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چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

مهاجرت یک پدیده جهانی

دستگیری کارگران و معلمان تاملی روی پدیده فرقه گرائی در جنبش کارگری!
را محکوم می کنیم!

حماسه خشک سالی 
کالیفرنیا: فقط به اندازه 
یک سال آب باقی است
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نقش »تالقی تمدن ها« 
در ایجاد امپراتوری آشوب
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خبرهای هولناک درمورد 
زنـان!

شاهرخ زمانی در آخر فروردین ماه امسال 
جنبش  دردرون  کردها  عمل  برخی  درنقد 
ازجمله  گوهردشت  زندان  از  کارگری 
درخطاب به سندیکای کارگران نقاش استان 
را  کارگران  وحدت  ضرورت  البرزفریاد 

سرداده و هشدارداد که: 
»سالم و درود ما فعالین زندانی را از کشتار 
گاه های جهنمی جمهوری اسالمی بپذیرید. 

عضو  نقاش  کارگر  زمانی  شاهرخ  من 
هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و 
نمایندگان  شورای  عضو  و  تهران  تزئینات 
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری، به 
عضویت افتخاری در سندیکای شما افتخار 
به عنوان قطره ای کوچکی از  می کنم، و 
ارتش 50 میلیونی کارگران ایران برای شما 
برنامه جهت  با  و  مبارزات منسجم  آرزوی 
سرمایه  طبقه  و  دولت  کشی  بهره  با  مقابله 

بقیه در صفحه دومداری می کنم. 

این روزها خبرها بطور مستمر از پناهندگانی 
است که از کشورهای جهان سوم عمدتا از 
از  بویژه  آمریکای التین و  آسیا و  آفریقا و 
کشورهای  بطرف  آفریقا  شاخ  و  خاورمیانه 
متروپول سرمایه داری در کشتی های چند 
استرالیا  دولت  و   . اند  شده  غرق  نفر  صد 
ظاهرا از این موضوع ناراحت هست و بطور 
دائم هشدار می دهد که " باید قاچاق انسان " 
را ممنوع کرد و اجازه ورود هیچ پناهنده " 
غیر قانونی " را به اروپا و استرالیا و آمریکا 
 . چیست  موضوع  واقعیت  ببینیم  اما   . نداد 
مهاجرت در زندگی جوامع بشری امری تازه 
و جدیدی نیست . انگیزه اصلی مهاجرت در 
دوران های اولیه ناشی از کمبود های منابع 
انسانی  جوامع  گسترش  و  طبیعی  و  غذائی 
بود ولی بعد از شکل گیری جوامع "متمدن" 
انسانی ) و به سخنی دیگر جوامع طبقاتی (
و شروع نزاع ودرگیری بر سرمنابع غذایی 

و تصرف سرزمین های جدید که همراه بود 
با نابودی شکست خوردگان جنگ ها ، قبایل 
برای فرار از انهدام و نابودی کامل ،مجبور 
واقع  در   . شدند  می  مهاجرت  و  فرار  به 
طبقاتی  جوامع  شروع  با  اجباری  مهاجرت 
شکل گرفت و با رشد و گسترش طبقاتی و 
ایجاد قدرت دولتی بر باالی جامعه به مثابه 
سازمان سرکوب سیستماتیک طبقات محکوم 
توسط حاکمین از یک سو و رشد و گسترش 
تغییر  و  جمعیت  افزایش  و  انسانی  جوامع 
ابزارهای  حتی  و  سرکوب  اشکال  دائمی 
دچار  هم  مهاجرت  مسئله  شکنجه  و  جنگ 
مناطق  در  جانبی  تاثیرات  و  زیاد  تغییرات 
و جوامع پیرامونی مهاجر پذیر شده است . 
در دوران های تاریخی جوامع مختلف بشری 
در دوره ای یا نیروی اشغالگر بوده اند و یا 
به اشغال نیروهای دیگر در آمده اند و جنگ 

بقیه در صفحه سومو خشونت و مبارزه 

درآستانه ی سال روز اول ماه مه و روزمعلم، 
دستگاه سرکوب رژیم اسالمی ایران دست به 
توقیف فعاالن کارگری و معلم زد. انتظاری 
و  جهل  نیروهای  رذالت  از  داشتن  این  جز 
سرکوب تنها می تواند نشانی از نادانی و یا 
خوش خیالی انسانها درایران نسبت به رژیم 

مذهبی حاکم باشد.
بدین ترتیب چهارشنبه 9 اردیبهشت 1394 
ماموران  مه  ماه  اول  از  قبل  روز  دو 
اطالعات درتهران ابراهیم مددی نایب رئیس 
سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و 
هیئت  اعضای  از  رضوی  داوود  و  حومه 
مدیره این سندیکا را دستگیرنموده و به بند 
209 زندان اوین منتقل کردند. درشهر سقز 
هماهنگی  کمیته  اعضای  از  محمودصالحی 
دفاع  کمیته  سخنگوی  اسماعیلی  عثمان  و 
بقیه در صفحه چهارم

پنج شنبه 17 اردیبهشت درهتل تارا در شهر 
مهاباد، دختری به نام پریناز خسروانی فارغ 
التحصیل دانشگاه که دراین هتل شاغل بود 
یک  ازجانب  خطر  احساس  که  درشرایطی 
درمورد  هتل  صاحب  و  اطالعاتی  مامور 
می  خودش  به  دستگیری  شاید  یا  و  تجاوز 
کرد از بالکون طبقه 4 هتل خود را به بیرون 

پرتاب نموده و جان باخت.
به دنبال این حادثه ی جان خراش که نشانی 
است ازعدم امنیت زنان و تبدیل شدن این امر 
به قانون رایج روز مردم به شدت عصبانی 
درجلو  حاکمان  حیوانی  متجاوزان  دست  از 
هتل دست به تظاهرات زده و جلو هتل را 
به آتش کشیدند و در دیگرشهرها و ازجمله 
تظاهراتی  کردستان عراق  در  شهرسلیمانیه 

علیه رژیم ایران ترتیب داده شد.
جمهوری  رژیم 

از قدرت برنامه ریزی و 
سازماندهی تشکل سراسری معلمان 

درس بگیریم!!!  
»دراین خطابیه به سندیکای کارگران نقاش 
استان البرز تاکید نمود ”تا کی فرقه گرای، 

تا کی تفرقه؟« و یا هم زنجیران: 
نظر  در  زندانی  کارگران  ما  »سرنوشت 
قرار  کارگر  ضد  جانی  های  میلیادر  مولتی 
حق  از  دفاع  برای  ما  تالش  است،  گرفته 
و  اعتصاب  آزادی  قانونی  و  مشروع 
تشکل، ایجاد سندیکا و اتحادیه بعنوان پایه 
اساسی سازماندهی یکپارچه مبارزات طبقه 
تشدید  با  مقابله  در  کارگران  میلیونی   14
ملی و جهت  ثروت های  استثمار و غارت 
برای  حیات  حق  و  مطالبات  به  رسیدن 
باشد،اگر  می  کارگری  خانوار  میلیون   50
چون  هم  سراسری  کارگری  های  تشکل 

بقیه در صفحه پنجم
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تشکل معلمان وجود داشت، دولت اسالمی 
چهارم  یک  توانست  نمی  داری  سرمایه   -
خط فقر را به عنوان حداقل دستمزد تصویب 
و به کارگران تحمیل کند ، اشتغال دائم را 
نابود کند، بیمه های درمانی، بازنشستگی، 
بیکاری را از بین ببرد، تحصیل، درمان، آب 
و برق و گاز، تلفن و... را که طبق قانون 
بهره  تشدید  خلوت  حیات  به  است  رایگان 
کشی مافیای ثروت و قدرت تبدیل نماید. و 
دست آخر این که در شرایط اوج اعتصابات 
با میانگین روزانه ده اعتصاب، ولی پراکنده 
و بی برنامه که اگر در این رابطه نیز تشکل 
این  توانست  می  داشت  وجود  سراسری 
ای  رودخانه  به  را  کوچک  های  جویبار 
عظیم علیه بیکاری میلیونی و اخراج های 
دسته جمعی ، علیه فقر و نداری تبدیل کند.«
طبقه  سندیکائی  جنبش  در  تنها  نه  تفرقه 
کارگران  مدافع  بلکه درجنبش چپ  کارگر، 
در  تلخ  واقعیت  یک  بیان  و  کند  می  بیداد 
جنبش کارگری می باشد. اما مسئله برسراین 
آن هم درصفوف طبقه  تفرقه  است که چرا 
کنونی  درجهان  طبقه  پیشروترین  که  ای 

است، تداوم می یابد؟
به  توان  می  نظری  و  مادی  دیدگاه  دو  از 
بررسی پرداخت. جواب به این سئوال ازاین 
درمناسبات  که  دارد  الزم  بررسی  نظر 
ای  زمینه  هیچ  اساسا  درتولید  کارگر  طبقه 
هم  بدون  موجودنیست.  گرائی  فرقه  برای 
کارگران  مشترک  هماهنگ  عمل  و  کاری 
ترین  ساده  تولید  امکان  کارخانه،  دریک 
نمی  درک  قابل  مرج  و  درهرج  کاالهم 
تولیدی  الزامات  از  کارگران  چون  و  باشد 
گیرند  فرامی  را  کردن  متحدعمل  ملزومات 
لذا با گذشت زمان درذهنشان اندیشه ی منم 
باید  و  کند  نمی  خطور  گرائی  فرقه  و  منم 
تفکر  شیوه  در  را  ذهنی  عنصرمخرب  این 
دیگر طبقات و اقشاراجتماعی ُجست که در 
صندوقچه دید گاههای خود جایگاهی را ولو 
برای  و  داشته  شخصی  نفع  برای  کوچک 
جواب دادن به آن در عمل اقدام به فردگرائی 

و یا فرقه گرائی می کنند.
به  مادی  فقر  و  کاری  بی  مادی  ازنظر 
سندیکائی  تشکل  فقدان  درشرایط  خصوص 
و سیاسی قوی کارگری و درنتیجه به تالش 
بی ثمری ازجانب کارگران برای حفظ و یا 
دست  هرقیمتی  به  را  شغل  به  یافتن  دست 
وقتی  بایددرنظرگرفت.  که  شود  می  یازیده 
گی  گرسنه  و  درفقر  کارگران  خانواده  که 
جهت  رقابت  گریبانند،  به  دست  وحشتناکی 

تاملی روی پدیده فرقه گرایی ... 
بقیه از صفحه اول

تاکید روی فرقه گرائی موضعی کمونیستی نیست!

یافتن و حفظ کار امری عادی می شود.
ازبین  برای  مبارزه  ذهنی  ی  درزمینه  اما 
به  و  پیداکرده  غالب  ی  جنبه  فقر  بردن 
رهائی  برای  را  کارگران  طورطبیعی 
نمونه  که  دهد  قرارمی  دریک صف  ازفقر 
اعتصاب  تا 3  انجام 2  اش درایران حداقل 
طبقه  دهد  می  نشان  که  باشد.  می  روز  در 
کارگر درجریان تولید و مبارزه برای کسب 
است.  گرائی  فرقه  از  بیگانه  خویش  حقوق 
طبقات  متوجه  اساسا  رفتاری  چنین  اگر 
دیگراست، پس به ُجست و جوی آنها بپردازیم:

ایران  جمعیت  اخیر  سال   40 در  1ـ 
دوبرابرشده، جمعیت دهات ایران به بیش از 
نصف تقلیل یافته و باورود نیروی کارعالوه 
از  شهرها  ورشکسته  بورژوازی  خرده  بر 
بلند  های  قلعه  درپشت  شهرها  به  روستاها 
شهرهای  تمامی  و  مانده  داری  سرمایه 
بزرگ ایران که قدرت جذب نیروی کار را 
داشتند ازانبوه زاغه نشینان روستائی که به 
دربیغوله  شهرها  دراطراف  کار  یافتن  امید 
انبوه  این  است.  پرشده  اند  کرده  اتراق  ها 
یافتن  ی  دراندیشه  که  کار  بی  انسانهای 
هرکاری جهت پرکردن شکم خود و خانواده 
شان می باشند، تالشی مرگ و زنده گی را 
برای کسب درآمد به آنان تحمیل کرده و این 
گی  درزنده  فرصتی  میلیونی  دهها  جماعت 
شان نداشته اند تا درجریان شرکت درتولید 
عمیقا  را  همدردی  و  همکاری  حس  انبوه 
بدین  نباشند.  رو  تک  انسانهای  و  فراگرفته 
ترتیب اولین زمینه برای وجود فرقه گرائی 
وجود افرادی که عمده تا از اقشارفقیر خرده 
می  تشکیل  را  باشند  می  درده  بورژوازی 
دهند که با امید به کسب و اندوختن پول و 
نهایتا دست یابی به حداقل سرمایه جهت به 
راه انداختن کسب و کاری زیر نظرخود به 
شدت تالش می کنند و دراین رهگذر طبیعتا 
خود را می خواهند نجات دهند و به سطح 
پرولتری  عمل  وحدت  داشتن  ضرورت 

دراین راه هنوز نرسیده اند. 
2ـ عنصرمخرب دیگر دربروز فرقه گرائی 
آن است  به  دار  دامن زدن حاکمان سرمایه 
وجود  به  که  بازاری  آشفته  از  بتوانند  تا 
به  کار  نیروی  گان  فروشنده  از  آورند  می 
ارزانترین شکل ممکن هرچه بیشتر استفاده 
استثمارشدید  برای  ترتیب  بدین  و  کرده 
نیروی کار و باالبردن ارزش اضافی زمینه 
بین  رقابت  ایجاد  نمایند.  فراهم  مساعدی 
درایران  حدی  به  شغل  یافتن  در  کارگران 
مه  ماه  اول  پیمائی  درراه  که  دارد  رواج 
تشکلهای زرد وابسته به رژیم تبلور آن را در 
شعارهای ضدکارگری کارگرانی که همراه 
دانند  می  همه  دیدیم.  بودند،  جماعت  این 

که  درحالی  کافی  شغل  فقدان  درشرایط  که 
کارگران ایران حاضر به قبول شرایط ضد 
بشری کارفرماها نیستند، کارگران افغانی که 
درعسرت بی نظیری بسر می برند درمقابل 
با  و  کرده  سرخم  داران  سرمایه  تعرضات 
پذیرش خواست آنها ازجمله درکارساختمانی 
کاربه کارگران ایرانی نرسیده و بدین ترتیب 
زمینه همدردی بین کارگران درمبارزه علیه 
گرائی  و رشدفرقه  کمترشده  داران  سرمایه 

را سبب می شوند!
3ـ عامل دیگر درتداوم فرقه گرائی درجه ی 
آگاهی کارگران است. برخی به درستی از 
داشتن  و  کارگران  آموزشی  باالرفتن سطح 
مدرک دیپلوم و حتا باالتر صحبت به میان 
مثبتی است. ولی  امر  این  آورند. طبعا  می 
طبقاتی  آگاهی  ضرورتا  نوشتن  و  خواندن 
مناسبی  الزمه  که  هرچند  کند  نمی  ایجاد 
برای آموختن علم انقالب می باشد. این امر 
ایجاب می کند که توجه ویژه ای به باالبردن 
درک کارگران از مبارزه طبقاتی و کال علم 
تجمعات  در  یابی  سازمان  که  نمود  انقالب 
نوع سندیکائی اولین فرصت را برای انجام 
آموزش اولیه برای باالبردن درک کارگران 

فراهم می کند.
تولید  وجود  دیگر  نامناسب  زمینه  4ـ 
دربرگیرنده  هرکدام  که  درکارگاهها  خورد 
از  که  این  ضمن  که  بوده  اندکی  کارگران 
5 تا 10 نفر تجاوز نمی کنند، درعین حال 
اکثر کارگران ایران را تشکیل می دهند. این 
امر نه به تشکل یابی سندیکائی آنان کمک 
آگاهی طبقاتی.  به  یابی  نه دست  می کند و 
درچنین وضعیتی کار مستمر وطوالنی ای 
بتوانند  تا  است  الزم  آگاه  کارگران  توسط 
را  سیاسی  و  معیشتی  یابی  تشکل  حرکت 

