
اردیبهشت 1393 ـ  شماره 108ارگان مرکزی حزب رنجبران ایرانرنجبر
دوره سوم  سال 35

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

اوضاع اقتصادی ایران و طبقه کارگر در سال گذشته 

متن پیاده شده ی پیام اول ماه مه، روز قدرت نمائی طبقه کارگر!
شاهرخ زمانی به سازمان 

جهانی کار

برخی از روندها در 
سال گذشته  و طبقه کارگر

مهار روسیه توسط 
امپریالیستهای رقیب

سیاست های »کچ آپ«  در درون نظام؟
یا سیاست گسست از محور نظام؟

صفحه 8

در جنبش جهانی کمونیستی از هر دری سخنی 

صفحه 17 صفحه 17صفحه 17

گر  ستم  و  استثمارگر  نظام  که  درشرایطی 
اقتصادی،  بحران  تب  در  داری  سرمایه 
می  غیره  و  فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی، 
ای  گسیخته  افسار  مرج  و  هرج  و  سوزد 
کرده،  برقرار  در جهان  تحت حاکمیتش  را 
صف گرسنه گان جهان را طویل ترنموده و 
ناعادالنه  جنگهای  دری،  دربه  گی،  گرسنه 
عظمتی  مادران،  و  کودکان  حتا  مورد  در 
ماه  اول  تا  است  یافته، ضروری  وحشتناک 
مه امسال، روز جهانی طبقه کارگر به روز 
قدرت نمائی این طبقه که "بنا کننده ی عالم 
و تمام معنی آدم" است با یک صدا در جهان 
داده،  ایست  به حاکمیت نظام سرمایه داری 
دست از کار کشیده و به زالو صفتان سرمایه 
عصر  که  بگوید  تر  پرصالبت  دارهرچه 
سرمایه داری گذشته، بشر فراتر از آن یعنی 
در رسیدن به سوسیالیسم گام نهاده و عصر 
از  انسان  ستم  و  استثمار  از  انسانها  رهائی 

ایران  کارگر  طبقه  گذشت  که  سالی  در 
تجربیات منفی و مثبت و مبارزات در سطوح 
مختلفی را تجربه کرد. مطمئنا این تجربیات 
های  سال  و  جدید  سال  برای  مبارزات  و 
تاریخی  تغییر  و  قدرت  از  باری  آینده کوله 
را به همراه خواهد داشت. اما این تجربیات 
کدام ها بودند.  همچنین اقتصاد ایران دارای 
تغییراتی بود که بطور مستقیم و غیر مستقیم 
در وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان 

جامعه تاثیر گذار بود 
مسئله  در  که  نتوانست  کارگر  طبقه   –  1
ارتقاء سطح مزدها در مبارزه علیه سرمایه 
رژیم  شود.  موفق  حامیش  دولت  و  داری 
گذشته  سال  اواخر  در  اسالمی  جمهوری 
تعیین  کارگران  برای  را  حداقلی  دستمزد 
کرد که از یک سوم خط فقر هم کمتر بود 
بر اساس تصمیم کمیته سه جانبه )کمیته ای 
جناح  نمایندگان  و  جانبه  یک  واقعی  بطور 

عالی  مجمع   - اسالمی   رژیم  دولتی  های 
نمایندگان کارگران - کانون عالی شوراهای 
اسالمی کار - کانون های عالی انجمن های 
ارگان های دولتی  تائید  صنفی کارگری( و 
رژیم این مقدار ماهانه 608902 تومان در 
بازبینی  نظر گرفته شد )که مجددا در حال 
به حد باالی 700 هزار تومان است( که با 
احتساب 40 تا 57 در صد تورم بر اساس 
اعالم رئیس جمهور اسالمی روحانی نه تنها 
از حقوق سال گذشته کمتر است بلکه با توجه 
به گشایش نسبی اقتصادی با خارج از کشور، 
" از کاهش بیش از 15 در صدی نسبت به 
گزارش  در  است.  برخوردار  گذشته  سال 
وضعیت  "اکنون  است:  آمده  تسنیم  سایت 
دستمزد کارگران تا جایی ناچیز است که علی 
ربیعی در گزارش 100 روزه وزارتخانه ی 
با  شد  می   1383 سال  در  اگر  گفت:  خود 

یک  دستمزد  بقیه در صفحه دومحداقل 

به  خطاب  می،  ماه  اول  آستانه ی  در 
سازمان جهانی کار،

جناب دبیر کل محترم سازمان جهانی کار،

سندیکای  عضو  زمانی،  شاهرخ  من 
کارگران نقاش ساختمان به هم راه ده ها نفر 
از فعالین سندیکایی مانند رضا شهابی، بهنام 
ابراهیم زاده، محمد جراحی، رسول بداقی و 
دیگر هم رزمان به خاطر عضویت و تالش 
و  سندیکایی  مستقل  تشکل های  ایجاد  برای 
دفاع از حق تشکل و حق اعتصاب به عنوان 
یگانه وسیله ی دفاع مشروع و قانونی از سطح 
مزدبگیران  و  کارگران  مطالبات  و  زندگی 
توسط جمهوری اسالمی بدون حکم قضایی 

بقیه در صفحه چهارم

در سالی که گذشت اردوی کار در سرتاسر 
تحصن،  مبارزه،  هزاران  شاهد  جهان 
بورژوازی،  پلیس  با  درگیری  اعتصاب، 
و  قهری  گوناگون  اشکال  به  اعتراض 
نیز  سرمایه  اردوی  درون  بود.  قهری  غیر 

تالطمات زیادی  بروزکرد. از جمله:
فشارهای  تمام  با  ها  آمریکائی  امپریالیسم 
با  امنیتی  پیمان  بستن  به  قادر  نیز  وارده 
افغانستان جهت حضور استعماری تا دو دهه 

آینده نشد.
در  غرب  طرفدار  های  نازی  نئو  کودتای 
اوکرائین با عکس العمل شدید روسیه همراه 
نشین  روس  جزیره  الحاق  با  روسیه  و  بود 
کریمه همچنان راه دریائی ناوگان خود را باز 
نگه داشت. اما این کشمکش ناتو و آمریکا 
که  روسیه  مرزهای  به  شدن  نزدیک  برای 

فروپاشی  با 

انسان با پرچم خونین و چرک آلود مالکیت 
تمامی  به  تبغیضهایش  انواع  و  خصوصی 

فرتوت شده است. 
ایستادن  به  قادر  داری جهانی  نظام سرمایه 
در برابر چنین حرکت مستقل و متحد طبقه 
کارگر جهانی نیست. امری که ایجاب می کند 
چنین حرکتی را باید سازمان داد و کاخهای 
ازبنیادشان  را  گری  ستم  و  استثمارگری 

لرزاند و نهایتا از جا َکند.
طبقه کارگر طی بیش از 200 سال مبارزه 
با  حتا  و  داری  سرمایه  نظام  علیه  اش 
پیروزیهای درخشانش در هدایت انقالب در 
برخی از کشورها و تجربه تلخ به خون کشیده 
شدن دولتهای کارگری که هنوز به صورت 
جزایر جداگانه ای در محاصره ی کشورهای 
حرکتهای  و  قرارداشتند،  داری  سرمایه 
انقالبی کشوری که به شدت سرکوب شدند، 

آموخت که حرکت 

بقیه در صفحه پنجم

بقیه در صفحه دوم



آن در رهائی بشریت که خصلت جهانی دارد، 
باید برای به پیروزی رساندن انقالب جهانی 
نماید. آماده  تر  را هر چه جهانی  اش خود 
انجام این امر مهم تاریخ ساز در گرو آماده 
نظر  از  در هر کشور  کارگر  ساختن طبقه 
تشکل یابی اقتصادی و سیاسی تحت سیاست 
درست و انقالبی می باشد. اما ضعف طبقه 
باعث شده  دو زمینه  این  در  کارگر جهانی 
است که نظام سرمایه داری جهانی به طور 
به  قرن 21  در  ویژه  به  ای  گسیخته  افسار 
مبارزات  در   کارگر  طبقه  آوردهای  دست 
جهانی  ارتش  و  نموده  حمله  اش  گذشته 
طبقه کارگر را که به صورت جوخه ها و 
گردانهای جداگانه ای عمل می کند به دفاعی 
طبقه  نگذارد  و  سازد  وادار  استراتژیک 
وارد  اش  میلیاردی  چند   ارتش  با  کارگر 
دمار  و  شده  نهائی  طبقاتی  مبارزه  معرکه 
از روزگار نظام سرمایه داری درآورد.  با 
طبقه  سرگذشت  که  وضعیت  این  به  توجه 
کارگر در تمامی جهان با پستی و بلندیهایش 
امسال  مه  ماه  اول  در  باید  مشابه هم هست 
پرچم "کارگران همه کشورها، متحدشوید!"، 
"حزب کمونیست انقالبی را درهر کشور و 
حزب جهانی انترناسیونال کمونیستی خود را 
به وجودآورید!" در برنامه مبارزاتی تمامی 
گرفته  قرار  مختلف  کشورهای  کارگران 
جدائی  و  اندازان  تفرقه  بر  مرگ  فریاد  و 
طلبان که توسط رفرمیستها و رویزیونیستها، 
در  تبلیغ می شود  دگماتیستها  و  آنارشیستها 
سراسر جهان طنین افکند. فراموش نشود که 
متشکل  کارگران  و  هیچ  متفرق  "کارگران 

همه چیزاند!"
گذشت  که  سالی  در  کارگران  درایران 
با  اعتراض،  و  اعتصاب  صدها  عالرغم 
وجود تحمل عسرت شدید ناشی از مزدهای 
و هم  موقع،  به  نشده  پرداخت  حتا  و  ناچیز 
چنین به علت دستگیری و زندان و شکنجه 
دفاع  به  قهرمانانه  که  مبارزی  کارگران 
خود  زنجیران  هم  شده  مال  پای  حقوق  از 
دیده  زیادی  صدمات  کردند،  دفاع  درایران 
شان  های  خانواده  به  ضدانسانی  فشاری  و 
وارد شد و این تجربه به روشنی نشان داد 
که مبارزه جداگانه و بدون هم بسته گی یک 
پارچه سراسری در مقابل بورژوازی هار و 
حریص و نظام اسالمی خدمت گذار آنان به 
آنها تمام  نتیجه تماما و کامال مثبت به سود 
استثمار و ستم وحشیانه در کسوت  و  نشده 

وحشیانه تر ادامه می یابد.
تازمانی که کارگران از "در خود بودن" رها 
نشده و "برای خود شدن" حزب واحد سیاسی 
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اول ماه مه... بقیه از صفحه اول

تنها ایجاد حزب کمونیست متعلق به طبقه کارگر چاره سازاست!

را  مبارزه  و  نسازند،  را  خویش  کمونیست 
زیر پرچم و رهنمودهای واحد حزب پیشرو 
خودشان به پیش نبرند موفقیتی استراتژیک 
و حتا مقطعی مطمئنی به دست نخواهند آورد 

و مهجورباقی خواهند ماند. 
بیائید  کمونیست!  و  آگاه  کارگران  بنابراین 
سوگند  روزکارگر  مبارزات  در  شرکت  با 
علمی  کمونیسم  آموزش  طبق  که  بخوریم 
برنامه  اساسی  نکات  و  اصول  "براساس 
کمونیست  حزب  و  شده  متحد  تاکتیک"  و 
اخاللهای  از  و  وجودآوریم  به  را  ایران 
خرده بورژوازی در متفرق نگه داشتن طبقه 
است  چنین صورتی  در  شویم.  رها  کارگر 
که مبارزه طبقاتی ما به هدر نرفته و صف 
پر خروش مان انبوه ترشده و در سرنگونی 
نظام پوسیده سرمایه داری در ایران با ایده 
به موفقیتهای بزرگی دست  ئولوژی مذهبی 

خواهد یافت.

زنده باد طبقه کارگر ایران، تنها سازنده 
جامعه بدون طبقه در ایران!

شده  پامال  خواست  هر  از  پشتیبانی  به 
کارگران با تمام وجود برخیزیم!

سر  حامی  اسالمی  جمهوری  بر  مرگ 
فکری  ارتجاع  و  داری  سرمایه  سخت 

ایده آلیستی!
سوسیالیسم  باد  زنده  آزادی،  باد  زنده 

تنها نظام رهائی بخش بشریت! 
پیش به سوی وحدت نظری و تشکیالتی 

و ایجاد حزب کمونیست ! 
پرچم مبارزاتی اول ماه کارگران را هر 

چه برافراشته تر نگهداریم !

حزب رنجبران ایران ـ 
 اول اردیبهشت 1393

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

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

اوضاع اقتصادی ایران...بقیه از صفحه اول

کرد،  اجاره  متری   40 واحد  یک  کارگر 
متر   27 از  کمتر  به  متراژ  این  اکنون  هم 
رسیده است”. اما رژیم اسالمی توضیح نمی 
دهد که این مقدار تورم ناشی از چیست اما 
نگاهی  با  آگاهی  انسان  و  کارگر  هر  برای 
به عملکردهای جمهوری اسالمی می توان 
به  ابعاد  این  در  اقتصادی  تورم  که  فهمید 
عوامل مختلفی بستگی دارد که بطور مستقیم 
با سیاست ها و عملکردهای این رژیم در سه 
دهه گذشته ارتباط دارد . اولین مسئله بودجه 
اینکه  با  تقسیم آن در جامعه است.  و نحوه 
در طی 30 سال گذشته قیمت نفت بطور دائم 
افزایش یافته و جمهوری اسالمی در آمدها 
نفتی اش چندین برابر شده است اما کسری 
افزایش  بیشتری  ابعاد  با  هم  دولتی  بودجه 
در یک  قاعده کسربودجه  است. طبق  یافته 
بودن  وسیع  از  ناشی  دموکراتیک  دولت 
خدماتی  و  عمرانی  و  اجتماعی  های  طرح 
است که به بارآوری اجتماعی در سال های 
بعد می انجامد ولی در رژیم اسالمی کسری 
بودجه ناشی از چندین مسئله از جمله: عدم 
مدیریت و بی برنامه گی و یا برنامه ریزی 
کامال غلط و صرفا بر اساس منافع قشرهای 
محدود و مشخصی از بورژوازی، حضور 
دهها ارگان دولتی و غیر دولتی است که نه 
بلکه  دهند  نمی  دولت  به  مالیاتی  هیچ  تنها 
جیب  کردن  پر  برای  ویلی  چاه  به  بودجه 
بوروکراتیک  و  دالل  بورژوازی  های  
نظامی و آخوند ها و آقازاده ها، تبدیل شده 
از  یکی  خبرگان  مجلس  مثال  بطور  است. 
کاری  هیچ  که  است  بختکی  های  ارگان 
های  بودجه  از  یکی  ولی  دهد  نمی  انجام 
سنگین دولتی را می بلعد. و یا دهها بندرو 
ایستگاههای گمرگی که متعلق به ارگان های 
هیچ کس جواب  به  که  "خصوصی" هستند 
حوزه  از  توان  می  نیز  و  دهند  نمی  پس 
برای  های عریض و طویل علمیه اسالمی 
شهرهای  در  روحانیت  انگلی  بخش  تربیت 
مختلف نام برد، سرکیسه کردن مردم تحت 
عنوان تحریم های اقتصادی و باالبردن غیر 
واقعی قیمت کاالهای اساسی،  درهم شکستن 
چه  و  رشته صنایع  در  چه  تولیدی  اقتصاد 
دلیل  بدون  و  رویه  بی  ورود  با  کشاورزی 
کاالهای مشابه تولید داخلی و تعطیل کارگاه 
جامعه،  در  عظیم  بیکاری  رشد  و  تولیدی 
و  قدرتمندان  نهان  و  آشکار  های  بند  و  زد 
و  دولتی  بودجه  کشیدن  باال  برای  حاکمین 
فساد گسترده دولتی و رانت خواری است ! 
به گفته علی ربیعی وزیرکار و تعاون و رفاه  

در ایران حدود 10 میلیون بیکار وجود 
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رهائی اقتصاد ایران درگرو سازش با امپریالیستها نیست!

دارد که 30 تا 45 در صد آنها دارای 
در  حتی  هستند.  دانشگاهی  مدرک 
زمان جنگ ایران و عراق هم آمار بیکاری 
نبود، بطور مثال  در چنین سطحی گسترده 
سایت کارگر نیوز )سایت متعلق به "شورای 
عالی کار" رژیم جمهوری اسالمی(  آماری 
اروپا  اتحادیه  آمار  سازمان  از  برگفته  را 
انتشار داده است که از بین 43 کشور جهان 
ایران با 19.7 در صد بعد از اسپانیا و یونان 
دارد. حضور  بیکاری را  بیشترین در صد 
این تعداد بیکاری نتیجه  سیاست هائی است 
اقتصادی  زمینه  در  اسالمی  جمهوری  که 
دولت  که  شرایطی  در  است.  کرده  اتخاذ 
به علت سیاست های وارداتی و بسته شدن 
ایجاد  به  قادر  تولیدی  واحدهای  از  بسیاری 
کار برای بیکاران نیست و هر چه که جلوتر 
می رویم به این آمار اضافه می شود وزیر 
کارفرمایان  اتحادیه  رئیس  و  تعاون  و  کار 
می گویند که "به دلیل آنکه در شرایط فعلی 
نمی توان مزد کارگران را به گونه ای افزایش 
تأمین کننده معیشت خانواده های شان  داد که 
باشد، آنان )کارگران( مجبورند امور زندگی 
خود را با اضافه کاری ویا دو شغله بودن به 
نحوی بگذرانند. رئیس اتحادیه سرمایه داران 
دستمزدها  توانند  نمی  که  بود  کرده  اعالم 
از  و  دهند  افزایش  تورم  نرخ  براساس  را 
کارگران خواست که به نحوی زندگی خود 
را بگذرانند". البته روشن است که دولت، با 
تامین  بار مسئولیت  از زیر  گفته، خود  این 
نه  جامعه  بگیران  مزد  برای  زندگی  حداقل 
با  همزمان  بلکه  کند  می  خالی  شانه  تنها 
آینده که  تصویب حداقل دستمزد برای سال 
تر  پائین  بسیار  هم  فقر  خط  سطح  از  حتی 
است سفره کارگرن و زحمتکشان را خالی 
تر و فقر را گسترده تر می کند. وقتی اتحادیه 
به  که  کارگران می خواهند  از  کارفرمایان 
دولت  و  کنند  اداره  را  خود  زندگی  نحوی 
تورم  اساس  بر  دستمزد  باالبردن  به  قادر 
نیست نتیجه مستقیم آن حضور کودکان کار 
برای کمک به خانواده های فقیر در خیابان 
ها، رشد دستفروشی و خرید و فروش مواد 
حضور  و  اجناس،  شدن  نرخه  چند  مخدر، 
اما  و...است.  فحشاء  گسترش  سیاه،  بازار 
که  است  قادر  نه  و  خواهد  می  نه  دولت 
مشکالت اقتصادی که جامعه با آن ها دست 
برای  ولی  کند  کند را حل  نرم می  پنجه  و 
کنترل جامعه  برای  و  این مشکل  از  عبور 
سازمان  به  را  آوری  سرسام  های  بودجه 
امنیتی – نظامی اختصاص داده است  های 
دیگری  اقتصادی  سنگین  بار  خود  این  که 
است.  شده  گذاشته  مردم  دوش  بر  که  است 
اقتصادی  مشکالت  و  مسائل  صورت  بهر 

