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چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است!

بازی خطرناک تروريستهای دولتی

روند روبه رشد سربلندانه جنبش کارگری ايران

پايان دهی به خشونت 
عليه زنان، چگونه؟!

۱۶ آذر، 
روز رزم دانشجويان 

برای رهائی است!

ستايش گران 
جنبش ها دريک 

جانبه نگری!

انباشت سرمايه 
از طريق جنگ

۳ دسامبر، 
روزدفاع از
محيط زيست

پيشينه سرمايه داری انحصاری 
و فراز امواج رهائی و 

"گسست" از محور نظام جهانی  
(بخش اول)  صفحه  ۲۰         صفحه ۱۱ صفحه ۱۰

درجبهه جهانی 
کمونيستی و 
کارگری

صفحه  ۲۰        صفحه  ۲۰        صفحه ۷

از هر دری 
سخنی

ايران  درون  در  کارگری  فعالين  اکنون  هم 
جمهوری  دولت  فشارهای  شديدترين  زير 
اسالمی قرار دارند .هر روز خبر تازه ای 
هجوم   ، شکنجه   ، جديد  های  دستگيری  از 
رسد  می  فعالين  اين  خانواده  و  ها  خانه  به 
شود  می  آزاد  موقت  بطور  مددی  ابراهيم   .
کارگران  سنديکای  مسئوول  نجاتی  علی  و 
شرکت هفت تپه درحالی که از مرض قلبی 
رنج می برد دستگير و به زندان کشيده می 
سنديکای  مسئووالن  از  شهابی  رضا  شود. 
هم  حومه   و  تهران  رانی  اتوبوس  شرکت 
به جرم دفاع ازمنافع کارگران و در شرايط 
شکنجه  زير  چنان  هم  جسمی  خطرناک 
بازجويان قراردارد و به دليل عدم رسيدگی 
اند  داده  ترتيب  برايش  که  قالبی  پرونده  به 
بيش از ٤ هفته است که دراعتصاب غذا به 
سر می برد و اين نوع برخورد ها سر دراز 

دارد. رضا در مالقات، به يكی از اعضای 
”برای  است:  كرده  اعالم  خود  خانواده ی 
افتخار  كارگری  جنبش  راه  در  مردن  من 
هستيم.  جامعه  افراد  درصد   ۹۹ ما  است. 
جامعه  درصد  يك  دست  در  ثروت ها  اما 
است. ما جانمی كنيم و كار می كنيم اما حتا 
چند  برای  را  خودمان  فرزندان  نمی توانيم 
روز به مسافرت ببريم. نمی توانيم آنها را به 
آموزشگاه ببريم تا چيزی بياموزند. من از 
حق و حقوق كارگران دفاع كرده و می كنم. 
اكنون نيز تا پای جان بر بی گناهی خودم و 
خواست آزادی بی قيد و شرط می ايستم. من 
بيرون  بالتكليفی  از  كه  نيستم  اين  خواهان 
آزاد  وثيقه  با  كه  نيستم  اين  خواهان  بيايم. 
شوم. زيرا من وثيقه ای برای گذاشتن ندارم 
بخواهم  كه  نشده ام  مرتكب  هم  جرمی  و 

بقيه در صفحه دومتكليفم معين شود. من 

«دردستور کاربودن تجاوز به ايران» توسط 
رجز  متقابال  و  صهيونيستها  و  امپرياليستها 
ديالوگ  پاسداران،  سپاه  فرماندهان  خوانی 
چنان  هم  که  است  موش  و  گربه  خطرناک 
يا  و  ببلعد  را  موش  گربه  يا  تا  دارد  ادامه 
موش خود را ازدست گربه ای نجات دهد و 
به دست گربه ی ديگری افتد! اين بازی هم 
رويدادهای  به  اگر  است.  نشده  شروع  تازه 
۳۳ سال اخير و دوران حاکميت رژيم واليت 
فقيه درايران نظری بياندازيم به نمونه های 
زيادی از اين بازی خطرناک نظير تشويق 
صدام حسين به جنگ با ايران و تحريکات 
به  حاکم،  بعثی  رژيم  عليه  درعراق  ايران 
که  (آمريکا)  گيری  سفارت  انداختن  راه 
توطئه  مراکز  در  آن  ی  نقشه  حتا  قولی  به 
ريزی آمريکا ريخته شده بود وتالش دولت 
جيمی کارتردرتجاوز مخفيانه به ايران جهت 
رهاساختن گروگانهای آمريکا را، می توان 

مثال زد.
اين بازی درواقع جنگی است که به صورت 
به  تواند  می  نهايتا  و  داشته  جريان  پنهان 
يابد.  ارتقاء  نيز  ويرانگر  و  آشکار  جنگی 
خصوص  به  و  اخير  درسالهای  که  حوادثی 
درچندماه اخير روی داده اند، نشانی هستند 
از تشديد جنگ پنهان و قرارگرفتن بيش از 
پيش ايران و امپرياليستها درآستانه ی جنگی 
آشکار. تروريسم دولتی دولتهای امپرياليستی 
و حاکمان جمهوری اسالمی، جاده صاف کن 
است  درخاورميانه  ديگری  افروزی  جنگ 
که می تواند خطرات مهيبی را برای مردم 

خاورميانه و حتا جهانيان ايجاد کند.
الزم به گفتن نيست که دراين بازی خطرناک 
ابتکارعمل دردست امپرياليستها است که به 
رژيم  اتمی  پروژه  نمائی  بزرگ  ی  بهانه 
تحريم  پشت  تحريم  اسالمی،  جمهوری 

نابودی  بقيه در صفحه چهارمجهت 

۱٦ آذر فرا می  پنجاه و هشتمين سال گرد 
دانشکده  جويان  دانش  که  روزی  رسد، 
سه  ۱۳۳۲باخون  در۱٦آذر  تهران  فنی 
رضوی،  خود(شريعت  رزمان  هم  از  تن 
نيروهای  دست  به  که  نيا)  بزرگ  و  قندچی 
در  و  پهلوی  شاه  رضا  محمد  گر  سرکوب 
شد،  ريخته  صنعت  و  علم  مکان  اين  حريم 
و  امپرياليسم  آخرعليه  به  تا  مبارزه  درخت 
دانش  نمودند.  ياری  آب  را  حاکم  مرتجعان 
جويان ايران طی بيش از نيم قرن به شهادت 
تاريخ َدمی از مبارزه باز نايستاده و درسال 
خشم  و  فرياد  نيز  روزافتخارآميز  گرداين 
خود رانسبت به حاکمان ايران و امپرياليستها 
پيوسته اعالم کرده اند. اين روز تاريخی را 
بقيه در صفحه پنجم

(به مناسبت ۲٥ نوامبر، 
روز مبارزه با خشونت عليه زنان)

تخصيص روزهائی برای دفاع از کودکان، 
زنان، محيط زيست و غيره توسط سازمان 
ملل شبيه به اشک تمساح بعدازبلعيدن طعمه 
و  سپس  و  بلعيده  شکارکرده،  که  است  ای 
به حکم ضرورت ناراحت ازکشته شدن آن، 
محلی  مزدوران  درليبی  ريزد.  می  اشک 
سازمان  امنيت  شورای  دستور  به  که  ناتو 
ملل عليه قذافی جنگيدند، هرجا که دستشان 
رسيد، ازجمله زنان را در ۲٥ نوامبر همانند 
ديگر روزهای سال، مورد تجاوز قراردادند. 
درافغانستان زنان و کودکان بی وقفه و بی 
می  بمباران  ناتو  نيروهای  توسط  رحمانه 
از  دفاع  دهد،  می  نشان  که  امری  شوند. 

و  زنان  بقيه در صفحه ششمحقوق 



را نيمه جان و بيمار كرده اند. بايد مداوا و 
بی قيد و شرط آزاد شوم.“

گذشته  شده  دستگير  کارگری  فعالين  هنوز 
و   بازداشت  آنان  از  ديگری  عده  نشده  آزاد 
با داليل مسخره تحت عنوان امنيت ملی زير 
بازجويی و شکنجه برده می شوند و از آن ها 
فعاليت کارگری را  می شود که  درخواست 
کنار بگذارند . تقريباً تمامی فعالين سنديکائی 
از جمله نيشکر هفت تپه و اتوبوسرانی تهران 
زير پيگرد قرار گرفته اند.  خوشبختانه بعلت 
تحرکت عمومی جنبش کارگری در چند سال 
گذشته روحيه اين فعالين کارگری در مبارزه 
جنگنده  و  خوب  سرمايه  و  بورژوازی  با 
است به همين دليل هم احکام سنگين دادگاه 
ها نصيب شان می شود . هيچ طبقه يا قشری 
اجتماعی به اندازه ی طبقه ی کارگر درطی 
جمهوری  رژيم  ی  ساله   ۳۳ ننگين  حيات 
اسالمی مورد استثمار و ستم کور و فاشيستی 
کارگر  ی  طبقه  ی  اندازه  به  و  قرارنگرفته 
قهرمان ايران  مقاومت و پايداری درمبارزه 

اش ازخود نشان نداده است.
امنيتی  و  سياسی  صرفا  فشارها  اين  ولی   
نيستند رشد تورم، ثابت نگه داشتن مزدها که 
اساساً با در صد تورم همخوانی ندارند، سفره 
چه  هر  را  جامعه  زحمتکشان  و  کارگران 
بيش تر خالی کرده و می کند. کارگران برخی 
از واحدهای توليدی مدتهاست که حقوق ناچيز 
زيرفقر خود را نگرفته اند و هر اعتراضی 
هم که می شود با هجوم گله های نيروهای 
سرمايه  بحران  شود.  می  سرکوب  امينتی 
داری در ايران به شدت اختالفات طبقاتی و 
قطب بندی سرمايه و کار را در ايران تشديد 
کرده است اين روند که با دزديهای ميلياردی 
از يک طرف و فقر و استثمار گسترده طبقه 
کارگر همراه است، و تشديد اين استثمار و 
حرص وولع سرمايه داری برای کسب سود 
بيش تر به از دست رفتن امنيت محيط کاری 
در  کارگر  هزاران  ساالنه  است.  انجاميده 
دست  از  را  خود  جان  کارگری  های  محيط 
می دهند آخرين نمونه آن کشته شدن نزديک 
فوالد  ذوب  کوره  انفجار  در  کارگر   ۲۰ به 
استثمار  هيوالی  اين  زير  در  اماّ  است.  يزد 
بی رحمانه،  مبارزه هم چنان ادامه دارد و 
روحيه نهراسيدن از مشکالت رشد مبارزات 
 . دهد  می  نويد  پيش  از  بيش  را  کارگران 
فعالين  بر  فشار  تشديد  و  سرکوب  همه  اين 

کارگری در اين دوره  برای چيست؟ 
جنبش کارگری در حال بازيابی و بازسازی 
درونی خود است که اين دارای نتايج بسيار 
است.  بوده  گذشته  سال  چند  طی  در  خوبی 

بويژه اين که اين جنبش در شرايطی در حال 
و  ترين  خشن  زير  که  است  آوردن  بر  سر 
معاصر  دوران  های  رژيم  کارگرترين  ضد 
در کشور ما بسر می برد. اين جنبشی است 
که کارگران نفتش مهر نهائی باطل شد را با 
بستن شيرهای نفت به رژيم شاهنشاهی زدند 
و در برآمد انقالب صدها شورا در کارخانه 
های مختلف بوجودآوردند. در مقطع بعد از 
به قدرت رسيدن رژيم اسالمی هم مبارزات 
خود را برای حفظ دستآوردهای گذشته شان 
ادامه دادند. در هم شکستن شوراهای کارگری 
آن  از  کمونيست  و  چپ  سياسی  سازمان  و 
زمان تا بحال  نشان از ترس عميق رژيم از 
اين نيروی اجتماعی است که از قدرتی عظيم 
در سطح جامعه برخوردار است. اماّ در عين 
حال نيز دارای نقاط ضعف زيادی است که 
نيروی  به  می تواند  آن ها  کردن  برطرف  با 
تعيين کننده در شرايط امروز سياسی ايران  
تعيين  تاريخا  نيرو  اين  چه  اگر  شود.  تبديل 
کننده است ولی به علت پراکندگی نيروهای 
سياسی اش و نيز عدم وجود تشکلهای مستقل 
از  اعم  ـ  اتوريته  با  و  قوی  بخود  متکی  و 
سنديکا ها و اتحاديه های پر نفوذ  کارگری 
ـ و با وجود پيشروی هائی مقطعی هنوز به 
نيروئی آگاه و متشکل و برای خود تبديل نشده 
اعتراضی  جنبش  رهبری  است  نتوانسته  و 
توده ای را بدست بگيرد. اماّ تحرکات داخلی 
اخير جنبش کارگری و فعالين کارگری برای 
و  خود  به  متکی  و  مستقل  تشکلهای  ايجاد 
تحميل آن به  بورژوازی، در واقع قدم های 
نقاط  کردن  برطرف  برای  بزرگی  بسيار 

ضعف جنبش کارگری در ايران است.
در  اسالمی  جمهوری  رژيم  آن،  برابر  در   
سرکوب  چهارچوب  در  گذشته  های  سال 
به  را  مختلفی  های  طرح  کارگری  جنبش 
اجرا گذاشته است. در اوايل به قدرت رسيدن 
رژيم اسالمی به علت قدرت جنبش کارگری 
و سازمان های مختلف اجتماعی اش و نيز 
ها  مدت  از  بعد  رژيم  تحکيم  عدم  و  ضعف 
معطلی قانون کاری تصويب شد که ظاهرا 
برخی از حقوق کارگران از جمله حق داشتن 
قدم به  کار به رسميت شناخته شده بود. اماّ 
قدم با تحکيم رژيم اسالمی فشار بر کارگران 
حتی در سطح صنفی نيز تشديد شد و رژيم 
بعد از سرکوب های سال های ۱۳٦۰ هيچ 
تشکل کارگری را به غير آنهائی که وابسته 
شوراهای  کارگر،  خانه  مانند  بودند  خود  به 
اسالمی کار به رسميت نشناخت و در از بين 
های  محيط  در  آن ها  های  هسته  حتی  بردن 

کار سخت فعال شد.
جمهوری  رسيدن  قدرت  به  زمان  از   
قوانين  دولت  مقطع  سه  در  تاکنون  اسالمی 

کار مختلفی را به مجلس برد که با سياست 
های  خواست  کردن  محدود  در  رژيم  های 
و  تشکيالتی  صنفی  سطح  در  چه  کارگران 
از  داشت.  همخوانی  سياسی  سطح  در  چه 
جمله تغيير در پيش نويس قانون کار(اوايل 
از  قانونی  حمايت  در  تغيير    ،(۷۰ دهه 
کارگران در  کارگاههای توليدی که به قانون 
« کارگاههای زير سه نفر معروف شد» که 
مشمول  نفر   ۱۰ تا  کارگاههای  عمًال  بعداً 
اين قانون بصورت عملی شده اند(نيمه دهه 
سال  که  کار  قانون  اصالح  و  تغيير  و   (۸۰
هاست هم چنان ادامه دارد و به قول پيرهادی 
از  ای  درهاله  واحد  شرکت  سنديکای  دبير 
ابهام قرارداشته و با آخرين دست بردی که 
کارگران  حقوق  زدند،  بند  نيم  قانون  آن  به 
بيشتر  يابی  قدرت  خوش  بيشتردست  بازهم 
کارفرمايان شده است . بدين ترتيب، با رشد 
و بحران سرمايه داری و باز گذاشتن دست 
ها  شرکت  سهامداران  و  مديره  های  هيئت 
و کارخانه ها برای تاخير در پرداخت مزد 
قراردادهای  تحميل  مزدها،  کردن  کم  يا  و 
موقت و اخراج کارگران به دل خواه، رژيم 
عمًال کارگران ايران را به زير خط فقر راند 
بيش تر  شدن  فربه  به  تنها  نه  کار  اين  با  و 
با  بلکه  کرد،  موثری  کمک  داران  سرمايه 
تشديد فشار اقتصادی سعی کرد طبقه کارگر 
را از خواست های سياسی خود عقب براند. 
اين دوره که تا مقطع ۸۸ طول کشيد با  اماّ 
تحرکات سياسی اجتماعی ، فعالين کارگری 
آوردن  بوجود  و  بازسازی  احياء،  برای  را 
صحنه  جلوی  به  مجددا  کارگری  تشکلهای 
اساساً  که  درخواستی  برای  آنهم  کشيد، 
طبقاتی بود، «يعنی بوجود آوردن تشکلهای 
کارگری مستقل از رژيم و وادارکردن رژيم 
به به رسميت شناختن اين تشکلها». حمايت 
کارگران ايران از اين درخواست نتايج خود 
را در ايجاد چندين سنديکا ، تشکلهای فعالين 
اعتراضات  از  عظيمی  حجم  و  کارگری 
را  رژيم  عمًال  که  داد،  نشان  اعتصابات  و 
آن  به  نشينی  عقب  اين  اماّ  راند.   عقب  به 
و  اعتصاب  چندين  موفقيت  که  نبود  مفهوم 
اعتراضات و حتی پذيرش وجود سنديکاهای 
توسط  حقوق  اين  قبول  به  و  گرفته  شکل 

جمهوری اسالمی منجر شده است. 
 شيوه های جديد رژيم ديگر مانند گذشته زندان 
و شکنجه و اعدام صرف نيست. دستگيری 
کارگری،  فعالين  بردن  شکنجه  زير  به  و 
آزادی  هايشان،  خانواده  به  اقتصادی  فشار 
با وثيقه های سنگين و با شرط و شروط ، 
شيوه های جديدی است درخفه کردن صدای 
کارگران.  ی  خواهانه  آزادی  و  طلبانه  حق 

اين شيوه جديد رژيم جمهوری اسالمی 
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روند رو به رشد... بقيه از صفحه اول

کارگران منفرد هيچ و کارگران متشکل همه چيزند!



صفحه ۳رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران

 ايجاد حزب کمونيست واحد و سراسری درايران نياز مبرم جنبش کارگری

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

کنيد!
سايت حزب رنجبران

www.ranjbaran.org
سايت آينه روز

www. ayenehrooz.com
سايت خبرنامه کارگری

www.karegari.com
سايت رنجبر آنالين

www.ranjbaran.org/01_
ranjbaronline

سايت آرشيو روزنامه رنجبر
http://www.yudu.com/
library/16050/Ayeneh-

Rooz-s-Library

آزادی  سپس  و  دائم  وببند  بگير  يعنی 
موقت، شرطی و با وثيقه، تاکتيکی است که 
رژيم به مثابه جنگی فرسايشی عليه جنبش 
کارگری بويژه فعالين آن جلو می برد. اما، 
گذشته  های  سال  مانند  که  است  نتوانسته 
هنوز  آورد.  بوجود  خود  برای  را  آرامشی 
که  نشده  تمام  ماهشهر  کارگران  اعتصاب 
خبر از اعتصاب واحد های ديگر کارگری 

از نقاط مختلف ديگر می رسد.
در  خوبی  و  حساسی  بسيار  مرحله  اين   
جنبش کارگری است. حساس از اين نظر که 
هنوز تشکلهای کارگری در درون واحدهای 
سازماندهی،  و  است  نشده  نهادينه  کارگری 
و  علنی  بصورت  چه  آن  گسترش  و  رشد 
کارگر  طبقه  برای  تاريخی  نتايج  مخفی  يا 
به ارمغان خواهد آورد . اين شرايط خوبی 
است وقتی که جنبش کارگری بعد از سال ها 
خفقان، شکنجه و اعدام مجددا سر بلندکرده 
شود.  می  کشيده  طبقاتی  صحنه  جلو  به  و 
خوشبختانه هنوز عناصر زيادی هستند که از 
تجربيات   ٥۷ های  سال  کارگری  شوراهای 
زيادی اندوخته اند و اين می تواند در اوضاع 
جديد بخوبی بکار گرفته شود . روشن است 
درون  در  سازماندهی  در  بودن  پيگير  که 
محيط های کارگری نمی تواند يک موضوع 
صرفا علنی باشد و بدون تلفيق کار علنی و 
مخفی رژيم قادر خواهد شد که همه تحرکات 
کارگری  جنبش  درونی  يافته   سازمان 
رادرهم شکسته و يا به شدت تضعيف نمايد. 
دست  گذاشتن  باز  در  هم  ديگری  عوامل  
بورژوازی در سرکوب کارگران در ايران 
کاری  خرده  و  پراکندگی  آن  و  است  موثر 
که  است  انقالبی  و  چپ  های  سازمان  در 
نيستند  طبقه  با  تنگاتنگ  پيوند  در  امروز 
نتوانسته  هم  کارگر  طبقه  مشترک  منافع  و 
فصل مشترکی برای همکاری و کار متحد 
افراد  و  تشکلها  اين  دربين  شدن  يکی  تاحد 
و  پراکندگی  است  روشن   . بياورد  بوجود 
و  چپ  سياسی  های  سازمان  کاری  خرده 
کمونيست تاثير خود را در جنبش کارگری 
مستقل  تشکلهای  و  است  گذاشته  هم  ايران 
انشعاب  دچار  نگرفته  شکل  هنوز  کارگری 
اوضاع  گرچه   . گردند  می  دستگی  چند  و 
در داخل و درخود جنبش کارگری بهتر شده 
کار  به  گرايش  و  تمايل  کارگری  فعالين  و 
مشترک بيشتری با يک ديگر، درمقايسه با 
فعالين سياسی خارج از کشوراز خود نشان 
می دهند. اما متاسفانه  چپ ايران هنوز آن 
خواست  پرچم   که  است  نيافته  را  کيفيت 
وحدت کمونيستی را برافراشته ساخته و قادر 
به تاثيرگذاری جدی روی طبقه کارگر باشد.  
باعث  که  دارد  وجود  هم  ديگری  عوامل 

شده است که رژيم با حدت و شدت بيشتری 
سرکوب جنبش کارگری را جلوبرده و فشار 

بيش تر را بر فعالين کارگری واردآورد.
های  کشاکش  مسئله  عوامل  اين  از  يکی   
منطقه ای و جهانی رژيم ايران با کشورهای 
امپرياليستی است . جمهوری اسالمی برای 
باشد  مطمئن  خود  داخلی   جبهه  از  که  اين 
شديد  اوضاع  به  رسيدن  از  قبل  خواهد  می 
جنبش  با  را  کار  جنگ  احتماال  و  بحرانی 
کارگری و در هم شکستن آن يکسره کرده 
رژيم  از  خيلی  که  است  کاری   اين  باشد. 
يک  اند  کرده  تجربه   دنيا  بورژوازی  های 
نمونه آن  هيتلر است که  قبل از هر کاری 
کارگری  جنبش  و  آلمان  کمونيست  حزب 
وضع  توانست  تا  شکست  هم  در  را  آلمان 
شروع  را  جنگ  و  بخشد  تحکيم  را  خود 
تضاد  به  توجه  با  ديگر  طرف  .از  نمايد 
ها  امپرياليست  کارگران،  با  رژيم  بنيادی 
درصدد آن هستند که از اين تضاد برای خود 
به  قادر  لهستان  همچون  و  بدوزند  کالهی 
تاثيرگذاری در جنبش کارگری ايران شوند 
ولی جنبش کارگری با درس گيری  از اين 
را  امپرياليستی  نقشه  اين  تاريخی  تجارب 
شناخته و امپرياليستها قادر به کشاندن جنبش 
. اند  نشده  خود  سمت  به  ايران  کارگری 
عامل ديگر بحران اقتصادی ايران و احتمال 
وسيع  اعتراضات  و  اعتصابات  بروز 
اجتماعی ناشی از آن  است . رژيم سرمايه 
داری اسالمی در ايران  حداقل از تجربه سال 
۸۸ اين را به خوبی آموخته است که بدون 
حضور طبقه کارگر متشکل در جنبش های 
اجتماعی، قادر خواهد بود آنها را سردرگم 
و نهايتا  سرکوب کند. رژيم سرمايه داری 
ايران اين را خوب فهيمده است که سرنوشت 
در  نه  ودموکراتيک   اجتماعی  های  جنبش 
عملکرد  در  نهايتا  بلکه  ها  جنبش  آن  خود 

جنبش کارگری تعيين می شود.
باعث  شرايط  اين  مجموعه  دليل  همين  به   
شده است رژيم در مقطع کنونی به  فشارها 
بر جنبش کارگری که می تواند به پرچمدار 
شود،  مبدل  اسالمی  رژيم  عليه  مبارزه 
کارگری  جنبش  که  آن  از  قبل  تا  بيافزايد 
فرصتی برای سازماندهی خود بيابد  آن را 

در نطفه خفه کند.  
 خالصه کنيم: 

۱ – رشد جنبش کارگری و رشد و گسترش 
اعتراضات؛ 

۲ – پراکندگی و خرده کاری سازمان های 
سياسی چپ و انقالبی  و فقدان تشکل سياسی 

پيشرو طبقه کارگر؛
۳ – کشاکش های منطقه ای و جهانی با غرب؛ 
بروز  احتمال  و  داری  سرمايه  بحران   – ٤

و  اعتصابات  و  خيابانی  های  شورش 
اعتراضات در ايران. 

