
خرداد ۱۳۹۰ ـ  شماره ۷۳ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر
دوره سوم  سال ۳۲

چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است!

شمه ای در رد نظرات انحرافی درمورد:
مبارزه مسلحانه ، وحدت کمونيستها و تاريخ!

جمهوری اسالمی به آخر خط رسيده است!

درجنبش جهانی 
کارگری

ترکهای جدی درستونهای 
نظام جمهوری اسالمی!

مسلمانان هم لب به اعتراض 
گشوده اند

ازنامه های 
رسيده

نکاتی پيرامون معضل اصلی ازهر دری سخنی
چالشگران ضد نظام

در دوره ی گذار از فرود نظام سرمايه 
به فراز "جهانی بهتر"

دستکاری و تحريف 
رسـانـه هــا

صفحه ۲۰ صفحه ۹

درجبهه جهانی 
کمونيستی

صفحه ۲۰صفحه ۲۰ صفحه ۷

بيش از ٦۰ سال است که بورژوازی متوسط 
ايران درکسوت ملی ـ الئيک، ملی ـ اسالمی 
و اسالمی تالش کرده است تا قدرت دولتی 
دراين  نمايد.  حفظ  يا  و  آورده  دست  به  را 
ميان آن بخش از بورژوازی که با توسل به 
مذهب، جمهوری اسالمی ايران را ايجادکرد، 
موفقيت بيشتری نسبت به بورژوازی ملی ـ 
الئيک و ملیـ  اسالمی داشته و اکنون بيش از 
۳۲ سال است که نظام فاشيستی ـ مذهبی اش 
را بر کارگران و زحمت کشان به طورعام 
از  اعم  فکران  روشن  جوانان،  و  زنان  و 
گان،  نويسنده  گاه،  دانش  استادان  معلمان، 
ساکن  مليتهای  چنين  وهم  نگاران  روزنامه 
ايران و اقليتهای ملی ـ مذهبی به طورخاص 
جراحاتی  و  ضربات  چنان  و  نموده  اعمال 
درمان  که  است  واردساخته  جامعه  برپيکر 

آنها به دهها سال تالش نيروهای انقالبی و 
اکثريت عظيم مردم ايران يعنی کارگران و 
زحمت کشان نيازخواهدداشت. درکليه ی اين 
تاريخ بيش از نيم قرن و به ويژه در۳۰ سال 
اخير، بورژوازی ناپی گيری و ناتوانی خود 
را دردفاع از آزادی شهروندان و تامين رفاه 
کارگران و زحمت کشان که توليدکننده گان 
بوده  جامعه  معنوی  و  مادی  نعمات  اصلی 
اند، نشان داده و بدين ترتيب ثابت کرده است 
چنين  گر  ستم  و  استثمارگر  عنوان  به  که 
رسالتی نمی تواند داشته باشد و زالوئی است 
رمق  بی  بدن  خون  مکيدن  از  ای  لحظه  که 
ابائی  و  نمانده  غافل  جامعه  عظيم  اکثريت 

ندارد.
طی اين ٦۰ و اندی سال، کارگران و زحمت 

و  کشان 
بقيه در صفحه دوم

اخيرا درمصاحبه حسن رحمان پناه ـ عضو 
کردستان  سازمان  له،  کومه  مرکزی  کميته 
حزب کمونيست ايران ـ با نشريه هفته نامه 
بريتانيا»  کمونيست  ارگان «حزب  کارگر، 
دوم  نيمه   ،۲۷۱ شماره  امروز  (جهان 
فروردين ۱۳۹۰، ص ۷) و درجواب سوآل 
نسبت  له  کومه  درباره نظر  کننده  مصاحبه 
به مبارزه مسلحانه وحدت کمونيستها و حق 

تعيين سرنوشت ملی؟» ازجمله می گويد:
تاکتيک  يک  مسلحانه  مبارزه  «ازنظرما 
ناحيه  از  که  است  ازخودمان  دفاع  برای 
جهادخمينی  فرمان  درپی  و  اسالمی  رژيم 
تحميل  برما  ناخواسته  کردستان  مردم  عليه 

گرديد.»
به  تاکتيکی  مسلحانه،  مبارزه  ما  «برای 
دردفاع  زيادی  تاحد  که  رود  شمارمی 

به  اقدام  ما  اگر  بود.  موفق  مردم  ازحقوق 
و  خمينی  کرديم،  نمی  مسلحانه  مبارزه 
را  کردستان  قادربودند  اسالمی  نيروهای 
جناياتی  به  دست  و  سازند  نابود  و  ويران 
گسترده مشابه آنچه درکردستان عراق اتفاق 

افتاد، بزنند.»
سياسی  مبارزات  از  دفاع  هدف  با  «ما 
آن  دامنه  اندرکارگسترش  دست  که  ومدنی 
درميان دانشجويان، اتحاديه ها و تشکلهای 
کارگری و سازمانهای زنان هستيم، اسلحه 

به دست گرفته ايم.»
اين نقل قولها جوهر ديدگاه رفرميستی يک 
رهبر کومه له که احتماال ديدگاه غالب درکل 
درمورد  را  هست  نيز  له  کومه  رهبری 

مبارزه مسحانه نشان می دهد. چرا؟
يخ  ر بقيه در صفحه چهارمتا

نظام  کيان  خلخالی:  صادق  هللا  آيت  دختر 
اسالمی زير چادر من پنهان نيست 

صادق  هللا  آيت  دختر  صادقی:  فاطمه 
۱۱avril۲۰۱۱ (صادقی گيوی) خلخالی

واسطه  به  حد  اين  تا  زن  نيز  آيينی  درهيچ 
زن بودن تخريب نشده است که ما او را با 
حجاب اجباری تخريب می کنيم. زيرا حجاب 
هم منتهای نقش فاعلی زن است و هم نهايت 

مفعول بودن او. 
من به حجاب اجباری نه می گويم از آنرو که 
نه فاعليت مطلقی را که در آن به من نسبت 
انسانی می دانم و نه آن مفعوليت  دهند  می 

بقيه در صفحه هفتممطلق را. من نه 

هم بسته گی با 
کارگران معدن اوکراين

هم  شورای  را  زير  گی  بسته  هم  نامه 
و  فرستاده  اوکراين  کارگری  جنبش  آهنگی 
درخواست اعالم هم بسته گی با آن  جنبش 

را به مضمون زير نموده است :
حقوق  به  تجاوز  اوکراين  داران  «سرمايه 
سرکوب  حمله  طريق  از  کارگر،  ی  طبقه 
گرايانه به اتحاديه های مستقل راستين آنان، 
اتحاديه  آنها  ترتيب  بدين  دهند.  می  ادامه  
که   ،(NPGK) کريوباس معدنچيان  مستقل 
درابتدا  که  دنيپروپتروسک،  ی  درمنطقه 
«اکتبر»  روگ  آهن  سنگ  ازمعدن  بخشی 
کريووی (KZHRK) بود را ملغاکرده اند. 

بقيه در صفحه  هفتماين اتحاديه با 



نيروهای مخالف استثماروستم بارها و بارها 
به پا خاسته و با نثار خون سرخ شان آزادی 
تير   ۳۰ اند.  زده  فرياد  را  جامعه  رهائی  و 
 ۲۸ کودتای  بعداز  خونين  سالهای   ،۱۳۳۱
 ۱۳٤۰ های  دهه  مبارزات   ،۱۳۳۲ مرداد 
کارگری  اعتصابات  به  نهايتا  که   ۱۳٥۰ و 
و  نفتگران  اعتصاب  ومشخصا  سراسری 
آن  دنبال  به  و  انجاميد   ۱۳٥۷ بهمن  انقالب 
صدها هزارانسان مبارز شکنجه و زندانی و 
اعدام شدند و باالخره مبارزات کارگران و 
دانش جويان زنان و جوانان و غيره که به 
جنبش ضد جمهوری اسالمی از ۲۲ خرداد 
حرکتهای  ازجمله  انجاميد،  بعد  به   ۱۳۸۸
برجسته ای بوده اند که نشان داده اند که مردم 
رنج ديده و ستم کشيده ی ايران حاکميت زر 
دادن  پايان  برای  و  نداشته  قبول  را  زور  و 
تا  را  مبارزه  غيرانسانی  وضعيت  اين  به 
کسب پيروزی نهائی ادامه خواهند داد. رژيم 
جمهوری اسالمی نيز دربرابر اين مبارزات 
به تشديد فشار و ايجاد محدوديتهای اجتماعی 

غيرانسانی ادامه داده است.(۱)
اين خيزشها و مشخصا مبارزات سه دهه ی 
اخير کارگران و زحمت کشان  چنان پايه های 
رژيم اسالمی حاکم را به لرزه درآورده که 
جناحهای مختلف حاکم برای نجات جمهوری 
خفقانی خود و حفظ موقعيت ممتاز خويش، 
درپی يافتن راه حلهای مختلف درتکاپو بوده 
اند. اما بايد تاکيد کنيم که کشمکش کنونی بين 
صرفا  ای  مسئله  نژاد،  احمدی  و  ای  خامنه 
دردستگاه  فردی  حقوق  و  حق  به  مربوط 
طلبی  هژمونی  و  مملکتی  کارهای  رهبری 
منافع  در  ريشه  اساسا  بلکه  نيست،  آنان 
طبقاتی گروههای درگير نيز دارد. توجه به 
عنصرمادی دريافتن ريشه اختالفات اهميت 
زيادی دارد. به بررسی اين نکته از نزديک 

می پردازيم:
ايران  اسالمی  جمهوری  تشکيل  بدو  از 
نام  تحت  مختلفی  های  دسته  دارو 
«حزب...»،  «جمعيت...»،  «کميته...»، 
علميه...»،  «حوزه  جماعات...»،  «امام 
بنيادها...»، «مجلسهای خبره گان، تشخيص 
غيره  و  نگهبان»  شورای  نظام،  مصلحت 
اين  از  بخشهائی  منافع  از  که  شدند  تشکيل 
می  گی  نماينده  رسيده  قدرت  به  بورژوازی 
استثنائی  وضعيتی  از  رهبری  بيت  کردند. 
درچندماه  حال  درعين  و   (۲) برخورداربوده 
گذشته خامنه ای تالش فراوانی را درجهت 
نزديک کردن آيت هللا های قم به کار گرفت 
تا روحانيت شيعه را باخودمتحدنمايد. دراين 
به  که  بورژوائی  خرده  فعال  نيروهای  ميان 

نقش  رژيم  امنيتی  ـ  نظامی  دردستگاه  ويژه 
اسالمی  جمهوری  تشکيل  ازابتدای  فعالی 
داشته ولی در برخورداری از امکانات مادی 
نصيب قابل مالحظه ای نبرده بودند، پس از 
مرگ خمينی و رياست جمهوری رفسنجانی 
اعتبارقابل  از  دو  هر  که  خاتمی  سپس  و 
مالحظه ای دربين بخشهائی از بورژوازی 
عنوان  به  ای  خامنه  برخورداربودند،  ايران 
ولی فقيه که خود نيز درراس باندهای مافيائی 
و  گيری  برسرقدرت  رقابت  و  بود  ديگری 
رئيس  دو  توسط  ای  خامنه  باند  کنارزدن 
جمهورسابق الذکر در دورنما ديده می شد، 
با تکيه به نيروهای خرده بورژوازی ايران 
که دردستگاه نظامی ـ امنيتی و مشخصا سپاه 
داشتند،  نفوذ  هللا  حزب  و  بسيج  و  پاسداران 
کوشيد تا جبهه ی خويش را تقويت کند. اين 
بی  سرعت  با  رسيده  ميدان  به  تازه  نيروی 
از  بسياری  کردن  قبضه  به  دست  نظيری 
کشور  سياسی  تدريجا  و  اقتصادی  امکانات 
بعداز پايان جنگ ارتجاعی ايران ـ عراق زد 
روند  اين  نژاد  احمدی  کارآمدن  روی  با  که 
و  سياستها  گرفت.  بيشتری  سرعت  بازهم 
درراس  سال   ٦ طی  نژاد  احمدی  روشهای 
قوانين  به  اعتنائی  بی  و  بودن  جمهوری 
سرمايه  ای  درجامعه  شده  پذيرفته  متعارفی 
پرداخت  مجلس،  دربرابر  تعهد  نظير  داری 
وام های کوچک عمال بدون برگشت، ندادن 
مجلس،  به  ساالنه  بودجه  طرح  موقع  به 
و  ارزی  ذخاير  ميزان  نکردن  مشخص 
برداشت دل خواهانه ازآن بدون داشتن رای 
بدون  وزراء  هنگام  نابه  تعويض  مجلس، 
اطالع دان به آنها، وغيره ، همه و همه ناشی 
خرده  و  آنارشيستی  برخوردی  و  ديدگاه  از 
نحوه  به  مربوط  مسائل  به  نسبت  بورژوائی 
ی اداره ی جامعه بوده اند که توسط وی و 

شرکاء به اجرا درآمده اند.
هم اکنون از يک سو رشد مناسبات سرمايه 
کامال  مذهبی  استبداد  با  درايران  داری 
را  روبنائی  تغييراتی  و  نيست  هماهنگ 
که  خصوص  به  کند،  می  طلب  درحدی 
روحانيت شيعه اعتبارخود را درميان مردم 
به  امر  است.اين  داده  ازدست  پيش  از  بيش 
قصد  که  پاسداران)  نژاد(سپاه  احمدی  جناح 
را  دولتی  ارکان  بيشتر  هرچه  کردن  قبضه 
کند،  می  تالش  سمت  دراين  تاحدی  و  دارد 
گرائی»  «ملی  به  توسل  با  تا  داده  فرصت 
مفلوک و توسل به کوروش و بهبود مناسبات 
با غرب، موقعيت خود را در هدايت کشور 

تقويت نمايد.(۳)
که  شيعه  روحانيت  از  بخشی  ديگر  ازسوی 
به «واليت فقيه» دلبسته است احساس خطر 
هرچه  بايد  که  است  شده  متوجه  و  نموده 

را  قدرت  اهرمهای  تا  بکند  کاری  زودتر 
ازدست ندهد و اتفاقا نزديک شدن انتخابات 
وقت  جمهوری  رياست  سپس  و  مجلس 
مناسبی است تا دست به کار شود. فراموش 
نکنيم که در تظاهرات۲٥ بهمن پارسال شعار 
برواليت  و «مرگ  ای»  خامنه  بر  «مرگ 
فقيه» راه پيمايان و حتا «مرگ برجمهوری 
اسالمی» آنان، زنگ خطر آغاز پايان کار 
نظام جمهوری اسالم را به صدا درآوره بود.

مناسبی  وقت  ای  خامنه  شرايطی،  درچنين 
رياست  و  مجلس  آينده  انتخابات  دليل  به  را 
جمهوری برگزيده تا به تعيين تکليف با جناح 
احمدی نژاد بپردازد. دراين مورد درتفسير 
بی بی سی ۲۰۱۱/٥/۸ می خوانيم : «باقی 
مانده قوه مجريه دردست يک طيف سياسی 
برای  تواند  می  سال  از۸  بيش  مدتی  برای 
مستقل  کامال  و  مستحکم  هويتی  طيف  آن 
از رهبری فراهم کند که آيت هللا خامنه ای 
تمايلی به آن ندارد... روش او و نزديکانش 
جمهوری  روسای  سياسی  درمهارقدرت 
آنها،  اطرافيان  به  واردآوردن  فشار  همواره 
رياست  دوم  دوره  آخر  درسالهای  ويژه  به 
جمهوری بوده است. اين روش هم در دوره 
و  رفسنجانی  اکبرهاشمی  جمهوری  رياست 
محمدخاتمی  جمهوری  رياست  دوره  در  هم 
به کاررفت و باعث شکست برنامه «تعديل 
پروژه  و  رفسنجانی  دولت  اقتصادی» 
«اصالحات سياسی» دولت آقای خاتمی شد».
درهمين ارتباط است که مدافعان دوجناح و 
به خصوص جناح خامنه ای دست به حمله 
ی شديد به جناح احمدی نژاد زده و هشدار 
«ابقای  بر  داير  نژاد  احمدی  به  ای  خامنه 
يا  و  وزيراطالعات  درسمت  حيدرمصلحی 
کنار گيری از رياست جمهوری» و يا مانند 
علم الهدی و احمد خاتمی «گروه احمدی نژاد 
را طاغوت پرست» ناميدن و حجت االسالم 
کاظم صديقی تا بدان جا پيش می رود که می 
گويد «رهبری می تواند زن احمدی نژاد را 
بر او حرام کند» که عمق بی احترامی رجاله 
های لومپن حاکم را نسبت به حقوق زنان نيز 
هائی از اين حمالت  نمونه  دهند،  می  نشان 
می باشند. به عالوه زمزمه استيضاح احمدی 
 /۲/٥ باهنردر  نيزتوسط  درمجلس  نژاد 

۱۳۹۰ مطرح شده است.
جمهوری  رهبری  درسطح  ترتيب  بدين 
اسالمی شکا ف بزرگی پديدآمده که به ساده 
درآن  تضادموجود  و  نبوده  ترميم  قابل  گی 
هژمونی  صرفا  يا  و  زرگری»  «جنگی 
دراين  گروهی  مادی  منافع  و  نيست  طلبانه 
اين  که  اين  کند.  می  بازی  نقش  ميان 
جناح  توسط  جناح  يک  حذف  باعث  شکاف 

يا  حذف  به  است  ممکن  ديگرگردد، 

صفحه ۲رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران

جمهوری اسالمی... بقيه از صفحه اول

کارگران و زحمت کشان! برای درهم شکستن نظم حاکم، متحدشويم
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و  تضادها  اما  شود،  کشيده  سازش  به 

رقابتها را ازبين نخواهدبرد.
ادامه  به  قادر  باالئيها  که  درشرايطی  ولی 
نيستند  متحدی  طور  به  کردن  حکومت  ی 
ونمی  متنفرند  حاکمان  ازاين  ها  پائينی  و 
پرولتاريای  انقالبی  رهبری  فقدان  خواهند، 
سازمانی  تفرقه  وجود  و  پيشرو  و  آگاه 
درميان نيروهای چپ به عيان نشان می دهد 
سياسی  ی  درصحنه  ابتکارعمل  بازهم  که 
و  بورژوازی  مختلف  جناحهای  دردست 
امپرياليستها باقی مانده و به جا به جائی هائی 
تاريخی  فرصت  يک  و  منجرشده  درقدرت 
و  داری  سرمايه  نظام  زيرکشيدن  به  برای 
جهت  پرولتاريا  توسط  حاکمه  قدرت  کسب 
خواهدرفت.  ازدست  استقرارسوسياليسم 
از  غير  به  وضعی،  چنين  مسئووليت 
ديکتاتوری افسارگسيخته ی حاکمان ـ متوجه 
نيروهای چپ است که منافع گروهی خود را 
برمنافع جمعی و طبقاتی ترجيح می دهند و 
باقی  اوضاع  تماشاگر  و  نشسته  درکنارگود 
طبقه  به  دادن  وحدت  درسمت  و  مانند  می 
کارگر و زحمت کشان، از ضرورت فوری  

وحدت دهی خويش احتراز می جويند.
ک.ابراهيم ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۰ 

از  است  بارزی  نشان  زير  نمونه  چند  (۱)ـ 
وضعيت به غايت ضدانسانی که توسط رژيم 
جمهوری اسالمی به مردم تحميل شده است:

متال،  پارس  شرکت  کارگران  از  تن  ده ها 
وزارت  محل  در  ارديبهشت،   ۱۲ امروز، 

کار و امور اجتماعی تجمع کرده اند.
اين کارگران خواستار دريافت ۹ ماه حقوق 

به تعويق افتاده خود هستند. 
يکی از کارگران حاضر در محل تجمع، در 
آنکه  وجود  گفت: «با  ”فرارو“  به  باره  اين 
مديريت  ولی  است  فعال  کارخانه  توليد  خط 
ماهه   ۹ حقوق  معوقه  نشده  حاضر  تاکنون 

اخير را پرداخت کند».
اين  بر  افزود: «عالوه  همچنين  کارگر  اين 
بخشی  و  امسال  عيدی  کارخانه،  مديريت 
از عيدی پارسال و همچنين بن سال ۸۸ را 

نپرداخته است».

وزارت  کار  محيط  سالمت  مديرکل  مهر:  ـ 
از  نفر  ميليون   ۱۰ حدود  گفت:  بهداشت 
نيروی انسانی شاغل کشور در معرض تهديد 

عوارض ناشی از کار قرار دارند.
در قزوين هفتمين همايش سراسری بهداشت 
و ايمنی کار روز سه شنبه در دانشگاه بين 

المللی…خمينی قزوين برگزار شد.
کاظم ندافی در اين همايش گفت: حدود ۲۰ 
دارد  وجود  کشور  در  کار  نيروی  ميليون 

که ٥۰ درصد آنها در محيط کار به نحوی 
قرار  آور  زيان  عوامل  از  يکی  درمعرض 

دارند.
مديرکل سالمت محيط کار وزارت بهداشت 
تصريح کرد: درحال حاضر ۷٥ هزار ماده 
شيميايی در صنعت بکار گرفته می شود که 
شناخته  هنوز  آنها  از  بسياری  زيانبار  آثار 

نشده است.
بخش  از  وسيليس  جيوه  آزبست،  حذف  وی 
برای  بهداشتی  طرحهای  اجرای  و  صنعت 
معدنکاران  بافان،  قالی  کشاورزان،  سالمت 
و کارگران ساختمانی را از برنامه های آينده 
سالمت  تامين  زمينه  در  بهداشت  وزارت 

کارگران و شاغالن اين بخشها دانست.
که  کسي ست  کمتر  صبا:  مردمک:مريم  ـ 
دليل  به  آسيب پذيرترند؛  فقير  بيماران  نداند 
ناتوانی در پرداخت هزينه های درمان، يک 
بيماری ساده آنها پس از مدتی به يک بحران 
تبديل مي شود. بحرانی که نمونه ای از آن در 
روزهای اخير ابعاد اجتماعی و سياسی نيز 

به خود گرفته است. 
ايران  داخل  خبرگزاري های  پيش  هفته 
گزارش دادند که ماموران بيمارستان دولتی 
امام خمينی در تهران، سه بيمار بستری را 
که دچار اختالل حواس بودند «به دليل عدم 
توانايی در پرداخت هزينه های بيمارستاني، 
با آمبوالنس در بزرگراه خليج فارس تهران   

رها کردند».
با آن که پس از انتشار اين اخبار، مسئوالن 
بيمارستان امام خمينی اعالم کردند که عوامل 
آن ها  و  کردند  اخراج  کار  از  را  اقدام  اين 
داده  تحويل  قضايی  مقامات  به  و  دستگير 
اتفاق  اين  ريشه  به  بخواهيم  اگر  اما  شدند، 
و داليل آن بپردازيم، بايد سيستم درمانی و 

بيمه ای ايران را مورد کنکاش قرار دهيم.
کميسيون  مخبر  پيرموذن،  نورالدين  دکتر 
بهداشت و درمان مجلس ششم و هفتم درباره 
مردمک  به  ايران  درمانی  سيستم  مشکالت 
بيمار  ايران  در  درمان  مي گويد:  «اقتصاد 
است. تعرفه های درمانی واقعی نيست، بيمه 
همگانی موثر و کارآمد وجود ندارد و شکاف 
بزرگی در اين زمينه بين بخش خصوصی و 

دولتی وجود دارد».
کل  درصد  يک  سالمت  بودجه  او،  گفته  به 
بودجه ايران است و آرزوی تصميم گيرندگان 
بهداشت در ايران اين است که سهم سالمت 
 ۷  .۲ به  کم  دست  ملي،  ناخالص  درآمد  از 
درصد و سهم مردم از هزينه های درمانی به 

۳۰ درصد برسد.
دو  مبنای  بر  جهانی  بهداشت  سازمان 
شاخص، سهم سالمت از درآمد ناخالص ملی 
و سهم مردم از هزينه های درماني، کشور ها 

اين  در  ايران  رتبه  و  مي کند  ارزيابی  را 
شاخص بين ۹۷ تا ۱۱۳ شناور است.

