
رنجبر فروردین ١٣٩١ ـ  شماره ٨٣ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
دوره سوم  سال ٣٣

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

بحثی کوتاه پیرامون تعریف طبقھ کارگر(١)

سرنوشت یک «وحدت عمل» و
ضرورت تشدید مبارزه ایده ئولوژیک

جنایت درحال فزونی!

بــــھــــاران 
خجستــــھ 

بــــاد!

صیھونیستھا با استفاده 
از القاعده سوریھ را 
مورد حملھ قرار میدھند

نکاتی پیرامون  بحران سرمایھ 
داری و فراز فرصت ھای نوین 
برای استقرار «جھانی بھتر»

صفحھ ٨ صفحھ ٨

فاجعھ ی 
فوکوشیما را 
فراموش نکنیم!

اعالمیھ
بریده باد دستان 

اشغالگران!
صفحھ ١٨        صفحھ ١٨         صفحھ ١٨صفحھ ١١        

از ھر دری 
سخنی

از نامھ 
ھای رسیده

ضرورت  از  کردن  صحبت  روزھا  این 
عاجل وحدت کمونیستھا درجنبش کمونیستی 
ایران، بھ ویژه درخارج از کشور، عبور از 
«خط قرمزھا» تلقی می شود و ھیچ صدای 
اعتراض و یا تحلیلی جدی در رابطھ با بروز 
انشعابات و حتا گسترش طیف افرادجداشده از 
تشکلھای مختلف و وحدت عمل کمونیستھا بھ 
مثابھ «اختراعی نامیمون» شنیده نمی شود. 
درمورد  «مقدس»درسکوت،  پیمان  گوئی 
تشدیدفرقھ گرائی و از آن باالتر فردگرائی، 
دراین جنبش امضاء و دربایگانی تاریخ حفظ 
شده است! بھ طوری کھ ھربارکھ صحبت از 
واحد  کمونیستھا درحزبی  ضرورت وحدت 
می شود بھ عناوین و بھانھ ھای مختلف بھ 
مثابھ قطره آبی کھ در تیزآبی سلطانی ریختھ 
می  فلک  سربھ  گروھھا  اعتراضات  شود، 

زند و درعوض میدان برای «اتحادعملھای 
قطب  «تشکیل  پایدار!»،  بعضا  و  ناپایدار 
بایک  مختلف چپ  چپ»، «اتحادنحلھ ھای 
کھ  غیره  و  جدائی»  سالھا  از  پس  دیگر 
عملی  نھ  و  سیاسی  درسطح  نھ  ابعادشان 
کالم  دریک  و  شود  می  باز  است،  روشن 
صحبت از اتحادھای سیاسی و نھ ضرورتا 
عملی ـ چون کھ درعمل تعھد بیشتری الزم 
محافل چپ است کھ  و  است ـ  نُقل مجالس 
فراترنمی  واحدی  جبھھ  نوع  وحدت  ازحد 

رود. 
مغایر  آنارشیستی  گرایش  این  اصولی  نقد 
و  نو  جھانی  درساختن  پرولتاریا  دیدگاه  با 
وظیفھ  ازخود»،  انسانھا  گی  «بیگانھ  بدون 
ی کلیھ ی نیروھای راستین کمونیست است 
کھ براساس آموزش کمونیسم علمی و اجرای 
بقیھ در صفحھ دوم

تدریجی  خودکارشدن  و  تکنولوژی  رشد  با 
ـ  بیستم  دوم قرن  درنیمھ  ویژه  بھ  ـ  ماشینھا 
گرفتن  کمک  با  بورژوازی  فکری  محافل 
از مشتی رویزیونیست و استادان دانش گاه 
ایجاد  برای  سرمایھ،  بوس  آستان  نوکرمآب 
اغتشاش فکری درمیان نیروھای مدافع طبقھ 
بھ  دست  مارکسیسم  تئوری  درنفی  کارگر 
تدریجی  رفتن  ازبین  بھ  راجع  و  کارشدند 
با  کارانسان  گزین  جای  و  کارگر  ی  طبقھ 

ماشین قلم فرسائی نمودند. 
نظام  طبقھ ی کارگر خطرناک ترین دشمن 
است.  امپریالیستھا  طبعا  و  داری  سرمایھ 
ارزش  گان  کننده  تولید  جھت،  ھمین  بھ 
اما  امان،  بی  نقد  زیر  بایستی  می  اضافی، 
امپریالیستھا  فکری  انبار  خادمان  تھی  میان 
تولید  در  آنھا  سازنده ی  نقش  و  قرارگرفتھ 
نفی  بشری  جوامع  معنوی  و  مادی  نعمات 

می شد. درایران نیز مشتی از روشن فکران 
را  ای  مذبوحانھ  بوس سرمایھ تالش  آستان 
در رد تئوری مارکسیسم درمورد نقش طبقھ  
خط  بھ  نسبت  دھھ  چند  تاخیری  کارگربا 
دھنده گان غربی شان، شروع کرده اند. آن 
ایران و  کارگر  کھ طبقھ ی  درشرایطی  ھم 
پیشروان آن با عزمی راسخ، دیدگاھی علمی 
و استقامتی پایدار، نظام ناعادالنھ ی سرمایھ 
داری ایران را بھ زیرنقد بی امان خودگرفتھ 
تولیدی  رحم  بی  درمیدانھای  چھ  روزانھ  و 
تلفات  طبقاتی  ی  مبارزه  درجریان  چھ  و 
روزبھ  سازشان  تاریخ  نقش  داده،  سنگینی 
بیشترگشتھ  و شالقھای ظلم و ستم و  روز 
روبیدن  برای  را  اعدام  و  و شکنجھ  زندان 
نھائی این غده سرطانی از ایران و جھان با 

سری برافراشتھ تحمل می کنند.  
تئوری  از  دردفاع  کمونیستھا  اساس،  براین 
بقیھ در صفحھ چھارم

کارگران و زحمت کشان،
زنان و جوانان،

ملل و اقلیتھای ملی تحت ستم ایران

نوروز و بھاردیگری درراه است کھ تنھا 
پیامش برای ما رھائی از سوز و سرمای 
کار  دنبال  بھ  در  دربھ  و  است  زمستان 

گشتن.
ناتوانی  کاری،  بی  از  درھراس  را  سالی 
کودکانمان،  برای  نانی  لقمھ  تھیھ ی  در: 
سبزی  و  نان  بھای  آور  سرسام  افزایش 
ھایمان،  ناخوش  ی  معالجھ  قندوچای،  و 
بقیھ در صفحھ ھفتم

را  زن  روزجھانی  اسفند)،   ١٨) مارس   ٨
وستم  ظلم  بر  ولی  سرگذاشتیم  پشت  امسال 
نسبت بھ زنان کھ دامن کودکانمان را درایران 
بھ حساب  ناخواستھ درکودکی زن  و  گرفتھ 
برای  شد.  پرداختھ  کمتر  اند،  شده  آورده 
بررسی این فاجعھ  دردناک بھ گزارشی از 
درآینھ   ٢٠١٢ در١٠مارس  کھ  کلمھ  سایت 

روز تکرارشده است توجھ کنیم: 

سن  زیر  ازدواج  بھداشت  وزارت  چند  ھر 
عضو  اما  است،  کرده  تکذیب  را  قانونی 
انجمن دفاع از حقوق کودکان با ھشدار نسبت 
 ١٠ زیر  دختران  ازدواج  آمار  افزایش  بھ 
در کشور گفت: «در سال ٨٨، ۴۴٩  سال 
ازدواج  کشور  کل  در  سال   ١٠ زیر  دختر 
کرده اند کھ این رقم در سال گذشتھ بھ ٧١۶ 

مورد افزایش یافتھ است.»
بقیھ در صفحھ ھفتمبھ گزارش ایسنا، 



اصولی  وحدت  ایجاد  خواستار  آن  احکام 
اما  باشند.  می  واحد  درحزبی  کمونیستھا 
قبل از پرداختن بھ بررسی این مقولھ مقدمتا 
شکست نسبی یک «وحدت عمل» سیاسی را 
دوره  نھمین  انتخابات  تحریم  بھ  دربرخورد 
مجلس شورای اسالمی باھم مرور می کنیم.

دراین  انتخابات،  این  شروع  ی  درآستانھ 
سیاسی  چندتشکل  تشتت،  و  تفرقھ  وانفسای 
نھ ضرورتا  و  گرائی  ھم  دراندیشھ ی  چپ 
وحدت چپ، پیشنھاد موضع گیری مشترک 
از  بسیاری  کھ  را،  انتخابات  درتحریم 
را  خود  نظر  مستقال  و  قبال  چپ  تشکلھای 
با این تحریم بھ صورت فردی اعالم کرده 
بودند، داده و طرح اولیھ ای از بیانیھ مشترک 
تھیھ نموده و برای تصحیح و تدقیق بھ ١٠ 

تشکل زیر ارسال داشتند: 
کمونیست  حزب   ، ایران  کمونیست  حزب 
 ، ایران   رنجبران  حزب  (م-ل-م)   ایران 
فدائیان   سازمان   ، (توفان)  کارایران  حزب 
ایران(   انقالبی  کارگران  سازمان  (اقلیت) 
راه کارگر) کمیتھ مرکزی ، ھستھ اقلیت  ، 
سازمان   ، کشور  خارج  ایرانیان  اتحادچپ 
ھیئت  کارگر  راه  و  کمونیست  اتحادفدائیان 

اجرائی. 
خوشامد  ابتکار  این  بھ  تشکل   ٥ تعداد 
یا  و  تکمیل  خودراجھت  وپیشنھادات  گفتند 
تصحیح فرستادند کھ تاحدودی مورد پذیرش 
امضاء  را  اعالمیھ  آن  نھایتا  و  قرارگرفتند 
نمودند و ٥ تشکل دیگر تحت عناوین زیر 
با یا بدون توضیح ازامضای آن سرباززدند:

ـ  راه کارگرـ ھیئت اجرائی درآخرین تماس  
اعالم  بیانیھ  ازامضای  را  خود  انصراف 

نمود.
ایران   کمونیست  رفقای  حزب  استدالل   ـ  

(م-ل-م) درباره متن پیشنھادی
اما در مورد اعالمیھ در مورد انتخابات اخیر 
می توانم بگویم كھ در درجھ اول با محتوی 
تحلیلھای سیاسی و  با  نیستیم: ھم  آن موافق 
آماجش  اعالمیھ  ھایش.  گیری  نتیجھ  با  ھم 
از  و  است  داده  قرار  فقیھ  عمدتا والیت  را 
چھار چوبھ افشاگریھای  بورژوا دمكراتیك 
در مورد مقولھ انتخابات فراتر نمی رود و 
اشاره ای بھ ضرورت پیش گذاشتن آلترناتیو 

كمونیستی نمی كند. 
در درجھ دوم حزب ما انتشار اعالمیھ ھای 
طریق  كنونی  شرایط  در  را  جمعی  سیاسی 
و  بحران  كردن  برطرف  برای  موثری 

پراكندگی جنبش كمونیستی نمی داند. 
بھ  كھ  كمی  زمان  و  فرصت  بھ  توجھ  با 
این  امضای  از  را  ما  مانده  باقی  انتخابات 

اعالمیھ معاف دارید. 
ـ  حزب کار ایران پیشنھاداتی را مطرح کرد 
و امضای خود را منوط بھ اضافھ کردن آن 
نکات نمود. دربرخورد بھ آنھا نظرات زیر 
و  بیانیھ  اولیھ  طرح  گان  کننده  تھیھ  توسط 

جواب رفقای حزب کار، بھ قرارزیربود:
رفیق ... گرامی  ضمن تشکر از شما 

اطالعیھ    اید  کرده  مالحظھ  کھ  ھمانطور 
نھ   تحریم «انتخابات » است   با   دررابطھ 
اعمال  اقتصادی  ھای   تحریم  با  دررابطھ 
اعالمیھ  و...اگر  امپریالیستھا  سوی  از  شده 
احتمال  و  اقتصادی  محاصره  با   دررابطھ 
با  ھم   ما  درآنصورت   بود   نظامی  حملھ 
کرده  وارد  اطالعیھ  متن  در  کھ  مواردی 
اعالمیھ  چون  ولی  میبودیم   موافق  اید 
لذا   ، است   مجلس   «انتخابات»  درباره  
پیشنھاد میکنم درصورت امکان تغییراتی در 
اصالحیھ پیشنھادی خودتان بدھید  . با تشکر 

مجدد   ...

مجلس  انتخابات  تحریم  درمورد  بیانیھ 
شورای اسالمی است. روح حاکم بر بیانیھ 
روشن  موضع  فقدان  اما  است،  روشن 
درمورد  تحریم و تھدید بھ تجاوز بھ ایران 
آنھم در شرایط بحرانی منطقھ وخطر حملھ 
ازھمین  و  است  بیانیھ  این  اشکال  نظامی 
کردن   محکوم  با  کھ  ایم  کرده  پیشنھاد  رو 
امپریالیستی  تھدیدات  و  اقتصادی  محاصره 
نیروھای سرنگونی طلب  از  را  صف خود 
موافق  محاصره اقتصادی و تجاوز روشن 
کنیم و بر پیوند مبارزه ضد رژیمی و ضد 
صھیونیستی و ضد امپریالیستی تاکید ورزیم. 
توانیم  می  کھ  است  صورت  دراین  تنھا  ما 
تکمیلی  پیشنھاد  کنیم.  امضا  را  بیانیھ  زیر 
ما بخش  بسیارکوچک اما با اھمیت  بیانیھ 
است ولذا ضروریست  تا درمتن وارد شود.
ـ   نامھ رفیق ... از  سازمان فدائیان (اقلیت )

گرم  ھای  درود  با 
معذوریم اطالعیھ  امضاء  از  ما   ،... رفیق 

دراین فرصت کوتاه نمیتوانیم اصالحات الزم 
راکھ مورد توافق جمع باشد در متن وارد کنیم

برای یک اطالعیھ مشترک متن طوالنی است. 
ھم چنین با مضمون اطالعیھ چندان موافق 
است بردار  تفسیر  نکات  برخی  نیستیم.در 

آن  در  فقیھی  والیت  ضد  مضمون 
غیره و  است  پررنگ  حّد  از  بیش 

برخی پیشنھاد ھای اصالحی دیگر رفقا کار 
. ھم خواھد کرد   متن  ترازخود  را مشکل 
ایران ...ازحزب کمونیست  رفیق  نامھ  ـ  - 
سالم با  عزیز   ... رفیق   
کردم دریافت  را  نامھ 

نمی دانم منظور از آوردن اسالمی (اسامی 

شده  فرستاده  بیانیھ  آنھا  بھ  کھ  تشکلھائی 
ـ  شده  نوشتھ  اسالمی  اشتباھا  بیانیھ،  دراول 
توضیح از نویسنده مقالھ) در ابتدای اطالعیھ 
پیشنھادی شما بھ چھ معنا آورده شده است ولی 
اگر بھ این ھدف آمده کھ حزب ما ھم موافق 
صدور این اطالعیھ است بدینوسیلھ بھ اطالع 
می رسانم کھ ما در این رابطھ ھیچ تصمیمی 
کنید. حذف  را  ما  نام  لطفا  و  ایم  نگرفتھ 

تشکل   ٤ رفقای  دالیل  مجموعھ  اینھا 
اند.  اعالمیھ  امضای  از  درامتناع  دیگر 
بھ  بتواند  خواننده  کھ  این  برای 
مقالھ،  این  پایان  در  ما  بنشیند  قضاوت 
آوریم. می  را  اعالمیھ  نھائی  متن 

امضاء  را  اعالمیھ  این  کھ  تشکلی   ٥ برای 
حرکت  یک  این  کھ  بود  روشن  کردند، 
و  است  چپ  تشکلھای  گرائی  ھم  درجھت 
ئولوژیک  ایده  وحدت  بھ  رسیدن  برای   نھ 
خودش  ملزومات  کھ  تشکیالتی  ـ  سیاسی  ـ 
را دارد. ازجملھ این کھ برای «راه کارگر 
ایجاد  و  حزبی  وحدت  مرکزی»  کمیتھ  ـ 
حزب واحد عبور از «خط قرمز»است و با 
روشنی بارھا دراین زمینھ عدول خود را از 
آموزشھای کمونیسم علمی اعالم کرده است.

حزب  رفقای  امضای  عدم  اساس  براین 
کمونیست ایران(م ل م)تنھا یک بھانھ است 
مشترک  درحرکتھای  بارھا  رفقا  خوداین  و 
با  ھمراه  اسالمی  جمھوری  رژیم  ضد 
از  و  اند  کرده  چپ شرکت  نیروھای  دیگر 
اگر قصدامضاء  امتناع ننموده اند. پس  آنھا 
آلترناتیوھای  توانستند  می  کردن را داشتند، 
مشخص و یا کلی شان را جھت اصالح بیانیھ 
دیگرتشکلھا  برخورد  منتظر  و  دھند  ارائھ 
برای  کننده  قانع  توجیھی  حداقل  تا  باشند 
ازاین  بگذریم  باشند.  داشتھ  نکردن  امضاء 
پذیری کھ  انعطاف  کھ درکارھای مشترک، 
اصول و نھ بھانھ ھا را زیرپا نگذارد مجاز 
است و بھ ھمان نسبت از دقت، تیزی و ھمھ 

جانبھ بودن نوشتھ کاستھ می شود. 
رفقا،  نیزاین  کمونیستھا  وحدت  با  دررابطھ 
سکتاریست  چپ  تشکلھای  ی  کلیھ  ھمانند 
می  ایران  کمونیست  حزب  تنھا  خودرا  کھ 
بھ  دیگران  جلب  ازطریق  را  وحدت  دانند، 
تکیھ  با  نھ  دانند و  می  ممکن  خط خودشان 
روی  علمی(وحدت  کمونیسم  برآموزش 
ـ  تاکتیک  و  برنامھ  اساسی  نکات  و  اصول 
ناپیگیرھستند  چنان  ھم،  راه  دراین  و  لنین) 
ـ  ئولوژیک  ایده  ازخط  کھ  نقدھائی  بھ  کھ 
جانب  از  حداقل  ـ  حال  بھ  تا  شان  سیاسی 
انتشار  علنا  و  شده  ـ  ایران  رنجبران  حزب 
یافتھ اند، بی توجھ مانده و جوابی نداده اند. 

برای  اصولی  تالش  درچنین  مسلما 

صفحھ ٢رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

وحدت عمل ... بقیھ از صفحھ اول

چپ پرولتری نیاز فوری بھ وحدت حزبی دارد و نھ ھم گرائی!
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ھم گرائی و جبھھ سازی چندطبقھ موقتی و ناپایداراند!

وحدت کمونیستھا ، امکان جلب تمامی 
امروز  باطلی است و  نیروھای چپ خیال 
حد و مرز چپ مدعی کمونیست بودن بسیار 

مغشوش شده است.
رفقای حزب کار ایران، عالرغم تالش مثبت 
پیشنھادات مشخص،  ارائھ  برای  اولیھ شان 
و  دادند  ازخودنشان  ناپیگیری  درادامھ 
دادن  ضرورت  روی  بارھا  کھ  باوجودی 
شعارمشخص درمورد مسایل مشخص تاکید 
داشتھ اند، و عالرغم این کھ بارھا در «وحدت 
عمل» بادیگر نیروھا شرکت داشتھ اند، این 
بار بھ بھانھ ای نھ چندان معقول و با طرح 
مسائل دیگر و نقد نابھ جا درموردمشخص 
نبودن تفاوت بین موضع اعالمیھ از موضع 
نشدند. امضاء  بھ  حاضر  طلبھا،  سلطنت 

کردن  عمده  با  (اقلیت)  سازمان  رفقای  ـ 
ازامضای اعالمیھ  وقت وشیوه کار،  کمبود 
خودداری کردند. درحالی کھ ھم وقت برای 
خواندن یک صفحھ اعالمیھ را داشتند و ھم 
نقد آن را و حتا آلترناتیوشان را در «ھمین 
نشان  تا  دھند  ارائھ  توانستند  می  کم»  وقت 
دھند کھ نسبت بھ این حداقل ھم گرائی و تالش 
برای وحدت عمل چپ ـ آن ھم دراین سطح 
اولیھ ـ ارزش قائلند و فعاالنھ عمل می کنند.

با  کمونیست  حزب  رفقای  باالخره  و  ـ  
بھ  را  خودشان  یا  و  دِرعقب  از  واردشدن 
کوچھ علی چپ زدن ازامضای آن خودداری 
اولیھ  متن  گان  کننده  تھیھ  کھ  گوئی  کردند. 
بیانیھ تاکید کرده اند کھ «متن اعالمیھ ھمین 
امضاء  را  آن  ھستید  موافق  اگر  و  است 
خواھد  ھم  معمولی  ی  خواننده  ھر  کنید»! 
فھمید کھ آنھا علت اصلی عدم موافقت خود 
را بیان نداشتھ و خواستھ اند با مالحظاتی کھ 
دارند، امضای خود را پای اعالمیھ نگذارند.

مشترک  اعالمیھ  این  سرگذشت  بھ  باتوجھ 
و  چپ  تشکلھای  از  بسیاری  ظاھرا  کھ 
بیانیھ  امضاء  درجریان  کھ  تشکلی   ١٠
انتخابات  تحریم  موافق  بودند،  قرارگرفتھ 
یک  انجام  در  موفقیت  عدم  بنابراین  بودند، 
از  نشان  حد،  دراین  سیاسی»  «اتحادعمل 
ھرج و مرج بھ شدت عالج ناپذیری درصف 
چپ دارد کھ جز بھ دست توانای کارگران 
فعال کمونیست درداخل ایران کھ حاضر بھ 
نیستند  علمی  کمونیسم  اصول  کنارگذاشتن 
درمبارزه  را  پرولتاریا  جھانی  ی  وتجربھ 
برای سوسیالیسم و انجام انقالبات پرولتری 
طی١٦٠  پرولتاریا  توسط  قدرت  کسب  و 
ازشکست  و  گذارند  می  ارج  اخیر  سال 
تجربھ  نداشتن  دلیل  بھ  نیز  انقالبات  این 
پیروزی  دلیل  بھ  سوسیالیسم،  درساختمان 
انقالبات درکشورھای عقب مانده کھ زمینھ 
وضعیت  ھمانند  سوسیالیسم  بھ  گذار  مادی 

آماده  داری،  پیشرفتھ ی سرمایھ  کشورھای 
با  درنبرد  قوا  توازون  عدم  دلیل  بھ  و  نبود 
برای  وجود  باتمام  کھ  داری  سرمایھ  جھان 
جنگ،  طریق  از  سوسیالیسم  نابودکردن 
تخریب  و  نظامی،  ـ  اقتصادی  محاصره 
عوامل  بھ  باتکیھ  درون  از  دژسوسیالیسم 
بودن  کمونیست  درلفافھ   کھ  بورژوازی 
و  زده  پرولتری  نظام  ی  ریشھ  بھ  تیشھ   ،
آوردن قدرت این نظام  توانستند با بھ دست 
را از درون فاسدکنند، می آموزند. طبقھ ی 
کارگر و بھ ویژه پیشروان آن از این آنارشیسم 
کارگری  جنبش  دردرون  بورژوائی  خرده 
و  خواھانند  را  کمونیستھا  وحدت  بیزارند، 
بخش  رھائی  جنبش  مایلند  تاریخا  و  عمیقا 
بردن «ازخودبیگانھ  ازبین  کھ  را  پرولتری 
گی  آلوده  از  دارد،  مدنظر  انسانھا را  گی» 
بھ فرقھ گرائی و حتا فردگرائی رھا سازند.

