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دوره سوم  سال ٣٢

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

تشدید تضادھای امپریالیستھا:
 تنشھا روبھ افزایش است!

انتخاب جنگ و جنگ انتخاباتی!

نشریھ آلترناتیو بھ دنبال 
تحریف تاریخ!

فاشیسم مذھبی ضد معلم!

بحران اقتصادی 
سخت و بی امان:

از نامھ ھای 
رسیده

پیشینھ سرمایھ داری انحصاری و 
فراز امواج رھائی و "گسست" از 
محور نظام جھانی  (بخش دوم) 

صفحھ  ٢٢         صفحھ ١٠

در جبھھ جھانی 
کمونیستی و کارگری

صفحھ ٢٢        صفحھ  ٢٢        صفحھ ٩

از ھر دری 
سخنی

ستم  و  استثمار  بر  متکی  طبقاتی  درجھان 
شیوه  قھر  انتخاب  مردم،  اکثریت  بر  اقلیت 
ی معمولی حاکمان در برخورد بھ تضادھای 
طبقاتی موجود در درون کشور و دست زدن 
بھ جنگ شیوه ی نھائی حل تضاد مشخص 
بین دولتھا است. حق  در این بھ کارگیری 
زور، آتش افروزی و ریختن بی حساب خون 
جنگل  قانون  اسـاس  بر  گناه،  بی  مردمان 
معــرفی  و  تعیین  بھترین»  ترین،  «قوی 
می شود. کما این کھ نھادھای بین المللی از 
قماش سازمان ملل و دادگاه بین المللی الھھ 
ھرگز امپریالیستھای جنایت کار را بھ خاطر 
تحمیل جنگھای قلدر منشانھ کھ در اکثر قاره 
ھای جھان صورت داده اند، در بیش از نیم 
قرن اخیر نھ با قطعنامھ ھا و نھ با کشاندن 
امپریالیستی و در راس  رھبران کشورھای 
آنھا روسای جمھوری آمریکا بھ محاکمھ بی 

طرفی خود را نشان داده اند. در حالی کھ در 
افراد  تعداد  المللی،  بین  نھادھای  این  لیست 
دومی کھ ابعاد جنایات شان غیرقابل  درجھ 
مقایسھ با جنایات عظیم دول امپریالیستی و 
رھبران آنھا می باشند، روزبھ روز افزایش 
المللی  بین  دادگاه  در  و  دستگیر  آنان  یافتھ، 
آنان  زندانھای  در  حتا  و  شوند  می  محکوم 

جان می سپارند.
این روش قلدر منشانھ کھ حکایت از ورود 
جھان بھ عصر بربریت سرمایھ داری دارد 
و آخرین نمونھ اش را در لیبی شاھد بودیم، 
کھ درعرض ٦ ماه میزان جنایاتی کھ توسط 
ناتو و عواملش در لیبی انجام گرفت، بیشتر 
در ٤٢ سال حاکمیت اش  قذافی  از جنایات 
بود با این فرق کھ تحت حاکمیت قذافی در 
توسط  بود،  شده  ساختھ  ھرچھ  کشور  این 

با  ناتو  بقیھ در صفحھ دومبمبارانھای 

کشورھای  اقتصادی  و  مالی  بحران 
شده  آغاز   ٢٠٠٨ پائیز  از  کھ  امپریالیست 
و ابعادی جھانی یافتھ است، پس از گذشت 
بیش از ٣ سال روز بھ روز عمق بیشتری 
می یابد و مراکز فرماندھی مالی و سیاسی 
نظامی  حلھای  راه  و  انداختھ  بھ وحشت  را 
قرارداده  را بیش از پیش دردستورکار آنھا 
است کھ نمونھ ھای زیر در رابطھ با تشدید 
تضادھای میان کشورھای امپریالیستی شرق 
و غرب با شروع سال جدید میالدی ٢٠١٢، 

بیان آشکار آن می باشد.
ژانویھ   ۵) پنجشنبھ  روز  اوباما  باراک 
وزارت  ساختمان  در  حضور  با   (٢٠١٢
استراتژیک  تغییرات  برنامھ  آمریکا،  دفاع 

در امور نظامی آن کشور را اعالم کرد.
آمریکا،  دفاع  وزارت  بودجھ  بازبینی  با 

ھزاران نظامی از کار برکنار خواھند شد تا 
دفاع،  پنتاگون، وزارت  بودجھ  کاھش شدید 
آینده  سال  ده  ظرف  پنتاگون  شود.  جبران 
اش  بودجھ  دالری  میلیارد   ۴۵٠ کاھش  با 

مواجھ است.
ارتش  زمینی  نیروھای  شمار  کھ  حالی  در 
نیروی  کشور  این  شد،  خواھد  کم  آمریکا 
آسیا  منطقھ  در  را  خود  ھوایی  و  دریایی 

تقویت خواھد کرد.
لئون پانھ تا، وزیر دفاع آمریکا پاییز گذشتھ 
کانونی  نقطھ  آسیا  منطقھ  کھ  بود  گفتھ 
استراتژی نظامی آینده آمریکا خواھد بود کھ 
مانند چین  کشورھایی  ارتش  کنترل  ھدفش 
است، زیرا منطقھ اقیانوس آرام برای آمریکا 

اولویت کلیدی است (تکیھ از ماست)

بقیھ در صفحھ سوم

یزد،  از  ھرانا  گزارشگران  اطالع  بھ  بنا 
فرھنگیان  کانون  اعضای  ازمعلمان  تن   ٩
شیرازی،  حسن  علی  محمد  نامھای  بھ  یزد 
منصور میرزایی، محمد جواد حسامی، احمد 
چنگیزی، محمد علی شاھدی، رمضان علی 
حسین  محمد  صدیقی،  مھدی  محمد  نجاتی، 
دھقانپور و علی قوچانی بھ اتھام تبلیغ علیھ 
نظام، فعالیت غیرقانونی از طریق سخنرانی 
و  بیانیھ  صدور  و  تجمع  جلسھ،  تشکیل  و 
تحریک معلمان بھ اعتصاب غذا و تعطیلی 
کالس بر اساس حکم صادره دادگاه انقالب 
ماه زندان محکوم شدند. حکم  بھ ٤٢  یزد، 
زندان این افراد بھ مدت ۵ سال تعلیق شده 

است.(٢٢ دیماه ١٣٩٠)

دربیانیھ ای کھ در آذرماه امسال نیز توسط 
بھ  دراعتراض  ایران»  معلمان  «سازمان 
بقیھ در صفحھ ششم

آذر   ١  ،٨ شمار  «آلترناتیو»  نشریھ  در 
١٣٩٠ مقالھ ای از تونی کلیف بھ نام «مائو، 
کاسترو، چھ گوارا و جنبشھای ملی» درج 
شده است. در این مقالھ از جملھ می خوانیم:

طبقھ کارگر صنعتی ھیچ نقشی در پیروزی 
حزب  اجتماعی  ترکیب  حتی  نداشت.  مائو 
بود.  غیرکارگری  کامال  چین  کمونیست 
صعود مائو در حزب با غیر کارگری شدن 
حزب مصادف شد. در اواخر ١٩٢٦ حداقل 
در  بودند...  کارگر  حزب  اعضای   ٪٦٦
نوامبر ١٩٢٨ درصد کارگران عضو حزب 
یا ٥٪ سقوط کرد. وی در ادامھ  تاحدود ٤ 
و  آمار  بگوید  کھ  این  بدون  و  اش  نوشتھ 
ارقامی را کھ می دھد از کجا آورده است و  
بر اساس ادعائی نظیر «یک گزارش رسمی 

کرد  تایید  بقیھ در صفحھ ھفتمحزبی 



خاک یکسان شد و استقالل نسبی آن کشور 
نیز بھ باد فنا رفت. ھم اکنون در مورد ایران 
نیز چنین سناریوئی در شرف انجام است و 

توجیھ قلدران جھانی نیزچنین است: 
ھیدروژنی،  اتمی،  بمب  ساختن  حق  ما 
کشتارجمعی  سالحھای  ی  کلیھ  و  نوترونی 
جھان  و  کوچک  کشورھای  ولی  داریم،  را 
صھیونیستھای  جز  بھ  البتھ  ندارند.  سومی 
مستثنا  قاعده  این  از  کھ  اسرائیل  بر  حاکم 
نظام  ھای  ُدردانھ  عزیز  کھ  چون  ھستند 
مالی جھان و بانکھای معظم جھانی بوده و 
ما دولتھای امپریالیستی گوش بھ فرمان این 

مراکز پول و ثروت جھان می باشیم!؟
ماحق داریم اگر بھ دروغ ھم شده کشورھای 
جھان سومی را متھم بھ داشتن و یا ساختن 
حاکمان  اگر  و  کنیم  کشتارجمعی  سالحھای 
این کشورھا این ادعای ما را دروغ و قالبی 
نامیدند و جرات نھ گفتن بھ ما را پیداکردند، 
دست  و  نبخشیده  آنھا  بر  را  برخورد  این 
کشتن  بر  عالوه  تا  بزنیم  جنگ  انتخاب  بھ 
این  اھالی  از  نفر  میلیونھا  ساختن  و معلول 
کشورھا، داروندار آنان را با خاک یک سان 
کنیم و بھ عھد بربریت برگردانیم و بر آنھا 
حکم برانیم تا دیگر کسی درمقابل ما عرض 

اندام نکند!؟  
بار  زیر  کھ  کشوری  ھر  داریم  ماحق 
اقتصادی،  تحریم  با  نرود،  ما  خواستھای 
منزوی کردن سیاسی و محاصره ی نظامی 
بھ بدبختی بکشانیم و چنان غول وحشتناکی 
از حاکمان آنھا بسازیم و وضع کشورشان را 
چنان اسفناک جلوه دھیم تا گوبلزوار اگر یک 
کمی ھم از دروغھای شاخ دار ما را دراین 
الکترونیکی  اطالعات  جھانی  ی  دھکده 
بودن وضعیت  انگیز  غم  درک  بھ  بپذیرند، 
آن کشور برسند و ھر ادعای ما را علیھ آن 
دراین  قبول کنند. مھم نیست کھ  ناخود آگاه 
رفتار ما صدھا ھزار و حتا میلیونھا کودک  
و جوان و پیر این کشورھا، از بی غذائی و 

بی دوائی بمیرند!؟
بھ  و  طلبی  جنگ  طریق  از  داریم  حق  ما 
کشورھای  مردم  ھم  جنگ،  انداختن  راه 
قالبی  خارجی  خطر  دربرابر  را  خودمان 
بھ  را  آنھا  و  بزنیم  گول  مان،  خودساختھ 
ھمان  کنیم،  تبدیل  خودمان  توپ  َدم  گوشت 
کره،  در  تجاوزکارانھ  درجنگھای  کھ  طور 
ویتنام، افغانستان، عراق و غیره کرده ایم و 
ھم این فرصت را بھ آنھا ندھیم کھ درشرایط 
جنگی از وضع بد اقتصادی و اجتماعی شان 
نالھ سردھند و نھایتا از انجام چنین جنگھائی 
استفاده کنیم تا بورژوازی و صاحبان ثروت 

درکشورمان،  قدرت را ازدست ندھند و در 
انتخابات داخلی پیروز شوند!؟

درجنگ،  پیروزشدن  از  پس  داریم  ماحق 
ثروتھای موجود درکشورھای شکست خورده 
روزگارسیاه  بھ  را  ملتھا  و  کنیم  غارت  را 
تولیدات  در  رونق  طریق  ازاین  و  بنشانیم 
اختالف  و  آوریم  وجود  بھ  مان  صنعتی 
ی  درعرصھ  را  ثروت  و  فقر  بین  موجود 
جھانی بازھم عمیق ترسازیم و برتری نظام 

خودمان را بھ رخ دیگران بکشانیم !؟
و  جنگ  انتخاب  بین  رابطھ  ترتیب  بدین 
جنگ برای انتخابات در اعمال زورمداری 
چھره  خودی،  ملل  و  ستم  تحت  برجھانیان 
ی پلید خود را عیان می سازد. اما درست 
انتخاب  کھ  باوجودی  و  کنونی  شرایط  در 
نظامھای طبقاتی  دائمی  پدیده ی  جنگ یک 
صدا  بھ  اما  ستمگراست،  و  استثمارگر 
پیروزی  برای  جنگ،  طبلھای  درآوردن 
آماده  را  مناسبی  ی  زمینھ  نیز  درانتخابات 

می کنند.
در آمریکا با توجھ بھ این کھ سال انتخابات 
ریاست جمھوری است و ثروتمندان یھودی 
آن  رساندن  پیروزی  بھ  در  را  مھمی  نقش 
آنان  منافع  از  دریغ  بی  کھ  انتخاباتی  نامزد 
رژیم  مدافع  شرط  و  قید  بی  و  کند  دفاع 
زیادی  اھمیت  باشد،  اسرائیل  صھیونیستی 
دارد(١)، لذا اوباما، کسی کھ با ادعای ایجاد 
با  سابق  رئیس جمھوری  سیاست  در  تغییر 
گول زدن مردم آمریکا بھ ریاست جمھوری 
رسید، زمان چندانی نگذشت کھ پا در جای 
پای ج.د. بوش گذاشت، جنگ را در عراق 
ادامھ داد، بھ افغانستان نیروی صدھزارنفری 
دیگری فرستاد، جنگ را بھ پاکستان کشاند، 
بھ مداخلھ در امور آفریقا از طریق بال و پر 
دادن بھ آفریکوم پرداخت و فعاالنھ در جنگ 
شرکت  لیبی  در  چنج»  «رژیم  انجام  جھت 
نمود.  و ھم اکنون با اعمال تحریمھای بیشتر 
بروز  برای  را  شرایط  ایران  بھ  اقتصادی 
جنگ دیگری فراھم می سازد. چنین فعالیتی 
زوال  بھ  رو  نظم  حفظ  خدمت  در  تنھا  نھ 
در  کھ  باشد  می  آمریکا  در  داری  سرمایھ 
تب بحرانی ھمھ جانبھ می سوزد، بلکھ در 
خدمت تامین رضایت خاطر صھیونیستھای 
اسرائیل و البیھای آنان درآمریکا ھم ھست. 
تبدیل بھ خـاکسـتر نمودن ایــران و کشـتن و 
معلول سـاختن میلیونھا انســان مـھم نیست. 
احتمـالی  جنگ  دراین  پیروزی  کسـب  مھم 
است، ھم بھ خاطـر درآوردن ایران بھ زیر 
افـزایش  ھم  و  خود  اسـتعماری  ی  سلطھ 
نظام  بھ  خدمت  جھت  مجـدد  انتخاب  شانس 
توسط حزب  برآمریکا  داری حاکم  سـرمایھ 

دموکرات آمریکا! 

