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چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است!

رقابت حــاکمــان در
 نهمين دوره ی انتخابات مجلس تماشائيست

حفظ محيط زيست خواستی طبقاتی است؟

امپرياليسم و چپ ايران؟

آخرين پرده ی نمايش 
حکم رانی رژيم

فرود و فراز 
طبقه کارگر چين 

بخش سوم

شورش های اخير 
انگلستان غارتگران 
واقعی کيستند ؟

کارتل فدرال ريزرو: 
محفل اشرافی های مدعی 
روشن بينی     قسمت سوم صفحه ۲۱ صفحه ۸

درجبهه جهانی 
کمونيستی و 

کارگری صفحه ۲۱صفحه ۲۱صفحه ۷

از هر دری 
سخنی

نيم  و  قرن  يک  از  بيش  مارکسيسم  گرچه 
پيش آشتی با طبيعت و حفظ سالمت آن را 
ی  طبقه  مشخصا  و  انسانها  ی  وظيفه  يک 
تالش  و  آن  درک  ولی  نمود،  ذکر  کارگر 
دهه  چند  تا  زيست  محيط  از  حفاظت  برای 
ی اخير حتا برای پيشروان کارگری ، يعنی 

کمونيستها، نيز چندان قابل لمس نبود.
اکنون هرج و مرج درتوليد و تخريب محيط 
سمی  کاالهای  توليد  منظور،  بدان  زيست 
مورداستفاده که مستقيما حيات انسانها را به 
مواد  از  گسترده  استفاده  اندازد،  می  خطر 
به  و  بنزين  و  نظيرنفت  زا  انرژی  فسيلی 
کارگيری آن درحمل و نقل درزمين و هوا و 
دريا، کارخانه ها و نيروگاهها؛ ساختن انواع 
درياها  به  القيدانه  که  پالستيکی  محصوالت 
هم ريخته می شوند به حدی که بخشهای قابل 
مالحظه ای از بزرگ ترين اقيانوس جهان ـ 

اقيانوس آرامـ   را آلوده نموده و به علت بلعيده 
دارد  ميرآنها  و  مرگ  زيان  آب  شدن توسط 
از  نسلهائی  نابودی  که  رسد  می  ميزانی  به 
آنها را تهديد می کند؛ ريخته شدن فاضل آب 
کارخانه ها به رودخانه ها، ريزش بارانهای 
شدن  خشک  به  منجر  تنها  نه  که  اسيدی 
جنگلها شده که نقش مهمی درتصفيه هوا و 
ايجاد اکسيژن، بلکه در تامين احتياجات زنده 
آشاميدنی  آب  از  استفاده  و  دارند  مردم  گی 
انداخته  مخاطر  به  نيزشديدا  را  ها  چشمه 
و  ای(اکسيدکربن)  گازگلخانه  افزايش  است. 
ازبين رفتن تدريجی ضخامت قشر اوزون و 
نفوذ اشعه های ماوراءبنفش خطرناک برای 
را  انسانها  از  بسياری  جان  پوست،  سالمت 
پوست  سرطان  به  گرفتارشدن  درمعرض 
شدن  گرم  حال  درعين  که  است  قرارداده 
يخهای  و  قطبی  يخهای  شدن  آب  و  زمين 
بقيه در صفحه دوم

جمهوری  رياست  انتخاب  ی  دوره  دهمين 
ايران  اسالمی  جمهوری  رژيم  برای  کابوسی 
شد که تا به امروز به ساده گی قادر به رها 
ساختن خود از آن نشده است. به همين دليل 
پيش  مدتها  از  حاکميت  گوناگون  جناحهای 
دورخيز برداشته و درانديشه ی توطئه ريزی 
جديدی برای کشاندن مردم به پای صندوقهای 
رای و دل خوشُکنک دادن به آنها که گويا رای 
شان شمرده خواهدشد، شده اند. کال با توجه به 
ازجمله  و  بورژوازی  مختلف  قشرهای  منافع 
خصوصی،  و  دولتی  های  سرمايه  بين  تضاد 
بورژوازی  تجاری،  و  توليدی  های  سرمايه 
و  وابسته  بورژوازی  و  مذهبی  و  سکوالر 
غيروابسته و غيره بر سرهژمونی داشتن در 
هدايت امور اقتصادی ـ سياسی، سه ديدگاه را 
مشخص  انتخاباتی  رقابتهای  دراين  توان  می 
نظرات  نيز  ازآنها  هريک  درون  در  که  کرد 
متفاوتی درپيش برد امرانتخابات مطرح شده 

اند:
رژيم  گرايان  اصول  از  سرسختی  جناحهای 
(باند نظامی ـ امنيتی) با توجه به اين که می 
دهها  سازيهای  رای  و  تقلب  با  تنها  که  دانند 
ميليونی تا به حال جمهوری اسالمی توانسته 
«قانونا» سرحکم بماند، عربده کشان از همين 
حاال نعره می زنند که «نيروهای سپاه و بسيج 
بايد مانع از ورود افرادغيرمسئوول به مجلس 
سپاه  فرمانده  پرور،  غيب  شوند»(غالمحسين 
فجر دراستان فارس) و « اصالح طلبان حق 
گذاشت  نبايد  و  ندارند  را  درانتخابات  شرکت 
آنها نامزد برای انتخاب شدن معرفی کنند»! 

جناح ميانه رو به رهبری خامنه ای با محوريت 
آيت هللا مهدوی کنی ـ رئيس مجلس خبره گان 
ـ  با هدف ايجاد وحدت حداکثری درانتخابات 
گرايان  اصول  بين  اول  ی  دردرجه  و  جاری 
وارد رقابتهای انتخاباتی شده اند. آنها تفرقه ی 

بقيه در صفحه سوماصول 

روزبه  ايران  مردم   ٪۹۰ از  بيش  اوضاع 
عدم  شود:  می  بارتر  فاجعه  و  روزبدتر 
پرداخت به موقع مزد کارگران استثمارنظام 
برده داری را زنده کرده است؛ اعتراض و 
اعتصاب کارگران ازجمله به عدم پرداخت 
ازکار،  بااخراج  افتاده  عقب  مزدهای 
دستگيری و شکنجه و زندان جواب می يابد 
که آخرين نمونه اش محکوم نمودن تعدادی از 
کارگران رسمی و قراردادی شرکت آهنگری 
به  اعتراض  خاطر  به  تبريز  تراکتورسازی 
عدم پرداخت مزدهای معوقه  تحت بهانه های 
رذيالنه ای نظير « اقدام عليه امنيت ملی»، 
«توهين  بيگانگان»،  سوی  از  حمايت   »
توهين  مورد  و  دستگير  نظام»  مقدسات  به 
محاکمه  به  قراراست  و  قرارگرفته  آزار  و 
روزافزون  رشد  و  کاری  بی  شوند؛  کشيده 
بقيه در صفحه چهارم

تئوری مارکسيستی بی چون و چرا خواستار 
مسئله  هر  تحليل  و  تجزيه  هنگام  به  است 
چهارچوب  در  بدوا  مسئله  آن  اجتماعی، 
تاريخی معينی مطرح گردد و سپس چنان چه 
سخن برسر يک کشور...باشد، خصوصيات 
معين  ی  دوره  يک  درحدود  که  مشخصی 
تاريخی اين کشور را از سايرکشورها متمايز 
می سازد، درنظرگرفته شود.»           لنينـ  
درباره ی حق ملل درتعيين سرنوشت خويش 

۱ـ چهارچوب تاريخی کنونی 
«بهار  شورشهای  در  امپرياليستها  دخالت 
عرب» که هنوز هم ادامه دارد و در چهار 
چوب استقرار امپراتوری جهانی سرمايه و 
رقابت انحصارات فراملی و قطبهای سرمايه 
و  امپراتوری  دراين  هژمونی  کسب  جهت 

بقيه در صفحه  پنجمبسط مناطق تحت 



کوههائی چون هيمااليا،آلپ و غيره را باعث 
از  بسياری  آب  زير  به  رفتن  خطر  و  شده 
طرف  يک  از  ساحلی  کشورهای  و  جزاير 
و افزايش سطح بيابانها از سوی ديگر گشته 
است؛ ازبين بردن جنگلها به منظور کاشتن 
گياههای پردرآمد و جاده کشی درآنها صدمه 
ی جدی به توازن اکسيژن موجود در هوا زده 
و هم راه با آن آلوده گی هوای شهرها زنده 
گی صدها ميليون انسان را اعم از کودک و 

جوان تا پير به مخاطره انداخته است.
به هم خوردن تناسب طبيعی مناسبات انسانها 
با طبيعت، باعث شده است تا برتعداد بروز 
رفتن  فرو  و  شديد  های  گی  بارنده  توفانها، 
بسياری از مزارع و حتا شهرها به زيرآب يا 
خشک سالی و آتش گرفتن جنگلها درابعادی 
جهان  مردم  و  يافته  گسترش  و...  وسيع 
روزانه شاهد فجايعی هستند که ازآلوده گی 

زيست محيطی ناشی شده اند.
دريک کالم حرص و طمع درنظام سرمايه 
شده  باعث  بيشتر  سودهرچه  درکسب  داری 
سرمايه  پيکر  غول  انحصارات  از  که  است 
پرکردن  کوچک  داری  سرمايه  تا  داری 
جيب خود را بر حفظ سالمت محيط زيست 
ترجيح داده و وضعيتی به وجود آورده اند که 
انسانها نسبت به آينده ی خود و فرزندانشان 
تالشهائی  شوند.  نگران  بشری  نسل  حفظ  و 
زيست  تشکلهای  توسط  حال  به  تا  که  هم 
پيشنهادات  سطح  از  شده  برده  پيش  محيطی 
بين  تجمعهای  و  ننموده  تجاوز  رفرميستی 
جز  نيز  زيست  محيط  بهبود  برای  المللی 
درسطحی نمايشی و بدون رسيدن به نتايجی 
مشخص کاری جدی انجام نداده اند زيرا از 
کوزه ی نظام سرمايه داری چيزی جز زهر 
به  جهان  گی  آلوده  افزايش  و  سود  افزايش 

بيرون نتراويده است!
در  نيست.  مستثنا  قاعده  اين  از  ما  ايران 
چند دهه ی اخير که نظام سرمايه داری به 
ی  مانده  افکارعقب  با  اما  غالب،  صورتی 
ماقبل سرمايه داری اداره ی اقتصاد کشور را 
عمده تا به دست گرفته است، تخريب محيط 
ازبين  است.  يافته  باری  فاجعه  ابعاد  زيست 
بردن روزافزون سطح جنگلها، سدسازيهای 
شدن  خشک  آن  از  ناشی  و  مطالعه  بدون 
درايران  که  هائی  رودخانه  ازاندک  برخی 
جاری هستند و خشک شدن تدريجی تاالبها، 
منظور  به  زراعی  زمينهای  بردن  ازبين 
نزديک  درمناطق  ويژه  به  سازی  ساختمان 
جائی  به  را  کار  کم  کم  غيره  و  ها  درياچه 
نظير  بزرگی  های  درياچه  که  است  رسانده 
٦۰۰۰کيلومتر  از  بيش  با  اروميه  درياچه 

از  نيمی  زارشدن  شوره  و  وسعت  مربع 
وسعت اش (۳۰۰۰ کيلومترمربع) به سوی 
تبديل شدن به نمک زاری پيش می رود که 
خطر عمده ای را در محيط اطراف خود به 

جا خواهدگذاشت.
تاثير اين ازبين رفتن درياچه اروميه درمحيط 
اولين  که  کردستان  و  آذربايجان  زيست 
قربانيان اين فاجعه خواهندشد، فراوان است. 
درصورت  که  شود  می  ارزيابی  ازجمله 
خشک شدن اين درياچه، زنده گی ٥ تا ۱٤ 
ميليون انسان به خطر افتاده و آنها مجبور به 

کوچ کردن و بردن احشام شان خواهندشد.
که  دهد  می  نشان  روشنی  طور  به  امر  اين 
زيست  فجايع  ی  اوليه  و  اصلی  قربانيان 
هم  و  کشانند  زحمت  و  کارگران  محيطی 
آنانند که عالوه بر مبارزه با سرمايه داران 
برای  بايد  خدماتی  و  توليدی  درمحيطهای 
حفظ محيط زيست نيز با نظام سرمايه داری 
وارد مبارزه ای جدی شوند و خواست حفظ 
محيط زيست به يک خواست فوری آنها بايد 
تبديل شود. هيچ طبقه ای به اندازه ی طبقه 
ی کارگر درانديشه ی حفظ سالمت بشر و 
نجات آن از فاجعه ای زيست محيطی نيست. 
چون که سرمايه داران به راحتی می توانند 
سرمايه خود را جا به جا کرده و موقتا هم 
آسيبهای  ازبروز  را  خود  ی  يقه  شده  که 
زيست محيطی خالص کنند و حتا با اين جا 
به جائی سود خود را باال ببرند. اگر سيلی 
درشهرها جاری شود، اولين قربانيانش را از 
ميان کارگران و زحمت کشان می ستاند که 
درآلونکها زنده گی می کنند. اگر زلزله ای  
روی دهد، اولين خانه های خراب شده خانه 
مانده  آوار  زير  بيشترين  و  کارگری  های 
اگر  بود.  خواهند  کارگری  های  خانواده  ها 
هوای شهرها آلوده و مضر برای تنفس باشد، 
اولين قربانيانش کارگران و زحمت کشان و 
مجبورند  که  خواهندبود  آنان  های  خانواده 
درشهر بمانند، درحالی که سرمايه داران و 
به  توانند  می  راحتی  به  شان  های  خانواده 
خانه های ييالقی و يا مناطق خوش آب و هوا 

خود را برسانند.
جمهوری  رژيم  تخريبهای  اين  بر  عالوه 
اسالمی و سرمايه داران دررابطه با محيط 
جهت  اتمی  نيروگاههای  ساختن  زيست، 
هم  آن  ازآنها،  شده  توليد  برق  از  استفاده 
درکشوری که به راحتی می توان ازانرژی 
پاک خورشيدی، بادی استفاده کرد و زلزله 
نظير  خطراتی  سراسرايران،  بودن  خيز 
فوکوشيما  و  چرنوبيل  اتمی  نيروگاه  انفجار 
را درايران دهها بار افزايش می دهد و به 
با  نيز  اتمی  های  زباله  کردن  دفن  عالوه 
زيست  محيط  تخريب  باعث  دقت  هراندازه 

خراب  جديدترين  ی  جمله  از  شود،  می 
کاريهای رژيم جمهوری اسالمی است که به 
خطرات تخريب محيط زيست ديگر درايران 

اضافه خواهدشد.
به اين ترتيب ضروری است که از مبارزات 
به حق مردم در اروميه و تبريز که تدريجا 
به ديگر شهرهای آذربايجان نظير اردبيل و 
وحشی  با  حال  به  تا  و  يافته  گسترش  غيره 
شده  رو  به  رو  رژيم  مسلح  نوکران  گری 
حتا  و  گشته  زندانی  و  دستگير  صدهانفر  و 
بنابه گزارش انجمن دفاع از زندانيان سياسی 
آذربايجان درکانادا تابه حال سه نفر نيز به 
دست قداره بندان رژيم جان باخته اند، با تمام 

وجود پشتيبانی کنيم. 
جالب اين که مجلس ارتجاع اسالمی در ۲٥ 
مرداد با قيد دوفوريت، آب رسانی به درياچه 
اروميه را ردکرد . اين امر باعث خشم مردم 
آذربايجان و هواداران محيط زيست گرديد، 
به  اعتراض  و  تظاهرات  بروز  از  پس  اما 
شدن  خشک  به  نسبت  دولت  مديريت  شيوه 
مجبور  شهريور   ۱۲ در  ويژه  به  درياچه 
تومانی  ميليارد   ۹٥۰ بودجه  تخصيص  به 
جهت آب رسانی گرديد که بخش بزرگی از 
بودجه کل اختصاص يافته به اقدامات زيست 
محيطی درکل ايران می شود! تازه بايد ديد 
که دولت تاچه حد در انجام اين کار جديت به 

خرج خواهد داد يا نه؟
دفاع  کارگر  ی  طبقه  خواستهای  درميان 
حقانيتی  چنان  از  زيست  محيط  حفظ  از 
 ٪۹۰ از  بيش  تواند  می  که  برخورداراست 
رژيم  و  نموده  متحد  خود  گرد  به  را  مردم 
نمايد.  تسليم  به  وادار  را  اسالمی  جمهوری 
بايد  مردمی  نيروهای  صف  مبارزه  دراين 
قصد  که  بورژوازی  از  بخش  آن  ازصف 
بهره برداری از اوضاع به نفع خويش دارد 
«دست  نظير   خواستهائی  طرح  ازطريق 
درياچه  تخريب  از  داران  وسرمايه  دولت 
مردمی  جنبش  و  مجزاشده  کوتاه»  اروميه 
امپرياليستها  عوامل  و  بورژواها  دست  آلت 
گرد  «مگسانند  اينان  که  چون  قرارنگيرد 
گان  کننده  تخريب  جزء  خود  و  شيرينی»! 

محيط زيست می باشند.
آشتی انسان با طبيعت، جز ازطريق مبارزه 
نيست  ممکن  طبيعت  گان  کننده  تخريب  با 
سرمايه  نظام  گفتيم  درباال  که  طور  همان  و 
کننده ی محيط  داری  بزرگ ترين تخريب 
مبارزه  اين  اعتبار  اين  به  باشد.  می  زيست 
بخشی از مبارزه ی طبقاتی طبقه ی کارگر 

عليه نظام سرمايه داری است.
ک.ابراهيم ـ ۱٤ شهريور ۱۳۹۰
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حفظ محيت زيست... بقيه از صفحه اول

نجات و حفاظت ازمحيط زيست تنها درسوسياليسم تحقق می پذيرد
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تحريم انتخابات جواب شايسته بازارگرم کنی حاکمان است!

خوانده  نادرست  کنونی  درشرايط  را  گرايان 
و از آنان می خواهند تا مشترکا کانديد بدهند! 
که  ای  هروسيله  به  خواهند  می  حال  درعين 
شده باند هاشمی رفسنجانی و محمدخاتمی را 
از شرکت درنمايش انتخاباتی مانع شوند! آنها 
نزديک  رژيم  باندسرسخت  به  ترتيب  اين  به 
عيدفطرـ  نماز  ی  درخطبه  ای  خامنه  هستند. 
چهارشنبه ۹ شهريور ـ گفت که « نياز بزرگ 
کشور اتحاد با مسئوولين و مسئوولين بامردم 

است». 
جناح سوم مرکب از اصالح طلبان و طرف 
موسوی  ميرحسين  و  کروبی  مهدی  داران 
درجات مختلف  درانتخابات را به  که شرکت 
شمارند  می  جايز  شروطی  و  شرط  تحقق  با 
هماهنگی  شورای  ای  ماده   ۸ پيشنهاد  (نظير 
نظارت  لغو  با  رابطه  در  اميد  سبز  راه 
استصوابی، ممانعت از دخالت نهادهای امنيتی 
و نظامی در عرصه رقابتی و سياسی و دخالت 
و  سانسور  به  دادن  پايان  انتخاباتی،  درامور 
توقيف  ازجمله  و  ها  رسانه  بر  فشار  اعمال 
و  طلبان  اصالح  هم  مطبوعات).  غيرقانونی 
هم جنبش سبزی ها می گويند که حاضرنيستند 
نگه  گرم  برای  صرفا  و  نخودی  صورتی  به 
داشتن تنور انتخابات به عنوان «هيزم» مورد 

استفاده قراربگيرند.
مشخصا  و  اسالمی  گروههای  اين  درميان 
زير  جوشهای  و  ُجنب  گرا،  اصول  جريانات 
را می توان درشرايط فعلی ديد که در رقابت 
و ائتالف باهم می خواهند تنور انتخاباتی را 
از هم اکنون گرم نگه دارند: جناح ميانه رو 
پيشنهاد ائتالف رامی دهد ( «کميته ۷ نفری 
گرايان»  اصول  متحد  جبهه  مرکزی  شورای 
و ملحق شدن روح هللا حسينيان نماينده مجلس 
نظارت»  و  «داوری  هف  با  گروه  اين  به 
و  اختالفات  بروز  درصورت  درانتخابات) 
را  مسئله  حکميت  و  درنظارت  ناهماهنگی 
خط  پيروان  جبهه  از  نفر  نفر(۲   ۸ کميته  با 
ايثارگران  جمعيت  از  نفر   ۲ رهبری،  و  امام 
به  نفر  يک  خواه،  تحول  گرايان  اصول  و 
نماينده گی از باقرقاليباف،  يک نفر به نماينده 
گی از علی الريجانی و ۲ نفر نيز به نماينده 
گی از گفتمان سوم) واگزارمی کنند؛ «جبهه 
پايداری انقالب اسالمی» با محوريت آيت هللا 
مصباح يزدی مرکب از هم کاران و وزرای 
صادق  مالی  پشتيبانی  با  نژاد  احمدی  سابق 
از  است  ائتالفی  که   ۷+۸ کميته  محصولی؛ 
تعدادی جريانات محافظه کار نزديک به خامنه 
توافق  به  رسيدن  جهت  پايداری  کميته  با  ای 
برسر نامزدها به شرط حذف  نمايندگان علی 
شرکت  از  قاليباف  باقر  محمد  و  الريجانی 
دراين ائتالف مذاکره می کند. امری که نشان 
می دهد جناحهای حاکم رژيم به چه بلبشوئی 
قبل  نيز  رفسنجانی  هاشمی  اند؛  گرفتارشده 
از  ای  جبهه  تشکيل  کار  به  دست  ازاينان 

شده  درانتخابات  شرکت  برای  ها  «معتدل» 
بود که با مخالفت مهدوی کنی، مصباح يزدی 
و محمديزدی رو به رو شده و نتوانست کار 

را پيش ببرد.
درچنين وضعيتی، تکليف جبهه ی تحريم که 
اکثريت مردم و نيروهای سياسی مخالف رژيم 
را دربرمی گيرد، بايد هرچه روشن تر گشته 
و تالش کنند تا صحنه سازی انتخاباتی رژيم 

را به صحنه ی عزا داری آن تبديل نمايند.
اکنون ديگر برای هر رای دهنده ی عادی حتا 
فريادهای  که  است  شده  معلوم  نيز  لوح  ساده 
و  بدهيد!»  پس  مرا  کو!»، «رای  من  «رای 
غيره هيچ انعکاسی درميان حاکمان جز جواب 
با سرنيزه، دستگيری و شکنجه و کشتارنداشته 
است. ديگر نه عقالئی و نه حتا مصلحتی است 
که دوباره انسانهای معترض به رژيم واليت 
درانتخابات  شرکت  با  را  خود  شانس  فقيه 
بيافتند  رژيم  انتخاباتی  ی  درتله  و  بيازمايند 
آزمودن  را  «آزموده  اند  گفته  قديم  از  که 

خطاست!».
تدارک  کار  به  دست  زود  رژيم  مدافعان  اگر 
انتخابات شده اند، دليل اش واضح است. آنها 
شديدا از تحريم انتخابات و برمالشدن ماهيت 
درانظار  شان  بودن  پايه  بی  و  ارتجاعی  پليد 
و  هستند  هراسان  خارج  و  داخل  در  عمومی 
های  رياکاری  و  تزويرها  گريها،  حيله  تمام 
تقلبهای  تا  بست  خواهند  کار  به  را  خود 
جديدشان به آسانی لو نرود. اما هراندازه که 
گيرد،  صورت  فراگيرتر  و  تر  کامل  تحريم 
جمع و جورکردن رای های ميليونی و دهها 

ميليونی برای حاکمان سخت ترخواهدشد.
بايد توجه داشت که آنها نه از نظارت استصوابی 
غيرخودی  افراد  کانديدشدن  از  جلوگيری  و 
دست برخواهندداشت؛ نه امکانی مساوی حتا 
به کانديداهائی که از فيلتر اين نظارت گذشته 
و  کنند  تبليغ  خويش  نفع  تابه  داد  خواهند  اند 
ازهمه مهم تر نه دست از تقلب دررای گيريها 
برخواهند داشت. درچنين شرايطی ضروری 
مانده  باقی  انتخابات  به  که  ماهی   ٦ در  است 
آگاه  با  مردم  از  بيشتری  هرچه  تعداد  است 
شدن از ضرورت تحريم انتخابات از نزديک 
ترين افراد خانواده تا دوستان و آشنايان خود 
دعوت کنند تا به جبهه ی تحريم ملحق شوند. 
نماينده  اول  ی  دردرجه  تا  بکوشند  عالوه  به 
حوزه  درهر  مردم  های  توده  ازجانب  گانی 
دست  از  مانع  و  حضوريافته  گيری  رای  ی 
کاری در صندوقهای رای گيری شده و مطلقا 
دست نيروهای انتظامی و سپاه وبسيج و دولت 
کنند.  قطع  صندوقها  درحفظ  دخالت  از  را 
درکناراين، قبول وجود بازرسانی بين المللی 
به  بايد  نيز  انتخابات  روند  بر  نظارت  جهت 
رژيم تحميل شود. و باالخره نيروهای سياسی 
مخالف رژيم وافرادمستقل و توده های مردم 
خود را  آلترناتيوهای  تا  باشند  داشته  بايد حق 

