
رنجبر مرداد ١٣٩١ ـ  شماره ٨٧ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
دوره سوم  سال ٣٣

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

ھرج و مرج درونی نظام جمھوری اسالمی و
اثرات مخرب آن بر زندگی کارگران و زحمتکشان

یک گام بھ پیش، دو گام بھ پس!
(گزارشی از نشست تشکلھای چپ در کلن)

اخالل ایده ئولوژی خرده 
بورژوائی در صف کارگران

سرکوب کارگران و مھاجران 
افغان را محکوم می کنیم

رابطھ موقعیت صاحبان ثروت و 
قدرت  با پدیده جھان نابرابر

سرمایھ داری در دھھ دوم 
قرن بیست و یکم: از عصر طالئی
 تا عصر تاریک سرمایھ داری 

صفحھ ١٠ صفحھ ٩

درجبھھ جھانی 
کمونیستی

صفحھ ٢٨        صفحھ ٢٨صفحھ ٢٨        

از ھر دری 
سخنی

از نامھ ھای 
رسیده

تشکل  تالش چند  سال  یک  از  بیش  از  پس 
نیروھای  جدید  آئی  گردھم  منظور  بھ  چپ 
چپ جھت چاره جوئی برای رھائی ازتفرقھ 
و تشتت، حرکتی مشترک بھ خاطر نزدیک 
شدن بھ یک دیگر، صورت گرفت. حوادث 
بین المللی و بھ ویژه نقشھ ھای امپریالیستی 
در مورد ایجاد آلترناتیو مرکب از نیروھای 
بورژوائی، خرده بورژوائی و اپورتونیستی 
در مقابل جمھوری اسالمی ایران در قامت  
«شورای ملی مقاومت» بھ رھبری مجاھدین 
وین  استکھلم،  لندن،  در  تجمعھائی  و  خلق 
و غیره و خطر بروز جنگ امپریالیستی با 
بخشید  شدت  حرکت  این  تسریع  بھ  ایران، 
و ھشدار جدیدی بود در درک خطراتی کھ 
بورژواـ  سازیھای  آلترناتیو  این  جانب  از 
چپ  و  کارگری  جنبش  متوجھ  امپریالیستی 

مذاکرات  ترتیب،  این  بھ  خواھدشد.  ایران 
اینترنتی مشترک توسط ٩ حزب و سازمان 
این  در  شرکت  بھ  مایل  نھادچپ  دو  و 
شدن  روشن  ھدف  با  شد،  آغاز  مذاکرات 
دیدگاه تشکلھای مختلف چپ در مورد «چھ 

باید کرد» در این نشست.
مقدمتا قرار بود ھمین تعداد ١١ تشکل برای 
در  رو  نشستی  بایدکرد؟»،  «چھ  یابی  راه 
رو تشکیل دھند. اما در ادامھ این مذاکرات 
تشکل  یک  نماینده  پافشاری  و  پیشنھاد  با  و 
قرارشد  نظر  این  با  مخالفتھائی  عالرغم  و 
این  بھ  نیز  دیگر  چپ  مختلف  نھادھای 
نشست دعوت شوند. درنتیجھ معیارحداقلی، 
انقالبی  «سرنگونی  بھ  اعتقاد  مفھوم  بھ 
جمھوری اسالمی ایران و بدیل سوسیالیسم» 

بقیھ در صفحھ دومبرای دعوت از دیگر 

مقامات  و  نھادھا  نقیض  و  ضد  گزارشات 
کارگری  فعاالن  اظھارات  و  رژیم  رسمی 
رژیم  ازجانب  شده  اعمال  فشارھای  دربیان 
بھ کارگران، قانون جنگل حاکم را درایران 

بھ تمامی گواھی می دھد :
اشتغال زایی  ادعای  مرکزی  بانک 

دولت را تکذیب کرد: 
از  آمارھای اعالم شده  ایلنا: «در حالی کھ 
رونق  موكد  مجلس  در  اقتصاد  وزیر  سوی 
احمدی  فضاي كسب و كار در كشور بود، 
توکلی امروز فضای کسب و کار را بسیار 

بحرانی توصیف کرده است.
گفتھ  کار  و  کسب  فضای  مورد  در  توکلی، 
است: ما از نظر رتبھ در بین ١٨٣ کشور در 
سال ٩١، رتبھ ١۴۴ ھستیم کھ سال قبل ١۴٠ 
و سال قبل  تر در رتبھ ١٣٢ بودیم؛ یعنی بھ 

انتھای لیست نزدیک می شویم.
از  انتقاد  با  نھم،  مجلس  منتخب  نماینده  این 
وضعیت اقتصادی ایران اظھار كرد: اقتصاد 
است  ارز  بازار  در  کھ  شیوه ھایی  با  ما 
شد،  دالری  اقتصاد  وقتی  می شود.  دالری 
نوسانات سیاسی  بھ  حساسیت اقتصاد نسبت 
و  می کند  رشد  بازی  سفتھ  و  می رود  باال 
سرمایھ ھا از بازار سرمایھ بھ بورس بازی 

منتقل می شوند.
آمارھای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران 
نیز ضمن تأیید ادعاي توکلی، از روند رو بھ 
کاھش نرخ مشارکت نیروی کار و ھمچنین 
 ٨٩ سال  در  بیکاری  نرخ  رشد  افزایش 

حکایت دارند.»
بر پایھ گزارش بانک مرکزی در سال ٨٩ 

بیکاری  بقیھ در صفحھ چھارمنرخ 

داری،  سرمایھ  جھانی  نظام  سراسر  در 
بار  زیر  از  شدن  خالص  برای  حاکمان 
و  سیاسی  اقتصادی،  جانبھ  ھمھ  بحران 
اجتماعی حملھ ی گسترده ای را بھ حقوق 
با  کارگران و زحمت کشان آغاز کرده و 
تمام وجود تالش می کنند تا بار بحران را 
اصلی  گان  تولیدکننده  دوش  بر  تمامی  بھ 
بیاندازند و  نعمات مادی و معنوی جوامع 
در این میان کارگران و دیگر افراد پناھنده 
بھ مثابھ ضعیف ترین حلقھ در این حمالت 
چنان  و  شده  گرفتھ  نظر  در  ارتجاعی 
کھ  اند  کرده  تحمیل  برآنان  را  مشکالتی 
زنده  بر  را  مرگ  گان  پناھنده  از  برخی 
ماندن در شرایطی غیرانسانی ترجیح می 
دھند. حاکمان این کشورھا، بحران عمیق 

مستولی  جانبھ  بقیھ در صفحھ ھفتمھمھ 

در جمع بندی از علل شکست سوسیالیسم در 
قرن گذشتھ، بھ نقش خرده بورژوازی مدافع 
نظام سرمایھ داری دراین حرکت ضدانقالبی 
توجھ الزم مبذول نشد. ھرچند کھ لنین با تیز 
بینی دیالکتیکی اش دراوایل دھھ ی ١٩٢٠ 
خطر این قشروسیع اجتماعی را بازگو نمود. 
امروز نیز ما شاھد آن ھستیم کھ دیدگاه ھای 
غیر پرولتری در لفافھ نظرات بھ ظاھر گول 
شرط»،  و  قید  بدون  «آزادی  نظیر:  زننده 
«پلورالیسم تشکیالتی»، «دموکراسی بدون 
مرز»، «نفی مرکزیتـ  دموکراتیک»، «نفی 
دستاوردھای  «نفی  پرولتاریا»،  دیکتاتوری 
سوسیالیسم» و غیره تالش گسترده ای را در 
جھان  کمونیستی  جنبش  تخریب  و  تضعیف 
پیش برده و چنان تشتت فکری و سازمانی 
را با حمایت سرمایھ بزرگ امپریالیستی بھ 

است  بقیھ در صفحھ ھشتموجودآورده 



نھایتا  و  تعیین گردید  تجمع،  این  بھ  تشکلھا 
با امتناع تعدادی از تشکلھای چپ ـ اعم از 
دراین  شرکت  از  ـ  نھاد  و  سازمان  حزب، 
فعالیت، نشست مشترکی  با شرکت ٤ حزب، 
روزھای  در  چپ،  نھاد   ١٦ و  سازمان   ٥
٢٢ـ ٢٤ ژوئن ٢٠١٢ در شھر کلن ـ آلمان 

ـ برگزار گردید. 
این گام مثبتی بھ پیش بود و امید می رفت کھ 
تشکلھای شرکت کننده در این نشست ب اتوجھ 
بھ ناکامیھای گردھم آئیھای گذشتھ کھ در حد 
اتحادھا  این  نھایتا  و  مانده  باقی  عمل  اتحاد 
و  درانداختھ  نو  طرحی  بودند،  رفتھ  ازبین 
بھ  کارگری  جنبش  مبرم  نیاز  بھ  توجھ  با 
رھبری سیاسی پیشرو خود، از طریق تعیین 
توسط  شده  مطرح  مشخص  کارھای  راه 
کمونیسم علمی برای رسیدن بھ وحدت، نقطھ 
تفرقھ  بھ  دادن  پایان  برای  را  شروعی  ی 
موجود در جنبش کمونیستی ایران بگذارند. 
کھ  نمود  ثابت  دیگر  بار  اجالس  روند  اما 
فرقھ گرائی ھنوزھم سرسختانھ عمل می کند 
و حرف اول را در این جنبش زده و درک 
نیروھای  اصولی  وحدت  مبرم  ضرورت 
واحد  کمونیست  حزب  ایجاد  راه  در  چپ 
طبقھ کارگر در این جنبش، تبدیل بھ موضع 
و  نشده  استواری  و  محکم  ئولوژیکی  ایده 
برخی  چھ  و  احزاب  چھ  حالت  بھترین  در 
از سازمانھائی خود را بھ مثابھ حزب و یا 
سازمان پیشرو طبقھ کارگر دانستھ و درنتیجھ 
درعمل تسلیم شدن بھ پلورالیسم ایده ئولوژیک 
نیروھا  این  بربینش  تشکیالتی  و  سیاسی  ـ 
غلبھ دارد. امری کھ بھ پیش روی باقدرت 
جنبش متحد کارگری لطمھ جدی می رساند!

ایجاد آلترناتیو سوسیالیستی در برابر آلترناتیو 
بورژوائی و خرده بورژوائی کھ امری بسیار 
سیاسی  موقعیت  تقویت  گرو  در  است  مھم 
طبقھ کارگر از وضعیت طبقھ ای «در خود» 
بدون  کھ  است  خود»  «برای  ای  طبقھ  بھ 
چنین امری صحبت از آلترناتیو سوسیالیستی 
کردن از طریق تجمع جبھھ واحدی تشکلھای 
اند  داده  نشان  حال  بھ  تا  نیز  اکثرا  کھ  چپ 
بیش  توٌھمی  کنند،  می  عمل  ناپیگیرانھ  کھ 
معتبری  ی  تجربھ  ھیچ  و  باشد  تواند  نمی 
جھان  کارگری  و  کمونیستی  درجنبش  نیز 
درتداوم چنین اتحادی کھ موفقیت چشم گیری 
ندارد. وجود  باشد،  شده  حاصل  ازآن  نیز 

در  اجالس  این  کھ  گفت  توان  می  واقع  در 
روز  ضرورت  بھ  دادن  جواب  صورت 
ی  درعرصھ  کمونیستی  و  کارگری  جنبش 
نقطھ  توانست  می  تشکیالت»  و  «وحدت 
عطفی در رشد جنبش کارگری و کمونیستی 

سطحی  در  مثبت  ای  تجربھ  و  باشد  ایران 
جھانی در ساختمان احزاب کمونیست گردد 
تا  آن  در  بورژوائی  خرده  افکار  نفوذ  کھ 
را  وانقالبی  پرولتری  تنفسی  ھوای  کنون 
بر کمونیستھا تنگ تر نموده است. ولی در 
حزب  جھت  در  «وحدت  مشی  دو  مقابلھ 
از  اندکی  و  ایران  رنجبران  سازی» حزب 
تشکلھای نا پیگیر دیگر، با «اتحاد نوع جبھھ 
ای» توسط اکثریت شرکت کننده گان، تمایل 
بھ این نوع اتحاد بھ خط غالب ایده ئولوژیک 
ـ سیاسی ـ تشکیالتی تبدیل شد! و این دو گام 
منفی در خدمت بھ ایجاد رھبری واحد آگاه، 
انقالبی، منضبط ، مصمم و ثابت قدم طبقھ 
کارگر بود. چون کھ جواب دیالکتیکی دقیقی 
بھ تجارب شکست خورده ی گردھم آئی ھای 
نیروھای جنبش چپ ایران درگذشتھ، نداد. 

محدودیت  و  تشکلھا  کثرت  کھ  جا  آن  از 
زمانی باعث شد تا نظرات تشکلھا بھ طور 
مبسوطی بیان نشوند، حزب رنجبران ایران 
دیدگاه خود را از اتحاد نیروھای چپ کھ بھ 
طور فشرده بھ صورت تز گونھ و چھ تاحدی 
خالصھ  ھم  باز  بودند،  شده  تھیھ  توضیحی 
تر در اجالس بیان داشت. این نکات را بھ 
اطالع فعاالن کارگری می رسانیم با این امید 
قرار  آنان  نقد  توجھ و برخورد و  مورد  کھ 

گیرند:
نظرحزب رنجبران ایران بھ صورتی 
تزگونھ بھ نشست نیروھا و نھادھا

چھ بایدکرد؟
حرکت  بھ  خدمت  و  تحکیم  تقویت،  ١ـ 
صورتی  بھ  ایران  کارگری  استوارجنبش 

آگاھانھ و مدبرانھ؛
شدن  متشکل   ،١ نکتھ  بھ  توجھ  با  ٢ـ 
کمونیستھا دریک تشکل بھ مثابھ ھدف مقدم 

و مبرم سازمان یابی؛
٣ـ اتحادعمل خصلتا فعالیتی جبھھ ای است 
با  کمونیستھا  کارھمسوی  با  رابطھ  در 

غیرکمونیستھا؛
تشکل  دریک  تنھا  پایدار  اتحادسیاسی  ٤ـ 
ـ  مرکزیت  قبول  براساس  و  کمونیستی 

دموکراتیک ممکن است؛
وظایف  مضِر  گری  التقاط  از  اجتناب  ٥ـ 
کمونیستھا با وظایف چپھا و ضرورت تعیین 
درنشست  کننده  شرکت  نیروھای  کھ  این 

کمونیست ھستند یا چپ؟؛
٦ـ اجتناب از وحدت کمونیستھا و سازماندھی 
استراتژیک  وظایف  فداکردن  اتحادعملھا، 
و  تاکتیکی  وظایف  برابر  در  کمونیستھا 
بھ  ناپایدار  ای  کارجبھھ  بھ  دادن  ارجحیت 

جای کارکمونیستی پایدار است؛
با  دررابطھ  نھ  ٧ـ حرکت کمونیستھا صرفا 

صفحھ ٢رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
یک گام بھ پیش، ... بقیھ از صفحھ اول

وحدت تشکیالتی کمونیستھا، پرولتری و اتحاد سیاسی کمونیستھا، غیرپرولتری است 

درحال  دائما  روز  اوضاع  بھ  دادن  جواب 
تغییر، بلکھ برای تغییر نظام سرمایھ داری 

حاکم بر جھان است؛
٨ـ آلترناتیوسازی بھ شیوه ای بورژوائی کھ 
امروز توسط امپریالیستھا پیش کشیده شده، 
شیوه پرولتری  نیست. طبقھ کارگر آلترناتیو 
کمونیست  حزب  ظھور  با  کھ  است  نظام 
ھدایت کننده اش وارد میدان مبارزه سیاسی 
می شود و درصورت نیازش بھ کارجبھھ ای 

ھژمونی درآن را در مٌد نظردارد؛
جنبش  رشد  بھ  کنونی  گرائی  فرقھ  ٩ـ 
شدید می زند.  لطمھ  و کمونیستی  کارگری 
بیائید تا سکتاریسم را از بیخ و بن مشترکا 

برَکنیم.
با  مناسب  فرصت  این  در  تا  بکوشیم  ١٠ـ 
در  جھشی  موجود،  انحرافات  از  گسست 
بینش، سیاست، تشکیالت و سبک کار حاکم 

بر جنبش چپ بوجودآوریم.
حزب رنجبران ایران ـ ٣ ژوئن ٢٠١٢

 و چھ باید کرد؟ 
در  ایران  رنجبران  حزب  نظر 

نشست نیروھا ی چپ درکلن
کھ  زحمتی  و  ابتکار  از  تشکر  با  رفقا! 
تعدادی از نیروھا برای تشکیل این اجالس 
آمده  پیش  مغتنمی  فرصت  اکنون  کشیدند، 
است تا پس از تجربھ ھای ناموفق در زمینھ 
تصمیمات  چنان  بھ  بتوانیم  نیروھا،  وحدت 
قاطع انقالبی در اینجا برسیم کھ شایستھ ی 
پیشروان طبقھ کارگر باشد. چرا کھ فعالیت 
دراین  اما  ندارد.  معنا  این  جز  کمونیستھا 
انجام  کھ  را  ھراقدامی  کھ  است  مھم  راستا 

می دھیم از ابتدا با شفافیت ھمراه باشد.
کنیم  سوآل  خود  از  باید  اول  ی  درجھ  در 
دیگران  ھستیم و  دیدگاھی  چھ  مدافع  ما  کھ 
حاضر در این نشست نیز بھ ھمین منوال از 

چھ دیدگاھی دفاع می کنند؟: 
اجالس  این  در  گان  کننده  ھمھ شرکت  اگر 
می  کارگران  مدافع  و  کمونیست  را  خود 
دانند، طبق تئوری انقالبی کمونیسم علمی و 
پراتیک پرولتاریای پیشرو جھان در١٦٠ و 
اندی سال گذشتھ، نیاز مبرم بھ ایجاد حزب 
نحوه  واحد کمونیست در ھر کشور ھست. 
ایجاد چنین حزبی نیز بھ روشنی دراین  ی 
تئوری عبارت است از «وحدت روی اصول 
و  برنامھ  اساسی  نکات  و  علمی  کمونیسم 
معنای  بھ  دیدگاه  این  از  تخطی  تاکتیک». 
افتادن بھ  ایده آلھای کمونیستی و  عدول از 
بورژوائی،  ُخرده  ئولوژیھای  ایده  پرتگاه 
ساالری  پدر  و  فئودالی  حتا  و  بورژوائی 
بر  بنابراین کمونیستھا بالدرنگ باید  است. 

اساس آموزشھای کمونیسم علمی و نھ 
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نجات کارگران و زحمتکشان ایران درگروسرنگونی انقالبی رژیم و انقالب کارگری است 

پشتوانھ  فاقد  درآوردی  من  دیدگاھھای 
بھ  کارگر،  طبقھ  مبارزاتی  پراتیک 
پیداکردن نکات مورد توافق و نکات مورد 
اختالف و درجھ ی اھمیت آنھا در رسیدن بھ 
وحدت تشکیالتی پرداختھ، سٌد فرقھ گرائیھای 
مصنوعی و غیر پرولتری گذشتھ را شکستھ 
و امید بھ انجام نبردی تاریخ ساز را در دل 
و غیر  متشکل  از  اعم  ـ  ھزاران کمونیست 
«از  کارگر  طبقھ  آوردن  در  و  ـ   متشکل 
طبقھ ای درخود، بھ طبقھ ای برای خود» و 
نھایتا رھبری مبارزات کارگران و زحمت 
نمایند. فراھم  انقالبی  در مسیرواقعی  کشان 

اگر ھمھ یا بخشی از شرکت کننده گان تنھا 
خود را کمونیست فرض کرده و دیگران را 
«مفتخر و منتسب» بھ چپ می کنند!، باید در 
این اجالس ُرک و راست  کمونیستھا و چپھا 
را از دید خود اعالم نمایند و بھ شرکت کننده 
گان با صراحت تمام بگویند کھ چرا قبل از 
وحدت با آنانی کھ خود آنھا را کمونیست می 
دانند، برخی خود را حزب کمونیست با پس 
مبرم  بھ نیاز  و با توجھ  اند  وندھائی نامیده 
جنبش کارگری بھ رھبری ایده ئولوژیک ـ 
رھبری  این  درایجاد  اقدامی  واحد،  سیاسی 
نکرده، و یا موانع کار چھ بوده اند کھ اکنون 
با  اتحادعمل  آن ھم در حد  بھ دنبال وحدت 

غیر کمونیستھا افتاده اند؟
بھ نظرحزب رنجبرن ایران، تمام نیروھائی 
کھ تئوری و پراتیک طبقھ کارگر را در انجام 
انقالبھای پیروزمند در ١٦٠ سال اخیر قبول 
داشتھ و ضمن داشتن دید انتقادی بھ برخی 
پراتیک احزاب کمونیست در گذشتھ بھ نفی 
دستاوردھای پرولتاریای جھانی نپرداختھ و 
لباس  در  تا  عمده  را  کارگر  طبقھ  دشمنان 
سکتاریسم،  اپورتونیسم،  رویزیونیسم، 
آنارشیسم و انحالل طلبی قاطعانھ نقد کرده 
و برای وحدت کمونیستھا در ایران و جھان 
و  ایران  واحد  کمونیست  ایجاد حزب  جھت 
کنند،  می  مبارزه  کمونیستی  انترناسیونال 
فشرده  رفقارا  این  دست  دانستھ،  کمونیست 
مبارزه  ایجاد حزب  برای  مشترکا  مایلیم  و 
دراین  حاضر  نیروھای  بھ  نتیجھ  در  کنیم. 
اجالس کھ روی چنین خطی نیستند، و روی 
ورزند،  اصرارمی  خود  نادرست  نظرات 
می  ایران  کمونیست  حزب  تنھا  را  خود 
دانند و بھ نوعی از آموزش کمونیسم علمی 
عدول می کنند، بھ صورت نیروھای چپ با 
برخوردکرده  غیرپرولتری  گرایشات  انواع 
و معتقدیم این گرایشات عاملی مھم درباقی 
باشند  می  درتفرقھ  کمونیستی  جنبش  ماندن 
شھامت  با  کنیم  می  دعوت  را  رفقا  این  و 
درست  مسیر  در  و  درانداختھ  نو  طرحی 

تاریخی  کمونیستی حرکت کنند. 

کمونیستی  جنبش  مبرم  عمده  نکتھ  ازاین 
ایران کھ بگذریم، مسائل سیاسی و تاکتیکی 
روزمره درچنین شرایطی مطرح می شوند 
کھ نقش چندانی در مبارزه طبقھ کارگر برای 
کسب قدرت قرار ندارند. دلیل اصلی آن این 
است کھ وقتی کھ ھژمونی خط کمونیستی بر 
جنبش نیروھای چپ غالب نباشد، اتحاد عمل 
کمونیستھا و چپھا قابل دوام نبوده و چھ بسا 
شکست این گونھ وحدتھا بھ ایجاد عدم اعتماد 
نسبت بھ نیروھای کمونیست و چپ در میان 
میدان  و  زده  دامن  زحمتکشان  و  کارگران 
در  دادن  رفرمیستی وجوالن  برای خطھای 
ھا  تجربھ  بھ  اگر  کند.  فراھم می  آنان  میان 
احترام بگذاریم، شکست وحدتھای نوع جبھھ 
و  «چپ  نیروھای  بین  اتحادعمل  نظیر  ای 
کمونیست» در گذشتھ نشان می دھد کھ تکیھ 
بھ این نوع وحدتھا نامطمئن و شکننده بوده 
و در حل معضالت طبقھ کارگر موثرواقع 

نمی شوند.
می  پیش  را  پایدار  اتحادعمل  پرچم  رفقائی 
حاکی  شک  بدون  پایدار  اتحادعمل  کشند. 
از وحدت نظر استرتژیک می باشد کھ تنھا 
وحدت حزبی کمونیستی تامین کننده ی بقای 
آن است و تازه درحزب کمونیست نیز برسر 
نظرپیداشده  مرتبااختالف  تاکتیکی  مسائل 
دموکراتیک،  مرکریت  پذیرش  براساس  و 
اما  کند.  می  پیروی  اکثریت  ازخط  اقلیت 
و  نیست  ای  درکارجبھھ  الزامی  چنین 
بخشی  یا  تمامی  اختالف  بروز  درصورت 
از شرکت کننده گان در اتحاد عمل پایدار، 
بنابراین  بینند.  نمی  ازآن  درپیروی  الزامی 
ھای  وجودفرقھ  درشرایط  پایدار  اتحادعمل 

متعدد سیاسی ممکن نیست.
بھ  باتوجھ  است  ممکن  تشکلھا  از  برخی 
جنگ،  بروز  اوضاع،  بودن  اضطراری 
خرده  و  بورژوازی  از  نیروھائی  تالش 
جمھوری  رژیم  اپوزیسیون  در  بورژوازی 
ھم  آن  ـ  آلترناتیو  ایجاد  در  ایران  اسالمی 
ـ  امپریالیستھا  با سازماندھی  با تشویق و یا 
بھ فکر ایجاد المثنای قطب چپ ھستند. این 
آلترناتیوسازی نوع بورژوائی مغایر با خط 
پرولتاریا در کسب قدرت و ایجاد سوسیالیسم 
است. اپورتونیستھا در نھایت میدان دار چنین 
قطبی شده و سرنوشت انقالب را در ناکجا 
ھژمونی  کھ  چون  کرد.  خواھند  تعیین  آباد 
کمونیستی بر آن از ابتدا تامین نیست. رفقا، 
ی  روحیھ  و  پراگماتسیم  با  را  سوسیالیسم 
ساخت.  توان  نمی  است!»  گربھ  «انشاءهللا 
بگیریم  درس  گذشتھ  در  شکستھایمان  از 
انقالب  علمی  روش  از  عدول  کھ  بدانیم  و 
کردن این حرکت را بھ جائی نخواھد رساند. 
و  التقاطی سیاتل  از حد جنبش  این حرکتھا 

وال  تسخیر  و حرکتھای  جھانی  فورومھای 
کھ  درشرایطی  و  نکرده  تجاوز  استریت 
بحران درتمامی وجود سرمایھ جھانی رخنھ 
کرده و ضرورت حرکت متحد و یک پارچھ 
و  انقالبی  رھبری  تحت یک  کارگرو  طبقھ 
مدبرعلیھ این نظام جھانی را می طلبد، در 
حرکت تسخیر وال استریت از ورود احزاب 
خطر  ی  بھانھ  بھ  جنبش  این  بھ  کمونیست 
مداخلھ پلیس جلوگیری بھ عمل آمد و شعر 
«سالی کھ نکوست از بھارش پیداست» را 

بھ اثبات رساند.
براین نظرھستند کھ شاید  از نیروھا  برخی 
برخی  شدن  نزدیک  باعث  آئی  گردھم  این 
گرایشات بھ ھم دیگرشود. اما این دیدگاه نیز 
راه حلی برای زدودن فرقھ گرائی در جنبش 
دوران  گرائی  فرقھ  و  باشد  نمی  کمونیستی 
رقابت آزاد نیروھا را بھ فرقھ گرائی دوران 

رقابت انحصاری اندکی نیرو می کشاند.
تاکید  ضمن  ایران  رنجبران  حزب  اما 
فوری  حتا  و  مبرم  ضرورت  روی  بر 
حزب  ایجاد  خدمت  در  کمونیستھا  وحدت 
واحدکمونیست، دراین حرکت جبھھ واحدی 
از  درخشانی  ی  نتیجھ  کھ  این  بر  تاکید  با 
این وحدت بر جنبش کارگری ایران حاصل 
و  طلبی  انحالل  با  مقابلھ  برای  نخواھدشد، 
دیگر  بار  تا  کند  می  شرکت  گرائی  فرقھ 
ناتوانی چنین وحدتی را در عمل بھ رفقا و 

دوستان دیگر نشان دھد.
رفقا کادرھای فراوان متشکل و غیرمتشکل 
چپ را در بی راھھ ھا سرگرم نکرده و آنھا 

را ازدست ندھیم.
باتشکر ـ ٢٣ ژوئن ٢٠١٢

************
می  درزیر  نیز  را  نشست  این  مصوبات 
نظر  و  جمعی  نظرات  مجموعھ  تا  آوریم 
حزب ما مورد نقد و بررسی فعاالن کارگری 
قرار گرفتھ و کمکی باشد برای دامن زدن 
طیف  در  سالم  ئولوژیک  ایده  مبارزه  بھ 

نیروھای چپ.
اطالعیھ پایانی اولین نشست 

مشترک 
احزاب و سازمانھا و نھادھای 

چپ و کمونیست
در روزھای ٢٢ الی ٢٤ ژوئن ٢٠١٢ برابر 
با ٢ الی ٤ تیرماه ١٣٩١ نشست تدارکاتی 
و  چپ  نھادھای  و  سازمانھا  و  احزاب 
کمونیست در کلن آلمان برگزار شد. نشست 
بر  سیاسی،  و  نگرشی  تفاوتھای  بھ  علم  با 
در  ھای مشترک  بر ھمکاری  و  اشتراکات 

اوضاع خطیر کنونی تاکید کرد. 
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این نشست در تداوم جلسات ھیئت ھای 
نمایندگی احزاب و سازمانھا و نھادھا 
برگزار شد و در آن  نمایندگان ٢٥ حزب، 
داشتند.   حضور  سیاسی  نھاد  و  سازمان 
نیروی  از  بخشی  ما  کھ  کرد  اعالم  نشست 
و  ھستیم  ایران  در  کمونیسم  و  چپ  وسیع 
نشست کنونی را سر آغازی برای یک تالش 
مشترک وسیعتر کلیھ نیروھای کمونیست و 
و  ھا  ھمکاری  کردن  نھادینھ  برای  انقالبی 

تبادل نظر تلقی میکنیم.  
بھ  نشست  کرد،  باید  چھ  بحثھا حول  بدنبال 

توافقات زیر رسید:
١- تشکیل یک شورای نمایندگان از جریانات 
مختلف با وظیفھ ھماھنگی فعالیتھا و تدارک 

نشست دوم طی ماھھای آتی. 
٢- سازماندھی اقدامات سیاسی معین برای 

تقویت این روند. 
نشست تاکید کرد کھ در فضای ملتھب سیاسی 
ایران و جھان برای ایجاد یک بدیل انقالبی 
میکند.  تالش  سوسیالیستی  و  کارگری  و 
مسیر  در  نظرھا،  تبادل  و  نشست  ھدف 
در  ایران  در  سوسیالیستی  آلترناتیو   یک 
تقابل با رژیم جمھوری اسالمی و تھدیدات 
و   رفرمیستی  ھای  حل  راه  و  امپریالیستی 

ارتجاعی آن است. 
نشست،  این  در  کننده  شرکت  نیروھای  ما 
طبقھ کارگر، کمونیستھا و نیروھای انقالبی 
را بھ ھمکاری و تشریک مساعی در تقویت 

این روند دعوت میکنیم.  
سرنگون باد رژیم سرمایھ داری جمھوری 

اسالمی!
زنده باد آزادی!

زنده باد سوسیالیسم!
----------------------------

اطالعیھ نشست مشترک احزاب، 
سازمانھا و نھادھای چپ و 

کمونیست
تالش برای شکل دادن بھ یک 

بدیل سوسیالیستی 
جانبھ  ھمھ  بحران  یک  در  اسالم  جمھوری 
دست و پا میزند و سرنگونی آن در دستور 
خفقان  و  سرکوب  است.  گرفتھ  قرار  روز 
سیاسی، تشدید بحران اقتصادی، فقر گسترده 
اقتصادی،  ناامنی  و  بیکاری  گرانی،  و 
و  کارگر  طبقھ  معیشت  سطح  بھ  ھجوم  و 
آستانھ  در  را  جامعھ  زحمتکش،  ھای  توده 
اعمال  سیاست  است.  داده  قرار  اضمحالل 
ریاضت اقتصادی در کنار تحریم فلج کننده 
است.  افزوده  اوضاع  وخامت  بھ  اقتصادی 
از طرف دیگر بیحقوقی سیاسی و اجتماعی 

و پایمال کردن ھر روزه ابتدائی ترین حقوق 
آستانھ  در  را  ایران  جامعھ  جوانان  و  زنان 
قرار داده است. در این اوضاع کل  انفجار 
خود  ایران  بورژوائی  اپوزیسیون  نیروھای 
را آماده میکنند تا در ھنگام رشد اعتراضات 
قدرتھای  کمک  بھ  ای  توده  و  کارگری 
دست  در  را  اوضاع  کنترل  امپریالیستی 
بگیرند و نظام سرمایھ داری را از تعرض 

انقالب مصون بدارند.  
بحران سیاسی و حکومتی در ایران در متن 
یک بحران منطقھ ای و جھانی در حال تشدید 
آفریقا و  شمال  و  است. تحوالت خاورمیانھ 
ھمینطور جنبش ضد سرمایھ داری در اروپا 
ایران  جامعھ  در  را  تغییر  افق  آمریکا،  و 
بیش از پیش باز کرده است. در این اوضاع 
دولتھای سرمایھ داری و امپریالیستی تالش 
اتکا  با  را  زحمتکش  مردم  تحرک  میکنند 
آلترناتیو  و  تھدیدات جنگی  و  میلیتاریسم  بھ 
کمونیستھای  کنند.  سرکوب  و  مھار  سازی 
ایران خود را موظف میدانند بھ این اوضاع 
مشخص  مورد  در  و  دھند  پاسخ  پیچیده 
اوضاع ایران راه حل انقالبی و کارگری را 

بھ میدان آورند.  
ما کمونیستھا اعالم می کنیم کھ آزادی جامعھ 
انقالبی جمھوری  گرو سرنگونی  در  ایران 
دولتی،  ماشین  کل  شکستن  درھم  اسالمی، 
آزادیھای سیاسی،  ترین  مستقر کردن وسیع 
تضمین حقوق و برابری فردی و اجتماعی، 
و گذار بھ یک جامعھ آزاد و عاری از ستم و 
استثمار است. ما پایان دادن بھ فقر و تبعیض 
و اختناق و نابرابری را با حفظ بنیادھای نظام 
استثمارگر طبقاتی کنونی غیر ممکن میدانیم. 
و  نزاع  ماھیت  ایران  کمونیستھای  ما 
و  اسالمی  رژیم جمھوری  بین  کشمکشھای 
میدانیم.  ارتجاعی  را  امپریالیستی  قدرتھای 
تحریمھای  سیاست  دود  کھ  باوریم  براین  ما 
اقتصادی و تھدیدات جنگی مستقیما بھ چشم 
کارگران و مردم ایران میرود. کارگران و 
مردم ایران در این میان ضمن تشدید مبارزه 
ماھیت  اسالمی  جمھوری  سرنگونی  برای 
امپریالیستی سیاست قدرتھای غربی را افشا 

و برمال میکنند. 
ما در اوضاع کنونی برای شکل دادن بھ یک 
و  ملزومات  تامین  سوسیالیستی،  آلترناتیو 
رفع موانع آن تالش میکنیم. ما طبقھ کارگر، 
و  انقالبی  جوانان  زنان،  آزادیخواه  جنبش 
اتحاد و تشکل  ایران را بھ  مردم زحمتکش 
پرچم  برافراشتن  برای  مختلف  سطوح  در 
سوسیالیسم و بسیج حول یک راه حل انقالبی 

کارگری و شورائی فرا میخوانیم!
سرنگون باد رژیم سرمایھ داری

 جمھوری اسالمی !

