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چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

رفتار با زندانیان معیارسنجش دیکتاتوری!

میدانهای کنونی تولید تداوم تضاد بین مدافعان سرمایه های خصوصی و دولتی!
قتلگاه کارگران اند!
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پروژه های ملی 
رهائی بخش ونقش 

چپ های ضد نظام جهانی 

روحانی  حسن  درانتخاب  "بهارایرانی" 
به  تمایلش  لیبرال که  ازجناح سرمایه داری 
داشتن روابط خوب با کشورهای امپریالیستی 
ازابتدا  نیست،  ای  ناشناخته  راز  غرب 
سرمایه  نظام  از  دیگری  جناح  بامقاومت 
داری درایران که مدافع سرمایه داری دولتی 
را  سیاستهایش  گرائی  بنیاد  درلفافه  و  است 

پیش می برد، مواجه شد.
به  سپاه  نقش  که  نیست  شک  امرهم  دراین 
وپروژه  اقتصادایران  کننده  هدایت  مثابه 
برهمه  کارفرما  بزرگترین  و  صنعتی  های 
گان روشن است. درنتیجه تالش برای کسب 
توسط  اقتصادی  درامور  بیشتر  امتیازهای 
پیوسته  لیبرال  خصوصی  های  سرمایه 
غرب  امپریالیستهای  با  کنارآمدن  ازطریق 
جریان می یابد. پیامی که مصطفا تاجرزاده 
محمدخاتمی  دولت  کشور  وزیر  معاون 
با  درمالقات  زندان  از  جمهور  رئیس  بقیه در صفحه دومبه 

نو،  بهارسال  و  نو روز  فرارسیدن  شیرینی 
بهاری که دوستی و مودت و صلح و صفا و 
رویش هماهنگی درطبیعت را باخود همراه 
دل  لباس شخصیهای سنگ  با حمله  داشت، 
در  اسالمی،  جمهوری  رژیم  پرورده  دست 
بند 350  به  امسال  صبح گاه 28 فروردین 
زندان اوین، تلخ کامی بدتر از به سرکشیدن 
زهر هالهل را درمیان دهها خانواده  مستقیم 
زندانیان، کلیه مردم زجرکشیده و ستم دیده 
ایران و کل جامعه بشری جهان به بار آورد.
سران رژیم ازدیدن و شنیدن این که زندانیان 
سربلند مبارز و آزادی خواه فریاد حق طلبانه 
سخت  دیکتاتوری  قالع  توی  از  را  شان 
حفاظت شده ی آنان به جهانیان می رسانند، 
شدیدا برآشفته و به خود می پیچند. آنها برای 
بهانه  زندانیان  ی  دلیرانه  مقاومت  شکستن 
هائی را پیش کشیده و به بازرسی از بندهای 
هرچه  فرصت  دراین  پردازند.  می  زندانها 

لوازم  حداقل  و  یادداشت  و  قلم  و  کتاب  از 
زنده گی زندانیان را ببینند به یغما می برند. 
گری  چپاول  این  دربرابر  حق  به  زندانیان 
دست به اعتراض و مقاومت زده و طبعا با 
نوکران رژیمی روبه رو می شوند که جز 
زورگوئی، اها نت و بی احترامی به حق و 
حقوق زندانیان درسی نگرفته اند و حامل ایده 
ئولوژی رژیمی هستند که اِعمال حاکمیت را 
وسطائی  قرون  خونخواری  و  باقلدری  جز 
سان  به  زندانیان  مقاومت  و  ندانسته  معادل 
دشنه ای است که در قلب آنان فرومی رود. 
نتیجه آن که ضرب و شتم را آغازکرده و تا 
این  بدان جا هم درترس به سرمی برند که 
زندانیان به شدت مجروح شده را به سلولهای 
انفرادی می اندازند تا کسی از وضع و حال 

آنها باخبرنشود.
داستان به دست و پا افتادن سردمداران رژیم 

اتفاقی  که  این  بقیه در صفحه دومدربیان 

در سه شنبه 13 ماه مه 2014 دراثر بروز 
سوما  شهر  سنگ  زغال  معدن  در  انفجار 
 1600 درعمق  ترکیه  در  مانیسا  دراستان 
متری بزرگ ترین قتل گاه تاکنونی کارگران 
معدن درترکیه به وقوع پیوست. دراین معدن 
787 کارگر کارمی کنند که تا امروز بیش 
بیرون  به  باخته  جان  آنان  از  نفر  از280 
آورده شده اند و 80 نفر دیگر نیز مجروح 
گشته و بیش از 100 نفر نیز هنوز مفقوداند. 
امروز مرگ کارگران در محل کار خود به 
علت عدم وجود برنامه های ایمنی و امنیتی 
، ترکیه را در صدر کشورهای جهان قرار 

داده است) نقل از واشنگتن پست(
برای  درترکیه  دلخراشی  ی  حادثه  چنین 
اولین بار صورت نگرفته و در20 سال پیش 
شمال  در  داغ  زونگول  سنگ  زغال  معدن 
بقیه در صفحه سوم

آموزشهای پرولتاریائی وی را زنده 
نگه داریم

شده  اثبات  علمی  آموزشهای  انبوه  درمیان 
و  کمونیسم  امر  بردن  پیش  درمورد  لنین 
آنها  اجرای  عدم  با  پرولتاریائی،  انقالب 
چپ  تشکلهای  از  اکثریتی  توسط  درایران 
را  خود  تشکلها  این  که  این  ولی  مواجهیم 
مدافع این آموزشها قلمداد می کنند، پدیده ای 
یابی علت  تفکر و ریشه  تامل و  قابل  است 

وجوداین بیماری کودکانه درمیان آنان!
تشکل  ایجاد  درمورد  ازجمله  اکنون  هم 
کسانی  برای  و  کارگر  پیشرو طبقه  سیاسی 
که علم کمونیسم را به مثابه حربه بسیارجدی 
مبارزه  درپیشبرد  و  تئوریک  ی  درعرصه 
باتمام  آن  به  و  کارگردانسته  طبقه  طبقاتی 
وجود احترام گذاشته و درعمل خودرا ملزم 

خود  دارد  سپاه  براینکه  دایر  داده  همسرش 
درایران  قدرت  گرفتن  دست  به  برای  را 
تضاد  تشدید  از  است  نشانی  کند،  می  آماده 
بین این دوجناح درقدرت و ضرورت آماده 
شدن حسن روحانی درمقابله با چنین حرکت 

احتمالی!)رجوع شود به وبسایت کلمه(
فخرالسادات محتشمی پور، همسر تاجزاده، 
خود  بوک  فیس  صفحه  در  باره  این  در 
نوشت: »...به حسن روحانی پیغام داد تا به 
دنبال خاستگاه و جناح تندروهای بی اخالق 
نگردد زیرا به اعتقاد وی سرنخ تمام اقدامات 
خالف  بیلبوردهای  نصب  از  غیرقانونی 
سیاست های دولت تا فیلم ها و اس ام اس ها 
و همه تخریب ها به یک اتاق فکر در سپاه 
اتاق فکر ستاد مهندسی  برمی گردد. همان 
آماده  دارند خودشان را  اکنون  انتخابات که 
بگیرند و  کنند که مملکت را در دست  می 

ژنرال  کنند  می  فکر 

بقیه در صفحه چهارم



السیسی ایران هستند.« ویا »فقط کافی است 
حسن روحانی از وزارت اطالعاتش بخواهد 
کرده  تهیه  ها  این  اقدامات  از  گزارش  یک 
برای اطالع عموم منتشر کنند تا معلوم شود 
چگونه پول بیت المال را برای تخریب دولت 

به کار می برند.«
نمایش  نظیر  دیگری  های  نمونه  وی 
هستم"  روحانی  "من  عنوان  تحت  فیلمی 
مخالفان  ازسوی  همایشی  و  روحانی  درنقد 
که  ای  هسته  درمذاکرات  دولت  کرد  روی 
درتهران برگزارشد تحت عنوان "دلواپسیم" 
آن چه که کوچک  انتقادات شدیدی نظیر  و 
زاده نماینده مجلس دراین همایش از روحانی 
کرد و وی را سازشکار خواند و غیره را 
شروع  سپاه  که  داند  می  حرکتی  بر  دال 
دار  دریا  هشدار  رابطه  دراین  است.  کرده 
علی فدوی دایربراین که: دعوای آمریکا با 
جمهوری اسالمی ایران برسر دنیا، اقتصاد، 
بلکه  نیست،  فرهنگی  حتی  و  سیاسی  نفوذ 
هیچگاه  که  است  باطل  و  حق  "جنگ  این 
کنارهم قرار نمی گیرند")خبرگزاری فارس 
دید  یا   ،)1393 اردیبهشت   16 شنبه  سه   -
با  دردیدار  ایران  وزیردفاع  دهقان  حسین 
دوکشوربه  دفاع چین:  وزیر  ونگوان  چنگ 
نقش آفرینی مثبت خود برای حمایت ازثبات 
داد و چنگ  ادامه خوهند  وصلح منطقه ای 
ونگوان ابراز اطمینان کرده است که روابط 
نظامی  روابط  ازجمله  دوکشور  دوستانه 
گسترش خواهدیافت)خبرگزاری مهر - 16 
اظهارنظر  باالخره  و   )1393 اردیبهشت 
سردار کریمی قدوسی، سپاهی سابق، نماینده 
مشهد از جبهه پایداری، درجلسه علنی مجلس 
جمهور  رئیس  به  تذکر  و  اسالمی  شورای 
آرمانها  و  اگرازاصول  باشید  "مراقب  که 
عبورکنید آن زین َمرَکب را از زیرپای شما 
خواهندکشید" )خبرنگارپارلمانی خبرگذاری 
ازجمله   )1393 اردیبهشت   16  - فارس 

مخالفتها با جناح لیبرال می باشد.
ولی جواب مدافعان سرمایه داری لیبرال نیز 
چندان طولی نکشید و ازجمله حجت االسالم 
ناصرقوامی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی 
درمورد  ایلنا  با  گو  و  درگفت  ششم  مجلس 
از  اعظمی  بخش  متاسفانه  گفت:  دلواپسیم 
و  مردم  برای  دلواپسی  جای  به  دلواپسان 
منافع ملی، دلواپس به خطرافتادن منافع شان 
دلیل  به  تندروها  از  بخشی  منافع  هستند... 
افتد. می  خطر  به  ها  تحریم  تدریجی  رفع 
)آسمان دیلی نیوز ـ 21 اردیبهشت 1393(
طرح چنین روی کردی را می توان هم ازدید 
نمود  بررسی  حاکم  دوجناح  معمولی  مقابله 
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تداوم تضاد... بقیه از صفحه اول

تضاد منافع حاکمان ضرورت تشدید مبارزه کارگران و زحمتکشان با آنان

و  یابد  تخفیف  حاکمان  درمیان  دعوا  این  تا 
هشداری به امپریالیستها در "مته به خشخاش 
جدی  یا  و  ایران  با  درمذاکرات  نگذاشتن" 
تر از آن بوده و تالشی است برای تضعیف 
موقعیت سپاه و تقویت موقعیت دولت لیبرالها 
احتمال  یابرعکس!  و  است  برسرحکم  که 
دومی با واقعیت بیشتر هماهنگی دارد چون 
درایران  دوجناح سرمایه  این  بین  تضاد  که 

سابقه ای طوالنی دارد.
با  گران  مغازله  درمقابل  ماجرا،  دراین 
امپریالیستهای غرب، مدافعان سلطه سرمایه 
های دولتی درتالش برای تقویت نظامی، رو 
به شرق داشته و حرکت سازش روحانی را 
مناسب حال خود نمی دانند. چنین وضعیتی 
امپریالیستهای  به عالقه شدیدی که  توجه  با 
تواند  دارند، می  نفوذ درایران  برای  غربی 
درآینده نه چندان دوری منجر به رو در روئی 
بین این دوجناح و نهایتا دخالت امپریالیستها 
که  چه  آن  نظیر  مشابهی  وضعیت  و  گشته 
در اوکرائین می گذرد درایران به وجودآید.
اعم  داران  سرمایه  حاکمیت  از  کدام  هیچ 
با  سازش  یا  و   ، دولتی  و  خصوصی  از 
نجاتی  راه  شرق  یا  و  غرب  امپریالیستهای 
لذا  نیست.  ایران  اکثریت عظیم مردم  برای 
سیرحوادث را باید کارگران و زحمت کشان 
دقیقا  اکنون  هم  از  آنان  مدافع  تشکلهای  و 
آزادی  برای  و  داشته  نظر  زیر  و  بررسی 
ایران از زیر سلطه سرمایه داری و کسب 
که  مردم  عظیم  اکثریت  این  توسط  قدرت 
صاحبان و تولیدگران و اداره کننده گان اصلی 
نمایند.  آماده  خودرا  باشند،  می  ما  جامعه 
وجود  به  نیاز  ایران  جامعه  مهمتر  ازهمه 
طبقه  وانقالبی  پیشرو  قدرتمند  حزب  یک 
حاکمان،  درگیریهای  دراین  تا  دارد  کارگر 
زحمت  و  کارگران  مبارزاتی  کشتی  سکان 
کشان را به دست گرفته و این مبارزات را 
به ساحل نجات از امپریالیسم، سرمایه داری 

وافکارارتجاعی مذهبی رهنمون شود.
ک.ابراهیم - 7 مه 2014

از سایت زبان های خارجی 
)انگلیسی - آلمانی( حزب 
رنجبران ایران دیدن کنید!

http://www.ranjbaran.
/org/01_english

رفتار با زندانیان...بقیه از صفحه اول

نیافتاده و خبر ساخته گی است و برمالشدن 
دروغهای آنان درحدی که برخی از نماینده 
وزیر  از  اردیبهشت   2 در  مجلس  گان 
روی  این  به  رسیدگی  تقاضای  دادگستری 
مبارزاتی  گام  و  از یک سو  نمودند  را  داد 
درجلو  شده  مصدوم  زندانیان  های  خانواده 
مجلس، ریاست جمهوری و اعتصاب غذای 
به  دراعتراض  سیاسی  زندانیان  از  تعدادی 
این بربریت تمام قلبهای به دردآمده از این 

واقعه را به تپش تندی واداشت.
در9 اردیبهشت تکرار فاجعه ای مشابه در 
ورامین  درقرچک  غیرسیاسی  زنان  زندان 
به بهانه ی وجود سیگار در بند و "بازرسی 
ساده" و مقاومت زنان دربرابر این بازرسی، 
به ضرب و شتم با باتوم، شوک دهنده برقی 
و اسپری اشک آور و ضربه های وارده به 
انجامید. امری که نشان  سروصورت زنان 
روش  آمیز،  رفتارخشونت  جز  رژیم  داد،  
دیگری را برای حل مسائل با زندانیان نمی 

شناسد.
دربرابر  که  ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 
نفرمردم  خشم و نفرت بیش از 76 میلیون 
ایران، سراسرکشور را به اردوگاه اسیران 
از  درترس  هرآن  و  نموده  تبدیل  نازیستی 
می  سر  به  درایران  انفجارعظیمی  بروز 
برد، دست به تشدید دیکتاتوری زده، برتعداد 
دارزدن  با  را  جوانان  و  افزوده  اعدامیها 
نماید  درمالء عام می خواهد واداربه تسلیم 
اعدام  شاید صدها هزار  و  دهها  با  و چون 
قبرستانی  سکوتی  درایران  است  نتوانسته 
حاکم نماید، بقای خود را درُکشت و ُکشتار 

هرچه بیشتری رقم می زند.
زندانیان سیاسی سربلند، برای مقابله با گرگ 
تازیهای پلیس سرکوب گر رژیم درزندانهای 
ایران و درشرایطی که از تغذیه و مواظبت 
بهداشتی حداقلی هم برخوردارنیستند و حتا 
دستور  به  بنا  رژیم  صفت  نوکر  قاضیان 
سیاسی  زندانیان  اطالعات،  و  سپاه  مقامات 
بدون  را  بیمارستانها  در  معالجه  درحال 
تا  کشانند  می  زندان  به  معالجه  یابی  پایان 
این  به  را  بندان  قداره  مفلوک  قدرقدرتی 
انسانهای مبارز پایدار و بقیه زندانیان نشان 
دهند. اما این مبارزان زندانی از اعتصاب 
شیرینشان  جان  خطرانداختن  به  و  غذا 
برای مقابله با زورگوئیهای حاکمان پیوسته 
استفاده کرده، توطئه های مذبوحانه سالخان 
رژیم را به بادُسخره گرفته و اگر به تاریخ 
تا  گاه  هیچ  شود  رجوع  ایران  زندانهای 
بدین حد اعتصاب غذا درآنها وجودنداشته، 

زندانی  کارگران  مبارزات  و  مقاومت 
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با تبدیل زندان به آموزشگاه مقاومت دیکتاتوری رژیم را افشا کنیم

پیوسته  تداوم  برای  بزرگی  سرمشق 
مبارزه زندانیان گشته است. امری که 
نشان می دهد تا چه اندازه رژیم در تجاوز 
به حقوق زندانیان حد و مرز را کنارگذاشته 
و تا چه درجه ای جواب زندانیان مبارز را 

چون مشت محکمی دریافت کرده است.
میزان  اخیر  دوقرن  از  بیش  متفکران  اگر 
بررسی  در  را  درکشوری  آزادی  وجود 
درجه ی آزادی زنان آن کشور پیش کشیدند، 
دیکتاتوری  شدت  و  حدت  و  درجه  امروز 
وضعیت  دربررسی  باید  درهرکشور  را 

زندانیان آن کشور ُجست.
بهمن  انقالب  پیروزی  از  پس  روزی  اگر 
زندانهای  تبدیل  قول  ریاکار  شیخان   1357
ایران به آموزشگاههای فرهنگی و اخالقی 
دادند و پس از به دست گرفتن کامل قدرت 
دولتی دیدیم که سردمداران رژیم اوال تعداد 
برابر زندانیان زمان  به چندین  زندانیان را 
دوران  های  شکنجه  ثانیا  رساندند.  شاه 
سلطنتی زمینی را با شکنجه های وحشیانه 
تر دوران جمهوری)سلطنت آسمانی( تکمیل 
نمودند. ثالثا قضات دادگاهها را به نوکران 
رژیم  امنیتی  دستگاه  خاصیت  وبی  بو  بی 
اعدامها  درادامه  باالخره  و  کردند.  تبدیل 
حتا نوجوانان و دختران جوان حامله را بی 
رحمانه به میدانهای تیرباران بردند. اما در 
مقابله با این ددمنشی رژیم، زندانیان سربلند 
اعم اززن و مرد، نوجوان و جوان و پیر با 
ایستاده گی قهرمانانه شان آموزشگاه مبارزه، 
به  دشمن  دربرابر  را  پایداری  و  مقاومت 
مردم ایران سازمان دادند و به آنان آموختند 
مشتی  دردست  حاکمیت  که  زمانی  تا  که 
انسان زالو صفت استثمارگر صاحب وسایل 
آنان  ازنهاد  باشد، ستم گری  مبادله  و  تولید 
برمی خیزد و مهم نیست که کشور سلطنتی 
باشد یا جمهوری، سکوالرباشد یا دینی و به 
این ترتیب اکنون تنها راه رهائی از این همه 
داری  سرمایه  نظام  براندازی  دادگری،  بی 
و  خود  حفظ  برای  که  است  برایران  حاکم 
گول زدن توده مردم علم پاره پاره دین را 

دردست گرفته است.
درودپرشور به کارگران مبارززندانی و 
تالش برای آزادی بی قید و شرط کلیه 

زندانیان سیاسی!
رژیم جمهوری اسالمی راهی جز مرگ 
نفرت مردم  لعنت و  افتخار و مورد  بی 

ایران ندارد!
سوسیالیسم تنها راه رهائی مردم بعداز 
2500 سال استبداد است که تنها توسط 

طبقه کارگرممکن است!
درخت آزادی را با دادن خون مان باید 

عوامل  به  تکیه  با  نه  و  دهیم  پرورش 
مشکوک خارجی و داخلی!

امان  بی  مبارزات  باد  پاینده  و  زنده 
و  ترین  انقالبی  مثابه  به  کارگر  طبقه 

پیشروترین طبقه جامعه ایران !
حزب رنجبران ایران ـ 
 اردیبهشت 1393  

به همین سرنوشت  کارگر  این کشور 270 
شوم دچارشدند.

علت بروز این حوادث ناشی از حرص و آز 
حداکثرسود  درکسب  ترکیه  معادن  صاحبان 
برای  امنیتی  تدابیر  گرفتن  از  که  است 
جلوگیری از انفجارات امتناع می ورزند و 
هرچه هم اداره استخراج ازمعادن به دست 
سرمایه داران خصوصی بیافتد، ابعاد فاجعه 
عظیم تر می گردد. کمااین که در بحثی که 
بین احزاب رقیب در پارلمان ترکیه صورت 
موارد  از  دربررسی  که  شد  معلوم  گرفت، 
موارد  سوما  سنگ  زغال  معدن  امنیتی 
زیادی نارسائی دیده شده و به اطالع وزارت 
نیروی ترکیه پیشنهاد توقف فوری کاردراین 
معدن را داده بودند، ولی وزارت انرژی این 

پیشنهاد را به اجرا نگذاشته بود.
و  داشته  عالمگیر  حالتی  حوادث  قبیل  این 
جهان  های  ازقاره  اخباری  شاهد  روز  هر 
مختلف درمورد جان باختن کارگران نه تنها 
تولیدی  میدانهای  ی  درکلیه  بلکه  درمعادن 
هستیم که یا دراثر بروز حادثه نظیر آن چه 
بنگالدش  لباس دوزی  کارخانه های  در  که 
ویا  کارخانه  گرفتن  )آتش  گرفتند  صورت 
باختن  جان  کارو  محل  ساختمان  فروریزی 
بیش از 3000 کارگر(  و یا در اعتراض به 
درآفریقای  طال  معدن  استثمارشدیدکارگران 
بسته  رگبارمسلسلها  به  رحمانه  بی  جنوبی 
شدند. درایران هم این قبیل حوادث روزانه 
نشان  عیان  به  حوادث  این  کنند.  می  بروز 
دهنده ی بی اعتنائی سرمایه داران به حفاظت 
از جان کارگران درمحیط کار می باشد و به 
دیگر سخن کارگران برای دریافت شندرغاز 
مزد، خونشان را وثیقه ی اجازه کار ساخته 
اند. 30 تا 40 میلیون کارگر معدن درجهان، 
نفراز   15000 تا   10000 درسال  حداقل 
خودشان را از دست می دهند و معدنها به 

یکی از قتلگاههای کارگان تبدیل شده اند. 
جهان  کارگران  که  است  رسیده  آن  وقت 
این همه تجاوز به ابتدائی ترین حقوق شان 

میدان های کنونی بقیه از صفحه اول

این  نمانده و علیه  تفاوت  بی  کار،  درمحیط 
و  خیزند  پا  به  افسارگسیخته  استثمارگری 
به مثابه عمده ترین نیروی بشری در تولید 
ازدست  را  جهان  اداره  سرنوشت  نعمات 
مشتی زالو صفتان خون خواربیرون آورند. 
که  جهانی  خصلتی  با  داری  سرمایه  نظام 
دارد تمام نیرویش را به کارمی گیرد تا جلو 
چنین پدیده ی نجات بخش بشری را بگیرد و 
کارگران جهان نیز راهی جز متحد و متشکل 
آنانی  شدن و ایست دادن به استثمار و ستم 
که در میان ثروت و ناز ونعمت غرق بوده 
درمورد  چیزی  مزورانه  بینی  خود  جز  و 
عظیم  اکثریت  خوشبختی  و  رفاه  به  احترام 
امید  به  ندارند.  اند،  نیاموخته  جهان  مردم 

فرارسیدن چنین روزی!
ایران به کارگران ترکیه و  حزب رنجبران 
جهان و به بازمانده گان جان باخته گان معدن 
سوما تسلیت گفته و درغم و اندوه آنان خود را 
شریک می داند و اطمینان دارد که کارگران 
این  دربرابر  ترکیه  مبارز  کشان  زحمت  و 
جنایت صورت گرفته در نظام سرمایه داری 
ترکیه با اعتراضاتی که شروع کرده اند را 

بی جواب نخواهندگذاشت.
حزب رنجبران ایران ـ
 15 مه 2014

با قدردانی از کمهای 
مالی رفقا و دوستان 

به حزب ذکراین 
نکته را ضروری 
می دانیم که تکیه 
ی حزب به اعضاء 
وتوده ها در پیشبرد 
مبارزه طبقاتی،  
روشی انقالبی و 
پرولتاریائی است 
درحفظ استقالل 

سازمانی و جدا  
نشدن از طبقه کارگر 

و توده ها 
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به مناسبت 144 مین سالگرد... 