از  کھ  اندازه  ھمان  بھ  ایران  چپ  درجنبش 
وحدت  درمورد  علمی  کمونیسم  آموزشھای 
کشورھا  ھمھ  «کارگران  شعار  نظیر 
متحدشوید!» و «ایجاد حزب واحد پیشروطبقھ 
ی کارگر درھرکشور» دوری ُجستھ و نیز 
بھ اصل دیالکتیکی «تبدیل کمیت بھ کیفیت» 
ھمان  بھ  شود،  برخوردمی  اعتنائی  بی  با 
اندازه و شاید بیشتر بھ «قطب گرائی»، «ھم 
گرائی»، «وحدتھای نوع جبھھ ای» متمایلند 
کمونیستھا  وحدت  درامر  کدام  ھیچ  کھ 
برعکس  و  ندارند  نقش  واحد  درتشکیالتی 
وحدت  از  تر  عمیق  را  کمونیستھا  وحدت 
عمل احزاب سیاسی وابستھ بھ طبقات مختلف 
نمی پندارند. آنھا ساده انگارانھ وبدون توجھ 
بھ نتیجھ ی این گونھ وحدتھای بی سرانجام،  
ی  واحدطبقھ  حزب  ی  کننده  تعییبن  نقش 
احزاب،  دیگر  با  دراتحادعمل  را  کارگر 
با  مغایر  چنین موضعی  کنند.  می  فراموش 
پرولتاریاست. علمی  تئوری  و  بینی  جھان 

ی  طبقھ  کل  و  پیشروان  برای  بنابراین 
راستین  کمونیستھای  تشخیص  کارگر، 
سکتاریست،  منحرف  کمونیستھای  از 
اپورتونیست، خودمرکزبین، در درجھ ی اول 
دراین است کھ فعالیت تشکلھای چپ تا چھ 
حدی درخدمت بھ امر ایجاد ستاد فرماندھی 
واحد  کمونیست  حزب  ـ  کارگر  طبقھ  واحد 
و سراسری درایران ـ است. نیروھای چپ 
مبارزات و جان  کھ  نیستند  اگر مایل  ایران 
طبقات  درخدمت  درنھایت  شان  بازیھای 
جناح چپ  نقش  و  قرارگیرد،  غیرپرولتری 
را درنظام بورژوائی باز ی کنند و برعکس 
استقراردیکتاتوری  و  آن  براندازی  درصدد 
شان  برای  ھستند،  سوسیالیسم  و  پرولتاریا 
ضروری است تجدیدنظری جدی دردیدگاھھا 
و سیاستھا و سازماندھی ھا و سبک کارشان 

ایده  مبارزات  حادترین  وجودآورند.  بھ 
ایران،  کنونی  چپ  جنبش  در  ئولوژیک 
امروزه باید حول این اصل کمونیستی یعنی 
ایجاد حزب واحد کمونیست متکی بر اصول 
و  برنامھ  اساسی  نکات  و  علمی  کمونیسم 
بھ  و  کمونیستھا  وکال  متمرکزشود  تاکتیک 
پرچم  این  باید  کمونیست  کارگران  ویژه 
درآورند  اھتزاز  بھ  را  شان  طبقاتی  روشن 
وزحمت  کارگر  طبقھ  طبقاتی  ی  تامبارزه 
کشان ایران را قاطعانھ و نقشھ مند بھ پیش 

ھدایت کنند.
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اعالمیھ مشترک احزاب وسازمان ھا ی 

کمونیست برای تحریم فعال انتخابات 
نھ بھ انتخابات فرمایشی 
نھ بھ رژیم سرمایھ داری 

ومذھبی ایران 
نظام سرمایھ داری وارتجاعی حاکم برایران، 
ھرگزباحق  اش،  سیاه  آغازتولد  ازھمان 
کھ  ھرچند  ؛  نکرد  سازش  مردم  حاکمیت 
درجھت مردم فریبی وبسیج مردم درحرف 
ازآن بھ عنوان شعاری توخالی استفاده کرده 

است. 
سرمایھ  حکومت  کھ  است  سال  سھ  و  سی 
ترین  ابتدایی  حتی  اسالمی  داری جمھوری 
نمیشناسد.  رسمیت  بھ  را  انسانی  حقوق 
ساختار سیاسی- اجتماعی نظام حاکم بگونھ 
پایمال  و  شده  نھادینھ  استبداد  کھ  است  ای 
کردن ھر گونھ حقوق شھروندی بھ صورت 
در  سیستم  این  الیتجزای  جزء  روزمره 
وبربستراستبدادی  مبنا  براین   . است  ایران 
چنین فراگیروفوق ارتجاعی ، مقولھ ای بنام 
انتخابات طنز تلخی است کھ تنھا درخدمت 
رژیم  سیاه  سیمای  کردن  وپنھان  فریبکاری 

سرمایھ داری اسالمی بکار می رود. 
رژیم  این  اساسی  قانون  درچھارچوب 
بھ  انتخابات   ، استثمارگرھم  و  استبدادی 
معنای حق رای عمومی، ھرجا کھ حرفش 
حکومت  کردن  مطلق  با  ،ھمانجا  شده  زده 
مطلقھ فقیھ ؛ بی اعتبار شده است. بنابراین 
امری  بھ  عمومی  حقی  بی  کھ  رژیمی  در 
ابزاری  تنھا  انتخابات   ، شده  تبدیل  نھادی 
مناسبات  تنظیم  برای  ازیک سو  است  بوده 
گرم  برای  دیگر،  وازسوی  ھا  ح  جنا  بین 

کردن بازاررژیم فریبکار! 
با  کوشد  انتخاباتی حکومت می  درھردوره 
ترفند ودغلکاری چنان فضای داغی ایجاد کند 
تا مردم پای صندوق ھای رای حاضر شوند 
و تا بین بد وبد تر،یکی را انتخاب کنند! آن 

ھم ازمیان داوطلبانی کھ صالحیتشان 
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از صافی چند دستگاه حکومتی گذشتھ 
دستگاه  توسط  پیشاپیش  ودرعمل  است 
درجریان  اند.  شده  گزین  حاکمیت  ھای 
این   ، ھشتادوھشت  انتخاباتی خرداد  نمایش 
فریبانھ  مردم  سیاست  واین  نما  نخ  بازی 
را  خود  مردمی  ضد  سیمای  پیش  از  بیش 
گونھ  کرده ونشان داده است کھ ھر  آشکار 
اصالح نظام  حاکم وانتخابات در این رژیم 
است.  پردازی  ل  وخیا  ستیزناممکن  مردم 
درجریان نمایش انتخاباتی ھشتاد وھشت آن 
بخش از مردم بجان آمده ای کھ این رژیم را 
تبلیغات  زیر  ؛  خواھند  ونمی  خواستند  نمی 
اپوزیسیون قانونی ولیبرال ـ دمکرات وچپ 
پای  بھ  ورفرمیست،  رنگارنگ  ھای  نما 
صندوق ھای رای کشیده شدند اما حکومت 
سرمایھ داری اسالمی بھ روشنی پیامد ھای 
و  رادریافت  مردم  برانگیختگی  خطرناک 
نشان داد کھ توانائی تحمل این حد از شرکت 
 ، زدن خودی  وبا  ندارد  ھم  را  درانتخابات 
شمشیر را ازرو بست ! و رودرروی جنبش 

اعتراضی قرار گرفت. 
درآن تجربھ ، نھ تنھا سیمای خون خوارانھ 
نظام سرمایھ داری و مذھبی حاکم برایران؛ 
کھ ناپیگیری وعقیم بودن پالتفرم ومماشات 
گری اصالح طلبان حکومتی ومتحدین آنھا 

ھم آشکارگردید ! 
آگاه  نا  برای  خونین  تجربھ  این  درجریان 
ترین بخش جامعھ ھم روشن گردید کھ نھ تنھا 
اصل انتخابات در جمھوری اسالمی فریبی 
بیش نیست ، ونھ تنھا نمی توان از این طریق 
جمھوری اسالمی را اصالح کرد وتغییرش 
مدعیان  کرد  نوبھ خود روشن  بھ  کھ   ، داد 
چپ  وپادوھای  «اصالحات»  اصطالح  بھ 
ودموکرات نمایشان ھم بھ ھیچ وجھ پیگیرمنافع 
 ! نیستند  وزحمتکشان  کارگران  حداقل 
تنھا با مبارزات طبقھ کارگر و زحمت کشان 
و نھاد ھای توده ای ومستقل اکثریت مردم 
است کھ با کسب قدرت سیاسی می توان از 
استبدادمذھبی واستبداد سرمایھ گذر کرد و بھ 

دموکراسی واقعی  دست یافت . 
چنین«انتخاباتی»،  در  شرکت  براین  بنا 
بساط رژیمی است کھ ھمھ دست  بازی در 
اندرکاران جفت وتاق آن در سی وسھ سال 
گذشتھ ؛ اکثریت مردمان را ازابتدائی ترین 
حقوقشان محروم کرده اند . این بدیھی است 
زندان  واستثمار،  بااستبداد  تنھا  کھ  رژیمی 
وکشتار  غارتگری  دار،  وطناب  وشکنجھ 
از  سطحی  ھیچ  ؛  میکند  تعریف  را  خود 
رابرنمی  انتخابات  آزادی  ازجملھ   ، آزادی 

تابد وبنا بر ماھیتش نمی تواند برتابد ! 
جوانان،  و  زنان  زحمتکشان،  کارگران، 
و  دانشجویان  سراسرایران،  ھای  ملیت 

روشنفکران! 
این انتخابات فریبکارانھ را تحریم کنید . با 
استفاده از ابتکارات خالق خود بھ سازماندھی 
با  و  پرداختھ  کاروزندگی  درمحل  خویش 
طبقاتی  معین  مطالبات  و  درخواستھا  طرح 
اعتراض  اشکال  نوع  ازھمھ  گیری  بھره  و 
خود  مبارزاتی  توان  و  شرایط  با  متناسب 
در جھت تدارک ملزومات انقالب در ایران 
تالش نمایید . باید نمایش انتخاباتی پیش روی 
وسرکوب،  ستم  کارزارعلیھ  صحنھ  بھ  را 
جنگی  جراجوئی  وما  استثمارواستبداد، 
تبدیل  متحدانشان  و  امپریالیستھا  و  رژیم 
کرد. مبارزه طبقاتی کارگران وزحمتکشا ن 
واکثریت مردمان لگد مال شده ؛ نھ از طریق 
بازی در بساط ارتجاع داخلی وبین المللی، 
ای  توده  مستقل  اراده  دھی  سازمان  با  کھ 
برای درھم شکستن دستگاه دولتی حکومت 
اسالمی درتمامیتش ، ونظام غارتگر سرمایھ 
داری ممکن است . وظیفھ ای کھ ھمانا بدست 
مردم  توده ھای کارگر و زحمتکش  توانای 
برقدرتھای  تکیھ  با  نھ  و  است  شدنی  ایران 

امپریالیستی ومتحدان ریز ودرشت آنھا. 
سرنگون باد رژیم مذھبی و سرمایھ 

داری حاکم برایران 
برقرار باد سوسیا لیسم 

برقرارباد آزادی

حزب رنجبران ایران 
ھستھ اقلیت 

اتحادچپ ایرانیان درخارج کشور
کارگران  سازمان  مرکزی  کمیتھ 

انقالبی ایران (راه کارگر) 
سازمان اتحادفدائیان کمونیست 

دھم اسفندماه ١٣٩٠

 

طبقھ کارگر ... بقیھ از صفحھ اول

بھ تارنما ھای اینترنتی  
حزب رنجبران ایران 
مراجعھ کنید و نظرات 

خود را در آنھا 
منعکس کنید!

انقالبی خویش و دردفاع از نقش روزافزون 
و  مشترکا  باید  درجھان  کارگر  ی  طبقھ 
درنقد  موجود  انحرافی  نظرات  صدا  یک 
مارکسیسم را رد کنند و نگذارند این علفھای 
ھرزه ای کھ درباغ پرطراوت مارکسیسم و 
خللی  شوند،  ظاھرمی  علمی  کمونیسم  کال 
دررشد گلھای رنگارنگ آن بھ وجودآورند. 
درزیر بھ طور اجمالی بھ مسائلی کھ حول 
درآن  انسانھا  نقش  درجھان،  تولید  و حوش 
ازدیدگاه علمی کمونیستی و اھمیت روزافزون 
پردازیم.  می  راستا  دراین  کارگر  ی  طبقھ 
مستقیما  طبقات  کال  و  کارگر  طبقھ  تعریف 
معنوی  و  مادی  تولیدات  با  دررابطھ 
از  انسانھا و چگونگی سھم بری  موردنیاز 
آنھا و موقعیت اجتماعی شان مفھوم واقعی 
خودرا می یابد. درنتیجھ قبل از دست زدن 
اندکی  کھ  بھترخواھدبود  تعاریفی  چنین  بھ 

روی نقش تولید مکث کنیم.

١ـ نقش تولید در اجتماعی شدن بشر:
بشر در طول حیات خود، برای زنده ماندن 
کوچک  گروھھای  کھ  دردورانھائی  حتا 
طریق   از  اجبارا  داشتند،  وجود  انسانی 
اولیھ  مایحتاج  ی  تھیھ  برای  جمعی  تالش 
زنده گی خود، سعی در حفظ و تداوم حیات 
نوع خودش نموده است. دردوران کمونھای 
میوه  آوری  درجمع  ھمھ  بالاستثناء  اولیھ، 
ھرکسی  و  کردند  می  شرکت  جنگلی  ھای 
چنین  بدون  داشت.  برمی  را  ازآن  سھمی 
تالشی و با توجھ بھ خطرات موجود، انسان 

قادر بھ تداوم بخشیدن بھ حیات خودنبود. 
گوشت  از  استفاده  بھ  آتش،  مھارکردن  با 
بیشتر  کیفیت  دلیل  بھ  صیدماھی،  و  شکار 
غذائی شان، تمایل بیشتری یافتند کھ بھ طور 
جمعی صورت می گرفتند و نھایتا با پرورش 
فراگیری  و  تولید  ابزار  رشددادن  با  و  دام 
کشت کار، امکانات بشر در انبارکردن غذا 
و تھیھ ی ابزارتولید، افزایش یافت و تدریجا 
ھای  شاخھ  بھ وجودآمدن  و  تولید  تکامل  با 
بھ  کار  تقسیم  بشر،  تولیدی  فعالیت  مختلف 
فعالیتھای جمعی  این  ی  کلیھ  اما  وجودآمد. 
ھنوز درخدمت رونق دادن بھ رشد تولید و 
بھبود شرایط زنده گی بشر بھ طور اجتناب 
ناپذیری بودند. تنھا از زمانی کھ این تقسیم 
و  پدرساالر  خانواده  تشکیل  سطح  بھ  کار 
مالکیت خصوصی بروسایل تولید منجر شد، 
برابری اولیھ ای کھ در دوران کمون اولیھ 
بھ  را  خود  جای  داشت  وجود  انسانھا  بین 

نابرابری و تدریجا حاکمیت طبقاتی داد. 
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خصلت اجتماعی تولید، درگیری ٩٩٪ افراد جامعھ را طلب میکند!

تولیدی  دورانھای  درتمامی  اما 
ی  چندھزارسالھ  طبقاتی  درجوامع 
بشر، گرچھ تعداد اندکی از انسانھا نقششان 
درتولید تا بدان جا تقلیل یافت کھ بھ صورتی 
انگل وار و بدون شرکت درکارجمعی، ثمره 
ی کاردیگران را تحت عنوان مالک وسایل 
تولیدبودن، تصاحب می نمودند، اما بخش عمده 
ی بشر پیوستھ و تابھ امروز بھ طور مستقیم 
یا غیرمستقیم درتولید نعمات مادی  و معنوی 
است.  داشتھ  شرکت  بشری  حیات  تداوم  و 
محدود  تنھا  مشترک  تولید  ضرورت 
ھا،  زنبورعسل  نیست.  بشر  موجود  بھ 
ازجملھ  نیز  ھا  موریانھ  و  ھا  مورچھ 
طور  بھ  کھ  ھستند  ای  نمونھ  موجودات 
مندمی  بھره  آن  از  و  کرده  تولید  جمعی 
نیزدرسطوح  دیگر  شوند و برخی حیوانات 
شکارجمعی  بھ  کمتری  درابعاد  و  مختلف 
پردازند. می  خود  غذای  ی  تھیھ  برای 

و  بشر  شدن  دراجتماعی  تولید  نقش  اگر 
متقابال نقش اجتماعی بشر در رشد دادن بھ 
و  انسان  بین  دیالکتیکی  رابطھ  یک  تولید، 
طبیعت است، این مناسبات درست براساس 
مشتی  توسط  مبادلھ  برابزارتولید و  مالکیت 
درجامعھ  وار  انگل  خصلتی  کھ  انسانھا  از 
توجھ  با  و  گشت  دگرگون  داشتند،  بشری 
و  گی»  «ازخودبیگانھ  از  باالئی  درجھ  بھ 
مناسبات  این  از  ناشی  طبیعت»  «تخریب 
ی  غده  این  جراحی  ضرورت   ، گندیده 
چرکین برای بازیابی سالمت بشر و طبیعت 
دوباره  انسان  وسیلھ  بدین  تا  یافتھ  فوریت 
انسان  برسد.  آشتی  بھ  طبیعت  با  و  باخود 
غیرمولد  کھ  روانی  و  جسمی  ازنظر  سالم 
باشد، مقامی بیشتر از زالو و انگل درجامعھ 
بشری  بھ  تولیداجتماعی  باشد.  داشتھ  نباید 

اجتماعی پیوستھ نیازداشتھ است.

٢ـ تولید و تداوم آن، بدون تامین پیوستھ 
ی نیروی کار ممکن نیست:

نیست کھ  زیاد  کردن  کبرا  بھ صغرا،  الزم 
بھ  انسان  وجود  بھ  نیاز  کردن  تولید  برای 
مثابھ نیروی کار امری اجتناب ناپذیرازابتدا 
بوده است. جامعھ ی بشری دردرجھ ی اول 
بدین  باشد.  نمی  دوام  قابل  تولیدانسان  بدون 
ترتیب تولید نیروی کار از یک سو و نیروی 
کارتولیدکننده ی موادمصرفی موردنیاز بشر 
اساسی و الزم و  دیگر دو عامل  از سوئی 
ملزوم یک دیگر برای تداوم حیات و تعالی 

بشری می باشند.
نقش زنان بھ مثابھ تولید کننده ی نیروی کار 
توسط طبقات حاکم تاکنون بھ قدرشایستھ و 
کافی مورد شناسائی و قدردانی نبوده است. 

و  زنبوران  از  کوچکی  اجتماع  ھر  اگر 
ملکھ  از  حفاظت  بھ  خاصی  توجھ  موران، 
کوچکشان  اجتماع  حیات  تداوم  برای  خود 
دارند، ولی در جوامع بشری  پس از پایان 
گرفتن دوران کمون اول کھ درآن زنان نقش 
درجھ اولی درھدایت امورداشتند، درجوامع 
طبقاتی و تا کنون، بخش عظیمی از زنان بھ 
صورت برده ی نظامھای طبقاتی مردساالر 
مورد  و  شده  سرکوب  شدت  بھ  و  درآمدند 
رو،  ازاین  قرارگرفتند.  ای  استثمارچندالیھ 
بشر پیشرو امروزی باید مبارزه ای بی امان 
نسل  تداوم  در  زنان  مولد  مقام  تامین  برای 
دراجتماع  مرد  و  زن  برابری  حق  بشرو 
بشری را بدون ھیچ قید و شرطی پیش ببرد. 
درست است کھ زنان ازنظر طبیعی درمرحلھ 
ی معینی از زنده گی شان توانائی تولید بچھ 
وظایف  بچھ  تولید  با  صرفا  ولی  دارند،  را 
آنھا دراین زمینھ بھ پایان نرسیده وبرای آماده 
زنان  از  بزرگی  بخش  کار  نیروی  ساختن 
نقش  کودکی  دوران  در  مختلف  درجات  بھ 
کودکان  تربیت  و  سالمتی  درتغذیھ،  مھمی 
دارند تا آماده ی کارشوند. و بھ ھرصورت 
و صرف نظر از این کھ بیش از ٩٠٪ زنان 
تامین  برای  اساسی  ی  وظیفھ  براین  عالوه 
نیروی کار، درعرصھ ی تولید نعمات مادی 
و معنوی جامعھ و کار درخانھ نیز شرکت 
انسانھا  از  نیمی  حدود  مثابھ  بھ  لذا  دارند، 
درھرجامعھ طی مراحلی و یا پیوستھ جزئی 
حساب  بھ  باید  تولیدگران  ناپذیراز  اجتناب 
آورده شوند. تولید انسان ارزشمندترین تولید 
درآن  زنان  نقش  و  است  بشری  درجوامع 

برترین می باشد.

