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چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است!

بقيه در صفحه دوم

بقيه در صفحه سوم

دوره سوم  سال ٢٩

بحران غذا و نقش 
نئوليبراليسم در جهانی 

ساختن آن 

جهان چند قطبی از افسانه تا واقعيت  

بقيه در صفحه هشتم

اوضاع ايران درآغاز سال تحصيلی جديد
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نقد ناپيگير، بی توجهی به 
پراتيک!

جهان، ٧ سال بعد ازحادثه ١١ 
سپتامبر٢٠٠١
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درصورت   ١٣٨٨ ـ   ١٣٨٧ تحصيلی  سال 
شرکت کليه واجدين شرايط تحصيل، بايد با 
حضورنزديک به ٢٥٪ از کل جمعيت کشور 
درکالسهای درس مدارس و دانش گاهها، آغاز 
از  دربرخورداری  که  پيداست  ناگفته   شود. 
امکانات مادی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی، 
و غيره به اين تعداد بزرگی از جمعيت، بايد 
بدون هيچ اما و اگری ارجحيت داده شود ؛ 
چرا که اينان فرزندان جامعه ايران هستند و 
در ساختمان آينده کشور و ايجاد خوش بختی 
و رفاه برای اکثريت ساکنان جامعه از طريق 
کار و کوشش صادقانه و پرتالش شان، نقش 

پراهميتی خواهند داشت.  
هم چنين نزديک به ٨٠٪ ازکل دانش آموزان، 
اقشارجامعه  و  طبقات  محروم ترين  ازميان 

هستند که احتياج مبرمی به کمک مالی برای 
کمااين که  دارند.  تحصيل  ادامه  يا  و  شروع 
اين  از  مالحظه ای  قابل  تعداد  يا  هرسال 
کودکان (١٥ تا ٢٠٪)، امکان شروع مدرسه 
خانواده،  خاطر وضع رقت بار مالی  را به 
نداشته و جزو کودکان کار، روانه بازار بی 
رحم استثماری و ستم گرا می شوند که نظام 
است.  آن  حافظ  و  حامی  اسالمی  جمهوری 
عده ديگری از کودکانی هم که به مدرسه راه 
می يابند، بازهم به دليل مشکالت مالی و فقر 
بازمی مانند  تحصيل  ادامه  از  شان،  خانواده 
و صف کودکان کار را طوالنی تر می کنند! 
اين کودکان کار نيز حدود  ١٠٪ کل کودکان 

محروم از تحصيالت را تشکيل می دهند.

ماجراجويانه  و  شده  ريزی  برنامه  حمله 
جنوبی  اوستيای  به  ساکاشويلی  گرجستان 
واقعيتی را که چندين سال است در پس پرده 
آشکار  بود  پنهان  نيمه  جهان  اقتصادی  های 

کرد.
مدت  کوتاه  درگيری  اين  آنکه  از  مستقل 
کشورهای  ای  منطقه  روابط  بر  تاثيری  چه 
قفقاز و از آنجا روسيه و آمريکا گذاشت و 
"حزب  انتخاباتی  دوپينگ  عنوان  به  چگونه 
جمهوری خواه" در انتخابات اخير آمريکا به 
کار گرفته شد، می توان اين درگيری را سر 
آغاز يک تحول سياسی خطر ناک در جهان 

نيز دانست.
تقويت  به  نگاه  اولين  در  دگرگونی  اين 

قطبی  تک  جهان  که  زد  دامن  تئوری  اين 
امپرياليسم آمريکا و اروپا رقيب جديدی پيدا 
کرده اند که تنها روی تصوير تلويزيون ها و 
روزنامه ها رقيب جديدی است و در حقيقت 

آشنائی کهنه است.
عکس العمل روسيه در برابر حمله نظامی 
که  گرفت  صورت  تمام  قدرت  با  گرجستان 
منجر به شکست رسوا و قابل پيش بينی دست 
نشانده آمريکا در گرجستان گرديد از حوصله 
بررسی  تنها  من  قصد  است  خارج  ما  بحث 
ماجراجوئی  اين  که  است  نتايجی  اجمالی 
نظامی سياسی آمريکا در عرصه بين المللی 

باخود به"ارمغان" آورده است. 

يابی  شدت  به  رنجبر  قبلی  درشماره های 
جنبش  درون  در  ايده ئولوژيک  مبارزات 
و  چپ  راست،  انحرافات  برخی  و  چپ 
سانتريستی دربرخورد به تئوری و پراتيک 
انحرافات،  اين  طبقاتی  منشاء  و  کمونيستی 
پرداختيم. دراين جا به نقد نظری می پردازيم 
که دردفاع از اصول تئوريکی پرولتاريا به 
در  ولی  گماشته،  همت  فوق  انحرافات  نقد 
شرايط  از  مشخص  تحليل  و  اوضاع  درک 
مشخص و اتخاذ تدابير سياسی و تشکيالتی 
درمورد  انحرافات  با  مبارزه  درجهت  الزم 
واحد  و  پيشرو  کننده ی  رهبری  ستاد  ايجاد 
طبقه کارگر، خود دچار خيال پردازی شده و 
با محکم به دست نگرفتن امر وحدت جنبش 
کمونيستی ايران به نقد ناپيگير اوضاع کنونی 

دست می زند. 
جبهه  ارگان  ـ  سرخ  "انقالب  نشريه 
درمقاله   "  ٤ شماره  ـ  واحدکارگری 
"چه بايدکرد"، راه برون رفت جنبش چپ از 

تفرقه کنونی را چنين بيان می دهد :
کارگری  نيروهای  تمامی  اين که  ـ  اول  "قدم 
اجتماعی  ـ  سياسی  برنامه  يک  براساس 
کارگری (مانيفست) برای انقالب و حکومت 
راستای  در  واحد  جبهه  حول  کارگری 
الزم  گردآيند.  کارگر  طبقه  حزب  تشکيل 
به تذکراست که داشتن برنامه هرچند کامل 
وجه  هيچ  به  سازمانی  ـ  ساختارعملی  بدون 

ضمانت اجرائی ندارد".
گردآوری  "برای  پيشنهادی  اصول  اين 
جهت  کارگری  حکومت  طرفدار  نيروهای 
توسط  کارگر"  طبقه  واقعی  حزب  ساختن 

نويسنده گان اين نشريه چنين بيان می شود:

ل ال غا
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اوضاع ايران . بقيه از صفحه اول

استخراج نفت صد ساله شد و گرسنه ماندن مردم هزاران ساله!

به صحبت پدر يکی از ميليونها کودک توجه 
کنيم: "من کارگر ايران تاير هستم... و اآلن 
 ١٥ به  را  حقوق  پرداخت  که  است  ماه   ٤
ماه محول می کنند. گرانی، توان پائين خريد 
مثل  محصلين اش  انداختن  راه  برای  کارگر 
کيف،  تحرير،  لوازم  از  اعم  مدرسه  لوازم 
کفش، لباس فرم بچه ها، پول شهريه ها، پول 
سرويس بچه ها، بسياربسيار سرسام آوراست 
پدرکارگر  يک  حقوق  ميزان  با  اصال  و 
اين  کارخانه  صاحب  ندارد...  همخوانی 
هم  دولت  درشکم  نمی شود...  سرش  حرفها 

يک روده راست وجودندارد".
مجهز،  و  نو  مدارس  ساختن  جای  به  دولت 
و  مساجد  ساختن  برای  را  کشور  ثروت 
تبليغات  خرج  و  ها  نمازخانه  و  ها  حسينيه 
مدير  گفته  به  که  طوری  به  می کند  اسالمی 
مدارس  توسعه  و  تجهيز  نوسازی  کل 
لرستان، ٤٧ نمازخانه برای مدارس لرستان 
مدرسه   ٥٠٠ که  درحالی   . می شود  ساخته 
دارد.  وجود  جا  درآن  تخريبی  و  استيجاری 
از  اعم  را  خود  سرکوب  دستگاههای  رژيم 
نظامی، انتظامی و جاسوسی درميان مردم، 
تمکين،  و  سکوت  و  ترس  جٌو  ايجاد  جهت 
گسترش می دهد و بی شرمانه تالش می کند 
تا در کليه ی نهادهای جامعه اعم از ادارات 
بيمارستانها،  مدارس،  دانش گاهها،  دولتی، 
خالصه  خيابانها،  و  کارگاهها  ها،  کارخانه 
هرجا که فعاليت و تمرکزی از انسانها کار 
وزحمت موجود باشد، رسوخ کرده و افراد 
دستگيری،  وبا  نموده  شناسائی  را  معترض 
احکام  صدور  و  ساختن  زندانی  و  شکنجه 
اعدام و حبس به حاکميت فرعونی خود ادامه 
بودجه ی  کسر  با  پرورش  و  آموزش  دهد. 

چندهزارميلياردتومانی مواجه است. 
اين  ـ  معلمان  که  است  سال   ٨ از  بيش 
ـ  آموزان  دانش  معنوی  پدران  و  مادران 
به  حق  حال  درعين  و  ناچيز  خواست  برای 
تعيين  در  تبعيض  رفع  درمورد  خود  جانب 
حقوق و مزايای کارمندان و کارکنان دولت 
حقوقها،  پرداخت  نظام  شدن  آهنگ  هم  و 
يابی  ارزش  بر  قرار  اگر  می کنند.  مبارزه 
سختی  علی القاعده  باشد،  کارکارمندان  از 
ايجاب  کارآموزشی  بودن  پرمسئووليت  و 
می کند که به معلمان حقوقی شايسته داده شود 
دانش  آموختن  به  خيال  آسايش  با  بتوانند  تا 
بسياری  که  درحالی  بپردازند.  کودکان  به 
نظير  کاردومی  انجام  به  مجبور  معلمان  از 
حداقل  مخارج  بتوانند  تا  هستند  مسافرکشی 

زنده گی خود را تامين نمايند.
به  تنها  نه  حال،  به  تا  اسالمی  رژيم  اما 
بلکه  نداده،  جواب  آنها  مکرر  اعتراضات 
را  آنها  مزايای  يا  حقوق  پرداخت  برعکس 
به تعويق انداخته، تعدادی از فعاالن معلم را 
شکنجه و محکوم به حبس نموده و هم اکنون 
برخی از آنها درآستانه  اعدام قرارگرفته اند! 
دربرابر  سرفرودنياوردن   : جرمی؟  چه  به 

خواستهای ظالمانه دولت اسالمی!  
درست قبل از شروع مدارس، در شرايطی 
می  خواستند  معلمان  صنفی  تشکلهای  که 
خود  اعتراضات  ادامه  پيرامون  بحث  برای 
نحوه ی  مشخصا  و  جديد  تحصيلی  درسال 
ـ  معلم  روز  مهر،   ١٤ اکتبرـ   ٥ برگزاری 
گردهم بيايند و حتا دو نفرازنماينده گان مجلس 
(مخبر کميسيون امنيت ملی مجلس، و يکی 
از اعضای هيئت رئيسه مجلس و دبير کميته 
مشترک دولت و مجلس) نيز به اين اجالس 
و  امنيتی  نيروهای  بودند(!)،  شده  دعوت 
نفراز   ٤٠ دليلی  هيچ  بدون  رژيم  سرکوب 
٦٠ نماينده معلمان را قبل از حضور درمحل 
اجالس در ساعت حوالی ٧ بامداد به بهانه ی 
و  کرده  دستگير  کشور"  درامنيت  "اخالل 
به  ازمدتی  پس  و  برده  نامعلومی  جاهای  به 

تناوب آنها را آزادکردند!
معلمان  که  داشت  انتظار  می توان  گونه  چه 
بربرمنشانه  سرکوب  فشارو  زير  کشور 
احترام  درس  آموزان  دانش  به  پليسی،  و 
که  وقتی  بدهند؟  را  انسانها  ديگر  حقوق  به 
کودک خردسال می بيند پدر و مادرکارگرش 
بدترين  بازاربا  و  کوچه  در  و  کار  درمحل 
قداره  ضدبشری  رفتارهای  و  توهين ها  نوع 
بندان رژيم مواجه می شوند و آه دربساط شان 
و  به گريبانند  دست  فاقه  و  فقر  با  و  نيست 
کودکان آقاها و آقا زاده ها درناز و نعمت به 
سرمی برند؛ وقتی که کودکان فقير درُجست 
و جوی پدران و مادران معترض شان، بايد 
در زندانها به ُجست و جوی والدين گم شده 
خويش بروند؛ زمانی که کودکان می بينند که 
حق ابتدائی معلمان معنوی شان را نمی دهند 
درانتظار  اعدام  ميدان  و  دار  چوبه  بعضا  و 
آرامشی  می توانند  چه گونه  است،  معلمانشان 
بيابند؛  خويش  پرورش  و  آموزش  برای  را 
وقتی کودکی پس از پايان مدرسه مجبوراست 
درخيابانها و با دست فروشی ازنظرمالی به 
اقسام  و  انواع  مورد  و  کند  کمک  خانواده 
تجاوزها و توهينها قرار می گيرد؛ وقتی کودک 
درمناطقی ازايران با کالس درس مخروبه و 
که  وقتی  شود؛  می  رو  روبه  نمور  و  سرد 
قادر  فقر،  و  گرسنه گی  نامساعد  شرايط  در 

نمی گردد؛  درسهای اش  مطالعه  و  تمرکز  به 
وقتی که... ، چه گونه می توان انتظار داشت 
که اين کودک در نوجوانی ـ بدون پيداکردن 
نظر  از  متعادل  انسانی  به  ـ  انقالبی  آگاهی 
جسمی، روحی و عمل کردی، تبديل شود و 
نه  مگر  نپردازد!  ديگران  آزار  و  اذيت  به 
اين است که هم اکنون رژيم خون خوار ايران 
اعدام   در  ازجمله  را  اعدامها  رقم  باالترين 
سالهای  دارد(بين  سال   ١٨ زير  نوجوانان 
اعدامی  کودک   ٣٢ از   ،٢٠٠٨ تا   ٢٠٠٥
ـ  شدند  اعدام  درايران  کودک   ٢٦ درجهان 

بيش از ٨١٪ کل اعداميها! ).  
وضعيت دانش گاهها نيز به همين منوال است. 
و  دموکراتيک  و  طلبانه  حق  اعتراضات 
انقالبی دانش جويان با شکنجه و زندان پاسخ 
می يابند. روزی نيست که فعاالن دانش جوئی 
دار"  "ستاره   ، زندانی  شکنجه،  دستگير، 
از  نيز  مستقل  استادان  نشوند.  اخراج  يا  و 
دانش گاه اخراج می شوند و درصورت بيان 
حقايق مورد ضرب و شتم چماق داران رژيم 
به  امنيتی  نيروهای  هجوم  با  قرارمی گيرند. 
به  دانش  و  علم  مکانهای  اين  دانش گاهها، 
ميدان تاخت و تاز مشتی رجاله مزدور رژيم 
تبديل شده و بيشتر به پادگان و زندان شباهت 

يافته اند.
درشرايطی که قوانين ارتجاعی و مردساالر 
اسالمی عرصه را به زنان ايران هرچه تنگ 
تر نموده اند، به جای تشويق زنان به فراگيری 
علم و دانش و باتوجه به پيشرفتی که دختران 
دانش جو کرده  اند که خواستار فراگيری علم 
و دانش و تکيه به نيروی خود، برای رهائی 
از ستم هزاران ساله مردساالری و استثمار 
و تبعيض طبقاتی هستند، رژيم حق آنها را 
تعادل  ايجاد  بهانه ی  تحت  و  می کند  ضايع 
ازنظر تعداد دانش جويان دختر و پسر قبول 
پسرارفاق  دانش جويان  به  دانش گاه،  در  شده 
شايد  تا  می دهند  شدن  قبول  جهت  بيشتری 
متحد  مبارزاتی  درصفوف  طريق  ازاين 
و  انداخته  شکاف  پسر  و  دختر  دانش جويان 
راحت تر به سرکوب و متفرق ساختن آنها 
بپردازد و درعين حال درمقابله با رشد جنبش 

رهائی بخش زنان، سنگ بياندازد. 
جمهوری  نظام  چون  که  ذکراست  شايان 
سطح  باالبردن  درصدد  راستی  به  اسالمی 
نيست  آموخته گان  دانش  تخصص  و  دانش 
امکانی  مثابه  به  را  دختران  تحصيل  و 
زنان  استقالل  و  آگاهی  باالرفتن  برای 
"حق  درمورد  تمساح  اشک  لذا  می داند، 
نيت  اگر  که  درحالی  سرمی دهد.  پسران" 

جای  به  می بايستی  داشت،  درستی 
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به  دختران  درورود  ايجادمحدوديت 
و  دانش گاهها  به اندازه ای  دانش گاه، 
می داد  توسعه  را  فنی  عالی  مدارس 
که نيازی به کنارگذاشتن بخشی از دختران، 
گذاشتن کنکورو تمام کثافت کاريهای اطراف 
کنکور،  سواالت  شدن  فروخته  نظير  آن 
راه  دانش جويان،  از  ايده ئولوژيک  امتحان 
ديگر(نظير  مذاهب  از  دانش جويان  ندادن 

بهائيان) به دانش گاه و غيره، پيدا نمی شد.
تنها  رژيم  مرتجعانه  به غايت  وضعيت  اما 
مدارس  در  موجود  عظيم  مشکالت  درايجاد 
عالرغم  نمی شود.  خالصه  دانش گاهها  و 
درآمدباالی حاصل از فروش نفت و گاز و 
استخراج  لحظه  از  سال   ١٠٠ اين که  بعداز 
نفت درايران می گذرد، هنوز هم رژيم قادر 
داخلی  مصرف  قدرنياز  به  بنزين  توليد  به 
نشده و از خارج بنزين می خرد. و يا ناشی 
از ورود بی رويه شکر، چای، پارچه، کفش، 
ـ  تجاری  مافياهای  توسط  غيره،  و  غالت 
نظامی، صنايع و کشاورزی مربوط به توليد 
اين فرآورده ها درحال ورشکسته گی بوده و 
به عالوه تورم و گرانی افسارگسيخته که حتا 
به اقرار خود رژيم باالتر از ٢٥٪ نسبت به 
سال پيش است، وضعيت به غايت سخت و 
اسفناکی را برای اکثريت بيش از ٨٠٪ مردم 
و  بخور  زنده گی  و  فقر  به وجودآورده است. 
نميردامن گيرکارگران و زحمت کشان بوده، 
کارگران  موقت  دراستخدام  کارفرمايان 
کارگران  اخراج  و  يافته  فاشيستی  قدرتی 
قلدری  شده است!  خوردن  آب  از  ساده تر 
حق  به  خواستهای  به  گوئی  جواب  عدم  در 
و  يافته  ادامه  رژيم  سردمداران  توسط  آنان 
اعتصابات مکررکارگری، نظير اعتصابات 
در شرکت هفت تپه و يا در شرکت الستيک 
ادامه  هفته ها  بعضا  غيره  البرزو  سازی 
می يابد و تکرارمی شود، اما  رژيم تا آن جا 
که بتواند از جواب گوئی به خواستهای به حق 
سياسی  زندانيان  می رود؛  طفره  کارگران 
دست  خود  حقوق  ترين  ابتدائی  کسب  برای 
اعتصاب  نظير  می زنند،  غذا  اعتصاب  به 
اما  ُکرد،  سياسی  زندانيان  سراسری  غذای 
به جای جواب دادن و حل مشکالت زندانيان، 
آنها به سلولهای انفرادی و تبعيد به محلهای 
نامناسب فرستاده می شوند و اعتصابات غذا 
"رايحه  مدعيان  ولی  می يابد.  ادامه  ها  هفته 
و  مرگ  آزاردهنده ی  تعفن  خدمت"،  خوش 
مير و زندان و شکنجه انسانهای معترض را 
پيشه خود ساخته اند. تزوير و ريای هزاران 
عمل کرد  و  دراحساس  روحانيت  ساله ی 
رژيم اسالمی چنان ريشه داراست که بدون 
وطنانمان  هم  و  جهانيان  به  شرمی  احساس 

"وجودبهترين  ادعای  که  می گويند  دروغ 
دموکراسی درايران" يکی از اين دروغهای 

شاخ داراست.
دانش جويان،  کارگران،  دليرانه  مقاومت  اما 
و  نگاران  روزنامه  و  نويسنده گان  معلمان، 
آزادی خواهان ملل تحت ستم ايران، درميان 
انواع سرکوب گريها، چنان استوار و گام به 
رژيم  سراپای  هراس  که  رود  می  پيش  گام 
را فراگرفته است. انعکاس اين مبارزات به 
دامن  رژيم  مختلف  جناحهای  بين  تضادهای 
علنی  و  حاد  قدری  به  تضادها  اين  و  زده 
نگه داشتن  مخفی  به  قادر  ديگر  که  شده اند 
آن نبوده و درشرايطی که ماهيت ارتجاعی 
افکارعمومی  درنظر  حاکم  جناحهای  کليه 
مختلف  جناحهای  است،  شده  آشکار  مردم 
رژيم دربه در به دنبال کانديدی "قابل قبول"، 
برای دوره دهم رياست جمهوری می گردند 
با  و  شده  واردمعرکه  فقيه"  "ولی   آن گاه  و 
در  نژاد  احمدی  از  خامنه ای  اخير  پشتيبانی 
کانديدشدن برای دوردوم رياست جمهوری، 