بقیه از صفحه اول

به پیاده کردن آن می دانند، باید بگوئیم که  
مبارزاتی  پراتیک  و  تئوری  چنین  پیشبرد 
است  معیاری  کنونی  در شرایط  آنها  توسط 
دراین مورد که تاچه حد حرف و عمل شان 

وحدتی دیالکتیکی باهم دارند.
ایجادحزب  ی  ازمرحله  بندی  جمع  با  لنین 
براساس پراتیک جنبش چپ روسیه نوشت: 
و  برنامه  اساسی  درمسائل  ما  که  »مادام 
تاکتیک وحدت نداشتیم آشکارا می گفتیم که 
زندگی  بازی  محفل  و  پراکندگی  دوران  در 
از  قبل  می کنیم، علنا اظهارمی داشتیم که 
وقت  درآن  نمود،  مرزبندی  باید  متحدشدن 
ما از شکلهای سازمان مشترک حتی دم هم 
نمی زدیم، بلکه فقط و فقط درباره مسایل 
جدید )درآن موقع واقعاهم جدید( مبارزه ی 
برنامه ای و تاکتیکی با اپورتونیسم، چون 
و چرا می کردیم. اکنون این مبارزه، بنابه 
اعتراف همه ی ما، یک وحدت کافی را تامین 
قطعنامه  و  حزبی  ی  برنامه  در  و  نموده، 
بندی  فرمول  تاکتیک  درباره  حزبی  های 
شده است؛ اکنون برماست که گام بعدی را 
برداریم و این گام را ما با موافقت همگی، 
به سوی  را  ما  اکنون  ولی  ایم...  برداشته 
رفتار و سلوک آنارشیستی، عبارت پردازی 
آنارشیستی و برقراری مجدد محفل به جای 
هیئت تحریریه ی حزبی عقب کشیده اند... 
اینجاست که پرولتری که مکتب "فابریک" 
را گذرانده است می تواند و باید به انفراد 
ـ   )لنین  بدهد.«  درس  آنارشیستی  منشی 
"یک گام به پیش، دوگام به پس"ـ منتخبات 
آثاردریک جلد ـ صص 223، 224، 226(
انقالبی  "سازمان  عنوان  به  ما  خوشبختانه 
از  ازکشور"  درخارج  ایران  توده  حزب 
عالرغم   1343 درآذر  آن  تشکیل  زمان 
با  مرزبندی  براساس  تئوریک،  ضعف 
با  توده،  حزب  رهبری  مدرن  رویزیونیسم 
ایجاد حزب کمونیست  انشعاب از آن پرچم 
ـ  مارکسیست  "وحدت  طریق  از  را  ایران 
محدودیتی  علت  به  و  برداشتیم  لنینیستها" 
جنبش  با  پیوند  ازکشورازنظر  درخارج  که 
کارگری درداخل ایران داشتیم در عرصه ی 
تهیه ی برنامه و تاکتیکها با ذهنی گریهائی 
کردن  برطرف  برای  و  شدیم  رو  به  رو 
سوی  به  "پیش  شعار  جدی  کمبودهای  این 
پیوند با کارگران و دهقانان و باجنبش های 
توده ای"  و تالش برای "تحلیل طبقاتی از 
آرایش طبقات درایران" را دربرنامه عملی 
انحرافات  برخی  عالرغم  و  خودگذاشتیم 
ازنظر ایده ئولوژیک ـ سیاسی و دچارشدن 

با سرنگونی نظام سرمایه داری نجات جان کارگران تقلیل می یابد

محمد  سلطنتی  رژیم  پلیس  سرکوب  با 
رضاشاهی، پس از سرنگونی این رژیم، و 
گروه  و  سازمان  با8  وحدت  درایجاد  تالش 
دیگرو ایجاد حزب رنجبران ایران )عالرغم 
تمام انحرافات خط مشی ای و ایده ئولوژیک 
ماه  دردی  آن  اول  درکنگره  داشت(  که 
گردانی  این حزب  که  نمودیم  اعالم   1358
درایجاد  باید  که  است  کمونیستی  جنبش  از 
ادامه  مبارزه  به  کارگر  طبقه  پیشرو  حزب 
بدهد. ولی همان طورکه درباال آمد، نداشتن 
پیوندفشرده با جنبشهای کارگری و توده ای 
و انحرافات خطی دربرخورد به نظام حاکم و 
درعین حال مبارزه رذیالنه ی رهبری حزب 
نفوذ درحزب رنجبران  تاحد  ایران که  توده 
و لو دادن کادرهای حزب به رژیم جمهوری 
اسالمی پیش رفت که اعدام شدند، عالرغم 
قدمت تاریخی مان نتوانستیم جز درحد محکم 
کمونیست  ایجاد حزب  امر  گرفتن  دست  به 
با  ئولوژیک  ایده  مبارزه  زمینه  دراین  و 
رویزیونیسم و مذاکره با تشکلهای موجود به 
موفقیتی  اصولی،  وحدتی  به  رسیدن  خاطر 
کارگری  جنبش  سترک  امر  دراین  نهائی 
بدست آوریم. دراین زمینه، دیگر تشکلها نیز 
که با ضعف تئوریک و موضعی سکتاریستی 
بدون داشتن تایید طبقه کارگر، خود را تنها 
آلوده  با  کردند  می  قلمداد  کمونیستی  تشکل 
بورژوائی گامی جدی  بینش خرده  به  بودن 

دراین مورد پیش نگذاشتند.
کارگری  جنبش  رشد  با  خوشبختانه  اکنون 
ایران و گام گذاشتن کارگران آگاه برای دفاع 
ایجاد  برای  جدی  ای  مبارزه  ضرورت  از 
حزب و مرزبندی با کلیه تشکلهائی که خود 
را درقالب حزب پیشرو طبقه کارگر ایران 
معرفی می کنند، شرایطی به وجودآمده که 
یا باید صمیمانه احزاب و سازمانهای مدعی 
تنها تشکل کمونیستی بودن ایران، دست از 
شیوه تفکر آنارشیستی و خودخواهانه ی خود 
که لنین کبیر 100 سال پیش آن را درمواردی 
محکوم نمود، با جسارتی پرولتری به انتقاد 
از دیدگاه خودپرداخته و مصممانه در جهت 
آن چه که هم کمونیسم علمی به ما می گوید 
از  علم  این  کارگر  انقالبی  شاگردان  هم  و 
فریاد  اسالمی  جمهوری  گاههای  شکنجه 
می زنند، گام برداشته و برای وحدت روی 
اصول کمونیسم علمی و نکات اساسی برنامه 
و تاکتیکها اعالم آماده گی کنند و بدین ترتیب 
از  درآموختن  عمال  و  قلبا  که  دهند  نشان 
آماده  با تمامی وجود  پیشروان طبقه کارگر 
اند و گسستی بی رحمانه با شیوه تفکر خرده 
انجام  کارگری  جنبش  دردرون  بورژوائی 
عطفی  نقطه  حرکتی  چنین  که  داد  خواهند 
ایران  پیشرو  کارگری  جنبش  در  تاریخی 

تدریجا،  صورت  این  درغیر  بود.  خواهد 
معضالت  حل  با  کارگر  طبقه  پیشروان 
زحمت  و  کارگران  اردوی  طبقاتِی  مبارزه 
کشان، اینان را بی درنگ طرد خواهندکرد، 
به  تبدیل  گرایانه  فرقه  بامواصع  که  چون 
شده  کارگری  جنبش  روی  درپیش  ترمزی 
درون  در  را  طلبی  انحالل  و  تفرقه  و  اند 

جنبش چپ مرسوم ساخته اند.
و اما چه مشکالتی حتا برای کارگران مبارز 

آگاه و کمونیست وجود دارد؟

1ـ اگر در 100 سال پیش اتوریته تئوریک 
کمونیسم علمی درقالب مارکسیسم به قدری 
بود که به جز سوسیال ـ دموکراسی به مثابه 
جریان رویزیونیستی کهن که آنها نیز ظاهرا 
خود را مارکسیست قلمداد می کردند، جریان 
امروز  نبود،  مارکسیستی موجود  قوی ضد 
بعداز بروز رویزیونیسم مدرن درقدرت که 
به فرو پاشی کشورهای سوسیالیستی انجامید، 
ارکسترضدانقالب  رهبر  دستی  چوب  زیر 
بردن  زیرسوئال  در  شدیدی  تالش  جهانی 
انگلس  و  مارکس  بعداز  که  کمونیسم علمی 
عمده تا  توسط لنین و مائو تکامل داده شد، 
به شدت پیش برده می شود. دست آوردهای 
هرخطی  برای  که  کارگری  جنبش  تاریخی 
فرزند  هزاران   خون  دستاوردها  ازاین 
سترک انقالب پرولتاریائی ریخته شده است، 
هیچ و پوچ قلمداد می گردند و ازاین طریق 
ازنظرتئوریکی  ای  سابقه  بی  و مرج  هرج 
لذا  اند.  وجودآورده  به  کارگری  درجنبش 
که  تشکلهائی  ایران،  کارگری  درجنبش 
کمونیسم  باید  دانند  می  کمونیست  را  خود 
جنبش  این  تئوریک  اصول  مثابه  به  علمی 
یافته و به تاریخ  بیان مشخص  آنها  درمیان 
مبارزاتی بیش از 165 سال جنبش کارگری 
گذارده  احترام  علمی  کمونیسم  هدایت  تحت 
بورژوائی  امپریالیستی،  دستگاههای  با  و 
این  کشیدن  لجن  به  در  بورژوائی  خرده  و 
تاریخ پرافتخار ـ عالرغم برخی کمبودهایش 

ـ هماهنگ نشوند. 
بنابراین کارگران کمونیست باید مشخص کنند 
که علم کمونیستی شان چیست؟ آیا ماتریالیسم 
علم  تکامل  درجریان  تاثیری  دیالکتیکی 
مبارزاتی طبقه کارگر داشته یا نه؟ و دراین 
مارکسیسم  به  برگشت  که  کسانی  با  ارتباط 
ویا تنها مارکسیسم ـ لنینیسم را موعظه می 
اینان خصلت  کنند.  کشی  قاطعانه خط  کنند 
کمونیسم  تئوری  یابنده  رشد  و  دیالکتیکی 
علمی را به سطح دگمهائی پائین می آورند که 
ربطی به اوضاع روز ندارند و تئوری شان 
بین 100 و 160 سال است که قدرت رشد 

ازاین طریق  است!!  داده  از دست  را 
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کمونیسم بدون تئوری وپراتیک انقالبی علمی بیهوده است

درجهان  داری  سرمایه  نظام  حاکمیت  به 
آگاهانه و یا ناآگاهانه خدمت می کنند. 
این توهینی است به مبارزه طبقاتی که 
پیش  کارگر  طبقه  قرن  یک  از  بیش  دراین 
برده و به صورتی علمی تدوین شده است.
است  عاملی  نظری  تشتت  این  امروز، 
درایجاد تفرقه درجنبش چپ ایران که خود 
کند.  می  معرفی  کارگر  طبقه  مدافع  را 
آموزشهای  خودرامدافع  درحرف  ازجمله 
لنین معرفی می کند و درعمل کاردیگری را 
پیش می برد! کارگران آگاه باید موضع خود 

را دراین زمینه روشن کنند.

2ـ درجنبش چپ ایران ظاهرا روی بسیاری 
از نکات برنامه ای نظیر سرمایه داری بودن 
انقالبی  سرنگونی  ضرورت  ایران،  جامعه 
جهت  پرولتری  انقالب  انجام  نظام،  این 
ایجاد سوسیالیسم و حکومت کارگری متکی 
کشان،  زحمت  و  کارگران  شوراهای  بر 
تشکلهای  ایجاد  و  کمونیست  حزب  رهبری 
اقتصادی کارگران و بسیاری از خواستهای 
مشخص کارگران و زحمت کشان و مسائل 
اما  دارد.  وجود  نظر  وحدت  دموکراتیک 
دیدگاه  پیش  سال  در100  که  طور  همان 
پرولتری  حزبیت  رد  با  بورژوازی  خرده 
قبول  و  دموکراتیک  ـ  مرکزیت  بر  متکی 
تفرقه  به  را  جنبش چپ  پرولتری،  انضباط 
کشاند، امروز نیزهمان دیدگاه درجنبش چپ 
کند:  اندازی می  تمام وجود سنگ  با  ایران 
فرقه  درمورد  بورژوائی  خرده  نظیردیدگاه 
گرائی و من بهترین از یک سو، و حتا رد 
از  برخی  توسط  دموکراتیک  ـ  مرکزیت 
تشکلها که کامال از موضع خود خواهانه ی 
خرده بورژوائی برمی خیزند و به شدت در 
وحدت نظری و عملی جنبش چپ اخالل می 
آورد  دست  زیباترین  این  که  درحالی  کنند. 

بینش پرولتاریا درسازماندهی می باشد.
ایجاد جبهه  برای  نمونه های مختلف تالش 
اخیر  سال   30 در  چپ  نیروهای  از  ای 
پس  و  گرفته  صورت  ازکشور  درخارج 
سست،  و  ُکند  بسیار  کارمشترِک  مدتی  از 
ولی  منجرشده  وحدتها  این  پاشیدن  ازهم  به 
تشکیل دهنده گان این وحدتها به دلیل اخالل 
دیدگاه خرده بورژوائی شان از این شکستها 
را  گذشته  ناموفق  روش  و  نگرفته  درس 
ادامه داده و قادر به متحدکردن خود و طبقه 
کارگر زیر یک پرچم انقالبی و گسست از 

دیدگاههای کهنه گذشته شان نشده اند.
و  روشنی  با  باید  کمونیست  کارگران 
ئولوژی  ایده  این  با  تر  تمام  قاطعیت هرچه 
می  که  چون  کنند  مبارزه  غیرپرولتری 
ایده ئولوژیهای  بینند که در165 سال اخیر 

غیرپرولتری تاچه اندازه به جنبش کارگری 
لطمه زده اند و کسانی که فکر می کنند "همه 
دیدگاههای  برخی  با  توافق  در  چپ  باهم" 
سیاسی با ماهیتی جبهه ای، حالل مشکالت 
اخیر  سال   30 ناموفق  تجربه  آیا  است. 
وجودنداشتن  ازکشوردرشرایط  درخارج 
سرکوب  و  پلیسی  و  آموزشی  محدودیتهای 
اِشکال  نداده که  در وحدت کمونیستها نشان 
درجائی دیگراست و باید دست از پراگماتیسم 
برداشته و اصولیت پرولتری را اتخاذ نمود؟ 
جمع بندی و نقد بی پروای این دیدگاه و رد 
بسیار  پیچ و خمهای  باهم"،  روشهای "همه 
بغرنج مبارزه طبقاتی را که نیاز به وحدتی 
کارگران  و  گیرند  می  نادیده  دارند  آهنین 
دیدگاه  این  باید  ضرورتا  کمونیست  مبارز 

رانقد نموده و افشانمایند.

هستند  کشور  از  خارج  چپ  درجنبش  3ـ 
تشکلهائی که تا حدودی از دو عامل مخرب 
اما  باشند.  می  بری  فوق   2 و   1 درنکات 
ایجاد  و  گذاشتن  پیش  گام  انقالبی  جسارت 
وحدتهای اولیه برای مقابله با خراب کاریهای 
فرقه بازانه خرده بورژوائی را ازدست داده و 
منتظر تغییراتی دراوضاع هستند. ولی اینان 
نیز ازخودمرکزبینی نظری درامان نمانده و قدم 
به پیش جسورانه ای در ایجاد تغییر دراوضاع 
گذارند. نمی  کشوری  خارج  بازی  فرقه 
بدین ترتیب مبارزه با این کرختی نیزعملی 
کمونیست  کارگران  نقش  و  است  ضروری 
دادن  نشان  و  برخوردها  گونه  این  رد  در 
بیغوله  بدترین  از  آگاه حتا  این که کارگران 
های زجر و شکنجه به طور جدی و اصولی 
حرف زده و خواست تغییر را دارند به این 
قول  به  که  دهند  می  نشان  چپها  از  دسته 
نپرداخته،  تفسیرجهان  به  تنها  "ما  مارکس 
بلکه برای تغییرآن می کوشیم")نقل به معنا(  
"ازُخرداست  خودمان  المثل  قول ضرب  به 
که کالن برمی خیزد" با انتظارکشیدن، راه 
حل پیدا نخواهدشد و موفقیت درکارَخرد راه 
را برای رسیدن به کاربزرگ هموارمی کند.

4ـ اما رفقای کارگری که به درستی روی " 
و  کار  درمحیط  کمونیستی  سلولهای  تشکیل 
زندگی کارگران در رسیدن به حزب سیاسی 
دهی  سازمان  اهرم  ترین  اساسی  عنوان  به 
انقالب و حاکمیت کارگری اعتقاد دارند..." 
بهمن   28 مصاحبه  ـ  زمانی  )شاهرخ 
تشکلهای  اگر  که  نکنند  فراموش   ،)1392
مختلف چپ درایران و یا سلولهای کمونیستی 
کمونیسم  ازتئوری  شان  خود  درک  با  را 
به  تفرقه نظری را  ایجاد و کارکنند،  علمی 
بیشتر رسوخ  هرچه  کارگری  جنبش  درون 

خواهند داد. به عالوه، حزب هم یک موجود 
ایجاد،  تکوین،  دوره  که  است  دیالکتیکی 
باشد  داشته  باید  را  شدن  بلشویکی  و  رشد، 
به  روزموعودی  بالغی،  بلشویکی  حزب  و 
نکات  با  که  آنانی  بنابراین  آید.  نمی  وجود 
زودتر  بایدهرچه  هستند  موافق  1و2و3 
بحث  از  پس  و  قرارگرفته  درارتباط  باهم 
نظری  وحدتهای  به  رسیدن  و  مشورت  و 
بزنند.  حزب  ایجاد  به  دست  تشکیالتی  و 
وجود کارگران آگاه دراین حرکت بسیارمهم 
طبقه  با  پیوند  امر  و  است  کننده  تعیین  و 
می  تسهیل  سازی  حزب  برای  را  کارگر 
درمبارزه  پیروزی  درغیراین صورت  کند. 
آورد.  نخواهند  دست  به  گرائی  فرقه  با 
فراموش نکنیم که حزب بلشویک هم پس از 
دائمی  ئولوژیک  ایده  مبارزه  و  بوجودآمدن 
بود  تاکتیکی  و  استراتژیکی  مسائل  برسر 
شد.)رجوع  آبدیده  و  بالغ  و  کرد  رشد  که 
روی  چپ  کودکی  "بیماری  کتاب  به  شود 
، ص 737(.  همانجا  ـ  لنین  ـ  درکمونیسم" 
لذا مبارزه نظری در درون حزب هم پایان 
نمی یابد چون که حزب هم بخشی از جامعه 
است که مبارزه طبقاتی درآن جریان داشته 
و نظرات مختلف موجود درجامعه درحزب 
وحدت  بحث  از  پس  و  شوند،  می  منعکس 
ایده  وحدت  گردد.  پدیدارمی  اکثریتی  نظر 
در  کننده  تعیین  نقشی  سیاسی  ـ  ئولوژیک 
عملی  و  کاری  سبک  تشکیالتی،  وحدت 
شکلی  ترین  خشن  با  طبقاتی  مبارزه  دارد. 
حزب  درداخل  شکلی  حادترین  و  درخارج 
جریان می یابد که با سبک پرولتری "وحدت 
ـ انتقاد ـ وحدت" وحدت جدیدی را درحزب 
پرولتری  های  شیوه  چنین  با  کند.  ایجادمی 
رشد  که  است  ناپذیر  اجتناب  و  ضروری 

حزب و استحکامش تامین می شود. 
آنها  اجرای  نهایتا  لنین  نظرت  به  اعتقاد 
پرولتری  اصولیت  است  این  است.  درعمل 
تشکلها و به خصوص رهبری آنان درجهت 

از دست ندادن افق مبارزاتی بلند و وسیع!
ک. ابراهیم ـ 21 اردیبهشت 1393 

بجز نوشته هایی که با امضای 
تحریریـه منتشر مـی گردد و 
بیانگر نظرات حزب رنجبـران 
ایران می باشد، دیگر نوشته 
های مندرج در نشریه رنجبر 
به امضا های فردی است و 

مسئولیت آنها با نویسندگانشان 
می باشد.
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غروب تدریجی ابرقدرتی آمریکا!
پایان بازی سو نامی مالی جهانی: رژیم پترو دالر به انتهای خط رسیده است؟

با  دیگر  خام  نفت  در  تجارت  که  وقتی 
ها  زنگ  نگردد،  تعیین  آمریکائی  دالر 
برای سقوط دالر و سیستم بدون پشتوانه 

جهانی به صدا در خواهند آمد. 
توسط ماتیاس چنگ، 6 آوریل 2014 
Future Fast Forward

وکیل و نویسنده برجسته مالزی
چند هفته پیش، من بحثی خصوصی در سطح 
باال با برخی از کارشناسان درمورد سیاست 
مالی جهانی  مسائل  و  اقتصاد  ژئوپولیتیک، 
داشتم. من فقط یک هدف برای شرکت در 
چیزی  چه  ببرم  پی  که   – داشتم  بحث  این 
کدام  از  گان  کنند  شرکت  یا  و  نشد  مطرح 

بحث اجتناب کردند. 
عنوان  به  ام  سیاسی  زندگی  اوایل  در  من 
گرفتم  فرا  جنگ  ضد  فعال  آموز  دانش 
هر  در  یا  کسی  هر  از  توان  می  بیشتر  که 
وضعیتی از آنچه که گفته نشده و یا اجتناب 
گفتگو های  از همه ساعات  تا  آموخت  شده 
طوالنی. در اغلب موارد، من هم اکنون از 
مواضع شرکت کنند گان در مورد موضوع 
مورد بحث آنها از نوشته ها، مصا حبه ها، 
و  تحصیلی  سوابق  مطبوعاتی،  های  بیانیه 
معمواًل هر چیزی  بودم.  مطلع  آنها  مشاغل 
که در بحث مطرح می شد: بازتاب آخرین 
موضع آنها در مورد نظرات اعالم شده آنها 

در گذشته در باره موضوع مورد بحث.
و اغلب اوقات، آنچه که از طریق بحث ها 
روشن شده، ممکن است لزوماً منعکس کننده 
مواضع تمام شرکت کنند گان نباشد. مشکل 
این است که به آنچه که شرکت کننده نگفته 
موردش  در  که  را  چیزی  آن  و  باشیم  آگاه 
محتاط بوده تشخیص دهیم و دلیل بی میلی 
او در روشن ساختن افکارش در این مورد 
را مطلع شویم. در بحث های تمام روز، من 
فقط دو بار مداخله کردم و حد اکثر بیشتر از 
ده دقیقه هم طول نکشید که واکنشی را که 

پیش بینی می کردم استنباط کنم.
اجتناب  اجرای  با  رابطه  در  مداخله  اولین 
سپرده  پول  )مصادره  این«  »باَیل  ناپذیر 
مردم در مؤسسات مالی و بانکها به منظور 
طلب  قرضه/  اوراق  دارندگان  به  پرداخت 
تو  بیگ  تو  بانک های  نجات  کاران دیگر( 
ِفیل )بیش از حد بزرگ برای موفق نشدن(، 
آمده  بدست  قبرس  تجربه  از  نیز  آن  الگوی 
که تمام بانکهای مربوطه جهانی مثل بی آی 

اس، صندوق بین المللی پول، و بانک جهانی 
زمینه  را آماده کرده اند.

یک  مثل  این  شود.  نمی  داده  پاسخی  هیچ 
هیچ کس جرئت  که  بود  گذاری  مین  میدان 
مداخله در آن را نداشت! مداخله دوم درباره 
که  بود  کنونی  مالی  سیستم  مرکزی  هسته 
»دالر نفتی« با لنگر نگاه داشته شده است. 
باز هم هیچ پاسخی داده نشد. »من در مورد 
نفتی چیزی نمیدانم«، مسیر بحث بین  دالر 

بی ربطی و نامربوطی نوسان پیدا کرد.
من همیشه می دانستم بسیار مشکل است که 
حقیقت را درمورد »قدرت« و منافع مقرره 
می  انتشار  پیامی  اینکه  مجرد  به  گفت.  آن 
کند و موقوف  به همه جا سرایت می  یابد، 
کردن آن پیام در دنیای کنونی کاماًل مرتبط 
این مورد،  نیست. که در  آسانی  به هم کار 
بهتر است پیام آور را از میان برداشت. در 
اینجا من نمی گویم که با ضرب گلوله از پای 
درآمدم. چون که بیش از یک گلوله احتیاج 
دارد که از شر من خالص شوند. اما، شما 

منظور مرا این جا درک می کنید. 
من از شما عذر می خواهم برای این مقدمه 
نسبتاً طوالنی در این مقاله. چیزی را که من 
اینست که حقیقت  تالش دارم به شما بگویم 
همیشه در شرایط غیر منتظره خود را ظاهر 

خواهد کرد. 
دالر  پترو  مورد   در  بسیاری  مقاالت  من 
ایاالت  )دالر(  پولی  سیستم  نگهدارنده  که 
متحده نوشته ام که همین که داد و ستد نفت 
زنگ  نشود،  داده  تخصیص  دالر  به  دیگر 
ها برای مرگ دالر آمریکا و سیستم پولی 
خواهند  در  صدا  به  جهانی  پشتوانه  بدون 
آمد. جیمز ریکاردز، تحلیلگر مالی مشهور 
و نویسنده، دارای دو کتاب پر فروش ترین، 
»مرگ  اکنون،  و  ارزی«  های  »جنگ 
خود  اخیر  مصاحبه  در  و  باشد.  می  پول« 
در  که  داد  توضیح  او  کایزر،  ماَکس  با 
طول جنگ سرد، »دکترین تخریب مطمئن 
متقابل«، مانع جنگ هسته ای مابین دو ابر 
قدرت اتحاد جماهیر شوروی و ایاالت متحده 
قدرت  ابر  اگر یک  آمریکا شد، هم چنانکه 
منحصرا اول حمله پیشگیرانه را می کرد، 
ابر قدرت دیگر به اندازه کافی موشک های 
به  قدرتی  با  که  داشت  اختیار  در  ای  هسته 

همان اندازه ویرانگر تالفی کند.
هدف  تنوع  شاهد  ما  گذشته،  ماه  چند  در 

همین  به  و  بودیم  متقابل  تخریب  دکترین 
منظور من هشدار می دادم و تا زمانی که 
من به خاطر دارم زنگ های خطری را که 

من به صدا درآوردم به گوشها ناشنوا بود.
به  نفت  )فروش  مالی«  ای  هسته  »سالح 
ارزی که غیر از دالر آمریکا است( که پیش 
از این توسط صدام حسین مستقر شد، منجر 
به نابودی عراق شد اما، موفق به جلوگیری 
پلیس  از  عصبانی  که  دیگر  کشورهای  از 

جهانی با دست باال بودند نشد.
کشورها  این  از  دیگر  یکی  لیبی  کشور 
به  منجر  که  کرد  تالش  مثل عراق  که  بود 
رهبر  وحشیانه  کشتار  و  کشور  تخریب 
برای  بود.  ایران  بعد  شد.  قذافی  معمر  آن، 
ایاالت متحده و جنگ مالی جهانی، منزوی 
از  تر  بسیار مشکل  ایران  نابودی  و  کردن 
کردند،  می  را  که تصورش  بود  آن چیزی 
حتی زمانی که ایران با تهدید آشکار حمله 
هسته ای آمریکا و اسرائیل هار مواجه شد. 
علیه  ای  سابقه  بی  های  تحریم  رغم  به  و 
جنایت  و  اقتصادی  جنگ  شامل  )که  ایران 
ومقاومت  سرپیچی  با  ایران  است(،  جنگی 

ایستادگی کرد.
روسیه و چین از اعضای اصلی کشورهای 
بریکس )روسیه، چین، برزیل، هندوستان و 
آفریقای جنوبی( خود را طوری حفظ کردند 
که ثبات جهانی تأمین گردد. با این حال جناح 
جنگی حزب رژیم اوباما )پس مانده از رژیم 
بوش( چنین محدودیت را به عنوان ضعف 
تلقی کرد و در جهت قانون شکنی و تغییر 
رژیم در سراسر جهان به منظور تضعیف 
قدرت رو به رشد کشورهای بریکس دست 

به کار شد. 
کودتای  شکست،  را  شتر  کمر  که  ای  نی 
لجام گسیخته و بی پروا علیه رئیس جمهور 
منتخب اوکراین توسط ایاالت متحده و ناتو 
آمریکا  خارجه  امور  وزارت  توسط  و  بود 
دالل  توسط  آن  رهبری  و  شد  هماهنگ 
گرفت.  صورت  نولند  ویکتوریا  جنگ، 
که  کرد  اعتراف  ان  ان  در سی  آشکارا  او 
مانند  سازمانهای  طریق  از  متحده  ایاالت 
پنج  از  بیش  دمکراسی،  برای  ملی  بنیاد 
میلیارد دالر به منظور تسهیل در کودتا با 
حمایت از شرکت غول پیکر نفتی شورون 

پرداخت کرده است.  
هم  بود،  سابقه  بی  خیانت  یک  این 
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چنانکه چند هفته قبل از کودتای خونین، 
ذی نفعان مربوطه به یک توافقی برای 
حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین  با 
توسط  شده  تأیید  و  روسیه  گری   میانجی 
نمی  نولند  ویکتوریا  رسیدند.  اروپا  اتحادیه 
توانست و نمی خواست شکست را بپذیرد و 
بنابراین، او کودتای خونین را عملی ساخت 
و هیچ چاره ای برای روسیه باقی نگذاشت، 
جز حمایت از حق تعیین سرنوشت کریمه، 
جایی که اکثریت مردم روسی هستند و جایی 
سیاه  دریای  در  روسیه  دریائی  ناوگان  که 

قرار دارد. 
ایاالت متحده با سروصدای زیادی روسیه را 
در حیات خلوت خودش متهم و تهدید کرد. بقیه، 
هم چنانکه آنها می گویند به تاریخ سپرده شد.
رژیم کودک وار و روبه مرگ اوباما، گوسفند 
وارا نه توسط کشورهای اتحادیه اروپا دنبال 
شد، انگلستان تحت عنوان پیش خدمت، اعالم 
کرد که تحریم ها علیه روسیه اعمال خواهد 
شد که عملی ایست به شدت برانگیزنده. این 
اقدام تحریک آمیز غیرضروری به رغم این 
ترین  رحمانه  بی  که  گرفت  انجام  واقعیت 
تحریم ها نتوانست ایران را از پای درآورد. 
همان طور که انتظار می رفت، روسیه هیچ 
متحده  ایاالت  تحریکات  به  توجهی  گونه 
نکرد. آزرده شد و نمایشهای قلدرمنشانه آنها 
را بدون هیچ اثر تلقی کرد. جی پی مورگان 
به عنوان نماینده مالی، انتقال پول از سفارت 
روسیه در قزاقستان به مؤسسه بیمه سوگاز 
این  به روسیه  پیام ساده  را متوقف ساخت. 
آمریکا  جنگ  حزب  کش  یدک  یا   «  - بود 
اقتصادی  و  مالی  ورشکستگی  با  یا  باش، 
مغزی  حمله  یک  این  اگر   .» شو  روبرو 
متحده،  ایاالت  توسط  ست  انحصاری  مالی 
شده  محاسبه  حرکت  یک  این  که  گفت  باید 
امور  بسیار غلطی است. کسی در وزارت 
خارجه، به عالوه رمز مقررات دولت فدرال 
)سی اف آر( و غیره غفلت کرده است که 
به اوباما بگوید )و من در اینجا گذشت می 
بگویم  که  کنم  می  نظر  صرف  یعنی  کنم، 
شروع  در  است  حرکتی  ترین  احمقانه  این 
بازی شطرنج( که در بازی پوکر وقتی که 
طرف مقابل نگهدارنده تمام آس ها می باشد، 
طرف ضعیف که دستش خالی است، سکوت 
اختیار می کند و صدایش در نمی آید! بازی 
و  است  شده  شروع  اکنون  آن  سرگرمی  و 
امپراطوری  ورشکستگی  زودی  به  جهان 
مالی ایاالت متحده را که مبتنی است بر دالر 

نفتی خواهد دید.
روسیه ضد حمله ویرا نگری را به حرکت 
اعالم  احمق  اوبامای  اما،  است.  درآورده 
کرد که او فاز جدیدی از تحریم علیه روسیه 

گیریهای  نتیجه  من  کرد!  خواهد  اعمال  را 
مربوطه را به عهده شما می گذارم، زمانی 
که شما تجزیه و تحلیل درخشان دفاع صفر 
تایلر دیورِدن درمورد جنگ مالی هسته ای 
را که اندکی پیش اعالم کرد درزیربخوانید.