در  ملی  ناخالص  درآمد  از  سالمت  سهم 
کشورهای توسعه يافته بين ۱۵ تا ۲۰ است، 
در ايالت متحده از ۲۰ باال تر و در کشورهای 
در حال توسعه، اين رقم باال تر از ۱۰ است.

ايران  در  درمانی  هزينه های  از  مردم  سهم 
تا سال ۲۰۰۱، بين ۵۰ تا ۶۰ درصد بود. 
براساس برنامه چهارم توسعه قرار بود اين 
رقم تا سال ۲۰۱۰، به ۳۰ درصد برسد، اما 
همچنان در آغاز برنامه پنجم توسعه، مردم 
خود  را،  درمانی  هزينه های  از  درصد   ۵۰

پرداخت مي کنند.
«بهداشت و درمان اولويت دولت نيست».

کميسيون  رئيس  شهرياري،  حسين علی 
هشتم،  مجلس  درمان  و  بهداشت 
مي گويد:«بودجه امسال (سال ۱۳۹۰) نشان 
مي دهد که بهداشت و درمان در اولويت های 
اول تا ۱۵ دولت نيست. اين درحالی است که 
قانون پنجم توسعه به طور شفاف اعالم کرده 

که بايد عدالت در سالمت رعايت شود.»
و  بهداشت  کميسيون  مخبر  پيرموذن،  دکتر 
همين  نيز  اصالح طلبان  مجلس  در  درمان 
نکته را تاييد مي کند که «در شرايط فعلي، 
آن،  برای  سرمايه گذاری  و  سالمت  اقتصاد 
همچنان جزِء اولويت های برنامه ريزی دولت 

نيست».
اين  نشدن  اجرايی  درباره  پيرموذن  آقای 
ايران،  «در  مي گويد:  مردمک  به  قانون 
سيکل  آن  به  که  دارد  وجود  معيوبی  سيکل 
بيماری- فقر و فقر- بيماری گفته مي شود. به 
اين معنا که فقر، بيماري زا است و بيماری 
هم در جامعه فقر توليد مي کند. اين درحالی 
است که هرگونه سرمايه گذاری برای سالمت 
مردم، بهترين شيوه برای رفع فقر و تامين 

امنيت سالمت جامعه است.»
سرانه درمان جواب گوی نياز بيماران نيست

ـ  مديرکل بهداشت و درمان سازمان زندان ها 
و اقدامات تامينی و تربيتی کشور با بيان اين 
که ۱۲ درصد از زندانيان زن مبتال به ايدز 
هستند، گفت:« ۵۷ درصد از جمعيت ورودی 
به زندان ها سوءمصرف موادمخدر دارند و 
بر همين اساس، در زندان ها خدمات درمانی 
اعتياد به صورت سم زدايی، روان درمانی و 
درمان نگهدارنده با متادون ارائه می شود».

به گزارش ايسنا، مرضيه فرنيا در افتتاحيه 
«ارتقای  آموزشی  کارگاه  دوم  دوره 
برنامه های پيشگيری و مراقبت از اچ آی وی 
تزريقی  مصرف کننده  زنان  برای  (ايدز) 
مواد»، گفت: حدود ۷۵۰۰ نفر از زندانيان 

 ۴ رقم  اين  که  هستند  زنان  کشور  کل 
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درصد از زندانيان کل کشور را تشکيل 
جمعيت  اين  تراکم  بيشترين  و  می دهد 

نيز بين ۱۹ تا ۴۰ سالگی است.
مديرکل بهداشت و درمان سازمان زندان ها 
زندانی  زنان  از  درصد   ۷۶ اين که  اعالم  با 
سطح  نظر  از  افزود:  هستند،  متاهل 
تحصيالت نيز ۳۱ درصد اين زنان بی سواد 
هستند و اين بی سوادی يکی از عواملی است 
که فرد را مورد سوءاستفاده قرار می دهد و 
وی را به سمت جرم و بزهکاری می کشاند.

سال  پنج  در  که  آن  به رغم  ـ  «تابناک»  ـ 
شده،  برابر  چهار  گوشت  قيمت  گذشته، 
به  اين  است.  تعطيل  دامپروری ها  بيشتر 
دليل سياستگذاری های اشتباه و به عبارتی، 
متغير و غيرقابل اعتماد بخش کشاورزی و 
نمی توانند  که  است  مرتبط  های  بخش  ديگر 

پشتيبانی الزم را از توليد داشته باشند.
دامپروری های  درصد   ۷۰ گذشته،  سال  تا 
استان يزد غيرفعال بوده و ۳۰ درصد فعال 
نيز به شدت ضرر ديده اند و اعالم کرده اند که 
نمی دانند  که  چرا  کرد،  نخواهند  توليد  ديگر 
آينده چه خواهد شد؛ به دليل بی برنامگی در 
واردات گوشت، بخش توليد در حال از بين 

رفتن است.
«تابناک»  با  وگو  گفت  در  اوليا  اکبر  علی 
بخش  با  را  مشکالت  اين  داشت:  اظهار 
اين  نيز  آنها  و  ايم  کرده  مطرح  کشاورزی 
موضوع را می پذيرند، ولی اعالم می کنند 
را  دولت  ما  است.  بيرون  آنها  عهده  از  که 
می  انتظار  و  دانيم  می  قضيه  اين  مسئول 
رود که سياستی منطقی و متناسب با شرايط 
کشور انجام شود که توليد کننده رغبت کار 

در اين بخش سخت را داشته باشد.
نيز  قاچاق  بحث  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
انتظامی  نيروی  است.  گونه  همين  به  وضع 
بخواهد،  دولت  اگر  که  است  کرده  اعالم 
حل  را  قاچاق  موضوع  ساعت،   ٤۸ ظرف 
اجناس  از  آکنده  کشور  بازارهای  کند.  می 
است  بی برنامگی  نتيجه  اين  و  بوده  قاچاق 
توليدی  های  بخش  تعطيلی  جز  ای  نتيجه  و 
صرفه  به  نيز  بازرگانان  برای  حتی  ندارد؛ 
نيست که از راه قانونی فعاليت کنند و با اين 

روند کشور فلج خواهد شد.

(۲)ـ  «طبق تحقيقات بيشتراز ٥۰ باند اصلی 
مافيائی تحت حمايت علی خامنه ای هستند. 
از بدو استقرار جمهوری اسالمی اين باندهای 
مافيائی ساالنه ميلياردها دالر از طريق بند 
و بستهای حکومتی به جيب زده اند که تماما 
به  «بازرگانی»  جوازهای  کسب  ازطريق 
آنها هديه شده است... که صدها ميليارددالر 

شمه ای در رد ... بقيه از صفحه اول

احتمالی درکشورهای سرمايه داری.
بردن  ازبين  برای  که  است  پيدا  ناگفته 
نيروهای  بايد  ارتجاعی  مسلح  نيروهای 
ازبين  برای  وجودآورد.  به  انقالبی  مسلح 
بردن جنگ بايد به جنگ متوسل شد و برای 
بايد  انسانها  کشتار  سالحهای  بردن  ازبين 
اين  نيز  ماجرا  دراين  برد.  سالح  به  دست 
حاکمان هستند که چنين روشی رابرمردمان 
تحت استثمار و ستم تحميل می کنند و عدم 
شکستن  درهم  برای  اينان  جانب  از  اراده 
نيروهای سرکوب گر رژيم های ارتجاعی 
به معنای سرفرودآوردن دربرابر قلدری و 

زورگوی آنان می باشد.
براين اساس بود که کالوزويچ متفکر نظامی 
نوشت که «جنگ ادامه ی سياست با وسايل 
داد  توضيح  دون  تسه  مائو  و  است»  ديگر 
که: «جنگ که با پيدايش مالکيت خصوصی 
شکل  ترين  عالی  شده،  شروع  طبقات  و 
طبقات،  بين  تضادهای  حل  برای  مبارزه 
ملتها، دولتها و گروههای سياسی است که 
به مرحله معينی از تکامل رسيده اند. اگرما 
با  را  آن  روابط  خصلت   و  جنگ  شرايط 
قوانين  درنيابيم،  ديگر  های  پديده  و  اشياء 
جنگ را نخواهيم شناخت، به طرز هدايت 
کسب  به  قادر  و  برد  نخواهيم  پی  جنگ 
مسائل  ـ  (مائو  بود».  نخواهيم  پيروزی 
استراتژی درجنگ انقالب چين منتخب آثار 

ـ جلد يکم ـ ص ۲۷۲ـ دسامبر۱۹۳٦)
راه  يک  فقط  جنگ  برانداختن  «برای  يا 
جنگ  با  جنگ  وسيله  به  است:  موجود 
با  انقالبی  جنگ  وسيله  به  کردن؛  مقابله 
وسيله  به  کردن؛  مقابله  ضدانقالبی  جنگ 
ضدانقالبی  باجنگ  ملی  انقالبی  جنگ 
انقالبی  جنگ  وسيله  به  کردن؛  مقابله  ملی 
مقابله  طبقاتی  ضدانقالبی  جنگ  با  طبقاتی 

کردن.»(همان جا ـ ص ۲۷۷)
طبقاتی  مبارزه  که  کسانی  بنابراين، 
پرولتاريا برای کسب قدرت حاکمه را جدی 
می گيرند برخورد به مبارزه ی مسلحانه را 
به مثابه يک امر استراتژيک درنظرگرفته 
مشخص  درشرايط  آن  دهی  سازمان  و 
ناپذيردانسته  اجتناب  امری  کشوررا  هر 
نظير  آن  به  انگارانه  سهل  برخورد  و 
ديدتاکتيکی داشتن  حسن رحمان پناه به اين 
مبارزه را، که برخوردی غير مسئووالنه و 

رفرميستی است، نفی می کنند.
به عالوه، اگر مبارزه مسلحانه بنا به ادعای 
مردم  حقوق  از  دردفاع  زيادی  وی «تاحد 
موفق بود»، آيا فقط اين امر مربوط به دوره 
مشخصی می شد و امروز ديگر دردفاع از 
حقوق مردم ضرورت خود را ازدست داده 

است ومثال انجام مبارزه مسلحانه عليه 

جوامع طبقاتی طی چند هزارسال نشان داده 
خصوصی  مالکيت  که  زمانی  از  که  است 
آمده،  پيش  دولت  تشکيل  و  توليد  بروسايل 
نيروهای  بر  باتکيه  تا  عمده  حاکم  طبقات 
دولت  بقای  ی  عمده  ستون  مثابه  به  مسلح 
طبقات  نافرمانی  هرگونه  سرکوب  جهت  و 
رانی  حکم  برمسند  ستم،  و  استثمار  تحت 
نشسته و خود را حفظ کرده اند وهنوز هم 
امروز درهيچ کشوری از جهان با وضعيتی 
داشتن  بدون  دولتی  که  نيستيم  مواجه 
بدون  و  خود  فرمان  تحت  مسلح  نيروهای 
سرکوب مخالفان واقعی اش برسِرحکم باقی 
مانده باشد. به عالوه تاريخ نشان داده است 
که طبقات محکوم هم بدون دست بردن به 
نشده  حاکمه  قدرت  کسب  به  قادر  سالح، 
مبارزه  دونوع  با  ما  هم  تاريخ  دراين  اند. 
مسلحانه اساسی روبه رو بوده ايم: مبارزه 
توده  جنگ  صورت  به  درازمدت  مسلحانه 
ای درکشورهای مستعمره و نيمه مستعمره 
ـ نيمه فئودال و قيام مسلحانه و حنگ داخلی 

اين  از  يک  اند.  زده  لطمه  اقتصادايران  به 
باندهای مخوف «حزب موتلفه اسالمی» به 
رهبری حبيب هللا عسکراوالدی می باشد که 
به  را  حکومتی  نهاد  چندين  حاضر  درحال 
عهده دارد ازقبيل «دبيرکل جبهه پيروان خط 
رهبری، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه 
اسالمی، نماينده ولی فقيه در کميته امداد امام 
مصلحت  تشخيص  مجمع  عضو  و  خمينی 
خريد  ثروتمندشدن  راه  يک  نظام»... 
فروش  و  ۱۷٥تومان  قيمت  به  ارزی  دالر 
بالفاصله آن به قيمت ۸۰۰ تومان می باشد.

آزاد  ايران  الکترونيکی  ميل  از  نقل  (به 
(۲۰۱۱/٥/۸

فرماندهان  از  ای  عمده  بخش   » ـ   (۳)
توجهی  قابل  بخش  و  پاسداران  سپاه  ميانی 
از نيرو بسيج هنوز از احمدی نژاد حمايت 
نيز  ارشد  روحانيون  از  تعدادی  و  کنند  می 
يا   اتحاد   اين  هنوز  هستند.  وی  حاميان  از 
عليه  حکومتيان  درميان  منسجم  ائتالف 
مجموع  در  است...  نگرفته  شکل  وی 
خامنه  (منظور  آنها  اختالف  و  کشمکش 
کاران)  محافظه  جناح  در  نژاد  احمدی  ای  
در  چه  و  اقتصادی  ی  درعرصه  چه 
است.» درونی  جنگ  يک  سياست  عرصه 

(هفته نامه اکونوميست ـ ٦ مه ۲۰۱۱) 
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رژيم جمهوری اسالمی ايران دردفاع 
مگر  وانگهی  نيست؟  الزم  مردم  حقوق  از 
درعراق که نسبت به خلق کرد جنايات بی 
شماری توسط رژيم بغداد صورت گرفت، 
درهمان  ُکرد  تشکلهای  مسلحانه  مبارزه 
نيز  ادعا  اين  پس  نبود!؟  درجريان  شرايط 
مبارزه  انجام  خاطر  به  که  است  مورد  بی 
درايران،  کرد  نيروهای  مقطعی  مسلحانه 
شد. گرفته  ويرانيها  و  رژيم  جنايات  جلو 

در  سپس  وی  را  گوئی  نقيض  ضد  اين 
جهت  داشتن   دردست  اسلحه  با  رابطه 
دست  مدنی  و  سياسی  ازمبارزات  «دفاع 
اندرکارگسترش دامنه آن درميان دانشجويان 

و...» توجيه می کند.
شده  تحميل  غيرقانونی  درمبارزه  البته 
توسط رژيم به کمونيستها، مسلح بودن اينان 
سياسی  فعاليت  درانجام  ازخود  دفاع  جهت 
چه  امر  اين  اما  است،  الزم  و  مفيد  مخفی 
مسلحانه  مبارزه  بودن  تاکتيکی  به  ربطی 
ازجمله  و  ايران  درکجای  عالوه  به  دارد؟ 
کردستان، کومه له به خاطرمسلح بودن امر 
سازمان دهی کارسياسی درميان توده ها را 
اين  انعکاس  و  است  برده  پيش  موفقيت  با 
کرد؟  مشاهده  توان  می  درکجا  را  سياست 
تنزل دادن مقام واهميت عام و استراتژيک 
سياسی،  قدرت  درکسب  مسلحانه  مبارزه 
تاکتيکی،  و  خاص  ازخود  دفاع  سطح  به 
مخدوش کردن نقش اين مبارزه در امر جنگ 
می  حاکم  رژيمهای  سرنگونی  و  طبقاتی 
باشد و نقطه نظری به غايت انحرافی است.

ديگر  سوآل  به  درجواب  پناه  رحمان 
اصلی  های  تفاوت  درمورد  کننده  مصاحبه 
در  اپوزيسيون  نيروهای  ساير  با  له  کومه 

رابطه با نيروهای چپ، می گويد:
تفاوت  العموم  علی  چپ  سازمانهای  «ما 
يکديگر  با  هايمان  دربرنامه  زيادی  چندان 
دولت  حاکميت  خواستار  ما  همه  ـ  نداريم 
ـ  هستيم  غيره  و  سوسياليسم  کارگری، 
تفاوتها درموضوعات تاکتيکی و مربوط به 
مشخص  استراتژی  نيز  و  روزانه  مبارزه 

برای پيشبرد چنين مبارزه ای است.
تنها  که  کنيم  مافکرنمی  طورنمونه،  «به 
به  خود  اعضای  تعداد  افزايش  ازطريق 
اهداف خويش دست خواهيم يافت، درحاليکه 
درحال  که  آنهائی  حتا  ازنيروها  بخشی 
حاضر بسيارکوچک هستند، چنين استدالل 
می کنند که گويا با داشتن هزاران عضو، 
قادرخواهندبود سوسياليسم را متحقق سازند. 
را  قدرت  سازمان  يک  که  ايده  اين  به  ما 
به دست بگيرد و سپس آن را به کارگران 

واگذارنمايد، باورنداريم.»
گرايانه  توجيه  برخورد  نيز  جا  دراين 

وحدت  امر  به  را  پناه  رحمان  نادقيق  و 
کمونيستها، عدول ازآموزش کمونيسم علمی 
وحدت  عدم  ازعلل  دادن  نادقيق  ارزيابی  و 

نيروهای چپ کامال به چشم می بينيم.
ی  پروسه  علمی  کمونيسم  آموزش  طبق 

وحدت کمونيستها چنين بيان شده است :
و  برنامه  اساسی  درمسائل  ما  که  مادام   »
وحدت  ن)  ـ  مسائل  ی  همه  نه  (و  تاکتيک 
دوران  در  که  گفتيم  می  آشکارا  نداشتيم 
کنيم.  می  زندگی  بازی  محفل  و  پراکندگی 
علنا اظهار می داشتيم که قبل از متحدشدن 
بايد مرزبندی نمود... اکنون اين مبارزه بنا 
به اعتراف همه ی ما يک وحدت کافی را 
تامين نموده و دربرنامه ی حزبی و قطعنامه 
های حزبی درباره تاکتيک فرمولبندی شده 
را  بعدی  گام  که  برماست  اکنون  است؛ 
برداريم ...»(لنين ـ  يک گام به پيش، دوگام 
به پس ـ ص ۲۲۳ ـ آثار منتخب يک جلدی 

به فارسی) ـ تکيه از ما است.
چپ  نيروهای  پناه،  رحمان  اظهارات  طبق 
ظاهرا درسطح برنامه ای اختالفی ندارند. 
در تاکتيکها هم گرچه وی بيان نکرده ولی 
همه نيروهای چپ از تالش برای سازمان 
يابی مستقل کارگران، زنان، دانش جويان، 
مشخص  خواستهای  و  غيره   و  معلمان 
عالوه  به  و  آنان،  دموکراتيک  و  معيشتی 
سرنگونی قهرآميز رژيم  توسط کارگران و 
زحمت کشان دفاع می کنند. پس درمسائل 
تاکتيکی هم تا حدودی که مربوط به نکات 
اساسی تاکتيکی می شود، توافق موجود است. 
به عالوه تا آن جا که ما ازنظرات نيروهای 
در  منصورحکمت  جز  به  خبرداريم،  چپ 
می  که  کارگری  کمونيست  حزب  راس 
خواست با داشتن ٥ هزار نيرو قدرت حاکمه 
را فتح کند، کسی انجام انقالب را به عهده 
اگر  و  است  نگذاشته  کمونيست  حزبی  ی 
از نقش حزب کمونيست درانقالب صحبت 
می شود بدان مفهوم است که اين حزب بايد 
دست  به  را  انقالب  رهبری  تا  کند  تالش 
کارگر  طبقه  امر  امرانقالب،  ولی  آورد. 
که  است  کش  زحمت  ميليونی  های  توده  و 
باشد. می  چپ  اکثرنيروهای  قبول  مورد 

کامال  انحراف  يا  اشکال  يک  بيان  بنابراين 
ثانوی ـ آن هم درحد بسيار محدود تشکلها ـ 
و عاميت بخشيدن به آن برای توجيه جدائی 
ها و تداوم و ستايش ضمنی ازفرقه ها از 

بنياد بی اساس است.
اين التقاط نظری را هم چنين می توان در 
راديکال  قطب  ايجاد  «درضرورت  مقاله 
نيمه  امروز۲۷۲ـ  جهان  ـ  سوسياليستی» 
اول ارديبهشت ۱۳۹۰ ـ نصرت تيمورزاده 
نويسد:  می  درستی  به  وی  کرد.  مشاهده 

به  بدون  حاکم  طبقاتی  نظم  ريختن  «درهم 
ميدان آمدن طبقه انقالبی، بدون وجود حزب 
افق  ترسيم  بدون  کننده،  رهبری  پيشرو 
سوسياليستی درجامعه امکان پذير نيست.» 

