
دی ۱۳۸۹ ـ  شماره ٦۸ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر
دوره سوم  سال ۳۱

چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است!

بخشهائی از نتايج دهمين کنفرانس احزاب و 
سازمانهای مارکسيست ـ لنينيست

آتش مخرب، آتش سازنده!

پيام به کنفرانس منطقه 
ای زنان خاورميانه

به مناسبت ۱۶ آذر 
روز مبارزاتی دانش جويان!

ازهر دری 
ســخنـــی

رژيم درتدارک هالوکاست 
و ضـرورت درهم 

شکسـتن آن

ويکيليکس وآشکار  شدن 
بخشـی از جنايت هــــای 

صفحه ۲۰امپرياليسـتها!

گفتمان های رايج درباره نظام 
جهانی سرمايه و مولفه های 
استراتژی رهائی از يوغ آن 
صفحه ۲۰

نقـدی مغشـوش يا 
بی مسـئووليتی در 

نقـد!
صفحه ۲۰ صفحه ۱۹صفحه ۱۵

آتش مخرب، آتشی است که رژيم جمهوری 
اسالمی ايران طی نزديک به ۳۲ سال حاکميت 
ننگين و خونبارش برای سوزاندن هرصدای 
آزادی خواهانه در سراسرايران برافروخته و 
کم تر خانواده ای را می توان يافت که ازاين 
نرفته  ازبين  يا  و  نديده  صدمه  مخرب  آتش 
و  ستم  و  استثمار  مدافع  حاکمان  رسم  باشد. 
مالکيت خصوصی چه درسراسر جهان و چه 

درايران غيراز اين نمی تواندباشد. 
آذرماه  در  که  است  مخرب  آتش  همين 
اعدام  با  را  اش  رذالت  عمق  امسال  خونين 
گذاشت.  نمايش  به  آذر   ۱۰ در  جاهد  شهال 
درحالی که باپرونده ای ساخته گی و پر از 
ضد ونقيض عالما عامدا اين انسان بی گناه 
به دارآويخته شد تا بارديگر به زنان سرکش 
و مبارز جامعه ايران که سربلندانه به نبرد 
مرگ و زنده گی با رسم و رسوم مردساالری 
و مذهبی قدبرفراشته اند، ابالغ کند که ذره 

ای از دشمنی اش نسبت به زنان و دفاع از 
مردساالری واحکام قالبی و منحوس مذهبی، 
دست برنداشته است. با اعدام هرانسانی هيئت 
درکمال  و  گيرد  می  پيروزی  جشن  حاکمه 
می  طريق  ازاين  که  کند  می  تصور  بالهت 
تواند حقوق نيمی از انسانها را برای هميشه 
به قبرستان تاريخ حواله کند! درحالی که آتش 
فروزان و سازنده ی مبارزاتی زنان درتحقق 
می  ورتر  شعله  روز  هر  شان  خواستهای 

گردد.
نيز  ايران  های  گاه  دانش  در  مخرب  آتش 
روز  امسال  آذر   ۱٦ در  است.  روشن  دائما 
دانش جو بارديگر قداره بندان رژيم اعم از 
نيروهای امنيتی، بسيج و پليس به محاصره 
پرداختند.  ايران  های  گاه  دانش  اشغال  و 
داربست و برزنت جلو درب و ديوار ورودی 
دانش گاه ها کشيدند تا شعله های آتش سازنده 
بقيه در صفحه دوم

سازمانهای  و  احزاب  کنفرانس  دهمين 
مارکسيست ـ لنينيست با شرکت ۱۸ تشکل 
و هم کاری۲۰ تشکل ديگر درآماده سازی 

آن، دراکتبر ۲۰۱۰ باموفقيت برگزارشد.
در زير سه  قطعنامه ی مهم اين کنفرانس را 
که با توافق جمعی صورت گرفتند به اطالع 
عالوه  رسانيم.  می  رنحبر  گان  خواننده 
درمورد  گی  بسته  هم  های  قطعنامه  برآنها 
نجات يافتن کارگران معدن شيلی، دفاع از 
رهائی،  برای  ای  توده  و  کارگری  جنبش 
دفاع از جنبش آزادی بخش درباسک، دفاع 
از مبارزه ضدامپرياليستی درکوبا، دفاع از 
مبارزات  از  دفاع  فلسطين،  خلق  مبارزات 
آزادی بخش خلقها عراق و افغانستان، دفاع 
از جنبش رهائی بخش مردم درهندوستان، 

قطعنامه درموردحمايت از تشکيل کنفرانس 

جهانی زنان در ونزوئال در مارس ۲۰۱۱، 
قطعنامه درمورد ٤۳ مين سال گرد به قتل 
بی  اف  عليه  قطعنامه  گوارا،   چه  رساندن 
درآمريکا  ضدامپرياليستها  به  درحمله  آی 
و قطعنامه عليه «جنگ با تروريستها» که  

توسط آمريکا هدايت می شود، صادرشد.
دراين نشست تصميم گرفته شد که ۱۱ مين 
کنفرانس احزاب و سازمانهای مارکسيست ـ 
لنينيست در حدود ۳ سال آينده برگزارشود.  
 Joint)مشترک کننده  هماهنگ  گروه 
 (Coordinating Group – JCG
و  شد  انتخاب  کنفرانس  دو  درفاصله  جديد 
با  کنفرانس   مالی  مسائل  تامين  درمورد 
توجه به ديدگاه تکيه به نيروی خود، بحث 

صورت گرفت. 
بقيه در صفحه سوم

طی  شد.  ساله   ٥۷ جو  دانش  روز  آذر   ۱٦
جويان  دانش  مبارزات  قرن،  نيم  از  بيش 
ايران برای احقاق حقوق خود و خواستهای 
يعنی  ايران  مردم  اکثريت  ی  طلبانه  حق 
ادامه  پيوسته  کشان،  زحمت  و  کارگران 
منافع  مدافع  که  سلطنتی  نظام  است.  يافته 
آخرين  تا  بود،  داران  سرمايه  و  فئودالها 
لحظه ی حياتش درمقابل خواسته های آزادی 
خواهانه و حق طلبانه ی دانش جويان دست 
رژيم  و  کرد  مقاومت  و  زد  سرکوب  به 
به  وفاداری  سوگند  نيزکه  اسالمی  جمهوی 
َدم  تا  است  خورده  خصوصی  مالکيت  حفظ 
ارتجاعی  ارزشهای  حفظ  برای  اش  مرگ 
عليه  داری،  سرمايه  ماقبل  و  داری  سرمايه 
دانش جويان خواهد جنگيد. فقط کافی است 
اخير  نيم  و  سال  دريک  رژيم  کرد  عمل  به 
بقيه در صفحه سوم 

رفقا و دوستان!
زنان  ای  قاره  گی  آماده  اجالس  برگزاری 
و  سوسياليست  انقالبی،  فمينيست،  مترقی، 
کمونيست از ۲٤ تا ۲٦ دسامبر ۲۰۱۰ در 
برگزاری  راستای  در  را  عراق  کردستان 
 ۲۰۱۱ مارس  در  زنان  جهانی  کنفرانس 
گان  کننده  شرکت  تمامی  به  درونزوئال، 
دراين اجالس مهم تبريک گفته و موفقيت آن 

را آرزو می کنيم.

ترين  ديده  ستم  جزو  آسيا،  ی  درقاره  زنان 
دقيقا  بايد  کنفرانس  که  هستند  جهان  زنان 
و  قرارداده  بررسی  مورد  را  آنها  وضعيت 
ديگر  و  آنان  از  دردفاع  را  الزم  تصميمات 

زنان جهان اتخاذ کند.
مبارزات  بقيه در صفحه هشتمشايد 



صفحه ۲رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران

را کسی نبيند!! ۱٦ آذر روزی است که دانش 
جوبان عليه استبداد و امپرياليسم به مبارزه 
وضرورت  حقانيت  خونشان  با  و  برخاستند 
استقالل  و  خواهانه  آزادی  ی  مبارزه  اين 
احترام  پاس  به  و  کردند  امضا  را  طلبانه 
همان  تداوم  و  شده  ريخته  خونهای  آن  به 
مبارزه، دانش جويان هرسال ازجمله دراين 
استبداد  عليه  را  خود  اعتراض  صدای  روز 
می  ادامه  ديکتاتور»  بر  شعار «مرگ  با  و 
دهند. رژيم جمهوری اسالمی ايران که اين 
روزها برای عوام فريبی و به مصداق «خر 
درپوست شير!» خود را «ضدامپرياليست» 
جای  به  کند،  می  معرفی  خواه»  و «آزادی 
حمايت از اين مبارزات حق طلبانه ی دانش 
دستگيری  شتم،  و  ضرب  تهديد،  به  جويان 
و شکنجه و اخراج آنان از دانش گاهها می 
ی  خواهانه  آزادی  صدای  مگر  تا  پردازد، 
اين  اما  سازد.  خفه  درگلو  را  جويان  دانش 
و  نيست  شدنی  خفه  نيز  طلبانه  حق  صدای 
امواج صدای خروشان «مرگ برديکتاتور!» 

آنها درچهارگوشه ی ايران شنيده می شود.
ای  طبقه  و  قشر  هر  از  بيش  مخرب،  آتش 
آنان  کارگران را نشانه رفته است. چرا که 
سازنده گان اصلی نعمات جامعه اند و بدون 
مشتی  دردست  سرمايه  انباشت  استثمارآنان 
اين  برای  نيست.  ممکن  حاکم  زالوصفت 
از  يکی  اند.  کرده  انتخاب  را  سرکوب  آنها 
آخرين نمونه ی دشمنی حاکمان با کارگران 
شهابی  رضا  کردن  زندانی  و  دستگيری 
شرکت  سنديکای  ی  مديره  هيئت  عضو 
که  است  حومه  و  تهران  اتوبوسرانی  واحد 
قلدرمنشانه بيش از ٦ ماه است که درزندان 
اين  وعالرغم  قرارداشته  زيرشکنجه  رژيم 
وثيقه  زندان  از  اش  موقت  آزادی  برای  که 
ی ٦۰ ميليون تومانی را خانواده اش فراهم 
که  اوين  زندان  بازجويان  ولی  اند،  کرده 
قانون آلت دست آنهاست از آزادی او امتناع 
کرده و اين امر خشم کارگران ايران و جهان 
را برافروخته است. اين کارگر بی گناه بعد 
از قريب ۹ روز اعتصاب خشک هم اکنون 
دستگيری  به  اعتراض  ی  ادامه  خاطر  به 
به  تر  اعتصاب  شروع   و  اش  بالتکليفی  و 
جدی  مشکل  هيچ  حاکمان  شد.  برده  دادگاه 
کارگر  نام  به  که  مزدوری  تشکلهای  با 
جلوی  ندارد.  زنند،  می  سينه  درخدمتش 
درايجاد  را  مذهبی  و  بورژوائی  نيروهای 
نمی  غيره  و  جمعيت  و  سازمان  و  حزب 
گيرد. ولی عالرغم اين که درقانون اساسی 
نيم بندش آزادی تشکل راپذيرفته، ازتشکيل 
تشکلهای مستقل کارگری نه تنها جلو گيری 

کردن  شکنجه  و  زندانی  با  بلکه  کند،  می 
فعاالن کارگری که درتشکيل تنها چند سنديکا 
طی دهه ی ۱۳۸۰نقش داشته اند، ضديت بی 
حد و حصرخود را نسبت به کارگران نشان 
روزی  نيز  استثماری  درميدانهای  دهد.  می 
درحين  کارگران  شدن  ُکشته  از  که  نيست 
کارگران  اين  ی  خانواده  و  خبرنرسد  کار 
اما  فرونروند.  درعمق فقربيشتر  باخته  جان 
اين آتش مخربی که کارگران را نشانه رفته 
خانواده  و  کارگر  ميليونها  خشم  آتش  است، 
های شان را که درفقرمطلق به سرمی برند 
چنان فروزان کرده که جنبش کارگری ايران 
هيچ گاه تا به اين اندازه آماده برای مبارزه 
و گرفتن حقوق پای مال شده ی خود نبوده 

است.
َکشد.  سرمی  جا  همه  به  مخرب  آتش  اين 
روزی دامن معلم و استاد دانش گاه و پرستار 
را می سوزاند، روزديگر هنرمند و نويسنده 
نگار  روزنامه  و  دان  موسيقی  و  شاعر  و 
ازناتوانی  قرار  بی  و  اندازد  می  دام  به  را 
به مليتهای ساکن ايران، به اقليتهای مذهبی 
هجوم می آورد تا شايد بتواند جنگل هستی 
انسانها را در سرتاسر ايران به بيابانی خشک 
و بی آب وعلف تبديل کند و فرياد پيروزی 
مبارزاتی  نفرت  نيز  عرصه  دراين  سردهد! 

مردم چون شعله ی آتش زبانه می کشد.  
درزمان  گرچه  اسالمی  جمهوری  حاکمان 
که  اين  بعداز  چه  و  سلطنتی  رژيم  حاکميت 
خودتوانستند قدرت را غصب کنند، ديده اند 
که هيچ نيروئی قادرنيست فرياد حق طلبانه 
واداربه  را  آنها  و  کرده  خفه  را  مردم  ی 
منافع  ی  درپنجه  اسير  ولی  نمايد.  سکوت 
خصوصی و بازی چه ی مناسبات استثماری 
سرمايه هستند و خصلت آزادی خواهانه ی 
انسان اجتماعی را ازدست داده اند و سرکوب 
اکثريت عظيم مردم جامعه را تنها راه برای 
حفظ جاه و جالل  خود می دانند و خود به اين 

امر اقرار می کنند:
سردار يدهللا جوانی، مسئوول اداره ی سياسی 
سپاه پاسد اران درگردهم آئی فرهنگی بسيج و 
سپاه های استانی می گويد : اولويت دشمنان، 
نظام  درمقابل  قوی  اپوزيسيون  يک  تشکيل 
درداخل ايران است... که از پايگاه مردمی 
 ۱٦ برخوردارباشد(رسالت  اجتماعی  و 
آذر۱۳۸۹) و رسالت از قول او می افزايد : 
شرايط کنونی عادی نيست و درشرايط نبرد 

قرار داريم.
اين جناب سردار آتش خشم مردم را که گاها 
تظاهرات  همانند  و  کشيده  زبانه  حدی  به  تا 
يک سال و نيم اخيربه کاخ پوشالی حاکميت 
رژيم نفوذ کرده است را ديده و به آن اقرار 
با  ای  خامنه  و  نژاد  احمدی  از  و  کند  می 

شهامت تر و واقع بين تراست که مبارزات 
مردم را به افرادی معدود و خس و خاشاک 
و سران فتنه نسبت دادند، خس و خاشاکی که 
شهرهای بزرگ ايران و به ويژه تهران را به 
لرزه درآورد! اما درعين حال اين جناب قادر 
به درک اين حقيقت نيست که رذالتها، ستمها 
وزورگوئيهای رژيم اين اپوزيسيون قوی را 
درايران به وجودآورده است. درنتيجه همانند 
سران رژيم اين حرکتها را به عامل خارجی 
نسبت می دهد. درحالی که امپرياليستها حداقل 
طبق تحليل جناب سردار تا آن جا درک کرده 
اند که بدون اپوزيسيون قوی درداخل و زير 
نفوذ آنان، نخواهندتوانست کاری پيش ببرند.  
جنبش  سران  از  ازبرخی  هم  دليل  همين  به 
سبز و معترضينی که به خارج از ايران پناه 
می برند، حمايت می کنند تا خود را دوست 
مردم ايران قلمداد کنند. ولی حاکمان قاتل و 
و  ُکشت  سال  به ۳۲  نزديک  از  بعد  خرفت 
ُکشتار و زندان و شکنجه هنوز درک نکرده 
مردم  ميليون  دهها  اين  کننده  تعيين  که  اند 
برای  حاکمان  که  هستند  اسيری  و  گرسنه 
گرسنه ترکردن و اسيرترکردن آنان سر از 
پا نمی شناسند و به پا خاسته اندتا حقوق پای 
مال شده ی خود را بگيرند و نه امپرياليستها! 
امپرياليستها هرگز قادر به بسيج اين اکثريت 
عامل  نخواهندشد.  جامعه   ٪۸۰ از  بيش 
درونی درجامعه تعيين کننده است که چيزی 
جز ظلم و جورو استثمار و استبداد حاکمان 

نمی باشد!
رابله، يکی از شاعران کهن فرانسه در رد 
ديکتاتوری پادشاهی افسانه ای به اومی گويد: 
تو آتشی برافروخته ای که قادر به خاموش 
کردن آن نخواهی شد. ترس از مردم باعث 
خواهدشد که از همه ی عالم بترسی و جز 

زبان تنبيه چيزی به کارنبری. 
چنين است شرح حال رژيم جمهوری اسالمی 
جانانه  قيام  از  رژيم  وحشت  و  ترس  ايران! 
تمامی  که  جاست  بدان  تا  مردم  سراسری  و 
شهرها و حتا محالت را نظامی کرده و به 
دست اراذل و اوباش خود سپرده است. غافل 
از آن که نيروی دهها ميليونی مردم چونان 
سيل عظيمی است که اتفاقا خس و خاشاکهای 
جانانه  ی  ضربه  يک  با  تواند  می  را  حاکم 
از دور خارج کند. و دير نيست روزی که 
آتش فروزان سازنده ی دنيای نو برای هميشه 
مستبدان سرمايه داری درايران را روبيده و 
به زباله دانی تاريخ انداخته و مردم از آنها 
و  استثمارگری  های  نمونه  بدترين  مثابه  به 
ستم گری و رذالت تاريخی و معلمان منفی 

يادکنند. 
۲٥ آذر ۱۳۸۹  ک. ابراهيم ـ 

آتش مخرب... بقيه از صفحه اول

رژيم بحران زده آتش افروزی می کند !



در رابطه با سرکوب دانش جويان توجه کنيم 
تا عمق کينه ورزی حاکمان نسبت به دانش 
مثل  گر  روشن  علوم  و  گاه  دانش  جويان، 

روز دربرابرمان آشکارشود.
با  اسالمی  جمهوری  رژيم  که  جا  ازآن 
جويان  دانش  درمقابل  برهنه  شمشير 
مذهبی  خفقان  بيشتر  هرچه  و  قرارگرفته 
را در دانش گاهها حاکم نموده، زندانها  را 
خواهانه  آزادی  صدای  کردن  خفه  محل  به 
و  زندانی  شده،  شکنجه  جويان  دانش  ی 
يامحکوم به اعدام تبديل کرده و درعين حال 
قادر به بستن هميشه گی دانش گاهها نيست 
اقتصادی،  امور  گرداننده  کادر  به  که  چون 
خودش  غيره  و  نظامی  اجتماعی،  سياسی، 
سازمان  ضمن  جويان  دانش  لذا  نيازدارد؛ 
حقوق  از  دردفاع  مره  روز  مبارزات  دهی 
صنفی و سياسی شان و حقوق دموکراتيک 
توده های مردم، از نظردراز مدت بايد ديد 
روشنی نسبت به ماهيت نظام سر مايه داری 
برای  اعتبار  اين  به  و  داشته  برايران  حاکم 
نابودکردن اين نظام فاسد و فاشيست مسلک 
و استقرار چنان نظامی به پا خيزند که درآن 
نيروی يدی وفکری انسانها ارزش داشته وبه 
حساب آورده شود و نه ميزان ثروت و مال 
جز  هم  دورنمائی  چنين  زالوصفت!  مشتی 

نظام سوسياليستی نمی تواند باشد.
و  جويان  دانش  که  کند  می  ايجاب  امر  اين 
به  پيوستن  در  بيشتر  هرچه  آموزان  دانش 
سمت  کشان  زحمت  و  کارگران  ی  مبارزه 
و  روزمره  درمبارزات  تا  نمايند  گيری 
درازمدت شان توفيق بيشتری بيابند. آنها بايد 
توجه داشته باشند که مادام که دانش جويان 
و دانش آموزان درچهارديواری دانش گاهها 
امکان  کنند،  مبارزه  رژيم  با  مدارس  و 
مردم  از  آنان  جدانمودن  و  کردن  محاصره 
برای رژيم موجوداست. درحالی که مبارزه 
شان درپيوند با جنبش توده ها می تواند به 
موفقيت های بزرگی دست يافته و به رژيم 

ضربه بزند.
ازميان  قصد  حاکم  ارتجاع  که  اکنون 
دانش  در  را  انسانی  علوم  تدريس  برداشتن 
به  را  مذهبی  الطائالت  و  گرفته  گاهها 
دانش  به  خواهد  می  انسانی»  عنوان»علوم 
جويان ديکته کند و دبستانها را نيز به جوالن 
گاه آخوندهای حوزه ای تبديل نمايد، مبارزه 
وظيفه  وسطائی  قرون  زورگوئی  اين  عليه 
آموزان  دانش  و  جويان  دانش  ی  کليه  ی 
است. شيوه های مبارزه با اين تصميم هم از 
گرفته  دروس  دراين  شرکت  کردن  بايکوت 
تا به چالش کشيدن نظرات مدرسين چه بسا 

هستند.  غيره  و  اعتراضات  ای»،  «حوزه 
حقانيت اين مبارزه نيز برای اکثريت دانش 
جويان و دانش آموزان و مردم ايران روشن 

می باشد.
مدارس  و  گاهها  دانش  استقالل  از  دفاع 
درمقابل مداخالت دولت و نيروهای سرکوب 
خواست  که  است  ديگری  ی  زمينه  گرآن، 
و  آموزان  دانش  جويان،  دانش  اکثريت 
دبستان  و  دبيرستان  گاه،  دانش  است.  مردم 
و  مسجد  نه  و  هستند  نظامی  پادگانهای  نه 

قبرستان!
خواست آزادی بی قيد و شرط دانش جويان 
جويان  دانش  و  استادان  برگشت  و  زندانی 
برحقی  خواست  گاه،  دانش  به  اخراجی 
است که از پشتيبانی دانش جويان و کليه ی 

انسانهای آزادی خواه برخوردار می باشد.
جداسازی جنسيتی دانش جويان، جفا کاری و 
بی احترامی به حقوق اوليه ی انسانی و ايجاد 
ازخود بی گانه گی بين دانش جويان است. 
عصربربريت  قلدرمنشی  اين  عليه  مبارزه 

خواستی همه گانی است.
دفاع دانش جويان از خواستهای دموکراتيک 
کارگران  جوانان،  زنان،  بخش  رهائی  و 
تشکل  قلم،  بيان،  آزادی  کشان،  زحمت  و 
مبارزات  که  طور  همان  نيز،  اعتصاب  و 
سالهای گذشته درايران نشان داده اند، حمايت 
اکثريت مردم را درپشت خود خواهد داشت.

