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دوره سوم  سال ۳۱

چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است!

جهان درسالی که گذشت

منجالبی به نام جمهوری اسالمی
(به مناسبت سال گرد انقالب بهمن ۱۳٥۷)

نگاهی به وضعيت نظام 
گنديده سرمايه داری درآمريکا 

(تلخيص شده ازسايت گلوبال ريسرچ)

جنبش کمونيستی ايران 
برسردوراهی!

ازهر دری 
ســخنـــی

ضرورت و چرائی عروج 
امواج رهائی در جنوب و 
نقش فوروم های جهانی 

درجبهه ی جهانی 
کمونيستی

صفحه ۲۰

مأمورين سابق سازمان جاسوسی: ديگران 
در افشاگريها توسط ويکيليکس جنبه های 

صفحه ۲۰مثبتی را مشاهده می کنند  صفحه ۲۰صفحه ۱۶

 ۲۲ انقالب  گرد  سال  مين   ۳۲ زودی  به 
با  که  انقالبی  رسد.  فرامی   ۱۳٥۷ بهمن 
خواست ''استقالل، آزادی، عدالت اجتماعی'' 
بنای  ايران  کش  زحمت  و  کارگر  ميليونها 
پوسيده ی نظام پادشاهی را درهم کوبيد ولی 
درشرايط فقدان رهبری انقالبی و پيشرو و 
وجود تٌوهمات مذهبی که حتا رژيم سلطنتی 
بود،  زده  دامن  آن  به  خود  سود  به  نيز 
دنبال  به  مردم  از  ای  مالحظه  قابل  بخش 
آخوندها که نماينده گان اصلی مذهب بودند، 
داخلی  بورژوازی  تبانی  با  ونهايتا  افتادند. 
بی  نام  تحت  فقيه  واليت  نظام  جهانی،  و 
مسمای  «جمهوری اسالمی»، تداوم انقالب 
دموکراتيک را سد کرده و کوشيد تا درنطفه 
انقالب  همانند  و  باردوم  برای  نمايد.  خفه 
مشروطيت، انقالب ناتمام باقی ماند و ثمرات 

های  توده  و  کارگر  ی  طبقه  فشانيهای  جان 
مردم درامر ايجادتغييرات اجتماعی به سود 
خود، توسط بورژوازی ارتجاعی به رهبری 

آخوندها به غارت برده شد.
تحميل نظام بورژوائی با دخالت تمام و کمال 
توسعه  و  بسط  بدون  دولت،  امور  در  دين 
ی خرافات دينی، بدون تالش برای منزوی 
ساختن زنان به مثابه نيمی از ساکنان جامعه، 
سرمايه  جديد  زالوهای  اندازی  دست  بدون 
به  ها  زاده  آقا  و  آقاها  عنوان  تحت  دار 
مالکيت عمومی، بدون کنترل تمامی ارکان 
سرکوب  بدون  روحانيت،  توسط  جامعه 
قرون وسطائی مبارزات به حق کارگران و 
زحمت کشان، زنان و جوانان، دانش جويان 
و معلمان و مليتها و اقليتهای مذهبی، ممکن 
بقيه در صفحه دوم

و  طبقاتی  مبارزات  گذشت  که  درسالی 
و  مثبت  نکات  جهان  درجوامع  اجتماعی 
به  مختلف  های  درعرصه  را  زيادی  منفی 
درگيريها  دراين  عمده  گرايش  جاگذاشتند. 
برجهان  حاکم  داری  سرمايه  نظام  تضعيف 
و رشد مبارزات طبقه ی کارگر و توده های 

ستم ديده عليه اين نظام بود.
داری  سرمايه  جهان  اقتصادی  بحران 
های  رسانه  تبليغات  عالرغم  و  يافت  ادامه 
از  اقتصاد  درآمدن  بر  داير  امپرياليستی 
يابد.  می  ادامه  بحران  بحران،  و  رکود 
درسال  جهان  ساالنه  اقتصادی  گزارش 
نشان  مسيحی  نو  سال  ی  درآستانه   ۲۰۱۰
می دهد که «درسال ۲۰۱۰ ، غرب همواره 
تداوم نرخ باالی بيکاری، بدهيهای نجومی، 
اقتصاد  جانبه  يک  و  نابرابر  بازسازی  و 
نگاه  دريک  است.  کرده  تحمل  را  جهان 

و  مالی  وخيم  بحرانهای  شاهد   ۲۰۱۰ سال 
درغرب  ويژه  به  عصرحاضر  اقتصادی 

بود.»
می  جهانی  بانک  اقتصاددان  تيمر  هانس 
و  شکننده  اقتصادجهانی  هنوزهم  گويد: 
بازسازی آن نابرابر و عمدتا درکشورهای 

درحال رشد بوده است. 
را   ۲۰۱۰ سال  شگفتی  ترين  بزرگ  وی 
شرق  نوظهور  اقتصادهای  ی  فزاينده  رشد 
مانند هند، چين و برزيل درآمريکای جنوبی 
می داند که منجر به عدم توازن و نابرابری 
اقتصادی درجهان شده است (صدای آمريکا 

ـ۲۸٫۱۲٫۲۰۱۰ )
درسال ۲۰۱۰ بيش از ۱٥۷ بانک درآمريکا 
ماه   ۱۸ در  که  کردند  ورشکستگی  اعالم 
گاتينر  تيموتی  است.  بوده  سابقه  بی  گذشته 

خزانه  امور  بقيه در صفحه دوموزير 

ی  دهه  سه  در  ای  توده  و  کارگری  جنبش 
اخير درميان انبوهی از مبارزات حماسه ای 
و دادن قربانيان فراوان لحظه ای از حرکت 
برای کسب حقوق پای مال شده اش بازنمانده 
است. اين مبارزات عالرغم دست آوردهای 
بيشتر  هرچه  شدن  کشيده  ازجمله  و  فراوان 
کارگران و زحمت کشان، زنان و جوانان، 
دانش جويان و معلمان و استادان دانش گاه، 
روزنامه نگاران و هنرمندان، مليتهای تحت 
مبارزه  به  مذهبی  اقليتهای  و  ايران  ستم 
باوجود  و  اسالمی  جمهوری  رژيم  عليه 
سال  يک  دراعتراضات  ميليونهانفر  شرکت 
رياست  انتخاباتی  اََبرتقلب  عليه  پيش  نيم  و 
پيش  تکرار  منحوس  ی  دردايره  جمهوری، 
رفته و به نتيجه ی ملموسی دردرهم شکستن 
بقيه در صفحه چهارم

نوسان دروضعيت بيکاری درامپراتوری 
درحال سقوطـ  دکتر پال کرايگ روبرتس

آمار  اداره   ۲۰۱۱ ژانويه   ۷ جمعه  روز 
تعداد  ما  اقتصاد  که  کرد  اعالن  آمريکا 
به  گذشته  دسامبر  در  کارتازه   ۱۰۳۰۰۰
به  نسبت  البته  که  کرد  کاراضافه  نيروی 
رشد جمعيت کافی نيست ولی نسبت بيکاری 
اگر  داد.  کاهش   ٪۹.  ٤ به   ٪۹.  ۸ از  را 
تنها  شما  کرد  مغشوش  را  شما  گزارش  اين 
حقيقی  آمار  ابداً  اين  درواقع  نخواهيدبود. 
فعاالنه  که  را  افرادی  فقط  که  چرا  نيست 
درجستجوی کارهستند، به حساب می آورد 
و آنهائی که از ُجست وجوبرای کارمأيوس و 

بقيه در صفحه هفتمنااميد شده اند را 



نبود. بخش بزرگی از بودجه کشور صرف 
مسجدسازی و رونق يابی حوزه های دينی و 
تبليغات مذهبی گرديد و آخوندها در قوه های 

مقننه، قضائيه و مجريه دست باال يافتند.
دامن زدن به سياست ارتجاعی «صدورانقالب 
ضدانقالبی  جنگ  به  دادن  ادامه  اسالمی»، 
عراق ـ ايران، شکنجه و اعدام دهها هزار 
نفر از کمونيستها و نيروهای مخالف رژيم 
فقيه،  واليت  رژيم  استقرار  اول  سال   ۷ در 
سياسی   زندانی  هزار   ۳۰۰۰ از  بيش  اعدام 
درتابستان ٦۷، پذيرش سياست امپرياليستی 
پول  المللی  بين  صندوق  و  جهانی  بانک 
عمومی  اموال  سازی  درموردخصوصی 
روشن  سرکوب  تداوم  دولت،  دردست 
فکران ازطريق قتلهای زنجيره ای، قتلهای 
جويان  دانش  ی  پيوسته  سرکوب  عنکبوتی، 
ی  افسارگسيخته  سرکوب   ۸۰ ی  دردهه  و 
زحمت  و  کارگران  اعتراضی  حرکتهای 
ای  توده  جنبش  سرکوب  باالخره  و  کشان 
درسال ۸۸، همه و همه نشان دادند که نظام 
واليت فقيه خون خوارترين نظامی است که 
به  و  نداشته  فاشيستی  نظام  از  کمی  دست 
بايد هرچه  مثابه غده ای سرطانی است که 
زودتر جراحی شده و جامعه ی ايران تحت 
هدايت رژيمی که نماينده ی اکثريت محروم 
که  را  عميقی  زخمهای  بتواند  باشد،  جامعه 
گذاشته  باقی  آن  بدن  بر  فقيه  واليت  نظام 

است، مداوا نمايد.
اسالمی  جمهوری  رژيم  ماهيت  که  اکنون 
ايران به تمامی عيان شده است، سردمداران 
رژيم به عبث بيش از پيش خود را به ريسمان 
پوسيده و ايده آليستی مذهب آويزان کرده اند 

تا بتوانند حيات نظام را تداوم بخشند.
خامنه ای ناشيانه تبليغ می کند که هروقت با 
رود  می  جمکران  به  روشود  روبه  مشکلی 
و  کند  می  کمک  تقاضای  عصر  ولی  از  و 

تقاضايش برآورده می شود!
مافيای  ی  نماينده  مثابه  به  نژاد  احمدی 
مالی ـ نظامی نيز، که درپياده کردن طرح 
قادر  حتا  ها»  يارانه  «هدفمندکردن  قالبی 
با  و  نشده  گرايان»  «اصول  متحدکردن  به 
مصرفی  ازاقالم  برخی  قيمت  آزادسازی 
مورد نياز مردم، تورم به صورتی عمودی 
افزايش يافته، ماوراءالطبيعه را به کارگرفته 
و در۱٥ ديماه مدعی شد که: «من يقين دارم 
موفق  اجرای  عصر(عج)  ولی  حضرت 
می  هدايت  و  کرده  مديريت  را  طرح  اين 
طرح  صاحب  و  دارد  صاحب  عدالت  کند. 
هدفمندشدن يارانه ها که مبنای عدالت است 
از  پيش  من  است.  (عج)  مهدی  حضرت 

خدمت  ها  يارانه  هدفمندشدن  طرح  اجرای 
مقام معظم رهبری رسيدم و ايشان فرمودند 
«پول يارانه ها پول امام زمان است و برکت 

دارد».
بانک  پيش  سال   ۲۰ طرح  ترتيب،  بدين 
درمورد  پول  المللی  بين  صندوق  و  جهانی 
آزادسازی  نيز  و  سازی  خصوصی 
ليبراليستی قيمتها، از زبان حاکمان جمهوری 
اسالمی طرح «امام زمان» معرفی می شود 
تا بتوانند مردم را با توسل به ترياک مذهب 
قانع کنند و طرح پياده شود!! نقش ارتجاعی 

مذهب دراين موردکامال هويداست!
که  است  لفظی  بازی  شعبده  اين  به  باتوجه 
پياده کردن کامل نظام واليت فقيه درجريان 
است. تالشی از جانب احمدی نژاد صورت 
می گيرد تا قانون اساسی را از طريق واليت 
دست  درآورد،  سودخود  به  کردن  فقيهی 
مجلس و شورای مصلحت نظام را ازدخالت 
قضائيه  ی  قوه  و  کند  کوتاه  درامورکشور 
هرچه بيشتر به زائده ای از نيروهای امنيتی 
و اطالعاتی تبديل شود. درهمين ارتباط بنا 
به گزارش خبرگزاری جرس، احمدی نژاد 
از فرمولی مشابه گفته ی  بوش پسر ـ رئيس 
نيست  ما  با  «هرکه  ـ  آمريکا  جمهورسابق 
محکوم به سقوط و اضمحالل است ـ همگان 
بايد قدرت واليت را لمس کنند» استفاده می 
کند. اين درجه ی گستاخی نماينده ی مافيای 
ی  همه  دهد!!  می  نشان  را  نظامی  ـ  مالی 
حاکميت  تضمين  برای  بازيها  بامبول  اين 
که  است  دارمافيائی  سرمايه  کلفتهای  گردن 
دست  ی  ثمره  مکيدن  مشغول  زالوصفتانه 
و  کش  زحمت  و  کارگر  های  توده  رنج 

غارت منابع ملی کشور می باشند.
مهدی  مهدی  اين  درپشت  خالصه،  طور  به 
خوابيده  نظامی  مالی ـ  مافيای  منافع  کردنها 
بُکشد،  است  محبورشده  امروز  که  است 
کارگران  پُراز  را  زندانها  بکند،  قانونی  بی 
معترض و دانش جويان مبارز بنمايد، ۱٤ ـ 
۱٥ مشاور رئيس جمهور را بی مقدمه آورده 
را  اش  وزيرامورخارجه  کناربگذارد،  يا  و 
مجلس  برکناربکند،  کامل  درافتضاحی 
مثبت  به  اش  منفی  رای  تغيير  واداربه  را 
درهيئت  جمهوری  رياست  دخالت  درمورد 

رئيسه ی بانک مرکزی بنمايد و غيره.
اسالمی  جمهوری  که  است  منجالبی  اين 
فرو  پيش  از  بيش  درآن  بايد  بنابرماهيتش 
فشار  و  گران  پُتک  آخرين  با  نهايتا  و  رفته 
ميليونها کارگر و زحمت کش کامال به عمق 
منفی  ای  نمونه  و  شده  محو  رفته،  منجالب 
برای بشريت مترقی درقرن ۲۱ باقی گذارد. 
نتيجه ی نظام سرمايه داری و به ويژه نظام 
سرمايه داری متکی بر حاکميت دين بر دولت 

جزاين نمی تواند باشد. گرچه درتاريخ ملل 
جهان قساوتها و جنايات دولتهای دينی بارها 
شعار  پذيرش  اش  نتيجه  و  رسيده  اثبات  به 
امورآموزشی»  و  دولت  از  دين  «جدائی 
توسط نيروهای پيشرو جوامع و حتا برخی 
اما  است؛  بوده  داری  سرمايه  دولتهای  از 
آگاه،  تشکل  چنان  دارای  مردم  درايران، 
مبارز و نيرومندی نبودند که با قرارگرفتن 
درراس مبارزات مردم، جلو تکرارتاريخ را 
بگيرد و مانع از آن شود که با ريخته شدن 
صدمات  چشيدن  و  جوان  صدهاهزار  خون 
استبداد نظام واليت فقيه اين تجربه مستقيما 

کسب شود.
به اميد آن که کارگرن و زحمت کشان ايران و 
نيروهای سياسی آگاه بارديگر اجازه ندهند تا 
ديکتاتوری طبقه سرمايه دار درلباس ديگری 
قادر  اسالمی  جمهوری  تکرارشود.  درآينده 
به رهائی از اين منجالب نيست. برای تحقق 

انقالب رهائی بخش سوسياليستی بکوشيم.

ک.ابراهيم ـ ۱۷ دی ۱۳۸۹ 

صفحه ۲رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران

جهان در سالی که ... بقيه از صفحه اول

منجالب... بقيه از صفحه اول

رژيم بحران زده آتش افروزی می کند !

داری آمريکا گفت که بدهی دولت آمريکا از 
دالرگذشت(صدای  ميليارد  هزار   ۱٤ مرز 

آمريکا ـ ۲۰۱۱/۱/۱٦).
ی  اتحاديه  عضو  کشور   ۲۷ از  اروپا  در 
اروپا، ۱٦ کشور حوزه  يورو با وخيم ترين 
بحرانهای مالی روبه رو بوده اند.( صدای 

آمريکا ـ ۳۱٫۱۲٫۲۰۱۰)
درژاپون قرضه های دولت از توليد ناخالص 
مشابه  وضعيت  به  و  شده  بيشتر  آن  ملی 

وضع آمريکا از اين نظر رسيده است.
سرمايه  کشور   ۲۰ گروه  تصميم 
را  توليدجهانی   ٪۸۰ از  بيش  که  داری 
دراختيارخوددارند درمورد مديريت بحران 
جهانی راه به جائی نبرده است. درسالهای 
۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ بيش از ۲۷ هزارميليارد 
دالر از سرمايه های عمومی به بانکها جهت 
جلوگيری از ورشکسته گی آنها ريخته شد. 
دراروپا برای جلوگيری از ورشکسته شدن 
ايسلند  و  ايرلند  و  يونان  نظير  کشورهائی 
گی  ورشکسته  از  جلوگيری  چنين  وهم 
شد،  مصرف  دالر  ميليارد  هزاران  بانکها 
اين  بتواند  پولها  تزريق  اين  که  اين  بدون 

کشورها را ازبحران نجات بدهد. در 



 ٪٤ بودجه  کسری  به  توجه  با  اروپا 
درحوزه ی يورو، آشفته گی سراسری 
اسپانيا،  پرتغال،  نظير  کشورهائی  و  است 
شرقی  اروپای  کشورهای  و  بلژيک  ايتاليا، 
روبه  عظيمی  مشکالت  با  اتحاديه  عضو 
روشده و قادر به پرداحت قرضه های شان 

به بانکها نيستند. 
کار  به  خودرا  کوشش  تمامی  امپرياليستها 
بر  باربحران  انداختن  ازطريق  تا  ند  برده 
روی دوش مردم جهان و به ويژه کارگران 
و زحمت کشان دامن خود را از گيرکردن 
ضد  سياست  اين  سازند.  رها  دربحران 
انقالبی ازطريق آن چه که «رياضت کشی 
می شود، حمله را روی  ناميده  اقتصادی» 
کم کردن مزدها، افزايش مالياتها، باالبردن 
خدماتی،  های  بودجه  کردن  کم  ها،  بيمه 
مردم،  نياز  مورد  اجناس  بهای  باالبردن 
باالبردن بليطهای رفت و آمد و دريک کالم 
نمودن مردم به فقيرترشدن بيشتر،  محکوم 
جلو برده شده است. به طور مثال درايتاليا از 
مخارج آموزش و پرورش ۲۰٪ کم کردند. 
درديگر کشورهای اروپائی نيز کسرکردن 
مزدها و ايجاد محدوديت در بخش عمومی 

۱٥ تا ۲۰٪ می باشد.
درعرصه های سياسی، نظامی و اجتماعی 
نيز امپرياليستها با مشکالت عديده ای روبه 
ملل  درنزد  دولتها  اعتبارشدن  بی  روشدند. 
فساد  و  دزدی  علت  به  خودی  وملت  جهان 
مالی، عدم توانائی دربه دست آوردن پيروزی 
گردانی  روی  تجاوزکارانه،  جنگهای  در 
پارلمانتاريستی،  نظام  از  مردم  ی  فزاينده 
وسيع  اعتراضات  و  اعتصابات  بروز 
کارگران و زحمت کشان درمقياس ميليونی، 
و  دولتها  از  ملتها  جدائی  ی  عمده  خطوط 
داری  سرمايه  دولتهای  روزافزون  گرايش 
به بال و پردادن به احزاب راست افراطی 
و ازجمله به فاشيستها و حتا شرکت برخی 
ازاين احزاب دردولت (درهلند، دانمارک و 
اروپای شرقی)، گرايش به فاشيستی کردن 
درتصميم  نمونه  برای  که  دولتی  دستگاه 
گسيل  برای  درفرانسه  سرکوزی  دولت 
در  بنزين  و  نفت  پااليشگاههای  به  نيرو 
کارگران  اخراج  به  تهديد  و  فرانسه  جنوب 
اعتصابی، و يا برقرارنمودن کنترل نظامی 
اعتصاب  از  پس  اسپانيا  درفرودگاههای 
خشونت  سرکوب  و  فرودگاهها  کارکنان 
قيام  اند.  جمله  آن  از  اعتصاب،  آن  آميز 
علی  بن  العابدين  زين  عليه  تونس  مردم 
رئيس جمهوراين کشورو دولت وی که طی 
را  خونينی  ديکتاتوری  حاکميتش  سال   ۲۳
برمردم حاکم گردانده و با تصميم به گران 
گرسنه  مردم  خشم  آتش  موادغذائی  کردن 

هفته  يک  از  پس  بودند"،  "برافروخته  را 
مجروح  و  کشته  به  که  خونين  تظاهرات 
گان  تظاهرکننده  از  زيادی  تعداد  شدن 
انجاميد و نهايتا با فرار بن علی به عربستان 
آرامش  شده  که  هم  موقتا  توانستند  حاکمان 
و  ازتنفر  ديگری  ی  نمونه  وجودآورند،  به 
اين  داد.  نشان  را  ازحاکمان  انزجارمردم 
گونه اعتراضات به ديگر کشورهای عربی 
يافته  نيزگسترش  اردن  و  الجزيره  نظير 

است.
ناهنجاريهای اقتصادی و اجتماعی و افتادن 
بی  خصوص  به  ها  خانواده  بردوش  بارآن 
کاری درازمدت وپايدار باعث شده است که 
خانواده بورژوائی همراه با بحران اقتصادی 

جهانی، دچاربحران شود.
و  بحران  بروز  از  ناشی  که  جا  آن  از 
واردآوردن فشارآن بر دوش توده های کارگر 
و زحمت کش، جنبشهای اعتراضی وسعت 
استثمارشودنده  تمايل  اند،  يافته  بيشتری 
نيروهای  سوی  به  گان  ديده  ستم  و  گان 
بيشتری  ونيروهای  يافته  افزايش  چپ 
فوريت  و  ضرورت  به  نيز  کمونيستها  از 
برده  پی  سکتاريسم  گذاشتن  کنار  و  وحدت 
احزاب  المللی  بين  «هماهنگی  تشکيل  اند. 
باشرکت  ـICORـ  انقالبی»  سازمانهای  و 
و  کمونيست  سازمان  و  حزب   ٤۰ از  بيش 
انقالبی، تشکيل دهمين کنفرانس بيش از ۲۰ 
حزب و سازمان کمونيستی نشان دهنده ی 
آن است که بعد از بيش از ربع قرن مبارزه 
سه  راست(مدرن،  رويزيونيسم  انواع  عليه 
جهانی و پُست مدرن) و انواع رويزيونيسم 
و  تروتسکيسم)  شبه  چپ(تروتسکيسم، 
آنارشيسم، جنبش کمونيستی وارد مرحله ی 