درکارگاههای کوچک فراهم نمایند. 
5ـ از تمام این عوامل مهم تر فقدان حزب 
سیاسی پیشرو طبقه کارگرـ حزب کمونیستـ  
است که بتواند با صدائی رسا کارگران را به 
متحدشدن زیر پرچم انقالبی اش فرا خواند. 
و  نظری  تشتت  ی  وقیحانه  تداوم  و  وجود 
سازمانی کوچک ترین کمکی را به مبارزه 
با فرقه گرائی فراهم نکرده و برعکس تداوم 
و ازدیاد فرقه ها را جار می زند. این امر تا 
بدان جا اخالل دروحدت طبقه کارگر ایران 
به وجود آورده که تشکلهای چپ موجود که 
سنگ دفاع از طبقه کارگر را به عاریت به 
ای  گرایانه  الابالی  طور  به  زنند  می  سینه 
به اصول کمونیسم علمی ازپشت خنجرزده 
و درتفرقه اندازی عامل مهمی شده اند. آیا 
و  مارکس  نظر  این  باردیگر  داریم  ماحق 
فرقه  گفتند:  که  بیاوریم  د  یا  به  را  انگلس 

دارند  وجود  حق  زمانی  تا  چپ  های 
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طبقات با یکدیگر که همراه با خشونت برای 
حذف و یا تابع کردن یکدیگر بوده است باعث 
مهاجرت  مسئله  با  همیشه  تاریخا  که  شده 
تاریخی  های  مهاجرت   . باشیم  روبرو 
محدود  گاهی  و  گسترده  بسیار عظیم  گاهی 
هجوم  مثال  .بطور  است  بوده  ای  منطقه  و 
گروه  که  شد  باعث  ایران  اشغال  و  اعراب 
های بزرگی از ایرانیان به هند مهاجرت کنند 
پائی در هندوستان بگذارند.  تاثیرات دیر  و 
و یا بعد از اشغال ایران توسط اسکندر در 
دوران هلنی تعداد زیادی از یونانی ها برای 
تسلط بر سرزمین های گشوده شده به ایران 
مهاجرت کردند و در عین تاثیرگذاری بسیار 
تاریخی در فرهنگ و  عمیق در یک دوره 
مهاجرت  یا  و  شدند.  حل  کشور  این  تاریخ 
بربرهابه و یا از اروپا مانند یهودیان و غیره 
تاثیرات متقابل اقتصادی و فرهنگی و حتی 
جمعیتی جوامع بشری بر روی یکدیگر هر 
روز بیشتر و بیشتر شده است بویژه که در 
دوران سرمایه داری که مناسبات روابط و 
امپریالیستی  انحصارات  و  کاالئی  تجارت 
کرده  پیدا  نفوذ  کشورها  و  جوامع  تمام  در 
اند و سرمایه گلوبال از طریق شرکت های 
و  کاالو سرمایه  دائمی  بمباران  با  فراملیتی 
کشورها  استقالل  و...  فرهنگ  و  سیاست 
تقریبا از بین برده است. هر  و ملت ها را 
تغییری اعم از تنش یا رشد و سقوط اجتماعی 
حتی  و  کناری  جوامع  بالفاصله  یا  و  با 
جهانی را تحت تاثیر و تغییر قرار می دهد. 
مهاجرت در دوران جدید یکی از آن مسائلی 
مسائل  با  تنها  نه  ناگسستی  پیوند  که  است 
بلکه  خیز  پناهنده  کشورهای  مشکالت  و 
دارند.  نیز  پذیر  پناهنده  کشورهای  به  حتی 
توان فهمید  باال می  به مسائل  با توجه  حال 
که موضوع فرار هزاران نفر از کشورهای 
خود که عمدتا در حال جنگ های درونی و یا 
بحران های شدید اقتصادی و سیاسی هستند 
و یا اشغال شده اند موضوعی بین المللی و و 
مشخصا به بحران های این سیستم در درون 
در حالی  برمی گردد.  پیرامونی  کشورهای 
امپریالیست ها همراه دولت های غربی  که 
اسالمی  مرتجع  نیروهای  سومی،  جهان  و 
تا  گرفته  طالبان  و  بوکوحرام  و  داعش  از 
را  خاورمیانه  جوامع  دیگران،  و  حزب هللا 
پایان  به ویرانی و آشوب و جنگ های بی 
نیابتی کشیده اند و نه تنها خواهان به قهقرا 
کشیدن و ویرانی کامل این جوامع ،بلکه به 
دنبال غارت و به یغما بردن منابع طبیعی و 
کنترل اقتصاد این جوامع بوده و هستند. در 
این کشورها دیگر نه تنها قوانین شهروندی 

و روتین اجتماعی حاکم نیست بلکه هر گروه 
مسلح مرتجع و مزدوری برای خود منطقه 
خودمختار ایجاد کرده است و خود را دولت 
می نامد و بر اساس تفکرات قرون وسطائی 
تفنگ  با زور  و  کرده  قانون وضع  خودش 
مردم را مجبور به اطاعت از آنها می کنند. 
به همین دلیل دیگر امنیت و داشتن شغل و 
بشدت  ولی  نیست  محال  امری  اگر  غیره 
در  پارتی  داشتن  است.  کمیاب و خطرناک 
نیروهای نظامی و شبه نظامی از احتیاجات 
بیکاری  است،  نانی  لقمه  تهیه  برای  اولیه 
افراد را به طرف گروه های مسلحی سوق 
می دهند که پول خوش رقصی خود را از 
دولت های مرتجع و سازمان های اطالعاتی 
برابرش  در  و  کنند  می  دریافت  خارجی 
داده  انجام  را  جاسوسی  و  تخریب  کارهای 
و در عین حال با کسب درآمدهای نامشروع 
منابع  و  ها  سرمایه  غارت  در  همکاری  و 
طبیعی کشورهای خود توسط دارودسته های 
امپریالیست غرب دست به استخدام نیروهای 
نظامی و شبه نظامی می زنند و هیچ انسان 
با شرفی را از این مخمصه گریزی نیست یا 
باید گردن نهاد و یا فرار را برقرار ترجیح 
داد و در این بلبشوی و هرج ومرج بی انتها 
شده  آغاز  مهاجرت  نفری  هزاران  امواج 
پناهنده  کشورهای  اکثر  در  واقع  در  است. 
خیز دیگر جایی برای زندگی انسانی نمانده 
در  آواره  و  سیال  کار  نیروی  این  و  است 
زندگانیش  گذران  برای  که  جهانی  سطح 
بدترین  تحت  کارها  سخترین  به  مجبور 
شرایط است طمعه خوبی برای سرمایه های 
کار  نیروی  این  به  اتکا  با  که  غرب هستند 
تازه امکانات بدست آمده خدماتی و اجتماعی 
توسط طبقه کارگر در کشورهای خودشان را 
پس گرفته و یا از بین ببرند. ولی زمانی که 
امپریالیستی  کشورهای  این  خود  بازارهای 
نیازی  و  است  فروپاشی  و  رکود  حال  در 
به نیروی کار تازه ای ندارد چگونه باید با 
موج ورود این نیروی کار مهاجر برخورد 
کرد. دولت استرالیا در خوش خدمتی بخاطر 
پناهنده  دیگر کشورهای  برای  تجربه  کسب 
پذیر و خودش ،حیله ها و کلک های مختلفی 
سازمان  گی  پناهنده  قوانین  با  تماما  که  را 
برده  بکار  دارد  و  داشته  تضاد  متحد  ملل 
گفته  به  پناهنده  که جلوی ورود  برد  می  و 
خودشان "غیر قانونی" را بگیرد. راه های 
پیشرفته  کشورهای  به  گوناگون  ورودی 
سرمایه داری بسته شده است و فقط راههای 
بسیار خطرناک از طریق آبهای خروشان و 
مواج و یا کوههایی با پرتاگاههای خطرناک 

باقی مانده است. با در نظر گرفتن همه 
با  اما  ها  مهاجرت  نوع  این  خطرات 

ایجاد حزب طبقه  هنوز ضرورت  که 
باشد.  وجودنیامده  به  درجامعه  کارگر 
ولی به محض به وجودآمدن چنین ضرورتی 
تداوم یابی وجود فرقه ها ارتجاعی می شود. 
)نقل به معنا(. اگر نیروهای چپ امروز به 
را  حتا خود  که  اند  برده  پی  این ضرورت 
که  بینند  می  و  نامند  می  کمونیست  حزب 
نتوانسته اند اعتماد طبقه کارگر را به خود 
می  روز  هر  دیگر  سوی  از  و  کنند  جلب 
زندانهای  از  کارگری  پیشروان  که  شنوند 
بیان  را  حزب  ایجاد  فریاد ضرورت  رژیم 
داشته و احزاب موجود را نپذیرفته اند، آن 
گاه می بینیم که ضرر فرقه گرائیها به تمامی 
ادعای مارکس و انگلس را به واقعیت تمام 

عیاری درایران تبدیل کرده است.
کریه  چهره  طبقاتی  مبارزه  نمای  تمام  آینه 
فرقه گرائی درجنبش کارگری را نشان داده 
و وقت آن رسیده است که نیروهای چپ عمله 
و اکره شیوه تفکر خرده بورژوازی نشده و 
بانفی فرقه گرائی و تالش برای ایجاد حزب 
واحد کمونیست کاری کارستان را در تاریخ 
صدساله مبارزات کارگری ایران انجام داده 
و به پیاده کردن آموزشهای کمونیسم علمی 
عاریتی  های  فراگرفته  آنکه  نه  و  بپردازند 
و  بورژوائی  امپریالیستی،  فکری  اتاقهای 

خرده بورژوائی را درعمل پیاده کنند!
ضروری  آگاه  کارگران  برای  بنابراین 
را  گرائی  فرقه  با  مبارزه  پرچم  تا  است 
درآورده  اهتزاز  به  ایران  در  بیشتر  هرچه 
علت  به  ایران  کارگران  مبارزه  نگذارند  و 
خرده  گرائی  فرقه  عمده  مرض  این  وجود 
بورژوائی، ضربات پی درپی و روزانه دیده 
انقالبی و علمی خود  دیدگاههای  وبه تحقق 
نایل نشده و خون کارگران و دیگر انقالبیون 
نتیجه ریخته  بدون  این عرصه مرتبا و  در 
شود. به امید رسیدن به این آگاهی. ما ازکلیه 
نیروهای چپ می خواهیم تا توطئه سکوت 
را دراین مورد شکسته و نظرخود را دراین 

باره به طور رسائی ابراز دارند.
ک.ابراهیم ـ 15
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به تارنما های اینترنتی  
حزب رنجبران ایران 
مراجعه کنید و نظرات 
خود را در آنها منعکس 

کنید!

پناهنده های غرق شده قربانیان نظام سرمایه داری اند!
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شکوفان باد وحدت مبارزاتی معلمان با کارگران!

توجه به وضعیتی که همین کشورهای 
پناهنده  کشورهای  برای  پذیر  پناهنده 
خیز بوجود آورده اند ولی حاضر نیستند هیچ 
گونه کمکی به انسان هائی که در گرداب ها 
و آبها سرگردان و در حال غرق شدن هستند 
سیاسی  های  هنرپیشه  همچون  ولی  بکنند 
اقیانوس  و  دریاها  در  که  پناهندگانی  برای 
ریزند  می  تمساح  اشک  دهند  می  جان  ها 
رهبران این کشورها با هر کشتاری که در 
دولت  این  علنی  اغماض  و  توجهی  بی  اثر 
ها در کمک به مهاجرین دریائی بوجود می 
یادبود  مراسم  و  میزگرد  و  کنفرانس  اید، 
کشورهای  مردم  چشم  تا  دهند  می  تشکیل 
عمق  و  موجود  های  واقعیت  به  را  خود 
کثافتکاری های خود و جنایت هائی که علیه 
مردم کشورهای فقیر و پیرامونی انجام می 
دهند بپوشانند. اما این دولت ها و رهبران با 
سیاست هائی از این دست نه تنها نمی توانند 
بحران اقتصادی و سیاسی خود را بپوشانند 
و  جهانی  سطح  در  را  پناهندگی  معضل  و 
کشوری حل کنند بلکه نشان داده اند تا سیستم 
سرمایه داری و سود و غارت و استثمار و 
استعمار و ستم موجود است معضل پناهندگی 
هم قابل حل نیست و فقط جهانی عاری از 
به طور  تواند  می  انسان  از  انسان  استثمار 
ببرد. بین  از  را  طبقاتی  پدیده  این  کامل 
برای  که  زمانی  و  درعصراستعمارکهن 
کشت و کار آمریکا نیاز به نیروی کارارزان 
برای  جهنمی  دستگاهی  بود،  برده  درحد 
با  و  شد  درست  درآفریقا  جوانان  شکار 
آنها  با کشتی و بستن  آنها  دستگیری وحمل 
و  اعتراض  به  دست  نتوانند  که  این  برای 
مسافرتهای  دراین  بزنند،  درکشتیها  شورش 
پوست  سیاه  جوان  انسان  هزاران  خونین 
ریخته  اطلس  اقیانوس  به  و  باخته  جان 
به  با  و  درعصراستعمارنو  اکنون  شدند. 
وجودآوردن وضعیت اسفناک در کشورهای 
امپریالیستها،  ازمداخالت  ناشی  نیافته  رشد 
خود انسانها مجبور به فرار جهت یافتن کار 
و قوت نان می شوند و با کشتیهای ابتدائی 
با فوق ظرفیت از انسانها اساسا در دریای 
مدیترانه غرق می شوند و حاکمان اروپائی 
مدیترانه  دریای  که  بپذیرند  اند  شده  مجبور 
است. شده  مهاجران  گورستان  به  تبدیل 
"خرهمان  معروف  قول  به  ترتیب  بدین 
اگر  شده"  عوض  پاالنش  ولی  خراست 
درگذشته استعمارکهن آه و ناله ای نسبت به 
درکشتیهای  مبارز  یا  و  باخته  جان  سیاهان 
اقیانوس اطلس  به  حمل سیاهان ریخته شده 
استعمارنو  عصر  در  داد،   نمی  صورت 
و  ریزند  می  تمساح  اشک  کنونی  حاکمان 
آن  وقت  یابد!  می  جریان  انسانها  تجارت 

نظامهای  جهانی  انقالب  با  که  است  رسیده 
سپرده  تاریخ  گورستان  به  امپریالیستی 
برقرار  سوسیالیستی  درنظامهای  و  شوند 
کشورخودی  از  فرار  به  نیاز  انسانها  شده 
آزادی  و  رفاه  و  آرامش  و  صلح  و  نداشته 
باد!  چنین  و  مستقرگردد.  کشورها  درکلیه 
دلیل"خطر  به  که  باشیم  داشته  توحه  اما 
جدی  اقدامی  اروپا"  به  تروریستها  ورود 
از  فرسوده  کشتیهای  حرکت  از  درممانعت 
آنها کشتیهای سالمی  لیبی نکرده و به جای 
دهند! نمی  قرار  جویان  پناه  دراختیار  را 
طاهر 
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دستگیری کارگران و معلمان 
بقیه از صفحه اول

مهاباد دستگیر شدند و محمود  از کارگران 
منتقل  سنندج  بازداشتگاه  به  را  صالحی 
نظیر  دیگری  کارگران  عالوه  به  کردند. 
کوروش بخشنده، نظام صادقی آرام فوادزندی 
پدرام  عبداللهی،  ریبوار  محمودنژاد،  حامد 
نصراللهی و میتراصادقی از اعضای کمیته 
اردیبهشت  در5  شدند.  بازداشت  هماهنگی 
نیز  سنندج  کارگری  ازفعاالن  امجدی  رضا 

بازداشت شده بود.
فروردین  در27  معلمان  اعتراضی  حرکت 
علیرضا  دستگیری  شهر،   70 از  دربیش 
در  ایران  معلمان  سازمان  دبیرکل  هاشمی 
یکشنبه 30 فروردین توسط نیروهای امنیتی 
اوین، همه و  به زندان  و منتقل نمودن وی 
که  درشرایطی  که  است  آن  از  حاکی  همه 
کارگران و معلمان از ظلم و ستم حاکمان به 
جان آمده و دیگر حاضر به قبول وضعیت 
و  نیستند  شان  کنونی  معیشتی  بار  رقت 
دررسیدن به خواستهای اولیه شان به مبارزه 

ادامه می دهند را مانع شوند.
دراول ماه مه درمقابل فشار کارگران رژیم 
کارگر   خانه  الحال  معلوم  تشکل  پیمائی  راه 
و شورای اسالمی کار به رهبری محجوب 
ترتیب  نمایشی  صورت  به  را  وصادقی 
برون  همان  به مصداق »ازکوزه  ولی  داد. 
ضدکارگری  شعار  دراوست!«  که  تراود 
»کارگر خارجی اخراج بایدگردد« دردست 
کارگران  نام  به  فرمایشی  گان  تظاهرکننده 
که  بود  لعنتی  تف  ایران،   ساختمانی 
ضدکارگری  وماهیت  افتاد  آنها  برصورت 
عیان  چنان  را  تجمع  این  گان  دهنده  ترتیب 
نمود که حسن صادقی معاون دبیر کل خانه 

کارگر درگفت و گوئی با خبرنگار کلمه گفت 
نگارش این شعارها اشتباه بوده است تا بدین 
تشکلهای  این  بیشتر  آبروئی  بی  از  ترتیب 
نماید.  جلوگیری  رژیم  به  وابسته  زرد  فوق 
جوب  از  رفته  »آب  معروف  قول  به  ولی 
برنمی  شدنش  جاری  قبلی  محل  دیگربه 
گردد« هرچه که این تشکلهای زرد خواسته 
بودند با ترتیب دادن این تجمع کارگران را 
فریب دهند، با این شعار نفرت کارگران را 

ازخود بیشتر نمودند.
دستگیریهای  این  ایران  رنجبران  حزب 
دادن  ترتیب  و  معلمان  و  کارگران  عمدی 
معلوم  مه  ماه  اول  اصطالح  به  پیمائی  راه 
الحال توسط برنامه ریزی حاکمان را شدیدا 
و  فوری  آزادی  خواستار  و  نموده  محکوم 
بدون قید و شرط کارگران و معلمان زندانی 
که  است  مطمئن  رنجبران  حزب  باشد.  می 
سرمایه  مدافع  اسالمی  رژیم  که  را  آتشی 
داران درسرکوب کارگران و معلمان، زنان 
مدافعان  دیگر  و  دانشجویان  پرستاران،  و 
ورخواهدشد  شعله  چنان  برافروخته  آزادی 
کردن  خاموش  به  قادر  هرگز  رژیم  که 
درهمین  را  آن  مردم  از  ترس  و  نشده  آن 
با  همیشه  برای  نهایتا  و  گرفتارساخته  آتش 
آتش،  درآن  اش  خاکسترگشتن  و  نابودشدن 
بساط ظلم و جور نیز ازساحت جامعه رخت 
هزاران  بعداز  ایران  مردم  و  برخواهدبست 
گل  و  آزاد  سرزمین  در  جور  و  ظلم  سال 
فقر  از  بلبل نفس راحتی خواهند کشید و  و 
رها  قلدری  و  زورگوئی  و  گی  گرسنه  و 

خواهندشد.