عواملی هستند که باعث شده رژيم اسالمی 
سياسی  موقعيت  و  وقت  شمردن  غنيمت  با 
فعالين  و  کارگری  جنبش  به  فشار  حاضر  
رژيم  همچون  و  کند  تشديد  را  کارگری 
را  اوضاع  باشد  رفتنی  هم  اگر  شاهنشاهی 
شکل  در  خود  بورژوای  های  طبقه  هم  به 
که   حالی  عين  در  واگذارد.  ديگری  سياسی 
جنبش کارگری  زير سرکوب بی امان قرار 
ناشی  نيز  جديدی  های  موقعيت  اماّ  گرفته 
در  که  آمده  بوجود  کارگران  ازمبارزات 
نيروهای  متحد  و  درست  برخورد  صورت 
طبقه  آن،  به  کارگری  تشکلهای  و  چپ 
کارگر خواهدتوانست از آن در خدمت قدرت 
يابی و تبديل شدنش به آلترناتيو بالفعل سود 
بجويد . دراين راستا و درگام اول بايد کليه 
ی نيروهای چپ، آزادی خواه و دموکرات 
فشارهای  عليه  را  خود  اعتراض  صدای 
فاشيستی رژيم نسبت به کارگران بلند کرده 
و آزادی فوری و بدون قيد و شرط کارگران 
زندانی و به ويژه رضا شهابی و علی نجاتی 
را خواستارشوند. فاشيسم اسالمی محکوم به 
شکست است و بايد مبارزه برای سرنگونی 

آن را ادامه دهيم.
غ.ع. ـ ۱۸ /۲۰۱۱/۱۲
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برای آزادی فعاالن کارگری و ديگر زندانيان سياسی بپاخيزيم

امضای  با  را  مردم  اقتصادی  وضعيت 
وابسته  و  مفلوک  سازمان  امنيت  شورای 
به امپرياليسم ملل پيش برده و دراين راستا 
به  بلوا  ايجاد  تا  گاه  دانش  استادان  ترور  از 
فرستادن  تا  درايران،  شان  مزدوران  دست 
هواپيماهای جاسوسی بدون سرنشين، تا بنا 
موشکی  انبارهای  منفجرکردن  ادعاهائی  به 
غافل  ای  لحظه  غيره  و  پاسداران  سپاه 
نمانده اند. اين واقعيت را از زبان رسانه ها 

امپرياليستی ـ صهيونيستی بشنويم :
«هاآرتض، روزنامه انگليسی زبان اسرائيل 
زير عنوان «جنگ عليه برنامه اتمی ايران 
يک  است»  شده  شروع  که  است  مدتی 
متخصص  خبرنگار  ملمن  يوسی  گزارش 
می  نقل  را  اطالعاتی  و  نظامی  امور  در 
های  ويروس  انفجارها،  است  معتقد  که  کند 
از  انواع «حوادث»  و  کامپيوتری،  مخّرب 
توسط  ايران  اتمی  پروژه  شدن  گرفته  هدف 
های  گروه  غربی،  اطالعاتی  تشکيالت 
داخلی اپوزيسيون، و يا هردوی آنها، حکايت 
دارد. او می نويسد جنگی در جريان است - 
هرچند که اعالن نشده است، و هيچکس هم 
آن را تائيد نمی کند. اين جنگی است که نه 
اين هفته شروع شده باشد و نه ماه گذشته. 
جنگی است که از چند سال پيش جريان دارد 
اما فقط صدائی ضعيف از آن به گوش مردم 

رسيده است.
در ژوئن ۲۰۱۰ روزنامه ها از آلوده شدن 
سانتريفيوژهای  گرداننده  کامپيوتری  سيستم 
يک  به  نطنز  در  اورانيوم  سازی  غنی 
مخّرب  ويروس  اين  دادند.  خبر  ويروس 
موسوم به استاکس نت به کنترل کننده های 

سيستمی نفوذ کرد که ساخت زيمنس بود.
پايگاه  يک  عظيم  انفجاری  پيش  هفته  دو 
پاسداران انقالب را در ۴۰ کيلومتری غرب 
در  حتی  انفجار  صدای  ريخت.  بهم  تهران 
کشته  نفر  دهها  شد.  می  شنيده  هم  پايتخت 
مسئول  تهرانی  مقدم  حسن  سردار  که  شدند 
پروژه توسعه موشکی ايران جزو آنها بود.

اين هفته، انفجاری شديد در اصفهان، سومين 
واحد  يک  که  داد  رخ  ايران  بزرگ  شهر 
دارد.  قرار  آن  حومه  در  اورانيوم  فرآوری 
هنوز روشن نيست اين انفجار چه آسيبی ببار 

آورده است.
اين وقايع، همراه با وقايعی ديگر، از جمله 
ترور چند دانشمند اتمی ايران، ضمن نگران 
هائی  واکنش  ها،  هللا  آيت  رژيم  ساختن 
مختلف - از خجالت و شرمساری گرفته تا 

ابراز خشم را در پی داشته است.
واکنش های علنی معموال در چارچوب يک 

انکاری  نخست  است:  بوده  مشخص  مدل 
«واقعه  که  تلويحی  اعترافی  سپس  کلی، 
ای رخ داده است» و سرانجام اين ادعا که 

واقعه، ناشی از يک تصادف بوده است.
اين نشان می دهد که رژيم نمی داند دقيقا چه 
بايد بگويد، و صدايش فاقد يکپارچگی است. 
اين درعين حال گويای وجود اختالفی شديد 

در رده های باالی رژيم است. 
کادر رهبری به تفرقه افتاده است و واکنش 
گيرد،  می  سرچشمه  گسترده  طيفی  از  ها 
که وزارتخانه ها و تشکيالت و رسانه های 

رقيب هم بخشی از آن است.
ايران  در  استفاده  مورد  خرابکاری  نوع 
عوامل  فنی،  و  مالی  منابع  پختگی،  مستلزم 
يک  مثال  است.  دقيق  اطالعاتی  و  اجرائی 
نفر بايد می دانسته است که سردار مقدم در 
آن روز برای نظارت بر آزمايش ظاهرا يک 
حضور  پايگاه  آن  در  موشک  جديد  موتور 

خواهد داشت.
امکان  مستلزم  کامپيوترها  ساختن  آلوده 
دارای  فردی  آنهاست.  به  داشتن  دسترسی 
سيستم  به  را  وسيله  اين  بايد  درايو»  «فلش 
فرض  است.  کرده  می  وصل  کامپيوتری 
اطالعاتی  تشکيالت  که  است  آن  بر  غالب 
طراحی،  را  سری  عمليات  اين  خارجی 

مديريت و اجرا می کنند.
بين  جمعی  ارتباط  وسائل  و  ها،  ايرانی 
موساد،  کار  عمليات،  اين  معتقدند  المللی، 
احتماال  و  اسرائيل،  اطالعاتی  تشکيالت 
از  اش،  غربی  همتاهای  مشارکت  حاصل 
سيکس  آی  ام  و  آمريکا  ای  آی  سی  جمله 

بريتانياست.
اسم رمز عمليات موساد برای ترور اعضای 
گروه موسوم به سپتامبر سياه و مسئول کشتار 
المپيک ۱۹۷۲ مونيخ «خشم خدا» بود. اين 
هفته هنگامی که از ماير داگان رئيس پيشين 
موساد پرسيده شد آيا خشم خداوند در عمليات 
اخير در ايران نيز نقشی داشته است يا نه، او 

لبخند به لب گفت، بله
داگان آنگونه که خود اين هفته به روزنامه 
يوديوت آهاريوت گفت يک حامی سرسخت 
عمليات سری است. او معتقد است دست کم 
دو سال طولی می کشد تا ايران بتواند يک 
کند.  مونتاژ  را  کردن  عمل  قابل  اتمی  بمب 
حاصل  نتايج  به  متکی  احتماال  ارزيابی  اين 
به  داگان  اطمينان  و  قبلی  سری  عمليات  از 
جريان  در  ايران  پيشروی  ساختن  مختل 

عمليات آتی است.
گسترده  های  تالش  رغم  به  و  اينحال،  با 
آنچه  جمله  از   - غرب  اطالعاتی  تشکيالت 
سابقه  بی  هماهنگی  يک  گويای  احتماال  که 
عملياتی است - موفقيت چنين عملياتی بدون 

حمايت داخلی از سوی افراد و يا گروه های 
رژيم  عليه  خرابکاری  در  کمک  به  حاضر 
به  رسد.  می  بنظر  بعيد  بسيار  ها  هللا  آيت 
ای  مجموعه  ايران  که  باشيم  داشته  خاطر 
برای  تقريبا  و  است،  قومی  های  اقليت  از 
رژيم  از  که  دارد  وجود  دالئلی  آنها  تمامی 
هايشان  بعضی  که  بخصوص  باشند  متنفر 
هم  زمينی  زير  مسلح  نظاميان  شبه  به  حتی 
مجهزند.»(صدای آمريکا ـ ۱۳ آذر ۱۳۹۰)
روزنامۀ  نوشتۀ  به  فرانسه-  «راديو  يا  و 
حدود  که  بزرگی  انفجار  تايمز  لوس آنجلس 
کار  داد،  رخ  کرج  مالرد  در  قبل  هفته  سه 
اين  است.  بوده  اسراييلی ها  و  آمريکايی ها 
نوعی  حاضر  حال  در  که  می نويسد  نشريه 
جنگ مدرن عليه ايران جريان دارد که در 
چارچوب آن، آمريکا و متحدانش عالوه بر 
به  الکترونيکی،  جنگ  و  هدفمند  قتل های 

خرابکاری نيز متوسل می شوند.
روز  شمارۀ  در  تايمز  لوس آنجلس  روزنامۀ 
واشنگتن  که  می نويسد  دسامبر   ٤ يکشنبه 
سری  مأموريتی  چارچوب  در  متحدانش  و 
ايران  اتمی  برنامه های  خنثی سازی  برای 
در  مأموريت  اين  هدف  می کنند.  تالش 
عين حال بی نياز ساختن آمريکا و اسراييل 
(انقالب  است.»  نظامی  حملۀ  به  توسل  از 

اسالمی درهجرت ۱۴,۰۹,۱۳۹۰)

اين گونه اظهارنظرها صرفا تخيلی و برای 
جمع کردن مشتری و يا بزرگ نمائی خود 
امپرياليستی  المللی  بين  تروريسم  نيست. 
هرگونه  انجام  از  ای  لحظه  صهيونيستی  ـ 
درآوردن  برای  خشن  و  ترفندارتجاعی 
انقيادخود  زير  به  سومی  جهان  کشورهای 
دريغ نمی کند و دراين ماجرا دست تمامی 
تروريستهای فردی و يا گروهی را که اساسا 
و  امپرياليستی  تجاوزات  از  شان  جان  نيز 
ارتجاعی به لب رسيده ، صورت می گيرند، 

هزاران بار ازپشت بسته است.  
حال ببينيم ارتجاع جهان سومی و مشخصا 
درايران ارتجاع اسالمی حاکم چه ترفندهای 

تروريستی را به کارمی بندد: 
شهروندان  سرکوب  به  مربوط  که  جا  آن  تا 
ازهرگونه  تروريسم  اين  باشد،  کشورخودی 
بعضا  که  کند  نمی  دريغ  جنايتی  و  رذالت 
ی  درعرصه  دارد.  شرم  آنها  بيان  از  زبان 
مسئله  که  وقتی  خصوص  به  و  المللی  بين 
اين  ديگرباشد،  دولت  بايک  برسرتضاد 
قرون  ی  ورشکسته  کشتيهای  کشتيبانان 
تر،  بازاری  مراتب  به  درسطحی  گذشته 
تکرار  را  امپرياليستی  کشورهای  تروريسم 
که  باوجودی  که  آن  ازجمله  کنند.  می 

بين  روابط  المللی،  بين  ی  درعرصه 

بازی خطرناک ... بقيه از صفحه اول
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تروريسم دولتی بزرگترين خطر برای آزادی ملل جهان است

۱٦ آذر... بقيه از صفحه اول

اگر  حتا  که  کند  می  ايجاب  کشورها 
اما  گذارند،  نمی  احترام  هم  حقوق  به 
نماينده گان کشورهای ديگر ولو مخالف را 
به  و  کرده  حفاظت  درکشورخود  احترام  با 
تجاوز  ديگر  کشورهای  ديپلوماتهای  حريم 
ترور  صدراسالم  از  که  آخوندها  اما  نکنند. 
را  آن  دانند،  می  درست  امری  را  مخالفان 
شان  محدوديتهای  به  توجه  بدون  و  پيوسته 
سلسله  دردوران  جمله  از  اند.  داده  انجام 
تزاری  روسيه  سفير  باکشتن  قاجاريه  ی 
به  ای  بهانه  تا  ساختند  فراهم  ای  زمينه 
دست تزارهای توسعه طلب داده، جنگ بين 
ايران  شکست  به  و  شروع  روسيه  و  ايران 
منجرشود و بسياری از سرزمينهائی که زير 
سلطه ی پادشاهان قاجاربود به زيرسلطه ی 
حاکميت  دردوران  درآيد.  روسيه  تزارهای 
ولی فقيه نيز تا به حال دوبار به سفارتخانه 
صرف  شد.  حمله  انگليس  و  آمريکا  های 
نظر از روايت اين که نقشه حمله به سفارت 
دست  به  و  شده  طرح  درآمريکا  آمريکا 
مشتی دانش جوی نادان به اجرا درآمد، اما 
خمينی که در صدر قدرت نشسته بود آن را 
«انقالب دوم» بزرگتر از انقالب اول ناميد. 
درحالی که هرکودک دبستانی می فهميد که 
رابطه ی ايران و آمريکا از بنياد آن خراب 
است ولی خواجه نشسته برتخت درجماران 
تا  بود  سفارتخانه  و  ايوان»  «نقش  درفکر 
وانقالبی  اصولی  جدی،  ای  مبارزه  پيشبرد 

عليه «شيطان بزرگ»!
توسط  جمله  از  تحريمها  تشديد  نيزبا  اخيرا 
سفارتخانه  بارديگر  انگليس،  امپرياليستهای 
انگليسی  ديپلوماتهای  سکونت  محل  و 
جو»  «دانش  جمعی  بازهم  يورش  مورد 
قرارگرفت که آينده نشان خواهد داد که اين 
بارهم نقشه ی آن درلندن ريخته شده است يا 
«ولی فقيه» مبتکر آن است. دروصف اين 
جنگ «کبيرميهنی» هم رسانه های مزدور 
داخلی افسانه ها ساختند و آن را نمونه ای 
از «مبارزه عليه امپرياليسم» قلمدادکردند!! 
ديپلوماتها  حريم  به  تجاوز  اين  که  درحالی 
حاکمان  بيشتر  بازهم  گی  سرشکسته  به 
درعرصه ی بين المللی انجاميد و حتا زمينه 
را بازهم بيشتر جهت رسيدن به جنگی آشکار 

بين امپرياليستها و رژيم فراهم ساخت.
و  امپرياليستی  دولتی  تروريسم  برای  جنگ 
برای  چراکه  است.  سومی «نعمت»  جهان 
اولی ها شرايط را جهت مداخله و حتا اشغال 
کشورهای  دارائيهای  وچاپيدن  کشورها 
ارزان  کار  نيروی  استثمار  از  اعم  ضعيف 
مساعد  کشورها  اين  طبيعی  منابع  غارت  و 
برای  را  شرايط  ها  دومی  برای  و  کند  می 
در  مخالفت  و  اعتراض  هرگونه  سرکوب 

خطرخارجی،  ی  بهانه  به  کشورخودی، 
و  ارتجاعی  رژيم  سازد.  می  توجيه  قابل 
تکيه  جای  به  اسالمی  جمهوری  ضدانقالبی 
به اکثريت عظيم مردم و به رسميت شناختن 
حقوق آنان و بسيج و سازمان دهی مبارزه ای 
خالق و فراگير عليه امپرياليستها، به مشتی 
اراذل و اوباش وبا ارزانی داشتن پولهائی که 
از فروش نفت به دست می آورد به اينان و 
تطميع و تحميق شان، به مردم کشورخودی 
که  اين  بدون  نيز  درنهايت  و  تازد  می 
دست  به  ای  پيروزی  خارجيان  با  درجنگ 
ماجرا  دراين  بتواند  که  درصورتی  آورد، 
قدرت حاکمه را دردست خويش نگه دارد، 
تا حد نوشيدن جام زهرهم درمقابل دشمنان 
برخوردی  چنين  رود!!  می  پيش  خارجی 
با  که  دارد  حاکمان  حقارت  عمق  از  نشان 
شکست  خودی،  مردمان  با  ورزيدن  دشمنی 
را به نبرد پيروزمند بردشمنان مهاجم با تکيه 

برخوديها، ترجيح می دهد.
امپرياليستها  آشکار  جنگ  حال  به  تا  اگر 
اين  نشده،  آغاز  اسالمی  جمهوری  رژيم  با 
دردرجه ی اول به خاطر موقعيت جغرافيائی 
ايران دررابطه با مناطق تحت نفوذ قدرتهای 
مايل  چين  و  روسيه  هم  که  است  بزرگ 
انقياد  به  ازطريق  امپرياليستها  نيستند 
درآوردن رژيم ايران ويا تغيير رژيم آن راه 
منطقه  به  بزرگ  خاورميانه  تبديل  برای  را 
خاطراين  به  هم  و  هموارکنند  خود  نفوذ  ی 
و  درعراق  که  درگيريهائی  به  توجه  با  که 
افغانستان و پاکستان دارند و با درنظرگرفتن 
اين که امکان صدمه خوردن به پمپاژ نفت 
فارس  خليج  ی  درمنطقه  غرب  سوی  به 
وجود دارد و باالخره خطر تبديل اين جنگ 
به جنگی منطقه ای و حتا جهانی و درعين 
حال صدمه ای که به موجوديت اسرائيل می 
تواند واردشود، درنتيجه ازيک سو راه حل 
فرماندهی  ميزهای  تمامی  روی  بر  جنگ 
کشورهای امپرياليستی و اسرائيل قرار دارد 
و از سوی ديگر ۱۰ سال است که اين پروژه 

بر روی ميزها مانده و خاک گرفته است!
وظيفه ی کارگران و زحمت کشان و کليه ی 
افراد و نيروها آزادی خواه و مبارز درايران 
به  «نه  فرياد  سو  يک  از  که  است  اين 
جنگ» را درسراسرجهان بپراکنند  ومردم 
جهان را عليه بروز اين جنگ بسيج کنند و 
دارند  که  امکاناتی  ی  ازکليه  ديگر  ازسوی 
برای  هم  حاکم،  رژيم  سرنگونی  برای  هم 
بيرون راندن نيروهای متجاوز امپرياليستی 
و  کارگران  توسط  قدرت  کسب  برای  هم  و 
زحمت کشان سودجسته، به پا خيزند، متحد 
نهائی  درتحليل  که  بدانند  و  شوند  متشکل  و 
جواب دادن به ظلم و ستم خارجی و داخلی 

آبديده  گرفتن  دست  «به  معروف  قول  به 
شمشير است» و گرنه پديده های ارتجاعی 
به خودی خود نابودنمی شوند و آنها را نمی 
توان با من بميرم تو بميری از ميدان بدرکرد 
و حکم عادالنه ای مستقرساخت! بسيج عمده 
تجاوزکارانه  جنگ  عليه  امکانات  و  نيرو 
امپرياليستیـ  صهيونيستی و مقابله با هرگونه 
دست درازی رژيم ارتجاعی حاکم به منافع 
مردم زير ظلم و ستم و استثمار، چنين است 
راهی که طبقه ی کارگر و زحمت کشان و 
خواه  آزادی  و  طلب  صلح  مترقی  نيروهای 

درايران درپيش روی خود دارند.

