
رنجبر اردیبھشت ١٣٩٤ ـ  شماره ١٢٠ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
دوره سوم  سال ٣٦

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

مجادلھ اتمی، تحر یمھا و تبلیغھا!

گرامی باد اول ماه مھ پراگماتیسم درمقابلھ با اصولیت درامروحدت پرولتری!
روز جھانی کارگر!

آمریکای التین مھد جنبش 
ھای در حال رھائی از 
یوغ نظام جھانی سرمایھ

صفحھ ١٣صفحھ ١٠

دالیل ژئوپولیتیکی 
پشت پرده جنگ 

در یمن 

پدیده ی بی خانمان 
سازی نظام 
سرمایھ داری!

آتش بھ جان 
کدامینھا 
باید بیافتد؟

امپریالیسم آمریکا 
درھراس از 
شورش مردم!

صفحھ ٢٣ صفحھ ٢٣ صفحھ ٢٣صفحھ ١۴

«پاترا»
 پلی بھ سوی 

رھایی؟؟؟

تحمیل فقر روزافزون 
بھ کارگران!

اگر دردھھ ھای گذشتھ پلورالیسم تشکیالتی 
یکی از معضالت در برابر طرد فرقھ گرائی 
نیروھای  یابی  وحدت  جھت  در  حرکت  و 
مدافع طبقھ کارگر و کمونیسم بود و بھ تشتت 
سازمانی دامن زد؛ امروز دیدگاه جدیدی کھ 
تشتت  بروز  علت  از  ای  جانبھ  ھمھ  درک 
نظری و سازمانی ندارد، اشکال را در بی 
امر  نیروھای چپ دانستھ و  مشترک  عملی 
ایجاد حزب را در ھمکاری عملی می داند 
کھ آن را «بسترسازی» فرمولھ می کند. این 
قید و  ھیچ  بدون  اگر  است کھ  معتقد  دیدگاه 
وبرخی  آیند  گردھم  چپ  نیروھای  شرطی 
کھ  اشتراکاتی  زمینھ  در  عملی  ھمکاریھای 
دارند انجام دھند و درمورد اختالفات نظری 
بھ بحث بنشینند، اگر اکثرا بھ وحدت نظری 
و عملی نرسند حداقل بخشی بھ این وحدت 
نائل خواھندشد. بنابراین برای تشکیل حزب 
بی  ھمھ  و  گذاشت  نباید  شروطی  و  بقیھ در صفحھ دومشرط 

ایران  اتمی  برنامھ  کھ  است  ازدھسال  بیش 
سیاسی،  دیپلوماتیک،  جدالھای  از  باکوھی 
و  شده  رو  روبھ  اجتماعی  و  اقتصادی 
گی  ی ورشکستھ  درآستانھ  را  اقتصادایران 
بوده  این  نیز  آن  اثرمنحوس  و  قرارداده 
فقر  ایران  حریص  داری  سرمایھ  نظام  کھ 
و  کار  انسانھای  بر  را  عظیمی  مسکنت  و 
غایت  بھ  وضغیت  و  نموده  تحمیل  زحمت 
رقت انگیزی را برخانواده ھای کارگری و 
بھ وجودآورده است و باالخره  زحمت کش 
دیگردارد  زھر  جام  درنوشیدن  حرکت  با 
حلی  راه  کھ  این  بدون  رسد،  می  پایان  بھ 
حال  باشد.  کرده  فراھم  مردم  رفاه  برای 
کشورھای  اخیر  تفاھمات  بھ  کوتاه  مروری 
حاصلھ  نتایج  و  نموده   ۵+١ امپریالیستی 
دھیم  قرارمی  ھم  درمقابل  را  طرفین  برای 
تا آثار منحوس استعمار نو را مالحظھ کنیم:

١ـ برنامھ استفاده از دانش اتمی حقی است کھ 

ھیچ کشوری حق ویژه روی آن نباید داشتھ 
باشد و تمام کشورھای جھان حق استفاده از 
صنعت اتمی صلح آمیز را درخدمت نیازھای 
مردم باید داشتھ باشند. اما می بینیم کھ اوال 
حق  زمینھ  دراین  امپریالیستی  کشورھای 
تعدادی  اتمی  ھای  زرادخانھ  و  داشتھ  ویژه 
بشرو  جھانی  تمدن  نابودی  توانائی  ازآنھا 
غیرقابل استفاده ساختن کره زمین برای زنده 
گی کردن را دارند. آنھا برای حفظ برتری 
نظامی خود قرارداد منع گسترش سالحھای 
بردن  ازبین  و  ساختن  منع  نھ  و   ) اتمی 
ھرنوع سالح اتمی و حتا استفاده از اورانیوم 
تضعیف شده درگلولھ ھای توپ و تانگ) را 
ملل  سازمان  توسط  و  وضع  دیگران  برای 
دراین میان یک  کشور  کنند و  می  تحمیل 
ویژه  اسرائیل حق  مثل  متجاوزی  غایت  بھ 
ای دراین زمینھ داشتھ و صاحب زرادخانھ 

سالحھای  بقیھ در صفحھ چھارمبزرگ 

 ١١) مھ  ماه  اول  برگزاری  استقبال  بھ 
طبقھ  جھانی  روزمبارزاتی  اردیبھشت)، 
از  گذشت  از ١٢٩ سال  بیش  با  کھ  کارگر 
روز مبارزاتی کارگران آمریکا ھر روز کھ 
این روز  فراگیرترشدن  اھمیت و  می گذرد 
اجتماعی  تمامی حرکتھای  بر  را  نقش خود 
تمامی  بھ  این سال را  فرارسیدن  کوبد.  می 
جھان  و  ایران  کشان  زحمت  و  کارگران 
با  امسال  کھ  امید  این  با  گوئیم  می  تبریک 
و  درجھان  کارگر  طبقھ  مبارزات  تشدید 
جھانی  انقالب  بھ  دیگر  گامی  درایران 
کارگری جھت برقراری سوسیالیسم نزدیک 
شده و بیش از ٧ میلیارد ساکنان کره خاکی 
و خود این کره را از نابودی و تخریب نجات 
داده و برای ھمیشھ نظام استثماری و ستمگر 
مالکیت خصوصی بروسایل تولید و مبادلھ و 
بقیھ در صفحھ ھفتم

بگذار طبقات ارتجاعی برخود بلرزند در 
این میان پرولتاریا ھیچ چیز بھ غیر از 
زنجیرھای خود را از دست نخواھد داد 

مبارزه خستگی  سمبل  کارگر،  جھانی  روز 
ناپذیر طبقھ کارگر علیھ سرمایھ داری و ھمھ 
طبقات ارتجاعی گذشتھ را بھ ھمھ کارگران، 
طبقھ  مدافعین  و  ھا  کمونیست  زحمتکشان، 
کارگر تبریک می گوئیم و برایتان آرزوی 
و  ستمگر  نظام  علیھ  پیروزی  و  موفقیت 

استثمار گر سرمایھ داری را داریم. 
را  کارگر  روز  جشن  شرایطی  در  امسال 
و  تالطمات  در  جھان  کھ  کنیم  می  برگزار 
بی پایان و  آشوب و خشونت و جنگ ھای 
نیابتی کھ جھان سرمایھ داری بھ پا کرده است، 

کشتارھای  در 

قید و شرط دورھم جمع بشوند و علت این 
پیشنھاد را در ارجحیت عمل بر تئوری می 
داند. بدون این کھ درنظربگیرد کھ اگر نشد 

چھ بایدکرد و اشکال کجا ھست!
این نظرفراموش می کند و یا توجھ ندارد کھ 
این ھمھ فرقھ چپ قبال وجود نداشتند و در 
گرفتند کھ  تدریجا شکل  از زمان  ای  برھھ 
رویزیونیسم  یابی  حاکمیت  با  بود  مصادف 
مدرن در حزب کمونیست شوروی و متعاقب 
آن دربسیاری از احزابی کھ دنبالھ روی از 
بروز  بھ دیگر سخن  این حزب می کردند. 
اختالف نظر دردیدگاھھای ایده ئولوژیک ـ 
سیاسی ـ تشکیالتی و سبک کاری و عدول 
برای  را  زمینھ  علمی  کمونیسم  اصول  از 

رشد فرقھ گرائی فراھم ساختند:
درنیمھ اول دھھ ی١٣٤٠، «سازمان انقالبی 
ازکشور»  درخارج  ایران  توده  حزب 

بقیھ در صفحھ ھشتم



صفحھ ٢رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

حزب  رھبری  رویزیونیسم  علیھ  درمبارزه 
خط  با  مخالفت  حال  درعین  و  ایران  توده 
مشی رویزیونیستی رھبری حزب کمونیست 
کھ  گذاشت  وجود  ی  عرصھ  پابھ  شوروی 
بھ علت نداشتن پیوند با طبقھ کارگر و توده 
ھای زحمت کش و دھقان درایران نتوانست 
بھ  باتوجھ  را  درایران  ارضی  اصالحات 
اوضاع جھانی و توافق سیاستھای امپریالیستی 
کھ خطر شورشھای دھقانی را درایران مثل 
بسیاری ازکشورھای آسیا آفریقا و آمریکای 
التین می دیدند و تقسیم اراضی بین دھقانان 
را توصیھ می کردند، نادیده گرفت و با نیمھ 
مستعمرهـ  نیمھ فئودال دانستن ایران عالرغم 
ی  ودرمرحلھ  فرمایشی،  ارضی  اصالحات 
بورژوا ـ دموکراتیک دانستن، انقالب ایران 
راه  ولی  ذکرکرد  قھرآمیز  درستی  بھ  را 
محاصره ی شھرھا ازطریق دھات را پیش 
حزب  ایجاد  ضرورت  با  درارتباط  کشید. 
کمونیست «وحدت مارکسیست ـ لنینیستھای 
ایران» را درنظرگرفت و تابھ امروز بعداز 
وحدت ٩ گروه و سازمان در دیماه ١٣٥٨ 
حزب  بھ  شدنش  تبدیل  کشورو  درداخل 
رنجبران ایران و اعالم اینکھ ھنوز گردانی 
ایجاد حزب  بھ  و  بوده  کمونیستی  ارتش  از 
پیشرو طبقھ  را حزب  یابد خود  ادامھ  باید  

کارگر اعالم ننمود.
تاسیس سازمان مارکسیست ـ لنینیست توفان 
بین دوتا سھ سال بعداز تشکیل سازمان  کھ 
انقالبی و بھ علت جداشدن ٣ نفر از اعضای 
ومعاون  ایران  توده  حزب  مرکزی  کمیتھ 
از  قاسمی)  فروتن،  سغائی،  کمیتھ(رفقا  این 
سازمان انقالبی ازجملھ بھ خاطر اختالفنظر 
این  آنھا  کھ  توده  حزب  ماھیت  درمورد 
حزب را ازابتدا حزب تراز نوین پرولتاریا 
روی  نظر  وحدت  علیرغم  دانستند،  می 
رویزیونیستی شدن حزب کمونیست شوروی 
درون  در  مشترک   فعالیت  وجود  با  و 
ایران  دانشجویان  و  محصلین  کنفدراسیون 
وحدت  بھ  باھم  تنھا  نھ  ازکشور  درخارج 
نرسیدند بلکھ شدیدترین مبارزه ایده ئولوژیک 
بردند. پیش  دیگر  ھم  علیھ  را  سیاسی  ـ 

مسلحانھ  جنبش   ،١٣٤٠ ی  دھھ  دراواخر 
در  مسلحانھ  جنبش  تاثیر  تحت  چریکی 
کاربستن  بھ  جای  بھ  و  گرفت.  شکل  کوبا 
اصول تئوریک کمونیستی  نظریھ « مبارزه 
تاکتیک»  ھم  و  استراتژی  ھم  مسلحانھ، 
حرکتھای  از  گرفتن  عاریت  بھ  با  را 
گرفت  پیش  در  التین  آمریکای  در  انقالبی 
و  رویزیونیستی  گناھان  کفاره  درواقع  و 
باخط  را  توده  حزب  رھبری  رفرمیستی 

پراگماتیسم ... بقیھ از صفحھ اول

ساختن حزب پیشروپرولتری وظیفھ مبرم پیشروان کارگری است!

آنارشیستی واپورتونیستی چپ داد و بھ علت 
 ١٣٥٧ بھمن  انقالب  بعداز  نظری  تشتت 

دچارانشعابات متعددی شد.
تشکلھای دیگری از درون زندانیان سیاسی 
در  تاحدی  و  فدائیان  با  درارتباط  ازجملھ 
پیوند با افراد خارج از زندان نظیر بخشی از 
مجاھدین خلق کھ مارکسیست ـ لنینیست شده 
بودند  بھ نام «سازمان مارکسیست ـ لنینیست 
را   خود  تنھا  پیکار  وجودآمدند.  بھ  پیکار» 
دروحدت  و  دانستھ  درست  خط  صاحب 
و  نبوده  فعال  چندان  لنینیستھا  ـ  مارکسیست 
دراثر یورش رژیم جمھوری اسالمی دردھھ 
دیگری  تشکلھای  پاشید.  ازھم   ١٣٦٠ ی 
کارگر  طبقھ  آزادی  راه  رزمندگان  نظیر 
جبار  توسط رژیم  وجودآمدند و  بھ  درداخل 

جمھوری اسالمی تار و مار شدند و غیره.
 ١٩٧٠ ی  کشوردرآغازدھھ  از  درخارج 
درآن  کھ  کمونیست»  انقالبیون  «سازمان 
زمان قبل از تشکیل شدنش خواھان پیوستن 
گروھی بھ سازمان انقالبی بودند و این مورد 
قرارنگرفت  انقالبی  سازمان  رھبری  توافق 
این  نمود،  ارزیابی  فراکسیونیستی  را  آن  و 
سازمان را تشکیل دادند و بعدا پس از تغییر 
ماه  دراول  نھایتا  کمونیستھا  اتحادیھ  بھ  نام 
را حزب  درکنگره موسس خود  مھ ١٣٨٠ 
ـ  لنینیست  ـ  (مارکسیست  ایران  کمونیست 

مائوئیست) نامیدند.
سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ایران 
تاسیس  دھھ ی ١٣٤٠  دراواخر  لھ)  (کومھ 
انقالبی  با سازمان  ای  فشرده  پیوند  یافت و 
انقالبی  سازمان  کھ  آن  از  پس  و  داشت 
دفاع  راست  خط  دچار  بھمن  انقالب  بعداز 
مناسباتشان  شد  ایران  اسالمی  از جمھوری 
یافت.  ارتقاء  دشمنی  حد  بھ  تا  دوستی  از 
ای  توده  درمبارزات  باشرکت  سازمان  این 
سرنوشت  تعیین  یا خواست حق  و  (دھقانی 
جمھوری  رژیم  علیھ  مبارزه  درادامھ  ملی) 
اسالمی صاحب اتوریتھ ای مناسب درمیان 

توده ھای زحمت کش کرد گردید. 
پیداشد  چپی  سازمان  بھمن  انقالب  درآستانھ 
بھ نام «اتحادمبارزان کمونیست» کھ با ایجاد 
ازجملھ  و  چپ  نیروھای  درصفوف  تفرقھ 
رزمنده گان قدری خود را سروسامان داد و 
بامواضع شبھ تروتسکیستی دل رھبری کومھ 
لھ را بھ دست آورد و بھ اتفاق ھم درتابستان 
١٣٦٢ حزبی بھ نام حزب کمونیست ایران 
افت  درشرایط  اینکھ  ادعای  و  توجیھ  با  را 
جھت  را  حزب  چپ  نیروھای  روحیھ 
جلوگیری ازاین «افت» ذھنی بوجودآوردند 
و بعداز حدود ١٠ سال رھبری این سازمان 
توسط منصورحکمت باوجود داشتن اکثریت 
در دفترسیاسی حزب کمونیست از این حزب 

با بی پرنسیپی و بدون مبارزه ایده ئولوژیک 
آشکار انشعاب کردند و دراین ماجرا مدتی 
بعد، انشعابات چندی رخ داد و  سھ «حزب 
کمونیست بھ اصطالح کارگری از دل حزب 
تعداد  با  بوجودآمدند  کارگری  کمونیست 
دیگری ازتشکل کادرھا با اسامی غیرحزبی.

بھ  چسبیدن  با  دودھھ  کمتراز  درعرض 
پالتفرمھای گروھی، انشعابگری غیراصولی 
در  پرولتاریا  کار  بھ سبک  ربطی  ھیچ  کھ 
تحقق وحدت  بھ وحدت نظر برپایھ  رسیدن 
کارگران، برای شرکت فعال درتغییرنداشت 
دھھا حزب و سازمان و نھاد و حتا  انشعابات 
داشتن  ادعای  ھمھ  کھ  بوجودآمدند  فردی 
بھترین خط کارگری را نمودند. چند نمونھ 
زیر را برای نشان دادن دیدگاھھای فرقھ ای 
و یا اصولی تشکلھای موجود ذکر می کنیم:

کمونیست  درتشکیل حزب  نمونھ  عنوان  بھ 
کنگره  اساسنامھ  و  برنامھ  در  (م.ل.م.)  

موسس آن می خوانیم:
ایران(م.ل.م.)،  کمونیست  حزب  «برنامھ 
درایران  کردن  انقالب  برای  ای  برنامھ 
انقالب  یک  از  بخشی  مثابھ  بھ  ولی  است؛ 
بزرگتر، انقالبی کھ باید تحت رھبری طبقھ 
ازشر  بشر  کل  رھائی  برای  کارگرجھانی 
گیرد.  انجام  ھایش  و زشتی  جامعھ طبقاتی 
جھانی  انقالب  دفتر  از  برگی  برنامھ  این 

است»؛ (ص ١٥ و ١٦)
کمونیست  حزب  برنامھ  نویس  درپیش 
کارگری درکنگره اول تیر١٣٧٣ آمده است 
: « برنامھ ما، برقراری فوری یک جامعھ 
تقسیم  بدون  ای  جامعھ  است.  کمونیستی 
بروسایل  مالکیت خصوصی  بدون  طبقاتی، 
تولید، بدون مزدبگیری و بدون دولت. یک 
جامعھ آزاد انسانی متکی بر اشتراکات ھمگان 
درثروت جامعھ و درتعیین مسیر و سرنوشت 
آن. جامعھ کمونیستی ھمین امروزقابل پیاده 
و  ص٢٠  ـ  بھار  دنیای  است.»(یک  شدن 
٢١) و یا «حزب کمونیست کارگری برای 
پیروزی کامل و ھمھ جانبھ انقالب اجتماعی 
اجرای  و  داری  سرمایھ  علیھ  کارگر  طبقھ 
کلیت برنامھ کمونیستی و آزادی بخش طبقھ 
کارگر مبارزه می کند.»(ص ٢٣) و درپایان 
کمونیست  «حزب  است:  چنین  ختام  حسن 
کسانی  ھمھ  و  کارگر  طبقھ  ایران  کارگری 
اھداف حزب  و  آرمانھا  در  را  کھ خود  را 
شریک میدانند بھ پیوستن بھ صفوف خویش 

فرا میخواند.»(ص ٥١)
دراین گونھ برنامھ ھا حزب سازی بھ پایان 
رسیده و ھر تشکلی حزب خود را بھترین 
ارائھ می دھد. و اما در برنامھ سومین کنگره 

حزب رنجبران ایران آمده است:
پیشرو  عناصر  وظیفھ  ترین  «مبرم 



صفحھ ٣رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
پرولتاریا تالش برای ایجاد حزب واحد 
کمونیست درایران است کھ درپیوندی 
ھای زحمت  توده  و  کارگر  طبقھ  با  فشرده 
باشد.  قرارداشتھ  ای  توده  جنبشھای  و  کش 
دردست  محکم  باید  را  تاریخی  وظیفھ  این 
 ٣٤ رساند(ص  سرانجام  بھ  و  گرفت 
برنامھ)» و یا «تنھا شناخت ماھیت طبقاتی 
تشکلھای مدعی دفاع از کمونیسم درآن است 
کمونیسم  آموزش  براساس  حاضرند  آیا  کھ 
علمی حول نکات اساسی برنامھ و تاکتیک 
جھان  کھ قصدتغییر  دھند  نشان  و  متحدشده 
واحدپیشرو طبقھ  ایجاد حزب  از طریق  را 

کارگر دارند؟(ص ٣٦)»
است  داده  نشان  امروز  بھ  تا  واقعیات  اما 
بیشتر  تفسیرجھان  بھ  تشکلھا  اکثریت  کھ 
معتقدند تا بھ تغییرآن. می توان نقل قولھای 
ھمھ  کھ  آورد  را  سازمانھا  و  دیگراحزاب 
خود را مرکز حقیقت معرفی کرده و علیرغم 
علمی  کمونیسم  از  عدول  در  کھ  انحرافاتی 
دارند ھمھ را دعوت بھ پیوستن بھ خود نموده 
و مسئلھ ای بھ نام وحدت کمونیستھای ایران 
این  ذکر  ندارند.  واحد  حزب  درچارچوب 
نکتھ نیز الزم است کھ کلیھ ی این تشکلھا از 
مواضع ھم دیگر باخبر ھستند و علیرغم این 

امر وحدت پیش نرفتھ است! 
درچنین اوضاعی کھ ھمھ ی این گونھ تشکلھا 
خود را صالح ترین افراد درانقالب کارگری 
کمونیستھا  وحدت  آیا  کنند  می  عرضھ 
فرقھ  این  با  ھمکاری  از  واحد  درحزب 
پیوند  برای  تالش  یا  یابد؟  می  تحقق  گراھا 
پیشروآگاھی  کارگران  با  مستحکمتر  ھرچھ 
تالش  حزبی  چنین  ایجاد  برای  عمیقا  کھ 
بھ  گرائی  فرقھ  درصندوقخانھ  و  کنند  می 
تحجر فکری مبتال نشده ومخفی نگشتھ اند، 
این  ضروری می باشد. درحالی کھ ازنظر 
تمام  پدیده حزب سازی  فرقھ گرا  حضرات 
شده و امروزصحبت برسر گرویدن بھ آنھا 

مطرح  است!!
استدالل رفقائی با برچسب یک جانبھ گری 
نقش  گرفتن  نادیده  عنوان  تحت  ما  بھ  زدن 
بستر  کمونیستھا،  یابی  وحدت  در  پراتیک 
برتئوری  عمل  ارجحیت  دلیل  بھ  را  سازی 
را  ای  وارونھ  دیالکتیک  کشند  می  پیش 
درسرداشتھ و ھم بھ پدیده بروز اختالف نظر 
اصولی با غلبھ یافتن خط مشی رویزیونیسم 
شوروی  رویزیونیست  حزب  بر  مدرن 
نظر  ازاین  و  داده  بھا  کم  روانش  دنبالھ  و 
ھمانند رھبری حزب توده عمل می کنند کھ 
درشھریور ١٣٢٠ براساس دیدگاه رفرمیستی 
و دموکراتیک و ضدفاشیستی پا بھ عرصھ 
وجودگذاشت ، ھیچگاه این دید رفرمیستی را 

دھھ ی ١٩٨٠  تا  نقد قرارنداد و حتا  مورد 
حزب  شدن  رویزیونیستی  پذیرش  حاضربھ 
شوروی نشد و وقتی کھ گورباچف بھ تمامی 
در  انفجار  و  شد،  امپریالیستی  نظام  تسلیم 
بھ  اتھام را  انگشت  پدیدآمد،  دولت شوروی 
سوی او نشانھ رفتند درحالی کھ فاجعھ درنیمھ 
اول ١٩٥٠ توسط خروشچف و شرکاء رخ 
کعبھ  آن  مشترک  پراتیک  اگر  بود!!  داده 
جادوئی وحدت بود چرا طی بیش از ٣٠٠ 
کارگر علیرغم مبارزاتش،  اخیر طبقھ  سال 
تئوری  و  کمونیست  حزب  داشتن  بدون 
درسطح  حتا  وحدت  قادربھ  علمی  کمونیسم 
مطالبات ابتدائی نشده ولی رفرمیسم توانستھ 
است این طبقھ پیشرو جھانی را بھ انحراف 
دھد  می  نشان  کھ  امری  بکشاند؟  مبارزاتی 
چھ نقش مھمی وحدت نظری درمورد ایجاد 
حرکت متحد تاثیرگذارنده است و دیده ایم کھ 
تئوری کمونیسم علمی توانست طی دوره ای 
مھمی  نقش  کھن  رویزیونیسم  بروز  از  قبل 

در حرکت متحد کارگران جھان ایفاکند؟ 
مامعتقدیم اوال باید با توجھ بھ تجارب مثبت 
کمونیسم  ھدایت  تحت  پرولتاریا  پراتیک 
علمی حرکت کنیم تا نشان دھیم کھ ما آگاھانھ 
و باتکیھ بھ تئوری انقالبی بارھا اثبات شده 
درعمل انقالبی پرولتاریا حرکت می کنیم و 
وقت  اتالف  با  خواھیم  نمی  کورکورانھ  لذا 
کھ  تشکلھائی  کلیھ  با  پراگماتیکی  طور  بھ 
پندارند  نظرات خود را حجت روزگار می 
آنھا،  توسط  عمل  اتحاد  قبول  درصورت 
بپردازیم. آنھا موضع عوض نمی کنند. این 
شکست  کھ  است  کارگر  طبقھ  آتی  پراتیک 

مواضع غلط آنھا را اثبات خواھدکرد.
نھایت تالش  باید  ازابتدا  ثانیا ما معتقدیم کھ 
را  علمی  کمونیسم  تئوری  تلفیق  تا  نمود  را 
با پراتیک بھ طور صحیحی انجام داد یعنی 
درمورد حرکت  را  کمونیسم علمی  آموزش 
اساسی  برپایھ وحدت روی اصول و نکات 

برنامھ و تاکتیک بھ اجرا درآورد. 
رفقای معتقد بھ بستر می گویند در٣٥ سال 
گذشتھ این دیدگاه بھ نتیجھ نرسیده و نشان می 
دھد کھ راه حل نیست. ولی این رفقا بررسی 
نمی کنند کھ علت این عدم موفقیت درچیست. 
ما معتقدیم اخالل نظرات رویزیونیستی و بھ 
عالوه نفوذ وسیع شیوه تفکر خرده بورژوائی 
کھ درآن فرقھ گرائی رکنی اساسی را تشکیل 
ارتجاع  با  دروحدت  حال  بھ  تا  دھد  می 
راستین  کمونیست  احزاب  جلو  کھ  جھانی 
ایجاد  برای  تالش  از  مانع  حتا  و  گرفتھ  را 
آن می شوند و ضعف تشکیالتی حزب ما، 
از طریق تئوریھای قالبی نظیر «پلورالیسم 
کمونیستھا  دستاوردھای  نفی  تشکیالتی»، 

درقرن گذشتھ با نفی سوسیالیسم در شوروی 
و نفی انقالب دموکراتیک نوین درچین، نفی 
درون  مناسبات  در  دموکراتیک  ـ  مرکزیت 
رھبری  کمونیست  ایجاد حزب  نفی  حزبی؛ 
ایجاد  عنوان  تحت  کارگری  جنبش  کننده 
بدون  آزادی  بر  تاکید  کارگری؛  شوراھای 
پرولتاریا  حاکمیت  دوران  در  شرط  و  قید 
نتیجھ  در  و  پرولتاریا  دیکتاتوری  نفی  و 
بقایای  توسط  عقب  بھ  خطربازگشت  نفی 
حمایت  و  بورژوازی  خرده  و  بورژوازی 
انقالب سوسیالیستی  امپریالیستی ازپیروزی 
و رساندن کمک بھ آنان توسط نظام سرمایھ 
داری جھانی کھ جنبھ غالب درجھان دارد و 
غیره حکم می کند کھ دیکتاتوری پرولتاریا 
سوسیالیسم  مخالفان  از  بخش  آن  درمورد 
باشند  نظام  علیھ  چینی  توطئھ  درصدد  کھ 
اینکھ  اعمال شود ضمن  تمام  قدرت  با  باید 
کارگران  برای  را  دموکراسی  ترین  وسیع 
سوسیالیسم  دوستان  و  کشان  زحمت  و 
در  سوسیالیسم  شکست  نمود.  فراھم  باید 
روسیھ و چین و دردیگرکشورھای اردوگاه 
انقالب  پیروزی  از  ناشی  اوال  سوسیالیستی 
شدن  مواجھ  و  نیافتھ  توسعھ  کشورھای  در 
با مقاومتھای سرسختانھ بورژوازی و خرده 
بورژوازی وسیع، ثانیا عدم پیشروی انقالب 
درکشورھای پیشرفتھ سرمایھ داری بود. این 
شکستھا بھترین شاھد برای نشان دادن خطر 
بازگشت بودند و نھایت بی خردی خواھدبود 
کھ این تجربھ سخت را بھ فراموشی بسپاریم 
و مفت و مجانی دستاوردھای طبقھ کارگر 
را درمبارزاتی خونین برباد دھیم و از ابتدا 
حزب  نظیر  باکیفیت  حزبی  ایجاد  درفکر 