و بالفاصله می افزايد:
چپ  راديکال  ايجادقطب  ما  باور  «به 
ملزومات  از  يکی  درجامعه  سوسياليستی 
جامعه  نجات  برای  اوليه  ريزهای  خاک  و 
است» که «کنگره دهم حزب کمونيست... 
به مثابه يک امر مهم دردستور کار[حزب]

قرار داده است». 
دهها تجربه درمورد شکست اتحادهای نوع 
سوسياليستی»  راديکال  «قطب  ای  جبهه 
عمل،  اتحاد  از  اعم  گذشته،  ی  دهه  دردو 
ايم  ديده  را  غيره  و  پايدار،  سياسی  اتحاد 
اين  گذاشتن  گردن  عدم  از  ناشی  اساسا  که 
اصولی  وحدت  به  رسيدن  روی  نيروها 
آنها  از  زاده  تيمور  و  است  بوده  حزبی 
راديکال  «قطب  طرح  لذا  است.  مطلع 
سوسياليستی» پيشنهادی وی نيز ره به جای 
دوری نخواهدبرد. زيرا ساختن سوسياليسم 
بدون وحدت طبقه کارگر و توده های زحمت 
کش به دور حزب کمونيستی که مجهز به 
کمونيسم علمی، سياست انقالبی پرولتری و 
به دور از فرقه گرائی باشد، ممکن نيست. 
«قطب راديکال سوسياليست» هم اگر خود 
ايده  وحدت  به  نياز  داند  می  کمونيست  را 
«يکی»  بجز  همه  اگر  و  دارد  ئولوژيک 
اين  ضرورت  پس  نيستند،  کمونيست 
«قطب» تراشی چيست؟ درنتيجه نمی توان 
با يکی به نعل رهبری حزب کمونيست و 
يکی به ميخ «قطب راديکال سوسياليستی» 
را  خود  دامن  اصلی  اشکال  ازطرح  زدن 
سطح  به  را  کمونيستها  وحدت  و  رهانمود 
وحدت جبهه ای آنها تنزل داد ولو به مثابه 

يک «خاکريز اوليه»! 
نظر  اختالف  از  ناشی  چپها  درميان  تفرقه 
اخالل  و  علمی  کمونيسم  اصول  درمورد 
که  است  آن  از  دربرداشت  رويزيونيستی 
بر  حاکم  تروتسکيسم  شبه  زمينه  دراين 
«حزب کمونيست ايران» درابتدای حياتش 
فهمی  کج  مثل  است  داشته  مخربی  نقش 
مقوله انقالب دموکراتيک که اساسا انقالبی 
است ضدفئودالی و ماهيتا بورژوائی که در 
شرايط جديد تاريخی و پس از گذار سرمايه 
تحقق  و  امپرياليسم  ی  مرحله  به  داری 
انقالب اکتبر، درکشورهای عقب افتاده جز 
با رهبری طبقه ی کارگر امکان پذير نيست 
که  بود  انقالبی  نظريه  اين  مبتکر  لنين  و 
پرولتاريا می تواند و بايد امر هدايت انقالب 
و  نسپارد  بورژوازی  به  را  دموکراتيک 

خودتالش کند رهبری آن را به دست 

بدون تئوری انقالبی جنبش انقالبی ممکن نيست
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از  پس  را  شرايط  بتواند  تا  گيرد 
انقالب  به  گذار  برای  فئوداليسم  سرنگونی 

سوسياليستی فراهم نمايد.  
به  را  دموکراتيک  بايدانقالب  پرولتاريا   »
آخر برساند، بدين طريق که توده دهقانان را 
به خود ملحق نمايد تا بتواند نيروی مقاومت 
حکومت مطلقه را جبرا منکوب و ناپيگيری 
بايد  پرولتاريا  سازد.  فلج  را  بورژوازی 
انقالب سوسياليستی را به انجام برساند، بدين 
طريق که توده ی عناصر نيمه پرولتاريای 
اهالی را  به خود ملحق کند تا بتواند نيروی 
مقاومت بورژوازی را جبرا درهم شکند و 
را  بورژوازی  خرده  و  دهقانان  پيگيری  نا 
دوتاکتيک   : به  شود  (رجوع  سازد.»  فلج 
سوسيال دموکراسی درانقالب دموکراتيک، 

ص ۲۷٤ ، ژوئن ـ ژوئيه ۱۹۰٥)
 اما اين واقعيت به غلط توسط تروتسکيستها 
و شبه تروتسکيستها به استالين نسبت داده 
شده که گويا انقالب دومرحله ای را اختراع 
کرده که «بورژوائی» است و رهبری کومه 
له نيز از اين درک غلط بی بهره نمانده است.

به عالوه، دررابطه با خودمرکزبينی خرده 
جای  به  تشکلها  اين  رهبری  بورژوائی، 
تالش جهت تحقق وحدت اصولی کمونيستها، 
به خود مدال رهبری پرولتاريا را می دهند 
و درفکر وحدت با ديگرکمونيستها نيستند، 
اعضای  و  کادرها  درفکرجلب  شديدا  اما 
آنان به تشکل خودی می باشند!! اين ديدگاه 
خرده  ئولوژی  ايده  نفوذ  از  نظرانه،  تنگ 
درجنبش  چپ  فکران  روشن  بورژوائی 
طبقه  ی  وزنه  نبودن  سنگين  و  کمونيستی 
ی کارگر در رهبری وبدنه ی اين تشکلها 

نشئت می گيرد. 
غلطی  اطالعات  پناه  رحمان  ترتيب  بدين 
درجنبش  چپ  نيروهای  تفاوت  درمورد 
طبقه کارگر مطرح می کند که جای بسی 
شکست  سياست  تيمورزاده  و  است  تاسف 
به  را  تاکنونی  سازيهای»  «قطب  خورده 

مثابه درمان درد مجدداپيش می کشد. 
حزب  پناه  رحمان  مصاحبه،  ی  درادامه 
اما  داند  می  انترناسيوناليست  را  خودش 
عجبا که حاضر به گردن گذاشتن به برنامه 
هيچ يک از تشکلهای هماهنگی کمونيستی 
موجود جهان و ازجمله «ايکور» نيست و 
گی  بسته  هم  و  وحدت  درجهت  هم  تالشی 
دهد؟  نمی  انجام  کمونيست  احزاب  جهانی 
امری که بارديگر نشان می دهد که درامر 
جهانی،  درابعاد  کمونيستها  دهی  وحدت 
«حزب کمونيست ايران ـ کومه له» همان 
قدرناپيگير است که درعرصه ی داخلی و در 
تالش برای وحدت دادن کمونيستهای ايرانی!

نمونه زير اين واقعيت را نشان می دهد. وی 

می گويد : «....کومه له به انتراسيوناليسم 
نيست  معنا  بدان  اين  البته  دارد،  باورعميق 
که ما مدعی رهبری انقالب درچين يا اروپا 
دنبال  به  و  بيائيد  کوتاه  قدری  هستيم(لطفا 
مدال دهی به خود نباشيد و انترناسيوناليسم 
را درست درک کنيد.ن). ما درايران مبارزه 
می کنيم جائی که درچهارچوب آن تالش می 
نمائيم جنبش کارگری را رهبری کنيم، ليکن 
درعين حال ما نياز داريم که بخشی از يک 
درحال  که  باشيم  انترناسيوناليستی  جنبش 
جا) نيست».(همان  هنوزموجود  حاضر 
له  کومه  که  است  مدعی  وی  کالم  دريک 
ايجاد  برای  اما  است،  انترناسيوناليست 
انترناسيونال تالش نمی کند و آن چه را که 
موجوداست نيز تخطئه می نمايد، درداخل هم 
مشغله «حزب کمونيست ايران ـ کومه له» 
تالش برای رهبری انقالب است و نه وحدت 
انقالب؟!  رهبری  جهت  کمونيستها  دادن 
و  دموکراتيک  مسائل  درمورد  پناه  رحمان 
ازجمله حق ملل درتعيين سرنوشت خويش 
مقوله  اين  از  کمونيستی  درست  درک  نيز 
را ارائه نمی دهد. وی جدائی اسلوواکها از 
چکها و تشکيل دولت مستقل خودی را نمونه 
برای حقانيت کار آنان براساس «حق تعيين 
سرنوشت ملی»، قلمداد می کند  درکشوری 
بورژوازی  که  است  قرن  يک  از  بيش  که 
جنگ  بعداز  و  گرفته  دست  به  را  قدرت 
درآن  سوسياليستی  مناسبات  دوم  جهانی 
طبقه  وحدت  وی  بود.  برقرارشده  تدريجا 
ی کارگر چک و اسلوواک را فدای جدائی 
صورت  دردورانی  کند که آن هم  می  ملی 
گرفت که نئو ليبراليسم امپرياليستی درتالش 
برای تجزيه ملتها و جذب کشورهای سابقا 
پشتيبانی  با  ازجمله  و  بود  سوسياليستی 
سرنوشت  تعيين  «حق  ازشعار  ظاهری 
تنگ  بورژوازی  با  دستی  درهم  ملی» 
نطرملتهای خودی اين کشورها !  وی می 
گويد:»چرا نبايد برای تحقق اين حق مبارزه 
سرنوشت  بتوانند  آن  برمبنای  مردم  تا  کرد 
که  همانگونه  کنند؟  خودتعيين  را  خويش 
جمهوری  و  اسلواکی  حق،  همين  براساس 

چک ازيکديگر جداشدند» (همان جا) 
آيا در اسلواکی کارگران و زحمت کشان حق 
آورده  دست  به  را  خويش  سرنوشت  تعيين 
اند و يا اين که اين شعار صرفا بهانه ای بود 
دردست بورژوازی اسلواکی و امپرياليستها 
وی  جا؟  درآن  حاکمه  قدرت  کسب  برای 
مدعی  و  فراترگذاشته  هم  ازاين  را  پا  حتا 
مهاباد  جمهوری  «درحقيقت  که  شود  می 
قربانی منافع سياسی اتحاد جماهيرشوروی 

گرديد»(همان جا)
آيا  که  است  اين  پناه  رحمان  از  سوآل 

کردستان مستعمره يا تحت اشغال شوروی 
آن  سرنوشت  تعيين  حق  شوروی  که  بود 
را نفی کرد و آن را دو دستی تقديم رژيم 
سلطنتی ايران نمود؟ و يا اين که حق تعيين 
سرنوشت گرفتنی است و نه دادنی که توسط 
چرا  شد؟  می  گرفته  بايستی  می  ُکرد  خلق 
رهبران جمهوری مهاباد دربرابرلشکرکشی 
رژيم شاه دست به مقاومت و مبارزه نزدند 
نکردند؟  دفاع  شان  آمده  دست  به  ازحق  و 
شوروی  ضد  هيستری  دچار  شما  آيا  و 
امپرياليستها و ناسيوناليستها و حتا فئودالها 

و سران مذهبی ُکرد نشده ايد؟
نشان  نظری  انحرافات  اين  ی  مجموعه 
رويزيونيستی  ديدگاههای  که  دهد  می 
جنبش  در  چپ  و  راست  انحرافات  و 
در  و  کرده  النه  عميقا  ايران  کمونيستی 
امر ايجاد حزب کمونيست واحد سراسری، 
سراسری  کارگری  مستقل  تشکلهای  ايجاد 
و  دموکراتيک  مبارزات  رهبری  و 
سوسياليستی کارگران وزحمت کشان ايران 
جدی  مشکالت  با  را  آنها  و  کرده  اخالل 
روبه رو ساخته است. درحالی که با توجه 
به حاکميت بورژوازی مذهبی و فشارهای 
عطيم اقتصادی، سياسی و اجتماعی اعمال 
شرايط  کشان،  زحمت  و  کارگران  بر  شده 
برای متحدکردن توده های وسيع کارگر و 
علمی  کمونيسم  پرچم  دور  به  کش  زحمت 
نياز  و  است  ديگر  زمان  هر  از  مساعدتر 
ی  کننده  رهبری  واحد  کمونيست  حزب  به 
مصداق  و  بوده  روشن  روز  چون  انقالب 

«آفتاب آمد دليل آفتاب» می باشد. 
طبقه  پيشرو  حزب  فقدان  که  زمانی  تا 
عميقا  کمونيستهای  تالش  با  کارگر 
برطرف  انترناسيوناليست  و  پرولتری 
کمونيستها  درميان  گرائی  وفرقه  نگردد 
دراشکال  ايران  بورژوازی  يابد،  ادامه 
مختلف بنيادگرائی دينی، ملی، ملی ـ مذهی، 
سکوالر، وابسته به غرب يا شرق،سلطنت 
طلب ويا کال نئوليبرال و غيره قدرت دولتی 
فعالين  خواهدنمود.  حفظ  خود  دردست  را 
امر  اين  به  بايد  کمونيست  و  آگاه  کارگری 
به طور جدی توجه نموده و حزب راستين 
کمونيست ايران را به دور از فرقه گرائی و 
خودمرکز بينی تشکلهای چپ موجود و کج 
راه  بگذارند.  بنيان  تئوريک،  های  انديشی 
رشد جنبش کارگری و دموکراتيک درگرو 

حل اين معضل طبقاتی ـ اجتماعی است.
ک.ابراهيم ـ ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۰

بدون رهبری حزب کمونيست انقالب پرولتری ممکن نيست
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زنده باد هم بسته گی بين المللی کارگران

ازهر دری سخنی ترک های جدی ... بقيه از صفحه اول

خالصه ای از مقاالتی که درزير می آيد 
گان  خواننده  توجه  عطف  دادن  جهت 
و  است  ديگران  نظرات  به  رنجبر  عزيز 
ضرورتا اين نظرات مواضع رسمی حزب 

نمی باشند. هيئت تحريريه

صالح نعامی ـ ٤ مه ۲۰۱۱ 
اسرائيل،  نظامی  رئيس  صحبت  براساس 
اسرائيل جنگ ۲۰۰۸ در غزه را فرصتی 
برای نيروهای مسلح اش به شمار آورد تا 

سالحهای جديد اش را آزمايش کند.
استراتژيک  درمرکزمسائل  صحبتی  طی 
بگين ـ سادات  دانش گاه بارـ ايالن، يوآی 
گاالنت ژنرال ارشد گفت که غزه «منطقه 
ايده آل تمرينی» به دليل فقدان دشمن قوی 
بر  جدی  ضربات  توانست  می  که  بود 

اسرائيل وارد نمايد.
گلوله  پرتاب  عمليات  فرماندهی  گاالنت 
و    ۲۰۰۸ دسامبر  بين  درغزه  را  سربی 
آن  طی  که  داشت  عهده  به   ۲۰۰۹ ژانويه 
۱٦۰۰ فلسطينی کشته شدند. اکثر کشته ها 

را  زنان و کودکان تشکيل می دادند.
مسلح  نيروهای  وی،  فرماندهی  تحت 
اسرائيل از گلوله های توپ ۱٥٥ ميليمتری 
فسفرسفيد برای شليک به مناطق پر جمعيت 

غزه استفاده کردند.
اوگفت: «هرچندکه توانائی نظامی اسرائيل 
بسيار بيشتر از توانائی حماس است، ما آنها را 
به مثابه دشمنان سرسخت درنظرمی گيريم».
گاالنت افزود که فلسطينيان در منطقه غزه 
بهبود  را  خود  موشکهای  پرتاب  توانائی 
بخشيده اند و تاکيد کرد که پرتاب موشکها 
«تنها يک عمل وحشت آفرين نيست، بلکه 
موجوديت اسرائيل را به منازعه می طلبد».
عرب  شورشهای  موج  به  توجه  با  گاالنت 
انقالبات  از  کدام  هيچ  که  نمود  نظر  اظهار 
خطر  به  توانائی  خاورميانه  در  جاری 
انداختن امنيت اسرائيل را در کوتاه مدت و 

دراز مدت  ندارند.
گاالنت گفت که ناثباتيهای منطقه خطر روی 
به  را  اسالمی»  گرايان  «افراط  آمدن  کار 

وجود آورده است.
*     *     * 

ساعد بننوراـ ٤ مه ۲۰۱۱ 
باالترين کميته برای تدارکات پزشکی 

مسئول  حجابم  با  توانم  می  نه  و  خواهم  می 
بی  يا  مستقر  نظم  و  جامعه  تعادل  و  عفت 
با  آنکه  نه  و  باشم  آن  آشفتگی  و  نظمی 
پذيرفتن آن، خود را انکار کنم.. نگاه من به 
که  است  برخوردار  اعتباری  ازهمان  جهان 
نگاه هر موجود انسانی ديگر. من و ميليونها 
نه  جسته ايم،  امنيت  نه  حجاب  در  من  مثل 
و  پاکی،  نه  و  عفت  نه  اخالق،  نه  زيبايی، 
برعکس بی حجابی را هم مالزم بی عفتی و 
بی اخالقی و ناپاکی نمی دانيم. اصًال به نظر 

ما پوشش مالزم با پاکی و
ناپاکی، عفت و بی عفتی، تعادل و عدم تعادل 
نيست. پوشش و حجاب بحثی يکسره مربوط 
به قدرت است. کاری به اخالق و دين ندارد.

٥۰۰ عضواز حقوق کارگران دفاع می کرد. 
رهبر اين اتحاديه نيکيتا استوتسکی با وجود 
کشيده شدن بيش از ۱۰ بار به دادگاه تسليم 
نشده و از حقوق قانونی اتحاديه دفاع نموده 
است. به خاطر اين موضع وی مورد تعقيب 
است. قرارگرفته  معدن  صاحبان  و  دولت 

...
صدها کارگر KZHRK برای تامين مجدد 
مبارزه  خويش،  مبارز  های  اتحاديه  حقوق 
می کنند. اما اين درحالی است که مديريت 
دادگاه  و  منطقه  حکومتی  مقامات  شرکت، 
های فاسد حاضر به عقب نشينی نيستند. اين 
امرضرورت هم بسته گی کارگری را ايجاب 

می کند.
سنگ  معدن  که  است  اين  ما  درخواست 
معدن  کارگران  قانونی  حقوق  تمامی  آهن  
ازمداخله  شناخته،  رسميت  به  را  کريوباس 
وسايل  برداشته،  دست  اتحاديه  درامور 
اتحاديه را به آن برگرداند! به تعقيب رهبر 

اتحاديه نيکيتا استوتسکی نپردازند!
رئيس  به  را  تان  اعتراضی  های  نامه  لطفا 
 ،(press@apu.gov.ua) جمهور 
 ، (por ta l@kmu.gov.ua دولت(
kruuda@krruda.) آهن  سنگ  معدن 
 Zovtevyy: و دادستان منطقه ی (dp.ua
 Ktivoy Rog,  ,۳  ,str. Nevskay
 ,Dnepropetrovsky, Ukraine

در جنبش جهانی کارگری
 بقيه از صفحه اول

٥۰۰۲۹
بفرستيد و به سفارت اوکراين درکشورهای 
تان و کپی آن را به آدرس شورای هماهنگی 

:ksrd@pisem.net روانه کنيد.

*     *     *
نامه هم بسته گی زير ازجانب حزب 

رنجبران ايران ارسال شد:

به رئيس جمهور اوکراين

آقای رئيس جمهور،

گی  بسته  هم  روز  مه  ماه  اول  ی  درآستانه 
کارگران  ازمبارزات  ما  کارگران،  جهانی 
معدن کريوباس برای داشتن اتحاديه مستقل 
خويش به منظور دفاع از حقوق شان دفاع 

می کنيم.
اتحاديه  رهبر  به  فشار  هرگونه  مخالف  ما 
شما  اميدواريم  و  هستيم  استوتسکی  نيکيتا 
حق  شناسائی  درجهت  را  فوری  اقدامات 

قانونی کارگران انجام بدهيد.
که  هستيد  واقف  شما  جمهور!  رئيس  آقای 
اقدامات  به  دست  اسالمی  جمهوری  رژيم 
کارگر،  طبقه  درمورد  دموکراتيک  ضد 
زنان، دانش جويان، معلمان، نويسنده گان و 
غيره می زند که باعث بی حيثيتی  زياد آن 
شده و اميدواريم چنين وضعی برای اوکراين 

پيش نيايد.
ـ  ايران  رنجبران  حزب  ـ  احترام  با 

۲۰۱۱/٤/۲٦

کپی به دولت، به مسئووالن معدن و دادستان 
منطقه

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

منعکس کنيد!

سايت حزب رنجبران
www.ranjbaran.org
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درمورد  گزارشی  درغزه  فوری 
درماه  آن  تخلف  و  اسرائيل  حمالت 
آوريل دراين منطقه را منتشرکرد که حاکی 
است بر کشته شدن ۲۳ فلسطينی و ازجمله 

۲ کودک و زخمی شدن ۸۱ نفر.
طی ماه آوريل،ارتش اسرائيل ازطريق هوا 
و  دريائی  هوائی،  طور  به  غزه  بمباران  به 
مناطق  تا  عمده  هدفش  و  پرداخت  زمينی 
غيرنظامی بود که خالف قوانين بين المللی 
از  حفاظت  درمورد  قراردادها  ی  کليه  و 

ساکنان غيرنظامی است.
« درماه آوريل ۲۳ فلسطينی توسط آتشباری 
ارتش اسرائيل کشته شدند که ۱۹ نفر از آنها 

طی ۳ روز از ۷ تا ۹ آوريل کشته شدند.
 ٤ آوريل  درماه  شده  کشته  فلسطينيان  تعداد 
آوريل  ماه  های  شده  کشته  از  بيشتر  برابر 

سال گذشته بود.
از ۸۱ زخمی، ۳۳ نفر کودک اند و ۱٦ نفر 
زن که نشان می دهد حدود ٦۰٪ زخمی ها 

زن و کودک می باشند.
به عالوه يک نفر از کارکنان صليب سرخ 
زخمی  درحالی  سوزنی  بمب  توسط  نيز 
دربخش  رفه  شرق  در  را  آمبوالنس  که  شد 

جنوبی غزه می راند.
*    *     *   

رفيق سعادت اميدواراست که مرحله 
ی جديدی برای دموکراسی و وحدت 

فلسطينيان آغاز شود ـ 
جبهه توده ای آزادی بخش فلسطين

۹ مه ۲۰۱۱
ای  توده  جبهه  دبيرکل  سعادت،  احمد  رفيق 
در  ای  اطالعيه  طی  فلسطين،  بخش  آزادی 
در  اش  انفرادی  سلول  از   ،۲۰۱۱ مه   ٦
امضای  که  نمود  اعالم  گران  اشغال  زندان 
باعث  حماس  و  فتح  بين  آشتی  نامه  توافق 
رسيدن به توافقـی قابل پذيـرش برای تمامـی 
اجتماعی  و  سياسی  نيروهای  و  فراکسيونها 
برای  دموکراسی  فقدان  و  جدائی  و  شده 

هميشه ورق خواهد خورد.
رفيق سعادت در روز تولد دخترش صمود 
که  است  زمانی  وی  تولد  که  گفت  درپيامی 
و  عرب  درجهان  جشن  و  بزرگ  تغييرات 
وقوع  به  کارگر  روزجهانی  ی  درآستانه 
اين  اميدواراست  که  گفت  او  است.  پيوسته 
توافق صفحه جديدی در روابط درونی ملت 
فلسطين باشد و به تعميق سطح دموکراسی 
برای  درخلقمان  اميد  دوباره  ايجاد  درعمل، 
ابراز پايداری شان و مقاومتشان درمقابله با 
اشغال بيانجامد. او تاکيد نمود که دموکراسی 
نهادهای فلسطينی  کامل برای ساختن مجدد 

ـ  فلسطين  بخش  آزادی  سازمان  ويژه  به  ـ 
برپايه دموکراسی، اهداف ملی، حق برگشتن 

و وحدت خلقمان ضروری است.
رفيق سعادت تالشهای صادقانه برای رسيدن 
خصوص  به  فلسطينی،  نيروهای  توافق  به 
عرب،  انقالبی  جنبش  و  فلسطين  جوانان 
خصوصا جنبش انقالبی جوانان و حکومت 
گفت  او  داشت.  گرامی  را  درمصر  جديد  
که اين توافق نتيجه ی انقالب مصر بود و 
ازبين  و  دموکراسی  تعميق  که  اميدواراست 
نظام  استقرار  و  گذشته  نظام  بقايای  بردن 
قادرشود  که  پذيرد  تحقق  دموکراتيک  ملی 
مسئوليت و رهبری جنبش رهائی بخش ملی 
دروحدت  کليدی  نقش  و  عرب  دموکراتيک 
دهی ملت عرب و ترفيع رشد آن درتمامی 

جهان را به عهده بگيرد.
کارگر  طبقه  به  چنين  هم  سعادت  رفيق 
تبريک  مه  ماه  اول  مناسبت  به  فلسطين 
گفته و ابراز اميدواری کرد که اعالم آشتی 
ملی باعث پيش روی به سوی ايجاد دوباره 
مثابه  به  فلسطين  کارگران  عمومی  اتحاديه 
شان  و  آزادی  درتحقق  مبارز  ملی  نيروی 

انسانی، گردد.
او روی ضرورت حمايت از آشتی ملی تاکيد 
و  ای،  رسانه  ازتحريکات  ممانعت  گذاشت: 
زندانيان  و  سياسی  زندانيان  کليه  آزادی 
عضو مقاومت درزندانهای فلسطين و اينکه 
که  درآيد  اجرا  به  بالفاصله  خواستها  اين 
برای تحقق پايه ای آشتی مهم می باشند.    