معلمان  و  کارگران  به  پرشورما  درود 
مبارز ایران

آزادی فوری کارگران ومعلمان و دیگر 
زندانیان سیاسی خواست اکثرمردم ایران 

است
مبارزه طبقاتی کارگران و معلمان با زور 

خاموش شدنی نیست
ضدمعلم  و  ضدکارگر  رژیم  بر  مرگ 

جمهوری اسالمی ایران
زنده باد آزادی و زنده باد سوسیالیسم

حزب رنجبران ایران ـ 12 اردیبهشت 
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پایان مرگ پرینازها با سرنگونی نظام سرمایه داری زن ستیزممکن است! 

خبرهای هولناک...بقیه از صفحه اول

اسالمی که به قول معروف یک روده راست 
هزارسال  از  بیش  طی  و  ندارد  شکم  در 
را  سرمردم  مالیدن  شیره  گوئی،  دروغ 
است،  داده  جلوه  سفید  را  سیاه  و  فراگرفته 
شروع به توجیه این که این دوفرد نمود که 

کاری نکرده اند.
شعور  حداقل  که  انسانی  هر  برای  ولی   
داشته باشد، این سئوال پیش می آید که چه 
انگیزه ای در روز روشن دریک هتل می 
جز  برساند  خودکشی  به  را  انسانها  تواند 
ترس از تجاوز ویا دستگیری و دریک کالم 
عدم امنیت شغلی و زنده گی!؟ اگر ماموران 
امنیتی از خدمت کاران صادق مردم باشند، 
با  جوانی  درعنفوان  دختری  که  این  تصور 
دیدن آنها خود را تسلیم مرگ کند بسیار بعید 

به نظرمی رسد.
اگر نسبت به تاریخ کشور و عمل کرد دین 
را  شاعران  سخنان  و  داشته  آگاهی  مداران 
از هزار سال به این سو که ماهیت صحبت 
اند به جان  شیخان ریاکار را برزبان رانده 
دل بپذیریم، سرفرودآوردن دربرابر این همه 
تجاوز به آزادی انسانها و به خصوص زنان 
به  تسلیم خود  دادن  نشان  کشور چیزی جز 

این حیوان صفتان وحشی نمی باشد.
همان طور که کارگران ایران روزبه روز 
بیشتر درمبارزه برای کسب حقوقشان دست 
معلمان  که  طور  همان  گیرند؛  می  را  هم 
به  مدارس  تبدیل  علیه  درمبارزه  ایران 
برافراشته  قد  سربلندانه  مذهبی  های  حوزه 
همان  برند؛  می  پیش  را  متحدی  مبارزه  و 
برای کسب حقوق شان  پرستاران  که  طور 
بیش از پیش همراهی با دیگر استثمارشده ها 
و ستم دیده گان را هماهنگ می کنند، وقت 
آن رسیده است که برای پایان دادن به فقر و 
گرسنه گی؛ ظلم و ستم و تجاوز به حقوق حقه 
زنان پرچم دفاع از زنان را نه تنها درایران 
بلکه درکل منطقه و درصفی واحد با زنان 
دراین کشورها بلند کنیم و بیشترازاین شاهد 
و  کشیده  رنج  عزیزان  این  به  وناظرتجاوز 

مرگ آنان نباشیم.
مرگ بر رژیم ضد زن جمهوری اسالمی!

زنده باد سوسیالیسم نظام رهائی کارگران و 
زحمت کشان و زنان از ظلم و جور!

اردیبهشت   20 ـ  ایران  رنجبران  حزب 
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با قدردانی از 
کمکهای مالی رفقا 

و دوستان 
به حزب ذکراین 
نکته را ضروری 

می دانیم که 
تکیه ی حزب به 
اعضاء وتوده 
ها در پیشبرد 

مبارزه طبقاتی،  
روشی انقالبی و 
پرولتاریائی است 
درحفظ استقالل 

سازمانی و جدا  
نشدن از طبقه 

کارگر و
 توده ها 

حضورنظامی آمریکا 
در جهان!

این ها همه کشورهایی هستند که 
ایاالت متحده در آنها حضور نظامی 

دارد 
توسط اخبار تحقیقات جهانی،

 12 آوریل 2015 
اوباما،  باراک   ،201۵ مارس  ماه  در 
تمام  که  کرد  اعالم  متحده  ایاالت  پرزیدنت 
در  مستقر  متحده  ایاالت  سربازان   9۸00
افغانستان تا پایان سال 201۵ باقی خواهند 
انتقاد رک و پوست  باعث  این حرف  ماند. 
کنده ای شد: ولی، باالخره در سال گذشته، 
از  بخش  آخرین  که  بود  این  اوباما  وعده 
در سال  را  آمریکا کشور  نظامی  نیروهای 

2014 ترک خواهند کرد. 
چگونه طرح اوباما برای خروج از افغانستان 

تاکنون انجام گرفته؟ )1(
متحده  ایاالت  دارند  انتظار  که  کسانی 
افغانستان را ترک کند هرچند، باید لحظاتی 
صبر کنند تا چنین نظری را ارائه دهند: باید 
آلمان  هنوز  متحده  ایاالت  که  بدانند  را  این 
را ترک نکرده است. در حقیقت تعداد قابل 
ایاالت  که  هستند  ها  از کشور  ای  مالحظه 
متحده آنجا را ترک نکرده است، در حالیکه 
گونه  هیچ  ها  کشور  این  از  بسیاری  قطعا 
وایاالت  سربازان  برای  تهدیدی  یا  خطری 
الگوی  یک  جا  این  در  نیستند،  متحده 
مشخصی را در مورد عملکرد ایاالت متحده 
به جای ترک این کشورها مشاهده می کنیم. 
از  شده  ارائه  رسمی  اطالعات  براساس 
وزارت دفاع و مرکز دفاع داده های نیروی 
انسانی )1(، در حال حاضر در آلمان حدود 
پایگاه   917 و  آمریکائی  سرباز  هزار   40
نظامی آمریکایی، بیش از ۵0 هزار نیروی 
ده ها  پایگاه(، و  نظامی در ژاپن )و 109 
در  پایگاه،  صدها  با  نظامی،  نیروی  هزار 
 2۸ از  بیش  باشد.  می  دارا  اروپا  سراسر 
متحده  ایاالت  نظامی  نیروهای  از  هزار 
اکنون در ۸۵ پایگاه در کره جنوبی مستقر 
حضور  بحال  تا   19۵7 سال  از  و  هستند. 

فعال داشته اند. 
آخرین  در  موجود  اطالعات  اساس  بر 
گزارش مستند وزارت دفاع آمریکا، ایاالت 
نظامی  پایگاه  اقل 74 کشور  متحده در حد 
در  نظامی  نیروی  خصوص  به  و  دارد 
سراسر جهان، اعم از هزار نفر تا یک نفر 

می در بعضی از کشورها )به عنوان مثال 
تواند آتاشه نظامی باشد(. 

بجز نوشته هایی که با 
امضای تحریریـه منتشر 

مـی گردد و بیانگر نظرات 
حزب رنجبـران ایران 
می باشد، دیگر نوشته 
های مندرج در نشریه 

رنجبر به امضا های فردی 
است و مسئولیت آنها با 
نویسندگانشان می باشد.
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کشور   10 در  فرانسه  مقایسه،  در 
دارای پایگاه نظامی است و انگلستان 

در 7 کشور. 
محاسبه میزان حضور نظامی ایاالت متحده 
نیست.  آسانی  کار  خارج  کشورهای  در 
دفاع  وزارت  توسط  شده  منتشر  اطالعات 
داخل  در  مختلف  تناقضات  و  است،  ناقص 
اسناد پیدا شده اند. کوارتز از وزارت دفاع 
روشن  و  واضح  توضیح  رابطه  این  در 
نکرده  دریافت  پاسخی  اما،  است  خواسته 

است. 
ملت:  بنیاد  خویش،  کتاب  چهارمین  در 
متحده  ایاالت  نظامی  های  پایگاه  چگونه 
جهان  تمام  و  آمریکا  به  کشور  خارج  در 
استادیار  وآین،  دیوید  رسانند،  می  آسیب 
انسان شناسی دردانشگاه آمریکایی جزئیات 
مشکالت در مورد ارزیابی حضور نظامی 
آمریکا در خارج کشور را توضیح می دهد. 

او می نویسد: 
مطابق آخرین و جدید ترین شمارش منتشر 
حاضر  حال  در  متحده  ایاالت  ارتش  شده، 
از  خارج  در  پایگاهی«  »مقر   ۶۸۶ هنوز 
۵0 ایاالت و واشنگتن دی سی دارا می باشد. 
در حالیکه ۶۸۶ مقر پایگاهی در حق خود 
رقمی است کامال باال، که شمارش عجیبی، 
ایاالت  شده  شناخته  های  پایگاه  از  بسیاری 
های  پایگاه  مانند  کند،  می  حذف  را  متحده 
جای  قطر.  و  کویت،  کاساوا،  در  نظامی 
از  پنتاگون  شمارش  که  این  کمتر  تعجب 
پایگاه های مخفی آمریکا مانند آن پایگاه ها 
در اسرائیل و عربستان سعودی حذف شدند. 
تعداد بسیاری از پایگاه ها در نقاط مختلف 
شمارش  از  نیز  پنتاگون  خود  که  موجودند 

درست آنها اطالعی ندارد. 
این تنها موضوع نیست – حتی یک شمارش 
قطعی از پایگاه ها شامل طیف گسترده ای 
از تسهیالت خواهد بود. »پایگاه« به خودی 
شامل  که  است  حفاظی  اصطالح  یک  خود 
»پست«،  مثل  ای  شده  منتسب  های  مکان 
توسط  »قلعه«  یا  »اردوگاه«،  »ایستگاه«، 
دیوید  شود.  می  مختلف  نظامی  های  گروه 

واین توضیح می دهد: 
پایگاه های نظامی در ابعاد و اشکال مختلف 
هستند، از مقرهای عظیم در آلمان و ژاپن 
گرفته تا تسهیالت کوچک را دارد در پرو 
و پرتوریکو. ]....[ حتی استراحت گاه های 
نظامی و مناطق تفریحی در مکانهایی مانند 
توسکانی و سئول )کره جنوبی( پایگاه هایی 
جهان  سراسر  در  باشند؛  می  خود  نوع  در 
این پایگاه ها هر کدام بیش از مساحت 170 

زمین گلف را احاطه کرده اند. 
متحده  ایاالت  نظامی  های  پایگاه  زیر  نقشه 

می  نشان  را  خود  مرزهای  از  خارج  در 
دهد، طبق نظر رسمی بی اس آر )مؤسسه 
کسب و کار برای مسئولیتهای اجتماعی( و 
تحقیقات مستقل انجام شده توسط دیوید واین 
)و کوارتز( و با استفاده از گزارشات خبری 
ارجاعات  اطالعات  چنین  هم  و  شده  تأیید 
متقابل با نقشه های گوگل. باید توجه داشت 
به حساب  را  ناتو  های  پایگاه  نقشه  این  که 
در  شده  شایع  پایگاه  جمله  از  آورد،  نمی 
الجزایر،  در  دیگر  پایگاهی  و  ترکمنستان 
گمان  که  لیکس  ویکی  توسط  شده  گزارش 

می رود پایگاه نظامی آمریکا باشد. )2(
به نظر می رسد بسیاری از کشورها مراقبت 
را  آمریکا  نظامی  های  پایگاه  از  کوچکی 
دارا می باشند )در زیر 10( که در مقایسه با 
آلمان 179 پایگاه، پورتوریکو 37 پایگاه ، 
یا ایتالیا ۵۸ پایگاه. بزرگترین رد پای نظامی 
که  است  کشورهایی  در  آمریکا  مانده  باقی 
کرده،  تجاوز  آنها  به  دوم  جهانی  جنگ  در 
در حالیکه حضور نظامی آمریکا در مناطق 
مورد مشاجره و درگیر اخیر مثل خاورمیانه، 
حد اقل از نظر پایگاهی شدنشان تا حدودی 

کاهش یافته است. 
دیوید واین می نویسد، این امر توسط مفسران 
از قبل مورد مالحظه قرار گرفته است که 
توجهی  قابل  اندازه  از  ها  پایگاه  تمام  نه 
اطالعات  به  توجه  با  معهذا،  برخوردارند. 
برای  معیاری  بتوان  است  مشکل  موجود، 

اندازه گیری تأسیسات مختلف داشت. 
عمده  »پایگاه   ۶4 فقط  گوید  می  پنتاگون 
این  و  باشد  می  دارا  خارج  در  را  فعال« 
پایگاهی»تأسیسات  های  محل  بیشتر  که 
کوچک یا محلی« هستند. اما، بنا به تعریف 
تا  »کوچک«  تأسیسات  همین  خودشان، 
قیمت 91۵ میلیون دالر گزارش شده اند. به 
عبارت دیگر تعریفی که آنها از »کوچک« 

دارند نمی تواند کوچک باشد. 
اطالعات در مورد نیروهای نظامی مستقر 
نیز به طور کامل روشن نیست،  در خارج 
که کار را دشوار می سازد که بدانیم میزان 
آن  در  آمریکا  نظامی  پای  رد  از  واقعی 
کشورهاچقدر است. آی اچ اس )یک شرکت 
مستقر در شهرستان داگالس، کلرادو، ایاالت 
متحده - مترجم( تحلیل گر نیروهای مسلح، 
بسیار  این  که  گفت  کوارتز  به  لهرک  دیلن 
مشکل است که بتوانیم تعریفی برای حضور 
نظامی آمریکا بدست بیاوریم – برای دولت، 
که به معنی پایگاه یا نیروهای مستقر است، 
اگر چه به نظر قابل قبول می رسد که انواع 
دیگری از حضور نظامی را نیز به حساب 

بیاوریم: 
حال حاضر،  در  که  گفت  توان  می  مطمئنا 

سوریه  در  نظامی  حضور  متحده  ایاالت 
های  پایگاه  دارای  است  ممکن  آنها  دارد. 
نظامی یا نیروی نظام در آنجا نباشند، اما ما 
باید هواپیماهای جنگی آنها را در آسمان به 
حساب بیاوریم. مسلما، ایاالت متحده حضور 
نظامی بیشتری در سوریه دارد تا در آلمان 
ایده را عمیق تر بشکافیم،  این  ] ....[. اگر 
بگوئیم  که  باشد  منطقی  تواند  می  نیز  این 
ایالت متحده حضور نظامی در هر کجا که 
از درون )پهپاد ها( برای حمله به نشانگاه ها 

استفاده می کند را دارد. 
تمام کشورهایی که به نوعی حضور نظامی 
آتاشه  یک  از   – است  درآنها  متحده  ایاالت 
و  عراق  در  درگیر  نیروهای  تا  نظامی 
افغانستان – اساسا منجر به تقریبا اوج آن به 
سراسر جهان خواهد شد )روسیه نیز شامل می 
شود، جائیکه وزارت دفاع گزارش می دهد، 
تعداد24 پرسنل نظامی در آن کشور دارد(.