ک.ابراهيم ـ ۱۲ آذر۱۳۹۰

آرمانهای  تحقق  درجهت  و  بداريم  گرامی 
رژيمهای  و  امپرياليسم  عليه  مبارزه  که  آن 
مرتجع حاکم درايران بوده است، مبارزه را 

ادامه دهيم.
رسد  فرامی  درشرايطی  آذر   ۱٦ امسال، 
خاورميانه  برفراز  جنگ  شوم  ی  سايه  که 
و ايران درگشت و گذار بوده، امپرياليستها 
صهيونيستها از يک سو و رژيم مرتجع  و 
به  تهديد  ديگر  سوی  از  اسالمی  جمهوری 
جنگ و مقابله را سرداده و چيزی که دراين 
تعيين  حق  به  احترام  نيست  مطرح  ميان 
سرنوشت ملتها به دست خودشان و حرمت 
هر  برای  جنگ  انسانهاست.  حيات  حق  به 
درجهت  الهی»  «نعمتی  درگير  طرف  دو 
ايران،  کشان  زحمت  و  کارگران  استثمار 
زنده  به  آنان  نمودن  محکوم  و  بيشتر  ستم 
گی سخت و درقهقرای ناشی از ويرانيهای 

جنگ است.
غيرانسانی برای هيچ دانش  چنين وضعيت 
جوی انسان دوست، مترقی و آگاه که پيوندی 
ناگسستنی با اين خيل دهها ميليونی انسانهای 
کار و زحمت داشته و برای رهائی مردمان 
ايران و جهان از چنگال ظلم و ستم طبقاتی 
وغيرقابل  نبوده  سازگار  کند،  می  مبارزه 

نيز  امسال  جويان  دانش  است.  تحمل 
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پيروزباد وحدت مبارزاتی کارگران ، زحمت کشان، زنان و دانش جويان

پايان دهی به خشونت... بقيه از صفحه اول
توسط  حد  تاچه  آنان  شخصيت  به  احترام 
اين سازمان جهانی دولتهای ارتجاعی جهان 
و  دروغ  با  و  شده  گذاشته  پا  زير  مزورانه 

نيرنگ آلوده است.
تاريخ  درطول  زنان  عليه  خشونت 
کشورهای  ی  درکليه  بشر  ی  چندهزارساله 
جهان با حدت و شدت بيشتر يا کمتری، دقيقه 
به  تا  پيوسته  و  ساعت  به  ساعت  دقيقه،  به 
امروز جريان داشته است و به جز نيروهای 
آنان  درپيشاپيش  و  جوامع  انقالبی  و  پيشرو 
و  خشونت  اين  علل  و  ها  ريشه  کمونيستها، 
چه گونه گی ازميان برداشتن آن به خصوص 
توسط حاکمان هيچ گاه مورد بررسی و پايان 

دهی قرارگرفته است.
ها،  کشی  حق  ها،  حرمتی  بی  رنجها،  بيان 
ها  کردن  حساب  به  دوم  ی  درجه  انسان 
باعث  که  است  خوبی  امر  زنان،  غيره  و 
باالرفتن درک انسانها و به ويژه مردان از 
ستمی می شود که هر روز دربرابر چشمان 
شان نيز شاهد آنند، اما القيدانه درمورد علل 
آنها عميقا فکر نمی کنند. مع الوصف، بيان 

اين درها تنها الزم است، ولی نه کافی!
حتا ريشه يابی مرارتهائی که نسبت به زنان 
روا می شود و درک اين که جوامع طبقاتی 
و مردساالری و استثمار و ستمهای فراوان 
ناشی از آن نظامها باعث سيه روزی زنان 
وضعيت  درست  تفسير  از  بيش  نيز  است 

جهان کنون مان نيستند. اين تنها گامی است 
اوليه درجهت ايجاد تغيير و مبارزه ای بی 

امان در راه رهائی زنان.
جهانی  جوامع  که  زمانی  تا  ترتيب  بدين 
برپايه  مالکيت خصوصی بروسايل توليد و 
مبادله و استثمارانسان از انسان استواربمانند 
به  تاريخی  ای  غده  مثابه  به  مردساالری  و 
رسميت شناخته شود، می توان با رفرمهائی 
از  ملتهب  بردهان  آبی  قطره  چکاندن  و 
را  آنان  حقوق  از  دفاع  ادعای  زنان  عطش 
توان  نمی  هرگز  ترفندها  اين  با  اما  نمود، 
حق را به حق دار تامين نمود و فشارهای 
گوناگون اعمال شده بر زنان را برای هميشه 

ازميان برداشت.
حقوق  به  تجاوزات  بزرگترين  درايران، 
زنان  مشخصا  و  زحمت  و  کار  انسانهای 
نظام  است.  درجريان  روزمره  طور  به 
بورژوائی اسالمی متکی بر «واليت فقيه» 
زنان  رهائی  و  آزادی  دشمن  ترين  بزرگ 
است و در ۳۳سال حاکميت خونين اش نشان 
داده است که به مراتب درنده تر از درنده 
ترين حيوانات وحشی به حقوق زنان تجاوز 
می کند. درچنين شرايطی گروهی از زنان 
رفرميست که از پراتيک گذشته ی خود نيز 
نياموخته اند که سياست «جمع آوری يک 
هللا  آيت  دامن  به  دست  و  امضاء»  ميليون 
ها شدن آنان، کوچکترين نتيجه ای به بار 
نياورد و حتا فعاالن اين حرکت رفرميستی 
به  و  نمانده  درامان  حاکمان  عذاب  از  نيز 
زندانها کشيده شدند، به مناسبت ۲٥ نوامبر، 
روز مبارزه با خشونت عليه زنان درتهران 
نوشتند:    جمله  از  و  صادرکرده  ای  بيانيه 
مقاومِت  نهضت  در  نيز  ايرانی  زنان  «ما 
مسالمت آميز مدنی سرزمين خود «پروانه 
از  داريم:  بسياری  نشدنی»  فراموش  های 
صلح»  «پروانۀ  تا  اسکندری»  «پروانۀ 
امروز«ندا  نسل  پروانۀ  و  سحابی  هالۀ 
آقاسلطان» و... که همگی قربانی خشونتی 
شده اند که امروز آتش آن بيش از هميشه 

زبانه می کشد.
با  مقابله  و  مبارزه  از  دهه  دو  به  نزديک 
می  ايرانی  زن  فعاالن  ميان  در  خشونت 
گذرد، اما متأسفانه نه تنها شاهد ارادۀ جدی 
خشونت  کاهش  برای  کشور  دولتمردان 
عليه زنان نبوده ايم، بلکه با اجرای سياست 
مردساالرانه، «خشونت  و  نابخردانه  های 
خانگی عليه زنان» گاه به حوزۀ قانون نيز 
عليه  قانونی  «خشونت  به  و  يافته  تسری 

زنان» تبديل شده است. ..
به گمان ما، در فضای کنونی، سه نيروی 
اين  تعديل  به  قادرند  استراتژيک  و  عمده 

ياری  دوقطبی  و  خصمانه  فضای 

از  را  خود  نفرت  رسا  صدای  با  بايد 
و  درايران  حاکم  ستمگران  و  طلبان  جنگ 

جهان با هرشيوه ی ممکن اعالم نمايند.
از  نيستند.  تنها  جويان  دانش  مبارزه  دراين 
آن جا که مصائب جنگ و حاکميت خونبار 
تا  عمده  و  مستقيما  اسالمی  جمهوری  رژيم 
باشد  می  کشان  زحمت  و  کارگران  متوجه 
جنايات  اين  قربانی  نيز  کودکان  و  زنان  و 
عظيم  اکثريت  لذا  هستند،  بشريت  عليه 
هيوالهای  اين  مخالف  ايران  ساکن  مردمان 
و  تهديد  از  رهائی  برای  و  بوده  ضدبشری 
قرار  صف  دريک  طورعينی  به  آنها  يوغ 
دارند. درصورت ايجاد وحدت عمل دراين 
صف ميليونی بيش از ۹۰ درصدی مردمان 
داخلی  ضدانقالبی  نيروی  هيچ  جامعه، 
را  آن  دربرابر  مقاومت  يارای  خارجی  و 

نخواهدداشت.
دانش جويان مبارز و سربلند! دراين مبارزه 
ی پرافتخارتان بايد دوستان و دشمنان خود 
را بشناسيد و در دام «دموکراسی غربی» 
را  فالکتی  و  فقر  چنان  اکنون  هم  که  نيفتيد 
برمردمان جهان تحميل نموده که فرياد «ما 
داران  سرمايه  حاکميت  درصدمردمان   ۹۹
را نمی خواهيم» درمراکز تمرکز سرمايه، 

درسراسر جهان طنين انداز شده است.
جويان  دانش  از  مشتی  ازجمله  ميان  دراين 
جمهوری  عقرب  نيش  از  رهائی  برای 
امپرياليسم  اژدهای  دامن  به  دست  اسالمی 
جهانی شده و در کريدورهای کنگره آمريکا 
يابی  دست  جوی  و  درُجست  سفيد  کاخ  و 
زنند،  می  پرسه  درايران  دمکراسی  به 
 ۱٦ آرمانهای  مدافع  را  خود  شرمانه  بی 
برای  را  جويان  دانش  و  کرده  آذرقلمداد 
زهی  کنند!  می  دعوت  باخود  همنواشدن 
امپرياليسم  کارنامه  وقاحت.  و  شرمی  بی 
که  است   سال   ۱۰۰ از  بيش  است:  روشن 
حتا يک روز دست از تجاوزکاری و جنايت 
برنداشته و جوی های خون درسراسرجهان 
به راه انداخته است. اما دانش جويان مبارز 
ايران درهرکجا که هستند نبايد، همان طور 
و  اپوزيسيون  بورژوازی  از  بخشی  که 
برخی از روشن فکران خودفروخته طالب 
کشيدن پای تجاوزات امپرياليستها به ايران 
کرده  دام  اين  گرفتار  را  خود  باشند،  می 
خود  ی  خواهانه  آزادی  حيثيت  و  شرف  و 
را لجن مال سازند. آنها بايد بشارت دهنده 
مردم  رهائی  و  آزادی  راه  مبارزان  و  گان 
ايران بوده و هرگز صف خود را از صف 

کارگران و زحمت کشان جدا نسازند.
وقت آن رسيده است که امسال دانش جويان 
انقيادطلبان  اين  عليه  مبارز  و  خواه  آزادی 
رهائی  پرچم  و  کنند  بلند  را  خود  صدای 

نگه  برافراشته  چنان  هم  را  آذر   ۱٦ بخش 
دارند.

دانش  رزم  روز  آذر   ۱٦ باد  گرامی 
جويان عليه امپرياليسم و ارتجاع!

آزادی زندانيان دانش جو و کليه زندانيان 
سياسی را فريادزنيم!

مستحکم باد پيوند مبارزاتی دانشجويان 
با کارگران، زنان و آزادی خواهان!

درامور  دخالت  از  رژيم  عوامل  دست 
دانشگاهها کوتاه باد!

تجاوز به حقوق انسانی  تفکيک جنسی 
دانشجويان است!

حاکمان  ستم  و  ظلم  از  رهائی  برای 
متشکل شويم!

زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم!
حزب رنجبران ايران ـ 
۱۲ آذر ۱۳۹۰ 
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مردم  گوناگون  های  گروه  رسانند: 
و  ايران  بر  حاکم  دولت  ايران،  در 
موجود  نيروی  سه  اين  در  جهانی.  جامعۀ 
پتانسيل  هم  ايران،  آيندۀ  در  تاثيرگذار  و 
خشونت و هم ظرفيت «مذاکره و گفتگو» 
ما  که  روست  اين  از  دارد.  وجود  توأمان 
زنان، به مناسبت فرا رسيدن «روز جهانی 
همۀ  از  زنان»،  عليه  خشونت  با  مبارزه 
و  ندا  به  که  ميخواهيم  سياست»  «مرداِن 
و  فرادهند  گوش  نيز  زنان  ما  هشدارهای 
تخاصمی  بنديهای  قطب  گسترش  جای  به 
و  ابزار  تقويت  بر  خشونت-آميز،  و 
پتانسيلهای گفتگو و مذاکره در هر سۀ اين 
نيروها تکيه کنند.. .جنبش-های اجتماعی و 
سياسی موجود و نيز ايجاد فضای امن از 
طريق رفع حصر از رهبران جنبش مدنی، 
آزادی زندانيان سياسی و عقيدتی به ويژه 
آوردن  فراهم  و  زندانی  مادران  و  زنان 
مدنی  آزادانۀ  فعاليتهای  برای  الزم  امنيت 
و گشايش فضای جامعۀ مدنی کشور است.

شايستۀ  زندگی  آوردن  فراهم  شک  بی 
برای  آميز  غيرخشونت  فضای  در  انسانی 
حال  نسلهای  و  کودکان  و  مردان  و  زنان 
و آيندۀ کشورمان نه تنها در گرو «اهدافی 
روش-هايی  نيازمند  که  مصلحانه» 
بين  سطح  در  مداراجويانه  و  غيرخصمانه 
المللی و در سطح ملی است و چنين زيست 

و زندگی آرزوی ماست.»
حقوق  ناپيگير  مدافعان  اين  که  بهترنبود 
عليل  ديدگاههای  پراکندن  جای  به  زنان، 
آميز»،  مسالمت  مقاومت  «نهضت  المزاج 
تبليغ «ظرفيت مذاکره و گفتگو» با «مردان 
«روشهای  جوی  و  جست  و  سياست» 
می  اعالم  مداراجويانه»،  و  غيرخصمانه 
حقوق  کسب  برای  ايران  زنان  که  داشتند 
که «حق  اين  اعتبار  به  و  شان  شده  پايمال 

گرفتنی است، نه دادنی» تا به آخر مبارزه 
خواهند نمود؟

درشرايطی که شعله های خشم اکثريت مردم 
جمله  از  و  کشان  زحمت  و  کارگران  يعنی 
زنان درسراسر ايران اوج گرفته است، اين 
گونه بيانيه ها هيچ نشانی از آزادی خواهی 
توهم  و  اميدوارکردن  جز  و  نداشته  راستين 
پراکنی درميان توده ها که گويا می توان دل 
حاکم  ی  طبقه  رهبران  سنگ  از  تر  سخت 
سرمايه دار را با اندرز و يا خواهش و تمنا 

به دست آورد! نتيجه ای نداد.
به  با  بايد  ايران  مبارز  و  سربلند  زنان 
دورانداختن هرگونه توهم مسالمت آميزخود 
را برای نبردی سخت و طوالنی عليه نظام 
ياد  به  و  کنند  آماده  درايران  حاکم  طبقاتی 
جهان،  از  کشوری  درهيچ  که  باشند  داشته 
وعليرغم تفاوتهای ظاهری بين آنان، زنان از 
حقوق برابر با مردان درکليه ی عرصه های 
اجتماعی برخوردارنشده اند. تنها با انقالبات 
پرولتری درتاريخـ  از کمون پاريس(۱۸۷۱) 
انقالب  تا  روسيه  اکتبر(۱۹۱۷)  انقالب  تا 
زنجيرهای  که  بود  ـ  چين  اکتبر(۱۹٤۹) 
برده گی از پاها و دستها و شانه های زنان 
شروع  رهائی  و  آزادی  نسيم  و  شد  گشوده 
به وزيدن درجنبش رهائی بخش زنان نمود. 
نيستند.  مستثنا  قاعده  نيزازاين  ايران  زنان 
و  مشترک  مبارزه  درگرو  زنان  رهائی  راه 
کشان  زحمت  و  کارگران  با  واحد  درصفی 
طبقات  ی  سلطه  به  دادن  پايان  درجهت 
استثمارگر و ستم گر و درهم شکستن سلطه 
ی دين بر دولت و آموزش می باشد. وقت 
پايان دادن به توهمات رفرميستی بيش از هر 
زمان ديگری فرا رسيده است و زنان مبارز 
و پيشرو ايران در بدورانداختن اين توهمات 
و مبارزه بی امان برای درهم شکستن سلطه 
و  پوسيده  افکار  و  داران  سرمايه  طبقاتی 

انباشت سرمايه 
از طريق جنگ

ارتجاعی مذهبی بايد نقش مهمی را به عهده 
بگيرند. وقت آن رسيده است که زنان درکليه 
ی حرکتهای انقالبی درايران و جهان نقشی 
رهائی  باشند.  داشته  کننده  رهبری  و  مهم 
زنان از استثمار طبقاتی و مردساالری جز 
با جزم کردن عزمشان جهت براندازی اين 

مناسبات پوسيده، ممکن نيست.
ما درعين اينکه از مبارزه زنان عليه جامعه 
ا  بخشی  آنرا  و  کنيم  می  دفاع  ساالری  مرد 
دانيم  می  آزادی  و  عدالت  برای  مبارزه  ز 
برای  بشريت  کل  مبارزه  از  جدا  آنرا  اما 
آزادی از قيد و بند های طبقاتی و مشخصا 
دانيم  نمی  داری  سرمايه  حاضر  عصر  در 
برای  مبارزه  کل  از  بخشی  زنان  جنبش  و 
رهائی از سيستم سرمايه داری است . به اين 
جنبشی  تنها  نه  زنان  جنبش  سرنوشت  دليل 
عليه صرفا مردساالری نيست و نمی تواند 
در اين سطح متوقف بماند بلکه از آن فراتر 
رفته و مبارزه ای  است عليه کليت ستم و 
ا ستثمار به اين اعتبار روز ۲٥ نوامبر را 
بايد به روز افشاگری و مبارزه عليه حاکميت 
سرمايه و دين درايران تبديل نمود و الالئی 
ايران  مبارز  زنان  درگوش  رفرميستی 
مبارزاتی  ی  تجربه  سال   ۳۳ آنها  نخواند. 
دارند و عمل کرد حاکمان و سرمايه داران 
را ديده اند و جواب ظلم آنان را در به دست 

گرفتن «آبديده شمشير» می دانند و بس!
ک.ابراهيم ـ ۷ آذر ۱۳۹۰     

سلسله مقاالت (پنجمين) از دين هندرسون، 
دوم نوامبر ۲۰۱۱ 

بانکداران  و  نفتی  انحصارات  از  (اسنادی 
عظيم آنها در خليج فارس: چهارتا از عظيم 
سازمان  و  عظيم  خاندان  هشت  آنها،  ترين 
اطالعاتی جهانی آنها، مواد مخدر و شبکه 

ی ترور وابسته به آنها).
در روز ۱۹ مارس ۲۰۰۳، در ساعت ۹:۳۰ 
دقيقه بعد از ظهر به وقت شرق آمريکا در 
سوم،  سال  از  سوم،  ماه  ی  هفته  سومين 
هزاره ی جديد، مافيای نفتی محفل اشرافيت 
تحت   ،(Illuminati) گری  روشن  مدعی 
 Operation) عراق آزادی  عمليات  عنوان 

Iraqi Freedom) به عراق حمله ور شد.
و  آمريکا  نيروهای  توسط  تجاوز 
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اســـــرائيلی  گرفت.  صورت  انگليس 
در  لحظـــه  هر  را  دقيق  اطالعات  ها 
کردند.  مـــــــی  يافت  در  جنگ  طول  تمام 
تلويزيونهـــــا  در  بوش  پرزيدنت  که  وقتی 
کند،  اعالم  را  تجاوز  اين  که  شــــد  ظاهر 
در پشـــت او پرچم سـياه و سفيدی با عقابی 
داشت-  قرار  بود  چنگالش  در  نيزه   ۱۳ که 
که نمــــايان گـــــر نيزه ی تقدير هابزبرگ 
بود.   (Habsburg Spear of Destiny)
از  فليپ  شاهزاده  پادشاهش  که  اسپانيا- 
خاندان هابزبرگ است- به «ائتالف راغب» 
(Coalition of the Willing) برای تجاوز 

پيوست.
محاصره  مهاجم  نيروهای  هدف  اولين 
در   (Rumaila) روميال  نفتی  ميدانهای 
جنوب اين کشور بود. بزودی ميدانهای نفتی 
تحت  کشور  شمال  در  واقع  نيز  کرکوک 
کنترل قرار گرفت. تمام صحبتهائی که قبل 
از جنگ در مورد وجود سالح های کشتار 
جمعی در عراق جريان داشت هيچ کدام به 
 ،  ۲۰۰۳ سال  می  ماه  در  نپيوست.  حقيقت 
دولت  سابق،  اطالعاتی  مقامات  از  گروهی 
بوش را متهم به اخبار اطالعاتی دروغ در 
 (WMD) جمعی  کشتار  های  سالح  مورد 
ويژه  های  طرح  اعضای  از  نفر   ۹ کردند. 
پنتاگون به تحريف اطالعات، بنام دسيسه و 

توطئه (Cabal) متهم شدند.
تحت  صيهـــونيستی  تفکــــــر  از  ناشـی 
ولفوويتز  پـال  دفـاع،  وزير  معــــاونت 
توطئه،  و  دسيسه   ،(Paul Wolfowitz)
ی  ارائه  به  وادار  جبرا  را  سازمان «سيا» 
اطالعات ويرايش شده به بوش و کاخ سفيد 
لئو  شاگردان  از  اعضايش  از  نفر   ۹ کرد. 
اشتراوس ((Leo Strauss، استاد دانشگاه 
کسی  بودند،  سياسی  علوم  قسمت  شيکاگو، 
که مشاور رساله ی (تز) پال ولفوويتز بود 
و زمانی نوشت: «که آثار فيلسوفان باستانی 
است  پنهانی  محرمانه  معانی  حاوی  عمدتاً 
که معنايشان تنها توسط مشتی چند می تواند 
درک شود....که هشدار می دهد که احتمال 
با  نزديکی  ارتباط  سياسی  زندگی  که  اين 
پذير  امکان  باشد  داشته  اغفال  يا  نيرنگ 

است....»
تجاوز به عراق هيچ ربطی به صدام يا سالح 
های کشتار جمعی (WMD) نداشت. به نظر 
يکی از مقامات عالی رتبه دولت بوش، «بعد 
از جنگ جهانی دوم از نظر استراتژيک ما 
کليدی  صنعتی  مناطق  که  کرديم  می  فکر 
اروپاست که می بايست تحت کنترل غرب 
به  شروع  طريق  همان  به  شما  باشد...اگر 
فکر کردن در مورد خاورميانه بکنيد، عراق 
در صف مقدم قرار می گيرد، به دليل اين 

که محل پيوندهای ناگسستنی نفت، آموزش و 
پرورش و جغرافياست.» (۱)

مــلـــی  امنيت  آژانس  ارشــــــد  مـــــديــر 
(National Security Agency) در دولت 
آفريقا،  شمال  و  خاورميانه  مسئول  و  بوش 
اليوت ابرامز (Eliliot Abrams)- کسی که 
افتضاح  در  ريگان  پرزيدنت  زمان  در  قبًال 
را  پيشنهادی  داشت-  شرکت  ايران/کانترا 
رساند  تصويب  به   ۲۰۰۲ سال  دسامبر  در 
که خواستار کنترل نفت عراق توسط اياالت 
متحده آمريکا پس از سقوط رژيم صدام بود. 
وزير  دستيار   ،(Kim Holms) هولمز  کيم 
خصوصی  برای  پيشنهادی  خارجه،  امور 
سازی اقتصاد عراق، از جمله شرکت ملی 
نويسندگانی  تحقيقات  داد.  را  عراق  نفت 
جرالد  و   (Ariel Cohen) کوهن آريل  مثل 
اين  به   (Gerald O›Driscoll) اُدريسکول 
سازی  خصوصی  رسيدند،...»روند  نتيجه 
شرکتهای  از  شفاف  و  منظم  گسترده،  بايد 
دولتی، به خصوص جهت تجديد ساختار  و 

خصوصی سازی در بخش نفت باشد.»
ويبی  مــــايکل  پــــال  چنانـــــــــکه  هم 
با  قبًال  که   -(Paul Michael Whibey)
مؤسسه با نفوذ مخزن فکری اسرائيل برای 
تحقيقات پيشرفته بود- معتقد است، «پس از 
از  توجهی  قابل  بسيار  مقدار  بايد  ما  صدام 
حجم اضافی توليد نفت را در عراق مشاهده 
يا  برابر  احتماًال  عراق  نفت  ذخائر  کنيم. 
اعالميه  سعوديست».  عربستان  از  فراتر 
های پر آب و تابی در مورد اين که اين نفت 
موجود به مردم عراق منفعت می رساند تا 
اواسط آوريل به دست فراموشی سپرده شد 
و برعکس اعالم شد که بانک جهانی اداره 
نفت عراق را در طول مرحله ی بازسازی 
به عهده خواهد گرفت. بانکداران مطابق ميل 
خودشان پول پرداخت خواهند کرد و شرکتها 
درآمد  از  را  نرمی  و  چرب  بسيار  قرارداد 
حاصل از نفت عراق به چنگ خواهند آورد. 
ای  مقاله  در  حسين  صدام  حذف  ی  برنامه 
دفاعی  انجمن  عضو  توسط   ۱۹۹٦ سال  در 
که   (Richard Perle) پُرل ريچارد  بوش، 
از وابستگان نخست وزير اسرائيل، بنيامين 
نتانياهو در آن زمان بود، طرح ريزی شد. 
اين مقاله تحت عنوان دفاع از قلمرو نوشته 
شده بود. حتی زمان «تغيير رژيم» به جای 
تجاوز در مقاله ی پُرل برای توجيه استفاده 

شده بود. 
پُرل (Perle) يک صهيونيست سرسختی بود 
که مجبور به استعفا شد چون به علت تضاد 
منافع مربوط به نقش خود به عنوان عضو 
هيئت مديره مؤسسه ی ورشکسته ی گلوبال 
قرار  که   (Global Crossing) کراسينگ 

ارتباطات  زمينه  در  تازه  قراردادهای  بود 
عراق را به چنگ آورد. او رياست شرکت 

کانراَد بالکس هالينجر 
(Conrad Black›s Hollinger) را عهده 
دار بود وبه عنوان مشاور بانک بين المللی 
گولدمن ساکس در مورد اين که چگونه می توان 
از جنگ سود برد آنهارا راهنمائی می کرد.(۲)

پــــُرل (Perle)، يکی از ۱۳ نفر از اعضای 
هيئت سياست دفاعی 

نفر   ۹ بود.   (Defense Policy Board)
از اين اعضاء وابسته به پيمانکاران نظامی 
بودند که مبلغ ۷٦ هزار ميليون دالر برای 
طول  در  پنتاگون  جمعی  نامشروع  استفاده 

سالهای ۲۰۰۱ -۲۰۰۲ دريافت کردند.
قبل  –  ۲۰۱۰ مارس،   ۱۰ تـــــــــاريخ   در 
 از پـــــرتاب اولين گلــــــــولــــــــه- آژانس
آمريکا مـــــتحده  اياالت  المللی  بين   توسعـه 
(US Agency for International Development) 
را  کاربردی  های  برنامه  صدا  سرو  بی 
برای بازسازی عراق پس از جنگ گذراند. 
دريافت  نامه  درخواست  شرکت  پنج  تنها 
 ،(Fluor) فلوئور ،(Bechtel) کردند: بکتل
ديک  به  متعلق  که   ،Halliburton) هاليبرتن 
چينی است- مترجم)،شرکت تابع کلوک براُن 
گروه   ،(Kelogg Brown & Root) روت

پارسونز و لوئيس بُرگر 
  .(Parsons & Louis Burger Group)
تايمز  نيويورک  آوريل  ماه  اواسط  در   
بکتل  پيمانکاری  شرکت  که  داد  گزارش 
ساختمانی  شرکت  بزرگترين   ،Bechtel)
برای  عمده  پيمانکار  عنوان  به  دنيا-مترجم) 
انتخاب  مهم،  عايدی  منبع  اين  بازسازی 
شده است. رئيس شرکت بکتل، رايلی بکتل 
سياست  شورای  عضو   (Riley Bechtel)
صادرات در دولت بوش بود. مدير اجرائی 
 (Jack Sheenan) شينان  جک  بکتل، 

عضو سياست دفاعی بوش بود.
کـــــرد  دريافت  بکتل  که  ای  اوليه  قرارداد 
۸٦۰ ميلـــيون دالر ارزش داشــت. در طول 
اين دوره از بازســـازيهــای عـــراق، بکتل 
بيش از ۱۰۰ ميليارد دالر برای قراردادهای 
مختلف دريافت کرد. اولين پروژه ی آنهـــا 
تنها  به  بخشـيدن  بهــــبـــود  يــا  تــــــرفـــيع 
قـــــــصــر  اُم  بنــام  فــارس  خلـــيج  بنــدر 
(Umm Qasar) بود، جائی که آنها چهار دالر 
در روز به کارگران عراقی مزد می دادند.

