
رنجبر آذر ١٣٨٦ ـ  شماره ٣٢ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران

چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است!

بقيه در صفحه دوم

بقيه در صفحه چهارم

دوره سوم  سال ٢٨

نقش“ مارکسيسم 
رسمی“ دولتی در 

دگرديسی چين کنونی 
(بخش دوم)

١٦ آذر در 
راه است ! 

عمل کرد 
امپرياليسم و صهيونيسم 
درخاورميانه و نتايج آن

آشوب گری امپرياليستی درخاورميانه

بقيه در صفحه هشتم

حرکت از حيطه ی ضرورتها به قلمرو 
آزادی!

نقدی بر جنبش 
دانشجويی ايران

آمريکا  درسياست  چرخش 
به سوی «جنگ سرد»

و  «جديد»  درخاورميانه   
آينده ی ايران (بخش دوم)

بقيه در صفحه هشت

مروری کوتاه به برخی مقوالت 
تاريخی، سياسی از ديدگاه کمونيسم 
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طرف  از  کثيفی  تبليغاتی  جنگ  اکنون  هم 
محافل امپرياليستی ـ صهيونيستی در رابطه 

با تحميل جنگ ارتجاعی 
بر  ديگر  ويران گر 
بهانه ی  به  ـ  ايران  مردم 
برای  اتمی  "خطرايران 
ضرورت  و   (!)" جهان 
جلوگيری به هرقيمتی از 
کرناهای  و  دربوق  ـ  آن 
ـ  امپرياليستی  رسانه ای 
می  دميده  صهيونيستی 

شود.
با  راه  هم  تبليغات  اين 

درمنطقه ی  امپرياليستی  نظامی  تدارکات 
خاورميانه، بارديگر اين بيم را درميان مردم 

ايران و جهان به وجودآورده که خطرعظيم 
ديگری در راه است. به خصوص که بوش 
نئوکانهای  سرکرده ی 
حاکم بر آمريکا وقيحانه 
سوم   جهانی  جنگ  از 
"ايران  با  درمقابله 
می  دادسخن  اتمی" 
ديگری  حقيران  و  دهد 
جمهور  رئيس  چون 
وزيرامورخارجه ی  و 
و  (سارکوزی  فرانسه 
اين  بيار  آتش  کوشنر)، 
معرکه شده اند!! درحالی 
آمريکا  حاکمه ی  خودهيئت  دردرون  که 

شرقی  ی  همسايه  در  اخير  های  آرامی  نا 
ايران بسياری را در برابر اين سوال قرار 
می دهد که اصوال در اين منطقه ی بحران 
زده چه می گذرد؟ رشد مخالفت ها در جامعه 
ی پاکستان و در کنار آن همبستگی ضمنی 
آمريکا با بخشی از اپوزيسيون پاکستان که در 
برابر ژنرال مشرف به مخالفت بر خواسته 
است برای بسياری از ناظران تعجب آور و 

سوال برانگيز است.
سال  چند  در  مشرف  ژنرال  که  حالي  در 
های  سياست  اجرای  راستای  در  گذشته، 
برای  اعتماد  قابل  شريک  يک  به  آمريکا 
واشنگتن تبديل شده است، ناگهان در برابر 
توسط  را  خود  مخالفان،  اعتراضات  موج 

مانند  و  کند  می  احساس  شده  رها  آمريکا 
پهلوی  محمدرضا  حکومت  آخر  روزهای 
با اين احساس دست به گريبان است که بی 
از  تنهائی  به  بايد  المللی  بين  پشتيبانی  هيچ 
پس اين جنبش مخالفان بر آمده و راز بقای 
رژيم نظامی وی تنها در دستان خودش نهفته 

است.
وژورناليستی  سطحی  بسيار  ظاهر  تنها  اين 
گونه  همان  است،  پاکستان  در  اخير  اتفاقات 
که در زمان پهلوی نيز اين دست تحليل های 
آخر  سر  و  گشت  دهان  به  دهان  پسند  عامه 
ذهن  در  تنها  امروز  و  ترکيد  حباب  مانند 
معدودی از اصالح ناپذيران ادامه حيات می 

١٦ آذر به مدت ربع قرن، سمُبلی درمبارزات 
دانش جوئی ايران  جنبش  طوالنی  و  سخت 
ديکتاتوری  و  امپرياليستی  دخالت گری  عليه 
توسط  که  بود  شاه  نشانده ی  دست  حکومت 
کودتای امپرياليستی ٢٨ مرداد قدرت را به 

دست گرفته بود.
ضرورت مبارزه عليه امپرياليسم و ارتجاع ، 
که رژيم سلطنتی حاکم وابسته گی و نمايده گی 
آنان را ازافتخارات خودمی دانست، اين روز 
کليه ی  با  مبارزاتی  هم بسته گی  روز  به  را 
تبديل  ايران  ستم ديده گان  و  استثمارشده گان 

نمود! 
اما اين روزمبارزه و هم بسته گی، در حاکميت 
جمهوری اسالمی نيزاهميت خود را هم چنان 

ازنامه های رسيده :
دانش گاههای  در  چپ  طيف  فعاليت  افزايش 
ميان  در  هم  را  مختلفی  های  واکنش  ايران 
اپوزيسيون  ميان  در  هم  و  رژيم  جناحهای 
برانگيخته است. ديگر به هيچ وجه نمی توان 
منکر وجود چنين گرايشی شد. حتی ليبرالها 
دانش گاه  به  لنين  که  کنند  می  اعتراف  هم 
انجام  های  واکنش  ميان  از  است.  بازگشته 
شده، اطالعيه ی اخيرانجمن اسالمی دانش گاه 
سوسياليست،  دانش جويان  عليه  اميرکبير 
نمونه ای است که به خوبی معرف نحوه ی 
تفکر انجمن های اسالمی می باشد. پيش از 
پرداختن به مطالب اطالعيه الزم به يادآوری 
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حرکت از... بقيه از صفحه اول

برای بريدن نای جغد شوم جنگ جهانی، متشکل شويم!

ترديد و تزلزلها در برافروختن جنگی جديد 
قدرقدرتی  کامل  اعتبارشدن  بی  قيمت  به 
آمريکا درشرايط فعلی، رو به فزونی است و 
طبق نظرسنجی ها، اکثريت مردمان دوکشور 
ايران  به  تجاوز  ضد  فرانسه،  و  آمريکا 

هستند.
را  ترديدها  و  بيمها  احتمالی،  جنگی  بروز 
درايران نيز افزايش داده و حتا درميان کسانی 
مخالف  که  رژيم  اپوزيسيون  صفوف  از 
تجاوز آمريکا به ايران هستند، اين نظر پيش 
کشيده می شود که گويا اگر رژيم دست از 
غنی سازی اورانيوم بردارد، آمريکا هم از 

حمله به ايران دست برخواهد داشت ! 
بررسی صحت و سقم اين ادعا، بدون توجه 
و  بشری  جوامع  تکامل  تاريخی  حرکت  به 
به  تا  جوامع  اين  درون  متضاد  نيروهای 
امروز و منافعی که آنها دارند و درس گيری 
توهم ها  بيم ها،  تشديد  به  تواند  می  آنها،  از 
و ياس ها انجاميده و تسليم طلبی را درميان 

نيروهای سياسی شدت بخشد.
حيطه ی  از  پيوسته  بشری،  جوامع  حرکت 
است  بوده  آزادی  قلمرو  به  ضرورتها 
افتخار  و  سو  يک  از  اندوه بار  تاريخی  که 
در  حرکت  اين  دارد.  ديگر  سوی  از  آفرين 
سده های اخير نسبت به قبل، شتاب بيشتری 
چندين  بشری  جوامع  است.  خودگرفته  به 
برده  نظامهای  سلطه ی  زير  در  هزارسال 
داری و فئودالی به حيات نکبت باری ادامه 
وجود  عالرغم  اجتماعی،  تغييرات  و  داده 
مبارزات و جنبشهای متعدد دهقانی، سرعت 

چندانی نداشتند.
اما باشتابی که رشدعلوم و هم راه آن رشد 
ازمناسبات  انسانها  آگاهی  وباالرفتن  توليد 
اخير  درچندقرن  برجوامع  حاکم  طبقاتی 
هم  نيز  طبقاتی  نظامهای  تغيير  پيداکرده اند، 
راه با اين رشد، از کرختی درآمده وسرعت 

گرفته است.
اگر قرون١٨، ١٩ و ٢٠ را باهم مقايسه کنيم، 
قرن ١٨ با شروع فروپاشی فئوداليسم، رهائی 
انسانها از يوغ استبدادمطلق فئوداليسم و رشد 
سرمايه داری  استثماری  مناسبات  سريعتر 
اين   ،١٩ قرن  اول  درنيمه  رسيد.  پايان  به 
به  اروپا  پيشرفته ی  درکشورهای  فروپاشی 
منجرشد  داری  سرمايه  نظام  حاکميت  تثبيت 
و هم راه آن طبقه کارگر و مبارزه ی آن عليه 
اين نظام جديد هم ابعاد رو به گسترشی را 

نشان داد.
ازسيرتکاملی  انگلس  و  مارکس  جمع بندی 

طبقه ی  نقش  و  تاريخی)  تاريخ(ماترياليسم 
نوظهور (پرولتاريا) در تغييرجهان به سود 
ارائه ی  و  ستم ديده گان  و  استثمارشده گان 
اواسط  درحوالی  علمی،  کمونيسم  تئوری 
قرن ١٩، درشتاب بخشيدن بيشتر به اين سير 
تکاملی تاثيرگذاشته و درک بشريت توليدگر 
و مترقی را نه تنها از تاريک انديشی قرون 
وسطائی و ماقبل آن، بلکه ازماهيت ليبراليسم 
دوم  ازنيمه ی  باالبرد.  بورژوازی،  نوظهور 
جوامع  در  طبقاتی  مبارزه ی  نوزدهم،  قرن 
سرمايه داری نه به صورت کورمال کورمال، 
و  طبقاتی  آگاهی  به  تکيه  با  تدريجا  بلکه 
تئوری  پرتو  در  انقالبی  پراتيک  پيش ُبردن 
پاريس(١٨٧١)  کمون  شد.  راه  هم  انقالبی، 
سرمايه داری  نظام  برپيکر  را  ضربه  اولين 

وارد نمود.
نتيجه ی آن که، قرن بيستم، قرن شتاب گيری 
گرديد(اعم  طبقاتی  مبارزات  بيشتر  بازهم 
پيشرفته ی  درکشورهای  مبارزه  از 
سرمايه داری بين طبقات کارگر و سرمايه دار 
و  استعماری  ضد  و  ملی  مبارزات  يا  و 
جهان  مانده  عقب  درکشورهای  ضدفئودالی 
و  فئوداليسم  سلطه ی  زير  از  درآمدن  برای 
عصرحاکميت  قرن،  دراين   : امپرياليسم 
استعماری انگلستان بربخش عظيمی از کره 
زمين که درقلمرو آن "آفتاب هيچ گاه غروب 
نمی کرد"، عصر حاکميت بالمنازع فرانسه، 
بزرگی  بربخش  و...  پرتغال  هلند،  اسپانيا، 
به پايان  التين  آمريکای  و  آسيا  ازآفريقا، 
هژمونی  فروپاشی  شاهد  بيستم  قرن  رسيد. 
امپراتوری امپرياليسم بريتانيا بر کشورهای 
سرمايه داری بود و صعود امپرياليسم آمريکا 
به رهبری جهان سرمايه داری درنيمه دوم 
اين قرن. اگر هژمونی انگلستان بيش از يک 
هژمونی  فروپاشی  روند  آورد،  دوام  قرن 
آمريکا سريعتر از آن شروع شده و با پايان 
اين قرن هم زمان گشت و هم راه آن تالش 
اين  حفظ  برای  آمريکا  حاکمان  مذبوحانه ی 

هژمونی به هرقيمتی، افزايش يافت.
کبيراکتبر  سوسياليستی  انقالب  پيروزی 
انقالب  پيروزی  روسيه،  در   ١٩١٧
درچين،   ١٩٤٩ دراکتبر  نوين  دموکراتيک 
توسط  استعمارکهن  شکسته شدن  درهم 
اردوگاه  کمک  به  ملی  آزادی بخش  انقالبات 
جهانی  دوجنگ  بروز  پرولتاريا،  انقالبی 
اول و دوم و آشکارشدن ماهيت وحشيانه ی 
به  فاشيسم  وشکست  داری  سرمايه  نظام 
دست ارتشهای سرخ کارگران و دهقانان در 
نظام  سلطه ی  ممتاز  موقعيت  آسيا،  و  اروپا 
سرمايه داری برجهان را به شدت و از بنيادش 

تکان داد و لرزاند.
مبارزه ی  قرن  حال،  درعين  بيستم  قرن 
وحشيانه ی نظام سرمايه داری با سوسياليسم، 
دشمنی  اين  بود.  شکستهايش،  ترميم  برای 
آشکار، به شکست موقتی سوسياليسم (بديل 
پيشرو نظام سرمايه داری) وانقالبات رهائی 
قرن  اواخراين  در  و  منجرشده  ملی  بخش 
برترين  نظامی  را  خود  سرمايه داری  نظام 
ادعا  اين  و  قلمدادکرده  تاريخ"  حتا "پايان  و 
دربوقهای تبليغاتی امپرياليستی جارزده شد.

و  کارگر  طبقه ی  رسيدن  به قدرت  اما، 
سوسياليستی،  درکشورهای  کشان  زحمت 
و  توليد  بروسايل  خصوصی  مالکيت  لغو 
مبادله، پايان دهی به بی کاری و گرسنه گی و 
حکم  فرما شدن اشتغال کامل دراين کشورها، 
از  رايگان،  درمان  و  پرورش  و  آموزش 
توليد  درعرصه ی  جنسی  تبعيض  بردن  بين 
و اجتماع، کمک به رهائی ميلياردها انسان 
يوغ  زير  از  سلطه  تحت  درکشورهای 
امپرياليسم، به خاک ماالندن پوزه ی فاشيسم 
و نازيسم و... نمونه های درخشانی از برتری 
که  بود  پيشروسوسياليستی  اجتماعی  نظام 
هيچ  داد.  می  رانويد  بشريت  تابناک  آينده ی 
توسط  انقالبی،  دست آوردهای  اين  از  کدام 
نظام سرمايه داری تا به امروز تحقق نيافته و 

منبعد نيز نخواهديافت.
مرتجعين  و  امپرياليستها  اخير  درچنددهه ی 
جهان تمام ترفندها را برای خدشه دارنمودن 
چهره ی شفاف و عادالنه ی نظام سوسياليستی 
گردن  به  را  جهان  مردم  تا  کاربسته اند  به 
گذاشتن به نظم سرمايه داری متقاعدکنند. اما 
دست آوردهای سوسياليسم چنان برجسته بودند 
که اشتباهات در ساختمان سوسياليسم توسط 
تغييرماهيت  که  کمونيست  احزاب  رهبری 
تبديل  و  رويزيونيست  احزاب   به  آنها  دادن 
امپرياليسم،  دست  عصای  به  شدن شان 
بردست آوردهای  خدشه ای  نتوانست 

سوسياليسم واردنمايد.
امپرياليسم  دوم  جهانی  جنگ  پايان  از  پس 
آمريکا دراوج شکوفائی اقتصادی و سياسی 
بورژوازی  خرده  و  بورژوازی  و  بود 
بسياری از کشورهای جهان را محوتماشای 
خودساخته بود. اما درآغاز قرن بيست و يکم، 
خودشده  افول  دوران  وارد  امپرياليسم  اين 
در  برچهره اش  که  دروغينی  ماسک  است. 
رابطه با حقوق بشر و دموکراسی زده بود 
افغانستان  و  درعراق  و  ارتش اش  برمالشده 
غرق  درحال  ناعادالنه  جنگی  درباتالق 

اقتصادی  بحران  است.  شدن 
کشورجهان  مقروض ترين  دراين 
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نيمی  تقريبا  پيش  سال   ٦٠ (که 
را  جهان  فرآورده های  ار 
و  تجاوزکارانه  سياستهای  و  توليد می کرد) 
امپرياليستی اش، باعث تشديد تضاد پرولتاريا 
و خلقهای جهان عليه آن شده و حتا تضاد و 
هرج و مرج را درسطح هيئت حاکمه ی آن 
باعث گرديده است. ديگر حتا بورژوازی و 
کشورهای  از  دربسياری  خرده بورژوازی 
آمريکا  امپرياليسم  قبله گاه  بر  مانده هم  عقب 

نماز نمی خوانند!
قرن بيستم آينه ی قدنمائی است از تضاد بين 
دونظام:  پيشرو و عادالنه ی سوسياليستی و 

پس رو و ظالمانه ی سرمايه داری.
 زمانی که امپرياليسم آمريکا با پرتاب بمب 
اتمی بر روی هيروشيما و ناکازاکی در اوت 
١٩٤٥، خود را قدرقدرت جهان اعالم می کرد، 
ديالکتيکی  حرکت  درک  با  دون  مائوتسه 
اعتقاد  و  بشری  جوامع  تاريخ  رونده ی  پيش 
ستم ديده گان  و  استثمارشده گان  مبارزات  به 
با  درمصاحبه ای  آزادی  راستای  در  جهان 
گفت  سال١٩٤٦  دراوت  آنالوئيزاسترانگ، 
هستند.  ببرکاغذی  مرتجعين  کليه ی   "  :
چندان  درواقع  ولی  ترسناکند،  به ظاهر  آنها 
ديد  از  مسائل  بررسی  در  نيستند.  نيرومند 
را  واقعی  عظيم  نيروی  طوالنی  و  وسيع 
يا  و  مرتجعين".  نه  و  است  صاحب  خلق 
و  نشده  سرنگون  هنوز  آمريکا  "امپرياليسم 
بمب اتمی دراختيار دارد، ولی من معتقدم که 
ببرکاغذی  اوهم  خواهدشد.  سرنگون  نيز  او 
است".(سخن رانی درجلسه مشورتی  احزاب 
 ١٨ ـ  درمسکو  کارگری  و  کمونيست 

نوامبر١٩٥٧)
ببرکاغذی(امپرياليسم  بارديگراين  امروز 
اتمی اش،  دندانهای  از  استفاده  با  آمريکا) 
دههاهزارُتن اورانيوم تضعيف شده بر روی 
مردم بی گناه عراق و افغانستان می ريزد و 
همه جا  هم  درايران  آن  از  استفاده  زمزمه ی 
گرچه  آمريکا  اتمی  بمبهای  شنيده می شود. 
درهمان  هزارنفر  صدها  شدن  کشته  باعث 
اکنون  هم  و  شده  ژاپون  در  اول  هفته های 
هنگام  به  تنها  نه  بمبها  اين  از  ناشی  فجايع 
از  پس  بلکه  ژاپون،  در  آنها  استفاده ی 
اخيردرجنگ  سال   ١٦ کردنهای  بمباران 
باعراق، جنگ درشبه جزيره بالکان و جنگ 
کشته  به  عراق،  در  باردوم  و  افغانستان  در 
تولد  و  بخشيده  سرعت  انسان  هزاران  شدن 
به  انسانها  دچارشدن  و  ناقص الخلقه  کودکان 
و  ششها  و  ها  کليه  ازکارافتادن  و  سرطان 
اين  عالرغم  اما  گشته است.  باعث  را  غيره 
به  قادر  آمريکا  امپرياليسم  وحشی گريها، 

اعمال سلطه ی خود براين کشورها نشده و 
تحت  ملل  آزادی بخش  مبارزات  روی  پيش 
و  آتش  درميان  آزادی،  سوی  به  جهان  ستم 

خون ادامه می يابد.
و  تجاوز  بدون  فتنه گری،  بدون  امپرياليسم 
و  ملل  ثروت  غارت  بدون  افروزی،  جنگ 
قادربه  ارزان تر،  کارهرچه  نيروی  استثمار 
کشاندن  او  قصد  نيست.  خود  حيات  ادامه ی 
است.  خويش  زيرسلطه ی  به  جهان  ملل 
زالوئی است که ازمکيدن خون مردم سيراب 
ضدانقالبی  رژيم  امروز  اگر  شود.  نمی 
جمهوری اسالمی اعالم کند که ازغنی سازی 
امپرياليسم  برداشته است،  دست  اورانيوم 
"دفاع  نظير  ديگری  بهانه ی  بازهم  آمريکا 
رژيم  "دخالت  درايران،  دموکراسی"  از 
"سلطه  ديگر"،  کشورهای  درامور  ايران 
از  را  غيره  و  درخاورميانه"  ايران  طلبی 

آستين درخواهدآورد تا استراتژی جهانی اش 
بزرگ"  "خاورميانه ی  تحقق  طريق  از  را 
ممکن  هرشکل  به  آمريکا  زيرهژمونی 
دموکراتها  که  نيست  مهم  برساند.  تحقق  به 
آنها  خواهان.  جمهوری  يا  برسرکارباشند 
فتنه گری را دراشکال مختلف پيوسته به کار 

گرفته اند.
تنها  تجاوزات  و  دست اندازيها  با  درمقابله 
راهی که می تواندمردم جهان را از کابوسی 
ايجادکرده اند،  برای شان  امپرياليستها  که 
حاکميت  استقرار  برای  را  زمينه  و  برهاند 
کارگران و زحمت کشان فراهم سازد، همانا 
مقاومت و مبارزه برای براندازی سلطه طلبی 
و دخالت گری امپرياليستی درامورملل ديگر 
 است. عالرغم شکست موقتی سوسياليسم و 
تضعيف  دليل  به  باخته گان،  روحيه  تبليغات 
نظام امپرياليستی ناشی از مبارزات طبقه ی 
کارگر و ملل ستم ديده ی جهان در قرن گذشته 
و حال و دست آوردهای اين مبارزات، شرايط 
امپرياليسم،  عليه  مبارزه  و  مقاومت  برای 

است  مبارزه  اين  طريق  از   . نامساعدنيست 
 ٢١ قرن  بهتر  آينده ای  اميد  به  توان  می  که 
را به قرن پايان دادن به سلطه ی امپرياليسم 

تبديل کرد.
بازهم  فتنه گری،  بازهم  شکست؛  "فتنه گری، 
است  چنين  ـ  نابودی  سرانجام  و  شکست... 
جهان.  مرتجعان  تمام  و  امپرياليستها  منطق 
آنها هرگز خالف اين منطق عمل نخواهندکرد. 
مبارزه،  مارکسيستی....  است  قانونی  اين 
شکست؛ بازهم مبارزه، بازهم شکست... و 
سرانجام پيروزی ـ چنين است منطق خلق و 
خلق هرگز خالف اين عمل نخواهدکرد. اين 
نيز قانونی است مارکسيستی.(مائو ـ ١٩٤٩ 
ـ تصورات واهی را بدور افکنيد و خود را 

برای مبارزه آماده کنيد)
جمهوری  رژيم  که  درشرايطی  و  اکنون  هم 
اسالمی درسرکوب مردم و نيروهای انقالبی 
و دموکراتيک سر از پا نمی شناسد تا بتواند 
ادامه  ديگر  چندصباح  ننگين اش  حاکميت  به 
و  انقالبی  نيروهای  کليه ی  عمل  اتحاد  دهد، 
دموکرات دربرابر تجاوزطلبی امپرياليسم و 
صهيونيسم ازيک سو ومقابله با تجاوز رژيم 
به حقوق اوليه ی اکثريت عظيم مردم ايران 
کليه ی  ناپذير  خدشه  وظيفه ی  ديگر  ازسوی 
و  صلح  مدافع  و  تجاوز  مخالف  انسانهای 
آزادی ملتها ست. کمونيستها درايران دراين 
که  دارند  بردوش  سنگينی  وظيفه ی  مورد 
عبارت است از: متحدشدن و تشکيل هسته ی 
زحمت  و  کارگران  کننده ی  رهبری  اصلی 
پيش  و  اينان  مبارزات  سازماندهی  کشان، 
و  امپرياليسم  عليه  مستقل  مبارزه ای  بردن 
حاکمان. کمونيستها در عين حال، درراستای 
آزادی  تحقق  و  کشور  استقالل  از  دفاع 
اکثريت مردم ايران، دست تمام انسانهائی را 
که به حقوق کارگران و زحمت کشان احترام 
بگذارند، می فشارند، تا بتوانند صف مخالفان 
را  ضدرژيم  و  امپرياليسم  ضد  مبارزان  و 
طريق  اين  از  تنها  ترسازند.  گسترده  هرچه 
است که آنها خواهند توانست نقش پراهميتی 
را درتاريخ معاصرايران به عهده بگيرند و 
شرايط را برای تحقق انقالب سوسياليستی و 
سازند.  مساعد  درايران  سوسياليسم  استقرار 
سرمايه داری  بربريت  صورت  اين  درغير 
بی  و  فقر،  سرکوب،  جنگ،  دراشکال 
حقوقی مردم، هم چنان پابرجا خواهدماند. و 
ازحيطه ی  ايران  تاريخ  حرکت  است  چنين 

ضرورتها به قلمرو آزادی! 
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دهد.
بررسی  نيازمند  پاکستان  وضعيت  بررسی 
فرای  و  خاورميانه  منطقه  وضعيت  موازی 
و  هندوستان  يعنی  پاکستان  گان  همسايه  آن 
چين است، نقش تعيين کننده آمريکا و سياست 
های جنگ طلبانه و سلطه طلبانه اين کشور 
و اهرم های اين سياست ها مانند عربستان 
سياستی  چنين  ايجاد  در  اسرائيل  و  سعودی 
فاجعه  به  راه  احتماال  و  بوده  موثر  بسيار 

