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چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است!
بقيه در صفحه ششم

دوره سوم  سال ٢٩

کشورهای «جلو  
جبهه» در پروژه 
جهانی آمريکا (٢)

از ميان نامه های 
رسيده

پرده های پندار و توهم را بدريم !

بقيه در صفحه چهارم

کولونياليسم، امپرياليسم و جنگ !

شمه ای از روی دادهای خوش و 
ناخوش!

مقاومتها  و  اوضاع 
دربرابر امپرياليسم و 

صهيونيسم

بقيه در صفحه هفتم
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اهميت کلمبيا در آمريکای التين 
و جايگاه نيروی مسلح انقالبی 

کلمبيا (فارک) درآن  از زبان يک 
١۵چريک  
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اول ماه مه، پيام آور نظام 
پيشرو فردا !

شمه ای از رودريم !
نا

بقيه در صف

ازجمله  جنگ  و  امپرياليسم  کولونياليسم، 
هستند  طبقاتی  جوامع  زهرآلود  محصولهای 
بربنياد  و  کرده اند  بروز  حال  به  تا  که 
و  توليد  بروسايل  خصوصی  مالکيت 
آنها  متعاقب  و  استثمارانسان ازانسان  مبادله، 
سلطه طلبی برای حفظ موقعيت ممتازطبقات  

دارا، استوارمی باشند. 
گرچه درهر دوره ای از تکامل نوع مالکيت 
خصوصی بروسايل توليد و مبادله و شيوه ی 
استثمار، ارزشها و ضد ارزشها، عمل کردها 
و شيوه های حاکم اجتماعی ويژه ی آن دوره 
محور  اما  می گيرند،  شکل  اساس  برآن 
به هم  را  دورانها  اين  کليه ی  که  مشترکی 
مربوط می سازد، فردگرائی و دفاع از منافع 
خصوصی يا قشری است که پيوسته درمقابل 
جمع گرائی و اين که منافع خصوصی فردی 

و  جمعی  منافع  درچهارچوب  بايد  قشری  يا 
اجتماعی تعريف شود، قرارگرفته است. 

امپرياليسم آمريکا که اين روزها به حکم توان 
و  استثماری  اش،  نظام  و  اقتصادی  نظامی، 

بقيه در صفحه دوم

ايران
صالحی  محمود  فروردين،   ١٨
کارگران  صنفی  ازبنيان گزاران،"انجمن 
هماهنگی"  "کميته ی  و  شهرسقز"  خباز 
که  درايران  کارگری  تشکل  ايجاد  برای 
صرفا به خاطر دفاع از حقوق کارگران و 
ازجمله شرکت درتجمع کارگران در اول 
ماه مه ١٣٨٣، همراه با ديگر فعاالن 
پس  و  دستگير  کارگری 
اذيت  دوسال  از  ازبيش 
قضائی  دستگاه  آزار  و 
و  رژيم  لومپن  و  فاسد 
درداخل  اعتراضات 

هستيد  دنيا  کجای  که  نيست  مهم  امروز 
را  تلويزيونی  و  راديو  برنامه  چه  و   ،
از  صحبت  جا  همه  کنيد  می  مشاهده 
„بازيهای المپيک پکن” و „آزادی تبت” 
نيرو  سرکوب  تصاوير  جا  همه  است. 
پليس  ظاهرا  که  است  پوشی  تيره  های 
بودائيان  کاری  کتک  به  و  هستند  چينی 
مورد  رنگ  مشغولند،  پوش  نارنجی 
صربستان،  از  آمريکا  امپرياليسم  عالقه 
تبت،  و  برمه  تا  اوکرائين  و  گرجستان 
آزادی  و  خوبی  رنگ  نارنجی،  جا  همه 

است!!
کرده  بندی  هم  سر  ای  ساده  سناريوی 

„هيوالی  و  سرکوبگر  رژيم  سو  يک  از  اند، 

روزجهانی  ارديبهشت)،   ١٢) مه  ماه  اول 
خود  تولد  سال  مين   ١١٩ وارد  امسال  کارگر، 

می شود.
هم بسته گی  َسمُبل  که  را  تاريخی  روز  اين 
طبقه ی  به  است،  کارگران  بين المللی  مبارزاتی 
تبريک  جهان  و  ايران  زحمت کشان  و  کارگر 

می گوئيم.
و  کارگران   که  است  فرصتی  مه  ماه  اول 
و  مبارز  انسانهای  کليه ی  و  زحمت کشان 
آزادی خواه در سراسرجهان اعم از زن و مرد، 
نظری  تنگ  هرگونه  از  به دور  پير،  و  جوان 
نژادی، جنسی، ملی و فرهنگی، دوش به دوش 
هم به حرکت درمی آيند، سرود انترناسيونال را 
که نويد زنده گی نو فردا ست و بشارت دهنده ی 
رهائی انسانها اززيربار استثمارو ستم طبقاتی، 
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کلونياليسم.. بقيه از صفحه اول

  به پيشواز جنبش رزمنده ی کارگران و زحمت کشان برويم !

"دفاع  تروريسم"،  عليه  "مبارزه  بهانه ی  به 
درمورد  قالبی  يقه درانی  و  بشر"  ازحقوق 
قطب  بيشترازهرکشوريا  "دموکراسی"، 
را  پيرامونی  جهان  کشورهای  امپرياليستی، 
به ميدان جنگ و ويرانی و به دريائی ازخون 
ريخته شده ی کودکان، زنان و ديگر مردمان بی 
گناه تبديل کرده، نمونه ای است از طرزتفکر 
و شيوه ی عمل طبقات استثمارگرسلطه طلب، 
تاريخی  جديد  درشرايط  متجاوز،  و  زورگو 
يعنی  درعصرامپرياليسم. درآمريکا ستايش 
از فردگرائی و ميدان دادن به بالنده گی آن، 
باالترين ارزش شناخته می شود. به همين علت 
درطول تاريخ ٥٠٠ ساله ی آن، مهاجرت به 
آمريکا برای ثروتمندشدن و "درُجست وجوی 
کره ی  درسراسر  شبحی  چون  بودن  طال" 

خاکی ما درگشت و گذار بوده است.
شباهت ميان گفتار، کردار و رفتار دولتهای 
توسط  امروز  که  آن چه  با  استعمارگر 
به قدری  گيرد،  می  صورت  امپرياليستها 
اسيرانديشه های  که  انسانهائی  که  زياد  است 
ظلم  مدافع  و  سلطه گرنبوده  و  فردگرايانه 
درک  به  قادر  به راحتی  نمی باشند،  ستم  و 
در  استثمارگران کنونی  توسط  تکرارتاريخ 
شرايط جديد تاريخی بوده و هرگز امپرياليسم 

را "نجات بخش" بشريت نمی پندارند!

آزاد  رقابت  عصر  بورژوازی 
قدرت  از  سوء استفاده  با  درغرب(اروپا)، 
اقتصادی، نظامی و سياسی اش، درشرايطی 
اين  که  تاخت  شرق  و  جنوب  کشورهای  به 
و  فئوداليسم  هنوزگرفتارپنجه ی  کشورها 
الزم  تحرک  و  بوده  فئودالی  ماقبل  مناسبات 
را دردست رسی به دانش تکنيکی و مناسبات 
غرب  نيافته بودند.  اقتصادی،  پيش رفته تر 
و  حيله ها  و  زورگوئيها  تمام  "پيش رفته" 
در  موجود  فئودالی  فساد  از  استفاده  ازجمله 
کشورهای عقب مانده نظير رشوه دهی، تفرقه 
و بينش ايلياتی، و يا درصورت عدم پيشروی 
توسل به خون ريزی   را به کاربست تا جهان 
پيرامونی از درون فاسد شده را اسير پنجه ی 
استثماری و غارت گرانه ی خود کند. درنتيجه 
کشورها  اين  به  درکمک  را  پيشروئی  نقش 
مناسبات  يوغ  زير  از  خود  درآوردن  برای 
کهنه و عقب افتاده ی فئودالی به عهده نگرفت. 
استعمارگری به منظورتقويت سلطه ی خود به 
اول  ارجحيت  ديگران،  کردن  منکوب  ازاء 
بورژوازی نوپا شد و درصورت عدم توانائی 
نسل ُکشی،  و  زور  با  سازی  درمستعمره 

درمرحله ی دوم توسل به نيمه مستعمره سازی 
برجهان  تسلط  برای  منافع،  به خاطرحفظ 
مداخالت  به کارگرفته شد.  بورژوازی  توسط 
بی شرمانه درکشورهای پيرامونی به مدتی 
بيش از ٥٠٠ سال و درابعادگوناگون هم چنان 
ادامه يافت. هرچند با تغييراتی که درجهان و 
دراثرمبارزات ملل تحت ستم و تحت سلطه  
آن  ظاهری  شکل  تدريجا  می گرفت،  انجام 

تاحدی تغييرپيداکرده است.
تنها انسانهای آزادی خواه مدافع حقوق انسانها 
دراجتماع بشری و درپيشاپيش آنان کمونيستها 
را  سرمايه داران  جهان خواری  اين  که  بودند 
قاطعانه و پيوسته افشاکرده اند. مارکس نزديک 
به ١٥٢ سال پيش در ٣٠ اکتبر١٨٥٦، طی 
دربررسی  ديلی تريبون  درنيويورک  مقاله ای 
ايران  موقع  پرس"(درآن  و  انگليس  "جنگ 
پرشيا  يا  پرس  عنوان  به  درغرب  کنونی 
ناميده می شد) در رابطه با نقشه ای که دولت 
انگليس در مورد مستعمره يا نيمه مستعمره 
کردن ايران و افغانستان پيش می ُبرد، ازجمله 

نوشت :
به طورمشخص  يا  انگلستان  جنگ  اعالن   "
يکی  درواقع  پرس،  عليه  هندشرقی  کمپانی 
از ترفندهای ماهرانه و ماجراجويانه سياست 
خارجی انگليس در آسيا است که به مدد آن 
تا پيش از اين نيز تصرفات خود را دراين 
اين که  محض  به  بود.  داده  گسترش  قاره 
دولتهای  از  هريک  روی  هندشرقی  کمپانی 
حاکم مستقل و يا روی هرمنطقه ای که واجد 
منافع سياسی و تجاری و طال و ثروت است، 
نيز  قربانی  می اندازد،  طمع کارانه  نگاهی 
فورا به نقض واقعی و يا خيالی اين و يا آن 
می شود  متهم  قربانی  می شود.  متهم  قرارداد 
که عهدنامه و يا قراردادی را زيرپا گذاشته 
و يا مرتکب اهانتی ابهام انگيز شده است. و 
ديری نمی پايد که جنگ عليه او اعالم می 

شود."(به نقل از سايت روشنگری )
مارکس ادامه می دهد :

"اخباردائمی درباب محورشرارت، به افسانه 
گرگ و گوسفند شباهت زيادی دارد که تاريخ 
انگلستان را به خون آغشته می سازد. انگليس 
طی ساليان متمادی درفکر تصرف موقعيت 
مناسبی درخليج فارس بود و به طريق اولی 
اين  شمالی  دربخش  که  خارک  جزيره  به 
دوخته بود.  طمع  چشم  شده است  واقع  آبها 
 (  Sir John Malcolm) مالکم  سرجان 
مشهور که چندين بار به مقام سفير در پاريس 
گماشته شده بود بدون وقفه درمورد اين جزيره 
پنداربود  دراين  و  می کرد  تبليغ  درانگلستان 
که اين جزيره قابليت آن را دارد تا به يکی از 

مراکزشکوفان و ُپر رونق تجاری تبديل شود. 
بندر  بوشهر،  درمجاورت  که  جهت  اين  از 
ريگ، بصره و ال ختيف است و انگلستان 
ازهم اکنون جزيره و بوشهر را تحت تصرف 

خود دارد.“(همان جا)
درآن زمان ، بورژوازی اروپا دوران بلوغ 
متعدد  بنابرشواهد  و  می گذراند  را  خود 
عقب  کشورهای  کشاندن  جهت  تاريخی، 
آن چه  به تکميل  خود،  زيرسلطه ی  به  مانده 
باقی  تمام  نا  اروپا  در  فئودالی  نظامهای  که 
راستا،  دراين  اما  پرداخت.  گذاشته بودند، 
برای  اروپائی  کشورهای  خود  بين  رقابت 
 دست يابی به سهم بيشتر، شديدا ادامه داشت. 

مارکس می افزايد :
تسلط  سعی کرد  انگلستان  نيم قرن،  “درطول 
خود را در دربارپادشاهان امپراتوری فارس 
تثبيت کند ولی موفقيت چندانی نصيبش نشد... 
انگلستان  نفوذ  فارس،  پايتخت  درتهران 
درپائين ترين درجه است، زيرا اگرتوطئه های 
فرانسه  نياوريم،  حساب  به  را  روسها 
از  و  برخورداراست،  ممتازی  ازموقعيت 
اين سه گروه دزد دريائی و راهزن، بريتانيا 
همانی است که فارس بايد از او بيشترازهمه 
بترسد. ... فرانسه نسبت به اشغال جزايری 
درخليج فارس بی اعتنا نيست. اين مسئله به 
شکل حادتری مطرح می شود، از اين جهت 
که فرانسه برخی مدارک را بيرون می کشد 
که براساس آن گوئی خارک توسط پادشاهان 

فارس به او واگذار شده است...“(همان جا)
اما اين قلدرگری و مداخله گری خارجی، هم 
راه با خيانت افراد با نفوذی نظير شاه زاده گان 
و  دين مداران  يا  و  قاجار  سلسله ی  دربار 
توسط   به آسانی  غيره  و  ايلی  طلبان  رياست 
دولتهای انگليس، روسيه و... به خدمت گرفته 
می شدند، و توطئه ها و دخالتها، به پشتوانه ی 
اين عوامل داخلی شدت می يافتند(برای اطالع 
درراه يابی  "ايران  به:  شود  بيشتررجوع 
ـ  هماناطق   ،  ١٨٤٨ ـ   ١٨٣٤  ، فرهنگی" 

نشرپيام ـ لندن ـ ١٩٨٨)  
تاريخ يک و نيم قرن ورق خورده و امروز 
ما درعصر حاکميت سرمايه های انحصاری 
فراملی امپرياليستی برجهان هستيم و بازهم 
رقابت برسربسط مناطق نفوذ و سيادت طلبی 
کشورها و قطبهای امپرياليستی با شدت تمام 
ادامه دارد. گوئی که سردمداران امپرياليسم 
تجربه ی  از  سوگندخورده اند  آمريکا 
توطئه گری استعمارگران پير انگلستان تا آن 
جا که درتوان دارند استفاده کنند، تا بتوانند 
درقرن  جهان  برکشورهای  را  خود  سيادت 

اين  با  نمايند.  حفظ  نيز  يکم  و  بيست 
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تکنيک  به کمک  امروز  که  تفاوت 
چنان  می توان  الکترونيکی  اطالعاتی 
خورد  به  و  کرده  بيان  شاخ داری  دروغهای 
مردم داد که دستگاه تبليغاتی گوبلز فاشيست 

درمقابل آن حقيربه نظرمی رسد:
کنترل  بين المللی  بازرسان  که  درحالی  ـ 
نظارت  از  پس  کشتارجمعی  تسليحات 
فاقد  عراق  که  کردند  اعالم  درعراق  کامل 
نيز  آنها  ساختن  به  و  بوده  سالحهائی  چنين 
وقت  وزير  پاول  کولين  اما  پردازد؛  نمی 
امنيت  درشورای  آمريکا  امورخارجه ی 
سازمان ملل مقداری عکس مشکوک، که گويا 
دانش جوی  شده ی  بندی  سرهم  تزدکترای  از 
عراقی در انگلستان ُکپی شده بودند، به عنوان 
عکسهای ماهواره ای و سند قطعی محکوميت 
عراق  به  حمله  بهانه ی  که  داد  ارائه  عراق 
با  عراق  دولت  که  شود  می  ادعا  يا  و  شد 
سازمان تروريستی القاعده هم کاری می کند، 
ازتجاوز  سال   ٥ گذشت  از  بعد  که  درحالی 
به عراق کوچک ترين سندی دال بر صحت 
اين ادعاها پيدا نشده و اسنادی که موجودند 
درحمله  آمريکا  تصميم  که  دهند  می  نشان 
مسئله ی  و  شده بود  گرفته  ازقبل  عراق،  به 
امپرياليسم آمريکا نه اين ادعا ها، بلکه تالش 
جهت دست يابی مجدد به منابع انرژی فراوان 
عراق و ديگرکشورهای خاورميانه بوده است 
اقتصادی  بحران  از  بتواند  آن  به کمک  تا 
موقعيت  يافته،  نجات  است  دامن گيرش  که 
کند  حفظ  برجهانيان  را  خود  سلطه گرايانه ی 
و درعين حال رقبای رو به رشدی نظير چين 
و  گرفته  نظامی  و  اقتصادی  درمنگنه ی  را 
کمافی السابق تنها َاَبرقدرت جهان باقی بماند.

ـ از دهه ی ١٩٥٠ به اين سو، ابتدا فرانسه 
و سپس آمريکا درنهايت مخفی کاری تمامی 
صهيونيست  دولت  به  را  الزم  کمکهای 
اسرائيل نمودند تا توانست زرادخانه ی بزرگ 
اتمی خود را که گفته می شود پنجمين درجهان 
است، ايجادنمايد. هيچ گاه هم اعتراضی جدی 
توليد  خاطر  به  اسرائيل  عليه  تهديدی  و 
و  امپرياليستها  جانب  از  هسته ای  سالح 
مشخصا توسط امپرياليسم آمريکا ، صورت 
نگرفته و پای هيچ بازرس بين المللی هم به 
اما  است.  نرسيده  اسرائيل  هسته ای  مراکز 
عراق  دولت  توسط  اتمی  نيروگاه  ساختن 
تا  بود  کافی  حسين  صدام  حاکميت  درزمان 
نابود  و  بمباران  را  آن  اسرائيل  هواپيماهای 
کنند و اين تجاوزحتا کوچک ترين اعتراض 
جدی کشورهای امپرياليستی را برنيانگيخت! 
مرکزاتمی  يک  گويا  نيز  گذشته  سال  و 
درسوريه، بازهم توسط هواپيماهای اسرائيلی، 

روحيه ی  با  امپرياليستها  و  شد  بمباران 
فيصله دادند.  را  قضيه  نديدی"  "شترديدی، 
صورت  عمل  اين  عکس  اگر  که  درحالی 
سوريه ای  يا  عراقی  هواپيمائی  و  می گرفت 
تنها به حريم هوائی اسرائيل تجاوزمی کرد، 
شد.  می  فيکون  کون  سوريه  و  کشورعراق 
به   ، عملياتی  چنين  امروزبدون  اين که  کما 
به  را  فلسطين  و  عراق  واهی  بهانه ها ئی 
امپرياليسم  برگردانده اند.  عصربربريت 
که  مفتضحانه ای  شکست  عالرغم  آمريکا 
درعراق و افغانستان خورده است، ازتاريخ 
درس نگرفته و نمی خواهد حمله به ايران را 
توطئه  و  کناربگذارد  دستورکارخود  از  هم 
های آن، اعم از نظامی و سياسی و اقتصادی 
کمک  به  و  درخاورميانه  ديپلوماتيک  و 
برخی  نيز  و  زيرسلطه   عربی  کشورهای 
نيروهای مرتجع داخل و خارج ايران جهت 
انجام جنايت تاريخی ديگری، ادامه می يابند.

خاطر  به  روزی  اروپا،  امپرياليستهای  ـ 
تجاوز  از  داشتند،  درعراق  که  منافعی 
متحدين  و  انگلستان  و  آمريکا  ارتشهای 
ديگرشان به عراق پشتيبانی نکردند و امروز 
اجبارا  منافع اش  پيشبرد  آمريکابرای  که 
برماست"،  نيست،  ما  با  "هرکس  ازسياست 
امپرياليستهای  با  پاخت  و  ساخت  جهت 
اروپائی، تا حدی دست برداشته است، دولت 
فرانسه به رياست نيکال سرکوزی برای نفوذ 
درخاورميانه با چند شيخ نشين جنوب خليج 
می  ترتيب  مانورنظامی  دريا  اين  در  فارس 
دهد، برای ياری رسانی به دولت آمريکا قول 
فرستادن نيرو به افغانستان را می دهد، بعد 
ازگذشت ٤٠ سال از ترک پيمان تجاوزکار 
آن  سران  که  ـ   ناتو  ـ  شمالی  آتالنتيک 
دربوخارست اخيرا جلسه داشتندـ  شرکت می 
کند و زمزمه ی برگشت دوباره ی فرانسه به 
ناتو مطرح می شود. اما رقابتها و تبانيهای 
دنبال  را  هدف  يک  تنها  و  تنها  امپرياليستها 
می کنند و آن تالش برای کسب سهمی بيشتر 

از غارت جهانيان است.
افغانستان  در  آمريکا  جنگی  هواپيماهای  ـ 
در  اسرائيل  جنگی  هواپيماهای  و  عراق  و 
به  حمله  بهانه ی  تحت   ، اشغالی  فلسطين 
بی  مردم  برسر  بمب  روزانه  "تروريستها" 
تروريستی  عمليات  اين  و  می ريزند  دفاع 
توده ای  به مقاومت  اما  نمی شوند!  محسوب 
کشورهای  که  متجاوزانی  دربرابراين  مردم 
کشيده اند،  خون  و  خاک  به  را  پيرامونی 
ُمهر "عمليات تروريستی" زده می شود. بدين 
وحشيانه ترين  که  دولتی  تروريسم  ترتيب 
قلمداد  جانب  به  حق  است،  تروريسم  نوع 

می شود! 
ـ  دراکثرکشورهای امپرياليستی به اعتراضات 
بوديستها در برمه و تبت که با تحريک  خود 
آشوب  و  بلوا  به منظورايجاد  کشورها  اين 
می گيرند،  صورت   ، مناطق  دراين  نفوذ  و 
تمساح  اشک  و  روزمره  گوئيهای  آفرين  با 
آنها  به  که  ستمی  و  ظلم  خاطر  به  ريختنها 
می شود، برخورد کرده و ازاين مسئله برای 
تضعيف و بی اعتبار کردن چين در جريان 
مسابقات جهانی استفاده می کنند. رسانه های 
عمومی که دردست امپرياليستها است با آب و 
تاب اعتراضات سازمان داده شده در رساندن 
انعکاس  را  چين  به  آتن  از  اولمپيک  مشعل 
می دهند. درحالی که درست کردن زندانهای 
بندکشيدن  به  و  جهان  سراسر  در  مخفی 
تروريست  بهانه ی  تحت  انسان  هزار  صدها 
بودن و اعمال شکنجه های قرون وسطائی و 
مجموعه ی جناياتی که امپرياليستها درجهان 
روزانه مرتکب می شوند و ازجمله هالوکاستی 
جريان  فلسطين  و  عراق  افغانستان،  در  که 
می يابد، درابعاد ناچيزی سخن می گويند، به 
طوری که درآمريکای "سوپرمدرن" هنوزهم 
بخش قابل مالحظه ای ازمردم فکر می کنند 
داشته،  رابطه  القاعده  با  حسين  صدام  که 
و  نموده  مخفی  را  ُکشتارجمعی  سالحهای 
بوده است!!  برحق  او  رژيم  عليه   جنگ  لذا 
کرناهايش  و  بوق  در  امپرياليستی  غرب 
"دفاع از حقوق بشر" را می دمد و بدتر از 
آن اين که باوجودی که ٣٠٠ سال ازمداخالت 
و خودسريهای آشکارنظامهای سرمايه داری 
غرب درايران می گذرد، تعدادی از نيروهای 
بورژوائی و خرده بورژوائی در اپوزيسيون 
را  مذهبی  استبداد  چنگ  از  رهائی  ايرانی، 
در طلب استمداد ازامپرياليستهای جنايت کار 

می بينند!.
ـ ....

