
ارديبهشت ۱۳۹۰ ـ  شماره ۷۲ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر
دوره سوم  سال ۳۲

چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است!

سال نو و رو در روئی بيشتر 
آمريکا با رژيم ايران!

معضل  انقالب دردهه های اول قرن ۲۱:
فقدان رهبری پيشرو معتبر

اطالعيه

گرامی باد 
اول ماه مـــه 
پيــــــروز! 

ازهر دری 
ســخنـــی

جواب سازمان کارگری 
دوروـ چيبا به نامه اعالم 

هم بسته گی حزب

مسئوليت تاريخی چالشگران 
ضد نظام دردوره عبور از نظام 

سرمايه داری واقعاً موجود

اين مبارزين راه آزادی 
و اربابانشان چه 
صفحه ۲۲کسانی هستند؟ صفحه ۱۷

درجبهه جهانی 
کمونيستی

صفحه ۲۲صفحه ۲۲ صفحه ۱۶

اصلی  نيروی  دو  نبرد  شاهد  بيستم  قرن 
متخاصم درصحنه ی جهانی بود. دريک سو 
نظام سرمايه داری وارد مرحله ی انحصاری 
خودگشت و از نظرايده ئولوژيک ـ سياسی 
خواری  جهان  برای  را  خود  تشکيالتی  و 
منجربه  اش  درونی  رقابتهای  و  نمود  آماده 
دو جنگ جهانی اول و دوم گرديد. در سوی 
تئوری  که  بود  کارگرجهان  ی  طبقه  ديگر 
انقالبی جهانی خود را پس از نيم قرن تالش 
مارکس و انگلس به دست آورده بود ولی در 
ورود به قرن بيستم هنوز از داشتن تشکلی 
که به اين تئوری ماديت ببخشد محروم بود. 
به  اول  ی  دردرجه  کمبود  اين  بردن  ازبين 
آن  درراس  و  روسيه  کارگری  جنبش  دوش 
رهبری  انقالبی  تشکل  نقش  که  افتاد  لنين 
نموده  حالجی  را  کارگری  جنبش  ی  کننده 

و ازاين طريق طبقه ی کارگر نيز تاحدودی 
آماده گی ايده ئولوژيکـ  سياسی و تشکيالتی 
داری  سرمايه  نظام  عليه  درمبارزه  را  خود 
ـ ولو درسطحی محدود ـ به دست آورد. به 
مفهومی قرن بيستم قرن سازمان يابی طبقه 
جهت  علمی  کمونيسم  پرچم  زير  کارگر  ی 
استثمارگران  و  گران  ستم  کاخ  به  حمله 
بود.   داری  سرمايه  ماقبل  و  داری  سرمايه 
نيمه ی دوم قرن بيستم با پيروزی طبقه ی 
و  نازيسم  زنودرآوردن  دربه  جهانی  کارگر 
نوين  دموکراتيک  انقالب  پيروزی  فاشيسم، 
به  سوسياليسم،  به  کشور  گذارآن  و  درچين 
که  درجهان  سوسياليسم  قطب  وجودآمدن 
دربرگيرنده ی ۱/۳ جمعيت جهان بود و اوج 
گيری مبارزات رهائی بخش دربسياری از 

ی  ها ر کشو
بقيه در صفحه دوم

پس  و  شمسی۱۳۹۰  نو  سال  ی  درآستانه 
به  اوباما  نوروزی  تبريک  پيام  ارسال  از 
داير  تبليغاتی  مناسبت،  اين  به  ايران  مردم 
دگرآمده  سياستی  را  «کشتيبان  که  براين 
را  تری  قاطع  سياست  آمريکا  و  است!» 
درمقابله با رژيم جمهوری اسالمی درپيش 
خواهدگرفت، به ويژه درميان طيف نيروهای 
آنان  درميان  و  دارد  جريان  بورژوائی، 
چنين اميدهائی به وجودآمده است که مسئله 
«رژيم چنج» درايران به طور جدی تری 
با توجه به حوادث اخيرخاورميانه و شمال 
آفريقا دردستور کار امپرياليستها قرارگرفته 
شمرد  برخواهيم  درزير  که  حوادثی  است. 
می  آورده  حساب  به  ديدگاهی  چنين  نفع  به 

شوند نظير:
با  برلين  المللی  بين  کنفرانس  در   » ـ 

حضور مريم رجوی و شخصيتهای برجسته 
که  آلمان  و  آمريکا  از  نظامی  و  سياسی 
پاتريک  نمودند:  شرکت  زير  افراد  درآن 
نماينده  کندی  اف  جان  برادرزاده  کندی، 
رئيس  پيس،  پيتر  ارتشبد  آمريکا؛  کنگره 
ستادمشترک ارتش آمريکا ۲۰۰٥ ـ ۲۰۰۷ 
مشترک  ستاد  رئيس  شلتون،  هيو  ارتشبد  ؛ 
ارتش آمريکا ۱۹۹۷ ـ ۲۰۰۱؛ هوارد دين 
حزب  رئيس  و  جمهوری  کانديدرياست 
مايکل  ۲۰۰۹؛  ـ   ۲۰۰٤ آمريکا  دموکرات 
 ۲۰۰۷ آمريکا  دادگستری  وزير  مکينزی 
آی  بی  اف  رئيس  فری  لوئيس  ۲۰۰۹؛  ـ 
مديرسياست  ريس  ميچل  ـ۲۰۰۱؛   ۱۹۹۳
گذاری وزارت امور خارجه آمريکا ۲۰۰۳ 
کانديد  شوان  ماريانه  گزينه  ؛   ۲۰۰٥ ـ 
بقيه در صفحه پنجم

اول ماه مه ۱۲۲ ساله شد و هرسالی که بر 
عمر پربار آن افزوده می شود، نيرومندتر 
و شاداب تر شده و درقلب توده های بازهم 
بيشتر کارگران و زحمت کشان جهان جا 
بازمی کند. فرا رسيدن اين روز هم بسته 
گی مبارزاتی بزرگ طبقه ی کارگر را به 
اين طبقه ی تاريخ ساز و کليه ی انسانهای 
درگرو  را  بشريت  رهائی  که  دورانديشی 
رهائی طبقه ی کارگر از استثمار و ستم نظام 
سرمايه داری می دانند،  تبريک می گوئيم.
سرمايه  نظام  گذشت  که  درسالی 
بحران  بر  غلبه  برای  جهانی  داری 
بقيه در صفحه چهارم

روز جمعه ۱۹ فرودين، نيروهای دولت 
پوشالی و دست نشانده عراق به اردوگاه 
اشرف واقع در ۸۰ کيلومتری بغداد حمله 
کرده وبنابه اطالعيه ی سازمان مجاهدين 
خلق ۳۱ نفر را کشته و بيش از ۳۰۰ نفر 

را زخمی کردند.
طرفين  سياسی  بازيهای  نظراز  صرف 
شدن  برافروخته  در  توانند  می  که 
داشته  نقش  کارانه  جنايت  عمل  اين 
عملی  غيرمسلح  افرادی  کشتن  باشند، 
ضدبشری و حيوانی است که اين روزها 
درايران  جمله  از  و  درسرتاسرجهان 

شاهد آن هستيم.
جنايت  عمل  اين  ايران  رنجبران  حزب 
کارانه دولت عراق را محکوم کرده و به 

ی  بقيه در صفحه هشتمخانواده 



مشتی  عليه  سلطه  و  استعمار  تحت  جهان 
اين  خورد.  رقم  امپرياليستی  کشورهای 
ساختن  برای  را  جهان  مردم  اميد  پيروزيها 

دنيائی بهتر دوچندان نمود. 
رهبری  به  برجهان  حاکم  ضدانقالب  اما 
متفوقی  درمقام  که  آمريکا  امپرياليسم 
شده  تضعيف  امپرياليستهای  ديگر  به  نسبت 
درجنگ جهانی دوم قرارداشت، برای درهم 
شکستن حريف سوسياليست اش، هم راه با 
خورده  شکست  از  اعم  ـ  امپرياليستها  ديگر 
نظير آلمان، ژاپون و ايتاليا و يا پيروز نظير 
انگلستان و فرانسه ـ با احساس خطردرمورد 
به زير سوآل رفتن هژمونی اش برجهان، به 
سرعت دست به کارشد و زمينه های درهم 
شکستن اردوگاه سوسياليسم را بررسی کرده 

و پياده نمود.
امپرياليستها دريافته بودند که درجنگ ميدانی 
و رو در رو قادر به درهم شکستن اردوگاه 
سوسياليستی نيستند، چون که اکثريت مردم 
اين کشورها نه تنها مدافع سوسياليسم بودند، 
ازدست  دفاع  حاضربه  وجود  باتمام  بلکه 
شکست  خودبودند.  سوسياليستی  های  آورد 
آنها  کش  يدک  ملل  سازمان  و  امپرياليستها 
داده  آنها  برای  سختی  درس  کره،  درجنگ 
بود. بنابراين راه حلهای ضدانقالبی ديگری 
برخاسته  و  جوان  اردوگاه  اين  تا  بود  الزم 
از ويرانيهای جنگ جهانی دوم را تضعيف 

نموده و نهايتا به زانو درآورند.
اردوگاه  کشاندن  ها  عرصه  اين  از  يکی 
تهديد  تسليحاتی،  رقابت  به  سوسياليستی 
زدن  دامن  سوسياليستی،  کشورهای  اتمی 
انداختن  راه  به  و  ای  منطقه  جنگهای  به 
منابع  حفظ  برای  امپرياليستی  کودتاهای 
انرژی جهان درزير سلطه ی خود و تداوم 
غارت آنها بود. طبعا چنين رقابتی با توجه 
به بنيه ی مالی و صنعتی و تجارب تکنيکی 
سوسياليستی،  اردوگاه  کشورهای  ضعيف 
باشد؛  کشورها  اين  نفع  به  توانست  نمی 
هرچند که دراين زمينه پيروزيهای اوليه ای 
نظيرجلو افتادن شوروی در پرتاب ماهواره، 
و دست يابی سريع به تکنيک ساختن بمبهای 
اتمی و ترموهسته ای توسط شوروی و سپس 
آمريکا(دهه  از  پس  کوتاهی  درزمان  چين 
های۱۹٥۰ ـ ۱۹٦۰)، عاملی شدند که مانع 
اين  به  امپرياليستها  تجاوز  و  سری  ازخيره 
فشار  رقابتی  چنين  مسلما  گشتند.  کشورها 
کشان  زحمت  و  کارگران  بر  را  زيادی 
اردوگاه سوسياليستی وارد می نمود. چراکه 
بودجه ای که صرف تقويت تسليحاتی می شد 
می توانست درخدمت بهبود و ارتقاء شرايط 

و  گردد  مصرف  مردم  های  توده  گی  زنده 
رفاه بيشتری را برای آنها فراهم نمايد که به 
حق پس از ويرانيها ومرارتهای جنگ جهانی 
ميليتاريزه  غرب  بودند.  آن  مستحق  دوم 
بر  را  خود   تسليحاتی  رقابت  سياست  شده 
کشورهای  اردوگاه سوسياليستی تحميل نمود.
اما توطئه ها عليه جهان سوسياليستی به همين 
وجود  به  تاريخی  ی  تجربه  نشد.  خالصه 
آمدن احزاب طراز نوين طبقه کارگر و نقش 
و  کارگران  طبقاتی  مبارزه  هدايت  در  آنها 
زحمت کشان و کليه ی ستمديده گان جهان 
احزاب  راست  به  گرايش  و  سو  يک  از 
سوسيال دموکرات و به وجود آمدن انشعاب 
در جنبش کارگری در دو دهه ی اول قرن 
درجنبش  تفرقه  بروز  آن  متعاقب  و  بيستم 
جنبش  اين  تضعيف  و  کارگر  طبقه  جهانی 
نشان داده بود که تخريب دژسوسياليستی از 
درون و فاسدنمودن احزاب رهبری کننده ی 
طبقه ی کارگر زمينه ای است مناسب برای 
جلوگيری از رشدانقالب جهانی طبقه کارگر. 
رويزيونيسم کهن برنشتين ـ کائوتسکی نمونه 
نه  رويزيونيسم  اين  بودند.  زمينه  اين  در 
تنها جنبش کارگری را در دهه ی دوم قرن 
بيستم به تفرقه کشاند، بلکه رهبران سوسيال 
در  بورژوازی  عوامل  مثابه  به  دموکرات 
درون طبقه ی کارگر و دشمن درونی عمده 
آن، درمقابل جناح انقالبی به رهبری حزب 
بلشويک روسيه قرارگرفتند که توانسته بود 
سازمان  را  اکتبر۱۹۱۷  انقالب  پيروزی 
دهد. آنها به عالوه درخدمت به بورژوازی 
کارگری  انقالب  امپرياليستی،  انحصارطلب 
مثابه  به  و  کشاندند  شکست  به  آلمان  در  را 
و  کمونيستی  جنبش  رشد  دربرابر  سدی 
کشاندن جنبش کارگری به رفرميسم و سازش 

کاری قرارگرفته و فعاالنه عمل نمودند.
پيروزی انقالب اکتبر دربرهه ای از زمان 
که  را  کارگری  جنبش  درونی  دشمنان  اين 
به مثابه گرگان در لباس ميش دراين جنبش 
عمل می کردند، به عقب زد. اما با باالرفتن 
در  انقالبی  اعتبارسوسياليسم  روزافزون 
تحت  های  توده  و  کارگر  ی  طبقه  انظار 
استثمار و ستم جهان، تالش برای «تسخير 
دژ سوسياليسم از درون» در اشکال بغرنجی 
خرده  و  بورژوازی  بقايای  يافت:  ادامه 
بورژوازی قشر باال تا آن جا که توانستند در 
اقتصادی  بنيادهای  درون  در  کاری  خراب 
با  و  سوسياليستی  ی  جامعه  اجتماعی  و 
جاسوسی  سازمانهای  رهنمودهای  از  تغذيه 
امپرياليستی لحظه ای ترديد نکردند و دراين 
پرولتاريا  ديکتاتوری  دولت  اشتباهات  ميان 
اجتماعی  اقتصادی،  سياسی  های  درعرصه 
و سبک کاری نيز زمينه را برای اين خراب 

کاری مناسب می ساختند. 
بورژوازی  عوامل  حمالت  اين  انعکاس 
کمونيست،  حزب  دردرون  سوسياليسم  به 
و  انقالبی  دومشی  بين  مبارزه  صورت  به 
رفرميستی شکل گرفت ودرنهايت به سطح 
و  رهبری  تاسطح  که  رويزيونيستها  تالش 
کادرهای حزب کمونيست رخنه کرده بودند، 
دولتی  و  حزبی  قدرت  کردن  قبضه  برای 
دادن  ماهيت  تغيير  و  خويش  دستهای  در 
رويزيونيستهای  رفت.  پيش  سوسياليسم،  به 
سوسياليستی  درکشورهای  درقدرت  مدرن 
ازقدرت وامکانات به مراتب بيشتری نسبت 
و  برخورداربودند  کهن  رويزيونيستهای  به 
از اعتبار اولين کشورسوسياليستی جهان که 
استفاده  بودند،  آن  نابودکردن  درحال  اکنون 
نمودند تا اغتشاش فکری عظيمی را درميان 
نيروهای کمونيست و جنبش کارگری جهان 
بدين  وجودآورند.  به  «کمونيسم»  نام  به  و 
بی  زيرنقد  علمی  کمونيسم  تئوری  ترتيب، 
سوسيال  رفرميستهای  آنارشيستها،  امان 
درقدرت،  رويزيونيستهای  دموکرات، 
مدافعان مکتب فرانکفورت و انواع نظرات 
خرده بورژوائی پُست مدرنيستی قرارگرفت. 
به  يا  کمونيست  سابقا  احزاب  از  بسياری 
و  درغلتيدند  دموکراسی  سوسيال  اردوگاه 
و  روشده  روبه  طلبی  انحالل  و  تفرقه  با  يا 
های  توده  درميان  را  خود  نفوذ  و  اعتبار 

کارگر و زحمت کش از دست دادند.
نيمه دوم قرن بيستم و به خصوص ربع آخر 
احزاب  مفرط  ضعف  ی  پديده  با  قرن  آن 
ی  حمله  نيز  و  کمونيستی  سازمانهای  و 
انحصارات و دولتهای امپرياليستی به جنبش 
متشکل طبقه ی کارگر هم راه گشت. جهان 
تقويت  درجهت  ديگر  گامی  داری  سرمايه 
خود ازطريق ادغام بازهم بيشتر سرمايه ها 
درابعادی جهانی، تقويت بنيه نظامی و تشديد 

هژمونی طلبی برداشت. 
جنبش  برای  اسفناکی  وضع  چنين  در 
کمونيستی و کارگری، دولتهای امپرياليستی 
مبارزاتی  آوردهای  دست  به  نيرو  تمام  با 
بردند.  حمله  درجهان  کارگر  ی  طبقه 
شدند  تضعيف  پيش  از  بيش  رفاه  دولتهای 
توسط  تاريخ»  «پايان  قالبی  تئوريهای  و 
مراکزفکری امپرياليستها وسيعا پخش شدند. 
دامن   ۱۹۷۰ ی  دهه  اوايل  از  که  بحرانی 
گير جهان امپرياليستی شده بود، بهانه ای شد 
تا کشورهای امپرياليستی به کسرکردن مزد 
کارگران و زحمت کشان، اخراج خود سرانه 
تشکلهای  ساختن  رمق  بی  کارگران،  ی 
معيشتی کارگران و تالش برای ايجاد تمرکز 
هرچه بيشتر سرمايه در ميان تعداد اندکی از 

جهت  فراملی  پيکر  غول  انحصارات 
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معضل انقالب... بقيه از صفحه اول

کارگران غيرمتشکل هيچ و کارگران متشکل همه چيزند !



صفحه ۳رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران
و  کارگر  ی  طبقه  آوردن  در  زانو  به 
ساختن  مطيع  و  جهان  کشان  زحمت 
به  زدن  دامن  نهايتا  و  پيرامونی  کشورهای 
درميان  سازمانی  و  نظری  تشتت  و  تفرقه 
منظور  به  کمونيستی  سازماهای  و  احزاب 
به  دست  سرمايه  جهانی  امپراتوری  ايجاد 

کارشوند.
ناکارآمدی  دکترين  که  بود  دوره  دراين 
اقتصادخصوصی  درمقابل  دولتی  اقتصاد 
تا  شد  دميده  امپرياليستی  تبليغاتی  دربوقهای 
سرمايه های عمومی را درکشورها به چنگ 
سرمايه های خصوصی داخلی و انحصارات 

امپرياليستی درآورند؛
دراين دوره بود که دکترين «نظم نوين» از 
زرادخانه ی نظری امپرياليسم آمريکا بيرون 
آمده و تالش نمود تا ايجاد امپراتوری جهانی 
را  آمريکا  امپرياليسم  هدايت  تحت  سرمايه 
توجيه کرده و مستقرسازد و متالشی کردن 
دست  به  که  سوسياليستی  سابقا  اردوگاه 
تکه  و  بود  يافته  تغييرماهيت  رويزيونيستها 
پارچه کردن کشورها برای اعمال سلطه بر 
آنها نظير شوروی و يوگوسالوی دردهه ی 
پايانی قرن بيستم توسط امپرياليستها آغازشد.
نظير  ادعاهائی  که  بود  دوره  دراين 
و  «نئوليبراليسم»  «گلوباليزاسيون»، 
را  زمينه  است»  برما  نيست،  ما  با  «هرکه 
کشورهای  به  امپرياليستها  لشکرکشی  برای 
بيست  قرن  اول  ی  دهه  اوايل  در  پيرامونی 
و يکم فراهم ساخت و مردم جهان هم اکنون 
به  امپرياليستها  ی  پيوسته  تجاوزات  شاهد 
اين کشورها تحت  بهانه هائی نظير «دفاع 
دموکراسی  از  «دفاع  بشر»،  حقوق  از 
پارلمانتاريستی»، «دفاع از حقوق ملی» و 
... می باشند. «رژيم چنج» به سياست روز 
امپرياليستها تبديل شده و وقاحت را تا بدان 
جا رسانده اند که مزدوران خود را درلباس 
درليبی  اکنون  هم  مردم»  شورش  «رهبران 
و ديگر کشورهای شمال آفريقا و خاورميانه 
شکست  مدرن  و  استعمارکهن  اند.  زده  جا 
تالش  مدرن  استعمارپُست  درقالب  خورده،  
برجهان  اش  سلطه  گسترش  راجهت  جديدی 

آغاز نمود.
انحصارات  ی  استثمارافسارگسيخته  گرچه 
ازطريق  که  عظيمی  سودهای  و  فراملی 
برداری  کاله  و  بازی  سفته  بازی،  بورس 
کارارزان  نيروی  ی  رحمانه  استثماربی  و 
کالن  اين  نصيب  سوم،  جهان  کشورهای 
را  آنها  دامن  نتوانست  شد،  هامی  سرمايه 
اقتصادی  درپی  پی  بحرانهای  به  افتادن  از 
آخرين  که  دارد  نگه  درامان  اجتماعی  و 
اکتبر  از  اقتصادی  بحران  ترين  بزرگ  و 
سال ۲۰۰۸ شروع شده و هم اکنون تمامی 

می  خود  آتش  در  را  جهان  کشورهای 
سوزاند، اما ازهم اکنون نيز شعله های خشم 
ميدانهای  از  زحمت  کارو  انسان  ميلياردها 
استثماری کشورهای متروپول تا کشورهای 
می  است  کشيده  سر  که  را  پيرامونی  فقير 
تظاهرات  درکسوت  که  نمود  مالحظه  توان 
نظير  درکشورهائی  ميليونی  اعتصابات  و 
انگليس،  يونان،  اسپانيا،  ايتاليا،  فرانسه، 
عرب  خلقهای  شورش  و  غيره  و  آمريکا 
عليه نوکران حلقه به گوش امپرياليسم، وارد 
ميدان نبرد مرگ و زنده گی با دولت خودی 

و امپرياليستها شده اند.
نه  طغيانها  و  جنبشها  چنين  که  عجبا  اما 
پوسيده  نظامهای  برانداختن  به  قادر  تنها 
می  تالش  امپرياليستها  بلکه  شوند،  نمی 
خيزشها  و  جنشبها  دراين  نفوذ  با  تا  کنند 
و  نموده  جلوگيری  آنها  شدن  راديکال  از 
ديگری  درلباس  را  خود  مزدوران  باز 
رسيده  جائی  کاربه  برسانند.  قدرت  به 
«انقالبی»  ماسک  با  ضدانقالب  که  است 
از  جهان  ملل  درامرآزادی  تخريب  مشغول 
باشد. می  مدرن  پست  استعمار  و  استثمار 

دراين جا به روشنی درمی يابيم که آن چه که 
بيش از همه امروزه سٌد راه پيشروی جنبشها 
فقدان  است،  شده  ای  توده  شورشهای  و 
رهبری انقالبی و متعاقب آن تشکلهای توده 
مبارزات  اين  بتوانند  که  است  انقالبی  ای 
به  شورشی  های  توده  رساندن  درجهت  را 

قدرتی انقالبی هدايت کنند.
بنابراين بزرگ ترين خيانتی که رويزيونيستها 
اند،  کرده  کمونيستی  و  کارگری  جنبش  به 
همانا ايجاد تفرقه ی فکری و سازمانی درميان 
گردآمدن  ضرورت  اعتبارساختن  وبی  آنها 
توده های انقالبی و کمونيستها درزير پرچم 
پرولتری  واحد  حزب  و  علمی  کمونيسم 
درهرکشوراست تا با آگاهی از مسائل انقالب 
و  جهانی  ضدانقالب  های  توطئه  و  جهانی 
و  درست  انقالبی  مشی  داشتن  با  و  وطنی 
ادامه دادن به مبارزه ای پی گيرو رزمنده و 
متمرکز، به جنبشها و خيزشهای کارگری و 
توده ای لبيک بگويند تا اميد ميلياردها انسان 
و  امپرياليستها  خونين  چنگال  از  دررهائی 

مرتجعان جهان به نااميدی تبديل نشود.
اميدما براين است که دراين لحظات حساس 
تاريخی کمونيستهای ايران و جهان عميقا به 
اين کم بود فکر کرده و با قاطعيتی انقالبی 
و  گذاشته  زمين  بر  را  شان  گذشته  بارهای 
ديگر  يک  دردست  دست  و  شانه  به  شانه 
مشکل  اين  بر  علمی  کمونيسم  زيرپرچم  و 
جهانی غلبه نموده و نشان دهند که بر شعار 
«کارگران همه ی کشورها متحدشويد!»عميقا 
وفادارند و ازطريق وحدت دادن به صفوف 

وحدت  برای  را  زمينه  خود،  ی  پراکنده 
عدم  سازند.  می  مهيا  جهان  کارگر  ی  طبقه 
سرفرودآوردن  معنای  به  امر  اين  به  توجه 
راندن  حاشيه  به  و  رويزيونيسم  دربرابر 
به  ابتکارعمل  سپردن  و  کمونيستی  جنبش 
برای  تا  رويزيونيستهاست  و  امپرياليستها 
کارگران  خون  مکيدن  ديگربه  سال  دهها 
وتحريف  تحميق  و  جهان   کشان  زحمت  و 
بيستم  قرن  اگر  دهند.  ادامه  آنها  مبارزات 
و  متشکل  مبارزات  اهميت  شفافی  طور  به 
داد،  نشان  درعمل  را  انقالبی  رهبری  تحت 
کردن  پشت  معنای  به  تجربه  اين  از  عدول 
به کمونيسم و تجارب انقالبی طبقه ی کارگر 
است که با خون بهترين فرزندانش به دست 

آورده است.
و چنين مباد!