بلشویک روسیھ نباشیم.
بنابراین راھی جزاین نمی ماند کھ مدافعان 
کمونیست برسراصول  ایجاد حزب  راستین 
و  برنامھ  اساسی  نکات  و  علمی  کمونیسم 
تاکتیک  بھ وحدت رسیده و اینان دردرون 
صف کارگران و زحمت کشان بھ دلیل نفی 
ای  کننده  گرم  دل  استقبال  با  گری  گروھی 
روبھ رو شده و آنانی کھ بھ دنبال تئوریھای 
رویزیونیستی،  دگماتیستی،  اپورتونیستی، 
ھیچ  کھ  جدیدی  تئوریھای  و  پراگماتیستی 
بروند  باشند  نداشتھ  پراتیکی  ی  پشتوانھ 
منفردمانده   پیش  از  بیش  کارگری  درجنبش 
کار  و سبک  پراتیک  و  تئوری  پیروزی  و 
اثبات  را  خود  درخشانتر  بازھم  پرولتری 
متمرکز  بطور  باید  فعالیتی  چنین  نمایند. 
اکثر  کھ  چون  دھد،  روی  مدت  کوتاه  و 
نیروھای چپ از مواضع یکدیگر خبردارند 

و لزومی بھ چانھ رنی طوالنی نیست!
اگر ضرب المثلھای توده ای ما درست 



صفحھ ٤رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
فقر و گرسنھ گی و مرگ بکشانند بھ صرف 
این کھ دولتھای آنان مشغوول ساختن چنان 
بمبھائی ھستند؟ آیا می توان ھر فرد انسانی 
را بھ صرف خطربالقوه قاتل شدن وی، بدون 
این کھ خطائی از او سرزده باشد، بھ زندان 
انداخت. درحالی کھ دیده شده برخی ازافراد 
و  بودند  شده  انداختھ  زندان  بھ  گناه  بی  کھ 
بعد از معلوم شدن بی گناھی شان آزادشدند، 
آنھا  بھ  ماندن  درزندان  خاطر  بھ  مبلغی 
پرداخت می شود. پس بدون اثبات جرم نمی 
توان کسی رامجرم شناخت و مجازات کرد.  
٣ـ آیا مجادلھ برسر ساختن و داشتن سالح 
ھستھ ای حق تھدید بھ جنگ و تجاوز را بھ 
اگر  دھد؟  شده می  واقع  تھدید  مورد  کشور 
این حق موجود باشد پس دردرجھ اول باید 
بھ آمریکا و اسرائیل حملھ نمود کھ صاحب 
چنان سالحھائی ھستند!؟ درغیراین صورت 
"روی  عنوان  تحت  ایران  دولت  تھدید 
میزبودن پرونده حملھ نظامی" بر آن، نمونھ 
ی آشکار یک روزگوئی بھ مراتب فجیع تر از 
زورگوئیھای دوران بربریت جوامع انسانی 
نیست؟ ذکر این نکتھ نیزالزم است کھ اگر 
وضعیت و توانائی دولت آمریکا اجازه می 
داد، ھمان طور کھ درحملھ بھ افغانستان و 
عراق بی درنگ تجاوز وحشیانھ را سازمان 
داد بھ ایران نیز می توانست چنان کند. ولی 
و  کشورھا  دراین  آمریکا  تجاوز  ناکامی 
دچارشدنش بھ بحران اقتصادی حادی باعث 
روی  "پرونده  درحد  فقط  تھدید  این  کھ  شد 
میز" مانده و بھ صورت تھدیدھای اقتصادی 

و تحریمھا بھ ایران اعمال شود.
تفاھمات  فوق  نکتھ  سھ  این  براساس  حال 
رژیم  گان  نماینده  با  کشورھای ١+۵  اولیھ 
را  طوالنی  سالھای  طی  اسالمی  جمھوری 

مورد بررسی قرارمی دھیم.
درمذاکرات  امپریالیستھا  دستاوردھای 

ھستھ ای با ایران:
بھ نقل از متن مورد توافق قرائت شده توسط 
در  خبری  نشست  در  ظریف  جواد  محمد 
دانشگاه پلی تکنیک لوزان: ما، وزیر امور 
نماینده  و  ایران  اسالمی  جمھوری  خارجھ 
عالی اتحادیھ اروپا، ھمراه با وزرای خارجھ 
٣ کشور اروپایی بھ اضافھ ٣ (چین، فرانسھ، 
آلمان، فدراسیون روسیھ، آمریکا، بریتانیا و 
ایاالت متحده) از ششم تا سیزدھم فروردین 

١٣٩۴ در سوئیس دیدار نمودیم.
«ھمانطور کھ در آذرماه ١٣٩٢ توافق کرده 
ھم  گرد  اینجا  در  منظور  این  بھ  ما  بودیم، 
آمدیم تا راه حل ھایی بھ منظور دستیابی بھ 
حل و فصل جامعی کھ ماھیت صرفا صلح 
آمیز برنامھ ھستھ ای ایران را تضمین نموده 

کامل  بھ صورت  تحریم ھا را  کلیھ  و 

ھستند کھ می گویند «اول برادری ات 
را ثابت کن و سپس طلب ارث بکن»، 
و یا  «یامکن با پیلبانان دوستی ــ  یا بناکن 
خانھ ای درخورفیل»؛ ھمانطورکھ ارث را 
جلو  را  فیل  یا  و  درابتدا  غیربرادردادن  بھ 
مشکالت  جا  بناکردن  بدون  آوردن  درخانھ 
می  کھ  ما  برای  خواھدکرد،  ایجاد  بزرگی 
خواھیم آگاھانھ و نھ کورکورانھ درابتدا گام 
اصولی  وحدت  ازحداقل  ابتدا  باید  برداریم 
الزم حرکت کنیم و برآن اساس پراتیک مان 
را سازمان دھیم چونکھ غیرازاین در دایره 
منحوس شکست پشت شکست مثل رھبری 
نخواھیم  نتیجھ  بھ  و  گیرکرده  توده  حزب 
رسید. درخارج ازکشور نیروھای چپ بارھا 
چندین سال باھم ھمکاری کرده و نظراتشان 
را در بولتنھائی نیز پخش نمودند، ای دریغ 
کھ حتا دوتشکل بعد از اینھمھ تجربھ عملی 
و نظری درھمکاری باھم بھ وحدت رسیده 
انگلس بزرگ ترین وقت  باشند. مارکس و 
تئوری علمی طبقھ  تدوین  را صر ف  خود 
ھمکاریھای  بھ  درکنارآن  و  نمودند  کارگر 
نیز دست زدند. آیا سبک کار علمی  عملی 
این آموز گاران پرولتاریا را قبول داریم و 

شیوه حرکت آنان را؟
معتقد  رفقای  بھ  را  استداللھا  این  کھ  وقتی 
این  با  آوریم  می  عملی  بستر  بھ ضرورت 
اتھام روبھ رو می شویم کھ آنھا می گویند 
«جلو بحثھای تئوریک را نگرفتھ اند و حین 
ھائی  بحث  بھ  توان  می  مشترک  پراتیک 
این  پرداخت.»  نظرھا  اختالف  درمورد 
درست است ولی این رفقا فراموش می کنند 
کھ وقتی قراراست کارعملی پیش برده شود 
این کار براساس حرکت از عملکرد آگاھانھ 
پیش  باید  چگونھ  اینکھ  درمورد  تشکل  ھر 
بعضا  و  گیرد  قرارمی  مجادلھ  مورد  برود 
درخارج بارھا دیده ایم کھ اعالمیھ ای امضا 
ء نشده و بی نتیجھ مانده و عمل مورد نظر 
صورت نمی گیرد. امری کھ نشان می دھد 
دردرجھ  نظری  توافق  داشتن  با  ارجحیت 

اول برای سازماندھی حرکت می باشد.
درک  این  بھ  چپ  نیروھای  کھ  زمانی  تا 
پرولتری نرسند کھ تئوریھای عاریتی خارج 
پشتوانھ عملی  از جنبش کمونیستی کھ ھیچ 
آنھا  باید  و  نیستند  اتکاء  قابل  لذا  و  نداشتھ 
کمونیستی  نظرات  روی  و  کنارگذاشتھ  را 
پیروز تکیھ کنند و درعین حال فرقھ گرائی 
«من  فرسوده  عصر  و  نریختھ  دور  بھ  را 
تصمیمات  بھ  و  کنارنگذاشتھ  را  بھترین» 
حل  راه  تنھا  وفاداربشوند،  جمعی  عقل  و 
پیشروان  حضور  با  کھ  خواھدبود  این  فقط 
طبقھ کارگر فعال دربطن مبارزات کارگری 
این  دربرابر  راستین سدی  حزب  درایران، 

مجادلھ اتمی ... بقیھ از صفحھ اول

ھستھ ای می باشد ، بدون اینکھ کوچک ترین 
حساسیتی برای این لولوخرخره سازمان ملل 

و شورای امنیت بھ باربیاورد!!
این  از خطر  بنابراین شرط رھائی بشریت 
سالحھای سھمگین نابودی کلیھ ی سالحھای 
چنان  صاحب  کشورھای  تمامی  در  موجود 
سالحھا و گام اول جدی دراین زمینھ یعنی 
درجلوگیری از تولید آنھا می باشد و استفاده 
معضالت  حل  درخدمت  اتمی  صنعت  از 

بشر.
٢ـ اگر فرض براین باشد کھ تالش امپریالیستھا 
درجھت جلوگیری از اشاعھ سالحھای اتمی 
با  دارند  حق  آنھا  آیا  باشد،  داشتھ  حقانیت 
اتھام زنی، ساکنان کشورھائی را کھ تمایل 
بھ دست یابی بھ صنعت اتمی داشتھ باشند بھ 

انحراف را بھ وجودآوریم و زنده گی مبارزه 
تا  بدھد  گرایان  فرقھ  با  را  درسی  طبقاتی 
شاید سرافکنده شده و شیوه ھای تفکر خرده 
بورژوائی را کناربگذارند و مورد نقد قرار 
احزابشان طی  کھ  اند  دیده  اینان  اگر  دھند. 
اعتماد  اند  نتوانستھ  گذشتھ  سال   ٣٠ تا   ٢٠
طبقھ کارگر را بھ خود جلب کنند اگر بینش 
باید  باشند  داشتھ  دیالکتیکی  ـ  ماتریالیستی 
بھ  و  کنارگذاشتھ  را  خود  ای  فرقھ  دیدگاه 
شدت مورد نقد قرارداده و بھ حرکت ایجاد 
حزب کمونیست واحد بپیوندند و نشان دھند 

کھ درموضع طبقھ کارگر قراردارند.
شیوه  برای  کافی  بسترسازی  ترتیب  بدین 
دقیق حل معضل وحدت کمونیستھا بھ طور 
مرجح نیست، چون کھ اتحادعملھا تا بھ حال 
ھیچ نتیجھ ای روی وحدت تشکلھا نداده اند و 
جدی نیست کھ این تجارب را نادیده بگیریم! 
دراز  دیدی  با  و  آگاھانھ  عمل  کمونیستھابھ 
ھمین  بھ   . معتقدند  نظرانھ  کوتھ  نھ  و  مدت 
حرکت  شرط  را  اول  نظری  وحدت  جھت 
موفقیت آمیز می دانند. و کسانی کھ خود را 
دانند،  می  جنبش چپ  درون  در  آگاھی  قلھ 
دریک  متحدشدن  بھ  تن  کھ  است  طبیعی 
ندھند.  درکھا  این  کنارگذاشتن  با  تشکیالت 
فرقھ گرائی  چنین است واقعیت جان سخت 
کارگر  پیشرو طبقھ  ایجاد حزب  امر  بھ  کھ 
زنند.  می  دامن  را  گرائی  فرقھ  و  نداده  تن 
پس پیش بھ سوی دعوت از حرکت کارگران 
فرقھ  با  مبارزه  و  درمتحدشدن  کمونیست 

گرائی!



صفحھ ٥رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
لغو نماید، پیدا کنیم.

امروز ما یک گام تعیین کننده برداشتیم: ما بھ 
راه حل ھایی در مورد مولفھ ھای مھم برنامھ 
یافتیم.  دست  (برجام)  مشترک  اقدام  جامع 
و  نیت  سیاسی، حسن  عزم  مدیون  امر  این 
تالش جدی ھمھ طرف ھا بوده است. اجازه 
فرمائید از ھمھ ھیات ھای نمایندگی بھ خاطر 
تالش ھای خستگی ناپذیرشان تقدیر نماییم.

تصمیم امروز ما کھ مبانی مورد توافق برای 
متن نھایی را پایھ ریزی می کند بسیار مھم 
متن  نگارش  توانیم مجددا  می  اکنون  است. 
توافق نھایی و ضمایم آن را با بھره گرفتن 
از راه حل ھایی کھ در این چند روز بھ آنھا 

دست یافتھ ایم، شروع کنیم.
ھمچنان کھ ایران برنامھ صلح آمیز ھستھ ای 
خود را دنبال می کند، سطح و ظرفیت غنی 
سازی و میزان ذخایر ایران برای دوره ھای 
زمانی مشخص، محدود خواھد شد و نطنز 
بود.  خواھد  ایران  سازی  غنی  مرکز  تنھا 
تحقیق و توسعھ غنی سازی در ایران بر روی 
ماشین ھای سانتریفیوژ بر اساس یک جدول 
زمانی و سطح توافق شده، انجام خواھد شد.

یک  بھ  سازی  غنی  سایت  یک  از  فوردو 
تبدیل  ای، فیزیک و فن آوری  مرکز ھستھ 
ھمکاری  مرکز  این  در  گردید.  خواھد 
توسعھ  و  تحقیق  ھای  در حوزه  المللی  بین 
خواھد  قرار  تشویق  مورد  توافق  مورد  ی 
گرفت. مواد شکافت پذیر در فوردو نخواھد 

بود.
در  سنگین  آب  پیشرفتھ  تحقیقاتی  رآکتور 
المللی  بین  مشترک  ھمکاری  با  اراک 
بازطراحی و نوسازی خواھد شد بھ گونھ ای 
کھ پلوتونیوم با قابلیت تسلیحاتی در آن تولید 
گرفت  نخواھد  بازفرآوری صورت  نگردد. 
و سوخت مصرف شده صادر خواھد گردید.

اجرای  بر  نظارت  برای  تدابیری  مجموعھ 
مفاد برجام شامل کد اصالحی ٣.١ و اجرای 
داوطلبانھ پروتکل الحاقی مورد توافق واقع 
شده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی از 
فن آوری ھای مدرن نظارتی استفاده خواھد 
کرد و از دسترسی ھای توافق شده بیشتری 
از جملھ بھ منظور روشن کردن موضوعات 

گذشتھ و حال برخوردار خواھد شد.
ایران در ھمکاری ھای بین المللی در حوزه 
انرژی ھستھ ای صلح آمیز مشارکت خواھد 
نمود کھ می تواند شامل ساخت نیروگاه ھای 
ھستھ ای و رآکتورھای تحقیقاتی شود. یک 
حوزه مھم دیگر، ھمکاری در زمینھ ایمنی 

و امنیت ھستھ ای می باشد.»
اسالمی  جمھوری  رژیم  دستاوردھای 

ایران:

«ایران در ھمکاری ھای بین المللی در حوزه 
انرژی ھستھ ای صلح آمیز مشارکت خواھد 
نمود کھ می تواند شامل ساخت نیروگاه ھای 
ھستھ ای و رآکتورھای تحقیقاتی شود. یک 
حوزه مھم دیگر، ھمکاری در زمینھ ایمنی و 

امنیت ھستھ ای می باشد.
اتحادیھ اروپایی، اعمال تحریم ھای اقتصادی 
خاتمھ  را  خود  ای  ھستھ  با  مرتبط  مالی  و 
خواھد داد و ایاالت متحده نیز اجرای تحریم 
ھای مالی و اقتصادی ثانویھ مرتبط با ھستھ 
عمده  تعھدات  اجرای  با  ھمزمان  را،  ای 
آژانس  توسط  کھ  نحوی  بھ  ایران  ای  ھستھ 
بین المللی انرژی اتمی راستی آزمایی شود، 

متوقف خواھد کرد.
سازمان  امنیت  شورای  جدید  قطعنامھ  یک 
ملل متحد صادر خواھد شد کھ در آن برجام 
مرتبط  قبلی  ھای  قطعنامھ  کلیھ  شده،  تائید 
و  گردید  خواھد  لغو  ای  ھستھ  موضوع  با 
را  مشخص،  ساز  محدودیت  تدابیر  برخی 
لحاظ  توافق،  مورد  دوره زمانی  یک  برای 

خواھد کرد.»
از  خالصھ ای  ایران  خبرگزاری ھای 
بیانیھ ی مشترک ایران و گروه ۵+١ در 

لوزان: منتشر کرده اند. 
«این بیانیھ شامگاه روز پنجشنبھ (٢ آوریل/ 
ظریف  محمدجواد  توسط  فروردین)   ١٣
وزیرامور خارجھ ایران و فدریکا موگرینی 
در  اروپا  اتحادیھ  خارجی  سیاست  مسئوول 
دانشگاه پلی تکنیک لوزان سوییس قرائت شد.

کشورھای  و  ایران  اسالمی  «جمھوری 
عضو گروه ١+۵ متشکل از چین، روسیھ، 
فرانسھ، آمریکا، انگلیس وآلمان در چارچوب 
مشترک  اقدام  برنامھ  در  مندرج  عناصر 
فرایند  متعاقب  و  نوامبر ٢٠١٣   ٢۴ مورخ 
طوالنی مذاکراتی پیچیده و طوالنی در ابعاد 
فنی، حقوقی و سیاسی، بھ مجموعھ ای از راه 
حل ھای الزم جھت نیل بھ برنامھ جامع اقدام 
مشترک در شھر لوزان سوئیس دست یافتند. 
مجموعھ متضمن این راه حل ھا جنبھ حقوقی 
و  تنظیم  مفھومی  راھنمای  و صرفا  نداشتھ 
نگارش برنامھ جامع اقدام مشترک را فراھم 
برنامھ  تدوین  اساس  این  بر  خواھد ساخت. 
جامع اقدام مشترک با مبنا قرادادن این راه 

حل ھا در آینده نزدیک آغاز خواھد گردید.
غنی  جملھ  از  ھستھ ای  برنامھ  تداوم 

سازی
در چارچوب راه حل ھای موجود، ھیچ یک 
ھستھ ای  مرتبط  فعالیت ھای  و  تاسیسات  از 
و  نمی شود  تعلیق  یا  و  تعطیل  متوقف، 
فعالیت ھای ھستھ ای ایران در تمامی تاسیسات 
و  اصفھان  فردو،  نظنز،  جملھ  از  ھستھ ای 

حل ھای  راه  یافت.این  خواھد  ادامھ  اراک 
داخل  در  سازی  غنی  برنامھ  ادامھ  جامع، 
اساس  این  بر  و  می کند  تضمین  را  کشور 
بود  خواھد  قادر  ایران  اسالمی  جمھوری 
مطابق مفاد برنامھ جامع اقدام مشترک تولید 
صنعتی سوخت ھستھ ای خود را برای تامین 
دھد. ادامھ  ھستھ ای  نیروگاه ھای  سوخت 

بر اساس راه حل بھ دست آمده، دوره زمانی 
خصوص  در  مشترک  اقدام  جامع  برنامھ 
خواھد  سالھ   ١٠ ایران  سازی  غنی  برنامھ 
از  بیش  تعداد  مدت،  این  طول  در  بود. 
۵٠٠٠ ماشین سانتریفیوژ در نظنز بھ تولید 
درصد   ٣  .۶٧ سطح  در  شده  غنی  مواد 
ادامھ خواھند داد. ماشین ھای اضافھ بر این 
تعداد و زیرساخت ھای مرتبط با آن ھا جھت 
جایگزینی با ماشین ھایی کھ در طول این زمان 
نظارت  تحت  و  آوری  جمع  می بینند  آسیب 
آژانس نگھداری خواھند شد. ھمچنین ایران 
قادر خواھد بود ذخایر موجود مواد غنی شده 
خود را برای تولید مجتمع سوخت ھستھ ای 
و یا صادرات آن ھا بھ بازارھای بین المللی 
دھد. اختصاص  اورانیوم  خرید  قبال  در 

ایران  آمده  دست  بھ  حل ھای  راه  براساس 
روی  بر  را  خود  توسعھ  و  تحقیق  برنامھ 
و  داد  خواھد  ادامھ  پیشرفتھ  ماشین ھای 
مراحل آغاز و تکمیل فرایند تحقیق و توسعھ 
 IRو ٨ IR۶، IR۵، IR۴ سانتریفیوژھای
برنامھ  سالھ   ١٠ زمانی  دوره  طول  در  را 

جامع اقدام مشترک ادامھ خواھد داد.
تاسیسات فردو

آمده تاسیسات  بر اساس راه حل ھای بدست 
ھستھ ای  تحقیقات  مرکز  بھ  فردو  ھستھ ای 
بیش  شد.  خواھد  تبدیل  پیشرفتھ  فیزیک  و 
تمامی  و  سانتریفیوژ  ماشین   ١٠٠٠ از 
زیرساخت آن ھا در فردو حفظ و نگھداری 
آبشار  دو  میان  این  از  کھ  شد  خواھند 
سانتریفیوژ در چرخش خواھند بود. ھمچنین 
برخی  ھمکاری  با  فردو  تاسیسات  از  نیمی 
تحقیقات  انجام  بھ   (۵+١) کشورھای  از 
پیشرفتھ ھستھ ای و تولید ایزوتوپ ھای پایدار 
کھ مصارف مھمی در صنعت، کشاورزی و 

پزشکی دارند، اختصاص پیدا می کند.
راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک

مطابق راه حل ھای موجود؛ راکتور تحقیقاتی 
اراک آب سنگین باقی خواھد ماند و با انجام 
بازطراحی ارتقاء یافتھ و روزآمد خواھد شد. 
در باز طراحی راکتور ضمن کاھش میزان 
تولیدی پلوتونیوم، کارآیی راکتور اراک بھ 
میزان قابل توجھی افزایش پیدا خواھد کرد. 
بازطراحی راکتور اراک در چارچوب یک 

برنامھ زمان بندی مشخص و در قالب 

مبارزه علیھ استعمارگری جدید اجتناب ناپذیراست!
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تحت  مشترک  المللی  بین  پروژه  یک 
بالفاصلھ  آغاز و پس از آن  ایران  مدیریت 
یک  چارچوب  در  و  شروع  آن  ساخت 
تولید  شد.  تکمیل خواھد  برنامھ زمان بندی 
سوخت رآکتور اراک و اعطای گواھی بین 
این  موارد  جملھ  از  راکتور  سوخت  المللی 
ھمکاریھای بین المللی خواھد بود. از طرف 
مانند  نیز  سنگین  آب  تولید  کارخانھ  دیگر، 

قبل بھ کار خود ادامھ خواھد داد.
پروتکل الحاقی

ایران در جھت شفافیت و اعتماد سازی بھ 
بھ  را  الحاقی  پروتکل  داوطلبانھ  صورت 
صورت موقت اجرا نموده و در ادامھ فرآیند 
تصویب این پروتکل طبق یک جدول زمانی 
و  جمھور  رییس  اختیارات  چارچوب  در 
خواھد  تصویب  بھ  اسالمی  شورای  مجلس 

رسید.
لغو تحریم ھا

از  پس  آمده،  بدست  حل ھای  راه  براساس 
مشترک،  اقدام  جامع  برنامھ  شدن  اجرایی 
لغو  امنیت  شورای  قطعنامھ ھای  تمامی 
و  اقتصادی  تحریم ھای  ھمھ  و  شد  خواھد 
از  امریکا  یکجانبھ  و  اروپا  چندجانبھ  مالی 
جملھ تحریم ھای مالی، بانکی، بیمھ، سرمایھ 
آن ھا  با  مرتبط  خدمات  تمامی  و  گذاری 
گاز،  نفت،  جملھ  از  مختلف  حوزه ھای  در 
پتروشیمی وخود رو سازی فورا لغو خواھند 
اشخاص حقیقی  تحریم ھا علیھ  شد. ھمچنین 
و  دولتی  نھادھای  سازمان ھا،  حقوقی،  و 
تحریم ھای مرتبط ھستھ ای  خصوصی تحت 
سایر  مرکزی،  بانک  جملھ:  از  ایران 
موسسات مالی و بانکی، سوئیفت، کشتیرانی 
کشتیرانی  اسالمی،  جمھوری  ھواپیمایی  و 
نفت بھ طور ھمھ جانبھ فورا برداشتھ خواھند 
شد. ھمچنین کشورھای عضو گروه (١+۵) 
در  جدید  تحریم ھای  از وضع  ھستند  متعھد 

موضوع ھستھ ای خودداری نمایند.
ھمکاری ھای بین المللی

ھمکاری ھای بین المللی ھستھ ای با جمھوری 
اسالمی ایران از جملھ با اعضای ١+۵ در 
حوزه ساخت نیروگاه ھای ھستھ ای، رآکتور 
ایزوتوپ ھای  ھستھ ای،  گداخت  تحقیقاتی، 
پایدار، ایمنی ھستھ ای، پزشکی و کشاورزی 
پیدا  ارتقاء  و  پذیر  امکان  و…  ھستھ ای 
اقدام  جامع  برنامھ  اساس  بر  کرد.  خواھند 
جھانی،  بازار  بھ  ایران  دسترسی  مشترک، 
و  فنی  دانش  مالی،  تجاری،  عرصھ ھای 

انرژی نیز فراھم خواھد شد.
اقدام  جامع  برنامھ  اجرا  بندی  زمان 

مشترک
با پایان یافتن این مرحلھ از مذاکرات، تدوین 

تا  مشترک  اقدام  جامع  برنامھ  نویس  پیش 
آغاز  نزدیک  آینده  در  تیر   ١٠ زمانی  بازه 
برنامھ  متن،  شدن  نھایی  با  شد.  خواھد 
قطعنامھ ای  قالب  در  مشترک  اقدام  جامع 
سازمان ملل متحد مورد  امنیت  در شورای 
تایید قرار خواھد گرفت. جھت الزم االجرا 
شدن برنامھ جامع اقدام مشترک برای تمامی 
این  متحد،  ملل  سازمان  عضو  کشورھای 
قطعنامھ ھمچون قطعنامھ ھایی کھ علیھ ایران 
تصویب شده بودند تحت ماده ۴١ فصل ھفتم 
منشور ملل متحد تصویب خواھد شد تا بتواند 

قطعنامھ ھای قبلی را لغو کند.
پس  مشترک  اقدام  جامع  برنامھ  طرف ھای 
از تصویب قطعنامھ شورای امنیت، بھ یک 
دوره زمانی آماده سازی برای اجرای برنامھ 
جامع اقدام مشترک نیاز خواھند داشت. پس از 
طی مرحلھ آماده سازی و ھمزمان با شروع 
ایران  از سوی  ھستھ ای  اقدامات  اجرای  بھ 
در یک روز تعیین شده لغو تمامی تحریم ھا 
آمد. خواھد  در  اجراء  بھ  خودکار  طور  بھ 

آمده؛  دست  بھ  حل ھای  راه  چارچوب  در 
برای بازگشت پذیری متقابل تعھدات مندرج 
در صورت  مشترک  اقدام  جامع  برنامھ  در 
نقض تعھدات از سوی ھر یک از طرف ھا 

سازو کار الزم پیش بینی شده است.»
عکس العمل زورگویان امپریالیست:

اوباما: براساس بی اعتمادی و راستی آزمائی 
ھمھ چیز را دردست خود نگھ خواھدداشت تا 

با این بھانھ زیر ھرگونھ توافقی بزند: 
ایران  اگر  و  ھستند  مھم  بسیار  «ـ جزئیات 
توافقی  کند،  برطرف  را  ھا  نگرانی  نتواند 
ذخیره  بر  محدودیت  بود/  نخواھد  کار  در 
در  بود/  خواھد  سالھ  پانزده  ایران  اورانیوم 
موافقت  جھانی  جامعھ  ایران  اقدامات  مقابل 

کرده کھ تحریم ھایی را بردارد.
-   با این توافق، ایران از ھر کشور دیگری 
رو  روبھ  بیشتری  بازرسی  با  جھان  در 
خواھد بود / ایران حتی اگر تفاھم کنونی را 
منابع  دھھ  برای یک  حداقل  بگذارد  پا  زیر 

الزم برای تولید بمب را نخواھد داشت
 ـ این توافق بر مبنای اعتماد نیست، بلکھ بر 
مبنای راستی آزمایی است / روی ھیچ چیز 
توافق نمی کنیم مگر اینکھ روی ھمھ چیز 

توافق کنیم. (تاکید ازما است)
سوخت  از  توانست  نخواھد   ایران    -
رآکتورھای فعلی خود استفاده کند / توان غنی 
سازی ایران بھ اندازه دو سوم تقلیل خواھد 
منابع  آینده  دھھ  یک  برای  اقل  حد  یافت. 
مورد نیاز برای تولید بمب را نخواھد داشت.