دررابطه با انتخابات آزادانه تبليغ کنند.
ابتدائی  اين  ازقبول  رژيم  که  است  واضح  پر 

انتخاباتی  مبارزات  دموکراتيک  نکات  ترين 
اکنون  هم  از  که  اين  کما  خواهدزد.  سرباز 
جمعه  برانتخابات  نظارت  هيئت  ترکيب 
جنتی،  احمد  نامهای  به   ۱۳۹۰ اسفند   ۱۲
محمديزدی، محمدرضا علی زاده، محمدرضا 
رياست  به  کدخدائی   عباسعلی  و  ميرشمسی 
احمدجنتی  دبير شورای نگهبان و تحت امر 
خامنه ای معين شده اند که نشان می دهد نظام 
به  را  درانتخابات  اش  پيروزی  فقيه  واليت 
اما  درنظردارد.  هميشه  از  تر  جدی  هرحال 
می  که  است  محقانه  مردم  فوق  خواستهای 
تواند وحدت اکثريت مردم را بيان و ايجادکند 

و رژيم را ازنظر سياسی درتنگنا قراردهد.
احساس  که  درصورتی  حاکمان  اما،  و 
نسبت  گذشتهائی  به  است  ممکن  خطرکنند، 
و  کروبی  طرفداران  يا  و  طلبان  اصالح  به 
اسالمی  جمهوری  حفظ  خواهان  که  موسوی 
و واليت فقيه هستند، تن دهند، ولی دربرابر 
با  جز  ايران  مردم  عظيم  اکثريت  خواست 
زد.  نخواهند  برزمين  زانو  شان  سرنگونی 
است  کوچکی  گام  انتخابات  تحريم  عالوه  به 
و  جبار  رژيم  اين  برداشتن  ازميان  درجهت 
خون خوار و اين آن امری است که دربرابر 
انسانهای  کليه  و  کشان  زحمت  و  کارگران 
آزادی خواه و عدالت پرور قراردارد. و چون 
به  حاضر  خود  به  خود  کنونی  حاکم  رژيم 
کنار رفتن نيست و کليه ی نيروهای نظامی، 
انتظامی و جاسوسی همراه با دستگاه قضائی 
با  سقوطش  از  جلوگيری  برای  زندانهايش  و 
توده  که  اين  لذابرای  کنند،  کارمی  نيرو  تمام 
سرنوشت  بتوانند  استثمارشده  و  محروم  های 
خويش را به دست بگيرند، نيروهای سياسی 
يکی  و  متحد  بايد  کمونيستها  ويژه  به  و  آگاه 
شده و برای براندازی آن تدارک ببينند و خود 
را در پيچ و خمهای پارلمانتاريستی سردرگم 
زحمت  و  کارگران  رهائی  راه  نسازند. 
و  اجتماعی  انقالب  پيروزی  به  منوط  کشان 
داشتن  تٌوهم  نه  و  است  استقرارسوسياليسم 
نوع  انتخابات  ازطريق  شان  حقوق  کسب  به 
پارلمانی که اين حقوق تا به امروز و طی بيش 
از ۲۰۰ سال اخيرهيچ گاه ازطريق انتخابات 
نوع پارلمانی درهيچ کشوری از جهان حاصل 
انتخابات  در  مداخله  يا  و  شرکت  است.  نشده 
امری تاکتيکی برای مبارزه با رژيم ازطريق 
اين  از  و  وجودآورده  به  که  است  نهادهائی 
طريق نيز می توان صدای کارگران و زحمت 
اما  نمود.  پخش  جهان  و  درايران  را  کشان 
از  نيز  محدود  امکان  اين  که  اين  به  باتوجه 
است،  شده  گرفته  ضدرژيم  سياسی  نيروهای 
تاکتيکی  انتخابات  تحريم  کنونی  درشرايط 

درست درمقابله با رژيم می باشد.
ک.ابراهيم ـ  ۱۲ شهريور ۱۳۹۰

رقابت حاکمان... بقيه از صفحه اول
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شکمهای گرسنه و آزاديهای اسيرشده، انتخابات فرمايشی نمی خواهند!

آخرين پرده نمايش... بقيه از صفحه اول

آن که ناشی از بحران در رشته های توليدی 
است قشر جوان و حتا جوانان تحصيل کرده 
هم  شغلی  اگر  و  نموده  نگران  شدت  به  را 
بيابند کاذب و به دور از کيفيت و تخصص 
آنان است؛ فقر و عدم تامين اجتماعی جوانان 
مشخصا  و  بدن  اجزاء  فروش  سوی  به  را 
حدی  به  کشور  زندانهای  است؛  رانده  کليه 
پر از زندانيان عادی و سياسی شده است که 
درمقايسه با تعداد زندانيان در رژيم سلطنتی 
جمعيت،  برابر  دو  رشد  درنظرگرفتن  با  و 
اعدام  و  شکنجه  است؛  شده  برابر   ۱۲
زندانيان عادی و سياسی ، با درنظرگرفتن 
جمعيت ، ايران را به مقام بزرگ ترين سالخ 
خانه ی انسانها درجهان رسانده است؛ گرانی 
روزافزون موادمصرفی روزانه مردم چنان 
حتا  که  است  ازدياد  درحال  افسارگسيخته 
کارگران(يک  حداقل  مزد  شدن  برابر  سه 
۳۳۰هزارتومان)  جای  به  تومان  ميليون 
کارگران  حداقل  گی  زنده  تامين  برای  کافی 
نيست؛ اعتراض معلمان به وضعيت حقوقی 
و  دستگيری  و  اخراج  به  منجر  تدريس  و 
زندانی شدن بسياری تا کنون شده و استادان 
دانش گاه معترض به سياستهای رژيم نيزبه 
شده  کاراخراج  از  گی،  بازنشسته  ی  بهانه 
اند؛ بی توجهی به حفظ محيط زيست توسط 
های  پروژه  انواع  کارگيری  به  و  رژيم 
زيست  ی  فاجعه  به  جانبه  يک  و  سطحی 

محيطی درسراسرايران منجرشده است.
غليان  وضعيتی  چنين  طبيعی  ی  نتيجه 
روزافزون خشم فروکوفته ی اکثريت عظيم 
فريادهای  و  شده  کشان  زحمت  و  کارگران 
است.  شده  بلند  ازسرتاسرايران  اعتراضی 
انعکاس اين وضعيت را درعرصه ی جهانی 

و داخلی می توان چنين خالصه کرد:
عميق  بحران  بر  غلبه  برای  امپرياليستها 
اقتصادی، سياسی و اجتماعی شان خاورميانه 
را حلقه ی ضعيفی در زنجير اسارت جهانی 
شان می دانند که درعين حال صاحب بزرگ 
باشد.  می  جهان  فسيلی  انرژی  انبار  ترين 
بزرگ»  درايجاد «خاورميانه  آنها  ی  نقشه 
زيرسلطه شان منجر به دخالت در خيزشهای 
خاطر  به  عربی   کشورهای  مردم  ای  توده 
نان و آزادی شده واهميت ايران دراين نقشه 
که  است  مهم  امپرياليستها  برای  جا  بدان  تا 
يکی از عوامل رسوای سرمايه نئو ليبرالی 
ملل»،  سازمان  خاورميانه  صلح  «سفير  و 
تونی بلر نخست وزير سابق انگليس، اخيرا 
درمصاحبه ای با روزنامه گاردين خواستار 
« تغيير رژيم ايران و سوريه» شده است. 
سابق  وزير  نخست   : نويسد  می  گاردين 

گونه  به  خاورميانه  دهد  می  هشدار  بريتانيا 
ای بسيار، بسيار بد، بی ثبات خواهد شد اگر 

ايران به تسليحات اتمی دسترسی پيدا کند.
بلر می گويد «تغيير رژيم در تهران خوش 
بينی من را نسبت به تمامی منطقه فورا و به 
ميزانی قابل توجه بيشتر می کند. اگر ايران 
به  را  منطقه  يابد،  دست  اتمی  تسليحات  به 
خواهد  ثبات  بی  بد،  بسيار  بسيار،  ای  گونه 
گروه  از  حمايت  به  آنها  گويد  می  او  کرد. 
ارتجاعی  نيروهای  و  تروريسم  درگير  های 
در  همينطور  و  عراق،  در  دهند.  می  ادامه 
تداوم  اصلی،  مشکالت  از  يکی  افغانستان، 
صدای  (راديو  است».  بوده  ايران  مداخله 

آمريکا ـ ۹ سپتامبر۲۰۱۱) 
نشان  روشنی  طور  به  بارديگر  سخنان  اين 
فرصت  دنبال  به  امپرياليستها  که  دهد  می 
رژيم  که  درشرايطی  تا  هستند  مناسبی 
جمهوری اسالمی دراثر مبارزات پيوسته ی 
جانبه  همه  دربحران  شدنش  غرق  و  مردم 
تضعيف  اجتماعی،  و  سياسی  اقتصادی،  ی 
گشته به تسليم و يا به شکست کشانده شده و 
جهان  برای  را  خود  استعماری  نو  ی  نقشه 

خواری پيش ببرند.
يابی  شدت  درکنار  داخلی،  ی  درعرصه 
کسب  يا  و  درحفظ  حاکم  مختلف  جناحهای 
مقامات کليدی و شاخ و شانه کشيدن به هم 
انتخابات  با  را  شان  سرنوشت  آنها  ديگر، 
دوره ی نهم مجلس گره زده اند و درسرکوب 
اعتراضات به حق کارگران و زحمت کشان 
لحظه ای ترديد به خود راه نداده و دارو دسته 
های طرف دار خامنه ای و ازجمله درمجلس 
خبره گان در بند ۴ دهمين اجالس اين مجلس 
هشدار می دهند که دشمنان اسالم و معاندان 
تهديد  و  تحريم  با  جهانی  استکبار  و  نظام 
ارزش های  برابر  در  فرهنگی  شبيخون  به 
صف آرايی  اسالمی  جمهوری  و  اسالمی 
همراهی  برای  فرهنگی  جهاد  لذا  کرده اند، 
مباحث  ترويج  و  روحانيت  و  مرجعيت  با 
فريب  و  مکر  با  مقابله  راه  فقيه،  واليت 
اجالس  دراين  حال  درعين  است.  شيطان 
تاکيدشد که زير سؤال بردن حجاب و عفاف 
محکوم می گردد و به مسئوالن آموزش عالی 
امر می شود به تفکيک جنسيتی اقدام گردد. 
ولی آيت هللا علی خامنه ای، رهبر جمهوری 
اسالمی نيز، روز پنجشنبه، در ديدار رئيس 
به  واکنش  در  خبرگان،  مجلس  اعضای  و 
که  اين  و  فقيه»  مطلقه  «واليت  از  انتقاد 
کشور براساس «ميل» فقيه اداره می شود، 
به  تواند  نمی  است  عادل  که  گفت: «فقيهی 
دسِت  در  يعنی  مطلقه  کند.  عمل  خود  ميل 
وجود  انعطافی  حالت  نظام،  اصلی  کليددار 

دارد».

اسالمی،  جمهوری  خبرگزاری  گزارش  به 
است  گفته  اسالمی  جمهوری  رهبر  ايرنا، 
پذيری  انعطاف  يعنی  فقيه  مطلقه  واليت   »
دستگاه واليت و معنای اين مسئله اين است 
و  ساز  تصميم  های  دستگاه  مجموعه  که 
قرار  آنها  رأس  در  رهبری  که  گير  تصميم 
دارد به طور دائم با انتخاب آنچه درست تر 
و کامل تر است، خود را بطور مدام متحول 
به  را  کشور  سازی،  نظام  تکميل  با  و  کنند 

پيش ببرند.»
مذبوحانه از جانب خامنه ای که  اين تالش 
گويا «صدای مرگ بر ديکتاتور « را سالها 
تالش  شنود،  می  وقت  بی  و  وقت  که  است 
برای فريب دادن مردم وبسيج طرف دارانش 
است تا درانظار مردم واليت فقيه خونبار و 
سرکوب گرش را «دموکرات» جلوه داده و 

کمی برای خود رای بخرد.
ازسوی ديگر احمدی نژاد و دارو دسته اش 
خيز  قبل  ازمدتها  ای  خامنه  جناح  درمقابل 
برداشته  را  نهم  درمجلس  اکثريت  کسب 
ظهور   درمورد  خرافات  پخش  وضمن  اند 
َدم  و  شده  ناسيوناليست  موعود»،  «مهدی 
جنسی  تفکيک  انجام  زنند؛  می  ايرانيت  از 
ضمن  ـ  سارند  می  ملغا  را  گاهها  دردانش 
اين که از زير، اين تفکيک دربرخی دانش 
می  برده  پيش  مازندران  و  يزد  مثل  گاهها 
شود!! ـ ؛ قول دروغين ايجاد ٥. ۲ ميليون 
درحالی  اين  (و  دهند  می  درسال  را  شغل 
ظرفيت   ٪۳۰ با  کشور  های  کارخانه  که 
پروژه  هزار   ۲۰ از  بيش  و  کنند  می  توليد 
توليدی به دليل فقدان بودجه بالتکليف مانده 
و درسال گذشته بيش از ۲۰۰ هزارفرصت 
شغلی از دست رفته و به گفته ی سعيد ليالز 
کارشناس اقتصادی نيز در گفت و گو با فرا 
رو: سياست دولت بی توجهی به توليد است 
و دولت به جای توليد ثروت به دنبال توزيع 

ثروت است. 
خود  مايه  بی  زنيهای  درالف  نژاد  احمدی 
قول پرداخت سه برابر شدن يارانه ها را می 
قول  و  مآبانه  دموکرات  ژستهای  اين  دهد. 
همه  دادنها  مردم  به  اقتصادی  وضع  بهبود 
که  است  بزرگی  رقابت  درچارچوب  وهمه 
جناحهای  مجلس،  اسفند   ۱۲ انتخابات  برای 
بتوانند  تا  اند  گرفته  درپيش  رژيم  مختلف 
باگول زدن مردم و جلب آراء آنها به طرف 
طورنسبی  به  ی  مرحله  بارديگراين  خود، 
آب رو برباد ده انتخاباتی را از سربگذرانند. 
چه  انتخاباتی  نمايش  آخر  پرده  اين  که  اين 
توده  برخورد  درگرو  خواهدشد،  طی  گونه 
های وسيع مردم نسبت به انتخابات می باشد. 
به اميد آن که باتالش کليه ی انسانهای پيشرو 

و دموکرات ضدنظام، تحريم انتخابات 
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امپرياليسم و چپ... بقيه از صفحه اول

اين بارگسترده تر از هرزمان ديگری 
های  توده  وسيله  وازاين  رفته  پيش 
مردم و نيروهای سياسی مخالف رژيم برای 
صحنه  تبديل  و  حاکمان  ديوارگذاشتن  بيخ 
رژيم  ی  محاکمه  ی  صحنه  به  انتخاباتی  ی 
استفاده برده و سرنگونی آن را تسريع کنند. 
ک.ابراهيم ـ ۲۰ شهريور۱۳۹۰

نفوذ خود، روشن تر از آن است که نيازی 
به استدالل و اثبات اين واقعيت داشته باشد. 
اما يا توجه به ديدگاههای انحرافی و التقاطی 
آنها  بازگوئی  ايران،  چپ  جنبش  درميان 

هنوز هم ضروری است .
داری  سرمايه  جهان  بحران  که  درشرايطی 
کشورهای  مردم  شديد  فقر  و  استمراريافته 
عربی هم راه با وجود رژيمهای ديکتاتوری 
که دهها سال بر مردم آن کشورها بی رحمانه 
حکم رانده و خطر بروز شورشهای انقالبی 
برای نان و آزادی بيش از پيش هويدا شده 
نفوذ  زير  از  کشورها  اين  رهائی  احتمال  و 
افزايش  امپرياليستی  سياستهای  ی  سلطه  و 
يافته بود، فقدان نيروهای انقالبی و به ويژه 
کمونيستی آگاه و صاحب نفوذ درميان طبقه 
ی کارگر و توده های مردم، زمينه ی مناسبی 
اين  در  امپرياليستی  کاری  دست  برای  شد 
نوع  اندازی «انقالبات»  راه  به  و  شورشها 
مخملی جهت شيره ماليدن به سر مردم  به 
منظور پذيرش  «رژيم چنج» های ارتجاعی 
ملی  بخش  رهائی  انقالبهای  جای  به  آشکار 
بورژوازی  و  امپرياليسم  ستم  و  استثمار  از 

داخلی.
توسط  پروری  اپوزيسيون  سياست  با 
و  چنج»ها  انجام «رژيم  برای  امپرياليستها 
استقرار عوامل وابسته جديد به جای دولتيان 
سابق؛ با آموزش سرسپرده گی دادن به برخی 
ازمخالفان سرهنگ معمر قذافی درآمريکا و 
حمايت ازبرخی ديگراز اينان درانگليس طی 
دهها سال، زمينه برای دخالت آشکار و حتا 
و  انگلستان  فرانسه،  امپرياليستهای  نظامی 
آمريکا درليبی، به پشتوانه ی رای شورای 
به  وابسته  نهادی  که  ملل  سازمان  امنيت 
«حفاظت  ی  بهانه  به  و  است،  امپرياليسم 
از نيروهای غيرنظامی»، از بيش از ٦ماه 
پيش، آماده شد. با ارسال کمکهای تسليحاتی 

ايجاد  قذافی؛  مخالف  ارتجاعی  نيروهای  به 
دست  انتقالی»  ملی  «شورای  ی  عجوالنه 
ساز امپرياليستها متشکل از افرادی جداشده 
نيروهای  به  گان  وابسته  قذافی،  رژيم  از 
سلطنت طلب، افراط گرايان مسلمان و دست 
پرورده گان امپرياليسم و اعالم پشتيبانی از 
آن شورا توسط امپرياليستها و برخی از ايادی 
گسيل  با  عربی؛  درکشورهای  ويژه  به  آنان 
نيروهای نظامی جهت تعليم نظامی دادن به 
مخالفان قذافی؛ با بمبارانهای بالوقفه نيروی 
هوائی ناتو با نزديک به ۸۰۰۰ حمله با بيش 
از ۳۰۰۰۰ بمب و طبق گفته «شورشيان» 
ديگر  ارزيابيهای  طبق  و  هزارکشته   ٥۰ با 
٦۰ هزارکشته)به نقاط موردنظر و به ويژه 
 ،۲۰۱۱ اوت   ۲۰ در  باالخره  طرابلس؛ 
از  تعدادی  و  انگليسی  نيروهای  کمک  با 
نيروهای جهادی به طرابلس ـ پايتخت ليبی 
نشينی  عقب  به  دست  قذافی  نيروهای  ـ  
قذافی  نيروهای  استقرار  مراکز  و  زدند، 
عقب  اين  افتاد.  مهاجم  نيروهای  دست  به 
نشينی نيروهای قذافی به معنای پايان گرفتن 
درگيريهای شورشيان با نيروهای طرف دار 
قذافی و تجاوزات نظامی امپرياليستی به ليبی 
نيست و مقاومت نيروهای قذافی دربرخی از 

شهرهای ليبی ادامه دارد.
جنگ  روز  چند  در  که  شود  می  گفته 
مردم  از  نفر   ۱۳۰۰ از  بيش  طرابلس  در 
غيرنظامی و به ويژه کارگران آفريقائی  و 
ليبيائی های سياه پوست به بهانه ی سربازان 
کشته  شورشيان  توسط  بودن  مزدورقذافی 
جان  از «حفاظت  است  ای  نمونه  که  شدند 
امپرياليستی!  ارتشهای  توسط  غيرنظاميان» 
کشورهای  سازمان  رئيس  کشتار توسط  اين 

آفريقائی محکوم شد.
رژيم  عليه  مسلحانه  مبارزه  فوری  شروع 
قذافی توسط افراط گرايان مسلمان، سلطنت 
فرصت  امپرياليسم،  عوامل  و  طلبان  
شکوفائی مبارزات توده ای عليه رژيم قذافی 
فرانسه،  دولتهای  سريع  تصميمات  نداد.  را 
شورای  آن  متعاقب  و  آمريکا  و  انگلستان 
تجاوزهوائی  شروع  در  ملل  سازمان  امنيت 
به بهانه ی «حفاظت از جان مردم عادی» 
(آن هم با بمب افکنی ها بر شهرها  و ارسال 
از  ويژه  به  شورشيان  برای  سالحها  انواع 
طريق قطر)، همه و همه دال بر وجود نقشه 
ای از پيش تهيه شده برای چنين سناريوئی 
مردم  اوليه  خيزش  ترتيب  بدين  باشند.  می 
و  امپرياليسم  مزدوران  و  شد  خفه  درنطفه 
به  دست  ناتو  دريغ  بی  کمک  به  ارتجاع 

کارتصرف قدرت سياسی شدند.
که  اينک   » قذافی،  رژيم  سقوط  از  پس 
دست  به  را  کشور  بيشتر  کنترل  مخالفان 

گرفته اند، رهبران دولت های حامی عمليات 
ناتو در ليبی در جلسه ای در پاريس درباره 
راه های کمک به ليبيايی ها، بحث می کنند. 
امور  وزير  کلينتون  هيالری  جلسه  اين  در 
  VOA.).«خارجه آمريکا نيز حضور دارد
۲۰۱/۸/۳۱) که نشان می دهد، رژيم چنج 
شورشيان  رهبری  و  است  رسيده  نتيجه  به 
از اعتماد کامل امپرياليستها برخوردارند و 
هجوم  برای  قبل  از  تر  بسيارمناسب  زمينه 
سرمايه های امپرياليستی به ليبی و مشخصا 
از  تری  چرب  لقمه  آوردن  دست  به  برای 

نفت و گاز ليبی فراهم شده است!

وضعيت  اين  از  حاصل  نتايج  ۲ـ 
مشخص تاريخی چيست؟ 

 درعرصه ی نظری : با توجه به استراتژی 
اقتصادی  بحران  حل  به  داير  امپرياليستها 
طريق  از  خويش  اجتماعی  و  سياسی   ـ 
سومی  جهان  درکشورهای  جنگ  گسترش 
که اندکی خواست استقالل از امپرياليسم را 
دارند؛ باتوجه به اين که حق تعيين سرنوشت 
صورت  خودش  دست  به  بايد  هرملتی 
انگلس: «ملتی  و  مارکس  قول  به  و  بگيرد 
دارد،  می  روا  ستم  ديگر  ملتهای  بر  که 
تاکيدات  به   توجه  با  آزادباشد»؛  تواند  نمی 
عبارت  امپرياليسم   »  : که  دايربراين  لنين 
است ازعصر سرمايه مالی و انحصارهائی 
که  است  توام  کوششهائی  با  جا  درهمه  که 
سيادت  احراز  بلکه  نبوده  آزادی  آن  هدف 
جا  دراين  تمايالت  اين  ی  نتيجه  باشد.  می 
هم عبارت است از بسط ارتجاع درهمه ی 
جهات عالرغم وجود هرگونه نظام سياسی 
و نيز منتهای حدت تضادها، ستم گری ملی 
و کوشش برای الحاق اراضی ديگران يعنی 
کوشش برای نقض استقالل ملی ديگران»؛ 
تحليل ازوضعيت ليبی مشکلی نظری ندارد.