جديدی در منطقه می برند.
اهميت استراتژيک پاکستان در منطقه نه فقط 
که  کشور  اين  جغرافيائی  موقعيت  دليل  به 
مابين ايران و هند واقع است  می باشد، بلکه 
به لحاظ تسلط اين کشور بر دهانه ی دريای 
است.  برخوردار  ای  ويژه  اهميت  از  عمان 
اگر به اين واقعيت توجه کنيم که مسير عبور 
نفت کش های خاورميانه  از اين راه آبی می 
گذرد می توان به حساسيت جای گاه پاکستان 

در محاسبات بين المللی پی برد.
اين که اين ويژه گی در يک جنگ احتمالی در 
خليج فارس بسيار تعيين کننده خواهد بود از 
نکاتی است که بايد بر آن تکيه کرد. از سوی 
ديگر نقش موثر پاکستان به عنوان همسايه ی 
افغانستان، کشوری که سال ها است با برنامه 
ريزی و سازماندهی آمريکا ، روی صلح و 
نکاتی  از  ديگر  يکی  است  نديده  را  آرامش 
از  که  آن  رغم  علی  را  کشور  اين  که  است 
منابع طبيعی عظيمی بر خوردار نيست برای 

سرمايه داری جهانی جذاب می کند.
بر اساس سنت های رايج دوران جنگ سرد، 
پاکستان متحد طبيعی سياست های غرب در 
منطقه بوده و در سالهای اخير محور اسرائيل-
برای  اصلی  اهرم  ترکيه-عربستان-پاکستان 

پيشبرد سياست های آمريکا بود.
نقش پاکستان در مسلح کردن مجاهدين افغان 
نيروهای  مستقيم  دخالت  طالبان،  بعدا  و 
نظامی پاکستان با لباس مبدل مجاهدين افغان 
و طالبان، امروز نيازی به اثبات ندارد. اين 
سازمان  و  آمريکا  کارگردانی  با  ها  سياست 
و  مالی  پشتيبانی  (سيا)،  آمريکا  اطالعاتی 
هم  و  سعودی  عربستان  (وهابيون)  مذهبی 
کاری تکنيکی ارتش اسرائيل صورت گرفت 
در  طالبان  رساندن  قدرت  به  اش  نتيجه  که 
افغانستان و گسترش وسيع جريانات افراطی 

اهل تسنن به ويژه مذهب وهابی بود.
و  تجمع   پايگاه  به  پاکستان  ها  سال  اين  در 
سازماندهی افراطيون مذهبی مبدل گرديد که 
قرار بود در برابر جمهوری اسالمی شيعه 
مذهب حاکم بر ايران به خرج آل سعود در 

بر آشوب گری ... بقيه از صفحه اول مقابله  به  شرفين"  حرمين  واقع"خادمان 
تنها  نه  پاکستان  حکومت  رو  اين  از  خيزد، 
مذهبی را در کشورش باز  دست متحجرين 
گذاشت، بلکه عمال به سازماندهی و قدرت 
اين  رساند،  را  ياری  بيشترين  آنان  گيری 
سياست چنان که بعدا مشاهده خواهيم کرد به 
بزرگترين مشگل حاکمان پاکستان در برابر 

تغيير سياست های غرب بدل شد.
در سال های آخر حاکميت شوروی، محور 
اسرائيل-ترکيه-عربستان-پاکستان  آمريکائی 
در غياب رژيم شاه مهمترين جبهه در برابر 

محور شوروی-هند به شمار می رفت.
که  سپتامبر  يازده  مشکوک  ماجرای  از  بعد 
آمريکا دست به تغيير سياست خود در برابر 
دست  نيز  اللملی  بين  محاسبات  زد،  طالبان 

خوش تحوالتی شد.
اين  اشغال  و  عراق  و  افغانستان  به  حمله 
کشورها توسط ارتش های امپرياليسم آمريکا 
و متحدانش آنهم برای "برقراری دمکراسی!" 
، عمال با هدف تسلط بر منابع نفتی خاورميانه 
صورت گرفت و موجب دگرگونی ريشه ای 

در منطقه گرديد.
رژيم هائی که در سياست های قبلی سرمايه 
"کارگزاران  ی  جبهه  راس  در  جهانی  ی 
خود  اهميت  بودند،  منطقه  در  امپرياليسم" 
را در محاسبات جديد امپرياليسم آمريکا از 

دست داده و به انتهای جبهه تبعيد شدند.
شيوخ  و  مشرف  رژيم  ظاهری  ناتوانی 
عربستان در سرکوب نيروهای مذهبی سنی 
در پاکستان و افغانستان برای آمريکا بيشتر 
به تعارض می ماند تا تالش برای همکاری 
استراتژيک در جهت پيش برد منافع آمريکا 
سياست  خالف  بر  کشور  هردو  منطقه.  در 
مذهبی  جنبش  يک  وجود  از  آمريکا  فعلی 
دفاع  ايران  شيعی  جمهوری  برابر  در  سنی 
درک  از  آمريکا  دند  بو  معتقد  و  کردند  می 

اهميت اين تاکتيک ناتوان است.
بر خالف سياست سرکوبی طالبان که  آمريکا 
کشور  اين  بر  تسلط  از  پس  افغانستان  در 
دنبال می کرد، پاکستان هم چنان بر سياست 
قبلی خود يعنی ايجاد عدم تعادل سياسی در 
افغانستان با هدف کنترل بخش پشتو نشين آن 

کشور ادامه می داد. 

اختالفات مابين پاکستان و افغانستان
به  افغانستان  و  پاکستان  اختالفات  ی  ريشه 
تمامی  مانند  و  گردد  می  بر  قبل  ها  سال 
مستعمرات سابق انگلستان اين دو کشور نيز 

بر سر مسائل ارضی  اختالف دارند.
و  پاکستان  ديورند)  مرزی(خط  اختالفات 
است."  مانده  الينحل  همچنان  افغانستان 
از  هميشه  ها  پشتون  با  ارتباط  در  پاکستان 

حکومت  و  بينداز  تفرقه   " انگليسی  سياست 
کن" استفاده می کرده است. پاکستان در دوران 
جهاديها درافغانستان، قسمت اعظم کمکهای 
خود را به احزاب بنياد گرا ، خصوصآ حزب 
اسالمی که وجهه ای پشتون داشت اختصاص 
طريق  اين  از  داشت  قصد  زيرا   . بود  داده 
اختالفات بين گروهای قومی پشتون را تشديد 
مخالف  اساسآ  پاکستان  همچنين   ....  . نمايد 
نظام قبيله ای ا ست  که موجبات تسلط ٢٠٠ 
کرده  فراهم  افغانستان  در  را  پشتونها  ساله 
بود و آن ر ا با مفهوم دولت اسالمی مبتنی 
بر اصل مرکزيت مخالف می دانند ، و نمی 
توانند با سرکرده گان پشتونها روابط خوبی 
داشته و با آنها کنار بيايند و از قدرت يافتن 
آنها در افغانستان که موجب تضعيف پشتونها 

می گرد د ، حمايت می کرد.
خط ديورند که پاکستان وافغانستان را از هم 
موضوعات  از  يکی  امروز  سازد،  می  جدا 
اين  آيد.  می  حساب  به  درکشور  حساس 
مبدل  داغ  بحث  يک  به  زمانی  موضوع 
را  ديوار  ايجاد  پيشنهاد  پاکستان  که  گرديد 
پرويز  ساخت.  مطرح  کشور  هردو  ميان 
قبل  چندي  پاکستان  جمهور  رئيس  مشرف 
افغانی  مقامات  عوض  به  را  موضوع  اين 
امورخارجه  وزير  رايس  کونداليزا  خانم  با 
که  گذاشت  درميان  امريکا  متحده  اياالت 
باعث خشم وانزجار افغانها گرديد.  عالمت 
دارای  و  ضعيف  خيلی  ديورند  خط  گذاری 
سال  در  که  باشد  می  کيلومتر   ٢٦٠٠ طول 
١٨٩٣ توسط وزير انگلستان بنام سرهنری 
مارتيمر ديورند، بحيث خط فاصل ميان هند 
زماني  گرديد.  تعيين  وافغانستان  بريتانيائی 
اين  شد،  تشکيل   ١٩٤٧ درسال  پاکستان  که 
افغانها  ماند.  ميراث  به  کشور  آن  به  خط 
امير  سر  باالی  خط  اين  که  نمايند  می  ادعأ 
وآنها  است  گرديده  تحميل  خان  عبدالرحمن 
هرگز آن را به رسميت نشناخته اند.حکومت 
اين  تا  ورزيد  تالش   ١٩٤٨ درسال  افغانی 
خط را به طور يک جانبه منسوخ سازد. اما 
اين خط هنوزهم به سطح بين المللی به حيث 
شود."(  می  شناخته  دوکشور  ميان  سرحد 
تهيه و پژوهش دوشی چی: نقش پاکستان در 

تنشهای افغانستان)

نقش  شدن  رنگ  کم  و  المللی  بين  تحوالت 
پاکستان

رشد عظيم اقتصادی چين و تبديل شدن اين 
کشور به يکی از قطب های بزرگ اقتصادی 
مهمترين  از  يکی  شايد  داری  سرمايه  جهان 
عوامل تحوالت کنونی در منطقه و تحوالت 

آتی آسيا باشد. رشد سريع اقتصادی 
چين با تکيه بر سازماندهی اقتصاد 
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بسيار  نيروی  و  دولتی  فشرده 
ی  شيوه  بر  تکيه  با  کار  ارزان 
موجب  نئوليبراليستی  مدرن  داری  برده 
 – نظامی  اقتصادی-  قطب  آمدن  وجود  به 
سياسی جديدی در منطقه گرديد. اين قطب 
زمانی بر اهميت اش افزوده شد که روسيه 
ی پوتين از دست از بدمستی دوران يليتسين 
شست و سعی در سازماندهی جديد اقتصاد 

سرمايه داری روسيه کرد.
در  روسيه  و  چين  استراتژيک  نزديکی 
برابر سياست های تهاجمی آمريکا موجب 
و  شد  سرد  جنگ  سناريوهای  شدن  زنده 
کنار  در  همواره   که  هند  مانند  کشوری 
غير  سرعتی  با  قرارداشت  سابق  شوروی 
سابق  باورهای  و  گذشته  از  تصور  قابل 
با  مقابله  برای  و  شده  جدا  خود،  اقتصادی 
همسايه ی پرقدرت خويش، دست همکاری 

به سوی غرب و آمريکا دراز کرد.
و  ها"  متعهد  غير  "جنبش  های  سنت 
خود  جای  اقتصادی"  و  سياسی  "استقالل 
را به باز کردن درهای عظيم بازار داخلی 
لحاظ  به  داد.  نئوليبرالی  اقتصاد  و  هند 
چين  با  مقابله  برای  هندوستان  سياسی 
را  اسرائيل  و  آمريکا  با  نزديکی  طريق 
در  که  مطلبی  در  لوب"  "جيفر  گزيد.  بر 
روزنامه ی جام جم ايران ترجمه شده، می 
گونه  آن   ، غرب  دنياي  از  خارج  نويسد:" 
که مرزهاي جغرافيايی مشخص شده ، اين 
شايد  ترکيه)  و  اسرائيل   ، (هند  کشور  سه 
تنها کشورهايی باشند که آمريکا می تواند 
حساب  آنها  روی  شرط  و  قيد  بدون  تقريبا 
باز نموده و جريان تغييرناپذير مخالفت با 
تروريسم اسالمي را رهبری و هدايت کند. 
در واقع در اوايل ماه مه نيز با حضور بی 
ملی  امنيت  مشاور   ، ميشرا  براجش  سابقه 
کميته  ی  ساالنه  شام  ضيافت  در  واجپايی 
ی يهوديان آمريکا ، اين نگرش بار ديگر 
و  هند   ، : «امريکا  گفت  وی  شد.  مطرح 
زشت  ی  چهره  با  مشترکا  بايد  اسرائيل 
شوند.»  رو  روبه  امروز  مدرن  تروريسم 
اراده   ، اتحادی  چنين  که  کرد  اضافه  وی 
تا  داشت  خواهد  اخالقی  اختيار  و  سياسی 
آميز  تحريک  اقدامات  افراطي  موارد  در 
تروريستي ، تصميمات جسورانه ای اتخاذ 
يهوديان  شورای  که  است  ذکر  قابل  کند. 
کرده  اعالم  گي  تازه  به   (AJC) امريکا 
نيودهلي  در  را  دفتری  زودی  به  که  است 

افتتاح خواهد کرد."
که  را  مشرف  ژنرال  دولت  تحوالت  اين 
نقش مهمی در کشمکش های جدائی طلبان 
گاه  پناه  به  را  پاکستان  و  دارد  کشمير 
در  فعال  افراطی  مسلمانان  برای  مطلوبی 

به  و  امد  گران  است،  کرده  تبديل  هندوستان 
را  چين  با  نزديکی  طريق  و  انداخته  پو  تکا 
بيشتر از گذشته به سياست روز پاکستان تبديل 
نمود.با اين که اين نزديکی نه يک همکاری 
داوطلبانه که بيشتر يک تاکتيک سياسی بود، 
نظر آمريکا را به خو جلب نمود و سرانجام 
نگرانی  اسباب  مشرف  ژنرال  های  بازی  بند 

واشنگتن را فراهم آورد. 

اهداف  به  رسيدن  در  امپراطوری  ناتوانی 
امپرياليستی و سلطه گرانه  اش

عدم موفقيت آمريکا در سرکوب طالبان و تسلط 
مخالف  قطب  آمدن  وجود  به  افغانستان،  بر 
مفتضحانه  شکست   ، روسيه  و  ايران  چين، 
ی اسرائيل در لبنان ، عميق تر شدن بحران 
در  خرج  پر  و  طوالنی  درگيری  و  فلسطين 
عراق دولت جورج بوش را در تنگنای سياسی 

و اقتصادی شديدی قرار داده است.
و  عراق  در  آمريکا  ارتش  های  ناتوانی 
افغانستان، توجه نئوکان ها را به ابزار های 
اين  کرد.  جلب  خودی  ارتش  جز  به  ديگری 
ابزارها لزوما جديد نبوده و حتی در بسياری 
از موارد حتی امتحان خود را پس داده و به 

عکس خود تبديل شده اند.
از جمله کارت هائی که امپرياليسم آمريکا در 
گيری  کار  به  کرده  بازی  خاورميانه  منطقه 
خواسته  و  اهداف  جهت  در  محلی  های  نيرو 
های خويش با استفاده از از اختالفات ملی ، 

مذهبی و قومی آنان بوده است.
شکل گيری طالبان که قبال هم ذکر شد، نمونه 
ی برجسته ی اين دستُ سياست های فرصت 
بی  باشد.  می  متحدانش  و  آمريکا  ی  طلبانه 
نظير بوتو يکی ديگر از مهر ه های امپرياليسم 
در  خاصی  شفافيت  با  مورد  اين  در  آمريکا 
٣٠ اکتوبر ٢٠٠٠ ميالدی به خبرنگار نشريه 
فرانسوی لوموند چاپ پاريس در  لندن گفت:" 
ها  انگليس  از  طالبان  آوردن  کار  روی  فکر 
بود،. مديريت آن را امريکايی ها کردند. هزينه 
اسباب  من  و  پرداختند.  ها  سعودی  را  ی  آن 

آنرا فراهم کردم و طرح را اجرا کردم."
اين که امروز در خبر ها می خوانيم "فرماندهی 
عمليات ويژه اياالت متحده آمريکا، مهمترين 
سازمان دولتی مبارزه ضدتروريستی که مرکز 
آن در ايالت فلوريدا قرار دارد، در صدد است 
قبايل  از  القاعده،  و  طالبان  با  مبارزه  برای 
افغانستان  و  پاکستان  مرزی  مناطق  محلی 
کمک بگيرد" و يا "بر اساس چند سند محرمانه 
که مفاد آنها روز گذشته (١٩ نوامبر) توسط 
مقامات  از  برخی  شد،  فاش  تايمز  نيويورک 
آمريکايی طرحی را ارائه داده اند که طبق آن 
بودجه ای به طور مستقيم در اختيار تعدادی از 
قبايل پاکستانی قرار خواهد گرفت که داوطلب 

باشند"(آينه  القاعده  و  طالبان  با  مبارزه 
روز) بيشتر نشان از ناتوانی آمريکا در حل 
رهبران  حماقت  تا  دارد  افغانستان  مشکالت 

اين کشور.
شاهد  عراق  در  نيز  را  وضعيت  اين  عين 
هستيم . در حالي که آمريکا از تسلط بر عراق 
عاجز مانده سعی در مسلح کردن مليت ها و 
اقوام سنی و شيعی مذهب در عراق دارد، تا 
از طريق دامن زدن به اختالفات داخلی اين 
کشورها و تجزيه ی آنان به مناطق کوچک 
و  خيز  نفت  مناطق  بر  را  خود  تسلط  تر، 

استراتژيک خاورميانه تحکيم ببخشد.
ايجاد اختالفات عميق مابين الفتح و حماس و 
محاصره ی اقتصادی نوار غزه، امتياز دادن 
به رهبری فاسد الفتح در عوض دامن زدن 
آزاد  ها،  فلسطينی  داخلی  های  درگيری  به 
کردن زندانيان الفتح از زندان های اسرائيل 
حماس  زندانيان  داشتن  نگاه  اسارت  در  و 
،حمله اسرائيل به لبنان، ترور های مشکوک 
سياست مداران مسيحی و يا مخالف سوريه 
وسعی در انداختن مسئوليت اين عمليات بر 
اختالفات  ايجاد  اهللا،  حزب  و  سوريه  گردن 
مابين مسلمانان لبنانی و مسيحيان آن کشور، 
تقويت  لبنان  سياسی  اختالفات  به  زدن  دامن 
به  رسيدن  در  مانع  ايجاد  و  سينيوره  دولت 
توافق در لبنان همه در جهت همين سياست 

ها صورت می گيرد. 
آمريکا در اجرای اين سياست تجزيه طلبانه، 
بيش از پيش از پشتيبانی و همکاری اسرائيل 
مانند  منطقه  وابسته  های  نيرو  بخش  آن  و 
جريانات  و  وهابی  عربستان(افراطيون 
متحجر سنی مذهب)، کردهای شمال عراق 
(دولت خودمختار کردستان عراق)و پاکستان 

برخوردار است.
در  عميقی  نگرانی  سياسی  چرخش  اين 
کرده  ايجاد  منطقه  در  آمريکا  سنتی  متحدان 
است. از جمله اين متحدان می توان ترکيه را 
نام برد که در چند سال گذشته پس از اسرائيل 
مهم ترين يار و ياور منطقه ای آمريکا در 

خاورميانه بوده است.
پا دادن آمريکا به جريانات "هويت طلب" کرد 
در منطقه با قصد ايجاد آشوب در مرزهای 
شمال غربی ايران بازی خطرناکی است که 
با سرعتی باور نکردنی  دامن ترکيه را هم 

گرفت.

فصل مشترک ترکيه و پاکستان
ترکيه نيز مانند پاکستان قربانی تحوالت بين 
المللی و تاکتيک های جديد آمريکا و اسرائيل 
"اردوگاه  تهديد  و  سرد  جنگ  پايان  با  شد. 

بخت  ی  ستاره  سوسياليستی"، 
فرزندان دست نشانده ی آتاتورک 



صفحه ٦ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر

برای غلبه بر تجاوزگری امپرياليسم و سرنگونی مرتجعين متحدشويم!

نيز به تيره گی گرائيد.
نزديکی  و  الفتح  رهبران  سازش 
نقش  اسرائيل،  با  عربی  های  کشور  آشکار 
واسطه گری ترکيه را در منطقه هر روز کم 
رنگ تر کرد. گسترش پايگا ه های نظامی 
قطر  و  اردن  کويت،  عربستان،  در  آمريکا 
اهميت پايگاه های نظامی ترکيه را تا حدودی 
زير سوال برد. پيروزی احزاب اسالمی در 
ترکيه و گسترش پايه های اين احزاب در اين 
کشور، رابطه ی تنگا تنگ آمريکا و امرای 
ارتش سرکوبگر ترکيه را دچار خدشه کرد.

اگر زمانی رشد گرايشات اسالمی در ترکيه 
عضو ناتو موضوع اصلی مباحثات آمريکا 
و متحدانش بود، تشکيل حکومت خود مختار 
که  بود  جديدی  خطر  زنگ  عراق  کردستان 
دولت ترکيه را به چالش می طلبيد. نزديکی 
مثابه  به  اسرائيل  و  ترکيه  پيش  از  بيش 
دچار  هم   را  منطقه  غيرعرب،  کشورهای 
يک  ترکيه،  محاسبات  در  کرد.  می  اخالل 

کشور کرد نفت خيز جائی نداشت.
تاريخ  در  که  کشوری  رهبران  برای 
ملی،  ستم  زور،  زبان  با  جز  به  معاصراش 
سرکوب و کشتار اقليت ها،  با زبان ديگری 
با آنان حرف نزده بود و تمام تالش اش را 
کار  به  آنان  زبان  و  فرهنگ  نابودی  برای 
گرفته بود و قبرستان هايش مملو از اجساد 
کردها است و زندان هايش کردنشين است، 
اش،  گی  همسايه  در  که  نبود  تصور  قابل 
يا  و  مستقل  کشوری  کوهی"  های  "ترک 

خودمختار تشکيل دهند.
واهمه ی سران ترک از گسترش اين جنبش 
به کشورشان بی دليل نيست. به ويژه نزديک 
از  اسرائيل  يعنی  منطقه  در  اش  متحد  ترين 
خودمختار  حکومت  ثبات  برای  تالشی  هيچ 
کردستان عراق کوتاهی نمی ورزد. سيمور 
روابط  اين  به  متعدد  های  مقاله  در  هرش 
ی  برجسته  نقش  کند.  می  بسياری  اشارات 
سازمان موساد در ايجاد يک نيروی نظامی 
کرد و سازمان اطالعاتی آن کشور در وحله 
کردن  "بالکانيزه"  طرح  خدمت  در  اول 
آمريکا و اسرائيل صورت می گرفت، موئلفه 
ی اصلی اين طرح تجزيه کشور های منطقه، 
به ويژه کشورهای قدرتمند منطقه در وحله 
(کشورهای)  مناطق  به  ترکيه  و  ايران  اول 
کوچک تر و ضعيف تر در خدمت  کنترل 
بهتر بر روی اين کشورها و تسلط بر منابع 
نفتی و ثروت های ملی اين کشورهاست." در 
حالی که شورش درعراق در حال گسترش 
نظامی  و  اطالعاتی  سرويسهای  باشد.  می 
آموزش  به  دغدغه  بدون  اکنون  هم  اسرائيل 

کماندوها در کردستان مشغولند. آن چه برای 
آن  عمليات  پوشش  است  اهميت  با  اسرائيل 
در داخل ايران و سوريه ميباشد. اسرائيل به 
ويژه از جانب ايران احساس خطر می کند. 
زيرا موقعيت ايران بعد از جنگ تقويت شده 
است. کارمندان اسرئيل به موساد (سرويس 
جاسوسی اسرائيل) می پيوندند و تحت پوشش 
بعضی  در  و  پردازند  می  فعاليت  به  تجار 

موارد فاقد پاسپورت اسرائيلی هستند.
اسرائيل  سفارت  سخنگوی  رگيو*  مارک 
اطالعات،  اين  به  واکنش  در  واشنگتن  در 
و  کردها  رسمی  مقامات  کرد.  تکذيب  آنرا 
آمريکا  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  نيز 
در  اسرائيلها  حضور  درباره  اظهارنظر  از 
از  يکی  معهذا  نمودند.  خودداری  کردستان 
کارمندان عاليرتبه سيا در هفته گذشته (ژوئن 
٢٠٠٤) در يک مصاحبه حضورِ اسرائيليها 
تائيد  مورد  را  کردستان  در  آنها  عمليات  و 
قرار داد. اين مقام به من گفت: "اسرائيليها 
ديگری  راه  که  کردند  ارزيابی  طور  اين 
نداشتند. آنها فکر می کنند که در آن جا بايد 
حضور داشته باشند." از اين مقام پرسيده شد 
تائيد  را  اسرائيليها  کار  اين  واشنگتن  آيا  که 
شما  آيا  که  داد  جواب  خنده  با  او  کند؟  می 
کسی را سراغ داريد که به اسرائيل بگويد چه 
کاری بايد انجام بدهد؟ آن چه را اسرائيليها 
اين  دهند.  می  انجام  دانند  می  خود  نفع  به 
مقام سيا اضافه می کند که حضور اسرائيليها 
در کردستان برای سرويس اطالعاتی آمريکا 
توجه  مورد  (کردها  است."  شده  شناخته 

اسرائيل هستند-سيمور هرش نيويورکر)
اهداف اسرائيل در عراق کامال واقعی است، 
کرد ها ارتش مناسبی برای مقابله با ارتش 
قدس و شيعيان هوادار ايرانند، سابقه مقاومت 
ومشگلی  اند  داشته  را  بعث  رژيم  برابر  در 
برای مقابله با افراطيون سنی مورد حمايت 