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
-1 Defense Manpower Data Center 
-2 DOD is Department of Defense 
)1( http://t.co/avoxwJzzQw 
p ic . tw i t t e r. com/3S۵FJ3 lgho 
0!— FiveThirtyEight )@
FiveThirtyEight( March 201۵ ,2۶ 
http://www.globalresearch.ca/
wp-content/uploads/04/201۵/CA-
WEQQUQAAKUWU.png 
)2( https://qzprod.files.wordpress.
com/04/201۵/us-military-bases-
abroad_mapbuilder.png?w=1024 

خبری مشکوک درزیر آمده که اگربه احتمال 
در  دولت  حاکمان  و  باشد  درست  ضعیف 
ایران چنین قصدی داشته باشند، روند ایجاد 
احزاب سازی خودی و نخودی درحال شکل 
گیری است تا با شرط و شروطی که گذاشته 
اند اوال بتوانند درشرایط کنونی از انزوای 
روانه  با  درآمده،  جهان  و  درایران  رژیم 
طرفداری  الحال  معلوم  احزاب  این  کردن 
افزایش  بازی  دودوزه  این  با  را  رژیم  از 
دهند و ثانیا تامی توانند مردم را دچار تفرقه 
نموده و ایران را پر از احزاب بی محتوای 
مدافع رژیم بسازند که به شدت دنبال ساخت 

دربرابرحاکمان  تکانی  ُدم  و  پاخت  و 

بازی جدید در
تفرقه اندازی!
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ازنامه های رسیده

باشند. به خبر زیر توجه کنید:
»حزب و تشکل سیاسی 
در نوبت دریافت مجوز«  

روز  زاده  رضا  محمدامین  نیوز:  خرداد 
و  احزاب  اندیشی  هم  نشست  در  چهارشنبه 
افزود:  ری  شهرستان  سیاسی  های  تشکل 
چهارچوب  در  ها  تشکل  و  سیاسی  احزاب 
انتقادات خود  نامه می توانند نظر و  اساس 

را مطرح کنند.
وی افزود: گروه ها، احزاب و تشکل های 
سیاسی باید با اتحاد و انسجام در داخل کشور 
قدرت  باالبردن  برای  رویه،  وحدت  با  و 
دولت و نظام در عرصه بین الملل تالش و 

حرکت کنند.
به  اشاره  با  رضازاده  ایرنا،  گزارش  به 
اینکه احزاب و تشکل ها با تعامل و همدلی، 
نظرات خود را بیان کنند و مردم در عرصه 
تصریح  گزینند،  برمی  را  اصلح  انتخابات 
های  فعالیت  ضمن  سیاسی  احزاب  کرد: 
دشمنان  برای  سازی  فضا  از  باید  حزبی 
اجتناب و زمینه افزایش مشارکت حداکثری 
تامین  مردم را در عرصه های مختلف که 
کننده منافع نظام اسالمی است، فراهم کنند.

وی بر ضرورت پرهیز از دعواهای سیاسی 
تاکید کرد و افزود: احزاب و متولیان تشکل 
سازی  اعتماد  زمینه  و صنفی  سیاسی  های 
تا  کنند  فراهم  گذشته  از  بیش  در کشور  را 
آرامش  سایه  در  قانونگذاران  و  مجریان 
به  نسبت  قوانین  پیگیری  ضمن  امنیت،  و 
امور احزاب، برای رشد و توسعه  اصالح 
روزافزون نهادهای مدنی و سیاسی گام های 

مثبتی بردارند.
به گفته رضا زاده سیاست داخلی دولت ها 
متاثر از سیاست خارجی آنها است و چنانچه 
این سیاست مثبت و براساس تعامل و برپایه 
برد – برد باشد، اثرات خود را بر گروه ها 
و احزاب داخلی خواهد گذاشت و از طرفی 
می  موضوع  این  عکس  مواقع،  برخی  در 

تواند صدق کند.
هزار   ۸00 از  بیش  با  ری  شهرستان  در 
تشکل  و  حزب   14 بر  افزون  جمعیت  نفر 
مشغول  فعالیت  به  رسمی  مجوز  با  سیاسی 

هستند.«)آسمان دیلی نیوز ـ 1394/2/3(
تابه امروز درک همه از سیاست هر دولت 
سیاست  بودن  کننده  تعیین  بر  بود  مبتنی 
از سیاست  متاثر  و سیاست خارجی  داخلی 
واضح  هم  امر  این  دلیل  شد.  می  داخلی 
و  تامین  دولتی  هر  هدف  که  چون  است 
حاکمیت  تداوم  جهت  داخلی  سیاست  تایید 
سطحی  به  آن  ارتقاء  و  است  خود  طبقاتی 
باید  خارجی  سیاست  علت  همین  به  جهانی 
درهماهنگی با سیاست داخلی باشد ولی در 

ایران که ظاهرسازی رواج دارد، و افرادی 
جز  سیاست  از  درکی  که  هستند  برسرحکم 
حیله گری و سردیگران کاله گذاشتن ندارند، 
سیاست داخلی را متاثرازسیاست خارجی می 

دانند!! 
اما اگر رژیم چنین سیاستی را ولو به صورت 
گذرا بخواهد پیاده کند، بادی خواهدکاشت و 
توفانی دروخواهدکرد. زیرا احزاب معموال 
آیند  به وجودمی  ای  منافع طبقه  از  دردفاع 
باشند  حاکم  طبقه  مدافع  احزاب  همه  اگر  و 
باالجباربه رقابت باهم افتاده، درک متفاوت 
قانون  و  یافته  حاکمان  مشخص  منافع  از 
"براساس تعامل و برپایه برد ـ برد جلونرفته 
و کمااینکه امروز می بینیم درمیان مدافعان 
رژیم جمهوری اسالمی چه جنگ و جدالی 
درجریان است! و رویای صلح و صفا دربین 

احزاب دوام چندانی نخواهدیافت.
باشد،  استراتژیک  رژیم  قصد  اگر  ولی 
چنین  به  نیاز  خود  حیات  تداوم  برای  یعنی 
که  طور  همان  دارد،  سازی  حزبک  بازی 
زیادی  تداوم  ماهیتا  نیز  بازی  این  گذشت 
نخواهدیافت و گریبان حاکمان دراین سیاست 
استراتژیکی گیر کرده ، به دفاع استراتژیکی 
رژیم  پایان  آغاز  و  مقدمه  و  افتاده  بیشتری 
خواهدشد. بنابراین احتمال زیاد این است که 
به علت رشد مناسبات بورژوائی، وضعیت 
حاکم "والیت فقیه" کنونی عرصه را براین 
مناسبات و حرف اول زدن میلیاردرها تنگ 
یابی برای فعالیت  آنها درصدد راه  کرده و 
قید و شرط خود و رها ازدست  آزاد و بی 

آخوندها هستند.
تفسیری ازیک خبر ـ 
10 اردیبهشت 1394

در جواب به حزب رنجبران 
امپریالیست  ضد  جهانی  جبهۀ  نوتاش  فرح 
)برای مردان و زنان( قدرت زنان وین2 مه 

 ۵201
حزب  زحمات  از  دانی  قدر  و  تشکر  با 
رنجبران ، در مقالۀ "پراگماتیسم در مقابله با 
اصولیت در امر وحدت پرولتری" از شمارۀ 
120 حزب رنجبران، سوالی است مطرح با 
توضیحاتی و ابراز نظراتی در این زمینه. 

حقانیت  از  صحبت  اساسا  مرحله  این  در 
کدامین راه نیست. چرا که این سئوال مربوط 
تشکل  و  حدت  و  اتحاد،  بعدی  درجات  به 

هر  در  سراسری  کمونیست  حزب  واحد 
کشوری در مقطع زمانی حاضر است. 

دشمن کمونیسم، صهیونیسم امپریالیسم متحد 
جهانی است. و بطور کلی دشمن انسان نیز 

هم اوست. 
خط قرمز بسیار پر رنگ و پهنی این دو را 

از هم جدا می کند. تضادی آشتی ناپذیر . 
پس اولین گام قبل از ورود به میدان اتحاد 
، شناخت دوست کیست و دشمن کدام است 

می باشد؟ 
خود  که  پرست  نژاد  امپریالیسم  صهیون 
را نابغۀ مادر زادی تصور می کند و علنا 
در فرهنگ نامه اش لغتی به نام »گویوم« 
آذری  بزبان  قویون  یا  »گویون  با  مترادف 
جهود  غیر  افراد  که  دارد  گوسفند«  یعنی 
که  جایی  آن  از  خواند.  می  کلمه  آن  با  را 
همین  از  درست  جهان،  امروز  مصیبتهای 
نشان  برای  شود،  می  متصاعد  کلمه  یک 
دادن نا روایی آن، ضروری است کمونیست 
ها مقابل هر گونه ساده نگری و بالهت را 
بگیرند. باید از خود تمرکز و بیداری نشان 
امانت  به  هنگام  به  که  بیداری  همان   . داد 
امان،  سپردن کودک مان، مدرک تحصیلی 
دفتر بانکی امان، پاسپورتمان و هر آنچه که 
برای ما ارزش حیاتی دارد بخرج می دهیم. 
شرف کمونیستها در گرو این اعتماد است. 

با وابستگان به صهیون – امپریالیسم، اتحاد 
و  مسئولییت  عدم  مبین  صرفا  کمونیستی، 
کم بها دادن به زندگی انسان هایی ست که 
خواهند  حزب  به  زمینۀ  این  در  خالصانه 
در  پا  که  انسانهایی  پیوست. مسئولیت جان 
این راه می گذارند ، می بایست هوشیاری و 
بیداری تام به مسئولین ببخشد. یک بار باید 
وبه  بست  را  دادن  زندان  و  اعدام  های  در 
احراز قدرت تام مملکتی و جهانی اندیشید. 

درست است که امروز مصیبت جهانی بس 
همۀ  ولی  است  فلسطین  مسئلۀ  از  بزرگتر 
مبارزان آشنا با مسئلۀ فلسطین به خوبی به 
سنگ محک بودن فلسطین واقفند. رد حماس 
و دفاع از مردم فلسطین در مقاالت گذشتۀ 
تمام احزاب و گروه ها منعکس است. البته 
بودند کسانی که خود مدافع صهیونیسم بودند 
و یکی دو مقاله برای رد گم کردن از این 
جا و آنجا در خبر نامه هایشان چاپ کردند. 
های  طلبی  فرصت  از  ها  وابستگی  درجۀ 
زیر  های  جامعه  در  برای حضور  کوچک 
دریافت  تا  گرفته  صهیونیسم  پنهان  سلطۀ 
مبالغ درشت موجود است. تمام این ها الزم 
با  رسی*  بر  و  تحقیق  *کمیته  توسط  است 
هدف حزب کمونیست سراسری کشف و در 
گذاشته  ملل  اختیار  در  هم  از  جدا  جزوات 

شوند. 
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طغیان کره زمین علیه تخریب محیط زیست است!

درجنبش جهانی کمونیستی بقیه از صفحه آخر

چاپیدن  با  که  ها  صهیون-امپریالیست 
کوه  های  نقدینگی  به  دست  ملل  کشتار  و 
مانند در بانک های خود می زنند، نخبگان 
با هوشی را از کل کرۀ زمین به نوکری می 
گیرند. و هوش آنها را به نام خود ضبط و 
ثبت می کنند. و به تحقیر ملل می پردازند 
با  نباید گرفت.  . هرگز دشمن را دست کم 
بیش از هزار سازمان غیر دولتی و حقوق 
بشری و غیره ، اتحاد جماهیر شوروی سابق 
با امکانات بسیار  اند . پس  پایین کشیده  را 
جزیی ، بر آمده از قناعت مدام و خون دل 

حامیان این راه هرگز نباید بازی کرد . 
بنا کن خانه  یا  بانان دوستی  با فیل  یا مکن 

ای همسنگ فیل 
تمام احزاب و سازمان های ایران که نسبت 
خود  از  صهیونیسم  و  فلسطین  مسئلۀ  به 
بیداری نشان داده اند در این مرحله سزاوار 
است که پا به میدان گذارند و ابتکار ایجاد 

این کمیته را در دست گیرند. 
جزواتی  در  چاپ  ها،  وابستگی  این  افشای 
گام   « مثل  هایی  نام  با   ... و   3 و   2 1و 
امضای  پرولتری«با  وحدت  امر  در  هایی 
طبقه  میان  در  آن  نشر  و  مسئول  احزاب 
به  خدمت  بزرگترین  تنها  نه  خود  کارگر، 
طبقۀ کارگر است ، بلکه در انتها به وحدت 
کمونیست ها خواهد انجامید. از طرفی ترور 
نام ها تا حد  شخصیت افراد مطرح نیست. 
امکان می تواند نزد خود کمیته بررسی باقی 
بماند. با توجه به اینکه اکثرا اعضاء بدنه از 
این وابستگی ها بی اطالع هستند، هدف باز 
سازی در کنار افشاء می تواند بسیار انسانی 

و سازنده باشد. 
ایجاد  پیشگامان  برای  موفقیت  آرزوی  با 
سایر  و  ایران  سراسری  کمونیست  حزب 

ممالک جهان . 
 www.farah-notash.com Women’s
 Power
 Womens-power.farah-notash.com
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با سالم و تشکر از نامه ای که ارسال داشته 
اید ولی ذکر چند نکته را درجواب به نامه 

تان ضروری می دانیم:
1ـ درسطح جهانی کم نیستند کسانی که هم 
خود را ضدامپریالیست و هم ضدصهیونیست 
جمهوری  حاکمان  نظیر  کنند  می  قلمداد 
اسالمی ولی همین حضرات ضدامپریالیست 
و ضدصهیونیستهای ایرانی را قتل عام می 
کنند، بنا براین باید شناختی دقیق از دوست 

و دشمن داشت.
2ـ شناخت دوست و دشمن برای ما کمونیستها 
درپرتو شناخت دقیق تئوری کمونیسم علمی، 
با شرایط مشخص  آن  تلفیق  یا  به کاربردن 

است که تحلیل طبقاتی نقطه شروع آن می 
باشد. تازه تمام کسانی که ادعای کمونیست 
بودن را داشته و یا دارند، تاریخ نشان داده که 
تعداد نه چندان اندکی بدلی بوده اند و نمونه 
خروشچف،  کائوتسکی،  نظیر  زیادی  های 
سیائو  دن  و  گورباچف  و  یلیتسین  برژنف، 
زیرکشیدن  به  در  که  داریم  را  و...  پینگ 
و همگام شدن  دولتی  ازقدرت  کارگر  طبقه 
جانانه  خدمات  امپریالیستی  بورژوازی  با 
ای به نظام سرمایه داری کرده اند و دست 
اند . اگر  آوردهای سوسیالیسم را برباد داه 
کمونیست  فجایع  این  به  ماکمونیستها  چشم 
کنارگودبنشینیم  بهتراست  نشود،  باز  نماها 
باتمام  که  باشیم  کمونیستهائی  آن  تماشای  و 
طبقه  تئوریک  اصول  توانائی،  با  و  وجود 
کارگر را محکم به دست گرفته و سیاستهای 
اپورتونیستی، رویزیونیستی و سازش کارانه 
درپیش  وصهیونیستها  امپریالیستها  با  را 
نگرفته و جانانه مبارزه برای براندازی نظام 
اصلی  نیروی  به  تکیه  با  را  داری  سرمایه 

یعنی طبقه کارگر هرکشور پیش ببرند.
3ـ برای ساختن خانه فیل باید درک درستی 
گرنه  و  داشت،  فیل  نیازهای  و  بزرگی  از 
می  سگان  برای  که  کوچکی  کلبه  ساختن 

