوال حاکمان 
را  اعتبارش  و  رسیده  خط  آخر  به  اسالمی 
درمیان مردم ازدست داده و زمان جاروشدن 
نزدیک  نزدیک و  تاریخ  دانی  به زباله  اش 
تر می شود. دراین کارزارتاریخی، طبقه ی 
کارگر و درراس آنها کمونیستهای متشکل و 
مورد اعتماد طبقه درحزب کمونیست واحد 

ایران، نقش و اهمیت به سزائی می یابند.

ک.ابراهیم ـ 14 آذر 1388   

وانیپور  و  دهلی  راجستان،  پنجاب،  بیهار، 
شرکت کردند.

ازمیان شرکت کننده گان، 146 نفر کارگر، 
از  نفر  از کارگران کشاورزی، 48  نفر   5
نفر از طبقات متوسط)  فقیر و 65  دهقانان 
15 نفر از دهقانان میانه حال( بودند. ازاین 
تعداد 76 نفر با سن کم تر از 30 سال، 140 
نفر بین 30 تا 50 سال، 48 نفربین 50 تا 

71 ساله  بودند.
ازنظر تحصیلی 138 نفر تا کالس 10 سواد 
نفر  و 20  بودند  دیپلومه  نفر  داشتند، 106 

باالتر از دیپلم.
درمیان شرکت کننده گان رامراج از بخش 
هاردوی در اوتراپرادش 30 سال درزندان 
بوده و ساتپال سینگ از بخش اوننائو واقع 
بوده و 5  ایالت 25 سال درزندان  درهمان 
سال نیز به طورمخفی  فعالیت داشته است.

کنفرانس بوپال 
گامی تاریخی به جلو بود.

اهمیت بزرگ این کنفرانس حزبی عبارت از 
این بود که به نکته ای مرکزی پرداخت: چرا 
که  ک(  ب  کمونیستی)ج  المللی  بین  جنبش 
نیم قرن پیش تحت رهبری شوروی و چین 
سوسیالیستی به قدرت بزرگی تبدیل شده بود، 
مواضعی  با  و  و ضعف  تنزل  از  حدی  به 
پارچه پارچه شده رسیده است. جوابی علمی 
به این سوال باید داده شود. از 4 سند پایه ای 
که کنفرانس آنها را بررسی نمود، کنفرانس به 
این نتیجه رسید که ج ب ک نتوانست خصلت 
کلنیالیسم  ـ  نئو  ی  بربرمنشانه  و  شرورانه 
قطب امپریالیستی به رهبری آمریکا را که 
بعد ازجنگ جهانی دوم جای گزین سلطه ی 
بشناسد،  درستی  به  بود  شده  کهن  کلنیالیسم 
امری که باعث ضعف سیاست شوروی شده 
و راه را برای قدرت گیری خروشچفیستهای 
رویزیونیست هموار نمود تا با سوء استفاده 
ازقدرت، شوروی را به جاده سرمایه داری 
بکشانند. حزب کمونیست چین نیز عالرغم 
نمود،  کلنیالیسم  نئوـ  درتحلیل  که  تالشی 
ماند و  ناموفق  ازآن،  تحلیل عمیق تری  در 
احزاب  گرفت.  درپیش  داری  سرمایه  راه 
هندوستان  کمونیست  حزب  نظیر  کمونیست 
هندوستان)مارکسیست(  کمونیست  حزب  و 
و  کلونیالیسم  نئوـ  گران  ستایش  به  مقدمتا 
سپس به مجریان آن به هنگامی که درقدرت 
بودند، تبدیل شدند. کنفرانس بر پذیرش این 
انحراف و رشدمبارزه علیه نئوـ کلونیالیسم و 

سازماندهی مجدد جنبش کمونیستی ازطریق 
وحدت احزاب راستین مارکسیستیـ  لنینیستی 

درسطحی جهانی تاکید گذاشت.
ازنظر داخلی، قیام ناگزالباری جهشی به پیش 
درمبارزه علیه رهبریهای رویزیونیست حزب 
رویزیونیست  نئوـ  و  هندوستان  کمونیست 
حزب کمونیست هندوستان)مارکسیست( بود. 
گران  ستایش  به  که  دوحزب  این  درمقابل 
کمونیست  حزب  درغلتیدند،  کلونیالیسم  نئوـ 
هندوستان)مارکسیستـ  لنینیست(، هندوستان 
ارزیابی  نیمه مستعمره"  و  فئودال  "نیمه  را 
کرده و به طور مکانیکی "راه چینی" را دنبال 
وقوع  به  تغییرات  تحلیل  به  و حاضر  نمود 
درصحنه  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  پیوسته 
"جنگ  راه  نشد.  درهندوستان  و  جهانی  ی 
مذهبی مورد  آئینی  مثابه  درازمدت خلق"به 
تصدیق قرارگرفت. بسیاری ازآنها هنوزهم 
ازاین دیدگاه سکتاریستی خالص نشده اند و 

با ایستائی و فرسوده گی مواجهند.
درچنین وضعیتی، ح ک ه )م ل( به تحلیل این 
امر پرداخت که چه گونه هندوستان پس از 
جای گزینی قدرت درسال 1947 و رسیدن 
نیمه  کشور  یک  به  ظاهری،  استقاللی  به 
مستعمره تبدیل شده است. نئوـ کلونیالیسم به 
ویژه بعد ازتحمیل گلوبالیزاسیون امپریالیستی 

شدت بیشتری یافت.
در  مردم  دموکراتیک  انقالب  ی  وظیفه 
انداختن  بیرون  از  است  عبارت  هندوستان 
تحقق  و  کلونیالیستی  ـ  نئو  حاکم  نظام 
سوی  به  روی  پیش  و  ای  توده  دموکراسی 
سوسیالیسم. راه انقالب هندوستان که توسط 
انطباق  قرارگرفت  موردتایید  کنفرانس 
مکانیکی راه چینی یا جنگ درازمدت توده 
مبتنی  راه  برای  فراخوان  و  ردنمود  را  ای 
توده  بسیج  راه  کشور،  مشخص  شرایط  بر 
ها تحت رهبری طبقه ی کارگرو تغییر نظام 
ازجمله  و  مبارزه  انواع  از  استفاده  با  حاکم 

قیام و شورش توده ای را مطرح ساخت.
اول  از  که  کنفرانس  تشکیل  روند  طی 
حزب  ساختمان  شرایط  شد،   آغاز  ژوئیه 
درسراسرهندوستان ، تقویت آن درمناطقی که 
حزب فعال است، جهت سازمان دهی طبقه/ 
سرتاسرهندوستان  در  ای  توده  سازمانهای 
سراسری  جنبشهای  ایجاد  برای  تمرکز  و 
برای  پالتفرم  براساس  درهندوستان 
ستاره  در  شده  مطرح  انقالبی  کمونیستهای 
درمورد  دسامبر2009   ،4 شماره  سرخ 
مسائل حادی که جنبش توده ها با آنها مواجه 
اند و در درازمدت بیشترمناسب خواهندشد، 
دردستور کارقرارگرفت. شرایط عینی کشور 
تشدید کوششها دراین جهت را طلب می کند. 

ای  پایه  مسائل  کنفرانس  درمجموع، 

کمونیسم  در حال... بقیه از صفحه آخر

به تارنما های اینترنتی  حزب 
رنجبران ایران مراجعه کنید
 و نظرات خود را در آنها 

منعکس کنید!

سایت حزب رنجبران
www.ranjbaran.org

سایت آینه روز
www. ayenehrooz.de

سایت خبرنامه کارگری
www.karegari.com

سایت رنجبر آنالین
www.ranjbaran.org/01_
rajbaronline

سایت آرشیو روزنامه رنجبر
http://www.yudu.com/
library/16050/Ayeneh-
Rooz-s-Library

زنده و مستحکم باد همبستگی مبارزاتی کارگران جهان !   
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تئوریک درمقابل انقالب هندوستان را 
حل نمود و شرایط را برای برگزاری 
با  آینده  دوسال  طی  حزب   9 ی  کنگره 
ترتیب،  بدین  ساخت.  فراهم  کامل  اطمینان 
این کنفرانس گامی تاریخی درحرکت به پیش 
کمیته  تمامی  از  جدید  مرکزی  کمیته  بود. 
تصمیمات  قبول  با  تا  خواست  حزبی  های 
این کنفرانس برای تحقق وظایف مطرح شده 
درآن سازماندهی الزم را عملی سازند. کمیته 
مرکزی جدید از طبقه ی کارگر، دهقانان ـ 
که شامل کارگران کشاورزی، دهقانان فقیر 
می شوند ـ و تمامی زحمت کشان و طبقات 
و اقشار تحت ستم خواست تا متشکل شوند و 
برای به پیش راندن امر دموکراسی توده ای 

و سوسیالیسم متحد گردند.
*     *     *

اطالعیه ی کمیته مرکزی حزب 
مارکسیست ـ لنینیست آلمان 

)ام.ال.پ.د.( به روزنامه ها و مردم 
توسط سخنگوی حزب : یورگ وایدمن

11 دسامبر 2009

بانک(  آلمان)دویچه  بانک  از  ح.م.ل.آ. 
شکایت کرد.

آلمان  بانک  از  درشکایت  امروز  ح.م.ل.آ. 
در دادگاه استان اسن ناموفق ماند.

هرگونه  نوامبر2009   17 در  آلمان  بانک 
حزب  به  دهی  کمک  و  تجاری  حساب 
بست.  است،  بانک  این  با  دررابطه  که  را 
به   2009 دسامبر  اول  تا  که  اعتراضاتی 
این رفتار بانک شد، بی نتیجه ماند. درسال 
1986 نیز بانک آلمان همین شماره حساب 
حزب را بست . دادگاه استان اسن پس از آن 
این عمل بانک آلمان را "خودسرانه  و بدون 
قانونی242  ماده  مغایربا  و  دانست  منطق" 

BGB آلمان ذکرکرد.
انگل  استفن  آلمان حساب  بانک  آن،  از  قبل 
رهبر حزب را بسته بود. بانکی که هدایت 
کننده ی بانکهای بزرگ آلمان می باشد، دست 
به سازماندهی یک عمل سیاسی زد که عملی 
غیرقانونی در بایکوت کردن ام.ال.پ.د. بود 
و این تصمیم  توسط 15 بانک دیگر آلمان 
ازطریق عدم پرداخت اعتبارات، پی گرفته 
شد وحسابهای استفن انگل را مسدودکردند و 

از دادن حسابها امتناع ورزیدند.
رهبر حزب گفت : ما قویا از حقوق قانونی 
خود دفاع خواهیم کرد. همان طور که دریک 

حمله قبلی، بانک آلمان بازنده شد.
محکوم کردن عملیات بایکوت سیاسی، درس 
مهمی از دوران فاشیسم هیتلری است. دراین 
حالت نیز، شروع مقاومت ازابتدا ضروری 

است.
ها  مصاحبه  ترتیب  بیشترو  سوآل  برای 
رجوع کنید به: پتر وایزفنینیگ وکیل مدافع، 
که آماده جواب می باشد.) تلفون 3597670ـ 

)0109
برای اطالع بیشتر: کمیته مرکزی ام.ال.پ.د. 
 45899  .1c  .Schmalhorststr
0ـ95194ـ   : تلفون   Gelsenkirchen
0209، فاکس : 60ـ 020995194، موبایل 

: 2715755 ـ 0173، ای میل :; 
info@mlpd.de www.mlpd.de

با بهترین احترامات / یورگ وایدمن
*     *     *

که  درشرایطی  انقالبی  کمونیسم  روی  پیش 
بزرگ  شرکتهای  و  امپریالیستی  دولتهای 
روبه  بحران  و  مشگالت   با  مالی  فراملی 
رو هستند، باعث هراس گرداننده گان نظام 
علت،  همین  به  است.  شده  سرمایه  جهانی 
سنگ  کمونیست  احزاب  رشد  دربرابر  آنها 
به  تنها مربوط  این مسئله  کنند.  اندازی می 
داری  سرمایه  که  چرا  شود.  نمی  هم  آلمان 
درهدایت  مصمم  که  را  خود  آگاه  دشمن 
مبارزه برای سرنگونی آن در راس طبقه ی 
کارگر و توده های زحمت کش است، طی 
بیش از 160 سال اخیر خوب شناخته است. 
آمده  ام.ال..د.  و همان طور که دراطالعیه 
است، مقاومت دربرابر آن ضروری است. 
مطمئنا حزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان با 
قدرت دربرابر این توطئه چینیهای شرکتهای 

مالی فراملی آلمان خواهدایستاد. 