بدون  ها  خواسته  اين  درانجام  برداشتن  گام 
نيست.  ممکن  منسجم  و  متحد  تشکل  داشتن 
لذا دانش جويان و دانش آموزان پيشرو بايد 
درسطح  چه  موجود  خفقانی  جو  به  توجه  با 
هرچه  را  خود  مخفی  درسطح  چه  و  علنی 
رژيم  با  مبارزه  فن  و  دهند  بيشترسازمان 

سرکوب گر را هرچه دقيق تر فرابگيرند.
هم اکنون دانش جويان مبارز دانش گاههای 
ايران برای برگزاری روز دانش جو خود را 

آماده می کنند.
حق  به  مبارزات  از  ايران  رنجبران  حزب 
دانش جويان و دانش آموزان پشتيبانی کرده 
و درآستانه ی سال گرد ۱٦ آذر روز دانش 
جو، گرم ترين درودها را تقديم آنان و دانش 
آموزان نموده و پيروزی درمبارزات شان را 

آرزو می کند.

دانش  رزم  روز  آذر   ۱٦ باد  گرامی 
جويان!

دانش جو می رزمد، ذلت نمی پذيرد !
گاهها  دانش  از  رژيم  گر  دخالت  دست 

کوتاه !
رو  پيش  علم  دربرابر  رژيم  شکست 

حتمی است !

جمهوری  ُکش  آزادی  رژيم  بر  مرگ 
اسالمی ايران !

درگروبرقراری  ايران،  جامعه  آزادی 
سوسياليسم است !

حزب رنجبران ايران ـ  ۸ آذر ۱۳۸۹

صفحه ۳رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران
۱٦ آذر ... بقيه از صفحه اول

بخشهائی از نتايج ... بقيه از صفحه اول
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بحران اقتصادی جهان و 
بحران مالی بين المللی و نتيجه 
گيريهای جنبش مارکسيستی- 

لنينيستی بين المللی طبقه 
کارگر

ترين  عميق  در  ما  حاضر  حال  در   –  ۱
تاريخ  در  جهان  مالی  و  اقتصادی  بحران 
سرمايه داری به سر می بريم. اين بحران از 
آمريکا که قدرت سيادت طلب امپرياليستی 

است شروع شد.
سيستم  مبلغان  بحران،  اين  ظهور  بدو  از 
سعی کردند عمق و ابعاد بحران اقتصادی 
دهند.  جلوه  اهميت  بی  را  جهان  مالی  و 
دانان  اقتصاد  از  تعدادی  که  حالی  در 
بورژوازی و دولتها با شايعه پراکنی حساب 
پروسه  «بازيافت  از  بينانه  خوش  ی  شده 

کنند،  می  صحبت  اقتصادی»  بهبود 

دانش جو می رزمد، ذلت نمی پذيرد !



صفحه ٤رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران
نماينده  ترين  برجسته  که  وجودی  با 
گان سرمايه مالی مثل اشتراوس کان، 
مصرانه  پول،  المللی  بين  صندوق  رئيس 
گونه  هيچ  نبايد  که  سازد  می  خاطرنشان 
خيال باطل درباره غلبه براين بحران داشت.
۲ – اين بحران که به طرز عظيمی شدت 
سپتامبر  ماه  در  مالی  بحران  توسط  يافت، 
پردازان  نظريه  پيداکرد.  شيوع   ۲۰۰۸
بورژوازی دراقتصاد و سياست اعالم کردند 
مالی  بحران  يک  بحران فقط  اين  کليت  که 
واسطه  و  بانکدار  تعدادی  طمع  بر  مبتنی 
های غير مسئول می باشد که با سفته بازی 
به ثروتهای کالن رسيده اند. اين يک دروغ 
محض است. در حقيقت اين بحران چيزی 
جز بيان يک بحران ناشی از توليد اضافی، 
سود  نرخ  سقوط  گرايش  نتيجه  همچنين  و 
ريشه  علت  نيست.  انحصاری،  سرمايه 
خصلت  ميان  تضاد  وجود  بحران،  اين  ای 
اجتماعی توليد و مالکيت خصوصی کاالی 
توليد شده و ثروت می باشد که خود تضاد 
داری  سرمايه  توليد  نوع  حاکميت  بنيادی 

امپرياليستی است.
و  بودجه  کسر  ايجاد  با  بوش  دولت   –  ۳
انتخاب  را  راهی  دولت،  باالتر  های  بدهی 
انحصارات  و  بانکها  فروپاشی  از  تا  کرد 
مقدمه  امر  اين  آورد.  عمل  به  گيری  جلو 
دولتی  های  قرضه  انتشار  برای  شد  ای 
عظيم.  مقياس  در  آمريکائی  دالرهای  و 
کشورهای امپرياليستی جی ۸ نيز اقدامات 
مشابه ای را اتخاذ کردند. دراجالس سران 
قدرتهای  دولتهای   ،  ۲۰ جی  کشورهای 
بين  مالی  سرمايه  و  امپرياليستی  بزرگ 
ای  سابقه  بی  مديريت  سازماندهی  المللی، 
را به مرحله ی اجرا درآوردند. تا ماه می 
دالر  ميليارد  هزار   ۲۷ تقريباً   ،  ۲۰۱۰
خاطر  به  را  جهان  سرتاسر  در  آمريکائی 
حفظ مؤسسات مالی بين المللی خرج کردند 
تا شايد بتوانند بانکها و انحصارات را وادار 
به انجام برنامه های محرک اقتصادی ملی 
کنند و با تأثير گذاشتن از اين طريق سبب 
مبلغ  اين  گردند.  مردم  برای  بحران  تعديل 
برابر با نصف درآمد توليد ناخالص  تقريباً 
ملی تمام کشورهای جهان در سال ۲۰۰۷ 
شد  انجام  دليل  اين  به  عمل  اين  باشد.  می 
چون آنها می ترسيدند که تمام سيستم مالی 
آنها مثل برگ خزان فروبريزد  و هم چنين 
بدليل وحشت آنها از انقالبی شدن توده ها 

بود.
خود  المللی  بين  بحران  مديريت  ضمن  در 
نيز با «بحران يورو» دچار بحران شد و 
خطر رشد ورشکسته گی دولتها را آشکار 

کرد.

های  برنامه  به  آنها  يونان  بحران  از  پس 
رياضت کشی مردم متوسل شدند تا بار اين 
بحران را به دوش مردم بياندازند نظير: کم 
کردن مزدها، اخراج کارمندان از بخشهای 
گی،  بازنشسته  مزايای  کردن  کم  دولتی، 
بيمه  در  سالمتی،  های  بيمه  در  محدوديت 
به  اجتماعی،  کمکهای  و  کاری  بی  های 

عالوه افزايش ماليات ها و غيره.
بيشتر  حتا  کند  می  سعی  چين  کشور   –  ٤
کمک  به  اروپا  و  آمريکا  متحده  اياالت  از 
تزريق پول به صندوقهای مالی عمومی، از 

عهده اين بحران برآيد. چين 
به  آمريکا  دالر  هزارميليارد   ۱٫۳ تقريباً 
سرمايه  داخلی،  مصرف  تحريک  خاطر 
گذاری کرده است. بدين سبب بود که چين 
برای  را  قيمتها  افزايش  و  تورم  خطرجدی 
دارائی هايش به ويژه دربخش امالک متقبل 

شد.
٥ – درسال ۲۰۰۹ ، کشورهای وابسته و 
سنگين  بار  شديد  اثر  امپرياليسم  ستم  مورد 
اين بحران را حس کردند که به روی شانه 
امپرياليستی  کشورهای  توسط  مردم  های 
(کل  افتاد  صادراتشان  کاهش  طريق  از 
 ۲۰۰۹ درسال   ۱۲٪ جهان  بازرگانی 
کننده  توليد  توليد  ارزش   .( يافت  کاهش 
گان کاهش پيدا کرد و فرستادن پول توسط 
کارند،  مشغول  درخارج  که  شهروندانی 
شديداً کاهش يافت. درموارد زيادی صندوق 
های  هزينه  کاهش  خواهان  پول  المللی  بين 
مطمئن  تا  شد  مزدها  کردن  کم  و  عمومی 
پرداخت  آنها  خارجی  های  بدهی  که  شوند 
می شود. کشورهای وابسته و ستم ديده به 
پيوسته  مردم  مصرف  ميزان  نزول  خاطر 
به  گرفت.  خواهند  قرار  تأثيرات  اين  تحت 
بهبودی  چين،  کشور  رقابت  مثال،  عنوان 
نسبی ازنظر بحرانی را که بعضی از اين 

کشورها دارا می باشند، محدود می سازد.
و  امپرياليسم  عصر  در  ما  امروز   –  ٦
اين  کنيم.  می  زندگی  پرولتاری  انقالب 
جهان  امروز  های  تضاد  تمام  رشد  بحران 
را شدت بخشيده است. به دليل قانون رشد 
ناموزون سرمايه داری، همه ی کشورهای 
امپرياليستی قادر به خروج از بحران بدون 

صدمه ديدن نيستند. 
تغييرات مهمی درقدرت نسبی آنها در شرف 

وقوع است. 
شدن  ضعيف  درحال  آمريکا  امپرياليسم 
است. چين و کشورهای امپرياليستی اروپا 
خود  نفوذ  افزايش  برای  وضعيت  اين  از 
فعاليتهای  روسيه  چنين  هم  برند.  می  سود 
بين المللی خودرا تشديد کرده است. دولتهای 
 (BRIC) برزيل، روسيه هندوستان و چين

المللی  بين  درسياستهای  را  بيشتری  نقش 
بازی می کنند. کشور چين عميقاً در آفريقا 
اياالت  با  رقابتش  در  است.  کرده  رخنه 
متحده آمريکا و اروپا، کشور چين درحال 
پيشروی در آفريقا ازجمله درزمينه نظامی 
آمريکای  در  چين  گذاری  سرمايه  است. 

التين به ٥۰ ميليارد دالر می رسد.
فرسايش  امپرياليستی،  کشورهای  در   -  ۷
که  ای،  توده  ای  پايه  با  بورژوائی  احزاب 
رابطه ای مستقيم با بحران آشکار يا نهفته 
دولت دارد،  ديده می شود. با ترفيع نيروهای 
تی  جنبش  مثل  نژادپرست،  و  فاشيست 
پارتی در اياالت متحده آمريکا يا نيروهائی 
و  فرانسه  بلژيک،  هلند،  در  قماش  اين  از 
کشورهای ديگر، بورژوازی خود را برای 
آماده  طبقاتی  مبارزه  ناپذير  اجتناب  تشديد 
می سازد. هم زمان با اين وقايع، اقدامات 
است.  يافته  تشديد  دولتی  دستگاه  فاشيستی 
بعد از سرازير کردن آشکار بار اين بحران 
بزرگ،  پيکار  مردم،  های  توده  دوش  به 
درحال  غيره،  و  تظاهرات  اعتصابات، 
رشدند که خود بيان گرعدم اعتماد توده ها 
به احزاب بورژوائی و پارلمان بورژوائی 

است. 
و  کارگر  طبقه  مبارزات  روی  پيش   –  ۸
توده ها ی مردم ، دهقانان فقير، مردم بومی 
و دانش جويان در آمريکای جنوبی گسترش 
ای  توده  بزرگ  خيزشهای  است.  پيداکرده 
دولتهای  سازمانی،  رفته  پيش  اشکال  با 
طرفدار  و  ثروتمندان  و  اغنيا  از  معدودی 
کشورها  از  تعدادی  در  را  امپرياليسم 
سرنگون کرده  يا شديداً به آنها ضربه زده 
اند و کودتاهای ارتجاعی نيز نافرجام بوده 
مزد  خاطر  به  مبارزاتش  کارگر  طبقه  اند. 
باالتر و عليه مبادرت به سرازير کردن بار 
است.  داده  رشد  را  شان  دوش  به  بحران 
اشکال  ظهور  و  مردم  مبارزه  روی  پبش 
رشد  آمريکا،  دولت  ضد  مبارزه  مختلف 
چين  و  روسيه  اروپا،  امپرياليستهای  نفوذ 
که با يک ديگر در رقابتند، هم چنين پيش 
رفت برزيل به مثابه يک قدرت اقتصادی، 
به طور نسبی امپرياليسم آمريکا را تضعيف 
کرده اند. مع الوصف، اين امپرياليسم هنوز 
دشمن استراتژيک آمريکای التين به شمار 
حرکت  به  را  اش  چهارم  ناوگان  آيد;  می 
درآورده است، هفت پايگاه نظامی در کلمبيا 
وقوع  بهانه  به  را  هايتی  ساخته،  برقرار 
زلزله اشغال کرده، کودتا در هندوراس را 
به راه انداخته و به توافقات جديد نظامی با 

پرو رسيده است.
۹ – آياالت متحده آمريکا و متحدانش هنوز 

و  دارند  خود  اشغال  در  را  عراق 

با آتش خشم انقالبی پاسخ رژيم رابدهيم !
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هنوز نتوانسته اند مقاومت مردم را 
درهم شکنند. آنها به اشغال افغانستان 
ادامه می دهند. آنها نيروهای خود را درآن 
منطقه تقويت کرده اند و در عين حال کنترل 
وضعيت بيشتر و بيشتر از دستشان خارج 
اين  بازنده  که  بپذيرند  بايد  آنها  است.  شده 
جنگ هستند. هم زمان، امپرياليسم آمريکا 
توليد سالحهايش را بيش از ٪ ۱۰۰ افزايش 
جنگهای  طريق  از  که  اين  برای  داده 

امپرياليستی بر بحرانش غلبه يابد.
را  حرکنهائی  ملل  سازمان  امنيت  شورای 
مردم  است.  کرده  اتخاذ  ايران  تهديد  در 
از  که  ستمی  مقابل  در  قهرمانانه  فلسطين 
اعمال  آمريکا  پشتيبانش  و  اسرائيل  جانب 
مقاومت  اين  کنند.  می  مقاومت  گردد،  می 
روبه  جهان  مردم  جانبه  همه  پشتيبانی  با 

روست. 
نظر  از  ای  قاره  مثابه  به  آفريقا،   –  ۱۰
اقتصادی غارت شده، نه فقط از فقدان شغل 
و درآمد رنج می برد، بلکه زندگی انسانها 
فاحش  دستی  وتهی  فقر  علت  به  آن  در 
جهان  مالی  و  اقتصادی  بحران  از  ناشی 
ستم  مردم  است.  گرفته  قرار  تهديد  مورد 
ديده آفريقا برای اين که بتوانند عليه غارت 
سازمانی  گی  ريخته  هم  به  و  امپرياليستی 
پيکارکنند، نياز به کيفيت جديدی از مقاومت 
دارند. اين مقاومت تازه، وابسته به نوسازی 
احزاب  درساختمان  تسريع  انقالبی،  مراکز 
حال  درعين  و  لنينيستی،  مارکسيستی- 
تقويت هم کاری انقالبی با نيروهای مناطق 

ديگر جهان می باشد.
۱۱ – درآسيا، کارگران و ساير توده های 
حقوق  و  معيشت  از  دفاع  در  کش  زحمت 
دمکراتيک و آزادی های شان، عليه استثمار 
بی رحمانه و ستم اعمال شده بر آنها مبارزه 
ی  درنتيجه  که  اند  بخشيده  شدت  را  شان 
کردن  سرازير  برای  امپرياليستها  کوشش 
می  صورت  آنها  برگرده  بحران  اين  بار 
فرصت  ها  توده  جوئی  مبارزه  رشد  گيرد. 
پرولتارئی  احزاب  برای  را  خوبی  بسيار 
با  وسيع  مبارزاتی  پيوند  برقراری  جهت 
توده ها، تقويت خودشان و تشديد مبارزات 
انقالبی توده ها، که دربعضی موارد شامل 
می  مسلحانه  انقالبی  بخش  آزادی  مبارزه 

باشد، به وجود آورده است. 
ضربات  جهانی  اقتصادی  بحران   –  ۱۲
سختی را بر پيکر طبقه کارگر، مردم ستم 
همين  به  و  است  آورده  وارد  ملتها  و  ديده 
منوال پيش روی خواهد کرد. تنها در اياالت 
متحده، به طور رسمی هفت ميليون شغل از 
رسمی،  محاسبات  طبق  است.  رفته  دست 
در  کار  بی  ميليون   ۲۱۲ حاضر  درحال 

فقدان  گرسنگی،  از  مردم  موجودند.  جهان 
خانه، آب، تحصيل، و غيره درمقياسی انبوه 
رنج می برند. به خصوص زنان و کودکان 
قرار  شرايط  اين  تأثير  تحت  حمايت  بدون 

گرفته اند.
بحران اقتصادی و مالی جهان، تجاوزکاری 
کشورهای امپرياليستی را در مبارزه برای 
تقسيم مجدد مناطق نفوذ وبازارها وخيم تر 
های  فاکتور  آن،  موجب  به  که  است  کرده 

راه اندازی جنگ تشديد يافته اند.
ديده  ستم  و  گان  شده  استثمار  مبارزه  اما 
نيز  گران  ستم  و  گران  استثمار  عليه  ها 
درحال رشد است. بادهای تغييرات انقالبی 
در  اند.  وزيدن  حال  در  جهان  سرتاسر  در 
شرايط کنونی، اهميت به سزائی دارد که هم 
بسته گی بين المللی با مبارزات کارگران، 
ضد  مبارزه  با  المللی  بين  گی  بسته  هم 
امپرياليستی خلقهای ستم ديده و ملت ها عليه 
مداخله گری امپرياليسم، عليه سرکوب مردم 
جنبش  يابند.  شدت  آنها  انقالبی  رهبران  و 
انقالبی بين المللی و طبقه کارگر بايد هم راه 
با تغييرات سريع اوضاع سياسی آماده عمل 
به  تبديل  برای  را  ها  توده  انفجار  که  باشد 
وضعيت انقالبی حقيقی امکان پذير سازد. 

۱۳ – طبقه کارگر و مردم درحال گسترش 
برشانه  که  بحرانی  از  تا  هستند  مبارزاتی 
های آنها سرازير شده جلوگيرند. هيئت های 
می  هراسند.  در  انقالبی  هيجان  از  حاکمه 
توان به دست آوردهای جزئی رسيد. اما می 
دانيم که تنها راه دست يافتن به آن اين است که 
طبقه کارگر و مردم نبايد مخارج اين بحران 
را بپردازند: چنان چه احزاب مارکسيست- 
لنينيست، تجارب مبارزه طبقاتی کشورهای 
مربوطه شان را خالصه و جمع بندی کنند، 
می توانند مبارزه مردم را به سوی انقالب 
ارضی،  چه  دمکراتيک،  چه  دهند –  سوق 
نوين  دمکراسی  چه  امپرياليست،  ضد  چه 
پايان  سيستم  اين  به  و   – سوسياليستی  يا 
ساختمان  به  نياز  منظور  اين  برای  بخشند. 
در  که  پرولتاريا  انقالبی  احزاب  تقويت  و 
و  دارند  قرار  ها  توده  با  نيرومندی  پيوند 
انترناسيوناليسم پرولتری را به اجرا در می 
آورند، هست. سرمايه داری به خودی خود 

سرنگون نمی گردد. 
بنابراين ما بايد سعی و کوشش خود را در 
نيروهای  تا  دهيم  افزايش  المللی  بين  سطح 

درونی انقالب را توسعه و تقويت بخشيم.
مبارزه با تزهای رفرميستی و رويزيونيستی 
که  آنهائی  با  ازجمله  است.  الزم  گوناگون 
«سوسياليسم  اصطالح  به  نمايندگان  توسط 
که  است  شده  مطرخ  بيستم»  قرن  برای 
معتقدند برقراری سوسياليسم بدون واژگونی 

دولت بورژوازی امکان پذير می باشد.
هيچ گونه سوسياليسمی بدون ديکتاتوری 

پرولتاريا امکان پذير نيست.

*     *    *  

مسائل زيست محيطی و وظائف 
مارکسيست- لنينيستها

۱ - چالش محيط زيستی تبديل به موضوعی 
تمام  برای  شديد  نگرانی  موجب  که  شده 
بشريت می باشد و اين به دليل آسيب غير 
قدرتهای  توسط  که  است  برگشتی  قابل 
خود  آز  و  حرص  خاطر  به  امپرياليستی 
است.  گرفته  صورت  سود  تحقق  برای 
کاستی  که  کرد  اعالم  المللی  بين  کنفرانس 
و  لنينيستی  مارکسيستی-  جنبش  در  هائی 
محيط  موضوع  با  دررابطه  کارگر  طبقه 

زيست موجود است.
برای  طلب  انحصار  امپرياليستی  نيروهای 
مالحظه  هيچ  بدون  طبيعی  منابع  غارت 
سود  کسب  برای  طمع  و  حرص  جز  ای، 

به هرقيمتی، دست به هر عملی می زنند.
۲ – هم اکنون اليه اوزون به دليل انتشار 
گازهای سمی گلخانه ای توسط کشورهای 
متحده  اياالت  مثل  صنعتی  پيشرفته  بسيار 
و  انگلستان  کانادا،  آلمان،  ژاپن،  آمريکا، 
است.  ديده  آسيب  جدی  طور  به  فرانسه 
کشورهائی مانند چين، هندوستان، روسيه و 
برزيل راه آنها را دنبال می کنند. اثر گلخانه 
ای توسعه يافته خبر از فاجعه ای برای آب 
به  را  گی  زنده  شالوده  که  دهد  می  هوا  و 

خطر انداخته است.
۳ – ايجاد صنايع آلوده کننده مانند کارخانه 
روباز  معادن  استخراج  سلولز،  توليد  های 
برای  را  آب  که  سيانور  از  استفاده  با 
سالهای زيادی آلوده می کند، جنگل زدائی 
درکنار  هستند  توجيهی  همه  رويه  بی 
برای  انحصارات  فوری  طمع  و  حرص 
کشاورزی  در  سمی  کشهای  حشره  سود. 
نظير   (intensive) عمقی  يا  و  متمرکز 
لوبيای  و  جنگلها  از  محصولی  تک  کشت 
نتايج  گيرند.  قرارمی  مورداستفاده  سويا 
تبخير  بيابانها،  گسترش  سيلها،  از  عبارتند 
درياچه ها، آب شدن سريع قله های يخی، 
ازفضوالت  ناشی  ها  رودخانه  آلودگيهای 
امپرياليستی  کشورهای  غيره.  و  صنعتی، 
خود  آلوده  های  کارخانه  صادرکردن  با 
از  را  مشگالت  ديده،  ستم  کشورهای  به 
سرخود بر می دارند. به طور کلی همه اين 
اقدامات به روی حيات انسان، به خصوص، 

طبقه کارگر به عنوان مثال، با افزايش 

پرچم انترناسيوناليسم پرولتری را برافرازيم !
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بيماريهای تنفسی، تأثير می گذارد. 