سازند نمی تواند فیل را درخود جای دهد. 
اینها الفبای مبارزه سیاسی آگاهانه می باشند 
توده  و  کمونیست  احزاب  شکست  اگر  و 
دلبستگی  و  نکنیم  تحلیل  درست  را  ایران 
صرفا عاطفی داشته باشیم، به حقیقت دست 
بازگو  را  مسائل  این  اگر  و  یافت  نخواهیم 
بلکه  نیست،  احزاب  آن  نفی  کنیم جهت  می 
بدان جهت است که هشداربدهیم برای ایجاد 
حزبی از نوع حزب بلشویک روسیه و حزب 
فرماندهان  دادند  نشان  که  چین  کمونیست 
انقالب  کشتی  هدایت  در  ماهری  وملوانان 
درمیان توفانهای سهمگین آن زمان بودند و 
کشتی را به ساحل نجات رهنمون شدند اقدام 
کنیم. به همین علت ما ارهمه ی افرادی که 
به کمونیسم عشق می ورزند دعوت می کنیم 
بار  کوله  که  خودمان  ادعاهای  براساس  نه 
رهنمودهای  براساس  بلکه  نداریم،  پیروزی 
کمونیسم علمی حزب بسازیم تا تداوم انقالب 
کشوری و جهانی را تامین کنیم و در وسط 
حزب  نظیر  فراوان  قربانیهای  دادن  با  راه 
توده ازنفس نیافتیم که صدها و شاید هزاران 
پیروزی  درراه  جان  آن  اعضای  از  نفر 
سوسیالیسم  عاشق  "من  دادند:  سوسیالیسم 
دادگاه  بی  ـ خسرو روزبه درآخرین  هستم" 

نظامی اش که به اعدام محکوم کردند.
جانبه  همه  تحلیل  در  کمونیستی  کیفیت  4ـ 
و  یابد  می  معنا  طبقاتی  جوامع  ازپدیدهای 
که  گری  جانبه  یک  و  گری  سطحی  از  نه 

حتا یک متفکر بزرگ تاریخی ایران  جالل 
دریک  فیل  بررسی  با حکایت  الدین رومی 
کرده  بیان  نمونه  عنوان  به  را  تاریک  اتاق 
باشد.  ما  مثل  افرادی  گوش  آویزه  باید  و 
بنابراین اتحاد کمونیستها باهم نیز باید متکی 
براصول کمونیستی و همه جانبه باشد و نه 
ضدصهیونیست  و  امپریالیست  ضد  صرفا 

بودن که الزمند اما کافی نیستند!!
نظرت  نقد  برسر  مسئله  راستا  دراین  ۵ـ 
و  افراد  نفی  نه  و  است  مطرح  نادرست 
تازه اگر از رهبران جنبش کمونیستی قصد 
نادرست  نظرات  آنها  باشیم  داشته  آموزش 
با  کارگری  جنبش  راس  در  حتا  را  افراد 
ذکرنام آنها رد نموده اند و مخفی نگه داشتن 
آنها اطالع ناکافی دادن به کارگران می باشد 
افراد  اگر  و  برمالنمود  باید  را  اشتباهات   .
صمیمانه به تصحیح آنها بپردازند، در مرام 
آنان صورت نمی گیرد.  با  ابدی  ما دشمنی 
به سخن دیگر باید کارت روباز بازی کرد و 
از نقد هراسی نداشت. که از قدیم گفته اند: 
باکی  باشد، از محاسبه  آن که حسابش پاک 

ندارد. 
موفق باشید.

برای کمک رسانی به حلق نپال ازهرطریق 
ممکن به نسبت توانائیهای شان بپردازند.

کمیته هماهنگی آسیائی 
ICOR Office 
Buerer Strasse 39
D-45899 Gelsenkirchen
Germany
Phone:  +49 209 3597479
email: coordinationint@yahoo.
co.uk
homepage: www.icor.info

قطعنامه درموردصدمین سالگرد 
کشتار ارمنیها 

ایکور  13 مارس 2015
زمان قراردادن تاریخ آن دربرابرمان 

فرارسیده است! 
)24 آوریل 1915 ـ 2015(

یکی ازخلقهای بومی آناتولی، خلق ارمنی، 
دولت عثمانی  توسط  آناتولی در 191۵  از 
بیابانهای  پیمائیهای مرگ در  درجریان راه 
شده  رانده  سوریه،  خالی"  و  سکنه  "بدون 
میلیون  نیم  و  یک  از  بیش  نابودگردید.  و 

ای درجریان  به طور وحشیانه  انسان 
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این نسل ُکشی قتل عام شدند. یک ملت 
طورکاملی  به  تقریبا  اش  فرهنگ  و 
نابودشد. تنها چند ده هزار زن و مرد ارمنی 

جان سالم به دربردند.
طبق قانون زبان رسمی دولتی "حزب برای 
وحدت و پیشرفت"، نسل کشی ارمنیها تحت 
"شرایط  ادعای  با  و  جائی"  "جابه  پوشش 
ناشی از جنگ" توجیه شد. زیرا در1914، 
امپراتوری عثمانی وارد اولین جنگ جهانی 
امپریالیستی شد و در کنار آلمان و اتریش و 
مجارستان قرارگرفت. نسل کشی به صورت 
سردانه  خون  و  شد  طراحی  استراتژیک 
ارتش  توسط  و  ترکیه  عثمانی  دولت  توسط 
اینها، عمده ترین مقصر و  یافت.  آن تحقق 
مسئوول این نسل کشی بودند. تمام دولتهای 
امپریالیستی واردجنگ شده درآن زمان نیز 
کشی   نسل  دراین  را  مسئوولیت  از  بخشی 
عهده  به  آلمان  امپریالیسم  همه  از  بیش  و 
دارند. ژنرالهای آن مقامها و مسئوولیتها در 
عهده  به  را  عثمانی  ارتش  مرکزفرماندهی 
نظامی  درعملیات  فعالی  طور  به  و  داشته 
علیه خلق ارمنی شرکت کردند. مع الوصف، 
احزاب ملل ترک و کرد نیز دراین برنامه ها 
شرکت کردند، آن را تقویت نمودند و سهمی 

در همدستی و مسئوولیت به عهده دارند.
ویرانه  در  ترکیه  جمهوری  تاسیس 
امپراتوری عثمانی در1923 تحت رهبری 
مصطفا کمال پاشا ازجمله در موضع انکار 
نسل کشی قرارگرفت. بسیاری از مسئووالن 
مستقیم نسل کشی ارمنیها به مقامات سیاسی 
باالئی در دولت جدید ترکیه منصوب شدند.

تا به امروز، 100 سال بعداز شروع حمله 
نابود کننده، و دروغها و تحریف تاریخ نسل 
درتاریخ  قانونی  عنصری  به  تبدیل  کشی، 
نفی  است.  شده  ترک  حاکم  طبقات  توسط 
دررابطه  امروز  به  تا  ارمنیها  کشی  نسل 
است با، سرکوب ملت کرد و دیگر اقلیتهای 
مسیحیان،  یونانیها،  ارمنیها،  مذهبی،  ملی 

پونتوسها، رومیها و غیره.
کردستان  در  ارمنی  اجتماع  امروز،  تا 
شمالی/ ترکیه با نژادپرستی و عظمت طلبی 
ملی ترک مواجه بوده و احتیاطات متعددی 

بایدداشته باشد.
هرانت دینک، فعال برای آشتی دهی خلقها 
و برای موجودیت ارمنیها خودش نیز یکی 
از قربانیان است. هنوز در قرن 21، تعلق 
داشتن به خلق ارمنی و دفاع از حق برابری 
تمامی خلقها، ملل و ملیتها مرگ آور هستند.
به مناسبت صدمین سال 24 آوریل 2015 

ما به عنوان ایکور مصرانه خواستاریم:
دولت  توسط  ارمنیها  کشی  نسل  بازشناسی 

ترکیه!

فورا، بدون قید و شرط و با تمامی نتایج:
ـ برابری حقوق جامع اجتماع ارمنی!

و  نژادپرستی  از  هرشکلی  شدن  غدغن  ـ 
عظمت طلبی ضد ارمنیها!

ـ حق برگشت تمام نواده های ارمنیهای کشته 
شده و اخراج شده!

ـ غرامت پردازی به دولت ارمنی، و روابط 
رابطه  دموکراتیک،  حقوقی،  ازنظر  برابر 

خوب همسایه گی و هم کاری!
کارگران  واقعی  برادری  طریق،  ازاین  تنها 
ترکیه  شمالی/  درکردستان  ملیتها  تمامی 

زاده خواهدشد!
هم بسته گی با خلق ارمنی!

امضا کننده گان
نیز  دیگر  امضاهای   ،2015/04/20 )تا 

ممکن است(:
1. مشی پرولتری حزب مارکسیستـ  لنینیست مراکش
لنینیست  ـ  )مارکسیست  کمونیست  حزب   .2

متحد( آفریقای جنوبی
3. حزب میهن دوست سوسیالیست انقالبی واتاد 

تونس
4. سازمان مارکسیست ـ لنینیست افغانستان

۵. حزب کمونیست بنگالدش
ـ  هندوستان)مارکسیست  کمونیست  حزب   .۶

لنینیست( ستاره سرخ
کمونیست  حزب  موقت  مرکزی  کمیته   .7

هندوستان)مارکسیست ـ لنینیست(
۸. حزب رنجبران ایران

9.  حزب کمونیست نپال)متحدشده(
10. حزب کمونیست نپال )مشعل(

11. حزب دموکراسی نو مارکسیستـ  لنینیست سریالنکا
12. گروه کمونیستهای انقالبی"کراسنی کلین" بالروس

کار  حزب  ـ  چکسلواکی  کمونیست  حزب   .13
چکسلواکی جمهوری چک

14.حزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان
1۵. سازمان کمونیست لوکزامبورگ

1۶. صبحدم سرخ هلند
17. پالتفرم مارکسیست ـ لنینیست روسیه

1۸. تجدیدساختمان کمونیستی اسپانیا
19. گروه مارکسیست ـ لنینیست سوئیس

20.  مجمع هماهنگی جنبش کارگری اوکرائین
21. حزب کار یوگوسالوی

22. حزب کمونیست کلمبیا ـ مائوئیست
23. حزب مارکسیستـ  لنینیست جمهوری دومینیکن

24. حزب کمونیست پاراگوئه ) مستقل(
2۵. حزب پرولتاریائی پرو

2۶. سازمان انقالبی کار ایاالت متحده
امضاشده بعد از تاریخ انتشار:

27. حزب بلشویک کردستان شمالی ترکیه
2۸. سازمان کمونیستی جوانان مجارستان

29. حزب مارکسیست ـ لنینیست پرو

  
 

حماسه خشکسالی ... بقیه از صفحه آخر
با  که   - خــود  هــای  ای  طبقه  هم  و  بــوش 
و  مشغول خرید  ای  سابقه  بی  یک سرعت 
باشند،  می  جهان  سراسر  در  آب  تصاحب 

صف آرائی می کنند. 
یک خشکسا لی با درجات بی سابقه 

در یک کنفرانس 
پرزیدنت   ،  201۵ مــارس  ماه  در  خبری 
کنونی مجلس سنای کالیفرنیا، کوین دو لئون 
هشدار داد، » امروز هیچ بحرانی بزرگتر 
قدر  این  را  ما  ایالتی  دولت  آب،  فقدان  از 

تهدید نمی کند «. 
جت  از  دانشمند  یــک  فمینگلیاتی،  جــی 
در   ،)2( ناسا  شعبه  البراتوری،  پروپالشن 
ال کانادا فلینتردج واقع در کالیفرنیا در 12 
مارس امسال در لوس انجلس تایمز نوشت: 
سال  یک  حدود  فقط  ایالت  این  اکنون  »هم 
عرضه آب در مخازن را دارا می باشد، و 
ذخیره اضافی استراتژیک ما، یعنی آب زیر 
زمینی، به سرعت در حال نا پدید شدن است. 
برای  احتمالی  طرح  از  نوع  هیچ  کالیفرنیا 
خشک سالی مداوم مثل این ندارد )چه رسد 
به خشکسالی 20 ساله یا به مراتب بیشتر(، 
و  اضطرار  حالت  در  ماندن  چنین  جز،  به 

دعا برای باران. 
نقشه ها )یا زمینه یابی ها( نشان می دهند که 
کالیفرنیا  نقاط خشک سالی در  ترین  سخت 
نقاطی هستند که درصد بسیار زیادی از مواد 
غذائی مورد نیاز ایاالت متحده در آن تولید 
می کنند. کالیفرنیا ۵0 در صد مواد غذائی 
سراسر آمریکا را تولید می کند و بیش از 
تمام ایاالت مواد غذائی اورگانیک تولید می 
کند. وسترن گروئرز )یکی از قدرتمندترین 
شرکتهای تجارتی در کشور - مترجم( تخمین 
می زند که در سال گذشته ۵00 هزار اکر 
)یک اکر برابر با 43۵۶0 فیت مربع است 
فاقد کشت  - مترجم( زمین های کشاورزی 
توانند در سال  اند، درحالیکه، که می  بوده 
جاری 40درصد افزایش یابند. گروه تجاری 
پگز، تعداد 17 هزار مشاغل کشاورزی را 
سال گذشته از دست داد و این تعداد در سال 

201۵ بیشتر خواهد شد. 
ولی  سنترال  از  قراردادهایی  با  کشاورزان 
آبیاری  بزرگ  سیستم  یک   ,)3( پراجکت 
دولتی, با توجه به پیش بینی های اولیه، هیچ 
آبی برای دومین سال متوالی دریافت نخواهد 
کرد. شهر ها و صنایع, به منظور اطمینان 
از آب کافی برای سالمت و امنیت انسانی, 
کامل خود  قرارداد  از تخصیص  2۵درصد 

را دریافت خواهند کرد. عالوه بر این 
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کمبودها، مشکل ریختن زباله های سمی 
در منابع آب توسط شرکتهای نفتی که 
تکنیک فراکینگ )روندی است برای حفاری 
در داخل زمین، قبل ازورود آب مخلوط با 
فشار باال است که در جهت سنگ سوق داده 
می شود تا گاز مورد نظر آزاد شود. آب، 
باال  فشار  با  شیمیایی  مواد  و  ماسه  و  شن 
در داخل سنگ تزریق می گردد که اجازه 
گردد  خارج  چاه  دهانه  از  گاز  تا  دهد  می 
دارد.  وجود  دهند،  می  انجام  را  مترجم(   -
اقتصاد دانان هزینه های خشکسالی در سال 
2014 را 2٫2 میلیارد دالر برآورد می کنند. 

هیچ طرح محتمل الوقوعی 
وجود ندارد 

شده  طراحی  دلتا،  آب  تونل  عظیم  پــروژه 
جنوب  آب  تأمین  مشکالت  رفع  منظور  به 
کالیفرنیا از طریق انحراف مسیر آب شمال، 
و  دلتا  ساکنان  جانب  از  شکایت  دلیل  به 
هم  افتاد.  تعویق  به  اوت  ماه  در  زمینداران 
چنان که سازمان منابع آب کالیفرنیا مشغول 
بررسی نظرات تعداد 300 هزار شاکی می 
باشد, این پروژه هم چنان متوقف باقی مانده 
است. زمانیکه یا این پروژه در نهایت اجرا 
آن طول  تکمیل  برای  درازی  سالیان  شود، 
خواهد کشید، و با تخمین هزینه ای برابر با 
۶0 میلیارد دالر، از جمله هزینه های تأمین 

مالی آن. 
افزایش  برای  آلترناتیوی  حال,  همین  در 
عرضه آب به جای نزاع برسر منابع محدود 
آب های زیر زمینی، دنبال نمی گردد. چرا 
که  شوند  می  متوجه  مشکوک  ناظران  نه؟ 
آب، رونق کاالی بعدی خواهد بود. کریستینا 
ساریچ دراین مورد )4( می نویسد: رجوع 

شود به وب سایت در پائین مقاله. 
دارند که  براین  از شرکتها تصمیم  بسیاری 
نفع خود سود جویند.  به  این بحران آب  از 
بجای حفاظت از منابع آب موجود، و اجرای 
مقررات سخت تر، و رسیدن به نتیجه ای با 
باران  آب  برای تصرف  های جدیدی  شیوه 
و تبدیل آب شور دریا به آب شیرین، طرح 
مانند  است،  آماده  بزرگ  شرکتهای  برنامه 
از  دالر  ها  تریلیون  تا  شده  حلقه  مار  یک 

تشنه گی شما سود ببرند. 
شامل  شــده  حلقه  خطرناک  مــارهــای  ایــن 
مانستو, و دیگر شرکتهای فن آوری زیستی 
که در حال توسعه تخم دانه های مقاوم در 
هنگامیکه  آلومینیوم،  و  خشکسالی  برابر 
از  ــل  دالی ایــن  به  اورگانیک  کــشــاورزی 
تهیه  جات  کارخانه  هستند.  رود  می  بین 
ترین  سخت  با  داران  دام  و  ارگانیک  شیر 
مشکالت به خاطر خشکسالی روبرو هستند، 
چون چراگاه های اورگانیک تصدیق شده که 

به  تغذیه شوند، رو  باید  آن گاو هایشان  در 
زوال سریع می باشند. 