من نقل قول می کنم: ایاالت متحده روسیه را بر 
سر معامله دالر نفتی متالشی کننده تهدید می کند
در مورد قرار داد بالقوه گاز روسیه با چین، 
اخبار یک »معامله پایا پای« نفتی مابین روسیه 
و ایران، به نظر می رسد که ایاالت متحده در 
مورد دالر نفتی پُرتوانش بسیار نگران است 
ایران در مقابل  به روسیه و  ایاالت متحده 
احتمال معامله پایا پای نفتی هشدار داده است
معامله  گونه  هر  با  گوید  می  متحده  ایاالت 

این چنینی تحریم ها را آغاز می کند
ایاالت متحده نگرانی های خود را از طریق 
کانالهای سراسری به ایران منتقل کرده است  
به باور ما این تحریم ها چیزی به جز نشان 
دادن دندانها، بیش از برخی ممنوعیت های 
مسافرتی نیست اما، همان طور که قباًل اشاره 
ی  حماسه  که  رود  می  احتمال  فقط  کردیم، 
افتضاح ژئوپولیتیکی دیگری ناشی از چیزی 
که در اصل قرار بود نمایشی از قدرت باشد 
پایانی  تأیید  ولی، برعکس به سرعت روبه 
در  ما  طورکه  همان  باشد.  می  ضعف  از 
اوایل هفته قبل توضیح دادیم، روسیه کاماًل 
خوشحال به نظر می آید که فقط معامله پایا 
پای انجام دهد )و طالی ممنوع شده آسمانی( 
دیگر،  ای«  ارز های »منطقه  به زودی  و 
مثل استفاده از دالر آمریکا، به سختی نتیجه 
ی در نظر گرفته شده از انسداد و محاصره 
تنها  رسد  می  نظر  به  که  باشد،  می  غرب 
تأثر  تحت  بیشتر  و  داشته  معکوس  نتیجه 
وضعیت غیر قابل لمس از دالر نفتی است. 
»اگر واشنگتن نتواند این معامله را متوقف 
برای  سبزی  چراغ  تواند  می  این  سازد، 
متحده،  ایاالت  که  باشد  دیگر  کشورهای 
اختالفات عمده دیپلماتیک را با هزینه رژیم 

های مورد تحریم ریسک نمی کند،« 
و در این جا صدای روسیه چنین می گوید، 
را  دالر خود  پترو  به  حمله  برای  »روسیه 
آماده می سازد«: موقعیت دالر ایاالت متحده 
انرژی  تجارت  برای  ارزی  پایه  عنوان  به 
مزیت  از  تعدادی  متحده  ایاالت  به  جهانی 
های ناعادالنه می دهد. به نظر می رسد که 
این  از  را  متحده  ایاالت  است  آماده  مسکو 

مزیت ها محروم کند. 
ارکان  از  یکی  نفتی«  های  »دالر  وجود 
زیرا  است،  متحده  ایاالت  اقتصادی  قدرت 
این موقعیت تقاضای خارجی قابل توجهی را 
برای ارز ایاالت متحده ایجاد می کند، یعنی 
اجازه می دهد که ایاالت متحده مبالغ عظیمی 

بدهی بدون قراردادی )تخلف( انباشت کند. 
بشکه  یک  بخواهد  ژاپنی  خریدار  یک  اگر 
می  او  بخرد،  سعودی  عربستان  از  نفت 
بایست حتماً به دالر بپردازد حتی اگر هیچ 
شرکت نفتی آمریکائی از آن بشکه اطالعی 
دالر  که  است  طوالنی  مدتی  باشند.  نداشته 
حائز  تجارت جهانی  در  را  غالبی  موقعیت 
است، حتی قراردادهای گاز طبیعی شرکت 
گازپروم )روسیه( با اروپا توسط دالر آمریکا 
قیمت گذاری و پرداخت می گردد. تا همین 
اواخر، بخش قابل توجهی از تجارت اتحادیه 
اروپا و چین با دالر قیمت گذاری می شد.
تازگی، کشور چین در رأس کشورهای  به 
بِریکس که تالش می کنند جای دالر را از 
موقعیت ارز اصلی جهانی بیرون برانند اما، 
» جنگ تحریم « بین واشنگتن و مسکو به 
نقشه ای که مدتها در انتظارش بودند انگیزه 
ای داد که روبل نفتی روسیه را راه اندازی 
کند و تمام صادرات انرژی روسیه را بدور 

از ارز ایاالت متحده آمریکا تغییر دهد.
این طرح، سرگئی گالزیاَو،  حامیان اصلی 
و  روسیه  جمهور  رئیس  اقتصادی  مشاور 
اگور سوچین، مدیر عامل شرکت روسنفت، 
چنین  هم  روسیه،  نفتی  شرکت  بزرگترین 
می  پوتین  والدیمیر  نزدیک  دوست  یک 
خود  تالش  در  افراد  این  دوی  هر  باشند. 
روسیه  روبل  با  دالر  جایگزینی  برای 
حاضر  حال  در  اند.  گفته  سخن  بسیار 
خواهان  روسیه  ارشد  مقامات  از  تن  چند 
باشند. می  طرح  این  دادن  سوق  جلو  به 
اول از همه، وزیر اقتصاد، الکسی اولیوکائو 
روسیه  خبری  ساعته   24 کانال  به  که  بود 
گفت که شرکتهای انرژی روسیه باید دالر 
را به خندق بریزند. او گفت: »آنها باید در 
های  ارز  و  روبل  به  ها  قرارداد  امضای 

کشورهای شریک شجاع باشند.«
آندری  مارس،  دوم  تاریخ  در  آن،  از  پس 
کاستین، مدیر عامل بانک دولتی وی تی وی، 
روسنفت  گازپروم،  که،  گفت  مطبوعات  به 
دولتی  شرکت  اکسپورت،  روسوبورون  و 
متخصص در صادرات سالح، می توانند با 
کنند  شرکت  به  کاستین  کنند.  تجارت  روبل 
روسیه  بانک  ساالنه  انجمن  جلسه  در  گان 
خاطرنشان کرد: »من با مدیریت  گازپروم، 
روسنفت و روسوبورون اکسپورت صحبت 
کردم، برای آنها هیچ فرقی نمی کند که صادرات 
خود را با روبل انجام دهند. آنها تنها نیاز به 
دارند.«  کار  این  انجام  برای  مکانیزم  یک 
شده  مطرح  بیانیه  اساس  بر  قضاوت  با 
ماَتویینکو،  والنتینا  توسط  جلسه  همان  در 
سخن گوی مجلس سنای روسیه، گفت" این 

مخاطره آمیز است که فرض شود هیچ 
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مکانیزمی  چنین  ایجاد  برای  منبعی 
گفت: »برخی  او  نمی رود.  ر  هد  به 
اکنون  هم  پروا  بی  های  گیرنده  تصمیم 
فراموش کرده اند که بحران جهانی اقتصادی 
سال 2008 – که هنوز هم عوارض آن در 
جهان موجود است – با فروپاشی مؤسسات 
بریتانیا  متحده،  ایاالت  در  خاص  اعتباری 
همین  به  است.  شده  آغاز  کشورها  سایر  و 
دلیل است که ما معتقدیم که هر گونه اقدامات 
مالی خصمانه شمشیر دو لبه هستند و حتی 
به  رسیدن  برای  وسیله  خطا،  کوچکترین 
ساکنین  زمان  به  یعنی،  عقب  به  را  هدف 
بومی می برد«. به نظر می رسد که مسکو 
تصمیم گرفته است که مسئول چنین "وسیله 
ای برای رسیدن به هدف" کی باشد. ایگور 
سچین، مدیر عامل روسنفت نامزد شده است 
کاال  تبادل  شرکت  مدیره  هیئت  ریاست  که 
تبادل  شرکت  یک  که  پترزبورگ،  سنت 

کاالی تخصیصی است، را داشته باشد. 
در اکتبر سال 2013، سچین در سخن رانی 
خود در کنگره جهانی انرژی در کره جنوبی 
برای  به  جهانی  »مکانیزم  نیاز  مورد  در 
در  و  کرد  صحبت  طبیعی«  گاز  تجارت 
ادامه اظهار داشت که »بهتر بود برای ایجاد 
یک ارز بین المللی برای کشورهای شرکت 
کننده استفاده شود که در آن معامالت بتوانند 
اکنون،  کنند«.  نام  ثبت  ای  منطقه  ارز  با 
یکی از با نفوذ ترین رهبران جامعه تجارت 
برای  کامل  ابزار  دارای  انرژی  جهانی 
ساختن طرحی است که واقعیت دارد. تبادل 
مرجع  های  قیمت  آن  در  که  روسیه  کاالی 
برای نفت روسی و گاز طبیعی آن به جای 
دالر،  به روبل تعیین بشود که یک ضربه 
قوی به پترو دالر )دالر نفتی( خواهد بود.
از  سری  یک  تازگی  به  روسنفت  شرکت 
صادرات  برای  نفتی  عظیم  قراردادهای 
است  رسانیده  امضاء  به  چین  کشور  با  را 
»قرارداد  امضای  به  نزدیک  چنین  هم  و 
عظیم« دیگری با شرکتهای هندی می باشد. 
دالر  از  خبری  ابداٌ  معامالت  دو  هر  در 
نزدیک  روسیه  رویتر،  گزارش  به  نیست. 
به بستن قراردادی با ایران به منظور مبادله 
با این  نفت ایران با کاالی روسیه است که 
قرارداد، شرکت روسنفت حدود 500 هزار 
بازار  در  را  ایران  نفت  )روزانه(  بشکه 
جهانی به فروش خواهد رساند. کاخ سفید و 
افراط گرایان ) متعصبان ( ضد روسی از 
در  که  اند  باخته  را  رنگشان  چنان  وحشت 
تالشند جلوی این قرارداد ها را بگیرند، به 
دلیل اینکه چنین ُرخ دادی می تواند شرایط 
بسیار نامطبوع و ناهنجاری را برای»پترو 

دالر« بوجود آورد.

ایاالت  های  تحریم  که  گفت  توان  می 
برای  را  مشکالت  از  بسیاری  منبع  متحده 
اقدامات  آورد.  خواهد  جود  بو  آمریکا  ارز 
برای  ناخوشایند  قطعاً  تالفی جویانه روسیه 
واشنگتن خواهد بود، اما چه اتفاقی می افتد 
کنند  مصرف  و  گان  کنند  تولید  دیگر  اگر 
تعیین  نمونه  از  پیروی  به  تصمیم  نفت  گان 
شده توسط روسیه را بگیرند؟ در طول ماه 
گذشته، چین دو مرکز را به منظور به انجام 
رساندن جریان تجاری بر مبنای یوان، یکی 
افتتاح  فرانکفورت  در  دیگری  و  لندن  در 
آیا چین هم یک حرکت مشابه را در  کرد. 
مقابل ایاالت متحده انجام می دهد؟ ما بزودی 

متوجه خواهیم شد. 

جمعبندی خالصه از مقدمه ی من 
آیا تجزیه و تحلیل باال توسط تیلور دییوردن 
می تواند دلیلی بر سکوت کامل در بحث سطح 
باال که من به تازگی در آن شرکت کردم باشد؟
در  دالر  پترو  جهانی  پشتوانه  بدون  سیستم 

سراشیبی تلوتلو می خورد.
من نفرت دارم که بگویم اما، به شما همین قدر گفتم.

****************

ریاضت کشی و
 "برنامه بی ثبات سازی اقتصادی". 
گرویدن طبقه متوسط آمریکا به فقر

توسط یواخیم هوگاپیان،
 7 آوریل 2014 ، تحقیقات جهانی 

حال  در  که  سازی  ثبات  بی  کار  دستور 
حاضر محرک سیاست خارجی ایاالت متحده 
به منظور هدف قرار دادن و حمله کردن به 
هر گونه دولت ملی که به طور مستقل در 
کند،  می  مقاومت  آمریکا  امپریالیسم  برابر 
هم چنین محرک سیاست داخلی فعلی ایاالت 
صدی  در   99 قراردادن  موردحمله  متحده 
اجتماعی،   – اقتصادی  نظر  از  که  ها ست 
طبقات متوسط و پائین در آمریکا را تشکیل 
می دهند. طبقه متوسطی که در حال ناپدید 
قرار  حمله  مورد  است  مدتی  است،  شدن 
ست  انفجاری  حالت  در  نتیجه  در  و  گرفته 
که بطور برجسته ای صفوف در حال رشد 
طبقه محروم را رو به سقوط قرار داده است. 
به نظر می رسد که یک یورش و حمله همه 
جانبه جهانی به طبقه کارگر زحمتکش فقیر 

صورت می گیرد. 
بزرگترین  مشخصه   ،  2014 آوریل  اول 
کاهش هزینه های رفاهی در بریتانیا تا کنون 
می باشد. قوانین سفت و سخت در سراسر 
جهان سبب شده که میلیاردها انسان از فقر 
و گرسنگی در رنج و عذاب باشند. اقدامات 

ریاضت اقتصادی که در اروپا اعمال شده، 
وارد  نیز  متحده  ایاالت  داخل  به  اکنون  هم 
اجتماعی،  رفاه  در  کاهش  اعمال  شده. 
خدمات اجتماعی و برنامه های کمک های 
مورد نیاز مردم، که طراحی شده به منظور 
شبکه ایمنی برای نیازمندان و فقرا می باشند 

بطور سیستماتیک بریده شده اند. 
دهنده  نشان  دولت  رسمی  چرخش  ماه  هر 
اعداد نا درست از نرخ بی کاری معلق بین 
10-5% )و در حال حاضر در 7.6% متوقف 
اقتصادی  رکود  دهه  آخرین  در  است(  شده 
می باشد. چیزی که تمام آمریکائی های بی 
چاره را که بعد از سالها بی حاصلی دل سرد 
شده از کار یابی با نسل بی کاران مزمن در 
جائیکه  آمریکا  بضاعت  بی  شهری  مناطق 

کار یافت نمی شود، ادغام شده اند. 
برآورد واقعی از آمریکائی هائی که یا تمام 
هستند  شغل  بدون  یا  و  نیستند  شاغل  مدت 
)سنین  واجد  های  آمریکائی  همه  شامل 
مدت  تمام  از  کمتر  که  کار  شرایط  کاری( 
شاغل هستند ولی خواهان شغل تمام مد ت 
تازگی  به  که  فردی  دو  هم چنین هر  و  اند 
کاری  بی  حق  و  دادند  دست  از  را  شغل 
دریافت می کنند، هم چنین تعداد بیشتری از 
آمریکائی های بیکار که نا امید از کار یابی 
به  نزدیک  برآوردی  کال  تعداد  این  هستند. 
که حدود 25 درصد  اند  انسان  میلیون   30
نیروی کار در آمریکا را شامل می شوند. 
به  رشد  روبه  روند  این  دادن  جلوه  وارونه 
بیشتر بی  بیشتر و  اجتناب  قابل  ظاهر غیر 
باید  کاری مزمن مردم، حجم مشاغل جدید 
تجاوز  کار  بی  تنگ دست  تعداد طبقات  از 
کند. به اصطالح رشد بازار کار که دولت 
عنوان  به  موردش  در  دارد  دوست  اوباما 
اقتصادی  وضع  بهبود  در  محسوس  ترقی 
جار بزند، در واقع یک کاله برداری ست، 
زمانی که حقیقت افزایش بی کاری مزمن در 

بین مردم وجود دارد. 
برای اینکه نشان دهیم چگونه دولت فدرال 
ایاالت متحده بر ضد منافع مردم نیازمند عمل 
می کند، درست سه روز قبل از عیدمسیحیان 
میلیون  یک  کاری  بی  حق  مزایای  گذشته، 
سال  این  در  شد.  قطع  نفر  هزار  سیصد  و 
نیز سه میلیون و ششصد هزار نفر کارگر 

مزایای بی کاری را از دست می دهند. 
در حالیکه این میزان نگران کننده از طبقه 
محروم در حال گسترش در آمریکا به طور 
تصاعدی رو به افزایش اند، کمک های مالی 
به نیازمندان به سرعت روبه کاهش اند. از 
دفتر بودجه کنگره آمریکا در سال 2011، 
مالی  های  کمک  که  آید  می  بدست  آماری 

دولت فدرال به دولتهای ایالتی و محلی 



صفحه 9رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
در مجموع به 607 میلیارد دالر و یا 
های  هزینه  کل  از  درصد   25 تقریباً 
دولت و دولتهای محلی رسید. گزارش مستند 
شده مختصری در مورد چگونگی مصادره 
 85.3 گذشته،  سال  مه  ماه  از  قانونی  غیر 
مالی  برای سال  هزینه  کاهش  دالر  میلیارد 
دولت  بودجه  بر  که  تأثیری  است.   2013
فدرال داشته این بوده که سطح ذخیره وجوه 
به  فدرال  دولت  های  کمک  برای  احتیاجی 
50 ایالت را به طور قابل مالحظه ای کاهش 
شدت  به  ایالتی  های  دولت  تمام  است.  داده 
و  فدرال  دولت  مالی  های  کمک  به  وابسته 
وام های مورد نیازشان برای ارائه خدمات 
دولتی الزم، که عبارتند از بهداشت، مسکن 
پرورش،  و  آموزش  و  اجتماعی  خدمات  و 
امنیت عمومی و زیر ساخت ها می باشند. با 
این حال، کاهش اخیر مخارج دولت فدرال، 
ریاضت کشی را برای بسیاری از ایالت ها 
که هم اکنون قبل از کاهش های سال گذشته 

در تالش هستند، اعمال می کند. 
تنها  شدید،  قانونی  غیر  اندازه مصادره  این 
که  داشته  تر  شدید  مراتب  به  اثری  تسریع 
و  چای(  )حزب  پارتی  تی  عقیدتی  نهضت 
در  آمریکا  کنگره  خواهان  جمهوری  دیگر 
جهت کاهش هزینه های دولت فدرال به هر 
رنج  های  آمریکائی  به  آمدی  بر  و  قیمتی 
کشیده و تنگ دست اضافه شده است. برنامه 
و دستور کار آنها ، کاهش بیش از حد و از 
بین بردن برنامه های خدماتی دولت فدرال 
است که بسیاری از آمریکائی ها برای بقاء 
اند. در حالی  وابسته  بدان  این روزها  خود 
قانونی  غیر  و  واضح  کاماًل  طور  به  که، 
امروزه  نظامی  بودجه  ناچیز  بسیار  کاهش 
سود  رکورد  در  ایست  کننده  قانع  دلیل 
سرشار برای صنایع عظیم و بغرنج نظامی 
که اولویت دارد بر نیازهای اساسی مردمی 
که برای امر معاش همه روزه در تالش اند. 
و ساالنه بیش از 50 درصد از بودجه دولت 
فدرال صرف ایجاد جنگ های سراسری در 
جهان با پوششی تحت عنوان هزینه » دفاعی 

« می شود. 
ضعیف  العاده  فوق  های  بودجه  اکنون  هم 
دولتی خدمات را در سراسر کشور به نحو 
سالهای  در  است.  داده  کاهش  توجهی  قابل 
به  مجبور  ایالت   50 از  ایالت   43 اخیر 
که  شدند،  عالی  آموزش  در  بودجه  کاهش 
به  رو  همیشه  که  است  عاملی  تنها  البته 
افزایش هزینه های گزاف برای حضور در 
در  کند.  می  کمک  روزها  این  ها  دانشگاه 
باال  دانشجوئی  وام  سود  نرخ  زمان،  همان 
رفته است که در واقع نسل فارغ التحصیل 
استخدامی  خدمتکاران  به  را  ملت  این  های 

تبدیل کرده است. طبق گزارش بانک فدرال 
دانشجوئی  های  بدهی  نیویورک،  ریزرو 
افزایش  شدت  به  اقتصادی  رکود  طول  در 
یافته ، به طوری که مبلغ آن از بدهی های 
کارتهای اعتباری و یا بدهی های وام های 
 2004 سال  از  است.  شده  بیشتر  اتوموبیل 
هزینه  افزایش  با  شدن  روبرو  با   2012 تا 
های آموزش عالی، هر دو نفر دانش آموز 
نیاز به وام و مقدار آن وام ها به 70 درصد 
جهش پیدا کرد، یعنی به طور متوسط بدهی 
به  دانشگاهی  التحصیل  فارغ  هر  فعلی  وام 
بین 26000 تا 29000 دالر رسیده است. 
با توجه به سالنامه آموزش عالی، از تقریباً 
آمریکا،  در  کالج  آموز  دانش  میلیون   20
بیش از 60 درصد آنها )که رو به افزایش 
نیز می باشد( از وام دانشجوئی استفاده می 
ای در هفته  مقاله  آسوشیتد پرس طی  کنند. 
دالر  تریلیون  یک   « داد،  گزارش  گذشته 
بدهی وام دانشجوئی شکاف بین فقر و ثروت 
را بیشتر می کند «. باز هم یکی دیگر از 
نشانه های نگران کننده ای که مرگ جامعه 
می  تأیید  را  متحده  ایاالت  در  ترقی  به  رو 
کند. با استاندارد وام دانشجوئی با طرح باز 
پرداخت ده ساله، تمام این پول های پرداختی 
به سمت  این صورت خواهد رفت  در غیر 
برنامه  مسکن،  خرید  در  گذاری  سرمایه 
های بازنشستگی، سرمایه گذاری در سهام، 
یا  و  اطفال،  کالج  برای  پرورش  آموزش و 

صرف مصرف در اقتصاد. 
با بحران مداوم ایاالت متحده در آموزش و 
پرورش عمومی، و کاهش استانداردهای آن 
در رتبه بندی جهانی به ویژه، در ریاضیات و 
علوم، نزدیک به 70 درصد در ایاالت متحده، 
بودجه دولتی را تا 12 درجه برای آموزش 
و پرورش کاهش داد. 60 درصد از ایاالت 
بودجه اختصاص داده شده برای افراد مسن و 
از کار افتاده و بیش از 60 درصد از ایاالت 
اند.  داده  کاهش  را  بهداشت عمومی  بودجه 
به  مقرون  قانون  نام  به  مسمائی  بی  اسم 
از  نفر  میلیونها  درمان،  و  بهداشت  صرفه 
سقوط  ورطه  به  را  آمریکائی  کارگر  طبقه 
می رساند. هر چند ممکن است که در مرحله 
اولیه باشیم که بدانیم ولی، آنچه که به طرز 
که  است  این  شود،  می  روشن  دردناکی 
درآمد  آمریکائی  از شهروندان  نفر  میلیونها 
کمک  برای  شرایط  واجد  که  دارند  باالئی 
حال،  عین  در  ولی  بشوند،  عمومی  های 
پرداخت  برای  کافی  اندازه  به  شان  درآمد 
ِکر«  »اوباما  تحت  درمانی  بیمه  هزینه 
نیست. به احتمال زیاد بسیاری از آمریکائی 
ها قبل از این قانون بیمه نخواهند داشت، که 
البته شکستی است برای هدف اوباما ِکر و 

مقصود او. 
کنگره آمریکا به قطع کردن کوپن غذا ادامه 
قطع  قبل  ماه  دو  از  پیش  درست  دهد،  می 
آینده  سال   10 در  دیگر  دالر  میلیارد   8.7
از برنامه کمک هزینه متّمم تغذیه )اس. ان. 
ای. پی.( صورت می گیرد. این کسر کردن 
ها، مزایای مواد غذائی را به طور متوسط 
90 دالر در ماه برای 850 هزار شهروند 
آمریکائی که در زمره فقیر ترین هستند قطع 
از   156 به   251 رأی  با  این  و  کند.  می 
جانب دو حزب به تصویب رسید، که اثبات 
می کند این تصمیم هر دو حزب سیاسی بود 
که به آسیب پذیر ترین بخش جامعه صدمه 
گذشته  نوامبر  ماه  در  تنها  سازد.  می  وارد 
کمک  از  سال  در  دالر   319 فدرال  دولت 
به خانواده های سه نفره کم کرد، که کاهشی 
برابر با 11 میلیارد دالر از بودجه تا سال 
شدید  های  کاهش  این  بود.  خواهد   2016
گیرد که  در کوپن غذا زمانی صورت می 
تقاضا برای بانک های مواد غذائی در این 
کشور هرگز تا این سطح نرسیده بود، یعنی 
به طور غیر منتظره با افزایش خانواده های 
این خدمات  به  حد  از  بیش  نیاز  که  گرسنه 
سیاست  اعمال  با  ملی  بدهی  کاهش  دارند. 
ریاضت کشی و خرد کردن کمر زحمتکشان 
برای  مالیاتی  مزایای  گسترش  حالیکه،  در 
ثروتمندان، روش به تمام معنائی است برای 
این  تاریخ  در  آمریکا  کنگره  ثروتمندان 
آنها میلیونر می  کشور – بیش از نیمی از 
باشند. اقدامات آنها به طور مداوم، قوانینی 
را وضع می کنند که به نفع ثروتمندان است 

ولی ضعیف را مجازات می کند. 
در عین حال، قیمت مواد غذائی به سرعت 
در حال افزایش است. چند روز قبل رویتر 
گزارش داد که در ماه مارس قیمت مواد غذائی 
به باال ترین سطح در تقریباً یک سال رسید، 
که ناشی از شرایط ،آب و هوای خشک و 
تنش های ژئوپولیتیک در منطقه دریای سیاه 
، به نقل از سازمان غذا سازمان ملل متحد 
بود. با شرایط خشک سالی شدید که فقط به 
احتمال زیاد در کالیفرنیا )حاوی بزرگترین 
سن   – جهان  در  غذائی  مواد  کننده  تولید 
واکین َولی( خواهد بود، ادامه خواهد یافت. 
فشار  اعمال  با  ثروتمند طبقه حاکم  نخبگان 
های روز افزون به دولت به منظور اجرای 
صدمه  باعث  اقتصادی،  ریاضت  اقدامات 
زدن به مردمی که در سراسر جهان هرگز 
استطاعت خرید مواد غذائی مورد نیازشان 
را ندارند، می شود. هم چنانکه با گرم شدن 
کره زمین، یخ های قطبی را ذوب می کند و 
سبب آزاد ساختن گاز متان سمی می شود، 

مواد  و  اشعه  اشاعه  با  ها  اقیانوس 
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ضرورت توجه 
جدی به مبارزه 

برای حفظ 
محیط زیست!