٤ -  درعمل نشان داده شد که نشست 
های برگزار شده در کيوتو و کوپنهاگ، که 
که  کردند  می  ادعا  امپرياليستی  کشورهای 
تخريب  با  مبارزه  خدمت  در  همايشها  اين 
با  بود  فريبی  درواقع  است،  زيست  محيط 
اين  ها.  توده  اعتراضات  فرونشاندن  هدف 
زشت خواهد بود که اجازه دهيم کشورهای 
کردن  آلوده  حق  خريد  طريق  از  ثروتمند 
محيط زيست، بيش از اين آب و هوای کره 
ی  وظيفه  بنابراين،  کنند.  نابود  را  زمين 
در  که  است  لنينيست  مارکسيست-  احزاب 
سطح جهانی به اين موضوع برخورد کنند 
طرح  برابر  در  مقاومت  ايجاد  منظور  وبه 
زيست،  محيط  نابودی  برای  امپرياليستی 
افکار عمومی را آماده سازند. ضروريست 
که مبارزه طبقاتی را با نبرد عليه ويرانی 
آگاهی  با  بريم،  پيش  متحدا  زيست  محيط 
سيستم  واژگونی  ازطريق  تنها  که  اين  از 
گزينی  جای  و  امپرياليستی  داری  سرمايه 
حل  راه  که  است  نوين  جامعه  يک  با  آن 

قطعی برای اين مشگل فراهم خواهد شد.
٥ – احزاب ما بايد با رهبری و پيشگامی 
خود اين مبارزات را در هر کشوری پيش 
ببرند و در نشستها شرکت کنند،  مثل نشستی 
که در کوچه بامبا در سال ۲۰۱۰ به منظور 
بوميان  وسط  زمين  هوای  و  آب  از  دفاع 
صورت گرفت. آنها بايد هم بسته گی خودرا 
به تمام مبارزاتی که در سراسر جهان در 
توسعه   درحال  زيست  محيط  آلودگی  برابر 
عليه  مبارزات  نظير  دهند،  نشان  هستند، 
نيروگاه های هسته ای و زباله های هسته 
رودخانه  آلودگی  جهان،  سراسر  در  ای 
اروگوئه در آمريکای التين توسط کارخانه 
کاغذ (چسب) سازی در بوتنيا، عليه نشت 
گاز سمی بوپال در سال ۱۹۸٤، انفجارها 
در  (بنگالدش)  تنگراتيال  و  مگورچارا  در 
بريتيش  نفت  ريختن  فاجعه   ،  ۲۰۰۲ سال 
و   ۲۰۱۰ در  مکزيک  خليج  در  پتروليوم 
آمريکا  متحده  اياالت  توسط  مداوم  بمباران 
و متحدينش در عراق و افغانستان و ديگر 
تحت  خلقهای  عليه  تجاوزکارانه  جنگهای 

ستم.
٦ – احزاب ما بايد با هم کار کنند و هم چنين 
ترکيب  با  تا  دهند  اجازه  خود  نيروهای  به 
تمام اين مبارزات جداجدا در جبهه مقاومت 
زيست،  محيط  حفظ  منظور  به  المللی  بين 
جلوگيری  سودجوئی  طمع  و  حرص  از 
شود. طبقه کارگر بايد نقش رهبری خودرا 
مدافعان  تمام  با  حال،  درعين  و  کند  ايفا 
کند.  کار  آزادانه  زيست  محيط  حفظ  جدی 
دوباره  در  زيستی،  محيط  مشگل  حل  راه 

برقرارکردن وحدت نوع بشر و طبيعت از 
است،  نهفته  کمونيسم  سوسياليسم/  طريق 
جائی که نه سودجوئيها، بلکه منافع بشريت 

خود مرکز سود می باشند.
و  احزاب  المللی  بين  کنفرانس   –  ۷
تمام  از  لنينيستی  مارکسيستی-  سازمانهای 
احزاب و سازمانها در خواست می کند که 
محيط  حفظ  برای  مبارزه  المللی  بين  روز 
زيست در چهارم دسامبر را به عنوان روز 

اعتراض مبارزه جويانه درنظربگيرند.

*     *     *

به اصطالح جنگ ضد «ترور» 
و مبارزه عليه تبليغات مغرضانه 
درمورد «تروريسم» و بر عليه 

فاشيسم 

۱ – «جنگ عليه تروريسم بين المللی!» 
اين فرياد در نبرد امپرياليستها و بورژوازی 
از  است.  حاضر  درحال  کشورها  تمام 
رهبری  تحت  امپرياليستها،  طريق،  اين 
امپرياليسم آمريکا با ارسال ارتش های خود 
جنگهای  به  خارجی»  قشون  با «آرايش  و 
اشغال گرانه برای دستيابی به حد اکثر سود 
داد  تروريسم!»  عليه  «جنگ  زدند.  دست 
کشورها  تمام  بورژوازی  درستيز  فرياد  و 
درحال حاضر است، در زمانی که آنها حقوق 
دمکراتيک مردم زحمت کش را محدود می 
کنند، هرگونه اپوزيسيون راديکال را حتی 
با خشونت مسلحانه و توسعه فاشيستی کردن 

کشور سرکوب می کنند.
۲ – چيزی را که آنها به عنوان «تروريسم» 
هرنوع  درحقيقت  زنند  می  برچسب 
سرمايه  که  باشد  می  راديکال  سياستهای 
داری را زيرسوآل می برد، يعنی هر قيام 
آزادی  برای  هرمبارزه  امپرياليسم،  عليه 
دربرابر سياستهای اشغال گرانه امپرياليستی 
و هرگونه تالش برای استقالل را. جنگهای 
اشغال گرانه کنونی در افغانستان و عراق 
اصطالح «جنگ  به  از  هستند  هائی  نمونه 
و  عريض  دستگاههای  تروريسم».  عليه 
نشر  با  آگاهانه  امپرياليستی  تبليغاتی  طويل 
از  و  پردازند  می  جنگ  توجيه  به  اکاذيب 
بدين  برخوردارشدند.  خود  مردم  حمايت 
سان، امپرياليستهای آمريکا آگاهانه اکاذيب 
را تحت عنوان داشتن «اطالعات مطمئن» 
حاکميت  درزمان  عراق  که  اين  درباره 
کننده  دارای سالحهای ويران  صدام حسين 
جمعی بود به مردم حقنه کردند. برای اين 
متحدينشان  و  آمريکائی  امپرياليستهای  که 

عراق  خام  نفت  مطمئن  تأمين  فقط  درواقع 
برای شان مطرح بود.

در  جهانی  تجارت  مرکز  به  حمله  -ـ   ۳
نيويورک در ۱۱ سپتامير ۲۰۰۱ که منجر 
توسط  گشت،  نفر   ۳۰۰۰ شدن  کشته  به 
امپرياليسم آمريکا برای راه اندازی «جنگ 
صدور  خواهان  که  است  کسانی  تمام  عليه 
از  هستندکه  کشورهائی  به  جنگ  و  ترور 
می  دهند،  می  پناه  يا  و  کرده  حمايت  آنها 
در  سخنرانی  بوش،  دابليو  باشد»(جورج 
برداری  بهره  مورد   (۲۰۰۱ اکتبر   ۱۱
و  تنبيهی  جنگ  رخداد،  اين  قرارگرفت. 
اشغال افغانستان را درپی داشت. عالوه بر 
اين، القاعده و طالبان سازمانهائی هستند که 
آمريکا  امپرياليستهای  خود  توسط  ابتدا  از 

ساخته شده بودند.
به  تروريسم  با  مبارزه  برسر  مسئله   –  ٤
نيست،  غيره  و  آزادی  و  دموکراسی  نام 
برسر  بلکه  کنند،  می  ادعا  آنها  که  طوری 
قدرتهای  وتالش  امپرياليستی  عريان  منافع 
و  سود  اکثر  حد  به  دستيابی  برای  بزرگ 
تأمين  جهت  اين  باشد.  می  برجهان  سلطه 
معدنی،  مواد  نقل  و  حمل  های  راه  امنيت 
نفت و گاز آسيای ميانه، پايگاه های نظامی 
منابع  و  نفوذ  مناطق  و  مرکزی  آسيای  در 

است.
٥ – هم چنين هيچ چيزی اساساً توسط دولت 
نيروهای  است.  نکرده  تغييری  نيز  اوباما 
 ۳۰۰۰۰۰ حدود  شامل  که  آمريکائی 
سرباز و مزدور می باشند هنوز در جنگ 
عراق  اشغال  و  پاکستان  افغانستان،  عليه 
در  را  زندانيان  اردوگاه  بوش  مشغولند. 
گوانتانامو ايجاد کرد و اوباما آن را مورد 
استفاده قرار می دهد. اوباما رئيس جمهور 
آمريکا در سخنرانی کليدی خود برای جهان 
اسالمی قاطعانه از خلقهای ستم ديده چه در 
عراق، چه در فلسطين، و چه در افغانستان 
از  استفاده  تا  خواست  ديگر  جاهای  يا  و 
که  چون  کناربگذارند  را  خشونت  هرگونه 
«....آمريکا هرگز تحمل خشونت ازجانب 
به  گفته،  اين  با  ندارد.»  را  گرايان  افراط 
تهمت  گری  اشغال  عليه  مبارزه  هرگونه 

«تروريسم» زده شد.
٦ – بر ضد اشغال گری امپرياليستها، مردم 
دراشکال  را  بسياری  مقاومت  ديده  ستم 
مبارزه  جمله،  از  اند  انداخته  راه  مختلف 
نظامی  ماشين  بزرگترين  عليه  مسلحانه 
و  امپرياليستی  اشغال  عليه  جنگ  جهان. 

نوکران داخلی اشان عادالنه است. 
امپرياليستها  واقعی  تروريستهای   –  ۷
هستند! تروريستها – دولتهای امپرياليستی 

در  چنين  هم  و  درداخل  ارتجاعی  و 
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خارجی،  ازنظر  هستند.  کشور  خارج 
اين تروريسم خود را در شکل مداخله 
و  گرانه  اشغال  جنگهای  و  مستقيم  نظامی 
می  آشکار  کارانه  جنايت  مداخله  چنين  هم 
سازد. بدين سان، در تاريخ ۲۸ ژوئن ۲۰۰۹ 
رئيس جمهور منتخب به صورتی دمکراتيک 
حمايت  و  تأييد  با  زاليا  مانوئل  هندوراس، 
آشکار امپرياليسم آمريکا به کشور همسايه، 
اوباما،  رياست  تحت  شد.  تبعيد  کاستاريکا 
برای  کلمبيا  در  ديگر  نظامی  پايگاه  هفت 
براساس  هوائی  و  زمينی  دريائی،  نيروی 
طرح کلمبيا راه اندازی شد و مداخله نظامی 
آمريکا در يمن افزايش يافته است. در فيليپين، 
ويژه  نيروهای  آمريکائی  امپرياليستهای 
شامل ۸۰۰ سربازرا مستقر کرده اند و اخيراً 
۳۰۰۰ از نيروی های نظامی خودرا برای 
دولت  نيروهای  با  مشترک  نظامی  تمرينات 
فيليپين که می توانند برای «مداخله مستقيم» 
به کار روند، گسيل کرده است. اسرائيل هم 
که فلسطين را اشغال کرده و مردم فلسطين 
را موردتهديد وارعاب قرارداده است، عمده 
تاً توسط امپرياليسم آمريکا حمايت می گردد.
۸ – هنگامی که مسئله برسرجنايت و جنگ 
عليه مردم باشد، امپرياليستها متحد يک ديگر 
می شوند! ائتالف ضد ترور هيچ معنائی جز 
اين ندارد و به اين منظور است که تضمينی 
اصطالح  به  دربرابر  کاری  هم  برای 
«تروريسم» داخلی و هم چنين خارجی باشد.

اشاعه  سياست  اين  داخلی  نظر  از   –  ۹
ايده  اهرم  يک  عنوان  به  است.  فاشيسم  ی 
ئولوژيکی از نظر نژادی، با رنگ و لعاب 
ضد اسالمی تبليغات عوام فريبانه ای را راه 
عمومی  درافکار  بادستکاری  و  اند  انداخته 
عليه  جنگ  برای  مردم  سازی  آماده  به 
پردازند.  می  ديگر  فرهنگهای  و  مردمان 
وظيفه ی مارکسيست- لنينيستها  اين عمده تاً 
عليه  مبارزه  که  است  غربی  کشورهای  در 
تبليغات عوام فريبانه ضد اسالمی آنها را به 

پيش ببرند.
روند  اين  کردن  متوقف  منظور  به   –  ۱۰
بی  تبليغاتی  کارزار  چپ،  سوی  به  جهانی 
سابقه ضد کمونيستی را درسراسر جهان تحت 
پرچم مبارزه با به اصطالح «مائوئيسم» و 
يا «استالينيسم» به راه انداخته اند. اين عمل 
شورای  جانب  از  مربوطه  بخشنامه  توسط 
از   ۲۰۰٦ سال  در  اروپا،  اتحاديه  وزيران 
تروريسم  کمونيسم  ريشه  که  شد  تعريف  نو 
رويزيونيستها  که  است  توجه  قابل  است. 
تبليغات لکه دار کننده گنجانده نشده  در اين 
ضد  مبارزه  واقعی  دشمن  جا  دراين  بودند. 
جنبش  که   – گردد  می  آشکار  تروريستی 
انقالبی طبقه کارگر و احزاب و سازمانهای 

مارکسيستی- لنينيستی جهانند. 
۱۱ – با گسترش ترس وايجاد وحشت زده 
«تروريسم»،  اصطالح  به  دربرابر  گی 
فاشيستی کردن جوامع درشرف تکوين است. 
ی  دارودسته  با  بورژوازی  دولت  خود  اين 
خودرا  که  است  بورژوازی  مداران  سياست 
دمکراتيک خطاب می کنند و درواقع مأمور 
فعال اشاعه ی فاشيسم در جامعه می باشند. اين 
پارلمانهای بورژوازی است که قوانين سخت 
سانسور،  قوانين  تصويب  پليس،  ی  گيرانه 
محدود کردن حقوق دمکراتيک، به طور دائم 
عليه  پرستانه  نژاد  قوانين  تشديد  و  گذراندن 
مهاجران و پناهندگان سياسی را تصويب می 
کنند. اين دولت بورژوازی است که فعاالنه 
فضای آزاد را برای فاشيستها فراهم می کند. 
سازمانهای فاشيستی با فعاليتی علنی، گروه 
حدودی «هدايت  تا  که  هستند  احزابی  يا  ها 
پيش  استادی  با  که  اند  دولت»  توسط  شده 
دولت  خاص  اهداف  برای  و  اند  شده  رانده 
به  بنابراين،  گيرند.  قرارمی  استفاده  مورد 
ترکيه  در  «ارجنکان»  محاکمه  اصطالح 
های  گروه  آشکارا  گونه  چه  که  داد  نشان 
ارتش،   از  بخشهائی  نظامی،  غير  فاشيستی 
يک  با  دولت  هدايت  با  قضائيه  قوه  و  پليس 
بدين  دارند.  عملی  کاری  هم  مخفيانه  ديگر 
درارتباط  آلمان،  در  مثال  عنوان  به  ترتيب، 
با آخرين طرح دولت برای ممنوعيت حزب 
ناسيوناليست فاشيست آلمان برای همه آشکار 
شد که يک سوم از بخش رهبری اين حزب 

از مأمورين سرويس مخفی هستند.
رواج  را  فاشيسم  فعاالنه  دولت  خود   –  ۱۲
می دهد. دمکراسی ارتجاعی بورژوازی و 
فاشيسم دو شکل از يک پديده و ديکتاتوری 
است.  بورژوازی  ديکتاتوری  يعنی  طبقاتی: 
وقتی بورژوازی متوجه شود که ديکتاتوری 
مثال  برای  است،  جدی  خطر  در  اش  طبقه 
هم  دقيقه  يک  پرولتاری،  انقالب  طريق  از 
دمکراتيک  ماسک  تا  کرد  نخواهد  صبر 
بردارد  اش  طبقه  ديکتاتوری  از  خودرا 
که  زمانی  مگر  آورد،  روی  فاشيسم  وبه 
پرولتاريا بتواند با توسعه ی جبهه ی وسيع 
ضد فاشيستی يا توسط انقالب پرولتاری از 
بروز فاشيسم جلوگيری به عمل آورد. دراين 
رايطه، قدمهائی که امروز به سوی فاشيستی 
شدن توسط دمکراسی ارتجاعی بورژوازی  
برداشته می شود، از نقطه نظر بورژوازی، 
برای  سازی  آماده  جز  به  ديگری  چيز  هيچ 
طبقاتی  مبارزه  شرايط  ترشدن  حاد  و  آينده 
و  سازمانها  کمونيستی،  احزاب  نيست. 
برای  مداوماً  و  بوده  هوشيار  بايد  انقالبيون 
حمالت احتمالی دشمنان طبقاتی آماده باشند. 
اهميت  عليه  و  قانون  مراعات  عليه  مبارزه 

روحيه  تقويت  چنين  هم  و  دشمن  به  ندادن 
برای  رفقا  کردن  وآبديده  جوئی  مبارزه 
نبردهای طبقاتی حاد تر بايد بخشی جدائی 

ناپذير از کار سياسی عملی ما باشد.
را  جلوخطر  آغاز  «از  بايد  ما   –  ۱۳
های  گروه  آشکار  اقدام  عليه  بگيريم»، 
فاشيستی و از همه مهم تر عليه هر حمله از 
سوی دولت به حقوق و آزاديهای دمکراتيک 
ما و نيز عليه اقدامات داخلی جهت فاشيستی 
راپيش  متعهد  ای  مبارزه  دولت،  کردن 
ببريم. ما بايد عليه هر شکلی از جنايت کار 
جلوه دادن کمونيستها، انقالبيون و مبارزات 
عنوان  تحت  زدن  تهمت  و  خواهانه  آزادی 
«تروريستها» و مخالفت با هم بسته گی بين 
جهت  پرولتاری  انترناسيوناليسم  و  المللی 
لکه دار کردن و تفرقه اندازی مبارزه کنيم.

۱٤ – ما، دهمين کنفرانس بين المللی احزاب 
و سازمانهای مارکسيستی- لنينيستی محالفت 
و  امپرياليستی  جنگهای  اشغال،  با  خودرا 
ما  داريم.  می  اعالم  کشورها  در  فاشيسم 
رهائی  جنبشهای  با  خودرا  گی  بسته  هم 
مردم  از  خصوص  وبه  جهان  اين  بخش 
کلمبيا  فيليپين،  افغانستان،  پاکستان،  عراق، 
و فلسطين اعالم می داريم واز مبارزاتشان 
سرنوشت  تعيين  حق  و  ملی  حاکميت  برای 

دفاع و پشتيبانی می کنيم.
امپرياليسم!  افروزی  جنگ  باد  سرنگون 

سرنگون باد امپرياليسم!
به  بگذار   – است  فاشيسم  مدافع  سرمايه 

صورتی جهانی با آن بجنگيم!
زنده باد هم بسته گی بين المللی!

و  احزاب  المللی  بين  کنفرانس  دهمين 
سازمانهای مارکسيستی- لنينيستی به اهميت 
مثبت کنفرانس بين المللی برای روند اتحاد 
ايده ئولوژيک- سياسی احزاب و سازمانهای 
به  بندی  پای  که  لنينيستی  مارکسيستی- 
مارکسيسم- لنينيسم و انديشه مائوتسه دون/

مائوئيسم دارند، ارج می گذارد.
شرکت کننده گان دهمين کنفرانس بين المللی 
تصميم به ادامه اين کنفرانس به عنوان يک 
ئولوژيک-  ايده  نظر  وتبادل  بحث  اجتماع 
سازند  می  آماده  را  وخود  دارند  سياسی 
احزاب  المللی  بين  کنفرانس  يازدهمين  تا 
که  لنينيست  ـ  مارکسيست  سازمانهای  و 
مارکسيسم ـ لنينيسم و انديشه مائوتسه دون/ 
سال  درسه  حدودا  اند  پذيرفته  را  مائوئيسم 

آيندده برگزارشود.
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زنان درايران از نادرترين درجهان باشدکه 
جمهوری  رژيم  حاکميت  سال   ۳۱ طی 
نمانده  باز  تداوم  از  روز  يک  حتا  اسالمی 
و صحنه های حماسی ازمقاومت و مبارزه 
توسط زنان و ضدبشری ترين قساوتها توسط 
مزدوران رژيم اسالمی را به نمايش درآورده 
است که بيان آنها قلب هر انسان آزاده ای را 

شديدا به درد می آورد.
دراين جا سعی می کنيم گوشه ی کوچکی از 
تجاوزات به حقوق زنان را درايران بازگو 

کنيم:
زنان حق پوشش آزاد را نداشته، محکوم به 
حال  به  تا  و  هستند  اسالمی  اجباری  پوشش 
خاطر  به  زن   ميليونها  شايد  صدهاهزارو 
«بدحجابی» مورد بی احترامی، دستگيری، 

ضرب و شتم و زندان قرارگرفته اند.
چندهمسر داشتن مردان که درچندماه گذشته 
شورای  مجلس  تصويب  از  اش  اليحه 
ننگين  از  يکی  گذشت،  اسالمی  جمهوری 
تداوم  درمورد  «قانونی»  تصميمات  ترين 

بخشيدن به مردساالری است.
داشتن حق خريد زنان توسط کليه ی مردان، 
اعم از مجرد يا متاهل، به مدت حتا چندساعت 
تحت عنوان «صيغه»، رواج دادن فحشاء به 
شيوه ای اسالمی!! است که مقام زنان را به 

حد خريد و فروش کاال پائين می آورد.
گی  خوابه  هم  جرم  به  زنان  سنگسارکردن 
جمله  از  شوهر  از  غير  ديگری  مرد  با 
مجازاتهای دوران بربريت است که درايران 

پيوسته به مورد اجرا گذاشته می شود.
تالش رژيم برای جداکردن زنان از مردان 
درکليه ی عرصه های اجتماعی از دانش گاه 
و مدرسه گرفته تا ادارات دولتی وغيره يکی 
ازخودبيگانه  درايجاد  رژيم  پليد  اقدامات  از 

گی بين انسانها است.
در  مردان  آزادی  مردان؛  به  کودکان  تعلق 
آن  مگر  ـ  برعکس  نه  و  زنان  دادن  طالق 
که زنان از حقوقی که به هنگام جدائی دارند 
دست بردارند؛ عدم آزادی دختران درانتخاب 
عليه  خانه  در  مردساالری  اعمال  همسر، 
زنان و دختران، نمونه های ديگری از ستم 
برزنان را درجامعه ی ايران نشان می دهد 
جسمی  و  روحی  فشار  روزانه  طور  به  که 
بی حد و حصری را برزنان وارد می آورد.
اسالمی  جمهوری  اقتصادی،  ی  درعرصه 
زنان را به کنج خانه ها رانده و تعداد اندکی 
می  شاغل  اند   ٪۲۰ از  کمتر  که  آنها  از 
کمترازمزد  مراتب  به  هم  مزدشان  و  باشند 
مردان است و مورد آزار و اذيت جنسی نيز 

درمحيط کارقرارمی گيرند.

نصف  زنان  شهادت  قضائی  ی  درعرصه 
و  شود  می  آورده  حساب  به  مردان  شهادت 
زنان حق انتخاب شدن به رياست جمهوری 

را ندارند.
تصورکرد  توان  می  راحتی  به  ترتيب  بدين 
که رژيم جمهوری اسالمی ايران چه جهنمی 
را برای زنان درايران به وجودآورده است.