دوام  قابل  خدمات  انجام  بدون  تولید  ٣ـ 
نیست:

آموزش،  تغذیھ،  بھ  نیاز  تولیدگر  انسان 
بھداشت، استراحت، ورزش، تفریح، و حمل 
ھرکدام  بھ  توجھ  عدم  دارد.  غیره  و  ونقل 
انسان  سالمت  بھ  تواند  می  مقوالت  ازاین 
چھ  و  زده  لطمھ  تولیدشده  کاالی  یا  و  مولد 
بسا زنده ماندن وی و بقای تولید کاال را با 

مخاطره ای جدی رو بھ رو نماید. 
کار  نیروی  کھ  کسانی  ی  کلیھ  بنابراین 
مستقیما  انسانھای  درحد  صرفا  را  تولیدگر 
درگیر تولید می بینند درکی مکانیکی از امر 
از  درست  ارزیابی  بھ  قادر  و  داشتھ  تولید 
عوامل مختلفی کھ برای تولیدکردن الزمند، 
رانفی می  تولید  اجتماعی  و خصلت  ندارند 
و  مھ  و  باد  و  «ابر  معروف  قول  بھ  کنند. 
خورشید وفلک درکارند ــ تا تو نانی بھ کف 
این حساب،  آری و بھ غفلت نخوری!». با 

امری  کھ  را  بشری  ی  درجامعھ  تولید 
یا  و  فردی  محدود  حد  بھ  است  اجتماعی 
گروھی تقلیل دادن بھ آن جا منتھی می شود 
کھ مثال برخی ادعا می کنند: تعداد کارگران 
روزبھ روز کمترشده و ماشین جای انسانھا 
را می گیرد(تازه، آن ھم تنھا با احتساب یک 
درکشورھای  صنعتی  تعدادکارگران  جانبھ 
افزایش  و  جھان  بھ   توجھ  نھ  و  پیشرفتھ 
روزافزون طبقھ کارگردرآن!) و یا کارگران 
بخش خدمات و کارگران فکری را از زمره 
ی تعلق داشتن بھ صف نیروی کار درآورده 
را  کارگر  طبقھ  رشدجھانی  ترتیب  بدین  و 
پیشرفتھ  قربانی روندی درمشتی کشورھای 
خودکار،  ماشینھای  کھ  کنند  می  صنعتی 
برای وابستھ کردن طبقھ ی کارگر بھ ماشین 
بھ  کاران،  بی  قیمت  ارزان  ارتش  ایجاد  و 
بسیاری  درعین حال  و  کارگرفتھ می شوند 
از کارھائی کھ نیاز بھ انسان بیشتری برای 
تولید دارند بھ کشورھای جھان سومی برده 
کار  نیروی  بھ  تکیھ  با  بتوانند  تا  شوند  می 
فراوان و ارزان درآن کشورھا، با پرداخت 
بھ  کشورھا،  درآن  کارگران  بھ  ناچیز  مزد 

کالن ارزش ھای اضافی دست یابند. 
باتوجھ بھ این مالحظات بھ تعریف طبقھ ی 

کارگر می پردازیم

٤ـ تعریف طبقھ کارگر
باتوجھ بھ نکات فوق و با درنظرگرفتن این 
کھ زنان بھ ھنگام بارداری و تغذیھ، مواظبت 
بھ  مولد  نیروھای  جزو  باید  بچھ  تربیت  و 
تعریف  بھ  توانیم  می  شوند،  آورده  حساب 

طبقھ ی کارگر بھ صورت زیر بپردازیم.
ازنظر زیربنائی و تولیدی:

تولید  وسایل  فاقد  اجتماعی  گروھھای  کلیھ 
حقوق  و  مزد  سرمایھ،  کال  و  توزیع  و 
بگیران(چھ با فروش نیروی کار یدی و چھ 
فکری)، ویا بدون مزد و حتا تولیدکنندگان و 
پرورش دھنده گان نیروی کاردر سالھای اول 
حیات نوزادان(زنان)، کھ آفریده گان ارزش 
کارگرمولد  طبقھ  ھستند،  سرمایھ  و  اضافی 
استثمار  مورد  اینان  شوند.  می  محسوب 
داری  سرمایھ  نظام  غیرمستقیم  و  مستقیم 
جھانی درشرایط کنونی  قرارمی گیرند. البتھ 
کھ  فکری  یا  و  یدی  کارگران  از  بخش  آن 
ضمن فروش نیروی کارشان مزد و یاحقوق 
سرمایھ  تولید  بھ  مستقیما  وکارشان  گرفتھ 
برای صاحب کار منجر نمی شود، جزو بخش 
دربخش  تا  عمده  و  طبقھ کارگرند  غیرمولد 
خدمات مشغول کارند و زحمت کش می باشند 
کنند. می  کار  دولتی  دربخش  بیشترنیز  و 

نیز  بورژوازی  خرده  با  کارگر  مرزطبقھ 
چندان شفاف نیست و رفت و آمد ازیک طبقھ 
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: طبقھ کارگر درجامعھ طبقاتی پیوستھ افزایش می یابد!

بھ قشر یا طبقھ دیگر وجود دارد و ازجملھ 
بورژوا  خرده  نیمھ  و  کارگر  نیمھ  افرادی 
ھستند. اما تعداد آنان تعیین کننده  درترکیب 

کل طبقھ ی کارگر نمی باشد.
ازنظر روبنائی و سیاسی: 

یا کارگران  یقھ سفید و  بخشی از کارگران 
اجتماعی  از ثروت  فکری کھ سھم بیشتری 
را بھ دلیل کارشان بھ دست می آورند و حتا 
برخی از آنان بھ صف سرمایھ دارن ارتقاء 
سرمایھ  کھ  زنان  از  بخشی  یا  و  یابند  می 
کال  و  بورژوازی  درخدمت  یا  و  دارند 
ازنظرسیاسی  گیرند(چھ  می  قرار  حاکمان 
درخدمت  سرمایھ)،  داشتن  خاطر  بھ  چھ  و 
اردوی  رھائی طبقھ کارگر از استثمار نظام 
اردوی  در  اینان  باشند.  نمی  داری  سرمایھ 
طبقھ ی حاکم جای دارند. درحالی کھ بخشی 
کارگر  ی  طبقھ  بھ  رو  کھ  حاکم  طبقات  از 
دارند، ازنظر سیاسی دراردوی دوستان این 

طبقھ قرارمی گیرند.
بخشھای  اقتصادی  ھویت  ترتیب،  بدین 
ھویت  از  باید  را  کارگر  ی  طبقھ  مختلف 
سیاسی آنان جدانمود. ضمن این کھ مشخص 
ساخت کھ بخش ناچیزی از طبقھ ی کارگر 
دادن  ازدست  با  داری  سرمایھ  درجوامع 
طبقات  صف  بھ  خود  اقتصادی  ھویت 

استثمارگر ملحق می شوند. 
براساس تعریف باال وضعیت طبقھ ی کارگر 

را درایران می توان چنین معین نمود: 
با یک حساب اولی و طبق آمارھای نھ چندان 
درسن  جمعیت  کل   ١٣٨٥ درسال  دقیق 
شاغل بودن در ایران، ٢٠٫٥ میلیون نفربود. 
بازارکار  بھ  نفر  میلیون  یک  حدود  ساالنھ 
میلیون   ٢٥ حدود  اکنون  و  شوند  واردمی 
نفردرایران درسن شاغل بودن ھستند(اعم از 
آنانی کھ کار می کنند و یا بی کارند). طبق 
آمارسال ١٣٨٥ کھ توسط فریبرزرئیس دانا 
ارائھ شده، «تعداد کل کارگران درسال ٨٥ 
بھ میلیون نفر عبارت بودند از:  منھای بدون 
مزدھا، صنعتگر ٤ ، کارگر کشاورزی ٠٫٥ 
کار  بی  و   ٢٫٦ ساده  کارگر   ١٫١ تکنیسین 
اگر  نفرکھ  میلیون  وجمعا ١٢٫٧٦   «٤٫٥٦
بھ  آنھا اضافھ شوند  بھ  نیز  کارکنان فکری 
حدود ١٥ میلیون نفر می رسند و با احتساب 
تعداد  و با کسرکردن  بچھ  دو  با  ھرخانواده 
زنان شاغل (٢٫٧٥ میلیون نفر) کھ درآمار 
تعداد خانواده ھای  رئیس دانا مستترھستند، 
جمعیت  از  نفر  میلیون   ٤٠ حدود  کارگری 
درسال ١٣٨٥  دادند.  می  تشکیل  را  کشور 
جمعیت کشور ٧٠ میلیون نفربود. امری کھ 
نشان می دھد جمعیت خانواده ھای کارگری 
نزدیک بھ ٦٠٪ کل جمعیت کشور بود. طبعا 
دراین محاسبھ زنان باردار و یا تربیت کننده 

کودکانشان بھ حساب آورده نشده اند. 
براساس این ارزیابی مختصر آرایش طبقاتی 
درجامعھ ایران بدین گونھ است: طبقھ کارگر 
و توده ھای زحمت کش با خانوادھای شان 
می  تشکیل  را  ایران  ساکنان  اکثریت  کھ 
حاکم  بورژوازی  با  اساسی  تضادی  دھند، 
مسکن،  نان،  کار،  جدال  دارند.  درایران 
آزادی، لغو مالکیت خصوصی و برقراری 
جدال  اجتماعی،  نھایتا  و  اشتراکی  مالکیت 

آنھا با نظام سرمایھ دار حاکم است. 
جناحھای  تضادبین  نظیر  دیگر  تضادھای 
ایجادشده  ثروتھای  برسرتقسیم  بورژوازی، 
درجامعھ است کھ زیر پرچم دروغین دفاع 
با  ضدیت  سکوالریسم،  دموکراسی،  از 
امپریالیسم، علیھ تبعیض، دفاع ازحقوق ملی 
ھا  این خواستھ  گیرد.  می  غیره صورت  و 
برسراین  اما مسئلھ  جدی و اصولی ھستند. 
است کھ چھ طبقھ ای می خواھد این خواستھا 
برساند.  تحقق  بھ  شان  واقعی  معنای  بھ  را 
متوسط   و  از بزرگ  اعم  ایران  بورژوازی 
قدرت  بھ  رسیدن  درصورت  گرا  ملیت  و 
نیست  این خواستھای بھ حق  تحقق  بھ  قادر 
این  بربریت»  یا  «سوسیالیسم،  درعصر  و 

وظیفھ بھ دوش طبقھ ی کارگر افتاده است.
درنتیجھ حل کلیھ ی معضالت جامعھ اعم از 
روبنائی و زیربنائی تنھا توسط کارگران و 
زحمت کشان و براندازی نظام سرمایھ داری 
ممکن است و طبقات و اقشاردیگر اجتماعی 
نظیر بورژوازی و خرده بورژوازی صاحب 

چنین رسالتی نیستند.
بدین ترتیب، کسانی کھ درشیپور زنگ زده 
ی نظام سرمایھ داری ازبین رفتن طبقھ ی 
کارگر را بھ صدا درآورده اند و از آن جا 
ی  طبقھ  انقالبی  تئوری  نفی  مستقیما  نیز 
ازجملھ درایران  کارگر، کمونیسم علمی را 
جارمی زنند، ھیچ انسان جدی را کھ شاھد 
وضعیت عینی جامعھ ی ایران و جھان باشد 
برعکس خود  داد.  قرارنخواھند  تاثیر  تحت 
را رسوا می کنند و نشان می دھند کھ ھنری 
بیش ازبلغورکننده گان نظرات محافل فکری 

امپریالیسم درحال احتضار ندارند! 

************************
(١)ـ بخشی از آموزشھای کمونیسم علمی را 
دررابطھ با تولید و تعریف طبقھ جھت تعمق بیشتر 
خواننده گان  نسبت بھ این مقوالت، نقل می کنم:
ـ فردریک انگلس دراثرخود «خاست گاه خانواده، 
اساسی  قانون  دولت»  و  خصوصی  مالکیت 
درمورد  را  ھستی  رفتن  وازبین  بوجودآمدن 
تاریخ تکامل بشراز ابتدا چنین بیان داشتھ است :

کننده  تعیین  عامل  ماتریالیستی،  دیدگاه  «طبق 
از  است  عبارت  تحلیل،  درآخرین  درتاریخ 
اما  گی.  زنده  بالواسطھ  تولید  تجدید  و  تولید 
خود این موضوع دو خصوصیت دارد. ازیک 
غذا،  نظیر  زیستن  نیازمندیھای  تولید  سو، 
و  است  الزم  ابزارشرطی  و  سرپناه  و  لباس 
ازسوی دیگر تولید خود انسانھا، و تکثیرانواع 
زنده  آنھا  تحت  کھ  اجتماعی  نھادھای  انسانی. 
گی انسانھا دردوران تاریخی معین و کشوری 
است:  شده  تولید  دونوع  بھ  مشروط  مشخص 
از  وخانواده  از یک سو  کار  ی  توسعھ  سطح 
انگلس  و  مارکس  منتخب  (آثار  دیگر»  سوی 
آلمانی) بھ   ١٩١ سوم،   جلد  جلد،  درسھ 
درک  فرمول  بھ  انگلس)  و  آنھا(مارکس  ـ 
مضمون  بدین  «اصالحی»  تاریخ،  مادی 
و  توالد  یعنی  خودانسان  تولید  کھ  واردکردند 
مادی،  ارزشھای  تولید  ردیف  در  ھم،  تناسل 
اولیھ  ی  دوره  در  کھ  است  اصلی  عامل  یک 
کھ کار ازنظرتولیدی خود ھنوز تکامل چندانی 
نیافتھ بود، نقش درجھ ی اولی بازی می کرد. 
برضد  چگونھ  و  کیانند  مردم  دوستان  ـ  (لنین 
ـ   ٤٢ ص  جنگند؟ـ  می  دموکراتھا  سوسیال 
فارسی) بھ  جلد  دریک  آثارمنتخب  ـ   ١٨٩٤
دراین  فقط  کاال  شکل  اسرارآمیز  صفت  ـ 
اجتماعی  مزبورخصلت  شکل  کھ  است  کیفیت 
کاربشر رادرنظر انسان بھ شکل صفات مادی 
ذاتی  اجتماعی  خواص  و  کار  محصوالت 
ھمین  بھ  و  سازد  می  منعکس  اشیاء  این  خود 
گان  تولیدکننده  اجتماعی  ی  رابطھ  نیز  جھت 
ی  رابطھ  یک  بھ صورت  کار  مجموع  با  را 
خود  بین  و  ایشان  از  خارج  کھ  ای  اجتماعی 
اشیاء وجود دارد نمایش می دھد. با این چشم 
بندی است کھ محصوالت کار بدل بھ کاال می 
شوند و درعین محسوس بودن غیرملموس می 
گردند. یعنی بھ صورت اشیاء اجتماعی درمی 
مجموع  خصوصی  کارھای  این  ھیئت  آیند... 
(مارکس  دھند.  می  تشکیل  را  کاراجتماعی 
مارکس ـ سرمایھ ـ جلداول ـ ص ١٠٤ـ ترجمھ 
ایرج اسکندریـ  تکیھ روی کلمات از من است)
یا  مولد  مصرف  برای  کھ  آن  از  اعم  تولید  ـ 
نامولد باشد، درھرحال مولد است فقط بھ شرط 
بھ  کھ  آنجا  تا  باشد...  آفرین  سرمایھ  کھ  آن 
می شود  مربوط  کلمھ)  دقیق  معنای  کارگر(بھ 
از ثروت  کند شکلی  ایجاد می  ثروتی کھ وی 
است.  سرمایھ  یعنی  کار،  با  مربوط  مستقیما 
پس کارمولد آن است کھ مستقیما برسرمایھ می 
افزاید.(مارکس ـ گروندریسھ ـ مبانی نقد اقتصاد 
سیاسیـ  جلد اولـ  ص ٢٧١ ـ ترجمھ باقرپرھام 

و احمد تدین)
وسیلھ  یا  درآمد  صورت  بھ  پول  ی  مبادلھ  ـ 
بھ  زنده  کار  خرید  برای  گردش  ی  ساده  ی 
بھ  را  پول  ھرگز  شخصی،  منظورمصرف 
سرمایھ تبدیل نمی کند، و کاری ھم کھ درچنین 
مبادلھ ای خریده شده ھرگز کار مزدی بھ معنای 

اقتصادی کلمھ نیست.(ھمان جا ـ ص ٤٦٢)



صفحھ ٧رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

کارگران و زحمت کشان را متحد کنیم، دشمن را درھم شکنیم!

بھاران خجستھ باد... بقیھ از صفحھ اول ـ درجامعھ ی بورژوائی ھمھ ی مبادالت 
کھ  ازکاری  ـ  درآمد  با  شخصی  خدمات 
آشپزی،  مانند  رسد،  می  شخصی  مصرف  بھ 
دوزنده گی، باغبانی  گرفتھ تا مخارج ھمھ ی 
طبقات نامولدـ  کارمندان، پزشکان، حقوق دانان، 
مدرسان و غیرهـ  تحت عنوان ھمین خدمات می 
نوکری و مخارج مربوط  آید. ھمھ ی خدمات 
اند. ھمھ  این مقولھ  بھ خدمھ و غیره ھم جزو 
ی این کارگران ازصدر تا ذیل باخدمت خویش 
محصول  از  ـ سھمی  است  تحمیلی  غالبا  کھ  ـ 
بھ  را  سرمایھ  ی  دارنده  درآمد  یعنی  اضافی، 
کسی  کنون  تا  اما  دھند.  می  اختصاص  خود 
نیافتاده است کھ خریداریک چنین  این فکر  بھ 
خدمات خصوصی را کھ درمبادلھ ی درآمدش 
استفاده می  برای مصرف شخصی اش  ازآنھا 

کند سرمایھ دار بنامد.(ھمان ج ـ ص ٤٦٤)
گرچھ  اینھا  شھری،  دستی  درمورد صنایع  ـ   
مبادلھ  ارزشھای  ایجاد  و  برمبادلھ  ضرورتا 
ی  عمده  و  مستقیم  ھدف  اما  اند،  متکی  ای 
یعنی  وران  پیشھ  معاش  تامین  تولید،  این 
ارزش  ایجاد  درنتیجھ  و  شاگرد،  و  استادکار 
مبادلھ  ارزش  نھ  ثروت،  نھ  است  مصرفی 
رو  ازاین  ای.  مبادلھ  ارزش  عنوان  بھ  ای 
معین،  ازمصرف  صنایع  این  تولید  ھمیشھ 
گسترش  و  کند  می  تبعیت  ازتقاضا  و عرضھ 
(٥٢٣ ص  ـ  است.(ھمانجا  ُکند  بسیار  آن 
ـ طبقات بھ گروھھای بزرگی ازافراد اطالق می 
تاریخا  درسیستم  خود  جای  برحسب  کھ  گردد 
خود  مناسبات  برحسب  تولیداجتماعی،  معین 
تنظیم  و  تثبیت  قوانین  صورت  بھ  اغلب  (کھ 
نقش  برحسب  تولید،  وسایل  با  است)  گردیده 
بنابراین  و  کار  اجتماعی  درسازمان  خود 
برحسب شیوه ھای دریافت و میزان آن سھمی 
ازیک  دارند  دراختیار  کھ  اجتماعی  ثروت  از 
دیگر متمایزند. طبقات آن چنان گروھھائی از 
افراد ھستند کھ از بین آنھا یک گروه می تواند 
بھ علت تمایزی کھ بین جای آنھا در یک رژیم 
معین اقتصاد اجتماعی وجود دارد، کار گروه 

دیگر را بھ تصاحب خود درآورد.
باید  طبقات  کامل  محو  برای  کھ  است  واضح 
نھ تنھا استثمارگران یعنی مالکان و سر مایھ 
مالکیت  تنھا  نھ  و  ساخت  راسرنگون  داران 
مالکیت  باید ھرگونھ  بلکھ  لغو نمود،  را  آنھا 
ساخت  ملغا  نیز  را  تولید  بروسایل  خصوصی 
بین  فرق  ھم  و  ده  و  شھر  بین  فرق  ھم  و 
افرادمتعلق بھ کار جسمی  افرادمتعلق بھ کار 
فکری را ازبین برد. (لنین ـ ابتکارعظیم ـ ص 
٦٩٦ ـ آثارمنتخب یک جلدی بھ فارسی ـ ٢٨ 

ژوئن ١٩١٨)  

فرشید یزدانی با اعالم آمار ازدواج دختران 
زیر ١۵ سال در طول سال ھای ٨۵ تا ٨٨ 
 ٣٨٣ و  ٣٣ھزار   ،٨۵ سال  «در  افزود: 
دختر زیر ١۵ سال ازدواج کرده اند کھ این 
رقم در سال ٨۶ بھ ٣۵ھزار و ٩٣١ مورد، 
در سال ٨٧ بھ ٣٧ ھزار و ٩٩۶ مورد و 
در سال گذشتھ بھ ۴٣ ھزار و ۴۵٩ مورد 

رسیده است.» 
زیر ١۵  دختران  ازدواج  آمار  او،  گفتھ  بھ 
سال در خالل این سال ھا نسبت بھ آمار کل 
ازدواج ھا افزایش ۴۵ درصدی داشتھ است. 
عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان عنوان 
کرد: «این آمار و ارقام براساس آمار سایت 
سازمان ثبت احوال است و ھشدار جدی برای 
است.» اجتماعی  سیاست گذاران  و  فعاالن 

بنابراین آمار ھم اکنون ھرسال بیش از ٥٠ 
ناخواستھ  ازدواجی  جھنم  بھ  ھزارکودک 
بھ  کھ  درزمانی  ھم  آن  شوند،  می  کشیده 
مدارس  بھ  آنھا  رفتن  کودکی  دوران  حکم 
بھ  پرداختن  تکنیک،  و  علم  آموزش  و 
جزء  موسیقی  و  ھنر  فراگرفتن  و  ورزش 
رشد  برای  آنان  نیازھای  و  حقوق  اولین 
است.  شان  اجتماعی  شخصیت  تکامل  و 
وادارکردن  و  حقوق  این  از  کردن  محروم 
آنھا بھ ازدواج ـ آن ھم دربسیاری از موارد 
و  ترـ  مسن  مراتب  بھ  ھمسری  با  ازدواج 
اجباردرتربیت  و  دارشدن  بچھ  آن  متعاقب 
رشد  امکانات  تمامی  متعددشان،  ھای  بچھ 
و  کرده  سلب  کشور  گان  نوباوه  ازاین  را 
روانی  ازنظر  متعادل  نا  افرادی  بھ  را  آنھا 
تبدیل می کند کھ برای اداره زنده گی نیاز بھ 
شوھرانشان داشتھ و بھ نوعی تبدیل بھ برده 
کرده  عصیان  اگر  و  گردند  می  شوھر  ی 
خودمجبور  و  شود  کشیده  طالق  کاربھ  و 
بھ تامین زنده گی شان گردند، بدون داشتن 
تخصص و حتا با بی سواد بودن و جدائی از 
فرزندانشان، ازجھنم استثمار و ستم خانواده 
اجتماعی  طبقاتی  ستم  و  استثمار  جھنم  بھ 
فالکت،  و  فقر  دنیای  در  و  شوند  واردمی 
فحشاء و موادمخدر، زنده گی بھ غایت بدتر 
دارند. رو  درپیش  را  حیوانی  گی  زنده  از 