من   ۹ گاو   –  (Halliburton) برتون  هالی 
ديک  جمهور،  رئيس  معاون  آن،  ده  شير 
چينی (Dick Cheyney) – قرارداد چربی 
را به چنگ آورد تا چاه های نفتی عراق را 
با سرعت هرچه تمام تر به مرحله ی بهره 
برداری برساند. در ماه می ۲۰۰۳ ، هنری 
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واَکسمن (Henry Waxman)، عضو 
کنگره ی آمريکا کشف کرد که شرکت 
 ،(KBR) فرعی و تابع هالی برتون ک بی آر
جنگ،  شروع  از  قبل  نيم  و  سال  يک  حتی 
برای  دالر  ميليون   ٤۲٥ مبلغ  به  قراردادی 
کل  مجموع  کرد.  دريافت  عراق  بازسازی 
بازسازی  برای  هالبرتون  که  قراردادهائی 
عراق حتی مدتها قبل از شروع کار دريافت 

کرده بود بالغ بر ۷ ميليارد دالر می شد.
دنجل  جان  سناتور   ،۲۰۰۳ اکتبر  درماه 
ايالت  از  دموکرات   ،John Dengel)
ميشيگان)، کاشف به عمل آورد که هاليبرتون 
را  عراق  به  کوويت  از  وارداتی  بنزين 
گالونی ۲ دالر و ٦٥ سنت به ارتش آمريکا 
همان  ها  عراقی  که،  حالی  در  فروشد.  می 
بنزين را از کويت به مبلغ يک دالرو دوازده 

سنت وارد می کنند. 
در۲٤ ژانويه ۲۰۰٦، هالـيبرتون قراردادی 
بـه مبلغ ۳۸٥ ميليون دالر از سـازمان امنيت 
 (The Homeland Security) داخلی 
و  موقت  «بازداشتگـاه  ارائــــه  بـرای 

امکانات عملی»  
(Temporary Detention Center and 
Processing Facilities) 
در آمريکا دريافت کرد. اين قرارداد بر پايه 
عمليات نورثکام (Northcom) در سپتامبر 
گرفت  صورت  سی  دی  واشنگتن   ۲۰۰٥
توسط  داخلی  های  کنترل  برای  را  راه  که 

عمليات نظامی هموار می ساخت.(۳)
شــده  داده  گزارش   ۲۰۰٦ ســپتامــبر  در 
مـــقدار  هـــاليبرتون  مــديـــران  که 
شکرگذاری  جشن  برای  غـــذا  مفصــلی 
بغدادتهيه  در   (Thanksgiving feast)
دهندگان  ماليات  از  را  آن  مخارج  و  کردند 
آمريکائی دريافت کردند. طبق گزارشی در 
۳۰ اکتبر ۲۰۰۳ توسط مرکز اعتماد عمومی 
 (Center for Public Integrity, CPI)
اکثر ۷۰ شرکت و افرادی که بيش از ۸۰ 
ميليارد دالر قرار داد برای بازسازی عراق 
انتخابات  به  کردند،  دريافت  افغانستان  و 
 ۲۰۰۲ سال  در  بوش  جمهوری  رياست 
پول اهدا کردند. ٦۳ درصد از اين شرکتها 
عضو هيئت مديره در دولتهای قبلی داشتند. 
 ،CPI مديره هيئت  عضو  که  طوری  همان 
و  سياسی  حمايت  تعفن  «بوی  کرد،  اعالم 
رفيق بازی در اطراف قراردادهای عراق و 

افغانستان حس می شود.»
 www.commondreams.org  مقاله ای در
ادعا کرده است که دو پايگاه مستقر آمريکا 
 (Exxon) در عراق با نام های کمپ اَکسان

و کمپ (Shell) نام گذازی شدند.
داچ  رويال  که  شد  اعالم  اينکه  از  بعد   

پی  بی  و   (Royal Dutch/Shell) شل 
 (Fluor) فلوئور  به   (BP Amoco) اموکو 
نفت  صنعت  مجـدد»  نظارت «تنظيم  برای 
عراق به هم ملحق می گردند، اَکسان موبيل 
و  عبوس  بايست  می   (Exxon Mobil)

دلخور شده باشد.
مدير عامل شرکت کارگيل (Cargill)، داَن 
سرپرستی  برای   (Dan Anstulz) اَنستولز 
در خصوصی سازی بخش کشاورزی عراق 
دعوت شد. نظارت تمام اين منابع به چنگ 
پال برِمر (Paul Bremer) افتاد، کسی که 
تا سال ۱۹۸۹ برای کسينجر و شرکايش کار 
می کرد. در روز ٦ ژوئن ۲۰۰۳ ، فاينانشال 
تايمز (Financial Times) گزارش داد که 
خواهد  باز  المللی  بين  بازار  به  عراق  نفت 
گشت و يک بار ديگر با دالر آمريکائی به 
تصميم  به  عمل  اين  و  رسيد  خواهد  فروش 
سال  در  يورو  به  نفت  فروش  برای  عراق 

۲۰۰۰ پايان خواهد بخشيد.
در ۱٦ آوريل ۲۰۰۳ ، در تلويزيون اَلمنار در 
لبنان گزارش داده شد که در حالی که باندهای 
دولتی  ساختمانهای  دولتی،  منابع  مختلف 
آمريکائی  نيروهای  کردند،  می  غارت  را 
را  عراق  نفت  وزارت  سريعا  عوض  در 
بغداد،  اشغال  از  پس  دقايقی  در  درست 
دادند.  قرار  خود  کنترل  تحت   ، ساعته   ۲٤
که  است  شهــر  اين  در  مداوم  شايعــات 
اياالت متحـــــده آمريکا غــارت را در اين 
ترين  جدی  که  کرد  ســـازماندهـــی  کشــور 
اين رخداد، موزه ی ملی، بعضی از قديمی 
موجوديت  به  مربوط  مکشوفه  اثار  ترين 
انسان بر روی کره زمين، از جمله گهواره 
ی ابراهيم، لوحه های سومری و ديگر عتيقه 
های باستانی به طور حجيم صحبت از ريشه 
سانگريل  انوناکی  پادشاهان  و  خدايان  های 
(Annunaki Sangreal god/kings) می 
کند و اينها در حال حاضر آماده اند که دوباره 

انحصار نفت جهان را به دست آورند.
در ژانويه ۲۰۰٦ با افزايش قيمت بنزين در 
آمريکا به ۳ دالر در هر گالن، وال استريت 
رکورد  موبيل  اَکسان  داد،  گزارش  ژورنال 
شکست.   ۲۰۰٥ سال  در  را  ساليانه  سود 
ترين  عظيم  از  چهارتا   ،۲۰۰٦ سال  در 
شرکتهای نفتی به طور مشابه نتايج ظالمانه 

ای را نيز گزارش دادند.
از طريق حمله به عراق، اين هشت خاندان 
بر  بيشتر  چه  هر  را  خود  کنترل  عظيم 

بانکهای مرکزی جهان تثبيت کردند.
در روز ۱۱ اکتبر ۲۰۱۱ ، بوش در صحبتی 
های  طلبی  جاه  اعالم  با  ملی،  راديوئی  در 
پر آب و تابش، اظهار داشت، «دينار جديد 
خواهد  کشور  قبلی  دينار  گزين  جای  عراق 

شد....و در اين منطقه ی باستانی، بانکداری 
مدرنی را تأسيس کرده است.»

بيکر  جيمز   ،  ۲۰۰۳ نوامبر  ماه  در 
گروپ  کاراليل  از   (James Baker)
 ،(Carlyle Group Partner) پارتنر 
بدهی  تا  شد  انتخاب  بوش  پرزيدنت  توسط 
بی  و  راحت  چه  ببخشد.  را  عراق  های 
دغدغه، از آنجا که هم اکنون اين بدهی ها 
که  شده  ثبت  کتابهائی  در  حاضر  حال  در 
از  که  جديدند  خاندان  هشت  کنترل  تحت 
صاحبان بانک مرکزی و خصوصی عراق 

می باشند.
نفتی  مافيای  طرف،  اين  به   ۲۰۰٦ سال  از 
روشنگری (Illuminati Oil Mofia) هدفشان 
پل  يعنی  است،  رفته  نشانه  ايران  سمت  به 
فارس  خليج  المللی  بين  دائم  استراتژيکی 
مزاج  آتشی  جمهور  رئيس  خزر.  دريای  و 
ايران، محمود احمدی نژاد، از هوگو چاوز 
چالش  به  را  بوش  پرزيدنت  و  کرد  استفاده 
بارها  و  ها  بار  او  کشيد.  منازعه  برای 
اسرائيل را مورد انتقاد قرار داد و ادعا کرد 
را  ای  هسته  انرژی  توسعه  حق  ايران  که 
دارد. بد تر از آن برای آليگارشی جهانی، 
او اعالم کرد که قصد دارد بورس نفت را 
در تهران براه بياندازد که نفت را به يورو 

بفروش برساند.
لبنان  به  اسرائيل   ،۲۰۰٦ ژانويه  ماه  در 
حمله ور شد و آنجا را بمب باران کرد، و 
سوريه و ايران را متهم نمود که به حزب اله 
مانور  به  شروع  ايران  کردند.  کمک  لبنان 
نظامی کرد، هم چنين روسيه، چين و ساير 
کشورهای عضو شورای همکار ی شانگهای 
 (Shankhai Cooperation Council)
دست به مانور نظامی زدند. اياالت متحده ی 
سازمان  امنيت  شورای  به  را  ايران  آمريکا 
به  اگوست   ۳۱ تا  و  داد  ارجاع  متحد  ملل 
اورنيوم  سازی  غنی  تا  دادند  مهلت  ايران 
را متوقف سازد. در سپتامبر ۲۰۰٦ ، هر 
دو احمدينژاد و شاوز به امپرياليسم آمريکا 
به  چاوز  فرستادند.  لعنت  ملل  سازمان  در 
بوش عنوان «شيطان» را داد. روز بعد او 
گرمايشی  نفت  گالن  ميليون   ۱۰۰ پيشنهاد 
در  آمريکا  هارلم  ی  منطقه  فقرای  به  را 

نيويورک داد.(٤)
سازمان  در   ۲۰۱۰ سال  سخنرانی  يک  در 
ملل، احمدی نژاد گفت که واقعه ۱۱ سپتامبر 
کار خودشان است. در ماه گذشته او صريح 
تر بود، يعنی استفاده از مواد منفجره بود که 

علت فروريزی برجهای دوقلو شد.
در  موبيل  اَکسان  چاوز،  سخاوت  برخالف 
سود  دالر  ميليارد   ۳۹ مبلغ   ۲۰۰٦ سال 

رکوردی   – داد  گزارش  را  خالص 
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عظيم برای هر شرکتی در تاريخ جهان 
را  مشابهی  نتايج  هم  شل  و  شورون   –
گزارش دادند. ولی هيچ کدام نفت گرمايشی 

به هارلم ندادند.
در ماه ژانويه ۲۰۰۷ ، پرزيدنت بوش ٦۲٤ 
کنگره  به  را  دفاعی  ی  بودجه  دالر  ميليارد 

آمريکا تسليم کرد.
بانک  HSBCبا  بانک   ۲۰۰٥ سال  در 
فوريه  در  شد.(٥)  شريک  سعودی/بريتانيائی 
تجارتی  بانک  با  ساکس  گولدمن   ،  ۲۰۰۷
 Solaiman Olayans) ملی سليمان اوليان
National Commercial Bank) شريک 
شد – بزرگترين بانک در عربستان سعودی. 
استانلی  مورگان  آن،  از  قبل  ماه  يک  فقط 
سرمايه گذاری مشترکی را با کاپيتال گروپ 
(Capital Group) اعالم کرد – يک بانک 
سعودی.  عربستان  ی  عمده  گذاری  سرمايه 
بين  مالی  مرکز  يک  به  که  رفت  می  دوبی 

المللی تبديل شود.
در حالی که هر دو طبقه ی متوسط اياالت 
متحده آمريکا و مردم عراق که فقط به يک 
نخ آويزانند، اين هشت خاندان عظيم بانکی 
به تحکيم قدرت هر چه بيشتر خود بر منطقه 

خليج فارس و جهان ادامه دادند. 
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۳ دسامبر، 
روزدفاع از
محيط زيست

اول  درکنفرانس  پيش،  اندی  و  يکسال 
و  احزاب  المللی  بين  ايکور(هماهنگی 
دسامبر  سوم  روز  انقالبی)،  سازمانهای 
زيست  ازمحيط  دفاع  روزجهانی  مثابه  به 

شناخته شد.
مبارزه  از  بخشی  به  زيست  محيط  از  دفاع 
ی طبقاتی طبقه ی کارگر تبديل شده است، 

زنده  مستقيما  زيست  محيط  تخريب  چراکه 
گی خانواده های کارگری و زحمت کش را 
بدو  از  داری  سرمايه  نظام  کند.  می  تهديد 
همان  زيست  محيط  حفظ  به  نسبت  تولدش، 
قدر بی گانه بود که نسبت به توليدکننده گان 
نعمات مادی و معنوی بشر. چون که ايده آل 
نهائی آن انباشت سرمايه به هرقيمت بود و 
درهرکجای اين جهان که امکان دست رسی 
به نيروی کار ارزان(اين برده های مدرن) 
و منابع طبيعی فراوان داشت، با تمام قوا و 
ازجمله با به استعمارکشاندن اکثريت عظيم 
ساکنان جهان، دامن زدن به نژادپرستی و به 
قيمت صدها و هزاران جنگ خانمان سوز و 
کشت و کشتار برون ازحد و حساب، دست به 
کارشد. نتيجه آن که امروز تعادل را درنظام 
آينده  و  زده  برهم  انسانی  جوامع  و  طبيعت 
ی تيره و تاری را برای بشريت در دهه ها 
و قرنهای آينده، ازهم اکنون به وجودآورده 
است. نظام حاکم برايران نيز از اين قاعده 
شوره  به  کشورمان  درتبديل  و  نبوده  مستثنا 
زاری سراسری ازطريق نابودکردن جنگلها، 
آلوده  و  ها  درياچه  و  تاالبها  کردن  خشک 
کردن رودخانه ها، به هر عمل ضد طبيعت 

و ضدبشری دست زده است.
اما نظام جهانی سرمايه سالوسانه و درظاهر 
و در حرف خود را مدافع حفظ محيط زيست 
قلمداد می کند و درعمل هر روز که می گذرد 
برآلوده گی هوا، افزايش گازهای گلخانه ای، 
گرم شدن زمين، ازبين بردن جنگلها، آلوده 
کردن رودخانه ها و درياها و حتا اقيانوسها 
پرداخته و گوئی به مصداق "ديگی که برای 
ما نجوشد، سر... درآن بجوشد" قراربراين 
بشری  حيات  تاريخ  پايان  را  خود  که  دارد 
ساخته و کره ی آبی ما را به کره ای مرده 
و خشک بعد ازمرگ حتمی اش تبديل نمايد.

سازمان  توسط  جهانی  کنفرانسهای  ظاهرا 
مرتبا  زيست  محيط  نجات  درمورد  ملل 
درآن  دولتها  گان  نماينده  شود.  می  تشکيل 
چانه  روز  چند  از  بعد  و  کنند  می  شرکت 
زنی، هيچ توافقی جدی و عملی گرفته نمی 
شود  تنها توافقی که دائما تکرار می گردد، 
دراين  جهانی  ديگر  کنفرانس  دادن  ترتيب 

مورد است!!
کيوتو(ژاپون)،  در   ۱۹۹۷ دسامبر   ۱۱ در 
که  متعهدشدند  کننده  شرکت  کشورهای 
گازهای  کردن  کم  برای  تالش  ضمن 
 (۱۹۹۰ سال  به  نسبت   ٪٥  .۲) ای  گلخانه 
کمک   ،۲۰۱۲ سال  تا  خودی  درکشورهای 
کردن  کشورهای پيشرفته به کشورهای فقير 
کردن  کم  به  موثری  طور  به  بتوانند  آنها  تا 
نمايند.  اقدام  خودی  درکشورهای  گازها  آن 
پيمان  اين  امضای  از  آمريکا  ابتدا  ازهمان 

چهارم  يک  حداقل  که  کشوری  رفت.  طفره 
آلوده گی جهان را ايجاد می کند. ۱۹۱ دولت 
تا  قراربود  و  کردند  امضاء  را  پيمان  اين 
پائيز ۲۰۱۱ توافقات اين پيمان عملی گشته 
و پيمان جديدی بسته شود. اين توافقات فقط 

روی کاغذ باقی ماندند.
و  کپنهاگ(دانمارک)  در  المللی  بين  همايش 
به  گذشته  درسال  کنکون(مکزيک)  اجالس 
هيچ نتيجه ی مشخصی نرسيدند، جز توافق 
دراجالس  گوها!  و  گفت  ی  ادامه  برسر 
جنوبی)  دوربان (آفريقای  در  امسال  جهانی 
از ۲۸ نوامبر تا ۹ دسامبرنيز اتفاقی نخواهد 
افتاد. چراکه کشورهای صنعتی به بهانه های 
مختلف حاضر به دادن کمک به کشورهای 
محيط  بهبود  برای  درمبارزه  مانده  عقب 
زيست، نبوده و اين وضعيت گنديده که اکنون 
اقتصادی  جهانی  بحران  وجود  ی  بهانه  به 
قابل توجيه تر شده است، تداوم خواهد يافت.

و  استثمار  تحت  مردم  اکثريت  که  جا  ازآن 
ستم جهان منفعتی در تخريب محيط زيست 
به  و  کارگر  ی  طبقه  که  جا  آن  از  ندارند، 
بيش  کمونيستها)  طبقه (  اين  پيشروان  ويژه 
از ۱٦۰ سال است که برجهانيان اعالم کرده 
اند که وظيفه شان از بين بردن استثمار و ستم 
طبقاتی و آشتی دادن انسان با طبيعت است، 
درنتيجه احزاب و سازمانهای کمونيستی بايد 
هرچه بيشتر دراين کارزارجهانی برای حفظ 
و  حريص  ی  چهره  افشای  و  زيست  محيط 
عمل کرد خراب کارانه ی نظام سرمايه داری 
پيش قدم شده و آينده ای روشن و تابناک را 
ترسيم  سايرافرادبشر  و  خود  فرزندان  برای 
نمايند.  اين امر بدون مبارزه از هم اکنون 
سرمايه  مناسبات  و  نظام  فرستادن  بدون  و 

داری به گورستان تاريخ ممکن نخواهدشد.
نيروهای  و  کشان  زحمت  و  کارگران 
آزادی خواه و دموکراتيک درسراسرجهان! 
محيط  حفظ  درروزجهانی  است  ضروری 
و  سراسری  ای  مبارزه  به  دست  زيست، 
مشترک زده و نفرت خود را ازنظام سرمايه 
داری که عامل مستقيم ايجاد خطر برای نسل 
بشری است اعالم نموده و برای پايان دادن 
پاخيزيم.  به  پوسيده  نظام  اين  حاکميت  به 
چنين آينده ی تابناکی چندان دورنيست. بايد 
به  و  داده  هم  دست  به  دست  ومصمم  متحد 
ما  بپردازيم.  داری  سرمايه  نظام  با  مبارزه 

۹۹٪ مردم جهان هستيم!

حزب رنجبران ايران ـ
  ۱۲ آدر ۱۳۹۰

مبارزه برای حفظ محيط زيست بخشی از مبارزه طبقاتی کارگران است 



صفحه ۱۱رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران

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

هيئت تحريريه
گام بعدی: بهره برداری از منابع 

طبيعی افغانستان
جون گالسر ـ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۱ 

از  ناتو  نيروهای  تدريجی  تخليه  شروع  با 
افغانستان، من شواهد زيادی دارم که تاکيد 
اوباما،  دولت  ادعای  برخالف  کنند،  می 
نخواهيم  بيرون  در۲۰۱٤  افغانستان  از  ما 
رفت. درپايان سال آينده، ٤۰۰۰۰ نيرو از 
۱٤۰۰۰۰ نفر کنونی، بيرون خواهند رفت.
و  نظامی  مقامات  که  ام  نوشته  قبال  من 
دفاعی به کرات توضيح داده اند که ۲۰۱٤ 
عنوان  به  نيست.  اشغال  پايان  معنای  به 
نمونه در شورای روابط خارجی درصحبتی 
که ميشل فلورنی معاون سياسی دروزارت 
تاريخ  که «۲۰۱٤  داد  توضيح  کرد،  دفاع 
بيرون کشيدن نيستـ  اين يک نقطه ی عطف 
جمهور  رئيس  کرزای  حميد  و  است».  
مهم  توافق  يک  تاکتيکی  ازنظر  افغانستان 
حضور  رادرمورد  آمريکا  با  استراتژيکی 
نظامی تا ۲۰۲٤ ، درشورايش مرکب ازبيش 
است. پذيرفته  ای  قبيله  پيران   ۲۰۰۰ از 

باشد  بيشتری  شواهد  به  نياز  ما  اگر  اما 
من  است(  سياسی  ُمهری  تنها   ۲۰۱٤ که 
تنها  درآن  صلح  عالمت  که  کنم  فکرمی 
صفر باشد)، برای مخالفت با زمان واقعی 
کنم  می  فکر  من  نظامی،  اشغال  پايان 
افغان  شناسان  زمين  به  دادن  تمرين  که 
«منابع  استخراج  و  روند،  آوری،  درجمع 
«عناصرکمياب»  و  ارزشمند  معدنی» 
کافی  قدر  به  درافغانستان  زمين  در 
بنمايند.  کار  اين  ی  آماده  را  آنها  تا  هست 
عمليات  برای  پنتاگون  عملی  نيروی 
نقشه  با  درمشارکت  تثبيت،  و  تجارتی 
برداری زمين شناسی آمريکا، امروز اعالم 
کردند که تمرين دهی، تجهيزات ويژه برای 
نقشه  به  را  هوائی  شناسی  زمين  شناسائی 
فراهم  افغانستان  شناسی  زمين  برداری 
تالشهای  از  بخشی  کار  اين  است.  کرده 
دولت آمريکا درکمک به جمهوری اسالمی 
افغانستان است تا منابع معدنی فراوان خود 
را پيداکرده و به استخراج آنان به صورتی 

آشکار و مسئووالنه بپردازد.
مشترک  تالش  کليدی  ازعوامل  يکی 
آمريکا  هوائی  شناسی  زمين  و  پنتاگون 

دراين تمرين دهی عبارت از اين است که 
زمين شناسان افغانی در جمع آوری، روند 
و توضيح اطالعات به دست آمده  از زمين 

خبره گی به دست آورند.
به  آمريکائی  مشترک  نهاد  اين   ...
طورفشرده باهم کارمی کنند تا مواد معدنی 
در  آنها  انبارکردن  و  درافغانستان  کمياب 
کابل را تحت نظرشان سازمان دهند. تمرين 
اقدامات  تا  است  انجام  درحال  جديدی  دهی 
ارزيابيهای  به  بنا  کنند.  توجيه  را  قبلی 
وجود   از  نشان  فعاليتها  آخرين  پنتاگون 
سوخت  معدنی،  منابع  دالر  ميليارد   ۱۰۰۰
فسيلی، و عناصرکمياب در افغانستان دارد.