زنده باد آزادی!
زنده باد سوسیالیسم!

اسامی شرکت کنندگان در نشست بھ ترتیب 
حروف الفبا:

١. اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران (ناظر)
٢. اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور

٣. اتحاد فدائیان کمونیست
٤. پیوند در خدمت کمونیست ھای ایران

٥. جمعی از چپ ھای کلن –  آلمان
٦. حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٧. حزب رنجبران ایران
٨. حزب کمونیست ایران

لنینیست-  (مارکسیست-  ایران  کمونیست  حزب   .٩
مائوئیست) 

١٠. سازمان آزادی زن
کارگر)  (راه  ایران  انقالبی  کارگران  سازمان   .١١

کمیتھ مرکزی
کارگر)  (راه  ایران  انقالبی  کارگران  سازمان   .١٢

ھیئت اجرائی
١٣. شبکھ زنان (ناظر) 

١٤. شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران- 
تورنتو، کانادا (ناظر)

١٥. شورای حمایت از مبارزات آزادیخواھانھ مردم 
ایران- استکھلم 

١٦. شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران 
١٧. کانون ھمبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ

١٨. کمیتھ بین المللی برای حمایت زندانیان سیاسی 
ایران (ناظر)

١٩. کمیتھ خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت) 
٢٠. کمیتھ یادمان کشتار سیاسی دھھ ٦٠ در ایران - مونترال

٢١. نشست زنان چپ و کمونیست
٢٢. نھاد ھمبستگی کارگری نورد راین وستفالن، 

آلمان (ناظر)
٢٣. نھاد ھمبستگی با جنبش کارگری ایران- غرب آلمان 

٢٤. ھستھ اقلیت 
٢٥. ھمبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - پاریس

 دوشنبھ ، ٢٠١٢ /٠٧ /٠٢

ھرج و مرج  ... بقیھ از صفحھ اول

زنان و مردان بھ ترتیب ٢٠٫٥   و ١١٫٩ 
درصد بوده کھ در مدت مشابھ سال ٨٨ بھ 
ترتیب بھ میزان ٣٫٧ و ١٫١ درصد افزایش 

بیکاری مواجھ شده است.
در  اشتغال  میزان  بررسی  حال  ھمین  در 
متوسط  می دھد  نشان  اقتصادی  بخش ھای 
تعداد شاغالن در سال ٨٩ در مقایسھ با سال 
قبل با ١٫٦ درصد کاھش بھ ٢٠٫٧ میلیون 

نفر رسیده است.
بانک  آمار  براساس  اشتغال  سھم  کاھش 
مرکزی در بخش ھای صنعت، کشاورزی و 
خدمات بوده است کھ بیشترین سھم کاھش در 

بخش کشاورزی بوده است.
نرخ بیکاری در کشور در سال ٨٩ از سوی 
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مرکز آمار ایران حدود ١٣٫٥ درصد اعالم 
شد کھ نسبت بھ سال قبل ١٫٦ درصد افزایش 
نرخ در مناطق شھری و  این  می دھد  نشان 
 ٩٫١ و  درصد   ١٥٫٣ ترتیب  بھ  روستای 

درصد گزارش شده است.
بی کارسازیھا:

برخورد  در  را  گی  درمانده  این  اثرات 
حاکمان بھ کارگران و زحمت کشان بھ عیان 

می توان مشاھده کرد:
پی  کارگردر  ھزار   ۴ بیکاری 
پاکدشت  پزخانھ  کوره   ٣۵ تعطیلی 

١٣٩١/١۵/٠۴
«یک فعال کارگری در پاکدشت اعالم کرد: 
از مجموع ۶٠ واحد کوره پز خانھ فعال در 

شھرستان پاکدشت ٣۵ واحد تعطیل شده اند.
عوض سلطانی در این زمینھ بھ ایلنا گفت: 
پیش از اجرای قانون ھدفمندی یارانھ ھا در 
کار  کوره ھا  این  در  نفر  ھزار  شش  حدود 
 ٣۵ تعطیلی  دلیل  بھ  رقم  این  کھ  می کردند 

واحد کوره بھ حداقل ظرفیت رسیده است.
تاکید  با  پاکدشت  کارگر  خانھ  اجرایی  دبیر 
بر اینکھ ٢۵ واحد باقی مانده با ظرفیت ٢٠ 
اظھار  دارند  فعالیت  کار  نیروی  درصدی 
داشت: در سال گذشتھ بھ تبع افزایش ھزینھ ھای 
حامل ھای انرژی و تعطیلی اغلب این واحد ھا 
شدند. بیکار  کارگر  ھزار  چھار  از  بیش 

بھ گفتھ وی اکثر کارگران فصلی این واحد ھا 
جنوبی  خراسان  و  کردستان  استانھای  از 
کوره  شدن  تعطیل  با  کھ  می شدند  تامین 
پزخانھ ھا و بیکاری آنان مشکالت زیادی در 
جامعھ کارگری این استان ھا پدید آمده است.

تولیدات  کاھش  درباره  ادامھ  در  او 
کارخانھ ھای آجرسازی افزود: کارخانھ ھای 
آجرسازی شھرستان پاکدشت بھ جھت اجرای 
طرح ھدفمند کردن یارانھ ھا از سوی دولت 

و بھ تبع آن حذف یارانھ ھای بخش تولید ھم 
اکنون با حداقل ظرفیت تولید فعالیت می کنند.

گذشتھ  در  کھ  کارخانھ ای  گفت:  سلطانی 
حال  در  می کرد  کار  شیفت  سھ  روزانھ 
حاضر با کاھش تولید کارخانھ کارگران آن 

در یک شیف فعال ھستند.
کارگران  بیکاری  دالیل  از  دیگر  یکی  او 
جایگزینی  را  سازی  آجر  کارخانھ ھای 
دستگاه ھای خشت زن با نیروی کار انسانی و 
ھمچنین یونولیت ھای پالستیکی کھ جایگزین 
آجرھای سقفی شده است عنوان کرد و گفت: 
با تولید این محصول جدید در چند سال گذشتھ 
تولید آجر ھای سقفی کارخانھ ھای آجر سازی 
کاھش و در بعضی واحد ھا متوقف شده است.

گفتنی است اغلب نیروی کار کوره  پزخانھ ھا 
با  کھ  می دھند  تشکیل  فصلی  کارگران  را 
اواسط بھار شروع بھ  آغاز فصل گرما در 
کار کرده و در اواخر تابستان بھ کار خود 

خاتمھ می دھند.
این  از شرایط کار و اکنون بیکاری  آگاھی 
کارگران از آن جھت قابل تامل است کھ این 
کارگران بھ دلیل فقدان شغل در روستاھای 
محل سکونت خود باقی ایام سال را با استفاده 
اشتغال  ھنگام  خود  دستمزد  پس انداز  از 
خانوادگی در کوره پزخانھ ھا سپری می کنند.»

ایلنا ـ ٦ تیر١٣٩١: « ٥٥ نفر از كاركنان 
شركت «بھ پخش» با ارسال نامھ ای خطاب 
كھ  مشكالتی  از  دارایی  و  اقتصاد  وزیر  بھ 
بھ تبع انتصاب یكی از اعضای ھیئت مدیره 
برای این واحد بزرگ خدماتی بھ وجود آمده 
است انتقاد كردند. ھمچنین منابع ما از تعدیل 
٥٠٠ نیروی كار در این واحد خدماتی خبر 

می دھند.»
و  ماھی  تن  کارخانھ  یک  تعطیلی 

بیکاری ٨٠ نفر 
مدیرعامل یک شرکت   - ھرانا  خبرگزاری 
خبر  اعالم  با  جنوب  دریایی  محصوالت 
تعطیلی این واحد تولیدی گفت: با این کھ نرخ 
ارز ۶٠ درصد افزایش پیدا کرده است، ولی 
ما بر اساس بخشنامھ  حداکثر تا ١۵ درصد 
مجوز افزایش نرخ داریم، این در حالیست کھ با 
مشکالت فراوان این شرکت را احداث کردیم

سایپا  کارگران  از  نفر   ١٦٠ اخراج 
یدک باقر شھر شھر ری 

کارگران  از  نفر  تعداد ١٦٠  ماه  تیر  در ۵ 
پیام  کردند  مراجعھ  زنی  کارت  بھ  وقتی 
در  نمایند.  گرفتند کھ بھ کارگزینی مراجعھ 
کارگزینی بھ کارگران مراجعھ کننده اطالع 
داده شد کھ از کار اخراج شده اند. وقتی کھ 
کارگران بھ اخراج خود اعتراض کردند بھ 
دارای زمان  قرارداد تان  آنھا گفتھ شد شما 

اطالع  بھ  نیاز  دلیل  ھمین  بھ  است.  نبوده 
دستور داده است کھ  قبلی نداشتید. مدیریت 

از ورود شما بھ کارخانھ جلوگیری شود؟
کارگر حدید مبتکران بیكار شدند 

از  مبتكران  حدید  میلیاردی   ١٩ مطالبات 
کارخانھ ھای بزرگ خودرو ساز، مشكالت 
كاھش  و  میلیاردی  طلب  این  تبع  بھ  مالی 
كارگران  این  اخراج  عوامل  از  سفارشات 

بوده است.
بھ  پاکدشت  مبتکران  حدید  کارخانھ  ایلنا: 
جھت افزایش مشکالت مالی با ۴٠٠ کارگر 

خود قطع ھمكاری کرد.
کارگر  خانھ  اجرایی  دبیر  سلطانی،  عوض 
گفت:  ایلنا  بھ  خبر  این  اعالم  با  پاکدشت 
انواع  کننده  تولید  مبتکران  حدید  کارخانھ 
سفارشات  کاھش  جھت  بھ  خودرو  صندلی 
دچار  كارخانھ ھای خودرو سازی  از جانب 

مشكالت مالی شده  است.
این فعال كارگری با اشاره بھ مطالبات ١٩ 
کارخانھ ھای  از  مبتكران  حدید  میلیاردی 
بزرگ خودرو ساز افزود: مشكالت مالی بھ 
و كاھش سفارشات  این طلب میلیاردی  تبع 

از عوامل اخراج این كارگران بوده است.
سلطاني با انتقاد از عدم وجود امنیت شغلی 
بیش از ١٠٠٠ کارگر حدید مبتکران اظھار 
مشکالتش  افزایش  با  کارخانھ  این  داشت: 
با ۴٠٠  قرارداد  تمدید  از  است  شده  ناچار 

کارگر خود امتناع کند.
او گفت: قرارداد اكثر کارگران این کارخانھ 
یک ماھھ و سھ ماھھ بوده وکارگران بیكار 
حقوقی  جاری  سال  ماه  اردیبھشت  از  شده 

دریافت نکرده اند.
گفتنی است گروه صنعتی حدید مبتکران در 
و  شد  تاسیس  تھران  در شرق  سال ١٣۶۵ 
تولیدکننده  اكنون از بزرگ  ترین شرکتھای 
بشمار  داخل  ساخت  خودروھای  صندلی 

می رود.
تعویق پرداحت مزدھا

تعویق حقوق ٣ ھزار کارگر در کاشان 
منصوری  عباسعلی  ـ   ١٣٩١/٠۶/۴: ایلنا 
مجلس  در  بیدگل  و  آران  کاشان،  نماینده 
ھزار   ٣ از  بیش  حاضر  درحال  گفت: 
آران و بیدگل  کارگر در شھرستان کاشان، 
حقوق معوقھ و پرداخت نشده دارند کھ این 
مسالھ مشکالت زیادی را برای توسعھ این 
استفاده  او  آورده است.  بھ وجود  شھرستان 
برای  دیگری  را راه  داخلی  از محصوالت 
حمایت از صنعت عنوان و یادآور شد: برای 
در  صنعت  از  حمایت  چرخھ  شدن  تکمیل 
با  تولیدات  از  استفاده  فرھنگ  باید  کشور، 

کیفیت داخلی نھادینھ شود.
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سنوات کارگران ایرانیت شھرري 

پرداخت نشده است 
سنوات ٣۵٠  و  مطالبات  از  اعظمی  بخش 
کارگر ایرانیت شھرری پرداخت نشده است. 
و  کار  اداره  سوی  از  صادره  احکام  طبق 
مراجع قانونی ھم اکنون حساب مالی شرکت 

مسدود شده است.
شده  بیکار  کارگران  حقوقی  وکیل  ایلنا: 
ھنوز  کرد:  اعالم  ری  شھرستان  ایرانیت 
کارخانھ  شده  بیکار  کارگر   ٣۵٠ مشکالت 

ایرانیت شھر ری حل نشده است.
بیکاری ٣۵٠  بھ  اشاره  با  شیرازی  محمود 
دی  در  ری  شھر  ایرانیت  کارخانھ  کارگر 
بخش  ھنوز  گفت:  ایلنا  بھ  گذشتھ،  سال  ماه 
کارخانھ  کارگر   ٣۵٠ مطالبات  از  اعظمی 

ایرانیت پرداخت نشده است.
او افزود: طبق احکام صادره از سوی اداره 
کار و مراجع قانونی ھم اکنون حساب مالی 
شرکت مسدود شده و ھر ماه بخشی از حقوق 
بھ حساب  و  برداشت  این حساب  از  معوقھ 

کارگران واریز می شود.
ری  شھر  ایرانیت  کارگران  قانونی  نماینده 
تصریح کرد: با وجود بازنشستھ شدن تعداد 
تولیدی  واحد  این  در  کارگران  از  زیادی 
ھنوز سنوات خدمتی این کارگران پرداخت 
کارگران  حقوقی  مطالبات  و  است  نشده 

قراردادی نیز ھمچنان باقی است.
در  واقع  ایرانیت  کارخانھ  است  گفتنی 
شھرستان ری در دی ماه سال گذشتھ بھ جھت 
آالینده بودن مواد اولیھ تولید و تاثیرات ناشی 
از این مواد بر سالمتی کارگران، بھ جھت 
عدم توانایی در تغییر کاربری کارخانھ و یا 
جایگزینی مواد اولیھ جدید، ناچار بھ تعطیلی 

شد و ٣۵٠ کارگر آن بیکار شدند.
کارگر   ٢۵٠ حقوق  تعویق  ماه  پنج 

کارخانھ لبنی پالود ٠۴/١٣٩١/١۴
فعال کارگری در نیشابور اعالم کرد:  یک 
حقوق٢۵٠ کارگر واحد تولید لبنیات پالود با 
گسترش بحران در صنایع لبنی، پنج ماه بھ 

تعویق افتاده است.
بھ گزارش ایلنا، محمد عمارلو در این زمینھ 
گفت: کمبود نقدینگی بھ تبع نا متوازن بودن 
مشکالت  از  یکی  فروش  و  تولید  بازار 
رضوی  خراسان  استان  در  لبنی  واحدھای 
بیکاری  و  حقوق  تعویق  باعث  کھ  است 

کارگران این صنایع شده است.
از  نمونھ ھایی  معرفی  بھ  ادامھ  در  عمارلو 
نیشابور  در  بحران زده  لبنی  واحدھای  این 
پرداخت و افزود: کارخانھ تولید لبنیات میالد 
در  کارگر   ٢۵ و  کارگر   ۴٠ با  پیشگام  و 
اواخر سال گذشتھ بھ جھت نداشتن امکانات 

این  کارگران  و  شدند  تعطیل  مناسب  مالی 
بیمھ  مستمری  اکنون  ھم  تولیدی  واحد ھای 

بیکاری دریافت می کنند.
لبنی  کارخانھ  داد:  ادامھ  کارگری  فعال  این 
جرینھ با ۶٠ کارگر و پالود نیشابور با ٢۵٠ 
بھ  مطلوبی  نا  شرایط  در  اکنون  ھم  کارگر 

سر می برند.
زمینھ  لبنی  کارخانھ ھای  اینکھ  بیان  با  او 
شھرستان  مردم  از  نفر  صد ھا  اشتغال 
نیشابور را فراھم کرده است، تصریح کرد: 
بعضی از این واحد ھای تولیدی با صادرات 
شیر خام بھ کشور ھای تاجیکستان، افغانستان 
و کردستان عراق و… سعی می کنند با پیدا 
کردن بازار فروش محصوالت خود در این 

کشور ھا سرمایھ خود را انتقال دھند.
صاحبان  داد:  ادامھ  مثالی  ذکر  با  عمارلو 
تسھیالتی  قبال  در  نیشابور  لبنی  صنایع 
خود  کارخانھ  نوسازی  و  تجھیز  برای  کھ 
در  مالی  لحاظ  از  اینکھ  وجود  با  گرفتھ اند 
حال حاضر مشکلی ندارند بخشی از سرمایھ 
خود را بھ خارج از کشور انتقال داده و در 
این  کرده اند،  گذاری  سرمایھ  کشور ھا  آن 
در حالیست کھ بھ طور مثال کارخانھ پالود 
ھنوز  را  خود  کارگر   ٢۵٠ حقوق  ماه   ۵

پرداخت نکرده است.
 شاپور احسانی راد درگفتگو با سایت 
اتحاد پیکار کارگران بر علیھ گرانی ، 

بیکاری و نا امیدی 
دیروز  تا  اگر  گفت:  راد  احسانی  شاپور 
کارگران برای داشتن تشکل مستقل کارگری، 
برای اجرای طرح طبقھ بندی مشاغل، برای 
 ٢٥ و  سالھ  بازنشستگی٢٠  طرح  اجرای 
سالھ و بر علیھ بی حقوقی و مطالبات صنفی 
تجمع و اعتصاب می کردند امروزتجمع و 
اعتصاب آنھا نھ تنھا برای حقوق ھای معوقھ 
بیکاری  و  اخراج  از  جلوگیری  جھت  یا 
صورت می گیرد بلکھ در ابعاد اجتماعی بر 
علیھ گرانی، تورم و ناامیدی بھ مبارزه بی 

امان برخاستھ اند.
نماینده ی اخراجی نورد پروفیل ساوه افزود 
اراک  در  مرکزی  استان  مھم  شھرھای  در 
مھمی  تولیدی  ھای  کارخانھ  کھ  ساوه  و 
کنون  تا   ١٣٩١ سال  آغاز  از  دارد  وجود 
تجمعات  اعتصابات،  ھا،  اخباراعتراض 
کارگران  رسد.  می  گوش  بھ  کارگری 
از ٨ ماه  کارخانھ چینی سازی اسپیداربیش 
حقوق نگرفتھ اند و چند دفعھ راه پیمایی و 
تجمع آنھا تاکنون منجر بھ نتیجھ ای مشخص 
فرمانده  و  فرمانداری  اگرچھ  است.  نشده 
پیگیری  برای  مساعد  قول  انتظامی  نیروی 
مطالبات آنھا داده اند کارگران ریختھ گری 

آسیا بیش از ٦ ماه حقوق نگرفتھ اند و در 
شده  اخراج  کارگران  از  نفر   ٥٠ مدت  این 
تا  سال  اول  از  تکنیک  بھینھ  کارخانھ  اند. 
کنون بیش از٣٠٠ نفر از کارگران خود را 
از  ماه  سھ  بھ  نزدیک  و  کرده است  اخراج 
است.  نکرده  پرداخت  را  کارگران  حقوق 
تاکنون  سال  اول  از  چدن  پارس  کارخانھ 
مرحلھ  یک  در  و  نفر   ٩٠ مرحلھ  یک  در 
کرده  اخراج  را  کارگران  از  نفر  دیگر٤٠ 
است کارخانھ پاک وش در چندین مرحلھ با 
حقوق  علت  بھ  کارگران  تجمع  و  اعتصاب 
معوقھ روبرو بوده است و تعداد زیادی از 
است.  کرده  اخراج  نیز  را  خود  کارگران 
بیش  تاکنون  عید  از  کاریزخودرو  کارخانھ 
اخراج  را  خود  کار  نیروی  از  نفر   ٤٠ از 
اند  کرده است. کارگران مس کاوه توانستھ 
مرحلھ حق  چندین  در  اعتصاب  و  توجھ  با 
بھ دست  از سالھا  بعد  تولیدخود را  افزایش 
بیاورند این کارگران بھ دنبال طرح کارھای 
سخت و زیان آورو طرح طبقھ بندی مشاغل 
ھستند و یا تازگی برای چند نفر از کارگران 
این شرکت برگھ ھای بازنشستگی سخت و 

زیان آور از طرف بیمھ صادر شده است.
صفا  و  ساوه  پروفیل  و  نورد  کارخانجات 
نزدیک بھ ٤ ماه حقوق کارگران را پرداخت 
نکرده است و بھ ھمین دلیل برخی از کارگران 
بھ صورت انفرادی یا دستھ جمعی با توافق 
کارفرما اخراج می شوند. شھرصنعتی کاوه 
واحد   ٥٠٠ از  بیش  با  ساوه  شھرستان  در 
اول سال ٩١  از  کھ  تولیدی ریز و درشت 
تولیدی  واحدھای  این   ٪٤٠ حدود  تاکنون 
بھ طور کلی تعطیل و ورشکستھ شده اند و 
با ٣٠٪ راندمان  تولیدی  این واحدھای  بقیھ 
خود تولید می کند. کارخانھ ای مثل الستیک 
پارس در حال حاضر عمًال تولید ندارد فقط 
و  شوند  می  حاضر  کار  سر  بھ  کارگران 
حداقل حقوق خود را دریافت می کنند تعدادی 
اند. شده  اخراج  کارخانھ  این  نیروھای  از 

افزایش  بھ  ادامھ  در  راد  احسانی  شاپور 
اولیھ  مواد  و  گاز   ، آب  برق،  بھای  شدید 
باند ھای  نداشتن تکنولوژی نوین ، وجود 
مافیایی کھ با تعطیلی کارخانجات می توانند 
کرد  اشاره  ببرند  سرشار  سود  واردات  از 
این عوامل دست بھ دست ھم  و گفت: تمام 
داده و باعث تعطیلی کارخانجات و بیکاری 
کھ  است  درحالی  اند.این  شده  کارگران 
کارگران بیکار و اخراجی یا کارگرانی کھ 
ماھھا حقوق نگرفتھ اند باگرانی نان این قوت 
الیموت مواجھ می شوند و نان از سر سفره 
شان بریده می شود. آیا امروزکارگران می 
با گرانی و  توانند در یک جبھھ وسیع، ھم 

بیکاری و فقر و فالکت و ھم با غول 
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ناامیدی مبارزه کنند و لبخند شادی بر 

چھره کودکانشان بنشانند؟
پائیز شروع فصل بیکاری بی سابقھ

شوراھای  کانون  مدیره  ھیات  ایلنا:عضو 
در  کرد:   اعالم  تھران  استان  کار  اسالمی 
افزایش  با  تابستان  فصل  ماھھ  سھ  پایان 

بی سابقھ نرخ بیکاری مواجھ می شویم.
از  حمایت  نحوه  از  انتقاد  با  دھقان کیا  علی 
واحدھای تولیدی کشور بھ ایلنا گفت: واردات 
بی رویھ کاالھای چینی و عدم حمایت کافی 
بحران  بروز  موجب  تولیدی  واحدھای  از 

بیکاری شده است.
عضو ھیات مدیره کانون شوراھای اسالمی 
کار استان تھران از افزایش تعداد واحدھای 
بحرانی در کشور خبر داد و گفت: بھ رغم 
شدن  بحرانی  مسئولین  از  برخی  اینکھ 
مسائل  بھ  را  بحرانی  واحدھای  وضعیت 
تحریم ارتباط می دھند اما ھم اکنون شاھدیم 
بحرانی  واحدھای  مشكالت  عمده  علت  کھ 
کشور بھ دلیل اعمال مدیریت نا صحیح است.

در  نا صحیح  آمارھای  ارائھ  از  انتقاد  با  او 
در  جدید  شغلی  فرصت ھای  ایجاد  زمینھ 
کشور تصریح کرد: وقتی نرخ رشد اقتصادی 
بھ صورت دقیق مشخص باشد می توان در 

مورد نرخ بیکاری صحبت و تحلیل کرد.
دھقان کیا در ادامھ یاد آور شد: برای اینکھ 
بخواھیم آمار و اطالعات درستی از بیکاری 
و اشتغال در استان ھا داشتھ باشیم الزم است 
تا ادارات کل کار و ھمچنین سازمان  تامین 
اجتماعی در این زمینھ بررسی ھای علمی و 

واقعی را انجام دھند.
سرام  پارس  کارگران  شغلی  امنیت 

تھدید مي شود 
۴۵٠ کارگران کارخانھ پارس سرام قرچک 
معترض  کاری شان  اضافھ  قطع  بھ  نسبت 
بوده و در طول این مدت بارھا با برگزاری 
خواستار  کارخانھ  داخل  در  تجمع  چندین 

محاسبھ اضافھ کاری خود بوده اند.
اعالم  ورامین  در  كارگری  فعال  یك  ایلنا: 
کرد: ۴۵٠ کارگر کارخانھ پارس سرام در 
خصوص قطع اضافھ کاری و سایر مزایای 

جانبی خود از سوی کارفرما معترض اند.
روند  اینكھ  بھ  اشاره  با  مظاھری  حیدر 
کارخانھ  مكرر  تعطیلی ھای  و  تولید  نامنظم 
پارس سرام امنیت شغلی کارگران را تھدید 
قانون  اجرای  از  بعد  ایلنا گفت:  بھ  مي كند، 
یارانھ ھای  قطع  و  یارانھ ھا  کردن  ھدفمند 
بخش تولید مدیران کارخانھ پارس سرام بھ 
کارخانھ  اقتصادی  مشکالت  افزایش  بھانھ 
مزایای  سایر  و  کاری  اضافھ  پرداخت  از 
کارگران خوداری می کنند و این درحالیست 

کھ پارس سرام مشکلی در خصوص فروش 
محصوالت خود و تھیھ مواد اولیھ تولید ندارد.

او گفت: ۴۵٠ کارگر کارخانھ پارس سرام 
کاری شان  اضافھ  قطع  بھ  نسبت  قرچک 
بارھا  مدت  این  طول  در  و  بوده  معترض 
با برگزاری چندین تجمع در داخل کارخانھ 
خواستار محاسبھ اضافھ کاری خود بوده اند.

این فعال کارگری در توضیح دلیل اعتراض 
از  اینکھ  دلیل  بھ  داشت:  اظھار  كارگران 
قدیم کارگران پارس سرام مزایای جانبی و 
اضافھ کاری معادل پایھ دستمزدشان دریافت 
می کردند با حذف این مزایا کارگران دچار 

مشکالتی شده اند.
او با اشاره بھ اینکھ رایزنی ھایی در خصوص 
با مسئوالن صورت  این کارگران  مطالبات 
گرفتھ است عنوان کرد: مسئوالن کارخانھ در 
ابتدا پاداش و اضافھ کاری کارگران قراردادی 
را حذف کردند و امسال نیز اعالم کرده اند 
با افزایش ھزینھ ھای کارخانھ توان پرداخت 
ندارند. را  رسمی  کارگران  کاری  اضافھ 

گفتنی است کارخانھ پارس سرام تولید کننده 
لوازم بھداشتی در منطقھ قرچک ورامین است.

********
این اخبارنمونھ کوچکی از وضعیت وخیم و 
غیرانسانی تحمیل شده بھ کارگران ایران ، 
دھند.  نشان می  تنھا ازاوایل سال ١٣٩١را 
دولت  و  کارفرمایان  ازجانب  کھ  وضعیتی 
ترین  بزرگ  خودنیز  کھ  آنان  نشانده  دست 
سرمایھ (دولتی) را دراختیاردارد بوجودآمده 
است. اما درمقابل این حق ُکشی ھا و تجاوز 
بھ ثمره کار کارگران و زحمت کشان، شمھ 
کوچکی از دزدیھای درسطح  سرمایھ داران 
بزرگ و دولت را درزیر می آوریم تا نشان 
دھیم کھ در دولت اسالمی ایران ضمن تشدید 
بی حقوقی کارگران و زحمت کشان، دزدی 
دزدیھای  بیشتراز  شدتی  چھ  با  چپاول  و 
دوران رژیم فاسد پھلوی ادامھ یافتھ و آن را 

پشت سرگذاشتھ است :
اختالس ١٠٠میلیاردی در کرج 

کھ  «درحالی   :١٣٩١/٠۶/٠۴ خبرآنالین 
حال  در  ایران  بیمھ  اختالس  پرونده  دادگاه 
استان  برگزاری است رئیس کل دادگستری 
البرز از بازداشت ٩ نفر بھ اتھام فساد مالی 

در کرج خبر داد .
مرکزی  واحد  بھ  راد  مھدوی  محمد صادق 
متھمان  این  پرونده  از  بخشی   : گفت  خبر 
مربوط بھ سوء استفاده ھای مالی از بانک ھا 
و بخشی دیگر مربوط بھ پرونده فساد مالی 

نمایندگی بیمھ ایران در استان البرز است.
وی، میزان اختالس از منابع بانکی را حدود 
افزود  و  کرد  عنوان  تومان  میلیارد   ١٠٠

و  اند  شده  بازداشت  متھمان  تمام  اکنون   :
پرونده آنان برای ارجاع بھ دادگاه در حال 

آماده شدن است.»
گیرند    مست  کھ  بود  گرشرط   : مصداق  بھ 
ـ  درشھر ھرآنچھ ھست گیرند؛ فساد رژیم 
کاربھ  و  شناسد  نمی  مرزی  و  حد  اسالمی 
دستان رژیم باتوجھ بھ ناامنی منطقھ و خطر 
بروز جنگ و عواقب آن و با متوسل شدن 
کارخانھ  از  بسیاری  کشاندن  و  واردات  بھ 
باتمام وجود درفکر  تعطیلی  داخلی بھ  ھای 
پُرکردن ھرچھ زودترجیب خود و آماده شدن 
اکنون  ازھم  باشند.  می  ازایران  فرار  برای 
باید کلیھ ی کشورھا و بانکھائی کھ امکان بھ 
این دزدان انسان ُکش می دھند شناسائی شده 
و اعالم شود کھ تا آخرین دینار از پولھای 
دزدیده شده را باید بھ مردم ایران پس بدھند 
قلم آن ١٨ میلیارد دالری است کھ  کھ یک 
با کامیون بھ ترکیھ برده شد و دولت ترکیھ 
آن را چون «نعمتی الھی» بھ احتمال زیاد 

باالکشیده است! 