در ایران نیز وضع مشابھی با ویژه گیھای 
خود در جریان است. رژیم جمھوری اسالمی 
تشنھ ی  کھ  ایران  مدافع سرمایھ داری ھار 
کسب مال از طریق استثمار افسار گسیختھ ی 
کارگران و زحمت کشان است، می خواھد 
استثماری ره صدسالھ  در یک شب تاریک 
شدت  بھ  محیطی  ایجاد  با  رژیم  بپیماید.  را 
خفقانی کھ در آن جز شنیدن دزدی ھزاران 
اعدام زندانیان سیاسی  میلیاردی، شکنجھ و 
و غیرسیاسی، عدم پرداخت شندر غاز مزد 
کارگران طی ماھھا و حتا بیش از یک سال، 
تعطیل مراکز تولیدی و بی کارسازی درابعاد 
وسیع و عدم امنیت شغلی، فشار روزافزون 
و روزنامھ  نویسنده گان  جوانان،  بر زنان، 
نگاران، ملیتھا و اقلیتھای ملیـ  مذھبی ساکن 
ایران  بیش از پیش در انزوای سختی قرار 
ای  وسیلھ  را  خارجی  خطرتجاوز  گرفتھ، 
قرار داده است تا بیشتر و بیشتر بھ تقویت 
درعین  و  پرداختھ  گرش  سرکوب  دستگاه 
حال بھ دلیل بروز اختالفات درسطح ھیئت 
اسالمی  جمھوری  رژیم  مدافعان  و  حاکمھ 
درایران برای یک دست کردن رھبری نظام 
تالش عبثی را از جملھ در آستانھ ی انتخابات 
نھمین دوره ی مجلس شورای اسالمی آغاز 
نماید. مجلسی کھ بنابر اقرار وزیران دولت 

جمھوی اسالمی «طویلھ ای» بیش نیست!!
جناح یک دست کننده کھ خود را پشت سر 
سخت  داده،  آرایش  فقیھ»  «والیت  تحکیم 
قدرتش  مواضع  دادن  دسـت  از  نگران 
است. حیدر مصلحـی وزیر اطالعات رژیم  
نمایشی  انتخابات  تنور  کـردن  گرم  بــرای 
«حساس  آینده  مجلس  انتخابات  گوید:  می 
ترین انتخابات» پس از انقالب ١٣٥٧ است. 
درآن  دارند  گروھھای مختلف سیاسی قصد 
علیھ آیت هللا علی خامنھ ای رھبر جمھوری 

اسالمی ایران اقدام کنند.
خود خامنھ ای در ٩ شھریورماه اخیر اعالم 
حضورمردم،  تجمع  «انتخابات،  کھ  نمود 
مظھرمردم ساالری دینی و ذخیره و پشتوانھ 
امنیت کشوراست و باید مراقب بود کھ این 
چالش بزرگ، بھ چالشی برای امنیت کشور 
تبدیل نشود». امنیتی قلمداد نمودن انتخابات 
از  ای  خامنھ  ترس  از  است  روشنی  نشان 
نتایج انتخابات و درعین حال توجیھی است 
در وارد آودن فشار و سرکوب بیشتر مردم 

بھ بھانھ ی امنیتی بودن اوضاع!!
تحت  اسـالمی  انقالب  پـایـداری»  «جبھـھ 
حامیان  یزدی،  مصباح  هللا  آیت  رھبری 
حذف  بـرای  تالش  بھ  را  نـژاد  احمدی 
می  و  کرده  متھم  فقیـھ  والیت  و  روحانیت 
کارگزاران و  انحرافی درکنار  گوید جریان 

اصالح طلبان در صدد نابودی انقالب 
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انتخاب جنگ ... بقیھ از صفحھ اول

کارگران و زحمت کشان، برای تحریم فعال انتخابات متحدشویم!
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برای تحقق انتخابات شورائی مبارزه کنیم!

اسالمی ھستند.
کھ  فقیھ  والیت  چاکان  سینھ  این  مقابل  در 
را دارند،  کدامشان منافع ویژه ی خود  ھر 
جناح دیگری در سطح حاکمان در مخالفت 
با انتخابات مجلس چنین اظھارنظرمی کنند:

اعتمادملی:  حزب  دبیرکل  کروبی،  مھدی 
است.  «فرمایشی»  مجلس  آتی  انتخابات 
برگزاری  جای  بھ  تواند  می  حکومت 
انتخابات، نمایندگان مجلس را منصوب کند.

انتخابات   : سبزامید  راه  ھماھنگی  شورای 
مجلس غیرقانونی است.

این  بر  داللت  ھا  نشانھ  ھمھ  محمدخاتمی: 
و  کنیم  شرکت  انتخابات  در  نباید  کھ  دارد 

شرکت در انتخابات معنائی ندارد.
 ١٢ در  طلبان:  اصالح  از  خزعلی  مھدی 
احتماال  کھ  داشت  خواھیم  اسفند، ما شھری 

بوی مرده خواھد داد.
آخرین تیر ترکش رژیم «والیت فقیھ» نیز 
«تحریم»  کلمھ  کارگیری  بھ  کردن  جنائی 
را  انتخابات  مخالفان  فعالیت  جلو  تا  است 

بگیرد!
گرچھ عالرغم این گفتھ ھا نمی توان اطمینان 
داشت کھ این اپوزیسیون از «خودیھای رانده 
باشند  داشتھ  تعھد  قدر  آن  قدرت»  از  شده 
خجوالنھ  و  کنند  عمل  خود  بھ حرفھای  کھ 
تعدادی از آنھا در خیمھ شب بازی انتخاباتی 
وارد نشوند، مع الوصف، با توجھ بھ این کھ 
تضاد در سطح حاکمان روز بھ روز شدت 
اپوزیسیون  نیروھای  و  گیرد  می  بیشتری 
رژیم نیز در ابعادی بزرگ خواستار تحریم 
فعال انتخابات می باشند، طرف داران والیت 
فقیھ  بھ ویژه در بخش نظامی مشغول ھیزم 
انداختن بھ تنور جنگ امپریالیستی ھستند تا 
انتخاباتی دامن زده،  بھ جنگ  ازاین طریق 
مردم را از بروز آشفتھ گی درکشور ترسانده 
و ازھرطریق ممکن و از جملھ بھ کارگیری 
تقلب در ابعاد نجومی، مجلس یک دستی را 

بھ قول کروبی «منصوب» کنند!
طبقھ ی کارگر و زحمت کشان و کلیھ ستم 
دیده گان جامعھ نھ از شرکت درجنگ درزیر 
عایدشان  نفعی  اسالمی  جمھوری  بیرق 
بھ  دھی  دررای  ازشرکت  نھ  و  خواھدشد 
سران سراسرفاسد دست چین شده ی رژیم 
فاقھ و درمانده گی  فقرو  کھ عامالن اصلی 
و بی کاری وبدبختی ھستند، طرفی خواھند 
بست. لذا از یک سو باید وسیعا از شرکت 
را  دیگران  و  ورزند  امتناع  انتخابات  در 
و  نخورند  را  حاکمان  گول  کھ  کنند  متقاعد 
اسالمی  جمھوری  رژیم  از  کھ  دھند  نشان 
ایران بیزارند  و از سوی دیگر در صورت 
امپریالیستی  و  کارانھ  تجاوز  جنگی  تحمیل 
شوراھای  نمودن  برپا  و  شدن  متشکل  با 

ھرجائی  در  را  خود  شورائی  قدرت  خود، 
ازایران کھ ممکن باشد مستقرسازند تا بتوانند 
تجاوزگران  علیھ  ملی  بخش  رھائی  جنگ 
ارتشھای  و  دھند  سازمان  را  امپریالیست 

امپریالیستی را از ایران بیرون کنند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مربوط بھ  اخبار  بھ مطرح بودن  با توجھ  (١)ـ 
تنشھای موجود در خلیج فارس، مسألھ ایران در 
مناظره ھای انتخاباتی جمھوریخواھانی کھ برای 
آمریکا  جمھوری  ریاست  انتخابات  در  نامزدی 
با یکدیگر رقابت می کنند، معموًال جای خاصی 

دارد.
میت رامنی، فرماندار سابق ایالت ماساچوست و 
از مواضع دولت  یکی از این جمھوریخواھان، 
اوباما  گفت:  انتقاد کرد و  ایران  قبال  در  اوباما 
نتوانست تحریمھایی را اعمال کند کھ ایران را 
فلج کنند، ھمچنین از معترضان ایرانی وقتی بھ 
نمی  ھنوز  نکرد.  حمایت  بودند،  ریختھ  خیابان 
درست،  ھای  برنامھ  یا  نظامی  گزینھ  با  تواند 
بھ  ایران  دستیابی  جلوی  بتواند  کھ  کند  کاری 

سالح ھستھ ای را بگیرد.
از جمھوریخواھان  دیگر  یکی  ریک سنتوروم، 
اگر رییس جمھوری آمریکا بود، از  می گوید، 
ایران می خواست کھ یا در تأسیسات اتمی خود 
ھواپیماھای  یا  کند،  باز  بازرسان  روی  بھ  را 

آمریکایی این کار را برایش انجام بدھند.
تحلیلگران می گویند، با وجود ھمھ این لفاظیھای 
جمھوریخواھان علیھ دولت ایران، مواضع آنان 
آمریکا  فعلی  دولت  مواضع  با  تفاوتی  چندان 

ندارد.
با  انتخاباتی  نامزدھای  گویند،  می  تحلیلگران 
دولت  سیاست خارجی  مواضع  از  مرتب  انتقاد 
اوباما، در واقع می خواھند نشان دھند کھ برای 
رسیدن بھ ھدفھای برون مرزیشان، ابایی از بھ 
ندارند.(رادیو  آمریکا  نظامی  قدرت  بردن  کار 

صدای آمریکا)

تشدید تضادھا ... بقیھ از صفحھ اول

  شنبھ ٠٧ ژانویھ ٢٠١٢ - ١٧ دی ١٣٩٠، 
رسانھ ھای چین بھ انتقادات خود از استراتژی 

دفاعی جدید آمریکا شدت داده اند.
یکی از فرماندھان ارشد ارتش چین در مقالھ 
ای در روزنامھ حزب کمونیست آن کشور، 
آمریکا را بھ ایجاد تنش در شرق آسیا متھم کرد.