ایران مجموعه ای از سیاست های اقتصادی 
روندهای  پیشبرد  و  داخلی  عرصه  در 
آنهم  )که  جهانی  اقتصاد  با  کننده  هماهنگ 
در بحرانی طوالنی بسر می برد( از جمله 
بانک جهان و صندوق بین المللی پول است 
ایران  اقتصادی  پاشیدگی توان  که به از هم 
زحمتکشان  و  کارگران  که  است  انجامیده 
با  آنرا  تاوان  هستند  مزدبگیران  که  جامعه 
پردازند.   می  کمتر  دستمزد  و  بیشتر  کار 
های مختلف  کارگری بصورت  اعتراضات 
بیشتر  تهاجم  این  از  مانع  نتوانست  نیز 
به سطح معیشت کارگران شود  بورژوازی 
به سفره  داری  نتیجتا دست درازی سرمایه 
شده  تشدید  جامعه  زحمتکشان  و  کارگران 
همه  با  نتوانست  کارگر  طبقه  اینکه  است. 
اعتراضاتی که به این نوع تصمیم گیری ها و 
مشخصا سطح دستمزدها داشت جلوی سقوط 
ارتباط  آنرا بگیرد به عوامل مختلفی  بیشتر 
داشته و تا این عوامل بر طرف نشوند چشم 
اندازی برای پیروزی در ارتقاء سطح زندگی 
رسد.  نمی  نظر  به  محتمل  بیشتر  درآمد  و 
1- طبقه کارگر در مبارزات سال گذشته خود 
نتوانست در سطح وسیع مبارزاتی هماهنگ 
و متحد را در رشته  های گوناگون تولیدی 
و خدماتی به جلو ببرد در واقع با تمام تالش 
هنوز  کارگری  مبارزات  کارگری  فعالین 
خوبی  مبارزاتی  پیوند  و  درونی  انسجام  از 
شاهد  گذشته  سال  در  ما  برخوردارنیست. 
اعتصاب و  اعتراض در بخش های گوناگون 
بودیم. اما با اینکه تعداد آنها بیشتر از سال 
آنها نه همزمان بودند و نه  گذشته بود ولی 
پیوند تنگاتنگی را که شایان و درخور یک 
مبارزه عمومی است، داشتند. ولی در عین 
حال طبقه کارگر در بسیار از اعتصابات و 
تحصن ها توانست بخشاَ خواسته هایی را به 
کارفرمایان تحمیل کند و در بسیار از موارد 
پی آمد اعتراضات آنها باعث شد که برنامه 
درازی  دست  برای  کارفرمایان  آینده  های 
چالش  با  کارگران  زندگی  سطح  به  بیشتر 

های جدی روبرو شود. 
توسط  گوناگون  آمارهای  اساس  بر   -2
و....در  خبری  سیاسی،  مختلف  نهادهای 
سال گذشته  تقریبا هرروز طبقه کارگر  با 
اعتصاب، تحصن، تجمع، جلوگیری از فرمان 
مختلف  قوانین  برابر  در  کارفرمایان  های 
علیه خود از جمله قراردادهای سفید امضا، 
طرح  ها،  حقوق  ماندگی  عقب  ها،  اخراج 
کوچک،   های  کارگاه  در  شادگری  و  استاد 
کار  درمحیط  امنیت  امکانات  رفتن  بین  از 
و  ها  کارخانه  بستن  بهداشتی،  مسائل  و 
های  کارگاه  اموال  فروش  یا  و  کارگاهها 
تولیدی  توسط کارفرمایان، حداقل دستمزدها  

ومبارزه برای  اضافه کردن دستمزدها، تهیه 
طومار های اعتراضی و جمع آوری امضاء 

درگیربوده است.
3- در همین رابطه برمال شدن دزدی های 
که  اجتماعی  تامین  سازمان  از  میلیاردی 
مزد  و  کارگران  بیمه  پول  از  اش  سرمایه 
بگیران فراهم شده، اعتراضات و نامه های 
متعدد کارگران و تشکلهای  مستقل کارگری 

به این دزدی ها را در پی داشت. 
کارگری  مستقل  تشکلهای  سال  این  در   -4
اسالمی  پلیسی  همچنان زیر سرکوب رژیم 
بود. دولت روحانی فریب کارانه در اوایل به 
قدرت رسیدن وعده آزادی زندانیان سیاسی 
همچنان  کارگری  فعالین  بیشتر  ولی  داد  را 
با  ها  زندان  در  و  ماندند  باقی  زندان  در 
داشته  را روا  ها  رفتار  ترین  آنها وحشیانه 
خدمات  به  که  کسانی  به  حتی  دارند  می  و 
پزشکی نیاز مبرم دارند نیز ترتیب اثر نداده 
و این خدمات را از آنها دریغ می دارند و 
این  فعالین را در وضعیت بسیار خطرناکی 
نگه داشته اند. در سال گذشته چند اطالعیه 
کارگری  مستقل  تشکلهای  توسط  مشترک 
صادر شد که در عین کمبود ولی می تواند 
بخش  اتحاد  و  مشترک  کار  زمینه  آینده  در 
مختلف کارگری را در سطحی بهتر و همه 
جانبه تر سازماندهی کند. اساسی ترین دلیل 
اینکه طبقه کارگر در سال گذشته نتوانست 
مبارزه متحدانه تری را جلو ببرد سرکوب و 
پیگردهای دائم پلیس سیاسی علیه کارگران 
و فعالین آنان از یک صطرف و اختالفات 
از طرف  مسائل  سر  بر  تاکتیکی  و  فکری 
دیگر بود که مغایر با منافع آنی و آتی طبقه 
کارگر و تحت تاثیر افکار فرقه گرایانه بود. 
های  جناح  رقابت  گذشت  که  سالی  در   -5
که  هائی  ارگان  و  اسالمی  رژیم  درونی 
داده  تشکیل  کارگری  جنبش  در  نفوذ  برای 
بودند تشدید شده و رقابت برای بیرون کردن 
تشکیالتی  سیاسی  نفوذ  مراکز  از  یکدیگر 
عالی  شورای  و  کارگر  خانه  گشت.  حادتر 
طرف  از  و  طرف  یک  از  کار  اسالمی 
به  و  کارگری  فعالین  جلب  به  سعی  دیگر 
بیراهه کشیدن اهداف کارگران و بلند کردن 
دارند.  از کارگران را  دفاع  پرچم دروغین 
خوشبختانه فعالین کارگری با حیله های آنها 
ندادند  اجازه  داشتند و  افشاگرانه  برخوردی 
که آنها بتوانند پرچمدار اعتراضات کارگری 

شوند.
مسائلی  از  یکی  نیز  های  یارانه  مسئله   -6
حداقل  تامین  سر  بر  زنی  چانه  که  است 
زندگی را با محاسبه تورم 20-15 در صدی 
سال آینده به یک چالش اجتماعی تبدیل کرده 

کاالهائی  سبد  زمینه  همین  در  است. 
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کمکی  که دولت به مردم داده است نه 
تنها مشکلی از مشکالت مردم را حل 
جلوی  اینکه  برای  است  فریبی  بلکه  نکرد 
کارهائی  گرفته شود.  گرسنه  مردم  شورش 
است  اطمینان  سوپاپ  همانند  دست  این  از 
مبارزات  انفجارات  از  جلوگیری  برای  که 

اجتماعی تعبیه شده است.
شدن  آزاد  و  نفت  مسئله  بعدی  مسئله   -7
غرب  دنیای  با  مالی  و  بازرگانی  روابط 
است.  ایران  صادرات  و  واردات  مسئله  و 
از  حدی  تا  ایران  دولت  که  گفت  توان  می 
با  رابطه  در  اقتصادی   – سیاسی  تنگناهای 
یافته  رهائی  المللی  بین  تجارت  و  مبادالت 
شرایط  تحت  غرب  اینکه  بعلت  اما  است. 
است  کرده  باز  را  اقتصادی  درهای  معینی 
هنوز این اطمینان برای سرمایه داران برای 
باز  جهت  ایران  در  عظیم  گذاری  سرمایه 
به  نیست.  موجود  هنگفت  سودهای  یافت 
همین دلیل ما همچنان با فشارهای بنگاههای 
و صندوق  جهانی  بانک  و  اقتصادی غرب 
در  بیشتر  تغییرات  برای  پول  المللی  بین 
جهت تامین منافع اقتصادی جهانی و بویژه 
نتایج  که  هستیم  مواجه  مالی   های  سرمایه 
آن به خانه خرابی بیشتر مزدبگیران جامعه 
سرمایه  درعوض  ولی  انجامید  خواهد 
تر  وچله  چاق  هم  باز  را  داخلی  نئولیبرال 
می کند. البته این روندی است که از دولت 
هاشمی رفسنجانی شروع شده نتایج اولیه آن 
پیدا شدن قشری از آقازاده ها با ماشین های 
روابط  از  ناشی  که  بنگاههائی  و  میلیاردی 
با  دولتی  اموال  خرید  و  دولتی  پرده  پشت 
قیمت ارزان به صورت ناگهانی به میلیاردها 

دالر پول رسیده اند.
8 - در طی 8 سال ایران به اندازه تمام مدت 
دریافت  نفت  پول  سال(   80 )تقریبا  گذشته 
کرد. ولی نرخ تورم در طی 8 سال گذشته 
مرکزی  بانک  آمار  براساس  متوسط  بطور 
و  نیستند  دقیق  مرکزی  بانک  )آمارهای 
معموال با فشار های دولت جهت نشان دادن 
اقتصادی دستکاری می شوند( به نقل  رشد 
از سایت "خبراقتصاد" 16.3 و شاخص بهاء 
کاال 68.6 بوده است. این آمار نشان می دهد 
که اقتصاد ایران در ابعادی بزرگ شده است 
ولی با تورم بسیار باال و نیز سقوط و کاهش 
به  با توجه  بوده است.  قدرت خرید روبرو 
آمار فوق  زندگی طبقه کارگر و زحمتکشان 
مزد بگیر هر روزه بدتر می شود و برای 
است  نموده  اعالم  دولت  اینکه  با  امسال 
کنترل  صد  در   15 سطح  در  را  تورم  که 
خواهد کرد ولی گران شدن هر روزه اجناس 
صرفا  دولت  های  وعده  که  دهد  می  نشان 
که  اینجاست  در  و  دارد.  تبلیغاتی  مصرف 

مسئله تعیین حداقل دستمزدها برای خانواده 
است  زندگی  و  مرگ  مسئله  کارگری  های 
اخیر  های  سال  در  چالش  و  مبارزه  این  و 
داشته  ادامه  کارگران  و  دولت  بین  همیشه 
این  در  هم  ظریف  بسیار  نکته  یک  است. 
میان قابل توجه است. پلیس تهران می گوید 
رشد نرخ مواد مخدر نسبت به دیگر اجناس 
از همه کمتر بوده است. این گفته گویای آن 
است که سرمایه داری برای درهم شکستن 
مبارزه طبقه کارگر فقط از زندان و شکنجه 
و اعدام بهره نمی گیرد بلکه به فساد و تباهی 
جوان   اساسا  که  اجتماعی  مبارزین  کشیدن 
است. آنان  های  اهرم  از  دیگر  یکی  هستند 
داد که مشکل  باز هم نشان  9- سال گذشته 
بورژوازی  دولت  آن  یا  و  این  کارگر  طبقه 
نیست و مسئله کلیت سیستم سرمایه داری و 
مالکیت خصوصی است. حل مسئله معیشتی 
و نان بعلت اینکه طبقه کارگرو مزدبگیران 
جامعه در اکثریت هستند موضوعی است که 
فقط می تواند توسط کارگران و زحمتکشان 
موضوع  به  فورا  که  شود  نیزحل  جامعه 
می  حاکمیت  با  شدن  رو  در  رو  و  سیاسی 
انجامد. حتی وعده هائی که دولت روحانی 
نه  فریبکاریش  از  جدا  داد،  زمینه  این  در 
در چنین دولت هائی قابل تحقق هستند و نه 
خواست جدی برای  تعدیل در سیاست های 
وجود  جامعه  مزدبگیران  رنج  دست  چپاول 
دارد. به همین دلیل طبقه کارگر در شرایط 
کنونی و در نبود یک تشکل سرتاسری که 
این خواست های معیشتی خود را هماهنگ 
های  اتحادیه  و  ها  سندیکا  در  و  کرده 
کارگری واقعی به کرسی بنشاند ولی در عین 
دائمی  های  سیاست  افشاگر  خود،  مبارزات 
رژیم جمهوری اسالمی بوده است و این به 
رشد فکری  این طبقه برای مبارزات طبقاتی 
آینده کمک شایانی خواهد کرد. مبارزاتی که 
بر پرچم آن نوشته شده "از هر کس به اندازه 

توانش و به هر کس به اندازه کارش". 
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حبس های  با  و  دستگیر  اتهامی  سند  و 
وضع  بدترین  در  که  سال هاست  سنگین 
مخوف ترین  در  جسمی  و  روحی  شکنجه ی 
زندان های غیراستاندارد و خارج از قوانین 
لحاظ  از  حکومت  خود  شده ی  تعریف 
و  زندگی  فضای  درمان،  بهداشت،  تغذیه، 
هواخوری، منع ارتباطات عاطفی با خانواده 

پیام شاهرخ زمانی بقیه از صفحه اول

و  تلفن  مرخصی،  حضوری،  مالقات  مانند 
مکاتبه نگه داری می شویم. به طوری که رضا 
شهابی و محمد جراحی علی رغم ضرورت 
مراقبت های پزشکی شدید و درمان و عمل 
در  مسولین  سماجت  با  هم چنان  جراحی 
اسف بارترین وضعیت ]و در معرض[ مرگ 
تدریجی قرار دارند. خود من با حبس سنگین 
زندان  چندین  در  شدن  گردانده  با  سال   11
مواد  زندان  در  نگه داری  از  پس  نیز  االن 
قوانین  آشکار  نقض  در  و  قزلحصار  مخدر 
توسط  جرایم  تفکیک  در  زندان ها  سازمان 
زندان  بند  بدترین  در  اسالمی  جمهوری 
در  اعدامی  زندانی  صدها  که  رجایی شهر 
دسته های 10 تا 12 نفره بدون وکیل اعدام 
می شوند با شکنجه ی روحی و جسمی زنده 
به گور می شوم. به طوری که اطالع دارید 
چندی پیش افشین اسانلو فعال سندیکایی در 
این زندان تحت شرایط فوق جان سپرد. در 
حالی که جمهوری اسالمی به علت عضویت 
در سازمان جهانی کار، متعهد به رعایت و 
اجرای قوانین آن مخصوصا مقاوله نامه های 

98 و 87 می باشد.
اما این حکومت نه تنها این قوانین را رعایت 
طریق  از  اشتغال  نابودی  با  بلکه   نمی کند 
قراردادهای سفید امضا و موقت در بردگی 
یک  دستمزدهای  تصویب  کارگران،  کامل 
مرزی  گمرکات  برداشتن  فقر،  خط  چهارم 
و واردات کاالهای بنجل و نابودی گسترده ی 
از  میلیونی،  بیکارسازی  و  تولید  و  کار 
بهداشت  تامین  و  اجتماعی  تامین  بردن  بین 
خدمات  و  تحصیالت  آموزش،  درمان،  و 
کیسه ی  و  ثروت اندوزی  بهای  به  عمومی، 
پول مافیای ثروت و قدرت، حذف یارانه ها و 
گرانی و تورم نجومی، نابودی و حذف قوانین 
هزار  پنجاه  از  حمایتی  خدمات  و  حمایتی 
تمامی  مولدین  عنوان  به  کارگری  خانوار 
ثروت های جامعه به هم راه تمامی مزدبگیران 
در فالکت بارترین وضع ممکن قرار دارند.
در چنین اوضاعی حق تشکل و حق اعتصاب 
را به عنوان تنها وسیله ی مقاومت و مبارزه 
با این سیاست های ضدکارگری از آنان سلب 
بزرگ  موسسات  و  کارخانجات  در  کرده 
از طریق حراست و بسیج حکومت نظامی 
را  اعتراضات  و  اعتصابات  کرده،  برقرار 
حبس های  و  زندان   اخراج،  سرکوب،  با 
طویل المدت جواب داده، بزرگداشت اول ماه 
می را گناه کبیره حساب می کند و با صدها 
سیاست سرکوبگرانه ی دیگر جلوی هرگونه 
سیاست ها  این  می گیرد.  را  قانونی  فعالیت 
گسترده  بی کاری  و  تورم  گرانی،  کنار  در 
کارگران،  معوقه ی  دست مزدهای  ندادن  و 

در  بزرگ،  تولیدی  موسسات  تعطیلی 

درود پرشور بر کارگران انقالبی مبارز زندانی!
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کشیده و آنرا از بین ببرند. 

با  مقابله  جهت  روسیه  جدید  های  سیاست 
خود  مجموع  در  غرب  های  خواهی  زیاده 
با موفقیت روبرو شد. چینی ها نیز با تحکیم 
حضور نظامی خود در مناقشه مرزی برسر 
دو جزیره در دریای چین جنوبی نشان دادند 
با  رابطه  در  را  جدیدی  های  سیاست  که 
غرب اتخاذ کرده اند. همزمان نیز آمریکا با 
دامن زدن به اختالف چین با همسایگانش و 
نفوذ سیاسی نظامی در آنها می خواهد حلقه 

تحدید چین را تنگتر کند. 
آمریکا،  )اروپا،  غرب  المللی  بین  سرمایه 
رکود  بین  حالتی  در  اینکه  عین  در  ژاپن( 
در  ولی  داشت  قرار  در حد %1.3  و رشد 
آور  سرسام  فروش  با  نظامی  های  بخش 
به  پیرامونی  کشورهای  به  اسلحه  وتحمیلی 
ثروت های عظیمی از بودجه این کشورها 
دست یافت )به مفهوم دیگر آنان باعث اکثر 
کشتارها در سطح جهان بودند(. دومین سود 
غیر  و  قانونی  های  کمپانی  را  عظیم  های 
اختصاص  بخود  جهانی  مخدر  مواد  قانونی 
بریکس  گروه  مدت  همین  طی  در  دادند.  
)روسیه، چین، هندوستان، آفریقای جنوبی، 
برزیل( در مجموع با رشد متوسط اقتصادی 
7.2- 6.2 % روبرو شدند. جهان همچنان 
مخدر،  مواد  تولید  رشد  بیکاری،  رشد  با 
دو  تضاد  بود.  روبرو  بیشتر  فقر  و  جنگ 
شکلگیری  حال  در  داری  سرمایه  اردوگاه 
جهانی یکی دارودسته های امپریالیست های 
غربی به همراه ژاپون و اردوگاه دیگر گروه 
شدن  تشدید  حال  در  شانگهای  و  بریکس 
سیاسی،  های  عرصه  در  تضاد  این  است. 
منطقه  های  کشمکش  و  اقتصادی  نظامی، 
ای خود را نشان داد. که رشد نظامی گری 
و بورس بازی دو مشخصه این عرصه ها 
این دو گروه  از مراکز تالقی  هستند. یکی 
در  بریکس  و  غرب  یعنی  نی  جها  معظم 
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول خفته 
است. دعوا بر سر اصالح قوانین داخلی این 
بیشتر  دادن سهم  نهاد مالی  و در واقع  دو 
به گروه بریکس رو به تشدید گذاشته است. 
از  بسیاری  ورشکستگی  گذشته  سال  در 
نهادهای بزرگ مالی  و تولیدی مانند بانک 
ها، بستن کارخانه ها و مراکز تولیدی، تبدیل 
کاالهای  فروش  انبارهای  به  تولید  مراکز 
و  جهان  مختلف  کشورهای  در  وارداتی 
بزرگ شدن عده قلیل دیگری و نیز تمرکز 
شدن  انحصاری  و  تشدید  به  سرمایه  بیشتر 
بیشتر گروه های معظم مالی جهانی انجامید 
بانک  بیشتر  که  شرایطی  در  مثال  برای 
و  شکن  کمر  های  قرض  دچار  اروپا  های 

بانک  بودند،  مالی  سقوط  حال  در 

طبقه کارگر ایران گورکن امپریالیسم و سرمایه داری درایران است!