-   ایران موافقت کرده است کھ استفاده از 
دو سوم سانتریفیوژھای خود را متوقف کند/ 

ایران در فردو برای حداقل ده سال اورانیوم 
رآکتور  قلب    / کرد  نخواھد  سازی  غنی 

اراک برداشتھ و جایگزین می شود.
-  ایران نمی تواند بھ سوی سالح ھستھ ای 
داشت/  نخواھد  پلوتونیوم  چون  بردارد  قدم 
بھ چارچوب توافقی رسیدیم کھ توافقی خوب 
است / ایران با بازرسی ھایی موافقت کرده 
دیگری  ھستھ ای  برنامھ  ھر  از  کھ  است 

محکمتر است.»
جان کری وزیرامورخارجھ آمریکا نیزگفت: 
امنیت  زمینھ  در  تعھدات خود  بھ  آمریکا   »
فارس  خلیج  حوزه  کشورھای  و  اسرائیل 
و  بازطراحی  دقیق  جزئیات   / است  پایبند 
اجرای تعھدات ھمچنان باید مورد مذاکره و 

تواتق قرار بگیرد. 
بود،  نخواھد  تعھدات  مبنای  بر  توافق   –
بلکھ بر مبنای مدارک و شواھد خواھد بود 
ساخت  تاسیسات  بھ  حتی  بازرس ھا      /
داشت  خواھند  دسترسی  نیز  سانتریفیوژھا 
/  ایران موافقت کرده است کھ ھمھ سوخت 
از  خارج  بھ  را  اراک  رآکتور  مصرف شده 

ایران بفرستد.
-  توافق کردیم کھ تمام فعالیت ھای غنی سازی 
فردو متوقف شود / ما توافق کردیم کھ تنھا 
در نطنز اورانیوم غنی سازی شود/ سوخت 
مصرف شده در رآکتور اراک تا آخر عمر آن 
بھ خارج فرستاده میشود و ایران تا ١۵ سال 
نمی سازد دیگری  آینده رآکتور آب سنگین 

ساخت  تاسیسات  بھ  حتی  بازرس ھا      -
  / داشت  خواھند  دسترسی  نیز  سانتریِفوژھا 
توافق کردیم کھ تمام فعالیت ھای غنی سازی 
سیاسی  تفاھم  این  شود/   متوقف  فردو 
ای  زمینھ  ایم  رسیده  آن  بھ  کھ  جزئیاتی  با 
برای دست یافتن بھ یک توافق خوب است.

توافقی  ھر  پذیرش  بھ  حاضر  ما     -
می  را  خوب  توافق  یک  تنھا  و  نیستیم 
رسیدیم  توافقی  کلی  چاچوب  بھ    / پذیریم 
این  جھانی  جامعھ  بھ  بشود  اجرا  اگر  کھ 
ھستھ ای  برنامھ  کھ  می دھد  را  تضمین 
خواھد  صلح آمیز  و  است  صلح آمیز  ایران 
ماند/  از اوباما کھ بسیار شجاع بوده برای 
کنم. می  تشکر  دیپلماتیک  مسیر  پیگیری 

دبھ درآوردنھای بیشتر ازجانب دولتھای 
آمریکا و ایران:

خزانھ داری  «وزارت  اطالعیھ  اساس  بر 
نظام  تغییر  مورد  در  اولویت ھا  آمریکا،  
تحریم ھای ھستھ ای علیھ جمھوری اسالمی، 
فورا تغییر نخواھد کرد و بر خالف ادعای 
کلیھ ی  دولت،  طرفداران  و  روحانی  حسن 
تحریم ھا بعد از بررسی گزارش ھای بازرسی 

و اثبات تغییر رفتار جمھوری اسالمی 
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و  شده  چای"  "لوزان  قرارداد  قبول  بھ 
درچنبره ی متکی بر "راستی آزمایی است 
مگر  کنیم  نمی  توافق  چیز  ھیچ  روی   /
اینکھ روی ھمھ چیز توافق کنیم اوباما" می 
توافق  از  تحریمھا سرجایشان ھستند.  باشد. 
برسرمیلیاردھا دالر ضرر کھ تنھا بھ علت 
تحریمھای سربھ فلک کشیده نزدیک بھ ۵٠٠ 
میلیارددالر می زند خبری نیست، تحریمھا 
نمی  برداشتھ  آزمایی"  "راستی  خاطر  بھ 
شود، دستاوردھای اتمی کھ با خرج صدھا 
تعطیلی  بھ  بود،  شده  فراھم  دالر  میلیارد 
روحانی  حسن  این  باوجود  و  شده  کشانده 
ھنوز دراندیشھ تفاھم با جھانیان بھ سر می 
برد کھ چیزی جز بازکردن درھای کشور بھ 
ورود سرمایھ ھای خارجی و برقراری کامل 
بھ جای صعود  او  باشد.  نمی  نئوکلونیالیسم 
گی  بنده  "چاه  بھ  سازنده"  تعامل  "بام  بھ 
قرنھا  بعداز  و  سقوط است  درحال  مخرب" 
تالش استعمارگران کھنھ و نو درتسخیرکامل 
ایران  مردم  ی  جانانھ  مبارزات  و  ایران 
عدالت  و  آزادی  و  استقالل  کسب  برای 
وابستھ  منحوس  دایره  در  ھنوزما  اجتماعی 
گی گرفتارمانده ایم. راه رسیدن بھ استقالل 
رھائی  راه  اجتماعی،  عدالت  و  آزادی  و 
گرسنھ  و  ازفقر  کشان  زحمت  و  کارگران 
ستمگرحاکم   و  استثمارگر  طبقات  واز  گی 
جھت  کارگر  طبقھ  ساز  تاریخ  خیزش  در 
و  شد  خواھد  ممکن  آن  توسط  قدرت  کسب 
گرنھ بورژوازی ایران فاسدتراز آن است کھ 
قادر بھ برداشتن پرچم استقالل طلبی ایران 
باشد و احترامی بھ آزادی توده ھای مردم و 
برقراری عدالت اجتماعی بگذارد. چون کھ 
از  دیگری غیر  ایران نسخھ ی  بورژوازی 
غارت ھرچھ بیشتر ارزش اضافی تولیدشده 
ھمانند  کشان  زحمت  و  کارگران  توسط 
دیدگاه فئودالھا را با خود ندارد و امروز نمی 
ایست  داری  نظام سرمایھ  بربریت  بھ  تواند 
بدھد. کما این کھ ادعاھای "راستی آزمائی" 
درمورد ساختن بمب مورد نقد قرارنگرفت 
علت  ھمین  بھ  نگردید!!  معین  و خساراتش 
ی  صحنھ  از  باید  و  پیشرونداشتھ  نقش 
برای  ایران  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی، 
ھمیشھ بھ دور ریختھ شود. شادی فرمایشی 
زودی  بھ  نیز  درایران  "مردم"  واقعی  یا  و 
نشان خواھد داد کھ چرخ دیکتاتوری و فقر 
و فاقھ در جمھوری اسالمی ایران بھ طریق 
سابق ادامھ خواھد یافت و رسیدن "تفاھم" بھ 
"توافق" حالل مشکالت اکثریت عظیم مردم 

ایران نخواھد شد.

ھستھ ای اش،  برنامھ ی  با  ارتباط  در 
تعلیق یا برداشتھ خواھد شد.

اسالمی  جمھوری  اطالعیھ،  این  اساس  بر 
تعیین  مسیر  از  پیروی  صورت  در  تنھا 
شده در تفاھمی کھ روز پنجشنبھ قرائت شد 
تحریم ھای  شدن  معلق  بھ  امیدوار  می تواند 

مرتبط با برنامھ ی ھستھ ای باشد.
خودنویس  بھ  نیز  اقتصادی  کارشناس  یک 
توجھ بھ مدت زمان الزم برای  گفت کھ با 
دیدن اثر تعلیق تحریم ھا، شھروندان ایران بھ 
این زودی شاھد تغییرات تبلیغ شده از سوی 

دولت و برخی رسانھ ھا نخواھند بود.»
از جانب  این تفاھم ھستھ ای  توجیھات 

دولت ایران:
حسن روحانی، رئیس جمھور ایران، عصر 
از  بعد  روز  یک  و  فروردین)   ١۴) روز 
رسیدن بھ تفاھم ھستھ ای با قدرت ھای جھان، 
گفت دولت او تنھا در پی رفع مسالھ ھستھ ای 
کشورھای  با  ھمکاری  می خواھد  و  نیست 

جھان را گسترش دھد.
اول  پلھ  ما  ھستھ ای  "مذاکرات  گفت:  او 
بحث  است.  جھان  با  سازنده  تعامل  برای 
ما  کھ  نیست  این  نیست.  ھستھ ای  فقط  ما 
ھستھ ای  نام  بھ  موضوعی  یک  امروز 
و  کنیم  مذاکره  دنیا  با  می خواھیم  و  داریم 
پلھ اول برای  این  بشود،  این موضوع تمام 
رسیدن بھ بام تعامل سازنده با جھان است."

در  تلویزیونی  زنده  مصاحبھ  ایران:  عصر 
شبکھ یک سیما از ساعت ١١ امشب آغاز 
محمدجواد  عصرایران،  گزارش  شد.بھ 
ظریف وزیر امور خارجھ ایران با حضور 
حال  در  یک  شبکھ  یک“  ”نگاه  برنامھ  در 

گفتگوی زنده است.
میان  ای  ھستھ  توافق  گفتگو،   این  موضوع 
ایران و گروه ١+۵  در شھر لوزان سوئیس 

در روز ١٣ فروردین ٩۴ است.
اعتراض رسمی بھ جان کری

اعتراض  از  ایران   خارجھ  امور  وزیر 
دلیل  بھ  امریکا  خارجھ  وزیر  بھ  رسمی 
بیان مواضع خالف بیانیھ لوزان خبر داد.بھ 
گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف در برنامھ 
زنده تلویزیونی نگاه یک تصریح کرد: ما بھ 
دلیل بیان مواضع خالف بیانیھ لوزان بھ آقای 
کری رسما اعتراض کردیم. نماینده اتحادیھ 
اروپا ھم بھ خانم شرمن اعتراض کرده کھ 
چرا بر خالف مواضع آنھا صحبت کرده اند. 

(٢٠١۵/۴/۵)
ُحسن ختام یا ذکر مصیبت نظام دراین است 
خطرافتادن  بھ  درشرایط  ایران  دولت  کھ 
رشد  و  تحریمھا  علت  بھ  موجودیتش 
کشان حاضر  و زحمت  کارگران  مبارزات 

با قدردانی از 
کمکھای مالی رفقا 

و دوستان 
بھ حزب ذکراین 
نکتھ را ضروری 

می دانیم کھ 
تکیھ ی حزب بھ 
اعضاء وتوده 
ھا در پیشبرد 

مبارزه طبقاتی،  
روشی انقالبی و 
پرولتاریائی است 
درحفظ استقالل 
سازمانی و جدا  
نشدن از طبقھ 

کارگر و
 توده ھا 

کرامی باد اول ماه می بقیھ از صفحھ اول

ادامھ استثمار انسان از انسان را نابود کنیم.
ضدبشری  تجاوزات  شاھد   ١٣٩٣ درسال 
اسالمی  جمھوری  خوار  خون  رژیم  توسط 
بودیم  ایران  کارگر  طبقھ  ابتدائی  حقوق  بھ 
ھای  خانواده  گی  گرسنھ  فقر،  تحمیل  با  کھ 
کارگری را بھ سطح نابودی کشاند کھ مزد 
پرداخت  برای  ھم  آن  را  سوم  یک  حداقل 
تصویب  بھ  کارگران  از  قشرمحدودی  بھ 
رساند! اما بھ مصداق «ھرکجا کھ ستم باشد، 
مقاومت نیز وجوددارد» شاھد گسترش وسیع 
درمورد  اعتراضات کارگری  و  اعتصابات 
مزد معوقھ، بی کار سازیھا، نپرداختن حق 
تالش  خاطر  بھ  کارگران  دستگیری  بیمھ، 

از  مستقل  سندیکاھای  ایجاد  برای 

اول ماه مھ سمبل مبارزه با استثمار و ستمگری است!
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شدن،  درمتشکل  ایران  کارگران  مبارزه 
ایجاد  خود،  کمونیست  پیشرو  حزب  ایجاد 
بھ  کارگری  جنبشھای  با  خوب  پیوند 
خصوص در کشورھای ھم مرز و دفاع از 
مصالح کارگران این کشورھا، مبارزه برای 
حقوق  از  دفاع  زندانی،  کارگران  آزادی 
پایمال شده زنان و کال آزادیھای دموکراتیک 
مردم و پیش بردن مبارزه مشترک درمورد 
خواستھای رفاھی و اجتماعی خویش خطوط 
کلی مبارزاتی طبقھ کارگر می باشند کھ در 
مبارزات اول ماه مھ امسال باید درمٌد نظر 
کلیھ کارگران و کلیھ مدافعان کارگری قرار 
را  مناسبی  ی  زمینھ  ترتیب  بدین  و  گرفتھ 
فراھم  خویش  طبقاتی  مبارزه  بردن  درپیش 

سازند.
گرامی باد اول ماه مھ، روز مبارزاتی 

کارگران جھان!
ھای  اتحادیھ  تشکیل  سوی  بھ  پیش 

مستقل کارگری درایران!

کارگران غیرمتشکل ھیچ و کارگران متشکل ھمھ چیزند!

تحمیل فقر...بقیھ از صفحھ اول

بی  و  نسل کشی می سوزد  و  دستھ جمعی 
بی  ابعاد  جوامع  فرودست  طبقات  حقوقی 
طبقاتی  فاصلھ  و  است  کرده  پیدا  ای  سابقھ 
در تمامی جوامع بشری ابعاد بیشتر و بازھم 
بیشتری یافتھ است. ثروت ھای عظیم جھانی 
توسط  تولیدشده  اضافی  ارزش  از  ناشی 
طبقھ کارگر و غارت منابع طبیعی این کره 
خاکی ھر چھ بیشتر در دست عده معدودی 
کره  این  مردم  اکثریت  و  شود  می  تلنبار 
اولیھ  بھ  دسترسی  از  بیشتر  چھ  ھر  خاکی 
شوند.  می  محروم  زندگی  احتیاجات  ترین 
در خدمت سود و فوق سود، سرمایھ داری 
و  برد  می  نابودی  سوی  بھ  را  ما  طبیعت 
نابودی کل بشریت دیگر یک تخیل نیست و 
تبدیل  خطر آن بھ یک موضوع جدی روز 
شده است . اقیانوس ھا پر از آلوده گی ھای 
صنعتی است و سطح جنگل ھا ھر روز در 
شوند  می  کمتر  و  کمتر  سرمایھ  بھ  خدمت 
توسط  حدت  و  شدت  با  طبیعت  ویرانی  و 

سرمایھ داری ادامھ دارد. 
آفریقا  شاخ  و  خاورمیانھ  گذشتھ  سال  در 
ھای  دارودستھ  گرگتازی  میدان  ھمچنان 
امپریالیستی غرب و متحدین منطقھ ای آنھا 
خاورمیانھ  ھای  دولت  از  برخی  ھمچون 
نظیر قطرو ترکیھ و عربستان و اسالمیون 
متحد آنھا بود. داعش و بوکوحرام ھا ھمچنان 

دولت و کارفرما، ادامھ یافت. محکوم 
سازی دوباره کارگران زندانی و دستگیری 
و شکنجھ و محکوم سازی فعاالن کارگری 
بھ طور مداومی صورت گرفت و مقاومت 
و مبارزه کارگران نمونھ درخشانی شدند در 
و سرفرودنیاوردن  آخر  بھ  تا  مبارزه  ادامھ 
قداره  ضدبشری  زورگوئیھای  دربرابر 
بندان رژیم. ارائھ حداقل مزد کارگر توسط 
مبارزاتی  حرکت  و  کارگری  تشکلھای 
دربرابر  معلمان  و  پرستاران  کارگران، 
کھ  بودند  دستاوردی  دو  اسالمی  مجلس 
حرکت  خصوص  بھ  و  تداوم  درصورت 
خواست  از  دفاع  در  کارگران  کلیھ  متحد 
معوقھ،  مزدھای  پرداخت  مثل  مشترک 
حداقل مزد، آزادی کارگران زندانی، مبارزه 
برای ایجاد تشکل مستقل از دولت کارگری 
و غیره جنبش آزادی بخش خود را با کسب 
پیروزیھای بزرگتری بھ پیش ببرند و بدین 
خصلت متحدسازی  ُمھر خود را بر  ترتیب 
توده ھای مردم توسط طبقھ ی کارگر زده و 
بدین تریب ثابت کنند کھ مدافع راستین حقوق 
کارگران و زحمت کشان و برقراری آزادی 
و حرمت انسانی در گرو کسب قدرت توسط 
 ١٢ کھ  این  بھ  باتوجھ  باشد.  می  کارگران 
ایران  معلمان  و  است  روزمعلم  اردیبھشت 
کارگری  مشکالت  معادل  مشکالت  با  نیز 
روبھ رو می باشد، قرارگرفتن آنان در صف 
مبارزاتی کارگران دراول ماه مھ می تواند 
جھانی کمک  این روز  گسترش خیابانی  بھ 

موثری داشتھ باشد.
جھان  در  اقتصادی  و  مالی  بحران  تداوم 
تمامی  بھ  آن  یابی  امتداد  و  امپریالیستی 
فقر  دامنھ  جھان  نیافتھ  توسعھ  کشورھای 
در  را  ثروت  و  فقر  بین  اختالف  تعمیق  و 
ھرچھ  بربریت  و  داد  نشان  سراسرجھان 
تر  عیان  را  سرمایھ  جھانی  نظام  بیشتر 
اروپا  در  کارگری  میلیونی  نمود. مبارزات 
و ازجملھ در یونان، اسپانیا، ایتالیا، پرتقال، 
ایرلند و غیره درمخالفت با تحمیل ریاضت 
جھت  فراملی  بزرگ  انحصارات  اقتصادی 
کشورھای  و  یافت  ادامھ  بحران  بر  غلبھ 
امپریالیستی در چنان بحرانی غوطھ ور شده 
اند کھ برای رھائی از آن بھ دنبال تداوم راه 
اندازی جنگھای محلی می باشند کھ می تواند 
جھانی  جنگ  بھ  موفقیت  عدم  درصورت 

سوم نیز برسد. 
اما این مبارزات ھنوز بھ علت ضعف جنبش 
ھماھنگی  از  کشورھا  دراین  کمونیستی 
بردن  ازبین  درصورت  و  برخوردارنبوده 
این ضعف درسالھای آینده طبقھ کارگر می 
تواند گامھای مھمی را در پیش بردن انقالب 

کارگری بردارد.

منطقھ  کشورھای  مردمان  قصابی  مشغول 
ھستند و کشورھای «دموکراتی» کھ آنھا را 
اطالعاتی  ھای  سازمان  و  اسلحھ  پول و  با 
با  را  خود  مخالفت  ظاھرا  اند  کرده  تجھیز 
می  نشان  آنھا  وسطائی  قرون  وحشیگری 
دھند ولی ھمچنان در تشویق آنھا بھ ویرانی 
ُمصر  نظر  مورد  سوم  جھان  کشورھای 
ھستند . دنیای سرمایھ داری امپریالیستی در 
حال قطب بندی جدیدی است کھ برای اولین 
بار بطور تاریخی ھژمونی سیاسی سرمایھ 
داری غرب را بر جھان سرمایھ داری زیر 
سئوال می برد. مقاومت سرسختانھ و علیھ 
در  را  پیآمدھای خود  تاریخی  جابجائی  این 
ھمھ عرصھ ھای رقابت بین المللی بویژه در 
منطقھ خاورمیانھ و شاخ آفریقا و اوکرائین و 
دریای چین نشان می دھد. بحران ساختاری 
بسیار  و  رشد  حال  در  داری  سرمایھ 
ویرانگرانھ تر از تمام تاریخ گذشتھ است اما 
بعلت رشد ابعاد سیستم ھای مالی – نظامی 
و درھم تنیدگی آن امکان ارتقاء آن بھ یک 

جنگ جھانی را پیدا نکرده است. 
سطح  در  سرمایھ  جھانی  تازه  شرایط  در 
جھانی بھ دنبال بھ قھقرا کشیدن تمام جوامع 
کشورھای  نیز  و  سوم  جھان  پیرامونی 
متخاصم است. تحریم ھای اقتصادی بھ مثابھ 
یکی از عوامل و بازوھای فشار دولت معظم 
سرمایھ داری بردیگر کشورھا در جھت بھ 
درجھ  در  و  کشورھا  این  کشیدن  ویرانی 
اول طبقھ کارگر و درھم پاشیدن این طبقھ 
بردن  بین  از  و  واردات  از  گیری  بھره  با 
دیگر  طرف  از  و  است.  تولیدی  نیروھای 
با دخالت در بازار عرضھ و تقاضا ارزان 
کردن مواد خام کشورھای پیرامونی و گران 
ورشکستگی  بھ  و  خارجی  تولیدات  کردن 
متخاصم  کشورھای  اکثر  در  تولید  کشیدن 
طبقھ  فقط  نھ  ھا  سیاست  این  گردنگش،  و 
کارگر بلکھ توده ھای وسیعی از زحمتکشان 
این کشورھا را نیز بھ خانھ خرابی و افالس 
بیش از حدی کشیده است کھ نمونھ ھای آن 
از شھرھای  دربسیاری  نشینی  آلونک  رشد 
تا  گرفتھ  التین  آمریکای  از  جھان  بزرگ 

آفریقا و آسیا است. 
افسار  رقابت  و  بریکس  کشورھای  رشد 
آنھا  با  غرب  امپریالیستی  دول  گسیختھ 
ھای  سرمایھ  وزن  کھ  است  شده  باعث   .
دخالت  و  صنایع  سازی  باز  برای  ثابت 
اقتصادی  بحران  جھان  مالی  بازارھای  در 
چرخش  از  با  و  بخشیده  شدت  را  موجود 
تولیدی  ھای  سرمایھ  از  بسیاری  انداختن 
در عرصھ ھای دیگر مثل نظامی و بورس 

بازی و اوراق قرضھ و زمین خواری 
تحرک اقتصادی پائین تر آمده و خود 
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سرنگون باد رژیم سرکوبگر معلمان در ایران 

مقطعی  مبارزات  ھستند،  در حال رشد  باز 
بشکھ  مانند  را  زیر فشار  گاھی جوامع  گاه 
نبود  بعلت  کھ  کشد  می  آتش  بھ  باروتی 
کند  می  فروکش  کارگری  پرقدرت  احزاب 
نمونھ آن کشتھ شدن اعضای دختر یکی از 
سازمانھای چپ مصر و تظاھراتی گسترده 
اجتماعی علیھ دولت مصر و دھھا اعتصاب 
یا کشتھ شدن  آن و  با  ارتباط  و تحصن در 
یک دختر افغان توسط مسلمانان افراطی در 
دیگر  تا  کابل  کابل و تظاھرات گسترده در 
نقاط جھان در اعتراض بھ این عمل و دھھا 
کشتھ  بھ  توان  می  نیز  و  بود.  دیگر  نمونھ 
شدن دھھا دانشجو کھ بیشترشان چپ بودند 
توسط باندھای مافیائی و اعتراضات گسترده 

اجتماعی در مکزیک بھ آن اشاره کرد. 
اسالمی  جمھوری  دولت  برای  گذشتھ  سال 
 . بود  تحرکی  پر  سال  ھم  داری  و سرمایھ 
از یک طرف چانھ زنی با طرف ھای ٥ + 
توافقات  و  ای  ھستھ  مسئلھ  با  رابطھ  در   ١
سیاسی اقتصادی گسترده ،سقوط قیمت نفت 
و کاھش شدید درآمد دولت، تالش برای رفع 
کسر  حکومتی،  ھای  جناح  درونی  بحران 
بیشتر  توقف  آن  بھ  مربوط  مسائل  بودجھ 
طرح ھای زیر بنائی و عمرانی و خدماتی 
دارو  رقابت  تشدید  سیاسی  عرصھ  در  و 
دستھ ھای حاکم در درون و بیرون قدرت، 
نیز  و  اصالح طلبان  بیشتر  راندن  عقب  بھ 
جناح رفسنجانی از یک طرف و از طرف 
دیگر فشار افزون سیاسی بھ فعالین سیاسی، 
جنبش کارگری، جنبش دانشجویئ، معلمان، 
پرستاران ودستگیری بازداشت ھای موقت و 
احضاریھ ھای دائم برای فشار روانی سیاسی 
بھ فعالین و معترضین کارگری...، عالوه بر 
بی  کارگری  فعالین  داشتن  نگاه  بند  در  آن 
اعتنائی بھ حقوق قانونی آنھا بھ عنوان یک 
زندانی وبھ محاکمھ کشیدن فعالین کارگری 
از جملھ کارگران چادرملو ودخالت مستقیم 
در  دولتی  ھای  ارگان  و  امنیتی  نیروھای 
سرکوب و بگیر و ببند واحدھای تولیدی ...، 
رشد اعدام در جھت ایجاد رعب و وحشت 
فقیرتر  سیاست  گرفتن  پیش  در  اجتماعی، 
بیشتر  کاھش  طریق  از  کارگر  طبقھ  کردن 
مزدھا در سال جاری، رشد فحشاء و اعتیاد 
در  فاصلھ طبقاتی  گسترش  مخدرو  مواد  بھ 
کم  ھای  خانواده  ماندن  شغلھ  چند  و  ایران 
درآمد برای تامین حداقل معاش، دنبال کردن 
بین  صندوق  و  جھانی  بانک  ھای  سیاست 
المللی پول (در عین نصف شدن درآمدھای 
و  طرف  یک  از  نقدینگی)  بحران  و  نفتی 
بھ  تکیھ  با  داخلی  تولید  کشاندن  سقوط  بھ 
ھای  با شرکت  معامالت  از  پر سود  درآمد 

بی حد  قیمت  رفتن  باال  و  خارجی  و  چینی 
و حساب کاالھای اولیھ و قانونی کردن این 
غارت توسط مجلس اسالمی در قانون کار 
قراردادھای سفید امضاء و اخراج کارگران 

بدون روندھای قانونی. 
سال گذشتھ در ایران ھم مانند ھمھ کشورھای 
و  مستقیم  بطور  کارگر  طبقھ  جھان  دیگر 
غیر مستقیم یک مبارزه ھمھ جانبھ را علیھ 

سرمایھ داری بھ پیش برد. 
در برابر دولت سرکوبگر کھ بی حقوقی طبقھ 
کارگر را در ابعاد مختلف گسترش داده است 
اساس  بر  و  ننشستھ  بیکار  ھم  طبقھ کارگر 
آمارھای مختلف بطور متوسط طبقھ کارگر 
ودیگر  تحصن  و  اعتصاب  سھ  روزی  با 
برابر  در  کھ  کرده  سعی  مبارزاتی  اشکال 
این دست درازی و بی حقوق بیشتر تحمیلی 
دستمزدھای  دریافت  برای  .مبارزه  بایستد 
یکی  دستمزدھا  افزایش  نیز  و  افتاده  عقب 
بود.  کارگران  ای  پایھ  ھای  خواست  از 
اخراج  از  جلوگیری  برای  و تالش  مبارزه 
ھای غیر قانونی ھر کارگر معترض وفعال 
کارگری و در برابر آن مبارزه برای امنیت 
شغلی رسیدگی از طریق قانونی بھ وضعیت 
کارگران شاکی و....، شرکت خانواده ھای 
کارگری در اعتراضات و اعتصابات و...، 
در  کارگری  جنبش  ھای  فعالیت  از  بخشی 
در  ما  خوشبختانھ  است.  بوده  گذشتھ  سال 
از  مشترکی  ھای  اطالعیھ  شاھد  امسال 
تشکالت  و  بند  در  کارگری  فعالین  جانب 
مبارزاتشان  از  حمایت  در  کارگری  مستقل 
برای  خوبی  درآمد  پیش  امر  این  کھ  بودیم 
مبارزه  بود.  خواھد  آینده  مشترک  کارھای 
راه  و  فکری  ای  کارگرمبارزه  طبقھ  دیگر 
جویانھ بود کھ کمتر بھ آن توجھ شده است 
فعالین کارگری و برخی از تشکالت مستقل 
کارگری در اطالعیھ ھا و انتشارات خود در 
جنبش  اوضاع  تحلیل  و  تجزیھ  برای  تالش 
کارگری و نقاط مثبت و منفی آن بھ کمبود 
باشند  آنھا  نماینده  کھ  طبقاتی  حزب  یک 
اشاراتی پیگیر داشتھ و دارند کھ این مبارزه 
طبقاتی  بیشتر  آگاھی  برای  تالش  و  فکری 
مطمئنا دست آوردھای بسیار شایانی در آینده 