تضاد جناحها بازهم تشديد خواهد يافت. 
بيشترشدن  تهديد  که  شرايطی  درچنين 
امپرياليستی  کشورهای  ازجانب  تحريمات 
و  بوق  در  جنايت کارانه  عمل  اين  دميدن  و 
کرناهای تبليغاتی شان و تماسهای زيرجلکی 
با مقامات ايرانی جهت رسيدن به توافقاتی، 
فرصت مناسبی را برای رژيم فراهم نموده اند 
تا به بهانه ی خطر تجاوزخارجی، خود تجاوز 
تاخت  به  و  برده   پيش  را  مردم  حقوق  به 
و  کارگران  ابتدائی  حقوق  عليه  خود  تاز  و 
زحمت کشان بپردازد، افرادی از اپوزيسيون 
بورژوائی وعمال غرب گرا درداخل ايران 
توطئه  و  متجاوزان  با  شدن  صدا  هم  با  نيز 
فرصت  ازهرگونه  امپرياليست  غرب  چينان 
بين المللی و ازجمله تجاوز گرجستان به منطقه 
خودمختار اوستيای جنوبی، استفاده کرده و 
به جای محکوم کردن اين تجاوز، تنها تجاوز 
می سازند  برجسته  را  گرجستان  به  روسيه 
تا  می شود  تالش  که  دارد  آن  از  نشان  که 
روسيه،  و  ايران  بين  مناسبات  بدترکردن  با 
کنارآمدن  و  مذاکره  پای  ايران  درکشاندن 
باغرب و بازگذاشتن دست استعمارگرغرب 

درايران، توفيق يابند. 
شناخت از وضع متزلزل حاکمان و تناقضات 
نکردن  فراموش  و  سو  يک  از  آنها  درونی 
حال  به  تا  که  خارجی  مداخالت  تجربه 
آن  انسانهای  رهائی  به  موردی  درهيچ 
و  امپرياليستها  ستم  و  ظلم  زير  از  کشورها 
نشان  نيانجاميده،  ارتجاعی  نيروهای  ديگر 
دخالت  حق  آقاباالسری  هيچ  که  دهد  می 

درامور ايران را نداشته و سرنوشت رهائی 
کارگر و  پرتوان  نيروهای  دست  تنها به  آن 
متشکل  و  متحد  کمونيستهای  و  کش  زحمت 
"آينده  باشد.  می  سراسری،  واحد  حزب  در 
حرکت  وخم".  پرپيج  راه  و  است  درخشان 
دانش آموزان و مقاومت آنها در برابر رژيم، 
هم راه و هم دوش با مبارزات دانش  جويان 
و معلمان آزادی خواه و کمونيست و هم راه 
با جنبش انقالبی و دموکراتيک کارگران و 
زحمت کشان، زنان و جوانان، نويسنده گان و 
روزنامه نگاران و مليتهای تحت ستم ايران،  
دربرابرگرگ  سدی  چنان  ايجاد  به  می تواند 
عمر  روزهای  که  منجرشود  رژيم  تازيهای 
چنين  استقبال  به  بيافتند.  شمارش  به  رژيم 

وحدتی انقالبی برويم.

پايان جهان تک قطبی امپرياليستی؟

پس از ماجرای گرجستان بسياری از رسانه 
اند  رسيده  نتيجه  اين  به  راست  و  چپ  های 
در  آمريکا  امپرياليسم  تازی  يکه  دوران  که 
جهان به پايان رسيده و با پاسخ قاطع روسيه 
"آمريکا"  سياسی  تحريک  و  تجاوز  اين  به 
دوران جهان چند قطبی امپرياليستی دوباره 

آغاز گرديده است.
بخش ديگری از اين رسانه ها که به "جبهه 
چپ" رسانه ای تعلق دارند، دو قطب متخاصم 
و  اروپا  اسرائيل –  "آمريکا –  مثلث  به  را 
 – چين   – "روسيه  مثلث  مقابل  در  ژاپن" 

ايران و ونزوئال و کوبا"  قرار می دهند.
های  تحليل  و  ها  تحليل  اين  از  که  نتايجی 
مشابه ، با تفاوت های جزئی گرفته ميشود، 

عبارتند از:
- چند قطبی شدن جهان امپرياليستی

- آغاز جنگ سرد.
شدن  پيدا  برای  اميدی  - کورسوی 
های  کشور  از  وسيعی  جبهه 
امپراطوری  برابر  در  پيرامون 

آمريکا 

ايران  در  راست  سياسی  فعاالن  از  بخشی 
انتشار  با  که  روند  می  جلو  آنجا  تا  حتی 
برای  ايرانيان"  به  "هشدار  بنام  اطالعيه 

به  روسيه  خطر  دادن  جلوه  بزرگ 
پرداخته  گرجستان  وقايع  ماهيت  قلب 
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و  آمريکا  مشابه  موضع  گرفتن  با  و 
عامل  را  روسيه  متحدانش  از  بخشی 
معرفی  گرجستان  در  افروزی  جنگ 
به  روسيه  تازش  از  پشتيبانی   ": کرده 
گرجستان، گفتگو های امنيتی..."(۵) و سپس 
گرفته  نظامی  تجاوز  اين  از  را  الزم  نتايج 
نيست  ايران  استراتژيک  دوست  :" روسيه 
ثبات  بی  ايران،  خاک  به  تجاوز  سده  سه  و 
اعتنايی  بی  و  کشور،  ملی  دولت های  کردن 
به تعهدات از جمله نسبت به حقوق ايران در 
دريای مازندران و سرانجام خودداری از راه 
اندازی نيروگاه های بوشهر، که پس از ١٧ 
سال کاری يک ساله را انجام نداده اند، گواه 
اين مدعا می باشد." و سعی در بزرگ جلوه 
دادن خطر روسيه در منطقه دارد در حاليکه 
اسرائيل  و  امريکا  های  افروزی  جنگ  گند 
ايران  به  تجاوز  خطر  و  گرفته  را  منطقه 

هنوز هم موجود است. 
با  را  اتهام  انگشت  متن  اين  کنندگان  امضا 
در  و  اند  گردانده  بر  روسيه  سوی  به  قصد 
جنايات  به  ای  اشاره  کوچکترين  متن  تمام 

آمريکا در ايران و منطقه نمی کنند.
ها  کار  راه  شيوه  اين  از  ديگری  نمونه 
از  بعد  بروجردی  اهللا  آيت  نپخته  برخورد 
درگيری مابين گرجستان و روسيه می باشد. 
بروجردی با انتشار اعالميه رسمی از درون 
و  مردم  به  اسالمی!خطاب  جمهوری  زندان 
دنيا"  عدالتخواه  رؤسای  و  مصلح  سران   "

بخوانيد آمريکا و اروپا  و می نويسد:
گستردۀ  حمايت  كه  شده  علنی  برهمگان،   "
روسيه و چين، باعث فزونی استبداد داخلی 

در ايران گرديد .
قبال  در  بايد  شما  چين،  جمهور  رئيس  آقای 
اين كمكها و موضع گيری های ناعادالنه كه 
موجب تجّری رژيم اسالمی ايران می شود و 
فشارهايش بر مردم ضعيف و نحيف ايران، 
جهان  معاصر  تاريخ  پاسخگوی  افزايد،  می 

شويد؟
آقايانی كه در اجالس غيرمتعّهد ها در تهران 
شركت ميكنيد، هيچ ميدانيد كه با اين عمل، 
رنگ وجاهت به احكام ضّد بشری حكومت 
ما می دهيد و آنها را در انهدام فرزندان اين 

آب و خاك، جسورتر می نمائيد؟"(۶)
شاه  از  کلمه  يک  فراخوان  اين  در  طبعا 
و  منطقه  در  متحدانش  و  آمريکا  کارهای 
از  وجالبتر  آيد!  نمی  ميان  به  سخنی  ايران 
همه اينکه در چه زمانی اين فراخوان صادر 
می شود، درست زمانی که آمريکا سعی در 
گر  تجاوز  "خرس  خبر  دادن  جلوه  بزرگ 
نشان  اطالعيه  دو  اين  طرح  است!  روس" 
از وجود گرايشی آشکار در درون و بيرون 
رژيم اسالمی برای "تغيير" در ايران با تکيه 

بر آمريکا دارد. 
 " سقوط  از  پس  امپرياليستی  جهان  تصوير 
چين"   " رويزيونيستی  چرخش  و  شوروی" 
آمريکا،  بين  مشخصی  تضادهای  عالرغم 
اروپا و ژاپن، بدون هيچ شکی جهانی تک 

قطبی بود.
آمريکا و متحدان سياسی و نظامی اش يعنی 
کانادا،  ژاپن،  اروپا،  کشورهای  از  برخی 
پاشی  فرو  با  تنها  نه  اسرائيل  و  استراليا 
"اتحاد شوروی" دست از سياست های برتر 
نداشتند  بر  خود  کلونياليستی  نئو  و  جويانه 
 " کانی  "نئو  های  سياست  با  آشکارا  بلکه 
در عرصه سياست بين المللی و نظامی و با 
ليبرالی"  های "نئو  سياست  به  دادن  سرعت 
صريح  پاسخ  اقتصادی  سياسی-  عرصه  در 
مشت آهنين را در برابر رقبای احتمالی در 

پيش گرفتند.
بشری"،  گرايشات"حقوق  از  بسياری  اميد 
برای  زيست  محيط  "فراطبقاتی"  هواداران 
پايان يافتن پيمان ناتو و خلع سالح باسرعتی 
حاليکه  در  و  رسيد  پايان  به  نکردنی  باور 
صحنه  از  فردا  به  امروز  از  ورشو  پيمان 
روزگار محو شد و حتی اشکال کوچک تری 
از آن نيز بوجود نيامد، پيمان امپرياليستی ناتو 
نه تنها تعطيل نشد بلکه به شدت نيز گسترش 
دليل  هيچ  که  شرايطی  در  هم  اين  و  يافت 
کشورهای  برای  جدی  تهديد  هيچ  و  واقعی 
پيمان  اين  اعضای  و   " "امپرياليستی 
سرسام  مبالغ  نداشت.  وجود  تجاوزکارانه 
اين  عضو  کشورهای  های  بودجه  از  آوری 
پيمان نظامی صرف خريد اسلحه، تهيه سالح 
مدرنيزاسيون  و  ای  هسته  استراتژيک  های 
ارتش های اين کشور ها می شود و سود بی 
پايانی را عايد کنسرن های نظامی آمريکا و 
عضوناتو  کشورهای  مرز  و  کند  می  اروپا 

تدريجا با مرهای روسيه منطبق شده اند!.
کننده  صادر  دالر  ميليارد   ١٨٫۵ با  آمريکا 
سال  در  نظامی  های  ابزار  و  اسلحه  اصلی 
٢٠٠۴ در جهان بوده است اين در حاليست 
هنوز  که   ١٩٩١ سال  در  کشور  همين  که 
شوروی وجود داشت تنها ۵٫۴ ميليارد دالر 

اسلحه صادر می کرد.
در  اسلحه  صادرات  ميليارد   ۶٫۴ با  روسيه 
سال ٢٠٠۴ پس از آلمان در مقام سوم قرار 
که   ١٩٩١ در  کشور  اين  حاليکه  در  دارد 
هنوز شوروی سقوط نکرده بود ۶٫٢ ميليارد 

اسلحه صادر می کرد!(۴)
متحدان آمريکا يعنی آلمان، بريتانيا، فرانسه، 
کانادا و اسرائيل در سال ٢٠٠۴ معادل ١٨٫۵ 
ميليارد صادرات اسلحه داشته اند يعنی همه 
باهم معادل آمريکا! چين در همان سال حتی 
کمتر از کانادا اسلحه صادر کرده است تنها 

٧٠٠ ميليون دالر.

منطقی  غير  اقدامات  اين  شايد  اول  نگاه  در 
تنها در خدمت کمپانی های پر قدرت نظامی 
امپرياليستی باشد اما در دراز مدت تنها گام 
هائی ضروری در راستای حفظ و گسترش 
سياست های امپرياليستی آمريکا و متحدانش 
مفصل  های  ريزی  برنامه  از  نشان  و  بوده 

تری دارد.

مبارزه با  بهانه های فريب کارانه ای مانند 
با  مقابله  افراطی،  مسلمانان  نفوذ  گسترش 
"دمکراسی"  گسترش  جهانی"،  "تروريسم 
حقوق  از  جهان، "دفاع  در  بشر"  و "حقوق 
ملل تحت ستم"، "دفاع از حقوق زنان" و ... 
اش  اروپائی  متحدان  و  آمريکا  سوی  از  که 
شود  می  دميده  شان  تبليغاتی  های  بوق  در 
نمی تواند پرده بر جنايات و حرص بی پايان 
آنان، را بر منابع طبيعی و انرژی جهان و 

برتری طلبی اقتصادی – نظامی  بياندازد.
های  فعاليت  و  طلبی"  "دمکراسی  کارنامه 
"حقوق بشری" آنان پس از سقوط "شوروی" 
هزاران  با  خانمانسوز  جنگ  چهار  حداقل 
بوده  مالی  هزينه  دالر  ميلياردها  و  کشته 

است.
از  بخشی  و  پدر  بوش  جورج  نظامی  حمله 

اروپا به عراق در سال ١٩٩١
حمله نظامی آمريکا و متحدان اروپائی اش 
به  منجر  که   ١٩٩٩ سال  در  يوگسالوی  به 

نابودی اين کشور و تجزيه آن گشت.
حمله نظامی آمريکا و متحدان اروپائی اش 
به افغانستان و اشغال غير قانونی اين کشور 

در سال ٢٠٠١ 
حمله نظامی و اشغال غير قانونی عراق در 

سال ٢٠٠٣  
نتيجه اين سياست آمريکا و متحدانش تجاوز، 
بشر،  حقوق  نقض  فقر،  گسترش  سرکوب، 
کشورها،  اين  طبيعی  و  ملی  منابع  تاراج 
کنترل سياسی منطقه، بر قراری حکومت های 
جغرافيائی  تغييرات  و  تجزيه  نشانده،  دست 
زندگی  نابودی  مناطق،  اين  در  واقعی  غير 
محاصره  جمعی،  دسته  های  کشتار  مدنی، 
اقتصادی،بکار بردن سالح های اتمی سبک 
بر عليه مخالفان، بوجود آوردن پايگاه های 
نظامی آمريکائی و اروپائی در اين مناطق، 
و سر آخر گسترش نفوذ امپرياليستی آمريکا 

و متحدانش بوده است.
گسترش نفوذ سياست های امپرياليستی آمريکا 
در جهان هدف بی چون چرای تمامی جناح 
گرايشات  اين  و  بوده  آمريکا  بر  حاکم  های 

رسيدن  روش  سر  بر  تنها  سياسی 
نظر  اختالف  دارای  اهدافی  چنين  به 
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هائی می باشند.
انتخاباتی  های  برنامه  به  نگاه  يک 
ايران،  سر  بر  کين  اوبا ما و مک 
اسرائيل  از  پشتيبانی  افغانستان،  عراق، 
بخصوص  و  کشور  اين  برابر  در  تعهد  و 
مسئله گرجستان نشانگر تفاوت های جزئی 
و پيش پا افتاده جناح های مختلف سياست 

حاکمان در اين کشور است.
های  سياست  پرداز  نظريه  برژينسکی 
علی  آمريکا  امپرياليسم  استراتژيک 
پردازان  نظريه  با  سياسی  اختالفات  رغم 
"نئوکان" و حمايت از "اوباما" در انتخابات 
نوشته  در  کين"  "مک  برابر  در  آمريکا 
خود"تنها قدرت جهانی" رئوس سياست بلند 
کند  می  ترسيم  راچنين  متحده  اياالت  مدت 
مدت  يک  برای  آمريکا  جهانی  سلطه  که 
ممکن  اصل  سه  رعايت  با  تنها  طوالنی 

است:
١-جلوگيری از همکاری و حفظ وابستگی 

امنيتی بين دست نشاندگان. 
٢-حفاظت از مناطق تحت نفوذ.

نامتمدنان(بربرها).  اتحاد  از  ٣-جلوگيری 
(١)

برژينسکی در سطور باال چند نکته را بيان 
بدنبال  آمريکا  اوال  کند،  می  تاکيد  و  کرده 

متحد نمی گردد بلکه بنده می خواهد.
برابر  در  آمريکا  مدت  بلند  منافع  دوما 
کشورهای "بربر" پيرامونی ايجاب می کند 
تا با متحدان "متمدنش" علی رغم اختالفات 
غير قابل کتمان امپرياليستی از در همکاری 

درآيد.
اين سياست با هدف درهم شکستن مقاومت 
امپرياليستی  ضد  و  استعماری  ضد  های 
ملت ها و کشورهای نا فرمان صورت می 

گيرد.
است  روشن  روز  مانند  برژينسکی  برای 
بدون  آمريکا  نوين"  طراز  "هژمونی  که 
اش  اسرائيلی  و  ژاپنی  اروپائی –  متحدان 
ممکن نيست و بهرحال اين تک قطبی بودن 
بر  بايد  آمريکا  تالش  و  بود  نخواهد  ابدی 
طوالنی تر کردن اين وضعيت باشد و هر 
خواب  جهان  بر  تسلط  ابدی  رويای  گونه 
خرگوشی خواهد بود که در انتها منجر به 
که  شد.بخصوص  خواهد  هولناکی  کابوس 
شدن  ورشکسته  و  کنونی   سخت  بحران 
آن،  بيمه  صندوقهای  و  معتبر  بانکهای 
درحفظ  آمريکا  که  دارد  اين  از  حکايت 
دچار  برجهان  خود  هژمونی  اعمال  و 

محدوديتهای بسيارجدی شده است.
در  ها  سياست  اين  مشابه  نظرات  رشد 
ی  فرانسه  مانند  آمريکا  متحد  کشورهای 
چک،  لهستان،  مرکل،  آلمان  سارکوزی، 

ايتاليا و بسياری ديگر در جهان در واقع در 
چارچوب تنظيم خود با سياست های "نظم نوين 
جهانی" و پيدا کردن هر چه سريعتر جايگاه 

خود در اين پيمان ننگين تجاوزگر است.
نظريه پردازان اروپائی در رسانه های رسمی 
تنها  نه  آمريکا  سرکردگی  به  رسمی  غير  و 
اذعان دارند بلکه در رکاب "رهبر" گام زدن 

را فرزانگی می خوانند.
بلکه بخشی از دولتيان و نظريه پردازان اروپا 
در  را  خود  مردم،  بست"  "بن  سناريوی  با 
واز  داده  قرار  ساختگی  سراپا  دشمنی  برابر 

آنان می پرسند:
طالبان،  الدن،  بن  حسين،  صدام  برابر  "در 
بجز  ديگری  طريق  آيا   ... و  نژاد  احمدی 
همکاری با آمريکا باقی می ماند؟ آيا اين يک 

مبارزه تمدن با وحشی گری نيست؟"
نمونه برجسته سياست ايجاد وحشت استقرار 
جمهوری  و  لهستان  در  موشکی  دفاع  سيستم 
چک به بهانه تهديد موشکی شهرهای آمريکا 
پرواز "فو  بلند  های   موشک  توسط  اروپا  و 
توشاپی" احمدی نژاد و شرکا می باشد که حتی 
افکار عمومی اروپا را پوالريزه کرده و واقعا 
بخش قابل توجه ای از ساکنان اروپا ايران را 

تهديدی جدی برای خود می دانند!!!

جهان چند قطبی از افسانه تا واقعيت!