ک. ابراهيم ـ  ۱۹ فروردين ۱۳۹۰

به تارنما های اينترنتی  حزب 
رنجبران ايران مراجعه کنيد و نظرات 

خود را در آنها منعکس کنيد!

سايت حزب رنجبران

www.ranjbaran.org

سايت آينه روز

www. ayenehrooz.com

سايت خبرنامه کارگری

www.karegari.com

سايت رنجبر آنالين

www.ranjbaran.org/01_
ranjbaronline

سايت آرشيو روزنامه رنجبر

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

Rooz-s-Library
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ای  گسيخته  افسار  هجوم  اش  اقتصادی 
بيشترسطح  هرچه  محدودکردن  جهت  را 
جهان  کشان  زحمت  و  کارگران  معيشت 
مزدها  افزايش  کردن  منجمد  داد.  سازمان 
و حتا پائين آوردن آنهاـ درحالی که تورم 
و باالرفتن بهای کاالهای مصرفی پيوسته 
تداوم می يابد ـ بی کارسازيها و يا ارائه ی 
کار با مزدهای پائين تر، تالش برای ازبين 
بردن تشکل کارگران که بدترين نمونه ی 
و  آمريکا  اوهايو  و  ويسکانزين  در  را  آن 
هم چنين درايران شاهد بوده ايم و دريک 
کالم تالش مذبوحانه درمداخله درامور ملل 
نظام  پاشی  فرو  از  جلوگيری  ديگربرای 
برد   پيش  اش  کنونی  آفرين  نکبت  سراپا 
رود  می  فرتوتی  سوی  به  بيشتر  وهرچه 
ديوانه وار کارگران و زحمت کشان و ملل 
اما  گيرد،  می  ضربه  زير  را  سوم  جهان 
چاره ای جز تن دادن نهائی به مرگ ندارد. 
با  جز  که  خوار  جهان  امپرياليستهای 
ثروت  وغارت  خودی  کار  استثمارنيروی 
کارارزان  نيروی  استثمار  و  جهان  ملل 
ايستادن  به  قادر  پيرامونی،  درکشورهای 
روی پای خود نيستند، تنها راه بقای خود 
را دربازگشت به سياست «کشتيهای توپ 
ملل  حاکميت  حق  به  اعتناء  عدم  و  دار» 
جهان ديده و با نيروهای نظامی وتجاوزبه 
کشورهای موردنظرشان، به درهم کوبيدن 
زيربنای اقتصادی اين کشورها و ُکشت و 
ُکشتار بی رحمانه ی کودکان و زنان، در 
ولی  دهند.  می  ادامه  جديدتاريخی  شرايط 
آنها ازاين طريق خود را درتله ی جنگهای 
پوشالی  کاخ  و  گيرانداخته  فرسايشی 
آشکارشده  پيش  از  بيش  شان  قدرقدرتی 
اتمی  نيروگاههای  در  سانحه  بروز  است. 
فوکوشيمای ژاپون و پخش مواد راديوآکتيو 
درآن منطقه و دراقيانوس آرام، عدم تمايل 
از  درجلوگيری  امپرياليستی  کشورهای 
ساختن نيروگاههای اتمی، کم کردن ميزان 
اورانيوم  از  استفاده  و  ای  گلخانه  گازهای 
به  تجاوزکارانه  درجنگ  شده  تضعيف 
امپرياليستها  که  دهند  می  نشان  ليبی، 
درتالش برای کسب سود از تخريب محيط 
زيست و نابودکردن حيات موجودات زنده 

نيز ابائی ندارند.
درسالی که گذشت، طبقه ی کارگر در کشور 
تظاهرات  پاداشتن  بر  با  امپرياليستی  های 
ضدانقالبی  سياستهای  دربرابر  ميليونی 

با  کارگر  ی  طبقه  قدبرافراشت.  حاکمان 
قاطعيت اعالم نمود که حاضرنيست بهای 
غلبه بربحران سرمايه داری را بپردازد و 
جهانی  نظام  با  درمبارزه  را  جديدی  خيز 
سرمايه آغاز نمود. درآمريکای التين و به 
ويژه در بوليوی و ونزوئال توده های وسيع 
مردم درمخالفت با دخالتهای آمريکا وارد 
خاورميانه  و  آفريقا  درشمال  شدند.  ميدان 
توده های مردم عليه حکام دست نشانده ی 
امپرياليستها به پا خاستند و به پيروزيهای 
هرچندکه  يافتند.  دست  نيز  ای  اوليه 
پيشروکمونيستی،  رهبری  فقدان  درشرايط 
امپرياليستها تمام کوشش خود را به کاربسته 
اند تا مسير آزادی خواهی اين خيزشها را 
به نفع خويش منحرف ساخته و تغيير دهند. 
دريک کالم، بحران امپرياليستی جهان را 
برای  زمينه  و  نموده  پرتالطمی  فاز  وارد 
رشد مبارزات طبقه ی کارگر و توده های 

زحمت کش مساعدتر شده است.
درايران رژيم جمهوری اسالمی که توسط 
اعتراضات توده ای دوسال اخير سخت به 
ازاعمال  گذشته  درسال  بود،  افتاده  هراس 
هرگونه فشار به کارگران به ويژه درزمينه 
ی ممانعت ازسازمان يابی آنان لحظه ای 
باز نايستاد. قساوتهای اعمال شده به طبقه 
امسال  که  است  درحدی  ايران  کارگر  ی 
ی  ماهانه  هزارتومانی   ۳۳۰ مزد  حداقل 
کارگران ـ که درمورد بسياری ازکارگران 
امتناع  نيز  مبلغ  اين  از  نيمی  پرداخت  از 
شده و مزدهای به مراتب کمتری داده می 
شود ـ با تورم افسارگسيخته ی بهای مواد 
زحمت  و  کارگران  نياز  مورد  ی  اوليه 
کشان هيچ هم آهنگی ندارد و به عالوه بی 
کارسازی بی داد می کند. فعاالن کارگری 
به جرم دفاع از حقوق ابتدائی پای مال شده 
شکنجه  مورد  و  شده  زندانی  کارگران  ی 
رئيس  اسالو  به  گيرند.  قرارمی  آزار  و 
هيئت مديره ی سنديکای شرکت واحد که 
بيش از٤ سال است که درزندان به سرمی 
برد حتا اجازه ی معالجه مرض خطرناک 
کارگری  فعال  و  دهند  نمی  را  اش  قلبی 
رضا  ـ  سنديکا  همان  ديگرازمسئووالن 
شهابی ـ ماههاست که به جرم ناکرده دربند 
دادگاه  به  او  دربردن  و  شده  داشته  نگه 

اشکال تراشی می کنند.
درمقابل اين گرگ تازی به حقوق کارگران 
 ۱۳۹۰ سال  گذاری  نام  از  پس  ايران، 
جهاد  «سال  عنوان  به  ای  خامنه  توسط 
مجمع  دبير  رضائی  محسن  اقتصادی»، 
فرماندهان  از  و  نظام  مصلحت  تشخيص 

درنمازجمعه  اخيرا  پاسداران،  سپاه  سابق 
«به  تا  خواهد  می  کارگران  از  تهران 
و  کارکنند  ساعت   ۱۰ ساعت،   ۸ جای 
به  کشور  ملی  «امنيت  که  کند  می  تهديد 
اقتصاد وابسته است». امری که نشان می 
امنيت  به  توليد  دادن  ربط  با  حاکمان  دهد 
بيشتری  بازهم  فشار  افزايش  قصد  کشور 
درسرمی  کشان  زحمت  و  کارگران  به  را 
پرورانند و با نظامی کردن محيط کار می 
خواهند توليد بيشتررا به ضرب چماق پياده 
نجات  گی  ورشکسته  از  خودرا  تا  کنند 

دهند. 
بين  ما،  جامعه  تضادهای  کارگر!  رفقای 
بين  گان،  استثمارشونده  و  استثمارگران 
ستم گران و ستم ديده گان امروز به درجه 
ای از حدت رسيده است که با رفرم عالج 
نيافته و انقالب و تغيير نظام را می طلبد. 
بدين منظور کارگران درهردو عرصه ی 
صنفی و سياسی بايدمتحد و متشکل و يکی 
شوند و ازتفرقه و گروهی گری بپرهيزند. 
تمام  ويژه  به  که  کند  می  ايجاب  امر  اين 
را  خود  که  سياسی  تشکلهای  و  جريانات 
بايد  دانند  می  کارگر  ی  طبقه  به  وابسته 
عام  نکات  و  علمی  کمونيسم  حول  مجدانه 
يکی  و  متحد  انقالبی  وتاکتيکهای  برنامه 
ئولوژيک  ايده  وحدت  بدون  زيرا  شوند. 
رهبری  و  عملی  ـ  تشکيالتی  ـ  سياسی  ـ 
شدن  متشکل  بدون  و  کارگری  پيشروان 
کارگران درسطوح مختلفی از کميته های 
کارخانه و مجامع عمومی کارخانه گرفته 
دست  و  سراسری  و  محلی  سنديکاهای  تا 
زدن به مبارزاتی يک پارچه و درصورت 
فراهم شدن شرايط ايجاد شوراهای کارگری 
که معرف قدرت متشکل کارگران به مثابه 
قادر  باشند،  درکشورمی  دوگانه»  «قدرت 
به  نسبت  استثماروستم  بردن  ازبين  به 
خود نشده و به طريق اولی قادر به ايجاد 
جامعه ای آزاد، آباد، خوشبخت و سعادتمند 
اعتصاب  نخواهندشد.  فردا  سوسياليست 
شهراز  ماه  پتروشيمی  مجتمع  کارگران 
۲۰ فروردين امسال و اعالم هم بسته گی 
بندرامام،  واحدهای  پتروشيمی  کارگران 
رازی،  شيميائی،  خوزستان،  اميرکبير، 
تندگويان، بوعلی و اروند با کارگران ماه 
طبقاتی  احساس  از  عالی  ای  نمونه  شهر 
دردمشترک داشتن و تحقق اتحادمبارزاتی 

کارگران است که بايد ازآن بياموزيم. 
کارگران  خصوص  به  و  کارگر  رفقای 
دوستان  است  ضروری  کمونيست!  و  آگاه 

و دشمنان خود را براساس داشتن يا 

گرامی باد اول ماه مه... بقيه از صفحه اول

تشکل يابی حق مسلم کارگران و زحمت کشان است !
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۲۰۰۹؛  و   ۲۰۰٤ آلمان  جمهوری  رياست 
اروپا  کميسيون  رئيس  نايب  گونترفرهوگن 
ـ   ۲۰۰٤ صنايع  درامور  کميسراروپا  و 
پارلمان  نماينده  لئوداوتسنبرگ  ۲۰۱۰؛ 
اتوبرنهارد  ۲۰۱۱؛  ۱۹۸۰ـ  آلمان  فدرال 
آدنائر  کنراد  بنياد  رئيسه  هيئت  عضو 
فراکسيون  الرزو  هرمان  بنياد  رئيس  و 
آلمان  فدرال  درپارلمان  مسيحی  دموکرات 
رئيس  دگنهارت  کريستف  ۲۰۰۹؛  ۱۹۹۸ـ 
دردانشگاه  دولتی  حقوق  علوم  دانشکده 
وزير  نخست  سيداحمدغزالی  اليپزيک؛ 
الجزاير ۱۹۹۲ـ ۱۹۹۱.»(به نقل از سايت 
مجاهدين)، مسائلی مطرح شد که بايد نسبت 

به آنها بی تفاوت نماند.
کنفرانس  بعداز  ماه  چند  که  کنفرانس  اين 
درآن  که  برگزارشد،  درفرانسه  مشابهی 
ـ  آمريکا  خواه  جمهوری  حزب  نئوکانهای 
برخالف اين بار که شخصيتهائی از حزب 
دموکرات آمريکا حضورداشتند ـ نشان داد 
آلترناتيو  دنبال  در  دربه  امپرياليستها  که 
تراشی برای رژيم جمهوری اسالمی ايران 
مجاهدين  سازمان  ارتباط  دراين  و  هستند 
حساب  به  آلترناتيوها  اين  از  يکی  را  خلق 

می آورند. توجه کنيم :
«هوارد دين گفت : خانم رئيس جمهور... ما 
می دانيم که امواج تغيير ايران راهم درمی 
نوردد ... اگر به خاطر ليبی می ايستيم، بايد 
بتوانيم برای ايران نيز بايستيم...مابايد دولت 
موقت دموکراتيک را(که چيزی جز دولت 
موقت شورای ملی مقاومت نيست ـ ن) به 
رسميت بشناسيم».(همان جا) وی به عالوه 
دموکراتهای  و  خواهان  جمهوری  ازتوافق 
سخن  ايران  به  دربرخورد  آمريکا  کنگره 
گفت. «پاتريک کندی گفت: از رهبری شما 

دراين دوران متشکريم.»
«پيترپيس گفت: درحالی که ما امروز گردهم 
آمده ايم و درحالی که مردم درايران چشم 
چنددقيقه  است  خوب  دارند،  ما  حمايت  به 
به راه حلهائی که درپيش داريم بيانديشيم. 
نظامی،  حل  راه  نظامی...  عنوان  به  البته 
راه حل بدی است. آيا امکان پذيرهست؟ بله 
امکان پذيرهست. آيا تهديدی واقعی است؟ 
توان  متحدين  ی  همه  و  آمريکا  قطعا  بله. 
ايران  رژيم  برخوردبا  برای  نظامی  مندی 
حل  راه  اين  با  که  مشکلی  البته  رادارند. 
وجوددارد اين است که زيرساختهای کشور 
می  را  گناه  افرادبی  جان  و  کرده  نابود  را 
گيرد... حال اين سوآل مطرح است که چه 
ن)  ـ  است  مردم  رهبری(منظورقيام  کسی 

را به دست خواهد گرفت؟ اين شماخواهيد 
بود که رهبری را به عهده خواهيدداشت». 

(همان جا) .(تاکيدها از ما است)
به راستی از اين آشکارتر نمی توان برای 
گان  نماينده  توسط  ايران  درامور  مداخله 
سياسی و نظامی يک کشور امپرياليستی و 
آلترناتيو تراشی، صحبت کرد. اگر کودتای 
دولت  عليه   ۱۳۳۲ مرداد   ۲۸ امپرياليستی 
ملی به رهبری دکترمصدق درخفا صورت 
«رژيم  و  درايران  مداخله  اکنون  گرفت، 
چنج» عليه دولت منفور جمهوری اسالمی 
علنا توسط رسانه های عمومی امپرياليستی 
کودتاگران  ديروز  اگر  شود.  می  تبليغ 
خائن  شاه  دورگردن  به  طنابی  امپرياليست 
و رسوا انداختند و تا انقالب بهمن او را با 
قرعه  قراراست  امروز  کشاندند،  طناب  آن 
ی فال به نام مجاهدين و مسعودرجوی زده 
شود که با آب و تاب از اين کنفرانس سخن 
می رانند که گويا «شق القمر»ی شده است 
بی  های  بٌره  به  جهانی  ی  درنده  گرگان  و 

آزار و بشر دوستی تبديل شده اند!!
ـ دررسانه های امپرياليستی نيزاين «تغيير» 
سياست امپرياليستی که چيزی جز ادامه ی 
سياست آمريکا درشرايط جديد تاريخی نمی 
باشد، سخن سرائی زياد می شود. توجه کنيم 

:
واشنگتون پست ۱۳ آوريل ۲۰۱۱ ـ بهترين 
راه که ما نيز نظير ديگران از حدود دوسال 
پيش و پس از تولد جنبش اپوزيسيون سبز 
توصيه کرده ايم شرط بندی روی تجديد يک 

قيام مردمی در ايران است.
وال   :۲۰۱۱ مارس   ۲٤ آمريکا  صدای 
«واکنش  عنوان  زير  جورنال  استريت 
قدرت  از  حاکی  های  نگرانی  به  آمريکا 
گرفتن ايران» می نويسد مقامات آمريکائی، 
اروپائی و عرب می گويند نگرانی های کاخ 
سفيد ازقوی شدن دست ايران در وقايع اخير 
خاورميانه، در واکنش های آن به اين وقايع 

نقشی مرکزی پيدا کرده است.
گذشته  هفته  تصميم  مقامات  همين  گفته  به 
از  استفاده  برای  اوباما  باراک  پرزيدنت 
قذافی  معمر  نيروهای  عليه  نظامی  قدرت 
رهبر ليبی تا حدودی ناشی از نگرانی دولت 
او از آن بود که دست روی دست گذاشتن 
غرب می توانست ايران را بيشترجسورکند.
همچنين  آمريکا  نظامی  ريزان  برنامه 
سرنگونی  از  تواند  می  ايران  که  نگرانند 
پادشاهی در بحرين، که مّقر عمليات نيروی 
بر  کنترل  به  کمک  برای  آمريکا  دريائی 
است،  فارس  خليج  از  نفت  انتقال  جريان 

منتفع شود.
درمورد يمن هم ، نزديک ترين متحدان 

سال نو ... بقيه از صفحه اول ارزيابی  مورد  ديدی  چنين  نداشتن 
از  را  خود  واقعی  دوستان  تا  قراردهيم 
حرکت  قدرت  و  تميزداده  کاذب  دوستان 
پيروزی  به  برای  را  خود  ی  پارچه  يک 
و  مان  بخش  رهائی  انقالب  رساندن 
درعمل  کمونيسم  و  استقرارسوسياليسم 

متحقق گردانيم.
خواستهای  برای  مبارزه  کارگر  رفقای 
خواستهای  با  را  خود  معيشتی  فوری 
اين  بدون  پيوندزنيم.  خود  درازمدت 
موضع امکان اين که در ميان خواستهای 
سمت  و  راگرفتارساخته  خود  روزمره 
و  داده  ازدست  را  خود  انقالبی  حرکت 
شويم،  مبدل  رفرميستها  روان  دنباله  به 
مبارزات  اخير  صدسال  تاريخ  زياداست. 
صنعتی  رفته  پيش  کشورهای  کارگران 
سوسيال  دام  به  افتادن  با  که  داد  نشان 
دموکراتها و رويزيونيستها، انقالب دراين 
بورژوازی  و  افتاده  تعويق  به  کشورها 
زحمت  و  کارگران  تنها  نه  امپرياليست 
در  را  جهانيان  تمامی  بلکه  خودی  کشان 
چنان  و  داشته  نگه  خود  ی  سلطه  زير 
است  کرده  تحميل  برجهانيان  را  فقری 
از  امروز  بشريت  سوم  يک  از  بيش  که 
در  درآمد  دالر  دو  تا  يک  از  بيش  داشتن 
روز محروم مانده و مشتی سوپر ميلياردر 
درآمد  از  بيشتر  درآمدی  هرکدامشان 
چندين کشور عقب افتاده درسال به دست 
می آورند. تغيير اين وضعيت غيرانسانی 
است.  افتاده  کارگر  ی  طبقه  بردوش 
به اميد آن که در اول ماه مه امسال وحدت 
طبقاتی کارگران جهان بتواند مستحکم تر از 
پيش دراعتراضات سراسری خودرا نشان 
دهد و کارگران جهان چرخ انقالب کارگری 
را گامی ديگر به پيش به حرکت درآورند.
گی  بسته  هم  پرچم  ترباد  برافراشته 

کارگران در اول ماه پيروز!
کارگران  مبارزاتی  وحدت  ترباد  مستحکم 

سراسرجهان !
آزادی بی قيد و شرط  کارگران زندانی و 

کليه زندانيان سياسی را فريادزنيم!
و  مشخص  خواستهای  تحقق  برای 

درازمدت کارگری، متشکل شويم!
آزادی تشکل حق مسلم ما است !

برجمهوری  مرگ  امپرياليسم،  بر  مرگ 
اسالمی ضد کارگر و ضد زن ايران!

زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم !
حزب رنجبران ايران ـ 

۱۳۹۰اول ارديبهشت 
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امپرياليسم رهائی بخش نيست و تکيه به آن وابسته گی است!