******
 آفريقا : فرماندهی آفريقائی 

آمريکا ابزاری برای دوباره مستعمره 
کردن قاره

موتسوکو فکو ـ ۱۷ نوامبر ۲۰۱۱ 
ايجاد  به  نيازی  آمريکا  آفريقائی  ارتش 
آيا  ندارد.  خاکش  در  آمريکا  نظامی  پايگاه 
خارجی  پايگاه  چنين  يک  برای  آمريکائيان 
گويند؟.  می  آمد  خوش  درکشورشان 
دهد  هشدارمی  آفريقائيان  به  فکو  موتسوکو 
دربرابر اين حرکت امپرياليستی به مقاومت 
منابع  غارت  تسهيل  قصد  به  که  برخيزند، 

آنها درست شده است.
فرماندهی آفريقائی آمريکا، که آمريکائيان 
ساختارنظامی  يک  نامند،  می  «آفريکوم» 
آفريکوم  است.  آمريکا  دفاعی  دربخش 
درسال ۲۰۰۷ درست شد، زمانی که رئيس 
دوره  دومين  بوش  دابليو  جورج  جمهور 
دو  اين  بود.  کرده  شروع  را  اش  رياست 
درکشور  آمريکا  هوائی  بمباران  بعداز  ماه 
جهت  گرفت،  صورت  سومالی  کوچک 
ناثبات کردن آن و تبديل اش به خاکستری 
که امروزهست و اکنون خطری است برای 
سومالی  ساحل  جهانی.  تجارت  و  آفريقا 
پرشده است از دزدان دريائی و رباينده گان 
کشتی. اين ناشی از تجاوز قبلی آمريکا به 
منافع  جوی  و  درجست  که  است،  سومالی 
بی  بود.  درآفريقا  آن  غيرقانونی  اقتصادی 
ثباتی درسومالی اکنون باعث به وجودآمدن 
آفريقای  درکشورهای  «تروريسم»  مسئله 

شرقی و ازجمله کنيا شده است.
مطالعات  انستيتوی   ،۲۰۱۱ اکتبر  در 
ـ  جنوبی  آفريقای  ـ  درپرتوريا  امنيتی 
آمريکا  امنيتی  سياست  درمورد  سميناری 
در آفريقا و نقش فرماندهی آفريقائی آمريکا 
برگزارنمود.سخن گوی عمده سفير آمريکا 

يک ازهر دری سخنی که  چيزی  او  بود.  جنوبی  درآفريقای 
را  بود  نهاد  اين  نظامی  غير  دورنمای 
مطرح ساخت. بدين ترتيب او فرضا فاکتها 
را از توٌهم و شايعات جدا نمود و به بررسی 
مستقيم تصورات غلط و سوء تفاهم ها در 

مورد آفريکوم پرداخت.
مدافعان آمريکائی آفريکوم پيشنهادمی کنند 
نظامی آمريکا تحت  ساختار  ايجاد يک  که 
فرمان وزارت دفاع آمريکا متفاوت تر از 
آن چه که دولت آمريکا مقدمتا درنظرگرفته 
بود، می باشد و آن چه که اين ديدگاه اصلی 
نداشتن  سوگند  با  درنظرداشت  آمريکا 

مرکزفرماندهی درآفريقا همراه گشت.
به نظرمی رسد که حتا در قرن ۲۱ دولت 
آفريقائی  دولتهای  حاکميت  حق  آمريکا 
نمی  رسميت  به  را  آنها  ارضی  تماميت  و 
منافع  آفريقائيان  صورت،  دراين  شناسد. 
ملی و قاره ای و حق دفاع از آنهارا دارند. 
بنا به درخواست بايد کمک صورت گيرد. 
آنهائی که نيازبه کمک دارند می دانند چه 
نوع کمکی می خواهند. آمريکا حق نسخه 
قيمت  به  حتا  را  آفريقائيان  برای  نويسی 
آفريقا،  اتحاديه  تضعيف  و  آفريقا  تقسيم 
برمنافع  را  خودش  منافع  آمريکا  ندارد. 

آفريقائيان ترجيح می دهد.
آفريقائيان تاريخی پُر از تجارت برده درآن 
سوی آتالنتيک ، نژادپرستی و استعمارگری 
توسط کشورهای به اصطالح «متمدن» و 
اين که اين مغاير تمدن است را دارند. آنها 
هيچ  و  نمودند  غيرانسانی  را  آفريقا  مردم 
از  گاه  هيچ  متصورنشدند.آنها  برآن  عيبی 
ابراز  آفريقائيان  غيرانسانی  کشتارهای 
تاسف نکردند و به خاطر صدمات عظيمی 
نپرداختند.  غرامتی  زدند،  آفريقائيان  به  که 
اصرارآمريکا درتحميل آفريکوم بدون شک 

مويد اين واقعيت است. 
نفت اوگاندا و نيروهای «کمکی» آمريکا

دولت  ناگفتنی  های  رحمی  ازبی  اوگاندا 
ايدی امين که توسط انگليس درزمان نخست 
وزيری ادوار هيس به قدرت رسيد، صدمه 
اجتماعی  سياستهای  انگليس  دولت  ديد. 
دوست  را  اوبوته  جمهورميلتون  رئيس 
نداشت. ايدی امين بسياری از اوگاندائيان را 
کشت. ازجمله  سر اسقف کليسای آنجليکن 

جانانی لوووم را.
بعداز سرنگونی ايدی امين، جوزف کونی، 
رهبر ارتش مقاومت خدا هزاران اوگاندائی 
آدم  طريق  از  ازجمله  رساند.  قتل  به  را 
وادار  را  اوگاندائی  کودک  صدها  ربائی، 
با  جنگ  برای  درارتشش  اسلحه  گرفتن  به 
دولت اوگاندا نمود. بسياری ازاين کودکان 
درجنگی بی معنا کشته شدند. اين وضع  به 

مدت ۲۰ سال ادامه يافت.       
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يا  اوگاندا  به  هرگز  آمريکا  دولت 
همتای  آن  از  قبل  و  آفريقا  اتحاديه 
سازمان وحدت آفريقا نزديک نشد و نگفت 
که آمريکا می تواند کمک بکند.  اکنون که 
نفت دراوگاندا پيداشده بالفاصله گزارشات 
اوگاندا  به  نيروئی  آمريکا  که  گويند  می 
فرستاده تا جوزف کونی را يافته و کودکان 
اين  آمريکا  چرا  آزادکنند.  را  اوگاندائی 
پيشنهادش را سالهاقبل از کشف نفت نکرد؟ 
موجوديت  اصلی  علت  آفريقا  منابع  قاپيدن 

آفريکوم است و نه رشد دادن آفريقا.
آيا آمريکا موافق حضور ارتش روسيه و 

چين در سرزمين اش هست؟
برخی از کشورهای آفريقا با تهديد تحريم 
و «رژيم چنج» رو به رو شده اند. يکی از 
آنها ليبی بود، که درآن سرهنگ معمرقذافی 
تحت بمبارانهای جنايت بار ناتو و آمريکا 
کشته شد. وقتی که آفريقائيان عليه آفريکوم 
ديدگاه،  نداشتن  به  متهم  آنها  برخاستند، 
شدند.  توٌهم  و  شايعات  گرفتار  نفهمی، 
روسها  که  حاضراست  آمريکا  آيا  اکنون، 
و چينی ها آمريکوم خودشان را به خاطر 
مستقرسازند؟  درآمريکا  شان  ملی  منافع 
اين  به  نسبت  العملی  عکس  چه  آمريکا 
خيابان  به  آنها  آيا  خواهدداد؟  نشان  ازخود 
می روند که فرياد زنند»خوش آمديد رهائی 

بخش ها!»
رئيس  «آفريکوم»  معمار  هرحال،  به 
به  آمريکا  که «آفريکوم  گفت  جمهوربوش 
تامين امنيت آمريکا در سرتاسر آفريقا می 
خدشه  امپرياليستی  تکبر  اين  پردازد».اگر 
آفريقائی  دولتهای  حاکميت  حق  دارنمودن 
برای  بايد  آفريکوم  طراح  وقت  آن  نيست، 

معالجه به بيمارستان فرستاده شود.
را  آفريکوم  تخم  درياساالر  معاون  مولر 

پخش نمود
برای  بوش  اعتماد  مورد  مرد  مولر 
کارشد.  به  دست  آفريکوم  ماموريت  انجام 
درکنفرانس آفريکوم در ۱۸ فوريه ۲۰۰۸ 
در پايگاه مک ناير اعالم کرد که «تضمين 
به  آفريقا  از  طبيعی  منابع  آزاد  جريان 
کننده  هدايت  اصول  از  يکی  بازارجهانی 

آفريکوم است.
درياساالر مولر به طور ويژه به «جريان 
يابی نفت»، «تروريسم» و نفوذ فزاينده چين 
دربرابرمنافع  عمده  طلبی  مبارزه  مثابه  به 
که  وگفت  کرد  اشاره  آفريقا  در  آمريکا 
شکل  ذفاع...  وزارت  نظر  تحت  آفريکوم 

می گيرد.
آفريکوم درخدمت منافع آمريکاست. آفريقا 
به آفريکوم نياز ندارد. آفريکوم گرگی است 
درلباس ميش. و به يک گرگ ازنظر امنيتی 

و حيات گوسفندان نمی توان تکيه کرد.

چيزی  چه  به  منافعش  حفظ  برای  آفريقا 
نياز دارد؟

آن چه که آفريقا نياز دارد دستگاهی است 
آميز  صلح  ماموريتهای  گوی  جواب  که 
کند،  باثبات  سياسی  ازنظر  را  قاره  بوده، 
کنترل  اقتصادی،  سريع  رشد  منظور  به 
منابع اش و سرعت تکنولوژيکی و پيشرفت 

مردمانش. 
سر وينستون چرچيل اين فاکت را پذيرفت 
وقتی که گفت: «به دست آوردن هندغربی 
ثروت  ويژه  به  اما  حمايت،  نيرو،  ما  به 
سرمايه ای درزمانی داد که هيچ ملت ديگر 
اروپا چنان ذخيره ای نداشتند و به ما امکان 
داد که به جنگ بزرگ با ناپلئون برويم... 
و پايه تجاری و مالی را درزمانی که دنيا 
جوان بود به دست آوريم... و امکان داد که 

موقعيتی بزرگ درجهان داشته باشيم».
آمريکا و ناتو بدترين رکورد را در قرارداد 
بستن با مردم آفريقا دارند. پاتريس لومومبا 
قتل  به  بلژيک  و  آمريکا  دولتهای  توافق  با 
رسيد. قوام نکرومه به کمک سيای آمريکا 
سرنگون شد. درسالهای اخير دولت آمريکا 
«رژيم  برای  توطئه  انگليس  متحدش  و 

چنج» را در زيمبابوه به اجرا درآوردند.
بمباران  را  کشور  ناتو  و  آمريکا  درليبی 
کردند و سرهنگ معمرذافی را کشتند. اين 
ساده  حد  تاچه  داد.  روی  آفريقا  درون  در 
عمليات  توسط  دوباره  امر  اين  کرات  به  و 
آفريکم دراين قاره اتفاق خواهدافتاد؟ آمريکا 
سالحهای پيچيده و سازمانی اطالعاتی دارد 
که آفريقائيان قادر به مقابله تمام و کمال با 

آن نيستند.
ناتو  در  متحدانش  و  آمريکا  بد  نيتهای 
دربرابر آفريقائيان همين بس که اخيرا مانع 
اتحاديه  گی  نماينده  هيئت  که  شدند  آن  از 
صلح  ايجاد  تابرای  شوند  ليبی  وارد  آفريقا 
بين شورشيان و دولت قذافی مذاکره نمايند. 
آمريکا و ناتو به اتحاديه آفريقا با اهانت و 
خواری برخورد نمودند. و درتالش اتحاديه 
ساحل  و  ليبی  در  صلح  تحقق  برای  آفريقا 

عاج خرابکاری کردند.
کند.  ويران  را  آفريقا  خواهد  می  آفريکوم 
اتحاديه  و  ملل  درکارسازمان  آفريکوم 
آفريقا  اين  کند.  می  اندازی  سنگ  آفريقا 
مبارز  و  کار  محافظه  دوبخش  به  را 
است  ابزاری  آفريکوم  خواهدکرد.   تقسيم 
به  اين  چنج».  «رژيم  برای  امپرياليستی 
را  پوشالی  حکومتهای  تا  کارخواهدرفت 
منافع  درخدمت  تا  مستقرسازد  درآفريقا 

امپرياليستی اش باشند.
عليه  است  مشترک  دفاع  آفريقائيها  نيار 
امپرياليسم. اين يعنی افزايش قدرت نظامی 
خارجی.  تجاوز  با  مبارزه  برای  آفريقا 

و  ملی  وظيفه  آفريقائی  کشورهای  تمام 
در  آفريکوم  حضور  به  که  دارند  ای  قاره 
آفريقائی  رهبران  آن  کنند.  اعتراض  آفريقا 
اند  واردشده  آفريکم  آمريکائی  دربازی  که 
مشغول کندن قبر جمعی برای مردم آفريقا 
و کودکانشان هستند. چنان رهبرانی خطری 
آفريقائيان  و  آفريقا  مردم  برای  امنيتی 

محجوب می باشند.
ازنظر  آفريقا  دادن  پيشرفت  به  آنهاقادر 
ثروتهايش،  کنترل  تکنيکی،  و  اقتصادی 
دفاع  و  آفريقائيان  برای  آنها  از  استفاده 
بيش  امپرياليسم  نيستند.  آفريقا...  مردم  از 
ازپيش خطرناک و نااميداست.  اين آخرين 
لگدش قبل از فروپاشی است... کشورهای 
امپرياليستی شديدا مقروض هستند. آفريکم 
ابزاری است برای نجات نظامی که تاريخا 
اشتباه بوده، درحال نزول و نظامی اقتصادی 
متکی بر سرکوب می باشد. جوانان آفريقا 
خوددفاع  غنی  آفريقای  از  و  شده  بلند  بايد 
قراردهند.  مردم  درخدمت  را  آن  و  نموده 
از  هستند  که  درهرجائی  آفريقا  جوانان 
مال  دفاع ازآن چه که  جهت  امکانات  تمام 

خودشان است استفاده کرده و به پا خيزند.
پارلمان  سابق  عضو  فکو  موتسوکو  دکتر 
آفريقای جنوبی ومولف چندين کتاب است.  

******
نزاع برسر کنترل نظامی ليبی درآينده

معمرعطوی ـ ۲۱ نوامبر۲۰۱۱ 
بين  ليبی  نظامی  نهاد  کنترل  برسر  نزاع 
پايگاه  يک  خواهند  می  که  غربی  قدرتهای 
عمده ناتو تحت بهانه مبارزه با «تروريسم» 

مستقرکنند، جريان دارد.
که   را  ماه  يک  ليبی  انتقالی  ملی  شورای 
 ، بود  کرده  معين  گذار  دولت  تعيين  برای 

يکشنبه به پايان رسيد. 
اگر اين شورا بتواند با فرماندهان شورش 
برسد،  توافق  به  جديد  دولت  تشکيل  برسر 
پشت  را  عمده  مانع  اولين  ها  ليبيائی 
بين  بزرگی  شکاف  سرخواهندگذاشت...اما 

اين دوبخش وجوددارد.
با  نزديک  رابطه  درشورا  جريان  يک 
اجرای  به  موظف  را  خود  و  دارد  آمريکا 
نظرآمريکا در روندتشکيل دولت می داند. 
روابط  حفظ  جوی  و  درجست  ديگر  گروه 
خوب باغرب است، اما می خواهد تاحدی 
ودخالت  داشته  استقالل  دولت  درتشکيل 
سرنگونی  در  موثر  خارجی  قدرتهای 

حکومت سابق را به حداقل برساند.
گروه اخير را می توان جزو ميهن دوستان 
به حساب آورد که عبارتند از ملی گرايان، 
مدافع  آنها  مستقلها.  و  اسالميستها  چپها، 
و  اند  الکيب  عبدالرحيم  وزيری  نخست 

موفق شدند دور اول مبارزه شان را با 
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رقيب به نفع خودکنند..

ميانه  تکنوکرات  و  تاجر  يک  الکيب 
اکثراحزاب  که  رسد  نظرمی  به  رواست. 
داران  طرف  از  برخی  و  درليبی  سياسی 
دخالت خارجی مدافع وی هستند. باوجوداين 
جناح مدافع آمريکا تالش می کنند که دور 
مثابه  به  هفتر  خليفه  بعدازانتخاب  را  دوم 

مسئوول ارتش ملی ليبی، ببرد.
هفتر که به عنوان متحدآمريکا شناخته شده 
درجنگ  که  بود  قذافی  ارتش  افسر  است، 
 ۱۹۸۰ ی  دهه  دراواخر  چاد  و  ليبی  بين 

برکنارشد.
هفتر بابريدن از قذافی به مخالفان پيوست، 
اسارتش  دوران  طی  را  ملی»  «ارتش 
درچاد درست نمود. اوسپس به آمريکا رفت  
انتقالی  ملی  شورای  نيروهای  وارد  بعدا  و 

درآستانه شورش اواخر فوريه شد.
از  يکی  که  است  الفرحان  قبيله  از  هفتر 
شهر  در  که  است  ليبی  قبايل  ترين  بزرگ 
دارد.  ای  مالحظه  قابل  حضور  سيرت 
مقدمتا  اما  شد،  شورشی  ارتش  رهبر  او 
صف  دريک  يونس  عبدالفتاح  ژنرال  با 
قرارگرفت. يونس سمت گيری ملی گرائی 
داشت؛  او از قبيله العبيده است که بر بن 

غازی حاکم می باشد.
يونس در ژوئيه ترورشد. کشته شدن او را 
مشخصات  اما  دادند،  نسبت  اسالميستها  به 
را  راه  اين  است.  نشده  اعالم  هنوز  قاتل 
درراس  قرارگرفتن  جهت  هفتر  برای 

نيروهای مسلح فراهم ساخت. 
طبق گزارشات متعدد، هفتر مامور سيا طی 
مدتی طوالنی بود و اين سازمان جاسوسی 
آمريکا او را به ليبی به هنگام بروز شورش 
ملی  شورای  در  آمريکا  ازمنافع  تا  فرستاد 

انتقالی دفاع نمايد.
گروه  رهبرسابق  بلحاج،  عبدالحکيم  اگر 
بشود،  وزيردفاع  اسالمی  جويان  جنگ 
ارتش  رهبری  و  دفاع  وزارت  بين  رابطه 

چندان راحت نخواهدبود.
اولين عالمات اختالف بين اين دو چندروز 
ارتش  بعدی  رهبر  تعيين  درمورد  پيش  
بعد  شد  مواجه  شکست  با  جلسه  بروزکرد. 
از آن که شورشيان، شرکت افسران سابق 

ارتش را زيرعالمت سوآل بردند. 
ارتش  افسر   ۱٥۰ حدود  روز،  آن  فردای 
مقام  به  را  هفتر  البيدا،  در  اجالسی  طی 

رهبری پيشنهادکردند.
که  گويند  می  گران  تحليل  از  بسياری 
جديد  ارتش  که  اميدوارند  اروپا  و  آمريکا 
ليبی نقش مهمی درمبارزه با تروريستهای 

اسالمی در منطقه ساحل داشته باشند.
برخی نيز ازاين ترس دارند که زمينه را 
ليبی  درخاک  ناتو  پايگاه  تا  کنند  می  آماده 

تحت بهانه ی مبارزه با تروريسم درشمال 
آفريقا  ايجادشود.

اطالعاتی  گزارشات  برخی  منظور،  بدين 
شدن  گم  درمورد  غربی  های  رسانه  بين 
مقدارزيادی سالحهای خطرناک و راکتهای 
ليبی  ارتش  انبارمهمات  از  ضدهوائی 
صحبت می کنند. اين گزارشات می گويند 
که  افتاده  القاعده  دست  به  آنها  احتماال  که 

درمالی، الجزيره و نيجرفعال است.
درالجزيره  درديداری  گذشته،  چهارشنبه 
گروه کار توان ساز درساحل، دانيل بنژامن 
برخی  با   » گفت  سفير  کننده  هماهنگ 
شواهدی که دردست است تهديد تروريستی 
بيش از پيش بغرنج شده است. اين به ويژه 
درکشورهای همسايه ليبی مشاهده می شود.»

الجزيره  جمهور  رئيس  بوتفليقه  عبدالعزيز 
اين نگرانی را در دوها هفته پيش درديدار با 
صدر شورای ملی انتقالی مصطفا عبدالجليل 

بيان داشت.
******

حمله گروههای اسرائيلی 
به فلسطينيان

خالد عمايره ـ ۱٦ دسامبر۲۰۱۱
عرب،  جهان  آشفته  ازوضعيت  استفاده  با 
جمهوری  رياست  انتخابات  شدن  نزديک 
ی  جامعه  اعتراضات  ناتوانی  و  آمريکا، 
جهانی درجلوگيری از تجاوزات يک جانبه 
اسرائيليها، دولت اسرائيل اقدامات دشمنانه 
که  را  فلسطينی  ی  جامعه  از  بخشی  عليه 

حفاظت نشده است افزايش داده است.
به  بزرگی  درابعاد  ازجمله  که  اقداماتی 
ازطريق  فلسطينی  درسرزمينهای  استقرار 
حمالت  و  فلسطينيان  خانه  کردن  ويران 
پی درپی و دشمنانه کور عليه فلسطينيها و 
غيرممکن  و  غيرواقعی  قصد  به  امالکشان 
نمودن زنده گی و استقرار درکشور فلسطين 

درساحل شرقی انجاميده است.
عبارت  اسرائيل  استعماری  طرح  آخرين 
زمين  جريب  هزاران  تصرف  از  است 
اعراب درجنوب بيت اللحم. اين هفته ارتش 
و  جديد  سازی  خانه  اسرائيل  گر  اشغال 
دائمی درجنوب شهر مقدس را صادرنمود. 
اين خانه سازی جديد شامل يک فارم بزرگ 
اين  شود.  می  زيربنائی  موسسات  ديگر  و 
باعث جدا شدن جنوب ساحل شرقی ـ منطقه 
هبرونـ  از بيت اللحم و رام هللا شده و به پايان 
يافتن ارتباط انسانی درآن حوالی می انجامد.