کامال  و  تماما  پديده ها  هيچ گاه  درتاريخ  اما 
به يک نوع و يک مضمون پيش نمی روند. 
امروز بخش بزرگی از مردم جهان با تجربه ای 
سلطه طلبانه ی  عمل کرد  هم  صدساله،  چند 
هم  و  شنيده اند  يا  و  ديده  را  امپرياليستها 
کشورهای  ستم گران  و  استثمارگران  خيانت 
خودی را و نيز عوامل خودفروخته ای را که 
درخدمت اين دو دسته جنايت کاران بين المللی 
و داخلی قرارگرفته و حقوق انسانهای کار و 
زحمت را با بی شرمی تمام پای مال کرده اند، 

می شناسند.
نيرنگهای  و  ها  توطئه  حال،  درعين 

استثمارگر  حاکمان  و  امپرياليستی 
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تکنيک  به کمک  ستم گرداخلی،  و 
آن  از  زودتر  مراتب  به  اطالعاتی 
می  انجام  تاريخ  طی  در  که  شوند  می  افشا 
می رويم،  جلوتر  درزمان  هرچه  لذا  شدند. 
خارجی  دربرابرمداخالت  مقاومت  هم 
شدن  مسلح  عالرغم  هم  و  يابد  می  افزايش 
کشتارجمعی  سالحهای  به  جهانی  ارتجاع 
امپرياليستها  برتر،  نظامی  تکنيکهای  و 
و  عديده ای  مشکالت  با  آنها  از  دراستفاده 
درکشورهای  مردم  اعتراضات  ازجمله 
خودی روبه رو می شوند و خطرخيزش و 
به  را  آنها  خودی،  کشورهای  مردم  شورش 
هرنقشه ای   قادرنمی شوند  و  انداخته  وحشت 
که درسر داشته باشند درعمل با آسايش خيال 

پياده کنند.
اما همان طورکه تاريخ صدسال گذشته نشان 
و  ارزشها  درطرد  درتاريخ  روی  پيش  داد، 
عمل کردهای ارتجاعی داخلی و جهانی، منوط 
به وجود پيش قراول راستين مخالف سرسخت 
اين ارزشها و عمل کردها درهرکشور است 
شکست  با  قراوالن  پيش  اين  هربارکه   .
قبل  از  هارتر  جهانی  ارتجاع  شوند  مواجه 
متوسل  اش،  حاکم  موقعيت  به منظورتحکيم 
به وحشيانه ترين عمل کردها شده و به تشديد 

فشار دست می زند.
ميالدی،  جديد  قرن  اول  دردهه ی  اکنون 
امکانات  از  درهرسطحی  بورژوازی 
بزرگ  بورژوازی  از  اعم  سرمايه ای اش 
کشورهای صنعتی امپرياليستی، تا بورژوازی 
موضعی  مانده،  عقب  کشورهای  متوسط 
زحمت  و  کار  اردوی  دربرابر  ضدانقالبی 
درصورتی  نيز  بورژوازی  خرده  و  داشته 
درنبرد  پرولتاريا  با  همراهی  و  رهبری  که 
تاريخی اش برای سوسياليسم و لغو مناسبات 
طبقاتی استثماری و ستمگرانه  را نپذيرد، در 

صف ضدانقالب جهانی قرارمی گيرد.
استثمارو  استعمار،  به  دادن  پايان  لذا 
نژادی،  تبعيضهای  انواع  طبقاتی،  ستم 
هرنوع  و  فرهنگی  مذهبی،  جنسی،  ملی، 
بدون  جنگ،  و  سلطه طلبی  تجاوزگری، 
نقش  درمورد  آفرينی  توهم  به  دادن  پايان 
طرد  بدون  يا  و  امپرياليسم،  "رهائی بخش" 
سوسيال  ادعاهای  ويا  دينی  ايده ئولوژی 
نهايتا  که  رفرميستی  و  دموکراتيک 
بنابرتجارب تاريخی، درخدمت ارتجاع حاکم 
ديدگاه  اين  با  نيست.  ممکن  قرارمی گيرند، 
و  تاکتيکها  بايد  کمونيستها  که  است  عمومی 
کارگر  طبقه ی  و  خود  مبارزاتی  استراتژی 
را تهيه و تدوين کرده و به نقش عنصرمادی 
کمونيستی  تشکل  ايجاد  يعنی  درتغييرجهان: 
در  واحد  مطالباتی  تشکلهای  و  واحد  
و  درهرکشور  اجتماعی  مختلف  گروههای 

و  بسته  دل  عميقا  پرولتاريا،  جهانی  وحدت 
سنگ رد بر سينه ی فرقه گرائی بزنند. چراکه 
زورمادی  با  مگر  ميسرنيست  تغييرجهان 
تمرکزيافته وبه هم گره خورده ی طبقات تحت 
که  تاريخ  درس  است  چنين  ستم .  و  استثمار 

بايد آن را خوب بياموزيم.
                                            
 ک. ابراهيم ـ ١٦ فروردين ١٣٨٧

درسال  سرانجام  بين المللی،  درصحنه ی  و 
جمهوری  رژيم  بی دادگاههای  ١٣٨٥توسط 
محکوم  زندان  سال  به  يک  به ناحق  اسالمی، 
شد، تمام سال ١٣٨٦ را درزندان گذراند و 
برای   ، رژيم  گران  شکنجه  مدت،  اين  طی 
ايجاد ترس در ميان کارگران، تا آن جا که 
تضييقات  انواع  اعمال  با  داشتند  توان  در 
ازجمله  و  وغيرانسانی  خش  رفتارهای  و 
اين  تا  خواستند   ، وی  مداوای  از  جلوگيری 

کارگر مبارز را ازپای درآورند.
 ٤) محکوميت اش  دوره ی  پايان  نزديکی  در 
توسط  جديدی  توطئه ی  امسال)،  فروردين 
ارسال  بهانه ی  به  وی  عليه  رژيم  مزدوران 
پيام به خارج از زندان، ريخته شد، تا دوباره 
سرانجام  و  شوند.  محمود  آزادی  از  مانع 
و  داخلی  درسطح  چه  که  فعاليتهائی  دراثر 
چه درصحنه ی بين المللی برای آزادی محمود 
صورت گرفت، با قرار وثيقه ی ٤٠ ميليون 

تومانی، موقتا از زندان آزادشد.
اين خبر خوشی بود که باعث شادمانی بسياری 
دموکراتيک  حقوق  مدافعان  و  کارگران  از 
جهان  و  درايران  کشان  زحمت  و  کارگران 
دليرانه ی  مقاومت  حال  درعين  و  گرديد 
جسمی  و  روحی  فشارهای  دربرابر  محمود 
جالدصفتی  و  اعتباری  بی  شده،  اعمال 
جمهوری اسالمی مدافع نظام سرمايه داری 
برمال  جهانيان،  درانظار  بارديگر  يک  را 

ساخت.
طبقه ی  به  را  صالحی  محمود  آزادی 
گفته  تبريک   وی  خانواده ی  و  کارگرايران 
می دانيم،  سهيم  را  خود  آنها  درشادی  و 
هشدارمی دهيم  خود  نوبه ی  به  اين که  ضمن 
کشان  زحمت  و  کارگران  حقوق  مدافعان  تا 
آزادی  از  دردفاع  دموکراتيک  آزاديهای  و 
عليه  جديد  بی اساس  اتهامات  لغو  و  کامل 
وی و آزادی ديگرفعاالن کارگری و کليه ی 

زندانيان سياسی به تالش خود ادامه دهند. 
رشد  از  درهراس  اسالمی  جمهوری  رژيم 

اخيرتجمع  درماههای  کارگری،  مبارزات 
اعتصاب  صدرا،  ايران  شرکت  کارگران 
اعتصاب  تپه،  نيشکر٧  طرح  کارگران 
تجمع  البرز،  سازی  الستيک  کارگران 
و...  قزوين  قوه پارس  کارگران  اعتراضی 
زنان  دانش جويان،  مبارزات  همچنين  و 
داشته،  درتوان  که  آن جا  تا  را،  معلمان  و 
از  جلوگيری  به  قادر  اما  نموده،  سرکوب 
فشارهای  درمقابل  چون  و  نشده است.  آنها 
داخلی و بين المللی، نمی تواند پيوسته بی اعتنا 
مذبوحانه  ارتجاعی اش،  بنابرماهيت  بماند، 
ازطريق  را  ناتوانی  اين  تا  می کند  تالش 
و  مذهبی  موذيانه ی  شيوه های  از  استفاده 
ادامه  برای  ديگری  بهانه های  کردن  َعَلم 
سياست  اين  کند.  جبران  سرکوب،  به  دادن 
نفرت انگيزرا درمورد دانش جويان و ديگر 
اجرا  به  نيز  استبدادی اش  نظام  معترضان 
زاده  کريمی  بهروز  آزادی  درمی آورد. 
و  اسارت  سالها  از  پس  دانش جوئی،  فعال 
سپردن وثيقه ای سنگين برای بيرون آمدن از 
می دهد  نشان  ديگر  نمونه ی  صدها  و  زندان 
برای  اسالمی  جمهوری  ارتجاعی  نظام  که 
زنده گی  و  مرگ  جنگ  خود  حاکميت  حفظ 
را يگانه راه باقی ماندن اش درقدرت می داند. 
درمقابل چنين رژيم سفاک مدافع استثمار و 
ستم طبقاتی و تحميق گر مذهبی،  ضروری 
است طبقه ی کارگر و زحمت کشان در توفان 
را  خود  نيروی  حق طلبانه شان،  مبارزات 
بدون  چه  متشکل ترسازند.  و  متحدتر  هرچه 
چنين وحدت و انسجام مبارزاتی، پايان دادن 
به نظام  سرمايه داری حاکم درايران پيوسته 
ستم  استثمارواعمال  و  خواهدافتاد  تعويق  به 
به کارگران و زحمت کشان، زنان و جوانان و 
مليتهای تحت ستم ايران ادامه خواهد يافت . 

  *     *     *
نپال

کمونيست  چشمگيرحزب  پيروزی 
مجلس  درانتخابات  نپال(مائوئيست) 
آوريل(   ١٠ شنبه   ٥ که  کشور  آن  موسسان 
نشان  برگزارشد،  امسال  ٢٢ فروردين) 
که  نپال  پوسيده ی  سلطنتی  نظام  هم  که  داد 
نماينده ی ارتجاع فئودالی و امپرياليسم است 
وهم احزاب وابسته به بورژوازی ليبرال آن 
اعتبارچندانی  نپال،  مردم  توده های  درميان 

ندارند.
اکثريت  که  است  مانده ای  کشورعقب  نپال 
عظيم جمعيت آن را دهقانان تشکيل می دهند 
که در زير يوغ مناسبات فئودالی و نظامی 
کمونيست  حزب   . قرارداشتند  سلطنتی 
به   ،١٩٩٦ از  قبل  تا  که  نپال(مائوئيست) 
در  حتا  و  پرداخته  آميز  مسالمت  مبارزه ی 
پارلمان نپال هم نماينده داشت و بی آينده بودن 
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تجربه  درعمل  را  فعاليت  نوع  اين 
به  ازتصميم  پس  تنها  کرده بود، 
مسلحانه ی  مبارزه ی  به  زدن  دست 
١٠ ساله ی (١٩٩٦ ـ ٢٠٠٦)، که دهقانان 
می دادند،  تشکيل  را  آن  عمده ی  نيروی 
به حاکميت  روستاها،   ٪٨٠ در  توانست 
دهقانی  توده های  و  داده  پايان  فئودالها 
در  تا  نمايد  متشکل  را  زحمت کش  فقيرو 
روستاها حاکم شوند. حزب کمونيست نپال 
(مائوئيست)، پس از کسب پيروزيهای قابل 
مالحظه در روستاها با تکيه به سازماندهی 
درميان  و  درشهرها  خود  مخفی  فعاليتهای 
های  توده  و  روشن فکران  کارگران، 
زحمت کش و نفوذی که به دست آورده بود، 
زمينه را برای انجام قيام درشهرها و پايان 
و  امپرياليسم  فئوداليسم،  سلطه ی  به  دادن 
که  ساخت  مساعد  کمپرادور،  بورژوازی 
درسال ١٩٩٦ پيش برده شد و نظام سلطنتی 
را به شدت متزلزل ساخت. وجود احزاب 
بورژوائی و خرده بورژوائی با ديدگاههای 
تاحدی  پادشاهی  نظام  با  که  رفرميستی 
فعاليت  درشهرها  عمده تا  و  بوده  درتضاد 
داشتند، اما آينده ای برای آن نظام نمی ديدند، 
داشت  برآن  را  کمونيست  حزب  رهبری 
مداخالت  و  جهانی  وضعيت  به  توجه  با 
درامورکشورهای  آمريکا  آشکارامپرياليسم 
ديگر و کمک به ضدانقالب درآن کشورها، 
و قرار داشتن نپال در منگنه ی دو َاَبرقدرت 
آسيا ـ هندوستان و چين ـ  به منظوربسط و 
گسترش نفوذ خود درشهرها و نهايتا جهت 
کسب قدرت سياسی (استقرار نظام جمهوری 
دموکراتيک نوين تحت رهبری کارگران و 
دهقانان و در راس آنها حزب کمونيست و 
گذار به سوسياليسم)، درعرصه ی تاکتيکی 
با تحليل از تضادهای موجود و توازن قوا 
رژيم  سرنگونی  ضدانقالب،  و  انقالب  بين 
دموکراتيک  نظامی  برقراری  و  پادشاهی 
درپيش بگيرد. اين  مثابه گام بعدی،  را به 
برده شده  پيش  موفقيت  با  به حال  تا  مبارزه 
نپال  کمونيست  حزب  اعتبار  و  نفوذ  و 
نپال  مردم  توده های  درميان  (مائوئيست) 

بازهم افزايش يافته است. 
ترديد  بدون  سلطنتی،  نظام  براندازی  با 
و  پرولتاريا  بين  موجود  طبقاتی  تضادهای 
زحمت کشان نپال از يک سو، و نيروهای 
بورژوازی  و  شده  سرنگون  ارتجاعی 
جهانی  ضدانقالب  حمايت  از  که   ، ليبرال 
خواهند  شدت  ديگر،  ازسوی  برخوردارند 
ليبرال  بورژوازی  اين که  ازجمله  گرفت. 
نپال تالش خواهدکرد تا درفرصتی مناسب 
حاکمان توسعه طلب  با  به ويژه در هم دستی 
هندوستان و امپرياليسم آمريکا، قدرت را به 

انحصارخود درآورد و يا درپيش روی انقالب 
سنگ بياندازد. اين امر طلب می کند که رهبری 
عمل  تمام  هشياری  با  نپال  کمونيست  حزب 
کرده و ادامه ی انقالب تا به آخر را، با تکيه بر 
کارگران و دهقانان، محکم دردست بگيرد و 
ازجمله در درون حزب نيز با عناصر فرصت 
طلب و رويزيونيست که درپيشروی سياستهای 
مبارزه ی  خواهندايستاد،  انقالبی  و  پرولتری 
جنبش  ببرد.  پيش  قاطعانه  را  ايده ئولوژيک 
فراوانی  تلخ  تجارب  زمينه  دراين  کمونيستی 
را از سرگذرانده است که درپيشروی انقالب 

نپال می توانند مورد استفاده قرارگيرند.
 

راست  درراهی  انقالب  تعميق  و  روی  پيش 
و هموار، يک طرفه و بدون پيچ و خم ومانع 
از  شکرآلود"  "گلوله های  نمی گيرد.  صورت 
جانب دشمنان طبقاتی داخلی و خارجی برای 
فاسدکردن حزب از درون، پيوسته پرتاب می 
شود. درنتيجه اتخاذ خط مشی ايده ئولوژيک ـ 
سياسی درست و متکی بر ارزيابی از واقعيتها 
سبک  دائمی  به کارگيری  و  لحظه  درهر 
شرايط  از  مشخص  "تحليل  کارکمونيستی 
علت،  همين  به  کند.  می  ايجاب  را  مشخص" 
و  انقالب  استراتژی  و  اصول  روی  پافشاری 
نرمش پذيری درتاکتيک، شرط موفقيت احزاب 
از  ساده  تر  هميشه  "تخريب  می باشد.  انقالبی 
بايد  تخريب  الزم  شرط  لذا  است"،  ساختمان 
با شرط کافی ادامه ی انقالب تا به آخر همراه 
شود. درغيراين صورت انقالب درنيمه راه از 

حرکت باز خواهد ايستاد.
*    *    *

جهان درحال انفجار
بحران  دچار  سرمايه داری  جهانی  نظام 
پيکر  غول  انحصارات  است.  ساختاری 
کار  نيروی  ثمره ی  چپاول  در  که  فراملی 
طبقه ی کارگر جهانی و توده های زحمت کش 
نمی  پا  از  سر  سلطه  تحت  جهان  غارت  و 
شناسند، چنان افسارگسيخته دراين راه می تازند 
که هر روزی که می گذرد بوی تعفن اين نظام 
بيشترآلوده  می کند  را  جهان  سراسر  استثماری 

و آزارمی دهد.
حاکی  جهانی  درسطح  آمارها  که  درحالی 
و  است  ثروت  و  فقر  بين  شکاف  افزايش  از 
گرسنه گی  در  فقر  خط  زير  انسان  ميلياردها 
مواد  بهای  برند،  می  سر  به  خانمانی  بی  و 
گوشت  برنج،  گندم،  نظير  پايه ای  خوراکی 
می  باالبرده  پوچی،  بهانه های  به  غيره  و 
تا  ازآفريقا  مصر،  تا  بنگالدش  از  که  شود 
شورش  افسارگسيخته  گرانی  التين  آمريکای 
گرسنه گان را برانگيخته است. دراين مبارزات 
در  بنگالدش  و  مصر  در  ازجمله  کارگران 
صف اول مبارزه ی اعتراضی قرار داشته و 

مدافع  که  دوکشور  سرکوب  دستگاههای  با 
برخاسته اند.  مقابله  به  حاکم اند،  نظامهای 
نگران  امپرياليستها  برای  حدی  به  اوضاع 
کننده شده که يان کی مون دبيرکل سازمان 
ملل متحد اخيرا هشدارداده  است که افزايش 
بهای موادغذائی به حد بحرانی رسيده و از 
دولتها خواسته است برای غلبه براين بحران، 

تدابيری فوری اتخاذ کنند.
ازيک سو تجاوز نظامی آمريکا به خاورميانه 
باعث شده تا قيمت نفت به چندين برابرنسبت 
جيب  و  يابد  افزايش  گذشته  دهه های  به 
نتايج  از  دولتها  و  نفتی  بزرگ  شرکتهای 
از  و  شود  ُپرتر  نفت،  قيمت  باالرفتن  اين 
ترتيب  کنفرانس  پشت  کنفرانس  ديگر  سوی 
موادسوختی  از  استفاده  و  شود  می  داده 
بهترنظير اتانول توصيه می شود که معنائی 
جز اين ندارد که جنگلهای مناطق حاره که 
درتصفيه ی هوا و توليد اکسيژن و درنتيجه 
مهمی  نقش  زيست  درمحيط  تعادل  تنظيم 
دارند، بايد ازبين برده شده و به جای آن زمين  
به کشت دانه هائی اختصاص داده شوند که از 
نهائی  نتيجه ی  و  می آيد!  به دست  اتانول  آنها 
بروز  و  موادغذائی  کمبود  نيز  سياست  اين 
گرسنه گی درابعاد وسيع درجهان می شود و 
تازه اخبارتحقيقاتی جديد حکايت از آن دارد 
اتانول  سوحت  از  متصاعدشده  گازهای  که 

خطرناک تر می باشند.
از دوجنبه می توان به اين وضعيت برخورد 
حفظ  درجهت  سرمايه داری  جهان  ١ـ  کرد: 
موقعيت سلطه گر خود دچار چنان تضادهايی 
است که قادر به عالج آنها نيست، درهرج و 
مرج دست و پا می زند و مثل غريقی در وسط 
اقيانوس به هر خس و خاشاکی متوسل می شود 
که تورم و گرانی يکی از راه حلهای موقتی 
آن درتثبيت اوضاع است ! و ٢ـ به احتمال 
زياد اين هم ترفندی است که امپرياليستها و 
کارمی  به  آمريکا  امپرياليسم  آنها  راس  در 
برد تا وانمودکند که گرانی نفت باعث گرانی 
برکشورهای  فشار  با  و  شده  موادغذائی 
توليدکننده ی نفت، بهای آن پائين آورده شود 
تا ممر درآمد انحصارات امپرياليستی افزايش 
يابد. درصورت عدم موفقيت درپيشبردن اين 
امپرياليسم  به ويژه  و  امپرياليستها  دوامکان، 
درسطح  جنگ  به  زدن  دردامن  آمريکا 
منطقه ای و حتا کشاندن آن به سطح جهانی، 
بيشتری  توجيه  کرده،  شروع  سالهاست  که 
يافته و از اين طريق برای خروج ازبحران 
خود  تالش  به  رحمانه   بی  اقتصادی اش، 

خواهد افزود!                       
  مفٌسر
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تهاجم نئوليبراليسم به حقوق جهانيان را با مبارزه ای متحد درهم شکنيم!