درعرصه ی عملی : چه گونه می توان ادعا 
نمود که با اراده ی اکثريت ملت ليبی و بدون 
سرنگونی  به  موفق  مردم  خارجی،  دخالت 
تجربه  آيا  ديکتاتورشدند؟  معمرقذافی  رژيم 
حتا  که  نداد  نشان  ايران   ۱۳٥۷ انقالب  ی 
درحالی که مردم درابعاد دهها ميليونی برای 
رهائی از استبدادسلطنتی و کسب رهائی از 
يوغ امپرياليسم درسراسرايران به پا خاسته 
درجهان  شان  اعتراضات  صدای  و  بودند 
طنين انداز شده بود، مع الوصف درشرايط 
های  توده  درهدايت  انقالبی  رهبری  فقدان 
مردم، با دخالت امپرياليستها و کنارآمدن آنها 
با دستگاه روحانيت به رهبری خمينی، دست 
آوردهای انقالب ايران به تاراج رفت و به 

جای سلطنت استبدادی نيمه سکوالر، 
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مبارزات پرولتاريای کشورهای صنعتی اساس و مبارزات ملل ستمديده شرط نابودی امپرياليسم اند

غيره نه آزادی برای مردم عرب فراهم شده 
اجتماعی  عدالت  و  رفاه  نه  و  خواهدشد  و 
بی  استثمار  خواهدگشت.  متحقق  آنان  برای 
رحمانه ی کارگران و زحمت کشان توسط 
بورژوازی  و  امپرياليستی  انحصارات 
و  خواهديافت  ادامه  السابق  فی  کما  داخلی 
ايران  «بهارآزادی»  همانند  «بهارعرب» 
بينيم  می  اکنون  هم  و  شده  «بهارمستعجل» 
که بازهم کارگران و زحمت کشان معترض 
در خيابانهای تونس و قاهره و بغداد و کابل 

به مسلسل بسته می شوند.
افتادن از چاله «انقالب اسالمی ايران» به 
چاه «انقالب عرب» تنها نتيجه اش تشويق 
امپرياليستها به ادامه ی سياست ضدانقالبی 
رژيم چنج ها است و تداوم سلطه ی آنان و 

نظام سرمايه داری برای دهها سال ديگر. 
نيروهای  ضعف  که  اقرارکنيم  بايد  متاسفانه 
و  آفريقا  شمال  ی  درمنطقه  انقالبی  سياسی 
خاورميانه باعث شده است تا امپرياليستها و 
صهيونيستها مشترکا با خيزشهای مردمی بازی 
کنند و از بروز آنها به نفع خويش سودجويند 
بکشانند! انحراف  به  را  خيزشها  اين  و 
با  مصاف  در  ليبی  کوچک  ديکتاتور 
باشکست  حال  به  تا  جهانی  ديکتاتورعظيم 
توان  نمی  هم  ازاين  غير  و  شده  رو  روبه 
کامل  گی  گنديده  درعصر  که  انتظارداشت 
نظام سرمايه داری جهانی، نظامهای سرمايه 
داری و ماقبل سرمايه داری محلی دربرابر 
نظام جهانی سرمايه فراملی ها تا آخرين نفر و 
تا آخرين نفس بجنگند و پيوسته پيروزشوند. 
چنين جنگی امروز تنها و تنها توسط طبقه 
رهبری  تحت  و  کشان  زحمت  و  کارگر  ی 
انقالبی  کمونيست  احزاب  اش  انقالبی  ستاد 
ممکن است که برای ايجاد جهانی بهتر و به 
دور از مالکيت خصوصی بر ابزارتوليد و 
در  و  مزدی  کار  بردن  ازبين  برای  مبادله، 
يک کالم برای ايجاد جهانی سوسياليستی و 
کمونيستی مبارزه می کنند. درنتيجه، به جای 
هورا کشيدن در رابطه با شکست يک رژيم 
عوامل  و  امپرياليستها  توسط  مستقل  نيمه 
نيافته،  توسعه  درکشورهای  شان  داخلی 
چنين  تقويت  و  تشکيل  که  است  ضروری 
کشورها  دراين  انقالبی  رهبری  ارگانهای 
امروز بيش از هر زمان ديگری دردستور 
قدرت  تمام  وبا  قراربگيرد  کمونيستها  کار 
های  توطئه  و  شود  تالش  آنها  تحقق  برای 

امپرياليستی و ارتجاعی افشاء گردند؟

ک. ابراهيم ـ ۱۰ شهريور ۱۳۹۰

با  فقيه  واليت  مذهبی  استبداد  سلطنت 
ايران»  اسالمی  مسمای «جمهوری  بی  نام 
نشست؟ که هزاربار ديکتاتورتر و سرکوب 
گرتر از  نظام قبلی است؛ آيا نيروهای چپ 
شکست،  تلخ  ی  تجربه  اين  بعداز  ايران 
تکرارننمودند  و  نکرده  ازخودانتقاد  بارها 
ها  توده  وسيع  شرکت  از  نظر  صرف  که 
دست  اين  نظام،  يک  ساختن  سرنگون  در 
آلترناتيوی  نظام  بايد  و  نيستند  کافی  آوردها 
را جای گزين  نظام قبلی نمود که مترقی تر 
و انقالبی باشد و به اين اعتبار انقالب بهمن 

درنيمه راه باشکست مواجه شد؟

بنابراين هم پشتوانه ی تئوريک و هم عملی 
برای بررسی جنگ ٦ ماهه درليبی موجود 
است و انتظار از نيروهای ايرانی که خود 
را چپ می دانند اين است که حتا دقيق تر از 
ديگر نيروهای چپ جهان به تحليل درست 

تری از اوضاع ليبی بپردازند؟
نيروهای  از  برخی  و  نيست  چنين  متاسفانه 
گری(البته  جانبه  ويک  درتوٌهم  چنان  چپ 
دربهترين حالت و ياسرسپرده گی دربدترين 
آن) غرق شده اند که عمال به بهانه ی ضديت 
می  قرار  درکنارامپرياليستها  ديکتاتورها  با 
گيرند و شکست قذافی را پای پيروزی مردم 
ليبی می گذارند. اين پيروزی دربهترين حالت 
موقتی است و می تواند به عواقب به مراتب 
منجرشود. قذافی  حاکميت  از  تر  وحشتناک 
ما تنها به دو نمونه انحرافی درزيراشاره می کنيم :
«سازمان  رهبری  از  سامع  مهدی  ۱ـ 
چريکهای فدائی خلق»ـ منشعب از سازمان 
معنا  تمام  به  ی  نمونه  مورد  دراين  ـ  اقليت 
را  سردرگمی  و  گری  التقاط  از  عريانی 
نشان می دهد. وی در گفتارراديوئی جمعه 
۲۰۱۱ـ  اوت   ۲٦ ـ   ۱۳۹۰ شهريور   ٤
يک  را  معمرقذافی  رژيم  «سرنگونی 
گفت  و  خواند  ليبی»  مردم  برای  پيروزی 
شورشيان در دوشنبه ۳۱ مرداد ازچند جا از 
زمين و دريا وارد طرابلس شدند و نيروهای 
دخالت  از  نه  وی   دادند.  شکست  را  قذافی 
نيروهای امپرياليستی کلمه ای برزبان آورد، 
چون  اين «شورشيان»  ماهيت  به  راجع  نه 
قارچ روئيده و کسب قدرت در ٦ ماه کرده 
اظهارنظرکرد و نه ازماهيت حکومت جديد 
صحبتی کرد و به اين بسنده نمود که عمل 
کرد حکومت آينده را «مسئله ديگر» بنامد 
در  اما  نيست؟!  آن  بررسی  جای  فعال  که 
هدف  که   نيروهائی  و  افراد  نظرات  نفی 
نفتی  منابع  بر  کامل  تسلط  را  امپرياليستها 
عنوان «بحثهای  تحت  اند،  کرده  ذکر  ليبی 
که  شد  مدعی  و  داد  سخن  داد  خرافاتی» 
عليه  مبارزه  آينده،  از  «هراس  علت  به 

ديکتاتوری توسط  نيروهائی که مشخصا هم 
چپ هستند، انکار می شود.

به  ای  اشاره  ترين  کوچک  گفتار  دراين 
ی  کارانه  جنايت  و  تجاوزکارانه  کرد  عمل 
امپرياليسم که تنها در عرض چند روز حمله 
به طرابلس بيش از ۱۳۰۰ نفر مردم عادی 
يک  ديدگاه  کند.  نمی  ای  اشاره  شدند  کشته 
جانبه ی او نيز نسبت به مبارزه با ديکتاتوری 
جنايت  معلوم  قرار  از  است.  کودکانه  کامال 
کاران و ديکتاتورهای بزرگ جهانی، کم تر 
از ديکتاتورهای کوچک محلی خطرناک شده 
اند و برای رهائی ملتها از دست ديکتاتورها 
ازخود مايه می گذارند؟! قبح وابسته گی به 
امپرياليسم تدريجا کنارگذاشته می شود و اين 
گويا عين درک دقيق از ماهيت قضايا هست 

و از «خرافات» بری می باشد!! 
بهرام رحمانی نيز با قدری تعديل و با وجود 
را  شورشيان  امپرياليستها،  بردخالت  اقرار 
مبين خواست مردم ليبی قلم داد نموده و در 
اول  شنبه  : «سه  نوشت  شهريور۱۳۹۰   ۳
شهريور بعداز ٦ ماه درگيری مخالفان قذافی 
وارد اقامتگاه او شدند... دراين ٦ ماه قذافی و 
نيروهای وفادار به او تا آن جائی که درقدرت 
داشتند درشهرهای ليبی مردم را کشتارکردند. 
 ٤۲ حکومت  رسد  نظرمی  به  اکنون  اما 
کشد.» می  را  نفسها  آخرين  قذافی  ساله 
جهانيان  به  بارديگر  ليبی  «تحوالت 
قدرت  و  اراده  با  مردم  اگر  که  داد  نشان 
بيايند،  ميدان  به  خود  انسانی  همبستگی 
دند  تا  حکومتهای  ترين  جانی  حتی 
آورند». درمی  پا  از  نيز  را  مسلح  ان 

داده  کدام  براساس  رحمانی  ما  عزيز  رفيق 
به  وابسته  های  رسانه  جز  ـ  مستقل  های 
امپرياليسم و صهونيسم ـ به اين نتيجه رسيده 
نيروهای  صرفا توسط  کشتارمردم  که  است 
قذافی صورت گرفته واز نيروهای شورشی 
که هر روز که می گذرد آدم کشيهای آنان 
رو می شود کلمه ای برزبان نمی آورد؟ آيا 
سرنگونی قذافی به اراده ی مردم ليبی و به 
دست آنها صورت گرفت و يا همانند آن چه که  
درعراق و افغانستان روی داد نتيجه ی دخالت 
مستقيم امپرياليستها و عوامل داخلی آنها بود؟

اين گونه لغزشهای نظری عمال آب به آسياب 
تحقق  درجهت  که  ريزند  می  امپرياليستها 
خاورميانه بزرگ زير سلطه شان گام به گام 
پيش می روند و فردا روز هم اگر پس از پايان 
ايران  به  سوريه  در  شان  دخالتهای  گرفتن 
حمله کنند، حتما باز کسانی پيداخواهندشد که 
فرياد خواهند زد «برای نابودی ديکتاتوری 
ايران  در  امپرياليستها  دخالت  فقيه،  واليت 

مشروع و جايز است!».
و  مبارک  و  علی  بن  و  قذافی  سرنگونی  با 



صفحه ۷رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران

از البالی اخبار و اوضاع جهان :
در شورش های اخير 

انگلستان غارتگران واقعی 
کيستند ؟

۱ – وقايع اخير و شورش های خيابانی در 
به  لندن  بويژه  انگلستان  مختلف  شهرهای 
و  دولتی  خبرگان  منجمله  ها  خيلی  روشنی 
رسانه های فرمانبر جاری را ، غافلگير و 
شديدا متعجب ساخت . ولی آن چه که بيش تر 
شوک آور و تعجب انگيز تر بود کوته بينی 
و تنگ نظری کليت دستگاه دولتی انگلستان 

در تفسير و توضيح علل اين وقايع بود . 
بی  (از  فرمانبر  گروهی  های  رسانه   –  ۲
و...)  لندن"  "تايمز  تا  گرفته  و...  سی  بی 
حاکم  حزبی  دو  اوليگارشی  از  پيروی  به 
را  عمومی  افکار  تا  کردند  فراوان  تالش 
اقناع  المللی  بين  سطح  در  و  انگلستان  در 
بويژه  اخير  های  شورش  اين  که  سازند 
بيرمينگام   ، لندن  نشين  فقير  محالت  در 
"الت"،  عده  يک  توسط  و...  منچستر   ،
صرفا  هدفشان  که  "جنايتکار"  "اوباش"; 
غارت ،تاراج و آتش سوزی بوده ،تعبيه و 
رژيم  العمل  عکس  الجرم  بود،  گشته  تنظيم 
ديويد کامرون در مقابل شورش جوانان قهر 
به  تيراندازی  فرمان  منجمله  پليسی  کامل 
 ۲۰۰۰ از  متجاوز  دستگيری  کشت،  قصد 
عليه  اورژانس"  "مقررات  گذراندن  و  نفر 
تويتر  منجمله  موبايل  های  تلفن  از  استفاده 
است.  بوده  ها  کوچه  و  ها  خيابان  در 
و  کامرون  کابينه  دولتمردان  مضافا   –  ۳
کارگر  حزب  اعضای  از  بزرگی  اکثريت 
انگلستان ادعا کردند که تحقيقات آن ها نشان 
می دهند که اين جوانان که  عموماً متعلق به 
آسيائی  و  کارائيبی  آفريقائی،  های  خانواده 
و  شورش  به  هستند،  انگلستان  ساکن  تبار 
يک"بحران  با  زيرا  ميبرند  پناه  "غارت" 
اند.  گشته  روبرو  تباری   – اتنيکی  هويت" 
از منظر هيئت حاکمه انگلستان اين جوانان 
و  فشار  زير  سو  يک  از  روحی"  "مريض 
"انتظارات فرهنگی" والدين خود (که متعلق 
به مهاجرين نسل اول هستند) قرار دارند و 
اجتماعی  تقاضای  زير  در  ديگر  سوی  از 
و  دست  (انگلستان)  خود  انتخابی  کشور 
از  جوانان  اين  ديگر  عبارت  به  ميزنند.  پا 
که  نميدانند  انگلستان  حاکمه  هيئت  نظرگاه 
هم  مردم  های  خواسته  بين  را  خود  چگونه 
تبار خود و از آن سفيد پوستان اروپائی تبار 

انگلستان، مطابقت دهند . 
دولت  اسناد  و  ها  اعالميه  بررسی   –  ٤
انگلستان به روشنی نشان می دهد که هيئت 

حاکمه انگلستان نيز مثل هيئت حاکمه آمريکا 
جوامع  در  خودجوش  های  شورش  علت 
"نژادپرستی  پديده  از  نه  ناشی  را  خودی 
نهادينه شده" در تاروپود نظام سرمايه بلکه 
فرهنگ  (بين  ها  فرهنگ  و  ها  تمدن  تالقی 
انگليسی های اروپا تبار و فرهنگ مهاجرين) 
می بيند. اوليگارشی های حاکم با توسل به 
فرهنگی  ابزارهای  و  حاکم  های  گفتمان 
حاضر نيستند قبول کنند که اين شورش ها 
اسپانيا،  يونان،  از  جهان  سراسر  در  که  
اسرائيل،  شهرهای  تا  گرفته  و...  ايرلند 
فلسطين ، مصر ، تونس ، گرجستان و ... 
که  است  اين  علت  به  می کنند  پيدا  گسترش 
جوانان در هر کجا که هستند عليه مقررات 
بانک های جهانی و بين المللی که بر آن ها 
اعمال می گردد و زندگی آنان را به فالکت و 
درماندگی بيش تر سوق می دهد ، متوسل به 
شورش های متعدد و گوناگون می شوند . اين 
واقعيت که علت اين شورش ها (نه فرهنگی 
و نه روانی) بلکه منبعث از عواقب کارکرد 
منطق حاکم بر حرکت سرمايه بويژه در فاز 
نداشتن  خانمانی،  بی  بيکاری،   – آن  فعلی 
دسترسی به بيمه های بهداشتی و آموزش و 
پرورش عمومی و... – است ، هيچوقت به 
مخيله و " رادار فکری " صاحبان ثروت و 

حاميان آن ها خطور نمی کند. 
٥ – اين که نظام سرمايه داری واقعاً موجود 
رفته  فرو  ساختاری  عميق  بحران  يک  در 
رشته  يک  درون  جهان  کشورهای  اکثر  و 
بحران های منبعث از بحران ساختاری دست 
و پا ميزنند ، حتی در سطح آکادميکی و يا 
ژورناليستی نيز مورد شناسائی رسانه های 
گروهی جاری قرار نمی گيرند . در صورتيکه 
همين گردانندگان اصلی اين نظام (ابر بانک 
ها و ديگر کالن فراملی ها) هستند که تحت 
حمايت  و  حاکم  های  اوليگارشی  محافظت 
(مثل  جاری  گروهی  های  رسانه  بيدريغ 
انگلستان  کشور  منابع  مرداک)  امپراطوری 
را به نفع خود و به ضرر ميليون ها جوان 
اين  ميبرند.  تاراج  به  خانمان  بی  و  بيکار 
نظم "چپاول قانونی شده" ده ها سال است که 
حکومت  زمان  از  شديد  بطور  انگلستان  در 
مارگارت تاچر به اين سو رواج يافته است. 
حکومت  های  سال  در  چپاول  اين  پروسه 
حزب کارگر تحت رهبری تونی بلر و سپس 
جانشين او گوردن براون ادامه پيدا کرده و 
کامرون  ديويد  زمامداری  دوره  در  امروز 
بديل  های  ژورناليست  توسط  و  برمالتر 
مثل ويکی ليکس رسانه ای تر گشته است. 
٦ – در بررسی اوضاع انگلستان کنونی ، 
در  زمانی  هر  از  بيش  مارکس  کارل  نظر 
 . می کند  پيدا  مصداق  انگلستان  در  گذشته 

در  سرمايه  "انباشت  گفت:  مارکس  کارل 
فالکت  انباشت  از  نشانی  جامعه  قطب  يک 
و بدبختی در قطب ديگر است". امروز اين 
سخن بيش از هر زمانی در تاريخ سرمايه 
اکثر  در  بلکه  انگلستان  در  تنها  نه  داری 
کشورهای ديگر جهان نيز مصداق پيدا کرده 
است . در واقع مشکالت و مسائل مهم در 
ازدياد  جمله  از  جهان  مختلف  کشورهای 
بويژه  گرسنگی  از  کودکان  مير  و  مرگ 
در شاخ آفريقا، بيکاری مزمن روزافزون، 
جهانی  روسپيگری،  جهانی  صنعت  تشديد 
در  جنسی)  تجاوز  (منجلمه  شکنجه  شدن 
زندان ها، گسترش انديشه های زينوفوبيائی 
سريع  اشتعال  و  آمريکا  و  ژاپن  اروپا،  در 
کشورهای  در  نامرئی  و  مرئی  های  جنگ 
از  جملگی   ... و  بند  در  پيرامونی  بويژه 
نظام  گنديدگی  و  ربطی  بی  فرتوتی،  تبعات 
است. با اين که در "بستر موت" افتاده ولی 
تنظيم  و  تعبيه  با  را  جهان  که  دارد  احتمال 
بی  و  ويرانی  سوی  به  جهانی"  نوين  "نظم 

امنی و حتی بربريت سوق دهد. 
ديگر  و  کامرون  ديويد  های  صحبت   –  ۷
چون  و  چند  درباره  انگليسی  دولتمردان 
"جهالت  نمايانی  بطور  لندن  در  شورش 
نمايش  به  را  آن ها  فلسفی  فقر  و  زور" 
حزبی  دو  اوليگارشی  نظرگاه  ميگذارند. 
لندن مبنی بر اين که منشاء شورش ها چيزی 
جز جنايت محض، فرهنگ مريض گونه و 
فقدان اخالق و مسئوليت فردی نبوده ،توسط 
فرمانبر  و  جاری  گروهی  های  رسانه  اکثر 
نيز منعکس گشت. ولی واقعيت اين است که 
دائما  دولتمردان  که  دزدی  و  تاراج  چپاول، 
محکوم می کنند انعکاس وقايع جنايت باری 
ها  (آقا  قدرت  و  ثروت  صاحبان  که  است 
فاسد  های  ارگان  حفاظت  تحت  آقازادها)  و 
برعليه  انگستان  در  که  هاست  سال  دولتی 
توده های وسيعی از مردم مرتکب می گردند 
. سال هاست که تاراج و غارت منابع مالی 
و اقتصادی توسط نخبگان فراملی ها تحت 
حفاظت و حمايت احزاب کارگر و محافظه 
کار در انگستان به پيش رفته است . نجات 
و  کار  های  توده  پول  با  فاسد  های  بانک 
بار  فالکت  های  سياست  اعمال  و  زحمت  
بويژه  عمومی  های  هزينه  تقليل  و  رياضت 
در حيطه های بهداشتی – درمانی، آموزش 
آخرين  عمومی  نقليه  وسايل  و  پرورش  و 
نمادهای غارت رسمی اکثريت خلق به نفع 
صاحبان  توسط  ثروت  و  سرمايه  انباشت 

ثروت و قدرت در انگستان است. 
۸ – به موازات صرف ۱٥۰ ميليارد دالر 
و  رفاهی  های  بخش  از  دولت  بودجه  از 

معيشتی مردم برای "نجات بانک ها"  
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شايد يکی از جوانب مهم اين هجوم به ليبی و 
مهمتر حمله به پای تخت در ۲۱ اوت، جنبه 
کشورهای  توسط  که  است  آن  جنگ  روانی 
دردرون  موجود  های  رسانه  غربی،  
کشورهای صنعتی و متحدان شان در جهان 
گزارات  در  شده  مطرح  مسائل  شد.  شروع 
رسانه ای اساسا متکی هستند به صحبتهای 
داخل  در  آنها  گان  فرستاده  و  امپرياليستها 
ليبی و ديگر نقاط جهان در رابطه با مقاومت 
و خواست مردم ليبی، آفريقا و جهانيان داير 
براين که پيروزی امپرياليستها اجتناب ناپذير 
درستی  ی  شده  انجام  عمل  که  اين  و  است 

است.
گيرد  می  انجام  جا  درآن  امروز  که  چه  آن 
جنگ  درمقابل  مستقيم  است  مقاومتی 
شديد  حمله  اين  ما  درآفريقا.  امپرياليستی 
جنگی  اين  که  اين  و  کنيم  می  محکوم  را 
تجاوزات،  ديگر  همانند  است  غيرقانونی 
ثبات  عدم  ايجاد  برای  تالش  و  اشغالگريها 
افغانستان،  مردم  عليه  جنگ  درخدمت 
کلمبيا،  زيمبابوه،  سومالی  فلسطين،  عراق، 
کشورها  ديگر  و  پاکستان  بحرين،  يمن، 

درسراسر جهان.
مبارزات خلقهای ستم ديده و کارگر درديگر 
نقاط جهان نيز مبارزات ماعليه آمريکا می 
باشند. ما مورد حمله قرارگرفته ايم باهدف 
دزديدن کار فراوان ما،  مردان، صندوقهای 
سالمتی،  بيمه  های  برنامه  گی،  بازنشسته 

مدارس و حق انتخاب مان.
عبارت  بکنيم  امروز  بايد  ما  که  چه  آن 
انداختن  نگاه  و  چشمها  بازکردن  از  است 
مدارس،  خيابانها،  به  نگاه  مان.  اطراف  به 
بانکهای ويران شده مان. پليس درگشتهايش 
جوانان مان را هدف می گيرد، آنها را دست 
کند.  می  زندانی  و  داده  آزار  کرده،  گير 
آمريکائيها،  ـ  آفريقائی  ناعادالنه  دادگاههای 
آمريکای التينی ها و طبقه کارگر جوان را 
به زندان محکوم می کند درحالی که بانک 
داران و کورپوراسيونهای فراملی و نماينده 
و  گرفته  خود  حمايت  درچتر  را  شان  گان 
که  شود  می  ازآن  مانع  و  دهد  می  نوازش 
جنايتهای عظيم آنها عليه بشريت که به طور 

روزانه انجام می گيرند بررسی شوند...
ليبی درسال ۱۹۱۱ توسط امپرياليستهای ايتاليا 
تبديل به مستعمره شد. مردم مقاومت شديدی 
را عليه کنترل خارجی کشورشان پيش بردند. 
از  بيش  حداقل  ضداستعماری  مبارزات 
موسولينی  حکومت  تا  يافت  ادامه  دودهه 
موفق به سرکوب اين مبارزات شد. درسال 
۱۹۲۳ استعمارگران ايتاليا پايگاهی نظامی 

دربخش شرقی طرابلس بنانهادند. 
شکست  و  دوم   جهانی  جنگ  بعداز 

نظامی   – پليسی  رژيم  انگستان،  در 
گوردون  ديويد  او  از  پيش  و  کامرون 
های  دولت  ديگر  همکاری  با  بلر  تونی  و 
يک  اشاعه  به  دست  ناتو  عضو  جنايتکار 
کارانه که از نظر  تجاوز  های  رشته جنگ 
مقررات نورنبرگ "جنابات جنگی" محسوب 
پاکستان،  عراق،  افغانستان،  در  می گردند، 
 (۲۰۱۱ (تابستان  تاکنون  که  اند  زده  ليبی 
متجاوز از يک ميليون ساکنين غير نظامی 
ديويد   . اند  رسانده  قتل  به  را  کشورها  آن 
برلوسکونی  اوباما،  سارکوزی،  کامرون، 
و.... که مرتکب اين قتل ها می باشند از کدام 
مسئوليت ها و يا اخالق فردی صحبت می کنند؟ 
۹ – شورش در لندن عالمت افول و نزول 
رسيده  خود  عمر  پايان  به  که  است  نظامی 
و در بستر مرگ افتاده است . اين نظام نه 
تنها در کشورهای دربند پيرامونی بلکه در 
درون کشورهای خودی نيز به قدری قدرت 
دموکراسی  های  مولفه  فراسوی  را  سياسی 
هر  از  بيش  امروز  که  ساخته  پوالريزه 
جنگ  گسترش  به  دست  گذشته  در  زمانی 
های خانمانسوز بدون کوچکترين حمايتی از 

سوی مردمان خودی ، ميزند.
۱۰ – در واقع زمانی که کامرون ، گوردون 
و بلر از پاکت های مرض ، تاراج ، جنايت 
و مسئوليت فردی شورشيان جوان در لندن 
آميز  طنز  طرز  به  آن ها  می کنند  صحبت 
و  ناتو  در  همقطارانشان  و  خود  سرنوشت 
"جی ۷" را بازگو می کنند. در نتيجه زمانی 
و  چند  مداران  سياست  ديگر  و  کامرون  که 
چون جامعه انگستان را تفسير می کنند آن ها 
که  می کنند  صحبت  ای  جامعه  از  ناآگاهانه 
آورده  وجود  به  ها  سال  طی  داری  سرمايه 
نفوذ  و  تاثير  تحت  قدری  به  آن ها   . است 
ايدئولوژی حاکم و گفتمان های جاری منبعث 
پيش  به  قادر  وجه  هيچ  به  که  هستند  آن  از 
وقوع  به  قوی  احتمال  به  که  انفجاری  بينی 
شرايط  که  انفجاری  نيستند:  پيوست،  خواهد 
عينی و ذهنی آن توسط خود دولت کامرون و 
ديگر دولت های اوليگارشی حاکم (با اعمال 
سياست های ضد کارگری و ضد مردمی – 
به   – و...  سازی  کاال   ، سازی  خصوصی 
نفع عادات "کلپتوکراسی" ـ حاکميت دزدان ـ 

سرمايه داران)  دارد آماده می شود . 
منابع 

۱ – " شورش های بريتانيا : دزدی و چپاول توسط 
طبقه حاکم " نويسنده فی نيان کانينهم همکار سايت " 

گلوبال ريسرچ " در ايرلند ، ۷ اوت ۲۰۱۱ . 
۲ – مجله اکونوميست چاپ لندن ، ۱۷ اوت ۲۰۱۱ . 
۳ – روزنامه تلگراف چاپ لندن ، ۱۱ اوت ۲۰۱۱ . 