دين  دخالت  عدم  و  دولت  از  دين  جدائی 
اشتغال  وحق  تحصيلی  و  درامورخانواده 
مردان  با  برابر  مزدی  با  زنان  برای  کامل 
که  است  زنان  اساسی  خواستهای  ازجمله 
حاکم  رژيم  سرنگونی  درگرو  آنها  تحقق 

درايران و استقرار سوسياليسم می باشد.
ميزان  گيری  اندازه  که  است  درست  اگر 
با  مستقيم  دررابطه  کشور  درهر  آزادی 
آزادی زنان آن کشور است، با توجه به ستم 
های اشاره شده در باال درمورد زنان، بايد 
گفت که ديکتاتوری مستبدانه ی رژيم مذهبی 
حاکم عامل مستقيم اين همه جنايتکاری است 
مانده  عقب  داری  سرمايه  نظام  حکم  به  که 
ای که درانديشه ی انباشت هرچه سريع تر 

سرمايه است، درايران به اجرا درمی آيد.
با اميد به اين که اين اجالس آماده گی قاره 
ای باقدرتی تمام از جمله در دفاع از حقوق 
پايمال شده ی زنان درايران صدای اعتراض 
متشکل  سازماندهی  در  و  کند  بلند  را  خود 
زنان درسطحی جهانی، قاره ای و منطقه ای 

به تصميمات مشخصی برسد.
به عالوه اين اجالس بايد هشداری به مردان 
قاره بدهد که دست از مردساالری نسبت به 
زنان برداشته و بدانند که آزادی آنها ازستم 
وماقبل  داری  سرمايه  نظامهای  استثمار  و 
سرمايه داری درگرو دفاع جانانه از آزادی 

زنان می باشد.
موفقيت اجالس را بارديگر آرزو می کنيم. 
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نقدی مغشوش ...  بقيه  از صفحه آخرپيام به کنفرانس...  بقيه  از صفحه اول

و آنها را درنشريه اش منعکس کرده است، 
اعتصاب  دهها  توانم  می  «من  نويسد:  می 
کارگری درمراکز مهم اعم از ماشين سازيها 
تا صنايع فوالد و ذوب آهن و پتروشيمی ها 
گذشته  دوسال  يکی  طی  را  غيره  و  نفت  و 
طرف  پرمعنای  سکوت  با  که  کنم  رديف 
داران صوری طبقه کارگر مواجه شده است 
و آن جا هم که خبری را منتشرکرده اند در 
به  يا  و  اند  نبرده  اسم  خبر  ازمنبع  يا   ٪۹۹
نقل از اولين کسی که منبع خبر راسانسور 
کرده است، خبر را منعکس کرده اند». وی 
ُمهر  و  است  شاکی  برخوردها  گونه  اين  از 

غيرکمونيستی به آنها می زند.
سرکوب  دراثر  که  نيست  رازی  ديگر  اين 
سازماندهی  کشور،  درداخل  کمونيستها 
بعضا  و  بسيارضعيف  درداخل  کمونيستها 
ناموجود است. منبع خبرهای جنبش کارگری 
داخل  علنی  های  روزنامه  و  خبرگزاريها 
کشور است که ۱۰۰٪ آنها نيزدرزيرگيوتين 
جنبش  که  طوری  به  قراردارند.  سانسور 
است  قادرنشده  حال  به  تا  ايران  کمونيستی 
مبارزات  از  دقيقی  کيفی  و  کٌمی  تحليلی 
ايران  کشان  زحمت  و  کارگران  ی  ساالنه 

ارائه دهد.
تشکل  يک  کمونيستی  ماهيت  که  اين  دوم 
نکردن  يا  بازگوکردن  از  توان  نمی  تنها  را 
اين يا آن خبر کارگری تعيين نمود. چراکه 
نمونه  بايد  ايلنا  خبرگزاری  باشد،  چنين  اگر 
همه  از  بيشتر  چراکه  باشد،  کمونيستی  ای 
البته  را،  اخبارکارگری  چپ  تشکلهای  ی 

ازديدگاه گرداننده گانش، پخش کرده است.
سوم اين که دانشور، همانند رهبری اکثرقريب 
به اتفاق تشکلهای جنبش کمونيستی ايران، از 
دردش  است.  نمانده  درامان  سکتاريسم  درد 
اين است که فکر می کند خبری را حزب اش 
از جنبش کارگری داده که ديگران آن را پخش 
کرده اند، ولی منبع خبر را بازگونکرده اند 
تا مبادا اسم حزب وی درجنبش مطرح شود 
که با توجه به اهميت خودخبر، چندان مهم و 
با اهميت درجه ی اول نيست. شايد بی مورد 
نباشد که درهمين جا به ايشان يادآوری کنيم 
ايران  کمونيستی  يا  چپ  درجنبش  مگر  که 
کمونيست  حزب  کمونيستی،  تشکلهای  تنها 
از  منشعبين  و  حکمتيست  حزب  کارگری، 
يک  در «برای  مرتبا  آنها  با  که  هستند  آنها 
دنيای بهتر» پلميک می شود؟ و نسبت به نقد 
تفاوت  بی  کامال  کمونيستی  تشکلهای  ديگر 
هستيد؟ پس درد سکتاريسم را شما هم کامال 
باخود يدک می کشيد و هنرتان اين است که 

خود را تافته ای جدابافته قلمداد بکنيد! 
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درجنبش  نيز  ديگر  بسياری  که  کاری 

چپ انجام می دهند!
چهارم اين که اگر خبری کامال از نشريات 
حزب شما برداشته شود و منبعش ذکر نشود، 
شما به تمامی حق داريد، اين شيوه نادرست 
را مورد نقد قراردهيد. ولی اگر همان خبر 
به گونه ای ديگر بيان شده باشد، صرف نظر 
ازتعمدی که نويسنده درنوع بازگو کردن آن 
داشته باشد و طوری وانمودکند که از منبع 
ازنظرما  البته  که  است،  نگرفته  شما  خبری 
کاری نادرست است، چرا شما که به اصل 
«آزادی بی قيد و شرط بيان و قلم» اعتقاد 
داريد ، به خودحق می دهيد تا زمان کشف 
اين حقيقت که خبررا فردمزبورازکجا آورده 
است، ُمهر سکتاريستی و غيرکمونيستی به 

او بزنيد. 
پس بهتر نيست شما که افراط گری و غلو 
فقيدخود،  ئوژيک  ايده  رهبر  از  را  کاری 
نشان  برای  ايد،  فراگرفته  خوب  حکمت، 
دادن اين که سکتاريست نيستيد، يک سوزن 
به خودفرو نمی کنيد که بگوئيد سکتاريست 
هستيد و آن وقت يک جوال دوز دردآوری 
را به ديگران حواله کنيد که شما ازما بيشتر 

سکتاريست هستيد؟!!
همين  دانشور  از  ديگری  ی  درنوشته 
اغتشاش فکری را شاهدهستيم به اضافه ی 
اين که درنقد ديگران تا آن جا که مقدور باشد 
عام صحبت می کند تا به مقصودی که خود 
دارد که نشان دهد «ما بهترين هستيم» جامه 

عمل بپوشاند: 
مروری   » نام  به  ديگری  مقاله  در  وی   
دنيای  «يک  ايران»ـ  سياسی  براوضاع 
  ۲۰۱۰ اکتبر   ۱٦  ،۱۷۸ شماره  بهتر» 

مدعی است :
حکومت  بدون  امروز  حکومت  «اين 
درچنين  بايستد...  پايش  سر  نميتواند  نظامی 
مختلف  اقتصادی  پالتفرم  بحث  حکومتی، 
برای  حکومت  اين  است.  پوچ  تراز  پوچ 
مرتبا  خطرسرنگونی  و  جنگد  می  بقايش 

تهديدش می کند». و يا :
است...  سياسی  اقتصادی  بحران  «ريشه 
جمهوری  اقتصادی  کشی  رياضت  طرح 
است  اقتصادی  بازسازی  برای  نه  اسالمی 
برسر  جناحها  جدال  و  جنگ  اساسا  نه  و 
جدال  درايران  متفاوت.  اقتصادی  پالتفرم 
درون حکومتی برسر بقای حکومت است و 

جلوگيری از سقوط نظام». و يا:
معنی  به  حکومت  وجنوب»  «بحث «شمال 
جريان  و  اسالمی  حکومت  تحليل  کل  قبول 
خامنه ای و احمدی نژاد از رويدادهای سال 
گذشته است. «شمال و جنوبی» درکارنيست. 
«اين تقسيم» کارسياسی و اقتصادی شايد به 

درد تحليل گران کهنه مائوئيست و توده ايست 
بخورد.  حکومتی  سرکوبگران  ازاظهارات 
اما برای طبقه کارگر و جنبش سوسياليستی 

بی ارزش است». و باالخره :
مسيرتبديل  نميتواند  اسالمی...  «جمهوری 
به  را  الزم  سرمايه  که  کشوری  به  شدن 
اقتصاد  به  اعتبار  اين  به  و  ميکند  خودجلب 
اين  ملزومات  کند.  طی  را  ميدهد  تکانی 
همانطورکه  نيستند  اقتصادی  صرفا  طرح 
معضالت حکومت صرفا اقتصادی نيستند». 

پايان نقل قولها
توانی  می  مجمل  ازاين  هرحديثی  توخود 
آنارشيستی  است  تحليلی  که  بخوانی 

وسرگردان کننده!!
البته دانشور به درستی می نويسد که «اين 
نظامی  حکومت  بدون  امروز  حکومت 
«جدال  يا  و  بايستد»،  سرپايش  نميتواند 
درون حکومتی برسربقای حکومت است». 
که «درچنين  شود  می  مدعی  بالفاصله  اما 
حکومتی بحث پالتفرم اقتصادی مختلف پوچ 

تر از پوچ است»!!
 » که  آموزد  می  ما  به  علمی  کمونيسم 
پس  است»  اقتصاد  ی  فشرده  بيان  سياست 
اساسی  برابرتصميمهای  در  القاعده  علی 
سياسی حکومت، بايد به دنبال آن گشت که 
اين سياستها درخدمت حفظ رژيم، بی هدف 
سرمايه  از  قشری  کدام  اقتصاد  به  هستند؟ 
داران کمک می کنند و يا از آن نشئت می 

گيرند؟
ايران  ارتجاعی  جنگ  بعدازپايان  درايران 
رفسنجانی،  کارآمدن  روی  و  عراق  و 
«خصوصی  يا  و  اقتصادی  تعديل  سياست 
بانک  توسط  پيشنهادشده  اقتصاد  سازی» 
پذيرفته  پول  المللی  بين  صندوق  و  جهانی 
جنگ  سال   ۸ از  ناشی  که  درشرايطی  شد. 
توانسته  خصوصی  بورژوازی  ارتجاعی، 
بود رشد کرده و بيش از پيش جلو صحنه ی 
اقتصادی کشور بيايد و اين پيشنهاد به نفعش 
بود و به نفع سرمايه های بزرگ جهانی، ولی 
به دليل منافع بورژوازی بوروکرات که سنتا 
درايران دست باال را داشته است و درحفظ 
مالکيت عمومی دردست خود تالش می کند، 
اين سياست با اُفت و خيز به مرحله ی اجرا 
درآمد و بعد از روی کارآمدن احمدی نژاد، 
سازی»  دراين «اختصاصی  پاسداران  سپاه 
و نه «خصوصی سازی» اموال دولتی، مقام 
اول را يافت و اداره ی اقتصادايران بيش از 
پيش به دست نظاميان افتاد. حتا با وجودی 
که بخش خصوصی نيز رشد کرده و مستعد 
دريافت بخشی از کيک سرمايه های دولتی 
خصوصی شده ی ايران بود، اما نه تنها تکه 
بلکه  نياورد،  دست  به  ای  مالحظه  قابل  ی 

حتا در دريافت وام از بانکها با مشگل روبه 
روگشت. نفی اين رقابت بين دونوع سرمايه 
خصوصی و سرمايه دولتی، نفی وجود آفتاب 
بحث  پس  است!  آفتابی  روز  دروسط  تابان 
وجود پالتفرمهای مختلف درميان بورژوازی 
مفتی  حرف  است،  پوچ  از  تر  پوچ  حاکم 
بلکه  درايران  تنها  نه  امر  اين  نيست.  بيش 
درجهان نيز صادق است. وجود اين اختالف 
مختلف  جناحهای  درميان  نظراقتصادی 
بورژوازی امری کامال طبيعی است که از 
درخدمت  مستقيما  و  خيزد  برمی  آن  ماهيت 
تامين منافع اين يا آن قشر هيئت حاکمه می 
باشد. اين اختالف منافع اقتصادی درعرصه 
کرده  مشخص  خودرا  کامال  نيز  سياسی  ی 
خصوصی  بورژوازی  که  طوری  به  است. 
حسنه  مناسبات  داشتن  در  خودرا  رشد  راه 
ارانش  طرفد  و  داند  می  آمريکا  و  اروپا  با 
در تظاهرات شعار مرگ بر روسيه و چين 
آمريکا  دولتهای  و  دهند  می  سر  غيره  و 
اينان  از  بشر  حقوق  ی  درلفافه  اروپا  و 
بوروکرات  بورژوازی  و  کنند  می  دفاع 
امپرياليستی  کشورهای  با  که  درتضادی 
برسر غنی سازی اورانيوم دارد، با نزديکی 
تاکتيک  و  امثالهم  و  چين  به  بيشتر  هرچه 
برای  گرفتن،  ارتجاعی»  «ضدامپرياليستی 
حفظ موقعيت برترخود درحاکميت تالش می 
کند. و هردوجناح نيز حفظ حکومت اسالمی 
مورد  اقتصادی  ازسياست  دفاع  برای  را 

نظرخويش ضروری می دانند.
اقتصادی  بحران  ی  «ريشه  که  اين  ادعای 
سياسی است»، به کارگيری ديالکتيک جزم 
گرا و وارونه ی هگلی است و ارجحيت اول 
قائل شدن بر شعور به جای ماده و تراوش 
دانشور  منظور  اگر  سياست!  از  اقتصاد 
به  باشد  رژيم  اقتصادی  بحران  بحران،  از 
راحتی می توان ديد که فشارعظيم اقتصادی 
سالهای  طی  برمردم  آن  توسط  شده  تحميل 
متمادی توسط کل نظام سرمايه داری ايران، 
که به ايجادشکاف عظيمی بين فقر و ثروت 
آن،  تداوم  برای  و  است  انجاميده  درجامعه 
ضددموکراتيک  و  اجتماعی  فشارهای 
نيزپيوسته به کارگرفته شده اند، نتيجتا رژيم 
بر  جهانی  اقتصادی  تاثيربحران  درشرايط 
اقتصاد ايران، به بحرانی سياسی کشانده شده 
است. پس ريشه ی بحران کنونی نه سياسی 
رژيم  بحران  اگر  است.  اقتصادی  اساسا  که 
را صرفا به عامل بحران جهانی نسبت بدهيم 
که بازهم دامنه ی بحران اقتصادی جهانی به 
ايران نيز رسيده و رژيم را دچار تالطمات 
تعيين  اين  نظرما  به  که  است  نموده  سياسی 
تشديدکننده  ولی  نبوده  رژيم  بحران  ی  کننده 

ی آن بوده است. پس اين ادعاهم پايه 
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بحران  از  را  غلطی  درک  و  نداشته  ای 

جهانی و يا کشوری ارائه می دهد.
واقعيت  يک  هم  جنوب»  و  «شمال  بحث 
که  است  صدسال  از  بيش  که  است  عينی 
است.  يافته  جريان  مختلف  صورتهای  به 
هرسرمايه داری به دنبال تامين منافع خويش 
است و برخالف ديدگاه شبه تروتسکيستی که 
تضاد  بدون  و  دست  يک  را  سرمايه  جهان 
درونی تصور می کند، همان طور که مارکس 
و انگلس در مانيفست حزب کمونيست تاکيد 
کردند، بورژوازی برای تامين منافع خويش 
درجنگی دائمی چه درسطح کشوری و چه 
درگيراست.  ديگر  بورژواهای  با  جهانی 
بورژوازی امپرياليستی برای بسط و توسعه 
بربحرانهايش،  غلبه  و  خود  نفوذ  مناطق  ی 
دوجنگ جهانی را سازمان داد و درعين حال 
درکشورهای  که  است  سال   ۱۰۰ از  بيش 
منطقه  و  کشوری  درجنگهای  نيافته  توسعه 
حمالت  درمقابل  است.  بوده  درگير  ای 
غارت  برای  دار)  شمال(سرمايه  کشورهای 
مانده)  جنوب(عقب  کشورهای  طبيعی  منابع 
درکشورهای  ارزان،  کار  استثمارنيروی  و 
توده  ازجانب  مبارزه  و  مقاومت  نيز  جنوب 
محلی  ازبورژوازی  جناحی  و  مردم  های 
مثل  گذشته  سال   ۱۰۰ طی  طلب  استقالل 
در  کشورهائی  مقاومت  است.  روشن  روز 
هارو  امپرياليسم  دربرابر  التين  آمريکای 
متجاوز آمريکا را که هم اکنون جريان می 
يابد، نمی توان کتمان کرد. اگر خامنه ای و 
برای  واقعيت  اين  از  بااستفاده  نژاد  احمدی 
دوزند  می  «ضدامپرياليستی»  کالهی  خود 
و به گول زدن کارگران و توده های مردم 
«ضدامپرياليستهای»  که   جهان  و  ايران 
دانشور  اما  پردازند،  می  هستند،  راستين 
دگماتيستی  و  جانبه  يک  تحليل  با  امثالهم  و 
خود ويک دست ديدن بورژوازی درجهان، 
و  سياسی  کار  اين»تقسيم  دادن  نسبت  با  و 
کهنه  «مائوئيستهای  به  ازجمله  اقتصادی» 
کار» و هم دست قلمدادکردن آنها با رژيم، 
خيانت  به  را  مائو  نظريات  مدافعان  تنها  نه 
می  دونشان  تير  يک  با  بلکه  کند،  می  متهم 
اعتبار  بی  نيز  را  نظريه  خوداين  و  زنند 
وانمود می کنند. اگر اين مائوئيستهای کهنه 
را  خود  (که  هستند  ايها  توده  همانند  کار 
مارکسيست ـ لنينيست می شمارند)، يا نظير 
مارکسيست  کهنه  (که  هستند  کائوتسکيستها 
نه  آنها  که  شود  می  معلوم  پس  بودند)، 
مائوئيست هستند و نه مارکسيست ـ لنينيست 
و نه مارکسيست! لذا با اسم و رسم و آوردن 
آنان  افشای  به  بايد  آنان  از  قولهائی  نقل 
پرداخت تا خواننده بفهمد که اينان دهها سال 
است که از کمونيسم علمی فاصله گرفته اند 

و مسئله ربطی به مائوئيسم ندارد.   بنابراين 
از  را  کاران  کهنه  اين  بايد  جدی  منتقد  يک 
طريق نقدی اصولی افشاء کند تا همه بتوانند 
درمورد آنها به قضاوت بنشينند! درغيراين 
تکيه  با  که  ارزانی  پلميک  چنين  صورت، 
می  صورت  پراکنی  شايعه  و  دگماتيسم  به 
گيرد، جز ايجاد سردرگمی درميان خواننده 
گان و بدبينی درصفوف جنبش چپ، نتيجه 
ای به بارنياورده و به سود  دشمنان داخلی و 
خارجی طبقه ی کارگر ايران تمام می شود.

و باالخره دانشورمدعی است که «جمهوری 
اسالمی نميتواند مسيرتبديل شدن به کشوری 
که سرمايه الزم را به خودجلب ميکند و به 
طی  را  ميدهد  تکانی  اقتصاد  به  اعتبار  اين 

کند.»
درباال يادآوری کرديم که بخش قابل مالحظه 
ای از بورژوازی ايران دراين انديشه است 
را  راه  گرا  اصول  جناح  با  مخالفت  با  که 
برای کشاندن سرمايه های خارجی به ايران 
حاکم  گرايان  اصول  خود  حتا  سازد.  فراهم 
نيزتا آن جا که درتوان داشته اند از دعوت 
و  سازی  ماشين  و  نفتی  بزرگ  شرکتهای 
دريغ  درايران  گذاری  سرمايه  برای  غيره 
نکرده اند و برای جلب سرمايه های خارجی 
تمام تالش خود را به کار می برند. پس اين 
نميتواند...»  اسالمی  «جمهوری  که  ادعا 
چين  که  اين  کما  است.  مفتی  نيزحرف 
عالرغم تحريمهای جهانی، درايران سرمايه 
گذاری می کند. می توان تصورکرد که اين 
ادعا به اين دليل آورده شده تا تز رفرميستها 
زنده  سياست  از  اقتصاد  جدائی  درمورد  را 
کند وگرنه اگر ايشان نظام حاکم را در ايران 
بر  را  خود  چشم  و  داند  می  داری  سرمايه 
روی واقعيات نبسته باشد، به اين نتيجه می 
امپرياليستها  که  اختالفاتی  دليل  به  که  رسد 
با رژيم ازجمله برسر غنی سازی اورانيوم 
سازمان  طريق  از  را  تحريمهائی  و  دارند، 
ملل و چه مستقيما نيز به ايران تحميل کرده 
اند، فعال حاضر به سرمايه گذاری درايران 
ناتوانی  به  ربطی  که  نيستند  وسيع  درابعاد 
ندارد!!  خارجی  های  سرمايه  درجلب  رژيم 
مگر آن که مدعی شد که نظام حاکم درايران 

سرمايه داری نيست!
امروز  همين  اسالمی  جمهوری  رژيم  اگر 
ويژه  به  امپرياليستهای  خواست  دربرابر 
سرفرودآورد،  اتمی  مسائل  درمورد  غربی 
بازار  ی  روانه  خارجی  های  سرمايه  سيل 
را  امنيت  تمامی  رژيم  و  خواهدشد  ايران 
فراهم  درايران  خارجی  های  سرمايه  برای 
اين  امپرياليستها  که  کمااين  خواهدساخت. 
اسالمی  و  مرتجع  درکشورهای  را  امر 
جنوب خليج فارس انجام می دهند و اسالمی 

سرمايه  دربرابر  مانعی  کشورها  آن  بودن 
نه  مسئله  پس  است.  نبوده  خارجی  گذاری 
برسر توانائی رژيم، بلکه برسرمعادالت بين 
المللی است که امپرياليستها درحل آنها ذی 

نفعند.
تغييری  ی  درآستانه  را  ايران  دانشور 
بالواسطه می داند. درحالی که عالرغم اين 
که مردم ازاين رژيم متنفرند، اما درشرايط 
فقدان نيروی رهبری کننده ی مردم حتا اگر 
تغييری پيش آيد، اين تغيير درجهت دفاع از 
ارتجاعی سرمايه  نبوده و نظام  منافع مردم 
داری از طريق دست به دست شدن قدرت 

تداوم خواهديافت.
شود  می  ازاين  صحبت  که  وقتی  بنابراين 
نه  و  است  سياسی  ايران  کنونی  مسئله  که 
از  نيمی  بيان  حالت  دربهترين  اقتصادی، 
هرتضاد  حل  که  اين  آن  و  است  واقعيت 
هر  حل  و  است  سياسی  درايران  موجود 
ازطريق  تنها  الجرم  هم  تضاداقتصادی 
تواندممکن  می  بالواسطه  نه  و  سياسی 
هرتضاد  حل  بودن  سياسی  َنفس  اما  گردد. 
بروز  علت  دنبال  که  شود  نمی  آن  از  مانع 
تضاد مزبور نرويم. انقالب هم امری سياسی 
حاکم.  اقتصاد  دگرگونی  باهدف  ولی  است، 
سياست  اين  نشود  معلوم  که  زمانی  تا  اما 
از  مثال  خيزد  برمی  هائی  انگيزه  چه  از 
منافع  يا  مردم،  سياسی  ـ  اقتصادی  منافع 
بورژوازی دراپوزيسيون، وياباالخره منافع  
امپرياليستها، نمی توان به تحليل درستی از 

روند تضادهای سياسی موجود رسيد.
که  است  ضروری  نيز  نکته  اين  ذکر 
ی  کليه  به  بايد  ايران  وضعيت  دربررسی 
درکشوربرخورد  موجود  اساسی  تضادهای 
يک  در  که  نفری  ميليونها  حساب  نمود. 
کشته  ريختند،  خيابانها  به  اخير  نيم  و  سال 
و  ديکتاتور»  بر  «مرگ  شعار  و  دادند 
«مرگ برجمهوری اسالمی»  را سردادند، 
از  که  سبز  جنبش  گان  سرکرده  حساب   با 
يک  نه  اسالمی  جمهوری  اساسی  «قانون 
کلمه بيش و نه يک کلمه کم» دفاع کردند، 
ی  اداره  خواستند  می  ها  اولی  جداست. 
گی  زنده  تا  بيافتد،  مردم  دست  به  حکومت 
شان سروسامانی بگيرد. درحالی که دوميها 
حتا قصد فتيله پيچ کردن اصول گرايان را 
هم نداشتند، بلکه درانديشه ی سهيم شدن در 
لذا  بودند.  مردم  عمومی  اموال  کيک  تقسيم 
دعوای مخالفت با دولت برای برخی برسر 
کننده  اکثرشرکت  برای  و  بود  رفرم  تحميل 
گان درتظاهرات به سرانجام رساندن انقالب 
و اين دربررسی تضادها نقش مهمتری دارد 
کما  بورژوازی!  جناحهای  درون  تضاد  تا 

اين که با تعميق جنبش، جدائی بين اين 
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دوطرز تفکر تا به حدی واضح گشت 
که رفرميستهای اصالح طلب دست از 
ازصف  را  خود  صف  و  برداشتند  مقاومت 

نيروهای مردمی جدا نمودند!
و  دانشور  که  است  نرسيده  آن  وقت  آيا 
تروتسکيستی   شبه  ديدگاههای  از  امثالهم 
يک جانبه ی خود دست برداشته و به تحليل 
ماترياليستی ـ ديالکتيکی از اوضاع برخيزند 
و سبک پرولتاريائی را درنقد به کارببندند؟
ک.ابراهیم ـ ١٠ آذر ١٣٨٩
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امرحق از پشتيبانی توده ها برخوردار می شود!