توضيح  فلسطينی  اتوريته  ضعف  ظاهرا 
درساختن  اسرائيل  طرحهای  ی  دهنده 
تجاوزکارانه ی محلهای مسکونی جديداست. 
يکی از مقامات اتوريته فلسطينی اين عمل 
اسرائيل را مشابه «زنای به عنف» می داند.
و  مصر  از  فلسطينی  گوی  سخن  يک 

را  رفتاراسرائيل  تا  خواست  اروپائيان 
برخيزند  آن  با  مخالفت  به  و  کرده  محکوم 
و آن را «بريدن بالفعل هرگونه صلح قابل 

احترام درمنطقه» ناميد.
شماری  بی  ميزان  اکنون  هم  اسرائيل 
غربی  درساحل  را  زمين  کيلومترمربع 
روداردن  دره  و  اورشليم  در  خصوص  به 
سلم،   بت  نظر  طبق  است.  کرده  تصرف 
سازمان حقوق بشر اسرائيل، دولت اسرائيل 
درسال  واحدساختمانی   ۲٥۰۰ از  بيش 
درسال  اشغالی  درسرزمينهای   ۲۰۱۱

۱۹٦۷بناکرده است...
به  و  کند  می  امنيت  احساس  اسرائيل 
خصوص ازجانب آمريکا باتوجه به نزديک 
حتا  درآمريکا،  انتخابات  دوران  شدن 
دوره   دراين  اسرائيل  از  درست  انتقادات 
رياست  و  اوباما  دولت  سياسی  خودکشی 

جمهوری وی می باشد.
يک نامزد رياست جمهوری حزب جمهوری 
يهوديان  با  درديداری  گينگريج  نوت  خواه 
گفت که فلسطينيها «ملتی اختراعی» هستند. 
اين گزارشگروقيح ظاهرا برای جمع کردن 
رای و پول از گروه يهوديان دست به چنين 

اظهاريه ای زده است.
به نظر می رسد که اسرائيليها اتحاديه اروپا 
را که شديدا مشغول محنت مالی و اقتصادی 
خودهست، متقاعد ساخته اند که درموقعيتی 
برخی  فشارواردکند.  اسرائيل  به  که  نيست 
از دولتهای عضو اتحاديه اروپا نظيرآلمان 
می  آويو  تل  متحدان  ترين  نزديک  جزو 

باشند.
به عالوه ضمن دزديدن روزانه سرزمينهای 
فلسطينيان برای خانه سازی، اسرائيل بيش 
ازپيش به خراب کردن خانه های فلسطينيان 
ازجمله  و  غربی  ساحل  مختلف  درمناطق 

اورشليم شرقی می پردازد...
اورشليم،  اعتماد  قابل  منابع  براساس 
خانواده   ۸۰۰ گذشته  دوسال  طی  اسرائيل 
است.  رانده  اورشليم  شرق  از  را  فلسطينی 
آزادی  سازمان  رسمی  مقام  قورعی  احمد 
کردنها  اخراج  گويد،  می  فلسطين  بخش 

درحکم تسويه ملی به خاموشی است...
اسکان يافته گان که از منطقه نزديک يتزر 
آمده اند فلسطينيان را وحشت زده می کنند، 
دقيقه   ۳۰ درعرض  آنها  امالک  تخريب  به 
و قبل از عقب نشينی به يتزر می پردازند. 
جلوگيری  برای  کارچندانی  اسرائيل  ارتش 
اسرائيل  ارتش  فلسطينيها  کند.  نمی  آنها  از 
را متهم می کنند که اين ساکنان غيرنظامی 
مسلح را برای حمله وآزار رساندن به مردم 

فلسطين جلو می رانند.
از  ساکنان  افراطی اين  دکترين 
کنند  می  که تبعيت  براين  داير 
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اعتماد  باعث  عوامل  اين  تمامی  يابد.  تحقق 
بزرگی بين کادرها و دوستان حزب شد برای 

پيشروی در وحدت و قاطعيت بيشتر.
بگذاريد پيروزی کنگره نهم تلنگرمهمی برای 
جنبش انقالبی باشد. بگذاريد درشرايط جديد 
پيروزی  که  اين  به  کند  کمک  جديد  اعتماد 

کنگره نهم گامی تاريخی به پيش باشد.
پالتفرم  ـ    ٤ شماره  سرخ  ستاره  از  نقل  به 

کمونيستهای انقالبی ـ دسامبر ۲۰۱۱ 
**********

کميته هماهنگی قاره آسيا(ايکور)
اطالعيه شماره ۳ ـ ۳ دسامبر۲۰۱۱

رفقای عزيز،
 ۱۳ در  ايکور  آسيائی  کنفرانس  دومين 
دربوبانشواربرگزارشد.   ۲۰۱۱ نوامبر 
سازمان  هندوستان(م.ل.)  کمونيست  حزب 
حزب  افغانستان  لنينيستی  ـ  مارکسيست 
بنگالدش  کمونيست  حزب  ايران،  رنجبران 
و حزب کمونيست نپال( ماشال) درکنفرانس 
کننده  هماهنگ  انگل  استفن  حضوريافتند. 
اصلی، رفقائی از حزب کمونيست مارکسيست 
ـ لنينيست ترکيه(کردستان شمالی) ازمراکش 
و کنگو نيز دراجالس شرکت کردند. رفقای 
مراکشی و ترکيه ای نيز به ارائه نظر راجع 
به وضعيت خاورميانه و مراکش پرداخته و 
روی ضرورت تقويت فعاليت ايکور دراين 
برگزارشات  عالوه  تاکيدگذاشتند.  مناطق 

عمومی، تصميمات زيرگرفته شد:
بعد  آسيا  دهقانان  کنفرانس  درمورد  ۱ـ 
که  شد  گرفته  تصمم  فراوان،  بحث  از 
دردهلی   ۲۰۱۲ درآوريل  کنفرانس  اين 
برگزارشود.(برای اطالع بيشتر رجوع شود 
تحت  درزير  مورد  درهمين  ای  نوشته  به 
عنوان «کنفرانس کشاورزی آسيا»ـ  مترجم)
۲ـ مسئله پذيرش حزب کمونيست متحد نپال 
گرچه  قرارگرفت.  بحث  مورد  ايکور  به 
شدن  پذيرفته  برای  حزب  اين  تقاضای 
به  بود،  گرفته  صورت  قبال  اش  عضويت 
علت اعتراض برخی احزاب به  آن تقاضا و 
طی روندی مشورتی، حل مسئله به کنفرانس 
با  مفصل  بحث  از  بعد  واگزارشد.  آسيائی 
حزب  اين  عضويت   ٪۸۰ اکثريت  رای 

پذيرفته شد.
کمونيست  حزب  آسيائی  کنفرانس   (۱)
بنگالدش را به اتفاق آراء به عضويت کميته 

هماهنگی قاره آسيا انتخاب کرد.
کنفرانس آسيائی به اتفاق آراء رفيق   (۲)
م.ب. سينگ ازحزب کمونيست نپال(ماشال) 
بين  هماهنگی  کميته  عضو  عنوان  به  را 

المللی برای کئوپته کردن پيشنهاد داد. 
ی  قاره  هماهنگی  کميته  کنفرانس،  از  پس 

جنوب  آسيای  سران  ديدار  بررسی  به  آسيا 
شرقی در اندونزی پرداخت. گرچه به علت 
احزاب  کردن،  درهماهنگ  موفقيت  عدم 
ديگر نتوانستند دراين باره انجام دهند، ما از 
رفقای اندونزيائی سپاس گزاريم که رهبری 
دست  به  را  امپرياليسم  عليه  مبارزه  اين 
مثابه  به  دسامبر(  سوم  عالوه  به  گرفتند. 
روزجهانی مبارزه برای حفظ محيط زيست 
دربسياری  ايکور  فراخوان  طبق  مترجم)  ـ 
از جاها درآسيا برگزارشد.  ازتمام احزاب 
درخواست می شود گزارش شان را دراين 

زمينه به مرکز ايکوربفرستند. 
کميته  مسئوول  ـ  انقالبی  درودهای  با 

هماهنگی قاره ای
******

حزب کمونيست 
هندوستان(مائوئيست)

کميته مرکزی ـ ۲٥ نوامبر۲۰۱۱
درسالنامه  سياهی  روز   ۲۰۱۱ نوامبر   ۲٤
های جنبش انقالبی تاريخی هندوستان باقی 
ـ  سونيا  فاشيستی  دسته  دارو  خواهدماند. 
جايرام  ـ  چيدانبارام  ـ  پراناب  ـ  مانموهان 
رامش غوغائی به راه انداخته اند که حزب 
«بزرگ  (مائوئيست)  هندوستان  کمونيست 
ترين تهديد امنيت درونی» است، و در تبانی 
با نخست وزير بنگال غربی ماماتا بانرجی، 
از  بعد  را  رائو  کوتسوارا  مالٌوجوال  رفيق 
دست گيری زنده در يک توطئه ای به دقت 
اين  رساندند(۱).  قتل  به  شده  يزی  برنامه 
حزب  گوی  سخن  آزاد  رفيق  که  دارودسته 
را نيز در اول ژوئيه ۲۰۱۰ به قتل رسانده 
بودند دوباره شبکه وسيع گيرانداختن را به 
خاطر تشنه ی خون بودن پهن کردند. ماماتا 
قبل  آزاد  رفيق  کشتن  درمورد  که  بانرجی، 
از به قدرت رسيدن اشک تمساح ريخت، با 
به عهده گرفتن نقش دراماتيک درمذاکرات 
از  مسئووليت  گرفتن  عهده  به  از  پس 
رفيق  برجسته  رهبران  از  يکی  سو،  يک 
ترتيب  بدين  و  ُکشت  را  رائو  کوتسوارا 
ماهيت ضدمردمی و چهره ی فاشيستی خود 
مرکزی  اطالعات  ماموران  آشکارنمود.  را 
آندرا  و  غربی  بنگال  اطالعاتی  قاتالن  و 
شده  ريزی  برنامه  توطئه   يک  در  پرادش 
وی را تعقيب کرده و  کابوی گونه در يک 
اکنون  و  رساندند  قتل  به  مشترک  عمليات 
شدن  کشته  جعلی  داستانی  پخش  مشغول 
داخله  وزير  هستند.  خورد  و  زد  درجريان 
سرهم  دروغ  حتا  سينگ  ک.  ر.  مرکزی 
چه  که  نيستند  مطمئن  آنها  گويا  که  کرده  
کسی را در زد و خورد کشته اند و درعين 

سختی  ضربه  اين  که  نمود  اعالم  حال 

گی  دچارآشفته  دوسطح  در  شان  نوکران  و 
تکراری  دربحرانهای  گرفتارشدن  اند:  شده 
ديوانه  اقدامات  حتا  درونی.  تضادهای  و 
حادترشدن  به  نظام  درنجات  وارشان 
به  درنتيجه  است.  انجاميده  شان  مشکالت 
طورعام می توان گفت که برخالف دهه ی 
هزارونهصد و نود زمانی که اتحادشوروی 
سوسياليسم  پايان  امپرياليستها  و  شد  تجزيه 
را جشن گرفتند، شرايط عينی بسيار متفاوت 
زيادی  ميزان  به  اکنون  امروزبود،  از  تر 
و  جهانی  پرولتاريای  برای  عينی  وضعيت 

توده های تحت ستم مناسب شده است.
اما به علت اين که امپرياليسم ازبين نرفته، 
همان  است.  نپذيرفته  صورت  تغييرنظام 
به  لنينيستی  ـ  مارکسيستی  آموزش  طورکه 
را  نوکرانش  و  امپرياليسم  داده  نشان  کرات 
قلمرو  به  تا  قهربرانداخت  به  توسل  با  بايد 
جديد سوسياليستی گام نهاد. اين نياز به وجود 
به  قادر  که  دارد  کمونيست  قدرتمند  احزاب 
مثبت  عامل  گرچه  باشند.  وظيفه  اين  انجام 
ـ  مارکسيست  سازمانهای  و  احزاب  وجود 
به  آنها  اما  باشد،  درهرکشورمی  لنينيست 
قدرکافی نيرومند نيستند تا قيامهای توده ای 
ممکن  انقالبی  تغييرات  سوی  رابه  کنونی 
رهنمون شوند. وضع در هندوستان به همين 
قابل  پيشرويهای  راستا،  دراين  است.  گونه 
مالحظه درشناخته شدن ح ک ه (م ـ ل) و 
سمت  نهم،  کنگره  آميز  موفقيت  برگزاری 
گيری جديدی در جنبش انقالبی با توجه به 

وضع مشخص روز می باشد.
که  برگزارشد  درشرايطی  کنگره 
و  احزاب  المللی  بين  ايکور(هماهنگی 
سال  يک  مترجم)  ـ  انقالبی  سازمانهای 
جهت  در  اولی  گامی  که  شد  تاسيس  پيش 
سازماندهی مجدد انترناسيول کمونيستی بود 
که به ميزان زيادی به تقويت انترناسيوناليسم 
چنين  هم  کنگره  نمود.  خدمت  پرولتری 
حزب  هدايت  تحت  که  برگزارشد  زمانی 
کلونياليستی  نئوـ  درفاز  امپرياليسم  بررسی 
تا  شد  پخش  کنگره   در  و  رسيد  اتمام  به 
تغييرات  و  نئوکلونيالی  غارت  درمورد 
درتئوری و پراتيک انقالب ناشی از آن بحث 
شود. حزب هم چنين بی باکانه ابتکار بحث 
درمورد مسائل ايده ئولوژيکی که در جنبش 
کرد  شروع  را  هست  المللی  بين  کمونيستی 
بيابد  را  حقيقت  واقعيتها  درنظرگرفتن  با  تا 
جهانی  کمونيستی  جنبش  تاکنونی  تجارب  و 
درس  با  و  کند  ارزيابی  علمی  طور  به  را 
باکانه  بی  تواند  می  پيشروی  آنها  از  گيری 

در جبهه جهانی کمونيستی ... 
 بقيه از صفحه آخر

برای تقويت جنبش کمونيستی جهانی به ايکور به پيونديد
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بدين  باشد.  می  مائوئيستی  جنبش  به 
ترتيب او به طور آشکاری دست داشتن 
تحت  خلق  اقرارکرد.  را  قتل  توطئه  دراين 
ستم قطعا طبقات استثمارگر حاکم و اربابان 
امپرياليست آنها را که روزانه خواب ريشه 
طريق  از  را  مائوئيستی  حزب  کردن  کن 
می  انقالبی  جنبش  برجسته  رهبران  کشتن 

بينند، به گورخواهد فرستاد.
مذاکره  ترتيب  درجريان  توطئه  گويا  (۱)ـ 

رخ داده است ـ مترجم)
*******

کميه تدارک کنفرانس 
کشاورزی آسيا

C-141, Sainik Nagar, New Delhi – 
110059, India
PH: 91-11-25332343, 
09972999080, 07838856058, 
Email: asianagriconf@gmail.com

رفقا و دوستان
با سالمهای گرم رفقا و دوستان

با سالمهای گرم
احزاب  المللی  بين  هماهنگی  پيشنهاد  برپايه 
ابتکار  به  (ايکور)،  انقالبی  سازمانهای  و 
کنفرانس قاره ای ايکور اجالسی از نماينده 
سپتامبر   ۱۹ در  دهقانی  سازمانهای  گان 
دهقانی  کنفرانس  تشکيل  فراخوان    ۲۰۱۱
در دهلی نو درهفته ی اول آوريل ۲۰۱۲ را 
جهت بررسی مسائل دهقانی مربوط به بخش 
کشاورزی و توده های دهقانی درشرايط نفوذ 
فزاينده امپرياليستی با سياست نئوـ ليبراليستی 
درنظرگرفت. کميته ای تدارکاتی بوجودآمد 
بگيرد  عهده  به  کنفرانس  اين  سازماندهی  تا 
با رفيق ر. ماناساياکه دبيراول کرانتيکاری 
بهارات  هندوستان،  تمام  برای  سابها  کيسان 
نپال  تمام  سانگ  کيسان  رئيس  بهانداری 
ساميتی  کريشاک  رئيس  ظاهر  سجاد  و 
از  مقاله  دريافت  خواستار  کميته  بنگالدش. 
سازمانهای دهقانی آسيا و سازمانهای دوست 
ديگر قاره ها، دانشمندان پيشرو کشارزی و 

اقتصاد دانان است.
بخش  مشخص  شرايط  از  (۱)تحليل 
در  توليدی  موجود  روابط  و  کشاورزی 

کشوری که کارمی کنند؛
قدرتهای  کلونياليستی  نئوـ  سياست  (۲)نتايج 
امپرياليست و ازجمله سياستهای «نئوـ  ليبرالی» 
و کشاورزی؛  توليدی  روابط  و  دربخش  
ارضی  رفرم  يا  ارضی  انقالب  ديدگاه   (۳)
ازجمله  کشاورزی  بخش  برای  پيشنهادشده 
نظرات درمورد تغييرات در روابط مربوط 
ای  پايه  تغييری  خاطرايجاد  به  زمين  به 

دراين بخش.

مقاالت بايد تا ۱٥ ژانويه 
Office of the AIKKS at C-141, Sai-
nik Nagar (Near Nawada Metro 
Station), New Delhi-110059. 
که  افرادی  و  سازمانها  تمام  شوند.  فرستاده 
دارد  را  کنفرانس  دراين  شرکت  به  عالقه 

لطفا جزئيات را به آدرس
 aikks2010@gmail.com. 

ای ميل کنند.
جلسه ای توسط کميته تداک از ۱۰ صبح ۸ 

دسامبر در
C-141, Sainik Nagar, New Delhi-59 
تشکيل می شود تا جزئيات کارهای تدارکاتی 
کنگره را به طور نهائی معين کند. درصورت 
امکان نماينده گان و يا افرادمی توانند به اين 
اجالس از طريق ای ميل و يا پست نظرشان 

را بفرستند.
منتظر جواب شما هستيم.

رفيقانه، ر.ماناسايا
********

اعالميه انقالبيون سوسياليست 
مصری درموردبحران مصر
۲۰ نوامبر ۲۰۱۱ـ تلخيص

سرنگون باد حکم ارتشيان،سرنگون 
باد حکم مبارک!

اند.  برگشته  آزادی  ميدان  به  انقالبيون 
بارديگراين ميدان مملو از جوانانی است که 
بی صبرانه درصدد به محاکمه کشاندن قاتلين 
انقالبيون در ژانويه می باشند و متحقق شدن 
آزادی و عدالت اجتماعی. دادگاههای نظامی 
سلب  آنان  از  سال  پشت  سال  را  گی  زنده 
دستور  به  را  شان  چشمهای  آنان  کردند. 
شليک  با  مسلح،  نيروهای  عالی  شورای 
تک تيراندازان و پيروان شان را دروزارت 
نوکرمآب  های  رسانه  دادند.  ازدست  کشور 
شان  روسای  شبانه  که  زدند  افترا  آنان  به 

تعويض می شدند..
بردن  و  گيری  دست  با  جوانان  اين  رويای 
شان به پاسگاههای پليس  و زندان و  شکنجه 
رفته  هوا  وبه  بخارشده  طورواقعی  به  شدن 
افزايش  روبه  قربانيان  تعداد  هنوزهم  است. 
است : ۲ نفر در اسکندريه، ۱ نفر درقاهره 

و ۱ نفر در سوئز.
به  را  انقالب  مصر  انقالبيون   •
نيستند  موافق  و  نسپردند  نظاميان  شورای 

ژنرالها آن را به دست بگيرند
به  را  وظيفه  اين  مصر  انقالبيون   •
حکم  برمصر  که  ندادند  نظاميان  شورای 

برانند. اين کارمبارک بود.
طوالنی  موافق  مصر  انقالبيون   •
 ۲۰۰۹ اضطراری  قوانين  دوره  کردن 

مبارک نيستند...
انقالب ما کامل نشده است! ازهمان لحظات 
با  را  تامردم  کوشيدند  نظامی  گروهی  اول، 
آنها  ازابتدا  کنند.  راه  هم  خودشان  خواست 
خواستند دردفاع از منافع شان به دوره قبل 
درابتدا  برگردانند.  را  مردم  ژانويه   ۲٥ از 
به دروغی خود را با انقالبيون دوست نشان 
دادند که مقدمه ی سرکوب وحشيانه ی پليسی 
شدند، هرچه آگاهی مردم باالرفت، همکاری 
و  غيرنظامی  دولتی  مسئووالن  با  نظاميان 
برای  که  يافت،  دارافزايش  سرمايه  طبقه 
برخاسته  هايش،  خواسته  و  انقالب  دزديدن 

بودند...
ما می خواهيم که قاتالن انقالبيون دير يا زود 
به دادگاه کشيده شوند.پيروزی ما و انقالبمان 

اجتناب ناپذيراست.
افتخار برجان باخته گان

پيروزباد انقالب

از يک سو و يا دنباله روی از آنها دو سياست و 
روش چپ  و راست روانه ای هستند که درنهايت 
عدم اعتماد توده ها نسبت به کمونيستها را به دنبال 
خواهند داشت که نتيجه شان جدائی آنها از توده ها 
خواهدشد. کمونيستها به مثابه پيشروان آگاه طبقه 
کارگر و توده ها، فرقه ای ”نخبه“ و جدا از توده ها 
نيستند. پيوندآنها با طبقه کارگر و توده های زحمت 
کش بايد هرچه مستحکم تر گشته و خود را يار 
و ياور، معلم و شاگرد توده ها بدانند و نه ارباب 
و فرمان روای توده ها و هرجا که چنين نظرات 
انحرافی درميان آنها پديد آيد، آنها ديگر پيشرو طبقه 
کارگرو توده ها نبوده و به صف ستم گران آن طبقه 
درعمل گرايش می يابند. و اهميت رهبری توده 
ها و جنبشهای توده ای درجوامع طبقاتی برپايه ی 

چنين مناسباتی معنا می يابد. 
تجارب تاريخی مبارزاتی طبقات و اقشار تحت 
ستم درجهان تا به حال نشان داده اند که حتا يک 
بار درشرايط فقدان رهبری انقالبی آگاه و پيشرو، 
جنبشهای توده ای درنابودکردن نظامهای ارتجاعی 
کهنه و فرسوده و استقرار نظامهای نو و مترقی 
و پيشرو باموفقيت هم راه نبوده اند. انقالب بهمن 
به  معروف  دموکراتيک  انقالبات  و   1357
”بهارعرب“ نشان دادند که برکناری محمدرضاشاه 
و حسنی مبارک به معنای استقرار نظم نوين توده 
ها نبوده و جز جا به جائی درميان طبقات حاکم 

نتيجه ای به بار نياورده اند!
اما اين واقعيت هزاران بار اثبات شده را امروز 

افرادی از جنبش چپ ايران که ظاهرا خودرا 

ستايش گران جنبش ... 
بقيه از صفحه آخر



صفحه ۱٦رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران
پيشرو هم می دانند، نفی نموده و با القابی که 
شايسته خودآنان است به نيروهای انقالبی که 
اين حقيقت را بيان می دارند، حمله می کنند. ازجمله 
در ”تک برگی“ ”راه کارگر“42، 4 آذر1390 
تقی روزبه طی مقاله ای تحت عنوان ”جنبش وال 
استريت و برخی کليشه های چپ“ و بدون بيان نقل 
قولهای ”کليشه ای“ جهت نشان دادن حقانيت ادعای 