خواھد داشت. 
کھ  دھد  می  نشان  زیر  آمارھای  از  برخی 
سطح حداقل حقوق و درآمدھای اولیھ دولت 
و نیز تورم بھ ھیچ وجھ ھمخوانی نداشتھ و 
ھمیشھ بھ ضرر حداقل دستمزد بوده است. 
و  کار  و  تعاون  وزارت  آمارھای  طبق  بر 
سال  از  دستمزد  ایران  در  اجتماعی  امور 
١٣٨٩ کھ ٣ میلیون و ٣٠ ھزار لایر بوده 

٦ است تا سال ١٣٩٣ کھ حداقل دستمزد 

بھ گرانی بیشتر کاال در تقریبا تمامی 
است  روشن  بزند.  دامن  جھان  کشورھای 
در مرحلھ  اساسی  کاال ھای  کھ گران شدن 
مرحلھ  در  و  افتادگان  کار  از  و  فقرا  اول 
را  ثابت  پائین  درآمد  با  بگیران  حقوق  بعد 
ھدف سقوط و فروپاشی اقتصادی قرار می 
در  ما  گذشتھ  سال  در  دلیل  ھمین  بھ  دھد. 
شدید  گرانی  شاھد  جھان  کشورھای  تمامی 
کاالھا و سقوط ارزش پول اکثر کشورھای 
جھان و نیروی کار آنھا بودیم . ارزان شدن 
قیمت نفت بر طبق آمارھای مختلف باعث از 
دست رفتن ١٦٠٠ تا ٢٠٠٠ میلیارد دالر از 
جیب کشورھای نفت خیز و اضافھ اندوختھ 
کشورھای صنعتی و دریافت کننده نفت شده 
نھ  ثروت  اختالف  دیگر  مفھومی  بھ  است. 
کشورھای  جوامع  طبقات  درون  در  تنھا 
سرمایھ  جھان  ھای  دولت  بین  حتی  جھان 

داری در حال ازدیاد است. 
برای اجرای این سیاست ھا و کنترل بحران 
سرمایھ داری تقریبا در ھمھ کشورھا دولت 
ھا دست بھ تغییر قوانین بھ نفع سرکوب و 
بطور مشخص سرکوب طبقھ کارگر و آزاد 
گذاشتن دست نیروھای سرکوب برای ببند و 
بگیر زده و بودجھ نیروھای پلیسی– نظامی 
خود را افزایش داده اند. سال گذشتھ بحران 
ساختاری سرمایھ داری تشدید شده و رقابت 
عرصھ  ھمھ  در  را  ای  گسیختھ  لگام  ھای 
ھا از جملھ اقتصادی، نظامی، اطالعاتی و 
جاسوسی و فرھنگی و .... دامن زده است. 
شدن  تر  انحصاری  شاھد  ما  مدت  این  در 
مایھ ھای عظیم جھانی در دست تعداد  سر 
محدود تری از انسان ھا و کارتل ھای چند 

ملیتی بوده ایم. 
مبارزات  سال  گذشتھ  سال  حال  عین  در 
دستاوردھای  برخی  و  کارگرجھانی  طبقھ 
این طبقھ نیز بود. در سال گذشتھ نیروھای 
زده  بحران  اروپائی  کشورھای  در  چپ 
در  گذار  تاثیر  نیروھای  بھ  کھ  شدند  قادر 
بود  روند  این  در  شوند  تبدیل  خود  جوامع 
کھ دولت چپ گرای یونان توانست انتخابات 
در  کند.  کسب  را  دولتی  قدرت  و  برده  را 
آلمان کارگران خودرو مبارزات گسترده ای 
جلو بردند، در اسپانیا و ایتالیا و پرتغال ما 
ھای  درخواست  با  تظاھرات میلیونی  شاھد 
شاھد  دوبار  اروپا  بودیم،  کارگری  طبقاتی 
مسافربری  ھای  ھواپیما  خلبانان  اعتصاب 
از  بعد  شرقی  اروپای  کشورھای  و  بود 
بلعیده شدن توسط غرب تازه با پی آمدھای 
آن در حال درگیر شدن و فاصلھ گرفتن از 
ھستند  غرب  دموکراسی  سوسیال  توھمات 
تونس  ترکیھ و  در مصر و  و احزاب چپ 
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شده  تعیین  ھزار لایر  و ٨٩٠  میلیون 
است رشدی معادل دو برابر داشتھ است کھ 
در ھمین مدت افزایش قیمت کاالھای اساسی 
برابرھم رسیده است.بھ آمار  تا ٥-٧  گاھی 
توجھ  ایران  درون  در  معتبر  سازمان  دو 
کنید: مزدھا بھ تومان درماه بعداز فروردین 

تا آذرماه
حداقل دستمزد ٩٣...............  ٦٥٩٢٢٦

نرخ تورم بانک مرکزی ٩٣....     ٦. ٣٧٪                     
حداقل دستمزد ٩٣...............    ٦٧٩٦٧
نرخ تورم مرکرآمار ٩٣........         ٣٤٪

معدل آمار نشان می دھد کھ دستمزد حداقل 
بانک مرکزی و مرکز آمار با حقوق رسمی 
بوده ھم  برای سال ١٣٩٣  کھ ٦٨٩٠٠٠٠ 
کمتر است. در واقع در رژیم اسالمی حتی 
کارگران از حداقل حقوق و دستمزد ھم کمتر 
دریافتی دارند و این نشان از آزادی بی قید 
و شرط سرمایھ داری ایران در بی حقوقی 
و فشار بھ کارگران ایران است. در واقعیت 
امر رھائی طبقھ کارگر بدون در ھم شکستن 
قدرت سرمایھ داری کھ چنین بی حقوق را 
بھ طبقھ کارگر تحمیل کرده است امکان پذیر 
نیست و این رھائی فقط با جایگزینی نظامی 
ھر  «از  است  شده  نوشتھ  آن  پرچم  بر  کھ 
کس بھ اندازه توانش و بھ ھر کس بھ اندازه 
کارش» یعنی سوسیالیسم امکان پذیر است. 
بار دیگر این روز را بھ شما کارگران مبارز 
در  برایتان  و  گفتھ  تبریک  شده  استثمار  و 
برپایئ  برای  و  داری  مبارزه علیھ سرمایھ 
آرزوی  استثمار  و  ستم  از  خالی  دنیائی 

موفقیت می کنیم .

امپریالیسم آمریکا در 
ھراس از شورش مردم!

(خالصھ ای از): نظامی سازی نیروھای 
ھای شھربانی و پلیس ایاالت متحده 
توسط ، ھدر گراِی، ١٠ مارس ٢٠١٥ 

گفت:   جونیر  کینگ  لوتر  مارتین  زمانی 
«بی عدالتی در ھر نقطھ، تنھا تھدیدی است 
در ھمھ جا». ما ھمگی باید از این نقل قول 
مارتین لوتر کینگ آگاھانھ آموزش بگیریم. 
در قرن ٢٠ و ٢١، سیاستھای ایاالت متحده 
در سراسر جھان، از ھر دو لحاظ اقتصادی 
و نظامی، در بھترین حالت سئوال برانگیز 
بیستم  آغاز قرن  در  ایاالت متحده  اند.  شده 
با فیلیپین شروع کرد و تا بھ امروز کھ در 
این  دھد.  می  ادامھ  تجاوز  بھ  میانھ  خاور 
العاده  فوق  موارد  اغلب  در  کھ  سیاستھا 
نشانھ  ما  طرف  بھ  اکنون  آمیزند،  خشونت 
این شامل سیاست  از  نمونھ  می روند. یک 
بین المللی ایاالت متحده در باره «کشمکش 

با شدت کم» (١) می باشد.
در  بیستم،  قرن  آغاز  در  متحده  ایاالت 
 ،١٩٠١ سال  در  فیلیپین،  خود،  مستعمره 
یعنی  کم  شدت  با  کشمکش  اقدام  بھ  دست 
حتی  زد.  فیلیپین  شھربانی  نیروی  ایجاد 
امروز ھم نیروی فیلیپین یک تشکیالت ملی 
پلیسی است کھ اساساً بھ منظور حفاظت از 
ایجاد  فیلیپینی  و  آمریکائی  نخبگان  منافع 
شده. میراث این سیاست اینست کھ در حال 
حاضر بھ عنوان یک مدل برای یک سیستم 
پلیس نظامی در قرن بیست و یکم بھ زندگی 

داخلی آمریکا خدمت می کند. 
تمایل  آن  نخبگان  و  متحده  ایاالت  دولت 
قبل  را  خود  سیاستھای  کھ  دھند  می  نشان 
کشور،  داخل  در  کردن  پیاده  و  معرفی  از 
بھ  من  کنند.  آزمایش  المللی  بین  سطح  در 
طرفداران  عنوان  بھ  را  نخبگان  کلی  طور 
اقتصاد نومحافظھ کار ونئولیبرال ھم راه با 
داری  ملیتی سرمایھ  چند  حامیان شرکتھای 
و ھم دستانشان تعریف می کنم. ھما نطور 
می  آمریکائی  نخبگان  این  فیلیپین،  در  کھ 
خواھند آمریکائی ھا را کنترل کنند. صاف 
و پوست کنده، آنھا ھرگز خواھان مخالفت با 

سیاستھای خود نیستند. 
اغلب، نخبگان آمریکا در اجرای سیاستھای 
داخل کشور، با توجھ بھ موانع قانونی محدود 
با  کرد  خواھند  سعی  سپس  آنھا  شوند.  می 
حیلھ قوانین محدود را دور بزنند و یا سعی 
با  مشابھی  الگوی  بکنند.  آن  برانداختن  در 
ھم  است،  بوده  موجود  اقتصادی  سیاستھای 

ھای  ساختار  تعدیل  ابتکارھای  با  چنانکھ 
اقتصادی از نظر بین المللی توسط صندوق 
بین المللی پول و بانک جھانی و ھم اکنون 
این  گلَس  استیگل  سازی  خصوصی  قانون 
خاطر  بھ  آمریکا  کنگره  لطف  بھ  بیشتر 
برانداختن قانون، بھ عنوان مثال، قانون گلس 
قانون  عنوان  تحت  شده  (شناختھ  استیگل 
کھ  شود  می  آن  مانع  آمریکا  داری  بانک 
وجوه سپرده مردم برای سرمایھ گذاریھای 
استفاده  بازارسھام  مانند  آمیز  مخاطره 
بانکھای  تر  کنترل سخت  قانون  این  شود. 
کشور را بھ فدرال ریزرو داد. فروش اوراق 
و  ممنوع ساخت  را  بانکھا  توسط  دار  بھا 
شرکت بیمھ سپرده ھای فدرال اف دی ای 
سی را ایجاد کرد. گلس استیگل بھ عنوان 
شکست  بھ  اضطراری  شرایط  بھ  واکنش 
نزدیک بھ ٥٠٠٠بانک درطول رکود بزرگ 
درسال  درآمد.  قانون  صورت  بھ   ١٩٢٩
 ٤ مدت  بھ  آمریکا  بانکھای  تمام   ١٩٣٣
بازگشائی  را  آنھا  وقتی  تعطیل شدند.  روز 
کردند آنھا تنھا ١٠ سنت برای ھردالر بھ 
سپرده گذاران پرداخت کردند. این پولھا کجا 
ھا را  این سپرده  بسیاری ازبانکھا  رفتند؟ 
دربازارسھام کھ درسال ١٩٢٩ سقوط کرده 
مترجم)  بودند.  کرده  گذاری  سرمایھ  بود، 
و  سیاستمداران  و  (کرافورد)  باشد  می 
مؤسسات  از  بسیاری  بھ  دولتی  سازمانھای 
کھ قبًال در سال١٩٩٩ سرمایھ گذاری کرده 
گردند.  خصوصی  شد  داده  اجازه  بودند 

(گَری)
.......

پلیسی/نظامی   ،« کم  شدت  با  «درگیری 
سازی امپراتوری آمریکا است 

این «درگیری با شدت کم » (١ ) چیست ؟ 
در  دارند.  وجود  بسیاری  تعاریف  ظاھراً 
از طرف ایاالت متحده، بھ ھر  مورد تأثیر 
حال، من بھ آن تحت عنوان : « شدت کم» 
رجوع می کنم و این تنھا برای ارتش ایاالت 
ارتش  دیگر،  عبارت  بھ  باشد.  می  متحده 
ایاالت متحده دستان خود را آلوده نمی کند و 
مگر اینکھ شدیداً تحت فشار قرار گیرد، در 
این کار دسیسھ  دیگران را بھ جای  عوض 
آمیز آموزش می دھد. این عملکرد کامًال در 
تضاد با آنھائی است کھ برای این کار کثیف 

آموزش می بینند. 
«با  زمان  ھم  کم»  شدت  با  «درگیری 
خارج  کھ  است  کسانی  برای  باال»  شدت 
قربانی  جزء  و  باشند  می  متحده  ایاالت  از 
شدت  با  جنگ  المللی  بین  سیاستھای  ھای 
اغلب تحت  قربانیان  این  آمریکا ھستند.  کم 
کنترل ارعاب آمیز ھستند، گاھی اوقات رنج 

تشریفات  بدون  اعدام  با  یا  برند  می 
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١٩٩١ تبدیل شد. 

این نیروی شھربانی کمک و ھمدست نیروی 
باقیمانده  سرکوب  در  متحده  ایاالت  نظامی 
فیلیپین (در دوره  آشتی ناپذیر در  انقالبیون 
جنگ فیلیپین - آمریکائی) متعاقب دستگیری 
ژنرال اسرائیل شد. اداالی سوم در بیست و 
سوم مارس و سوگند وفاداری اداال بھ ایاالت 
متحده در اول آوریل شد. مرحلھ دوم جنگ 
فیلیپین - آمریکائی در لوزون در سال ١٩٠٦ 
با تسلیم و اعدام یکی از آخرین ژنرال ھای 
باقی مانده آن، ماکاریو ساکای بھ پایان رسید 

(نیروی شھربانی فیلیپین - ویکیپیدیا).
بھ عبارت عامیانھ فھم، نیروی پلیس نظامی 
تمام  و  تام  خدمت  در  فیلیپین  شده  سازی 
بر  فیلیپینی  نخبگان  و  متحده  ایاالت  منافع 
کھ  فیلیپین،  در  انقالبی  ھای  جنبش  علیھ 
کشورشان  بودند  شده  مصمم  مثال،  برای 
را از اقدامات استثماری شرکت ھا واشغال 
نظامی پاک سازی کنند، قرار گرفتھ بود. حد 
اقل، جنبش انقالبی فیلیپین در سراسر تاریخ 
پایان  برای  کرده است  مبارزاتی اش تالش 
دادن یک دولتی کھ بھ شدت متکی بھ پایبندی 
تبعیت از دستورات ایاالت متحده است پایان 
بخشد (بخوانید تاریخ ھوکباالھاپ در اواسط 
جبھھ  و  خلق  نوین  ارتش  و/یا  بیستم  قرن 
بسیار  کتاب  در  فیلیپین  در  ملی  دمکراتیک 
استعمار،  تاریخ  فیلیپینی:  خواننده  ارزنده، 
توسط  مقاومت  و  دیکتاتوری  نو،  استعمار 

شرمر و شلوم).
اقدامات  از  نمونھ  یک  مکلینتاک  مایکل 
سالھای ١٩٥٠  در  را  پلیس  نیروی  نظامی 
توصیف می کند و عملکرد آنھا تا بھ امروز 

ادامھ دارد: 
فیلیپین  پلیس  نیروی  و  ارتش  قوای  ترکیب 
بطور چشم گیری از ٣٢٠٠٠ نفر در آغاز 
سال ١٩٥٠ بھ ٤٠٠٠٠ نفر در سال ١٩٥١ 
 ١٩٥٢ سال  اواخر  در  نفر   ٥٦٠٠٠ و 
بھ  ھوائی،  قدرت  چنین  ھم  یافت.  افزایش 
ھای  کمک  چنانکھ  ھم  ای  فزاینده  طور 
ایاالت متحده افزایش یافت، با تعداد ٢٦٠٠ 
بمباران و زیر رگبار مسلسل و توپ گرفتن 
بھ تنھایی بین اول اوت ١٩٥٠ تا ٣٠ ژوئن 
١٩٥٢ کھ گزارش داده شده بود، اھمیت پیدا 
کرد (برخی از پروازھای یورشی بنا بھ گفتھ 
ای با پشتیبانی ھواپیما ھای امریکا از پایگاه 
گرفت).  می  انجام  کالرک  ھوائی  نیروی 
از  استفاده  برای  ھایی  درخواست  ابتدا  در 
مورد  دفاع  وزارت  مشورت  با  ناپالم  بمب 
ناپالم  اواخر ١٩٥١  از  اما  نشد،  واقع  قبول 
آمریکائی ھر دو بھ منظور تخریب مزارع 
شد.  استفاده  و  تأمین  نیروھا  ضد  اھداف  و 
سیستم ثبت ابداع شده برای اطالعات نظامی 

فیلیپین، کھ تمام ھواداران شناختھ شده جنبش 
در زمان جنگ مقاومت رد یابی شده بود، از 
پایان سال ١٩٥٠ دایر شده بود؛ با توجھ بھ 
یک منبع، آن را در عملیات آزمایشی استفاده 
کردند کھ نتیجھ آن دستگیری تعداد ١٥٠٠٠ 
نفر در شش ماه اول ١٩٥١ شد (مکلینتاک). 
پلیس  نیروی  بھ  توجھ  با  دیگر،  عبارت  بھ 
داشتھ  وجود  تمایزی  اگر  جا  این  فیلیپین، 
کھ  آنچھ  بین  است  شگرفی  تمایز  باشد، 

عملیات پلیس است و عملیات نظامی. 
سیاست ھای بین المللی مداوم «درگیری 

با شدت کم » ایاالت متحده 
ھنگامی کھ عرصھ داخلی مناطق نفوذ خود 
متحده،  ایاالت  گردد،  نظامی می  جھان  در 
بھ  توجھی  گونھ  ھیچ  شد،  ذکر  چنانکھ  ھم 
راحتی  بھ  کھ  کند  نمی  خود  داخلی  قوانین 
خود  داخلی  حوزه  در  سازی  نظامی  برای 

اجازه ندارد. 
کم  شدت  با  کشمکش  المللی  بین  سیاستھای 
بیستم  قرن  بیشتر  در  متحده  ایاالت  توسط 
اجرا شده است. فیلیپین فقط یک نمونھ است. 
در مورد درگیری با شدت کم در آمریکای 
مدرسھ  گرفتن  نظر  در  بھ  نیاز  ما  جنوبی، 
قاره آمریکا (٢ ) یا آنچھ کھ در حال حاضر 
بھ عنوان مؤسسھ نیم کره غربی بھ منظور ھم 
امنیتی در فورت بنینگ، جورجیا  کاریھای 
ایاالت  مدرسھ،  این  در  شود.  می  نامیده 
متحده ارتش کشورھای آمریکای جنوبی را 
تا حدودی مشابھ آنچھ کھ نیروی شھربانی/

و  شده  گمارده  خدمت  بھ  درفیلیپین  پلیس 
نقش بازی می کند، و یا حتی با خشونت و 
افراط بیشتر در صورتیکھ امکان پذیر باشد، 
تربیت می کند. افسران ارتش فیلیپین نیز در 
ھمین مدرسھ قاره آمریکا آموزش دیده اند. 

بنابراین، بھ جای این کھ ارتش ایاالت متحده 
بھ السالوادور، نیکاراگوئھ، کلمبیا، آرژانتین 
و غیره برود، ایاالت متحده نیروھای نظامی 
منافع  بھ  خدمت  برای  را  کشورھا  این  از 
کشورھای  مطیع  نخبگان  و  متحده  ایاالت 
از  دھد.  می  آموزش  جنوبی  آمریکای 
طرف دیگر، این یک حکومت « پلیسی » 
است،  کشورھا  این   « سازی  نظامی   » یا 
از چیزی کھ ایاالت متحده بھ عنوان منافع 

امپراتوری خود در نظر می گیرد. 
« ناظرین مدرسھ قاره آمریکا » دارای یک 
لیست قابل توجھی از موارد نقض حقوق بشر 
توسط فارغ التحصیالن مدرسھ قاره آمریکا 
تحت  آمریکا  قاره  مدرسھ  (ناظران  دارد 
رھبری کشیس روی بورژوا قرار دارد کھ 
برای سالیان دراز است کھ خردمندانھ سعی 

کرده است این مدرسھ را تعطیل کند).

کشتھ می شوند، شکنجھ و تغییر مکان 
توسط  یعنی  غیره،  و  شوند  می  داده 
نیروی نظامی یا پلیس داخل کشور خودشان 
کھ از نظر فلسفی و نظامی از سوی ایاالت 
متحده آموزش دیده اند. بھ عبارت دیگر، این 
متدی است برای « پلیسی /نظامی سازی» 
امپراتوری ایاالت متحده برای منافع سیاسی 
و اقتصادی ایاالت متحده بھ کار گمارده شده 
این توضیحات ھم چنین می توان  است. بھ 
بھ عنوان «سرمایھ داری نزاع» نگاه کرد. 
 ١٩٠٢) آمریکا  فیلیپین-  جنگ  از  پس 
-١٨٩٩)، فیلیپین تبدیل بھ مستعمره آمریکا 
توسط  امپریالیستی  جسارت  اولین  این  شد. 
و  بود  اش  کره  نیم  از  خارج  متحده  ایاالت 
این آھنگ حرکتش را برای سیاستھای قرن 
بیستم در کشورھای دیگر از جملھ، امریکای 
و  شرقی  جنوب  آسیای  آفریقا،  جنوبی، 
این کشورھا جزء  خاور میانھ شروع کرد. 
مستعمرات نبودند اما، کشورھایی ھستند کھ 
ایاالت متحده دارای منافع در آن ھا بوده/یا 
خواست این را داشتھ کھ مطمئن شود کھ این 
منافع  دیگر  یا  تجاری  سیاستھای  از  دولتھا 

اقتصادی آمریکا اجابت کنند. 
نیروی  متحده  ایاالت   ،١٩٠١ سال  در 
امروزه  ایجاد کرد،  فیلیپین  شھربانی را در 

ھم ھنوز این شھربانی فعال می باشد. 
این تحت قانون مأموریت (کمیسیون) ١٧٥، 
توسط سروان ھنری تی الن، یک آمریکائی 
شھربانی  نیروی  «پدر  عنوان  بھ  بعداً  کھ 
این  شد.  ایجاد  بود،  شده  شناختھ  فیلیپین» 
نیروی شھربانی  بھ عنوان  بار  اولین  برای 
منزوی نام گذاری شده بود و بعداً در دسامبر 
١٩٠٢ با اسم نیروی شھربانی فیلیپین شناختھ 
بود  این معنی  استقرارش سپس بھ  می شد. 
کھ بھ نیروی نظامی ایاالت متحده در جنگ 
فیلیپین،  داخل  انقالبی  نیروھای  سرکوب  و 
 - فیلیپین  شھربانی  (نیروی  برساند  کمک 

ویکیفیلیپیناس)  
استراتژی درگیری  در واقع شروع  این 

با شدت کم ایاالت متحده بود. 
نیروی شھربانی فیلیپین... از چھار خدمات 
اولین  فیلیپین  مسلح  نیروھای  فرماندھی 
بود. این یک نیروی ژاندارمری نوع پلیس 
پلیس  نیروی  یک  یا  مسلح  پلیس  (نیروی 
 ١٩٠١ سال  در  کھ  بود  فیلیپین  نظامی) 
توسط مقامات اجرائی ایاالت متحده بھ جای 
نظامی  غیر  (گارد  سیویل  گاردیا  اسپانیائی 
اسپانیائی) منصوب شده بود (رجوع شود بھ 
با نیروی پلیس شھری  ویکیپیدیا). این بعداً 
متحد شد، پلیس ملی یک پارچھ (وسپس) بھ 
فیلیپین کنونی کھ در ٢٩ ژانویھ  پلیس ملی 



صفحھ ١٢رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
یک نمونھ در زیر از این موارد نقض 
التحصیلی  فارغ  توسط  بشر  حقوق 
از  زپدا  اورالندو  خوان  ژنرال  نام  بھ 
السالوادوراست، کسی کھ دوره آموزشی در 
مدرسھ قاره آمریکا در سال ١٩٧٥ در باره 
عملیات ضد شورشی شھری را دیده است؛ 
و در سال ١٩٦٩ ، دوره آموزشی بی نامی 

را گذرانده است. 
 :  ١٩٨٩ سال  در   (  ٣) مسیحیان  عام  قتل 
زپدا (٤ ) طرح قتل شش کشیش یسوعیون 
پنھان  را  عام  و  قتل  این  بعد  و  ریخت  را 
دار کشیش  خانھ  زندگی  چنین  کھ ھم  کرد، 
(کھ زن بود) و دختر نوجوان او را گرفت. 
(حقیقت یابی کمیسیون گزارش سازمان ملل 

در السالوادور در سال ١٩٩٣ ) 
 ١٩٨٠ سالھای  در  جنگی  جنایات  دیگر 
در  دولتی  غیر  بشر  حقوق  کمیسیون   :
دخالت  برای  را  زپدا  چنین  ھم  السالوادور 
 ٦٤ تعداد  نفر،   ٢١٠ تأخیر  بدون  دراعدام 
غیر  بازداشت  نفر   ١١٠ و  شکنجھ،  نفر 
قانونی اتخاذ سند می کند. (کمیتھ ھم بستگی 
التندونا   » عضو  السالوادور)  مردم  با 
عنوان  بھ  و  سرھنگی  درجھ  دارای  و   «
بود.  عام  قتل  زمان  در  دفاع  وزیر  معاون 
او علنا یو سی ای (٤) را  قتل عام  قبل از 
ال  ام  اف  برای  عملیات  مرکزیت  بھ  متھم 
عام  قتل  دستور  کھ  جلساتی  در  و  کرد  ان 
رتبھ  بھ  بعداً  او  داشت.  حضور  شد  صادر 
التحصیالن  (فارغ  کرد  پیدا  ترفیع  ژنرال 
آمریکا). قاره  دانشکده   - رسوا  و  نام  بد 
ارتش داخلی: اداره ھای آموزشی پلیس 

و نظامی سازی معاصر 
نظر بھ اینکھ با سیاستھای تعدیل  ساختاری 
متحده  ایاالت  در  اکنون  ھم  کھ  المللی  بین 
اجرا می شود، ھمانطورکھ در باال ذکر شد، 
من ھمیشھ فرض می کردم کھ ایاالت متحده 
بھ عالوه می خواھد استراتژی ھای درگیری 
با شدت کم یا افزایش نظامی سازی داخلی 
درآورد.  اجرا  بھ  چنین  ھم  را  آمریکا  در 
بھ  ھمیشھ  ھمواره  مردم   حفاظتی  قانون 
پیشگیری  اتفاق  این  از  توجھی  قابل  درجھ 
مشکل  این  برای  حل  راه  یک  است.  کرده 
فدرال  نیروھای  برای فرستادن  نبودن  قادر 
بھ شھرھا و ایاالت، نظامی سازی نیروھای 
قابل توجھی  پلیس محلی است کھ بھ درجھ 

در ایاالت متحده اتفاق می افتد. 
ھم چنان کھ اتحادیھ آزادیھای مدنی آمریکا 

(ای سی ال یو) گزارش داده است: 
و  نیستند،  جنگ  قلمرو  ما  مجاورتھای 
افسران پلیس نباید با ما مانند دشمنان زمان 
سال،  ھر  حال،  ھر  بھ  کنند.  رفتار  جنگ 
جانب  از  نظامی  تجھیزات  دالر  میلیاردھا 

پلیس  (نیروھای)  ادارجات  بھ  فدرال  دولت 
محلی و ایالتی سرازیر می گردد. ادارجات 
پلیس این تسلیحات زمان جنگی را در امور 
بی  جنگ  برای  مخصوصاً  روزانھ،  پلیسی 
فایده و شکست خورده با مواد مخدر استفاده 
پوستان و دیگر  ناعادالنھ سیاه  می کند، کھ 

اقلیتھا را ھدف قرار داده است. 
می  روشن  ما  جدید  گزارش  کھ  چنان  ھم 
سازد، زمان آن فرا رسیده است کھ پلیسھای 
آمریکائی بھ خاطر داشتھ باشند کھ آنھا قرار 
است برای محافظت مردم و جامعھ بھ خدمت 
گمارده شوند، نھ جنگ علیھ مردمی کھ در این 
جامعھ زندگی می کنند (جنگ بھ وطن می آید).