عرب واشنگتن، بخصوص عربستان 
سرنگونی  که  هستند  آن  نگران  سعودی، 
احتمالی علی عبدهللا صالح رئيس جمهوری 
آن کشورمی تواند ايران را در منطقه قوی 

تر کند.
جنبش  مهار  برای  گذشته  سال  رياض 
که  يمن،  در  ها  حوثی  به  موسوم  شورشی 
دولت  و  است،  عقيده  هم  شيعه  تهران  با 
های عرب می گويند از ايران پول و اسلحه 
کوتاه  نظامی  عمليات  بود،  کرده  دريافت 

مدتی را در آن کشور انجام داد.
يک مقام اروپائی که درهفته های اخير با 
مقامات ارشد آمريکائی مالقات کرده است 
می گويد «هرکاری که آمريکا در واکنش 
اين  در  دهد  می  انجام  خاورميانه  وقايع  به 
چارچوب قرار دارد که چگونه می تواند به 

ايران لطمه بزند يا کمک کند.» 
بازهم صدای آمريکا ۲۷ مارس : روزنامه 
پرزيدنت  نوروزی  شادباش  آمريکا  های 
اوباما به مردم ايران را نشانه تغيير جهت 
دولت  برابر  در  متحده  اياالت  سياست 

جمهوری اسالمی خوانده اند.
پيام  است  نوشته  جورنال  استريت  وال 
شادباش نوروزی پرزيدنت اوباما به مردم 
ايران، قويترين پشتيبانی وی از اپوزيسيون 
سياسی و جوانان ايران را تا به امروز، در 
که  دهد  می  نشان  پيام  اين  است.  برداشته 
رييس جمهوری آمريکا قصد دارد از موج 
خاورميانه  منطقه  در  خواهی  دموکراسی 
جمهوری  رهبری  به  آوردن  فشار  برای 

اسالمی، بهره گيرد.
اين روزنامه می نويسد پرزيدنت اوباما هر 
ايران  مردم  برای  نوروز  با  همزمان  سال 
پيام می فرستاد. اما در پيام امسال وی بر 
فراخواندن  از   ،۱۳۸۸ نوروز  پيام  خالف 
دولت احمدی نژاد به تعامل با آمريکا خبری 
نبود؛ و به جای آن رييس جمهوری آمريکا 
از نقض حقوق بشر توسط دولت تهران، به 

شدت انتقاد کرد.
واشنگتن تايمز شادباش نوروزی پرزيدنت 
در  تغيير  نشانه  را  ايران  مردم  به  اوباما 
ايران  به  نسبت  آمريکا  دولت  مشی  خط 
به  اشاره  با  روزنامه  اين  است.  خوانده 
ارعاب  از  آمريکا  جمهوری  رييس  انتقاد 
نقض  و  ايران  مردم  وحشيانه  سرکوب  و 
حقوق بشر توسط دولت از پس از انتخابات 
موضع  پيام،  اين  نويسد  می   ،۱۳۸۸ سال 
پرزيدنت اوباما را در برابر دولت و مردم 

ايران کامًال روشن کرد.
حقوق  شورای  تصميم  از  تايمز  نيويورک 
يک  تعيين  به  متحد  ملل  سازمان  بشر 
گزارشگرويژه ايران خبر داده و می نوسيد 

در واکنش به سرکوب ناراضيان سياسی در 
کشور، و با رای شورا يک گزارشگر ويژه 
مامور نظارت  تحقيق در مورد ايران می 
شود. پيشتر بان کی مون، دبير کل سازمان 
سرکوب  گرفتن  شدت  از  گزارشی  ملل 
شورا  به  ايران  حکومت  سوی  از  مخالفان 
داده و گفته بود حکومت، فعاالن، روزنامه 
و  کند  می  سرکوب  را  مخالفان  و  نگاران 
اواخر  اين  در  ايران  در  ها  اعدام  ميزان 
درحد گسترده ای افزايش پيدا کرده است . 
نيويورک تايمز می افزايد سفير آمريکا در 
سازمان ملل ضمن ستايش از اقدام شورای 
حقوق بشر اين تصميم را لحظه آغاز ناميده 
است. تهران اين اقدام شورا را محکوم کرده 

است
صدای آمريکا ۱ آوريل: هفته نامه اتالنتيک 
به  توجه  برای  جديد  «ائتالفی  عنوان  زير 
می  ايران»  در  دمکراسی  و  بشر  حقوق 
برنامه  از  ناشی  تهديد  که  آنجا  از  نويسد 
اتمی ايران تا سطح واقعيتی وحشتناک باال 
رفته است واشنگتن بيشتر به ايران از زاويه 
مسائل اتمی نگاه می کند. اکنون با توجه به 
التهاب جاری در خاورميانه ائتالفی جديد از 
فعاالن در امور سياست خارجی می خواهد 

اين وضعيت را عوض کند.
و   (Freedom House) آزادی  خانه 
 Progressive) انستيتوی سياست مترقی
انديشکده  با  همراه   (Policy Institute
هائی ديگر، و کارشناسان سياست خارجی، 
ائتالفی به وجود آورده اند که هدف آن توجه 
به حقوق بشر و دمکراسی در سياست های 
مربوط به ايران است - که به گفته آنها در 
ارتباط با تسليحات اتمی نشان می دهد تهديد 
ناشی ازبرنامه اتمی ايران چگونه به وجود 

آمده است. 
اعضای اين ائتالف با دولت های خارجی، 
فعاالن  و  دانشگاهيان  اطالعاتی،  مقامات 
خواهند  تماس  ايران  دمکراتيک  جنبش 
را  تحقيقاتی  گزارشهای  نتايج  آنها  گرفت. 
دولت  نگرش  چگونگی  تغييردر  هدف  با 
اوباما، و بقيه جهان به ايران، و زير بنای 
سياست های جاريشان، منتشر خواهند کرد.
اين گروه ويژه زير عنوان «فراتر از تحريم 
ها: استراتژی بعدی در مورد ايران» فعاليت 
نشان  عنوان  اين  گزينش  و  کرد،  خواهد 
راه  جستجوی  در  آن  اعضای  که  دهد  می 
هائی خالق برای زير فشار گذاشتن ايران 
اظهار  و  جانبه  چند  ديپلماسی  طريق  از 
محدوديت  فقط  نه   - هستند  علنی  نظرهای 

های تجاری.
ـ وزير امور خارجه بحرين، به نوشته وال 
استريت جورنال، به جمهوری اسالمی در 

هشدار  اش  داخلی  امور  در  مداخله  مورد 
داده و گفته است اشتباه تهران ممکن است 
کار را به درگيری بکشاند . شيخ خالد گفته 
سياسی  اکنون  ما  عليه  ايران  مبارزه  است 
های  جنبه  است  ممکن  هرلحظه  اما  است 

ديگری هم پيدا کند.
کويت:  از  ايرانی  های  ديپلمات  اخراج 
«کويت دونفر از ديپلمات های ايران را به 
اتهام ارتباط با يک شبکه جاسوسی اخراج 
کرد. يک دادگاه در کويت نيز، دو ايرانی 
و يک کويتی را در جاسوسی برای ايران 

مجرم شناخت و به مرگ محکوم کرد.  
يک  همچنين  کويت  خارجه  امور  وزارت 
تهران  فراخواند.  را  ايران  ارشد  ديپلمات 
درگيری ديپلمات های خود در جاسوسی را 
تکذيب می کند و اتهامات را «بی اساس» 

می نامد.
ماه  در  بار  نخستين  جاسوسی  حلقه  کشف 
مه گذشته فاش شد. در گزارش های خبری 
گفته می شد نيروهای امنيتی دست کم هفت 
سلول  يک  پاشيدن  هم  از  پی  در  را،  نفر 
های  هدف  درباره  اطالعاتی  که  جاسوسی 
پاسداران  سپاه  برای  آمريکايی  و  کويتی 
کرد،  می  آوری  جمع  اسالمی  انقالب 

دستگير کردند.»
خارجه  وزيران  آوريل:   ۳ سی  بی  بی 
روز  فارس  خليج  حوزه  عرب  کشورهای 
يکشنبه پس از نشست اضطراری رياض با 
صدور بيانيه مشترکی از آنچه دخالت ايران 
در امور داخلی و توطئه چينی عليه امنيت 

ملی خود خواندند، به شدت انتقاد کردند.
خبرگزاری  الملل  بين  سرويس  گزارش  به 
سفير  القتان  «احمد  انتخاب۱۳۹۰/۱/۲۳، 
عربستان سعودی در مصر در مصاحبه با 
شبکه ی الحيات ادعا کرد: ما در عربستان 
زمانی  از  عبدهللا  ملک  مخصوصا  سعودی 
که وی وليعهد بود تالش کرده ايم که دست 
دوستی را به سوی ايران دراز کنيم به هر 
شکلی. اما متاسفانه، توطئه های ايران در 
کشورهای حاشيه خليج فارس هرگز تمامی 

ندارد.
توٌهم  با  آنها  امروز،  تا  افزود:  وی 
کنند.  می  زندگی  فارس  امپراطوری 
غريب  و  عجيب  ايرانيان  اخير  اظهارات 
به  متهم  را  سعودی  عربستان  آنها  است. 
دخالت در امور بحرين کردند. اين حقيقت 
ندارد و من می توانم آن را ثابت کنم.احمد 
القتان مدعی می شود: اين اتهامات زمانی 
از سوی ايران متوجه ما می شود که ايران 
هم در حال مداخله در امور لبنان ، عراق، 
مصر و کشورهای حاشيه خليج فارس است.

سفير عربستان سعودی در مصر، می 
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افزايد: وضعيت ما با ايران در منطقه 
پيام  ما  است.  وحشتناکی  صورت  به 
کرده  منتقل  آنها  به  را  مهمی  و  قدرتمندانه 
کشورهای  امنيت  نقض  ی  اجازه  ما  ايم: 
امنيت  دهيم.  نمی  را  فارس  خليج  حاشيه 
کشورهای حاشيه خليج فارس، خطر قرمز 
ما در عربستان سعودی است. مطمئنا شما 
به ياد داريد که عربستان چگونه به حمله ی 

کويت پاسخ داد.
احمد القتان در ادامه ی ادعاهايش، می گويد: 
اهداف ايران در ايجاد يک شبکه جاسوسی 
هشدار  قضيه  اين  کل  بود؟  چه  کوبت  در 
که  است  سال  چندين  ايران  است.  دهنده 
جزيره های امارات را اشغال کرده است! 
و هنوز هم از هر نوع مذاکره ای در اين 
بين  داوری  حتی  و  زند!  می  سرباز  مورد 
المللی را هم قبول نمی کند! وی با بيان اين 
که ”ما در عربستان سعودی خيلی از دست 
ايران رنج کشيديم“ ادامه می دهد: بگذاريد 
سال  در  ايران  که  کنم  ياداوری  شما  به  که 
۱۹۸٦ و ۱۹۸۷ دو بار به آسمان عربستان 
سعودی حمله کرد. ما به انها هشدار داديم و 
زمانی که برای بار سوم اين قضيه تکرار 

شد، ما هواپيماهای انها را زديم.»
«پنج   :۱۳۹۰/۱/۲۳ انتخاب  خبرگزاری   
فروند از کشتی های جنگی سازمان پيمان 
آتالنتيک شمالی ( ناتو) ديروز دوشنبه وارد 
پهلو  دوبی  سواحل  در  و  شده  فارس  خليج 

گرفتند.
از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
اين  اعزام  از  هدف  فرانسه،  خبرگزاری 
ناوها به خليج فارس که به موجب اجرای 
وارد  دوستی»  «درياهای  نام  با  عملياتی 
با  ناتو  مناسبات  تحکيم  اند  شده  منطقه 
اعالم  فارس  خليج  حوزه  عرب  کشورهای 

شده است.
اين کشتی ها حامل نظاميانی از کشورهای 
ايتاليا، اسپانيا، يونان و آلمان هستند که قرار 
است چند تمرين نظامی نيز با نيروی دريای 

امارات داشته باشند.
هر  فرانسه  خبرگزاری  مهر،  گزارش  به 
چند اقدام به مخابره اين خبر کرده اما در 
به  تا  کرده  تالش  آن  سطرهای  الی  البه 
در  جنگی  های  کشتی  اين  حضور  نوعی 
آمده  بوجود  اختالفات  به  را  فارس  خليج 
تحوالت  مورد  در  عربستان  و  ايران  ميان 
بحرين مرتبط کرده و در اين راه به تنشهای 
موجود ميان ايران و آمريکا و چند عضو 
است.» .(پايان  کرده  اشاره  نيز  ناتو  ديگر 

نقل قولها)
بنابراين آشی درحال پخته شدن است اما به 
گرچه  نيست.  معلوم  هنوز  اين  ترتيب؟  چه 

صدها  به  درايران  غرب  مداخالت  تاريخ 
سال می رسد. اما در ٦۰ سال اخير حتا يک 
روز هم امپرياليسم آمريکا دست از دخالت 
بنابراين  است.  برنداشته  ايران  درامور 
داشته  را  مداخله  سياست  پيوسته  «کشتيبان 
نظامی  درگيری  به  باتوجه  اما   .«! است 
و  پاکستان  و  افغانستان  عراق،  در  آمريکا 
ليبی و صدمه پذير بودن نيروهايش دراين 
کشورها درصورت درگيرشدن با ايران از 
نظامی  قدرت  و  ايران  بزرگی  و  سو  يک 
مداخله  چنين  با  روسيه  مخالفت  و  حاکمان 
ای درمرزهای جنوبی اش از سوی ديگر، 
تجاوز  امر  که  بودند  عواملی  ازجمله 
کنون  تا  را  امپرياليستی  نظامی  نيروهای 
ناممکن ساخته و ازهمه مهم تراين که احتمال 
به  نيست.  مسجل  چندان  نيز  آنها  پيروزی 
اخيرمداخالت  ی  دهه  ی  تجربه  عالوه، 
با  که  است  داده  نشان  امپرياليستها  نظامی 
برای  درهرکشوری  اپوزيسيون  تراشيدن 
جای  برای  آن  به  رسانی  کمک  و  حاکمان 
مقبول  امر  درظاهر  حکومتها،  شدن  گزين 
ترجلوه داده شده و حتا سازمان ملل هم که 
عمل  تر  محتاط  ارتباط  دراين  بايستی  می 
جهان  درانظارمردم  را  اش  حيثيت  تا  کند 
حفظ نمايد نيز تحت فشار امپرياليستها جاده 
امپرياليسم  نظامی  تجاوزات  کن  صاف 

آمريکا و ناتوگشته است. 
خود  امکانات  تمامی  امپرياليستها  بنابراين 
به  هرفرصت  از  تا  اند  کارانداخته  به  را 
ی  مداخله  يک  برای  را  زمينه  آمده  دست 
جمهوری  رژيم  وادارساختن  يا  و  احتمالی 
اسالمی به تسليم فراهم سازند و هم دستان 
آنها  ايرانی  بورژوائی  خرده  و  بورژوائی 
و  گرائی  ملی  به  تکيه  با  درگذشته  نيزکه 
اسالم گرائی خودرامستقل نشان می دادند، 
اکنون به صورتی ابن الوقت، کمک گرفتن 
از امپرياليستها را قبيح ندانسته و تا به آن جا 
می توانند پيش بروند که ايران را به درون 
که  بکشند  وحشتناکی  نظامی  درگيری  يک 
همان طور که ژنرال ارتش آمريکا درباال 
گفت زيربنای اقتصادی ايران را نابودکنند، 
هزاران و شايد ميليونها ايرانی را کشته و 
تمامی  به  بارديگر  تا  گردانند  خانمان  بی 
با  را  خود  مدرنی  پُست  استعماری  نظام 
در  درايران  بورژوائی  جديد  های  چهره 
زير شعار «برقراری دموکراسی و حقوق 

بشر!» به وجودآورند.
حزب رنجبران ايران ، همان طور که بارها 
اعالم داشته است، امرآزادی طبقه کارگر و 
ومليتهای  زنان  آزادی  امر  کشان،  زحمت 
دست  به  و  طريق  از  جز  را  کشور  هر 
درصورت  حتا  و  داند  ميسرنمی  آنان  خود 

هديه  آزادی  شود.  نمی  حفظ  رژيم،  تغيير 
هم  يا  و  امپرياليستها  توسط  که  نيست  ای 
دستان تشنه قدرت داخلی آنها به مردم ايران 
و منطقه هديه شود. بنابراين به کارگران و 
زحمت کشان، به زنان و جوانان مبارز و به 
نيروهای چپ و کمونيست ايران هشدارمی 
دهيم که عليه هرگونه مداخالت امپرياليستی 
به پاخيزند، هم دستان امپرياليسم را درايران 
افشا کنند و درعين حال برای جلوگيری از 
بازی بين «بد و بدتر» و واگذارکردن کشور 
بورژوازی  يا  و  کنونی  حاکمان  دست  به 
مفلوک و خائن دراپوزيسيون، دست اتحاد و 
يکی شدن را به سوی هم ديگر درازکرده، 
از خلسه و نشئه ی تفرقه  و گروه گرائی 
را  گذشته  بارهای  داده،  نجات  را  خود 
حساس  ی  لحظه  دراين  و  نهاده  برزمين 
تاريخی از طريق متحدشدن و تبديل گشتن 
انقالبی،  و  توانا  بين،  روشن  نيروئی  به 
نگذارند که ثمره ی ۳۲ سال مبارزات بی 
امان طبقه کارگر و توده های مردم، زنان 
و جوانان و... بارديگر تحت توٌهم «خالص 
اسالمی  جمهوری  رژيم  ی  سلطه  از  شدن 
به هرقيمت» (نظير خالص شدن از دست 
رژيم شاه) به تاراج رفته و به قول معروف 
برای  بارديگر  نو»،  از  روزی  نو،  «روز 
به  چنج»  «رژيم  ازفردای  آزادی  کسب 
سِرُهمای  گذاشت  نبايد  برخيزند.  مبارزه 
امپرياليستها  توسط  شان  آزادی  و  استقالل 
بريده  راحتی  به  آنها  داخلی  دستان  هم  و 
شود. ماهيت آلترناتيو تراشی را درعراق، 
افغانستان و هم اکنون درليبی شاهدهستيم. و 
اگر ازاين واقعيات درس نگيريم مستوجب 
اربابان  ی  درزيرسلطه  که  بود  خواهيم  آن 
هم  داخلی  ديگر  مستبدين  و  امپرياليست 
خون  ديگری  طوالنی  ساليان  آنها،  دست 
را  خواری  و  خفت  و  کشيده  زجر  داده، 
بازهم تجربه کنيم. دو آلترناتيو : تسليم رژيم 
حاکم جمهوری اسالمی و يا رژيم چنج هر 
دارد  قرار  کارامپرياليستها  دردستور  دو 
به  يابی  دست  برای  منتظرفرصت  آنها  و 
هرچندکه  باشند.  می  آلترناتيو  ازاين  يکی 
تضادهای  تشديد  و  تبليغاتی  سروصداهای 
رژيم  آلترناتيو  نفع  به  ظاهرا  ديپلوماتيک 

چنج حکم می دهد! 
ک. ابراهيم ـ ۱٥ فروردين ۱۳۹۰



به سی و پنج سال پيش (۱۹۷۳) با افزايش 
دائم بيکاری، نا امنی، فقر و نابرابری آغاز 
گشت. اين بحران عميق برای متجاوز از سه 
دهه با توسل به پروسه مالی سازی فعاليت 
های اقتصادی از سوی راس نظام (آمريکا) 
سازی  مالی  پروسه  گشت.  اداره  و  تعبيه 
آشيل»  «پاشنه  واقع  در  اقتصادی  مديريت 
نظام بود که باالخره کليت آن را در سطح 
پائيز  در  که  مالی  بحران  مسير  در  جهانی 
سال ۲۰۰۸ رسانه ای تر گشت، قرار داد، 
ولی همان طور که در پيش اشاره شد بحران 
مالی تنها پی آمد بحران ساختاری است که 

نظام با آن روبرو است. 
۲ – اکنون بشريت بر سر يک جاده دو راهه 
(و يا دوره گذار) رسيده است. آيا عقالنی و 
مناسب است تصور شود که چون نظام فعلی 
که  کرد  تالش  بايد  پس  بدنيست  هم  آنقدرها 
و  بهبودی  به  و  کرده  عبور  بحران  اين  از 
بقای نظام بيانديشيم؟ بدون ترديد اين انديشه 
يک بديل و راهکار برای برون رفت است 
که قدرت حاکمه سرمايه جهانی (اوليگوپولی 
کشورهای  های  اوليگارشی  بر  حاکم  های 
جی ۷ به اضافه روسيه) انتخاب کرده است.

قربانيان تسليت گفته و درعين حال معتقد 
مناسبی  حل  راه  کردن  پيدا  عدم  است 
و  عراق  (دولت  درگير  جناح  دو  توسط 
اين  تکرار  امکان  مجاهدين)  سازمان 
گونه جنايت را ازبين نمی برد. چون که 
دو جناح ديگر که دولت آمريکا و رژيم 
جمهوری اسالمی هستند و در بروز اين 
حادثه بدون ترديد نقش موثری داشته اند، 
ازهر فرصتی می توانند برای بر پاکردن 
گناه  بی  افراد  و  جسته  سود  ديگر  آتشی 
ديگری ازساکنان کامپ اشرف را قربانی 
نشان  که  امری  سازند.  خود  سياستهای 
می دهد با امپرياليستها و مرتجعان نمی 
توان از در دوستی درآمد و انتظار کمک 

بی قيد و شرط داشت.
حزب رنجبران ايران ـ 
۲۳ فروردين ۱۳۹۰
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اطالعيه ...  بقيه از صفحه اول

مسئوليت تاريخی ...  بقيه از صفحه آخر

۳ – ولی راه ديگری نيز در مسير بشريت 
حمايت  با  نظام  قربانيان  که  گرفته  قرار 
بپيمايند  خواهند  می  نظام  ضد  چالشگران 
که به نظر نگارنده هم مناسب و هم عقالنی 
نظام  که  می دهد  نشان  راهکار  اين  است. 
جهانی فعلی که در يک بحران عميق غوطه 
ور گشته يک نظام فرتوت و بی ربط است 
بايد  بحران  اين  از  عبور  عوض  بشريت  و 
واقعاً  داری  سرمايه  نظام  خود  از  عبور  به 
اين  ديگر  عبارت  به  گمارد.  همت  موجود 
نظام در مسير رشد تاريخی خود به نقطه ای 
رسيده است که در آن ادامه پروسه انباشت 
محيط  تخريب  پروسه  تعميق  به  سرمايه 
مردم  های  توده  سازی  محروم  و  زيست 
سوی  به  را  جهان  باالخره  و  بخشيده  شدت 
نابودی پايه های طبيعی بازتوليد تمدن بشری 
چالشگران  ما  نتيجه  در  داد.  خواهد  سوق 
توده  بسيج  با  بايد  هستيم  کجا  هر  نظام  ضد 
های مردم در جهت احيای جهانی فراسوی 
آيا  برداريم.  اساسی  های  قدم  داری  سرمايه 
ايجاد تشکل ها، فوروم های متنوع اجتماعی 
و سازمان های سياسی در دو دهه اخير (از 
توانسته  سو)  اين  به  سرد  جنگ  دوره  پايان 
اند که به عروج امواج رهائی از يوغ نظام 
سرمايه کمک های موثری بکنند؟ در ارائه 
نگاهی  نيم  است  بهتر  پرسش  اين  به  پاسخ 
رهائی  موج  اين  عروج  شکلگيری  علل  به 

بيافکنيم. 
نقش تشکل ها و فوروم ها در عروج امواج 

رهائی 
اواسط  در  ساختاری  بحران  که  وقتی   –  ۱
دهه ۱۹۷۰ آغاز گشت، اجزاء اصلی (پيکان 
برون  برای  آن  راس  بويژه  نظام  سره)  سه 
لجام  حرکت  تشديد  به  متوسل  آن  از  رفت 
بار  اين  (گلوباليزاسيون)  سرمايه  گسيخته 
اين  گشتند.  نئوليبراليسم  آزاد  بازار  تحت 
و  سازی  مونوپولی  تعميق  به  شديد  حرکت 
مالی سازی فعاليت های اقتصادی از يک سو 
و ميليتاريزه سازی روند خود گلوباليزاسيون 
بار  فالکت  نتايج  زد.  دامن  ديگر  سوی  از 
فقر،  و  سازی  محروم  (تعميق  حرکت  اين 
بيکاری مزمن، جنگ و بی امنی در سراسر 
جهان و ...) که منبعث از انتخاب نظام برای 
برون رفت از بحران بود باالخره منجر به 
بروز و عروج اعتراضات و مقاومت های 
وسيع مردم در اکثر کشورهای جهان گشت 
ای  رسانه   ۱۹۹۹ سال  سياتل  وقايع  در  که 

تر گشت. 
۲ – وقايع سياتل و پيش از آن ها بروز يک 
مسکن  و  نفت  و  نان  های  شورش  سری 
سرآغاز  بند  در  پيرامونی  کشورهای  در 