ایران  و  چین  است  گفتھ  یانگ  یی  دریادار 
اوباما،  باراک  ھفتھ  این  اظھارات  ھدف 
توسعھ  مورد  در  آمریکا،  جمھوری  رییس 

آسیا بودند. در  حضور نظامی آمریکا 

از  گوید  می  چین  در  بی بی سی  خبرنگار 
آنجا کھ این مقالھ در چنین روزنامھ مھمی و 
در صفحھ اول آن چاپ شده، باید مورد تایید 

باالترین سطوح قدرت در چین باشد.
روزنامھ حزب کمونیست چین از دولت آن 
کشور خواستھ است کھ بھ مقابلھ با اقدامات 
آمریکا بپردازد و با تقویت توان حملھ دور 
آمریکا را تقویت  بازدارندگی  اثر  برد خود 

کند.
دیمین گراماتیکاس  ازبی بی سی، پکن در 
عنوان  تحت   ٢٠١٢ ژانویھ   ١١ چھارشنبھ 
«چین بھ جنگ آمریکا می رود»می نویسد:

و  بی چون  ابرقدرت  با  جنگ  بھ  چین  «آیا 
چرای امروز جھان می رود؟

آمریکا  با  تنش  بھ  چین  گرفتن  اوج  آیا 
می انجامد؟ آیا سرنوشت این است کھ چین بھ 
امروز  ابرقدرت بی چون و چرای  جنگ با 

جھان برود؟
این سوال صریحا در بازبینی جدید راھبرد 
دفاعی ایاالت متحده طرح نمی شود. اما بی سر 
و صدا آن جا است و میان سند پایھ ای ایده ھای 
نظامی آمریکا در قرن ٢١ جوالن می دھد.

چالش  کھ  است  واضح  سند  این  خواندن  با 
راھبرد  در  ای  ویژه  جای  چین  از  ناشی 

دفاعی جدید آمریکا جای دارد.
دشمن  بگوید چین یک  تا  مراقب است  سند 
کھ  می سازد  روشن  اما  نیست.  بالفطره 
آمریکا ارتش خود را برای بازداری چین و 
یا حتی در صورت لزوم برای رویارویی با 

آن تجھیز می کند.
استراتژی جدید دفاعی آمریکا کھ باراک اوباما 
آن را در پنتاگون اعالم کرد ھدف روشنی 
آمریکا بھ  نیروھای نظامی  دارد: بازسازی 
حفظ  را  آمریکا  نظامی  کھ «برتری  نحوی 
باشند». جھانی اش  رھبری  ضامن  و  کنند 

پنتاگون و کاخ سفید بھ یقین آماده پذیرش این 
تصور نیستند کھ آمریکا با افولی اجتناب ناپذیر 
ترقی  کھ  در شرایطی  ھم  آن  است،  مواجھ 
است.  اجتناب ناپذیر  اندازه  ھمان  بھ  چین 
سیاست  این  و  باشد  اول  می خواھد  آمریکا 
دفاعی برای ھمین منظور طراحی شده است.

استراتژی جدید دفاعی آمریکا ھدف روشنی 
آمریکا بھ  نیروھای نظامی  دارد: بازسازی 
نحوی کھ «برتری نظامی آمریکا را حفظ کنند»

باراک اوباما می گوید: «ملت ما در دوران 
ابراز  بازبینی  سند  و  می برد»  بھ سر  گذار 
عطف  نقطھ  یک  مقابل  در  «ما  کھ  می کند 
ھستیم». این سند دو نیروی اساسی کھ این 
یکی  برمی شمرد:  می دھند  شکل  را  گذار 

درون آمریکا و دیگری بیرون آن.
بودجھ   فزاینده  فشارھای  داخلی  منظر  از 

ھزینھ ھای  کاھش  ضرورت  معنی  بھ 
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نظامی است. اما از منظر خارجی باید نسبت 
بھ توان اقتصادی رو بھ رشد چین کھ مناسبات 
قدرت را در آسیا دگرگون می سازد ھشیار بود.

با این حال قدرت اقتصادی چین اینک جھان 
بھ  چین  و  آمریکا  دارد.  خود  مشت  در  را 
گره  یکدیگر  بھ  مشترک  منافع  واسطھ 
عملی  فقدان  بازبینی  سند  در  اما  خورده اند. 

اعتماد بھ وضوح بیان می شود.
«دو کشور، سھم عمده ای در صلح و ثبات 
روابط  گسترش  بھ  و  دارند  شرقی  آسیای 
این وجود  با  عالقھ مندند.  فی مابین  ھمکاری 
توسعھ توان نظامی چین می بایست برای پرھیز 
بیشتری  شفافیت  با  منطقھ  در  تنش زایی  از 
باشد». ھمراه  راھبردیش  اھداف  درباره 

مسابقھ تسلیحاتی
یک  عنوان  بھ  چین  پذیرش  آماده  پنتاگون 
قدرت یا ابرقدرت جھانی، یا حتی ابرقدرتی 

در حال شکل گیری، نیست.
آمریکا می خواھد ھمھ برگ ھا را نگھ دارد. 
خود  «چرخش»  اوباما  دولت  گذشتھ  سال 
را با توجھ بھ آن سوی اقیانوس آرام آشکار 
ساخت. این تغییر نگاه، در سند جدید واضح 
است. سند جدید راھبردی آمریکا خاطرنشان 
توازن  «خواھان  کشور  این  کھ  کند  می 

جدیدی در منطقھ آسیا- اقیانوسیھ است».
قدرت  با  مواجھھ  برای  کھ  می گوید  آمریکا 
روبھ  رشد چین در جبھھ ھای متعددی مشغول 
بھ  دستیابی  برای  چین  تالش ھای  است.   
شرق  در  نظامی  عملیات  کھ  تسلیحاتی 
یکی  می کنند  دشوار  آمریکا  برای  را  آسیا 
حال  در  چین  است.  اصلی  دغدغھ ھای  از 
سرمایھ گذاری روی سالح ھای پیشگیرانھ و 
تدافعی مانند موشک «قاتل ھواپیمابر» است 
کھ می تواند ناوھای ھواپیمابر آمریکا را در 
کند. ھمچنین  داده و غرق  قرار  ھدف  دریا 
سرمایھ گذاری سنگینی روی زیردریایی ھا و 

جت ھای ضد رادار کرده است.
ناوھای  ناوگان  می تواند  این ھا  ھمھ 
ھواپیمابر آمریکا را از سواحل چین براند و 
اثربخشی شان بر مسیرھای تجاری مھم جنوب 
دریای چین را محدود کند و آنان را از دفاع 
بازدارد. چین  حملھ  در صورت  تایوان  از 

«حکومت ھایی  می گوید:  بازبینی  سند 
راه ھای  جستجوی  بھ  ایران  و  چین  نظیر 
ادامھ  ما  توان  با  مواجھھ  برای  غیرمتقارن 
«ایاالت  کھ  می دھد  وعده  اما  داد»  خواھند 
متحده توان خود را برای نمایش قدرت در 
مناطقی کھ دسترسی و آزادی عملش محدود 

شده، حفظ می کند».
نظامیش  برتری  می خواھد  متحده  ایاالت 
با  کھ  امری  بماند.  پابرجا  چین  بھ  نسبت 
اقدامات آمریکا در واکنش بھ پیشرفت نظامی 

چین بھ گسترش مسابقھ تسلیحاتی می انجامد.
در  سرمایھ گذاری  با  پنتاگون  نوعی  بھ 
حال  در  خود  تسلیحات  از  مشابھی  انواع 
توسعھ  بر  آنھا  است.  چین  از  الگوبرداری 
توان ھوایی و دریایی، سالح ھای پیشرفتھ ای 
از  پیچیده تر  چون جت ھای ضد رادار حتی 
موشک ھا  و  بی سرنشین  ھواپیماھای  پیش، 
متمرکز خواھند شد؛ و البتھ در کنار جنگ 

سایبری و گسترش توان فضایی.
دوستیابی

تقویت شبکھ ای از متحدان اطراف چین رکن 
دیگر این استراتژی است. «ما متحدان فعلی 
خود را کھ پایھ حیاتی امنیت آسیا-اقیانوسیھ 
ھستند تقویت می کنیم. ھم چنین شبکھ ھمکاری 
خود با شرکای جدید را بھ ھمھ منطقھ آسیا-

اقیانوسیھ گسترش می دھیم».
دفاعی  روابط  ھم  اکنون  ھم  متحده  ایاالت 
نزدیکی با ژاپن، کره جنوبی، فیلیپین، تایوان 
و استرالیا دارد و در پی برقراری پیوندھایی 
با ویتنام و اندونزی است و روی «شراکت 
سرمایھ گذاری  ھند  با  درازمدت  راھبردی 

می کند».
چین در حال سرمایھ گذاری روی سالح ھای 

پیشگیرانھ و تدافعی است 
برای  قوی  بسیار  پیامی  از  ھمھ  این 
بازدارندگی چین خبر می دھند. ایاالت متحده 
اندازد  خطر  بھ  را  سلطھ اش  کھ  چھ  ھر  با 
در  مھم  متحدان  با  پیوندھایش  می ستیزد. 
ھمسایگی چین را استوار خواھد ساخت و از 
منافعش در شرق آسیا محافظت خواھد کرد.

بھ پرسشی کھ از آن آغاز کردیم بازگردیم. 
ایاالت متحده  میان چین و  تنشی  آیا روزی 

بروز خواھد کرد؟
پاسخ بھ آن بھ واکنش چین بھ راھبرد اعالم 
درصدد  چین  آیا  است.  وابستھ  آمریکا  شده 
تحمیل قدرت خود بر شرق آسیا خواھد بود؟ 
چنین امری موجب تنش در منطقھ خواھد شد؟

مواضعی  کھ  تایمز  گلوبال  دولتی  روزنامھ 
ملی گرایانھ دارد اولین واکنش  را نسبت بھ 

این متن نشان داد.
می بایست  «چین  نوشت:  روزنامھ  این 
افزایش  را  خود  دوربرد  تھاجمی  توان 
متحده  ایاالت  قلمرو  تھدید  برای  و  دھد 
«بازی»  محدوده  گسترش  منظور  بھ 
بیابد». جدیدی  راه ھای  آمریکا  با 

ایاالت  باید  «چین  روزنامھ  این  نوشتھ  بھ 
متحده را بھ فھم این نکتھ وادارد کھ پیشرفتش 
این  بھتر  آمریکا  برای  و  نیست  توقف پذیر 
است کھ با چین دوستی کند».(پایان نقل قول)

تشدید  در  گرھی  نقاط  از  یکی  خاورمیانھ 
تضادھای امپریالیستھاست. فشار روزافزون 
امپریالیستھای آمریکا و اروپا و درھماھنگی 

ایران  بھ  اسرائیل  صھیونیستھای  با  کامل 
درانجام تحریم و محاصره ی کامل اقتصادی 
ناوھای  ورود  با  کھ  دارد،  ادامھ  نظامی  و 
بھ  فرانسھ  و  انگلیس  و  آمریکا  ھواپیمابر 
خاورمیانھ و بھ ویژه بھ خلیج فارس و دریای 
سو  یک  از  سوریھ  سواحل  بھ  ونیز  عمان 
و تھدید بھ تحریم خریدنفت ایران و متقابال 
تھدید حاکمان جمھوری اسالمی بھ بستن تنگھ 
ھرمز و ممانعت از خروج کشتیھای نفت کش 
و درعین حال ترور مسئووالن باالی انرژی 
تضادبین  تشدید  این  تسریع  بھ  ایران  اتمی 
است. انجامیده  امپریالیستی  کشورھای 
رادیو فرانسھ : «طی تنھا یک سال گذشتھ 
چھارتن از دانشمندان اتمی، کھ در  تاسیسات 
و  کارتولید  بھ  اسالمی  جمھوری  ای  ھستھ 
ھای  درسوءقصد  داشتند،  اشتغال  پژوھش 
را  خود  جان  ایران  درپایتخت  تروریستی 
ازسوی  گزارشی  تاکنون  اند.  داده  ازدست 
در مورد  مقامات رسمی جمھوری اسالمی 
با  است.  انتشارنیافتھ  ترورھا  این  عوامل 
این حا ل ایران دست ھای خارجی ازجملھ 
اسرائیل را بھ طرح توطئھ سربھ نیست کردن 
این کشورمتھم کرده است. اتمی  دانشمندان 
دربخش  فرانسھ  امروز  ھای  روزنامھ   
کھ  آنچھ  بھ  خود  المللی  بین  ھای  گزارش 
پرداختھ  ایرانی»  بمب  پنھانی علیھ  «جنگ 
کھ  جنگ  این  نویسد:  می  فیگارو  است. 
سال گذشتھ آغازشده بود اکنون با باال رفتن 
احتمال  و  ذینفع  کشورھای  ھای  نگرانی 
نزدیک ترشدن جمھوراسالمی بھ دست یابی 