*     *     *

ناتو سرمست کشتن در آفريقا و آسيا
ريک روزوف ـ جلو ناتو رابگيريد ـ 

۱٥ مه ۲۰۱۱ 
در ۱۳ مه رئيس جمهور اوباما  دبيرکل ناتو 
آندرش فوگ راسموسن را به حضورپذيرفت 
در  بزرگ  جنگ  دو  برادامه  دو  هر  و 
افغانستان و ليبی تاکيد گذاشتند. طی ۱۰ سال 
خارجی  نيروی  هزار   ۱٥۰ حدود  گذشته 
درافغانستان درجنگ هستند که بيش از ۱۳۰ 
باشند.  می  ناتو  فرمان  تحت  آن  نفر  هزار 
ناتو از ۳۱ مارس رهبری بلوک نظامی را 
بيش  و  گرفته  عهده  به  ليبی  عليه  درجنگ 
از۷۰۰۰ عمليات هوائی و از جمله ۲٥۰۰ 
حمله هواپيماهای جنگی را انجام داده است. 
اوباما و راسموسن اعالم کردند که ديدار سال 
آينده سران ناتو در آمريکا برگزارخواهدشد.

راسموسن در وال استريت جورنال درهمان 
روز گفت « تعهدات عملياتی ناتو خارج از 
افزايش  اکنون  گذشته،  سال   ۲۰ در  انتظار 
يافته و ما هيچ گاه تا به اين اندازه مشغول 

نبوده ايم.» اين حقيقت دارد.
طبق اظهاررئيس پليس ُکنار ناتو در ۱۲ مه 
 ۸ دختر   ٤ و  کشته  را  ساله   ۱۲ دختر  يک 
نمودند.  زخمی  ايالت  دراين  را  ساله  و۱٥ 
«نيروهای  دختران:  اين  اظهارپدر  طبق 
سوی  به  را  دستی  نارنجک  يک  خارجی 
آنان پرتاب کردند. دخترم با ترس از اتاق به 

خارج فرارکرد و کشته شد». (۱)
سه هفته قبل نيروهای ناتو و دولت افغانستان 
درجنوب  پاکستان  بازرسی  نقطه  به 
وزيرستان حمله بردند. ۳سرباز افغانی کشته 
شدند و ۲مامور امنيتی پاکستان زخمی شدند. 
«ماموران امنيتی پاکستان گفتند آنها زمانی 
آتش گشودند که مورد حمله قرارگرفتند».(۲)
پاکستانی  حزب  رهبر  يک  اظهار  طبق 
مخالف: «حمله ناتو اتفاقی نبود بلکه حساب 
پنهان  برای  و  شده  ريزی  برنامه  و  شده 
انجام  درافغانستان  شان  شکست  داشتن  نگه 
می  نشان  پاکستان  قلمرو  به  تجاوز  گرفت. 
به  جنگ  کشاندن  برنامه  آمريکا  که  دهد 

درون پاکستان را دارد».(۳)
حمالت موشکی آمر يکا با هواپيماهای بدون 
سرنشين در۱۲ مه، ۸ پاکستانی را درشمال 
وزيرستان کشت و مقامات محلی گفتند « که 

کشته شده گان مردم بی گناه بودند».(٤)
«با  وزيرستان  درجنوب  ازآن  قبل  روز   ۲
يک  به  موشک  دو  شليک  و  حمله  چنين 
نفر   ۷ و  شدند  نفرکشته   ٥ حداقل  ماشين، 

زحمی گشتند».(٥)
آمريکا از اين نوع موشکها به قدرکافی دارد 
که دراوايل اين ماه در يمن به کشته شدن ۲ 

نفر انجاميد.
اواخر ماه گذشته ۳ هلی کوپتر ناتو به يک 
کشتی ماهی گيری ايرانی در ۷٥۰ کيلومتری 
سومالی  تخت  پای  موگاديشو  درشمال 
را  ايرانی   ۳ و  کرده  حمله  هند  دراقيانوس 
وزير  کشتند.  را  سوماليائی   ۳ و  زحمی 
محمدعلی  ايران  دريائی  منابع  و  ماهيگيری 
«اين حمله ناتو را محکوم نموده و خواستار 

معذرت خواهی نيروهای بين المللی شد»(٦)
شهربريقه  ناتو  هواپيماهای  مه،   ۱۳ در 
ليبی را بمباران کردند و ۱٦ غير نظامی و 
صلح  برقراری  برای  که  معمم   ۱۱ ازجمله 
رفته بودند کشته و ٤٥ نفر نيز زخمی شدند.

درهمان روز کشتی های جنگی اتحاديه که 
جزئی از ۲۰ کشتی  محاصره کننده دريائی 
دربخش  را  سرخ  صليب  مقر  هستند  ليبی 
شهرزليتان  اطراف  و  ميستراتا  شورشيان 

مورد حمله قراردادند.
که  خبرداد  ليبی  تلويزيون  بعد  روز 
حمله  مورد  درتريپولی  شمالی  کره  سفارت 

قرارگرفت...
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وسکو،  مالی  شرکت  شورون،  شرکت 
زيراکس،  اينک،  اِِيی  کمپانی،  و  کولبرگ 
فورد،  سازی  اتوموبيل  شرکت  ام،  بی  آی 
قرار  ديگری  تعداد  و  کمپانی،  و  ليلی  اِلی 
کنيد،  می  مشاهده  که  طوری  همان  دارند. 
امکان ندارد اينها را بتوان سنگر بی طرفی 
فدرال  بانک  کل  مدير  و  کلومبيا  ناميد.   
ميلياردر  بآِفت،  واِرن  نيويورک؛  در  رزرو 
سرمايه گذار مالی، مدير کل و مدير مجری 
صاحب منصب برکشآير هاتاِوی؛ و افرادی 
بعنوان (عضو سابق و زمان حال): کمپانی 
کوکاکوال، دانش گاه نيويورک، حفاظت بين 
شرکت  خارجی،  روابط  مشاوران  المللی، 
و  جانسون  شرکت  ليست،  کاتاَ  زيراکس، 
راَند،  شرکت  تارگت،  شرکت  جانسون، 
و  تجارت  وکنسول  موتورز،  جنرال 
باشند.  می  زمره  دراين  که  ديگر  شرکتهای 
اين اهميت به سزائی دارد که نشان دهيم که 
اين  به  متعلق  اصلی  های  رسانه  چطوراين 
شرکتهای غول پيکر کراراً نهان و محرمانه 
برنشتاين  کارل  شدند.  بافته  درهم  دولت  با 
يکی از دو گزارشگر واشنگتون پست، کسی 
که افتضاح وآترگيت را برمالساخت، نشان 
داد که بيش از ٤۰۰ ژورناليست «محرمانه 
مأموريت سازمان جاسوسی «سيا» را انجام 
می دادند». به طور جالب توجهی، «استفاده 
ترين  بار  پر  مثابه  به  ژورناليستها  اين  از 
که  بود  خبر  و  اطالعات  آوری  جمع  برای 
بودند».  درآمده  استخدام  به  «سيا»  توسط 
«سيا»  سازمان  با  که  سازمانهائی  درميان 
تبليغاتی  «کمپانی  کردند،  می  همکاری 
کمپانی)،  برادکستينگ  (آمريکن  آمريکا 
کمپانی تبليغاتی ملی، آسوشِيتد پرس، يونآيتد 
های  روزنامه  رويترز،  اينترناشنال،  پرس 
نيويورک  اسکرپس-هووآرد،  هورست، 

هرالد تريبيون می باشند».
بر  به «سبا»،  وابستگيها  اين  تمام  ميان  از 
سازمان،  اين  خود  نظرمقامات  ابراز  طبق 
نيويورک تايمز، سی اِن اِن و تايم اينک از 
حتی  هستند. «سيا»  ها  رسانه  ترين  وابسته 
برنامه ای آموزشی ترتيب داد «که مأموران 
کند»،  تربيت  ژورناليست  عنوان  به  خودرا 
به  مديريت  کمک  به  «سپس  که  کسانی 
گمارده  عمده  خبری  های  رسانه  استخدام 

شدند.»
کنون  تا  فبل  سال  دهها  از  روابط  نوع  اين 
تر  محرمانه  شايد  اگرچه  اند،  داشته  ادامه 
مثال  عنوان  به  گذشته.  سروصداتراز  بی  و 
درزمان بمب باران کوسوو توسط نيروهای 
که«تعدادی  شد  آشکار   ،  ۲۰۰۰ ناتودرسال 
از افسران ارتش آمريکا از چهارمين گروه 
عمليات روانشناسی (پی اس وای اُو پی اس) 

از مرکز تحقيقات جهانی (گلوبال ريسرچ)
تبليغات تحريف آميز رسانه ها را 

متوقف سازيد
استقالل،  به  نياز  اهميت  درگذشته  هيچگاه 
دقيق  منابع  و  دهی  گزارش  در  صداقت 
ما  شد.  نمی  احساس  امروز  مثل  اطالعاتی 
به عنوان يک جامعه – با سيلی از اطالعات 
و  انواع  جانب  از  شده  مضمحل  و  اشباع 
اقسام منابع مختلف مواجه هستيم.  ولی اين 
منافع  و  افراد  درخدمت  تماماً  خبری  منابع 
قدرتمندی که صاحبان اين رسانه ها هستند، 
برای  اطالعاتی،  اصلی  منابع  دارند.  قرار 
استفاده عموم مردم و مقامات دولتی از جمله 
ديگر  شق  هستند.  ای  رسانه  اصلی  جريان 
باالخره  و  عامی  و  فرهنگی  ای،  رسانه 

مخازن فکری می باشند.
ازنظر  ای  رسانه  اصلی  و  رايج  جريان 
خود  درنوع  آميزی  تحريف  و  ذاتی  تعصب 
ومالکيت  کنترل  باشد.  می  ترين  واضح  از 
اين رسانه های اصلی شرکتهای چند مليتی 
بزرگ می باشند که از طريق هيئت مديره 
و  عمده  جهانی  شرکتهای  کليه  منافع  با  آنها 
نخبه متصل اند. به عنوان نمونه، اين رابطه 
های تنگاتنگ را می توان در سرتاسر هيئت 

مديره تايم وآرنر مشاهده کرد. 
بی  اچ  تآيمز،  مجله  صاحب،  وآرنر  تايم 
اضافه  به  اِن  اِن  سی  وآرنر،  برادران  اُو، 
تعدادزيادی ديگر می باشد. هيئت مديره تايم 
وآرنر شامل افرادی می شوند که درگذشته 
و در زمان حال وابسته به: مشاوران روابط 
خارجی آمريکا، صندق بين المللی پول (آی 
ام اف)، صندوق برادران راکفلر، واربرگ 
پينکاس، فليپ موريس و شرکت اِی ام آر که 
پيکر  غول  شرکتهای  زيادی  تعداد  درزمره 

ديگراست، می باشد. 
خبری  منابع  ترين  «معتبر»  از  دوتا 
به  (که  تايمز  نيويورک  يکی  درآمريکا، 
شناخته  دار»  سابقه  «روزنامه  عنوان 
می  پست  واشنگتون  ديگری  و  شود)  می 
باشند. اعضای هيئت مديره نيويورک تايمز 
شرکت  به:  وابسته  حال  زمان  و  درگذشته 
(داروسازی  پالف   - شرينگ  المللی  بين 
غول پيکر)، کمپانی کُولبرگ، شرکت پارلز 
شوآب، بنياد جان دی و کاترين تی مکارتر، 

حقيقت، تبليغات، 
دستکاری و تحريف 
رسـانـه هــا

بجز نوشته هايی که با 
امضای تحريريـه منتشر 

مـی گردد و بيانگر نظرات 
حزب رنجبـران ايران 
می باشد، ديگر نوشته 
های مندرج در نشريه 

رنجبر به امضا های فردی 
است و مسئوليت آنها با 
نويسندگانشان می باشد.

ژنرال کارتر هام، فرمانده آفريقائی آمريکا 
عليه  دريائی  و  هوائی  حمالت  مسئوول  که 
ليبی بين ۱۹ تا ۳۰ مارس بود در ۱۱ مه در 
اوگاندا گفت که نيروهای بيشتری در جنگ 
شده  درنظرگرفته  آمريکا  توسط  سومالی 
است. از يک سال پيش ناتو هزاران نيروی 
اوگاندائی را به پای تخت سومالی برده و ۳ 
روز بعد از اين اظهارات، ۳ اوگاندائی در 

سومالی کشته شدند.
پايگاه  پنتاگون  که  جيبوتی  در  مه   ۱٤ در 
 ۲٥۰۰ حداقل  و  دارد  آفريقا  برای  دائمی 
درآنجا  آفريقا  شاخ  در  عمليات  برای  نيرو 
مستقرند، هام گفت که ۲ گردان درسومالی  
و  اوگاندائی  نيروی   ۹۰۰۰ با  همراه 

بوروندائی درنظرگرفته شده اند.
مردم  بيشتر  بازهم  تعداد  شدن  کشته  امکان 
بی گناه نظير کودکان درآفريقا و آسيا و شبه 
جزيره عربستان قبل از اجالس سران ناتو 

در آمريکا وجود دارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(۱)   پژواک خبرگزاری افغان، ۱۲ مه ۲۰۱۱
(۲)   داون نيوز ، ۲۷ آوريل ۲۰۱۱ 

(۳)   اخبار بين المللی ۲۸ آوريل ۲۰۱۱
(٤)   ملت ، ۱۳ مه ۲۰۱۱ 

(٥)   اخبارجانبی بين المللی ۱۰ مه ۲۰۱۱
(٦)    پرس تی وی ۲٤ آوريل ۲۰۱۱
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نکاتی پيرامون ... بقيه از صفحه آخر

الحاق گرائی و تجزيه طلبی تباری و زبانی 
بخش اعظم  افتاده اند. اين توده ها که اکثراً 
قربانيان نظام جهانی را تشکيل می دهند، در 
فقدان يک چپ متحد و اصيل در کشور خود 
ويرانگر  های  انديشه  تاثير  و  سو  يک  از 
تالقی تمدن ها که توسط رسانه های گروهی 
جهانی فرمانبر به اوليگارشی های حکومتی 
ترويج و تبليغ می کردند از سوی ديگر، در 
گوناگون  تضادهای  و  ها  همبستگی  محبس 
افتاده و دسترسی به دانش و تجربه تاريخی 
جهان  و  مدارانه  انسان  های  همبستگی 
رشد  به  عمًال  امر  اين  ندارند.  را  محوری 
های  پوالريزاسيون  دردناک  های  پروسه 

افقی و عمودی کمک می کنند. چند و چون 
پوالريزاسيون افقی (قطب بندی ها بر اساس 
های  انديشه  براساس  يا  و  ها  بنيادگرائی 
(تعميق  عمودی  پوالريزاسيون  و  پانيستی) 
شکاف بين ثروت و فقر) که هر دو از پی 
آمدهای حرکت سرمايه (گلوباليزاسيون) در 
فاز فعلی نظام بوده و به طور مستقيم و غير 
مستقيم در خدمت نظام جهانی سرمايه قرار 
دارند، در شماره های پيشين اين نشريه به 

تفسير شرح داده شده اند. 
نيز  مرکز  مسلط  کشورهای  در   –  ۲
اوليگارشی های حاکم (که در خدمت منويات 
با  هستند)  نظامی   – مالی  های  اوليگوپولی 
کمک رسانه های فرمانبر جاری و ايدئولوگ 
های پايان تاريخ و آغاز تالقی تمدن ها توده 
محور  دور  را  مردم  از  توجهی  قابل  های 
يک  از  المللی»  بين  «تروريسم  از  هراس 
سو و تنفر از مهاجرين و بيگانگان ساکن آن 
کشورها از سوی ديگر بسيج نموده و آن ها 
های(هراس  فوبيائی  زينو  های  دام  در  را 
انداری نسبت به خارجی) رنگارنگ محبوس 
ساخته اند. در آمريکا، «حزب چای» (تی 
پارتی) که در واقع جناح راست افراطی و 
است،  جمهوريخواهان  حزب  فاشيستی  شبه 
و  مردم  های  توده  از  بخشی  شده  موفق 
سازد  قانع  را  کارگران  از  اقشاری  ازجمله 
معيشتی  های  ناکامی  و  بيکاری  علت  که 
آن ها نه از ويژگی ها و ماهيت سرمايه داری 
درمانده و در بستر مرگ افتاده، بلکه منتج 
از تروريسم بين المللی کشورهای گردنکش 
و مهاجرين التين تبار ساکن آمريکاست که 
آن  در  نفر  ميليون   ٤۰ به  تعدادشان  امروز 
کشور می رسد. انديشه هراس از مهاجرين و 
رواج آن فقط محدود به آمريکا نبوده و در 
ديگر کشورهای مسلط مرکز نيز مثل «کوه 

های آتشفشان» در حال انفجار هستند. 
۳ – در ژاپن تشکلی به نام «زيتوکوکای» 
که  آمريکا  در  پارتی  تی  مثل  نوين)  (گروه 
شعار اصلی اش «بگذاريد شرف و آبروی 
اعالم  اخيرا  است،  کنيم»  حفظ  را  آمريکا 
کرده که برای پايان دادن به نا امنی، بيکاری 
ژاپن  از  را  «بربرها  بايد  ژاپن  در   ... و 
اخراج کنيم». اين بربرها کسانی به غير از 
ايرانی  ها،  مصری  ها،  ويتنامی  ها،  هندی 
و  بيکاری  خاطر  به  يا  که  نيستند   ... و  ها 
های  دولت  که  ستمی  و  ظلم  خاطر  به  يا 
دارند،  می  روا  خود  مردم  بر  کشورها  آن 
ژاپن  به  و  کرده  ترک  را  خود  ی  کشورها 
سوئد  (از  اروپا  سراسر  در  اند.  برده  پناه 
در شمالی ترين بخش اروپا گرفته تا ايتاليا 
در جنوبی ترين بخش آن قاره) انديشه های 

در فورت براَ گ واقع در مرکز سی اِن اِن، 
گروه  همين  کردند.».  می  کار  اخبار  بخش 
پی  ُو  ا  وای  اس  (پی  روانشناسی  عملياتی 
آمريکا  های  دررسانه  را  «حکاياتی  اس) 
درمورد پشتيبانی از سياستهای ريگان (رئيس 
جمهور سابق) درآمريکای التين منتشر می 
کردند»، که در روزنامه ميآمی هرالد چنين 
درنوع  کار  اين  نظامی  نظر  شد: «از  بيان 
نفوذ  برای  است  عظيمی  روانی  جنگ  خود 
دشمن.»  سرزمين  مردم  درميان  ورخنه 
اِس  پی  به  متعلق  که  ارتش  افسران  همين 
وای اُ و پی اِس هستند، همزمان در راديوی 
عمومی/ملی معروف به اِن پی آر نيز فعاالنه 
آمريکا  ارتش  درحقيقت،  دارند.  اشتغال 
دارد.  اِن  اِن  سی  با  نزديکی  بسيار  رابطه 
شد  داده  ارائه  گزارشی   ۲۰۰۸ درسال 
ژنرالهای  از  استفاده  با  آمريکا  ارتش  که 
آمريکا  ارتش  سابق  مقامات  و  بازنشسته 
تبليغات وسيع و سراسری را دامن زدند که به 
افکار عمومی بقبوالنند که سياستهای زمان 
تبليغات  بوده است. اين  جنگ آمريکا مثبت 
گوش خراش درست قبل از تجاوز نظامی به 
تا  و  گرفت  صورت   ۲۰۰۳ سال  در  عراق 
سال ۲۰۰۹ ادامه داشت. اين مقامات خودرا 
تحت عنوان «تحليل گران نظامی» معرفی 
می  تکرار  را  دولت  نظرات  نقطه  و  کرده 
مديره  هيئت  در  نيز  اوقات  بيشتر  و  کردند 
مقاطعه کاران نظامی قرارمی گرفتند و از 
مشترک  کارزار  دراين  خودرا  طريق  اين 
گر  تحليل  عنوان  به  که  دانستند  می  المنافع 

استخدام شده اند.
دراياالت  «بشردوستانه»  بنيادهای  عمده 
ّحد  از  بيش  ثروت  از  کراراً  آمريکا  متحده 
و  متفاوت  افکار  رواج  از  دفاع  برای  خود 
مجرائی  در  مقاومت  جنبشهای  دادن  جهت 
که برای حفط بقای قدرت می باشد، استفاده 
جورج  ک  ماَ  مثال،  عنوان  به  اند.  کرده 
زمانی  فورد  بنياد  سابق  پرزيدنت  باندی، 
انجام  بنياد  اين  که  را  «هرفعاليتی  گفت: 
می دهد به اين خاطر است که دنيارا برای 

سرمايه داری محفوظ نگاه دارد».
بنياد  ها،  چنين «بشردوستی»  از  ای  نمونه 
راکفلر، بنياد فورد، بنياد جان دی و کاترين 
به  را   هنگفتی  مبالغ  که  هستند  مکارتر  تی 
عنوان پشتيبانی مالی و سازمانی به مؤسسات 
شق  عالوه،  به  پردازند.  می  دولتی  غير 
بنيادها  اين  توسط  اغلب  ها  رسانه  ديگراين 
درواقع  که  گردند  می  مالی  پشتيبانی  مورد 
اين کمکها درجهت گيری اصلی اين رسانه 
تحليل  هرنوع  کردن  خفه  و  نفوذ  برای  ها 

انتقادی اين رسانه ها قرار دارند. 
حال، اين توضيحات مارا به مرکزی برای 

تحقيق درمورد گلوباليزاسيون (سی آر جی) 
و تحقيقات جهانی می آورد.