درگيری  شد،  اشاره  نيز  قبال  که  همانطور 
مباحثات  دوباره  تا  شد  ای  بهانه  گرجستان 
مطرح  سرد"  "جنگ  و  قطبی"  چند  "جهان 
شده و حتی بسياری تا پای آن رفتند و اعالم 
پايان هژمونی يک جانبه امپرياليسم آمريکا را 

اعالم کردند.
به  مختصر  طور  به  دانم  می  مفيد  اينجا  در 
بهتر  برای  بپردازم،  نظريه  اين  مشکالت 
روشن شدن مطلب بايد به مسائلی که مانع به 
حقيقت پيوستن اين نظريه می شود پرداخت، 
امپرياليسم  منافع  که  نيست  معنی  اين  به  اين 
حتی  يا  و  هند  چين،  روسيه،  توسط  آمريکا 
متحدان نزديکش تهديد نمی شود و يا رقابت و 
امپرياليستی  و  بزرگ  های  سرمايه  اختالفات 
تابع منافع بزرگ تر آنان می باشد و به بهانه 
مبارزه با "بربريت" هميشه به همکاری منجر 
منافع  به  بستگی  حدودی  تا  بلکه  گردد،  می 
کوتاه مدت آنان داشته و استراتژی ها و برنامه 
های بلند مدت تر تابعی از وضعيت اقتصادی، 
و  جهانی  داری  سرمايه  ادواری  های  بحران 
های  مقاومت  و  ها  جنگ  مانند  واقعی  موانع 
خلق ها در برابر سياست های امپرياليست ها 

است. 
است  گرا  سلطه  اصل  در  الملل  بين  نظام   "
چون بر محور اياالت متحده و به عنوان ساز 

و کاری آمريکائی طراحی شده و بر اساس 
اصول آمريکائی سازمان داده شده است.اين 
نظام آزادمنشانه می باشد چون مشروع و با 

تعامل متقابل شکل گرفته است.:
"اروپائيان که می توان ژاپن را هم به آنها 
و  جوامع  نحوی  به  توانستند  کرد،  اضافه 
اقتصادشان را بازسازی کرده و يک پارچه 
سازند که مناسب تسلط آمريکائی ها باشد ولی 
در عين حال فضای الزم برای آزمون الزم 
برای خودمختاری را داشته باشندو نظامهائی 
نيمه وابسته از لحاظ سياسی داشته باشند -... 
"داخلی  خدمت  در  پيچيده  نظام  اين  تکامل 
غربی  عمده  های  قدرت  بين  روابط  کردن" 
بود. بين اين کشور ها هر چند گاهی تضاد 
های شديد به وجود می آيد، اما نکته مهم اين 
است که تضاد در درون نظامی سازمان يافته 
و با ثبات، وبه هم پيوسته محدود می گردد... 

وحشت از جنگ کنار نهاده شده است"(٣)
اغراق  های  بينی  خوش  از  نظر  صرف 
و  باال  سطور  در  اکنبری"  "جان  آميز 
تضاد  تشديد  عدم  بر  وی  واهی  های  اميد 
بايد  ژاپن،  و  غربی  های  امپرياليست  های 
برابر  در  ها  امپرياليست  اتحاد  کرد  اذعان 
مبارزات  و  جهان  کارگران  و  زحمتکشان 
سرمايه  سرنگونی  برای  آنان  طلبانه  حق 
داری جهانی و استقالل و آزادی با اينکه در 
نيم قرن اخير متحمل ضرباتی شد اما منجربه 

از هم پاشيدن اتحاد آنان نشد.
از  هائی  بخش  سوی  از  که  ديگری  تئوری 
نظريه پردازان آمريکائی و اسرائيلی تبليغ و 
ترويج می شود ، تالش در بزرگ جلوه دادن 
از  بخشی  است،  اسالمی  گرايان  بنياد  خطر 
آنان تا آنجا پيش می روند که احتمال پيوند و 
اتحاد مابين بنياد گرايان اسالمی و روسيه و 

چين را مطرح می کنند.
يک  آمدن  بوجود  احتمال  ديگر  ای  دسته 
حتی  و  محتمل  را  اسالمی  اتمی  ابرقدرت 
با  مقابله  و  کنند  می  ارزيابی  ممکن  بسيار 
اسالميزه شدن منطقه، و حتی اروپا!!! را در 

دستور کار خود قرار داده اند.
پايه  بی  از  اما  آمريکائی  پردازان  نظريه 
نه  آگاهند،  خوبی  به  ادعاهائی  چنين  بودن 
بنياد گرائی اسالمی و نه بنياد گرايان اسالمی 
موجود  واقعا  اتحادشان  امکان  نه  و  متحدند 
اسالمی  جمهوری  شيعه  حکومت  نه  است، 
قادر است اين نقش را ايفا کند و نه امکانات 
واقعی چنين کاری را در آينده خواهد داشت 
به  حاضر  تسنن  اهل  گرايان  بنياد  نه  و 
نزديکی به آنان می باشند. اتحاد های گذرای 
مابين حماس و حکومت اسالمی ايران تنها 
در چارچوب فشار گسترده آمريکا ،اروپا و 

عربی  وابسته  کشورهای  و  اسرائيل 
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پيروزی طبقه کارگر درگرو ايجاد حزب واحد و سراسری کمونيست است!

امکان پذير  خواهد بود، وحتی چنين 
آمدن  بوجود  از  نشانی  هيچ  اتحادی 
آمريکا  برابر  در  اسالمی  قطب  يک 

نخواهد بود.:
تفوق  برای  محتمل  های  چالش  از  "يکی 
گرائی   اصول  سوی  از  تواند  می  آمريکا، 
اسالمی صورت گرفته و مشکالت اين منطقه 
بی ثبات را تشديد نمايد. با تشديد دشمنی دينی 
استفاده  سوء  و  آمريکائی  زندگی  روش  با 
اصولگرائی  اسرائيل،  و  اعراب  جنگ  از 
اسالمی می تواند چندين دولت طرفدار غرب 
در خاورميانه را تحت فشار قرار دهد و در 
خليج  بويژه  منطقه،  در  آمريکا  منافع  نهايت 
اندازد.با اين همه، بدون  خطر  فارس را به 
کشور  يک  نبود  در  و  سياسی  چسبندگی 
سوی  از  ها  چالش  واقعی،  اسالمی  قدرتمند 
اصولگرائی اسالمی دارای هسته جغرافيائی 
و  گرفت  نخواهد  صورت  منسجم،  سياسی 
ظاهر  پراکنده  های  خشونت  بصورت  بلکه 

می گردد."(١)

امتيازات امپرياليسم آمريکا در برابر رقبا 

قدرت نظامی
بدون هيچ شبهه ای قدرت نظامی و تسليحاتی 
آمريکا با هيچ يک از کشور های رقيب قابل 
و  چين  مانند  رقبائی  حتی  و  نبوده  مقايسه 
روسيه نه در زمينه کالهک های هسته ای 
و زير دريائی های اتمی به پای آمريکا نمی 

رسند.
برتری نظامی آمريکا نه تنها در درياها و در 
هوا آشکار است بلکه در کيفيت پيشرفته تر 
و مدرن تر سالح های نظامی نيز اين برتری 

حفظ می شود. 
مقايسه امکانات نظامی و لجستيکی امپرياليسم 
در  نظامی  پايگاه   ٧٢۵ از  بيش  با  آمريکا 
به  آنها  از  بسياری  که  خاکی  کره  سراسر 
سالح هسته ای مجهز می باشند با پايگاه های 

نظامی روسيه و چين نادرست است.
حمله  آغاز  ويا   پاسخ  برای  آمريکا  توانائی 
نظامی به هر نقطه ای در دنيا بيشتر از چين 

و روسيه می باشد.
وابستگی کشور های اروپائی و ژاپن به لحاظ 
به  توان  می  را  ناتو  پيمان  رهبر  به  نظامی 

روشنی در اين آمار و ارقام مشاهده نمود:
آمريکا با .۵٨٣ ميليارد دالر بودجه نظامی  
بی  نظامی  نيروی  ميليون   ١٫٣٣٢٫٣٠٠ و 
هيچ رقيبی در مقام اول قرار دارد. فرانسه با 
٧٢ ميليارد دالر در جايگاه بعدی است پس 
از فرانسه بريتانيا با ۶٧ ميليارد دالر در مقام 

سوم است.
دالر  ميليارد   ۵٨ با  چين  و   ۶٣ با  روسيه 
پنجم  و  چهارم  های  مقام  در  نظامی  بودجه 
جهانی  دوم  جنگ  بازنده  دو  و  دارند  قرار 
تشکيل  حق  قانونا  که  ژاپن  و  آلمان  يعنی 
ارتش و نيروی نظامی را ندارد به ترتيب با 
۴۶ و ۴١ ميليارد دالر در مقام های بعدی 

قرار دارند.
چين،  کشورهای  نظامی  بودجه  مجموع 
کوبا،  ونزوئال،  ايران،  هند،  شوروی، 
روسيه  قرقيزستان،  تاجيکستان،  قزاقستان، 
سوريه،  شمالی،  کره  نيکاراگوا،  سفيد، 
اکوادور،  بوليوی،  برزيل،  ترکمنستان، 
ويتنام، و ... به ٢٠٠ ميليارد دالر در سال 

نمی رسد!  
امپرياليسم  معروف  تئوريسين  برژينسکی 
آمريکا چندان طريق اغراق را نمی رود که 
قدرت  فراگيری  مقايسه،  در  کند"  می  ادعا 
امروز آمريکا بی نظير است. اياالت متحده 
نه تنها تمام درياها و اقيانوس های جهان را 
نظامی  قدرت  توانسته  بلکه  کند،  می  کنترل 
سواحل  خاکی   - آبی  کنترل  برای  توانائی 
بوجود آورد که امکان اعمال قدرت سياسی 
در سرزمين های اصلی را ممکن می سازند. 
های  بخش  در  خوبی  به  امريکا  لشگريان 
خليج  و  مستقرند  اوراسيا  شرقی  و  غربی 
آمريکا،  عوامل  کنند.  می  کنترل  را  فارس 
که برخی در تالش برای تقويت رابطه شان 
شده  پخش  قاره  کل  در  هستند،  واشنگتن  با 

اند."(١)
در  ورشو  پيمان  و  "شوروی"  زمانی  اگر 
برابر پيمان ناتو می توانست تهديدی نظامی 
يا  ورشو  پيمان  اعضای  بيشتر  امروز  باشد 
متحدان سابق روسيه  در زير علم پيمان ناتو 
سينه می زنند و مشغول ايفای نقش ارتجاعی 

خود می باشند. 

قدرت اقتصادی

هژمونی  که  است  واقعيت  يک  اين  اگرچه 
امپرياليسم آمريکا بيشتر يک هژمونی نظامی 
را  نتيجه  اين  واقعيت  اين  از  نبايد  اما  است 
و  آمريکا  يا  و  تنهائی  به  آمريکا  که  گرفت 
متحدانش به لحاظ اقتصادی با "قطب مقابل 
يعنی روسيه و چين" (اگر بتوان اصوال از 
چنين قطبی سخن به ميان آورد) قابل مقايسه 

اند.
در  وسيع  اقتصادی  های  پيشرفت  وجود  با 
از  پس  روسيه  در  حدودی  تا  و  هند  و  چين 
يلتسين اما هنوز بسيار شتابزده است که از 

رقابت ميان اين دو قطب بتوان سخن گفت.
ن.د)  ت.   ) داخلی  تاخالص  توليد  مقايسه 
است  عظيم  تفاوتی  نشانه  روسيه  با  آمريکا 
توليد ناخالص داخلی آمريکا در سال ٢٠٠٧ 
دالر  ميليون   ١٣٫٨۴٣٫٨٢۵ با  است  برابر 
 ١٫٢٨٩٫۵٨٢ معادل  روسيه  سال  همين  در 
داشته  داخلی  تاخالص  توليد  دالر  ميليون 

است!
توليد ناخالص چين و روسيه با هم در همان 
سال معادل ۴٫۵۴٠٫۴٠٩ ميليون دالر است 
و توليد تاخالص داخلی هر سه کشور روسيه، 
  ۵٫۶٣٩٫٣۵۴ چين و هند مجموعا برابر با 
اقتصادی  لحاظ  به  است!  بوده  دالر  ميليون 
با  حتی  دالر  ميليون   ٣٫٢۵٠٫٨٢٧ با  چين 
ژاپن که در همان سال ۴٫٣٨٣٫٧۶٢ ميليون 
قابل  است  داشته  داخلی  ناخالص  توليد  دالر 

مقايسه نمی باشد.
با  که  است  اروپا  تنها  اقتصادی  زمينه  در 
ناخالص  توليد  دالر  ميليون   ١۶٫٨٣٠٫١٠٠
داخلی توانائی مقابله با آمريکا را داراست، با 
مقايسه ارقام فوق می توان به ناتوانی اروپا 
دربرابر  کشورها  اين  نظامی  وابستگی  و 
نيروی نظامی عظيم آمريکا پی برد.(الزم به 
تاکيد است که اين رقم مجموع توليد ناخالص 
اما  اروپا  شود،  می  شامل  را  اروپا  داخلی 
و  متحد  سياست  يک  است  نتوانسته  بحال  تا 
مشترک در برابر سياست های آمريکا ارائه 
کرده و عمال به دو بخش منتقد سياست آمريکا 
 ، است  شده  تقسيم  سياست  اين  مروجان  و 
بريتانيا وکشورهای سابق عضو بلوک شرق 
آمريکا   های  سياست  مستقيم  وابستگان  از 
در پيمان اروپا می باشند و تالش بخشی از 
از  مستقل  ارتش  تشکيل  برای  کهن  اروپای 
آمريکا با نيرنگ آمريکا و متحدان اروپائی 

اش تا بحال بی نتيجه باقی مانده است)(٢)
کنترل  که  کرد  فراموش  نبايد  ضمن  در 
و  امريکا  دست  در  جهانی  های  سرمايه 

متحدانش می باشد:
" بايد سازمان های  بين المللی، مخصوصا 
سازمان های "بين المللی" مالی را بخشی از 
صندوق  بدانيم.  آمريکائی  نظام  جهانی  تور 
منافع  حافظ  جهانی  بانک  و  پول  المللی  بين 
"جهانی" محسوب می کردند. در واقع، اين 
ها  آمريکائی  نفوذ  تحت  بشدت  ها  سازمان 
آمريکا  تالش  در  هايشان  ريشه  و  هستند 
سال  در  وودز  برتن  اجالس  در  مخصوصا 

١٩۴۴ قرار دارد"(١)

روسيه ابرقدرت انرژی 
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نوشته  در  پيش  ها  سال  امين  سمير 
ای هشدار می دهد که امپرياليست ها 
بدنبال پنج انحصار عظيم می باشند رسيدن 
به اين اهداف بی شک موجب ايجاد تنش ها 
و شکل گيری تضاد های خطر ناکی برای 

بشريت خواهد بود. 
يکی از اين انحصارات انحصار کنترل راه 
های بهره برداری از منابع طبيعی کره زمين 

است.
و  فسيلی  انرژی  منابع  کمبود  به  توجه  با 
اهميت کنترل اين منابع می توان به اهميت 
روسيه به عنوان توليد کننده رتبه اول جهان 

پی برد.
اين  کنترل  برای  متحدانش  و  آمريکا  تالش 
منابع لحظه ای نيست که اين واقعيت را در 
نظر نگيرد که بستن فلکه لوله های گاز اروپا 
برای اقتصاد سرمايه داری جهانی چه پيامد 

های غير قابل پيشبينی خواهد داشت.
با  فاسدش  دولت  و  يلتسين  که  زمانی  تا 
های  شرکت  با  امپرياليستی  های  قرارداد 
اروپائی و آمريکائی متقابال به حراج منابع 
"جنگ  از  کسی  بودند  مشغول  روسيه  ملی 
سرد" و "سربلند کردن خرس روسی" سخنی 
به ميان نمی آورد، آنان در واقع خرس را به 

رقص درآورده بودند.
پس از روی کار آمدن پوتين و سياست جديد 
های  قرارداد  در  نظر  تجديد  بر  مبتنی  وی 
رقيبان  محاکمه  و  دستگيری  نفت،  و  گاز 
داخلی که بخشی از آنان ميلياردرهای نفتی 
وابسته به غرب بودند و تالش بر حفظ منافع 
خود  سهم  طلب  و  روسيه  داری  سرمايه 
و  گشت  بر  ورق  المللی،  بين  بازارهای  از 
کارت نقض حقوق بشر، سرکوب مليت های 
تحت ستم، نقض آزادی های مدنی و حقوق 
انسانی، ايجاد خلل در حرکت آزاد سرمايه و 
... از سوی غرب روی ميز قرار می گيرد. 
تو گوئی تا قبل از پوتين روسيه به رعايت 

تمام نکات نام برده ی فوق متعهد بود!
نفوذ  کردن  کم  برای  روسيه  تالش  طبعا 
سابق  نفوذی  منطقه  در  متحدانش  و  آمريکا 
شوروی گام بعدی می بود بدون بازگرداندن 
از  بخشی  قفقاز،  ميانه،  آسيای  های  بازار 
چين  های  بازار  استحکام  و  شرقی  اروپای 
و ايران صحبت از يک قدرت منطقه ای هم 
برابر  در  قطبی  به  رسد  چه  کرد  توان  نمی 

آمريکا!
و  انرژی  يعنی  روسيه  ارزش  پر  سالح 
ثروت های طبيعی در عين حال ابدی نيست 
و روسيه تالش خواهد کرد از اين منابع برای 
ترسيم افق های بعدی و دورتر اقتصاد جهانی 
ياری  آن  در  روسيه  داری  سرمايه  نقش  و 
جويد. در عين حال مشتری درجه اول اين 
انرژی کشور های صنعتی اروپا می باشند 

انرژی  صادرات  به  گی  ويژه  اين  خود  که 
روسيه نقش چاقوئی دولبه را می بخشد..

ديگر  از  گاز  خريد  برای  اروپا  های  تالش 
نقاط جهان از جمله الجزاير و آمريکای التين 

در همين راستا قابل درک می باشد. 
حريف  ترين  جدی  حاضر  حال  در  روسيه 
امپرياليسم آمريکا و متحدانش در منطقه نفوذ 
شوروی سابق می باشد، اما هنوز بسيار زود 
است تا اين کشور جايگاه شوروی سابق را 
در سياست بين الملی امپرياليستی کسب کند.

درماندگی های امپرياليستی

با اينکه ترديدی در سلطه جوئی و امکانات 
رقبای  برابر  در  متحدانش  و  امريکا  عظيم 
آنان وجود ندارد اما اين تنها يک روی سکه 

است.
عليرغم اين همه نيرو و توان جهنمی آمريکا 
منطقه  در  جهان،  مناطق  ترين  حساس  در 

اوراسيا دچار مشگالت بزرگی است.
نتايج  عراق  و  افغانستان  اشغال  و  حمله 
موجب  و  داشته  اشغالگران   برای  معکوس 
آمريکا  متحدان  صفوف  در  اختالفاتی  ايجاد 

گرديده  است.
کشور های اروپائی و ژاپن مستفيما پای خود 
عراق  در  اسرائيل  و  آمريکا  معرکه  از  را 
های  مقاومت  برابر  در  و  اند  کشيده  بيرون 
راه  و  اسالمی  بنيادگرايان  فشار  و  مردمی 
آمريکا  ايران،  بر  حاکم  مرتجعين  های  کار 

را از لحاظ نظامی تنها گذاشته اند.
حمايت های غير نظامی مشروط آنان همچنان 
ادامه دارد. شکست آمريکا در کنترل عراق 
و  کشيده  نيز  آمريکا  انتخاباتی  مبارزات  به 
جناح جمهوری خواه را مستقيما هدف قرار 

داده است.
در  آمريکا  افروزانه  جنگ  های  سياست 
وابستگان  و  متحدان  نگرانی  موجب  منطقه 
سياسی آنان نيز شده و بخشی از کشور های 
عربی تجاوز اسرائيل به لبنان را يک اشتباه 

بزرگ ارزيابی کرده اند. 
از  سال   ٧ گذشت  از  پس  افغانستان  جنگ 
بدتر  بسيار  ای  مرحله  به  کشور  اين  اشغال 
و  صلح  تحفه  تنها  نه  و  رسيده  گذشته  از 
دمکراسی و رفاه را برای افغانستان نياورده 
طالبان  بيشتر  چه  هر  تقويت  موجب  بلکه 
نشانده  دست  دولت  و  اشغالگران  مقابل  در 

افغانستان گرديده است.
اتحاد  ريزش  های  نشانه  نيز  کشور  اين  در 
مشاهده  حال  در  اشغالگر  های  امپرياليست 
بوده، اگرچه به مرحله عراق هنوز نرسيده 

است.
بحران های مالی آمريکا در زمينه وام های 
قابل  متفاوت  جنبه  چند  در  اگرچه  مسکن 

بررسی است اما دامنه اش به کشورهای متحد 
و شريک های اقتصادی آمريکا مانند چين و 
کشورهای عربی خليج نيز کشانده شده و نه 
تنها وام داران بی پناه دچار ورشکستگی و 
بيچاره گی شده اند بلکه بخش قابل توجه ای 
ديگر  های  کشور  خارجی  های  سرمايه  از 
جهان (اروپا، چين و کشورهای نفتی عربی) 
در اين بحران مالی يا نابود گرديده اند و يا 

سرنوشت نامعلومی پيدا کرده اند.
آمريکا که با استفاده از اهرم های مالی خود 
از  و  تصنعی  شکل  به  گذشته  سال  چند  در 
طريق وام های بی حساب قدرت خريد باالئی 
برای شهروندانش فراهم کرده بود و به همين 
المللی  بين  های  سرمايه  جذب  کعبه  به  دليل 
تبديل شده بود در حال حاضر بدترين دوران 
بحران سرمايه را طی می کند، با وجود اين 
جهانی  داری  سرمايه  قانون  که  همانگونه 
بزرگتر  مالی  موسسات  و  ها  شرکت  است 
و  جهان  دهندگان  ماليات  و  دولت  کمک  با 
های  شرکت  بلعيدن  مشغول  آمريکا  فقط  نه 
مرحله  به  سرمايه  تمرکز  تا  شده  کوچکتر 

باالتری رسد.
اين در حاليست که کمک های ميلياردی  مالی 
نئوليبرال  در  متضرر  های  بانک  به  دولتی 
را  کسی  هيچ  صدای  جهان  اقتصاد  ترين 
تئوريسين  و  آمريکا  حاکمه  هيئت  درسطح 
های رقابت آزاد هم در نمی آورد!! تو گوئی 
دخالت دولت بد است تنها تا زمانی که برای 
برقراری عدالت اجتماعی و بر عليه سرمايه 
داری  سرمايه  سيستم  بقای  برای  اگر  باشد، 
صدها  نيست  است!مهم  مفيد  هم  خيلی  باشد 
ميليارد دالر از ثروت عمومی کشورها برای 

ريختن به جيب بورس بازان، هزينه شود!
مقاومت کشور های آمريکای التين و پيمان 
های  پيمان  عليه  بر  آنان  اقتصادی  های 
تکيه  راه  گزيدن  و  آمريکائی  استعماری 
کوبا  آن  مقدم  خط  در  که  خود  نيروی  بر 
بوليوی،  سوی  از  و  دارند  قرار  ونزوئال  و 
آرژانتين  حدودی  تا  و  اکوادور  نيکاراگوئه، 
از  ديگر  يکی  شوند  می  حمايت  برزيل  و 
جهانی  امپرياليسم  الينحل  فعال  مشکالت 

است.
اختالفات  ايجاد  موجب  حتی  ها  سياست  اين 
هرچند جزئی در ميان امپرياليسم آمريکا و 
متحدانش گرديده و محاصره غير انسانی و 
خفت بار کوبا از سوی بخشی از کشورهای 
اروپائی تخفيف يافته که عکس العمل نگران 

کننده ای از آمريکا را بدنبال داشت.