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

مواضع رسمی حزب نمی باشند.
 هيئت تحريريه

جنگ آمريکا ـ ناتو عليه 
ليبی و اثرات آن 
درآفريقا و جهان

دزدی منابع و سلطه ی 
امپرياليستی در ريشه يابی 

تجاوز
آبايومی آزيکيِو، دبير نشريه اخبار 
پان آفريقائی ـ ۲۹ اوت ۲۰۱۱

تلخيص سخن رانی ۲۷ اوت درميتينگی 
توده ای در ديترويت تحت عنوان «قطع 

تجاوز آمريکا ـ ناتو به ليبی».

در  جنگ  مان  امروزی  ديدار  لحظات  در 
عالرغم  دارد.  جريان  ليبی  مختلف  مناطق 
به  داير  طلبان  سلطنت  پيش  ی  هفته  ادعای 
شورشيان  حمله  دربرابر  طرابلس  که  اين 
مقاومت  غرب  پشتيبانی  با  ضدانقالبی 
نخواهدکرد، جنگ درآن جا از ۲۱ اوت با 

شدت جريان دارد.
دردرجه ی اول ما بايد درک کنيم که حمله 
پيش  ی  هفته   ۱۰ از  حداقل  طرابلس...  به 
طرح ريزی شده بود. واردشدن به طرابلس 
و انجام جنگی تمام عيار، توسط سيا، ام.آی 
٦ و نيروهای ويژه انگليس، نيروهای ويژه 
فرانسه و درهماهنگی با نيروهای هوائی، و 

دريائی پنتاگون و ناتو تسهيل شد.
 ۲۰ شب  در  کشتی  با  شورشيان  آوردن 
طرابلس  بمباران  تشديد  با  بود  راه  هم  اوت 
محل  سه  در  حداقل  ناتو  هواپيماهای  توسط 
به  امپرياليستها  حمله  تخت.  پای  درون  در 
هدف  با  ليبی  دولت  ارتباطاتی  زيربنای 
هجوم به واحدهای نظامی قراردادی موجود 

درطرابلس شدت گرفت. 

ازهر دری، سخنی!
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ايتاليای فاشيست توسط متفقين انگليسها 
اين پايگاه را دراختيارگرفتند. بعدا اين 
پايگاه  به  و  افتاد  آمريکائيها  دست  به  پايگاه 
مهم امپرياليستی تبديل شد. آمريکائيها آن را 

«آمريکای کوچک» نام گذاری کردند.
اين پايگاه در دهه ی ۱۹٥۰ نقش مهمی را 
درجنگ آمريکاـ  سازمان ملل عليه خلق کره 

ايفانمود...
حق  آزادانه   تعيين  برای  مردم  های  توده 
استعمارگری،  عليه  شان  سرنوشت 
امپرياليسم  عليه  ملی  سرکوب  نژادپرستی، 
گينه   ،۱۹٥۷ غنا  در۱۹٥٦،  درسودان 
۱۹٥۸، کوبا ۱۹٥۹، کنگو ۱۹٦۰ به نبرد 

پرداختند...
نو  استعمار  حاکميت  دودهه  بعداز  درليبی 
ظاهری  استقالل  که  سلطنتی  رژيم  تحت  و 
اش در ۱۹٥۱ به رسميت شناخته شده بود، 
شورای فرماندهی انقالبی به رهبری سرهنگ 
قذافی ۲۷ ساله دراول سپتامبر۱۹٦۹ قدرت 
فورا  قذافی  گرفت.  دست  به  درطرابلس  را 
صنعت نفت راملی کرد و پايگاه هوائی فوق 

را برچيد.
ازآن تاريخ به بعد آمريکا دشمن سوگندخورده 
ی دولت ليبی شد. غول سازی از قذافی به 
کمک کورپوراتهای رسانه ای تحت عنوان 
« دولت تروريست»، به خاطر حمايت قذافی 
و  درآفريقا  ملی  بخش  رهائی  جنبشهای  از 

ديگر نقاط جهان، آغازشد.
درسال ۱۹۸۱، درجنگی هوائی بين جنگنده 
ليبی  جنگی  جتهای  ليبی،  و  آمريکا  های 
نظاميان   ،۱۹۸٦ درسال  شدند.  سرنگون 
و  طرابلس  ريگان  رونالد  امر  تحت  آمريکا 
بن غازی را بمباران کردند، تعداد زيادی را 
کشتند و ويرانيهای فراوانی را باعث شدند.

اقتصادی  تحريمهای  تحميل  با  تحريمها،  
کشورهای  از  ليبی  به  پرواز  از  ممانعت  و 
شمال آفريقا شروع شد. بسياری از آفريقائيها 
و از جمله نلسون ماندال و سپس قوامه توره 
محکوم  را  هوائی  تحريهای  اين  ديگران  و 

نمودند.
ليبی  کرد،  حمله  عراق  به  آمريکا  که  وقتی 
روابط  کردن»  به «عادی  خود  حفظ  برای 
ايتاليا  و  فرانسه  انگليس،  آمريکا،  با  اش 
پرداخت. ليبی توافق کرد که بخش مهمی از 

سالحهايش را ازبين ببرد.
ليبی سرمايه گذاريهای مهمی را در شراکت 
با دولتهای سرمايه داری انجام داد. درسال 
۲۰۰۹، به نظرمی رسيد که قذافی به مناسبت 
چهل و مين سال گرد انقالبش می خواهد  به 
طور قابل مالحظه ای طرح وحدت سياسی 

و اقتصادی آفريقا رابدهد.
آفريقا   اتحاديه  رياست  ليبی   ۲۰۰۹ درسال 

عهده  به  را  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  و 
و  رفته  نيويورک  به  قراربود  قذافی  داشت. 
اتحاديه  رئيس  عنوان  به  ملل  سازمان  در 
که  بود  زمان  دراين  کند.  رانی  آفريقا سخن 
عليه  ای  افسارگسيخته  ی  بدگويانه  تبليغات 

او آغازشد.
مع الوصف، ورود قذافی در سپتامبر۲۰۰۹ 
افترا  تبليغات  با  شد  همراه  ملل  سازمان  به 
زنانه عليه او و ازاين تاريخ به بعد روابط 
کشورهای  ديگر  و  آمريکا  و  ليبی  بين 
امپرياليستی بدترشد که تا به حد تجاوز جديد 

به آن رسيد.

تاثيرات  اين تجاوز درليبی، 
آفريقا و جهان

جنگ آمريکا ـ ناتو عليه ليبی، جنگی عليه 
آفريقا و کليه  خلقهای ستم ديده جهان است. 
داير  آفريقا  اتحاديه  ميل  برخالف  جنگ  اين 
درقاره  آن  عضو   ٥٤ توسط  سياسی  برحل 

پيش برده شد.
تحريکات،  تشديد  شاهد  ما  امسال  درست 
و  اوضاع  ريختن  هم  به  جهت  تبليغات 
هستيم:  آفريقا  درقاره  چنج  رژيم  عمليات 
درآوريل ساحل عاج، بزرگ ترين توليدکننده 
ی کوکای جهان مورد تجاوز قرارگرفت و 
اين  فرانسه  توسط  گباگبو  لوران  حکومت 
قدرت استعماری قبلی سرنگون شد. رژيمی 
فرانسه  و  گرفت  را  آن  جای  عروسکی 
کنترل کامل کشورهای آفريقای غربی را با 

پشتيبانی آمريکا به دست آورد.
سودان اين بزرگ ترين کشورآفريقا درژوئيه 
ی  شکننده  دروضعيت  و  شد  تقسيم  امسال 
سودان  قرارگرفت.  اقتصادی  و  اجتماعی 
با  است  نفت  توليدکننده  ازکشورهای  يکی 
٥۰۰۰۰۰ بشکه در روز. حکومت مرکزی 
ثبات و مداخله ی  تهديد عدم  هنوز هم زير 

نظامی قرار دارد.
سودان در سال ۱۹۹۸ توسط آمريکا بمباران 
 ۲۰۰۹ درسالهای  اسرائيل  توسط  و  شد 
ناثباتی  حالت  هنوز  کشور  اين   .۲۰۱۱ و 
ناشی از درگيريهای دارفور و ديگر مسائل 

درشرق آن قرار دارد.
درزيمبابوه حکومت زانوـ پی اف دهها سال 
و  انگليس  آمريکا،  تحريم  مورد  که  است 
اتحاديه اروپا قراردارد که مايل به جلوگيری 
درصدد رژيم  بوده و  تجديد تقسيم زمين  از 

چنج می باشند....
تحريمهای  ی  نتيجه  ليبی  عليه  جنگ 
بمباران  دريائی،  ی  محاصره  امپرياليستی، 
پای تخت و ديگرشهرها و مناطق روستائی 
اورانيوم  از  استفاده  و  کشوربود  درسراسر 

روی  مدت  طوالنی  تاثيرات  که  شده  غنی 
سالمتی شهروندان خواهد داشت.

امپرياليستها  نفتی  کشور  اين  عليه  درجنگ 
مانع  کردند،  بمباران  را  غذائی  انبارهای 
حمله  با  و  کشورشدند  به  دارو  ورود  از 
عظيمی  بحران  کلينيکها  و  بيمارستانها  به 

درسالمتی مردم به وجودآوردند.
ترين  عميق  درشرايط  اوضاع  تکامل  اين 
بزرگ  رکود  از  بعد  رکوداقتصادی 
(۱۹۲۹ـ۱۹۳۳  .م)صورت می گيرد.... با 

اربين رفتن ۱۰ ميليون شغل...
نياز  بدان  درآمريکا  امروز  که  چه  آن 
به  جهت  يافته  سازمان  ی  مبارزه  هست 
آنها  ی  حمله  و  نفر  ميليونها  آوردن  ميدان 
کار.  اساس  عنوان  به  امپرياليستی  نظام  به 
بحران کنونی از آمريکا شروع شد و دراين 
ازطريق  تواند  می  بحران  اين  که  است  جا 
اساسی  تغييرات  منظور  به  ای  توده  فعاليت 

تغيير مسيردهد.
ما دراين جا نياز به کار، مسکن، مواظبت 
از سالمتی، کيفيت تحصيلی، بيمه اجتماعی 
که  خواهيم  می  ما  داريم.  گی  بازنشسته  و 
نسل  و  تجاوزکارانه  امپرياليستی  جنگهای 

ُکش قطع شود.
بدين منظور ما بايد درفعاليتها و خواستهای 
مان جدی و مبارز شويم. در وحدت بايک 
عوض  را  تاريخ  مسير  توانيم  می  ما  ديگر 
های  توده  وجود  شده  گم  تنهاارتباط  کنيم. 
تغييراست.  برای  درجنبش  يافته  سازمان 

چنين است وظيفه ی ما دردوره کنونی.
زنده باد خلق ليبی!

زنده باد انقالب ضدامپرياليستی ليبيائيها!
مرگ بر نئوکلونياليسم و امپرياليسم!

جهان  ديده  ستم  خلقهای  و  کارگران 
متحدشويد!

ی  متحده  اياالت  ايجاد  سوی  به  پيش 
آفريقا!

پيروزباد مبارزه خلق عليه ضدانقالب و 
ارتجاع!

متحدا پيروز می شويم!
مبارزه ادامه دارد!

*********
بازی تجاری معمائی بر ای 
ثروت نفت ليبی درجريان است

جون سی.کی. دالی 
ـ ۳ سپتامبر ۲۰۱۱

درحالی که اعضای ناتو به رهبری فرانسه 
سوگند می خورند که تجاوز نظامی آنها از 

گرفته،  صورت  انسانی  قصد  به  ابتدا 
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اين نزاعی سرپوشيده است برای دست 
يابی به نقش رهبری کننده دراستخراج 
سرهنگ  بعدازرفتن  انرژی  ثروتمند  منابع 

قذافی.
به  منوط  اول  ی  دردرجه  ليبی  اقتصاد 
 ٪۹٥ که  است،  نفت  از  حاصله  درآمدهای 
و  داخلی،  ناخالص  توليد   ٪۲٥ صادرات، 

۸۰٪ درآمد دولت آن را تشکيل می دهد.
قبل از شرو جنگ، ليبی ۳. ۱ـ ٤. ۱ ميليون 
بشکه نفت  از ۷۹. ۱ بشکه کل توليدنفت اش  
رابه طور روزانه صادرکرده و ۲۸۰۰۰۰ 
هزاربشکه را به مصرف داخلی می رساند. اما 
تحليل گران معتقدند که صدور نفت درجريان 
بازسازی کشور به ٦. ۱ ميليون بشکه نفت 
خواهدرسيد. روز  در  عالی  کيفيت  با  خام 
ضرب المثلی می گويد که توليدکنونی قطره 
ای است در يک سطل.  ليبی بزرگ ترين 
منبع نفت  آفريقا را با ٤۲ ميلياردبشکه نفت  
و ۳. ۱ هزارميليارد مترمکعب گاز طبيعی 
صاحب است.  اين امر مديران شرکتها نفتی 
را از هوستن تگزاس گرفته تا پکن به اشتياق 
در  تنها  که  چون  کشاند،  می  ای  ولگردانه 
هيدروکربورها  استخراج  ليبی  خاک   ٪۲٥

تاکنون صورت گرفته است.
ليبی هم اکنون بزرگ ترين صادرکننده نفت 
به اروپا است و دومين کشورتوليدکننده نفت 
و  گاز  بزرگ  کننده  تهيه  چهارمين  و  آفريقا 
جنوبی  ساحل  در  نفت  توليدکننده  ترين  مهم 
دريای مديترانه. طبق داده های شرکت ملی 
جهان  نفتی  شرک   ٥۰ از  بيش  ليبی،  نفت 

دربازارليبی حضوردارند.
چه  کنيم  نگاه  ليبی  آينده  به  بادقت  اگر  پس 

کسانی فعال جلوترهستند؟
ظاهرا فرانسه.در۳ آوريل درنامه غيرمنتظره 
ی شورای ملی انتقالی ليبی به يکی ازشرکت 
کننده گان درائتالف، اميرقطر شيخ حامدبن 
خليفه آل ثانی، آمد که فرانسه  « ۳٥٪ نفت 
خام را... درمقابل تالش کامل و دائمی اش 
برخواهدداشت». روزنامه فرانس ليبراسيون 
چهارشنبه گزارش داد که رونوشت اين نامه 
را دراختياردارد که می گويد وزيراطالعات 
خواهد  قرارداد  فرانسه  با  شممام  محمود 
بست. در سال ۲۰۱۰  فرانسه دومين خريدار 
نفت ليبی بعداز ايتاليا بود ، با بيش از ٪۱٥ 

واردات «طالی سياه» ليبی.
شخص شماره يک شورای ملی انتقالی ليبی، 
مصطفا عبدالجليل اخيراگفت که دولتها «به 
نسبت مشارکت شان» درکمک به شورشيان 

پاداش دريافت خواهندکرد.
... قوما القماطی نماينده در انگليس نيز تاکيدکرد 
که قراردادهای نفتی «به نسبت شايسته گی 
قراردادها  خواهندشد.  تنظيم  رهبری  نه  و 

خواهندشد». بسته  آشکار  کامال  طور  به 
دريک  فرانسه  وزيرامورخارجه  ژوپه   آلن 
مصاحه راديوئی هرنوع توا فق «رسمی» يا 
قرارداد ويژه را ردکرد اما به روشنی افزود 
به  که  فرانسه  نظير  کشورهائی  برای  که 
شورای ملی انتقالی ليبی درمبارزه شان عليه 
بازسازی  در  شرکت  کردند،  کمک  قذافی 

«منطقی» خواهدبود.
رئيس جمهورفرانسه نيکوال سرکوزی، عمده 
و  بود  درليبی  مداخله  برای  اروپائی  ترين 
دولتش اولين  درشناسائی شورای ملی انتقالی 
ليبی به مثابه « تنها نماينده قانونی مردم ليبی» 
ديگرکشورها  از  و  اتوريته  با  دولت  تنها  و 
خواست تا اين شورا را به رسميت بشناسند.

اين  از  خواهی  سهم  جوی  و  درُجست 
که  بود  کشوری  اولين  فرانسه  «افتخار»، 
بن  در  قذافی  نيروهای  به  حمله  به  شروع 
غازی در۱۹ مارس نمود و نيروهای انگليس 
عضو ناتو به دنبال آن حمله را شروع نمودند 
و بيشترين تجهيزات نظامی و پرسونل را در 
فرانسه  ساختند.  فراهم  درليبی  ناتو  عمليات 
مناطق  به  قذافی  راندن  بيرون  دراشتياق 
ودر  رفته  المللی  بين  قانون  طبق  خاکستری 
تامين تسليحات نيروهائی که در ليبی بودند، 
حرکتی انجام داد که به انتقاد سختی منجرشد 
ورود  ملل  سازمان  امنيت  شورای  زيرا 
هرنوع سالح به ليبی را به هرطرف از رقبا 

ممنوع کرده بود.
ملی  شورای  نماينده  النصر  سيف  منصور 
انتقالی ليبی درفرانسه وجود چنين نامه ارسالی 
و چنين ادعائی را ردکرد. اما هيچ کدام  وجود 
چنين نامه ای را مثل وزير اطالعات شممام 
نناميد. درک  غيرقابل  را  آن  و  نکرده  رد 

او گفت که « اين يک شوخی است».
بسيارخوب، اگر شما نظر يک وزيراطالعات 
را نپذيريد، به چه کسی اعتماد خواهيدکرد؟ 
به روزنامه نگاران ناشناخته؟ مطمئنا جالب 
منتهی  کجا  به  امر  اين  ببينيم  که  خواهدشد 
دست  به  را   ٪۳٥ سهم  فرانسه  و  خواهدشد 
در  بشکه   ٥۰۰۰۰۰ حدود  که  خواهدآورد 

روز است؟
*******************

سازمان ملل همدست ناتو در 
تجاوز به ليبی

ئواريست کاگاروکی ـ 
۱۰ سپتامبر۲۰۱۱ 

بر  هواپيماها  پرواز  عدم  تصويب  ظاهرا، 
قطعنامه  توسط  مارس  ماه  در  ليبی  فراز 
«حفاظت  هدف:  با  امنيت  ۱۹۷۳شورای 
افسار  ی  برابرحمله»  در  نظاميان  غير  از 

قذافی  معمر  سرهنگ  نيروهای  ی  گسيخته 
غازی  بن  در  شورش  فرونشاندن  جهت 
انتقالی  ملی  شورای  شورشيان  پايگاه  ـ 
واقعيت،  در  اما  بود.  طرابلس،  رژيم  عليه 
منطقه ی پرواز ممنوع به معنای حمايت از 
شورشيان در زمين بود که به تنهائی قادر به 

بيرون راندن نيروهای قذافی نمی شدند.
و  پول،  تسليحاتی،  کمک  شورشيان  به 
قادر  تا  شد  داده  ناتو  پيمان  توسط  تدارکاتی 
به مبارزه تا به آخر بشوند، چيزی که تماما 
مغاير با روح و مضمون مصوبه بود. و همين 
سالحها بودند که صدها انسان غيرنظامی را 
کشته و فلج نمودند که قرار بود در درجه ی 
های  رسانه  تبليغات  شوند.  اول «حفاظت» 
آشکار  واقعيت  اين  عمدا  باورانه،  نا  غربی 

را در جنگ ليبی ناديده گرفتند.
قذافی  است  نمانده  باقی  شکی  ديگر  اکنون 
که مورد نفرت برخی و محبت برخی ديگر 
توسط  نه  البته  شد،  خارج  دور  از  بود، 
قدرتهای  توسط  بلکه  انتقالی،  ملی  شورای 
اما  ملل.  سازمان  ضمنی  حمايت  با  غربی 
برای مردم جهان حيرت آور بود که ناتو در 
فراسوی وظايف اش دست به عمليات بزند و 
در جنگی داخلی شرکت نمايد!  ليبی اکنون 
زير سلطه ی غرب امپرياليست قرار گرفته 
است که منافع عمده اش در جريان يابی نفت 
داری  سرمايه  صنعتی  کشورهای  به  ليبی 
نهفته است. با پايان گرفتن درگيريها، نشانه 
هائی حاکی از آن است که تالش برای دست 
يابی به ثروت نفتی ليبی به شدت جريان دارد
ديدن  منتظر  قرارانه  بی  ما  که  درحالی 
يک  اما  هستيم،  ليبی  سياسی  افق  سناريوی 
به  را  ما  هنوز  دالری  ميليون   ۱۰ سوئال 
هم  هنوز  متحد  ملل  آيا  دارد:  وامی  فکر 
اوليه  اهداف  خدمت  در  که  است  سازمانی 
يک  آيا  ديگر:  نوعی  به  يا،  قراردارد؟  اش 
برای  مناسب  و  مفيد  هنوزهم  جهانی  نهاد 
نه  يک  من  جواب  است؟  سوم  جهان  مردم 
بزرگ است! رفتار زشت شورای امنيت در 
مقابل عمليات ناتو در مورد بر کنار کردن 
توسط  ديکتاتور)  (حتا  قانونی  دولت  يک 
گذارد  نمی  باقی  شکی  هيچ  نظامی  نيروی 
خود  منشور  به  ديگر  جهانی  سازمان  که 
وفادار نيست؛  و اين که اين سازمان تبديل 
به ابزاری در دست تنها ابرقدرت و متحدين 
قدرت  اعتبار،  نتيجه  در  و  است؛   شده  اش 
اخالقی و ارزشمندی خود را به مثابه وجدان 

جهانی از دست داده است.
به  است  مجبور  منشورش  طبق  متحد  ملل 
جهان  و  کرده  خدمت  امنيت  حفظ  و  صلح 
او  به  کند.  بهتر  بشريت  تمامی  برای  را 

بردن  بين  از  و  ممانعت  مسئووليت 
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تهديدات ضد صلح و عمليات تجاوزکارانه ی 
براندازی ( و نه تشويق آنها) و يا اوضاعی 
که می تواند به صلح خدمت کند، داده شده 
است که اين وظيفه ی افتخارآميز به عهده ی 

شورای امنيت گذاشته شده است.
رهبری  به  غربی،  قدرتهای  دستور  به  اما 
آمريکا، ملل متحد تمامی اين اهدف و اصول 
دريا  به  بزرگ  قدرتهای  نفع  به  را  اش 
طلبی  برتری  با  را  جهان  ی  بقيه  تا  ريخته 
و عظمت خواهی جهانی شان به زير سلطه 
روشنی  طور  به  امر  اين  درآورند.  خود 
عراق  به  آمريکا/انگليس  مشترک  حمله  در 
برای برکنار ساختن صدام حسين و زمانی 
و  کرده  تجاوز  غزه  و  لبنان  به  اسرائيل  که 
مرتکب جنايات شد، صورت گرفت و جهان 
در بی تفاوتی و سکوت ناراحت کننده و نا 

اميدی کاملی  قرار گرفت. 
از  متحد  ملل  که  شاهديم  دوباره  اکنون  ما 
رفته  طفره  ليبی  مورد  در  خود  وظايف 
است.  عليه منشور خود عمل نموده و جانب 
اولين  برای  است.  گرفته  را  قذافی  مخالفان 
بار، ما شاهد پذيرش و اجرای سياست رژيم 
توسط  خود  کشورعضو  يک  درمورد  چنج 
و  تعجب  مقابل  در  هستيم.  سازمان  اين 
ناراحتی مردم، شورای امنيت هيجان خود را 
در حمايت از شورشيان در برکناری قدرت 

حاکم مخفی نکرد!
قذافی  رژيم  کردن  برکنار  ساده،  و  صاف 
ملل  غرب/  حمايت  تحت  شورشيان  توسط 
ليبی  حاکميت  حق  به  آشکار  تجاوز  متحد، 
اعتبار  و  است  خطرناکی  شيوه  که  است 
کشورهای  حافظ  مثابه  به  را  ملل  سازمان 
عضو و حق حاکميت و تماميت ارضی آنان 

زير عالمت سوائل می برد.