سرکوب کارگران ... بقیھ از صفحھ اول

مھاجران  از وجود  ناشی  ازجملھ  را  شده 
فاشیستی  اوباش  راستا  ودراین  دانستھ 
در  را  گان  پناھنده  بھ  زدن  ضربھ 
اند. قرارداده  خود  اول  ی  درجھ  اولویت 

مھاجران  و  کارگران  نیز  درایران 
زحمت کش افغان ھدف حمالت بھ غایت 
آمد  درباال  کھ  آنچھ  از  تر  ضدانسانی 
حزب  اوباش  مزدوران  اند.  قرارگرفتھ 
بھ  سو  این  بھ  تیرماه   ٥ از  رژیم  اللھی 
ای  سالھ   ١٨ دختر  شدن  کشتھ  ی  بھانھ 
علیھ  را  شدیدی  حمالت  دوافغانی،  توسط 
و  خانھ  و  داده  سازمان  افغانی  مھاجران 
کاشانھ ی این زحمت کشان بی پناه را در 
مذبوحانھ تالش می  بھ آتش کشیده و  یزد 
کنند چنین وانمود کنند کھ توده ھای مردم با 
پناھنده گان درتضادھستند و ازاین طریق 
نھ تنھا زنده گی محقرانھ و فقیرانھ ی این 
پناھنده گان را شدیدا مورد حملھ قرارداده 
راه  نظیر  عملیاتی  دیگر  ھمراه  بلکھ  اند، 
کشتن  دراصفھان،  پارکی  بھ  آنان  ندادن 
١٨ افغانی درمرز ترکیھ کھ قصد پناھنده 
شدن بھ ترکیھ را داشتند، کنترل فاشیستی 
حتا درحد ایجادمحدودیت در ارائھ خدماتی 

ممنوعیتھای  و  غذا  خرید  نظیر 
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از  کارگری  و  کمونیستی  جنبش  کشیدن  کھ 
طویلھ اوژیاس فراھم شده توسط این دوستان 
ناپایدار و دشمنان طبقھ کارگر، با مشکالت 

عظیمی روبھ رو شده است.
دیدگاه  گری  اخالل  حیطھ  این  از  یکی 
خرده بورژوائی در ناب گرائی دربرخورد 
موضع  جملھ  از  و  اجتماعی  ھای  پدیده  بھ 
عیان  را  خود  طبقاتی  سیاسی  کرد  عمل  و 
گرائی  مطلق  با  کھ  دیدگاھی  است:  کرده 
است  بورژوازی  «بورژوازی  عنوان  تحت 
ندارد»  کوچک  و  بزرگ  بورژوازی  و 
ی  طلبانھ  ھژمونی  ماھیت  کند  می  تالش 

دفاع ازحقوق کارگران وزحمت کشان افغان درایران وظیفھ ای انقالبی است

اخالل ایده ئولوژی  ... بقیھ از صفحھ اول

کھ  را  انحصاری  بورژوازی  امپریالیستی 
جھان را بھ لبھ گذارکامل بھ بربریت کشانده 
است، بھ اندازه ی خطر بورژوازی متوسط 
دیگری  نظر  نماید؛  تضعیف  سومی  جھان 
امپریالیسم را  گرا چنان  دیدی مطلق  با  نیز 
بورژوازی  از  برخی  متقابال  و  خطرناک 
جلوه  امپریالیست»  «ضد  را  سومی  جھان 
می دھد کھ ھدایت مبارزه علیھ امپریالیسم را 
تحت رھبری این بورژوازی تنھا راه رھائی 
مقابلھ  کند.  می  قلمداد  امپریالیسم  تجاوز  از 
مشاطھ  بھ  یکی  کھ  افراطی  دونظر  این  با 
گری امپریالیسم و دیگری بھ سرفرودآوردن 
دربرابر بورژوازی جھان سومی انجامیده از 

وظایف بالدرنگ کمونیستھا می باشد.
تبدیل  دیالکتیکی  اصل  اولی،  دردیدگاه 
گوئی  شود.  انکارمی  کیفیت»  بھ  «کمیت 
یک ُدکان دار ساده روستائی با استثماروستم 
بھ یک کارکن دکانش، ھمان قدر استثمارگر 
و ستم گراست کھ ٥٠٠ شرکت فراملی کھ 
ھریک  و  رانند  می  حکم  برجھانیان  اکنون 
ازآنھا دھھا و شاید صدھا ھزار کارگر را بی 
جھان سومی  درکشورھای  بھ ویژه  رحمانھ 
میدان  را  کشورھا  این  و  کنند  استثمارمی 
خودقرارداده  نظامی  نیروھای  وتاز  تاخت 
اند؟ نطفھ لق این دیدگاه یک جانبھ و معیوب 
ھم  و  شد  گذاشتھ  منصورحکمت  توسط 
اکنون برخی از نیروھای چپ حتا از حملھ 
عراق،  افغانستان،  بھ  آمریکا  امپریالیسم  ی 
لیبی و غیره، بھ بھانھ ی برچیده شدن بساط 
دیکتاتورھای سابق این کشورھا حمایت می 
دیکتاتوریھای  ی  سلطھ  بھ  کھ  امری  کنند، 
کشورھا  دراین  امپریالیستھا  توسط  مستقر 
کشورھا  این  برای  دموکراسی  و  انجامیده 
ببار نیآورده و مدافعان این نظرقادربھ افشای 
ماھیت تماما ارتجاعی و ضدانقالبی جھانی 
امپریالیسم نیستند. اینان حتا کلمھ امپریالیسم 
را از لغت نامھ سیاسی خودحذف کرده اند. 
بورژوازی  علیھ  درمبارزه  کھ  آن  نتیجھ 
محافل  از  کمک  گرفتن  حاضربھ  خودی 
مختلف امپریالیستی بوده و اصل «اتکاء بھ 
نیروی خود» را کھ چیزی جز اتکاء اساسی 
بھ  باشد،  نمی  کشان  و زحمت  کارگران  بھ 

دست فراموشی سپرده اند.
جانبھ  یک  درک  براساس  دومی،  دردیدگاه 
عمده  و  کشور  اساسی  تضادھای  تحلیل  از 
و غیرعمده شدن این تضادھا در برھھ ھائی 
اولی ھا مبارزه  از زمان،  برعکس دیدگاه 
علیھ امپریالیسم را پیوستھ عمده جلوه داده ، 
دشمنی بورژوازی خودی را نسبت بھ طبقھ 
کارگر و زحمت کشان نادیده و یا غیرعمده 
گرفتھ و این بورژوازی را تنھا نیروئی جلوه 
می دھند کھ قادراست ھژمونی مبارزه علیھ 

امپریالیسم را دراین کشورھا بدست بگیرد، 
نادیده  را  مبارزه  دراین  کارگر  طبقھ  نقش 
بورژوازی  دربرابر  طلبی  تسلیم  و  گرفتھ 
تبدیل  آنھا  سیاسی  روش  بھ  درعمل  خودی 
درایران  ازجملھ  کھ  طوری  بھ  است.  شده 
ایران  اسالمی  جمھوری  ازحکومت  دفاع 
را پیشھ کرده و صدمات عظیمی را کھ این 
حکومت بر کارگران و زحمت کشان  زده 
از قاموس سیاسی خودحذف می کنند. اینان 
فراموش می کنند کھ طبق کلیھ  آموزشھای 
کمونیسم علمی بورژوازی کشورھای جھان 
طبقھ  درکنار  تواند  می  زمانی  تنھا  سومی 
طبقھ  این  حقوق  بھ  کھ  قراربگیرد  کارگر 
کمونیستھا  قمع  و  قلع  از  بگذارد،  احترام 
بردارد.  کارگران دست  متشکل شدن  از  و 
را  بورژوازی  این  سازشکاری  عالوه،  بھ 
درشرایط دموکراتیک  حتا  و  درنظرنگرفتھ 
بدون  درآن  کھ  کشوری،  انقالب  بودن 
پیروزی  امکان  پرولتری  خط  ھژمونی 
تجارب  نیست و  انقالب دموکراتیک ممکن 
کرده  ثابت  را  مدعا  این  صحت  متعددی 
برطبل توخالی  است را نادیده می گیرند و 
بورژوازی  بودن  «ضدامپریالیست» 
دربرخی ازکشورھای جھان سومی می کوبند.

است  ای  گونھ  بھ  جھانی  اوضاع  امروز 
جھانی  امپریالیسم  مختلف  جناحھای  ھم  کھ 
برای  امپریالیستی  قطبھای  درکسوت 
بیشتر  ھرچھ  کشاندن  و  جھان  مجدد  تقسیم 
کشورھای جھان سومی بھ حیطھ نفوذ خود 
درشرایط  ھم  و  درتضادند  دیگر  یک  با 
کشوری،  و  جھانی  ی  وحشیانھ  سرکوب 
نیروھای مذھبی و بھ ویژه اسالمی دربرخی 
از کشورھا فرصتی یافتھ اند کھ دربھ قدرت 
سرمایھ  نظام  موقعیت  تحکیم  و  رساندن 
قابل  نقشی  خودی  درکشورھای  داری 
دو  این  علیھ  مبارزه  کنند،  بازی  مالحظھ 
دیدگاه مخرب و یک جانبھ خرده بورژوائی 
بزرگی  ازاھمیت  چپ  نیروھای  درون  در 
دیدگاه  دو  این  برخورداراست. درعین حال 
یک جانبھ، ھم راه با دیدگاھھای اخالل گرانھ 
دیگری کھ درفوق بھ آنھا اشاره شد، ھمھ و 
ھمھ دست بھ دست ھم داده اند تا با پراکنده 
کردن سازمان یابی طبقھ کارگر درعرصھ 
درعرصھ  چپ  نیروھای  تفرقھ  و  معیشتی 
ی سیاسی ـ تشکیالتی، مانع از قدرت یابی 
طبقھ کارگر و تشکیل حزب پیشرو سیاسی 
آن گشتھ و میدان را برای جوالن دادن افکار 
و عمل کردھای خرده بورژوائی آماده کنند 
و  داخلی  بورژوازی  نفع  بھ  درنھایت  کھ 

امپریالیستھاتمام می شود.
تنھا آلترناتیو ممکن دراین شرایط نیز محکم 

بھ دست گرفتن شعار «پرولتاریای ھمھ 

برادرانھ  مناسبات  دیگر  ضدبشری 
ی ملل ساکن دو کشور ایران و افغانستان 
داشتھ  وجود  اعصار  و  قرون  کھ طی  را 
جنگ  کھ  شرایطی  در  ھم  آن  ـ  است 
تجاوزگرانھ ی امپریالیستی طی بیش از١١ 
سال وحشیانھ سراسر افغانستان را بھ آتش 
افغانی را  کشیده و ویران کرده ومیلیونھا 
یا آواره درجھان  کشتھ و زخمی نموده و 
دیگری  جنھم  و  زده  برھم  اندـ  ساختھ 
آواره  انسانھای  این  بھ  نسبت  درایران 
نمودار  کھ  وجودآورند  بھ  دیده  ستم  ھای 
باشد. می  حاکمان  فاشیستی  کرد  عمل 

حقوق  بھ  تجاوز  ایران  رنجبران  حزب 
کھ  را  افغانی  کشان  زحمت  و  کارگران 
سرمایھ  ستم  و  استثمار  مورد  نیز  شدیدا 
داران درایران قرار دارند، محکوم نموده 
کارگران  ی  کلیھ  کھ  است  خواستارآن  و 
دردست  دست  ایران،  کشان  زحمت  و 
علیھ  افغانی  کشان  زحمت  و  کارگران 
این  بھ  حاکمان  قلدرگری  و  تجاوز  این 
انسانھای تحت ستم و استثمار بھ پا خاستھ 
جنایت  گونھ  این  کھ  شوند  ازآن  مانع  و 
علیھ کارگران مھاجر و درادامھ درمورد 
کارگران ایران ادامھ یابد. در جھان کنونی 
ما بربریت سرمایھ داری تا بدان جا پیش 
سوسیالیستی  نظام  بھ  نیاز  کھ  است  رفتھ 
ھست تا ھم مردمان جھان و ھم طبیعت از 
استثمار و تخریب نظام سرمایھ داری رھا 
شده و امکان زیستن درمحیط سالم جھانی 

برای کلیھ ملل جھان فراھم گردد.
مرگ بر رژیم ضدکارگر جمھوری اسالمی ایران!
زنده باد ھمبستگی و وحدت کارگران جھان!
متقابل  احترام  و  ھمبستگی  باد  پایدار 
ایران! و  افغانستان  ساکن  ملل 
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درعصرگلوبالیزاسیون سرمایھ، بورژوازی درھرشکلش ارتجاعی است

«برای  و  شوید!»  متحد  کشورھا  ی 
نیازھست»  انقالبی  بھ حزبی  کردن  انقالب 
این  باید  کمونیست  می باشد. کلیھ نیروھای 
دست  بھ  محکم  را  کمونیستی  شعارھای 
 ١٦٠ آوردھای  دست  از  دفاع  با  و  گرفتھ 
سالھ جنبش کمونیستی و کارگری و نقد از 
کمبودھا و نھ نفی آنھا طی این مدت  گرد 
آمدن بھ دورھم زمینھ را برای عروج مجدد 
قطب انقالبی واحد طبقھ کارگر درھرکشور 

و درجھان آماده نمایند.
اصول علمی کمونیسم را نمی توان با یک 
برخوردھای  بورژوائی  خرده  گری  جانبھ 
اصول  این  نمود.  مخدوش  غیردیالکتیکی 
آنھا  تلفیق  با  و  بگیریم  دردست  محکم  را 
پرولتاریا،  نوین  دستاوردھای  و  پراتیک  با 
گذشتھ  پراتیک  از  جانبھ  ھمھ  وآموزش 
پرولتاریا، بھ تکامل آنھا بپردازیم و در این 
محیالنھ  و  ارتجاعی  روشھای  مسیرگرفتار 
ی بورژوازی و خرده بورژوازی نگردیم. 
چنین است راه ترقی و تعالی جنبش متشکل 
جھانی  امپریالیسم  کھ  درشرایطی  کارگری 
وھرچھ  سوزد  می  عمیق  بحرانی  درتب 
افق  است.  شده  بربریت  بھ  متوسل  بیشتر 
دمیدن  درحال  جھانی  سوسیالیستی  انقالب 
صبحگاه دل انگیز اش روبھ روشنائی است. 
پس زیر پرچم پرافتخار کمونیسم علمی متحد 
از  را  کمونیستی  جنبش  و  شویم  متشکل  و 
بورژوائی  خرده  و  بورژوائی  افکار  نفوذ 

پاک کنیم.

از نامھ ھای رسیده
با  سالم

ھمانطور کھ مطلع ھستید اخیراً جلسھ فعالین 
کارگری در کرج مورد حملھ قرار گرفتھ و 
کھ  دلیل  این  بھ  فقط  ایشان  از  زیادی  تعداد 

دور ھم جمع شده بودند دستگیر شده¬اند.
حملھ  این  ھم  زمان  ھم  باید  من  نظر  بھ 
ددمنشانھ و ھم قانون گرایی و علنی گرایی 
از حکومت  شوند.  کارگری محکوم  فعاالن 
اسالمی بجز ددمنشی انتظاری نمی رود اما 
شرایط  نیستند  حاضر  کارگری  فعاالن  چرا 
موجود را بپذیرند و بھ لگالیسم وامانده می 
قوانین رژیمی کھ خود  چسبند؟ چرا باید بھ 
این  پابند قانونش نیست احترام گذاشت و با 
نمود؟ جمع شدن در یک  کار علنی  حساب 
جرم  قانونی  ھیچ  طبق  نظر  تبادل  و  خانھ 

نیست اما دیدیم کھ نتیجھ این کار چھ شد. رژیم 
با افراد مسلح بھ آن خانھ حملھ و فعالین بی 
دفاع را بھ جرم تشکیل جلسھ دستگیر کرد.

محیط  و  کارخانھ¬ھا  در  باید  کھ  فعالینی 
آگاه  و  سازماندھی  مشغول  کارگری  ھای 
سازی باشند، یک پایشان در دادگاه است و 
پای دیگرشان در زندان. این نتیجھ توھمات 
لگالیستی است. چنین توھماتی باید از جانب 

کمونیستھا مورد نقد بی امان قرار گیرند.
اگر یک فعال کارگری در حین (یا در نتیجھ) 
کار در میان کارگران، اعتصاب یا راھپیمایی 
دستگیر شود، حداقل کار مفیدی انجام داده و 
از جانب کارگران مورد قدردانی قرار گرفتھ 
در  مبارزه  حین  در  کھ  رفیقی  عنوان  بھ  و 
شناختھ  شده  واقع  حملھ  مورد  جمع  خدمت 
خواھد شد و دیگران نیز تالش خواھند کرد 
راه او را ادامھ داده و نگذارند جایش خالی 
گرایی  علنی  نتیجھ  در  کھ  فعالی  اما  بماند، 
زیر  سرکوب  بھ  اعتنایی  بی  و  افراطی 
را  خود  توھمات  گرفتھ چوب  قرار  ضرب 
احساسی  توانند  نمی  کارگران  و  می خورد 
داشتھ  او  بھ  نسبت  منفعالنھ  دردی  ھم  بجز 
باشند، ضمن اینکھ دستگیری و زندانی شدن 
او بجای تقویت روحیھ ھمبستگی و مبارزه 
تقویت ترس و  بھ  جویی ممکن است منجر 
رژیم  ھای  گری  وحشی  بھ  نسبت  وحشت 

شود.
باید توھمات نسبت بھ کار علنی و قانونی را 
اصالح  نوع کار درخور  این  انداخت.  دور 
طلبان حکومتی است کھ البتھ آنھا ھم نھ بھ 
بھ  بلکھ  شیوه  این  بودن  بخش  نتیجھ  دلیل 
دلیل موضع طبقاتی شان در مقابل انقالب و 

حرکات رادیکال بھ آن چسبیده¬اند.
رژیم از تمام امکاناتش از قبیل کنترل تلفنھا 
خبرچینان،  و  عمال  دادن  نفوذ  مکاتبات،  و 
آنھا،  تفتیش  بھ خانھ¬ھا و  شبانھ  ھجومھای 
سوء استفاده از سادگی برخی فعاالن، شکنجھ 
و اعتراف گیری، و ھر نوع روش قانونی 
گری  سرکوب  برای  ممکن  غیرقانونی  یا 
نباید  نیز  کارگری  جنبش  کند.  می  استفاده 
خود را محدود نماید. باید با در نظر داشتن 
این حقیقت کھ مبارزه ما با دشمنی  خونخوار 
است کھ پایبند بھ ھیچ تعھد قانونی یا اخالقی 
نیست، وارد کارزار شد. امید واھی داشتن بھ 
این کھ او ما را تا حدی تحمل نموده یا تا حدی 
پایبند قوانین خودش خواھد بود و در نتیجھ 
برای کار علنی  آزادی عمل  تا حدی  ما ھم 
و قانونی خواھیم داشت، نمی تواند منجر بھ 
چیزی غیر از شکستھایی از نوع آذر ٨٦، 
بشود. اخیر  ماجراھای  یا   ٨٨ کارگر  روز 
موفق باشید.    ا.ا.

درمورد  ھشدارشما  سالم!  گرامی  رفیق 
رژیم  دربرابر  کاری  مخفی  رعایت 
کامال  اسالمی  جمھوری  چون  خونخواری 
خصوص  بھ  اما  است.  منطقی  و  درست 
درفعالیتھای کارگری کھ موضوع اش سمت 
کمونیسم  است  ای  توده  حرکتھای  بھ  دادن 
بھ  را  علنی"  و  کارمخفی  "تلفیق  علمی 
فعالیت  دردستور  مثابھ شیوه کار ضروری 

کارگران و حزب شان مطرح می نماید.
ما درگذشتھ نمونھ ھای زیادی درمورد عدم 
رعایت مخفی کاری داشتھ ایم : نظیر تجمع 
مرکزیت حزب کمونیست پرو درلیما پایتخت 
این کشور کھ بھ دستگیری رھبرانش انجامید. 
پایگاھھای  درمناطق  این حزب  درحالی کھ 
گان  رزمنده  زیرکنترل  کھ  اش  روستائی 
"راه درخشان" بود، می توانست چنین تجمع 
مھمی را برگزارکند و می دانیم کھ بھ علت 
این اشتباه و تشدید اختالفات درونی ضربھ 
ی بسیارمھلکی بھ این حزب و رزمنده گان 
راه درخشان واردشد و این حزب بھ شکست 

ُخردکننده ای دچارگشت.
تجمعھای  کارگری  جنبش  درمورد  اما 
علنی  توانند  می  درشرایطی  کارگران 
نیزبرگزار گردند. منتھا ھمان طور کھ شما 
نیز  اخیر  سالھای  تجربھ  و  اید  کرده  اشاره 
جمھوری  سرکوب  دستگاه  اند  داده  نشان 
کردن  متالشی  پی  در  شدیدا  اسالمی 
کمیتھ  اولی  بھ طریق  و  کارگری  تشکلھای 
زندانی  یا  و  بردن  ازبین  و  کارگری  ھای 
کردن فعاالن کارگری می باشد. لذا درچنین 
شرایطی رعایت پنھان کاری جزء الیتجزای 

چنین تجمعھائی می باشد.
و  درآینده  منفی  تجربھ  این  کھ  این  امید  بھ 
تھدید  مورد  جلسات  این  امنیت  کھ  تازمانی 

قررنگیرد، تکرارنشود. ھیئت تحریریھ
*******

و  احزاب  مشترک  «نشست  مورد  در   ...
کمونیست»،  و  چپ  نھادھای  و  سازمانھا 
اینکھ این نشست را پدیده¬ای مثبت می  با 
اش  کنونی  شکل  با  کنم  نمی  فکر  اما  دانم 
انقالبی  با «اتحاد  چندان متفاوت  سرنوشتی 
...» داشتھ باشد. اگر سازمان حداقل با برخی 
ندارد،  بنیادینی  اختالف  کنندگان  شرکت 
اقدام  آنھا  با  سازمانی  وحدت  بایستی جھت 
مشترک  نکات  بایستی  بقیھ،  مورد  در  کند. 
و اختالفات را معین نمود و سعی کرد اگر 
اتحاد  باشد، این  قرار است اتحادی در کار 
از روی کاغذ درآمده و بھ مبارزه مشترک 
عملی بیانجامد. برای امضای بیانیھ مشترک 
نیازی بھ «نشست» و «اتحاد» نیست. ھر 
اگر  کننده  شرکت  گروھھای  این  از  کدام 

تری  پرمایھ  بیانیھ  توانند  می  بخواھند 
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نام گذاری شده اند. نفوذ آمریکا درارتشھای 
پایگاه  استقرار  با  است.  اشباع  روبھ  آفریقا 
ھای مشترک، «رژیم چنج بیشتر از خوردن 
نظامی  درکلوبھای  آشامیدنی  لیوان  یک 
کشورھای  از  تعدادی  نخواھدکشید.»  طول 
ترتیب  آفریقائی مرتبا در مانورھای نظامی 

یافتھ توسط آمریکائیان، شرکت می کنند.
زیرسلطھ  بھ  نظامی  ازطریق  باید  «آفریقا 

آورده شود»
طبق نوشتھ روزنامھ «تایمز ارتش»، ایاالت 
٣٠٠٠نفری  نیروی  یک  زودی  بھ  متحده 
«عبوراز  وظیفھ  با  را  بیشتر»  و»شایدھم 
«برنامھ  کارخواھدگرفت.  بھ  آفریقا» 
حضورگشت  استقراردائمی،  کننده»  ھدایت 
سرباز   ١٢٠٠ بھ  شدن  ملحق  گذاری،  و 
نیروی  درجیبوتی و ١٠٠  آمریکائی مستقر 
توسط  مرکزی  آفریقای  بھ  شده  گسیل  ویژه 

اوباما در اکتبر سال گذشتھ، می باشد.
مثل ھمھ جا آمریکا درُجست و جوی استقرار 
نظامی  فرماندھی  کھ  است  درپایگاھھائی 
آمریکا درآفریقا آنھا را پایگاه نمی نامند. بلکھ 
آفریکوم  ماژورژنرال  ھوگ  داوید  گفتھ  بھ 
محلی  متفق  نیروھای  از  بھ مثابھ بخشی   »
برای زنده گی و کار درمیان آفریقائیان برای 
تامین امنیت جامعھ پذیرفتھ شده توسط دولت 

آمریکا» می باشند.
درسال  آمریکا،  سیاه  جمھور  رئیس  اولین 
٢٠٠٩ بھ آفریقائیان گفت کھ «فساد» و «طرز 
اداره کردن ضعیف» و نھ استعمارگری نو، 
بزرگ ترین مسئلھ قاره است کھ باعث شده 
است تا نظامیان آمریکا اولین طرف صحبت 
با دولتھای آفریقا بشوند... آفریقا باید ازطریق 
نظامی بھ زیرسلطھ آورده شود. پرده دودین 
«طرز اداره کردن خوب» اوباما درخدمت 
دربسترماموریت  آمریکا  نو  استعمارگری 
دولتی آفریکوم بیان شده است: «پیش گیری 
و شکست دادن تھدیدات بین المللی و تامین 

امنیت جھت اداره خوب و توسعھ»...
درآفریقا  اروپائیان  قرارداد  «آمریکائیان 
می  دنبال  دارد،  چندصدسالھ  عمری  کھ  را 

کنند»
آمریکائیان، مستقل از دستان خون آلودشان، 
«بی  را  خود  کھ  اند  داشتھ  دوست  پیوستھ 
ژنرال  ھوگ  دھند.  جلوه  عموم»  نزد  گناه 
ماموریت  کھ  آنجا  «تا  گوید:  می  آفریکوم 
داشتن  سرزمین  نقشھ  بدون  برود،  پیش  ما 
آمریکائیان  ندارد.  حقیقت  این  خواھدبود.» 
چندقرن  اروپائیان طی  نقشھ  درصدداجرای 
خودشان   طوالنی  تجربھ  و  اند،  گذشتھ 
درمجموعھ تجاوزات درآمریکای التین، کھ 
آمریکا  ارتشھای  نزدیک  برادری  جا  درآن 
زمینھ  اخیر،  ھای  دردھھ  آمریکا  التین  و 

کثیف،  جنگھای  نظامی،  گروھھای  رابرای 
ُکشی  نسل  و  شکنجھ،  بر  متکی  دولتھای 

کامل ھموارکرده است.
آمریکا و متحدین آفریقائی اش بدترین نسل 
درآفریقا  دوم  جھانی  جنگ  رابعداز  ُکشی 
دربخش  میلیون   ٦ مرگ  دادند:  سازمان 
شرقی جمھوری دموکراتیک کنگو. اوگاندا، 
کھ بھ صورت مزدور آمریکا درآفریقاعمل 
در  میلیونھا  قتل  در  مجرم  دست  ھم  کرد، 
کنگو و سومالی است. ھمان طورکھ میلتون 
داد  گزارش  سیاه  اخبارستاره  ناشر  آلیمادی 
: «درسال ٢٠٠٥ دادگاه عدالت بین المللی 
اوگاندا را در جنایات کنگو متھم نمود. دادگاه 
بابت  دالر  میلیارد   ١٠ اوگاندا  کھ  داد  رای 
ارتش  بپردازد.  باید  کنگو  بھ  جنایات  این 
اوگاندا دارائیھای مردم کنگو را غارت نمود 
مردان  و  زنان  بھ  وسیع  تجاوز  مرتکب  و 
را  افراد  درید؛  را  حاملھ  زنان  شکم  شد؛ 
درخانھ شان بھ آتش کشید؛ و بی گناھان را 

ُکشت.»...
«اوگاندا بھ مثابھ مزدور آمریکا درآفریقا، 
و  کنگوئی  میلیونھا  درکشتن  دست  ھم 

سومالیائی است»
رواندا، ضربھ زننده دیگر پنتاگون درآفریقا، 
کھ  شد  گفتھ  ملل  سازمان  از  درگزارشی 
طی  کنگو  در  نفر  میلیونھا  قتل  مسئوول 
باشد... می  اش  ھمسایھ  غارت  و  تجاوز 

سومالی  بھ  تجاوز  در  اتیوپی  بھ  آفریکوم 
طبق  کھ  نمود  کمک   ٢٠٠٦ دراواخرسال 
بحران  بدترین  بھ  ملل  سازمان  شاھدان 
دارفور.  بدتراز  منجرشد،  درآفریقا  انسانی 
درسال ٢٠٠٧ بحران بشری و حملھ آمریکا 
درآنجا  را  سال ٢٠١٠  قحطی  سومالی،  بھ 

اجتناب ناپذیرساخت.
سربازان اوگاندا، ظاھرا برای اتحادیھ آفریقا 
اما با پرداخت پول از جانب پنتاگون کارمی 
گرسنھ  کشوری  در  غرب  ازمنافع  کنند، 
سرباز   ١٢٠٠ نظیر  نمایند،  می  حمایت 
کھ  جیبوتی  حوالی  در  مستقر  آمریکائی 
فرانسوی  پادگان  با  ھمراه  دائمی  حضوری 

دارند.
ھیچ «تغییری» درماموریت مرموز آفریکوم 
بوجودنیامده است. گسیل تیپ ٣٠٠٠ نفری 
بھ شدت متحرک و شبکھ پایگاھھای حفاظتی 
مراتب  بھ  تعداد  ورود  برای  را  زمینھ 
در  ناتو  و  آمریکائی  نیروھای  از  بیشتری 
استعمارمجدد آفریقا فراھم می سازد. ژنرال 
ھوگ سوگند فقدان ھرگونھ نقشھ ای راپیوستھ 
می خورد. او می گوید « تمامی فعالیتھائی 
کھ درآفریقا صورت گرفتھ می توانند بھ حد 
عین  این  شوند.»  منتھی  آفریقائی  حل  راه 

عراق،  در  کھ  است  کارھائی  ھمان 

از این بیانیھ¬ھای مشترک (کھ معموال 
می  منتشر  تکلیف  رفع  صورت  بھ 

شوند) تھیھ کنند.
است  خوب  مشترک  مبارزه  پیشبرد  برای 
ایجاد  مبارزات  ھماھنگی  برای  شورائی 
شود تا از طریق آن اموری مثل سازماندھی 
کشور،  از  خارج  در  مشترک  تظاھرات 
خارجی  نھادھای  و  اتحادیھ¬ھا  بھ  مراجعھ 
برده  پیش  بھ  امور  سایر  و  المللی  بین  و 
شود و ھمھ شرکت کنندگان ملزم بھ تبعیت 
از این شورا بشوند. در این صورت دیگر 
حتی فعالیتھایی مثل تھیھ بیانیھ ھم دیگر بھ 
صورت رفع تکلیفی دنبال نخواھند شد، زیرا 
زمانی کھ یک بیانیھ فقط برای تظاھر نباشد 
و قرار باشد کھ در تجمع مشترک پخش و 
انگارانھ  سھل  برخورد  دیگر  گردد  قرائت 

نسبت بھ آن نخواھد شد.
با  ما  مورد  دراین  گرامی  دوست  و  رفیق 
شماره  درھمین  و  ھستیم  عقیده  ھم  شما 
نشست  این  منفی  و  مثبت  نکات  بھ  رنجبر 
برخورد نموده ایم کھ امید است شما خوانده 
و نظرخودتان را درآن مورد بدھید. پیروز 

باشید. ھیئت تحریریھ

آمریکا نفوذ نظامی درآفریقا 
رابیشترمی کند

گلن فورد ـ ١٣ژوئن٢٠١٢ ـ
 تلخیص شده

آمریکائیان برپاداشتن شبکھ ای از پایگاھھا 
متحرک  تیپ  گسیل  با  مقدمتا  را،  درآفریقا 
کھ  کنند،  می  آماده  نیرو،  نفری   ٣٠٠٠
قراراست ازسال آینده در قاره بھ کارگرفتھ 
شوند. این تیپ تمامی عالمات باقی ماندن در 
پایگاھھا  کھ  درحالی  دارد،  را  آفریقا  زمین 
با خوش زبانی مھاجم «حفاظت از جامعھ» 

ازھر دری، 
سخنی!
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اند. گرفتھ  انجام  ولیبی  افغانستان 

*******
دکترین جدید اوباما، طرح ٦ نکتھ 

ای برای جنگ جھانی                          
نیک تورس ـ ١٣ ژوئن ٢٠١٢ ـ 

تلخیص شده
عملیات ویژه، ھواپیماھای بمب افکن بدون 
سرنشین، جاسوسی، سربازان غیرنظامی، 
می  عمل  گی  نماینده  بھ  کھ  جویانی  جنگ 

کنند، و جنگ سایبری
ھالیوودی  فیلمھای  ھای  صحنھ  ھمانند  این 
است. درتاریکی قیرگون، انسانھای تادندان 
مسلح، با تفنگھای خودکار و قابل دیدشبانھ، 
طناب  بھ  چسبیده  درسنگر،  مقاوم  سخت 
سیمی یک ھلی کوپتر شینوک ام.اچ ـ ٤٧ . 
سپس، دریک چشم بھ ھم زدن بھ درون یک 
«مایک»،  بعدازآن،  آیند.  فرودمی  کشتی 
نمی  بیان  را  اش  فامیلی  نام  کھ  ملوان  یک 
ارتشی  گروھبان  یک  بھ  زنانھ  الف  کند، 
وقتی کھ  گوید  می  روابط عمومی  مسئوول 
توانستند  ملوانان  نبردبودند،  مشغول  آنھا 
ثانیھ   ٣٠ درکمتراز  کشتی  بھ  را  نفر   ١٥

فرودآورند.
عملیات  نیروھای  کشتی  عرشھ  درپشت 
بھ  و  شوند  تقسیم می  ھائی  بھ جوخھ  ویژه 
کھ  کنند  می  بررسی  را  کشتی  طورمنظم 
پائین  و  باال  جنوبی  درکره  جینھا  درساحل 
درون  در  و  کوماندوھا درعرشھ  رود.  می 
کشتی تعدادی مرد را می یابند و اسلحھ بھ 
روی آنھا می کشند بدون ھیچ شلیک گلولھ 

ای. آخر این تنھا یک تمرین است.
ملوان  تمامی جست و جو کننده گان کشتی 
بودند اما نھ ھمھ آمریکائی. برخی از گروه 
جنگی دریائی شماره ١ کورونادو کالیفرنیا، 
کره  دریائی  تیپ  ویژه  گروه  از  دیگران 
 Foalبودند. مشق نظامی بخشی از جنوبی 
تمرینی  مشترک  سرویس   ٢٠١٢  Eagle
کوچکی  بخش  ُمدلی بود برای ـ  این  بودند. 
از خاورمیانھ  نظامی آمریکا  ـ «قطب»  از 
بزرگ تا آسیا، حرکتی کھ شامل گسیل یک 
واحد ٢٥٠ نفری نیروی دریائی بھ داروین ، 
استرالیا، پایگاه ساحلی کشتی ھای جنگی در 
ویتنام  با  نظامی  رابطھ  گسترش  سنگاپور، 
جنگی  ھای  نقشھ  حضوردر  ھندوستان،  و 
ھواپیماھای  با  حمالت  (ازجملھ  درفیلیپین 
بدون سرنشین)، و گسیل کشتی ھای جنگی 

بھ اقیانوس آرام تا اواخر این دھھ می شد.
این تمرین ساده انعکاسی است ازدیگر انواع 
بھ  جنگیدن  ظاھری  صورت  سازی.  قطب 
شیوه آمریکائی باردیگر درحال تغییراست. 
بھ  سربازان  ورود  با  جانبھ  ھمھ  تجاوز 

کشورھای عمده اروپاـ  آسیا را فراموش کنید؛ 
عملیاتی  نیروھای  کھ:  فکرکنید  آن  جای  بھ 
درکنار  تمرین  دیدن  با  اما  خودشان  ویژه 
نظامیان متحد( اگرنھ ُرک و راست ارتشھای 
متفق) درجنگھای متمرکز درسراسر جھان. 
تمرین  ویژه،  نیروھای  مشاوران  با  ھمراه 
و  ذخایر  بھ  نیاز  کوماندوھا  و  گان،  دھنده 
نظامی  جاسوسی  یابی  جریان  برای  تالشھا 
جنگی  ھواپیماھای  از  استفاده  و اطالعاتی، 
بدون سرنشین، حمالت سایبری، و عملیات 
فزاینده  کردن  نظامی  پنتاگون و  با  مشترک 
ھست.  «غیرنظامی»  حکومتی  نھادھای 
اکثراینھا در رسانھ ھا گفتھ شده اند، اما تجمع 
جھانی  توان چھره  می  را  دیگر  بایک  آنھا 
برمالشده اش دانست.  اھداف  امپراتوری و 
اما این بھ طورمختصر دکترین جدید اوباما 
را نشان می دھد، برنامھ ای ٦ نکتھ ای برای 
جنگ درقرن بیست و یکم بھ شیوه آمریکائی 
کھ دولت مشغول توسعھ دادن و تیزکردن آن 
این طرح جھانی  باشد.  می  آرام  بھ طرزی 
اندکی موردپذیرش  ترسناک است چنان چھ 
رامزفلد  نظامی  ھماھنگی  نظیر  شود  واقع 
داوید پترائوس،  و عملیت ضد شورشگران 
مایوس  را  خالقانش  روشن  روز  مثل  کھ 

خواھدکرد.
تیره و تارگری

نظریھ  آمریکا  ارتش  مدیدی  سالھای  طی 
است... کشیده  راپیش  گری»  سو  «ھم 

وزیردفاع  رامزفلد  دونالد   ،٢٠٠١ درسال 
آغازکرد،  را  نظامی»  درکارھای  «انقالب 
با  مشترک  ارتش  ُمدل  سوی  بھ  را  پنتاگون 
تکنیک پیشرفتھ، نیروھای عقاب گونھ راند. 
ترسناک درحملھ بھ  این نظریھ بھ صورتی 
شھرھای عراق بھ کارگرفتھ شد. یک دھھ ی 
بعد، آخرین نتایج شکست یافتھ اش درجنگ 
سرسختانھ ای درافغانستان علیھ اقلیت قدیمی 
شورشی  کھ شکست نخورده است، ادامھ می 
یابد. ازآن سالھا بھ بعد، دو وزیردفاع و رئیس 
جمھورجدید درمیان دیگر تغییرات حاضربھ 
مثل  کشوربزرگی  و  نشده  روش  تغییراین 
آمریکا قادر بھ پیروزی درجنگ نشده است.