اهداف آمريکا و وظايف ما
امپرياليسم آمريکا با استفاده از ابزار عظيم 

در  خويش  ای  رسانه  و  تبليغاتی 
راستای ايجاد فضای رعب و وحشت 
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نقد... بقيه از صفحه اول

در جهان است.
در شرايط کنونی جهانی ، بدون يک 
تهديد دائمی به سختی می توان افکار 
جنگ  های  سياست  برای  را  جهان  عمومی 
مجاب  امپرياليستی  جويانه  سلطه  و  طلبانه 
کرد، کاله شرعی آمريکا برای سياست های 
اختراع  بايد  را  امپرياليستی  کارانه  تجاوز 
کرد، مبارزه با کمونيسم، مبارزه با تروريسم، 

مبارزه با خرس تجاوز گر روس!!    
راستای  در  ها  آمريکائی  عامه  "برخورد 
اعمال قدرت در خارج از کشور بيشتر بی 
تفاوتانه بوده است. مردم از درگيری آمريکا 
در جنگ دوم جهانی حمايت می کردند چون 
را  پرل  بندر  به  ها  ژاپنی  حمله  آثار  تکانه 
حس کردند. از درگيری اياالت متحده آمريکا 
در جنگ سرد در ابتدا به سردی استقبال شد، 
کره  جنگ  و  برلين  محاصره  محض  به  اما 

شرايط تغيير کرد."(١)
"محاصره  هاربر"،  "پرل  که  همانگونه 
برلين"، "جنگ کره"، جنگ ويتنام"، "سالح 
"حادثه  حسين"،  صدام  جمعی  کشتار  های 
يازدهم سپتامبر" و "بمب اتمی ايران" بهانه 
به  تا  بودند  متحدانش  و  آمريکا  برای  هائی 
بر  اتمی  بمب  کنند،  حمله  ديگر  های  کشور 
ناگازاکی و هيروشيما بيافکند و يا مبارزات 
استقالل طلبانه  ملل جهان سوم را سرکوب 
کرده وبا بکار بردن بمب ناپالم و بمب های 
شيميائی  "ايجنت اورنج" دست به کشتار و 
قربانی کردن ميليو نها انسان بی گناه زنند، 
امروز نيز آمريکا به بهانه گرجستان مترصد 
در  را  خونينش  چنگال  تا  است  فرصتی 
اوراسيا و منابع عظيم انرژی آن فرو کرده و 

تکه های بزرگی از آنرا ببلعد. 
ترديد  بی  سرنوشت  جهان  بودن  قطبی  چند 
نيز  آينده  در  و  بوده  امپرياليستی  جهان 
خواهد بود،تجربه جنگ های جهانی اول و 
سر  و  رشد  و  جهان،  دوباره  تقسيم  و  دوم 
و  جديد  امپرياليستی  های  قدرت  آوردن  بر 
سقوط و افول قدرت های ديگر امپرياليستی 
سرنوشت محتوم سرمايه جهانی خواهد ماند 
مرحله  به  هنوز  جهان  امروز  وضعيت  اما 
جهان  درگير  های  طرف  که  نرسيده  ای 
امپرياليستی به صف بندی آشکار در برابر 
شدن  قطبی  چند  زمينه  باشند.  رسيده  هم 
جهان با رشد عظيم چين و هند از يک سو و 
تمرکز بخش قابل توجه انرژی دنيا در دست 
روسيه از سوی ديگر و بوجود آمدن اعتماد 
به نفس جديد در اين کشور فراهم می شود. 
رشد و سرعت گيری اين تحوالت به تضاد 
مقاومت  و  سو  يک  از  امپرياليست  های 
کارگران و زحمتکشان و کشورهای مترقی 

از سوی ديگر مرتبط خواهد بود.
تاريخ به کرات نشان داده تمامی قدر قدرتی 

امپرياليست ها و سالح های مدرن آنان در 
برابر صفوف متحد کارگران و زحمتکشان 

رنگ می بازد.
کمونيستها نبايد به دام فريبکاری امپرياليستی 
افتاده و به پس و پيش کردن تضاد های عمده 
نظامی  های  قدرت  بپردازند.  غيرعمده  از 
منطقه ای مانند چين و روسيه نه در اندازه 
امپرياليستی  ی  سلطه  و  ستم  امپراطوری 
آمريکا هستند و نه حتی تهديدی جدی برای 
پيمان ناتو. تالش گسترده امپرياليسم آمريکا 
برای دست اندازی بر بازارهای سنتی کشور 
قفقاز، آسيای ميانه و بخشی از  های منطقه 
گسترش  شرقی؛  جنوب  آسيای  های  کشور 
نفوذ نظامی پيمان ناتو در نقاط سوق الجيشی 
امپرياليستی  افروزی  آتش  مناطق؛  اين 
ای  منطقه  های  جنگ  به  زدن  دامن  برای 
در  مذاهب  و  اديان  و  ها  مليت  تحريکات  و 
راستای ايجاد ناامنی سياسی در اين مناطق؛ 
و  کرده  مقابله  به  مجبور  را  ها  کشور  اين 
بهانه ای برای ژست حق به جانب گرفتن به 

آمريکا و متحدانش می دهد.
زحمتکش  طبقات  مبارزاتی  نيروی  تکيه بر 
و پيشاپيش آنان طبقه کارگر در کشور های 
حرکت  يک  ايجاد  برای  تالش  پيرامونی، 
های  کشور  از  امپرياليستی،  ضد  جهانی 
مستقل و مترقی برای مقابله با تجاوزات و 
تهديد های امپرياليستی در سطح بين المللی 
عدالت  برقراری  و  انقالب  برای  مبارزه  و 
اجتماعی و دمکراسی مستقيم با يکديگر در 
زمينه  اهداف  اين  از  تخطی  و  نبوده  تضاد 
همگامی و همراهی با امپرياليسم و سرمايه 
جهانی را موجب خواهد گرديد. درايران نيز 
رهائی از استثمار و ستم بی حد وحصر نظام 
در  نه  فقيه،  واليت  بر  متکی  داری  سرمايه 
کشورمتجاوز  بزرگترين  به  بردن  پناه  گرو 
قرن، بلکه تکيه به کارگران و زحمت کشان 
و مبارزه برای پايان دادن به سلطه سرمايه ـ 
اعم از اينکه زير پرچم مذهبی  و يا الئيک 
دادن  جلوه  بزرگ  نه  و  است  ممکن  ـ  باشد 
خطر روسيه برای جلب "محبت" امپرياليسم 
دادخواهی  دالر"!!.اگر  و  "تپانچه  متجاوز 
می خواهيم  اسالمی  رژيم  تجاوزات  دربرابر 
رو به توده های مردم داشته باشيم وسرسختانه 
تجاوز  هرگونه  دربرابر  کشور  استقالل  از 

بالفعل و نه تجاوز خيالی بايستيم.

مجيد افسر

پانويس ها:
در  نهائی  بازی   – سقوط  از  پس  )١ (
جهان تک قطبی ژبيگينو برژينسکی 

انتشارات سبزان – تهران 
 )٢ (I n t e r n a t i o n a l e r
 Währungsfonds, World
 Economic Outlook

Database, April ٢٠٠٨
جان اکنبری -خلق نظام آزادمنش:) ٣( 
منشاء و ادامه تفاهم در غرب از 
بعد از جنگ – دانشگاه پنسيلوانيا 

 )۴ (International Institute for
 Strategic Studies: The Military

۵. ۵, ٢٠٠۴-Balance ٢٠٠۴
http )۵ (://asre-nou.net/php/view.
php?objnr=٣٨٠
http )۶ (://www.irancpi.net/digran/
٠.html_matn_٢٧٣٩

ـ دفاع ازمنافع اقتصادی ـ سياسی ـ اجتماعی 
اشکال  کليه  سازماندهی  و  کارگر  طبقه 
ساختن  و  رسيدن  برای  آنان  طبقاتی  مبارزه 

جامعه سوسياليستی؛
اسالمی  جمهوری  قهرآميز  سرنگونی  ـ 
ازطريق قيام مسلحانه پيروزمند و برقراری 
زحمت کشان  و  کارگران  شورائی  حاکميت 

مسلح...؛
ـ اعتقادبه اين که هيچ حزب سياسی واقعی به 
مفهوم لنينی آن يعنی حزبی متشکل از تجمع 
آگاه ترين، پيشروترين، جسورترين و متشکل 
درايران  کارگرباشد،  طبقه  بخش  ترين 

وجودندارد...؛
پيشروان  با  ارتباط  حياتی  ضرورت  قبول  ـ 
آنان  زندگی  و  کار  درمحيطهای  کارگری 
توده ای  تشکل  اشکال  تمامی  سازماندهی  و 
علنیـ  مخفی کارگران و همچنين سازماندهی 
درتمامی  کارگران  مبارزات  و  خواستها 
اهرمهای  اساسی ترين  عنوان  به  آن  اشکال 
درجهت  کارگری  جنبش  توده های  هدايت 

اهداف و برنامه ی جبهه؛
تمامی  مبارزه  و  حرکت  تشکل،  قبول  ـ 
معلمان،  مليتها،  ازجمله  اجتماعی  جنبشهای 
زنان، دانشجويان... و تالش برای سازماندهی 
آنان براساس برنامه فوری دموکراتيک جبهه 
کارگری درجهت تامين سرکردگی کارگری 

برآنان...؛
ـ مبارزه عليه زندان، شکنجه، اعدام و آزادی 
زندانی  ممنوعيت  و  سياسی  زندانيان  کليه 

کردن فعالين و مبارزان سياسی...،
ـ اعتقاد به همبستگی جهانی و مبارزه 



صفحه ٩ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر

جهانی کارگران...عليه نظام طبقاتی 
جهانی سرمايه..."

که  انسانی  هر  دربرابر  که  سوآلی  اولين 
به طورجدی درصدد خدمت به جنبش کارگری 
آن  پای  پيش  معضالت  حل  برای  تالش  و 
می باشد، اين است که چرا اگر معضل موجود 
فقدان حزب سياسی پيشرو طبقه کارگراست، 
براساس همين چندنکته فوق برای متحدکردن 
معتقدان به اين پيشنهاد حرکت نکرده و يک 
قدم به عقب نشسته و به دنبال ايجاد جبهه ای 
باشيم که به هيچ وجه دارای کيفيت پرداختن 

به همين مانيفست نيست ؟ 
و اما چه بهتر که تاريخ جنبش چپ ايران را 
ورق بزنيم و ببينيم درايجاد حزب کمونيست 
ايران چه فعاليتهای مشخصی صورت گرفته 
و اتحادعملها و جبهه های چپ تشکيل شده 

کارشان به کجا ختم شده است؟ .
 ،١٣٥٧ بهمن  انقالب  بعداز  چه  و  قبل  چه 
پيوسته  واحد  درحزبی  کمونيستها  وحدت 
مورد مناقشات مختلفی بوده است. اين بحثها 
علت  به  که  می گرفتند  صورت  درزمانی 
حزب  رهبری  در  مدرن  رويزيونيسم  بروز 
کمونيست شوروی و بروز انشعابات درجنبش 
کمونيستی و کارگری جهان، اغتشاش نظری 
و  ديدگاهها  به  نسبت  تزلزلها  و  ترديد  و 
حتا  و  يافته  وسعت  کمونيستی  عمل کردهای 
اين  به  زدن  دامن  در  سرمايه جهانی  عوامل 

اغتشاشات فعاالنه واردگودشده بودند.
وضعيت  به  مربوط  که  هم  مشخصی  عامل 
مدافعان  شديد  سرکوب  شد،  می  ايران  ويژه 
طوری  به  بود،  کارگری  جنبش  کمونيست 
نيز  اساسا  که  کمونيست  نيروهای  پيوند  که 
طبقه  با  شدند  می  تشکيل  روشن فکران  از 
کارگربسيار ضعيف و شکننده بود. به عالوه 
به  بودن  مسلح  از  کمونيستی  جنبش  کل 
تئوری کمونيسم علمی بهره ی چندانی نبرده 
بود. به طوری که به صورت جبهه گيريهای 
متفاوت التقاطی درعرصه های نظری، عملی 
و تشکيالتی مطرح می شدند و بعد از انقالب 
بردامنه ی اين اختالفات بازهم افزوده شد. اما 
تجارب مشخص در زمينه وحدت مارکسيستها 
و حزب سازی را درچند نکته زير می توانيم 

مالحظه کنيم :
ديدگاه  براساس  انقالبی"،  "سازمان  ـ  الف 
لنينيستها  ـ  مارکسيست   وحدت  ضرورت 
برنامه ای  و  علمی)  (کمونيسم  اصول  روی 
واحد، پس از مذاکره وبحث نظری چندماهه، 
با ٨ سازمان و گروه چپ و برگزاری کنگره 
"حزب  ايجاد  به   (١٣٥٩ ديماه   ٦ مشترک( 
رنجبران ايران"، پرداخت. اشکال عمده ی اين 
وحدت درآن بود که برخی ازاصول پذيرفته 
شده استراتژيکی و تاکتيکی توسط آن ازجمله 

حاکميت  به  و  جهانی  انقالب  به  دربرخورد 
به عالوه  بودند.  نادرست  اسالمی  جمهوری 
"سازمان انقالبی" شناخت دقيقی نيزازنظرات 
و ماهيت اين سازمانها و گروهها، نداشت و 
و  اوضاع  تغيير  به  نسبت  خطر  احساس  با 
شروع سرکوبهای افسارگسيخته، با عجله و 
با خوشبينی به امر وحدت برخورد می نمود. 
به طوری که ازجمله حزب توده توانسته بود 
حزبی(واحدخراسان)  سازمانهای  از  دريکی 
باوجود  نفوذکند.  اخگر"،  "گروه  طريق  از 
اين کمبودها و انحرافات جدی، طی دوران 
عريان  سرکوبهای  شروع  از  قبل  کوتاهی 
(درست درعرض يک سال) حزب توانست 
ازجمله  و  داده  گسترش  را  خود  فعاليتهای 
به سازماندهی کارگران دراتحاديه های خود 
کنفدراسيون  موسس  هيئت  در  متشکل  و 

کارگری ايران، بپردازد. 
رنجبران  حزب  خطی  انحرافات  طبعا 
ضرورت  نفی  بر  توجيهی  نمی تواند  ايران 
باشد.  کمونيست  نيروهای  دهی  وحدت 
حزب،  تاسيس  از  بعد  سال  يک  اين که  کما 
گام  خط  تصحيح  راستای  در  حزب  رهبری 
با  و  رژيم  از  دفاع  خط  طرد  وبا  برداشت 
بحث پيرامون انحرافات "تئوری سه جهان"، 
شد.  حزب  دوم  کنگره  تدارک  کار  به  دست 
وحشيانه  سرکوب  با  شد  مصادف  امر  اين 
جنبش کمونيستی توسط رژيم و شروع تار و 
مارکردن نيروهای کمونيستی و لذا به تعويق 

افتادن تصحيح خطوط انحرافی حزب!
برای  تالش  به  ديگرمربوط  پراتيک  ـ   ب 
وحدت تعداد ١٢سازمان و گروه مارکسيست 
"پيکار"،  سازمانهای  ازجمله  و  لنينيست  ـ 
"رزمندگان"  ايران"،  کمونيستهای  "اتحاديه 
اين  بحثهای  درجريان  بود.  "مبارزين"  و 
تشکلها( که ٩ ماه به طول کشيد) ، اتحاديه 
کمونيستها و مبارزين راه آزادی طبقه کارگر، 
ازنظر سازماندهی کمونيستها، نظری مشابه 
نظر نشريه "انقالب سرخ" يعنی ايجاد ائتالف 
يا جبهه متحدی از سازمانهای مارکسيست ـ 
نقد  مورد  که  می کردند  مطرح  را  لنينيستی 

سازمان "پيکار" قرارگرفت:
در  شده  منتشر  وحدت"  "درباره  درمقاله 
ارديبهشت   ٢٤  ،٣ شماره  پيکار  نشريه 

١٣٥٨، ازجمله می خوانيم : 
"حقيقت" ارگان مرکزی اتحاديه کمونيستهای 
ايران (شماره ١١) طی مقاله ای تحت عنوان 

"در راه ايجاد حزب" چنين می نويسد:
واقعيات  از  خود  برداشت  اساس  بر  "ما 
که  ايران  لنينيستی   – مارکسيستی  جنبش 
بعضًا در آغاز اين مقاله بدان اشاره کرديم، 
بحثی پيرامون لزوم ائتالف گروههای جنبش 
را در راه حزب مطرح نموديم. جوهر بحث 

محافل،  همه  بايد  که  هست  و  بود  اين  ما 
به  کمونيستی  جنبش  سازمانهای  و  گروهها 
گرد يک برنامه سياسی – عملی و بر اساس 
يک منشور و پالتفرم ايدئولوژيک و سياسی 
واحد مؤتلف گردند. هدف اصلی اين ائتالف 
بايد اين باشد که کار گروههای مختلف را در 
تئوريک   – سياسی  های  زمينه  ايجاد  جهت 
و سازمانی الزم برای حزب، در ميان طبقه 
جريان  در  تا  کند  متحد  و  همگون  کارگر 
اين کار مشترک و کوشش متحدانه گروهها 
زمينه الزم برای وحدت جنبش کمونيستی و 
پيوند سوسياليسم علمی با جنبش کارگری و 

تأسيس حزب پرولتاريا مهيا گردد."
طبقه  آزادی  "مبارزين  گروه  همينطور 
کارگر" در يکی از مدارک خود تحت عنوان 
"انقالب دمکراتيک و رهبری پرولتاريا" می 

نويسد:
محافل  اتحاد  کنونی  شرايط  در  ما  نظر  "از 
اتحاديه  يک  در  لنينيست   – مارکسيست 
ای  اتحاديه  چنين  است.  ضروری  انقالبی 
 – خبری  ارگان  يک  انتشار  با  آنکه  ضمن 
رفتن  هرز  از  تواند  می  مشترک  سياسی 
جلوگيری  لنينيست   – مارکسيست  نيروهای 
کند و اين نيروها را در جهت پيوند نزديکتر 
با پرولتاريا و توده ها بکار گيرد، می تواند 
از طريق برقراری يک مبارزه ايدئولوژيک 
جنبش  ايدئولوژيک  مسائل  حل  به  درونی 
نمودن  هماهنگ  با  اتحاديه  اين  نمايد.  کمک 
می  لنينيست   – مارکسيست  محافل  فعاليت 
تواند به مراتب به فعاليت عملی و نزديک ما 
در جنبش توده ای بيفزايد و شرايط الزم را 
برای افزايش نفوذ سياسی – تشکيالتی ما در 

جنبش توده ای فراهم کند."
ائتالف  اين  اشکاالت  به  "پيکار"  گاه  آن 

پرداخته و معتقدبود که :
را  "ائتالف"  طرح  ايرادات  و  "اشکاالت 
زير  صورت  به  توان  می  خالصه  بطور 

فرموله کرد:
دادن  قرار  دستور  در  با  ائتالف،  طرح   -١
و  سيستماتيک  همکاريهای  سری  يک 
جايگزين ساختن آن بجای وحدت سياسی – 
ادغام  نهايتًا  و  م.ل.  گروههای  ايدئولوژيک 
تشکيالتی آنها، نه تنها به امر وحدت کمکی 
قرار  آن  مقابل  در  مشخصًا  بلکه  کند،  نمی 

می گيرد.
اين درست است که نيروهای م.ل. در جريان 
وارد  بايد  و  توانند  می  ايدئولوژيک  مبارزه 
اهميت  که  آنچه  ولی  بشوند،  همکاريهائی 
اساسی دارد اينستکه اين همکاريها هيچ گاه 
وحدت  برابر  در  آلترناتيوی  عنوان  به  نبايد 
سياسی – ايدئولوژيک و تشکيالتی گروهها 

خدمت  در  که  همکاريهائی  درآيد. 
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آزادی بدون قيد و شرط زندانيان سياسی خواستی جهانی است !