جديدی ازرشد خودشده است.
درايران همين تضادهای موجود درعرصه 
ی جهانی درسطحی کشوری ولی با حدت 
اقتصادی  بحران  است.  درجريان  بيشتری 
يافته  شدت  ملل  سازمان  تحريمهای  با  که 
و  صدهاهزارنيروی(يدی  کاری  بی  به 
ها  کارخانه  از  بسياری  و  انجاميده  فکری) 
درحد  يا  و  اند  شده  تعطيل  يا  کارگاهها  و 
قراردارند(نظير  بازدهی   ٪۳۰ کمتراز 
دراستان  سازی  موتورسيکلت  کارخانه 
کهگيلويه و بويراحمد، کارخانه ذوب فلزات 
ايران  شرکت  و  دره  درخرم  نور  چينی  و 
کارگاههای  از  شماری  درشهريار،  مايه 
مالی  مافيای  غيره).  و  زنجان  بافی  قالی 
دالر  ميليارد  دهها  واردکردن  با  تجاری  ـ 
توليد  نيز  درداخل  بعضا  که  خارج  از  کاال 
کارخانه  وتعطيلی  سامانی  نابه  شوند،  می 
های نساجی، توليد شکرو قند، چای، برنج، 
کفش و غيره را باعث شده است. رشد بی 

کاری، تورم، بها و اجاره ی مسکن، بليط 
روزانه  مايحتاج  و  درمان  ذهاب،  و  اياب 
مزدناچيزکارگران  پرداخت  عدم  مردم؛  ی 
و زحمت کشان طی ماهها، چنان نارضائی 
را درسراسرايران باعث شده  که وضعيت 
اجتماعی آن را به حالتی شبيه آتشفشان قبل 

از فعال شدن درآورده است.
اعتراضات  و  اعتصابات  گذشته  درسال 
گاه  دانش  يافت.  جريان  پيوسته  کارگران 
درمبارزه  پيشرفته  سنگری  مثابه  به  نيز 
بسياری  داد.  ادامه  مقاومت  به  رژيم  عليه 
ازکارگران، دانش جويان، معلمان، استادان 
سياسی،  زندانيان  مدافعان  وکيل  گاه،  دانش 
اقليتهای  و  ملل  از  افرادی  و  مبارز  زنان 
دستگير  رژيم  بندان  قداره  توسط  مذهبی 
شدند.  اعدام  برخی  و  شکنجه  و  زندانی  و 
ايران  سياسی  زندانيان  ای  حماسه  مقاومت 
عاملی  و  يافت  ادامه  گذشت  که  درسالی 
شد تا صدای حق طلبانه ی مردم ايران به 
مردم  رشدمبارزات  برسد.  جهانيان  گوش 
به تشديد تضاد دردرون هيئت حاکمه دامن 
درسطح  ثباتی  عدم  چنان  اکنون  و  زده 
و  تيره  ای  آينده  که  است  پديدآمده  حاکمان 
تار دربرابرآنان قرارگرفته است. به همين 
را  سرکوب  و  ارعاب  و  تهديد  چماق  علت 
هرچه بيشتربلند کرده اند  و دستگاه قضائی 
از  ای  عده  که  نيست  روزی  رژيم  پوشالی 
از  ناچيزی،  های  جرم  به  را  عادی  مردم 
يا  و  نسازد  محروم  پا  و  دست  داشتن  حق 
درمالء عام جوانان را به دارنياويزد. بازار 
روزی  و  شده  گرم  بربريت  عهد  قصاص 
از  دارها  زير  ی  چهارپايه  که  است  نبوده 

زيرپای محکومان بی گناه کشيده نشوند.
پا  به  مردم  ای  هفته  يک  مستمر  تظاهرات 
حاکم  فرارديکتاتور  به  تونس،  ی  خاسته 
برآن کشور انجاميد که قبل از فرار ادعاکرد 
که صدای اعتراضات مردم را شنيده است، 
ماه   ۸ طی  ايران  بر  حاکم  مستبدين  اما 
اعتراضات فاصله دار صدا مردم را نه تنها 
نشنيدند بلکه بيشتر مصمم شدند که سرکوب 
برای  داد  نشان  که  امری  شديدترنمايند.  را 
به زيرکشيدن نظام فاشيستی مذهبی نيرو و 

عزم بيشتری الزم است.  
رژيم  فاشيستی،  ترفندهای  اين  عالرغم  اما 
قادر به سرکوب و ايجاد سکوت گورستانی 
از  اعتراضی  فريادهای  و  نشده  درايرن 
دراين  و  شود  می  شنيده  سراسرايران 
برجسته  کارگران  رسای  صدای  فريادها، 

بوده و بيش از هميشه بلنداست.
به  کشور  اقتصادی  امور  ی  اداره  سپردن 

کنترل  و  نظامی  ـ  مالی  مافيای  دست 
های  سرمايه  از٪۸۰  بيش  کماکان 

صفحه ۳رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران

مرگ بر جمهوری اسالمی، زنده باد آزادی و سوسياليسم



صفحه ٤رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران
بوروکراتيک  دستگاه  توسط  موجود 
پيش  از  بيش  را  عرصه  دولت،  نظامی 
به سرمايه های خصوصی تنگ ترکرده و 
نيروهای  انواع  درقالب  ليبرال  بورژوازی 
اعتراض  صدای  بورژوائی  اپوزيسيون 
و  موجودبلندنموده  وضعيت  عليه  را  خود 
بدون  خلق  مجاهدين  نظير  آنان  از  برخی 
هيچ گونه شرمی از مرتجع ترين نئوکانهای 
آمريکا و نيروهای دست راستی فرانسه و 
طلبيده  ياری  بارژيم  درمخالفتشان  غيره، 
مبارزات  ی  تخطئه  به  طريق  اين  از  و 
ضدامپرياليستی مردم ايران طی ۱٥۰ سال 

اخيرپرداخته اند.
تواند  می  که  آلترناتيوی  تنها  ترتيب  بدين 
زحمت  و  کارگر  انسانهای  ميليون  دهها 
کش را ازجهنم سرمايه داری حاکم برايران 
تحت  کارگر  ی  طبقه  خيزش  دهد،  نجات 
درسال  متاسفانه  است.  کمونيستی  رهبری 
گيری  چشم  موفقيتهای  زمينه  دراين  گذشته 
جنبش  نشد.  راستين  کمونيستهای  نصيب 
کمونيستی ايران شديدا از درد فرقه گرائی 
خرده بورژوائی رنج می برد و اين تفرقه 
مساعدمی  رفرميستها  رشد  برای  را  زمينه 

سازد.
پيشروی  برای  ايران  و  جهان  اوضاع 
اما  است،  مساعدشده  انقالبی  نيروهای 
اوضاع ذهنی کمونيستها هنوز درحد جواب 
نيست.  مساعد  عينی  اوضاع  اين  به  گفتن 
کمونيستها  ميالدی  جديد  درسال  که  باشد 
پراکنده  صفوف  به  دادن  اصولی  دروحدت 

ی خود گامی جدی به پيش بردارند.
حزب رنجبران ايران ـ بهمن ماه ۱۳۸۹

جنبش کمونيستی ...  بقيه از صفحه اول

کاخ ظلم حاکمان، جز بی حيثيتی روزافزون 
اين رژيم منفور و منفردشدن بازهم بيشتر آن 
و نهايتا متزلزل شدن پايه های بنای پوشالی 

رژيم، نرسيده است.
دربررسی علل اين ناکامی بايد به سراغ زمينه 
اقشارمختلف  و  طبقات  ذهنی  و  مادی  های 

دراپوزيسيون رژيم رفت: 
۱ـ زمينه های مادی:

مبارزات سه دهه ی اخير اساسا درپراکنده 
گی نسبتا کاملی پيش برده شده اند. درجنبش 

راه  و  پيمائيها  راه  و  اعتصابات  کارگری 
بندانها و حتا اشغال کارخانه ها وغيره دريک 
رشته مشخص کارگری هم به طور متحد و 
سراسری صورت نگرفته و دستگاه سرکوب 
رژيم فرصت يافته است تا به سرکوب اين 

مبارزات دراکثر موارد بپردازد.
ی  کليه  که  درحالی  و  شرايط  درچنين 
تامينهای  و  اقتصادی  ازنظر  کارگران 
اجتماعی و حقوق مدنی به شدت درمعرض 
هنوز  اند،  قرارگرفته  فشارروزافزونی 
نتوانسته اند خود را متشکل ساخته و متحدا 
عامل  از  نظر  صرف  برخيزند.  مبارزه  به 
سرکوب بی رحمانه که نقش مهمی را دراين 
عدم تشکل يابی کارگران دارد، ازآن جا که 
نيروهای مختلف اجتماعی ـ اعم از نيروهای 
وابسته به جناحهائی از رژيم نظير اصالح 
طلبان، بورژوازی دراپوزيسيون(نظير ملی 
ـ مذهبی ها و جبهه ملی)، خرده بورژوازی 
و  توده  حزب  از  (بخشهائی  رفرميست 
بزرگی  بخش  باالخره  و  اکثريت)،  فدائيان 
ازنيروهای چپ(درقالب انقالبی گری کاذب 
رفرميستی و آنارشيستی) درحدی که دردون 
نگه  درمتفرق  اند،  داشته  نفوذ  کارگر  طبقه 
جنبش  و  کرده  بازی  منفی  نقش  آن  داشتن 
کارگری هنوز درتفرقه پيش می رود. عالوه 
امپرياليسم  مشخصا  و  امپرياليستها  براينان، 
حداقل  کشاندن  برای  تالش  با  نيز  آمريکا 
تشکلهای کارگری موجود به زير نفوذ خود 
رويای  در  و  سنتر  سوليداريتی  طريق  از 
استفاده از اين تشکلها به گونه ای که توسط 
«جنبش هم بسته گی» در لهستان به رهبری 
خودفرخته ای به نام لخ والسا صورت گرفت 
نيز  لهستان  جمهوری  رياست  به  بعدا  که 
انتخاب شد، درايجاد تفرقه درصفوف جنبش 
کارگری متحد و مستقل و سراسری درايران 

اخالل به وجود می آورند.
کارگران بايد متشکل شوند. اين تشکل با توجه 
به امکانات وشرايط موجود بايد درشکلهای 
مختلف وسطوح مختلف صورت گيرد: علنی 
توده  درشکل  دو،  ازاين  تلفيقی  و  مخفی  و 
کمک  ايجادصندوقهای  در  سازمانی،  و  ای 
رسانی و هم ياری، در انجمنهای ورزشی، 
درسنديکاها و شوراها، درتجمعهای تاکتيکی 
مدت و در يک کالم: انواع متنوع  و دراز 
به  باتوجه  اما  کارگر.  طبقه  يابی  سازمان 
اوضاع مشخص درهر برهه ای از مبارزه 
ی طبقاتی و درجه ی توازون قوا بين طبقه ی 
حاکم و طبقه ی کارگر، برخی از اين تشکلها 
می توانند نقش مهم تری داشته باشند. چنين 
است آموزش کمونيسم علمی دربرخورد به 
مبارزات طبقه ی کارگر. بدون چنين درکی 
آنها قادربه تحميل خواستهای خود به حاکمان 

و نهايتا به زيرکشيدن آنان نخواهندشد و تا 
ابد برده گان کارمزدوری باقی خواهندماند. 
تشکل  ازفقدان  ايران  کارگری  جنبش  اما 
برد.  می  رنج  شدت  به  خويش  مستقل 
فراموش نکنيم که کارگران و زحمت کشان 
اکثريت عظيم جامعه را تشکيل می دهند و 
درصورت تشکل يابی می توانند نقش درجه 
اجتماعی  انقالبی  تغييرات  در  را  اولی  ی 

بازی کنند.
و  مستقل  تشکل  با  ما  نيز  زنان  درجنبش 
سراسری زنان روبه رو نيستيم. اما با پديده 
مواجهيم.  فراوانی  گرائيها  فرقه  اخالل  ی 
اندردست  دست  اسالمی،  فمينيستهای 
رفرميستهای توده ای و اکثريتی، فمينيستهای 
کوشش  تمامی  غيره،  و  سکوالربورژوائی 
شدن  راديکال  از  تا  برند  کارمی  به  خودرا 
جنبش زنان جلوگرفته و مانع از پيوند آن با 
نيز  زنان  درجنبش  گردند.  کارگری  جنبش 
دو خط رفرميستی و انقالبی گری درمقابل 
و  علنی  تشکلهای  فقدان  اند.  قرارگرفته  هم 
مخفی درمبارزات زنان نيز باعث شده است 
تا سه دهه مبارزات پيگير زنان عليه رژيم 
نيز به نتيجه ی ملموسی دربازستاندن حقوق 

پايمال شده شان نرسند. 
گروههای  وجود  هم  جوئی  دانش  درجنبش 
تشکل  رژيم،  به  وابسته  جوئی  دانش  بسيج 
طلبان،  اصالح  به  وابسته  وحدت  تحکيم 
گروههای وابسته به احزاب شبه تروتسکيست 
دانشجوئی  درمبارزات  را  گری  علنی  که 
صدمات  و  کرده  پيشه  گذشته  درسالهای 
واردساخته  جوئی  دانش  جنبش  به  فراوانی 
اند، باعث شده است تا اين جنبش نيز درجذب 
تعداد بيشتری از دانش جويان به صفوف اش، 
موفق نشود.. دراين جنبش نيز رفرم طلبان 
انقالبی  نيروهای  درمقابل  آنارشيستها  و 
درحد  تا  اند  شده  آن  از  مانع  و  قرارگرفته 
توده  دانش جوئی به صورتی  ممکن جنبش 
ای ويک پارچه  درمقابل رژيم قد علم کند.
ستم  تحت  مليتهای  دموکراتيک  جنبش 
شووينيستهای  تخريب  از  ناشی  نيز  ايران 
نيروهای  به  آنها  شدن  وابسته  و  هرمليت 
مرتجع امپرياليستی و درمنطقه، اين مبارزه 
دموکراتيک و به حق ملی به صورتی اصولی 
پيش نرفته و آب به آسياب نيروهای مذهبی 
حاکم انداخته اند تا تحت عنوان وابسته بودن 
اين جنبشها به نيروهای بی گانه در سرکوب 

آنها با قساوت بيشتری اقدام نمايند.
بعد  عمومی  درجنبش  حتا  را  تفرقه  اين 
شاهد   ۱۳۸۸ خرداد   ۲۲ انتخابات  از 
اصالح  رهبری  سبزبه  جنبش  بوديم. 
ای  توده  جنبش  پشت  به  خنجر  طلبان 

ازدست  رسيده  لب  به  جان  مردم 
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حاکمان زده و مانع از تداوم آن شد.

درادمه ی بررسی علل اين تفرقه به 
نکته دوم می رسيم :

۲ـ زمينه های ذهنی:
ايران  و  درجهان  موجود  عينی  واقعيتهای 
نشان می دهند که درهيچ جائی ازاين جهان، 
تحت هدايت۲۰۰ تا ۳۰۰ ساله ی مناسبات و 
سياستهای حاکم بورژوائی، مردم به آزادی و 
عدالت اجتماعی نرسيده اند. برعکس هرچه 
گردد،  می  تر  فرتوت  داری  سرمايه  نظام 
برای حفظ خود وحشيانه تر عمل می نمايد. 
دربحران  برويم.  دوری  جای  نيست  الزم 
عظيم مالی و اقتصادی که هم اکنون بيش از 
۲ سال است که تمامی کشورهای جهان را 
درنورديده است،  نظامهای سرمايه داری با 
سبوعيت بی نظيری آخرين رمق توده های 
کارگر و زحمت کش را می خواهندبگيرند 
تا نظام را ازبحران خودآفريده موقتا هم که 

شده نجات دهند..
درايران رژيم اسالمی حاکم نشان داده است 
که تنها راه حفظ قدرت را پيوسته درسرکوب 
حاضرنيست  حتا  و  جوکرده  و  ُجست  مردم 
و  اقتصادی  رفرمهای  ترين  کوچک  به  تن 
دراپوزيسيون  بورژوازی  بدهد.  اجتماعی 
نيز تافته ی جدابافته ای نيست. اگر امروز 
و  دموکراسی  دادن  قول  بورژوازی  اين 
محض  به  اما  دهد،  می  را  رفرمهائی  انجام 
شمشيرهای  قدرت  درراس  قرارگرفتن 
همان  آوردـ  درمی  ازغالف  را  سرکوب 
بورژوازی  درراس  حاکم  ماليان  که  طور 
کسب  از  پس  سلطنتی،  رژيم  دراپوزيسيون 
تحميل  مردم  به  را  فقيه  واليت  نظام  قدرت 
درخيابانهای  را  دار  های  چوبه  و  کردند 
دارزدند  را  انسانها  و  مستقرساختند  شهرها 
تامردم عبرت گرفته و مخالفتی را عليه نظام 
پيش نبرند. هيچ گاه درطی بيش از صدسال 
اخير، حاکمان تابه اين اندازه قساوت و بی 
را  مردم  ابتدائی  حقوق  به  تجاوز  و  رحمی 
روی  با  آزادی  بودند.  نداده  نشان  ازخود 
درابعادی  اسالمی  جمهوری  رژيم  کارآمدن 

بازهم بيشتر درخون تپيد.
و  سکوالر  بورژوائی  نيروهای  بنابراين، 
خرده بورژوائی به ظاهرچپی که امروزمی 
را  کشان  زحمت  و  کارگر  ی  طبقه  خواهند 
با نيروهای بورژوائی آشتی داده و درايران 
باتوجه  وجودآورند،  به  رفرم  و  دموکراسی 
به وضعيت جهان کنونی و خيز امپرياليستها 
درايجاد امپراتوری جهانی سرمايه، به فريب 
کارگران و زحمت کشان می پردازند تا به 
کمک آنان برمسندقدرت بنشينند. دراين ميان 
چپهای سکوالر و جمهوری خواه آگاهانه و 
يا ناآگاهانه به منافع طبقه ی کارگر و توده 

درخدمت  و  کرده  پشت  کش  زحمت  های 
که  گيرند  قرارمی  دراپوزيسيون  بورژوای 
نمونه  بيند.  می  را  قدرت  به  رسيدن  خواب 
ی دفاع رهبری حزب توده و فدائيان اکثريت 
دربرابرما  خمينی  خوار  خون  رژيم  از 

قراردارد.
ميدان  به  که  کنند  می  فراموش  اينان 
ی  درصحنه  قشری  يا  هرطبقه  آمدن 
آن  منافع  تامين  برای  اجتماعی  مبارزات 
چون  و  باشد  می  قشراجتماعی  يا  و  طبقه 
اساسی  نقش  قوا  توازن  عمل  درميدان 
گان  نماينده  که  درشرايطی  کند،  می  بازی 
کافی  نيروی  از  قشراجتماعی  يا  طبقه 
آن  روان  دنباله  به  عمال  برخوردارنباشند، 
خود  «متحد»  اجتماعی  اقشار  يا  طبقات 
تبديل می شوند که ظاهرا با آنها دريک جبهه 
است  دربرابرما  عراق  نمونه  جنگند.  می 
به  امپرياليستها  توسط  ای  پوشالی  دولت  که 
مردم عراق تحميل شد.حزب شيوعی عراق 
درجبهه  حسين  صدام  سرنگونی  از  قبل  که 
موتلفه ی نيروهای سياسی اپوزيسيون عراق 
که با کمک امپرياليستها جنب و جوش يافته 
عراق  اشغال  از  پس  و  نمود  شرکت  بود، 
توسط ارتشهای اشغال گر، درقدرت دولتی 
 » معروف  مصداق  به  و  ندارد  نقشی  هيچ 

چوب دوسر... ای» شده است.
پس شناخت عميق از توان و درجه ی نفوذ 
اجتماعی خود برای هر نيروئی درمقايسه با 
توان دشمن و حتا دوستان احتمالی و موقتی 

امری اجتناب ناپذيراست.
بدين ترتيب می رسيم به نيروهائی که خود 
را مدافع کارگران و زحمت کشان می دانند. 
ازابتدای  بايد  را  زير  چنداصل  جا  دراين 
جنبش  واقعی  دوستان  تشخيص  برای  کار 

کارگری درنظرگرفت :
ازنظر موضع طبقاتی اينان دفاع از مبارزات 
کارگری را ازوظايف اساسی خود بشمارند؛

کارگری  درمبارزات  بايد  عملی  ازنظر 
کارگران  حقوق  از  دفاع  به  و  حضوريافته 

درميدان عمل بپردازند؛
ازنظرسبک کاری درصورت نادرست بودن 
يک حرکت کارگری بايد ضمن شرکت درآن، 

به نقد رفيقانه ی آن حرکت اقدام کنند؛
برای  را  کارگران  بايد  ازنظراستراتژيک 
کارگران  و  کنند  بسيج  حاکمه  قدرت  کسب 
را صرفا درمبارزات روزمره و رفرميستی 

گرفتارنسازند؛
و باالخره هشيارباشند که تازمانی که مسئله 
برسراتخاذ سياست مشخص کارگری است، 
فرصت بحث و تبادل نظر و رسيدن به دقيق 
ترين سياست، ضروری است . اما به هنگام 
عمل يک پارچه گی و قاطعيت درپياده کردن 

سياستی اولويت را تشکيل می دهد درجنگ 
طبقاتی همانند جنگ مسلحانه ی دو نيروی 
درميدان  جنگ  دروسط  توان  نمی  متخاصم 
سياست  آن  يا  اين  با  مخالفت  ابراز  نبرد 
نمود. اين کار شکست سختی را به هم راه 

خواهدآورد.