طی ریاست جمھوری اوباما، آمریکا حمالت 
نظامی را توسعھ یا بھ راه انداختھ است کھ 
درآنھا مخلوطی از ٦ عنصر جنگ آمریکا 
یکم مورداستفاده واقع شده  بیست و  درقرن 
اند... جنگ تمام عیارروبوتی ھوائی، تکمیل 
کوپتر  باھلی  مرزی  درون  باحمالت  شده 
درپاکستان، «گروه ُکشنده» توسط نیروھای 
زمینی  ماموریت  درافغانستان،  ھمکار 
ازجملھ  در،  ویژه  عملیاتی  نخبھ  نیروھای 

حملھ SEAL درکشتن اوسامھ بن الدن...
ایجاد روشنائی در «قاره سیاه»

پنتاگون  جاسوسان  توجھ  مورد  منطقھ  یک 
ریاست  است. تحت  آفریقا  آینده،  درسالھای 
جمھوری اوباما، عملیات دراین قاره فراتر 
یافتھ  شدت  بوش  دوره  محدود  ازمداخالت 
مجمع  اتیوپی،  جیبوتی،  درلیبی،   : است 

الجزایر سیشل، درشرق آفریقا...
تروریستی  ضد  تمرینات  ھمچنین  آمریکا 
الجزیره،  در  را  نظامیان  مجھزکردن  و 
و  موریتانی،نیجر،  چاد،  بورکینافاسو، 
فرماندھی  عالوه،  بھ  برد.  می  پیش  تونس 
آفریقا(آفریکوم) ١٤ عملیات تمرینی بزرگ 
را برای سال ٢٠١٢  ازجملھ در مراکش، 
کامرون، گابون، بوتسوانا، آفریقای جنوبی، 
تواند  می  کھ  نیجریھ  و  سنگال،  لزوتو، 

پاکستان آفریقا گردد، پیش می برد و...
برگشت بھ حیاط خلوت

ایاالت متحده از زمان تاسیس اش دخالت بی 
جا را با تھدید مردمان کارائیب و مداخلھ در 
آمریکای التین پیش برده است. درزمان بوش 
بجز چند استثناء منافع واشتنگتون در حیاط 
روشد.  روبھ  نشینی  عقب  با  آمریکا  خلوت 
در  اوباما درصدد حمالتی  دولت  اخیرا  اما 
فرمولھای  از  استفاده  با  جنوبی  مرزھای 
ھواپیماھای  ماموریت  ازجملھ  جدیداست. 
مکزیک  عمق  در  پنتاگون  سرنشین  بدون 
کارتلھای  با  مبارزه  بھ  کمک  عنوان  تحت 
موادمخدر، درحالی کھ ماموران سی آی ای  
و غیرنظامیان عملیاتی از وزارت دفاع بھ 
پایگاھھای نظامی مکزیک فرستاده شده اند 

تا در جنگ با موادمخدریھا شرکت کنند.
مشابھ  ھندوراس  در  پنتاگون  دیگر  عملیات 
عملیات  افغانستان...  و  عراق  در  عملیات 
کمتر قابل دید درگویانا، کھ درآن نیروھای 
عملیاتی ویژه نیروھای محلی را با تکنیک 
حملھ ھوائی درھلی بورن تمرین می دھند. 

آمریکای  از  درھرجائی  آمریکا  نظامیان 
گواتماال،  در  نظامی  تمرینات  فعالند.  التین 
السالوادور، پرو و پاناما و رسیدن بھ وحدت 
تا  کلمبیا  ارتش  با  «فعالیت»   ١٩ درمورد 
سال آینده و ازجملھ تمرینات مشترک نظامی.

بازھم در وسط خاورمیانھ
...ایجاد پایگاھھای نظامی، و ارسال سالحھ 
و انبار کردن آن در بحرین و یمن بھ مثابھ 
آزمایشگاه جنگھای اوباما نظیر ھمسایھ اش 

سومالی...
ازجرقھ ھای آتش، بھ خرمنھای آتش

و  مرکزی  آمریکای  از  درسراسرجھان 
جنوبی تا آفریقا، خاورمیانھ، و آسیا، دولت 
اوباما درمورد فرمول جدید جنگ بھ طریق 
آمریکا آزمایش می کند. درادامھ کار، پنتاگون 
اش  فزاینده درحکومت  نظامی  ھمکاران  و 

استعماری  جنگ  کالسیک  دیدگاھھای 



صفحھ ١٢رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
را تا آخرین تکنولوژیھا مورد بررسی 

قرار می دھند.
است  امپراتوری  قدرت  یک  متحده  ایاالت 
تادیب شده توسط بیش از ١٠ سال شکست، 
درجنگھای سنگین مداخلھ گرانھ. آمریکا با 
اقتصادی میان تھی بھ لنک لنگان افتاده، و 
غرق شده درصدھاھزار سرباز قدیمی شامل 
٤٥٪ از نیروھایش کھ درجنگ درعراق و 
ازخدمات  ـ  اند  شده  دچارتردید   افغانستان 
مداوای  بھ  نیاز  کھ  معلولینی  برای  درمانی 
بیشتری دارند، رنج می برند. درھم آمیزی 
اھمیتی  ھیچ  آنھا  برای  ٦ شیوه جدید جنگ 
داروئی  نکات  این  اولیھ،  خجلتی  با  ندارد. 
آمریکا.  مریض  ملی  امنیت  برای  است 

درواقع، این ھیچ راه حلی نیست.
بھ  اوباما  جدید  دکترین  ردپای  روشنائی 
نظرمی رسد ادامھ بھ جنگیدن بھ مثابھ جذاب 
ترین راه حل ساده ـ نکتھ ای کھ اخیرا صدر 
انگشت  آن  روی  دولتی  مشترک  روسای 
درمورد  سوئال  او  از  کھ  وقتی  گذاشت. 
استفاده از نیروھای ویژه عملیاتی درخارج 
شد او بھ طور مختصربھ ساده گرفتن مسئلھ 
جواب داد «من نگران استفاده سریع وساده 
از نیروھا ھستم...شاید نیاز بھ پیداکردن راه 

حلی درازمدت داشتھ باشیم»...
آن  بنابرماھیت  نظامی  کوچک  درگیریھای 
جنگھا  و  دارند،  شدن  بزرگ  بھ  گرایش 
بنابھ  شوند.  می  کشیده  مرزھا  فراسوی  بھ 
نتایج  بھ  گرایش  نظامی  عملیات  تعریف، 
دراین  شک  کھ  کسانی  دارند.  نامشخص 
مورددارند نیازدارند بھ عقب و سال ٢٠٠١ 
تکنیک  با  حملھ  سھ  کھ  وقتی  برگردند، 
دھھ  یک  از  بیش  بھ  روز  دریک  ضعیف 
یک  این  جواب  انجامید.  درجھان  جنگ 
روز جنگ بھ شروع جنگ درافغانستان و 
عراق،  بھ  برگشت  پاکستان،  بھ  گسترشش 
گذارسریع بھ سومالی و یمن  غیره منجرشد. 
از  برگشتھ  کار  کھنھ  سربازان  امروز، 
تکرار موفقیتھای  بیرونی مشغول  مداخالت 
و  مکزیک  مثل  مناطقی  در  خود  مشکوک 
ھندوراس، آفریقای مرکزی و کنگو ھستند.

متحده  ایاالت  کھ  است  داده  نشان  تاریخ 
درکسب پیروزی درجنگھا از ١٩٤٥ بھ این 
با  سو موفق نبوده است. مداخالت کوچکی 
پیروزیھای اندکی درپاناما و گرانادا و نتایج 
زشت و بدنام کننده در لبنان (دھھ ١٩٨٠) 
و سومالی (دردھھ ١٩٩٠) برای ذکر برخی 

حرکتھا ھمراه شده است.
از  کھ  رسد  نظرمی  بھ  اوباما  دکترین   ...
این  عالرغم   ، دوراست  بودن  امیدبخش 
کھ در محدوده ی روزنامھ ھای واشنگتون 

انعکاس خوبی داشتھ است...

*******
اسرائیل و تئوری دیگران

املیا اسمیث ـ ١٣  ژوئن ٢٠١٢
کتابی  ھرتزل  تئودور   ١٨٩٦ درسال 
زنده  کھ  یھودی»  کشور   » نام  بھ  نوشت 
دگرگون  ھمیشھ  برای  را  فلسطینیان  گی 
یھودیان  کھ  این  اعتقادبھ  با  ھرتزل  ساخت. 
قرار  بودن  ضدیھودی  درمعرض  پیوستھ 
اجتماع جداگانھ  خوھندداشت چھ موقعی کھ 
بھ  چھ  و  باشند  کشورداشتھ  دریک  ای 
صورت اقلیت درکشورھای دیگر زنده گی 
کنند، مطرح نمود کھ آنھا باید درسرزمینی 

باشند کھ متعلق بھ خودشان است.
و  درنظرگرفت  را  کشورھا  از  تعدادی  او 
صھیونیستھا،  درکنگره  شرکت  بھ  را  آنھا 
مسئلھ  درمورد  آشکار  بحث  منظور  بھ  کھ 
یھود بود، دعوت کرد. در ششمین کنفرانس 
صھیونیستھا درسال ١٩٠٣ دولت بریتانیابھ 
جدید، سرزمینی  جنبش صھیونیستی  این  بھ 
درشرق  مستعمراتش  از  کھ  دراوگاندا  را 

آفریقابود، پیشنھادداد. 
اخیرا زنده گی اسرائیلیھا و آفریقائیھا و این 
کھ آیا می توانند و یا نمی توانند درزیر یک 
سقف زنده گی کنند درمرکز توجھ قرارگرفتھ 
است. بنیامین نتانیاھو نخست وزیر اسرائیل، 
را  اسرائیل  بھ  مھاجرت  او  تھدیدکردکھ 
غدغن می کند و مھاجران غیرقانونی را از 

اسرائیل بیرون خواھدکرد.
تا  اند  شده  مصمم  لیکود  حزب  اعضای 
اسرائیل  ـ  مصر  درمرز  آھنین  شکاف  بھ 
بھ  پناھنده  ورود  از  جلوگیری  منظور  بھ 
اسرائیل  بگذارند.  پایانی  نقطھ  اسرائیل 
مشغول گسترش زندان صحارونیم بھ خاطر 
موج پناھنده گان است.. در یک شنبھ قراری 
بھ  پناھنده  کردن  زندانی  بر  دایر  صادرشد 
ھر  تبعید.  یا  و  محاکمھ  بدون  سال   ٣ مدت 
فردی ھم کھ بھ پناھنده گان کمک کند بھ ٥ تا 

١٥ سال زندان محکوم خواھدشد.
اسرائیلیھا،  از  بسیاری  نفرت  عالرغم 
گان  ضدپناھنده  احساسات  اخیر  موج  این 
شود.  نمی  خالصھ  سیاسی  احزاب  بھ  تنھا 
ای  خانھ  نتانیاھو،  نظر  اعالم  بعداز  روز 
دراورشلیم با ١٠ سرنشین اریتره ای بھ آتش 
کشیده شد؛  ٤ نفر از ساکنان با بدن سوختھ 
و نفس کشیدن از دودھا بستری شدند. توسل 
آویو  درتل  زا  آتش  بمب  پرتاب  با  زور  بھ 
آپارتمانھای  بلوک  و  شیرخوارگاه  یک  بھ 
در  یافت.  ادامھ  شھر  درجنوب  گان  پناھنده 
یک تظاھرات خشم آلود درماه گذشتھ توسط 
تعدادی از پناھنده گان تعدادی از مغازه ھا بھ 

آتش کشیده شد و یا غارت گردید...
گذشتھ  درجمعھ  کشور  وزیر  یشائی  الی 

 » گفت:  مآریو  روزنامھ  با  ای  درمصاحبھ 
می  فکر  کھ  ھستند  مسلمان  افراد  اکثراین 
کنند کشور متعلق بھ ما مردمان سفیدپوست 
نیست. بھ عالوه نفوذکننده گان با فلسطینیان 
رویای  پایان  بھ  را  ما  سریعا  توانند  می 

صھیونیستی مان برسانند.»
غیر  با  یھودیان  ازدواج  دراسرائیل   ...

یھودیان غدغن است.
با  دررابطھ  مذھب  فراسوی  بھ  قھر  اما 
حنانیا  است.  شده  کشانده  آفریقائی  یھودیان 
تظاھرات  در  اتیوپیائی  یھودی  یک  واندا 
حملھ  مورد  مھ   ٢٣ در  راستیھا  دست 
قرارگرفت. حملھ کننده گان با گفتن این کھ 
توجیھ  بھ  یھودی است  نمی دانستند کھ وی 

عمل خودپرداختند.
را  اتیوپی خود  یھودیان  کھ  این  ...عالرغم 
مجبورشدند  آنھا  دانستند  می  یھودی  پیوستھ 
متعصب  بسیار  یھودیان  از  بخش  یک  بھ 
از  دھند...ھیچکدام  عقیده  تغییر  یھودگرائی 
یھودیان اتیوپیائی درمحلھ ھای فقیر زنده گی 
از  کھ  نیستند  اتیوپی  تنھایھودیان  نمی کنند. 
تبعیض دراسرائیل رنج می برند. آبایودایا، 
یھودیان اوگاندا کھ تاریخ درگیری با مسلمانان 
ترین  بزرگ  گویند  می  دارند،  مسیحیان  و 
مسئلھ آنھا اسرائیل است کھ آنھا را بھ عنوان 
شناسد... نمی  رسمیت  بھ  اصیل  یھودیان 

ھمان طورکھ تاریخ تکرارمی شد قھرجاری 
نشان مشابھی دارد از آن چھ کھ فلسطینیان 
 ١٩٥٤ گرفتارآنند.درسال  اسرائیل  در 
حساب  بھ  «نفوذی»  کھ  بودند  فلسطینیان 
می آمدند، کھ توجیھی بود برای تبعید آنان. 
آفریقائی  گان  پناھنده  درمورد  این  اکنون 
در  کار  فلسطینیان حق  آید.  درمی  اجرا  بھ 
الحمایھ  نداشتند کھ تحت  یھودیان را  منطقھ 
انگلیس بودند؛ فلسطینیان اسرائیل از تبعیض 
در منطقھ ازنظرکار و مدرسھ رنج می برند. 
آنھائی ھم کھ در ساحل غربی و غزه زنده 
قراردارند. بدتری  درشرایط  کنند  می  گی 

روز جمعھ درمدرسھ دوزبانی یھودیـ  عربی 
براعراب»،  «مرگ  شعار  شالوم  نِو  درده 
درمیان  داشت»،  حق  «کاھنا  و  «انتقام» 
حدود ١٤  شد.  نوشتھ  دیگر  کارھای زشت 
دھکده  بھ  درحملھ  آنان  تایرھای  و  ماشین 
نمونھ ای درانجام  ازھم دریده شدند کھ  ای 
ھمزیستی مسالمت آمیزبود، کھ درآن توافق 

بین گروھھای معتقد پذیرفتھ شده بود.
حتا یھودیان سفید نشان می دھند کھ زیرباراین 
رفتارتعصب آمیز نمی روند. اخیرا، مرکز 
خرید رامات آویو در تل آویو از ورود افراد 

افراطی مذھبی جلوگیری نمود.
کھ  است  مشکل  مطلب  این  ...درک 

نزدیک  حد  این  تا  کھ  ای  جامعھ 
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با  حاضرنیست  قراردارد  آفریقا 
کند. گی  زنده  درصلح  جا  آن  مردمان 

سازمان  قرارداد  درسال ١٩٥١  ...اسرائیل 
ملل درمورد پناھنده گان را امضاء کرد...

از  اندکی  تعداد  و  مداران  سیاست  حمالت 
اسرائیلیھا کھ این عملیات راانجام می دھند 
بھ خوارکردن و از دست دادن روحیھ پناھنده 
جنایت  العملش  عکس  شود.  منجرمی  گان 
بیشتر، یاس و درگیری بیشتر بین گروھھای 
انسانی می گردد. ساختن دیواری بین مصر 
گان  پناھنده  کھ  شود  می  باعث  اسرائیل  و 
ورودبھ  در  خطرناکتری  اقدامات  بھ  دست 
ببینند.  آزار  آنھا  ازنتایج  و  بزنند  اسرائیل 
آیا تاریخ بھ قدرکافی درس درمورد ساختن 
دیوارھا در ضرر زدن بھ جامعھ نداده است؟ 
جٌو ترس و نفرت مسئلھ را مشکل تر  و نھ 

بھتر می سازد.
**********

سازمان ملل: اسرائیلیھا ٢٣٠٠ نفر 
را درغزه درحال محاصره کشتھ اند
اخبار ماآن ـ ١٥ ژوئن ٢٠١٢ 

بیت اللحم (ماآن) ـ نیروھای اسرائیل درغزه 
طی ٥ سال بنابھ گفتھ رسمی سازمان ملل و 
بشر  بھ  مربوط  موضوعات  با  درھماھنگی 
در پنجشنبھ نزدیک بھ ٢٣٠٠ نفررا کشتھ و 

٧٧٠٠ نفر را زخمی کرده اند.
٢٧٪ از آنان زنان و کودکان بوده اند. زمین، 
دریا و ھوا برای ورود بھ غزه  طی ٦ سال 
ممنوع بوده است. طی این سالھا واردات بھ 

غره کمتر از ٣٪ سطح ٢٠٠٦ بوده است.
ارسال کاال از غزه بھ  «ادامھ غدغن بودن 
اسرائیل،  و  غربی  ساحل  سنتی  بازارھای 
ھمراه با محدودیت جدی دست رسی بھ زمین 
و صید ماھی مانع جدی رشد گشتھ و بھ بی 
کاری درسطح باال، عدم امنیت دسترسی بھ 
داده  افزایش  را  کمک  بھ  وابستگی  و  غذا 

( UNOCHA)«است
نیروی دریائی اسرائیل منبع زندگی ٣٥٠٠٠ 
مواد  ٧٥٠٠٠تن  دادن  ازدست  و  صیاد 
باعث  بودن مرزھا را  غذائی بھ دلیل بستھ 

شده است.
ورود  بھ  اسرائیل   محدودیت  حال،  درعین 
است.  شده  قاچاق  تجارت  رشد  باعث  کاال 
حداقل ١٧٢ فلسطینی کھ در تونلھای بین غزه 
و مصر کارمی کردند، کشتھ شدند(ھمانجا). 
کندن  سوی  بھ  جوانان  خطرات  باوجوداین 
تونل تمایل دارند. بیش از ٥٠٪ جوانان بی 
کارھستند و ٤٤٪ مردم امنیت غذائی ندارند.

مارک رگو سخنگوی نخست وزیر اسرائیل 
غزه  محاصره  کھ  گفت  شنبھ  پنج  نتانیاھو 
ضرورت دارد چون کھ حزب حکومت کننده 

غزه حماس «سازمانی تروریستی» است.

تدریجی  ورود  و  کشاورزی  مواد  از  نقد 
روابط سرمایھ داری بر زمین در کشاورزی 
مستعمراتی گشود. این ھم چنین باعث جابھ 
جائی دھقانان فقیر بدون زمین از کشاورزی 
شد کھ صف دھقانان بدون زمین و کارگران 
بخش  ترین  بزرگ  مثابھ  بھ  را  کشاورزی 
جمعیت روستائی حتا در دوران استعماری، 

پرکردند.
شاھد  ازجنگ  قبل  دوره  باوجوداین،   .٢
آسیا  ـ  آفریقا  درکشاورزی  اساسی  تغییراتی 
جھانی  گسترش  با  شد.  آمریکا  التین  و 
سرمایھ مالی بھ رھبری امپریالیسم آمریکا، 
صدور انبوه سرمایھ و تکنولوژی درخدمت 
و  نھادھا  نظر  تحت  استعمارنو  کشاورزی 
این  گرفت.  صورت  مربوطھ  آژانسھای 
نفوذ  و  کینزیانیسم  دوره  با  روندجھانی 
کشاورزی  بخشھای  درتمامی  مالی  سرمایھ 
و  رشد  ازطریق  نومستعمره  کشورھای 
بھ  کردن  مدرن  گوناگون،  ھای  دانھ  کاشتن 
کارگیری تکنیک،  کودھای مصنوعی و مواد 
شیمیائی ضد حشرات و غیره، خصوصیات 
را  خاکی  کره  تمامی  کھ  بود  سبز  انقالب 

ھدایت  دربرگرفت.  فیلیپین  تا  مکزیک  از 
کشور  وزارت  نظیر  نواستعماری  مراکز 
آمریکا،  دھی  جھانی، کمک  بانک  آمریکا، 
و  غیره،  و  روتسچیلد  ـ  فورد  صندوقھای 
این «استراتژی جدید کشاورزی» امکان بھ 
سرمایھ مالی امپریالیستی، بھ ویژه سرمایھ 
مالی آمریکا داد تا کنترل نو استعماری خود 
برداشت بازار و مسیرھای  در کاشت ـ  را 
تکنیکی کشاورزی بھ دست آورد. امپریالیسم 
ازطریق انقالب سبز، با استفاده از رژیمھای 
ـ  آسیا  ـ  آفریقا  درکشورھای  کمپرادور 
طبقھ  یک  ایجاد  در  موفق  و  آمریکا  التین 
بورژوای کشاورزی، البتھ با تفاوتھائی، پایھ 
غارت  در  مطمئن  متحدی  و  اجتماعی  ای 
فئودالی  نیروھای  جای  بھ  نواستعماری 
جدید  تکنولوژھای  آزمایش  بھ  مایل  کھ 
فراھم ساخت.  کشاورزی نبودند برای خود 
نومستعمره،  ازکشورھای  دربسیاری  نتیجتا 
نظیر  نواستعماری  دستورآژانسھای  بھ 
کمپرادور  حاکم  رژیمھای  جھانی،  بانک 
کھ بی رحمانھ نیروھای دموکراتیک را کھ 
ارضی  روابط  کردن  دموکراتیک  خواستار 
تغییر  چندین  کردند،  می  قمع  و  قلع  بودند، 
ازبین  ازجملھ  و  روابط ارضی  در  سطحی 
بردن روابط فئودالی بھ صورت تحمیل قانون 
درروابط  تغییرات  این  طبعا،  ایجادکردند. 
ارضی برپایھ اصل «زمین از آن کشتکار» 
نیاز  جدید  تکنولوژی  کھ  چون  قرارنداشت 
کھ  داشت  مالحظھ  قابل  گذاری  سرمایھ  بھ 
از  شده  رانده  دھقانان  امکانات  از  فراتر 
تحت  کھ،  مختصراین  فقیربود.  و  زمین 
دیدگاه کینزیانیستی،  کشورھای نومستعمره 
طبق منطق سرمایھ امپریالیستی بھ طورعام 
طبقھ  دردست  زمین  بیشتر  تمرکز  شاھد 
زمین دار جدید بھ مثابھ «ھمکار کوچک» 
تجارت کشاورزی شرکتھای فراملی و ادغام 
و  سو،  یک  از  آنھا  جھانی  دربازار  شده 
کشاورزی  کارگران  و  فقیر  دھقانان  ازدیاد 
دیگرشدند.  از سوی  ای  سابقھ  بی  درسطح 
تغییرشکل  ماند،  کشاورزی عقب مانده  کال 
داد و روبھ بیرون بھ حساب انقالب سبز ـ 

ھمرا با توسعھ گشت.
گلوبالیزاسیون  ظھور  باوجوداین،   .٣
تحت   ١٩٩٠ ی  دھھ  از  امپریالیستی 
سرمایھ  جھانی  جنبش  بالمنازع  ھدایت 
درکشاورزی  بحران  بھ  ابعادجدیدی  مالی 
درادامھ  داد.  نواستعماری  درکشورھای 
تمرکز زمین دردست طبقھ زمیندار و تشدید 
تعداد دھقانان بدون زمین، ازبین رفتن اتکاء 
بھ خود دھقانان در استفاده از بذرھای خودی، 
مسائل زیست محیطی نظیر فرسایش زمین 

و غیره،  منابع طبیعی،  و تھی سازی 

در جبھھ جھانی کمونیستی ...  بقیھ از 
صفحھ آخر

بھ تارنما ھای اینترنتی  
حزب رنجبران ایران 
مراجعھ کنید و نظرات 
خود را در آنھا منعکس 

کنید!
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انترناسیونالیسم پرولتری نیاز بھ حزب جھانی پرولتاریا دارد

داد،  رخ  اولی  سبز  انقالب  طی  کھ 
اکنون آنچھ را کھ بھ اصطالح دومین 
نواستعماری  دھقانان  نامند  می  سبز  انقالب 
بھ سرمایھ مالی  نھائی وابستھ  باسرعتی  را 
اول  سبز  انقالب  اگر  کند.  می  امپریالیستی 
داد،  رخ  کینزیستی  دولتھای  ھدایت  تحت 
ی  درحیطھ  اساسا  و  وارداتی  سیاستھای 
اکنون  بود،  استعمارنو  نظر  تحت  عمومی، 
تمامی کشاورزی بھ نفوذ سرمایھ مالی ھمراه 
با گذار از تولید غذا بھ کشاورزی صادراتی 
پول ساز تبدیل شده است. درادامھ کار بانک 
دوره  در  را  کشاورزی  سیاستھای  جھانی 
برنامھ  ادغام  اجبار  با  کینزیانیسم  بعداز  ی 
و  کشاورزی  درایجادطرحھای  دولتی  ھای 
ُحقنھ  تجارت  جھانی  سازمان  داری  حیوان 
درچنگ  نومستعمره  کشورھای  کند،  می 
توسط  کشاورزی  کردن  کورپوراسیونی 
ای  سابقھ  بی  طرز  بھ  فراملی  شرکتھای 
وسیعی  سرزمینھای  تمرکز  اند.  قرارگرفتھ 
شرکتھای  و  فراملی  شرکتھای  دردست 
طورکاملی  بھ  کھ  معامالتی  کورپوراتیو 
مھندسی  جملھ  از  کشاورزی   تکنولوژی 
ژنتیکی را انحصاری کرده اند، بی زمینی و 
خلع کردن دھقانان در کشورھای نومستعمره 
بھ مرحلھ و ابعادی وحشتناک رسیده است... 
اقدامات  تجارت  جھانی  سازمان  امروز 
ازجملھ  دھد.  دستورمی  را  درکشاورزی 
سیاست   ، دھقانان  واردات ضد  ـ  صادرات 
کشاورزی  کاالھای  بھای  و  اعتباردھی 
برنامھ  نظیر  دولت  توافق  با  درھماھنگی 
عمومی  تدارکاتی  ھای   برنامھ  و  سوبسید 
بھ خودکشی وسیع در سطح جھانی دھقانان 

منجرشده است. 
کشاورزی  تا  عمده  آسیائی  کشورھای   .٤
ھستند. درمنطقھ اقیانوس آرام آسیا، مساحت 
حدودا  را  زمینھا  کل   ٪١٧ کشاورزی 
درکشورھا تشکیل می دھد درمقایسھ با کل 
مردم  وجود،  بااین  است.   ٪١٢ کھ  جھان 
درگیر درکشاورزی درآسیا ٥١٪ و متوسط 
ترتیب،  بدین  است.   ٪٤٠ جھان  درکل 
درحالی کھ دسترسی بھ زمین دراین منطقھ 
٢٢. ٠ ھکتار برای ھرنفربا وجود نیاز نسبتا 
زیاد بھ زمین است، رقم مشابھ برای جھان 
مثابھ روش  بھ  دیگر،  ازسوی  ٠ است.   .٦
تحمیلی انقالب سبز، استفاده از کود در آسیا 
١٥٧ کیلوگرم درھرھکتاراست درحالی کھ 
درسطح جھانی ١٠٣ کیلوگرم درھکتار می 
باشد. امرارمعاش و وابستھ گی بھ زمین و 
کشاورزی منبع عمده زنده گی و کارکردن 
اکثرمردم وضعیت مشترک درکلیھ کشورھای 
بھ  درآنھا  دموکراتیک  انقالب  کھ  آسیا ست 
زمین  تصاحب  توزیع  است.  نپیوستھ  وقوع 

توسط  باالئیھا و ٢٠٪  توسط  تعلق ٨٠٪  با 
مردم کھ گرایش عمومی درجھان می باشد، 
اصالحات  اصطالح  بھ  است.  معوج  بسیار 
آسیا  ازکشورھای  دربسیاری  کھ  ارضی 
درھماھنگی  و  گرفتھ  صورت  بعدازجنگ 
بوده،  امپریالیستی  نواستعماری  نیازھای  با 
بھ تکامل بخش کمپرادوری درکشاورزی و 
ادغام درمنافع تجاری کشاورزی ازیک سو، 
و تشدید بی زمین شدن دھقانان بھ مثابھ کشت 
کاران اصلی و بھ حاشیھ رانده شدن زنان، 
اقلیتھای قومی وبومیان ازسوی دیگرانجامیده 
محیط  تخریب  افزایش  حال،  درعین  است. 
علت  بھ  زمین  تخریب  از  ناشی  زیست 
فرسایش، استفاده زیاد ازموادشیمیائی و ضد 
حشرات، تولیدات تک بُنی، جنگل زدائی و 
صحراسازی و غیره است کھ سطح توازن 
درکشاورزی  نفوذسرمایھ  با  سبزـ  انقالب 
روبھ  آسیا  درکشورھای  الینحلی  مسائل  با 
صادراتی  گیری  جھت  است.  روگشتھ 
تجارت  بھ  وابستھ گی  و فوق  درکشاورزی 
باالوپائین  دربازارجھانی  فزاینده  ادغام  و 
رونده، بحرانی را برای اکثردھقانان دراین 
کردن  لیبرالی  است.  وجودآورده  بھ  جا 
کشاورزی بھ رھبری سازمان جھانی تجارت 
شرکتھای  توسط  آن  سازی  کورپوراتیو  و 
فراملی تحت نئولیبرالیسم بُعد جدیدی بھ این 

بحران داده است.
در  کشاورزی  بھ  مربوط  مسائل 

ھندوستان
آسیائی  و  جھانی  درگرایش  ھندوستان   .٥
سلطھ  نیست.  استثنا  کشاورزی،  بھ  مربوط 
ی کامل استعماری در ھندوستان ازنیمھ دوم 
در١٧٩٣،  اش  دائمی  استقرار   ،١٨ قرن 
ھندوستان  بھ  را  فئودالی  نظام  زمینداری 
را  دیگری  متعدد  تغییرات  و  نمود،  تحمیل 
انگلیسی  حاکمان  توسط  کشاورزی  دربخش 
باھدف  آورد.  پدید  استعماری  دردوران 
صاحبان  فئودالی،  برنیروھای  پیروزی 
تجار  و  گان  دھنده  قرض  پول  زمین، 
بیشتر  برای غارت  و  کشاورزی  بھ  وابستھ 
از  متحدین سیاسی شان  بھ مثابھ  استعماری 
بیشتراستعماری  بازھم  غارت  و  سو،  یک 
ھندوستان  کشاورزی  تغییر  ازطریق 
دیگر.  ازسوی  امپریالیستی  منافع  درخدمت 
درحالی کھ نظام زمین داری آنھا را قادرمی 
نظام  ساخت برنیروھای فئودالی غلبھ کنند، 
رایوتواری کھ مستقرساختند کھ عبارت بود 
از دولتی استعماری کھ مستقیما دھقانان را 
کنترل می کرد، کھ مناسب بود برای تجاری 
نمودن و تبدیل کشاورزی ھندوستان بھ زائده 
عالرغم  انگلی.  صنایع  از  گشاد  گل  ای 
تغییرات تحمیلی فوق العاده در روابط کھنھ 

روابط  و  استعمارگران  توسط  داری  زمین 
برای  تولید  از  ناشی  شده  گزین  جای  پولی 
منبع  بھ  را  ھندوستان  کھ  پول  صادرات 
کشاورزی موادخام و منابع طبیعی در دوران 
«طرزتولید  یک  این  تغییرداد،  استعماری 
سلطھ  شامل  تا  عمده  کھ  بود  استعماری» 
سرمایھ  ماقبل  روابط  و  فئودالی  نیمھ  ی 
روابط  رشد  با  راه  ھم  طورعام  بھ  داری 
تجاری درکشاورزی شد کھ درسراسرکشور 