به تارنما های اینترنتی  
حزب رنجبران ایران 
مراجعه کنید و نظرات 
خود را در آنها منعکس 

کنید!

حزب طبقۀ کارگر که مجهز به علم رهائی 
اعمال  است  مناسب  تشکیالت  و  پرولتاریا 

می شود.
5- حکومت پس از انقالب، باید حکومتی با 

خصلت کارگری و شکل شورائی باشد.

حال این مواضع را با مواضع گرایش طبقاتی 
ای که امثال موسوی و کروبی نماینده سیاسی 
وضع  در  تغییر  ایجاد  ادعای  و  هستند  آن 

موجود را دارد، مقایسه کنیم:
داری  سرمایه  ایران  جامعۀ  مشکل   -1
نیست. مشکل بی کفایتی دولت حاکم )و نه 
می  است.  اسالمی(  جمهوری  حکومت  کل 
توان این مشکل را بدون دست زدن به اساس 

حکومت موجود برطرف کرد.
جهت  در  باید  اقتصادی  سیاستهای   -2
باشد.  یارانه ها  حذف  و  سازی  خصوصی 
این  که  است  این  نژاد  احمدی  دولت  مشکل 

سیاست را به درستی اجرا نمی کند.
3- راه بهبود وضع موجود حفظ و اصالح 
جمهوری اسالمی و در عین حال پرهیز از 
با  مقابله  راه  است.  نوع ساختار شکنی  هر 
چانه  مطلوب،  دولت  ایجاد  و  کنونی  دولت 

زنی از باال و فشار از پایین است.
دست  به  باید  کنونی  جنبش  رهبری   -4
سیاستمدارانی باشد که در گذشته از ُمهره های 
مورد  اکنون  هم  و  بوده اند  حکومتی  کلیدی 

غضب واقع شده اند.
در  که  بود  خواهد  دولتی  آینده  دولت   -5
اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  چارچوب 

عمل خواهد کرد.
مواضع  فقط  نه  فوق  مورد  پنج  ضمن  در 
جریانی به نمایندگی موسوی و کروبی، بلکه 
بورژوایی  اپوزیسیون  موضع  بخشًا  یا  کال 
بوده  نیز  قانونی و غیرقانونی  نیمه  قانونی، 

است.

رهبران  اساسی  مواضع  که  است  واضح 
دولت  با  اساسی  تفاوت  هیچ  سبز  جنبش 
احمدی نژاد ندارد. سیاست اقتصادی هر دو 
حمایت  مورد  یارانه ها  حذف  است.  یکسان 
مخالفان اصالح طلب نیز هست. اگر اندک 
اختالفی هم موجود است درباره نحوه کنار 
آمدن با کشورهای امپریالیستی، نحوه مهار 
کردن جنبش مردم و حفظ جمهوری اسالمی 
می باشد. یک طرف می خواهد فقط با مشت 
آهنین حکومت کند و طرف دیگر معتقد است 
که با فریب دادن مردم و وعده های دروغین 

بهتر می تواند خشم آنها را فرونشاند.
هر خواننده ای می تواند با یک مرور 

ازمطالب دریافتی... بقیه از صفحه آخر



صفحه 10رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
سالهای  سیاسی  تحوالت  بر  سریع 
در  کسانی  چه  که  کند  قضاوت  اخیر 
این سالها حقیقت را به مردم گفته اند، کدام 
موضع طبقاتی به منافع اکثریت عظیم مردم 
نزدیک تر است، سیر وقایع صحت نظرات 

کدام یک را تأیید کرده 

است و در نهایت اینکه چه کسانی عمدًا چشم 
خود را بر حقایق بسته اند.

* در اینجا سازمان یا گروه خاصی در نظر 
طبقاتی  مواضع  پذیرش  بدون  ولی  نیست. 
پرولتاریا که در این نوشتۀ مختصر به آنها 
اشاره شده است، نمی توان فرد یا گروهی را 

کمونیست دانست.
*     *     *

اهداف نهفته پشت جنجال بر سر 
آتش زدن عکس خمینی

پس از 16 آذر جناح حاکم و اصالح طلبان 
هر یک به نوبه خود سعی کردند درباره فیلم 
آتش زدن عکس  و  پاره شده خمینی  عکس 
جمهوری  دولتی  تلویزیون  از  که  خمینی 
اسالمی پخش شد جنجال تبلیغاتی برپا کنند. 
ولی همه می دانیم که پس از نمایش انتخاباتی 
حکومت  برعلیه  آنقدر  ماه،  خرداد  مفتضح 
جمهوری اسالمی و شخص خامنه ای شعار 
داده شد که در مقابل آن پاره کردن یا آتش 
زدن یک عکس به زحمت می تواند توجهی 
را جلب کند. پس دلیل اصلی این همه جنجال 

چیست؟
برای یافتن پاسخ باید به مرحله ای که جنبش 
هفته  در  اگر  کنیم.  توجه  است  رسیده  بدان 
های پس از انتخابات شعارهای عمده جنبش 
درباره پس گرفتن رای و حمایت از موسوی 
جنبش  است.  کرده  تغییر  وضع  حاال  بود، 
مردم رو در روی کل حکومت قرار گرفته 
تابع اصالح طلبان  اندازه سابق  به  دیگر  و 
نیست و روز به روز این وضع تشدید می 
شود. این امر عالوه بر جناح حاکم، اصالح 
طلبان را نیز به وحشت می اندازد، زیرا این 
جناح در نظر داشت از اعتراضات مردمی 
فقط برای فشار آوردن به جناح رقیب استفاده 
به  را  مردم  خواست  نمی  هیچگاه  و  کند 

مبارزه علیه کل حکومت بکشاند.
مراسم 16 آذر برای جنبش گامی به پیش بود. 
تلویزیون دولتی ایران سعی کرد وانمود کند 
که این مراسم در حمایت از حکومت بوده)!( 
با جمع کردن مزدوران خود  و جناح حاکم 
از سراسر کشور و فرستادن آنها به دانشگاه 
ولی  کند  نمایی  قدرت  کرد  سعی  تهران* 

عمال ضعف خود را به نمایش گذاشت. تعداد 
حامیان حکومت  از  بیشتر  خیلی  معترضان 
بود و امسال عالوه بر دانشگاه تهران سایر 
دانشگاهها در تهران و شهرستانها )که سابقا 
می  صورت  کمتر  آنها  در  سیاسی  فعالیت 
 )... و  آزاد  دانشگاه  واحدهای  نظیر  گرفت 
نیز به مبارزه پیوستند و از آنجا که حکومت 
تمام عواملش را در دانشگاه تهران متمرکز 
کرده بود ضعف آن در کل دانشگاهها بیشتر 
ارشد  مقامات  البته  شد.  گذاشته  نمایش  به 
حکومتی از پیش اطالع داشتند و خیلی بهتر 
می  شان  خورده  فریب  حامیان  برخی  از 
دانستند که چنین وضعی پیش خواهد آمد و 
را  تلویزیونشان  اخبار  دروغهای  هم  کسی 
باور نمی کند. پس دست به کار شدند تا اگر 
نمی توانند جنبش را سرکوب کنند حداقل آنرا 
با به راه  به مرحله ای عقب تر سوق دهند. 
خمینی،  به  توهین  پیرامون  جنجال  انداختن 
سعی کردند به اصالح طلبان فشار آورند تا 
جلوی رادیکالیسم را بگیرند، در عین حال 
این بهانه ای بود تا برخی از حامیان نا آگاه 
به وسیله آن علیه جنبش  یا مرتجع شان را 
مردمی بسیج کنند. اصالح طلبان نیز در این 
امر با جناح حاکم همراه بودند و این به نفع 
هر دو طرف تمام می شد. موسوی و کروبی 
خواستار مجوز برای تظاهرات در اعتراض 
این  به  شدند.  خمینی  عکس  کردن  پاره  به 
ترتیب می خواستند مبارزات مردم را که به 
رو در روئی با حکومت جمهوری اسالمی 
تبدیل شده بود، بار دیگر به مجراهای مورد 
تجمعات  برخی  در  بازگردانند.  نظرشان 
داده شد که در عین  نیز شعارهایی  مردمی 
ابراز مخالفت با دولت کنونی بیانگر حمایت 
از خمینی نیز بود. ولی بحران بزرگتر از آن 
است که با این بازیها بتوان آنرا مهار کرد. 
برعکس نمایش پاره شدن و آتش زدن عکس 
اینکه واقعا  از  تلویزیون )مستقل  از  خمینی 
توطئه ای  یا  شده  انجام  مبارز  مردم  توسط 
سازمان یافته است( خط قرمزهای رژیم را 
درهم شکست. در حالی که اعتبار و تقدس 
ریخته  فرو  حاکم  جناح  نزد  حتی  خامنه ای 
جمهوری  گذار  بنیان  که  شد  ثابت  است، 
مردم  نزد  در  تقدسی  و  اعتبار  نیز  اسالمی 
نداشته است. جنبش بدون توجه به جنجالهای 
داد. حتی در جایی  ادامه  به راه خود  اخیر 
دولت  با  مخالفت  در  دوگانه  شعارهایی  که 
احمدی نژاد و حمایت از خمینی سر داده شد، 
واضح است که این صرفا بدین علت است 
که به دلیل خودجوش بودن جنبش کنونی و 
از  مردم  آن،  صفوف  در  موجود  آگاهی  نا 
هر چیزی که رنگ و بوی مخالفت با دولت 
هیچ  اینکه  بدون  کنند  می  حمایت  بدهد  را 

دلبستگی به خمینی جنایتکار داشته باشند.
به  خمینی  »تقدس«  قضیه  شدن  مطرح 
تفکیک صفوف ارتجاع و انقالب کمک می 
چه  که  شود  می  مشخص  مردم  برای  کند. 
کسانی خمینی را معصوم و مقدس می دانند 
و جنایاتشان را با کمک افکار او توجیه می 
دستاویز  با  خواهند  می  کسانی  چه  و  کنند 
قرار دادن »تقدس« او جنبش را از مبارزه 
چه  مقابل  طرف  در  و  دارند  باز  انقالبی 
کسانی می خواهند خمینی و رژیم او را دور 

اندازند و جامعه ای نوین بسازند.

نشان  نیز  ایران  تلویزیون  تصاویر  حتی 
به  مزدوران  این  از  خیلی  سن  که  داد  می 
دانشجو نمی خورد و دسته جمعی از بیرون 
درب دانشگاه وارد می شدند. شعارهایی که 
توسط آنها داده می شد نیز به حدی بچه گانه، 
ارتجاعی و شخصیت پرستانه بودند که برای 
محیط  با  آشنایی  کوچکترین  که  کسی  هر 
اینها  که  است  واضح  دارد  دانشگاهی  های 
شعارهایی نیستند که توسط دانشجویان فریاد 

زده شوند.)دومقاله فوق ارسالی : م.ه.(
*     *     *

سالها گذشتند، وضع زحمتکشان همان 
است که بود

رفته ام  اجباری  سربازی  به  که  زمانی  از 
که  دیدم  دیده ام.  را  دردناکی  واقعیتهای 
سربازانی که از مناطق دور افتاده آمده بودند 
نمی  حتی  نداشتند،  نوشتن  و  خواندن  سواد 
توانستند درست صحبت کنند. بعضی از آنها 
تعریف می کردند که سربازی در مقایسه با 
استراحت  مثل  زندگی روزمره شان  و  کار 
جاده  روستاهایشان  که  شنیدم  ازآنها  است. 
برق،  فاضالب،  و  آب  کشی  لوله  آسفالت، 
دیدم  ندارد.  درمانگاه  و  مدرسه  تلفن،  گاز، 
که مصرف مواد مخدر و انحرافات اخالقی 
خانواده های  از  که  شهرنشین  سربازان  بین 
تهیدست بودند چقدرزیاد است. خیلی ازآنها 
مجبور  داشتند  هم  خوبی  استعداد  اینکه  با 
شده بودند تحصیالتشان را بخاطر کمک به 
تمام  نیمه  نوجوانی  در سنین  خانواده  درآمد 

بگذارند.
قدیمی  نشریات  داشتم  پیش  چندی  اتفاقا 
کردم.  می  مرور  را  شاه  زمان  به  مربوط 
بطور تصادفی به مقاله ای با عنوان »منطق 
طبقاتی!« از نشریه ستاره سرخ شماره 16 
آبان ماه 1350 از نشریات سازمان  مورخ 
انقالبی، برخوردم. با مطالعه آن دیدم که طی 