بھ بمب، شتابناک نیز شده است. 
تائید  بطورضمنی  خود  درگزارش  فیگارو 
تواند دراین  می  احتماًالاسرائیل  کھ  کند  می 
سوءقصد ھای دستی داشتھ باشد. فیگارو می 
ایران  و  آمریکا  میان  لفظی  جنگ  نویسد: 
درخیابان  پنھانی  جنگ  و  فارس  درخلیج 
ھای تھران دوروی یک سکھ اند. بھ نوشتھ 
بین  آژانس  کھ  نوامبرگذشتھ  ازماه  فیگارو: 
بھ  انحراف  دروین،  اتمی  انرژی  المللی 
سوی نظامی شدن درتالش ھای اتمی ایران 
را مورد تائید قرارداد، ازیک سو، متحدین 
غربی اسرائیل با شتاب بر دامنھ ی تحریمھا 
افزودند، واز سوی  علیھ جمھوری اسالمی 
عملیات  بردامنھ  اورشلیم  دولت  نیز،  دیگر 
پنھانی خود درجھت ناکارآمدکردن پیشرفت 
برنامھ ھای اتمی ایران بھ سوی بمب افزود. 
فیگارو می نویسد: فراموش نکنیم کھ رئیس 
ستاد مشترک اسرائیل ھمین چندماه پیش گفتھ 
دوازده «اتفاقات  درسال دو ھزارو  کھ  بود 

غیرعادی» درایران روی خواھد داد.
دانشگاه «بارایالن»  استاد  اینبار»   «افریم 

عملیات  گوید:  می  آشکارا  دراورشلیم 

مرگ برجنگ امپریالیستی و ارتجاعی، زنده باد جنگ انقالبی!
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کاری  ایران  اتمی  دانشمندان  علیھ 
می  شروع  ترازاین  زود  باید  کھ  بود 
برای  است  گامی  اقدام  این  زیرا  کردیم، 
بمب  سوی  بھ  حرکت  راه  دشوارترکردن 
ما. برای  زمان  خریدن  امکان  والجرم 

ازسرراه  افزاید:  می  فیگارو  نویسنده   
حربھ  تنھا  ایران  اتمی  دانشمندان  برداشتن 
ھمزمان جنگ  نیست.  پنھانی  این جنگ  ی 
است.  داشتھ  ادامھ  نیز  سیبرنتیک  درمیدان 
سیستم  بھ  نت  استاکس  ویروس  با  حملھ 
کمپیوتری تاسیسات ھستھ ای ایران، عالوه 
این  ھای  فیوژ  سانتری  بھ  کھ  برخساراتی 
مجموع  کھ  شد  موجب  کرد  وارد  کشور 

کاربرای شش ماه بھ تاخیربیفتد.
فیگارو،  گزارش  نویسنده  السر،  ایزابل   
یادآوری می کند کھ ھیچ کس بھ درستی نمی 
تواند بگوید کھ جنگ پنھانی علیھ برنامھ اتمی 
ایران ازکجا و توسط چھ منابعی طراحی و 
ھدایت می شود، ولی ھمین قدرمی توان گفت 
کھ کنگره آمریکا درسال گذشتھ بودجھ ویژه 
ای را برای اجرائی کردن عملیات پنھانی علیھ 
برنامھ ھای اتمی ایران تصویب کرده بود.

 ایزابل السر می افزاید: اگر بھ قول کارشناسان 
اعتماد کنیم، آنھا براین باورند کھ در «جنگ 
اتمی جمھوری  ھای  برنامھ  پنھانی « علیھ 
اسرائیل،  اطالعاتی  ھای  سرویس  اسالمی، 
دریک  انگلیس  و  فرانسھ  آمریکا،  بویژه  و 
«اتحاد مقدس» امرمبارزه را پیش می برند.

 واما بھ نوشتھ لوموند روزنامھ عصرفرانسھ، 
برخی  سوی  از  اتھامات  ایراد  دنبال  بھ 
واشنگتن  دولت  ایران،  پایھ  میان  مقامات 
این کشور  دخالت مامورین  امروز ھرگونھ 
با  کرد.  رد  را  ایران  اتمی  درتروردانشمند 
رضا  محمد  نویسد:  می  لوموند  حال  این 
اتمی  تروردانشمند  کھ  است  گفتھ  رحیمی 
بوده  اسرائیل  ازسوی  ای  کشورتوطئھ  این 
است. محمد رضا رحیمی با ایراد این اتھام 
انجام  ترورھای  حال  این  با  کھ  است  گفتھ 
گرفتھ مانع ادامھ برنامھ ھای اتمی جمھوری 

اسالمی نخواھد شد.
در لیبراسیون، ژان پیرپرن، کارشناس امور 
مفصل  گزارش  یک  روزنامھ  دراین  ایران 
دارد درمورد کش و واکش ھای درون رژیم 
اسالمی، بھ سخنی دیگر میان دوجناح آیت 

هللا خامنھ ای و محمود احمدی نژاد.
ھشدار  درمورد  ژانویھ  در١٣  ولھ  دویچھ 
ای  خامنھ  علی  بھ  اوباما  باراک  مستقیم 

گزارش می کند: 
« تنش میان جمھوری اسالمی ایران و ایاالت 
متحده آمریکا وارد مرحلھ ی جدیدی شده است. 
نشریھ آمریکایی نیویورک تایمز در تازه ترین 
پیام ھشدارآمیز  ارسال  از  شماره خود خبر 

مستقیمی از سوی باراک اوباما برای رھبر 
می دھد.  خامنھ ای  علی  اسالمی،  جمھوری 

«اقدام غیرمعمول باراک اوباما»
نیویورک تایمز بھ نقل از یکی از نمایندگان 
نوشت  نشده  فاش  نامش  کھ  آمریکا  دولت 
رئیس جمھور ایاالت متحده در پیامی کھ از 
طریق کانال ھای محرمانھ بھ دست خامنھ ای 
ایران در مورد  تھدیدھای  بھ  نسبت  رسیده، 

بستن تنگھ ی ھرمز بھ او ھشدار داده است.
باراک اوباما در این پیام ھرگونھ اختالل در 
ھرمز  تنگھ  طریق  از  سوخت  انتقال  مسیر 
با  کھ  کرده  عنوان  تحریک آمیز  اقدامی  را 
پایگاه  شد.  خواھد  روبرو  واشنگتن  واکنش 
اینترنتی ھفتھ نامھ آلمانی اشپیگل ارسال این 
پیام را اقدامی غیرمعمول در مشاجره میان 
نشانھ ی  را  آن  و  کرده  توصیف  کشور  دو 
سوی  از  ایران  تھدیدھای  گرفتن  جدی 
آمریکا ارزیابی می کند. ایاالت متحده آمریکا 
و  ضعف»  «نشانھ ی  را  ایران  تھدیدھای 
بین المللی  تحریم ھای  بودن  موثر  از  ناشی 

علیھ این کشور خوانده است.
تقویت ناوگان دریایی آمریکا در منطقھ

ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک 
ارتش آمریکا چند روز پیش گفت این کشور 
تنگھ  شدن  بستھ  صورت  در  دارد  آمادگی 
ھرمز این گذرگاه مھم آبی را مجددا باز کند. 
ناظران این سخنان را بھ عنوان تھدید تھران 
کرده اند.  تعبیر  نظامی  متقابل  عملیات  بھ 
نیروی  خروج  خواستار  اسالمی  جمھوری 
دریایی ایاالت متحده از آب ھای خلیج فارس 

و دریای عمان شده است.
بھ رغم ھشدارھای تھران در مورد حضور 
منطقھ،  در  متحده  ایاالت  دریایی  ناوگان 
واشنگتن روز پنج شنبھ ١٢ ژانویھ از ورود 
دریای عمان خبر  بھ  وینسون»  ناو «کارل 
ناو  این  می گویند  آمریکایی  مقام ھای  داد. 
جایگزین ناو ھواپیمابر «جان استنیس» شده 
کھ خلیج فارس را در پایان ماه دسامبر ترک 
کرد و اعزام آن از قبل برنامھ ریزی شده بود.

ناو پیشرفتھ ی بریتانیا 
در راه خلیج فارس

«کارل  ھواپیمابر  ناو  گزارش ھا  بنابر 
وینسون» با حدود ھشتاد جنگنده و ھلی کویتر 
روز دوشنبھ (٩ژانویھ، ٢٠ دی) بھ آب ھای 
ھواپیمابر  ناو  است.  رسیده  عمان  دریای 
ھند  اقیانوس  در  کھ  نیز  لینکلن»  «آبراھام 
این  سوی  بھ  حرکت  حال  در  بود  مستقر 

منطقھ است.
ھمزمان با این تحوالت وزارت دفاع بریتانیا 
آمریکا و  با  برای ھمکاری  کھ  کرده  اعالم 
و  پیشرفتھ ترین  احتمالی  تھدید  ھر  با  مقابلھ 

مجھزترین ناو جنگی خود را بھ سوی خلیج 
فارس فرستاده است. روزنامھ دیلی تلگراف 
ناو  نوشت  روز شنبھ (١٧ دی، ٧ ژانویھ) 
آب ھای  دارینگ»  اس  ام  «اچ  بریتانیایی 
ترک  فارس  خلیج  مقصد  بھ  را  کشور  این 
کرده است. این ناو پیشرفتھ ترین و جدیدترین 
مجھزترین  از  یکی  و  بریتانیا  جنگی  ناو 

شناورھای نظامی جھان محسوب می شود.
دھد  بی بی سی در١٣ژانویھ  گزارش می 
کھ: «سفیر روسیھ در ناتو ھشدار داد کھ این 
را  ایران  در  نظامی  دخالت  کشور ھرگونھ 

تھدیدی علیھ امنیت خود می داند.»
ناتو  در  روسیھ  نماینده  روگزین،  دیمیتری 
گفت:  کشور  این  نخست  وزیر  معاون  و 
«اگر اتفاقی برای ایران بیفتد و این کشور 
اقدام تھدیدی  اقدام نظامی شود، آن  درگیر 

مستقیم برای امنیت ما خواھد بود.» 

ماموریت  پایان  در  کھ  روگزین  آقای 
کنفرانس  یک  در  ناتو،  در  خود  چھارسالھ 
خبری در بروکسل شرکت کرده بود، گفت 
«ھر کشوری حق دارد ھر آنچھ برای تامین 
اختیار  در  دارد  نیاز  خود  راحتی  و  امنیت 

داشتھ باشد.»
بھ  دارد.  حقی  چنین  ھم  «ایران  گفت:  او 
ھمین دلیل ما بھ تمام کسانی کھ درگیر این 
شده  ایران  با  ارتباط  در  ھیجان انگیز  بازی 
و  بحث  ھنگام  و  باشید  آرام  می گوییم  اند، 
بررسی این موضوع جار و جنجال نکنید.»

غربی  کشورھای  تالش  اخیر  ھفتھ ھای  در 
برنامھ  دلیل  بھ  ایران  نفتی  تحریم  برای 
ھستھ ای این کشور و در مقابل تھدید ایران بھ 
بستن تنگھ ھرمز باعث تشدید تنش و مطرح 

شدن احتمال درگیری نظامی شده است.
دیمیتری روگزین گفت کھ روسیھ با وجود 
دستیابی  برای  دیگر  کشورھای  بھ  کمک 
«سیاست ھای  مدرن،  انرژی  منابع  بھ 
سوء  از  جلوگیری  برای  سختگیرانھ ای» 
استفاده از این کمک ھا در جھت دستیابی بھ 

سالح اتمی دارد.
روگزین،  آقای  اظھارات  از  پیش  ساعاتی 
معاون وزیر امور خارجھ روسیھ نیز ھشدار 
ایران  تحریم ھا علیھ  بود کھ «گسترش  داده 
این  علیھ  احتمالی  نظامی  اقدام  ھمچنین  و 
کشور بی تردید از نظر جامعھ جھانی اقدامی 
محسوب می شود کھ ھدف از آن تالش برای 

تغییر رژیم در ایران است.»
معاون وزیر خارجھ روسیھ گفت: «موضع 
ما این است کھ با توجھ بھ اینکھ قطعنامھ ھای 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  مصوب  قبلی 
محدود  را  ایران  با  نظامی  ھمکاری  متحد 

کرده، تحریم ھای شورای امنیت علیھ 
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رھائی معلمان ازستم سرمایھ و مذھب درگرو وحدت مبارزاتی شان با کارگران است!

فاشیسم مذھبی... بقیھ از صفحھ اول

ایران با ظرفیت کامل بھ اجرا گذاشتھ 
شده است.»