هم  ــد،  دارن می  اظهار  منتقدین  از  بعضی 
کلی  بطور  چایناتا’ون،  فیلم  در  چنانکه 
با  تنها  نه  است،  انسان  ساخته  خشکسالی 
کربن بی سابقه ای ایجاد شده، اما توسط » 
آسمان  )پاشیدن(  اسپری   - مهندسی«  ژئو 
برای  ظاهر  به  ذرات،  دیگر  و  آلمینیوم  با 
از گرمای سراسری در  از زمین  محافظت 
های  انگیزه  است  ممکن  چند  )هر  جهان 
در  گرفته.  صورت  باشد(  موجود  دیگری 
1۵ فوریه 201۵ ، کن کلدریا، دانشمند آب 
و هوا از مؤسسه علوم کارنگی در استنفورد 
قطعا اظهار داشت که ژئو مهندسی تنها راه 
سریع برای خنک کردن کره زمین می باشد. 
تعداد کمی از هواپیماها می توانند کار آتش 
فشان بزرگی را انجام دهند- یک الیه ای از 
ذرات کوچک در باال در جو ایجاد کنند که 
نور خورشید را به طرف فضا پراکنده کنند. 
خنک کردن زمین به این طریق، می تواند 

سریع، ارزان و آسان انجام پذیرد. 
این روش هم چنین باران را مختل و محو می کند. 
طبق امتیاز نامه )َپتنت( شماره ۶31۵313 
ایاالت متحده، توسط ارتش ایاالت متحده در 

تاریخ 13 نوامبر 2002 ثبت شد. 
پراکنده می  ابرها  )پالیمر( در درون  بسپار 
شوند و باد و طوفان مخلوط را تحریک می 
کند، و باعث جذب پالیمر در باران می شود. 
این واکنش ماده ژالتینی را به پائین به سمت 
سطح زمین که رسوب می نماید را شکل می 
دهد. بنابراین، توانائی تبدیل ابر به باران را 

کاهش می دهد. 
آیا  که  کنند  می  سئوال  مشکوک  ناظران 
این رخ داده بخشی از طرح بزرگتر است. 
کریستینا ساریچ اشاره می کند که در حالیکه 
است،  مواجه  آب  کمبود  با  ایالتی  دولــت 
هنوز  آب  عرضه  افزایش  برای  آلترناتیو 

بهره برداری نشده است. 
مهندسین شیمی در دانشگاه ام آی تی در واقع 
زدائی  نمک  آب  از  چگونه  کردند  بررسی 
دارد  را  این  پتانسیل  الکترودیالیز   – بکنند 
که بدون از بین بردن آالینده های دیگر مثل 
و  سریع  را  دریا  آب  ها،  باکتری  و  خاک 
ارزان به آب آشامیدنی تبدیل کند و فیلترهای 
توانند  می  که  موجودند  ــی  ارزان نانوتک 
میکروب های خطرناک و مواد شیمیائی را 
از آب آشامیدنی تمیز کنند. یک طراحی به 
نام آرتورو ویتوری معتقد است که راه حل 
برای فاجعه آب در فن آوریهای باال ننهفته 
آب  که  مخزن عظیمی  یک  در  بلکه،  است 
آشامیدنی تمیز را توسط تغلیظ )تقطیر( هوا 

جمع آوری می کند وجود دارد. 

بهره برداری از دریاهای زیرزمینی 
منبع دست نخورده دیگر، آب »اصلی« خود 
کالیفرنیا است – آبی که اخیرا توسط فرآیند 
های شیمیائی در زیر زمین تولید شده، بخشی 
از سیکل آب مسطح )وابسته به آب شناسی( 
نمی باشد. وقتیکه شرایط اجازه می دهد تا 
بوجود  شود،  ترکیب  هیدروژن  با  اکسیژن 
باال  حال  در  مداوم  بطور  آب  این  آید،  می 
آمدن تحت فشار بسیار زیاد از اعماق الیه 
های زمین، راه خود را به سمت سطح باالی 
زمین جائیکه آنجا شکاف ها و گسلها وجود 
دارد پیدا می کند. این آب می تواند همه جا 
در این سیاره قرار گرفته باشد. این جریان 
بیابان،  در  و  واحه  در  چاه،  در  است  آبی 
جائیکه نه باران وجود دارد و نه کوهستان 
کند.  آبیاری  را  آنجا  شده  سرازیر  آب  تا 
آمریکائی  علمی  مجله  در  ای  بــررســی 
)ساینتیفیک آمریکن( در ماه مارس 2014 
مقادیر  حضور  مورد  در  مستندی  گزارش 
عظیمی از آب قفل شده در فاصله ای دور در 
زیر سطح زمین، که توسط باران در سطح 
زمین تولید نشده بلکه، توسط فشارهایی که 
این  دهد.  را می  تولید شده  دراعماق زمین 
تحقیق و بررسی تأیید کرد » که آنجا مقادیر 
بسیار بسیار عظیمی از آب وجود دارد که 
اعماق زمین  در  متمایز  واقعا  در یک الیه 
انبوه  به  شدن  نزدیک  است....با  کرده  گیر 
اقیانوس  تمام  در  حاضر  حال  در  که  آب، 

های جهان حضور دارد.« 
نتایج  بی سی  بی  اخبار  در دسامبر 2014 
اتحادیه  پائیز  جلسه  در  را  مطالعه  یک 
در  که  داد،  ارائه  متحده  ایاالت  ژئوفیزیک 
آن محققان برآورد می کنند که آب بیشتری، 
از  که  دارد  وجــود  زمین  عمیق  درپوسته 
دریاچه  و  ها  باتالق  ها،  رودخانه  مجموع 
باشد.  در ماه مارس 2002  بیشتر می  ها 
محققین ژاپنی در مجله علوم گزارش دادند 
که پوشش زیرین زمین ممکن است دارای 
مخازنی از آب، بالغ بر پنج برابر اقیانوسهای 

سطح زمین باشد. 
زمین  که  است  موجود  گیری  چشم  شواهد 
لرزه می تواند آب را از اعماق زمین آزاد 
گذشته،  اوت  ماه  در  واقــع  در  که  ســازد، 
زمین  یک  با  کالیفرنیا  در  ناپا  که  هنگامی 
لرزه با شدت ۶٫0 ریشتر روبرو شد، نشان 
یک  از  سوالنو  شهرستان  ناگهان  شد.  داده 
جریان عظیم و جدید آب در نهرها بهره مند 
شد، که بالغ بر 200 هزار گالن آب در هر 
روز فقط در نهر اسب سفید وحشی گزارش 
شد. که این افزایش بی سابقه آب هنوز هم 
در نهر مذکور ادامه دارد، بطوریکه، تمام 

محققانی که از آنجا بازدید کرده اند را 
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زیر  آب  منابع  تنظیم  بــرای  را  چارچوبی 
زمینی کالیفرنیا مقرر داشت که برای اولین 
بار در تاریخ ایالت کالیفرنیا آب زیر زمینی 
در مقیاس بزرگی مدیریت می شود. آب تا 
بحال به عنوان حق آبه در نظر گرفته شده 

می شد. لوس انجلس تایمز گزارش داد: 
در  قاطعانه  کشاورزان  از  بسیاری  منافع 
ونگ،  پال  باشد.  می  الیحه  این  با  مخالفت 
پرزیدنت فدراسیون دفتر کشاورزی کالیفرنیا 
به عنوان  است  این الیحه »ممکن  که  گفت 
'تاریخی' برای تمام دالیل غلط« به شدت به 

تولید مواد غذایی آسیب برساند. 
شهر  قانونگذاری  مجلس  عضو  پترسون 
میان  این  .....»در  داشــت:  اظهار  فرزنو 
چه  باالخره  اینکه  سر  بر  سختی  کشمکش 
کسی حق تصاحب آب را خواهد داشت انجام 
آینده  خواهد گرفت«، او معتقد است که در 
این برنامه های تنظیم شده، کار را به جای 
باریک یعنی به پرونده های حقوقی در دادگاه 

ها خواهد کشاند. 
هم  آب  برسر  حماسه جنگ  ترتیب،  این  به 
اخیرا  جهانی  بانک  یابد.   می  ادامه  چنان 
و  آب  برای  سازی  سیاست خصوصی  یک 
قیمت گذاری آب با هزینه تمام و کمال را به 
تصویب رساند. یکی از مدیران سابق بانک 
اظهار  سراگیلدین  اسماعیل  نام  به  جهانی 
داشت، » جنگ های قرن بیست و یکم بر 

سر آب خواهد بود«. 
در فیلم چایناتاون )۵(، اُلیگارش فاسد پیروز 
که  استنباط می شود  چنین  پیام  این  از  شد. 
در  باشد.  می  ناتوان  قدرت  برابر  در  حق 
ابزار  قدرتمندترین  به  بودن  مسلح  عوض، 
قرن بیست و یکم یعنی اینترنت، که می تواند 
باعث آگاهی جمعی و اقدام هماهنگ شود و 
در عین حال، امکان پیروزی برای حق نیز 

وجود دارد. 
ـــــــــــــــــــــــــ

مؤسسه  بنیانگذار  وکیل،  یک  بــراون  الن 
بانک داری عمومی و نویسنده دوازده کتاب، 
در  گرفتار  کتاب،  ترین  پرفروش  جمله  از 

تور بدهی می باشد. وبالگ ایشان: 
Elenbrown.com 
1- Owens Valley 
2- NASA  
3- Central Valley Project 
4- NationOfChange.org, assets 
۵- Chinatowns 

گیج کرده است. 
عظیم  بسیار  آب  جریان  این  کجا  از 
سرچشمه گرفنه است؟ اگر این مقدار عظیم 
باشد،  آزاد شده  آبخیز کم عمق  از یک  آب 
یافته،  که جریان  آبی  این  بجای  باید  چیزی 
جای این حجم عظیم را بگیرد تا 1000 گالن 
در هر دقیقه آب جاری شود – یعنی بیش از 
گودال  زلزله.  از  قبل  آب  جریان  برابر  ده 
ها و فرونشست های عظیمی را می بایست 
گونه گزارشی  در حالیکه، هیچ  بود،  شاهد 
این  که  است  بدیهی  نبوده.  مــورد  این  در 
از منابعی در  بایست  جریان عظیم آب می 
از طریق  که  باشد،  شده  آزاد  زمین  اعماق 
شکاف ها، به وسیله زلزله آزاد شده است. 

بدین طریق، پال پآ’ور از مؤسسه آب اولیه که 
یکی از کارشناسان برجسته جهان در بهره 
برداری از آب می باشد اظهار می دارد. بعد 
از چند دهه از مطالعات در مورد آب اصلی 
پا’ور  آمیز،  موفقیت  حفاری  های  پروژه  و 
نشان داده است که به این منبع آب عظیم می 
فعلی ما  بود آب  تا کم  یافت  توان دسترسی 
را جبران کند. آب اولیه ممکن است بطور 
است  ممکن  یا  شود،  برداری  بهره  مستقیم 
بصورت آب آمیخته شده با منبع ثانوی )به 
عنوان مثال سفره های آب یا آبخیز(، تغذیه 
شده از منابع جوی پیدا شود. تکنیکهای جدید 
با استفاده ازداده های ژئوفیزیکی و  پیچیده 
های  آب  محل  دهد  می  اجازه  ای  ماهواره 
زیر زمینی و آب اولیه در سنگ از طریق 
یک فرآیندی به نام » نقشه برداری رد یابی 
شکاف  آن  در  که  گــردد  تعیین  انکسار«، 
دقیق  تحلیل  و  تجزیه  توسط  عظیم  هــای 
ازداده های هوابرد وماهواره ای به منظور 
شود.  واقع  شناسایی  مورد  اکتشافی  حفاری 
پا’ور مدعی است که به خوبی و به اندازه 
کافی می توان با حفاری تولید حجم عظیمی 
از آب در تنها دو یا سه روز با هزینه حدود 
100 هزار دالر، آب مورد نیاز کل اجتماع 
را فراهم کرد. کل نیاز آب ایالت کالیفرنیا را 
می توان با هزینه حدود ۸00 میلیون دالر 
هزینه  از  درصد  از2  کمتر  که  کرد  تأمین 
های بحث انگیز تونل آب دلتا می باشد – این 
کار عظیم و برجسته می تواند بدون سرقت 
جنوب  تغذیه  برای  کالیفرنیا  شمال  آب  از 

کالیفرنیا انجام پذیرد. 
کشمکش ها و ستیز 

برای آب ادامه می یابد 
با  پیشنهاداتی  چنین  به  کالیفرنیا  مقامات 
دلسردی و بی عالقگی واکنش نشان دادند. 
در عوض دولت ایالتی کالیفرنیا متعهد شده 
تا آب زیر زمینی را تعدیل کند.  در  است 
ماه سپتامبر سه الیحه به تصویب رسید که 

تالقی تمدنها ... بقیه از صفحه آخر

جهان علیه امپراتوری آشوب ، می پردازیم .
 

انگاشت و عملکرد امپریالیستی 
تئوری تالقی تمدن ها 

-  پیام اصلی انگاشت و گفتمان تالقی تمدن 
ها بر آن است که تاریخ بشر در عصر بعد 
از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد در 
سال 1991 دور محور تالقی های نه ملی و 
طبقاتی بلکه دور محور تالقی های اجتناب 
و  جنوب  کشورهای  مسلمانان  بین  ناپذیر 

مسیحیان کشورهای شمال، خواهد گشت. 
به کالمی دیگر از منظر ساموئل هانتیگتن 
و دیگر مروجین تالقی تمدن ها تمام وقایع 
 11 مرموز  واقعه  مثل  گذشته  ســال   2۵
، جنگ  افغانستان  ، جنگ  سپتامبر 2001 
عراق ، جنگ های اسرائیل با فلسطینی ها 
سوریه  جنگ   ، لیبی  جنگ   ، ها  لبنانی  و 
عروج  سومالی،   ، یمن  در  داخلی  جنگ   ،
دولت اسالمی »داعش« در سوریه و عراق 
، بسط و گسترش بنیادگرائی های اسالمی، 
یهودی گری ، مسیحی ، بودائی ، هندو و.... 
جملگی منبعث از تالقی تمدن ها است و بس . 
-  در این میان آنچه که قابل بحث و تامل 
است این است که حامیان و طرفداران تالقی 
تمدن ها با اینکه به اصطالح سکوالر بوده 
و همراه با نو محافظه کاران قرن حاضر را 
با  ولی  کنند  می  بینی  پیش  آمریکا«  »قرن 
تمام بنیاد گرایان دینی – مذهبی گوناگون در 
جهان یک مخرج مشترک کیفی و اساسی و 
حتی تعیین کننده دارند که توجه به آن حائز 
مذهبی   – دینی  بنیادگرایان   . است  اهمیت 
مثل حامیان تالقی تمدن ها تمام مشکالت و 
مسائل جامعه و انسان را نه از منظر طبقاتی 
و ملی بلکه از موضع صرفا فرهنگی دیده 
می  علت  بجای  را  معلول  وسیله  این  به  و 
گذارند . مضافا آنها ) هم بنیادگرایان دینی – 
مذهبی و هم حامیان تالقی تمدن ها ( کلیت 
فرهنگ جامعه را یا به سطح دین و مذهب 
و یا به سطح » بازار آزاد نولیبرالی« تقلیل 
می دهند . جای تعجب نیست که هم حامیان 
به اصطالح سکوالر)تالقی تمدن ها ( و هم 
بنیادگرایان دینی – مذهبی از سوی خیلی از 
چالشگران ضد نظام جهانی سرمایه داری به 
نام » فرهنگ پرستان تقلیل گرا« معروف 
ساله   ۵00 تاریخ  بررسی  زیرا   . اند  شده 
سرمایه داری بویژه در 120 سال گذشته ) 
از آغاز عصر سرمایه داری انحصاری تا 

ر کنون ( و اوضاع متالطم رو به رشد  د
نشان  نمایانی  شکل  به  معاصر  جهان 



صفحه 12رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
می دهند که مسئله اصلی به هیچ وجه 
و  مذهبی   – دینی  های  تفاوت  و  فرهنگ 
 ، امپریالیسم  بلکه  نبوده  اتنیکی  و  تباری  یا 
مرکز  کشورهای  بخش  دو  به  جهان  تقسیم 
در  و  پیرامونی  دربند  کشورهای  و  مسلط 

نهایت طبقاتی است . 
-  برخالف بنیادگرایان دینی ) مثل خامنه ای 
در ایران ، نتانیاهو در اسرائیل ، محمد عمر 
در  الما  داالئی   ، پاکستان  و  افغانستان  در 
کالیفرنیا ، رجب طیب اردوغان در ترکیه ، 
نیراندامودی در هندوستان و..... ( از یک 
های  نئوکان  از  بخشی  و  هانتینگتن  و  سو 
آمریکائی از سوی دیگر ، اکثریت عظیمی 
داری  سرمایه  نظام  ضد  چالشگران  از 
تمدن ها  انگاشت و گفتمان تالقی   ، تئوری 
 . کنند  تاریخی رد می  بر اساس شواهد  را 
به نظر این نگارنده نیز جنگ های ۵ قرن 
گذشته جوامع بشری جنگ و تالقی بین تمدن 
درون   « در  تالقی  و  جنگ  بلکه  نبوده  ها 
استعمارگران  ثروت،  فقر و  بین  تمدن ها« 
و استعمار شده ها ) و در تحلیل نهائی بین 
تهی  محروم  های  توده  و  ثروت  صاحبان 

دست = جنگ طبقاتی ( بوده اند . 
اوضاع  و  تالطمات  گسترش  و  تشدید    -
رو به رشد آشوب در سرتاسر جهان بویژه 
هوائی  بمباران  مثل  بزرگ)  خاورمیانه  در 
سعودی  عربستان   ، مراکش  توسط  سوریه 
، امارات عربی و بحرین و … به موازات 
حمایت نظامی دولت ایران و حزب هللا لبنان 
داعش  علیه  ها  عراقی  زمینی  میلیشیای  از 
در عراق و.... ( از ما چالشگران ضد نظام 
این  بنیادی  علت  که  کند  می  طلب  سرمایه 
تالطمات را با عطف به تاریخ جهان در ۶0 
سال گذشته ، مورد مداقه و بررسی قرار دهیم . 