این سالها گویا وضع برای فقرا تغییری 
بوده اند  ثروتمندان  فقط  است.  نکرده 
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که طی این سالها از ثمرات پیشرفت 

تمدن بشر بهره مند شده اند.
چیز دیگری هم که جالب بود نحوه »مبارزه« 
رژیم شاه با فقر و گدایی و ادعاهای آن درباره 
پیشرفت اقتصادی و فرهنگی کشور بود؛ و 
جالبتر از آن شباهت این روشها و دروغهای 
رژیم شاه با حاکمان فعلی جمهوری اسالمی 
بود، طوری که کافی است در نوشته مذکور 
با »جمهوری  عبارتهایی مثل »رژیم شاه« 
خامنه ای،  با  فرح  و  شاه  اسامی  اسالمی«، 
احمدی نژاد و امثالهم و اسم و تاریخ نشریات 
عوض شوند تا مقاله ای کامال به روز درباره 

وضع کنونی ایران داشته باشیم!
زمان  آن  در  که  گرفت  نظر  در  باید  البته 
»اصالحات ارضی« رژیم شاه که هدف آن 
مصرفی کردن جامعه ایران و تثبیت سیستم 
نقش  بود  ایران  در  وابسته  داری  سرمایه 
اصلی را در خانه خرابی اقشاری از جامعه 
که کارشان مبتنی بر اقتصاد خودکفای سنتی 
بود، داشت. اما امروز هم جمهوری اسالمی 
حذف  نئولیبرالی،  سیاستهای  اجرای  با 
بی  تحمیل  و  سازی  خصوصی  یارانه ها، 
حقوقی به طبقه کارگر و زحمتکشان شهر و 
روستا اینکار را ادامه می دهد. به بیان دیگر 
سیاستهای کنونی جمهوری اسالمی ادامه و 
در جهت  شاه  سیاستهای رژیم  منطقی  بسط 

تثبیت سرمایه داری وابسته است.
در زیر عین مقاله آورده می شود:

منطق طبقاتی!
)به نقل از ستاره سرخ

شماره 16، آبان 1350(

ماه  مرداد   9 شماره  در  خواندنیها  مجله 
اینکه  وجود  با  نویسد:»  می   1350
شهرداری  و  شهر  انتظامی  دستگاههای 
می  اعمال  گدایان  علیه  را  مبارزات سختی 
کنند ولی ... هنوز هم شهر تهران در تسخیر 
گدایان است. صدها گدا در شهر تهران ... 
کالشی  مشغول  شب  آخر  تا  زود  صبح  از 
از  عموما  اجتماع  منفورترین  این  هستند. 
»کنه« سمج تر ... و از روباه حیله گرترند. 
بخاطر  بچه!  تولیدکننده  گدایان  از  بعضی 
آنکه کودکانشان ناقص متولد شوند خود را 
به انواع و اقسام امراض مقاربتی ... دچار 
می کنند. زنهای گدا گاه گاهی به حرفه قسم 
خورده خود خیانت می کنند و چنانچه بعضی 
با  آغوشی  هم  به  تمایل  الشخور  مردان  از 
آنان را داشته باشند، آنان دعوت مرد شهوت 
پرست را قبول می کنند. مهم نیست که این 
بچه از شوهرشان باشد یا از ولگردان کنار 
شکمشان  در  طفلی  که  اینست  مهم  خیابان، 

باشد. اینها گدایان رسمی هستند که ظاهر و 
باطن کارشان گدائیست. اما دسته دیگری از 
گدایان هستند که ظاهرا گدا نیستند ولی در 
بعضی   ... با  اینها  سائلند.  باطن صددرصد 
از کاسبی های به ظاهر کوچک و کم اهمیت 
مثل فروختن بلیط ، آدامس، فالنامه، امتحان 
در  دیگر  امثال  و  کنی  پاک  شیشه  وزن، 
کوچه و خیابان گدائی می کنند. جالب اینکه 
تر  سمج  گدایان  رسمی  دسته  از  دسته  این 
و پرروتر و پرتوقع ترند ... از این گذشته 
بطور کلی در همه جا گدا در جلوی چشم ما 

وجود دارد.«
دردناک  واقعیت  از  گوشه ای  فوق  نوشته 
میهنان  هم  رنج  و  درد  پر  و  زندگی سخت 
با  که  رژیم  مداحان  دهد.  می  نشان  را  ما 
برخوردی این چنین فاشیستی، دست اس اس 
های هیتلری را از پشت بسته اند، با قساوت 
گرسنه  و  فقیر  مردم  بیمانندی  سنگدلی  و 
کشور ما را به باد دشنام و ناسزا می گیرند و 
در کمال بیشرمی کارهایی از قبیل کالشی، 
و  پرستی  شهوت  عفتی،  بی  صفتی،  روباه 
دزدی را که بطور عمده هیات حاکمه ایران 
انجام می دهد و مروج آنها می باشد و خیانت 
به خلق و خدمت به بیگانگان را نیز باید بر 
آن افزود، به این گرسنگان اجتماع نسبت می 
دهند. یعنی به کسانی که در اثر نبودن کار، 
بیمه های اجتماعی و از همه مهم تر  نبودن 
در اثر تعدی طبقات حاکم، از هستی خویش 
مواد  حداقل  تامین  برای  و  شده اند  ساقط 
تا  ماندن »از صبح زود  زنده  برای  غذائی 
شب« مجبورند دست تکدی به سوی عابرین 

دراز کنند.
چرا مداحان رژیم، بجای فحش دادن به این 
سوال  خود  از  اجتماع،  افراد  ترین  محروم 
نمی کنند هزاران گدائی که به قول خودشان 
از کجا  تهران را »تسخیر« کرده اند،  شهر 
آمده اند؟ مگر نه اینست که به نام »اصالحات 
از دهات  ارضی« هزاران هزار دهقان را 
بیرون کرده اند، در زمین آنها مزارع نمونه 
ها  زاهدی  ها،  علم  واالحضرتها،  برای 
درست  امپریالیستی  غارتگر  کمپانیهای  و 
کرده اند؟ مگر نه اینست که دهقانان از هستی 
ساقط شده، بعد از از دست دادن زمین خود 
فروش  حتی  و  حیواناتشان  رفتن  بین  از  و 
فرزندان خود برای دریافت تکه نانی مجبور 
شده اند برای پیدا کردن کار به شهرها هجوم 
اخراج  اثر  در  که  اینست  نه  مگر  بیاورند؟ 
کارگران صنایع نفت و ورود کارخانه هایی 
از قبیل کارخانه کفش دوزی و غیره، دهها 
خیل  و  شده اند  بیکار  کار  از  کارگر  هزار 
چند میلیونی بیکاران شهر و ده را افزایش 
داده اند؟ بیکارانی که در ایجاد نعمات مادی و 

معنوی جامعه ما نقش فعالی در گذشته داشته 
و یا می توانند داشته باشند.

مورد  در  شاه  رژیم  آور  تهوع  تبلیغات  آیا 
پیروزی »انقالب سفید« و رسیدن به »عصر 
از  گوشه ای  که  نیست  همین  بزرگ«  تمدن 
آنرا وضع گرسنگان و بیکاران تهران نشان 

می دهد؟
ما دچار  جارچیان رژیم هنگامی که کشور 
مشکالت بزرگ اقتصادی است، هنگامی که 
افلیج و بی خانمان  اینهمه گرسنه، مریض، 
که در شرایط غیرانسانی در گوشه و کنار 
قداره  ددمنشانه  رفتارهای  تحمل  با  تهران 
با  و  هستند  گدائی  به  مجبور  رژیم  بندان 
مرگ دست به گریبانند، چرا از خود سوال 
نمی کنند علت صرف میلیونها دالر پول از 
بیت المال خلق برای خریدن لباسهای پر از 
ندیمه های  و  زنان  آرایش  و  قیمتی  سنگهای 
درباری برای عیش و نوش و عشوه گری 
چند روزه در تخت جمشید چیست؟ و چرا شاه 
برای ارضاء شهوت حیوانی، خودخواهی و 
شهرت طلبی خویش میلیاردها ریال از پول 
همین ملت گرسنه را صرف جشنهای ننگین 

و مفتضح 2500 ساله می کند؟
دار  و  فرح  و  شاه  ریختن  تمساح  اشک  آیا 
آنها  نوکران هرزه و خودفروش  و  دسته  و 
برای »ملت عزیز و نجیب ایران« در مورد 
اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی،  بهبود وضع 
فرهنگی و حتی اخالقی و یا ادا و اطوارهای 
رژیم در مورد »دفاع از کانون گرم خانواده« 
و غیره، همین است که خانواده هایی از بی 
و  شب  خیابان  کنار  و  گوشه  در  خانمانی 
روز را بگذرانند؟ آیا گردانندگان مجله کثیف 
کدام  که  کنند  می  سوال  خود  از  خواندنیها 
خود  و رغبت  میل  به  است  مادری حاضر 
بچه اش را علیل به دنیا بیاورد و یا به دست 
نانی  لقمه  تا  کند  را علیل  بچه سالمش  خود 
به دست آورد آن هم نه یک، نه ده یا صد 
گردانندگان  البد  مادر؟  هزاران  بلکه  مادر 
بی وجدان مجله خواندنیها با شیوه ای که از 
رژیم شاه آموخته اند، غرق شدن صدها نفر 
از زحمتکشان را که در خلیج فارس طعمه 
کوسه ماهیها شدند و یا هزاران نفر از آنها 
که برای سیر کردن شکم گرسنه فرزندان، 
شیخ  به  خود  مادران  یا  و  پدران  زنان، 
علت  به  را  روند  می  فارس  خلیج  نشینهای 
میل به گردش و خوشگذرانی روی دریا و 
از روی  به خارج کشور  تفننی  یا مسافرت 
اینکه  یا  نادانی و غیره ذکر خواهند کرد و 
آنها را هم جزو »منفورترین اجتماع« لقب 

خواهند داد. زهی وقاحت و بی شرمی!
اربابان  فاشیستی  آنها، منطق طبقاتی  منطق 

قرار  آن  راس  در  شاه  که  آنهاست 
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دارد.

تمام  مسئول  که،  است  این  واقعیت 
که  فسادی  و  ها  بدبختی  ها،  نابسامانی  این 
شاه  رژیم  است،  شده  ما  اجتماع  دامنگیر 
می باشد که عامل فئودالها و سرمایه داری 
بوروکرات وابسته به امپریالیستها و سوسیال 
امپریالیستها است. و تا موقعی که این رژیم 
است،  کار  سر  بر  حاکم  استثمارگر  طبقات 
طبقات استثمار شونده و ستمدیده ایران روی 

راحتی را نخواهند دید.
گدائی همانند دزدی، فحشاء و غیره از پست 
و  شرافت  که  است  امرارمعاش  نوع  ترین 
شخصیت اجتماعی هر انسان آزادی را خدشه 
دار می سازد. تنها راه پایان دادن به این نوع 
کارهای پست و غیرانسانی، همانا سرنگون 
استثمارگر  ناچیز  مشتی  حاکمیت  ساختن 
از  خلق  منافع  به  خائن  و  کشور  بر  حاکم 
طریق انقالب قهرآمیز می باشد. انقالبی که 
خود  دست  به  را  ایران  خلقهای  سرنوشت 
و  امپریالیستها  دست  و  سپرد  خواهد  آنها 
برای همیشه قطع خواهد کرد  را  مرتجعین 
و کلیه زخمهای اجتماعی را از قبیل بیکاری 
و گدائی از جامعه برخواهد زدود و از این 
نیروی غیرفعال برای رشد و شکوفا ساختن 
پیروزی  تامین  نمود.  خواهد  استفاده  کشور 
به  منوط  نیز  آن  رشد  و  انقالب  این  کامل 
آن  پیشاهنگ  کارگر و حزب  رهبری طبقه 
می باشد. اینست آن واقعیتی که از شنیدن آن 
گردانندگان مجله خواندنیها و اربابان آنها بر 

خودشان می لرزند. ارسالی : م.م.