ما ھم چنین باید بھ نقش اسرائیل در آموزش 
نیروھای پلیس محلی از ١١ سپتامبر ٢٠٠١  
تا بھ حال نگاھی بیاندازیم. بھ طوریکھ رابرت 
ساالدای در سپتامبر ٢٠١٤ گزارش داده است: 
ناگھانی  باریدن  آور،  اشگ  گاز  ابرھای 
پرتابھ ھا و تصاویری از افسران پلیس مجھز 
بھ سخت افزارھای نوع نظامی در فرگوسن، 
سازی  نظامی  مورد  در  نگرانی  میسوری، 
اجرای قانون داخلی در ایاالت متحده آمریکا 

را بھ غلیان درآورده است. 
اما از حمالت ١١ سپتامبر ٢٠٠١ تا بھ حال، 
بحث بسیار کمی در مورد تغییر در آموزش 
پلیس آمریکا وجود داشتھ: حد اقل ٣٠٠ نفر 
از رده باال ھای افسر شھربانی (کالنتر) و 
پلیس از سازمانھای بزرگ و کوچک - از 
نیویورک و میین تا اورنج کانتی و اوکلند، 
با  سمینارھای  برای  اسرائیل  بھ   - کالیفرنیا 
عنوان  بھ  کھ  آنچھ  در  خصوصی  بودجھ 
توصیف  تروریسم  با  مبارزه  ھای  تکنیک 

شده سفر کرده اند.... 
از  سعید،  ادوارد  استاد  خالدی،  رشید 
کلمبیا  دانشگاه  در  عرب  مدرن  مطالعات 
فکر  طرز  بازتاب  ھا  سمینار   » گفت، 
نظامی، مستقیما، مخالف روابط سنتی پلیس 

جامعھ در ایاالت متحده می باشد.... 
خالدی (منتقد قدیمی از اسرائیل اشغال گر) 
اظھار داشت، « اگر پلیس و افسر شھربانی 
ھایی  محلھ  دراشغال  آنھا  کھ  دارد  نظر  در 
این  ھستند،  شرقی  ھارلم  و  فرگوسن  مانند 
آموزش  آنھا   - است  مناسب  بسیار  آموزش 
می دھند تا چگونھ مردم را سرکوب کنند، 
انکار حقوق آنھا و استفاده از زوربھ منظور 

تطمیع و تسلیم جمعیت (ساالدی).
در مقالھ ای در سال ٢٠١٤ ، آرت کین بھ 
١١ آمار تکان دھنده در باره نیروھای پلیس 
نظامی سازی شده آمریکا اشاره می کند: « 
نظامی کردن پلیس بھ آزادیھای مدنی آسیب 
کودکان  بر  بدی  بسیار  تأثیر  رساند،  می 
بھ  تبدیل  را  مسکونی  ھای  محلھ  و  دارد، 

منظقھ جنگی می کند .» 
« جنگ با ترور» بھ آیاالت متحده آمده است 
- و ویرانی و تخریب انتقام آن بر شھروندان 
می  بی خبر زیاد  از ھمھ جا  تقصیر و  بی 
نظامی  میان  این  در  اصلی  مقصر  باشد. 

سازی نیروی پلیس می باشد.... 
مقالھ اخیر نیویورک تایمز توسط مت آپوزو 
گزارش داد کھ در دوران اوباما، « ادارات 
کرده  دریافت  مسلسل  ھزار  ھا  ده  پولیس 
مھمات  خشاب  ھزار  بھ ٢٠٠  نزدیک  اند؛ 
تجھیزات  از  قطعھ  ھزاران  تسلیحاتی، 
صد  تعداد  و  شب،  در  بینایی  و  استتاری 
و  زرھی  خودروھای  کن،  خفھ  صدا  ھا 
ھواپیما دریافت کرده اند. » نتیجھ اینست کھ 
دارای  کشور  سراسر  در  پلیس  سازمانھای 
تجھیزات با درجھ نظامی، افسران پلیسی کھ 
جنایت  و  جرم  با  مبارزه  برای  است  قرار 
گمارده  کار  بھ  مردم  منافع  از  محافظت  و 
نیروھای  مانند  کھ  آنچھ  بھ  تبدیل  شوند، 
متجاور از یک ارتش می شوند. و حمالت 
با  اخیر  سالھای  در  نظامی  سبک  بھ  پلیس 
چنین  از  ھزار   ٨٠ تعداد  شمارش،  یک 
است  یافتھ  افزایش  گذشتھ  سال  در  حمالتی 
آلکس کین درمورد ١١ عملیات تکان دھنده 

نظامی نیروی پلیس آمریکا می گوید»:
١ـ بھ مردم بی گناه آسیب می رساند و گاھی 

اوقات آنھا را می کشد. 
٢ـ ضربھ پذیری در اطفال بیشتر است. 

٣ـ استفاده از تیم سالح ھا و تاکتیکھای تیم 
سوات ضروری نیست و 

٤ـ جنگ با ترور  نظامی سازی را دامن می زند. 
٥ـ برای یک پیمانکار این مزیتی است برای سود. 
کردن  پلیسی  و  مرزی  سازی  نظامی  ٦ـ 

مرزی دست بھ دست ھم دادند. 
٧ـ پلیس مخالفین را بھ راحتی سرکوب می کند. 
تعلق می  ٨ـ جریمھ ھایی کھ بھ دارائی ھا 
گیرد بودجھ ای می شود برای نظامی سازی. 
برای  نامفھوم  و  مشکوک  اطالعات  از  ٩ـ 

حمالت استفاده می شود. 
کنترل  مورد  در  کمی  بسیار  مناظره  ١٠ـ 

نظامی سازی انجام گرفتھ. 
این  نشین  پوست  سفید  غیر  مناطق  ١١ـ 

ضربات را بیشتر از ھمھ باید تحمل کنند. 
کین روایت بسیار قابل توجھی برای ھر یک 
از حقایق فوق را فراھم می سازد، من در 
سال ١٩٨٩ شاھد تمام این « ١١ آمار تکان 
دھنده » در فیلیپین بودم. ھمین حقا یق را ما 
اکنون متأ سفانھ باید در ایاالت متحده شاھد 
باشیم. سیاستھای نا عادالنھ و مصیبت  آنھا 
آمیز « درگیری با شدت » کھ در بسیاری 
از مناطق دیگر جھان با شدت عمل تحمیل 

شده، بھ طور اجتناب ناپذیر بھ ایاالت 
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خبر  سرگذاشتیم  پشت  کھ  روزھائی  در 
سوختن انسانھای بی گناه در آتش، ریشھ ی 
انسانی  حقوق  بھ  وفادار  انسان  ھر  احساس 

را سوزاند.:
 : فرخنده 
دختر مبارز ٢٧ سالھ ی افغانستانی بھ دلیل 
اعتراضی کھ بھ  مالی مسجد "شاه شمشیر" 
دروغ بی شرمانھ ی  با  بود،  نموده  درکابل 
را  قرآن  دختر  این  کھ  براین  دایر  مال  این 
را  نادان  خرمقدس  ای  عده  است،  سوزانده 
پس  کھ  کرد  بسیج   ١٣٩۴ فروردین   ٢ در 
لگد  و  چوب  با  وی  بھ  سختی  از ضربات 
بھ  بنزین  ریختن  با  را  آلودش  خون  پیکر 
ممانعت  جای  بھ  پاسبانان  و  کشیدند  آتش 
ازاین عمل وحشیانھ بھ تماشای این سناریوی 
فجیع ضدبشری پرداختند. درحالی کھ زنان 
آزاده وارد این کارزار شدند و پیکر سوختھ 
فرخنده را بھ دوش کشیده و بھ طور وسیعی 
جسدوی را درگورستان کابل بھ خاک سپردند 
و مانع از ورود خطیب آن مسجد بھ شرکت 
ستیزی  زن  شدند.  خاکسپاری  درمراسم 
افتاده  عقب  سیاست  افغانستان  در  اسالمی 
فئودالی در نگھ داشتن زنان در زیر سلطھ 
ی مردساالری متداول و رایج بوده و بزرگ 
درافغانستان  زنان  برای  را  مشقات  ترین 
کوچکی  شمھ  فرخنده  قتل  کھ  ساختھ  فراھم 
مردساالران  و  روحانیون  عریان  ستم  از 
بنیادگرا  و  متحجر  مذھبی  ھای  برده  و 
باشد. می  افغانستان  عروسکی  دولت  و 

یونس عساکره: 
درشھر خرم شھر کھ بیش از ٢۶٪ ازمردم 
دولت  و  اند  آمده  گرفتار  بیکاری  آتش  در 
راه  دربھ  جدی  اقدام  ھیچ  حاکم  اسالمی 
و  جوانان  درآوردن  و  بازارکار  انداختن 
با  بلکھ  نکرده،  بیکاری  قعر  از  ھا  خانواده 
ایجاد  از  کارممانعت  و  کسب  مجوز  ندادن 
ابتکارات  جلو  کار  کسب  برای  ای  دخمھ 
فردی انسانھا را می گیرد، با ویران کردن 
دکھ یونس کھ با ھزاران امید می خواست ھر 
روز لقمھ نانی بھ خانھ برای زن و فرزندانش 
چنان  و  داده  برباد  را  یونس  امید  برساند، 
فشار عصبی دروی ایجادکردند کھ این جوان 
با ریختن گالون بنزین روی خودش جان و 
ھستی خویش را در٢٣ اسفند ١٣٩٣ بھ آتش 
انسانھای  درمورد  نمونھ  تنھا  این  و  کشید 
پاسخ  قادربھ  وقتی  نیست کھ  کار و زحمت 
بھ  و  خانواده  اولیھ  بسیار  نیازھای  بھ  دادن 

آتش بھ جان کدامینھا 
باید بیافتد؟

بجز نوشتھ ھایی کھ با امضای 
تحریریـھ منتشر مـی گردد و 
بیانگر نظرات حزب رنجبـران 
ایران می باشد، دیگر نوشتھ 
ھای مندرج در نشریھ رنجبر 
بھ امضا ھای فردی است و 

مسئولیت آنھا با نویسندگانشان 
می باشد.

متحده نیز سرایت کرده. 
خالصھ 

برای  راه  متحده  ایاالت  در  کسانیکھ  مانند 
اجرای سیاست «درگیری با شدت کم» در 
داخل کشور را کاوش کرده اند، آنھا در حال 
نظامی  از طریق  را  کار  این  انجام  حاضر 
سازی نیروھای پلیس ما انجام می دھند. اکر 
ما بگوئیم «ما ھمھ فلسطینی ھستیم» مطمئناً 

ارتباط مستقیم دارد. 
حاضر  حال  در  کھ  است  امید  بسی  جای 
سازمانھای قابل توجھی در کشور در برابر 
نیاز  چنین  ھم  این  دارند.  وجود  روند  این 
ھست کھ بھ سراسر کشورھای جھان نیز کھ 
بھ طور مدام قربانی سیاستھای « درگیری با 
شدت کم » آمریکا می باشند توسعھ یابد. بستھ 
شدن مدرسھ قاره آمریکا شروع خوبی خواھد 
بسیج سایر کشورھا علیھ نظامی  برای  بود 
و  کشور  پلیس  و  انتظامی  نیروھای  سازی 
باید با سازماندھی و سرعت سنجیده صورت 
خواستار  فوراً  باید  مثال،  عنوان  بھ  گیرد. 
در  پلیس  بھ  آموزش  ھرگونھ  شدن  متوقف 
اسرائیل شد. گذشتھ از ھمھ این اتفاقات، اکثر 
خاطر  بھ  المللی  بین  و  داخلی  خشونت  این 
صاحبان  مستقیم  دستور  و  ما  مالیاتھای 
بانکھا و شرکتھای عظیم صورت می گیرد. 
گفت:  می  قطعاً درست  کینگ  لوتر  مارتین 
آمد.  بی عدالتی ھا بھ کشور ما خواھد  این 

(١)- Low Intensity Conflict 
(٢)- School of the Americas or, 
Western Hemisphere Institute 
for Security Cooperation 
(٣) - Jesuit Massacre 
(٤) UCA - Universidad 
Centroamericana (Central 
American University 

خصوص بچھ ھای بی گناه خود نمی شوند، 
می  خودکشی  بھ  دست  درزیرفشارعصبی 
تغییر  درحالی کھ باخودکشی اوضاع  زنند. 
کشاندن  با  آتش  این  کھ  آن  مگر  کند  نمی 
زمینھ  مبارزه  بھ  انسان  میلیونھا  و  ھزاران 
را برای رھائی آنھا فراھم سازد. مردم ھم 
درد خرمشھر درمراسم خاک سپاری یونس 
دکھ  کھ  شدند  مامورانی  خواستارمجازات 
کیست  ولی  بودند.  کرده  تخریب  را  یونس 
مقامات  تخریبھا  این  اصلی  عامل  نداند  کھ 
دولتی درشھرداری می باشند کھ بھ ماموران 
دست  کھ  دھند  می  دستور  خود  "المعذور" 
مسئووالن  لذا  و  بزنند  خرابکاریھا  این  بھ 
دولت  و  تخریب  اصلی  مقصر  شھرداری 
اسالمی حاکم مقصر کل عدم ایجاد کار در 

این شھر می باشند.
اقتصادی  کمیسیون  عضو  نکو  «ابراھیم 
از  بیش  وجود  خصوص  در  وی  مجلس: 
کشور  در  مجاز  غیر  مالی  موسسھ   ۶٠٠٠
( کھ ٢٠٪ نقدینھ گی کل را دراختیاردارند) 
خیابان  کنار  در  کسی  اگر  امروز  گفت: 
با  نفر  چندین  کند،  فروشی  دست  بخواھد 
اماکن  شھرداری ھا،  می کنند،  برخورد  او 
و نھادھای دیگر اجازه این کار را بھ یک 
فرد عادی نمی دھند، اموال فرد را مصادره 
می کنند و حتی بارھا دیده شده است کھ کار 
این  اما  می کشد،  ھم  خیابانی  درگیری  بھ 
دارد  وجود  کشور  در  مالی  موسسھ  میزان 
ولی کسی با آن کاری ندارد، خوب این نشان 
این  پشتوانھ ای  با یک  افراد  این  کھ  می دھد 

اقدامات را انجام داده اند.
کارنامھ  در  سیاه  لکھ  و  ننگ  لکھ  یک  این 
حوزه  این  مسئوالن  و  اندرکار  دست  افراد 
بانک  آرم  با  ھمھ  مؤسسات  این  است، 
من  نظر  بھ  این  می کنند،  فعالیت  مرکزی 
یعنی دامن زدن بھ بی قانونی و رواج قانون 

گریزی است.
کھ  سؤال  این  طرح  با  مجلس  نماینده  این 
امروز  بھ  تا  توانستھ اند  افراد  این  چگونھ 
کھ  بوده اند  کسانی  اگر  گفت:  کنند،  فعالیت 
بھ این مؤسسات مجوز غیر اصولی و غیر 
کارشناسی داده اند باید امروز بھ میز محاکمھ 
صالحھ  دردادگاھھای  در  و  شوند  کشیده 
پاسخگو باشند.» (٢٠١۵/۴/١۵ ـ آینھ روز) 
عمق فساد نظام سرمایھ داری را می توان 

درھمین موضوع بھ روشنی دید!
خشونت ضدزن درترکیھ: بھ گزارش

رسانھ  از  نقل  بھ    www.asriran.com
کھ  شد  آغاز  آنجا  از  ماجرا  ترکیھ  ھای 
درھفتھ ھای گذشتھ یک زن جوان دانش جو 

بھ نام “ اوزگجان اصالن “ در استان 
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پدیده ی بی خانمان سازی 
نظام سرمایھ داری!

امریکا شاھد  اخیر  درسالھای  در آمریکا: 
رشد بی خانمان شدن مشخص شده است. در 
کرد  ارزیابی  آمریکا  قانون  مرکز   ،٢٠٠٧
کھ تقریبا ۵. ٣ میلیون نفر ازمردم و درمیان 
آنھا ٣۵. ١ میلیون کودک دچار بی خانمانی 

شده اند.
طبق گزارش سال ٢٠١٣ توسط مرکز ملی 
کودکان  تعداد  خانمانھا،   بی  تعلیم  درمورد 
بی خانمان درمدارس شدت یافتھ و بھ ٧۵٪ 
ازشروع بحران اقتصادی سال ٢٠٠٧ رسیده 

است.
گزارشات  بھ  دادن  پایان  در  ملی  وحدت 

راننده  یک  از سوی  و  ترکیھ  مرسین 
مینی بوس کھ قصد داشت او را مورد تجاوز 
قرار دھد با ضربات چاقو بھ قتل رسیده و 

سپس سوزانده شد.
پلیس ترکیھ مظنون اصلی این جنایت را بھ 
ھمراه پدر و دوست او کھ در قتل و سوزاندن 
ھمکاری  مظنون اصلی  با  جوان  دختر  این 

داشتھ اند ، دستگیر کرده است.
انتشار خبر مرگ فجیع این زن جوان موجی 
ترکیھ  جامعھ  در  را  احساسات  و  خشم  از 
برانگیخت و احزاب مخالف حکومت ترکیھ 
بھ  موضوع  این  دادن  قرار  مایھ  دست  با 
اظھارات مقامات حزب حاکم ترکیھ درباره 
بھ زن ستیزی  آنھا را  کرده و  استناد  زنان 
و داشتن دیدگاه ھای تنگ نظرانھ نسبت بھ 

زنان متھم کردند.
شھر  در  زن  این  تدفین  مراسم  جریان  در 
ھمزمان  کھ  ترکیھ  مرسین  استان  تارسوس 
در  مردم  از  ای  عده  بود،  والنتاین  روز  با 
علیھ  خشونت  پدیده  بھ  نمادین  اعتراضی 
نماینده  نازلیاکا“  ”آیلین  خانم  ھمراه  زنان 
حزب مخالف ”جمھوریخواه خلق“ بھ رقص 
و پایکوبی پرداختند و این مسالھ روز دوشنبھ 
اردوغان  طیب  رجب  اعتراضی  واکنش  با 

رییس جمھور ترکیھ مواجھ شد.
دراین  گسترده  قدری  بھ  حوادث  این  بیان 
مثابھ  بھ  حادثھ   ٣ این  کھ  است  کشورھا 
"مشت نمونھ ی خروار" می باشند و آوردن 
تمامی این حوادث در نشریھ ای کھ فضای 

محدودی دارد ناممکن می باشد.
نیروھای جنبش چپ دراین سھ کشور علیھ 
این جنایتھای آشکار نظامھای پوسیده مذھبی 
خصوص  بھ  و  زدند  اعتراض  بھ  دست 
در  را  خود  مواضع  ھا  اعالمیھ  ازطریق 
دفاع از جان باختھ گان بیان داشتند. اما باید 
اقرارکرد کھ این اعتراضات لحظھ ای، کھ 
بیشتر ھم مربوط بھ تفسیر از وقایع می شوند 
تا نشان دادن راه تغییر، دردی را دوا نکرده 
بھ فراموشی سپرده می  تدریجا  و موضوع 
دیگر  گدازتر  جان  ی  حادثھ  بروز  تا  شود 
برگزاری  احیانا  و  دھی  اعالمیھ  بازھم  و 

اعتراضات!!
و  کارگران  ی  شده  پایمال  حقوق  از  دفاع 
زحمت کشان، زنان و جوانان و غیره درگرو 
دولتھای  این  علیھ  مبارزه  دھی  سازمان 
باشد  می  دراین کشورھا  ارتجاعی  متجاوز 
علیھ  جنایت  ارتکاب  از  ھم  لحظھ  یک  کھ 
ایستند.  نمی  باز  کش  زحمت  و  فقیر  مردم 
ایم  دیده  کھ  اکنون  نیز  دھی  سازمان  چنین 
دھھا سال است کھ نظام امپریالیستی با تمام 
نشانده  دست  دولتھای  با  دراتحاد  و  وجود 
خود ھرگونھ  مبارزه برای استقالل و آزادی 

و رھائی از استثمار و ستم  را بھ خصوص 
درشرایطی کھ این مبارزات بھ سطح شورش 
و قیام می رسند با مداخالت مرتجعان منطقھ 

برای سرکوب آنھا اقدام می کنند. 
مقاومت و مبارزه علیھ این جبھھ ی ضدانقالبی 
راھی  جھانی  امپریالیسم  منطقھ و  مرتجعان 
زنان،  کاریھای  ھم  ی  توسعھ  و  بسط  جز 
دیگر زحمت  و  معلمان  کارگران،  جوانان، 
اگر  مثال  ندارد.  منطقھ  کشورھای  کشان 
در کشوری روی  وسیع  کارگری  اعتصاب 
می دھد، باید کارگران کشورھای ھم جوار 
دردفاع از ھم زنجیران خود در کشوری کھ 
اعتصاب شده دست بھ اعتصاب وسیع بزنند. 
کشورھا  دراین  زنان  مستقل  تشکلھای  باید 
درپیوندی فشرده باھم قرارگرفتھ و مبارزات 
معلمان،  مبارزه  مشترکی را سازمان دھند. 
و  سیاسی  زندانیان  پرستاران،  دانشجویان، 
غیره درتمامی این کشورھا ماھیت یک سانی 
دارند دررفاه، در آزادی و حیثیت انسانی و 

مبارزه با حاکمان این کشورھا.
بدین ترتیب می توان امیدواربود کھ درآینده 
امواج اعتراضات مشترک بھ حدی برسند کھ 
سرنگونی دولتھای ارتجاعی را ھرچھ بیشتر 
بدن  خاکسترشدن  شاھد  پس  کنند.  تسھیل 
انسانھای کار و زحمت نباشیم و برای رھائی 
آنان ھرچھ بیشتر درسطح کشوری و منطقھ 
ای متشکل و متحد شویم. شعلھ ھای آتش 
را از بدن انسانھای زجردیده بھ کاخ حاکمان 
خواھیم  مشاھده  کھ  است  گاه  آن  برسانیم. 
قدری پوسیده  کرد این دولتھای مرتجع بھ 
پرسطوت  حرکت  با  کھ  ھستند  بنیاد  بی  و 
ریخت. خواھند  فرو  گان  آمده  ستوه  بھ 

 ٪۴ افزایش  با  ایاالت  دراکثر  خانمانی  بی 
ساکنان بی خانمان روبھ رو شده است.

نزدیک بھ ۴ نفر از ١٠ نفر بی خانمان کھ 
در خیابانھا، در ماشین، یا جاھای دیگر زنده 
یابی   سکونت  محل  درقصد  کنند  می  گی 

انسانی داشتن نبوده اند.
 ۴ بررسی  در  شرایط  بدترشدن   گزارش 
شاخص اقتصادی بی خانمانی را: ناتوانائی 
خانھ داشتن فقرا، بی کاری، درآمد ناچیز کاری، 
و وضعیت نامناسب خانھ داشتن یافتھ است.

شھرداران  کنفرانس    ٢٠١٢ دربررسی 
آمریکا نتایج مشابھی بھ دست آمد. بررسی 
درزمان بین ٢٠١١ و ٢٠١٢ دراکثر شھرھا 
و  شدند.  خانمانی  بی  افزایش   ٪٧ شاھد 

٨٪افزایش خانواده ھای بی خانمان.
گزارش از شھرھای بررسی شده نشان داد 
کھ ١٧٪ افراد بی خانمان نیازمند بھ کمک، 

کمکی دریافت نکرده اند.
بھ عالوه، ۶٠٪ شھرھای بررسی شده مواجھ 
افزایش تعداد خانواده ھای بی خانمان و  با 
۵۶٪ با افزایش تعداد افراد بی خانمان شده اند.

ـ   ٢٠١١ تحصیلی  درسال  بار  اولین  برای 
دوره  خانمان  بی  کودکان  تعداد   ،  ٢٠١٢
تحصیلی یک میلیون، بوده وبا افزایش ١٠٪ 
درسال ٢٠١٢ روبھ روشده اند. این نشانی 

است از افزایش ٢۴٪ی در ٣ سال گذشتھ.
طبق آمار ویکیپدیا یک کودک از ۵٠ کودک 
(از ۵. ١ میلیون کودک) ھرسال بی خانمان 
می شوند. این آمار درسال ٢٠١٣ باال رفتھ 

و بھ ۵. ٢ میلیون رسیده است.
تعداد سربازان کھنھ کار۵٧٨۴٩ نفر درسال 
٢٠١٣ ارزیابی شده کھ ١٢٪ کل بی خانمان 
بالغ، می باشند. درست زیر٨٪ بی خانمانان 
آمریکای کھنھ کار را زنان تشکیل می دھند. 
تعداد  بیشترین  فلوریدا  و  کالیفرنیا  تگزاس، 
بی خانمان از جوانان زیر ١٨ سال را دارند؛ 

شامل ۵٨٪ تعدادکل جوانان زیر ١٨ سال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

جمعیتی  با  درشھروستروس  درسوئد: 
نفر  از٧۵٠   بیش  ھزارنفر،   ١١٠ حدود 
خانمانان  بی  تعداد  دارد.  وجود  خانمان  بی 
: درسال ٢٠١١، ٣٢۶ نفر؛ درسال ٢٠١٢: 
در  نفر؛   ۵۵٢  ،٢٠١٣ درسال  نفر؛   ۴٠٨
کھ رشدی ٣.  بوده  نفر  سال ٢٠١۴، ٧۵٠ 
می  نشان  سال   ۴ درمقایسھ  را  برابری   ٢
دھد(بھ نقل از روزنامھ وستروس ١ آوریل 

٢٠١۵، ص ۴)
نظام سرمایھ داری امپریالیستی جھانی آینده 
سال   ٣٠٠ حدود  طی  را  ازاین  بھتر  ای 
نشان دھد کھ بعداز بھ  تواند  حاکمیتش نمی 

جھان  کشورھای  منابع  کشیدن  توبره 
از  سومی ساالنھ ھزاران نفر درفرار 
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چون  دریاھائی  طعمھ  فالکت  و  فقر 
از  نفر  میلیون  دھھا  و  شوند  می  مدیترانھ 
مردم کارگر و زحمت کش دراثر فقر، حنگ 
و دیکتاتوری خانھ بھ دوش و پناھنده شده اند.  

یمن می باشد. اتحاد داخلی جنبش حوثی در 
برابر ال ھادی شامل مسلمانان شیعھ و سنی 
بھ طور یک سان می باشد. ایاالت متحده و 
کھ حوثی  کردند  نمی  فکر  ھرگز  آل سعود 
باشند،  قدرت  از  ھادی  ال  عزل  مدعی  ھا 
بوده  این واکنش نتیجھ یک دھھ مبارزه  اما 
است.  ال ھادی در آزار و اذیت حوثی ھا و 
دست کاری در سیاستھای قبیلھ ای در یمن، 
با آل سعود حتی قبل از رئیس جمھورشدنش 
رئیس  او  کھ  ھنگامی  است.  بوده  ملتزم 
میان  بھ  را  خود  پای  او  شد،  یمن  جمھور 
کشید و بر ضد اجرای ترتیباتی کھ از طریق 
یمن، کھ  در گفتگوی ملی  و مذاکره  اجماع 
بعد از عزل علی عبدهللا صالح از مقام رئیس 
منعقد   ١٩١١ سال  در  قدرت  از  جمھوری 

شده بود، صورت گرفت.  

کودتا یا ضد کودتا : 
در یمن چھ اتفاقی افتاد؟ 

در ابتدا، زمانیکھ  آنھا قدرت را در اواخر 
سال ٢٠١۴ بھ دست آوردند، حوثی ھا طرح 
و پیشنھادات جدید وی  ال ھادی  پیشنھادات 
قدرت  تقسیم  رسمی  توافق  یک  منظور  بھ 
از نظر اخالقی یک  او را  را رد کرند، و 
چھره ورشکستھ کھ در واقع وعده وعید ھای 
گذشتھ خود را در مورد تقسیم قدرت سیاسی 
انکار کرده بود، خطاب کردند. در آن لحظھ، 
خود فروختھ گی ال ھادی بھ واشنگتن و آل 
سعود، او را در یمن در انظار اکثر جمعیت 
منفور ساختھ بود. دو ماه بعد، در تاریخ ٨ 
نوامبر، حزب خود رئیس جمھور، ال ھادی، 
یعنی کنگره خلق جامعھ یمنی، حتی ال ھادی 

را بھ عنوان رھبر معزول کرد. 