وحدت قرار دارند و آنرا تسهيل می 
نمايند، امری ضروری و الزم هستند 
و طبعًا به شناخت بيشتر گروهها از يکديگر 
همکاريها  اين  اما  کنند،  می  زيادی  کمک 
 – سياسی  ائتالف  چارچوب  در  نه  ديگر 
و  برنامه  يک  عنوان  به  نه  و  ايدئولوژيک 
نقشه در طول يک دوره، بلکه بايد در کنار 
مبارزه  يعنی  وحدت،  اساسی  خط  و  محور 
و  سياسی  وحدت  تأمين  بخاطر  ايدئولوژيک 

تشکيالتی و در خدمت آن قرار گيرد.
٢- طرح ائتالف، بجای پرداختن به مبارزه 
 – سياسی  وحدت  تأمين  و  ايدئولوژيک 
ايدئولوژيک و تشکيالتی که توان و ظرفيت 
گروهها را به مراتب افزايش می دهد، عمل 
استقالل گروهها را در چارچوب يک سری 
همکاريهای مشترک و طی يک دوره حفظ 
نموده و مانع از تحقق امر وحدت و تسريع 
تکيه  بجای  همواره  طرح  اين  شود.  می  آن 
بر آنچه که می بايست انجام گيرد، در سطح 
داد  انجام  مشترکًا  توان  می  اکنون  هم  آنچه 
بر  گروهی  استقالل  حفظ  با  و  کرده  بسنده 

تشتت و پراکندگی جنبش دامن می زند.
روی  آنکه  از  بيش  ائتالف،  ديدگاه  در   -٣
تکيه  آن  ضرورت  و  ايدئولوژيک  مبارزه 
شود، با تأکيد يکجانبه بر جنبه های تفاهم و 
اشتراک نظر و تسکين موقت هيجانات ناشی 
شدن  مشخص  مانع  پراکندگی،  و  تشتت  از 
گرديده  اشتراک  و  افتراق  وجوه  و  مرزها 
خودبخودی  حرکت  ادامه  موجب  عمال  و 
در  برنامه  بر  همکاری  (تقدم  غيرآگاهانه  و 

سياست) گروهها می گردد.
لنين می گويد:

"برای آنکه متحد شويم بايد نخست مرزی را 
با قاطعيت و صراحت تمام مشخص کنيم. در 
غير اين صورت اتحاد ما فقط مفهوم موهومی 
خواهد بود که بر تشتت موجود پرده می کشد 

و مانع برانداختن قطعی آن می شود."
بر  يکجانبه  تأکيد  با  ائتالف،  طرح  در   -٤
جنبه های تفاهم و اشتراک نظر و بر اساس 
 – سياسی  مواضع  حداقل  و  اوليه  وحدت 
ايدئولوژيک، وارد در يک سری همکاريها 
و فعاليتهای مشترک و سيستماتيکی می شود 
که عمال با استقالل گروهها که خود مانع از 
بين رفتن آنست، در تضاد قرار می گيرد و 
تشکيالتی  نظر  از  را  گروهها  و  سازمانها 
مشی  خط  و  برنامه  دارای  آنکه  از  قبل  و 
با  مکانيکی  بطور  و  اجبارًا  باشند،  واحدی 
يکديگر تداخل می دهد و آشفتگی و دست و 

پاگيريهای زيادی را به وجود می آورد.
که  جهت  آن  از  ائتالف  ايده  خالصه  بطور 

بر  که  را  خاص  "محمل"  و  "ظرف"  يک 
دارد،  قرار  سياسی  اتحاد  يا  و  ائتالف  پايه 
مقابل  در  آلترناتيو  يک  صورت  به  عمال 
تشکيالتی  و  ايدئولوژيک   – سياسی  وحدت 
گروههای م.ل. قرار می دهد، و از آن جهت 
و  تشتت  ادامه  و  کاريها  خرده  تحميل  با  که 
سياسی  استقالل  حفظ  و  گروهها  پراکندگی 
و  وحدت  برابر  در  مانعی  آنها  سازمانی  و 
ديدگاهی  شود،  می  نيروها  اين  يکپارچگی 
سکتاريستی و گروه  فراکسيونيستی و نهايتًا 
گرايانه است. اين ديدگاه هم زمينه های رشد 
بطور  هم  و  زند  می  دامن  را  گرايشات  اين 
کلی آن را توجيه تشکيالتی نموده و مانع از 

افشاء و طرد آن می شود.
نکته بسيار مهمی که بايد در اينجا روی آن 
تأکيد شود، رابطه منطقی ميان دو ديدگاه فوق 
الذکر و نقاط مشترکی است که ميان آن دو 
وجود دارد. اين دو ديدگاه، هر يک از پايگاه 
نقش  و  ايدئولوژيک  مبارزه  به  خود  خاص 
عنصر آگاه و تعيين برنامه و سياست بهای 
الزم را نمی دهد و متقابال تابع يک حرکت 
می  امپريستی)  و  (اکونوميستی  خودبخودی 
گردد. همچنين اين دو ديدگاه از آنجا که هر 
را  گروهها  مستقل  حرکت  نحوی  به  يک 
به  را  آنها  وحدت  و  داده  قرار  تأييد  مورد 
يک  يا  و  ارگانيک  ارتباط  مقدماتی  شرايط 
کنند،  می  موکول  ائتالف  و  همکاری  دوره 
ديدگاهی سکتاريستی و فرقه گرايانه محسوب 

می شوند".(پايان نقل قول از پيکار) 
صرف نظر از ديدگاه يک جانبه خود سازمان 
کار  ازسبک  نادرست  درک  درمورد  پيکار 
انقالبی پرولتاريا درعرصه تشکيالت و اين 
سياسی  ـ  ايدئولوژيک  وحدت  به  رسيدن  که 
جز از طريق "وحدت روی اصول و نکات 
شرکت  و  (لنين)  تاکتيک"  و  برنامه  اساسی 
درمبارات طبقاتی جاری ممکن نبوده و اگر 
غير ازاين عمل شود تا ابد هم حزب تشکيل 
نخواهدشد و پراتيک حزب سوسيال دموکرات 
کارگری روسيه نشان داد که می توان حزب 
را تشکيل داد و مبارزه ايدئولوژيکـ  سياسی 
را درآن پيش برد. مع الوصف تجربه نشان 
متحدشدن  به  سازمانها   اين  نظرات  که  داد 
نيانجاميد  لنينيست  ـ  مارکسيست  نيروهای 
واحد  درتشکلی  گروهها  ديالکتيکی  نفی  و 

صورت نگرفت.
وحدت،  راستای  ديگردر  موفق  تجربه  ـ  پ 
براساس  ايران  کمونيست  حزب  تشکيل 
و  "کومه له"  دوسازمان  مشترک  برنامه 
شروع  از  بعد  کمونيست"،  "اتحادمبارزان 
صرف  که  ١٣٦٢است  سال  در  سرکوبها 

نظر از ديدگاههای سکتاريستی رهبری آنان 
کمونيستی  جنبش  نيروهای  ديگر  به  نسبت 
اين  سازی،  حزب  يافتن  پايان  ادعای  و 
کمونيسم  اصول  روی  نه  ابتدا  از  رهبری 
پراتيک  به  نسبت  نه  و  متحدبودند  علمی 
مسلحانه  مبارزه  زمينه  در  کومه له  انقالبی 
عليه رژيم نظرواحدی داشتند و حتا به ويژه 
تحت  کمونيست،  اتحادمبارزان  ازجانب 
کارکمونيستی  تمرکزعمده  ضرورت  پوشش 
درشهرها و متشکل نمودن کارگران، به نفی 
می  پرداخته  جاری  مسلحانه  مبارزه  عملی 
و  طبقاتی  آرايش  از  نادرست  تحليل  و  شد 
تمرکز نيرو جهت مبارزه عليه دشمن عمده 
انشعاب  به  نهايتا  که  اسالمی)  (جمهوری 
بودند  تاکيدی  منجرشد،  حزب  درآن  بزرگی 
نيروهای  در  موجود  ديدگاهی  اختالفات  بر 

تشکيل دهنده ی حزب کمونيست ايران. 
پذيرش  انشعاب،  اين  از  نظر  صرف  اما 
سو  يک  از  حزب  يک  درچارچوب  وحدت 
و داشتن پايه توده ای وسيع کومه له به برکت 
دوعامل  ديگر،  ازسوی  مسلحانه  مبارزه 
احزاب  و  حزب  کاراين  ادامه  در  اساسی 
حزب  از  بعدازانشعاب  که  بود  ديگری 

کمونيست، بوجودآمدند. 
ت ـ  تالشهای بعدی در چارچوب اتحاد نوع 
جبهه ای درخارج از کشور و مشخصا تشکيل 
"اتحادنيروهای  و  کارگری"  "اتحادچپ 
داشتن  عالرغم  چپ"،  و  کمونيست  انقالبی 
پالتفرم وحدت، پس ازمدتی کوتاه و چندساله 
نه تنها به وحدت نيروهای کمونيستی و ايجاد 
به  بلکه  نيانجاميد،  واحد  کمونيست  حزب 
فروپاشی اين دو"اتحاد نوع جبهه ای" موجود 
منجر شده و انحراف برخی از اين گروهها 
به  ايجادحزب  نفی  به  که  رسيد  جا  بدان  تا 
و  سکتاريستی  به اصطالح  عمل  يک  مثابه 

فرقه گرايانه پرداختند. 
ث ـ  ايجاد احزاب جديد ديگری که هرکدام 
کمونيست  حزب  کمونست،  حزب  همانند 
اتحاد  وحزب  حکمتيست  حزب  کارگری، 
طبقه  حزب  داعيه ی  کارگری  کمونيسم 
کارگر بودن را دارند، نشان داد که استحکام 
بيشتراز  مراتب  به  حزبی  نوع  تشکلهای 
اتحادهای نوع جبهه ای زمينه تداوم درمبارزه 
را دارد. هرچند که جنبش کمونيستی درعمل، 
با اين گونه حزب سازيها به امر کبير وحدت 
مزمنی  درآمپيريسم  زده،  ضربه  کمونيستها 
آوری  تاسف  درسردرگمی  و  گرفتارشده 

گيرکرده است. 
نام گذاری اين احزاب به عنوان حزب 
آنها،  رهبری  ادعاهای  و  کمونيست 
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نشان می دهد که اين احزاب مشغله ای 
ايران  کمونيستهای  متحدکردن  نام  به 
نداشته، برعکس تالش می کنند تا تنور فرقه 

خود را گرم کرده و آن را حفظ کنند.
به ذکر  درباال  که  هائی  نمونه  به  باتوجه 
به  حزبی  نوع  اتحادهای  پرداختيم،  آنها 
جبهه ای  نوع  اتحادهای  از  تر  جدی  مراتب 
که  سکتاريسم  اما  کرده اند.  حرکت  درعمل 
درون  در  بورژوازی  خرده  نفوذ  در  ريشه 
اجرای  به  تعهد  عدم  و  کارگردارد،  طبقه 
آموزشهای کمونيسم علمی و پراتيک جنبش 
اخير،  سال   ١٦٠ در  کمونيستی  جهانی 
باعث شده است که تفرقه و تشتت نظری و 
سازمانی حرف اول را درجنبش کمونيستی 

ايران بزند.
يا  و  کارگری  از  اعم  ـ  واحد  جبهه  اما  و 
سياسی  توافق  به  مربوط  ـ  غيرکارگری 
دارای  که  است  افرادی  و  تشکلها  عملی  يا 
استراتژيهای سياسی مختلف بوده، روی چند 
زمينه مشخص تاکتيکی و بعضا و در بهترين 
حالت، استراتژيکی (و نه استراتژی نهائی) به 
هم کاری می پردازند و هر تشکلی نيز مستقل 
جنبه  واحدی که  جبهه  در  حتا  می کند.  عمل 
واحد  نظيرجبهه  باشد،  داشته  استراتژيکی 
فئودال  نيمه  ـ  مستعمره  نيمه  درکشورهای 
کمپرادورو  سرمايه داری  فئوداليسم،  عليه 
دموکراتيک  انقالب  درمرحله  امپرياليسم 
نوين به رهبری پرولتاريا، "استقالل و عدم 
جبهه  آن  بارز  خصوصيات  از  وابستگی" 

می باشد.
وحدت حزبی و کمونيستی درمراحل اوليه اش، 
 : ايده ئولوژيک  اول  دردرجه  است  وحدتی 
وحدت  تئوريک،  اصول  روی  وحدت  يعنی 
و  تاکتيک  و  برنامه  اساسی  نکات  روی 
اجرای اساسنامه حزبی متکی بر مرکزيت ـ 
دموکراتيک، تلفيق تئوری با پراتيک مشخص 
درتئوری،  وحدت  شامل  لذا  و  درهرکشور 
فرماندهی  کارو  سبک  تشکيالت،  سياست، 
اين  گرچه  می گردد.  شکل اش  درعام ترين 
وحدت درعمل طی مبارزه مشترکی طوالنی 
می توانند  کمونيستها  اما  شود،  عميق ترمی 
نکات  روی  علمی،  کمونيسم  از  حرکت  با 
مشترک  مبارزه  تاکتيک  و  برنامه  اساسی 
ايدئولوژيک در درون حزبی واحد را پيش 
از٦٠  بيش  که  بياموزند  تاريخ  از  و  ببرند 
ها  لنينيست  ـ  مارکسيست  که  است  سال 
درايران برای ايجاد حزب کمونيست واحد و 
سراسری فعاليت کرده و هنوز هم به نتيجه 

ملموسی نرسيده اند؟!.
را  کمونيستها  جهانی  تجربه  اگر  به عالوه 
اين  درنظربگيريم،  واحد  جبهه  درزمينه 
پيشبرد  برای  که  بوده اند  کمونيست  احزاب 

اهداف انقالبی طبقه کارگر درمقاطع مختلف 
تاريخی با احزاب و شخصيتهای ديگروابسته 
به طبقات غيرپرولتری به توافقاتی رسيده اند 
تا دربرابر دشمن مشترک شان بتوانند نيروی 
بکشانند.  مبارزه  عرصه ی  به  را  بيشتری 
جنبه ی  هيچ گاه  آنها  جبهه ای  توافقات  لذا 
ايده ئولوژيک  نداشته است. تاريخ پيوسته نشان 
بردن  پيش  برای  بورژوازی  که  است  داده 
سياستهای طبقاتی خود به کمک طبقه کارگر 
می خواهد.  توپ  دم  گوشت  و  بوده  محتاج 
بعضا  خود  اهداف  درپيشبرد  نيز  پرولتاريا 
برعکس  اما  دارد.  نياز  ديگران  کمک  به 
می خواهد  توپ  دم  گوشت  که  بورژوازی 
و  جدی  اش  اهداف  درپيشبرد  پرولتاريا   ،
پيش قدم بوده و به همين جهت، جبهه واحد و 
يا هم کاريهای مشخص تاکتيکی و مقطعی را 
درتغيير تناسب قوای متضاددرجريان مبارزه 

طبقاتی، بيشتربه نفع خود می داند.
تجربه جهانی هم چنين نشان داد که با رهنمود 
سازمانهای  يا  و  کمونيست  احزاب  کمينترن 
کمونيستی در برخی ازکشورها( نظير ويتنام 
و آلبانی) باهم متحدشدند و کمينترن سياست 
تشکيل جبهه واحدکارگری را به آنها پيشنهاد 
نداد. بنابراين سوآلی که مطرح می شود اين 
است که چرا رفقای نويسنده نشريه "انقالب 
سرخ" باتوجه به تجارب تاريخی درايران و 
جهان، ديالکتيک معکوس را به کارمی برند 
و می خواهند حزب را ازطريق جبهه واحد با 
برچسب کارگری و آن هم "باتمام نيروهای 

کارگری" بسازند؟ و نه برعکس!
آيا آن نيروهائی که منافع کل جنبش کارگری 
در  و  می کنند  خود  گروهی  منافع  فدای  را 
می نمايند،  فعاليت  هم  کارگر  طبقه  درون 
طبقه  حزب  تشکيل  راستای  "در  می توان 
کارگر" در"جهه واحد" گردآورد؟ اگر چنين 
مثبت  نمونه  يک  چرا  بود،  ممکن  کاری 
درايران وجهان وجودنداشته و وحدتهائی هم 
که صورت گرفته اند، همان طورکه درباال به 
آن اشاره شد، بيشتر از آن که وحدت اصولی 
باشند، سازش و توافقات موقتی گروهها بوده 

است و نه وحدت ايده ئولوژيک ـ سياسی! 
به  معتقد  که  کمونيستهائی  يا  بنابراين 
تاريخی  ماترياليسم  و  ديالکتيکی  ماترياليسم 
کمونيسم  اصول  وبربه کارگيری  هستند 
 ١٦٠ شده ی  جمع بندی  درتجربه  که  علمی 
کارگرتاکيددارند  طبقه  مبارزات  اخير  سال 
واحد  درتشکل  متحدشدن  پای  بالدرنگ  بايد 
کمونيست  ايجادحزب  درراستای  کمونيستی 
بروند و يا دراميد واهی ساختن "جبهه واحد 
وقت   " حزب  تشکيل  راستای  در  کارگری 

تلف کنند؟ 
درستی  به  سرخ"  "انقالب  نويسنده  رفقای 

تاکيد می کنند که "داشتن برنامه هرچندکامل، 
هيچ  به  سازمانی  ـ  عملی  ساختار  بدون 
صحبت  اما  ندارد".  اجرائی  ضمانت  وجه 
"ضمانت  رفقا  اين  اگر  که  است  برسراين 
تشکل  اين  می خواهند،  تشکلی  از  اجرائی" 
نيست  پرولتاريا  پيشرو  حزب  جز  چيزی 
سياسی  ـ  ايده  ئولوژيک  وحدت  از  که 
کمونيستهائی  تشکل  يا  و  برخورداراست 
دارند.  قبول  را  پرولتری  حزبيت  که  است 
کمااين که اين روزها جداشدن از تشکلهای 
ايده ئولوژيک  مبارزه ای  بدون   ، کمونيستی 
يافته  عموميت  واگير  مرضی  مثل  جدی، 
است. متقابال، تشکلهای موجود نيز به هنگام 
بروز اختالفات خطی، مبارزه ايده ئولوژيک 
سالمی را در درون خود پيش نبرده و درک 
جنبش کمونيستی ايران را از مقوله وحدت به 

سطح باالتری ارتقاءنداده اند.
تشکلهای  امتناع  دربرابر  که  هر اندازه  پس 
کمونيستی از وحدت اصولی کوتاه بيائيد، دل 
آنها را به دست نخواهيدآورد. زيرا درجامعه 
طبقاتی  ُمهر  انديشه  و  هرفکر  طبقاتی، 
برپيشانی داشته و کمونيستهائی هم که مايل به 
تحقق آرمانهای خودهستند، بايد طبق آموزش 
بيان  طورفشرده  به  لنين  که  علمی  کمونيسم 
کرده است بی درنگ پای وحدت نوع حزبی 
بروند تا نهايتا حزب واحد پيشروطيقه کارگر 

را درايران تشکيل دهند.
 ، پيش  سال   ٣٠ به  نزديک  تکراربحثهای 
بدون جمع بندی از علل عدم موفقيتها نتيجه ای 

دربرنخواهد داشت.
دوم:  قدم   : بر  داير  شما  پيشنهادات  بقيه 
با  گذشت  بدون  و  دقيق  دائمی،  "مبارزه 
انحرافات... ، آن هم با "جبهه واحدکارگری"؛ 
برنامه  کردن  عملی  درراستای   " سوم:  قدم 
کمونيستها  ازميان  معتقد  نيروهای  هدايت 
روشنفکران  ديگر  و  پيشرو  کارگران  و 
واحدها  درهسته ها،  يابی  سازمان  انقالبی، 
چهارم  قدمهای  کمونيستی..."؛  سلولهای  و 
حرفه ای  انقالبيون  "ايجادسازمان  پنجم:  و 
ستون  به عنوان  مساعد  افراد  ازميان 
برای  "تالش  ششم:  قدم  تشکيالت"؛  اصلی 
و  برنامه  براساس  مختلف  بخشهای  پيوند 
مراعات   "  : هفتم  قدم  مشترک"؛  اساسنامه 
مشترک  :"نشريه  هشتم  قدم  کاری"؛  مخفی 
نهم  قدم  اتصال"؛  نقطه  عنوان  به  سراسری 
: "اول تشکيل کميته موسس مشترک مرکب 
از گرايشهای همسو... بدور از فرقه گرائی 
و دگماتيسم شرکت دربرنامه پيشنهادی کميته 
ديالکتيکی  بانقد  شده  موادذکر  تکميل  فوق، 
برای ساختن تشکيالتی منظم... "، تنها و تنها 
در يک راستا تحقق يافته و معنا خواهند داد 

کمونيستها  کارجبهه ای  کنارگذاشتن   :
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بحران غذا... بقيه از صفحه آخر

و تالش پيگيرانه برای وحدت هرچه 
بيشتر تشکلهای موجود در تشکل واحد 
و از اين طريق هماهنگ شدن فعاليت 

کمونيستی درايران حول پرچمی واحد.
                           