گذارنظام ... بقیه از صفحه آخر

با سرمایه های دیگرـ اعم از داخل کشوری 
ملل جهان  تمامی  کشاندن  ـ جهت  و جهانی 
به زیرسلطه ی سرمایه و ایجاد امپراتوری 
سرکرده گرای جهانی خود ازهرطریق ممکن 
درمد  را  آمیز  و غیرمسالمت  آمیز  مسالمت 
نظر داشت و لذا پیوسته دربینش ، سیاستها، 
سازمان دهی ها و سبک کارهای اصلی اش، 
تمرکز سرمایه و رقابت  حل  دو مسئله ی 
سرمایه ها را به صورتی استراتژیک مورد 

بررسی قرارداده و به اجرا درآورده است.
قرن  درچند  سرمایه  کرد  عمل  ی  نتیجه 
بورژوازی  آزادی موعود  که  بوده  اخیراین 
توسط  حاکمه  قدرت  کسب  از  پس  انقالبی، 
فرستاده  سرمایه  خدایگان  مسلخ  به  وی، 
درعرض  تنها  داری  سرمایه  دولتهای  شد. 
قرن گذشته با برافروختن دوجنگ جهانی و 

دیگر  بازی گرفته شد،  به  بورژوازی  نظام 
صحبت از برادری کردن حرف مفتی است. 
درنظام  را  اصلی  بینش  فردگرائی  دیدگاه 
سرمایه داری تشکیل می دهد و حرکت این 
مثابه  به  را  انسانها  که  است  درجهتی  نظام 
تا  بیاندازد  هم  جان  به  ای  وحشی  جانوران 
ممتازحاضر  موقعیت  کسب  برای  "فرد"ها 
می  امرنشان  این  باشند.  رذالت  هرگونه  به 
یا  و  خواهری  و  برادری  فرهنگ  که  دهد 
خواهرـ برادری درجهان تحت حاکمیت این 

نظام ممکن نیست.
نتیجه ی نهائی این شده است که نظام سرمایه 
داری جامعه ی بشری را به سوی بربریت 
بیشتر و کامل تر می کشاند و درعین حال 
حرص انباشت سرمایه در این نظام به حدی 
برای  را  جهان  حتا  بورژوازی  که  است 
زیست خودخواهانه ی خودش نیز نا امن و 
روزبه روز بدتر و غیرقابل استفاده تر می 

نماید.
که  دهد  می  نشان  عیان  به  اوضاعی  چنین 
اجبارا و  برجهان  داری حاکم  نظام سرمایه 
و  اش  ننگین  حیات  پایان  به  خود  دست  با 
تبدیل شدن به مضحکه ای تاریخی، نزدیک 
و  جهانیان  زودتر  هرچه  وباید  شود  می 
به   جهانی  کارگر  ی  طبقه  آنان  درپیشاپیش 
تسویه ی حساب با آن اقدام کنند و این ُدمل 
انسانها،  جهانی  اجتماع  بدن  از  را  چرکین 

جراحی کرده و به دور بریزند.
نگاهی به عمل کرد هیئت حاکمه و سیاست 
مداران آمریکا دراین زمینه گویای گندیده گی 
نظام سرمایه داری است. آقای باراک اوباما 
درشرایطی که مردم آمریکا و جهان هرچه 
درمورد  را  آمریکا  حاکمان  سیاست  بیشتر 
و  کرده  طرد  کشورها  دردیگر  مداخله 
شاهدبوده است که جورج دابلیو بوش سزای 
عمل کرد این سیاست را با دریافت کفش پرت 
شده توسط یک روزنامه نگار باشرف عراقی 
ی  حاکمه  هیئت  از  جناحی  توسط  چشید، 
آمریکا به جلوصحنه ی سیاست رانده شت تا 
به فکر چاره برای جلوگیری ازسقوط حیثیت 
آمریکا درعرصه ی جهانی وارد کارزارشده 
و به مقام ریاست جمهوری رسانده شد. او با 
پرچانه گی کشیشی ـ آخوندی، و دادن وعده 
دادن  پایان  ازجمله  و  دروغین  وعیدهای  و 
به جنگهای تجاوزگرانه ی امپریالیسم آمریکا 
حقوق  به  احترام  و  افغانستان  و  درعراق 
"تغییر"در  وقت  رسیدن  مدعی  دیگر،  ملل 
از  پس  اما  شد.  آمریکا  حاکمان  سیاستهای 
اش  جمهوری  ریاست  از  سال  یک  گذشت 
مقایسه،  درمقام  که  داد  نشان  درآمریکا، 

جورج بوش از "صداقت" بیشتری در 
منافع  حفظ  و  جهان  مردم  به  برخورد 

صدها مداخله نظامی درکشورهای پیرامونی 
زیر حکم  انسان  میلیاردهها  بندکشیدن  به  و 
"آزادی"  که  دادند  نشان  استثماری سرمایه، 
قید  بی  حرکت  برای  آزادی  موردنظرآنها، 
و شرط سرمایه درتسخیر بازارهای عرضه 
و تقاضا ی نیروی کار و داد و ستد جهانی 
است و نه آزادی انسانها درتعیین سرنوشت 
خویش! صدها میلیون انسان در لشگرکشیهای 
تنها  برجهان  یابی  سلطه  برای  بورژوازی 
طی قرن گذشته، نابودشدند. امری که نظام 
فئودالی درمقایسه با نظام سرمایه داری طی 
آن  انجام  به  قادر  اش  حاکمیت  سال  صدها 

نشده بود.
درحد  نیزجز  بورژوازی  موعود  برابری 
و  تقاضا  و  دربازارعرضه  حقوقی  برابری 
کارنبود.  نیروی  فروش  ی  آزادانه  "حق" 
امروز درسطح اقتصادی، شکاف بین فقر و 
ثروت درجهان به طرز حیرت انگیزی حتا 
درحال  داری  سرمایه  مرکز  کشورهای  در 
افزایش است. میلیاردها انسان با درآمدی بین 
یک تا دو دالر درروزـ  آن هم درصورتی که 
کاری پیداکرده باشند! ـ روزگارمی گذرانند 
انحصارات  و  ثروتمندان  ناچیزاز  مشتی  و 
مالی به درآمد دها میلیون دالر در روز هم 
قانع نیستند و 1/6 جمعیت جهان درفقرمطلق 

به سرمی برند. 
درسطح سیاسی مشتی کشورهای امپریالیست 
گان  گرداننده  مشتی  هرکشور  درداخل  و 
نظام سرمایه داری براکثریت بیش از %90 
مردم جهان آقائی می کنند و کار را به جائی 
و  سرمایه  کنونی  قطبهای  که  اند  رسانده 
مشخصا َاَبرقدرت آمریکا با قلدری تمام می 
خواهند سلطه ی خود را درلفافه ی "دفاع از 
حقوق بشر و دموکراسی"، برجهانیان تحمیل 
می  آمریکا  امپریالیسم  مسیر  دراین  نمایند. 
کوشد تا با انواع حیله گریها، تهاجمات خود 
محق  پیرامونی  کشورهای  مردمان  به  را 

جلوه دهد. 
تنها  است  کافی  نیز  اجتماعی  ی  درعرصه 
ساکنان  از  نیمی  هنوزهم  که  کنیم  یادآوری 
جهان ـ یعنی زنان که بزرگ ترین تولیدکننده 
و  انسان  تولید  جهت  به  چه  ـ  جهانند  گان 
درخانه  کار  مختلف  های  درعرصه  چه 
تقاضای  و  عرضه  رحم  بی  بازار  در  و 
درانقیاد  داری،  سرمایه  خدماتی  و  تولیدی 
قرارداشته  مردساالری  و  استثمارمضاعف 
ودروضعیتی به شدت نابرابر و غیرانسانی، 
حتا درپیشرفته ترین کشورهای امپریالیستی، 

به سر می برند.
بدین ترتیب، دردوران حاکمیت بورژوازی، 
درفرهنگ  برابری  و  آزادی  که  زمانی 
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منافع  که  چرا  برخورداربود.  آمریکا 
پرده  بدون  آمریکا را  هیئت حاکمه ی 
اما  نمود.  آشکارمی  اش  بالهت  وبا  پوشی 
اوباما کارُکشته تر رفتارمی کند و به مصداق 
: زاهدان کاین جلوه درمحراب و منبر می 
کنند ـ چون به خلوت می روند آن کاردیگر 
می کنند ـ درسازمان ملل، در دانش گاههای 
مختلف جهان، دردیدار با سران کشورها از 
از  اتمی،  از حذف سالحهای  ملل،  برابری 
احترام به حقوق مردم ستم دیده فلسطین، از 
عراق  در  امپریالیستی  جنگ  به  دادن  پایان 
اما  کند،  می  صحبت  غیره  و  افغانستان  و 
درعمل هیچ کدام از این حرفهای دهان ُپرُکن 
را به اجرا درنمی آورد. وی درنطق اخیرش 
به هنگام دریافت جایزه نوبل صلح و قیحانه 
وانمودکرد که جنگهای بیش از صدساله ی 
دفاع  و  "عادالنه"  درسراسرجهان  آمریکا 
عمل  توجیه  به  و  بوده  "دموکراسی"  از 
سابق  جمهوری  روسای  ی  شرورانه  کرد 
"اگر  شد:  مدعی  او  پرداخت!   نیز  آمریکا 
روی  دست  توانیم  نمی  هستیم  طرفدارصلح 
دست بگذاریم .اجازه دهیم که برخی کشورها 
نمونه جنگ  او  مجهزشوند"  اتمی  به سالح 
موجه"  "جنگی  را  افغانستان  و  درعراق 
خواند! این گونه صحبت تنها از دهان یک 
هژمونی طلب که نظرخود را می خواهد به 

جهانیان دیکته کند، صادرمی شود.1
فرستادن 30  به  او تصمیم  کار  شاه  آخرین 
فشاربه  و  افغانستان  به  مسلح  نیروی  هزار 
نیروی  فرستادن  در  ناتو  عضو  کشورهای 
افغانستان بود، درلفافه ی "بیرون  بیشتر به 
کشیدن نیرو از افغانستان در سال 2011"! 
اگر درزمان جورج دابلیو بوش طی 7 سال 
تنها 47 هزار سرباز آمریکائی در افغانستان 
به جنگ می پرداختند، پس از روی کارآمدن 
به  هزارسرباز   21 امسال  دراوایل  اوباما، 
نیروهای  تعداد  و  شد  فرستاده  افغانستان 
و  نفر رسید  هزار  به 68  جا  درآن  آمریکا 
با 30 هزارنفری که جدیدا تصمیم به گسیل 
آنها گرفته است، تعداد نیروهای نظامی اش 
از  بیش  هزارنفر(  سال)51  یک  درعرض 
تعداد 47 هزارنفری است که بوش درجریان 
داشته  گسیل  اش  جمهوری  ریاست  سال   7
پیشرفته  با  صدهزارنفری  نیروی  این  بود. 
ُتن  هزاران  کشتارجمعی  سالحهای  ترین 
بمب روی سر مردم عادی افغانستان ریخته 
قتل عام  پیرمردان را  و کودکان و زنان و 
علیه  جهانی  اعتراضات  که  هربار  و  کرده 
یافته  آمریکا گسترش  ارتش  وقیح  این عمل 
با یک معذرت خواهی و قول دروغین عدم 
تکرار آن تا اطالع ثانوی، سعی کرده است 

تا سروته قضیه را به هم آورد!