محيط زيست،  زمان ساختن حزب فرارسيده 
است. موج شورشهای دموکراتها در آفريقای 
توده  جنبشهای  عربی،  کشورهای  و  شمالی 
در  سرمايه  درمراکز  گرانه  شورش  و  ای 
آسيا،  و  آفريقا  در  و  مديترانه  های  کرانه 
مبارزات ضدامپرياليستی در آمريکای التين، 
و  جوانان  جهانی  ی  گرانه  شورش  خيزش 
جنبش مستقل برای حفظ محيط زيست، ايجاد 
چنين اجتماع سازمان يافته ای را طلب می 
کنند. تنها ازاين طريق است که اين مبارزات 
به پخته گی و توانمندی می رسند که برای به 
زانو درآوردن نظام سرمايه داری استثمارگر 

و ستم گر به آنها نياز دارند.
ايکور تمام کارگران آگاه از مبارزه طبقاتی، 
جوانان  مبارز،  زنان  ستم،  تحت  خلقهای 
درحال شورش و توده های وسيع را فرامی 
به  ايکور  تحکيم  و  ساختن  برای  خواند 
و  ايکور  مالی  استقالل  به  کمک  پاخيزند. 
ساختمان  از  حمايت  در  عملی  ابتکارات  به 
دست  ايکور  انقالبی  سازمانهای  و  احزاب 

زنند.
پرولترهای تمام کشورها، متحدشويد!

ستم  خلقهای  و  کشورها  تمام  پرولترهای 
ديده، متحدشويد!

International Coordination 
of Revolutionary Parties and 
Organizations
- Office of the ICC -
Buerer Strasse 39
D45899- Gelsenkirchen
Germany
Phone: + 3597479-209-49
Email: coordinationint@yahoo.
co.uk
Website: www.icor.info

**************
در ليبی، استعمار خونين تر 
از استبداد عمل می کند

امروز  آنچه  آمد.  استعمار  رفت،  ديکتاتور 
سازمان  گفتۀ  اين  افتد،  می  اتفاق  ليبيا  در 
انقالبی افغانستان را به اثبات می رساند که 
استعمار خونين تر از استبداد عمل می کند. 
در جهان امروز هر استبدادی سبب استعمار 
تازه شده که حلقۀ اسارت را بر گردن خلق 
پيش  از  بيش  ستمديده  و  زحمتکش  های 
در  روزی  که  ای  حلقه  است،  نموده  تنگتر 
ای  توده  های  شورش  و  ها  قيام  ها،  انقالب 
با پيشاهنگی حزب طبقۀ کارگر برای هميشه 

در جبهه جهانی کمونيستی ... 
 بقيه از صفحه آخر

پاره و شکسته خواهد شد.
ليبيا،  و  عراق  افغانستان،  کنونی  وضعيت 
فاشيزم  و  استبداد  که  است  امر  اين  مبين 
خونريز جهادی و طالبی، فاشيزم خونچکان 
بعثی و ديکتاتوری جنايتگستر معمر قذافی، 
جاده  منحيث  استبداد  که  اند  شده  سبب  همه 
صاف کن امپرياليزم عمل نمايد و حکمرانان 
اين  های  خلق  خاين،  و  مزدور  فاسد، 
کشورها را زير گيوتين خونين امپرياليزم و 
استعمار قرار دهند و خود چون موش های 
بزدل در خدمت امپرياليزم قرار گيرند يا هم 
از غارهای تنگ و تار دستگير شوند و يا 
هم خود را به محکمۀ قالبی امپرياليست ها 
بسپارند. هنوز معلوم نيست که ديکتاتور ليبيا 
به چه تن خواهد داد، آيا چنانی که می گويد 
تا آخر در کنار مردمش خواهد ايستاد و يا 
آورده  بيرون  غاری  از  حسين  صدام  مانند 

خواهد شد؟
آشوب،  از  پر  افغانستان  مثل  ليبيا  تاريخ 
ها  خلق  مبارزه  و  استبداد  اشغال،  تجاوز، 
برای آزادی و استقالل است. اين کشور در 
سال ۱۹۳٤ به مستعمرۀ ايتاليا درآمد، ولی 
خلق قهرمانش با دادن نزديک به يک مليون 
اشغالگران  شکوهمند،  مبارزات  و  قربانی 
ايتاليوی را در سال ۱۹٤۷ با شکست ننگين 
روبرو ساختند، اما از آنجاييکه اين استقالل 
مدافعين  و  مترقی  پيشاهنگان  رهبری  از 
واقعی طبقات ستمکش محروم بود، به ثمر 
کودتای  اثر  به   ۱۹٦۹ سال  در  و  ننشست 
او  دهۀ  چهار  استبداد  قذافی،  معمر  نظامی 
های  «شورش»  با  اکنون  که  گرفت  شکل 

قالبی ناتو روبرو شده است.
پس از آنکه معمر قذافی قدرت را در دست 
و  استبداد  با  مستبدان  تمامی  مانند  گرفت، 
ستمديدۀ  و  زحمتکش  های  توده  بر  فاشيزم 
وضعيت  در  اشغالگری  بار  زير  که  ليبيا 
اسفناک به سر می بردند، ٤۲ سال حکومت 
و  زيرزمينی  غنی  منابع  وجود  با  و  کرد 
روزی،  تيره  جز  کشورش،  فراوان  ثروت 
بدبختی، فقر، جنايت و ستم چيزی برای خلق 

قهرمان ليبيا نداد. 
پس  که  شد  سبب  ها  توده  ناگوار  وضعيت 
افريقا،  شمال  و  خاورميانه  های  قيام  از 
مردم ليبيا نيز به مبارزه عليه استبداد چهار 
های  نوچه  ولی  بپردازند،  قذافی  معمر  دهۀ 
مزدور فرانسه، انگليس و ايتاليا اين خيزش 
ناتو  مستقيم  حمايت  با  و  قاپيدند  را  مردمی 
سياست  خدمت  در  و  کرده  مشوب  را  آن 
دادند.  قرار  شان  اربابان  استعماری  های 
حق  بر  شورش  که  بردند  پی  مردم  وقتی 
گروگان  به  ناتو  مزدوران  سوی  از  شان 

گرفته شده است، از آن فاصله گرفتند.

بجز نوشته هايی که با 
امضای تحريريـه منتشر می 
گردد و بيانگر نظرات حزب 
رنجبـران ايران می باشد، 

ديگر نوشته های مندرج در 
نشريه رنجبر به امضا های 
فردی است و مسئوليت آنها 
با نويسندگانشان می باشد.



صفحه ۱۲رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران
ناتو با سياست مشابه افغانستان بر ليبيا 
موتلفينش  و  امريکا  امپرياليزم  تاخت. 
با شعارهای کاذبانۀ مبارزه عليه تروريزم، 
دموکراسی  آوردن  و  بشر  حقوق  رعايت 
پياده  افغانستان  در  را  نيرو  هزار   ۱٥۰
کردند و بدينگونه چهرۀ واقعی امپرياليزم را 
به نمايش گذاشتند؛ ناتو تنها در سال گذشتۀ 
ميالدی بيشتر از ٥۰ هزار حملۀ هوايی را 
انجام داد و صدها تن از هموطنان بی دفاع 
با  نيز  ليبيا  در  فرستاد.  مرگ  کام  به  را  ما 
نظامی»،  غير  مردم  از  «حفاظت  شعار 
«ماموريت انساندوستانه»، «حقوق بشر»، 
کرد  حمله  کشور  اين  بر  «دموکراسی»  و 
 ،۲۰۱۱ اگست   ۲۱ تا  مارچ   ۳۱ از  و 
داد.  انجام  هوايی  حملۀ   ۱۹۷٥۱ از  بيشتر 
مستقيم  حمايت  با  افغانستان  در  اشغالگران 
نظار  شورای  جنس  از  اسالمی  بنيادگرايان 
آوردند  يورش  ما  خاک  بر  مسعود  احمدشاه 
و اين جانيان از اينکه اشغالگران بر مردم 
گاليه  و  شکايه  ريختند  می  بم  «کمتر»  ما 
بيشتر  بمباردمان  به  تشويق  را  آنان  نموده، 
با بم های «کالنتر» می کردند. در ليبيا نيز 
ناتو با حمايت مستقيم «شورای بنغازی» که 
بر  است،  اسالمی  بنيادگرايانۀ  حرکت  يک 
آن کشور يورش برد و اين مزدوران نيز از 

ناتو خواهان بمباردمان بيشتر شدند. 
امپرياليست های ناتويی به افغانستانی لشکر 
کشيدندکه تاريخ مبارزه عليه امپراتوری ها و 
بخصوص نبرد استقالل طلبانه عليه انگليس 
و شوروی سابق و ايادی بی مقدار شان را 
همه به ياد دارند، و همين ناتو بر ليبيايی بم 
می ريزد که مردمان آن تاريخ درخشان نبرد 
استقالل طلبانه را از خود به يادگار گذاشته 
اند. در ميان اينهمه جنايت و قتل و کشتار، 
اين نهاد استعماری ملل متحد است که مجوز 
ناتو  تجاوز  و  افغانستان  بر  امريکا  تجاوز 
بر ليبيا را صادر نموده است. هنوز روشن 
نيست ليبيايی هايی که ادعای مبارزه دارند، 
برای  ما  «مبارزين»  مثل  اشغال  اوج  در 
مدال از جنايت پيشگان امپرياليست، گريبان 
خواهند دريد يا مدال های امپرياليست ها را 
چون خنجر به قلب شان فرو خواهند برد؟ آيا 
ليبيايی هايی که فرضاً سفارت فرانسه برای 
شان «ايوارد» (پاداش) ارزانی داشته بوده 
زباله  به  را  آن  آشکار  تجاوز  اين  با  باشد، 
دان خواهند سپرد يا مثل ايواردگيران وطنی 
با وجود اشغال کشور ما توسط فرانسه آن را 
زيب و زينت نشريات شان خواهند ساخت؟

حاکم  و  کشور  يک  اشغال  برای  امپرياليزم 
ساختن دولت پوشالی بر مردم،  بهانه ها و 
حاليکه  در  دهد،  می  سر  کاذبانه  شعارهای 
همه می دانيم که اشغال هر سرزمينی برای 

و  گيرد  می  صورت  امپرياليستی  سودهای 
حمله بر ليبيا نيز از اين سودها مستثنی بوده 
برای  لحاظ  چند  از  ليبيا  اشغال  تواند.  نمی 
امپرياليست ها اهميت دارد: اين کشور يکی 
از بزرگترين حوزه های نفتی جهان به شمار 
می رود؛ يکی از ۱۰ کشور برتر صادرکنندۀ 
نفت جهان است؛ دارای ذخايری حدود ٤۲ 
ليتر)   ۱٥۹ معادل  بشکه  (هر  بشکه  مليارد 
نفت مرغوب می باشد، و روزانه ۱٫۸ مليون 
بشکه نفت توليد می کند؛ ذخاير غنی گاز اين 
کشور سر به ۱٥۰۰ ميليارد متر مکعب می 
ميلياردها  به  آن  طالی  ذخاير  ارزش  زند، 
دالر می رسد، ذخاير ارزی آن از مرز ۱۳٦ 
ميليارد دالر می گذرد؛ بزرگترين مخزن آب 
آشاميدنی در آن موقعيت دارد که قدمتی پنج 
هزار ساله داشته و ارزش آب آن بيش از پنج 
برابر ارزش نفت و گاز اين کشور می باشد؛ 
چين بزرگترين سرمايه گذار آن به شمار می 
مالحظۀ  قابل  نفوذ  برازيل  و  روسيه  رود؛ 
اقتصادی در آن دارند؛ ذخاير زيرزمينی آن 
کلی  بطور  غربی  های  کنسرن  بر  حال  تا 
های  امپرياليست  است؛  نرسيده  فروش  به 
انگليسی و امريکايی بعد از سال ۱۹٦۹ در 
بين  صندوق  ندارند؛  نظامی  های  پايگاه  آن 
المللی پول از چپاول ثروت آن به دور مانده 

است وغيره.
و از همين اکنون شرکت نفتی توتل فرانسوی 
را شادی مرگک فرا گرفته و در صدد قاپيدن 
اولين  باشد.  می  ليبيا  نفت  از  بيشتر  سهم 
 ۲۰۱۱ مارچ  اول  در  که  فرانسوی  گروه 
کشور  اين  وارد  تشويق «شورشيان»  برای 
شد، يکی از آنان نمايندۀ شرکت نفتی توتل 
«شورای  شناختن  رسميت  به  بود.  فرانسه 
سرکوزی  نيکوال  وسيلۀ  به  ملی»  مقاومت 
شورا،  اين  از  فرانسه  قاطع  حمايت  بعد  و 
بخِت بستۀ اين شرکت را در ليببيا باز کرد. 
ليبيا  نفت  از  حاضر  حال  در  توتل  شرکت 
فقط ۳ درصد سهم می برد و بی دليل نيست 
که با ورود «شورشيان» به طرابلس، سهم 
توتل در ۲۲ اگست ٤ درصد افزايش يافت. 
شرکت جی دی اف- سوئز فرانسوی که در 
از  نيز  کند،  می  گذاری  سرمايه  گاز  بخش 
جمله شرکت هايی است که منتظر سود بردن 
شرکت  اين  است.  ليبيا  گاز  غنی  منابع  از 
صنعت  در  سهمی  هيچ  حاضر  حال  در 
«شورشيان»  ورود  با  اما  ندارد،  ليبيا  گاز 
بازارهای  در  شرکت  اين  سهم  طرابلس  به 
مالی نيز ٥ درصد افزايش يافت. در همين 
حال شرکت نفتی ايتاليوی ENI نيز منتظر 
ختم جنگ نمانده و وارد مذاکرات شده است. 
«شورشيان» که هنوز ليبيا را بطور مکمل 
از  ناتو  های  بم  هنوز  و  اند  نکرده  تصرف 

را  آگوکو  شرکت  سازد،  می  پشته  ها  کشته 
کرده  اعالم  شرکت  اين  و  اند  داده  تشکيل 
ايشان  از  فعاالنه  که  کشورهايی  که  است 
حمايت نکرده اند، بايد منتظر حذف شان از 
بازارهای نفت و گاز ليبيا باشند که منظور 
آن را به  روسيه (اين کشور دفعتاً  آن عمدتاً 
رسميت شناخت)، چين {با ٥۰ پروژه و ۳٦ 

هزار شغل} و برازيل می باشد. 
افغانستان  مثل  استعماری  جنگ  اين  اما  و 
جز ويرانی، کشتار، قتل و خونريزی پيامد 
بندگی،  اسارت،  جز  پيامدی  ندارد؛  ديگری 
غالمی، نسل کشی و ويرانه ای به نام ليبيا. 
همين اکنون ليبيا به کابلی بعد از جنگ های 
است  کرده  پيدا  شباهت  اسالميست  جهاديان 
چه  مليت،  و  زبان  قوم،  نام  به  آن  در  که 
اولين  و  نگرفت،  صورت  که  هايی  جنايت 
شده  آشکار  ليبيا  در  جنايت  اين  های  نمونه 
دست  به  ليبيايی  سياهان  کشتن  آن  و  است 

«شورشيان» است. 
از آغاز حمالت وحشيانۀ امپرياليست ها به 
 ۱۲۰ کشته،  نفر  هزار   ٥۰ از  اضافه  ليبيا 
هزار   ٥۰۰ از  بيشتر  و  زخمی  نفر  هزار 
آشکار  تجاوز  نتيجۀ  در  اند.  شده  آواره  نفر 
امپرياليست ها به ليبيا ۸۰ فيصد سيستم آب 
شهرهای  اکثريت  برق  تخريب،  کشور  اين 
مهم قطع، ساختمان ها، شفاخانه ها، فروشگاه 
ها، ادارات دولتی و باالخره مناطق مهم اين 
کشور ويران و اکثريت توده های زحمتکش 
خود  های  خانه  ترک  به  مجبور  کشور  اين 
شده اند و دو مليون نيروی کار کشور شان 

را ترک گفته اند.  
و  آشکار  تجاوز  افغانستان  انقالبی  سازمان 
جنايتبار امپرياليست های غربی را بر ليبيا 
به شدت محکوم نموده و همبستگی خود را با 
مردم زحمتکش ليبيا که خنجر استبداد چندين 
دهه را بر جسم و روان شان تجربه کرده اند 
و اکنون زير بمباردمان وحشيانۀ امپرياليست 
دارد  می  ابراز  شوند،  می  پاره  و  تکه  ها 
و  جهان  های  خلق  روزی  که  دارد  باور  و 
بخصوص خلق های افغانستان، عراق و ليبيا، 
بازوان ستبر شان را بر گردن امپرياليست ها 
و دولت های پوشالی شان حلقه خواهند زد. 
به  رسيدن  راه  افغانستان  انقالبی  سازمان 
حاکميت  در  نه  را  آسايش  و  برابری  رفاه، 
در  هم  نه  و  فاسد  و  ديکتاتور  های  رژيم 
تجاوز و اشغالگری امپرياليست ها بلکه در  
های  جنايت  و  استعمار  استبداد،  کامل  محو 

امپرياليستی می داند.
مرگ بر امپرياليزم

در راه سوسياليزم، به پيش!
سازمان انقالبی افغانستانـ  سنبلۀ ۱۳۹۰

**********

وفاداری به انترناسيوناليسم پرولتری درتالش برای ايجاد آن معنا می يابد!



صفحه ۱۳رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران
 دو اعالميه مشترک

۱ـ دفاع از جنبشهای رهائی بخش 
درخاور نزديک و ميانه

مرتجعان  عليه  مبارزه  بر  تاکيد  با  ما  
مصر،  تونس،  درکشورهای  خودکامه 
نبرد  به  که  و...  سوريه  سعودی،  عربستان 
نشاندگان  دست  عليه  و  ضدامپرياليستی 
می  گسترش  مختلف  درشهرهای  امپرياليسم 
عليه  بخش  رهائی  مبارزه  هرگونه  يابد، 
رژيمهای استثمارگر و سرکوبگر زير پرچم 

امپرياليستها را ناممکن می دانيم.
اعالم  بپاخاسته  های  توده  حق  به  قيام  با  ما 

همبستگی می کنيم!
رسيدن  درجهت  دموکراتيک  ارمبارزات  ما 
دربرابر  پاسخ  عنوان  به  سوسياليسم  به 
از  استثمارانسان  جنگ،  فقر،  گرسنگی، 
امپرياليستی  رذيالنه  افکنی  نفاق  و  انسان 

حمايت می کنيم.
از آغاز تابستان امسال بيش از پيش اقدامات 
ارتش  توسط  کرد  شورشيان  عليه  نظامی 
امپرياليسم  انگاری  ناديده  و  ايران  و  ترکيه 

آمريکا صورت می گيرد.
ما از مبارزات همه ی اقوام و مليتها برای 
هم  و  زيستی  هم  و  اجتماعی  و  ملی  رهائی 
چه  کنيم:  می  حمايت  ديگر  يک  با  ياری 
درفلسطين و چه درکردستان، شمال آفريقا و 

خاورنزديک و ميانه.
جمله  مقاومت  با  دردی  هم  و  آوائی  هم  اين 
رژيم  دربرابر  ايران،  مليتهای  و  اقوام 
هرگونه  و  اسالمی  فاشيستی  و  تروريستی 

دخالت امپرياليستی، می باشد.
کارگران سراسرجهان متحدشويد!

کارگران و ملل ستم ديده جهان متحدشويد!
********

۲ـ هرگونه سازمانهای فاشيستی 
و تبليغات برای آنها
 ممنوع بايد گردد

درتاريخ۲۰۱۱/۷/۲۲ درمرکز اسلو پايتخت 
و  فاشيستی  ضدکمونيستی،  انگيزه  با  نروژ 
نژادپرستانه  بمبی منفجرشد و سپس به قصد 
سازمان  تابستانی  اردوی  در  جوانان  کشتار 
جوانان سوسيال دموکرات نروژ دهها جوان 

به خاک و خون کشيده شدند.
ما همدردی خود را با خانواده قربانيان اين 

فاجعه و ديگر بستگان آنها اعالم می کنيم.
ضدانسانی  و  مزورانه  ترورهای  گونه  اين 
ناشی از جهان بينی فاشيستی و نژادپرستانه 

هيچگاه نمی تواند از يک فرد سربزند.
و  پيمائی  راه  در  شرکت  به  را  همگی  ما 
تظاهرات در روز جهانی عليه جنگ در اول 

سپتامبر ۲۰۱۱ فرا می خوانيم.
از    ۱۷  :۳۰ درساعت  راهپيمائی  آغاز 
ساعت  پايان   Kriegsklotz am Dammtor

  Mönckebergstrasse۱  ۱۹ در
سازمانهای حمايت کننده (تاکنون) :

BIr- پالتفورم اتحا کارگران و دوستی ملتها
KAR

حزب رنجبران ايران ـ واحد هامبورگ
سازمان جوانان شورشگر

بخش  ـ  آلمان  لنينيست  ـ  مارکسيست  حزب 
هامبورگ غربی

فرود و فراز... بقيه از صفحه آخر

چين کنونی از اوضاع و آينده جهان معاصر 
می پردازيم . خيلی از تحليلگران امور بين 
المللی بر اين باورند که علت اين که قدرت 
سياسی در چين به دست سرمايه داران افتاد 
اين بود که سوسياليسم نتوانست سطح زندگی 
در  لی  کی  يون  ولی  دهد.  ارتقاء  را  مردم 
جهانی»  اقتصاد  فرود  و  خود «فراز  کتاب 
بر آن است که دولت سوسياليستی چين حتی 
در  داری  سرمايه  رفاه  های  دولت  از  بيش 
با  چين  مردم  معيشتی  زندگی  سطح  ارتقاء 
شکست  علت  پس  گشت.  روبرو  موفقيت 
بودند؟  کدامين  چين  در  سوسياليستی  دولت 
در پاسخ به اين پرسش مهم لی که اطالعات 
وسيعی درباره چين عهد مائو دارد ، مطرح 
می کند که دولت چين که سوسياليستی بود در 
اقيانوسی قرار داشت که منطق حاکم بر آن 
چيزی غير از منطق  حاکم بر بازار سرمايه 
طريق  از  داری  سرمايه  (انباشت  داری 
سود= ارزش اضافی) نبود. در اين اقيانوس، 
کشورهای  ديگر  مثل  نيز  سوسياليستی  چين 
حاکم  منطق  مسحور  و  مقهور  سوسياليستی 
دراز  در  و  گشته  سرمايه  جهانی  نظام  بر 
مدت در دام طعمه «رسيدن به آن ها»افتاد. 
افتادن در دام رقابت ها برای انباشت سرمايه 
طبقه  يک  عروج  برای  را  مناسبی  شرايط 
آورد  بوجود  بوروکراتيک  تکنو-  امتيازدار 
تبديل چين به يک کشور  که جاده را برای 
سرمايه داری آماده ساخت. با در نظر  گرفتن 
 (۱۹٥۱  –  ۱۹۸۱) زمان  آن  که  امر  اين 
طبقه کارگر چين هم از نظر کمی و هم از 
تجربه  کم  و  ضعيف   ، کوچک  کيفی  نظر 
بود، در نتيجه در يک نبرد نابرابر که بين 
طبقه کارگر و طبقه نوظهور سرمايه داربه 
وقوع پيوست ، طبقه کارگر شکست خورده 
موقتی  طور  (به  چين  در  بورژوازی  و 
پيروزی  از  بعد  گشت.  پيروز  شده)  که  هم 
سرمايه داری شرايط اقتصادی شديدا در دهه 
تحول  و  تحويل  دستخوش   ۹۰ و   ۸۰ های 
در   ۸ به  ساالنه  رشد  درصد   . قرارگرفت 
به  ميلياردرها  تعداد  چين  در  و  رسيده  صد 
درعوض  ولی  رسيد  خانواده  و  نفر  صدها 
صدها  اقتصادی  و  اجتماعی  های  نابرابری 
زاغه  و  بيکاران  خيل  به  را  کارگر  ميليون 
پيشين  های  دهه  در  تعدادشان  که  نشينان 
تضاد  اين  تشديد  افزود.  بود،  اندک  بسيار 
کاپيتاليست (عروج آقاها  چشم گير در چين 
ظهور  و  يکسو  از  ميلياردر  های  آقازاده  و 
از  خانمان  بی  و  بيکار  نفر  ميليون  صدها 
ها  تالقی  و  ها  تنش  به  بالطبع  ديگر)  سوی 

و مقاومت ها در جامعه چين بويژه در 

از سايت زبان های خارجی 
حزب رنجبران ايران ديدن کنيد!