دريافت  آسانی  به  توان  می  ترتيب  بدين 
وجود  ضرورت  طبقاتی  ی  درمبارزه  که 
رهبری واحد آگاه، با درايت و مبارزی که 
با  و  درستی  به  را  طبقاتی  جنگ  قادرباشد 
است.  بالترديد  اصل  يک  کند،  هدايت  دقت 
پس وجود دو يا چند حزب يا گروه رهبری 
کننده در مبارزات طبقه ی کارگر به معنای 
شيوه  و  تاکتيکها  اختالفات،  به  زدن  دامن 
است  اين  از  شدن  مانع  و  متفاوت،   های 
محکم  مشتی  مثابه  به  نه  دست  انگشتان  که 
بلکه به مانند واحدهای ضعيف عمل کنند که 
چيزی جز شکست معنا ندارد. ممکن است 
اتحادعمل  به  دست  توان  می  که  ادعاشود 
درهر مبارزه ی مشخص زد. اما اين اتحاد 
صورت  پيوسته  توانند  نمی  گاه  هيچ  عملها 
اتفاق  امر  اين  که  محال  فرض  به  و  گيرند 
بيافتد، آن گاه اين سوآل پيش می آيد که چه 
خودمرکزبينی  و  سکتاريسم  درد  جز  دردی 
مورد  سياسی  تشکلهای  که  شود  می  باعث 
نظر با وجود وحدت عمل متحدنشده و تنها 
اگر  شوند!؟  راغب  ای  جبهه  نوع  اتحاد  به 
بدون  تغيير  اين  و  است  جهان  تغيير  هدف 
و  پارچه  يک  و  متحد  مادی  نيروی  وجود 
تحت سياست، تشکيالت و سبک کار درست 
فراهم نمی شود و تاريخ هم ُمهرتاييد براين 
معنای  به  آن  به  ندادن  تن  پس  است،  زده 
عدول از کمونيسم علمی و پذيرش پلوراليسم 
بورژوائی  خرده  آنارشيسم  و  بورژوائی 

درحرکت سياسی طبقه ی کارگر است.
حال با توجه به نکات باال، وضعيت نيروهای 

مدافع طبقه کارگر را مرور کنيم.
مقدمتا بايدگفت که پايگاه عمده ی اين نيروها 
خرده بورژوازی است و نه طبقه ی کارگر! 
خودمرکزبينی  و  سکتاريسم  علت  همين  به 
می  نيروها  اين  دررهبری  را  اول  حرف 
و  راستين  نماينده  را  خود  همه  اينان  زند. 
پيشرو طبقه ی کارگر به حساب می آورند، 
کارگر  ی  طبقه  پيشروان  حتا  که  اين  بدون 
اين  باشند.  گذاشته  گردن  امری  چنين  به 
تاثير  غيرپرولتری  ئولوژيکی  ايده  موضع 
می  کارگری  جنبش  به  دربرخورد  را  خود 
گذارد. ازجمله اين که درشرايطی که رژيم 
ددمنشانه هرگونه حرکت مستقل کارگری را 
ايجاد  يعنی  اش  اشکال  ترين  درابتدائی  حتا 

شعار  اينان  کند،  می  سرکوب  سنديکا 

با رفرميسم و انحالل طلبی درجنبش کمونيستی و کارگری مبارزه کنيم
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می  را  کارگری»  «ايجادشوراهای 
دهند و حتا برخی تا بدان جا پيش می 
روند که شوراهای کارگری را عالی ترين 
شکل سازمانی درمبارزات جاری کنونی و 
برای کسب قدرت دانسته و به نفی رهبری 
پيشرو پرولتری (حزب سياسی پيشرو طبقه 
ی کارگر) که از آموزشهای اساسی کمونيسم 
ادعای  اين  اگر  پردازند.  می  است،  علمی 
آنها درست باشد وتحليل مشخص ازشرايط 
کارگران  بايد  القاعده  علی  باشد،  مشخص 
کارگری  شوراهای  درايجاد  بيشتری  هرچه 
همت گماشته و عمل آنها نشان دهد که اين 
با  دارد  مطابقت  کنونی  دروضعيت  شعار 

خواست کارگران!
را  رفرميست  کارگری  رهبران  وجود  يا 
بهانه ای دربی خاصيت بودن سنديکا قلمداد 
می کنند. درحالی که کمونيسم علمی سنديکا 
را ازجمله اولين مکتبی می داند که کارگران 
می  پی  خود  يابی  سازمان  اهميت  به  درآن 
مبارزات  در  که  اين  جای  به  اينان  برند. 
را  خود  نظرات  و  کرده  شرکت  سنديکائی 
و  کنند  مطرح  کارگران  مبارزه  درکوران 
کارگران  پذيرش  مورد  حدی  درچه  ببينند 
دورتر  حتا  و  درکنارگود  گيرند،  قرارمی 
نشسته و دستور «لنگش کن» را صادرمی 

کنند.
کردار  و  گفتار  بين  تناقض  اين  ی  نتيجه 
زمينه  رفرميستها  که  است  شده  باعث  آنها 
مبارزات  در  شرکت  برای  را  مناسبی  ی 
نفوذ  زير  به  کارگران  کشاندن  و  سنديکائی 
بدين  بيابند.  خود  ی  کارانه  سازش  خط 
ترتيب اپورتونيسم چپ ميدان را برای رشد 
مورد  بی  شايد  کند.  می  آماده  رفرميستها 
و  مديره  هيئت  عضو  يک  نقد  به  نباشد 
مسئوول کميسيون دبيرخانه سنديکای واحد ـ 
علی اکبر پيرهادی ـ از منقدان سنديکا توجه 
کنيم که می نويسد: «اشخاص و ديدگاههائی 
پيشنهاد  هستند،  عملکردسنديکا  مخالف  که 
راصرف  خود  وقت  و  نيرو  که  کنيم  می 
سرزنش و کوبيدن و ايجاد تفرقه و يارکشی 
و  واحد  شرکت  کارگران  درسنديکای 
از  که  اميدواريم  بلکه  نکنند،  تشکلها  ديگر 
و  آن  اعضای  و  سنديکا  احتمالی  ضعفهای 
تشکلهای ديگر پندبگيرند و تجربه کسب کنند 
و فکر و امکانات خود را جهت بهبودشرايط 
و وضعيت کارگران بکارگيرند، صادقانه و 
هم  ما  تا  شوند  فعاليت  عرصه  وارد  شفاف 
نمائيم.  اصالح  را  خود  و  بياموزيم  آنها  از 
ساده  درعين  اين  ميدان.»  اين  و  گوی  اين 
يا  رفرميستی  ديدگاه  از  نظر  صرف  و  گی 
انقالبی  پيرهادی، جواب دندان شکنی است 
به آنارکوسنديکاليستها و مدافعان «شوراهای 

کارگری».
از  صحبت  جا  دراين  که  باشيم  داشته  توجه 
معلوم  تا  نيست  شورا  و  سنديکا  ی  مقايسه 
شود که احتماال شورا بهتراست يا سنديکا ـ 
اين بستگی به سياست حاکم بر اين دو تشکل 
بلکه  دارد،  مشخص  تاريخی  ی  درهرلحظه 
برسرآن است که اوال به دليل وجود راههای 
اين  نفی  به  کارگران،  يابی  تشکل  مختلف 
نشان  کردن  حمله  يابی  سازمان  شکل  آن  يا 
مبارزه  بغرنج  ازپراتيک  دگماتيستی  درکی 
ترين  مناسب  کشف  ثانيا  است.  طبقاتی  ی 
توازن  به  کارگر  طبقه  يابی  سازمان  شکل 
قوا بين دشمنان حاکم طبقه ی کارگر و خود 
اين طبقه و اوضاع عينی بسته گی دارد. و 
سوما سياستهای حاکم بر هر تشکل را بايد 
مورد توجه جدی قرارداده و به دفاع يا نقد 
آنها پرداخت و نه آن که شکل تشکل را عمده 
نمود. کما اين که سنديکاهای مخفی کارگری 
با  و  هستند  وجودآمدن  به  درحال  درايران 
شان  خواستهای  حاکم،  ديکتاتوری  به  توجه 
درحد معيشتی نمی تواند باقی بماند! البته اين 
صادق  نيز  علنی  سنديکاهای  درمورد  امر 

است.
و اما تمامی بحثهای فوق هنوز تکليف جنبش 
کمونيستی و کارگری را درپيشبرد مبارزات 

طبقاتی نشان نمی دهد. 
کمونيستها برای تغييرجهان راه انقالب کردن 
داری  سرمايه  مناسبات  برداشتن  ازميان  و 
اصل  ازاين  حرکت  با  و  کنند  می  طلب  را 
است که به امر سازمان يابی خود و طبقه ی 
کارگر و تودهای زحمت کش می پردازند. 
جنبش»،  خاطر  به  «جنبش  با  کمونيستها 
کشی  خط  تشکل»  خاطر  به  «ايجادتشکل 
داشته و برای رسيدن به هدف سوسياليسم و 
کمونيسم تالش می کنند و هر تشکلی را به 
نهائی  درتحليل  هدف  اين  به  خدمت  منظور 

می سازند.
با حرکت ازاين واقعيت به راحتی می توان 
و  کمونيسم  نام  به  که  کسانی  که  کرد  درک 
ی  طبقه  توسط  شان  رهبری  که  اين  بدون 
کارگر وتوده های زحمت کش پذيرفته شده 
باشد خود را تنها حزب ناميده و يا به طور 
ليبراليستی جنبش کمونيستی درهرکشور را 
و  پذيرفته  موجود»  «واقعيت  عنوان  تحت 
برای  تالش  بدون  چپ  نيروهای  اتحادعمل 
کارگر  ی  طبقه  پيشرو  واحد  حزب  ايجاد 
که  آنانی  همانند  درعمل  زنند،  می  جار  را 
کارگر  ی  طبقه  حزب  وجودی  ضرورت 
طلبی  انحالل  دچارنوعی  کنند،  می  نفی  را 

سفسطه گرايانه ای هستند.
به نمونه ی زير توجه کنيم :

اعتراضی  جنبشهای  تا  برآنيم  ما  «همگی 

کشور به اهداف مبارزاتی خود نايل شوند، 
و همگی ما می رزميم تاهرچه زودتر قيامی 
انقالبی ازسوی پائينی ها شکل گيرد  و مجال 
يک  و  بستاند  راازباالئيها  قدرت  جابجاشدن 
حکومت بورژوائی ديگر برسرنوشت جامعه 
کمونيستهای  روی  اين  از  نگردد.  حاکم 
موجود  سازمانهای  و  دراحزاب  متشکل 
ارجح  يا  سکتاريسم  از  بدور  اند،  موظف 
پيکاری  به  خود،  تشکيالتی  منافع  دانستن 
است،تن  ممکن  که  درهرسطحی  مشترک، 
تشديداختالفات  ـ  شکری  دردهند».(فرشيد 
درونی جناح حاکم، فرصت طلبی اپوزيسيون 
جهان  ـ  آگاهانه  مبارزه  لزوم  و  بورژوائی، 
امروز شماره۲٦٤ ، ص ۹، نيمه اول ديماه 

(۱۳۸۹
که  است  آن  از  تر  بغرنج  طبقاتی  مبارزه 
جلو  درست  ای  درجاده  ما  خيالبافيهای  با 
برود. اگر شما رفيق فرشيد معتقد به پيکار 
هرچيز  از  قبل  هستيد،  کمونيستها  مشترک 
واحد  درتشکيالت  کنيد  دعوت  آنها  آز  بايد 
و  واحد  سياسی  ـ  ئولوژيک  ايده  رهبری  و 
تاکتيک واحد گردهم آيند و نقشه تان را برای 
رد  با  خودشما  ازجمله  دهيد.  ارائه  کار  اين 
سکتاريسم درتشکيالتی که عضو آن احتماال 
هستيد مبارزه ی ايده ئولوژيک برای ايجاد 
حزب واحد را با پالتفرم مشخص درحزبتان 
مطرح کنيد و همه ی اين تشکلها و ازجمله 
تشکيالت خودتان را به نفی ديالکتيکی خود 
در حزبی متکامل تر و با بينش درست تر 
جنبه  آرزوهايتان  اين  وگرنه  کنيد.  دعوت 
است  اين  نه  مگر  يافت.  نخواهد  عملی  ی 
که درخارج ازکشور رهبری حزب شما به 
منظوراتحاد عمل با ديگر تشکلها حدود ۱۰ 
چپ  تشکلهای  آئيهای  گردهم  که  است  سال 
اين  است.  داده  را  عملی  کاری  هم  پيشنهاد 
متحدشدن  برای  را  پيروزيهائی  چه  سياست 
ی  طبقه  ی  مبارزه  به  خدمت  و  کمونيستها 
کارگر ايران به بارآورده است؟ چرا صريحا 
کمونيست  حزب  ايجاد  سوی  به  شعار»پيش 
که  جزاين  کنيد؟  نمی  مطرح  را  انقالبی» 
و  دانيد!  می  حزبی  چنين  را  خودتان  حزب 
نيز  چپ  تشکلهای  ديگر  درمورد  امر  اين 
عمده تا صادق است و اين گردن گذاشتن به 
انحالل  به  خدمت  جز  مفهومی  گی  پراکنده 
مدرن  پست  سطحی  در  آنارشيسم  و  طلبی 

ندارد.

فقط  تشکيالتی  ی  درعرصه  طلبی  انجالل 
نيست،  واحدکمونيست  ايجادحزب  لزوم  رد 
تشکيالتی  پلوراليسم  به  گذاشتن  گردن  بلکه 
به  نيزعمال  سکتاريسم  روی  وپافشاری 
انجالل طلبی تشکل کمونيستی کمک کرده و 



سقوط کرده است. يعنی بيش از ۹. ۲٥ ٪ 
 ۱۹۲۸ بين  ما  سالهای  رکود  دردوران  که 
گذشته  نوامبر  ماه  بود.  داده  رخ   ۱۹۳۳ و 
مسکن  ارزش  که  بود  متوالی  ماه  امين   ٥۳
درآمريکا تنزل پيدا کرد و همه ساله به طور 
به  يا  و  کند  پيدامی  کاهش   ٪  ٥  .۱ متوسط 
سازی  خانه  و  مسکن  بازار  ديگر  عبارت 
عظيم  رکود  دوران  سرحد  از  بيش  اندکی 
خبر  اين  از  تر  وخيم  که  چيزی  باشد.  می 
که  رود  می  انتظار  که  است  اين  باشد  می 
ادامه  بعد  به  اين  از  مساکن  ارزش  کاهش 

داشته باشد. 

حباب در بدهی وامهای دانش جوئی، 
مصيبت اولين «نسل رياضت کش»

توسط استادان دانشگاه، اَلَن ناصر و کلی نورمن
دانش  وام  بدهی  که  شد  اعالن  گذشته  ماه 
جويان به ۸۳۰ ميليارد دالر رسيد که بيش 
از بدهی کليه کارتهای اعتباری آمريکا يعنی 
۸۲۷ ميليارد دالرمی باشد که خودش با باد 
بود.  رسيده  حباب  سطح  به  اش  گی  کرده 
نسبت  به  ساالنه  جويان  دانش  وام  بدهی  و 
تعداد  است.  رشد  درحال  دالر  ميليارد   ۹۰
کمتری دانش جو نسبت به دارندگان کارتهای 
بدهی  آيا  دارد.  وجود  درآمريکا  اعتباری 
دورنمای  که  زمانی  جوئی،  دانش  وامهای 
شغل و درآمد فارغ التحصيالن دانش گاهی 
بدتر از هر زمان ديگر پس از سالهای رکود 

عظيم اند، می تواند به سطح حباب برسد؟ 
سال ۲۰۰۸  که اخيراً  آمارهائی  ترين  دقيق 
به  جويان  دانش   ٪٦۲ گيرند،  دربرمی  را 
دانش گاه های دولتی بدهی داشتند، ۷۲٪ به 
به   ٪۹٦ و  غيرانتفاعی  خصوصی  مدارس 

مدارس خصوصی انتفاعی.

بحران آموزش و پرورش عمومی رشد 
مدارس خصوصی را شدت می بخشد

دانش  شهريه  دانيم،  می  همه  که  چنان  هم 
گاهها اضافه می گردد، آن هم در لحظه ای 
که درآمد سرانه خانواده ها کاهش پيدا می 
پرداختن  برای  استطاعت  نتيجه  در  و  کنند 
نخواهند  را  گاهی  دانش  عالی  دوره  شهريه 

داشت.
سودآور  خصوصی  کالجهای  برای  نام  ثبت 
در ده سال اخير ۲۲٥٪ افزايش پيداکرده اند 
مدارس  در  افزايش  از  بيشتر  مراتب  به  که 

دولتی است.

آيا وام های دانش جوئی سالم اند؟ 
از ۱۹۹٤ تا ۲۰۰۸ حد متوسط سطح بدهی 

دانش  آخر  سال  جويان  دانش  برای 

صفحه ۷رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران
نهايتا به بورژوازی ليبرال خدمت می 
را  قدرت  غصب  مجال  که  چون  کند. 
باتوجه به ضعف کمونيستها، برای آن فراهم 

می آورد.
لنين دررد انجالل طلبی می گويد:

«انبوه روشنفکران و نويسنده گان منشويک 
حقيقتا مبدل به ليبرال شده اند. قشر روشنفکر 
ازحزب دورشده است و نتيجتا ازهم پاشيده 
حداعالی  به  منشويکی  سازمانهای  گی 

خودرسيده است...
اصولی،  ازاختالفات  پوشی  چشم  ...بدون 
که  واقعامتحدکارگری  ايجادحزب  ازطريق 
راه  برسر  بايد  نمی  عقيده  اختالف  درآن 
مبارزه  و  مشترک  حرکت  مشترک،  تالش 
پرولترشماره  ـ  قرارگيرد.»(لنين  مشترک 
٤٦ ـ ۱۱(۲٤) ژوئيه ۱۹۰ ـ مجموعه آثار 

لنين، جلد ۱٥)
که  داشت  خواهد  را  آن  کيفيت  حزبی  چنين 
باتوجه به اوضاع مبارزه ی طبقاتی جاری 
درايران اشکال عمده و غيرعمده ی سازمان 
مخفی  های  کميته  تشکيل  جمله  از  و  يابی 

درکارخانه ها را با دقت سازمان دهی کند.
 : دوراهی  برسر  درايران  کمونيسم  اکنون 
وحدت درحزبی واحد و يا پذيرش پلوراليسم 
به  تسليم  و  کمونيسم  از  دوری  و  حزبی 
است.  قرارگرفته  بورژوائی،  پلوراليسم 
معنای  به  وضعيت  اين  به  دقيق  جواب 
گيج  از  ای  توده  و  کارگری  جنبش  درآمدن 
غيرپرولتری  نيروهای  دست  آلت  و  سری 
شدن است. چراکه هرطبقه ای برای پيشبرد 
واحد  رهبری  به  نياز  اش  طبقاتی  اهداف 
دارد و هيچ دليل موجهی وجود ندارد که اين 
امر درمورد طبقه ی کارگر که قصد تغيير 
آگاهانه و ماترياليستی ـ ديالکتيکی جهان را 

دارد، به طريق اولی نادرست باشد.
به  معتقد  کمونيستهای  تمامی  به  ما  پيشنهاد 
درتماس  که  است  اين  واحد  حزب  ايجاد 
شدن  يکی  برای  و  قرارگرفته  ديگر  بايک 
علمی  و  انقالبی  تئوری  کنند.  تالش  متحدا 
کمونيستها دراين زمينه وجود دارد. تنها بايد 
به آن عمل کرد و نشان داد که باشرکت شان 
حربه  به  پرولتاريائی  طبقاتی  ی  درمبارزه 
های فکری و عملی آن طبقه وفادارند و آنها 

را قاطعانه به دست گرفته اند.
ک. ابراهيم ـ  ۲۷ دی ماه ۱۳۸۹

که  زمانی  ولی  گنجاند.  نمی  معادله  دراين 
 com.)آمار متخصص  ويليآمز،  جان 
نااميد  تعدادبيکاران   (Shadowstates
می  حساب  به  را  مدت  کوتاه  و  مدت  دراز 
دسامبر  درماه  آمريکا  بيکاری  نسبت  آورد، 

۲۰۱۰ به ٤ .۲۲ ٪ می رسد.
 ۱۰۳۰۰۰ اين  هستند  کجا  که  ديد  بايد  حاال 
شغل جديد؟ اين مشاغل درزمره مشاغلی مانند 
گارسونی، مشروب فروشی، خدمات درمانی 
و  آمبوالنسی)  اجتماعی(خدمات  خدمات  و 

مشاغل عمده فروشی می باشند.   
 ۱۱٦۷۰۰۰۰ فقط  آمريکا  کشور  امروز 
کارتوليدی دارد که کمتر از ۹٪ کل مشاغل 
موجود می باشد. ولی با اين که اين کشور 
وابسته  اعتبارخارجی   و  توليدات  به  شديداً 
فکر  درواشنگتن  مستقر  مغزهای  بی  است، 
غول  ابرقدرتی  مثل  هنوزهم  که  کنند  می 

پيکر بر دنيا حاکمند.
پرداختی  «سياهه  گويد:  می  ويليآمز  جان 
های مشاغل هنوز پائين تر از ۱۰ سال قبل 
می باشد درصورتی که رشد جمعيت در اين 
معيوبی  است.  بوده   ٪۱۰ از   بيش  سال  ده 
ساختمان فعاليتهای اقتصادی آمريکا به طور 
ممتدی فعاليتهای بازرگانی را در تنگنا قرار 
می دهد». و يا به عبارت ديگر انحصارات 
بزرگ امپرياليستی بيش از ٤. ۱ ميليون از 
آمريکا،  گزاری  سياست  (مؤسسه  مشاغل 
يک مخزن فکری واشنگتن) رادرسال گذشته 
برای به چنگ آوردن سود به مراتب بيشتر 
درحالی  دادند،  انتقال  آمريکا  از  خارج  به 
فقط  آمريکا  کار  آمار  اداره  اظهار  طبق  که 
تا   ۲۰۰۹ دسامبر  از  شغل   ۹٥۱۰۰۰ تعداد 
به حال ايجاد شده است. دراين رابطه رابرت 
اسکات، اقتصاددان ارشد مؤسسه بين المللی 
می گويد: «اختالف عظيمی است مابين اين 
که چه چيزی به نفع انحصارات آمريکا است 
و چه چيزی به نفع اقتصاد آمريکا می باشد.»

اگر  دهد  می  گزارش  همچنين  ويليآمز  جان 
در  نظر  تجديد  شود،  بکاربرده  ای  حيله 
در  کار  آمار  اداره  آينده  ماه  زنی  محک 
پرداخت  سياهه  سوابق)  اطالعات (يا  مورد 
بيش  قبلی  شده  گزارش  سطح  از  کارکنان 

از٥۰۰۰۰۰ نفر هم پائين تر خواهد آمد.
برای  نرسيده  پايان  به  مالی  عميق  بحران 
اينکه زيلُوز، گلوبال ريسورچ، گزارش می 
دهد که «سقوط بهاء مسکن و خانه سازی 
گذشته  در  عظيم  رکود  از  تر  وخيم  کنونی 
اينترنتی،  سايت  اين  گزارش  طبق  است». 
از  پس  مسکن  ارزش  شاخص  اکنون  هم 
 ٪۲٦ به   ۲۰۰٦ ژوئن  ماه  در  اوجش  نقطه 

نگاهی به وضيعت نظام بقيه از صفحه اول



دالر   ۲۳۲۰۰ يعنی  برابر  دو  به  گاه 
رسيد. بيش از ۱۰٪ اين دانش جويان فارغ 
التحصيل، در حال حاضر بيش از ٤۰۰۰۰ 
دالر بدهی باال آورده اند. در مجموع حدود 
۸۳۰ ميليارد دالر دانش جويان به مؤسسات 
دولتی و خصوصی بده کارند که فقط ٤۰٪ 
اين بدهی ها را دانش جويان قادرند که باز 
خاطر  به  جويان  دانش  اين  يعنی  دهند.  پس 
اين  دادن  پس  باز  به  قادر  شغل  داشتن  عدم 

وامهای سنگين نيستند.
کند،  می  پيدا  افزايش  شهريه  که  چنان  هم 
مقدار وام نيز افزايش می يابد. سود وامهای 
خصوصی به ۲۲۰٪ نيز رسيده که سر سام 
آور است. به آن وضعيت بحرانی اقتصاد و 
کنيد  اضافه  نيز  را  کار  انگيز  ماللت  بازار 
سپس ما با تله عظيم حباب مواجه می شويم.

کمک مالی و تصميم دولت به سمت 
مدارس خصوصی

يا  درکالج  جويان  دانش  از  باالتری  درصد 
نام  ثبت  انتفاعی  خصوصی  های  گاه  دانش 
دانش  به  نسبت  را  ها  وام   ٪۹٦ که  کردند 
جويان مدارس دولتی گرفته اند. از هر پنج 
نفر دانش جوئی که در مدارس اختصاصی 
ثبت نام کرده بودند، يک نفر قادر به باز پس 

دادن وام شان نيستند.
درپی  داری  سرمايه  نظام  که  جائی  آن  از 
دانش  از  حتی  هرطريق  به  کالن  سود 
ويا  متوسط  های  خانواده  از  که  جويانی 
دانش  اين  آنها،  اغفال  با  هستند  درآمد  کم 
انتفاعی  خصوصی  مدارس  به  را  جويان 
دليل  همين  به  درست  و  کنند  می  جلب 
دادن  بازپس  مشگل  با  آنها  چرا  که  است 
فوربس،  مجله  شوند.  می  مواجه  وامها  اين 
درپی  «وقتی  نوشت:   ۲۰۰٦ اکتبر   ۲٦
جويان  دانش  آنها  گيری  هدف  هستند،  سود 
بی بضاعت می باشد» (آرنولد ل. ميتِچم).