دیگر  شده  دستکاری  آمار  آمار،  این  اگربھ 
آموزش  معاون   قربان،  اظھارفاطمھ  نظیر 
ابتدایی وزیر آموزش و پرورش توجھ کنیم 
کھ از وجود ٢٠٠ ھزار کودک بازمانده از 
تحصیل در سراسر کشور خبر داده است(٣ 
درحالی  روز).  آینھ  ٢٠١٢سایت  مارس 
ارائھ شده  کھ براساس آمارھای مختلفی کھ 

 .٧٠٠ درایران  کار  کودکان  تعداد 

درمان  بی  دردھای  و  مسئلھ  ھزاران  و 
نظام  و ستم  ظلم  گذراندیم و شالق  دیگر 
سرمایھ داری و حاکمان بربدنھای رنجور 
بھ  معترضمان  خواھران  و  برادران 
چھ  و  فرودآمد  حاکم  غیرانسانی  وضعیت 
بسیار خانواده ھای کارگر و زحمت کشی 
دراسارت  را  شان  آورخانھ  نان  تنھا  کھ 
از سروکولشان  بیشتر  فقربازھم  و  یافتند 
در تشویش فرو  برآنھا  باالرفت! وعالوه 
ریختن بمبھای امپریالیستی ـ صھیونیستی 

بھ روی سرمان؛ گذراندیم.
درآن  کھ  سرگذاشتیم  پشت  را  سالی 
ھزاران  دزدیھای  کوچکی  مقیاس  در 
مان  زحمت  و  کار  ثمرات  از  میلیاردی 
برمالشد  دار  سرمایھ  زالوھای  دست  بھ 
واقعیت  دراین  شکی  کھ  ھم  ھرکسی  و 
داری  سرمایھ  نظام  در  کھ  فھمید  داشت، 
و  فقر  کھ  باشد  تواند  نمی  جزاین  روال 
جمعیت  ی  دربرگیرنده  قطب  در  فالکت 
درقطب  وجالل  ثروت  و  جامعھ  عظیم 
اقلیتی ناچیز چنان متمرکز گشتھ کھ زمینھ 
برای انفجار نظام فراھم شده است. اما تا 
این نظام را سرنگون نسازیم، خودبھ خود 

فرونخواھدپاشید.
پس بیائید درسال نو عھد و پیمان ببندیم 
برای  و  دیگرنھیم  یک  دردست  دست  کھ 
بیرون راندن دیو نظام جمھوری اسالمی 
و ایجاد جمھوری شورائی سوسیالیستی، 
حاکم  گران  ستم  و  استثمارگران  برکاخ 
سرمایھ  نظام  از  رھائی  تا  ببریم  یورش 

داری را تحقق بخشیم.
یا  این  قھرمان،  دین،  شاه،  خدا،  بھ  امید 
و  خارجی  مداخالت  حاکمان،  جناح  آن 
غیره نبندیم. بھ نیروی پرتوان خود ایمان 
با  را  روز  نو  تا  خیزیم  پا  بھ  و  بیاوریم 
تمام زیبائیھایش درآغوش کشیم و سالمی 

دوباره بھ فرارسیدن بھاردھیم.

عزیزان  شما  بھ  نورا  سال  رسیدن  فرا 
پیروزیمان  امید  بھ  و  گوئیم  می  تبریک 

درسال نو.
نــوروزتــان پیــروزبــاد!

حزب رنجبران ایران ـ
 اسفند ١٣٩٠

جنایت در حال فزونی... بقیھ از صفحھ اول
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استثمار و ستم برکودکان خصلت نظام سرمایھ داری است!

کارـ  جھانی  نفر(سازمان  میلیون   ٥
ھرانا ، خرداد١٣٨٩)، گزارش مرکز 
کودک(ابتکار،  میلیون   ٢  .٥٠٠ آمارایران 
از  بازمانده  کودکان  تعداد  اسفند١٣٨٩)، 
تحصیل بھ مراتب باالتر از رقم ٢٠٠ھزار 

می باشد.
بی  بازار  بھ  کودکان  کشاندن  ترتیب،  بدین 
رحم کار، بازماندن آنھا از تحصیل و ازھمھ 
اجباری  ازدواج  بھ  آنھا  وادارکردن  مھمتر 
ھزینھ  تامین  خاطر  بھ  کودکان  یا فروش  و 
زنده گی ازجملھ تجاوزات آشکاری است کھ 
رژیم جمھوی اسالمی بھ حکم قوانین دینی 
دارد  می  روا  کودکان  بھ  نسبت  ارتجاعی 
کارگر و  کودکان طبقھ  از  بزرگی  و بخش 
زحمت کشان گلھائی ھستند کھ درجھنم نظام 

طبقاتی حاکم متکی بردین می سوزند.
حقوق  تامین  برای  نیز  جدی  راھی  ھیچ 
بی  نظام  براندازی  جز  درایران  کودکان 
رحم سرمایھ داری و حاکمیت طبقھ کارگر 
و سوسیالیسم وجود ندارد کھ دست بھ ازبین 
یعنی  ستمھا  این  وجود  العلل  علت  بردن 
تولید و مبادلھ  بروسایل  مالکیت خصوصی 
جلو  و  زند  می  ازانسان  استثمارانسان  و 
ھرگونھ مداخلھ ی دین در دولت و آموزش 
برای  را  زمینھ  و  گرفتھ  را  پرورش  و 
گان  سازنده  مثابھ  بھ  کودکان  شکوفاشدن 
قانون  علیھ  سازد.  می  فراھم  ایران  فردای 
سال   ١٦ زیر  کودکان  ازدواج  ارتجاعی 

نفرت خودرا باصدای بلند فریادزنیم.

نابرابری اجتماعی در آمریکا:
درآمد یک درصد باال در ایاالت 

متحده سر بھ فلک میزند...
کیت َراندال از تحقیقات جھانی 

تازگی  بھ  کھ   اطالعاتی  بھ  توجھ  توجھ  با 
منتشر شده است، در اولین سال پس از پایان 
درصد   ١ درآمد  اقتصادی،  رکود  رسمی 
طور  بھ  آمریکایی  ھای  خانواده  در  باال 
یافت.  افزایش   ٢٠١٠ سال  در  چشمگیری 
متوسط ٩٠  درآمد  مقایسھ،  در  کھ  درحالی 
درصد پائینی خانواده ھا در کم ترین سطح 
خود از سال ١٩٨٣ تا بھ حال باقی مانده است.

گزارش در ٧ مارس توسط سازمان  مرکز 
 the) ولویتھا  ا  درمورد  سیاست  و  بودجھ 
 Center on Budget and Policy
Priorities, CBPP)، براساس آمار جمع 
آوری شده توسط اقتصاد دان دانشگاه برکلی 
 Emmanuel) سائز  امانوئل  درکالیفرنیا، 
پیِکتی  توماس  ھمکارش،  و   (Saez
(Thomas Piketty) نشان می دھد کھ در 
پی بزرگترین رکود اقتصادی از زمان رکود 
مترجم)   –  ٣٣ تا   ١٩٢٩ (سالھای  بزرگ 
ھای  خانواده  از  درصد   ١ درآمد  کل  سھم 
آمریکائی در سال ٢٠١٠ بھ ١٩/٨ درصد 
افزایش یافت. در حالی کھ، اندکی پائین تر 
از نقطھ اوج سالھای ٢٠٠٠ و ٢٠٠٧ ، این 
ازسالھای  باالترین  درزمره  درآمد  درصد 

١٩٢٠ تا بھ حال می باشد.
براساس  سائز  پیکتی  تحلیل  و  تجزیھ 

از نامھ ھای 
رسیده 

ازھر دری، سخنی!

با  سالم
بود  حدی  ھمان  در  انتخابات  در  مشارکت 
در  کنم  نمی  فکر  شد.  می  بینی  پیش  کھ 
صندوق  پای  ھم  درصد   ١٠ حتی  تھران 
رفتھ باشند. حکومت با دروغ مشارکت ٦٥ 
کند.  می  مسخره  را  خودش  فقط  درصدی، 
این  حتی ھواداران حکومت نیز نمی توانند 

آمار را باور کنند.
در مورد اعالمیھ مشترک، بھ نظرم با اینکھ 
مشترک  کار  بھ  منجر  کھ  اتحادی  این  خود 
اساسی  نکات  و  دارد  خوشحالی  جای  شد 
ھم  مشکالتی  ولی  بودند،  صحیح  بیانیھ 
داشت. بیشتر متن اعالمیھ تکرار مکررات 
و بیان بدیھیاتی بود کھ ھمھ از آن آگاھند و 

نھ ھیچ نکتھ جدیدی را بھ خواننده منتقل می 
کرد و نھ از نظر تھییجی برانگیزاننده بود. 
می  تجربھ  با  سیاسی  سازمان  چندین  وقتی 
خواھند یک کار مشترک انجام دھند، انتظار 
می رود کھ آن کار بیانگر مجموع تجربیات 
باشد.  آنھا  سیاسی  و  ایدئولوژیک  توشھ  و 
یک  اگر  شاید  نبود.  اینطور  بیانیھ  متأسفانھ 
دانشجوی چپگرا می خواست بھ تنھایی یک 
محتوای  بنویسد، غنای  تحریم  درباره  بیانیھ 
آن تفاوت چندانی با بیانیھ مشترک این چند 

سازمان با تجربھ نمی داشت.
بیانیھ روی  از جملھ مسائلی کھ می شد در 
این بود کھ نباید دالیل تحریم  آن تأکید کرد 
را صرفاً بھ مسئلھ تقلب در انتخابات محدود 
کرد. باید صریحاً گفتھ می شد کھ حتی اگر 
ھیچ تقلبی نیز در سال ١٣٨٨ رخ نمی داد، 
«اصول  بجای  کروبی  و  موسوی  امروز 
تحمیل ریاضت  گرایان» وظیفھ سرکوب و 
تقلب  داشتند.  برعھده  مردم را  بھ  اقتصادی 
اصلی نھ در نتیجھ انتخابات بلکھ در وجود 
رژیم  یک  تحت  انتخابات  اصطالح  بھ 
راستا  این  در  است.  جنایتکار  دیکتاتوری 
باید جریاناتی کھ تا چندی پیش مردم را بھ 
رأی دادن و عدم تالش برای دگرگونی رژیم 
دعوت می کردند (و ھنوز ھم کم و بیش می 

کنند) در اعالمیھ افشا می شدند.
موفق باشید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 Internal) آمریکا  مالیات  اداره  آمار 
اس) آر  آی   ،Revenue Service

قابل  طور  بھ  باشد.  می    ٢٠١٠ سال   در 
سال  از  را  مفصلی  اطالعات  ای،  مالحظھ 
چھ  اگر  کند.  می  فراھم  حال  بھ  تا   ١٩١٣
این آمار و ارقام اداره مالیات (آی آر اس) 
افرادی را کھ مالیات نمی دھند درنظر می 
نیز  را  ھا  خانواده  در  نفرات  وتعداد  گیرد، 
بودجھ و  اداره مرکز  نمی آورد،  بھ حساب 
سیاست درمورد ا ولویتھا (CBPP) انتظار 
کنگره  بودجھ  دفتر  ارقام  و  آمار  کھ  دارد 
 (Congressional Budget Office)

روند درآمد مشابھ پیگیری داشتھ باشد.
در طول دھھ گذشتھ، تمرکز درآمد بھ سطحی 
دیده  اخیر  سال   ٨٠ از  بیش  در  کھ  رسیده 
جدید  تحلیل  و  تجزیھ  اساس  بر  نشده است. 
پیِکتی سائز، منتشر شده  در مقالھ ای تحت 
عنوان «ایجاد آن را غنی تر کنید»، از سال 
٢٠٠٢ تا ٢٠٠٧، دو سوم از درآمد بھره کل 
ایاالت متحده (تنظیم شده برای تورم و رشد 
جمعیت) دراختیار ١ درصد از خانواده ھای 
آمریکائی قرار گرفتھ است. در سال ٢٠٠٧، 
١ درصد از آمریکائیھا آن چنان  سھمی را بھ 
خود اختصاص دادند کھ  بیشتر ازھر زمان 
دیگر از سال ١٩٢٨ تا بھ حال بوده است.

واقعی  درآمد   ،٢٠٠٧ تا   ٢٠٠٢ سال  از 
درصد   ١ آن)  از  تورم  شدن  زدوده  (با 
سریعتر  برابر  ده  از  بیش  ھا  خانواده  از 
افزایش  جامع  پائین  صد  در   ٩٠ درآمد  از 
یافت.  این افزایش دراماتیک عمدتا بھ دلیل 
درآمد ٠٫٠١ درصد از باالترینھا بوده است.

از سال ٢٠٠٩ تا ٢٠١٠ حد متوسط  درآمد 
١ درصد از خانواده ھای باال نزدیک بھ ١٢ 
درصد افزایش یافتھ است. برای ثروتمندترین 
خانواده ھای باالی- ٠٫٠١ درصدی ھا- این 
این درصد  بود.  بیشتر چشمگیر  حتی  رشد 
کوچک از جمعیت ولی فوق العاده ثروتمند 

درآمد خود را با ٢١٫٥ درصد افزایش داد.
اتفاق  بھ  قریب  اکثریت  کھ  حالی  در 
اقتصادی  رکود  تاثیر  ھمچنان  ھا  آمریکایی 
را بھ شدت احساس میکنند -  بھ صورت بی 
بر  عمیق  تجاوزات  و  مزد،  کاھش  کاری، 
استانداردھای زندگی -  ثروتمندترین در حال 
درآمدند.   از  ای  وقیحانھ  مقادیر  کشیدن  باال 
گسترش درآمد در درون ١ درصدی ھا بھ 

ویژه مھم است. (نگاه کنید بھ نمودار زیر)
با  ھائی  تا ٢٠١٠ ،خانواده  از سال ٢٠٠٩ 
دالر   ٤١٨٫٠٠٠ با  برابر  درآمدی  میانگین 
در  توجھی  قابل  افزایش  شاھد  سال،   در 
درآمد-٤٫٦ درصد بودند. با این حال، ٠٫٠١ 
درصدی ھا، درآمدی بھ طور متوسط ٢٤/٨ 
میلیون دالر، شاھد درآمدی سربھ فلک زده 

با نرخ  ٢١٫٥ درصد رادراین دوره بودند. 
باال  درصد   ١  ،٢٠٠٩ تا   ٢٠٠٧ سال  از 
را  درآمد  در  از خسارت   نیمی  بھ  نزدیک 
  ٥٢٠٠٠٠  – درصد   ٣٦ یعنی  کرد،  جذب 
دالر- کھ بھ طور متوسط در این دوره می 
باشد. اما ھم چنان کھ گزارش CBPP اشاره 
می کند، این کمتر از آن بخشی است کھ در 
در   (dot-com) کام  دات  حباب  فروپاشی 
ھمچنین،  است.  رفتھ  دست  از  دھھ  ابتدای 
سھم این گروه از درآمد کل ایاالت متحده بھ 
طورقابل مالحظھ ای بیشتر در سال ٢٠٠٩  

نسبت بھ سال ٢٠٠٢ بود.
Piketty-  ) سائز  پیکتی  تحلیل  و  تجزیھ 

Saez) نشان می دھد کھ ١ درصدی ھا در 
واقع بھ دو دلیل ضربھ کمتری را دراین رکود 
شدند:  متحمل  قبل  بھ  نسبت  اخیر  اقتصادی 
تاثیراین بحران برخانواده ھای ٩٠ درصدی 
بھ مراتب بیشتر دراین دوره بود، و ھر چند 
سود سرمایھ در طول رکود اقتصادی اخیر بھ 
شدت سقوط کرد، اما سایر منابع درآمد برای 
ثروتمندان بھ طور چشمگیری کاھش نیافت.

و  آمار  «در   ،CBPP ھای  یادداشت  در 
حیرت  طور  بھ   ،Piketty-Saez ارقام، 
انگیزی ٩٣ درصد رشد درآمد پس از تورم 
و رشد جمعیت، بھ ١ درصد باال تعلق یافتھ 
گروه  این  برای  درآمد  متوسط  حد  است. 
نزدیک بھ ١٢ درصد (١٠٥٫٠٠٠ دالر) در 
سال اول بھبود افزایش می یابد، در حالی کھ 
درآمد متوسط خانواده ھا در پایین ٩٠ درصد 
از توزیع باقی مانده در پایین ترین سطح آن 

در حدود ٣٠ سال اخیر بوده است.»
عمیق  شکاف  این  برای  باید  را  چیزی  چھ 
تر بین فوق العاده غنی و اکثر خانواده ھای 
ایاالت متحده بھ حساب آورد؟  در یاد داشتھای 
ترمی  غنی  را  آن  «ایجاد  سائز،   امانوئل 
کند»، فاکتورھائی کھ بھ این نابرابری درآمد 
دامن می زنند عبارتند از «عقب نشینی از 
نھادھای توسعھ یافتھ در طول قرارداد جدید 
(New Deal) و جنگ جھانی دوم - مانند 
ھای  اتحادیھ  مترقی،  مالیاتی  ھای  سیاست 
قدرتمند، ارائھ بھداشت از جانب شرکتھا و 
مزایای بازنشستگی و تغییر روشھای متداول 

در نابرابری پرداختی.»
باالترین  میان  اقتصادی  ھای  نابرابری 
در سال  ھای ٩٠ درصد  پایینی  درآمدھا و 
ھای اخیر یک روند طوالنی مدتی را دنبال 
می کند کھ در اواخرسالھای ١٩٧٠ آغاز شد. 
در مقایسھ با دوره پس از جنگ جھانی دوم، 
اواخرسالھای ١٩٧٠، رشد درآمد برای  از 
١ درصدیھا بھ طرز سرسام آوری بیشتر از 
رشد خانواده ھای ٩٩ درصدی بوده است.

ھمانطور کھ نمودار زیر نشان می دھد، از 
سال ١٩٧٩ ، ٢٠ درصد خانواده ھای پائینی، 
فقط ٢٠ درصد افزایش در درآمد خود مشاھده 
کرده اند، در حالیکھ ١ درصد باال درآمدی 
سر بھ فلک زده یعنی ٢٧٧ درصد را مشاھده 
کردند. ھر دو گزارش CBPP و تجزیھ و 
کھ  دھد  می  نشان   Piketty-Saez تحلیل 
١ درصدیھا  برای  درآمد  افزایش  این روند 
در سالھای آینده ھمچنان ادامھ خواھد داشت. 

جمعھ گذشتھ، پرزیدنت اوباما دستی درعمق 
صفوف ١٣ میلیون بیکار برد ( با در نظر 
گرفتن نرخ حقیقی بیکاری کھ بیش از ٢٢ 
در صد می باشد، بیش از ٣٠ میلیون نفر در 
آمریکا یا ھمھ وقت بیکارند و یا نیمھ وقت بھ 
اشتغال دارند – مترجم) و ٢٢٧٫٠٠٠  کار 
کرد  ایجاد  فوریھ  ماه  در  را  جدید  مشاغل 
ھمانطورکھ  گرفت.  قرار  ستایش  مورد  کھ 
WSWS خاطرنشان کرد، با این نسبت کار 
ایجاد شده، یازده سال بھ طول خواھد انجامید 

تا بیکاران کنونی بھ کار گمارده شوند.   
نجات  برای  دالر  ھا  تریلیون  اوباما  دولت 
بانک ھا بھ ھدر داده است، اما ھیچ سیاست 
برای  کاری  و  مؤثر  ای  برنامھ  یا  و  جدی 
از مردم  انبوه میلیونی  این  بتواند  عموم کھ 
بیکار را   بھ کار بگمارد پیش نبرده است. 
در حالی کھ از کاھش نرخ مالیات از شرکت 
ھا دفاع می کند، اوباما از احیای تولید مدل 
صنعت خودرو ایاالت متحده پشتیبانی کرده 
است، کھ در آن مزد کارگران تازه استخدام 
دھد. می  نشان  را  کاھش  شده، ٥٠ درصد 

درآمد بھ طور مستمر فزاینده  ١ درصدیھا 
بیشتری است کھ  آمریکا ، شواھد  در 
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«بازیابی» کھ توسط نھاد ھای سیاسی مرتباً 
دررسانھ ھایشان جار زده می شود، درواقع 
اکثریت  زندگی  شرایط  و  شغل  قیمت   بھ 

قریب بھ اتفاق جمعیت صورت می گیرد.
***************

آمریکا: سرزمین فقیران
استفن لندمن ـ ٨ مارس ٢٠١٢

افزایش  توانست  می  کسی  چھ  سالھاپیش 
وحشتناک فقررا درسطحی کھ امروز درغنی 

ترین کشور جھان ھست، تصورکند؟
توسط  جدید  ازجملھ  و  مختلف،  گزارشات 
 (NPC)میشیگان گاه  دانش  ملی  فقر  مرکز 
از  فقرشدید درایاالت متحده  تحت عنوان « 

١٩٩٦ تا ٢٠١١» این را تایید می کنند.
را  ای  چندجانبھ  منظم  تحقیقات   NPC
درمورد فقر و سیاست بھ راه انداختھ است. 
بھ  را  فقر  درمورد  کاوشگران  مرکز،  این 
دقت انتخاب کرده و تربیت می کند.علت ھا 
و نتایج فقر را مورد تحلیل قرارمی دھد، و 
مسائل سیاسی فوری درموردآن را درسطح 

فدرال و ایالتھا مطرح می نماید.
را  فقر  کردن  محاسبھ  گونھ  چھ  مرکز  این 
ساالنھ  سرشماری،  دفتر  کشد.  می  پیش 
مرزفقر را اعالم می دارد. آنھا سطح درآمد 
خانواده  ازبزرگی  حمایت  برای  را  حداقل 

ھای مختلف  ارائھ می دھند.
تغییر  از دھھ ی ١٩٦٠  این روش محاسبھ 
پیدانکرده است. تورم ساالنھ بھ حساب آورده 
درآمدشان  فقیربراساس  خانواده  شود.   می 
قبل از برداشت مالیات ازآنھا مورد ارزیابی 
قرارمی گیرد. ھیچ مزایای نقدی نظیر کمک 
غذا  گرفتن  برای  ُمھردار  کاغذ  و  بھداشتی 

دراین محاسبات نیست.
با  سال  از ٦٥  کمتر  افراد  درسال ٢٠١٠، 
درآمد ٣٤٤. ١١ دالر یا کمتر فقیر محسوب 
شدند و باالتر از ٦٥ سال با ٤٥٨. ١٠ دالر.