/http://www.ranjbaran.org/01_english
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دهه اول قرن بيست و يکم منجر گشته 
که ابعاد و گسترش آن ها در تاريخ معاصر 
چين بی سابقه و بی نظير می باشد. کارگران 
سنتی و «قديمی» به ويژه در بخش دولتی 
به  دارند  سکونت  شهرها  در  عموماً  که  
مبارزه وسيع و چشمگيری عليه خصوصی 
کارگران  اين  از  خيلی   . زدند  دست  سازی 
می رسد  نفر  ميليون  بيست  به  تعدادشان  که 
سوسياليستی  و  طبقاتی  های  آگاهی  دارای 
هستند. مضافا امروز در چين تعداد کارگران 
دهات  از  عمدتا  که  (کارگرانی  «مهاجر» 
به  اند)  گشته  پرتاب  شهرها  به  و  شده  کنده 
۲۰۰ ميليون نفر می رسد. اين کارگران که 
از شديدترين نوع استثمار رنج می کشند، به 
آگاهی  سطح  ترين  پائين  دارای  نسبی  طور 
طبقاتی و سياسی هستند. به عقيده تحليلگران 
ديری  لی،  کی  مين  مثل  چينی  مارکسيست 
نخواهد گذشت که خيلی از اين کارگران به 
چين  جامعه  درون  تضادهای  تشديد  خاطر 
های طبقاتی رسيده و احتماال بی  آگاهی  به 
(منبعث  اقتصادی  و  اجتماعی  های  عدالتی 
از سياست های نئوليبرالی و جهانی گرائی 
اوليگارشی حاکم) را به چالش جدی خواهند 
طلبيد. بدون ترديد به دو علت بزرگ احتمال 
داری  سرمايه  اوليگارشی  طلبيدن  چالش  به 
تک حزبی چين توسط طبقه کارگر هر روز 
که می گذرد، قوی تر می گردد. يکم اين که 
بخش بزرگی از خرده بورژوازی در چين 
به خاطر تعميق شکاف بين فقر و ثروت به 
ويژه در دهه اخير (۲۰۱۰ – ۲۰۰۰) سريعا 
پرولتريزه گشته اند. سرعت روند پرولتريزه 
شدن و انشعاب در درون خرده بورژوازی 
در مقام مقايسه با ديگر کشورهای نوظهور 
روسيه،  (مثل  داری  سرمايه  نيرومند  و 
هندوستان، برزيل، آفريقای جنوبی و...) بی 
نهايت چشمگير و حائز اهميت است. خرده 
متوسط»  «طبقه  (عموماً  چين  بورژوازی 
در  يعنی   ۹۰ و   ۸۰ های  دهه  در  شهری) 
داری  سرمايه  پيروزی  و  عروج  دوره 
نئوليبرالی در چين متحد واقعی طبقه سرمايه 
داری چين بود ولی رشد و تعميق نابرابری 
های فالکت بار در گستره های درآمد ثروت 
بورژوازی  خرده  مختلف  اقشار  از  خيلی 
و  مسکن  تامين  عدم  کاری،  بی  مشمول  را 
درون  در  را  آن ها  و  ساخته  درمانی  بيمه 
که  اين  دوم  کرد.  ادغام  چين  کارگر  طبقه 
فاکتورها و شرايط عينی (ازدياد روزافزون 
سرمايه  ميلياردرهای  عروج  کارگر،  طبقه 
طبقه  از  بخشی  شدن  پرولتريزه  دارچينی، 
از  منبعث  جملگی  که  بورژوازی  خرده 
اوضاع   ( است  هارتر  داری  سرمايه  رشد 
فاکتورهای  رشد  جهت  در  را  چين  جامعه 

چپ  نيروهای  مجدد  اوجگيری  يعنی  ذهنی 
ضد رژيم سرمايه آماده ساخته است. امروز 
در  نادر  کشورهای  از  يکی  احتماال  چين 
جهان است که ما در آن جا شاهد رشد سريع 
چپ سياسی – روشنفکر ضد نظام سرمايه 
هستيم . خيلی از جوانان علنا و به روشنی 
چين  در  داری  سرمايه  مسلط  ايدئولوژی 
و  اقتصادی»  «رفورم  رسمی  نام  تحت  که 
رد  شده،  معروف  سياسی»  گوئی  «آشکار 
نسخه  چنين  هم  آن ها  از  خيلی   . می کنند 
سوسياليسم  تکامل  تاريخ  درباره  چين  دولت 
را که شباهت به روايت رسانه های گروهی 
کشورهای مسلط مرکز دارد، نيز رد می کنند. 
جمع بندی های «چپ جديد» در چين درباره 
دست آوردهای سوسياليستی و جهان مدارانه 
عهد مائو به طور قاطع و نمايان از روايتی 
که موسسات فرهنگی و پژوهشی هم دولت 
در  جاری  گروهی  های  رسانه  هم  و  چين 
دارند.  تفاوت  کامًال  دارند،  آمريکا  و  اروپا 
در اين جا به چندين نکته مهم اين جمع بندی 
و  مائو  عهد  درباره  جديد  چپ  سوی  از  ها 
طيف  سوی  از  که  دوره  آن  آوردهای  دست 
های مختلف چپ جديد در چين ارائه شده اند، 

می پردازيم . 

دست آوردهای 
پژوهشی تاريخی چپ نوين 

در چين امروز 
۱ – طی قرن ها اکثر مورخين به ويژه در 
اند  داده  شرح  تفصيل  به  غربی  کشورهای 
که چگونه از آغاز قرن شانزدهم به اين سو 
مردمان  که  گرفت  قرار  مسيری  در  اروپا 
تجدد  و  داری  سرمايه  سوی  به  را  قاره  آن 
به  جهان  نقاط  ديگر  که  حالی  در  داد  سوق 
طی  را  «گذار»  دوران  همان  وجه  هيچ 
نکردند. اين نظرگاه قاطعانه تم اصلی يورو 
سنتريسم (اروپا محوری= اروپا مرکز بينی) 
و «اوريانتاليسم» ( نگاه به کشورهای غير 
اروپائی = «مشرق زمين» از منظر اروپا 
محوری)  را تشکيل می دهد. خيلی از جامعه 
منجمله  چينی  و  مصری   ، ژاپنی  شناسان 
مائوئيست ها بر آن هستند که آن چه در اروپا 
در قرون شانزدهم و هفدهم به وقوع پيوست 
يا  و  اروپائی»  «معجزه  با  ارتباطی  اصًال 
«بی نظير» بودن فرهنگ منجمله مسيحيت 
و  بزرگ  علل  عمدتا  بلکه  نداشت،  اروپائی 
روزگاران  آن  دنيای  در  اقتصادی  اساسی 

داشت. 
وسطی  قرون  در  که  اين  توضيح   –  ۲
نهم  قرن  از  اروپا:  در  تاريکی»  («عصر 
اروپای  کشورهای  ميالدی)  سيزدهم   تا 

آتالنتيک کنونی در «عصر تاريکی» تکامل 
خود بوده و از نظر رشد اقتصادی در دوره 
«عقب مانده» تاريخ خود زندگی می کردند. 
در اين کشورهای عموما دارای نظام فئودالی 
پيرامونی، سرمايه داری می توانست به طور 
فئودال  سوی  از  جدی  مخالفت  بدون  نسبی 
کند.  نمو  و  رشد  شهرها  در  حاکم،  های 
و  شانزدهم  قرون  در  داری  سرمايه  عروج 
رشد  آوانگارد  به  آتالنتيک  اروپای  هفدهم، 
به  را  اروپا  و  گشته  تبديل  داری  سرمايه 
(که  جهان  (استعمار)  تسخير  و  فتح  سوی 
سرمايه  تاريخی  عروج  هميشگی  خصلت 
را  داری  سرمايه  و  داده  سوق  است)  داری 
نظام  يک  به  نوزدهم  و  هيجدهم  قرون  در 

مسلط جهانی تبديل ساخت. 
نشان  نيز  آسيا  تاريخ  به  نگاهی  نيم   –  ۳
به  انفعاالت  و  فعل  همان  تقريباً  که  می دهد 
در  (منتهی  قاره  آن  شرقی  دربخش  ويژه 
نيمه دوم قرن نوزدهم) به وقوع پيوست که 
قرون  آتالنتيک  اروپای  در  اوضاع  رشد  با 
در  داری  سرمايه  داشت.  همخوانی  پيشين 
کشور ژاپن ظهور و رشد يافت که در قرون 
بخش  پيرامونی  کشورهای  از  يکی  پيشين 
در  داد.  می  تشکيل  را  چين  ای  قاره  نظام 
دقيقاً  نيز  ژاپن  امپرياليسم  بيستم  قرن  آغاز 
و  فتح  به  آتالنتيک  اروپای  کشورهای  مثل 
و  شرقی  آسيای  از  اعظمی  بخش  تسخير 
خود،  مستعمرات  عنوان  به  مرکزی  آسيای 
مبادرت ورزيد. در آن دوره که نزديک به 
نيم قرن ( از آغاز ۱۹۰۰ تا ۱۹٤٥ ) طول 
کشيد ژاپن موفق شد که رژيم های استعماری 
خود را در شبه جزيره کره، بخش هائی از 
جای  سازد.  مستقر  مغولستان  و  چين  شمال 
تعجب نيست که جنبش های رهائی بخش با 
چشم اندازها و برنامه های سوسياليستی در 
کشورهای متعلق به اين منطقه (کره، چين، 

فيليپين و ...) در آن دوره ظهور کردند. 
توجه  نکته  اين  به  که  است  مهم  خيلی   – ٤
«حلقه  انگاشت  از  لنين  درک  که  کنيم 
که  ها  مائوئيست  ارزيابی  و  ضعيف» 
در  احتماال  آينده  در  سوسياليستی  انقالبات 
اول نه در کشورهای مسلط مرکز بلکه در 
مناطق «طوفانی» کشورهای سه قاره (بخش 
پيرامونی نظام) به ويژه در کشورهای آسيب 
واقعيات  با  پيوست،  خواهند  وقوع  به  پذير 
تاريخی دوره مرحله گذار از عصر تاريکی 
مرکانتاليستی  دوره  به  داری  سرمايه  پيشا 
سرمايه داری نيز هم خوانی و سنخيت دارند. 
٥ – لنين و يارانش تعهد داشتند که به طور 
مبسوط و تحليلی به اين پرسش که چرا اولين 
انقالب موفقيت آميز سوسياليستی بجای اين 

سرمايه  پيشرفته  کشورهای  در  که 
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و....  هلند  بريتانيا،  آلمان،  مثل  داری 
اتفاق بيافتد در کشور نيمه پيرامونی و توسعه 
نيافته روسيه تزاری به وقوع پيوست ، پاسخ 
«موفقيت  واژه  از  نگارنده  (منظور  دهند. 
آميز»  صرفا اشاره به اين امر است که لنين 
و يارانش با موفقيت قادر گشتند که تزاريسم 
را در روسيه سرنگون و نابود ساخته و اولين 
کشور سوسياليستی را بعد از تسخير قدرت 
سازند.  برپا  پيرامونی  نيمه  کشور  يک  در 
محدوديت های تاريخی و کمبودها و نقصان 
های مهم و وقايع عبرت انگيزی که منجر 
به تضعيف، فرتوتی و باالخره فروپاشی و 
نيمه  در  نظام  ضد  چالش  بزرگترين  تجزيه 
دوم قرن بيستم گشت، توسط نگارنده در طی 
مقاالت متعددی در اين نشريه مورد مداقی و 

تحليل قرار گرفته اند) 
٦ – خيلی از افراد شاخص درون انترناسيونال 
دوم بر آن بودند که انقالبات سوسياليستی در 
پيشرفته ترين مناطق نظام سرمايه (اروپای 
و...)  هلند  انگلستان،  در  ويژه  به  آتالنتيک 
دارد  واقعيت  اين  پيوست.  خواهند  وقوع  به 
های  سازمان  و  ها  جنبش  بزرگترين  که 
های  آگاهی  و  اندازها  چشم  (با  کارگری 
سوسياليستی) در کشورهای پيشرفته سرمايه 
داری در ربع آخر قرن نوزدهم و نيمه دوم 
قرن بيستم شکل گرفته و به طور چشمگيری 
انقالب  اولين  مضافا  يافتند.  رواج  و  رشد 
پاريس)  (کمون  جهان  در  نيز  سوسياليستی 
در يکی از پيشرفته ترين کشورهای سرمايه 
داری (فرانسه) در سال ۱۸۷۱ اتفاق افتاد. 
ولی حقيقت عينی در تاريخ نشان می دهد که 
روزی  چند  و  هفتاد  از  بيش  پاريس  کمون 
وقوع  احتمال  آن  از  بعد  و  نياورد  دوام 
مناطق  به  نظام  ضد  سوسياليستی  انقالب 
پيرامونی نظام (به حلقه های ضعيف به قول 
منتقل  مائو)  قول  به  طوفانی  مناطق  و  لنين 
انقالب  وقوع  احتمال  انديشه  ولی  گشت. 
سوسياليستی در اول در کشورهای پيشرفته 
پيروزی  از  بعد  حتی  دگم  يک  صورت  به 
کمونيست  بين  اکتبر  انقالب  آميز  موفقيت 
ها و بقايای انترناسيونال دوم به قوت خود 
باقی ماند. با اين که انقالب اکتبر نادرستی 
اين نظرگاه را به طور عينی و عملی ثابت 
يارانش  و  لنين  های  نوشته  حتی  ولی  کرد 
پيروزی  از  بعد  هم  و  انقالب  از  پيش  هم 
انقالب نتوانست بخش اعظمی از کمونيست 
و  آمريکا  و  اروپا  های  سوسياليست  و  ها 
و  ها  کمونيست  از  توجهی  قابل  بخش  حتی 
سوسياليست های کشورهای «مشرق زمين» 
(امروز کشورهای پيرامونی) را قانع سازند 
که از ترويج و تبليغ گفتمان جزم گرای خود 

دست بردارند . 

۷ – لنين و يارانش بعد از پيروزی انقالب 
اکتبر پيوسته و به طور ممتد در تحليل های 
در  انقالب  که  ساختند  نشان  خاطر  خود 
روسيه عمدتا به اين جهت اتفاق افتاد که آن 
کشور يک «حلقه ضعيف» و آسيب پذير در 
«زنجير» نظام جهانی سرمايه (امپرياليسم) 
بود. لنين در نوشته های خود تأکيد کرد که 
جامعه  يک  انقالب  از  پيش  روسيه  جامعه 
«نيمه فئودال» و «نيمه امپرياليست سرمايه 
ای  پيشرفته  کشورهای  (برخالف  داری» 
طور  به  که  و....  فرانسه  انگلستان،  مثل 
کامل در حلقه قوی کشورهای سرمايه داری 
– امپرياليستی قرار داشتند) بود. جمع بندی 
بندی  صورت  و  سياسی  شرايط  از  لنين 
اجتماعی – اقتصادی روسيه پيش از انقالب 
موقعيت  خاطر  به  که  رساند  نتيجه  اين  به 
نظام  درون  در  روسيه  پيرامونی»  «نيمه 
(لنين به عوض واژه نيمه پيرامونی از ترم 
«حلقه ضعيف» استفاده می کرد) سرنگونی 
کشور «آسان  آن  در  سرمايه  سياسی  رژيم 
خود  که  کرد  اضافه  بايد  البته  است.  تر» 
لنين برای چند سالی بعد از پيروزی انقالب 
(تا اواخر سال ۱۹۲۰ و اوايل سال ۱۹۲۱) 
بر آن بود که جنبش ها و احزاب راديکال 
کمونيستی و کارگری در اروپا با قيام ها و 
برپائی انقالبات موفقيت آميز خود به عنوان 
ياران نزديک بلشويک ها از روسيه جوان 
از  بعد  ولی  کرد.  خواهند  حمايت  شوروی 
انقالبات  و  ها  جنبش  نابودی  و  سرکوب 
قتل  و  اروپا  در  سوسياليستی   – کارگری 
روزالوکزامبورگ، کارل ليبکنخت و ديگر 
کمونيست ها در آلمان، فرانسه، مجارستان 
تئوری  درستی  به  پيش  از  بيش  لنين  و.... 
در  پذير  آسيب  و  ضعيف»  های  «حلقه 
شد  مطمئن  و  کرده  پيدا  اعتقاد  نظام  درون 
سرمايه  ضد  انقالبات  وقوع  احتمال  که 
داری به کشورهای «مشرق زمين» انتقال 
قول  نقل  و  ها  نوشته  بررسی   . است  يافته 
سال  از  بعد  او  که  می دهد  نشان  لنين  های 
۱۹۲۰ بر اين باور تأکيد ورزيد که وظيفه 
کشورهای  در  ها  کمونيست  و  ها  بلشويک 
«مغرب زمين» (کشورهای سرمايه داری 
مرکز) حمايت از جنبش های سوسياليستی 
«مشرق  های  خلق  ملی  بخش  رهائی  و 
است  نظام  پيرامونی)  (کشورهای  زمين» 
که  عموماً و به طور عينی متحدين طبيعی 

و واقعی «کشور شوراها» هستند. 
اين  به   ۱۹۳۰ دهه  از  دون  مائوتسه   –  ۸
خانواده  درون  در  نيز  ها  مائوئيست  و  سو 
«چپ نوين» در چين معاصر(که قدرتشان 
به  کيفی  نظر  از  هم  و  کمی  نظر  از  هم 
طبقه  ميليونی  صد  چند  عروج  شکرانه 

کارگر به عنوان يک قدرت بزرگ اجتماعی 
به سرعت رو به افزايش است) تئوری و تز 
حلقه ضعيف لنين را به تدريج بسط و نضج 
ضعيف  های  حلقه  که  کردند  مطرح  و  داده 
به  دوباره  نظام  های  حلقه  ترين  ضعيف  يا 
«مناطق طوفانی» در کشورهای پيرامونی 
مائوئيست  اند.  شده  تبديل  نظام  قاره  سه 
های درون «چپ نوين» در چين که تعداد 
هر  چشمگيری  طور  به  شان  موقعيت  و 
روز افزايش می يابند از نظرگاه خود اکثر 
بخشی  و  آمريکا  و  اروپا  های  مارکسيست 
از مارکسيست های کشورهای پيرامونی را 
به علت اين که هنوز آگاهانه و يا ناآگاهانه 
يوروسنتريک  ديدگاههای  و  تمايالت  دارای 
هستند،  بين)  مرکز  اروپا   = محور  (اروپا 
حتی  و  می دهند  قرار  نقد  مورد  شدت  به 
های  مارکسيست  از  تعدادی  مواقع  بعضی 
می خوانند.  «متعصب»  را  يوروسنتريک 
که  مهم  نکته  دو  به  نگاهی  نيم  جا  اين  در 
مائوئيست  چنين  هم  و  چين  های  مائوئيست 
از  خود  های  نقادی  در  چينی   غير  های 
تأکيد  آن ها  روی  تاريخی  های  مارکسيست 

می ورزند، می اندازيم. 
ويژه  به  «تاريخی»  های  مارکسيست  اکثر 
گذشت  از  بعد  هنوز  آمريکا  و  اروپا  در 
نزديک به نود سال از انقالب اکتبر و بيش تر 
از شصت سال از انقالب چين و متجاوز از 
پنجاه سال از انقالب کوبا «متعصبانه» بر 
عمدتا  سوسياليستی  انقالبات  که  باورند  اين 
و يا فقط در کشورهائی امکان دارند که آن 
توليدی  نيروهای  و  بوده  پيشرفته  کشورها 
در آن کشورها به حد اعالی رشد و تکامل 
غايت  به  نظرگاه  اين  باشند.  رسيده  خود 
اروپا مرکز بوده و براساس يک دگم استوار 
است که مثل يک «ويروس» در متابوليسم 
از  مهمی  بخش  تاروپود  در  منجمله  چپ 
آمريکا  و  اروپا  ويژه  به  های  مارکسيست 

رخنه کرده است. 
از  اعظمی  بخش  ها  مائوئيست  نظر  به 
(حتی  آمريکا  و  اروپا  های  مارکسيست 
بعضی از طيف های مارکسيستی متعلق به 
بر اين باورند  کشورهای سه قاره)  عموماً 
جهان  کشورهای  تمام  در  داری  سرمايه  که 
به صورت همگون، هم نواخت و هم آهنگ 
عقيده  به  است.  يافته  رشد  و  گرفته  شکل 
و  تمايالت  از  نيز  نگاه  اين  ها  مائوئيست 
ها  مارکسيست  اين  يوروسنتريستی  موضع 
نشات می گيرد. به عقيده مائوئيست های چين 
و هم چنين مارکسيست های متعلق به مکتب 
ناموزون»  «رشد  سرمايه»  جهانی  «نظام 
هميشه در تاريخ سرمايه داری جهانی يکی 

بوده  نظام  اين  اصلی  های  ويژگی  از 
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سرمايه  رشد  ديگر،  عبارت  به  است. 
داری در سطح جهانی (گلوباليزاسيون) 
داری  سرمايه  تولد  اول  از  و  هميشه  که 
پروسه  رشد  و  شکلگيری  داشته  وجود 
پوالريزاسيون (شکاف اندازی و قطب بندی) 
را بين کشورهای پيرامونی، نيمه پيرامونی 
و مرکز ضروری و ميسر ساخت. در مسير 
اين پوالريزاسيون بعضی کشورها از نظر 
صنعتی توسعه يافته و ثروتمند تر گشته ولی 
کشورهای  که  اين  با  جهان  کشورهای  اکثر 
توسعه  ولی  هستند  و  بودند  داری  سرمايه 
امروز  نگشتند.  هم  صنعتی  حتی  و  يافته 
نيافته  توسعه  که  جهان  کشورهای  اکثر 
آمريکای  آسيا،  آفريقا،  های  قاره  در  هستند 
التين و اقيانوسيه قرار دارند که کشورهای 
محسوب  ای)  (حاشيه  بند  در  پيرامونی 
می شوند. اکثر مارکسيست های «تاريخی» 
شرق،  بلوک  کشورهای  و  شوروی  (در 
کشورهای  های  يوروکمونيست  همراه  به 
روشنفکران  اکثر  سان  به  غرب)  بلوک 
های  دهه  در  ويژه  به  سرمايه  نظام  حامی 
۱۹٥۰، ۱۹٦۰، ۱۹۷۰ براين باور بوده و 
که  می کردند  تبليغ  داده  ترويج  را  آن  حتی 
تمام کشورهای «عقب افتاده» جهان باالخره 
توسعه  (کشورهای  به «آن ها»  تدريج  به  و 
يافته صنعتی) خواهند رسيد. امروز بعد از 
ما  زمان  آن  از  قرن  نيم  از  متجاوز  گذشت 
شاهد تعميق بيش تر شکاف (پوالريزاسيون) 
بين کشورهای پيرامونی دربند و کشورهای 
بينيم  می  روشنی  به  و  بوده  مرکز  مسلط 
گلوباليزاسيون  از  منبعث  پوالريزاسيون  که 
را  معاصر  جهان  کليدی  گی  ويژه  سرمايه 
عملکردهای  و  انگاشت  و  می دهد  تشکيل 
اصل «رسيدن به آن ها» چيزی غير از يک 
نگاه تخيلی در مکتب تئوری های توسعه و 

ترقی نبوده است. 
«چپ  درون  فعالين  اکثر  امروز   –  ۹
اين  بر  مائو  مدافعان  ويژه  به  چين  نوين» 
چون  که  می کنند  پافشاری  اساسی  نکته 
سرمايه  حرکت  پروسه  در  پوالريزاسيون 
در سطح جهان  يک امر ارثی و هميشگی 
است در نتيجه ضروری است که نيروهای 
پيشرو به ويژه مارکسيست ها بايد خود را 
سازند.  آماده  سرمايه  نظام  سرنگونی  برای 
آن ها بر آن هستند که شرايط عينی در چين 
(مثل ازدياد روزافزون طبقه کارگر و تبديل 
و  اجتماعی  عظيم  نيروی  يک  به  طبقه  آن 
سياسی در چين) و عوامل ذهنی (پرولتريزه 
شدن بخش قابل توجهی از خرده بورژوازی 
فعل  موازات  به  نوين)  چپ  عروج  و  چين 
جهانی (تشديد  سطح  در  بزرگ  انفعاالت  و 
بحران عميق ساختاری نظام جهانی سرمايه 

رهائی  و  بيداری  خروشان  امواج  عروج  و 
نفع  به  را  اوضاع  قاره)  سه  کشورهای  در 
رشد و گسترش شرايط انقالبی در چين آماده 

خواهند ساخت. 
۱۰ – آن چه که تحليل ها و بررسی های چپ 
نوين چين از اوضاع جهانی را برجسته تر 
و نمايان تر می سازد تالش منطقی و به جای 
اين نيروهای اجتماعی در چين در ارتباط با 
پيوند و همبستگی جهانی بين «مردم» چين 
(هفت صد ميليون نفر کارگر به اضافه ديگر 
اقشار محروم و تهيدست = بدنه جامعه مدنی 
چين) و قربانيان ديگر نظام جهانی به ويژه 
در کشورهای سه قاره در انقالب آينده جهانی 
است. نکات مهم اين تحليل ها و بررسی ها 
به طور کوتاه در بخش جمع بندی ها و نتيجه 

گيری اين نوشتار آورده می شوند.