شیمیائی برای حفظ محیط زیست بسیار 
خشک  نتیجه  در  گردند.  می  مسموم 
سال  هر  که  طبیعی  فجایع  و  سیل  سالی، 
این  قبل رخ می دهند. در  از  خطرناک تر 
شرایط بسیار بحرانی آسیب پذیر ترین بخش 
جامعه که در تالش روزانه برای معاش اند 
در روی این کره خاکی بیشتر از همه صدمه 

می بیند. 

هم درجهان به طور کلی و هم درایران به 
افسارگسیخته  حمله  به  باتوجه  طوراخص 
کسب  برای  حاکم  داری  سرمایه  نظام  ی 
قوانین  ی  کلیه  گرفتن  نادیده  ازطریق  سود 
به حفظ محیط زیست،  احتیاطات مربوط  و 
ناهنجاری را برای  ایران شرایط بسیار  در 
به  ایران  میلیونی   80 به  نزدیک  جمعیت 
ترین  بزرگ  راستا  دراین  و  وجودآورده 
صدمه بیننده گان کارگران و زحمت کشان و 
خانواده های آنان می باشند و جز بلندکردن 
زیست  محیط  تخریب  علیه  مبارزه  پرچم 
افسارگسیخته ی نظام سرمایه داری درایران  
جهان، آینده بشریت به طورجدی درمعرض 
آیا  است.  قرارگرفته  تدریجی  نابوی  خطر 
درارگوـ  روستائی  در  کوهها  زمین  رانش 
شرقی  درشمال  واقع  ـ  بدخشان  ایالت  در 
افغانستان که به جان باختن بیش از 2500 
انجامید  روستا  کش  زحمت  مردم  از  نفر 
می  تسلیت  آنان  گان  بازمانده  به  ماعمیقا  و 
گوئیم، هشداری نیست به تالش برای گرفتن 
جلو بروز فاجعه  ـ هرچند درحدکم - قبل از 
لذا ضروری است طبقه کارگر  وقوع آن؟؛ 
و زحمت کشان درعین مبارزه برای کسب 
حقوق پایمال شده شان به مسئله مبارزه برای 
نشان  و  کنند  توجه  نیز  زیست  محیط  حفظ 
دهند که مدافعین راستین حفظ سالمتی بشر 

و طبیعتی می باشند که مادر تمامی نباتات و 
حیوانات و مشخصا انسانها است. 

نابودی بیش از 50 درصدی 
اکوسیستم تاالب ها

سوی  از  شده  منتشر  آمارهای   اساس  بر 
دستگاه های ذیربط با موضوع محیط زیست 
در شرایط کنونی بیش از 50 درصد تاالب ها 
در  یا  شده  خشک  کشور  های  دریاچه  و 

معرض نابودی قرار دارند. 
 13 در  ملت،  خانه  خبرگزاری  گزارش  به 
دعوت  به  کشور  چند   1348 سال   بهمن 
ایران برای حفاظت از تاالب ها، کنوانسیونی 
کردند،  امضا  رامسر  کنوانسیون  نام  به  را 
اما هیچ زمانی فکر هم نمی کردند روزی از 
بیشتر تاالب های ایران تنها یک نام و جای 

کم آب یا خشک شده ای باقی بماند.
انزلی  تاالب  و  شادگان  پریشان،  هامون، 
هیچ کدام شبیه آن روزی نیستند که 48 سال 
پیش کشورهای زیادی را راهی شهر رامسر 
تاالب های  میان  از  دیگر  طرف  از  کرد، 
و  هامون  شادگان،  انزلی،  ارومیه،  ایران، 
به  اغلب  که  هستند  آنها  مهم ترین  گاوخونی 
خط قرمز شرایط بحران نزدیک شده یا از 

آن گذشته اند.
دریاچه  پریشان،  دریاچه  میانکاله،  تاالب 
انزلی،  مرداب  نی ریز،  دریاچه  ارومیه، 
دریاچه  هیلمند،  و  هامون  شادگان،  تاالب 
بندر  شورگل،  پوزاک،  هامون  قوپی، 
مجموعه  قوری گل،  امیرکالیه،  کیاشهر، 
آلما گل و آجی گل، خوران، مجموعه  آالگل، 
رود شور، رود شیرین و رود میناب، رود 
خلیج  گاوخونی،  تاالب  حرا،  رود  و  گز 
و  قمیشان  تاالب  شیدوار،  جزیره  گواتر، 
بین المللی  تاالب های  فریدونکنار،  تاالب 
ایران هستند که وضعیت های مختلفی دارند.

از  حفاظت  سازمان  آمارهای  اساس  بر 
لیست  در  تاالب   6 هم اکنون  زیست،  محیط 
تاالب های در معرض خطر) لیست مونترو( 
قرار گرفته است، که این تاالب ها در شرایط 
مهمترین  از  که  دارند  قرار  بحرانی  بسیار 
هیلمن،  هامون  تاالب  به  می توان  آن ها 
صابوری در جنوب شرق و تاالب انزلی و 

بختگان اشاره کرد.
در  موجود  تاالب   40 از  آمارها  اساس  بر 
آن خشک  درصد  تا 80  حدود 20  کشور، 
شده است که عوامل متعدد در تخریب آن ها 
صنایع،  شامل  عوامل  این  که  دارد  دخالت 
بهره برداری  برق،   انتقال  سکونتگاه ها، 

ناپایدار از تاالب ها است.
منابع  و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  رئیس 

خبرنگار  با  وگو  گفت  در  مجلس  طبیعی 
اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، در تشریح 
دریاچه های  و  تاالب ها  کنونی  وضعیت 
کشورتصریح کرد:خشکسالی و برداشت های 
و  تاالب ها  از  غیرکارشناسانه  و  رویه  بی  
دریاچه ها از جمله مهم ترین عواملی است که 
مرگ تدریجی آنان را رقم زده است.)پیک 
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نماینده مجلس : هنوز خبری از 
اقدامات کار گروه نجات دریاچه 
ارومیه نیست/ فقط 6 درصد از 

دریاچه باقی مانده
به  نسبت  مجلس  در  ارومیه  مردم   نماینده 
باد های محلی خلیج سلماس و بروز  بروز 
ارومیه هشدار  مردم  برای  تنفسی  مشکالت 
داد و گفت: با اینکه رییس جمهور در اولین 
جلسه هیات دولت، موضوع دریاچه ارومیه 
را مطرح کرد ولی هنوز خبری از اقدامات 

کارگروه نجات دریاچه ارومیه نیست.
و  کمیسیون صنایع  پور عضو  قاضی  نادر 
معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با 
ارومیه  دریاچه  بحرانی  وضعیت  به  اشاره 
هیات  جلسه  اولین  در  جمهور  رییس  گفت: 
مطرح  را  ارومیه  دریاچه  موضوع  دولت، 
زمینه  این  در  کارگروهی  تشکیل  و  کرد 
تصویب شد ولی تاکنون خبری از کارگروه و 
برنامه های اجرایی در این زمینه نشده است.
شورای  مجلس  در  ارومیه  مردم  نماینده 
اسالمی ادامه داد: در حال حاضر 94 درصد 
از آب دریاچه ارومیه خشک شده و تنها 6 

درصد از آب در دریاچه باقی مانده است.
قاضی پور با اشاره به تصمیمات دولت در 
داشت:  اظهار  ارومیه  دریاچه  نجات  زمینه 
بخشی از این تصمیم ها در خصوص نجات 
این  در  کشاورزی  که  بوده  این  دریاچه 
شدن  فلج  یعنی  این  و  شود  متوقف  مناطق 

بخش کشاورزی.
شهرهای  از  اعظمی  بخش  وی،  گفته  به 
کشاورزی  و  دامداری  پایه  بر  آذربایجان 
است که اگر اینها تعطیل شوند کل کارنجات 
منطقه  این  در  نیز  تبدیلی هستند  که صنایع 
تعطیل شده که این اقدام سبب بحرانی شدن 

وضعیت این استان می شود.
نماینده مردم ارومیه در خصوص راهکاری 
تصریح  دریاچه  این  نجات  برای  موجود 
پایین دست  از حوزه  ارس  آب  انتقال  کرد: 

یکی از راهکارهای نجات دریاچه است.
وی افزود: پول های زیادی برای رفع مشکل 

این دریاچه تخصیص داده شده ولیکن 
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هیچکدام از این منابع به درستی برای 
دریاچه ارومیه هزینه نشده است. ایجاد 
ابر مصنوعی و بارور سازی ابرها و آزاد 
آذربایجان شرقی و غربی و  کردن سدهای 
کردستان و همچنین توقف انتقال آب زرینه 
رود به تبریز از جمله راهکارهایی است که 
می تواند مرهمی برای نجات این دریاچه شود.
این  از  پیش  شد:  یادآور  مجلس  نماینده  این 
قرار بود کانال مادر احداث شود تا رودهای 
به  کانال  این  از طریق  مختلف  های  حوزه 
ارومیه ریخته شود. در واقع این کار باعث 
مقیاس  در  ارومیه  دریاچه  که  شود  می 

کوچک باقی بماند.
قاضی پور درباره بیمارهای تنفسی در شهر 
این  های  نمک  گفت:  آن  اطراف  و  ارومیه 
دریاچه و شن های روان سبب افزایش بیمار 

تنفسی و سرطانی در این استان می شوند.
وی افزود : اگر باد محلی خلیج سلماس که 
سرعتی بالغ بر 120کیلومتر در این استان بوزد 
مردم استان با بحران جدی مواجه می شوند. 
دولت  و  مسئوالن  رود  می  انتظار  بنابراین 
بیش از آنکه دیر شود اقدامی عملیاتی انجام 
دهند.  )14 اردیبهشت 1393 ـ پیک ایران(

فرسایش زمینهای کشاورزی

زیست  محیط  حفاظت  کل  مدیر   : ایرنا 
ستاد  مشترک  جلسه  در  غربی  آذربایجان 
استانی  کارگروه  با  ارومیه  دریاچه  احیای 
طبیعی  منابع  انسانی،  منابع  داشتن  گفت: 
هر  مهم  های  سرمایه  از  ژنتیکی  ذخایر  و 
کشور محسوب می شود که باید مورد توجه 

قرار گیرد.
محیط  از  حفاظت  گفت:  نژاد  عباس  حسن 
زیست،حصارکشی دور منابع طبیعی نیست 
بلکه ما باید در حد ظرفیتهای مورد نیاز از 
آن برداشت کرده و بقیه را به خوبی برای 

نسل های آینده حفظ و نگهداری کنیم.
ما  رابطه  گذشته  دهه  چند  طی  افزود:  وی 
با محیط زیست و ذخایر موجود آن به هیچ 
وجه عادالنه نبوده و مطمئنا عواقب این بی 

رحمی ها به نوعی به خود انسانها باز می 
گردد که خشکی دریاچه ارومیه نتیجه همین 
که  است  طبیعت  با  انسان  های  عدالتی  بی 

اکنون شاهد آن هستیم.
در  ساله  همه  متاسفانه  گفت:  نژاد  عباس 
بالغ بر 34 هزار هکتار اراضی  کشور ما 
قابل کشت از بین می رود و این در حالی 
فرسایش  میزان  استان  شمال  در  که  است 
خاک 34 تن در هر هکتار است که بسیار 

تاسف بار و نگران کننده است.
کانون  سه  فقط  انقالب  از  قبل  وی  گفته  به 
کانون   107 اکنون  هم  که  داشتیم  ریزگرد 

ریزگرد در کشور پدید آمده است.
آبی  تنش  مرحله  در  االن  شد:  یادآور  وی 
مرحله  وارد  دیگر  سال   13 ولی  هستیم 

بحران آبی می شویم.
آذربایجان  زیست  محیط  حفاظت  کل  مدیر 
 30 فقط  دنیا  در  اکنون  هم  گفت:  غربی 
درصد منابع آبی خود را برداشت می کنند 
در حالی که در کشور ما این میزان به 80 
درصد می رسد که این امر در واقع نوعی 

جنگ با طبیعت است.
مشکالت  به  توجه  با  داد:  ادامه  چنین  وی 
پیش رو هر روز از میزان آب دریاچه کم 
میلیارد    3.2 حاضر  حال  در  و  شود  می 
مترمکعب آب در دریاچه ارومیه باقی مانده 
سرمایه  این  آب  از  درصد   90 واقع  در  و 
ملی خشک شده است. انتقال آب از تاالبهای 
از جمله  دریاچه,  به  ارومیه  دریاچه  حاشیه 
 200 الیروبی  و  مسیرگشایی  حسنلو،  سد 
کیلومتر از نهرها و مسیرهای سنتی، احیای 
در  گیری  تصمیم  سیستم  استقرار  تاالبها، 
های  برنامه  اجرای  ارومیه،  دریاچه  حوزه 
در  عمومی  رسانی  اطالع  و  اقتصادی 
برای  مطالعه  دریاچه،  موقعیت  خصوص 
در سطح  موجود  نمکهای  از  برداری  بهره 
دریاچه و نیز همکاری مردم می تواند ما را 

برای رسیدن به اهداف مان یاری کند.
عباس نژاد افزود: میزان شوری آب دریاچه 
ارومیه 400 گرم در هر لیتر است که تقریبا 
دو برابر میزان استاندارد آن می باشد و به 
حالت فوق اشباع رسیده و این نشانگر روند 
سریع خشک شدن دریاچه ارومیه و افزایش 

میزان غلظت نمک در آب است.
وی در پایان چنین گفت: اگر اقدامات الزم 
سال  نخست  نیمه  تا  دریاچه  احیای  برای 
جاری انجام نشود متاسفانه جنوب دریاچه را 
نیز از دست خواهیم داد و امیدها برای احیا 

کمرنگ تر خواهد شد.
آبریز 51 هزار  با مساحت  ارومیه  دریاچه 
و 876 کیلومترمربع به طول 140 کیلومتر 
و عرض 55 کیلومتر، 1267 متر از سطح 

جزیره   102 و  دارد  ارتفاع  آزاد  آبهای 
کوچک و بزرگ را در خود جای داده است.
علت  به  گذشته  سال   17 از  دریاچه  این 
تغییرات اقلیم و بروز پدیده خشکسالی دچار 
کم آبی شده که هم اکنون حدود 85 درصد آن 

خشک شده است.
دریاچه ارومیه در شمال غربی ایران بین دو 
آذربایجان غربی  آذربایجان شرقی و  استان 
رود،  زرینه  های  رودخانه  از  و  شده  واقع 
باراندوز،  گدار،  رود،  تلخه  رود،  سیمینه 
شهرچای، نازلو و زوال تغذیه می شود. )7 

اردیبهشت 1393(

سازمان ملل: خطر تغییر آب و 
هوا شدید، فراگیر و غیرقابل 

برگشت است
دوشنبه 31 مارس 2014 - 

11 فروردین 1393 

سال های  در  خشکی  رفتن  آب  زیر  و  سیل 
آینده شدیدتر و بیشتر خواهد شد.

در  ملل  سازمان  هوای  و  آب  کارشناسان 
داده اند  هشدار  خود  گزارش  تازه ترین 
نظر  از  را  بشر  هوا  و  آب  شدید  تغییرات 
تامین غذا، بهداشت، زیر آب رفتن خشکی ها 

و امنیت تهدید می کند.

موضوعات مرتبط
محیط زیست

این گزارش  پس از یک هفته بحث و گفتگوی 
تنش مقامات و کارشناسان سازمان ملل  پر 

در یوکوهامای ژاپن منتشر شده است.
بنا بر این گزارش آثار فعالیت های بشر و گرم 
شدن هوای کره زمین فشار بیش از حدی را 
بر سیستم های طبیعی وارد کرده که زندگی 
بشر را بشدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

پرمافراست 
)زمین یخ زده(

پرمافراست  به خاک یا سنگی گفته می شود 
مانده  انجماد  دو سال در حالت  از  بیش  که 

نواحی  در  بیشتر  زمین ها  این  باشد. 
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آالسکا،  سیبری،  مثل  سردسیر 
دارند.  وجود  کانادا  شمال  و  گرین لند 
کره  هوای  و  آب  اگر  می گویند  دانشمندان 
شود  گرم  درجه  نیم  و  یک  از  بیش  زمین 
این زمین ها از حالت انجماد خارج می شوند.
از دهه هفتاد میالدی با گرم شدن هوای کره 
است.  شده  کمتر  یخ  عمق  و  وسعت  زمین 
این باعث می شود ویروس ها و میکروب های 
بوده اند  نهفته  زمین ها  این  در  که  باستانی 

فرصت فعالیت و گسترش یابند. 
رشته  از  گزارش  دومین  گزارش  این 
"مجمع  است  قرار  که  است  گزارش هایی 
در   )IPCC( اقلیمی"  تغییرات  بین المللی 

سال جاری میالدی منتشر کند.
کمیته  این  رییس  پاچوری  راجندرا  گفته  به 
"هیچکس در این سیاره از این تغییرات در 

امان نخواهد بود."
در این گزارش آمده "ابعاد فزاینده گرم شدن 
تغییرات  احتمال  زمین[  کره  هوای  و  ]آب 
شدید، فراگیر و غیر قابل برگشت اقلیمی را 

افزایش داده است."
گزارش همچنین تاکید می کند که سیستم های 
طبیعی و انسانی در تمام قاره ها و اقیانوس ها 
در دهه های اخیر تحت تاثیر تغییرات اقلیمی 
مختلف قرار گرفته اند، از ذوب شدن یخچالها 
)زمین های  پرمافراست  شدن  گرم  تا  گرفته 

یخ زده(.
اصلی  نویسندگان  از  یکی  سلیم الحق  دکتر 
این گزارش می گوید: "پیش از این فقط فکر 
می  دارد  اتفاقی  چه  می دانیم  که  می کردیم 
واقعا  تغییرات  که  این  برای  حاال  اما  افتد، 
دارند اتفاق می افتند شواهد بی اندازه زیادی 

داریم."
از زمان گزارش قبلی در سال 2007 شواهد 
علمی در باره گرم شده هوای کره زمین دو 

برابر شده است.
هواشناسی  سازمان  کل  دبیر  ژارو  میشل 
و  آب  به  مردم  بحال  تا  می گوید  جهانی 
هوای کره زمین آسیب می زدند چون "نمی 
دانستند" اما از این به بعد جهل دیگر بهانه 

خوبی نیست.
مدت  کوتاه  تغییرات  به  گزارش  این  در 
آینده  تا 30 سال  سیستم های طبیعی در 20 

اشاره شده است.
سیستم های  دیدن  آسیب  شامل  خطرات  این 
و  قطبی  دریاهای  مثل  فردی  به  منحصر 
 )coral reefs( مرجانی  آبسنگ های 
می شود که فقط با دو درجه افزایش دما در 

معرض خطر جدی قرار می گیرند.
تغییرات اقلیمی همچنین منابع آب آشامیدنی را 
تهدید می کند و با باال آمدن آب دریاها، زمینهای 
وسیعی زیر آب خواهند رفت؛ آب اقیانوس ها 

و  جانوری  گونه های  و  شد  خواهد  اسیدی 
می گیرند. قرار  نابودی  معرض  در  گیاهی 

مجمع بین المللی تغییرات اقلیمی 
)IPCC(

این مجمع که  اعضای آن را هزاران دانشمند 
داوطلب تشکیل می دهند، در سال 1988 از 
ملل  برنامه محیط زیست سازمان  مشارکت 
تشکیل  هواشناسی  جهانی  سازمان  و  متحد 
شد تا اطالعات فنی و اجتماعی-اقتصادی در 
مورد گرم شدن کره زمین را گردآوری کند. 
این سازمان کوچک که مقر آن در ژنو است 
دنیا در  دوازده کارمند دارد و 195 کشور 

آن مشارکت دارند.
از این رو محیط زیست جانوران و گیاهان به 
مناطق مرتفع تر یا قطبی منتقل خواهد شد.
منابع غذایی بشر هم در معرض خطر قرار 
دارند و تا سال 2050، محصول برداشتی در 
ده درصد زمین های زیر کشت برنج، ذرت و 
گندم، بیش از 25 درصد کاهش خواهد یافت.
شدیدتر  تغییرات  این   2050 سال  از  بعد 
خواهند شد در حالیکه جمعیت کره زمین در 
آن زمان حدود نه میلیارد نفر خواهد بود و 

نیاز به مواد غذایی بسیار بیشتر.
مردم  اصلی  غذای  که  ماهیان  از  بسیاری 
زیادی را تامین می کنند بدلیل گرم شدن آبها 
مهاجرت می کنند و در برخی مناطق حاره و 
قطب جنوب، صید به کمتر از نصف می رسد.
پروفسور نیل اَِگر یکی دیگر از نویسندگان 
وجه  هیچ  به  ارزیابی  این  می گوید  گزارش 
"اغراق آمیز نیست و با گذشت زمان خطر 

افزایش پیدا می کند."
تاثیر  است،  مربوط  مردم  زندگی  به  "این 
کشاورزی،  "محصوالت  بر  تغییرات  این 
دسترسی به آب، و بویژه اتفاقات شدید طبیعی" 
کند. می  تهدید  را  مردم  خانمان  و  زندگی 
پیدا  افزایش  گرما  از  ناشی  مرگ  و  سیل 
در  که  کسانی  برای  خطر  این  و  می کند 
و  کشاورزان  مثل  می کنند  کار  باز  فضای 

کارگران ساختمانی شدیدتر است.

 
مهاجرات،  افزایش  باعث  تغییرات  این 
تنش ها و منازعان محلی و منطقه ای شده و 

امنیت کشورها را به خطر می اندازد.
با وجود اینکه در کوتاه مدت تبعات گرم شدن 
هوای زمین در کشورهای فقیر بیشتر است اما 
کشورهای ثروتمند هم مصون نخواهند ماند.
کشورهای  در  الحق  سلیم  دکتر  گفته  به 
پیشرفته هم این تغییرات جدی گرفته خواهند 
با بالیای طبیعی  شد بخصوص وقتی مردم 

مثل سیل و توفان مواجه شوند.
"این حوادث میلیون ها دالر خسارت خواهند 
زد که ثروتمندان باید بپردازند اما آنچه آنها 

می توانند بپردازند هم حدی دارد."
کارگروه  مشترک  رییس  فیلد  کریس  دکتر 
این  نکته  مهمترین  گوید  می  گزارش  تهیه 
گزارش این است که به تغییر آب و هوا به 

عنوان مدیریت بحران نگاه شده است.
تغییرات  این  هزینه های  پرداخت  برای 
دارد  وجود  علمی  مبنای  اکنون  اقلیمی 
به  که  است  "آسانتر  دانشمندان  برای  و 
سازمان  اقلیمی  تغییرات  عهدنامه  مذاکرات 
ملل )UNFCCC( بروند و برای پرداخت 

هزینه های این تغییرات به توافق برسند."

ازهر دری، 
سخنی!

آید  می  درزیر  که  مقاالتی  از  ای  خالصه 
جهت دادن عطف توجه خواننده گان عزیز 
دیگران است و ضرورتا  نظرات  به  رنجبر 
این نظرات مواضع رسمی حزب نمی باشند. 
هیئت تحریریه

************
فهرست اسامی بدهکاران بانکی در 

جیب چه کسانی است
معوقات  تومان  میلیارد  هزار   80 معادل   
دانه   15 میشود  گفته  که  آنگونه  و  بانکی 
بزرگ  بدهکاران  ترین  اصلی  از  درشت 
بانکی هستند که اکنون نه بانکها، نه دولت و 
نه سایر مسئوالن گویا توان انجام اقدام جدی 
معوقات  از  رقم  این  گیری  پس  باز  برای 
نیز  جا  همین  به  مسئله  گویا  ندارند.  بانکی 
ختم نمیشود و فهرست دانه درشتهای بدهکار 
به سیستم بانکی دست خود بدهکاران است!

بدهی  موضوع  »تابناک«  گزارش  به 
های معوق بانکی اکنون تقریبا بیش از 
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یکسال است که دامان سیستم بانکی را 
گرفته است و آتش آن نه تنها به بانکها، 
بلکه به بخش تولید کشور نیز سرایت کرده 
است و صاحبان صنایع و کارخانجات را از 
داشتن نقدینگی برای چرخاندن چرخ صنعت 

و تولید کشور محروم کرده است.
مرکزی  بانک  که  موجود  آمار  اساس  بر 
واقع  در  و  معوقات  رقم  است  کرده  منتشر 
بدهی به بانکهای کشور در حدود 80 هزار 
میلیارد تومان است. اما این 80 هزار میلیارد 
این  تومان دست چه کسانی است و چگونه 
میزان بدهی در سیستم بانکی کشور به وجود 
آمده؟ بدهی که تدریجا تبدیل به یک بحران 
مشخص  که  آنگونه  زیرا  میشود  اساسی 
است، تنها پای مسائل اقتصادی نیز در میان 
نیست و ابعاد سیاسی آن نیز پر رنگ است.

پیش از این و در دولت قبل اینگونه عنوان 
میشد که بخش مهمی از این بدهی های کالن 
مربوط به وام و تسهیالتی است که بخش تولید 
باز  از  اکنون  و  است  کرده  دریافت  کشور 
پس دادن آن عاجز شده. موضوعی که البته 
اتاق بازرگانی به شدت آن را تکذیب کرد.
از رقم 80  بازرگانی،  اتاق  آمار  اساس  بر 
هزار میلیارد تومان بدهی تنها 5 درصد آن 
مربوط به معوقات بخش تولید است و در واقع 
95 درصد متعلق به افرادی به غیر از فعاالن 
بخش اقتصادی است. اما اگر تولید و فعاالن 
اقتصادی تنها 4 هزار میلیارد به بانکها بدهی 
دارند، الباقی یعنی معادل 76 هزار میلیارد 
است؟ کسانی  دست چه  بانکها  به  بدهی  از 
کمیسیون  عضو  صرامی  محسن  امروز 
یک  به  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی 
است.  کرده  اشاره  توجه  قابل  موضوع 
موضوعی که البته نمونه های مشابه آن را در 
خصوص معوقات پیش از این نیز شنیده بودیم، 
تامل اساسی دارد. اما اشاره صرامی جای 
وی درباره علل عدم انتشار اسامی بدهکاران 
دانه  بدهکاران  است:  گفته  بانکی  بزرگ 
درشت  به سیستم بانکی کشور به راحتی قابل 
شناسایی هستند، اما به دلیل اینکه اسامی در 
خودشان  که  گرفته  قرار  ها  برخی  اختیار 
نیز به بانک ها بدهکارند، در عمل به این 

موضوع رسیدگی جدی نمی شود.
وی در خصوص چگونگی شکل گیری این 
از  برخی  متاسفانه  گفته:  معوقات  از  رقم 
شخصیت های حقیقی و حقوقی که در بدنه 
شرکت  اسم  به  اند  داشته  ها حضور  دولت 
گری  البی  با  دولتی  شبه  و  وابسته  های 
به  وثیقه  ارائه ضمانت و  بدون  اند  توانسته 
بانک ها، تسهیالت و وام های کالن دریافت 
باعث شده که وصول  این موضوع  و  کنند 

بدهی بانک هامشکل شود.