پرده های فساد... بقیه از صفحه اول

ریاست سازمان جهانی کار،
قبول  و  اجرا  به  متعهد  اسالمی  جمهوری 
فوق  قانونی  و  مشروع  خواست های  تمامی 
سازمان  صورت  این  غیر  در  می باشد، 
جهانی کار موظف به اجرای موارد تنبیهی 
قانون شکنی  دلیل[  ]به  آن  اخراج  جمله  از 

علنی می باشد.

با آرزوی شادکامی و پیروزی روزافزون 
برای کارگران

قانونی  خواسته های  پیگیری  آرزوی  با 
فوق،

1 اردیبهشت 1393
زندان رجایی شهر کرج – بند غیرسیاسی 

زندانیان در حال اعدام
فعال سندیکایی – شاهرخ زمانی

عضویت  به  با  بود  شده  شروع  شوروی 
تازه  کشورهای  آوردن  در  اروپا  اتحادیه 
یافت.  افزایش  سابق  شوروی  یافته  استقالل 
های  سیاست  تغییر  با  اوکرائین  در  ولی 
روسیه از سکوت به جوابگوئی به بحرانی 

تمام عیار تبدیل شده است.
علیه  جنایت  به  همچنان  فرانسه  آفریقا،  در 
مردم کشورهای مالی و ... به مثابه امپریالیسم 
کهنه کار ادامه می دهد و با حضور نظامی، 
رویاروئی  به  را  کشورها  آن  در  وضعیت 
و جنگ داخلی سوق داده است. آمریکا نیز 
امپریالیست های  فعال شده است.  آفریقا  در 
غربی سعی دارند که نفوذ یکدیگر و بویژه 
چالش  به  را  آفریقا  در  چین  اقتصادی  نفوذ 

خط  چهارم  یک  دستمزدهای  تعیین  کنار 
فقر و تحمیل بردگی از طریق قراردادهای 
کوچک ترین  نبود  و  موقت  و  امضا  سفید 
قوانین حمایتی مانند بیمه ی بی کاری و حق 
اعتصاب و تشکل، تیر خالص به کارگران و 
مزدبگیران و به معنی گرسنگی شیرخواره ها 
و فرزندان ستم دیده ها، فروپاشی خانواده ها و 

طالق و تن فروشی می باشد.
جناب رییس،

در آستانه ی اول ماه می، روز جهانی کارگر 
را  کارگران جهان خود  که  در شرایطی  و 
برای رسیدن  آن  برگزاری شکوهمند  برای 
آماده  خود  برحق  و  قانونی  خواسته های  به 
می کنند، مرا به جرم عضویت در سندیکا در 
دفاع از حقوق 8 میلیون کارگران ساختمانی 
و 50 میلیون خانواده ی کارگران ایران، به 
اعدام و در  به  بند زندانیان محکوم  بدترین 

حال اجرای حکم تبعید کرده اند.
کیلو   21 و  غذا  اعتصاب  روز   44 با  من 
الغری در اعتراض به این مساله در وضع 
وخیم و پریشانی قرار دارم. از جناب عالی 
و سازمان جهانی کار می خواهم در راستای 
بر  فشار  با  خود  انسانی  و  قانونی  وظایف 
جمهوری اسالمی جلوی این همه قانون شکنی، 
آن را وادار  خفقان و سرکوب را گرفته و 
به تمکین از قوانین و کنوانسیون های مورد 
به  جمله  از  بکنند.  خود  عضویت  و  امضا 
رسمیت شناختن حق ایجاد تشکل های مستقل 
حق  اعتراض،  و  اعتصاب  حق  کارگری، 
واقعی  نمایندگان  توسط  کار  قانون  تعیین 
کارگران، برچیدن نهادهای امنیتی و مسلح 
بزرگ  از موسسات  بسیج  و  مانند حراست 
تولیدی و خدماتی، لغو قراردادهای موقت و 
سفید امضا و ایجاد اشتغال دائم، به رسمیت 
دسته جمعی  قراردادهای  امضای  شناختن 
آنان  واقعی  نمایندگان  و  کارگران  توسط 
کارگران. برحق  خواسته های  دیگر  و 
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با  بزرگترین  از  یکی  مثابه  به  آلمان 
سودهای  به  جهان  و  اروپا  های  نک 
در  یافت.  دست  ای  افسانه  و  العاده  فوق 
تمرکز  حال  در  اروپا  اتحادیه  حال  همین 
سیاسی  سطوح  در  بیشتر  پارچگی  یک  و 
این  اینکه  اما  است،  نظامی  و  اقتصادی  و 
تمرکز تا کجا می تواند ادامه پیدا کند نه تنها 
و  داری  سرمایه  اردوگاههای  تضادهای  به 
بحران هایشان، بلکه به رشد و قدرت گیری 
طبقه کارگر جهانی نیز بستگی مستقیم دارد. 
در اکثریت کشورهای جهان تورم و باال رفتن 
قیمت ها و کاهش و یا ثابت ماندن دستمزدها 
مزدبگیران  زندگی  سطح  سقوط  نتیجتا  و 
چند  های  کمپانی  شدن  میلیاردی  مولتی  و 
گرایش  پرده،  پشت  داران  و سرمایه  ملیتی 
حرکت سرمایه و وسایل تولید به کشورهای 
سرمایه  پیشرفته  کشورهای  از  پیرامونی 
بیشتری  های  بخش  شدن  تعطیل  و  داری 
از تولید در کشورهای متروپل، گسترش و 
رشد بیکاری در این کشورها و ادامه بحران 
اقتصادی در آنها بویژه در حوزه کشورهای 
زیر سلطه یورو بویژه یونان و اسپانیا، کم 
محتوا شدن آموزش و پرورش و تربیت نخبه 
از  مدیریت  باال در جهت حفظ  گان طبقات 
آموزشی  و  اخالقی  بحران  عناصر خودی، 
از  بیش  بیگانگی  از خود  در نسل جوان و 
پیش آنان. کم کردن خدمات اجتماعی و از 
در  مبارزه  سالها  با  که  خدماتی  بردن  بین 
سن  باالبردن  مانند  بود  آمده  بدست  جوامع 
از  بیشتر  کشی  بهره  جهت  بازنشستگی 
توسط  مجانی  کار  از  استفاده  کار،  نیروی 
نهادهای دولتی از نیروی بیکار جامعه تحت 
بطور  یافت.  ادامه  داوطلبانه  کار  عنوان 
تشدید  عین  در  خصوصی  مالکیت  خالصه 
شدنش و بیگانگی هرچه بیشتر نیروی کار 
از تولید و زنجیره ای شدن تولید بصورت 
فراملی  معظم  موسسات  بین  در  و  جهانی 
تولیدی و مالی  ولی در ابعاد کوچکتر شده 
است  گسترده  انچنان  پروسه  این   و  است 
بر  توانند  نمی  جهان  آماری  موسسات  که 
آمار  آخرین  طبق  بر  بگذارند.  سرپوش  آن 
موسسه آکسفام ثروت 67 نفر معادل دارائی 

نیمی از مردم فقیر جهان است. 
در سالی که گذشت ما با هزاران نوع مبارزه 
و چالش و اعتراض به اشکال گوناگون از 
مسلحانه تا مذاکره و تبلیغات و غیره مواجه 
نیروهای  و  کارگر  طبقه  اینکه   با  بودیم 
دموکراتیک و مترقی در آنها نقش برجسته ای 
ایفاء کردند ولی نتوانستند آنها را از محدوده 
تاریخی خود، با کسب هژمونی به جلو برانند.
از  یکی  شاهد  ترکیه  گذشته  سال  طی  در 
بود،  اخیر  دهه  های  تظاهرات  بزرگترین 

افشاء شدن  فساد مالی و سیاست های ضد 
مردمی و خارجی دولت اردوغان و دخالت 
گری این دولت در مسئله سوریه و صرف 
بودجه های کالن در این رابطه، باعث شد 
در  استانبول  شهر  در  تظاهرات  یک  که 
رابطه با تغییر ساخت پارک گزی به سرعت 
گسترش یافته و کل جامعه ترکیه را در آن 
وهای  نیر  و  مردم  کشمکش  کند.  درگیر 
مترقی سیاسی با دولت همچنان ادامه دارد. 

یونان و ایتالیا شاهد تظاهرات عظیمی بودند 
های  اتحادیه  رهبری  تحت  آنان  )بیشتر 
کارگری و احزاب مترقی انجام شد( که ناشی 
آلمان  رهبری  زیر  اروپا  اتحادیه  فشار  از  
بحران  رشد  و  ها  دولت  این  به  فرانسه  و 
اقتصادی و قرض های هنگفت به بانک های 
آلمانی – فرانسوی است که زحمتکشان این 
کشورها تحت عنوان سفت کردن کمربندهای 

اقتصادی باید بپردازند.
ما در آمریکای التین شاهد دخالت و تحریک 
علیه  ناراضی  نیروهای  دیگر  و  دانشجویان 
دولت ونزوئال توسط دولت آمریکا هستیم . در 
سال گذشته تعدادی از رهبران اتحادیه های 
کارگری کلمبیا و هندوراس توسط نیروهای 
کارکری  فعالین  ایران  در  ترور شدند.  سیاه 
حرکات  و  دارند  قرار  زندان  در  همچنان 
کارگران و اتحادیه ها و سندیکاها و تشکلهای 
دستگاههای  توسط  بشدت  کارگری  مستقل 

امنیتی کنترل و سرکوب می شوند.  
کودتا  با  نظامی مصر  دولت  در خاورمیانه 
دولتی  قدرت  از  را  المسلمین  اخوان  دست 
های  چالش  به  نتوانست  ولی  کرد  کوتاه 
اجتماعی خاتمه دهد. با اینکه توهم به دولت 
اسالمی اخوان المسلمین در حال ریختن بود 
کردن  پاشوره  همانند  مصر  در  کودتا  اما 
می  فقط  استحمام  که  بود  داری  تب  انسان 
به  قادر  و  آورد  پائین  موقتا  را  تب  تواند 
حتی  دیگر  اینکه  با  نیست.  بیماری  درمان 
اسمی هم از "بهار عربی" نمانده است ولی 
هنوز چالش های اجتماعی در آن  کشورها 
ادامه دارد. با اینکه در بهار عربی در مرحله 
اول نیروهای رادیکال و مترقی جامعه فعال 
بودند ولی نتوانستند این پیشروی را حفظ کنند 
و مرتجعین اسالمی با همکاری امپریالیست 
ها این نیروها را یا سرکوب و یا از میدان 
مبارزه برای هژمونی عقب راندند.  در سال 
با  همچنان  غربی  های  امپریالیست  گذشته 
همکاری برخی رژیم های خاورمیانه جنگ 
را برای سرنگونی رژیم بشار اسد گسترش 
دادند ولی نتوانستند که این رژیم را سرنگون 
کنند. رژیم سوریه توانست در صحنه های 
نبرد مسلحانه بسیاری از مواضع را از ارتش 
آزاد سوریه و جبهه النصره پس بگیرند ولی 

اوضاع حاکی از آن است که جنگ به این 
موضوع  و  یافت  نخواهد  خاتمه  ها  آسانی 
سوریه دیگرتنها یک مسئله ملی و منطقه ای 
نیست بلکه خود را در باالترین سطح رقابت 

های بین المللی باال کشیده است. 
از کشمکش های  ناشی  نیز  در همین مدت 
منطقه ای، بحران اقتصادی سیاسی و جنگ 
و خونریزی داخلی بین گروههای مختلف از 
ملی  کارگری،  های  جنبش  تا  گرفته  دولتی 
باعث  و مذهبی  در کشورهای جهان سوم 
میلیونها  آوارگی  و  مهاجرت  روند  ادامه 
انسان کره خاکی شده است و این در حالی 
است که کشورهای مهاجر پذیر خود بعلت 
به  قادر  بیکاری  رشد  و  اقتصادی  بحران 
پذیرش پناهندگان جدیدی نیستند که مجموعه 
این عوامل به یک بحران انسانی گسترده در 
پناهندگی  اردوگاههای  از  جهان  نقاط  اقصا 
سال  است.  انجامیده  آفریقا  تا  استرالیا  در 
گذشته نشان داد که سرمایه داری جهان هر 
و  خشونت  به طرف  را  بشریت  بیشتر  چه 

بربریت انسانی سوق می دهد.
جنبش کارگری  کمونیستی جهانی در سال 
گذشته همچنان دچار پراکندگی و عدم برنامه 
البته جنبش صنفی  دقیق و متحد کننده بود. 
آن در سطوحی از مبارزه به موفقیت هائی 
در زمینه دستمزدها در کشورهای متروپل 
دست یافتند، ولی با تمام تالش های اتحادیه 
این جنبش هنوز  رادیکال  ها و سندیکاهای 
در بستر و جایگاه واقعی خود قرار ندارد و 
از ضعف های تشکیالتی و سیاسی و تربیت 
با  ولی  برد.  می  رنج  سازمانده  کادرهای 
تمام کمبودهای گفته شده کارگران میلیاردها 
ساعت کار را دراعتصاب و تحصن و زندان 
و مبارزه علیه سرمایه و کارفرمایان و دولت 
های آنان گذراندند. در همین سال گزارشاتی 
از همبستگی کارگران کشورهای مختلف با 
هم ایجاد صندوق های اعتصاب و غیره می 
اشکال و شیوه  بازسازی  از  نشان  که  رسد 
های  مبارزه در عصر سرمایه گلوبال دارد.
تالطمات  در  پذیر  آسیب  نیروهای  از  یکی 
زنان  دوم  درجه  در  و  کودکان  اجتماعی 
باندهای  همچنان  گذشته  سال  در  هستند. 
فروش زنان از کشورهای اروپای شرقی به 
شرقی  جنوب  آسیای  نیز  و  غربی  اروپای 
بودند.  فعال  استرالیا  و  آمریکا  و  اروپا  به 
کشورهایی  در  زنان  حقوق  بردن  بین  از 
و  داشت  ادامه  گرفتند  قدرت  مسلمانان  که 
نیروهای  با  که  کشورهائی  همه  در  زنان 
در  چه  گرا  اسالم  گروههای  بویژه  مذهبی 
اپوزیسیون و چه دولتی روبرو بودند شرایط 
زنان  ولی  کردند.  تجربه  را  اجتماعی  بدتر 

هم در دفاع از حقوق خود فعال بودند 
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و در هند آنها گروههای زنان دفاع از 
خود در برابر تجاوز را سازمان دهی 
کردند و در دیگر کشورها مانند افغانستان، 
مستقل  تشکلهای  ایجاد  با  زنان  و...  عراق 
برابر  در  مبارزاتی را  قدم های جدی  خود 
نابرابرهای گذشته برداشته اند . کار کودکان 
در کشورهای فقیر مانند بنگالدش و پاکستان 
سوء  خیابانی  کودکان  رشد  نیز  و   .... و 
و  تبهکاری  باندهای  توسط  آنان  از  استفاده 
مواد مخدر و دزدی و... باعث نشد که دولت 
های جهان دفاع از این نیروهای آسیب پذیر 
را به برنامه عملی و حمایتی خود تبدیل کنند 
و فاجعه انسانی در رابطه با کودکان و زنان 
آگاهانه از طرف دولت ها با همچنان چشم 

پوشی همراه است. 
همچنان  گذشت  که  سالی  در  داری  سرمایه 
به تخریب محیط زیست انسانی با شدت هر 
چه تمامتر ادامه داد و صدها کنفرانس های 
علمی و دانشمندان نتوانست چشم های کور 
سرمایه داری جهانی را به این خطر بزرگی 
که در راه است باز کند. تنها امری که در 
این رابطه اتفاق افتاد آگاهی بشریت به این 
خطر و وعده های بی سر و ته بزرگترین 

دولت های تولید کننده مواد سمی بود.
نیز  آنفورماتیک  های  آوری  فن  و  اینترنت 
به یکی دیگر از عرصه های رقابت، تاثیر 
چالش  و  عمومی   افکار  کنترل  و  گذاری 
سرمایه  نه  است.  شده  تبدیل  اجتماعی  های 
سیاسی  های  قدرت  نه  و  امپریالیستی  های 
اقتصادی حاضر نیستند که کنترل بالمنازع 
آمریکا را بر این عرصه بپذیرند. تقابلها تا 
به حال همه دولت ها و نیروهای اجتماعی 
از  اینترنت  کردن  خارج  برای  آمریکا  با 
انحصار آمریکا به جائی نرسیده است. با تمام 
این احوال این مبارزه ای است که هر روزه 
آمریکا را تحت فشار و انزوای بیشتری قرار 
اینترنت و  فناوری ها در عرصه  می دهد. 
نرم افزارها و سوء استفاده بورژوازی از آن 
مناسبات جدیدی را بین کارفرما و مشتری 
ها  دولت  و  بزرگ  های  کمپانی  در  بویژه 
بوجود آورده است. بورژوازی با کم کردن 
از  برخی  سپردن  و  کار  نیروی  اخراج   و 
مجازی  دنیای  در  افزارها  نرم  به  وظایف 
حضور خود را به صورت رو در روئی با 
مشتری ها کم ولی کنترل بر آنها را سخت 
بیشتر  افزارها  نرم  چه  هر  اند.  کرده  تر 
هوشمند می شوند و اوپراتورهای اتوماتیک 
جوابگوی  بیشتر  آنالین  و  تلفنی  بصورت 
و  مشتری  بین  فاصله  شوند.  می  مشتری 
تر  عصبی  مشتری  و  تر  عمیق  ها  کمپانی 
بورژوازی  شود.  می  تر  بیگانه  خود  از  و 
پلیس  به  بیشتر  آن هر چه  کنترل  برای  هم 