برای والدین تنھا با یک بچھ این رقم ٠٣٠. 
١٧ دالر؛ برای  ١٥دالر؛ با دوبچھ  ٥٦٨. 
دونفربالغ بدون بچھ ٦٠٢. ١٤ دالر؛ با یک 
 ٢٢ دوبچھ ١١٣.  با  دالر؛   ١٧ بچھ ٥٥٢. 

دالر و سھ بچھ ٠٢٣. ٢٦ دالر است.
بھ  مناسب  فقرکنونی  تورم، سطح  بامحاسبھ 
واقعیت  با  ربطی  ھیچ  ولی  رسد  نظرمی 
این  برابر  دو  بھ  ھا  خانواد  و  افراد  ندارد. 
نیاز  فقر  در سطح  قرارگرفتن  برای  میزان 
دارند. بھ عالوه، تعداد تورم تقلبی بازھم بھای 
زنده گی را در مرزھای فقر بھ ھم می زند.

دفتر  انسانی،  کمکھای  و  بھداری  وزارت 
راھنمای فدرال خودش را دارد. ارقام اینھا 
و  است  متفاوت  شماری  سر  دفتر  ارقام  از 
کمی باالتر از حد آالسکا و ھاوائی می باشد.

کاترین  و  فقرملی  مرکز  از  شیفر  اچ.لوک 
بررسی  ھاروارد   اسکول  کندی  از  ادین 
کرده اند کھ رفرم رفاھی کلینتون در١٩٩٦ 

بھ میلیونھا آمریکائی صدمھ رساند.
تغییرداد. را  پذیرفتھ شده  قواعد  این رفرم   

ضروری  سطح  زمان  آن  ١٩٣٥تا  از 
پرداختی برای رفاه بھ خانواده ھای صاحب 
بچھ ازطریق حمات از ایالتھا برای شرکت 
سخت  دورانھای  در  موادغذائی  دردادن 

صورت می گرفت.
از آن بھ بعد، کمکھای موقتی برای خانواده 
را  ای  سالھ   ٥ محدوده  نیازمند،  ھای 
تا  داد  آنھا  بھ  محدود  تضمینی  برقرارنمود. 
درنھایت مخفی کاری اوضاع راپیش ببرند. 
در  درآمریکا  نیازمندترین ھا  کھ،  آن  نتیجھ 
کمک  شدن  کم  و  بداقتصادی  شرایط وضع 
شدند. مواجھ  جدی  مخاطرات  با  فدرال 

....
ارزیابی  ملی  فقر  مرکز   ،٢٠١١ درسال 
کرد کھ ٤٦. ١ میلیون خانواده آمریکائی با 
کردند.  گی  زنده  روز  در  کمتر  یا  دالر   ٢
این افزایش ١٣٠٪ نسبت بھ سال ١٩٩٦ با 
٦٣٦ ھزارنفر را نشان می دھد. تقریبا ٨. 
٢ میلیون کودک درفقرشدید قراردارند. این 

١٦٪ کل فقیرترشده ھا می باشد.
 (  SNAP)ُاضافی غذائی  کمک  برنامھ 
باعث ازبین بردن فقرشدید نشده است. این بھ 
اصطالح رفرم بھ گفتھ ی این مرکز «با تنزل 
است. روشده  روبھ  غذائی»  حمایت  شدید 

نفر  میلیون   ١٢  .٣ از  رسانی  کمک  این 
درسال ١٩٩٦ بھ ٤. ٤ میلیون نفر درژوئن 
این  از  مند  بھره  افرادبالغ  رسید.   ٢٠١١

کمک تنھا ١ . ١ میلیون نفربود.
کار  بدون  والدین  میلیونھا  کھ،  آن  نتیجھ 
«کمتربھ برنامھ ھای حمایتی ازدرآمد ھای 
از  جدیدی  نسل  دارند».  دسترسی  حداقل، 
فقیران بھ وجودآده است. اینھا شامل «خانواده 
ھائی می شوند بچھ دار کھ بدون درآمد اند.»

شود.  می  کودکان  متوجھ  زیان  بیشترین 
ازنوامبر٢٠٠٨ ، این صدمھ دیده ھا سریعا 

افزایش یافتھ اند...
ازنظر جمعیتی، ٣٧٪ زوجھا دچارفقرشدیدند. 

برای زنان تنھا این رقم ٥١٪ است.
دچارفقرشدید  ھای  خانواده   ٪٤٨
التینی  آمریکای  غیر  سفیدپوستان 
آمریکای   ٪٢٢ سیاھان،   ٪٢٥ ھستند، 

التینی ھا. مرکز فقر ملی می افزاید:
خانواده  بھ  محدود  فقرشدید  ترتیب،  «بدین 
گرفتھ  اقلیت طالق  یا  و  تنھا  زوج  با  ھائی 
ھا  نمی شود، ھرچند کھ طی دوران تحقیق 
را  گروه  ترین  بزرگ  فقیران  این  تعداد  ما 

تشکیل می دادند.»

کمکھا،  قطع  وجودمدافعان  بھ  باتوجھ 
ھرزمانی  از  بیش  آمریکائیھا  فقیرترین 
ھرگونھ شانسی را درزنده گی شان ازدست 
می دھند چون کھ سیاست ریزان کھ قادر بھ 

پیشگیری ھستند، نم پس نمی دھند.
حقایق تلخ نشان می دھند کھ اینان و رسانھ 
حذف  بھ  حاضر  حدی  تاچھ  فرومایھ  ھای 
درابعادمیلیونھا  فقر  رشد  ھستند.  کمکھا 

منعکس کننده ی جانب سیاه آمریکاست.
**************

گزارش: ارتش اسرائیل
 درسال ٢٠١١ 

١١٤ نفر و ازجملھ ١٥ کودک 
را بھ قتل رساند
ساعد بن نوراـ ١٦ فوریھ ٢٠١٢

گزارش صادرشده و انتشاریافتھ مرکز مظان 
برای حقوق بشر اعالم کرد ه ارتش اسرائیل 
ازجملھ ١٥ کودک  و ٢  و  فلسطینی   ١١٤
زن را بھ قتل رساند و ٤٦٧ نفر را زخمی 
نمود ازجملھ ١٢٠ کودک و  ٢٥ زن را طی 
دھھا حملھ ھوائی و بمباردمان علیھ باریکھ 

غزه درسال ٢٠١١.
گلولھ  تاکیدنمود کھ  المظان  گزارش،  دراین 
و  انجامید  خانھ  کامل ١٠  نابودی  بھ  باران 
مغازه   ٣١ وبھ  دید،  آسیب  بخشا  ١٥٢خانھ 
بزرگ و کوچک ٢٣ کارگاه صنعتی و ٧٣ 
محل خدمات عمومی و ٢٣ خود رو خسارت 

واردشد.
ی  درمنطقھ  چنین  ھم  اسرائیل  نیروھای 
ساحلی ٨٤١٠ مترمربع زمینھای کشاورزی 

را زیر و روکردند.
بھ عالوه، نیروی دریائی اسرائیل بھ صیادان 
را  نفر   ٦ کردند   بارحملھ   ٦٩ فلسطینی 
را  صیدماھی  قایق   ٦ آنھا  نمودند.  زخمی 
ضبط کردند و تورھای ماھیگیری را طی ٧ 

حملھ پاره نمودند.
این مرکز می گوید این حمالت بھ صیادان دھھا 
خانواده را ازدشتن منبع تغذیھ محروم نمودند.

را  کشاورزی  زمینھای   ٪٣٥ ارتش  این 
معادل ١٧٪  کھ  نمود  غزه ضبط  درباریکھ 
زمینھای ساحلی می باشند و مناطق مرزی 
و ازجملھ زمینھای کشاورزی را مورد ھدف 

قرارداد.
اسرائیل  ادعای  عالرغم  گوید  می  المظان 
ی  محاصره  بھ  دادن  تخفیف  درمورد 
تقاطع  و  اُز  ناھال  غزه،  باریکھ  غیرقانونی 
بیت  کھ  درحالی  است،   بستھ  کامال  کارنی 
بھ  رفح  تقاطع  و  ابوسالم  کارک  ھانو، 

طورنسبی باز شده اند.
کھ  را  اسرائیل  جاری  تجاوزات  مرکز  این 
خالف قوانین بین المللی و ٤ پیمان نامھ ژنو 
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جھانیان  اجتماع  از  و  کرده  محکوم  است، 
می خواھد تا اسرائیل را وادار بھ احترام بھ 
قوانین بین المللی ساختھ و از تجاوز بھ مردم 

فلسطین بھ ویژه درنوارغزه دست برارد.
*********

الیگارشی قدرتمند مالی بھ یونان 
تجاوز می کند

استفن لندمن ـ ١٤ فوریھ ٢٠١٢
در١٢ فوریھ، بانکھای یونان با کنترل پارلمان 
اقدامات سخت گیرانھ فراگیری را طی مذاکرات 
گذراندند. مجلس  ازتایید  دوراول  فراوان 

تصمیمات جدید شامل :
ـ اخراج ١٥٠٠ کارگر بخش عمومی درسال 

٢٠١٢ و ١٥٠٠٠٠ تا سال ٢٠١٥؛
بھ  خصوصی  دربخش  مزد  کردن  کم  ـ 

میزان٢٠٪؛
ـ پائین آورن حداقل مزدھا ار٧٥٠ ئورو بھ 

٦٠٠ ئورو؛
از  درماه  کاری  بی  کمک  کردن  کم  ـ 

٤٦٠ئورو بھ ٣٦٠ ئورو؛ و
بھ  گان  بازنشستھ  حقوق  از  کسرکردن  ـ  

میزان ١٥٪.
این برای فراھم آوردن زمینھ برای دریافت 
قرضی بھ میزان ١٣٠ میلیارد ئورو. ھرچھ 
اینان بیشتر کمک مالی بگیرد بھ ھمان نسبت 
قرض اش بیشترشده و پرداخت این قرضھا 
بیشتر  قرضھ  گرفتن  گردد.  می  تر  مشکل 
معادل است با سوء استفاده اقتصادی بیشتر 

و رسیدن بھ فروپاشی تمام و کمال.
بین  صندوق  ـ  تروئیکا  دزدخویان  برای 
مرکزی  بانک  و  اروپا  اتحادیھ  پول،  المللی 
اروپا ـ  مھم نیست کھ کسرکردنھای بیشتری 
صورت گیرد. قدرت پول حکم می کند کھ بھ 
بانکھا بایستی اول پرداخت شود. مردم نیاز 
بھ فداکاری دارند تا این امر صورت بگیرد.

حزب  سھ  بحران،  شرایط  طرح  باشروع 
بزرگ یونان تسلیم شدند:

ـ سوسیال دموکراتھای ملی گرا(پاسوک) بھ 
رھبری ژورژ پاپاندرئو نخست وزیرسابق و 

خالی کننده بانکھا؛
رھبری  بھ  راست  مرکز  نو،  دموکراسی  ـ 

آنتونی ساماراس؛ و
راست  اورتودکس،  مردمی  آئی  گردھم  ـ 
کاراتزافریس. جورجیوس  افراطی(الئوس) 

تابھ حال منفرد.
کاراتزافریس دربرابر رای دھنده گان گفت :

اکنون  درست  کھ  است  قبول  «غیرقابل 
سیاست مداران مان  دنبال سیاست بی ارزش 
اند و حرکتھای آنھا  در رابطھ با مردم کشور 

را بھ ورشکستھ گی می کشاند.»
«کشور بھ لبھ پرتگاه رسیده و نھادسرسختی 

در اروپا این دید را پیش کشیده کھ یونان فاقد 
سیاستمداران معتبراست. سیاستمداران ما با 

این دید موافقت دارند و بھ دنبال آنند.»
دراکثراوقات دررابطھ با ورشکستھ گی بانکھا 
اختالف میان این سھ حزب بیشتر درکالم است. 
اما این بار الئوس از ائتالف کناره گرفت.

مع الوصف، نیمھ شب یک شنبھ بعداز ساعتھا 
اعراضات  عالرغم  و  وتھ  سر  بی  بحثھای 
رھبران  سینتاگما  میدان  در  روزی  شبانھ 
قرض  شرایط  با  را  خود  موافقت  احزاب 
داد. رای  ھم  مجلس  و  داشتند  بیان  گیری 

وولوس،  پاترا،  سالونیکا،  در  زدوخورد 
کرت، و کورفو بھ وقوع پیوست. اعتراضات 
شرایط  و  مردم  گی  زنده  بدترشدن  علیھ 

اجتماعی گسترش می یابد.

نو  داری  برده  دربرابر  یونان  کارگر  طبقھ 
کمتراز  ھا  بازنشستھ  است.  کرده  قدعلم 
ھمیشھ برای زنده گی دریافت خواھندکرد و 
جوانان ھیچ آینده ای دربرابر خود نمی بینند.

نتیجھ آن کھ، اعتراضات قھرآمیز فوران کرده 
است. پلیس با مردمی کھ خواستارعدالت اند، 
درگیر شده است. دھھا ساختمان درآتش می 

سوزند.
بھ  را  پادادموس  لوکاس  داران  بانک 
رئیس  نایب  وی  برگزیدند،  وزیری  نخست 
دروغ گفت  و بھ  بود،  اروپا  مرکزی  بانک 
«استاندارد زنده گی یونانیھا ازھم فرو خواھد 
رکود، عدم  مارپیچ  یک  در  و کشور  پاشید 
خواھدشد  گرفتار  فقر»  و  کاری  بی  ثبات، 

مگر این کھ این کسرکردنھا عملی شوند.
او بھ دروغ قول بھبود وضعیت اقتصادی را 

در ٢٠١٣ داد.
بھ  یونان  اقتصاد  بحران،  درشرایط  درواقع 
حالت مرگ افتاده است. دردسامبر تولیدات 
دستی طی سالھا ٥. ١٥٪ سقوط کرد. صنعت 
٣. ١١٪ و بی کاری بھ بیش از ٢٠٪ رسید. 
 ٪٥٠ بھ  نزدیک  جوانان  دربین  کاری  بی 
خودکشی  میزان  اقتصادی  تنزل  با  و  است 

دوبرابرشده است.
افزایش  بھ  ھارو  فرارسرمایھ  نتیجتا، 
با  را  خو  رای  کشور  ترک  با  مردم  است. 

باقی  بیمارستانھای  دھند.  می  شان  پای 
و  خانمانی   بی  ھستند،  دوا  فاقد  مانده 
بی  امکانات،  بدون  مدارس  گی،  گرسنھ 
این  با  کھ  کنید  فکر  حال  است.  سابقھ 
داد. خواھد  روی  چھ  جدید  کسرکردنھای 

...
اعالم  تنھا  است.  وشکستھ  بالفعل  یونان 
وفاتش باید نوشتھ شود.  مردمش ھم دربرابر 
ترک  یا  اند:  قرارگرفتھ  ای  ساده  حل  راه 

کشور و یا دست زدن بھ قیام.
جائی  بھ  اعتصابات  و  خیابانی  تظاھرات 
نمی رسند. بانک داران پارلمان را دراختیار 

گرفتھ اند و گوششان بدھکارنیست....
************

یونان: جرقھ ی است درانقالب اروپا

اعالمیھ

بریده باد دستان اشغالگران!
یکشنبھ ٢١ حوت ١٣٩٠ 

از روزھای  دیگر  یکی  حیث  بھ  دیگر  بار 
شب  شد.  ما  کشور  تاریخ  ثبت  خونین، 
ھنگام یک تن از مزدوران روانی و وحشی 
افراد  بھ خانھ ھای  با داخل شدن  امریکایی 
خون  مسلسل،  رگبار  و  ملکی  دفاع  بی 
دفاع  بی  توده ھای زحمتکش و  از  تن   ١٧
ولسوالی پنجوایی والیت قندھار را کھ بیشتر 
آنان کودکان و زنان بودند، بھ زمین ریخت 
ساخت.  زخمی  را  شان  دیگر  تن   ١٢ و 
از  نوع  آخرین  نھ  و  اولین  نھ  جنایت،  این 
اعمال ضد انسانی و ھیستریک اشغالگران 
امریکایی و متحدان آن علیھ مردم افغانستان 
است. قبل بر این نیز امپریالیست ھای خون 
توھین  و  جنایات  بدترین  وحشی  و  آشام 
اند. داشتھ  روا  ما  ھای  توده  علیھ  را  ھا 

کشتار این زنان و کودکان در حالی صورت 
نام  بھ  تن از جالدان زن  می گیرد کھ یک 
میلنی ویرور کھ سفیر اوبامای قاتل در امور 
زنان می باشد، در کنار بیرق این امپراتوری 
را  «اندیشھ»  نوع  از  ھایی  خانم  خونریز، 
وزارت  و  سازند  می  «رھبر»  ما  برای 
خارجھء این اشغالگران بھ خانم ھایی از نوع 
«درانی» جایزۀ «زن شجاع» را می دھند.

سرشت  گری  نظامی  و  بربریت  جنایت، 
امپریالیزم را می سازد. اشغالگران امریکایی 

و متحدان آن با استخدام لومپن ترین و 
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از  و  کند  می  دردی  ھم  اعالم  ژاپونی  گان 
خطر  کھ  آگاھی  انسانھا  و  نیروھا  ی  کلیھ 
نیروگاھھای اتمی را می شناسند، می خواھد 
تا صدای خود را علیھ ساختن نیروگاھھای 
طور  بھ  دردیگر کشورھا  و  درایران  اتمی 

رسائی اعالم کنند. 
حزب رنجبران ایران ٢٢ اسفند ١٣٩٠

فاجعھ فوکوشیما ...  بقیھ از صفحھ آخر

صیھونیستھا ...  بقیھ از صفحھ آخر
بینان  روشن  بانکداری  کارتل  تصرف  بھ 

صھیونیستی درآید.
و راه برای حملھ بھ ایران مستقیماً از دمشق 

می گذرد. 
 -  Dolgov بوریس  دکتر  توسط  مقالھ زیر 
محقق ارشد مرکز مطالعات عربی در موسسھ 
مطالعات شرقی روسیھ – بھترین مقالھ ایست 
این  خواندم.  وضعیت  این  مورد  در  من  کھ 
نقد شرقی  عالی  بسیار  سایت  در وب  مقالھ 

 /http://orientalreview.org -ظاھر شد
یکی  عنوان  بھ  سوریھ  در  فعلی  وضعیت 
و  المللی  بین  سیاستھای  مھم  اجزای  از 
اسرائیل،  خاورمیانھ باقی مانده است. ناتو، 
ترکیھ و رژیمھای سلطنتی در خلیج فارس با 
استفاده از بحران داخلی سوریھ و بھ دنبال 
سوریھ  رژیم  تضعیف  برای  خود،   اھداف 

درحال تالش اند.
بحران در سوریھ، من  بھ عنوان  آغاز  از 
یک عضو از ھیئتھای بین المللی، دو سفر 
 ٢٠١١ اوت  ماه  در  یکی  کشور،  این  بھ 
داده  انجام   ٢٠١٢ ژانویھ  ماه  در  ودیگری 
توسعھ  پویائی   طرف  یک  از  ما  اگر  ام. 
وضعیت را طی آن دوره  نظاره کنیم،  می 
توانیم تشدید عملیات گروه ھای تروریستی 
در سوریھ را ببینیم و از سوی دیگر حمایت 
وسیع تر مردم از بشار اسد رئیس جمھور 
مرزبندی  چنین  وھم  شویم  می  متوجھ  را 
دقیق و روشنی از موقعیت نیروھای سیاسی. 
خارج  در  بمب،   حامل  خودروی  «دو 
ساختمانھای سازمانھای اطالعاتی سوریھ کھ 
بھ شدت تحت محافظت بودند منفجر شدند، 
این حادثھ منجر بھ کشتھ شدن حداقل ٤٤ نفر 
بی  حملھ  یک  در  تن  ھا  ده  و زخمی شدن 

باکانھ در٢٣  دسامبر ٢٠١١ شد.
تعدادی  شاھد  سوریھ  گذشتھ  ماه  دو  در 
تروریستھا  است.  تروریستی  حمالت  از 
و  نظامی،  تسھیالت  دولتی،  کارکنان  بھ 
انتظامی،   ھای  سازمان  امنیتی،  نھادھای 
قتل  آھن،  نفت، راه  لولھ  انفجار در خطوط 
و گرفتن گروگان در میان شھروندان صلح 
تن  پنج  شورشیان  حمص  (در شھر  دوست 

شده   شناختھ  و  معروف  دانشمندان  از 

طبقھ کارگر تنھا نجات دھنده ی طبیعت از تخریب سرمایھ داری است!

جانی ترین افراد در اردوی خود، تالش 
دارند تا از یک طرف با پرداخت کم ترین 
معاش، جلو مصارف اضافی جنگی خود را 
بگیرند و از سوی دیگر کشورھای خود را 
و  دزدان  کشان،  آدم  چاقوکشان،  وجود  از 
رھزنان «پاک» سازند، اما اینکھ این انسان 
ھای وحشی و روانی در کشورھای اشغال 
جنایاتی  چھ  بھ  عراق)  و  (افغانستان  شده 
ھیچ  شان  اربابان  برای  زنند،  می  دست 

ارزشی ندارد.
گرفتن عکس  با  اشغالگر  وحشی  مزدوران 
بر  شاشیدن  اجساد،  کنار  «یادگاری»  ھای 
مرده ھا، قتل عام کودکان و زنان، بمباران 
عروسی ھا و محافل مردم، قطع اعضای بدن 
اجساد برای تفریح و سرگرمی، و استفاده از 
در  ھا  سالح  ترین  مھلک  و  ترین  پیشرفتھ 
میدان جنگ (بھ گزارش روزنامھء دنمارکی 
ناتو  گران  وحشی  (معلومات)  انفورمیشن 
تحت فرماندھی اشغالگران امریکایی از بم، 
فاسفورس  دارای  ھایی  نارنجک  و  موشک 
سفید در مناطق مسکونی استفاده کرده اند. 
نظامیان  نشان می دھد کھ  افشاء شده  اسناد 
 ٥٠ تا   ٢٠ ھدف  یک  روی  بر  امریکایی 
موشک حاوی فاسفورس سفید پرتاب نموده 
پوست  ھا  موشک  این  اصابت  اثر  در  اند. 
قربانی آتش می گیرد و ھنگامی کھ آکسیجن 
می  نفوذ  بدن  عمق  تا  آتش  برسد،  بدن  بھ 
کند) ماھیت واقعی، پلید و غیر انسانی نظام 
سرمایھ و امپریالیزم را بھ نمایش گذاشتھ اند.