عربستان در عراق ندارند.
نفوذ اسرائيل در کرد ها موجب دست يابی 
حالت  در  که  شد  خواهد  اطالعاتی  به  آسان 
مشگل  بسيار  اطالعات  به  رسيدن  طبيعی 
در  ها  کرد  که  گی  ويژه  اين  بود.  خواهد 
اين  ودريافت  ساکنند  نيز  ايران  و  سوريه 
اطالعات از اين دو کشور برای اسرائيل از 
سادگی  به  و  برخورداراست  خاصی  اهميت 
به دست نمی آيد، بدون شک از نکات مورد 
همکاری  باشد."  می  اسرائيل  رژيم  توجه 
اجتناب  غيرقابل  طور  به  کردها  با  اسرائيل 
افزايش يافت. چندين مامور اسرائيلی همراه 
گذشتند  ايران  مرزهای  از  کرد  کماندوهای 
وسايل  ديگر  و  زنی  تخمين  دستگاههای  تا 

در  را  ايرانی  مشکوک  تاسيسات  يابی  رد 
خاک ايران مستقر کنند. اين افسر سابق می 
روش  به  کردها  از  اسرائيل  ببينيد  افزايد: 
گويند  می  را  اين  کند.  می  حمايت  ماکياول 
واقع گرايی سياسی (رئال پوليتيک). او می 
چشم  کردها،  به  پيوستن  با  اسرائيل  افزايد: 
وگوش در ايران، عراق و سوريه به دست 
می آورد. آن چه اسرائيل با کردها انجام می 
پذيرش  غيرقابل  هم  بوش  دولت  برای  دهد 
نيست." (کردها مورد توجه اسرائيل هستند-

سيمور هرش نيويورکر)
شوونيست  ارتش  فشار  تحت  ترکيه  دولت 
نگرانی  زده  ها  کرد  تهديد  به  دست  ترکيه 
خود را آشکارا از گسترش روابط کرد ها و 
اسرائيل ابراز کرد. يکی از مقامات نظامی 
ترکيه در استانبول ابراز می دارد:" قبل از 
فعال  کردستان  در  اسرائيل  عراق،.  جنگ 
برای  فعاليت  اين  پيش  از  بيش  حاال  و  بود 
ما و نيز برای آنان خيلی خطرناک است. ما 
مايل به تقسيم شدن عراق نيستيم. يک ضرب 
المثل ترکی می گويد: ما برای کشتن شپش 
پتو را آتش می زنيم. ما به کردها گفتيم که 
از  بايد  اما  شما  نداريم.  هراسی  شما  از  ما 
بيان  ترک  ديگر  ديپلمات  يک  بترسيد."  ما 
داشت: "ما بدوستان اسرائيلی و کرد خودمان 
گفتيم کهُ حسن نيت ترکيه در تماميت ارضی 
حمايت  حلها  راه  ديگر  از  ما  است.  عراق 
عراق  تجزيه  به  موفق  اگر  شما  کنيم.  نمی 
بشويد جنگ و خونريزی و زجر و مشٌقت در 
خاورميانه بيشتر می شود....و سراسر جهان 
عراق  در  آمريکا  که  شد  خواهد  آن  مدعی 
کشور  اين  تقسيم  برای  مخفی  برنامه  يک 
داشته است." اين ديپلمات ترک شرايط را با 
يوگسالوی سابق تشبيه می کند با اين تفاوت 
که در بالکان نفت وجود ندارد. او با درس 
از يوگسالوی سابق می گويد: "وقتی تو از 
يک کشور استقالل می گيری همه خواهان 
استقالل خواهند بود. اگر اين کار در عراق 
رخ بدهد، کرکوک به سارايوو عراق مبدل 
در  ترک  ديگر  ديپلمات  يک  شد."  خواهد 
آنکارا تشريح کرد که دولت مطبوعش نگرانی 
خود را از فعاليت های نظامی اسرائيل در 
ابالغ  اسرائيل  خارجه  وزارت  به  کردستان 
خريد  و  آموزش  منکر  اما  اسرائيليها  نمود. 
داشتند  اظهار  و  شدند  کردستان  در  امالک 
که اين اعمال رسميت ندارد. اما توسط افراد 
خصوصی صورت گرفته است. بطور قطع 
دارند  اذعان  ترکيه  اطالعاتی  سرويسهای 
اين  ندارد.  صحت  اسرائيليها  اظهارات  که 

خوب  آمريکا  برای  نه  سياست 
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 بجز نوشته هايی که با 
امضای تحريريه منتشر 

می گردد و بيانگر نظرات 
حزب رنجبران ايران می 
باشد، ديگر نوشته های 
مندرج در نشريه رنجبر 

به امضا های فردی 
است و مسئوليت آنها با 
نويسندگانشان می باشد.

اسرائيل  يا  عراق  برای  نه  است 
و يهوديها..." (کردها مورد توجه 

اسرائيل هستند-سيمور هرش نيويورکر)

پ. کا. کا. در خدمت کدام سياست
درگير  کرد  جريانات  بيشتر  مانند  کا  کا  پ 
وضعيت ناگوار و پيچيده ای است از يک سو 
سرکوب ممتد و خشن ترکيه تمامی راه های 
مسالمت آميز برای رسيدن به يک توافق در 
خدمت بهبود وضعيت کرد ها را در ترکيه 
مسدود کرده و از سوی ديگر مقاومت نکردن 
در برابر اين سياست فاشيستی معادل نابودی 

اين تشکل خواهد بود.
تنگ تر شدن حلقه محاصره نيرو های پ کا 

کا  آنان را به خاک منطقه خودمختار 
کشاند  قنديل  های  کوهستان  و  عراق 
و بهانه را برای حمله نظامی  بدست 

ارتش سلطه گر ترکيه داد.
کا  پ  سرکوب  ی  بهانه  به  ترکيه 
حکومت  سرکوب  هدف  با  و  کا 
را  هايش  نيرو  خودمختارکردستان، 
در  هوائی  های  حمله  به  داده  آرايش 

مناطق شمالی عراق دست می زند.
سياست  ترکيه،  تصور  خالف  بر 
با  مقابله  در  عراق  در  آمريکا  فعلی 
اين حمالت بود. با توجه به وضعيت 
ناگوار و شکست های سياسی و نظامی 
آمريکا در عراق حمالت ترکيه عمال 
نيز  را  عراق  آرام  نسبتا  منطقه  تنها 
به آشوب می کشاند و اين مورد تائيد 

آمريکا نيست، اعتراض آمريکا و هشدار اين 
کشور به ترکيه باعث تيره و تار شدن روابط 

دو کشور شد. روابطی که قبال به واسطه ی 
محکوميت ترکيه به دليل قتل عام ارامنه، در 

شرايط بدی به سر می برد.
کنار  در  ترکيه  سياست  با  آمريکا  مخالفت 
پشتيبانی و همکاری اين کشور با پ کا کا، 
موجی از اعتراضات را در ترکيه پديد آورد. 
نخواهد  بر  خود  سياست  از  دست  اما  ترکيه 
آمريکا  متحد  نفتی  کرد  کشور  يک  داشت. 
و اسرائيل، بمب ساعتی خواهد بود که دير 
دچار  را  ترکيه  و  شد  خواهد  منفجر  زود  يا 

وضعيت نا مناسبی خواهد کرد.
پيشنهاد آمريکا به ترکيه، مبنی بر انتقال جبهه 
جنگ از ترکيه به ايران، احتماال در راستای 
اين توافق صورت خواهد بود. تقويت شاخه 

ی "ايرانی" پ کا کا (پژاک)، يکی از راه 
شايعه  اخيرا  ست.  آمريکا  جديد  کارهای 
انتقال هزاران تن از پيشمرگه های پ کا کا 
به ايران قوت گرفت. اما تا به حال از طرف 

هيچ يک از طرفين تائيد نشده است.
به  ترکيه  کردن  متقاعد  برای  آمريکا  تالش 
سازش  يک  رسيد.  نخواهد  قطعی  ی  نتيجه 
و توافق تنها می تواند اين درگيری ها را به 
عقب بيندازد. اما اختالفات باقی خواهد ماند. 
ترکيه رژيم سرکوب گری است که دست از 
اش  مذهبی  و  ملی  های  اقليت  اذيت  و  آزار 
کشاندن  داند  می  کا  کا  پ  و  کشيد  نخواهد 
جنگ ازترکيه به ايران پايان کارش خواهد 
در  ای  توده  ی  پايه  کا  کا  پ  و  پژاک  بود. 
ميان کردهای ايران ندارند و خارج شدن آنان 
و  شان  های  ريشه  قطع  مثابه  به  ترکيه  از 
وارد شدن به ماجراجوئی است که در انتها 

يش تنها شکست خواهد بود.
اين واقعيت که جريانات ملی گرای و هويت 
طلب کرد در طول تاريخ مبارزاتی خويش 
شده  بزرگی  ماهيتی  تحوالت  خوش  دست 
بر  را  خود  سياسی  های  بندی  جبهه  و  اند 

اساس منافع کوتاه مدت خود تغيير می دهند، 
می تواند شامل پ کا کا نيز بشود. تکيه بر 
حمايت بارزانی و طالبانی شايد ساده لوحانه 
ترين سياستی است که پ کا کا می تواند بر 
گزيند، احتمال قربانی کردن پ کا کا توسط 
نيست  کم  عراق  کردستان  بر  حاکم  احزاب 
متحدان  و  ياران  که  نيست  بار  اولين  اين  و 

ديروز به دشمنان فردا مبدل می شوند.
ايجاد  در  آمريکا  و  اسرائيل  ترکيه،  نقش 
قابل  غير  کرد  های  تشکل  ميان  اختالفات 
برای  کا  کا  پ  مبارزات  باشد.  می  انکار 
مبارزات  و  ترکيه  در  ها  کرد  حقوق  احقاق 
راستای  در  نبايد  حزب  اين  های  پيشمرگه 
اهداف امپرياليست ها به کج راه کشيده شده 
وابسته  داری  سرمايه  خدمت  در  و 

کردستان قرارگيرد.
تسلط  اسرائيل  و  آمريکا  سياست 
است.  خاورميانه  نفتی  منابع  بر 
با  اسرائيل  و  آمريکا  امپرياليسم 
تسلط  و  طلبانه  جنگ  های  سياست 
بحران  به  در  سعی  خود  جويانه 
حمله  کنند.  می  خاورميانه  کشيدن 
افغانستان  و  عراق  اشغال  و  نظامی 
می  سياست  اين  از  ای  مرحله  تنها 
ملی،  اختالفات  به  زدن  دامن  باشد. 
قومی و مذهبی، به کار گيری ابزار 
در  ترک  کرد،  سنی،  شيعه،  های 
شانه  روی  از  بحران  انتقال  جهت 
و  آمريکا  اشغالگر  ارتش  های 
متحدانش بر دوش خلق های منطقه 

است.
اهداف  به  رسيدن  برای  آمريکا  امپرياليسم 
کند.  نمی  پرهيز  جنايتی  هيچ  از  خود 
برای   متحدانش  و  آمريکا  امپرياليسم  ادعای 
دمکراسی!"،مبارزه  وگسترش  "برقراری 
از  کشتارجمعی"،"جلوگيری  های  سالح  با 
از  دفاع   ، ايران  توسط  اتمی"  بمب  ساخت 
تنها  جويان،  دانش  و  زنان  ها،  مليت  حقوق 
درآوردن  اجرا  به  برای  هائی  آويز  دست 

سياست های سرمايه جهانی است.
به  توجه  با  سياسی  تشکل  هر  نبرد  اين  در 
منافع طبقاتی خويش يا در برابر امپرياليسم 
رکاب  در  يا  ايستاد  خواهد  داری  سرمايه  و 
آنان شمشير خواهد زد. سرنوشت پ کا کا، 
کردستان  دمکرات  حزب  خلق،  مجاهدين 
ايران، کومله مهتدی و ديگران نيز تافته ی 
جدا بافته ای از بارزانی و طالبانی نخواهد 

بود.
آموخته را باز آموختن خطاست.  



صفحه ٨ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر

اسالمی  جمهوری  که  زيرا  کرده است.  حفظ 
نيز ثمرات دموکراتيک انقالب بهمن ١٣٥٧ 
قوانين  تحميل  با  بلکه  نابودکرد،  تنها  نه  را 
سرنوشت  سپردن  و  اسالمی  فقه  پوسيده ی 
مردم به دست مشتی تازه به دوران رسيده ی 
استبداد  هم  بورژوائی،  خرده  و  بورژوائی 
مذهبی و هم مقابله با سازنده گان اصلی تاريخ 
کشورمان يعنی کارگران و زحمت کشان را 

به اوج خود رسانده است. 
شود  برگزارمی  درموقعيتی  امسال  آذر   ١٦
تصميم  بارديگر  امپرياليستها  سو  ازيک  که 
گرفته اند که ايران را همانند دوران رژيم شاه 
به تيول خود درآورند و دراين راستا طبلهای 
نواخته  که  مدتهاست  آنها  احتمالی  جنگی 
شروع  با  مبارزه  و  مخالفت  لذا،  می شوند. 
جنگ که صدمات جبران ناپذيری بر مردم 
ايران و به خصوص طبقات تحت استثمار و 
ستم و به ويژه زنان و کودکان زده و کشور 
در  بايد  خواهدکشاند،  حجر  عصر  به  را 
تاريخی،  روز  اين  برگزارکننده گان  دستور 

قرارگيرد.
و  به حق  خواست  هر  تحقق  ديگر  ازسوی 
و  مطالباتی  خواستهای  ازجمله  و  عادالنه 
خواسته ها  يا  و  دانش جويان  دموکراتيک 
انسانها  اراده ی  وحدت  بدون  جامعه،  درکل 
امری  موردنظر،  واحد  سياست  برد  درپيش 
اعتبار  اين  به  است.  نيافتنی  دست  و  محال 
درسمت  درصورتی  دانش جوئی  جنبش 
می تواند  انقالبی اش  و  دموکراتيک  اهداف 
خود  بيشتر  هرچه  که  بردارد  قاطعانه ترگام 

را متشکل تر و متحدتر سازد.
تجربه ی جنبش دانش جوئی خارج از کشور 
که تحت رهبری "کنفدراسيون دانش  جويان و 
دانش آموزان ايران" تاثير به سزائی درمبارزه 
جاگذاشت،  به  آن  افشای  و  شاه  رژيم  عليه 
و  می يافت  دريگانه گی اش  را  خود  قدرت 
و  رژيم  توطئه های  مجموعه ی  که  زمانی 
دانش جوئی،  فرقه های  خودمرکزبينی های 
وحدت اين تشکل سراسری را ازهم پاشاند، 
اين جنبش هم نتوانست باتمام وجود به دفاع 
ديده  ستم  و  استثمارشده  طبقات  منافع  از 
ايران به پاخيزد. درهمان زمان هم انجمنهای 
از  را  خود  "خرج  و  به وجودآمدند  اسالمی 
ديدگاه  از  نشان  که  سواکردند"  کنفدراسيون 

سکتاريستی و خودمرکزبينی آنها داشت!
بايد  کشور  درون  دانش جوئی  جنبش  لذا 
 : گيرد  دست  به  محکم  را  اساسی  سه پرچم 
مبارزه  امپرياليسم،  عليه  آخر  به  تا  مبارزه 
سرمايه  حاکم  ديکتاتوری  عليه  تابه آخر 
خود  اتحاد  حفظ  برای  تالش  و  درايران 

زحمت  و  کارگران  با  مشترک  درمبارزات 
کشان !

درسالی که گذشت، جنبش دانش جوئی ايران 
تلفات  دادن  و  ازجان گذشته گی  و  بافداکاری 
زياد، ناشی از دست گيريها، شکنجه شده ها، 
زندانی شده ها، ازتحصيل بازمانده ها و غيره، 
حرکت تحسين برانگيزی را نه تنها دردفاع 
بلکه   ، برد  پيش  دموکراتيک  ارزشهای  از 
مبارزاتی اش  هماهنگی  ضرورت  دردرک 
با مبارزات کارگران و زحمت کشان، زنان، 
 ، مترقی  ملی  جنبشهای  جوانان،  معلمان، 
را  خود  پخته گی  و  بلوغ  از  باالئی  درجه ی 

نشان دهد. 
حزب رنجبران ايران ازمبارزات دانش جويان 
دراين راستا قاطعانه دفاع کرده و برای آنها 
آرزوی موفقيت می کند. باشد که با مبارزات 
ضد  و  طلبانه  وحدت  خواهانه،  آزادی 
ايران  دانش جوئی  جنبش  خارجی،  مداخالت 
در ١٦ آذرامسال گام ديگری به جلو برداشته 
و نشان دهد که هم راه جنبش راستين اکثريت 

عظيم مردم ايران پيش می رود.

١٦ آذر روز رزم دانش جو را گرام بداريم !
شرط  و  قيد  بدون  و  فوری  آزادی 
دانش جويان زندانی و کليه زندانيان سياسی 

را فريادزنيم!

برای مقابله با امپرياليسم و ارتجاع حاکم، 
متحد و متشکل شويم !

جنبشهای  تر  فشرده  هرچه  پيوند  برای 
اجتماعی موجود عليه نظم حاکم، تالش کنيم 

!

رسيده است،  آخرخط  به  سرمايه داری 
زنده بادسوسياليسم !

                                             
  ١ آذر ١٣٨٦  ـ  حزب رنجبران ايران

١٦ آذر ... بقيه از صفحه اول

است که انجمن های اسالمی و دفتر تحکيم 
توسط  ابتدا  در  که  بودند  جريانهايی  وحدت 
رژيم ايجاد شدند و وظيفه ی مبارزه با گرايش 
انقالبی در دانش گاهها به آنها محول شد. اما 
 ،١٣٦٠ دهه ی  شرايط  تغيير  با  تدريج  به 
به  و  گرديد  تغييراتی  دچار  هم  آنها  فعاليت 
اين  شدند.  متمايل  خرداد  دوم  جناح  طرف 
دانش جويان  جانب  از  اکنون  هم  گروهها 
قدرت  فاقد  و  اند  شده  طرد  بارزی  نحو  به 
تأثير گذاری محسوسی بر روی دانش جويان 
با  مذکور،  اطالعيه ی  نويسنده گان  هستند. 
وارونه کردن حقايق، سعی می کنند اين طور 
کاره ی  همه  خودشان  گويا  که  نمايند  الغاء 
صرفًا  ديگران  و  بوده  دانش جويی  جنبش 

«مزاحم» می باشند.
انجمن  اطالعيه ی  نخست  پاراگراف  دو 
اسالمی اميرکبير صرفًا تعريف و تمجيد از 
خود می باشد. البته "ُمشک آن است که خود 
تمام  عليرغم  بگويد".  عطار  آن که  نه  ببويد 
تعريفهای از خود اين جريان، رفتار انجمن 
های اسالمی در دانش گاهها همواره طوری 
بوده است که دره ی بين آنها و دانش جويان و 
ساير جنبش های اجتماعی را هر روز عميق 
اسالمی  های  انجمن  امروز  است.  کرده  تر 
و دفتر تحکيم وحدت در جنبش دانش جويی 
و  کار  اسالمی  شوراهای  از  بهتر  وضعی 
خانه کارگر در جنبش کارگری ندارند. البته 
برخالف  که  شود  تأکيد  نکته  اين  روی  بايد 
اوباشانی نظير محجوب و صادقی که عامدانه 
بيراهه  به  را  کارگری  جنبش  خواهند  می 
ببرند و در اين راستا به تشکل های کارگری 
حقيقی (مثل سنديکای شرکت واحد اتوبوس 
رانی تهران و حومه و جاسوسی و خبرچينی 
حمله  کارگری)  فعاالن  شناسايی  برای 
سنديکائی  فعاالن  شتم  و  ضرب  به  و  کرده 
اسالمی  های  انجمن  مورد  در  پردازند،  می 
دانش جوئی، شواهد نشان می دهند که افراد 
دخيل در اين گروهها (يا حداقل بخش عظيم 
توان  می  و  نيستند  رژيم  مستقيم  عامل  آنها) 
اميدوار  آنها  از  برخی  مشی  خط  تغيير  به 
بود. اما خدمت به رژيم از طريق مخالفت با 
باشد  عامدانه  سياستی  چه  اجتماعی،  انقالب 
اصل  در  تغييری  آگاهی،  نا  روی  از  يا   و 

قضيه نمی دهد.
سپس اطالعيه پا را از اين هم فراتر گذارده و 
مدعی می شود که «در هنگامه های سخت، 
تنها اين انجمن های اسالمی هستند که بنا به 
افراد  تمامی  انسانی  حقوق  از  خود،  رسالت 

جمله  اين  نمايند».  می  دفاع   ...
ناشی  حالت  ترين  خوشبينانه  در 

نقدی بر ... بقيه از صفحه اول
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از جهالت و خودمرکز بينی و در 
بدترين حالت يک دروغ شاخدار از 
روی استيصال می باشد. نه تنها دانشجويان 
چپ بلکه سازمانهای سياسی مترقی، تشکل 
اجتماعی  های  جنبش  فعالين  کارگری،  های 
و حتی ساير دانشجويان با گرايشی غير از 
طيف چپ که خارج از انجمن های اسالمی 
آزادی  کسب  برای  را  خود  زنده گی  هستند، 
تحت  مردم  شده ی  پايمال  حقوق  از  دفاع  و 

استثمار و ستم گذارده اند.
نکته ديگری که در اطالعيه مطرح شده است 
اين است که گويا دانش جويان چپ «مهمان 
ناخوانده» مراسم ١٦ آذر سال پيش بودند و 
تجمع «با شکوه» را که به همت انجمن های 
شده  برگزار  وحدت  تحکيم  دفتر  و  اسالمی 
بود برهم زدند! ولی نويسنده گان اطالعيه و 
هم فکران شان اين تجمع «با شکوه» را به چه 
وضعی درآورده بودند؟ ماجرا از اين قرار 
تجمع  يک  سازماندهی  به جای  آنها  که  بود 
دانش جويی، قصد داشتند مراسم ١٦ آذر را به 
مراسم تبليغات جريان ورشکسته ی «نهضت 
آزادی»  ولی «نهضت  کنند.  تبديل  آزادی» 
دارند  حقی  چه  يزدی  ابراهيم  آقای  امثال  و 
که در مراسم ١٦ آذر سخن رانی کنند؟ يا چه 
استفاده  برای  آنها  حق  که  دارد  وجود  دليلی 
حق  از  بيش  خودشان،  نفع  به  روز  اين  از 
امثال احمدی نژاد باشد؟ دانش جويان چپ به 
درستی به سوء استفاده ی سخن رانان از اين 
موقعيت اعتراض کردند و به جای گوش دادن 
سياسی،  ورشکسته گان  ربط  بی  حرفهای  به 
مراسم را همان طور که بايد برگزار کردند. 
مشابه  اقدامی  در  گروهی  يا  فرد  هر  اگر 
طلبی  فرصت  نوع  اين  با  آينده  در  بخواهد 
منحرف  اش  اصلی  اهداف  از  را  مراسمی 
نمايد، چپ ها نه تنها حق دارند، بلکه مسئولند 
مانع انجام اين کار شوند. به عالوه، نه در ١٦ 
حرفهای  شنيدن  مشتاق  کسی  پيش  سال  آذر 
اسالمی  های  انجمن  ناخوانده  حقيقتًا  مهمان 
و دفتر تحکيم وحدت بود و نه قبل يا بعد از 
که  حالی  در  گرفت  او  از  سراغی  کسی  آن 
می بينيم شعارهايی که از جانب دانش جويان 
در  عمده تًا  و  شدند  مطرح  روز  آن  در  چپ 
آزادی  سياسی،  زندانيان  آزادی  از  دفاع 
مخالفت  کارگری،  جنبش  از  حمايت  بيان، 
خواستهای  از  حمايت  خارجی،  مداخله ی  با 
ساير اقشار مردم و ... بودند، به شعارهايی 
مانده گار تبديل شدند. بنابر آن چه که گفته شد، 
اين دانش جويان چپ نبودند که تجمع ١٦ آذر 
١٣٨٥ را برهم زدند. برعکس، اين چپ بود 
که سازماندهی اين تجمع و طرح شعارهای 

مناسب برای آن را انجام داد.
مراسم ١٦ آذر هر سال يکی از شاخص های 

تعيين کننده ميزان پيش رفت کٌمی و کيفی جنبش 
دانش جويی است. تمام جناحهای حکومتی و 
اپوزيسيون بورژوايی از نفوذ کمونيسم علمی 
با  جنبش  اين  پيوند  و  دانش جويی  جنبش  در 
ساير جنبشها، به خصوص جنبش کارگری در 
هراسند. به همين دليل، تمام بورژوازی (چه 
در حاکميت و چه خارج از آن) سعی می کند 
از هر طريق ممکن حتی با نارواترين تهمت 
ها و بزرگترين دروغها، گرايش چپ را بين 

دانش جويان تضعيف کند.
آخرين  دانش جوی  روز  در  که  داريم  ياد  به 
سال رياست جمهوری خاتمی، پس از آن که 
وی  سخن رانی  به  دانش جويان  از  تعدادی 
ای  کلمه  آن  در  که  چون  کردند،  اعتراض 
از عدم تحقق حتی يکی از وعده هايش بعد 
حضار  اکثر  و  گفت  نمی  سخنی  سال   ٨ از 
را دست چين شده وارد سالن کرده و تريبون 
وی  بود،  گذاشته  ها  بسيجی  اختيار  در  را 
صريحًا  و  گذاشت  کنار  را  هميشه گی  لبخند 
آنها را تهديد به حذف فيزيکی کرد و ماهيت 
برابر  در  را  خرداد  دوم  جريان  تمام  حقيقی 
دانش جويان نشان داد. همين واقعه به تنهايی 
عليرغم  رژيم،  جناحهای  تمام  که  کرد  ثابت 
هر اختالفی که با هم داشته باشند، در مقابل 