ها  فوروم  ها،  جنبش  رشد  و  شکلگيری 
توسعه  و  احياء  و  سياسی  های  سازمان  و 
تبهکاری  عليه  مارکسيستی   – چپ  احزاب 
خصوصی  استثماری  های  سياست  ها، 
داری  سرمايه  های  سازی  کاال  و  سازی 
موجود هم در کشورهای شمال و هم  واقعاً 
امروز  تا  که  بودند  جنوب  کشورهای  در 
اين  پيدايش  ترديد  بدون  دارند.  ادامه  هم 
سازمان  احيای  و  ها  فوروم  و  ها  جنبش 
و  مارکسيستی  سوسياليستی،  احزاب  و  ها 
کارگری و دهقانی در سراسر جهان امری 
بسيار مشروع، مناسب و ضروری هستند. 
يک  از  هنوز  نهادها  و  ها  تشکل  اين  ولی 
انسجام و اتحاد جهانی (و يا حداقل کشوری 
وضع  در  و  نبوده  مند  بهره  ای)  منطقه  و 
به  گيری  چشم  پراکندگی  و  تفرقه  انشقاق، 
سر می برند. درنتيجه توده های مردم که در 
فيزيکی  فضای  در  و  محلی  مختلف  سطوح 
محدودی برای احقاق حقوق خود به مقاومت 
برکت  از  چون  آورند  می  روی  مبارزه  و 
وجود يک انسجام کشوری و منطقه ای و از 
وجود همبستگی ها، همدلی ها و هم زبانی 
های بين المللی و جهانی برخوردار نيستند، 
عموماً مبارزاتشان در سطح محلی و دفاعی 
باقی مانده و در اکثر مواقع در مقابل تهاجم 
سرمايه که می خواهد از طريق پروسه های 
ويرانساز خصوصی سازی ها و کاالسازی 
ها مزايا و امتيازاتی را که توده های مردم 
مبارزاتشان  خاطر  به  گذشته  های  دهه  در 
کسب کرده اند، از آن ها پس بگيرد، به عقب 

رانده می شوند. 
ضروری  و  نياز  مورد  چه  آن  پس   –  ۳
است همت چالشگران ضد نظام در مرحله 
کنونی در جهت غلبه بر پراکندگی و انشقاق، 
سپس تعبيه و تنظيم يک استراتژی مثبت و 
ضد  پيشرو  نيروهای  اتحاد  برای  مترقی 
نظام در سطح ملی، منطقه ای و جهانی و 
سپس برون رفت از فاز و موضع دفاعی و 
مولفه  دادن  قرار  سئوال  زير  فاز  به  ورود 
سياسی  های  استراتژی  اتخاذ  با  نظام  های 
که  اهميتی  حائز  پرسش  است.  تهاجمی   –
جنبش  اين  که  است  اين  است  مطرح  غالباً 
که  احزاب  و  ها  سازمان  ها،  فوروم  ها، 
اقشار  و  بوده  برخوردار  وسيعی  تنوع  از 
ها  خواسته  ها،  ايدئولوژی  با  مردم  مختلف 
و نيازهای گوناگون را در بر می گيرند (و 
اعتبار  نهادها  آن  تمام  به  تنوع  اين  وجود 
که  است  ممکن  چگونه  بخشد)  می  قوت  و 
بتوانند درهم ديگر ادغام گشته و نظام را به 

يک چالش جدی بطلبند؟
٤ – در حال حاضر کسی و يا گروهی را 
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نمی شناسيم که يک مدل و طرحی را 
باشند.  داده  ارائه  ادغام  اين  مورد  در 
ولی نگاهی به تاريخ نشان می دهد که شکل 
عمومأ  تشکيالتی  و  سازماندهی  معين  های 
مردم  های  توده  توسط  مبارزات  جريان  در 
چالشگران  های  همکاری  و  حمايت  تحت 
ضد نظام بوجود آمده و رشد و گسترش يافته 
گری  دخالت  با  مردم  های  توده  چون  اند. 
زندگی  تاريخ  های  فصل  و  صفحات  خود 
با  که  هستند  آن ها  الجرم  زنند  می  ورق  را 
دخالت خود در تعيين سرنوشت خويش باعث 
دگرديسی های اجتماعی و انقالبات سياسی 
نيز می گردند. دگرديسی و يا انقالب پروژه 
را  آن  انقالبی  روشنفکر  نفر  چند  که  نيست 
تعبيه و تنظيم سازند. بلکه يک پروسه نسبتاً 
طوالنی است که روشنفکران انقالبی با رفتن 
بين توده های مردم به عنوان چالشگران ضد 
انقالب  يا  و  دگرديسی  آن  خدمت  در  نظام 
قرار می گيرند و در مواقع مناسب و موثری 
هم  انقالب  و  دگرديسی  آن  رهبری  به  حتی 

می رسند. 
ساختاری  بحران  اول  دوره  به  اگر   –  ٥
نظری  بيستم  قرن  آغاز  در  داری  سرمايه 
افکنيم به خوبی خواهيم ديد که چگونه توده 
ضد  چالشگران  همراه  به  گر  دخالت  های 
نظام موفق شدند که با ابتکارات اجتماعی و 
ابداعات سياسی سازمان های موثر – انجمن 
های  اتحاديه  زنان،  شوراهای  ملی،  های 
کارگری، و جبهه های سياسی چه متعلق به 
و  سوسياليستی  احزاب  يا  کمونيست  احزاب 
چه متعلق به جنبش های رهائی بخش ملی 
– خود را برای مقابله با نظام آماده ساخته 
به  مردم  های  توده  ديگر  وسيع  بسيج  با  و 
قرن  در  ثمربخشی  و  بزرگ  های  پيروزی 
سازمان  ها،  جنبش  اين  اماّ  آيند.  نايل  بيستم 
ها، احزاب و دولت های برآمده از آن ها (سه 
آخر  دهه  دو  در  نظام)  عليه  مقاومت  ستون 
قرن بيستم بنا به عللی که نگارنده به بررسی 
در  متفاوتی  های  مقاله  در  آن ها  از  بخشی 
راه  به  نتوانستند  است،  پرداخته  نشريه  اين 
تاريخی خود در جهت رهائی بشريت از يوغ 
نفس  از  راه  نيمه  در  و  دهند  ادامه  سرمايه 
افتاده و با سقوط و فروپاشی روبرو گشتند. 
مضافا شايان توجه است نظامی که قربانيان 
ديگر  و  دهقانان  (کارگران،  نظام  اصلی 
چالشگران  حمايت  با  همراه  زحمتکشان) 
ها،  مارکسيست  آن ها  راس  (در  نظام  ضد 
ملی  ناسيونال  نيروهای  و  ها  سوسياليست 
طلبيده  چالش  به  ها  دهه  پوپوليست)  و  گرا 
با   ۱۹۸۰ و   ۱۹۷۰ های  دهه  در  بود  شده 
(گلوباليزاسيون)  سرمايه  حرکت  تشديد 

دست  نئوليبراليسم  آزاد  بازار  گسترش  و 
خوش تحويل و تحول گشته و وارد يک فاز 
خود  امپرياليستی  بندی  صورت  از  جديدی 
پيشبرد  و کيف آن برای  کم  که بررسی  شد 
کنونی  چالشگران  مبارزاتی  های  استراتژی 

ضد نظام حائز اهميت است. 
٦ – به هر رو اولين امواج رهائی عليه نظام 
که با انقالب اکتبر ۱۹۱۷ آغاز گشته و در 
دهه های ۱۹٥۰ و ۱۹٦۰ به اوج شکوفائی 
رسيد در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به پايان 
تعميق  بحبوحه  در  اکنون  رسيد.  خود  عمر 
بحران ساختاری نظام ما دوباره شاهد بروز 
اعتراضات، شورش ها و ... در دوره دوم 
عليه  رهائی  امواج  گسترش  و  شکلگيری 
نظام هستيم. ولی در اين ميان، هم قربانيان 
با  نظام  ضد  چالشگران  هم  و  نظام  اصلی 
تعداد زيادی از «هيوالها» ی جديد روبرو 
هستند که بيش از پيش قادرند که تلفيق بين 
به  مدتها  را  نظام  قربانيان  و  چالشگران 

تعويق اندازند. 
رشد دو هيوالی جديد و مسئوليت چالشگران 

ضد نظام 
رشته  يک  رواج  هيوالها  اين  از  يکی   – ۱
که  است  کاذب  های  همبستگی  و  تضادها 
که  اند  شده  موفق  آن ها  توسط  نظام  حاميان 
درون  در  را  مردم  از  وسيعی  های  توده 
زندان های «توهمات خانواده گی» محبوس 
ساخته و آن ها را برای مدتی در خدمت منافع 
خود قرار دهند. در ميدان کارزار عليه نظام، 
چالشگران وظيفه دارند که اين توده ها را با 
کمک بويژه کارگران آگاه و ديگر توده های 
معتقد به دخالت گری و حق تعيين سرنوشت 
و  دينی  خانوادگی  توهمات  های  زندان  از 
مذهبی و يا شووينسيم و پان ايستی که برای 
رستگاری و فايق آمدن برمشکالت بازگشت 
به گذشته و «انقطاع از اين عالم و الحاق به 
و  پرستی  خاک  پذيرش  يا  و  ديگر»  عالمی 
تبار پرستی را تزريق می کنند، رها سازند. 

بارتر  فالکت  که  هيوالئی  آن  ولی   –  ۲
گسترش  و  رشد  است  تر  خانمانسوز  و 
نظاميگری (ميليتاريسم) است که راس نظام 
تسخير  با  که  می کند  تالش  آن  از  استفاده  با 
نظامی جهان واعمال هژمونی بر کليه منابع 
طبيعی کره خاکی بازار آزادی به بزرگی اين 

جهان بوجود آورد. 
۳ – شايان توجه است که هيوالی «توهمات 
هيچ  به  ميليتاريسم  هيوالی  و  خانوادگی» 
يکديگر  مکمل  و  سکه  يک  روی  دو  وجه 
جهانی  نظام  (ميليتاريسم  يکی  بلکه  نيستند 
(توهمات  ديگری  و  بوده  عامل  سرمايه) 
ديگر  عبارت  به  است.  معلول  خانوادگی) 

ها  شکل  به  که  خانوادگی  توهمات  هيوالی 
و انواع گوناگون بويژه در سی سال و اندی 
گذشته (از نيمه اول دهه ۱۹۷۰ به اين سو) 
در سراسر جهان گسترش و رونق يافته و به 
طور مستقيم و يا غير مستقيم در خدمت نظام 
جهانی سرمايه (سرمايه داری واقعاً موجود) 

بوده است. 
هيوالی  که  کرد  توجه  بايد  البته   –  ٤
جهان  مختلف  مناطق  در  نظام  ميليتاريسم 
سرمايه  حرکت  چون  و  چند  خاطر  به 
(گلوباليزاسيون) از يک سو و خصوصيات 
سياسی و تاريخی آن مناطق از سوی ديگر 
به  می کند.  عمل  متفاوت  کامًال  ای  گونه  به 
در  حاضر  حال  در  هيوال  اين  مثال،  طور 
کشورهای آمريکای التين (آمريکای جنوبی 
و  دفاعی  موقعيت  در  مرکزی)  آمريکای  و 
حتی عقب نشينی قرار گرفته است درحالی 
که در قاره آفريقا از موضع تهاجم و غارت، 
به  چون  آفريقا  می کند.  عمل  و  انديشيده 
کشورهای  مهم  و  اعظم  بخش  يک  عنوان 
جنوب محسوب می شود بهتر است که نظری 
اجمالی به اوضاع عمومی آفريقا به ويژه در 
آن  در  وسيع  طبيعی  منابع  وفور  با  ارتباط 

قاره بياندازيم.
مردم  العمل  عکس  ماهيت  و  آفريقا  غارت 

آفريقا 
از  خيلی  و  فوکوياما  خالف  بر  تاريخ   – ۱
حاميان «تالقی تمدن ها» به پايان عمر خود 
و  بيستم  قرن  در  ما  که  چه  آن  نمی  رسد. 
به ويژه در نيمه دوم آن قرن مشاهده کرديم 
کشورهای  های  ملت  رهائی  موج  اولين 
سرمايه  يوغ  از  آفريقا  در  ويژه  به  جنوب 
که  (استقالل)  زدائی  استعمار  بود.  جهانی 
تاريخی  دوره  آن  در  آفريقا  مردم  توسط 
(عهد باندونگ ۱۹۷٥ – ۱۹٥٥) بدست آمد 
توسط استعمارگران اعطاء نگرديد بلکه از 
طريق مبارزات همه جانبه منجمله مبارزات 
مسلحانه که با جنبش مائو مائو در کنيا آغاز 
و  الجزيره  انقالب  جنبش  در  سپس  و  گشته 
بعداً در انقالبات مستعمرات پرتقالی (آنگوال، 
موزامبيک، گينه بيسائو و ...) به پيش برده 

شدند، کسب گرديد. 
کسب  و  زدائی  استعمار  و  استقالل   –  ۲
عظيمی  پيروزی  کشوری   – ملی  حاکميت 
ها  پيروزی  ولی  بودند  آفريقا  مردم  برای 
در تاريخ «هرگز پايان تاريخ» نيستند بلکه 
که  هستند  ها  ملت  زندگی  در  فازی  آغاز 
محدوديت ها، تضادهای درونی و پايان عمر 
می کنند.  حمل  خود  درون  در  نيز  را  خود 
امروز ما در نقطه ای از تاريخ قرار داريم 

پايان  به  رهائی  موج  اولين  آن  در  که 
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رهائی  دوم  موج  و  رسيده  خود  عمر 
دارد آغاز می گردد. در اين برهه از تاريخ 
اهميت  خيلی  آفريقا  امپرياليسم،  بقای  برای 
دارد. زيرا که اين قاره دارای منابع طبيعی 
است که تا دهه های اخير کشف نشده بودند. 
 ... و  مس  طبيعی،  گاز  و  نفت  فقط  منظور 
سو  اين  به  گذشته  سال   ۲۰۰ از  که  نيستند 
امپرياليست  مدنظر  آن ها  استخراج  و  کشف 
ها بود. منظور معادن نادر و سنگهای قيمتی 
و استراتژيکی است که تا اين اواخر کشف 
که  آب  و  زمين  خود  مضافا  بودند.  نگشته 
امروز به منابع کمياب در سطح جهانی تبديل 
شده اند در قاره آفريقا به وفور وجود دارند. 
۳ – اماّ برای نظام جهانی فقط منابع طبيعی 
آفريقا مهم هستند و نه مردمان ساکن آفريقا. 
در واقع از نظر حاميان نظام، آفريقائی ها 
مانعی بزرگ در مقابل تاراج منابع طبيعی 
آن قاره توسط اوليگوپولی های حاکم هستند. 
خود  جهانی  های  برنامه  در  ها  اوليگوپولی 
کنترل  طريق  از  جهان  بر  تسلط  جهت  در 
نهائی و انحصاری بر منابع طبيعی بر اين 
در  هميشه  آفريقا  های  خلق  که  هستند  باور 
در  وقت  هيچ  و  مانده  باقی  انفعالی  حالت 
تاراج  عليه  جدی  مقاومت  يک  ايجاد  جهت 

بسيج نخواهند گشت. 
٤ – به نظر نگارنده اوليگوپولی های حاکم 
نيز  آن ها  سياسی  و  ايدئولوژيکی  حاميان  و 
در  نوزدهم  قرن  کهن  استعمارگران  مثل 
به  کهن  استعمارگران  هستند.  محض  اشتباه 
اين  بر  نيز  هلند  و  فرانسه  انگلستان،  ويژه 
تصور بودند که نظام استعماری ابدی است 
جديد  زندگی  هميشه  برای  آفريقا  مردم  و 
رژيم  های  ضرورت  و  الزامات  با  را  خود 
استعمار تطبيق خواهند داد. ولی تاريخ نشان 
خلق  توسط  باالخره  استعمار  سيستم  که  داد 
های آفريقا در قرن بيستم به ويژه در دو دهه 
« عهد باندونگ « به چالش جدی طلبيده شد. 
مدرنيست  پست  از  بخشی  نيز  امروز  دقيقاً 
ديگر  و   » ها  تمدن  تالقی   » مبلغين  ها، 
منابع  که  هستند  آن  بر  جهانی  نظام  حاميان 
بدون  می توانند  آفريقا  زمينی  زير  و  زمينی 
آفريقائی  سوی  از  جدی  مقاومت  و  چالش 
ولی  گيرند.  قرار  غارت  و  تاراج  مورد  ها 
پيشرفت اوضاع و فعل وانفعاالت سياسی در 
اين  که  می دهد  نشان  آفريقا  و  جهان  سطح 
دفعه نيز مردم آفريقا و حتی بخش هائی از 
طبقات و نخبگان حاکم در کشورهای آفريقا 
سال  در  که  غارت  و  تاراج  جديد  فاز  عليه 
پايان دوره جنگ سرد شديدتر  های بعد از 
مخالفت  به  گشته،  براندازتر  خانمان  و 

برخواهند خاست. 

٥ – آفريقا به مثابه قاره حاصلخيز از نظر 
 ۲۰۱۰) گذشته  سال  بيست  در  اقتصادی 
-۱۹۹۰) توسط اوليگوپولی های انحصاری 
آنان)  شرکای  اضافه  (به   ۷ جی  کشورهای 
به شدت غارت گشته است. مردم زحمتکش 
آفريقا نه فقط از فقدان شغل و درآمد، و وجود 
بيکاری و نا امنی مزمن رنج می کشند، بلکه 
فاحش  گرسنگی  فقر،  علت  به  آن ها  زندگی 
عملکرد  از  منبعث  های  بحران  از  ناشی 
جدی  تهديد  مورد  سرمايه  حرکت  منطق  و 
آفريقا  در  نظام  قربانيان  است.  گرفته  قرار 
برای اين که بتوانند عليه غارت امپرياليستی 
بپاخيزند، نياز به کيفيت جديدی از مقاومت 
و  مقاومت  اين  ترديد  بدون  دارند.  پيکار  و 
نيز  آفريقا  در  رهائی  نوين  امواج  عروج 
مثل ديگر مناطق کشورهای پيرامونی دربند 
ضد  چالشگران  همت  به  ارگانيک  بستگی 
نظام، نوسازی و تقويت فوروم های منطقه 
ای، مراکز انقالبی متعلق به مارکسيست ها 
و در عين حال تقويت و گسترش همدلی ها 
و همزبانی ها با نيروهای مناطق ديگر جهان 
دارد. البته بايد اشاره و تأکيد کرد که بروز و 
عروج نيروهای نوظهور اقتصادی و سياسی 
و  روسيه  و  هندوستان  برزيل،  چين،  مثل 
شکل گيری و رشد سازمان های بين المللی 
در  شانگهای»  «سازمان  مثل  ای  منطقه  و 
اوروپا – آسيا و «سازمان آلبا» در آمريکای 
طلبی  هژمونی  مقابل  در  حداقل  که  التين 
آمريکا در مديريت اقتصادی جهان مقاومت 
می ورزند، به روند مبارزات نوين در آفريقا 

کمک خواهند کرد. 
با  بخش  رهائی  های  انديشه  تلفيق  ماهيت 

عروج امواج رهائی در جهان 
۱ – بايد به اين نظرگاه توجه کرد که انديشه 
به  زمانی  نيز  بخش  رهائی  و  مترقی  های 
نظام  و  گشته  تبديل  عينی  و  مادی  نيروی 
فرسوده و فرتوت کنونی را به چالش جدی 
می طلبند که توسط چالشگران ضد نظام به 
داخل توده های مردم برده شده و به خواسته 
های آنان تبديل گردند. بدون ترديد در حال 
حاضر تلفيق چشم گيری بين قربانيان نظام 
زحمتکشان  ديگر  و  دهقانان،  (کارگران، 
نظام  ضد  چالشگران  و   (... و  فرودست 
(روشنفکران ارگانيک) ديده نمی شود. سئوال 
کليدی که پاسخ به آن مضمون اصل «مادر 
مباحث ها» را تشکيل می دهد اين است که 
اين تلفيق تاريخی به چه نحو و شکلی بايد به 

وقوع بپيوندد؟
جنبشی  هرجا  که  است  اين  واقعيت   –  ۲
آن  در  آمده  وجود  به  سياسی  و  اجتماعی 
درجات  به  و  مختلف  سطوح  در  تلفيق  جا 

گوناگون به وقوع پيوسته است. پس مشکل 
بين  آن  در  تلفيق  و  ها  جنبش  وجود  عدم 
قربانيان نظام و چالشگران ضد نظام نيست 
جنبش  اين  که  است  اين  اصلی  مشکل  بلکه 
در  چه  ها  جنبش  اين  درون  اجزاء  و  ها 
آفريقا و چه در ديگر مناطق جهان در حالت 
ها  همبستگی  فقدان  در  انشقاق  و  پراکندگی 
همدلی ها و همزبانی های جهانی و منطقه 
ای و حتی در سطح ملی – کشوری به سر 

می برند. 
۳ – بايد تالش کرد در هر کجا که هستيم 
و  ها  همدلی  ايجاد  جهت  در  اتحاد  و  ادغام 
جنبش  درون  در  سياسی  های  همزبانی 
جنبش  آوريم.  وجود  به  را  آن ها  بين  و  ها 
های اجتماعی که در بيست سال گذشته در 
تعداد  و  اند  آمده  وجود  به  جهان  کشورهای 
عمدتا  و  نبوده  سياسی  نيست،  اندک  آن ها 
و  هستند  محوری  تک  و  صنفی  فرهنگی، 
اگر هم سياسی بودند به شدت سياست گريز 
و حتی سياست ستيز گشته اند. فعالين درون 
های  سياست  از  اجتماعی  های  جنبش  اين 
ضد دموکراتيک اولين موج رهائی در نيمه 
دوم قرن بيستم که به حق باعث پيروزی در 
پيشبرد  و  ملی  حاکميت  و  استقالل  استقرار 
جهان  کشورهای  در  اجتماعی  عدالت  امر 
پيرامونی  دربند  کشورهای  در  ويژه  به 
و  دلسرد  بيزار،  بودند،  گشته  سوم)  (جهان 
سرخورده گشته اند. مضافا اين جنبش های 
رهائی و دولت های برآمده از آن ها باالخره 
به آخر راه خود رسيده و بعد از مواجهه با 
يک رشته تضادها و محدوديت ها به پايان 

عمر خود رسيدند. 
که  نظام  ساختاری  عميق  بحران  ولی   – ٤
باعث گشته نظام جهانی به تمرکز و ادغام 
تسريع  و  گسترش  و  سو  يک  از  سرمايه 
طريق  از  (گلوباليزاسيون)  سرمايه  حرکت 
تزريق پديده ميليتاريسم به کالبد و متابوليسم 
به  و  آورده  روی  گذشته  از  بيش  سرمايه 
اشتعال جنگ های گوناگون مرئی و نامرئی 
خود  نوبه  به  بپردازد  جهان  سراسر  در 
باعث شکل گيری و توسعه امواج بيداری و 
مقاومت از سوی قربانيان نظام در سراسر 

جهان گشته است. 
نتيجه اين که 

که  می دهد  نشان  اوضاع  بررسی   –  ۱
دگرديسی  برای  رهائی  و  بيداری  بادهای 
حال  در  جهان  سرتاسر  در  انقالبی  های 
يوغ  از  رهائی  دوم  موج  هستند.  وزيدن 
های  توده  است.  گشته  شروع  سرمايه 
مردم در سراسر جهان از اوضاع به شدت 

ناراضی و از وجود اوليگوپولی های 



صفحه ۱۱رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران

در جبهه جهانی... بقيه از صفحه آخر
های  اوليگارشی  بر  حاکم  انحصاری 
و  سازی  کاال  های  سياست  و  دولتی 
خصوصی سازی و جنگ های آنان به ستوه 
حائز  عينی،  اوضاع  اين  پرتو  در  اند.  آمده 
منطقه  و  جهانی  همبستگی  که  است  اهميت 
ای و کشوری با مبارزات کارگری از يک 
ضد  مبارزات  با  همزبانی  و  همدلی  و  سو 
بند  در  کشورهای  های  خلق  امپرياليستی 
چالشگران  توسط  ديگر  سوی  از  پيرامونی 
شدت  ارگانيک)  (روشنفکران  نظام  ضد 
يابند. اين چالشگران که در درون احزاب و 
سازمان ها، جبهه ها و فوروم های جهانی، 
بايد  می کنند  فعاليت  ای  منطقه  و  ائی  قاره 
سياسی  اوضاع  سريع  تغييرات  با  همراه 
در  را  ها  توده  انفجار  که  باشند  عمل  آماده 
راه قدم برداشتن به سوی ايجاد جهانی بهتر 

(سوسياليسم) امکان پذير و ميسر سازند. 
احساس  بايد  نظام  ضد  چالشگران  ما   –  ۲
وارستگی  با  و  کرده  تاريخی  مسئوليت 
و  ها  فعاليت  هم  قدر  چه  (هر  که  بپذيريم 
و  مربوط  مناسب،  مان  انقالبی  های  انديشه 
مشروع باشند) ما از وجود مبارزات پراکنده 
و پر از انشقاق و از فقدان يک چپ اصيل، 
اين  به  بايد  کشيم.  می  رنج  منسجم  و  متحد 
امر حياتی توجه کنيم که ما چالشگران امکان 
تغيير در توازن قدرت به نفع قربانيان نظام 
اين  مگر  آوريم  بدست  توانست  نخواهيم  را 
تشديد  به  زبانی  هم  و  همدلی  جهت  در  که 
پروسه های برکت بار ادغام، اتحاد و وحدت 

دامن بزنيم.
ن. ناظمی ـ فروردين ۱۳۹۰

امور ليبی را ندارند.