 ک.ابراهيم ـ ١٥ شهريور١٣٨٧

گذشته  سال  پنج  و  بيست  از  متجاوز  در  که 
به يک بحران " عادی " و " جاری " تبديل 
شده است ، معلول گسترش قوانين حاکم بر 
" بازار آزاد " نئوليبراليستی در سطح جهان 
است که بحران غذائی بزرگ سال ٢٠٠٨ از 

تبعات آن محسوب می شود . 

گسترش  بار  فالکت  آمد  پی   : غذا  بحران 
نئوليبراليسم 

مناطق  از  جمعيت  آسای  سيل  مهاجرت 
روز  هر  سوم  جهان  شهرهای  به  روستائی 
 ٣٠ به  نزديک   . است  افزايش  حال  در 
را  خود  روستاهای  سال  هر  انسان  ميليون 
جمعيت   ، شهرها  به  ورود  با  و  کرده  ترک 
شهرها را افزايش می دهند . آنها به خاطر 
وضع فالکت باری که در روستا حاکم است 
و به اميد دسترسی به امکان زندگی بهتر ، 
به شهرها کوچ می کنند و يا عمدتَا با توسعه 
شدن  مکانيزه  داری  سرمايه  زراعت  بخش 

عمال از روستاها اخراج می شوند .
در کشورهای سرمايه داری مرکز ، مهاجرت 
دهقانان و روستائيان به شهرها در قرون ١۶ 
تا ١٩ ، به خاطر توسعه و گسترش سرمايه 
کشورها  از  بعضی  در  و  يافته  رواج  داری 
تا قرن بيستم هم ادامه يافت . مکانيزه کردن 
نفرات  تعداد  به  احتياج  شديدا  کشاورزی 
آنهائی  از  بسياری   . داد  تنزل  را  کشاورز 
که به شهرها مهاجرت کردند ، توانستند در 
کارخانه ها که با انقالب صنعتی تعداد آنها 

افزايش يافته بود ، به کار مشغول شوند 
الذکر  فوق  قرون  در  که  است  توجه  شايان 
نيز  مفرديگری  يک  شهرها  از  غير  به   ،
سرزمين  از  که  روستائی  ها  ميليون  برای 
خويش رانده شده بودند ، وجود داشت و آن 
ممالک  جمله  از  و  مستعمرات  به  مهاجرت 
که   ، بود  استراليا  و  کانادا   ، آمريکا  متحده 
استعمارگران اروپائی در جريان تسخير آنها 
، منابع زمينی و آبی آن مناطق را به زور از 

بوميان آن سرزمين ها گرفته بودند .
ولی آنچه که امروز در جهان سوم به وقوع 
 . دارد  گذشته  با  فراوانی  تفاوت  پيوندد  می 
روستائيان و کشاورزان مهاجر در شهرهای 
کارخانه  وجود  عدم  خاطر  به   ، سوم  جهان 
کافی ، به کار گماشته نمی شوند و به تدريج 
از  خارج  های  کوخ  و  ها  زاغه  ساکنين  به 
محدوده شهرهای بزرگی مثل قاهره ، مانيل 
و....  آيرس  بوينس   ، بانکوک   ، تهران   ،
تبديل شده و هسته های اصلی فقيران جهان 
در انبوه ميلياردها انسان گرسنه و فلک زده 

را تشکيل می دهند . 
با اينکه بخش کوچکی از اين زاغه نشينان 
نشينان  زاغه  کل  صد  در  يک  به  نزديک   )
کشورهای  به  که  شوند  می  موفق   ( جهان 
مرکز مهاجرت کنند ، ولی انبوه بزرگی از 
که  بلندی  ديوارهای  از  که  نيستند  قادر  آنها 
نظام سرمايه داری به دور کشورهای مرکز 
کشيده و مانع مهاجرت آنهاست ، عبور کنند 
روزافزون  ازدياد  و  گسترش   ، نتيجه  در  و 
بزرگ  شهرهای  در  نشين  زاغه  جمعيت 
جهان سوم ، که دائما با فالکت و گرسنگی 
به  دسترسی  عدم  خاطر  به  و  بوده  روبه رو 
زمين قادر به تهيه غذای خود نيستند . آينده 
بينی  پيش  قابل  غير  پيامدهای  با  را  بشريت 

مواجه نموده است . 
و  آينده   ، ما  عصر  اساسی  مسائل  از  يکی 
سرنوشت اين جمعيت عظيم در جهان است 
بربرمنشانه  و  سريع  حرکت  خاطر  به  که 
زمين   ، سوم  جهان  روستاهای  در  سرمايه 
جستجوی  در  و  داده  دست  از  را  خود  های 
و  مرگ  و  گرسنگی  از  فرار  و  آب  و  غذا 
کنند  می  مهاجرت  بزرگ  شهرهای  به  مير 
. رسانه های گروهی يا جمعی اين باور را 
گرسنگی  ايجاد می کنند که  جهان  مردم  در 
دوره  معلول  آن،  از  ناشی  مير  و  مرگ  و 
هائی است که جامعه به خاطر وقوع باليائی 
جنگ  و  سالی  خشک   ، زلزله   ، سيل  مثل 
های خانمان سوز داخلی و تجاوزات نظامی 
خارجی ، با قحطی روبه رو می گردد . در 
حالی که امروزه گرسنگی و فقدان غذا ( عدم 
دسترسی به غذای روز ) به يک امر عادی 
شده  تبديل  بشريت  از  بخشی  برای  روزانه 

است . 
سوء تغذيه مزمن، نتايج نکبت باری را برای 
گرسنگان  از  عظيمی  اکثريت  که  کودکان 
روی زمين را تشکيل می دهند ، به بار می 
رشد  عدم  باعث  تنها  نه  وضع  اين   . آورد 
فيزيکی و مغزی و روحی کودکان می گردد 
به  ابتال   ، سوادی  بی  سوی  به  را  آنها  بلکه 
بيماری های گوناگون و ...  سوق می دهد 

 .

ميليون   ٨۵٠ به  نزديک   ، حاضر  حال  در 
انسان ، که عمدتَا کودکان هستند ، دچار سوء 
تغذيه هستند که حدود ١٠ ميليون نفر از آنها 
در کشورهای صنعتی مرکز زندگی می کنند 
. البته تعداد مردمی که امروز در جهان با 
کمبود غذا به درجات مختلف دست و پنجه 
نرم می کنند ، شايد به سه ميليارد نفر برسد 
( رجوع کنيد به فرد مک داف و ديگران  " 
گرسنگی در خدمت سود : خطر فراملی های 
کشاورزی به کشاورزان و غذا " ، نيويورک 

. ( ٢٠٠٠
رايج  روستاها  در  عموما  گرسنگی  اينکه  با 
بوده و در حال گسترش است ولی در شهرها 
 . است  شده  تبديل  مهم  مسئله  يک  به  نيز 
مردمی که از زمين و مزرعه خود َکنده شده 
اينکه  برای   ، شوند  می  رانده  شهرها  به  و 
غذای خود را تهيه کنند بايد به منبع درآمدی 
دسترسی داشته باشند . زمانی که نوع رشد 
در  داران  سرمايه  آز  و  حرص  و  اقتصادی 
کسب سود حداکثر ، نمی تواند به اندازه کافی 
برای مهاجرت کنندگان به شهرها ، اشتغال 
ايجاد کند ، بخش عظيمی از اين مردم يا به 
خريد و فروش اجناس غير قانونی مثل مواد 
مخدر متوسل می شوند و يا به سوی انجام 
سطح  در   . شوند  می  کشيده  وجنايت  جرم 
جهانی ، امروز به اندازه کافی مواد غذائی 
توليد می شود که می تواند احتياجات غذای 
مردم جهان را تامين کند . اين امر حتی در 
می  صدق  نيز  سوم  جهان  کشورهای  مورد 
کند . واقعيت اين است که سوء تغذيه مزمن 
به  و  است  فقر  عوارض  از  غذا  فقدان  و 
مقدار توليد مواد غذائی که در جهان به وفور 
مثال  به طور   . ندارد  ربطی   ، است  موجود 
در آمريکا به اندازه توانائی توليد غذا موجود 
است که اگر گردانندگان نظام بخواهند، می 
توانند مايحتاج غذائی نزديک به يک ميليارد 
انسان را تامين کنند . اما در آمريکا امروز 
گرسنگی وجود دارد . دوازده ميليون خانوار 
 " غذائی  امنيت  عدم   " مسئله  با  آمريکا  در 
روبه رو بوده و تحقيقا ۴ ميليون خانوار که 
٩ ميليون نفر را شامل می شوند ، اکثر شبها 

گرسنه می خوابند . 
کنفرانس شهرداران آمريکا در سال ٢٠٠٢ 
گزارش داد که : تقاضا برای کمک در زمينه 
و  شده  برابر  دو   ٢٠٠١ سال  به  نسبت  غذا 
در اکثر شهرهای آمريکا شماره افرادی که 
است  يافته  افزايش  محتاجند  شب  غذای  به 
پائين  که  ورمونت  مثل  اياالتی  در  حتی   ،
دارد  آمريکا  در  را  بيکاری  صد  در  ترين 
در  فقرا  توسط  غذا  دريافت  برای  تقاضا   ،
سال های اخير افزايش يافته است . توضيح 

هائی  خانواده  صد  در  در٨٠  اينکه 
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 ، کنند  می  دريافت  غذائی  کمک  که 
حداقل يک نفر اشتغال به کار دارد، 
خود  خانواده  غذای  مايحتاج  تواند  نمی  ولی 

را برآورده سازد
بدون ترديد ، همزيستی " فقر و گرسنگی " و 
" ثروت و غذای اضافی " فقط به کشورهای 
پيشرفته صنعتی مثل آمريکا محدود نمی شود 
. اين امر در کشورهای جهان سوم نيز صدق 
می کند . در هندوستان که يکی از موفق ترين 
کشورهای " انقالب سبز" محسوب می شود 
، گرسنگی مزمن و مرگ ومير از نبود غذا 
به طور روشنی در کنار " وفور مواد غذائی 
خورد  می  چشم  به   " اضافی  غذای   " و   "
قيمت  اينکه  برای  غذائی  مواد  صاحبان   .
کاالهای غذائی را در سطح باال نگه داشته 
حاضرند   ، کنند  جلوگيری  آنها  تنزل  از  و 
مقدار زيادی از غالت را در انبارها تا حد 
گنديدگی نگه دارند ( رجوع کنيد به " فقرا در 
هندوستان از گرسنگی هالک می شوند ، در 
حاليکه گندم اضافی می گندد " . " نيويورک 
تايمز ١٢ دسامبر ٢٠٠٢ " ) . گندم اضافی 
توسط  و  گنديده  انبارها  در  احتکار  از  بعد 
موش ها خورده می شوند و بخش عظيم آن 
نيز به ديگر کشورهای جهان سوم به قيمت 
حاليست  در  اين  و  گردد  می  صادر  نازل 
در  کودکان،  به ويژه  انسان،  ها  ميليون  که 

هندوستان گرسنگی می کشند . 
به طور کلی اين امر که مردم زيادی دائما در 
گرسنگی به سر می برند، به دليل نداشتن پول 
و عدم توانائی در خريد مواد غذائی است . 
اين هم در کشورهای صنعتی مرکز و هم در 
کشورهای جهان سوم و پيرامونی ، حقيقت 
هندوستان  در  هم  و  آمريکا  در  هم   . دارد 
مواد  نبود  يا  و  توليد  فقدان  معلول  گرسنگی 
که  است  علت  اين  به  بلکه  نيست،  غذائی 
قيمت مواد غذائی دائما در حال افزايش است 
و  غذا  به   " دسترسی  حق   " داشتن  فقدان   .
و  سرمايه  جهانی  نظام  عملکرد  معلول  دوا 
يکی از ويژگی های گسترش " بازار آزاد " 

نئوليبراليستی در اکناف جهان است . 

نبود " حق دسترسی به غذا "

گرسنگی و سوء تغذيه از عوارض فقر در 
جوامع  در   . است  جامعه  اقتصادی  نظام 
کشورهای  در  ويژه  به  داری،  سرمايه 
پيشرفته " مرکز" عموما " حق آزادی بيان 
ديگر  و   " مذهب  و  دين  زادی  آ  حق   "  "
دارند،  وجود  شخصی  و  مدنی  های  آزادی 
ولی " حق آزادی دسترسی به غذا " وجود 
بشريت  که  برآنند  ها  مارکسيست   . ندارد 
در  دموکراسی  تکامل  پروسه  در  زحمتکش 

مرحله تاريخی فراسوی سرمايه با پيروزی 
در نبرد عليه سرمايه و استقرار سوسياليسم، 
" حق آزادی دسترسی به غذا " را نيز کسب 
خواهند کرد . همان طور که فرد مگ داف 
 ، کند  می  مطرح  خود  مقاله  در  درستی  به 
سرمايه داری در حيطه اقتصاد هيچ " خدائی 
ندارد  قبول   " سود  و  توليد  از  غير  به  را 
داری  سرمايه  کشورهای  تمام  در  تقريبا   .
محصولی  هر  مثل  نيز  غذائی  مواد  و  غذا 
کتاب   ، جواهرات   ، تلويزيون   ، اتومبيل   )
و .... ) کاال محسوب می شود . مردم حق 
دوا  و  پوشاک  و  مسکن   ، غذا  به  دسترسی 
را ( بدون پرداخت قيمت آنها ) ندارند . به 
کالمی ديگر ، در رژيم های سرمايه داری 
، صورت بندی اجتماعی – اقتصادی تفاوتی 
بين محصوالت اوليه و ضروری برای بقای 
و   ( پوشاک  و  دوا   ، لباس   ، غذا   ) انسان 
قائل  لوکس  و  ضروری  غير  محصوالت 
بايد  يا  و  کاالست  يا  محصولی  هر  و  نيست 
تسليم پروسه " کاال سازی " گشته و به کاال 
صاحب  که  آنهائی  نتيجه  در   . گردد  تبديل 
درآمد باال و يا ثروت هستند می توانند و " 
حق " دارند هر کاالئی را بخرند ولی مردم 
از   ، ندارند  را  خريد   " توانائی   " که  فقير 
داشتن حتی حق دسترسی به مواد غذائی که 
از احتياجات انسانی است ، محروم می شوند 

.
احتياج انسان به غذا يک " تقاضای بيولوژيکی 
به  که  اندازه  همان  به  انسانی  هر   . است   "
برای  نيز  غذا  به   ، دارد  احتياج  هوا  و  آب 
بقای زندگی خود محتاج است . ولی اين يک 
فالکت ساختاری است که در جامعه سرمايه 
که  توانند  نمی  مردم  از  زيادی  تعداد  داری 
احتياجات بيولوژيکی خود را برآورده سازند 
کشورهای  از  بعضی  در  که  است  درست   .
ثروتمند سرمايه داری در اروپا کوشش می 
شود که به فقرا حداقل در عرصه غذا کمک 
شود، ولی به شيوه و نحوی که سرمايه داری 
عمل می کند، ماهيتا با ايجاد اقشار فرودست 
شرايطی بوجود می آورد که فرودستان عموما 
نمی توانند به مايحتاج اوليه و ضروری برای 
بقای خود دسترسی داشته باشند . در کشور 
 – دولتی  گوناگون  های  برنامه  نيز  آمريکا 
مجانی  نهار  برنامه  و  غذا  های  کوپن  مثل 
برای محصلين – تعبيه و تنظيم گشته اند که 
هدفشان تغذيه خانواده های فقير است . ولی 
مقدار هزينه ای را که برای اين نوع برنامه 
ها معين شده ، به هيچ نحوی احتياجات فقرا 
 ، يابد  می  افزايش  تعدادشان  روزانه  که  را 
جنگ  امروز  اينکه  با   . سازد  نمی  برآورد 
ها باعث مرگ ومير بخشی ازمردم فالکت 
زده در کشورهای مختلف، به ويژه در آفريقا 

از  باالئی  بسيار  صد  در  ولی   ، گردد  می 
مرگ وميرها ناشی از سوء تغذيه های دائمی 
است که حتی در کشورهای پيشرفته ای مثل 
 . است  گشته  فقير  مردم  گير  دامن  آمريکا 
را  فقير  مردمان  از  خيلی  دائمی  تغذيه  سوء 
دچار امراض مختلف ساخته و عمر آنها را 
کوتاه تر و يا زندگی را به کلی بر آنها تلخ 
می سازد . بالی سوء تغذيه از رشد فيزيکی 
و روحی کودکان جلوگيری کرده و آنها را 
عمال در زندگی عليل و ناتوان بار می آورد 
. امروزه عالوه بر بحران غذائی " عادی " 
و " جاری " که بشريت با آن دست و پنجه 
غذا  جهانی  بحران  شاهد  ما   ، کند  می  نرم 
گرسنگی  بحران  اصلی  مضمون  که  هستيم 

بزرگ ٢٠٠٨ را تشکيل می دهند . 