مردم ستم ديده متحد و هم عقيده هستند.
تجربه ی  تمام  که  است  اين  اساسی  نکته ی 
سالها حکومت ننگين جمهوری اسالمی اين 
جمهوری  رژيم  که  است  کرده  تأييد  را  امر 
راه  تنها  و  است  ناپذير  اصالح  اسالمی 
رهايی از مصائبی که به بار آورده، انقالب 
و سرنگونی آن می باشد. ولی آيا انجمن های 
اسالمی آن قدر جرئت دارند که صاف و بی 
خوش  دل  به جای  که  بگويند  مردم  به  پرده 
کردن به وعده های پوچ جناحهای حکومتی، 
بايد خودشان به ميدان بيايند و کار اين رژيم 
و همه جناحهايش را يک سره کنند؟ و آيا در 
غير اين صورت، چيزی بهتر از تشکل هايی 
هستند؟  حاکميت  اطمينان  سوپاپ  و  وابسته 
چنين  بردن  به کار  با  چپ  دانش جويان  آيا  و 
اصطالحاتی برای تشريح ماهيت انجمن های 
اسالمی، در مورد آنها دروغ می گويند يا به 

آنها توهين می کنند؟
برابر  در  کمونيستها  صحيح  رفتار  اما 
گروههايی نظير انجمن های اسالمی چه بايد 
کشورهايی  ساير  و  ايران  در  تجربه  باشد؟ 
که وضع کما بيش مشابهی دارند ثابت نموده 
است که نفی مطلق تمام اعمال آنها صحيح 
اين  با  آنها  از  ستايش  که  همان طور  نيست، 
در  حدودی  تا  کنونی  مقطع  در  که  استدالل 
تضاد با حاکميت قرار گرفته اند نيز اشتباه 
می باشد. کليه ی تالشهايی که از طرف هر 
می  انجام  عنوانی  هر  تحت  گروهی  يا  فرد 

شود، تا آن جايی که واقعًا در جهت برقراری 
بايد  باشد  اجتماعی  عدالت  و  سياسی  آزادی 
در  آن که  بدون  گيرد،  قرار  حمايت  مورد 
و  ناپی گيری  درباره  افشاگری  هنگام  همان 
آنها  نواقص  ساير  و  سازش کارانه  خصلت 
مسکوت بماند. هم چنين بايد سعی کرد آگاهی 
سياسی و روحيه ی مبارزاتی افراد نزديک به 
اين قبيل گروهها را (هر چقدر هم که اندک 
باشند) تقويت نمود و به تدريج آنها را از زير 

نفوذ گرايشات منحط، خارج کرد.
انجمن  اطالعيه ی  در  نکته  آورترين  تأسف 
که  است  اين  اميرکبير  دانش گاه  اسالمی 
هر  جداگانه ی  مراسم  برگزاری  خواستار 
طيف دانش جويی شده اند. اين دعوت برای 
بسياری  از  «مستقل»  مراسم  برگزاری 
است  هايی  اهللا  آيت  حرف  به  شبيه  جهات 
رژيم  عليه  مبارزه  سخت  روزهای  در  که 
نجس  مارکسيستها  که  دادند  فتوا  پهلوی 
اين  است!  حرام  آنها  با  معاشرت  و  هستند 
درخواست انجمن در صورتی است که اگر 
اطالعيه  نويسنده گان  که  تمجيدی  و  تعريف 
آورده  عمل  به  خودشان  از  متن  آغاز  در 
اند، حقيقت داشته باشد. پس قاعده تًا می بايد 
پيش  را  دانش جويی  جنبش  مسائل  به  پاسخ 
خود داشته باشند و ديگر نيازی نيست که از 
طرح عقايد دانش جويان چپ وحشتی به خود 
راه دهند. چنان چه ادعای مبنی بر استفاده ی 
غيراخالقی  های  شيوه  از  چپ  دانش جويان 
حقيقت  تجمع  يک  از  استفاده  سوء  برای 
داشته باشد، سايرين آن را خواهند فهميد و به 
ديگران نيز خواهند گفت و دانش جويان چپ 
«حضورشان  اسالمی  انجمن  ادعای  به  که 
باشد،  می  مجازی»  فضای  بر  مبتنی  بيشتر 
با شيوه های ادعا شده، در مقابل انجمن های 
اسالمی با توجه به «امکانات رسانه ای که 
بازهم   ) دارند  کشور»  خارج  و  داخل  در 
نخواهند  جايی  به  اطالعيه)  ادعای  بنابر 
رسيد. بنابراين، مراسم «مستقل» ضرورتی 
جريانات  که  است  اين  واقعيت  اما  ندارد. 
به  پاسخی  که  آنجا  از  اسالمی  انجمن  داخل 
مسائل مبرم جنبش ندارند و از طرف ديگر 
شاهد گسترش چپ هستند، تنها راه حفظ خود 
را تجزيه ی جنبش دانش جويی، قطع ارتباط 
به  آن  کردن  تقسيم  و  مختلف  بخشهای  بين 
طريق  اين  از  شايد  تا  هستند  جدا  هايی  تکه 
حداقل يک تکه برای آنها باقی بماند. انجمن 
ها و دفتر تحکيم وحدت هم واره اين برتری 
را بر طيف چپ داشته و خواهند داشت که 
حداقل تا حدودی امکان فعاليت علنی و ابراز 
به  نزديک  های  رسانه  طريق  از  عقايدشان 

اپوزيسيون  يا  حکومتی  جناحهای 
بورژوايی را دارند. چپها (البته نه 
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قدرت جنبش دانشجوئی در وحدت مبارزاتی آن است !

عمل کرد امپرياليسم ... بقيه از صفحه 
٢١

چپ ليبرال که خود را به جناحهای 
هم واره  است)  زده  گره  حکومت 
داشته  قرار  سرکوبها  شديدترين  معرض  در 
جريانات  که  آن چه  نظير  امکاناتی  از  و  اند 
بورژوايی داخل و خارج از حکومت داشته 
خسته گی  فعاليت  اما  اند.  بوده  بهره  بی  اند، 
حل  راه  و  علمی  های  تحليل  آنها،  ناپذير 
های مناسبی که پيش روی جنبشهای مترقی 
تنها  نه  که  شد  خواهد  باعث  اند،  گذاشته 
خنثی  بورژوايی  گرايشات  مسموم  تبليغات 
که  کسانی  تعداد  بر  هم واره  بلکه  گردد، 
افزوده  اند  برده  پی  آنها  نظرات  صحت  به 
شود. حضور چپها عليرغم تمام محدوديتهای 
موجود نه تنها مبتنی بر فضای مجازی نيست 
بلکه همان طور که در روز دانش جو، روز 
است،  شده  ثابت  موقعيتها  ساير  و  کارگر 

کامال جدی و محسوس می باشد.
تمسخر  نوعی  با  انجمن  اطالعيه  انتهای  در 
تشکل  از  است  ورزی  کينه  از  ناشی  که 
اين  است.  شده  برده  نام  دانش جويی  مستقل 
امر هم مثل ساير نکات اشاره شده، بيانگر 
وحشت از يک جنبش مستقل و ُمهر تأييدی 
بر وابسته گی انجمن های اسالمی است. اين 
از  (حتی  دانش جويی  تشکل  يک  نه  جريان 
ارگانی  حالت  بدترين  در  بلکه  وابسته)  نوع 
بهترين  در  و  خبرچينی  و  سرکوب  برای 
ليبرال  دانش جويان  از  کوچکی  محفل  حالت 
اصالح طلب و مذهبی، و در هر دو صورت 
است.  بوده  مستقل  تشکل  سرسخت  مخالف 
تشکيالت  عرض  و  طول  مسئله،  اين جا  در 
و حتی تفکر حاکم بر آن نيست. برای مثال 
سازمان دانش جويان پيشگام نيز که از نظر 
کمی و کيفی سازمانی بزرگ و پيشرو بود، 
سازمانی  بلکه  دانش جويی،  تشکل  يک  نه 
تشکل  يک  بود.  کمونيست  دانش جويان  از 
دانش جويی، تشکلی است که همه دانش جويان 
با هر طرز تفکری امکان شرکت در آن و 
بيان عقايد خود را در آن داشته باشند و اين 
خواهد  دانش جويان  کليه  پشتيبان  نيز  تشکل 
بود. البته دانش جويان کمونيست بايد هسته ها 
و سازمانهای مخصوص به خود را نيز ايجاد 
تشکل  هدايت  برای  آنها  طريق  از  و  نمايند 
مبارزه  صحيح  مشی  خط  به  دانش جويی 
نمايند. رابطه ی بين دانش جويان کمونيست و 
رابطه ی  به  شبيه  چيزی  دانش جويی  تشکل 
حزب کمونيست با اتحاديه های کارگری و 
نظر  در  با  البته  است.  ای  توده  سازمانهای 
جنبشی  دانش جويی،  جنبش  اين که  گرفتن 
دمکراتيک است. کمونيستها در مورد امکان 

ايجاد يک تشکل مستقل سراسری و علنی در 
توهم  اسالمی  جمهوری  ديکتاتوری  شرايط 
فرصتی  هر  از  بايد  اما  کنند.  نمی  پراکنی 
برای متشکل کردن دانش جويان در کميته های 
بردن  باال  علنی،  نيمه  يا  مخفی  دانش جويی 
دانش جويان  ميان  پيوند  ايجاد  و  آنان  آگاهی 
با ساير اقشار تحت ستم استفاده کنند و بدون 
اين که دچار علنی گرايی شوند، تا حد ممکن 

از امکانات علنی نيز بهره برند.
از آن چه گفته شد، نتيجه نمی شود که طيف 
چپ دانش جويی بدون هيچ عيب و نقصی می 
باشد. در اين نوشته آن جايی که مطلب کلی 
نبوده و به مسئله ی خاصی اشاره شده است، 
«کمونيست»  به جای  «چپ»  اصطالح  از 
استفاده شده است که به عقيده من بهتر بيانگر 
حقيقت می باشد. پس از برگزاری مراسم ١٦ 
اصلی  نقش  چپ  آن  در  که  گذشته  سال  آذر 
را داشت عده ای به نحو مبالغه آميزی مدعی 
شدند که چپ رهبری جنبش دانش جويی را 
به  برخورد  نوع  اين  است.  گرفته  دست  به 
منجر  بينی  مرکز  خود  و  نگری  جانبه  يک 
می شود. کمونيسم علمی راه رهايی بشريت 
را در خود دارد. ولی مسئله اساسی، به کار 
بردن آن در جريان مبارزه طبقاتی است. تا 
زمانی که آگاهی دمکراتيک و سوسياليستی 
آن طور که بايد به ميان توده ها برده نشود، 
کمونيسم علمی بی تأثير خواهد بود. بنابراين، 
دانش جويان کمونيست نيز، برای دادن سمت 
مبارزات  کليه ی  در  بايد  جنبش،  به  صحيح 
در  و  جسته  شرکت  دانش جوئی  روزمره 
حين مبارزه صحت نظرات خود را به اثبات 
رسانند. به عالوه هم اکنون شاهديم که عده 
ای از دانش جويان از نظرياتی تحت عنوان 
کمونيستی دفاع می کنند که در حقيقت ضد 
کمونيستی و آغشته به نظريات منحطی چون 
ليبراليسم، آنارشيسم، تروتسکيسم، حکمتيسم 
و غيره می باشند. اين جاست که ضرر تأييد 
مواضع  به  نقد  از  رفتن  طفره  و  يکجانبه 
گرايش چپ آشکار می گردد. يکی از ضعف 
است  اين  دانش جويی  چپ  طيف  مبرم  های 
نتوانسته  هنوز  کٌمی،  گسترش  عليرغم  که 
منسجمی  های  هسته  يا  سازمان  يک  است 
کاری  خرده  و  پراکنده گی  در  و  نمايد  ايجاد 
دست و پا می زند. اين امر ناشی از روحيه 
بورژوايی انفراد منشی و نمادی از حضور 

ليبراليسم در طيف چپ است.

آذر ١٣٨٦  ـ  ف.گ.

                               
تجاوزکارانه  جنگ  نتايج  آمارواقعی 

درعراق

آمريکا  قديمی  سربازان  به  مربوط  اداره ی 
طی اطالعيه ای اعالم کرده است که : تعداد 
تجاوزکارانه  جنگ  در  شده  ُکشته  نظاميان 
درعراق ٧٣٨٤٦ نفر و زخمی ها و معلولين 
بيشتر  مراتب  به  که  است  نفر   ١٦٢٠٩٠٦

ازجنگ ويتنام است.
از اين تعداد ١٧٨٤٧ نفر درجريان عمليات 
و ٥٥٩٩٩ نفر درخارج از عمليات نظامی 
ُکشته شده اند. تعداد سربازان مبتال به امراض 
جنگی  معلولين  نفر،   ١٤٨٧٤ ناشناخته 
 ١٢١٢٩٩٥ غيرجنگی  و  نفر   ٤٠٧٩١١

نفرند.
ژوئيه   ٩ در  شده  نفرُکشته   ٣٧٧٧ ادعای 
٢٠٠٧ به خاطر حذف رقم ٧٣ هزارنفراست 
نفر   ٥٥٠٠٠ با  ويتنام  جنگ  از  بيشتر  که 

ُکشته، می باشد!
درعراق  شده  تضعيف  اورانيوم  ُتن   ١٨٢٠
 ٦٤ هيروشيما  دربمب  است.  به کاررفته 
کيلوگرم اورانيوم مصرف شده بود که درعراق 

١٤ هزاربرابرآن مصرف شده است....
برای اطالع بيشتر رجوع شود به : 

www1.va.gov/rac-gwvi/docs/GWVIS-
May2007.pdf

www.ranjbaran.org 
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به  کوتاه  مروری 
مقوالت  برخی 
تاريخی، سياسی

کمونيسم  ديدگاه  از   
علمی (٤)

تا ککککککککککککوووووووتاهک یییییییییییییی 
ممقو  
سسسسسسسسسسييييييييييييييييييييييييييييااااااااسس ييييييييييييييييييييييييييييييخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخی،

رويزيونيسم درقدرت(ادامه)

همان طورکه در رنجبر شماره ی ٣١ ديديم، 
که  دوم  انترناسيونال  احزاب  ار  بسياری 
دانستند،  می  مارکسيست  را  خود  ظاهرا 
نظام  تکامل  و  انگلس  درگذشت  از  پس 
سرمايه داری رقابت آزاد به مرحله ی رقابت 
ماهيتی  (با  انحصاری  مالی  سرمايه های 
ابرسود  به  يافتن  دست  با  که  امپرياليستی) 
و تطميع بخشی ازطبقه ی کارگر(کارگران 
يقه سفيد)، روشن فکران و نماينده گان احزاب 
سوسيال دموکرات در پارلمانهای بورژوازی 
ازطريق تقسيم بخش ناچيزی از اين ابرسود 
انقالبی  ازپراتيک  را  آنها  توجه  آنها،  بين 
جهت سرنگون کردن نظام سرمايه داری به 
رفرميسم در چارچوب اين نظام کشاند. اين 
احزاب درجريان جنگ امپرياليستی اول به 
سوسيال شووينيسم درغلتيدند و به پاداش اين 
خدمت به بورژوازی امپرياليستی خودی، پس 
از جنگ مقامات دولتی را به دست آوردند 
و به سوسيال ـ امپرياليست تبديل شدند. اينان 
بخش  امپرياليستی  درکشورهای  توانستند 
سوی  به  را  کارگری  رهبران  از  بزرگی 
خود و رفرِمسم کشانده و جنبش کارگری را 
گذشت  با  سازند.  منحرف  انقالبی  ازحرکت 
هرچه  احزاب  اين  بورژوائی  خصلت  زمان 
دست  عصای  به  امروز  و  شده  روشن تر 
انحصارات فراملی و سياستهای نئوليبراليستی 

آن تبديل شده اند. 
ظاهر  به  احزاب  اين  که  ضربه ای  گرچه 
به  سرمايه،  نوکر  درباطن  و  مارکسيست 
جنبش اوج يابنده ی کارگری در اوايل قرن 
وجود  اما  بود،  بسيارسنگين  زدند،  بيستم  
احزاب انقالبی نظير حزب بلشويک روسيه 
کمونيسم  راستين  پرچم  که  لنين  رهبری  به 
علمی ـ يعنی مارکسيسم انقالبی ـ را به دست 
روسيه   ١٩١٧ اکتبر  کبير  انقالب  و  گرفته 
را به ثمر رساندند، مانع از آن شد تا جنبش 
لنين  مبارزه ی  بيافتد.  َنَفس  از  آگاه  کارگری 
رويزيونيستهای  با  بلشويک  حزب  راس  در 
دشمن  که  نمود  روشن  دوم،  انترناسيونال 
در  رو  درمصافی  و  دربيرون  تنها  طبقاتی 
درون  در  نفوذ  با  بلکه  نگرفته،  موضع  رو 
کردن  فاسد  به  کارگر  طبقه ی  مدافع  احزاب 
آنها از درون نيز اقدام می کند. لذا کمونيستها 
مبارزه ی به غايت سختی را با دشمنان درونی 
ميش  درلباس  گرگان  که  کارگر  طبقه ی 

هستند، بايد پيش ببرند.
حزب  قرارگرفتن  و  سوسياليسم  پيروزی 
کمونيست در راس قدرت دولتی در روسيه، 
فرصتی برای دشمنان طبقاتی طبقه ی کارگر 
زنده گی  و  مرگ  مبارزه ی  به  دست  تا  داد 

توانائی  و  وامکان  زده  خود  نجات  برای 
مراتب  به  سوسياليسم  درون  از  تخريب 
سوسياليسم  که  درشرايطی  يافت.  افزايش 
هنوز در اوان کودکی خود بوده و تجربه ی 
الزم را درچه گونه گی پيشبرد ساختمان خود 
نداشت، بروز اشتباهات می توانست وسيله ای 
باشد تا افرادی از درون حزب، آگاهانه و يا 
اشتباهات،  اين  روی  پافشاری  با  ناآگاهانه، 
طبقه  از  کمونيست  حزب  جداکردن  زمينه ی 
فراهم  را  زحمت کش  توده های  و  کارگر  ی 
ساخته و با رشد بوروکراسی اين اشتباهات 
افزايش يافته و حقانيت سوسياليسم را درانظار 

توده ها خدشه دارنمايند.
خرده  کشوری  روسيه  تاريخی،  ازنظر 
بورژوا بود. اين امرعينی، به تنهائی برای 
می  مساعد  را  زمينه  بوروکراسی  رشد 
ساخت. اما دردهه ی ١٩٣٠ برخالف حرکت 
درتالش  شوروی  دولت  و  حزب  اوليه ی 
برای قراردادن حقوق يک کارگر متخصص 
بهانه ی  به  حقوقها،  تنظيم  معيار  مثابه  به 
"نخبه گان"  به  اقتصادی  رشد  ضرورت 
مسئووالن  کارخانه ها،  روسای  ازجمله 
امرای  متخصصان،  و  مهندسان  حزبی، 
ارتش و ادارات و دانش گاهها و غيره حقوق 
با  درمقايسه  گرچه  که  شد  داده  امتيازاتی  و 
وضع مشابه درکشورهای سرمايه داری قابل 
تدريجا  امر  اين  الوصف  مع  نبودند،  قياس 
هدفش  که  ممتازمنجرشد  قشری  ايجاد  به 
دفاع  نه  و  بود  خودش  ممتاز  موقعيت  حفظ 
به  سوسياليسم.  خواهانه ی  عدالت  آرمان  از 
عالوه به بسط و گسترش دموکراسی حزبی 
و اين که کارگران و زحمت کشان بايد وسيعا 
توزيع  و  توليد  کنترل  کشور،  ی  اداره  در 
باشند،  داشته  نقش  فعاالنه  سياستها  تعيين  و 
زيادی  به ميزان  وظايف  اين  نشد.  پرداخته 
در دست حزب و درحزب دردست رهبری 
اداره  بغرنج  درشرايط  که،  پيداکرد  تمرکز 
اشتباه  از  خالی  نمی توانستند  کشور،  يک  ی 
صورت گيرند. حتا دردرون حزب نيزمبارزه 
بين دومشی درحدی که قبال و درزمان کسب 

قدرت تبلوريافته و کارگران و زحمت کشان 
درجريان اين مبارزه بودند، پيش برده نشدند. 
خراب کاری  نظير  ديگری  عوامل  اگر 
بورژوازی بين المللی و بورژوازی و خرده 
بورژوازی داخلی مخالف سوسياليسم، بروز 
روسيه،  رشدنيافته گی  دوم،  جهانی  جنگ 
در  سوسياليستی  شوروی  قرارگرفتن 
محاصره ی کشورهای سرمايه داری و غيره 
کادرهائی  به وجودآمدن  درنظربگيريم،  را 
به  ديگر  که  کمونيست  حزب  درون  در 
سوسياليسم اعتقادی ندارند و به دنبال فرصت 
مناسب می گردند تا سوسياليسم را سرنگون 

کنند، امری واضح می شود.
دشمنان  نابودی  از  پس   "  : می گويد  مائو 
هنوز  تفنگ  بدون  دشمنان  به دست،  تفنگ 
برجاخواهندماند و مسلما برضدما به مبارزه 
ماهرگز  خواهندزد.  دست  زندگی  و  مرگ 
ما  اگر  بدهيم.  بها  کم  دشمنان  اين  به  نبايد 
اين مسئله را امروز به اين سان طرح نکنيم 
بسياربزرگی  خطاهای  مرتکب  نفهميم،  و 

خواهيم  شد."(١) و يا :
"درچين، گرچه تحول سوسياليستی درمورد 
يافته  انجام  بطوراساسی  مالکيت  سيستم 
آسای  توفان  و  وسيع  طبقاتی  مبارزات  و 
است،  انقالب  دوران  مشخصه ی  که  توده ای 
طبقات  بقايای  ولی  پذيرفته،  پايان  اساسا 
هنوز  کمپرادورها  و  مالکين  شده  سرنگون 
پابرجا  هنوز  بورژوازی  موجوداست، 
تحول  درحال  تازه  خرده بورژوازی  و  است 
نشده  تمام  هنوز  طبقاتی  مبارزه  است. 
سوسياليسم  که  مسئله  اين  درمورد  است... 
پيروز  برديگری  کدام يک  سرمايه داری،  يا 

خواهدشد، هنوز واقعا حل نشده است".(٢)
رويزيونيسم درقدرت به رهبری خروشچف 
زمينه  استالين،  درگذشت  از  پس  امثالهم،  و 
جامعه ای  به  شوروی  جامعه  تبديل  برای  را 
بلندی  وخيز  ساخته  فراهم  سرمايه داری 
طرح  با  که  رويزيونيسم  اين  برداشت. 
بيستم  درکنگره  استالين"  شخصيت  "کيش 
١٩٥٦گام  درسال  شوروی  کمونيست  حزب 
مسالمت  سه  طرح  با  بعدا  گذاشت  پيش 
رقابت  آميز،  مسالمت  همزيستی   ) آميز 
به  آميز)  گذارمسالمت  و  آميز  مسالمت 
بهانه ی وجود سالح هسته ای، به نفی انقالب 
پرداخت  پرولتری  انترناسيوناليسم  و  کردن 
از  يکی   " غيرسرمايه داری  رشد  "راه  که 
دست پختهای آن برای کشورهای تحت سلطه 
بود. به جای برنامه ريزی مرکزی اقتصاد با 
تکيه به مرکزيت دموکراتيک  به قراردادن 
توليدی  موسسات  فرماندهی  درمقام  سود 

کوربازار  قوانين  به  و  پرداخته 
ازکشورشوروی  و  گرويد 
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سوسيال  کشوری  سوسياليستی، 
که  وجودآورد  به  امپرياليست  ـ 
آمريکا  امپرياليسم  با  رقابت  دودهه  از  پس 
درچين،  حتا  فروپاشيد.  تمامی  به  نهايتا 
خطر  از  حزب  رهبری  هشياری  عالرغم 
رويزيونيسم درتغييردادن خطمشی پرولتری 
ليوشائوچی  نظير  عناصری  بورژوائی،  به 
در  فراوانی  ازنفوذ  که  پينگ  سيائو  تنگ  و 
درون حزب برخورداربودند، به مخالفت با 
خط انقالبی و پرولتری مائو برخاستند. پس 
از پيروزی انقالب دموکراتيک نوين درچين 
بهانه ی  تحت  آنها   ، سوسياليسم  به  گذار  و 
عقب مانده گی نيروهای مولده، ادامه ی انقالب 
مناسبات  حفظ  هدف اش  که  را  دموکراتيک 
بورژوائی بود، پيش کشيدند و تحت عنوان" 
گربه بايد موش بگيرد، سياه يا سفيد بودن آن 
شرط نيست" پرچم رشداقتصادی کشور را به 
قيمت فداکردن دستاوردهای سوسياليسم پيش 
کشيدند. انقالبيون پرولتری که تحت رهبری 
مائو دست به انقالب فرهنگی زدند، توانستند 
تنها به مدت ١٠ سال و درجريان مبارزات 
شديدی عليه عامالن سرمايه داری در درون 
رويزونيستها  قدرت گيری  از  مانع  حزب، 
دارودسته ی  تاييد  مورد  غيرمستقيم  که  ئی 

خروشچف بودند، شوند.
عدم  يعنی  تاريخی  اگرمحدوديتهای 
پيش رفته ی  درکشورهای  انقالب  پيروزی 
سرمايه داری را درنظرنگيريم، مبارزه برای 
کشورهای  در  آن  تعميق  و  سوسياليسم  حفظ 
و  هشيار  کمونيست  احزاب  بدون  جداگانه 
کارگر  توده های  با  فشرده ای  پيوند  که  آگاه 
را  اشتباهات  و  باشند  داشته  کش  زحمت  و 
دائما  را  توده ها  و  کرده  تصحيح  موقع  به 
اداره ی  در  مستقيم  دخالت  و  بسيج  درحالت 
مشگل  بسيار  نگهدارند،  کشور  امور  کليه ی 

است.
درآغاز بروز رويزيونيسم مدرن درشوروی، 
رهبری  سياستهای  و  ازعمل کرد  ناشی 
و  جوان  کمونيستهای  درميان  توده،  حزب 
نسبت  خوبی  حساسيت  ايران،  تجربه ی  کم 
اين  اما  موجودبود،  رويزيونيسم  خطر  به 
روزها درجنبش کمونيستی ايران، گوئی که 
اين امر يک حادثه ی تاريخی گذرابوده و يا 
شده،  سپرده  بادفراموشی  به  ندارد،  واقعيت 
شده  گرفته  ناديده  مائو  و  لنين  هشدارهای 
دموکراسی  نظير  رويزيونيستی  نظرات  و 
در  وشرط  قيد  بدون  آزادی  طبقاتی(  مافوق 
سوسياليسم)، پلوراليسم تشکيالتی کمونيستها 
و حتا ضديت با تشکل کمونيستی که به شيوع 
تشکل زدائی انجاميده است، عدم ضرورت 
درون  روابط  در  دموکراتيک  ـ  مرکزيت 
پرولتاريا،  ديکتاتوری  بودن  موقتی  حزبی، 

باالی  فاز  با  سوسياليسم  دانستن  معادل 
مثابه  به  سوسياليسم  که  درحالی  ـ  کمونيسم 
فاز اول کمونيسم ، يک دوران کامل تاريخی 
است(مارکس)(٣) و غير، ورد زبانها بوده و 
به تجارب بزرگ تاريخی شکست کمونيستها 
بی توجهی به حد تهوع آوری زيادشده و حتا 
انقالبی  جنبش  تاريخ  کردن  مخدوش  برای 
ـ   رويزيونيستی  شيوه ای  کارگر،به  طبقه ی 
وسوسياليسم  کمونيستی  جنبش  دگماتيستی، 

بعد از درگذشت لنين انکارمی شود.
دو  هر  رويزيونيسم  و  دگماتيسم   "
ازديدگاه  مارکسيسم  به  اند...  ضدمارکسيسم 
چيز  مثابه  به  را  آن  و  نگريستن  متافيزيک 
انکار  است.  دگماتيسم  کردن  تلقی  جانی  بی 
مارکسيسم،  عام  حقيقت  و  اساسی  اصول 

رويزيونيسم است..."(٤)
بورژوازی  برای  مناسبی  زمينه های  اينها 
هستند تا از همين امروز درميان کمونيستها 
رخنه  برصورت،  کمونيسم  ماسک  با  و 
کرده و امر انقالب پرولتاريائی ايران را با 
تشکل  که  نمايد  راه  هم  انحراف  و  شکست 
يکی  خودمرکزبينی  طلبی،  انحالل  گريزی، 

از عوارض بالفصل آن است.