دولت پوشالی کابل کھ یکی از مزدورترین 
و فاسدترین دولت ھا در تاریخ کشور ما بھ 
شمار می رود، و لبالب از جنایتکاران خلقی 
ـ پرچمی، جھادی و طالبی است، با این کھ 
می داند ھست و بود ھر ثانیھء دولت پوقانھ 
ایی اش در دست کاخ سفید است، با ژست 
ھای بچگانھ، اشک تمساح ریختھ و «آخرین 
ھشدارھا» را بھ بادارانش صادر می کند تا 

بیشتر از این خون نریزند!! 
لیبیا،  عراق،  افغانستان،  در  ھا  امپریالیست 
سوریھ، فلسطین و سایر کشورھای اشغالی 
جوی  شان  منافع  خاطر  بھ  اشغالی  غیر  و 
ھایی از خون توده ھای زحمتکش را جاری 
عمق  تواند  نمی  ای  کلمھ  ھیچ  اند.  ساختھ 
درد، رنج و بدبختی ملت ھای تحت ستم و 
جنایاتی را کھ بر آن ھا می رود، بھ نمایش 

بگذارد. …
مرگ بر امپریالیزم

در راه سوسیالیزم، بھ پیش!
سازمان انقالبی افغانستان ١٢ مارچ

درسال گرد این فاجعھ ی زیست محیطی حدود 
نیروگاھھای  با  درمخالفت  آئی  گردھم   ٥٠
درمقابل شرکت  از جملھ در توکیو  اتمی و 
فوکوشیما  نیروگاه  اوپراتور  کھ  توکیو  برق 
گان  کننده  اعتراض  و  برگزارشد  بود، 
اتمی  تاسیسات  تمامی  شدن  بستھ  خواستار 

کشورشان شدند.
فراموش نبایدکرد کھ مردم ژاپون از آگاھی، 
انضباط  و امکانات مادی باالئی بھ  نظم و 
دلیل پیشرفتھ بودن کشورشان برخوردارند، 
درحالی کھ بروز چنین فاجعھ ای درکشوری 
نھ چندان رشد یافتھ می توانست بھ فاجعھ ای 

بھ مراتب عظیم تر منجرشود.
برق  تولید  ازنظر  گرچھ  اتمی  نیروگاھھای 
تکنولوژی  دلیل  بھ  اما  ھستند،  بسیارمناسب 
دارد و نیز  بھ کنترل دائمی  پیچیده کھ نیاز 
اتمی  سوخت  ھای  میلھ  کھ  این  علت  بھ 
و  نیستند  استفاده  قابل  دیگر  ازچندسال  پس 
بھ شدت  زبالھ ھا  این  تعویض شوند و  باید 
رادیوآکتیو بوده و طول عمر ھزاران ھزار 
سال دارند، ھم اکنون پیداکردن محلی برای 
دفن این زبالھ ھا تبدیل بھ مشکلی جھانی شده 
است کھ اساسا درکشورھای جھان سومی و 
یا دردریاھا دفن می گردند کھ خطر عظیمی 
را برای آلوده کردن کل کره زمین می توانند 
این  ھای  محفظھ  کردن  نشت  درصورت 

زبالھ ھا، بھ وجودآورند.
بارھا  کھ  طور  ھمان  و  اعتبار  این  بھ 
زلزلھ  شدیدا  کشوری  کھ  درایران  ایم  گفتھ 
بسیار  اتمی  نیروگاھھای  ساختن  خیزاست، 
بلندپروازیھای  جلو  باید  و  است  خطرناک 
دراین  اسالمی  جمھوری  رژیم  سردمداران 
زمینھ را گرفت. درایران استفاده از نیروی 
گاز  عظیم  منابع  وجود  و  باد  و  خورشیدی 
کھ ھیچ کدامشان خطری برای محیط زیست 
تامین  برای  ترین راه حل  سالم  باشند،  نمی 
کمبود برق می باشد. بستن نیروگاھھای اتمی 
بھ ضرورتی  تبدیل  امروز  درسراسرجھان، 
باشد.  می  زیست  محیط  حفظ  برای  عاجل 
ای  مرحلھ  بھ  جھانی  داری  سرمایھ  نظام 
خود  بقای  برای  کھ  است  رسیده  ازتکاملش 
محیط  تخریب  بھ  ای  طورافسارگسیختھ  بھ 

زیست مشغول است.
طبقھ ی کارگرجھان کھ قصد نابودی این نظام 
بی گانھ از انسانھا و ازطبیعت را دارد، باید 
پیوستھ بھ مخالفت با کلیھ ی سیاستھای تخریبی 
رژیمھای سرمایھ داری برخیزد کھ حملھ ی 
وحشیانھ بھ محیط زیست را بھ پیش می برند.

حزب رنجبران ایران ضمن گرامی داشت یاد 
قربانیان فاجعھ ی فوکوشیما ، با تظاھرکننده 



صفحھ ١٣رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
و  مدارس  سوزی  آتش  کشتند)،  را 
 ،٢٠١١ مارس  (از  آموزگاران  کشتن 
اند  شده  کشیده  آتش  بھ  مدارس  از  تا   ٩٠٠
اند). شده  کشتھ  آموزگاران  نفراز   ٣٠ و 

حمالت تروریستی در دمشق یکی از خونین 
حمالت  این  از  فقره  دو  شد.  حمالت  ترین 
 ، گرفت  صورت   ٢٠١١  ،٢٣ دسامبر  در 
ھنگامی کھ اتومبیل ھای حامل پراز  مواد 
امنیت  خدمات  ساختمان  مقابل  در  منفجره 
دولتی منفجر شدند کھ منجر  بھ قتل ٤٤ نفر 
انجام شد.  نفر  حدود ١٥٠  و مجروح شدن 
خیابان  یک  در   ٢٠١٢ ژانویھ   درروز٦  
شلوغ حملھ یک بمبگذار انتحاری منجر  بھ 
تن   ٦٠ و زخمی شدن  نفر   ٢٦ کشتھ شدن 
انتظامی  افسران نیروھای  آن محل  شد. در 
از  بسیاری  اما  بودند.  قربانیان  میان  در 

قربانیان، از عابرین معمولی بودند.
 ، تابستان سال ٢٠١١  با  مقایسھ  در  دمشق 
بدتری  بمراتب  ژانویھ ٢٠١٢ وضعیت  در 
در  را  پاسپورتھا  امنیتی  ماموران  دارد. 
افراد  از  کنند،  می  بازرسی  فرودگاه  مسیر 
درمورد ھویت و مقصدشان سئوال می کند. 
ورود بھ بسیاری از نھادھای دولتی با بلوک  
نزدیکی  در  شود.  می  محافظت  بتون  ھای 
ایستگاه ھای پلیس با کیسھ ھای شن و ماسھ 
بھ  مجھز  سربازان  توسط  بازرسی  محل 
شود.  می  محافظت  گلولھ  ضد  ھای  جلیقھ 
از خیابانھا  برخی  مجاور  کھ  ھائی  دروازه 
جوانان  و  سربازان  توسط  نیز  دارند  قرار 
با مسلسل  محافظت می شود- این داوطلبان 
از جنبش جوانان طرفدار دولتی ھستند. اما 
زندگی روزمره بھ شدت تغییرنکرده است. 
در شھر ھیچ گونھ ارتشی، وسایل نقلیھ مسلح 
و یا نقطھ ای برای بازرسی یافت نمی شود. 
یا  شلوغ است،  دمشق  ھنوز ھم یک شھر 
ھیچ صندلی خالی در کافھ ھای اینترنتی پیدا 
نمی شود و در تعطیالت آخر ھفتھ خیابان ھا 

شلوغ از خانواده ھا می باشند.
دردمشق،   تروریستی  حمالت  از  پس 
تظاھرات ھا با شعار حمایت از بشار اسد و 
محکوم کردن تروریست ھا ھر روز برگزار 
شھرھای  در  مشابھی  تظاھراتھای  شد.  می 
درعا  حماه،  حمص،  حلب،  مانند  بزرگ، 
تظاھراتھا  این  شد.  برگزار  الزور  دیر   ،
در  شد.  می  پخش  سوریھ  تلویزیون  توسط 
طول اقامتمان  در سوریھ ما می توانستیم در 
اطراف شھر آزادانھ حرکت کنیم و با مردم 
تظاھرات  یک  ھرگز  ما  اما  کنیم.  صحبت 
از  بسیاری  نکردیم.  مشاھده  را  دولتی  ضد 
شرکت کنندگان در تظاھرات، جوانان بودند.

بشار اسد، رئیس جمھور سوریھ، در تاریخ 

١١ ژانویھ ٢٠١٢ در جمع عمومی مردم با 
تکان دادن دست قول داد کھ این «توطئھ» 

علیھ سوریھ را شکست دھد. 
عظیم ترین تجمع توده ای کھ ده ھا ھزارنفر 
ازمردم را بھ خیابانھا کشاند، در روز اول 
صورت  دمشق  در  کھ  بود   ٢٠١٢ ژانویھ 
گرفت.  در این راھپیمایی بشار اسد خطاب 
بھ ملت،  شروع سخنرانی خود را با چنین 
کلماتی شروع کرد: «برادران و خواھران!»،  
گذشتھ  تاریخ   سال  ھزاران  مورد  در  او 
مبارزه  بھ  نیاز  درمورد  کرد،  می  صحبت 
با تروریسم واین کھ تروریستھا ازخارج از 
با  اسد  سخنرانی  شوند.  می  حمایت  کشور 
شور و شوق واقعی صورت گرفت و ھیچ 
نشانھ ای وجود نداشت کھ نشان دھد کھ این 
واکنش ھا با صحنھ سازی برگزار شده باشند. 
نفر  ھزار  ھا  (ده  تجمع  میدان محل  درتمام 
سوریھ،  «هللا،  شعارمعروف  مردم)  از 
را  بس!»)  بشار  و  سوریھ  بشار!»(«هللا، 
فریادزدند. در تاریخ ٨ ژانویھ، درخاطرات 
یک  دردمشق،  تروریستی  حمالت  قربانیان 
درکلیسیای سنت کروس  بزرگداشت  مراسم 
دمشق برگزار شد. مفتی سوریھ،  احمد بدر 
ارتدوکس  کلیسای  از  شھری  حسون  الدین 
سوریھ و قبل از صومعھ کاتولیک، در این 
خود  ھای  در سخنرانی  گفت.  مراسم سخن 
و کسانی کھ  قاتالن  آنھا را محکوم کرد « 
سالح در دست آنھا قرار داده اند و بھ سوریھ 
مفتی  تراژدی  نمود.  محکوم  را  فرستادند» 
سوریھ، این بود کھ پسرش پس از آنکھ مفتی 
با ھدف سرنگونی بشار اسد توسط مخالفان 
توسط  کرد،  مخالفت  بیگانھ  موردحمایت 
اعضای گروه تروریستی اسالمی کشتھ شد، 
و این مثال زنده ایست برای بازگو کردن.    
احزاب  برای  جدید  قانون  تصویب  از  پس 
چنین  ایجاد  برای  فعالی  روند  یک  سیاسی، 
تشکیالتی در سوریھ بوجود آمده است. اگر 
اساسی  قانون  در  رسمی  طور  بھ  قبًال  چھ 
پیش بینی یک نظام حکومتی چند حزبی شده 
بود و ھفت حزب در مجلس نمایندگی داشتند، 
ولی در انطباق با بند ٨ قانون اساسی، نقش 
در  بود.  بعث حاکم  بھ حزب  متعلق  پیشتاز 
حال حاضر بحث گسترده ای در سوریھ در 
مورد این بند از اساس نامھ وجود دارد. یک 
مقام وزارت امور خارجھ سوریھ بھ ما گفت 
ھمھ  آن  در  (کھ  جدید  اساسی  قانون  در  کھ 
خواھد  برگزار  فوریھ  ماه  در  ملی  پرسی 
شد)، این بند لغو می شود، در صورتی کھ 
بسیاری از نیروھای سیاسی و اجتماعی در 

مورد آن توافق کنند.
بشار اسد در سخنرانی خود بھ ملت سوریھ 

مارس  ماه  در  جدید  اساسی  قانون  کھ  گفت 
انتخابات  رسید.  خواھد  تصویب  بھ   ٢٠١٢
 ٢٠١٢ سال  ژوئن  تا  مھ  ماه  در  پارلمانی 
درمورد  قانون  با  ھمراه  شود.  می  برگزار 
انتخابات  در  جدید  قوانین  سیاسی،   احزاب 
عمومی، دولت محلی و رسانھ ھای جمعی 
بھ تصویب رسید. در انطباق با قانون جدید 
برای  انتخابات    ،٢٠١١ دسامبر  ماه  در 
دلیل  بھ  اما  شد.  برگزار  محلی  ھای  دولت 
در  تروریستی، شرکت مردم  تھدید حمالت 
توسط  کھ  بود،  درصد   ٤٢ تنھا  انتخابات  
تایید شد. با این وجود، دولت  مقامات بعث 
انتخاب  شدند و شروع بھ کار  محلی  ھای 
کردند. بر اساس قانونی کھ اخیرا بھ تصویب 
رسید، رسانھ ھای جمعی جدید درازای ٢٠ 
کانال تلویزیونی کنونی، ١٥ ایستگاه رادیوئی 
و ٣٠ تا روزنامھ در حال شکل گیری اند. 
در  اصلی  گرایش  سھ  حاضر  حال  در 
دارد  وجود  پرست  میھن  اپوزیسیون  میان 
عمدتا  کھ  چپ،  و  لیبرال  دموکراتیک،   -
ناسیونالیست   حزب   . ھستند  کمونیستھا 
اجتماعی سوریھ، تاثیر گذارترین حزب در 
ھمچنین  است.  دموکراتیک  نیروھای  میان 
قدیمی ترین حزبی است کھ در سال ١٩٣٢ 
عضو  سامان،  لیا  کھ  ھمچنان  شد.  تاسیس 
ناسیونالیست  سوسیال  حزب  سیاسی  دفتر 
اجتماعی سوریھ گفت، برنامھ این حزب در 
مقایسھ با برنامھ حرب بعث بیشتر محافظھ 
کارانھ است. با وجود این ھیچ تفاوتی ازنظر 
بھ  ندارد.  وجود  طرف  دو  بین  ما  اصولی 
گفتھ وی، سیاست ایاالت متحده، فرانسھ و 
انگلستان، عامل اصلی بی ثباتی در سوریھ 
می باشد. او گفت کھ این کشورھا در جھت 
آنھا  ھدف  و  کنند  می  عمل  اسرائیل  منافع 
تقسیم سوریھ بھ پنج شکل مختلف  دولتی بر 
اساس تفاوت ھای مذھبی و قومی بوده است.

جنبش  توسط  اپوزیسیون  لیبرالی  روند 
بھ  کھ  اجتماعی  دموکراتیک  سکوالرو 
فیصل،  نبیل  رھبری،  بھ  شده  ثبت  تازگی 
یک  سوریھ،  فکران  روشن  از  یکی  کھ 
نمایندگی  باشد،  می  مترجم  یک  و  نویسنده 
بنیادگرایی  آشکار  مخالف  او  گردد.  می 
دموکراسی  لیبرال  طرفدار  و  اسالمی 
را   سوریھ  کھ  است  این  او  ھدف  است. 
کند. تبدیل  خاورمیانھ»  «دانمارک  بھ 

سوریھ  کمونیستھای  وحدت  ملی  کمیتھ 
چپ  اپوزیسیون  روند  جزء  ترین  نفوذ  با 
(کمونیست) در داخل کشور است. اخیرا نام 
داده  تغییر  مردمی  اراده  حزب  بھ  را  خود 
اقتصاددان  جمیل،  قدری  توسط  کھ  است  

برجستھ سوریھ ای و استاد در دانش گاه 



صفحھ ١٤رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
دمشق رھبری می گردد. او تنھا نماینده 
از اپوزیسیون است کھ در کمیتھ طرح 
معتقد  جمیل  باشد.  می  جدید  اساسی  قانون 
ایجاد  و  ملی  سطح  در  مذاکرات  کھ  است 
از  نمایندگان  شامل  (کھ  ملی  وحدت  دولت 
اپوزیسیون میھن پرست می باشند)، تنھا راه 
برون رفت از بحران می باشد. ھم زمان او 
فکر می کند کھ الزم است  تمام سیاستمدارانی 
کھ عالقھ ندارند در دولت اصالحات صورت 
بتوانند  اینکھ  برای  شوند،  حذف  گیرد 
سازی  پاک  مخرب  عوامل  از  را  مخالفین 
تمایل  کھ  را  آن  رادیکال  اعضای  و  کرده 
کنند. از خشونت دارند سرکوب  استفاده  بھ 

کمیتھ ھای ھماھنگی نیز نیروی سیاسی قابل 
اراده  حزب  با  ھائی  ارتباط  کھ  اند  توجھی 
طرف  یک  از  ھا  کمیتھ  این  دارند  مردمی 
خواستار  کھ  را   تظاھراتی  سازماندھی 
اصالحات روشن و شرایط زندگی بھتر و از 
سوی دیگر بھ عنوان دفاع از خود عمل می 
کنند، مردم را برای  محافظت از مناطق خود  
بھ ویژه از حمالت گروه ھای تروریستی بھ 
می  مسلح  سوریھ،  ارتش  لیبرال  اصطالح 
کنند. الزم بھ ذکر است کھ ھر چند در آغاز 
از جمعیت،  در سوریھ، بخشی  اعتراضات 
از جملھ روشن فکران با نارضایتی از رژیم 
دموکراتیزه  در  خود  ھای  خواستھ  درمورد 
کردن آنی مخالفت می ورزیدند، اما پس از 
تروریستی،  گروه ھای  یافتن عملیات  شدت 
آنھا تغییر موضع داده و تمایل بھ حمایت از 
رژیم و اصالحات ارائھ شده توسط دولت از 

خود نشان می دھند.  
یک نمونھ گویا از جرائم تروریستی مورد 
در  حمص  در  پاسگاھی  دادن  قرار  حملھ 
تاریخ ١١ ژانویھ بود  کھ باعث کشتھ شدن 
ھشت نفر از ساکنان محلی شد. ژیل ژاکیھ، 
یک خبرنگار از کانال ٢ تلویزیون فرانسھ، 
درست   ژاکیھ  با  ما  شد.  حملھ  این  قربانی 
قبل از مرگ تراژیک او صحبت کردیم. او 
متقاعد شده بود کھ اعتراضات مردم توسط 
رژیم اقتدارگرا در سوریھ سرکوب می شود. 
آوری  جمع  برای  اپوزیسیون   دنبال  بھ  او 
کرد.  می  تالش  جا  ھمھ  در  گزارش   یک 
زمانی کھ او در دمشق موفق نشد، با گروھی 
از ھمکاران ھلندی و سوئیسی بھ حمص نقل 
مکان کرد. اما در حمص او نیز در دیدار با 
مردم  متوجھ شد کھ از بشار اسد پشتیبانی می 
کنند و خواستار محافظت خود از تروریست 
ھا ھستند. گروھی از ساکنان محلی و ژیل 
نزدیکی  آن  در  اتفاق  برحسب  کھ  ژاکیھ 
قرار داشتند،  تحت  پرتاب آتش  نارنجک 
در  عادی  جریان  یک  این  و  گرفتند،  قرار 

کلیسای  از  کھ  مریم،  اگنس  بود.  منطقھ  آن 
می  دمشق  در  جیمز  سنت  جامعھ  کاتولیک 
باشد گفت کھ ھیچ گونھ مخالفت اعتراضی 
راھزنان  تنھا  اما  ندارد،  وجود  سوریھ  در 
باشند. می  مردم  کشتن  حال  در  کھ  ھستند 

آنھا  با  سوریھ  در  ما  کھ  مردم  از  بسیاری 
تماس گرفتیم، بھ انضمام خبرنگاران مستقل 
خارجی در مورد جنگ اطالعاتی در سوریھ 
با ما صحبت کردند. طبق اظھارات آنھا بھ 
الجزیره  تلویزیونی  کانال  نمونھ،   عنوان 
در  گزارش  یک  پخش  منظور  بھ  قطری، 
در  دولتی  ضد  ای  توده  تظاھرات  مورد 
شده  ساختھ  جعلی  فیلم  پخش  بھ  سوریھ، 
استفاده از  با  کامپیوتری  با کمک ویرایش 
و  اطراف  فضای  کنان  بازی  از  تن  ھا  ده 
یک  مثل   ، سوریھ  خیابانھای  آرایشگری 

نوع «دھکده ھالیودی» متوسل می شد.
با توجھ بھ اپوزیسیون سوریھ در خارج از 
کشور، بخش سیاسی آن توسط شورای ملی 
سوریھ و توسط دفتر مرکزی آن در استانبول 
برھان  مرکزتوسط  این  شود.  می  نمایندگی 
در  فرانسوی  سیاسی  دانشمند  یک  قالیون 
دانشگاه سوربن پاریس رھبری می شود. این 
شکل گیری ناھمگونی است کھ شامل گروه 
ھائی با اھداف مختلف می باشند. آنھا توسط 
اھل  ھای  سازمان  ودیگر  المسلمین  اخوان 
سنت، جدایی طلبان کرد، لیبرال دموکراتھای 
مخالف کھ معموًال در اروپا و آمریکا اقامت 

دارند نمایندگی می گردند. 
تروریستی  حمالت  کھ  مسلح  اپوزیسیون 
در سوریھ انجام می دھد، توسط تعدادی از 
گروه ھائی از شاخھ نظامی اخوان المسلمین 
و  لیبی  رادیکال  گرای  اسالم  ھای  گروه  تا 
اطالعاتی  گردد. طبق  نمایندگی می  القاعده 
دریافت  سوریھ  در  ھمکارانمان  از  ما  کھ 
برای  آموزشی  ھای  اردوگاه  کنیم،  می 
دارد.  وجود  ترکیھ  و  لبنان  در  شورشیان 
افسران سرویس ھای امنیتی ناتو، ترکیھ و 
آموزشی  مسئولیت  عربی  کشورھای  برخی 
و تسلیحاتی شورشیان را بھ عھده دارند، در 
حالی کھ شیخ نشینھای پادشاھی خلیج فارس 