واقعی  شورش  با  را  خود  گی  بسته  هم  ما 
انقالب  مدافع  ما  کنيم!  می  اعالم  ها  توده 
سوسياليسم  به  رسيدن  درجهت  دموکراتيک 
فقر،  گی،  گرسنه  از  نجات  راه  مثابه  به 
جنگ، استثمار و تفرقه و فساد امپرياليستی 

می باشيم.

قطع  بالدرنگ  بايد  ليبی  به  ناتو  تجاوز  ـ 
شود!

ـ هم بسته گی باقيامهای دموکراتيک درشمال 
آفريقا و ديگر کشورهای عربی و آفريقائی!

ـ زنده باد مبارزات ضدامپرياليستی طبقه ی 
کارگر و خلقها!

ـ کارگران همه ی کشورها، متحد شويد!
ستم  خلقهای  و  کشورها  ی  همه  کارگران 

ديده متحدشويد!

احتمال  و   ،۲۰۱۱ آوريل   ۱۱ (تا  گان  کننده  امضا 
امضاهای بيشتر)

سازمان انقالبی کنگو
سازمان مارکسيست ـ لنينيست افغانستان

حزب کمونيست هندوستان (مارکسيست ـ لنينيست)
هندوستان  کمونيست  حزب  موقت  مرکزی  کميته 

(مارکسيست ـ لنينيست)
اندونزی انقالبی

حزب رنجبران ايران
حزب کمونيست نپال (مشعل)

فدراسيون اتحاديه کارگری سراسری پاکستان
گروه کمونيستی انقالبی ساختارسرخ بالروس

جنبش مقاومت ۲۳ سپتامبر بلغارستان
حزب کارگری بلغارستان (کمونيست)

حزب مارکسيست ـ لنينيست آلمان
سازمان کمونيستی يونان

حزب بلشويک ( کردستان شمالی ـ ترکيه)
سازمان کمونيستی لوکزامبورگ

سپيده دم سرخ، هلند
مجمع کمونيستی ـ خدمت به حلق، نروژ
پالتفرم مارکسيست ـ لنينيستی، روسيه
گروه مارکسيست ـ لنينيست سوئيس

حزب کار صربستان
اجتماع کمونيسم علمی، اسلوواکيا

حزب کمونيست چکسلوواکيا، جمهوری چک
اتحاد کمونيستهای انقالبی ترکيه

حزب کمونيست مارکسيست ـ لنينست ترکيه ـ شمال 
کردستان

شورای هماهنگی جنبش طبقه کارگر اوکراين
حزب کمونيست شيلی (عمل پرولتاريائی)

جمهوری  لنينيست)  ـ  (مارکسيست  کمونيست  حزب 
دومينيکن

حزب کمونيست (مارکسيست ـ لنينيست) پاناما
حزب کمونيست (مستقل) پاراگوئه
حزب مارکسيست ـ لنينيست پرو

*     *     *

قطعنامه ايکور

مقاومت فعال عليه 
سياست اتمی امپرياليستی!

۲۰ مارس ۲۰۱۱ 

سابقه  بی  لرزه  زمين  ۱۱مارس۲۰۱۱،  در 
ای به قدرت ۹ ريشتر درشرق ژاپون باعث 
ايجاد سونامی فاجعه انگيزی گشت. اختالل 
ژاپون  ای  هسته  نيروگاههای  در  ای  اوليه 
چنين  دچار  بارها  ژاپون  مردم  آمد.  پديد 
حوادثی شده اند. ما هم دردی و هم بسته گی 
بی قيد و شرط خود را با طبقه ی کارگر و 

مردم ژاپون اعالم می داريم.
درتاريخ  فاجعه  ترين  بزرگ  درفوکوشيما 
بشری روی داده است. ميليونها نفر ازمردم 
آکتيو  راديو  های  اشعه  تابش  درمعرض 
دچار  ها،  شده  کشته  تعداد  اند،  قرارگرفته 
نسلهای  شدن  ژنتيکی  و  سرطانی  صدمات 
آينده قابل پيش بينی نيستند. تمامی بشريت به 
گونه ای مستقيم يا غيرمستقيم درمعرض اين 

ابتالء قرارگرفته اند.
کننده  اداره  شرکتهای  و  کان  دولت  رفتار 
نيروگاههای اتمی جنايتی عليه بشريت است 
که به خاطر آن بايد حساب پس بدهند.  حتا 
خبری  بی  در  را  جهان  مردم  امروز،  تابه 
و  صدمات  احتمال  درمورد  زنی  گول  و 
که  باوجودی  اما  اند.  قرارداده  آن  خطرات 
هنوز هم درمورد چرنوبيل ازطريق اين که 
نيروگاه قديمی شده بود، توجيه صورت می 
گيرد، بدترين سناريو درژاپون و دريکی از 
مطمئن  طورمطلق  به  فرضا  و  ترين  مدرن 
ترين نيروگاه اتمی روی داده است. باوجود 
کورپوراسيونهای  باورنکردنی،  خطرات 
روسيه،  ژاپون،  در  ای  هسته  نيروگاههای 
برتر  موقعيت  تا  درتالشند  آلمان  و  فرانسه 
 ۲۰۳۰ سال  تا  درآن  که  جهانی  دربازار  را 
بايد ٤۰۰ نيروگاه جديد ساخته شود، به دست 
آورند. هيچ چيزی از اين بيشتر ثابت نمی کند 
که مونوپولهای بين المللی آگاهانه حاضرند با 
حرکت روی نعش انسانها برای کسب سود، 
تخريب پيوسته و کامل مناطق و حتا قاره ها 

را به حساب نياورند.
اين سياستها را بايد بامقاومت هماهنگ جهانی 
بايد  مسئله  اين  ساخت.  مواجه  باشکست 
امپرياليستها  يا  شود که  تمام مطرح  باقدرت 
ايجاد  با  را  بشريت  حيات  اساسی  های  پايه 
جهانی  درسطحی  محيطی  زيست  ی  فاجعه 
داری  سرمايه  نظام  بايد  يا  و  کنند  می  نابود 
برچيده شود تا وحدت انسان با طبيعت دوباره 

سوسياليسم  برای  مبارزه  طريق  از  و 

به تارنما های اينترنتی  حزب 
رنجبران ايران مراجعه کنيد 
و نظرات خود را در آنها 

منعکس کنيد!

سايت حزب رنجبران
www.ranjbaran.org
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بيداری و سازمان يابی زنان رده پائين مرگ امپرياليسم را نويد می دهد!

برقرارشود.
ترين  وسيع  درايجاد  را  ابتکارعمل  بگذاريد 
ضد  روشن  کامال  جهت  با  و  اتحادعملها 
ی  کارانه  جنايت  سياست  عليه  امپرياليستی 

کورپوراسيونهای هسته ای دامن زنيم. 
نظام  از  انتقاد  با  را  حرکت  اين  بگذاريد 
سرمايه داری که پيوسته بحرانهای اقتصادی، 
سياسی و زيست محيطی به وجود می آورد، 

درهم آميزيم. 
بيائيد به سازماندهی تظاهرات، راه پيمائيها 
بخشی  مثابه  به  جا  درهمه  مشابه  حوادث  و 
از ساختن يک جبهه ی جهانی مقاومت برای 
حفظ پايه های اصلی حيات بشر، اقدام کنيم.

 ۲٥ آوريل،   ۲٦ تا  دهد  می  پيشنهاد  ايکور 
را  چرنوبيل،  اتمی  ی  فاجعه  گرد  سال  مين 
به روز آکسيون مشترک جهانی تبديل کنيم.
ما آماده انجام اين فعاليت مشترک می باشيم.

مقاومت  جهانی،  جبهه  يک  ايجاد  برای  ـ 
هسته  نيروگاههای  بردن  ازبين  برای  فعال 
ای درسطحی جهانی و به فوريت بکوشيم!

سودجوئی  حرص  از  را  زيست  محيط  ـ 
مونوپولها نجات دهيم!

ـ تعطيل فوری نيروگاههای اتمی درسطحی 
اداره  را  آنها  که  کسانی  حساب  به  جهانی 

می کنند!
ـ قطع فوری ساختن نيروگاههای جديد!

ـ توسعه ی فوری انرژيهای مناسب زيست 
محيطی!

ی  کليه  شرط  و  قيد  بی  بردن  ازبين  ـ 
سالحهای هسته ای!

فعال  مقاومت  برای  جهانی  ی  ايجادجبهه  ـ 
جهت حفظ محيط زيست!

که  سوسياليستی  ای  جامعه  برای  مبارزه  ـ 
در آن انسان وطبيعت با هم آشتی کنند!

امضاء کننده گان(در۱۱ آوريل ۲۰۱۱، با 
امضاهای احتمالی بيشتر)

اين امضاها را در اعالميه قبلی ذکر کرده 
ايم. رنجبر

 *     *    *    

گزارشی از کنفرانس جهانی زنان، 
کاراکاس، ۲۰۱۱ 

به نقل از نشريه ستاره سرخ ـ پالتفرم 
کمونيستهای انقالبی هندوستان ـ

 آوريل ۲۰۱۱

به  کش  زحمت  زنان  جهانی  کنفرانس 
بوليوار  گاه  دانش  در  آميزی  موفقيت  طور 

 ۸ تا   ۳ از  ونزوئال،  تخت  پای  کاراکاس، 
هيئت   ۱۰٦ برگزارشد.   ۲۰۱۱ مارس 
نماينده گی و ۷ مهمان از ۳۹ کشور از آسيا، 
آفريقا، اروپا و شمال و جنوب آمريکا درآن 
افتتاح  با  کنفرانس  رساندند.  هم  حضوربه 
مجلل اجالس و راه پيمائی جهت برگزاری 
۸ مارس، زنان مبارز را از تمامی جهان با 
مشترک  ديدگاه  و  مبارزاتی  مختلف  تجارب 

جهت رهائی زنان گردهم آورد.
در  زنان  جهانی  کنفرانس  ابتکارتشکيل 
هفتمين شورای سياسی زنان آلمان درفوريه 
۲۰۰۸ گرفته شد، اولين ديدار تدارک بيننده 
مبارزی  زنان  شرکت  با  درونزوئال  گان 
سوتو  ازآنا  آلمان،  زنان  سياسی  شورای  از 
صورت  آرژانتين  و  اکوادور  ونزوئال، 
گرفت. درآن جا سه سند پايه ای برای تدارک 
کنفرانس جهانی زنان تهيه و تصويب شد، که 
پايه بحث درکنفرانس جهانی قرارگرفتند. اين 
سه سند از طريق بحث بين المللی اينترنتی، 
بسيج امکانات مختلف ارتباطی و آشنائی و 

شنيدن پيشنهادات آنان تکميل شد.
از  بود  عبارت  زنان  جهانی  کنفرانس  هدف 
جهانی  جنبش  کاری  هم  برای  تحرک  ايجاد 
آنان،  همکاری  و  هماهنگی  مبارز،  زنان 
زنان  روزجهانی  ازتعيين  پس  سال   ۱۰۰
در۱۹۱۰  زنان  درکنفرانس  که   ۱۹۱۱ در 
پيشنهادشده بود. درنتيجه اين کنفرانس جهانی 
زنان خود را به عنوان کنفرانس جهانی زنان 
جهانی  کنفرانس  نمود.  تعريف  پائين  رده 
زنان سازمان ملل «مدل» مناسبی نبود چرا 
که درآن نماينده گان نظامهای حاکم شرکت 

دارند.
پايه  بردو  زنان  جهانی  کنفرانس  موضوع 
قرارداشت. پايه اول ديدارعمومی نماينده گان 
موضوعات  درآن  بود.  مختلف  کشورهای 
مبارزات  و  جهانی  وضعيت  مانند  مرکزی 
ها  قطعنامه  و  تصميمات  وخالصه  زنان 
مطرح شدند. پايه دوم مربوط به شرکت توده 
ای زنان و سازمانهای زنان مبارز درجنبش 
زنان می شد. بدين ترتيب برنامه شامل طيف 
وسيعی از حوادث، کارگاهها، فرهنگ، می 
بدل  و  رد  را  شان  تجارب  گروهها  که  شد 
می کردند، اطالعات به هم می دادند، غذا، 
ی  عالقه  و  ضرورتها  خاطر  به  ـ  کاربدنی 
زنان زحمت کش درايجاد زنده گی مناسب ـ 

انجام می دادند. 
تجربه ی مشترک نماينده گان و اين واقعيت 
که زنان به اصطالح کشورهای پيشرفته نيز 
نظير خواهران خود درکشورهای نسبتا عقب 
قراردارند،  تبعيض  و  استثمار  مورد  مانده 
سوئيس  نماينده  ازجمله  شد.  می  بدل  و  رد 
بارابارا ريٌمل به حضاراطالع داد که زنان 

به  پيش  سال   ٤۰ تنها  را  رای  حق  سوئيس 
از  بعد  و   ۲۰۰٥ در  تنها  و  آوردند.  دست 
سالها اعتراض و فعاليت بود که قانون اجازه 
با  دررابطه  منظور  مادرشدن(احتماال  ی 
سقط جنين است ـ م) درسوئيس تصويب شد. 
هنوز قانونی برای مزدحداقل موجودنيست و 
اختالف بين مزد مردان و زنان برای انجام 
گزارش  طبق  باشد.  می   ٪۲۰ کارواحدی 
گابريال،  زنان  حزب  گی  نماينده  هيئت 
گرتروود، درفيليپين جنبش زنان دردوشکل 
دو  آنها  وجوددارد.  غيرفانونی  و  قانونی 
دموکراتيک  جنبش  دارند.  درکنگره  نماينده 
ئولوژی  ايده  به  نزديک  که  درترکيه،  زنان 
عليه  را  سختی  ی  مبارزه  است،  مائوئيستی 
پيش  ناموس  از  دفاع  خاطر  به  کشتن  سنت 
می برد. تا دو يا سه سال پيش، قانون ترکيه 
حقوق  تمامی  با  را  زن  مستقل  هويت  حتا 
قانون  اکنون  شناخت.   نمی  رسميت  به  اش 
به  را  زنان  ويژه  حق  و  شده  عوض  ترکيه 
زنان  سازمان  نماينده  شناسد.  می  رسميت 
برابر ازفرانسه  قويا عليه امپرياليسم فرانسه 
رابا  خود  گی  بسته  هم  و  گرفته  موضع 
زنان  خصوص  به  و  جهان  زنان  مبارزات 
شآن  کنونی  و  تاريخی  خاطرنقش  به  آفريقا 
نماينده  هيئت  اين  داشت.  اعالم  قاره  دراين 
گی اعالم داشت که زنان فرانسه عليه مزد 
پائين زنان کارگر، عدم حق زنان درکنترل 
سالمتی  بيمه  نظام  و  بيکاری  خود،  رحم 
سودجويانه مبارزه می کنند. با بيان تجارب 
آفريقا،  آسيا،  در  زنان  مبارزات  و  کشوری 
آمريکا و اروپا، و تالش برای درک هسته 
سريعا  درهرکشور،  زنان  استثمار  مرکزی 
و  نئوليبراليستی  سياستهای  که  شد  روشن 
ريشه  جهانی  امپرياليسم  سازی  خصوصی 
رهائی  برای  مبارزه  و  بوده  برزنان  ستم 
زنان دردرجه ی اول مبارزه عليه امپرياليسم 

است.
جنبش  تقويت  زنان  جهانی  کنفرانس  هدف 
با  رابطه  در  و  درهرکشور  مبارز  زنان 
ضروری  درنتيجه،  بود.  جهان  زنان  جنبش 
دراين  مبارزاتی  ابتکارات  کنفرانس  که  بود 

راستا را موردبحث بيشتری قراردهد.
بدين ترتيب، تصميم گرفته شد کنفرانس هر ٥ 
سال يک بار درقاره های مختلف برگزارشود 
و قبل از کنفرانس آينده، کنفرانسهای منطقه 
ای و قاره ای تشکيل شوند. اول ماه مه بايد 
مبارزاتی  روز  مثابه  به  جهانی  صورتی  به 
نوامبر   ۲٥ و  کارگر  زنان  حقوق  برای 
نسبت  خشونت  عليه  مبارزه  روز  مثابه  به 
ترتيب،  بدين  شود.  گرفته  درنظر  زنان  به 
شروع  بلکه  نبود  منفرد  ای  حادثه  کنفرانس 

المللی  بين  جنبش  يک  تشکيل  روند 
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است با تمرکز روی سوسياليسم و رو 

د روئی مستقيم با امپرياليسم.
در ۸ مارس، روز آخر کنفرانس، راه پيمائی 
توده ای زيبائی که درآن صدها پرچم سرخ 
مواج بودند و زنان کشورهای مختلف عليه 
دادند،  شعارمی  امپرياليسم  و  مردساالری 

برگزارشد.
*     *     *    

کنفرانس جهانی زنان ـ کاراکاس/
ونزوئال ـ ٤ تا ۸ مارس ۲۰۱۱ 

قطعنامه درموردآينده ی جنبش زنان 
مبارز (مصوب مجمع عمومی

 ۷ مارس ۲۰۱۱)

ما بايد روی اصول پايه ای کارمان   •
برای  مبارزه  از:  عبارتند  که  کنيم  توافق 
استثمار  و  امپرياليسم  عليه  و  زنان  رهائی 
عليه  آن،  توسط  سراسرجهان  کارگران 
عليه  وسيع،  کاری  بی  عليه  گی،  گرسنه 
استقالل  عدم  عليه  زيست،  محيط  تخريب 
توسط  ملل  و  خلقها  به  ما،  به  شده  تحميل 
امپرياليسم و هم چنين عليه کولونياليسم جديد 

و قديم.
نه  ضروری  تاريخی  تغييرات   •
افراد،  جائی  جابه  نه  و  هستند  ظاهری 
علت  که  داری  سرمايه  نظام  تغيير  بلکه 
دامن  که  است  جدی  مسائل  و  بحران  بروز 

گيربشريت شده است.
خواهيم  می  ما  که  ديگری  جهان   •
دربرگيرنده ی جنبشها و راههای مبارزاتی 
فراوان و تجارب خود سازمان يابی ما می 

باشد.
بديل  تحقق  برای  ما  از  بسياری   •
سوسياليستی فعاليت می کنيم که جواب گوی 
خواست دنيای بهتری است! نظرات متفاوتی 
مان  دورنمای  پيرامون  بحث  لذا  موجودند، 
زنان  مبارزات  بتوانيم  تا  است  ضروری 
اول  درصف  آنها  که  بدهيم  ارتقاء  چنان  را 
مبارزه بر ای کسب حقوق مان قراربگيرند: 
زنان  فروش  و  خريد  استثمارجنسی،  عليه 
داشتن  حق  و  برابر  مزد  برای  کودکان،  و 
اجتماعی،  حقوق  خطر،  بی  و  کاربهداشتی 
بی  و  نژادپرستی  عليه  زيست،  محيط  حفظ 
شرکت  برابر  حق  برای  و  ستيزی،  گانه 

درامورسياسی و غيره.
•  جنبش جهانی زنان مبارز نياز به 
هم کاری فشرده ای برای تحقق اين خواسته 
ها و هم آهنگ کردن خود، آموزش از يک 
ديگر و مبارزه مشترک دارد. اين مهم ترين 

پيام اولين کنفرانس جهانی زنان رده پائين در 
۲۰۱۱ درکاراکاس/ونزوئال است.

پايه تعيين کننده جنبش زنان مبارز   •
درهرکشور زنان طبقات استثمارشده درهر 
روشن  دموکرات،  مترقی،  زنان  بخشی، 
فکر، دانش مند، هنرمند و جوان تشکيل می 

دهند.
جهانی  کنفرانس  خواهيم  می  ما   •
زنان رده پائين را ازطريق توسعه و تقويت 
و  ای  منطقه  ملی،  درسطح  زنان  جنبش 
 ٥ هر  کنفرانسها  اين  کنيم،  تقويت  ای  قاره 
سال يک بار و هربار دريک قاره يا منطقه 

تشکيل خواهندشد.
هم  دوباره  سال  يک  درعرض  ما   •
تجارب  از  تا  کرد  خواهيم  مالقات  را  ديگر 
مختلف به دست آمده مان از اولين کنفرانس 
ارزيابی  اين  و  کنيم   ارزيابی  زنان  جهانی 
ببريم  مان  سازمانهای  و  کشورها  به  را 
تاموفقيتهای به دست آمده و محدوديتها را در 

روند ايجادآماده گی و تحقق شان بسنجيم. 
قاره  و  ملی  ای،  منطقه  ديدارهای   •
ای طی اين مدت برگزارمی شوند که توسط 
که  خواهدشد  آماده  کنونی  پيشگام  ی  کميته 
کارش را تا يک سال و تا ايجاد کميته نهائی 
جهانی ادامه خواهدداد. نماينده گان اين کميته 
در ديدارهای قاره ای و يا منطقه ای(آسيا، 
التين  آمريکای  اروپا،  خاورميانه،  آفريقا، 
از  خواهندشد.  تعيين  شمالی)  آمريکای  و 
 ۲ و  اصلی  نماينده   ۲ قاره  يا  و  هرمنطقه 
ترکيب  اين  خواهندشد.  انتخاب  البدل  علی 
درکنگره آينده درصورت ضرور می تواند 
زمان  فرارسيدن  محض  به  زيادترشود. 
هر  از  ديگر  زن   ۲ زنان  جهانی  کنفرانس 
منطقه يا قاره برای تدارک ديدن کنفرانس به 

کميته تدارکی دعوت خواهندشد.
ی  کميته  برای  گانی  نماينده  تعيين   •
تدارکی کنفرانس دوم به خاطر تقويت جنبش 
دموکراتيک  صورتی  به  بايد  مبارز  زنان 

انجام پذيرد.
کميته تدارک دومين کنفرانس نقش   •
ساختاری  کميته  اين  دارد.  کننده  هماهنگ 
سازمان يافته و سياسی ندارد و به صورتی 
به  احترام  با  و  هشيار،  و  دموکراتيک 
و  کشورها  گان  کننده  شرکت  خودمختاری 
سازمان ها، کار می کند. اين کميته به عالوه 
روی اسناد کنفرانس جهانی اول زنان با توجه 
به اصول تصويب شده ی آن کارخواهدکرد.
ما مايل به رشد جنبش زنان مبارز   •
درهرکشور هستيم و روی سه روز مبارزاتی 
جهانی نيروی مان را متمرکز می کنيم؛ اما 
شکلهای  دادن  رشد  به  مايل  چنين  هم  ما 
مختلف مبارزه، هم بسته گی و بسيج هستيم 

توسط  که  را  مان  شده  گرفته  تصميمات  تا 
کنفرانس  های  درکارگاه  يا  و  نماينده  زنان 

تهيه شدند وسيعا پخش کنيم.
را  تدارکی  تبليغاتی  ی  مبارزه  ما   •
در تمامی سال برای ۸ مارس، جهت نشان 
دادن اهميت آن و ياد مبارزات زنانی که در 
داری،  سرمايه  حاکميت  عليه  جهان  تمامی 
برای  و  امپرياليسم  عليه  مردساالری،  عليه 
می  انجام  اند،  خاسته  پا  به  بشريت  رهائی 

دهيم.
مبارزاتی  روز  مه،  ماه  دراول   •
ای  ويژه  طور  به  ما  جهان،  کارگران 
عليه  و  کارزنان  حق  به  نسبت  را  نظرمان 

استثمارنيروی کارکودکان اعالم می داريم.
در ۲٥ نوامبر، روز مبارزه عليه   •
خشونت نسبت به زنان، مهم است که اشکال 
مختلف خشونت عليه زنان، مشخصا عليه آن 
زنانی که از نتايج تجاوز جنگ امپرياليستی 
جنگها  دراين  و  برند،  می  رنج  خلقها  عليه 
زنان قربانی و غنيمت جنگی می گردند را 

افشاکنيم.
ی  مبارزه  که  کنيم  می  اعالم  ما   •
جدائی  بخش  مبارز  زنان  رهانی  جنبش 
ناپذير از مبارزات کارگران، خلقها و تمامی 

بشريت برای رهائی اش است.
بيايد زنان را سازمان دهيم! بيائيد   •
وب سايت موجود را چنان توسعه دهيم که 

وب سايت کنفرانس جهانی زنان گردد.
بيائيدبايک ديگر و با عبور از مرز   •
کشورها و زبانها درهم بسته گی باهم فعاليت 
کنيم! بيائيد توانائی پربار، تجارب و فرهنگ 
خودمان را به کارببريم! بيائيد اشکال مختلف 
ارتباطاتی و هماهنگی را به منظور تعميق 
استفاده  مورد  مان  فعاليتهای  گسترش  و 
قراردهيم! بيائيد ديوار تکنيک شناسی را با 
هم  و  ارتباطاتی  مختلف  اشکال  از  استفاده 
بسته گی متقابل فرو ريزيم تا جنبش جهانی 

زنان برای رهائی را تقويت بخشيم.
زنده باد کنفرانس جهانی زنان مبارز! 
به پيش برای رهائی زنان و بشريت!