گسترش یافت.
٦. تبدیل استعمار بھ استعمارنو و واگذاری 
قدرت درسال ١٩٤٧ بھ طبقات بورژوازی 
کمپرادور بوروکرات ـ زمین دار، کشور را 
تحت  امپریالیستی  مالی  سرمایھ  نفوذ  برای 
نتیجتا،  بازنمود.  آمریکا  امپریالیسم  رھبری 
بھ  کشاورزی  روابط  در  زیادی  تغییرات 
زمین  نظام  بھ  کھ  آن  بدون  پیوست  وقوع 
داری خللی واردشود. رفرمھای نیمھ تحمیلی 
بر زمین نظیر ازبین بردن نظام زمین داری( 
و  بود)  قدرت  واگذاری  درزمان   ٪٥٧ کھ 
درخدمت  ایالت  درھر  زمین  میزان  تثبیت 
و  ازیک سو  نواستعماری  کشاورزی  منافع 
اغفال توده ھا از سوی دیگر، بھ تحقق شعار 
تقسیم  نشد.  منتھی  کشتگر»  ازآِن  «زمین 
زمین مطرح شده درعمل بھ طور استھزاء 
فرصت  گوناگون  آمیزی ازطریق روشھای 
زمینداران داد تا زمینھای زیادی را کھ  بھ 
حتا  دارند.  مصون  ازتقسیم  داشتند  دردست 
درایالتی مثل کراال و بنگال غربی کھ تقسیم 
کمونیست  حزب  دولتھای  توسط  اراضی 
ھندوستان  کمونیست  حزب  و  ھندوستان 
(مارکسیست) صورت گرفت، این واسطھ ھا 
و طبقات جدید صاحب زمین استفاده رابردند. 
منظور نواستعماری چنین رفرمھائی عبارت 
داری  سرمایھ  روابط  تحمیل  مافوق  از  بود 
ھمراه با تسھیل ورود سرمایھ امپریالیستی و 
تکنولوژی جدید، «طبقھ جدید سرمایھ دار» 
زراعتی کھ روشھای ماقبل سرمایھ داری را 
با شیوه ھای استثماری سرمایھ داری ترکیب 
کرده بود کھ در ھدایت «انقالب سبز» توسط 
امپریالیستھا درھربخش از کشور و باشروع 
از پنجاب و ھاریانا موثرواقع شدند. دراین 
مناطق روابط فئودالی تبدیل بھ روابط تولید 
ورود   با  کھ  حالی  در  شد.  دارانھ  سرمایھ 
تولید سرمایھ داری و ایجادشرایط  شیوه  بھ 
داد  درون  مدرن  تکنولوژی  ورود  برای 
راه  سبز»  «انقالب  کشاورزی،   (  input)
رابرای تمرکز زمین درابعاد ٦٠٪ دردست 
 ٪١٠ کمتراز  کھ  نمود  فراھم  داران  زمین 
تشکیل  را  کشاورزی  بھ  مربوط  جمعیت 
نواستعماری  سخت  حملھ  این  دادند.  می 

دربخش  را  توازن  عدم  درکشاورزی 
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درمناطق  تضادھارا  و  کشاورزی 
دھقانان،  اکثر  بخشید.  روستائی شدت 
دالیت   ، ھا  آدیوا  ازجملھ  واقعی  کشتکاران 
ھا و زنان بی زمین باقی ماندند. ھم راه با 
ظھور طبقھ جدید سرمایھ دار صاحب فارم 
ھا، بخش بزرگی از دھقانان بی زمین تبدیل 
کھ  ای  پدیده  شدند،  کشاورزی  کارگران  بھ 
بھ طورمستقیمی بھ تشدید استعمارنو و نفوذ 
درکشاورزی  کورپوراتھا  و  امپریالیستھا 

انجامید. 
ھندوستان  کشاورزی،  سبزبخش  انقالب   .٧
سرمایھ  نفود  و  کشاند  جھانی  بازار  بھ  را 
ھای کورپوراتیوی بھ تغییرت قابل مالحظھ 
روابط  داد.  میدان  ارضی  روابط  در  ای 
درشرایط  طبقاتی  مفھوم  بھ  دارانھ  سرمایھ 
توانند بھ طورعادی رشد  نمی  نواستعماری 
نیروھای  و  تکنولوژی  سرمایھ،  نفوذ  کنند، 
نیمھ  و  فئودالی  روابط  درکشاورزی  بازار 
فئودالی را زائد نمودند. معامالت بازاری با 
ازجملھ  داد  درون  ھر  و  داد  برون  مافوق 
مدرن  تجھیزات  و  ضدحشرات  کود،  بذر، 
و  گسترده  اعتبارگیری  بھ  نیاز  کشاورزی 
معامالت پولی درسراسرکشور دارند. شکل 
خصوصی سرمایھ ای تصاحب زمین و اسناد 
کشاورزی  معامالت  برای  آن   بھ  مربوط 
اجتناب  اعتبار  و  گیری  قرض  درزمینھ 
ناپذیر می گردند. درحالی کھ تمرکز زمین 
بی زمین  دھقانان  با طبقات زمیندارجدید و 
گسترش می یابد ازیک سو، عملیات پولی و 
جای گزینی نوع مزدھا با مزدپولی، روابط 
فئودالی و سنتی از سوی دیگر را فرسوده 
نمودند.  انقالب سبز ھم چنین بھ ازبین رفتن 
در تھیھ  کامل دھقانان ھندی متکی بھ خود 
تولیدات  بذر، کود و ضدحشرات گردید، و 
بھ ویژه  درھندوستان  ژن  با  شده  دستکاری 
درعرصھ ی غذائی بھ بذر بانکھای کنترل 
از  باالتر  و  فراملی،  شرکتھای  توسط  شده 
ھمھ فرسوده شدن غیرقابل برگشت زمین و 
زیست  مسائل  کھ  طبیعی  منابع  سازی  تھی 

محیطی را باعث شده اند، وابستھ گردید. 
درھندوستان  سبز  انقالب  اگراولین   .٨
از  بخشی  مثابھ  بھ  عمومی  دربخشھای 
صورت  نواستعماری  کینزی  استراتژی 
دوم  ارضی  انقالب  اصطالح  بھ  گرفتند، 
مثابھ جزئی  بھ  اکنون شروع شده است  کھ 
امپریالیستی  گلوبالیزاسیون  ناپذیراز  اجتناب 
کشاورزی  کورپوراتھای  کنترل  تحت 
تحمیلی  ادغام  با  قراردارند.  تجاری 
رساندن طرحھا  ثبت  بھ  ازجملھ  کشاورزی 
وحیوانات زیر نظر سازمان جھانی تجارت، 
بھ مثابھ بخش جدائی ناپذیر از کورپوراتھای 
کشاورزی از دھھ ی ١٩٩٠ تمامی تضادھا 

بخشیده  کشاورزی کشور شدت  دربخش  را 
نام  بھ  کشاورزی  تجاری  شرکتھای  است. 
زمین  تمرکز  بھ  کشاورزی  کورپوراتھای 
دھقانان  جاشدن  جابھ  بھ  درسراسرکشور، 
درسطح وسیع انجامیده، کشت کاران واقعی 
زمین فاقد زمین و خلع یدشده و فقیر گشتھ 
تقسیم  درمورد  کنونی  قانونی  مواد  حتا  اند. 
زمین  تغییرداده شدند تا غصب زمین توسط 
تسھیل شود،  معاملھ گر زالو صفت  طبقات 
نتیجھ آن کھ میلیونھا نفر از دھقانان بی زمین 
مھاجرت  شھرھا  بھ  کشاورزی  کارگران  و 
کردند و سریعا بھ متورم ساختن ساکنان کوچھ 
بزرگ  با  کھ کشور  آن  نتیجھ  پرداختند.  ھا 
نیافتاده  اتفاق  ھرگز  داخلی  مھاجرت  ترین 
کورپورات  است.   شده  رو  روبھ  درتاریخ 
و کنترات با فارمھا برای صادرات تجاری 
وسیعی  بخشھای  سالم  سوخت  و  محصول 
در  را  درکشاورزی  غذائی  محصوالت  از 
کشور با نابودکردن جمعی و اثرات زیست 
محیطی بھ خوداختصاص داده اند. ھمراه با 
کورپوراتی  کنترل  زمین،  مسائل  بدترشدن 
با  بازارھا  در  بھ  فروش  و  از  خرید  روی 
قیمتھای متغیر و سیاست صادرات ـ واردات 
جھانی  سازمان  کنند.  می  تھدید  را  دھقانان 
تجارت سیاستھای درکشاورزی را دیکتھ می 
و  اعتبار  دھقانی،  ازجملھ واردات ضد  کند 
قیمت گذاری را ھمراه با محدود کردن برنامھ 
ھای حمایتی دولت نظیر پرداخت سوبسید ھا 
وسیعی  خودُکشی  باعث  عمومی  و نیازھای 
است.  دھقانان درسراسر کشورشده  درمیان 
کردن  کورپوراتیوی  و  لیبرالی   خاطر  بھ 
دھقان  میلیون  دھھا  بجزغارت  کشاورزی 
از  بخشی  حتا  و  حال  میانھ  دھقانان  فقیر، 

دھقانان مرفھ دچار بحران شده اند.
برای  زمین  کردنھای  غصب  با  ھمراه   .٩
کشاورزی  ازطریق  کشاورزی  کورپورات 
ای  معاملھ  مالی  داران  سرمایھ  تجاری، 
رژیم  حمایت  با  دولتی  واقعی  مافیای  و 
کمپرادوری بھ طورافسارگسیختھ ای بدترین 
فرسوده گی زمین را بھ نام پروژه ھای مختلف 
شھرستان،   ،  SEZ نظیر  نواستعماری 
سریع،  بزرگ  ھای  جاده  توریستی،  منطقھ 
رشد زیربنائی وغیره تحمیل کرده اند. برای 
مافیای  درخدمت  روند،  این  راحت  انجام 
ماده  دندان  تیزترکردن  زمین،  کورپورات 
زمین،  استعماری  تصرف  درمورد   ١٨٩٤
زمین  تصرف  مانموھان  کمپرادوری  رژیم 
و تجدید/استقرارمجدد ماده ٢٠١١ را مطرح 
پول  دور  در  زمین  جا،  ھمھ  اند.  ساختھ 
معاملھ ای افتاده است. بازھم گرایش دیگری 
دربخش  معامالتی  پول  ورود  از  ناشی 
جریب  میلیونھا  روندفروش  کشاورزی 

تولید  منظور  بھ  کشاورزی  زمینھای  از 
سطح  ترسناک  شدن  کوچک  سالم،  سوخت 
حتا  است.  شده  باعث  را  موادغذائی  کشت 
قانونی رفرم ارضی موجود  وقوانین  مواد 
طورآشکاری  بھ  زمین  تقسیم  بھ  مربوط 
نقض می شوند. نتیجتا، تحت گلوبالیزاسیون 
فاز  ی  مرحلھ  آخرین  کھ  امپریالیستی، 
نواستعماری است، مسئلھ زمین بیش از ھر 

زمانی دوباره مطرح شده است.
اکثرزمینھای  استعمار  دوران  از   .١٠
حاصل خیز درکشاورزی در اشکال ملک، 
فراملی،  شرکتھای  توسط  فارم  و  نھالستان 
دیگربخشھای  و  ھا   NRI کورپوراتھا، 
از  اند...ناشی  شده  تصاحب  کمپرادوری 
کامالجاافتاده، حتا رفرم  نواستعماری  منافع 
ارضی بعداز سال ١٩٤٧ بھ کارگرفتھ شده 
توسط دولت ھندوستان بھ طور ظاھری روی 
ماده عدم تقسیم زمین تاکیدداشتھ است.  در 
تقسیم  بھ  موادمربوط  این  لیبرالی،  نو  دوره 
بھ  کورپوراتھا  و  فراملی  شرکتھای  توسط 
عقب رانده شده و اجازه یافتھ اند کھ آزادانھ 
بھ  زمین کشاورزی   آوردن  بھ دست  وارد 
کشاورزی،  تجارت  بھ  دادن  پیشرفت  نام 
نھالستانھا و فارمھا درانواع مختلف درحال 
سازمان  مقررات  عنوان  تحت  انجامند. 
بازار»،  بھ  رسی  «دست  تجارت  جھانی 
جھت  فشار  باعث  واردات  کردن  لیبرالی 
تولیدات  از  بسیاری  بھای  آوردن  پائین 
کشتزارھا شده، وبرای پایان دادن بھ بحران، 
ای  طورفزاینده  بھ  و  شده  تقسیم  کشتزارھا 
غیرکشاورزی  ھای  زمین  تجاری  مدار  بھ 
بدین  اند.   افتاده  توریستی  مناطق  نظیر 
طورفزاینده  بھ  بحران  باراین  ترتیب، 
انکار  کشتزارھا،  کارگران  دوش  بر  ای 
برای کسب حق شان،  آنھا  مبارزات سخت 
بی  بھ  ازآنان  ھزارنفر  کشاندن صدھا  بلکھ 
در  مسئلھ  این  انداختھ می شود. حل  کاری 
دورریختن منافع واگذارشده ی کشتزارھا و 
تحت  زمینھای  آنھا  با  ھمراه  و  آنھا  ضبط 
 (mutts)موتھا و  مذھبی  نھادھای  نظر 
کردن  دموکراتیک  از  بخشی  مثابھ  بھ 
برای  درخواستھا  است.  کشاورزی  روابط 
کنترل  تحت  کلکتیو  کئوپراتیوو  ایجاد 
و  فارمھا  کشتزارھا،  چنین  از  کارگران 
یابد. افزایش  مناسبی  طرز  بھ  باید  امالک 

وظایف دموکراتیک
بھ  دھقانی  جامعھ  ازنظرتاریخی،   .١١
مثابھ اکثریت بزرگ مردم کھ کشت کاران 
زمین  از  معاششان  کھ  ھستند  زمین  واقعی 
ازدیدطبقاتی  لذا،  است.  کشاورزی  و 
مسئلھ  مرکزی  ی  ھستھ  کھ  دھقانی،  مسئلھ 

مربوط  است،  طورعام  بھ  کشاورزی 
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بھ جھات مختلف روابط ارضی است. 
دھقان  طبقھ  ھندوستان،  ویژه  درحالت 
کھ بیش از ٥٠٪ مردم روستا را تشکیل می 
دھد شامل دھقانان فقیر بدون زمین، صاحب 
فارم، اجاره کننده فارم، وباالترازھمھ تمامی 
بزرگی  تکھ  کھ  ھستند  کشاورزی  کارگران 
از این بخش ازجمعیت می باشند. اینھا شامل 
دیگربخش  و  زنان   ،aivasis, dalits
عقب مانده ترین تحت ستم جامعھ می باشند. 
درنتیجھ، ازنظر ماھوی، حل مسئلھ دھقانی 
دھقانان  طبقاتی  منافع  بھ  خدمت  بھ  مربوط 
فقیر بی زمین و کارگران کشاورزی ازطریق 
پایان دادن بھ سلطھ ی سرمایھ امپریالیستی 
دیگر  و  دار  زمین  طبقھ  و  کمپرادوری  ـ 
احتکارگران  رباخواران،  انگلی  بخشھای 
می  کشاورزی  و  زمین  بزرگ  تاجران  و 
یا تغییرانقالبی روابط  انقالب ارضی  باشد. 
ارضی بھ معنای دموکرات کردن این روابط 
ازطریق گرداندن دھقانان بھ صاحبان اصلی 

کشاورزی و زمین  درکشور است.
آغاز  از  درست  درھندوستان،   .١٢
استعمار، تزلنین درمورد استعمار و برنامھ 
توسط  شده  ارائھ  خلق  دموکراتیک  انقالب 
کمونیست  حزب  کمونیستی،  انترناسیونال 
ارضی  روابط  ای  پایھ  تغییر  درموضع 
ایستاد  زمین  واقعی  گران  کشت  درخدمت 
کھ براندازی نظم فئودالی و نیمھ فئودالی و 
تمامی روابط ماقبل سرمایھ داری و حمایت 
زمین  بدون  فقیر  دھقانان  طبقاتی  منافع  از 
رفرمھای  ازطریق  کشاورزی  کارگران  و 
انقالبی را شامل می شد. جنبشھای  ارضی 
تعدادقابل  چنین  ھم  و  تبھاگا  و  تلنگانا 
دھقانان  انقالبی  مبارزات  از  ای  مالحظھ 
دیگر  و  دھقانی  ھای  توده  درسراسرکشور 
ستم دیده گان و ازجملھ آدیوازی ھا و دالیت 
ھا را بسیج نمود تا بھ مبارزه علیھ فئودالھا و 
نظام ارتجاعی در اشکال مختلف ادامھ دھند. 
دیگر  و  چین  حالت  برخالف  الوصف،  مع 
دموکراتیک  انقالب  کھ  آسیائی  کشورھای 
خلق توانست موفق شده و انقالب ارضی را 
بھ مثابھ عنصر اصلی بھ انجام برساند، این 
اھداف  بھ  درھندوستان  قھرمانانھ  مبارزات 
انقالبی شان نایل نشدند و ١٠ نفر از رھبری 
و  رویزیونیست  بعدا  حرکتھا  این  سیاسی 
سازش  موضع  و  شدند  دموکرات  سوسیال 
طبقاتی را برگزیدند  خط انقالبی را درمورد 
زمین  پایھ اصل  بر  کھ  کردند  رھا  دھقانان 
بزرگ  جنبش  گرقرارداشت.  کشت  ازآن 
ناگزالباری، کھ باردیگر انقالب دموکراتیک 
را دربرنامھ توده ھای زحمت کش قرارداد، 
زمین  بی  فقیر  دھقانان  رھبری  روی  تاکید 
درجنبش ارضی گذاشت. نتیجھ آن کھ، شعار 

طنین  درسراسرکشور  گر  کشت  مال  زمین 
انقالبی،  شورش  این  باوجوداین،  انداخت. 
سریعا متوقف شد و دچارعقب نشینی شدیدی 
گردید بھ دلیل گرایش سکتاریستی کھ حاکم 
حزب  کھ،  آن  نتیجھ  بود.  شده  جنبش  بر 
کمونیست ھندوستان(م ل) نتوانست دھقانان 
را   کشاورزی  کارگران  و  زمین  بی  فقیر 
دریک حرکت پرقدرت برپایھ انقالب ارضی 

بسیج کند.
١٣. شکست سوسیال دموکراتھا و رفرمیسھا 
در  آنارشیستی  گرایشات  یا  سکتاریستھا  و 
کشیدن  درپیش  ھندوستان  کمونیستی  جنبش 
خط طبقاتی دھقانی بھ طور اجتناب ناپذیری 
ـ  ئولوژیک  ایده  ناتوانی  با  است  دررابطھ 
سیاسی درارزیابی تغییرات نواستعماری کھ 
در بخش کشاورزی ھندوستان رخ داده اند. در 
ادامھ روند نواستعماری بعد از جنگ جھانی، 
امروز تحت سیطره نئولیبرالیسم، درحالی کھ 
کشاورزی بھ طور فزاینده ای کورپوراتیوی 
توسط  گشتھ  ادغام  جھانی  دربازار  و  شده 
بھ  زمین  کھ  بورژوا  زمینداران  جدید  طبقھ 
طور بی سابقھ ای دردست آنھا متمرکز شده 
کھ مرکز توجھ آنھا نھ کشاورزی بلکھ معاملھ 
بھ  دھقانان  از  بزرگی  اکثریت  است،  گری 
و  شده  پرتاب  کشاورزی  زمین  از  خارج 
خلع ید گشتھ اند. شکل کالسیک رشدسرمایھ 
ممکن  نواستعمارگری  تحت  کھ  بااین  داری 
ھندوستان  درکشاورزی  تولید  شیوه  نیست، 
نتیجھ  است.  فئودالی  نیمھ  نھ  و  فئودالی  نھ 
را  راه  قبلی  استعماری  تولید  شیوه  کھ،  آن 
بازنمود.  نواستعماری  تولید  شیوه  برای 
ارضی   درمسئلھ  انقالبی  پیشنھادی  لذا، 
رابطھ  این  ھستھ  مشخص  تشریح  با  تنھا 
گردد. می  ممکن  نواستعماری  ارضی 

طبقاتی  مشی  خط  کھ  رفرمیستھائی   .١٤
آنانی  و  اند  رھاکرده  دھقانی  مسائل  در  را 
نواستعماری  واقعیت  این  پذیرش  قادربھ  کھ 
نیستند مسئلھ ارضی را حداکثر درحد مسئلھ 
برخوردی  چنین  کنند.  می  خالصھ  بازار 
قیمت  سیاستھای  روی  را  تمرکز  درنتیجھ 
گذاری و اعتبار دھی گذاشتھ و آن را وابستھ 
از  دانند.  می  داد  بیرون  و  داد  درون  بھ 
نیز درک  آنھا  کھ  سوی دیگر، سکتاریستھا 
درکشورندارند  ارضی  روابط  از  درستی 
فئودالی،  نیمھ  دگماتیک  پذیرش  خاطر  بھ 
بھ  نسبت  توٌھم  و  فئودال  نیمھ  بندی  فرمول 
درروابط  کھ  ای»  توده  درازمدت  «جنگ 
شوند  می  غیرواقعی  نواستعماری  طبقاتی 
آنارشیستی  عملیات  بھ  درتمامی کشور  تنھا 
می توانند دست بزنند. دقیقا، موضع «زمین 
ازآن کشت گر» و حل مسئلھ ارضی با توجھ 
توسط  نواستعمارگری  دقیق  وضعیت  بھ 

شده  کنارگذاشتھ  رفرمیستھا  و  آنارشیستھا 
است. نھ قانون گرائی و نھ آنارشیسم مطرح 
موثری  طور  بھ  گرایشات  این  توسط  شده 
را  میلیونھادھقان  درسطح  طبقاتی  بسیج 
مانع نمی توانندبشوند و این می تواند مسئلھ 

دھقانی را درھندوستان حل کند.
اش  مبداء  کھ  غیرطبقاتی  گرایش  یک   .١٥
برمی  بھاو  وینوبا  بھوداِن  زمان  بھ  شاید 
ھدایت  امپریالیستھا  توسط  اکنون  و  گردد 
جنبشھای  غیردولتی،  شودسازمانھای  می 
اجتماع  سازمانھای  جدید،  اجتماعی 
غیرنظامی و غیره ھستند کھ با حمایت ایده 
ئولوژیھای پُست مدرنی درھندوستان متداول 
شده اند. بھ نام فقیرشدن دھقانان درپایھ ھای 
کشاندن  انحراف  بھ  حال  درعین  و  شان 
روابط  از  ارضی  مسئلھ  حل  راه  تمامی 
طبقاتی وکسب قدرت حاکمھ، این سازمانھای 
ایده  رشتھ  ازچندین  استفاده  با  غیردولتی 
تئوریھای  سیاسی،  ھویت  نظیر  ئولوژیکی 
دست دوم، نو قبیلھ گرائی و دیگر گرایشات 
تا  کنند  می  تالش  مدرن  مشابھ پُست  فکری 
بخشھای مختلف دھقانی  و ازجملھ آدیواسی 
بیشتر تحت  ھا ودالیت ھا و دیگر بخشھای 
کنند.  ھدایت  رفرمیستی  توھمات  با  را  ستم 
درمورد گرایشات رفرمیستی و سکتاریستی 
مدرن  مطرح شده درباال، این گرایش پُست 
نیز شکست خواھندخورد و دھقانانی کھ جزو 
کشاورزی  کارگران  و  فقیر  دھقان  میلیونھا 
ھستند کھ بیش از نیمی از جمعیت ھندوستان 
راتشکیل می دھند، قادربھ پیروزی می باشند 
اند  ارضی  انقالب  جنبش  اصلی  جریان  کھ 
کھ بھ طور استواری خط طبقاتی دھقانی را 
بھ رھبری جنبش انقالبی ارضی برافراشتھ 
نگھ می دارند. بھ وضوح، چنین جنبشی قادر 
استراتژیک  دردیگراھداف  شدن  ادغام  بھ 
فوری  خواستھای  با  ارضی  انقالبی  روابط 
برای از دورخارج کردن کشاورزی سازمان 
جھانی تجارتـ  بانک جھانی ـ تجاری کردن 
کشاورزی  رژیم  رھبری  بھ  کشاورزی 
ازجملھ تمامی سیاستھای بذر، اعتبار، قیمت 

و سوبسید نواستعماری، می باشد. 
برنامھ ارضی

تصرف  انقالبی  ارضی  برنامھ  یک   .١٦
تمامی زمینھای مالکان و کنترل شده توسط 
بقایای  و  انگلی  وطبقات  مختلف  زمینداران 
برپایھ  دھقانان  بین  آن  تقسیم  و  فئودالی 
انقالب  اصلی  بخش  گر  کشت  ازآن  زمین 
است.  ھندوستان  در  خلقی  دموکراتیک 
تحت  خلقی  دموکراتیک  دولت  یک  تنھا 
رھبری پرولتاریا کھ شامل نیروھای انقالب 
دموکراتیک خلق درھندوستان می شود قادر 
وحاصل  خودکفا  را  کشاورزی  بخش  است 



صفحھ ١٧رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
عربی و آفریقایی بھ پدیده نابرابری می دھند 
آن  العلل"  "علت  بھ  کھ  ست  بجا  و  مناسب 
بپردازیم . کافی نیست کھ بھ یک عده ارقام 
و فا کت ھا (ھر چھ قدر ھم کھ چشمگیر تر 
و  افکنده  نظری  باشند)  تر  انگیز  تعجب  و 
بگوییم کھ اوضاع "وخیم" است و تنھا راه 
این است کھ پول و اموال را از ثروتمندان 
بھ  باید   . سازیم  منتقل  ندارھا  بھ  و  گرفتھ 
بپردازیم  آن  رشد  نابرابری و  بررسی علل 
تا با کسب یک رھنمود استراتژیکی سیاسی، 
رشد  و  بروز  باعث  کھ  عواملی  و  نیروھا 

نابرابری می گردند را، از بین ببریم. 
اصلی  علل  مھم  نکات  بھ  نوشتار  این  در 
در  آن  افزایش  و  نابرابری  پدیده  وجود 
تر و  عصر سرمایھ داری انحصاری مالی 
جھانی تر شده پرداختھ و سپس بار دیگر بھ 
وظیفھ چالشگران ضد نظام بویژه نیروھای 
ھا)  سوسیالیست  و  ھا  (کمونیست  رادیکال 

اشاره می کنیم. 
رابطھ ثروت و قدرت با نابرابری

١ – در تاریخ جوامع طبقاتی ھمیشھ رابطھ 
تنگاتنگی بین ثروت و قدرت سیاسی وجود 
داشتھ و امروز نیز این رابطھ بھ قوت خود 
باقی است. در جوامع پیش از سرمایھ داری 
منشاء و  قدرت (و عمدتا حاکمیت سیاسی) 
سرمایھ  جوامع  در  ولی  بود.  ثروت  منبع 
گیری  قدرت  روند  در  عمدتا  ثروت  داری 
نقش عمده ای ایفاء می کند. بھ عبارت دیگر 
آنھائی کھ ثروتمند ھستند صاحب امتیازاتی 
و  داشتھ  نگھ  ثروتمند  را  آنھا  کھ  ھستند 
ثروتمند تر می سازد. در صورتی کھ توده 
ھای وسیع زحمتکش کھ ھر آن بر تعدادشان 
ندارتر می  فقیرترو  پیوستھ  و  گشتھ  افزوده 
گردند از فقدان یک سری امتیازات زجر می 
کشند کھ آنھا را عموما فقیر نگھ می دارند. 
در این راستا مناسباتی بین فقرا و ثروتمندان 
بوجود می آید کھ در آن ثروتمندان، قدرت 
(مجموعھ امتیازات) خود را بر فقرا اعمال 
ماھیت  در  کھ  را  مناسبات  این  و  نموده 
نھادینھ  و  "بھینھ"  داری  سرمایھ  اقتصادی 
گشتھ دائما باز تولید می کنند. قدرت سیاسی 
صاحبان ثروت مناسبات موجود در گستره 
خود  نفع  بھ  را  تولیدی   – اجتماعی  روابط 
(امروز یک درصدی ھا) و بھ ضرر "٩٩ 
درصدی ھا" در جوامع تامین می کنند. این 
امر بھ نوبھ خود قدرت سیاسی آنھا (یک در 
صدی ھا) را تقویت می بخشد. در یک کالم، 
موجود (امپریالیسم  واقعاً  داری  سرمایھ  در 
ارگانیک  رابطھ  سرمایھ)  جھانی  نظام   =
ثروت سرمایھ داران کالن (یک در صدی 
ھا) با قدرت سیاسی (دولت) بھ ھیچ نحو و 

شکلی یک رابطھ عامل و معلول نبوده 

محیطی  زیست  مناسب  و  علمی  تکامل  ز. 
برای  ایالتھا  تشویق  و  زمین  از  دراستفاده 
شریط  با  درتوافق  سیاستی  چنین  ادامھ 

مشخص شان.
کشاورزی  بھ  مربوط  سیاستھای  لغو  ژ. 
ـ  تجارت  جھانی  سازمان  توسط  شده  دیکتھ 
این دو نھاد و صندوق  بانک جھانی. ترک 

بین المللی پول.
ضد  واردات  سیاستھای  تمامی  لغو  س. 
دھقانان، قیمت گذاری، و اعتباردھی. تامین 
تمامی درون داد کشاورزی نظیر بذر، کود، 
برق  اعتبار،  یاری،  آب  حشرات،  موادضد 
بھ  معقول  بھره  نرخ  و  سوبسید  غیره،  و 
دھقانان. لغو کنترل امپریالیستی بازار بیرون 

داد و منابع درون داد.
این وظایف مسائل مرکزی دربرنامھ انقالب 
می  دموکراتیک  انقالب  دوره  طی  ارضی 
برنامھ رشدملی  از  بایستی بخشی  کھ  باشند 
قابل فھم برپایھ روابط درست بین کشاورزی 
تنھا  ھدف  این  باشند.  خدمات  و  صنعت  و 
امان  بی  کشاورزی  مبارزات  ازطریق 
استقرار  و  پرولتاریا  رھبری  تحت  دھقانان 

دولت دموکراتیک خلق میسر می گردد.
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رابطھ موفقیت  ... بقیھ از صفحھ آخر

خیز ازطریق آزادساختن آن از چنگال 
سرمایھ مالی امپریالیستی و نظام بازاری 
با جھت گیری خلقی  این دولت رشد  است. 
و دوستانھ محیط زیستی کشاورزی با رابطھ 
و  بخشھای کشور  دیگر  و  صنعت  با  ویژه 
غذا  درمورد  خودکفائی  بھ  رسیدن  ازجملھ 
می  ھدایت  کشاورزی  موادخام  دیگر  و 
کند. اولین وظیفھ آن بسیج دھقانان براساس 
جنبش  تشدید  و  انقالبی  ارضی  برنامھ 
کشاورزی تحت رھبری پرولتاریا کھ الزم 
کنونی  نواستعماری  مشخص  وضعیت  در 
است. طبعا، باتوجھ بھ وسعت، عدم توازن 
و تفاوتھا درکشوری مثل ھندوستان، اجرای 
دارای  ملی  درسطح  ارضی  برنامھ  چنین 
ای  منطقھ  و  کشوری  درسطح  تفاوتھائی 

باتوجھ بھ شرایط مشخص خواھدبود.
١٧. جزءاساسی چنین برنامھ ارضی برای 
بھ  مشخص  وضعیت  بھ  باتوجھ  ھندوستان 

قرارزیر است:
الف. ضبط زمینھای متعلق بھ زمینداران و 
آن  آنھابین دھقانان براساس زمین از  تقسیم 

کشت گر.
و غیره تحت  فارمھا  ب. ضبط کشتزارھا، 
کورپوراتھا  و  فراملی  شرکتھای  نظر 
وآوردن آنھازیرمالکیت جمعی طبقھ کارگر.

و  دیم  کشاورزی  تقسیم زمینھای  اعالم  پ. 
آبی باتوجھ بھ شرایط مشخص ھر منطقھ با 

ضبط  زمینھا و تقسیم آنھا بین دھقانان.
ت. واگذاری تقسیم زمین کسانی کھ زنده گی 

شان ازطریق کشاورزی تامین نمی شود.
 ،NRIبھ متعلق  زمینھای  ضبط  ث. 
بوروکراتھا، بخشھای با درآمد باال، صاحبان 
صنعت، تجار و غیره و تقسیم آنھا بین دھقانان.

ج. ضبط زمینھای متعلق بھ موتھای مذھبی، 
سازمانھای کاستی و تروستھا بعدازبررسی 
این  را  زمینھا  از  ای  اندازه  تاچھ  کھ  این 

آژانسھا می توانند دردست داشتھ باشند.
چ. دورانداختن ماده ٢٠١١ درمورد بھ دست 
استقرارمجدد.  واعاده حیثیت/  زمین  آوردن 
حذف زمینھای کورپوراتی و مالکیت واقعی 

مافیائی.
از  جلوگیری  غذائی و  تامین خودکفائی  ح. 

تبدیل زمین کشاورزی بھ غیر کشاورزی.
توسط  ای  قبیلھ  آدیواسی/  مسئلھ  حل  خ. 
زمین  از  حفاظت  منظور  بھ  محلی  قوانین 
آنھا ازجملھ ایجاد شوراھای مستقل آدیواسی.

د. ضبط تمامی زمینھای کشاورزی کھ آیشی 
ھستند و تقسیم آنھا بین دھقانان.

ذ. توزیع اضافھ زمینھای دولتی بجز جنگلھا 
و زمینھای مفید عمومی بین دھقانان. 

قبالھ/ کاراجباری  اشکال  ر. نابوکردن کلیھ 
و رباخواری.

٢٠٠٧ برمال، رسانھ ای تر و رسمی گشت 
، می دانند . در ضمن این یک در صدی ھا 
(صاحبان اولیگوپولی ھای مالی تر شده) در 
گذشتھ  در  زمانی  ھر  از  بیش  حاضر  حال 
تقریبا تمام دولتھا و دولتمردان را در سطح 
آنھا را در  جھانی مطیع منقاد خود کرده و 

خدمت ثروتمندان قرار داده اند. 
٣ – در پرتو اھمیتی کھ بھ حق چالشگران 
درون جنبش ھای فتح و تسخیر و "بھاران" 
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بلکھ رابطھ ای مکمل و الزم و ملزوم 
ھم بوده و با فرود و انھدام یکی عمر 
آن دیگری نیز بھ پایان خود می رسد. بدون 
ارگانیک  ارتباطی  مکمل  رابطھ  این  تردید 
با انگاشت و عملکرد پدیده نابرابری دارد. 