گنادی گاتیلوف وضع تحریم ھای جدید علیھ 
بر سر راه تالش جامعھ  را «مانعی  ایران 
مسالمت آمیز  حلی  راه  یافتن  برای  جھانی 
اتمی  برنامھ ھای  از  ناشی  بحران  برای 

ایران» توصیف کرد.
دویچھ ولھـ  ٢٦ دی ١٣٩٠ : «ارتش روسیھ 
خود  بزرگ،  رزمایش  یک  در  دارد  قصد 
را برای حملھ ی احتمالی آمریکا و اسرائیل 
خبرگزاری  گزارش  بھ  کند.  آماده  ایران  بھ 
روسی ریانووستی این رزمایش استراتژیک 
سپتامبر  ماه  در  و  دارد  نام  ”قفقاز ٢٠١٢“ 

برگزار می شود.
سر  بر  مناقشھ  چنانچھ  است  معتقد  روسیھ 
بھ  اسالمی  جمھوری  اتمی  برنامھ ھای 
نظامی غرب در ایران منجر شود،  دخالت 
امنیت این کشور نیز بھ خطر می افتد. یک 
نشریھ ی روسی در شماره روز دوشنبھ خود 
(٢۶ دی، ١۶ ژانویھ ٢٠١٢) نوشت ارتش 
روسیھ قصد دارد در صورت بحرانی شدن 
منطقھ  در  ساالنھ ی خود  رزمایش  اوضاع، 
قفقاز را گسترده تر از سال ھای پیش برگزار 

کند.»
بررسی این گزارشات حاکی از تشدید تضاد 
جنوب  گرھی  دومنطقھ  در  امپریالیستھا 
شرقی آسیا و منطقھ ی خلیج فارس است و 
در حوزه ی خلیج  بھ ویژه  آن  بروز  خطر 
فارس کھ مستقیما یا بھ طورغیرمستقیم  بھ 

رودرروئی امپریالیستھا می تواند بیانجامد.
برای  این است کھ  سوآل  درچنین شرایطی 
و  رقابتھا  این  میان  در  ایران  مردم  کھ  این 
پارنشوند و ھستی  قربانی و لت و  تضادھا 
ازدست  خود را عمده تا و اگرنھ بھ تمامی 
کمونیست  آگاه  نیروھای  ی  وظیفھ  ندھند، 
فقدان  درشرایط  باید  آیا  چیست؟  درایران 
و  کمونیست  رزمنده  و  متشکل  نیروی 
صاحب نفوذ درمیان طبقھ کارگر و توده ھا 
بھ تماشای اوضاع بپردازند؟ یا تکھ و پاره 
اسالمی  جمھوری  با  درضدیت  بخشی  شده 
بھ امپریالیستھا پناه بیاورند و یا درضدیت با 
امپریالیستھا زیر بیرق افراط گرایان مذھبی 
حاکم گردآیند؟ سرنوشت چنین کمونیستھائی 
جز جدائی از طبقھ کارگر و توده ھا و عامل 
امپریالیستھا و ارتجاع مذھبی حاکم درایران 

شدن، نخواھدبود.
کمونیستھای راستین ایران باید فرقھ گرائی 
و  ساختھ  تر محکوم  تمام  ھرچھ  رابا شدت 
تحت  و  برداشتھ  دست  ازخودمرکزبینی 
اصول کمونیسم علمی و نکات اساسی برنامھ 
بتوانند،  تا  متحدشوند  اول  درگام  تاکتیک  و 
استراتژی و تاکتیکھای مناسب مبارزه علیھ 

دو دشمن اساسی داخلی و خارجی را سازمان 
دھند. این از اولویتھای عاجل و فوری است 
کھ باید بھ آن جواب مناسب داد. چرا کھ تند 
پیچ تاریخی  چندان دورنیست و بدون آماده 
ھای  ارتجاعی  توفان تضادھای  و  سیل  گی 
آنھا  از  را  رھائی  جھانی فرصت  ایرانی و 

سلب خواھندکرد.

تضییقات و زندانی کردن معلمان صادرشده 
ازجملھ می خوانیم :

معلمان  از  تعدادی  کھ  است  مدیدی  «مدت 
زندانی  بوم،  و  مرز  این  دلسوز  و  فعال 
اندیشھ  تنگ نظرانھ و مستبدانھ عده ای کوتھ 

بین و فاقد تدبیر شده اند.
اطالع  و  آموزش  مسوول  داوري،  محمد 
شھریور  از  ایران  معلمان  سازمان  رسانی 
ماه سال ٨٨ تاکنون بدون یک روز مرخصی 
اوین  زندان  در  قانونی  از حقوق  استفاده  و 
مسوول  سلیمان،  علي پور  مي برد.  سر  بھ 
سازمان  ھمین  ریزی  برنامھ  و  تشکیالت 
درھمین  تاکنون  امسال،  ماه  خرداد  از  نیز 
دبیر  مومني،  عبدهللا  مي برد.  سر  بھ  زندان 
نیز  تھران  پرورش  و  آموزش  دو  منطقھ 
در  تاکنون   ٨٨ انتخابات  حوادث  از  پس 
زندان بھ سر مي برد. نبی هللا باستان، معلم 
کردستانی و عضو کانون صنفی معلمان نیز 
زندانی است. مھندس ھاشم خواستار، معلم 
جسمی  شرایط  وجود  با  مشھدی  بازنشستھ 
نامناسب پس از انتخابات سال ٨٨ در زندان 
ھیات  عضو  بداقي،  رسول  مي برد.  سر  بھ 
مدیره کانون صنفی معلمان نیز از سال ٨٨ 
زندانی است و اکنون در زندان رجایی شھر 
بھ سر مي برد. علیرضا ھاشمي، از سازمان 
کل  دبیر  باغانی  اکبر  علی  ایران،  معلمان 
کانون صنفی معلمان ایران، محمود بھشتی 
معلمان  صنفی  کانون  سخنگوی  لنگرودي، 
ایران و تعدادی دیگر از اعضای تشکل ھای 
پرونده ھای  دارای  معلمان  مدنی  صنفی   
مفتوح قضایی ھستند ودر انتظار برگزاری 
تعداد  ھمچنین  مي برند.  سر  بھ  دادگاه شان 
پس  کشور  سراسر  در  معلمان  از  زیادی 
محاکمھ و  بازداشت،  سال ٨٨  انتخابات  از 
زندانی شده اند کھ با توجھ بھ حضور گسترده 
کھ  انتخابات ھایی  ھمھ  در  معلمان  نقش  و 
غیر  برخورد ھا  این  شده  برگزار  تاکنون 

شایستھ و غیر مدبرانھ است.
سازمان معلمان ایران بھ عنوان یک تشکل 
صنفی   مدنی کھ ھمواره خود را متعھد بھ 

دانستھ  فرھنگیان  حق  بھ  حقوق  گیری  پی 
ھمھ مسووالن  از  طور جدی  بھ  مي داند  و 
قضایی مي خواھد  بھ ویژه مسووالن حوزه 
این معلمان  کھ در اسرع وقت بھ وضعیت 
را  آنان  آزادی  شرایط  و  رسیدگی  زندانی 
رویکرد  ھمیشھ  چند  ھر  آورد.  فراھم 
تشکلھای  بھ  پرورش  و  آموزش  وزارت 
و  است  بوده  امنیتی  و  تھاجمی  معلمان 
از  کشور  در  امروز  شده  موجب  امر  این 
خبری  منتقد  و  مستقل  تشکل ھای  فعالیت 
نباشد اما با این وجود سازمان معلمان ایران 
قانونی  فعالیتھای  تاکنون  تاسیس  زمان  از 
و  مشکالت  بي مھري ھا،  وجود  با  را  خود 
بخشیده  استمرار  فراوان  کارشکني ھای 
صراحت  و  قاطعیت  با  دیگر  بار  و  است 
از وزیر آموزش و پرورش انتظار دارد تا 
معلمان  آزادی  برای  را  خود  تالش    نھایت 
دربند بھ کار بندد و امنیت روانی و فکری 

خانواده ھای این معلمان را تامین کند.
مخالف  ایران  معلمان  سازمان  ھمچنین 
آموزش  در  موجود  امنیتی  وضع  صریح 
مانع  شرایط  این  کھ  چرا  است  پرورش  و 
پویایی و خالقیت در عرصٔھ تعلیم و تربیت 
است بنابراین این سازمان بھ طور جدی از 
و  امنیتی  برخورد  بھ  مي خواھد  مسووالن 
تشکل ھا  و  منتقد  مستقل،  فعاالن  با  قضایی 

پایان دھد.»(پایان نقل قولھا)
مستقل  نھاد  کمتر  درایران  مذھبی  فاشیسم 
نھادھائی  ویژه  بھ  تابد،  برمی  را  خود  از 
و  کودکان  بھ  فنون  و  علوم  آموزش  با  کھ 
جوانان زمینھ را برای رھائی آنان ازچنگال 
فاشیسم  سازند.  می  فراھم  اندیشی  تاریک 
مذھبی ٣٣ سال است کھ با منتھای قساوت 
آزاده  انسانھای  تا  است  کوشیده  شقاوت  و 
پرورش  و  آموزش  درحیطھ ی  ازجملھ  را 
تبدیل نماید و با گسیل  بھ عبد و عبید خود 
گلھ ای از طلبھ ھای حوزه ھای مذھبی قم 
فنون و  و  آموزش رشد علوم  و غیره جلو 
با  و  بگیرد  درجامعھ را  پیشرو  رشد عقاید 
با پای راست و یاچپ  آموزش شرعیات و 
وارد مستراح شدن و خرافاتی ازاین دست، 
و  کھنھ  عقاید  ی  رادرچنبره  آموزان  دانش 
دراین  و  قراردھند.  خود  مطرود  و  فاسد 
کارزار، معلمی کھ جرئت کرده و درمقابل 
عھد  گونھ  وآشغال  پوسیده  آموزشھای  این 
انسانھا  گی  بالنده  و  گی  آزاده  از  تاریکی 
سخنی درکالس درس برزبان راند با داغ و 
درفش و زندان و بی کارشدن مجازات می 
تئاتر  آمفی  درھر  درس،  درھرکالس  بیند. 
خانھ،  وزارت  و  کارگاه  درھر  گاه،  دانش 
باید  فعالیت  و  کار  درھرمحیط  خالصھ  و 

رژیم  خبرچین  مزدوران  ی  سروکلھ 
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نشریھ آلترناتیو... بقیھ از صفحھ اول فاشیستی  ی  شده  شناختھ  سبک  بھ 
خفقان  محیط  چنان  و  باشند  حاضر 
آور و ترسناکی بھ وجود بیاورند کھ زبانھا 
الل، لبھا بستھ، چشمھا از دیدن حقایق نابینا 
این نظام  در سرنگونی  شده و نھایتا دستھا 
فاشیستی قرون وسطائی شکستھ شوند تا این 
پرکردن  بھ  درخدمت  بتواند  منحوس  نظام 
اعوان و  جیب سرمایھ داران و آخوندھا و 
انصارآنھا چند صباح دیگری سرحکم بماند.

سازمان صنفی معلمان ایران گرچھ سازمانی 
ی  جامعھ  عمیق  دردھای  بیانگر  کھ  نیست 
معلمان ایران باشد و از حد برخی خواستھ 
نگذاشتھ است،  فراتر  پایش را  ھای صنفی 
و  قھر  مورد  دراین سطح  حتا  الوصف  مع 
برجامعھ  حاکم  مذھبی  فاشیستھای  غضب 

ایران واقع شده است.
باید از خواستھای بھ حق معلمان ایران دفاع 
کرد؛ آزادی معلمان زندانی را خواستارشد؛ 
مخالفت خود را با اخراج بسیاری از معلمان 
حوزه  درازی  ازدست  نمود؛  اعالم  پیمانی 
نفرت کرد؛  بھ مدارس ابراز  آخوندی  ھای 
خواستارآن شد کھ محیط آموزش و پرورش 
جھت  و  کامل  آزادی  در  صنعت  و  علم  و 
دخالتھای  وجود  ازلوث  جامعھ  پیشرفت 
استادان کشور  معلمان و  رھاباشند؛  مذھبی 
متشکل  حق  باید  شرطی  و  قید  ھیچ  بدون 
شدن را داشتھ و ازحقوق صنفی و اجتماعی 
دفاع  بھ  ای  واھمھ  ھیچ  بدون  خویش 

برخیزند.
بھ  با  اسالمی  جمھوری  فاشیست  رژیم 
حیات  طی  درایران  آزادی  کشیدن  اسارت 
وجودآورده  بھ  باتالقی  اش  سالھ  ننگین٣٣ 
است کھ روز بھ روز بیشتر درآن فرو می 
افتاده  شمارش  بھ  حیاتش  روزھای  و  رود 
و  مبارز  انسانھای  سرکوب  از  لذا  است. 
نمونھ  کھ  زند  نمی  سرباز  ای  لحظھ  آزاده 
نمود کوچکی ازفشارھای روزافزونی  زیر 
است کھ بھ طبقھ ی کارگرو فعاالن سربلندآن 

وارد می آورد: 
سال  شدگان  دستگیر  برای  قضائیھ  «قوه 
ذوب  کارگری  اعتراض  جریان  در  گذشتھ 
صادر  تعزیری  حبس  حکم  اصفھان،  آھن 

کرده است.
جمشید  مھرپویا،  یوسف  متھمان  این 
حیدرعلی  پور،  ھاشم  علی  عسکریان، 
علیرضا  رحمانی،  غالمرضا  علیرضایی، 
رضایی، مجتبی شریفی، حسین سرشومی، 
دارند  نام  ریاحی  علیرضا  باقری،  بھزاد 
کھ بھ تبلیغ علیھ نظام ، تبانی و اقدام علیھ 
تشکیل  در  مشارکت  کشور،  داخلی  امنیت 
گروه دژبان زاینده رود بھ قصد اقدام علیھ 
کشور،  امنیت  زدن  برھم  و  کشور  امنیت 

و ھمچنین نگھداری و استفاده از تجھیزات 
ماھواره ای متھم شده اند.