ويژگی های بحران بزرگ گرسنگی ٢٠٠٨ 

بحران شديد و جدی فعلی که از عمرش دو 
و  شده  تر  شديد  روز  هر   ، گذرد  می  سال 
به سرعت به تعداد انسانهائی که در اکناف 
جهان از سوء تغذيه رنج می برند، می افزايد 
به  مربوط  اعداد  و  ارقام  هنوز  اينکه  با   .
 ٢٠٠٧ سال  برای  گرسنگان  تعداد  افزايش 
که  است  واضح  ولی  است  نگشته  منتشر 
خيلی از انسانها، به ويژه کودکان و سالمندان 
افزايش   . هستند  بحران  اين  قربانی  مريض 
 ، ذرت   – احتياج  مورد  غذائی  مواد  قيمت 
گندم ، لوبيا ، برنج و روغن غذائی – تاثير 
عظيمی در روند و در صد گرسنگی و سوء 
مقايسه  مقام  در  حتی   . است  گذاشته  تغذيه 
افزايش   ،  ٢٠٠۵  –  ١٩٩٢ های  سال  با 
گذشته  سال  دو  در  مايحتاج  اجناس  قيمت 
اعجاب انگيز است . قيمت ۶٠ رقم کاالهای 
کشاورزی در بازارهای جهان در طول سال 
٢٠٠۶ به مقدار ١۴ در صد و در طول سال 
يافته  افزايش  صد  در   ٣٧ مقدار  به   ٢٠٠٧
اند . ( رجوع کنيد به : روزنامه " نيويورک 
تايمز " ، ١٩ ژانويه ٢٠٠٨ ) . قيمت ذرت 
در آغاز پائيز ٢٠٠۶ شروع به افزايش کرده 
و در عرض چند ماه به ٧٠ در صد رسيد . 
قيمت گندم و لوبيا نيز در همان مدت زمان 
قيمت   . يافت  افزايش  ذرت  قيمت  اندازه  به 
روغن برای غذا ( عمدتا از لوبيا و روغن 
کشورهای  اکثر  در  و  شود  می  گرفته  نخل 
يک  التين  آمريکای  و  آفريقا  و  آسيا  فقير 
ضروری و عمده غذائی محسوب  محصول 
می شود ) در طول يک سال و نيم گذشته ( 
از پائيز ٢٠٠۶ تا بهار ٢٠٠٨ ) نزديک به 
در  برنج  قيمت   . يافت  افزايش  صد  در   ٨٠
 ، فيليپين   ) شرقی  جنوب  آسيای  کشورهای 

اندونزی و .... ) که در گذشته های 
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نه چندان دور خودکفا و صادر کننده 
 ٢٠٠٧ سال  طول  در   ، بودند  برنج 
باالی صد در صد افزايش يافت ( رجوع کنيد 
: مقاله " افزايش نجومی قيمت برنج در آسيا 
احتمال دارد که به شورش های خيابانی دامن 
زند " ، در روزنامه " نيويورک تايمز" ، ٢٩ 

مارس ٢٠٠٨ ) . 
 . است  روشن  خيلی  ها  قيمت  افزايش  علل 
يکم اينکه افزايش قيمت نفت و بنزين باعث 
شده که در کشورهای آمريکا ، اروپا و ژاپن 
تاکيد بر توليد مواد سوخت از طريق پروسه 
تبديل غالت ( بويژه ذرت ) به مواد سوختی 
 (Bio fuels ) " که به نام " بيو سوختی }
 Agro)  ) و يا سوخت – انرژی کشاورزی
fuels معروفند } شدت يابد. در نتيجه ، توليد 
ذرت برای ساختن اتانول ( بنزين ذرتی ) و 
يا توليد لوبيا ( Soybean ) و روغن نخلی 
( Palm ) برای ساختن سوخت ديزل بيشتر 
برای  را  غالت  آن  اينکه  تا  است  سودآور 
 ٢٠٠٧ سال  در   . بياندازند  بکار  غذا  توليد 
آمريکا  در  را  ذرت  صد  در  بيست  باالی   ،
به اتانول تبديل کردند . تخمين زده می شود 
که در ده سال آينده نزديک به يک سوم کل 
اتانول  تهيه  به  آمريکا  در  شده  توليد  ذرت 
اختصاص داده خواهد شد . ( “ مانتلی ريويو 
“ ، ٢١ فوريه ٢٠٠٨ ) . مضافا ، بايد توجه 
کرد که امروز نفت و بنزين و گاز طبيعی 
راه  به  و  ساختن  از  کشاورزی –  امور  در 
 ، انتقال  و  نقل  وسايل   ، تراکتورها  انداختن 
سيلوها  اداره  و  تعبيه   ، شيميائی  کود  توليد 
 – و....  کشاورزی  مواد  داری  نگه  برای 
بيش از هر زمانی در گذشته نقش بازی می 
کنند . قيمت نيتروژن که امروز در سراسر 
جهان به عنوان کود شيميائی رايج معروف 
است ، رابطه ای تنگاتنگ با قيمت بنزين و 
نفت دارد زيرا که برای توليد آن بايد مقدار 

زيادی بنزين مصرف کرد .
منجمله  غالت  قيمت  افزايش  علت  دومين 
ذرت و برنج، افزايش تقاضا برای مصرف 
بورژوازی  متوسط  طبقه  بين  در  گوشت 
به  و  آسيا  و  التين  آمريکای  درکشورهای 
اينکه  گرفتن  نظر  در  با   . است  چين  ويژه 
برای تغذيه دامها منجمله خوک بايد از غالت 
استفاده کرد در نتيجه قيمت غله افزايش يافته 
است . کل توليد گوشت در جهان نزديک به 
٧١ ميليون تن در سال ١٩۶١ بود . در طول 
چهار دهه گذشته به تدريج مصرف گوشت 
 ٢٠٠٧ سال  در  تن  ميليون   ٢٨۴ به  ساالنه 
رسيده است . تحليل گران برای بحران بی 
آب  مثل   – ديگری  علل  گرسنگی  و  غذائی 
احتکار   ، سالی  خشک   ، نامناسب  هوای  و 
مواد غذائی و..... – را نيز مطرح می کنند 

که به نوبه خود قابل بحث و تفحص هستند 
کمپانی  هجوم  است  روشن  که  آنچه  ولی   .
توسعه  کشورهای  کشاورزی  فراملی  های 
يافته مرکز به دهات و روستاهای کشورهای 
توسعه نيافته جهان سوم، به ويژه در بيست 
شدن  جهانی  تشديد  با   . است  گذشته  سال 
سرمايه و گسترش انديشه های نئوليبرالی “ 
توليدات  اکثر  داری،  سرمايه   “ آزاد  بازار 
به  سوم  جهان  کشورهای  در  غذائی  مواد 
در  فراملی  بزرگ  های  شرکت  تصاحب 
اند  درآمده  کشاورزی  مختلف  های  عرصه 
. يکی از پيامدهای فوری اين گسترش رانده 
روستائيان به شهرها عمدتا  دهقانان و  شدن 
به خاطر از دست دادن زمين ها و يا نداشتن 
دسترسی به زمين برای کشت است . روشن 
است که اين روستائيان کشاورز برای زندگی 
بهتر به شهرهای بزرگ جهان سوم هجرت 
و  شغل  نبود  خاطر  به  آنها  اما   . کنند  می 
ها  زاغه  ميان  در  اجباری  زندگی  دليل  به 
ونميری  بخور  زندگی  به  شهری  گتوهای  و 
ادامه می دهند . شايان ذکر است که در حال 
در  که  جمعيتی  نفر  ميليارد  سه  از  حاضر 
شهرهای جهان زندگی می کنند ، حدود يک 

ميليارد نفر زاغه نشين هستند . 
يکی از عوامل عمده ای که روستا نشينان و 
دهقانان را به سوی شهرها می راند ، عالوه 
زمين  ترک  به  اجبار  يا  و  زمين  نداشتن  بر 
کشاورزی  طريق  از  معاش  امرار  مشکل   ،
اتخاذ  با  مشکل  اين   . است  محدود  و  خرد 
جهانی  صندوق  نئوليبراليستی  های  سياست 
پول ، بانک جهانی و حتی برخی از سازمان 
پيرامونی  کشورهای  در  دولتی  غير  های 
 ٢٠٠٧  –  ٢٠٠١ های  سال  در  سوم  جهان 
بدتر گشته است . ايدئولوژی نئوليبرالی حاکم 
ديکته می کند که “ بازار آزاد “ بايد مجاز 
باشد تا “ جادو “ کند . به کالمی ديگر ، “ 
دست نامرئی “ حاکم بر بازار آزاد موثرتر 
بايد  ها  دولت  و  کرد  خواهد  عمل  کاراتر  و 
 “ آزاد   “ را  بازار  و  کنند  پرهيز  مداخله  از 
بگذارند . براساس اين نظرگاه و در ارتباط 
با کشاورزی ، دولت ها بايد طبق مقررات 
از  پول  المللی  بين  صندوق  و  جهانی  بانک 
کمک مالی به دهقانان در خريد کود شيميائی 
دست بردارند و همچنين از دخالت در زمينه 
انتقال  و  نقل  و  داری  نگه  و  ذخيره  های 
را  دهقانان  و  کنند  خودداری  غذائی  مواد 
اخير  های  سال  در   . بگذارند  خود  حال  به 
بانک جهانی و صندوق بين المللی پول حتی 
نيز  را  فقرا  به  غذائی  های  يارانه  پرداخت 
قدغن اعالم کرده اند . نئوليبرال ها تاکيد می 
خود  ليبرالی  نئو   “ آزاد  بازار   “ که  ورزند 
مشکالت را حل خواهد کرد . امروزه روشن 

شده است که اين نظرگاه و عملکرد با شروع 
بحران غذائی هائيتی در سال ٢٠٠٧ و سپس 
کشورهای  در  شهری  های  قيام  رشته  يک 
سال  اول  نيمه  در  جهان  متنوع  و  مختلف 
٢٠٠٨ رسوا شد . تذکر وزير بازرگانی و 
صنايع هائيتی مبنی بر اينکه ، ما نمی توانيم 
دخالت کنيم و قيمت ها را ثابت نگه داريم ، 
زيرا مجبوريم از قوانين تجارت آزاد تبعيت 
نمائيم “ ، ( گزارش رويتر در دسامبر ٢٠٠٧ 
) اين واقعيت را تائيد می کند که قوانين حاکم 
نئوليبرالی بر بازار آزاد لجام گسيخته نه تنها 
مشکالت فقر و گرسنگی را نمی تواند حل 
اصلی  عامل  آن  گسترش  و  وجود  بلکه  کند 

فقر و گرسنگی در جهان کنونی است. 

بدين ترتيب:

١– برون رفت از بحران دراز مدت غذائی 
کنونی  حاد  و  مدت  کوتاه  بحران  به  نسبت 
حياتی تر و مهم تر است . زيرا بحران دراز 
مدت از دهه های پيش وجود داشته و بحران 
جاری سال ٢٠٠٨ نتيجه و معلول منطقی آن 

می باشد . 
٢– پايان دادن به بحران غذائی و گرسنگی 
در جهان به ظاهر کاری آسان است ، اما در 
متن و بطن نظام جهانی کنونی عملی بسيار 
مشکلتر از تصور ماست . اولين الزمه پايان 
حق  رعايت  و  شناخت  بحران،  اين  به  دادن 
دسترسی مردم به غذای سالم به عنوان مهم 
ترين و اساسی ترين حقوق اوليه بشر است 

 .
٣– دولت های جهان، به ويژه در کشورهای 
اين  انجام  برای   ، سوم  جهان  نيافته  توسعه 
مهم ( اصل حق دسترسی به غذا ) بايد متعهد 
اما   . بزنند  جدی  اقدامات  به  دست  و  شوند 
اکثريت بزرگی ازاين دولت ها فاقد حاکميت 
مولفه  ترين  ازمهم  يکی  که  استقالل  و  ملی 
های پايه ای دموکراسی و عدالت اجتماعی 
است ، می باشند . اين دولت های کمپرادور 
نسبت  توانند  نمی  تنها  نه  مستبد  و  فاسد   ،
متعهد  خود  کشورهای  زحمت کش  مردم  به 
های  سياست  تشديد  پذيرش  با  بلکه  باشند، 
ساختاری  تعديل   " و   " سازی  خصوصی   "
اقتصادی " ، مسببين بومی و اصلی گرسنگی 
به  نيافته  توسعه  کشورهای  در  سوءتغذيه  و 

شمار می آيند .
غذائی  مواد  توليد  بيستم  قرن  اواسط  تا   –٤
نظير گندم ، برنج ، ذرت ، لوبيا و ... عمدتا 
تعلق  سوم  جهان  پيرامونی  کشورهای  به 
داشت . در دهه های اخير، به ويژه در دوره 

بعد از پايان " جنگ سرد "، با تشديد 
شرکت   ، سرمايه  شدن  تر  جهانی 
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جهان پس.. بقيه از صفحه آخر
يافته  توسعه  کشورهای  فراملی  های 
سرعت  به   ، آمريکا  ويژه  به  مرکز، 
و  مواد  توزيع  و  توليد  از  تری  عظيم  بخش 
ذخاير غذائی را به انحصار خود درآورده اند 
. دولت های کمپرادور در کشورهای توسعه 
نيافته باعث شده اند که ميليارد ها انسان بعد 
از رانده شدن از روستاهای خود و مهاجرت 
به شهرها برای بقای خود همراه با تهيدستان 
وابسته  کشاورزی  های  فراملی  به  شهری 
گردند . به طور نمونه کمپانی فراملی کارگيل 
٩٠ در صد غالت و قهوه برزيل را تصاحب 
کرده و امروز بزرگترين صادر کننده قهوه 
، شکر و غالت در جهان محسوب می شود 
( رجوع کنيد به : مجله " مانتلی ريويو " ، 

فوريه  ٢٠٠۴ ، صفحات ١ تا ١۴ ) . 
با  جهانی  نظام  که  است  توجه  شايان   –٥
هجوم و تجاوزات خود، فقر و گرسنگی را 
سوم  جهان  نيافته  توسعه  کشورهای  به  فقط 
محدود نساخته است . اين يک واقعيت است 
که در بسياری از کشورها به اندازه ای مواد 
غذائی توليد می شود که برای تغذيه مناسب 
و عالی مردم کافی باشد . کشور آمريکا در 
توليد مواد غذائی يکی از مقتدرترين قدرت 
 . شود  می  محسوب  جهان  در  غذائی  های 
ولی در همين آمريکا ، مردم بسياری هستند 
از  را  غذايشان  بعدی  وعده  دانند  نمی  که 
کجا تهيه خواهند کرد. در حالی که در اين 
کشور به اندازه کافی مواد غذائی وجود دارد 
. به همين دليل وجود اين همه انسان فقير ، 
کمتر  آمريکا  در  گرفتارسوءتغذيه  و  گرسنه 

از جنايت به حساب نمی آيد .
اندازه  به  جهان  در  کشوری  هر  تقريبا   –٦
سالم  غذائی  مواد  به  مردمش  همه  که  ای 
هوای  و  خاک   ، آب  باشند،  داشته  دسترسی 
کشاورزی،  محصوالت  رشد  برای  مناسب 
برگردانده  دهقانان  به  ها  زمين  اگر   . دارد 
شده و به آنها به اندازه کافی کمک شود ، آنها 
قادر خواهند بود که محصوالت مناسب و به 
مقدار زياد توليد کنند . بدون ترديد کمک به 
دهقانان و کشاورزان در جهت رفع گرسنگی 
و سوءتغذيه وظيفه ای  مهم برای انسان های 
مترقی و متعهد است ، ولی آن مولفه ای که 
می تواند اين مردم را از فقر و گرسنگی رها 
و آزاد سازد اينست که به آنها در اخذ قدرت 
از  دفاع  برای  آنها  تا  رسانيم،  ياری  سياسی 
حقوق خود و پايان دادن به گرسنگی و فقر 

متشکل گشته و مبارزه کنند .
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دارند  منافع  موجود  وضع  درحفظ  که  آنانی 
از دادن هرپيشنهادی درمورد اين که چيزی 
نادرست است، غافل نمی مانند. ازجمله دونالد 
لوسکين، نويسنده مقاله ای درواشنگتون پست 
از  "کشوری  عنوان:  تحت  سپتامبر،   ١٤
توزيعی  بد  اقتصادی  ازمشی   : ها  افراطی 
کوبيدن  "سخت   : برداريد"می نويسد  دست 
تبليغات  در  و  ها  رسانه  در  بدبينی  برطبل 

دنباله دار يک ويروس است".
اغنشاش  لکه های  طبعا،   " می دهد:  ادامه  او 
همان طور  دارند،  وجود  دراقتصاد  آفرين 
 Fannie که به دست گرفتن غولهای رهنی
Mae و Freddie Mac و وحشت درمورد 
شرکت ليمان برادرز وال استريت، آن را به 
کاملی نشان داد. و نمودارهای نرخ بی کاری 
 ، الوصف  مع  اند.  افزايش  درحال  کمی  هم 
هيچ کدام ازاين ها ناشی از رکود ـ يا مقايسه 

های رکودی اغراق آميز، نمی باشند.“
به خواندن ادامه بدهيد تا پيداکنيد که لوسکين 
مک  جون  تبليغاتی  ازمشاوران  او  کيست: 

کين است.
به  بستگی  شما  موضع  که“  دانيم  می  ما 
و  ـ  قرارگرفته ايد“  درآن  که  دارد  جايگاهی 
چه کسی به شما به عنوان مشاورپول می دهد. 
اين به راستی يک فاجعه ذوب شده گی درحال 

انجام است؟
ازمردم  اکثريتی  احتماال  باشد،  چنين  اگر 
درست   “ فکرخواهندکرد:  چنين  جهان 
 ٥٠٠ در  برسيد.“  آنها  خدمت  به  که  است 
درسراسر  مسلح  تادندان  غرب  اخير،  سال 
جنگی،  کشتيهای  آتشين،  سالحهای  با  جهان 
شده،  تضعيف  اورانيوم  ـ  اخيرا  ـ  و  بمبها، 
جنگيده و با برده کردن کشورها و خلقها زير 
فشار“حکم نژادسفيد“ هرچيز ارزشمندی را 
ضبط کرده است ـ ازآثارهنری گرفته تا طال 

و نفت ـ و آنها را ربوده است.
متخصصين مالی مدافع اين وضع همه شان 
پول سازی  زيرکانه  روش  با  ديوصفتانه 
جا  درهمه  را  ديگرمردمان  “غيرمعمول“، 
ناکافی  را  اين  چون  و  قرض دارنموده اند 
مردم  برسر  را  بال  همين  کرده اند،  ارزيابی 

خودی آورده اند.
برستی،  نژاد  انگ  با  را  اعمال  اين  همه ی 
اجتماعی،  داروينيسم  فرهنگی،  برتری 
برگزيده گان“،  “سلطه  تاريخی،  گرائی  تعٌين 
غيره  و  خدا“  توسط  شده  انتخاب   مردم   “
عقالئی نشان داده و يا به طورساده “حق با 

اقوياست“ آراسته اند.
اين را هم “نظم نوين جهانی“ می خوانند.