روحانی  طرف  اين  از  و  چين  کمونيستی” 
مال  از  فقط  که  ای  افتاده  و  خندان  لخت  نيمه 
دنيا استقالل کشور „ اشغال „ شده اش را می 

طلبد.
متعلق  طرف”  های „بی  رسانه  اين  تمامی  در 
به مرداخ، برلوسکونی، اشپرينگر و سيا، هيچ 
اشاره ای به اين نکته نمی شود که تبت هرگز 
توسط چين توده ای اشغال نشده و اين سرزمين 
خاک  از  جزئی  پيش  سال  ششصد  از  بيش  از 
چين بوده و تنها پس از انقالب چين و تشکيل 
خودمختاری  از  که  بود  چين  خلق  جمهوری 
که  است  دوره  همين  در  و  گرديده  برخوردار 
از  منطقه  اين  محروم  مردم  بار  اولين  برای 
ارتجاعی  ظلم  و  ای  عشيره  سيستم  بار  زير 
راهبان”داالئی المائی” نجات يافتند و سرنوشت 

خويش را خود در دست گرفتند.
با  رقابت  در  هاليوودی  هنرمندان  حالی که  در 
يک ديگر برای دفاع از „آيت اهللا داالئی الما” 
حقو  و „فعاالن”  هستند،  گيری  سبقت  حال  در 
های شهر  پل  ديوار  خود را از در و  ق بشر 
و  کنند  می  آويزان  اروپائی  و  آمريکائی  های 
المپيک  مشعل  کردن  خاموش  و  ربودن  برای 
ناظران  ترين  لوح  ساده  و  رقابتند  در  هم  با 
سياسی احترامات خود را نثار هوش و ذکاوت 
داالئی الما می کنند (که „چه زمان مناسبی” را 
کرده)،  انتخاب  زرد”   „اژدهای  افشای  برای 
حقيقت پشت پرده ی ابريشمين و نارنجی رسانه 
ها پنهان می ماند تا دستگاه جهنمی امپرياليسم 
آمريکا با لبخندی ظفرمند به ريش آنان بخندد 
و اين „داوطلبان و مدافعان” حقوق بشر را در 
ابزاری  مانند  خويش  مدت  بلند  اهداف  خدمت 

پيش پا افتاده به خدمت بگيرد. 
در حالی که اسالم در بسته بندی تبليغاتی رسانه 
ای به عنوان دين اهريمنی سياه و ضد بشری 
های  اهللا  آيت  و  ها  مفتی  و  شود  می  عرضه 
اسالمی با شکم های برآمده و ريش های ژوليده 
در برابر دوربين ها از قرآن نقل قول کرده و 
راهب  کنند،  می  ترويج  را  ستم گری  و  تباهی 
صورتی  سرو  با  بودائی  قلمی  و  الغر  های 
های  شال  با  مرتب  صفوفی  در  و  تراشيده 
می  استفاده  خود  بيان  آزادی  حق  از  نارنجی 
کنند و به شکلی „صلح آميز „ خواستار حقوق 
حقه پای مال شده خويش می شوند! در اين ميان 

هيچ اشاره ای به 
به حمله سازماندهی شده همين طلبه های بودائی 
به مغازه های چينی ها و ضرب و شتم چينی 
های ساکن تبت و آتش زدن نشانه های چينی به 

دستور „آيت اهللا داالئی الما” نمی شود.
همين عاشقان سينه چاک استقالل تبت و حقوق 

بشر هيچ عالقه ای به وضعيت حقوق بشر و 
هولوکاست اسرائيلی در غزه نشان نمی دهند، 
واز رعايت حقوق انسانی در عراق ، افغانستان 

گوانتانامو نمی پرسند.
اين عالقه دسته جمعی تمامی جريانات مشکوک 
و بدنام امپرياليستی و „حقوق بشری”، نشان از 

توطئه ی بزرگتری دارد.
 افسانه آيت اهللا صلح جو و انسان گرا

های  رسانه  کهنه  های  ترفند  از  ديگر  يکی 
و  دروغين  های  صورت  ايجاد  امپرياليستی 
داالئی  مانند  های  مهره  از  ساختگی  سراپا 
رياست  تسوانگيرای(کانديدای  مورگان  الما، 
مخالفانشان  برابر  در  زيمبابوه)  در  جمهوری 

است.
تنها  نه  الما  داالئی  اخير  مشخص  مورد  در 
بلکه  کند  می  دريافت  را  نوبل  صلح  جايزه 
زور  از  پرهيز  و  فرزانگی  سنبل  به  آگاهانه 

تبديل می شود.
در حاليکه چين در رسانه های غربی  به مظهر 
گذاشتن  پا  زير  غول  و  سرکوب  و  ستمگری 
حقوق انسانی تبديل می شود، بر عکس داالئی 
الما و "دولت در تبعيد" از جنس حور و پری 

اند!
معترض  های  تبتی  کاری  کتک  که  حالی  در 
وحشيانه  سرکوب  عنوان  به  نپال  پليس  توسط 
انتظامی  نيروی  توسط  جو"  صلح  ها  "بودائی 
شود،  می  غالب  تلويزيونی  بينندگان  به  چينی 
هيچ آدم عاقلی حتی به خود اجازه اخالقی اين 
را هم نمی دهد که در اين جهان وارونه نسبت 
شک  حتی  ای  رسانه  استفراغ  اين  صحت  به 

کند!
پس از ورود ارتش جمهوری خلق چين به تبت 
امپرياليست  های  توطئه  از  جلوگيری  برای 
ها، هردو برادر بزرگتر داالئی الما با اطالع 
وی مستقيما با سازمان اطالعاتی و جاسوسی 
تشکيالت  اين  کمک  با  و  گرفته  تماس  آمريکا 
جاسوسی و سرمايه آمريکا دست به ايجاد يک 
ارتش زير زمينی مرکب از هزاران نفر زده که 
وظيفه اين سازمان مخفی ، ترور، خرابکاری 
و کشتار چينی ها در تبت و البته نه فقط ارتش 

جمهوری خلق چين بود.
دروک"  گانگ  "چوسی  به  که  دارودسته  اين 
مردم  از  نظيری  بی  کشتار  به  شد  معروف 
آنان  با  که  هائی  تبتی  و  تبار  چينی  عادی 
گناه  بی  داشتند زده و هزاران انسان  روابطی 

را به وحشيانه ترين شکلی به قتل رساندند
در انتهای سال های پنجاه ميالدی تعداد اعضای 
از  بيش  به  رحم  بی  و  مخوف  تشکيالت  اين 

١٢٠٠٠ نفر تخمين زده می شد.
آنها حتی در سال ١٩۵٨ در يک حمله گسترده 
رهائی  ارتش  سربازان  از  تن   ٣٠٠٠ از  بيش 

بخش چين توده ای را کشتند!
در فاصله سال های پنجاه تا هفتاد ميالدی اين 

محل  از  دالر  ميليون   ٣۵ از  بيش  تشکيالت 
سوی  از  کمونيست"  چين  با  "مبارزه  بودجه 

سازمان سيا دريافت کرده بود.
الما  داالئی  شخص  اعتبارات  همين  محل  از 
ساالنه ١٨۵ هزار دالر از سازمان سيا برای 
مخارج شخص اش دريافت می کرده است، اين 
لعاب  رنگ  با  امروز  که  خودفروش  اهللا  آيت 
می  غالب  جهان  به  گوئی  راست  و  فرزانگی 
تمام  وقاحت  با  ميالدی   ١٩٩٠ سال  تا  شود 
آمريکائی  تشکيالت  با  خود  همکاری  هرنوع 
„چوسی گانگ دروک”   و دريافت کمک های 
مالی و تسليحاتی از سيا را منکر می شد، تنها 
زير فشار و افشای اسناد و مدارک معتبر بود 
که وی رسما در آخر سال ١٩٩٠ در يک گفتگو 
پذيرفت که در تمام اين سال ها دروغ گفته و 
دريافت اين "کمک ها" را تائيد کرد..(نگاه کنيد 
به مقاله پتر نواک در باره تبت در تله پوليس)-
(نگاه کنيد به „داالئی الما –سقوط يک خدا شاه” 
نوشته „کالين گولدنر”)„چه خواهد شد اگر چين 
به يک قدرت عظيم منطقه ای تبديل گردد، و 
هرچه بيشتر به سوی تبديل شدن به يک قدرت 
نظامی  و  سياسی  نفوذ  و  دارد  بر  گام  جهانی 
خود را در منطقه گسترش دهد؟ آيا آمريکا می 
تواند نظاره گر اين تحوالت باقی بماند؟ و شاهد 

گسترش  منطقه ای چين باشد؟”
جمالت فوق از کتاب „تنها ابر قدرت”در سال 
متفکران  ترين  مشهور  از  يکی  از   ١٩٩٧
امپرياليستی عصر حاضر در کنار „هانتينگتون” 
رئيس  کارتر  امنيتی  مشاور  „کيسينجر”،  و 
رشته  در  پروفسور  و  آمريکا  سابق  جمهور 
سياست خارجی آمريکا و مشاور مرکز سياسی 
گذاری امپرياليستی „مرکز تحقيقاتی استراتژيک 

و بين المللی „ در واشنگتن دی- سی است! 
از  „جلوگيری  تز  قراوالن  پيش  اولين  از  وی 
رشد چين” در واشنگتن بود. برژينسکی درسال 
١٩٧٩ زمانی که مشاور امنيتی کارتر رئيس 
جمهور وقت آمريکا بود با تيز بينی خواستار 
تهيه  مقدماتش  تازه  که  شد  چين  رشد  به  توجه 
چين  خارجی  „سياست  شد  مدعی  و  شد  می 
منطقه  در  آمريکا  منفردکردن  بر  است  مبتنی 
تحميل  و  ميانه  آسيای  و  شرقی  جنوب  آسيای 
خود به آمريکا به عنوان يک قدرت منطقه ای 
با هدف گسترش اين نفوذ به مرتبه ای باالتر 
شطرنج  تخته  (کتاب  آمريکا”  رقيب  عنوان  به 

بزرگ) 
را  خود  تالش  تمام  که  بود  برژينسکی  همين 
مصروف اين هدف کرد تا با زمينه چينی پر 
خرجی و با هدف تضعيف „شوروی سابق” اين 
کشور را مجبور به تجاوز نظامی به افغانستان 

نمايد!
می   ١٩٩٨ سال  در  ای  مصاحبه  در  وی 
گويد”ما سعی نکرديم شوروی را رسما مجبور 

ما  اما  نمائيم،  افغانستان  به  تجاوز  به 

پرده های... بقيه از صفحه اول
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اول ماه مه.. بقيه از صفحه اول
اتفاق  امکان  و  احتمال  تحريکاتمان  با 
افتادن اين حمله را فراهم نموديم „(هفته 
نامه فرايتاگ مقاله ای از يورگن روزه)  وی 
در ادامه مدعی می شود”اين يک تاکتيک فوق 
العاده و موفقی بود و  شوروی در اين دام افتاد 
و گرفتار هم شد”(همانجا) حمايت ها ی آشکار 
متحدانش  و  آمريکا  امپرياليسم  مالی  و  نظامی 
مجاهدين  از  دفاع  در  عربستان  و  پاکستان 
و  روسی”  „ويتنام  يک  ايجاد  هدف  با  افغان، 
خطر  به  و  منطقه  در  شوروی  نفوذ  تضعيف 
انداختن آرامش سياسی کشور های آسيای ميانه 
عضو شوروی و دامن زدن بر مسائل قومی- 
مذهبی در بسياری از زمينه ها با موفقيت جلو 
رفت و نقش موثری در تضعيف نظامی و مالی 
بی  شوروی  فروپاشی  در  و  داشته  شوروی 

شک بی تاثير نبود.
اخالقی  دکترين  که  زمانی  از  و  ميان  اين  در 
„نئوکان ها” به سياست روز امپرياليسم آمريکا 
تبديل شده است، و جنگ صليبی- صهيونيستی 
خارجی  سياست  به  چينی   – بوش  دارودسته 
آمريکا مبدل شده است ، آمريکا تجارب فراوانی 
در زمينه سو استفاده ابزاری از مسائل قومی، 

نژادی و مذهبی کسب کرده است.
تجارب تجاوز نظامی به يوگسالوی، تکه پاره 
کردن آن کشور، تجاوز به افغانستان و عراق 
در  قومی  و  مذهبی  اختالفات  به  زدن  دامن  و 
حقوق  از  بهانه „دفاع  به  هم  آن  کشورها،  اين 
مخملين  تصرف  آزادی”،  گسترش  و  بشر 
بی  طريق  از  شوروی  سابق  های  جمهوری 
ثبات کردن سياسی، همه تالش های چند سال 

اخير امپرياليسم جهانی بوده است.
های  کرد  افغان،  مجاهدين  بدون  شک  بی 
چين  مورد  در  و  آلبانی  کای  اوچه  عراقی، 
„طلبه های داالئی الما” موفقيت آمريکا به اين 

راحتی امکان پذير نمی بود.
اهميت استراتژيک „هندو کش” برای آمريکا، 
بار  اين  ديگر  دامی  چيدن  به  مجبور  را  وی 
برای چين می نمايد. آمريکا آگاه است پس از 
تجربه افغانستان و شوروی ، چين از يک رو 
کرده است،  پرهيز  آمريکا  با  مستقيم  روئی  در 
نيروی  تضعيف  موجب  درگيری  اين  که  چرا 
خواهد  چين  اقتصادی  رشد  توقف  و  نظامی 
شد، آنهم در شرايطی که اين کشور با بيش از 
بهترين  از  ارزی  ذخيره  دالر  ميليارد   ١٥٠٠
ابرقدرت  يک  به  شدن  تبديل  برای  شرايط 
نظامی برخوردار بوده و يک درگيری نظامی 

تنها می تواند به ضرر چين تمام شود.
با اين فرضيه، دارو دسته جيره خوار „داالئی 
الما” که شخصا به ارتباط با آمريکا و سلسله 
کمک  های  فرشته  مانند  کند  می  افتخار  بوش 
آسمانی ظاهر می شوند و به وظيفه ننگين خود 

عمل می کنند.
تاکتيک فعلی آمريکا دامن زدن به جنگ منطقه 
ای است که يک طرف اين جنگ می بايستی 

چين باشد.

حامد کرزای دست نشانده آمريکا در افغانستان 
در گفتگوئی با يکی از نمايندگان حزب „دمکرات 
می  آمريکا  اگر  که  شد  مدعی  آلمان”  مسيحی 
خواست می توانست جنگ را در افغانستان به 
يا  و  سازد  را برقرار  وصلح  رسانده  سرانجام 
اظهارات ژنرال های ارتش انگليس و آلمان که 
آنان نيرو های خود را با هدف بلند مدت ٤٠ 
ساله در افغانستان مستقر ساخته اند،  نشان می 
در  تری  وسيع  ريزی  برنامه  يک  با  که  دهد 
نامه  „(هفته  هستيم.  روبه رو  کش  هندو  منطقه 

فرايتاگ مقاله ای از يورگن روزه)
به  زدن  دامن  بر  مبنی  پاکستان  اخير  اتفاقات 
آمريکا  توسط  کشور  اين  داخلی  اختالفات 
برابر  در  که  مشرف”  „ژنرال  تضعيف  و 
به  پاکستان)  اتمی  (رقيب  هند  جديد  گرايشات 
سوی آمريکا از خود گرايشات نزديکی به چين 
را نشان داد، در جهت آمادگی اين کشور برای 
راستای  در  اتکا  قابل  جبهه  پشت  يک  ايجاد 
بود.  درمنطقه  آمريکا  های  سياست  برد  پيش 
دوران  در  چه  پاکستان  استراتژيک  اهميت 
چه  و  شوروی  عليه  بر  افغان  مجاهدين  جنگ 
در اشغال افغانستان نشان داد که اين کشور در 
سياست های فعلی آمريکا در هندوکش  هم چنان 

می تواند نقشی تعيين کننده را ايفا نمايد. 
استبدادی  های  دولت  های  سياست  با  مخالفت 
هرگز  نبايد  اسالمی  جمهوری  و  چين  مانند 
در  که  بيانجامد  ارتجاعی  جريانات  تقويت  به 
سرمايه  تر  هار  و  بزرگتر  های  قدرت  خدمت 
داری هستند و اهداف امپرياليسم جهانی را پيش 
به  رسيدن  برای  آمريکا  امپرياليسم  برند.  می 
اهداف خود هراسی از دامن زدن به هر توطئه 
ای و سوء استفاده از هر وسيله ای برای ايجاد 
اختالفات داخلی و بالکانيزه کردن کشور ها و 
ندارد.  زحمت کشان  و  کارگران  کردن  قربانی 
چين با توجه به تنوع ملی و نژادی و مذهبی 
اش مانند ايران و بسياری از کشورهای منطقه 
در اين زمينه آسيب پذير است و تالش آمريکا 
با  اختالفات  اين  به  زدن  دامن  متحدانش  و 
هدف جنگ افروزی و ايجاد عدم ثبات سياسی 
خود  نشانده گان  دست  رساندن  قدرت  به  برای 
کمونيست  وظيفه  باشد.  می  کشورها  اين  در 
سرمايه  کاری  فريب  های  پرده  زدن  کنار  ها 
داری جهانی و افشای دسيسه های آنان نه در 
جهت دفاع از دارودسته رويزيونيست حاکم در 
چين که چهاراسبه درجاده ی گسترش مناسبات 
سرمايه داری می تازند، بلکه در دفاع از حقيقت 

و آزادی است.
در برابر امپراطوری رسانه های سياه و جنگ 

افروز امپرياليست نبايد سکوت کرد.
مجيدافسر ـ ١٥ آوريل ٢٠٠٨  

روز،  دراين  می خوانند.  جهان  درچهارگوشه ی 
نظامهای  بر  مشترکا  زحمت کشان  و  کارگران 
کارو  جهان  در  که  می زنند  نهيب  طبقاتی 
زحمت، منزلتی نداشته، بيش از يک قرن است 
که در احتضار جان سختانه ای بوده، عمرشان 
کارگر،  طبقه ی  توانای  به دست  و  به سررسيده 

به گورستان تاريخ سپرده  خواهندشد. 
گرچه مبارزه ی هم بسته  و جهانی طبقه ی کارگر 
تنها در مبارزه ی به خون تپيده ی کارگران شيکاگو 
دراول ماه مه ١٨٨٦ جهت تقليل کار روزانه به 
دوم  انترناسيونال  کنگره  تصميم  و  ساعت،   ٨
آن  از  درقدردانی   ١٨٨٩ درسال  سوسياليستی 
مبارزه و تعيين اين روزتاريخی به مثابه روزهم 
و  شود  نمی  خالصه  جهان،  کارگران  بسته گی 
مبارزات و قيامها و انقالبات متعدد کارگری ـ 
گاه پيروز و گاه ناموفق ـ درسينه ی تاريخ حک 
شده اند که درپيش روی تاريخ جوامع بشری به 
سوی آزادی نقش ارزنده ای ايفا کردند و با کمک 
توده های  درقدرت،  کارگر  طبقه ی  پشتيبانی  و 
استثمار،  استعمارو  و  ستم  تحت  ميلياردی 
توانستند در راه رهائی خود به موفقيتهای قابل 
اين  به خاطر  مه  ماه  اول  اما  برسند،  تحسينی 
طبقه ی  مبارزاتی  وحدت  ضرورت  بيانگر  که 
کارگردرجهان در تداوم آن است، اهميت ويژه ی 
فروزان  است  مشعلی  و  کرده  حفظ  را  خود 
متحد  درصفی  حرکت  برای  کارگران  دردست 
براندازی  سوی  به  پيشروی  و  يک پارجه  و 

نظامهای طبقاتی و استثمار انسان از انسان.
درسالی که گذشت نظام جهانی سرمايه لحظه ای 
برنداشت.  دست  کارگران  حقوق  به  تجاوز  از 
کردن  حقوق تر  بی  برای  نظام  اين  تالش 
بی کارسازی ها  و  اخراجها  ازطريق  کارگران 
ثابت نگهداشتن و يا افزايش ناچيزمزدها، تحميل 
مبارزاتی  دست آوردهای  بردن  ازبين  و  گرانی 
نيم  دموکراتيک  آزاديهای  به  تجاوز  کارگران، 
سرمايه  رفته ی  پيش  کشورهای  در  موجود  بند 
ويرانی  ُکشتارو  جنگ،  برطبل  کوبيدن  داری؛ 
واستثمارنيروی  پيرامونی  جهان  درکشورهای 
گسترش  برای  رقابت  کشورها؛  آن  کارارزان 
امپرياليستی؛   فراملی  انحصارات  نفوذ  حيطه ی 
و باالخره دامن زدن به ناسيوناليسم تنگ نظرانه 
و بنيادگرائی مذهبی جهت تفرقه افکنی و استفاده 
اين  يافت.  ادامه  پيوسته  سودخود،  به  آن  از 
را  جهان  اکنون  هم  استثماری،  گنديده ی  نظام 
و  خانمان سوزجهانی  جنگ  بربريت،  لبه ی  به 
اعمال قانون جنگل کشانده است. اما جنبشهای 
توده  و  کارگر  طبقه ی  اعتصابی  و  اعتراضی 
اعم  جهان  درکشورهای  کش  زحمت  های 
دست  با  مقابله  در  نيز  ازقهرآميزودموکراتيک 
درازيهای اين نظام افزايش يافته و درشرايطی 
که رکوداقتصادی کشورهای امپرياليستی ادامه 

آگاهانه ی  يابی  سازمان  رشد  می يابد، 
طبقه ی کارگر و توده های زحمت کش 
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کشورهای «جلوجبهه». بقيه از صفحه آخر

و تداوم مبارزاتشان اميدبخش است.
روند  همين  نيز  درايران  گذشته  درسال 
کشان  زحمت  و  کارگران  حقوق  به  تجاوز 
خشن تر،  تر،  استبدادی  مراتب  به  درابعادی 
پوسيده ی  برحربه ی  تکيه  قلدرمنشانه تروبا 
ادامه  اسالمی  جمهوری  رژيم  توسط  مذهب، 
طبقه ی  فشاررژيم،  تشديد  عالرغم  يافت. 
کارگرسربلندانه به مبارزه اش ادامه داد و ازشالق 

و شکنجه و زندان و قربانی دادن، نهراسيد. 
به  کرد  عمل  پارچه  يک  و  متحد  که  هرجا 
ددمنش  رژيم  و  يافت  دست  نسبی  پيروزيهای 
که  آن جا  و  نمود  نشينی  عقب  به  وادار  را 
سرکوب  شدند،  برده  پيش  پراکنده  مبارزات اش 
چون  نرسيد.  ابتدائی  اش  خواسته های  به  و  شده 
متشکل  کارگران  و  هيچ  منفرد  کارگران   " که 
همه چيزند". پشتيبانی مکرر بخشی ازکارگران 
کارگران  حرکتهای  از  دردفاع  رو  خود  ايران 
دعوت  خدماتی،  و  توليدی  واحدهای  درديگر 
کارگران فازهای ١ تا ٥ مجتمع عسلويه ازرفقای 
درپيشبردخواستهای  ديگر  بخشهای  در  کارگر 
پيش  از  بيش  اعتصاب  و  کارگری،  مشترک 
تپه   ٧ نيشکر  طرح  پارچه ترکارگران  يک 
واحد  شرکت  سنديکای  پشتيبانی  راستا،  دراين 
سنديکای  و  حومه  و  تهران  اتوبوس رانی 
اعتصابی  مبارزات  از   ... و  بی کار  کارگران 
ديگر کارخانه ها، ازجمله حرکتهای اميدبخش و 
مثبتی بوده و هستند که بايد درکليه ی مبارزات 

کارگران ايران مورد توجه جدی قراربگيرند.
برای  ايران  رنجبران  حزب  مرکزی  پيام  لذا 
رشد جنبش کارگری ايران درسال جديد، همان 
پيام کارگران ايران خود رو، عسلويه و نيشکر 
٧ تپه و... است : "چاره ی رنجبران وحدت و 

تشکيالت است".
رفقای کارگر و زحمت کش!

سرمايه  حامی  اسالمی  رژيم  تالش  با 
درمحيط  جنگل  بيشترقانون  دراستقرارهرچه 
کار، خواسته های ابتدائی اردوی کار و زحمت 
برای  مبارزه  نظير:  فراوان ترشده اند  بسی 
 ٣ تا   ٢ به  مزد  حداقل  افزايش  و  مزد  افزايش 
برابر٢١٩ هزارتومان کنونی درماه؛ مبارزه با 
اخراج قلدرمنشانه ی کارگران و بی کارسازی ها؛ 
دفاع از حقوق بی کاران؛ رد قراردادهای موقت 
قراردادهای  شدن  شناخته  بربه رسميت  تاکيد  و 
مطلق  قدرت  عليه  مبارزه  درازمدت؛  و  جمعی 
به  مدرن  برده داری  نظام  درتحميل  کارفرما 
موقع  به  دريافت  عدم  به  اعتراض  کارگران؛ 
با  زنان  مزد  برابری  برای  مبارزه  مزدها؛ 
کارگران  تالش  کاربرابر؛  درمقابل  مردان 
تشکلهای  درتشکيل  کليدی  درصنايع  به ويژه 
از  دفاع  کارفرما؛  از  و  دولت  از  خود  مستقل 
درکل  و  کار  محيط  در  تشکل  و  بيان  آزادی 
جامعه؛ مبارزه برای لغو کارکودکان؛ دفاع از 
حقوق دموکراتيک مليتهای تحت ستم ايران؛ هم 
دانش  زنان،  مبارزات  با  بيشتر  هرچه  بسته گی 
 ... و  نگاران  روزنامه  نويسنده گان،  جويان، 
استبدادمذهبی  ارتجاعی  قوانين  با  مقابله  جهت 

حاکم.
اما بدون ترديد در مبارزه برای تحقق مطالبات 
مان  عمل  و  اراده  وحدت  و  هم بسته گی  فوق، 
با  مبارزاتی مان  هم آهنگی  و  نخست  دردرجه ی 
کليه ی استثمارشونده گان و ستم ديده گان جامعه ی 
درهای  درُگشايش  است  کليدی  جهان،  و  ايران 
استثماری ـ استبدادی حاکم وشرطی است الزم 

در رسيدن به پيروزی !
 