در تاریخ بیست و ششم اردیبھشت ماه سال 
١٣٨٩ پس از روز کارگر، اداره اطالعات 
قانونی  غیر  بازداشت  بھ  مبادرت  اصفھان 
کرد.  کارگر   ١١ قضایی  حکم  بدون  و 
بھ مکان  بازداشت  از  بازداشت شدگان پس 
الف  بند  بھ  سپس  و  شدند  منتقل  نامعلومی 
از  برخی  شدند.  اعزام  اصفھان  زندان  ط 
نیز  برخی  و  روز  سھ  و  بیست  مدت  آنھا 
مدت پنجاه روز در سلول انفرادی بوده و از 
داشتن وکیل مدافع و مالقات با خانواده خود 

محروم بودند.
آنکھ  از  پس  مدافع،  وبسایت  گزارش  بھ 
شکنجھ  تحت  اطالعات  وزارت  ماموران 
بھ  اقرار  متھمان  از  و روحی  جسمی  ھای 
اخذ  نظام  مخالف  گروھھای  با  ھمکاری 
کرد، ھر یک از آنان با قرار وثیقھ سنگین 

پانصد میلیون ریالی آزاد شدند.
برای  متھمان  دادگاه،  این  رای  اساس  بر 
تعزیری،  ماه حبس  پنج  بھ  نظام  تبلیغ علیھ 
سال  دو  بھ  کشور  امنیت  علیھ  اقدام  برای 
تشکیل  در  مشارکت  برای  تعزیری،  حبس 
حبس  سال  دو  بھ  رود  زاینده  دژبان  گروه 
نگھداری ماھواره، ھر  اتھام  تعزیری و بھ 
یک بھ پرداخت سھ میلیون لایر جزای نقدی 

محکوم شده اند.
دادگاه   ١٠٢ شعبھ  قاضی  توسط  رای  این 
البدل  علی  دادرس  و  شھر  زرین  جزایی 
قاضی  شھر  زرین  اسالمی  انقالب  دادگاه 
طاوسی صادر شده است.(بھ نقل از آسمان 

نیوز ـ ٢٤ دی ١٣٩٠)

درکنار  باید  ایران  معلمان سربلند  بنابراین 
ھم سرنوشتان خود: کارگران و دیگرزحمت 
ی  کلیھ  و  جویان  دانش  و  زنان  کشان، 
تا  خود  ی  مبارزه  بھ  خواھان،  آزادی 
ادامھ  وسطائی  قرون  نظام  این  سرنگونی 
برای  اما  الزمند  صنفی  مبارزات  دھند. 
کافی  معلمان  ی  شده  پایمال  حقوق  احقاق 
نیستند. انتظار این کھ وزیری ازاین دستگاه 
انتظار  کند،  برآورده  را  آنان  خواستھای 
عبثی است. معلمان باید بھ مبارزان انقالبی 
از  بدور  ای  خواستارجامعھ  کھ  رژیم  ضد 
استثمار و ستم و تبعیض و بھ دست گرفتن 
و زحمت  کارگران  توسط  کشور  سرنوشت 
بھ آخر و  تا  مبارزه  تبدیل شده و  کشانند، 
تا بھ گورسپردن نظام مالکیت خصوصی را 
معلمان  است راه رھائی  دھند. چنین  ادامھ 

سربلندکشور.

کارآمد  حزبی  سلول  یک  حتی  حزب»  کھ 
دربین کارگران صنعتی ندارد» و یا این کھ 
«حزب می پذیرفت کھ کارگران حدود ١٠٪ 
از اعضا درسال ١٩٢٨، ٣٪ در١٩٢٩... و 
درپایان ١٩٣٠ تقریبا صفردرصد را تشکیل 
می داده اند». و یا «حزب بھ مدت ١٩ سال 
اتحادیھ  ملی  کنگره  برگزاری  بھ  نیازی  نھ 
تشکیل   ١٩٢٩ از  قبل  کھ  ـ  کارگری  ھای 
شده بود ـ می دید و نھ بھ خود زحمت جلب 
حمایت کارگران را می داد.» وی سپس یک 
دوران  با  دررابطھ  ازجملھ  قول  نقل  سری 
حملھ بھ شھرھا و فتح شھرھا و با ادعاھائی 
مائو  توسط  شھرھا  «فتح  کھ  این  نظیر 
بیش از ھرچیز دیگری جدائی کامل حزب 
کمونیست از طبقھ کارگر صنعتی را آشکار 
ساخت. رھبران حزب نھایت تالش خود را 
تا از وقوع خیزشھای کارگری  انجام دادند 
جلوگیری  آنھا  تصرف  درآستانھ  درشھرھا 

کنند».(ص ٢٩ نشریھ آلترناتیو)
تاریخ  خبراز  بی  یا  و  جوان  ھرخواننده 
این  کمونیستھا  رھبری  تحت  چین  انقالب 
اراجیف را بخواند درگمراھی تاسف آوری 
گرفتارخواھدشد. کاری کھ تروتسکیستھا(اعم 
از چینی و خارجی) از ابتدا علیھ مرحلھ ی 
انقالب دموکراتیک درچین بھ خاطرافاضات 
از  وی  شناخت  عدم  (از  تروتسکی  جناب 
براساس  یا   و  چین  جامعھ  طبقاتی  ترکیب 
اش  گرایانھ  ناب  گرایانھ   ذھنی  دگماتیسم 
کارگر) کھ اعالم  و عمل طبقھ ی  نقش  از 
درچین  دموکراتیک  انقالب  کھ  بود  نموده 
پایان گرفتھ و انقالب بدون وقفھ باید کیفیت 
کمونیستھا  با  دشمنی  بھ  بیابد،  سوسیالیستی 
ھمان  امروز  ھم  آنھا  ماتَََرک  و  پرداختھ 
اراجیف را بعداز گذشت ٩٠ سال از شروع 
رھبری  تحت  نوین  دموکراتیک  انقالب 
کمونیست  حزب  آن  راس  در  و  پرولتاریا 

چین، تکرارمی کنند.
و  بود  چھ  تاریخی  واقعیت  ببینیم  حال 
تروتسکیست  تروتسکیست و شبھ  حضرات 

(تروتسکیستھای خجالتی!) چھ می گویند.
مائو درتحلیل طبقاتی از جامعھ چین درمارس 
صنعتی  پرولتاریای  «تعداد  نوشت:   ١٩٢٦
می  نفر  میلیون   ٢ بھ  تقریبا  درچین  مدرن 
رسد. علت قلت پرولتاریای صنعتی مدرن را 
باید درعقب ماندگی اقتصادی کشور جست. 
شاخھ  کارگردر٥  میلیون   ٢ قاطع  اکثریت 
زیرین: راه آھن، معدن، حمل ونقل دریائی، 
نساجی و کشتی سازی کارمی کنند و قسمت 
اعظم آنھا درانقیاد کارفرمایان خارجی اند. 

پرولتاریای صنعتی چین با وصف این 



صفحھ ٨رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
نیروھای  نماینده  است،  العده  قلیل  کھ 
ترین  مترقی  و  بوده  چین  جدید  مولده 
بھ  و  دھد  می  تشکیل  را  مدرن  چین  طبقھ 
نیروی رھبری کننده جنبش انقالبی چین بدل 
گشتھ است... اولین دلیل این کھ چرا کارگران 
تمرکز  دارند،  برعھده  مھمی  نقش  صنعتی 
نیز  شھری  ھای  عملھ  است...نیروی  آنھا 
شایان توجھ است. اکثریت آنھا را باراندازان 
کناسھا و  باشند.  کشان می  کشتی و ریکشا 
روفتگران و غیره نیز جزو این گروه اند... 
ولی مانند کارگران صنعتی متمرکز نیستند و 
درتولید نقش چندان مھمی را بازی نمی کنند. 
کشاورزی سرمایھ داری مدرن درچین ھنوز 
بسیارناچیز است. منظور از پرولتاریای ده 
ھمان کارگران کشاورزی است کھ ساالنھ، 
این  شوند.  می  اجیر  روزانھ  یا  و  ماھانھ 
زمین  صاحب  نھ  کشاورزی  کارگران 
کشاورزی...»(  وسایل  صاحب  نھ  و  اند 
آثارمنتخب مائو بھ فارسی ـ جلد ١ ـ ص ٢٣ 
دردسامبر  دیگری  درتحلیل  مائو   .  (٢٤ و 
١٩٣٩ (انقالب چین و حزب کمونیست چین 
ـ جلد دوم آثار منتخب ـ ص ٤٧٩)باردیگر 
ـ ٣   ٢  .٥ چین  پرولتاریای  کھ  کرد  اشاره 
تقریبا ١٢ میلیون  میلیون کارگر صنعتی و 
پیشھ  و  کوچک  درصنایع  مزدور  کارگر 
وری وشاگرددکانھا درشھرھا و عده کثیری 
پرولتاریای روستائی(مزدوران کشاورزی)، 
مزدوران  با  فقیر  دھقانان  باشند.  می 
کشاورزی رویھم رفتھ ٧٠٪ جمعیت دھات 

را تشکیل می دھند.»
کھ  است  گان  خواننده  با  قضاوت  حال 
میلیونی  کھ ٨٠٪ جمعیت ٤٠٠  درکشوری 
آن  در روستا زنده گی می کنند و مناسبات 
چنبره  در  را  عظیم  جمعیت  این  فئودالی 
پرولتاریای  و  داشتھ  نگھ  اش  استثماری 
صنعتی دردھھ ی ١٩٢٠، ٥ ھزارم جمعیت 
چین را تشکیل می داده و مناسبات فئودالی 
برآن حاکم بود چھ گونھ می توانست انقالب 
کھ  درحالی  اندازد؟!  راه  بھ  سوسیالیستی 
بعد از مرگ سون یاتسن و بھ دست گرفتن 
کای  چیان  توسط  گومیندان  حزب  رھبری 
عام  قتل  درشھرھا  کمونیستھا   ٪٩٠ چک، 
با  دروپائیزی  دھقانی  قیام  تنھا  و  شدند 
مناسبات  علیھ  دھقان  میلیون   ١٠ شرکت 
فئودالی در حونان و تشکیل ھستھ ی اولیھ 
ارتش سرخ کارگران و دھقانان درکوھستان 
انقالب  عمده  نیروی  کھ  داد  نشان  جینگان 
دموکراتیک دھقانان ھستند کھ تحت رھبری 
حزب کمونیست و ارتش سرخ و درمبارزه 
ای بسیار پرپیچ و خم توانستند پس از آزاد 
تدریجی  و تصرف  سازی مناطق روستائی 
شکست  با  دراکتبر١٩٤٩  نھایتا  شھرھا، 

دادن قدرت نظامی ٩ میلیون نفری چیان کای 
چک بھ مثابھ عامل امپریالیسم، فئودالیسم و 
برای  را  زمینھ  بوروکرات،  داری  سرمایھ 
کسب قدرت توسط کارگران و دھقانان فراھم 
و  آغازکنند.  را  بھ سوسالیسم  وگذار  ساختھ 
فاشیستی  باحاکمیت  کھ  است  بسیارطبیعی 
بھ  کارگران  جلب  امکان  گومیندان  رژیم 
حزب درشھرھا محدود باقی می ماند، اما نھ 

درحدی کھ تونی کلیف مدعی است! 
تا این جا لفاظیھای تروتسکی و پیروان اش 
را می توان بھ عیان دید کھ از قوطی ذھنی 
گری و بی مسئوولیت شان ادعاھای دوآتشھ 
ھمانند  و  زند  می  بیرون  خواھی  کارگر 
شیخان ریاکار حاکم امروز درقبال دفاع از 
«مستضعفان»، دروغ تحویل مردم می دھند 
کمونیستھا  و  کارگر  ی  درپیشروی طبقھ  تا 

اخالل بھ وجود آورند.
بھ  درگذشتھ  فالسفھ  گفت:  روزی  مارکس 
تفسیر جھان می پرداختند، درحالی کھ مسئلھ 
برسر تغییر آن است. باید از تروتسکیستھای 
ادعاھای  «اگر  پرسید  خجالتی  و  معتقد 
تروتسکی، تئوری انقالب واقعی بودند، چرا 
اند  درنیامده  عمل  بھ  جا  دریک  حال  بھ  تا 
نمای عمل  تئوری راه  این  تا ثابت شود کھ 
و  آنھا  بھ  استناد  بایدقراربگیرد؟!  کارگران 
تبلیغ آنھا بھ معنای استناد بھ تورات و انجیل 
چیزی  کھ  است  بشر  سعادت  برای  قرآن  و 
جز صحھ گذاشتن روی یک غیر واقعیت بھ 