بدهکاران  خود  اینکه  به  صرامی  اشاره 
بزرگ بانکی فهرست اسامی را در اختیار 
باعث  که  است  مسائلی  دست  آن  از  دارند، 
اطالعات  در سال 89 وزیر  است.  شگفتی 
فهرست  به  اشاره  با  مصلحی  حیدر  وقت، 
بدهکاران کالن به سیستم بانکی اشاره کرده 
این  در  نیز  ها  آقازاده  برخی  نام  که  بود 
فهرست دیده میشود. وی بیان کرده بود که 
این فهرست شامل نام افراد حقیقی و حقوقی 
افراد برای طی مراحل  این  است و و همه 

قانونی به دستگاه قضایی سپرده میشوند.
کالن  های  بدهی  موضوع  که   91 سال  در 
بودیم  آن  شاهد  رسید  خود  اوج  به  بانکی 
خصوص  در  متفاوتی  نظرات  اظهار  که 
تعداد  برخی  میگرفت.  صورت  بدهکاران 
برخی  و  میکردند  اعالم  نفر   300 را  آنها 
قوه  های  درخواست  گویا  نفر.   160 دیگر 
قضاییه از دولت وقت و بانکها برای اعالم 
تا  بود  مانده  پاسخ  بی  نیز  بدهکاران  اسام 
اینکه در نهایت در اردیبهشت 92 سازمان 
شامل  فهرستی  اعالم  با  سازی  خصوصی 
به  بانکی  سیستم  به  بزرگ  بدهکار   112
از  آنها  محرومیت  خواهان  مرکزی،  بانک 

دریافت تسهیالت شد!
مقام  قائم  کمیجانی  قبل  سال  ماه  بهمن  در 
مورد   173 که  کرد  اعالم  مرکزی  بانک 
نزد  تومان  میلیارد   50 باالی  کالن  بدهی 
اغلب شرکتها  که  دارد  بانکی وجود  سیستم 
و   100 بدهکاران  نیز  مورد   61 و  هستند 
1000 میلیاردی هستند که اطالعات آنها نزد 

سیستم بانکی وجود دارد.
اکنون حدود 4 سال از موضوع بدهی های 
اقدام جدی در  بانکی کشور میگذرد و هیچ 
به  منجر  که  معوق  مطالبات  این  خصوص 
عین  در  و  و صنعت  تولید  بخش  شدن  فلج 
حال بروز تورم در کشور شده است صورت 
نمیگیرد و نه تنها اقدام جدی صورت نگرفته 
اسامی  دارندگان  که  میشود  گفته  بلکه 
بانکی  درشت  بدهکاران  از  خود  بدهکاران 

هستند.
گفته صرامی در این خصوص البته با گفته 
موسی  میشود.  تکمیل  ثروتی  امروز  های 
الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
وصول  برای  ای  اراده  است  کرده  اشاره 
معوقات در دستگاه های اجرایی وجود ندارد.
وی بیان میکند: بخش عمده معوقات بانکی 
مربوط به افرادی است که متصل به گروه 
قضاییه  قوه  متاسفانه  و  هستند  خاص  های 
نداشته  خوبی  عملکرد  اصال  زمینه  این  در 
به  مسئوالن  فقط  گذشته  سالهای  طی  است. 
بانکی  معوقات  وصول  برای  اظهارنظر 
پرداختند و اقدام جدی صورت نگرفته است. 

متاسفانه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 
معوق  مطالبات  وصول  برای  توفیقی  نیز 

حاصل نشد.
ثروتی با انتقاد جدی از قوه قضاییه و مسئوالن 
های  بدهی  موضوع  پیگیری  در  اجرایی 
بانکی و برخورد با مفسدان، سیستم بانکی را 
مقصر اصلی در این جریان میداند و میگوید: 
اگر قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه اجرایی آلوده 
باشند، مبارزه با فساد به نتیجه نخواهد رسید.
وی در مثالی جالب توجه اشاره کرده است 
که ایران خودرو یکی از بدهکاران بزرگ 
این  بدهی  رقم  که  است  بانکی  سیستم  به 
میرسد،  تومان  میلیارد  هزار   3 به  شرکت 
اما: به جای بازپرداخت این بدهی از طریق 
در  گذاری  سرمایه  به  بانک  یک  تاسیس 

سیستم بانکی روی آورده است!
به  ذهن  در  را  پرسش  این  مسائل  این  همه 
وجود می آورد که این بدهکاران بانکی چه 
اقدام  میتوانند  نه مسئوالن  که  کسانی هستند 
جدی در برخورد با آنها داشته باشند، و از 
ایشان  خود  دست  نیز  بدهکاران  نام  سویی 

است!؟ )آسمان دیلی نیوز ـ 1393/2/12(
بابک زنجانی 30 هزار میلیارد 

تومان از تامین اجتماعی پول گرفته 
و ردی به جا نگذاشته است 

اسحاق جهانگیری با حضور در میان اعضای 
درباره  کارگزاران  حزب  مرکزی  شورای 
در وضعیت  آنچه  گفت:  یارانه ها،  هدفمندی 
فعلی وجود دارد یک فاجعه ملی است، چون 
درآمد حاصله از هدفمندی یارانه ها به اندازه 
این طرح  اجرای  که  است  هزینه ای  نصف 
فاز  درباره  او  می گذارد.  دولت  دوش  بر 
کرد  نگرانی  ابراز  یارانه ها  هدفمندی  دوم 
که دولت قبل 21 هزارمیلیارد تومان درآمد 
کسب کرده اما در عوض 42 هزارمیلیارد 
تومان پرداخت کرده و این یک ضرر در این 
با  بود  قرار  چراکه  می شود  محسوب  بخش 
افزایش هزینه های آب و برق این دو سازمان 
سامان پیدا کنند اما االن وضعیت اداره برق 
و شرکت آب به گونه ای است که آنها حتی 
ندارند. را  خود  تجهیزات  تعمیرات  هزینه 
به  حال  عین  رئیس جمهوردر  اول  معاون 
پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: وی 
هنوز حاضر به ادای بدهی های خود به دولت 
نشده است و دولت هم راهی برای استیفای 
ثروت  و  درآمدها  گرچه  ندارد؛  آن  قهری 
بابک زنجانی با حمایت هایی در ایران کسب 
شده اما او تقریبا هیچ سرمایه گذاری موثری 
در داخل کشور انجام نداده است و جز قطعه 
قشم  هواپیمایی  و  زمین  ایران  در  زمینی 
سرمایه ای در ایران ندارد تا بدهی دولت از 
آن تامین شود. جهانگیری در عین حال گفت 
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که دولت کاری به حامیان و ریشه های 
حمایت از بابک زنجانی ندارد و فعاًل فقط به 

دنبال تادیه پول های خود از اوست.
بابک  آقای  فساد  بحث  در  داد:  ادامه  وی 
از  دالر  میلیارد   4 نفت،  درحوزه  زنجانی 
پول نفت را گرفته است. 2 میلیارد دالر نیز 
به همین ترتیب گرفته تا به طرف پیمانکار 
بدهد. اکنون نه آن 4 میلیارد را به دولت و 
نه آن 2 میلیارد دالر را به پیمانکاران داده 
است. او گفت: دولت درصدد است پولی که 
بابک زنجانی دریافت کرده را بگیرد. او 2 
میلیارد و 700 میلیون دالر به دولت بدهکار 
است که این مبلغ نزدیک به 8 هزار میلیارد 
تومان می شود. در این میان او از سازمان 
تامین اجتماعی نیز 30 هزار میلیارد تومان 
نکرده  پرداخت  نیز  را  آن  که  گرفته  پول 
است. اکنون او هیچ ردی از این پول هایی که 
گرفته برجا نگذاشته و دست همه خالی است. 

فارس: پرونده فساد کالن 400 
میلیارد تومانی در یک شرکت نفتی 
روی میز رئیس قوه قضائیه قرار 

گرفته است.
بر این اساس پس از گزارش نهادهای نظارتی 
مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور 
مدیرعامل  اصفهان،  استان  آگاهی  پلیس  و 
معزول یک شرکت مهم در حوزه فرآورده 
های نفتی وابسته به صندوق بازنشستگی نفت 
که به فساد گسترده اقتصادی و سوءاستفاده 
مالی متهم است پس از برکناری از شرکت 

یاد شده در آذر ماه سال 91 بازداشت شد.
در زمان مدیریت ف.ف بر شرکت یاد شده 
غیر  عمومی  نهاد  یک  مجموعه  زیر  که 
صنعت  بازنشستگی  صندوق  یعنی  دولتی 
نفت محسوب می شود قریب به 400 میلیارد 
نهادهای  در  اقتصادی  فساد  پرونده  تومان 
بازرسی  سازمان  جمله  از  مختلف  نظارتی 
کل کشور و نیروی انتظامی و همچنین ده ها 
پرونده در مراجع قضایی برای وی و عوامل 

مرتبط با وی تشکیل شده است.
بر اساس این گزارش فرد یاد شده پیش از این 
مدیرعامل شرکت »س« بوده است که در این 
شرکت نیز پرونده کالنی درباره سوءاستفاده 
وی در نهادهای نظارتی تشکیل شده است.
ف.ف  بازداشت  از  ماه  دو  گذشت  از  پس 
نام  به  فردی  اصفهان  استان  دادگستری 
بازداشت  پرونده  این  با  ارتباط  در  »الف« 
فرزندش  کمک  با  نامبرده  شده  شنیده  کرد. 
که تحت تعقیب قضایی است در این پرونده 
و  »الف«  اند.  داشته  دست  اقتصادی  فساد 
میلیارد   70 فساد  پرونده  دارای  فرزندش 

تومانی هستند.

جزئیات جدیدی که از این پرونده فساد کالن 
بدهکاران  از  یکی  نقش  از  آمده  دست  به 
اقتصادی  قدرتمند  مفسدان  و  بانکی  بزرگ 
در پشت پرده این فساد 400 میلیارد تومانی 

حکایت دارد.
اقتصادی 2  این مفسد مشهور  گفته می شود 
هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد و یکی 
از شبکه های قدرتمند قاچاق کاال در ایران را 

اداره می کند.
بر اساس این گزارش یکی از روسای ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز وی را بازداشت 
کرد اما بازداشت وی بیش از دو روز ادامه 
نیافت و در مقابل پس از آزادی وی رئیس 
ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  مشهور 

برکنار شد.
این گزارش حاکی است غالمرضا محسنی 
آخرین  در  قضا  دستگاه  سخنگوی  اژه ای 
پرسش  به  پاسخ  در  خود  خبری  نشست 
خبرنگار فارس گفت: قسمتی از این پرونده 
اصفهان  در  دیگری  قسمت  و  تهران  در 
مطرح است و بنده جزئیات را نمی گویم، اما 
آنچه که قابل بیان است آن است که اقدامات 
خوبی دادستان اصفهان انجام داده و پرونده 

در اصفهان است و به دادگاه نرسیده است.
مختلف  نهادهای  تالش  با  حاضر  حال  در 
روی  و  شده  تجمیع  نفتی  فساد  این  پرونده 
است.  گرفته  قرار  قضائیه  قوه  رئیس  میز 
از  امیدبخشی  نشانه های  اخیر  سال های  در 
و  برخورد  برای  قضا  دستگاه  جدی  عزم 
اقتصادی  فساد  بزرگ  پرونده  شفاف سازی 
قابل مشاهده بوده است. با این حال پیگیری 
به  توجه  با  که  بزرگی  پرونده های  چنین 
آریا  مشابه  پرونده هایی  با  آنها  روز  ارزش 
قابل  کندی  از  هم  هنوز  است  مقایسه  قابل 

توجهی رنج می برد. )11 /1393/2(
نپرداختن بودجه »مترو« توسط 
بانک مرکزی / داللی »بانک 

مرکزی« در بازار ارز و تخلف 
18هزارمیلیاردی/ اختصاص 

7هزارمیلیارد از اموال بیت المال به 
افراد خاص 

ترکش  های  و  تیر  شرف:  روزنامه 
مثنوی  به  احمدی نژاد  محمود  سوءمدیریت 
تازه  دفتری  هرروز،  می  ماند.  دفتر  هفتاد 
اعداد  پس  در  صفر  آنقدر  و  می شود  رو 
ردیف شده که دیگر حساسیت مردم نسبت به 
میلیاردی  مالی  فسادهای  حیرت انگیز  ارقام 
فاش شدن  از  ماجرا  است.  شده  کمرنگ 
اختالس سه هزارمیلیاردتومانی رسانه ای شد 
و در داستان »بابک زنجانی« به اوج خودش 
فاش شدن  حاال  خاطر  همین  به  شاید  رسید. 

تخلف هشت هزارو435میلیاردریالی »بانک 
نظر  به  بزرگی  عدد  خیلی  کشاورزی« 
از  گزارشی  محاسبات«  »دیوان  نمی رسد. 
بند  که  کرده  منتشر   90 سال  بودجه  تفریغ 
بند آن، آه از نهاد آدمی بلند می کند. گزارش 
تفریغ بودجه 90 نشان از آن دارد که بانک 
مرکزی در نوسان بازار ارز تاثیرگذار بوده 
و رقم داللی بانک مرکزی در بازار ارز و 
تخلف آن حدود 18هزارمیلیاردلایر برآورد 
شده. این گزارش همچنین تخلفات بودجه در 
اختصاص بیش از هفت هزارمیلیارد از منابع 
بودجه به افراد خاص و رشد 200درصدی 
برمال  را  خاص  نهاد های  برخی  به  کمک 
توجه  مورد  که  نهادهایی  جمله  از  ساخته؛ 
گرفته  قرار  احمدی نژاد  کابینه  ویژه 
مهندسی  نظام  سازمان  به  می توان  بودند، 
موسسه  و  بصیرت  موسسه  کشاورزی، 
همه  این  البته  کرد.   اشاره  وحی  ترجمان 
و  درآمد ها  در  دولت  تخلفات  نیست.  ماجرا 
هزینه های اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و 
حساب ذخیره ارزی از دیگر ناگفته های این 
گزارش است. بر اساس قانون بودجه تمامی 
اعتبارات باید در قالب برنامه خاص هزینه 
اساس  بر  که  بدانید  است  جالب  اما  شوند 
گزارش ارایه شده از سوی دیوان محاسبات، 
عناوین  تحت  قابل توجه،  اعتبارات  برخی 
کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار 
مقامات خاص قرار گرفته؛ همچنین حساب 
ذخیره ارزی در سال های 87، 88، 89 و 
90 تعهدات خود را پرداخت نکرده و تنها 

کسری بودجه دولت را پوشش داده است.
پرتخلف  ترین بخش های بودجه 90؛ 
پژوهش، ورزش، تربیت بدنی و…

بانک  بودجه سال 1390،  قانون  اساس  بر 
مرکزی موظف بوده از مبالغ ارزی حاصل 
گازی  میعانات  و  خام  نفت  صادرات  از 
20درصد سهم صندوق توسعه ملی را کسر 
و به حساب این صندوق واریز کند. اما در 
رقم  20درصد  مرکزی  بانک   1390 سال 
ارزی  ذخیره  صندوق  به  را  نظر  مورد 
94میلیارد  از  یعنی  است.  کرده  وارد 
و  خام  نفت  صادرات  از  وصول شده  دالر 
مبلغ  به  آن  20درصد  تنها  گازی  میعانات 
واریز  صندوق  حساب  به  18میلیارددالر 
درباره  همچنین  گزارش  این  است.  شده 
اخیر  سنوات  بودجه  قوانین  پرتخلف  احکام 
آن،  موجب  به  که  کرده  اشاره  احکامی  به 
اموری  انجام  برای  اعتبارات  از  درصدی 
بدنی،  تربیت  و  ورزش  پژوهش،  قبیل  از 
بسیج و غیره اختصاص یافته است. بودجه 

مالی  منابع  پرداخت  در  همچنین   90
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داشته،  تخلف  هم  کشور  دفاعی  بخش 
برای  سه میلیارددالر  از  که  شکلی  به 
هزارو500میلیاردلایر  دفاعی،  بنیه  تقویت 
کمتر از میزان تعیین شده پرداخت کرده است.  
از  مالی فراغت  بودجه در اصطالح  تفریغ 
بودجه و یا نتیجه اجرای بودجه است. دیوان 
محاسبات کشور ساالنه با بررسی حساب ها 
و اسناد مربوط به دستگاه های دولتی گزارش 
تفریغ بودجه را تهیه می کند که در آن نحوه و 
میزان هزینه سازمان ها، پروژه ها و پیشرفت 
است.  بودجه مشخص  اساس الیحه  بر  آنها 

22 / 04 / 2014   سایت آینه  روز
ازاین مجمل  بخوان  ]تو خود حدیث مفصل 
دزدیها و درمقابل نظر افکن به فقر و فاقه 

کارگران و زحمت کشان! رنجبر[
وضعیت نیروی کار درایران

ایران،  آمار  مرکز  گزارش  اساس  بر 
آمارگیری نیروی کار در سال 92 نشان داده 
است که 40.2 درصد افراد در طول روز 
 23 از  عبارتی  به  کنند.  می  کاری  اضافه 
میلیون و 834 هزار و 551 نفری که جزو 
جمعیت فعال کشور محسوب می شوند، 21 
میلیون و 346 هزار و 179 نفر در بازار 

کار اشتغال دارند.
نفر  هزار   346 و  میلیون   21 از  بیش  از 
شاغل بیش از 8 میلیون و 500 هزارنفر تا 
پایان سال گذشته در طول هفته بیش از 49 
ساعت کار کرده اند که به معنی انجام اضافه 
گذشته،  سال  پایان  تا  شود.  می  تلقی  کاری 
40.2 درصد افراد بیش از 49 ساعت در 

هفته کار کرده اند.
حسین حبیبی در گفتگو با مهر با بیان اینکه 
دهد دستکم 5  نشان می  بررسی  نتایج یک 
گفت:  هستند  دوشغله  کشور  در  نفر  میلیون 
از  پس  بازنشستگان  از  توجهی  قابل  بخش 
طی دوران 30 ساله کاری خود به بازار کار 

باز می گردند.
استان  کار  اسالمی  شوراهای  کانون  دبیر 
قابل  گروه  همچنین  اظهارداشت:  تهران 
کنندگان  کار  اضافه  جزو  افراد  از  توجهی 
ارزیابی  یک  همچنین  شوند.  می  محسوب 
و  افراد  اشتغال  به  بازگشت  وضعیت  از 
اگر وضعیت  که  دهد  می  نشان  ها  دوشغله 
حقوق و دستمزد افراد بهبود یابد، بسیاری از 
این گروه ها از ادامه فعالیت در بازار کار 

منصرف خواهند شد.
حبیبی با اشاره به وجود چند میلیون بیکار 
جوان و فارغ التحصیل دانشگاهی در کشور 
وضعیت  که  صورتی  در  بنابراین  گفت: 
اشتغال  زمان  در  افراد  دستمزد  و  حقوق 
از  بسیاری  شود،  واقعی  و  درست  کار  به 
بازخواهند  منازل  به  امروز  های  دوشغله 

قابل  بخش  تا  شود  می  مهیا  فضا  و  گشت 
یک  بتوانند  التحصیالن  فارغ  از  توجهی 

فرصت شغلی بیابند. )1393/2/8(
ساالنه 34 هزار هکتار از اراضی 
قابل کشت ایران از بین می رود45 

درصد از واحدهای صنعتی آذربایجان 
غربی تعطیل اند 

علی یزدانی معاون توسعه مدیریت و منابع 
 45 گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
غربی  آذربایجان  صنعتی  واحدهای  درصد 

تعطیل و 55 درصد آن نیمه تعطیل اند.
ایلنا از ارومیه معاون  به گزارش خبرنگار 
توسعه مدیریت و منابع وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در مراسم تودیع و معارفه روسای 
سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان 
غربی با اشاره به اینکه تاکنون در آذربایجان 
پروانه  واحد   885 هزار   2 برای  غربی 
این  از  داشت:  اظهار  شده  صادره  صنعتی 
تعداد 45 درصد تعطیل و مابقی نیمه تعطیل 
هرچه  واحد ها  این  مشکل  باید  که  هستند 

سریع تر رفع شود.
وی تصریح کرد: متاسفانه هم اکنون 2 هزار 
و 586 طرح صنعتی نیمه کاره با پیشرفت 
در  درصد   100 زیر  تا  صفر  فیزیکی 
آذربایجان غربی وجود دارد که 5.3درصد 
طرح های نیمه کاره کشور را شامل می شوند.
درصد   25 همچنین  داشت:  اظهار  یزدانی 
نواحی  و  شهرک  در  مستقر  واحدهای 
دیلی  )آسمان  هستند.  تعطیل  استان  صنعتی 

نیوز ـ 1393/2/13(
وزیر بهداشت: 50 درصد روستاها 

پزشک ندارند
وزیر بهداشت با اعالم فقدان پزشک در 50 
درصد روستاهای کشور و برنامه های جدید 
برای نوسازی شبکه بهداشت و رفع کمبود 
تومان  میلیارد  هزار   10 از  گفت:  پزشک 
میلیارد  هزار   8 سالمت  نظام  جدید  اعتبار 

تومان را به بیمه ها می دهیم.
به گزارش فارس، حسن قاضی زاده هاشمی 
سالن  در  سالمت  هفته  مراسم  حاشیه  در 
خدمتی  بسته های  گفت:  رازی  همایش های 
که از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در 
در  است  قرار  می شود  اجرا  سالمت  حوزه 

بیمارستان های دولتی اجرا شود.
دولتی  بیمارستان   550 داد:  ادامه  وی 
درمانی  ارائه خدمات  برای  مردم  که  داریم 
مخصوصاً در مناطق محروم عالوه بر 10 
دلیل  به  درصد   37 بستری،  هزینه  درصد 
پزشکی  تجهیزات  و  دارو  باالی  هزینه های 

از جیب می دهند.
وزیر بهداشت گفت: 50 درصد روستاهای 

ما بدون پزشک هستند و در شهرها نیز تعداد 
پزشک کم داریم که قرار است تا پایان سال 

تا حدودی این کمبودها برطرف شود.
 )6 اردیبهشت 1393( 

به تارنما های اینترنتی 
 حزب رنجبران ایران 

مراجعه کنید
 و نظرات خود را

 در آنها منعکس کنید!

سایت حزب رنجبران
www.ranjbaran.org

سایت آینه روز
www. ayenehrooz.

com

سایت خبرنامه کارگری
www.karegari.com

سایت رنجبر آنالین
www.ranjbaran.

org/01_ranjbaron-
line

سایت آرشیو روزنامه 
رنجبر

http://www.yudu.
com/library/16050/

Ayeneh-Rooz-s-
Library

با تشکر از خواننده ای گرامی: 
در  روســـه...«  »مهار  مقاله  در 
 2 ستون   17 ص   ،108 رنجبر 
به جای روسیه در سطر آخر باید 

آمریکا بیاید.
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و  خودشان  رویزیونیستی  ارتداد  دادند  می 
کج و معوج سازی مارکسیسم ـ لنینیسم  به 
دگم رویزیونیستی متحجر شده بود. نگرانی 
آنان درتوضیح چیزهای  بورژوائی  ـ  خرده 
تحلیل  نتوانند  آنها  که  شد  می  باعث  گذشته 
جمهوری  تکامل  از  متینی  ماتریالیستی 
بدهند.  اس.اِ.د.  و  آلمان  دموکراتیک 
ام.ال.پ.د. درتحلیلی مارکسیست ـ لنینیستی 
درمورد فروپاشی ج.د.آ.،  به نتیجه زیررسید:
نوعی  با  بوروکراتیک  داری  سرمایه   «
جانبه،  یک  اقتصادی  فرماندهی  نظام 
مرکزیت یافته، حتا نمی توانست به سرعتی 
نزدیک شود که معموال تکنولوژیهای جدید 
این  تولید امروزی دارند.  استفاده در  مورد 
محکومیت به مرگ او بود. عبارت پردازی 

به مثابه بلوف زنی آشکارشد. ...
به  تیرخالص  شرایط،  از  تحلیل  این  درپی 
زده  ج.د.آ.  در  متحجر  ریزی  برنامه  نظام 
شد، و تحت فشار انحصارات آلمان غربی، 
ج.د.آ.  اقتصاد  امیدانه  نا  گی  مانده  عقب 
سپس فروپاشید. ارتش بیکاران که درغرب 
به مثابه  نتیجه میکروالکترونیک رشد یافته 

بود به آلمان شرقی جدید راه یافت.
سرمایه داری بوروکراتیک تسلیم شد و جایزه 
شکست تاریخی را، با تماشای شورش تغییر 
رهبران به  چکمه لیسان سرمایه انحصاری 
سوسیالیسم،  پایان   ( گرفت.«  ج.ف.آ.، 

صص.90، 93، 94(
بوروکراتیک  بورژوازی  از  بخشی 
گولود  ـ  شالک  برخالف  که  ج.د.آ.  سابق 
لوکس  گی  زنده  از  نتوانستند  کووسکی، 
یا  ببرند  بهره  تگرنسی  دریاچه  سواحل  در 
قادربه گذار آرام به بخش ملتزمین کارخانه 
تروهند  آژانس  توسط  شده  خصوصی  های 
درجست  پ.د.اس.  کمک  به  اکنون  نشدند، 
حاکم  درطبقه  خود  مستقرساختن  جوی  و 
پ.د.اس.  اجتماعی  پایه  هستند.  ج.ف.آ. 
از  فروافتاده  بورژوازی  توسط  سو  ازیک 
طبقه خود و روشن فکران خرده ـ بورژوای 
سابق  غیره  و  هنر  علم،  دولتی،  دستگاه 
بود  ج.د.آ.  دولتی  ازموسسات  و  ج.د.آ. 
آن  درمیان  اس.  پ.د.  دیگر،  ازسوی  و 
که  است  حامی  دنبال  به  ها  توده  از  بخش 
مخالفان  به  بورژوائی  ـ  خرده  موقعیت  از 
رژیم اس.اِ.دـ  استازی تبدیل شده بودند. علیه 
سیاستهای ضدمردمی  مخرب  اثرات  زمینه 
رشد   « توهمات  تروهند،  و  کوهل  دولت 
سرزمین« و » رفاه همه گانی« دربین توده 
نسبتا  آلمان  جدید  درایالتهای  کارگر  های 