رفقای کارگر وزحمت کش!
هرچه  را  امسال  مه  ماه  اول  تا  بکوشيم   
مدافعان  برگزارکنيم.  واحد  متحدترودرصفی 
نظام  حامی  اسالمی  جمهوری  رژيم  وعوامل 
سرمايه داری درايران و امپرياليسم را از يک سو 
و تفرقه افکنان را از سوی ديگر، ازصفوف خود 
برانيم. چراکه قدرت ما دريگانه گی آگاهانه ی ما 
است و رمز پيروزی ما، در تشکل و هم بسته گی 

مبارزاتی مان !
و  کارگران  برتمامی  کارگر  روز  مه،  ماه  اول 

زحمت کشان مبارک باد!
                                                         
 ٢٤ فروردين ١٣٨٧ ـ حزب رنجبران ايران 

ترک  به  ترغيب  و  تشويق   ، وحيله  تزوير 
فلسطين  سرزمين  در  سکونت  و  خود  ديار 
نمودند. پروژه ی صهيونيسم که شکل گيری 
وقايع  انفعاالت  و  فعل  معلول  آن  رشد   ،
و  سرمايه  حرکت  از  معينی  فاز  سياسی 
آخر  دهه ی  دو  در  اروپا  بورژوازی  تکامل 
بيستم  قرن  اول  دهه ی  دو  و  نوزدهم  قرن 
("عهد زيبا"="صلح مسلح") بود ، هميشه از 
حاکم  امپرياليستی  قدرتهای  بی دريغ  حمايت 
زمان درمنطقه ی خاورميانه (بريتانيای کبير 
و سپس آمريکا ) برخوردار بوده است. زيرا 
که  منطقه  آن  در  بيگانه  ملت   – دولت  يک 
استراتژيک ترين منطقه از نظر ژئوپوليتيکی 
 ، است  جهان  در   ( سياسی  جغرافيای   )
"متحد"  يا  و  "هم دست"  يک   می توانست 
نظامی  پروژه ی  برای  موثق  و  اعتماد  قابل 
جهان سرمايه عليه آن نيروهای اجتماعی در 
جوئی  سيطره  مقابل  در  که  باشد  خاورميانه 
های قدرت متفق نظام جهانی به مقاومت و 
مبارزه برمی خاستند. مسئله  ی فلسطين يک 
واقعيتی است که تمام خلق های آسيا و آفريقا 
آن را حس کرده و متفق القول هستند که حق 
حقوق  از  بايد  و  گشته  پايمال  فلسطين  مردم 
آن مردم دفاع کنند. ولی در اروپا و به اندازه 
به خاطر  مردم  هنوز  آمريکا  در  زيادی   ی 
تبليغات موثر ايدئولوژيکی صهيونيستی روی 

مسئله ی فلسطين، يا متحد نيستند و يا دچار 
جمعی  های  رسانه  هستند.  فکری  آشفته گی 
متعلق  های  البی  و  سو  يک  از  گروهی  و 
به صهيونيستها از سوی ديگر، نقش بزرگی 
می  ايفاء  ها  جدائی  و  ها  آشفته گی  اين  در 
کنند. امروز بيش از هر زمانی در ٦٠ سال 
می گذرد  فلسطين  ازعمرمسئله ی  (که  گذشته 
"خاورميانه  پروژه ی  کردن  پياده  به خاطر   (
بزرگ"، حقوق مردم فلسطين مورد يورش 
و تخريب قرار گرفته است. با اين که سازمان 
های  دردوره  (ساف)  فلسطين  آزادی بخش 
حتی  و  مادريد   ، اسلو  های  برنامه  مختلف 
ولی   ، گشت  پذيرا  را  واشنگتن  راه"  "نقشه 
اين دولت اسرائيل بود که تمام مقررات آن 
برنامه ی  و  گذاشته  پا  زير  را  معاهده  سه 
تاسيس و گسترش شهرک ها و سکونت گاه 
ها را بيش از پيش در بخش کرانه ی غربی 
فلسطين ادامه داد. نتيجتا اين وضع اتوريته 
و آمريت ساف را که  نزديک به چهل سال 
از محبوبيت و مشروعيت قابل توجهی بين 
جهان  کشورهای  مردمان  و  فلسطين  مردم 
قابل مالحظه  به طور  بود ،  سوم برخوردار 
 ، ديگر  کالمی  به   . برد  سئوال  زير  ای 
افکار عمومی به حق ساف را متهم کردند که 
تجربه  و  مبارزه  سالها  از  بعد  سازمان  آن 
ای  لوحانه  ساده  و  ابلهانه  به طور  اندوزی، 
دشمنان  "کرامت"  و  "صميميت"  دام  به 
تاريخی خود درغلطيده است. حمايت دولت 
"حماس"  اسالمی  بينادگرايان  از  اشغال گر 
شکل گيری  و  تاسيس  آغاز  دوره ی  در  اقال 
اش از يک سو و اشاعه و رواج فساد مالی 
در درون دولت خودگردان فلسطينی از سوی 
ديگر باالخره به پيروزی حماس در انتخابات 
مجلس ملی فلسطين (که قابل پيش بينی بود) 
انتخابات  در  حماس  پيروزی  گشت.  منتهی 
و  اختالفات  روزافزون  تشديد  و  فلسطين 
درمجلس  که  حماس  بين   خونين  رقابتهای 
ازموقعيت متفوقی برخوردار بود و سازمان 
ساف که قوه اجرائيه را قبضه کرده بود، و 
باالخره توطئه ی صهيونيستها منجر به تقسيم 
و بالکانيزه شدن فلسطين گشت. اين امر نيز 
خود به خود يک بهانه ی اضافی به نيروهای 
و  مماشات  که  داد  ساف  داخل  در  بينابينی 
نزديکی های خود را با سياست های دولت 
پروژه ی  دهند.  قرار  توجيه  مورد  اسرائيل 
استعماری دولت اسرائيل در جهت گسترش 
مرزهای اسرائيل پيوسته تهديدی جدی به خلق 
های عرب هم جوار فلسطين بوده است. جاه 
طلبی های هيئت حاکمه ی اسرائيل در جهت 
ضميمه کردن اورشليم ، شبه جزيره سينا(از 
و  سوريه)  از   ) جوالن  ارتفاعات  و  مصر) 
منطقه ی جنوب رودخانه ی ليتانی ( از لبنان) 



صفحه ٩ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر

گواه بر اين مدعا است . در پروژه ی 
حاکمه  هيئت  بزرگ"  "خاورميانه 
 ، حاکم  کاران  نومحافظه  به ويژه  آمريکا، 
گستره ی  در  ای  ويژه  نقش  يک  اسرائيل  به 
و  نظامی    – ای  هسته  تسليحات  انحصار 
قابل  غير  و  ضروری  "شريک  عنوان  به 
قصد  نوشته  اين  در  هستند.  قائل  تعويض"، 
پيچيده  روابط  مورد  در  تحليلی  که  نداريم 
ای که بين نيروهای مقاومت عليه توسعه ی 
استعماری صهيونيستی و تالقی های سياسی 
ناشی از آن در کشورهای هم سايه ی فلسطين 
دهيم.  ارائه  سوريه)وجوددارد  و  لبنان  (در 
جهانی  نظام  که  کنيم  اشاره  که  است  کافی 
 ، فلسطين  مثل  نيز  کشورها  آن  در  هدفش 
البته  است.  بالکانيزاسيون  امر  پيشبرد 
و  تائيد  مورد  زمانی  بالکانيزاسيون  گزينه ی 
به مرحله اجرا در می آيد که نظام در پياده 
کردن سناريوی "ديکتاتور وحدت ملی " در 
روبه رو  ناکامی  با  عراق  مثل  کشورها  آن 
گردد. تاکنون رژيم بعثی سوريه به نوبه خود 
در مقابل خواسته های نظام جهانی و شريک 
ضروری اش در منطقه مقاومت کرده است. 
در  حال  عين  در  مقاومت  اين  اين که  در 
خدمت توجيه جاه طلبی های سئوال برانگيز 
قرار  بعثی  رژيم  لبنان)  کنترل  و  (تسلط 
حاکمان  مضافا   . نيست  بحث  جای   ، گرفته 
خود  نظامی  و  سياسی  جريان  در   ، سوريه 
در  را  متحدينی  فراوان  احتياط  با  لبنان  در 
آن کشور انتخاب کرده اند که برای حاکميت 
خيلی  نيستند.  خطرناک  سوريه  در  ها  بعثی 
ها اذعان می کنند که حزب کمونيست لبنان 
يک   ،  ١٩٨٢  -١٩٧٩ پرتالطم  سالهای  در 
پايگاه مقاومتی قابل توجهی را برای مقابله 
با حمالت نظامی پی در پی اسرائيلی ها به 
جنوب لبنان (نواحی جنوب رودخانه ليتانی) 
کمونيستها   . بود  کرده  پياده  و  ديده  تدارک 
حمايت  از  مقاومت  پايگاه  اين  ايجاد  در 
نيروهای متعدد درون ساف بهره مند بودند 
اسرائيل  حمله ی  از  بعد  زمان  آن  در  ولی   .
اخراج  و  بيروت  محاصره  ی   ، لبنان  به 
با  سوريه  حاکمين   ، لبنان  از  ساف  سازمان 
نيروهای  و  لبنان  امل"   "سازمان  همکاری 
سپاه پاسداران ايران درمنطقه ی دره بقاع ، 
مقاومت  خطرناک  پايگاه  آن  که  شدند  موفق 
را از بين برده و به جای آن حزب اهللا لبنان را 
در جنوب لبنان به وجود آورند. در سالهای 
(نخست  حريری  رفيق  ترورمرموز  اخير، 
وزير سابق لبنان) به طور واضح به قدرتهای 
امپرياليستی (امريکا و فرانسه) فرصت داد 
که با دو هدف معين و روشن در امور داخلی 
لبنان به مداخالت خود شدت بخشند. اين دو 

هدف عبارتند از :

با  که  سازند  وادار  را  دمشق  دولت   –  ١  
دولتهای "معتدل" و کمپرادورعربی (مصر، 
اين  اگر  و  کند  وحدت   ( سعودی  عربستان 
امر با موفقيت روبه رو نشد در آن صورت 
دولت بعثی سوريه را از طريق پياده کردن 
سياستهای "عدم تثبيت" و ترويج و گسترش 

آشوب سرنگون سازند.
 ٢ – تخريب و تضعيف ظرفيت سياسی و 
حمالت  با  مقابله  در  لبنان  اهللا  حزب  نظامی 
آتی اسرائيل به لبنان از طريق پروسه ی خلع 

سالح آن . 
به هر حال شکننده گی احتمالی ساختار قدرت 
سياسی در کشورهای جلوی جبهه که بازتاب 
منطقه ی  در  سرمايه  جهانی  نظام  عمل کرد 
درسالهای  هند  اقيانوس  و  خاورميانه  وسيع 
بعد از پايان جنگ سرد است، به هيچ نحوی 
تخريب  و  هجوم  مورد  کشورهائی که  به 
(مثل افغانستان و عراق) قرارگرفته و يا به 
کشورهائی که با خطر هجوم و تخريب (مثل 
فلسطين ، سوريه ، لبنان و ايران) روبه رو 
هستند، محدود نمی شود. هستند کشورهائی که 
در مجموعه ی "جلو جبهه " که احتمال دارد 
شدت  و  قدرت  ساختار  شکننده گی  به خاطر 
جامعه  در  پوالريزاسيون)   ) بندی  قطب 
مشمول  هجوم،  خطر  و  نظامی  هجوم  بدون 
و  گشته  هويت  بحران  و  آشوب   ، آشفته گی 
دچار تجزيه و پروسه بالکانيزاسيون گردند. 
بدون ترديد ، پاکستان در پرتو وقايع آخرين 
ترين  برجسته  شايد   ،  ٢٠٠٧ سال  روزهای 
نمونه ی اين کشورها در مجموعه کشورهای 

"جلو جبهه" محسوب شود. 

موقعيت و جايگاه پاکستان

جبهه"  "جلو  از  کشورهائی  جزء  پاکستان 
است که احتمال دارد که بدون حمله ی نظامی 
و  تخريب و "بازسازی" اقتصادی و سياسی، 
بالکانيزاسيون  پروسه ی  و  تجزيه  مشمول 
معضالت  کارشناسان  از  برخی  گردد. 
پاکستان را که از اوان استقالل اش در سال 
١٩٤٧ گرفتار اقتدارگرائی ، استبداد نظامی 
و بنيادگرائی مذهبی و.... بوده است ، بومی 
می دهند.  نسبت  درونی  عوامل  به  و  دانسته 
اين کارشناسان توجه را معطوف به نهادها 
های  سرويس  (ارتش،  رهبران  و  ها  نظم   ،
اطالعاتی و امنيتی، رهبران قببيله ای و ملی 
، فئودالهای محلی و روسای فرقه های مذهبی 
) در چهارچوب قدرت حاکم می کنند. اينان 
عقب افتاده گی و توسعه نيافته گی پاکستان را 
 – نظامی  مجموعه ی  يک  کارکرد  بازتاب 
غير نظامی می دانند که اهرمهای قدرت را 
مجموعه  اين  دارد.  دست  در  کشور  آن  در 

فئودالهای  تا  و.....گرفته  وپليس  (ازارتش 
محلی و نهادهای مذهبی و....) برای حفظ و 
نگه داشت منافع و موقعيت خود درمعادالت 
قدرت ،شرايط را طبق تحليل و بررسی اين 
و  "خودمختار"  ای  گونه  به   ، کارشناسان 
خودگردان تنظيم کرده است که نيروهای مدنی 
، دمکراتيک ، سکوالر و حتی "کارآفرينان" 
توان  از  مدرن  و  صنعتی  بورژوازی 
اثرگذاری بر تعامالت اجتماعی و دگرديسی 
های اقتصادی و سياسی بی بهره باشند. اين 
آنها  نگارنده  که  کارشناسان  و  تحليل گران 
را "فرهنگ گرايان" می نامد ، بر آن هستند 
اين  دست  در  پاکستان  در  واقعی  قدرت  که 
حاشيه  در  معنای  به  اين  و  است  مجموعه 
ماندن نيروهای غير سنتی ، پيشرو و.... در 
گرايان  فرهنگ  اين  است.  جامعه  گستره ی 
نتيجه  چنين  خود  جمع بندی  و  تنظيم  از  بعد 
"حاشيه  گروههای  "بازماندن"  که  می گيرند 
ای" (نيروهای مدنی، دمکراتيک و.....) از 
ايفای نقش سياسی زمينه ساز شرايط کنونی 
"بی ثباتی" ، عدم توسعه يافته گی و آشوب در 
پاکستان و تداوم تاريخی اين واقعيت است. بر 
خالف فرهنگ گرايان ، نابه سامانی ها ، بی 
ثباتی و بحران موجود در جامعه ی پاکستان، 
ای  حاشيه  کشور  اين  رابطه  ی  ماهيت  از 
بدون  می گيرد.  مايه  سرمايه  جهانی  نظام  با 
ترديد ، دراين امر کشور پاکستان که امروز 
با بحران آشفته گی و تجزيه روبه رو گشته با 
شرايط و سرنوشت ديگر کشورهای حاشيه 
ای – پيرامونی به ويژه کشورهای "جلو جبهه" 
ندارد.  چندانی  تفاوت  بزرگ  خاورميانه  در 
در سراسر دوره "جنگ سرد" ، پاکستان در 
و  آمريکا  جهانی  پروژه  معماران  معادالت 
متحد اصلی اش انگلستان ، در خط مقدم " 
مبارزه با کمونيسم " و عليه کشورهای "غير 
متعهد" (کنفرانس باندونگ) شناخته می شد. 
پايان  از  بعد  دوره  در  پاکستان  نيز  امروز 
جنگ سرد به عنوان کشوری در خط مقدم 
نومحافظه  طرف  از  تروريسم"  با  "مبارزه 
کاران حاکم بر کاخ سفيد شناخته می شود. در 
اين راستا پيشينه ی تاريخی رشد پاکستان به 
عنوان متحد نظام جهانی در ٦٠ سال گذشته 
حائز اهميت است. پس از استقالل پاکستان 
دمکراتيک  و  ملی  نيروهای   ، انگلستان  از 
را  پاکستان  توانستند  کوتاهی  مدت  برای 
پيش  به  و "بی طرفی"  تعهد"  جاده "عدم  در 
ببرند. بدون ترديد ، پروسه ملی شدن صنعت 
 ، پاکستان)  غربی  (هم سايه  ايران  در  نفت 
پيروزی کمونيستها و اعالم تاسيس جمهوری 
توده ای در چين(هم سايه شرقی پاکستان) و 
شمالی  (هم سايه  افغانستان  حرکت  باالخره 

های  سياست  اتخاذ  به سوی  پاکستان) 
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زنده باد سوسياليسم تنها راه رهائی بشر از بربريت سرمايه داری!

و  آمريکا  به  نسبت  متعهد"  "غير 
شوروی در روند اتخاذ سياست های 
کشور  بنيان گذار  جناح  علی  محمد  خارجی 
نخست  (اولين  خان  لياقت  سپس  و  پاکستان 
 ١٩٤٧-١٩٥١ سالهای  در  پاکستان)  وزير 
حرکت  دوران  ولی  داشتند.  ای  عمده  نقش 
و  طرفی  بی  موضع  اتخاذ  به سوی  پاکستان 
"عدم تعهد" در سياست خارجی، با مداخالت 
حاکمان اصلی نظام جهانی (اول انگلستان و 
سپس آمريکا) ديری نپائيد . اوج گيری امواج 
که  آمريکا  داخلی  سياست  در  کارتيسم  مک 
منجر به سردادن هياهوی تبليغاتی از "دست 
دادن = فقدان چين" و "مبارزه عليه هيوالی 
در  به روشنی   ، گشت  المللی"  بين  کمونيسم 
در  جهانی  نظام  متحدين  خارجی  سياست 
ايجاد جٌو آشوب و هرج و مرج در پاکستان 
(که به ترور لياقت خان نخست وزير "غير 
متعهد" پاکستان در سال ١٩٥١ منجر گشت) 
، انعکاس يافت. تضعيف نيروهای طرفدار 
استقالل و بی طرفی پاکستان و تقويت ارتش 
و نهادهای امنيتی توسط انگلستان و آمريکا، 
شرايط پيوستن پاکستان به پيمان نظامی بغداد 
را در سال ١٩٥٥ (که بعد از خروج عراق 
از آن پيمان در سال ١٩٥٨ به اسم "سازمان 
نظامی سنتو" تغيير نام داد ) آماده ساخت. از 
آن پس، ارتش چهار بار کنترل مستقيم کشور 
را به دست گرفت. پس از پشت سر گذاشتن 
ديکتاتوری های نظامی ايوب خان (١٩٥٨-
اين   (١٩٦٩-١٩٧٢ خان  يحيی  و   (١٩٦٩
نگرش در بين مردم دامنه يافت که پاکستان 
را  کمپرادوری  رژيم  نظامی  استبداد  دوران 
تمام کرده و وارد مرحله ی تکاملی آزاديهای 
دمکراتيک و حاکميت ملی خود گشته است. 
به قدرت رسيدن ذوالفقارعلی بوتو (١٩٧٣-

های  سياست  اتخاذ  بر  او  تاکيد  و   (  ١٩٧٧
تامين  و  استقرار   " ها  غيرمتعهد  "جنبش 
دولت  با  صميمانه  و  نزديک  بسيار  روابط 
ايجاد  و  شناسائی  و  سو  يک  از  هندوستان 
ای   توده  چين  با  تجارت  گسترش  و  دوستی 
به ويژه  پاکستان،  مردم  به  ديگر  سوی  از 
نويد   ، مدنی  و  ملی  و  دمکراتيک  نيروهای 
قدرقدرتی  و  گرائی  اقتدار  دوران  که  داد 
نظاميان به پايان رسيده و کشورپاکستان وارد 
مرحله ی آزادی های دمکراتيک و حاکميت 
ملی بر مبنای اتخاذ سياست های "جنبش غير 
در  که  پاکستان  مردم  است.  گشته  متعهدها" 
خان  يحيی  و  خان  ايوب  ديکتاتوری  دوران 
بين  نيابتی"  های  "جنگ  قربانی  بار  چندين 
خاطرات  بودند،  گشته  پاکستان  و  هندوستان 

تلخی از نظاميان و از طرف گيری در تالقی 
های "شرق" و "غرب" (جنگ سرد) داشتند. 
علی  رسيدن  به قدرت  از  آنها  جهت  بدين 
بوتو و اتخاذ مواضع "موازنه منفی" و غير 
استقبال  خارجی  سياست  در  او  متعهدانه ی 
در  گذار  پارادايم(نمونه واری)  ولی  کردند. 
پاکستان به علت معادالت قدرت در سطح بين 
المللی (تشديد جنگ سرد ، ادامه ی اختالف 
بين هندوستان و چين ، ريزش و افول جنبش 
اختالف  تشديد  و  ملی  بخش  رهائی  های 
روبه رو  شکست  با  شوروی)  و  چين  بين 
علی  متعهد"  "غير  دولت  سرنگونی  گشت. 
تحت  نظامی  ديکتاتوری  بازگشت  و  بوتو 
رهبری ضياءالحق در سال ١٩٧٧ و ادامه ی 
 ،١٩٧٩ در  بوتو  اعدام  از  بعد  نظامی گری 
کارائی  درباره ی  منفی  ذهنيتی  به تدريج 
روش ها و شيوه های دمکراتيک در اداره ی  
مردم  ذهن  در  خارجی  و  داخلی  اوضاع 
به ويژه در بين اقشار و نيروهای بينابينی ، 
به وجود آورد که در نهايت پاکستان را به سوی 
آشفته گی ، آشوب و بحران هويت سوق داد. 
تداوم اقتدارگرائی نظاميان در دهه ی ١٩٨٠ 
(دوره ضياءالحق) و در اواخر دهه ی ١٩٩٠ 
پرويز  (دوره ی  يکم  و  بيست  قرن  اوايل  و 
مشرف) ، اين ذهنيت ضد دمکراتيک را که 
ارتش کارسازترين و مهمترين مرجع، از هر 
گروه ، نهاد و تشکيالت ديگری برتر است 
را بين مردم بيش از گذشته رواج داد. دخالت 
ارتش در سياست که به تضعيف و اخته شدن 
و  دمکراسی   ، مدرنيته  طرف دار  نيروهای 
منتهی  گذشته  سال  بيست  در  سکوالريسم 
شد، فضای مناسبی را برای رشد بنيادگرائی 
مذهبی به ويژه نيروهای متعلق به وهابی گری 
و طالبانی در پاکستان پديد آورده و ميدان را 
برای بقايای نيروهای دمکراتيک که خواهان 
حاکميت و امنيت ملی (عدم مداخله نيروهای 
خارجی به ويژه  دولت آمريکا) بودند، تنگ 
تر ساخت . تقويت جايگاه بنيادگرايان توسط 
خليج  منطقه  در  آمريکا  "متحدين"  و  "سيا" 
فارس – اقيانوس هند (عربستان سعودی و 
امارات متحده عربی) نه تنها پاکستان را به 
جوالنگاه يک جنگ زرگری تمام عيار بين 
به  بلکه  ساخت،  تبديل  بنيادگرايان  و  ارتش 
جناح های مختلف درون هيئت حاکمه آمريکا 
گستره ی  به  نيز  را  پاکستان  که  داد  فرصت 
رقابت ها و درگيری های "نيابتی" خود تبديل 
سازند. فعل و انفعاالت و اشتعال تضادهای 
در  گذشته  ماه  شش  در  نظامی  و  سياسی 
بنيادگرايان  با  ارتش  روياروئی   - پاکستان 

مذهبی از يک سو و هم کاری بخش بزرگی 
از ارتشيان و ماموران عاليرتبه ی امنيتی با 
آنها و با طالبانهای پاکستان از سوی ديگر ( 
و به عبارت ديگر ،"مبارزه عليه تروريسم  
اصلی  "متحد"  و  آمريکا  توسط  المللی"  بين 
اش پرويز مشرف از يک سو و کمک های 
عربستان  دولت  آموزشی  و  مالی  بی دريغ 
و  "تروريست"  بنيادگرايان  به  سعودی 
که   ( ديگر  سوی  از  پاکستان  طالبانهای 
باالخره منجر به ترور و قتل بی نظير بوتو 
گرديد،   ٢٠٠٧ دسامبر  آخر  روزهای  در 
در  نظاميان  و  بنيادگرايان  که  داد  نشان 
پاکستان و رابطه آنان با نظام جهانی سرمايه 
و  آشفته گی  و  ثباتی  بی  شدن  نهادينه  سبب 
بروز بحران هويت گشته و آن کشور را در 
ورطه ی تجربه و خطر بالکانيزه شدن قرار 

داده است.