سی آر جی به مثابه يک مؤسسه ای که تحت 
عنوان مرکز تحقيقاتی و هم چنين شق ديگر 
رسانه خبری از طريق تارنما ( *) عمل می 
کند، به يک رسانه مستقل و کامًال مورد نياز 
تبديل شده و در پی اين است که ديوار تبليغاتی 
سازد. واژگون  را  مغرض  ای  رسانه  و 

خود،  استقالل  حفظ  برای  ريسرچ  گلوبال 
هيچ گونه کمکی را از بنيادهای خصوصی 
و عمومی قبول نمی کند. حتی از از دانش 

گاه ها ويا دولت کمکی دريافت نمی کنيم. 
مادامی که هدف ما توسعه و کمک به پخش 
اطالعات بسيار مهم و مورد نياز مردم است 
که در حال حاضر بيش از هر زمان ديگر 
ريسرچ  گلوبال  شود،  می  احساس  نياز  اين 
برای  خود  خوانندگان  به  اتکاء  نيازمند 

پشتيبانی از اين مؤسسه می باشد.
پشتيبانی  خاطر  به  مان  خوانندگان  از  ما 

مداومشان کمال تشکررا داريم.
از  پشتيبانی  ريسرچ،  گلوبال  از  پشتيبانی 
و  وابسته  های  رسانه  عليه  جنگ  و  حقيقت 

مغرض می باشد.
اين گزارش توسط اَ ندروکاوين مارشال تهيه 
و تنظيم شده. او عضو پيوسته تحقيقاتی در 

مرکز تحقيقات جهانی می باشد.
www.globalresearch.com (*)



صفحه ۱۱رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران
روزانه  رواج  مهاجر  ضد  و  خارجی  ضد 
پيدا کرده و نظام جهانی سرمايه موفق شده 
بخشی از توده های مردم خودی را نيز در 
محبوس  کاذب  تضادهای  و  توهمات  زندان 
سازد. امروز در اکثر اين کشورها، انديشه 
مهاجر  ضد  نژادپرستانه  احساسات  و  ها 
خود  توسط  عمدتا  که  ستيزی  بيگانه  و 
دولتمردان اروپائی (سارکوزی، برلوسکونی 
و ....) به رواج آن ها دامن زده می شود، به 
قدری چشمگير و زننده هستند که انسان را 
بی اختيار به ياد صحنه های تراژيک عليه 
مهاجرين در کشورهای ايتاليا، آلمان، ژاپن 
و ... در دهه های ۲۰ و ۳۰ قرن بيستم می 
توهمات  زندان  در  شدن  محبوس  با  اندازد. 
کاذب و همبستگی های قالبی بخشی از توده 
های مردم و از جمله اقشاری از کارگران 
اند  آورده  روی  باور  اين  بر  کارمندان،  و 
و  بيکاری  امنی،  نا  ناکامی،  اصلی  علل  که 
گرسنگی آنان ناشی از تروريسم بين المللی 
و وجود مهاجرين و بيگانگان در کشورهای 

آنان است. ولی واقعيت عينی چيست؟
باعث  که  عاملی  آن  است  اين  واقعيت   – ٤
بدبختی، ناکامی و احساس نا امنی بين مردم 
بيکاری  از  غير  چيزی  گشته  کشورها  اين 
پی  و  قحطی  و  گرسنگی  شيوع  و  مزمن 
آمدهای منبعث از آن در اين کشورها نيست 
– عاملی که دهه هاست در کشورهای دربند 
به  منتهی  هست  و  بوده  موجود  پيرامونی 
گلوباليزاسيون  زيبای  عهد  پايان  شکرانه 
مقدس  و  آزاد»  «بازار  قوانين  فروپاشی  و 
عميق  بحران  آغاز  نيز  و  نئوليبراليسم 
ساختاری نظام باالخره يقه و دامن نيروهای 
نيز  را  مسلط  کشورهای  در  زحمت  و  کار 
گرفته  ای  سابقه  بی  و  وحشتناک  طرز  به 
است. به کالمی ديگر آن عاملی که امروز 
احساس عدم امنيت و «بی آينده گی» و ترس 
از فردای زندگی را در بين توده های مردم 
آورده  وجود  به  مرکز  مسلط  کشورهای  در 
«مهاجرين  نه  المللی»،  بين  «تروريسم  نه 
بربر» ، نه «قاچاقچيان مواد مخدر» و نه 
هستند.  «مسلمانان»  و  دريائی»  «دزدان 
و  عادی  زندگی  و  معيشتی  آينده  که  چه  آن 
امنيت و رفاه اين مردم را به خطر انداخته 
فقر  افزايش  و  مزمن  بيکاری  شيوع  همانا 
آمدهای  پی  که  است  قحطی  و  گرسنگی  و 
نظام  در  سرمايه  حاکميت  ناپذير  اجتناب 
بحران  عروج  با  امروزه  که  است  جهانی 
و  برمالتر  داری  سرمايه  ساختاری  عميق 

رسانه ای تر گشته اند. 
٥ – اگر نه دهه ها ولی مسلما سالهای سال 
و  قحطی  گرسنگی،  که  بود  اين  بر  تصور 

مرگ و مير ناشی از آن ها فقط در کشورهای 
پيرامونی در بند اتفاق می افتند؛ ولی امروز 
به ويژه در بحبوحه اوجگيری بحران عميق 
ميليون   ۱۸ به  نزديک  نظام،  ساختاری 
خانواده  کل  صد  در   ۱٥ (تقريباً  آمريکائی 
مواد  فقدان  از  آمريکا)  در  موجود  های 
غذائی رنج می کشند. اين رقم طبق گزارش 
مقدار  به  آمريکا  خود  کشاورزی  وزارت 
افزايش   ۲۰۰٦ سال  به  نسبت  صد  در  سی 
يافته است. به عبارت ديگر اين خانواده ها 
يا  و  ندارند  غذائی  مواد  خريد  برای  پول  يا 
مقدار پولشان قدرت خريد مواد غذائی کافی 
آنهائی  تعداد  که  کرد  توجه  بايد  ندارد.  را 
که به مواد غذائی غير سالم دسترسی دارند 
مختلف  امراض  به  مدتی  از  بعد  طبيعتاً  و 
غير  چاقی  مرض  به  ويژه  (به  تغذيه  سوء 
عادی) دچار می شوند، در اين آمار گنجانده 
سوی  از  گزارشی  در  اخيرأ  است.  نشده 
يک نهاد غير دولتی (روزنامه «واشنگتون 
که  شد  اعالم   (۲۰۱۰ نوامبر   ۲۱ پست» 
به  سالمندان  از  نفر  ميليون   ٦ از  متجاوز 
يا  و  کافی  غذای  به  دسترسی  عدم  خاطر 
يا  و  می روند  رختخواب  به  گرسنه  يا  سالم، 
آمريکا  هستند.  مبتال  تغذيه  سوء  امراض  به 
بزرگترين «قدرت غذائی» در جهان بوده و 
اگر بخواهد می تواند گرسنگی و سوء تغذيه 
آنکه  حال  سازد.  محو  گيتی  صحنه  از  را 
سرمايه،  حرکت  منطق  و  ماهيت  خاطر  به 
مواد غذائی نيز صد درصد به صورت کاال 
آن ها  به  دسترسی  و  آمده  در  فروش  برای 
بر  است.  افراد  خريد  قدرت  به  منوط  فقط 
بلووم  جاناتان  گزارش  مطابق  اساس،  اين 
نويسنده معروف کتاب «آمريکای سوزان» 
٤۰ در صد مواد غذائی که اين قدرت غذائی 
توليد می کند نهايتا به دور (عموماً به درياها) 
با  مربوطه  اوليگوپولی  تا  می شود  ريخته 
ادعای ايجاد «تعادل» بين قانون عرضه و 
کمبود  ايجاد  (بخوانيد  آزاد  بازار  در  تقاضا 
مصنوعی مواد غذائی) قيمت آن ها را برای 

کسب سود بيش تر دائما افزايش دهد. 
٦ – به هررو بينادگرائی های دينی و مذهبی 
های  بنيادگرائی  موازات)  به  (و  با  همراه 
«بازار  های  بنيادگرائی  ويژه  (به  سکوالر 
آزاد») با ترويج و تبليغ تضادهای کاذب و 
همبستگی های قالبی که جملگی در خدمت 
روند  دارند،  قرار  سرمايه  جهانی  نظام 
در  را  افقی  و  عمودی  های  پوالريزاسيون 
سراسر جهان تشديد کرده و توده های قابل 
توجهی از مردم را هم در کشورهای مسلط 
پيرامونی  دربند  کشورهای  در  هم  و  مرکز 
در زندان های توهمات خانواده گی دينی و 
مذهبی محبوس ساخته اند. تحت اين شرايط 

موفق  حتی  نظام  که  حاکم  جو  پرتو  در  و 
ساختاری  بحران  عروج  بحبوحه  در  شده 
سرمايه بخشی از چالشگران چپ سابق را 
سئوال  بکشد،  خود  از  حمايت  سوی  به  نيز 
اصلی برای چالشگران ضد نظام اين است 
قطب  روند  اين  جلوی  توان  می  چگونه  که 
گرائی را گرفت؟ تاريخ احزاب فاشيستی در 
اروپای دهه های اول قرن بيستم (در بحبوحه 
سرمايه  نظام  ساختاری  عميق  بحران  اولين 
داری) پراز نمونه هائی از «چپ های» با 
و  درغلطيده  راست  به  که  باشد  می  سابقه 
به موثرترين حاميان و مبلغين «تالقی تمدن 
های  همبستگی  و  تضادها  اساس  بر  ها» 
کاذب و قالبی تبديل گشتند. بنيتو موسولينی 
در  «فاشيسم»  انگاشت  و  واژه  (واضع 
اروپا)  در   ۱۹۲۰ دهه  های  سال  آخرين 
ايتاليا  سوسياليست  حزب  رهبران  از  يکی 
اروين  بود.  اول  جهانی  جنگ  زمان  در 
کريستول، دانيل بل، اروين هو و .... (پدران 
معنوی فعالين کنونی نئوکان های متعلق به 
سوسياليست  از  آمريکا)  در  پارتی»  «تی 
با  های  تروتسکيست  و  ها  کمونيست  ها، 
سابقه و شاخص جامعه آمريکا در دهه های 
راست  به  بعداً  که  بودند   ۱۹٤۰ و   ۱۹۳۰
غلطيده و در خدمت اوليگوپولی های مالی 
انحصاری به مشاورين اصلی «کاخ سفيد» 
و اوليگارشی های حاکم و ساکن در آن کاخ 

ها تبديل گشتند. 
در  جهانی  اقتصاد  که  دورانی  در   –  ۷
بوده  تالطم  در  جهان  مختلف  کشورهای 
جزاير  در  هائيتی  از  جا  همه  در  آشوب  و 
کارائيب آمريکا گرفته تا ايرلند و انگلستان 
و  صحبت  کند،  می  داد  بی   ... و  اروپا  در 
عدالت  های  ارزش  برابری،  درباره  بحث 
واهی و انسان دوستی از نظر سياسی سخت 
تر گشته و به ويژه در فقدان يک بديل عينی 
مشکلتر  جهانی  سطح  در  متحد  ضدنظام 
می گردد. ولی چه بخواهيم و چه نخواهيم تنها 
راهی که در دراز مدت برای بقای «بشريت 
نه تهی از انسانيت» باقی مانده رواج انديشه 
ها واقدامات برابری طلبانه و نشر و رواج 
ارزش های متعلق به اصل همبستگی انسانی 
و جهانی (و نه دينی و مذهبی و يا تباری، 

نژادی و زبانی ...) می باشد. 
داشتن  به  ها  دولت  ادعای  عليرغم   –  ۸
دموکراسی و رعايت و توسعه آزادی های 
هم  با  آن ها  از  معدودی  فقط  دموکراتيک 
بر سر محتوای آن موافقت دارند. در واقع 
اوليگارشی،  های  دولت  اين  اکثريت  برای 
مردم  است  ممکن  روزی  که  اين  انديشه 
يک  برسند  حاکميت  به  واقعی  طور  به 

از  حاکميت  است.  سياسی»  «کابوس 
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آن  دست  در  بايد  ها  اوليگوپولی  نظر 
دولتمردانی باقی بماند که به حفظ نظم 
به  دارند.  وفا  منافعشان)  خاطر  (به  موجود 
هم  و  ثروت  هم  که  آنهائی  ديگر،  عبارت 
بالطبع قدرت دارند می خواهند که حاکميت 
سرنوشت  در  مردم  گری  دخالت  بدون  را 
خويش برای خود و خانواده های شان حفظ 
مدتی  برای  که  کشورهائی  در  حتی  کنند. 
در  ويژه  به  دموکراتيک»  های  «آزادی 
در  گذشته  قرن  شصت  و  پنجاه  های  دهه 
جويانه»  «مصالحه  و  محدود  چهارچوب 
در  نتوانست  دموکراسی  بود،  کرده  رشد 
مقابل هجوم امواج نئوليبراليسم بازار آزاد و 
منطق حاکم بر حرکت سرمايه دوام بياورد. 
دموکرات  سوسيال –  احزاب  تنها  نه  نتيجتا 
از  بعد  يکی  اروپا  کشورهای  اکثر  در 
زينوفوبيائی  امواج  هجوم  مقابل  در  ديگری 
مقاومت  تاب  مهاجرين  ضد  و  نژادپرستانه 
نياورده و ارکان های دولتی را دربست در 
اختيار نيروهای «اروپای سرمايه» گذاشتند 
به  روزگاری  که  نيز  سوئد  در  حتی  بلکه 
در  دموکراتيک  های  آزادی  توسعه  مهد 
کار  و  سرمايه  بين  چهارچوب «مصالحه» 
معروف گشته بود، حزب سوسيال دموکرات 
صحنه  در  عمل  ابتکار  قرن  نيم  از  بعد 
سياسی، صحنه را در پائيز ۲۰۱۰ بارديگر 

به رقيب زينوفوبيائی خود باخت. 
۹ – هجوم امواج «بازار آزاد» نئوليبراليسم 
فقط سوسيال دموکرات ها و جنبش کارگری 
از  نساخت.  «اخته»  و  نابود  را  اروپا  در 
اواسط دهه ۱۹۷۰ به اين سو، نظام جهانی 
های  پروسه  نابودی  و  محو  موازات  به 
در  نسبی  دموکراتيک  های  آزادی  و  حقوق 
های  پروسه  به  خود  عظيم  يورش  با  اروپا 
تجزيه و فروپاشی دو چالش ديگر ضد نظام 
(سوويتيسم و جنبش های رهائی بخش ملی – 
درکشورهای  و  اروپا  شرق  در  پوپوليستی) 
سه قاره دامن زده و سپس بعد از پايان دوره 
جنگ سرد در ۱۹۹۱ در مسير جهانی کردن 
بازار  ايجاد  جهت  در  مونرو»  «دکترين 
آزادی به وسعت کره خاکی به پيش تاخت. 
تاخت و تاز هژمونی طلبانه آمريکا در دوره 
در  ويژه  به  مدتی  برای  سرد  جنگ  از  بعد 
يا  و  توهم  اين   ۱۹۸٥  –  ۱۹۹٥ های  سال 
روشنفکران  از  خيلی  اذهان  در  را  تصور 
حتی متعلق به خانواده چپ جهانی به وجود 
و  رسيده  خود»  «پايان  به  تاريخ  که  آورد 
بشريت وارد دوره تفوق بازار آزاد جهانی 
و ظهور «انسان گلوبال» شده است. با اين 
وجود، اکثر چالشگران ضد نظام با پيگيری 
بعد  عصر  که  ماندند  معتقد  پافشاری  و 

ازپايان جنگ سرد پيچيده تر از آن بود که 
می  تصور  نظام  طرفدار  حاميان «متوهم» 
کردند. در واقع بخش بزرگی از چالشگران 
ضد نظام بر آن بودند که ظهور انسان گلوبال 
دهه  گلوباليزاسيون  «شکوفائی»  عصر  در 
های ۲۰۰٥ – ۱۹۸٥ آغاز فرود و انحطاط 
هژمونی آمريکا به عنوان راس نظام جهانی 
سرمايه بود که امروز بر مالتر و رسانه ای 

تر گشته است. 
نکاتی پيرامون ريزش و سقوط 

هژمونی آمريکا 
۱ – قدرقدرتی جهانی امپرياليسم آمريکا از 
به  شروع  بيستم  قرن   ۱۹۷۰ دهه  دوم  نيمه 
دوره  پايان  از  بعد  و  کرده  تدريجی  ريزش 
جنگ سرد در ۱۹۹۱ به ويژه بعد از حادثه 
و  شديدتر   ۲۰۰۱ سپتامبر  يازده  مرموز 
رسانه ای تر گشت. همان عوامل اقتصادی، 
هژمونی  عروج  باعث  که  نظامی  و  سياسی 
جنگ  پايان  از  بعد  های  سال  در  آمريکا 
جهانی بودند بعدها باعث افول او از قله ابر 
چالمرز  گشتند.  جهان  در  بالمنازع  قدرت 
معروف  اثر  در  آمريکائی  مورخ  جانسون 
خود «تالمات امپراتوری» به تفصيل شرح 
که  پويائی  های  مکانيزم  آن  که  می دهد 
های  امپراتوری  سقوط  و  انحطاط  مسئول 
امروز  بودند،  گذشته  جهانی  نيمه  و  جهانی 
آن ها  اهم  و  اند  گشته  نيز  آمريکا  دامنگير 
تنفر  افزايش  از  منبعث  انزوای  از:  عبارتند 
در انظار عمومی مردم جهان، پخش قدرت 
تدريجی  اتحاد  جهان،  اکناف  در  آن  نظامی 
جهانی  و  ای  منطقه  محلی،  بومی  نيروهای 
افزايش  موازات  به  آمريکا  قدرقدرتی  عليه 
تضعيف  و  دموکراتيک  غير  های  سياست 
فردی  و  دموکراتيک  و  حقوقی  های  آزادی 
در خود آمريکا. ولی آن عاملی که بيش تر از 
همه در افول آمريکا نقش ايفاء می کند جنگ 

و پديده ميليتاريسم است. 
و  ناامنی  و  تخريبی  های  سياست   –  ۲
برای  نامرئی  و  مرئی  های  جنگ  گسترش 
مدتی می توانند به بقای نظام جهانی سرمايه 
کمک کنند ولی بعد از مدتی آن ها مشروعيت 
نظام  حافظين  عنوان  به  را  خود  ظرفيت  و 
نظام  که  آشوبی  می دهند.  دست  از  کلی  به 
بر  را  بشريت  آورده  وجود  به  جهان  در 
پيش  متفاوتی  آينده  و  رسانده  دوراهی  سر 
روی انسان قرار داده است: راهی به سوی 
جهانی بهتر و مترقی تر و يا راهی به سوی 
چه  آن  بربريت؟  از  پر  و  بدتر  اوضاعی 
کسی  حاال  تا  که  است  اين  است  معلوم  که 
تاريخ وقوع شکل گيری و بروز اين دو آينده 
متفاوت را پيش بينی نکرده است. ولی آن چه 

که در اين بررسی روشن است اين است که 
پروسه ريزش و پايان هژمونی آمريکا سال 

هاست که شروع شده است. 
۳ – بعد از پايان جنگ جهانی دوم، هژمونی 
امپراتوری  خلوت»  «حياط  از  آمريکا 
(آمريکای التين) به بخش بزرگی از جهان 
نيز  غربی)  اروپای  کشورهای  ويژه  (به 
گسترش يافت. علت اصلی اين امر پيروزی 
قانع  در  آمريکا  حاکمه  هيئت  آميز  موفقيت 
در  ويژه  به  عمومی  انظار  و  افکار  ساختن 
از  هراس  و  ترس  به  نسبت  غربی  اروپای 
لولوخورخوره «کمونيسم جهانی» و «پشت 
پرده آهنين» بود. ولی عليرغم اتخاذ و تامين 
هژمونی در اروپای غربی آمريکا به خاطر 
آن  نقش  و  شوروی  جماهير  اتحاد  وجود 
جهانی،  سطح  در  ابرقدرت  يک  عنوان  به 
نتوانست هژمونی خود را در سراسر جهان 
اين  واقعيت  کند.  اعمال  و  داده  گسترش 
و  آمريکا  سرد  جنگ  آغاز  از  بعد  که  بود 
شوروی طی يک «تفاهم سری» و يا «يک 
را  نظمی  جهان  در  مستقيم»  غير  معامله 
برقرار ساختند که در آن دو سوم به حوزه 
تحت  آن  باقيمانده  سوم  يک  و  آمريکا  نفوذ 
نفوذ شوروی قرار گرفت. بدون ترديد شبح 
«تخريب حتمی متقابل» و نيروی بازدارنده 
ی هسته ای که دو طرف مسلح به آن ها بودند 
نيز جهان را از افتادن در منجالب يک جنگ 

جهانی وحشتناک ديگر نجات داد. 
٤ – ولی قرار و مدارها آن طور که پيش 
نرسيدند.  انجام  به  ضرورتا  می کردند  بينی 
دهه  در  شوروی  و  آمريکا  سری»  «تفاهم 
آسيا  شرق  در  بزرگ  مانع  دو  با   ۱۹٦۰
روبرو گشت: موضع مستقل چين عهد مائو 
و مقاومت و جنگ رهائی بخش ويتنام عليه 
اشغال امپرياليستی. جنگ ويتنام که نزديک 
طول   (۱۹۷۲ تا   ۱۹٦۲ (از  سال  ده  به 
عراق  و  افغانستان  (مثل  را  آمريکا  کشيد، 
که  برد  فرو  باتالقی  در  حاضر)  حال  در 
آمريکا  هژمونی  ريزش  و  انحطاط  سرآغاز 
از  (بعد  سپس  و  آهسته  طور  به  آغاز  در 
فروپاشی و تجزيه شوروی در ۱۹۹۱ و بعد 
از جريانات مربوط به حادثه يازده سپتامبر 
۲۰۰۱) سريعتر، شديدتر و آشکارتر گرديد. 
حزبی  دو  (اوليگارشی  حاکم  های  نئوکان 
مالی)  های  اوليگوپولی  خدمت  در  آمريکا 
«زور  از  استفاده  که  امر  اين  به  اعتقاد  با 
جنگ» بقای موقعيت مسلط آمريکا را تامين 
خواهد ساخت با عملکردهای خود در شعله 
نامحدود  و  پايان  بی  های  جنگ  ساختن  ور 
پروسه  به  پيش  از  بيش  نامرئی  و  مرئی 

دامن  قدرقدرتی  قله  از  آمريکا  سقوط 
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ها  اتئالف  و  اتحادها  امروز  زدند. 
عليه  اقتصادی  نوظهور  نيروهای  بين  در 
شکلگيری  حال  در  آمريکا  طلبی  هژمونی 
حيات  از  ای  مرحله  در  اين  است.  رشد  و 
گلوباليزاسيون سرمايه بوقوع می پيوندد که 
آمريکا از نظر نظامی هر روز خود را بيش 
از پيش در جهان پخش تر می کند تا به زور 
خود  جهانی  هژمونی  گری  نظامی  و  جنگ 
را به طور يک جانبه (بدون حمايت و عنايت 

حتی شرکای خود) حفظ کند.
و  افول  عليرغم  هم  هنوز  که  آمريکا   –  ٥
قدرت  يک  اش  جهانی  هژمونی  در  ريزش 
می شود،  محسوب  جهانی  اقتصادی  مسلط 
به خاطر سه روند درازمدت منفی در حال 
انحطاط و ريزش قرار گرفته و در آينده (به 
قول امانوئل والرستين در سی تا چهل سال 
آينده) موقعيت خود را به عنوان راس نظام 
جهانی سرمايه از دست خواهد داد. اين سه 
سرمايه  انباشت  ادامه  امر  جملگی  که  روند 

را تضعيف می سازند، عبارتند از:
ـ پروسه کاهش مزد که در آغاز دهه ۱۹۷۰ 
شروع گشته و امروز در پرتو بحران عميق 
ادامه  احتماال  و  کرده  پيدا  شدت  ساختاری 
خواهد  شديدتر  آينده  های  سال  در  و  يافته 
محروم  و  بيکاری  صد  در  ازدياد  گشت. 
(در  معيشتی  اميتازات  از  کارگران  کردن 
امور بهداشتی، مسکن و دوا و ...) که در 
نتيجه ی دهها سال مبارزه به دست آورده اند 
به خصلت  مزمن و هميشگی نظام جهانی 

سرمايه تبديل گشته اند.
ـ ازدياد ماليات های غير مستقيم و افزايش 
و  طب  و  بهداشت  های  هزينه  افزون  روز 
و اقشار  طبقات  ديگر  و  کارگران  که  غيره 
پروسه  اين  قربانيان  بزرگترين  فرودست 
صاحبان  و  فرادست  طبقات  زيرا  هستند. 
اوليگوپولی ها می دانند که چگونه مسئوليت 
پرداخت ماليات ها را به حيله های مختلف 
به گردن کارگران و ديگر نيروهای زحمت 