اين وظيفه و مبارزه ی ما در قرن۲۱ است.

از سايت زبان های 
خارجی حزب رنجبران 

ايران ديدن کنيد!
http://www.ranjbaran.

/org/01_english
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و  او  گونه  چه  که  پرداخت  امر  حزئيات  به 
ديگر اعضای بريگاد ضربتی حالتی جنگی 
را  غيرنظاميان  توانستند  می  و  داده  ترتيب 
بُکشند.  نبودند،  شان  برای  خطری  هيچ  که 
دردادگاه  بايد  هنوز  نيز  سربازديگر   ٤

حضوريابند. 
اين واقعه فاجعه ای برای ارتش آمريکاست 
ابو  زندان  در  داده  روی  حوادث  با  که 
هفته  اين  ست.  شده  مقايسه  درعراق  غريب 
از  تصوير  سه  آلمانی  روزنامه  دراشپيگل 
را  مورلوک  ازجمله  و  آمريکا  سربازان 
درکنار يک جوان افغانی کشته شده به مثابه 

يک غنيمت جنگی شکارشده نشان داد.
برخی از سربازان قسمتی از بدن قربانی و 
از جمله سرش را همانند هديه ای به دست 
دراطالعيه  آمريکا  ارتش  بودند.  گرفته 
ی  خانواده  از  عکسها  اين  به  درجواب  ای 
قربانيان معذرت خواست. ديدن اين عکسها 
است  تنفرانگيز  انسانی  موجودات  برای 
ارتش  ارزشهای  و  استانداردها  با  مغاير  و 

آمريکاست.
مورلوک به بازپرسها گفت که اين کشتارها 
بين ماه ژانويه و ماه مه سال گذشته  و به 
دستور افسر واحدشان کالوين جيبس صورت 
طرحها  گونه  چه  که  داد  اوتوضيح  گرفتند. 
برای هدف گرفتن غيرنظاميان، کشتن آنها و 
وانمودکردن اين که آنها از شورشيان بودند، 
ريخته شدند. او اضافه کرد که يک قربانی، 
با انداختن نارنجک به سوی او، توسط جيبس 

کشته شد... 
است  دادگاه  رای  درانتظار  اکنون  مورلوک 
که حداقل ۲٤ سال زندان و با حق صحبت 
خفيف  رای  اين  بود.  خواهد  سال   ۷ بعداز 
حاضرشد  وی  که  است  خاطرآن  تربه 

درمورد ديگر سربازان حرف بزند.  
*     *     *  

يک سند کانادائی افشا کرد 
که مرکز افراطون اسالمی شورشی 

درشرق ليبی است

دايا گاماج ـ واشنگتون ـ ۲ آوريل 
 ۲۰۱۱

که  کانادا  اطالعاتی  سازمان  گزارش  يک 
دراواخر سال ۲۰۰۹ است پايگاه ضد قذافی 
درليبی را درشرق آن ذکر کرد که «مرکز 
افراطی»  و «سلولهای  اسالمی»  افراطيون 
است که درمنطقه دست به عمليات می زنند 
که اکنون توسط ائتالف کانادائی به رهبری 

ناتو ازآنها دفاع می شود.

...روزنامه ناسيونال پُست کانادا که خواننده 
زيادی دارد به پرونده ای دست يافته که درآن 
آمده است « در اين منطقه مردم درمقايسه 
با بقيه ليبی محافظه کارند و فعاليت اسالمی 
شديدا درآن جا متمرکز است.»در روزهای 
آشکارشده  ليبی  شورشيان  ی  اخيرچهره 
در  که  اسالمی  راديکال  جنبشهای  با  که 
جنگند  می  آمريکا  عليه  افغانستان  و  عراق 

درارتباطند... 
بيش از يک سال پيش دولت کانادا براساس 
نظر سازمان اطالعاتی کانادا نگرانی خود را 
درگزارش  ليبی  شرق  های  درمورداسالمی 

ناسيونال پُست چنين بيان نمود:
«تعداد کمی از سلولهای افراطی کوچک و 
مستقل درشرق ليبی عملياتی انجام می دهند 
شده  شناخته  افراطی  گروههای  ديگر  به  که 
درليبی  را  کانادا  منافع  که  نيستند»  وابسته 

تهديد می کنند. 
داشته،  القاعده  با  کمی  مستقيم  رابطه  آنها 
اما تحت تاثير آنند. « بسياری از افراطيون 
ليبی بازداشت شده متهم به داشتن رابطه با 
القاعده هستند، اما رابطه ی آشکاری با هسته 

مرکزی القاعده درپاکستان ندارند».
 ۲۰۰۹ دسامبر  در۸  کانادا  ...اطالعات 
 ۱۹۹۰ ی  دهه  از  قبل  که  کند  می  گزارش 
خروح  بعداز  جو  جنگ  هزار»  «چندين 
ليبی  در  افغانستان  از  شوروی  نيروهای 
جان  به  سوءقصد  بعداز  آمدند.  گردهم 
با  او   ۱۹۹۸ و  در۱۹۹٦  قذافی  سرهنگ 
شورش  طورموثری  «به  متقابل  ای  حمله 
اسالمی را ازبين برد». به نقل از «تريبون 

آسيا»
*     *     *  

جاسوسان آمريکادرليبی قبل از 
دستورمحرمانه اوباما حضورداشتند

مارک هاوزنبال ـ اول آوريل ۲۰۱۱

واشنگتون ـ رويترز ـ منابع حکومتی آمريکا 
اپراتيوی  عمليات  که  گفتند  رويترز  به 
امضای  از  قبل  ليبی  در  آمريکا  اطالعاتی 
مخفيانه اوباما درمورد حمايت از شورشان 

ضد قذافی شروع شده بودند.
کارمندان سی آی ای. به ليبی فرستاده شدند 
تا با مخالفان قذافی تماس گرفته و به تقويت 

توانائی آنها بپردازند.
ای.  آی  سی  افسرسابق  بير  باب   »
پليسی  دردادستان  يادداشتهايش  که 
آنها  که  گويد  می  آمد،  «سيريانا»هاليوود 
افرادی راکه مناسب کارنظامی بودند ازبقيه 
گذاشتند.  نظامی  درواحدهای  و  جداکردند 
زمينی  طور  به  و  مصر  از  تا  عمده  اينان 

وارد ليبی می شدند و تا دندان مسلح بودند...
کميته های اطالعاتی کنگره از دستور رئيس 
در  سيا  ماموران  که  يافتند  اطالع  جمهور 

ليبی واردعمليات شده اند.
نه سيا و نه کاخ سفيد هيچ يک راجع به اين 

مسئله حرفی نزدند.
شنبه  سه  روز  وزيردفاع  گيتس  ...رابرت 
دربرابر کنگره حاضر به اقرارنشد که سيا 

درليبی فعاليت دارد.
چندان   » آمريکا  جاسوسان  که  گفت  گيتس 
آشکارا درميان آنانی که عليه قذافی بلندشده 
اند،عمل نمی کنند».دريا ساالر مايک مولن 
رئيس فرماندهی مشترک به نماينده گان گفت 
که تنها هزار شورشی بدون تمرينات نظامی 

درليبی فعاليت می کنند....
نيويورک تايمز گزارش داد که «دهها» نفر 
و  افسر  از  اعم  انگليس  ويژه  نيروهای  از 
سرباز وابسته به سازمان اطالعات خارجی 

انگليس ، ام آی ٦  دردرون ليبی فعالند...
*     *     * 

فرمانده شورشيان ليبی 
يک سی آی ای هست

پاتريک مارتن ـ ۲۸ مارس ۲۰۱۱ 

که  غازی  بن  در  مستقر  ليبی  ملی  شورای 
ضدرژيم  شورشی  نيروهای  گوی  سخن 
قذافی است يک نفر را که به طور طوالنی 
مدت با سی آی ای همکاری می کرد درراس 
نيروهای نظامی اش قرارداد. انتخاب خليفه 
توسط  ليبی،  ارتش  سابق  سرهنگ  حيفتر، 
کالچی  مک  روزنامه  شنبه  پنج  گزارش 
اعالم شد وبا اين مسئوول نظامی خبرنگار 
مصاحبه  شب  شنبه  دريک   ABC News

ای ترتيب داد.
توسط  باراول  غازی  بن  به  حيفتر  ورود 
در  و  شد  گزارش  مارس  در۱٤  الجزيره 
به  متمايل  ميل  ديلی  روزنامه  مارس   ۱۹
ارائه  وی  از  آميزی  تملق  تصوير  انگليس 
شد.. ديلی ميل حيفتر را»يکی از دو ستاره 
ی نظامی انقالب ناميد که اخيرا از تبعيد در 
ليبی  شورشيان  تا  بازگشته  ليبی  به  آمريکا 
کند.»  فرماندهی  تاکتيکی  ی  درصحنه  را 
اين روزنامه رابطه حيفتر با سی آی ای را 

مطرح نساخت.
روزنامه مک کالچی دريک شنبه شرح حال 
بعد  و   ۱۹۸۰ ی  دردهه  که  نوشت  را  وی 
ماجرای  در  قذافی  با  اختالف  پيداکردن  از 
نظامی حمله به چاد به آمريکا رفت و ۲۰ 
سال گذشته را در حوالی ويرجينيا زنده گی 

کرد...
برای کسانی که قادرند مطالب نانوشته 

از هر دری سخنی... بقيه از صفحه آخر
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بين دوخط را بخوانند، اين شرح حال 
نشان دهنده ی حيفتر به مثابه عامل سی آی 

ای می باشد...
کاريها  دست  نام  به  کتابی   ۲۰۰۱ درسال 
درآفريقا که توسط لوموند ديپلوماتيک چاپ 
تر   قبل  به  حتا  را  ای  آی  سی  رابطه  شد، 
گزارش  و  دهد  می  رجوع   ۱۹۸۷ سال  به 
می کند که حيفتر به عنوان سرهنگ ارتش 
ليبی درچاد به حمايت از شورشيانی که ضد 
دولت حسن هابره طرف دار آمريکا کارمی 
رهائی  ی  جبهه  به  او  دستگيرشد.  کرد، 
و  بود  قذافی  ضد  عمده  گروه  که  ليبی  ملی 
توسط سی آی ای حمايت می شد، پيوست. 
خودپرداخت  ميليشيای  دهی  سازمان  به  او 
که ازچاد و تا زمانی که هابره توسط رقيب 
 ۱۹۹۰ سال  در  دبی  ادريس  اش  فرانسوی 

سرنگون شد ، عمليات می کرد.
طبق اين کتاب نيروهای او توسط سی آی ای 
درچاد حمايت مالی می شدند که بعداز روی 
کوچکی  ی  درمنطقه  دبی  ادريس  کارآمدن 
باقی ماندند». اين کتاب هم چنين افشا نمود 
که درگزارشی به کنگره دردسامبر ۱۹۹٦، 
دولت آمريکا کمک مالی و نظامی به جبهه 
از  تعدادی  که  داد  می  ليبی  ملی  رهائی 

اعضای آن درآمريکا سکنی گزيده بودند.
اين اطالعات دردست رس همه هست چنان 
جو  و  جست  آنها  درمورد  دراينترنت  چه 
شود، اما اينها را در رسانه هائی که تحت 
نمی  هستند  درآمريکا  کورپوراتها  کنترل 
يابيد به جز درآن چه که توسط مک کالچی 
مخابره می شود، البته بدون نام بردن از سی 

آی ای...
دار  طرف  و «چپها»ی  ليبرالها  توسط  حتا 
مداخله ی آمريکا ـ اروپا درليبی نيز چيزی 
جز دفاع از برخورد مثبت اوباما به جنگ 

نمی يابيد...
نقش حيفتر که ۱٥ سال پيش هم چون يک 
شد،  داده  توضيح  کنتراها»  مشابه  «گروه 
نقش طبقات درگير درتراژدی ليبی را نشان 
اپوزيسيون  درابتدا  که  هرچند  دهد.  می 
قذافی  ديکتاتوری  عليه  را  شورش  حقيقی 
شروع کرد، اما شورش توسط امپرياليستها 

به گروگان گرفته شد.
به  درليبی   اروپائی  ـ  آمريکائی  ی  مداخله 
«آزادی»  و  «دموکراسی»  استقرار  قصد 
نيست، هدف استقرار قدرت سی آی ای است 
دست  قصد  که  است  خشن  قذافی  همانند  که 
يافتن به منابع نفت ليبی را دارند و استفاده 
از ليبی به مثابه يک پايگاه عليه شورشهای 
توده ای که دارند خاورميانه و شمال آفريقا 

راجارو می زنند. 
*     *     *  

دولت مصر قانونی را گذراند که 
اعتراضات و اعتصابات جرم شناخته 

می شوند

محمد عبدالقانی ـ ۲۳ مارس ۲۰۱۱ 

که  راگذراند  قانونی  مصر  حکومت 
می  شناخته  جرم  اعتصابات  و  اعتراضات 
شوند. تحت اين قانون جديد، هرکسی که به 
سازماندهی و يا فراخوان دادن به اعتراض 
پرداخت  يا  و  زندان  به  محکوم  بزند  دست 

٥۰۰ هزارليره خواهدشد.
در  را  اطالعيه  اين  وزيران  شورای 
چهارشنبه  اعالم نمود که طبق آن، تارمانی 
به  برقرارباشد  مورد  دراين  قبلی  قانون  که 
تقويت آن می پردازد. قانون اضطراری از 
انورسادات  شدن  کشته  بعداز    ۱۹۸۱ سال 

رئيس جمهورمصر به اجرا درآمد. 
قانون جديد درمورد هرکسی اعم ازتحريک 
کننده  تشويق  کننده،  دعوت  مصرانه  کننده، 
اعتصابی  و  دراعتراض  کننده  شرکت  يا 
که  مزاحمت يا تاخير در کار يک موسسه 
خصوص يا عمومی ايجاد کند، به کارگرفته 

می شود.
جمهور  رئيس  شدن  زيرکشيده  به  از  بعد 
شاهد  مصر  فوريه،  در۱۱  مبارک  ُحسنی 
سياسی  واعتراضات  کارگری   اعتصابات 
اين  درميان  است.  بوده  کشوری  درسطح 
فعاالن  گاه،  دانش  جويان  دانش  اعتراضات 
پزشکان،  آهن،  راه  کارگران  سياسی، 
داروخانه چيان، وکيالن، روزنامه نگاران، 
بازنشسته گان و نيروی پليس شرکت داشتند.

*     *     *   

درتظاهرات ميدان آزادی قاهره 
دونفر کشته شدند

ريا نووستی ـ ۹ آوريل ۲۰۱۱ 

درميدان  محلی   های  روزنامه  اخبار  به  بنا 
آزادی قاهره، زمانی که هزاران نفرمصری 
جمهور  رئيس  کشاندن  دادگاه  به  درخواست 
برکنارشده ُحسنی مبارک را داشتند، حداقل 
زخمی  نفرديگر    ۱۸ و  شده  کشته  دونفر 

شدند.
متفرق  ارتش  که  آغازشد  زمانی  خشونت 
کرد.  شروع  را  تظاهرکننده   ۲۰۰۰ کردن 
به  پيروانش  و  مبارک  زدند  فريادمی  اينان 
پزشکان  شوند.  محاکمه  بايد  فساد  خاطر 
تفنگ  گلوله  با  که  گفتند  قاهره  بيمارستان 
افراد زخمی و کشته شده اند اما ارتش انکار 

می کند.
درپيشبرد  خشمگين  گان  تظاهرکننده 
اجتماعی  رفرمهای  جمله  از  و  خواستشان 
نمی  آرام  سابق  رژيم  مسئووالن  وپيگرد 
که  داشتند  درخواست  چنين  هم  آنها  نشينند. 
مثابه  به  غيرنظاميان  به  را  قدرت  ارتش 

بخشی از رفرمهای اجتماعی واگزارنمايد.
دراطالعيه ای که شنبه صبح توسط حاکمان 
که  کسانی  که  شد  اعالم  منتشرشد  کنونی 
گير  دست  کنند  متشنج  را  وضع  بخواهند 

خواهندنمود.
*     *    *   
فوکوشيما : 

يک منطقه ی قربانی شده اتمی

دهر جمايل ـ ۹ آوريل ۲۰۱۱ 

دايچی  فوکوشيما  اتمی  نيروگاه  تاسيسات 
ژاپون دراثر سونامی ناشی از زلزله ای به 
قدرت ۹ ريشتر در۱۱ مارس ۲۰۱۱ شديدا 
و  اقيانوس  در  اتمی  تشعشعات  و  ديد  آسيب 
زمين و هوا به ميزان فوق العاده ای افزايش 
زلزله  دوبار  حال  به  تا  زمان  آن  يافتند.(از 
قوی ديگر درمنطقه روی داده که اين خطر 

را بازهم بيشتر افزايش داده است ـ م)
آوريل  در٥  توکيو  برق  نيروگاه  شرکت 
اعالم داشت که يُد ۱۳۱ راديوآکيتو در آبهای 
ميليون   ۷  .٥ به   ۲ شماره  نيروگاه  نزديک 
رسيده  قانونی  معمولی  حد  از  زيادتر  برابر 
است. اين اندازه گيری تازه قبل از آن بودکه 
اين شرکت ۱۱۰۰۰ تن آب راديوآکتيو را به 

دريا ريخت.
اقيانوس  به  شده  ريخته  آکتيو  راديو  آب  اين 
راديو  که  بود  سزيوم  به  آغشته  که  آرام 
بيشتری  مراتب  به  عمر  طول  اش  آکتيويته 
سلسله  وارد  تواند  می  و  داشته  يُد  به  نسبت 

زنجير موادغذائی بشود.
دکتر ام.وی. رامانا  فيزيک دان متخصص 
برنامه  در  آکتيويته  راديو  امنيت  درمورد 
علم و امنيت جهانی دانش گاه پرينستون به 
الجزيره گفت « وضعيت نگران کننده است. 
زيادی  مشکالت  اوضاع  تثبيت  برای  آنها 

خواهندداشت».
درونی  کننده  خنک  سيستم  که  زمانی  تا   ...
نيروگاه وصل نشود، خطر بيرون آمدن مواد 
راديو آکتيو موجود خواهدبود. نيشياما سخن 
آوريل  در۳  ای   هسته  امنيت  آژانس  گوی 
تا  است  الزم  وقت  ماه  «چندين  که  گفت 
اوضاع به زيرکنترل آورده شود... اما اين 

پايان کارنيست».
رامانا به الجزيره گفت که شانس تا به حال 
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اين بوده که باد به سوی اقيانوس وزيده 
است و انفجار مهم ديگری رخ نداده و مواد 

سوختی به آتش سوزی نيانجاميده است.

بدترين سناريو
سناريو  بدترين  او  اعتقاد  به  که  گفت  رامانا 
و  نيروگاه  مرکزی  بخش  شدن  ذوب 
وضعی  چنين  امکان  است.  آن  منفجرشدن 

موجوداست.»
ای   هسته  اطالعات  رئيس  اولسون  مری 
منابع خدماتی.... گفت که آن چه که اکنون 
به  تواند  می  داده  رخ  فوکوشيما  درفاجعه 
اتمی  ی  حادثه  از  بدتر  احتماال  وضعيت 
گروه  بررسی  طبق  که  منجرشود  چرنوبيل 
گرين پيس باعث مرگ ۲۰۰۰۰۰ نفرشد....

قدغن کردن دائمی
طول  ماه  چندين  که  داد  هشدار  رامانا  دکتر 
خواهدکشيدتا وضعيت به حالت ثبات درآيد....

اولسون نيز ترس دارد که درصورت ذوب 
شدن مرکز نيروگاه مواد راديوآکتيو به آبهای 
انفجاری  موجی  که  واردشوند...  زيرزمينی 
به وجودخواهندآورد... مواد سوختی نيروگاه 
شماره ۳ تاکنون بيرون رفته، اما کجا؟ اين 

هنوز معلوم نيست.
يوکيو ادانو منشی نخست وزير ٥ شنبه گفت 
بيش  شعاع  به  نيروگاهها  اطراف  تخليه  که 
موجود  های  داده  براساس  کيلومتر   ۲۰ از 
از انفجارات شايد الزم بشود...(توضيح اين 
که اخيرا دولت ژاپون اين شعاع را به ٦۰ 

کيلومترافزايش داده است . م)
اولسن نيز موافق است که منطقه ی غيرقابل 
زيست را بايد گسترش داد: «هم اکنون ۲۰۰ 
داده  ازدست  خودرا  گاه  سکونت  نفر  هزار 
اند اما حکومت بايد اين منطقه ممنوعه برای 
از  بسياری  دهد.  گسترش  بازهم  را  زيست 
مناطق شمالی و غربی را برای هميشه بايد 
تخليه نمود يعنی هيچ کس حق ورود به آن 

منطقه را نبايد داشته باشد.»
رامانا معتقداست که با توجه به اين که کشف 
تواند  می  فوکوشيما  در  حادثه  بروز  علت 
نيروگاههای  ساختن  لذا  بکشد،  طول  مدتها 
جديد بايد قطع شود. رامانا به يک موضوع 
نيز اشاره داشت که هم اکنون چندين نيروگاه 
دردست  فوکوشيما  نيروگاه  مدل  مشابه 

ساختمان است.
بودند  درکنارهم  درفوکوشيما  رآکتور   ٦»
نيروگاه،  دريک  هيدروژن  انفجار  با  که 
روی نيروگاههای ديگر تاثيرگذاشت. امری 
را  نيروگاه  چندين  نبايد  دهد  می  نشان  که 

درکنارهم ساخت»....