جمع بندی و نتيجه گيری

پياده  در  آمريکا  عمل کرد  حاضر  حال  در 
منطقه ی  در  خود  جهانی  پروژه ی  نمودن 
جبهه"  "جلو  کشورهای  ودر  خاورميانه 
عکس  و  سياسی  های  تالقی  بررسی  و 
کشورها  آن  درون  سياسی  نيروهای  العمل 
عمل کردی  های  سياست  و  تهاجم  به  نسبت 
آمريکا ، نشان می دهد که در اين کشورهای 
استراتژيک، چهار  نيروی اساسی در مقابل 
صف  آمريکا  چالش  با  رابطه  در  و  هم 
به  نيروهائی که  آن  يکم:  اند:  کرده  آرائی 
می  خود  گرائی  ناسيوناليستی=ملی  گذشته 
درواقع  نيروها  اين  از  بزرگی  بخش   . بالند 
چيزی به غير از وارثين اخته شده و اخالف 
به طور  و  بوروکراسی  شده  فاسد  و  دژنره 
و  استعماری  ضد  های  جنبش  بقايای  عمده 
های  دهه  در  زمانی  (که  ملی  آزادی بخش 
١٩٥٠ و ١٩٦٠ ميالدی به حق نظام جهانی 
 ، بودند)  طلبيده  جدی  چالش  به  را  سرمايه 
سر  و  وقت  اسرع  در  اينان  امروز  نيستند. 
در  ُکرنش  و  مماشات  و  "تعامل"  به  بزنگاه 
مقابل تجاوزگر = اشغالگر متوسل می شوند. 
و  کارگران  به ويژه  کشورها  اين  مردمان 
زحمت کشان، ديگر به اين نيروها و برنامه 

های شان اميدوار نيستند. 
های  جنبش  به  که  نيروهائی  آن  دوم: 
دارند.  تعلق  اسالمی،  ازجمله  و  بنيادگرائی 
آشوب  از  پر  شرايط  تقويت  در  نيروها  اين 
جهانی  نظام  راس  که  بحرانی  و  آشفته گی   ،

به ويژه  منطقه  در  (آمريکا)  سرمايه 
در کشورهای "جلو جبهه" تعبيه کرده 
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ازنامه های  ... بقيه از صفحه آخر

در  و  کرده  ايفاء  مهمی  نقش  است، 
از  بعضی  کردن  بالکانيزه  پروسه ی 
پروژه ی  نفع  به  کليدی  نقشی  کشورها  اين 

جهانی آمريکا، دارند. 
"دمکراسی  محور  دور  که  نيروهائی  سوم: 
و  "دمکراتيک"  های  خواسته  و   " خواهی 
اند  شده  متشکل  و  زده  حلقه  بشر  حقوق  يا 
مرکز  کشورهای  حمايت  به  نيروها  اين   .
مشخصا آمريکا تکيه زده و خواهان "تغيير 
طريق  از  جبهه  جلو  کشورهای  در  رِژيم" 
......هستند.  و  نارنجی   ، مخملی  انقالبات 
يک  هر  توسط  قدرت  تسخير   ، ترديد  بدون 
از نيروهای سياسی فوق الذکر نمی تواند به 
اين  زحمت کشان  ديگر  و  کارگران  رهائی 
کشورها از يوغ ستم ملی و استثمار طبقاتی 
نظام جهانی و هم دستان بومی آن منجرشود. 
واقعيت اين است که منافع طبقات کمپرادور 
بومی که طبيعتا و ضرورتا با منافع کنونی 
(آمريکا،  جهانی  نظام  اصلی  محورهای 
و  معرفی  منطقه  در  ژاپن)  و  اروپا  اتحاديه 
تعريف می شوند، از طريق سه نيروی فوق 
که  است  توجه  شايان  می گردند.  بيان  الذکر 
ديپلماسی ، فعاليت های سياسی و کمک های 
نظامی دولت آمريکا، پيوسته اين سه نيرو را 
به جان هم می اندازد که از عواقب تالقی ها 
و جنگ های آنها با يک ديگر به نفع پيشبرد 
پروژه ی خود در خاورميانه "بزرگ" استفاده 

شايان و ممتازی ببرد. 
خواه  آزادی  و  کمونيست  نيروهای  چهارم: 
استثماری  نظام  براندازی  خواهان  که 
سرمايه داری و رهائی از يوغ امپرياليسم و 
ارتجاع هستند. درگيری اين نيروهای انقالبی 
در اين تالقی ها و جنگ ها به وسيله ی ايجاد 
ائتالف و اتحاد با هر يک از سه نيروی فوق 
(مثل انتخاب بين بد و بدتر ، يعنی حمايت از 
رژيم برای جلوگيری از پيروزی بينادگرايان 
برعکس  يا  و  و...،  مصر   ، پاکستان  در 
در  خواه"  "دمکراسی  نيروهای  از  حمايت 
مبارزه عليه جمهوری اسالمی حاکم درايران 
است.  شکست  به  محکوم  و....)  سودان    ،
خود  طبيعی  های  درگستره  بايد  کمونيستها 
طبقه  اجتماعی  و  اقتصادی  منافع  از  دفاع   :
از  دفاع   ، زحمت کشان  ديگر  و  کارگر 
مستقل  ملی  امنيت  و  حاکميت  دمکراسی، 
تکامل  نظر  از  سه  هر  که  ـ  امپرياليسم  از 
تاريخی جدا ناپذير بوده و درهم تنيده اند ـ ، 
به مبارزه خود ادامه دهند. امروز منطقه ی 
وسيع و ژئوپوليتيکی خاورميانه – اقيانوس 
هند به ميدان اصلی تالقی و مبارزه ی کليدی 
(امپرياليسم  سرمايه  جهانی  نظام  راس  بين 
کمپرادور  هم دستان  و  موتلفين  و  آمريکا) 
بومی اش از يک سو و ملت ها و خلق های 

جهان از سوی ديگر تبديل شده است. شکست 
"بزرگ"  خاورميانه  در  آمريکا  پروژه ی 
شرطی  جبهه"  "جلو  کشورهای  در  به ويژه 
موفقيت  ايجاد  و  مبارزه  پيشبرد  برای  الزم 
و  رفاه   ، ترقی  جهت  در  مناسب  شرايط  و 
از  منطقه  هر  در  اجتماعی  عدالت  استقرار 
جهان ماست . شکست نيروهای مقاومت در 
کشورهای جلو جبهه و مشخصا در عراق ، 
ديگر  مردمان  های  پيشرفت  و  ها  پيروزی 
مناطق جهان (آسيا ، آمريکای التين و....) 
را شکننده و آسيب پذير می سازد. اين نکته 
به هيچ نحوی به اين معنی نيست که ما به 
مناطق  مردم  امروز  که  مبارزاتی  اهميت 
جنوبی  آسيای  در  نپال  از   ) جهان  مختلف 
التين)  آمريکای  در  و...  ونزوئال  تا  گرفته 
نکته  اين   . بدهيم  بها  کم  می برند،  جلو  به 
فقط به اين معنی است که مردم جهان نبايد 
اجازه بدهند که آمريکا در راس نظام جهانی 
به ويژه  و  خاورميانه  منطقه ی  در  سرمايه، 
وارد  برای  که   ، جبهه"  "جلو  کشورهای 
کردن "ضربه ی اول " جنايت باراش در قرن 

بيست و يکم انتخاب کرده ، پيروز گردد. 
      ن. ناظمی ـ  مارس ٢٠٠٨      

 نيروهای نظامی و سياسی – امنيتی آمريکا،
عضو   افغانستان از .... و ناتو کشورهای 
 الذکر فوق نيروهای نوع کمک توسط هر قطع
 بالطبع و خود بومی همدستان متحدين و به
 های جنگ و ها رقابتها، تالقی دادن به پايان
 “ خواست ”خروج.است کشور در آن نيابتی
عراق، يا  افغانستان  از  نيروها“   فوری 
 تبليغات پاسيفيستی و پاشيدن خاک در چشم
 توده هاست. اوال امپرياليستها هرگز به چنين
با اينکه  تبليغ  داد.  نخواهند  در  تن   خواستی 
 طرح چنين خواستها يا شعارهايی ارتشهای
 امپرياليستها سرزمينهای اشغال شده را ترک
 می کنند، به معنی اين است که برای تحقق
 اهداف دست به دامان دشمن شويم. برای مثال
 تظاهرات صلح طلبان و سبزها در جهان حتی
 موقعی که در ابعاد ميليونی بوده، چه تأثيری
ثانيا است؟  گذاشته  امپرياليستها  عملکرد   بر 
وجود بدون  امپرياليستی  نيروهای   خروج 
اين آينده  حکومت  برای  مناسب   آلترناتيو 
حتی کرد.  نخواهد  حل  را  مشکلی   کشورها 
 اگر نيروهای اشغالگر در افغانستان و عراق
 نتوانند از لحاظ نظامی به پيروزی برسند و
آيا کنند،  ترک  را  کشورها  آن  شوند   ناچار 
 جز اين خواهد شد که حکومت به دست فرقه

 های مذهبی، سران عشاير و مستبدان محلی
خواهد افتاد؟

 به نظر من بايد بجای القای اين گونه توهمات
 بر روی ايجاد جريان سياسی دمکراتيک و
 مردمی در اين کشورها تأکيد کرد، جريانی
 که از امپرياليستها و متحدان محلی آنها مستقل
 بوده و در حين مبارزه مرزبندی قاطعی با
 نيروهای ارتجاعی که آنها نيز فعال در تضاد
 با امپرياليستها هستند (در حالی که ديروز از

آنها زاده شده بودند) داشته باشد.
موفق باشيد.

برخی به  که  نقدی  از  تشکر  و  سالم   با 
ازنوشته های رنجبر شماره ٣٦ کرده ايد.

يا پراودا  ازمقاالت  بخشهائی  آوردن    ١ـ 
 فيدل کاسترو، به معنای تاييد نظام حاکم در
نشان هدف  باشد.  نمی  درکوبا  يا  و   روسيه 
حقوق به  آمريکا  امپرياليسم  تجاوزات   دادن 
 بشر و به استقالل کشورها است که از زبان
 نشريات و يا شخصيتهای کشورهای مختلف
 بيان می شود و افشا کننده است و نه معرفی آنها
 به مثابه منتقدان نظام سرمايه داری. به عالوه
 مقايسه ی کوبا و روسيه ازنظر نظام طبقاتی
الزم دقت  هم  دولتی)  (سرمايه داری   مشابه 
 را ندارد. کوبا کشورکوچکی است از جهان
برای است  سال  از٤٨  بيش  که   پيرامونی 
امپرياليسم با  خودش  استقالل  حق  از   دفاع 
 آمريکا مقابله کرده و درمحاصره ی اقتصادی
کوبا باوجوداين،   . قرارداشته  است   آن 
 پيشرفته ترين کشورآمريکای التين دراحترام
باال و  کشان  زحمت  و  کارگران  حقوق   به 
 بودن سطح دانش و بهداشت و نقش زنان در
 اجتماع، به شمارمی رود. کوبا از مبارزات
آمريکای کشورهای  ويژه  به  و  جهان   مردم 
 التين در طرد نفوذ استعماری آمريکا پيوسته
روسيه در  که  درحالی  کرده است.   پشتيبانی 
مبادله و  توليد  بروسايل  خصوصی   مالکيت 
بزرگ انحصارات  به وجودآمدن   درحد 
بوده سريع  رشد  درحال  غيردولتی   سرمايه 
 و تضاد درون رژيم حاکم بر روسيه رقابت
است دولتی  بخش  و  خصوصی  بخش   بين 
تغييرماهيت از  استفاده  با  امپرياليستها   که 
نظامی به  سوسياليستی  نظامی  از   شوروی 
انحصارات از  پشتيبانی  به   ،  امپرياليستی 
 غيردولتی جهت نفوذ هرچه بيشتر درروسيه،
 شديدا ادامه می دهند. روسيه کشوری است
رقابت به  جهانی  سطح  در  که   امپرياليستی 
نظر از  و  می پردازد  امپرياليستها  ديگر   با 
  نظامی دومين قدرت بزرگ جهان می باشد.
  تاکيد می کنيم که انتقاد بايد  مستدل باشد. اين

درمورد واقعيتها  بيان  که  نيست   مهم 
 جنايات آمريکا ازجانب چه رسانه يا



صفحه ١٢ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر

اظهاريه اگر  می شود.  گفته   شخصی 
درنشان شده،  مطرح  اطالعات  و   ها 
 دادن ماهيت امپرياليستی تجاوزگر روشنگر

می باشند، پس چه باک!
 ممکن است انتقاد شما ناشی ازاين باشد که به
 دليل اغتشاش فکری موجود درجنبش جهانی
 کمونيستی و ايران، هنوزنسبت به روسيه ی
 کنونی و کوبا توهماتی وجود دارد و اتکاء به
 نظرات محافل صاحب نفوذ اين کشورها، به
 آشفته گيهای نظری موجود، کمک می کند. البته
 حقيقتی درچنين انتقادی هست. توضيح اين که
 ما بارها در ابتدای آوردن مقاالت افشاگرانه
 دراين بخش از نشريه، خاطرنشان می کرديم
 که نظرات مطرح شده ضرورتا نظر حزب
 رنجبران ايران نيستند تا ابهامی پيش نيايد که

سهوا اين بارآن را ذکر نکرديم.
٣٦ شماره  رنجبر  ديگر  ازمقاله   درانتقاد 
آن به  اين که  از  قبل  افغانستان،   درمورد 
 جواب دهيم بايد ازخودانتقادکنيم که به دليل
نشانده ی دست  حکومت  سرنگونی   نادقتی، 
نسبت طالبان  به  امپرياليستها،   سوسيال 
ـ رفرميستی  رژيم  که  درحالی  شده،   داده 
بنيادگرايان توسط  اهللا  نجيب   رويزيونيستی 
خود و  شد  سرنگون  مجاهدين  به   معروف 
تخت بر  سال   ٤ از  نيزپس  دارودسته   اين 
 قدرت نشستن سرانجام درسال ١٩٩٦ توسط
به زير ازقدرت   طالبانی  بنيادگرايان   اولترا 
 کشيده شد و به طرف شمال افغانستان عقب
به دوباره  ديگر  درفرصتی  تا  نمود   نشينی 

کمک امپرياليستها به قدرت برسد!!.
سرکوب به  شما  نقد  که  جا  آن  تا  اما،   و 
 جنبش نوپای ضد رويزيونيستی کمونيستهای
و پرچمی  دسته های  دارو  توسط   افغانستان 
 خلقی می شود، حق کامال به جانب شماست
 و تاکيد روی آن نه درحدی که درمقاله آمده،
 ضروری بود تا توهمی نسبت به ماهيت ضد
ـ سوسيال  کودتای  حاصل  رژيم   کمونيستی 

امپرياليسم در افغانستان، به وجود نيايد.
 تاريخ افغانستان در سه دهه ی اخيربارديگر
 نشان داد که رهائی خلقهای افغانستان درگرو
 تکيه به اين يا آن امپرياليسم نيست، حال چه
ازنوع چه  و  کالسيک  امپرياليسم   ازنوع 
با درمقايسه  اما  آن!  امپرياليستی   سوسيال 
 حاکميت مجاهدين شمال و طالبانهای جنوب
 که در برقراری حکومتهای استبدادی مذهبی
برگرداندن و  مردم  حقوق  کردن  پايمال   و 
و وسطا  قرون  عصرماقبل  به   افغانستان 
نسبت جهنمی  محدوديتهای  ايجاد   ازجمله 
هستند، افغانستان  ازمردم  نيمی  که  زنان   به 
 رژيم سکوالر وابسته به سوسيال امپرياليسم
 افغانستان، دست به رفرمهای نيم بندی زد که
شدت به  مذهبی  جريان  دو  اين  از   هيچ کدام 

امروزهم حتا  فوق الذکر،  رقيب   بنيادگرای 
 قادربه انجام آن نيستند.

حاکمان ماهيت  تا  شده  کوشش   درمقاله  
طريق از  پرچمی،  و  خلقی   رويزيونيست 
شود معلوم  و  شده  مشخص  گيومه   گذاشتن 
 آنها از چه قماشی بودند. اما به نظر می رسد
 که اين اعالم موضع، کافی برای جلوگيری
حاکميت ماهيت  درمورد  تفاهم  سوء   از 
دقت با  بهتربود  و  نبوده   رويزيونيستها، 
 بيشتری مطالب عرضه می شدند . انتقاد شما

را می پذيريم.
"خروج خواست  خواندن  "پاسيو"   درمورد 
 فوری و بی قيد و شرط نيروهای اشغال گراز
بگوئيم بايد  شما،  توسط  و..."   افغانستان 
خواست از  حرکت  نه  نظری  چنين   که 
کودکان و  زنان  زحمت کشان،  و   کارگران 
دفاع برای  تالش  و  افغان  آزادی خواهان   و 
اززيربمبارانهای آنها  آزادی  به  کمک   و 
 وحشيانه ی ارتشهای اشغال گر امپرياليست و
بلکه افغانستان،  در  حاکم  مذهبی  رژيم   يوغ 
ازاوضاع مشخص  تحليل  کردن   جای گزين 
 مشخص به حد تحليل عام و بحثهای ذهنی  و
 مجردی می باشد که درعمل نتيجه ای به بار

  نمی آورد..
نيروهای راندن  بيرون  برای   مبارزه 
حکومتی استقرار  و  افغانستان   اشغال گراز 
 دموکراتيک عمده تا با دستان پرتوان کارگران
 و دهقانان و ديگر زحمت کشان و نيروهای
 آزادی خواه افغانستان امکان پذيراست. کسب
 پيروزی راستين  در اين مبارزه نيز در گرو
توسط زحمت  و  کار  توده های  اين   رهبری 
پيشرو و  انقالبی  واحد  کمونيست   حزب 
 درافغانستان می باشد. متاسفانه همانند ايران،
 در افغانستان چنين حزب با اتوريته ای وجود
وحشتناک سرکوبهای  علت  به  و   ندارد 
و احزاب  اخير،  دردهه های   کمونيستها 
صرف نظر موجود،  کمونيستی   سازمانهای 
 از درجه ی حقانيت تاريخی و ديدگاه های  شان
هنوز عمل کردشان،  و  سياستها  درستی   و 
 نتوانسته اند از نفوذ قابل توجهی درميان توده
 های مردم برخوردارشده و رهبری مبارزه ی
 مسلحانه با اشغال گران و رژيم دست نشانده ی
 کرزای و مقابله بانفوذ طالبان را با صالبت
بنيادگرايان بازهم  آن که  نتيجه  ببرند.   پيش 
و منطقه  مرتجعين  پشتيبانی  از  که   طالبان 
 جهان برخوردارند، برای برگشت به قدرت
نيرو و  برخاسته   مقابله  به  اشغال گران   با 
خيانت کاری ظرفيت  تمامی  از  و   گرفته اند 
که اشغال گر  امپرياليستهای  با  سازش   برای 

 خود فرزند آنند، نيز برخوردار می باشند.
شعار درمقابل  مشخص  آلترناتيوی   ندادن 
نيروهای شرط  و  بی قيد  و  فوری   "خروج 

 اشغال گراز افغانستان و..." از سوی مخالفان
کردن بسنده  مثال  آپا  چيست؟  شعار،   اين 
"انقالب نظير  استراتژيک  شعارهای   به 
سرانجام به  را  افغانستان  در   پرولتری 
 برسانيم" وغيره برای حل مسئله ی مبارزه با
 بربرهای تا دندان مسلح امپرياليستی راه گشا
 هستند؟ درشرايطی که رشد تضادها به جائی
با سياست  ادامه ی  "جنگ  که  است   رسيده 
تمام جنگ  اين  تا  است،  شده  ديگر"   وسايل 
ی درجامعه  ديگرموجود  تضادهای   نشود، 
 افغانستان را نمی توان حل کرد. اين واقعيتی
 است تاريخی که بايد به آن احترام گذاشت و
 توازن قوای انقالب و ضدانقالب را درپيش

 بردن جنگ ملی يا طبقاتی درنظرگرفت.
 ما خواستار خروج امپرياليست ها هم در آن
هم هرگز  و  هستيم  حاال  هم  و  بوديم   زمان 
 بين بد و بدتر مدافع بد نبوديم! ما از مبارزه
 برعليه اشغال گران امپرياليستی دفاع می کنيم
همان طور است.  کمونيستی  هر  وظيفه   اين 
جا آن  در  آيا  کنيم.  می  چنين  عراق  در   که 
عليه درجنگ  که  هست  پرولتری   آلترناتيو 
داشته باشد قابل مالحظه ای  نقش   اشغال گران 
 و بتواند با بيرون راندن ارتشهای متجاوز،
درست اين  بياورد؟  دست  به  را   قدرت 
امپرياليستی نيروهای  خروج   " که   نيست 
 بدون وجود آلترناتيو مناسب برای حکومت
نخواهد حل  را  مشکلی  کشورها  اين   آينده 
اين می شود  حل  که  مشکل  اولين   کرد» 
خانمان کشتارافسارگسيخته ی  به  که   است 
 سوزامپرياليستی پايان می دهد. دوم آن که با
 پايان اشغال امپرياليست ها توازن قوا به سود
 نيروهای انقالبی بهبود می يابد. سوم اين که
متجاوز ی  امپرياليستها  استراتژيک   نقشه ی 
 برای انقياد ملل خاورميانه بزرگ، با شکست
مبارزات سود  به  اين  و  می شود   همراه 
 رهائی بخش خلقهای جهان از زير سلطه ی