علت العلل ظهور
 امپراتوری آشوب 

آمریکا  دوم  جهانی  جنگ  پایان  از  بعد    -
جهانی  نظام  درون  در  هژمونیکی  موقعیت 
جنگ  آغاز  تا   . کرد  کسب  داری  سرمایه 
جهانی اول ) 1914( قدرت هژمونیکی در 
درون سیستم متعلق به امپراتوری بریتانیای 
کبیر بود . در بحبوحه جنگ جهانی اول ، 
مرکز مالی – انحصاری جهان سرمایه داری 
نیویورک منتقل گشته  به  لندن  از  تدریج  به 
و دالر آمریکائی به عنوان پول بین المللی 
بجای پوند انگلیسی نشست . علیرغم این دو 
تغییر بزرگ و دیگر تغییرات در آن زمان 
هنوز مسئله جابجائی یک قدرت هژمونیکی 
در درون نظام جهانی حل نگردید . در نتیجه 
1914تا   ( جهانی  جنگ  دو  بین  دوره  در 

194۵ ( رقابت های چند بُعدی بین انگلستان 
و آلمان تازه به دوران رسیده امپریالیستی بر 
سر رهبری راس نظام و کسب مقام و موقعیت 
 . یافت  ادامه  به شدت  بر جهان  هژمونیکی 
پایان  و  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  ولی    -
تضعیف  و  فاشیستی  آلمان  نابودی   ( آن 
نظامی و اقتصادی امپراتوری انگلستان ( و 
عروج آمریکا بر اریکه قدرقدرتی نظامی و 
اقتصادی به هیئت حاکمه آمریکا فرصت داد 
که به کسب موقعیت هژمونیکی نظام سرمایه 
داری در جهان نایل آید . شایان ذکر و قابل 
اریکه  بر  وقتی  نیرو  یک  که  است  توجه 
موقعیت و مقام هژمونیکی در جهان سرمایه 
داری نایل می گردد قدرت سیطره و تسلط 
آن در درون سیستم فقط به قدرت نظامی و 
تسلیحاتی آن محدود نمی شود . توضیح اینکه 
آمریکا  صنعتی  تولیدات   194۵ سال  در 
۵0 در صد کل تولیدات صنعتی جهان بود 
بعد  بالفاصله  های  سال  در  آمریکا  مضافا 
تا   194۵ از   ( دوم  جهانی  جنگ  پایان  از 
و  نظامی  های  گستره  در  تنها  نه   )  19۵۵
اقتصادی بلکه در عرصه های هنر ، سینما 
، ادبیات ، آموزش و پرورش و.... در جهان 
در  که  بود  برخوردار  پرستیژ  نوع  از یک 
تاریخ ۵00 ساله سرمایه داری بی نظیر بود 
. به عبارت دیگر قدرت هژمونیکی آمریکا 
فقط منحصر به نیروی اتمی – نظامی آن ) 
که در وقایع دردناک و فالکت بار هیروشیما 
گشت  نمی  محدود   ) برد  بکار  ناکازاکی  و 
زاگ  زیگ  با  که  تاریخی  دوره  آن  در   .
آغاز   (  1970 دهه  اول  نیمه  تا  خود  های 
بحران ساختاری نظام جهانی سرمایه داری 
و فرود تدریجی آمریکا به عنوان یک قدرت 
هژمونیکی در جهان که باالخره در اواخر 
گشت  برمال   200۸ اوایــل  و   2007 سال 
زمان  برخالف  نظام  راس   , آورد  دوام   )
تولید  بزرگترین  عنوان  به  تنها  نه  حاضر 
کننده محصوالت مواد غذائی – کشاورزی 
و صنایع در جهان معروف بود بلکه حتی به 
قدرت هژمونیکی خود در دهه های ۵0 و 

۶0 میالدی دو چندان افزود . 
-  در اوایل همین دوره پر از اعتبار و پرستیژ 
هژمونیکی  ــزون  روزاف موقعیت  با  همراه 
هئیت   )  194۵  –  19۶0 های  سال  در   (
حاکمه تازه به قله هژمونی رسیده آمریکا بر 
آن شد که با جهانی ساختن " دکترین مونرو 
" تبدیل مناطق استراتژیکی جهان به " حیاط 
های خلوت آمریکا " (  ) هدف آتی و نهائی 

امپریالیسم جهانی ( ، اعمال نماید . 
برتری و هژمونی طلبی راس  این  ولی    -
سه  سوی  از  که  نکشید  طولی  جهانی  نظام 
چالش بزرگ که به سه ستون مقاومت علیه 

نظام معروف گشتند در دهه های ۵0 و ۶0 
چالش  سه  این   . شد  کشیده  سئوال  زیر  به 
بزرگ و تاریخساز که عمرشان نزدیک به 
3۵ سال از 19۵۵ تا 1990 طول کشید و 
در آن مدت با همکاری و همبستگی بین خود 
موفق به عقب نشینی های متعدد نظام و حتی 
اتخاذ امتیازات از راس آن گشتند ، عبارت 

بودند از : 
مقام  به  شوروی  جماهیر  اتحاد  عروج  1ـ  

یک ابر قدرت در صحنه بین المللی . 
2ـ  عروج جنبش های رهائی بخش ملی و 
سوسیالیستی در کشورهای سه قاره ) بخش 

پیرامونی نظام.( 
در  کارگری  عظیم  های  جنبش  عروج  3ـ 
اروپای آتالنتیک ) در بخش مسلط مرکز نظام(
-  با عطف به گذشته امروز در بررسی دقیق 
وقایع سیاسی و اقتصادی عهد این سه چالش 
بزرگ که منجر به عقب نشینی راس نظام و 
به تعویق انداختن برنامه ابر امپریالیستی اش 
مناطق  در  مونرو  دکترین  ساختن  )جهانی 
استراتژیکی جهان( گشتند توجه به چند نکته 
درک و دانش ما را از اوضاع رو به رشد 
پر از تالطم جهان فعلی ، افرایش می دهند . 
چین  تاریخی  دوره  آن  در  اینکه  یکم    -
شده  رهــا  کشور  یــک  مثابه  بــه  ای  ــوده  ت
و  مستحکم  پلی  به  سوسیالیستی  به  رو 
گسترش  و  رونق  جهت  در  اطمینان  مورد 
همبستگی ها و همکاری های بین المللی بین 
قاره و جنبش های متعلق به  خلق های سه 
سه چالش بزرگ تبدیل گشت . دوم اینکه در 
درون خود کشورهای مسلط مرکز ، قدرت 
اقتصادی راس نظام در پرتو پیشرفت های 
عظیم اقتصادی در ژاپن و اروپای آتالنتیک 
) آلمان ، فرانسه و... ( ، به تدریج زیر سئوال 
قرار گرفت . پروسه این چالش که بتدریج به 
رقابت های اقتصادی بین شرکای نظام تبدیل 
گشت ، بعد از سال 1973 ) وقتیکه پیوند بین 
دالر آمریکا و طال از هم گسست ( ، تشدید 
یافت . با برمال و رسانه ای تر گشتن بحران 
مالی – ساختاری کل نظام در سال 200۸ 
کامال مشهود گشت که موقعیت هژمونیکی 
راس نظام از نیمه اول دهه 1970 به این 
 . بود  گرفته  قرار  فرود  سراشیب  در  سو 
-  اما اتخاذ و اجرای سیاست های تهاجمی 
سرکردگان  توسط  نظامی  و  اقــتــصــادی 
نظام  راس  بویژه   ( ســره  سه  امپریالیسم 
آزاد  بــازار  اشاعه  با  جهانی  صحنه  در   )
گلوبالیزاسیون  نوین  فــاز  در  نئولیبرالی 
 1990 و   19۸0 های  دهه  در   ( سرمایه 
رشد  از  نــظــام  راس  کــه  گشت  بــاعــث   )
فرسودگی و افول موقعیت هژمونیکی خود 

در  بزرگ  دوعلت   . کند  جلوگیری   ،
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به  اینجا  در  که  داشتند  نقش  امر  این 
 . شود  می  اشــاره   ، آنها  به  اجمالی  طور 
جدید  ــاز  ف ــروج  ع از  بعد  اینکه  یکم  1ـ 
در   19۸0 دهه  آغــاز  در  گلوبالیزاسیون 
بحبوحه ریاست جمهوری رونالد ریگان در 
امپریالیستی  سره  سه  کشورهای   ، آمریکا 
متحدا به این اجماع رسیدند که اگر کشوری 
پیرامونی  نیمه  و  پیرامونی  های  بخش  در 
جهان قوانین حاکم بر بازار آزاد نئولیبرالی 
را به هر علتی نپذیرد مورد تهاجم نظامی در 
جهت تغییر رژیم در آن کشور ، قرار گیرد 
. این قوانین حاکم که هنوز هم از سوی نظام 
جهانی امپریالیسم بر اکثر دولت – ملت های 
پیرامونی  دربند  در کشورهای  بویژه  جهان 
سه قاره و کشورهای نیمه پیرامونی عمدتا 
کشورهای اروپای شرقی اعمال می گردند 
توسط سه نهاد به اصطالح بین المللی نظام 
جهانی و راس آن آمریکا اعمال می گردند 
که عبارتند از : بانک جهانی ، صندوق بین 
که  جهانی  تجارت  سازمان  و  پول  المللی 
مارکسیست  چالشگران  بین  در  ترتیب  به 
تبلیغات  وزارت   " های  نام  به  نظام  ضد 
کلوپ   " و   " استعماری  پول  آژانس   "  ،  "
اقتصادی اولیگوپولی ها " معروف شده اند 
 " کامل  کنترل  تحت  امروز  نهاد  سه  این   .
انحصارات پنجگانه " اولیگوپولی های حاکم 
امپریالیسم  سره  سه  های  اولیگارشی  بر 
نظم   " به سوی  را  ما  جهان  خواهند  می   ،
آمد  پی  که  دهند  آمریکا سوق  قرن   " نوین 
امپراتوری   " نوع  و گسترش یک  آن رشد 
آشوب " در جهان گشته است . در پرتو این 
نظامیگرایانه  و  تهاجمی  ماهیت  آیا  شرایط 
که  آمریکا  سرکردگی  بــه  جهانی  نظام 
اشتعال  طریق  از  جهان  اکناف  در  روزانه 
جنگ های مرئی و نامرئی در حال افزایش 
است ، جای تعجب دارد ؟ به هیچوجه نه . 
-  در این جا ضروری است که به علت دوم 
و   ۸0 های  دهه  در  جهان  در  وقوعش  که 
90 قرن بیستم منجر به جلوگیری از افزایش 
کنیم و  اشاره   ، نظام جهانی گردید  فرتوتی 
ستون  سه   ( چالش  سه  نابودی  و  افول  آن 
از  بعد   . بود  جهانی  در صحنه   ) مقاومت 
تضعیف و اخته گشتن جنبش های کارگری 
در اروپای آتالنتیک در دهه ۸0 قرن بیستم 
جنبش  نابودی  و  ریزش  آن  مــوازات  به  و 
و  آفریقا  و  آسیا  در  ملی  بخش  های رهائی 
آغاز  در  تجزیه شوروی  و  فروپاشی  سپس 
تشدید  تجدید و  با  نظام  دهه 1990 ، راس 
تهاجمات امپریالستی و اشاعه " جنگ های 
 ، یوگوسالوی  از   ( خانمانسوز   " پایان  بی 
سومالی و ...در نیمه دوم 1990 تا جنگ های 

سوریه ، اوکرائین ، یمن و... تاکنون 201۵ 
( تالش کرد یک گفتمان نوین امپریالستی را 
در سراسر جهان و در انظار عمومی رایج 
عملکرد  برگیرنده  در  که  گفتمان  این  کند. 
های فاز نوین حرکت سرمایه در فاز فعلی 
می  است   ) گلوبالیزاسیون   ( گرائی  جهانی 
خواهد بر مردم جهان این انگاشت را حقنه 
کند که دموکراسی برابر با رواج بازار است 
تنها  نه  انگاشت  این  نگارنده  این  نظر  به   .
سنخیتی  تاریخی  های  آموزش  و  تجارب  با 
ندارد بلکه عملکرد آن در سی سال گذشته ) 
از آغاز اشاعه " بازار آزاد” نئولیبرالی در 
نیمه اول دهه 19۸0 تا کنون ( جهان ما را 
به سوی آشوب و هرج و مرج و زندگی پر 
از فالکتی سوق داده که در تاریخ ۵00 ساله 

گذشته بشر بی نظیر می باشد . 
انگاشت  عملکرد  که  نیست  تعجب  جای   -
یعنی  آزادی   ، علمی  غیر  و  تاریخی  غیر 
قوانین بازار نه تنها باعث پیروزی سرمایه 
جنگ  دوره  ازپایان  بعد  عصر  در  داری 
و  ها  جنگ  گسترش  باعث  بلکه  نشد  سرد 
نابسامانی های منبعث از آن و عقب نشینی 
داخل  در  حتی  ــورژوازی  ب دموکراسی  از 
خود راس نظام در قرن 21م ) که قرار بود 
قرن آمریکا باشد ( ، گشت : آمریکائی که با 
داشتن متجاوز از 3 میلیون زندانی عمدتا بی 
گناه و متعلق به اقلیت های نژادی و ملی ، 
به اضافه نزدیک به 10 میلیون بی خانمان 
و زاغه نشین همراه 30 میلیون نفر بیکار و 
نیمه کار و.... ما را شاهد عروج یک نوع " 

مک کارتیسم نو" می سازد . 
-  شایان توجه و تاکید است که " مک کارتیسم 
نوین " قرن 21 نیز مثل مک کارتیسم حاکم 
در دهه ۵0 قرن بیستم فقط محدود به درون 
جامعه خود نظام ، نگشته و بلکه در سیاست 
سراسر  در  و  یافته  انعکاس  آمریکا  جهانی 
و  آسیا   ، آفریقا  پیرامونی  دربند  کشورهای 
فالکت   ، امنیتی  بی  باعث  التین  آمریکای 
 . است  گردیده  خانمانی  بی  و  بدری  در   ،
 ، کارتیسم  مک  دوره  در  اینکه  توضیح 
انگ و مارک  با زدن  آمریکا  هیئت حاکمه 
و  ترس   " مرض  برانگیختن  و  کمونیستی 
نفرت از کمونیسم " در بین مردم عادی در 
آمریکا ، موفق گشت که نزدیک به 2000 
نویسنده ، فیلمبردار ، کارگردان ، تهیه کننده 
و هنرپیشگان سینما را در آمریکا یا واداربه 
تبعید از خاک آمریکا ) مثل چارلی چاپلین 
و  نشین  خانه  یا  و  و....(  برشت  برتولت   ،
پایه های سینما )  نتیجه  بیکار ساخته و در 
هنر هفتم( را به اتهام کمونیست بودن نابود 
بی  خدمت  در  را  هالیوود  و  سینما  و  کرده 
قید و شرط راس نظام قرار دهد . انعکاس 