جمع بنديها و نتيجه گيری
۱ – بشريت در حال حاضر بعد از گذشت 
قرن ها دوباره بر سر دوراهی (دوره گذار) 
قرار گرفته است. ادامه زندگی «زالووار» 
و  فقرزائی  تنها  نه  سرمايه  جهانی  نظام 
محروم سازی ميلياردها نفر انسان را تعبيه و 
تضمين خواهد کرد، بلکه به طور تقريباً حتم 
به يقين تمدن بشر را به سوی ويرانی سوق 
جهانی  پرسش  يک  وضع  اين  داد.  خواهد 
بشريت  می سازد:  مطرح  را  فوری  تاريخی 
به کدام نيروئی می تواند اعتماد کرده و تکيه 
کند که با انقالب جهانی در قرن بيست و يک 
می تواند نجات انسان ها و حفظ محيط زيست 

را تنظيم و تامين سازد؟ 
۲ – مارکس پيش بينی کرده و انتظار داشت 
که پرولتاريا نقش «گورکن» سرمايه داری 
را ايفاء کند . در مسير واقعی تاريخ جهان 
شدند  موفق  درغرب  داری  سرمايه  طبقات 
محدود  های  معرفی «رفورم  طريق  از  که 
و  جدی  های  چالش  عروج  از  اجتماعی» 
پيروزی  قله  به  کارگر  طبقات  براندازانه 
کشورهای  داران  سرمايه  کنند.  جلوگيری 
استثمار  ابر  به  توسل  با  مرکز  مسلط 
و  طبيعی  منابع  عظيم  تاراج  و  کارگران 
پيرامونی  کشورهای  اکولوژيکی  فضای 
رهبری  کردن»  «اخته  با  توانستند  دربند 
را  کارگران  اکثر  کارگری،  های  جنبش 
مصالحه  سوی  به  يا  خودی  کشورهای  در 
«اتميزه»  را  آن ها  يا  و  کشيده  مماشات  و 

سازند. 
پرتو  در  اوضاع  روند  امروز  اماّ   –  ۳
عروج  و  نظام  ساختاری  بحران  تشديد 
کشورهای  در  (هم  رهائی  و  بيداری  امواج 
پيرامونی و هم در کشورهای مسلط مرکز) 
به خوبی و روشنی نشان می دهد آن فاکتورها 

(اََبر استثمار خلق های کشورهای پيرامونی 
و تحميق و به مصالحه و به مماشات کشيدن 
از  ديکر  مرکز)  مسلط  کشورهای  کارگران 
کار افتاده و عمًال به مرحله اشباع رسيده اند. 
و  کار  نيروهای  آينده  دهه  دو  يا  و  يک  در 
زحمت که به سرعت «پرولتريزه» می شوند 
جمعيت  اکثريت  بار  اولين  برای  احتماال 
جهان را تشکيل خواهند داد . با امواج وسيع 
خصوصی سازی ها در آسيا و بخش بزرگی 
از آفريقا توده های قابل توجهی از مردم که 
تاکنون خود را «طبقه متوسط» و يا خرده 
بورژوازی محسوب می کردند دارند به خيل 
وضع  اين  آينده  در  پيوندند.  می  پرولتاريا 
ها  کشمکش  به  را  قدرت  صاحبان   بالطبع 
کارگران  با  فراگير  و  متنوع  های  تالقی  و 
به  کارزاری  ميدان  در  زحمتکشان  ديگر  و 

وسعت اين جهان خواهد کشيد. 
يک  به  نزديک  با  چين  ترديد  بدون   –  ٤
ميليارد و نيم جمعيت و به عنوان بزرگترين 
توليد کننده محصوالت صنعتی (و بزرگترين 
نفت)  ويژه  به  انرژی  منابع  کننده  مصرف 
ها  تالقی  مرکز  به  افزونی  روز  طور  به 
ميدان  اين  در  داری  سرمايه   تضادهای  و 
کارزار جهانی تبديل خواهد گشت . تجزيه و 
تحليل های متعدد توسط بسياری از صاحب 
نظران منجمله مائوئيست های چين مشترکا 
بر اين نکته مهم تأکيد دارند که بعد از سال 
اقتصادی،  سياسی،  های  بحران   ،۲۰۲۰
چين  در  احتماال   اکولوژيکی  و  اجتماعی 
در درون يک بحران عمومی باهم «ادغام» 

خواهند گشت. 
٥ – با در نظر گرفتن ارثيه تاريخی انقالب در 
چين ، شرايط و عوامل ذهنی تاريخی احتماال 
راهکار سوسياليسم انقالبی را در جهت حل 
مطرح  را  چين  شده  ادغام  درهم  تضادهای 
دولتی  بخش  کارگر  طبقه  ساخت.  خواهد 
که متاثر از آگاهی سوسياليستی است بالقوه 
را  چين  اقتصاد  کليدی  های  بخش  می تواند 
بدست گرفته و نقش رهبری را در مبارزات 
انقالبی آن کشور به عهده بگيرد . يک اتحاد 
طبقاتی بزرگ و منسجمی امکان زياد دارد 
به  (نزديک  دولتی  بخش  کارگران  بين  که 
۲٥ ميليون نفر)، کارگران مهاجر (متجاوز 
بورژوازی  خرده  و  نفر)  ميليون   ٤٥۰ از 
ميليون   ٥۰ به  (نزديک  شده»  «پرولتريزه 
نفر) در چين شکل گرفته و نقش اساسی در 

دگرديسی اوضاع در آن کشور ايفاء کند . 
٦ – به خاطر موقعيت کليدی و مرکزی چين 
معاصر  فاز  (در  سرمايه  جهانی  نظام  در 
دگرديسی  يک  پيروزی  گلوباليزاسيون) 
در  سوسياليستی  اندازهای  چشم  با  انقالبی 

آينده  و  اوضاع  در  شايانی  اهميت  چين 
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شد  آمريکا  رهسپار  لوئبز  کوهن  رفتند، 
سازند.  خود  مستعمره  را  آنجا  مجدداً  تا 
 (Rudyard Kipling) کپلينگ  روديارد 
و  ها  شف  شد.  فرستاده  هندوستان  به 
کردند.  رفتاری  بد  روسيه  با  واربرگرگ 
موسی  و   (Lazards)الزاردز روتسچيلد، 
 (Israel Moses Seifs) سيف  اسرائيل 
در  دادند.  قرار  فشار  تحت  را  خاورميانه 
پرينستون نيوجرزی محفل ميز گرد مؤسسه 
عنوان  به  را   (IAS) پيشرفته  مطالعات 
شريک All Souls College درآکسفورد 
بنيان نهاد.      IAS  ، توسط هيئت آموزشی 
عمومی راکفلر تأسيس شد. رابرت اُپنهايمر، 
آينشتاين  آلبرت  و   (Neil Bohr)بور نييل 

بمب اتمی را ساختند. (۳)
ميز  محفل  کار  و  کسب   ۱۹۱۹ درسال 
مؤسسه  ايجاد  های  پايه  روتسچيلد  گرد 
 Royal) المللی  بين  امور  سلطنتی  های 
 (Institute of International Affairs
بانی  بزودی   ،RIIA ريخت.  لندن  در  را 
شد،  جهان  سراسر  خواهردر  سازمانهای 
شورای  در  آمريکا  متحده  اياالت  جمله  از 
روابط  مؤسسه   ،(CRF) خارجی  روابط 
آسيائی اقيانوس آرام، مؤسسه کانادائی امور 
در  المللی  بين  روابط  مؤسسه  المللی،  بين 
بروکسل، انجمن سياست خارجی دانمارک، 
شورای امور جهانی هنر و مؤسسه ی امور 
در  ديگر  وابستگان  استراليا.  المللی  بين 
يونان  و  يوگسالوی  ايتاليا،  ترکيه،  فرانسه، 

سربرآوردند (٤)
به  متعلق  خيريه  مؤسسه  عنوان  به   RIIA
ملکه ثبت شده است و با توجه به گزارشهای 
ساالنه خود، بودجه ی آن تا حد زيادی توسط 
صاحب  که  بانکها  عظيمترين  از  چهارتا 
دنيا  نفتی  شرکتهای  عظيمترين  از  چهارتا 
می  تأمين   (Four Horseman) هستند 
و  انگليس  سابق  خارجه  امور  وزير  گردد. 
لورد  کسينجر،  هنری  بنيانگذار  کاران  هم 
و   RIIA مؤسسه  هردو  رئيس  کارينگتون، 
دايره  بود.   (Bilderburgs)بورگز بيلدر 
سنت  های  شواليه  توسط   RIIA در  داخلی 
 ،(St. John Jerusalem) جان اورشليم
های  شواليه   ،(Malta) مالتا  های  شواليه 
 (Knights Tempolar) زائر بيت المقدس
و فراماسيونری اسکاتلند ملقب به ۳۳ درجه 
 ۳۳rd Degree Scottish Rite Free)
های  شواليه  شوند.  می  کنترل   (Masons
و  شدند  تأسيس   ۱۰۷۰ سال  در  جان  سنت 
ويندزور  بريتانيا،  مجلس  به  طورمستقيم  به 
(Windsor) پاسخگو هستند. اصل و نسب 
 (Villiers) ويليه  ی  سلسله  در  دهی  وام 
ماتسون  کنگ  هنگ  خانواده  با  که  است 

دگرديسی  اين  داشت.  خواهد  جهان 
به  را  جهانی  داری  سرمايه  اصلی  زنجيره 
ويژه در حيطه کاال سازی پاره کرده و روند 
ورق  جهانی  نظام  سرنوشت  در  را  نوينی 
خواهد زد. اين روند توازن قدرت در سطح 
جهانی را به طور جدی به نفع نيروی کار 
و زحمت تغيير داده و راه را برای گذار به 
ايجاد «جهانی بهتر» (سوسياليسم) و طبيعتاً 
آماده ساخته و طبيعتاً  حفظ بهزيستی محيط 

بقای تمدن بشری را تامين خواهد نمود. 
   منابع و مآخذ 

۱ – مين کی لی، «عروج طبقه کارگر در چين»، 
 ٦۳ سال   ،۲ شماره  ريويو»  «مانتلی  مجله  در 

(ژوئن ۲۰۱۱)، صفحات ٤۹–۳۸. 
۲ – مين کی لی، «عروج چين و سقوط اقتصاد 
 .۲۰۰۸ لندن،  چاپ  داری»،  سرمايه  جهانی 

صفحات ٥۹–٥۰.
راديکال»  سياسی  اقتصاد  «بررسی  مجله   –  ۳
(RRPE) شماره های سال ۲۰۱۰، نشريه آنالين.

Lim Kinsey.com  ٤ – وب سايت
٥ – رجوع کنيد به پی نويس های مين کی لی در 

«مانتلی ريويو»  (ژوئن ۲۰۱۱) صفحه ٥۱. 

بانک ها... بقيه از صفحه آخر

ساخت تا نفت ايران را به اسرائيل برساند. 
او مؤسس بانک مرکزی اسرائيل و شرکت 
نفت پاَز (Paz بود. به نظر خيلی ها از او 
می  برده  نام  مدرن  اسرائيل  پدر  عنوان  به 

شود.(۲)
ميزگرد محفلی (Roundtable) مؤسسين 
 Lord)داخلی از آغاز کار شامل لورد ميلنر
بالفور،  آرتور  ُرودز،  سيسيل   ،(Milner
لورد  و   Albert Grey)) گراِی  آلبرت 
ناتن (Lord Nathan) روتسچيلد می شد، 
داستان  که  آرتور  شاه  ای  افسانه  شواليه  از 
های  اشرافی  مفهوم  به  برتری  مقدس  جام 
مقدس  خون  يا   (Sangreal) سانگريل 

است، گرفته شده است.
جان کولمن می نويسد: در کميته ی ۳۰۰، 
ثروتهای  دارای  محفلی  های  دايره  اين 
طال،  انحصارات  از  که  هستند  عظيمی 
جهان  درسراسر  که  مخدر   مواد  و  الماس 
به آن دامن زده شده، بدست آمده اند. از اين 
و  مالی  پولی،  سياستهای  کنترل  آنها  طريق 
رهبری سياسی را درسراسر نقاطی که در 

جهان فعاليت می کردند، داشتند.
اُپنهايمر  و  رُودز  سيسيل  درحاليکه 
جنوبی  آفريقای  به   (Oppenheimer)

کردند.  وصلت  هم  با   (Matheson)
ويليه  باند  با  نيز   (Lytton) ليتُن  خانواده 

وصلت کردند. (٥)
 Colonel) بالُور  ليتون-  ادوارد  سرهنگ 
در   (Edward Lytton- Bulwer
روسيکروسيان  مخفی  ی  جامعه  رأس 
(Rosicrucian) انگليسی قرار داشت که 
مثل  آميزی  ابهام  طور  به  آن  به  شکسپيير 
روزنکرانتز (Rosencrantz) اشاره می 
کند، درحاليکه فراماسيونها نقش گيلد نسترن 
ليتون  کردند.  رااختيار   (Guildenstern)
نازی  فاشيسم  و   RIIA هردو  معنوی  پدر 
بود. در سال ۱۸۷۱ او داستانی تحت عنوان 
نوشت.  آينده»  نژاد  «قدرت   (Vril) وريل 
هفتاد سال بعد از جامعه وريل  اشاره کافی 
 Mein) در نبرد آدولف هيتلرواقع درنبرد من
Kampf) دريافت کرد. پسر ليتون در سال 
ترياک  توليد  افزايش  از  قبل  درست   ۱۸۷٦
شد.  کشور  آن  السلطنه  نايب  هندوستان  در 
دوست مورد اعتماد ليتون، روديارد کيپلينگ 
به   (Beaverbrook) بيوربروک  برای 
چارلز  سر  کنار  در  تبليغاتی  وزير  عنوان 
از   (Sir Charles Hambro)هامبرو
 (Hambros) هامبروز  بانکداری  سلسله 

کار می کرد. (٦)
آداب  فراماسيونری  جد  بروس،  جيمز 
بروس،  رابرت  سر  بنيانگذار  اسکاتلندی، 
هشتمين ُکنت انگليس، الجين (Elgin) بود. 
او تجارت برده کارائيپ را به عنوان استاندار 
می  انجام   ۱۸٤٦ تا   ۱۸٤۲ از  جامائيکائی 
داد. در طول دومين جنگ ترياک او سفير 
فردريک  او  برادر  بود.  چين  در  بريتانيا 
کنگ  هنگ  سرپرستی   ، مستعمراتی  وزير 
عهده  به  ترياک   جنگ  هردو  درطول  را 
سر  فراماسيونهای  از  برادر  هردو  داشت. 
 Lord) پالمرستون  لورد  شدند.  شناس 
که  کسی  انگليسی،   (Palmerstone
داد،  می  ادامه  و  کنترل  را  ترياک  جنگهای 
يکی از بستگان نسبی رژيم سلطنتی بروس 
او  ی  خارجه  امور  وزير  چنانکه  هم  بود، 

جان راسل، پدربزرگ برتران راسل بود.(۷)
کودکان نخبگان محفل ميز گرد از اعضای 
اند   (  Dionysian) ديونيسيان  ی  فرقه 
شده  شناخته  خورشيد  کودکان  نام  تحت  که 
هاکسلی  آلتوس  از  عبارتند  مبتکرين  اند. 
اليوت  تی.اس.   ،(Aldous Huxley)
 D. H. الورنس  دی.اچ.   ،T. S. Eliot
 .H. G. Wells و اچ.جی.ولز Lawrence
ولز سازمان اطالعاتی، جاسوسی انگليس را 
در طول جنگ جهانی اول رهبری می کرد. 
چهره او صحبت از «يک دنيا مغز» و يک 

«پليس ذهن» می کند. ويليام باتلر 
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 ،(William Butler Yeats) ييتس 
يکی ديگر از اعضای کودکان خورشيد 
 Aleister) کراولی  آليستر  همدست 
الهه  ی  فرقه  نفر  دو  اين  بود.   (Crowley
دست  براساس  را   (Isis) حاصلخيزی  ی 
 (Blavatsky) بالواتسکی  خانم  نوشته 
سازماندهی  برای  را  انگليس  اشرافيت  که 
حاصلخيزی  ی  الهه  در  آريائی  روحانيت 
ترين  برجسته  کردند.  ايجاد  بود،  فراخوانده 
نويسندگان ادبيات انگليسی از صفوف محفل 
آمدند.  انگليس)  اشرافيت  (محفل  گرد  ميز 
همه ی آنها گسترش امپراطوری را ترويج 
وحشيانه  نوع  به  هرطريق  به  کردند.  می 
بالواتسکی  عرفان  به  وابسته  ی  جامعه  ای 
که   (Bulwer-Lytton) ليتون  بالور-  و 
 ،Rosicrucian) متعلق به روسيکراسيان
فرقه ای از مسيحيان قرن ۱۷ و اوايل قرن 
۱۸که دارای عقايد فلسفی و مرموز تصوف 
متحد  باهم  خودرا  نيروهای  بود  آميزبودند) 
قديم،  در    ،Thule) تول  انجمن  و  کردند 
دنيا، که به  شمال  آخرين نقطه ی مسکونی 
عقيده بعضی نروژ می باشد) را ايجاد کردند 

که نازی ها از درون آن پديد آمدند. (۸)
آليستر کراولی به موازات انجمن تول، نوع 
سحرآميز  باستانی  مذهب  که  آنرا  انگليسی 
يونانی با نظم سپيده دم طالئی می باشد را 
تشکيل داد. او به عنوان معلم مذهبی، آلدوس 
که  داد،  می  درس  خصوصی  را  هاکسلی 
درسال ۱۹٥۲ وارد آمريکا شد. همان سالی 
 MK) که سازمان «سيا» برنامه کنترل ذهن
ULTRA –) را با کمک آزمايشگاه سوئيس 
به  متعلق  که   (Swiss Sandez) ساندز 
دالس،  آلن  راکفلر،  عموی  پسر  و  واربرگ 
رئيس «سيا» در شهر برن سوئيس بود، راه 
اندازی شد. دالس اطالعات خود را از اهل 
در  سعودی  عربستان  المسلمين  اخوان  بيت 
مورد ايجاد کنترل ذهن آدم کش ها بدست می 
آورد. دستيار دالس جيمز واربرگ بود.(۹)
RIIA  که وابسته به (AU) اتحاد اتالنتيک
بود توسط سيسيل رودز تأسيس شد. او کسی 
بود که رويای بازگشت اياالت متحده را به 
پروراند.  می  سر  در  انگليس  تخت  و  تاج 
خودرا  درفاتر  اولين   AU ،۱۹۳۹ سال  در 
نلسون  توسط  که  مکانی  در  آمريکا  در 
شهر   ،.٤۰th St  East  ۱۰ در  راکفلر 
همه  انداخت.  راه  بود  شده  اهدا  نيويورک 
ساله از ۱۹٤۹ تا ۱۹۷٦ قطعنامه ی اتحاد 
آتالنتيک  (AU) درکنگره آمريکا خواستار 
جهان»  نوين  و «نظم  استقالل  اعالميه  لغو 
 ،RIIA می شد. يکی ديگر از وابستگان به
 United) جهانی  ی  متحده  فدراليست 
که  بود   (World Federalist ,UWF

دالس،  دستيار  و  نورمن  عموی  پسر  توسط 
شعار  بود.  شده  تأسيس  واربرگ  پی  جيمز 
اولين  بود.  هيچ»  يا  جهان  (UWF) «يک 
 (Cord Meyer) پرزيدنت آن، کورد ماير
استعفا داد تا موقعيت کليدی را در سازمان 
کند.  اختيار  دالس  آلن  («سيا»)  جاسوسی 
ماير بند بند اهداف UWF را روشن ساخت. 
«هنگامی که به دولت فدرال جهانی پيوست، 
هيچ ملتی نمی توانست از عضويت آن جدا 
شده يا شورش کند .... باداشتن بمب اتمی در 
اختيارش دولت فدرال آن ملت را از سطح 

کره زمين نابود می سازد». (۱۰)
که  کسی  واربرگ  جيمز   ۱۹٥۰ درسال 
مديره  هيئت  در  که  پال  و  َمکس  بزرگانش 
 ،IG Farben ،دادو ستد نازی نشسته بودند
در برابر کميته ی روابط خارجی سنا شهادت 
دادند که «ما بايد دولت جهانی را دارا باشيم 
چه شما آنرا دوست داشته باشيد چه نه – از 
طريق تسخير يارضايت.» AU و UAF به 
 Trilateral)) و کميته ی سه جانبه ی CRF
توسط  هستند-  نزديک   Comission,TC
درسال  زبيگنيوبرژينسکی  و  راکفلر  ديويد 

۱۹۷٤ تأسيس شدند. (۱۱)
دادکه  انتشار  را  ای  مثلثی  مقاالت   TC
«روابط خاص بين اياالت متحده و اروپای 
غربی» را که شامل ژاپن هم می شد تمديد 
يک  به  سريعاً  ژاپن  که  اين  خاطر  به  کرد. 
پال  شد.  می  تبديل  جهان  طلبکار  کشور 
سابق  رئيس   (Paul Volcker)ُولکر
و  هاروارد  دانشگاه  استاد  ريزرو،  فدرال 
اخيراً  که   CT/CFR داخل  خوديهای  از 
برای «برخورد تمدنها» ميان غرب و جهان 
اسالم استدالل کرد، در نشريه TC، بحران 
دمکراسی نوشت....» دولتی که فاقد اقتدار 
تحوالت  از  کمتر  اش  توانائی  است  چندانی 
عظيم بحرانی خواهد بود که بتواند آن نوع 
به  باشد  الزم  است  ممکن  که  را  فداکاری 

مردم خود اعمال کند.» (۱۲)

روشن بينان اريستوکرات 
(Illuminati)

جوامع  تمام  حاکم  عنوان  به  بينان  روشن 
برمی  آن  های  ريشه  کنند.  می  عمل  پنهانی 
اتالنتس  در  نور  پرستش  دوران  به  گردد 
 ،(Guardians of Light in Atlantis)
 The) سومر  المسلمين  اخوان  مار 
 Brotherhood of the Snake in
 Afghan) افغان  روشنائی   ،(Sumeria
Roshaniya)، مکتب رمز و راز مصری 
 (Genoses families) و خانواده جنوائی
کسيکه امپراطوری روم را حمايت مالی می 
کرد. نحست وزير بريتانيا، بنيامين ديسرائيلی 

(Benjamin Disraeli) کسيکه با مؤسس 
درجه،   ۳۳ به  معروف  فراماسيون  و  مافيا 
 (Giuseppe Mazzini) جوزيپه مازينی
در  سخنرانی  دريک  بينان  روشن  به  بود، 
هشار   ۱۹٥٦ سال  در  عوام  مجلس  مقابل 
داد، «در ايتاليا قدرتی وجود دارد که ما به 
جوامع  منظورم  کنيم.  می  ياد  آن  از  ندرت 
پنهانی هستند. اروپا...از شبکه های جوامع 
اين  مثل  درست  شده،  داده  پوشش  پنهانی 
که کره خاکی از خط آهن پوشش داده شده 

باشد.»(۱۳)
تشابه روشن بينان (Illuminati) با جوامع 
بين  پرداختيهای  بانک  تشابه  مثل  پنهانی 
 Bank of International) المللی 
بانکدار  خاندان  هشت  با   (Settlement
 Eight Families Central) مرکزی 
آنها  های  حوزه  و  باشد.  می   (Bankers

دقيقاً مثل يکديگرند.
زائر  های  شواليه  فراماسيونها –  پيشگامان 
پايه  را  بانکداری  مفهوم   – المقدس  بيت 
 bond) گذاری کردند و بازار اوراق قرضه
market)  وسيله ای برای کنترل اشرافيت 
شد.  جنگ   های  بدهی  طريق  از  اروپائی 
از قرن سيزدهم اعضای فراماسيون طالی 
غارت شده از جنگهای صليبی را برای خريد 
امپراطوری  و  کردند  استفاده  قلعه  هزار   ۹
يافته  گسترش  دمشق  تا  کوپنهاگ  از  آنها 
بود. آنها تکنيکهای مدرن بانکداری را پايه 
به  سود  دريافت  طريق  از  و  کردند  ريزی 
شعبات  بخشيدند.  مشروعيت  رباخواری 
به  طالی  پشتيبانی  با  فراماسيونها  بانکهای 
جا  همه  در  نامشروع  طريق  از  آمده  دست 
ها  وام  از  بهره   ٦۰٪ تا  آنها  سربرآوردند. 
اعتباری  حساب  مفهوم  کردند،  می  دريافت 
(trust account) را معرفی کردند و هم 
برای  اعتباری  کارت  سيستم  معرفی  چنين 
بار  اولين  برای  مقدس  سرزمين  زائران 
معرفی شد. آنها از مردم ماليات می گرفتند، 
مقامات  به  ماليات  دادن  از  را  خود  هرچند 
رومی معاف می دانستند. کليساهای بزرگ 
اروپا را ساختند، هم چنين دستورالعملهائی 
داشتن  با  ساختمانی  تکنيکهای  مورد  در  را 
مخفی گاهها به موازات طالهای کش رفته 
که در زير معبد سليمان قرار گرفته بود را 
بدست آوردند. بکاربرد شيشه کاری منقوش 
سری  تکنيک  از  استفاده  با  کليساها  در 
بود.  مطلع  آن  از  کسی  کمتر  که  گوتيک 
فرا  کامل  را  هنر  اين  که  ئی  آنها  از  يکی 
گرفته بود، عمر خيام، دوست نزديک حسن 
صباح (تربيت کننده جان باز به منظور قتل 
نظر  مورد  و  ايرانی  ضد  کشورهای  سران 