وام  واجدشرايط  برای  نيز  دليل  همين  به 
که  نيست  الزم  شايستگی)،  بودن (يا  دولتی 
گونه  هيچ  باشند.  برخوردار  باال  اعتبار  از 
دارائی  درآمد،  مقدار  مورد  در  اطالعاتی 
دانند  می  که  اين  با  نيست.  الزم  شغل  يا  و 
دادن  بازپس  به  قادر  جويان  دانش  اين  که 
اين وامها نيستند، ولی باز دانش جويان را 

تشويق به گرفتن وام می کنند.

طرفداری دولت نسبت به بخش 
خصوصی آموزش و پرورش

درسال ۲۰۰۹ رئيس جمهور آمريکا اوباما 
وجوه  عنوان  به  دالر  ميليارد   ۱۲ مبلغ 
برای  را  اقتصادی  بحران  دراين  محرک 
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گذشته  مارس  ماه  در  شد.  متعهد  کالجها 
تنها ۲ ميليارد دالراين مبلغ را کمک کرد. 
مثالهای بی شماری از تعهدات اوکه نماينده 
می  را  است   سرمايه  بزرگ  انحصارات 

توان نام برد که زيرش زده است.
حتی بيش از همه مدارس انتفاعی اختصاصی 
اکثريت وجوه خودرا از کمکهای مالی دولت 
سنای  بررسی  طبق  آورند.  می  دست  به 
آمريکا، دانش گاه فينکس، بزرگترين دانش 
شمالی،٪۹۰  آمريکای  در  خصوصی  گاه 
وجوهش را از دولت دريافت می کند. مدرک 
اندازه  به  نيز  خصوصی  مدارس  تحصيلی 

مدارس دولتی ارزش استخدامی ندارند.

قرض دهندگان خصوصی: طبق معمول 
تضمين شده اند 

دو شرکت از بزرگترين شرکتهای وام دهنده 
اس ال ام کورپ و شرکت وام برای دانش 
سيتی  شعبه  که  هستند  يو)  تی  (اس  جويان 
گروپ می باشند. اس ال ام در سال ۱۹۷۲ 
دولت  ضمانت  با  ای  مؤسسه  عنوان  تحت 
(جی اس ای) بوجود آمد.اين تدارکی بود که 
از آن سال برای خصوصی سازی دانش گاه 
ها در سر می پروراندند. در سال ۱۹۸٤ اين 
بازار  در  تجاری  فعاليت  به  شروع  کمپانی 
سهام نيويورک تحت عنوان اس ال ام کرد. 
رسماً  کمپانی  اين   ۲۰۰٤ سال  در  باالخره 

رابطه اش را با دولت به پايان رساند.
در  دهنده  وام  مؤسسه  بزرگترين  عنوان  به 
از  بيش  به  تاريخ  اين  تا  ام  ال  اس  آمريکا، 
۳۱ ميليون دانش جو وام داده است. در سال 
وام  دالر  ميليارد   ۳٫٦ حدود  مبلغ   ۲۰۰۹
خصوصی و بين ٥٫٥ تا ٦ ميليارد دالر در 

سال ۲۰۱۰ وام پرداخت کرده است.
ريسک اس ال ام تا زمانی که دولت تمام اين 

وامها را ضمانت می کرد، حداقل بود.
با  دررابطه  اوضاع  دراين  حالت  بدترين 
ورشکستگی  اعالن  گاهی  دانش  های  بدهی 
حتی  و  اعتباری  کارتهای  بدهی  است. 
اعالن  طريق  از  توان  می  را  قماربازی 
بدهی  از  فرار  ولی  کرد.  پاک  ورشکستگی 
ژورنال  در  است.  غيرممکن  تحصيلی  وام 
وال استريت ۱۳ فوريه ۲۰۱۰ گزارش تکان 
که  جويانی  دانش  بدهی  درمورد  ای  دهنده 
قادر به بازپس دادن بدهی اش نبودند، افشا 
دالری   ٥٥۰۰۰۰ بدهی  بار  شد. «سنگينی 
که  است  قراردادی  عنوان  به  جوئی  دانش 
بعضی از دانش جويان هرگز نمی توانند از 

آن خالص شوند».
«زمانی که ميشل بيسوتی، ٤۱ ساله، شاغل 
مقام طبابت خانوادگی در کولومبوس، اوهايو 
پايان  به   ۲۰۰۳ سال  در  را  پزشکی  دوره 

رساند، بدهی دانش گاهی اش به ۲٥۰۰۰۰ 
اين  بعد  به  تاريخ  آن  از  بود.  رسيده  دالر 
بدهی به ٥٥٥۰۰۰ دالر رسيده است به اين 
نمی  تحصيل  به  اشتغال  زمان  در  که  دليل 
توانست بدهی خودرا بپردازد ودر نتيجه با 
سود و هزينه قرارداد آن به اين مبلغ سرسام 

آور رسيده است.
بيکار  کارگر  يک  ِتلِز،  ايمانوئل  مادر 
کارخانه با حکم توقيف روبه رواست. ۱۲۰ 
دالر از چک ۳۰۰ دالری (حق بيکاری) او 
به خاطر بدهی وام دولتی که برای تحصيل 
وقتی  کنند.  می  کم  را  بود،  گرفته  پسرش 
ايمانوئل در سال ۲۰۰۸  فارغ التحصيل شد 
او ٥۰۰۰۰ دالر بدهی باال آورده بود که به 

اس ال ام می بايستی پرداخته شود. 

دورنمای شغلی برای 
اولين نسل رياضت کش

نسل کنونی ادامه نامحدود دوره نئو ليبراليسم 
ريگان تا اوباما را که با مزدهای پائين مواجه 
گزارش  طبق  کرد.  خواهد  تجربه  هستند، 
انجمن ملی کالج کارمندان، بيش از ٥۰٪ از 
فارغ التحصيالن سال ۲۰۰۷ در زمان پايان 
تحصيل شغل پيدا کردند. در سال ۲۰۰۸ اين 
درصد به ۲٦ رسيد و به کمتر از ۲۰٪ در 
دانش  تحصيلی  مدرک  رسيد.   ۲۰۰۹ سال 
گاهی بازده کمتر را دارد. در طول ۸ تا ۱۰ 
سال گذشته حد متوسط درآمد آمريکائی ها با 
مدارک عالی رو به کاهش قابل مالحظه ای 

بوده است.
عظيم  حاضراکثريت  حال  در  کلی  طور  به 
نسل  اولين  بود.  خواهند  درآمد  کم  مشاغل 
رياضت کش دراين کشور تا خرخره بدهی 
خواهد داشت و باالجبار با درآمد کم مواجه 

خواهد بود.  

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

کنيد!
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قطع  نظام  طلبانه  هژمونی  های  سياست  و 
نگرديد. منتها تاکنون اين مبارزات و مقاومت 
ها حتی در سطح کشوری و منطقه ای البته 
آمريکای  کشورهای  از  بعضی  استثنای  به 
انشقاق،  درموقعيت  و  درپراکندگی  التين، 
گی  پارچه  چند  و  ادغام  عدم  سکتاريسم، 
است  اين  واقعيت  می کنند.  عمل  و  انديشيده 
نظام  درمقابل  جدی  بديل  يک  وقت  هيچ  که 
نئوليبرال=  (گلوباليزاسيون  کنونی  جهانی 
نخواهد  بوجود  امپرياليستی)  گلوباليزاسيون 
آمد، مگر آن که تمام جنبش ها و سازمان ها 
و احزاب ضد نظام دورهم گرد آمده و طرح 
و نقشه يک آلترناتيو همگانی جهانی را پی 
ريزی کنند. مبارزه و جنگ در يک جبهه و 
يک کشور به تنهائی مثمرثمر واقع نخواهد 
ای  منطقه  و  کشوری  در  اگر  حتی  گشت. 
پيروزی نصيب قربانيان نظام و چالشگران 
و  پذير  آسيب  نهايت  در  پيروزی  آن  گردد 
روبرو  ناکامی  با  پايان  در  و  گشته  شکننده 
خواهد شد. امروز چالشگران ضد نظام در 
عضويت  به  که  التين  آمريکای  کشورهای 
سازمان «آلبا» در آمده و به مبارزات خود 
عليه نظام و در جهت گسست از محور آن 
امر  اين  متوجه  بخوبی  اند  بخشيده  شدت   ،
گشته و يکی بعد از ديگری با عضويت در 
می کنند  تالش  ئی «آلبا»  قاره  شبه  سازمان 
که با همدلی و هم زبانی خود را به يک بديل 
عليه  ای،  قاره  سطح  در  حداقل  چپ  متحد 

نظام تبديل نمايند.

و  ها  ادغام  نوع  اين  ترديد  بدون   
يک  دارای  بايد  ای  قاره  نيمه  همکاريهای 
ولی  باشند  اقتصادی  مشترک  انداز  چشم 
متفاوت  فرهنگی  و  اجتماعی  سياسی،  ابعاد 
کشورهای درون اين اتحاديه های ادغام شده 
نيز بايد مدنظر قرار گيرند. مضافا بروز و 
شيوع بحران عميق ساختاری نظام و نتيجتا 
به  مردم  مبارزات  و  ها  مقاومت  اوجگيری 
چالشگران ضد نظام فرصت ديگری می دهد 
که با استفاده از آن به آهنگ رشد ادغام ها و 
همکاری ها شدت بخشند. فوروم های جهانی 
هائی  سازمان  جهانی  اجتماعی  فوروم  مثل 
نيستند که دارای يک پالتفرم مشترک سياسی 
برای تعبيه و تنظيم استراتژی های مبارزاتی 
فوروم  حال  عين  در  ولی  باشند.  مشخص 
هر  سوی  به  درهايشان  که  نيستند  هم  هائی 
کسی باز باشند. هر يک از اين فوروم های 
جهانی و منطقه ای دارای مرامنامه ای است 
که تمام سازمان های اجتماعی و سياسی که 
عالقه دارند به آن بپيوندند، بايد مفاد آن را 

مخالف  حداقل  بايد  ها  سازمان  اين  بپذيرند. 
های  سياست  و  آزاد»  «بازار  نئوليبراليسم 
خصوصی  های  پروسه  مثل  آن  از  منبعث 
سازی، کاالسازی و... باشند تا به اين فوروم 
ها بپيوندند. مضافا اين سازمان ها بايد هر نوع 
محکوم  را  سرمايه  شدن  جهانی  ميليتاريسم 
مارکسيست  نگارنده  نظر  به  کنند.  طرد  و 
ايرانی  های  مارکسيست  منجمله  جهان  های 
کجای  هر  طلب  برابری  نيروهای  ديگر  و 
ها  فوروم  نوع  اين  به  بايد  هستند  که  جهان 
جهان  فوروم  و  اجتماعی  جهانی  (فوروم 
سوم و فوروم اجتماعی آسيا و... ) بپيوندند. 

تعدادی  ها  فوروم  اين  در  ترديد،  بدون 
دارند  عضويت  ها   (NGO) ان.جی.او  از 
کشورهای  استفاده  مورد  يا  و  فاسد  که 
امپرياليستی قرار می گيرند ولی استنباط من 
از اين سازمان ها اين است که اين سازمان 
در  عموماً  و   نداشته  ای  توده  پايگاه  ها 
حرکت اين فوروم ها به پيش نقش مهم و يا 
قابل توجهی را ايفاء نمی کنند. در اين فوروم 
نسبتاً  های  سازمان  را  بزرگ  نيروهای  ها 
توده ای مثل اتحاديه های کارگری ، سازمان 
های دهقانی، سازمان های فمينيستی، جنبش 
زيست  محيط  های  تشکل   ، دانشجوئی  های 
(بهزيستی) تشکيل می دهند . چالشگران ضد 
بزرگ  خانواده  به  که  سرمايه  جهانی  نظام 
توجه  بايد  دارند.  تعلق  مارکسيستی   – چپ 
های  درک  و  ها  انگاشت  امروز  که  کنند 
نظام  ضد  چالشگران  درون  در  متنوعی 
ضرورتا  که  دارند  وجود  جهان  سراسر  در 
مارکسيستی نيستند ولی بطور قابل مالحظه 
های  جنگ  مزمن،  های  نابرابری  عليه  ای 
هستند.  داری  سرمايه  نظام  و....  ويرانگر 
بايد توجه کرد که سرمايه داری واقعاً موجود 
کنونی فقط يک شيوه توليدی و صورت بندی 
جهان  از  بخشی  در  اجتماعی   – اقتصادی 
نيست بلکه يک نظام جهانی است که در آن 
امپرياليسم ، متجاوز از يک قرن است که يک 
انگاشت  وجود  اساس  واقعيت است. بر اين 
ها و نقطه نظرات متنوع و متکثر که عليه 
نظام جهانی پديد آمده اند ضروری می سازد 
که چالشگران در سطوح متفاوت – هم در 
سطح ملی و منطقه ای و هم در سطح بين 
المللی و جهانی – به تعبيه و تنظيم استراتژی 

های مختلف مبارزاتی همت گمارند. 

پيشينه و ضرورت عروج يک جنبش 
عظيم ضد نظام در کشورهای جنوب  

از  عظيم  متحد  جنبش  يک  عروج  چرا 
و  محتمل  جنوب  کشورهای  مردمان  سوی 

ضروری برای ايجاد دگرديسی در اوضاع 
فعلی جهان است ؟ در تهيه پاسخ به اين پرسش 
بگذاريد بعد از اشاره به موضع بخش بزرگی 
به  سرمايه  نظام  درباره  ها  مارکسيست  از 
در  رهائی  جنبش  عروج  پيشينه  بررسی 
ها  مارکسيست  بپردازيم.  نظام  عليه  جنوب 
اعتقاد داشته و جهان را  انترناسيوناليسم  به 
به جهان های متفاوت تقسيم نمی کنند. جهان 
نظام  اين  ولی  است  نظام  يک  دارای  فعلی 
است  نابرابر  جهانی  مطلقاً  است  جهانی  که 
رشد سرمايه داری از طريق ايجاد نابرابری 
جهان  به  ملل  درون  در  و  ملل  بين  مزمن 
جريان  در  است.  داده  شکل  کنونی  مدرن 
پنج قرن گذشته جهان بر اساس نابرابری به 
دربند  کشورهای  و  مسلط  مرکز  کشورهای 
پيرامونی تقسيم گشته است. در نتيجه يکی از 
اجزاء نظام جهانی بُعد امپرياليستی آن بوده 
پوالريزاسيون  با  مترادف  امپرياليسم  است. 
مزمن بين ملل است. اين پوالريزاسيون بر 
جهان  سطح  در  سرمايه  حرکت  منطق  پايه 
(گلوباليزاسيون) قرار دارد. بنابراين آگاهی 
و عروج امواج رهائی توسط توده های مردم 
در کشورهای جنوب که در بخش پيرامونی 
اساسی  ضرورت  يک  دارند،  قرار  نظام 

برای هر تغيير اساسی در جهان است.  

مروری به عروج بيداری و امواج رهائی 
از يوغ سرمايه در قرن بيستم بويژه در نيمه 
دوم آن قرن، نشان می دهد که اين ضرورت 
دوره  آن  در  گشته،  تر  حياتی  امروز  که 
جنگ  پايان  از  بعد  است.  بوده  حياتی  نيز 
عظيم  های  جنبش  رشته  يک  دوم  جهانی 
آفريقا  و  آسيا  کشورهای  در  بخش  رهائی 
به وقوع پيوستند که عمدتا خواهان استقالل 
بند  در  ملل  برای  سرنوشت  تعيين  حق  و 
پيرامونی بودند. اين مطالبات به عنوان قدم 
های اوليه هم صحيح بودند و هم تا اندازه ی 
قابل توجهی رهائی بخش بودند. اماّ واقعيت 
اين بود که نيروهائی که دور اين مطالبات 
نمايندگی  را  مختلفی  طبقات  گشتند،  متحد 
می کردند. در کشورهائی مثل چين، ويتنام، 
چپ  هژمونی  تحت  در  رهبری  و...  کوبا 
کشورهائی  در  اماّ  داشت.  قرار  راديکال 
مثل هندوستان ۱۹٤۸، ايران ۱۹٥۱، مصر 
«طبقه  هژمونی  تحت  در  رهبری   ،۱۹٥٦
(غنا،  آفريقا  کشورهای  در  بود.  متوسط» 
هژمونی  تحت  رهبری  و...)  کنگو  گينه، 
داشت.  قرار  متنوعی  نيروهای  نمايندگی 
تفاوت  عليرغم  کشورها  اين  رهبران  ولی 
های مهمی که داشتند به اين امر واقف بودند 
و  دارند  احتياج  ديگر  يک  حمايت  به  که 

کسب  از  بعد  مشترک  جبهه  يک  بايد 

امپرياليسم آمريکا درمنجالب بحران خودساخته بيشتر فرو می رود

ضرورت و چرايی ...  بقيه از صفحه آخر
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استقالل و حاکميت ملی بوجود آورند. 
با  تقابل  در  مشترک  احتياج  اين  براساس 
نظام جهانی، آن ها موفق شدند که «کنفرانس 
باندونگ» را در سال ۱۹٥٥ برگزار کرده 
و در سال های بعد اين جبهه مشترک را به 
سوی ايجاد سازمان « کشورهای غير متعهد 

« در نيمه اول دهه ۱۹٦۰ سوق دهند .

 در يک دورنمای تاريخی، ايجاد و رشد 
جهانی  نظام  مقابل  در  مشترک  جبهه  اين 
سرمايه مثمرثمر واقع گشته و نتايج مثبت و 
مناسبی را در دهه های ٦۰ و ۷۰ ميالدی 
به  مشترک  جبهه  اين  که  اين  با  آورد.  ببار 
به   – مقاومت  ستون   – چالش  يک  عنوان 
محدوديت  و  ها  نقصان  کمبودها،  خاطر 
موج  مقابل  در  نتوانست  خود  تاريخی  های 
تهاجمی مجدد نظام سرمايه ( اين دفعه تحت 
نئوليبراليسم  بار  فالکت  و  مسلط  ايدئولوژی 
) در آغاز دهه ۸۰ تاب بياورد ولی در دهه 
داشت  دستاوردهائی   ۱۹۷۰ و   ۱۹٦۰ های 
که در اين جا به بخشی از آن ها اشاره می 

شود :

 الف – در دهه های ٦۰ و ۷۰ ميالدی 
«سازمان  دوره  و  باندونگ»  «عهد  به  که 
در  شد،  معروف  متعهد»  غير  کشورهای 
و  کمپ  اين  به  متعلق  کشورهای   از  خيلی 
جبهه که دارای دولت های پوپوليستی – ملی 
گرا بودند شرايطی بوجود آمد که در پرتو آن 
در صد رشد اقتصادی بطور نسبی افزايش 
يافت. پروسه صنعتی شدن و اجرای سياست 
بزرگ  تحوالتی  دولتی  گرائی  دخالت  های 
در گستره های اجتماعی بويژه در آموزش 
و  فراگير  که  آوردند  بوجود  پرورش،  و 

چشمگير بودند.

ب – در صحنه و ميدان کارزار سياسی، 
وجود اين جبهه مشترک مردمان و دولتمردان 
و  مافوق  که  ساخت  قادر  را  کشورها  اين 
 – اولتراناسيوناليستی  های  انديشه  فراسوی 
پانيستی و تفکرات دينی و مذهبی عمل کنند. 
اتحاد، همدلی و هم زبانی بين اعضای اين 
جبهه مشترک براساس موضع مخالفت شان 
با پديده امپرياليسم بود. اين امر مهم سياسی 
نشان می دهد که چگونه در آن دوره افرادی 
سوکارنو  احمد  و  ناصر  عبدل  جمال  مثل 
مسلمان  کشورهای  رهبران  از  دو  هر  (که 
نشين بودند) با افرادی مثل جواهر لعل نهرو 
يا  و  غنا  از  نکرومه  قوامی  هندوستان،  از 
متعلق  دولتمردان  (که  يوگسالوی  از  تيتو 
اتحاد،  بودند)  مسلمان  غير  کشورهای  به 
محمد  با  تا  کنند  ايجاد  زبانی  هم  و  همدلی 
رضا شاه پهلوی و يا ايوب خان از پاکستان 

که دولتمردان کشورهای عمدتا مسلمان نشين 
ولی وابسته به امپرياليسم بودند. به عبارت 
ديگر معياری که در اين اتحادها و همدلی ها 
مطرح بود نه دين و مذهب و نه زبان و مليت 
مقابل  در  کشورها  آن  رهبران  موضع  بلکه 
نظام جهانی سرمايه ( امپرياليسم ) بود. بر 
 » باندونگ  عهد   » در  بشريت  اساس  اين 
شاهد اتحاد ملل در بند پيرامونی از کامبوج 
و سريالنکا در آسيا گرفته تا تانزانيا ، مصر 
تاريخ  در  که  گرديد  آفريقا  در  گينه   ، غنا   ،
مبارزه برای رهائی از يوغ نظام حاکم بی 

نظير بود.

شايان  بررسی  اين  در  که  چه  آن   – ج 
توجه است اين است که رهبران جنبش های 
رهائی بخش ملی در آسيا و آفريقا در عهد 
محدود  را  خود  همکاری  و  اتحاد  باندونگ 
مشترک  جبهه  اين  درون  کشورهای  به 
نکرده و از موقعيت، قدرقدرتی و همکاری 
چالشگران ديگر ضد نظام (شوروی و جنبش 
نهايت  نيز  غربی)  اروپای  کارگری  های 
دوره  در  کردند.  کسب  را  حمايت  و  بهره 
پيرامونی  بند  در  کشورهای  باندونگ  عهد 
بويژه  و  سياسی  مالی،  های  کمک  اتخاذ  با 
از  گشتند  موفق  شوروی  طرف  از  نظامی 
ای  اندازه  تا  امپرياليستی  کشورهای  تهاجم 
در امان باشند. با حضور شوروی به عنوان 
جهانی،  سطح  در  نظامی  ابرقدرت  يک 
ميسر  و  مقدور  آمريکا)  نظام   راس  برای 
نبود که همانند گانگستر در روز روشن به 
را  آن  و  کرده  حمله  جهان  در  کشوری  هر 
از  بعد  از  آمريکا  که  عملی  کند،  بمباران 
فروپاشی و تجزيه شوروی تاکنون هر وقت 

خواسته انجام داده است.