ھزینھ  آنرا بھ عھده گرفتھ اند.
پیشرفت وضعیت آینده در سوریھ از بسیاری 
برای  حاکم  رژیم  توانایی  بھ  بستگی  جھات 
انجام اصالحات  و  مردمی  نیروھای  تحکیم 
اعالم شده دارد. اولویت ھای دیگر انحالل 
در  ثبات  وایجاد  تروریستی  ھای  گروه 
این  خود  نوبھ  بھ  است.  داخلی  وضعیت 
سیاست  پیشرفت  بھ  مستقیم  طور  بھ  مسئلھ 
بستگی بھ  مرتبط خواھد شد و  ھای جھانی 
ترکیھ،  ناتو،  عمده  کشورھای  ھای  فعالیت 

بحران سرمایھ داری... بقیھ از صفحھ آخر

جھان رسیده است. بشریت در حال حاضر 
در فازی از عمر انحصاری – مالی سرمایھ 
داری زندگی می کند کھ در آن کلیت نظام در 
یک بحران ساختاری عمیق فرو رفتھ است. 
در گذشتھ ھای نھ چندان دور سرمایھ داری 
کھ فقط یک شیوه تولید مشخص در بخشی 
از جھان بود، می توانست بھ پروسھ انباشت 
کھ جوھر وجودی سرمایھ داری است ادامھ 
داده و در عین حال بھ مشکالتی کھ منبعث 
از پروسھ انباشت بود پاسخ ھای مقطعی و 

راه حل ھای موقتی ارائھ دھد. 
از گذشت ١٣٠ سال  ٢ – ولی امروز بعد 
مالی،  انحصاری –  داری  از عمر سرمایھ 
فقط یک  دیگر  موجود  واقعا  داری  سرمایھ 
جھان  از  بخشی  در  مشخص  تولیدی  شیوه 
جھانی  نظام  یک  بھ  شیوه  آن  بلکھ  نیست، 
تبدیل گشتھ است. علیرغم این تغییر بزرگ 
در بازاری بھ  فعالیتش  در فضا و مکان و 
بھ  دقیقا  داری  سرمایھ  جھان،  این  بزرگی 
خاطر «اقتضای طبیعت اش» ھنوز ھم باید 
خودش  بقای  برای  مدام  انباشت  پروسھ  بھ 
ادامھ دھد. منتھا این نظام دیگر قادر نیست 
انباشت  پروسھ  از  منبعث  کھ  مشکالتی  بھ 
است راه حل ھای حتی موقتی پیدا کند، زیرا 
«اشباع»  مرحلھ  بھ  انباشت  پروسھ  خود 
ازجملھ  تحلیلگران  از  خیلی  است.  رسیده 
بر  نیستند،  مارکسیست  کھ ضرورتا  آنھائی 
آن ھستند کھ این پدیده «اشباع» ھستھ اصلی 
اوضاع  در  داری را  عمیق سرمایھ  بحران 

فعلی در سطح جھان تشکیل می دھد. 
بھ عنوان  ٣ – سرمایھ داری واقعا موجود 
نظام جھانی حاکم برای این کھ بھ بقای خود 
مجبور  دھد  ادامھ  ثروت  انباشت  طریق  از 
طریق  از  فقرزائی  پروسھ  بھ  کھ  است 
محروم سازی در سطح جھانی شدت بخشد. 
در جھان امروز نزدیک بھ ١٩ میلیون نفر 
صاحبان ثروت و قدرت (٤٠ میلیون نفر با 
و  در یک سو  ھای خود)  خانواده  اعضای 
متجاوز از ٦٫٥ میلیارد نفر جمعیت محروم 
جوامع  در  دیگر  سوی  در  محروم  نیمھ  و 
«نیمھ  و  پیرامونی  و  مرکز  کشورھای 
وضع  این  کنند.  می  زندگی  پیرامونی» 

جانگداز  روندھای  از  منبعث  کھ  حاکم 

اتحادیھ عرب (کھ مانیتور خود را بھ سوریھ 
فرستاده است)، روسیھ و چین دارد.

قاطعانھ اعالم  روسیھ   ، کھ  این  بھ  توجھ  با 
می کند کھ تکرار «سناریوی لیبی در سوریھ 

جایزنیست».
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محروم  و  طلبی  انباشت  بار  فالکت  و 
سازی است دائما بھ تشدید روند قطبی 
شدن بین کشورھای شمال و جنوب از یک 
بین  کشورھا  آن  جوامع  درون  در  و  سو 
 ٪  ٩٩) و «ندارھا»   ھا)   ٪١) «مدارھا» 
ھا) از سوی دیگر دامن می زند . بررسی 
این وضع در سطح جھان نشان می دھد کھ 
سرمایھ داری بھ دوره فرتوتی و فرود خود 
رسیده و منطقی کھ بر آن حاکم است (منطق 
انباشت سرمایھ خصوصی از طریق محروم 
از  متجاوز  بقای  نیست  قادر  دیگر  سازی) 
نصف جمعیت جھان را کھ بھ کلی محرومند، 

تامین نماید. 
در  بشریت  شرایط،  این  تحت  در   –  ٤
بر  را  او  بزودی  کھ  گرفتھ  قرار  مسیری 
سر «دوراھی» قرار خواھد داد: ادامھ راه 
محروم  طریق  (از  سود  و  ثروت  انباشت 
سازی مدام اکثریت عظیمی از مردم جھان) 
و یا انتخاب راه دگردیسی و تغییر اساسی در 
روابط و مناسبات بین انسان ھا (ھم در سطح 
المللی  بین  در سطح  ھم  ملی – کشوری و 
ضد  چالشگران  راستا  این  در  جھانی).  و 
نظام کھ راه دوم را انتخاب کرده اند، باید با 
استفاده از روش شناسی آموزشی «از توده 
ھا بھ توده ھا» بھ فراز «وجدان تاریخی» 
بین جوانان درگیر مسائل سیاسی از یک سو 
و «حافظھ تاریخی» بین توده ھای زحمت 
بزنند.  دامن  دیگر  از سوی  محروم  و  کش 
باید نسل جوان را کھ امروز نزدیک بھ ٦٥ 
٪ جمعیت جھان را تشکیل می دھد پیوستھ 
دوره  در  آگاه سازیم کھ چگونھ  پیگیرانھ  و 
نسبتا طوالنی پس از پایان جنگ دوم جھانی 
طول   (١٩٧٥ تا   ١٩٥٠ (از  سال   ٢٥ کھ 
کشید، خیلی از نیروھای اجتماعی دگرگون 
اندونزی،  کوبا،  ویتنام،  چین،  (در  ساز 
الجزیره و...)  آفریقای جنوب،  ایران، غنا، 
توده  اصل  و  انگاشت  کھ  کردند  تالش 
«حق  ھا  ملت  و  تاریخ»  «سازندگان  ھا   
توده  میان  بھ  را  دارند  سرنوشت»  تعیین 
ھای ساکن سھ قاره برده و حتی در بعضی 
کنند.  تبدیل  مادی»  «نیروی  بھ  کشورھا 
٥ – امروز در جھانی کھ در آن دولتمردان 
فرمانبر اولیگوپولی ھا (یک در صدی ھا) 
و  کھ «فداکاری»  کارگران می خواھند  از 
«از خود گذشتگی» نشان داده و در عوض 
ھای  بستھ  مالی   – بانکی  انحصارات  بھ 
دالری  میلیارد  ھای»  «رایانھ  و  «نجات» 
نظام  می کنند، چالشگران ضد  دولتی تقدیم 
و  کارگران  اند  موظف  ساز  سرنگون  و 
عمدتا  (کھ  ھای زحمت کش را  توده  دیگر 
جوان ھستند) آگاه سازند کھ دگردیسی ھای 
اجتماعی و تغییرات اساسی در تاریخ کھ بھ 

نفع بشریت منجر گشتھ نھ منبعث از خواست 
از  ناشی  نھ  و  الھی»  «مشیت  و  خدایان 
در  نامرئی»  نقش «دست  و  مقررات حاکم 
«بازار آزاد» سرمایھ داری بود، بلکھ منتج 
از مبارزات طوالنی توده ھای بھ ستوه آمده 
مردم و شیوه ھای دخالت گری آنھا در حق 

تعیین سرنوشت خویش بوده اند. 
ماتریالیسم تاریخی در مبارزه علیھ نظام 

و گفتمان ھای مسلط  
داری  سرمایھ  کنونی  بحران  بررسی  در 
دسترس  در  آن  وقوع  کھ  ھائی  فرصت  و 
چالشگران ضد نظام قرار داده است، دانش 
متدولوژی  پراتیک  و  انگاشت  از  آگاھی  و 
تاریخ  کھ  براین  مبنی  تاریخی  ماتریالیسم 
و  بوده  طبقاتی  مبارزات  تاریخی  جوامع 
حائز  ھستند»  تاریخ  سازندگان  ھا  «توده 
بگذارید بھ  باشند. در این مورد  اھمیت می 

نکاتی اشاره کنیم: 
١ – بحران مالی فعلی منتج از مبارزات توده 
ھای مردم در راه کسب حق تعیین سرنوشت 
نبوده، بلکھ یکی از پی آمدھای اجتناب ناپذیر 
بحران ساختاری است کھ کلیت نظام را در 
بر گرفتھ است. بھ عبارت دیگر این بحران 
 – مالی  نھادھای  ورشکستگی  با  کھ  مالی 
پولی (بھ ویژه بانک ھا) در سپتامبر ٢٠٠٨ 
برمالتر و رسانھ ای تر گشت، خودش نتیجھ 
یک بحران عمیق ساختاری و طوالنی است 
کھ در حدود سال ھای ١٩٧١ – ١٩٧٥ آغاز 
شد. در این دوره چھل سالھ کھ بحران برای 
مردم در کوچھ و بازار ناشناختھ و نامرئی 
طور  بھ  نابرابری  و  فقر  بیکاری،  ماند، 
آھستھ ولی مداوم و پیوستھ بیش از پیش در 
مسلط  کشورھای  در  منجملھ  جھان  سراسر 
مرکز رشد و گسترش یافت. رژیم سرمایھ و 
حامیانش برای این کھ از این بحران عبور 
کنند متوسل بھ مالی تر کردن و جھانی تر 
کردن حرکت سرمایھ شدند کھ امروز بعد از 
نظام  کل  آشیل»  «پاشنھ  بھ  سال  چھل  طی 

تبدیل گشتھ است. 
٢ -  در جھان امروز برای اینکھ نسل جوان 
بانکداران  چرا  کھ  ببرد  پی  واقعیت  این  بھ 
پیدا می کنند در حالی کھ میلیون  «نجات» 
ھا انسان از گرسنگی می میرند، ضروری 
در  اقتصادی  مناسبات  ماھیت  بھ  کھ  است 
جامعھ آگاھی پیدا کند. آگاھی بھ این امر کھ 
توسعھ و پیشرفت جوامع نھ از طریق اعمال 
بھ  اعتقاد  از  نھ  و  آزاد»  «بازار  مقررات 
«مشیت الھی» بلکھ نتیجھ دخالتگری جدی 
و پیگیر توده ھای مردم در سرنوشت خویش 
با  ھمراه  نظام  چالشگران ضد  ما  بھ  است، 
را  کھ خود  دھد  می  فرصت  نظام  قربانیان 
از بدآموزی ھا و توھمات اندیشھ ھای اروپا 

محوری (اروپا – مرکزی) درباره چگونگی 
رشد و توسعھ تمدن بشری رھا سازیم . یکی 
بخشی  ھم  ھنوز  جاری کھ  توھمات  این  از 
از جنبش چپ – مارکسیستی (مثل رھبران 
آن  دچار  جنوبی)  آفریقای  کمونیست  حزب 
«مراحل  اندیشھ  و  انگاشت  ھمانا  ھستند 
بر  جوامع  تاریخ  بندی  دوره  و  دورانی» 
اروپا  بندی  دوره  و  دورانی  مدل  اساس 
است. بھ کالمی ساده تر ھنوز ھم بخشی از 
سوسیالیست ھا و مارکسیست ھا بر آن ھستند 
اینکھ  برای  پیرامونی  دربند  کشورھای  کھ 
برسند  خود  تاریخی سوسیالیستی  مرحلھ  بھ 
(کم  داری  سرمایھ  تاریخی  مرحلھ  از  باید 
و بیش مثل مدل کشورھای اروپائی) عبور 
کنند، زیرا کھ رشد و توسعھ بورژوازی و 
از  داری  سرمایھ  بازار  بر  حاکم  مقررات 
و  ضروری  پروسھ  و  امر  یک  آنان  نظر 
(بھ  کارگر  طبقھ  رشد  برای  ناپذیر  اجتناب 
در  آتالنتیک  اروپای  در  کھ  نحوی  ھمان 
بھ وقوع پیوست)  نوزدھم  قرون ھیجدھم و 

در کشورھای پیرامونی دربند است.
٣ – چالشگران ضد نظام کھ خواھان استقرار 
«جھانی بھتر» (سوسیالیسم) در قرن بیست 
انگاشت  کھ  کنند  تالش  باید  ھستند،  یکم  و 
و  مدرنیستی  َپست  محوری،   – اروپا  ھای 
(و  روشنفکران  بین  کھ  را  گرائی  فرھنگ 
حتی بخشی از چپ ھای مارکسیست) رایج 
است از افکار و عقاید آن ھا بزدایند. مضافاَ 
این چالشگران سرنگون ساز کھ امروز در 
در  رھائی  و  بیداری  امواج  عروج  پرتو 
افزوده  صفوفشان  تعداد  بھ  جھان  سراسر 
می گردد ، موظف ھستند کھ توده ھای قابل 
دام  در  کھ  را  عادی  مردم  از  ای  مالحظھ 
«توھمات خانوادگی» (بنیادگرائی ھای دینی 
– مذھبی و یا اندیشھ ھای شووینیستی – پان 

ایستی) اسیر گشتھ اند، رھا سازند. 
٤ – بررسی عروج امواج بیداری و رھائی 
داخل  در  ھم  و  طوفانی»  «مناطق  در  ھم 
می  نشان  بھ خوبی  نظام  ھیوال» ی  «شکم 
با  ھمراه  زحمت  و  کار  ھای  توده  کھ  دھد 
جوانان دیگر خود را فقط «قربانیان نظام» 
اند  یافتھ  آگاھی  امر  این  بھ  آنھا  بینند.  نمی 
کھ آنھا قادرند با مداخلھ فعال در سرنوشت 
خود شرایط را بھ نفع بشریت زحمت کش و 
بھ ضرر اولیگوپولی ھا (یک در صدی ھا) 

دگرگون سازند. 
٥ – بدون تردید دنیا در تالطمی بی نھایت 
کم نظیر فرورفتھ است ولی این تالطم فقط بھ 
بحران ھای مالی، انرژی، زیست محیطی، 
جنگ و بیکاری و نا امنی (کھ جملگی منبعث 
است)  سرمایھ  نظام  ساختاری  بحران  از 

قابل  و  بزرگ  بخش  شود.  نمی  محدود 
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واقع  در  جھانی  تالطم  این  از  توجھی 
عروج امواج بیداری و رھائی است کھ 
جھان را در نوردیده است. ادامھ این بیداری 
ھا و مبارزات و تشدید پروسھ بسیج سیاسی 
بی  عظیم  خیل  (منجملھ  ای  توده  طبقات 
خانمان ھا و ساکنین گتوھا، زاغھ ھا و کوخ 
ھا) برای اولین بار در پنجاه سال گذشتھ بھ 
چالشگران سرنگون ساز فرصت داده کھ با 
متنوع  نیروھای  سازی  ادغام  روند  تسریع 
برای  را  شرایط  طلب،  سرنگون  متکثر  و 
حرکت در مسیر استقرار جھانی دموکراتیک 
و  موثر  قدمھای  اولین  کھ  برابرتر  و  تر 
(با چشم  بھتر  جھانی  ایجاد  در جھت  جدی 
سازند.  آماده  است،  اندازھای سوسیالیستی) 
در  ویژه  بھ  نظام  ضد  چالشگران   –  ٦
کشورھای خاورمیانھ، شمال آفریقا و آسیای 
مرکزی و جنوبی در حین مبارزه بی امان 
علیھ بنیادگرائی اسالمی، باید موضع روشن 
تاریک  عادات  و  ھا  سیاست  علیھ  قاطع  و 
از  (ترس  فوبیا»  «اسالمو  پدیده  اندیش 
ای  حربھ  عنوان  بھ  امروز  کھ  مسلمانان) 
از سوی دولتمردان کشورھای مسلط مرکز 
خیل  علیھ  فرمانبر  گروھی  ھای  رسانھ  و 
کشورھای  از  مھاجر  کارگران  از  عظیمی 
آمریکا  اروپا،  کشورھای  در  نشین  مسلمان 
گیرد،  می  قرار  استفاده  مورد  اقیانوسیھ  و 
اتخاذ کنند. بھ کالمی دیگر در مسیر مبارزه 
بنیادگرائی  علیھ  استراتژیکی  و  اصولی 
چھ  و  انگاشت  یک  عنوان  بھ  چھ  اسالمی 
منبعث  کھ  ارتجاعی  جنبش  یک  عنوان  بھ 
پی  از  بلکھ  نشین  مسلمان  جوامع  از  نھ 
جھانی  سطح  در  سرمایھ  حرکت  آمدھای 
پدیده  دام  بھ  نباید  است،  (گلوبالیزاسیون) 

نکوھیده «اسالمو فوبیا» افتاد. 
٧ – ما چالشگران ضد نظام باید در نوشتھ 
ھا، در کنفرانس ھا و... بھ پدیده اسالمو فوبیا 
توجھ کرده نسبت بھ آن حساسیت نشان دھیم 
. ما نباید در مسیر مبارزه علیھ بنیادگرائی 
افتاده  «اسالموفوبیا»  دام  بھ  اسالمی  ھای 
ستیزی  اسالم  عادات  رواج  بھ  الجرم  و 
کرد  تاکید  باید  بپردازیم.  ستیزی  عرب  و 
و  ترفند  تنھا  اسالم»  از  «ترس  پدیده  کھ 
لولوخورخوره ای نیست کھ حاکمین در کاخ 
سفید و دیگر کاخ ھا بھ آنھا در جھت تحمیق 
افکار عمومی بین المللی متوسل می شوند . 
آیا توسل حاکمین نظام جھانی در صد سال 
گذشتھ بھ بھانھ و مترسک ھایی چون «خطر 
«خطر  کمونیسم»،  از  «ترس  بلشویسم»، 
در  طرف»  بی  «فساد  از  ترس  و  زرد» 
دوره ھای بین دو جنگ جھانی (١٩٣٩ – 
١٩١٨)، (١٩٤٥ – ١٩٣٩) و جنگ سرد 
(١٩٩١ – ١٩٤٧) فراموش شده اند؟ آیا در 

سالھای بعد از پایان جنگ سرد ما شاھد تبلیغ 
و ترویج لولوخورخوره ھایی مثل «تروریسم 
مواد  «ترافیک  علیھ  جنگ  المللی»،  بین 
از  دریائی»  دزدان  علیھ  «جنگ  مخدر»، 
شایان  نبودیم؟  حاکم  ھای  اولیگارشی  سوی 
لولوخورخوره  امروز شعار  توجھ است کھ 
«چینوفوبیا» (ترس از چین) و نتیجتا حمایت 
ھمھ جانبھ از جنبش تئوکراسی – مذھبی – 
داالئی  رھبری  (تحت  المائیسم  داری  برده 
شود.  می  تبلیغ  و  ترویج  سرعت  بھ  الما) 
٨ – بھ ھررو در مبارزه علیھ اسالموفوبیا، 
توھم  این  دام  بھ  نباید  نظام  چالشگران ضد 
(بنیادگرائی  گرائی  اسالم  گویا  کھ  بیافتند 
جھانی  نظام  با  جدی  تالقی  در  اسالمی) 
بررسی  است.  آمریکا  آن  راس  در  سرمایھ 
ایدئولوژیکی جنبش ھای  مواضع سیاسی و 
کھ  دھد  می  نشان  دقیقا  اسالمی  بنیادگرای 
انواع و اقسام جنبش ھای بنیادگرای دینی و 
مذھبی در کشورھای پیرامونی  آسیا و آفریقا 
با  آنھا  تالقی  و  بوده  امپریالیسم  خدمت  در 

نظام جھانی قالبی و ظاھری است. 
چرا بنیادگرائی در خدمت امپریالیسم است ؟

١ – اسالم نیز کم و بیش مثل ادیان دیگر در 
حیطھ فرھنگ عمل کرده و در آن حیطھ بھ 
انسان ھا ھویت و تعلق خاطر (و ھمبستگی) 
بھ دین و مذھب را تعبیھ و تنظیم می کند. در 
صورتی کھ بنیادگرائی اسالمی جامعھ را با 
فرھنگ آن – آن ھم «فرھنگی» کھ تھی از 
تمام ابعاد و مولفھ ھای متنوع خود گشتھ و بھ 
یک دین و یا مذھب کاھش و تقلیل یافتھ است 
– تعریف می کند. بنیادگرائی روی ادعاھای 
سنتی کھ پایھ ھایش چیزی بھ غیر از تاکید 
بی قید و شرط بر امت واحده نیست، تضادھا 
نظام  بین  تاریخی  و  عینی  ھای  تالقی  و 
جھانی سرمایھ و طبقات زحمت کش جھان 
تمام زمینھ ھای زندگی نادیده گرفتھ  را در 
و یا بھ طور کلی آنھا را نفی و رد می کند. 
از این نظر بنیادگرائی اسالمی با بنیادگرائی 
ھای  بنیادگرائی   – جھانی  ادیان  دیگر  ھای 
متعدد در مسیحیت، صھیونیسم در یھودیت، 
ھندوتوا در ھندوئیسم، المائیسم در دین بودائی 
– چندان تفاوتی ندارد. این بنیادگرائی ھا نھ 
تنھا بھ خاطر پنھان نگاھداشتن فقرفلسفی و 
بینشی خود خیلی اغتشاش آور ھستند بلکھ بھ 
طور مستقیم (و گاھا غیر مستقیم) استراتژی 
کشورھای امپریالیستی در بھ ویژه کشورھای 
آسیا و آفریقا را توجیھ و حتی از آن حمایت 
در  امروز  اسالمی  بنیادگرائی  کنند.  می 
آسیای  میانھ،  آسیای  خاورمیانھ،  کشورھای 
استراتژی  از  شمالی  آفریقای  و  مرکزی 
تالش  کھ  آمریکا)  (امپریالیسم  نظام  راس 
می کند «تالقی تمدن ھا» و جنگ فرھنگ 