وضعیت امپریالیسم آمریکا به غایت تماشائی 
است : مک کریستال فرمانده نیروهای نظامی 
آمریکا درافغانستان مدتهاست تقاضای گسیل 
کرده  افغانستان  به  جدید  هزارنیروی   30
فرستادن  افغانستان  در  آمریکا  سفیر  است. 
ژنرال  داند.  می  هوده  بی  را  بیشتر  نیروی 
امنیت  در  اوباما  مشاورعالی  جیمزجون 
ملی برخالف اظهار اوباما می گوید به هیچ 
عنوانی نیروهای آمریکا از افغانستان درسال 
2011 عقب نشینی نخواهندکرد. و درنهایت 
خواست  رود  می  پیش  عمال  که  چه  آن 
درکوبیدن  است  پنتاگون  و  آمریکا  نظامیان 
اوباما  و  پیروزی!"  تا  طبل "جنگ، جنگ، 
افغانستان  که  دهد  می  قول  فریبانه  عوام 

ویتنام نخواهدشد! 
پیمان  عضو  کشورهای  بسیج  برای  اوباما 
به  "اعتبارناتو  گوید:  می  تجاوزکارناتو 
سه  وی  است".  وابسته  افغانستان  ماموریت 
عرصه ی عمده استراتژی آمریکا را فرموله 
منظورخروج  به  نظامی  تالشهای  کند:  می 
غیرنظامی  کمکهای  افزایش  ازافغانستان، 
مشارکت  و  بیشتر،  موثرشدن  برای 

موثردرپاکستان)بی بی سی 09/12/3(. 
به این طریق اوباما گسترش جنگ به پاکستان 
برای  پاکستان  دولت  روی  گذاشتن  فشار  و 
این که ارتش پاکستان نیز بازهم بیشتر وارد 
معرکه ی جنگ امپریالیستی و تجاوزگرایانه 
طی  که  این  عالرغم  و  برده  پیش  را  شود 
هزاران  اخیردرپاکستان،  چندماه  جنگهای 
نفردیگر  میلیونها  و  معلول  و  نفرکشته 
افغانستان  و  پاکستان  بین  مرزی  درمناطق 
دولت  هم  هنوز  اند،  شده  آواره  و  در  دربه 
اوبا ما از شرکت ارتش پاکستان در جنگهای 
پاکستان  مرزی راضی نیست و می خواهد 
غرق  ناخواسته  جنگ  دراین  بیشتر  بازهم 
شود. آیا مفهوم این سیاستهای اوباما نشانه ی 
آن نیست که او جنگ به ظاهر انتقام جویانه 
و درباطن جهان خوارانه را می خواهد پیش 
طلبی  صلح  سیاست،  این  درکجای  ببرد؟ 

نهفته است؟ 
در رابطه با ایران نیز اوباما سیاستهای اعمال 
شده توسط بوش دایر به تحریم اقتصادی و 
ادامه داده و  السابق  تهدید نظامی را کمافی 
درشرایطی که ناشی از سیاستهای ضدبشری 
رژیم جمهوری اسالمی اکثریت مردم ایران 
و به ویژه کارگران و زحمت کشان در فقر 
شان  گی  زنده  به سربرده،  خفقان  و  فاقه  و 
روز به روز سخت ترشده، بی کاری درابعاد 
وحشتناکی ـ به خصوص جوانان ـ را تهدید 
آشام  خون  خفاش  شوم  ی  سایه  کند،  می 
بحران جهانی سرمایه داری درسراسر ایران 
گسترده شده و تورم و گرانی مواد اولیه ی 

دارد،  آور  سرسام  رشدی  نیازمردم  مورد 
قول تحریم بیشتر را می دهد و بی قرارتر 
که  خواهد  می  ایران  حاکمان  از  بوش،  از 
و  خواست  تسلیم  سال 2010  اوایل  تا  مثال 
شرایط آنها بشوند و گرنه تحریمهای بیشتری 
اساسا  که  تحریمهائی  شد!  خواهد  اعمال 
مردم فقیر و کم درآمد را به مذلت بیشتری 

دچارخواهدنمود.
کمکهای  که  بینند  می  عیان  به  جهان  مردم 
امپریالیستی  دیگر  کشورهای  و  آمریکا 
شود؛  می  سرازیر  اسرائیل  سوی  به  مرتبا 
و  عریض  دستگاههای  و  مداران  دولت 
زرادخانه  از  امپریالیستها،  تبلیغاتی  طویل 
به  حرفی  هیچ  تنها  نه  اسرائیل  اتمی  ی 
 13 تسلیحات  خرید  بلکه  آورند،  نمی  میان 
ـ   2009 درسال  اسرائیل  دالری  میلیارد 
صرف نظرازکمکهای نظامی دیگرـ درحدی 
اسرائیل  کوچک  کشور  امسال  که  است 
بعد  درجهان  اسلحه  خریداربزرگ  دومین 
میلیارد   40  .5 با  صعودی  ازعربستان 
و  دسامبر2009(،   3 باشد)پراودا،  دالرمی 
این سالحها گویا هیچ خطری را برای مردمان 
کنند!  نمی  فراهم  جهانی،  صلح  و  منطقه 
حول عمل کرد دولت صهیونیستی اسرائیل 
امروز  و  برقراراست  کاملی  نسبتا  سکوت 
داشتن  بدون  اسرائیل  صهیونیستی  دولت 
دغدغه ای ازجانب کشورهای امپریالیستی، 
دهات  و  از شهرها  فلسطینیان  راندن  تاریخ 
شان درسال 1948 را که توسط فلسطینیان 
گذاری  نام  مصیبت  یا  "النکبه"  ی  پدیده  به 
شده، ازجمله دربیت المقدس تکرارمی کند و 
فلسطینیان را ازخانه های شان بیرون کرده و 
در زمینهای متعلق به فلسطین برای یهودیانی 
که از کشورهای دیگر به اسرائیل مهاجرت 
کرده اند، خانه جدید می سازد؛ سرزمینها ی 
کند؛  می  اشغال  بیشتر  بازهم  را  فلسطینیان 
و  شکسته  را  آنان  زیتون  درختان  و  باغها 
ویران می کند و با دیوارکشی، آن سرزمینها 
را تصاحب کرده و به خاک اسرائیل ملحق 
فلسطینیان  روی  بر  را  آب  حتا  و  کند  می 

ازجمله درنوارغزه می بندد! 
اوباما حتا به خود اجازه نمی دهد که کلمه ای 
صهیونیستها  آشکار  تجاوزات  این  درمورد 
فلسطین،  بشرمردم  حقوق  کردن  پایمال  در 
درشرایط  هم  صهیونیستها  و  براند  برزبان 
عدم حساسیت کشورهای امپریالیستی، روی 
اس ـ اس های آلمان هیتلری را دربرخورد 
انتظاربیشتری  اند.  سفیدکرده  فلسطینیان  به 
داشتن ازاوباما که نماینده ی سیاسی امپریالیسم 
آمریکاست، بی هوده می باشد. درمخیله ی 
سرکرده  تحمیل  و  گری  اشغال  و  جنگ  او 

گی امپریالیسم آمریکا برجهانیان عمده 

درجامعه سرمایه داری، حق به حق دار نمی رسد!   
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حقوق  به  احترام  و  صلح  نه  و  است 
ظاهرا  درگفتارهای  اما  دیگر!  ملل 
"خداپسندانه"، او وعده های سرخرمن زیادی 

می دهد، بدون این که خم به ابروبیاورد!
اما آن چه که دراین میان خشم به حق مردم 
جهان را برانگیخته است نامزد کردن اوباما 
توسط کمیته تعیین جوائز نوبل آکادمی سوئد 
ـ نروژ برای دریافت جایزه صلح نوبل می 

باشد که به راستی تماشائی است! 
خواه  آزادی  و  آگاه  انسانهای  و  کمونیستها 
رسمی  نهادهای  که  اند  داشته  تاکید  پیوسته 
هستند  سیاستهائی  درهرکشورتابع  موجود 
که طبقه ی حاکم درآن کشورها دارند و لذا 
مجریه،  مستقل  گانه  سه  قوای  از  صحبت 
مقننه و قضائیه، ادعای استقالل دانش گاهها 
فاقد  دولتها  ی  مداخله  از  تحقیق  مراکز  و 
تعیین  بوده و تصمیم فوق کمیته ی  حقانیت 
جایزه های نوبل نیز ازاین قاعده مستثنا نبوده 
و درخدمت پیش ُبرد سیاست حاکمان سوئد و 

اروپا می باشد.  
این  که  کنیم  یادآوری  موردنباشد  بی  شاید 
همه دکترای افتخاری که در دانش گاههای 
از  برخی  به  نسبت  مختلف  کشورهای 
شود  می  داده  دیگرکشورها  شخصیتهای 
که بعضا درجنایت و خیانت به منافع مردم 
دیگردستی  کشورهای  مردم  و  کشورخودی 
دراز دارند، نه به مفهوم لیاقت آن اشخاص 
دردریافت چنین تیتری، بلکه تماما درخدمت 
آن  حاکمان  ی  دوجانبه  سیاسی  اهداف 
به  است  کافی  چنین  هم  کشورهاست. 
خاطربیاوریم که افراد متعهدی نظیرفیلسوف 
فقید فرانسوی ـ ژان پل سارتر ـ که شناخت 
کافی از ماهیت تصمیمات کمیته اهداءجایزه 
نوبل داشت، حاضر به قبول دریافت جایزه 
یک  عنوان  به  را  خود  حیثیت  تا  نشد  نوبل 
داری  سرمایه  ضد  و  آزادی  مدافع  انسان 
درچنبره ی دامهای بورژوائی و "گلوله های 
شکرآلود" آن گرفتارننماید و آن را ارزان به 

بورژوازی نفروشد! 
برای  اوباما  انتخاب  داد  روی  حال،  هر  به 
گرفتن جایزه نوبل نه تنها دهان کجی به تمامی 
ملل تحت ستم و مورد تجاوز قرارگرفته ی 
جهان پیرامونی است، نه تنها بی حرمتی به 
هزاران کودک و زن و افرادغیرنظامی کشته 
شده و دهها هزار معلول جنگهای تجاوزگرانه 
ی امپریالیستی و خانواده های آنان می باشد، 
سرمایه  نظام  که  داد  نشان  باردیگر  بلکه 
داری تا بدان حد به آخرخط رسیده و تبدیل 
حتا  که  است  شده  تاریخی  آشکار  ُکمدی  به 
روشن فکران دانش گاهی مدافع نظام اش نیز 
قادر به درک پوسیده گی این نظام نبوده و یا 

برای حفظ آن تالش می ورزند. 

امروز، رهبران سیاسی بورژوائی از کم ترین 
اعتبار درنزد رای دهنده گان کشورهای خودی 
برخوردارند و اگر با تقلب و حیله گری و صرف 
میلیونها دالرنباشد، هرگز به پارلمانها و مقامات 
دولتی نمی توانستند راه بیابند. افرادهرزه ای 
نظیر برلوسکونی مافیائی و سارکوزی شهوت 
ران و تونی بلر توطئه گردربرابر ما گوشه ی 
کوچکی از فساد دامن گیر نظام سرمایه داری 

را نشان می دهد.
نظام  باالی  سطح  مدافعان  مشتی  تا  بگذار 
سرمایه داری، امروز 10 دسامبر سال روز 
که  کنند  شرکت  درجشنی  آلفردنوبل  تولد 
انسانهائی است که  ثمره ی کار  آن  مخارج 
شب و روز درمیدانهای کار و استثمار جان 
می َکَنند تا بنیادنوبل درآمد داشته و ازجمله 
درشبی  دالرازدرآمدش،  میلیون  صدها 
فراموش نشدنی برای "ازما بهتران"، خرج 
شود که غرق درلباسها و جواهرات گرانبها 
و  پردازند  می  و عشرت  عیش  به  درجشن 
دنیای گرسنه را به باد استهزاء می گیرند که 
در همین شب 10 دسامبرـ روزجهانی حقوق 
درمقرهای  فقط  که  کنوانسیونهائی  و  بشر 
سازمان ملل خاک می خورند! ـ با شکمهای 
خالی و بدون لحاف در میان کارتونهای دور 
ریخته شده کزمی کنند تا شب سردی را به 
صبح آورند و اگر شانس داشتند که درمیان 
کارتونها یخ نزنند و جهان ناعادالنه کنونی 
های  دیدن صحنه  از  نگویند،  وداع  را  مان 
درفردا  آن  گان  برگزارکننده  به  جشن،  این 

لعنت و فحش نثارکنند!! 
آیا وقت آن نرسیده است که صدای اعتراض 
کلیه ی آزادی خواهان و عدالت دوستان علیه 
دادن جایزه صلح به اوباما بلند شود؟ سکوت 
به  زشت  غایت  به  داد  روی  این  دربرابر 
ناعدالتیهای  به  نسبت  حساسیت  عدم  معنای 
موجود درجهان است که شایسته ی انسانهای 
نمی  پرور  عدالت  و  خواه  آزادی  و  آزاده 

باشد! 
ک. ابراهیم 
19 آذر1388 ـ 10 دسامبر2009

ـ روز چهارشنبه 9 دسامبر2009، یک روز   )1(
مانده به دریافت جایزه نوبل صلح توسط اوبانا دراسلو 
پایتخت نروژ، دریک عملیات نظامیان ارتش آمریکا 
غیرنظامی   15 لقمان،  درایالت  واقع  آرمال  ده  در 
کشته شدند. روستائیان جسد این جان باخته ها را روز 
مقرفرماندار  درجلو  و  کرده  حمل  دسامبرباخود   10
این  به  دادن  جواب  خواستار  و  گذاشته  مهترالم  در 
جنایتهاشدند. درهمین ارتباط هزاران دانش جوی دانش 
حضورنظامی  علیه  تظاهرات  به  ننگرهاردست  گاه 

آمریکا و متحدان اش درافغانستان زدند.