با مشکلی روبه رو می شود ـ حتا درامور 
قضائی ـ همه به فکر نجاتش می افتند، همان 
طورکه در عراق و افغانستان عمل می کنند و 
کشور بی طرفی مثل سوئد درافغانستان وارد 
عمالت نظامی شده و درحالی که هلند پايش 
را از افغانستان بيرون کشيد، سوئد مشغول 

ارسال نيروی بيشتر به افغانستان است!
بوده  سياسی  آسانژ  دستگيری  َنفس  بنابراين 
و گواه براين است که اين افشاگريها هرچه 
ای  اندازه  آن  به  باشد  کوچک  که  قدرهم 
هست که پته ی «حقوق بشری» کشورهای 
امپرياليستی را روی آب بريزد و درجه ی 
قساوت آنها را به بشر آشکارنمايد و درعين 
حال نشان دهد که اين نظام پير مکار و فرتوت 
درميدانهای  و  ديپلوماتيک  ی  پرده  درپشت 
جنگ چه جنايات و توطئه هائی را پنهان نگه 
داشته و در ظاهر رجزهای دموکراتيک می 
خواند و ياچه بی رحمانه به قتل عام افراد بی 

گناه می پردازد.
ازنظر مناسبات کشورها: ديپلوماسی مخفی 
همان روايت هميشه گی است «عابدان کاين 
چون  ــــ   کنند  می  منبر  و  درمحراب  جلوه 
به خلوت می روند آن کارديگر می کنند». 
گرچه تصميماتی که درمناسبات ديپلوماتيک 
گرفته می شود، دير يا زود نتايج عملی آنها 
آشکار می گرددـ  نظير تصميم گيری مخفيانه 
ی حمله به عراق توسط بوش رئيس جمهور 
سابق آمريکا و بلرنخست وزيروقت انگلستان 
با بهانه تراشی وجود سالحهای کشتار جمعی 
دردست رژيم صدام حسين، جهت کشيدن اين 
ارائه  از  قبل  حتا  خود،  نفوذ  زير  به  کشور 
ی نتايج تحقيقات نهائی هانس بليکس رئيس 
گروه تحقيق سازمان ملل درعراق که وجود 
چنين سالحهائی را نفی می کرد و با فريب 
دادن اعضای شورای امنيت ازطريق نشان 
عراق  ازمراکزاتمی  قالبی  عکسهای  دادن 
کولين  آمريکا  ی  امورخارجه  وزير  توسط 
دوسال  و  امنيت،  شورای  اجالس  در  پاول 
حمله  دولت،  دو  آن  مخفيانه  تصميم  از  بعد 
اين  ولی  ـ   ۲۰۰۳ مارس  در۱۹  عراق  به 
تصميمات مخفی بعضا به قربانی شدن صدها 
هزار و ميليونها انسان بی گناه تمام می شود 
و زيربنا و روبنای سياسی کشورهائی چون 
عراق به حدی نابود می گردند که اکنون و 
جنگ  از  سال   ۸ به  نزديک  گذشت  از  بعد 
تجاوزکارانه ی امپرياليستها، مردم از داشتن 
آب آشاميدنی و برق بعضا محرومند و بيان 
اشکاالت روبنائی اين کشور مثنوی ۷۰ من 

کاغذ می شود!
ديپلوماسی سری ساخته و پرداخته ی دولتهای 
باهم  خواهند  می  که  استثمارگراست  طبقات 
کشورها  ديگر  منابع  آوردن  دست  به  در 

ويکيليکس...  بقيه از صفحه آخر

متحدشوند و چه از طريق توطئه ريزی و يا 
جنگ آشکار، ملتهای ضعيف تر را به خاک 
درجهان  را  گی  برده  نظام  و  کشند  خون  و 

دراشکال جديدی تداوم بخشند.
کمونيستها مخالف مناسبات ديپلوماتيک سٌری 
هستند، چرا که منافعی جدا ارمنافع اکثريت 

ساکنان کره زمين ندارند.
باتوجه به نکات فوق و صرف نظر از اين 
که پرده دريهای ويکيليکس درموردجريانات 
پشت پرده دولتهای سرمايه داری و مرتجع 
آمده،  ها  پرونده  دراين  ابعادی  درچه  جهان 
اطالعات  چه  شده،  تامين  منابعی  چه  توسط 
غلط و يا انحرافی احتماال می تواند وجودداشته 
باشد و غيره، درشرايطی که ناشی از بحران 
به  امپرياليستی  جهان  مالی،  و  اقتصادی 
دست و پا افتاده است تا با انداختن باربحران 
های  توده  و  کارگر  ی  طبقه  دوش  برروی 
و  ُجست  خود  برای  نجانی  راه  مردم  وسيع 
ويکيليکس  اطالعات  ی  مجموعه  کند،  جو 
چهره ی کريه و منفورامپرياليسم را بارديگر 
به  و  گذاشته   نمايش  به  جهانيان  درانظار 
و  ذهنی  ی  اتوريته  بيشتر  بازهم  تضعيف 

عينی آنها درجهان کمک می کند.
امپرياليستی  دولتهای  بشری:  حقوق  ازنظر 
اخير  قرن  يک  از  بيش  در  که  باوجودی 
بزرگ ترين جنايات را درحق بشر انجام داده 
و صرف نظر از مکيدن خون ميلياردها انسان 
دو  برافروختن  با  کارمزدوری،  درميدانهای 
جنگ جهانی که بيش از صدميليون نفر را 
به کام مرگ کشانده و نتايج کار انسانها را 
طی قرنها به تلهای عظيم خاک تبديل کرده و 
کشورهای جهان تحت سلطه را به فقروفاقه 
کشانده و دارائيهای آنها را به غارت برده اند 
و جنگ صدساله ای را به آنان تحميل کرده 
مدافع  را  خود  شرمی  بی  درکمال  اما  اند، 
حقوق بشر قلمداد می کنند که بايد مردم جهان 
ازاينان  را  دموکراسی  درس  سلطه  تحت 

يادبگيرند!!
نظير  کند  می  ايجاب  آنها  منافع  که  زمانی 
تحقيرمسلمانان درقالب ارائه ی کاريکاتوری 
ازمحمد پيامبر مسلمانان به مثابه ی سگ و 
غيره، دررسانه های کشورهای امپرياليستی 
اعم از راديو، تلويزيون، مطبوعات، مجالس 
بحث و غيره صحبت از «آزادی بی قيد و 
شرط» هنرمندان گوش فلک را َکر می کند، 
ولی موقعی که بخش کوچکی از جنايات دول 
ويکيليکس  توسط  مرتجع  يا  و  امپرياليستی 
و  پليسی  دستگاه  شود،  می  برمال  امثالهم  و 
درمی  حرکت  به  امپرياليستی  دول  قضائی 
پرونده  و  جوئی  بهانه  و  چينی  توطئه  آيند، 
سازی آنان شروع می شود تا با خفه کردن 

امنيت  افشاگرايانه،  صدای  هرگونه 

کاری  جنايت  های  پرونده  از  برخی  شدن 
سازی  پرونده  ی  دهنده  هشدار  تير  آمريکا، 
دولت  شد.  رها  ويکيليکس  مسئوول  برای 
دستور  به  بنا  سوئد  دموکرات!»  «زيادی 
ارباب کل(آمريکا) و يا بنابه خواست خودش 
و درخدمت دفاع ازمنافع امپرياليستها، پرونده 
ژوليان  جنسی  تجاوز  درمورد  قالبی  ای 
ويکيليکس  اصل  استراليائی  رئيس  آسانژ 
دادگاه  به  آنان  شکايت  و  سوئدی  زن  دو  با 
که  شد  تشکيل  وی،  تعقيب  قرار  صدور  و 
حد  بدان  تا  شکايت  اين  بودن  پايه  بی  حتا 
قبول  به  حاضر  سوئدی  دادستان  دو  که  بود 
گرفتن مسئووليت پی گيری اين پرونده بعداز 
مطالعه ی آن نشدند!! دولت سوئيس حسابهای 
آمريکا  دولت  و  مسدودکرد  را  آسانژ  بانکی 
به بهانه ی اين که برخی از اين پرونده ها 
می  خطر  به  را  انسانها  از  برخی  گی  زنده 
اندازد خواستاردستگيری و استرداد آسانژ به 
به  آسانژ  دستگيری  صدور  با  شد.  يکا  آمر 
پليس بين المللی توسط مقامات قضائی سوئد، 
باالخره در ۷ نوامبر آسانژ در لندن خود را 
برای  زندان  قرارموقت  و  کرد  پليس  تسليم 
وی صادرشد. وکيل انگليسی آسانژ به هنگام 
آسانژ  بهتراست  که  گفت  وی  گيری  دست 
درانگلستان محاکمه شود، چراکه درصورت 
تحويل وی به سوئد خطراسترداد او به آمريکا 
با توجه به مناسبات آن دوکشور باهم، وجود 
و  شوم  های  نقشه  چه  که  دانيم  می  و  دارد. 
تهديدهای آشکارقتل درمورد آسانژ از آمريکا 

شنيده می شود!
مجموعه ی اين رويدادها نشان داد که نظام 
ای  تنيده  درهم  ای  شبکه  چون  امپرياليستی 
هست که وقتی مرکز اين شبکه يعنی آمريکا 
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و  واتنيکی  زبانی  تکثر  فرهنگی،  چند  های 
منطقه  امپراطوريهای  مذهبی  و  دينی  تنوع 
ای، قاره ای و حتی چند قاره ای بودند ولی 
تسلط برکره خاکی نداشتند. دوم اين که نظام 
عمدتا  که  داری  پيشاسرمايه  موجود  های 
امپراطوری های وسيع نيمه قاره، قاره ای و 
چند قاره ای بودند، با اين که هريک دارای 
يک  و  متحد  نظامی   – سياسی  سيستم  يک 
پارچه بودند ولی دارای بازارهای اقتصادی 
و تقسيم کارمتعدد و متکثر بودند که آن ها را 
از نظام جهانی سرمايه به روشنی متمايز می 
سرمايه  عروج  و  شکلگيری  با  فقط  سازد. 
داری در قرن شانزدهم در اروپای آتالنتيک 
جهان  ديگر  مناطق  به  آن  توسعه  سپس  و 
است که ما شاهد رشد و تفوق نظام اقتصاد و 
تقسيم کار يک پارچه بر کليه شئون زندگی 
سرمايه  جهانی  نظام  توسعه  نتيجتا  و  بشر 

می شويم . 
۲ – نظام جهانی سرمايه برخالف نظام های 
گذشته ( که دارای نظام و دولت واحد سياسی 
ولی شامل صورتبندی های اقتصادی متنوع 
دارای  بودند)  متکثر  و  متعدد  کار  تقسيم  و 
حامل  ولی  پارچه  يک  واحد  جهانی  اقتصاد 
 – (دولت  سياسی  تکثر  و  متعدد  واحدهای 
ديگر  عبارت  به  است.  متفاوتی)  های  ملت 
درنظام جهانی کنونی آن چه که جهانی شده 
جهانی»  اقتصاد   » يک  پيداکرده  تسلط  و 
است و نه يک « دولت جهانی» به عبارت 
ديگر نظام جهانی سرمايه يک نظام جهانی 
به  سياسی  نظر  از  واال  است  اقتصادی 
تقسيم  ها)  دولت   – (ملت  سياسی  واحدهای 
(آمريکا)  نظام  راس  تالش  عليرغم  و  شده 
وجود  از  جهان،  نظامی  تسخير  جهت  در 
است  بهره  بی  جهانی  دولت  و  سياست  يک 
پنجاه  و  دويست  مثل  هم  هنوز  ما  جهان  و 
سال گذشته به ملت – دولت های مختلف با 

مرزهای شناخته شده تقسيم گشته است. 
جهانی  اقتصاد  (نظام  دوگانگی  اين   –  ۳
سرمايه در مقابل وجود ملت – دولت های 
متفاوت) در واقع الزم و ملزوم هم بوده و 
يکی  که  معنی  بدين  اند.  سکه  يک  دوروی 
دو  هر  بلکه  نيست  معلول  ديگری  و  عامل 
مکمل بوده و با فروپاشی و مرگ يکی (نظام 
جهانی سرمايه) عمر آن يکی (دولت – ملت 

ها) نيز به پايان خود می رسد. 
سه شرط ضروری برای موجوديت 

نظام سرمايه
جهانی  نظام  عروج  و  شکلگيری  در   –  ۱
سرمايه از بستر و درون نظام های پيشين، 

گفتمان های رايج...  بقيه از صفحه آخر
سه  اين  داشتند.  نقش  ضروری  شرط  سه 
های  نظام  اضمحالل  و  تجزيه  با  که  شرط 
پيشاسرمايه داری و جايگزينی آن ها با نظام 
از:  عبارتند  داشتند،  رابطه  کنونی  جهانی 
يک – گسترش جغرافيائی حاکميت سرمايه 
از طريق «کشف» قاره ها و تعبيه استعمار 

گرائی:
آمريکا  قاره  چپاول  و  تسخير  و  «کشف» 
و  بزرگ  های  تمدن  نابودی  و  تخريب  و 
هفدهم)  و  شانزدهم  قرون  آن (در  در  متعدد 
آسيا،  آفريقا،  کشورهای  چپاول  و  تسخير  و 
قاره  ازخود  توجهی  قابل  بخش  و  اقيانوسيه 
اروپا (درقرون هيجدهم و نوزدهم ميالدی). 
دو – رشد و رواج روش های مختلف تقسيم 
کار و کنترل برآن ها بر اساس تقسيم جهان به 
دو بخش مرکز(کشورهای اروپای آتالنتيک 
پيرامونی  بخش  و  شمالی)  آمريکای  و 
نظام(کشورهای آسيا، آفريقا، آمريکای التين 
و اقيانوسيه). سه – توسعه دولت های مقتدر 
ايجاد  و  توسعه  و  مرکز  بخش  در  مسلط  و 
بخش  در  پذير  آسيب  و  ضعيف  های  دولت 

پيرامونی. 
۲ – کنترل بر تقسيم کار، بخش های مختلف 
نظام را در رشته ها و فونکسيون های ويژه 
صاحب تخصص می سازد (مثل تخصص در 
نيروی کار، تدارک و تهيه منابع خام طبيعی 
و فراهم ساختن صنايع). مضافا در اين نظام 
فونکسيون  به  جهان  ارضی  تقسيم  شاهد  ما 
که  درحالی  هستيم.  مختلف  وظايف  و  ها 
تبديل  آسيا  و  آفريقا  از  توجهی  قابل  بخش 
به شکارگاه های برده و سپس منابع طبيعی 
آتالنتيک  اروپای  از  بخشی  می گردد، 
تخصص درمالکيت بر زمين و ديگر منابع 
توليدی و مديريت بر آن ها را احراز می کند. 
سرمايه،  جهانی  نظام  در  ديگر  کالمی  به 
بخش مسلط مرکز صاحب نيروی کار، منابع 
طبيعی و انسانی و کليه توليدات است و بخش 
مائده  کليه  کننده  توليد  که  پيرامونی،  دربند 

های زمينی و انسانی است. 
۳ – نظام جهانی در مسير رشد خود در جهت 
کسب سود بيش تر يک رابطه ارگانيک بين 
مرکز و پيرامونی بوجود می آورد. مکانيزم 
اين رابطه « تبادل نابرابر» است که همراه با 
تقسيم کار اجزاء اصلی نظام جهانی سرمايه 
را تشکيل می دهند. عدم توسعه پيرامونی و 
توسعه مرکز، نتيجه ضروری تبادل نابرابر 
کار و زحمت بين اين دو بخش از نظام در 
پانصد سال گذشته تاريخ سرمايه داری بوده 
و  پيرامونی  بخش  نيافتگی  توسعه  است. 
توسعه يافتگی بخش مرکز منبعث از وجود 
ناشی  بلکه  نبوده،  درتاريخ  مختلف  مراحل 

از الزم و ملزوم و مکمل بودن آن دو 

بيشتری را برای دزديها، خون ريزيها، 
کالشيها و غيره خود تامين کنند!

درعصر  کاريها  سياه  اين  ی  باوجودهمه 
شکوفائی تکنولوژی اطالعاتی و آمدن بيش 
از پيش توده های مردم درابعاد دهها ميليونی 
به خيابانها جهت اعتراض به فساد رژيمهای 
تر  درمانده  امپرياليستها  داری،  سرمايه 
بيشتر  هرچه  هجوم  جلو  بتوانند  که  آنند  از 
ظلم  کاخهای  به  جهان  ميلياردی  های  توده 
و ستم شان را بگيرند. آفتاب عمر نظام فاسد 
بر  امپرياليستی  ی  افسارگسيخته  استثماری 

لب بام رسيده است. 
آزادی بی قيد و شرط ژولين آسانژ و کشاندن 
افرادی نظير بوش، بلر و اوباما به دادگاه، 
قضائی  عدالت  اجرای  درجهت  گام  اولين 

درشرايط کنونی است.
ک. ابراهيم ـ ۱٥ آذر ۱۳۸۹

به تارنما های اينترنتی  
حزب رنجبران ايران 

مراجعه کنيد و نظرات خود را 
در آنها منعکس کنيد!