تضادھای  و  ھا  تالقی  گزین  جای  را  ھا 
تاریخی بین کشورھای امپریالیستی مرکز و 
کشورھای دربند سازد، حمایت می کند. در 
نتیجھ بنیادگرایان با تاکید گذاشتن روی نقش 
تعیین کننده فرھنگ – آن ھم «فرھنگی» کھ 
مطلقا محدود بھ امت گرائی بوده و بھ سطح 
یافتھ – فرصت پیدا می  «شرعیات» تقلیل 
کنند کھ اصل و دورنمای تضاد آشتی ناپذیر 
موجود  اجتماعی و تاریخی واقعا  دوئیت  و 
بین طبقات کار و زحمت (٩٩ در صدی ھا) 
و طبقھ حاکم نظام جھانی سرمایھ (یک در 
و  مغشوش  امروز  جھان  در  صدی ھا) را 

تیره و تار سازند. 
٢- بنیادگرایان اسالمی مثل دیگر بنیادگرایان 
در زمینھ ھای اجتماعی، آن جا کھ تضادھای 
واقعی اجتماعی (مبارزات طبقاتی) در می 
گیرد ، حضور جدی ندارند. آنھا نھ تنھا این 
نوع تالقی ھا را مھم نمی دانند ، بلکھ آنھا 
را مظھر «شرک» و «الحاد» محسوب می 
دارند. آنھا دائما بھ میان زحمت کشان، تھی 
دستان شھری و روستائی و ساکنین گتوھا، 
کوخ ھا و... رفتھ و برایشان، مدرسھ، مسجد، 
کلنیک ھای بھداشتی عموما رایگان باز می 
امر خیر (خیریھ)  بناھا برای  این  اما  کنند. 
و در جھت ترویج اندیشھ ھای بنیادگرائی و 
امت پرستی بوده و بھ ھیچ وجھ بھ جنبھ آگاه 
گرایانھ از جھان و علوم طبیعی و اجتماعی 
نپرداختھ و «راه حل نھائی» را در پذیرش 
«مشیت الھی» از طریق امر بھ معروف و 
نھی از منکر از سوی توده ھای زحمت کش 

و دیگر محرومین می دانند. 
و  بنیادگرایان سکوالر راه رھائی  اگر   –٣
رفاه برای کارگران و دیگر زحمت کشان را 
پذیرش قوانین حاکم  بر بازار آزاد  تزریق 
و تبلیغ می کنند، بنیادگرایان دینی و مذھبی 
تسلیم بھ «مشیت  در  راه رھائی و رفاه را 
الھی» و «نمایندگان خدا» در این دنیا می 
دانند . بدین وسیلھ بنیادگرایان دینی و مذھبی 
مثل بنیادگرایان بازار سرمایھ داری بھ توده 
را  نھائی  حل  راه  جھان  کش  زحمت  ھای 
سرنگونی نظام سرمایھ کھ مسئول فقر و بی 
کالمی  بھ  دھند.  نمی  نشان  آنھاست،  امنی 
دیگر، ھم بنیادگرایان دینی و مذھبی و ھم 
می  تالش  داری  سرمایھ  بازار  بنیادگرایان 
با حبس  توده ھای زحمت کش را  کھ  کنند 
«امت  خانوادگی  توھمات  ھای  زندان  در 
گرائی»  و «بازار آزاد» سرمایھ داری از 
رسیدن بھ این آگاھی دور نگاھدارند کھ نھ 
«مشیت الھی» و نھ مقررات «بازار آزاد» 
بلکھ خود آنھا ھستند کھ با دخالتگری در حق 
تعیین سرنوشت خویش می توانند بشریت را 

از یوغ نظام جھانی سرمایھ رھا سازند. 



صفحھ ١٧رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
واقعی  مسائل  ھای  گستره  در   –٤
بنیادگرایان  معیشتی،  و  اجتماعی 
مالکیت  «مقدس»  اصل  از  اسالمی 
خصوصی حتی بر منابع طبیعی و نھادھای 
اجتماعی خدماتی دفاع کرده و بھ نابرابری 
انباشت خصوصی سرمایھ،  دیگر  تبعات  و 
و  تاریخ  بررسی  ھستند.  قائل  مشروعیت 
و  مصر  در  المسلمین»  «اخوان  کارنامھ 
(بھ  ترکیھ  در  توسعھ»  و  عدالت  «حزب 
طرفداران  و  «معتدل»)  بنیادگرایان  عنوان 
والیت فقیھ در ایران (بھ عنوان بنیادگرایان 
«رادیکال») نشان می دھد کھ آنھا در طول 
گلوبالیزاسیون  فعلی  فاز  گذشتھ  سال  سی 
(گسترش «بازار آزاد» نئولیبرالیسم) بھ نفع 
تصویب لوایحی کھ بھ نابرابری ھا در این 
کشورھا افزود است ، رای داده و از پروسھ 
حذف  سازی،  خصوصی  بار  فالکت  ھای 
یارانھ ھا، پذیرش مقررات نکبت بار تعدیل 
پول»  المللی  بین  «صندوق  اقتصادی  ھای 
بھ  ھا  زمینھ  این  در  و  کرده   حمایت  و... 
عنوان حامیان نظام سرمایھ عمل کرده اند. 
در نتیجھ عجیب نیست کھ بورژوازی بومی 
کمپرادور، ثروتمندان تازه بھ دوران رسیده 
و میوه چینان اخیر جھانی تر شدن سرمایھ 
از  نشین  مسلمان  پیرامونی  کشورھای  در 
تسخیر قدرت و روی کار آمدن بنیادگرایان 

بھره برده و از آنھا حمایت کرده اند. 
مالکیت  تنھا  نھ  اسالمی  بنیادگرائی   –٥
مقدس  اصل  یک  عنوان  بھ  را  خصوصی 
روی  بلکھ  کند  می  عمل  آن  بھ  و  شناختھ 
زنان  موقعیت  مثل  بشری  اجتماعی  مسائل 
در جامعھ و یا حقوق اقلیت ھای غیر مسلمان 
در  ھا  بھائی  مصر،  در  ھا  قبطی  (مثل 
آشکار  مواضع  ترکیھ)  در  و علویان  ایران 
ارتجاعی گرفتھ و آنھا را اعمال می کنند . 
الجرم اسالم گرائی حاکم موجود در جھان نھ 
تنھا نابرابری ھای افقی ( مثل نابرابری بین 
زنان و مردان  در کشورھایی مثل عربستان 
سعودی، ایران و....) و بین مسلمانان و غیر 
مسلمانان (در کشورھایی مثل مصر، ایران 
و....) را جایز و «صواب» می داند، بلکھ 
با دادن مشروعیت بھ نابرابری ھای عمودی 
(بین فقر و ثروت) در جامعھ کلیت بازسازی 
سرمایھ داری را تصویب و اعمال می کند. 
٦ – در سطح جھانی و در امور بین المللی، 
اسالم گرائی بنیادگرا در شصت سال گذشتھ 
ضد  اندازھای  چشم  و  مواضع  با  شدت  بھ 
(و  نیروھای رھائی بخش ملی  امپریالیستی 
و  کرده  دشمنی  آنھا)  از  برآمده  ھای  دولت 
«ضد  و  غربی»  ھای «ضد  اندیشھ  رواج 
است.  ساختھ  آنھا  جایگزین  را  آمریکائی» 
پیرامونی  دربند  کشورھای  جایگزینی،  این 

در  (بر خالف کشورھای  را  نشین  مسلمان 
بند پیرامونی آمریکای التین) در مقابل تھاجم 
نظامی راس نظام (آمریکا) ضعیف تر و بی 

دفاع تر ساختھ است. 
٧– در یک کالم بنیادگرائی اسالمی چھ در 
سطح  در  چھ  و  سلفیسم)  (مثل  دینی  سطح 
از  فقیھ)  والیت  گرائی  امت  (مثل  مذھبی 
منطق حرکت  ساختاری  عوارض  و  تبعات 
جامعھ  در  است.  جھانی  سطح  در  سرمایھ 
بلکھ  نیست،  عامل  بنیادگرائی  معاصر، 
رابطھ  متن  و  بطن  در  کھ  است  معلولی 
و  آمده  پدیده  پیرامونی  مرکز–  تاریخی 
عمل  سیاسی  جنبش  یک  عنوان  بھ  امروز 
می کند. این جنبش نیز مثل دیگر جنبش ھا 
(صھیونیسم در بین یھودیان، بنیادگرائی ھا 
بین ھندوھا،  در  ھندوتوا  مسیحیان،  بین  در 
کنار  در  و...)  بودائیان  بین  در  المائیسم 
سرمایھ داری و امپریالیسم قرار گرفتھ و با 
زندانی کردن بخشی از طبقات کار و زحمت 
در زندان ھای «توھمات خانوادگی» و امت 
گسترش  موھبت کسب و  از  آنھا را  گرائی 
طلبانھ  برابری  و  مترقی  مبارزاتی  متدھای 
محروم ساختھ است. بدون تردید وجود رژیم 
ھای پرو آمریکائی و وابستھ در کشورھای 
آفریقای  خاورمیانھ،  در  ویژه  بھ  پیرامونی 
اندیشھ  گسترش  بھ  جنوبی  آسیای  و  شمالی 
بنیادگرای  ھای  جنبش  اندیش  تاریک  ھای 
آن کشورھا خدمت کرده است.  اسالمی در 
این رژیم ھای سیاسی در این کشورھا نھ تنھا 
گرا،  عقب  شدیدا  بلکھ  نیستند،  دموکراتیک 
علم  و  دانش  ضد  و  کارگر  ضد  زن،  ضد 
در  مستبد  اقتدارگرای  ساختارھای  ھستند. 
این  کشورھا دھھ ھای متمادی است کھ بقای 
کمپرادور  حاکمیت  برای  را  موجود  وضع 
ھا (کھ حافظ منافع نظام جھانی سرمایھ در 
ولی  اند.  کرده  تامین  ھستند)  کشورھا  آن 
اوضاع پر از تالطم و متحول جھان حکایت 
از این دارد کھ آرایش نیروھای اجتماعی – 
در  بھ شدت  جھان  مناطق  اکثر  در  سیاسی 
متوفق  موقعیت  و  بوده  تحول  و  تغییر  حال 
نظام جھانی سرمایھ و حامیان ایدئولوژیکی 
آن (یوروسنتریسم ، پست مدرنیسم ، فرھنگ 
گرائی، بنیادگرائی ھای دینی– مذھبی اندیشھ 
ھای پان ایستی شووینستی) در مقابل عروج 
در  مردم  رھائی  و  آگاھی  بیداری،  امواج 

اکناف جھان بھ خطر افتاده اند. 
نتیجھ این کھ

پرتو اوضاع رو بھ رشد در سطح  ١– در 
مناسب  شرایط  کھ  گفت   شود  می  جھانی 
از  محکم  جبھھ  یک  تشکیل  و  ایجاد  برای 
توده ھای بھ ستوه آمده علیھ صاحبان ثروت 
سال  در چھل  زمانی  ھر  از  بیش  قدرت  و 

گذشتھ بھ وجود آمده است. 
٢– بدون تردید در پروسھ ساختن این جبھھ 
یک  ایجاد  مسیر  در  حرکت  برای  عظیم 
جھانی جدید و بھتر برای کشورھای بھ ویژه 
واقع در «مناطق طوفانی» (کشورھای سھ 
قاره = جنوب گلوبال) ضروری است کھ از 
کنند.  عبور  دموکراتیزاسیون  پروسھ  مسیر 
کشورھای  در  ھم  متحول  اوضاع  بررسی 
مسلط  کشورھای  در  ھم  و  دربند  پیرامونی 
مرکز (از امواج «بھار عربی» در آسیا و 
استریت  وال  تسخیر  جنبش  امواج  تا  آفریقا 
گذار  کھ  دھد  می  نشان  آمریکا)  قاره  در 
(و  مشکل  ھم  و  طوالنی  ھم  مسیر  این  از 
آن چھ  بود.  فرسا) خواھد  گاھا طاقت  حتی 
کھ روشن و مبرھن است این واقعیت است 
کھ دموکراتیزاسیون نمی تواند بدون استقالل 
(استقرار حاکمیت مردمی) یعنی گسست از 

محور نظام جھانی سرمایھ  تعبیھ گردد. 
ھا)   دولت   – (هللا  وابستھ  ھای  دولت    –٣
کھ مطلقا منابع طبیعی و انسانی آن کشورھا 
امپریالیستی  ھای  اولیگوپولی  اختیار  در  را 
غارت  و  تاراج  مورد  کھ  داد  خواھند  قرار 
اولیگوپولی ھا قرار گیرند، ھیچ وقت میل و 
رغبتی برای استقرار حتی حداقل آزادیھای 
دموکراتیک در آن کشورھا بھ وجود نخواھند 
ھمان  «صادراتی»  ھای  رژیم  این  آورد. 
افغانستان،  در  گذشتھ  دھسال  در  طورکھ 
عراق و اخیرا در لیبی نشان دادند رژیم ھای 
شکننده تر، بی اعتبارتر و نامشروع تر از 
رژیم ھای سابق در آن کشورھا (کھ توسط 
گشتند)  سرنگون  آمریکا  نظامی  مھاجمین 
آن  در  آمریکا  ھدف  مضافا  بود.  خواھند 
علیرغم  جھان  در  کلی  بھ طور  و  کشورھا 
سوی  از  دروغین  تبلیغات  و  ھا  لفاظی 
دولتمردان آمریکائی و رسانھ ھای گروھی 
گسترش  و  توسعھ  وجھ  ھیچ  بھ  فرمانبر 

دموکراسی و رعایت حقوق بشر نیست. 
منابع  و مآخذ

سرمایھ  «تضادھای   ،  (Peet) پیت  ریچارد   –١
سال ٦٣ شماره  ریویو»  در «مانتلی  داری مالی»، 

٧، دسامبر ٢٠١١. 
افتخار  «بھ   (Campbell) کمپبل  ھوریس   –٢
مجلھ  در  جھانی»  داری  سرمایھ  مبارزعلیھ  یک 
 .٢٠١١ سپتامبر   ،٥٤٦ شماره   ، سال  «پمبزوک» 
ببینیم»  کنیم  می  آرزو  کھ  «جھانی  سمیرامین،   –٣

چاپ نیویورک، ٢٠٠٨. 
در  اسالمی  «بنیادگرائی  بناب،  پارسا  یونس   –  ٤
خدمت نظام جھانی سرمایھ» و «رابطھ نظام جھانی 
سرمایھ با بنیادگرائی»، در کتاب «جھان در عصر 
تشدید جھانی شدن سرمایھ ٢٠٠٩ – ١٩٩١» چاپ 

کنتاکی ، ٢٠١٠.    



   با نشانیھای زیر با ما تماس بگیرید و نشریات حزب را بخواھید :

صیھونیستھا با استفاده از القاعده سوریھ را مورد حملھ قرار میدھند

       
آدرس پُست الکترونیکی نشریھ رنجبر:                     

ranjbar.ranjbaran@yahoo.com
آدرس پُست الکترونیکی حزب رنجبران ایران :                     

ranjbaran.info@yahoo.com 
آدرس ُغرفھ حزب در اینترنت:      

        WWW.ranjbaran.org

  آدرس پُستی حزب رنجبران ایران:
Ranjbar    

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

نکاتی پیرامون  بحران سرمایھ داری و فراز 
فرصت ھای نوین برای استقرار «جھانی بھتر»

فاجعھ ی فوکوشیما را فراموش نکنیم!
صفحھ ١٨رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

١١مارس اولین سال گرد انفجار درنیروگاه 
اتمی فوکوشیما بھ علت بروز زلزلھ ای بھ 
قدرت ٩. ٨ ریشتردراقیانوس آرام و سونامی 
ناشی از آن با امواجی بھ ارتفاع ٢٠ متر نھ 
این نیروگاه واقع در ٦٠ کیلومتری  بھ  تنھا 
جنوب شھر ٣٠٠ ھزارنفری فوکوشیما، بلکھ 
بھ منطقھ ی وسیعی درآن جا چنان صدماتی 
واردساخت کھ عالوه بر تخریب ساختمانھا،  
پخش مواد رادیو آکتیو در منطقھ ای بھ عمق 
٢٠ تا ٣٠ کیلومتربھ حدی بود کھ آن منطقھ 

از ساکنانش تخلیھ شد.
و  شدند  کشتھ  نفر   ١٩٠٠٠ فاجعھ  دراین 

٣٠٠٠ نفر نیز ناپدیدگردیدند. تعداد کشتھ شده 
رادیوآکتیو  مواد  بھ  ازآلوده شدن  ناشی  گان 
طبق ارزیابی فرانک ان. نون ھیپل دانشمند 
آمریکائی حدود ١٠٠٠نفر تابھ حال است و 
آمار ارائھ شده توسط شرکت مراقبت  طبق 

یومیوری شیمبیون ٥٧٣ نفر می باشد.
اما با نفوذ مواد رادیوآکتیو و ازجملھ یودیوم 
١٣١ و سزیوم ١٣٤ و ١٣٧ درآب اقیانوس 
گیری  اندازه  درھوا،  شدن  پخش  و  آرام 
نیویورک،  ایاالت  در  مواد  این  تشعشعات 
کالیفرنیا،  اورئگون،  ھاوائی،  آالسکا، 
مشاھده  اتریش  و  کانادا  مونرئال  نیز  و 

از  بعد  اتمی  ی  فاجعھ  ترین  بزرگ  و  شده 
مقامات  باشد.  می  چرنوبیل  انفجارنیروگاه 
رسمی ژاپون در ١٦ دسامبر ٢٠١١ اعالم 
کردند کھ توانستھ اند وضع نیروگاه را تثبیت 
کرده و مانع از انفجار ٣ سایت از ٥ سایت 
دھھا  کھ  اظھارداشتند  الوصف  مع  شوند. 
سال وقت الزم است تا محیطھای آلوده شده 
افزایش  کنند.  پاک  را  رادیوآکتیو  مواد  بھ 
تشعشعات درموادخوراکی و ازجملھ گوشت 
درفروشگاھھای ژاپون مشاھده شده است کھ 
ھرچھ  درآینده  سرطان  درازدیاد  آنھا  نتایج 

بیشتر ھویدا خواھدشد.

مالی تر شدن، عمومی گشتن و تشدید روند 
با  انحصاری  داری  سرمایھ  گرائی  جھانی 
اشتعال  و  معیشتی  امنی  نا  و  فقر  بھ  اینکھ 
در  پیش  از  بیش  خانمانسوز  ھای  جنگ 
اکناف جھان دامن زده است، ولی در عین 
حال فرصت ھای نوینی را در جلو مبارزین 
مسیر  در  کھ  است  داده  قرار  رھائی  راه 
استقرار  و  سرمایھ  نظام  محور  از  گسست 
شدت  ھای خود  حرکت  بھ  بھتر»  «جھانی 

بخشند . در این نوشتار بعد از نگاھی کوتاه 
داری  سرمایھ  گسترش  و  رشد  موقعیت  بھ 
انحصاری در ١٣٠ سال گذشتھ (از ١٨٨٥ 
بھ این سو) بھ بررسی فرصت ھای نوینی کھ 
برای  نظام سرمایھ  بحران ساختاری  اکنون 
نظام  چالشگران ضد نظام در کارزار علیھ 
و ایدئولوژی ھا و گفتمان ھای رایج حامی 
آن (مثل یوروسانتریسم ، فرھنگ گرائی و 
بنیادگرائی ھای دینی و «بازاری») بوجود 

آورده است، می پردازیم. 
در  انحصاری  داری  سرمایھ  موقعیت 

١٣٠ سال گذشتھ 
گذشتھ،  سال   ٣٥ بھ  نزدیک  طی  در   –  ١
قلمرو  از  صعودی  طور  بھ  داری  سرمایھ 
سازی حرکت  مالی  مالی و  قلمرو  بھ  تولید 
و  تر  عمومی  کھ  آن  فعالیت  و حوزه  کرده 
نظامی تر گشتھ با جھانی تر شدن بھ اکناف 

١٣ فوریھ ٢٠١٢ ، دین ھندرسون
تاریخ  دانشجویان  برای  شگفتی  دیروزجای 
آیمن  القاعده،  رھبر  وقتیکھ  نبود  خاورمیانھ 
الظواھری خواستار اخراج «رژیم سرطانی، 
مخّرب» سوریھ شد. کشور سوریھ در گذشتھ 
بود،  قرار گرفتھ  القاعده مورد ھدف  توسط 
ودر حال حاضر تحت حملھ اسالم گرایان از 
سازمان سیا / موساد –  ارتش آموزش دیده 
آزاد سوریھ  است. سازمان سیا ی پرزیدنت 
ریگان دوست مجاھد خود، علی ُمحمد را بھ 
متحده  ایاالت  در  سیتی  جرزی  و  بروکلین 

را  افغانی  تروریستھای  کھ  جائی  آورد، 
درروزھای تعطیالت آخر ھر ھفتھ آموزش 
ویژه  نیروھای  او  ھفتھ  طول  در  داد.  می 
می  را تعلیم  متحده در فورت براِگ  ایاالت 
سبب  کھ  او  ھمکاری  سال ١٩٩٨  در  داد. 
در  آمریکا  در سفارتخانھ ھای  بمب گذاری 

کنیا و تانزانیا شد، بطور عریان لو رفت.
 بعد از آن سازمان سیا بھ تروریستھای جھاد 
از چنگال دادگاھھای  اسالمی کمک کرد تا 
مصر فرار کنند و با ارسال آنھا برای جنگ  
کردن  پاره  تکھ  برای  بوسنی  مسلمانان  با 

یوگوسالوی اختصاص داده شوند، و بھ ارتش 
آزادی بخش کوزووآلوده بھ مواد مخدر (از 
نوع ھروئین) نیز کمک کرد. اسالم گرایان 
بانک  سازی  و خصوصی  قذافی  قتل  برای 
مرکزی لیبی بھ نفع کارتل روتسچیلد مورد 

استفاده قرار گرفتند. 
اطالعاتی  پرورانده  دست  این  اکنون 
ھمکاری  شورای  ترکیھ،  اسرائیل،  غربی- 
دولت  بھ  حملھ  برای  ناتو-  و  فارس  خلیج 
این  از  و  شود  می  استفاده  درسوریھ  اسد 
طریق می خواھند تا بانک مرکزی سوریھ 