(١) ـ گزارش به دومين پلنوم هفتمين کميته 
مارس   ٥ ـ   چين  کمونيست  حزب  مرکزی 

١٩٤٩  آثار منتخب، جلد ٤
درون  تضادهای  صحيح  حل  درباره  ـ   (٢)
آثار  پنجم  جلد   ،١٩٥٧ فوريه   ٢٧ ـ  خلق 

منتخب. 
(٣) ـ  نقدبرنامه گوتا

(٤) ـ  مائو ـ  سخن رانيدرکنفرانس کشوری 
کارتبليغاتی،  درباره  چين  کمونيست  حزب 

١٢ مارس ١٩٥٧

ماترياليسم تاريخی

ماترياليسم تاريخی علم مربوط به عام ترين 
قوانين تکامل جامعه بشری است. ماترياليسم 
تاريخی، يا بينش ماترياليستی داشتن ازتاريخ، 
برای  ماترياليستی  تئوری  کاربرد  و  تعميم 
جامعه  تاريخی  و  اجتماعی  زندگی  شناخت 
بخش  يک  تاريخی  ماترياليسم  است.  بشری 
الينفک فلسفه مارکسيستی و يک جهان بينی 

تمامًا متضاد با ايده آليسم تاريخی است.
آليسم  ايده   ، مارکسيسم  پيدايش  از  پيش 
تاريخی در زمينه ی تئوری تاريخ نقش کامال 
مسلط را اشغال می نمود و از اين رو يک 
علم تاريخ اصيل نمی توانست به وجود آيد. 
تاريخ بشری درميان انبوهی از اسطوره های 
آسمانی و زمينی، ديدگاهها وايده های توخالی 

مبارزات  و  وجودطبقات  براساس  نه  و 
طبقاتی، توضيح داده شده ومخدوش می شد. 
تنها ماترياليسم تاريخی، که به وسيله مارکس 
بار  اولين  برای  شد،  گذارده  بنيان  انگلس  و 
اساسی  علت  صحيح  شکلی  به  گرديد  قادر 
تکامل تاريخ جوامع بشری را کشف و روند 
اصلی اين تکامل و نيز عام ترين قوانين آن 

را از پرده ی ابهام خارج نمايد.
از نظر ماترياليسم تاريخی، هستی اجتماعی، 
آگاهی اجتماعی را تعيين می کند و اين آگاهی 
به نوبه خود متقابال بر هستی اجتماعی تأثير 
زندگی  شرايط  اجتماعی  هستی  گذارد.  می 
مادی جامعه و به ويژه شيوه ی توليد نعمات 
اجتماعی  آگاهی  گيرد.  می  دربر  را  مادی 
اخالق،  حقوق،  سياست،  به  مربوط  مسائل 
هنر، فلسفه و غيره را دربر می گيرد، که اين 
به نوبه خود يک عکس العمل فعال بر هستی 
حتی  معينی  شرايط  در  و  گذاشته  اجتماعی 
مائوتسه  کند.  می  ايفا  نيز  کننده  تعيين  نقش 

دون می گويد:
... ما قبول داريم که در جريان عمومی   »
رشد تاريخ، ماده تعيين کننده ی روح و وجود 
اجتماعی تعيين کننده شعور اجتماعی است؛ 
ولی در عين حال نيز می پذيريم – و بايد هم 
بپذيريم – که روح بر ماده، شعور اجتماعی 
زيربنای  بر  روبنا  و  اجتماعی  وجود  بر 

اقتصادی تأثير متقابل می گذارد.» (١)
تاريخی  تکامل  تاريخی،  ماترياليسم  نظر  از 
جامعه بشری دارای قوانين ويژه خود است. 
دگرگونی  و  حرکت  به  تکاملی  حرکت  اين 
ميان  تضاد  (يعنی  جامعه  اساسی  تضادهای 
تضاد  و  توليدی  روابط  و  مولده  نيروهای 
وابسته  روبنا)  و  اقتصادی  زيربنای  ميان 
بوده و از آن منشأ می گيرد. در جامعه ای 
که تضاد و آنتاگونيسم طبقاتی موجود است، 
اين تضادها به صورت مبارزه طبقاتی حادی 
بروزمی کنند که نيروی محرکه ی تکامل هر 
جامعه ی طبقاتی را تشکيل می دهند. مائوتسه 

دون می گويد:
« مبارزه طبقاتی، پيروزی بعضی از طبقات 
و نابودی برخی ديگر، اينست تاريخ، اينست 
تاريخ تمدن چندين هزارساله. تفسيرتاريخ از 
قرار  است،  تاريخی  ماترياليسم  ديدگاه،  اين 
گرفتن در نقطه مقابل آن ايده آليسم تاريخی 

است.» (٢)
توده  اين  که  است  معتقد  تاريخی  ماترياليسم 
های مردم هستند که سازنده گان اصلی تاريخ 
هستند  توليد  درعرصه ی  برده گان  اين  اند. 
که تاريخ را می سازند و نه قهرمانان. توده 
های مردم نيروی عمده ی سه فعاليت بزرگ 
و  توليدی  مبارزه  طبقاتی،  (مبارزه  انقالبی 

مبارزه علمی) هستند و بنابراين، 
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تاريخ  همان  جوامع  تکامل  تاريخ 
فعاليتها و پراتيک توده های مردم 
است. قوانين عينی تکامل اجتماعی به وسيله 
و از طريق فعاليت و پراتيک توده ها تحقق 

می يابند. مائوتسه دون می گويد:

و  محرک  نيروی  است  خلق  فقط  و  خلق   »
آفريننده تاريخ جهان » (٣)

ها  توده  که  حقيقت  براين  اعتقاد  پايه ی  بر 
اند،  جوامع  تاريخ  تکامل  محرک  نيروی 
ماترياليسم تاريخی نقش فرد را نيز در تاريخ 
تأييد می نمايد. رهبران انقالبی پرولتاريا که 
به  پرولتری  انقالبی  توده ای  های  جنبش  در 
پيروزی  در  را  مهمی  نقش  آيند  می  وجود 
کنند.  می  ايفا  پرولتاريائی  انقالب  تکامل  و 
زيرا فقط آنها قادرند بهترازهرکسی، منافع و 
اراده ی مردم را بيان کرده، به توده ها اعتماد 
ونظرات  نموده  اتکاء  آنها  به  و  داشته  کامل 
و ابتکارات توده ها را جمع بندی و فشرده 
کرده و از اين طريق باالخره قوانين تکامل 
جامعه را درک و به شکل صحيحی پرولتاريا 

و توده های انقالبی را رهبری نمايند.
تاريخ  در  تاريخی  ماترياليسم  گذاری  بنيان 
عظيم  انقالب  يک  بشری  انديشه ی  تکامل 
تاريخی  ماترياليسم  لنين  رود.  می  شمار  به 
تاريخ  پيروزی  «بزرگترين  را  مارکس 

انديشه علمی» می داند.(٤)

ماترياليسم تاريخی بنياد تئوريکی است که بر 
پايه آن حزب پرولتاريا تاکتيک و استراتژی 
خود را تعيين می نمايد و پرولتاريا و توده 
درباره   – علمی  تئوری  به  را  انقالبی  های 
و  شناخت  علمی  شيوه ی  و  اجتماعی  تکامل 
و  نمايد  می  مسلح   – جهان  کردن  دگرگون 
ايده ئولوژيک  سالح  يک  به  ترتيب  اين  به 
مبارزه ی  پيروزمند  انجام  برای  نيرومند 

انقالبی مبدل می گردد.   ادامه دارد

                                                                                                    
ج.ر.

١ـ مائوتسه دون : « درباره تضاد »
٢ـ مائوتسه دون : « پندارهای واهی خود را 

به دور افکنيد و ... »
ائتالفی  دولت  درباره   » : دون  مائوتسه  ٣ـ 

«
٤ـ لنين : « سه منبع و سه جزء مارکسيسم 

«

جنگ عراق فرو برد که امروز تحليل  گران 
و انديش  مندان صاحب نظر، آن را به عنوان 

برزگترين فاجعه  برای آمريکا می نامند.
 فاجعه ی عراق و تبعات و پی آمدهای چند 
ُبعدی آن که ما در آغاز اين نوشته اهم آنها 
را  حاکم  کاران  نومحافظه  داديم،  شرح  را 
در  خود  سياست  در  چرخش  يک  به  وادار 
خاورميانه " جديد " ساخته تا "جنگ سرد" 
جديدی را اين دفعه نه در سطح جهانی بلکه 
در سطح يک منطقه ی استراتژيکی کليدی 

بر مردم خاورميانه اعمال کنند.  

 بخش دوم: مولفه ها و تبعات " جنگ سرد" 
جديد در خاورميانه 

در بخش اول اين نوشته به شرح و بررسی 
جنگ   " مشخص  های  ويژگی  و  ها  مولفه 
سرد " قديم که در سال ١٩٤٧ آغاز گشته و 
بعد از گذشت از فراز و نشيب های متغير 
و متعددی در سال ١٩٩١ به پايان عمرخود 
رسيد، پرداختيم. در بخش دوم اين نوشته چند 
و چون اجزاء مختلف " جنگ سرد " جديد 
در " خاورميانه جديد " را مورد بررسی قرر 
می دهيم. در اين بررسی تا آن جا که مناسب 
و ضروری و به ويژه روشن گرانه است، از 
روش تطبيقی ( قياس ) استفاده شده و اجزاء

" جنگ سرد " جديد در مقايسه با جنبه های 
گوناگون " جنگ سرد "  قديم مورد شرح و 

مداقه قرار گرفته اند.
در  جديد   " سرد  جنگ   " تعبيه ی  و  سياست 
ميان  انتخابات  از  بعد  به ويژه  گذشته،  سال 
دوره ای آمريکا در نوامبر ٢٠٠٦ که در آن 
نماينده گان حزب جمهوری خواه طرف دار نو 
محافظه کاران شکست چشم گيری خوردند، 
اتخاذ گشت. بدون ترديد وجود تضادها بين 
جناح های کالن سرمايه داری درون حاکميت 
آمريکا که با انتشار گزارش بيکر – هاميلتون 
و بحث درباره ی آن در کنگره ی آمريکا در 
زمستان ٢٠٠٦ و بهار ٢٠٠٧ تشديد يافت، 
بيشتر از پيش به پروژه ی " جنگ سرد " 
جديد در خاورميانه توسط نومحافظه کاران 

سرعت بخشيد.
نومحافظه کاران حاکم براساس مدل " جنگ 
سرد " قديم از يک سو و با تبعيت از آموزش 
های فرانسيس فوکوياما و با استفاده از تز " 
تالقی تمدن ها " از سوی ديگر با اشاعه قطب 
بندهای کاذب در اذهان عمومی، به ويژه در 
آمريکا ، اين توهم را به وجود آورده اند که 
خاورميانه " جديد " به دو بخش مجزا از هم 
توسط  " پرده ی سبز " تقسيم گشته است. در 

يک بخش دولت ـ ملت های " معتدل " و " 
 " به  الحاق  خواهان  که   " خواه  دموکراسی 
جامعه بين المللی " ( نظام جهانی سرمايه) 
" هستند، قرار دارند و در بخش ديگر که " 
پشت پرده سبز " قرار دارد ، دولت – ملت 
های " گردن کش، "افراطی " و " تروريست 
پرور " قرار دارند که اجزاء اصلی تروريسم 

بين المللی " را تشکيل می دهند.
بررسی ادبيات سياسی و رسانه های گروهی 
نشان  کاران  نومحافظه  به  متعلق  جمعی   –
می دهد که آنها تالش می کنند " تروريسم بين 
المللی " را به سان يک سازمان جهانی منسجم 
آتوريته  صاحب  و  متمرکز  و  يک پارچه  و 
ای که جهانی عمل می کند، در اذهان مجسم 
نومحافظه   ، موهومی  ترسيم  اين  با  سازند. 
را  رفته  آب   " می خواهند  نحو  بدين  کاران 
به جوی باز گردانند و دوباره افکار عمومی 
جريان  در  که  آمريکا  در  به ويژه  را  جهانی 
هفت سال گذشته به تدريج عليه قدر قدرتی و 
تهاجمات نظامی آمريکا شکل گرفته و دائمًا 
در حال گسترش و رشد است، با تجويز رعب 
و هراس تحت مترسکهايی چون " جهاديسم 
 ، آشفته گی  دچار   ... و  مبارز"  اسالم   "  ،"
دوباره  و  ساخته   ( ترس  با  همراه   ) تشتت 
بخش مهمی از " اکثريت ساکت " و نيروهای 
بينابينی را به سوی حمايت از نظامی گريهای 

جديد خود بکشند. 
خود  موهومی  ترسيم  در  کاران  نومحافظه 
که صرفًا برای اغفال و ارعاب مردم عادی 
تروريسم   " اصلی  اجزاء  است،  گشته  تعبيه 
القاعده   ، سوريه   ، ايران  را   " المللی  بين 
شيعه  های  اقليت  و  سازمانها  و  احزاب   ،
سبز  پرده  پشت   " در  که  خاورميانه  ساکن 
قرار   " شيعه  هالل   " کاذب  ی  حيطه  در   "
 " زمان  مثل  می کنند.  معرفی   ( اند  گرفته 
خاورميانه  مردم  تقسيم   ، قديم   " سرد  جنگ 
به قطب های کاذب، با واقعيات های عينی 
خاطر  به  صرفًا  و  ندارد  مطابقت  زمينی  و 
های  تاکتيک  و  استراتژيکی  اهداف  پيشبرد 
مقطعی آمريکا که از منطق حرکت سرمايه 
در اين فاز از امپرياليسم آمريکا ست، نشئت 
می گيرد. با هم به واقعيات عينی درباره صف 
بندی و موقعيت شيعه های ساکن کشورهای 
کليدی  استراتژيکی –  خطه  اين  در  مختلف 

نگاهی بياندازيم:
- در حالی که شيعيان لبنان يک پارچه کننده 
مردم و ديگر مليت های ساکن لبنان ( مثل 
متحده،  اياالت  و  اسرائيل  عليه   ( ارامنه 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٧ اخير  سالهای  در  به ويژه 
محسوب می شوند، در همان حال بخش قابل 
که  آنهايی  چه   ، عراق  شيعيان  از  توجهی 

و  چلبی)   احمد  مثل  سکوالرند ( 

چرخش سياست ... بقيه از صفحه آخر
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چه آنهايی که مذهبی اند ( مشخصًا 
اسالمی  جمهوری  عالی  شورای  طرفداران 
عراق و نخست وزير عراق، نوری مالکی 
) ، مهمترين پايگاه حمايتی اشغال و حضور 
اگر  ما  می باشند.  عراق  در  آمريکا  نظامی 
به ويژه  سياسی،  اوضاع  انفعاالت  و  فعل  به 
در روزهای آخر ماه اوت ٢٠٠٧ ( مثل در 
سياسی  نيروهای  خود  بين  خونين  گيريهای 
کنيم  توجه  کربال)  شهر  در  شيعه  مذهبی   –
بيشتر به ُکنه و بنياد متافيزيکی و موهومی 
کالمی  به   . می بريم  پی  کاران  نومحافظه 
و  کاذب  بندی  صف  اشاعه ی  با  آنها  ديگر، 
تقسيم جوامع خاورميانه به " قطب  سنی" و 
" هالل شيعه "، می خواهند در اذهان عمومی 
 ، آمريکا  و  اروپا  در  به ويژه  جهان،  مردم 
اين ادعا را القا کنند که بيش بينی آنها يعنی" 
جنگ"  فرهنگها و تمدن ها باالخره در کليدی 
امنيت  که  جهان  استراتژيکی  منطقه ی  ترين 
را  غرب  تمدن  آينده  و  آمريکا  منافع  و  کلی 
تهديد می کند، به وقوع پيوسته است. مروری 
تازه به فاکت های گوناگون و واقعيت ها در 
و  خاورميانه  نشين  شيعه  جوامع  و  کشورها 
اقيانوس هند و بررسی تفاوت های آشکار و 
شفاف بين آنها، نشان می دهند که تضادهای 
ديگر  مثل  نيز  جوامع  اين  در  عينی  موجود 
تضادهای  از  غير  چيزی  جهانی  جوامع 

طبقاتی و ملی نيست. 
ديگر  و  لوئيس  برنارد  ادعای  خالف  بر  ـ 
خاورشناسان "اروپا محور" و صهونيست و 
تئوريسينهای فعال نو محافظه کار، هم کاری 
نزديک بين دولت سوريه و دولت جمهوری 
اسالمی از هيچ نوع اشتراک دينی و مذهبی 
نشئت نمی گيرد، بلکه صرفًا سياسی است و 
و  بورژوازی  خرده  طبقاتی  منافع  در  ريشه 
بورژوازی اين دو کشور دارد. در حالی که 
يک  اسالمی  استبدادی  جمهوری  رژيم 
و  بوده  سکوالر  ضد  مذهبی  کامًال  دولت 
واليت  تئوکراسی  اصول  از  عمل کردهايش 
می گيرند،  ريشه  امامی  دوازده  شيعه  فقيه 
به تمام  دولت  يک  سوريه  استبدادی  رژيم 
معنی سکوالر، الئيک و غير مذهبی است. 
برعکس ايران، مصرف مواد الکلی و داشتن 
اعمال  ازدواج،  از  خارج  جنسی  رابطه ی 
خالف عرف بوده ولی از نظر قانونی جرم 
نيست و پوشش و نوع حجاب از طرف زنان 
حق  زنان  و  نيست  اجباری  و  بوده  انتخابی 
طالق دارند. هيئت حاکمه ی ايران يک دست 
و يک پارچه تملک و سيطره ی کامل مردان 
شيعه ی ١٢ امامی متعلق به اصوليون معتقد 
در  دولت  حالی که  در  است.  فقيه  واليت  به 
سوريه دست کسانی است که از خانواده های 
متعلق به مذاهب مختلف منجمله فرقه علويان 

(علی اللهی ها ) بوده، ولی عمومًا طرف دار 
در  هم  که  هستند  دولت  از  مذهب  جدايی 
اساسنامه ی  در  هم  و  کشور  اساسی  قانون 
را  حاکميت  که  سوريه  شاخه ی  بعث  حزب 
در دست دارد، به روشنی ذکر شده است. بر 
خالف ايران که در آن جا آموزش و پرورش 
براساس شرعيات است در سوريه آموزش و 

پرورش عمومًا و اساسًا عرفی است. 
 ادامه دارد

نقش مارکسيسم ... بقيه از صفحه آخر

نگاه  يک  ندارد.  سوسياليسم  با  شباهتی  يا  و 
اجمالی به تضادهای اين دگرديسی در حيطه 
نشان   ، چين  امورخارجی  و  امورداخلی  ی 
می دهد که هم رهبران حزب کمونيست چين 
و هم بخشی از نيروهای مترقی در خارج از 
چين که فعل و انفعاالت و رفورم ها را درچين 
به نفع مردم و سوسياليسم ترسيم می کنند با 
تا  کنند  می  تالش  تاريخ،  تحريف  و  جعل 
نابرابری  گسترش  و  داری  سرمايه  به  گذار 
ها را بخشی اجتناب ناپذير و ضروری در 
رشد  و  اجتماعی  توسعه ی  به  رسيدن  جهت 

اقتصادی قلمداد کنند. 
و  خارج  در  مترقی  نيروهای  از  بخشی 
که  است  ممکن  چين  که  برآنند  چين  داخل 
سوسياليستی  کشور  يک  حاضر  حال  در 
تحت  پروسه  که  کنند  می  ادعا  ولی  نباشد، 
موفق  گذشته  سال  سی  در  دگرديسی  کنترل 
سطح  صنعتی،  سريع  رشد  يک  با  که  شده 
را  چين  مردم  از  بزرگتری  اکثريت  زندگی 
پروسه  که  است  اين  واقعيت  سازد.  فراهم 
های "بازارسازی" و "خصوصی سازی " و 
سيطره ی روز افزون نيروهای خارجی در 
اقتصاد چين، ناآرامی ها و تضادهائی را به 
به هم  را  آن  اقتصادی  ثبات  که  آورده  وجود 
زده و زنده گی را بر زحمت کشان و کارگران 

چين دشوارتر ساخته است.
های  سياست  نيز  المللی  بين  درعرصه ی 
اقتصادی،  ی  حيطه  در  چين  خارجی 
زحمت کشان  ديگر  و  کارگران  احساسات 
آسيای  در  ويژه  به  سوم،  جهان  کشورهای 
آن  در  چين  حضور  عليه  را  شرقی  جنوب 
کشورها برانگيخته است. بخش قابل توجهی 
از رهبران حزب و دولت چين به تناقضات 
در  دگرديسی  های  پروسه  که  تضادهائی  و 
داخل و خارج از چين به وجود آورده اند تا 
می  ادعا  آنها  ولی  هستند.  واقف  ای  اندازه 
راه  از  "سوسياليسم"  به  توانند  می  که  کنند 
در  برسند.  داری  سرمايه  آزاد"  "بازارهای 
اين راستا در سالهای بعد از آغاز رفورم های 
حزب  و  دولت   ،(١٩٧٨-١٩٨٣) بازاری 

تقال کردند که رشد اقتصاد بازار را فقط  به 
بافنده گی  کوچک  صنايع  و  کوچک  مزارع 
کوچک،  و  مدت  کوتاه  ستدهای  و  داد  و 
محدود سازند. اين رفورم ها در اول بسيار 
موفقيت آميز پيش رفتند. ولی منطق حرکت 
سرمايه و رقابتهايی ناشی از قوانين حاکم بر 
بازار، کنترل حزب و دولت را تحت الشعاع 
بعد  اوليه  موفقيتهای  عليرغم  و  داده  قرار 
از مدتی، مشکالت فراوانی شروع به رشد 
کردند. صنابع کوچک و توليدات بازارهای 
روستائی نمی توانستند قادر به ايجاد سرمايه 
ی  کافی برای دگرديسی اقتصاد چين گردند 
و نيز نمی توانستند جمعيت قادر به کار رو 