سايت حزب رنجبران
www.ranjbaran.org

سايت آينه روز
www. ayenehrooz.com

سايت خبرنامه کارگری
www.karegari.com

سايت رنجبر آنالين
www.ranjbaran.org/01_

ranjbaronline

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

Rooz-s-Library
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در تاريخ سرمايه داری جهانی است. 
توسعه  هيچوقت  نيافتگی  توسعه  بدون 
يافتگی به وقوع نمی پيوست و هردوی آن ها 
دو روی يک سکه را در تاريخ تکامل نظام 

تشکيل می دهند. 
٤ – پديده دولت و نقش آن درپروسه تقويت 
عنوان  به  داری  سرمايه  رشد  استحکام  و 
دارد.  اهميت  اندازه  بی  جهانی  حاکم  نظام 
بخش  های  دولت  سرمايه،  جهانی  درنظام 
مرکز نظام دارای رژيم های مقتدر و مسلط 
دربند  پيرامونی  بخش  های  دولت  طبيعتا  و 
دارای رژيم های ضعيف و وابسته به مرکز 

می باشند.
استثمار جوهر نظام جهانی سرمايه 
بايد  جهانی  نظام  دربررسی   –  ۱
جوهراستثمارگر شيوه توليد سرمايه داری را 
شناخت و عوارض آن را آشکار ساخت. در 
اين نظام، صاحب سرمايه يک حرص شديد 
به کسب سود(به عنوان يک محصول) دارد 
که او را از صاحبان ثروت ادوار پيشاسرمايه 
هرمحصول  تبديل  می سازد.  متمايز  داری 
انسانی به کاال جهت فروش(پروسه بی پايان 
رژيم  اصلی  خصلت  واقع  در  کاالسازی) 
سرمايه را تشکيل می دهد. از نظرتاريخی، 
به  کاالسازی  پروسه  تشديد  با  سرمايه  نظام 
نه  سازی  خصوصی  روند  توسعه  موازات 
تنها يک پديده جهانی «بحران ساز» بوده، 
بلکه امروز خود سرمايه داری واقعاً موجود 
گشته  تبديل  بشر  زندگی  در  بحران  يک  به 

است. 
جهان  مردم  اوضاع  از  جامع  تحليل   –  ۲
و  سطح  سرمايه  نظام  که  می دهد  نشان 
عمق نابرابری را درجوامع بشری افزايش 
سازی  محروم  و  فقرزائی  است.  داده 
بخش  در  زحمت  و  کار  نيروهای  مطلق 
نابرابری  افزايش  با  همراه  جهان  پيرامونی 
کشورهای  در  اضافی  ارزش  تقسيم  در 
ترسيم  را  نظام  اصلی  سيمای  نظام،  مرکز 
درصد   ۱۲ تا   ۱۰ حاضر،  درحال  می کنند. 
(که  جهان  کار)  کاری(نيروی  جمعيت 
درکشورهای مرکز زندگی می کنند)،  عمدتاً 
جهان  کل  اضافی  ارزش  از  بزرگی  بخش 
وضع  اين  دارند.  خود  تصاحب  در  را 
اندازی  شکاف  عمق  و  درجه  به  تنها  نه 
(پوالريزاسيون) بين فقر و ثروت از طريق 
استثمار شدت بخشيده، بلکه منجربه جهانی 
شدن شکاف اندازی های افقی متعددی چون 
نابرابری ها و جدائی های اتنيکی – تباری، 
کشورهای  در  هم  نسلی  و  جنسی  نژادی، 
در بند پيرامونی و هم در کشورهای مسلط 
نظام  چندوچون  بررسی  است.  گشته  مرکز 
جهانی و مقايسه آن با نظام های پيشاسرمايه 

داری، وجود سه شرط اصلی درتکامل آن و 
اشاره به پديده استثمار به عنوان جوهراصلی 
وجود و بقاء باالخره فرود و احتمال مرگ 
آن منجر به شکلگيری و رواج مولفه ها و 
و  جهانی  نظام  درباره  متعددی  های  گفتمان 

آينده آن گشته است. 
گفتمان های اصلی درباره نظام 

جهانی سرمايه 
بطور اجمالی ساختمان نظام جهانی سرمايه 
به  گفتمان)  (و  مولفه  هشت  در  می توان  را 

شرح زير بيان کرد: 
۱ – نظام جهانی سرمايه يک پديده جدلی و 
« بحث انگيز» است که پايه اش را قانون 
تقسيم کار و قانون « وابستگی به همديگر» 

دو بخش آن تشکيل می دهد . 
۲ – اين دو بخش که عبارت از بخش مرکز 
در  است،  بند  در  پيرامونی  بخش  و  مسلط 
واقع بيان تقسيم طبقاتی کار و تبادل نابرابر 

کار درسطح بين المللی است. 
خود  اجتماعی  تغيير  هر  نظام،  دراين   – ۳
بخود و بطور اتوماتيک به معنی توسعه در 

پيشرفت زندگی انسان نيست. 
٤ – رشد و توسعه سرمايه داری به عنوان 
يک نظام ضرورتا به معنی « زندگی بهتر»  

در « جهانی بهتر» نيست. 
به  خود  علمی  تکنولوژيکی –  انقالب   – ٥
و  ترقی  تواند  نمی  اتوماتيک)  (بطور  خود 

پيشرفت جهان را تضمين و تامين سازد. 
آغازين  دهه  حاضر(در  حال  در   –  ٦
با  سرمايه  جهانی  نظام  يکم   و  بيست  قرن 
در  ساختاری  عميق  بحران  در  درغلطيدن 
بار  دومين  اين  است.  افتاده  مرگ»  «بستر 
با  اش  ساله  پانصد  تاريخ  در  نظام  که  است 
است.  شده  روبرو  ساختاری  عميق  بحران 
نظام سرمايه در اوايل ۱۸۷۳ با اولين بحران 
عواقب  که  گشت  روبرو  ساختاری  عميق 
جهانی  جنگ  ويرانساز  حوادث  آن  منفی 
اول و ظهور فاشيسم و صهيونيسم در سطح 
مثبت  آمدهای  پی  و  بود  اروپا  بويژه  جهان 
آن وقوع انقالب اکتبر روسيه و شکلگيری 
و عروج دوره اول جنبش های رهائی بخش 
درکشورهای دربند پيرامونی بود. اماّ اکنون 
در فقدان يک آلترناتيو جدی و منسجم (چپ 
جهانی  نظام  که  دارد  احتمال  متحد)  جهانی 
ضحاک  مثل  افتاده»  مرگ  بستر  «در 
ماردوش سال ها و حتی چهل تا پنجاه سال 
خود  خور»   و «مغز  وار  زالو  زندگی  به 
در بستر مرگ ادامه دهد. اين نظام امروز 
گذار»  «مرحله  راهی  دو  سر  بر  باالخره 
از  پر  جهانی  به  گذار  است:  قرارگرفته 

«بربريت» و يا گذار به «جهانی بهتر». 

۷ – تاريخ پنج هزار ساله جهان نشان می دهد 
که بشريت چندين بار در ادوار مختلف در 
زمانی  هر  است.  گرفته  قرار  گذار  مرحله 
که جهانيان در مرحله گذار قرار گرفته اند 
های  راه  و  ها  بديل  ها،  انتخاب  ترديد  بی 
متفاوتی را در مقابل خود يافته اند. گذار به 
فاز  که  نيست  معنی  اين  به  جديد  نظام  يک 
جديد ضرورتا بهتر و مترقی تر از مرحله 

پيشين خواهد بود . 
های  مارکسيست  از  خيلی  منظر  از   –  ۸
مکتب  مولفين  و  حاميان  منجمله  نظام  ضد 
عاليترين  و  آخرين  کمونيسم  جهانی،  نظام 
درحال  ولی  است.  سوسياليسم  پيشرفته  فاز 
به  سرمايه  جهانی  نظام  از  گذار  حاضر 
جامعه بهتر (با چشم انداز های سوسياليستی)  
تنها آلترناتيو مناسب و ضروری برای انسان 
دوران ماست. با استقرار سوسياليسم که يک 
گذار طوالنی را از بشريت می طلبد، مردم 
با شرکت و مداخله آگاهانه در امور زندگی 
خالقيت  توانست  خواهند  (دموکراسی)  خود 
های بالقوه خود را به نيروی مادی در خدمت 
مولفه  سازند.  تبديل  بهتر  جهانی  در  زندگی 
های مهم استراتژی اين گذار طوالنی کدامين 
هستند و نيروهای ضد نظام چه بايد بکنند؟
مولفه های استراتژی نيروهای 

ضد نظام 
جهانی  نظام  که  بپذيريم  را  امر  اين  اگر 
سرمايه بعد از پانصد سال زندگی باالخره با 
غوطه ور شدن در بحران عميق ساختاری 
جهان را در سر دو راهی گذار قرار داده، 
در نتيجه ضروری است که چالشگران ضد 
مناسبی  استراتژی  ترويج  و  تعبيه  به  نظام 
دست بزنند که جهان عوض اين که در جاده 
در  گيرد  قرار  بربريت  باالخره  و  آشوب 
حرکت  پيش  به  بهتر  جهانی  استقرار  مسير 
به  متعلق  صرفا  که  استراتژی  اين  کند.  
داری  سرمايه  از  طوالنی  گذار»   » دوره 
بی ربط و مريض به نظامی بهتر  فرتوت، 
(سوسياليسم) است، دارای چندين مولفه است 
که بايد مورد توجه چالشگران ضد نظام (که 
متعهد به بهبود زندگی قربانيان نظام هستند) 
های  مولفه  اين  از  منتخبی  گيرند.  قرار 

مبارزاتی عبارتند از: 
زدن  دامن  استراتژی  اين  مولفه  اولين   – ۱
درباره  آزاد  و  بزرگ  بحثی  پروسه  به 
که  راهی  سرانجام  و  گذار»  «دوران  خود 
اميد  و  اعتقاد  آن  به  نظام  ضد  چالشگران 
ساختن  پياده  ترديد  بدون  باشد.  می  دارند، 
آسانی  کار  چندان  مولفه  اين  آميز  موفقيت 
نبوده و تاريخ جنبش های مترقی ضد نظام 
در قرن بيستم نشان می دهد که آن ها  عموماً 

بحران امپرياليسم آن را به ماجراجوئی می کشاند!  
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آن ها  است.  داده  قرار  طوالنی  گذار  مرحله 
انترناسيوناليستی  آلترناتيو  يک  ايجاد  بدون 
به  نمی توانند  نظام  قربانيان  بسيج  بدون  و 
زندگی درمانده، فرتوت و بی ربط اين نظام 
« مريض»  خاتمه دهند. اين حقيقت را راس 
نظام و اجزاء اصلی امپرياليسم «سه سره» 
بخوبی می دانند و بدين علت است که هزينه 
های سرسام آوری را بعهده می گيرند. آن ها 
روند  به  آشفتگی  و  آشوب  پراز  جهانی  در 
مردم  تقسيم  و  افقی(تجزيه  پوالريزاسيون 
تالقی  و  کاذب  تضادهای  اساس  بر  جهان 
 – تباری  های  جنگ  اشتعال  و  قالبی  های 
جهان)  دراکناف  مذهبی  و  دينی  و  فرهنگی 
تشديد بخشيده و با حبس بخش قابل توجهی 
های  زندان  در  زحمتکش  های  توده  از 
نظام  ضد  چالشگران  توهمات»،  «خانواده 
و  حضور  از  را  ها)  مارکسيست  (بويژه 
فعاليت در ميدان کارزار زحمتکشان جهان 
محروم می سازند تا بتوانند به زندگی زالووار 
پوالريزاسيون  بيش تر  رواج  طريق  از  خود 
عمودی (تعميق شکاف بين فقر و ثروت = 
ادامه انباشت سود از يک سو و افزايش فقر 
و نابرابری مادی از سوی ديگر) ادامه دهند.
سرمايه  نظام  که  شرايط  اين  –تحت   ۲
و  رسيده  خود  راهی  دو  سر  بر  داری 
ويرانساز  های  تالش  عليرغم  آن  نابودی 
آلترناتيو  تنها  گشته،  محتمل  پرآشوبش  و 
مرحله  اين  از  برای «گذار»  انسان  اميد  و 
عادالنه  زندگی  و  بهتر  جهانی  به  ورود  و 
مقتدر  و  اصيل  اپوزيسيون  مجدد  احيای  تر 
همدلی  با  بار  (اين  نظام  ضد  چالشگران  و 
مرحله  درازمدت  همبستگی  و  همزبانی  و 
بين جنبش های « سوسيال» و جنبش های 
«ناسيونال») است که دوباره مثل قرن بيستم 
با بسيج نيروهای کار و زحمت نظام جهانی 
وسيع  درگستره  بطلبند.  جدی  چالش  به  را 
اين چالش جدی است که جنبش های مترقی 
ضد سرمايه موفق خواهند گشت که خود را 
برای گذار طوالنی و درازمدت از حاکميت 
به  ورود  و  افتاده  مرگ»  «دربستر  نظام 
نظامی بهتر و انسانی تر «با چشم انداز های 

سوسياليستی و برابری طلب» آماده سازند.

ن.ناظمی ـ آذر ۱۳۸۹
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امروز  اماّ  اند.  نبوده  موفق  امر  اين  در 
نظام  (درغلطيدن  اوضاع  بر  حاکم  جو 
جهانی و اجزاء اصلی آن منجمله خود راس 
يک  از  ساختاری  عميق  بحران  در  نظام 
مبارزات  امواج  عروج  و  شکلگيری  و  سو 
اکناف  در  سرمايه  يوغ  از  بخش  رهائی 
از  التين  آمريکای  قاره  در  بويژه  جهان 
بوجود  را  نوينی  های  فرصت  ديگر)  سوی 
آورده که چالشگران ضد نظام کنونی را به 
فوريت و الزم االجرا بودن اين بحث باز و 
آزاد بيش از پيش آگاه ساخته است. نگارنده 
اميدوار است که اينان که امروز در فوروم 
های متعدد منطقه ای و جهانی (مثل فوروم 
و  آزاد  بحث  پروسه  به  جهانی)  اجتماعی 
«دوران  کيف  و  کم  مورد  در  نظر  تبادل 
های  موفقيت  به   ، زنند  می  دامن  گذار» 

مناسب و جديدی برسند. 
استراتژی  اين   ( جزء   ) مولفه  دومين   – ۲
و  احتياجات  امر  به  متعهدانه  توجه  جهانی 
مقطع  در  جهان  جمعيت  اکثريت  مطالبات 
به  اگر  نظام  ضد  جنبش  هر  است.  کنونی 
خواسته های فوری توده های مردم پاسخگو 
های  توده  حمايت  دادن  دست  از  با  نباشد 
است.  شکست  به  محکوم  مردم  از  وسيعی 
زيرا تاريخ مبارزاتی مردم جهان بويژه در 
تئوری  هيچ  که  می دهد  نشان  بيستم،  قرن 
نمی تواند  مترقی  و  انقالبی  استراتژی  و 
مردم  وسيع  های  توده  جذب  و  جلب  بدون 
مولفه  اين  انگيزه  ولی  برسد.  پيروزی  به 
تاکتيکی  و  دفاعی  آکسيون  يک  عمدتا  که 
ضد  چالشگران  که  باشد  توجيهی  بايد  است 
«بهبود»  و  بازسازی»   » درخدمت  نظام 
نظام فرتوت و درمانده که عمًال در «بستر 
مرگ» افتاده ، قرار گيرند. امروز اين مولفه 
هم در مورد نظام جهانی در سطح بين المللی 
و هم در مورد اجزاء متعلق به آن در سطح 

ملی و کشوری مصداق پيدا می کند. 
دهنده  ترکيب  جزء  و  مولفه  سومين   –  ۳
موقتی  اهدافی  تنظيم  و  تعبيه  استراتژی  اين 
فوق  سياسی  نظر  از  می تواند  که  باشد  می 
العاده موثر باشند. يکی از اين اهداف موقتی 
بسيج مردم و ايجاد همدلی و همبستگی بين 
احزاب و سازمان های مترقی ضد نظام در 
و  بار  فالکت  پروسه  عليه  نامحدود  مبارزه 
محروم ساز کاالسازی و خصوصی سازی 
ترويج  با  نئوليبرالی  آزاد»  «بازار  است. 
پروسه کاالسازی (تبديل محصوالت انسانی 
و طبيعی به کاال جهت فروش) تالش می کند 
که حتی آن توليداتی را که تا اين اواخر برای 
فروش نبودند (مثل اعضای بدن انسان، آب، 
مدارس  سربازگيری،  يادگاری،  محصوالت 
سپس  و  ساخته  کاال  به  تبديل  و...)  ابتدائی 

سازی  خصوصی  های  سياست  اعمال  با 
فروش  حاکم،  های  اوليگارشی  سوی  از 
چالشگران  دهد.  رواج  را  آن ها  خصوصی 
ضد نظام که حاميان جنبش های مترقی هم 
«سوسيال» و هم «ناسيونال» هستند نه تنها 
بايد مبارزات زحمتکشان را عليه اين پروسه 
های تخريبی و محروم ساز دامن بزنند بلکه 
و  ای  منطقه  سطح  در  هم  را  مبارزات  اين 
در  کشوری  و  ملی  سطح  در  هم  و  جهانی 
جهت استقرار سياست های « کاالزدائی» ، 
«خصوصی زدائی» و توسعه تعاونی سازی 

و ملی زائی همدل و همگون سازند. 
٤ – مولفه چهارم اين استراتژی بسيج عظيم 
و  جنگ  پديده  عليه  مردم  های  توده  ترين 
است.  جهان  در  ميليتاريستی  های  سياست 
نسبتاً  جهانی  استقرار  جهت  در  هدف  اگر 
عادالنه  و  طلب  برابری  و  دموکراتيک 
است در آن صورت بايد مبارزات در جهت 
رهائی از يوغ نظام سرمايه موفق به بسيج 
توده ها عليه منابع و عوامل اصلی فقرزائی 
و محروم سازی تعبيه و تنظيم گردند. ولی 
در  امروز  که  سياسی  و  اجتماعی  نيروهای 
جاری  جنايات  و  فجايع  عليه  جهان  سراسر 
کنگو،  پاکستان،  عراق،  درافغانستان، 
نبايد  می کنند،  مبارزه  و....  يمن  سومالی، 
نسبت به نظام و تغيير درشکل حکومتی و 
ميليتاريسم  زيرا  باشند.  توهم  در  آن  اداری 
نظام  اجتماعی  متابوليسم  از  الينفکی  بخش 
های  پروسه  موازات  به  است.  جهانی 
گسترش  سازی،  خصوصی  و  کاالسازی 
پايگاههای  تاسيس  و  نظامی  قدرت  جهانی 
الينفک  بخش  جهان  قاره  پنج  در  نظامی 
جهانی شدن سرمايه و منابع و عوامل اصلی 
مردم  های  توده  سازی  محروم  و  فقرزائی 
بويژه زحمتکشان در جهان است. چالشگران 
ضد نظام هر کجا هستند درعين حال که از 
خواسته های فوری مردم در ارتباط با جنبش 
ضد جنگ بايد دفاع جدی و صميمانه کنند بايد 
تأکيد ورزند که مبارزه جدی عليه ميليتاريسم 
و  «طوالنی»  های  جنگ   – آن  تبعات  و 
نظامی  پايگاههای  گسترش  و  پايان»  «بی 
بدون  نمی تواند   – جهان  اکناف  به  جنگ  و 
مولفه  و  سرمايه  جهانی  نظام  عليه  مبارزه 

های فالکت بار آن به کاميابی برسد. 

جمع بندی و نتيجه گيری
۱ – واقعيت اين است که نظام جهانی عليرغم 
نمايش قدرقدرتی نظامی اش در کليت خود 
برای  نمی تواند  و  افتاده  مرگ»  بستر  «در 
وضع  اين  بياورد.  دوام  طوالنی  مدت 
يک  مقابل  در  را  نظام  ضد  چالشگران 
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خالصه ای از مقاالتی که درزير می آيد 
جهت دادن عطف توجه خواننده گان عزيز 
رنجبر به نظرات ديگران است و ضرورتا 
نمی  حزب  رسمی  مواضع  نظرات  اين 

باشند.     هيئت تحريريه
حقيقت هميشه پيروز خواهد شد

ژوليان آسانژ ـ ۷ دسامبر۲۰۱۰ 
روپرت  نام  به  جوانی   ،۱۹٥۸ درسال 
مردوخ، صاحب انتشاراتی اخبار آدلس ايد، 
نوشت : "درمسابقه بين مخفی کاری و بيان 
حقيقت، به نظرمی رسد که به طور اجتناب 

ناپذيری حقيقت هميشه پيروز خواهدشد".
اين نظرش شايد انعکاس ديدگاه پدرش کيث 
مردوخ درمورد نيروهای استراليابود که بی 
درسواحل  انگليسی  فرماندهان  توسط  جهت 
گاليپولی قربانی می شدند. انگليسيها کوشيدند 
اورا بُکشند اما او ساکت ننشست و تالشهای 
آميز  فاجعه  جنگ  گرفتن  پايان  منجربه  او 

گاليپولی شد.
نزديک به صدسال بعد، ويکيليکس نيز بدون 
به  که  دهد  انتشارمی  را  فاکتهائی  هراس 
نظرش می رسد می بايستی علنی می شدند.

من درشهر استان کوئينزلند بزرگ شدم که 
می  بيان  پرده  بی  را  خود  نظر  مردم  درآن 
چنان   ، را  بزرگ  حکومتهای  آنها  داشتند. 
چه زيرنظر دقيق مردم نبودند، چيزغيرقابل 
فساد  سياه  روزهای  پنداشتند.  می  اعتماد 
درحکومت کوئينزلند قبل از تحقيق و بررسی 
فيتزجرالد مويد  آن هستند که سياست مداران 
بيان  را  حقيقت  ها  رسانه  تا  شدند  می  مانع 

کنند. 
اين چيزها درذهن من باقی ماندند. ويکيليکس 
براساس اين ارزشها به وجودآمد.  اين ايده 
از  استفاده  با  که  وجودآمد  به  دراستراليا 
تکنولوژی اينترنتی راه جديدی را درگزارش 

دهی ازحقيقت مورداستفاده قراردهيم.
ويکيليکس نوع جديد از روزنامه نگاری را 
ايجادکرد: ژورناليسم علمی. ما با رسانه های 
نيستند  دردسترس  که  کنيم  کارمی  ديگری 
اين  اثبات  با  رسانند،  خبرمی  مردم  به  که 
شما  به  علمی  ژورناليسم  دارند.  حقيقت  که 
امکان می دهد تا از تاريخ اخبارباخبرشويد، 
و سپس بتوانيد به اسناد اصلی موجود دست 
يابيد. از اين طريق شما می توانيد مستقال به 
قضاوت بنشينيد: آيا اين واقعه درست است؟ 
آيا خبرنگار آن را به طور صحيحی گزارش 

کرده است؟

جوامع دموکراتيک نياز به رسانه های قوی 
دارند و ويکيليکس بخشی از آنهاست. رسانه 
ها کمک می کنند که دولتها درست عمل کنند. 
ويکيليکس برخی از حقايق باورنکردنی را 
برمال  افغانستان  و  عراق  درموردجنگهای 
کرده است و اطالعات مقطعی درمورد فساد 

کورپوراسيونها داده است.
اين  هستم:  ضدجنگ  من  که  اند  گفته  مردم 
جنگ  به  نياز  ملتها  گاهی  نيست.  درست 
دارند و اين جنگها عادالنه هستند. اما هيچ 
چيزی اشتباه تر از اين نيست که دولتی به 
بگويد  دروغ  جنگ  درمورد  خودش  مردم 
خود  جان  که  بخواهد  شهروندان  اين  از  و 
و مالياتهای شان را درراه غلط و دروغين 
فداکنند. اگر جنگی توجيه پذيرباشد، بايد به 
درمورد  خودشان  تا  گفت  را  حقيقت  مردم 

حمايت از آن تصميم بگيرند.
درعراق  جنگ  ی  روزانه  شرح  شما  اگر 
زبان  از  يا  و  آمريکا   سفارت  زبان  از  را 
چه  که  شويد  می  متوجه  بخوانيد  ويکيليکس 
به  اخبار  اين  گزارش  که  است  مهم  اندازه 

صورت آزاد صورت گيرند.
ی  خانه  سفارت  گزارش  به  تنها  ويکيليکس 
آمريکا اکتفا نکرده است. هم زمان گزارش 
انگليس،  گاردين  نظير  ديگر  های  رسانه 
نيويورک تايمز، ال پائيس اسپانيا و اشپيگل 

آلمان را درهمان مورد انتشارداده است.
ی  کننده  آهنگ  هم  مثابه  به  ويکيليکس 
گروههائی است که  توسط دولت آمريکا و 
دنباله روانش مورد سخت ترين حمالت واقع 
شده اند. من باوجودی که استراليائی هستم و 
ام.  شده  متهم  کردن  خيانت  به  آمريکائی  نه 
شده  آمريکا  ويژه  نيروهای  از  تلفون  دهها 
اند.  کرده  «مرگ»  به  تهديد  مرا  که  است 
سارا پلين می گويد که «من بايد نظير اسامه 
بن الدن مورد تعقيب قراربگيرم». اليحه ای 
ازطرف جمهوری خواهان به سنا ارائه شده 
ازمرزی»  خارج  عنوان «تهديد  به  من  که 
مشاور  يک  شوم.  دستگير  و  شده  شناخته 
کانادا  ملی  تلويزيون  در  وزيرکانادا  نخست 
شوم.  کشته  بايد  من  که  است  کرده  اعالم 
پسر  تا  کرده  درخواست  آمريکا  بلوگر  يک 
تحت  و  شود  ربوده  دراستراليا  ام  ساله   ۲۰

فشارقرارگيرد تا من خودم را تسليم کنم.
و استراليائيها بايد بدون غرور شاهد جاکشی 
نخست  نه  شوندکه  احساسات  اين  آور  شرم 
آمريکا  وزيرامورخارجه  نه  و  وزيرژيالرد 
از  انتقادی  ترين  کوچک  کلينتون  هيالری 
به  اين  نکردند.  ها  رسانه  ازديگر  و  آنها 
تايمز  نيويورک  گاردين،  که  است  خاطرآن 
درحالی  هستند،  بزرگ  و  قديمی  اشپيگل  و 

که ويکيليکس هنوز جوان و کوچک است.