رهبران  سال  بيست  به  نزديک  از  بعد 
کشورهای متعلق به باندونگ و غير متعهد 
ها يکی بعد از ديگری پايگاههای اجتماعی 
خواهد  داده  شرح  که  عللی  به  بنا  را  خود 
شد از دست دادند. افزايش بی اعتباری اين 
رهبران باعث گشت که در اين کشورها يک 
خالء وسيع سياسی بوجود آيد. همبستگی ها و 
همدلی هائيکه کنفرانس باندونگ و کنفرانس 
بودند  آورده  بوجود  متعهد  غير  کشورهای 
قاره  سه  های  همبستگی  به  که  اين  عوض 
و کل کشورهای دربند پيرامونی در جنوب 
تکامل يابند با ريزش و سقوط روبرو گشته و 
جای خود را به همبستگی های کاذب تباری 
– اتنيکی (خاک پرستی، الحاق جوئی، جدائی 
طلبی پان ايستی و شووينيستی) و يا به شبه 
همدلی های امت گرائی مذهبی و بنيادگرائی 
صورت  به  جا  اين  در  بگذاريد  دادند.  دينی 
صريحا  را  نکته  اين  پليميکی  و  ای  مجادله 

مطرح کنم که اگر اکثريت مردم هندوستان 
و  هندويسم)  (بنيادگرائی  هندوتوا  دام  در 
در  نشين  مسلمان  کشورهای  مردم  اکثريت 
در  و  گشته  اسير  اسالمی  بنيادگرائی  دام 
زندان های « خانواده توهمات « ارتجاعی 
در  دگرديسی  برای  اميدی  گردند  محبوس 
اين  مگر  ماند  نخواهد  وجود  جهانی  سطح 
که چالشگران ضد نظام که در حال حاضر 
احزاب  نمايندگی  جهانی  های  فوروم  در 
موفق  دارند  را  مترقی  های  سازمان  و 
انداز  چشم  يک  تنظيم  و  تعبيه  با  که  گردند 
را  جهانی  و  انسانی  همبستگی  سوسياليستی 
جانشين همبستگی های کاذب اتنيکی و دينی 
مالحظه  قابل  های  توده  و  ساخته  مذهبی  و 
ائی از مردم کشورهای آسيا و آفريقا را از 
زندان های «خانواده توهمات» رها سازند. 

چرائی شکست جنبش های 

رهائی بخش ملی در جنوب 

در عصر استعمار کهن که بعد از پايان 
جنگ جهانی دوم به پايان عمر خود رسيد ، 
تعدادی از کشورهای در بند توانستند تا حدی 
نسبی  کردن  صنعتی  به  موفق  و  يافته  رشد 
کشورهای  اکثر  ولی  گردند.  خود  جوامع 
در  استعمارزدائی  از  بعد  مستعمره  دربند 
های  قدم  توانستند   ۱۹٥٥  –  ۱۹٦٤ دهه 
 . بردارند  شدن  صنعتی  جهت  در  موثری 
در دوره « پر از اميد « عهد باندونگ در 
برای  شرايط  آسيا  و  آفريقا  کشورهای  اکثر 
سطح  در  پرورش  و  آموزش  و  تحصيل 
عالی بقدری توسعه يافت که اقشار مختلف 
که  کردند  پيدا  فرصت  فرودست  های  توده 
فرزندان خود را با سواد و صاحب حرفه و 
زحمت  های  توده  که  زمانی  تا  سازند.  کار 
را  کشورها  اين  جمعيت  اکثريت  که  کش 
تشکيل می دادند از اين نوع خدمات تحصيلی 
و بهداشتی و مسکن برخوردار بودند، دولت 
بخش  رهائی  های  جنبش  از  برآمده  های 
مردم  توجه  قابل  حمايت  و  مشروعيت  از 
که  کشورهائی  در  حتی  بودند.  برخوردار 
دموکراتيک  بخش،  رهائی  های  دولت  اين 
نبودند مردم از اين که اين دولت ها تا اندازه 
ائی « تعديل طبقاتی « بوجود آورده و در 
صد نابرابری اقتصادی را کاهش داده بودند 

از آن ها حمايت می کردند.

بعضی از اين کشورها « دموکراتيک « 
مثل هندوستان بعضی « نيمه دموکراتيک « 
ديگر  بعضی  و  سيريالنکا  و  اندونزی  مثل 

مصر  مثل   » دموکراتيک  غير   »
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به  جملگی  کشورها  اين  ولی  بودند. 
تقليل  جهت  در  هايشان  سياست  خاطر 
اجتماعی  خدمات  توسعه  و  بيکاری  و  فقر 
و  اعتبار  دارای  مسکن  گستره  در  بويژه 
اين  که  اين  محض  به  بودند.  مشروعيت 
رهائی  های  جنبش  از  برآمده  های  دولت 
بخش به محدوديت های تاريخی خود رسيده 
تدريج  به  نگشتند  پيشرفت  به  قادر  ديگر  و 
محبوبيت و سپس مشروعيت موجودی خود 
را بين توده های مردم از دست دادند. يکی 
های  دولت  اين  شد  باعث  که  عواملی  از 
ملی  بخش  رهائی  های  جنبش  از  برآمده 
محبوبيت و بعداً مشروعيت خود را بين توده 
آرزوی  و  تمايل  بدهند  دست  از  مردم  های 
دولتمردان اين کشورها در ”رسيدن به آن ها“ 
(کشورهای پيشرفته مرکز) بويژه در گستره 
توهمی  که  آرزو  اين  بود.  سازی  صنعتی 
بيش نبود به تدريج اين دولت های پوپوليستی 
حرکت  منطق  پذيرش  دامن  به  را  گرا  ملی 
سرمايه انداخته و آن ها را ترغيب و تطميع 
و  جهانی  بانک  بر  حاکم  مقررات  قبول  به 
جهانی  نظام  تابع  المللی  بين  نهادهای  ديگر 
ساخت. پذيرش اين منطق و مقررات منبعث 
فالکت  های  پروسه  دام  در  و  همان  آن،  از 

بار کمپرادوريزه و اخته شدن همان. 

البته بودند رهبران پوپوليست ملی گرا که 
و  نيافتاده  آن ها»  به  توهم «رسيدن  دام  در 
در مسير روند گسست از محور نظام به راه 
خود در حق تعيين سرنوشت ملی و رهائی از 
يوغ سرمايه ادامه دادند ولی اين رهبران مثل 
مصدق در ايران ۱۹٥۳ ، آربنز در گواتماال 
 ،۱۹٥۸ الئوس  در  له  کونگ   ،  ۱۹٥٤
پاتريس لومومبا در کنگو ۱۹٦۰، هون بوش 
در جمهوری دومينيکن ۱۹٦۲، سوکارنو در 
اندونزی، نکرومه در غنا ۱۹٦٥، سيهانوک 
در کامبوج ۱۹۷۰ و آلنده در شيلی ۱۹۷۳ 
مورد يورش و تجاوز راس نظام (آمريکا) 
قرار گرفته و يکی بعد از ديگری سرنگون 
های  (پروسه  شرايط  اين  شدند.  کشته  يا  و 
کمپرادور سازی و تعبيه و تنظيم کودتاهای 
سياسی  خالء  يک  ايجاد  به  منجر  نظامی) 
که  گشت  پيرامونی  دربند  کشورهای  در 
اوضاع را به شکلگيری وعروج جنبش های 
و  سو  يک  از  ناسيوناليستی   – شووينيستی 
رواج و شيوع انديشه های بنيادگرائی دينی 
آماده  ديگر  سوی  از  مذهبی  گرائی  امت  و 
ساخت. اين نيروها و جنبش های ارتجاعی 
رواج  با  و  کاذب  های  همبستگی  اشاعه  با 
تضادهای قالبی براساس دين و مذهب (و يا 
گذشته  سال  بيست  در  بويژه  اتنيک)  و  تبار 
حاميان  و  متحدين  به   (۱۹۹۰  –  ۲۰۱۰)

مستقيم و غير مستقيم معماران تئوری های 
«تالقی تمدن ها» و «پايان تاريخ» و الجرم 

نظامی جهانی تبديل گشتند.

فرهنگی  بنيادگرائی  و  امپرياليسم  عموماً 
چه دينی و مذهبی و چه تباری و اتنيکی به 
ويژه در کشورهای اسالمی آفريقا و آسيا با هم 
عمل می کنند. شايان توجه است که بنيادگرائی 
بازاری هميشه برای تسخير بازارهای جهان 
وسعت  به  بزرگی  بازار  به  آن ها  ادغام  و 
اين جهان محتاج تقويت و اشاعه بنيادگرائی 
و  خاورميانه  در  المسلمين  اخوان  مثل  دينی 
هندوتوا در شبه قاره هند است. چرا؟ علت 
اصلی اين است که هم بنيادگرائی بازار آزاد 
و هم بينادگرائی دينی و مذهبی بر آن هستند 
رسيدن  برای  هستند  کجا  هر  ها  انسان  که 
تسليم  را  خود  بايد  زندگی  در  رستگاری  به 
محض مقررات بازار و دست نامرئی حاکم 
نظام  بازاری  بنيادگرائی  اصلی  (تم  آن  بر 
خدا  خواسته  و  رضا  يا  و  سرمايه)  جهانی 
(تم اصلی بنيادگرائی دينی و مذهبی) سازند. 
بنيادگرائی  هم  و  آزاد  بازار  بنيادگرائی  هم 
دينی و مذهبی تأکيد می ورزند که توده های 
مردم بايد سرنوشت خوبی داشته باشند ولی 
اين توده ها نمی توانند با دخالت گری خود به 
تعيين سرنوشت خويش نايل آيند. آن ها زمانی 
به اين سرنوشت خوب (رستگاری و زندگی 
بهتر) نايل می آيند که لجام زندگی خود را 
يا  و  آزاد  بازار  بر  حاکم  قوانين  اختيار  در 
يک  در  دهند.  قرار  بزرگ  خدای  دست  در 
سرنوشت  تعيين  حق  مردم  های  توده  کالم، 
نداشته و سازندگان تاريخ نيستند. آن چه که 
به مردم حق می دهد  يا مقررات حاکم بر 
بازار آزاد است و يا خواست خدا. مروری 
بر تاريخ معاصر جهان به ويژه در صد و 
که  می دهد  نشان  گذشته   سال  پنج  و  بيست 
شکل گيری، عروج و رواج انواع و اقسام 
بنيادگرائی های فرهنگی (صهيونيسم ، اخوان 
المسلمين، امت گرائی واليت فقيه ، المائيسم 
های  انديشه  و  سو  يک  و....(از  هندوتوا   ،
تباری،  شووينيستی،   – اولتراناسيوناليستی 
اتنيکی، پان ايستی) از سوی ديگر همراه و 
نئوليبراليسم  بازاری  بنيادگرائی  موازات  به 
سرمايه  گرائی  جهانی  جديد  فاز  تبعات  از 
آن  شاخص  های  ويژگی  از  يکی  و  بوده 

محسوب می شود. 

ويژه گی های ديگر فاز جديد 
گلوباليزاسيون 

افول  از  بعد  که  شدن  جهانی  جديد  فاز 
جنبش های رهائی بخش ملی در کشورهای 
سقوط  و  شوروی  تجزيه   ، آسيا  و  آفريقا  

و  ای  توده  چين  تبديل  سپس  و  شرق  بلوک 
سرمايه  کشورهای  به  دموکراتيک  ويتنام 
های  ويژگی  دارای  کرده  پيدا  تشديد  داری 
درباره  تفحص  و  بحث  که  است  ديگری 
مبارزاتی  های  استراتژی  می توانند  آن ها 
براتر  و  موثرتر  را  نظام  ضد  چالشگران 
سازند . پژوهش ها و بحث ها و تبادل نظرها 
ای  منطقه  و  جهانی  های  فوروم  درون  در 
خدمات قابل توجهی در اين زمينه انجام داده 
اند که در اين جا به طور اجمالی به بخشی 
از اين يافته ها و جمع بندی ها درباره اين 

ويژگی ها می پردازيم :

نظام،  حاميان  ادعاهای  برخالف   –  ۱
جهانی   = شدن  (جهانی  گلوباليزاسيون 
گرائی) يک پديده جديد در تاريخ بشر نيست. 
سرمايه  رشد  و  شکلگيری  از  پيش  ها  قرن 
داری خواست انسان ها و جوامع در جهت 
جهانی گرائی وجود داشته است. احداث «راه 
ابريشم» در اعصار گوناگون تاريخ، لزوم و 
خواست انسان برای مهاجرت های بزرگ)
مثل مهاجرت آفريقائی ها به قاره اقيانوسيه 
و يا مهاجرت عظيم مردمان آسيای مرکزی 
امر  اين  بر  دال  آمريکا)  قاره  به  سيبری  و 
است که پيشينه گلوباليزاسيون تاريخ طوالنی 
ادعای  خالف  بر  باز  که  چه  آن  ولی  دارد. 
عصر  گلوباليزاسيون  سرمايه  نظام  حاميان 
حاضر را با جهانی گرائی عصر قديم و در 
دوره  پيشاسرمايه داری متمايز می سازد اين 
است که گلوباليزاسيون فعلی فقط در وجود 
و  مختص  و  گشته  خالصه  سرمايه  جهانی 
عبارت  به  باشد.  می  آن  حرکت  به  محدود 
و  مرز  که  است  سرمايه  فقط  اين   ، ديگر 
بوم و سرحد نمی شناسد و در مقابل حرکت 
واال  ندارد  وجود  مانعی  کوچکترين  هارآن 
ديوارهای  زحمت  و  کار  حرکت  مقابل  در 
بلندتر و صعب العبورتر از ديوار چين در 
اکناف جهان بنا شده اند که توسط اوليگارشی 
های دولتی ( تابع اوليگوپولی های سرمايه) 
مهاجرت  مانع  که  می گردند  حفاظت   دائما 
و جهانی گرائی اجتماعی و فرهنگی انسان 

ها باشند.

داری  سرمايه  ساله  پانصد  تاريخ   –  ۲
جهانی  سطح  در  سرمايه  گسترش  تاريخ 
گلوباليزاسيون  که  اعتقاد  اين  است.  بوده 
در  و  بوده  بشر  زندگی  در  جديد  پديده  يک 
برگيرنده جنبه های مختلف و همه جانبه ای 
زندگی منجمله تکنولوژی و فرهنگ بشری 
قاره  استعمار  است.  دار  خنده  خيلی   ، است 
آفريقا و هندوستان اگر جهانی گرائی نبوده 
پس چه بوده است ؟ تسخير قاره آمريکا در 

جهانی  از  غير  چيزی  شانزدهم  قرن 
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انقالب سوسياليستی و ساختمان سوسياليسم درگرو رهبری کمونيستهاست
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مقابل خطرات و خسارت هائی که بازار آزاد 
در  گلوباليزاسيون  فعلی  فاز  در  نئوليبرالی 
کرده  ايستادگی  آورده  بوجود  جهان  سراسر 
ای  منطقه  و  جهانی  های  فوروم  ايجاد  با  و 
بر عليه « تينا « برخاسته و آلترناتيو خود 
را بر اوضاع مسلط سازند. توده های مردم 
می توانند  چگونه  نظام  ضد  چالشگران  و 
سوق  پيش  به  را  خود  مبارزاتی  استراتژی 
داده و شرايط را برای استقرار آلترناتيو خود 
آماده کنند؟ به نظر نگارنده اين آلترناتيو که 
جهان بهتری را در بر خواهد گرفت چيزی 
غيراز سوسياليسم نيست. در دوره بروز و 
سال  در  اول  ساختاری  عميق  بحران  شيوع 
که  آلترناتيوی  نيز   ۱۸۷۳  –  ۱۹۱٤ های 
تنظيم  و  تعبيه  مبارزاتشان  نتيجه  در  مردم 
که  آلترناتيوی  بود.  سوسياليسم  همان  کردند 
عميق  بحران  ظهور  پرتو  در  جهان  مردم 
کنونی در فکر ايجادش هستند نيز سوسياليسم 
ما  اجداد  که  سوسياليزمی  ولی  بود.  خواهد 
به عنوان يک آلترناتيو در آغاز قرن بيستم 
که  سوسياليسمی  با  نمودند  تنظيم  و  تعبيه 
در  که  می کنند  تالش  نظام  ضد  چالشگران 
طول قرن بيست و يکم  بنا کنند تفاوت های 
و  شکل  بايد  داشت.  خواهد  مهمی  و  آشکار 
جديد  فاز  عصر  در  امپرياليسم  پديده  شمايل 
قرار  بحث  و  بررسی  مورد  گلوباليزاسيون 
گيرند تا با اين تفاوت های آشکار آشنا شويم. 

تفاوت هادرترکيب بندی امپرياليسم 

يکی از ويژگی های امپرياليسم در بيش از 
صد سال گذشته خصلت رقابت بين نيروهای 
و  است  بوده  جهان  سطح  در  امپرياليستی 
پيشينه اين رقابت که عموماً پی آمدهای نکبت 
جهان  های  خلق  برای  سوز  خانمان  و  بار 
به ويژه در کشورهای سه قاره داشته است 
رقابت   . می رسد  هفده  و  شانزده  قرون  به 
استعمارگر  های  امپراطوری  خونين  های 
هفدهم،  قرن  در  هلند  عليه  پرتقال  و  اسپانيا 
رقابت های امپراطوری انگلستان و فرانسه 
نوزدهم  و  هيجدهم  قرون  در  همديگر  عليه 
ديگر  عليه  ژاپن  و  آلمان  های  رقابت  و 
امپرياليست ها در نيمه اول قرن بيستم نمونه 
رقابت  خصلت  اين  از  مهمی  تاريخی  های 
در وجود پديده سرمايه داری و به خصوص 
ربع  در  رقابت  اين  است.  درفازامپرياليسم 
در  اصلی  خصلت  به  نوزدهم  قرن  آخر 
گشت.  تبديل  امپرياليستی  کشورهای  روابط 
بر اين اساس بود که لنين در آغاز قرن بيستم 
به درستی اعالم کرد که اين رقابت ها نظام 
داد  سرمايه را به سوی جنگ سوق خواهد 

و کارگران و ديگر زحمتکشان که قربانيان 
اصلی اين جنگ هستند چاره ای جز توسل 
راه  در  هائی  قدم  برداشتن  و“  انقالب  به 
صحت  تاريخ  داشت.  نخواهند  سوسياليسم“ 
به  نظام  بحران  کرد.  ثابت  را  لنين  موضع 
شيوع گفتمان « عهد زيبا « و سپس به دوره 
«صلح مسلح» و متعاقبا به جنگ جهانی و 
باالخره به انقالب منجر گشت. بررسی آن 
چه که بعدها اتفاق افتاد از حوزه اين نوشتار 
خارج است ولی آن چه که در اکتبر ۱۹۱۷ 
اتفاق افتاد به تمام معنی يک انقالب بود که 
توده های مردم و چالشگران ضد نظام در 
مقابله با بحران سرمايه داری و جنگ به آن 

متوسل  شدند.

در سال های بين دو جنگ ترکيب بندی 
امپرياليسم تغيير کرد. به عوض اين که پديده 
امپرياليسم مرکب از ده ها کشور امپرياليستی 
انگشت  نيروی  چند  شامل  ترکيبی  به  باشد 
شمار تبديل گشت . بعد از پايان جنگ جهانی 
دوم آمريکا و ژاپن که در دوره جنگ رقبای 
اصلی بودند به متحدين همديگر تبديل شدند 
. بعد از تاسيس سازمان ناتو در سال ۱۹٤۹ 
عليه  رقابت  از  امپرياليستی  کشورهای   ،
همديگر دست برداشته و با قبول سرکردگی 
آمريکا به عنوان راس نظام در مقابل دشمن 
مشترک خود شوروی و بلوک سوسياليستی، 
در  ديگر،  عبارت  به  کردند.  آرائی  صف 
امپرياليستی  کشورهای  سرد  جنگ  دوره 
رقابت  از  بيش تر  خود  مشترک  منافع  به 
تالش  پيوسته  و  کرده  توجه  همديگر  بين 
را  خود  منافع  همديگر  کمک  با  که  کردند 
عمدتا  که  قاره  سه  پيرامونی  کشورهای  در 
می کردند،  طی  را  استعمارزدائی  پروسه 

حفظ کرده و يا آن ها را گسترش دهند .

سرد  جنگ  دوره  پايان  از  بعد     
بيش تر  گسترش  با  امپرياليسم  بندی  ترکيب 
آزاد  بازار  تحت  در  سرمايه  گلوباليزاسيون 
که  کرد  کسب  را  نوينی  شکل  نئوليبراليسم 
به اسم امپرياليسم جمعی سه گانه ( آمريکا 
، ژاپن ، ”اتحاديه“ اروپا ) معروف گشت. 
اين ترکيب بندی جديد امپرياليستی که هسته 
بر  در  را  مرکز  مسلط  کشورهای  اصلی 
است  گير  چشم  ويژگی  چند  دارای  می گيرد 
که حائز اهميت می باشند. يکم اين که اين 
کشورها که عمدتا اعضای کشورهای جی ۷ 
را تشکيل می دهند با اين که شوروی ناپديد 
آن ها   کمونيسم  سوی  از  خطری  و  گشته 
ادامه  همکاری  به  هم  باز  نمی کند  تهديد  را 
تبديل  يکديگر  رقبای  به  گذشته  مثل  و  داده 
نگشته اند. دوم اين که اختالفات مهمی بين 

بين  نهادهای  درون  در  کشورها  اين 

ساختمان  است.  نبوده  سرمايه  گرائی 
با  آمريکا  قاره  در  استعماری  پايگاههای 
چيزی  چه  برده  تجارت  کننده  تعيين  کمک 
می توانست  سرمايه  گلوباليزاسيون  از  غير 
باشد؟ جهانی گرائی از همان اوان شکلگيری 
امپرياليستی  های  پايه  خودش  تکامل  و 
سرمايه را بنا نهاد. مروری به تاريخ نشان 
می دهد که جهانی گرائی هيچوقت از طريق 
مذاکرات و مناسبات مسالمت آميز و برابر 
اين  است.  نپيوسته  بوقوع  جهان  مردم  بين 
تاريخ جهانی گرائی است ولی اشتباه بزرگی 
خواهد بود که اگر تصور کنيم که شيوه ها 
مدت  اين  در  گرائی  جهانی  های  ويژگی  و 
ضد  چالشگران  است.  نکرده  تغيير  زمان 
نظام و نيروهای ضد گلوباليزاسيون سرمايه 
نمی توانند به اتخاذ و ايجاد يک استراتژی 
موفق  نظام  عليه  موثر  و  مناسب  مبارزاتی 
گردند اگر نتوانند بر ويژگی ها و شيوه های 
جهانی  فعلی  فاز  در  سرمايه  حرکت  جديد 

گرائی تأکيد نورزند.

حاميان  توسط  که  مسلط  گفتمان   –  ۳
گروهی  های  رسانه  ويژه  به  سرمايه  نظام 
بر  می شود  ترويج  مردم  مختلف  اقشار  بين 
و  بوده  بهتر  هميشه  تغيير   : که  است  آن 
تغيير  پيوندد.  می  وقوع  به  خودی  به  خود 
گذرا  ولی  است  آور  درد  هميشه  که  اين  با 
است . بازار که همان سرمايه داری است به 
خودی خود تمام مسائل را در درازمدت حل 
خواهد کرد. جامعه و دولت نبايد در امور و 
مقررات بازار دخالت کنند و دست نامرئی 
حاکم بر بازار ”مقدس” باالخره تمام مسائل 
اين  کرد.  خواهد  حل  را  بيکاری  منجمله 
نوع سفسطه ها نه تنها حتی يک ايدئولوژی 
سکوالريستی  خرافات  صرفا  بلکه  نيست 
تبليغات  از  غير  چيزی  نهايت  در  و  بوده 
تجارتی نيست. ولی واقعيت اين است که اين 
خرافات روز و شب در رسانه های گروهی 
ترويج و تبليغ شده و توسط سياستمداران و 
دولتمردان مکررا بيان می شود تا جائی که 
تا اين اواخر پيش از برمال شدن و رسانه تر 
گشتن بحران عميق ساختاری نظام به عنوان 
ندارد!)  وجود  ديگری  (آلترناتيوی  «تينا» 
زبان زد خاص و عام بود. اوضاع جهان در 
سال های اخير (۲۰۱۰ – ۲۰۰۷) دستخوش 
بحران  ادامه  و  بروز  و  گرفته  قرار  تحول 
عميق ساختاری سيستم به طور قابل توجهی 
اين گفتمان خنده و درد آور را حتی در بين 

مردم عادی زير سئوال برده است .