بياندازند.
ـ ادامه تخريب محيط زيست که هزينه های 
اکثر  وسيله  بدين  و  داده  افزايش  را  توليدی 
مردم را از دسترسی به محصول انسانی و 

طبيعی بيش تر محروم خواهد ساخت.
سود  صد  در  ممتد  نزول  آينده،  سالهای  در 
نخواهد  قطع  تنها  نه  سرمايه  انباشت  و 
تری  عميق  و  بزرگتر  ابعاد  با  بلکه  گشت 
بحران  اين  پرتو  در  يافت.  خواهد  ادامه 
حاکم  های  اوليگارشی  ساختاری،  عميق 
هم در کشورهای دربند پيرامونی و هم در 
توانست  نخواهند  مرکز  مسلط  کشورهای 
(و يا نخواهند خواست) در اوضاع بحرانی 

سياست  اعمال  زيرا  آورند.  وجود  به  تغيير 
اوليگوپولی  نفع  به  پيوسته  عمومی  های 
که  زحمت  و  کار  نيروهای  ضرر  به  و  ها 
نظام  قربانيان  ديگر  با  همراه  امروز  تحقيقا 
نيم  و  ميليارد  شش  از  متجاوز  صد  در   ۸٥
نفر جمعيت جهان را تشکيل می دهند، خواهد 
امنی  نا  و  آشوب  از  پر  وضع  اين  انجاميد. 
شرايط را برای بروز و عروج امواج رهائی 
چالشگران  و  نظام  قربانيان  سوی  از  بخش 

ضد نظام آماده خواهد ساخت. 
نکاتی در مورد گذار به جهانی بهتر

ايجاد  آمده  وجود  به  که  وضعيتی  در   –  ۱
است  منطقی  و  مناسب  تنها  نه  بهتر  جهانی 
«برداشتن  هميشه  از  بيش  امروز  بلکه 
قدمهائی» در جهت استقرار آن ممکن و حتی 
در  که  نظام  ضد  چالشگران  است.  محتمل 
داخل فوروم های جهانی و تشکل های محلی 
سازمان  و  احزاب  داخل  در  و  سو  يک  از 
های ضد نظام از سوی ديگر متشکل گشته 
اند تالش می کنند که در هر کجا که فعاليت 
دارند توده های مردم را دور اين محور و 
ممکن  بهتر»  استقرار «جهانی  که  خواسته 
خواسته  اين  های  مولفه  کنند.  بسيج  است، 

های اساسی عبارتند از:
همگانی  ايی  توده  مطالبات  طرح   – الف 
دراز  در  دگرديسی  و  اساسی  تغيير  برای 

مدت بر پايه های: 
در  اقتصادی  پيشرفت  ازجمله  اقتصاد،  ـ 

خدمت مردم و نه بر عکس 
ـ  پيشرفت اقتصادی در خدمت توسعه عدالت 

اجتماعی 
ـ مبارزه در جهت «کاال زدائی» 

های  سياست  قطع  جهت  در  مبارزه  ـ 
خصوصی سازی 

ـ مبارزه عليه نظاميگری و جنگ.
ب – تعبيه و تنظيم استراتژی های دفاعی بر 
علنی  انتخاباتی،  مدنی،  مبارزات  هم  محور 
مبارزات  محور  بر  هم  و  آميز  مسالمت  و 
ائتالفات،  رهبری  به  ای  توده  مسلحانه 
جبهه ها و اتحاديه های کارگری و احزاب 
چپ  مارکسيستی،  چپ  های  سازمان  و 
دموکراتيک  نيروهای  ديگر  و  سوسياليستی 
ضد بازار آزاد نئوليبرالی و ضد نظام جهانی 

سرمايه (امپرياليسم). 
ج – اگر اين ائتالفات و جبهه ها با احزاب 
و سازمان ها به پيروزی در تسخير قدرت 
و يا حتی به تسخير بخشی از آن در دولت 

موفق گردند بايد 
ـ در مقابل نهادهای متعلق به توده های مردم 
که به خاطر اتخاذ حق دخالت گری در تعيين 

سرنوشت خويش به پيروزی اين ائتالفات و 
... کمک کرده اند، مسئول شناخته شوند.

ـ نهادهای توده ايی در تصميم گيری ها به 
صورت فعال در سطوح مختلف دولتی نقش 
که   ... و  ائتالفات  رهبری  و  باشند  داشته 
هستند،  سوسياليستی  اندازهای  چشم  دارای 
مقابل  در  دموکراسی  امر  پيشبرد  مسئول 
جامعه مدنی (کارگران و ديگر زحمتکشان) 

باشند.
ـ برنامه های ضد نژاد پرستی، ضد خارجی 
و ضد مهاجر به ويژه در کشورهای مسلط 
های  برنامه  و  آمريکا  و  اروپا  در  مرکز 
گسترش همبستگی های انسانی – جهانی به 
جای همبستگی های کاذب دينی – مذهبی، 
خصوص  به  زبانی  و  تباری  و  جنسيتی 
و  معيارها  بند  در  پيرامونی  کشورهای  در 
دموکراسی  امر  ديگر  اساسی  های  ارزش 
برنامه  اين  گردند.  اعالم  بهتر  جهانی  در 
در  مردم  های  توده  دخالتگری  با  همراه  ها 
دموکراسی  اصلی  جوهر  خويش  سرنوشت 
پيگير و اساس حرکت انسان در راه رهائی 
از يوغ نظام فعلی سرمايه داری در پروسه 
ضد  چالشگران  توسط  بهتر  جهانی  ساختن 
به  احزاب  و  سازمانها  و  ها  فوروم  و  نظام 

رسميت شناخته شوند.
ـ اين دموکراسی پيگير که از دخالتگری و 
تصميم گيری توده های مردم در سرنوشت 
طور  همان  گشت  خواهند  مند  بهره  خويش 
که به بشريت راه های گوناگون رهائی از 
و...  حقوقی  سياسی،  های  ستم  و  ظلم  يوغ 
داده  نشان  جهان  مدرن  تاريخ  مسير  در  را 
تشديد  با  بهتر  جهانی  نظام  در  بايد  است، 
بشريت  به  جامعه  دموکراتيزاسيون  پروسه 
راه رهائی از يوغ فقر، نا امنی و نابرابری 

را نيز هموار سازد.
معيارهای  و  ها  مولفه  اين  بررسی   –  ۲
متعلق به جهانی بهتر چالشگران ضد نظام 
را در فوروم های جهانی، ائتالفات و جبهه 
های توده ای و در احزاب و سازمان های 
و  نهادها  ديگر  و  سوسياليستی  کمونيستی، 
ساخته  آماده  و  آگاه  طلب  برابری  تشکالت 
است که بپذيرند که جهان ما و نظامی که در 
گذار»  ی  يک «دوره  وارد  است  حاکم  آن 
واقعاً  داری  سرمايه  و  گشته  طوالنی  نسبتاً 
موجود «به سر دو راهی» رسيده است. به 
کالمی ديگر نظام جهانی با ايجاد و گسترش 
در  مزمن  امنی  نا  و  آشوب  امپراتوری 
«بستر  در  که  است  درست  جهان  سراسر 
را  خود  سقوط  و  انحطاط  و  افتاده»  مرگ 
حتمی ساخته است ولی احتماال در اين جهان 

پر از آشوب برای مدتی به عمر خود 
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در جبهه جهانی کمونيستی ... 
 بقيه از صفحه آخر

عميق  بحران  يعنی  داد.  خواهد  ادامه 
آغاز  پيش  ها  دهه  که  نظام  ساختاری 
برمالتر   ۲۰۰۸ سال  دوم  نيمه  از  و  گشته 
پروسه  آغاز  است،  گشته  تر  ای  رسانه  و 
انحطاط و فروپاشی (دوران گذار) است که 
احتماال سی تا چهل سال ادامه خواهد يافت. 
مضمون و هسته گرهی اين بحران ساختاری 
در  عمدتا  اش  اقتصادی  مديريت  که  نظام 
سه  پيکان  در  حاکم  های  اوليگارشی  دست 
اروپای  (آمريکا،  جمعی  امپرياليسم  سره 
ارزش  فقدان  دارد،  قرار  ژاپن)  و  متحد، 
اضافی کافی (سقوط و نزول در صد سود) 
است که برای انباشت سرمايه و نتيجتا برای 

بقای نظام ضروری و حياتی است.
و  مرئی  های  جنگ  اشتعال  عليرغم   –  ۳
نامرئی در سراسر جهان به سود اوليگوپولی 
و  سو  يک  از  سازی  اسلحه   – مالی  های 
تشديد استثمار کارگران در کشورهای خودی 
کشورهای  انسانی  و  طبيعی  منابع  غارت  و 
صد  در  ديگر،  سوی  از  پيرامونی  بند  در 
نزول  حال  در  مرتبا  (سود)  اضافی  ارزش 
است و بحران ساختاری منبعث از اين گره 
عميق  آينده  های  سال  در  اصلی  مضمون  و 
از  بيش  را  جهان  و  گرديده  تر  وخيم  و  تر 
پيش به سوی ناامنی های مزمن و چند جانبه 
پراز  وضع  اين  داد.  خواهد  سوق  بيشتری 
آشوب و نا امنی فراگير بروز و عروج يک 
کرده  طلب  را  بهتر)  (جهانی  جديدی  نظام 
خواهد  ضروری  را  آن  استقرار  احتماال  و 

ساخت.
های  ويژگی  بعضی  جديد  نظام  اين   –  ٤
حمل  خود  در  را  فعلی  موجود  نظام  اساسی 
ساخت  خواهد  بازتوليد  را  آن ها  يا  و  کرده 
ولی ديگر آن «سرمايه داری واقعاً موجود» 
نخواهد  شناسيم،  می  و  بوده  شاهدش  ما  که 
بود. آن چه که به وجود خواهد آمد يکی از 
دو آلترناتيو (بديل ها) خواهد بود: يا هم چنان 
پر از هيرارشی، استثمار و يا به طور نسبی 
دموکراتيک و برابری طلب. در حال حاضر 
تقريباً هيچکس قادر نيست که بگويد که کدام 
يک از اين بديل ها جايگزين نظام فعلی خواهد 
گشت. آن چه که يقين و حتمی است اينست 
حاميانش  ادعاهای  عليرغم  فعلی  نظام  که 
آن  جای  به  داد.  نخواهد  ادامه  خود  بقای  به 
تعبيه  آشوب»  درون  از  را  بشريت «نظمی 
خواهد کرد. البته اين نيز بسته به اين است که 
اوليگارشی های حاکم به ويژه در کشورهای 
از  تخريب  سوی  به  را  خاکی  کره   ۸ جی 
طريق نظامی و يا محيط زيستی سوق ندهند. 
٥ – بازار آزاد نئوليبرالی و گلوباليزاسيون 
را  خود  شکوفائی  هم  و  تقدس  هم  زيبا  عهد 

مردم  جنبشهای  از  دفاع  درمورد  اطالعيه 
اتفاق  به  نيز  آفريقا  شمال  و  غربی  آسيای 
شد.  تصويب  آسيائی  کنفرانس  توسط  آراء 
دو قطعنامه قبلی توسط کميته هماهنگی بين 
المللی انتشاريافته است، دوقطعنامه جديد به 

ضميمه ارسال می شود.
هماهنگ  انگل،  استفن  رفيق  صحبت  ٤ـ 
در  المللی  بين  هماهنگی  کميته  اصلی  کننده 
کنفرانس آسيا به زودی به طور جداگانه ای 

ارسال می شود.
٥ـ کميته هماهنگی آسيائی آدرس الکترونيکی 
از:  است  عبارت  که  داد  را  خودش 
 coordinatorasia@ yahoo.co.uk
. با اين آدرس می توانيد با کميته هماهنگی 

آسيائی ارتباط برقرارکنيد.
متحده  کمونيست  حزب  ـ  جديدی  حزب  ٦ـ 
نموده  را  ايکور  به  پيوستن  تقاضای  ـ  نپال 
است که تصميم گرفته شد به طور مشورتی 
کار با آن شروع شود. اين کار از ۳ آوريل 
همه  که  معناست  بدان  اين  شد.  شروع 
به  اعتراضی  اگر  ژوئن   ۳ تا  احزاب  ی 
ارائه  را  آن  بايد  دارند  حزب  اين  عضويت 
دهند. درصورت فقدان اعتراض اين حزب 

به عضويت پذيرفته خواهدشد. ...
با تشکر انقالبی، ۲۱ آوريل ۲۰۱۱

*     *     *
پيشنهاد قطعنامه درمورد 
افغانستان ـ ۳ آوريل ۲۰۱۱

آمريکا و ناتو از اکتبر ۲۰۰۱ به افغانستان 
اند.  نموده  اشغال  را  آن  و  تجاوزکرده 
اهداف  و  عمليات  پوشی  پرده  برای  آنها 
امپرياليستی شان، ادعا کردند که برای نجات 
مردم افغانستان از تروريسم طالبان و القاعده، 
اعاده حيثيت افغانستان، آوردن دموکراسی، 
حقوق  از  دفاع  و  افغانی  زنان  حقوق  تحقق 
بشر، آمده اند. اين ادعائی بود که هرگز به 
عمل درنيامد. به جای آن، آنها مشغول کشتن 
غيرنظاميان شدند، پايگاههای نظامی دائمی 
درست کردند، بين اين پايگاهها راه کشيدند، 
نظام ارتباطی افغانستان را درخدمت اهداف 
اهداف  به  و  کارگرفتند  به  خود  جاسوسی 

جغرافيائی خود جامعه عمل پوشاندند.
اخيرا اشغال گران امپرياليست و بنيادگرايان 
طور  به  غيرنظاميان  درکشتن  (طالبان) 
حمالت  و  بمبارانها  طريق  از  روزمره 
انتحاری فعال شده اند. هر کدام از آنها وجود 
کشتار  عمليات  درتوجيه  عامل  را  ديگری 

غيرنظاميان معرفی می کنند.
به  تروريسم  صدور  از  جلوگيری  برای 
خواستار  ما  تجاوز،  طريق  از  افغانستان 

هميشه  برای  و  فوری  رفتن  بيرون 

به کلی از دست داده و شعار معروف رانلد 
 ۱۹۸۰ دهه  در  تاچر  مارگريت  و  ريگان 
ندارد»)  وجود  ديگر  تينا («بديلی  نام  تحت 
زيرا  است.  داده  نشان  را  خود  ربطی  بی 
امروز ما بروز و عروج آلترناتيو ديگر را 
محتمل  را  وقوعش  و  زده  حدس  می توانيم 
مرحله  يک  در  که  نظامی  آن  زيرا  بدانيم. 
عمرش  به  و  رفته  پيش  به  نمی تواند  زمانی 
ادامه دهد در زمان معين خود از حرکت باز 
ايستاده و به پايان عمر خود می رسد. نظام 
می رسد  خود  عمر  پايان  به  دارد  نيز  فعلی 
زيرا هيچ نطامی نمی تواند به طور ابدی به 
زندگی خود ادامه دهد. تمام نظام ها تاريخی 
نقطه  يک  در  هستند.  تاريخی  فرا-  نه  و 
معينی ظهور می کنند، سپس به وسيله قوانين 
در  و  يافته  تکامل  و  رشد  خود  ويژه  حاکم 
آخر «تعادل» خود را از دست داده و رخت 
جهانی  فعلی  نظام  بندند.  برمی  جهان  از 
که  مدتهاست  موجود)  واقعاً  داری  (سرمايه 
با «اشباع انباشت» منبعث از نزول در صد 
خود  «تعادل»  کافی)  اضافی  (ارزش  سود 
را از دست داده و «در بستر مرگ» افتاده 
است. اين نظام که بعد از پانصد سال عمر 
تعادل خود را از دست داده، در آشوب چند 
جانبه ويرانگر و پر از ناامنی فرورفته است 
با اين که ممکن است سی تا چهل سال در 
بستر مرگ بماند ولی بر طبق منطق تاريخ 

فرو پاشی آن معلوم است.
ن. ناظمی ـ ارديبهشت ۱۳۹۰

رو  خود  کارگران  و  معدن  کارگران  المللی 
سازی، کنفرانس قاره آسيا پروژه برگزاری 
کنفرانس دهقانان در ربع اول سال ۲۰۱۲ را 
نزديک  درآينده  آن  جزئيات  نمود.  تصويب 

ارائه خواهدشد.
از  آراء  اتفاق  به  آسيا  ای  قاره  کنفرانس  ٤ـ 
هيچ  بدون  ليبی  درمورد  ايکور  قطعنامه 
درمورد  قطعنامه  و  نمود  پشتيبانی  تغييری 
جزئی  تغيير  يک  با  را  ای  هسته  نيروگاه 
پذيرفت. قطعنامه جديدی درمورد افغانستان 
به اتفاق آراء به تصويب رسيد و توسط کميته 
هماهنگی بين المللی به احزاب ديگر جهت 
 ٪٥۰ چه  چنان  و  شود  می  ارسال  امضاء 
ايکور  نظر  مثابه  به  کنند  امضاء  اعضاء 
شکل  به  ديگری  قطعنامه  درخواهدآمد. 
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ناتو  ـ  آمريکا  گر  اشغال  نيروهای 
صدور  دهی  پايان  و  هستيم  ازافغانستان 
تروريسم ازخارج به آن می باشيم. وظيفه ی 
تشکلهای عضو ايکور است که برای خروج 
افغانستان  از  شان  خودی  کشور  نيروهای 

اشغالی مبارزه کنند.
زنده بادافغانستان مستقل و آزاد! 
*    *     *    

قطعنامه کنفرانس آسيائی ايکور ـ ۳ 
آوريل ۲۰۱۱

اعالميه هم بسته گی با طبقه کارگر و مردم ستم 
ديده درحال جنگ عليه امپرياليسم و نوکرانش

امپرياليستی  طلبی  هژمونی  و  غارتگری 
درقرن ۲۱ ، تضاد بين امپرياليسم آمريکا و 
مردم جهان را به سطوح بی سابقه ای رسانده 
کشتار  شاهد  جديد  قرن  اول  ی  دهه  است. 
عراق  و  افغانستان  اشغال  و  نفر  ميليونها 
رهبری  به  امپرياليستی  نيروهای  توسط 
ترور»  عليه  ی «جنگ  بهانه  به  و  آمريکا 
بوده است. آنها هنوزهم تجاوز به افغانستان 
را  ای  طلبانه  هژمونی  سياست  و  عراق  و 
بحران  دهند.  می  ادامه  جهانی  درسطحی 
سياستهای  امپرياليسم،  اقتصادی  سابقه  بی 
و  آمريکا   تجاوزگرايانه  و  طلبانه  هژمونی 

متحدين اش را شدت بخشيده است.  
عمليات تجاوزگرايانه ی امپرياليستها باعث 
قيامهای  و  مردمی  مبارزات  تعدادی  بروز 
خلقهای  که  درزمانی  است.  شده  ای  توده 
افغانستان و عراق به مقاومت خود ادامه می 
دهند، طبقه کارگر درتمام جهان و ازجمله در 
اروپا به جنبشهای خود عليه انتقال باربحران 

بر دوش شان را پيش می برند.
آسيای  و  شمالی  آفريقای  مردم  اکنون  هم 
ی  سلطه  عليه  را  وسيعی  خيزشهای  غربی 
ديکتاتورها  و  فئودال  پادشاهان  فاشيستی 
رو  مقاومت  از  بخشی  اين  دهند.  می  ادامه 
خارجی  سخت  حمالت  عليه  مردم  رشد  به 
قاره  کنفرانس  است.  محلی  ظالم  حاکمان  و 
جويانه  مبارزه  گی  بسته  هم  ايکور  آسيائی 
خود را با تمامی اين مبارزات اعالم می دارد.
International Coordination 
of Revolutionary Parties and 
Organizations
- Office of the ICC -
Schmalhorststrasse 1c
D45899- Gelsenkirchen
Germany
Phone:  +49-209-3597479  
Email: coordinationint@yahoo.co.uk
Website: www.icor.info

*     *     *  

اول ماه مه ۲۰۱۱: مبارزه برای 
کار، آزادی، صلح و نجات محيط 

زيست ـ سوسياليسم اصيل
هم کاران گرامی، 

تاسيسات،  و  ها  کارخانه  از  دربسياری 
استثمار و باالبردن سرعت کار بيش از پيش 
با  توليد  باالبردن  است:  شده  تحمل  غيرقابل 
تعداد افراد کم تر، اضافه کاری، کار شيفتی 
کارهای  گسترش  فاميلی،  گی  زنده  دشمن 

کوچک و کار از طريق آژانسها.
اخراجهای وسيع در کارخانه اوپل و کونتی 
شرکت  که  اين  شعار  است.تحت  شده  اعالم 
درآيد»،  به  موفق  «ازبحران  بايد  خودتان 
جوان و پير، نيروی کار درمناطق مختلف، 
با  که  خارجی  کار  گان  دارنده  و  کاران  بی 
هم  درمقابل  اند  شده  اخراج  مزد  پرداخت 

قرارگرفته اند. 
درحالی که فقر و گرسنه گی درسرتاسرجهان 
ثروت  ميلياردر   ۱۲۱۰ يابد،  می  افزايش 
خودشان را در وسط بحران به ٥. ٤ هزار 

ميليارد ئورو افزايش داده اند.
ژاپون  در  اتمی  نيروگاه  ی  فاجعه  بروز  با 
انرژی  خطر»  «باقيمانده  اساسی  افسانه 
هسته ای فرو ريخت. حرص سودجوئی زنده 

گی ميليونها را تهديد می کند.
مونوپولهای  و  دولت  توخالی  های  وعده 
نيروگاههای  ازکارانداختن  درباره  انرژی 
خطرناکی  بازی  آينده  درچندسال  ای  هسته 
ای  هسته  های  فاجعه  به  تواند  می  که  است 

بيشتری بيانجامد.
درابتدا افغانستان بود و عراق ـ اکنون ليبی 
و ساحل عاج ـ آيا دخالت نظامی امپرياليستها 
برای تامين «منابع» اين کشورها قراراست 

به  نمونه ای درآينده تبديل بشود؟
به  آمريکائی  دالر  ميليارد  هزار   ۲۷
اول  درسال  کورپوراسيونها  و  بانکها 
نتيجه،  شد.  تزريق   ۲۰۰۹/۲۰۰۸ بحران 
کشورها  تمامی  اقتصادی  خطرفروپاشی 
مارس،  ماه  درآخر  ست.  وجودآمده  به 
برای  ئورو  ميلياردی   ۷۰۰ ی  بسته 
به  دربروکسل  اقتصادی  بحران  با  مقابله 
مدتهاست  بحران  مديريت  رسيد.  تصويب 
اکنون  است.  روشده  روبه  باشکست  که 
اتحاديه اروپا می خواهد رفاه های اجتماعی 
در  را  مزدها  گذاشته  سياه  درليست  را 
کند.  می  کم  اروپا  درتمامی  عمومی  بخش 
بانکها. ذخاير  تامين  از  است  عبارت  هدف 

در  درکی  قابل  طور  به  گلوبال  سرمايه 
آن  حل  به  قادر  و  فرورفته  عميق  بحرانی 
مسائل  امر  اين  آن،  از  بيشتر  بسيار  نيست. 
بشريت را به حدی افزايش داده که موجوديت 
آن را به خطرانداخته است. هم زمان با آن، 

 : است  پديدارشده  درافق  عطفی  ی  نقطه 
طلوع انقالب جهانی سوسياليستی.