جریمه و زندان متوسل می شود. این روندی 
و  شده  شروع  متروپل  جوامع  در  که  است 
به سرعت به دیگر جوامع در حال سرایت 
است. در این حالت مشتری خود را مغبون 
تر و مورد اجحاف بیشتر قرار گر فته می 
زنده  نیروی  هیچ  خود  برابر  در  ولی  بیند 
ما  بیند.  نمی  کند  اعتراض  آن  به  بتواند  که 
بروشنی شاهد روندی هستیم که   بورژوازی 
پشت  وپیکر   در  بی  های  دزدی  جهت  در 
کنترل  و  است  شده  مخفی  افزارها  نرم 
اجتماعی  ارکان  تمامی  سرطانی  بصورت 
است. گرفته  را  افراد  خصوصی  بسیار  و 
هزاران  داری  سرمایه  گذشته  سال  در 
کنفرانس در زمینه های مختلف برگزار کرد 
که بیشتر آنان ناشی از رشد بحران واختالف 
بر سرمنافع آنی و آتی یا به شکست کشیده 
سپرده  ها  بایگانی  به  ها  مصوبه  یا  و  شد 
دست  توافقات  به  که  هم  آنجاهائی  در  شد. 
دشمنی  عین  در  شان   سیاستمداران  یافتند 
در  مردم   منافع  علیه  و  یکدیگر  با  آشکار 
با  مردم  فریب  برای  و  ها  دوربین  جلوی 
لبخند ظاهر شدند و خنجرهای خونین خود 
تقریبا  فروبردند.  مردم  پشت  به  مخفیانه  را 
بهتر، رفاه  اکثر رهبران جهان قول زندگی 
اقتصادی و.... را صدها بار برای مردمشان 
تکرار کردند ولی در همان حال مشغول زد 
و بند و هزار کثافتکاری از اخالقی تا مالی 
و سیاسی بودند. توده های مردم و افشاگری 
های نیروها وانسان های مترقی نه تنها مشت 
این قداره بندان بین المللی و ملی را باز کرده 
رهبران  واقعی  چهره  شدن  رو  باعث  بلکه 
برخالف  اند.  شده  جهانی  داری  سرمایه 
بهبود شرایط  درمورد  آنان  پوچ  های  وعده 
اقتصادی و مالی جهان و پایان یابی بحران 
مالی اقتصادی جهان، آنان عمیقا در گرداب 
این بزرگ ترین بحران جهانی سرمایه داری 

برای رهاشدن دست و پا می زنند.
 گسست و نفرت عظیم ترین توده های مردم 
سرتاسر جهان از دورغگوئی و بی شرمی 
المللی  بین  نهادهای  و  ها  دولت  رهبران 
هزاره  در  که  را  فکر  این  داری  سرمایه 
آورد  بوجود  دیگری  نظم  باید  میالدی  سوم 
بطور  توان  این را می  است.  دامن زده  را 
داری  بلندگوهای سرمایه  در  حتی  روزمره 
گوناگون  جوامع  عادی  های  انسان  از  هم، 
یک  دیگر  این  شنید.  پیرامونی   و  پیشرفته 
به  راجع  دوباره  جهان  مردم  نیست  شعار 
عدالت و سوسیالیسم و نظم انسانی سخن می 
با سرمایه  با جهانی که بشدت  این  گویند و 
نئولیبرالیزه و کنترل های پلیسی و امنیتی و 
جاسوسی خفه شده است دارای تضاد آشتی 
ناپذیری است که در حال سربازکردن است. 

در یک طرف نیروی کار و میلیاردها کارگر 
و مزدبگیران در اکثریت و در طرف دیگر 
تعداد قلیلی ازکارفرمایان و دولت های حامی 
گردن  و  پولدارها  انحصاری،  های  سرمایه 
کلفت های جامعه ایستاده اند. جنگی تاریخی 
بار  این  ولی  شده  شروع  است  قرنها  که 
عوامل و فاکتورهائی ظهور پیدا کرده اند که 
در صورت وجود یک طبقه کارگر متشکل 
و آگاه و منضبط می توان تغییرات پایه ای 
سوسیالیزم  و  آزادی  سمت  در  را  عظیمی 
از  طبقاتی  جامعه  قید  از  بشریت  آزادی  و 
پروسه  این  در  داد.  سازمان  انقالب  طریق 
تاریخی هر انسان کمونیست و آگاهی بایستی 
متشکل شود. ما نمی توانیم در سطح تحلیل 
دست  باید  تغییر  برای  بایستیم.  شعارها  و 
تشکل  یک  به  آگاهانه  عمل  و  برد  عمل  به 
آگاه نیاز دارد. و این تشکل هیچ چیز نیست 
بتواند  که  واحد  کمونیست  حزب  یک  مگر 
علیه  را  کشور  درهر  ها  کمونیست  اکثر 
امپریالیست ها و حکومت های خودی برای 
خدمت به انقالب و طبقه کارگر بسیج کند. 
غ.ع. - فروردین 1393

با قدردانی از کمهای 
مالی رفقا و دوستان 

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

سازمانی و جدا  
نشدن از طبقه کارگر 

و
 توده ها 
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ازهر دری، 
سخنی!

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

************
بیکاری زنان در ایران دو و نیم 

برابر مردان است
مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری نیروی کار 
ایران در پاییز سال 1392 را منتشر کرد.

آمار  این  اساس  بر  وله،  دویچه  گزارش  به 
افراد  تمامی  برای  اقتصادی  مشارکت  نرخ 
این  است.  درصد   1/40 سال،   15 باالی 
مردان  برای  جنسیت  تفکیک  به  شاخص 
درصد   3/12 زنان  برای  و  درصد   1/68

برآورد شده است.
نرخ مشارکت اقتصادی از نسبت افراد فعال 
)شاغل یا بیکار( به جمعیت در سن کار )در این 
آمار افراد 15 ساله و بیشتر( به دست می آید.
مشارکت  نرخ  که  می دهند  نشان  ارقام  این 
در  حتی  ایران،  اقتصاد  در  زنان  اقتصادی 
این  همسایه  کشورهای  برخی  با  مقایسه 

کشور، پایین است.
نرخ مشارکت اقتصادی زنان )بر اساس آمار 
و  افغانستان  در  جهانی(  بانک   2013 سال 
است.  ترتیب 16 و 24 درصد  به  پاکستان 
این رقم برای قطر، ترکیه و عراق به ترتیب 

50، 29 و 15 درصد برآورد شده است.
نرخ مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای 
آلمان، هلند و آمریکا نیز به ترتیب 54، 80 

و 57 درصد است.
همچنین  ایران  آمار  مرکز  جدید  اطالعات 
مشخص می کند که نرخ مشارکت اقتصادی 
زنان در سال 2013 به نسبت سال 2009 
کمی  به  درصد   16 از  است  یافته  کاهش 

بیشتر از 12 درصد رسیده است.

سهم بیشتر زنان ایران در 
نرخ بیکاری

نرخ بیکاری افراد باالی 15 سال در ایران 
در پاییز 1392 به عدد 3/10 درصد رسیده 
و تعداد بیکاران بیش از 2 میلیون و 401 
برای  بیکاری  نرخ  است.  بوده  هزارنفر 
 3/20 زنان  برای  و  درصد   5/8 مردان 

درصد است.

گرچه نرخ بیکاری مردان در پاییز سال 92 
نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 8دهم 
درصدی را نشان می دهد اما بر اساس همین 
رشد  درصد  زنان 8/2  بیکاری  نرخ  آمار، 
میزان  تعداد  دیگر  عبارت  به  است.  داشته 
بیکار در میان زنان ایران افزایش یافته است.
بر اساس آمار بانک جهانی نرخ بیکار زنان 
در کشورهای قطر و ترکیه به ترتیب 8/2 
و 8/10 درصد است. این شاخص اقتصادی 
برای کشورهای آلمان، هلند و ایاالت متحده 
آمریکا به ترتیب 2/5، 2/5 و 9/7 درصد است.

آلمان،  کشورهای  در  مردان  بیکاری  نرخ 
و  ترتیب 6/5، 3/5  به  نیز  آمریکا  و  هلند 
نرخ  کشورها  این  در  است.  درصد   2/8

بیکار مردان بیش از زنان است.
نرخ  نیز،  ترکیه  و  قطر  کشورهای  در 
بیکاری مردان به ترتیب یک دهم درصد و 

5/8 درصد است.
فرد  ایران،  آمار  مرکز  تعریف  اساس  بر 
طول  در  که  می شود  گفته  کسی  به  شاغل 
حال  همین  در  کند.  کار  ساعت  یک  هفته 
کارآموزان و افرادی که بدون دریافت مزد 
کار  خانواده شان  اعضای  از  یکی  برای 

می کنند نیز شاغل محسوب می شوند.
که  گفته می شود  کسانی  به  نیز  بیکار  افراد 
اقدامات  همچنین  و  باشند  آماده  کار  برای 
داده  انجام  کار  یافتن  برای  را  مشخصی 

باشند.) پیک ایران ـ 10 فروردین 1393(

فوت 22 نفر بر اثر بیماری آنفلوآنزا
ایلنا: رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر 
اثر  بر  نفر   22 فوت  از  بهداشت  وزارت 

بیماری آنفلوآنزا خبر داد.
"محمد مهدی گویا" در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا با اعالم این خبر گفت: سه موج آنفلوآنزا 
موج  که  داشتیم  زمستان  و  پاییز  اواسط  از 
اول آن از 25 آبان تا 25 دیماه، موج دوم آن 
تا اواخر بهمن ماه ادامه داشت و موج سوم 

آن در حال حاضر ادامه دارد.
آنفلوآنزا،  اول  موج  اینکه  به  اشاره  با  وی 
افزود:  بود  آن  دیگر  موج  دو  از  سنگین تر 
قطعی  مورد   680 موج،  سه  این  طی  در 

شناسایی شده در بیمارستان داشتیم.
گویا با اشاره به اینکه 22 مورد فوت ناشی 
از بیماری آنفلوآنزا داشتیم افزود: اکثر آنان، 
قلبی و  بیماری  و  باال  بودند که سن  کسانی 
دیگر  زمینه ای  بیماری های  سایر  و  ریوی 

داشتند و یا اینکه واکسینه نشده بودند.
سوم  موج  می کنیم  فکر  اینکه  بیان  با  گویا 
کردن  فروکش  درحال  آنفلوآنزا  بیماری 
بیماری  از  اینکه موج دیگری  افزود:  است 
ما  اما  می دانم  بعید  باشد  درراه  آنفوالنزا 

آمادگی ها مقابله با آن را خواهیم داشت.

بیش از 26 درصد جوانان کشور 
بیکارند 

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
بیکاری جوانان 26 درصد و  گفت: میزان 
میانگین بیکاری در کشور 12 درصد است.
خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
خراسان،  منطقه  )ایسنا(-  ایران  دانشجویان 
محمد رضا سپهری   22 اسفند ماه در هشتمین 
جشنواره کارآفرینان برتر خراسان رضوی 
اظهارکرد:  شد،  برگزار  نور  تاالر  در  که 
کشور  در  جوانان  بیکاری  میزان  هم اکنون 
بیش از 26 درصد و میانگین بیکاری 12 
وجود  نشان دهنده  اعداد  این  است،  درصد 
که  است  ایران  در  جوانان  بیکاری  بحران 

هر چه زودتر باید مدیریت شود.
وی تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته بیش 
از 60 درصد فرصت های شغلی در حوزه 
رضوی  خراسان  و  شده اند  ایجاد  خدمات 
زائر  میلیون ها  ساالنه  میزبانی  به  توجه  با 
می تواند با تقویت این بخش به ایجاد اشتغال 
بپردازد.  )پیک ایران ـ 23 اسفند 1392(

درنظام تقلبی چه می گذرد؟
چرخ کرده  گوشت  قالبی،  عسل  جم:  جام 
تقلبی، تخم مرغ مساله دار، سوسیس و کالباس 
قالبی، خاویار بدلی و زعفرانی که با دوز و 
کلک، زعفران شده کم بود که حاال نمک های 

قالبی هم از راه رسید.
یک بسته نمک تصفیه شده که غل و غش 
در آن نباشد و واقعا نمک باشد، نهایتا می 
کننده  مصرف  برای  که  تومان   500 شود 
اما سودجویانی که  تولیدکننده سود دارد،  و 
نمک،  شور  های  دانه  با  کوشند  می  حتی 
کام مصرف کننده را تلخ کنند، به سودهای 
های  نمک  تولید  از  و  نیستند  قانع  منطقی 
برنمی  دست  دار  شبهه  درآمدهای  و  قالبی 

دارند.
شگرد این سودجویان را دبیر انجمن صنفی 
می  فاش  ایران  تصفیه  نمک  تولیدکنندگان 
کند، شاید برای این که دغدغه سالمت مردم 
را دارد و شاید به این علت که سودجویان، 

نان هم صنفی های او را آجر می کنند.
به گفته او، نیمی از نمک های موجود در 
بازار که به اسم تصفیه شده فروخته می شود، 
تقلبی است و جز ضرر چیزی عاید مصرف 
که  محصولی  گرچه  چون  کند؛  نمی  کننده 
و  جذاب  های  بندی  بسته  شده  بازار  روانه 
آن  درون  نمک  ولی  دارد،  برق  و  پرزرق 

تصفیه نشده و در عین حال که از یُد در 
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آن خبری نیست، میزان جیوه، سرب و 

آرسنیک در آن نیز باالست.
های  خوراکی  خوردن  بابت  از  مردم  اگر 
آلوده بیمار شوند، باید سراغ چه کسی بروند؟ 
آگاهانه  و  دانسته  که  ای  تولیدکننده  سراغ 
دست به تقلب می زند و سرنوشت مصرف 
مسئول  نهادهای  یا  نیست  مهم  برایش  کننده 
که ساده انگارانه از کنار این موضوع می 
گذرند و سالمت مواد غذایی را به امان خدا 
هم  ماجرا  این  در  بی شک  اند؟  کرده  رها 
تولید  بر  نظارت  مسئوالن  هم  و  تولیدکننده 
مقصرند؛ اولی به سبب روی آوردن به تقلب 
و دومی به علت نادیده گرفتن این دغلی ها 
که البته قصور دومی از اولی بیشتر است ) 

آسمان دیلی نیوز ـ 25 اسفند 1392(

500 شهر دچار کمبود آب
و  آب  شرکت  برداری  بهره  معاون  ایرنا: 
فاضالب کشور گفت: به دلیل تداوم خشکسالی 
500 شهر در کشور دچار تنش آبی است.
استاندار  با  دیدار  در  تشیعی  حمیدرضا 
چهارمحال و بختیاری افزود: عالوه بر این 
تنش، هم اکنون چهار شهر نیز دچار کم آبی 
شدید است و مشکل اساسی تامین آب دارد 
که آب شرب این شهرها جیره بندی می شود.
وی ادامه داد: تنش آبی شهرها به دلیل نبود 
تعادل میان تولید و مصرف ایجاد می شود و 
انتظار می رود مردم در زمینه مصرف آب 

صرفه جویی پیشه کنند.
تشیعی تصریح کرد: شرکت آب و فاضالب 
اقداماتی مانند حفر چاه های جدید، تجهیز و 
بهسازی چاه های موجود، مدیریت مصرف 
و اصالح شبکه های توزیع و مدیریت فشار 
شبکه را در دست اجرا دارد تا در تابستان سال 
آتی مشکل کم آبی در کشور شدت پیدا نکند.
مشهد،  تهران،  شهرهای  کالن  گفت:  وی 
در  نیز  کرمان  و  همدان  اراک،  اصفهان، 
معرض تنش آبی قرار دارد که باید مدیریت 
مصرف در این شهرها بطور جدی َمد نظر 
آنها  در  آب  و مصرف  تولید  تا  گیرد  قرار 
 27 ـ  نیوز  دیلی  )آسمان  برسد  تعادل  به 

اسفند1392(

پول نفت درجیب 63 نفر!
سالهای  در  ایران  نفتی  درآمدهای  داستان 
ابعاد  گذشته در نوع خود بی نظیر است و 
پیچیدگی  دارد؛  پیچیده ای  و  گسترده  بسیار 
گرمابه  رفیق  که  است  به حدی  داستان  این 
اخیر  سالهای  در  جمهور  رییس  گلستان  و 
خبر از وجود پرونده ای با 63 متهم می دهد؛ 
بخش  کالنتری  عیسی  گفته  به  که  افرادی 

عمده ای از درآمدهای نفتی سالهای اخیر به 
حساب آنها واریز شده است.

غیبی،  رضا  نیوز،  انصاف  گزارش  به 
در  یادداشتی  در  اقتصادی  نگار  روزنامه 
گفته  به  آنکه  جالب تر  افزاید:  می  باره  ابن 
کالنتری 32 نفر از این لیست در خارج از 
به رحیم  افراد نزدیک  بوده و  کشور ساکن 
دولت  انتقال  تیم  عضو  این  هستند.  مشایی 
از  کاملی  گزارش  می گوید  یازدهم  به  دهم 
این اتفاق تهیه شده که در اختیار دولت قرار 

دارد.
آن  زنجانی  بابک  برگ  تنها  که  پرونده ای 
رو شده است و به نظر می رسد ابعاد دیگر 
خواهد  دولت  کار  به  سخت  شرایط  در  آن 
این  البته  افکار عمومی.  انحراف  برای  آمد 
نگاه بد بینانه نیست چراکه اگر غیر از این 
بود، زمانی که رییس دولت از موارد بسیار 
تکان دهنده ی فساد در سال های اخیر خبر داد 
و اشاره به 9 هزار میلیارد تومان پول نفت 
می توانست  کرد،  زنجانی  بابک  اختیار  در 
واریز  یعنی  بودن  تکان دهنده  از  منظور 
درآمدهای نفتی ایران به حساب 63 نفر را 
انتقال دولت دهم  آن در دوران  که گزارش 
به یازدهم توسط کاظم پور اردبیلی تهیه شده 
است، اشاره کرده و شفاف تر سخن بگوید.