امپرياليستها است. و ...
به توجه  با  به ويژه  و  شرايطی   درچنين 
 اوضاع جهانی که اعتراضات و فشارجهانی
طبقات توسط  ازجمله  امپرياليستها،   روی 
کشورهای خود  مردم  اقشارگوناگون   و 
وظيفه ی يافته است،  افزايش   امپرياليستی 
کشورهای انقالبی  و  کمونيست   نيروهای 
 ديگر، اين نيست که نسبت به دخالت نظامی
 و جنايات امپرياليسم درافغانستان اشغال شده
بی اشغال گر  نيروهای  خروج  به   نسبت 
ُکشتاروحشيانه ی ناظر  و  بمانند   تفاوت 
هم که  است  اين  نه  مگر  مردم.   روزمره ی 
تبليغ را  نظر  اين  آمريکا  نئوکانهای   اکنون 

ازنامه های  ... بقيه در صفحه ١٨
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ازاين رو، وقتی که ارتشهای آمريکا و انگليس 
عراق را اشغال کردند، اولين کاری که انجام 
تحقيقاتی،  و  علمی  موسسات  گرفتن  دادند 
سوزاندن  و  بود  دانش گاه ها  و  کالج ها 
کتاب خانه ها و ارثيه های عراق که به غارت 

و تاراج برده شدند.
واقعيت گم و گورشدن ٥٥٠٠ عالم عراق پس 
از تجاوز آوريل ٢٠٠٣، که اکثريت آنها به 
اروپا، آسيای شرقی و کشورهای ديگرعربی 
ثابت  را  ادعا  اين  صحت  کردند،  مهاجرت 
می کند. بقيه به قتل رسيدند و عالمای عراق 
ازاين حادثه درس گرفتند. بعداز ربوده شدن 
دکترعلی محاويش، ناظم دانش کده ی مهندسی 
او،  جسد  پيداشدن  و  المستنصريه  دانش گاه 
درجٌوی  آنها  که  شدند  متوجه  عراق  علمای 
زنده گی می کنند که بعداز سقوط بغداد توسط 
مغولها در١٢٨٥ ... بی نظير بود. برخی از 
آکادميسين های عراقی نامه ای دريافت کردند 
با گلوله هائی درآن. از ٥ استاد کالج پزشکی 
درخارج  طوالنی  زندگی  به  که  شد  خواسته 

ازعراق بروند.
بکر  جيمز  تهديد  می گويد:  ُريبعی  دکتر 
دررابطه با برگرداندن عراق به دوران ماقبل 
صنعتی، يعنی قرون وسطا... معنايش تخريب 
و نابودی کليه ی راههای مقاومت و مخالفت 
بود که هالکوخان در تهاجم وحشيانه اش انجام 
داد به طوری که آب فرات ازخون کشته های 
با  سياه،  و  شد  سرخ  رود،  در  شده  انداخته 

کتابهائی که به آن پرتاب کردند.
به روشنی،  متجاوزان  که  اين است  حقيقت 
تکنيکی  و  علمی  طرح  معنای  و  عظمت 
درجزئيات اش، سيستم علمی و تکنيکی درهم 
استقالل  کننده ی  تضمين  که  ای  شده  ادغام 
را  آن  و  شدند  متوجه  را  کشوربود،  ملی 
آن  از  نمی توانستند  که  دانستند  فاکتورمهمی 
صرف نظرکنند. لذا چند روز بعد از اشغال، 
سنديکای  سرپرست  الراوی  محمد  دکتر 
دانش گاه  رئيس  و  عراق  درمانی  پزشکان 
بغداد به قتل رسيد. ُکشتارها بعد از آن به طور 
آشکاری در روز روشن شروع شد. ١٥٠٠ 
ُمحی  نظير  عراق  باالی  سطح  متخصص 
حسين استاد آئروديناميک و مهندسی هواپيما 
الدوليمی،  دکترُمهنا  تکنيک،  دانش گاه  در 
الحيتی  قليب  دکتر  دانش گاه،  درهمان  استاد 
دانش گاه،  درهمان  شيمی  درمهندسی  استاد 
صرف نظر از هزاران کارخانه ، آزمايش گاه 
اسرائيل  رسيدند.  قتل  به  مرکزتحقيقاتی،  و 
بخشی از اين عمليات پليد را به عهده داشت. 
مخفی  ارتش  اسرائيل،  جاسوسی  سازمان 
دانش مند   ٨٠٠ مامورکرد  را  نفری   ١٥٠

عراقی را که درليست نامها داشتند يا ازبين 
ببرند و يا وادار به مهاجرت به اسرائيل بکنند. 
اخيراسرائيل  سالهای  در  اشغال  درجريان 
دانش مندان را که به  توانست بخشی از اين 
عراق خيانت کرده و خود را به بغل اسرائيل 
انداخته بودند، جذب کند. يکی از آنان کنعان 
داده  او  به  افتخاری  دکترای  که  است  مکييا 
شد. ديگران طاهرلبيب و محمد ابو صالح که 

عنوان ماستر دريافت نمودند.
بازرسان  گروه  که  است  شده  روشن  اکنون 
بدنام سازمان ملل که قبل از تجاوز آمريکا ـ 
انگليس سراسر خاک عراق را گشتند، ليست 

نام دانش مندان عراق را به اسرائيل دادند.
ُکشتن   : می گويد  هم چنين  ُربيعی  دکتر 
دانش مندان عراق بخشی از استراتژی "هرج 
و مرج سازنده" است که اشغال گران از موقع 
تهاجم ازآن استفاده می کنند تاعراقيها را مطيع 
کرده و به انقياد درآورند. بزرگ ترين هرج و 
مرج سازمان يافته   نشان از حماقت، ناتوانی 
يا زبونی غيرقابل عالج آنها دربرابر کاخهای 
بانکها،  دولتی،  موسسات  عراق،  دولت 
و  مهندسی  مراکز  کارخانه ها،  دانش گاهها، 
زيورآالت  و  کتاب خانه ها  موزه ها،  ارتشی، 
گستاخ  متجاوزان  که  داشت،  عراق  عتيقه ی 
به وجودآوردند. اين "هرج و مرج زيان آور"، 
مثل خطوط رسم شده به طوراتفاقی در رايانه 
است. اين عامل ازدست دهی منابع عظيم مالی 
دولت عراق بود، که فساد بی سابقه، عموميت 
يابی رشوه دهی برای پروژه های دروغين، 
نظيررشوه دهی برای انتخاب شدن و شرکت 
در دولت فدرال را به وجودآورده است. هرج 
فيزيکی،  پديده ی  نظير  قيافه  خوش  مرج  و 
کردن  نابود  و  آشوب  ايجاد  عمده اش  هدف 
است.  کشوری  موجوديت  و  ملی  وحدت 
باوجوداين هم زمان، آنها بزرگ ترين سفارت 
خانه ی آمريکا را دربغداد و ١٤ پايگاه نظامی 

را درنقاط مختلف عراق، درست می کنند.
بررسی  اولين  که  می گويد  ُربيعی  دکتر 
درمورد قتل عام دانش مندان عراق، پزشکان 
اسماعيل  دکتر  توسط  مهندسان،  و  معالج 
صورت  انگلستان  تبعه ی  و  عراقی  الجليلی 
گرفته و به اولين کنفرانس بين المللی درمورد 
مادريد  در  که  عراق  آکادميسينهای  کشتار 
بررسی  اين  گرديد.  ارائه  اسپانيا،  پايتخت 
ناظم  چهارمين  دکترمحاويش  که  داد  نشان 
به قتل رسيده در دانش گاه المستنصريه بود. 
قبل از وی، ناظمهای کالج پزشکی، آموزش 
و پرورش، و کالج حقوق به اضافه ی نايب 
ناظم های کالج های علوم، اقتصاد و مديريت 
سه  بخشها،  روسای  از  رسيده بودند.  قتل  به 
نفر به قتل رسيدند : درقسمتهای زبان آلمانی، 
تعليم و تربيت و مطالعه ی جهان عرب. اين 

های  فرقه  و  مذاهب  به  متعلق  آکادميسينها 
مختلف درعراق بودند، و نه متعلق به گروه 
خاصی. امری که ثابت می کند جنايت کاران 

عراقی نيستند.
www.uruknet.info?p=42278 

*     *    *           
اسد: آمريکائيها به سوريه گفتند دانش مندان 

عراقی را نپذيريم،
اکنون می دانيم چرا

راهها به سوی عراق : ١٧ آوريل ٢٠٠٨
خود  سخن رانی  طی  االسد  جمهور  رئيس 
دراجالس تجديد حيات پانـ  عربی و سرنوشت 
را  افشانشده ای  نکته ی  دمشق،  در  عربی 

درمورد تجاوز به عراق، برمالکرد.
" ولی چندهفته بعد ازسقوط بغداد، کالين پاول 
آمد  دمشق  به  آمريکا  وزيرامورخارجه ی 
درعراق  ارتش اش  که  ازکاری  غرور  با  و 
نمود  اضافه  و  کرد  صحبت  داده بود،  انجام 
پناهنده   عراقی  دانش مندان  نبايد  سوريه  که 
 را بپذيرد و درمورد ورود متفکران عراقی 
شديم  متوجه  ما  بعدها  هشدارداد.  سوريه  به 
که هدف، قتل آنها توسط ارتش آمريکا بود. 
برای ما روشن شد که آمريکائيها می خواهند 
گذشته  از  مانده  باقی  ازنظرامکانات  عراق 
تربيت  به  قادر  ديگر  که  شود  نابود  چنان 

روشن فکران جديد نگردد."
   www.uruknet.info?p=43147  

*     *     *
پزشکان عراقی می گويند :

زنده گی  جديدی  هيروشيمای  در  ما   "
می کنيم"

شروود ُرٌس : ٢٤ مارس ٢٠٠٨ 
از  تکه ای  اسرائيل  و  انگلستان  آمريکا، 
تبديل  راديوآکتيو  جهنم  به  را  خاورميانه 
آن چه  شليک  با  را  کار  اين  آنها  کرده اند. 
می نامند،  تضعيف شده"  "اورانيوم  که 
به  آغشته  مهمات  درواقع  که  می دهند  انجام 
راديوآکتيو هستند و اين ُکشنده ترين سالحهای 
توسط  هيچ گاه  شايد  که  است  تاکتيکی 

مغزپيچيده انسانی اختراع نشده بود.
می کنند  برخورد  شک  با  که  کسانی  برای 
داده ها  از  به انبوهی  می توان  اينترنت  در 
دست رسی داشت: نظير گزارش سال ١٩٩٩ 
کميسيون بين المللی انرژی اتمی به اعضای 
پزشکان  سلطنتی  انجمن  شناسی  سرطان 
انگليس، به پزشکان معالج صدمات هسته ای 
ديده،  صدمه  قديمی  سربازان  بيمارستان  در 
به مقامات رسمی در زايش گاه و بيمارستان 
اسکات  گزارش  به  بصره،  در  کودکان 
مانيتور.   ساينس  کريستيان  در  پيترسون  

پيترسون در اوت ٢٠٠٣ برای يافتن 
گايگر  کنتور  از  آکتيو  راديو  ميزان 

اوضاع.. بقيه از صفحه آخر
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تا   ١٠٠٠ بين  رقمی  که  کرد  استفاده 
را  حدمعمول  از  بيش  برابر   ١٩٠٠
که  می داد  نشان  بغداد  از  درمناطقی 
منفجرشده بودند.  آن جا  در  نفوذکننده  بمبهای 
گفته می شود که يک چنين بمبهائی بيش از 
درخود  را  شده  تضعيف  اورانيوم  ُتن  يک 

جای می دهند.
راديوآکتيو  جنگ  از  کوتاه  درکی  برای 
شرر  کريستيان  کتاب  به  شود  رجوع 
آزادی  و  شده  تضعيف  "اورانيوم  نام  به 
عراق"، محقق درانستيتوی صلح هيروشيما 
 . znetمنتشرشده در ١٣ آوريل ٢٠٠٣ در
شرر می گويد : “ براساس ٤٨ مين گزارش 
کميته ی سازمان ملل در رابطه با تشعشعات 
مرگ  ازدياد   ،١٩٩٩ آوريل   ٢٠ در  اتمی 
 ١٩٩١ بين  شده  تضعيف  اورانيوم  از  ناشی 
و ١٩٩٧، آژانس بين المللی انرژی اتمی به 
باتوجه  می شود.  زده  تخمين  نفر  ميليون  نيم 
به اين که حدود ٧٠٠ تا ٨٠٠ ُتن  اورانيوم 
نظامی  مناطق  دربمباران  شده  تضعيف 
درجنوب عراق مورداستفاده قرارگرفته بود. 
چنين مقداری از اورانيوم، نيم ميليون انسان 

را مبتالساخت و علت مرگشان گرديد.“
تجهيزات  “درسال١٩٩١،   : نوشت  شرر 
عمده تا  شده  تضعيف  اورانيوم  به  آغشته 
ضدتانکها در منطقه ی کويری جنوب بصره 
کنونی  درجنگ  که  درحالی  رفت،  کار  به 
اين تجهيزات در تمامی عراق مورد استفاده 
و  تکريت  موصل،  بغداد،  نظير  شدند،  واقع 
ساکن  زيادی  ی  انسانها  ديگرکه  شهرهای 
آژانس  گزارش  برپايه ی  افزود   او  بودند.“ 
شايد  ها  ُکشته شده  تعداد  گذشته،  تجارب  از 
فوق  ارقام  از  مراتب  به  آينده  سال  چند  در 

بيشتر بشود!“.
حقوق  کميسيون  که  يادآورشد  ضمنا  شرر 
بشر سازمان ملل درسال ١٩٩٦ اعالم نمود 
که اورانيوم تضعيف شده سالح ُکشتارجمعی 
است و آنانی که اين سالح را به کارمی برند 
درميان  می شوند.  بشر  عليه  جرم  مرتکب 
پدر،  بوش  جمهور  رئيس  استفاده کننده گان: 
به  آلوده  را  بالکان  که  آنانی  کلينتون،  بيل 
تشعشعات راديوآکتيو کردند، وساکنان کنونی 

کاخ سفيد، قرار دارند.
ماجرا  عراقی  پزشکان  زبان  از  بگذاريد 
پزشک  العلی  جواد  دکتر   : بشنويم  را 
و  بصره  بيمارستان  در  سرطان  معالج 
بغداد  دانش گاه  از  الجرموکلی  پرفسورحسام 
درعراق  مير  و  مرگ  “ميزان   : گويند  می 
از  ناشی  سرطان،  به  دچارشدن  خاطر  به 
جنگ راديولوژيکی آمريکا، از سال ١٩٩١ 
 ) گذاشته است“  افزايش  روبه  سرعت  به 
براساس گزارش آنها دراول دسامبر ٢٠٠٢ 
العلی  هيروشيما).  قربانيان  يادبود  درسالون 

که عضو انجمن سلطنتی پزشکان درانگليس 
نشريه  در   ٢٠٠١ فوريه   ٥ در  هست  نيز 
کانترپانچ نوشت :“ گرد و خاک صحرامرگ 
آور شده است. بررسی های ما نشان می دهند 
بصره  حوالی  جمعيت   ٪٤٠ از  بيش  که 
دچار سرطان خواهندشد. ما در هيروشيمای 
 ١  .٧ بصره   ) زنده گی می کنيم.“  جديدی 
نفر   ٦٨٠٠٠٠ آيا  دارد.  جمعيت  ميليون 
صورت  درآن  خواهندشد؟  سرطان  دچار 
در  راديوآکتيو  صدمات  از  تعدادقربانيان 

هيروشيما و ناکازاکی بيشتر خواهدشد).
 ١٩٩٠ از  که  شده  گزارش  مقاله  درهمان 
به  گرفتارشدن  رشد  نرخ  سو،  اين  به 
به  يافته،  افزايش   ٪٦٠٠ غده ی  سرطانی 
طورمشابهی، ميزان دچارشده گی به سرطان 
در سارايوو دربمبارانهای ١٩٩٦ در ٥ سال 
گذشته ، ٣ برابر شده است و خود کارکنان ناتو 

و سازمان ملل درمنطقه نيزچنين شده اند“.
مامائی  بخش  در  کارمند  محمد،  زناد  دکتر 
که  می گويد  بصره  آموزشی  بيمارستان 
درعرض ٣ ماه از شروع ماه اوت ١٩٩٨، 
سرهای  با  تا   ٨ سر،  بدون  نوزاد   ١٠
به طورغيرعادی بزرگ و ٦ نوزاد با دست 
سايت  به   کنيد  بودند(رجوع  ناقص  وپای 
و  سپتامبر١٩٩٩.   ٨ سوسياليستی  جهان 
که   داد  گزارش  گاردين  انگليسی  روزنامه 
 ٨٠ از  بصره  زايش گاه  در  سرطانی  موارد 
نفردرسال   ٣٨٠ به    ١٩٩٠ سال  در  نفر 

١٩٩٧ افزايش يافته است.
اآلسام،  بسامه  از  گزارش گر  گاردنر  فيل 
معنون  بيمارستان  در  زنانه،  دکترامراض 
اين  سال   ٧ طی  من   “ می کند:  نقل  بغداد 
مرض درحال افزايش را بررسی کرده ام. ما 
با نقصانهای مادرزادی مواجه نبوده ايم، اما 
اخيرا سقط جنين اجباری ناشی از نقصانهای 
شايد  درگذشته  می دهند.  روی  مادرزادی 
ماهی يک بارچنين می شد. اما اکنون ٢ تا ٣ 
سقط جنين در روز را شاهديم“. (يعنی هزار 

بار درسال؟).  
و اما پزشکان آمريکائی چه می گويند: سرهنگ  
آساف دوراکوويچ، رئيس قبلی بخش پزشکی 
می گويد  ويلمينگتون  بيمارستان  هسته ای 
سربازان  درخون  را  اورانيوم  ايزوتوپ  او 
شرکت کننده درجنگ خليج فارس يافته بود. 
نيويورک تايمزدر ٢٩ ژانويه ٢٠٠١ از قول 
دوراکوويچ نوشت که “اورانيوم تضعيف شده 
و ازجمله اورانيوم ٢٣٦ در ٦٢٪ سربازانی 
که معاينه کرده بود، مشاهده شد. اين عناصر 
بروز  به  می تواند  و  گرفته  جای  آنها  دربدن 
ناراحتی بيانجامند.“ او خاطرنشان می کند که 
“اورانيوم می تواند واردجريان خون شود و 
در استخوان، غده های لنفاوی، ششها وکليه ها 

زمانی  طی  اشعه  پخش  با  و  قرارگرفته 
چنين  هم  تايمز  مقاله  بزند“.  صدمه  طوالنی 
اشاره به مرگ ٢٤ سرباز اروپائی دارد که 
و  بوده  دربالکان  صلح  سربازان  به عنوان 
گزارش  ديگر  بسياری  توسط  آنها  امراض 

شده بودند“. 
ازبخش  آمريکائی   محقق  گويازدا  روبرتو 
دانش گاه  محيطی  زيست  تکنولوژی 
سانتاکروز کاليفرنيا، محقق عالی در بررسی 
وضعيت سربازان زخمی شده از تشعشعات 
جنگ  در  شرابنل  های  گلوله  راديوآکتيو 
اورانيوم  از  باالئی  ميزان   “ گويد  می  خليج 
در ادرار همه، بعد از ٧ تا ٨ سال از پايان 
که  هم  آنانی  است.   شده  مشاهده  انفجارها، 
خاکستر اورانيوم را تنفس کرده بودند ميزان 

زيادی از آن دربدن داشتند“.
از  آمريکا  قديمی  سرباز  يک  کاسيدی  تام 
سالهای  درعراق  که  نظام  سواره  يکم  بخش 
از  بعد   “  : گويد  می  بود،   ٢٠٠٥ ٢٠٠٣ تا 
جنگ اول خليج، سطح تشعشعات ٣٠٠ برابر 
جديد،  دراشغال  شده بود.  عادی  وضعيت 
گلوله های آغشته به اورانيوم تضعيف شده ی 
بيشتری به کارگرفته شد. اثراتش وحشتناک 
نيروی   ١٨ بخش  از  کين  دنيس  بودند. 
هوائی ارتش آمريکا و توفان صحرا که از 
گويد  می  برد  می  رنج  ناشناخته“  “مرضی 
سلولها  تجزيه ی  را  آن  نام  “دانش مندان  که 
اتفاق  اين  علت  چه  به  دانند  نمی  و  می نامند 
درواقعيت  اين  اما  افتد.  می  سربازان  برای 
مرض مربوط به تشعشعات است، چون که 
اورانيوم تضعيف شده درهمه جا پخش شده 

 Uruknet.info?p=42361 .“است
اما  می دانند،  که  است  اين  واقعيت   )
“دموکراسی“ امپرياليستی مانع از افشای آن 

است ـ رنجبر)
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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.



صفحه ١٥ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر

اهميت کلمبيا در آمريکای 
التين و جايگاه نيروی مسلح 
انقالبی کلمبيا (فارک) درآن  

از زبان يک چريک 

جايگاه و  التين  آمريکای  در  کلمبيا   اهميت 
درآن (فارک)  کلمبيا  انقالبی  مسلح    نيروی 

 از زبان يک چريک

خصلت اش بنابر  که  سرمايه  جهانی   نظام 
به خود  حاضر  حال  در  است  زا   بحران 
 يک بحران در زندگی بشر تبديل شده است
فقر و  گرسنه گی  و  ويران گر  ميليتاريسم   . 
 جهانی، همراه با خشونت ، بی کاری و بی
های بنيادگرائی  عروج   ، گسترده   خانمانی 
 مذهبی ، شيوع انديشه های شووينيستی ملی
محيط تخريب  باالخره  و  پرستانه  نژاد   و 
عمل کرد عوارض  و  تبعات  از  که   زيست 
 اين نظام است ، در اقصا نقاط جهان بيداد
گذاشتن سر  پشت  با  که  نظام  اين   .  می کنند 
 بحرانهای ادواری خود در گذشته ، اکنون با
شده روبه رو  جهانی  ساختاری  بحران   يک 
تمام می کند  تالش  خود  نجات  برای   ،  است 
فرهنگی و  اقتصادی   ، سياسی  های   گستره 
جهان مردم  و  درآورده  تسخير  به  را   بشر 
 را در باتالقهای آشفته گی ، آشوب و هرج و
 مرج امپراطوری " نظم نوين جهانی " مورد

 استثمار و ستم بيش از پيش گرفتارسازد .
و آزادی خواه  نيروهای   ، کمونيستها   اما 
گرايان ملی  از  بخشی  حتی  و  پرور   عدالت 
 استقالل طلب در سراسر جهان در تمام اين
در را  خود  مبارزات  و  نشده  تسليم   دوره 
به اعتراض  يا  و  نظام  اين  از  گسست   راه 
جنبش  . اند  داده  سازمان  سرمايه،   بربريت 
در ملی  آزادی بخش  و  سوسياليستی   های 
 قرن بيستم که محصول عمل و انديشه های
 بشريت زحمت کش و ملت های استبداد زده
 دربند، درپيکار سهمگين طبقاتی و ملی عليه
 نظام جهانی بوده اند، امروز نيز در گستره
در متفاوتی  های  شيوه  با  و  گوناگون   های 
 سراسر جهان ازجمله درکشورهای پيرامونی
 نظيرعراق ، فلسطين ، نپال و.... در آسيا و
 يا ونزوئال ، بوليوی، اکوادور و ...، خود را

 به منصه ی ظهور می رسانند.
"رنجبرماهانه"، پيشين  های    درشماره 
کشورهای اهميت  و  جايگاه  بررسی   در 
 خاورميانه به ويژه کشورهای " جلو جبهه "
آمريکا پروژه ی  شکست  که  کرديم  اشاره   ، 
 در خاورميانه شرط الزم برای ايجاد شرايط
 مناسب در جهت ترقی ، رفاه و استقرارعدالت
در مختلف  مناطق  کشورهای  در   اجتماعی 
 جهان است. ولی اين نکته به هيچ نحوی به
مبارزاتی اهميت  به  ما  که  نيست  معنی   اين 
 که امروز مردم مناطق مختلف جهان به ويژه
 در آمريکای التين ، به جلو می برند ، کم بها

 دهيم .