ازهردری سخنی
از مقاالتی که درزیر می آید جهت  خالصه ای 
رجنبر  عزیز  گان  خواننده  توجه  عطف  دادن 
نظرات  این  ضرورتا  و  است  دیگران  نظرات  به 
هیئت  باشند.  منی  حزب  رسمی  مواضع 

حتریریه

به هراج گذاشتن میدان عمده نفت 
عراق)بی بی سی(

10 دسامبر2009 : بزرگ ترین شرکتهای 
حق  تا  اند  آمده  گردهم  دربغداد  جهان  نفت 
استخراج نفت را درمیدانهای نفتی عراق به 

دست آورند.
استخراج  حق  کسب  برای  شرکت   44 کال 
در 10 میدان نفتی دردومین مزایده ی نفت 

امسال حضوردارند.
از 8 قراردادی که درماه ژوئن برای استخراج 
از  بود،  شده  گذاشته  مناقصه  گازبه  و  نفت 
و  پترولیوم  بریتش  ـ  یکی  فقط  آنها  ی  همه 
شرکت نفتی چین ـ به توافق رسیده و حفاری 

شروع شده است.
به مناقصه گذاشتن اخیر 3 روز بعد از انجام 
یک سری بمب گذاری صورت گرفت که به 

کشته شدن بیش از 100 نفر انجامید.
موضوعات مورد مجادله

عراق  دولت  کلیدی  هدف  گذاشتن  هراج  به 
باشد،  می  اش  نفت  صنعت  تجدیدحیات  در 
امری که دراثرسالها جنگ و تحریم عراق 

بسیارمحدودمانده بود.
هم  نفت  بشکه  میلیون   2  .4 روزانه  عراق 
اکنون تولید می کند و قصد دارد درچندسال 

آینده تولید نفت اش را سه برابر بکند.
...

شرکت اگزون موبایل قبال پیشنهاد وزیرنفت 
عراق را دایر برپرداخت ماگزیمم در میدان 
نفت  شرکت  اما  نپذیرفت.  رومیال،  نفتی 
بریتانیا و شرکت نفت چین که مقدمتا پیشنهاد 
بودند حاضرشدند  داده  را  دالر   4 هربشکه 
به  مشغول  هربشکه  دالربرای   2 قیمت  به 

کارشوند.
شرکت  مدیریت  به  کنسرسیومی  پس،  ازآن 
را  قرارداد  اگزون  و  شل  ایتالیا،  انی  نفت 

امضا کردند.
*

یک  بردن  درازبین  امپریالیستی  بازی 
»محورشرارت« اکنون به جائی رسیده است 
صبرکردن  طاقت  نفتی  کفتارهای  دیگر  که 
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بیشتررا نداشته و برای دریدن الشه ی خونین 
میلیونها  آنها  اند.  شده  واردصحنه  عراق 
کشته و معلول و دربه درشده ی عراقی را 
کافی می دانند تا حمله به میدانهای نفت را 
شروع کنند. منطق امپریالیستی جزاین نمی 

تواندباشد! هیئت تحریریه

*     *     *

»اشغال بیش تر به معنای
 اشغال کم تر است«!
گلن فورد ـ 2 دسامبر2009 

تبدیل  وی  برضد  اوباما،  سخنوری  مهارت 
است  آن  ی  دهنده  نشان  که  است  شده 
بوش  جورج  پائین  سطح  صحبتهای  که 
کامل  ناهماهنگی  گونه  این  نبود  هرگزقادر 
آسیا  آمریکا درجنوب  امپراتوری  پروژه ی 
شد:  معلوم  سریعا  نتیجه  سازد...  برمال  را 
پاکستان  و  افغانستان  در  آمریکا  عملیات 

شیطانی ارزیابی می شود.
در  داران  درجه  برای  اوباما  رانی  سخن 
وی  قبلی  ادعاهای  به  ربطی  پوینت،  وست 
نداشته و فاقد منطق بود به طوری که صحت 
صحبتهای دیگر وی را نیز به زیر عالمت 
اضافی  نیروهای  »گسیل  است:  برده  سوآل 
اجازه می  ما  المللی« »به  بین  آمریکائی و 
توسط  مسئوولیتها  گرفتن  دست  به  تا  دهد 
نیروهای افغانی را تسریع کنیم و به ما امکان 
می دهد تا نیروهایمان را از ژوئیه 2011 
به خارج ازافغانستان ببریم«... »چون که ما 

منافعی دراشغال افغانستان نداریم«....
تمامی  آمریکائیها  طبعا  حاضر،  درحال 
عهده  به  را  درافغانستان  »مسئوولیت« 
تنها  حمیدکرزای  جمهور  رئیس  ـ  دارند 
اوباما طی صحبت یک  نقشه ی  از  این را 
کرده  برداشت  اش  تلویزیونی  ی  ساعته 
اوباما  ی  برنامه  با  درهماهنگی  این  است. 
افغانستان تحت  آزادی  درجزئیاتش درمورد 
جمهور  رئیس  باشد.  می  آمریکا  سرپرستی 
کشوراشغال  مردم  نظر  از  درارزیابی  جدا 
شده و تحت سرپرستی آمریکا، همانند بچه 
مدرسه ای های آمریکا رفتارمی کند. رهبر 
ی  بایدبرپایه  »کوششها  گفت  گران  اشغال 
روزگاردادن  شوند.  ارزیابی  انجامشان 
پیش  به  حرکت  با  است.  گذشته  سفید  چک 
آنانی که کمک ما را  ما درمورد انتظارات 
پیداخواهیم  روشنی  دید  کنند،  می  دریافت 
استانداران و رهبران  از وزیران،  ما  کرد. 
محلی که مخالف فساد بوده و درخدمت مردم 
اند، حمایت خواهیم کرد. انتظارما این است 

که آنانی که غیرموثر و یا فاسدند، مسئوول 
شناخته شوند«.

چنین دیدگاه جدی درمورد مسایل کشورمی 
بایستی فکرافغانها را به دور از این امربکند 
که آنها برای مستقل ماندن از حکم خارجی، 
قرنها و شاید هزاران سال مبارزه کرده اند. 
باید درمورد  افغانها  باشد،  اوباما  با  اگرحق 
استاندار،  »وزیر،  از  کسی  چه  که  این 
جواب  باید  آمریکائیها،   یا  ورهبرمحلی« 

گوی مردم افغانستان باشند سکوت کنند؟
که  دهد  هشدارمی  افغانها  به  »اوباما 
صبرداشته و درمورد استقالل شان اطمینان 

حاصل کنند«
هرچه  افزایش  مشتاق  اوباما  که  بااین 
به  درافغانستان  آمریکا  نیروهای  زودتر 
اندرز  افغانها  به  او  100هزارنفراست، 
داشتن  اطمینان  و  دهد  می  را  صبوربودن 
به استقالل شان. »برای حکومت افغانستان 
مردم  ازآن،  مهمتر  و  خواهدشد  روشن 
افغانستان که آنها نهایتا مسئوولیت کشورشان 
که  آن  از  بعد  البته  این  خواهندیافت«.  را 
رسید،  اتمام  به  ماهه   18 عملیاتی  طرح 
روشن خواهدشدو نه احتماال دیرترازآن. اگر 
برود، همه ی طالبان  پیش  همه چیز خوب 
افغانهای  و  خواهندشد  کشته  تا  عمده  یا  و 
»مسئوولیت  قبول  ی  آماده  غیرطالبانی 
درغیراین  خواهندیافت.  را«  کشورشان 
ی  ادامه  به  مجبور  آمریکائیها  صورت، 
با بی میلی، همان  ـ طبعا  اشغال خواهندشد 
روشن  ی  طبقه  و  جهانیان  تمامی  طورکه 
فکر افغان آگاه است، آمریکائیها »عالقه ای 
آنها  که  هرچند  ندارندـ  کشورشما  اشغال  به 

باید این کار رابکنند!«
افغانها حق دارند که دررابطه با این سخنان 
با  بایستی  آنها  و  شوند  دچارتردید  اوباما 
مشورت  نیز  خود  پاکستانی  گان  همسایه 
کنند که اوباما برای آنها چه نقشه ای کشیده 

است.
ایم  کرده  روشن  »ما  که  کرد  اعالم  اوباما 
برای  امن  بهشتی  پذیرش  به  حاضر  ما  که 
تروریستها نیستیم که جای شان معلوم است. 
آمریکائیها منابع مادی زیادی رابرای حمایت 
از دموکراسی پاکستان و رشد آن صرف می 
کنند. ما بزرگ ترین حامی آن پاکستانیهائی 

هستیم که مایل به جنگیدن باشند«.
این  که  نکرد  راذکر  واقعیت  این  اوباما 
را  پاکستان  نظامیان  که  بودند  آمریکائیها 
ازطریق اجبار و یا رشوه دهی وادارکردند 
که وارد جنگ شوند و دردره سوات بیش از 
را  نفردیگر  هزاران  و  را  نفر  میلیون  یک 
درمجاورت این منطقه وادار به ترک خانه و 
کاشانه شان نمودند. کمک رسانی به این بی 

خانمانها چه قدر جلب توجه واقع شد.
که  شد  داده  تضمین  افغانها  و  پاکستانیها  به 
آمریکائیها آنها را رها نخواهند کرد. اوباما 
گفت  که »درادامه، مردم پاکستان باید بدانند 
رفاه  و  امنیت  سرسخت  مدافع  آمریکا  که 
پاکستانیها حتا بعداز سکوت تفنگها و رهائی 

مردمانش باقی خواهدماند«.
تهدیدی  را  سخنان  این  پاکستانیها  از  برخی 
براساس  دانند.  می  کشورشان  برای 
گیریها«  موضع  جهانی  »پروژه  آمارگیری 
تنها 16% مردم پاکستان نظرمثبتی نسبت به 
این یک  البته  دارند.  آمریکا درسال 2009 
درمنطقه  نظرمردم  از  باالتر  درصد  دو  تا 
 )%14( درترکیه  و  فلسطین)%15(  اشغالی 

می باشد.
به  که  را  چیزهائی  اوباما  نباشید.  نگران 
که  این  مثال،  داند.  می  رسد،  نمی  نظرما 
»ماشروع تازه ای را ما بین آمریکا و جهان 
که  بپذیریم  که  این  ـ  کردیم  فراموش  اسالم 
تا تکرار تصادمات را  نفع طرفین است  به 
تمام کسانی که  بدهیم که  قول  مانع شویم و 
انسانهای بی گناه را می ُکشند، توسط کسانی 
معتقدند،  بشری  مقام  و  رفاه  و  به صلح  که 

منفرد کنیم«.
معنای این حرفها این است که کسانی که آمار 
جمع می کنند، ارقام باالرفتن نظر نسبت به 

آمریکا را بزودی نشان دهند...
داران  درجه  برای  اش  درسخنرانی  اوباما 
گفت : »ایاالت متحده ی آمریکا بیش از 60 
سال است زیر سند امنیت جهانی را امضاء 
قولهائی  طبق  مدت  این  طی  است،  کرده 
شدند،  فروریخته  دیوارها  بود،  داده  که 
ازفقرنجات  میلیاردها  شدند،  آزاد  بازارها 
و  مقایسه  غیرقابل  علمی  پیشرفتهای  یافتند، 
صورت  بشریت  آزادی  مرزهای  پیشروی 
که  نظرند  براین  اما  دیگران  اند«.  گرفته 
روشنی  این  به  آمریکا  هژمونی  با  مخالفت 
می باشد. اما واباما می گوید آنها دراشتباهند. 
ما  قبلی،  بزرگ  قدرتهای  نظر  »برخالف 
ما  اتحاد  کارنکردیم.  برجهان  سلطه  برای 
متکی برمقاومت علیه ستم گری بوده است. 
ما درجست و جوی اشغال کشورهای دیگر 
دیگرکشورها  منابع  خواهیم  نمی  ما  نیستیم. 
باشیم،  درنظرداشته  یا  کنیم،  خود  ازآن  را 
آنها با ما فرق  چرا که سرنوشت یا قومیت 

دارد«.
در دیدگاه جهانی اوباما، تنها اندیشه به حساب 
می آید.  آمریکائیها درجست و جوی سلطه 
برجهان نیستند؛... اگر این ادعا درست بود 
کند،  کارمی  بشریت  رفاه  برای  آمریکا  که 
نظامی  پایگاه   780 بایستی  نمی  آمریکا 

دردیگر کشورها درست می کرد.
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اوباما به مثابه یک دولت مدارطی 9 ماه و 
همان  اما  است.  یافته  بلوغ  اش  ریاست  نیم 
گفت  درتلویزیون  آمریکائی  یک  که  طور 
سفید  همانند  سفید  کاخ  در  پوست  سیاه   «
دوشاخه  زبانش  که  زند  می  حرف  پوستی 

شده است«.