با  همراه  جهان  اکناف  در  مردم   –  ٤
با  که  می کنند  تالش  نظام  ضد  چالشگران 
تعبيه و تنظيم استراتژی های مبارزاتی در 
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المللی مثل بانک جهانی، صندوق بين 
و....،  جهانی  تجارت  سازمان  پول،  المللی 
ديده نمی شوند. به عبارت ديگر در مديريت 
کشورها  اين  بين  جهانی  نظام  اقتصادی 
واقع  در  نهادها  اين  و  شده  تضعيف  رقابت 
عنوان  به  بلکه  نبوده  جهانی  های  سازمان 
مرکز  مسلط  کشورهای  جهانی  های  محمل 
اين  پرتو  در   . می کنند  عمل  و  انديشيده 
ترکيب بندی جديد چند پرسش مطرح است 
جهان  چرا   : هستند  مهم  آن ها  بررسی  که 
فعلی به اين شکل درآمده و چرا ما در اين 
موقعيت قرار داريم ؟ آيا وضع و شکل جهان 
فعلی و ترکيب بندی کنونی امپرياليسم بدين 
کشورهای  بين  تضادی  هيچ  که  است  معنی 
مسلط مرکز وجود ندارند ؟ اگر تضادهائی 
های  دوره  تضادهای  با  آن ها  دارند  وجود 
امپرياليستی  کشورهای  آن ها  در  که  پيشين 
در رقابت با همديگر بودند ، چه تفاوت هائی 
وجود  اگر  تضادها  اين  باالخره  و  ؟  دارند 
و  شمال  روابط  در  تاثيری  چه  باشند  داشته 
جنوب (کشورهای مسلط مرکز و کشورهای 

پيرامونی) خواهند داشت.

   استنباطات چالشگران ضد نظام که به 
فوروم های جهانی تعلق دارند اين است که 
نظام جهانی سرمايه وارد فاز جديدی شده که 
بحران عميق ساختاری کنونی نظام انعکاس 
آن است. در اين فاز جديد که به ويژه بعد 
از پايان دوره جنگ سرد برمالتر و شفاف 
تر گشته ، سرمايه داری خواهان يک سطح 
باالتری از تمرکز سرمايه است. از پيش از 
پيش  سال  چهل  حدودا  تا  اول  جهانی  جنگ 
انحصاری  سرمايه   (۱۹۷۰ دهه  اول  (نيمه 
دائما  که  بود  بزرگی  بازارهای  محتاج  
نتيجه  در  باشد.  باز  آن  سوی  به  درهايشان 
مستعمره  نيمه  و  مستعمره  مناطق  به  جهان 
و حوزه های نفوذ بين امپرياليست ها تقسيم 
برگزاری   از  بعد  که  وضع  اين  بود.  گشته 
آفريقا  تقسيم  و   ۱۸۸٤ در  برلين»  «کنگره 
و  تر  رسمی  امپرياليستی  کشورهای  بين 
دوام  سال  هشتاد  به  نزديک  يافت  استحکام 
آورد. بر اساس اين تقسيم بندی ها و وجود  
به  امپرياليستی  کشورهای  نفوذ  های  حوزه 
رقابت های خود عليه يکديگر می پرداختند.

 ، گلوباليزاسيون  فعلی  فاز  در  اماّ       
های  اوليگوپولی  سرمايه  جهانی  نظام 
خود  رشد  به  که  اين  برای  انحصاری  مالی 
توجه  بدون  بازار  کليت  به  بايد  دهند  ادامه 
 . باشند  داشته  دسترسی  نفوذ  های  حوزه  به 
خواهان  گرائی  جهانی  از  فاز  اين  در  آن ها 
ايجاد «بازار آزادی» به وسعت کره خاکی 
هستند. به عبارت ديگر اين اوليگوپولی ها 

ميدان کارزار رقابت ها را ديگر به مناطق 
و حوزه های نفوذ محدود نساخته بلکه آن ها 
اماّ  برند.  می  پيش  به  جهانی  درسطح  را 
اين اوليگوپولی ها در ضمن به يک سيستم 
را  خود  پروژه  که  دارند  احتياج  نيز  جهانی 
ساختمان  در  دگرديسی  اين  ببرند.  پيش  به 
کنترل  که  گشته  باعث  امپرياليسم  شکل  و 
مالی  انحصاری  های  اوليگوپولی  کامل 
و  مرکز  کشورهای  های  دولت  روی  بر 
کشورهای پيرامونی بوجود آيد. در محاسبات 
چالشگران ضد نظام در گستره تعبيه و تنظيم 
نکته  اين  به  نبايد  مبارزاتی  های  استراتژی 
کم بها داده شود. به عبارت ديگر برای اين 
موثر  بيش تر  چه  هر  مبارزه  و  مقاومت  که 
و بُرا به پيش رود، بايد به اين فاکت کليدی 
توجه کرد که امپرياليسم دوره بعد از جنگ 
(آمريکا،  سره  سه  پيکان  صورت  به  سرد 
در  و  می کند  عمل  اروپا)  اتحاديه   ، ژاپن 
هرم  اين  راس  در  آمريکا  بندی  ترکيب  اين 
اضافه  به   ۷ «جی  «ناتو»،  کشورهای  و 
يک» و کشورهای جی ۲۰ به ترتيب شرکا، 
شده  تر  جهانی  نظام  اين  دوستان  و  متحدين 
محسوب می شوند. آيا اين ترکيب بندی جديد 
در شکل امپرياليسم به اين معنی است که بين 
اين قدرت های بزرگ تضادی وجود ندارد؟

 تعداد قابل توجهی از مارکسيست ها بر 
آن هستند که ليستی از تضادها بين اين قدرت 
نظام  اين  فرعی  و  اصلی  های  هسته  که  ها 
دارد.  وجود  می گيرند،  بر  در  را  سره  سه 
حتی ناظرين و تحليلگران بر رشد و افزايش 
اين  اکثر  ولی  ورزند.  می  هم  تأکيد  آن ها 
مارکسيست  ويژه  به  تحليلگران  و  ناظرين 
ها، موافق هستند که ماهيت اين تضادها در 
مقام مقايسه با ماهيت تضادهای موجود در 
تفاوت  گذشته  ادوار  در  ها  امپرياليست  بين 
که  کرد  توجه  مهم  نکته  اين  به  بايد  دارد. 
است.  سرمايه  شده  جهانی  که  چه  آن  اساساً 
يعنی ما امروز در جهان «اقتصاد جهانی» 
داريم ولی از وجود «دولت جهانی» خبری 
داری  سرمايه  ساله  پانصد  تاريخ  نيست. 
دولت  بدون  داری  سرمايه  که  می دهد  نشان 
با  دهد.  ادامه  خود  موجوديت  به  تواند  نمی 
به  نيز  ديگری  عمر  يکی  نابودی  و  افول 
ويژه  به  اساس  بی  ادعای   . می رسد  پايان 
نئوکان ها و نئوليبرال ها که سرمايه داری 
می تواند با ايجاد بازاری به پهنای اين جهان 
به زندگی زالووار خود ادامه دهد در بهترين 
نتيجه  است.  وارونه  تبليغات  يک  شکلش 
در  اکثراً  که  نظام  ضد  چالشگران  که   اين 
می کنند،  فعاليت  جهانی  های  فوروم  درون 
که  بدهند  جواب  کليدی  پرسش  اين  به  بايد 

اين امپرياليسم سه سره که هرم نظام جهانی 
جهانی  دولت  يک  بدون  می دهد  تشکيل  را 
بحرانی  فاز  در  ويژه  به  می تواند  چگونه 
عميق کنونی خود به بقای خود ادامه دهد. اين 
سرمايه  جهانی  اقتصاد  وجود  يعنی  تضادها 
داری و فقدان يک دولت جهانی از يک سو 
و در بستر مرگ افتادن نظام به خاطر تعميق 
بحران ساختاری از سوی ديگر به چالشگران 
ضد نظام فرصت داده که با گسترش فوروم 
بسيج  موازات  به  ای  منطقه  و  جهانی  های 
زحمت  و  کار  نيروهای  بيکاران  ميليونی 
ويژه  به  جنوب  در  رهائی  امواج  عروج  به 
بزنند.  دامن  التين،  آمريکای  کشورهای  در 

ن. ناظمی ـ ديماه ۱۳۸۹

بجز نوشته هايی که 
با امضای تحريريـه 
منتشر مـی گردد و 

بيانگر نظرات 
حزب رنجبران ايران 

می باشد، ديگر 
نوشته های مندرج 
در نشريه رنجبر به 

امضا های فردی است 
و مسئوليت آنها با 

نويسندگانشان 
می باشد.
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زيست  محيط  از  درموردحفاظت  مشغوليتی 
به منظور نجات نوع بشر ازخطرات قريب 
الوقوع  نداشتند. ولی برای خروج پرزحمت 
آمريکا از قبول هرگونه تصميم مثبتی، تمام 
است  اشتباه  کاربستند.  به  را  خود  کوشش 
می  کمپرادورها  آن  از  بيشتری  انتظار  که 
نماينده  هيئت  خيانت  باوجوداين  اما  داشتيم. 
نجات  قابل  کانکون  اجالس  هندوستان،  گی 
نبود. اکنون نوبت انجام اين شو در سال آينده 

در دوربان است.
بدون  محيطی  زيست  درام  اين  که  درحالی 
دانش  يابد،  می  ادامه  لمسی  قابل  ی  نتيجه 
مندان سراسرجهان تاکيد می کنند که تاثيرات 
زيان آورزيست محيطی روزبه روز شديدتر 
دراطراف ما جريان می يابند. حتا انتشارات 
برای  جائی  اند  مجبورشده  کورپوراسيونها 
هنوز  درنظربگيرند.  ها  درنوشته  امر  اين 
آمريکا و ديگر قدرتهای امپرياليست حاضر 
به پذيرفتن اهميت تغيير در مصارف شان و 
طرز زنده گی شان برای هم راه شدن با آن 
خواهند  می  آنها  ديگر،  هرچيز  مثل  نيستند. 
ديده  ستم  خلقهای  پشت  به  را  امر  اين  بار 
مبارزه  ترين  مهم  درنتيجه  بياندازند.  جهان 
ديگر  و  آمريکا  عليه  مبارزه  راه،  دراين 
انداز  چشم  تا  است  امپرياليست  قدرتهای 
رشد را که به نابودی محيط زيست و حيات 

اکثريت مردم می انجامد، عوض کنند. 
که  است  اين  شده  ثابت  مکررا  که  چه  آن 
خاطر  به  اکثرديگرکشورها  گان  نماينده 
خصوصيت کمپرادوری شان حاضربه انجام 
هرسال  که  باوجودی  نتيجتا  کارنيستند.  اين 
اين ديدارجهانی روی می دهد، توافق مثبتی 
برای مقابله با وضعيت نگران کننده حاصل 
نمی شود. آن چه که درهرديدارسران برای 
اتفاقات  مشابه  افتد،  می  اتفاق  زيست  محيط 
سالحهای  درمورد  سران  قبلی  درديدارهای 
هسته ای است. امروز، مذاکره برای اعالم 
توسط  ای،  هسته  سالحهای  بردن  ازبين 
قدرتهای اتمی صورت نمی گيرد. برعکس، 
اتمی  سالحهای  ساختن  برای  آنان  تمامی 
وضعيتی  درچنين  هستند.  فعال  تر  متکامل 
سالح  به  ديگری  کشورهای  پيش  از  بيش 
هسته ای مجهز می شوند. به جای جلوگيری 
ی  اشاعه  ای،  هسته  سالحهای  گسترش  از 

اين سالحها صورت می پذيرد.
ما را مجبورساخته اند که دروضعيت فاجعه 
ازبين  به  ترراجع  کم  سرببريم.  به  اتمی  ی 
بردن سالحهای هسته ای صحبت می شود تا 

حاد بودن اوضاع جدی گرفته نشود.
به طرز مشابهی، هرسال ديدارمحيط زيستی 

ترتيب داده می شود. راجع به خطرناک شدن 
شود.  می  صحبت  محيطی  زيست  وضعيت 
به  را  صدمه  بيشترين  که  کشورهائی  ولی 
کردن  کم  حاضربه  زنند  می  زيست  محيط 
انتشار گازکربنيک و يا استفاده از موادانرژی 
زای فسيلی نيستند. لذا مذاکرات بدون رسيدن 
به هدف ادامه می يابند. دراين ميان بسياری 
را  شان  زيست  محيط  تخريب  ازکشورها 
افزايش می دهند و راه حل مسئله را بغرنج 
تر می سازند. ما را آماده می کنند تا با فاجعه 

ی ديگری مواجه شويم...
به  از  بعد  داری  سرمايه  نظام  شک،  بدون 
وجودآمدن و هژمونی يافتن اش در دوتاسه 
قرن ثروت فروانی را آفريده و باعث رشد 
عظيم نيروهای توليدی شده است. اما هم راه 
اين باعث به وجودآمدن نيروهای ويرانگری 
شده است که قادر به نابودی صدها بار جهان 
هستند. به نام توسعه، ويرانی درست می کند. 
تحليل  با  تواند  می  که  است  مارکسيسم  تنها 
علمی اين وضعيت راه برون رفت را نشان 
دهد. اماباوجودی که مارکسيستها قدرت را 
به دست گرفتند و برای توسعه آلترناتيوی، 
و  زدند،  دهه  چند  طی  جديدی  ابتکارات 
ثابت  درتجربياتشان،  عناصرمثبت  باوجود 
گسستی  شان  کارگرفته  به  مدلهای  که  شد 
نبوده  داری  سرمايه  مدلهای  به  نسبت  کيفی 
ترتيب،  بدين  شدند.  کشانده  شکست  به  و 
از  است  عبارت  بشر  نوع  درمقابل  وظيفه 
توسعه  مدل  از  که  جديدی  کيفی  مدل  يافتن 
سرمايه  بربرمنش  نظام  ی  کننده  ويران  ی 
داری امپرياليستی متفاوت باشد. چنين وظيفه 
ای را تمامی کسانی که درفکر آينده ی بشر 

هستند دربرابرخود دارند.
رو  درپيش  طوالنی  پيمائی  راه  که  بپذيريم 
هرچند  منظوردرهرمبارزه،  بدين  ما  داريم. 
و  کنيم  شرکت  بايد  باشد،  که  هم  کوچک 

متحدا گام برداريم.

از سايت زبان های 
خارجی حزب رنجبران 

ايران ديدن کنيد!
http://www.ranjbaran.

/org/01_english

ويکيليکس ...  بقيه  از صفحه آخر

متخلفين  که  وقتی  مخصوصاً،  باشد  کننده 
جناياتشان  اين  از  هميشه  تقريباً  دولتی 

مجازات نمی بينند....» 
«بنابراين، شرم بر اوباما، اريک هُولدر و 
عيبی،  بی  از  دم  ابتذال  با  که  کسانی  تمام 
کمال، عدالت و مسئوليت در پاسخ گوئی می 
زنند. حال آنکه، به جنايتکاران و شکنجه 
زمين  کره  درسطح  دهند  می  اجازه  گران 
دهند... ادامه  ننگينشان  زندگی  به  آزادانه 
مردم آمريکا بايد بيش از حد برانگيخته و 
که  را  ملتی  آنها  دولت  که  بشوند  عصبانی 
به  احترام  و  بردباری  عدالت،  آزادی،  به 
که  مردابی  به  را  بود  معروف  بشر  حقوق 
و  عدالتی  بی  پنهانکاری،  جنايتکاری،  از 
دوروئی هايش لذت می برد فروبرده است.»
آيا عجيب وغريب نيست که مفسر پراودائی 
بگويد که کابينه اوباما در جهت غلط تاريخ 
خواستار  ما  های  رسانه  بيشتر  قرارگرفت. 
می  ويکيليکس  رهبر  آسانژ،  جوليان  شکار 
به  تشنه  سياستمداران  از  بعضی  يا  ـ  باشند 
خون خواستار مرگ او هستند. رسانه های 
دولت  و  انحصاری  شرکنهای  کنترل  تحت 
بيمناک و نگرانند از چالشی که ويکيليکس 
برايشان مهيا ساخته است. شايد، آنها عميقاً 
به آن واقفند، هم چنانکه ديکنز اظهار داشت، 
ساده  حقيقت  از  تر  نيرومند  چيز  «هيچ 

نيست».
سياه  برای  تقاليشان  از  بخشی  عنوان  به 
تفسير  در  آسانژ،  و  ويکيليکس  دادن  جلوه 
اهميت  که  شد  سعی  آخرهفته  ی  هوشمندانه 
اسناد سری منتشر شده توسط جوليان آسانژ 
را خيلی متفاوت و به مراتب کم سروصداتر 
دانيال  توسط  که  آمريکا  ارتش  اوراق  از 
الزبرگ در سال ۱۹۷۱ منتشر شد، تصوير 
«اوراق  نظريه  اين  الزبرگ  دانيل  کنند. 
ويکيليکس  واسناد  خوب،  آمريکا  ارتش 
بد» را شديداً مردود می شمارد. او ادامه می 
دهد، «اين تنها پوششی است برای افرادی 
کًال  آنها  که  کنند  اقرار  خواهند  نمی  که 
مخالف هرگونه  افشاگری حتی گمراه کننده 
هستند.  خارجی  سياست  ترين  سری  ترين، 
حقيقت اين است که درحال حاضر هرگونه 
حمله ای که به ويکيليکس و جوليان آسانژ 
می شود، درآن زمان برعليه من به خاطر 

انتشار اوراق ارتش آمريکا می شد».
انگيزه ی منبع گزارش دهنده به ويکيليکس، 
سرباز ارتش، براَدلی ماَنينگ، مشاهدات او 
درمورد تجاوز به حقوق مردم توسط پليس 
عراق بوده، وخواندن مطالبی از اين دست و 

بدتراز آنها در گزارشات رسمی، اين 

در جبهه جهانی...  بقيه از صفحه آخر

طبقه کارگر و احزاب کمونيست مدافع راستين محيط زيستند
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که اعالميه فوق را امضاء کردند، می باشد 
که بعضی از آنها حاضر به مصاحبه هستند:

دانيل الزِبرگ
تحليلگر پيشين دولت آمريکا، الزِبرگ اسناد 
محرمانه ارتش آمريکا را فاش کرد، تاريخ 
سری دولت درمورد جنگ ويتنام به نيويورک 
تايمز و ديگر روزنامه ها را در سال ۱۹۷۱ 
َد  اَ  ساَم  ستايشگر  او  داد.  ارائه  چاپ  برای 
مز بود زمانی که هردو درمورد ويتنام با هم 
کارمی کردند، در مارس ۱۹٦۸ بعضی از 
تحليلهای دقيق ساَم اََد مز در نيويورک تايمز 
فاش شد که سبب گسيل ۲۰٦ هزار نيروی 
تقويتی به ويتنام جنوبی و گسترش جنگ به 

کشورهای همسايه در آن زمان شد.

فرانک گِرِول 
گِرِول، تحليلگر اطالعاتی سابق دانمارکی، 
مطبوعات  به  سری  اسناد  دادن  خاطر  به 
دانمارک  وزير  نخصت  اينکه  درمورد 
به  نسبت  ناتو)  کل  دبير  حاضر  (درحال 
زنده  مدرک  وجود  عدم  درمورد  هشدارها 
بی  درعراق  جمعی  کشتار  تسليحات  از  ای 
به  دانمارک  هاگ،  کوپن  در  کرد  اعتنائی 

زندان افکنده شد. 

کاترين گان
گان، کارمند سابق دولت انگلستان به خاطر 
از  قبل  آمريکا  سری  اطالعات  دادن  درز 
به  دوسال  مدت  به  عراق،  به  تجاوز  وقوع 
زندان افکنده شد. نوشته ی وی اشاره براين 
عظيم  موج  آمريکا  متحده  اياالت  که  دارد 
جاسوسی عليه هيئت نمايندگان سازمان ملل 
موجب  به   ۲۰۰۳ سال  اوايل  در  را  متحد 
به  عراق  با  جنگ  برای  قطعنامه  تصويب 
درز  بيرون  به  که  داشتی  ياد  انداخت.  راه 
روزنامه  يک  است،...توسط  کرده  پيدا 
مارس  دوم  تاريخ  در  آبزرور  بنام  انگليسی 
مهمی  خبر  اين  است-  شده  منتشر   ۲۰۰۳
اياالت  در  ولی،  بود  ازجهان  قسمتهائی  در 
ميان  به  حرفی  تقريباً  ازآن  آمريکا  متحده 
به  موفق  آمريکا  متحده  اياالت  سپس  نيامد. 
به دست آوردن قطعنامه تصويب شده برای 
جنگ از جانب سازمان ملل متحد نشد ولی، 

هنوز اقدام به تجاوز به عراق نکرده بود.