به افزايش را استخدام کنند. 
دراوائل رشد سرمايه داری صنعتی دراروپای 
آتالنتيک (١٧٧٥ -١٨٢٥)، "جمعيت قادر به 
کار رو به افزايش " که از تخريب و ويرانی 
روستاها و سرازير شدن دهقانان به شهرهای 
و..... آمستردام  پاريس،  لندن،  مثل  متروپل 
به وجود آمده بود، توسط استعمارگران حاکم 
مستعمرات  به  "متروپل"  کشورهای  آن  بر 
نو  زالند  و  ،استراليا  آمريکا  چون  خود 

صادرمی شدند. 
به  توانست  نمی   ١٩٨٠ دهه ی  چين  ولی 
روشی که سرمايه داران انگليس و فرانسه و 
... د ر دويست سال پيش دست زدند، عمل 
کند چون مستعمره نداشت. با اين که رهبری 
حزب عالقه نداشت کنترل بر صنايع سنگين 
دهه ی  اواسط  در  اما  سازد،  رها  را  دولتی 
١٩٨٠ مجبور شد که "رفورم" را که در اول 
قرار بود در حيطه ی روستائی و کشاورزی 
به مورد اجراء گذارد ، به صنايع در شهرها 
نيز  بودند،  حزب  و  دولت  کنترل  در  که 
بکشاند. بدين مناسبت حزب و دولت به تدريج 
نظير  بازارآزاد"  "مشخص  های  مولفه 
 ) مادی  های  انگيزه   ، مزدها  دست  ازدياد 
انعام،کميسيون و...) را معرفی کرده و رايج 
ساخت. از آن جا که اين مولفه ها و رفورم 
شده  کنترل  و  برنامه  با  اقتصاد  روح  با  ها 
عالئم  چين  در  بالفاصله   ، بودند  تضاد  در 
به  متعلق  های  مولفه  و  ها  رفورم  ناگوار 
آنها ظهور کردند. صنايع دولتی آن طور که 
بايد توليد نکردند و قروض درسطح کشور 
فزونی يافت. زيرا که برای اولين بار دولت 
از منابع خارجی قرض گرفت. درعين حال، 
جمعيت رو به افزايش چين فشار شديدی را 
بر دولت وارد می ساخت تا کار و شغلهای 
خاطر  به  را  درآمدها  و  کرده  ايجاد  جديدی 
تورم افزايش دهد. چون چين دهه ی١٩٨٠، 
های  دهه  هلند  و  فرانسه   ، انگلستان  مثل 

١٨٢٠ و ١٨٣٠ مستعمره نداشت 
آن جا  به  را  خود  بی کاران  که 
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اواسط  در  نتيجه،  در  کند.  صادر 
گفت  سيائوپن  دن   ١٩٨٠ ی  دهه 
که کادرهای حزب کمونيست نيز می توانند 
وارد در امر تجارت و داد و ستد گردند. از 
آن پس کادرها آزادی شرکت و مشارکت با 
سرمايه داران خارجی را يافتند و بنگاهها و 
موسسات تجاری مشترک باز کردند، تا بلکه 
کار برای بی کاران درون حزب و خارج از 
آن و در جامعه را که هر روز بر تعدادشان 
درآمدهای  و  کرده  ايجاد  می گشت،  افزوده 
توليدی  نقش  به تدريج  که  را  دولت  مالياتی 
در  دهند.  افزايش  می داد،  دست  از  را  خود 
اين دوره است که ما در چين شاهد سرمايه 
گذاريهای خارجی به طورچشم گيری هستيم. 
کادرهای  مثل  چين  در  حزب  کادرهای 
شخصی  سرمايه  فاقد  روسيه  در  حزبی 
بودند تا کارگاه ها و موسسات تجاری خود 
صاحبان  آنها  ضمن  در  بياندازند.  راه  را 
کار  آنها  در  خود  (که  نيز  دولتی  بنگاههای 
که  کادرها  اين  نتيجه  در  نبودند.  می کردند) 
بدون  می رسيد،  نفر  هزاران  به  تعدادشان 
دارشدن"  "سرمايه  به  "قانونی"،  راه  وجود 
ثروت  چين  بورژوازی"سرخ"  به عنوان 
های "بادآورده" (انباشت اوليه ) خود را از 
شايان  کردند.  ذخيره  ارتشاء  و  فساد  طريق 
در  اوليه  انباشت  پروسه ی  که  است  توجه 
ممالک  در  و   (١٨٤٨  – انگلستان(١٨٢٠ 
متحده(١٨٦٥ -١٨٩٠) و در روسيه (١٩٩١ 
-٢٠٠٠ )، هم راه با ارعاب و قتل عام مردم 
تامين  آنان  اموال  و  اراضی  تاراج  و  عادی 
وجود  ای  شکرانه  به  چين،  در  ولی  گشت. 
حزب مقتدری در حاکميت، آن فضائی که در 
آن روند انباشت اوليه به جلو رفت بر خالف 
و  فضا  روسيه،  و  متحده  ممالک  انگلستان، 
جو "قانون جنگل" نبود، بلکه اصل "تنازع 
بقاء" در تحت حاکميت و "مقررات حزبی" 
و دولتی به نمايش گذاشته شده و پياده گشت. 
بدين علت بود که در چين ،سرمايه داران تازه 
به دوران رسيده بر خالف ممالک متحده که 
در آن جا به "خانهای راهزن" و در روسيه 
به" مافيای روسی " معروف شدند، در چين 
"بورژوازی سرخ" لقب گرفتند."بورژوازی 
سرخ"چين در ابتدا با تعويض مقامات دولتی و 
از طريق خريد و فروش بين خودشان ثروت 
بالفاصله  سپس  و  گشتند  متمول  و  اندوخته 
طريق  از  را  دولتی  ذخاير  و  ها  اندوخته 
مقررات حزبی و دولتی ( اختالس، احتکار 
اين  درآوردند.  خود  تصرف  به   ( ارتشاء  و 
روند و روش در مناطق روستائی نيز توسط 
کادرهای حزبی اتفاق افتاد. در فضا و ميدان 
سقوط نظم اجتماعی به دامن سرمايه داری 
لجام گسيخته، ديگر به هيچ وجه روشن نبود 

وسايلی  و  منابع  چه  صاحب  کسانی  چه  که 
می شدند. در يک کالم، مثل روسيه ، گذار به 
اقتصاد "بازار آزاد" سرمايه داری به خاطر 
قوانين  فرمايشی  و  رسمی  چهارچوب  فقدان 
اقيانوسی  به  سرعت  به  را  چين  بورژوائی، 
داری  سرمايه  ،جنايت،  اداری  فساد  از 
جامعه  کل  سطح  در  خشونت  و  گانگستری 
منتها  داد.  سوق  ثروت  و  ملک  کسب  برای 
برخالف روسيه ، عليه اين فعل و انفعاالت 
در چين تحت حاکميت سياسی و قلدری حزب 
حزب  رهبران  و  روشن فکران  افتاده،  اتفاق 
پيوسته کوشيدند که درمجامع، دانش گاهها و 
موسسات پژوهشی،  با ارجاع به آموزشهای 
ايجاد  با  و  مارکسيسم  لفافه ی  در  و  مارکس 
ذهنی،  های  آشفته گی  و  فکری  اغتشاش 
"مسخ  يک  به  که  را  دگرديسی  اين  عليت 
مورد  داشت،  شباهت  روانی"  و  تاريخی 
توجيه و تمجيد قرار دهند. در شهرهای چين 
اين که  محض  به  حزبی  و  دولتی  مديران   ،
کارگران  اکثر  گشتند،  توليد  وسايل  صاحب 
را در موسسات، بی کار ساخته و بدين وسيله 
که  شدند  مجبور  صنعتی  کارگر  هزار  دهها 
به سوی "بازار آزاد" روی آورند. کادرهای 
سرمايه داری تمام بنگاهها، اماکن دولتی را 
و  ساخته  خود  آن  از  تصاحب"  طريق"  از 
عمدتا از طريق فشاربرمردم، تهديد، اختالس 
اندوختند.  را  هنگفتی  ثروتهای  دزدی  و 
متعلق  کارفرمايان   ،١٩٩٠ دهه ی  درطول 
از  استفاده  با  سرخ)،  بورژوازی  حزب(  به 
بر  فشار  اعمال  با  و  حزب  توانای  محمل 
يا  و  حزبی  و  دولتی  کارمندان  و  کارگران 
داران  سرمايه  بر  تهديد  و  فشار  طريق  از 
شخصی  های  سرمايه  انباشت  به  کوچک، 
خود ادامه دادند. در واقع بخش مهمی از اين 
کارفرمايان بودند که بعدها در اواسط دهه ی 
معروف  اليحه ی  حزب  درون  در   ،٢٠٠٠
اعطای حق به سرمايه داران جهت عضويت 
بحث  به  و  مطرح  را  کمونيست  حزب  در 
 ،  ١٩٩٥-٢٠٠٥ دهه ی  طول  در  گذاشتند. 
و  ارتش  چون  هم  دولتی  نهادهای  رهبران 
به  همه گی  نيز  پرورش  و  آموزش  وزارت 
تجارت و داد و ستد روی آورده و به طور 
کلی تقريبا هر روز مقادير زيادی از وسائل 
توليدی و خود توليدات را تصاحب کردند. در 
اين دوره، در روستاهای چين که هنوز هم 
نزديک به پنجاه و پنج در صد جمعيت يک و 
نيم ميلياردی چين را در برمی گيرند، ميليونها 
و  اخراج  خود  های  زمين  از  چينی  دهقان 
مثل  دوباره  گشتند.  چين  شهرهای  ی  روانه 
بی رحمانه ی  اخراج  نيز  چين  در   ، روسيه 
دهقانان و ديگر روستائيان از دهات و گسيل 
سيل آسای آنان به شهرها در ُجست  وجوی 

کار، يکی از خصلت های فالکت بار انباشت 
اوليه ی سرمايه و از ضروريات رشد سرمايه 
داری گانگستری شد. اگر در ممالک متحده 
سالهای  روسيه  و   ١٩١٠-  ١٨٧٠ سالهای 
بدنه ی  در  گانگسترها  اين   ،٢٠٠٠-  ١٩٩١
چين  در  يافتند،  رشد  و  گرفته  شکل  جامعه 
حزب  هدايت  و  حمايت  از  گانگسترها  اين 
خصوصی  افزايش  با  گشتند.  برخوردار 
سازی و حضور گانگسترهای حزبی که هدفی 
به غير از انباشت سرمايه و ثروت نداشتند، 
وضع فالکت بار دهقانان در روستاهای چين 
طبيعتا  و  گشته   ١٩٨٠ دهه ی  از  تر  وخيم 
به شکل گيری و گسترش نا آراميهای گاها 
قهرآميز و شورش های دهقانی منجر گشت. 
اعالم  چين  دولت   ،١٩٩٨ مارس  درماه 
کرد که می خواهد بخش دولتی را از طريق 
فروش، خصوصی سازد. خصوصی سازی 
کننده ی  تعيين  و  کليدی  ازمولفه های  يکی 
تشديد  عصر  در  نئوليبراليسم  سياستهای 
گلوباليزاسيون و تاريخ نظام جهانی سرمايه 
جامعه ی  يک  از  چين  گذار  پروسه ی  است. 
"پسا انقالبی – سوسياليستی " به نظام سرمايه 
تئوريهای  و  پراتيک  اساس  بر  نه  داری 
دوران  بورژوازی  سياسی  اقتصاد  کالسيک 
اوليه سرمايه داری، بلکه براساس آزمونها و 
"مقدسات"حاکم بر "بازار آزاد" نئوليبراليسم 
عصر تشديد جهانی شدن سرمايه، پی ريزی 
گشته و اعمال می گردد. پروسه ی خصوصی 
سازی به عنوان يک مولفه ی کليدی در آغاز 
انگلستان  و  آمريکا  رهبری  به   ١٩٨٠ دهه 
(رونالد ريگان و مارگريت تاچر) تشديد يافت 
و بالفاصله در جهان سرمايه داری گسترش 
يافت. با اين که از آغاز پديده ی نئوليبراليسم 
بيش از سی سال است که می گذرد، هنوزهم 
پروسه ی خصوصی سازی به پايان عمرخود 
نرسيده است. درآمريکا که خصوصی سازی 
ی  پيشرفته  متروپل  کشورهای  از  تر  سريع 
"پسامدرن" به پيش رفته، هنوز هم در اقتصاد 
نرسيده  اشباع  سطح  به  پروسه  اين  آمريکا 
است. هنوز هم نيروهای طرفدار خصوصی 
سازی نتوانسته اند نهادهای انتظامی، امنيتی 
سازند.  خصوصی  را  پليسی  و  نظامی  و 
نظام  قربانيان  که  بربريتی  و  فالکت  ُبعد 
سازی  خصوصی  روند  در  سرمايه  جهانی 
شديدا  می شوند،  شاهد  نئوليبراليسم  دوران 
عميقتر از ُبعد فالکتی است که قربانيان نظام 
آن  با  داری  سرمايه  تاريخ  اوليه  قرون  در 
بی  و  فالکت  ُبعد  نتيجه  در  بودند.  روبه رو 
خانمانی که دهقانان و کارگران چين در حال 
تجربه  سازی  خصوصی  خاطر  به  حاضر 

و  بر  سُبعانه  بی نهايت  می کنند، 
خانمان سوزتر از دوره های پيشين 
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گذار جوامع اروپائی از فئوداليسم 
و مرکانتاليسم به عصر سرمايه داری رقابتی 

و صنعتی می باشد. 
خصوصی سازی در چين درعرض چند ماه 
بعد ازآغازش، اوضاع را به ويژه در رابطه 
با فساد اجتماعی و اختالس و احتکار چنان 
وخيم ساخت که نخست وزير چين تسورونجی 
در گزارش خود به "کنگره ی سراسری خلق" 
در ماه مارس ١٩٩٩، وجود فساد و اختالس 
فراگير و نارضايتی و خشم و اعتراض مردم 
را نسبت به آن اقرار کرد. در عرض چند 
ماه بعد از شروع خصوصی سازی، در صد 
بی کاری به قدری افزايش لجام گسيخته يافت 
که دولت و حزب مجبور شدند که برای مدتی 
کوتاه از پيش روی خصوصی سازی دست 
بردارند. بررسی پی آمدها و تبعات ناشی از 
که  می دهد  نشان  چين  در  سازی  خصوصی 
گذار به سرمايه داری در چين بر خالف پيش 
و  آرام  تنها  نه  غربی،  های  آکادميسين  بينی 
ماليم نبود، بلکه شکل گيری و رشد مناسبات 
سرمايه داری در چين نيز با نارضايتی ها و 
با مبارزات طبقاتی شديد هم راه بود. به جای 
اين که قدرت خريد مردم افزايش يابد(امری 
ادعا  داری  سرمايه  به  گذار  طرف داران  که 
نا  شيوع  و  فقروسيع  شاهد  ما   ،( کنند  می 
آرامی ها و شورش ها و اعتراضات بيشتر 
و فراگيرتر از طرف ميليونها روستائی ( که 
بعد از گسيل از روستاها و ورود به شهرهای 
روبه رو  بی کاری  و  خانمانی  بی  با  چين 

می شوند) در اقصا نقاط چين هستيم. 
در عرض ده سال گذشته (١٩٩٨ – ٢٠٠٧ 
)، جمعيتی نزديک به ١٥٠ ميليون نفر بی 
زمين و بی خانمان در چين به حرکت افتاده 
و در حال مهاجرت از مکانی به مکانی ديگر 
(عمده تا از روستاها به سوی شهرها ) هستند. 
مطالعاتی  "مرکز  از  رسيده  گزارشات  ولی 
در  انسان  ها  ميليون  که  است  حاکی  آسيا" 
چين به اوضاع حاکم ( که در آن رفورم های 
"خصوصی  و  سازی"  سازی"،"کاال  "بازار 
و  انفعالی  هستند)،  غالب  "روندهای  سازی 
بی تفاوت برخورد نمی کنند. بر خالف اکثر 
گذار  سالهای  در  عموما  که  روسيه  مردم 
به طور  و  پاسيو  و  منفعل   ١٩٩٨  – ١٩٨٨
مردم  کردند،  عمل  "غيرسياسی"  چشم گيری 
سياسی  شم  با  و  آگاهانه  بسيار  عموما  چين 
را  تالطمات  و  انفعاالت  و  فعل  اجتماعی  و 

می پايند. 
در عرض ١٥ سال گذشته(١٩٩٢ -٢٠٠٧)، 
ناآراميها، شورش ها و نارضايتی ها نسبت 
بی کاری،  مزدها،  پرداخت  عدم   ، تورم  به 
وضع نا امن و خطرناک کارگاهها و رواج 
و  حزبی  و  دولتی  نهادهای  داخل  در  فساد 

بين  گيری  انعام  و  خوری  شتل  و  اختالس 
و  درشهرها  روز  و  شب  بوروکراتها، 
می  وقوع  به  به طورمرتب  چين  روستاهای 
و  کار  توقف  اعتصاب،  هزاران  پيوندند. 
اعتراضات عليه کارفرمايان در کارخانه های 
دولتی و خصوصی که عمده تا صاحبان شان 
افراد خارجی متعلق به کمپانی های فراملی 
.....هستند)  و  آلمانی  ژاپنی،   ، آمريکائی 
گاها  و  جهان  مطبوعات  در  مفصل  به طور 
می  داده  گزارش  چين  چاپ  مطبوعات  در 
صورت  به  روستاها  در  دهقانان  شوند. 
اضافی،  مالياتهای  عليه  وسيعی  و  چشم گير 
زمين  تصرف  و  اختالس  کارفرمايان،  فساد 
های دهقانان توسط سرمايه داران "سرخ" و 
عالرغم  اند.  شده  بسيج  خارجی شان  حاميان 
کارگری  و  دهقانی  های  فعاليت  سرکوب 
کارگران  حزبی،  و  دولتی  مامورين  توسط 
اتحاديه  که  می کنند  تالش  مکررا  دهقانان  و 
های مستقل خود را به وجود آورند. استخوان 
بندی فعاليتهای گروهی کارگران و دهقانان 
را عمده تا کارگران بی کار تشکيل می دهند. 
چين  اقتصاد  که  زمانی  از  کلی،  به طور 
سرمايه  منطق  و  بازار  قوانين  روال  بر 
در  که  بی کاری  صد  در  آمده،  در  به حرکت 
چين مائو، به ويژه در دوره ی ١٩٦٢-١٩٧٣ 
به کمتر از يک در صد رسيده بود ، روز 
نمونه  به طور  است.  يافته  افزايش  روز  به 
از سال ١٩٩٦ -٢٠٠١ ، تعداد ٣٦ ميليون 
نفرکارگرازموسسات و بنگاههای دولتی که 
از پروسه ی خصوصی سازی عبور کردند، 
بی کار گشتند. در همان مدت پنج سال ، ١٧ 
گروهی  های  تعاونی  از  کارگر  نفر  ميليون 
بی کار گشتند. طبق گزارش سازمان جهانی 
کار در چين کنونی، نزديک به ١٨ تا ٢٣ در 

صد کارگران بی کار هستند. 
و  آرام  نا  خيلی  که  چين  در  کار  نيروی 
نشده  موفق  هنوز  می رسد،  نظر  به  رزمنده 
است که توجه رسانه های جمعی و گروهی 
حزب  و  دولت  اختيار  تحت  عمده تا  که  را 
کمونيست  حزب  کند.  جلب  خود  به  هستند، 
کننده  تامين  و  ضامن  روزگاری  که  چين 
کار و رفاه نسبی برای کارگران و دهقانان 
های  پروسه  ترويج  و  تنظيم  با  امروز  بود، 
بازارسازی،خصوصی سازی و کاال سازی 
بی کاری  پديده ی  ايجاد  عامل  بزرگترين  به 
های  نابرابری  رشد  درنتيجه  و  مزمن 
فالکت باردرچين گشته است. ولی به عقيده ی 
جهانی  نظام  ضد  گزارش گران  از  بسياری 
مورد  در  چين  داخل  در  مدتها  که  سرمايه 
پديده ی بی کاری پژوهش و بررسی کرده اند 
، در آينده تشديد اين پديده و نتيجتا گسترش 
نابرابريهای ناشی از آن، حزب و دولت چين 

خواهد  روبه رو  ای  عديده  مشکالت  با  را 
ساخت.

جمعبندی و نتيجه گيريها

١ـ در چين کنونی پروسه های گذار و رفورم 
های بازاری توسط رهبران و روشن فکران 
درون حزب عمدتا با استفاده از متون کالسيک 
مارکسيستی و با استناد به آثار مارکس مورد 
توجيه قرار گرفته و بعدا  پياده گشته اند. در 
نتيجه بر خالف کشورهای اروپای شرقی و 
نقش  دولتی"  "مارکسيسم  چين  در  شوروی، 
کشور  يک  از  چين  گذار  در  کننده  تعيين 
پسا انقالبی – سوسياليستی به يک جامعه ی 

سرمايه داری بازی کرده است. 
٢ـ بررسی روال پروسه های بازارسازی ، 
چين  در  سازی  خصوصی  و   ، سازی  کاال 
ادعای  خالف  (بر  که  می دهد  نشان  کنونی 
بخشی از روشن فکران که گذار در آن کشور 
ارزيابی  موفق"  "مدل  يک  عنوان  به  را 
يک  بازاری"  سوسياليسم   "، کنند)  می 
صورت بندی بی ثباتی را به وجود آورده که 
در آن منطق سرمايه باالخره سوسياليسم را 
به نفع بازار و استقرار کاپيتاليسم به حاشيه 

رانده است. 
٣ـ با گذار چين از يک کشور سوسياليستی 
قبول  و  داری  سرمايه  جامعه ی  يک  به 
معيارهای رشد و توسعه ی سرمايه داری ، 
چين فرصت تاريخی"هم بسته گی بين المللی" 
 ، بود  مند  بهره  آن  از  روزگاری  که  را 
به کلی از دست داده است. کارگران و ديگر 
زحمت کشان چين زمانی (در آينده ی نه چندان 
دور) به طور موثری رژيم و حزب حاکم را به 
چالش طلبيده و عليه پروسه های بازار سازی 
و خصوصی سازی به پا خواهندخاست. اگر 
بخشی  که  است  سيستمی  متوجه  چالش  اين 
از سوسياليست های غير چينی آن را هنوز 
"سوسياليست "يا "پيشرو" ارزيابی می کنند، 
موقعيتی  در  ها  سوسياليست  اين  نيبجه  در 
و  کارگران  مبارزات  از  که  بود  نخواهند 
که  آن چه  کنند.  حمايت  چين  زحمت کشان 
به  سوسياليسم"  "توسعه ی  نام  تحت  امروز 
خورد کارگران و ديگر زحمت کشان می دهند 
چيزی به غيراز تبعات نظام سرمايه داری – 
نابرابری، بی کاری، تورم، اختالس، ارتشاء 
حق  چين  کارگران  نيست.  و....ـ   فحشاء   ،
پا  به  "سوسياليسمی"  چنين  عليه  که  دارند 

خيزند.
٤ – در چين نيز مثل روسيه و يا هر جامعه 
ی ديگر ضرورت رشد نظام سرمايه داری 

سرمايه  طبقه ی  دو  وجود  به  بسته 
طبقه  دو  اين  است.  کارگر  و  دار 
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عدم اجماع... بقيه از صفحه آخر

مسلما يک شبه و به طور خود به 
نمی  به وجود  طبيعی  و  خودی  
آيند. همانند قرون ١٦ و ١٧،  دردوره ی اول 
گذار به سرمايه داری در اروپای آتالنتيک 
شمالی(عمدتا در انگلستان) و سپس در قرن 
آمريکای  (در  دوم  گذار  ی  دوره  در   ١٩
شمالی) ، اکنون نيز در دوره سوم گذار در 
کشورهای سابق "بلوک شرق " و شوروی 
ثروتمند   ) شدن  بندی  قطب  که  هستيم  شاهد 
شدن برخی و فقير شدن بسياری ) به طور 
اجتناب نا پذيری روندی است پر از ستم و 
فالکت و فساد. جای تعجب نيست که ظهور 
و رشد سرمايه داری باعث اين نوع فجايع 
اقتصاد  که  اين جاست  عجيب  می گردد. 
از  بعضی  و  منجمد  و  نظر  صاحب  دانان 
آن چه  که  دارند  ادعا  هنوز  ها  سوسياليست 
از  است  فازی  افتاده  اتفاق  کنونی  چين  در 

"توسعه در حيطه ی سوسياليسم"!   
روشن فکران  با  جدی  مبارزه ی  يک  در  ٥ـ 
يک  از  چين  کمونيست  حزب  رهبران  و 
غير  های  سوسياليست  از  تعدادی  با  و  سو 
چينی از سوی ديگر، مارکسيست های جهان 
تالش می کنند که جنبه های متضاد و ماهيت 
استثماری جوهر سرمايه داری جهانی را که 
جامعه  يک  به  سوسياليسم  از  چين  گذار  در 
مال  بر  داشتند،  عمده  نقش  داری  سرمايه 
اين  متن  در  که  همان طور   . سازند  فاش  و 
بازاری  های  رفورم  شد،  داده  شرح  نوشته 
تنها  نه  بازاری"  "سوسياليسم  از  استفاده  و 
به وجود  ای  توسعه  سوسياليسم،  حيات  در 
به يک  را  کنونی  چين  کشور  بلکه  نيآورد، 
جامعه ی سرمايه داری هار و لجام گسيخته 
تبديل کرد که بشريت بايد شاهد ظهور و رشد 
تبعات فالکت بار آن در سطح منطقه ای و در 