*     *     *

بدتر از بوش 
مایک وایتنی ـ 2 دسامبر 2009 

چیزی  آن  به  ادعانکرد  هرگز  بوش  جورج 
که نبود. چنین حرفی را درمورد اوباما نمی 
طالب  انسان  یک  موضع  اوباما  زد.  توان 
رفرم را درحد ماگزیمم آن به کارگرفت. و 
این کارائی داشت. او وارد کاخ سفید درمیان 
توده های هیجان زده شد. به محض این که 
قولها  منحنی  چپ  سمت  به  یادکرد،  سوگند 
سیاستهای  سیاسی،  نشینی  عقب  با  و  رفت 
دولت بوش را اتخاذ نمود. صحبت دیشب او 
مثل تازه ترازتازه بود. این صحبت اوباما را 
به مثابه یک حیله گر و فریب کار افشا می 
کند. سیاست به هیچ وجه تغییر نیافته است. 
بیش از دومیلیون نفردرپاکستان ازخانه های 
شان آواره شده اند، صدهانفر دیگر درحمالت 
هوائی تالفی جویانه کشته شده اند، پنتاگون 
است.  اتخاذکرده  را  نیرو  افزایش  زهر  پاد 
اوباما ، استانلی مک کریستال را که فرمانده 
جوخه ی مرگ بود برای انجام عملیاتی در 
افغانستان انتخاب کرده است، که دلیل مثبتی 
است که استراتژی آمریکا درعملیات نظامی 
ریزی  درخون  زودی  به  دریاها  ماوراء 
وسیع، درنابودی قومی، و حمالت فرامرزی 
به دهات درمناطق قبیله ای وزیرستان خودرا 
نشان خواهدداد. مدافعان اوباما باید »دستهارا 
باال ببرند« و بپذیرند که آنها اشتباه کردند؛ 
بپذیرند که به امیدی واهی چسبیده بودند ...

هرکسی که به اوباما رای داد باید مسئوولیتش 
را درهجوم به مردم افغانستان و قهرآشکار 
قبول کند. دستان شماهائی که رای دادید به 

خون آغشته شده است.
... اکنون او به مثابه یک آدم ُکش وسواسی، 
را  مورداحترام  جهانی  رهبر  یک  نقاب 

باخودحمل می کند.

*     *     *

خالصه ای از: ارزیابی محافظه 
کارانه ای از کمکهای مستقیم آمریکا 

به اسرائیل:
شیرل مک آرتور، گزارش 

مسائل خاورمیانه از واشنگتون ـ 
نوامبر2008 

تا   1949 از  آمریکا  مستقیم  کمکهای  کل 
2008 حدودا بالغ بر 114 میلیارد دالراست. 
است  آن  از  ناشی  شده  گفته  حدودا  که  این 
که دست رسی به میزان دقیق کمکهای داده 

شده، ممکن نیست زیرا:
الف(ـ  این کمکها البالی بودجه ی آژانسهای 
مختلف آمریکا و اکثرا بودجه وزارت دفاع 

مدفون شده اند.
تشخیص،  قابل  چندان  نه  درشکلی  ـ  ب( 
نظیرمخارج مربوط به کمک که به اسرائیل 
و  داده  درآمد  بهره  از  ناشی  مستقیمی  سود 
برای خزانه داری آمریکا ضرری معادل آن 

فراهم می کرد.
کامال  محاسبه  این  که  است  الزم  تاکیدی 
محافظه کارانه، قابل دفاع براساس کمکهای 
مستقیم آمریکا به اسرائیل است و نه مخارج 
دهنده  مالیات  و  آمریکا  توسط  که  اسرائیل 
که  سودهائی  نه  و  شده،  پرداخت  اش  گان 
اسرائیل از کمکهای آمریکا به دست آورده 
چون  است  مهم  گذاری  تمایز  این  است. 
عملیات  از  منتج  یا  غیرمستقیم  مخارج  که 
ی  کورکورانه  حمایت  ازجمله  و  اسرائیل 
آمریکا از اسرائیل به چندین برابر کمکهای 
مستقیم می رسد.)برای اطالع بیشتر ر.ک. 
به مقاله توماس ار. استاوفر در ژوئن 2003 
درگزارش واشنگتون،«قیمت تحمیل شده به 
ازدرگیری  ناشی  آمریکا  گان  دهنده  مالیات 
میلیارد   3000 فلسطینی:  ـ  اسرائیلی 

دالر«(...
ریخته  کمکهای  سبد  ترین  بزرگ  اسرائیل 
دوم  جهانی  جنگ  زمان  از  آمریکا  ی  شده 
دالری  میلیارد   3 کمک  باشد.  می  بعد  به 
ساالنه دریافتی اسرائیل از آمریکا به معنای 
500 دالربرای هر اسرائیلی می باشد....قبل 
از1998، اسرائیل ساالنه 8. 1 میلیارد دالر 
دالرتضمین  میلیارد   1  .2 و  نظامی  کمک 
توافق  به  بنا  کرد.  می  دریافت  اقتصادی 
طرفین از سال 1999 تضمینهای اقتصادی 
کمترشده و به کمکهای نظامی افزوده شد . 
ولی درتوافقی که درسال 2007 بین طرفین 
صورت گرفت، مبلغ 30 میلیارد دالر برای 
10 سال که همان 3 میلیارددالر ساالنه بود، 

جهت پرداخت به اسرائیل امضا شد.
*     *     *

غیرقابل دست رسی: 
بلر اطالعات درمورد جنگ عراق

 را مخفیانه می دهد

جیمز مرریک و بریان برادی ـ 13 
دسامبر2009 

آن طورکه منابع نزدیک به هیئت تحقیقاتی 
Chilcot inquiry شب گذشته فهمیده اند، 
بخشهای کلیدی توضیحات بلر درمورد جنگ 

عراق با آنها مخفی باقی خواهندماند،
با  وزیربود  نخست  که  بلرزمانی  مذاکرات 
رئیس جمهورجورج بوش، و جزئیات تعیین 
کننده ی آن در روند تصمیم گیری که منجربه 
ی  درمحدوده  شد،  درجنگ  انگلیس  شرکت 
امنیت ملی و حفظ روابط انگلیس با آمریکا، 

غیرعلنی باقی خواهند ماند.
مطلع  منابع  توسط  اشاراتی  چنین،  هم  اما 
که  »جالبی«  هرچیز  که  شود  می  مطرح 
بیشتراز  اطالع  کمی  خواهدماند،  مخفی 
خواهد  باخود  است،  شده  دانسته  که  چه  آن 

داشت…
با  دموکرات  لیبرال  رهبرحزب  کلگ  نیک 
بیان این که اگر بخش بزرگی از صحبتهای 
بلر خصوصی باشد، مردم »به درستی نتیجه 
قدرکافی  به  بررسی  این  که  خواهندگرفت 
نمی  بیان  را  حقیقت  و  نبوده  متقاعدکننده 

کند«، و این حرکت را محکوم کرد.
نتیجه آن که آقای بلر به طوراستثنائی با فرن 
بریتون از تلویزیون درآخر هفته دیدارداشته 
حسین  صدام  اگر  حتا  که  نمود  اعالم  و 
سالحهای کشتارجمعی را هم نداشت، بازهم 

او درجنگ علیه صدام شرکت می کرد.
ازمیان  درمورد  را  مختلفی  اواستدالالت 
برداشتن صدام بیان داشت که ادعاهای وی 
کشتارجمعی  سالحهای  وجود  به  دایر  را 

زیرعالمت سوآل می برد.
را  بلرخود  آقای  که  است  زننده  عمیقا  این 
فردی مذهبی قلمداد کرده، اقراربه این کار 
درمصاحبه با فرن بریتون در بی بی سی 1 
قابل  مردم  برای  این  و  است  نموده  امروز 
 7 درعرض  وی  گونه  چه  که  نیست  درک 
کرده  عوض  را  خود  حرف  قدر  این  سال 

است...
سرجون  که  نفری   27 شهادت  درمورد 
چیلکوت و 4 نفر ازهمکارانش به صورت 
آشکاری ارائه داده اند و نقششان درجنگ که 
اکثرا نیزاز افرادبرجسته ی وزارت خارجه 

بودند، سوءظن هائی موجود است.
سازمان  قبلی  رئیس  اسکارلت  جون  سر 
اطالعاتی انگلستان ام.آی.6 هفته گذشته خود 
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را از مقدمه ی »کامال سیاسی« پرونده ی 
بی اطالع  استریت  داونینگ  سپتامبر2002 
سوآل  ایت  مدرک  آن  مورد  در  اما  خواند. 
مطرح نشد که چرا تونی بلر وآالسترکامپل 
قادربه اصالح پرونده ای شدند که مسئوولیتس 
با  وی بوده و سرجون هم به طورخصوصی 

آن رامطرح ساخته است.
شدن  نزدیک  خاطر  به  هفته  این  تحقیقات 
درسال  بلر  آقای  و  شد  قطع  کریسمس 
دراجالسی  صحبتها  از  بعد  و  دوباره  جدید 
موردسوآل  طورعلنی  به  خصوصی، 

قرارخواهدگرفت.
اوایل امسال گفته شد که تونی بلر ازطریق 
رئیس دفترنخست وزیری سر گوس ئودانلل 
براون خواسته است که تحقیق  از گوردون 
از وی خصوصی بماند برای این که این امر 

تبدیل به »محاکمه ای علنی« نگردد. 
بعد ازاعتراضات وسیع، این حرکت متوقف 
ازطریق  صحبتها  که  گشت  اعالم  و  شد 
یک  باوجوداین،  خواهدشد.  پخش  تلویزیون 
منبع خبری نزدیک به تحقیق کننده گان اطالع 
داد که بخش جالب توضیحات آقای بلر بازهم 

پشت درهای بسته صورت خواهدگرفت.
گفته می شود که این حرکت ناشی از توافقی 
همه گانی است. وایت هال)مقر نماینده گان 
عمده دولت درلندن ـ مترجم( اکثرا ازامنیت 
اسناد  برخی  نگذاشتن  برای  دلیلی  ملی 
دراختیارمردم استفاده می کند. ماده مربوط 
جزئیات  جلوپخش  نیز  اطالعات  آزادی  به 
اطالعاتی را می گیرد که ممکن است باعث 
به خطرانداختن روابط انگلیس با دیگر دولتها 

و سازمانهای جهانی بشود.
یکی از سخن گویان تحقیقاتی می گوید: آقای 
درانظارعمومی«  »بارها  است  ممکن  بلر 
ظاهرشود. »ماازابتدا به درستی گفتیم که او 
فردی کلیدی دراین تحقیقات می باشد. آقای 
بلر گفت که حاضراست و می خواهد دالیل 

را به مردم بگوید«.

تمامی  »به   : گفت  گذشته  شب  کلگ  آقای 
شهادت  یک  حتا  که  خواهدبود  غیرقبول 
بلرخصوصی گفته شود، مگر آن که مستقیما 
امنیت ملی را خدشه دارسازد. سوء ظن َنَفس 
ُبر تونی بلربا گفتن این که او دنبال هیچ عذر 
و بهانه ی قدیمی برای توجیه رفتن به جنگ 
نیست که نشان می دهد تاچه اندازه مهم است 

که ماشهادت او را به طورعلنی بشنویم.
اندازه ی زیادی زننده است که او  »این به 
بریتون  فرن  با  طورعلنی   به  خواهد  می 
برای  تحقیق  کمیته  با  نه  اما  کند،  صحبت 

جنگ عراق«.
یک منبع دیگر آگاه ازتحقیقات گفت روشن 

است که »مسئوولین باال« با انجام صحبت 
درپشت درهای بسته محافظت خواهندشد.