ِدويد َمک ميچل
جاسوسی  سازمان  سابق  عضو  ميچل  َمک 
زمانی   ۸۰ سالهای  در  او  باشد.  می  (سيا) 
که به اين نتيجه رسيد که سازمان جاسوسی 
(سيا) اطالعات را درمورد آمريکای التين 

می  تحريف  سياسی  دالئل  خاطر  به 

بود: «من فعاالنه درگير کاری بودم که 
کامًال با آن محالف بودم... برای اين که شما 
به عنوان مردم نمی توانيد بدون اطالعات 
تصميم آگاهانه بگيريد،» اضافه بر اين که 
او اميدوار بود که بحث، منازعه و رفرم را 

درسراسر جهان دامن بزند.
که  خطورکند  فکر  به  تواند  چيزنمی  هيچ 
مسلم  باشد.  متمايز  ويکيليکس/آسانژ  انگيزه 
اينکه، مادران از عادل ترين ناظران نيستند. 
از  حال  تابه  ما  که  آنچه  با  حال،  عين  در 
از  ای  حلقه  کرديم،  مشاهده  آسانژ  رفتار 
حقيقت  در تذکرات مادر آسانژ در مصاحبه 
اخيرش با روزنامه استراليائی به چشم می 
خورد. او به اين طريق بيان می کند: «زنده 
و  هستی  معتقد  آن  به  که  چيزی  به  بودن 
ايستا دگی درمقابل حمالت و حق کشيها امر 
خوبی است. ...او می بيند که کاری را که 
انجام می دهد به عنوان کار خوبی در دنيا 

است، جنگی است عليه دشمنان مردم.»
ای  تااندازه  است  ممکن  اظهار  اين 
شرکايش  و  آسانژ  ولی،  باشد  آرمانگرائی 
گرفتار  نظير  عناوينی  تحت  و  اين  عکس 
تاريکی جهل شدن معرفی می شوند. روابط 
عمومی ارتش، جياف موِرل و حتی دادستان 
مايه  کم  طور  به  پنهاناً  هولدر،  اريک  کل، 
ورای  در  گامهائی  برداشتن  به  تهديد  ای 
جان  احتماًال  کنند،  می  قضائی  صالحيت 

اسانژ درخطر می باشد.
به  کليدی  پاسخ  ديگر،  بار  يک  ها:  رسانه 
اين مسئله رسانه ها می باشند. هيچ کس بهتر 
از مانسنور روِمرو از ال سالوادور، کسی 
که درست قبل از به قتل رسيد نش، ۲٥ سال 
پيش نگفته است. او هشدار می داد، «فساد 
رسانه ها بخشی ازواقعيت تلخ ما است، و 
اين همدستی در جرم با حکومت ثروتمندان 
را برمال می سازد.» به طور غم انگيزی، 
در  نيز  ما  امروز  های  رسانه  درمورد  اين 

آمريکا صحت دارد.
سئوال اساسی و مهم اين نيست که آيا مردم 
آمريکا می توانند «حقيقت را جذب کنند.» 
اينجا  چالش  توانند.  می  آنها  که  معتقديم  ما 
دسترسی آنها به حقيقت رک و بی پرده است 
برسند—  گيری  نتيجه  به  خود  بتوانند  که 
تسلط  گرفتن  درنظر  با  است  کشمکشی 
رسانه های اصلی، بيشترآنها زمينه را برای 
کردن  اعتبار  بی  جهت  منفورآميز  تبليغات 

آسانژ و ويکيليکس فراهم کردند.
آمريکائيها  آيا  که  اين  سئوال  حال،  تابه 
بيشتر  کنند»،  جذب  را  توانند «حقيقت  می 
برای  تجربه.  يک  اساساً  تا  بود  آکادميک 
حقيقت  به  کم  خيلی  ها  آمريکائی  اينکه، 
با  هرحال،  به  اکنون،  داشتند.  دسترسی 

تجربه  اين  به  آنها  ويکيليکس  افشاگری 
های  پيام  الواقع،  فی  پيداکردند.  دسترسی 
توسط  فدرال  دولت  و  ارتش  از  که  سری 
«اساساً  واقعاً  و  تماماً  شد،  فاش  ويکيليکس 

حقيقی» هستند.
چگونه بايد شهروندان آمريکائی را آگاه کرد؟ 
 ۲۳ درتاريخ  جهت،  درآن  گامی  عنوان  به 
اکتبر، ما «اعضای سازمان سام اََدمزبرای 
گيری)»  خبر  (يا  جاسوسی  در  صحت 
(درپائين رجوع کنيد) جايزه ساالنه مان را 
به جوليان آسانژ اهداء کرديم. او اين افتخار 
آن  بدون  که  منابعی  جانب  پذيرفت «از  را 
نمی  اهميتی  ويکيليکس  کمک  و  همکاری 
داشت». موقع اهداء اين جايزه، ما مالحظه 
سراسر  در  شماری  بی  انسانهای  که  کرديم 
جهان خودرا عميقاً مديون حقيقت گوئی مثل 

ويکيليکس و منابع اشان می دانند.

گروهی  مز  َد  اَ  ساَم  سازمان  کوتاه:  شرح 
از همکاران پيشين سازمان جاسوسی آمريکا 
(سيا) و ساير ستايندگان تحليل گران آگاهی 
اََد  ساَم  باشند.  می  سابق،  اطالعاتی)  (يا 
که  است  آنهائی  سرمشق  که  است  کسی  مز 
آرزوی داشتن شجاعت در حقيقت گوئی در 

مقابل قدرت رادارند. 
ويتنام  به  تجاوز  درمورد  قدرت  عليه  ساَم 
شمردن  محترم  خاطر  به  و  گفت  را  حقيقت 
که  کسی  به  ای  جايزه  هرسال  اش،  خاطره 
و  مقاومت  شجاعت،  در  مز  َد  اَ  ساَم  مثل 
می  باشد،اعطاء  سرمشق  ازخودگذشتگی، 
دريافت  آمدش.  پی  از  ترس  بدون  ـ  گردد 

کنندگان پيشين شامل:
FBI کالين رائلی از

کاترين گان از سازمان جاسوسی انگليس
FBI ِسِبل ادموندز از

در  انگليس  پيشين  سفير  موراِی،  کِريگ 
ازبکستان

ساَم پراونس، افسر پيشين ارتش آمريکا
اطالعات  رتبه  عالی  افسر  گِرِول،  برانک 

ارتش دانمارک
ارتش  بازنشسته  سرهنگ  ويلکرسون،  لِری 

آمريکا
جوليان آسانژ، ويکيليکس

آشکارنشود،  که  نشده  پنهان  چيزی  «هيچ 
هيچ چيز پنهان نيست که نشود از آن مطلع 
شد، همه ی چيزی را که شما در تاريکی (يا 
می  مطرح  روشن  روز  در  گفتيد،  پنهانی) 
گردد، هرچيزی را که در اطاقهای دربسته 
بامها  پشت  باالی  از  گفتيد،  می  گوشی  بيخ 

جارزده خواهد شد.» –
۳-۲ :- ۱۲  Luke

شرح ذيل جايزه های پيشين و شرکای ديگر 



صفحه ۱٦رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران
اطالعات  عضو  او  داد.  استعفا  کند، 

ارتشيهای حرفه ای سابق می باشد.
ِری َمک گاورن

َمک گاورن برای ۲۷ سال تحليل گر سازمان 
سيا بود. وظائف او شامل آماده کردن ودادن 
روزمره  مسائل  ی  شده  خالصه  گزارش 
رياست  کرسی  داشتن  جمهورو  رئيس  به 
او  است.  بوده  ملی  اطالعاتی  ارزيابيهای 
مسئول گروه اطالعات ارتشيهای حرفه ای 

سابق بود.

 کرِيگ موِراِی
ازبکستان،  در  انگليس  سابق  سفير  موِراِی، 
ازبکها  ی  شکنجه  با  مخالفت  خاطر  به 
برای به دست آوردن «اطالعات» درمورد 
که  وقتی  شد.  اخراج  ازکار  «تروريسم» 
کرد  دريافت  را  امز  َد  اَ  سام  جايزه  موِراِی 
گفت، «من ترجيح می دهم که بميرم تا اين 
که اجازه دهم فردی به خاطر افزايش امنيت 
بيشتر برای من تحت شکنجه قرار گيرد.» 
همان  موِراِی  که  کردند  مالحظه  مراقبين 
درحال  که  گرفت  قرار  تحقير  مورد  طور 
اعتبارشدن  بی  مورد  آسانژ  جوليان  حاضر 

قرار می گيرد.
 

کالين راُ لی
بخش  و  سابق  مأموراختصاصی  ُلی،  را 
شورائی اف بی آی بود، کسی که در گزارش 
ماه می ۲۰۰۲ خود قصورهای اف بی آی را 
ماهانه  قبل از ۹/۱۱ توضيح داد، در مجله 
تايمز به عنوان يکی از «افراد نامی سال» 
۲۰۰۲ شناخته شد. او اخيراً با کس ديگری 
که  نوشت  تايمز  اَنجلس  لوس  روزنامه  در 
تحت عنوان «ويکيليکس و ۹/۱۱ : چه می 
می  تصميم  نااميد  کنندگان  بازجو  اگر  شد 
گرفتند که طوری اطالعات رابه بيرون درز 
بدهند که عليرغم ميل مافوق آنها که خواهان 
مهارش بودند، شايد حمالت تروريستی دفع 

می شد»؟ 

لِری ويلکرسون
ارتش  بازنشسته  سرهنگ  ويلکرسون، 
آمريکا، رئيس ستاد ارتش سابق آمريکا در 
عنوان  تحت  که  کسی  پاُول،  کولين  دوره 
«دسيسه و توطئه ِچنی- رامسفيلد» به انتقاد 

پرداخت. 
العمل  عکس  با  حاضر،  درحال  ما  نظر  به 
تعدادی از سازمانهای دولتی وپليسی که حکم 
بازداشت را برای جوليان آسانژ صادرکرده 
يک  او (همچنانکه  مرگ  فراخواندن  يا  اند، 
درتلويزيون  کانادا  وزير  نخست  مشاور 
تنفر  افراد  و  سازمانها  اين  اظهارداشت)، 

روشنگری  دمکراسی،  به  نسبت  خودشان 
از  را  اطالعات  رساندن  برای  آزادی  و 
در  آنها  العمل  عکس  دهند.  می  نشان  خود 
اين مورد می تواند بی اعتبار بودن حقانيت 
اگر  دهد.  نشان  شان  رادر «حاکميت»  آنها 
اصطالح  به  است  قرار  پليسی  گماشتگان 
چرا  پس  باشند،  خدمتگزار»  و  «محافظ 
ساختن»  واژگون  و  «کيفردادن  درپی  آنها 
می  افشا  را  پنهان  حقيقت  که  هستند  آنهائی 
دقيقاً  که  آنهائی  برای  اين  ديگر،  بار  کنند؟ 
به ماهيت دولت انحصارات سرمايه پی برده 
اند و مخصوصاً به پديده مدرن نظامی گری 
و  حقوق  کردن  مصرف  وبی  جامعه  داخلی 
آزاديهای اجتماعی واقفند، تعجب آورنيست. 
چشمان  درمقابل  وقايع  اين  درهرصورت، 
که  مردمی  اند،  جهان قرارگرفته  تمام  مردم 

خود نظاره گر اين وقايع هستند.     

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

هشدار ويکيليکس درمورد 
هائيتی

مارک ويسبروت ـ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰
 

تمرکز بحثها درمورد ويکيليکس به راستی 
دولتهای  تمامی  ازميان  است.  بسيارساده 
خطر  ترين  بزرگ  آمريکا  دولت  جهان، 
اين  است.  درجهان  امنيت  و  صلح  برای 
بينی  واقع  با  ها  داده  به  که  هرکسی  برای 
گردد.  می  واضح  باشد،  داشته  توجه  اندک 
احتمال  به  و  هزار  صدها  درعراق  جنگ 
قوی بيش از يک ميليون قربانی گرفته است. 
غيرقابل  و  غيرضروری  کامال  جنگ  اين 
توجيه و متکی بر دروغ  بود. اکنون آمريکا 

ازهر دری سخنی

امر حق از پشتيبانی اکثريت مردم برخورداراست

با  نظامی  درگيری  برای  جوش  و  درُجنب 
ايران است.

رئيس  ويلکرسون  الورانس  که  طور  همان 
ای  مصاحبه  طی  پاول  کولين  سابق  دفتر 
سازی  آماده  ازنظر  داشت،  اشاره  اخيرا 
آماده   ۱۹۹۸ درسطح  ايران،  عليه  جنگی 

سازی جنگ عليه عراق قرارداريم.
صدمات  نگرفتن  درنظر  با  اساس،  براين 
اقتصادی  رشد  به  واشنگتون  که  عظيمی 
زند(توسط  می  رشد  درحال  کشورهای 
پول  المللی  بين  مانندصندوق  نهادهائی 
محيط  به  يا  جهانی)،  تجارت  وسازمان 
که  هراطالعاتی  که  است  روشن  زيست، 
نوربياندازد،  آمريکا  «ديپلوماسی»  روی 
بيش از حد مفيد است. اين امر کمک می کند 

تا جان ميليونها نفر نجات داده شوند.
شما شايد خبرداشته باشيد يانه. لوال داسيلوا 
رئيس جمهور برزيل، که درماه مه قبل تالش 
نگيرد،  صورت  ايران  با  درگيری  کردتا 
خشم واشنگتون را برانگيخت. به همين دليل 
پايه  با  را  خود  گی»  بسته  او «هم  که  بود 
آسانژمبارزاعالم  ژوليان  ويکيليکس،  گذار 
گزارشات  از  برخی  که  اين  عالرغم  نمود، 
ويکيليکس برای دولت وی خوش آيند نبود.

را  آمريکا  خارجی  درسياست  موضوعی 
شود،  روشن  تا  کرد  کمک  ويکيليکس  که 
گرفتند،  ناديده  آگاهانه  عمده  های  رسانه  و 
ژان   ،۲۰۰٤ درسال  است.  هائيتی  اشغال 
به  منتخب  جمهور  رئيس  آريستيد  برتران 
به  بار  دومين  برای  دموکراتيک،  صورتی 
کمک دولت آمريکا برانداخته شد. کارمندان 
و  شدند  انداخته  زندان  به  قانونی  دولت 

هزاران نفر از طرف دارانش کشته شدند.
براندازی  تکرار  گرچه  هائيتی،  کودتای 
بسيارشبيه  اما  بود،   ۱۹۹۱ درسال  آريستيد 
ونزوئال  در  کودتا  انجام  برای  تالش 
درتمامی  آمريکا  که  ـ  بود   ۲۰۰۲ درسال 
عوامل  از  برخی  حتا  داشت.  دست  آنها 
آمريکا درواشنگتون درهمه ی اين کودتاها 
شرکت داشتند. اما کودتای ونزوئال ناموفق 
دولتهای  تمام  که  دليل  اين  به  ازجمله  شد، 
آمريکای التين اعالم کردند که دولت کودتا 

را به رسميت نخواهندشناخت.
اشتباهاتش  از  واشنگتون  درموردهائيتی، 
حکومت  برای  و  گرفت  درس  ونزوئال  در 
کرد.  جمع  را  حاميانی  ازقبل  غيرقانونی 
توسط  کودتا  از  بعد  روز  يک  ای  قطعنامه 
سازمان ملل تصويب شد و نيروهای سازمان 
شدند.  هائيتی  وارد  برزيل  رهبری  به  ملل 
اين ماموريت هنوز هم تحت رهبری برزيل 
دولتهای  از  بسياری  نيروهای  و   است 

آمريکای التين اعم از چپ و يا مرکز 
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اوروگوئه  و  آرژانتين  نظيربوليوی، 
درآن جا هستند. نيروهای شيلی، پرو و 

گواتماال نيز به آنها پيوستند.
به  نيرو  فرستادن  حاضربه  دولتها  اين  آيا 
ونزوئال می شدند چنان چه کودتا موفق می 
را  حرکتی  چنين  آنها  روشنی  طور  به  شد؟ 
ديگر  هائيتی  اشغال  که  چون  پذيرفتند  نمی 
قابل توجيه نيست. دولتهای مترقی آمريکای 
جنوبی قويا مخالف سياست خارجی آمريکا 
آنها  از  برخی  و  هستند،  جهان  و  درمنطقه 
را  امپراتوری  و  امپرياليسم  لغتهای  مرتبا 
آنها  برند.  می  کار  به  واشنگتون  درمعرفی 
نهادهای جديدی مثل  UNASUR درست 
کرده اند تا مانع از سوء استفاده ی آمريکا 
شوند. بوليوی درسپتامبر۲۰۰۸ سفير آمريکا 
را اخراج کرد به اين دليل که درامور داخلی 

کشور دخالت می کرد.
آيا به خاطر اين که مردم هائيتی فقير و سياه 
و  بشر  حقوق  ترين  اساسی  هستند  پوست 
حقوق دموکرالتيک آنها پای مال می شود؟

هائيتی  دراشغال  دولتها  اين  شرکت 
تضادسياسی جدی برای آنها به وجودآورده 
شود.  می  حادتر  روز  به  روز  که  است 
هائيتی  اشغال  اهميت  ويکيليکس  گزارشات 
يادداشتی  دهند.  می  نشان  را  آمريکا  توسط 
پرنس  پورت  در  آمريکا  سفارت  ازجانب 
به وزيرامورخارجه آمريکا جزئيات مسائل 
گی  زنده  پروال،  رنه  سياست  به  مربوط 
چنين  هم  اش،  گی  خانواده  و  خصوصی 
مسائل حياتی امنيت ملی نظير «رنه پروال 
چه اندازه می نوشد تامست شود؟» را نقل 
می کند. دراين نامه هم چنين گرفتاری عمده 

آمريکا آمده است :
«ناسيوناليسم انعکاسی پروال، و بی توجهی 
اش به داشتن رابطه دوجانبه به مفهوم وسيع 
درپی  پی  های  اصطکاک  به  ديپلوماتيک، 
دراين  خواهدانجاميد.  دوجانبه  درمناسبات 
با  دررابطه  که  است  اعتقادمابراين  مورد، 
دارد  تمايل  بيشتر  پروال  خارجی،  سياست 
که از هر منبع ممکن کمک بگيرد. او می 
درنيم  چاوز  متحدين  و  ونزوئال  از  خواهد 
جٌو  يک  که  بگيرد  کمک  طريقی  به  کره 
تواند  می  کسی  چه  که  اين  درمورد  رقابتی 
بيشتر به هائيتی کمک کند به وحود آورد».

آريستيد  ازشٌر  آنها  که  بود  منطقی  چنين  با 
پروال  از  تر  چپ  که  کردندـ  خودراخالص 
بود ـ و نمی گذارند که به کشور برگردد. به 
همين علت واشنگتون راه حل «انتخابات» 
ترين  بزرگ  شرکت  حق  بدون  درهائيتی 
نظير  که  درنظرگرفت  را  سياسی  حزب 
آن است که درآمريکا حزب دموکرات حق 
شرکت در انتخابات را نداشته باشد. به اين 

دليل است که مينوستاه(نيروهای سازمان ملل 
درهائيتی ـ م) هنوز به اشغال کشورادامه می 
دهد، بيش از٦ سال بعد از کودتا، بدون انجام 
ارتش  کردن  گزين  جای  جز  به  ماموريتی 
منفور هائيتی به مثابه يک نيروی سرکوب 

گرـ کاری که آريستيد انجام داده بود. 
کسانی که سياست خارجی آمريکا را درک 
هائيتی  کنترل  که  پندارند  می  کنند  نمی 
چون  ندارد،  اهميتی  واشنگتون  برای 
و  معادن  و  است  فقير  کشوری  هائيتی  که 
گونه  آن  اما  ندارد.  هم  استراتژيک  منابع 
دهند،  می  نشان  ويکيليکس  گزارشات  که 
ازنظر  کند.  نمی  عمل  گونه  اين  واشنگتون 
وزارت خارجه و متحدانش، اين يک بازی 
هرپياده  و  است  شطرنج  ی  رحمانه  بی 
شود  ممکن  که  هرجا  دارد.  را  خود  اهميت 
بايد دولتهای چپ راازقدرت برکنارنمود؛ و 
فقيرترين کشورها ـ نظير هندوراس درسال 
گذشته ـ بهترين هدفها به شمارمی آيند. يک 
دولت منتخب دموکراتيک درهائيتی، با توجه 
دولتی  اجبارا  اش،  مردم  آگاهی  و  تاريخ  به 
چپ خواهدبود که با سياست خارجی آمريکا 
شد.  نخواهد  راه  هم  درمنطقه  ترجيحاتش  و 

لذا دموکراسی غدغن است.
انتخابات  عليه  هائيتی  مردم  از  نفر  هزاران 
شيوع  باعث  که  مينوستاه  نقش  و  قالبی 
حال  به  تا  نفر   ۲۳۰۰ از  بيش  و  شده  وبا 
نفر  هزاران  است  ممکن  و  اند  سپرده  جان 
دست  بميرند،  آينده  ماههای  در  نيز  ديگر 
سريع  ازشيوع  ارزيابی  زدند.  اعتراض  به 
اهمال  ی  نتيجه  شايد  اين،  که  است  اين  وبا 
سازمان  نيروهای  بزرگ  کارانه  جنايت 
در  مدفوع  و  آشغال  ريختن  طريق  از  ملل 
رودخانه آرتيبونيت بوده است. اين هم دليل 
مهم ديگری است که نيروهای اشغال گر بايد 

هائيتی را ترک کنند.
اشغال هائيتی ساالنه ٥۰۰ ميليون دالر خرج 
سازمان  که  وقتی  دارد.  ملل  سازمان  برای 
برای  را  مبلغ  اين  سوم  يک  قادرنيست  ملل 
که  بپردازد  وبا  بيماری  شيوع  با  مبارزه 
آب  تواند  نمی  و  داده  رخ  نيروهايش  توسط 
چرا  قراربدهد  م  مرد  دراختيار  شده  تصفيه 
 ٥۸۰ به  را  نيروهايش  مخارج  خواهد  می 

ميليون دالر برساند.
مترقی  دولتهای  که  است  رسيده  آن  زمان 
آمريکای التين دست از اشغال بردارند، که 
عليه اصول خودشان و اعتقاداتشان و عليه 

خواست مردم هائيتی است.

*    *      *

نمونه ای از برخورد کاالئی 

و ارتجاعی نسبت به زنان 
درحکومت اسالمی!

امام جمعه تويسركان و گند كاری او

پخش فيلمِ  رابطه یِ  جنسی يک روحانی با 
يک زن، که ظاهرن هر دو متاهلند، باعث 
و  است؛  شده  مملکتی   ِ سران   ِ ناخشنودی   ِ
ايران،   ِ کيفری   ِ قوانين   ِ از آن جا که طبق 
اعدام  و  سنگسار  کنندگان،  زنا  مجازات 
است، قوه یِ  قضاييه برایِ  از سر گذراندنِ  
اين بحران، با چالشی جدی رو به رو خواهد 

بود.
حجه السالم والمسلمين حسن گلستانی رئيس 
از  و  تويسرکان  شهرستان  نماز  اقامه  ستاد 
و  جمعه  ائمه  ستاد  امنای  هيات  اعضای 
منصوب  که  (نهادی  همدان  استان  جماعات 
گذشته  هفته  در  است)  رهبری  مقام  مستقيم 
به يکی از خبر سازترين روحانيون کشور 

تبديل شده است.
بعضی از پايگاههای اينترنتی آن را به يک 

بمب خبری در تويسرکان تشبيه کرده اند.
شهر «تويسرکان» جمعيتی بالغ بر۴۵هزار 
همدان  شهر  و  الوند  کوه  جنوب  در  نفرد، 

واقع شده است.
اين هم اظهارات اين حاج اقا بعد از رسوا 

شدن:
ايران،  ی  صحنه  در  هميشه  و  عزيز  ملت 
من نيز صحنه را ديدم و بايد عرض کنم که 
اين  اما  نبود  ساختگی  وجه  هيچ  به  صحنه 
محصنه  زنای  عمل  وجه  هيچ  به  بنده  اقدام 
محسوب نمی شود زيرا آن خانم در آن لحظه 

قانونا و شرعا همسر بنده بود.
کرديد،  مشاهده  صحنه  در  شما  که  زنی 
اکنون  هم  که  دارد  نام  زاده  رجب  فاطمه 
همسر قانونی و شرعی آقای غالمعلی الهه 
زاده می باشد که اين آقا از کارمندان دفتر 

من هستند.
مدتی پيش آقای الهه زاده بر اثر موضوعی 
از دست خانم رجب زاده خشمگين می شود 
و در هنگام خشم همسر خويش را سه طالقه 
می کند اما پس از اين که خشمش فروکش 
می کند از کرده ی خويش پشيمان می شود 
تقاضای  زاده  رجب  خانم  از  ديگر  بار  و 

ازدواج می نمايد.
بر اساس قوانين شرعی شخصی که همسر 
خويش را سه طالقه کرده ديگر نمی تواند با 
وی ازدواج کند مگر اين که کس ديگری با 
وی ازدواج نموده و سپس وی را طالق دهد 
که در اصطالح فقهی به اين شخص محلل 

حالل  که  کسی  يعنی  شود  می  گفته 
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مشکالت است.