 واقعيت اين است که امروز توجه و حساسيت
 ابر قدرت افکار عمومی بين المللی منجمله
جنگ ضد  کارزارهای  و  صلح  های   جنبش 
 به داليلی روشن معطوف به افشاء و بررسی
" برزگ   " خاورميانه  در  آمريکا   جنايات 
و نظامی  اوضاع  بررسی  ولی   . اند   گشته 
نشان التين  آمريکای  و  آفريقا  در   سياسی 
 می دهند که نه تنها نظام جهانی در آن مناطق
منابع تاراج   ، نظامی  ويران گريهای  به   نيز 
 طبيعی و ملی شدت بخشيده، بلکه کمونيستها
 ، نيروهای دموکرات و بخش قابل توجهی از
 ملی گرايان استقالل طلب نيز در آن کشورها
 به مبارزات خود در جهت گسست از نظام

 جهانی، شدت بخشيده اند .
 در بخش اول اين نوشته ، بعد از اشاره به
 مداخالت نظامی دولت کلمبيا به مناطق مرزی
( ونزوئال  و  اکوادور   ) همسايه   کشورهای 
 در ماه مارس ٢٠٠٨ ، اهميت ژئوپوليتيکی
کلمبيا کشور  اقتصادی  و  سياسی  اوضاع   و 
آن را حاکمان،  کمپرادوری  سياستهای   و 
 به طور مختصر مورد بررسی قرار می دهيم
 . سپس در بخش دوم ، جايگاه و چند و چون
 سياستهای فارک را از زبان يکی از رهبران

چريک آن سازمان بازگو می کنم .
  مترجم و تنظيم کننده ـ ن.ناظمی.

 اهميت ژئوپوليتيکی کلمبيا

 از اواسط قرن نوزدهم و با اوجگيری جنبش
 های ضد استعماری در آمريکای التين تحت
منطقه که  کلمبيا   ، بوليوار  سيمون   رهبری 
جنوبی آمريکای  به  را  مرکزی   آمريکای 
 متصل می سازد ، اهميتی ژئوپوليتيکی در
 کيفيت مبارزات مردم آن منطقه و در سياست

های امپرياليستی آمريکا پيدا کرد .
بر حاکم  کاران  حاضرنومحافظه  حال   در 
 کاخ سفيد با مسلح کردن ارتش کلمبيا تحت
 رهبری دولت آلوارو ارويبه، قصد دارند که
 با ايجاد يک سری جنگهای نيابتی – مرزی "
 ساخت آمريکا "، دولت های ملی هوگو چاوز
 در ونزوئال و رافائل کوريا در اکوادور را
 که در سالهای اخير موفق شده اند که مردم

 خود را از مدار فالکت بار " حياط خلوت "
 آمريکا رهائی دهند ، سرنگون سازند .

 دولت آمريکا از صف آرائی نيروهای نظامی
شرقی شمال  ونزوئال(  مرزهای  در   کلمبيا 
( کلمبيا  غربی  جنوب   ) اکوادور  و   کلمبيا) 
هيئت اين که  يکم   . دارد  مشخص  هدف   دو 
 حاکمه ی آمريکا تالش می کند تا با سرنگونی
گسترش از  کوريا،  و  چاوز  های   دولت 
حياط از  ُگسست  رهائی بخش  های   انديشه 
آمريکای کشورهای  ديگر  به  آمريکا   خلوت 
 التين جلوگيری کند . آمريکا از اين که راه و
 روش چاوز و کوريا ممکن است به عنوان
استفاده ی مورد  رهائی  مناسب   الگوهای 
، گيرند  قرار  قاره  آن  کشورهای   مردمان 
 هراس دارد . دوم اين که آمريکا و " همدستان
رئيس  ، اوريبه  کلمبيا (  در  او  کمپرادور   " 
 جمهور کلمبيا و همکارانش ) فارک را که در
 نتيجه ی مبارزات مسلحانه ی توده ای مداوم و
 پايدارش در ٤٤ سال گذشته ( ١٩٦٤-٢٠٠٨
 ) موفق شده که بخش قابل توجهی از خاک
 کشور کلمبيا، به ويژه درمناطق مرزی کلمبيا
 با ونزوئال و اکوادور، را از حاکميت نظامی
 و سياسی دولت مرکزی ( بوگوتا ) رها سازد
محسوب استراتژيک  و  جدی  خطر  يک   ، 
نظر از  کلمبيا  کشور  مضافا   .  می دارند 
منطقه جدائی  و  تجزيه   ) تاريخی   پيشينه ی 
 پاناما از بدنه کشور کلمبيا در سال ١٩٠٣ و
و آمريکا )  پاناما توسط  کانال   به راه انداختن 
 مالحظات ژئوپوليتيکی  در صد سال گذشته
" پروژه ی  در  اصلی  ارکانهای  از  يکی   به 
 حياط خلوت " و تسلط بالمنازع آمريکا بر

 آمريکای التين تبديل شده است .
توسط جرالدو  خاويه  قول  به  کلمبيا   امروز 
می اداره   " ُکش  نسل  دمکراسی   "  حاميان 
 شود . در اين " دمکراسی " ثروتمند ترين
 ١٪ جمعيت ، ٤٥٪ ثروت را در کنترل خود
 داشته و نصف زمينهای کشاورزی متعلق به
مردم اکثريت   . است  مالک  کالن  نفر    ٣٧ 
استفاده با  را  خود  زندگی  معيشت   کلمبيا 
در می کنند.   تامين  کشت  زمينهای   ٪٣  از 
٪٧٠ از  تر  بيش  مالکين   ٪٣  صورتی که 
 زمين ها را در اختيارخود دارند . ( رجوع
"سازمان  ، بريتين   . جی  جيمس   : به   کنيد 
 فارک در کلمبيا " چاپ نيوبورک ، ٢٠٠٥ و
 خاويه جرالدو " کلمبيا : دمکراسی نسل ُکش

 " ، چاپ نيوبورک ، ١٩٩٦ ) .
 کلمبيا در کشت کوکائين مقام اول را در جهان
کشت مزارع  از  بزرگی  های  بخش   .  دارد 
مافياها کنترل  و  حاکميت  در  عمال   کوکائين 
 و خانهای مواد مخدر قرار دارند . خانها و

های ارتش  صاحب  يک  هر   مافياها 
در که  هستند  نظامی  شبه   خصوصی 



صفحه ١٦ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر

علنی نيمه  به طور  و  مختلف   سطوح 
نزديک هم کاريهای  اوريبه  رژيم   با 
خانواده اعضای  و  خودش  اوريبه   .  دارند 
 اش به طور مستقيم با قاچاقچيان مواد مخدر

 ارتباط دارند .
نام تحت  کلينتون  دولت   ،١٩٩٠ دهه ی   در 
 " برنامه ی کلمبيا " ، وسائل نظامی عظيمی
سری اعزام   ) ويژه"  "عمليات  با   هم راه 
کلمبيا به  آمريکائی  نظامی   متخصصين 
کلمبيائی نظاميان  پرورش  و  آموزش   برای 
 در جهت قتل عام و سرکوب سازمان فارک
قاچاق و  صدور  عليه  جنگ   " بهانه  به   ( 
 مواد مخدر"، در اختيار دولت کلمبيا گذاشت
 . بعد از تسخير کاخ سفيد توسط نومحافظه
 کاران ، رژيم بوش " برنامه ی کلمبيا " را
 به " برنامه ی پاتريوتو " تغيير نام داده و بعد
عليه نظامی  حمالت  و  تجاوزات  در  آن   از 
 پايگاه های سازمان فارک به طور مستقيم و
" تروريسم  عليه  مبارزه   " نام  تحت   علنی 
٢٠٠١-٢٠٠٢ سالهای  در   . ُجست   شرکت 
 ، آمريکا و متحدينش در " اتحاديه اروپا "
ليست در  را  فارک  سازمان  رسمی   به طور 
 سازمانهای " تروريست " قرار دادند . ولی
روستا مردم  کلمبيا  در  که  اين است   واقعيت 
– دولتی  تروريسم  قربانی  پيوسته  شهر   و 
 شبه نظامی رژيم هستند . به عنوان بخشی از
 تشديد کمپين های سرکوب گرانه عليه مردم
 کلمبيا ، رژيم بوش با هم دستی شبه نظاميان
مرتکب اوريبه،  رژيم  مسلح  نيروهای   و 
زنده سوزاندن   " منجمله  متعددی   تجاوزات 
برقی اره   " از  استفاده  و   " کودکان   زنده ی 
 برای قتل ديگران " شده اند . ( رجوع کنيد به
 : جيمس بريتين ، " فرار، جنگ و يا مرگ
کودکان نظاميان  شبه  چگونه   : کلمبيا   در 
اره با  را  وديگران  سوزانده  زنده  زنده   را 
 برقی می ُکشتند ، " ـ نشريه " کانتر پانچ " ،
 شماره ١٢ و ١٣ مارس ٢٠٠٥ ) . مضافا ،
 بوگوتا و واشنگتن در جنگ خود عليه فارک
که شيميائی  بخار  و  دود  از  کلمبيا  مردم   و 
، برند  به کار  کوکا  انهدام  برای  است   قرار 
فارک عليه  جنگ  در  اسلحه  يک   به عنوان 

 استفاده می کنند .
به عنوان که  ای  مسئله  اخير  ماههای  در    
 يک امر انسانی توجه مردم و رسانه ها را
زندانيان تبادل   ، است  کرده  جلب  جهان   در 
 سياسی و گروگانها از طرف رژيم و سازمان
٢٠٠٧ سال  ژوئن  در   . می باشد   فارک 
نفر  ١٢ آزادی  برای  مذاکره  جريان  در   ، 
فارک توسط  که  کلمبيا  پارلمان  اعضای   از 
 دستگير و " ربوده " شده بودند ، يک واحد
 ضد چريکی که ترکيبی از نيروهای دولتی
تهاجمی حمله  يک  با  بود  نظاميان  شبه   و 

 عليه يکی از پايگاههای سازمان فارک ( که
 گروگانها در آنجا نگهداری می شدند ) باعث
 شد که يازده نفر ازنمايندگان عضو پارلمان
اوريبه رژيم   . شوند  کشته   ( گروگانها   ) 
 سازمان فارک را متهم به قتل گروگانها کرد
 . در صورتی که خبرنگاران خارجی گزارش
درگيريهای جريان  در  گروگانها  که   دادند 
مامورين و  فارک  چريکهای  بين   نظامی 
هالکت به  تصادفی  به طور  رژيم   انتظامی 

 رسيده بودند .
رابطه که  چاوز  هوگو   ،  ٢٠٠٧ پائيز   در 
 ای دوستانه با سازمان فارک دارد ، به طور
سالها که  گروگانها  ديگر  آزادی  برای   فعال 
خاک داخل  در  فارک  کمپهای  در   است 
با مذاکره  وارد   ، می شوند  نگهداری   کلمبيا 
باعث مذاکرات  اين   . گرديد  فارک   رهبری 
دهها  ،٢٠٠٨ فوريه  و  ژانويه  در  که   گشت 
اين به دنبال   . گردند  آزاد  گروگانها  از   نفر 
 پيروزی ، چاوز که فعاليتهايش مورد حمايت
قرار المللی  بين  معروف  های   شخصيت 
 گرفته است ، تقاضا کرده است که سازمان
دارای که   " ارتش   " يک  به عنوان   فارک 
 اهداف معين و منسجم سياسی است ، مورد
و گرفته  قرار  المللی  بين  مجامع   شناسائی 
دهه در  آزادی بخش فلسطين (  سازمان   مثل 
 های ١٩٧٠-١٩٩٠ ) در سازمان ملل نماينده
عقيده به   . باشد  داشته   " ناظر   " سطح   در 
 چاوز اگر پيشنهاد او مورد تصويب مجامع
 و سازمانهای بين المللی ( مثل سازمان ملل
کشورهای سازمان  و  اروپا  اتحاديه   ،  متحد 
کليه است  ممکن  گيرد  قرار   ( آمريکا   قاره 
سو يک  از  فارک  های  کمپ  در   گروگانها 
عمدتا که   ) کلمبيا  رژيم  سياسی  زندانيان   و 
 اعضای فارک هستند ) از سوی ديگر، بعد
 از يک سری مذاکرات آزاد گردند . پيشنهاد
پارلمانهای طرف  از  که  چاوز  تقاضای   و 
سازمانهای اکوادور،  و  ونزوئال   کشورهای 
و آمريکا  های  مارکسيست  و  چپ   متعدد 
مثل  ) آمريکا  سينمای  هنرمندان  از   تعدادی 
و تائيد  مورد  و....)  پن  شان   ،  اليوراستون 
قبول مورد  اگر   ، است  گرفته  قرار   حمايت 
 مجامع و قوانين بين المللی قرار گيرد ، در
 آن صورت دولت کلمبيا و هم چنين سازمان
 فارک متقبل خواهند شد که قوانين بين المللی
زندانيان مورد  در  را  ژنو  کنوانسيونهای   و 

 خود رعايت کنند .
ملل سازمان  تائيد  مورد  چاوز  پيشنهاد   اگر 
سازمان آن صورت  در  گيرد  قرار   متحد 
 فارک نيز مثل سازمان آزادی بخش فلسطين
المللی ناظر سازمانهای بين  های   به نشست 
از پيشنهاد  اين  ولی   . کرد  خواهد   اعزام 
 طرف رژيم بوش ، رژيم اوريبه و اتحاديه

کاران نومحافظه   . است  شده  رد   اروپا 
يک را  فارک  سازمان  سفيد  کاخ  بر   حاکم 
ترسيم و  معرفی   " تروريستی   "  سازمان 
به راه با  که  هستند  تالش  در  آنها   .  می کنند 
ساختن مسلح   ) نيابتی  جنگ  يک   انداختن 
 ارتش رژيم اوريبه و شبه نظاميان متعلق به
 خانها و مافيای مواد مخدر با پيشرفته ترين
 سالحها منجمله سالحهای شيميائی ) نه تنها
 سازمان فارک را  سرکوب و منهدم سازند،
 بلکه دولتهای ملی چاوز و کوريا را نيز در

 ونزوئال و اکوادور ساقط کنند .
انداختن براه  در  آمريکا  حاکمه  های   هيئت 
 جنگ های نيابتی برای پيشبرد پروژه جهانی
 خود يد طوالئی در تاريخ صد ساله امپرياليسم
 دارند . آنها چندين بار با به راه انداختن جنگ
از  ) هندوستان  قاره  شبه  در  نيابتی   های 
) خاورميانه  در  سپس   ،  ( پاکستان   طريق 
بعدا در جنوب قاره  از طريق اسرائيل ) و 
 آفريقا ( از طريق کشور آفريقای جنوبی ) و
 هم اکنون در آفريقای شرقی و مرکزی ( از
 طريق اتيوپی ) توانسته اند به نفوذ و گسترش

 نظامی خود در آن مناطق شدت بخشند .
 هدف نومحافظه کاران در اين جنگ نيابتی
بهانه به  اکوادور  به  کلمبيا  نظامی  حمله   ) 
اين است  ( فارک  فراری  اعضای   تعقيب 
بين عمومی  افکار  عراق  سناريوی  مثل   که 
 المللی را فريب داده و با تحريف واقعيتها و
 اشاعه بهتان و دروغ چنين بنمايانند که دولت
" سازمان  يک  که  فارک  سازمان  به   چاوز 
 تروريستی " است ، کمک های عظيم نظامی

 و مالی می کند .
 واقعيت اينست که چاوز و کوريا به عنوان
خود مثل اسالف  امپرياليست  ضد  رهبر   دو 
) ميالدی   ١٩٦٠ و   ١٩٥٠ های  دهه   در 
 مصدق ، سوکارنو ، قوام نکرومه و....) با
 اين که مخالف با مرام کمونيستی هستند ، ولی
با آنها   . نيستند  کمونيست  ضد  هيچ وجه   به 
 اين که معتقد به مبارزات وسيع نافرمانی های
 غير مسلحانه و سياست های پارلمانتاريستی
 هستند، ولی معتقدند که فارک يک سازمان
های خواسته  و  نيست  و  نبوده   تروريستی 
نمايندگی را  کلمبيا  مردم  از  اعظمی   بخش 

 می کند .
 در اين جا برا ی اين که سازمان آزادی بخش
دولت يک  به  عمال  امروز  که  را   فارک 
است شده  تبديل  کلمبيا  در  بديل   خودگردان 
اصلی نکات  بشناسيم،  بهتر  و  بيشتر   ، 
چريک رهبران  از  يکی  که  را   مطالبی 
 فارک ( رود ريگو گراندا ) درباره موقعيت
 سياسی – نظامی و جايگاه فارک در کلمبيا

 مطرح ساخته است ، به طور مختصر
 توضيح می دهيم . اين مطالب طی يک
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هاوانا شهر  در  گراندا  با  طوالنی   مصاحبه 
در سياسی  تاريخ  استاد  که  بالو  ژان   توسط 
 دانشگاه لوزان سوئيس است ، تهيه و تنظيم
 گشته است . نکات مهم اين مطالب به قرار

 زير هستند :
نظامی  – سياسی  جنبش  يک  فارک   –  ١ 
 است که از حق حيات خود، يعنی قيام عليه
" کاغذی  دمکراسی   " نوع  يک  که   رژيمی 
 را اعمال می کند ، استفاده  می نمايد . عمل
 فارک عکس العمل به جنگی است که توسط
. می شود  تحميل  آن  بر  کلمبيا  حاکمه   هيئت 
 تروريسم دولتی دهه هاست که توسط رژيم
 به عنوان " مکانيسم انهدام " عليه مردم به کار

 گرفته شده است .
 ٢ – بدون ترديد منبع مالی جنگ عليه مردم
 را ثروتمندان کلمبيا تشکيل می دهند . فارک
ثروتمندان ازاين  بعضی  دستگيری  با   نيز 
توده ای را ( از طريق اخذ  هزينه ی جنگ 
 ماليات از آنها ) تامين می سازد . همان طور
سوئيس مثل  کشورهايی  در  می دانيد   که 
از کسی  اگر  متحده  ممالک  و  فرانسه  يا   و 
به باالخره  کند  سرپيچی  ماليات   پرداخت 
در کلمبيا  در  فارک  امروز   . می افتد   زندان 
 حال ساختمان يک دولت جديد است و مردم
جديد دولت  اين  به  بايد  ثروتمند  و   پولدار 
 ماليات بپردازند . بدين شکل که اگر فردی
 ويا شرکتی ( منجمله شرکتهای خارجی ) در
 سال يک ميليون دالر ويا بيشتر درآمد و سود
 داشته باشند، بايد ١٠٪ آن را در اختيار جنبش
از بعد  امر  اين  از  کسانی  اگر   . دهند   قرار 
 اخطار از طرف مامورين امور مالی فارک
 ، سرپيچی کرده و از دادن ماليات خودداری
زندان به  و  دستگير  آن صورت  در   ،  کنند 
با خود  مذاکرات  در  ما   . می شوند   فرستاده 
توافق به  زندانيها  اين  آشنايان  و   خويشان 
 رسيده ايم که اگر اين افراد ثروتمند تقبل کنند
 که ماليات خود را در وقت مناسب در اختيار
 ماموران امور مالی فارک قرار دهند، آزاد
 خواهند گشت و الجرم تعداد اين نوع زندانی

 ها به تدريج کاهش پيدا خواهد کرد .
 ٣ – سازمان فارک که در حال حاضر در
مختلف نهادهای  ساختمان  و  ايجاد   پروسه ی 
 يک دولت جديد است ، هميشه يک جنبش "
 متکی به خود " بوده است . به عبارت ديگر
تغذيه خود  به  متعلق  منابع  از  جنبش  اين   ، 
به وابسته  هيچ وقت  و  می کند  عمل  و   کرده 
 هيچ نوع کمک مالی ازمنابع خارجی نبوده
 است . اين جنبش دارای نهادهای اقتصادی
 مستقل منجمله نيروها و منابع توليدی متعلق
 به خود است و اين امر فارک را قادر ساخته
تنها نه  و  ايستاده  خود  پای  روی  که   است 
دهد ادامه  گذشته  سال   ٤٣ در  خود  بقای   به 

" يک  عنوان  به  را  خود  پايگاههای  بلکه   ، 
 دولت خودگردان بديل " دربين اقشار مختلف
 مردم کلمبيا در شهرها و روستاها گسترش

 دهد .
منابع فارک  گذشته،  دهه ی  سه  حداقل   طی 
 مالی خود را به عنوان يک دولت خودگردان
 بديل چندگانه ساخته و در حيطه های گوناگون
 سرمايه گذاری کرده است که اهم آنها عبارتند
 از : توليد محصوالت کشاورزی ، استخراج
 معادن ، وسايل حمل ونقل ، دامداری ، امور

عمرانی راه و ساختمان و ....
و رسوخ  دوره ی  در  کلمبيا  کشور   –  ٤ 
 گسترش سياست های نئوليبراليستی " بازار
بر سرنيزه  زور  به  دولت  توسط  که   "  آزاد 
 مردم و به ويژه زحمت کشان روستاها ، اعمال
قرار بزرگی  تغييرات  خوش  دست   ،  گشت 
ميليونها دگرديسی  اين  پروسه  در   .  گرفت 
خود بقای  به خاطر  که  شدند  مجبور   دهقان 
محصوالتی توليد  به  گرسنه گی  از  فرار   و 
 روی آورند که بازار آزاد نئوليبرالی از آنها
نتيجه ی در  ديگر،  کالمی  به   .  می خواست 
از دهقانان  اکثر   ، فراملی  کمپانيهای   هجوم 
 کشت محصوالت سنتی کشاورزی خود مثل
 قهوه ، ذرت ، موز ، پنبه و... محروم شده و