حد  ترين  پائين  به  داری  سرمايه  ارزشهای 
خود درسراسرجهان رسيده است. با شليک 
پی درپی ضدکمونيسم، قدرتهای حاکم تالش 
می کنند به افترازنی و نفی آنانی بپردازند که 
استثمار  از  رها  ای  جامعه  ايجاد  برای  تنها 
و ستم و برای آلترناتيو انقالب سوسياليستی 

مبارزه می کنند.
حزب مارکسيستـ  لنينيست آلمان مفتخراست 
روز  و  مبارزه  روزجهانی  مه  ماه  اول  که 
انقالبی  تصميم  برپايه  کارگر  طبقه  تعطيل 

انترناسيونال سوسياليستی تحقق يافته است.
پدران و مادران، پدربزرگان و مادربزرگان 
بيش  طی  را  آورد  دست  اين  اجدادمان  و 
مقاومتها  انواع  عليه  مبارزه  سال   ۱۲۰ از 
عليه  دولتی،  قدرت  توسط  آن  حذف  عليه  ـ 
تالش برای ناسزاگوئی به آن به خاطر ريشه 
سوسياليستی اش، و هم  چنين عليه تالشهای 
سوسيال دموکراسی برای تبديل آن به جشن 
خانواده گی و راه پيمائی انتخاباتی برای حزب 
خصلت  بردن  ازبين  و  آلمان  سوسياليست 
اند. کرده  کسب  حزبی،  گی  وابسته  عدم 

جهانی  روز  مه  ماه  اول  بار،  اولين  برای 
مشترک مبارزاتی ايکور که دراکتبر ۲۰۱۰ 
تاسيس شد، پذيرفته شد.ام ال پ د مفتخراست 
که عضو ايکور(هماهنگی بين المللی احزاب 
از  عضو   ٤٤ با  انقالبی)  سازمانهای  و 
بيش از ۳۰ کشور می باشد. تنها از طريق 
هماهنگی و مبارزات انقالبی در کشورهای 
مختلف است که جنبش طبقه ی کارگر، متحد 
از  برتر  قدرتی  تواند  می  گان  ديده  ستم  با 

امپرياليسم به دست آورد.
نيروهای نو در حال رشدند:

• درشروع اعتراض و مقاومت توده های 
از  بعد  گر  ويران  ی  فاجعه  با  آنها  ژاپونی. 
زمين لرزه و سونامی مواجهند. ما تماما با 
يک  ما  ايم.  بسته  هم  و  کرده  همدردی  آنها 
جبهه مقاومت برای از کار انداختن تمامی 
نيروگاههای هسته ای را در سطحی جهانی 

رشد داده و هماهنگ می کنيم.
افغانستان،  های  توده  مقاومت  در   •
تجاوز  عليه  کشورها  ديگر  و  ليبی  عراق، 
امپرياليستی. آزادی از استثمار و ستم تحت 

پوشش امپرياليستها ممکن نيست!
• جنبشهای جسورانه بر خاسته دموکراتيک 
در شمال آفريقا با سرنگونی مستبدان ساختار 
لرزه  به  را  بزرگ  امپرياليستهای  قدرتهای 

درآورده است.
• درنيروهای کار و بخشهائی که عليه تهاجم 
استثماری به طور روزانه مبارزه می کنند. 

کورپوراسيونهای  در  مشترکا  بيائيد 
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در  و  بزرگ  واحدهای  بزرگ، 

فراسوی مرز ها مبارزه کنيم. 
اعتصابات  و  ای  توده  دراعتراضات   •
دوش  بر  بحران  بار  انداختن  عليه  اروپائی 

کارگران و توده های وسيع شرکت کنيم.
بيائيد تا نيروهايمان را تقويت بخشيم ـ پيش 

به سوی تهاجم طبقه کارگر.
متحد  دولتهای  برای  الزم  شرط  بهترين 
توده  خالق  قدرت  جهان:  در  سوسياليستی 
ترين  عظيم  است  قادر  کش  زحمت  های 
چهار  در  را  کار  بارآوری  و  توليد  پيشبرد 
بدون  سوسياليستی  ريزی  برنامه  چوب 
برای  اجبار  بدون  و  رقابت  بدون  استثمار 
ارزش  آورد.  فراهم  حداکثر،  سود  کسب 
توجه  مرکز  در  سرمايه  انباشت  و  اضافی 
نياز  تامين  تنها  داشت،  نخواهند  قرار  ديگر 
بشر در وحدت با طبيعت مد نظر خواهد بود.

ام ال پ د حزب انقالبی طبقه کارگر را تقويت 
را. شورشگراش  جوانان  وسازمان  کنيم 

کارگران همه کشورها متحد شويد!
کارگران همه کشورها و ستم ديده گان، 

متحد شويد!
دراول ماه مه به خيابان ها برويم !

دراين روز کارگران تظاهرات و اعتصاب 
برای خواستهای شان درسطح جهانی انجام 
خواهندداد. درتظاهرات و راه پيمائيهای اول 

ماه مه شرکت کنيد.
دراول ماه مه ام ال پ د شعارهای عمده زير 

را مطرح می کند:
بستن فوری نيروگاهها درسطح جهانی توسط 

دارنده گان آنها!
زيست  محيط  مناسب   ٪  ۱۰۰ انرژی  تهيه 

بدون هيچ قيد و شرطی!
قطع فوری تجاوزنظامی ناتو به ليبی و ديگر 

مناطق!
ارتش  افغانستان!  از  نيروها  تمامی  خروج 

فدرال بيرون از کليه کشورها!
مبارزه عليه انداختن باربحران به دوش مردم!
کامل! مزد  با  کاردرهفته  ساعت   ۳۰

ها!  درکارخانه  کار  سرعت  افزايش  عليه 
برای  افزايش مزدها و حقوقها!

حق قانونی اعتصاب درکليه موارد!
نابود باد قانون هارتز ٤ !

با جنبشهای دموکراتيک مردم  هم بسته گی 
درمنطقه مديترانه!
برای رهائی زنان!

انقالب جهانی برای سوسياليسم اصيل!

WWW.MLPD.DE

توان  می   . بگذارد  عميقی  تاثيرات  تاکتيکی 
فهميد نيروهائی که ديگر از لغت امپرياليسم 
مبارزه  به  معتقد  ديگر  کنند  نمی  استفاده 
خلق ها عليه امپرياليسم نيستند و آن را در 
فهمند  می  کار  و  سرمايه  تضاد  چهارچوب 
پيش  حد  آن  به  تا  آن ها  از  بعضی  حتی   .
رفته اند که بصورت تمسخرآميزی به چپ 
چپ  و  کنند  می  برخورد  امپرياليست  ضد 
خرده  و  مانده  عقب  را  امپرياليست  ضد 
بورژوازی درب و داغون شده و سرخورده 
از فشارهای طبقاتی می دانند . جدا از اين 
که ديگران با چه انگيزه هايی از امپرياليسم 
کنند  می  استفاده  جهانی  داری  سرمايه  يا  و 
آيا اين يک دستگاه فکری با آبشخور معين 
ای  برنامه  اغتشاش  يک  معرف  يا  است 
را  رنجبران  حزب  نظر  خواستم  می  است. 
يقه  کارگران  و  امپرياليسم  مسئله  به  راجع 
سفيد (فکری – تحصيلکرده و يا هر لغتی که 
شما بکار می بريد) و نقش آن ها در مبارزه 

طبقاتی بدانم . 
با تشکر ـ پورحيدر ـ ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۰
زحمت  که  ازاين  گرامی،  دوست  ـ  رنجبر 
کشيده و مسائل مهمی را در رابطه با مسائل 
نظری موجود در ميان نيروهای چپ مطرح 
و  تشکرکرده  شما  از  صميمانه  ايد،  کرده 
اميدواريم بازهم بيشتر با ما مکاتبه داشته باشيد.

و  ايران  چپ  درجنبش  که  بزرگی  مشکل 
جهان بعداز ايجاد آشفته فکری رويزيونيستی 
يک  بنياد  از  وجودآمده،  به  چپ  و  راست 
قول  به  که  خيزد  برمی  آنها  نگری  جانبه 
معروف يا جنگل را ديده و درختان را نمی 
بينند و يا بالعکس. کمونيسم علمی به ما می 
موجود،  های  پديده  درک  برای  که  آموزد 
هرچه بيشترجوانب و داده های مختلف پديده 
ای را بررسی کنيم، بهتر به درک ماهيت آن 
نايل می شويم. عدم به کارگيری اين روش 
باعث می شود که برخوردی متحجر به پديده 
ها نموده و به قول معروف بگوئيم «يا زنگی 
پا  يک  و «مرغ  رومی»  رومی  يا  زنگی، 

دارد!».
اقتصادی  و  زيربنائی  نظر  از  تر  مشخص 
گيری  شکل  ازابتدای  داری  سرمايه  نظام 
اخير  سال  صدها  طی  و  امروز  به  تا  اش 
انباشت  و  کار  نيروی  استثمار  براساس 
سودجوئی  اين  از  ناشی  ی  اضافه  ارزش 
ظاهرا  پس  است.  برده  پيش  را  کارخود 
بورژوازی،  دگماتيستی  ديدگاه  براساس 
ملی  بزرگ،  و  کوچک  و  است  بورژوازی 
ندارد.  ديده،  ستم  و  گر  ستم  ملی،  غير  و 
قدر  همان  مانوفاکتورها  دوران  بورژوازی 

برای بشريت خطرناک بوده که بورژوازی از نامه های رسيده... بقيه از صفحه آخر
فراملی!! های  سرمايه  انحصارات  عصر 
انباشت  حرکت  به  انگلس  و  مارکس  اما 
سهامی  شرکتهای  ايجاد  طريق  از  سرمايه 
درربع آخر قرن ۱۹ اشاره نمودند که آغاز 
آزاد  رقابت  دوران  داری  ازسرمايه  گذار 
انحصاری  داری  سرمايه  رقابت  دوران  به 
از  قرن  آن  اواخر  تا  که  بود  امپرياليستی 
سرمايه  انحصاری  شرکتهای  آنها  درون 
آزاد  رقابت  دوران  و  وجودآمدند  به  داری 
سرمايه داری گام در دروران رقابت سرمايه 
های انحصاری گذاشت. لنين و بسياری از 
و  تجزيه  به   ۲۰ قرن  اوايل  مارکسيستهای 
هژمونی  خصلت  لنين  و  پرداختند  آن  تحليل 
طلبی و تجاوزگری اين شرکتهای غول پيکر 
را بررسی نموده و تاکيد کرد که آنها برای 
بيشتر  هرچه  آوردن  گرد  و  جهان  تقسيم 
سرمايه ها وکشورهای ضعيف به زير سلطه 
ديگرو  يک  با  جنگيدن  از  ناگزير  خود  ی 
که  شوند  می  ضعيف  کشورهای  به  تجاوز 
نمونه های آن را نيز درنيمه اول قرن ۲۰ 
سرمايه  نظام  روندتکاملی  اما   شاهدبوديم. 
داری ـ به مثابه يک پديده زنده ديالکتيکی، 
و  نشد  متوقف  نيز  جا  آن  در  و  نبوده  ايستا 
اين تمرکز سرمايه ها از سطح ملی به سطح 
هم  که  طوری  به  شد  کشيده  نيز  المللی  بين 
انحصاری عظيم  حدود ٥۰۰ شرکت  اکنون 
داشته و تالش  براقتصادجهان سلطه  جهانی 
را  سرمايه  جهانی  امپراتوری  تا  کنند  می 
متحقق سازند و رقابت بين قطبهای سرمايه 
داری برای کسب هژمونی دراين امپراتوری 

جريان دارد.
تنها  پذيرش  در  زدن  درجا  سخن  ديگر  به 
و  داری  سرمايه  نظام  استثماری  خصلت 
از  ناشی  سياسی  روبنای  کردن  فراموش 
تحوالت اين نظام و متعاقب آن انکارتکامل 
تضادهای درون نظام سرمايه داری نه تنها 
مندی  قانون  نفی  ديالکتيکی  و  ازنظرعلمی 
بی  لذا  و  بوده  کيفيت»  به  «کميت  تبديل 
بلکه  است،  تاريخی  حقانيت  فاقد  و  ارزش 
کرد  عمل  که  کسانی  که  است  آن  معرف 
را  داری  سرمايه  نظام  امپرياليستی  سياسی 
امروزه نفی می کنند يا افراد مبتال به تنبلی 
فکری و بی تفاوتی درمورد عمل کرد کنونی 
اين نظام هستند و چشمان شان را به واقعيات 
امپرياليستی  وتجاوزات  درجهان  موجود 
بسته اند و يا آگاهانه وبه مثابه نوکران نظام 
از  امپرياليسم  درآوردن  برای  امپرياليستی 
زير نقد نظری و عملی مخالفان آن مشغول 
نظری  گی  آشفته  ايجاد  و  سازی  تئوری 
اين  به  و  هستند  جهان  کارگری  جنبش  در 
اعتبارعمال دشمنان طبقه کارگر می باشند.
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جنبشهای  که  درحالی  گذشته  درقرن 
سلطه  از  بخش  رهائی  ی  گسترده 
مستعمره  درکشورهای  امپرياليسم  ی 
يافته  نظيری  بی  اوج  مستعمره  نيمه  و 
به  که  پيداشدند  رويزيونيستهائی  بود، 
رهائی  که  شدند  مدعی  کارگر  طبقه  نام 
درچهارچوب  تنها  مستعمره  کشورهای 
امپرياليستی  کشورهای  پرولتاريای  رهائی 
طريق  ازاين  آنها  است.  ممکن  استعمارگر 
مبارزات خلقهای کشورهای مستعمره و نيمه 
مستعمره را تخطئه می کردند. همين امروز 
هم می بينيم که بسياری از رويزيونيستهای 
راست و چپ هستند که قاطعانه عليه تجاوز 
امپرياليستها به کشور ليبی به بهانه ی اين که 
دموکراتيک  غير  و  بورژوائی  قذافی  رژيم 
اوال  که  درحالی  گيرند.  نمی  موضع  است، 
امپرياليستها رهائی بخش نيستند و ثانيا امر 
رهائی مردم درهرکشور از استثمار و ستم 
طبقه ی حاکم آن و امپرياليسم اساسا به دست 
خودشان ممکن است و نه با آلترناتيو تراشی 
قالبی مزدوران امپرياليسم که هم اکنون امر 
راه  کج  به  درليبی  را  دموکراتيک  انقالب 
داده  سوق  امپرياليستها  به  کامل  گی  وابسته 
نظرات  چنين  طبقاتی  مبارزات  تاريخ  اند. 
پرولتاريای  و  بخشيد  نخواهد  را  مشکوک 
رفيقان  گونه  اين  به  انقالبی  مدال  جهانی 
درکشورهای  که  اين  داد.  نخواهد  رفيق  نا 
ارتجاعی  بورژوائی  حاکمان  سومی   جهان 
هستند، مانع از آن نمی شود که درصورت 
کشورهائی،  چنين  به  امپرياليستها  تجاوز 
مردم ضمن مبارزه عليه حاکمان ملی، برای 
چنين  بدون  نکنند.  مبارزه  شان  ملی  رهائی 
مباره ای کشيدن حاکمان آن کشورها به زير 
می تواند سالها عقب بيافتد و لذا تسليم طلبانه 

دربرابر امپرياليستها می باشد.
بنا براين سخن گفتن از سرمايه جهانی شده 
به خودی خود غلط نيست و تکامل اين نظام 
را بيان می کند. اما اگر منظور اين باشد که 
اين سرمايه خصلت تجاوز کارانه و هژمونی 
طلبانه ی امپرياليستی ندارد، درآن وقت بايد 
دربرابر  طلبانه  تسليم  نظريه  دربرابراين 
امپرياليسم قاطعانه ايستاد و مدافعان آن رانقد 
راستين  کمونيستهای  چنين  هم  افشانمود.  و 
بخش  رهائی  ازمبارزات  السابق  فی  کما 
و  امپرياليسم  عليه  جهان  ديده  ستم  خلقهای 
عليه نظامهای سرمايه داری وماقبل سرمايه 
داری خودی دفاع خواهند نمود و با شانتاژ 
کارگر  ی  طبقه  از  جدا  فکر  روشن  مشتی 
اين  از  دفاع  آنها  زن،  درغربت  الف  و 
مبارزات حق طلبانه را ترک نخواهندکرد و 
به مشاطه گران امپرياليسم تبديل نخواهندشد.

درمورد نکته دومی که در رابطه با مفهوم 

طبقه کارگر مطرح کرده ايد، گرچه مارکس 
و  دقيق  تعريف  تا  نيافتند  فرصت  انگلس  و 
همه جانبه ای از طبقه کارگر را ارائه دهند، 
ريختند(استثمار  را  طبقه  تعريف  اساس  اما 
انباشت  و  دار  سرمايه  توسط  کار  نيروی 
ارزش اضافی محصول اين نيروی کار) و 
لنين پس از پيروزی انقالب اکتبر به صورت 

زير طبقه ی کارگر را تعريف نمود :
«طبقات به گروههای بزرگی از افراد اطالق 
درسيستم  خود  جای  برحسب  که  گردد  می 
برحسب  اجتماعی،  توليد  معين  تاريخا 
مناسبات خود (که اغلب به صورت قوانين 
تثبيت و تنظيم گرديده است) با وسايل توليد، 
برحسب نقش خود درسازمان اجتماعی کار 
و  دريافت  های  شيوه  برحسب  بنابراين  و 
ميزان سهمی که از ثروت اجتماعی کار در 
اختيار دارند از يک ديگر متمايزند. طبقات 
آن چنان گروههائی از افراد هستند که از بين 
آنها يک گروه می تواند، به علت تمايزی که 
اقتصاد  معين  رژيم  يک  در  آنها  جای  بين 
اجتماعی وجود دارد، کار گروه ديگر را به 
تصاحب خود درآورد.» ( لنينـ  ابتکار عظيم 
ـ آثارمنتخب يک جلدی به فارسیـ  ص ٦۹٦ 

ـ ۲۸ ژوئن ۱۹۱۹ـ کليات آثار، جلد ۲۹)
نه  را  طبقه  بايد  اوال  لنين  تعريف  طبق 
دروجود اندک افراد، بلکه درميان گروههای 
با  نوعی  به  که  افراد  از  ای  مالحظه  قابل 
توليد اجتماعی دررابطه قراردارند، بررسی 
مالک  با  است  دررابطه  طبقه  ثانيا  نمود. 
وسايل توليد و خدمات(اعم از توزيع، مبادله، 
و  پرورش  و  آموزش  درمان،  و  بهداشت 
غيره) بودن يا نبودن. سوما دررابطه است 
با شيوه سهم بری از ثروتهای اجتماعی توليد 
شده (در نظامهای بهره کشی، يا توليد ارزش 
ميزان  با  است  رابطه  در  چهارما  اضافی). 

سهم بری از ثروتهای اجتماعی.
بدين ترتيب کليه ی افرادی که چه با نيروی 
فيزيکی و چه به کمک نيروی فکری کارکرده 
و صاحب وسايل توليد و مبادله نيستند، می 

توانند جزو طبقه ی کارگر باشند: 
برای اين که توليدی صورت گيرد بايد زمينه 
های مختلفی آماده شوند که مهمترين و اولی 
ترين آنها وحود نيروی کار(يدی و فکری) 
دربازار عرضه و تقاضااست. بنابراين زنان 
زمينه  آوردن  درفراهم  مهمی  نقش  مقدمتا 
و  داشته  مثل  توليد  طريق  از  توليد،  برای 
پس  يا  و  اند  باردارشده  که  دردورانی  بايد 
کودکان  پرورش  و  نگهداری  به  زايمان  از 
اجتماعی  درتوليد  شان  نقش  به  مشغولند، 
توجه جدی بشود. و اما اين نيروی کاربرای 
اين که قادر به توليد شود نياز به سالمتی، 
ديگر  و  استراحت  پرورش،  و  آموزش 

نيازمنديهای يک انسان دارد و بدون فراهم 
الزم  کار  نيروی  تامين  ملزومات  اين  شدن 
جهت توليد با مخاطرات جدی روبه رو می 

شود.
بدين ترتيب، بخش بزرگی از افراد جامعه که 
فاقد وسايل توليد و مبادله (سرمايه درشرايط 
کنونی) بوده ولی وجودشان برای تحقق توليد 
برای  را  کارشان  نيروی  و  است  ضروری 
کارگر  طبقه  جزو  فروشند،  می  ماندن  زنده 
افراد  اين  از  بخشی  درعمل  اما  باشند.  می 
به دليل دريافت سهم بيشتر از توليداجتماعی 
به  خود  قبلی  ی  طبقه  ی  زمره  از  تدريجا 
طور کامل و يا جزئا خارج شده و به صف 
حزئا)  يا  و  سرمايه (تماما  صاحب  ی  طبقه 
وارد می شوند. کارگران فکری به خصوص 
اوال  بزرگ  شرکتهای  و  پيشرفته  درصنايع 
می  کارگران  بقيه  به  نسبت  بيشتری  مزد 
برتری  اجتماعی  موقعيت  از  ثانيا  و  گيرند 
نسبت به کارگران يدی برخوردارند. امری 
که بدون داشتن آگاهی پای آنها را درشرکت 
درمبارزات طبقاتی سست می کند. کما اين 
که کارگران يقه سفيد در صدسال گذشته آلت 
رويزيونستها  و  دموکراسی  سوسيال  دست 
بوده اند تا پرچم داران مبارزات طبقه کارگر.