حوثی ھا در نھایت رئیس جمھور، ال ھادی 
کاخ  ژانویھ،   ٢٠ روز  در  و  بازداشت  را 
ریاست جمھوری و سایر ساختمانھای دولتی 
کردند.  تسخیر  مردمی  پشتوانھ  با  را  یمن 
ھفتھ  دو  از  بیش  کمی  مردمی،  پشتیبانی  با 
بعد، در تاریخ ۶ فوریھ، حوثی ھا رسماً یک 
دولت انتقالی را تشکیل دادند. ال ھای وادار 
بھ استعفا شد. حوثی ھا اعالم کردند کھ ال 
سعودی  عربستان  و  متحده  ایاالت  ھادی، 
طرح تخریب و انھدام یمن را در تاریخ ٢۶ 

فوریھ برنامھ ریزی کرده اند. 
عقب  و  شکست  یک  ھادی  ال  استعفای 
متحده  ایاالت  خارجی  سیاست  برای  نشینی 
نظامی  نشینی  عقب  یک  بھ  منجر  این  بود. 
و عملیاتی برای سازمان سیا و پنتاگون شد، 
کھ مجبور بھ برچیدن پرسنل نظامی ایاالت 
گردید.  یمن  از  اطالعاتی  وعملیات  متحده 
لوس انجلس تایمز در تاریخ ٢۵ مارس، بھ 
نقل از مقامات ایاالت متحده منتشر کرد، کھ 
حوثی ھا زمانی کھ اداره امنیت ملی یمن را 
کھ با سازمان سیا ھمکاری تنگاتنگ داشتند، 
از  شماری  بی  تعداد  بھ  و  کردند،  تصرف 
واقعھ  این  اند.  یافتھ  دست  محرمانھ  اسناد 
عملیات واشنگتن در یمن را بھ خطر انداخت. 
یمن، صنعا گریخت و  ال ھادی از پایتخت 
در تاریخ ٢١ فوریھ بھ عدن فرار کرد و در 
پایتخت موقت  تاریخ ٧ مارس این شھر را 
فرانسھ،  متحده،  ایاالت  کرد.  اعالم  خود 
غربی  اروپائی  متحدان  دیگر  و  ترکیھ، 
زودی  بھ  رابستند.  خود  ھای  خانھ  سفارت 
پس از آن، در آنچھ کھ احتماًال یک حرکت 
عربستان  متحده،  ایاالت  با  شده  آھنگ  ھم 
امارات  و  قطر  بحرین،  کویت،  سعودی، 
متحده عربی، بود تماماً سفارتخانھ ھای خود 
ال ھادی  انتقال دادند.  بھ عدن  را از صنعا 
استعفای خود را لغو کرده و بھ عنوان رئیس 
جمھور اعالم کرد کھ او دولت جدیدی را در 

تبعید تشکیل داده است. 
خواستھ  آنھا  سیاسی  متحدین  و  ھا  حوثی 
از  کھ  را  عربستان سعودی  و  آمریکا  ھای 
طریق ال ھادی در عدن و یا ریاض بھ طور 
ھیستریک بیان شده بود نپذیرفتند. در نتیجھ 
یاسین،  وزیر امور خارجھ ال ھادی، ریاح 
از عربستان سعودی و شیخ نشین ھای نفتی 
عرب در تاریخ ٢٣ مارس خواستارشد کھ با 
مداخلھ نظامی در یمن مانع کنترل ھوائی یمن 
سخنگوی  بھ  یاسین  شوند.  ھا  حوثی  توسط 
سعودی)  عربستان  (رسانھ  اآلوسط  الشرق 
گفت، کھ یک کمپین بمب باران الزم بود و 
این کھ یک منطقھ پرواز ممنوع در یمن یاید 

تحمیل شود. 
حوثی ھا متوجھ شدند کھ یک عملیات نظامی 

آغاز خواھد شد. بھ ھمین دلیل است کھ چرا 
تا  یمن  ارتش  در  آنھا  متحدین  و  ھا  حوثی 
بسیاری  کنترل  عجلھ  با  توانستند  کھ  آنجا 
از فرودگاه ھای نظامی یمن، و پایگاه ھای 
با سرعت ھر چھ  را  عناد  ال  ھوائی، مثل 
تمام تر در اختیار گرفتند. آنھا با عجلھ در 
تاریخ ٢۵ مارس وارد عدن شدند و ال ھادی 

را خنثی ساختند. 
در آن زمان کھ حوثی ھا و متحدان آنھا وارد 
عدن شدند، ال ھادی از شھر بندری یمن فرار 
کرده بود. ال ھادی از عربستان سعودی سر 
یمن  بھ  حملھ  سعود  آل  زمانیکھ  آورد،  در 
بود.  کرده  مارس شروع   ٢۶ تاریخ  در  را 
از عربستان سعودی، عبد رابوه منصور ال 
ھادی سپس بھ مصر برای شرکت در جلسھ 
اتحادیھ عرب پرواز کرد تا بھ جنگ در یمن 

مشروعیت بخشد. 

یمن و تغییر معادلھ استراتژیک
 در خاور میانھ 

بود  زمان  ھم  حوثی  توسط  صنعا  تسخیر 
منطقھ  پیروزی  موفقیت ھا و  با یک سری 
ای برای ایران، حزب هللا، سوریھ و بلوک 
آنھا و دیگر بازی گران محلی  مقاومت کھ 
سوریھ،  در  بودند.  شده  داده  شکل  جمعاً 
موقعیت خود  تثبیت  بھ  موفق  دولت سوریھ 
شد، در حالیکھ در عراق، جنبش داعش/آی 
و  عراق  توسط  ال  آی  اس  اس/آی  آی  اس 
نظامیان  شبھ  و  ایران  توجھ  قابل  کمک  با 
بھ  وادار  تھران،  متحدین  از  عراق،  محلی 

عقب نشینی شدند.
بھ  شروع  درخاورمیانھ  استراتژیک  معادلھ 
متمایل شدن روشن بھ سود ایران یعنی تبدیل 
بھ نکتھ مرکزی در معماری و ثبات منطقھ 
شد. آل سعود و بنژامن نتانیاھو نخست وزیر 
اسرائیل شروع بھ آه و نالھ کردند کھ ایران 
بھ کنترل چھار پایتخت درمنطقھ ـ بیروت، 
دمشق ، بغداد، و صنعا ـ پرداختھ و کاری 
درمقابل پیشروی ایران باید کرد. درنتیجھ ی 
این معادلھ استراتژیک، اسرائیل و آل سعود 
با  شدند  استراتژیک  متحد  کاملی  طور  بھ 
ھدف خنثا کردن ایران و متحدانش درمنطقھ. 
«وقتی کھ اسرائیلیھا و اعراب دریک سطح 
باشند،» سفیر  داشتھ  توجھ  باید  قراربگیرند 
اسرائیل ران درمر بھ فوکس خبری درمورد 
دریک صف قرارگرفتن اسرائیل و عربستان 

سعودی در ۵ مارس گفت.
اسرائیلی  ترس  روی  از  جنگی  توافق 
موسسھ  طبق  کارنکرد.  سعودی  و 
آمریکا  مردم   ٪٩ تنھا  گالوپ  نظرسنجی 

ترین  بزرگ  مثابھ  بھ  را  ایران 

دالیل ژئوپولیتیکی پشت پرده 
جنگ در یمن : 

شروع یک جبھھ جدید علیھ 
ایران

بقیھ از صفحھ آخر

 جنگ دریمن آتش افروزی امپریالیستھا و مرتجعان منطقھ است!
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کھ  درزمانی  دانستند  آمریکا  دشمن 
نتانیاھو بھ واشنگتون درجھت مخالفت 
با قرارداد بین آمریکا و ایران صحبت کرد.

اھداف ژئواستراتژیک ایاالت متحده و 
عربستان سعودی در پس جنگ در یمن 
سعود  آل  کھ  است  مدتی طوالنی  چھ   اگر 
یمن را بھ طریقی استان تابع خود و بخشی 
از حوزه نفوذ ریاض در نظر گرفتھ، ایاالت 
متحده می خواھد مطمئن شود کھ می تواند 
باب المندب، خلیج عدن و جزایر سقطرا** 
گذرگاه  یک  المندب  باب  کند.  کنترل  را 
بازرسی مھم استراتژیکی است برای تجارت 
بین المللی دریائی و محمولھ انرژی کھ خلیج 
فارس را بھ اقیانوس ھند و دریای مدیترانھ 
و بعد بھ دریای سرخ متصل می سازد. این 
درست بھ ھمان اندازه اھمیت دارد کھ کانال 
و  دریائی  نقل  و  حمل  خطوط  برای  سوئز 

تجارت بین آفریقا، آسیا و اروپا. 
کنترل  زیرا  بود،  نگران  چنان  ھم  اسرائیل 
یمن می تواند دست رسی اسرائیل بھ اقیانوس 
از طریق دریای سرخ را کوتاه کند و  ھند 
از گسیل آسان زیر دریائی ھای اسرائیل بھ 
خلیج فارس برای تھدید ایران جلوگیری کند. 
یمن در  دلیل است کھ چرا کنترل  بھ ھمین 
نکات اصلی صحبت نتانیاھو  یکی از  واقع 
در روز سوم مارس در کنگره آمریکا بود، 
می  صحبت  ایران  مورد  در  او  کھ  زمانی 
روز  تایمز  نیویورک  را  او  صحبت  کرد. 
بعد، ۴ مارس چنین توصیف کرد، « صحبت 

ھای نا متقاعد کننده ی نتانیاھو.» 
عربستان  کھ  بود  روشن  واضحی  طور  بھ 
رسماً  ایران  با  یمن  کھ  ترسید  می  سعودی 
حوادث  این  اینکھ  دیگر  و  شود  ردیف  ھم 
منجر بھ شورش ھای جدید در شبھ جزیره 
بھ  درست  گردد.  سعود  آل  علیھ  عربستان 
ھمین اندازه ایاالت متحده نیز ابراز نگرانی 
می کرد، بلکھ ھم چنین از نقطھ نظر رقابت 
جھانی نیز نگران بود. پیشگیری از ایران، 
روسیھ و چین بھ منظور داشتن یک جا پای 
ای  وسیلھ  عنوان  بھ  یمن،  در  استراتژیک 
برای جلوگیری از قدرتھای دیگر از مسلط 
شدن در خلیج عدن و تثبیت موقعیت آنھا در 
ایاالت  عمده  ھای  نگرانی  از  المندب،  باب 

متحده بود. 
بھ عالوه اھمیت ژئوپولتیک یمن در نظارت 
بر راھروھای استراتژیک دریایی، زرادخانھ 
موشکی نظامی خود می باشد. موشک ھای 
یمن می تواند ھر گونھ کشتی در خلیج عدن 
و یا باب المندب را مورد اصابت قرار دھد.  
در این راستا، تجاوز عربستان بھ انبار ھای 
ھردو  خدمت  در  یمن  استراتژیک  موشکی 

باشد.  می  اسرائیل  و  متحده  ایاالت  منافع 
ھدف تنھا برای جلوگیری از استفاده تالفی 
جویانھ این موشک ھا علیھ حمالت نیروھای 
بھ  چنین  ھم  بلکھ  نیست،  عربستان  نظامی 
منظور جلوگیری از دسترسی دولت یمن، ھم 
ردیف ایران، روسیھ و چین بھ این موشک 

ھا می باشد. 
در  کامًال  کھ  مردمی  عامھ  موضع  یک  در 
سوریھ  مورد  در  ریاض  سیاست  با  تضاد 
است، عربستان سعودی تھدید بھ اقدام نظامی 
کرد در صورتی کھ حوثی ھا و متحدین آنھا 
نتیجھ  در  نشوند.  مذاکره  وارد  ھادی  ال  با 
تاریخ ٢۵  در  عربستان سعودی،  تھدیدھای 
آل  علیھ  تظاھرات  و  اعتراضات  مارس 
سعود در سراسر یمن شعلھ ورشد. بدینسان، 
ارابھ ھای جنگی برای یکی دیگر از جنگ 
میانھ ھم چنان  ھای خانمان سوز در خاور 
کھ ایاالت متحده، عربستان سعودی، بحرین، 
عمارات متحده عربی، قطر و کویت آمادگی 
ال  دوباره  رساندن  قدرت  بھ  برای  را  خود 
بھ حرکت  بودند، شروع  کرده  اعالم  ھادی 

کرد. 

مارش عربستان برای جنگ در یمن و 
ایجاد جبھھ جدید علیھ ایران 

در مقابل تمام  بحث ھا در مورد عربستان 
ای،  منطقھ  قدرت  یک  عنوان  بھ  سعودی 
برای مقابلھ با ایران بھ تنھایی بسیار ضعیف 
است. استراتژی آل سعود این بوده است کھ 
و  ایران  علیھ  ای  منطقھ  اتحاد  سیستم  یک 
بلوک مقاومت برای مقابلھ، برپاکند یا تقویت 
کند. در این راستا، عربستان سعودی احتیاج 
بھ مصر، ترکیھ، و پاکستان دارد - یک نام 
دشنام آمیز قالبی بھ اصطالح اتحاد یا محور 
« اھل سنت» - بھ منظور کمک بھ مقابلھ با 

ایران و متحدان منطقھ ای آن دادند. 
آل نھیان،  بن سلطان  بن زاید  محمد  ولیعھد 
فرمانده  معاون  و  ظبی  ابو  امارات  ولیعھد 
در  عربی  متحده  امارات  نظامی  عالی 
صحبت  برای  ازمراکش  مارس   ١٧ تاریخ 
یمن  بھ  جمعی  نظامی  پاسخ  یک  مورد  در 
توسط شیخ نشین ھای نفت خیز مراکش، از 
اردن و مصر بازدید می کند. در ٢١ مارس، 
سعودی،  عربستان  پادشاه  با  زاید  محمدبن 
منظور  بھ  سعود  آل  عبدالعزیز  ابن  سلمان 
بحث در مورد پاسخ نظامی بھ یمن، مالقات 
گرفت  انجام  این مالقات در حالی  کند.  می 
کھ ال ھادی از عربستان سعودی و شورای 
ھم کاری خلیج فارس خواستار کمک بھ او 
برای مداخلھ نظامی در یمن شد. این جلسات 
امنیتی  پیمان  مورد  در  دنبالھ صحبت ھایی 
منطقھ ای جدید برای شیخ نشین ھای عرب 

نفت خیز بود. 
از پنج عضو شورای ھمکاری خلیج فارس، 
بھ  پیوستن  بھ  حاضر  عمان  نشین  سلطان 
شرکت  بھ  حاضر  عمان  نشد.  کارزار  این 
در این جنگ نشد. مسقط روابط دوستانھ و 
نزدیکی با ایران دارد. عالوه براین عمانی 
شورای  و  عربستان  پروژه  از  زار  بی  ھا 
کاربرد  منظور  بھ  فارس  خلیج  کاری  ھم 
با  رویاروئی  شدن  مشتعل  برای  سکتاریسم 
ایران و متحدان آن ھستند. اکثریت عمانی ھا 
نھ مسلمان شیعھ ھستند نھ مسلمان سنی، آنھا 
شعلھ  از  آنھا  ھستند؛  ابا ضیھ  مسلمانان  از 
ورشدن اغتشاش فرقھ ای توسط آل سعود و 
دیگر شیخ نشین ھای نفت خیز ھراس دارند. 
مبلغین عربسان وارد عمل شدند و بھ دروغ 
تجاوز  بھ  واکنش  در  کھ جنگ  کردند  ادعا 
بود.  سعودی  عربستان  مرزھای  در  ایران 
ترکیھ نیز حمایت خود را از جنگ در یمن 
اعالم خواھد کرد. در روزی کھ جنگ آغاز 
شد، اردوغان ترکیھ ادعا کرد کھ ایران در 
تالش برای تسلط بر منطقھ است و ترکیھ، 
عربستان سعودی و شورای ھم کاری ھای 

خلیج فارس عاجز و خشمگین می شوند. 
در طی این حوادث، السیسی از مصر اعالم 
عربستان  امنیت  و  قاھره  امنیت  کھ  کرد 
با  خیز  نفت  نشین  شیخ  اعراب  و  سعودی 
مارس،   ٢۵ در  واقع،  در  است.  یکی  ھم 
مصر گفت کھ این کشور وارد جنگ در یمن 
نخواھد شد، اما روز بعد مصر بھ عربستان 
ارسال  با  یمن  بھ  ریاض  حملھ  در  سعودی 
جت ھا و کشتی ھای خود بھ جنک در یمن 

پیوست. 
بھ ھمین حالت، نواز شریف، نخست وزیر 
پاکستان، در تاریخ ٢۶ مارس بیانیھ ای مبنی 
بر این کھ ھرگونھ تھدید عربستان سعودی، 
از جانب پاکستان « واکنش بسیار قوی را 
فراخواھد خواند ». این پیام تلویحاً بھ سمت 

ایران بکار برده شده بود. 

نقش ایاالت متحده و اسرائیل 
در جنگ در یمن 

در روز ٢٧ مارس  در یمن اعالم شد کھ 
بھ  حملھ  در  سعودی  عربستان  بھ  اسرائیل 
رساند. حسن زید،  کشور عربی کمک می 
نوشت  اینترنت  در  یمن  الحق  حزب  رھبر 
صھیونیست  کھ  است  بار  اولین  این   »  :
عملیات  یک  انجام  حال  در  (اسرائیل)  ھا 
باشد  می  اعراب  با  کاری  ھم  در  مشترک 
ھمگرائی  در  ای  اشاره  قول،  نقل  این   ،«
منافع بین اسرائیل و عربستان سعودی بود. 

سعودی  عربستان  و  اسرائیل  اتحاد 



صفحھ ١٧رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
بر سر یمن، بھ ھر حال چیز تازه ای 
در  سعود  آل  بھ  ھا  اسرائیلی  نیست. 
با  سال ١٩۶٢  در  یمن  داخلی  طول جنگ 
ارائھ سالح ھای متعدد بھ عربستان سعودی 
علیھ  بر  طلبان  سلطنت  بھ  کمک  برای 
یاری  یمن،  شمال  در  خواھان  جمھوری 

رساندند. 
کارزار  این  در  گیر  در  نیز  متحده  ایاالت 
می باشد و در واقع از عقب یا فاصلھ دور 
در  کند.  می  ھدایت  را  حمالت  این  تمام 
حالیکھ مشغول مذاکره برای معاملھ با ایران 
است، آمریکا ھم چنین می خواھد با استفاده 
را  تھران  علیھ  اتحاد  سعودی  عربستان  از 
حفظ کند. پنتاگون آنچھ را کھ « اطالعاتی 
و حمایت لوجستیکی » نام دارد بھ آل سعود 

تأمین می کند. 
ھیچ اشتباھی در این مورد نباید کرد، جنگ 
در یمن ھم چنین جنگ واشنگتن است. افسار 
توسط  فارس  خلیج  کاریھای  ھم  شورای 

ایاالت متحده در یمن گسیختھ شده است. 
مورد  در  بحث  کھ  است  طوالنی  مدتھای 
بوده  عرب  پان  نظامی  نیروی  یک  تشکیل 
تاریخ  ایجاد آن در  پیشنھاد برای  است، اما 
تجدید  عرب  اتحادیھ  تصویب  با  مارس   ٩
عربی  اتحادیھ  ارتش  برای  پیشنھادات  شد. 
و  اسرائیل  متحده،  ایاالت  منافع  خدمت  در 
مورد  در  بحث  گیرد.  می  قرار  عربستان 
برای  آنھا  آماده سازی  با  پان عربی  ارتش 
ھادی  ال  کھ  شده است  تھییج  یمن  بھ  حملھ 
را بازگرداند و از نظر منطقھ ای با ایران، 
مقابلھ  مقاومت  بلوک  و  هللا  حزب  سوریھ، 

کند.
 

ــــــــــــــ
توضیحات مترچم - از آنجائی کھ این مقالھ 
یمن و  در مورد  جامع و وسیعی  اطالعات 
منطقھ می دھد، ما دست بھ ترجمھ آن زدیم. 
امپریالیسم  کھ  بود  ھوشیار  و  آگاه  باید  اما، 
برای پیشبردن سیاست نواستعماری  آمریکا 
خود و قبضھ کردن سرکرده گی اش برجھان  
و ازجملھ خاورمیانھ توطئھ پشت توطئھ را 
بھ خصوص در قرن جدید و با حمالتی کھ 
سازمان داده جھت درآمدن از بحران سخت 
اقتصادی بھ عمل درمی آورد و جنگ دریمن 
بیش از ھرچیزی ناشی از تضادھای درونی 
بھ  کھ   است  محدودیتھائی  ازجملھ  و  درآن 
حوثیھا ( جنبش شیعھ ھای یزیدی کھ حسین 
الحوثی رھبرآنھا در درگیری با رژیم کشتھ 
شد و جرکت آنان بھ نام حوثی ثبت شد کھ 
۴۶٪ جمعیت ٢۴ میلیونی یمن را تشکیل می 
دھند، اعمال می شود. مسئلھ بیش از آن کھ 
تضاد بین سنی ھا(۵٣٪ جمعیت) و شیعھ ھا 

۴۵٪ جمعیت باشد برسر اعمال دیکتاتوری  
نشانده  دست  بیش  و  کم  عوامل  ازجانب 
عربستان و آمریکا می باشد کھ جبھھ متحد 
کنونی حاکمان کشورھای سنی مذھب عرب 
و خاورمیانھ  و حتا اسرائیل گواھی است بر 
تجاوزی مداخلھ گرانھ بھ یمن، زیرپاگذاشتن 
تداوم  بھ  زدن  دامن  و  کشور  این  استقالل 
تالش  و  منطقھ  کشورھای  بین  اختالفات 
برای پیش بردن سیاست بھ زیر سلطھ خود 
درآوردن این کشورھا و کنترل یک منطقھ 
جھان  جغرافیای  ی  درعرصھ  استراتژیک 
حاکمان  بین  موجود  ی  تضادھا  عالرغم 
استراتژیک  و  حساس  منطقھ  این  مرتجع 

جھان و رقابت آنھا با یک دیگر!!

این نوشتار بعد از مروری کوتاه بھ  -  در 
سیاسی  و  تاریخی، فرھنگی  ھای  گی  ویژه 
و  آفریقا  با  مقایسھ  مقام  در  التین  آمریکای 
طلبیدن جدی  چالش  بھ  چگونگی  بھ   ، آسیا 
نظام جھانی (مالی تر، عمومی تر و جھانی 
ھا  خلق  سوی  از  داری  سرمایھ  شــده)  تر 
کشورھای  از  بخشی  ھای  ملت  دولت –  و 
اعضای  از  جملگی  (کــھ  التین  آمریکای 

«آلبا» ھستند)، می پردازیم. 
ویژگی ھای آمریکای التین 

مرکزی،  (آمریکای  التین  آمریکای    -
اولین  کارائیب)  جزایر  و  جنوبی  آمریکای 
خطھ در جنوب جھان بود کھ مورد یورش 
(جھانی  سرمایھ  جھانی  حرکت  ــاراج  ت و 
ھای  قاره  از  پیش  و  گرفتھ  قرار  گرائی) 
آفریقا، آسیا و اقیانوسیھ (در قرن ١٦ و ١٧ 
کشورھای  بزرگ  ناحیھ  اولین  بھ  میالدی) 
این   . تبدیل گشت   ، جنوب  پیرامونی  دربند 
پروسھ یورش و تاراج توسط استعمارگران 
مرکز:  مسلط  (کشورھای  آتالنتیک  اروپای 
بربریت  با  و...)  پرتغال  اسپانیا،  انگلستان، 
و خشونت جنایت باری بھ پیش برده شد کھ 
منجر بھ قتل عام ٨٠ در صد بومیان ساکن 
گشت  شانزدھم  قرن  طول  در  آمریکا  قاره 
کھ بعدھا بھ نام اولین ژنوساید (نسل کشی) 
در تاریخ ٥٠٠ سالھ سرمایھ داری، معروف 

گشت. 
آمریکای التین (اولین  استثمار مردمان    - 
جھانی  تاریخ  در  بند  در  پیرامونی  خطھ 
اعمال  با  اول  کھ  داری)  سرمایھ  گرائی 
برده  گسترش  و  رواج  با  سپس  و  ژنوساید 
ھفدھم  و  شانزدھم  قرون  جریان  در  داری 
برده  پیش  بھ  اروپائی  استعمارگران  توسط 
شد، بر اساس یک ھدف بنا شده بود: استقرار 
نظمی از تولید برای صدور مواد کشاورزی 
و  منابع  با  ھمراه  پنبھ)  و  شکر  (عمدتا 
مرکز  مسلط  کشورھای  بھ  معدنی  تولیدات 
در اروپای آتالنتیک. این سیستم ھای تولیدی 
در کشاورزی و منابع طبیعی در قرون بعد 
از «استقالل» نیز در این کشورھا بھ قوت 

خود باقی ماندند. 
تعداد  نوزدھم  قرن  طول  در  کھ  وقتی    -  
التین  آمریکای  کشورھای  از  توجھی  قابل 
استثمار  اعمال  تنھا  نھ  رسیدند  استقالل  بھ 
بلکھ  نرفت  بین  از  تولیدی  نظم  گسترش  و 
عمق و گسترش آنھا افزایش یافت . از نظر 
تطبیقی و در مقام مقایسھ با دیگر قاره ھای 
اقیانوسیھ)  و  آسیا  (آفریقا،  شده  استعمار 
کشورھای  اولین  التین  آمریکای  کشورھای 
دربند پیرامونی بخش نظام جھانی بودند کھ بھ 
اصطالح بھ استقالل رسیدند و علت اساسی 
ھا  استقالل  این  کھ  بود  این  امر  این  وقوع 

این دیکتاتوری ھا در اکثر این کشورھا فقط 
بھ زیر سئوال کشیده شده اند . بھ نظر این 
نگارنده این چالش ھا و بھ زیر سئوال کشیدن 
ھا زمانی منجر بھ یک دگردیسی واقعی و 
استقرار یک بدیل توده ای محور (در خدمت 
در  تھیدستان)  دیگر  و  دھقانان  کارگران، 
کشورھای دربند پیرامونی سھ قاره خواھند 
ھدف  سھ  بین  بتوانند  چالشگران  کھ  گشت 
مردم بخاطر دستیابی  توده ھای  (کھ  اصلی 
ھا  قیام  و  ھا  جوش  و  این جنب  بھ  آنھا  بھ 
دست زده اند) تلفیق و تالزم برقرار سازند.

و  استقرار   –  ١ از:  عبارتند  ھدف  این سھ 
از  گسست  رونــد  در  ملی  حاکمیت  تثبیت 
 ٢ (استقالل)،  سرمایھ  جھانی  نظام  محور 
– دمکراتیزاسیون جامعھ و سیاست(آزادی) 
ھای  مولفھ  و  ھا  پروسھ  از  رھائی  و٣- 
جھت  در  کمپرادوری   – لومپنی  توسعھ 
گسترش برابری ھای اقتصادی – اجتماعی 

( عدالت اجتماعی). 
-  در حال حاضر با اینکھ توده ھای مردم 
علیرغم  آمــده  ستوه  بھ  ای)  تــوده  (طبقات 
احتمال  موھبت  از  ــان  ش بحق  خــواســت 
استقرار آن بدیل توده محور (رھائی بخش) 
ھنوز در کشورھای آسیا، آفریقا، اقیانوسیھ، 
نیک  و  خوشبختی  جای  ولی  ھستند  دور 
بختی است کھ در بخشی از کشورھای دربند 
پیرامونی جھان ما شاھد بروز و شکلگیری 
عالئم و آثار استقرار یک دگردیسی واقعی 
در جھت ایجاد و تثبیت یک بدیل توده محور 

ھستیم و آن منطقھ آمریکای التین است. 