مثابھ عین واقعیت نمی باشد!!
بھ رد افاضات مرحوم کلیف ادامھ می دھیم :

حکومت  «چرا  نام  بھ  ای  درمقالھ  مائو 
بماند»(١٥  پابرجا  درچین  تواند  می  سرخ 
آثارمنتخب ؛ ص ٩٢)  اکتبر١٩٢٨ـ جلد ١ 
بورژواـ  انقالب  یک  بھ  «چین   : نوشت 
دموکراتیک نیاز مبرم دارد و چنین انقالبی 
فقط می تواند تحت رھبری پرولتاریا انجام 
انقالب  نتوانست  پرولتاریا  کھ  آنجا  از  یابد. 
١٩٢٦ـ  ١٩٢٧ را کھ از گوان دون شروع و 
تا حوزه رودخانھ یان تسھ گسترش یافتھ بود، 
با قطعیت رھبری کند، طبقھ کمپرادورھا و 
رھبری  شدند  موفق  بزرگ  ارضی  مالکان 
انقالب را غصب کنند و ضدانقالب را جای 
ماه  چند  در  معھذا  نمایند...  انقالب  گزین 
اخیر ھم درشمال و ھم درجنوب چین تحت 
رھبری حزب کمونیست اعتصابھای متشکل 
کارگری درشھرھا و قیامھای متشکل دھقانی 
در دھات توسعھ یافتھ است». تکیھ از ما است. 
درمقالھ دیگری بھ نام «ازیک جرقھ حریق 
برمی خیزد»(٥ ژانویھ ١٩٣٠ـ  ص ١٨٣ـ 
١٨٤)ـ  مائو می نویسد: «درحال حاضرایجاد 
پایھ پرولتاریائی برای حزب و تشکیل حوزه 
نواحی  صنعتی  درموسسات  حزبی  ھای 

حزب  تشکیالتی  مھم  وظایف  از  مرکزی 
صرف  جھت  این  روند...بھ  می  شمار  بھ 
نظر کردن ازمبارزه در شھرھا خطاست»، 
طبقھ  رھبری  اگرتحت  دھقانان  «مبارزه 
مواجھ  شکست  با  قطعا  نباشد،  کارگر 

خواھدشد».(ھمان جا ـ تکیھ از ما است)
«سیاست  نام  بھ  دیگری  درمقالھ  مائو 
اقتصادی ما»(٢٣ ژانویھ ١٩٣٤ـ ھمان جا ، 
ص ٢١٣) در دومین کنگره کشوری نماینده 
از  جین  ژوی  در  دھقانان  و  کارگران  گان 
استان جیان سی طی سخن رانی خود گفت: 
«اصول سیاست اقتصادی ما عبارتند از این 
کھ درزمینھ ساختمان اقتصادی ھرکاری را 
کھ ممکن و ضروراست، انجام دھیم و منابع 
جنگ  نیازمندیھای  رفع  برای  را  اقتصادی 
متمرکز سازیم؛ درعین حال زندگی توده ھا 
را تاحدممکن بھبودبخشیم، اتحادکارگران و 
دھقانان را درزمینھ اقتصادی تحکم بخشیم، 
رھبری پرولتاریا را بردھقانان تضمین نمائیم 
دولتی  بخش  رھبری  نقش  تامین  برای  و 
کوشش  خصوصی  بخش  بھ  نسبت  اقتصاد 
کنیم تا بدینسان شرایط مقدماتی گذارآتی بھ 

سوسیالیسم را فراھم آوریم».
تا  است  کافی  مائو  از  قول  نقل  چند  ھمین 
ازبنیاد  کلیف  تونی  ادعاھای  کھ  دھیم  نشان 
بی اساس ھستند. اوال مائو برخالف ادعای 
حزب  رھبر   ١٩٣٥ سال  تا  کلیف  تونی 
کھ  بود  سال  دراین  و  نبود  چین  کمونیست 
انتخاب  چین  کمونیست  حزب  رھبری  بھ 
بھ  انتخاب شدن  از  قبل  تاکیدمائو  دوما  شد. 
این مسئوولیت، و تشکیل کنگره ی کشوری 
کارگران و دھقانان نشان می دھد کھ حزب 
درمیان  نفوذ  داشتن  بدون  چین  کمونیست 
کلیف  تونی  ادعای  بنابھ  ھم  آن  کارگران( 
ازسال  ١٩٣٠ بھ بعد)، چھ گونھ می توانست 
سوما  دھد!؟  سازمان  را  ای  کنگره  چنین 
طبق دیدگاه مائو و حزب کمونیست چین :» 
درچین شکل عمده مبارزه را جنگ و شکل 
عمده سازمان را ارتش تشکیل می دھد. سایر 
مبارزه  و  ای  توده  سازمانھای  مانند  شکلھا 
و  واقعا ضرورند  و  بسیارمھم  نیز  ھا  توده 
درھیچ حالتی نمی توان ازآنھا صرفنظرکرد، 
ولی ھمھ آنھا بھ خاطر جنگ اند...»(مسائل 
جنگ و استراتژی ـ ٦ نوامبر ١٩٣٨ ـ جلد 
٢ آثارمنتخب،  ص٣٢٨) . ولی بعد از حملھ 
طبق  چین،  سپتامبر ١٩٣١بھ  در١٨  ژاپون 
ازتروتسکیستھای  کھ  تروتسکی،  دستور 
چینی می خواست «مانع اشغال چین توسط 
امپریالیسم ژاپون نشوید»، ھمکاری خود را 
با سازمانھای جاسوسی ژاپون آغازکردند و 
گرفتند  مالی  کمک  ژاپونی  گران  ازاشغال 
و بھ ھرفعالیتی بھ سود تجاوز ژاپون دست 

رویزیونیسم راست و چپ درخدمت تشتت فکری و سازمانی طبقھ کارگر و کمونیستھا ھستند!



تاکتیکھای  «درباره  (زیرنویس  زدند. 
مبارزه علیھ امپریالیسم ژاپون ـ ص ٢٦٩ 

آ.م. ج. ١ )
حال قضاوت را بھ خواننده واگذار می کنیم 
ادعای  بھ  بنا   ١٩٣٠ سال  از  آیا  ببیند  کھ 
بھ  تقریبا  تعداد اعضای حزب   تونی کلیف 
آن ھم بھ خاطر رھبری مائو  صفررسید و 
این  ضمن  چین  کمونیست  حزب  آیا  یانھ؟ 
خودمی  فعالیت  عمده  را  انقالبی  جنگ  کھ 
زحمت  و  کارگران  سازماندھی  از  دانست 
آیا مائوھم سیاه روی  نمود؟ و  کشان غفلت 
سازمان  بھ  ندادن  اھمیت  مشی  مدافع  سفید 

دھی کارگران بود؟
چھ  کھ  آید  می  پیش  سوآل  این  عالوه  بھ 
آلترناتیو  نشریھ  تحریریھ  ھیئت  ای  انگیزه 
و  کلیف  تونی  اراجیف  تا  وادارساختھ  را 
امثالھم را بھ خورد مردم بدھد، ضمن این کھ 
دربرابر سوآل یک خواننده درمورد این کھ 
تروتسکیست می دانید»؟  «آیا شما خود را 
از یک سو آن را انکار می کنند و از سوی 
و  تئوریک  «میراث   : نویسند  می  دیگر 
پراتیک لئون تروتسکی را بخشی از منابع 
درکنار  دانیم  می  خود  مارکسیسم  اصلی 
لوکزامبورگ  روزا  لنین،  انگلس،  مارکس، 
و آنتونی گرامشی کھ منابع و سرچشمھ ھای 
را  ارتدوکس  یا  کالسیک  مارکسیسم  اصلی 

شکل می دھند».(تکیھ از ما است)
این حضرات تروتسکیست خجالتی، از یک 
سو خود را تروتسکیست نمی دانند و ازسوی 
دیگر و با وجودی کھ می دانند کھ چھ قبل و 
چھ بعد از انقالب اکتبر، لنین دائما نظرات 
نادرست تروتسکی را بھ باد انتقاد بی رحمانھ 
ای می گرفت، بازھم نظرات تروتسکی را 
«بخشی از منابع اصلی مارکسیسم» قلمداد 
خروس را  معروف «ُدم  می کنند!! بھ قول 

قبول کنیم یا قسم حضرت عباس را!»
دموکراتیک  انقالب  عظمت  بھ  انقالبی 
و  فئودالیسم  امپریالیسم،  دست  چین،  نوین 
بوروکراتیک را  ـ  کمپرادور  داری  سرمایھ 
برید؛  بر ٤٥٠ میلیون مردم چین  از سلطھ 
ستم  و  استثمار  از  را  دھقان  میلیون   ٤٠٠
از  نیمی  مثابھ  بھ  زنان  داد؛  نجات  فئودالی 
و  فئودالی  سنتی  ازقیود  را  جمعیت کشور  
و  کارگر  ی  طبقھ  ساخت؛  رھا  مردساالر 
پس  و  قرارگرفتند  انقالب  درراس  دھقانان 
ازپیروزی آن انقالب، دراکتبر ١٩٤٩ زمینھ 
را برای گذار بھ سوسیالیسم فراھم ساختند؛ 
بھ  ای  توده  نیزچین  جھانی  ی  درعرصھ 
درکشورھای  امپریالیسم  دخالت  با  مبارزه 
انقالبات  از  و  پرداختھ  جھان  مانده  عقب 
رھائی بخش ملی حمایت نمود؛ درعرصھ ی 
جنبش کارگری و کمونیستی جھان بھ افشای 

رویزیونیستھای مدرن درقدرت در شوروی 
ی  زمینھ  در  گرانبھائی  تجارب  و  پرداختھ 
پیشروی درساختمان سوسیالیسم در چین بھ 
دست آورده و بھ خصوص ادامھ انقالب تحت 
دیکتاتوری پرولتاریا را برای جلوگیری از 
انداخت. بدون  بازگشت  بورژوازی بھ راه 
تردید طبقھ ی کارگر جھان درمبارزه علیھ 
بورژوازی امپریالیستی، بدون درک تجارب 
این انقالب و آموختن از آنھا، قادربھ پیشبرد 

انقالب سوسیالیستی درجھان نخواھدشد.
تنھا  نھ  را  انقالبی  تجارب  این  امروز،  اما 
رویزیونیستی  ـ  امپریالیستی  فکری  محافل 
مرتبا درصفوف مردم تزریق می کنند، بلکھ 
ھیچ  کھ  نگر  جانبھ  یک  فکر  مشتی روشن 
طبقھ  مبارزات  پیشبرد  ی  زمینھ  در  ھنری 
ی کارگر و توده ھای زحمت کش نداشتھ، 
کمونیستھا  رھبری  تحت  انقالبات  تجارب 
درگذشتھ را بدون درک واقعیتھای سرسخت 
طبقاتی درھرجامعھ درک نکرده و پیشروی 
از  کھ  بینند  می  رودی  سان  بھ  را  انقالب 
فراوان  سرعت  با  دشت  سوی  بھ  شاخسار 
جریان دارد و مشکالت مادی و عینی ناشی 
و  جھانی  بورژوازی  اندازیھای  سنگ  از 
می  نادیده  را  کشوری  بورژوازی  خرده 
ای  لوحانھ  ساده  طور  بھ  اینان  انگارند. 
فردگرایانھ  ئولوژیک  ایده  دیدگاه  براساس 
دم  ھم  با  راحتی  بھ  بورژوائی  خرده  ی 
کھ  تروتسکیستی  منحرف  جریان  با  شدن 
نفی  ھستند،  شان  ئولوژیک  ایده  ازمتحدان 
گرائی ایده آلیستی بھ عاریت گرفتھ شده از 
باخود حمل می کنند،  تروتسکی را  مرحوم 
بھ ردجنبش کمونیستی و دست آوردھای آن 
و  پرداختھ  گذشتھ  قرن  یک  بھ  درنزدیک 
طبقھ  تجارب  بھ  ناسالم  برخوردی  با  عمال 
اعتباری  ی کارگردرچین و درشرایطی کھ 
درمیان طبقھ ی کارگر ایران ندارند، مشغول 
لجن مال کردن انقالبات پرولتری گذشتھ اند. 
بجای  آلترناتیو  نشریھ  اندرکاران  دست 
منحرف  افراد  مشتی  نظرات  کردن  بلغور 
درجھان،  کمونیستھا  تجارب  با  رابطھ  در 
حتا اگر مایل بھ نقدانقالب دموکراتیک نوین 
بھ  اول خود شخصا  بھتراست  ھستند،  چین 
تا  بپردازند وبکوشند  انقالب  این  مطالعھ ی 
و  بیاموزند  چین  انقالب  ازتجارب  جملھ  از 
انقالب  آن  نقد  بھ  ملزم  را  خود  خیلی  اگر 
می دانند، آلترناتیوی نشان دھند کھ طبقھ ی 
کارگر چین می بایستی در ٩٠ و اندی سال 
دھند  نشان  و  را عملی می ساخت  آن  پیش 
آلترناتیوی  چنین  چین،  مشابھ  درشرایط  کھ 
انداختھ است کھ  بھ راه  و غوغا  پیروزشده 
کند!!  می  اثبات  را  چین  انقالب  نادرستی 
باید  باشند،  جدی  اگر  حال  درعین  آنھا  اما 