مشکل  کردن  برطرف  برای  زوج  اين 
شان به نزد من آمدند و از من خواهش کردند 
که به عنوان محلل اين معضل آن ها را حل 
بنمايم، از آن جا که بنده همواره زندگی ام را 
وقف خدمت به مردم و حل کردن مشکالت 
شان نموده ام نتوانستم از قبول درخواست آن 

ها سر باز زنم..
اين شد که بنده خانم رجب زاده راعقد نمودم 
نکند  پيدا  ريا  ی  جنبه  کارم  اينکه  برای  و 
قبلش همسرم را به خانه ی مادرش فرستادم 
زيرا  نبرد  من  فداکاری  اين  به  پی  کسی  تا 
من دوست ندارم کسی از کارهای خيری که 

برای مردم انجام می دهم باخبر شود.
نموديد  مشاهده  عزيزان  شما  که  ای  صحنه 
اتفاق  ساعتی  دو  همان  طی  در  حقيقت  در 
قانونی  همسر  زاده  رجب  خانم  که  افتاده 
را  گناهی  هيچ  من  و  بودند  من  شرعی  و 

مرتکب نشده ام.
من مايل نبودم مردم پی به محلل بودن من 
اند  دانسته  همه  ناگزير  که  حال  اما  ببرند 
صورت  به  که  کنم  می  اعالم  جا  همين  در 
خالصانه در خدمت مردم هميشه در صحنه 
مشکل  نظير  که  کس  هر  و  هستم  ايران  ی 
اين زوج را داشته باشد می تواند روی من 

حساب کند.
والسالم عليکم و الرحمة هللا و برکاته

حاج حسن گلستانی، امام جمعه تويسرکان 
   

*     *     *

آمريکا خود را برای يک دهه 
جنگ درآسيا آماده می سازد 

(خالصه شده)

ريک روزوف : ناتو را متوقف کنيد 
ـ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰

ی  ساله   ۲۳٤ درتاريخ  متحده  اياالت 
درافغانستان  جنگ  ترين  درطوالنی  خود 
درگيربوده است که دردوهفته ی آينده وارد 
جنگ  همانند  شود.  می  خود  سال  ۱۱مين 
طوالنی قبلی درهندوچين، اين جنگ نيز در 

قاره ی آسيا صورت می گيرد.
نشينی  عقب  تاريخ  تاخيرانداختن  به  با 
اين  گرچه   ،۲۰۱٤ سال   به  ازافغانستان 
مورٌل  جف  پنتاگون  گوی  سخن  امرتوسط 
خودگفته،  به  «آرزوئی»  خصوصيتی 
اخير  دردوسال  و  درافغنستان  جنگ 

که  داد  نشان  پاکستان  درکشورهمسايه 
جهانی  عملياتی  و  نظامی  استراتژی 
است. يافته  تمرکز  درآسيا  آمريکا  
 ٥۰ و  آمريکا  نيروی  هزار   ۱۰۰ حدو 
آمريکا   متحدين  و  ناتو  نيروی  هزار 
کشته  ازنظر  امسال  که  هستند  درگيرجنگی 
درگيرجنگ  نيروهای  و  غيرنظاميان  شدن 
در  جنگ  شروع  زمان  از  درهردوطرف 
۷ اکتبر ۲۰۰۱، افزايش يافته و کشته های 
آمريکا و ناتو به نزديک ۷۰۰ نفررسيد که يک 
سوم تعداد کشته شده ها در ۹ سال جنگ بود.

از زمان شروع تجاوز آمريکا به افغانستان 
هزاردرصد(بنا   ٤۰ افزايش  با  ترياک  توليد 
توليد  کل   ٪۹۲ اکنون  روسها)  برارزيابی 
به  دهد.  می  تشکيل  را  مخدرجهان  مواد 
نيروهای  توسط  غيرنظاميان  کشتار  عالوه 
و  هواپيما  بمباران  توسط  ناتو  و  آمريکا 
گذاری  بمب  چنين  هم  و  شبانه  درحمالت 
ايران  و  پاکستان  درافغانستان،  انتحاری 

افزايش يافته است.
درماه گذشته ۸٥۰ پرواز هواپيماهای جنگی 
از  بيشتر  برابر  سه  که  گرفت  صورت 
از  بود.   گذشته  نوامبرسال  هوائی  حمالت 
ژانويه تا نوامبر امسال هواپيماهای نيروهای 
اشغال گرخارجی ۳۰ هزار ماموريت برای 
نيروهای زمينی انجام دادند. در ٦ ماه اخير، 
عمليات   ۷۰۰۰ ناتو  و  آمريکا  نيروهای 
نظامی درافغانستان داشتند(۱). هليکوپترهای 
درپاکستان  را  عملياتشان  ناتو  دار  مسلسل 
از  نفر   ۳ ميان  دراين  و  دادند  افزايش 

نيروهای مرزی پاکستان را نيز کشتند.
سرنشين  بدون  پروازهواپيماهای  امسال 
سی.آی.ای. در پاکستان به ۱۰۸ بار افزايش 
يافته که بيش از دوبرابر سال ۲۰۰۹ بود(٥۳ 
پرواز). تعداد تلفات ناشی ازاين حمالت نيز 
 ٤۰۰ درمقابل  نفر   ۸۰۰ به  و  شده  دوبرابر 

نفر درسال گذشته رسيد.
پنتاگون و ناتو درچندين کشور آسيای مرکزی 
و  تاجيکستان  قرقيزستان،  نظير  جنوبی  و 
ازبکستان رسما مستقر شدند و بدون موافقت 
رسمی در پاکستان، قزاقستان و ترکمنستان .

با اين طرز عمل، آمريکا وبلوک نظامی توسعه 
طلب تحت کنترل اش، شبکه ای از نيروها و 
پايگاهها را بين سرزمين چين درشرق، روسيه 
اند. کرده  رديف  درغرب  ايران  و  درشمال 

انجام  و  نظامی  نفوذ  تحت  مناطق  گسترش 
عمليات زيربنائی درهندوستان که آمريکا با 
آن قرارداد دوجانبه و چندجانبه ی تمرينهای 
چنين  هم  و  دارد،  زمينی  و  هوائی  دريائی، 
به  جهان  پرجمعيت  کشور  دومين  کشاندن 
زيرعمليات بزرگ و با انجام معامالت درحد 

انواع سالحها، ادامه می يابد.

درمغولستان فرماندهی اقيانوس آرام آمريکا 
و ارتش آمريکا درآن منطقه درخان کست... 
کانادا،  مغولستان،   ، آمريکا  ارتش  اتفاق  به 
فرانسه، آلمان، هندوستان، ژاپون، سنگاپور 

و کره جنوبی تمرينات نظامی داشتند.
عالوه برکشورهائی که درپيمان نظامی آسيا 
جنگ  زمان  از  آمريکا  که  آرام  اقيانوس  ـ 
نظير  دارد  آنها  با  نظامی  قرارداد  سرد، 
کره  نو،  زئالند  فيليپين،  ژاپون،  استراليا، 
جنوبی و تايلند، پنتاگون اخيرا عمليان نظامی 
و تمريناتی را درجنوب و جنوب شرقی آسيا 
سنگاپور،  بنگالدش،  شرکت  با  داد  ترتيب 
تيمورشرقی،  اندونزی  سريالنکا،  ويتنام، 

برنئو، مالزی و کامبوج. 
را  نظامی  تمرين  آمريکايک  اخير  درژوئيه 
درمنطقه آنگور کامبوج با شرکت ۲٦ کشور 
ايتاليا،  آلمان،  فرانسه،  انگلستان،  ازجمله  و 
ژاپون،  اندونزی،  هندوستان،   استراليا، 
توسط  که  داد  ترتيب  فيليپين  و  مغولستان 
 » مثابه  به  سن  هون  کامبوج  وزير  نخست 
سمبل رابطه ی محکم نظامی بين آمريکا و 
کامبوج»(۲) از آن يادکرد. اين تمرينات درماه 

مه ۲۰۱۱ درکامبوج ادامه خواهنديافت...
فوق  «پايگاه  يک  ساختن  درحال  پنتاگون 
دالر  ميليارد   ۱۲  .٥ با  درگوآم  العاده» 
نظامی  رشد  از  منظورجلوگيری  به   »

چين»است...
به عالوه، «آمريکا برای تعميرپايگاه انگليس 
دراقيانوس هند در سن ديه گو واقع در ۷۰۰ 
مايلی جنوب سری النکا مبلغ ۱۹۷ ميليون 

دالر درنظرگرفته است(۳).
«درشمال اقيانوس آرام از آالسکا تا جزاير 
نظامی  پايگاه  آمريکا  نيز  درژاپون  اوکيناوا 
در  آمريکا  هژمونی  حفظ  هدفش  و  دارد 
ی  محاصره  باهدف  است  آرام  اقيانوس 

چين»(٤)
ژورژ  بر  هواپيما  ناو  اخير  ازژوئيه 
سالح  به  مسلح  تُنی  هزار   ۱۰۰ واشنگتون 
به  نظامی  مانوور  در  زرد  دردريای  اتمی 
درشرق  ويتنام  و  جنوبی  ژاپون،کره  اتفاق 

چين شرکت نمود...
مجله ی دفاع پنتاگون برای ٤ سال در فوريه 
متحده  «اياالت  داد:  گزارش   ۲۰۱۰ سال 
نيروئی جهانی با وظايف جهانی است. حدود 
جمله  از  آمريکا  نظامی  نيروی  هزار   ٤۰۰
در عمليات نظامی در افغانستان و عراق و 

درنقاط مختلف جهان مستقرند.
جهانی  احتياجات  درمورد  آمريکا  رهبری 
خواستار ادغام نيروهای ملی است. نيروهای 
پذيرآمريکا  نرمش  و  العمل  سريع  نظامی 
قادر به انجام عمليات نظامی در سطح وسيع 
بوده... و آمريکا تنها کشوری است که قادر 



صفحه ۱۹رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران
به انجام عمليات در منطقه ای وسيع و 

درمناطق دوردست است».(٥)
اين مجله بودجه ی نظامی۷۰۸ ميليارد دالر 
بزرگ  که  داد  پيشنهاد  آينده  سال  رابرای 

ترين رقم ازسال ۱۹٤٦ است.
ی  دهه  سال  اولين  از  واشنگتون 
اخيرواردجنگ درآسيا شده که گفته می شود 
تانيمه  درافغانستان  اما  است.  پايان  درحال 
دهه ی دوم و شايدتاآخر آن قراراست جنگ 
جنگی  ی  عمده  ی  جبهه  آسيا  يابد.  ادامه 

پنتاگون درقرن ۲۱ خواهدبود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(۱) ـ آژانس فرانس پرس ، ۱٥ دسامبر ۲۰۱۰ 
(۲) ـ پنوم پن پُست ، ۱۳ دسامر ۲۰۱۰ 

(۳) ـ ديلی تلگراف، ۲٥ اکتبر ۲۰۱۰ 
(٤) ـ صدای روسيه، ۸ دسامبر ۲۰۱۰ 

ساله،   ٤ دردوره  دفاع  مجله  گزارش  ـ   (٥)
فوريه ۲۰۱۰ 

(٦)ـ
 http://www.defence.gov/qdr/images/QDR_as_
of_12Feb1000_10.pdf

*     *     *

 CIA بسياری از مقامات عرب با
درارتباطند: آسانژ

روبين پانديت و احمد االمين ـ ۳۰ 
دسامبر ۲۰۱۰ 

ويکيليکس  گذار  پايه  آسانژ  ژوليان   : دوها 
چندين  باالی  سطح  مسئوولين   : گويد  می 
دارد،  فشرده  ای  رابطه  سيا  با  کشورعربی 
داوطلبانه  طور  به  مقامات  از  بسياری  و 
درکشورهای  آمريکا  های  خانه  سفارت  به 
متبوع شان جهت برقرارکردن رابطه با اين 

سازمان آمريکائی رجوع می کنند.
گفت  الجزيره  تلويزيون  به  ديروز  آسانژ 
«اين مقامات جاسوسان آمريکا درکشورشان 

هستند».
احمدمنصوردرشروع  کننده  مصاحبه 
مصاحبه ای که درادامه ی مصاحبه ی هفته 
اينترنتی  فايلهای  آسانژ  گفت  بود،  گذشته 
به من نشان داد که نام چندمسئوول باال که 

دررابطه با سيا هستند درآنها آمده بود.
را  افراد  اين  اسامی  منصور  ويا  آسانژ 
اعالم نکردند. پايه گذار ويکيليکس گفت که 
اش  شدن  کشته  به  است  ممکن  بازگوکردن 
بيانجامد و افزود ۲۰۰۰ وب سايت حاضربه 
اين  او  چه  «چنان  هستند  آنها  منتشرکردن 

کار را نکند».
«اگر من دستگير يا کشته شوم، ۲۰۰۰ وب 

سايت آماده چاپ کردن اين فايلها هستند. ما 
با اسم رمز خود را دربرابر اين وب سايتها 

حفاظت می کنيم.»
«... ما بايد از منابع خبری مان به هرقيمتی 
حفاظت کنيم. اين دغدغه ی صادقانه ی ما 

است». 
ناتو  و  آمريکا  نيروهای  سال   ۹ ...طی 
به  وادار  را  افغانستان  مردم  اند  نتوانسته 
کشورشان  به  مردم  که  چون  کنند.  سکوت 
وفادارند و صاحب اعتقاد می باشند. نيروی 
دريائی آمريکا که درافغانستان می جنگند از 
می  چه  برای  که  اين  و  جا  درآن  بودنشان 
توان  تمام  با  آمريکا  نيستند.  راضی  جنگند، 
برای ازميان برداشتن اين وب سايت تالش 

می کند، اما بی هوده.
کند  می  خطاب  تروريست  مرا  «واشنگتون 
و می خواهدجهانيان را قانع کند که من يک 

اسامه بن الدن ديگری هستم»...
«ما فايلهای زيادی دررابطه با مسئله دفاعی 
در اروپای مرکزی داريم... برخی ازمقامات 

عربی نفت کشورخودشان را می دزدند».
بسيار  درجهان  آمريکا  های  خانه  «سفارت 
اتحاديه  ايران،  اسرائيل،  وضعيت  نگران 
های کارگری، تجارت سالح (عمده تا فروش 
سالحهای آمريکائی) و جاسوسی با توجه به 

تکنيک پيش رفته می باشند».

*     *     *

بغداد روزانه کمتر از يک 
ساعت برق دارد.

سعدون الجابریـ  الزمان، ۱٥ ژانويه ۲۰۱۱ 
بغداد پايتخت عراق با ٦ ميليون جمعيت به 
سختی می تواند يک ساعت متوالی در ۲٤ 

ساعت برق داشته باشد.
کاران  وطمع  رود  فرومی  درتاريکی  شهر 
حاکم با ميلياردها دالر سرمايه گذاری هنوز 

قادر به حل اين مسئله نشده اند.
۷ سال بعد از اشغال عراق توسط آمريکا، 
توليد برق کمتر از ميزان آن درزمان صدام 

حسين است.
ساعت   ۱۸ شهر  اين  بغداد،  سقوط  از  قبل 

مصرف برق روزانه داشت.
مردم شديدا ناراضی هستند ولی درکشوری 
که حفظ امنيت فردی مهمترين جا را اشغال 

می کند، کاری ازدست آنان برنمی آيد.
کريم زامل می گويد : «مقامات حکومتی ما 
را با وعده هائی که می دهند مرتبا بمباران 
هم  خارج  به  کشور  زودی  به  که  کنند  می 

برق صادرخواهدکرد.

برای  دليلی  هيچ  گويد  می  جبار  طيب 
عراق  وضعيت  به  نسبت  شدن  «خوشبين» 
برای  روزانه  شما  که  ندارد. «وقتی  وجود 
يک ساعت برق داريد، چه گونه می توانيد 

به دولت اعتمادکنيد».
حصوصی که  بخش  به  بسياری از عراقيها 
ژنراتورهای کوچک توليدبرق دارند رجوع 
می کنند تا برق بخرند اما برق ازاين منابع 
فقط برای روشنائی مصرف می شود و حتا 
برای يخچال و آب گرم کن و کولر نمی توان 

از آن استفاده کرد.
برق  صاحبان  گويد   می  سميرقصاب 
می  گران  را  برق  قدری  به  خصوصی 
فروشند که «ما مجبور شده ايم به استفاده از 

چراغهای نفتی روی آورشويم». 

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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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

درجبهه ی جهانی کمونيستی

ضرورت و چرائی عروج امواج رهائی در جنوب و نقش فوروم های جهانی 
صفحه ۲۰رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران

بعد از پايان دوره «جنگ سرد» شرايط 
سرمايه  حرکت  مسير  ويژه  به  جهانی 
جهانی  نظام  موقعيت  و  (گلوباليزاسيون) 
و  شکلگيری  آن ها  موازات  به  و  سرمايه 
عروج امواج بيداری و رهائی در کشورهای 
پيرامونی در بند جنوب دستخوش تحويل و 
از  ناشی  تحوالت  اين  گرفت.  قرار  تحول 
نظام  ضد  های  چالش  سرنوشت  و  سرانجام 
جنگ  پايان  از  بعد  های  سال  در  که  بودند 
و  گشته  ايجاد   جهان  سطح  در  دوم  جهانی 
سپس در نيمه دوم دهه ۱۹۷۰ با رسيدن به 
خود  عمر  پايان  به  تاريخی  های  محدوديت 

چالش  سه  که  اين  توضيح   . بودند  رسيده 
 » مقاومت  ستون  سه   » مثل  که  بزرگی 
مقابل  در   ۱۹۷٥  –  ۱۹٥٥ های  سال  در 
علم  قد  شده)  تر  جهانی  (امپرياليسم  سرمايه 
کرده بودند ، يکی بعد از ديگری با انحطاط، 
پايان  به  و  گشته  روبرو  تجزيه  و  فروپاشی 
عمر خود رسيدند . در اين جا منظور فقط 
«اخته شدن» جنبش های عظيم کارگری در 
به  ای  توده  چين  تبديل   ، آتالنتيک  اروپای 
و  فروپاشی  يا  و  داری  سرمايه  کشور  يک 
تجزيه اتحاد شوروی نيست، بلکه اشاره به 
رهائی  عظيم  های  جنبش  سقوط  و  ريزش 

درآن  که  است  «عهدباندونگ»نيز  بخش 
دوره در کشورهای سه قاره پرچم گسست و 
رهائی را از يوغ نظام جهانی به اهتزار در 

آورده بودند.

و  چالش  سه  اين  نابودی  و  افول  از  بعد 
پايان دوره جنگ سرد با اين که نظام و اجزاء 
«اتحاديه»  و  ژاپن   ، (آمريکا  آن  گانه  سه 
اروپا) بعد از بهبودی و تجديد قوا به يورش 
فراگيری در سراسر جهان دست زدند، ولی 
ويژه  به  جهان  در  مبارزات  و  ها  مقاومت 
در کشورهای دربند پيرامونی عليه تهاجمات 

شکست اجالس کانکون ـ ستاره سرخ ـ 
پالتفرم کمونيستهای انقالبی هندـ 

ژانويه ۲۰۱۱
گوناگونی  ابعاد  زيست  محيط  از  حفاظت 
دارد. تا آن جا که مربوط به هندوستان می 
عالرغم  گونه،  چه  که  هست  درسی  شود، 
در  آن  اعالم  و  دولت  روشن  کامال  تصميم 
هندوستان  گی  نماينده  که  وزيرانی  مجلس، 
آمريکا  فشار  تحت  داشتند  کانکون  در  را 
درجريان مذاکرات تسليم شده و مواضع آن 
برای  ای  ساده  مثال  کانکون  پذيرفتند.  را 
اين رفتار بود. موضع دولت که درپارلمان 

زمانی  تا  که  اين  از  بود  عبارت  شد  اعالم 
تصميمات  با  رفته  پيش  کشورهای  که 
ميزان  آوردن  پائين  درمورد  کيوتو  اجالس 
هيچ  هندوستان  نکنند،  توافق  گازکربنيک 
هرنوع  درمورد  قانونی»  التزامی  «توافق 
پائين آوردن درصد گاز را به طور اختياری 
داد که  نشان  بارديگر  کانکون  نشود.  متعهد 
آمريکا و ديگر قدرتهای عمده ی امپرياليست 
کيوتو  توافقات  به  گذاشتن  گردن  حاضربه 
خود  سهم  پرداخت  حاضربه  آنها  نيستند. 

برای حفاظت از محيط زيست نمی باشند.
ازحد  تجاوز  با  هندوستان  گی  نماينده  هيئت 

قانونی»  التزامی  «توافق  خود  اختيارات 
يادآوری  به  الزم  نمود.  امضا  را  کانکون 
به  هندوستان  زيست  وزيرمحيط  که  است 
و  تکنولوژی  با  جايتاپورکه  اتمی  تاسيسات 
تجهيزات کهنه ی آمريکا و فرانسه و عالرغم 
باوجود  و  شد  ساخته  مندان  هشداردانش 
مخالفت مردم عليه اين طرح، پرچم سبز به 
آن نشان داد. اما وقتی که به کانکون رسيد 
او با فراموش کردن قول دولت درپارلمان، 

برای رسيدن به توافق تالش نمود.
چنين است خدمت گزاری تمامی اين وزيران 
آنها  آمريکائی.  اربابابان  به  بوروکراتها  و 

امروز توضيخاتی دراين مورد توسط دانيل 
الزبرگ، فرانک گَرول، کاترين گان، داِويد 
کرَيگ  گاورن،  مک  راِی  ميچل،  مک 
ويلکرسون  َری  ال  و  ُلی  را  کالين  موراِی، 
اعضای  به  مربوط  تماماً  که  شد  منتشر 
(يا  جاسوسی  درمورد  اَداَمز  سام  سازمان 

خبرگيری) می باشد.
دربطری  هميشه  که  را  ديوی  ويکيليکس 
بود  مهار  رنگی)  بی  رنگی(يا  کدر  کامًال 

قدرتمند  نيروهای  بزرگترين  و  آورد  بيرون 
با  کارشان  رونق  و  پيشرفت  که  آمريکا  در 
پنهان کاری از مردم به پيش می رفت، به 
وحشت افتادند وحاال سعی دارند که اين ديو 
را دوباره درهمان بطری با زور برگردانند. 
خشنودی  با  شد  ذکر  باال  در  که  افرادی 
در  مورد  دراين  روزه  همه  که  را  اخباری 
حال انتشار است، درزير توضيح می دهند.

سرازيری  سوی  به  را  آمريکا  اندازه  چه  تا 

می توان مشاهده کرد؟ تفسير اخير در پراودا 
چنين است: 

«کاری را که ويکيليکس انجام داده اين است 
که مردم بفهمند چرا اين همه آمريکائی از 
نظر سياسی... با اين همه، اعمال شيطانی 
که  آنهائی  توسط  شده  مرتکب  شريرانه  و 
درقدرتی اختناق آميزند، آن قدر بی احساس 
و بی تفاوتند و احساس عدم توانائی که از 
فلج  تواند  می  زند  می  جوانه  روحيه  اين 