نابرابری ھای  با  امروز ما  در جھان   – ٢
بیش  کھ  روبروھستیم  جوامع  در  متعددی 
کارگران،  توسط  گذشتھ  در  زمانی  ھر  از 
روستا  و  شھر  تھیدستان  دیگر  و  دھقانان 
و  گشتھ  درک  و  لمس  جھان  سراسر  در 
اند.  گرفتھ  قرار  نظر  تبادل  و  بحث  مورد 
جامعھ شناسان سیاسی عموما انواع و اقسام 
نابرابری ھا را بھ دو بخش بزرگ تقسیم می 
ھای  نابرابری  و  افقی  ھای  نابرابری  کنند: 
عمودی. تعدادی از مھمترین انواع نابرابری 
ھای افقی عبارتند از: نابرابری ھای نژادی 
نابرابری دینی و  و ملی، نابرابری جنسی، 
گرائی.  ھمجنس  علیھ  نابرابری  و  مذھبی 
نابرابری  ھمانا  عمودی  نابرابری  مھمترین 
نابرابری  این  است.  ثروت  و  درآمد  در 
تنھا جھانی  است بلکھ عامل و  عمودی نھ 
باز تولید کننده انواع و اقسام نابرابری ھای 
افقی در جوامع ھستند. نابرابری ھای افقی 
اگر ھم منطقھ ای و یا حتی نیمھ قاره ای ھم 
باشند جھانی نبوده و نوع و ماھیت و خصلت 
آنھا از کشوری بھ کشوری دیگر و از منطقھ 

ای بھ منطقھ ای دیگر تفاوت می کنند. 
٣ – برخالف نابرابری ھای افقی کھ کثرت 
گرا، متعدد و متنوع ھستند. نابرابری ھای 
عمودی فقط مربوط بھ نابرابری ھای درآمد 
تنھا  نھ  ھا  نابرابری  این   . ھستند  ثروت 
کننده  تولید  باز  عامل و  بلکھ  جھانی ھستند 
انواع و اقسام نابرابری ھای افقی در جوامع 
مختلف جھان در طول اعصار تاریخی بوده 
اند . درآمدھا ھمیشھ در نظام سرمایھ داری 
کھ امروز اکثریت بھ اتفاق کشورھای جھان 
را در بر می گیرد ھمیشھ بطور نا ھمگون و 
نابرابر تقسیم می گردد . نابرابری درآمد ھا 
در سی سال گذشتھ (٢٠١٢ – ١٩٨١) یعنی 
در فاز فعلی گلوبالیزاسیون سرمایھ  گسترش 
اکثریت  در  ساالنھ   ( نئولیبرالی  آزاد  بازار 
قریب بھ اتفاق کشورھای جھان (بھ استثنای 
"سازمان  عضو  التین  آمریکای  کشورھای 
آلبا") قوس صعودی پیمود و با تشدید بحران 
سرعت  خود  افزایش  بھ  ساختاری  عمیق 
بخشیده است. بطور مثال، در سال ٢٠١٠، 
ھا  خانواده  ترین  ثروتمند  صد  در  بیست 
آمریکا  درآمد کشور  دارای ۵٠ درصد کل 
در صد   ٢٠ کھ  حالی  در  کردند.  کسب  را 
درآمد  در صد   ٣ فقط  خانواده ھا  فقیرترین 
نشریھ  گزارش  قول  بھ  داشتند.  را  آمریکا 
آمریکا  در  ھا  درآمد  نابرابری  "آتالنتیک" 

کھ در راس نظام جھانی قرار دارد. شدیدتر 
کشورھای  تمامی  تقریبا  از  تر  وخیم  و 
آسیا  و  اروپا  آفریقا،  شمال  غربی،  آفریقای 
"آتالنتیک"  نشریھ  بھ:  کنید  (رجوع  است. 
اخیر،  ھای  سال  در   .(٢٠١١ سپتامبر   ١٩
کھ  اند  زده  تخمین  اقتصاددانان  از  بعضی 
امپراطوری  در  درآمدھا  نابرابری  میزان 
از  کمتر  میالد  از  بعد   ١۵٠ سال  در  روم 
در صد نابرابری در سال ٢٠٠٨ در آمریکا 
بوده (رجوع کنید بھ: والتر شی دل و استفن 
فرایزن، "میزان اقتصاد و توزیع درآمد در 
مطالعاتی  "ژورنال  در  روم"،  امپراطوری 
رومی" شماره ٩٩ ـ ٢٠٠٩ ـ صفحات ٩١ 
– ۶١). بگذارید بھ چندین فا کت چشمگیر 
قوس صعودی  بار  فالکت  ماھیت  کھ  دیگر 
و نجومی نابرابری درآمد ھا را در آمریکا 
(مدیر عامل مالی و راس نظام جھانی است) 

فاش و برمال می سازد ، اشاره کنیم: 
۴ – در سال ٢٠٠٧ درآمد سھ مدیر عامل 
بند =  پرچین  مالی  ھای  کمپانی  (صاحبان) 
سیمون،  (جیمس  آمریکا  در  فروش  سلف 
 ٩ مجموعا  سوروز)  جورج  و  پالس  جان 
درآمد  سال  ھمان  در   . بود  دالر  میلیارد 
شھر  بند  پرچین  مالی  کمپانی  عامل  مدیر 
بود.  دالر  میلیارد   ۴ تپر  دیوید  پیترسبرگ، 
اگر کسی در ھر روز زندگی اش ١٠ ھزار 
روز  ھزار  او ١٠٠  برای  کند.  دالر خرج 
(نزدیک بھ ٢٧۴ سال) طول خواھد کشید کھ 
یک میلیارد دالر خرج کند . با درآمدی کھ 
دیوید تپر دارد اگر او و اخالفش روزانھ ١٠ 
ھزار دالر خرج کنند برای آنھا ھزار و نود 
و شش سال طول خواھد کشید کھ آن درآمد 
یک سالھ را خرج کنند. تصور کنید در سال 
٢٠٠٩ آقای تپر ٢٠٠٠ ساعت در ۵٠ ھفتھ 
= ۴٠ ساعت ھر ھفتھ، کار کرد. او برای 
ھر ساعت کار دو میلیون دالر و برای ھر 
دقیقھ کار سی ھزار دالر دریافت کرده است. 
اجتماعی  با این حساب تپر کل مالیات بیمھ 
چھار  درآمد  پرداخت  با  را  خود  سالھ  یک 

دقیقھ از کل کارش تامین می سازد. 
 ۵ – امروز در آمریکا افراد ثروتمند زیادی 
وجود دارند کھ طبیعتاً میزان درآمد شان بھ 
در  دالر  ھا  میلیون  ولی  نیست  تپر  اندازه 
رفاه  از  پر  زندگی  از  و  داشتھ  درآمد  سال 
انسان  ھا  میلیون  اما  برخوردارند.  امنی  و 
در اقیانوسی از فقر، بی امنی و بی آیند گی 
روزانھ دست و پا می زنند. در سال ٢٠١٠، 
آمریکا  در  نفر  میلیون  از ھفت  بیش  درآمد 
۵٠ در صد زیر خط فقر (کھ از سوی دولت 
 ٢۴۵ و  ھزار   ١١ بود:  شود)  می  تعیین 
دالر در سال یعنی پنج دالر; نیم در ساعت 
(٢٠٠٠ ساعت در سال). با این حساب یک 

تا  کند  کار  سال  سھ  بھ  نزدیک  باید  کارگر 
درآمدش مساوی با درآمدی باشد کھ تپر در 

یک دقیقھ در می آورد. 
روزانھ  کھ  درآمدھا  نابرابری  پدیده   –  ۶
فعلی  فاز  بر  حاکم  مقررات  شکرانھ  بھ 
گلوبالیزاسیون (بازار آزاد نئولیبرالی) بطور 
سرسام آوری در سراسر جھان تشدید می یابد 
رابطھ تنگاتنگ با نابرابری ثروت ھا دارد 
پولی  ارزش  ثروت  است.  اھمیت  حائز  کھ 
است.  صاحبش  انسان  کھ  ھائیست  دارائی 
ثروت شامل خانھ، مغازه، ماشین، سھام و... 
می شود کھ صاحبان آنھا می توانند ھر وقت 
خواستند آنھا را بھ پول تبدیل کنند. ثروت بھ 
دالیل زیادی مھم است. بعضی ثروت ھا مثل 
سھام و قرضھ ھای دولتی و... درآمد تولید 
می کنند . بخش مھمی از درآمد افرادی مثل 
دیوید تپر کھ پس انداز می شوند، بھ ثروت 
تبدیل می گردند کھ بھ نوبھ خود درآمد ھای 
نامحدود و ھمیشگی باز تولید می کنند. اگر 
در جامعھ درآمدھا بطور نابرابر و ناھمگون 
ثروتمند  افراد  اگر  و  شوند  تقسیم  و  توزیع 
بخش بزرگتری از درآمد خود را بر خالف 
دائما  ثروت  نتیجھ  در  کنند  انداز  پس  فقرا 
امروز  بطور نابرابرتری توزیع می گردد. 
آمریکا  در کشورھای مسلط مرکز بھ ویژه 
توزیع ثروت بین مردم بھ مقدار قابل توجھی 
از توزیع درآمد نابرابرتر است . ھمان طور 
کھ در اول این نوشتار اشاره شد در جامعھ 
 = سیاسی  (حاکمیت  قدرت  داری  سرمایھ 
ثروت  مقدار  اساس  بر  و  نسبت  بھ  دولت) 

بین افراد تقسیم و توزیع می شود. 
گره  الی  سیلویا  ھای  پژوھش  مطابق   –  ٧
تو  در آمریکا در سال ٢٠٠٩ یک درصد 
ثروت  صد  در   ٣۵ صاحب  ھا  خانواده 
خالص و ۴٣ درصد کل دارائی ھای مالی 
اندازھای  پس   ، قرضھ  اوراق  سھام  (مثل 
بانکی و...) بودند. در صورتی کھ در ھمان 
فقط صاحب  آمریکا  مردم  درصد   ٩٠ سال 
درصد   ١٧ و  خالص  ثروت  درصد   ٢۵
ثروت ھای مالی بودند . یک بررسی قیاسی 
ثروت یک  کھ  حالی  در  کھ  دھد  می  نشان 
درصدیھا در سی سال گذشتھ بطور دائم و 
بدون انقطاع افزایش یافتھ، ثروت ٨٠ تا ٩٠ 
آمریکا  نفری  میلیون   ٣٢٠ جمعیت  درصد 
گره  الی  مضافا  است.  یافتھ  کاھش  شدیدا 
 ٢٠ کھ  دھد  می  نشان  خود  گزارش  در  تو 
کمتر  دارائی شان  مقدار  درصد خانواده ھا 
از مقدار قرض ھای شان می باشد و شکاف 
بین دارائی و قرض ھا روزانھ افزایش می 

یابد. 
نتیجھ گیری ھا

فعلی  فاز  در  سرمایھ  حرکت    –  ١
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گلوبالیزاسیون با تشدید نابرابری بیش از 
پیش در سطح جھانی (شکاف عظیم بین 
کشورھای مرکز مسلط و کشوری پیرامونی 
در بند) از یک سو و نابرابری بیش از پیش 
کشورھا  اتفاق  بھ  قریب  اکثریت  درون  در 
از سوی دیگر عامل ثروت زائی صاحبان 
اولیگوپولی ھای انحصاری – مالی و نتیجتا 
ازدیاد قدرت آنھا گشتھ است . امروز نزدیک 
بھ سی سال است کھ صاحبان ثروت و قدرت 
کار  بشریت زحمتکش  علیھ  را  جنگ خود 
جلوگیری  با  وسیلھ  بدین  تا  اند  کرده  تشدید 
سرمایھ  نباشت  ا  و  سود  درصد  کاھش  از 
نظام  ساختاری  بحران  اصلی  مضمون  (کھ 
از  پر  "زالووار  زندگی  بھ  است)  سرمایھ 
نابرابری،  از  اقیانوسی  در  رفاه"  و  نعمت 
دھند.  ادامھ  انسان  میلیاردھا  فالکت  و  فقر 
٢ – علیرغم وجود این جنگ علیھ نیروھای 
از  منبعث  بالھای  وقوع  و  زحمت  و  کار 
ھا  نابرابری  گسترش  استثمار و  (تشدید  آن 
احساس  جو  رواج  و  امنی  نا  و  ویرانی   ،
بی آیندگی) ما شاھد عروج امواج خروشان 
سراسر  در  آنھا  ادامھ  و  رھائی  و  بیداری 
جھان علیھ ھیوالی نظامی ھستیم کھ فرتوتی 
، گندیدگی و بی ربطی آن در سال ھای اخیر 
(از آغاز ٢٠٠٨ بھ این سو) برای توده ھای 
وسیعی از مردم بھ ویژه کارگران، دھقانان، 
تھی دستان شھری و روستائی، بی خانمان 
ھا و ساکنین میلیونی گتوھا، زاغھ ھا و کوخ 
جھان  متعدد  و  مختلف  کشورھای  در  ھا 

برمال و فاش گشتھ اند. 
٣ – بررسی اوضاع روبھ رشد در کشورھای 
جنوب  آفریقا،  شمالی  کشورھای  (از  جھان 
شمالی،  آمریکای  تا  خاورمیانھ  و  اروپا 
آمریکای التین و...) نشان می دھد کھ توده 
ھای مردم دیگر حاضر نیستند کھ در تقسیم 
و مستعمره سازی مجدد جھان " گوشت دم 
توپ " صاحبان ثروت و قدرت قرار گیرند. 
ویژه  بھ  نظام  ضد  چالشگران  بر   –  ۴
(کمونیست  آنان  درون  رادیکال  نیروھای 
زدن  با  کھ  است  ھا)  سوسیالیست  و  ھا 
"نشان سرخ دلیری" بھ یقھ خود و توسل بھ 
جسارت تاریخی کھ بالقوه دارا می باشند، بھ 
ھمان  پیوندند. زیرا  بھ  امواج خروشان  این 
سال   ۶٢ بھ  نزدیک  مینھ  ھوشی  کھ  طور 
پیش (١٩۴٠) و ایوومورالس سھ سال پیش 
(٢٠٠٩) خاطر نشان ساختند توده ھای مردم 
قادرند با کسب حق تعیین سرنوشت خود بھ 
بر  مشروط  کنند  اقدام  موطن"  مام  "نجات 
اینکھ چالشگران ضد نظام روحیھ ھمبستگی 
(مکمل یکدیگر بودن)، ھمزبانی و ھمدلی را 
در دل میلیاردھا انسان علیھ نظام فالکت بار 

انحصارات مالی دوباره زنده کنند. 

امروز  کھ  است  توجھ  شایان  وانگھی   –  ۵
حضور فعال دویست میلیون کارگر در چین 
زنده  کارگران  بقایای  آنھا  درصد   ٢٠ کھ 
ھای  آگاھی  دارای  و  بوده  مائو  عھد  مانده 
طبقاتی و تجارب برآمده از زندگی معیشتی 
پُرامن و امانی در جامعھ سوسیالیستی ھستند 
توده  امروز  کھ  دارد  امر  این  از  ، حکایت 
ھای مردم بپا خاستھ و چالشگران ضد نظام 
در کنار طبقھ ای قرار دارند کھ از نظر کٌمی 
تاریخ  در  کارگر  طبقھ  بزرگترین  کیفی  و 

پانصد سالھ محسوب می شود. 
۶ – بھ استنباط این نگارنده جنب و جوش 
جھان  سراسر  در  عظیم  مردمی  ھای  توده 
(از بھار عربی و بھار نوین آفریقایی گرفتھ 
تا جنبش فتح و تسخیر در قاره آمریکا) باید و 
ضروری است کھ با فعالیت ھای مبارزاتی و 
روزانھ طبقھ کارگر چین کھ بالیای نابرابری 
عمودی (نابرابری ھای درآمد و ثروت) را 
و گوشت  پوست  با  جھان  در  ھمھ  از  بیش 
ادغام  و  خورده  پیوند  کند،  می  لمس  خود 
گردد. وقوع این امر تاریخساز کھ احتمالش 
بھ  بستھ  ای  قابل مالحظھ  است بطور  قوی 
و  رادیکال  چالشگران  کھ چگونھ  است  این 
اتخاذ  با  آینده  در  نظام،  ساز ضد  سرنگون 
اتحاد عملی خود "چپ گلوبال" در این مسیر 
پیوند  این  مسیر  در  حرکت  کنند.  حرکت 
مبارزاتی نشان خواھد داد کھ چقدر و چگونھ 
استقرار یک "جھانی بھتر" با چشم اندازھای 
است. پذیر  امکان  دوباره  سوسیالیستی 

منابع و مآخذ 
د یی تز، "نابرابری بزرگ"، در مجلھ  ١ – مایکل 
(مارس   ١٠ شماره   ،۶٣ سال  ریویو"،  "مانتلی 

.(٢٠١٢
٢ – ریچ مورین، "تعداد روزافزونی از آمریکاییھا 
بینند، "مرکز پژوھشی  تالقی بین فقر و ثروترا می 

پیو"، ١١ ژانویھ ٢٠١٢. 
نابرابری  در  آمریکا  اول  "مقام  مکزفیشر،   –  ٣
درآمد"، در نشریھ "آتالنتیک"، ١٩ سپتامبر ٢٠١١ . 
"میزان  فرایزن"،  استفن جی  و  دل  والتر شی   –  ۴
در  روم"،  امپراطوری  در  درآمد  توزیع  و  اقتصاد 
"ژرنال مطالعاتی رومی"، شماره ٩٩ (سال ٢٠٠٩). 
۵ – "سھم یک در صدی ھا در درآمد خالص ملی"، 

در سایت "نیویورک تایمز"، ٢۵ اکتبر ٢٠١١ . 
۶ – ایوومورالس، "سیاره زمین را از سرمایھ داری 
نجات دھید"، بھ نقل از مجلھ مانتلی ریویو، سال ۶٠، 

شماره ١٠ (مارس ٢٠٠٩). 
تشدید  عصر  در  "جھان  بناب،  پارسا  یونس   –  ٧
جھانی شدن سرمایھ: ٢٠٠٩ – ١٩٩١"، از انتشارات 

آمازون دات کام، ٢٠١٠. 
٨ – برنارد بی فال گردآورنده "منتخبی از آثار ھوشی 

مینھ"، نیویورک ١٩۶٧، صفحات ١۴١ – ١٣١. 

سرمایھ داری...  بقیھ از صفحھ آخر

اتحادیھ اروپا، توان بالقوه خود را کامًال از 
افول  بھ طور واضح در حال  دست داده و 
چین،  رشد،  جدید  مراکز  اند.  گرفتھ  قرار 
ھند، برزیل، روسیھ بھ وجودآمده و انگیزه 
ھای جدید برای رشد جھانی کھ در طول دھھ 
در سراشیبی  بھ شدت  بود،  شده  ارائھ  اول 
قرار گرفتھ و این وضعیت در طول این دھھ  

ادامھ خواھد داشت.
چشم انداز سیاسی و نظامی ھر دو بھ ھمان 
اندازه غم انگیز می باشد، بھ ویژه در خاور 
میانھ و آسیای جنوبی، جائی کھ ایاالت متحده 
استعماری  جنگ  گیر  در  اروپــا  و  آمریکا 
طوالنی مدت یا بھ طور مستقیم ویا از طریق 
جنگھای  باشند.  می  مزدورشان  نمایندگان 
امپریالیستی بحرانھای اقتصادی را عمیق تر 
می کند، بھ جای استخراج ثروت، منابع  را 
بین می برند، بھ ویژه با توجھ بھ آماده  از 
اسرائیل  متحده،  ایاالت  توسط  سازی جنگ 
و اروپا علیھ ایران با تھدید و تحریک، یک 

رکود اقتصادی بزرگ را فراھم می کند.
اصلی  مناطق  از  کلی  ــرور  م یک  با  ما 
اقتصاد سیاسی جھان کھ با بحرانھای جاری 
در  بحث  آن  دنبال  بھ  و  اروپــا  اتحادیھ  در 
مورد علل و عواقب آنھا ناشی از فروپاشی 
ما  کنیم.  می  شروع   ، آمریکا  امپراطوری 
منفی  تأثیر  از  تحلیل  بھ  دست  آن  از  پس 
جنگھای آمریکائی برای اسرائیل در خاور 
میانھ قبل از تبدیل آن بھ رشد پویا، در گیریھا 
و اصالحات در کشورھای برزیل، روسیھ، 
ھندوستان و چین، می زنیم: چین بھ عنوان 
پدیدار  جھان  بزرگ  اقتصادی  قدرت  یک 
می شود؛ روسیھ تحت رھبری پویای رئیس 
جمھور پوتین، و برزیل بھ عنوان ھژمونی 
گردند.  می  پدیدار  التین  آمریکای  نوظھور 
ما با بررسی پی آمدھای  اجتماعی و سیاسی 
از  خصوص  بھ  مدت،  طوالنی  بحرانھای 
برنامھ  مدت   طوالنی  اثرات  طبقاتی  نظر 
ھای ریاضت اقتصادی و جنگھای استعماری 
جدید در مبارزه طبقاتی و باز سازی پیکر 
بندی جھانی قدرت  در جھانی بدون قدرت 

ھژمونی غالب را جمع بندی می کنیم.

بحران اتحادیھ اروپا
منطقھ یورو با بحرانھای اقتصادی سھ گانھ 
ای مواجھ است: اقتصادی کھ غرق در رکود 
جاری است. از جملھ کساد تولید آن؛ کاھش 
شدید در تجارت؛ و یک بخش مخاطره آمیز 
مالی کھ در آن بانکداران در یونان، ایتالیا، 

اسپانیا و پرتغال در آستانھ ورشکستگی 



صفحھ ٢٠رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
قرار دارند. (١)

در  متوالی،  جنگھای  از  ناشی  بحرانی 
نتیجھ ھزینھ ھای این جنگھای استعماری و 
تحریم ھای اقتصادی نسبت بھ جھان غرب 
و اسالم – سوریھ، لیبی، افغانستان، عراق 
و ایران، در امپراتوری در حال توسعھ می 

باشد.
افزایش  عنوان  بھ  اساسی  قانون  بحران 
اقدامات  گسترش  بھ  ای   توده  اعتراضات 
جملھ  از  اســت،  شــده  منجر  دولتی  پلیس 
و  اساسی  قانون  ھــای  تضمین  در  تعلیق 
جرم محسوب شد ن تظاھرات اجتماعی در 

اسپانیا، یونان و انگلستان. 
بھ  بیکاری  ــرخ  ن  ٢٠١٢ ســال  طــول  در 
واحد  پول  معرفی  زمان  از  سطح  باالترین 
در سال ١٩٩٩ افزایش یافت. تجارت ساالنھ 
بھ  آسیا  در  اروپا  تجاری  اصلی  شرکای  با 
شدت سقوط کرد – بیش از ١٨ در صد با 
رکود  و  جنوبی  کره  با  صد  در   ١٤ چین، 

مشابھ با ژاپن. (٢)
در  را  ــا  اروپ مخرب،  بحران  مخصوصاً 
چند  عمًال  است.  داده  قرار  انحالل  آستانھ 
یک  بھ  شدن  تبدیل  حال  در  ساختاری  رده 
سری از موافقت نامھ ھای تجاری دوجانبھ/

چند جانبھ برای سرمایھ گذاری ھا می باشند. 
آلمان، فرانسھ و کشورھای شمال اروپا در 
انگلستان،  دھند.  تخفیف  تا رکود را  تالشند 
یعنی شھر لندن – در شکوه انزوایش – در 
صاحبان  گرفتھ،  قرار  منفی  رشد  سراشیب 
سرمایھ دراین کشور در تقال برای پیدا کردن 
فرصت ھای تازه سوداگرانھ میان کشورھای 
«بازارھای مخصوص»  و  خلیج  خیز  نفت 

دیگر می باشند.
اروپای شرقی و غربی، بھ خصوص لھستان 
آلمان  با  واسلواکی، روابط خود را  و چک 
از  ناشی  عواقب  از  ولی  کردند  تر  عمیق 
برند.  می  رنج  جھان  بازارھای  کلی  رکود 
و  پرتغال  اسپانیا،  (یونان،  ــا  اروپ جنوب 
ایتالیا) در رکود عمیق قرار دارد بھ طوری 
کھ از رشد منفی دو رقمی در طول سالھای 
٢٠١٣ -٢٠٠٩ رنج می برد. در حالی کھ 
نرخ بیکاری بھ طور سرسام آوری بھ بیش 
از ٢٠٪ رسیده، ھم چنان کھ پرداخت بدھی 
ھای عظیم توسط حمالت وحشیانھ بھ مزدھا 
و مزایای اجتماعی  و کاھش سرمایھ گذاری 
عمومی ، بھ شدت تقاضای مصرف کننده را 

کاھش داده است. (٣)
بیکاری ناشی از رکود مزمن و کمیابی کار، 
در حال رسیدن بھ یک سوم نیروی کار می 
سالھ)   ١٧  –  ٢٤) جوانان  بیکاری  و  باشد 
اروپا رسیده،  ٥٠٪ در جنوب  تقریباً بھ  کھ 
نقطھ  بھ  را  اجتماعی طوالنی  گیریھای  در 

انفجار رسانیده، اعتصابات عمومی مکرردر 
نقطھ  بھ  ایتالیا  و  پرتغال  اسپانیا،  یونان، 
است.  رسیده  یافتھ  تشدید  مردمی  شورش 
ناپذیر  اجتناب  تقریباً  اروپا  اتحادیھ  انحالل 
است. یورو بھ عنوان یک ارز مورد انتخاب 
ممکن است جایگزین بازگشت  ارزھای ملی 
، ھمراه با کاھش ارزش پول داخلی و حمایت 
طبقاتی  مبارزه  گــردد.  داخلی  تولیدات  از 
است.  گرفتھ  قرار  روز  دستور  در  ملی  و 
بانکھا در آلمان، فرانسھ و سوئیس خود را 
آماده  مردم  مزایای»  بیشتر  «کسری  برای 
می سازند – با ضرر عظیم شان بھ خاطر 
وام ھای پرداختھ شده بھ کشورھای جنوب، 
این بانکھا الزم شده  دارائیھای  نجات عمده 
است، بھ طوری کھ جوامع آلمان و فرانسھ 
مالیات  اکثریت  میان  شدن  قطبی  حال  در 
رادیکالیسم  ھستند.  بانکداران  و  دھندگان 
اتحادیھ صنفی و «پوپولیسم» راست گرای 
پرتغال)،  (اسپانیا،  ناگزیر  (فاشیسم)  قالبی 
رژیم ھای سوسیال دمکرات و «تکنوکرات» 

را بھ چالش کشیده اند.
ای،  توده  اعتراض  و  بحران  بھ  پاسخ  در 
افزایش  اسپانیا  در  دولتی  پلیس  اقدامات 
نو  ماریا  نئوفرانکوی  رژیــم  اســت.  یافتھ 
قوانین   (Mariano Rajoy)ــــــوی راج
تحمیل  عمومی  سرکوب  بــرای  را  جدیدی 
کرده است، کھ جنبشھای اجتماعی را برای 
درگیر شدن در مقاومت فعال و یا غیر فعال 
علیھ مقامات دولتی، با زندان اعم از یک تا 
انگلستان،  در   (٤) کند.  می  جریمھ  سال  سھ 
تأیید  را  اقدامانی  کامرون،  وزیرش  نخست 
کرده است کھ بھ پلیس اجازه می دھد کھ در 
تمام ای میل ھا و یا سایر مکاتبات شخصی 

بدون ھیچ گونھ مجوز قضایی مداخلھ کنند.
ودو  تکھ  تکھ  فرورفتھ،  رکود  در  اروپــای 
تجاوزات  بھ  ــاد  زی احتمال  بھ  شــده  قطبی 
از  شــده  (الــغــاء  آمریکا-اسرائیل  نظامی 
اکنون  ھم  پیوست.  نخواھد  اسرائیل)  جانب 
تحریمھای اقتصادی علیھ لیبی، ایران و حتی 
در  نفت  قیمت   ٪  ٢٠ افزایش  بھ  سوریھ، 
سال ٢٠١٢ انجامیده، بھ طوری کھ احتمال 
ھرگونھ بھبود اقتصادی را فلج کرده است. 
اگر اروپای بحران زده بھ دنبال سیاست در 
گیری آمریکا با روسیھ  و چین برود، از پویا 
ترین بازار برای صادرات خود را محروم 

می کند.
ھردو  از  اقتصادی،  بحرانھای  و  جنگھا 
جانب یک دیگر را بھ سراشیبی می کشانند. 
امپریالیستی  پُرھزینھ  جنگھای  کھ  چنان  ھم 
چندین برابر می شوند، اقتصاد داخلی منطقھ 

یورو بھ زوال منتھی می گردد.

بحران ایاالت متحده آمریکا 
ھم چنان ادامھ می یابد

بحران اقتصادی آمریکا دارای ابعاد مرتبط 
و  جھان  بازار  سھام  کاھش  ھستند:  ھم  بھ 
ھژمونی آن مخصوصاً، در آسیا و آمریکای 
و  طبقاتی  نابرابریھای  افــزایــش  التــیــن؛ 
سرمایھ  بین  تفاضلی  اقتصادی  «بھبود»  
و نیروی کار؛ و بھ طور فزاینده ای ایجاد 
دولت سرکوب گر پلیسی طراحی شده برای 
ممانعت و پیش گیری از اپوزیسیون داخلی 
علیھ جنگ تجاوزکارانھ در خارج از کشور 
ایران) و کاھش درازمدت  (بھ خصوص با 

در سطح زندگی مردم.
ھم  را  آمریکا  امپراتوری  افول  چیز  ھیچ 
و  جھانی  تجارت  سھم  انقباض  کھ  چنان 
قدرتمند  ورود  با  دوم،  مورد  در  تولیداتش، 
توضیح  کار جھان»  عنوان «محل  بھ  چین 
نمی دھد (٥ ). حتی، در «حوزه نفوذ» سنتی 
ایاالت متحده آمریکا، در آمریکای التین و 
دیگر  متحده  ایاالت  کارائیب،  دریای  حوزه 
بھ  غالب  گــذاران  سرمایھ  و  سوداگران  از 

حساب نمی آید. (٦)
بانکھای   ،  ٢٠١٠  –  ٢٠٠٥ سالھای  بین 
بھ  دالر  میلیارد   ٧٥ از  بیش  چینی  دولتی 
آمریکای التین یعنی بیش از تمام سھ بانک 
بانک  و  ای  ــاره  ق توسعھ  بانک  جھانی، 
 Export-Import) صــادرات  واردات 
Bank) وام دادند. چین جای ایاالت متحده 
عمده  تجارتی  عنوان شریک  بھ  را  آمریکا 
شیلی،  آرژانتین،  برزیل،  مثل  کشورھائی 
صادرات  در  متخصص  ــوادور-  اک و  پرو 
 .(٧) گرفتھ.است   – معدنی/کشاورزی  مواد 
بھره  نرخ  نگھداشتن  وپائین  ارزی  کاھش 
صــادرات  بھ  نسبت  آمریکا  دولتی  ھــای 
وزیر  گفتھ  بھ  و  بوده  آمیز  تبعیض  برزیل 
راه  بھ  را  ارزی»  «جنگ  برزیل،  مالی 
با  دربرخورد  متحده را  ایاالت  کھ  انداختھ- 
منطقھ  در  اقتصاد  ترین  مھم  و  بزرگترین 
ھیچ  با  متحده  ایــاالت  ــت(٨).  اس داده  قــرار 
دراین  دیگر  نوینی  طرح  بــرای  ابتکاری 
رابطھ  در مالقاتھای اخیر با رئیس جمھور 
برزیل، روسف (Rouseff) پیش قدم نبود. 
حتی ایاالت متحده در تحمیل سیاست تحریم 
نفت خود در قبال ایران در آمریکای التین 
چین  و  ھندوستان  نبود.  موفق  نیز  آسیا  و 
سیاست آمریکا را مردود شمردند و ھم چنان 

بھ خرید نفت از ایران ادامھ می دھند (٩).
با وجود کاھش اندک و شکننده بیکاری، بھ 
نیروی  کشیدن  عقب  نتیجھ  در  عمده  طور 
از  بسیاری  کار با توجھ بھ این واقعیت کھ 

از رفتن  کارگران یبکار طوالنی مدت 
ایاالت  اقتصاد  امیدند.  نا  کار  دنبال  بھ 
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 ١٫٦ مھار  و  مقابلھ  بھ  ــادر  ق متحده 
تریلیون دالر کسری بودجھ نبوده است. 
از آن جائی کھ بدھی عمومی و خانواده ھا 
در  آمریکائی  مقامات  برای  شده،  انباشتھ 
واشنگتن بسیار مشگل است کھ در پی راھی 
بھ منظور ایجاد بھبودی مداوم باشند. و نمی 
توانند خود را از این وضعیت نابھ سامان با 
پناه آوردن بھ سمت چین، ھندوستان و بقیھ 
آسیا کھ در حال از دست دادن رشد اقتصادی 
چین  اقتصادی  رشد  دھد.  نجات  باشند،  می 
در سال ٢٠١٢ بھ احتمال قوی ٧٫٥ درصد 
یعنی بھ مراتب کمتر از ٩ درصد و ھند از 
رشد اقتصادی ٨ درصد بھ ٥ درصد یا کمتر 

کاھش می یابد (١٠). 
محاصره  در  اوباما  سیاست  براین،  عالوه 
حمایت  و  اقتصادی  محرومیتھای  و  نظامی 
از تولیدات داخلی بھ ھر محرک تازه ای از 

جانب چین مانع ایجاد خواھد کرد.
بیشترین  متحده  ــاالت  ای اقتصادی  بحران 
آنھا  است.  زده  کارگر  طبقھ  بھ  را  صدمھ 
وال  دالر  تریلیون  نجات  بجز  چیزی،  ھیچ 
اسفبار  وضعیت  بھبود  منظور  بھ  استریت، 
اجتماعی و اقتصادی شامل حالشان نشد (١١).