او- مترجم) بود. (۱٤)
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اعضای فراماسيونها ناوگانهای عظيمی 
از کشتی ها را کنترل می کردند و ناوگان 
مستقر  فرانسه  راشل  بندر  در  آنها  دريائی 
بود. آنها به ويژه با اشرافيت سلطنت انگليس 
بسيار نزديک بودند. آنها جزيره قبرس را از 
فردی بنام ريچارد ملقب به شيردل خريداری 
ترکها  تاز  و  تاخت  مورد  بعداً  اما  کردند. 
قرار گرفتند. درتاريخ سيزدهم اکتبر ۱۳۰۷ 
پادشاه  چهارم،  فيليپ  نيروهای  (جمعه)، 
پنجم  کلمنت  پاپ  نيروهای  کمک  با  فرانسه 
فراماسيونها  اعضای  دستگيری  به  شروع 
کردند، البته به اتهام غيب گوئی و جادوگری. 
جمعه سيزدهم از آن روز به بعد حامل معانی 
شما  خود  با  «تصميم  است.  شده  ای  منفی 
است» (صهيون، Sion) که تصور می شود 
باشد،  صهيون  نويسی  صرف  به  جمله  يک 
است  عبری  باستانی  ی  رفته  پيش  فرد  يک 
که اورشليم ناميده می شود. الويت صهيون 
در ژوئيه سال ۱۹٥٦ به مردم معرفی شد.در 
سال ۱۹۸۱ در مطبوعات فرانسوی در يک 
آگهی نام ۱۲۱ نفر از بزرگان را به عنوان 
تماماً  که  کردند،   ذکر  برجسته    اعضای 
سلطنتی  خاندان  اعضای  از  بانکدارانی 
پيير  از  بودند.  سياسی  برجسته  اعضای  و 
عنوان  به   (Pierre Plantard) پالنتار 
 (Grand Master)  سرکرده فراماسيونی
مستقيم  گان  نواده  از  او  بود.  شده  برده  نام 
و   (Dagobert II) دوم  داگوبرت  پادشاه 
 Merovingan) مرووينگان  پادشاهان 
ملک  صاحب  که  پالنتار  باشد.  می   (King
Rennes-Ie-) در منطقه ی ِرِنس- لوشاتو
جائی  فرانسه  جنوب  در  واقع   (Chateau
کرده  ذکر  گرفته،  قرار  صهيون  الويت  که 
را  سليمان  معبد  زير  موجود  گنج  که  است 
بايد  موعودی  زمان  در  و  دارد  اختيار  در 
همچنين  وی  شود.  گردانده  باز  اسرائيل  به 
به  دوباره  پادشاهی  سيستم  که  داشت  اظهار 
گشت.  خواهد  کشورهاباز  ساير  و  فرانسه 
آنها  که  اند  مدعی  فراماسيونها  اعضای 
مسيح  عيسی  از  ای  سّری  اطالعات  دارای 
 Mary) ماگدلين  مری  با  او  که  هستند 
Magdalene) ازدواج کرد و با کودکانش 
َمرووينگان   (bloodline) خونی  َنسب 
پسر  او  کرد.  شروع  را   (Marovingan)

ژوزف آريماتيا (Arimathea) بود. (۱٥)
ژوزف، فرزند شاه سليمان بود. معبد سليمان 
در  که  فراماسيونی  معابد  برای  است  مدلی 
با  و  وقفه  بدون  ها،  قصبه  و  ها  شهر  تمام 
می  بوجود  آمريکا  در  گوناگون  های  اندازه 
آمد. اين يک مکان معروف و با شهرت بدی 
بود که درآن فاحشه بازی، مستی و قربانی 
محقق  نظر  طبق  بود.  معمول  انسان  شدن 

 ،(David Icke) آيک  ديويد  انگليسی، 
مکان آن در کوه ماريا (Mariah) واقع در 
بيت المقدس، ممکن است مرکز کنترل پرواز 
انوناکی (Anunnaki) بوده باشد. انوناکی 
خزنده ی بيگانه ای است که درقديمی ترين 
نوشته ها بر لوح سفالی سومری ها آشکار 
صليبی  جنگهای  های  شواليه  است.  شده 
از  زيادی  مقادير  فراماسيونری  به  متعلق 
طالهای ذخيره شده  و تعداد بی شماری از 
غارت  معبد  زير  از  را  مقدس  مصنوعات 
کسی  ديويد  ملک  پسر  سليمان  ملک  کردند. 
بود که در سال ۱۰۱٥ قبل از ميالد درزمان 

سلطنتش هزاران نفر را قتل عام کرد.
ديويد آيک، ملک ديويد را «يک قصاب» می 
نامد وتأکيد می کند که او بخش قابل مالحظه 
ای از کتاب مقدس (تورات) را نوشته است. 
پسر او سليمان برای اينکه به پادشاهی برسد 
فرعون  به  او  کشد.  می  را  خودش  برادر 
مصر شيسکاَک اول (Shiskak I) توصيه 
می کند که خواهان وصلت با دختر اوست. 
مصری  راز  و  رمز  مکاتب  در  سليمان 
مطالعه   (Akhenaton) اخناتون  در  واقع 
بود.  شايع  ذهن  کنترل  درآنجا  که  کرد  می 
 The Grand) شعبه بزرگ فراماسيونری
Master) واقع در قاهره بذر شعبه ای از 
جوامع سّری به انضمام تروريستها، توطئه 
افغانی  روشنيای  و  فراماسيونها  گران، 
ريخت.  را   (Afghan Roshaniya)
کسانی که از اين طريق به باالترين سطح آن 
 (Illuminati) می رسند، تبديل به متفکرين

آن می شوند.
تحت  کنعانی  اخوان  که  است  مدعی  آيک 
 (Melchizedek) کنترل شاه/خدا ِملچِزدک
يک  است  ممکن  که  کسی  داشت.  قرار 
انوناکی بوده باشد. تمرکز اين پادشاه براين 
اسرار  مورد  در  عبری  درک  از  که  بود 
ملچِزدک  دستور  با  سردرآورد.  باستانی 
علم  با  بود  مرتبط  که  ای  سّری  ی  جامعه 
حکمت  سليمان  ملک  آمد.  بوجود  ارواح، 
درمورد  سومری  لوح  ی  مطالعه  با  خودرا 
سرنوشت بدست آورد که ابراهيم نيز از اين 
حکمت برخوردار بود. منشاء ابراهيم ممکن 

است از انوناکی باشد.
سومری  اخوان  از  ملِچزدک  وهم  او  هم 
 Sumerian Brotherhood the)
وی  نام  که  بودند  ديده  آموزش   (Snake
ممکن است با داستان آفرينش، تورات مرتبط 
باشد، جائی که آدم و حواّ از باغ بسيار قشنگ 
آوری  جمع  و  شکار  (محل  (بهشت)  عدن 
توسط  بعد  و  افتاده   وسوسه  به  موجودات) 
ماری به دنيای «گناه وبردگی» افتادند. وقتی 
کتاب مقدس می گويد که اولين زوج ميوه ی 

که  بود  معنی  بدان  آيا  خوردند،  را  ممنوع 
باشد – يک  توسط آن مار آبستن شده  حواّ 
مار انوناکی (Nephilim از کتاب پيدايش) 
 (Adamus) بنابراين تمام فرزندان آدَم –
کنترل  تحت  پرمشقت  زندگی  يک  برای 

پادشاهان مارصفت، لعنت شدند.
اساس لوحه های سرنوشت ساز سومری که 
ابراهيم نيز از آن برخوردار بود تحت عنوان 
ها کاباال (Ha Qabala) شناخته شده بود( 
به عبری برای «نور و دانش»). آنهائی که 
معتقد  بودند،  شنيده  را  مرموز  اسرار  اين 
 The) عتيق  عهد  کتب  سرتاسر  که  بودند 
Old Testament) ُکد گذاری شده است 
که به نحو متفاوتی رام (Ram) به آن گفته 
روحانيت  محافل  در  عبارت  اين  شود.  می 
نيز  هندو  و  بودائی   ،(Celtic) سلتيک 
استفاده می شود. شواليه های فراماسيونری 
زبانی  و  شفاهی  روايت  با  را  حديثی  دانش 
زمانی که آنها از ماجراجوئيهای خاورميانه 
توأم با جنگهای صليبی بازگشتند به اروپا به 

ارمغان آوردند. (۱٦)
 Prieured de در قرن يازدهم شواليه ها
Dion (اسم واقعی و غير واقعی که به گروه 
های مختلف داده می شد) را در کوه صيهون 
تا  آوردند  بوجود  المقدس  بيت  نزديکی  در 
تورين  کفن  عنوان  به  مقدسی  اثر  چنين  از 
 The) عتيق عهد  ی  صندوقچه   ،(Turin)
Ark of the Covenant) و نيزه ی تقدير 
خانواده هاپسبرگ (Hapsburg) محافظت 
کند – که درواقع برای کشتن عيسی مسيح 
بکاررفت. هدف ترجيحی(Priory) اين بود 
محافظت  فراماسيونری  معبد  طالی  از  که 
کند و هم چنين َنَسب خونی (نژادی) عيسی 
سلطنتی  مقدس  نام   – کند  حفط  را  مسيح 
توسط  معتقدند  آنها  که   –  (Sangreal)
مرووينگان  بوربون  فرانسوی  خانواده 
(Bourbon Merovingan) و وابسته به 
سلطنت هابزبورگ اسپانيا و اتريش مطرح 
 (Lorain) لورن ی  سلسله   (۱۷) است.  شده 
فرانسوی که از تبار مرووينگان ها می باشد 
 The House of) هاپسبورگ  ازخانواده 
Hapsburg) وصلت کرد تا از اين طريق 
بتواند تاج و تخت اتريش را به چنگ آورد.

خانواده هابزبورگ امپراطوری مقدس روم 
را تا زمان انقراضش يعنی سال ۱۸۰٦ از 
طريق چارلز(شاه) پنجم و ديگران اداره می 
کرد. ّرد پای اين خانواده برمی گرد به ريشه 
که  هابزبورگ  بنام  سوئيس  در  امالکی  ی 
درسال ۱۰۲۰ ساخته شده بود. هاپسبورگ 
 Priory of Sion از  جداناپزيری  بخش 
های  گروه  به  که  تخيلی  و  واقعی  (اسم 

عبارت  به  يا  و  شد  می  داده  مختلف 
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می   (Prieure de Sionديگر
مذهبی  (منظور  محققين  از  بسياری  باشد. 
پادشاه  که  باورند  اين  بر  مترجم)   – است 
در  دنيا  پادشاه  فيليپ،  اسپانيا،  هاپسبورگ 
از  هابزبورگها  شد.  خواهد  المقدس  بيت 
 Archibald-طريق پسر دوم (آرچيبالد دوم
فردريک  روم،  مقدس  امپراطوری   (II
 (Frederick Barbarossa) بارباروسا

به روتسچيلدها وابسته اند.
ارواح،  علم  پيشوايان   – روتسچيلد  خانواده 
فراماسيونری و شواليه های وابسته به معبد 
اشرافيت  بينان  روشن  هردو  رأس  در   –
کارتل  خانواده  هشت  و   (Illuminati)
ثروت  انباشت  خانواده  اين  نشستند.  بانکی 
اوراق  انتشار  از  قرنها  برای  خودرا  کالن 
از  اشراف،  سپاهان  به  جنگ  ی  قرضه 
انگليسی،  ويندسور  های  خانواده  به  جمله 
و  نی  آلما  تورن  وان  فرانسوی،  بُوبُونز 
 (Savoys) ساووائی   ،(Taxis) تاَکسيز 
ايتاليائی و ها پسبورگ اتريشی و اسپانيائی 
به دست آوردند. اين هشت خانواده هم چنين 
می  وصلت  نيز  سلطنتی  خاندان  اعضای  با 

کردند.
در  روتسچيلدها  که  است  معتقد  آيک  ديويد 
قراردارند،  انوناکی  ابليس  پادشاهان  رأس 
«آنها پادشاهان اروپائی را بدهکار خود کرده 
بودند و اين شامل سلسله ی اشرافيون سياه 
پوست، خانواده هاپسبورگ که امپراطوری 
مقدس روم را برای ٦۰۰ سال فرمانروائی 
می کردند، می شدند. خاندان روتسچيلد هم 
چنين کنترل بانک انگليس را دراختيار دارند. 
روتسچيلد  خاندان  باشد،  درميان  جنگی  اگر 
در پشت آن قرار می گيرند، کشمکش ايجاد 
می کنند و بعد هردو طرف را پشتيبانی مالی 

می کنند.» (۱۸)
ازسهامداران  واربرگ  و  روتسچيلد  خاندان 
 (Bundesbank) قرضه  بانک  اصلی 
روتسچيلد  خاندان  باشند.  می  آلمان 
تضمينی  بانک  يعنی  ژاپن  بانک  بزرگترين 
از  را   (Nomura Securitie) نومورا 
و  روتسچيلد  ادموند  بين  ما  مناسبات  طريق 
 (Tsunao Ocumura) اوکومورا  سوناٌ 
صاحبند. خاندان روتسچيلد از ثروتمندترين 
و قدرتمند ترين خانواده ها در جهان بشمار 
می روند. طبق گفته ی تعدادی زندگی نامه 
از  نسل  آخرين  از  نيمی  از  بيش  نويس، 
ميان  وصلت  طريق  از  روتسچيلد  فرزندان 
خود خانواده صورت گرفته، واين احتماًال به 
خاطر حفظ نام قرن پانزدهم خود يعنی سن 

گريل (Sangreal) می باشد. (۱۹)
آمريکا  متحده  اياالت   ۱۷۸۲ بزرگ  ُمهر   
و  است.  شده  حک  ضميران  روشن  نماد  با 

هم چنين پشت سکه يک دالری اندوخته ی 
توسط  که   (Federal Reserve) فدرال 
فراماسيونرها طراحی شده است. هرم سمت 
چپ نشان دهنده ی مصر می باشد – احتماًال 
سوی  به  انرژی  ديدبانی/منبع  برج  فضای 
اهرام  درساختمان  فراعنه  که   – انوناکی 

نظارت می کردند.
بــرای  مهمـی  نمــاد  آنهــا  از  هريک 
می  بانکدار   (Illuminati)ضميران روشن 
بکار  را  تائی  سه  ی  مجموعه  آنها  باشد. 
(معتقد  وجهی  سه  و  جانبه  سه  برند،  می 
سه  يا  واحد  خدای  در  کالبد  سه  وجود  به 
ای  جامعه  ايجاد  برای  که   (Trinity) (گانه
هم   – شود  رياست  چند  نخبگانی  توسط  که 
چنانکه بانک هرم نمايان می شود. جامعه ی 
 Brotherhood of) مرموز برادران مار
حاصلخيزی  ی  الهه  ی  ترينيتی   (Snake
پرستش  را   (-Horus و   Isis،Osirus)
می کنند، کسی که ممکن است از فرزندان 
انوناکی بوده باشد. اين جامعه مرموز مفهوم 
وجود سه اقنوم درخدای واحد (Trinity) را 
در ميان مسيحيان (پدر، پسر و روح القدس)، 
هندو (Hendus) (برهما، شيوا و کريشما) 
و اديان بودائی (بودا، داروما و سانقا) رايج 

کرد. (۲۰)
هرم،  درباالی  نمايان  خزنده  حيوانی  چشم 
ُدالری  يک  اسکناس  برروی  شده  تصوير 
تماماً- چشم روشنا ئی افغان می باشد که به 
طور متناوب به نظم و ترتيب خاص شناخته 
جانب  از  شده  اقتباس  ها  نام  است-  شده 
اِسکال اَند بونز(Skull & Bones، جامعه 
يگان  پا  بلند  و  سران  که  مرموزيست  ی 
آمريکائی مثل پرزيدنت بوش در آن مخفيانه 
و   Germanorder مترجم)،  عضوند- 

جامعه جِيسون می باشد.(۲۱)
مردمک  به  نگاهی  و  رابرداريد  بينی  ذره   
در  را  بيگانه  يک  تصوير  بياندازيد.  چشم 
داخل مردمک چشم خواهيد ديد. من در اينجا 

شوخی نمی کنم.
Novus Ordo Seclorum (در التين به 
 «New Order if the Ages» معنای 
رسد،  می  نظر  به  هرم  زير  در  باشد)  می 
 .(Annuit Coeptis) کُوائپتيس  انوت 
چشم  طرح   ۱۷۸۲ سال  در  تامسون  چارلز 
داخل مثلثی را در باالی هرم را ريخت در 
باالی چشمی که همه چيز را ّمد نطر دارد 
«شايد  يعنی  کُوِئپتيس  انوت  شود.  می  ديده 
يا ای کاش او برکوشش های ما لبخند بزند 
(عملکرد بزرگ عصر)». باالی سر عقاب 
شده،  نوشته  داشت  ياد  راست  سمت  در 
به   E Pluribus Unum التينی  کلمات 
چشم  به   «Out of Many One» معنی

می خورد. در چنگال عقاب ۱۳ نيزه و ۱۳ 
حاليکه  در  شود،  می  ديده  زيتون  ی  شاخه 
۱۳ ستاره در باالی سر عقاب به چشم می 
شد.  تأسيس  مستعمره   ۱۳ با  آمريکا  خورد. 
 ،(Jaques de Molay) موِالی  جکس 
عضو جمعيت فراماسيونری در روز جمعه 

سيزدهم اعدام شد. 
شماره های ۳، ۹، ۱۳، و ۳۳ برای جوامع 
است  شده  گفته  اند.  توجه  قابل  مرموز 
بين  روشن  به  درجه   ۳۳ فراماسيون  که 
ويليام  نظر  طبق  شد.  خواهد  تبديل  اشرافی 
گروه  است،  درگذشته  که  محققی  کُوپر، 
سياست   ،(Bilderberger)بيلدربرگر
اين  دارد.  نفره   ۱۳ ی  کميته  در  قدرتمندی 
به  که  است  نفره   ۱۳ ی  کميته  سه  از  يکی 
مرگش)  زمان  تا  (اخيراً  هارت  برن  پرنس 
خانواده  عضو  که  کسی   – بود  پاسخگو 
هاپسبرگ و رهبر اشرافيت سياه بود. کميته 
ی مصلحت انديشی بيلدربرگ به محفل ميز 

گرد ۹ نفره روتسچيلد پاسخگوست. (۲۲)
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کارتل فدرال ريزرو: محفل اشرافی های مدعی روشن بينی 
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درجبهه جهانی کمونيستی و کارگری
صفحه ۲۱رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران

(از  معاصر  چين  در  سرمايه  انباشت  مدل 
هايی  ويژگی  دارای  سو)  اين  به   ۱۹۸۰
هستند که بررسی آن ها در ارتباط با آينده نه 
تنها خود چين بلکه جهان حائز اهميت است . 
بعضی از اين ويژگی ها که شدت و سرعت 
آن ها در تاريخ پانصد ساله سرمايه داری کم 
نظير و حتی بی سابقه بوده و هنوز هم به 

قوت خود باقی هستند,عبارتند از: 
ـ ابر استثمار بی رحمانه و بی سابقه نيروی 

عظيم کار ارزان خودی.

ـ استخراج و تاراج بی حد و کم نظير منابع 
طبيعی و نتيجتا تخريب هولناک محيط زيست 

چين و ماورای چين.
ـ تعبيه و تنظيم بی سابقه و حتی بی نظير مدل 
رشد سرمايه براساس توليد و صدور گسترده  

به بازارهای کشورهای مسلط مرکز.
تک  (اوليگارشی  دولت  نظير  کم  نقش  ـ 
آزاد»  «بازار  اقتصاد  رشد  در  حزبی) 

سرمايه داری. 
طور  به  نوشتار  اين  پيشين  های  بخش  در 

اجمالی به استثمار کار ارزان خودی ، تاراج 
از  بيرون  و  چين  در  طبيعی  منابع  عظيم 
مرزهای چين و مدل رشد «صدور محور» 
توليدات به ويژه صنعتی به کشورهای مسلط 
پايانی  و  سوم  بخش  در  شد.  پرداخته  مرکز 
اين نوشتار بعد از بررسی نقش کليدی دولت 
در  داری  سرمايه  «شکوفائی»  و  رشد  در 
چين به عوامل و شرايط ذهنی انقالب آينده به 
خصوص نقش نيروهای درون «چپ نوين» 
و نکات مهم تجزيه و تحليل مائوئيست های 

مأمور  کتاب  از  آمده  بدست  اطالعات  طبق 
سابق سازمان جاسوسی انگليس، جان کولمن 
نفره،   ۳۰۰ کميته   ،(John Coleman)
روتسچيلد (Rothschilds) کنترل سياسی 
خود را از طريق داد و ستد مخفی که آنها 
 Lord Alfred)ميلنر آلفرد  لورد  کمک  با 
جنوبی،  آفريقای  دار  سرمايه  و   (Milner
سيسيل رُودز (Cecil Rhodes) در سال 
۱۹۰۹ ايجاد کرده بودند، اعما ل می کردند.

در سال ۱۹۱۷ وزير امور خارجه انگليس، 
آرتور بالفور (Arthur Balfour) نامه ای 
روتسچيلد  والتر  صهيونيست،  دوم  لورد  به 
نوشت که او از ايجاد سرزمينی برای يهودی 
خاورميانه  در  واقع  فلسطين  خاک  در  ها 

ابراز پشتيبانی می کند. (۱) 
بی  تصرف   (Balfour) بالفور  اعالميه 
برپائی  خاطر  به  را  فلسطين  خاک  رحمانه 
جهانی  جنگ  از  بعد  اسرائيل  استقرار  و 

دوم توجيه کرد. دولت اسرائيل قرار نيست 
به  متعلق  يهودی»  «سرزمين  عنوان  به 
انسانهای متفکر سطح باال بوجود آيد، بلکه 
خاندان  کنترل  ضامن  عنوان  به  برعکس 
بزرگ روتسچيلد بر توليد نفت جهان باشد. 
 Baron) روتسچيلد  دو  ادموند  بارون 
اولين   (Edmond de Rothschild
پتروليوم  بريتيش  توسط  را  نفت  لوله  خط 
(BP) از دريای سرخ تا دريای مديترانه را 

فراخوان پشتيبانی ازتقويت 
ايکور

کميته هماهنگی بين المللی ـ 
۲۹ اوت ۲۰۱۱

برپايه  امپرياليستی  جهانی  حاکميت  امروز، 
يک نظم سرکوب و استثمار انسان و طبيعت 

بدون هيچ مالحظه ای قراردارد.
تمامی  المللی  بين  مونوپول  ابر  مشتی 
و  خودگرفته  ی  اراده  تحت  را  اقتصادجهان 
ديکتاتوری جهانی شان را به جوامع تحميل 
نظام  خصوصيات  است  چنين  کنند.  می 

ميليارد  يک  از  بيش  امپرياليستی:  جهانی 
مدت  طوالنی  کاری  بی  گرسنه،  انسان 
در  کارگر  ی  طبقه  استثمار  فوق  ميليونها،  
جوانان،  شدن  دورنما  فاقد  کار،  ميدانهای 
تبعيض گذاری نسبت به اکثريت زنان جهان 
محروم از تمامی حقوقها و قرارگرفته تحت 
ازجمله  و  سياسی  و  مذهبی  نژادی،  ستم 

درجنگهای تجاوزکارانه و تروريستی.
برای ايجاد جامعه ای نوين درسطح جهانی، 
استثمارشونده ها و ستم ديده گان جهان بايد 
متحدشوند و بر روابط قدرت کنونی غلبه کنند.

انقالبی  سازمانهای  و  احزاب  منظور،  بدين 

نظام  تا   کنند  غلبه  شان  اختالفات  بر  بايد 
جهانی برتری را نسبت به نظام امپرياليستی  
به وجودآورند، ودورنمای انقالبی کشورهای 

سوسياليستی متحد را تحقق بخشند.
 ٤۰  ،۲۰۱۰ اکتبر  در٦  ايکور  تاسيس  با 
متحد  ابتکار  انقالبی  سازمان  و  حزب 
گرفتند.  دست  به  را  جهان  انقالبيون  کردن 
ايکوراجتماعی است برای هم کاری درعمل 
در  ديگر  يک  از  متقابل  حمايت  برای  و 
باتوجه  سازی.  حزب  و  طبقاتی  ی  مبارزه 
سئوال  زير  و  امپرياليسم   عميق  بحران  به 
برده شدن پايه های حيات بشری و تخريب 