خود، می نويسد:
”البته نگاه های کليشه ای - سنتی ونخبه گرای بخشی 
ازچپ ها نيز مشخصات جنبش های نوين را که 
بارسوبات ذهنی آنها تطابق ندارد برنمی تابند و آن 
را جنبشی می دانندکه بدون درک اهميت  وتمکين 
به نقش بی بديل  حزب پيشاهنگ وانقالبی ونقش 
رهبری و سازمان يابی مبتنی بر اتوريته وسلسله 
مراتب فرماندهی، ناقص الخلقه محسوب می شوند. 
آن ها درواقع درحکم پيکربدون سر ويا گله بدون 
چوپانند که نصيبی جزطعمه گرگ شدن درکمين 
آن ها نيست. تصورخردجمعی و“خود رهبری“ 
وسازمان يابی خارج ازتعاريف جامعه طبقاتی 
برای آنها ناممکن است. تقسيم کارنهادی شده بين 
نخبگان وعوام الناس واقتباس والگوبرداری از 
تاروپود های قوام دهنده جامعه طبقاتی به غريزه 
ثانوی آنها تبديل شده است. .. برای آنها تصور 
ترکيب نوينی ازآگاهی وپراتيک که مبتنی برسلسله 
مراتب ومناسبات عمودی ورهبری کننده ورهبری 
شوند نباشد بسی دشوار است وآن را به معنی نفی 
سازمان يابی تلقی می کنند. سازماندهی درنزدآن ها 
تنها دراشکال سنتی وبراساس اطاعت وانقياد معنا 
دارد (واليد ازنوع اطاعت آگاهانه اش!) ... وقتی 
گفته می شود کارگران برای ازدست دادن چيزی 
جززنجيرهای خود را ندارند، به معنی رهائی از 
تمامی قيد و بندهای جامعه طبقاتی، ازمناسبات 
توليدی مبتنی براستثمار تا رهائی اززنجيرهای 
ايدئولوژيک وتا مناسبات مبتنی بر سلسه مراتب 
جامعه طبقاتی وقوام دهنده آن است که کارگران 
با عبورازآن ها قادربه درهم شکستن نظم  طبقاتی 
می شوند. دراين رويکرد انقياد طبقاتی درنظام 
سرمايه داری ورهائی ازآن چندبعدی است: نه فقط 
توسط مناسبات کارمزدی واستثماراقتصادی نيروی 
کار، بلکه هم چنين توسط ايدئولوژی، گفتمان ونيز 
ساختارهای هيرارشيک وسلسله مراتبی که هم 
را  استثمارشوندگان  تک  تک  تاروپودی  چون 
درچنبره خود اسيرومنقاد ساخته است. والجرم 
مبارزه برای خروج ازمدار سرمايه داری مستلزم 

مبارزه درهمه عرصه های فوق است. ...
ازنظرعملی نيز تعيين سر و رهبر و اين که کدام 
حزب وفرقه شايستگی آن را دارد به معنی گشودن 
های  وآغازتجزيه  ودوملت(فرقه)  هفتاد  جنگ 
متوالی است که چپ سنتی دقيقا بهمان دليل پژمرده 
و زمين گيروسترون شده است. بنابراين تالش 
سترونی  جزتزريق  حاصلی  وسو  سمت  درآن 
وواقعی  مشخص  آگاهی  ندارد.  تشتت  واشاعه 

چيزی نيست که ازبيرون جنبش به آن تزريق شود. 
آگاهی ازپراتيک اجتماعی ودرحين تغييرجهان 
وبناکردن جهانی ديگر، تغيير هم خود سوژه ها وهم 
جهان وشرايط حاکم برآنها بدست می آيد. ازاين رو 
برای دست يابی به آن چاره ای جز خيره شدن به 
تجربه زنده و به کارگيری خردجمعی ناظربراين 
پراتيک نيست. البته بهره گيری ازهمه تجربيات 
گذشته وهمه پتانسيل ها دربسترغنا بخشيدن به 
هويت اين نوع جنبشها جای پراهميت خود را دارد 
وهرکس وجريانی می تواند دراين راستا بسهم خود 

بکوشد“.(پايان نقل قول)
تا  آورديم  جهت  بدان  را  طوالنی  قول  نقل  ای 
زوايای مختلف ديدگاههای روزبه را نشان دهيم. 
اوال درجامعه طبقاتی می توان تا حدی به تقليد از 
ـ آن هم به  وضعيت حاکم بر جامعه بدون طبقه 
ـ پرداخت. ولی تصوراين که طبقه ی  طور ذهنی 
کارگر که خود محصولی است از جامعه طبقاتی 
سرمايه داری بتواند اول خود را از مناسبات حاکم 
برآن درکليه عرصه ها رها سازد تا جامعه ايده 
آل خود را بسازد، حرف مفتی است. مگر نه اين 
است که سرمايه داران هم اکنون نه تنها مناسبات 
جامعه سرمايه داری را قبول دارند، بلکه برای 
ماندن درقدرت و يا صرفا براساس اعتقاد و سنت، 
بسياری از روابط مردود جوامع ماقبل سرمايه 
داری را قبول داشته و به اجرا درمی آورند. آيا 
کارگران ازمناسبات عقب مانده ای نظير مذهب و 
مردساالری رها يافته اند. آيا نقش کارگران پيشرو 
و کمونيست که به نادرستِی اين مناسبات ايمان داشته 
و برای ازبين بردن آنها مبارزه می کنند، اين مزيت 
را ندارد که به هم طبقه ای های خود بياموزند که 

اين مناسبات نادرستند؟
پس شرکت در جنبشی با خواستهای مشخص 
بدون ترديد حامل آموزشهائی هست که ضرورتا 
درگذشته تکرارنشده و فرمولبندی هم نشده اند و 
اعم از کمونيستها و توده های شرکت کننده درآن 
جنبش بايد از آن بياموزند. کمونيسم علمی اين را با 
صراحت تمام 160 سال است گفته و اتفاقا در“چپ 
سنتی“ اگر منظورکمونيستها دراحزاب مختلف 
کمونيستی درگذشته باشد، آن را درحد درک خود 
به اجرا درآورده اند و هرجا هم که نتوانسته اند چنين 
عمل کنند، ازهم پاشيده گی به استقبال آنها آمده است.

لذا بيان اين که کارگران ازهم اکنون برای آينده 
تابناکشان بايد با مناسبات گذشته خط کشی کنند، ايده 
آليسم محضی است که ناشدنی است و هيچ نمونه ای 
راهم روزبه نمی تواند نشان دهد که کارگران چنين 
کرده اند تا حداقل ثابت نمايد که خود به پراتيک توده 
ها احترام می گذارد. ستايش يک جانبه روزبه از 

جنبشهای توده ای دنباله روی ازآنهاست.
دوما برچسب زدن ”تمکين به نقش بی بديل حزب 
کمونيست... و اتوريته و سلسله مراتب فرماندهی، 
ناقص الخلقه است“ معرف آنارشيسم سرسختانه 
ای است که با کلماتی نظير ”تمکين“ و ضديت 

با اتوريته خود را تسکين می دهد. اين آنارشيسم 
سرسخت که از پايگاه اجتماعی خرده بورژوازی 
برمی خيزد دهها سال است که به عناوين مختلف 
درصف کمونيستها و جنبش کارگری آگاه ايران 
سنگ می اندازد و حقايقی ابتدائی را نظير اين که 
دريک کالس درس بدون اتوريته معلم و انجام 
وظايفی که وی به حکم وظيفه اش برای دانش 
دانش  اطاعت  بدون  و  کند،  می  معين  آموزان 
آموزان ازآن، درسی فراگرفته نخواهدشد. دريک 
کارگاه بدون انجام کاری که وظيفه ی هرکارگری 
درتوليد کاالئی است و بدون توجه به دستورات 
يا  و  نخواهدگرفت  صورت  توليدی  استادکار، 
”ناقص الخلقه“ خواهدشد. دريک ارتش و يا گروه 
پارتيزانی کوچک، بدون هماهنگی سربازان و 
درجه داران درانجام نقشه عملياتی و بدون اين که 
هر فردی مسئووليت خود را به بهترين وجهی بايد 
انجام دهد، شکست سختی درانتظار آنان خواهدبود. 
حال چرا چنين روشی ”ناقص الخلقه“ است، آقای 
روزبه براساس ديد آنارشيستی اش بايد جواب دهد 
که اين روش ناقص الخلقه است يا ديدگاه معلول و 

معيوب وی؟!
سوما اطاعت آگاهانه از دستوررهبری ”انقياد“ 
نيست. بلکه با تشخيص فرد اطاعت کننده از 
ضرورت انجام آن دستور، صورت می گيرد. 
استفاده کردن از کلماتی نظير ”انقياد“ نشان دهنده 
ی نفرت روزبه از انجام دستور حزبی است که 
عميق ترين شکل فردگرائی وی را آشکارمی کند. 
”انقياد“ اطاعتی اجباری است ونه اطاعتی اختياری 
و از روی کمال ميل! آوردن اين گونه لغات دربيان 
مناسبات حزبی نشان می دهد که روزبه از روزنه 
ی تنگ ديدگاه فئودالی و مناسبات سرمايه داری 
حزبی کمونيستی را بررسی کرده و اين مناسبات 
را درکمال بی خردی مناسباتی ديکتاتورمنشانه 
می نامد. چنين ديدگاهی هيچ ربطی به مناسبات 
ندارد.  کمونيستی  دراحزاب  کمونيستی  رفيقانه 
اشکاالت درون جنبش چپ ايران  در رابطه با 
روابط درون سازمانی را نمی توان پای حساب 
روابط کمونيستی گذاشت و دقيقا به دليل فقدان اين 
روابط و يا بی گانه گی نسبت به اين روابط است 
که درشکل آنارشيستی انفجاری درتشکلهای چپ 
خود را نمايان ساخته و انحالل طلبی و انشعاب 
گری پالتفرمی دراين تشکلها شده است. به عالوه 
فراموش نکنيم که دهها سال است که درايران 
حزب کمونيستی وجود نداشته است و اشکاالت 
سازمانهای چپ را نمی توان پای حزب کمونيست 

و نفی آن حزب نوشت!
چهارما  روزبه سردرگم درجمع و جورکردن 
استدالالت خود باالخره مجبورمی شود که اقرار 
کند برای جمع و جور کردن پراتيک يک جنبش 
نياز به خرد جمعی هست. بدين ترتيب اقرار می 
کند که بايد افرادی درجنبش باشند که به جمع بندی 

از اين پراتيک پرداخته و مشترکا حکمی را 
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صادرکنند. پس روزبه جواب اين معمای حل نشده 
برای خودش را بايد بدهد که وقتی دريک حزب 
با مرام مشخص و استراتژی و تاکتيکهای معين 
امکان رسيدن به نظر مشترک ازطريق بحث و 
تبادل نظر تا بدان حد مشکل است که  نياز به اقليت 
و اکثريت هست، چه طور درجنبشی با ديدگاههای 
مختلف شرکت کننده گان می توان به راحتی به 

خردجمعی واحد رسيد؟  
بنابراين مشکل روزبه و کليه ی جرياناتی که 
ـ  مرکزيت  پرافتخار  پرچم  زير  حاضرنيستند 
دموکراتيک حزب طبقه کارگر گردآمده  و ازاين 
طريق خردجمعی را هرچه عميقتر گردانده و انقالب 
پرولتاريائی را رهبری کنند، نتيجه ای جزتفرقه و 
تشتت 72 ملتی عايدشان نشده، در وحدت مبارزاتی 
طبقه ی کارگر اخالل به وجودآورده و ازاين طريق 
در روند استوارانه ی انقالب کارگری ايران سد 
ايجاد می کنند و به آرمانهای آنارشيستی و خرده 
بورژوائی خود و نه به آرمانهای طبقه ی کارگر 

خدمت می نمايند! 
کمونيستهای راستين ايران راه دشواری در مبارزه 
با آنارشيسم خرده بوروائی در درون جنبش آگاه 
کارگری درپيش دارند که جان سخت بوده و به 
راحتی از صحنه خارج نمی شود، مگر آن که 
جنبش کارگری آگاه گشته، حزب واحد کمونيست را 
درايران ايجاد نموده و با قاطعيت اش درمبارزات 

جاری، آنارشيستها را به انزوا بکشاند.  
ک.ابراهيم ـ 21 آذر 1390   

مدل انباشت»
در دوره انحصاری و تبعات ناشی از آن ها 
– با تأکيد بر تقسيم جهان به دو بخش مکمل 
يافته  توسعه  کشورهای  ملزوم  و  الزم  و 
در  نيافته  توسعه  کشورهای  و  مرکز  مسلط 
بند پيرامونی – می پردازيم . در بخش دوم 
گسترش  و  شکلگيری  نوشتار  اين  پايانی  و 
يوغ  از  رهائی  راه  عنوان  به  گسست  پديده 
اوليگوپولی های انحصاری (يک در صدی 
در  را  قدرت)  و  ثروت  صاحبان   = ها 
بررسی  مورد  پيرامونی  بند  در  کشورهای 

قرار می دهيم. 
پيشينه سرمايه داری انحصاری
 و دو فاز عمده تاريخی آن 

ـ سرمايه داری با اين که در ربع آخر قرن 
نوزدهم وارد مرحله انحصاری امپرياليستی 
خود گشت ولی از اول پيدايش خود به عنوان 
يک شيوه توليدی متمايل به انباشت اضافی 
بود  (سود)  اضافی  ارزش  کسب  طريق  از 
. نفی و نابودی رقابت آزاد به خاطر رشد 
سرمايه داری انحصاری (که در اواخر قرن 
نوزدهم نمايان تر گشت) در واقع به رقابت 
اوليگارشی  کنترل  سر  بر  انحصارات  بين 
جهت  در  ها  ملت   – دولت  بر  حاکم  های 
کره  در  طبيعی  منابع  به  دسترسی  داشتن 

خاکی دامن زد. 
ـ رقابت های  عموماً خونين بين انحصارات 
چه در گستره تمرکز و تجمع بيش تر سرمايه 
چه  و  مرکز  يافته  توسعه  کشورهای  در 
تاراج  و  استعمار  روند  گسترش  حيطه  در 
کشورهای توسعه نيافته پيرامونی در سه قاره 
(آفريقا ، آسيا و آمريکای التين – کارائيب) 
به اضافه اقيانوسيه به رشد چشمگير اقتصاد 
سرمايه داری جهانی در دوره ۱۹۷۱-۱۹٤٥ 
که به عهد طالئی معروف گشت، منجر شد. 
منبعث  عمدتا  که  شکوفائی  اين  ترديد  بدون 
جنگ  اشاعه  سپس  و  دوم  جهانی  جنگ  از 
سرد از سوی سرمايه داری انحصاری بود 
، نمی توانست ادامه يابد . در نتيجه تمرکز 
روی مالی ساختن بيش تر انحصارات از يک 
سو و تشديد جهانی گرائی سرمايه (با اشاعه 
نئوليبراليستی)  آزاد  بازار  بر  حاکم  قوانين 
از سوی ديگر به سياست های استراتژيکی 
منجر  جهانی  نظام  ميليتاريستی  و  نظامی 

گشت. 
نزديک  طول  در  تغييرات  اين  پرتو  در  ـ 
سال  از  گذشته  سال  پنج  و  بيست  و  صد  به 
۱۸۸٥ ميالدی تاکنون، می توان مسير رشد 
سرمايه داری انحصاری را به دو فاز مهم 
و  عنفوان  از  اول  فاز   . کرد  تقسيم  تاريخی 
بحبوحه عروج انحصارات در دو دهه آخر 
قرن نوزدهم شروع گشته و تا سال ۱۹٤٥ 

جهانی  تشديد  با  که  دوم  فاز  داشت.  ادامه 
سال  در  مالی  انحصاری  سرمايه  گرائی 
۱۹۷۱ آغاز گشته و تا کنون (۲۰۱۱) دادمه 

دارد. 
ـ در فاز اول رشد سرمايه داری انحصاری 
(از ۱۸۸٥ – ۱۹٤٥) جهان به  حوزه نفوذ 
ها   تالقی  و  گشته  تقسيم  ها  امپرياليست  بين 
بين امپرياليست های متعدد به وقوع  عموماً 
می پيوست . بعد از پايان جنگ جهانی دوم 
شمايل  و  شکل  در  تحولی   ۱۹٤٥ سال  در 
در  دوم  فاز  و  پيوست  وقوع  به  امپرياليسم 
رشد سرمايه داری انحصاری آغاز گشت . 
ـ از سال ۱۹٤٥ تا پايان جنگ سرد آمريکا 
جهان  در  هژمونيکی  موقعيت  کسب  با 
نفوذ»  های  «حوزه  دوره  به  امپرياليستی 
بين  جنگ  و  آميز  خشونت  های  تالقی  و 
خاتمه  متکثر  و  متعدد  های  امپرياليست 
بلوک  و  شوروی  تجزيه  و  سقوط  با  داد. 
ملی  بخش  رهائی  های  جنبش  افول  شرق، 
سازی»  «اخته  و  تضعيف  و  قاره  سه  در 
جنبش کارگری در اروپای آتالنتيک، شکل 
سره  سه  صورت  به  امپرياليسم  شمايل  و 
درآمد  آمريکا  سرکردگی  به  جمعی)  (دسته 

که تاکنون ادامه دارد.
ابزارهای سرمايه انحصاری برای 

برون رفت از بحران 
در هريک از اين فازهای تاريخی ، سرمايه 
شرايط  با  را  خود  گشته  قادر  انحصاری 
 . دهد  مطابقت  طوالنی  بحران  دو  الزامات 
بحران اول در ۱۸۷۳ آغاز گشته و با افت 
ادامه   ۱۹٤٥ سال  تا  مشخص  خيزهای  و 
داشت . بحران دوم از ۱۹۷۱ شروع گشته 
ابزارهای  دارد  ادامه   (۲۰۱۱) تاکنون  و 
استراتژيکی که سرمايه انحصاری از آن ها 
استفاده کرده که از اين بحران ها بيرون آيد، 

عبارتند از: 
۱– تمرکز و تجمع (ادغام) سرمايه در سطح 

جهانی از طريق مالی سازی . 
۲ – تعميق جهانی گرائی از طريق استعمار 
و تقسيم مجدد جهان عمدتا از طريق جنگ 

و نظامی گری. 
استراتژيکی  ابزارهای  اين  از  استفاده  با 
صاحبان و حاميان سرمايه انحصاری (مالی 
شده و جهانی گرا) موفق گشتند که دو مدل 
سازند  رايج  جهانی  سطح  در  را  انباشت 
 » مدل   –  ۱ از:  عبارتند  مدل  دو  اين  که 
خود مختار» (اتو سنتريک) در کشورهای 
مسلط مرکز, ۲ – مدل «صدور محور» در 

کشورهای دربند پيرامونی. 
تعميق  به  که  انباشت  مدل  دو  اين  رشد 
نابرابری بين مرکز و پيرامونی ها در سطح 

جهانی شدت بخشيده به ظهور يک تضاد 

پيشينه سرمايه داری...  بقيه از صفحه آخر

داری  سرمايه  (امپرياليسم=  سرمايه  جهانی 
واقعاً موجود) کسب کند. اگر عالئم شکلگيری 
و گسترش پروسه گسست را ديروز (۲۰۱۰ 
 ، (ونزوئال  التين  آمريکای  در   (۱۹۹٥  –
بوليوی و....) و آسيای جنوبی (نپال) ديديم 
فراگير  پيشرفت   (۲۰۱۱  –۲۰۱۲) امروز 
آفريقای  و  خاورميانه  کشورهای  در  را  آن 
تشديد  و  متحول  اوضاع   . بينيم  می  شمالی 
اين  که  می دهند  نشان  اجتماعی  تالطمات 
قرن  دوم  (دهه  فردا  تدريج  به  رهائی  موج 
بيست و يکم) به ديگر نقاط جهان و حتی به 
سواحل اقيانوس آتالنتيک قاره شمال آمريکا 

نيز خواهد رسيد. 
***************************

توضيح  از  بعد  نوشتار  اين  اول  بخش  در 
مختصر پيشينه رشد نظام جهانی در مرحله 
سرمايه داری انحصاری (از ربع آخر قرن 
نوزدهم به اين سو) و بررسی اجمالی دو فاز 
چون «دو  و  چند  به   ، آن  تاريخی  مشخص 
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عمده ای در درون نظام دامن زده که به 
طور نمايان در فورماسيون وقوع يک 
کشورهای  در  سوسياليستی  انقالبات  رشته 
و   (۱۹۱۷ روسيه  (مثل  پيرامونی  نيمه 
عروج جنبش های ضد استعماری و رهائی 
بخش ملی در کشورهای پيرامونی سه قاره، 
طوالنی  دوره  اين  در   . است  يافته  انعکاس 
داری  سرمايه  که  است   (۱۹۱۷  – ۱۹۷٦)
انحصاری به عنوان يک شيوه توليدی حاکم 
و متفوق به يک نظام جهانی و قوانين حاکم 
بر بازار آزاد آن منجمله « قانون ارزش» 
تبديل  جهانی  اقتصاد  در  حاکم  قوانين  به  آن 
گشته است . کارکرد قانون «ارزش جهانی» 
بر اساس تبادل نابرابر با اعمال سياست های 
امپرياليستی رانت خوار دنيای کنونی ما را 
بخش  دو  به  گذشته  در  زمانی  هر  از  بيش 
مسلط  کشورهای  ملزوم  و  الزم  و  مکمل 
دربند  کشورهای  و  گلوبال)  (شمال  مرکز 
پيرامونی (جنوب گلوبال) تقسيم کرده است. 
بندی  تقسيم  اين  گذشته  در  روزگاری  اگر 
شايد  چنانکه  آن  انحصاری  سرمايه  توسط 
و بايد برای حتی بخشی از چالشگران ضد 
و  مبرهن  ها)  مارکسيست  (منجمله  نظام 
برمال نگشته بود ، در حال حاضر در فاز 
گلوباليزاسيون  يعنی  سرمايه  حرکت  فعلی 
(گسترش بازار آزاد نئوليبراليسم) اين پديده 
بطور گسترده ای برمالتر و حتی رسانه ای 
تر گشته است . امروز ادغام ، فشردگی و 
سرمايه  رشد  در  روشنی  به  سرمايه  تمرکز 
المللی  بين  و  جهانی  سطح  در  انحصاری 
پروسه  اين  در   . است  روشن  و  محرز 
سرمايه با کنترل بر «انحصارات پنج گانه» 
منجمله تکنولوژی روزانه متحرک تر گشته 
و به موازات آن شرکت های غول پيکر به 

سرعت جهانی تر و مالی تر می گردند. 
گسترده  و  سريع  گرائی  جهانی  اين  عليرغم 
تقسيم جهان از نظر سياسی به ملت – دولت 
و  مانده  باقی  خود  قوت  به  متفاوت  های 
اوليگارشی های حاکم بر اين کشورها برای 
تامين و رشد منافع شرکت های غول پيکر 
پيکر  غول  های  شرکت  مقابل  در  خودی 
بر  پيوسته  و  می کنند  تالش  خودی  غير 
عليه آزادی حرکت و مهاجرت کارگران و 
ديگر زحمتکشان از کشور و منطقه ای به 
کشور و منطقه ديگر موانع بوجود آورده و 
قوانين وضع می کنند . نتيجتاَ نظمی از تبادل 
در  که  آمده  بوجود  جهان  سطح  در  نابرابر 
کار  نيروهای  بين  دستمزدها  در  تفاوت  آن 
تفاوت  از  بزرگتر  متفاوت  کشورهای  در 
اين  البته   . است  نيروها  آن  کارآئی  بين 
تبادل نابرابر بين مرکز و پيرامونی فقط به 
نيروهای کار بين آن ها محدود نمی گردد بلکه 