سطح جهانی باشد.     
     اکتبر٢٠٠٧ـ   ر. ناظمی                                                                                           
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نشرياتی  در  مرتبی  به طورنسبتا  که   حاکم 
نظير          "نشنال رويو" و "کامنتری" 
منتشر می شوند، نشان می دهد که آنها بر سر 
چه گونه گی برخورد نظامی به ايران به ويژه 
در ماه های اخير، با هم اختالف دارند و آن 
آستانه ی  در  پيش  سال  پنج  که  را  اجماعی 
بودند،  يافته  دست  آن  به  عراق  به  حمله 
به طور قابل توجهی از دست داده اند. شايد 
طبيعتا  و  اجماع"  "عدم  ی  نمونه  بهترين 
بروز و رشد رقابت های درون طبقاتی در 
داخل هيئت حاکمه ی آمريکا، همانا اختالفاتی 
باشد که در کابينه ی جورج بوش بين طيفی 
کاندوليزا  رهبری  به  کاران  محافظه  نو  از 
گيتس  رابرت  و  وزيرامورخارجه)  رايس( 
(وزير امور دفاع) و طيفی ديگر به رهبری 
ديک چنی(معاون رئيس جمهور)باشد. البته 
نو  بين  ها  رقابت  و  اختالفات  اين  پيشينه ی 
رياست  اول  دوره ی  به  کاران  محافظه 
جمهوری جورج بوش در آستانه ی حمله به 
عراق برمی گردد. در آن زمان اين اختالقات 
دفاع)  امور  وزير   ) رامسفلد  دانالد  بين 
پاول  کالين  و  طرف  يک  از  هم سويانش  و 
(وزير امور خارجه) از طرف ديگر بروز 
کرد که منجر به پيروزی خط نظامی رامسفلد 
و تضعيف و باالخره شکست خط ديپلماسی 
که  اختالفاتی  ترديد  بدون  شد.  منتهی  پاول 
امروز بين نو محافظه کاران بروز کرده، هم 

شديدتر و هم آشکارتر از گذشته می باشد.
ارشدش  مشاوران  و  آمريکا  جمهور  رئيس 
در  گيتس  رابرت  و  رايس  کاندوليزا  مثل 
اند  رسيده  نتيجه  اين  به  خود  های  بررسی 
که تالش های آنان برای قبوالندن اين نکته 

هسته  تهديد  يک  ايران  که  آمريکا  مردم  به 
است(  انجاميده  شکست  ،به  است  فوری  ای 
زمينی  و  گسترده  نظامی  حمله  آستانه  در 
حاکم  کاران  محافظه  نو   ، عراق  به  آمريکا 
که  بودند  رسيده  اجماع  اين  به  القول  متفق 
کشور  و  حسين  صدام  رژيم  آمريکا  مردم 
های  سالح   " دارنده ی  عنوان  به  را  عراق 
محسوب  جدی  تهديد  يک  کشتارجمعی" 
کاران  محافظه  نو  از  طيف  اين  می داشتند). 
در حال حاضر چنين عنوان می کنند که مردم 
جمهوری  رژيم  به  نسبت  اين که  با  آمريکا 
اکثرا  ولی  ندارند،  مثبتی  نظر  اسالمی 
معتقدند که جمهوری اسالمی در حال حاضر 
آينده ی  در  و  نيست  ای  هسته  سالح  دارای 
نزيک نيز موفق نخواهد شد که آن موقعيت 
يا  و  گسترده  بمباران  طرح  نمايد.  کسب  را 
حمله ی نظامی زمينی از حمايت کافی مردم 
اجراء  به مورد  نبايد  پس  نيست.  برخوردار 
گذاشته شود. اين طيف از نو محافظه کاران 
(احتماال به رهبری رايس و گيتس ) بر آن 
هستند که ايران " حداقل پنج سال " با دستيابی 
به سالح های هسته ای فاصله دارد. شايان 
توجه است که پنج سال قبل تعداد زيادی از 
اعضای نهادهای اطالعاتی و امنيتی آمريکا 
بر سر" حداقل پنج سال " تاکيد می کردند. 
تاکيد  اينک  کاران  محافظه  نو  از  بخش  اين 
را روی اين نکته گذاشته اند که چون سپاه 
پاسداران، به ويژه سپاه قدس ، با انتقال سالح 
ميليشيای  بين  آنها  پخش  و  پيش رفته  های 
سربازان  قتل  و  حمله  عامل  و  منبع  عراقی 
برای  بايد  پس  هستند،  عراق  در  آمريکائی 
به  اقدام  آمريکائی،  سربازان  امنيتی  حفظ 
سپاه  به  متعلق  تاسيسات  به  محدود  حمالت 
پاسداران ( به ويژه نيروهای قدس ) در تهران 
و ساير نقاط ايران کرد . پس آن چه که در 
پنج سال گذشته به عنوان ماموريت آمريکائی 
تحت رهبری بوش برای مقابله با توليد سالح 
و تهديد هسته ای ايران مطرح شده بود، ولی 
به تدريج " مشروعيت " و مقبوليت خود را از 
دست داد، اکنون بعد از چرخش در سياست 
آمريکا به صورت ماموريتی برای مقابله با 
" راس تروريسم بين المللی " ( ايران ) که با 
صدور و انتقال اسلحه های پيشرفته، باعث 
درآمده   ، گردد  می  آمريکائی  سربازان  قتل 
است. اين چرخش در سياست آمريکا نسبت 
به ايران ( از مقابله با ايران به عنوان يک 
 " عنوان  به  آن  با  مقابله  به  ای  هسته  تهديد 
 (  " تروريست  گرای  افراط  نيروهای  راس 
ضرورتا مورد موافقت بخش ديگری از نو 
محافظه کاران قرارنگرفته است. ديک چنی 

کاران  محافظه  نو  از  تعدادی  و 
هارتس  پاد  نورمن  مثل  کار  کهنه 
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( يکی از بنيان گذاران نو محافظه 
کاری و پدر همسر الويت ابرامز ، 
مشاور ارشد بوش در امور امنيت ملی ) از 
حاميان اين نظر گاه هستند که ايران تهديدی 
فوری در گستره ی سالح های هسته ای است 
کاخ  از  چنی  دفتر   ،  ٢٠٠٧ تابستان  در   .
سفيد در خواست کرد تا خواستار بازنگری 
های  طرح  در  آمريکا  ارتش  مشترک  ستاد 
قديمی حمله ی احتمالی گسترده به ايران شود. 
گسترده  بمباران  مزبور،  های  طرح  محور 
و سرتاسری ايران و به ويژه تاسيسات هسته 
ای " شناخته شده " و " مشکوک " ( البته 
از ديد دست اندرکاران دفتر چنی ) و ديگر 
 . است  ايران  ساختی  زير  و  نظامی  اماکن 
تعدادی از اين طيف نو محافظه کاران مثل 
مايکل لدين ، معتقدند که بمباران گسترده می 
تواند به جدائی يک يا چند ايالت استراتژيک 
از بدنه ايران منجر گشته و الجرم ايران را 
قابل کنترل سازد. احتماال نورمن پاد هارتس 
و شاگردانش که در وزارت امور خارجه و 
وزارت امور دفاع آمريکا نفوذ قابل توجهی 
 " کاران  محافظه  نو  ترين  افراطی  دارند، 
سرسخت " در داخل رژيم بوش می باشند. 
پادهارتس در شماره پاييز مجله " کامنتری " 
ضمن ارائه چهره " انقالبی " از احمدی نژاد 
نابودی  هدفش  هيتلر  مانند  نيز  "او   : نوشت 
نظام بين المللی حاکم بر دنيا و استقرار نظامی 
پادهارتس  است..."  ايران  رهبری  به  نوين 
استاد  حق  به  کاران  نومحافظه  بين  در  که 
ايجاد رعب و هراس کاذب در بين مردم به 
که  می دهد  ادامه  است،  بينابينی  اقشار  ويژه 
بپذيريم  بايد  رودربايستی  بدون   ........."  :
يابی  دست  از  را  ايران  است  قرار  اگر  که 
به يک زرادخانه ی هسته ای بازداريم، چاره 
ای جز استفاد ه ی عملی از نيروهای نظامی 
نداريم." پادهارتس که از نفوذ خود در کاخ 
سفيد آگاه است، برای اين که افکار عمومی 
در آمريکا را بيشترازپيش با لولوخورخوره 
قرار دادن احمدی نژاد مسلح به سالح های 
هسته ای ، تهييج کند، در خاتمه ی مقاله خود 
می نويسد: " از صميم قلب دعا می کنم" که 
رئيس جمهور آمريکا "بتواند تنها اقدامی را 
اهداف  پی گيری  از  را  ايران  تواند  می  که 
شرارت بارش هم عليه ما و هم عليه اسرائيل 

باز دارد، انجام دهد. " 
نومحافظه  از  طيف  اين  که  نفوذی  عالرغم 
جمهور(ديک  رئيس  معاون  دفتر  در  کاران 
چنی) و در وزارت امور خارجه و وزارت 
حاضر  حال  در  دارند،  آمريکا  دفاع  امور 
گيتس  و  رايس  توسط  که  کارانی  نومحافظه 
معماران  واقع  در  شوند(و  می  نماينده گی 
هستند)  آمريکا  سياسست  در  اخير  چرخش 

دست باال را در کاخ سفيد دارند. اين طيف 
معتقد به حمالت محدود آن هم با هدف انهدام 
پايگاه ها و مؤسسات متعلق به سپاه پاسداران 
به ويژه نيروهای قدس، هستند. طبق گزارش 
ماهانه  مجله  اکتبر  شماره  در  هرش  سيمون 
"نيويورکر" " در جلسه ای که در تابستان در 
کاخ سفيد با حضور چنی برگزار شد، توافق 
گرديد که اگر حمالت محدود به ايران انجام 
انتقادات  برابر  در  تواند  می  دولت  گيرد، 
استدالل بياورد که حمالت انجام شده اقدامی 
تدافعی به منظور حفاظت از جان سربازان 
آمريکايی در عراق بوده است". واقعيت اين 
است که چنی و ديگر نومحافظه کاران مثل 
پادهارتس، اليوت آبرامز و ... در تالش اند 
که حمله نظامی گسترده و سراسری به ايران 
اين  که  اين  با  پذيرد.  تحقق  زودتر  چه  هر 
طيف از نومحافظه کاران با ديگر اعضای 
رسيده  "اجماع"  اين  به  سفيد  کاخ  در  دولت 
اند که حمله به ايران محدود و آماج حمله ها 
مشخص باشد، ولی معتقدند که حمله محدود 
به ايران در واقع آغاز پروسه ای خواهد بود 
که باالخره به جنگ نامحدود و گسترده عليه 
ايران منجر خواهد گشت. چنی و هم فکرانش 
عليه  مشخص  و  محدود  حمله ی  که  برآنند 
قدس،  نيروهای  های  پايگاه  و  مؤسسات 
که  را  اسالمی  جمهوری  رژيم  سردمداران 
اخيرا به رقابت های شديدی عليه يک ديگر 
عکس  يک  به  وادار  اند،  کرده  آرائی  صف 
العمل نظامی عليه حضور آمريکا در خليج 
طرف  از  واکنش  اين  کرد.  خواهد  فارس 
ايران که هنوز ابعاد و زير و بم آن از طرف 
نيروهای امنيتی آمريکا به ويژه توسط مقامات 
سازمان سيا تعيين و مشخص نشده است، به 
چنی و هم فکرانش فرصت خواهد داد که با 
اسالمی  جمهوری  نظامی  حرکت  بر  تکيه 
عليه نيروهای نظامی آمريکا به عنوان يک 
"تهديد استراتژيکی" عليه منافع و امنيت ملی 
در  هراس  و  رعب  ايجاد  با  دوباره  آمريکا 
يک  سوی  به  را  عمومی  افکار   ، مردم  دل 
جنگ گسترده عليه ايران جلب سازند. اتفاقا 
، زبيق بريژينسکی (مشاورسابق امنيت ملی 
جيمی  جمهوری  رياست  دوران  در  آمريکا 
کارتر) که هيچ موافقتی با نومحافظه کاران 
بزرگی  جناح  يک  نماينده ی  اصال  و  نداشته 
که  است  آمريکائی  داری  سرمايه  کالن  از 
با  مماشات  و  مذاکره  راه  به  معتقد  قاطعانه 
ايران هست، اخيرا در يکی از مصاحبه های 
ايران  احتمالی  واکنش  که  کرد  تاکيد  خود 
"دامن  است  ممکن  آمريکا  محدود  حمله  به 
نظامی  نيروهای  عليه  ها  درگيری  به  زدن 
آمريکا در عراق و افغانستان باشد". اگر اين 
احتمال به وقوع بپيوندد، در آن صورت چنی 

در  را  مشرف  پرويز  رژيم  هم فکرانش،  و 
سعودی  عربستان  و  ايران  شرقی  مرزهای 
خواهند  ترغيب  ايران  غربی  جنوب  در  را 
کرد که تحت نام مبارزه عليه "هالل شيعه" 
گردند.  معرکه  وارد  "تروريسم"  گسترش  و 
محافظه  نو  حاضر،  حال  در  رو  هر  به 
کاران حاکم بين خود به توافق رسيده اند و 
در  که  خطرناکی  بسيار  موقعيت  خاطر  به 
عراق با آن دست به گريبان هستند، تصميم 
گرفته اند که تمرکز تبليغاتی خود را با طرح 
اتهام دخالت ايران در عراق به پيش ببرند. 
آنها قصد دارند اين طور جلوه دهند که "ما 
است  تحمل  قابل  غير  که  شرايطی  به  داريم 
کاران  نومحافظه   . دهيم"  می  نشان  واکنش 
اين بار بر خالف جريان حمله به عراق می 
آمريکا،  مردم  ويژه  به  جهانيان  به  خواهند 
آمريکا  دولت  که  کنند  تلقين  را  احساس  اين 
در  ايران  مداخالت  "قربانی"  عراق  در 
عراق شده است. بدون ترديد دشمن تراشی 
ديگر  و  نژاد  احمدی  نامناسب  سخنان  و  ها 
سردمداران رژيم جمهوری اسالمی نيز در 
تاثير  بی  مردم  بين  در  احساس  اين  تقويت 
در  که  عاملی  آن  ولی  بود.  نخواهد  و  نبوده 
چرخش افکار عمومی عليه ايران و به نفع 
نومحافظه کاران حاکم نقش مهمی بازی می 
کند نوع ادعاهائی است که نومحافظه کاران 
در جٌو "جنگ سرد" جديد با مطرح ساختن 
آنها عليه ايران کوشش می کنند که بيش از 
تجاوزکارانه  و  نظامی  تهاجم  يک  به  اين که 
عليه ايران دست بزنند، افکار عمومی را (از 
طريق ايجاد رعب و هراس کاذب نسبت به 
ايران) به سوی حمايت از سياست های خود 

جذب کنند.

ادعاهای نومحافظه کاران  

يکی از ادعاهای دولت آمريکا عليه ايران، 
افزايش ميزان حمالت صورت گرفته توسط 
ميليشياهای شيعه ( با استفاده از سالح "نفوذ 
گر انفجاری " )عليه سربازان آمريکائی در 
قوی  بمب  نوع  يک  سالح  اين  است.  عراق 
مسی  قطعه ی  يک  اصابت  از  پس  که  است 
نيمه مذاب از آن خارج می شود که می تواند 
از زره خودروهای نظامی عبورکند. دولت 
فنی  تحليل گران  گزارش  اساس  بر  آمريکا 
می ورزد  تاکيد  آمريکا،  دفاع  امور  وزارت 
ايران  از  را  بمب  اين  شيعه  ميليشياهای  که 
زمينی  نيروی  مقامات  کنند.  می  دريافت 
ارتش آمريکا درعراق می گويند که ظرف 
ماه های تابستان ٢٠٠٧ حجم حمايتهای ايران 

از ميليشياهای شيعه سير صعودی 
داشته است. بدون ترديد جناح های 
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حاکميت  درون  مختلف  و  رقيب 
اسالمی سالهاست که به ميليشياهای 
قاچاق  اسلحه  مقداری  خود  طرف دار  شيعه 
بازار  وجود  به  توجه  با  ولی  می رسانند. 
بزرگی  شرکتهای  نقش  و  اسلحه  گسترده ی 
چون "بلک واتر" در اين بازارسياه ، می شود 
جمهوری  های  حمايت  حجم  که  زد  تخمين 
عراق  به  قاچاق  اسلحه ی  انتقال  در  اسالمی 
کمتراز ده درصد کل اسلحه هائی است که هر 
روز وارد عراق شده، بين ميليشياهای شيعه 
تقسيم  مقاومت  نيروهای  به ويژه  و  سنی  و 
می شوند. اسم "بلک واتر " و مديرعامل آن 
اريک پرمينس نزديک به يک ماه است که به 
خاطر جنايتی که مامورين و سربازان پيمانی 
(مزدوران جنگ عراق ) در محله منصور 
کودک  و  زن  چندين  و  شده  مرتکب  بغداد 
بی سالح و بی گناه را به قتل رساندند ، بر سر 
زبان ها افتاده است . اريک پرمينس، کمپانی 
بلک واتر را که شاخه نظامی – خصوصی 
کمپانی فراملی "هاليبرتن " محسوب می شود 
،پس از اشغال عراق توسط نيروهای نظامی 
آمريکا بنياد نهاد. بعد از نزديک به پنج سال 
که از آغاز جنگ عراق می گذرد ، بلک واتر 
مزدور  استخدام  بنگاه  بزرگترين  به  امروز 
تبديل شده و هر روز بزرگتر می شود. "بلک 
واتر " تنها بنگاه استخدام مزدور برای شرکت 
در جنگ عراق نيست. اما "بلک واتر "چون 
دارای مجوز کار درعراق است و هم چنين 
به موجب "دستورالعمل شماره١٧" درخاک 
قضائی  کاپيتوالسيون   ) مصونيت  از  عراق 
شرکت  ديگر  نتيجه  در  است.  )برخوردار 
های امنيتی قراردادهای "بلک واتر" را که 
با وزارت خارجه آمريکا بسته است، از آن 
خريد  باز  پرمينس  اريک  شخص  و  شرکت 
اين  مزدوران  اگر   ، دليل  همين  به  می کنند. 
شوند،  جنايت  و  خالف  مرتکب  ها  شرکت 
دادگاه های آمريکا نمی توانند آنها را تعقيب 
بلک  طريق  از  که  است  توجه  شايان  کنند. 
مزدورگيری  های  شرکت  ديگر  و  واتر 
 ) خارجی  مزدوران  تعداد  اکنون  (پيمانی) 
 ٦٦ به  رسما  عراق  در  پيمانی)  سربازان 
هزار نفر رسيده است.در ضمن اين شرکت 
کرده  استخدام  را  نفرعراقی  هزار   ١٠٠ ها 
اند. وظيفه ی مستخدمين، ظاهرا پاسداری از 
سفارتخانه ها ، بانک ها ، تاسيسات نفتی و 
بسياری  به  اما  است.  دولتی  های  شخصيت 
از آنها هم برای شرکت در عمليات نظامی 
می  داده  آموزش  "تروريسم"  با  جنگ  و 
شود. کمپانی بلک واتر در صدور و انتقال 
آمريکائی  متعدد  و  پيش رفته  های  اسلحه 
گروههای  به  آنها  فروش  و  "بازارسياه"  به 
بزرگتری  نقش  شورش،  و  چريکی  مختلف 

عراق  همسايه  کشورهای  کليه  به  نسبت  را 
تحليل  از  بعضی  نظر  به  و  می کند  بازی 
در  اسلحه  فروش  منبع  بزرگترين  گران، 
از  بخشی  مضافا  می شود.  محسوب  عراق 
سه  در  که  عراقی  مزدوران  و  مستخدمين 
سال گذشته به استخدام اين شرکت ها درآمده 
اند، در واقع اسلحه های خود را ( به اضافه 
ها  شرکت  اين  انبارهای  از  هائی که  اسلحه 
اختيار  در  کوتاه  مدتی  از  بعد  می دزدند) 
نيروهای  ديگر  و  شورشيان   ، ها  ميليشيا 
يکی  قرارمی دهند.  عراق  مقاومت  درون 
ايران  عليه  آمريکا  دولت  ديگرازادعاهای 
درعراق  ايرانی  نظامی  ماموران  حضور 
آمريکا  سياسی  و  نظامی  مقامات  است. 
عنوان می کنند که يک واحد تکاوری سپاه 
پاسداران ( احتماال متعلق به نيروهای قدس) 
را  درعراق  خود  متحدان  تا  است  تالش  در 
که  کند  تبديل  اهللا  حزب  شبيه  نيروئی   " به 
مقامات  اين  باشد".  ايران  منافع  خدمت  در 
اخيرا در يک کنفرانس مطبوعاتی در بغداد، 
و  امنيتی  نيروهای  که  گفتند  خبرنگاران  به 
نظامی آمريکا درعراق " درحال پی گرفتن 
رد حدود پنجاه ايرانی هستند که از سوی سپاه 
پاسداران اعزام شده اند و در حال آموزش 
شورشيان شيعه در جنوب بغداد هستند". اين 
سنديت  چندان  پيشين  ادعای  مثل  نيز  ادعا 
ندارد . شواهد موجود و وقايع اخير به ويژه 
در بين شورشيان شيعه نشان می دهد که نو 
محافظه کاران حاکم با گسترش اين شايعات 
شکل گيری  خطر  به  توسل  با  و  ادعاها  و 
"هالل شيعه " به عنوان يک لولوخورخوره 
تالش می کنند که با انداختن رعب و هراس 
ها،  آمريکائی  به يژه  و  مردم  دل  در  کاذب 
خود  آينده ی  حرکت  برای  را  افکارعمومی 
درخاورميانه آماده سازند. بدون ترديد رژيم 
به   ، گذشته  سال  پنج  در  اسالمی  جمهوری 
های  کمک  خود،  طرف دار  شيعه  نيروهای 
فراوانی از نظرمالی کرده است . ولی چون 
در  بوده،  سياسی  و  جناحی  ها  حمايت  اين 
وحدتی  و  انسجام  آن  تا  نشده  موفق  نتيجه 
می کنند،  ادعا  آمريکا  جنگی  مقامات  که  را 
دربين نيروهای شيعه طرف دار خود به وجود 

به  متعلق  نيروهای  حاضر  درحال   . آورد 
آيت اهللا حکيم که توسط جناح اعتدال گرايان 
احتماال  سنتی (  کاران  محافظه  از  بخشی  و 
با عنايت شخص هاشمی رفسنجانی ) حمايت 
و  بصره  اياالت  بر  تسلط  برای  می شوند، 
جنوب عراق با "لشگر مهدی" متعلق به مقتدا 
صدر که جنوب بغداد را بعد از اخراج سنی 
های ساکن آن منطقه در دست گرفته است ، 
در تضاد افتاده و در ماه های اخير چندين بار 
نيروهای  با  نظامی  خونين  حتی  درگيريهای 
صدرداشته اند. مضافا آيت اهللا سيستانی که 
عراق  در  شيعيان  رسمی  مرجع  عاليترين 
عدم  يا  و  حمايت  مورد  در  کنون  تا  است 
موضعی  صدر  يا  و  حکيم  از  خود  حمايت 
اتخاذ نکرده است. در ضمن بايد اشاره کرد 
و  نوع  دارد  اطالع  نگارنده  که  آن جا  تا  که 
درجه ی رابطه ی آيت اهللا سيستانی با مقامات 
مبهم،  شکلش  بهترين  در  اسالمی  جمهوری 

نامعلوم و نامشخص است.
در  آمريکا  فعلی  سياسی  و  نظامی  مقامات 
عراق تقريبا متفق القول هستند که آنها نيز با 
کمبود اطالعات موثق در مورد جناح بنديهای 
ارتباط  کيف  و  کم  و  شيعه  نيروهای  درون 
جمهوری  رژيم  درون  های  جناح  با  آنها 
مشخص  دشواری   . هستند  روبه رو  اسالمی 
کردن جناح های شيعه و پيچده گيهای روابط 
اسالمی  جمهوری  در  قدرت  مراکز  با  آنها 
را می توان در نا آراميها و اوضاع متالطم 
دربصره و ديگر نواحی جنوب عراق مشاهده 

کرد.
در  ئی  آمريکا  سياسی  و  نظامی  مقامات   
عراق مسئول نا آرامی های اخير در منطقه ی 
آنها  می کنند.  اعالم  ايران  را  عراق  جنوب 
دربسياری  ايران  که  می کنند  ادعا  مکررا 

ازگروه ها به ويژه لشگرالمهدی نفوذ دارد. 
 ،٢٠٠٧ ژوئن  ماه  گزارش  اساس  بر  اما 
اصلی  علت  المللی"،  بين  بحران  "گروه 
گسترش بی ثباتی و نا آرامی ها به بصره را، 
که تا سال گذشته از يک امنيت نسبی در مقام 
بود،"  بهرمند  عراق  نواحی  ديگر  با  مقايسه 
 ، رسمی  نهادهای  مند  نظام  استفاده ی  سوء 
های  ورزی  خصومت   ، سياسی  ترورهای 
جناحی و قبيله ای و رشد گروه های تبه کار 
نتيجه  گزارش  اين  ذکرمی کند.  مافيائی" 
گيری می کند که مقامات بلند پايه آمريکائی 
در عراق همراه با مقامات عراقی "معموال 
برای توجيه رفتار خود و يا شانه خالی کردن 
از زير بار مسئوليت شکست های شان خطر 
دخالت خارجی (ايران) را مطرح می کنند".