ی  ها  سالح  نظارت  رئیس  بلیکس،  هانس 
که  گوید  می   ،2003 درسال  ملل  سازمان 
اقرار تونی بلر به فرن بریتون باعث »ایجاد 
صداقت«  فقدان  درمورد  عمیق  اعتقادی 
سالحهای  وجود  استدالل  که  افزود  و  است 
برای  انجیری  برگ  پوششی  کشتارجمعی 

شروع حمله بوده است.

*     *     *

مشاورسازمان ملل : پول موادمخدر 
بحران جهانی بانکها رابرطرف نمود

راجیو سیال ـ 16 دسامبر2009:

میلیاردها دالرپول موادمخدر دراوج بحران 
جهانی نظام مالی را شناورساخت.

آنتونیو ماریا کوستا،رئیس بخش مواد مخدر 
دالیل  که  گوید  می  ملل  سازمان  جنایت  و 
روشنی دارد که درآمد جنایات سازمان یافته، 
»تنها سرمایه گذاری پولی« هستند که قابل 
دست رسی توسط برخی بانکها دردوره ی 
اند.  بوده  اخیر  درچندسال  بانکها  فروپاشی 
دالر)216  میلیارد  اکثر352  افزاید  می  او 
میلیارد پوند( سودحاصل از موادمخدرنتیجتا 

جذب نظام اقتصادی شدند.
جنایات  نقش  که  انگیزد  برمی  سوآلی  این 
درنظام اقتصادی به هنگام بحرانها بررسی 
بیشتر و فوری  این هم چنین بررسی  شود. 
بخش بانکی به مثابه هدایت کننده ی جهان، 
گوردون  و  اوباما  باراک  نقش  ازجمله  و 
جدید  مقررات  درموردایجاد  را  براون 
المللی پول، مطرح می سازد.  بین  صندوق 
گوید  می  وین  در  کارش  محل  از  کاستا 
مالی  درنظام  غیرقانونی  پول  که  این  اثبات 
توجه  جلب  برای  درابتدا  شده  جذب  جهانی 
وی توسط سازمانهای جاسوسی و مامورات 
اوگفت  بیان شد.   پیش  ماه  تحقیق حدود18 
»دربسیاری از جاها، پول به دست آمده از 
بوده  پولی  گذاری  سرمایه  تنها  مخدر  مواد 
اسکناسها   ،2008 سال  دوم  درنیمه  است. 
مشگل عمده ی نظام بانکی بوده و سرمایه 

پولی یک فاکتور مهم بانکهاشد«.
ی  اداره  برای  که  روشنائی  اوافزود،برخی 
او به وجودآمد نشان دادند که گانگسترهای 
پولی، زمانی که قرض گرفتن رو به افزایش 

نهاد، به نجات برخی بانکها پرداختند.
تجارت  ازطریق  که  بانکی  بین  »قرضهای 
موادمخدر و فعالیتهای غیرقانونی دیگرتامین 

شدند... عالئمی بودند برای نشان دادن این که 
برخی بانکها این راه را انتخاب کرده اند«. 
و  کشورها  کردن  مشخص  حاضربه  کوستا 
یا بانکها که پول موادمخدر را دریافت کرده 
اند با گفتن این که این کار نامناسبی است و 
فرض براین است که اداره ی او وظیفه ی 
طرح مسائل را دارد و نه شکایت مشخص 
کردن ازمتخلفان را. اما امروز پول بخشی 
از سیستم رسمی شده است و پول شوئی هم 

همچنین.
»سال گذشته لحظاتی بود که نظام به خاطر 
یک  به  دادن  قرض  در  بانکها  تمایل  عدم 
تزریق  آمد.  درمی  فلج  حالت  به  دیگر، 
تدریجی پول و سرمایه گذاری توسط برخی 
بانکها از ارزش سهام شان، مسئله ازحدت 

و شدت افتاد«.
کرد  ارزیابی  پول  المللی  بین  صندوق 
از  بیش  اروپا،  و  آمریکا  بانکهای  که 
دارائیهای  خاطر  هزارمیلیارددالربه  یک 
ژانویه  از  بد  دهی  قرض  و  خطرناک 
و  دادند  ازدست  سپتامبر2009  تا   2007
بیش از 200نفر از قرض دهنده گان رهنی 
ورشکست شدند. بسیاری از نهادهای رسمی 
با  پول  که  چون  خوردند   شکست  یا  عمده 
اکراه به دست آورده و یا تحت فشار تصاحب 

دولت قرارگرفته بودند.
مالی  گانگسترهای  که  است  اعتقادبراین 
کسب  موادمخدر  ازطریق  را  اکثرسودشان 
می  زده  ملل حدس  درسازمان  که  کنند  می 
رسد...  میلیارددالرمی   352 به  که  شود 
بانکها  به  مواد مخدر  پول  که  دالیلی هست 
به طور رسمی ازطریق انگلستان، سوئیس، 

ایتالیا و آمریکا می رسد.
بانک داران انگلیس مایلند بدانند چه دالیلی 
کوستا درمورد بیان این ادعا دارد. یک سخن 
گوی انجمن بانکهای انگلیس می گوید : »ما 
گونه  دراین  که  نبودیم  جریاناتی  آن  جزو 
مناسبات وارد شده باشیم تا تئوری این چنینی 
را ثابت کند. به طور روشن کم بود پول در 
سیستم با دخالت بانکهای مرکزی حل شد«.

بجز نوشته هایی که با امضای 
تحریریه منتشر 

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

فردی است و مسئولیت آنها با 
نویسندگانشان می باشد.



   با نشانیهای زیر با ما تماس بگیرید و نشریات حزب را بخواهید :
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درس ُپست الکترونیکی نشریه رنجبر :                     

ranjbar@ranjbaran.org
آدرس ُپست الکترونیکی حزب رنجبران ایران :                     

ranjbaran@ranjbaran.org
آدرس ُغرفه حزب در اینترنت:      

        WWW.ranjbaran.org

  آدرس ُپستی حزب رنجبران ایران:
Ranjbar    
  P.O.Box 5910         
Washigton DC
20016
U.S.A

چه کسانی حقیقت را به مردم می گویند؟ازمطالب دریافتی:

کمونیسم درحال پیش روی است!
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محتوای  از  است  ای  خالصه  زیر  ی  نوشته 
انقالب  راه  و  مرحله  درمورد  ویژه  کنفرانس 
کمونیست)م  حزب  توسط  که  هندوستان 
ل( هندوستان به حزب فرستاده شده است. 
رسیدن  برای  ی مطالب  کلیه  ما  حزب  گرچه 
را  هندوستان  درمورد  زیر  بندی  جمع  به 
دراختیارندارد، اما می توان به جرئت گفت که 
مسائل انقالب درهرکشور باتوجه به شرایط 
و  حل  باید  شرایط،  آن  از  حتلیل  و  مشخص  
منطبق  و  الگوسازی  هرگونه  و  گردند  فصل 
آن هم  ـ  دانسنت شرایط کشورهای مختلف 
حرکت  گرفنت  نادیده  ـ  گوناگون  زمانهای  در 

تغییرات  از  ناشی  تضادها  رشد  دیالکتیکی 
از  عدول  و  درهرکشور  وجودآمده  به  عینی 
از شرایط مشخص"  "حتلیل مشخص  اصل  
نیست.  کمونیستی  علمی  روش  که  است 
جتارب  زمینه  دراین  ایران  کمونیستی  جنبش 
منفی زیادی حتا در نیم قرن اخیر داشته است. 
با  انقالبی،  سازمان  قبال  و  ایران  رجنبران  حزب 
عدم توجه به این روش اصولی، دچار انحرافات 
آن  پیکر  بر  را  سختی  ضربات  که  شد  بزرگی 
رفقای  حرکت   علت،  همین  واردساختند. به 
انقالب  مشخص  وضعیت  بررسی  در  هندی 
درهندوستان را، گامی مثبت و حرکتی درست 

این جمع بندی  بتوانند  و امیدواریم  دانیم  می 
خود را هرچه عمیقتر و همه جانبه تر سازند. 

هیئت حتریریه 

به  که  بوپال  ویژه ی  درکنفرانس سراسری 
دعوت حزب کمونیست هندوستان)مارکسیست 
 264 برگزارشد،  اکتبر  درماه  لنینیست(  ـ 
از  منتخب  گان  نماینده  ازجمله  و  کمونیست 
نادو،  تامیل  کراال،  هندوستان:  ایالت   18
ماهاراشترا،چاهاتیسگارح،  کارناتاکا، 
هاریانا،  گوجرات،  غربی،  بنگال  ئودیشا، 

مادهیا پرادش، اوتار پرادش، جهارخند، 

هم اکنون که جریانات سیاسی پس از خرداد 
تحول  یک  آستانۀ  در  را  ایران   1388 ماه 
ماهیت  که  است  الزم  داده اند  قرار  تاریخی 
و  طبقاتی  مبارزۀ  شود.  معلوم  تحول  این 
همچنین گرایشات درون هر طبقه است که 
کرد.  خواهد  معلوم  را  تحول  این  ماهیت 
موجود  طبقاتی  خطوط  شناخت  برای  لذا 
مختلف  طبقات  سیاسی  نمایندگان  توسط  که 
مروری  که  است  شوند ضروری  می  بیان 
بر مواضع سیاسی کلی هر یک از آنها طی 

سالهای اخیر داشته باشیم.
توسط  که  پرولتاریا  طبقاتی  مواضع 
کمونیستها* بیان می شود بطور خالصه به 

شرح زیر بوده است:
داری و  ایران جامعه ای سرمایه  1- جامعۀ 
در عین حال وابسته است. تا زمانی که این 
دو خصلت صورتبندی جامعه که مکمل هم 
هستند و از طریق یکدیگر معنا می یابند، پا 
برای حفظ  دار  بمانند، طبقۀ سرمایه  بر جا 
حاکمیت خود نیازمند دولتی مستبد خواهدبود. 

تحقق  امکان  ایران  در  لیبرالیسم سیاسی  لذا 
نخواهد داشت.

2- لیبرالیسم اقتصادی چیزی جز فقر و خانه 
پائین  و  متوسط  اقشار  برای  بیشتر  خرابی 

جامعه دربر ندارد.
3- تنها راه رهائی برای اکثریت عظیم جامعه 
اقشار  حتی  و  زحمتکشان  کارگران،  یعنی 
طبقه  رهبری  تحت  قهرآمیز  انقالب  میانی، 

کارگرعلیه مناسبات سرمایه داری است.
4- رهبری طبقۀ کارگر در انقالب از طریق 

نظام  علیه  درمبارزه  که  زمانی  بورژوازی 
برادری"  و  برابری  "آزادی،  پرچم  فئودالی 
را بلندکرده و انقالبات ضدفئودالی را هدایت 
ولترآزادی  نظیر  آن  متفکران  و  نمود  می 
بیان  مخالف"  نظرات  "تحمل  درتعریف  را 
"از  خود  درحرکت  را  بشریت  داشتند،  می 
به  آزادی"،  قلمرو  به  ضرورتها  ی  حیطه 
حق درگامی ارزنده به پیش، رهبری نمود. 
نظام  متفکران  ازجانب  ها  وعده  این  اما 
داشتند  اعتبار  زمانی  تا  تنها  داری  سرمایه 

که هنوزآن نظام به قدرت نرسیده و استقرار 
نیافته بود. بورژوازی پس از کسب قدرت، 
و  استثمارگرانه  طبقاتی  ماهیت  دلیل  به 
طبقاتی  دیکتاتوری  اش، شمشیر  گرانه  ستم 
ی  طبقه  جانب  از  که  تهدیدی  نسبت  به  را 
کارگر و توده های زحمت کش صورت می 
تا برای  تمامی ازغالف درآورد  به  گرفت، 
غصب ارزش اضافی تولیدشده توسط طبقه 
درابعادی هرچه  ی کارگر و زحمت کشان 
دولتی  قدرت  حفظ  و  تر  گسترده  و  بیشتر 

دردستان خود، از شمشیر دیکتاتوری کمک 
بطلبد.  

بورژوازی هم چنین برای زنده نگه داشتن 
دراندیشه  پیوسته  اش،  سودجویانه  مناسبات 
مداوم  تمرکز  و  افزایش  ساختن  عملی  ی 
سرمایه به مثابه محصول نیروی کاردیگران 
بود که امروزبه حد سرمایه های متمرکزشده 
و  رسیده  جهانی  و  فراملی  انحصارات  در 

رشد حیرت انگیزی کرده است. 
بورژوازی بدین منظور پیش بردن رقابت 