می  ژيالرد  دولت  ايم.  شده  واقع  مظلوم  ما 
که  چون  دهد  انعکاس  را  پيام  اين  تا  کوشد 
حاضرنيست حقايق آشکارشده را و ازجمله 
و  ديپلوماتيک  مناسبات  به  راجع  اطالعات 
معامالت سياسی خودش را آشکارا بيان کند.
آيا کوچک ترين اعتراضی از جانب دولت 
وعلنی  خشن  متعدد  تهديدهای  به  استراليا، 
ويکيليکس،  کارمندان  ديگر  و  من  عليه 
صورت گرفته است؟ انسان انتظار دارد که 
عليه  شهروندانش  از  استراليا  وزير  نخست 
اين گونه اتهامات به دفاع برخيزد، اما تنها 
بی پايه و اساس وغيرقانونی بودن اين کار 
را اعالم کرده اند. نخست وزير و به ويژه 
خودشان  وظايف  که  اند  گفته  کل  دادستان 
رابی کم و کاست و بدون صاف و صوف 
کار  ادامه  خواهندرساند.  انجام  به  کردنها 
معلوم است. اين دو می خواهند خودشان را 

نجات بدهند.
هربارکه ويکيليکس حقيقتی را درمورد سوء 
رفتارهائی آشکارمی کند که توسط آژانسهای 
نشريات  گيرند،  می  صورت  آمريکائی 
استراليا نغمه ی ناسازی را هم راه وزارت 
خارجه آمريکا سرمی دهند: «شما زنده گی 
نظامی  نيروهای  را!  ملی  امنيت  را،  تان 
اطالعات  سپس  اندازيد!».  خطرمی  را!به 
منتشرشده ويکيليکس را بی اهميت جلوه می 
دهند. بيان اين هردو ادعا بی معناست. پس 

کدام يک درست است؟
حياتی  اتفاقات،  ناشر  مثابه  به  ويکيليکس 
تغيير  ماباعث  مدت،  اين  دارد.طی  ساله   ٤
حکومتهاشديم، اما تا آن جا که خبر داريم به 
يک نفرهم ضرر نرسانده ايم. اما آمريکائيها 
هم راه با دولت استراليا تنها درچندماه اخير 

هزاران نفررا ُکشته اند. 
درنامه  آمريکا  وزيردفاع  گيتس  رابرت 
هيچ  که  است  پذيرفته  آمريکا  کنگره  به  ای 
منبع اطالعاتی و يا روشی در مورد جنگ 
است.  نرفته  سوآل  عالمت  زير  افغانستان 
پنتاگون مدعی است که دليلی وجودندارد که 
درافغانستان  کسی  به  ويکيليکس  اطالعات 
سی.  به  درکابل  ناتو  سخنگوی  ضرربزند. 
ان. ان. گفته الزم نيست حتا يک نفر هم تحت 
محافظت قراربگيرد. وزارت دفاع استراليا 
نيز همين حرف را زده است. هيچ کس از 
ارتش استراليا به خاطر اطالعاتی که ما داده 

ايم مورد ضربه قرار نگرفته است.
اما انتشارات ما آن چنان کم اهميت نيستند. 
در نامه های ديپلوماتيک مخابره شده آمريکا 

فاکتهای زير را می خوانيم: 
است  خواسته  اش  ديپلوماتهای  از  آمريکا 
ملل  سازمان  مقامات  اطالعات  و  وسايل  تا 

ازجمله  و  بشری  حقوق  گروههای  و 

ازهر دری سخنی
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چشم،  رنگ  اثرانگشت،   ،DNA
رمزهای  اعتبار،  کارت  شماره 
اينترنتی،  کارت شناسائی آنها را که نقض 
بدزدند.  هستند،  المللی  بين  قراردادهای 
درسازمان  استراليائی   ديپلوماتهای  احتماال 
ملل هم می توانند هدف اين کارقراربگيرند.

سعودی  عربستان  پادشاه  عبداله  ملک 
ازمقامات آمريکا دراردن و بحرين خواسته 
ی  راباهروسيله  ايران  اتمی  برنامه  تا  است 

ممکن قطع کنند.
حفظ  درخدمت  درعراق  بريتانيا  تحقيقات 

«منافع آمريکا» بوده اند.
 سوئد يک عضو مخفی ناتو است و دستگاه 
با  مجلس  اطالع  بدون  آمريکا  اطالعاتی 

سوئدهمکاری می کنند.
آمريکا به کشورهای ديگر فشارواردمی کند 
باراک  رابپذيرند.   گوانتانامو  زندانيان  که 
اوباما به اين شرط حاضر به ديدار با رئيس 
يک  اسلووانيائيها  که  شد  اسلووانيا  جمهور 
در  واقع  ما  همسايه  به  بپذيرند.  را  زندانی 
به  شد  پيشنهاد  ـ   کيريباتی  ـ  آرام  اقيانوس 
چندين  گوانتانامو  زندانيان  پذيرش  خاطر 

ميليون دالر دريافت خواهدکرد.
که  است  آمده  پنتاگون  قانونی  درفصلنامه 
«تنها  که  است  مدعی  آمريکا  عالی  دادگاه 
يک روزنامه آزاد می تواند به طور موثری 
ضعفهای حکومت را برمال کند». گردبادی 
که هم اکنون دوروبر ويکيليکس به راه افتاده 
است، ضرورت دفاع از حقوق رسانه ها در 
بيان حقايق را زير ضربه قرارمی دهد.   

*     *     * 
زنان برای فروش، مغازه های 
بزرگ داد و ستد سکس در 

اسرائيل
ايريت حکيم، تل آويو، ۲۷ نوامبر۲۰۱۰ 

زنانی  آويو،  تل  خريد  مرکز  دريک 
کاغذی  با  اند  ايستاده  پنجره  درپشت 
دردست که روی آن قيمتی نوشته شده 

که جهت فروش آنها ست.
وزن،  سن،  به  باتوجه  هرزن  قيمت 
همانند  ـ  اش  کشوراصلی  و  هيکل  قد، 
“Made in…“  نظير بهای يک تکه 

لباس، نوشته شده است
برای فروش

اعتراض
افشای  درمورد  اعتراضی  جزوگروه  من 

مسئله ی داد و ستد سکس بودم.
 «حدود ۳۰۰۰ زن امروزه دراسرائيل زنده 
کشورشده،  وارد  قاچاقی  که  کنند  می  گی 

کتک  قرارگرفته،  فروش  و  خريد  مورد 
خورده، موردتجاوز قرارگرفته و گرسنه گی 

می کشند.»
عالو بر داد و ستد درمرکز ديزنگوف، انسان 
خريد  به  وومانتوگو  سايت  دروب  تواند  می 
اين دختران بپردازد. سازمان دهنده گان اين 
تبليغات برای راديکال کردن پيام اين صحنه 
از وب سايت مقايسه ی کاال استفاده می کنند 
تا «خريداران» بتوانند با مقايسه ی سطوح 

مختلف زنان به انتخاب بپردازند.
روی  کرد،  انتخاب  را  زنی  خريداری  اگر 
و  کند  می  کليک  موش  با  زن  آن  عکس 
وومانتوگو  سايت  وب  به  مستقيما  خريدار 
امضاء  را  درخواستی  تا  شود  می  منتقل 
کند که به وزارت دادگستری اسرائيل فشار 
واردمی کند تا قانونی را که مردان با هدايت 
فاحشه ها مجرم شناخته می شوند، فسخ کند.

کايدر  اوری  قاضی  و  حرکت  اين  مسئوول 
توضيح دادند که :

«آن چه که ما امروز شاهدش هستيم نمونه 
ای است از آن چه که درخانه ها، زيرزمينی 
است،  درجريان  شهرها  در  ها  حياط  و  ها، 
امروز ما آن را در اين مرکز خريد نشان می 
دهيم تا مردم بفهمند. آنها دورانديش نيستند.»
اين  درصورت  را  وقهر  اضطراب 
دليلی  ـ   ديد  توان  می  زنان(ارهرمدلی) 
را  درخواست  اين  مردم  که  اين  برای  قوی 
امضاء کنند تا خريداران سکس تحت تعقيب 

قرارگيرند.
من نمی توانستم حرکت کنم

مردم دورانديش نيستند، صحنه را فراموش 
می کنند.؟

برعکس ـ مردم درمورد اين نمايش گاه، به 
طريق زبانی و حرکت بدن، و سکوت کردن 
و دچارشوک شدن، مثل حالت من ـ نظرمی 

دهند.
يک  نه  و  بخورم  تکان  توانستم  می  نه  من 

کلمه حرف بزنم.
من  که  باوجودی  داد،  دست  من  به  شوک 
حقوق  فعال  يک  من  آگاهم.  مسئله  از  کامال 
زنان هستم؛ درعمل من مشاور شهردار برای 
وضع قانونی زنان هستم و ازنظرذهنی من 

جزو تيم جهانی حفاظت از زنان می باشم.
بچه پرسيد چه اتفاق افتاد

از  ساله   ۱٤ ـ   ۹ دختربچه  دو  و  پسر  يک 
والدين شان پرسيدند چه چيزی دارد اتفاق 

می افتد.
من شنيدم که مادر يکی از اين بچه ها  به 
اعتراض  معنای  مستقيم  و  روشن  صورتی 
دختران  از  يکی  آن  بعداز  داد،  توضيح  را 

درخواست نامه را امضاء کرد.

و  تاثيرگذاشت  درمن  سخت  او  عمل 
دخترگام  اين  کرد:باخودگفتم  مراخوشحال 

درستی رابرداشت.
فشار

موفقيت  به  مبارزه  اين  گان  دهنده  سازمان 
امضاها،  آوری  جمع  با  ـ  اميدوارند  آن 
فشارآوردن بر قانون گزاران اسرائيل و کم 
شدن درخواست برای کارکنان سکس ؛ اين 
که  هستند  ها  فاحشه  نه  و  سکس  خريداران 

لطمه خواهند خورد.
   *     *     *   

گروه بحران : جنگ غرب 
درافغانستان درحال شکست 

کلر تراسکوت، آژانس فرانس پرس ـ ۲۷ 
نوامبر ۲۰۱۰ 

يک  المللی  بين  فکری  انبار  يک  ـ  کابل 
ای  کننده  ويران  ارزيابی  نوامبر)  شنبه(۲۱ 
از جنگ درافغانستان به رهبری آمريکا داد 
و گفت برنامه ناتو درپايان دادن به ماموريت 
اش درسال ۲۰۱٤ باعث سرنگونی حکومت 

کابل خواهدشد.
در  مستقر  جهانی  بحران  گروه 
درهم  استراتژی  که  گفت   (ICG)بروکسل
ای  توده  حمايت  کسب  طالبان،  شکستن 
نارضايتی  ايجاد  غيرنظاميان،  درميان 
درميان شورشيان و تقويت نيروهای امنيتی 

افغانی درحال فروپاشی است.
هدايت  تحت  نيروی   ۱٤۰۰۰۰ از  بيش 
اساسا  ضدشورشی  نبرد  درگير  آمريکا 
قابل  تلفاتی  با  افغانستان   شرق  و  درجنوب 
مالحظه روبه رو بوده واز حمايت کم مردم 

ازجنگ برخوردارهستند. 
 » که  است  آمده  جی  سی  آی  درگزارش 
نشان کمتری وجود دارد که عمليات نظامی 
تحليل  رابه  شورشيان  توان  باشد  توانسته 
و  فعالند  هميشه  از  بيشتر  طالبان  ببرد... 
حمايت  و  عبوری  راههای  کوره  از  آنها 

درپاکستان برخوردارند».
گفته می شود که طالبان و ديگر ستيزگران 
مرز  ورای  هائی  پايگاه  القاعده  به  وابسته 
گويا  و  داشته  درپاکستان  قبايل  درميان 
بابرخی از مقامات رسمی سازمان اطالعاتی  

پاکستان نيزرابطه دارند.
از  که  پرس  فرانس  آژانس  گزارش  بنابه 
منابع مختلف مستقل ازيک ديگر جمع آوری 
از  نفر   ٦٦۲ ائتالف  نيروهای  امسال  شده، 
بيشترين  که  دادند  ازدست  را  شان  نفرهای 
ميزان تلفات بعد از حمله ی ۲۰۰۱ آمريکا 
است. سال پيش ٥۲۱ سرباز ناتو کشته شدند.

تعدادغيرنظاميان افغانی کشته شده درجنگ 
در٦ ماه اول سال ۲۰۱۰ با ۳۳٪ رشد 
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به  نفر  ۱۲۷۱ رسيد...

که  معتقداست  فکری  انبار  اين  اما 
تصميمات ناتو درليسبون درمورد پايان دادن 

به جنگ جواب مسئله نيست:
«نيروهای امنيتی افغانستان» نشان داده اند 
که درجنگ با طالبان ضعيف هستند: «بدون 
حمايت خارجی، دولت رئيس جمهور کرزای 
بزرگی  بخش  طالبان  خواهدشد.  سرنگون 
تضادهای  و  کنند  می  کنترل  را  ازکشور 
به  برگشت  خطر  و  يابند  می  شدت  داخلی 
جنگ داخلی ويران گری نظير سالهای دهه 

ی ۱۹۹۰ وجود دارد.»
...اين انبار فکری معتقد است که ايده رسيدن 
باعث  طالبان  با  استراتژيک  صلحی  به 
افزايش رقابت بين گروههای مختلف افغانی 
شده و به عدم امنيت مردم عادی منجرشده 

است...
دولت  غربِی  متحدين  دالرتوسط  ميلياردها 
را  کشور  ی  آينده  تا  شده  خرج  افغانستان 
تضمين کنند، اما اين انبار فکری معتقداست 
که اين پولها درخدمت شبکه ی فساد و تامين 
مخارج مراکزقدرت درميان متنفذين افغانی 

قرارمی گيرد...
مورد  را  آمريکا  ديپلوماسی  گزارش،  اين 
نقدقرارمی دهد که بين توبيخ کردن وآشتی 
دارد  که  فردی  است،  درنوسان  کرزای  با 
هرچه بيشتر از متحدين غربی اش دورمی 
قدرت  گروههای  گرفتن  بازی  به  با  و  شود 

برای بازماندش درقدرت تالش می کند.
اين انبار فکری به جای اين کارها، تقويت 
جهت  افغانستان  قضائی  و  سياسی  نهادهای 
را  مصونيت»  ايجاد  جٌو  «نفوذ  بر  غلبه 

پيشنهاد می کند.
دادگاهها  شود.  می  گرفته  ناديده  «پارلمان 
زير نفوذ برخی قرار دارند. ارتش و پليس 
کمی بيش از يک پياده شطرنج دريک بازی 
مندان  قدرت  بين  شطرنج  ی  شده  حساب 

منطقه ای متعدد، نيستند».
نفری   ۸۰۰۰۰ نيروی  رساندن  اکنون   ...
تا   ۱۳٤۰۰۰ به  ناتو  و  آمريکا  توسط  پليس 
اکتبر سال آينده، همراه با ۱۷۰۰۰۰ پرسنل 

ارتش درهمان موقع دربرنامه است.
پنتاگون درگزارشی درهفته ی گذشته پذيرفت 
که پيشرفت درجنگ افغانستان «ناموزون» 
شده است، اما مقامات باالی نظامی علنا ادعا 
می کنند که نظاميان آمريکا در ميدان جنگ 

ابتکارعمل به دست آورده اند.
باراک  درليسبون  ناتو  سران  تجمع  از  بعد 
در  گفت: «ما  آمريکا  جمهور  رئيس  اوباما 
شکستن  درهم  در  اهدافمان  به  رسيدن  حال 

طالبان هستيم».
مدافع  مراکزفکری  و  ناتو  سران  رنجبر: 

اين  درک  به  قادر  داری  سرمايه  نظام 
 ،  ۲۱ قرن  در  که  نيستند  ساده  واقعيت 
جنگی ناعادالنه را برمردم فقيرو زجر ديده 
ی افغانستان تحميل کرده اند، به طوری که 
افراط گرايان مرتجعی نظير طالبان توانسته 
اند با موفقيت مردمی را که روزانه قربانی 
هواپيماهای  توسط  شده  ريخته  بمبهای 
يانکی شده و زنان و کودکانشان تکه تکه 
و غرقه درخون می شوند، تاحدی به سوی 
مسلح  تادندان  ارتشهای  و  کرده  خودجلب 
و  دشتها  و  کوهها  درميان  را  امپرياليستی 
پايگاههای نظامی ميخ کوب کنند. بنابراين 
نه دخالت القاعده و نه کمکهای جناحی از 
احتماال  نه  و  پاکستان  اطالعاتی  نيروهای 
غيره،  و  افراطی  مسلمانان  مادی  کمکهای 
نيروهای  شکست  عمده   دليل  کدام  هيچ 
امپريايستی  ارتشهای  نيستند.  امپرياليستی 
روحيه جنگيدن ندارند و با هزاران لطايف 
الحيل به ميدانهای جنگ فرستاده می شوند. 
چراکه  است.  حتمی  ارتشها  اين  شکست 
انسان درتحليل نهائی تعيين کنده است و نه 

سالحهای اولترا مدرن!
*     *     *   
سازمان ملل: 

فقر درجهان دوبرابر دهه ی 
۱۹۷۰ شده است

آژانس فرانس پرس ، ۲۷ نوامبر۲۰۱۰ 
ژنو ـ تعداد فقيرترين کشورهای جهان در۳۰ 
ـ ٤۰ سال گذشته دوبرابر شده است، درحالی 
سرمی  فقربه  شدت  در  که  کسانی  تعداد  که 
برند طبق هشدارمخزن فکری سازمان ملل  

در پنج شنبه دوبرابرشده است.
رشد  کم  کشور   ٤۹ از  ساالنه  درگزارش 
ملل  سازمان  درکنفرانس  جهان،  ترين  يافته 
درمورد تجارت و توسعه (اونکتاد) گفته شد 
که مدل رشد پيشنهادشده به اين کشورها با 

شکست مواجه شده و بايد تغييريابد.
رئيس  پانيچپاکدی  سوپاچای  ی   گفته  به  بنا 
اونکتاد « مدل سنتی به کارگرفته شده دراين 
تجاری  رشد  درجهت  را  آنان  که  کشورها 
می کشاند ناکارآمد است». «آن چه که اتفاق 
در  کشورها  اين  تعداد  که  است  اين  افتاده 
باعث  و  دوبرابرشده  گذشته  سال   ٤۰ ـ   ۳۰
بدترشدن وضعيت افرادکم درآمد شده و تعداد 
آنها که زير خط فقر هستند از دهه ی ۱۹۸۰ 

دوبرابرشده است».
در  وضعيت  که  دهد  می  نشان  گزارش  اين 

چند سال گذشته  شديدا بدترشده است.
رشد  «درسالهای  فقير  افرادشديدا  تعداد 
نفر  ميليون   ۳  ،۲۰۰۷ ـ   ۲۰۰۲ اقتصادی 
افزايش يافت و به ٤۲۱ ميليون نفر درسال 

۲۰۰۷ رسيد.
درحالی که اين کشورها دردوره ی بحران 
فقيرترشده اند، اما به خاطروابسته بودن به 

واردات، شکننده گی شان زياد نشده است.
سوپاچای می گويد: «وابسته گی به واردات 
ويران کننده بوده است. مخارج اين کشورها 
در واردات مواد خوراکی از ۹ ميليارد دالر 
درسال  ميليارددالر   ۲۳ به   ۲۰۰۲ درسال 

۲۰۰۸ افزايش يافت».
بهبود  با  کشورها،  اين  اقتصاد  عالوه،  به 
گی  وابسته  جوئی،  ازصرفه  ناشی  اندک 
فرسودن  و  خارجی  جوئی  صرفه  به  شديد 

منابع طبيعی، رشد چندجانبه ای نکرد.
«تمام اين کم بودها مانع از آن شده اند که 
کشورها به ورای رکود وگذار به توسعه قدم 
بگذارند». اين امر طلب می کند که کشورها 

ساختارجديدی برای رشد اتخاذ کنند.
جز  چيزی  ساختارجديد  اين  رنجبر: 
نمی  داری  سرمايه  نظام  به  دادن  پايان 
تواندباشد. عمر اين نظام به آخر رسيده 

است.  
*     *     *

اجالس سران در ليسبون:
ناتو خود را نيروی نظامی 

جهانی اعالم کرد
ريک روزوف ـ ۲۲ نوامبر ۲۰۱۰

جلو ناتو را بگيريم.
اجالس اخير پيمان نظامی آتالنتيک شمالی 
درپرتقال هرچه را که آمريکا از۲۷ کشور 
عضو ناتو می خواست، برايش فراهم نمودند 
به  روسيه  و  اروپا  کشور   ۲۰ حداقل  که 

افغانستان نيرو فرستاده اند.
آمريکا ـ ناتو را کنترل می کند، بدون هيچ 
اند  کرده  تصديق  اروپائيان  اگرومگری 
راکتهای  ازجمله  و  آمريکا  هواپيماهای  که 
اروپا  درتمامی  پنتاگون  ضدموشک 
که:  شد  اعالم  اجالس  دراين  مستقرشود. 
به  مجهز  نيروهای  از  ای  «ناتومجموعه 
سالحهای کالسيک، اتمی، و دفاع موشکی 
را ابقاء می کند. دفاع موشکی بخشی جدائی 

ناپذير از اصول دفاعی ما است.»(۱)
هم  جديد،  استراتژيک  ديدگاه  پذيرش  با 
در  سيبرنتيکی  سيستم  يک  داشتن  چنين 
با  کاری  هم  در  و  مشترک  جنگی  عمليات 
فرماندهی سيبرنتيکی جديد پنتاگون آمريکا و 
به دليل عملی تحت هدايت آن، مورد توافق 

قرارگرفت.
مشترک  عمليات  پنجم  ماده  بارديگرروی 
درصورت موردحمله قرارگرفتن هر کشور 

اين  شد  گذاشته  انگشت  عضوناتو 
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ديگرغيرنظامی  مسائل  در  کاری  هم 
و  انرژی  کامپيوترها،  به  نظيرحمله 
ديدگاه  شد.  داده  بسط  تروريستی  تهديدات 
کشورها  بين  ضمانت  «مجددا  استراتژيکی 
هنگام  به  ديگری  از  دفاع  درمورد  را 
قرارگرفتن درمعرض تهديد وحمله و ازجمله 

تهديد امنيت شهروندان، تاييد می کند»(۲)
..