میلیون   ١٢ از  «بیش  گــزارش،  یک  طبق 
نفر  پنج  ھر  از  یا  آمریکائی،  مقروض 
نفر  یک  بانکی،  بدھی  با  مسکن  صاحب 
بھ  دارد  ارزش  کھ مسکنش  آنچھ  از  بیشتر 
این وضعیت بازار  بانک مقروض است»، 
خالص  ارزش  و  ریزد  می  فرو  را  مسکن 
چندین  تا  را  آمریکائی  خانوارھای  ثروت 

تریلیون دالر کاھش می دھد (١٢).
کاھش «بیکاری» کھ از سوی رژیم اوباما 
ادعا شده، تا حد زیادی ناشی از کاھش نیروی 
کار ١٤٦ میلیون نفری در سال ٢٠٠٧ است 
کاھش  در سال ٢٠١١  میلیون  بھ ١٤٠  کھ 
از  درصد   ٦٢٫٧  ،  ٢٠٠٨ سال  در  یافتھ. 
این   ٢٠١٢ سال  تا  بودند،  شاغل  جمعیت 
مقدار بھ ٥٨٫٥ درصد کاھش یافت. بنابراین، 
بھ این دلیل است کھ چرا کاھش بیکاری از 
است.  رسیده  درصد   ٨٫٣ بھ  درصد   ٩٫٣
اگر بھ ھمان تعداد از کارگران کھ در سال 
٢٠٠٧ جویای کار بودند، در سال ٢٠١٢ بھ 
دنبال کار می بودند، بیکاری بھ بیش از ١١ 
درصد می رسید(١٣). کاھش درآمد متوسط، 
«طبقھ  درآمــد  شدید  کاھش  نتیجھ  و  علت 
مشاغل  باالی  مزدھای  باشد.  می  متوسط» 
تولیدی با مزدھای پائین «مشاغل خدماتی» 
جای گزین شده اند: بیش از ٩٠ درصد از 
٢٧٫٣ میلیون شغل جدید در دو دھھ گذشتھ 

در بخش خدمات بودند (١٤).
گواھی  کار  نیروی  وری  بھره  در  استثمار 
اگر  کار  نیروی  توسط  تولید  در رشد  است 

تمام  یافتھ اند:  چھ حتی تعدادکارگران تقلیل 
سود حاصل از نو آوریھای تکنولوژیک تحت 
عنوان جایگزینی روبات در خط تولید متعلق 
بھ سرمایھ است. ھم چنان کھ راندمان کار 
باال می رود، از نیروی کار کاستھ می شود 
و سود افزایش می یابد. در بیست سال گذشتھ 
سھم درآمد ملی از ٦٣ درصد بھ ٥٨ درصد 
متوسط  در حالی کھ حد  یافتھ است.  کاھش 
 ،  ٢٠١٠  – رکود ٢٠٠٨  زمان  از  مزدھا 
تقریباً  ھا  سود  یافت،  کاھش  صد  در   ٢٫٧
کھ  حالی  در  اند.  یافتھ  افزایش  درصد   ٣٠
بازار داخلی روبھ تحلیل می رود، شاخص 
 Standard &)  ٤٠٠ پور  اَند  استاندارد 
خود  سود  از  صد  در   ٣٣  ،(٤٠٠  Poor
را از استثمار نیروی کار ارزان در خارج 
بھ  آورد. جھانی شدن،  بھ چنگ می  کشور 
وضوح نیروی کار آمریکا را از خود متاثر 
ملیتی را  در عوض شرکتھای چند  کرده و 
بھره مند ساختھ است. یک مورد در اینجا، 
باشد کھ در سال  شرکت جنرال موتور می 
تا  خود  شده)  (ثبت  سود  بزرگترین   ٢٠١١
بدست  را  دالر  میلیارد   ٧٫٦ یعنی  حال  بھ 

آورد(١٥).
پیشنھاد طرح بودجھ اوباما برای سال ٢٠١٣ 
کاستن  یعنی  اجتماعی  شکاف  بیشتر  تعمیق 
مزایای امور بھداشتی و امنیت اجتماعی بھ 
دالر است. در حالی کھ  مبلغ ٣٦٤ میلیارد 
از  کمتر  ثروتمندان  بر  مالیات  افزایش  تنھا 

یک سوم این مبلغ می باشد (١٦).
با  رشــد  بھ  رو  نارضایتی  با  مواجھھ  در 
در  امپریالیستی  جنگ  اقتصادی،  بحران 
کاھش  و  نفت  قیمت  افزایش  کشور،  خارج 
زیادی  حد  تا  متحده  ایــاالت  زندگی،  سطح 
بھ  و  داده  افزایش  را  دولتی  پلیسی  قوانین 
دولت اجازه می دھد برای ترور شھروندان 
بد،  تروریستھای  بــا  دوســتــی  بــھ  مظنون 
استفاده  در  آزادی)  (حکم  قضایی  نظارت 
از مداخلھ پلیس در منازل، دفاتر و سایتھای 
کار در مواقع  محیط  نظامی کردن  عمده و 
زمان صلح  در  جملھ  از   – «اضطراری» 

فعاالنھ عمل کند. (١٧)
ایاالت متحده آمریکا و انگلستان بزرگترین 
بازنده از بازسازی اقتصادی عراق پس از 
جنگ می باشند. از ١٫٨٦ میلیارد دالر برای 
ایاالت  شرکتھای  ساختی،  زیر  ھای  پروژه 
متحده و انگلستان کمتر از ٥ درصد بدست 
آوردند. (١٨) نتیجھ مشابھ آن در لیبی و مناطق 
دیگر نیز بھ ھمین منوال است. نظامی گری 
امپریالیسم آمریکا دشمن را از بین می برد، 
برای این کاردر بدھی غوطھ ور می گردد، 
باز  قــراردادھــای  متخاصم  غیر  نیروی  و 
دست  بھ  از جنگ  پس  را  اقتصادی  سازی 

امپراطوری  سازنده  واقــع  در  ــد.  آورن می 
تریلیونھا دالر بابت ھزینھ ھای حفظ بیش از 
٧٠٠ پایگاه نظامی را باید بپردازد. ھم چنان 
مصرف  یابد،  می  افزایش  جنگھا  تعداد  کھ 

داخلی نیز کاھش می یابد. 
رکود اقتصادی ایاالت متحده و بھبود بیکاری 
کھ  ھائی  آمریکائی  افزایش  روبھ  تعداد  در 
وابستھ بھ غذای رایگان آشپزخانھ ھا آشکار 
می باشند، تصاحب مساکن توسط بانکھا بھ 
از  میلیون  ده  از  بیش  گیر-  ھمھ  صورتی 
صاحبان مساکن سھ ماه یا بیشتردر پرداخت 
از  درصد   ٣٠ و  افتادند-  عقب  مسکن  وام 
و صبحانھ  نھار  بھ  وابستھ  مدرسھ  کودکان 

رایگان ھستند.
سرمایھ  و  یافتھ  شدت  کارگران  استثمار 
داران برای تولید بیشتر، کارگران را ھر چھ 
بیشتر تحت فشار قرار می دھند، با دستمزد 
درآمد  در  بیشتر  شکاف  بنابراین  کمترو 
گسترش  حال  در  سودھا  و  دستمزدھا  بین 
متوسط  حد  پیش  دھھ  چند   (١٩) باشد.  می 
اختالف درآمد مابین یک مدیر عامل شرکت 
بود.  یک  بھ   ٧٠ کارگر  یک  .و  آمریکائی 
امروز این نسبت ٣٥٠ بھ یک می باشد. این 
نابرابریھا بھ سطح بی سابقھ ای رسیده و در 
ترین  باال  از  درصد  یک  اند:  افزایش  حال 
اخیر ٩٠  در طول ده سال  ساختار طبقاتی 
درصد رشد درآمد را دریافت کرد کھ منجر 
از  بھ کاھش واقعی حد متوسط درآمد بیش 

٥ درصد شد.
با  ھمراه  بیکاری  رشد  و  اقتصادی  رکود 
اجتماعی  ھای  برنامھ  در  وحشیانھ  کاھش 
ھزینھ  پرداخت  منظور  بھ  این  بھ  و  است 
سرمایھ  مراکز  مالی،  بانکھای  نجات  برای 
اتوموبیل  صنایع  و  استریت  وال  ــذاری  گ
احــزاب  بین  مناظره  ــت.  اس شــده  مشکل 
دمکرات و جمھوری خواه بر سر این است 
عمومی  بھداشت  ھای  برنامھ  در  چقدر  کھ 
فقرا  برای  و   (Medicare) بازنشستگان 
(Medicaid) و  مزایای امنیت  اجتماعی 
باید  چگونھ  را   (Social Security)
خصوصی کرد تا «اعتماد» دارندگان اوراق 
گزینھ  با  مواجھھ  در  برد.  باال  را  قرضھ 
ھای محدود سیاسی، ھیئت انتخاب کنندگان 
دادن  نشان  العمل  باعکس   (electorate)
ساقط  را  نمایندگان  خود  رأی  با  و  خود  از 
ممتنع-  رأی  تعدادزیادی  دادن  کنند،  می 
و  کنگره  انتخابات  در  درصد   ٦٠ از  بیش 
جمھوری  ریاست  انتخابات  در  درصد   ٥٠
بھ خودی  خود  از طریق جنبشھای  یا  و   –
و سازمان یافتھ جمعی، مثل اعتراضات از 
طریق «تسخیر وال استریت». نارضایتی، 

داخــل  بــھ  ســرخــوردگــی  و  خصومت 
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راه  شمالی  آمریکای  سیاسی  فرھنگ 
یافتھ است. ھردو حزب عمده تالش می کنند 
برای منحرف کردن اذھان شھروندان رأی 
دھنده ناراضی از طریق اھریمن  جلوه دادن 
اسالمی  کشورھای  و  مسلمان  شھروندان 
تحت عنوان «تھدید امنیت ملی» و افزایش 
دست  از  ھزینھ  با  دولتی  پلیس  نیروھای 
دادن آزادیھای مندرجھ در قانون اساسی از 
یکدیگر پیشی گیرند. بھ جای مقصر شمردن 
پرواز عظیم شرکتھای چند ملیتی آمریکا بھ 
سوی چین،  عوام فریبھای حزب دمکرات، 
چین  کشور  با  ناعادالنھ  تجاری  ھای  شیوه 
کردن  منع  جای  بھ  شمرند.  می  مقصر  را 
تولید  بخش  از  استریت   وال  مالی  تخریب 
فریبھای  عــوام  آمــریــکــا،  متحده  ـــاالت  ای
از  مھاجر  کارگران  عمدتاً  دمکرات  حزب 
آمریکای التین را بھ خاطر «ربودن مشاغل 
آمریکائی» سرزنش می کنند. ھر دو حزب 
بھ دنبال عمده «تبلیغات اسرائیلی»، بر علیھ 
فاشیستھای اسالمی در ایران با تھدید دست 

بھ اعتراض زدند.

جنگھای جدید در قلب این بحران: 
صھیونیستھا ماشھ را خواھند کشید

آنچھ کھ بھ احتمال زیاد برای اولین بار در 
تاریخ جھان مطرح است، یک قدرت بزرگ 
دستورات  بھ  متحده  ایاالت  مثل  امپراتوری 
نظامی و  دیکتھ شده (در غالب کمک ھای 
میلیارد  یکصد  از  بیش  میزان  بھ  اقتصادی 
دالر در نیم قرن گذشتھ) از جانب یک دولت 
کھ  کمی  اھمیت  با  اسرائیل  مثل  ای  حاشیھ 
بسیار  متحدان  از  دارد و  جھان  اقتصاد  در 
گذارد(٢٠)  می  احترام  است  برخوردار  کمی 
یک  گذشتھ،  ھای  امپراتوری  در  گز  ھر 
دولت صھیونیستی  یک  مثل  اقلیت کوچکی 
با زور و اجبار اعمال نفوذ قدرت مند خود 
کردن  مھار  و  درآوردن  خدمت  بھ  در  را 
منافع  برای  آمریکا  مثل  امپریالیستی  دولت 
خارجی  قدرت  یک  عنوان  بھ  خود  نظامی 
نخبگان  تاریخ  در  ھرگز  است.  نبرده  بکار 
ترین  معتبر  در  کــرده  تحصیل  ثروتمند، 
دانشگاه ھا و با اشغال موقعیت استراتژیک 
اقتصادی، فرھنگی و موقعیت ھای سیاسی 
را  امپراتوری  انــدازه  ایــن  تا  ــدرت،  ق در 
استعماری  جنگھای  از  بھ یک سری  وادار 
طوالنی مدت کھ بھ مؤسسات بزرگ صنعتی 
خصوصی (نفت) صدمھ وارد آورده، خزانھ 
عمومی را تخلیھ نکرده، باعث فقر اکثریت 
قریب بھ اتفاق از مالیات دھندگان و مصرف 
کنندگان انرژی نگشتھ- تماماً در تعقیب ھدف 

«اسرائیل بزرگ» نبوده است.

سرانجام در تاریخ تجزیھ و تحلیل اجتماعی 
مدرن ھرگز صحنھ نمایش پر سرو صدای 
دولتی  سیاسی  دستکاری  و  نخبگان  قدرت 
آشکارا از جانب یک رژیم خارجی کھ عمداً 
بوده،  کننده  گیج  و  شده  می  شمرده  ناچیز 
توسط محققان و روزنامھ نگاران این چنین 
از  دیگر  یکی  کھ  نشده  ــذارده  گ نمایش  بھ 
نمونھ ھائی از قدرت فراگیر تھدید و ارعاب 

پیکر بندی قدرت صھیونیستی است. (٢١)
این دقیقاً عملکردی است کھ نخبگان قدرت 
از جانب یک رژیم خارجی کھ مکرراً ھزینھ 
جنگ امپریالیستی علیھ کشورھای عربی و 
بحران  یک  ی  بحبوحھ  در  حتی  اسالمی، 
می  را  اقتصادی  مدت  طوالنی  و  بــزرگ 
دھند توضیح می دھد. از آن جا کھ تبلیغات 
اسرائیلی در وحلھ اول وفاداری بھ اسرائیل 
است، آنھا ھیچ ترس و واھمھ ای نسبت بھ 
اساس  بر  متحده  ایاالت  مالی  تعمیق کسری 
پیشبرد  برای  نظامی  ھزینھ  دالر  تریلیون 
خاور  در  اسرائیل  سلطھ  خاطر  بھ  جنگ 

میانھ ندارند.
٥٢ نفر از پرزیدنتھای سازمانھای یھودیان  
آمریکا و پیروان «اول اسرائیل» در کنگره 
و  داری   خزانھ  وزارت  دولــت،  آمریکا، 
آمادگی  و  اقتصادی  تحریمھای  پنتاگون 
نظامی برای جنگ با ایران را علی رغم از 
دست دادن یک بازار بزرگ برای صادرات 
منابع  جاده اصلی  از  آمریکا و خارج شدن 
اقتصادی نادر و ادامھ ھزینھ ھای غیر مولد 
ی  نتیجھ  عنوان  بھ  دھند.  می  ادامھ  نظامی 
تل  و  واشنگتن  از  کھ  آمیز  تحدید  جنگھای 
آویو سرچشمھ می گیرند، در شش ماه اول 
 ٢٠ تا  را  نفت  قیمت  دالالن   ،٢٠١٢ سال 
بھ ھرگونھ  امید  کھ  اند  داده  افزایش  درصد 
بھبود اقتصادی را بیشتر کاھش داده است. 
یک  بھ  ایــران  بھ  اسرائیل  و  آمریکا  حملھ 
نخواھد گشت:  منتھی  کوتاه موضعی  جنگ 
این جنگ کل منطقھ را بھ آتش خواھد کشید، 
یافت،  خواھد  کاھش  شدت  بھ  نفت  جریان 
در  و  زد  خواھد  فلک  بھ  نفت سر  قیمتھای 
عظیمی  رکــود  وارد  جھان  کوتاھی  مدت 
رژیم  موفقیت  بھ  توجھ  با   (٢٢) شد.  خواھد 
اسرائیل در تأمین اطاعت کورکورانھ نسبت 
کنگره  از  خود  طلبانھ  جنگ  سیاستھای  بھ 
عراق  مورد  در  سفید  کاخ  و  متحده  ایاالت 
(٢٠٠٣ )، لبنان (٢٠٠٦ )، لیبی (٢٠١١ )، 
ھرگونھ شک و تردید در مورد امکان واقعی 
حملھ بھ ایران با یک نتیجھ عمده فاجعھ بار 

می تواند خود را مواجھ سازد.

چین: نئولیبرالیسم و مکانیسمھای 

جبرانی در سال ٢٠١٢  
تماماً  گذشتھ  سال   ٣٠ در  چین  پویای  رشد 
مرھون انقالب سوسیالیستی در سال ١٩٤٩ 
دوره  در  گذاری  سرمایھ  و  طرف  یک  از 
بھ  تا   ١٩٨٠ سال  از  چین  داری  سرمایھ 
حال می باشد. انقالب دولت مدرن را ایجاد 
شکست  را  ژاپن  امپراتوری  ارتش  کرد، 
داد، جنگ ساالران محلی و حاکمان سیاسی 
کشورھای  محاصره  و  دان  کومین  فاسد 
پایان  نیز  را  آمریکا  ــا-  اروپ مثل  خارجی 
یک  برای  پایگاھی  شالوده  انقالب  بخشید. 
نیروی  بسیج  با  کشور متحد و واحدی شد. 
کارگری، زیرساختھای اساسی را در ایجاد 
طریق  از  اقتصادی؛  بخشھای  بین  ارتباط 
اصالحات ارضی بوجود آورد، دھقانان را 
ساخت  آزاد  فئودالی  نیمھ  محدودیتھای  از 
آموزش عمومی  از طریق  داخلی؛  بازار  و 
وبرنامھ  کرد  ایجاد  را  ھمھ  برای  رایگان 
ھای بھداشتی، زمینھ را برای بھداشت مدرن 
ارتشی  و  کرده  تحصیل  کار  نیروی  سالم، 
نو  تکنسینھا،  و  مھندسین  دانشمندان،  از 
آوریھا کھ محرک رشد دو رقمی ساالنھ شد 
در  داری  بھ سرمایھ  گذار  مھیا ساخت.  را 
سال ١٩٨٠ آغاز شد و پس از آن با گسست 
سازی  خصوصی  اشتراکی،  کشاورزی  از 
در  شھری  ھای  زمین  و  تجارت  صنایع، 
شرکتھای  درازمدت  ورود  بزرگ،  مقیاس 

چند ملیتی سرمایھ داری شدت یافت. 
دوران گذار و تحکیم سرمایھ داری در چین 
نیروھای  شرایط  این  داشت:  گانھ  دو  تأثیر 
در  و  کشاند  رقمی  دو  رشد  بھ  را  تولیدی 
حاکم  مابین طبقھ  را  طبقاتی  روابط  عوض 
نو  بــورژوازی  «خــرده  غنی،  العاده  فوق 
پا»ی ممتاز وارتش گسترده ای ازکارگران 
فقیرو استثمار شده ی کارخانجات صنعتی و 
کارگران ساختمانی مھاجر و خدمات داخلی 

قطب بندی کرد.
جھان»  کار  بھ «محل  کھ چین  ھمان طور 
تبدیل شد، ھم چنین بھ مرکزی از بد ترین 
سرمایھ  گشت.  تبدیل  جھان  در  نابرابریھا 
خارجی،  سرمایھ  با  مشارکت  در  چینی 
جھان  اقتصادی  قدرت  دومین  بھ  را  چین 
تبدیل کرد. اما نسل دوم و سوم طبقھ کارگر 
سوسیالیستی چین بھ طور فزاینده ای در گیر 
در عمل جمعی و خواستار سھم بیشتری از 
عمومی  بھداشت  بھ  بازگشت  ثــروت،  این 
شـــد(٢٣).  ھزینھ  کــم  مسکن  و  آمـــوزش  و 
ھیئت حاکمھ  در چین با فشارھای  دوگانھ  
مواجھ  شد:  از یک  طرف  سرمایھ ھای 
 de) خصوصی  خواستار عدم  تعدیل  مالی
یابی  راه  منظور  بھ  بیشتر   (regulation

از  و  خارج  در  گذاری  سرمایھ  برای 



صفحھ ٢٣رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
طبقھ  مصرانھ  تقاضای  دیگر  طرف 
کارگر برای آزادی ھای سیاسی بیشتر 
و پرداختن ھزینھ ھای اجتماعی برای مسکن 
بین  فساد  و پایان بخشیدن بھ شبکھ گسترده 
روسای حزب و صاحبان سرمایھ شدند (٢٤). 
چین در نتیجھ بالغ شدن اقتصادش، بھ سوی 
پژوھشھای  در  بیشتر  گذاریھای  سرمایھ 
و  آورد  روی  پیشرفتھ  مھندسی  و  بنیادی 
ھای  زنجیره  بزرگترین  در  را  کشور  این 
پیچیده  و  ابتکاری  درمانوفاکتوری  پیشرفت 
مازاد  کاھش  با  شدن  مواجھ  داد(٢٥).  قرار 
منطقھ  از  تقاضا  کاھش  بھ  توجھ  با  تجاری 
طور  بھ  زده،  بحران  آمریکای  و  یــورو 
ھیئت  درون  در  تندی  مبارزه  ای  فزاینده 
حاکمھ پدید آمده است، کھ سبب ایجاد حفره 
انبوه توده ھای  نئولیبرالھا و  عظیمی مابین 
در  مردم شده است. ھستھ مرکزی رھبری 
 Wen) جیابائو  ون  وزیر،  نخست  اطراف 
مالی، ورود  بازار ھای  گشایش   (Jiabao
نظام  ســازی  آزاد  خارجی،  مالی  سرمایھ 
سیاسی بھ منظور رقابت نخبگان و سرکوب 
سیاستھای نو پوپولیستی مثل سیاستھائی کھ 
از جانب شھردار سابق و عضو سابق دفتر 
سیاسی حزب، بو کسیالی (Bo Xilai) تبلیغ 
می شد را پذیرفت. بو دست بھ ترویج بیشتر 
و  زیست  محیط  از  حفاظت  اجتماعی،  بیمھ 
مسکن برای ھمھ، برابری اجتماعی بیشترو 
پیگرد قانونی قوی از مافیای فاسد و کاسب 
نمادین «جناح  (٢٦). شکست  بود  زده  حزب 
توسط  کسیالی  بو  دستگیری  با  مردمی»، 
یک  عنوان  بھ  مالی  غربی  ھــای  رسانھ 
مائوئیست»  نئو  فریبی  «عوام  بر  پیروزی 
لیبرالیسم  نئو  تعمیق  دھنده  نشان  اعالم شد، 
تدریجی  گذاشتن  کنار  و  روشن  و  واضح 
بر  عموم  بــرای  شده  کنترل  دولتی  سیستم 
می  خــارجــی  مالی  ھــای  سرمایھ  جــریــان 
باعث  خود  نوبھ  بھ  شرایط  این  بــاشــد(٢٧). 
افزایش آسیب پذیری چین در برابر بحران 
مالی و ایجاد فرصتھا برای خروج سرمایھ 
می  چینی  پای  نو  میلیاردرھای  توسط  ھا 
داخلی  ھای  ھزینھ  شده  اعــالم  رشد  شــود. 
ھنوز باید قادر باشد نابرابریھای طبقاتی را 
ای  مکھ  بھ  آن  نخبگان  و  چین  دھد:  بھبود 
مد  طراحان  و  لوکس  کاالھای  تولید  برای 
در پاریس، لندن، میالن و نیویورک ھر دو 
در داخل و خارج از کشور تبدیل شده است.

و  پائین  از  فشارھا  تشدید  با  مواجھھ  در 
نئو  گزینھ  تعمیق  برابر  در  مخصوصاً، 
ھم  بایست  می  چینی  نخبگان  لیبرالی(٢٨)، 
بھ  شان  عمده  صــادرات  بحران   با  چنین 

منطقھ اروپا مقابلھ نمایند. 
چین با بحران ایاالت متحده و اروپا در دھھ 

جدید مواجھ شده کھ امکانات مختلفی برای 
در  پکن  دارد.  در دست  را  آن  تأثیر  بھبود 
حال تغییر بھ سمت تولید کاال ھا و خدمات 
برای ٧٠٠ میلیون مصرف کننده داخلی است 
کھ در حال حاضر خارج از حلقھ اقتصادی 
بسر می برند. با افزایش دستمزدھا، خدمات 
چین  زیست،  ازمحیط  حفاظت  و  اجتماعی 
بازارھای  دادن  دست  از  جبران  حال  در 
خارج کشور می باشد. چین بھ طور وسیع 
توسعھ  در  عمومی  ھــای  ھزینھ  افــزایــش 
پوشش بھداشت عمومی، افزایش دستمزدھا، 
و میلیاردھا در تحقیقات پایھ ای و فن آوری 
سرازیر کرده است. رشد اقتصادی چین، کھ 
در گمانھ زنی ھای امالک و مستقالت وابستھ 
است، چرخش ایجاد کرده است، ھم چنان کھ 
رژیم وام دھی را سھل تر کرده و خواستار 
سرمایھ گذاری بیشتر شھرداریھا در مسکن 
ارزان برای طبقھ متوسط و کارگر شده است. 
برای جلوگیری از رکود شدید، کھ منجر بھ 
بھ  وابستھ  ورشکستگی  گردد،  می  بیکاری 
و  اجتماعی  تضادھای  افزایش  و  شھرداری 
اندازی  راه  برای  است  آماده  چین  طبقاتی، 
اعمال  ھمانند  عظیم  اقتصادی  محرک  یک 
 ٢٠٠٩-  ٢٠٠٨ سالھای  اقتصادی  محرک 
برای  مطالبات  افزایش  با  شدن  مواجھ   .
نخبگان  از  سیاسی  و  اقتصادی  آزادســازی 
کارگر  طبقھ  خواستھای  و  پا  نو  اقتصادی 
باالتر،  مزدھای  و  اجتماعی  برابری  برای 
کمونیست  حزب  درون  مختلف  ھای  جناح 
بر سر آزادسازی بیشتر و دمکراتیزه کردن 
تدریجی باھم منازعھ می کنند(٢٩). نتیجھ این 
چین،  طبقاتی  ساختار  بھ  عمیقاً  منازعات، 
نھادھای سیاسی و ھم چنین بھ قدرت نسبی 
دولتی.  ــط  رواب  – ــذارد  گ می  تأثیر  ــازار  ب
بیشتر و  آزادســازی  بھ طرف  یک چرخش 
کھ  چنان  مالی،  بازارھای  زدائی  مقررات 
ظھورش بھ احتمال زیاد می تواند کشمکش 
بحران  و یک  دھد  افزایش  ھای طبقاتی را 
اقتصادی را تحریک کند کھ بھ احتمال زیاد 
اپوزیسیون را نسبت بھ بازار تقویت خواھد 

کرد.

روسیھ با بحران مواجھ می شود 
شاھد  روسیھ   ،١٩٩٩-  ١٩٩٠ دھھ  از  بعد 
بزرگترین فاجعھ انسانی درزمان صلح بود: 
حد متوسط عمر از ٦٦ بھ ٥٨ سال در طول 
میلیون  سھ  از  بیش  با  رسید،  سال  سھ  فقط 
تازه  الیگارشی  کھ،  چنان  رس،  زود  مرگ 
خزانھ  و  اقتصاد  روسیھ  در  داری  سرمایھ 
یلیتسین،  کرد(٣٠).  غارت  را  عمومی  داری 
پارلمان  واقعی  معنی  بھ  وقــت،  دیکتاتور 
در  داشــت،  را  اپوزیسیون  رھبری  کھ  را 

بھ  او  کرد.  بمباران  رژیمش  از  پاسداری 
الیگارشی  ھــای  رسانھ  دستکاری  لطف 
فرآیندھای  سلطھ  تحت   ،١٩٩٦ ســال  در 
انتخاباتی  گانگستر مانند و بودجھ دولتی و 
خصوصی انتخاب شد. بیش از یک تریلیون 
دالر از منابع عمومی، از بخشھای گوناگون 
ونقل،  حمل  و  بانکھا  گاز،  نفت،  جملھ  از 
اراذل و اوباشان  اولیگارشی و اقلیت حاکم 
بھ قیمت بسیار ناچیزی بھ چنگ آوردند(٣١). 
حق  ــرد،  ک سقوط  زندگی  اســتــانــداردھــای 
رسید  موقعیت  ترین  سخت  بھ  بازنشستگی 
و بسیاری از خانواده ھا از اماکن عمومی 

دلخواه خود بیرون ریختھ شدند.
در اوج حملھ نئولیبرالی، بیش از ٦٠ درصد 
از جمعیت روسیھ بھ زندگی زیر فقر سقوط 
زمان  از  کاھش  بزرگترین  یعنی   – کرد 
جنگ جھانی دوم. روسیھ از یک ابرقدرت 
جھانی ھم پا بھ یک دولت تبعھ امپراتوری 

اروپا-آمریکا سقوط کرد. 
با ظھور دوره پوتین، در آستانھ قرن جدید، 
روسیھ شروع بھ پیشرفت سریع و تند کرد. 
در طول دھھ اول قرن بیست و یکم، فقر در 
درصد جمعیت   ٢٠ از  کمتر  بھ  جامعھ  کل 
رسید. مزدھا و حقوق ھا بھ موقع پرداخت 
شد و بھ بیش از ٩٠ درصد افزایش یافت. 
اقتصاد روسیھ ساالنھ نزدیک بھ ٨ درصد 
این کشور منجر  تولید  داشت و مازاد  رشد 
بھ ذخائر ارزخارجی بیش از ٣٠٠ میلیارد 
خود  جایگاه  روسیھ  نتیجھ  در  و  دالرشــد، 
در  مالحظھ  قابل  قدرت  یک  عنوان  بھ  را 
عرصھ سیاسی بین المللی بدست آورد، و در 
شکل بندی چھار کشور برزیل، روسیھ، ھند 

و چین (BRIC) قرار گرفت.
را  ســازی  خصوصی  کھ  حالی  در  پوتین 
را  الیگارشی  نخبگان  و  کند  نمی  نقض 
تعقیب  تحت  قانونی  غیر  سازی  غنی  برای 
را  آنھا  کننده  خفھ  دھد، ضربت  نمی  قرار 
بھ نفع سیاستھای عمومی محدود کرد. برای 
پیگیری خود در منافع ملی روسیھ و مخالفت 
با تجاوز موشکی ایاالت متحده در مرزھای 
خود، او توسط رسانھ ھای غربی بھ عنوان 
«تند رو» مورد ھدف قرار گرفت(٣٢). برای 
برخی  تحمیل  و  انتخابات  در  شدن  برنده 
غربی  نفوذ  با  تبلیغات  تأمین  در  موانع  از 
دولتی  غیر  سازمانھای  پردازان،  نظریھ   –
(NGO) و رسانھ ھای بازار فروش او را 
ھای  رسانھ  توسط  «اقتدارگرا»  عنوان  بھ 
امپریالیستی تفویض مقام کردند. با این حال، 
مخالفت  دولتی  رفــاه  وترویج  پوتین  ثبات 
رانده شد  حاشیھ  بھ  مورد حمایت غرب را 
ودر عوض حمایت مردمی را با بیش از دو 

سوم رأی مردم بدست آورد.
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بھ عنوان رئیس جمھور  انتخاب پوتین 
سال  در  آرا  درصــد   ٦٠ از  بیش  با 
مخالفان  مقاصد  بھ  ٢٠١٢ ضربھ ای عمده 
بھ  ساعت  تغییر  در  غــرب  حمایت  مــورد 
قول  بود....پوتین  یلیتسین  بازگشت  دوران 
ھمکاری  و  مستقل  سیاستھای  اتخاذ  با  داد 
کمتر درپشتیبانی از حمایت ایاالت متحده از 
شورشیان و تحریم در برابر متحدان روسیھ 
مانند  آن  تجاری  شرکای  و  سوریھ  مانند 
ایران ایستادگی کند. پوتین بھ سمت تجارت 
بیشتر و روابط دیپلوماتیک خود با چین جلب 
شده است. روسیھ از افزایش نفت بھ قیمت 
بشکھ ای بیش از ١٢٠ دالر منفعت می برد. 
باعث  ناتو  اروپا و تضعیف  اتحادیھ  بحران 
می شود اوباما موشکھای برنامھ ریزی شده 
وبیشتر  پذیر  دل  کمتر  را  روسیھ  سمت  بھ 

تحریک آمیز نشان دھد.
رسانھ ھای غربی مخالف، علی رغم قدرت 
مالی خود قادر بھ منحط جلوه دادن تصویر 
پوتین نشدند: تحریمھای حساب شده آنھا بھ 
ھیچ جا راه نیافت و آنھا بھ طور کامل در 
بسیار  تفاوت  با  ریاست جمھوری  انتخابات 
اقتصادی  رکــود،  شدند.  مواجھ  شکست  با 
با  پوتین  است.  نکرده  تضعیف  را  روسیھ 
بیشتر  وابستگی  و  عمومی  مالکیت  بھ  اتکا 
بر روی شرکتھای غول پیکر نفتی در خارج 
کشور و الیگارشی بھ خاطر حفظ رشد ادامھ 
و  ناپایدار  ائتالف  یک  خود  کھ  دھــد،  می 

متناقض بھ نظر می رسد.