جزییات  برای  اینجانب  پیگیری های  هرچند 
بیشتر بی نتیجه ماند اما در این بین کد های 
را  کدها  از  یکی  شد.  دریافت  نیز  جالبی 
رییس دفتر رییس جمهوری داد و در پاسخ 
پرونده  این  با  رابطه  در  که  سوال  این  به 
گفت:  است،  گرفته  صورت  اقداماتی  چه 
البته گزارش شما را من باید ببینم تا بتوانم 
بگوییم که چه مقدار از آن صحیح است و چه 
پس  نهاوندیان  است.  واقع  خالف  آن  مقدار 
از آگاهی از این نکته که با در نظر گرفتن 
حساسیت های باالی این قضیه وارد جزییات 
نخواهم شد، ادامه داد: می دانید که ما یک 
کارگروهی را برای رسیدگی به این موارد 
تشکیل دادیم و همه ی مطالب آنجا بررسی 
به  دارد  اقدام  به  نیاز  که  بخشی  و  می شود 
دستگاه های ذیربط ارجاع داده می شود و در 

صورت نیاز اطالع رسانی هم می شود.
نهاوندیان اما توصیه ای هم داشت تا به قول 
خودش بعد از انتشار این خبر مشکلی برای 
نبود  چیزی  توصیه  و  نیاید  وجود  به  من 
با  اینکه گزارش و خبر مورد نظر را  جز 
اشاره  مورد  کارگروه  در  موجود  مستندات 
ممکن  خطای  کمترین  با  تا  دهم  مطابقت 
از  زیرکانه  نهاوندیان  هرچند  باشد.  همراه 
کرد،  خالی  شانه  موضوع  این  بازکردن 
عواقب  از  البته  و  خبر  از  وی  نگرانی  اما 
انتشار آن قابل درک بود و برای همین بود 

که گفت: آقای غیبی عزیز توصیه می کنم با 
آقای جهانگیری که ریاست این کارگروه را 
بر عهده دارد صحبت کرده و نظرات ایشان 
را نیز در این مورد جویا شوید. مطلع شدن 
آقای جهانگیری از موضوع هم که تماس ها 
و پی گیری ها را بی پاسخ گذاشت …)آسمان 

دیلی نیوز ـ 1 اردیبهشت 1393(

] نگاهی کوتاه به اخبار باال نشان می دهد که  
ازترقیات رژیم جمهوری اسالمی تقلیل دادن 
زمینی  سلطنت  دوران  فامیل  هزار  دزدان 
دردوران  فامیل   100 از  کمتر  به  پهلوی 
سلطنت آسمانی رژیم والیت فقیه است همراه 
با تمرکز دزدیهای صورت گرفته به مراتب 
بیشتر از 10 برابر دزدان هزارفامیل توسط 
دزدان 63 فامیل است و این تمامی حقیقت 
مراتب  به  فاجعه  ابعاد  که  چون  نیست،  هم 

بیشتر از اینها است که از قدیم گفته اند:
زاهدان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند          
چون به خلوت می روند آن کار دیگری کنند!
 ـ رنجبر[ 

در جبهه جهانی کمونیستی ...  بقیه از 
صفحه آخر

فریبانه  عوام  طور  به  او  است.  مرموز  و 
بوروکراتیک  داری  سرمایه  که  ازاین  ای 
نقاب "سوسیالیسم حقیقی" داشت و به انقالب 

تکنیکی و علمی باخت استفاده کرد:
محوخواهدشد  اجبارا   ... که  این  به  »امید 
زمانی که سرمایه داری  شاید به آخر برسد 
اینها  که  چون  باشد،  تواند  می  گی  دیوانه 
نتایج تکنولوژی به درجات به مراتب باالتر 
ما  باشند. برعکس،  مالکیتی می  از روابط 
عوارض  ــ  بپرسیم  باید  مان  ازخود  شاید 
طبعا  وحشتناک  یا  کننده  دلتنگ  ترسناک، 
درهر سوسیالیست پارسامنش ــ تکنولوژی 
مرکزی  شده  ریزی  برنامه  اقتصاد  دریک 
شاید آن قدر کم باشد که بتواند به نیازهای 
سرمایه  اقتصاد  مثل  بدهد،  جواب  بشری 
نباشد  طور  آن  حتا  یا  سود،  بدون  داری 
کامال  اقتصادی  درون  در  تکنولوژی  که 
هنوزبه  بلکه  کند،  عمل  یافته  مرکزیت 
شود،  داده  سازمان  پلورالیستی  صورت 
ترتیب  بدین  و  بیشتر  گشایش  در  نهایتا 
آخرین... فرصتها برای آزادی را ترک کند.  

بسیار  که  سئوال،  این  کنارگذاشتن 
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ارتجاعی است و ننگ آور حتا برای 
من، چون که یک سخنگوی ارتجاعی 
نمی  دهد،  می  مثبت  جواب  سهولت  به 
تواند درست اثبات یک تعصب، بلکه  یک 
هم  این،  به  توجه  بدون  باشد.  می  ترسوئی 
گرائی نظامها، که طی طوالنی درحال پیش 
روی بوده...، اجتناب ناپذیراست. هم گرائی 
انقالبی  تکنولوژی  توسط  شده  آورده  پیش 
دائمی صورت می  به طور  ـ  انجام  درحال 
گیرد. و این نه درجهت رهائی بشر، بلکه 
تکنیکی  تدابیر  گی  فراگیرنده  سمت:  به 
حرکت می کند.« )گونتر آندرش، ضدعقب 
افتاده گی انسان2 ـ درمورد تخریب زنده گی 
مونیخ،  ـ  صنعتی  انقالب  سومین  دوره  در 
1980، صص 108،109، تاکید از ما است 

ـ ناشران راه انقالبی(
گ.آندرش در پوشاندن احترام ترسویانه اش 
به قدرت اقتصادی و سیاسی مونوپولها تحت 
عنوان کشف شجاعانه، مهارت دارد. درعین 
جاسوسی  به  معطوف  اش  توجه  تنها  حال 
کردن درشکاف بازاری به جامانده از رقابت 
برای  فرصتهائی   " مثابه  به  دارانه  سرمایه 
آزادی" جهت استقالل و پیش روی اجتماعی 

خرده ـ بورژوائی است .
سازماندهی  تجدید  برنامه   " که  را  چه  آن 
پیشروی  مثابه  به  در1987  سبزها  جامعه" 
اجتماعی ارائه داد چیزی جز تخیل ارتجاعی 
داری  سرمایه  ازیک  بورژوائی  ـ  خرده 
ازنظر اجتماعی و زیست محیطی تعدیل شده 
و فرونشانده شده نمی باشد. این متکی است 
بر تالش دردفاع ازهرچیز درسرمایه داری 
به  مندانه شخصی  استفاده رضایت  قابل  که 
نظرمی رسند، درعین حال نتایج قانون حاکم 
یابی  شدت  نظیر  داری  سرمایه  تولید  شیوه 
ـ  خرده  گی  زنده  شرایط  نابودی  و  رقابت 
بورژوائی انکارشده و یا قابل اجتناب عرضه 

می شوند.  براساس "برنامه"
و  گان  شراکتی)تولیدکننده  گروههای   «
فروشنده گان، بانکهای بزرگ( باید تا آن جا 
که ممکن باشدغیرمتمرکزشوند، تا واحدهای 
قابل اداره و کنترل گردند. اجتناب از عقب 
ـ  غیرمنظم  اقتصادی  بازار  یک  گردهای 
کاری  بی  با  عودکننده  اقتصادی  بحرانهای 
دموکراتیک  ـ یک طرح سراسری  تورم  و 
برای تمامی اقتصاد درآینده الزم است. ... 
طرح  به  ای  رابطه  هیچ  بازار  این  تنظیم 
این  که  چون  ندارد،  مرکز  از  اقتصادی 
درکار تولید کننده گان و مصرف کننده گان 
دخالت نمی کند، مکانیسم بازار به عملیات 
خود ادامه می دهد، و چارچوب کار توسط 
رای عمومی تنها بعداز بحث وسیع درجامعه 
به رای گذاشته می شود. ما سبزهاعمل کرد 

اقتصاد  درکنترل  مهم  ای  وسیله  را  بازار 
اقتصادی  نوع  روند  ترکیب  اما  دانیم.  می 
با  اجتماعی  و  محیطی  زیست  عمومی 
کمک استانداردها و مداخالت حکومتی باید 
کمبودهای عملکرد بازار را درست کنند.« 
)به نقل از: پتر بورگوارد، ، بدرودگوئی به 

سبزها، صص 23 و 24(
محدودکردن  سوی  به  مونوپولها  که  فکری 
که  درحالی  روانند،  شان  دولت  با  خودشان 
خودگردانی سرمایه دارانه خردهـ  بورژوائی 
بد  دارد برگردان  قرار  قانون  تحت حفاظت 
و  رفرمیستها  شده  شناخته  کامال  توهمات 
نقش  با  رابطه  در  است.  رویزیونیستها 
اجتماعی سبزها راه انقالبی شماره 24 چنین 

می گوید:
»به طور عینی، سبزها وظیفه به عقب انداختن 
ورشکسته گی رفرمیسم و رویزیونیسم مدرن 
طبقه  درمیان  جدیدی  اپورتونیسم  پخش  و 
کارگر را نیز دارند. آنها با درک نارضایتی 
به  وابسته  را مجددا  آنها  کارگر،  های  توده 
می  بورژوائی  دموکراسی  و  داری  سرمایه 
دیالکتیکی  وحدت  دیکهوت  ویللی   ( کنند.« 
 ،1988 دوسلدورف،  پراتیک،  و  تئوری 
راه  ناشران  ـ  ازماست  تاکیدان  299؛  ص. 

انقالبی(
بدین منظور، از طریق پارلمانی شدن سبزها 
باید به تدریج از اپوزیسیون اجتماعی خرده 
پارلمانی  اپوزیسیون  به  بورژوائی واقعی  ـ 
قالبی تغییر یابند. حساسیت و ظرافت تاکتیکی 
توسط  سبزها  تعلیم  در  پ.د.  اس.  توسط 
شورای  عضو  کنرادی  پتر  موضعگیری 
حزب در به پیش؛ارگان اس.پ.د.نشان داده 

شد:
» سمتگیری سبزها به سوی پارلمانها آنها را 
آنها  اگر  است:  نموده  اساسی  دچار تضادی 
پارلمانی  درنظام  ادغام  اجازه  خودشان  به 
را  سیاسی  مسئوولیت  آنها  اگر  بدهند،  را 
آنان را در جذب رای  توانائی  این  بپذیرند، 
های اعتراضی و اعضای معترض کم می 
کند؛ اگر آنها در اعتراض کردن باقی بمانند 
را  سیاسی  مسئوولیت  پارلمانی،  تعهد  و 
آنان در  به  آن گاه رای دهنده گان  نپذیرند، 
ایجاد تغییرسیاسی آنها را ترک خواهندکرد... 
دوش  به  راسبزها  بزرگی  مسئوولیت  لذا 
ادغامی  کار  این  نباید  اس.پ.د.  کشند.  می 
به خطر  است،  آن  انجام  از  ناتوان  اگر  را 
را  سبزها  که  شود  می  غیرواقعی  بیاندازد. 
به علت نیازشان به اعتراض سرزنش کرد 
و خواست که آنها در پارلمانی شدن سریعتر 
عمل کنند. هزاران جوان رای دهنده کسانی 
که پشت به سبزها خواهندکرد دیگر به دنبال 
اس.پ.د. نخواهندرفت، به طریق اولی کمتر 

به دموکرات مسیحی ها متمایل خواهندشد. 
زاری  بی  گیری،  کناره  آلترناتیو  برعکس، 
از جامعه و سیاستها، عضویت درفرقه ها، 
باشد.«  تواند  رادیکال شدن می  احتماال   و 
تاکیدات  1984؛   ،  45 شماره  پیش،  )به 

ازمااست ـ ناشران راه انقالبی( 
بعداز ورود سبزها به پارلمان فدرال آلمان، 
ارگان حزبی سبزها برای درآمدن ازاشتباه 

نظرداد:
 400 فدرالی  درسطح  که  درحالی  »و 
اکنون  کنترل  برسر  گرایش  دو  از  بازیگر 
پنجمین حزبـ  زائدـ  در بُن داد و بی داد می 
خاطرزنده  به  حزب  عضو   40000 کنند، 

گی خصوصی کنارمی روند....
َکَند چون که  قبرخودرا می  حزب روزمره 
خواهند  می  نهایتا  اکنون  ها...  دارودسته 
بعداز  پارلمانی  احزاب  خود را درکوره ی 
قدرت  علیه  مزد  بدون  مبارزه  دههاسال 

دولتی بپزند.
حزب  اعضای  از  ای  مالحظه  تعدادقابل 
ادعای  نیستند  مایل  سبزها  که  اند  دریافته 
را  ساده  اعضای  حزبی  درون  دموکراسی 
کنگره  در  ها  نماینده  و  دهند،  نشان  خوب 
از  بیشتر  سختی  به  شاید  درآینده  حزب 
استراتژیستی  دید  دربرابر  گان  دهنده  رای 

استراتژها قرارگیرند.«
)سبزها، شماره 37، 1987(

جلوگیری   " رویای  در  آنها  که  درحالی 
بودند  سبزها  این  بودند،  انحصارات"  از 
شد.  گرفته  جلوشان  انحصارات  توسط  که 
حکومت  قادربه  حزبش  و  بورژوا  خرده 
کردن درجامعه ی سرمایه داری انحصاری 
به  را  خود  آنها  که  آن  مگر  نیستند  دولتی 
یک عنصر یا ابزاری درخدمت حفظ قدرت 
خرده  بدهند.  تغییر  انحصاری   سرمایه 
انسانی و  تمامی قصدهای  بورژوا عالرغم 
درهیچ  را  اهدافش  تواند  می  احترام،  قابل 
دنبال  دارانه  سرمایه  رقابت  جز  به  شکلی 
می  پیش  را  بورژوائی  طلبی  جاه  این  کند. 
خرده  طلبی  قدرت  محرک  نیروی  که  نهد، 
اکارد  ای،  درمصاحبه  است.  بورژوائی  ـ 
بسیارشناخته  مدارسبز  سیاست  اشتراتمن 
شده ، درمورد این واقعیت رمز سازی نکرد 
که جاه طلبی برای او لکه دار نبوده، بلکه 

فضیلتی می باشد:
سبز  حزب  در  رقابتها  تمامی  فعال،   «
دارند.  مثبت  اثری  حال  درعین  درپارلمان 
من باید تالش کنم تاچیز حساسی را به شما 
با  شما  صورت  درغیراین  که  چون  بگویم 
اگر من  کنید.  دیگری مصاحبه می  شخص 
آنها  به  بکنم، "رقابت" قصد مرا  اشتباهاتی 

درس  امر  ازاین  اگر  دهد.  می  نشان 
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ولی  گرفت.  خواهم  فردا  نگیرم، 
ولی  بیافتد.  اتفاق  این  که  نیستم  مایل 
من  دردماغ  باد  و  من  سیاسی  آرزوهای 
باعث می شود خود را دررقابت با دیگران 
قراربدهم. من این را بسیارخوب می دانم.« 
به  گوئی  بدرود  پتربورگوالد،  از:  نقل  به 

سبزها، ص140( 
ـ  خرده  قبلی  مداران  سیاست  روی  پیش 
با  بورژوا به سطح طبقه حاکم و هم دستی 
بورژوائی  ـ  خرده  تفکر  شیوه  تغییر  با  آن 
آنها به شیوه تفکر بورژوائی صورت گرفت، 
نوسانات،  از  را  خود  آنها  آن  برای  که 
این  ساختند.   رها  شان  اخالقی  های  تردید 
سبزها  درمیان  را  آشکارخود  بیان  روند 
درپیروزی به اصطالح "واقع گرایان" نسبت 
به  دهی  پایان  درنتیجه  و  "بنیادگرایان"  به 
نوسانات بین این دو قطب یافت. تالش توهم 
آمیز خرده ـ بورژوائی رهبران سبزها برای 
"رفرمها در تغییرجامعه"، که دربسیاری از 
به   محتاطانه  بودند،  ذهنی  خالصانه  حاالت 
یاس بورژوائی مبدل شد. حزب سبزها بدین 
ـ  خرده  اعتراضی  حزب  از  گذار  ترتیب  
بورژوائی به حزب رفرمیستی بورژوائی را 

متحقق ساخت.
پارلمانتاریسم  در  ادغام  آن  مادی  پایه 
بورژوائی؛ شرکت درمراحل مختلف دولتها 
اس.پ.د.  انحصاری  حزب  رهبری  به 
تر،  پائین  ساکسونی  برمن،  ِهِس،  در  مثال 
راین  آنهالت،  ـ  ساکسونی  براندنبورگ، 
کاری  هم  فرمولبندی  و  وستفالی؛  ـ  شمالی 
دموکراتهای مسیحی)س.د.یو.(دربسیاری  با 
از شهرداریها بود. بر ای اولین بار، سبزها 
به طورموفقیت آمیزی حرکت واقعی کردند 
در  شان  فوری  سیاستهای  کنارگذاشتن  در 
ایست دادن به انرژی اتمی ازطریق پیشنهاد 
چندسال پیش توسط وزیر ـ رئیس اس.پ.د. 
بیان شد،  آنها  بورنر درمورد  هس، هولگر 
محیط  وزارت  برای  سبزها  که  براین  دایر 
اند.  شده  گرفته  درنظر  انرژی  و  زیست 
هس"  کارگر  حزب  اتمی  انرژی  "سیاست 
اعالمیه  در  سبزها  و  اس.پ.د.  از  مرکب 
مشترکی در1985 نوشته شد که  در رابطه 
اتمی  نیروگاه  تاسیسات  از  برداری  بهره  با 

بیبلیس آ و ب اعالم نمود: 
انرژی  قانون  های  بینی  پیش  براساس   «
چنان  به  بایستی  اتمی  نیروگاههای  اتمی، 
ضروری  احتیاطهای  که  کارکنند  طریقی 
علیه صدمه را بتوان درتوافق با  وضعیت 
صنعت و حذف بی ضرر زباله رادیو آکتیو 
فعالیت  برای  شرایط  این  آیا  نمود.  تضمین 
با  و  بوده  موجود  هنوز  ب   و  آ  دربیبلیس 
بر  عالوه  قبول،  قابل  مهاراتهای  کسب 

بررسی های درحال انجام توسط مسئووالن 
ویژه،  به  خواهندشد.  روشن  مناسب  دولتی 
مدت  چه  و  گونه  چه  که  شود  بررسی  باید 
فعالیت نیروگاههای اتمی می توانند به طور 
مسئووالنه ای بدون اطمینان از وضع نهائی 
زباله های رادیو آکتیو ادامه یابند.« ) به نقل 
از: پرچم سرخ، شماره 23، 1985، ص.6( 
اوال، آنها ریاکارانه می خواهند که بررسی 
طور  به  تواند  می  بیبلیس  نیروگاه  که  شود 
مطمئنی کارکند. سپس آنها مالحظه ای دارند 
که ازبین بردن بی ضرر زباله های رادیوآکتیو 
تضمین شده نیست، که یک واقعیت شناخته 
نتیجه  آنها به یک  نهایتا،  شده می باشد.  و 
ازقبل تعیین شده می رسند، که وضعیت این 
تحمیلی  دورنمای  که  شرایطی  تحت  کارها 
اجبار  عدم  با   ، باشد  می  محدود  درزمانی 
این صاف  شود.  پذیرفته  چنانی  آن  درانجام 
و ساده عوام فریبی بورژوائی است. این و 
حالتهای مشابه، اگرچه، مانعی برای سبزها 
ایجاد نمی کند که در"برنامه برای انتخابات 
 " شوند:  هدف  این  مدعی   "  1994 فدرال 
ازکارانداختن نیروگاههای اتمی طی یک تا 
دوسال، منتها قانونا، ازنظرتکنیکی شدنی، و 
از نظراقتصادی قابل قبول ممکن است." « 