جمع بندی و نتيجه گيری 
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عمل کرد امپرياليسم و صهيونيسم 
درخاورميانه و نتايج آن

١- به نظر می رسد که نو محافظه 
نوع  مورد  در  اين که  با  کاران 
تجاوز نظامی به ايران با هم اختالف دارند 
و در باره ی آن، بر خالف حمله به عراق، 
به "اجماع نرسيده اند، ولی همه گی با حمله ی 
محدود و گزينه "بزن و در روی سريع" به 
موافقت رسيده اند. در اين گزينه نقش اصلی 
است. شده  سپرده  آمريکا  دريائی  نيروی  به 
اگر عمليات بمباران به اجرا در بيايد، هم راه 
يک رشته عمليات خواهد بود که نو محافظه 
کاران آشنا با فنون نظامی از آنها به عنوان 
"يورش های تند و سريع " اسم می برند. اين 
ويژه  نيروهای  واحدهای  توسط  ها  يورش 
آمريکا که در سراسر خليج فارس و دريای 
عمان و اقيانوس هند قراردارند،عليه پايگاه 
های آموزشی سپاه پاسداران به ويژه نيروهای 

قدس، انجام خواهد شد.

٢ـ گزينه ی حمله ی محدود، با اين که دراول 
که  کاران  محافظه  نو  از  طيفی  به  متعلق 
می شدند،  نماينده گی  رايس  کاندوليزا  توسط 
سيمور  قول  به  حاضر  حال  در  ولی  بود 
صد  در  "صد  نيز  چنی  ديک  حتی  هرش 
در  همان طورکه  است.  عمليات  اين  موافق 
صفحات پيشين اشاره شد ، بخش مهمی از 
رهبری  به  "سرسخت"  کاران  محافظه  نو 
چنی اعتقاد راسخ دارند که "حمله ی محدود" 
در واقع آغاز روندی خواهد بود که باالخره 
و  نامحدود  جنگ  برای  را  افکارعمومی 
آماده  درخاورميانه  و  ايران  عليه  طوالنی 

خواهد ساخت.

٣ـ اين سرسختان بر آنند که در پروسه ی اين 
تجاوز، آنها موفق خواهند شد که با تشديد جٌو 
"جنگ سرد" و با استفاده از لولوخورخوره 
های "هالل شيعه" و " تهديدات اتمی ايران 
" بخش بزرگی از نيروهای بينابينی را در 
کشورهای خاورميانه بزرگ و هم جوارايران 
(مثل طرف داران بی نظير بوتو در پاکستان) 
جلب  آمريکا  با  اتحاد  و  هم خوانی  سوی  به 
کنند و پيش از حمله به ايران تمام کشورهای 
خاورميانه هم جوار ايران را يا تسخير نظامی 
مثل   ) آنها  کردن  "اخته  از  بعد  يا  و  کنند 
را  ايران  نظامی  محاصره  پاکستان وترکيه)، 

از چهار سو کامل تر سازند.

ر.نادر ـ نوامبر ٢٠٠٧

از  نفر   ٢٥٥  : شده  تضعيف  اورانيوم 
سربازان ايتاليا دچارسرطان شده و ٣٧ نفر 

آنها تابه حال مرده اند.

آژانس خبری ايتاليا ـ ٩ اکتبر ٢٠٠٧ 
درخارج  که  ايتاليا  سربازان  از  نفر   ٢٥٥
عراق  افغانستان،  دربالکان،  کشورشان   از 
ولبنان بين سالهای ١٩٩٦ تا ٢٠٠٦ مشغول 

خدمت بودند، دچار سرطان شده اند.
از اين عده ٣٧ نفر مرده اند. تعداد مبتاليان 
نيروی  از  نفر   ٤٧ نظام،  پياده  نفراز   ١٦١
دريائی، ٢٦ نفر از نيروی هوائی و ٢١ نفر 
گزارش  اين  هستند.  ژاندارمری  نيروی  از 
کميسيون  به  پاريزی  آرتورو  وزيردفاع  را 
مجلس سنا درمورد اثرات اورانيوم تضعيف 

شده داد.
 طی مدت فوق الذکر، ١٤٢٧ سربازديگر که
دچار نيز  نداشته اند  درخارج  وظيفه ای   هيچ 
 سرطان شده اند. اوگفت "درمورد اين واقعه
است. نبوده  درميان  کردن  مخفی  قصد   هيچ 
عکس و  عمل  بين  رابطه  هنوز  که   چون 
 العمل ثابت نشده است."  درهرحال او قول
 داد که حقيقت را درکمال شفافيت پيداکند.  =
37057 www.uruknet.info?p 

ُکشی  نسل  آمريکا  جنايت  بزرگ ترين 
راديوآکتيو است

١٣ اکتبر ٢٠٠٧ :
بزرگ ترين جنايت آمريکا عليه بشريت، نسل 
ُکشی راديوآکتيو به ويژه عليه کودکان عراق 
غيرقانونی  جنگ  بی گناه  قربانيان  که  است 
اقتصادی  وضربه ی  اشغال  طريق  از  ما  
شماری  بی  تعداد  مرگ  مسبب  ما  می باشند. 
از کودکان هستيم و نسلها طول خواهدکشيد 
غيرقانونی  کاری  خالف  ننگ  لکه ی  تا 
ال.  آلن  کنيم.    پاک  را  مان  ضدبشری  و 

روالند
http://blogs.salon.
com/0002255/2007/10/12.html

 ٪٥٠ از  بيش  تعداد  روزمره  طور  به 

مريضهای مبتال به سرطان، کودکان زير ٥ 
ساله اند، اين رقم قبال ١٣درصد بوده است. 
به  ابتال  درمعرض  همه  از  بيشتر  کودکان 
سرطان قرار می گيرند، زيرا آنها درمناطقی 
که شديدا آلوده به اورانيوم تضعف شده هستند، 

به بازی می پردازند.
 بزرگ ترين جنايت آمريکا عليه بشريت
 نسل ُکشی راديوآکتيو است  و خود را
 برای شوکه شدن آماده کنيد، وقتی که شما
 تصاوير کودکان چالق و بدشکل شده ی
 عراقی را می بينيد، که قربانيان بی گناه
 يک جنگ غيرقانونی، اشغال و ضربه ی
 .اقتصادی عراق هستند
tinyurl.com/adoq2  http://

هيچ تخليه سازی اورانيوم تضعيف شده
صورت نگرفته است

آبل بالتـ  Itoـ استادکمکی بيولوژی دانش گاه 
و  صلح  ائتالف  عضو  و  آالسکا  فربانکس 

عدالت فربانکس   ـ ٢١ ژانويه ی ٢٠٠٦ 
از  وتعدادی  وخارجی،  عراقی  پزشکان 
گزارشات جديد صحبت از تولد های ناقص 
به  مبتال  عراقی  کودکان  تعداد  افزايش  و 
سال  در  خليج  ازجنگ  که  کنند  می  سرطان 
افزايش  درحال  و  برابرشده   ١٠   ١٩٩١
سريع به ٣٠ برابر درمورد کودکان زير ٥ 

سال است...
پنتاگون سالح راديوآکتيو را حداقل طی يک 
برگزيده  دولت  سه  با  درهم دستی  نيم  و  دهه 
و  جمهوری خواه  اعضای  و  سفيد  کاخ  به 
قرارداده  استفاده  مورد  کنگره،  دموکرات 
اورانيوم  ُتن   ١٧٠٠ تا   ٣٠٠ بين  است. 
تضعيف شده درجنگ خليج و جنگ کنونی 
اين  است.  قرارگرفته  مورداستفاده  درعراق 
برای  شده  تضعيف  اورانيوم  گرم   ٧٠ يعنی 
هر فردعراقی که اگر آن را تنفس کرده و يا 
تمامی  شدن  کشته  برای  کافی  باشد،  خورده 

عراقی ها است.
به  نيست،  راديوآکتيو  ُکشی  نسل  اين  آيا 

در  ما  نيروهای  که  خصوص 
مراکز مسکونی مثل بغداد و فلوجه 
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بقيه درصفحه
١٠

اورانيوم  می کنند؟  استفاده  آن  از 
به  سال  ميلياردها  شده   تضعيف 
حال راديو آکتيو باقی مي ماند تا تشعشعاتش 
عراق  نتيجتا  برسد.  اش  زنده گی  ـ  نيمه  به 
سرزمين ازدست رفته ای برای هميشه خواهد 
شد و اساسا غيرقابل سکونت برای انسانها. 

 ٤ ازهر  نفر   ١ خليج   ١٩٩١ جنگ  از  بعد 
دچار  سربازان  ١٥٠هزارنفراز  يا  نفر، 
جنگ  "عوارض  به  که  شدند  ناخوشی ای 
خليج" معروف شد. براساس اطالعات جسته 
عوارض  اين  اکثر  خصوصيات  گريخته،  و 
در رابطه با مسموميت با فلزات سنگين بود. 
فرزندان سربازان قديمی نيز ناقص زاده می 
پنتاگون  دچارند.  ژنتيکی  نقص  به  و  شوند 
خطر اورانيوم تضعيف شده و نقش آن را در 

بروز "عوارض جنگ خليج" انکارمی کند.
سازمان  ماموران  گزارش   يک  طبق 
را  اورانيوم  کوسووو،  در  بهداشت  جهانی 
درسطح  خاک  و  سنگها  ميان  در  توان  می 
تضعيف  اورانيوم  پيداکرد.  راديوآکتيو  پائين 
برای  شده  غنی  اورانيوم  زباله های  از  شده 
در  و  آمده....  به دست  اتمی  نيروگاههای 
صنعت اتمی، (مديران) خوشحال می شوند 
که اين زباله ها توسط نظاميان آمريکا مورد 
اين  در دفن  آنها  و خرج  استفاده قرارگرفته 
زباله ها پائين بيايد... تنفس و يا خورده شدن 
بربدن  جدی  صدمات  اورانيوم  اين  خاکستر 

واردمی سازد....
                              

عکسهای متعددی از کودکان مبتال به سرطان 
تضعيف  اورانيوم  از  ناشی  عضو  نقص  و 
شده   درسال ٢٠٠٣ توسط دکتر جنان حسن 

منتشر شده که دراين مقاله و در آدرس  :
www.uruknet.
de/?s1=1&p=37167&s2=14  

می توان مشاهده کرد.

                                   
نيروهای دفاعی اسرائيل زمينها رادر 

شرق اورشليم ازدست عربها درمی آورند

ها  اسرائيلی  روزنامه ی  مخبر  ـ  الدار  آکيوا 
آرتص

اسرائيل  دفاعی  نيروهای   :  ٢٠٠٧ اکتبر   ٩
از  دونام   ١٠٠ مالکيت  سلب  دستور  اخيرا 
زمينهای ٤ دهکده ی عربی (ابوديس، عرب 
الصحرا، نبی موسی و طالين الحمار) واقع 
درساحل  آدومين  ماآله  و  اورشليم  شرق  بين 
منظور  به  داشته اند...  دريافت  را  غربی 
داير  يهودی  توسعه ی  قبلی  طرح  اجرای 
بانک  يک  و  آپارتمان   ٣٥٠٠ برساختن 

صنعتی.
ازجمله  و  جهانی  جامعه ی  و  فلسطينيها 
سازی  راه  اين  که  اين  برپايه ی  آمريکا... 
می کند  تقسيم  بخش  دو  به  را  غربی  ساحل 
و اورشليم شرقی را از ساحل غربی جدامی 

سازد، مخالفت کرده بودند… 
وزير  و  وزير  نخست  معاون  رامون  هالم 
مسئوول مرز بين اسرائيل و ساحل غربی به 
هاآرتص گفت که دررابطه با سلب مالکيت 

اين زمينها با او صحبتی نشده است.
اسرائيل  صهيونيسم  و  آمريکا  (امپرياليسم 
همانند استعمارگران ديروزی که خاورميانه 
مشغول  کردند،  تقسيم  کشور  دهها  به  را 
بتوانند  تا  اند  خاورميانه  بيشتر  بازهم  تقسيم 
سلطه ی خود را درمنطقه حفظ کنند. تصويب 
طرح تقسيم عراق به سه منطقه درکنگره ی 
ازدخالت  است  آشکاری  نمونه ی  آمريکا 
آمريکا درتعيين سرنوشت ملتها و درصورت 
موفقيت در پيش بردن اين نقشه، نوبت ايران 
خلقهای  فراخواهدرسيد!  نيز  افغانستان  و 
منطقه درجلوگيری از اين دخالت آشکار بايد 
متحدا عليه نيروهای اشغال گر امپرياليستی ـ 

صهيونيستی به پا خيزند! هيئت تحريريه)

وزير زندانها : "٦٠ هزارفلسطينی 
در٧ سال اخير ربوده شده اند"

يک شنبه ٣٠ سپتامبر ٢٠٠٧ :
فلسطين  سابق  زندانيان  و  زندانيان  وزير 
آماری را ديروزارائه داد که نشان می دهد 
ربوده شدن فلسطينيان توسط ارتش اسرائيل 
بعد از آغاز انتفاضه مسجداالقصی در٧ سال 

پيش، افزايش قابل مالحظه ای يافته است.
حدود  اسرائيل  ارتش  که  تاکيدکرد  وی 
٦٠٠٠٠ نفرفلسطينی را دستگير کرده است؛ 
حدود ١٠٥٠٠ نفر از آنها هنوز در زندانهای 
اسرائيل هستند به اضافه ی ٥٤٣ نفر که قبل 

از انتفاضه اخير دستگيرشده بودند....
رئيس  عابدالناصرفراونه  که  گزارشی  طبق 
تهيه  زندانيان  درمورد  تحقيق  آمارو  بخش 
درسال  فلسطين  اشغال  شروع  از  کرده، 
١٩٦٧، دستگيريها مربوط به بخش يا سنين 
پيران  کودکان،  شامل  بلکه  نبوده،  ويژه ای 
کل  دستگيری  شامل  بعضا  و  شده،  زنان  و 
يک خانواده، مريضها و زخمی ها نيز گشته 

است.
حتا  و  بيمارستانها  از  شهروندان  از  برخی 
حتا  شده اند.  ربوده  اورژانس  آمبوالنسهای 

وزيران و قانون گزاران دستگير شده اند.
گزارش روشن می کند که نيروهای اسرائيلی  

و  نشده  قانع  دستگيری  سياست  نوع  به يک 
روشهای مختلفی را ازطريق نيروهای مخفی 
و محلی خود انجام داده اند: ازجمله حمله به 
روستاها، شهرها و اردوگاههای پناهنده گان، 

ُجست و جوی خانه ها طی شبانه روز.
زره پوشها،  پشتيبانی  با  تهاجمات  اين  اکثرا 
تانکها و هواپيما صورت گرفته و همراه با 

گلوله باران شديد بوده است.
نيز  اسرائيل  جنگی  کشتی های  عالوه  به 
غزه  درمنطقه ی  را  فلسطينی  صياد  صدها 

دستگير کرده اند.
اين گزارش می افزايد که يکی از روشهای 
خطرناک استفاده از افراد بی گناه غيرنظامی 

به مثابه سپری برای ربودن ساکنان است.
دراکثرحاالت، خانه ها و مدرسه ها و ادارات 
برای نگهداری دستگيرشده گان مورد استفاده 

قرار می گيرند.
گزارش هم چنين می گويد که ارتش اسرائيل 
انتفاضه  درجريان  را  فلسطينی  زن   ٧٠٠
هم  هنوز  آنها  نفر   ١١٠ که  دستگيرکرده اند 
دستگير  کودک   ٦٥٠٠ از  بيش  زندانند.  در 
درزندانهای  هنوز  آنها  صدهانفر  که  شده اند 

اسرائيل به سرمی برند....
سرباز  دستگيری  از  بعد  می گويد  فراونه 
ژوئن  در  درغزه  ـ  شالت  جيالد  ـ  اسرائيلی 
 ،٢٠٠٧ سپتامبر  تا  اسرائيل  ارتش   ،٢٠٠٦
بيش از ٩٠٠٠ نفر از ساکنان منطقه ی غزه 
در  نفر   ٣٠ به طورمتوسط  يعنی   . ربود  را 

روز.
اينها عالوه بر دستگيريهائی هستند که برای 
چند روز و يا چند ساعت درخيابانها، مدارس 
و دانش گاهها و يا در نقاط بازرسی، صورت 

می گيرند.
وی می گويد طی انتفاضه ، ٨٦ زندانی در 
زندانهای اسرائيل فوت کرده اند، ٣ نفر آنها 
زيرشکنجه جان باختند. ١٥ نفر ديگر دراثر 
عدم دريافت دارو درگذشتند. ٥٠ نفرنيز پس 
 ١٩١ درکل  رسيده اند.  قتل  به  دستگيری  از 

نفردر زندان مرده اند....
انتفاضه  در  که  آمده است  فراونه  درگزارش 
اول (١٩٨٧ـ  ١٩٩٤)  ٢٠٠ هزار نفرتوسط 
 ٣٠ قرار  از  دستگيرشدند،  اسرائيل  ارتش 

هزارنفر درسال.
www.uruknet.info?p=35766 

چنين است ثمره ی کار کشورهای "متمدن" و 
"دموکراتيک" آمريکا و اسرائيل در"خدمت 
به بشريت" ازجمله "خدمت به مردم آمريکا" 

که در زيرخواهدآمد!!
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نقش «مارکسيسم رسمی» دولتی در دگرديسی چين کنونی (بخش دوم)

   با نشانيهای زير با ما تماس بگيريد و نشريات حزب را بخواهيد :

چرخش درسياست آمريکا به سوی «جنگ سرد»  درخاورميانه «جديد» و آينده ی ايران (بخش دوم)
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عدم اجماع در داخل جناح نومحافظه کاران بر سر ايران
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آدرس ُپست الکترونيکی نشريه رنجبر :                     
ranjbar@ranjbaran.org

آدرس ُغرفه حزب در اينترنت:         
        WWW.ranjbaran.org

          آدرس ُپستی حزب رنجبران ايران:

Ranjbar     
  P.O.Box 5910         
Washigton DC
20016
U.S.A

آدرس ُپست الکترونيکی حزب رنجبران ايران :                     
ranjbaran@ranjbaran.org

Postbox 227
Vällingby 13 162
Sweden

به  کنيد  بزرگ(رجوع  يورش  اين  از  هدف 
نفتی  هژمونی  استقرار   ،(٣٠ شماره  رنجبر 
در خاورميانه نفت خيز و گسترش و جهانی 
ساختن " دکترين مونرو" در سراسر جهان 
بود. پياده کردن اين هدف استراتژيک توسط 
هيئت حاکمه ی آمريکا برای چندين دهه، به 
حضور   -١ بزرگ  چالش  سه  وجود  خاطر 
شوروی به عنوان يک ابر قدرت نظامی ، 
جهانی   سطح  در  اقتصادی  حتی  و  سياسی 
٢- اوج گيری جنبش های رهايی بخش ملی 
التين   آمريکای  و  آسيا  آفريقا،  قاره  سه  در 
٣- وجود و رشد جنبش های وسيع کارگری 

در اروپای غربی، به تعويق افتاد.  در آغاز 
قرن بيست و يکم اين سه چالش بعد از گذار 
های  نشيب  و  فراز  و  انفعاالت  و  فعل  از 
متغير و مرحله ساز، باالخره به خاطر تبعيت 
داوطلبانه و يا ناخواسته از منطق ويران ساز 
حرکت سرمايه ی جهانی، به پايان عمر خود 
رسيده و صحنه بين المللی را در اخيتار نظام 

امپرياليستی و راس آن آمريکا، قرار دادند.
ستون  سه   ) چالش  سه  اين  افول  و  ريزش 
در  امپرياليستی)  نظام  مقابل  در  مقاومت 
و  سو  يک  از   ،١٩٧٣-١٩٩١ سالهای 
برای  جهان  اکناف  در  جهانی  نظام  تهاجم 

گسترش " بازار آزاد" نئوليبراليسم و تشديد 
گلوباليزاسيون در دهه های ٨٠ و ٩٠ قرن 
نومحافظه  جناح  به  ديگر  سوی  از  بيستم 
ی  طبقه  درون  داری  سرمايه  کالن  کاران 
استفاده  با  که  داد  فرصت  آمريکا،  حاکمه ی 
يازده  مرموز  حادثه  رحمت"  باران   " از 
که  خود  نظامی  يورش  به   ،٢٠٠١ سپتامبر 
سالها طرحش را ريخته و آماده ساخته بود، 

دست بزند. 
پيش  سال  شش  که  جديد  نظامی  يورش  اين 
در پاييز ٢٠٠١ با حمله به افغانستان آغاز 
گشت، آمريکا را در با تالق نظامی و سياسی 

سی  در  چين  اقتصاد  مختصر،  به طور 
ها"  "رفورم  مهم  فاز  سه  از  گذشته  سال 
تشخيص  قابل  ديگر  هم  از  که  است  گذشته 
 ،(١٩٧٨-١٩٨٣) اول  فاز  در  هستند. 
تضعيف  به  تدريج  به  چين  کمونيست  حزب 
ايجاد  نفع  به  برنامه"  با  متمرکز  "اقتصاد 
و  جديد  بازاروسوسياليستی"  "اقتصاد  يک 
-١٩٨٤) دوم  فاز  در  پرداخت.  جو  صرفه 

١٩٩١ ) به نيروهای درون بازار در مقابل 
در  شد.  داده  امتياز   " برنامه  با  "اقتصاد 
خصوصی  به   ،(٢٠٠٧-  ١٩٩٢) سوم  فاز 
سازی کارگاهها و موسسات امتياز داده شد 

با  مقايسه  در  خارجی  بازارهای  تفاضای  و 
درآخر،  کرد.  پيدا  ارجحيت  داخلی  تقاضای 
اصل حق مالکيت خصوصی نيز به تصويب 
فاز  سه  اين  در  که  است  ذکر  شايان  رسيد. 
مهم که رفورم ها واقعا گذار جامعه چين را 
سوسياليستی   " انقالبی  "پسا  کشور  يک  از 
ساخت،  ميسر  داری  سرمايه  کشور  يک  به 
رهبران حزب کمونيست دائما سياست های 
برای  راه  بهترين  تنها  نه  را  خود  اقتصادی 
کرده  قلمداد  درجهان  نوين  اجتماعی  توسعه 
به  را  خود  کشوری   – ملی  توسعه  نوع  و 
نمودند  عنوان يک "مدل" و "بديل" معرفی 

ها،  سياست  آن  عمل کرد  و  تنظيم  با  بلکه   ،
و  سازی  خصوصی  های  حيطه  در  به ويژه 
سوسياليستی  آزاد  بازار   " قوانين  به  اتکاء 
متون  به  مراجعه  با  که  کردند  تالش   ،  "
کالسيک مارکسيستی وبا استناد به گفته های 
خود مارکس مورد پسند و تحسين و يا توجيه 
جامعه ی  واقعيات  بررسی  ولی  دهند.  قرار 
چين – تشديد شکاف بين فقر و ثروت ، بی 
خانمانی و رواج گسترده ی مواد مخدروبرده 
و....  اداری  فساد  گسترش  جنسی،  داری 
نشان می دهد که دگرديسی در  چين، به ويژه 
درحيطه ی اموراقتصادی، کوچکترين رابطه 

در شماره ٣٠ وهم اين شماره رنجبر، علل 
چرخش در سياست آمريکا در خاورميانه و 
آغاز يک " جنگ سرد" جديد از طرف آن 
عليه ايران مورد بررسی قرار گرفته است.
در اين جا به چند و چون اين چرخش که در 
مسائل  می خواهد  آمريکا  حاکمه ی  هيئت  آن 
گوناگون ولی مرتبط به هم خاورميانه به ويژه 
مسئله ی عراق را به يک جنگ استراتژيکی 

بين  عمومی  افکار  در  آمريکا  و  ايران  بين 
المللی ترسيم کند، می پردازيم 

فرو رفتن در باتالق جنگ و اشغال عراق و 
تبعات ناشی از آن که به طور نسبتا کافی در 
شماره های پيشين اين نشريه مورد شناسائی و 
بحث قرارگرفتند، ازعلل شکل گيری و رواج 
اين چرخش درسياست اخيرآمريکا می باشند. 
نقش  چرخش  اين  درايجاد  که  آن عاملی  ولی 

در  اختالفات  بروز  می کند،  ايفاء  اساسی 
بين حاکمان کاخ سفيد است که تشديد آن نو 
محافظه کاران را از هم دور ساخته و باعث 
چه گونه گی  سر  بر  آنها  بين  اجماع"  "عدم 

برخورد نظامی به ايران گشته است.

بروز اختالفات بين نو محافظه کاران 
اخيرنومحافظه  کاران  نوشته های  بررسی 