يک اوبامای هسته ای
 ۳٤ معادل  قرضی  پيشنهاد  اوباما  دولت 
ساختن  رابرای  فدرال  ازمنابع  دالر  ميليارد 

نيروگاههای هسته ای کرده است.
سازنده گان هسته ای کورپوراسيون اگزون 
به  دهنده  کمک  شرکتهای  ترين  جزوبزرگ 
دارای  شرکت  ترين  بزرگ  که  بود،  اوباما 
کارمند در ايلينوی است که اوباما نيزسناتور 
آن جابود. اين شرکت ۲٦۹ هزار دالربرای 
کمک به مبارزه انتخاباتی اوباما هديه داد...

ايلينوی، که اوباما فعاليت سياسی اش را از 
مصرف  از  نيمی  حدود  کرد  شروع  جا  آن 
برق خود را از طريق نيروگاههای اتمی به 
دست می آورد که درمقايسه با ديگر اياالت 

باالترين است...
اولسون معتقد است که باتوجه به داده های 
قابل قبول دودولت ژاپون و آمريکا درمورد 
ميزان تشعشعات اتمی « ما بازهم با ازدياد 

مرض سرطان روبه رو هستيم»...
او گفت که « ما درحال ايجاد مناطقی روی 
کره زمين هستيم که قربانی ازدياد تشعشعات 
اتمی هستند و اين مناطق صدها و هزاران 
سيستم  روی  و  خواهندماند  باقی  چنين  سال 
ويژه  به  تاثيرخواهندگذاشت  انسانها  ژنتيکی 
زمانی که تشعشعات وارد بدنها شوند و روی 
روی  اتفاقی  طور  به  و  انسانها  ی   DNA
است  گاه  آن  بگذارند.  تاثير  سلولها  برخی 
که سرطان شروع خواهدشد. و هر افزايش 
در  اضافی  خطر  تشعشعات  بارش  زمان 
بروز سرطان را ايجاد خواهد کرد.» «آبهای 
راديو آکتيو که در رآکتورها هستند رقيق شده 
ودرطبيعت وارد شده و يا بخارخواهندگشت. 
جا  همه  راديوکتيو  مواد  به  شده  آلوده  آب 
ما  زيست  محيط  بدترشدن  در  و  شده  پخش 
با  تا  کنند  می  تالش  آنها  اثرخواهندگذاشت. 
نمودن  رقيق  همانند  آبها  اين  کردن  رقيق 
يک محلول عمل کنند، اما هرچه بيشتر اين 
آبها پخش شوند تعداد بيشتری ازنسوج بدن 
انسانها و حيوانات  درمعرض بارش اشعه 
ازدياد  معنای  به  که  قرارخواهندگرفت  ها 

سرطان می باشد».
*     *     *  

گزارش ويژه ميدانی : 
نيروهای مسلح اسرائيل قوانين بين 

المللی را زيرپا می گذارند
مرکز حقوق بشر الميزان
 ـ ۱۰ آوريل ۲۰۱۱ 

از  نفر   ٦۱ روزه  سه  هوائی  حمالت  در 
ساکنان غزه کشته و زخمی شدند.

برای جهانی بدون نيروگاه و بمب هسته ای مبارزه کنيم

جواب سازمان کارگری 
دوروـ چيبا به نامه اعالم 

هم بسته گی حزب
به دنبال نامه ی هم بسته گی حزب به 
اين سازمان که مشغول سازمان دهی 
از  پس  ژاپون  دولت  عليه  اعتراض 
نامه  است،  فوکوشيما  ی  حادثه  بروز 
جوابيه زير را از آنها دريافت داشتيم :

رفقای عزيز،
از همدردی شما متشکريم.

همان طور که دربرنامه های تلويزيونی 
درسراسرجهان پخش شد، طرح نجات 
روبه  شکست  با  ژاپون  دولت  دهی 
داری  سرمايه  نظام  و  است  روشده 
درمقابله با اين فاجعه ی بزرگ قدرت 
حاکمه ی خود را درحال ازدست دادن 

است.
و  داده  فوری  فراخوان  چيبا  ـ  دورو 
فعاليتهای  دهی  سازمان  به  شروع 
ديده  آسيب  ی  درمنطقه  رسانی  کمک 
کارگران  گی  بسته  هم  و  اتحاد  توسط 

نموده است.

 (http://www.doro-chiba.org/
english/dc_en_11/dc_en_14_3.
htm)

درمبارزه و هم بسته گی
کميته هم بسته گی بين المللی کار دورو 

ـ چيبا
اچ. ياماموتو

Doro-chiba@doro-chiba.org

و  صهيونيست  اسيران  اردوگاه  غزه 
امپرياليستی  دولتهای  که  است  کشتارگاهی 
ندارند!!  درآن  بشر  حقوق  نام  به  ای  مسئله 

ـ رنجبر
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ااز پروفسور پيتر دِيل اسکات

مقدمه
غيرقابل  شرايطی  با  دنيا  حاضر  درحال 
پيشگوئی و بسيارخطرناکی در شمال آفريقا 
به  که  چيزی  روبروست.  خاورميانه  و 
اهميت،  حائز  بخش،  نويد  دستاورد  عنوان 
شروع  جديد  سياستهای  خشونت  بدون  نسبتاً 
مصر –  و  تونس  در  انقالبهای  بود –  شده 
سريعاً به بازگشت به عادات گذشته دگرگون 
جنگ  دو  باتالق  در  اکنون  هم  آمريکا  شد: 
حمالت  و  عراق،  افغانستان،  در  درازمدت 
هوائی پراکنده در يمن و سومالی گير کرده و 
اکنون يک کشور ديگر جهان سومی که ليبی 
باشد را مورد بمباران هوائی قرارداده است.

به  بمبارانها  اين  از  ذکرشده  هدف  نخستين 
نظامی  غير  مردم  تلفات  دادن  تقليل  منظور 
در ليبی بود. ولی خيلی از مقامات باال در 
واشنگتن مثل پرزيدنت اوباما مطرح کردند 
جهت  متفاوتی  کامًال  درجنگ  آمريکا  که 
تغييررژيم درگير شده اند، جنگی که ممکن 
راحتی  به  عالوه  به  و  مدت  طوالنی  است 
کند(۱).  سرايت  نيز  ليبی  مرزهای  بيرون  به 
اگر اين جنگ توسعه يابد، اميد اين که گذار 
مسالمت آميز به دولت غير نظامی در تونس 
که  خاورميانه  کشورهای  ساير  و  مصر  و 
ناآرامی سياسی را تجربه می کنند، احتماًال 
سرسخت  دولت  يک  به  و   رفته  دست  از 
گردد.  تبديل  مصر  مثل  مخصوصاً  نظامی 
همگی ما، نه فقط مصريها، نفع زيادی داريم 

که اين اتفاق نيافتد.
يا  حلی  راه  که  ندارد  سعی  کنونی  مقاله 
مسيری برای فعاليت آمريکا و متحدينش و 
يا برای مردم خاورميانه ارائه دهد. درواقع 
که  نيروهائی  ماهيت  دارد  کوشش  ترجيحاً 
درليبی درچهار دهه اخير سربرآورده اند و 
درحال حاضر تا آخر ايستاده گی کردند را 

بررسی کند.
ياد  آوری  جمع  به  شروع  من  منظور  بدين 
مجموعه  که  کردم  ليبی  درمورد  داشتهائی 
کنونی  بحران  درالبالی  گويا  حقايق  از  ای 
می باشد. اين يادداشت قضاوت آميز خواهد 
بود، که درآن من به جمع آوری فاکتهائی که 
رسانه های آمريکا سعی در چشم پوشيدن از 
آنان دارند خواهم پرداخت. فاکتهائی که نتيجه 
روابط  قلب  در  که  است  تحقيقی  گزارشات 
اقتصادی  منافع  و  ساختارها،  عمق  قدرت، 
ازجمله آمريکا، اسرائيل و کشورهای عربی 
اخيرنقش  بيشتر  يا  دهه  دو  در  منطقه  در 

به  تحقيق  اين  که  وارم  اميد  ولی  اند.  داشته 
طور واقع گرايانه مورد استفاده قرار گيرد و 
به ديگران اجازه نتيجه گيری متمايز را از 

همان حقايق بدهد(۲).
من می خواهم به دو موضوع به غلط تفهيم 
اپوزيسيون  کسانی  چه  ـ  الف  بپردازم:  شده 
تسليحات  ـ  ب  و  دهند،  می  تشکيل  را  ليبی 

شورشيان ليبی از کجا فراهم می گردد؟

ليبی  در  اپوزيسيون  کسانی  چه   – الف 
هستند؟

۱ – از نظر تاريخی:
«اگر معمر قذافی رفتارش توأم با سوء ظن 
بود، بی دليل نبود. مدت کوتاهی پس از ۲۷ 
سالگی او گروهی از افسران جوان رده پائين 
نظامی رادر يک کودتای بدون خون ريزی 
سپتامبر  اول  در  ليبی  پادشاه  ادريس،  عليه 
لحظات  همان  از  کرد.  فرماندهی    ۱۹٦۹
قرار  تهديد  مورد  او  جان  و  قدرت  اوليه 
موساد  طلبان،  سلطنت  جانب  از   – گرفت 
اسرائيل، ناراضيان فلسطينی، دستگاه امنيتی 
ليبی،  رهائی  ملی  جبهه  سعودی،  عربستان 
اطالعات  ليبی،  اپوزيسيون  ملی  شورای 
سال  در  و  آمريکا  گری  خصومت  انگليس، 
مثل  القاعده –  آنها،  خطرناکترين   ،  ۱۹۹٥
به  شده  شناخته  ليبی،  اسالمی  پيکار  گروه 
(الجماعه  اسالمی  جنگجويان  گروه  عنوان 
با  قذافی  سرهنگ  ليبی).  المقاتله  االسالميه 
بی رحمی، افرادی را که عليه او بودند ويا 
از آنها می ترسيد يا می کشت و يا تبعيدشان 

می کرد»(۳)

۲ – جبهه ملی رهائی ليبی
(ان اف اس ال) 

سرنگون  هدف  با  آمريکا  و  «اسرائيل 
کردن قدرتمندترين مرد ليبی، معمر قذافی، 
از  تعدادی  در  را  ليبی  ضد  شورشيان 
کشورهای آفريقای غربی و مرکزی تربيت 
کرده اند. خبرنامه محرمانه آفريقائی مستقر 
گزارش   ۱۹۸۹ ژانويه  پنجم  در  درفرانسه 
داد که آمريکا و اسرائيل يک سری پايگاه در 
چاَد و ساير کشورهای همسايه برای تربيت 
چاَد  ارتش  توسط  ليبيآئی  شورشگر   ۲۰۰۰
جبهه  خودرا  که  گروه  اين  اند.  کرده  ايجاد 
مستقر  د  درچا  نامد،  می  ليبی  رهائی  ملی 

شده است.» (٤)
«اسناد مقامات آمريکائی نشان می دهند که 
مخارج مالی برای جنگ محرمانه عليه ليبيی 

مستقر در چاَد از عربستان سعودی، مصر، 
مراکش، اسرائيل و عراق تهيه می گردد. به 
عنوان مثال، عربستان سعودی مبلغ ۷ ميليون 
دالر به گروه اپوزيسيون، جبهه ملی رهائی 
ليبی داده وهم چنين توسط سازمان اطالعاتی 
شود.  می  پشتيبانی  سيآ  سازمان  و  فرانسه 
ولی طرح قتل قذافی و کسب قدرت حاکمه 
در ۸ می ۱۹۸٤ نافرجام ماند و برمال شد. 
سرنگونی  خواستار  آمريکا  بعد،  درسالهای 
قذافی از جانب مصر شد که مبارک به چنين 
تجاوزی به خاک ليبی موافقت نکرد. تقريباً 
اواخر سال ۱۹۸٥ روزنامه واشنگتون پُست 
بعد از مخالفت رهبران کنگره آمريکا، اين 
ريگان  پرزيدنت  به  اعتراض  در  را  طرح 
ليبی  رهائی  ملی  «جبهه  کرد.»(٥).  افشاء 
بخشی از کنفرانس ملی اپوزيسيون ليبی بود 
که درسال ۲۰۰٥ در لندن تشکيل شد و منابع 
انگليسی برای پشتيبانی اف ان اس ال و ساير 
کردند..... می  کمک  ليبی،  در  اپوزيسيون 
اف ان اس ال کنگره ملی اش را در ژوئيه 
۲۰۰۷ در آمريکا بر قرار کرد. گزارشاتی 
نظامی  غير  مرگ  و  وحشيانه  برخورد  از 
ها در رسانه های غربی از اين فعاليتها در 
واشنگتون داده شد، و طبق همين گزارشها 
حال  در  ال  اس  ان  اف  اپوزيسيون  نيروی 
سازمان دهی مقاومت و حمالت نظامی هم 
می  ليبی  خارج  از  هم  و  داخلی  طريق  از 

باشد.»(٦ )

۳ – کنفرانس ملی رهائی اپوزيسيون ليبی 
(ان سی ال اُو) 

می  رهبری  را  قيام  که  ای  اصلی  «گروه 
کند، کنفرانس ملی اپوزيسيون ليبی است که 
شامل جبهه ملی رهائی ليبی (ان اف اس ال) 
می باشد. ان اف اس ال که اين خشونت را 
رهبری می کند، يک نيروی ميليشيای مسلح 
اکثراً  که  باشد  می  آمريکا  پرورده  دست  و 
قذافی  مخالف  قبايل  و  ليبی  شدگان  تبعيد  از 

هستند.»(۷ )

٤ – گروه جنگجويان اسالمی ليبی (ال آی 
اف جی) 

«اين گروه توسط مجاهدين کهنه کار سابق 
ای که عليه اشغال افغانستان توسط شوروی 
مجرد  به  آمد.  وجود  به  بودند،  جنگيده 
بی  و  فساد  درمورد  ليبی  به  بازگشتشان 
آی  ال  و  شدند  خشمگين  ليبی  رژيم  ايمانی 
اف جی را برای ايجاد آن چنان ليبی ای که 

به نظر آنها مشخصه حقيقی مردم ليبی 

اين مبارزين راه آزادی و اربابانشان چه کسانی هستند؟
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است را تشکيل دادند.

برجسته ترين حمله ال آی اف جی در 
سال ۱۹۹٦ صورت گرفت که سعی در به 
ال  اعضای  و  داشتند  را  قذافی  رساندن  قتل 
بمبی  الشته  وادی  سرپرستی  با  جی  اف  آی 
جاسازی  او  موتوری  زيرکاروان  در  را 
حمالت  گروه  اين  چنين  هم  بودند.  کرده 
انتظامی  نيروهای  برعليه  چريکی  سبک 
انجام  اش  کوهستانی  های  پايگاه  از  دولت 
اف  آی  ال  اعضای  اکثر  اگرچه،  داد.  می 
بودند،  قذافی  سرنگونی  مختص  اکيداً  جی 
گزارشات واطالعاتی حاکی براين است که 
القاعده  نيروهای  با  اعضاء  اين  از  بعضی 
منافع  و  ليبی  عليه  جنگ  کردن  برپا  برای 

غرب درسراسر جهان با هم ادغام شدند...
تنت  جورج   ،  ۲۰۰٤ درفوريه  اخيراً  همين 
کميته  درمقابل  بود  سيا  سازمان  رئيس  که 
از  «يکی  که  داد  شهادت  سنا  اطالعاتی 
از  آمريکا)  امنيت  (به  تهديدها  ترين  فوری 
جانب گروه های کوچک سنّی افراطی بين 
المللی و از جمله گروه جنگ جويان اسالمی 
برده  سود  القاعده  با  پيوند  از  که  است  ليبی 

اند.»(۸)
«درروزهای اخير مقامات ليبی اسناد امنيتی 
درمورد  تفصيل  به  که  کردند  توزيع  ای 
صوفيان ال کُومی که گفته می شود او راننده 
ديگری  طلب  جنگ  و  باشد  می  الدين  بن 
در  واقع  اسالمی»  نشين  «امير  در  درگير 
شده  آزاد  حاضر  درحال  منطقه  که  درنا، 
شرق ليبی می باشد. اسناد نشان می دهند که 
کومی درسپتامبر ۲۰۱۰ به مثابه بخشی از 
ابتکار «اصالح و توبه» سازمان يافته توسط 

سيف االسالم، پسر قذافی، آزاد گشت....
ال آی اف جی دردهه ی ۱۹۹۰ درافغانستان 
سرباز  نفر  ها  ده  حال  به  تا  و  شد  تشکيل 
در  است.  رسانده  قتل  به  را  ليبی  پليس  و 
قدرت  به  قذافی  رسيدن  سالگرد  چهلمين 
درسال ۲۰۰۹ ، اين گروه از سوء قصد به 
جان قذافی معذرت خواست و موافقت کرد 
که خودرا خلع سالح کند. ام آی ٦ (سازمان 
اطالعاتی انگليس) درگذشته به پشتيبانی از 
اين گروه متهم شده بود. شش نفر از رهبران 
روش  درزندانند،  هنوز  که  جی  اف  آی  ال 
دادند  توضيح  و  کردند  نفی  را  شان  گذشته 
«جهاد  ديگر  قذافی  عليه  جنگ  چرا  که 
الحصادی،  عبدالحکيم  نيست.  مشروع» 
يکی ديگر از اعضای آزاد شده ال آی اف 
او  کرد.  رد  را  دولتی  مقامات  ادعای  جی 
به تلويزيون الجزيره گفت: «قذافی سعی در 
مدعی  او  دارد».  مردم  ميان  انداختن  تفرقه 
است که در درنا امير نشين اسالمی هست و 
من امير آن هستم. او از اين که من زندانی 

سياسی سابق بودم سوء استفاده می کند.»
درنا معروف به قرارگاه تعداد زيادی از بمب 
گذارهای انتحاری درعراق است. اين قرار 
است. «ساکنين  قذافی  دشمن  عميقاً  نيز  گاه 
در  مخصوصاً  و  کلی  طور  به  ليبی  شرق 
عنوان  به  را  قذافی)  (قبيله  قذادفا  درنا، 
مداخلين زشت و بی سوادی که از بخش بی 
ليبی  در  را  قدرت  حق  که  کشورند  اهميت 
که  خبری  آورند»،  می  حساب  به  ربودند، 
پيدا  درز  ويکيليکس  توسط   ۲۰۰۸ درسال 
کرده بود و ديپلوماتهای آمريکائی از آن با 

خبر شدند.
 ۱۱۰ سال  همين  فوريه  شانزدهم  درروز 
نفر از آخرين اعضای ال آی اف جی آزاد 
شدند و اين درست يک روز قبل از شروع 
آزاد  اعضای  از  يکی  بود.  ليبی  در  خيزش 
شده بنام عبدالوهاب محمد قائد، برادر يکی 
ازباالترين مبلغان القاعده، ابو يحيی ال ليبی 
گفته  و  کرد  فرار  ليبی  از  کُومی  باشد.  می 
می شد که او به افغانستان رفته و برای بن 
دستگير  پاکستان  در  او  کند.  می  کار  الدين 
ها  آمريکائی  به  او  تحويل  از  بعد  و  شد 
شد.  فرستاده  گوانتانامو  به   ۲۰۰۲ درسال 
درسال۲۰۰۹  او باز به ليبی فرستاده شد. (۹) 
کارشناسان ضد تروريست آمريکائی نگرانی 
خودرا درمورد اين که اگر قذافی سرنگون 
گردد القاعده می تواند از خالء سياسی به نفع 
ولی  کردند.  اعالم  کند،  برداری  بهره  خود 
ايده  چه  اگر  که  معتقدند  گران  تحليل  اکثر 
شرق  در  قوی  انعکاس  ها  اسالمی  ئولوژی 
درمورد  عالمتی  گونه  هيچ  ولی  دارد  ليبی 
اين که آنها بتوانند سوار بر موج اعتراضات 

مردم بشوند، نيست.(۱۰ )
« در سپتامبر ۱۹۹٥ برخورد خشونت باری 
چريکهای  و  قذافی  انتظامی  نيروهای  بين 
هر  از  که  درگرفت  غازی  بن  در  اسالمی 
دو طرف ۱۲ کشته برجای گذاشت. باالخره 
بعد از هفته ها جنگ خونين و شديد، گروه 
جنگجويان اسالمی ليبی (ال آی اف جی) که 
کرده  موجوديت  اعالن  ای  اعالميه  در  قبًال 
بودند دولت قذافی را «رژيم مرتدی ناميدند 
گوئی  کفر  مطلق  قادر  خدای  کيش  عليه  که 
کرده است» و اعالن کرد که سرنگونی اش 
«دردرجه نخست بعد از ايمان به خدا» قرار 

دارد. [۳ ]
اين اعالميه و اعالميه های آينده ال آی اف 
درانگليس  که  ليبی  افغانيهای  توسط  جی 
انتشار  بودند  کرده  کسب  سياسی  پناهندگی 
رشته  در  انگليس  دولت  يافت....درگيری 
به  قذافی  عليه  بر  جی  اف  آی  ال  فعاليتهای 
صورت موضوع بی اندازه بحث انگيز باقی 
اف  آی  ال  بعدی  بزرگ  عمليات  ماند.  می 

رساندن  قتل  به  در  نافرجامی  کوشش  جی 
قذافی در فوريه ۱۹۹٦ بودکه منجر به کشته 
شدن تعدادی از محافظين او شد که بعداً گفته 
شد تأمين مخارج آن به مبلغ ۱٦۰ هزار دالر 
بيان  طبق  انگليس  اطالعات  سازمان  توسط 
مأمور سابق ام ای ٥ داِويد شايلر بوده است. 
[٤ ] اگر چه ادعای شايلر مستقًال تأييد نشده 
انگليس  دولت  که  است  واضح  ولی  است، 
درکشور خود به ال آی اف جی اجازه داد تا 
پايگاه پشتيبانی لوژيستيکی و کسب امکانات 
مالی ايجاد کند. به هر طريق، ضمانت مالی 
توسط بن الدن مهم تر از همه به نظر می 
رسد. طبق گزارشی، ال آی اف جی تا مبلغ 
٥۰ هزار دالر برای هر يک از تلفاتش در 
عربستان  تروريست  رهبر  از  جنگ  صحنه 

سعودی دريافت کرد.» [۲۰۰٥ ] (۱۱ )
ها  فرانسوی  و  ها  انگليسی  ها،  «آمريکائی 
گروه  با  همرزم  رفقای  عنوان  به  را  خود 
راديکال  و  اسالمی  شورشی  جنگجويان 
ترين عنصر شبکه القاعده (برای سرنگونی 
قذافی) می دانند. وزير دفاع آمريکا، هيالری 
يک  در  را  نامقدس  اتحاد  ريسک  کلينتون 
احتماًال  گفت  و  کرد  اقرار  کنگره  نشست 
معمر  از  بيشتر  تواند  می  ليبی  اپوزيسيون 
قذافی برای ما ضد آمريکائی باشد. ده سال 
با  غرب  مشارکت  توٌهم  همين  درست  قبل 
چچنيا  و  بُوسنی،  کوسووا،  در  ها  اسالمی 
سپتامبر  يازده  حمالت  به  ناگهانی  طور  به 

منتهی شد.» (۱۲ )

٥ – شورای ملی موقتی
رقيب  عنوان  به  موقتی  ملی  شورای  يک 
که  رود  می  ليبی  رهبر  قذافی،  معمر  رژيم 
پشتيبانی آمريکا و ساير نيروهای بين المللی 
را به عنوان نيروئی قابل مالحظه دربيرون 
درقدرت  سال   ٤۱ که  ديکتاتوری  راندن 