)همان جا، ص 22(
ازآغاز دهه ی 1990،  هم زمان باعوامل 
فاجعه  یک  سوی  به  گذار  آغاز  بر  حاکم 
است،  رشدکرده  محیطی  زیست  جهانی 
تکامل سبزها به یک حزب جدید بورژوائی 
جنبش  درفاسدکردن  ای  مالحظه  تاثیرقابل 
جاری  بورژوائی  ـ  خرده  محیطی  زیست 
در جمهوری فدرال آلمان گذاشت. با کمک 
سرمایه  امپریالیستی،   گرائی  زیست  محیط 
تا این جنبش را به سوی  انحصاری کوشید 
آن بکشاند. چنین قصدی   از  استفاده  خود و 
زیست  مارشال  "طرح  خواست  درخدمت 
سیاسی  رهبران  توسط  شده  تبلیغ  محیطی" 
قرارگرفت.  بورژوائی  مختلف  احزاب 
لینن  جو  )س.د.یو.(،  ویکه  لوتز  بر  عالوه 
)اف.د.پ.(  راولس  ولفگانگ  )اس.پ.د.(، 
فیشر  یوشکا  ازجمله  مبتکران  دیگران،  و 
کارلهانس  با  دردستکش  دست  )سبزها(، 
را  آ.اِ.گ.  محیطی   زیست  مدیرـ  دامس 
اضافه نمودند. آنها، با جلب مشتری به تخیل 
جهانی"  محیطی  زیست  "شراکت  ارتجاعی 
از  خرابکاری  به  المللی  بین  انحصارات  با 
تخریب  علیه  فعال  مقاومت  سازمان  زیردر 
زیست محیطی جهان پرداختند. بخش مرکزی 
محیطی"  زیست  بازاری  "اقتصاد  تبلیغات 
است، که تحت آن بهای تخریب محیط زیست 
ها  کارخانه  و  دولت  سهمهای  با  درتوازون 
زیست  مالیاتی  رفرم  یک  ازطریق  ویژه  به 

محیطی قرارمی گیرد. درحالی که با انداختن 
دوش  به  زیست  محیط  تخریب  مالی  بار 
دورنمای  مونوپولها  به  نقشه  این  کارگران، 
قطع مالیات به مثابه انگیزه کسب سود برای 
نمود.  تقدیم  محیطی  زیست  گذاری  سرمایه 
به طور منصفانه ای دراوایل 1994 جزوه 
ای به مناسبت " کنفرانس برلین درمورد کار 

دولتی سبزها/متفقین 90" اعالم کرد: 
» رشد بسیار نرخها و سودها درآلمان تنها 
دریافت  تکنولوژی زیست محیطی  دربخش 
دراین  کردن  هدایت  گسترش  هستند.  شدنی 
مانند  بی  محصوالت  به  دادن  تکامل  و  جا 
تحت  بتوان  که  محیطی  زیست  دربخش 
روند  فروش  به  و  ساخته  آلمانی  دهی  مزد 
اصل  باشند،  داشته  استاندارداجتماعی  و 
کاراست.« ) اسناد و نتایج کنفرانس برلین، 

ص.3(
 "90 "متفقین  با   1993 مه  درماه  سبزها 
رژیم  علیه  مردم  جنبش  که  متحدشدند، 
همراه  این  یافت.  بیرونی  گسترش  اس.اِ.د. 
شد با تایید و تشدید دشمنی شان با جهان بینی 
طبقه کارگر، دشمنی ای که ُمهر ضدکمونیسم 

مدرن داشت:
»الزم است که درمورد تضادهای برگشت 
آنها  کرد]منظور  غلبه  تفکر  این  بر  ناپذیر 
تضادهای طبقاتی آنتاگونیستی استـ  ناشران 
منافع  گرائی  مطلق  بر  غلبه  انقالبی[،  راه 
خودنمائی  سیاستهای  درشکل  دار  جانب 
/90 )متفقین  ای.«  مقابله  استراتژیهای  و 

اصول سیاسی سبزها، ص.36(
بدین تریب درحالی که اتحادیه های حمایتی 
های  اتحادیه  کنفدراسیون  انحصارات، 
فدراسیون صنایع  و  آلمان)ب.د.آ.(  شاغالن 
آلمان، احزاب بُن و دولت فدرال می کوشند 
استثمارشدید  تهاجمی  برنامه  در  را  مردم 
شان به خط بکشند، پیشنهاد سبزها/ متفقین 
90 درپوشش ویژه "توافق اجتماعی جدید" 
سخنگوی  ولمر،  لودگر  شود.  می  ارائه 
هیئت اجرائی سبزها/ متفقین 90 ، درمیان 
باید  ما  دلیل  این  به   " دیگر گفت:  چیزهای 
که  بدهیم  آنانی  با  تماس  پیشنهاد  جامعه  به 
فوری ترین نیاز برای تغییر مشترکا گرفته 
"منافع  باید  محتوا  دارند.  بایکدیگر  شده" 
متوازن شده" بین "بیشتر در رفاه بودن ها" 
و "فقیران"، بین "شمال و جنوب، غرب و 
زیست  اقتصادجهانی  چارچوب  در  شرق 
محیطی ساخته شده در هم بسته گی" باشد. 

توسط سرمایه  که  نقشی  به  سبزها  رهبران 
درنظرگرفته  آنان  برای  انحصاری  های 
شده و، به خاطر حق الزحمه پارلمانی جایز 
نقش  ماهرانه  باید  وزارتی،  صندلیهای  و 

سبزها  را  اس.پ.د.  داستان  رام  پری 



صفحه 12رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
آگاه  کنند،  بازی  مدرن  درپارلمانی 
لودگر   ،1994 سال  درشروع  هستند. 

ولمر درمورد انتخابات آینده گفت: 
»بسیاری ازمردم نهایتا مایلند رفرم اساسی 
را  اس.پ.د.  خواهند  می  آنها  ببینند.  را 
غیرقابل  اس.پ.د.  ولی  ببینند.  باما  همراه 
اعتماداست. لذا ما نباید روی این شک داشته 
باشیم: مردمی که سرخ و سبز می خواهند 
دهند!  رای   90 سبزها/متفقین  به  باید 

)میتینگ فوریه 1994 درمانهایم( 
حزب  سومین  مثابه  به   90 سبزها/متفقین 
انحصارات  برای  ازپیش  بیش  قویترین 
به  که  طور  همان  شود  می  جالب  حاکم  
اس.پ.د.  و  س.د.یو.  ِبُن  بزرگ  دوحزب 
بعداز موفقیت سبزها/متفقین 90 درانتخابات 
آنها  ورود  شمالی،  وستفالی  ـ  راین  ایالتی 
اس.پ.د.  رهبری  به  ائتالفی  حکومت  به 
گردد.  می  کننده  تعیین  آزمایشی  حرکت 
آنان  خواستهای  تمامی  کامل  تقریبا  انکار 
ازجمله  هویداشد،   آنها  انتخاباتی  درمبارزه 
تایید ضمنی قرارداد " گارزوایلر2" پروژه 
باریکه معدن ذغال سنگ، دعای خیر حزب 
بود بدون بحث درونی که الزم برای تبدیل 
درمنطقه  ائتالف  بااین  بود.  قانون  به  آن 
ایالت جمهوری  پرجمعیت و شدیدا صنعتی 
کیفیتهای  خواستند  می  سبزها  آلمان،  فدرال 
حکومتی شان را حتا درسطح فدرال به مثابه 
دهند.  نشان  انحصارات  از  ظرفیت مواظبت 
یوشکا فیشر آماده گی برای ول کردن تقریبا 
تمامی قسمتهای برنامه شان به قصد ورود 

به ائتالف بُن را نشان داده است:
» مسئله برسر زیاد یا کم بودن رادیکالیسم 
برای  توانائی  تنها  بلکه  نیست،  برنامه  در 
جلو رفتن و تبدیل به اکثریت شدن است.« 

)روزنامه روز 13 ژانویه 1994(
 90 سبزها/متفقین  دربرنامه  هرچندکه 
بردن  ازبین  از  هنوز   1994 درانتخابات 
شود،  می  صحبت  آلمان  مسلح  نیروهای 
دراین میان، نماینده گان رهبری این حزب 
داخلی  "سیاست  شعار  آشکارتری  طور  به 
جهانی" و " مسئوولیت درقبال جامعه جهانی" 
برای اختصاص دادن نیروهای مسلح به به 
اصطالح "عملیات حفظ صلح ملل متحد" را 
با  درارتباط   ،  1995 ژوئیه  در  دهند.  می 
فیشر  یوشکا  سابق،  یوگوسالوی  در  جنگ 
متفقین  سبزها/  که  داد  پیشنهاد  جسارت  با 
90 اصل پاسیویستی خرده ـ بورژوائی عدم 
خشونت خود را دورانداخته و به نفع مداخله 
نظامی مستقیم توسط کشورهای امپریالیستی 
موضعگیری کنند. کف زدنهای رسانه های 
انجام  درمورد  اقرار  این  برای  ای  توده 

سیاست خارجی امپریالیستی طولی نکشید.

آینده  افتخارات  جوی  و  جست  در  مغرور 
ـ  نهایتا  آنها،  مشغله  تنها  بُن،  حکومت  در 
داری  سرمایه  واقعی  سیاست  درمورد  پس 
انحصاری چه بایدکرد ـ توهم پراکنی در پایه 
توده ای خرده ـ بورژوائی درتکامل به سوی 
بود.  جامعه"  محیطی  زیست  گی  بسته  "هم 
برلین،  کنفرانس  در  اینها  ذکر  به  توجه  با 
برای به دست آوردن حق درگیری حزب در 
جهت  زیر  نظریه   ،1994 فدرال  انتخابات 
نفوذ در تفکر پایه توده ای سبزها/متفقین 90 

تکامل داده شد: 
متواضعانه  که  دولتی  نظریه  یک  »تنها 
را  تکاملی  متفاوت  گیری  جهت  به  شروع 
انتظارات  قادرخواهدشد...  دهد  می  نشان 
بینانه  واقع  به طو  را  ما  حامیان  و  اعضاء 
ای  در پیش روی انتخابات محدود نماید.« 

)اسناد و نتایج کنفرانس برلین، ص.5(
باید باور کرد که کارل مارکس و فردریک 
درنظرداشتند،  را  سبزها  حزب  انگلس 
در  کمونیست  حزب  درمانیفست  که  وقتی 

1848نوشتند:
به  است  مایل  بورژوازی  از  »بخشی 
نارسائیهای اجتماعی رسیدگی کند، تا بتواند 

تداوم جامعه سرمایه داری را تضمین کند.
دوستان،  نوع  دانان،  اقتصاد  بخش  دراین 
دراندیشه  رسانان  کمک  باوران،  انسان 
کارگر،  طبقه  گی  زنده  شرایط  بهبودی  ی 
اعضای  دهی،  صدقه  گان  دهنده  سازمان 
انجمنهای جلوگیری کننده از خشونت نسبت 
انواع  رو،  میانه  متعصبان  حیوانات،  به 
رفرمیستهای نهانی قابل تصور جای دارند....
پرولتاریا  همانند  بورژوائی[  ]سوسیالیسم 
به پیش بردن چنین سیستمی دارد، که  نیاز 
از آن جا مستقیما  به جامعه جدید اورشلیم 
وارد شود،... ولی درواقع اصرار دارد که 
موجود  جامعه  ی  محدوده  دراین  پرولتاریا 
باقی بماند، و باید با نفرت افکار مربوط به 
)مارکس/ بریزد.«  دور  به  را  بورژوازی 

انگلس، آثارمنتخب، جلد1، ص.133(

مهار روسیه... 
بقیه از صفحه آخر

رئیس جمهور وقت ایاالت متحده بود.
گیر  در  دریائی  تفنگداران  از  نفر  هزاران 
در  آنها  کردند.  حمله  به روسیه  آنها  بودند. 
برابر نیروهای بلشویک دست به مداخله زدند. 
آنها تا آوریل 1920 در آنجا ماندگار شدند.
به اصطالح »جنگ پیشگیرانه« با شکست 
مواجه شد. در همان زمان، تبلیغات »وحشت 

سرخ« بسیار شدید بود.
را  آن  سیاسی  علوم  دانشمند  لوین،  موری 
»هیستری ضد رادیکال در سراسر کشور، 
و  وحشت  تــرس،  پایه  بر  شده  برانگیخته 
ایاالت  در  بلشویکی  انقالب  که  اضطراب 
که  انقالبی   – است  الوقوع  قریب  متحده 
روابط کلیسیائی، خانوادگی، ازدواج، مدنیت 
خواهد  تغییر  را  آمریکائی  زندگی  و روش 

داد «، توصیف می کند. 
روزنامه ها به کرات ترس را منعکس می 
کردند. بیگانه ستیزی شدت گرفت. کارگران 

صنعتی جهان اهریمن جلوه دار شدند.
آنها  اصلی  جریان  های  رسانه  دوم  روز 
آمریکا«  جامعه  برای  رادیکال  »تهدید  را 
عوامل  تحریکات  چپ،  »جناح  از  الهام  با 

خارجی« توصیف کردند.
اعتصابات کارگری که آنها برپا می کردند، 
»توطئه  جامعه«،  علیه  »جنایت  برچسب 
استقرار  ــرای  ب »توطئه  و  ــت«  دول علیه 

کمونیسم« به آنها زده می شد.
ده ها تن از اعضای کارگران دستگیر شدند. 
آنها محکوم شدند. این کارگران متعصب به 
جنگ  شدند.  افکنده  المدت  طویل  زندانهای 

جهانی اول برای همیشه تغییر کرد. 
قانون جاسوسی ننگین 1917 و قانون ضد 
تصویب  به   1918 شیستی  آنــار  اغتشاش 
گفت،  حقوق  اســتــاد  ــول،  ک دیــویــد  رســیــد. 
قرار  هدف  مــورد  بیگانه  های  »رادیکال 

گرفته اند«. 
و  اتحاد  یا  نظر  ابــراز  خاطر  به  را  »آنها 
پیوستگی شان تبعید کردند. اوتالش چندانی 
برای تشخیص تهدید واقعی در مقابل مخالفان 

ایده ئولوژیک نکرد.« 
نا  در سال 1918 ، حمالت توهین آمیز و 
سزاوار از جانب دادستان کل کشور، میتچل 
پالمر پیگیری شد. این حمالت تا سال 1921 
ادامه یافت. دادستان کل پرزیدنت ویلسون، 
آنها دستور صادر کرد. او  پالمر به  میتچل 
را  چپ  های  گروه  و  ها  اتحادیه  اعضای 

مورد هدف قرار داد.
او مقام و مسیر کار جی ادگار هوور در اف 
درون  در  این  کرد.  اندازی  راه  را  آی  بی 
وزارت دادگستری آغاز شد، اداره ای که به 
تازگی در بخش عمومی بررسی اطالعات 
 1935 سال  در  اداره  این  بود.  شده  ایجاد 

تبدیل به اف بی آی شد.
در  ای  ویژه  کمیته  این،  از  پیش  سال  یک 
شد.  تأسیس  آمریکائی  فعالیتهای ضد  مورد 
نتیجه آن، تبدیل این کمیته به مرکز فعالیتهای 

ضد آمریکائی بود.
 1970 سالهای  اوایل  تا   1950 اواسط  از 

)ضد  پــرو  کواینتل  ننگین  برنامه   ،
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نسی،  پرزید  مشاور  و  شــوروی،  جماهیر 
جورج کنان )2005 – 1904 (، "پدر مهار 

روسیه" نامیده شده بود. 
اصطالح  به  اصلی  اعضای  از  یکی  او 
او  توصیه  بود.  خارجی  سیاست  "خردمند" 
الهام بخش دکتر ین ترومن بود. به نکات زیر 
"تلگراف  بفرمائید:  مالحظه  مورد  این  در 
و   1946 سال  در  مسکو  از  او  طوالنی" 
"منابع از رفتار اتحاد جماهیر شوروی" در 
سال 1947 مدعی این شد که این دولت ذاتاً 

توسعه طلب می باشد.
اتحاد  نفوذ  مهار  که  کرد  می  استدالل  او 
استراتژیکی  مناطق  در  شــوروی  جماهیر 
می  اســت،  حیاتی  متحده  ــاالت  ای بــرای  که 
بایست اولویت داده شود. بعد از این جنگ 
سرد شروع شد. کنان با سودرسانی و وسیله 

سازی در گیر بود.
پی  پی  "یادداشت  در  او  فوریه 1948،  در 

اس 23 " مطرح می سازد:
»ما دارای 50 در صد ثروت جهانیم و فقط 
این  داریم.  را  جهان  جمعیت  صد  در   6.3
شود.  می  دیگران  خشم  و  حسادت  باعث 
وظیفه واقعی ما در دوره های  آینده اینست 
که الگوئی تدبیر کنیم برای حفظ موقعیت خود 
ومخالفت با زیان رسانی به جامعه ملی ما.«
» برای انجام این کار باید خود را از تمام 
احساسات و خیال بافیها رها سازیم؛ و توجه 
ما می بایست همه جا بر اهداف فوری ملی 

ما متمرکز شود.« 
»ما نباید خود را فریب دهیم که ما می توانیم 
امروز لذت نوع دوستی و خیر خواهی دنیا 

را داشته باشیم....«
»ما باید آرمان اینکه "میشود دوست داشت" 
انبار  عنوان  به  که  باشیم  گرفته  نظر  در  یا 
نوع دوستی های بین المللی با شعور باال در 

نظر گرفته شویم را رها سازیم.«
باید در مورد اهداف غیر واقعی مانند  »ما 
حقوق بشر، افزایش استاندارد های زندگی، 
و دمکراتیزه کردن، دهان خود را ببندیم .«

» با روز موعود زیاد فاصله نداریم زمانیکه 
مقابله  مستقیم  قدرت  مفاهیم  با  بایست  می 
آرمان  های  با شعار  کمتر  ما  کنیم. هر چه 
خواه از کار باز داشته شویم )اعم ازایده ها 

و پراتیک( بهتر می باشد.«
در ماه ژوئیه سال 1947 ، مقاله به اصطالح 
اتحاد  رفتار  از  "منابع  عنوان  با  او  "اکس" 
بود.  درآمده  نگارش  به  شوروی"  جماهیر 
او بطور "مؤثری" مخالفت خود را تسریع 
کرد. او مورد مهار را "تأکید کرد" و گفت: 
عنصر اصلی هرگونه سیاست ایاالت متحده 
دراز  باید  شوروی  جماهیر  اتحاد  قبال  در 
و  برجا  پا  و  محکم  اما  صبور  باشد،  مدت 

اتحاد  توسعه  به  گرایش  هوشیارانه  مهار 
جماهیر شوروی.«

او با نقل قولی از لنین می گوید:
»توسعه نا موزون اقتصادی و سیاسی قانون 
انحناء ناپذیر سرمایه داربست. از این نتیجه 
گرفته می شود که پیروزی سوسیالیسِم ممکن 
است در تعدادی از کشورهای سرمایه داری 
یا حتی در یک کشور سرمایه داری صورت 

گیرد.« 
از  پس  کشور،  آن  پیروز  »پرولتاریای 
تولید  با  و  داران  سرمایه  از  مالکیت  سلب 
در  کشور،  در  سوسیالیستی  یافته  سازمان 
به  داری  باقیمانده کشورهای سرمایه  برابر 
پروسه طبقات  این  در  و  پا خواهد خاست، 
خود  سمت  به  را  دیگر  کشورهای  محروم 