 “ ساکنان  آمريکائيها،  ما  امروز،  درنتيجه 

پيروزمند  شجاعان“،  سرزمين  و  کشورآزاد 
در دوجنگ جهانی، حاملين “دموکراسی“ به 
اسرائيليهای  با  متحدين  عراق،  و  افغانستان 
مسيحی  ـ  يهودی  ارزشهای  پرچم  که  غيور 
نگه  ناشکربرافراشته  فلسطينيان  درميان  را 
داشته ايم، مقروض به بانکهايمان اقال درابعاد 
٧٠ هزار ميليارد دالر طبق آخرين محاسبات، 
هستيم. با تصاحب  فانی ماء و فرٌدی ماک، ما 
مقروض قرض خانه دهنده گان بد و ازجمله 
چين، کره و ژاپون با هزاران ميليارد ديگر 

می شويم.
کريستولها،  برژينسکی،  الف زن،  کيسينجر 
بنيادگرايان مسيحی، و سياست مداران اجيرآنها 
ـ  آمريکائی  تنها  نه  رسانه ای  ميليونرهای  و 
جهانی  درسطحی  ـ  غرب  تمامی  درحقيقت 

کيش و مات شده اند.
عراق،  و  درافغانستان  بوش-چنی  جنگهای 
کرده اند.  سياه  هميشه  برای  را  آمريکا  نام 
ايران بلوفهای ما را فريادمی زند. دراسرائيل 
اندازه  به  فقيران  و  ثروتمندان  بين  شکاف 
يان  مقاله  طبق  است.  افزايش  روبه  آمريکا 
اس. لوستيک، فلسطينيان دربرابر اسرائيليها 
يهوديانی  تعداد  که  کرده اند  قدعلم  حدی  به 
می کنند،  مهاجرت  خارج  به  اسرائيل  از  که 
می  اسرائيل  داخل  به  است  آنانی  از  بيشتر 
روند، و آنهائی هم که درداخل می مانند در 
سکنا  امن  منطقه  مثابه  به  تل آويو  اطراف 
پرده  “ترک  لوستيک،  اس.  (يان  می گزينند. 
ـ  خاورميانه ای“  کثافت  و  اسرائيل   : آهنين 
سياست خاورميانه ای ـ  جلد ١٥، شماره ٣ 

، سقوط ٢٠٠٨)
اروپائی  بانکهای   ،١٩٩٠ دهه ی  در 
تکه پاره  برای  ناتو  و  آمريکا  ازنيروهای 
جورج  تا  کردند  استفاده  يوگوسالوی  کردن 
سوروس و روتچيلدها بتوانند حريصانه منابع 
بالکان را ُلپ ُلپ بخورند. اما اين استراتژی 
جائی  شده است،  مواجه  باشکست  قفقاز  در 
ميکائيل  ُکش  نسل  حمله ی  روسهاعليه  که 
ديده  آموزش  نيويورکی  وکيل  ساکاشويلی، 
به  که  چنی  ديک  زنجيری  سی.آی.ا،  سگ 
شد،  انتخاب  گرجستان  جمهوری  رياست 

جنگيدند.
کوچک“  “روسيه  اوکراين،  مردم  اکنون  و 
متوجه شده اند که آن چه که غرب برای آنها 
درنظردارد، آنها را وادار به برگشت سريع 
يک  شايد  و  خواهدکرد  شان  اسالوی  به جلد 
خود“روسيه  عموی  پسر  با  ديگر  دوسال  يا 

کبير“ با عبور از مرزها متحد شوند.
مالی  روزنامه های  که  است  دليل  اين  به 
غربی و عمده تا واشنگتون پست و نيويورک 
والديمير  روسيه  وزير  نخست  تايمزاز 

او  “اقتدارگرايانه“ی  شيوه ی  و  پوتين 
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نمونه،  يک  هستند.  خشمگين  سخت 
مقاله ی الين بٌری مخبر تايمز درمورد 
پوتين  سپتامبر   ١١ مطبوعاتی  کنفرانس 
درمسکو است. او نوشت : “طی سه ساعت 
و نيم که شباهت به ارائه بديل مشت زنانه  و 
ضروری داشت، والديمير پوتين کوشيد تا به 

توضيح نظرات خود بپردازد.“
شايد  سردبيرشما  و  شما  بٌری.  خانم  متاسفم 
است،  زيرکانه  شما  نوشته  که  فکرمی کنيد 
جهان  کنونی  شرايط  در  پوتين  والديمير  اما 
بعد  او  است.  جلوقرارگرفته ترينی  شخصيت 
از ترک کاخ سفيد توسط جورج دابليو بوش، 

نيز مورد طرد باقی خواهدماند.
پرستانه ای  ميهن  جرکت  يک  وارث  پوتين 
بازگرفتن  برای   ١٩٧٠ دهه ی  از  که  است 
پايگاه  از  او  باشد.  می  درون  از  روسيه 
کليسيای  و  گ.ب.  کا.  درون  عملياتی 
گالسنوست  به  که  کرد،  شروع  ارتدکس 
دومين  به  و   ١٩٨٠ دهه ی  در  گورباچف 
شد.  منتهی   ١٩٩١ درسال  روسيه  انقالب 
درآن هنگام متخصصان مالی غربی با عجله 
که  روسيه  “اليگارشها“ی  متنفذان  حمله  از 
می کردند،  غارت  را  روسيه  دارائيهای  همه 

حمايت نمودند.
سرمايه  درهجوم  ضربتی  سپاه  اليگارشها 
داران بودند که با مافيای روسيه هم ديگر را 
می پوشاندند. اين سنديکای بين المللی که توسط 
قرارمی گرفت  موردتشويق  پست  واشنگتون 
و توسط مشاوران دانش گاهی نظير دانش گاه 
 ١٩٩٠ دهه ی  در  می شد،  حمايت  هاروارد 
روسيه را ويران نمود. اما زمانی که پوتين 
در١٩٩٩ توسط بوريس يليتسين به معاونت 
از  بعد  و  شد  برگزيده  جمهوری  رياست 
پيروزی درانتخابات سال ٢٠٠٠، او شروع 

به دفاع ازخود کرد.
ازنيمه ی دهه ی ١٩٧٠ تا به امروز، هزاران 
گانگستر روسی... اجازه ی مهاجرت يافتند. 
تعداد  و  گزيدند  اقامت  آمريکا  در  بسياری 

زياد ديگری به اسرائيل رفتند...
موادمخدرکلمبيا  کارتل  با  کاله برداران  اين 
وسيعا  بين المللی  مالی  نظام  در  و  متحدشده 
برای  خود  بانکهای  حتا  و  کرده اند  نفوذ 
مصرفی  احتکارکاالهای  و  پول شوئی 

دربازارها را دارند.
امروز پوتين مشغول پاک کردن گانگسترهای 
باقی مانده است. تالش او در نيمه ماه ژانويه با 
توقيف سميون موگيلوويچ که “خطرناک ترين 

مرد جهان“ ناميده می شد، به اوج رسيد.
طريق  به  نبايد  جهان  که  کرد  اعالم  پوتين 
“تک قطبی“ اداره شود؛ مثال توسط نظاميان 
جهانی.  مالی  پليس  نيروی  مثابه  به  آمريکا 
ما  دشمن  روسيه  که  نيست  معنا  بدان  اين 

و  بهتر  مراتب  به  دنيا  برعکس  خواهدشد. 
امن ترخواهدشد اگر ما با روسيه به مثابه يک 

متحد صلح را حفظ کنيم.
اما برای انجام چنين کاری، ضروری است 
نظام ما تغيير بيابد، چون که سرمايه داری 
باديگرکشورها  کردن  زيستی  هم  از  مالی 
بايد  يا  به دوراست.  سخت  برابر،  طور  به 
رشدکند و يا بميرد، چون که او هميشه نياز 
منافع رباخوارانه اش  که  دارد  قربانيانی  به 
اورا  بادکنکی  احتکارهای  و  بپردازند  را 
تامين مالی کنند. باتوجه به آخرين راه حل، 
دهنده  قرض  مالی  موسسات  به  احتياج  او 
تضمينی دارد که وزير دارائی هنری پولسون 
مهم ترين  درآنها  که  است،  انداخته  راه  به 
بخش، قرض کردن از صندوقهای عمومی و 

افزودن به مقروضی ملی، می باشد.
می شود،  متوقف  اقتصادی  رشد  که  زمانی 
امری که هم اکنون روی داده است، و تمامی 
بادکنکهای اقتصادی ترکيده اند، درست همانند 
آن چه که اتفاق افتاده، پايان کاربسيارمحتمل 
است. چنان چه ميزبان ـ آمريکا ـ ورشکسته 

بشود.
آن چه که امروز برسر ما می آيد تنها واژگونی 
نظيردونالد  افرادی  اگر  نيست.  ديگری 
شک  کنند،  شايد  کين  مشاورمک  لوسکين 
به جای نوشتن برنامه تبليغاتی، بايد درمورد 
سقوط ٩٠٪ سهام سه شرکت نام برده درباال 
شوند که  جويا  سال  درعرض کمتر از يک 
باعث شد تا ميليونها نفر خانه خود را ازدست 

بدهند.
نامزدهای رياست جمهوری، باراک اوباما و 
جون مک کين فرياد “تغيير“ را سرداده اند. 
که  باشم  ساحلی  در  من  اگر  بسيارخوب، 
تسونامی در ١٠٠ قدمی ام باشد که به سوی 
سرمی  را  تغيير  فرياد  هم  من  می آيد،  من 
دادم. تنها، من ديگردرمورد “ روژ لب يک 
خوک“(اشاره به صحبت باراک اوباما است 

ـ مترجم)، صحبت نمی کردم.
http://www.richardccook.com

*     *     *
بوب وودوارد می گويد:

برنامه کشتارمخفيانه، کليدی 
درعراق

٩ سپتامبر ٢٠٠٨:
کتاب  براساس  ـ  (سی.ان.ان.)  واشنگتون 
جديد بوب وودوارد، روزنامه نگار و برنده 
جايزه پوليتزر، سقوط دراماتيک به خشونت 
ازبرنامه  ناشی  زيادی  ميزان  به  درعراق 
برای  آن  از  که  است  آمريکا  ارتش  مخفی 

کشتن تروريستها استفاده می کند.
کتاب بوب وودوارد "جنگ درداخل: تاريخ 

مخفی کاخ سفيد ٢٠٠٦ـ  ٢٠٠٨ روز دوشنبه 
چاپ شد.

از  کينگ  الٌری  به  دوشنبه  روز  وودوارد 
طرح  به  که  ـ   برنامه   : گفت  س.ان.ان. 
درجريان  اتمی  بمب  ساختن  برای  منهتن 
جنگ جهانی دوم شباهت دارد ـ می بايستی 
"افرادی  صورت  اين  درغير  بماند  مخفی 

کشته خواهندشد".
وودوارد می گويد : "اين نشانی از هنرمندی 
ما  که  است  جنگ  مسائل  درحل  آمريکائی 

بسيار با آن روبه رو بوده ايم".
او وجود برنامه مخفی عملياتی برای باالبردن 
و  القاعده  رهبران  درکشتن  نظامی  توانائی 

ديگر رهبران شورشی را افشا می کند.
نوشته  در  ملی  مشاورامنيت  هادلی  استفن 
ای به اين کتاب وودوارد برخورد می کند، 
می پذيرد.  را  جديد  استراتژی  که  اين  ضمن 
را  وودوارد  نتيجه گيری  او  باوجوداين 
درمورد اينکه گسيل ناگهانی ٣٠ هزارنيروی 
آمريکائی به عراق عامل درجه يک در پائين 

آمدن حمالت جنگی بوده است، ردمی کند.
او می نويسد : " اين عمل ناگهانی امکانات 
به  امنيتی  درمتن  و  وجودآورد  به  بيشتری 

تکنيکهای جديد تکامل يافته کمک نمود."
پست  واشنگتون  در  ناشروودوارد  معاون 
ديگر  عامل  دو  نقشه  اين  همراه  که  نوشت 

کمک کردند تا خشونت کم شود.
بود  مقتداالصدر  تصميم  عوامل  اين  از  يکی 
داد.  المهدی  ارتش  به  بس  آتش  دستور  که 
قبايل  که  االنبار"  "بيداری  جنبش  ديگری 
ُسنی با نيروهای آمريکا در مبارزه با القاعده 

متحدشدند.
... وودوارد به الری کينگ می گويد : من اين 
طرح را با طرح منهتن در جنگ جهانی دوم 
است  اسکی  بازی  مثل  اين  کنم.  می  مقايسه 
که چندماه بيشتر دوام نمی آورد" ... عمليات 
ازنظرتاريخی  کمی  مدت  تنها  مخفی  بسيار 

مخفی می مانند... جهت سرگرمی مردم".
درحالی که او جزئيات طرح را افشا نمی کند 
حمله  هدف  که  تروريستهائی  که  افزايد  می 

بودند از قبل ازتوانائی آن اطالع داشتند.
او می گويد : " دشمن سرش باال است چون 
از  را  آنها  می خواهند  که  دانست  می  که 
صحنه خارج کنند و اين اطالع جديدی برای 

آنها نبود."...
يا  فردی  تروريسم  مادر  دولتی  تروريسم   }

گروهی است ـ م}
*     *     *

حمله هوائی و کشته شدن ٧٦ 
غيرنظامی افغان

(وينتر پاريوت ـ ٢٢ اوت ٢٠٠٨)
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صدور  مشغول  سخت  شما  که  وقتی 
اين  تکرار  انتظار  بايد  هستيد  "دموکراسی" 

گونه اتفاقات را داشته باشد.
سخنگوی نظامی نتايج  اين حمله را "خسارات 
جانبی" می نامد، که به اندازه ای عام است که 
همه گونه شيوه های بی رحمانه را توجيه می 

کند و من آن را الپوشانی آگاهانه می نامم.
و  بوده  غيرنظامی  ها  شده  کشته  ازآنجاکه 
بايستی  می  اين  باشند،  نمی  نظامی  اهداف 
جنايت جنگی به حساب آورده شود. اما کلمه 
"غيرعمدی  مفهوم  به  احتماال  "جانبی"را 

بودن" می خواهند جا بياندازند...
اما اگر شهروندان يک کشور اشغال شده به 
اشغال گران ضربه بزنند، اين را "تروريسم" 

می نامند.
سرکوزی درجريان ديدار اخيرش از کابل در 
روز چهارشنبه به نيروهای فرانسه گفت که 
" فرانسه از شما دفاع می کند"و تاکيد کرد که 
٣٠٠٠نيروی فرانسه که درخدمت ناتو هستند  
همراه با بيش از ٤٠ هزار نيرو از حدود ٤٠ 
کشور در افغانستان باقی خواهندماند. فرانسه 
و  دموکراسی  خاطر  به  است  گرفته  تصميم 
امری  اين  کند.  مبارزه  تروريسم  با  آزادی 
عادالنه است و افتخاری است برای فرانسه 

که ارتش اش از آن دفاع کند.
باراک اوباما نيز می خواهد جنگ را درعراق 
تمام کند... تا نيروهای آمريکا در افغانستان 

بجنگند...
{ و جنايات تروريستی آمريکا درپاکستان نيز 
ادامه می يابد . روزانه موشکهای آمريکائی 
گيرند  می  را  نظامی  غير  مردم  دهها  جان 
و  کار  جنايت  دولتهای  نمايندگان  بازهم  و 
تا  اند  شده  جمع  ملل  سازمان  در  تروريست 
دربرابر جهانيان فرياد "دموکراسی خواهی" 
و  سردهند  را  تروريسم"  با  "ضديت  و 
و  قلمدادنموده  آزادی  پنبه ای  پهلون  را  خود 
سرسختانه برای حفظ نظام گنديده استثماری 
اما  دهند!  ادامه  بشر  عليه  جنايت  به  شان، 
دهد.  نمی  ترهات  اين  به  گوش  کسی  ديگر 
آنها بايد گورخود را گم کنند و چون به ميل 
خود حاضرنيستند پس از هزاران سال بودن 
درقدرت کنار روند، مردم دير يا زود آنها را 

ازقدرت به زير خواهند کشيد ـ م.}

صدور
اين ر 

سارات
ت که
يه می
امم.

 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.
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بزودی سايت زبان 
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رنجبران ايران آغاز 

بکار خواهد کرد!
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بحران غذا و نقش نئوليبراليسم در جهانی ساختن آن 

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

جهان، ٧ سال بعد ازحادثه ١١ سپتامبر٢٠٠١
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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
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بحران بزرگ غذا در سال ٢٠٠٨ ، برخالف 
کرده  پيدا  گسترش  جهان  سراسر  به  گذشته 
است . اين بحران که جديد و جدی است ، با 
بحران دراز مدت کشاورزی و مواد غذائی 
" جاری و عادی " که در بيست و پنج سال 
در  را  انسان  ميليارد  دو  به  نزديک  عمرش 
صحنه گيتی دچار هستی فالکت بار گرسنگی 
و سوء تغذيه کرده ، رابطه ای تنگاتنگ دارد 
مواد  کمبود  معلول  تنها  نه  بحران  دو  اين   .
ازتوليد         ناشی  بلکه  نيست،  جهان  در  غذائی 
 fuel Bioمواد غذائی ، فيبر و سوخت نبات
نه  های  گذشته  در  اگر   . است  سود  برای 
چندان دور کاهش در توليد و يا کمبود مواد 
غذائی باعث می شدند که بشر به مواد غذائی 
 ، باشد  نداشته  دسترسی  خود،  بقای  جهت 
امروز برخالف آن گذشته ها عليرغم توليد 
سريع  تحوالت  به خاطر  غذائی،  مواد  عظيم 
تکنولوژی در عرصه های باروری شيميائی 
و مکانيزه کردن امور کشاورزی، دسترسی 
مردم به مواد غذائی کمتر گشته است . در 
بحران  مختصر  بررسی  از  بعد  نوشتار  اين 

چون  و  چند  به  آن،  ی  پيشينه  و  غذا  جاری 
سال  در  غذا  بزرگ  بحران  های  ويژگی 
٢٠٠٨ به عنوان يکی از پيامدهای " بازار 

آزاد " نئوليبراليسم می پردازيم . 

و  غذا   " عادی  و"  مدت  دراز  بحران 
گرسنگی 

بار  فالکت  شرايط  در  که  انسانهائی  تعداد 
گرسنگی و سوء تغذيه زندگی می کنند ، در 
دو دهه اخير گلوباليزاسيون سرمايه افزايش 
فوق العاده ای يافته است . در حال حاضر 
است  نفر  ميليارد  نيم  و  شش  جهان  جمعيت 
آن  ديگر  نصف  و  شهرها  در  آن  نصف  که 
در روستاها به سر می برند . تخمين زده شده 
است که حدود نصف جمعيت جهان با روزانه 
فقط  دو دالر زندگی پر از فالکت، همراه با 
گرسنگی و سوء تغذيه را می گذرانند و يک 
ميليارد انسان به آب آشاميدنی ، دو ميليارد 
ميليارد  نيم  و  دو  به  نزديک  و  برق  به  نفر 
نفر به وسايل اوليه بهداشتی دسترسی ندارند. 

از سه ميليارد ساکنان شهرها ، بيش از يک 
ميليارد نفر در زاغه ها ، پناهگاه ها ، زير 
های  کاميون  و   " تريلی ها   " داخل   ، ها  پل 
متروک زندگی می کنند . در پنجاه سال آينده 
اگر بشر نتواند خود را از يوغ دژخيم " بازار 
آميز  جنون  حرکت  و  نئوليبراليسم   " آزاد 
سرمايه رها سازد ، اين رقم به اندازه ٣٠٠٪ 
افزايش پيدا خواهد کرد . ( رجوع کنيد به : 
"چالش زاغه نشينها " ، در گزارش " اسکان 
ها و انسان در سال ٢٠٠٣ "ـ از انتشارات 
گزارشات   .  (  ٢٠٠۴  ، متحد  ملل  سازمان 
در  که  است  حاکی  متحد  ملل  سازمان  اخير 
از  که  هائی  انسان  کل  شماره  حاضر  حال 
گرسنگی دائمی ، نيمه گرسنگی و سوء تغذيه 
رنج می کشند مجموعَا به سه ميليارد نفر ( 
رسد  می   ( جهان  جميت  نصف  به  نزديک 
تقريبَا  که  می زنند  تخمين  گزارشات  همين   .
١٨٠٠٠ کودک روزانه  به طور مستقيم و يا 
غير مستقيم در نتيجه سوء تغذيه، جان خود 
 " آسوشيتدپرس   "  ) دهند  می  دست  از  را 
فوريه ١٨ ، ٢٠٠٧ ) . اين وضع فالکت بار 

افغانستان،  و  ازعراق  رسانه ه ای  خبرهای 
پاکستان  و  فلسطين  تا  گرجستان  و  سومالی 
و غيره، عمل کرد بربرمنشانه ی امپرياليسم 
ازحمالت  بعد  را  متحدين اش  و  آمريکا 
تروريستی١١ سپتامبر٢٠٠١، در نيويورک 
و واشنگتون، تاحدی درمعرض افکارعمومی 
جنگ  اصلی  قربانيان  قرارداده اند.  جهانيان 
تروريستها  با  آمريکا  امپرياليسم  هيستريک 
که خود سردسته ی آنها است، عمده تا کودکان 
کشورهای  دفاع  بی  ديگرمردمان  و  زنان  و 
اعالم  و  بوده اند  موردتجاوزقرارگرفته، 
به  تروريستها،  عليه  بوش  پايان  بی  جنگ 
اعالم جنگ بی پايان عليه مردم کشورهای 
افسارگسيخته ی  تخريب  و  سوم  جهان 
آنها  کشاندن  باهدف  جوامع،  اين  زيربناهای 

به زير قيموميت کامل سرمايه نئوليبراليستی 
اما  می گيرد.  صورت  آمريکا،  رهبری  به 
هرجاکه ستم باشد، مقاومت نيز وجود دارد و 
مقاومت قهرمانانه ی ملل جهان عليه تجاوزات 
غايت  به  ماهيت  اکنون  هم  امپرياليستی 
سرمايه داری  نظام  ضدبشری  و  ارتجاعی 
رابه تمامی عيان ساخته و درعين حال همانند 
سقوط امپراتوری روم باستانی، سقوط نظام 
در  انداخته است.  پيش  به  را  داری  سرمايه 
عمل کرد  اين  ازمنتقدان  هائی  ارزيابی  زير 
امپرياليستی و مشخصا يکی از کاربه دستان 
سابق در دولتهای آمريکا را که قطره ای از 
دريای واقعيات اين نظام جباراست، به نظر 
خواننده گان رنجبر می رسانيم. هرچند که با 
هيئت  ـ  نيستيم  موافق  آن  ارزيابيهای  تمامی 

تحريريه. 

سقوط تمدن سرمايه داری غرب؟
ريچارد سی. کووک ـ ١٥ سپتامبر٢٠٠٨ 

شروع  تواند  نمی  قطار"  شدن  "خراب  حتا 
در  امروزه  که  آن چه  برای  باشد  توضيحی 
و  رکودی،  يورشی   ، مالی  بحران  زمينه 
شکست سياست جنگی جورج دابليو بوش در 
مورد ايران و خرس روسی، درآمريکا روی 

داده است.
غرب،  تمدن  شايد  وسيع تر،  مفهومی  به  اما 
شکست  و  جهانی  جنگ  صدسال  بعداز 
به  جهانی  مالی  سرمايه داری  مفتضحانه 

مرزخود نزديک شده است.