کارتیسم  مک  بارتر  فالکت  و  دردناکتر 
قله  به  تازه  آمریکای  خارجی  سیاست  در 
هژمونی رسیده همانا گسترش ترس و نفرت 
از کمونیسم و سرنگونی متجاوز از2۶ رهبر 
و  ملی  بخش  رهائی  های  جنبش  به  متعلق 
سوسیالیستی ) از مصدق و آربنز در ایران 
 19۵3 – های 19۵4  سال  در  گواتماال  و 
گرفته تا مودیبوکیتا و آلنده در مالی و شیلی 
اتهام  به   )  19۶۸  –  1973 های  سال  در 
کمونیست بودن در کشورهای سه قاره بود. 
داخلی نظام  انعکاس سیاست  نیز  امروز    -
جهانی  سیاست  در   ) نوین  کارتیسم  مک   (
راس نظام همانا گسترش زندان های متعدد 
) از ابوغریب و بوکا در عراق و گوانتانامو 
در   " سیا   " های  زنــدان  تا  گرفته  کوبا  در 
کشورهای نیمه پیرامونی لهستان ، رومانی 
مثل  . مضافا  باشد  می   ) و...  بلغارستان   ،
سرد  جنگ  دوره  در  کارتیسم  مک  زمــان 
راس نظام با گسترش اسالموفوبیا ) ترس و 
نفرت از مسلمانان ( تحت لوای " مبارزه بر 
ضد تروریسم " تالش می کند با نقض مستمر 
و طلبکارانه هم ضوابط و قوانین بین المللی 
، امنیت جهان را لجام گسیخته و هدفمند از 
بین برده و با کشتار میلیون ها مردم بویژه 
در کشورهای دربند پیرامونی بر مردم جهان 
انگاشت " تالقی تمدن ها " )  حقنه کند که 
تالقی بین شیعه ها و سنی ها بین مسلمانان و 
مسیحیان و... ( یک واقعیت تاریخی است . 
در صورتی که بررسی اوضاع پر از تالطم 
جهانی به روشنی نشان می دهد که هدف هم 
تئوریسین های اصلی انگاشت " تالقی تمدن 
ها " ) ساموئل هانتیگتن ، فوکویا ما و....( و 
هم حامیان آنها) بخش قابل توجهی از نئوکان 
اولیگوپولی  و  ها  اولیگارشی  درون  های 
های راس نظام سرمایه ( از ترویج و تبلیغ 
خانمانسوز  های  جنگ  توجیه  تئوری  این 
و  سو  یک  از  نظام  راس  نامرئی  و  مرئی 
اعمال سیاست های فالکت بار ریاضت کشی 
منبعث از پروسه های خصوصی سازی در 

سطح جهان از سوی دیگر است . 
نتیجه اینکه 

-  واقعیت این است که تالقی عمده در جهان 
کنونی بر اساس تضاد بین مرکزهای مسلط 
کشورهای   = سره  سه  امپریالیسم   ( شمال 
جی 7 ( و بقیه جهان ) پیرامونی های دربند 
و  التین  آمریکای   ، آسیا   ، آفریقا  جنوب = 
سال   12۵ در  و  گرفته  شکل   ) اقیانوسیه 
کنون  تا  نوزدهم  قرن   ۸0 دهه  از  گذشته 
201۵ ، گسترش یافته است . ولی در مقابل 
این واقعیت دردناک یعنی ایجاد امپراتوری 
آشوب توسط سرمایه داری امپریالیستی ، ما 
در ضمن شاهد عروج و گسترش نیروهای 
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شاد بمان ای هنری رنجبر
ای شرف دوده نوع بشر

ای ز تو آباد جهان وجود
هیچ نبود ارکه وجودت نبود

دولت شاهان اثر گنج توست
راحت اعیان ثمر رنج توست

گر تو دو روزی ندهی تن به کار
یکسره نابود شود روزگار

باعث آبادی عالم تویی
رنجبرا،  معنی آدم  - تویی
تهران 1910
ابوالقاسم الهوتی

الهوتی  به  ملقب  الهامی  ابوالقاسم 
متولد سال12۶4  در کرمانشاه است.  
کمونیست  حزب  اعضای  از  او 
اولین  از  و  بود   )1920 )دهه  ایران 
شاعرانی بوده که اشعاری مردمی و 
ساده به سبک "رئالیسم سوسیالیستی"  
نوشته است ترجمه سرود اینترناسنیال 

به زبان فارسی از آثار اوست. 
تحت  رضاشاه،  دوران  در  الهوتی 
تعقیب قرار گرفت و غیاباً محکوم به 
اعدام شد. او موفق شد به  به شوروی 
شوروی  تاجیکستان  در  بگریزد. 
مدتی سمت وزیر فرهنگ و هنر را 
برعهده داشت و در آنجا تئاتر و اپرا 
همچنین  کرد.الهوتی   پایه گذاری  را 
هییت  در  گورگی  ماکسیم  معاون 
شوروی  نویسندگان  کانون  رییسه 
از  خارج  سال   3۶ مجموعا  شد. 
الهوتی  ابوالقاسم  کرد.  زندگی  ایران 
ماه سال 133۶ خورشیدی  فروردین 
گورستان  در  و  درگذشت  مسکو  در 

نووودویچی به خاک سپرده شد.

بجز نوشته هایی که با 
امضای تحریریـه منتشر 

مـی گردد و بیانگر نظرات 
حزب رنجبـران ایران 
می باشد، دیگر نوشته 
های مندرج در نشریه 

رنجبر به امضا های فردی 
است و مسئولیت آنها با 
نویسندگانشان می باشد.

عظیم توده ای در سراسر جهان ) از شهر 
کوبانی در کردستان سوریه گرفته تا کشور 
یونان در اروپای شرقی و شهر فرگوسن در 
داخل شکم خود هیوال ( به موازات بروز و 
بین مرکزهای  در  گوناگون  تضادهای  رشد 
مسلط نظام از یک سو و تالقی های جدی 
حال  در  کشورهای  و  جهانی  نظام  بین 
توانند  که می  دیگر هستیم  از سوی  عروج 
حائز اهمیت و منبع امیدواری برای بشریت 

زحمتکش جهان باشند . 
ـ  در بخش دوم این نوشتار بعد از بررسی 
نوین در درون  بروز و گسترش تضادهای 
شرکای اصلی نظام جهانی و توسل بیش از 
پیش راس نظام به اشتعال " جنگ های بی 
مشکالت  حل  برای  آمریکا  ساخت   " پایان 
در جهت برون رفت از بحران عظیم مالی 
– ساختاری ، بطور اجمالی به چند و چون 
و  نیروها  ســوی  از  بهتر  آلترناتیو  بــروز 

چالشگران ضد نظام ، اشاره می کنم .
د. ن.ناظری 

----------------
منابع و مآخذ 

1ـ پال سویزی ، " کم و بیش درباره جهانی 
،سپتامبر  ریویو”  “مانتلی  مجله   ،  " گرائی 

 . 1997
2ـ ساموئل هانتینگتن ، " تالقی تمدن ها " ، 

نیویورک 199۶. 
3ـ  سمیرامین ، " به چالش طلبیدن امپراتوری 
 ،“ االهــرام  ویکiی  سایت”  در   ،  " آشوب 

اکتبر 2002 . 
از  مدلی   : بنگالدش   "  ، انورمحمد  4ـ 
 ،“ ریویو  “مانتلی  مجله   ،  " نئولیبرالیسم 

مارس 

به تارنما های اینترنتی 
 حزب رنجبران ایران 

مراجعه کنید
 و نظرات خود را

 در آنها منعکس کنید!

سایت حزب رنجبران
www.ranjbaran.org

سایت آینه روز
www. ayenehrooz.

com

سایت خبرنامه کارگری
www.karegari.com

سایت رنجبر آنالین
www.ranjbaran.

org/01_ranjbaron-
line

سایت آرشیو روزنامه 
رنجبر

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

Ayeneh-Rooz-s-
Library
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کتاب مبارزه با شیوه تفکر خرده بورژوائی دردرون جنبش کارگری اثر رفیق استفن انگل رهبر حزب مارکسیست 
ـ لنینیست آلمان نقش مهمی درباالرفتن درک و هشیاری کمونیستها در ازبین بردن این نفوذ مخرب در درون 
آن  اهمیت  تفهیم  برای  کرد.  ارزیابی  مفید  فارسی  رابه  آن  ترجمه  ما  . حزب  درهرکشوردارد  کمونیست  حزب 
مطالعه ی سخنرانی لنین در کنگره کشوری کارگران حمل و نقل روسیه ـ 27 مارس 1921 را نیز که با تیزبینی 
ماتریالیستی دیالکتیکی نقش مخرب خرده بورژوازی را درآن زمان درایجاد اخالل در امر پیشروی سوسیالیسم 
تحلیل کرده است ، توصیه می کنیم. به امید اینکه کمونیستهای ایران دراین مورد به تعمیق درک خود از مبارزه 

طبقاتی بپردازند. 
هیات تحریریه رنجبر

 کتاب دیگری نیز در زمستان گذشته به اهتمام باقرمرتضوی 
سازمان   1340 ی  دهه  فعالیتهای  از  ای  گوشه  درمورد 
انقالبی و لطماتی که از تسلیم شدن سیروس نهاوندی به رژیم 
سلطنتی به آن واردشد و درآن سالها تشکلهای چپ وی را 
به عضویت درسازمان انقالبی نسبت داده و بدین وسیله چٌو 
مسمومی نسبت به سازمان انقالبی به وجود آوردند، روشن 

نموده و زحمت ایشان قابل تقدیر می باشد 
هیئت تحریریه رنجب



   با نشانیهای زیر با ما تماس بگیرید و نشریات حزب را بخواهید :
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آدرس پُست الکترونیکی نشریه رنجبر:                     

ranjbar.ranjbaran@yahoo.com
آدرس پُست الکترونیکی حزب رنجبران ایران :                     

ranjbaran.info@yahoo.com 
آدرس ُغرفه حزب در اینترنت:      

        WWW.ranjbaran.org

  آدرس پُستی حزب رنجبران ایران:
Ranjbar    
  P.O.Box 5910         
Washington DC
20016
U.S.A

درجنبش جهانی کمونیستی
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نقش »تالقی تمدن ها« در ایجاد امپراتوری آشوب )1(

حماسه خشک سالی کالیفرنیا:
فقط به اندازه یک سال آب باقی است

اعالمیه 
کمیته هماهنگی قاره ای آسیا ـ

 25 مارس 2015
به  عمیقا  ایکور  آسیائی  هماهنگی  کمیته 
از  ناشی  شدنهای  خراب  و  درگذشت  علت 
نابودی  است.  شده  متاثر  نپال  اخیر  زلزله 
فقر بسیارشدیدی  از  وسیع دراین کشورکه 
بیش  تصورنیست.  قابل  برد،  می  رنج 
خسارات  و  اند  باخته  جان  هزارنفر  از 
فراوانی در شمایلی نظیرمعابد دهاراهارا و 

سوایامبهو واردآمد که ویران شدند.
اثرات زلزله های شدید درسالهای اخیر بدون 

شک ناشی از گرم شدن زمین و تغییر آب 
و هوای  ناشی از ادامه دادن به حفاریهای 
الابالیگرایانه در استخراج منابع زیرزمینی 
که  است  المللی  بین  داری  سرمایه  توسط 
می  صورت  جلوگیری  غیرقابل  آهنگی  با 
های  ازفاجعه  بیشتری  بازهم  تعداد  گیرد.  
این چنانی را باید منتظربود، مگراین که ما 
چنان مانع تخریبهای منابع طبیعی شویم و 
با  جهان،  درتمامی  را  داری  سرمایه  نظام 
با  که همنوائی و هماهنگی بشریت  نظامی 

طبیعت را دارد، جای گزین کنیم.
عالقه  و  تسلیت  عمیقترین  که  درحالی 

کنیم، کمیته  بیان می  نپال  به خلق  خود را 
هماهنگی آسیائی ایکور قول حمایت از خلق 
نپال را دراین جا اعالم می دارد، به خاطر 
نیاز آنان و از تمامی نیروهای دموکراتیک 
و چپ درخواست می کند تا مشترکا به کمک 
با هروسیله ممکنی بپردازند. ما انتظار از 
احزاب ایکور درنپال داریم، حزب کمونیست 
متحد  نپال  کمونیست  حزب  و  نپال)ماشال( 
کمک ما را به خلق نپال رسانده و احزاب 
جهت  نیازها  درمورد  درجریان  را  ایکور 
کمک رسانی قراربدهند. ما ازتمامی احزاب 
زمان  این  در  کنیم  می  درخواست  ایکور 

در  رشد  به  رو  متالطم  اوضــاع  بررسی  ـ 
پرتو بویژه وقایع زمستان 201۵ در جهان) 
تهاجمات مستقیم نظامی راس نظام در سوریه 
، اوکرائین ، یمن ، سومالی و.... از یک سو 
اروپای  در  اسالموفوبیا  سیاست  گسترش  و 
علیه  جنگ   « توجیه  جهت  در  آتالنتیک 
تروریسم« از سوی دیگر ( به طور نمایان 
استراتژی  اعمال  که  دهد  نشان می  دقیق  و 
نظامی  تسلط  جهت  در  نظام  راس  جهانی 
و  انگاشت  اشاعه  های  برپایه  خاکی  برکره 

بعد  هم  هنوز  ها«  تمدن  تالقی   « عملکرد 
تجزیه  و  فروپاشی  از  سال   2۵ گذشت  از 
شوروی و پایان دوره » جنگ سرد« ، به 

قوت خود باقی مانده اند . 
-  در بخش اول این نوشتار بعد از تشریح 
در  که  تمدن ها«  تالقی  انگاشت »  اجمالی 
گسترش  به  منجر  آن  عملکرد   ، پراتیک 
بی امنیتی ، آشوب و بی خانمانی در جهان 
بویژه در کشورهای دربند پیرامونی جنوب 
و  علل شکلگیری  بررسی  به   ، است  گشته 

رشد انگاشت » تالقی تمدن ها« در تاریخ 
اخیر نظام جهانی سرمایه ) امپریالیسم ( می 
پردازیم . در بخش دوم این نوشتار به پیشینه 
آشوب و بی امنیتی در حال گسترش و علت 
العلل اعمال سیاست های برآمده از انگاشت 
و عملکرد تالقی تمدن ها توسط راس نظام 
تمام  تاکید و تمرکز بر میلیتاریزه سازی  با 
باالخره عکس  و  آن  توسط  دولتی  نهادهای 
ضد  نیروهای  و  ها  دولــت   – ملت  العمل 
جهانی گرائی و ضد میلیتاریستی در سراسر 

آیا این اتفاق نوع دیگری از غارت 
دارائی هاست؟ توسط الن براُن،

 25 مارس 2015 
کشمکش و نزاع بر سر تأمین آب کالیفرنیا 
حد اقل به مدت یک قرن است که ادامه دارد. 
این کشمکش و نزاع بر سر آب موضوع فیلم 
های فصل انگور چینی، از جمله نمایش فیلم 
پر تقاضای سال 19۵۸ ، سرزمین بزرگ با 
پیشه آن، گرگوری پک، 19۵۸ کلنت  هنر 
ایسدوود در سوارکار رنگ پریده، 199۵ ، 

کوین کاستنر در دنیای آب، و فیلم 200۵ ، 
بتمن شروع می کند. تحسین آمیز ترین آنها 
در سال 197۵ فیلم چاینا تآون توسط جک 
نکلسن و فی داناوی، که برنده جایزه اسکار 
فاسد  بین سیاستمدار  بود، شامل یک توطئه 
لوس انجلس و دالالن زمین خوار برای جعل 
ساختن  وادار  منظور  به   1937 خشکسالی 
به  خود  های  زمین  فــروش  به  کشاورزان 
در  توطئه  این  ریشه  بود.   ارزان  قیمتهای 
کننده  منعکس  که  بود،  نهفته  تاریخ  واقعیت 

جنگ و ستیز بین کشاورزان اوانز َولی )1( 
و شهرنشین های لوس انجلس بر سر داشتن 

حق دسترسی به آب می باشد. 
هنوز  آب  سر  بر  نزاع  و  کشمکش  امروز 
ادامه دارد، اما در مقیاسی بزرگترو با بازی 
کنان جدید. این دیگر فقط کشاورزان نیستند 
که برعلیه دام داران و شهروندان نزاع می 
کنند. امروز این مردم هستند که بر علیه » 
مالکان بزرگ جدید آب « - گولدمن َسکس، 
خانواده  مونسانتو،  چیس،  مورگان  پی  جی 