جلب خواهد کرد. «
شوروی  جماهیر  اتحاد  قدرت  گفت:   لنین 
و  داری  سرمایه  بین  ناپذیری  آشتی   «
دیده  کند. »ما  سوسیالیسِم« را منعکس می 
های  بنیاد  در  مفهوم  آن  عمقاً  چگونه  ایم 
شده  گنجانده  شوروی  جماهیر  اتحاد  قدرت 
رفتار  برای  عمیقی  آمدهای  پی  این  است. 
عضو  عنوان  به  شــوروی  جماهیر  اتحاد 

جامعه بین المللی دارد.«
تواند  بدان معنی است که هرگز نمی  »این 
از  جامعه  اهــداف  از  ای  صادقانه  فرض 
شوروی  جماهیر  اتحاد  مابین  مسکو  جانب 
و دیگر قدرتهای که به عنوان سرمایه داری 

در نظر گرفته شدند باشد.«
ناپذیر فرض شود  اجتناب  بطور  باید  »این 
داری  سرمایه  جهان  اهداف  مسکو  در  که 
نسبت به رژیم اتحاد جماهیر شوروی آشتی 
منافع  بخاطر  براین،  بنا  و  باشد  می  ناپذیر 

مردمی است که کنترل می کند.«
کنان گفت، آشتی ناپذیری باقی می ماند. »و 
رفتار  در  ما  را  بسیاری  های  پدیده  آن  از 
سیاست خارجی  کرملین مختل می یابیم، که 
جریان می یابد: پنهان کاری، عدم صراحت، 
نیت  اساسی  بطور  و  گمانی،  بد  دوروئــی، 

غیر دوستانه.«
او تأکید می کرد که " معامله کردن با روسها 
 ،  1948 نوامبر  در  بــود".  خواهد  مشکل 
شورای امنیت ملی 4، »اهداف ایاالت متحده 
را با توجه به اتحاد جماهیر شوروی برای 
مقابله با تهدید اتحاد جماهیر شوروی نسبت 

به ایاالت متحده کاًل طرح کرد.«
متعاقب با آن شورای امنیت هفتم ادامه یافت. 
ایاالت متحده  این پوششی داد به » موضع 
با توجه به تسلط اتحاد جماهیر شوروی بر 
جهان کمونیسم. « او گفت: »سیاست دفاعی 
بررسی  بــرای  مؤثر  معنای  به  تواند  نمی 

جماهیر  اتحاد  توسعه  حرکت  مقدار 

به  منتسبین  سیاسی،  مخالفین  جاسوسی( 
مدافعان  و  فعالین  و  کمونیست، ضد جنگ، 
سرخپوستان  جنبش  اعضای  مدنی،  حقوق 
آمریکائی، و اعضای حزب بلک پنتر و کلی 
دیگر از گروه ها و سازمانها را مورد هدف 

قرار داد. 
کتاب  در  وال  واَندر  جیم  و  چرچیل  هوارد 
»این  گفتند:  ســرکــوب«،  »عوامل  خــود، 
اصطالح آمد که داللت بدهد به تمام بافتهای 
سرکوب  قانونی(  غیر  معمواًل   ( مخفی 

فعالیتهای سیاسی....«
آنها شامل »نظارت گسترده )برنامه از طریق( 
ضبط و کنترل سری مکالمات )استراق سمع( 
ثبت شده محرمانه و سرقت های محرمانه، 
کردن  "تعقیب  الکترونیکی،  های  دستگاه 
شوند« می  ساختگی  ایمیل  و  زنــده"  های 
» این به منظور وادار کردن به ایجاد سوء ظن 
و انشعاب در داخل و یا بین سازمانها بود.«
سیاه«  »تبلیغات  شامل:  دیگر  های  تاکتیک 
از طریق بروشور یا نشریات دیگر؛ این به 
منظور بی اعتبار ساختن سازمانها و تقویت 

تنش های داخلی شد؛«
»اطالعات گمراه کننده یا  "تبلیغات تیره و 

تار" به منظور همان هدف؛«
آمــاده  ظن  ســوء  ایجاد  بــرای  را  »شرایط 
تولید  شایعات،  پخش  طریق  از   – ساختن 
شواهد و غیره.« که درست به خاطر قرار 
بطور  دیگر  یک  علیه  بر  اعضاء  دادن 

خشونت آمیزبود؛«
)ساختگی(،  منشانه  آزار  های  دستگیری   «
ها  ترور   « و   » علیه  شده  عنوان  اتهامات 

)از( رهبران سیاسی انتخاب شده . «
این نویسنده به وضوح تاریخ چهارم دسامبر 
1969 را به خاطر می آورد. پلیس شیکاگو 
رهبران حزب بال ک پاَ نتر، فرد همپتون و 
مارک کالرک را در خواب به قتل رساند. 
این پلیس ها این کار را با کمال خون سردی 

انجام دادند. 
در تاریخ نوامبر 1968 ، جی ادگار هوور 
:»بهره  داد  دستور  آی  بی  اف  مأموران  به 
برداری از تمامی راه ها و امکانات موجود 
به منظور ایجاد ....نفاق و چند دستگی در 
از(  استفاده  )با  پاَنتر  بال ک  صفوف حزب 
اقدامات تخیلی سخت ضد جاسوسی با هدف 

فلج کردن این سازمان.«
های  برنامه  که  مستقلی  صدای  هرگونه  او 
امپریالیسم آمریکا را به چالش می کشید را 
اتحاد جماهیر  حامیان  بود.  داده  قرار  هدف 
شوروی از اهداف اصلی برای سرکوب بودند.
پس از جنگ جهانی دوم مهار اتحاد جماهیر 
شد.  متحده  ایاالت  رسمی  سیاست  شوروی 
اتحاد  به  متحده  ــاالت  ای سفیر  و  دیپلمات 
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شوروی در نظر گرفته شود.«

»شکست« کمونیسم »در مورد امنیت 
ایاالت متحده حیاتی« در نظر گرفته شده بود. 
استدالل می شد که واشنگتن باید یک "ضد 
حمله" ای را در جهت تخریب قدرت اتحاد 
جماهیر شوروی سازماندهی و رهبری کند.
زمان  در  و  یابد  »توسعه  باید  دیدگاه  این 
هماهنگ  برنامه  یک  گردد،  عملی  مناسب 
مقاومت زیر  از جنبش  پشتیبانی  به منظور 
به  آهنین،  پرده  پشت  کشورهای  در  زمینی 

انضمام اتحاد جماهیر شوروی.«

به تارنما های اینترنتی 
 حزب رنجبران ایران 

مراجعه کنید
 و نظرات خود را

 در آنها منعکس کنید!

سایت حزب رنجبران
www.ranjbaran.org

سایت آینه روز
www. ayenehrooz.

com

سایت خبرنامه کارگری
www.karegari.com

سایت رنجبر آنالین
www.ranjbaran.

org/01_ranjbaron-
line

سایت آرشیو روزنامه 
رنجبر

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

Ayeneh-Rooz-s-
Library

سیاستهای  »کچ آپ«  ... بقیه از صفحه 

توسعه  برای  شما  حل  راه  پس  نیستند  بیش 
نیمه  و  پیرامونی  در کشورهای  پیشرفت  و 

پیرامونی چیست؟ 
دو  در  مهم   سئوال  این  به  نگارنده  پاسخ 
بخش تنظیم شده است: اصل رشد ناهمگون 
در تاریخ نظام جهانی و موقعیت کشورهای 

در حال عروج در این نظام. 

اصل رشد ناهمگون
ازجمله  ها  مارکسیست  از  خیلی  نظر  به   -
این نگارنده، سرمایه داری تاریخی )سرمایه 
و  صد  در  ویژه  به  موجود(،  واقعا  داری 
پنجاه سال گذشته از 1880 به این سو ، به 
خاطر حرکت سرمایه همواره جهانی گرا و 
نه  امپریالیسم  پدیده  است.  بوده  امپریالیست 
تنها شرایط و زندگی اقتصادی را در سطح 
جهانی همگون نساخته ) که حداقل دلیلی بر 
حقانیت و صحت نظرگاه "کچ آپ" باشد( بلکه 
برعکس با اعمال سیاست های امپریالیستی 
در کشورهای در بند پیرامونی نشان داده که 
تعمیق  و  ناهمگون  توسعه  تولید  باز  هدفش 
شکاف عظیم ) پوالریزاسیون ( بین مرکز و 
پیرامونی ها بوده است. به کالمی دیگر به 
عوض پروسه "رسیدن به آنها" آنچه را که 
بشریت در 150 سال گذشته شاهد آن بوده 
و  مادی   – معیشتی  های  نابرابری  افزایش 
اجتماعی – معنوی بین مرکزها و پیرامونی 

ها بوده است. 
در  ای  حیطه  هر  از  بیش  نابرابری  این   -
امر مزدهای متفاوت چشمگیرتر و عمیق تر 
بوده است . در حالی که در کشورهای مرکز 
نظام حداقل تا سال 2008 )بحبوحه برمالتر 
و رسانه ای تر گشتن بحران ساختاری نظام 
عموما  )ناخالص(  واقعی  مزدهای  جهانی( 
کارآئی  و  نیروها  درصد  رشد  موازات  به 
در  اند  یافته  می  افزایش  بتدریج  تولیدی 
کشورهای پیرامونی و نیمه پیرامونی نظام 
فقرزائی روزانه منبعث از استثمار نیروهای 
دیگر  و  دهقانان  )کــارگــران،  کننده  تولید 
زحمتکشان( بطور نمایانی در کاهش فالکت 
بار مزدها و حقوق های واقعی از یک سو و 
افزایش خانمانسوز بیکاری و تورم از سوی 
دیگر انعکاس یافته است: فقرزائی که در دو 

دهه اخیر تشدید و تعمیق یافته است. 
دینامیزم  از  تر  اینکه درک روشن  برای   -
رشد  در  )ناهمگونی  نابرابری  افــزایــش 
باشیم  داشته  جهان  سطح  در  اقتصادی( 
سرمایه  که  کنیم  توجه  امــر  ایــن  به  باید 
نه  و  است  جهانی  نظام  یک  امروز  داری 

یک شیوه و نحوه تولیدی مشخص در یک 
معین  قاره  یک  در  حتی  یا  و  واحد  کشور 
سرمایه  در عصر  سرمایه  حرکت  تشدید   .
اش  فعلی  فاز  در  بویژه  انحصاری  داری 
در سطح  ، شرایطی  نئولیبرالی  آزاد  بازار 
جهان بوجود آورده که نیروی کار فقط یک 
ارزش واحد دارد که منبعث از سطح توسعه 
است.  جهانی  عرصه  در  تولیدی  نیروهای 
در نتیجه امروز برخالف دوره های متفاوت 
سرمایه داری ، نیروهای کار و زحمت در 
نه  پیرامونی  نیمه  و  پیرامونی  کشورهای 
تنها مثل همتاهای خود در کشورهای مرکز 
توسط مکانیزم ارزش اضافی مورد استثمار 
کشی  ریاضت  های  سیاست  آمدهای  پی  و 
خاطر  به  مضافا  آنها  بلکه  گیرند  می  قرار 
تسلط اصل "ارزش جهانی" منبعث از تشدید 
جهانی گرائی بیش از پیش حرکت سرمایه 
قربانی پدیده ویرانساز "تبادل نابرابر" قرار 
مرکز  مسلط  بخش  سوی  از  که  گیرند  می 
پروسه  در  نظام  دربند  پیرامونی  بخش  بر 

"تجارت بین المللی" اعمال می گردد. 
نظر  این  از  نابرابر  تبادل  ویرانگر  پدیده   -
کشورهای  در  توسعه  که  آید  می  وجود  به 
مبنای  بر  )و  استقالل  براساس  پیرامونی 
نمی  وقوع  به  پیرامونی(  مردم  احتیاجات 
و  فعل  به  وابسته  توسعه  هر  بلکه  پیوندد 
توسط  سرمایه  انباشت  و  توسعه  انفعاالت 
مرکز  بخش  در  قدرت  و  ثروت  صاحبان 
آزاد  بازار  بر  قوانین حاکم  فرمانبر  بوده و 
در حیطه " تجارت بین المللی " است . در 
این راستا ، بخش پیرامونی و کمپرادورهای 
حاکم در کشورهای آن دو وظیفه کلیدی در 
مرکز  بخش  در  انباشت سرمایه  از  حمایت 

نظام دارند که حائز اهمیت هستند. 
- یکم اینکه ، کشورهای پیرامونی باید منابع 
طبیعی خود را که برای پروسه های تولیدی 
محصوالت صنعتی صاحبان ثروت و قدرت 
ضروری  و  حتمی  پنجگانه  های  منوپولی 
هستند، در اختیار اولیگارشی های حاکم در 
مثال،  بطور   . دهند  قرار  کشورهای مرکز 
برای تامین دسترسی به این منابع در آفریقا 
در دهه های اخیر )از آغاز دوره بعد از پایان 
جنگ سرد در 1991 به این سو( ما شاهد 
رقابت های حساب شده و محدود بین چین و 
کشورهای جی 3 )آمریکا، ژاپن و اتحادیه 
اروپا( بوده ایم . بعضی از پی آمدهای این 
نفتی  حاصلخیز  کشور  تجزیه  ها  رقابت 
سودان در سال 2011 به دو کشور سودان و 
سودان جنوبی بدون مراجعه به آراء عمومی 
داخلی  جنگ  اشتعال  سپس  و  سودان  مردم 
استقالل رسیده  به  تازه  نیابتی در کشور   –

اواخر سال 2013  سودان جنوبی در 
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که  پیشرفتی  و  توسعه  تنها   . هستند   ،
جنوبی  سودان  ساکن  های  خلق  عاید 
گشته چیزی غیر از تشدید توسعه ناهمگون 
و تعمیق شکاف )پوالریزاسیون( نبوده اند. 

- دوم اینکه حاکمین کمپرادور وظیفه دارند 
به  پیرامونی  کشورهای  درهای  "افتتاح"  با 
روی صاحبان ثروت و قدرت )انحصارات 
پنجگانه( بازارهای آن کشورها را در اختیار 
صاحبان تجارت آزاد کشورهای مرکز قرار 
که  پیرامونی  کشورهای  نتیجه  در   . دهند 
نگهداشته  "عقب  و  افتاده"  "عقب  زمانی 
شده" محسوب می شدند امروز تحت قوانین 
" بازار آزاد " نئولیبرالی توسعه یافته اند : 
توسعه ایکه ُدم بریده و چیزی بیش از یک 
نوع  این  آمدهای  پی   . نیست  لومپنی  پدیده 
دربند  پیرامونی  کشورهای  در  ها  توسعه 
در عمل تبدیل آن کشورها به جوالنگاه ابر 
از  زحمت  و  کار  نیروهای  بیشتر  استثمار 
یک سو و تاراج بیش از پیش منابع طبیعی 
از سوی دیگر آن کشورها می باشند. بنابر 
این در تحت این شرایط سیاست های کچ آپ 
و رسیدن به آنها )کشورهای توسعه یافته( که 
مرحله  "توسعه  تئوری  طرفداران  سوی  از 
نظام  های  ایدئولوگ  و  حامیان  توسط  ای" 
تبلیغ و ترویج می گردند، نه تنها گمراه کننده 
سرمایه  تاریخ  بلکه  نیستند  بیش  توهمی  و 
نشان  آن  انحصاری  در عصر  بویژه  داری 
دربند  پیرامونی  کشورهای  که  دهــد  می 
هیچوقت نتوانسته اند که از طریق سبقت و 
یافته  آنها )کشورهای توسعه  پای  به  رقابت 
متالطم  اوضاع  نیز  امروز  برسند.  مرکز( 
جهان – اشتعال جنگ های مرئی و نامرئی 
ریاضت  های  سیاست  اعمال  و  خانمانسوز 
امواج  فراز  و  جهانی  نظام  سوی  از  کشی 
جنب  و  تظاهرات  اعتراضات،  خروشان 
علیه جنگ،  جهان  سراسر  در  ها  و جوش 
به روشنی  و...  فقر  خانمانی،  بی  بیکاری، 
آمده  ستوه  به  های  توده  که  دهند  می  نشان 
به  آرزوی رسیدن  اند که  دریافته  به خوبی 
نبوده و در درون  بیش  توهمی  تقلید و  آنها 
ساختار نظام فعلی حاکم ، غیر ممکن و غیر 

عملی است. 