 اجبارا به کشت کوکا روی آوردند .
 چون فارک عمدتا يک جنبش روستائی است
مستقيم درتماس  واقعيت  اين  با  نتيجه   در 
 قرارداشت و هيچ حقی نداشت که از دهقانان
 بخواهد که از کشت به اصطالح محصوالت
بديل يک  اين که  مگر  بردارند،  دست   مخدر 
 قابل اجرا و مناسبی را ارائه می داد . بدين
 مناسبت جنبش فارک در سالهای ١٩٩٩ –
رسمی نمايندگان  با  مذاکراتی  طی   ٢٠٠٢ 
و ژاپن   ، اروپا  اتحاديه   ، کانادا   کشورهای 
 سازمان ملل متحد ( آمريکا از شرکت دراين
که داد  پيشنهاد   ( کرد  خودداری   مذاکرات 
 دولت کلمبيا به عوض اعمال زور و سرکوب
 از مجامع بين المللی بخواهد که در روستاهای
 کلمبيا به سرمايه گذاری در امور اجتماعی
 ، بهداشتی و آموزش و پرورش پرداخته و
که کنند(!)  ترغيب  را  کشاورزان  تدريج   به 
 از کشت خشخاش و کوکا خودداری نمايند .
پيشنهاد با  که  نشد  حاضر  کلمبيا  دولت   ولی 
 فارک که بديل مناسبی در جهت بهبود وضع
 معيشتی دهقانان بود ، موافقت کند و به بديل
ادامه  ، بود  سرکوب  و  زورگوئی  که   خود 
قبول پيشنهاد  اين  اگر  صورتی که  در   .  داد 
امکان می شد  گذاشته  اجرا  مورد  به  و   شده 
الگو يک  عنوان  به  آينده  در  که  بود   زيادی 
 از طرف شرکت کننده گان در آن نشست ها
 در کشورهای ديگر قاره آمريکا – اکوادور،
 پرو ، کلمبيا و... – که با اين مسئله روبه رو

 هستند ، نيز پياده شود .
 مضافا فارک معتقد است که جوامع بين المللی
مسئله حل  برای  بايد   ، کلمبيا  دولت   منجمله 
قانونی را  آن  فروش  و  کشت   ، مخدر   مواد 
 سازند . چون کشت و فروش اين مواد غير
 قانونی و زيرزمينی است در نتيجه در صد
 سود آن در انباشت سرمايه " محيرالعقول "
 و نجومی است . در حال حاضر تحقيقا ٦٨
قاچاق به خاطر  جهان  در  پول  دالر   ميليارد 
 مواد مخدر در گردش است و واقعيت اينست
 که بعضی ها حاضرند به هر جنايتی دست
 بزنند تا بلکه به بخشی از اين پول دسترسی
 پيدا کنند . بدون ترديد -  قاچاق مواد مخدر
 در وحله ی اول يک مسئله ی اقتصادی است.
يک ارائه ی  طريق  از  آن را  می توان   ولی 
 پيشنهاد سياسی حل کرد . با قانونی ساختن
 توليد وفروش مواد مخدر درصد سود سرسام
 آور آن کاهش فوق العاده ای خواهد کرد و
در گذاری  سرمايه  برای  انگيزه  نتيجه   در 
توجهی قابل  به طور  نيز  آن  توليد  و   کشت 
 نزول خواهد يافت و دولت ها موفق خواهند
کنترل آن را  صدور  و  فروش  بازار  که   شد 
 کنند . در دهه ی ١٩٣٠ قانونی ساختن توليد
 وفروش ويسکی در آمريکا و سپس در اوائل
 دهه ی ١٩٥٠ قانونی ساختن توليد و فروش
 خشخاش در چين ، نتايج و پی آمد های مثبت
ساخت مردم  و  ها  دولت  نصيب  مناسبی   و 
يک عنوان  به  فارک  جنبش  رو،  هر  به   . 
 دولت خود گردان بديل، هيچ نقشی در قاچاق
 ، توليد ، حمل و نقل ، تجارت و يا صدور
 مواد مخدر ندارد . برعکس ، فارک هميشه
 آمادگی خود را برای هم کاری با جوامع بين
در  ، متحده  ممالک  دولت  منجمله   المللی 
به که  مخدر  مواد  قاچاق  مسئله  حل   جهت 

 سان مرض وبا است ، اعالم کرده است .
 ٥ – بايد اشاره کرد که در حال حاضر کلمبيا
 سومين کشور بزرگ دريافت کننده ی مهمات
 نظامی از آمريکا ( بعد از اسرائيل و مصر )
 است . در دوره ی " برنامه کلمبيا " ، دولت
 کلينتون ٥. ٧ ميليارد دالر قرض در اختيار
. داد  قرار  اسلحه  خريد  برای  کلمبيا   دولت 
دولت  ،(  ١٩٩٥-٢٠٠٠  ) دوره  همان   در 
 کلمبيا ١٢٪ ماليات برای جنگ را در کشور
(٢٠٠٧  ) جاری  سال  در  و  ساخت   عملی 
عليرغم  . است  يافته  افزايش   ٪٨ رقم    آن 
 ميلياردها دالر هزينه ی جنگی ، دولت عاجز
پيکر بر  ای  کننده  تعيين  ضربه ی  که   است 
 سازمان فارک وارد آورد . تاريخ فارک که
تاسيس مارکتاليا  ايالت  در   ١٩٦٤ سال   در 
 يافت ، نشان می دهد که دولت های آمريکا و
 کلمبيا نتوانستند در سرکوب و انهدام فارک

درحال  . گردند  روبه رو  کاميابی   با 
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به کلمبيا  و  آمريکا  دولتيان   حاضر 
 اين امر اذعان دارند که پروژه ی آنها
روبه رو با شکست  فارک  سرکوب   درمورد 
پيروزی  ، ديگر  کالمی  به   . است   گشته 
 نظامی عليه فارک از طرف آمريکا و دولت
. است  گشته  ناممکن  مدت  دراين   کلمبيا 
 تجربه ی جنگی و نظامی فارک در چهل و
 سه سال گذشته از يک سو و نقش رهبری و
 رزمنده گان فارک از سوی ديگر در شکست
 پروژه ی آمريکا و دولت کلمبيا نقش بزرگی
ساخت نشان  خاطر  بايد   . اند  کرده   بازی 
مبارزه ی و  مقاومت   ) فارک  تجربه ی   که 
هم  ( گذشته  سالهای  در  آن  مداوم  و   پايدار 
 در آمريکای التين و هم در جهان بی نظير
در فارک  جنبش  ترديد  بدون   . است   بوده 
 دوره ی " جنگ سرد " از موهبت هم بسته گی
" شرق  بلوک   " و  سوسياليستی   کشورهای 
از بعد  امروز  ولی   . است  بوده   برخوردار 
فروپاشی از  سال  بيست  به  نزديک   گذشت 
 و تجزيه شوروی و " بلوک شرق " و تبديل
، داری  کشورسرمايه  يک  به  ای  توده   چين 
 فارک نه تنها به مقاومت و مبارزه عليه تمام
 موانع و ناماليمات ادامه داده، بلکه در اين
 مدت زمان به تنهايی وبا اتکاء به خود موفق
 شده بخش های مهمی از کشور کلمبيا را از
 قيموميت و کنترل دولت مرکزی ( بوگوتا )
 خارج سازد و در آن ها پايه های يک دولت

 خودگردان بديل را بنا نهد .
تجديد از  غير  به  ديگری  راه  بوگوتا   دولت 
 روابط و مذاکره با جنبش ندارد . رژيم نمی
 تواند فارک را از نظر نظامی نابود سازد و
و جنگ  پايان  برای  حل  راه  تنها  نتيجه   در 
 آغاز صلح، مذاکره با جنبش و انتخاب يک

 راه حل سياسی است .
 ٦ – چهل و سه سال پيش، زمانی که فارک
يک عمدتا  آن  اصلی  بدنه ی  آمد،   به وجود 
 سازمان و جنبش روستائی – دهقانی بود .
 در اين مدت کشور کلمبيا دستخوش تحويل و
 تحول قرار گرفته و امروز نزديک به ٦٥٪
 مردم کلمبيا در شهرها زندگی می کنند . ولی
را شهرها  اين  ساکنين  از  عظيمی   اکثريت 
 توده های فرودست تشکيل می دهند که دائما
 مورد تجاوز و تهاجم نيروهای امنيتی دولت
 و ارتش های خصوصی و شبه نظاميان قرار
تجاوزات، اين  عليه  درمبارزه   .  می گيرند 
از توجهی  قابل  بخش  که  شده  موفق   فارک 
 فرودستان شهری، به ويژه زاغه نشينان را در
 سازمانها و کانون های دمکراتيک اجتماعی و
 فرهنگی متشکل ساخته و رهبران آن تشکلها
 را در ارتباط مخفی با حزب کمونيست کلمبيا
فارک  . قراردهد   ، است  مخفی  کامال   که 
از ای  عمده  بخش  که  شده  موفق  ضمن   در 

 دانش آموزان و دانش جويان را در " جنبش
در آنها  توسط  و  داده  سازمان   "  بوليواری 
 جنبش های دانش جويی ، کارگری ، دهقانی
اين در   . باشد  داشته  فعال  حضور  زنان   و 
 برهه از تاريخ ، فارک با حمايت اين جنبش
 های اجتماعی، خود را برای گسترش خيزش
 ها و قيام های توده ای شهری آماده می کند
يک برپائی  تدارکات،  ازاين  فارک  هدف   . 
حزب رهبری  تحت  ملی  آشتی  جديد   دولت 
 کمونيست کلمبيا است که زير زمينی و کامال

 مخفی است .
 ٧ – در طول بيست سال گذشته ، با اين که
باقی روستائی  اساسا  جنبش  يک   فارک 
و کارگری  های  اتحاديه  با  ولی  است   مانده 
 شوراهای زنان هم کاری های نزديک داشته و
 موفق شده است که شرکت زنان را از ١٤٪
صف در  نيرو   ٪٤٠ به   ١٩٨٠ دهه ی   در 
از پيش  زنان  اکثر   . دهد  افزايش   چريکها 
 اين که به صف چريکها پيوسته و مسلح شوند
 يک دوره ی طوالنی کار و فعاليت در جنبش
دوره ی يک  سپس  و  زنان  شوراهای  و   ها 
 ويژه آموزشی در امور سياست را پشت سر
و زنان  که  است  معتقد  فارک   .  می گذارند 
يک اسلحه  به  ازدسترسی  پيش  بايد   مردان 
اعتالی به  و  ديده  سياسی  آموزشی   دوره 
 آگاهی در مورد چرائی و ضرورت استفاده
يابند . زنان نقش مهمی را  از اسلحه دست 
 در سازمان فارک ايفاء می کنند . اين اولين
 بار در تاريخ مبارزاتی و مسلحانه توده ای
اعضای کل   ٪٤٠ زنان  که  است   جهانی 
 رزمنده ی يک سازمان را تشکيل می دهند .
 چه در جبهه ی کارزار و چه در پايگاه های
، صميميت  های  نمونه  آنها   ، جبهه   پشت 
بخش و  بوده   ... و  هم بسته گی   ،  فداکاری 
 اعظم مبارزه و بقای انقالب جنبش فارک را

 به عهده دارند .
 ٨ – فارک که چهل و سه سال پيش به عنوان
، شد  تشکيل  روستائی  چريکی  تشکل   يک 
" بديل  خودگردان  دولت   " يک  به   امروز 
بديل ملت   – دولت  اين   . است  شده   تبديل 
– مدنی  جامعه  نهادهای  و  اجزاء   تمامی 
 سازمانهای توده ای ، اتحاديه های کارگری
 ، نهادهای مالی ، تجارتی و سرمايه گذاری
دادگاههای  ، طالق  و  ازدواج  اداره   ، 
قوای و  ارتش  و   – و...  محلی  و   کشوری 
 دوگانه دولت – پارلمان و دادگستری – را
 دارا می باشد . مردم ، فارک را به عنوان نه
 تنها يک جنبش، بلکه يک دولت خودگردان
 قبول دارند . دولت آمريکا و رژيم کلمبيا در
روشن راه  دو  کلمبيا  آينده ی  و  فارک   مورد 
بايد يا  آنها   . دارند  خود  مقابل  در  معين   و 
گذشته سال   ٤٣ مثل  فارک  عليه  جنگ   به 

 ادامه دهند و يا با سازمان فارک وارد مذاکره
را کلمبيا  مردم  سرنوشت  تعيين  حق  و   شده 
 بپذيرند . تبادل زندانيان بين دولت بوگوتا و
اين آغاز  برای  مناسبی  فرصت  شايد   فارک 
عدالت و  صلح  استقرار  جهت  در   مذاکرات 
 اجتماعی در کلمبيا باشد . فارک اميدوارانه
دولتها  ، المللی  بين  مجامع  که  است   منتظر 
 و ملتها ، احزاب و سازمانهای چپ در اين
صلح – مذاکره  آغاز  و  جنگ  پايان   امر – 
و فارک  خودگردان  دولت  های  خواسته   از 

 اکثريت مردم کلمبيا حمايت کنند .
 منابع

شماره  ،  " ريويو  مانتلی   " ماهنامه   –  ١ 
 سپتامبر ٢٠٠٥ .

 ٢ – نشريه " کانتر پانچ " ، ١٢ و ١٣ مارس
. ٢٠٠٥ 

 ٣ – "مصاحبه ژان باتو با رود ريگو گراندا
شماره  ،  " ريويو  مانتلی   " ماهنامه  در   " 

          مارس ٢٠٠٨ .

و آمريکا  نيروهای  خروج  که   می کنند 
يرانگری و  جنگ  بروز  باعث   متحدان اش 
 وحشتناک خواهدشد و نقشه ای طوالنی مدت
تبليغ را  اشغالی  درسرزمينهای  ماندن   برای 

می کنند؟
 نبايد غير مستقيم و با توجيهات ديگری دراين
خروج برای  مبارزه  افتاد؟  امپرياليستی   دام 
اوال ازافغانستان،  ازجمله  متجاوز   ارتشهای 
 به مفهوم دفاع از اصل حق تعيين سرنوشت
هيچ واين که  است  خودشان  دست  به   ملتها 
ديگر ملتی  کردن  «آزاد»  بهانه ی  به   ملتی 
ملتی سرزمين  به  تجاوز  و  دخالت   حق 
رفتن باال  به  شعار  اين  ثانيا  ندارد.   ديگررا 
رشد و  امپرياليستی  کشورهای  ملل   آگاهی 
اشغال شده ازکشورهای  خارج  در   مبارزه 
 عليه امپرياليسم سلطه طلب و متجاوز، کمک
متقابل احترام  و  هم بسته گی  ثالثا    می کند. 
می دهد افزايش  به هم  نسبت  را  جهان   ملل 
 و جنگ ناعادالنه و تجاوز گرانه  طلبان را

درانظارعمومی جهانيان منفرد می نمايد .
 عدم درک جای گاه درست هر تضاد درپديده ی
است گوناگون  تضادهای  شامل  که   بغرنجی 
درخدمت آن  نقش  شناخت  عدم  نهايتا   و 
و پرولتاريا  کشوری  و  جهانی   به امرانقالب 
و می انجامد  پاسيويسم  به  ارتجاع،   تضعيف 
 يابه گم راهی و قرارگرفتن درصف متجاوزان

 ختم می شود!. درعين حال ضروری
پشتيبانی که  کنيم  درک  عميقا   است 

ازنامه های  ... بقيه از صفحه ١٢
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به تارنما های اينترنتی  
حزب رنجبران ايران 
مراجعه کنيد و نظرات 
خود را در آنها منعکس 
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از تلويزيون ازمايشی رنجبران در 
اينترنت ديدن کنيد

www.ranjbaran.org/01_ranjbaronline/?page_id=221

www.ranjbaran.org

ضروری ضمن  خارجی  حمايت   و 
ملل، عادالنه ی  درمبارزات   بودن 
 غيرعمده می باشد و آزادی و استقالل ملتی،
 تحفه ای نيست که توسط ملل ديگر به آن ملت

 به ارمغان آورده شود!
پاشيدن «خاک  نمی توان  را  سياستی   چنين 
برکت به  امروز  خواند!  توده ها»   درچشم 
دربرابر غيرمستقيم  و  مستقيم   مقاومت 
نيروهای توسط  امپرياليسم   تجاوزگری 
امپرياليستها، کمونيست،  و  خواه   آزادی 
شان، خواری  جهان  های  نقشه   درپيشبرد 
شده اند روبه رو  مشکالت  با  پيش  از   بيش 
و جنگها  راه اندازی  برای  بهانه  دنبال  به   و 
 اشغال گريهای ديگری هستند تا با تکيه برآن
 هم بر بحرانهای اقتصادی شان موقتا مرهمی
اطالع تا  را  شان  سلطه  ادامه ی  هم  و   بنهند 

ثانوی، تضمين نمايند.
 اما شکست نقشه های  جنگ طلبانه و توسعه

قطب رهبری  که  امپرياليستها،   طلبانه ی 
اميد دارند،  دردست  را  جهانی   ضدانقالب 
خورده گان لعنت  داغ  درقلوب  را   رهائی 
رهائی خواست  و  ساخته  شعله ورتر   جهان 
 را به تالش برای رهائی می رساند. مقاومت
درخاورميانه، جمله  از  جهان،  مردم   کنونی 
شرکت هرچه  است.  امر  اين  گواه   بهترين 
ديگر و  کارگر  طبقه ی  کمونيستها،   فعال 
 زحمت کشان و نيروهای آزادی خواه دراين
پيروزی به  اميد  شود،  رنگ تر  ُپر   مقاومت 
. باشيد  پيروز  خواهدشد.   تر  افزون   نهائی 

هيئت تحريريه

برنامه های تلويزيون آزمايشی 
رنجبران ايران

خاورميانه و مسئله اشغال 
فلسطين سخنرانی يونس پارسا 

بناب قسمت اول ودوم

برنامه ويژه روز جهانی کارگر

ايران پس از انتخابات سخنرانی 
رفيق ابراهيم

به مناسبت ١٢٥ سالگرد مارکس 
-مجيد افسر

کارگران و حط فقر - رفيق حسين
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کشورهای «جلو  جبهه» در پروژه جهانی آمريکا(٢)

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

اوضاع و مقاومتها دربرابر امپرياليسم و صهيونيسم
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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

در شماره های پيشين اين نشريه به بررسی 
کشورهای  ژئوپوليتيکی  اهميت  و  جايگاه 
"جلو جبهه" در خاورميانه "جديد" (افغانستان 
قرار  تخريب   ، هجوم  مورد  که  عراق)  و 
پرداختيم  اند،  شده  بالکانيزه  عمال  و  گرفته 
اهميت  و  جايگاه  چون  و  چند  اين جا  در   .
 ، (فلسطين  جبهه"  "جلو  از  کشورهائی 
پاکستان) راکه با خطر هجوم و تخريب ويا 
هستند،  روبه رو  شدن"  "بالکانيزه  و  تجزيه 

مورد بررسی قرار ميدهيم.

جايگاه و اهميت فلسطين

جهانی  جنگ  پايان  از  بعد   ، فلسطين  مردم 
از  بالفور  اعالميه  مفاد  اعمال  با  و  اول 
هجوم  مورد   ، انگلستان  امپراتوری  طرف 
هويت  و  گرفته  قرار  اروپائی  استعمارگران 
هيچ وقت  آمريکائی  بوميان  مثل  شان  ملی 
بيگانه  کنندگان  سکونت  شناسائی  مورد 
فلسطين  استعمار  پروژه ی  قرارنگرفت. 
برعکس اکثريت قريب به اتفاق مستعمرات 
و  پروسه   ، آفريقا  و  آسيا  در  اروپائی 
استعمارگران  داشت.  متفاوتی  سرنوشت 
کهن – مثل انگلستان و فرانسه – زمانی که 
کشورهائی مثل هندوستان و يا سنگال را به 

مستعمرات خود تبديل می کردند ، عموما آن 
کشورها را به سکونت گاه بخشی از جمعيت 
"کشور مادر" تبديل  نمی کردند. ولی دولت 
مستعمره  پروسه ی  در  را  فلسطين  انگلستان 
سازی که نزديک به سی سال ( از ١٩١٧ 
تا ١٩٤٧ ) طول کشيد ، به يک "مستعمره ی 
سکونتی " تبديل کرد. انگليس ها با حمايت 
از جنبش بنيادگرای صهيونيسم ، بخش قابل 
توجهی از يهوديان ساکن کشورهای روسيه 
که   ) را   .... و  فرانسه   ، آلمان   ، لهستان   ،
استثمار  و  ستم  اصلی  قربانيان  جزوء  سالها 
هيئت حاکمه آن کشورها بودند) با توسل به 

عمل کرد امپرياليسم  و صهيونيسم درجهان

ضرورتا  که  خارجی  منابع  از  برگرفته 
ـ  نمی باشند  ايران  رنجبران  حزب  مواضع 

هيئت تحريريه

٥٥٠٠ عالم عراقی پس ازتهاجم آمريکائی 
ـ انگليسی ُگم و گور شده اند

٢١مارس  ٢٠٠٨ 
شورای  رئيس  الُربيعی،  نوالدين  دکتر 
تحقيقات علمی، رئيس فرهنگستان تحقيقاتی، 
عراقی  دانش مند  عنوان  به  شده  شناخته  و 

که  می گويد  هسته ای،  تکنولوژی  دررشته ی 
نابودکردن  باهدف  عراق  به  آمريکا  تهاجم 
آينده ی عراق از طريق ُکشتن و يا نابودکردن 
در  تحقيقی  کتابهای  سوزاندن  دانش مندان، 
مراکز تحقيقاتی به ارزش ١٠ ميليارد دالر 

بود .
کشته    ٪٨٠ که  می کند  اضافه  ُربيعی  دکتر 
شده گان، کارکنان دانش گاه بودند که نيمی از 
آنها تيتراستاد و استاديارداشتند. نيمی از قتلها 
سپس  و  بغداد،  المستنصريه  دردانش گاه  نيز 
در بصره و موصل صورت گرفته اند،  ٦٢٪ 
متخصص  ديگر   ١/٣ و  داشته  دکترا  ازآنها 

درعلوم و پزشکی بودند.
علمی  پيشروی  که  افزايد  می  ُرييعی  دکتر 
در  برجسته  داليل  ازجمله  عراق  تکنيکی  و 
تجاوزبه عراق توسط آمريکا و متحدانش و 
تحريک و هدايت صهيونيستها بود. اظهاريه ی 
مادلن البرايت، وزيرامورخارجه آمريکا در 
او  بود.  روشن گر  به قدرکافی  جنگ  دوران 
بدون تعارف گفت که ما چه می توانستيم با 
عراق بکنيم جز نابود کردن مغزهای عراقی 
"نابودکردن  نمی توانست.  هسته ای  بمب  که 
عراق  ازبمباران  مهمتر  عراقی  مغزهای 

بود". 

با  سالم
 می خواستم از بعضی مطالب رنجبر شماره

٣٦ انتقاد کنم.
فيدل و  پراودا  مطالب  انتشار  من  نظر   به 
داری سرمايه  منتقدان  عنوان  به   کاسترو 
 درست نيست. آنها خودشان آلترناتيو ديگری

 در مقابل سرمايه داری ندارند بلکه فقط آن
 را به صورت دولتی شده به اجرا درآورده

اند.
 در مورد مقاله "کشورهای "جلو جبهه" در
 پروژه جهانی آمريکا" نيز از حکومت دست
سخن طوری  افغانستان  در  شوروی   نشانده 
 گفته شده است که گويا نماينده واقعی مردم
 تحت ستم بوده است. نحوه به قدرت رسيدن و

 ادامه اين حکومت طوری بود که به هيچ وجه
 نمی توانيم آن را دمکراتيک بدانيم. حکومت
 وابسته به شوروی افغانستان تعداد زيادی از
 کمونيستهای واقعی را به قتل رساند و بجای
 اعطای آزادی بيان رو به سرکوب نظامی با

کمک ارتش شوروی آورد.
 همچنين نوشته شده است که "بهترين گزينه
فوری خروج  افغانستان،  مسئله  حل   برای 