اخالل خرده بورژوازی در صف کارگری را بهتر بشناسیم

در جبهه جهانی کمونیستی ... 
 بقیه از صفحه آخر

زود به یاسی عمیقی منجرشد. از 1991 تا 
1993،  اپوزیسیون مخالف جدیدی ازپائین 
شروع  به شکل گیری کرد. این خاک ریزی 
برای تجدید توجه به سوسیالیسم حقیقی بود. 
منظما  ج.د.آ.«  »خاطره  حال  درعین  اما 
ظاهرمی شد. مبارزه بین شیوه تفکرپرولتاریا 
و شیوه تفکر خرده ـ بورژوازی در ساکنان 
سوسیالیسم  بین  را  خود  بیان  ج.د.آ.  سابق 
حقیقی و سوسیالیسم تخیلی خرده ـ بورژوائی 
به ویژه به نماینده گی پ.د.اس. یافت. برنامه 

پ.د.اس. درسال 1993 به ما می گوید: 
» مقصود باید عبارت باشداز غلبه برتکامل 
خود  و  سود  بر  متکی  جوامع  و  اقتصادها 
گسترشی سرمایه به نفع تکامل مشخص شده 
حزب  )برنامه   » مشترک.  منافع  تحقق  با 
 ،1993 ژانویه  دموکراتیک،  سوسیالیسم 

ص.11(
کنند  فکرمی  بری  آندره  و  بیسکی  لوتار 
»تغییرات  ازطریق  را  خود  شریف  اهداف 
یعنی  این  سازند؛  متحقق  تدریجی«  انقالبی 

انقالب بدون انقالب :
قدرتهای  کاردرکنار  محافظه  »بازیگران 
رفرمهای  به  مربوط  افکار  مستقرشده 
خصوصیت  با  تکاملی  روندهای  اساسی، 
نظریه  مثابه  به  را  تدریجی  تغییرانقالبی 
اصالح ناپذیر سرنگونی نظام تقبیح می کنند. 
آنانی که نظریات انقالبی سنتی را می پذیرند 
با انتظارشان ازاین که آینده را تنها می توان 
کسب  موجود  ساختارهای  تمامی  تخریب  با 
کرد، حاضربه حساب بازکردن روی ظرفیت 
تکاملی سرمایه داری مدرن، بهره برداری 
)فرانکفورتر  نیستند.«  درگیریها  این  از 

روندشاو، 20 فوریت 1995(
همیشه روش رفرمیستها این بوده که انقالب 
پرولتاریائی را به مثابه کابوسی برای تمامی 
خردهـ  بورژوازی بُزدل معرفی کنند تا درآنها 
توٌهم تغییر تدریحی را تزریق نمایند. جزوه 
کمیته  توسط  چیست؟  پ.د.اس.  نام  به  ای 
اجرائی آن منتشرشد که بی پرده اعالم می کند: 
به  خواهد؟  می  انقالب  پ.د.اس.  آیا   «
پ.د.اس.  دموکراتیک،  حزب  یک  مثابه 
مبارزه  اش  دموکراتیک  اهداف  برای  که 
با  درتوافق  که  معناست  بدان  این  کند  می 
انقالبی  نه سرنگونی  است...  اساسی  قانون 
نظام دموکراتیک ـ پارلمانی ... بلکه تعمیق 
پ.د.اس.  هدف  آلمان  کردن  دموکراتیک 
است... پ.د.اس.... سیاستهای آلترناتیوی را 
درچهارچوب امکانات قانون اساسی پیش می 
دموکراتیک  تغییر  حزب  خواهد  می  نهد... 
جامعه با سلطه سرمایه ، سیاستی قابل قبول 

اجتماعی و زیست محیطی، باشد.
حاکم  انحصارات  که  آنچه  است  این  بله، 

انتظارداشتند ـ  هرفردی  از همه به تنهائی 
را  مشروطه«اش  آزاد  دموکراتیک  »نظام 
درلفافه  نه  چرا  درآورد!  عمل  به  »عمیقا« 
»سوسیالیسم دموکراتیک« فرضی با نسخه 
پ.د.اس.، تا زمانی که دیکتاتوری سیاسی و 
اقتصادی همه جانبه آنان قانونا تضمین شده 
تواند  می  چیزی  چه  بماند؟  باقی  مطمئنا  و 
سوسیالیست  »حزب  از  موثرتری  سالح 
حقیقی  سوسیالیسم  علیه  چنینی  این  مدرن« 
برای  تحمل  قابل  و  بسیارمناسب  که  باشد 
در  است  داری  بازی سرمایه  قواعد  تمامی 
به قدرکافی  پارلمان  تقسیم صندلیهای  زمان 

به حساب آورده شود؟
روابط  ماهیت  به  کامال  پ.د.اس.  رهبری 
دولتی  انحصاری  داری  سرمایه  در  قدرت 
پ.د.اس./چپ  دبیر  لیست،  است.  آگاه 

درپارلمان فدرال آلمان اظهارداشت:
فرصت  شاید  سیستم  دراین  »فرمانفزما« 
داشته  را  آلترناتیو  دولتهای  بین  انتخاب 
نفع  به  گیری  تصمیم  آزادی  او  اما  باشد. 
آلترناتیوی اساسی درمورد قدرت کشوری و 
قصدش ندارد. تنها احزابی که در انتخابات 
طبق قانون اساسی، مثال، نظام مالک بودن 
پذیرفته  قید و شرط  را طبق مواد آن بدون 
که  احزابی  کنند.  شرکت  توانند  می  باشند، 
تخطی  شرط  این  از  درواقع  یا  دلیل  بی 
قرارمی  شدن  غیرقانونی  درمعرض  کنند 
گیرند، آن طور که برای ک.پ.د در 1956 
افتاد. و درحالت »وضعیت سرنگون  اتفاق 
سازی« که طبق خط سیاسی حزبی سازمان 
در  »لیبرال«  اساسی  هرقانون  نشود،  داده 
کشورهای صنعتی غرب قوانین اضطراری 
دارد که به سازمانهای دولتی اجازه می دهد 
آزادیهای دموکراتیک را معلق کنند و روی 
قدرت دولتی پافشاری نمایند.« )سند شماره 
7650/12، ص.14، پارلمان فدرال آلمان(

خود  روشن  کامال  ارزیابی  این  به  نظر 
محدود سازی پ.د.اس. در مورد »آلترناتیو 
قانون  مقررات  در چهارچوب  سیاسی  های 
اساسی«  و صحبت »این که برسلطه سرمایه 
دموکراتیک  و »سوسیالیسم  آمد«  فائق  باید 
نشان  خودشان  غیره،  و  هدف«،  مثابه  به 
مبارزه  در  خالص  فریبی  عوام  ی  دهنده 
برای تامین خط مشی سیاسی این حزب می 
باشند. جمالت شیرین »آلترناتیو سوسیالیسم 
پ.د.اس.« بیشتر به مثابه یک برگ انجیر 
آنها  که  است  واقعیتی  پوشاندن  خدمت  در 

خواجه های رفرمیست هستند. 
برای تاثیر گذاری بزرگ در طرفداران خرده 
تاکید  احتماال هم چنین  و  بورژوای شان،  ـ 
براین که آنها راهشان را درمقایسه با اس.اِ.د. 

کامال  درنور  که  اند،  کرده  اصالح 
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پ.د.اس.  شود،  ظاهرمی  نامساعدی 
اش  »پلورالیسم«  روی  دارد  دوست 
تاکید بگذارد. جمله »پلورالیسم افکار«، مع 
الوصف، بیشتر وجود انواع اپورتونیسم در 
پ.د.اس. را مخفی می کند: از رویزیونیسم 
از  چپ،  دموکراسی  سوسیال  و  مدرن 
فمینیسم  اتوریته،  با  ضدیت  تروتسکیسم، 
خرده ـ بورژوائی، تا پراگماتیسم ابتدائی، و 
غیره. این ساختار نشان دهنده ی »مخلوطی 
از اصول و نظرات ضدونقیض،...« است که 
مقصوددیگری جز »رساندن صدا به حوزه 
های باالتر و سازش تضادها بین گروههای 
تاریخی ازمردم با جمالت قشنگ، ندارد...« 
در  کائوتسکی«،  کارل  کتاب  )»بازخوانی 

لنین ، کلیات آثار، جلد4، ص.202( 
این که اعضای به اصطالح پالتفرم کمونیستی 
آنها درعمل  نه،  یا  باشند  آگاه  در پ.د.اس. 
ادغام سنتهای انقالبی و آرزوهای هنوز زنده 
درطبقه کارگرآلمان شرقی را در پ.د.اس. 
تصدیق می کنند. پلمیک رهبران پ.د.اس. 
علیه پالتفرم کمونیستی بدین ترتیب همچنین 
اینان  »انقالبی«  تصویر  به  دادن  جال  اثر 
نسبتا  طور  به  کمونیستی  پالتفرم  دارد.  را 
درستی حدس می زند که رهبری پ.د.اس. 
و  پ.د.اس.«  شدن  درمسیر»بورژوائی 
انحصارات که »آنها  احزاب  به  دادن  نشان 
نظام  درخانه  پیوسته  را  خود  خواهند  می 
پارلمانتاریسم بورژوائی جا دهند، قرارگرفته 
پ.د.اس.،  انتشاراتی  )سرویس  است.« 
پالتفرم  ولی  شماره 28، 1995، ص.2.(. 
کند  ذکر  کند  فراموش می  تقریبا  کمونیستی 
بورژوائی  این  به  که  هستند  کسانی  آنها  که 

شدن چپ گرا آبرو می خرند. 
درسومین  گرگورگیسی   که  هرچند  اما 
بورژوائی  ـ  گرایشات خرده  تمام  به  کنگره 
و بورژوائی حق »بلندکردن و تکامل دادن 
مواضع شان و مبارزه برای این که آنها در 
حق  این  داد،  را  شوند«  پذیرفته  پ.د.اس. 
ـ  مارکسیست  پرولتاریائی  ئولوژی  ایده  به 
لنینیستی داده نشد )مباحثه، موضوع دعوای 

ویژه فوریه 1993(. 
که  لنینیسم،  ـ  مارکسیسم  گان  نماینده  برای 
زنی  افترا  مورد  "استالینیسم"  عنوان  به 
شان  عضویت  که  شد  اعالم  شدند،  واقع 
ناسازگار است. گرگور  بالفعل  درپ.د.اس. 
گیسی  به طور صاف و ساده دریک مصاحبه 
با روزنامه  چپ برلین که رابطه تنگاتنگی 

با پ.د.اس. دارد، گفت:
درباره  به طورنسبتا روشنی  بدهید  »اجازه 
مثل:  دلیل، من مواضعی  این  به  بگویم.  آن 
درکنگره  از1956  سوسیالیسم  از  جدائی 
اتحادشوروی شروع  بیستم حزب کمونیست 

شد، یعنی که ما قبل از آن سوسیالیسم داشتیم با 
پ.د.اس. ناسازگاراست. برای من این دقیقا 
جائی است که خط مشی جدائی فرارسید.« 

)چپ برلین، شماره 45، 1994(
با تمامی روحیه سانسورگری پروسی، گیسی 
انقالبی  اعتقادات  پ.د.اس.که  اعضای  تمام 
پرولتاریائی شان را حفظ کرده اند، تهدید می کند:
»آنانی که می خواهند اغماض و پلورالیسم 
نهائی  تغییر  جهت  ابزاری  مثابه  به  را 
شان،  شباهت  و  تصور  پ.د.اس.در 
اصطالح  به  با  تغییردهند و ازشٌر درگیریها 
شوند،  خالص  پ.د.اس.  انقالبی  خصلت 
جمهوری  شکست  از  درسی  هیچ  نظرم  به 
از  نگرفته،  د.  اس.اِ.  و  آلمان  دموکراتیک 
شروع تروتازه ما در 1989 و ضرورتهای 
سیاستهای سوسیالیستی مدرن درآینده چیزی 
29؛   ،25 صص  )همانجا،  اند.«  نفهمیده 

تاکید ازما است ـ ناشران راه انقالبی(
و  فرمولبندی خواستها   " که  این  درخواست 
به  درحزب  گیری  تصمیم  روند  و  اهداف 
صورتی دموکراتیک و روشن توسط اعضای 
پ.د.اس. گرفته شوند مضحک است )برنامه 
 ،1993 ژانویه  دموکراتیک،  سوسیالیسم 
ص. 33(. اعضاء درحزب پ.د.اس. همان 
بودند.  اس.اِ.د.  در  که  هستند  رئیس  قدر 
با دموکراسی  تقریبا  مرکزیت بوروکراتیک 
به اصطالح "پلورالیسم"ی رسوا جای گزین 
شد. به جای دفترسیاسی تحت ریاست اریک 
هونکر، اکنون کابینه آشپزخانه گون گروهی 
تحت نظر گیسی، آندره بریه، لوتار بیسکی، 
ولفگانگ گرکه و دیگران درست شده است. 
موضوعات  درمورد  رسمی  طور  به  آنها 
شیوع  را  مواضع شخصی  کنند،  می  توافق 
می دهند و حزب را برپایه شهرت و توانائی 
گرفته  قرض  مصنوعا  سیاسی،  گان  ستاره 

باالتر ازهمه از رسانه ها هدایت می کنند.
در  گیسی،  گرگور  اینگولستاد"  "مانیفست 
فدرال  انتخاباتی  مبارزه  در  وسیعی  بُعد 
پ.د.اس.  تطبیق  بیان  در1994منتشرشد، 
قلب  بود.  طبقاتی  سازش  جدید  سیاست  با 
جدید"  اجتماعی  فکر"قرارداد  مانیفست 
پذیرش  در  کارفرمایان  "توانائی  با  است 
.د.اس.،  مطبوعاتی  مصاحبه  مسئوولیت.") 
18 فوریه 1994، ص.5(. پایه این اظهاریه 
کامال غلطی است درمورد تغییرات در پایه 
دولتی  ـ  انحصاری  داری  اقتصادی سرمایه 
ما  درآن  برنامه 1993 پ.د.اس..  در  آمده 

می خوانیم:
» نوعی نیروی تولیدی )خودکاری انعطاف 
پذیر، کارگروهی( جدید ظاهرشده است که 
تولیدی  به طور فزاینده ای جای گزین خط 
مونتاژی می شود. این فرصتهای جدیدی به 

باعث  روندهای کاری هم شکل می دهد و 
حفظ منابع می شود. اتحادیه باید مبارزه کند 
تا این گونه فرصتهای جدید به کارمندان و 
خود ـ تکاملی آنها خدمت کنند و نه تنها به 
خود ـ گسترشی حداکثر سرمایه.«  )برنامه 

سوسیالیسم دموکراتیک، ص.7(
الوصف،  مع  باصرفه،  تولید  کارگیری  به 
است.  سریع  یاب  شدت  استثمار  شیوه  یک 
کردن  انقالبی  که  آمیز  توٌهم  خواست 
ـ  خود  درخدمت  "نه  تولیدی  نیروهای 
شرایط  تحت  سرمایه"  حداکثر  گسترشی 
انقیاد پ.د.اس. را  دیکتاتوری انحصارات، 
سرمایه  المللی  بین  رقابت  تشدید  منطق  به 
به  اعتماد  این،  تمایل  دهد.  می  نشان  داری 
"ظرفیت تکامل یابی" سرمایه داری دولتی ـ 
انحصاری و طرد مبارزه پرولتاریائی برای 
می  انحصاری  حاکمیت  انقالبی  سرنگونی 
باشد  )همان جا، ص. 12(. در "مانیفست 
از  ترتیب  بدین  گیسی  گرگور  اینگولستاد" 
سرمایه انحصاری التماس می کند: " ما باید 
بین رفاه اجتماعی یا یک قرارداد اجتماعی 
)مصاحبه  کنیم."  انتخاب  را  یکی  جدید 

مطبوعاتی، 18 فوریه 1994،ص.3(
پ.د.اس.  اجرائی  کمیته  درمورد  آزمونی 
کمیته  ژانویه 1993  درپیشنهاد  بدون شک 
اتحاد  یک  تشکیل  در  ام.ال.پ.د.  مرکزی 
فدرال  انتخابات  برای  انتخاباتی  مشترک 
پ.د.اس.  رهبری  گرفت.  صورت   1994
پیشنهاد  این  ی  قاطعانه  رد  توجیه  برای 
بخش  مقاومت  شکستن  و  اعضاء  دربرابر 
به  پ.د.اس.  پائین  اعضای  از  بزرگی 
خاطر حرکت سوسیال ـ دمکراتیک، کلوب 
درآورد  اهتزاز  به  را  مدرن  ضدکمونیسم 
به  نسبت  ظریفی  طریق  به  افترازنی  وبه 

ام.ال.پ.د. پرداخت: 
» کسانی که درخواست "برگشت به استالین" 
نمی  دیگر  را  بشریت  رهائی  دارند  را 
خواهند، ولی نشان نجابت از زمانی دارند که 
دفترسیاسی تصمیم می گرفت چه انحر افی 
با خطمشی  درمقایسه  یا "چپ"  و  "راست" 
عمومی قدرتمند حزبی شناخته شده بود. آنها 
افکارنادرست  حامالن  شر  از  خواستند  می 
با شلیک تیری ازپشت سر خالص شوند.« 

)مجادله، شماره 18،1993(
آنانی که به طوراساسی از "چپ"  نوع  "راه 
سوم" سوسیال ـ دموکراسی منتشرشده توسط 
هستند  ُغرزنانی  کنند،  می  انتقاد  پ.د.اس. 
با شیوه ضدکمونیستی درمورد به اصطالح 
"ارتجاعیهای  مثابه  به  رسوا  و  استالینیسم 
که  است  تر  بامزه  بسیار  جان".  سخت 
"خانه"  در  گرا"  چپ  "انتقاد  از  چندضربه 

دریافت کرد، ولی  انحصاری  سرمایه 
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تغذیه  پارلمانی  العاده  فوق  از  مرتبا 
نمود. نماینده پ.د.اس. به عنوان مثال 
انتقاد  به  جواب  از  گرک  ولفگانگ  رئیس 
پ.د.اس.  درمیتینگ  ام.ال.پ.د.  از  رفیقی 
با  در هاِل واقع در ساآِل در فوریه 1994 

طفره روی، گفت:
و  گیری، خودتامینی  در رشوه  باید  شما   «
به  کارسیاسی  کنید.  گی  زنده  خودخواهی 
طوراجتناب ناپذیری گرایش دارد به میزانی 
که  گراست  چپ  کدام  انسانها.  شعوری  کم 
کننده  کنترل  توسط  که  وقتی  بادنخواهدکرد 
بلیط در قطار به خاطر بلیطهای مجانی به 
خطاب  مورد  بودن  پارلمان  نماینده  مثابه 
را  خود  عکس  او  که  زمانی  یا  قرارگیرد 
"حتا  وضع  است  چنین  ببیند.  روزنامه  در 
)پرچم  پ.د.اس."«  اجرائی  کمیته  درمورد 

سرخ، شماره 7، 1994، ص.16(
رهبران  بورژوائی  ـ  خرده  تفکر  شیوه 
پ.د.اس. به مثابه نیروی هدایت کننده تغییر 
از حزب خرده ـ بورژوای چپ  به نیروی 
پشتیبان دولت دراین جا روشن می شود. رد 
سیاسی  بیان  انتخابات،  چپ  جناح  با  اتحاد 
تصمیم رهبری پ.د.اس. درراه تبدیل شدن 
به حزب پارلمانی بورژوائی بود. پ.د.اس. 
پاداش  اصولی  گیری  تصمیم  این  خاطر  به 
"مخالف  گیسی  از  ها  رسانه  گرفت.  خوبی 
استقراریافته ساختند  با احزاب   خطرناکی" 
به  که  دادند  گیسی  درمورد  احساسی  و 
خاطردفاع صادقانه ازسوسیالیسم زیر رگبار 
به او  آنها  اوایل 1994،  آنها قراردارد. از 
فرصت ظاهرشدن 113 بار درتلویزیون را 
دادند. بدین ترتیب آنها نه تنها به پ.د.اس. 
کمک کردند تا به پارلمان فدرال انتخاب شود، 
سیاستهای  تا  کردند  مراقبت  چنین  هم  بلکه 
اش  پارلمانی  گروه  توسط  پ.د.اس.  آینده 
به اس.پ.د.  تعیین شود، که متقابال وابسته 
و  معرفی اش به رسانه های توده ای است.

برای درک انطباق دهی آنان با سیاست سازش 
چندهفته  انحصاری،  سرمایه  جدید  طبقاتی 
قبل از کنگره چهارم حزب در1995، کمیته 
درمورد حرکت  تز  "ده  اجرائی پ.د.اس.  
اینها  عصاره  منتشرکرد.  پ.د.اس."  بیشتر 

به صورت زیر تشریح شد:
موردسئوال  بشریت  بقای  که  جا  ازآن   «
است، مسائل کنونی و آینده با ساده کردن و 
و مشارکت  مبارزه طبقاتی  مقوالت  تخفیف 
بین مدیریت و کارگر قابل درک نیست. ... 
پ.د.اس.  خوب،  انتخاباتی  نتایج  خاطر  به 
درتمامی  پارلمانی  کارکن   6000 از  بیش 
سطوح دارد. ... اخیرا، شرکت دردولتهای 
باید  ما  ولی  نیست.  توجه  از  خارج  ایالتی 
بحث کنیم که چه گونه و تحت چه شرایطی ما 

می توانیم در دولتهای ایالتی درآینده شرکت 
کنیم. اپوزیسیون هم می تواند دولتهای اقلیت 
تحمل گر نامیده شود....« )صدر پ.د.اس.، 

2 دسامبر 1994،صص.21 و23(
زیان  تصویر  پیشنهاد،  این  دادن  دروفق 
که  چسبد  می  پ.د.اس.  به  بازهم  آورآن 
چنین  هم  شود  می  د.  اس.اِ.  جانشین  دارد 
حجت،  اتمام  دریک  بشود.  عوض  باید 
اعالم کردند  بیسکی  لوتار  گرگور گیسی و 
حزب  اجرائی  هیئت  در  کارشان  ادامه  که 
نماینده  باگنکنت،  سارا  انتخاب  به  گی  بسته 
اس.  پ.د.  در  رویزیونیستی  نوـ  گرایش 
به  او  با  مجادله  غیرعمدی  ترکیدن  دارد. 
به طورعمده  گیسی  گرگور  دوربری  گروه 
خدمت نمود تا توجه را از عصاره سیاست 
"کمین  بعداز  بکاهند.  شان  دربرنامه  حقیقی 
تز"  "ده  ازطریق  ضددموکراتیک  گذاری" 
اپوزیسیون  با  ها  مبارزه رسانه  همراهی  و 
کار  وگروههای  زیاد  اعضای  جای  به 
بیسکی،  لوتار  و  گیسی  گرگور  پ.د.اس.، 
با هانس مودروو، کاغذجدیدی 5 نکته ای را 
در خارج از کله شان درمالحظات کوتاهی 
تعدادی  ای  فریبانه  طورعوام  به  پرکردند. 
جمله با لهجه ای ضد سرمایه داری درآنها 
خصوصیت  دلیل  بی  اظهار  شد،  ضمیمه 
و  شد،  بیان  موکدا  پ.د.اس.  سوسیالیستی 
کمی از فرمولبندیهای تماما آشکار رفرمیستی 
جدید"  ویژه  "قرارداد  درمورد  یکی  نظیر 
پ.د.اس.  تغییر  درعمل  ولی  شد.  چکانده 
به اپوزیسیون پارلمانی "منتقد" حامی دولت 
کننده  تعیین  موضع  شد.  پذیرفته  دراصل 
دراین نامه  که توسط اکثر یت وسیع کنگره 

حزب پذیرفته شده بود، چنین است:
» سئوالی دایر بر این که آیا گروه پارلمانی 
پارلمان  در  را  اپوزیسیون  نقش  پ.د.اس. 
کند،  می   تحمل  را  دولتی  کند،  می  بازی 
بردیدگاه  تاثیری  شود،  می  ائتالفی  وارد  یا 
اپوزیسیون اساسی بودن پ. د. اس. ندارد.« 
) آلمان جدید 14، 5 ژانویه 1995، ص.5(
یک  تاکنون  اپوزیسیون"  "درک  درعمل، 
دولت  فعال  حمایت  با   1994 ژوئن  باراز 
آزمایش  مورد  آنهالت  ـ  ساکسون  اقلیت 
پ.د.اس.  های  رای  با  است.  قرارگرفته 
حتا بودجه آژانس اطالعاتی داخلی و قانون 
شد.  پذیرفته  پلیس"  موثربودن  "باالبردن 
گرفتن  به  قادر  "کارمندان  ترتیب،  بدین 
مسئوولیت" مذاکره بدون شک درمورد نقش 
کنگره  تصمیمات  براساس  پ.د.اس.  آینده 
چهارم پروفسور دکتر دیتر کالین در آلمان 
و  "درجست  امیدبخش  عنوان  تحت  جدید 

جوی راه های نو" نوشت:
سلب  برسر  سئوال  قاعده،  یک  مثابه  »به 

در  تولید  وسایل  مالکان  از  کردن  مالکیت 
راه رشد قابل قبول نخواهدبود، ولی... تغییر 
مقررات قدرت... به نفع عدالت اجتماعی و 
اهداف زیست محیطی. ... اگراز نفع مالکان 
شود،  جلوگیری  ]تولید[  روند  در  درسودها 
می  اجتماعی  رفرمهای  در  انگاری  سهل 
توانند به خاطر فقدان بازدهی اقتصادی ازبین 
بروند. ...« )آلمان جدید 4ـ5 مارس 1995(
اصل   " نام  به  ای  درمقاله  گیسی  گرگور 

طرح نظریه تغییر"  نوشت:
» درمرکز این مبارزه نهادی کردن نیروی 
به   ... قراردارد.  دموکراتیک  مخالف 
اعتقادمن نهادی کردن این نیروهای مخالف 
تواند  می  که  مردم  برای  فضا  ایجاد   و 
بسیارانقالبی  احتماال  رهاسازد  را  خودآنها 
تر از انقالبهای کهن می باشد.« )جدال ـ راه 
سوسیالیسم دمکراسی است، صص 42و44(

بیشترازاین ما می خوانیم :
بیشترین  منافع  از  کردن  گی  نماینده   «
به  زیادی  مشکالت  اجتماعی  گروههای 
پارلمانهای  درنتیجه  است.  وجودآورده 
برای  توانند  می  یافته  تخصص  اجتماعی 
آینده جامعه درنظرگرفته شوند. ... مثال، ما 
می توانیم راجع به پارلمان بچه ها، پارلمان 
بازنشسته  پارلمان  زنان،  پارلمان  جوانان، 
گان، پارلمان شهروندان غیر آلمانی و پارلمان 
پارلمانهای  عالوه،  به  فکرکنیم.  معلوالن 
زیست محیطی، فرهنگی و علمی می توانند 
ص.43( )همانجا،  باشند.«  وجودداشته 
استراتژی اجتماعی سیاسی پ.د.اس. خیلی 
اصلی نیست. این به "استراتژی دموکراتیکی 
کردن" جوانان سوسیالیست اس.پ.د. دردهه 
ی 1970 ظاهری تازه بخشیده است. گوئی 
که آنها تا به حال برای این ابزار پارلمانی 
فریبنده کافی نبودند. واقعیت جامعه سرمایه 
داری ثابت می کند که درست جواب لنین به 
کائوتسکی رویزیونیست برای امروزهم هست:
اداره  مدرن،  کشورهای  اساسی  قوانین   «
آزادی  اجتماعات،  آزادی  آنان،  امور 
شهروندان  تمامی  "برابری  یا  مطبوعات، 
شما  بگیرید،  درنظر  را  دربرابرقانون"، 
با  به طور واضح  گامی  دید درهر  خواهید 
کارگر  هر  بورژوائی  دموکراسی  ریاکارِی 
شریف و آگاه ازنظرطبقاتی با آن آشناست. 
باشد که کائوتسکی  تواند همانی  ... آن می 
آموزش دیده هرگز نشنیده که هرچه بیشتر 
پارلمانهای  باشد،  رشدیافته  دموکراسی 
بانکها  و  بورس  مطیع  بیشتر  بورژوازی 
نباید  این بدان معنا نیست که ما  می شوند؟ 
از پارلمان بورژوائی استفاده کنیم. ... بلکه 
که  است  لیبرال  یک  تنها  که  معناست  بدین 