آمریکای التین ... بقیھ از صفحھ آخر
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آمریکای  اصلی  ھدف   . یافت  تشدید  چندان 
این  در  جھانی سرمایھ)  نظام  (راس  یانکی 
دوره  نــام  بھ  کھ  معاصر  تاریخ  از  برھھ 
«جنگ سرد» معروف گشت از تشدید روند 
استثمار مردم از طریق استقرار دولت ھای 
نیمھ فاشیستی نظامی در کشورھای آمریکای 

التین ، چھ بود؟ 
-  در بحبوحھ دوره جنگ سرد بویژه در دھھ 
ھای ٦٠ و ٧٠ قرن بیستم ھدف استراتژیکی 
خلوتش  حیات  در  نظام  راس  سیاسی   –
سرکوب جنبش ھای رھائی بخش ملی و یا 
اعالم  از  جلوگیری  جھت  در  سوسیالیستی 
ھمبستگی خلق ھای آمریکای التین با جنبش 
ھای رھائی بخش آسیا و آفریقا بود. در این 
دوره تاریخی کھ از اواسط دھھ ٥٠ تا اواخر 
دھھ ٧٠ قرن بیستم ادامھ یافت, دیکتاتوری 
کمپرادور  فاشیستی  نیمھ  و  فاشیستی  ھای 
وابستھ بھ دولت ھای آمریکا با اعمال توسعھ 
ھای ُدم بریده لومپنی و پیشبرد سیاست حذف 
فیزیکی و نابودی تشکالت و سازمان ھای 
توده ای (کھ بعدھا معروف بھ دوره «جنگ 
تنھا کلیھ کشورھای  نھ  ھای کثیف» گشت) 
از  را  کوبا)   از  غیر  (بھ  التین  آمریکای 
ھمبستگی و پیوست با سازمان ھای رھائی 
بخش سھ قاره ( اوالس) محروم ساختند بلکھ 
قدری  بھ  را  معیشتی  بویژه  ھای  نابرابری 
در  باز  کھ  ساختند  تر  گسترده  و  تر  عمیق 
تر  بی خانمان زا  برابر  چندین  مقام مقایسھ 
پیرامونی  دربند  از کشورھای  تر  اسفبار  و 

آفریقا و آسیا بودند. 
پایان  از  بعد  ــروز  ام راستا  ھمین  در    -
فاشیستی  نیمھ  و  فاشیستی  ھای  رژیم  عمر 
و  بیستم  قــرن   ٧٠ و   ٦٠ ،  ٥٠ ھــای  دھــھ 
نمایان  ما شاھد یک فرق  جنگ ھای کثیف 
دیگر  و  التین  آمریکای  بین  دیگر  تباین  و 
مناطق بخش دربند پیرامونی جھان ( جنوب 
قابل  و  اھمیت  حایز  اندازه  بی  کھ  ھستیم   (
نمایان ھمانا کسب  این فرق   . است  ستایش 
از  گسست  مثبت  ولــی  تدریجی  توسعھ  و 
از  داری  گرائی سرمایھ  جھانی  ھای  مولفھ 
در  سوی رھروان مبارزات عظیم توده ای 
کشورھای آمریکای التین است کھ در حال 
اقیانوسیھ  و  آسیا  آفریقا،  کشورھای  حاضر 
اروپای  پیرامونی  نیمھ  کشورھای  حتی  و 
شرقی البتھ بھ استثنای یونان، فاقد آن ھستند. 
تالقی آمریکای التین با جھانی گرائی 

نظام سرمایھ 
-  این فرق نمایان و پی آمدھای آن زمانی 
بھ وقوع پیوستند کھ خلق ھای بھ ستوه آمده 
کشورھای  در  شدند  موفق  التین  آمریکای 
خود طی مبارزات عظیم توده ای دیکتاتوری 

 –  ١٩٨٠) کثیف  ھــای  جنگ  دوره  ھــای 
اول  در  روند  این   . کنند  ساقط  را   (١٩٥٤
کاردوزا  فرناندو  دولت  آمدن  کار  روی  با 
در برزیل (در اواسط دھھ ٨٠) آغاز گشتھ 
در  لوال  ریاست جمھوری  آغاز  با  و سپس 
درھمان   . یافت  گسترش  و  تعمیق   ٢٠٠٣
آزاد  انتخابات  طریق  از  ھوگوچاوز  دوره 
و  رسیده  جمھوری  ریاست  بھ  ونزوئال  در 
ھای  زمینھ  در  اقداماتی  بھ  دست  بالفاصلھ 
درجــات  بھ  کھ  زد  صنعتی  و  کــشــاورزی 
مختلف شباھت بھ برنامھ ھای دولتی برزیل 
اذعان  توان  می  جرات  بھ  امروز   . داشت 
و جمعیت  از نظر ارضی  کرد برزیل (کھ 
و  التین)  آمریکای  در  کشور  بزرگترین 
ترین  غنی  و  ترین  (استراتژیکی  ونزوئال 
کشور از نظر داشتن نفت و گاز طبیعی در 
در  کھ  اند  شده  موفق  التین)  آمریکای  کل 
عرض بیست سال گذشتھ ٢٠١٥ – ١٩٩٥   
با تعبیھ و تنظیم و پیاده کردن سیاست ھای 
ضد توسعھ لومپنی (توسعھ ھای توده ای – 
معاصر  تاریخ  در  بار  اولین  برای  محور) 
آمریکای التین شکاف بین فقر و ثروت را 
بطور قابل مالحظھ ای بھ تدریج کاھش دھند 
در  تنھا  نھ  آن  وقوع  امروز  کھ  پیروزی   :
اکثر  در  بلکھ  پیرامونی  دربند  کشورھای 
خود  در  (منجملھ  مرکز  مسلط  کشورھای 
راس نظام) نیز غیر قابل تصور و پیشگوئی 

است. 
پیروزی  احتمال  کلیدی  و  اصلی  ھستھ    -
این  در  محور  ای  تــوده  ھــای  سیاست  در 
دیگر  کشورھای  در  تدریج  بھ  کھ  کشورھا 
اکــوادور،  بولیوی،  (مثل  «آلبا»  بھ  متعلق 
رونق  و  رواج  دارند  نیز  و...)  اوروگوئھ 
ھای  نطفھ  از شکلگیری  عبارت  یابند،  می 
کھ  است  اجتماعی   – اقتصادی  پــروژه  دو 
در روند تالزم و تلفیق با ھم پیروزی ھائی 
در  مردم  توده ھای  بھ  نزدیک  آینده  در  را 
دھند  می  نوید   ، التین  آمریکای  کشورھای 
پیاده  احتمال  کھ  نویدبخش  پروژه  دو  این   .
در  آسیا  و  آفریقا  کشورھای  در  آنھا  کردن 
زمان حال بعید بھ نظر می رسد ، عبارتند 

از : 
١ـ تعبیھ و تنظیم یک نظم تولیدی در گستره 
کشاورزی است کھ اگر پیاده شده و رشد یابد 
قادر خواھد گشت کھ امر تغذیھ کل جمعیت 
این کشورھا را بھ تدریج ولی بطور کافی، 

برآورد سازد. 
٢ـ تعبیھ و تنطیم نظم ھای گوناگون تولید در 
اکثر کشورھای  کھ برخالف  گستره صنایع 
در  بلکھ  نبوده  آفریقا صدور محور  و  آسیا 
آمریکای  ھای  خلق  داخلی  نیازھای  خدمت 

التین قرار خواھند گرفت. 

از سوی طبقاتی در آن کشورھا اعالم 
گشتند کھ جملگی سفید پوستان اروپائی 
این  در  تسخیر،  و  یورش  از  بعد  کھ  بودند 
کشورھا رحل اقامت افکنده و آن کشورھا را 
بھ سکونت گاه ھای خود تبدیل کرده بودند. 
جھانی  نظام  حمایت  با  بعدھا  برنامھ  این 
جھان  مستعمراتی  دیگر مناطق  سرمایھ در 
شمال  (در  کانادا  و  متحده  ایاالت  مثل  نیز 
آمریکا)، استرالیا و نیوزلند (در اقیانوسیھ)، 
آفریقا) و اسرائیل (در  آفریقای جنوبی (در 
پیاده  خاورمیانھ)،   = غربی  جنوب  آسیای 
گشت. در تمام این کشورھا کھ طبقات حاکمھ 
اروپائی  پوستان  سپید  کردند  استقالل  اعالم 
از طریق ژنوساید، سپس رواج برده داری 
کشورھا  این  بومی  ھای  خلق  استثمار  بھ 
تامل است  قابل  و  توجھ  شایان  ادامھ دادند. 
کھ آمریکای التین با داشتن فقط ٩ در صد 
نفری کل جھان در  جمعیت ٧میلیارد و نیم 
مقام مقایسھ با مناطق مختلف آسیا و مناطق 
گوناگون آفریقا از موھبت ثروت عظیم منابع 
طبیعی – معدنی و ارضی وسیع ، حاصلخیز 
از  پر  ھای  جنگل  اضافھ  بھ  کشت  قابل  و 
ھیچ  کھ  است  برخوردار  گیاھان  و  درخت 
منطقھ استراتژیکی در بخش پیرامونی نظام 

با آن مناطق قابل مقایسھ نیست. 
-  در پرتو این ویژگی ھا است کھ کشورھای 
بھ  دوره  آغــاز  ھمان  از  التین  آمریکای 
استقالل مورد تجاوز و مداخالت  اصطالح 
ھمسایھ شمالی قرار گرفتھ و سپس در دھھ 
١٨٢٠ با اعالم «دکترین مونرو» رسما و 

عمال بھ حیات خلوت آمریکا تبدیل گشتند. 
-  در نیمھ اول قرن بیستم، روند وابستگی 
امپریالیسم  بھ  التین  آمریکای  جانبھ  ھمھ 
ھای  سیاست  اعمال  با  یانکی)  (آمریکای 
«مدرنیزه سازی» از سوی آمریکای یانکی 
مدرنیزه  یافت.  تعمیق  خلوتش،  حیات  در 
سازی کھ منجر بھ کندن توده ھای میلیونی 
دھقانان (عمدتا بومیان سرخ پوست ، سیاھان 
آفریقائی و اروپائیان فقیر) از سرزمین ھای 
ایجاد  و  شھرھا  بھ  آنھا  پرتاب  روستائی، 
زاغھ ھای بیشمار و بی خانمانی ھای فالکت 
 . گشت  التین  آمریکای  شھرھای  در  بار 
آمریکای  در  فقر  سازی  مدرنیزه  روند  این 
التین باز در مقام مقایسھ با مناطق مختلف 
کشورھای دربند پیرامونی در آفریقا و آسیا 
و  تر  استثمارشده  تر،  گسترده  ــدازه  ان بی 
ویرانساز تر در آن قاره بود . این روند ابر 
استثمار خلق ھای زحمتکش و اعمال توسعھ 
لومپنی از طریق ایجاد و تقویت دولت ھای 
کمپرادور فاشیستی و نیمھ فاشیستی در کلیھ 
جھانی  جنگ  پایان  از  بعد  التین  آمریکای 
دوم و عروج آمریکا بھ قلھ ھژمونیکی ، دو 
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کھ  اســت  توضیح  و  ذکــر  شــایــان    -
الزم  و  مکمل  ھای  پــروژه  این  شکلگیری 
التین  آمریکای  کشورھای  در  ھم  ملزوم  و 
ھای  سیاست  مـــوازات  بھ  «آلــبــا»  عضو 
پیش  بھ   ، دولت  و  جامعھ  دموکراتیزاسیون 
می روند . پروسھ دموکراتیزاسیون (شرکت 
اقشار  دیگر  و  کشاورزان  کارگران،  فعال 
تھیدست در تصمیم گیری ھای برنامھ ھای 
اجرای  و  اقتصادی و...  سیاسی، فرھنگی، 
اندازه  بی  مردم)  ھای  توده  شرکت  با  آنھا 
مورد استقبال مردم در کشورھای بولیواری 
آمریکای التین قرار گرفتھ است . در اینجا 
بھ چندین گستره ای کھ توده ھای مردم بھ 
آنھا  تنظیم  و  تعبیھ  در  گوناگون  ھای  شکل 

نقش فعال دارند اشاره می شود. 
الفـ  شکلگیری و رشد مدیریت دموکراتیک 
توده ای سیاسی در امور تعبیھ و تنظیم بودجھ 
ھای دولتی در سطح ملی – کشوری و ناحیھ 
پرورش،  و  آموزش  امور  در  محلی  و  ای 

بھداشت و طب عمومی، ترابری و... 
بــرگــزاری  حــق  ــد  رش و  شکلگیری  ـ  ب 
بی  دولتمردان  برکناری  بــرای  رفــرانــدوم 
رئیس  منجملھ  دولتی  مقامات  از  کفایت 

جمھور 
ھای  سیاست  اجرای  و  گیری  تصمیم  ـ  پ 
طریق  از  اجتماعی  عدالت  بھ  مربوطھ 

اصالح توزیع درآمدھا و 
الملھ  کثیر  اصل  از  پیروی  و  پذیرش  ـ  ت 

بودن کشورھای آمریکای التین. 
بدون  ھا  پیشرفت  این  اکثر  تردید  بدون    -
رھائی  در  آمریکا  التین  ھای  خلق  تالش 
خود از یوغ سیاسی – اقتصادی راس نظام 
(کھ در دکترین مونرو فورمولھ شده)، نمی 
تاسیس  شکرانھ  بھ   . گردد  میسر  توانست 
ھای  خلق  بولیواری  (اتحادیھ  آلبا  سازمان 
امروز   ،  ٢٠١١ سال  در  التین)  آمریکای 
 (O.A.S  ) آمریکا»  کشورھای  «سازمان 
کھ دھھ ھا تحت رھبری کاخ سفید عامل یک 
رشتھ کودتاھای نظامی و استقرار دولت ھای 
فاشیستی و نیمھ فاشیستی در آمریکای التین 
بوده (و از سوی فیدل کاسترو بھ نام «وزارت 
مستعمراتی» معروف است)، امروز بھ یک 
سازمان بی ربط و وامانده تبدیل شده است. 
مضافا در مقابلھ بیشتر با دخالت ھای ھمھ 
اخیر دولت  ھای  سال  در  نظام  جانبھ راس 
شده  موفق  التین  آمریکای  ھای  ملت  و- 
تاسیس  و  بیشتر  ھمبستگی  اعالم  با  کھ  اند 
مشترک  (کشورھای  ســالک»  «سازمان  
المنافع آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی و 
کشورھای کارائیب) در امر رھائی و گسست 
بردارند.  موثری  ھای  قدم  نظام  محور  از 
قاره  کشورھای  تمام  سالک»  «سازمان   -

و  کانادا   ، متحده  ایاالت  از  بھ غیر  آمریکا 
تنھا  گیرد. مکزیک  مکزیک را در بر می 
کشور در آمریکای التین است کھ بھ سالک 
نپیوستھ است. علت این امر عبودیت بی قید 
فرامین  از  مکزیک  حاکمھ  طبقھ  شرط  و 
آمریکاست.  اولیگارشی  و  نئولیبرالی  بازار 
در واقع الحاق مکزیک بھ «سازمان تجارتی 
آمریکای شمالی (نفتا) کھ شامل ایاالت متحده 
و کاناداست، کشور مکزیک را در سراشیب 
قرار داده است.  تباھی و «خودکشی ملی» 
ستمدیده  ھای  خلق  نگارنده،  این  نظر  بھ 
تباھی  این  از  توانند  می  زمانی  مکزیک 
انقالب  بھ  کھ  کنند  پیدا  نجات  خودکشی  و 
دموکراتیک و ملی (مثل عھد امیلیانو زاپاتا 

در دھھ ١٩١٠)، دست بزنند. 
-  پیشرفت ھای چشم گیر و دگرگون ساز 
ھای  خلق  اجتماعی  و  معیشتی  اوضاع  در 
(بویژه  اخیر  ھای  دھھ  در  التین  آمریکای 
از ١٩٩٩ تا کنون ٢٠١٥) شرایط مثبت و 
سالمی برای ادامھ و تعمیق آنھا آماده ساختھ 
اند . این پیشرفت ھای دگرگون ساز بویژه در 
کاھش شکاف فالکت بار بین ثروت و فقر از 
یک سو و رشد آگاھی ھای سیاسی در امر 
ملیتی  چند  کشورھای  بین  وسیع  ھمبستگی 
آمدھای  پی  دیگر  از سوی  فرھنگی  چند  و 
درخشانی را در این بخش از جنوب گلوبال 
دیگر  با  مقایسھ  مقام  در  کھ  آورده  بوجود 
مناطق در بند پیرامونی و نیمھ پیرامونی و 
در  بویژه  مرکز  مسلط  کشورھای  در  حتی 
اروپای آتالنتیک، بی نظیر، بی ھمتا و قابل 

ستایش ھستند. 
-  یکی از این پیامدھای پر برکت عدم رشد 
مذھبی   – دینی  فاندامنتالیزم  نبود  حتی  و 
است.  این امر نشان می دھد کھ چالشگران 
ضد نظام جھانی سرمایھ در آمریکای التین 
با تعبیھ و تنظیم پروژه ھای گسست از محور 
نظام در جھت استقرار حاکمیت ھای ملی قدم 
ھای موثری نھ تنھا در جھت رھائی از یوغ 
«بازار آزاد» نئولیبرالی (بنیادگرائی بازار) 
بلکھ از یوغ بنیادگرائی ھای دینی – مذھبی 

نیز برداشتھ اند. 
-  علیرغم این پیروزی ھا و پیشروی ھای 
سودمند کشورھای عضو «آلبا» و «سالک» 
کھ  ھستند  روبرو  مشکالتی  و  ھا  چالش  با 
آنھا غلبھ کنند  باید و ضروری است کھ بر 
نئولیبرالی  ھای  سیاست  یوغ  از  را  تا خود 

گلوبالیزاسیون رھا سازند. 
چالش ھای اصلی در روند گسست از 

محور نظام و استقرار حاکمیت ملی 
کشورھای  تنھا  نھ  نگارنده  این  نظر  بھ   -
کلیھ  بلکھ  التین  آمریکای  رھائی  حال  در 

کشورھای آفریقا، آسیا و اقیانوسیھ نیز باید 
در روند رھائی و گسست از نظام و استقرار 
ای  تــوده  طبقات  خدمت  در  ملی  حاکمیت 
(کارگران، دھقانان و دیگر اقشار تھیدست) 
سیاست  وسیع  رشد  و  شکلگیری  ابداع،  بھ 
ھای نوسازی و تجدید عمران در دو گستره 
دگرگون ساز و کلیدی، دست بزنند. این دو 
سیستم  تنظیم  و  تعبیھ  در  اقتصادی  پروژه 
از  حاضر  حال  در  نقدا  (کھ  تولیدی  ھای 
مراحل ابداعی و شکلگیری شان در بعضی 
از کشورھای عضو آلبا گذشتھ و بطور نسبتا 
پیاده شده  آن کشورھا  در  قابل مالحظھ ای 

اند)، عبارتند از: 
تولیدات  نــوســازی  و  عــمــران  تجدید  ١ـ 
کشاورزی نھ صرفا برای صدور بلکھ دقیقا 
در جھت کسب و تقویت حاکمیت در امور 
تغذیھ در کشورھای دربند پیرامونی آمریکای 
از  گسست  عمل  دیگر  کالمی  بھ   . التین 
نظام جھانی در راه استقرار حاکمیت بدون 
درون  غذائی  تولیدات  در  حاکمیت  استقرار 
تغذیھ  ھدفش  (کھ  خود  بھ  متکی  و  محور 
کافی و مناسب طبقات توده ای باشد)، نمی 
تواند میسر گردد . این امر باید بھ طور جدی 
جنوب  پیرامونی  دربند  کشورھای  تمام  در 
سرنگون  چالشگران  نظر  مد  در  گلوبال 

ساز، قرار گیرد. 
ھای صنعتی  سیستم  نوسازی  و  عمران  ٢ـ 
کھ مدرن و درون محور (در خدمت بازار 
بھ  بــرای صــدور  دوم  درجــھ  در  و  داخلی 
بازارھای جھانی) باشند. در یک کالم و در 
گستره  در  تولیدی  نھائی سیستم ھای  تحلیل 
صنایع و معدنی ھمراه با سیستم ھای تولیدی 
در کشاورزی باید درون محور و در خدمت 
مصالح و احتیاجات داخلی باشند و نھ برعکس. 
ھا  نوسازی  و  عمران  تجدید  این  البتھ    -
توانند  می  التین  آمریکای  کشورھای  در 
منطقھ  ھای  ھمبستگی  تقویت  و  ــداع  اب با 
پیش  بھ  موفقیت  با  التین  آمریکای  در  ای 
برده شوند. بررسی اوضاع رو بھ رشد در 
آمریکای التین نشان می دھد کھ تعداد قابل 
با  تنھا  نھ  منطقھ  این  از کشورھای  توجھی 
اعالم ھمبستگی بین خود در درون سازمان 
ھای «آلبا» و «سالک» در طول بیست سال 
گذشتھ قدم ھای فراگیر و موثری برداشتھ اند 
بلکھ از طریق ھمکاری ھای بجا و مناسب 
با سازمان ھای «بریکس» و «یورو آسیا» 
توانستھ اند کھ با کشورھای آسیا و آفریقا نیز 
کمک  موھبت  از  و  کرده  ھمبستگی  اعالم 
ھای آن کشورھا در مبارزاتشان علیھ بازار 
برخوردار  گرائی،  جھانی  نئولیبرالی  آزاد 
مثل  کشورھائی  راســتــا  ــن  ای در  گــردنــد. 

روابط  استقرار  با  برزیل  و  ونزوئال 



صفحھ ٢٠رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
دوستانھ نزدیک با چین موفق بھ کسب 
حمایت ھای موثر در پروسھ نوسازی 
و عمران امور صنعتی از دولت چین شده 

اند. 
نتیجھ اینکھ 

رشد  حال  در  فراز کشورھای  -  ظھور و 
ھمبستگی   ، التین  آمریکای  کشورھای  در 
اتحاد آنھا در سازمان ھای آلبا و سالک  و 
و گسترش روابط نزدیک سیاسی و تجارتی 
«ھمکاری  ھای  سازمان  اعضای  با  آنھا 
از  ھائی  نشانھ  آسیا»  و «یورو  شانگھای» 
آمریکا  کھ کشورھای التین  ھستند  امر  این 
شانس بیشتری در بلند پروازی ھای خود در 
جھت گسست جدی از نظام جھانی و راس 

آن آمریکا ، پیدا کرده اند . 
-  فارغ از ھر نوع فرمول بندی ھای تاریک 
(فاشیستی،  ناسیونالیستی  اولترا  اندیشانھ 
جدائی  ھــای  پرستی  خــاک  و  شووینستی 
مذھبی   – دینی  ھای  بنیادگرائی  و  طلبانھ) 
(کھ استراتژی ھای جھانی تر شده سرمایھ 
مشوق و حامی آنھا در اکناف جھان بویژه در 
ھستند)،  جنوب  پیرامونی  دربند  کشورھای 
آلبا توانستھ اند کھ با  چالشگران و رھبران 
تکیھ بر مفھوم ترقیخواھانھ «ملت ھا آزادی 
خلق  با  ھمبستگی  مسیر  در  خواھند»  می 
ھا و دولت – ملت ھای دیگر مناطق دربند 
جھانی بھ پروسھ رھائی خود از یوغ نظام 
عبارت  بھ   . بخشند  شدت  سرمایھ،  جھانی 
دیگر مبارزه برای احیاء «حاکمیت تغذیھ» 
و صنعتی سازی درون محور و «متکی بھ 
ھا،  شراکت  ھا،  ھمکاری  ضرورتا  خود» 
اتحادیھ ھای منطقھ ای و حتی سھ قاره ای، 
نیروھای  راستا  این  در  کنند.  نمی  نفی  را 
و  بــرانــداز  نظام  ای  ــوده  ت و  دموکراتیک 
سرنگون ساز در آمریکای التین از طریق 
در  سرمایھ  گرائی  جھانی  ضد  ھای  دولت 
اکــوادور،  بولیوی،  اوروگوئھ،  کشورھای 
ونزوئال و... بھ تشکیل ائتالف ھا و اتحادیھ 
زده  قاره دست  سھ  حتی  و  ای  منطقھ  ھای 
و  مقدم  شرط  نگارنده  این  نظر  بھ  کھ  اند 
علیھ  موثر  و  مبارزه جدی  برای  ضروری 
«انحصارات پنجگانھ» سرمایھ داری جھانی 
است کھ بھ فرمان آنھا راس نظام (آمریکا) 
با  جھان  بر  خود  تسلط  بقای  بھ  می خواھد 
اشاعھ جنگ ھای مرئی و نامرئی بیشماری 
بنیاد  بار  فالکت  گسترش  با  و  سو  یک  از 
گرائی دینی – مذھبی و بنیاد گرائی بازار 

آزاد نئولیبرالی از سوی دیگر، ادامھ دھد. 
-  یک پارچگی، الحاق و ادغام تنوع ھای 
بخش  درون جنبش ھای رھائی  در  موجود 
آمریکای  مقیاس  در  دموکراتیک  ای  توده 
خلق  (مقاومت  خاورمیانھ  التــیــن(آلــبــا)، 

و  (مقاومت  عــرب  دنیای  در  فلسطین)، 
پیروزی خلق کوبانی در کردستان سوریھ)، 
(عروج  پیرامونی  نیمھ  شرقی  راروپــای  د 
شکم  داخل  در  حتی  و  یونان)  در  سیریزا 
فرگوسن  شھر  ستمدیده  مــردم  (قیام  ھیوال 
ھمراه  کنار و  در  و...)  میسوری  ایالت  در 
اعضای   ) اقتصادی  قدرت  جدید  مرکزھای 
بریکس، گروه شانگھای و...  سازمان ھای 
جی ٧  شرکای  و  نظام  راس  بھ  توانند  می 
ھای  بھ جنگ  توسل  از  کھ  کنند  تحمیل  آن 
مرئی و نامرئی و بی پایان و از سیاست ھای 
ھای  بنیادگرائی  از  حمایت  برانداز  خانمان 
جھان  اکناف  در  مذھبی   – دینی  گوناگون 
سوسیالیستی  و  ملی  ھای  جنبش  زمان  مثل 
«عھد باندونگ» (١٩٧٥ – ١٩٥٥) دست 
برداشتھ و در مقابل عروج امواج خروشان 
بیداری و رھائی بویژه در «مناطق توفانی» 
التین)،  آمریکای  و  آفریقا   ، (آسیا  قاره  سھ 

عقب نشینی کنند. 
ناکامی  پرتو  در  و  این شرایط  تحت  در  ـ  
ھای اخیر راس نظام (از فرگوسن میسوری 
در خود آمریکا گرفتھ تا کوبانی در سوریھ 
احتمال  و...)  شرقی  ــای  اروپ در  یونان  و 
پیشبرد امر تبدیل جھان تک قطبی بھ دنیای 
چند قطبی قوی تر از ھر زمانی در تاریخ 
بیست و پنج سالھ بعد از دوره جنگ سرد، 

گشتھ است. 
چالشگران  و  نظام  نیروھای ضد  مسلما    -
چپ رادیکال نظام برانداز و سرنگون ساز 
نباید فقط در آرزوی رشد دنیای چند قطبی 
غوطھ خورده و عمده فعالیت ھای خود را بھ 
دوره ای کھ در آن جھان ما چند قطبی خواھد 
مسئلھ  و  اصلی  نکتھ  سازند.  محول  گشت، 
این  مجموع  کھ  است  این  اینجا  در  کلیدی 
تالطمات، زیگ زاگ ھا و فعل و انفعاالت 
کھ احتمال قوی دارد کھ بھ شکلگیری و رشد 
جھان چند قطبی منجر گردد بھ بلند پروازی 
ھای دموکراتیزه کردن چھ در سطح محلی و 
ملی و کشوری (مثل وقایع فرگوسن ،کوبانی 
و یونان) و چھ در سطح سازماندھی منطقھ 
ای و قاره ای مثل سازمان آلبا و یورو آسیا 
ھای  رویاروئی  بــرای  زیــادی  تــوان  و...، 
جدی با نظام جھانی سرمایھ داری جھانی تر 
شده، خواھد بخشید. در گستره این دگردیسی 
ھاست کھ نیروھای دموکراتیک و توده ای 
ضد نظام موفق خواھند شد کھ خود را برای 
گذار درازمدت از واقعیت ھای واقعا موجود 
ھای  سوسیالیسم  بھ  جھانی  داری  سرمایھ 
آماده  جھانی  حتی  و  ای  قاره  و  ای  منطقھ 

سازند.