است، به دست آورد. 
هيالری  آمريکا،  امورخارجه  وزير  ديروز 
کلينتون، تأييد کرد که دولت اوباما سعی در 
تماس با مخالفين سرهنگ قذافی کرده است. 
او گفت، آمريکابا هرگونه کمک و پشتيبانی 
برای برکنارکردن او از قدرت توافق دارد. 
شهرهای  کنترل  که  معترضينی  رهبران 
شرق ليبی را به عهده دارند، مدعی اند که 
«شورای ملی موقتی» را برقرار کرده اند 
که  چنان  است.هم  شده  حاکمان  رقيب  که 
که  (جائی  طرابلس  به  حمله  برای  خودرا 
رهبر ليبی کنترل دارد) آماده می سازند، از 
را  خودا  به  پيوستن  به  دعوت  کشور  ارتش 

کرده اند.
به  ديگر  ليبی  در  حاکميت  سال   ٤۲ مطمئناً 

پايان رسيده، خانم کلينتون ديروز گفت: 
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هستيم  چيزی  شروع  در  درست  «ما 

برای بعد از قذافی». (۱۳ )

٦ – فيس بوک
نظامی  نيروهای  فرمانده  اِلحريری،  «عمر 
شورای ملی موقت، تا ۱۷ فوريه که انقالب 
تحت  امنيتی  نيروهای  توسط  شد،  شروع 
گويد  می  او  گرفت.  قرارمی  شديد  مراقبت 
قديم  نسل  برجسته  افراد  ابتکار  انقالب  اين 
نبود، ولی به خودی خود شروع شد، زمانی 
که تونس و مصر جوانان را الهام بخشيدند. 
او با تبسم به انگليسی اعالن کرد «بچه های 

فيس بوک»» (۱٤ )
۷ – نفت خام

«شورشيان ليبی در بن غازی گفتند که آنها 
گزين  جای  که  را  جديدی  ملی  نفت  کمپانی 
می  کنترل  قذافی  معمر  توسط  که  شرکتی 
اين  موجودی  وجه  اند.  کرده  تأسيس  شود 
سازمان  امنيت  شورای  توسط  نيز  شرکت 

ملل متحد منجمد شده است.
شورای ملی موقت در ديدار۱۹ مارس بيانيه 
شده  اتخاذ  تصميم  بر  مبنی  داد  انتشار  ای 
طور  به  که  ليبی  نفتی  کمپانی  برقراری  در 
موقت در بن غازی قرار دارد. دراين بيانيه 
آمده است اختيار سرپرستی درتوليد نفت و 
کل  مدير  يک  انتخاب  و  کشور  سياستهای 
گرفته  درنظر  کمپانی  اين  برای  نيز  موقت 

شده است.
اين شورا هم چنين خاطرنشان کرد که بانک 
دهنده  اعتبار  عنوان  به  غازی  بن  مرکزی 
ی مالی شايسته در سياستهای مالی در ليبی 
تعيين شده است و رئيس کل بانک مرکزی 
ليبی با مرکزيت موقت در بن غازی انتصاب 

شد.» (۱٥ )
دفتر يادداشت پيتر داِيل اسکات درمورد ليبی 

کجا  از  ليبی  شورشيان  تسليحات   – ب 
تامين می گردند؟ 

رابرت فيسک، «ليبی درهرج و مرج: طرح 
محرمانه آمريکا برای مسلح کردن شورشيان 

ليبی؛
با  که  خواست  سعودی  عربستان  از  اوباما 
هواپيما تسليحات به داخل بن غازی بفرستد»، 

روزنامه ايندپندنت، ۷ مارس ۲۰۱۱:
«آمريکا در العالجی ازاجتناب از درگيری 
مبارزه  اگر  احياناً  درليبی  آمريکا  نظامی 
بارژيم قذافی و مخالفين آن به درازا بکشد، 
می  اگر  که  خواست  سعودی  عربستان  از 
در  را  شورشيان  نياز  مورد  تسليحات  تواند 
بن غازی تهيه کند. پادشاهی سعودی که خود 
هم اکنون با «روز خشم» توسط ٪۱۰ شيعه 

مواجه  جمعه  درروز  شيعه  مسلمان  ساکنين 
به  تا  تظاهرات،  تمام  کردن  قدغن  با  شده، 
محرمانه  کامًال  درخواست  به  نتوانسته  حال 
عبداله  ملک  چه  اگر  دهد.  پاسخ  آمريکا 
سعی  قبل  يکسال  که  ليبی  ازرهبر  شخصاً 

کرد اورا به قتل برساند، نفرت دارد.
همکاريهای  ساير  با  توأم  واشنگتن  تقاضای 
می  سعودی  عربستان  با  آمريکا  نظامی 
درزمان  که  جّده  در  سلطنتی  خاندان  باشد. 
افتضاح  در  درگير  عميقاً  ريگان  پرزيدنت 
در  آمريکا  کوشش  از  سريعاً  بود،  کونترا 
ارتش  عليه  درجنگ  چريکها  کردن  مسلح 
شوروی درافغانستان درسال ۱۹۸۰ پشتيبانی 
کرد.....ولی عربستان سعودی به عنوان تنها 
قادراست  آمريکا  عربی  استراتژيک  متحد 
ليبی  در  شورشی  چريکهای  برای  تسليحات 
واشنگتون  به  کمکهائی  چنين  آورد.  فراهم 
اجازه خواهد داد که خودرا مبّرا از هرگونه 
بداند،  تدارکی  درزنجيره  نظامی  درگيری 
حتی اگر تسليحات آمريکائی باشند و توسط 

عربستان پرداخته شده باشند.
به سعوديها گفته شده است که مخالفين قذافی 
عنوان  به  خمپاره  و  تانک  ضد  راکتهای  به 
مهم ترين سالح نياز احتياج دارند، و برای 
موشکهای  قذافی،  پوشی  زره  حمالت  دفع 
زمين به هوامورد نياز است که بتواند بمب 

افکنهای اورا پائين بيآورد.
مهمات را می توان در ظرف ٤۸ ساعت به 
بن غازی رساند ولی الزم است که آنها به 
پايگاه های هوائی درليبی يا به فرودگاه بن 
غازی تحويل داده شوند. اگر چريکها بتوانند 
به حالت تهاجمی و يورش عليه سنگر قذافی 
به  سياسی  فشار  درآيند،  ليبی  درغرب  واقع 
آمريکا و ناتو  - نه فقط از جانب اعضای 
برقراری  برای  کنگره-  خواه  جمهوری 

ممنوعيت پرواز هواپيما کم می گردد.
روشن  اکنون  هم  آمريکا  نظامی  طراحان 
پرواز  برای  ممنوعيتی  چنين  که  اند  ساخته 
آمريکا  هوائی  حمله  لزوم  به  ها  هواپيما 
به  اگر  که  داشت  خواهد  احتياج  ليبی  به 
ضد  موشکی  های  پايگاه  از  طورجدی 
مستقيماً  بگيرند،  صورت  آمريکا  هواپيما 
قذافی  اپوزيسيون  با  همراه  را  واشنگتون 
چندين  اکنون  هم  کرد.  خواهد  جنگ  وارد 
روز است که هواپيماهای مراقبتی (اِيوآکس) 
آمريکا به دورمرزهای کشور ليبی در حال 
کنترل  ترافيک  با  درتماس  دائماً  و  پروازند 
مالتا هستند و از جزئيات پرواز هواپيماهای 
ليبی به انضمام پروازهائی که توسط قذافی 
در ٤۸ ساعت گذشته صورت گرفته است، 

مطلع می شوند. 
هواپيماهای  وجود  آمريکا  دولت  رسماً 

بخشی  عنوان  به  منطقه  درآن  را  اِيوآکس 
سپتامبر  يازده  واقعه  از  پس  فعاليتهايش  از 
می  متعهد  خودرا  و  آورد  می  حساب  به 
وسيع  تروريستی  حرکات  درمورد  که  داند 

درخاورميانه آگاه باشد.
تمام  به  اِيوآکس  از  آمده  بدست  اطالعات 
مأموريت  دراين  ناتوکه  عضو  کشورهای 
دوباره  که  اکنون  رسد.  می  متعهدند، 
درقاموس غرب ازقذافی به عنوان بزرگترين 
تروريست نام برده شده، بهرحال، مأموريت 
فعال  های  عملکرد  تواند  می  آسانی  به  ناتو 

نظامی را در ليبی ّمد نظر داشته باشد... 
اگر دولت سعودی به درخواست آمريکا مبنی 
شورشيان  به  موشک  و  اسلحه  فرستادن  بر 
اوباما  برای  هرحال،  به  کند،  موافقت  ليبی 
رئيس جمهور آمريکا غير ممکن خواهد بود 
خشونت  خاطر  به  را  سعودی  پادشاهی  که 
عليه شيعيان شمال شرقی استان محکوم کند.

برای  مطالبه  اعراب،  بيداری  بنابراين، 
و  شيعيان  قيام  آفريقا،  درشمال  دمکراسی 
خيزش عليه قذافی درظرف چند ساعت، با 
برنامه های مقدم تر آمريکا در منطقه جور 

درنمی آيد.»(۱٦)
برای  غرب  با  خودرا  ليبی  «شورشيان 

تجاوز هوائی هماهنگ می کنند»، 
لوس آنجلس تايمز، ۱۷ مارس ۲۰۱۱  

داردکه  اين  به  اشاره  منطقه  از  گزارشات 
سعوديها و مصريها اسلحه فراهم می کرده 
تأييد  آنرا  آمريکائی  مقامات  گرچه،  اند. 
نکردند،  اما آنها معتقدند که احتمال آن وجود 

دارد.» (۱۷)
را  ليبی  شورشيان  که  گفت  مصر  «دولت 

مسلح می کند»، ژورنال وال استريت، 
۱۷ مارس ۲۰۱۱ : 

و  آمريکائی  مقامات  اظهارات  «طبق 
اطالع  با  مصر  ارتش   ، ليبی  شورشيان 
آن  به  اسلحه  فرستادن  به  شروع  واشنگتن 
کرده  ليبی  شورشيان  به  يعنی  مرز  طرف 

است.
مثل  کوچک  تسليحات  اکثراً  محموالت، 
تفنگهای اتوماتيک برای حمله و مهمات که 
از  شده  تأييد  مورد  اولين  رسد  می  نظر  به 
را  شورشيان  که  است  خارجی  دولت  يک 

مسلح می سازد. 
روشن  واضح  طور  به  آمريکا  دولت  ولی 
ساخت که قذافی بايد از قدرت برکنار گردد. 
ارتش  به  کمک  گونه  هر  که  آنهائی  به  و 
شورشيان يا از هر طريق ديگر انجام دهند، 

عالمت پشتيبانی همه جانبه را داده است.
يک سخنگوی دولت شورشيان در بن غازی 
رسيده  ما  بدست  تسليحات  محموله  که  گفت 

کمکها  اين  منبع  ساختن  روشن  از  ولی 
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که  داشتند  اظهار  آمريکائی  مقامات 
مصر نمی خواهد که اين محموالت آشکارا 
حفظ  خواهان  مصر  ظاهر،  در  شوند.  داده 
بيطرفی خود نسبت به خيزش شورشيان ليبی 

است... 
گفته می شود صد ها هزار کارگر مصری 

هنوز در ليبی قرار دارند.
ارتش  سّری  پشتيبانی  ديگر،  طرف  از 
که  دارد  اين  به  اشاره  شورشيان،  مصراز 
طبق محاسباتش، به نظر نمی رسد که قذافی 
در قدرت باقی بماند، حد اقل درقسمت شرقی 
که  آنست  مشتاق  مصر  بنابراين،  و  کشور، 
با  خوبی  رابطه  کردن  برقرار  به  شروع 

شورشيان بکند.
تانکها  شورشی،  مقامات  اظهارات  طبق 
تسليحات  زمره  در  جنگی  هواپيماهای  و 
متصرف شده توسط شورشيان از واحدهای 
است.  کشور  شرق  در  ليبی  ارتش  فراری 
ولی، قطعات يدکی آنها يا مکانيک با تجربه 
از  تسليحات  اين  مجدد  بکارانداختن  برای 

خارج کشور تأمين شده است...
بن  در  ليبی  شورشی  دولت  سخنگوی  يک 
اظهارداشت  غريانی  ال  مصطفی  غازی، 
که شورشيان شروع به دريافت تسليحات از 
جانب کشورهای همسايه کرده اند اما، او از 

روشن ساختن منابع آن خودداری کرد.
او اظهارداشت: «کميته نظامی ما تسليحات 
خريداری می کند و مردم را مسلح می سازد. 
ماهيت  اما،  است  رسيدن  درحال  تسليحات 
تسليحات، مقدار آنها، از کجا سرچشمه می 

گيرند محرمانه باقی مانده است.»(۱۹)

يوئيچی شيماتسو، «انقالبات خاورميانه 
سپتامبردرقطر  يازده  های  توطئه  و 
اول  نو،  آمريکائی  رسانه  بوجودآمد»، 

مارس ۲۰۱۱ 
 اين امکان دارد که جوانان معترض در بن 
وحشتزده  و  متحير  تونس  و  قاهره  غازی، 
پايمال  دمکراسی  به  آنها  اميد  وتمام  بشوند 
شود اگر متوجه شوند که از مشتی نخبه گان 
بيش از حد متعصب عرب متقلب و مزور 
درسراسر  راديکال  اسالمی  نيروهای  از 
گزارشات  اند.  کرده  پشتيبانی  آفريقا  شمال 
معتبر اطالعاتی آمريکا با مدرک کافی نشان 
است  مديدی  مدتهای  قطر  دولت  که  دادند 
نيروی  و  القاعده  اسالمی،  برادران  از  که 
اند،  برگشته  افغانستان  از  که  اسالمی  جهاد 

پشتيبانی کرده است. 
توسط  قطر  با  ها  ارتباط  اين  از  پرده 
واقعه  بحبوحه  در  تروريستی  ضد  تحقيقات 
گروه  که  حاال  شد.  برداشته  سپتامبر  يازده 

جنگجويان ليبی اسالمی (ال آی اف جی)، به 
طورغيررسمی وابسته به القاعده، زرادخانه 
کشورهای  از  بعضی  در  را  تسليحاتی 
است،  درآورده  تصرف  به  شمالی  آفريقای 
مقادير  گيرند.  قرار  نظر  تجديد  مورد  بايد 
مواد  شامل  ليبی  جنگی  مهمات  از  فراوانی 
و  موشک  پرتاب  نيرومند،  بسيار  منفجره 
تسليحات شيميائی می باشد. ال آی اف جی 
در ليست تروريستهای وزارت امورخارجه 

آمريکا قرار دارد.
نگران کننده تر از همه اينست که طبق اسناد 
توسط  شده  ذکر  آمريکا،  اطالعاتی  مقامات 
رسانه های خبری سی ان ان، احتمال سربه 
وجوددارد.  شيميائی  تسليحات  شدن  نيست 
فدراسيون دانشمندان آمريکائی گزارش می 
درصد   ٤۰ فقط   ،  ۲۰۰۸ سال  تا  که  دهد 
از گاز ماسترد (خردل) دردوره دوم تجزيه 
اشگ  گاز  است.  شده  برداشته  ميان  از  آن 
آور شيميآئی درامتداد مرز مصر هنوز بايد 
احتماًال  حاضر  ودرحال  باشد  وجودداشته 

دردست جنگجويان مسلح می باشد... 
طبق گزارش مرکز تحقيقاتی کنگره آمريکا 
شاهدان  از  «بعضی   ،  ۲۰۰۸ درژانويه 
از  پشتيبانی  احتمال  درمورد  را  سئواالتی 
مطرح  قطری  شهروندان  توسط  القاعده 
حاکم  خانواده  اعضای  انضمام  به  کردند، 
قطر. طبق گزارش کميسيون يازده سپتامبر، 
برای  را  امنی  گاه  پناه  قطر  کشور  وزارت 
خالد شيخ محمد، طراح واقعه يازده سپتامبر 
می  نشان  خبری  گزارشهای  و  آورد  فراهم 
دهد که احتمال اين که تروريستهای ديگری 
درقطر  امنی  گاه  پناه  يا  مالی  پشتيبانی  نيز 
بعد از يازده سپتامبر ۲۰۰۱ دريافت کردند 

،هست.
رئيس امنيت ملی و وزير کشور، عبداله بن 
خالد ال ثانی به عالوه گفته است که مخارج 
 ،  ۱۹۹٥ سال  در  را  محمد  شيخ  خالد  سفر 
بوسنی»  در  جهاد  به  شدن  «ملحق  برای 
می  خاطرنشان  گزارش  اين  است.  پرداخته 
سازد که چطور بعد از بمب گذاری در مرکز 
تجارت جهانی در سال ۱۹۹۳ ، مقامات اف 
بی آی فرصت دستگيری اين مظنون را در 
قطر به آسانی از دست دادند. از آن تاريخ 
به بعد مقامات سابق آمريکائی اظهارداشتند 
که يک افسر عالی رتبه دولت قطر او را از 
او  به  و  ساخت  آگاه  الوقوع  محتمل  يورش 

فرصت داد که از کشور فرار کند.
و  کانادا  سابق  ديپلومات  اسکات،  ِديل  پيتر 
پروفسور زبان انگليسی دانشگاه برکلی در 
نفت  مخدر،  مواد  کتاب  مولف  کاليفرنيا، 
سپتامبر،  يازده  سمت  به  راه  جنگ،  و  خام 
سپتامبر  يازده  ِکی،  اف  جی  جنگ:  توطئه 

آخرين  باشد.  می  جنگ  عميق  سياستهای  و 
سياستهای  آمريکا:  جنگی  ماشين  او،  کتاب 
عميق، سازمان سيا درارتباط جهانی با مواد 

مخدر و راه به افغانستان. است.
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بجز نوشته هايی که 
با امضای تحريريـه 
منتشر مـی گردد و 
بيانگر نظرات حزب 
رنجبـران ايران می 
باشد، ديگر نوشته 

های مندرج در نشريه 
رنجبر به امضا های 

فردی است و مسئوليت 
آنها با نويسندگانشان 

می باشد.

به تارنما های 
اينترنتی  حزب 
رنجبران ايران 
مراجعه کنيد و 

نظرات خود را در 
آنها منعکس کنيد!

از سايت زبان های 
خارجی (انگليسی - 

آلمانی) حزب رنجبران 
ايران ديدن کنيد!
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درجبهه جهانی کمونيستی

مسئوليت تاريخی چالشگران ضد نظام در
دوره عبور از نظام سرمايه داری واقعاً موجود

صفحه ۲۲رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران

جهان در حال حاضر در يک وضعيت پر از 
انحصارات  برد.  می  بسر  امنی  نا  و  آشوب 
رفاه  و  امتياز  صاحبان  وديگر  اوليگوپولی 
که  بحرانی  از  قيمتی  بهر  که  می کنند  تالش 
جهانی  (نظام  موجود  واقعاً  داری  سرمايه 
و  کرده  عبور  فرورفته  آن  در  سرمايه) 
آن ها  مقابل  در  ولی  آيند.  بيرون  پيروزمند 
آن ها  راس  در  (و  نظام  ضد  چالشگران 
خواهند  می  که  دارند  قرار  ها)  مارکسيست 
بحران  که  مهمی  فرصت  از  استفاده  با 

بابسيج  آورده  بوجود  جهان  سراسر  در 
تهيدستان  ديگر  و  زحمتکشان  کارگران، 
شهر و روستا از خود سرمايه داری عبور 
کرده و در جاده ای ديگر به سوی ايجاد و 
استقرار جهانی بهتر(سوسياليسم قرن بيست 
چند  نوشتار  اين  در  روند.  پيش  به  يکم)  و 
(بين  تاريخی  و  بزرگ  تالقی  اين  چون  و 
نظر  به  که  نظام)  قربانيان  و  نظام  حاميان 
ساختاری  بحران  اصلی  مضون  نگارنده 
کنونی است و مسئوليت تاريخی چالشگران 

ضد نظام در مقابل اين تالقی مورد بررسی 
قرار می گيرند.

بحران ساختاری نظام و تالقی راهکارها
۱ – سرمايه داری واقعاً موجود

(نظام  موجود  واقعاً  داری  سرمايه   –  ۱
بحران  اين  است.  بحران  در  حاکم)  جهانی 
ضرورتا يک بحران معمولی و فصلی که با 
سقوط نهادهای مالی در سپتامبر ۲۰۰۸ آغاز 
گشت، نيست. بحران مالی خودش منبعث از 
يک بحران عميق ساختاری است که نزديک 

قطعنامه ايکورـ سازمان بين المللی 
هماهنگی احزاب و سازمانهای انقالبی ـ 

عليه جنگ ناتو درليبی مبارزه کنيم ـ
 ۲۰ مارس ۲۰۱۱ 

در۱۸ و ۱۹ مارس ۲۰۱۱، شورای امنيت 
ملل متحد اجازه ی جنگ با ليبی را داد که 
شروع  ناتو  و  آمريکا  امپرياليستهای  توسط 

شد.
ويژه  به  و  امپرياليستها  که  درحالی 

اروپا  اتحاديه  و  آمريکا  امپرياليستهای 
درکشورهای  ارتجاعی  دخالتهای  درمورد 
طورفعالی  به  و  نکردند  کاری  هيچ  عربی 
ی  طبقه  افسارگسيخته  ستم  و  دراستثمار 
کارگر و توده های وسيع مردم شرکت کرده 
اند، اکنون به اصطالح «دفاع» از توده های 
به  ليبی  درآوردن  برای  ای  بهانه  شورشی 

زيرکنترل ناتو شده است.
های  جنگنده  توسط  اوليه  هوائی  حمالت 
و  شده  شروع  آمريکا  و  انگليس  فرانسه، 
موشکهای توماهاوک کروز توسط آمريکا و 

نيروی  از  استفاده  اند.   شده  شليک  انگليس 
زمينی نيزمستقيما تدارک ديده می شود.

همه ی اينها طبقه ی کارگر و مردم جهان را 
به اعتراض فرا می خوانند.

مبارزه  که  است  براين  ما  ی  عمده  تاکيد 
ضد  مبارزه  به  بايد  قدرتمند  حاکمان  عليه 
که  بيابد  تکامل  کسانی   عليه  امپرياليستی 
امپرياليستی  مراکز  در  آنان  از  حمايت  به 
در  ستم  و  استثمار  از  رهائی  پردازند.  می 

زيرچترحمايتی امپرياليستها ممکن نيست.
تجاوزگران امپرياليست هيچ حق دخالت در 

آيد  می  درزير  که  مقاالتی  از  ای  خالصه 
جهت دادن عطف توجه خواننده گان عزيز 
رنجبر به نظرات ديگران است و ضرورتا 
نمی  حزب  رسمی  مواضع  نظرات  اين 

باشند. هيئت تحريريه

يک سربازآمريکائی می پذيرد که 
افغانهای غيرمسلح را به حساب 
عملی ورزش کارانه می ُکشت

دادگاه  در  ساله   ۲۳ مورلوک  جرمی 

«تيم  جزو  او  که  گفت  آمريکا  نظامی 
لعنتی  جنگی  وضعيت  که  بود  مرگ»ی 
را  افغانی  غيرنظاميان  تا  کرد  وادارمی 

بُکشند

ُپل هاريس ـ ۲۳ مارس ۲۰۱۱ 

سال گذشته يک سر باز آمريکائی به عنوان 
که  مرگ»  «تيم  يک  در  کننده  شرکت 
خودسرانه غيرنظاميان افغانی رابه صورت 

عملی ورزشکارانه می ُکشت، مجرم شناخته 
شد. 

نظامی  دردادگاه  ساله   ۲۳ مورلوک  جرمی 
گفت که او کمک کرد تا ۳ افغانی غيرنظامی 
را بُکشند. «نقشه عبارت بود ازُکشتن مردم، 
قاضی  يک  دربرابر  را  اين  او  جناب»، 
ارتش درFort Lea نزديک سياتل بعد از 

دفاعيه اش گفت.
دربرخی از اقرارهای وی به بازپرسها که 
توسط تلويزيون آمريکا پخش شد، مورلوک 