ناتو چندين باراين اظهاريه را که سالحهای 
راه  هم  اروپا،  در  آمريکا  اتمی  تاکتيکی 
بانظريه استراتژيکی «تا زمانی که سالحهای 
يک  ناتو  باشد،  وجودداشته  درجهان  اتمی 
خواهدماند»،  باقی  اتمی  نظامی  اتحاد 

تکرارکرد....
هيچ کشور يا گروهی از کشورها درجهان 
تنها  و  اروپا  برای  تهديدی  که  وجودندارند 
پيمان نظامی آن باشند، و حتا کشوری نيست 
ايحاد  مانع  آن  جهانی  گسترش  دربرابر  که 
شک  نبايد  کس  هيچ  اين،  وجود  «با  کند. 
داشته باشد که ناتو درصورت حمله به يک 
خواهدشد...»...فرماندهی  تجزيه  کشور، 
نظامی پيمان ناتو(۳)،  رهبران دولتهای هم 
پيمان درليسبون در هفته ی گذشته گسترش 
امضاء  را  سابق  شوروی  و  بالکان  به  ناتو 

کردند:
با  آزاد،  تمامی  به  اروپائی  ما  «هدف 
بهترين  به  زمانی  سان،  يک  ارزشهای 
وجهی تحقق پذيراست که تمامی کشورهای 
آتالنتيک  ـ  اروپا  پيمان  درساختار  اروپائی 

شرکت کنند.
های  دموکراسی  عضويت  برای  ناتو  «دِر 
اروپائی و با ارزشهای يک سان اين پيمان 
به  حاضر  که  شرطی  به  است  باز  کامال 
قبول مسئووليت و وظايف عضو و شرکت 

درتامين امنيت و ثبات اروپا باشند».
اوکراين  جلب  برای  ناتو «  ويژه،  طور  به 
و گرجستان براساس تصميم ايجاد کميسيون 
در  که  گرجستان  ـ  ناتو  و  اوکراين  ـ  ناتو 
درسال  دربوخارست  ناتو  سران  اجالس 
۲۰۰۸ گرفته شد» و «تسهيل ادغام به اروپا 
طورويژه  به  و  غربی»  بالکان  آتالنتيک  ـ 
بوسنيا، ماسدونيا، مونته نگرو و صربيا را 

مدنظردارد....
طرح گسترش ناتو در شرق و جنوب باعث 
شده تا مردم بگويند که ناتو به اروپا و قفقاز 

قناعت نخواهدکرد.
دکترين  درليسبون،  ناتو  سران  دراجالس 
برای  و  تاييدشد  نظامی  بلوک  اين  جديد 
ناتو  که  نمودند  اعالم  گستاخانه  بار  اولين 

درمرزهايش باقی نخواهدماند:
«پيشرفت امنيت اروپا ـ آتالنتيک به بهترين 
وجه زمانی تامين می شود که هم کاری با 

جهان  درتمامی  سازمانها  و  کشورها  ديگر 
داشته باشيم».

اين  ناتو  کشورديگر   ۲۷ وسران  اوباما 
استراتژی را تصديق کردند:

روابط  که  شويم  می  متعهد  قاطعانه  «ما 
کشورهای  با  را  کاری  هم  ی  دوستانه 
داريم  قصد  و  دهيم،  گسترش  ای  مديترانه 
گفت و گوهای مديترانه ای مان را درسالهای 
آينده باز هم بيشترکنيم. ما اهميت زيادی به 
صلح و ثبات درمنطقه ی خليج قائليم، ومايليم 
هم کاری مان رابا ابتکارهم کاری استانبول 

تقويت بخشيم».
منظور از گفت و گوی مديترانه ای ناتو ۷ 
کشور درآفريقا و خاورميانه است: الجزيره، 
مراکش  موريتانيا،  اردن،  اسرائيل،  مصر، 
کاری  ابتکارهم  مطالعه  تونس.(برای  و 

استامبول رجوع کنيد به (٤))
برای ايجاد هم کاری نظامی با ٦ کشور عضو 
کويت،  بحرين،  ـ  خليج  کاری  هم  شورای 
امارات  و  سعودی  عربستان  قطر،  عمان، 
اردن و  شود.  می  سازی  عربی زمنه  متحد 
جزو  رسمی  طور  به  عربی  متحده  امارات 
نياز  تامين  برای  فرستنده  نيرو  کشورهای 
امنيت بين المللی ناتو درافعانستان و شرکت 
و  درگرجستان  صلح  تامين  گروه  در  کننده 
نگرو  مونته  و  ماسدونيا  بوسنيا،  و  اوکراين 

دربالکان می باشند....
دراين دکترين جديد آمده است: «به طور بی 
نظيری، ناتو پيمان امنيتی ای است که نيروی 
پياده نظامش قادراست باهم درهرجائی عمل 
کند؛ می تواند عمليات را درهرکجا ازطريق 
رهبری نظامی ادغام شده کنترل کند...»...

ممکن  درگيری  از  جلوگيری  که  «هرجائی 
مسئله  حل  برای  که  است  آماده  ناتو  نشود، 
نظامی  نيروی  ناتوتنها  کارزارشود.  وارد 
است که می تواند درگيرها را درمحل وقوع 

حل و فصل کند»...
کشورها  روسای  وديگر  اوباما  درليسبون 

توافق کردند که:
«ما، رهبران سياسی ناتو، مصمم هستيم به 
نوسازی پيمان مان به طريقی ادامه دهيم که 
به تامين امنيت درقرن ۲۱ جواب بدهيم. ما 
مان  بودن  موثر  تا  گرفتيم  تصميم  قاطعانه 
رابه مثابه موفق ترين پيمان سياسی ـ نظامی 

تداوم بخشيم»....
رنجبر : تشکلها وافرادی که برای رهائی 
نظام  ستم  و  استثمار  از  جهان  مردم 
سرمايه داری مبارزه می کنند، بايد درس 
اجالس  اين  تصميمات  از  ای  دهنده  تکان 
امپرياليسم  که  درحالی  بگيرند.  ناتو 
فراملی ها تمام تالش خود را به کار می 
برد تا ازطريق شرکت دادن هرچه بيشتر 

نظامی  درپيمان  جهان  مرتجع  کشورهای 
بورژوازی  ناتو،  متجاوز  و  جنايتکار 
جهان را درمقابله با طبقه ی کارگر و توده 
درتحليل  که  متحدکند،  کش  زحمت  های 
بورژوائی  نظام  ماهيت  به  باتوجه  نهائی 
که  کمونيستها  اما  است،  تخيلی  ديدی 
درمتحدساختن  علمی  و  عينی  طور  به 
دارند،  واحدی  منافع  پرولتاريا  و  خود 
وحدت  ايجاد  قادربه  هنوز  دراکثرکشورها 
و  کارگران  مبارزات  هدايت  و  خود  بين 
تفرقه  از  ناشی  اند.  نشده  کشان  زحمت 
عملی  و  نظری  ضعف  از  آنها  تشتت،  و 
را  اول  حرف  سکتاريسم  و  برند  می  رنج 
درميان آنها می زند. با توجه به واقعيتهای 
سکتاريسم  تاريخا موجود، نمی توان اين 
کمونيستی  جنبش  درکودکی  صرفا  را 
و  است  ور  غوطه  درنادانی  که  دانست 
به توجيه آن پرداخت. اخالل طبقاتی، چه 
برخاسته از ماهيت ايده ئولوژيکی رهبران 
تشکلهای مدعی کمونيسم و چه مزدوری 
و عامل امپرياليسم و بورژوازی بودن آنها 
می  سنگ  کمونيستها  وحدت  درايجاد  که 
نقش  توانند  می  گی  آشفته  دراين  اندازند 
که  امروزکسانی  کنند.  بازی  را  مخربی 
قوی  احزاب  ايجاد  از  مختلف  عناوين  به 
پرولتری اجتناب می کنند و به نفی آن می 
پردازند، آگاهانه يا ناآگاهانه آب به آسياب 
ريزند.  می  جهان  مرتجعان  و  امپرياليسم 
دوستان راستين طبقه ی کارگر، متحدکننده 
هستند.  طبقه  اين  پيشروان  راستين  گان 
و  کنيم  طرد  را  رفرميسم  و  رويزيونيسم 

زيرپرچم کمونيسم علمی متحدشويم!
1http://www.nato.int/cps/
en/natolive/official_
htm.68828_texts
2http://www.nato.int/
strategic-/lisbon010
engpd-2010-concept
3http://rickrozoff.
/09/11/2009/wordpress.com
berlin-wall-from-europe-
whoe-and-free-to-new-world-
order
4http://rickrozff.
/26/08/2009/wordpress.com
nato-inpersian-gulf-from-
third-world-wa-to-istanbul
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بجز نوشته هايی که با امضای 
تحريريـه منتشر مـی گردد و بيانگر 
نظرات حزب رنجبـران ايران می 
باشد، ديگر نوشته های مندرج 
در نشريه رنجبر به امضا های 
فردی است و مسئوليت آنها با 

نويسندگانشان می باشد.



صفحه ۱۹رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران

قدرت  کسب  منظور  به  درآلمان  نازيسم 
درجهان، دراولين گام حقوق دموکراتيک مردم 
برترازهمه!"،  "آلمان  شعار  تحت  را  آلمان 
زيرضربه گرفت و دستگيری و روانه کردن 
يهوديان، کمونيستها، سوسياليستها و غيره به 
بازداشت گاهها را آغازکرد و نهايتا سرتاسر 
اروپا و شمال آفريقا را به خاک و خون کشيد. 
امروز بعد از گذشت بيش از ٦٥ سال ازپايان 
جنگ جهانی دوم، تحقيق درمورد تعداد کشته 
شده گان يهودی جرم شناخته می شود و اگر 
کسانی دست به اين کاربزنند دادگاهی شده و 
به زندان می افتند! اين نشانی است از اين که 
درچه  امپرياليستی  درکشورهای  بيان  آزادی 

ابعادی جريان دارد.
درايران، رژيم جمهوری اسالمی برای پياده 
کردن اصل ٤٤ قانون اساسی و خصوصی 
سازی دارائی های عمومی درراستای خطی 
بانک  ازطريق  امپرياليستی  نئوليبراليسم  که 
جهانی و صندوق بين المللی پول درحدود۲۰ 
و  بود  نموده  توصيه  رژيم  به  پيش  سال 
و  خاتمی  رفسنجانی،  مختلف  دردولتهای 
احمدی نژاد پيش برده شد، خصوصی سازی 
اختصاص  صورت  به  اش  ايرانی  درشکل 
که  جا  آن  تا  هردولتی  و  رفت  پيش  سازی 
بهره  امر  ازاين  را  اطرافيانش  توانست 
رسيده  جائی  به  قضيه  رشد  اکنون  مندنمود. 
است که رژيم برآن شده است که يارانه هائی 
را که از زمان رژيم سلطنتی مردم توانسته 
و  درآورند  حاکم  ی  طبقه  حلقوم  از  بودند 
دردوران رژيم کنونی نيزتا به حال اين يارانه 
ها از طريق پائين نگه داشتن بهای اجناسی 
نظير برق و گاز، نفت و بنزين، آرد و نان 
و غيره توسط دولت پرداخت می شد، ازبين 
نظام  خواست  که  "بازارآزاد"  هم  تا  ببرد 
هم  و  يابد  تحقق  کامال  است  داری  سرمايه 
درعين حال زمينه برای ورود سرمايه های 
جهت  ايران  به  آزادانه  طور  به  امپرياليستی 
استثمارنيرو کار و غارت منابع کشور فراهم 

شود. 
تبليغات  ی  درلفافه  دولت  خيزجديد  بنابراين 
برای  ها"  يارانه  عوام فريبانه "هدفمندکردن 

هم  و  شده  هاشروع  يارانه  تدريجی  نابودی 
برداشته  جهت  دراين  گامها  اولين  که  اکنون 
روزانه  لزوم  مورد  اجناس  قيمت  شود،  می 
مردم به سرعت باالرفته و گوشه ای از پرده 
ای که جهنم فقر و مذلت درپشت آن قراردارد، 

باالرفته وآتش فقر آشکارگشته است. 
تحميل  برای  رژيم  که  تدارکاتی  ازجمله 
فقيرتر  را  فقيران  که  خطرناک  سياست  اين 
گرفته  کند،  ثروتمندترمی  را  ثروتمندان  و 
ممنوعيت درنقد اين سياست است. برخی از 
سردمداران رژيم تا بدان جا پيش رفته اند که 
جزای نقد "هدفمندکردن يارانه ها" را مرگ 

توصيه نموده اند!!
نظام سرمايه داری درهر برهه ای از زمان 
سياستها و روشهای خود را دارد. امپرياليستها 
حرف زدن از هالوکوست را جرم می دانند 
و رژيم جمهوری اسالمی ايران نقد سياست 
نابخشودنی  راگناه  ها"  يارانه  "هدفمندکردن 
اولين  از  يکی  ميان  دراين  و  شمارد!  می 
دانا  رئيس  فريبرز  سياست  اين  نقد  قربانيان 
اقتصاد دان و استاد سابق دانش گاه است که 
در صبح روز ۲۸ آذرتوسط قداره بندان نظام 
دستگير و روانه ی بازداشت گاه شد چون که 

جرئت کرده بود به نقد اين سياست بنشيند.
به عالوه رژيم درهراس از خيزش اعتراضی 
سراسری، که هم اکنون درجای جای ايران 
شروع شده ، با تمام نيرو وارد کارزارشده 
ها  امنيتی  و  پليس  انتظامی  نيروهای  است. 
درشهرها مستقرشده و در شهرها حالتی شبه 
سرکوب  است.  برقرارشده  نظامی  حکومت 
مخالفان ادامه می يابد. رضاشهابی و امثالهم 
از کارگران به دادگاه کشيده می شوند تا به 
جرم ناکرده به زندان بيافتند، چرا که جرئت 
را  خود  کارگری  مستقل  سنديکای  اند  کرده 
به وجودآورند.علی نجاتی مسئوول سنديکای 
کارگران شرکت نی شکر۷ تپه بعد از پايان 
شود.  می  ازکاراخراج  اش،  محکوميت 
 ٦ به  واهی  بااتهامات  سينماگر  جعفرپناهی 
سال زندان و ۲۰ سال ممنوعيت از سينماگری 
محکوم می شود. رژيم درمناطق مليت نشين 
آماده  درحالت  دائما  را  مزدورش  نيروهای 

باش درآورده است. پس از عمل تروريستی 
انسان  تعدادی  کشتن  و  بهار  چاه  در  ُجندهللا 
رژيم  بودند،  سوگواری  مشغول  که  گناه  بی 
جنايتکار حاکم ۱۱ نفر از زندانيانی را که به 
طرف داری از ُجندهللا متهم کرده بود، اعدام 
نمود تا نشان دهد که پاسدار عقب مانده ترين 
شمشير  روزانه  است.  گيری  قصاص  نظام 
استثمار و ظلم و ستم بر گرده ی کارگران و 
زحمت کشان فرودآمده وبه نابودی آنان می 
انجامد. بسيارند کودکانی که درانتظاربرگشتن 
که  اين  بدون  مانند،  می  باقی  ازسِرکار  پدر 
و  ويالن  و  ببينند  را  پدرشان  روی  هرگز 
سرگردان دراين جهان بی مروت بايدبه دنبال 
پدران  که  چون  بروند،  شومشان  سرنوشت 
شان زير آوار معدن جان باخته اند، درزير 
ديوار فروريخته مرده اند، درچاه دچار حفه 
گی شده اند، درکارخانه زير پرس له شده اند 

و غيره.
يا  دير  و  بادکاشته  اسالمی  جمهوری  رژيم 
زود توفان دروخواهدکرد. کارگران و زحمت 
معلمان  جويان،  دانش  و  زنان  ايران،  کشان 
و  هنرمندان  و  گان  نويسنده  پرستاران،  و 
زورنامه نگاران و غيره ديگر حاضرنيستند 

اين خفت و خواری را تحمل کنند.

برای آزادی رئيس دانا، صدای اعتراضمان را بلندکنيم !
آزادی بی قيد و شرط کارگران زندانی را طلب کنيم !
آزادی بی قيد و شرط زندانيان سياسی را فرياد زنيم!
مرگ بررژيم آزادی ُکش جمهوری اسالمی ايران!

زنده بادآزادی، زنده باد سوسياليسم !

حزب رنجبران ايران ـ ۲ ديماه ۱۳۸۹

رژيم درتدارک هالوکاست و ضرورت درهم شکستن آن



   با نشانيهای زير با ما تماس بگيريد و نشريات حزب را بخواهيد :
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گفتمان های رايج درباره نظام جهانی سرمايه
و مولفه های استراتژی رهائی از يوغ آن 
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درس پُست الکترونيکی نشريه رنجبر :                     

ranjbar@ranjbaran.org
آدرس پُست الکترونيکی حزب رنجبران ايران :                     

ranjbaran@ranjbaran.org
آدرس ُغرفه حزب در اينترنت:      

        WWW.ranjbaran.org

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

ويکيليکس وآشکارشدن بخشی از جنايت های امپرياليستها!

نقدی مغشوش يا بی مسئووليتی درنقد!
صفحه ۲۰رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران

کمونيسم علمی، شيوه ی علمی نقد کمونيستی 
با  که  معناست  بدان  اين  کند.  می  راطلب 
کاربستن  به  و  کمونيستی  اصول  از  حرکت 
کاری  سبک  و  هرسياست  نقد  درعمل،  آنها 
صرفا  نه  و  باشد  حانبه  همه  و  مستدل  بايد 
اتهام زنانه، تا به خواننده دررسيدن به نظرو 

سبکی درست کمک نمايد.
شيوه ی معلمان برجسته ی پرولتاريا درنقد 
اوال  که  است  بوده  اين  پيوسته  کمونيستی 
مطالب مورد نقد را درمعرض ديد خواننده 
و  نادرستی  و  درستی  ثانيا  و  دادند  قرارمی 
موضع  از  را  آنها  انحرافات  و  بودها  کم  يا 

کردند.  می  پرولتاريائی بررسی  آلترناتيو  و 
بخش بزرگی از کتاب سرمايه مارکس مملو 
ازنقل قولهائی است چه مثبت و چه منفی که 
برای درک مطالب آن خواندن شان ضروری 
کمونيستی  و  چپ  درجنبش  ولی  است. 
ماترياليستی  ـ  ديالکتيکی  سبک  چنين  ايران 
و  تنبلی  روی  از  چه  موارد  از  دربسياری 
منظور  به  چه  و  نويسنده  گی  حوصله  بی 
و  آگاهانه  پراکنِی  شايعه  ويا  نظر  ی  اشاعه 
يا ناآگاهانه، به کارگرفته نمی شود. و چون 
ممکن  نقد،  علمی  ی  شيوه  بدون  نقدعلمی، 
موارد  دربسياری  امروزی  نقدهای  نيست، 

عمال خواننده را دربيخ ديوار می گذارد که 
يا حرف مرا باوربکن ويا خودت برو تحقيق 
کن که حرف من درست يا نه؟! که به هرحال 
ديدی است از باال و بی احترامی نسبت به 
خواننده و درعين حال اشاعه ی سبکی گمراه 

کننده!
سياوش دانشور در مقاله ای به نام «برخورد 
«چپ» به سرکوب کارگران» ـ برای يک 
دنيای بهترـ شماره ۱۸۱، ۱٦ آذر ۱۳۸۹، از 
موضعی باال و گوئی حزبش جنبش کارگری 
ايران را در سرتاسرايران هدايت کرده و از 
بوده  باخبر  ايران  کارگری  مبارزات  تمامی 

و  مطبوعات  در  بحث  بازار  روزها  اين 
که  اين  و  ويکيليکس  ی  پديده  روی  مجالس 
از چه منبعی آب می خورد، گرم گرم است. 
ويکيليکس ٤ سال پيش و به قصد افشای عمل 
ی  کليه  کمک  به  و  شد  تشکيل  دولتها  کرد 
افرادی که بدون نام و نشان اطالعات به اين 
پرونده  ميليون   ۳ حدود  فرستادند  می  سايت 
ی اطالعاتی تاکنون به دست آورده است که 
مربوط  ها  پرونده  اين  از  عدد  هزار   ۲٥۰
به عمل کرد دولت آمريکا درخاورميانه می 
شود. برخی، منابع اين سايت را سازمانهای 
جاسوسی کشورها می دانند که به خاطر منافع 

دولت خودی و افشای رقيب شان اطالعات 
از رقيب را بيرون می دهند ـ از جمله اين 
درکار  اسرائيل  جاسوسی  سازمان  دست  که 
است تا مسئله ی ايران را بزرگ ترين مشکل 
خاورميانه قلم داد کند و اختالف کشورهای 
از  و  بخشد  تشديد  ايران  رژيم  با  را  عربی 
مثابه  به  اسرائيل  روی  از  فشار  طريق  اين 
شود.  برداشته  درخاورميانه  عمده  مشکل 
برخی ديگر، درتعجب از اين هستند که چه 
گونه صدها هزارپرونده دراختيار ويکيليکس 
قرارگرفته است؟ و صحبت از وجود کاسه ای 
زير نيم کاسه کرده و اين عمل را مشکوک 

آن  توسط  شده  ارائه  ارقام  و  دهند  می  جلوه 
به خصوص دررابطه با جنگ تجاوزکارانه 
رسمی  ارقام  به  نزديک  را  درخاورميانه 
راباقی  شک  جای  که  کنند  می  ذکر  ودولتی 
می گذارد. و باالخره برخی ديگر، با بيان اين 
که مطالب ارائه شده تا حدودی شناخته شده 
اند و پرونده های «بسيارسری» را دربرنمی 
گيرند، به افشاگريهای ويکيليکس کم بها می 
دهند. اما دراين ميان مسائل اساسی که با اين 
پديده بارديگرمطرح شده اند درپرده ی ابهام 

باقی می مانند.
علنی  شروع  محض  به  ازنظررويدادی: 

از  عالقمند  خوانندگان  از  بخشی  اخيرا 
امکان  صورت  در  که  اند  خواسته  نگارنده 
پيشينه  و  قدمت  درباره  بيشتری  اطالعات 
چون  و  چند  و  سرمايه  جهانی  حاکم  نظام 
استراتژی مبارزاتی چالشگران ضد نظام را 
در اختيار آنان قرار دهد . بگذاريد در اين 
نوشتار بعد از بررسی تطبيقی نظام جهانی 
کنونی با نظام های پيشاسرمايه داری و سه 
نظام  رشد  و  شکلگيری  در  ضروری  شرط 

جهانی کنونی به تشريح اجزاء و مولفه های 
که  را  سرمايه  يوغ  از  رهائی  استراتژی 
توسط بخش قابل توجهی از چالشگران ضد 

نظام تعبيه و تنظيم گشته اند ، بپردازيم 

نظام جهانی کنونی در مقايسه با نظام های 
پيشاسرمايه داری 

نظام  يک  عنوان  به  داری  سرمايه   –  ۱
قرن  در  اش  شکلگيری  اوان  از  طبقاتی 

شانزدهم تاکنون يک پديده جهانی و جهانی 
گرا بوده است. در ادوار پيشاسرمايه داری 
نيز جهانيان شاهد ظهور و عروج نظام های 
چين،  های  تمدن  (مثل  جهانی  بيش  و  کم 
هندوستان، ايران و روم ) بودند. ولی آن نظام 
های امپراطوری از دو جهت بسيار اساسی 
با نظام جهانی سرمايه که امروز بر سرتاسر 
کره خاکی حاکميت يافته، تفاوت داشتند. يکم  
خصلت  داشتن  عليرغم  ها  نظام  آن  که  اين 