می تواند محدودیتهای تاریخی وماهیت 



صفحه 19رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

دمکراسی... بقیه از صفحه آخر

به طور عمده به عنوان ابزار سرکوب در 
برای  بورژوازی  حالیکه  در  داشتند  اختیار 
و  پارلمان  بورژوائی،  جوامع  سازماندهی 
برگزید. روشن  دولتی دموکراسی را  شکل 
است که این ابزارهای جدید در شکل بندی 
های اجتماعی گذشته قدم به قدم شکل گرفته 
بودند ولی به صورت مسلط قادر به عملکرد 
نبودند.  خــود  تاریخی  وظایف  پیشبرد  و 
انقالبات اجتماعی، این موانع را برای تغییر 
کردند  باز  جدید  نیروهای  آزادی  و  جوامع 
سازمان  همه  که  طور  همان  انقالبات  این 
های جوامع کهن را از پیش پای جامع نوین 
که  را  نوینی  تفکرات  و  ها  ایده  برداشتند، 
منطبق بر منافع طبقات حاکم جدید بودند را 
قانون  این  کردند.  تبدیل  حاکم  منطق  به  هم 
علیه  کارگر  طبقه  که  هم  امروز  در  مندی 
مالکیت خصوصی و استثمار و علیه طبقات 

بورژا مبارزه می کند صدق می کند. 
پرچم بورژوازی علیه جوامع بسته فئودالی 
مختلف  هــای  عرصه  در  گــرائــی  کثرت 
اجتماعی بود. این کثرت گرائی  عرصه های 
سازمان های سیاسی، مطبوعات، پارلمان و 
غیره را در بر گرفته و در دوران سرمایه 
داری به ویژه در دوران رقابت آزاد اجازه 
رشد و بارآوری نیروهای جدید بورژوازی 
را فراهم می آورد و مناسبات دموکراتیک 
بورژوازی  های  جناح  اختالف  این  جامعه 
را در چهارچوب های معینی براساس تولید 
و سود بورژوائی تنظیم می کرد. اما طبقه 
کارگر می توانست از این سیستم دموکراتیک 
بورژوائی تا دورانی که رقابت آزاد سرمایه 
جریان داشت استفاده کرده و حتی با استفاده 
از همین ابزار ها مثل پارلمان و مطبوعات، 
طرح  جامعه  در  را  خود  های  درخواست 
در  حتی  بپردازد+.  خود  سازماندهی  به  و 
دوران رقابت آزاد سرمایه نیز طبقه کارگر 
های  درعرصه  خود  سازماندهی  جهت  در 
با  سیاسی  و  کارگری  مستقل  تشکیالتهای 
بود  روبــرو  ــورژوازی  ب سرکوب  و  موانع 
ولی به هر صورت بورژوازی قواعدی را 
بتواند  تا  این مبارزات رعایت می کرد  در 
خودکاهش  نفع  به  را  اجتماعی  های  تنش 

را  بورژوازی  پارلمانی  نظام  قراردادی 
فراموش کند آن طور که کائوتسکی می کند.« 
مرتد،  کائوتسکی  و  پرولتاریائی  )انقالب 
کلیات آثار، جلد 28، صص. 244، 246(

دهد و فئودالیسم را در هم بکوبد و تا حدی 
پشتیبانی طبقه کارگر را در جهت تغییرات 

اجتماعی جلب کند. 
بعد از گذار سرمایه داری از مرحله  رقابت 
و  امپریالیسم  و  انحصارات  دوران  به  آزاد 
نئولیبرالیزم چند دهه اخیر و بورژوائی شدن 
تمامی عرصه های اجتماعی و از جهت دیگر 
رشد و گسترش طبقه کارگر و قدرت گیری 
سیاسی اجتماعی این طبقه به همراه هر چه 
بیشتر اجتماعی شدن تولید در سطح جهانی، 
رشد بحرانهای دوره ای سرمایه داری، باعث 
شد بورژوازی پای بندی خود به قوانینش در 
دوران رقابت آزاد را وا گذاشته و تعاریف 
با  که  دهــد   بدست  دموکراسی  از  دیگری 
منافع دوران جدید همخوانی داشته باشد. به 
طور مثال بیل کلینتون رئیس جمهور سابق 
منافع  دموکراسی  از  "ما  گفت  می  آمریکا 
آمریکا را می فهمیم" و دیگر سیاستمداران 
بورژوازی بارها در برابر مردم اعالم کرده 
را  ما  منافع  دموکراسی  قواعد  نباید  که  اند 
"دموکرات  در  امــروزه  بیاندازد.  خطر  به 
برای  حزب  دو  الی  یک  کشورها  ترین" 
سالیان دراز قدرت را بین خود به صورت 
دوره ای تقسیم کرده اند و انتخابات محملی 
برای این عملکرد است. رادیو و تلویزیونها 
خود  یا  و  شده  تحمیل  ابتذال  فشار  زیر  در 
یا سانسور نقش روشنگری خود  خواسته و 
را از دست داده و به عوامل تخریب محیط 
در  اند.  شده  تبدیل  اجتماعی  فرهنگی  های 
هم  نئولیبرال  ــورژوازی  ب خود  برای  واقع 
آزاد  رقابت  دوران  بورژوائی  دموکراسی 
اسمی  تنها  و  ندارد  اعراب  از  محلی  دیگر 
که  چیزی  آن  ولی  است  مانده  بجا  آن  از 
دستگاههای  و  دم  گسترش  کند  می  عمل 
اطالعاتی – جاسوسی، گسترش ارگان های 
پلیسی و نظامی و به پشت پرده بردن ارگان 
های تصمیم گیرنده به همراهی تبلیغات کر 
کننده دروغ و غیر واقعی از اطالعات می 
در عصر  بورژازی  که  . همان طور  باشد 
وجود  به  ای  گندیده  مناسبات  امپریالیسم 
آورده است دموکراسی این بورژوازی هم به 
یک سیستم گندیده فرهنگی – سیاسی تبدیل 
شده است که طبقه کارگر نه تنها دیگر نمی 
دارد  وظیفه  بلکه  کند  استفاده  آن  از  تواند  
این  ماهیت  افشای  به  مستمر  طور  به  که 
نوع  دموکراسی دست بزند. این دموکراسی 
به  را  سیاسی  آزاد  فعالیت  گونه  هیچ  اجازه 
طبقه کارگر نمی دهد. متاسفانه بسیاری از 
روشن فکران با مقایسه آزادی در کشورهای 
فاشیستی و مذهبی جهان سوم با دموکراسی 
و  آزادی  مسئله  متروپل،  کشورهای  گندیده 
دموکراسی را مورد بررسی قرار می دهند. 

اما طبقه کارگر به مقایسه بد و بدتر هیچوقت 
و  مترقی  بین  کارگر  طبقه  زند  نمی  دست 
عقب مانده گی پروسه ها در گذار تاریخی 
است که انتخاب می کند . به همین دلیل همان 
طور که در کشورهای جهان سوم و به ویژه 
اعراب  از  محلی  دموکراسی  زده،  مذهب 
ندارد در کشورهای متروپل هم دموکراسی 
قلب شده مشکلی را از طبقه کارگر حل نمی 
کند. دموکراسی هایی که امروزه در اولین 
طبقه  از  را  اعتراض  و  اعتصاب  حق  قدم 
کارگر گرفته و در حال باز پس گیری تمام  
دست آوردهای گذشته طبقه کارگر در جهت 
رفاه اجتماعی بیشتر هستند. درکی که طبقه 
به  مربوط  تنها  دارد  دموکراسی  از  کارگر 
چه  اگر  نیست.  سیاسی  حزب  دو  حضور 
مبارزه برای  آزادی سازماندهی و نظرات 
جهت  کارگر  طبقه  تالش   ارکــان  از  یکی 
اینکه  مهمتر  اما  است.  کنونی  جهان  تغییر 
طبقه کارگر این فرصت را پیدا می کند که 
دموکراتیک  های  آزادی  شرایط  در  بتواند 
درخواست های خود را بر آورده کند. ولی 
که  هستیم  آن  شاهد  کنونی  دوران  در  ما 
طبقه  جوامع  ترین  دموکراتیک  در  تنها  نه 
مختلف  فشارهای  و   سرکوب  زیر  کارگر 
بلکه  اســت،  سیاسی  و  اقتصادی  و  پلیسی 
بورژوازی به طور دائم با نفوذ ایدئولوژیک 
تشکل  تمام  که  کند  می  سعی  تشکیالتی  و 
یا  و  بگیرد  خدمت  به  یا  را  کارگری  های 
آن ها را به انهدام کشانده واز بین ببرد و یا  
بی خاصیت کند. بورژوازی انحصاری تنها 
در شرکتهای بزرگ فراملی نیست که دست 
جوامع  چیز  همه  آنها  زند  می  انحصار  به 
حال  در  یا  و  اند  کشیده  انحصار  به  یا  را 
به انحصار کشیدن آنها هستند در این میان 
مسئله آزادی اطالعات که  این همه راجع به 
آن تبلیغات کر کننده وجود دارد، توسط همین 
بورژوازی سانسور می شود و می توان به 
جرئت گفت که اکثر روزنامه ها، مجالت، 
رادیو ها، کانال های تلویزیونی در انحصار 
کمپانی های  احزاب حاکم و  یا  و  ها  دولت 
اخبار و اطالعات  اقتصادی هستند.  بزرگ 
و داده های اجتماعی به طور کلی از طریق 
می  داده  جامعه  خورد  به  شده  فیلتر  کامال 
افغانستان  و  لیبی  و  عراق  اشغال  شوندس. 
ریا کاری و دورغ پردازی این رسانه های 
بورژوازی را به عیان نشان داد. آن چنان 
کشورهای  در  ویژه  به  ای  رسانه  سانسور 
که  است  شده  سازماندهی  هماهنگ  غربی 
بعضی وقت ها افراد فکر می کنند که همه 
شوند.  می  کنترل  فرمان  اتاق  یک  از  آنها 
با مهارت پیش  آنها هم یک وظیفه را  همه 

می برند و آن آماده کردن افکار جامعه 

دموکراسی کنونی سرمایه داری بیان مخفی سازی بربریت آن است
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سرمایه داری ازجمله پروسه جذب و انتقال 
مرکز  بخش  اصلی  کشورهای  از  سرمایه 
بخش  فــراز  حال  در  کشورهای  به  شمال 
مقوله  دو  چون  و  چند   ، جنوب  پیرامونی 
و  کنونی  نظام جهانی  درباره  هم  با  مرتبط 
آینده جهان را مورد بررسی قرار می دهیم :
1 – راه ها و وسایل تولید و باز تولید شیوه 
موجود  جهانی  داری  سرمایه  نظام  های 
در  کشی  ریاضت  های  سیاست  اعمال   (
کشورهای خودی نظام – مرکز- و اشتعال 
غارت  برای  نامرئی  و  مرئی  های  جنگ 
غیر  کشورهای  در  طبیعی  منابع  بیشتر 
خودی- پیرامونی- و باز تولید و اشاعه انواع 
و اقسام بنیادگرائی های دینی – مذهبی در 
کشورهای پیرامونی به ویژه در کشورهای 
تقویت  و  بازتولید  یا  و  بزرگ  خاورمیانه 
اولتراناسیونالیستی  نهادهای  و  ها  اندیشه 
فاشیستی در کشورهای نیمه پیرامونی مثل 
یونان ، اوکرائین و... در جهت بقاء و تامین 

پدیده شکاف بین مرکز و پیرامونی( ؛
2 – راه رهائی قربانیان نظام جهانی به ویژه 
در کشورهای پیرامونی و نیمه پیرامونی ) 
جهت  در  ملی  های  پــروژه  تنظیم  و  تعبیه 
گسست از محور نظام سرمایه داری برای 
 – استقالل  اصل   – ملی  حاکمیت  استقرار 
ازجمله  دموکراتی کردن جامعه  در خدمت 
اقتصاد از یک سو و بسط و گسترش مولفه 

های عدالت اجتماعی از سوی دیگر(؛
موقعیت  و  نقش  و  تاریخی  ارثــیــه   –  3
در  نظام  ضد  و  رادیکال  چپ  چالشگران 
برای  ملی  هــای  ــروژه  پ استقرار  پیشبرد 

رهائی از یوغ نظام جهانی سرمایه . 
دگردیسی در شکل و شمایل نظام 

جهانی سرمایه داری 
اوضاع  های  واقعیت  به  اجمالی  نگاهی   -
روبه رشد در جهان نشان می دهد که بشریت 
شاهد ورود نظام سرمایه داری به یک فاز 
است  جهانی  سطح  در  خود  گسترش  جدید 
که بالفعل به تعمیق بحران ساختاری درون 
دقیقا  گسترش  این   . بخشد  می  شدت  نظام 
در افزایش در صد رشد ساالنه اقتصادی و 
درآمد ملی کشورهای در حال فراز دیده می 
شود که تعدادشان حداقل شامل ده کشور در 
بخش پیرامونی نظام می باشد . این افزایش 
کشورهای  در  که  دهد  می  رخ  زمانی  در 
اصلی بخش مرکز نظام ) آمریکا ، اتحادیه 
اروپا و ژاپن ( درصد رشد درآمد ملی در 

حال کاهش است. 
- از منظر تاریخی و با عطف به گذشته ما 

در حال حاضر شاهد این امر هستیم که 

های  سیاست  و  منافع  پیشبرد  بــرای 
میان  این  در   . باشد  می  حاکم  طبقات 
روزنامه ها و عناصر مترقی که در رسانه 
کمبود  علت  به  کنند،  می  فعالیت  و  کار  ها 
به  صدایشان  ای  رسانه  دنیای  در  امکانات 
گوش کسی نمی رسد و اگر هم برسد آن چنان 
ضعیف است که قابلیت بسیج افکار عمومی 
نــدارد. را  ها  رسانه  دیگر  در  تاثیر  یا  و 
همین  به  وضعیت  هم  انتخابات  زمینه  در 
پارلمانی  های  کاندید  همه  اوال  است  منوال 
هزار  با  که  هستند  حاکم  احزاب  از  عمدتا 
و یک ریسمان به منابع قدرت و شرکتهای 
انتخابات  و  اند  وابسته  اقتصادی  بــزرگ 
سیاسی  های  قــدرت  این  مالی  پشتوانه  با 
اقتصادی انجام می گیرد و احزاب کوچکتر 
هیچ نقشی در نتایج انتخابات نداشته و فقط 
به عروسک هایی برا ی خیمه شب بازی و 
سوپاپ اطمینان احزاب بزرگ در انتخابات 
تبدیل شده اند .  وقتی هم که پارلمان تشکیل 
می شود تصمیمات  اساسی در نشست های 
جنجال  جارو  و  می شود  گرفته  پرده  پشت 
و درگیری های این سیاست ها که با منافع 
عمومی مردم تضاد قراردارند، به صورت 
انجام  پارلمان  در محدوده ی  کامال مسخره 
می گیرند که این شیوه خود نوعی کانالیزه 
پارلمان  به  اجتماعی  اعتراضات  کــردن 
این  چقدر  جا   این  در  است.  آن  کنترل  و 
از  بعد  را  خود  بودن  عینی   مارکس  گفته 
حدود 150 سال ثابت می کند که می گوید 
این  یعنی  بورژوازی  در سیستم  انتخابات   :
که هر چند سال یک بار مردم مجبور هستند 
برای  را  ـــورژوازی  ب نمایندگان  از  یکی 
حکومت بر خود انتخاب کنند ) نقل به معنی 
(. برای اینکه سطح دموکرات بودن پارلمان 
چه  و   سلطه  تحت  چه  هــای  ــت  دول هــای 
متروپل را درک کنیم همین کافی است که 
به عملکرد چند دهه اخیر این پارلمان های 
نگاهی بیاندازیم تا این واقعیت را که تقریبا 
مردم  نماینده  هیچگاه  نمایندگان  این  اکثر 
کارگر و زحمتکش نبوده اند و حتی برخی 
از معترضان مستقل در پارلمان ها در فشار 
حاکم  بــزرگ  احــزاب  قدرتمند  های  جناح 
رقیب یا تن به تسلیم داده اند و یا کنار گذاشته 
شده اند ، را بهتر بفهمیم . به طور خالصه 
اینکه حتی این پارلمان ها هم دیگر پارلمان 
در  نیستند.  بــورژوازی  آزاد  رقابت  دوران 
آن دوران شرایطی موجود بود که برخی از 
تشکیالتهای کارگری و حتی احزاب چپ ، 
توانستند  اجتماعی شان می  از قدرت  ناشی 
کنند و  پیدا  پارلمان بورژوازی حضور  در 
ولی  بیاورند  بوجود  را  مستقلی  های  جناح 
دیگر  کشوری  ملی  مجالس  وضع  امــروزه 

این گونه نیست . هیچ فرد و یا گروه مخالفی 
واقعی با حکومت و سیستم سیاسی آن اجازه 
ورود به مجالس قانون گذاری را ندارند . جدا 
از سرکوب سیاسی و پلیسی ، قوانین اساسی 
قبل  که  است  نوعی  به  کشورها  تمامی  در 
از انتخابات رقبای واقعی حذف شده و فقط 
"اپوزیسیون" داخلی حکومت حق  نیروهای 
شرکت در انتخابات را پیدا می کنند . البته بر 
اساس توسعه و رشد جوامع اشکال انتخابات 
ماهیتا یکی  متفاوت وی  آن  اجرای  نحوه  و 
هستند. آیا این نوع انتخابات و یا آزادی های 
کارگر  طبقه  منافع  با  قرابتی  هیچ  اجتماعی 
و  استثمار  قید  از  انسان  آزادی  بــرای  که 
نکته  این  در   . دارد  کند،  می  مبارزه  ستم 
روشن  از  بسیاری  که  است  مهم  و  اساسی 
فکران ماهیت این دموکراسی را نفهمیده و 
به شکل وارونه آن اهمیت می دهند و با بلند 
واقع  در  نئولیبرال  دموکراسی  پرچم  کردن 
اش  مبارزه  در  کارگر  طبقه  چشم  به  خاک 
علیه بورژوازی می پاشند . جالب است در 
شرایطی که دموکراسی بورژوازی هر چه 
راجع  تبلیغاتش  شود،  می  انحصاری  بیشتر 
به دموکراسی بی قید و شرط و برای همه، 
وقتی  که  تبلیغاتی  یابد  می  گسترش  بیشتر 
قرار است عملی شود به سبعانه ترین شکلی 
مقاومت علیه خودش را سرکوب می کند . 
به طور نمونه آمریکا با 2.3 میلیون زندانی 
یا  و  است  دموکراسی  های  سمبل  از  یکی 
لیبی رسید یک جامعه  به  پایش  اروپا وقتی 

ویران از خود  به جا گذاشت.
دمــوکــراســی  عملکرد  ـــوان  ت ــی  م الــبــتــه 
در  را  نئولیبرال  انحصاری  ـــورژوازی  ب
عرصه های مختلف با مدارک مستند نشان 
است  خارج  نوشته  این  حوصله  از  که  داد 
ولی موضوعی ر ا که باید جدی گرفت توهم 
دموکراسی  این  به  روشنفکران  از  برخی 
به  حتی  دیگر  که  ای  دموکراسی  اســت. 
و  است  شده  کهنه  سیاسی  سیستم  مثابه یک 
سرمایه  سرنوشت  جز  به  سرنوشتی  هیچ 
طبقه  تنها  و  تنها  اما  نــدارد.  جهانی  داری 
کهنه  دموکراسی  این  برای  که  است  کارگر 
دموکراسی  که  دارد  ومترقی  نو  جایگزینی 
شورائی است ، سیستمی که با درهم شکستن 
برای  را  اولیه  های  قدم  بــورژوازی  قدرت 
استثمار  و  ستم  از  آزاد  انسان  سازماندهی 
برمی دارد و این سیستم نوین هیچ چیزی به 

غیر از سوسیالیزم نیست. 
غ.ع. ـ اردیبهشت 1393

پروژه های ملی... بقیه از صفحه آخر
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اقتصاد دوباره  پروسه جاذبه تولید در 
دارد از اروپای قدیم و آمریکای شمالی 
) در بخش شمال نظام ( به آسیا ، خاورمیانه 
، آفریقا و آمریکای جنوبی ) در جنوب نظام 
( انتقال می یابد . توضیح اینکه تا اوایل قرن 
نوزدهم در بحبوحه انقالب صنعتی در اروپا 
آمریکای شمالی و  آن در  و سپس گسترش 
هندوستان  و  چین  کشورهای  هنوز   ، ژاپن 
چشمگیری  و  توجه  قابل  مقدار  به  حتی  و 
کشورهای ایران در خاورمیانه ، اتیوپی در 
آفریقای شمالی ، تایلند در آسیای جنوب شرقی 
، بخش قابل مالحظه ای از درآمد اقتصادی 
جهان را به خود اختصاص داده بودند . در 
این  سیاسی  اقتصاد  اجمالی  اشــاره  جا  این 
 . اهمیت است  کشورها در آن عصر حائز 
- اقتصاد سیاسی کشورهای چین ، هندوستان 
اوایل  تا  قرن 15  اوایــل  از   ... و  ایــران   ،
قرن 19میالدی ، نظام های مالک – رعیتی 
سنتی بودند که زمین و منابع آن به ویژه آب 
و گندم و برنج ، نقش عمده در شیوه تولید و 
ترکیب طبقاتی آن کشورها ایفاء می کردند . 
این کشورها در عصر قدرقدرتی خود تقریبا 
در اواخر قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم 
بــورژوازی  آغازگران  ظهور  با   ، میالدی 
تجاری در گستره های سیاسی ، فرهنگی و 
به ویژه اقتصادی موقعیت چشمگیر و گاهاَ 
آن روزگــاران کسب کردند که  مسلطی در 
چگونگی آن ها در متون تاریخی متعددی به 

ثبت رسیده اند . 
امپراطوریهای  این  قدرقدرتی  دوره  در   -
قاره ای و نیمه قاره ای و شبه قاره ای که 
عمر آنها تقریبا تا اوایل قرن نوزدهم طول 
کشید ، اقتصادهای چین ، هندوستان ، ایران 
و... اقتصادهای متکی به خود بودند و بخش 
های کشاورزی – دهقانی ، صنایع ) به ویژه 
دستی و نساجی ( ، روابط بازرگانی ) تجارت 
و دادو ستد با کشورهای بزرگ اروپای آن 
زمان ( و بازارهای آنها با یکدیگر هماهنگ 
و در مقایسه با کشورهای اروپائی آن زمان 
منطبق تر با نیازمندی های کشورهای چین ، 
ایران ، تایلند و... بودند . در آن دوره ، در 
این کشورها همراه با رشد نواحی صنعتی و 
تجاری در شهرهای بزرگ و ظهور و رشد 
اصلی  های  نطفه   ، تجاری  جدید  شهرهای 
نیمه  در  و  گرفته  شکل  تجاری  بورژوازی 

دوم قرن هیجدهم به سرعت رشد یافتند . 
این  دوره  آن  در  که  است  تاکید  شایان   -
داد  و  خارجی  تجارت  امــور  در  کشورها 
پیشرفت های شایانی  المللی  بین  و ستدهای 
کرده و در توازن پرداخت ها و توازن داد و 
ستدها عموما از موقعیت اضافی و افزایشی 
بهره مند بودند . در این دوره که تقریبا تا 

اوایل قرن نوزدهم طول کشید امتیازات اعطا 
اروپائی  عمدتا  و  خارجی  نیروهای  به  شده 
از سوی چین ، ایران ، تایلند و... بیشتر با 
دریافت امتیازات متقابل همراه بود . مضافا 
غالب شهرهای بزرگ این کشورها همراه با 
بنادر واقع در کرانه های خلیج ها و دریاها 
صاحب صد هزاران نفوس بوده و در مسیر 
راه   " های  ــاروان  ک و  ترانزیتی  های  راه 
داشتند و مناطق کرانه های  ابریشم " قرار 
دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس ) فرانسه ، 
هلند ، شهرهای صنعتی ایتالیائی نشین و... 
( و روسیه تزاری را با شهرهای دوردست 
شبه قاره هندوستان و ماچین ) ماالیا ، جزایر 
می  مربوط   ) و...  اندونزی   = شرقی  هند 

ساختند .
قرن  طــول  در  که  زمانی  کشورها  ایــن   -
کشورهای  تــاراج  و  هجوم  مــورد  نوزدهم 
استعمارگر قرار گرفتند موقعیت خودمختار 
و مستقل خود را به تدریج از دست دادند . 
از منظر تاریخی پیشینه ظهور و رشد پدیده 
شکاف بین شمال و جنوب ) بین کشورهای 
توسعه یافته بخش مرکز و کشورهای توسعه 
قدیمی  هم  چندان   ) پیرامونی  بخش  نیافته 
نیست و از عمر آن بیش از 150 سال نمی 
گذرد و باید به این نکته توجه کرد که چگونه 
باز تولید این شکاف که امروز به یک پدیده 
شگفت انگیز فالکت بار جهانی تبدیل گشته و 
دائما در حال تعمیق و گسترش است ، میسر 

گشته است . 
وسایل نظام جهانی در بازتولید 
شکاف بین مرکز و پیرامونی 

- گسترش سرمایه داری و ایجاد شکاف بین 
فقر و ثروت )و الجرم شکاف بین مرکز و 
ها  راه  از  تنها  جهانی  نظام  در  پیرامونی( 
داری  بازتولید شیوه های سرمایه  و وسایل 
موجود در تاریخ می توانست و هنوز هم می 
تواند میسر گردد. این راه ها  وسایل تولید از 
یک سو اعمال سیاست های ریاضت کشی، 
فقر زائی توده های میلیونی مردم زحمتکش 
به ویژه در کشورهای ) خودی ( امپریالیسم 
مرکز نظام  و از سوی دیگر اشتعال جنگ 
های مرئی و نامرئی و غارت منابع طبیعی 
کشورهای غیرخودی ) پیرامونی ( در آفریقا 
، آسیا ، آمریکای التین و اقیانوسیه می باشند.
- طبقه های حاکم در کشورهای اصلی نظام 
حاکم جهانی ) آمریکا ، ژاپن و اتحادیه اروپا 
( می دانند که تامین تفوق آنها بر جهان که 
بتوانند ابر سودهای انحصارات پنجگانه را 
حفاظت کنند ، نمی تواند بدون کنترل نظامی 
کره خاکی میسر و عملی گردد . برای منطقه 
خاورمیانه بزرگ این به معنی انهدام جوامع 

که  هائی  ظرفیت  انهدام   : است  منطقه  آن 
تسلیم مقررات حاکم  نیستند خود را  حاضر 

بر بازار آزاد نئولیبرالی ، سازند . 
- سرکردگان راس نظام جهانی ) آمریکا ( و 
شرکا ) اتحادیه اروپا و ژاپن ( برای اینکه 
دولت  که  جوامعی  انهدام   ، خود  هدف  به 
هایشان به هرعلتی خواهان تسلیم به مقررات 
به  آیند  نائل   ، نیستند  نئولیبرالی  آزاد  بازار 
یک محمل دیگری متوسل می شوند که در 
 ( جهان  مناطق  از  بعضی  در  حاضر  حال 
مثال در آمریکای التین ( وجود ندارد و آن 
بنیادگرائی ارتجاعی دینی – مذهبی است . 