منابع و مآخذ 
التین  آمریکای  ھای  «بانک  انگر،  مارک  ١ـ  
,فوریھ  دوران»  «این  نشریھ  در  استقالل»  و 

 .٢٠٠٨
٢ـ اریک ھابس بام، «درباره امپراتوری: آمریکا 

، جنگ و تفوق جھانی» ، نیویورک ٢٠٠٨ . 
امپریالیسم  «بحران   ، بناب  پارسا  یونس  ٣ـ 
آمریکا : شکست و ناکامی در ھژمونی طلبی»، 
تشدید جھانی شدن  کتاب «جھان در عصر  در 

سرمایھ»، آمازون دات کام، ٢٠١٠. 
، « انقالب مکزیک در  ٤ـ جیمس کاک رافت 

گذشتھ و حال»، نیویورک ٢٠١٣ . 
بسوی  نوین  ھــای  «راه  ھارنیکر،  مارتا  ٥ـ 
سوسیالیسم قرن بست و یکم»، نیویورک ٢٠١٤. 
٦ـ سمیرامین، «تالقی آمریکای التین با جھانی 
 ٦٦ سال  ریویو»،  «مانتلی  مجلھ  در  گرائی» 

شماره ٧، دسامبر ٢٠١٤. 

و  ترکیھ  افغانستان،  ایـــران،  از  را  خــود 
کشورھای آفریقایی بھ اروپا بھ امید زندگی 

بھتر برسانند. 
راه  از  کھ  است  یونان  جنوب  در  بندر  این 
پناه  رسانند،  می  آن  بھ  را  خود  آبی  ھای 
مسیر  بالھای  و  خطر  از  اگر  کھ  جویانی 
راه تا پاترا جان سالم بدرببرند باید آنجا خود 
را برای یک زندگی غیر قابل تصور آماده 
سازند و ھر روز پنجھ در پنجھ خطر مرگ 

برای زنده بودن تالش کنند 
شود،  می  ارائــھ  زیر  در  کھ  ای  مصاحبھ 
بھ  سفر  در  رفیقی  کھ  است  ھایی  صحبت 
یونان و حضور در جمع این پناھجویان در 
پاترا و طی صحبتی کھ محمد نبی زاده یکی 
ما  برای  داشتھ  سال  ھجده  زیر  ساکنان  از 
ارسال کرده است. اصطالحات ویژه در آن 
محیط، برای شنونده و خواننده می تواند تنھا 
بار معنی کلمھ را بدھد، در صورتی کھ این 
طور نیست و در پس بعضی کلمات حدیثی 

نھفتھ است. مثل :
خوداندازــ پناھجویانی کھ بھ پاترا می رسند 
و قصد رساندن خود بھ کشورھای اروپایی 
دیگر را دارند باید بھ صورت مخفیانھ خود 
را در میان بارھا و یا زیر کامیون ھای حمل 
بار و یا قطار، بدون آنکھ اطالع داشتھ باشند 
این  برای  کنند.  پنھان  ست،  کجا  آن  مسیر 
کار شاق و غیر قابل تصور کھ بین ٢٠ تا 
٣٠ ساعت طول می کشد باید، بیدار بمانند و 
چون ھمراه داشتن آزوغھ امکان پذیر نیست 
برایشان  دیگری  خطر  نیز  گرسنگی  فشار 

در  کھ  پناھجویان  از  ای  عده  است. 

پاترا ... بقیھ از صفحھ آخر
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زیر کامیون ھا پنھان می شوند، در اثر 
خستگی بھ خواب می روند و توانایی 
نگھداشتن خود بھ زیر کامیون را از دست 
خستھ  و  گرسنگی  نتیجھ  در  یا  و  دھند  می 
کرده  ول  را  شان  شده دست  گی بی ھوش 
در جاده زیر کامیون جان می دھند. از این 
افراد کشتھ شده ھیچ آماری در دست نیست 
قاچاق و  این مراحل بھ صورت  تمام  چون 

سیاه طی می شود. 
باالی سن ویا زیر سن ـ مرزبندی بین افراد 
زیر ھجده سال و باالی ھجده سال است کھ 
شود.  می  ساکنین  شدن  بندی  گروه  باعث 
گروه باالی سن حکم کنندگان بھ زیرسن ھا 
ھستند و زیر سن ھا باید از احکام انھا بی 
امر  این  خود  کھ  کنند  تبعیت  چرا  و  چون 
در آن فضای غیر متعال منجر بھ مشکالت 
اساسی برای ساکنین می شود و افراد زیر 
سن از ھمھ نظر در خطر قرار دارند. نتیجتا 
جبھھ  و  بندی  جناح  باعث  خود  جریان  این 
گیری این دوگروه در مقابل ھم و درگیری 

ھای اساسی می شود. 
خشکھ= مسیری کھ افراد با زیر قطار و یا 
راه  از  و  کنند  می  پنھان شدن طی  کامیون 

خشکی خود را بھ مجارستان می رسانند. 
پناھجویان برای پنھان  کھ،از  کسانی ھستند 
شدنشان درمیان بارھا و زیر قطار و کامیون 
کوچکترین  اینکھ  بدون  کنند  می  پول  طلب 
نقشی در سیر این حرکت و یا و عمال کاری 

برای سھولت امر انجام داده باشند. 

متن مصاحبھ با محمد نبی زاده از س.م

س: چند وقتھ کھ در یونان ھستی؟ 
محمد: شش ماه و دو ھفتھ. 

س: تا بھ امروز کال چند وقت در راه بودی؟ 
محمد:تقریبا ٩ ماھھ کھ در راه ھستم. 

س: از چھ راھی امدی تا بھ اینجا؟ 
محمد: از ایران آمدم ترکیھ و از ترکیھ بھ یونان. 
س: تا حاال کھ خودت رو بھ اینجا رساندی 

چقدر ھزینھ ات شده؟ 
محمد: از ایران تا یونان تقریبا ھزار یورو. 

س: تنھا آمدی بھ یونان؟ 
محمد: بلھ تنھا آمدم. 

س: از قبل کسی رو در یونان می شناختی؟ 
محمد: نھ ھیچکس رو نمی شناختم. 

تا  تونستی  رو  خودت  حاضر  حال  در  س: 
اول بھ  از  برسونی ولی  یونان  در  «پاترا» 
امید بدست آوردن چھ چیز تصمیم گرفتی بھ 

خارج بیایی، ؟ 
خوندن،  درس  بھتر،  زندگی  یک  محمد: 
مفید  فــرد  امنیت،  آرام،  زندگی  آزادی، 
کھ  جایی  تا  و  بشم  جھان  کل  مــردم  بــرای 
محصل  ببرم.  بین  از  را  نژادپرستی  بتوانم 
بتوانم از آزادی ھایی کھ اینجا دارم  بشم و 
بتونم با حکومت  کھ  استفاده کنم و تا جایی 

نژادپرستانھ مبارزه کنم. 
س: تو در پاترا بھ مشکل نژادپرستی مواجھ 

شده ای؟ 
نژاد  ھمیشھ  افغان  مھاجرھای  بین  محمد: 
پرستی بوده و ھست. از نظر دین نژادپرستی 
ھست. شما خودتان در جمع ما در پاترا شاھد 
بودید کھ یک نفر باالی سن (اصطالحی بین 
ساکنین) می گفت آدم ھای اھل تسنن بدند و 
شیعھ ھاخوب ھستند. بھ مسائل دینی و اعتقاد 
بعدجنگ  و  کنند  می  توھین  ھمدیگر  دینی 
و جدل بینشان برپا می شھ و ھمینطور بی 
ھمدیگر  از  ببینند  رو  یکدیگر  اگر  خودی 
بدشون میاد و با ھم بد رفتاری می کنند. من 
از طریق فیس بوک شنیده بودم کھ فرخنده 
رو گرفتند و کشتند. من خودم مذھبی نیستم.  
بھ خاطر ھمین چیزھا از دین اسالم خوشم 
نمیاد.  چون آدم ھیچ آزادی نداره. بھ خاطر 
یک تکھ کاغذ او را گرفتند کشتند. این جریان 
افغانستان  ھای  شیخ  کھ  داد  نشون  فرخنده 
کشورھای  ھستند.  تر  پست  ھم  حیوان  از 
اسالمی اینطور ھستند. مثل زنھا یا مردھایی 
کھ تو ایران میروند و اعتراض می کنند، می 
گیرندشون و اعدامشون می کنند. این آزادی 

نیست و من آزادی خواه ھستم. 
می  یامدرسھ  کردی  کار می  ایران  در  س: 
مدرسھ  شرایط  بودی؟؟  چندم  کالس  رفتی، 

چطور بود؟ 
خیلی  مھاجرھا  بــرای  تحصیل  شرایط  م: 
مثل  مدرکی  کسانیکھ  بــرای  تنھا  بــود.  کم 
پاسپورت داشتند. تازه کلی پول می گرفتند. 
من در مدرسھ افغان ھا کھ تمام معلم ھا ھم 
افغانی بودند، تا کالس سوم راھنمایی درس 
خاطر  بھ  و  نبود  دبیرستان  چون  خواندم. 
کار  بھ  مشغول  شدم  مجبور  پدرم  بیماری 
بشم. کارگری می کردم. در کوره آجرپزی 
. چون مدرکی نداشتم کھ در داخل شھر کار 
کنم. وضعیت تحصیلی تو مدرسھ ما بد نبود. 

آنقدر بود کھ خواندن و نوشتن یاد گرفتم. 
شرایط  و  ھستند  کجا  ات  ــواده  ــان خ س: 
نفری  چند  خانواده  چطوره؟  اقتصادیشون 

ھستید و چندنفر از اونھا کار می کنند؟ 
ھستند،  ایـــران  در  ام  خــانــواده  محمد: 

وضعیتشون بد نیست خوب ھم نیست. دوتا 
خواھر یکی شون ازدواج کرده دوتا فرزند 
خواھرم  یک  و  کنھ  می  زندگی  جدا  داره 
کنھ.  می  خیاطی  کم  خیلی  مزد  با  خونھ  تو 
یک برادر ھم دارم. برادرم ھم چون مدرک 
آجرپزی  سال در کوره  از  نداره، شش ماه 
کار می کنھ. خالصھ آنقدر درآمد دارند کھ 

از عھده خانواده بھ سختی درمی آیند. 
س: فکر می کنی اگر خانواده ات در شرایط 
اقتصادی خوبی بود باز ھم از این طریق و 

کال خارج می شدی؟ 
م: بلھ من صد در صد می آمدم. چون تحمل 
دوست  ایران  توی  نداشتم.  را  نژادپرستی 
کردند.  جدا  خانوادش  از  رو  من  سالھ   ١۵
زد.  بھش  کارفرماش  کھ  تھمتی  خاطر  بھ 
صاحب کارش بھ خاطر اینکھ پولش رو نده، 
او  داد و گفت  تحویل  پلیس  او رو بھ  رفت 
دزدی کرده. دولت ھم اون رو دیپورت کرد 
بھ افغانستان. دیگھ خانواده اش ھم ازش خبر 
ندارند کھ او مرده یا زنده ھست. خانواده من 
توی ھر شرایطی بود حتما از ایران خارج 
می شدم چون اگر می ماندم ممکن بود کھ 
من ھم جونم رو از دست بدم. مخصوصا کھ 

آدم مذھبی ھم نبودم. 
س:از طرف دولت بھ تو کمکی می شھ؟ 

محمد: نھ. 
اقامت  اجازه  حال حاضر  در  تو  س:محمد، 

در یونان رو داری؟ 
محمد: نخیر. 

س: بدون اجازه اقامت بھ شما چھ امکاناتی 
می دھند؟ 

محمد: ھیچ امکاناتی بھ ما نمی دھند. بعضی 
مردمی  ھای  کم کمک  خیلی  البتھ  ھا  موقع 
می شھ، البتھ بیشتر از کشورھای خارج و 
نھ خود یونان. مردم عادی کھ از کشورھای 

دیگھ بھ یونان سفر می کنند.
براتون  اینجا  درمــان  و  دکتر  شرایط  س. 
کمک  امکان  بشید،  مریض  چطوره؟اگر 

پزشکی دارید؟ 
بدون  (پزشکان  دکترجھانی  بھ  بلھ،  محمد: 
مرز)مراجعھ می کنیم اگر مریض شده باشیم 
دارو میده و تا حد کمی درمانمون می کنھ. 
س: در حال حاضر کجا زندگی می کنی؟ 

محمد: در پاترا یک جایی رو بھ نام آوکس 
 Avex factory - wood) گویند.  می 
نام»  بھ  ھا  ــان  زب فارسی   (products
شرکت چوبی» می شناسند. چون اونجا قبال 
یک شرکت و یا کارخونھ بوده کھ ورشکست 
ھست.  کجا  نیست  معلوم  ھم  ومالکش  شده 
مھاجرھا بھ دلیل نداشتن مکان خواب اونجا 
کھ  ست  محلی  سھ  از  یکی  (اونجا  ھستند. 

و  شده  پنھان  پناھندگان  پاترا  بندر  در 
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مھاجرین  برای  کنند. یک محل  می  زندگی 
ھا  پشتو  برای  دیگر  محل  یک  و  آفریقایی 
باشد،  می  موجود  ھا  زبان  فارسی  غیر  و 
خودی  بھ  خود  بھ صورت  بندی  تقسیم  این 
صورت گرفتھ و افراد ھر گروه اجازه رفتن 
زندگی  محل  و  قسمت  بھ  شدن  نزدیک  و 

گروه دیکر را ندارن. 
س: چندنفر در این شرکت زندگی می کنند؟ 
محمد: حدودا ۵۵ تا ۶٠ نفر. تقریبا ھمھ افغان 
ھستند. ھمھ مرد و بچھ از ١١-١٢ تا ۵٠ سال. 

س: چطور اینجا زندگی می کنید؟ 
محمد: مکان بھداشتی نیست. با آب سرد حمام 
می کنیم. با یک پتو شب رو بھ سر می بریم. 
از چوب  ساختمونش  گفتم  چون شرکتی کھ 
چوب  از  استفاده  و  کندن  با  ما  شده  ساختھ 
اونجا (در و دیوار ساختمان) برای خودمون 
آتش درست می کنیم و روش بعضی وقتھا 

ھم غذا می پزیم. 
س: احساس می کنی اینجا در امنیت ھستی؟ 
محمد:نھ در امنیت نیستم. چون افراد باالی 
سنی وجود دارند کھ معتاد بھ مواد ھستند و 
افرادی کھ مشروب بیش از حد می خورند و 

باعث نا امنی اینجا می شند. 
س: فقط بھ خاطر افراد باالی سن در امنیت نیستی؟ 
محمد: پلیس ھم خطرناکھ چون اقامت نداریم. 
س: اگر پلیس شما رو اینجا بدون اقامت گیر 
بندازه، چھ اتفاقی ممکن ھست براتون پیش بیاد؟ 
سن  زیر  کسی  کنند  نمی  فکر  اینجا  محمد: 
ھست یا باالی سن، می برندش پاسگاه می 
اونجا  کھ  سنی  بــاالی  افــراد  پیش  ندازنش 
ھستند ٢ یا ٣ یا ۴ روز نگھ می دارند. بعد یا 
آزاد می کنند یا بھ مدت ١ تا ٢ماه زندانی می 
کنند. بعضی از افراد زیر سن ھستند کھ ۵ یا 
۶ ماه توی زندان ھستند. خود من ۴ ماه در 
در زندان   ( athen menidi) آتن منیدی
پلیس  اگھ  کھ  داره  خطر  ھمین  برای  بودم. 
آدم روبگیره. بعضی وقت ھا پلیس حسابی 

ما رو میزنھ. 
س: محمد من شاھد حملھ پلیس بھ این محل 
بدون  مھاجرینھ  دستگیری  برای  کھ  بودم 
اجازه اقامت آمده بود و دیدم چطور در یک 
چشم بھ ھم زدن ھمھ فرار کردند و اثری از 
ھیچ کدومشون نبود. آنھا آمدند من رو کنترل 
کردند و شروع کردند بھ گشتن دنبال شما. 

می خوام خودت در این باره برام بگی. 
از  آیند، ما باید  محمد: وقتی کماندو ھا می 
دیگھ  کنیم  فــرار  چشمشون  جلو  و  شرکت 
یا  ریم  می  در  پنجره  از  یا  کنھ  نمی  فرقی 
مجبوریم خودمون رو از این دیوار نرده ای 
ھای خیلی بلند باال بکشیم و از روی سقف 
ھا فرارکنیم. شما خودتون دید کھ ما تو چھ 
بارونی مجبور بھ فرار شدیم و وقتی کماندو 

تمام  پا و  تا  از سر  برگشتیم  ھا رفتند و ما 
لباس ھامون خیس بود. بعد باید آتیش روشن 
ھامون رو خشک  لباس  کنیم و خودمون و 
کنیم. وقتی آنھا وسائل زندگی ما رو پیدا کنند 
ھمھ رو خراب می کنند و می شکنند. فرقی 
نمی کنھ چی باشھ. ھر چیز کھ مال ما باشھ 

و پیدا کنند نابودش می کنند. 
نفر  چند  ھستی  راه  در  کھ  مدت  این  س: 

جونشون رو از دست دادند؟ 
محمد: تقریبا بیشتر از ٧٠ نفر. اکثرشون ھم 
تا ۵٠  بین ۴٠  یونان کھ  ترکیھ و  توی راه 
نفر داخل قایق ٩ متری شدند و وارد آبھای 
آزاد ترکیھ و یونان شدند. تقریبا ٢ تا از قایق 
ھایی کھ من در ترکیھ بودم غرق شدند و فقط 
١٠ تا ١۵ نفر زنده مونده بودند. تعدادی ھم 
در یونان جون خودشون رو از دست دادند. 
س:در یونان چطوری آدم ھا جونشون رو از 

دست می دن؟ 
محمد: زیر کامیون می رند و خودشون رو 
نگھ می دارند و از راه خشکھ زیر ترن می 
رند و اونجا ھم خودشون رو نگھ می دارند. 
تقریبا  برسند  مقصدشون  بھ  کھ  مدتی  چون 
خوابشون  ھمین  خاطر  بھ  ھست  طوالنی 
می بره و می افتند زیر چرخ ھای کامیون 
یا  و  زربین  تا  ترن  راه  قطار.  ریل  یا  و 
مجارستان تقریبا ٢٠ تا ٣۵ ساعت طول می 
از پاترا با کامیون می رند  کشھ. راھی کھ 
تا   ٢٠ بین  تقریبا  بیشتره چون راه  خطرش 
۵٠ ساعت( بستگی بھ مسیر و مقصد دارد) 

طول می کشھ. 
اینجا  بھ  مــاه  در  ــدودا  ح تــعــدادی  چھ  س: 

خودشون رو می رسونند؟ 
محمد: ھمنقدر کھ نفر رد می شھ نفر می آید. 
از دست  پولی و  بی  بھ دلیل  بعضی ھا ھم 
دادن امید از راه ھای دیگھ از اینجا می رند. 
حدودا ٣٠ نفر در ماه از اینجا رد می شند 
تعدادیشون رو برمی گردونند و بعد از راه 

ھای دیگھ می رند. 
آمده شرایط  سیریزا  جبھھ  کھ  وقتی  از  س: 

تغییر کرده؟ 
محمد: بلھ بھتر شده. ولی فقط از نظر زندانی 
زندان  در  کھ  گناه  بی  مھاجرھای  اکثر  ھا. 
بودند آزاد شدند (طبق قوانین دولت جدید در 
اجازه  بدون  مھاجرین  مجازات  مدت  یونان 
اقامت از یک سال بھ شش ماه تقلیل یافتھ است) 
س: بھ نظرت راه قاچاق چقدر خطر داره؟ 

محمد: خیلی زیاد. بھ اندازه ای کھ ھر لحظھ 
امکان داره جونت رو از دست بدی. 

از  تونی  می  یا  و  خوای  می  س: چطوری 
یونان خارج بشی و بھ کجا می خواھی بری؟ 
کشتی  ھست  باری  بندر  چون  اینجا  محمد: 
بار  رو  ھا  کامیون  و  آیند  می  بزرگی  ھای 

وجود  با  ما  رند.  می  ایتالیا  بھ  و  کنند  می 
نرده (محوطھ  و  سیم خاردار  با   (”fanc„)
پلیس  خطر  وجود  با  بھ خصوص  و  بندر) 
خودمون  و  کامیون  زیر  ریم  می  کماندو 
کرد  یاری  شانس  اگر  داریــم.  می  نگھ  رو 
کھ  آورنــد  می  درمــون  نھ  اگر  رد می شیم 
پلیس  یا  کنیم  می  فرار  یا  اون صورت  در 
می  برگشت  ایتالیا  از  ھا  بعضی  گیره.  می 
خورند. ھمون طور کھ گفتم میرم می گردم 
تا کشوری پیدا کنم کھ نژادپرستی توش نباشھ 

آزادی داشتھ باشھ. 
س: برات موفقیت آرزو می کنم

برتولت برشت
در باره ی نام مھاجران – 

نام  مھاجر  را  ما  کھ  است  نادرست  چھ 
نھاده اند 

زیرا کھ این
بھ معنی ترک دیار گفتگان است

اما ما
بھ طیب خاطر جالی وطن نکرده ایم

تا وطن دیگر انتخاب کنیم
و نیز بھ سرزمینی نیامده ایم کھ ھمواره 

ماندگار باشیم
بلکھ ما گریختگانیم

ما متواریانیم
خانھ سوختگان

و این کشور کھ ما را بھ خود راه داده
وطن ما نیست
تبعیدگاه ماست

نگران و ھرچھ نزدیک تر

بھ مرزھای میھن نشستھ ایم
در انتظار روز بازگشت و گوش بھ زنگ

ھر تغییر کوچک در آن سوی مرز را
زیر نظر داریم

با بی تابی از ھر تازه واردی  پرسش ھا 
می کنیم

بی آنکھ خبری را فراموش کنیم
یا از خواستھ ای بگذریم

یا از آنچھ رخ داده چیزکی ببخشائیم
ھرگز سکوت ساعتھا فریبمان نمی دھد

دور  زندان ھای  از  را  کھ ضجھ ھا  زیرا 
دست می شنویم

و ما خود، جز نالھ ھایی نیستیم
سوی  این  بھ  را  تبھکاریھا  اسرار  کھ 

مرز آورده ایم
ھر یک از ما

ظاھر  مردم  میان  در  پای افزاری  با  کھ 
می شود

ننگی را آشکار می کند
کھ امروز وطن ما را آلوده کرده است

اما ھیچیک از ما اینجا نخواھد ماند
آخرین سخن، ھنوز نا گفتھ مانده است
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دالیل ژئوپولیتیکی پشت پرده جنگ در یمن : 
شروع یک جبھھ جدید علیھ ایران

صفحھ ٢٣رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

پاترا» پلی بھ سوی رھایی؟؟؟

آمریکای التین مھد جنبش ھای در حال
رھائی از یوغ نظام جھانی سرمایھ

توسط مھدی داریوش ناظم رویا، 
تحقیقات جھانی، ٢٩ مارس ٢٠١۵ 

بنیاد فرھنگ استراتژیک،
 ٣٠ مارس ٢٠١۵ 

یا  حوثی  نام  تحت  یمنی  جنبش  زمانیکھ 
در  یمن، صنعا را  کنترل پایتخت  انصارهللا 
سپتامبر ٢٠١۴ بھ دست آورد، ایاالت متحده 
و پادشاھی عربستان مضطرب شدند. ایالت 
متحده رئیس جمھور یمن، عبد رابوه منصور 
ال ھادی مجبور بھ اشتراک گذاردن قدرت 
خود با حوتی ھا و ائتالف قبایل شمال یمن کھ 

بھ آنھا برای ورود بھ صنعا کمک کرد شد. 
ال ھادی اعالم کرد کھ مذاکرات برای یک 
دولت وحدت ملی یمن انجام خواھد گرفت و 
متحدان او، ایاالت متحده و عربستان سعودی 
برای ممانعت از یک گفتگوی ملی جدید و 
فرونشاندن  و  کاری  ھم  برای  میانجیگری 

حوتی ھا تالش کردند. 
حقیقت در مورد جنگ در یمن وارونھ جلوه 
رئیس  سرنگونی  و  جنگ  است.  شده  داده 
جمھور، عبد رابوه ال ھادی نتایج «کودتای 
حوثی» در یمن نیست. این درست برعکس 

آن است. او بھ این خاطر سرنگون شد، چون 
او با پشتیبانی و حمایت عربستان و ایاالت 
متحده سعی کرد تا عھد خود را در موافقت 
و  بشکند  قدرت  گذاری  اشتراک  ھای  نامھ 
بازگرداند.  استبدادی  حکومت  بھ  را  یمن 
سرنگونی ال ھادی رئیس جمھور یمن توسط 
حوثی ھا و متحد ین سیاسی آن یک واکنش 
با  ھادی  ال  طرح  مقابل  در  منتظره  غیر 
واشنگتن و پادشاھی عربستان سعودی بود. 

یک  دھنده  نشان  آنھا  متحدان  و  ھا  حوثی 
وضع متنوعی از جامعھ یمن و اکثریت مردم 

(گزارشی از وضعیت رقت بار پناھنده گان 
توسط رفیق زن س.م.)

یکی از دست آوردھا ھای منفی نظام سرمایھ 
داری در قرن گذشتھ و حال، مھاجرت ھای 
اجباری انسان ھای در سراسر جھان است. 
بانک جھانی در اکتبر ٢٠١۴ اعالم کرد بھ 
استناد آمار سازمان ملل بیش از ٢٣٠ میلیون 
نفر در کشوری غیر از کشور محل تولدشان 

زندگی می کنند 
عامل تغییر محل زندگی بھ ھدف و با انگیزه 

بھ دست آوردن شرایط کار و فروش نیروی 
کار ، فرار از جنگ، درخطر بودن جان و 
حفظ آن،… می باشد کھ ھمھ این آرزو ھا 
در اصل ابتدایی ترین نیازھای انسانی ست 
کھ جامعھ بشری ھر روزه بیش از پیش از 
می  محروم  دنیا  ھای  درصدی  یک  طرف 
در  غلط  سیاست  حاصل  شرایط  این  شوند. 
بنابراین  مردم است .  امنیت  و  آسایش  قبال 
علت این مھاجرت ھای اجباری ھرچھ باشد 
ریشھ سیاستی دارد کھ منافع اقتصادی قشری 

را تامین کند کھ نتیجتا باید با آن نیز برخود و 
مبارزه سیاسی کرد.  در سال ٢٠١۴ بخاطر 
جستجوی محلی مناسب برای عرضھ نیروی 
کار و انگیزه ھایی مشابھ از آلمان ٨٠۶١١ 
دیگر مھاجرت می کنند.  بھ کشورھای  نفر 
این آمار تکلیف ساکنین کشورھایی کھ سال 
ھا در معرض جنگ و غارت بوده و ھستند 

را روشن می کند. 
پناه  برای  مھم  ھای  مراکز  از  یکی  پاترا 
جویانی است کھ با حد اقل ھزینھ می خواھند 

-  بھ موازات تشدید بحران عمیق ساختاری 
کھ نظام جھانی سرمایھ را در بر گرفتھ ما 
خروشان  امــواج  فراز  شاھد  حال  عین  در 
بیداری و رھائی در سراسر جھان بویژه در 
«مناطق توفانی» سھ قاره علیھ نظام ھستیم . 
نظام جھانی بھ سرکردگی راس آن (آمریکا) 
بھ  دست  بحران  این  از  رفت  برون  برای 
ایجاد یک نوع «امپراتوری آشوب» (پر از 
و  بیکاری  امنیتی،  بی  خانمانی،  بی  جنگ، 
معیشتی  و  اجتماعی  ھای  عدالتی  بی  دیگر 

تاریخ  در  کھ  است  زده  جھان)  اکناف  در 
پانصد سالھ سرمایھ داری واقعا موجود، بی 
نظیر می باشد. و اما دیکتاتوری ھای حاکم 
(کشورھای دربند  قاره  و کمپرادور در سھ 
ھای  دولت  جانشینان  کھ  جنوب)  پیرامونی 
برخاستھ از جنبش ھای رھائی بخش «عھد 
دوره  در   (١٩٥٥  –  ١٩٧٥) باندونگ» 
(از ١٩٩١  پایان جنگ سرد  از  بعد  بویژه 
تشدید  با  امروز  اند  گشتھ   ،(٢٠١٥ تاکنون 
بحران عمیق ساختاری نظام دچار بی ربطی 

و بی ثباتی شده و موقعیت و مشروعیت شان 
با فراز امواج خروشان بیداری و رھائی در 
سھ قاره جھان بھ زیر سئوال کشیده شده اند. 
-  بررسی اوضاع رو بھ رشد در پرتو قیام 
ھا ، جنب و جوش ھا و تظاھرات بویژه از 
سال ٢٠١١ بھ این سو در کشورھای دربند 
التین  آمریکای  و  آسیا،  آفریقا،  پیرامونی 
نظام  پیرامونی  نیمھ  کشورھای  در  حتی  و 
(اوکرائین،  شرقی  اروپــای  کشورھای  در 
کھ  دھد  می  نشان  روشنی  بھ  و...)  یونان 