در ديگر گستره ها منجمله در حيطه پهناور 
مرکزها  نفع  به  نيز  طبيعی  معادن  و  منابع 
و به ضرر پيرامونی ها عمل می کند . اين 
نابرابری ها به خوبی نمايان می سازد که ابر 
استثمار نيروی کار در کشورهای پيرامونی 
مزد کارگر در کشورهای مرکز را به طور 
چشمگيری بيش تر و باالتر از مزد کارگر در 
کشورهای پيرامونی می سازد . علت اين امر 
که در ارتباط نزديک با جهانی گرائی سرمايه 
انحصاری است ، جوهر اصلی نظام جهانی 
سرمايه داری امپرياليستی کنونی را تشکيل 
می دهد . بر اين اساس به نظر اين نگارنده 
نيز وجود در صد پائين تر استثمار کار در 
با  مقايسه  مقام  در  مرکز  مسلط  کشورهای 
کشورهای  در  کار  استثمار  باالتر  صد  در 
در بند پيرامونی يکی از موانع اصلی رشد 
سطح  در  کارگر  طبقه  اتحاد  و  همبستگی 
جهانی و بين المللی (بين کارگران کشورهای 
 . باشد  می  پيرامونی)  کشورهای  و  مرکز 

پديده ابر استثمار و سرنوشت 
کشورهای در بند پيرامونی 

عروج سرمايه داری انحصاری (امپرياليسم) 
نظامی  سو  اين  به  نوزدهم  قرن  اواخر  از 
کشورهای  بين  را  جهان  که  آورد  بوجود 
پيرامونی  فقير  کشورهای  و  مرکز  ثروتمند 
اندی  سی  و  صد  طول  در   . کرد  تقسيم 
سرمايه  از  مرحله  اين  عمر  از  که  سال 
دربند  کشورهای   ، گذرد  می  جهانی  داری 
سرنوشت  از  ای  دوره  يک  شاهد  پيرامونی 
طوالنی  پروسه  يک  آن  در  که  گشتند  خود 
و  زندگی  بر  نيافتگی»  توسعه  ی  «توسعه 
اعمال  آن ها  اجتماعی  های  بندی  صورت 
سه  به  متعلق  کشورهای  تمام  از   . گرديد 
قاره به اضافه اقيانوسيه تنها کشوری که از 
و  گريخت  بار  فالکت  سرنوشت  اين  چنگ 
خود  گردان)  (خود  سنتريک»  توسعه «اتو 
نورمال طی کرد ، ژاپن بود .  را به طور 
بقيه اين کشورها با گذشت زمان يکی بعد از 
ديگری به کشورهای مرکز وابسته گشتند . 
با اين که تعدادی از کشورهای پيرامونی در 
آسيا (مثل کره جنوبی) و در آمريکای التين 
(مثل آرژانتين) توانستند خود را در دهه های 
ولی  سازند  صنعتی  حداقل  بيستم  قرن  آخر 
در  کشورها  اين  از  چشمگيری  بسيار  تعداد 
فالکت  پروسه  دچار  قدری  به  دوره  همين 
که  گشتند  نيافتگی»  توسعه  ی  بار «توسعه 
نام «جهان چهارم» معروف گشته و به  به 
تبديل  فقير  همواره  و  درمانده  کشورهای 
که  هم  کشورهائی  آن  حتی  مضافاَ   . گشتند 
ظاهرا به نظر می رسد که رشد و توسعه يافته 
و به «کشورهای نو ظهور اقتصادی» (مثل 
و..) معروف  اندونزی   ، برزيل  هندوستان، 

شده اند در اکثر مواقع و موارد و در گستره 
های متعدد وابسته به کشورهای مسلط مرکز 
امپرياليستی  کشورهای  ويژه  به   (۸ (جی 
اروپا)  اتحاديه  و  ژاپن   ، (آمريکا  سره  سه 
به  چين  که  کرد  اذعان  بايد  البته   . هستند 
خاطر وسعت و موقعيت استراتژيکی اش از 
يک سو و ارثيه انقالبی عهد مائو تسه دون 
در  استثناء  مهمترين  بالقوه  ديگر  سوی  ااز 
بين کشورهای « نوظهور و نوخاسته» در 
دهه های آغازين قرن بيست و يکم محسوب 
در  آينده  در  که  عاملی  آن  ولی   . می گردد 
سرنوشت نه تنها کشورهای دربند پيرامونی 
نقش  نيز  مرکز  مسلط  کشورهای  بلکه 
دگرديسی  و  تحول  کرد  خواهد  ايفاء  کليدی 
(در  نظام     درون  در  طبقاتی  ساختار  در 
طبقه  همبستگی  رشد  و  شکلگيری  جهت 
کار و زحمت در سطح جهانی) در کارزار 
عليه صاحبان ثروت و قدرت  خواهد بود . 
در  دگرديسی،  و  تحول  عامل  اين  پرتو  در 
شش  به  را  جهانيان  می توان  حاضر  حال 
بخش بزرگ و فراگير درعرصه ی طبقاتی 
تقسيم کرد . اين طبقات که امکان ظهور و 
اعتالی همبستگی و وحدت طبقه کارگر در 
سطح جهانی (وحدت گلوبال کار) در تقابل 
در  سرمايه)  (گلوبال  نظام  عليه  مبارزه  و 

درون آن ها قرار دارد ، عبارتند از : 
 : امپرياليستی  بورژوازی  کالن  قشر   –  ۱
اينان که امروز در بحبوحه «جنبش فتح وال 
استريت» به نام «يک در صدی ها» توسط 
اشغالگران معروف شده اند، عمدتا صاحبان 
انحصاری  جهانی  های  اوليگوپولی  کالن 
«مالی شده» را در بر می گيرد. اين صاحبان 
از  بيش  را  مرکز  کشورهای  دولتمردان  که 
از  استفاده  با  اند  ساخته  خود  فرمانبر  پيش 
نيروهای نظامی – جنگی و بنيادهای مالی 
بيش ترين ارزش اضافی (سود) را در جهان 
بطور متمرکز و فشرده در اختيار خود قرار 

داده اند . 
۲ – پرولتاريای کشورهای مرکز: اينان تا 
دهه های آخر قرن بيستم از مزايای ازدياد 
مزدهای واقعی در ارتباط با افزايش کارآئی 
اين  ولی   . بود  برخوردار  کارگر  توليدی 
مزايا در فاز فعلی حرکت سرمايه در بيست 
سال گذشته به تدريج از کارگران پس گرفته 
وقت  نيمه  و  بيکار  کارگران  امروز  و  شد 
اضافه  آن ها  ميليونی  برتعداد  روزانه  که 
و  دانشجويان  و  جوانان  خيل  به   ، می گردد 
معلمين که عزم کرده اند که با ايجاد جنبش 
عظيم «فتح وال استريت» جهان بهتری را 

بسازند، می پيوندند. 
دربند  کشورهای  بورژوازی  ۳–قشر 

آن  از  بخشی  که  اينان  پيرامونی: 
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زحمتکشان  ديگر  و  کارگران  بر  استثمار 
که  گشته  باعث  پيرامونی  کشورهای  در 
نيروهای  و  ها  دولت  سياسی–  ساختارهای 
دستخوش  شديدا  و....  سياسی  و  اجتماعی 
با  همراه  ها  دولت  گيرند.  قرار  دگرديسی 
متفاوتی  و  متعدد  های  شکل  به  دولتمردان 
«فاسد» و يا «اخته» شده و به حکومت های 
پراکنده  و  ضعيف  شديدا  که  مستبد  متنفذين 
ديگر  عبارت  به   . اند  گشته  تبديل  هستند، 
اين دولت ها که عمدتا فاقد پايگاههای توده 
ادامه  با  فقط  هستند  خود  کشورهای  در  ای 
نظام  درون  در  خود  کمپرادوری  موقعيت 
می توانند با تکيه به حمايت نظامی کشورهای 
مسلط مرکز به ويژه آمريکا به عمر حاکميت 

ضد مردمی خود ادامه دهند. 
کشورهای  در  حاکم  متنفذين  حکومتهای  ـ 
مسلط مرکز و در راس آن ها آمريکا برای 
اين که کنترل خود در کشورهای پيرامونی 
را تامين نمايند، پيوسته تالش می کنند که با 
انديشه  غيرمستقيم  و  مستقيم  ترويج  و  تبليغ 
شووينستی–  مانده  عقب  و  تاريک  های 
دينی–  بنيادگرائی  و  سو  يک  از  پانيستی 
پيرامونی  جوامع  در  ديگر  سوی  از  مذهبی 
در  دائم  طور  به  را  ها  آن  های  دولت 
آن ها  و  داده  قرار  ناتوان  و  ضعيف  وضع 
کمپرادوری  موقعيت  در  هميشه  برای  را 
دارند.  نگاه  جهانی  نظام  محور  به  وابسته 
های  سکوالريست  از  بسياری  خالف  بر 
طرفدار «بازار آزاد»، پُست مدرنيست ها و 
اسالميست های بنيادگرا، نگارنده برآن هستم 
بنيادگرائی  های  جنبش  و  ها  انديشه  هم  که 
شووينستی  های  جنبش  و  ها  انديشه  هم  و 
و  حرکت  از  مستقل  های  پديده  پانيستی   –
گلوباليزاسيون  فعلی  فاز  در  سرمايه  گردش 
(گسترش بازار آزاد نئوليبراليستی) نبوده و 
عمدتا معلول و مخلوق نظام جهانی سرمايه 
نگارنده  مضافاَ   . هستند  امپرياليستی  داری 
دموکراسی  رونق  و  ترويج  که  دارم  اعتقاد 
کشورهای  جنوب  قاره  سه  کشورهای  در 
پيرامونی ، بدون رهائی از يوغ امپرياليسم 
نظام  محور  از  گسست  پروسه  طريق  از 
و  بريده  ُدم  دموکراسی  سرمايه،  جهانی 
درخدمت  که  اين  عوض  و  بوده  ناپيگير 
کشورهای  مثل  گيرد  قرار  اجتماعی  عدالت 
داری  سرمايه  خدمت  در  مرکز  مسلط 
انحصاری مالی شده قرار گرفته و به شکاف 
بخشيد.  خواهد  شدت  طبقاتی  عظيم  های 
ـ آرزو و خواست جنبش های رهائی بخش 
به  نزديک  جنوب  قاره  سه  کشورهای  در 
باندونگ  کنفرانس  در  پيش  سال  شصت 
ها  متعهد  غير  جنبش  در   ۱۹٥٥ سال  در 
به  و  گشته  نمودار  سرد  جنگ  عصر  در 

عنوان  با  گذشته  در  روزگاری 
رهائی  های  جنبش  ملی»  «بورژوازی 
(جهان  پيرامونی  کشورهای  در  ملی  بخش 
کليت  در  امروز  می کرد،  رهبری  را  سوم) 
تبديل  سرمايه  نظام  کمپرادورهای  به  خود 
اوليگوپولی  خدمت  در  دربست  و  گشته 
است. گرفته  قرار  انحصاری  های 
٤ – پرولتاريای کشورهای دربند پيرامونی: 
کارآئی  بين  تعادل»  «عدم  خاطر  به  اينان 
توليدی و مزدی که دريافت می کند، به شدت 
مورد ابر استثمار نظام سرمايه قرار گرفته 
است. امروز بر جمعيت اين طبقه به جهت 
در  سازی  صنعتی  متعدد  و  متنوع  پروسه 
روزافزونی  طور  به  قاره  سه  کشورهای 
کار  ذخيره  ارتش  اندازه  و  گشته  اضافه 
ارزان بزرگ را برای نظام سرمايه بطور 

قابل مالحظه ای افزايش داده است. 
٥–اقشار متعدد روستائی–دهقانی کشورهای 
دو  استثمار  تحت  هم  هنوز  که  اينان  دربند: 
گانه شيوه توليدی پيشاسرمايه داری و شيوه 
شديدا  موجود  واقعاً  داری  سرمايه  توليد 
مورد ستم طبقاتی قرار دارد در کشورهای 
و  آسيا  آفريقا،  از  بزرگی  مناطق  پيرامونی 
آمريکای التين هنوز هم در صد قابل توجهی 
را  کشورها  اين  کار  نيروی  و  جمعيت  از 

تشکيل می دهد.
٦ – اقشار مختلف حاشيه نشينان (ستمديدگان 
ساکن گتوها ، زاغه ها ، کوخ ها و...): اين 
متجاوز  تعدادشان  که  خود  کليت  در  اقشار 
هستند  جهان  کنونی  جمعيت  ميليارد  نيم  از 
، عمدتا در شهرهای بزرگ کشورهای سه 
سکونت  مرکز  کشورهای  متروپل  و  قاره 
شناسان  جامعه  از  بعضی  توسط  و  دارند 
طبقاتی»  «فرو  جمعيت  نام  به  سياسی 

(underclass) معروفند. 
در  تدريج  به  که  اقشارطبقاتی  اين  حضور 
داری  سرمايه  تاريخی  گذشته  سال  پانصد 
داری  سرمايه  مرحله  در  و  گرفته  شکل 
انحصاری جهانی شده، در صد سال گذشته 
يافته  گسترش  و  رشد  جهان  سراسر  در 
ای  پيچيده  اوضاع  و  شرايط  امروز  اند, 
استراتژيکی  مبارزاتی،  های  حيطه  در  را 
اتحادها،  اقسام  و  انواع  های  فورماسيون  و 
همبستگی ها به وجود آورده اند که محتاج 
بررسی هستند. در اين راستا نظری اجمالی 
به کيفيت ساختارهای سياسی در کشورهای 
عظيمی  اکثريت  برگيرنده  در  که  پيرامونی 
می تواند  باشند،  می  طبقات  اين  به  مردم  از 
به تفهيم و دانش ما در مورد پيچيده گی های 
اوضاع و شرايط، به ويژه درباره نيروهای 
کند. کمک  جوامع  اين  سياسی  و  اجتماعی 

اََبر  اعمال  و  امپرياليسم  دخول  و  نفوذ  ـ 

آن تالش ها با گرفتاری  ظهور رسيدند. اماّ 
با  سپس  و  خود  تاريخی  های  محدوديت  در 
در  آن ها»  به  توهم «رسيدن  در  رفتن  فرو 
باتالق منطق حرکت سرمايه فرورفته و در 
آغاز دهه ۱۹۷۰ از نفس افتادند . مضافا با 
شرق  بلوک  و  شوروی  تجزيه  و  فروپاشی 
پيش  از  بيش  جنوب  پيرامونی  کشورهای 
مقابل  در  را  پروازی  بلند  نوع  هر  فرصت 
تهاجم نيروهای امپرياليستی در دوره بعد از 
از  سو  اين  به   ۱۹۹۰ از  سرد  جنگ  پايان 

دست دادند. 
ـ در نتيجه امروز آن چه که به عنوان بديل 
های  توده  و  ها  دولت  ملت –  برای  رهائی 
جنوب  پيرامونی  دربند  کشورهای  در  مردم 
وجود دارد پديده ای غير از انقالبات اصيل 
در  متنوعی  های  شکل  به  مسلماَ  که  نيستند 
اين کشورها به وقوع خواهند پيوست . بدون 
ترديد برای مردم کشورهای دربند پيرامونی 
تنها راه واقعی که آن ها را می تواند به هدف 
خود يعنی رهائی از فالکت و بی امنی برساند 
همانا در جهت گسست از محور نظام جهانی 
سرمايه است . از هم اکنون عالئم زيادی از 
نظام  از  گسست  برای  رهائی  امواج  عروج 
جهانی سرمايه در کشورهای آسيا مثل نپال 
عضو  کشورهای  همچون  التين  آمريکای  و 
«آلبا» و در آفريقا و خاورميانه مانند مصر 
و تونس و... به روشنی ديده می شوند . در 
شماره آينده اين نشريه به چند و چون پروسه 
گسست از محور نظام و ويژگی های مشخص 
پرداخت.  خواهيم  يکم  و  بيست  قرن  در  آن 

منابع و مآخذ
نظرات  نقطه  «معرفی  فاستر،  بالمی  جان 
سميرامين»، در مجله «نتلی ريوی» سال ٦۳، 

شماره ٥، اکتبر ۲۰۱۱ صفحات ۷–۱. 
جهانی»،  ارزش  قانون   » سميرامين،   –  ۲

نيويورک ، مانتلی ريويوپرس ، ۲۰۱۰ .
۳ – سميرامين، «کاله برداری دموکراتيک و 
بديل جهانی»، در مجله «مانتلی ريويو» سال 

٦۳ ، شماره ٥، اکتبر ۲۰۱۱. 
٤ – يونس پارسا بناب،»بنيادگرائی اسالمی در 
خدمت نظام جهانی سرمايه»، و «رابطه نظام 
جهانی سرمايه با بنيادگرائی» در کتاب «جهان 
در عصر تشديد جهانی شدن سرمايه: ۲۰۰۹- 

۱۹۹۱» ، چاپ آمازون دات کام، ۲۰۱۰. 
٥ – مارتين ولف (wolf ) «سرمايه مالی لجام 
می کند»  بازسازی  را  جهانی  اقتصاد  گسيخته 
ژوئن   ۱۸ تايمز»،  «فايننشيال  روزنامه  در 
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   با نشانيهای زير با ما تماس بگيريد و نشريات حزب را بخواهيد :
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پيشينه سرمايه داری انحصاری و فراز امواج
 رهائی و " گسست " از محور نظام جهانی  (بخش اول) 

درجبهه جهانی کمونيستی و کارگری
صفحه ۲۰رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران

خود  جنبشهای  نيستند  کم  مان  کنونی  درجهان 
به خودی بزرگ توده ای که با به ميدان کشاندن 
ميليونها انسان استثمارشده و ستم ديده، آزادی خواه و 
عدالت پرور و خلق شعارها و عمل کردها و فنون 
مبارزاتی زيرکانه و جديد و  درعين حال انجام فدا 
کاريهای بی نظير، چه درتربيت سياسی توده های 
خفته درتوٌهمات، چه درنشان دادن ماهيت پوشالی 
نظامهای سرمايه داری حاکم و چه ترسيم ابتدائی 
راهی که بايد درمبارزه پيمود، نقش ارزنده ای را 
ايفا نموده و برخی از اين جنبشها نيز با داشتن توٌهم 
درمورد حاکمان و درپشت پرچم مبارزاتی عقب 
مانده، با ضربات سختی روبه رو گشته و با دادن 

قربانيان فراوانی به خاموشی گرائيده اند.
دفاع از خواسته های مترقی و انقالبی جنبشهای 
از  آموختن  و  درآنها  فعال  شرکت  و  ای  توده 
اين پراتيکهای مشخص توده ها و دامن زدن به 
شعارهای انقالبی و درست برخاسته از متن اين 
جنبشها و با توجه به سطح هرجنبش، وظيفه ای 
خدشه ناپذير است و کليه ی نيروهای کمونيست بايد 
درجهت رشديابی، قدرت گيری و تداوم اين جنبشها 
با تمام وجود تالش کنند.اين به معنای ”آموختن از 
توده ها و آموزش دادن به توده ها“(مائو) درپراتيک 

مبارزات طبقاتی و توده ای است.
درعين حال، درجنبشهائی که در نا آگاهی از ماهيت 

ارتجاعی و سرکوب گر رژيم های حاکم، به اميد 
بذل و بخشش اين رژيمها شروع می شوند نيز 
کمونيستها بايد شرکت کنند، خود را از توده ها و 
حرکتهای آنان جدا ننموده و دراين حالت وظيفه ی 
سخت درآوردن توده ها ازتوٌهم نسبت به حاکمان 
ونشان دادن ماهيت پليد و سرکوب گر رژيم را 
درجريان شرکت درفعاليت آنان، داشته و در ارائه 
ی شعارهای درستی که مبين خواست حقيقی توده 

ها باشد دريغ ننمايند.
چنين است برخورد ديالکتيکی و همه جانبه ی 
کمونيستها به جنبشهای توده ای طبقات و اقشار 
تحت ستم و استثمار. عدم شرکت در اين جنبشها 

جهان  سراسر  در  تالطمات  امواج  عروج 
رهائی  و  بيداری  های  جنبش  اوجگيری  و 
های  (اوليگوپولی  ثروت  صاحبان  عليه 
دولتهای  و  جهان)  شده  مالی  انحصاری– 
حزبی  چند  های  (اوليگارشی  آن ها  فرمانبر 
، دوحزبی ، تک حزبی و بدون حزبی) در 
سراسر جهان عمدتا منبعث از فراز و نشيب 
های بحران بزرگ ساختاری است که برای 
دومين بار در تاريخ صد و سی ساله سرمايه 

را  جهانی  نظام  گريبان   ، انحصاری  داری 
گرفته است . موج اول رهائی در دهه های 
اکتبر  انقالب  وقوع  با  بيستم  قرن  آغازين 
۱۹۱۷ گسترش يافته و سپس با رشد جنبش 
بخش  رهائی  و  استعماری  ضد  عظيم  های 
اين  يافت.  ادامه   ۱۹۷۰ دهه  اوايل  تا  ملی 
موج عظيم بنا به عللی که در اين جا مجال 
تاريخی  های  محدوديت  با  نيست  اش  بحث 
و  ها  جنبش  با  و (همراه  گشته  روبرو  خود 

افتاده  ازنفس   ( آن ها  از  برآمده  های  دولت 
که  فعلی  موج  رسيد.  خود  عمر  پايان  به  و 
در تقابل با بحران دوم ساختاری در عصر 
جهانی  شده  مالی  انحصاری  داری  سرمايه 
ويژه  به  فراگيرتر  و  تر  گسترده  روز  هر 
در کشورهای پيرامونی در بند (جنوب) در 
جريان است ، تالش می کند که اين بار اصل 
انحصاری  های  اوليگوپولی  يوغ  از  رهائی 
نظام  کليت  از  گسست  پروسه  طريق  از  را 

موفقيت کنگره نهم حزب را به گامی 
تاريخی به پيش تبديل کنيم

يازده  و  دوهزار  ژانويه  در  که  ازتاريخی 
دراجالس کميته مرکزی تاکيد شد که تصميم 
کنگره  نهمين  برگزاری  جهت  شده  گرفته 
حزب در دوسال در کنفرانس ويژه سراسری 
هند درسال ۲۰۰۹ تحقق يابد، با سازماندهی 
مارشی به مناسبت ۹٤ مين سال گرد انقالب 
تمامی  دربوبانسوار،  روسيه  بلشويکی 
پيروزی  برای  ماه   ۱۱ طی  حزبی  سازمان 

کنگره فعاليت نمودند.
کمونيست  حزب  فروپاشی  بعداز 

شروع  با  لنينيست)  ـ  هندوستان(مارکسيست 
يک  درست   ،۱۹۷۱ درسال  انشعاب  اولين 
سال بعد از هشتمين کنگره درسال ۱۹۷۰،  
گروههای  توسط  که  ابتکارتی  ی  ازجمله 
انشعابی گرفته شد، بخشی از رفقا در کراال 
سازماندهی  تجديد  کميته  پرادش  آندرا  و 
کوشيدند  دادند،  تشکيل  را  ل)  ـ  ح.ک.ه.(م 
کمونيستی  جهانی  جنبش  نشينی  عقب  علت 
ح  ازجمله  و  هندوستان  کمونيستی  جنبش  و 
جديد  راه  و  کرده  بررسی  را  ل)  ـ  ه (م  ک 
متفاوتی را نسبت به گروههای ديگر بگيرند، 
که اساسا برپايه نيمه مستعمره، نيمه فئودال 

را  خلق  درازمدت  جنگ  راه  کشور  بودن 
باورداشتند، عالرغم  تفاوتهای زياد در مشی 
اين  شد.  می  آنها  جدائی  باعث  که  تاکتيکی 
پراهميتی  ی  مرحله  به  که  بود  ما  حرکت 
رسيد که منجر به تشکيل کنگره نهم در۱۲ 
نوامبرشد. کميته مرکزی جديد منتخب کنگره 
نهم به تمامی رفقای عضو/ کانديدعضويت، 
به هواداران و دوستان حزب که ازابتدا برای 
برگزاری موفقيت آميز کنگره فعاليت کردند، 

درود می فرستد.
و  المللی  بين  وضعيت  به  کلی  نظری 
امپرياليستها  که  دهد  می  نشان  هندوستان 