فراز:  حال  در  کشورهای  سرنوشت 
کچ آپ یا گسست؟

رشد  بر  مبنی  پرسش  دوم  بخش  دربــاره   -
اقتصادی فوق العاده در کشورهای در حال 
که  اذعان کرد  باید  عروج و مشخصا چین 
پروسه های رشد اقتصادی و توسعه صنعتی 
در جامعه چین در 25 سال گذشته بی اندازه 
بوده  نظیر  بی  جهاتی  از  حتی  و  چشمگیر 

اند . ولی آیا چین نوظهور و مقتدر که گاها 
در مقابل نیروهای سه سره امپریالیستی در 
جنگ سوریه و در مورد افزایش پایگاههای 
آسیای  کشورهای  در  نظام  راس  نظامی 
دهد،  می  نشان  مقاومت  و...  شرقی  جنوب 
قادر خواهد گشت و یا خواهد خواست ، که 
در راه گسست از محور نظام فعلی جهانی قدم 
بردارد؟ در پرتو اوضاع کنونی و تالطمات 
اجتماعی و سیاسی منبعث از بحران نظام و 
به ستوه آمدن مردم جهان امر گسست نه تنها 
ضروریست بلکه امکان پذیر نیز است . ولی 
آیا چین و یا هر کشور نوظهور و در حال 
ظهور به این حرکت تاریخی دست خواهند 
زد؟ بدون تردید پاسخ به این پرسش بررسی 
بیشتر و تجزیه و تحلیل جامع از ما می طلبد.
که  کنونی  چین  که  است  این  مسلم  قدر   -
"مــعــجــزات"  و  سیاسی  ــای  ه ویــژگــی  بــا 
اقتصادی  کشور  مقتدرترین  اقتصادیش 
است  شده  شناخته  آمریکا  از  بعد  جهان  در 
نظام  کلیت  از  گسست  خواهان  تنها  نه   ،
از  اش  اصلی  نارضایتی  تنها  بلکه  نیست 
بازار  )گسترش  گلوبالیزاسیون  فعلی  فاز 
آزاد نئولیبرالی ( صرفا مدیریت و موقعیت 
به عبارت  است.  آن  در  آمریکا  هژمونیکی 
دیگر چین خواهان رفرم در شکل و شمایل 
گلوبالیزاسیون سرمایه است: گلوبالیزاسیون 

جدید بدون هژمونی آمریکا.
و  نیست  نظام  از  گسست  خواهان  چین   -
آنها" از طریق  به  پیوسته بر طبل "رسیدن 
اوضاع  که  صورتی  در  کوبد.  می  سبقت 
کشورهای  در  بویژه  جهان  در  رشد  به  رو 
جنوب نشان می دهند که توده های مردم به 
ستوه آمده ،خواهان گذار از کلیت خود نظام 
سرمایه هستند. زیرا این توده ها در مصاحبت 
و گفتگو با چالشگران رادیکال ضد نظام به 
این واقعیت تاریخی پی برده اند که تا زمانی 
ادامه  خود  زالووار  زندگی  به  نظام  این  که 
می دهد شکاف بین فقر و ثروت بین دوبخش 
الیتجزای نظام جهانی )بخش مسلط مرکز و 
یافت  خواهد  تعمیق  دربند(  پیرامونی  بخش 
. واقعیت تعمیق شکاف از این امر تاریخی 
)توسعه  ماندگی  عقب  که  گیرد  می  نشئت 
نیافتگی( پیرامونی ها و پیشرفتگی )توسعه 
یافتگی( مرکزها هیچ رابطه ای با انگاشت و 
پراتیک راه توسعه مرحله ای و سیاست کچ 
آپ )رسیدن به آنها از طریق سبقت( نداشته 
و بلکه منبعث از الزم و ملزوم و مکمل بودن 
تاریخ  در  نیافتگی  توسعه  و  یافتگی  توسعه 
نظام جهانی سرمایه داری است. به عبارت 
دیگر جهانی گرائی سرمایه )گلوبالیزاسیون( 
بدون شکاف اندازی )پوالریزاسیون عمودی 
= تعمیق شکاف بین فقر و ثروت( نمی تواند 

به زندگی خود ادامه دهد. لذا فقط با مرگ 
یکی عمر دیگری نیز به پایان خود می رسد. 
نگاهی گذارا به تاریخ معاصر جهان صحت 
این امر را نشان می دهد که فقط با تضعیف 
و فرود قدرقدرتی مرکزها ما شاهد پیشرفت 

و فراز پیرامونی ها بوده ایم. 
- چون توده های مردمی و ملت ها همراه با 
چالشگران ضد نظام و گاها با دولت هایشان 
کوچکترین  جنوب  پیرامونی  کشورهای  در 
جای احترام، عزت و اعتباری در محاسبات 
معماران درون نظام ندارند. در نتیجه جای 
بند  در  جنوب  کشورهای  که  نیست  تعجب 
از  گذشته  سال  انــدی  صدو  در  پیرامونی 
انقالب مشروطیت ایران و انقالب زاپاتا در 
بیستم  قرن  آغازین  های  سال  در  مکزیک 
تاکنون، به حق به منطقه توفانی انقالب ها 
و شورش ها تبدیل شده اند . این قیام ها و 
تالطمات انقالبی و دولت های برآمده از آنها 
بودند که علیرغم محدودیت های تاریخی و 
ها  دگردیسی  ترین  ضروری  تضادهایشان 
آوردند  بوجود  جهان  معاصر  تاریخ  در  را 
: دگردیسی هائی که مهمتر و تاریخ سازتر 
از توسعه و رشد صرفا نیروهای تولیدی در 
سال  در صد  نظام  مرکز  مسلط  کشورهای 

گذشته، بودند. 
بحران  افــزایــش  بــه  رو  بــروز  امـــروز   -
ساختاری نظام جهانی سرمایه از یک سو و 
فراز امواج بیداری و رهائی در کشورهای 
جهان بویژه در مناطق توفانی از سوی دیگر 
بشریت را بر سر دو راهه  آشتی ناپذیر قرار 
داده است . فرتوتی و فرود نظام سرمایه خود 
به خود نه تنها بشریت زحمتکش را در جاده 
به سوی "جهانی بهتر" قرار نمی دهد بلکه 
این نظام در تالش برون رفت از بحرانی که 
دنیا  که  دارد  امکان  فرو رفته خیلی  آن  در 
را در سراشیب جاده پر پیچ و خم سبعیت و 
"بشریت تهی از انسانیت" )آپارتاید در سطح 

جهانی( قرار دهد. 
- ولی از سوی دیگر ادامه بحران ساختاری 
مردم  از  وسیعی  های  توده  العمل  و عکس 
های  سیاست  مقابل  در  جهان  آمده  ستوه  به 
خانمانسوز میلیتاریستی در جنوب و اعمال 
شمال  در  بار  فالکت  های  کشی  ریاضت 
جهان  سطح  در  ذهنی  و  عینی  شرایطی 
در  همدلی  و  تعهد  آن  در  که  آورده  بوجود 
مورد انتخاب راه طوالنی به جهانی بهتر هر 
آن در بین چالشگران رادیکال ضد سرمایه 
ممکن  و الجرم  تر  قویتر، ضروری  داری 

تر گردیده است. 

در  امکان و ضرورت حرکت  چرائی 

قانون رشد سرمایه داری، رشد ناموزون است!
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بجز نوشته هایی که با 
امضای تحریریـه منتشر مـی 
گردد و بیانگر نظرات حزب 
رنجبـران ایران می باشد، 

دیگر نوشته های مندرج در 
نشریه رنجبر به امضا های 
فردی است و مسئولیت آنها 
با نویسندگانشان می باشد.

مسیر جهانی بهتر
جهان  زحمتکش  بشریت  که  آنچه   -
)جهانی  دیگر  و  بهتر  جهانی  مسیر  در  را 
جهانی   = سوسیالیستی  اندازهای  چشم  با 
برابرتر، دموکراتیک تر و کم هیرارشی تر( 
قرار می دهد همانا تعبیه و تنظیم یک پروژه 
انقالبی از سوی چالشگران چپ رادیکال نه 
لومپنی و مرحله ای  بر اساس توسعه های 
کچ-آپ بلکه بر بنیاد گسست از محور نظام 
سرمایه و اتخاذ سیاست های اجتماعی سازی 
ملی  اقتصاد،  زدائی  مالی  تولیدی،  وسایل 
کردن منابع تولیدی و دموکراتیزاسیون کامل 
جسارت  این  است.  اقتصاد  منجمله  جامعه 
تاریخی از سوی نیروهای رادیکال چپ ضد 
داری  سرمایه  پائیز  سرآغاز  تنها  نه  نظام 
فرتوت  را نوید خواهد داد بلکه نشانی دیگر 
بشریت  که  بود  خواهد  تاریخی  امر  این  از 
خود  راهی  سردو  بر  تاریخ  در  زمانی  هر 
)سبعیت و آپارتاید جهانی و یا جهانی بهتر و 
دیگر( رسیده پیوسته مسیر بهتر را انتخاب 

کرده است. 
- حرکت در مسیر جهانی دیگر و بهتر که 
اندازهای  چشم  دارای  نگارنده  این  نظر  به 
پیچ  پر  اینکه  با   ، بود  خواهد  سوسیالیستی 
گاها غامض و بعضی مواقع مبهم   ، و خم 
هــم خــواهــد بــود ، ولــی رشــد اوضـــاع در 
دهد  می  نشان  تالطم  از  پر  جهان  سراسر 
که هر روز بر ضرورت و امکان حرکت 
در مسیر آن توسط بشریت زحمتکش بویژه 
در کشورهای جنوب )که حلقه های ضعیف 
توفانی نظام محسوب می گردند(  و مناطق 

افزوده می گردد. 
و  بیداری  امواج خروشان  امروز عروج   -
قاره  سه  کشورهای  در  قیام  حق  و  رهائی 
جهان که از سوی چالشگران رادیکال ضد 
نظام به نام "موج دوم" معروف گشته است 
، باز هم مثل دوره "موج اول" )از 1949 
تا نیمه دوم دهه 1970(، در مناطق توفانی 
اتفاق می افتد. منتهی در این دوره برخالف 
دوره پیشین مردمان کشورهای شمال بویژه 
کارگران و جوانان بطور نمایان و جسورانه 
در  توفانی  مناطق  کشورهای  های  خلق  با 
حرف و عمل اعالم همدلی و همبستگی کرده 
به شکل های  امواج خروشان  این  نقداَ  اند. 
متنوع و گوناگون موفق گشته اند که سیاست 
نظامی  تهاجمات  و  کمپرادورسازی  های 
خاورمیانه  در  را  شرکایش  و  نظام  راس 
مختلف  های  عرصه  در  التین  آمریکای  و 
سیاسی و دیپلماتیک و حتی نظامی با ناکامی 
ها و عقب نشینی ها روبرو سازند. اهم این 
عقب نشینی ها و ناکامی ها عبارت اند از: 

مقابل  در  نظام  راس  های  نشینی  عقب   -1

امواج گسست از محور نظام در کشورهای 
آمریکای التین که منجر به رشد و گسترش 
برنامه های ملی سازی منابع طبیعی و مالی 
ایجاد سازمان  و  از یک سو  اقتصاد  زدائی 
های بین المللی خودمختار مثل "سازمان آلبا" 
از سوی دیگر در آن کشورها گشته اند. 2 
– ناکامی راس نظام در حل مسئله فلسطین 
بارز بویژه در  به نفع صهیونیسم که نمونه 
افول  از  دیپلماتیک  و  سیاسی  های  عرصه 
در  آمریکا  بالمنازع  قدرقدرتی  تضعیف  و 
که  ای  خاورمیانه  است:  جدید  خاورمیانه 
ژئوپولیتکی  نظر  از  و  ترین  استراتژیکی 
معماران  محاسبات  در  منطقه  ترین  کلیدی 
تامین  بــرای  داری  سرمایه  جهانی،  نظام 
می  محسوب   ، آمریکا  هژمونیکی  موقعیت 

گردد. 
رژیم  سرنگونی  در  آمریکا  ناکامی   –  3
بشار اسد از طریق سلفیست های بنیادگرا و 
"دوستان سوریه" )عربستان سعودی، قطر، 
کشورهای  دیگر  و  ترکیه  متحده،  امــارات 

ناتو(.
4 – افشای مدارک رسوائی "آژانس امنیت 
ملی" توسط ادوار اسنودن یکی از جارچیان 
که  آمریکا  معاصر  تاریخ  کنندگان(  )افشا 
 ، امنیتی  نهادهای  تمام  پرستیژ  و  اعتبار 
توده  بین  در  را  آمریکا  جاسوسی  و  پلیسی 
های وسیعی از مردم جهان بویژه و منجمله 
بی  و  فراگیر  بطور  آمریکا،  خــود  مــردم 

نظیری زیر سئوال برده است. 
5 – شیوع و گسترش "عدم اجماع" بین راس 
نظام از یک سو و شرکا و متحدین و دوستان 
از  دیگری  عارضه  دیگر  سوی  از  آمریکا 
جهانی  نظام  ربطی  بی  و  انحطاط  فرتوتی، 
فعلی است که بطور روز افزونی در سراسر 

جهان عیان تر می گردند. 

نتیجه اینکه
- تمامی ناکامی های نظام منبعث از تشدید 
و  سو  یک  از  نظام  خود  درون  تضادهای 
مقاومت ها ، مبارزات و ابتکارات مقاومت 
جویانه مردم جهان )از خشم و نفرت کارگران 
و جوانان در آمریکا و اروپا گرفته تا فراز 
روزافزون شورش ها و جنب و جوش های 
متنوع کارگران، دهقانان و دیگر توده های 
آمریکای التین(  آفریقا،  آسیا،  زحمتکش در 
از سوی دیگر است که روزانه ماجراجوئی 
های میلیتاریستی و سیاست های فالکت بار 
"ریاضت کشی" )ابراستثمار( نظام را آماج 

حمله های خود قرار می دهند. 
- در تحلیل نهائی این ابتکارات، مقاومت ها 
تاریخی ضد  از نظر  اساسا  مبارزات که  و 
 = سرمایه  جهانی  نظام  )ضد  امپریالیستی 

سرمایه داری واقعا موجود( هستند، ویژگی 
حمل  خود  در  را  اجزائی  و  عناصر  ها، 
از  بخشی  حداقل  بالقوه  بطور  که  کنند  می 
کشورهای پیرامونی و نیمه پیرامونی و حتی 
کشورهائی از مرکز، را در مسیر گسست از 
محور نظام و گذار به جهانی دیگر و بهتر با 
چشم اندازهای سوسیالیستی قرار می دهند .                         
ن. ناظمی ـ فروردین 1393

-------------------------------
منابع و مآخذ

1 – نگوین جیاب،  "آمریکا جنگ را باخته 
است"، مصاحبه با ژنرال جیاب به مناسبت 
چهلمین سالگرد پایان جنگ ویتنام ، در مجله 
"مانتلی ریویو" ، سال 65، شماره 7 دسامبر 

.2013
را  گرائی  جهانی  "جنوب  سمیرامین،   –  2
"پمبازوکا  نشریه  در  طلبد"،  می  چالش  به 

نیوز"، 12 آوریل 2012 .
3 – نیل دیویدسن، "چین: ناهمگونی، ادغام 
انقالب  ســال  "صــد  کتاب  در  انــقــالب"،  و 
بیل  و  هوگوردایس  گردآوردندگان:  مداوم" 

دان ، لندن سال 2006.
آمریکا  "عقاب  والرشتاین،  امانوئل   –  4
سرنگون می شو " ،در مجله اینترنتی "فارین 

پالیسی"، شماره اول ژوئیه 2002.
عروج  "بحران  بناب،  پارسا  یونس   –  5
مرکزهای جدید قدرت و بازارهای نوظهور"، 
در کتاب "جهان در عصر تشدید جهانی شدن 

سرمایه"، آمازون دات کام ، سال 2010.
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سیاست های »کچ آپ«  در درون نظام؟
یا سیاست گسست از محور نظام؟

فصل2. 
بورژوایی  ـ  خرده  تفکر  طرز 
درجنبش  آن  تباه کننده  اثرات  و 

طبقه کارگر
حزب  از  سبزها  مسیرحرکت   .4
حزب  به  بورژوا  خرده  اعتراضی 

مدافع رفرم دولتی
تفکر  شیوه  برسر  مبارزه  ازکتاب:  نقل  به 
درجنبش طبقه کارگرـ  استفن انگلـ  1995
تنها  اجتماعی سبزها  تر جنبش  علت عمیق 

نیست،  زیست  محیط  بحران  با  رابطه  در 
قشرمیانی  رشد  از  انعکاسی  چنین  هم  بلکه 
ظاهرا  فزاینده  تبدیل  و  بورژوا  خرده  جدید 
به  وابسته  بورژوای  ـ  به خرده  خودگماشته 
شاغل بودن کنونی می باشد. این مبارزه ای 
خودبه خودی بود علیه انقالب تکنولوژیکی 
های  پایه  تخریب  علیه  اش،  نتایج  و  علمی 
درکتاب  بورژوا.  ـ  خرده  گی  زنده  شرایط 
در  منتشرشده  سبزها«  به  گوئی  »بدرود 
1988، پتر بورگوارد به تاکید کلی می رسد:
ی  دهنده  ادامه  سبزها  نهائی،  »درتحلیل 
دردهه  که  هستند  بورژوائی  ـ  خرده  جنبش 

ی 1960 با قدرت ستیزی شروع کردند و 
در دهه ی 1970 دوره سکتاریسم چپ را 
داشتند. اینها مراحل صرفا مختلف در روند 

اطاعت از بورژوازی بودند.« )ص 157(
بی  خصوصیت  سبزها  برنامه  بنابراین، 
بینی  و جهان  کارگر  طبقه  به  نسبت  زاری 

علمی آن مارکسیسم ـ لنینیسم دارد. 
فلسفی  گذاران  پایه  از  یکی  آندرش،  گونتر 
سبزها، فکرمی کند که او می تواند سوسیالیسم 
را به مثابه یک تقلب، دکترین شبه مذهبی، 
 " تئوری  معرف  و  دهد  نشان  فضیلت  بی 
آلیستی  ایده  تدابیرتکنیکی"   گی  فراگیرنده 

در ماه های اخیر بعضی از خوانندگان این 
نشریه و هم چنین تعدادی از شرکت کنندگان 
در اتاق های پالتاکی و سمینارها، یک سری 
پرسش های مناسب و مهمی درباره ترکیب 
نظام جهانی سرمایه داری و امر توسعه در 
که  اند  ساخته  مطرح  را  جنوب  کشورهای 
این  در  باشند.  می  اهمیت  حائز  العاده  فوق 
نوشتار بعد از طرح یکی از این پرسش ها 

تالش می کنم تا پاسخ در خور تامل به این 
پرسش مهم ارائه دهم. 

پرسش: شما عموما مطرح می کنید که کسب 
توسعه  کشورهای  در  پیشرفت  و  توسعه 
پیرامونی در چهارچوب نظام جهانی  نیافته 
 " آپ  کچ   " های  سیاست  تعبیه  طریق  از 
توهمی  سبقت(  طریق  از  آنها  به  )رسیدن 
در   . است  ممکن  غیر  بکلی  و  نبوده  بیش 

صورتی که ما امروز شاهد شرایطی هستیم 
حال  در  کشورهای  از  تعدادی  آن  در  که 
عروج )مشخصا چین( که عمدتا در جنوب 
)یعنی در بخش پیرامونی نظام( قرار دارند 
سبقت  طریق  از  توجهی  قابل  ی  انــدازه  تا 
اگر شما   . اند  گشته  توسعه  به کسب  موفق 
پیشرفت  و  ها  توسعه  این  که  کنید  فکر می 
تقلیدی  و  بوده  لومپنی  و   " بریده  ُدم   " ها 

استفان لند من، 24 مارس 2014 
روز  در  است.  آمریکا  دیرین  سیاست  این 
18 مارس، پوتین ضمن نطق خود در مورد 

کریمه درست عنوان می کرد: 
»ما تمام دالیل الزم را داریم که فرض کنیم 
سیاست بد نام مهار که در قرون 18 ، 19 
و 20 رهبری می شد، امروز هم چنان ادامه 

دارد.«
کشورهای غربی »بطور مداوم در تالشند تا 
ما را به گوشه ای پرت کنند چرا که ما در 
موضع مستقلی قرار داریم، چرا چون ما این 

ما  آنجا که  از  و  کنیم،  موضع را حفظ می 
همه چیز را آنطور که می بینیم و باور داریم 

و در ریا و تزویر در گیر نیستیم.«
را  کرد، » همه چیز حدود خود  اضافه  او 
دارد.«، »)1 ( در مورد اوکراین، شرکای 
آنها  غربی ما از خط قرمز عبور کردند.« 
عمل  ای  حرفه  غیر  و  مسئوالنه  »غیر 

کردند.«
پوتین شجاعت برای آنچه که باید عموم می 
شنید را داشت. مهار روسیه سیاست دیرین 
روسیه است. این نشان دهنده جاه طلبی های 

این  است.  آمریکا  متحده  ایاالت  هژمونیکی 
خطر متخاصم رویاروئی بالقوه شرق/غرب 

را دارد. 
و  متحده  ــاالت  ای  ،  1917 سال  ــل  اوای در 
اتحاد  جدید  دولت  بودی  نا  خواهان  بریتانیا 
به  از  قبل  ماه  سه  بودند.  شوروی  جماهیر 
پایان رسیدن جنگ جهانی اول، بریتانیا یک 

نیروی چند ملیتی را رهبری می کرد. 
وزیر  نخست  جــورج،  لوید  زمــان،  آن  در 
جنگ  وزارت  سمت  چرچیل،  بود.  انگلیس 
و نیروی هوائی را داشت. وودرو ویلسون، 