گذار ٢٠١١- ٢٠١٢: از
 رکود منطقھ ای وبازگشت بھ 

بحران جھانی 
سال ٢٠١١ زمینھ را برای عمیق تر شدن 
بحران  فراھم ساخت.  اروپا  اتحادیھ  بحران 
شروع  یورو  منطقھ  در  اقتصادی  رکود  با 
شد، رکود در آمریکا و وقوع تظاھرات توده 
ریاضت  رحمانھ  بی  ھای  برنامھ  علیھ  ای 
کشی کھ استانداردھای زندگی را در مقیاس 
قاره ای بھ طور قابل مالحظھ ای کاھش داد 
شروع شد. حوادث سال ٢٠١١ تمرینی برای 
شورشھای مردمی و اعتصابات عمومی در 
جنگ  تشدید  براین،  عالوه  بود.  جدید  سال 
علیھ  صھیونیستی  موزون  و  شده  ھماھنگ 
ایران در سال ٢٠١١ منجر بھ تحریم ھای 
بھ  آن  تبدیل  بیشتری  احتمال  بھ  و  وحشیانھ 
از زمان جنگ  ای  بزرگترین جنگ منطقھ 
شد.  شرقی  جنوب  آسیای  در  متحده  ایاالت 
ریاست  انتخاباتی  نتایج  و  انتخاباتی  مبارزه 
ھیچ  فرانسھ  و  متحده  ایاالت  در  جمھوری 
گونھ امداد یا چاره ای دیگر نشان نمی دھد- 
ھیچ یک از کاندیداھای با شانس بیشتر چاره 

درگیریھای  ازتعمیق  جلوگیری  بــرای  ای 
جھانی و بحران جھانی ارائھ نمی دھند.

در طول سال ٢٠١١ ، رژیم اوباما سیاست 
محاصره  و  روسیھ  با  نظامی  رویــاروئــی 
وسیاستھای  کرد.  رااعــالم  چین  با  نطامی 
دفاع  تضعیف  بــرای  انــد  شــده  طراحی  او 
بھ  چین  ظھور  تنزل  و  روسیھ  استراتژیک 
عنوان قدرت اقتصادی جھان. در مواجھھ با 
رکود اقتصادی عمیق و با سقوط بازارھای 
و  ھرزگی  با  واشنگتن  کشور،  از  خــارج 
کردن  محدود  سیاست  دنبال  بھ  متجاوزانھ 
جریان  و  چین  بازار  بھ  سودآور  صادرات 
سرمایھ گذاریھای خود می باشد. تالش ھای 
کاخ سفید برای مختل کردن تجارت و سرمایھ 
گذاری چین در آسیا، آفریقا و جاھای دیگر 
است.  بوده  روبرو  انگیز  مالل  شکست  با 
عنوان  بھ  را  متحده  ایاالت  چین،  واقع  در 
و  التین  آمریکای  بھ  کمک  اصلی  نفع  ذی 
است.  کرده  جایگزین  کارائیب  دریای  حتی 
برداری  بھره  برای  متحده  ایاالت  تالشھای 
داخلی چین در درگیریھای قومی و مردمی 
و افزایش حضور نظامی خود خارج از خط 
افزایش  بھ  وادار  را  چین  تنھا  چین  ساحلی 
تا ١٢ درصد سالیانھ و  بودجھ دفاعی خود 
امنیت  در  خود  گذاریھای  سرمایھ  افزایش 
داخلی و تشویق برنامھ ھای اجتماعی کرده 
حادثھ  یا یک  یک تحریک بزرگ و  است. 
حذف  نباید  بافت  این  در  ساختگی  دریائی 
برای  متحده  ــاالت  ای تــالش  شکست  شــود. 
متوقف کردن ترقی  وظھور چین بھ عنوان 
شووینیستی ھار توسط صاحب نظران جناح 
پر  جدید  سرد»  «جنگ  ایجاد  برای  راست 
تبدیل شده است. آماده سازی نظامی  ھزینھ 
آمریکا در آسیای شرقی چارچوب و توجیھی 
درازمدت  را در مقیاس بزرگ، رویاروئی 
این  پر ھزینھ با چین را فراھم کرده است. 
نگھداشتن  سرپا  برای  میدانھ  نو  تالش  یک 
موقعیتھای  و  متحده  ــاالت  ای نفوذ  کاھش 
این حال،  با  باشد.  آسیا می  در  استراتژیک 
«قدرت چھار سره» ایاالت متحده – آمریکا، 
پشتیبانی  با   – جنوبی  کره  استرالیا،  ژاپن، 
فیلیپین حریف تجارت چین، سرمایھ گذاری 
و روابط پولی با شرکای منطقھ ای در آسیا، 
آمریکای  با  رشد  بھ  رو  مالی  ارتباطات  و 
نمی  است  تعمیق  درحال  کھ  آفریقا  و  التین 
گردد. آماده سازی نظامی واشنگتن در خالء 
اقتصادی قراردارد، یعنی عاری از ھرگونھ 
طرح ھای جدید اقتصادی است. تنھا بھ تشدید 
کسری مالی داخلی خدمت می کند، درحالی 
نیروھای  مواضع  خود،  نظامی  پایگاه  کھ 
پرداخت  بھ  سالح  ھای  ھزینھ  و  نظامی، 

تعادل کسری اضافھ می کند.

شده  اعمال  اقتصادی  ریاضت  ھای  برنامھ 
در اروپا، از انگلستان بھ لتونی وبھ جنوب 
اروپا انتظار انتقامی بود کھ در سال ٢٠١٢ 
صورت گرفت. اخراج گسترده بخش دولتی 
و کاھش حقوق بخش خصوصی و فرصتھای 
شغلی منجر بھ یک سال جنگ طبقاتی دائمی 
و چالش طلبیدن رژیم شد. سیاستھای ریاضت 
اقتصادی در جنوب اروپا ھمراه بود با عدم 
توانائی در پرداخت بدھی و در نتیجھ زیان 
فرانسھ،  مثل  بانکھائی  برای  توجھی  قابل 
بریتانیا  مالی  انگلستان. طبقھ حاکم  آلمان و 
کار/رژیم  محافظھ  لیبرال  رژیم  موفقیت  با 
کھ  داد  قرار  فشار  تحت  را  لیبرال  ائتالفی 
مالیات ھای کاھنده را افزایش دھد، مالیات 
آموزش  بھداشت و  دھد،  شرکتھا را کاھش 
عمومی را خصوصی کند و نا آرامی مردمی 
را سرکوب کند. یک حکومت نو استبدادی 
نوع تاچری براساس اختیارات بیشتر پلیسی 
قوانینی را برای کنترل مکالمات خصوصی 
اتحادیھ  پیوستگی  انــد.  کــرده  وضع  مــردم 
صنفی کار بھ عنوان اپوزیسیون، متکی بوده 
است بھ اعتراضات کالمی مختلف، در حالی 
کرده  اقشار سرکش محکم  بر  افسار را  کھ 
اند. سیاستھای اجتماعی-اقتصادی پس رونده 
کھ از ٢٠٠٨ – ٢٠١٢ کھ در سراسر اروپا 
اجرا شد صحنھ را برای رژیم غیر منتخب 
نوبھ خود  بھ  و دولت پلیسی کھ  تکنوکرات 
منجر بھ درگیریھای حاد اجتماعی می شود 
آماده کرده است. دھھ دوم بھ عنوان «دھھ از 
دست رفتھ» برای کارگران و جوانان بیکار 

بدون آینده نمودار می شود.

جنگ ھا ئی کھ در شرف وقوع اند 
و آمریکا ئی را کھ «آن طورما 
می دانیم» بھ پایان می رساند

مطالبات غیر ممکنی کھ رژیم اسرائیل دیکتھ 
فرانسھ،  (چین،   ٥-P زمانیکھ  یعنی  کرد، 
آمریکا) بھ عالوه یک،   انگلستان و  روسیھ 
دور جدید مذاکرات با ایران رااعالم کردند، 
قابل  برای «خواستھ ھای غیر  شد  ای  پایھ 
از  اسرائیل  واشنگتن.  جانب  از  مذاکره» 
ایران  کھ  است  خواستار  واشنگتن،  طرف 
مرکز تحقیقاتی ھستھ ای چند میلیارد دالری 
بھ  کھ   (Fordo) فوردو  در  واقع  مدرنش 
تازگی ساختھ شده است را ببندد، تمام غنی 
آنچھ  و  سازد،  متوقف  را  اورانیوم  سازی 
غنی  نظامی،  درجــھ  «موادبا  آنھا  کھ  را 
تا  اورانیوم  سازی  نامند،(غنی  می  سازی» 
٪٢٠) وآژانس بین المللی انرژی اتمی برای 
نظارت دائم و نافذ از تمام تسھیالت دفاعی 
از یک  بیش  ایران مجاز باشد(٣٣). از میان 

صد کشور درگیر در تحقیقات ھستھ ای 
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ھیچ کشور وادار بھ قبول چنین شرایطی 
درون  نیست. در واقع، ایران بھ خوبی در 
پارامترھای بین المللی و توافق عدم گسترش 
سالح ھای ھستھ ای قرار دارد – در حالی 
کھ اسرائیل ھرگونھ بازرسی بین المللی از 
و  کند  می  رد  را  ای  ھستھ  ھای  زرادخانھ 
ھای  سالح  منع گسترش  نامھ  توافق  ھرگز 

اتمی را امضاء نکرده است.
غنی  شــروط  در  مذاکره  پیشنھاد  ایرانیھا 
غنی  سطح  مقدار،  کــردن  محدود  ســازی، 
سازی و بازرسی آن را می دھند. اما قطعاً 
تحقیقاتی  تسھیالت  آنھا  موجھی  نحو  بھ  و 
نھ  و  کرد،  نخواھند  نابود  را  خود  پیشرفتھ 
بھ غنی سازی پایان خواھند داد. بھ عبارت 
و  صھیونیستھا  و  اسرائیل  موضع  دیگر 
است  شده  ابــداع  خاص  طور  بھ  واشنگتن 
کھ  منطقی  مصالحھ  یک  خرابکاری  برای 
ھستھ  برنامھ  از  آمیز  استفاده صلح  تضمین 
ای ایران باشد. ھدف این است کھ بھانھ ای را 
بوجود بیآورند و ادعا کنند کھ «مذاکرات»، 
«بھ عمل» آمده، اما شکست خورده و دیگر 
در  کنند(٣٤).  آمیز  «توجیھ»  نظامیرا  حملھ 
دوران اوباما، مثل پیشینیانش، آمریکا قلدری 
خود را در مورد دکترین سیاست خارجی با 
پشتوانھ یک جانبھ در دستیابی بھ یک جھان 

تک قطبی نشان داده است.
واشنگتن مذاکره برای حل و فصل بحرانھای 
لیبی را رد کرد: حمالت ھمھ جانبھ و جنگ 
دریائی، مشخص شده توسط موفقیت نظامی، 
آرایش  اقتصاد خود جامعھ و  کل  نابودی  و 

سیاسی را انجام داد(٣٥). 
آمریکا و قلمرواش، ناتو ودولتھای پیرواش 
آنند کھ دولت سوریھ بھ  در خلیج، خواھان 
را  کشورش  نظامی  دفاع  جانبھ  یک  طور 
چنان  ھم  آنھا  کھ،  حالی  در  نماید.  مختصر 
مالی و مزدوران  تأمین سالح، کمکھای  بھ 
بھ مسلح کردن اپوزیسیون سوریھ ادامھ می 
دھند. در واقع ایاالت متحده پشت یک آتش 
پیشرفت  تسھیل  منظور  بھ  جانبھ  یک  بس 
«شورشیان»  یعنی  خود،  مزدور  مشتریان 

می باشد. (٣٦)
ایاالت متحده بھ تنھائی و بدون یک کشور 
کشور  کھ  ــد  ورزی اصــرار  دیگر  پشتیبان 
در  آمریکا»  قاره  سران  «اجالس  از  کوبا 
کارتگنا (Cartagena)، کلمبیا کھ در ١٤ 
حذف  گرفت  آوریل ٢٠١٢  صورت   ١٥-
شود(٣٧). کشور ھای شرکت کننده بھ اوباما 
روشن ساختند کھ این آخرین نشست خواھد 
بود کھ در آن کوبا حذف می شود(٣٨). وتوی 
سیاستھای  سر  بر  متحده  ایاالت  جانبھ  یک 
بھ  و  اســت  مــرده  التین  آمریکای  مترقی 
ایاالت  مقایسھ  در  است.  شده  سپرده  خاک 

متحده،  منطقھ یورو و متحدش اسرائیل، با 
رژیم ھای قھقرایی، مانند دیکتاتوریھای نفت 
خیز در دستیابی بھ جنگھای استعماری خود 
می باشند. این نوع سیاستھا توسط قدرتھای 
آمریکای  ھندوستان)،  و  (چین  آسیا  بزرگ 
(آفریقای  آفریقا  آرژانتین)،  التین (برزیل و 
عبارت  بھ  شدند.  رد  روسیھ  و  جنوبی)، 
دیگر علی رغم انزوای بین المللی در حال 
العاده  و تخریب فوق  و مرج  و ھرج  رشد 
ای کھ جنگھای استعماری در پی خود دارد، 
استریت کھ  نظامی مختلط وال  صھیونیست 
دارد،  و سپس ناتو را   آمریکا  بر  حاکمیت 
واقعیتھای  مورد  نظردر  تجدید  و  تأمل  از 
قرن بیست و یکم امتناع می ورزد. واشنگتن 
قادر بھ بھ رسمیت شناختن جھان چند قطبی 
نیست، چون جنگھای استعماری امپراتوریھا 
سیاستھای  پیشبرد  و  ســازد  می  نابود  را 
امپریالیستی دیکتھ شده توسط نخبگان اقلیت 
نظامی  و  پرست  نژاد  رژیم  یک  ردیف  در 
فاجعھ  بھ  منجر  تواند  می  فقط  استعمارگر 

شود.
اوباما زمینھ را برای جنگ جدید و بزرگتری 
در خاورمیانھ با جابھ جائی نیروھای نظامی 
از عراق و افغانستان و تمرکز آنھا در برابر 
تضعیف  برای  است.  ساختھ  فراھم  ایــران 
عملیات  گسترش  حال  در  واشنگتن  ایران، 
برابر  در  نظامی  غیر  و  نظامی  مخفیانھ 
متحدان ایران در سوریھ، پاکستان، ونزوئال 
خصمانھ  استراتژی  کلید  باشد.  می  چین  و 
آمریکا و اسرائیل نسبت بھ ایران، یک سری 
ھمسایھ،  کشورھای  در  متعدد  جنگھای  از 
تحریمھای اقتصادی از سراسر جھان، حمال 
ت اینترنتی با ھدف از کار انداختن صنایع 
حیاتی و ترور مخفیانھ دانشمندان و مقامات 
ریزی  برنامھ  فشار،  کل  باشد.  می  نظامی 
و اجرای سیاستھای ایاالت متحده، کھ منجر 
بھ جنگ با ایران می گردد را می توان بھ 
کھ  صھیونیستی  اشغالگر  قدرت  پیکربندی 
آمریکا،  دولت  در  استراتژیک  موقعیتھای 
را  مدنی»  «جامعھ  و  جمعی  ھای  رسانھ 
مطبوعات  داد. حتی  نسبت  اند  کرده  اشغال 
مالی نفوذ سیاسی و پولی یھودی در انتخابات 
و انتخاب نامزد ریاست جمھوری را برجستھ 
کردند: فایننشال تایمز رل یک درصد نخبگان 
یھودیان را در مقالھ خود تحت عنوان «رأی 
یھودی : بخش کوچکی اما با نقش مھمی در 
کرده  برجستھ  را  مالی»  آوری کمک  جمع 
اھمیت،  پر  ــدازه  ان ھمان  بھ   .(  ٣٩) است 
کھ  اســت  مــردم  بصیرت  و  آگاھی  مقدار 
سبب می شود عمده بنیادھای مورد حمایت 
تصمیم  نقش  کھ  صھیونیستی  و  اسرائیل 
آمریکا  تحریم  در طراحی سیاستھای  گیری 

و منطقھ یورودر قبال ایران دارند، خسارت 
گفتھ  طبق  بزنند.  اقتصادشان  بھ  ضرر  و 
 Mark) فاینانشیال تایمز، «مارک دوبووتز
Dubowitz)، مدیر اجرائی بنیاد مستقر در 
 ،(CIS) واشنگتن، برای دفاع از دمکراسی
کسی کھ کمک کرد تا آخرین الیحھ تحریم را 
بھ نگارش درآورد، اذعان می کند کھ قیمت 
نفت در معرض خطر می تواند حتی بیشتر 

ھم افزایش یابد» (٤٠).
از  سیستماتیک  تحلیل  و  تجزیھ  ــک  ی
سیاستمدارانی کھ طرح تحریمھا و بھ اجرا 
درآوردن شان را در کنگره می ریزند، نقش 
واَکس  مثل  صھیونیستھائی  سران  برجستھ 
التینن  روز-  ایلینا   ،(Waxman) َمــن 
لوین   ،(Ileana Rose- Lehtinen)
َمن  برن   ،(Contor) کانتور   ،(Levin)
اردوگــاه  متعدد  پیروان  و   (Bernman)
کاخ  در  راس  دنیس  کند.  می  پیدا  را  خود 
سفید، جفری ملتمن در وزارت امور خارجھ 
داری  خزانھ  وزارت  در  کوھن  ِدیوید  و 
اطمینان حاصل می کنند کھ کاخ سفید خط 
در  اوباما  رژیم  کند.  می  دنبال  را  اسرائیل 
بحبوحھ مبارزه انتخاباتی برای بار دوم، بھ 
صھیونیستی  میلیونر  چند  مدیون  خصوص 
می  آوری  جمع  ــول  پ بــرایــش  کــھ  ھست 
پرزیدنت   ٥٢ طریق  از  پولھا  این  و  کنند 
بدست  آمریکائی  یھودیان  عمده  سازمانھای 
بودجھ  درصــد   ٥٠ آنھا  رویھم  ــد.  آی می 
انتخاباتی حزب دمکرات را  تأمین می کنند. 
صھیونیست،  اسرائیل-آمریکا-  استراتژی 
محاصره ایران، تضعیف اقتصادی و حملھ 
نظامی بھ ایران است. جنگ با عراق مدلی 
است برای ایاالت متحده برای آماده سازی 
اسرائیل  ایران.  بھ  حملھ  یک  برای  نظامی 
از نظر سیاسی و نظامی عمده ذی نفع در 
جنگ با عراق و لیبی بود، بھ ھمان اندازه 
نیابتی علیھ سوریھ می  کھ در مورد جنگ 
نابود  را  اسرائیل  دشمنان  جنگھا  این  باشد. 
کرده و یا در چنین روندی قرار داده است. 
اما ھزینھ ھای اقتصادی، سیاسی و انسانی 
برای ایاالت متحده عظیم بود: تریلیونھا از 
خزانھ داری ایاالت متحده تخلیھ شده، بدون 
شرکتھای  (البتھ  اقتصادی  بازده  گونھ  ھیچ 
اوباما  برای رژیم  کھ  آمریکائی  پیکر  غول 
غول  شرکت  مثل  کنند،  می  صادر  دستور 
پیکر ساختمانی بکتل فقط در عراق بیش از 
٨٠ میلیارد دالر قرارداد بھ امضاء رسانده 
ایاالت  نفتی  سود  چنانکھ،  ھم  مترجم)   –

متحده در عراق و ایران قربانی شده است.
نارضایتی  ایجاد  برای  کھ  اقتصادی  تحریم 
بودند،  شده  طراحی  ایران  در  داخلی  ھای 

عمده ترین سالحی است برای انتخابات. 
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این سیاست نتیجھ عکس داشتھ چنانچھ 
قیمت نفت را ٢٠ درصد در سال ٢٠١٢ 
در  اقتصادی  بھبود  ھرگونھ  دادند،  افزایش 
کمپین  کردند.  تضعیف  را  آمریکا  و  اروپا 
مبلغین  عمده  انرژی  کھ  جھانی  تحریمھای 
با  کرد،  صرف  را  صھیونیستی   – یھودی 
تشدید تحریمھای مالی رژیم، اوباما موفقیت 
ناتو  متحده،  ایاالت  ھای  رژیم  کرد.  کسب 
جانب  از  مخالفتی  گونھ  ھیچ  با  اسرائیل  و 
سفید  کاخ  یا  کنگره   ، جمعی  ھای  رسانھ 
مواجھ نشدند. پیکربندی قدرت صھیونیستی 
(ZPC) حتی عمًال معاف از ھرگونھ انتقاد 
جنبش  مترقی،  نویسندگان  اکثر  جانب  از 
طرف دار صلح و گروه ھای چپ – با چند 
مورد استثنا، قابل توجھ می باشد. جایگزینی 
نیروھای آمریکا در عراق در سال گذشتھ، 
ایــران،  سواحل  در  بر  ھواپیما  ناو  اعــزام 
جانب  از  فشار  افزایش  و  اقتصادی  تحریم 
احتمال جنگ  امریکا  در  اسرائیلی  «البی» 

درخاور میانھ را افزایش داده است.
گیرانھ»  حملھ «غافل  معنی  بھ  احتماًال  این 
ھوائی ودریائی توسط نیروھای آمریکائی – 
الوقوع  قریب  «حملھ  بھانھ  است.  اسرائیلی 
سفید  کاخ  ھای  ادعا  و  اسرائیل  ای»  ھستھ 
با حسن  ایران برای مذاکره  کھ «شکست» 
ھای  البی  توسط  محترمانھ  صادقانھ،  نیت 
اسرائیلی بھ نوکرانشان در کنگره آمریکا و 
بھ افکار عمومی منتقل خواھد شد. برخالف 
محدود  جنگ  یک  این  اسرائیلی  رھبران 
یک جنگ  است  قــادر  ایــران  بــود:  نخواھد 
طوالنی مدت را حفظ کند، و آنرا بھ سراسر 
منطقھ خلیج فارس گسترش دھد. ایران قادر 
بھ عبور از مرز بھ عراق، با کمک متحدان 
شیعھ است. ایران می تواند جریان نفت در 
تنگھ ھرمز را فلج کند. می تواند موشکھائی 
بھ میدانھای نفتی عربستان سعودی  ارسال 
کند. جنگ ایاالت متحده و اسرائیل با ایران 
خونین، دراز مدت و مخرب خواھد بود کھ 
باشد.  جھانی  رکود  یک  محرک  تواند  می 
نظامی را  ایاالت متحده ھزینھ ھای مستقیم 
ھزینھ  جھان  نقاط  سایر  و  کند  می  تحمل 
اقتصادی باالئی را خواھند پرداخت. جنگ 
آمریکا کھ از جانب صھیونیستھا ترویج داده 
شده، رکود ٢٠١٢ – ٢٠٠٨ را بھ کسادی 
کھ  کند  می  تبدیل  عمده   (depression)
دنبال  بھ  نیز  را  ای  توده  خیزشھای  احتماًال 

می آورد.
------

نتیجھ گیری
پیکربندی قدرت در جھان دراین دھھ جدیدبھ 
مراتب پیچیده تر از آن طوریست کھ بانکھا 
و مؤسسات مالی تعیین کرده اند (٤١ ). بھ 

عنوان مثال، BRICs»» (برزیل، روسیھ، 
ھند و چین) یک قدرت واقعی را در جھان 
نمایندگی می کنند، چین یک مرکز تولیدی، 
علم و توسعھ؛ روسیھ یک قدرت نظامی بھ 
شدت وابستھ بھ صادرات انرژی و فاقد بخش 
تولید رقابتی؛ برزیل اقتصادی است وابستھ 
بھ صادرات کاال و از رکود اقتصادی رنج 
می برد؛ و ھند جائی کھ سھ چھارم از مردم 
می  زندگی  کمتر  یا  دالر  سھ  روزی  با  آن 
اروپا  و  متحده  ایاالت  محور  انحطاط  کنند. 
جھانی  قدرت  قطبی  چند  جدید  تنظیمات  با 
ھمراه نیست. این بحران توسط نئولیبرالیسم 
در غرب تولید شده است کھ ھمراه با رشد 
ھند،  چین،  مخصوصاً  درآسیا،  اقتصادی 
انحطاط  باشد.  می  اندونزی  و  جنوبی  کره 
سوسیالیسم  ظھور  با  ھمراه  نئولیبرالیسم 
نیست: در جنوب اروپا رژیم ھای استبدادی 
نئولیبرالیسم  زده  بحران  نظم  با  گرا  راست 
و  چون  بدون  سیاستھای  اعمال  طریق  از 
اجتماعی  جنبشھای  نشمردن  محترم  و  چرا 
قدرت  کردن  متمرکز  و  مدنی  نافرمانی  و 
کنند.  می  حفظ  و  دھند  می  ادامــھ  اجرائی 
عنوان  بھ  مالی  ھای  گمانھ  گرفتن  نادیده 
بانکھا  مالی  نجات  و  بحران  برای  خطری 
بدھی  آوردن  بار  بھ  برای  دولت  جانب  از 
باالتر، رژیم ھا را بھ طور گمراه کننده ای 
واداشتھ تا برنامھ ھای محبوب اجتماعی را 
مقصر برای بھ وجود آمدن بحران بشمارند 
و درازاء آن برنامھ ھای ریاضت اقتصادی 
ضد مردمی و خشنی را تحمل کنند کھ سطح 
را  و سود  آورد  می  پائین  را  مردم  زندگی 
و  نئولیبرالھا  میان  بحث  دھد.  می  افزایش 
کینزیھا بر روی «ریاضت» در مقابل «خرج 
کردن» متمرکز می باشد – ھیچ کدام از پایھ 
کھ  طبقاتی  روابط  و  دولت  سیاست  طبقاتی 
ارزشھا و منافع اقتصادی را تعریف می کند 
مقابلھ نمی کنند. آن چھ کھ در طول بحران 
درازمدت اجتماعی و اقتصادی روشن است، 
نفوذ ناپذیری دولت است: علیرغم نارضایتی 
ھای توده ای ، اعتصابات عمومی متعدد و 
تظاھرات مکرر، دولت سرمایھ داری منافع 
نادیده گرفتھ و بھ تحمیل کاھش  اکثریت را 
رو بھ فقر سطح زندگی مردم ھم چنان ادامھ 
در غرب  داری  سرمایھ  حکومت  دھد.  می 
بر پایھ برگشت ٧٠ سال رشد و بھبود است. 
واقعیت در حال رشد عدم اختالط، جایگزین 
ایده پیشرفت اجتماعی است. ما بھ اصطالح 
جھانی  جنگ  از  پس  طالئی»  «عصر  از 
«قرون  طوالنی  شیب  بھ  و  ایم  گذشتھ  دوم 
دوره فروپاشی و  داری،  وسطای» سرمایھ 

نزول بھ بربریت منتقل شده ایم.
تمامی نشانھ ھا اشاره بھ دھھ دوم قرن بیست 

و یکم بھ عصر بی امانی بحران اقتصادی با 
ایاالت متحده  اروپا و  گسترش بھ خارج از 
آمریکا، بھ آسیا و وابستگی ھای آن در آفریقا 
فاجعھ  جنگھای  کنند.  می  آمریکای التین  و 
بار امپراتوری بھ ادامھ فروپاشی امپراتوری 
بھ  آسیا  ظھور  و  بخشیده  سرعت  آمریکا 
عنوان کانون سرمایھ داری جھانی را تسھیل 
ظھور  بــرای  مقری  عنوان  بھ  و  کند  می 
جنگ طبقاتی می شود. بحران در حکومت 
سرمایھ داری حقیقتاً جھانی است و بھ شدت 
امپریالستھا  مابین  تجاری  برخوردھای  بھ 
منجر می گردد. جنگھای استعماری ھرگونھ 
تالش برای بھبود از این بحران را تخریب 
اقتصادی طوالنی مدت، و  بحران  کند.  می 
زندگی  سطح  پایان  بی  مارپیچی  سراشیبی 
مردم، تقویت شده توسط برنامھ ھای ریاضت 
طبقاتی طراحی شده برای کاھش مزد ھا و 
است.  سودھا  افزایش  و  اجتماعی  مزایای 
بی عدالتی ھا، جنبشھای  این  در واکنش بھ 
توده ای نوظھور اجتماعی نقش غالب را در 
اپوزیسیون ضد سرمایھ داری بازی می کنند. 
اقدام مستقیم بھ تدریج سیاستھای انتخاباتی را 
تحت الشعاع قرار می دھد، در طول زمان 
ھا  تظاھرات و شورش  از  در حال حرکت 
بھ سمت مبارزات آشکاربرای کسب قدرت 

دولتی بھ پیش خواھد رفت.  
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رابطھ موقعیت صاحبان ثروت و قدرت  با پدیده جھان نابرابر

درجبھھ جھانی کمونیستی
صفحھ ٢٨رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

سرمایھ داری در دھھ دوم قرن بیست و یکم:
 از عصر طالئی تا عصر تاریک سرمایھ داری 

درموردمسئلھ ارضی درھندوستان و 
راه حل اش

پی.جی. جیمس، حزب کمونیست 
ھندوستان(م ل)، ١ آوریل ٢٠١٢

ارائھ شده بھ کنفرانس کشاورزی آسیا 
دردھلی نو ، ١ـ٣ آوریل ٢٠١٢ ـ 

مقدمھ
١. کلونیالیسم 

بھ  کھ  غیررسمی  کلونیالیسم  ازجملھ  و 
از  درقبل  آمریکا  امپریالیسم  توسط  ویژه 
شد  می  کارگرفتھ  بھ  دوم  جھانی  جنگ 

را  کشورھا  اقتصادی  فعالیت  تمامی  تقریبا 
وابستھ  التین  آمریکای  و  آسیا  ـ  درآفریقا 
بود.  نموده  امپریالیستی  قدرتھای  نیاز  بھ 
درحالی کھ سرمایھ تجاری عمده تا توجھ بھ 
برده  و  ادویھ  نظیر  استعماری»  «تولیدات 
ازطریق  صنعتی  انقالب  نیازھای  داشت،  
عطش سیری ناپذیر بھ مواد خام و غذا برای 
رشد کشورھای سرمایھ داری گسترش یافت. 
تقسیم  لزوم  و  سرمایھ  انباشت  روندھای 
مستعمره،  کشورھای  کھ  استعماری  کار 
نیمھ مستعمره و وابستھ را بھ مثابھ ضمائم 
باعث  درنظرداشت  امپریالیستھا  ارضی 

اقتصادی  ـ  اجتماعی  پاشیده گی شکل  ازھم 
این کشورھاشد. امپریالیستھا ھمراه با ورود 
تغییرشکل  و  زمین  بر  خصوصی  مالکیت 
کردن  پولی  سنتی،  روستائی  اجتماعات 
وروابط مبادلھ ای و تجاری نمودن اجباری 
کشاورزی، در مناطق مستعمره توجھ ویژه 
ارتجاعی  نخبھ  کشاورزان  طبقھ  بھ  ای 
مثابھ  بھ  وابستھ  و  مستعمره  درکشورھای 
استعماری  غارت  جھت  اجتماعی  پایگاه 
نمودند. تولید کاالھای مصرفی، پول گرائی 
و روابط مبادلھ ای راه را برای درگیریھای 
سریع صادرات سمتگیری شده بھ سوی پول 

جیمز پتراس ـ
 چھارم آوریل ٢٠١٢: تحلیل

بھ  آنھا  بینی  پیش  اینجا،  در  حتی  چھ  گر 
وسعت و عمق این بحران کم بھا می دھد، 
در این مورد دالئلی قوی موجود است کھ می 
بایست معتقد شویم کھ در ابتدای دھھ دوم این 
قرن، ما بھ سمت کاھش تند تر از آنچھ کھ 
درطول رکود بزرگ سال ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ 
تجربھ شد، می رویم. دولت با منابع کمتر، 
عمومی  مقاومت  افزایش  و  بیشتر  بدھی 
سرمایھ  سیستم  بحران  این  بار  تحمیل  علیھ 

زحمتکشان،  ویژه  بھ  مردم  دوش  بر  داری 
باز  بھ  قادر  دولت  کھ  حالی  در  روبروست 

سازی سیستم اقتصادی نیست.
بسیاری از نھادھای عمده و روابط اقتصادی 
داری  سرمایھ  توسعھ  آمد   پی  و  علت  کھ 
جھانی و منطقھ ای در طول سھ دھھ گذشتھ 
بودند، اکنون در روند از ھم پاشیدگی و بی 
اقتصادی  موتورھای  اند.  قرارگرفتھ  نظمی 
قبلی توسعھ جھانی، ایاالت متحده آمریکا و 

١ – از زمانی کھ پی آمدھای حرکت سرمایھ 
آزاد  (بازار  گلوبالیزاسیون  فعلی  فاز  در 
بوقوع  بعد  بھ  دھھ ١٩٨٠  از  نئولیبرالیسم) 
از تحلیلگران و پژوھشگران  پیوستند خیلی 
این  بھ  ھا  مارکسیست  منجملھ  نظام  ضد 
نھ  آینده  "در  کھ  داشتند  تاکید  مھم  نکتھ 
رشد  روبھ  نابرابری  موضوع  دور"  چندان 
در درآمد و ثروت در جوامع ھم پیرامونی 
بھ یک گفتمان  مرکز و شمال  جنوب و ھم 
. ولی خیلی  آمد  در خواھد  مسلط و جاری 
خود  منجملھ  پژوھشگران  و  تحلیلگران  از 

نھ  آینده  کھ  کردند  نمی  تصور  نگارنده  این 
چندان دور بھ این زودی فرا خواھد رسید . 
عروج امواج خروشان بیداری و رھائی از 
"بھار عربی" در شمال آفریقا و خاورمیانھ، 
آمریکا  جنبش ھای تسخیر وال استریت در 
کشورھای  در  "برعلیھ"  و  "ایندیگناتو"  و 
و   ٢٠١١ تاریخساز  سال  طول  در  اروپا 
در  آفریقا"  نوین  "بھار  در  ھا  آن  گسترش 
حال حاضر (زمستان ٢٠١٢) بھ روشنی و 
قاطعانھ مسئلھ نابرابری را با شعار چشمگیر 
"ما ٩٩ در صدیھا ھستیم" در صدر گفتمان 

ھا قرار داده است . با اینکھ بعضی از افراد 
درصدیھا   ٩٩ این  داخل  در  ثروتمند  نسبتا 
قرارندارند ولی تمرکز و نقطھ تیز حملھ بر 
"یک در صدیھا" (صاحبان ثروت و قدرت) 
را کھ در قلھ قدر قدرتی اقتصادی امپریالیسم 
دستھ جمعی سھ سره قرار دارند بیش از ھر 

زمانی درگذشتھ برمال و آشکار می سازد.
٢ – امروز توده ھای وسیعی از مردم بیش 
از ھر زمانی در گذشتھ این یک درصدی ھا 
بحران عمیق  بار  را مسئول عواقب فالکت 
دسامبر  در  کھ  داری  سرمایھ  نظام  ساختار 