 درنتيجه برای جلوگيری از التقاط درتعريف 
نيروهای  ی  کليه  که  کرد  تاکيد  بايد  طبقه 
توليداجتماعی  درخدمت  که  فکری  و  يدی 
اجتماعی  ازثروت  اندکی  سهم  و  قرارداشته 
طبقه  اصلی  ی  هسته  شود،  می  آنها  نصيب 
ی کارگر را تشکيل می دهند و دربين آنان 
را  اولی  ی  درجه  نقش  صنعتی  کارگران 
ی  هسته  و  داشته  برعهده  اجتماعی  درتوليد 

مرکزی طبقه ی کارگرند.
مسلما درميان کارگران صنعتی، آن بخش از 
کارگرانی که درپيش رفته ترين کارخانه ها 
کارمی کنند و به احتمال زياد درآنها جدائی 
کمترشده  بسيار  کاريدی  و  کارفکری  بين 
است، اين کارگران نقش مهمی درسمت گيری 
علمی توليدات صنعتی دارند و اگر اين پيشرو 
شدن  پيشرو  با  را  شان  توليدی  مادی  بودن 
درعرصه ی ذهنی و آگاهی هماهنگ کنند و 
درعين حال تعدادشان درحال گسترش باشد، 
به  خود  زنجيران  هم  کشاندن  در  توانند  می 
مبارزه نقش قابل مالحظه ای بازی کنند. اما 
مبارزه ی طبقاتی کارگران درجاده ی صاف 
و بدون پيچ و خم حرکت نمی کند و تا حدود 
زيادی تابع رشد تضادهای طبقاتی در جامعه 
و جهان سرمايه داری است، به طوری که 
در روسيه عقب مانده از نظر رشد مناسبات 
سرمايه داری انقالب کبيرسوسياليستی اکتبر 
نيز  فئودال  نيمه  ـ  مستعمره  نيمه  درچين  و 
انقالب دموکراتيک نوين صورت گرفت، اما 



صفحه ۱۸رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران
پيش  آلمان  و  فرانسه  درانگلستان،  نه  

رفته.
بنابراين، بحث اين که «کارمندان فکری»( 
يا  و  کارکنان  شود  گفته  است  بهتر  البته  که 
کارگران فکری، تا بوی بوروکراسی ازآن 
بلندنشود) شرکتهای بزرگ پيشروان جنبش 
کارگری هستند يا نه، مقوله ای نظری و بنا به 
تعريف نيست. اگر درجائی چنين باشد بايد از 
آن استقبال کرد. اما اين بحث به خودی خود 
ای  عده  برای  شايد  که  انتزاعی  است  بحثی 
می تواند سرگرم کننده باشد و بخواهند ازآن 
نتايج عجيب و غريبی بگيرند. اما کمونيستها 
وطيفه دارند حرکتهای طبقاتی طبقه کارگر 
و  کرده  بررسی  باشند  که  هرجائی  در  را 
بکوشند تا دراين مبارزات شرکت نموده و به 
متشکل شدن طبقه کارگر ياری رسانند. تنها 
نکته ای که دررابطه با موقعيت کارگران در 
ميدانهای مختلف توليدی می توان گفت اين 
است که از نظر استراتژيکی و در راه پيش 
راندن انقالب پرولتاريائی، صنايعی که نقش 
جهانی  و  اجتماعی  ثروت  درتامين  بزرگی 
دارند، و بخش قابل مالحظه ای از طبقه ی 
کارگر درآنها متمرکزشده است، درصورت 
دست يافتن به آگاهی طبقاتی می توانند نقش 
مهمی را درمبارزه طبقاتی به عهده بگيرند. 

موفق باشيد.  
*     *     *

به ياد زندانيان آگاه و عاشق
سالم و درود و مهر

هرگاه که سر بر بالش مينهم ،  ياد سلولهای 
زندان اوين می افتم و ناخودآگاه لبخند ميزنم. 
لبخند به روی دوستان همسلولی ام . خانمها 
سلولهای  در  بيگناه   که  جوانی  دختران  و 
چقدر  بودند.  شده  گرفتار  اوين  زندان  نمور 
همه  بودند.  مهربان  و  شخصيت  با  و  فهيم 
تحصيلکرده و آگاه. از دانشجو گرفته تا فوق 
ليسانس االن نميدانم کجا و در چه شرايطی 
هستند اما هميشه به يادشان هستم و با تداعی 
خاطرات همان چند روز که مثل چند قرن بر 
من گذشت، با ياد اشکهايشان اشک ميريزم و 

با ياد خنده هايشان ميخندم.
پتو،  «خواب،  اخير،  سال  دو  اين  در 
بالش، لباس، حمام ، صبحانه، ناهار، شام، 
ظرف  و  صندلی،  ديوار،  در،  هواخوری، 
يکبار مصرف، و حتی کافور» برايم يادآور 

زندان است.
پتو  اين  از  چقدر  وای!  که  پتو!  بخصوص 

خاطرهء بد دارم.
اوين  در  روز  شانزده  من فقط  که   ۸۸ سال 

بودم از بوی گند پتوها داشتيم خفه ميشديم.

بدبختی اين بود که بالش هم نميدادند و ناچار 
استفاده  بالش  بعنوان  پتوها  همان  از  بوديم 

کنيم.
بقدری  و  بودند   ای  قهوه  گاه  و  خاکستری 
زبر که صورت و بدن را بشدت ميخاراند و 

ميسوزاند، خيلی آزاردهنده بود.
دختران  و  خانمها  يکروز  ميخواهد  دلم 
مسئولين حکومتی از همان پتوها زير سرشان 
بگذارند تا به زبری و بوی گندش پی ببرند.

و  نرمی  نبود  که  آنچه  زندان  در  اصوال 
لطافت بود. همه چی زبر و خشن بود…..

ديوارها  و قفلها و لباسها و پتوها
فقط همين. چون در زندان بجز اينها هيچی 
که  چشم  بر  بندی  چشم  ديديم.با  نمی  را 
منگلی  گل  چادر  يا  لباس  گوشهء  زندانبان 
کورمال  را  ما  و  ميکشيد  و  ميگرفت  را  ما 
کورمال به اتاق بازجويی ميبرد.حتی صندلی 
اتاق بازجويی هم خشن بود يک صندلی سرد 
داشت.حق  فاصله  متر  نيم  فقط  ديوار  با  که 
برگشتن و  نگاه به پشت سرمان را نداشتيم

حال آنکه هيچ زندانيی نيست که در زندان و 
بعد از زندان به عقب برنگردد و خاطراتش 

را مرور نکند
مرور و مطالعه و انعکاس خاطرات زندان، 
شعله های خشمی در دل و جان می افروزد 

که مهار شدنی نيستند !
گمان  ميکنند  زندانی  را  مردم  که  کسانی 
تلخی  و  اذيت  آنهمه  با  ميتوانند  که  ميبرند 
هايی که بر زندانی روا ميدارند وی را مطيع 
خود و يا خفه اش کنند. زهی خيال باطل !!!
هيچکس آزاردهندهء خود را دوست نميدارد 
فروخته  خود  يا  احمق  يا  ديوانه  اينکه  مگر 
باشد و بر سر قيمت کاالی خود با آزاردهنده 

اش کنار آمده باشد.
من بعنوان يک زن که نه فعال سياسی بوده 
هيچگونهء  حتی  نه  و  مدنی  فعال  نه  و  ام 
سابقهء زندان و دستگيری داشتم ولی  طعم 
به  را  ماموران  شب  نيمه  وحشيانهء  هجوم 
منزلم چشيده ام، و زجر و درد آن روزهای 
با  برابر  آن  يکساعت  حتی  که  سياه  و  تلخ 
يکسال بود  تا به مغز استخوانم رسوخ کرده 
است، و بعنوان زنی دردمند از قشر زنان بی 
بگويم  ميخواهم   ، مملکت  اين  حقوق  و  حق 
هيچ  در  را  ديدم  سال  سه  اين  در  آنچه  که 
نخوانده  کتابی  هيچ  در  و  بودم  نديده  فيلمی 
فيلمی  هيچ  در  و  دنيا  کجای  هيچ  در  بودم. 
صحنه ای مشاهده نشده که مامور حکومت 
باشد،  مردم  امنيت  و  جان  حافظ  بايستی  که 
سال  آذر  اول  زهرا  (بهشت  گورستان  در 
هيجده  جوان  پسر  سر  موهای  از   (۱۳۸۷
نوزده ساله بگيرد و کشان کشان ببرد و در 
همين حين چند مامور ديگر با لگد به پهلوها 

و شکم و سر او بزنند. 
و  بدن  بر  که  نشده  مشاهده  فيلمی  هيچ  در 
های  پله  روی  که  عابر  کهنساالن  زانوان 
(در  بزنند.  باتوم  اند  ايستاده  ساختمان  يک 
انتخابات  از  بعد   ۱۳۸۸ تابستان  تظاهرات 
هم  را  عابران  مامورين  انقالب  خيابان  در 
با باتوم مورد حمله قرار ميدادند در حاليکه 
اغلب آنها سنين بااليی داشتند و از ازدحام و 
شلوغی جمعيت به روی پله های ساختمانهای 
تجاری - اداری واقع در خيابان انقالب پناه 
برده بودند، حال آنکه نه راه پيش داشتند و 
نه راه پس. اگر می ايستادند کتک ميخوردند 
اگر حرکت ميکردند هم باز بدست مامورين 
داخل خيابان و پياده رو کتک ميخوردند!!)، 
مسلم  آنچه  که  بگويم  ميخواهم  من  بهرحال 
است اينست که هيچ قفل و زنجيری نميتواند 
خوشبختانه  و  کند  زندانی  را  انديشه  و  فکر 
زندانها  در  سياسی  جرم  به  که  آنهايی  تمام 
بوده يا هستند همگی صاحب افکار و انديشه 
و  عميقتر  روز  به  روز  که  ميباشند  هايی 

گسترده تر ميشود.
هيچکس با  له کردن ميوه ها و کندن برگها و 
شکستن شاخه های ترد و نازک يک درخت 
های  ريشه  گسترش  و  رويش  از  نميتواند   ،
آن جلوگيری کند و حتی اگر سنگی بر سر 
راه ريشه ها باشد ريشه های درخت، سنگ 
را به هيچ شمرده و از کنارش به رشد خود 

ادامه ميدهند.
هيچ قفل و زنجيری قادر نيست  «عشق» را 
زندانی يا اعدام  کند و « عشق به آزادی و 
برابری طلبی و انسانيت « ريشه هاييست که 
در جان انسانها در طول تاريخ، رو به رشد 
هرگز  انديشه  اين  و  هست  و  بوده  تزايد  و 

تسليم هيچ مانعی نخواهدشد.
ميکند،  جهانی  و  فراگير  را  عشق  اين  آنچه 
که  است  اساس  همين  بر  است.  آگاهی»   »
را   خود  کوشش  تمام  انسانها  آزادی  دشمنان 
بر اين معطوف کرده اند که با ابزار مختلف 
سانسور و تحريف از يکسو و از سوی ديگر 
با تبليغات مضحک، مطالب پوچ ، اوهام و 
مشکالت  يا  و  دروغ   اخبار  يا   ، خرافات 
روزمرهء زندگی ، مردم را  آنچنان سرگرم 
شخصی  زندگی  ورای  که  نفهمند  که  سازند 
هم  حدودی  تا  متاسفانه  و  ميگذرد  چه  شان 
ما  ملت  همين  الاقل  چراکه  اند  بوده  موفق 
آنقدر در زندگی روزمرهء خود غرق شده اند 
که از همسايهء بغلی خود هم خبر ندارند چه 

برسد به اوضاع کشور و جهان.
های  کانال  نيز  خبرگيری  و  اطالع  نهايت 
مستقيما»  اغلبشان  که  هستند  ای  ماهواره 
وابسته به منافع همان دشمنان آزادی ميباشند 
خورد  به  را  اخباری  اساس،   همين  بر  و 
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که  ميدهند  خود  شنوندگان  و  بينندگان 
باب طبع خود و حافظ منافعشان باشد ، 
بعنوان مثال ماهواره های تحت پوشش دولت 
امريکا هرگز اخبار واقعی را پخش نميکنند، 
که  کسی  هر  امريکا   قوانين  طبق  چراکه  
تبعه و دارای اقامت در امريکاست بايد منافع 
و  دهد.  قرار  امور  راس   در  را  دولت  آن 
اغلب  راديوها و تلويزيونهايی که در امريکا 
را  کشور  آن  ويزای  صاحبانشان  و  هستند 
قلمداد  امريکا  منافع  حافظين  بنوعی  دارند، 
ميشوند چون کسی که ويزای امريکا دارد، 
يعنی  امريکاست.  منافع  حفظ  خوردهء  قسم 
هيچ کسی که ويزای امريکا دارد حق ندارد 
بر عليه منافع ملی امريکا ( بخوانيد چپاول و 
غارت ديگر کشورها از جمله ايران) حرفی 
بزند و رفتاری کند و سياستی در پيش بگيرد.

ياری  به  اميدش  چشم  که  ملتی  بدبخت  و 
را   خود  سرنوشت  و  باشد  انسانيت  دشمنان 
با راهنمايی کشورهای استثمارگر رقم بزند. 
به همانهايی که از ما جهان سوم ساخته اند !
با احترام و با آرزوی فردايی روشنـ  ستاره.

تهران
*     *     *

پيام مهوش عالسوندی 
مادر عبدهللا و محمد فتحی 

عصر ۲۷ ارديبهشت 

و  قاتلين  مردند،  يكبار  من  فرزندان  اگر 
شكنجه گران و مسئولين اين پرونده روزی 

صد بار خواهند مرد.
آنها روی آرامش را نحواهند ديد مخصوصا 
زاده  حسين  سرهنگ  و  بهرامی  و  رحيمی 
در  وقتی  اصفهان.  دادستان  اللهی  حبيب  و 
مقابل دو پسرم قرار گرفتم و گفتند يك دقيقه 
وقت داريد آخرين مالقات را انجام دهيد به 
پسرانم گفتم سرتان را باال بگيريد و با چشم 

باز بميريد و به چشمهای آن كسی كه طناب 
دار بر گردنتان می اندازد نگاه کنيد. 

رسم  دنيا  كجای  در  که  است  اين  من  سوال 
فرزندانی  و  مادر  ندهند  اجازه  حتی  است 
راحت  خيال  با  شوند  اعدام  است  قرار  که 
همديگر را در آغوش بگيرند. فرزندان من 
لحظه  يك  و  كنند  باز  را  دستشان  خواستند 
در  نميشود.  گفتند  بگيرند،  آغوش  در  مرا 
به  محكوم  خواست  آخرين  به  دنيا  كجای 
ميخواهم  گفت  پسرم  نميدهند!  گوش  اعدام 
مامانم را بغل كنم، دستم را باز كنيد. نكردند 
گفتند قانون است. به پسرانم گفتند ببينيد چه 
كشور قانونمندی داريم! گفتم من دستهايم را 
دور گردن شما می اندازم. من شما را بغل 
بغل  االن  تا  كودكی  از  كه  همانطور  ميكنم 

تان ميكردم.  
ما سحرگاه امروز در مقابل در زندان اصفهان 
در  شناختم  نمی  را  آنها  كه  جمعيتی  بوديم. 
آرام  آرام  زيادی  جوانان  و  بودند  من  كنار 
اشك ميريختند. وقتی آخرين مالقات انجام شد 
و نزد دوستانم برگشتم، همانهايی كه بيرون 
در منتظر من بودند، همانهايی كه اولين بار 
می ديدمشان، گفتم عزيزانم گريه نكنيد. اينها 
ادعا ميكنند كه با كشتن دو فرزند من جامعه 
ايران پاك ميشود و مشكالت از اين جامعه 
رخت بر می بندد، پس خوشحال باشيد كه با 
قتل دو عزيز من قرار است آرامش به جامعه 
ايران بازگردد! قرار است ديگر كسی گرسنه 
نشود!  شكنجه  كسی  و  نگذارد  بالين  بر  سر 
نميرد!  گرسنگی  از  كسی  ديگر  است  قرار 
قرار است همه مصائب اين جامعه كه از سر 
و روی ما باال ميرود تمام بشود! به جوانانی 
كه در سحرگاه خونين امروز اشك ميريختند 
گفتم فرزندان من اولين قربانيان اينها نبودند 

اما اميدوارم آخرين قربانيان اعدام باشند. 
يكبار ديگر ميپرسم آيا نبايد به آخرين خواست 
اعدامی ها توجه كرد؟ فرزندان من دو نامه 
آنها  نامه  وصيت  حقيقت  در  كه  اند  نوشته 
است. آنها به من گفتند مادر يك نامه عفو و 
بخشش برای تو و پدرم نوشته ايم و يك نامه 
به خدا، مستقم برای خدا نوشته ايم و سواالت 
خودمان را از او كرده ايم. به زندانبان گفتم 
گفتند  بدهيد.  من  به  را  فرزندانم  های  نامه 
اول بايد ببينيم چه نوشته اند وكپی بگيريم و 
سپس تحويل ميدهيم. اين چه حكومتی است 
كه از نامه دو فرزند من كه دقيقه ای بعد آنها 
را اعدام ميكند، ميترسد و اين چه حكومتی 
است كه وصيت نامه فرزندانم را هم به من 

نداده است؟  
وقتی فرزندان مرا كشتند، و البته صحبت اين 
بود كه امروز چهار نفر ديگر را نيز اعدام 
كرده اند، آمبوالنس حامل پيكرهای فرزندانم 

را كه خواستند بيرون بياورند، مردان اسلحه 
به دست از جوانان و مردمی که دست خالی 
در آنجا  تجمع کرده بودند و اشك ميريختند، 
در  را  وحشت  اين  من  داشتند.  وحشت 

چشمهای آنها می ديدم.  
روشن  شمع  من  فرزندان  ياد  درگراميداشت 
زندانی  كه  باشيم  دنيايی  آرزوی  به  و  كنيد 
نباشد. به اميد اينكه ديگر در هيچ جای دنيا 
بايد  دنيا  سراسر  در  اعدام  نباشد.  اعدامی 
خاتمه پيدا كند. در هيچ جای دنيا نبايد شكنجه 
ای باشد. به اميد اينكه اگر هم زندان و زندانی 
هست، زندانها برای تربيت و سازندگی باشد 
مشت  يك  قلدری  و  زورنمايی  و  شكنجه  نه 
راهنمايی   و  سازی  انسان  قلدر.  و  جنايتكار 
را  تحقير  و  توهين  و  شكنجه  جای  كمك  و 

بگيرد. 

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

بيداری و سازمان يابی زنان رده پائين مرگ امپرياليسم را نويد می دهد!
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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 جهانی کمونيستی

نکاتی پيرامون معضل اصلی چالشگران ضد نظام 
در دوره ی گذار از فرود نظام سرمايه به فراز "جهانی بهتر"
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(احتماال  جهان  سراسر  در  تقريباً  امروز 
آمريکای  از  توجهی  قابل  بخش  از  غير  به 
التين)، چالشگران ضد نظام با يک معضل 
ارتباط  که  هستند  روبرو  جدی  و  عظيم 
مردم  های  توده  بسيج  استراتژی  با  مستقيم 
عليه نظام جهانی سرمايه دارد. اين معضل 
های  توده  از  توجهی  قابل  بخش  «حبس» 
مردم در کشورهای مسلط مرکز و همچنين 
در کشورهای پيرامونی  در «زندان های» 
باشد.  می  کاذب  های  همبستگی  و  تضادها 

نتيجتأ غلبه بر اين معضل بزرگترين چالش 
و  آزادی  راه  رهروان  و  پويندگان  مقابل 
راس  فرود  از  گذار»  «دوره  در  برابری 
نظام آمريکا به فراز «جهانی بهتر» بوده و 
آنها را به اتخاذ تدابير و ابتکارات نوين می 
طلبد. در اين نوشتار بعد از توضيح نکاتی 
به  جهان  مختلف  مناطق  در  معضل  اين  از 
نظام  از  گذار»  وچون «دوره  چند  بررسی 

جهانی کنونی به جهانی بهتر می پردازيم.

نکاتی درباره تضادها و همبستگی های قالبی
۱ – درکشورهای پيرامونی دربند (عمدتا در 
خاورميانه، آسيای جنوبی و آفريقا) توده های 
وسيعی از مردم به مقدار قابل مالحظه ای در 
زندان توهمات خانواده گی بنياد گرائی های 
دينی و امت گرائی های مذهبی «محبوس» 
نيمه  کشورهای  از  هائی  بخش  در  اند.  شده 
پيرامونی (عمدتا در اروپای شرقی) و حتی 
در روسيه نيز بخشی از توده های مردم در 
دام تضادهای کاذب پانيستی، خاک پرستی، 

کميته قاره آسيای هناهنگی بين المللی 
احزاب و سازمانهای انقالبی

بخشنامه شماره آسيا/۱

کنفرانس قاره آسيا با موفقيت ۲ و ۳ آوريل 
۲۰۱۱ دردهلی باشرکت ٦ هيئت نماينده گی 
از ٥ کشور برگزارشد و تصميمات مهم زير 

را اتخاذ نمود :
۱ـ کميته قاره ای انتخاب شد که تنها شامل ۲ 
عضو می گردد که يکی از حزب کمونيست 
هندوستان (مارکسيست ـ لنينيست) و ديگری 

از حزب کمونيست نپال (مشعل) می باشند. 
از نماينده گان حزب کمونيست نپال (مشعل) 
قاره  کميته  دار  حساب  عنوان  به  نفر  يک 
سازمان  از  نفر  يک  و  شد  انتخاب  آسيا  ی 
عنوان  به  افغانستان  لنينيستی  ـ  مارکسيستی 
بازرس حساب داری برگزيده شد. کنفرانس 
جهانی ايکور تصميم گرفته بود که يک نفر 
از آسيا به عنوان عضو کميته هماهنگی بين 
شود.  انتخاب  ای  قاره  کنفراس  در  المللی 
اين  انتخاب  ای  قاره  کنفرانس  باوجوداين 

نماينده را فعال به آينده محول نمود.

کميته  فراخوان  از  آسيا  قاره  کنفرانس  ۲ـ 
هماهنگی بين المللی شماره ۸ درمور تالش 
ژوئيه  اول  از  که  پول  آوری  جمع  برای 
۲۰۱۱  به مدت يک سال شروع خواهدشد 
که توسط هر حزب عضو ايکور مبلغی به 
ايکورپرداخت خواهدشد و با مبادله کاالهائی 
نيز صندوق مالی تقويت می گردد. کليه ی 
دراين  بايد  شان  توانائی  برحسب  احزاب 

تالش شرکت کنند.
از  حمايت  درکنار  که  شد  گرفته  تصميم  ۳ـ 
بين  کنفرانس  نظير  ايکور  مختلف  کارهای 

روزنامه  تحريريه  هيئت  گرامی  دوستان 
رنجبر

با سالم های گرم 
مقاالت  مطالعه  در  که  است  مدتی  من 
متوجه  ايرانی  چپ  سياسی  های  سازمان 
امپرياليسم  لغت  از  آنها  از  بعضی  که  شدم 
و  بندرت  بسيار  يا  کنند  نمی  استفاده  يا 
گلوبال  داری  سرمايه  نظير  لغاتی  آن  بجای 
داری  سرمايه  و  سرمايه  گلوباليزاسيون   ،
از  شما   ، برند  می  وفوربکار  به  را  جهانی 

هر دو استفاده می کنيد بويژه مقاالت ناظمی 
از هر دو لغت مشترک زيادتر استفاده می 
لغات  اين  که  است  اين  قضيه  ظاهر   . کند 
تقريبا هم معنی هستند . اما با کمی دقت می 
توان فهميد که دو نتيجه گيری و يا بهتر است 
 . شود  می  حاصل  گيری  نتيجه  چند  بگوييم 
مثًال برخی می گويند که تزهای لنين راجع به 
امپرياليسم کهنه شده و سرمايه داری گلوبال 
تکامل امپرياليسم به درجات باالتری است و 
بسيار از قوانينی که لنين با تحليل امپرياليسم 

بدست می داد ديگر محلی از اعراب ندارند 
البته   . ملی  بخش  رهائی  های  جنبش  مثل 
و  شود  نمی  ختم  جا  همين  به  قضيه  اين 
کارگر  طبقه  که  کنند  می  مطرح  بحث  در 
صنعتی ديگر پيشرو مبارزات رهائی بخش 
و انقالبی نيستند و کارمندان تحصيلکرده ی 
شرکت های عظيم تکنولوژيکی و تحقيقاتی 
(که معادل کارگران فکری خوانده می شوند 
) نيروی پيشرو در تغيير می باشند که اين 
و  ای  برنامه  های  استراتژی  در  تواند  می 