متعلق  اســـالم   ( اســالمــی  بنیادگرائی   -
و  دیوبندی   ، تکفیری  هــای  سلفیست  به 
برای   ) والئی  رادیکال  و  اخوانی  معتدل 
خاورمیانه  در  امپریالیستی  پروژه  حامیان 
شود  می  محسوب  رحمت  ــاران  ب ــزرگ  ب
مثل  اسالمی  هــای  بنیادگرائی  رهبران   .
 ( ادیان  به دیگر  بنیادگرائی متعلق  رهبران 
 ، المائیستها   ، اوانجلیستها   ، صهیونیستها 
در  طلب  فرصت  تنها  نه  و...(  هندوتواها 
بلکه  هستند  هایشان  اندیشه  بیان  و  رفتار 
در عمل متحد معماران پروژه امپریالیستی 
جهانی در خاورمیانه بزرگ ) خاورمیانه ، 
پاکستان   – جنوبی  آسیای   ، آفریقای شمالی 
، و افغانستان – و آفریقای شرقی و غربی 
مغز  با  ها  سلفیست  رهبران   . باشند  می   )
خود نمی اندیشند و سازمان های امنیتی – 
جاسوسی آمریکا ، انگلستان و... به جای آنها 
قابل  آنها حبس  اصلی  . وظیفه  اندیشند  می 
زحمتکش  و  ستمدیده  های  توده  از  توجهی 
زنــدان  در  ــزرگ  ب خاورمیانه  هــای  خلق 
خواهند  می  آنها   . است  خانوادگی  توهمات 
با سیاست های اپورتونیستی و وابستگی به 
مولفه های بازار آزاد سرمایه داری ) مقدس 
دانستن مالکیت خصوصی – شخصی حتی 
انهدام   ) تولیدی  وسایل  و  طبیعی  منابع  بر 
را  بــزرگ  خاورمیانه  در  موجود  جوامع 
میسر  نظام  پنجگانه  های  مونوپولی  نفع  به 
اگر  که  دهد  می  نشان  امر  شواهد   . سازند 
اف.آی.اس  سازمان   1990 دهه  اوایل  در 
) جبهه نجات اسالمی ( در الجزایر قدرت 
الجزایر  از  امروز  بود  گرفته  دست  به  را 
پراکنده  و  وامانده  کشور  یک  از  غیر  به 
چیزی نمانده بود . اگر سلفیست های معتدل 
) اخوان المسلمین ( در مصر بر سر قدرت 
یک  به  مصر  آینده  سال  ده  تا  بودند  مانده 
کشور تحلیل رفته ، خسته و فرسوده همانند 
سرنوشت  مگر   . شد  می  تبدیل  سومالی 
کشورهائی مثل افغانستان ، سومالی و یمن 
باید  این امر شهادت نمی دهند ؟ مضافا  به 

و  تخریب  که  کرد  تاکید  نکته  این  بر 
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ویرانی که بنیادگرایان دینی امروز بر 
نشین حاکم می سازند  جوامع مسلمان 
فقط به کشورهای خاورمیانه بزرگ محدود 
دیگر  و  ها  سلفیست  اکنون  هم  گردند.  نمی 
در  مالی  کشورهای  اسالمی  بنیادگرایان 
غرب آفریقا و جمهوری آفریقای مرکزی در 
آفریقای مرکزی را آماج حمله های وحشیانه 
خود قرار داده اند. اگر اوضاع بر این منوال 
پیش رود ، احتمال بسیار زیادی دارد که در 
تخریب  و  درماندگی  شاهد  ما  نزدیک  آینده 
کشورهای دیگری مثل فلیپین، برمه و تایلند 
)در آسیای جنوب شرقی(، بوسنی هرزگوین 
)در منطقه بالکان(، مالی، جمهوری آفریقای 
مرکزی و نیجریه )در غرب و مرکز آفریقا( 
)در  تاتارستان  داغستان،  چچن،  ایاالت  و 
سین  اویغورنشین  ایالت  و  روسیه(  جنوب 
باشیم. چین(،  غربی  شمال  )در  کیانگ 
جهانی  سیاست  معماران  محاسبات  در   -
از  خاکی  کره  کنترل  با  ارتباط  در  آمریکا 
بنیادگرا  های  سلفیست  نظامی  تسلط  طریق 
 ، ها  ای  القاعده   = تکفیری  های  )سلفیست 
سلفیست های دیوبندی = طالبان ها و سلفیست 
باالخره  و  المسلمین  اخوان   = معتدل  های 
رادیکال = والئی ها( به سان باران رحمت  
از موقعیت ممتاز و بی نظیری به ویژه در 
دوره بعد ازپایان جنگ سرد )از 1991 به 
این سو(، برخوردار هستند . تسخیر نظامی 
که  پیرامونی  نیمه  و  پیرامونی  کشورهای 
امروز برخالف صد سال گذشته، 80 تا 85 
در صد جمعیت 7.5 میلیارد نفری جهان را 
در بر می گیرند ، زمانی برای راس نظام 
امکان پذیر و آماده می گردد که کشورهای 
موجود در آن مناطق به جوامعی تحلیل رفته 
فقدان  در  هایشان  دولت  و  افتاده  پای  از  و 
کمپرادورهائی  به  ملی  حاکمیت  و  استقالل 
و  بریده  ُدم  هــای  دموکراسی  خدمت  در 
گردند.  تبدیل  لومپنی  هــای  توسعه  بسط 
- در چهارچوب این تحلیل و از منظر یک 
است  معتقد  نگارنده  نظام،  ضد  چالشگر 
آمریکا  برای  ناکامی  های  زمینه  تعبیه  که 
پیرامونی  کشورهای  علیه  هایش  جنگ  در 
آن  امنیتی  و  نظامی  پایگاههای  گسترش  و 
در اکناف جهان باید به سان یک ضرورت 
نیروهای ضد  استراتژی  در صدر  تاریخی 
نظام برای ایجاد جهانی بهتر و دیگر قرار 
گیرد . حرکت در این مسیر در وهله ابتدائی 
و  حمله  قربانی  نقدا  یا  که  کشوری  هر  در 
تجاوز نظامی آمریکا و شرکاء قرار گرفته و 
یا احتماال در آینده نزدیک مورد حمله نظامی 
از  استقالل  استقرار  گرفت،  خواهد  قرار 
طریق گسست از محور نظام در جهت کسب 
و اعمال حاکمیت ملی در آن  کشور است 

. استقرار استقالل و کسب حاکمیت ملی در 
می  پیرامونی  نیمه  و  پیرامونی  کشورهای 
توانند به امر ناکامی های حتی نظامی راس 
نظام در کشورهای متعدد و گوناگونی مثل 
سوریه ، اوکرائین ، فلسطین و ... کمک های 
شایانی بنمایند .  این امر بدون رهبری طبقه 

کارگر و کمونیستها استواری نخواهدیافت.
نقش و موقعیت چالشگران در 

پیشبرد پروژه های ملی  
جهان  در  رشــد  روبــه  اوضــاع  پرتو  در   -
چالشگران ضد نظام می توانند و ضروری 
است که به جنب و جوش های مردم برای 
نظام جهانی که در  یوغ هیوالی  از  رهائی 
بخش هائی از جهان )به ویژه در آمریکای 
هستند،  رشد  و  شکلگیری  حال  در  التین( 
کمک کنند . همان طور که در پیش ذکر شد 
نکات اصلی این پروژه های رهائی عموما 
دور محور گسست از نظام و نهادهایش در 
جهت استقرار حاکمیت های ملی – براساس 
دموکراتیزاسیون جامعه و تعدیل شکاف بین 
فقر و ثروت – در کشورهای آن مناطق، می 
گردند . آیا کسب و تامین این پروژه ها و بسط 
عدالت  و  آزادی  )استقالل،  آنها  های  مولفه 
اجتماعی( اهداف آتی و نهائی این جنبش ها 
هستند؟ خیلی از چپ های رادیکال ضد نظام 
و  استقرار  که  معتقدند  نگارنده  این  ازجمله 
این  در  ملی  های  پروژه  های  مولفه  تامین 
کشورها به هیچ وجه اهداف نهائی این جنبش 
و  درازمــدت   ، آتی  بلکه هدف   . نیستند  ها 
نهائی این جنبش ها استقرار پایه های جهانی 
بهتر و دیگر با چشم اندازهای سوسیالیستی 
می باشد . تاکید این نکته ضروری است که 
جهانی شدن بیشتر سرمایه و کمپرادوریسم، 
سرمایه داران ملی را بیش ازپیش به انزوا 
کشانده و تامین استقالل کشور ازامپریالیستها 
زحمت  و  کارگران  هژمونی  کسب  با  تنها 
دولتی  قدرت  کسب  برای  درمبارزه  کشان 

دراین کشورها میسر می گردد.
چپ  ویژه  به  نظام  ضد  چالشگران  چون   -
نهائی  هدف  این  به  اعتقاد  رادیکال  های 
و  ها  ارثیه  و  پیشینه  و  دارند  درازمــدت  و 
مواضعشان بر این امر حکم می کند پس آیا 
آنها نباید از این جنبش ها و پروژه های ملی 
آنها دفاع و حمایت کنند ؟ پاسخ به این پرسش 
از ما می طلبد که نظری اجمالی به چندین 
چالشگران  حمایت  در  مهم  و  نظری  نکته 
چپ ضد نظام به ویژه در آمریکای التین و 
سپس در خاورمیانه بزرگ  بیاندازیم. البته 
درست  درصورتی  ها  پروژه  این  از  دفاع 
است که چپها به دنباله روان سرمایه داران 
داخلی تبدیل نشوند و حق مبارزه سیاسی و 

تشکیالتی و تبلیغاتی آزاد داشته باشند که در 
آمریکای جنوبی این امر تاحدی موجوداست 
ولی در خاورمیانه هیچگاه کمونیستها برای 

یک روزهم آزادی نداشته اند .
از  کشوری   – ملی  های  پروژه  استقرار   -
و  کمبودها  علیرغم  گسست  پروسه  طریق 
محدودیت ها در گستره پیشرفت های انقالبی 
می تواند به وقوع پیوسته و به موفقیت های 
حاکمیت  استقرار  زمینه  در  توجهی  قابل 
وضع  این  شاهد  ما  اکنون  هم   . برسد  ملی 
التین  آمریکای  کشورهای  از  بعضی  در 
)اعضای سازمان آلبا( هستیم. با اینکه خطر 
عقب گرد های بالقوه در این پروژه های ملی 
رادیکال  چپ  چالشگران  ولی  دارد  وجود 
ضد نظام نباید به خاطر نبود چشم اندازهای 
دام  به  ملی  های  پروژه  این  در  کمونیستی 
رد و محکومیت و حتی عدم حمایت از این 
افتاده و الجرم علیه ماجراجوئی  ها  پروژه 
کشورها  این  علیه  نظام  راس  نظامی  های 
و....،  اکـــوادور  بولیوی،  ونــزوئــال،  مثل 

موضعی اتخاذ نکنند. 
- استقرار پروژه های ملی در جهت گسست 
در  اصیل  و  واقعی  ملی  حاکمیت  ایجاد   و 
کشورهای پیرامونی تاریخی بوده و پیشینه اش 
به آغاز قرن بیستم )بحبوحه عروج سرمایه 
انحصاری( و سپس رشد و گسترش  داری 
آنها به دوره بعد از پایان جنگ جهانی دوم 
 1991 های  سال  در  سرد  جنگ  عصر  و 
پروژه  این  هرچندکه  رسد.  می   1947  –
داخلی  داران  در شرایط ضعف سرمایه  ها 
بیش از پیش رونق خود را ازدست داده اند.
- بررسی تاریخی پیروزی ها، دستاوردها، 
کمبودها و شکست های پروژه های ملی و 
از  برآمده  های  دولت  و  احزاب  ها،  جنبش 
آنها ، در آن دوره ها به روشنی نشان می 
دهد که ضامن بقای هر پروژه ملی بستگی 
به پایگاه طبقاتی آن دارد. جنبش و دولتی که 
پایگاه حمایتی اش توده های کار و زحمت 
و دیگر سمتدیدگان و تهیدستان در آن کشور 
نباشد اگر هم در مقابل کودتای امپریالیستی 
ضربات  زیر  باالخره  باشد  ناپذیر  آسیب 
واقعیت   . گــردد  می  نابود  نظامی  تجاوز 
شکست های جنبش های رهائی بخش ملی و 
دولت های برآمده از آنها در "عهد باندونگ" 
متعهد  غیر  کشورهای  جنبش  دوره  در  و 
در دهه 50 و 60 و 1970 میالدی نشان 
می دهد که حامیان وفادار و جدی استقرار 
و  تبلیغ  خاطر  به  صرفا  ملی  های  پــروژه 
و  ناسیونالیستی   – ملی  های  آرمان  ترویج 
یا با وجود شخصیت های محبوب، ملی و با 
اعتباری چون مصدق در ایران، لومومبا در 

سوکارنو  برزیل،  در  گوالرت  کنگو، 
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در اندونزی، نکرومه در غنا ، مودیبو 
کیت در مالی و آلنده در شیلی نتوانستند 
بقای پروژه های ملی و پیشرفت آنها را در 

آن کشورها تامین کنند. 
- امروز بیش از هر زمانی در گذشته برای 
چالشگران جدی و رادیکال ضد نظام جهانی 
ملی  های  ژه  پرو  پیروزی  که  شده  ثابت 
گسست  پروسه  در  ملی  حاکمیت  )استقرار 
نظام( زمانی میسر می گردد که  از محور 
دولت های برآمده از آنها از موهبت پایگاه 
آن  در  زحمت  و  کار  نیروهای  اجتماعی 
یعنی  امر  این  گردند.  برخوردار  کشورها 
برخورداری از حمایت توده های زحمتکش 
اصیل  توسعه  یک  های  برنامه  تنظیم  بدون 
از سوی دولت های مستقل از محور نظام و 
نهادهای بین المللی آن )بانک جهانی، صندوق 
جهانی  تجارت  سازمان   ، پول   المللی  بین 
و...( نمی تواند کسب گردد: توسعه ای که 
در آن دموکراتیزاسیون یعنی تشدید پروسه 
های آزادی های دموکراتیک، جداناپذیر از 
اجتماعی  عدالت  های  مولفه  استقرار  اصل 
با  اســت.  سوسیالیستی  انــدازهــای  چشم  با 
عطف به گذشته می توانیم به روشنی دریابیم 
"عهد  های  دوره  در  ملی  های  پــروژه  که 
باندونگ" و جنبش کشورهای غیر متعهد با 
اینکه به جهت تضادهای درونی، محدودیت 
تاریخی و مالحظات بین المللی با شکست و 
فرو پاشی روبه رو گشتند ولی نشان دادند که 
دست یابی به امر استقالل خلق ها و دولت 
های واقع در بخش پیرامونی هم ضروری 
از  بیش  نیز  امروز  بود.  پذیر  امکان  هم  و 
گذشته کسب استقالل و آزادی برای استقرار 
های  برنامه  صدر  در  باید  ملی  حاکمیت 
نظام  ضد  چالشگران  و  ها  خلق  مبارزاتی 

قرار گیرد. 
 – ملی  ــروژه  پ یک  تنظیم  و  تعبیه  با   -  
کشوری و استقرار حاکمیت ملی که الزمه 
از  )رهــائــی  نظام  محور  از  گسست  اش 
نئولیبرالی  آزاد  بازار  یوغ فرامین حاکم بر 
و  تر  عمومی  تر،  مالی  گرائی  جهانی  و 
نظام  پنجگانه  انحصارات  شده  تر  نظامی 
و  کمونیست  چپ  نیروهای  است،  جهانی( 
دیگر چالشگران جدی ضد نظام سرمایه می 
توانند  در راه معرفی و گسترش مولفه های 
عدالت اجتماعی قدم های موثری به ویژه در 
کشورهای پیرامونی بردارند . این نیروها در 
کشورهای پیرامونی ازجمله در خاورمیانه و 
به ویژه ایران در کل ارثیه ای از شیوه های 
با خود حمل می  اتخاذ پروژه های ملی را 
کنند، امروز در پرتو اوضاع رو به رشد نه 
تنها حرفی برای گفتن دارند بلکه بالقوه می 
توانند در آن جهت گام بردارند و هژمونی 

این مبارزات را به دست آورند. 
خاورمیانه  کشورهای  هــای  چپ  لیکن   -
بزرگ ازجمله ایران باید به نیروها و آرمان 
های به حق خود ایمان داشته باشند. امروز 
به ویژه در کشورهای  نظام  چپ های ضد 
آن  راس  که  هستند  نظامی  شاهد  پیرامونی 
و  فرتوت  وضعیت  در  شرکایش  با  همراه 
اقیانوسی از تضادهای  خسته و فرسوده در 
منبعث از عملکردهای باز تولیدی خود فرو 
رفته است . ولی این نظام بی ربط و تحلیل 
این  و  نیست  رفتنی  ها  زودی  این  به  رفته 
امر کم و بیش در مورد تمامی اجزای این 
نظام )کلیه رژیم هائی که به نحوی فرمانبر 
انحصارات پنجگانه و مطیع قوانین حاکم بر 
بازار آزاد نئولیبرالی هستند( نیز صدق می 
کند . علت بقاء و ادامه حاکمیت این نظام و 
اجزایش نبود آلترناتیوهای عینی چپ متحد و 
رادیکال ضد نظام نه تنها در صحنه جهانی 
و بین المللی بلکه در سطح منطقه ای و ملی 
در اکثر کشورهای هم پیرامونی دربند و هم 

مسلط مرکز است. 
- چپ ضد نظام در جهان و ایران در کلیت 
دستاوردهای  و  دانش  تجربه،  وارث  خود 
های  دهه  به  آنها  پیشینه  که  است  تاریخی 
آغازین قرن  نوزدهم و دهه های  آخر قرن 
، امروز چپ های  بیستم می رسد . طبیعتاَ 
ضد نظام در زمینه های متعدد اتخاذ سیاست 
اساس  بر  ملی  های  پروژه  ایجاد  جهت  در 
حاکمیت  استقرار  و  نظام  محور  از  گسست 
ملی حرفی برای گفتن دارند . ولی نکته مهم 
این است که چپ سرنگون ساز باید جسارت 
خود  در  را  خود  نیروی  به  داشتن  اعتقاد 
دامن زده و بر اهمیت ارثیه تاریخی و نقش 
خود در گسترش روندهای دموکراتیزاسیون 
جامعه ازجمله اقتصاد در جهت پیاده ساختن 

مولفه های عدالت اجتماعی واقف باشد. 
پروژه  یک  معرفی  برای  شرایط  امروز   -
ملی بر اساس کسب حاکمیت ملی در جهت 
گسترش و تشدید مولفه های عدالت اجتماعی 
با چشم انداز های سوسیالیستی در بخشی از 
اکوادو،  بولیوی،  همچون  جهان  کشورهای 
اروگوئه و... خیلی آماده گشته است. چپ های 
ضد نظام جهانی سرمایه داری امپریالیستی، 
هر کجا که در جهان هستند نباید مردمان این 
کشورها را در نبرد علیه تجاوزات و نظامی 
گری های راس نظام، تنها بگذارند. آنها با 
ناکام ساختن آمریکا در جنگ های مرئی و 
نامرئی شرایط برای استقرار جهانی بهتر و 
دیگر که خواست خلق های جهان است را 

دارند آماده می سازند. 
نتیجه اینکه

- چون توده های مردمی و ملت ها و ملیت 

کشورهای  در  هایشان  دولت  با  همراه  ها 
پیرامونی جنوب کوچکترین احترام و عزت 
و اعتباری در محاسبات درون نظام جهانی 
تعجب  جای  نتیجه  در  ندارند  امپریالیستی 
ندارد که کشورهای جنوب دوباره مثل صد 
قیام  طوفانی  مناطق  به  گذشته  سال  اندی  و 
اند.  شده  تبدیل  انقالبات  و  ها  شورش  ها، 
در پرتو این تالطمات می توان اذعان کرد 
بخشی  در  زحمتکش  بشریت  سرنوشت  که 
از این کشورها از نصف النهار فالکت بار 
وابستگی گذشته و به افق گسست و رهائی 
نزدیکتر می گردد . این چشم انداز به هیچ 
عنوان آغاز بهار چپ رادیکال در آن کشورها 
نیست . زیرا برای رسیدن به آن بهار آزادی 
و برابری باید مسیر پر پیچ و خم و دشواری 
اما این یک واقعیتی است که  را طی کرد. 
آفتاب عمر قدرقدرتی بازار آزاد نئولیبرالی 
نظام جهانی تک قطبی به افق فرسودگی و 
تحلیل رفتگی خود رسیده و با ادامه بحران 
در  را  ذهنی  و  عینی  اش شرایط  ساختاری 
و  بهتر  جهانی  به  گذار  برای  جهان  سطح 
است.  ساخته  ممکن  و  تر  ضــروری  دیگر 
و  و جنب  امــواج خروشان  فراز  امــروز   -
جوش ها برای رهائی از یوغ سرمایه داری 
باز هم در مناطق طوفانی اتفاق می افتد. این 
امواج خروشان به شکل های گوناگون موفق 
اند که سیاست های نظام و متحدینش  گشته 
را با ناکامی روبه رو سازند . این جنب و 
جوش ها، مقاومت ها، ابتکارات و مبارزات 
امپریالیستی  تاریخی ضد  که اساسا از نظر 
هستند، امیدها ویژگی ها و مولفه هائی را در 
خود حمل می کنند که به طور بالقوه حداقل 
بخش قابل توجهی از کشورهای جنوب را در 
مسیر گذار طوالنی به سوی سوسیالیسم قرار 
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کامل  رویزیونیستی  فساد  آثار  پوشاندن  با 
خودش،  بورژوائی  نتایج  توجیه  و  اس.اِ.د. 
نام   به  در1990  درکتابی  گیسی  گرگور 
»به  تاکیدنمود:  داریم  سومی  راه  نیازبه  ما 
پایه  مثابه  به  لنینیسم  ـ  مارکسیسم  اصطالح 

معنوی سوسیالیسم خود را اثبات ننمود.« 
شده  پذیرفته  تاریخی«  »کمیسیون  اعالمیه 
در سومین کنگره پ.د.اس. به طور نومیدانه 
را  »رویزیونیسم«  اتهام  کند  می  تالش  ای 
و جوی »عیبهای  در جست  و  دوربیاندازد 

ساختاری« مارکسیسم ـ لنینیسم است:
تغییر  با  نتواند  است  ممکن  انتقادازخود   «

پایان  شکلهای صورت گرفته بعداز 1956 
ساختاری  عیبهای  باید  برعکس  اما  یابد، 
بررسی گردند، اشتباهات درسیستم آن طورکه 
بودند، معین گردند؛ دگماتیسم و رویزیونیسم 
ولی  کرد،  محکوم  کرات  به  توان  نمی  را 
برعکس خود مارکسیسم ـ لنینیسم مرسوم و 
به ویژه کاربردش را باید زیرسئوال ببریم.« 

) آلمان جدید 26 ژانویه 1993(
بدین  پ.د.اس.  رهبری  مدرن  ضدکمونیسم 
اثبات  کمترین  سازی  فراهم  به  قادر  ترتیب 
لینیسم«  ـ  مارکسیسم  ساختاری  »اشتباهات 
نشد. تمام آن چه را که آنها می بایستی نشان 

- دگردیسی در شکل و شمایل نظام جهانی 
در فاز فعلی جهانی گرائی سرمایه )گسترش 
" بازار آزاد " نئولیبرالی ( از یک سو کلیت 
نظام را بر خالف دوره های پیشین سرمایه 
اولیگوپولی  کنترل  تحت  انحصاری  داری 
های عمومی تر ، جهانی تر و مالی تر شده 
معدود قرار داده و از سوی دیگر باعث و 
منجر به گسترش و انتقال ) و به بیانی بهتر 

مرکزهای  از  سرمایه  از  بخشی  بازگشت( 
اروپا   ، )آمریکا  امپریالیسم سه سره  اصلی 
و ژاپن ( به دامن کشورهای در حال فراز 
هندوستان،  )چین،  جنوب  در  پیرامونی 
دگردیسی  این   . است  گشته   ، و...(  برزیل 
شمایل  و  شکل  با  که  نمایانی  های  تفاوت 
از  انحصاری،  داری  سرمایه  های  گذشته 
دهه 1880 تا نیمه اول دهه 1970 ، دارد 

به نوبه خود در 1( تشدید بحران ساختاری 
نظام ، 2 ( فرود راس نظام سرمایه آمریکا 
از مقام هژمونیکی و موقعیت قدرقدرتی و 3 
( فراز امواج بیداری و رهائی ها در سراسر 
جهان به ویژه در کشورهای پیرامونی، نقش 

ایفاء می کند . 
- در این نوشتار بعد از اشاره توضیحی به 
جهانی  نظام  شمایل  و  شکل  در  دگردیسی 

مه  ماه  اول  پیشواز  به  شرایطی  در  امسال 
روز جهانی همبستگی مبارزاتی طبقه کارگر 
رفتیم  که جوامع بشری با مناسبات سیاسی، 
اجتماعی که سرمایه داری  اقتصادی و کال 
براساس مالکیت خصوصی و سود حاکم کرده 
ها  میلیون  اعتراض  و  از یک طرف  است 
انسان کارگر و زحمتکش در سرتاسر جهان 
از اروپا و آسیا گرفته تا آمریکا و استرالیا 
پایان  در  ای  کننده  تعیین  نقطه  به  آفریقا  و 
بشری  ومحنت  رنج  از  تاریخی  دوره  یک 
در رژیم طبقاتی نزدیک می شود. بررسی 

عینی  و  واقعی  درخواست  یک  فرآیند   این 
انسانی – طبقاتی است . اینکه با شکل گیری 
طبقات در جوامع انسانی خواست و مبارزه 
برای رهائی از آن، توسط طبقات فرو دست 
با  و  است  داشته  وجود  همواره  تحتانی  و 
رشد جوامع نیز اشکال مختلف بخود گرفته 
است نشان می دهد که امر تالش بشریت از 
مبارزه  آزادی در سه عرصه  به  ضرورت 
علمی  مبارزه  و  طبقاتی  مبارزه  تولیدی، 
بدون وقفه ادامه داشته است. این تالش که با 
رشد جوامع بشری در عرصه های تولیدی 

و علمی شتاب فزاینده ای گرفته است خود 
برده  و  ها  برده  بین  طبقاتی  مبارزه  در  را 
کارگران  و  ها  فئودال  و  دهقانان  و  داران 
و سرمایه داران باز تاب و نشان می دهد. 
سرمایه  دوران  در  ویژه  به  طبقاتی  تقابل 
داری خود را در اشکال سیاسی، اقتصادی و 
فرهنگی و نظامی به طورنمایانی بروز می 
دهد.طبقات اجتماعی در مبارزات خود و در 
را  ابزارهائی  طبقاتی  اهداف  پیشبرد  جهت 
نیز به خدمت گرفته و می گیرند برای مثال 
فئودال ها دولت های پادشاهی – خاندانی را 