مسائل  حل  ھٌم خود را بھ بررسی و  بیشتر 
انقالب درایران معطوف دارند و در ازمیان 
برداشتن مشکالت کمونیستھا ـ اگر خود را 
دراین صف می دانند ـ تالش کنند و ازاین 
طریق نشان دھند کھ بھ رھنمود «مانیفست 
حزب کمونیست» مارکس و انگلس وفادارند 
کھ وظیفھ ی پرولتاریای ھرکشور را عمده 
تا بھ سرانجام رساندن انقالب درکشورخودی 
پرسھ  و  کار  این  از  غفلت  اند.  کرده  ذکر 
زدن بیش از حد درمسائل جھانی و تکرار 
نظرات منحرف بی نتیجھ ی افرادی معلوم 
پیشروی  در  سالمی  نقش  ھیچ  کھ  الحال 
پس  ویژه  بھ  کارگر  طبقھ  انقالبی  جنبش 
اند،  روسیھ نداشتھ  اکتبر ١٩١٧  انقالب  از 
نشانی است از فرار آنھا از تحلیل مشخص 
برای  آنان  تالش  عدم  مشخص،  شرایط  از 
شرکت در راه یابی مسائل انقالب درایران 
توسط  کھ  ضدکمونیسمی  دام  بھ  افتادن  و 
می  زده  دامن  آنھا  بھ  امپریالیستی  محافل 
برای  کمونیستی  کاذب  پرچم  شود(برداشتن 
و  کمونیسم  اعتبارساختن  بی  و  کوبیدن 
کمونیستھا!) و ھم اکنون چنان تشتت و تفرقھ 
بھ  جھانی  کارگری  درجنبش  را  وآشوبی 
وجودآورده اند کھ حتا کارگران را ازمتشکل 
جزو  کھ  ھم  کارگری  سندیکاھای  در  شدن 
گی  بستھ  ھم  آموزشی  کالسھای  اولین 
کارگران و مبارزه ی طبقاتی آنان درحرکت 
متحد علیھ سرمایھ داران می باشند، باز می 

د ارند! 
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از نامھ ھای رسیده
و  فعالین  برای  را  نامھ  این  من  سالم  با  

سازمانھایی کھ با آنھا آشنا بودم فرستادم.

می خواستم پیشنھاد کنم در روز برگزاری 
نمایش انتخاباتی مجلس فعالیتھایی در افشای 
رژیم انجام گیرد. برای مثال رفقای خارجھ 
از ھم اکنون شروع کنند بھ ایجاد ھماھنگی با 
رفقای دیگر کشورھا برای انجام تظاھرات 
افشاگرانھ بر علیھ رژیم و نمایش انتخاباتش. 
کنند  می  سعی  امپریالیستی  ھای  رسانھ 
اینطور جلوه دھند کھ تنھا حامی مردم ایران 
این  و  و جنگ طلبان ھستند  دست راستیھا 

حمایت جز از طریق تحریم اقتصادی 
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آمریکا:متن انتقاد ازخود شگفت 
انگیزو انتقاد بھ نظام حاکم یک 

سربازبرگشتھ ازجنگ
 من سخت سعی می کردم برای خدمتی کھ 
انجام می دھم افتخار کنم. اما ھمھ اینھا تنھا 
نمی  دیگر  نژادپرستی  بود.  شرم  احساس 
بپوشاند.   را  اشغالگری  واقعیت  روی  تواند 
من  بودند.  انسان  اینھا  ھستند.  اینھامردم 
یک  بینم  می  وقتیکھ  کنم  می  گناه  احساس 
مرد مسن راکھ نمی توانست راه برود، ما او 
را روی یک برانکارد می بستیم وبھ پلیس 
او را ببرید. من احساس  عراقی می گفتیم، 
گناه می کنم ھربار کھ می بینم یک مادر با 
فرزندانش  با گریھ ای ھیستریک  فریاد می 
آنھا  ما  و  بدتریم،  ھم  از صدام  ما  کھ  زدند 
رابھ زور از خانھ شان بیرون می کشیدیم و 
بھ کوچھ ھا می انداختیم. من احساس گناه می 
کنم وقتیکھ می بینم از بازوی دختر جوانی 

می گرفتم و بھ خیابان می کشیدم.
با  در حال مبارزه  ما گفتھ می شود ما  بھ   
من  واقعی  تروریست  ھستیم.  ھا  تروریست 
بودم. تروریسم واقعی این اشغالگری است. 
نژادپرستی در ارتش طی سالیان درازی است 
کھ بھ یک ابزار مھم برای توجیھ تخریب و 
اشغال کشورھای دیگر  و برای توجیھ قتل، 
انقیاد و شکنجھ دیگر ملتھا تبدیل شده است. 
نژادپرستی یک سالح حیاتی است کھ توسط 
این دولت بھ کارگرفتھ می شود. این سالحی 
مخربتر از تفنگ و تانک ، بمب افکن و یا 
ازھر  مخربتر  این   . است  جنگی  ھرکشتی 
موشک  یک  یا  و  شکن  پناھگاه  یا  توپخانھ 
توماھوک است . این سالح ھای ساختھ شده 
متعلق بھ این دولت ھای اشغالگرھستند. اگر 
ما افراد، مایل بھ استفاده از آنھا نباشیم، آنگاە 
این سالح ھا بی ضرر خواھند شد. کسانی 
کھ ما را بھ جنگ می فرستند، ماشھ ای را 
این  را  اندازسنگینی  ویاخمپارە  کشند  نمی 
طرف و آن طرف نمی برند. برای آنھا الزم 
بیشتر  آنھا  کنند.  مبارزه  جنگ  علیھ  نیست 
دارند  مردمی  بھ  نیاز  آنھا  فروشند.  جنگ 
راھی  بھ  خود  ارسال سربازان  بھ  مایل  کھ 

ازھر دری سخنی و تھاجم نظامی نمی تواند باشد. تا چند 
بین  حداقل  خوبی  ھماھنگی  پیش  سال 
این  در  ایران  اپوزیسیون  چپ  نیروھای 
تظاھرات  برای  آنھا  و  داشت  وجود  زمینھ 
می  عمل  ھماھنگ  خارجھ  در  رژیم  علیھ 
کردند اما چند سال است کھ کمتر شاھد چنین 

حرکاتی ھستیم.
کلیھ نیروھای چپ بھ ھمراه رفقای خارجی 
می توانند در روز انتخابات با پرچم سرخ 
رژیم  ھای  سفارتخانھ  جلوی  در  مشترک 
بپردازند.  رژیم  افشای  بھ  و  کنند  تجمع 
از  کردن  تمنا  بجای  تظاھراتی  چنین  در 
امپریالیستھا، خواستھای اساسی مردم فریاد 
کم  کاری  چنین  اھمیت  شد.  خواھند  زده 
نیست. رسانھ ھای وابستھ بھ قدرتھای بزرگ 
خارجی سعی می کنند چنین جلوه دھند کھ 
جمھوری  بین  تضاد  موجود،  تضاد  تنھا 
و  است  امپریالیستی  قدرتھای  و  اسالمی 
مردم عادی باید طرف یکی را بگیرند. اگر 
تظاھرات در مقیاسی وسیع برگزار شود می 
نماید. کمک  جوی  چنین  شکستن  بھ  تواند 

اگر شورایی از سازمانھا و فعالین غیرمتشکل 
برای این کار تشکیل شود کار ھماھنگی و 
جذب رفقای خارجی خیلی بھتر پیش خواھد 
و  سازمانھا  کلیھ  است  بھتر  ھمچنین  رفت. 
فعالین حول یک پرچم و شعارھای مشترک 
جمع شوند، نھ اینکھ ھر کس در تظاھرات 
کند و شعارھای خود  بلند  پرچم خودش را 
را سر دھد، یا بدتر از آن، بدین صورت کھ 
قسمتی از روز را حامیان فالن سازمان جمع 

شوند و بقیھ روز را دیگران.
خواھشمندم اگر ھنوز تدارکاتی در این زمینھ 
انجام نشده، ھر چھ زودتر بھ این امر مھم 
بپردازید. شاید من ھم بتوانم با نامھ نگاری 
بھ رفقای خارجی آنھا را تشویق بھ شرکت 
در تجمعات نمایم، البتھ این مشروط بھ وجود 

یک شورای ھماھنگی است.
چندین سازمان بین المللی وجود دارند کھ با 
سازمانھا و فعالین ایرانی ھمکاریھایی دارند 

یا فعالین ایرانی عضو آنھا ھستند نظیر:
International coordination of 
revolutionary parties and 
organizations (ICOR)

Revolutionary internationalist 
movement (RIM)

International  coordination of 
Marxist Leninist parties and 
organizations (ICMLPO)

International communist 
current (ICC)

این سازمانھا اختالفات خود را دارند اما نباید 
آسیاب  بھ  آب  اختالفات  قبیل  این  داد  اجازه 
اسالمی  جمھوری  رژیم  یا  امپریالیستھا 
بریزد. فراموش نکنیم کھ حتی بلشویکھا نیز 
غیرمارکسیست  نیروھای  با  ھائی  ھمکاری 
نظیر نارودنیکھا داشتند، بنابراین نباید کاسھ 
داغ تر از آش شد و بخاطر بعضی اختالفات 
اساسی  منافع  ھستند)  مھم  خود  بجای  (کھ 
چنین  کرد.  فدا  را  زحمتکشان  و  کارگران 
چیزی بھ سکتاریسم و جدا افتادگی از توده و 
مبارزه طبقاتی می انجامد و ھمان اختالفات 
را نیز بھ مشاجرات بی سر و تھ بین فعالین 
کھ  کرد  خواھد  تبدیل  اجتماع  از  افتاده  جدا 
تأثیری بر واقعیت موجود نخواھند گذاشت.

اگر شما با رفقای ایرانی کھ با سازمانھای بین 
المللی خارجی ھمکاری می کنند یا می توانند 
اعضاء و ھواداران خود و ھمفکرانشان را 
آشنا  کشانند،  تجمعات  بھ  کشورھا  سایر  از 
آنھا  با  کھ  شد  خواھم  متشکر  بسیار  ھستید، 
تماس گرفتھ و ایشان را دعوت بھ ھمکاری 

در این زمینھ نمایید.

موفق باشید

از سایت زبان 
ھای خارجی 

حزب رنجبران 
ایران دیدن کنید!
http://www.
ranjbaran.

org/01_
/english
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دارند  بھ سربازانی  نیاز  آنھا  آورند.  خجلت 
کھ حاضر بھ کشتن وکشتھ شدن بدون ھیچ 
قید و شرطی باشند. آنھا می توانند میلیونھا 
دالررا دریک بمب صرف کنند، اما این بمب 
تبدیل بھ یک سالح مخرب می  تنھا زمانی 
شودکھ سربازان در ارتش مایل باشند فرمان 
آنھا   . اجراکنند  آن  بھ کارگیری  در  آنھا را 
حاضرند آخرین سرباز را ھم بھ ھرنقطھ در 
نخواھد  جنگی رخ  اما  بفرستند  زمین  روی 
بھ میدان  بھ رفتن  اگر سربازان حاضر  داد 

جنگ نباشند.
حاصل  سود  کھ  میلیاردرھای   ، حاکم  طبقھ 
بھ  دیگر  انسانھای  رنج  و  درد  از  را  خود 
دست می آورند، فقط در فکر ازدیاد ثروت 
خود وکنترل اقتصاد جھان ھستند. بدانید کھ 
قدرت آنھا تنھا توانائی شان درمتقاعدساختن 
و سرکوب  انجام جنگ است  برای  دیگران 
و استثمار را بھ نفع ما قلمداد می کنند. آنھا 
می فھمند کھ ثروت آنھا درگرو متقاعدکردن 
طبقھ کارگربرای کشتھ شدن بھ خاطرکنترل 
بازار کشوری دیگراست. و متقاعد کردن ما 
بھ کشتن و کشتھ شدن متکی است برتوانائی 
آنھا در وادار کردن ما بھ پذیرش برتری آنان. 
سربازان، ملوانان نیروی ھوائی شما دراین 
اشغال چیزی بھ دست نخواھید آورد.اکثریت 
عظیم ساکنان آمریکا چیزی از اشغال نصیب 
شان نخواھد شد. در واقع نھ تنھا ما چیزی 
خاطر  این  بھ  بلکھ  آورد  نخواھیم  دست  بھ 
حتا متحمل زیان می شویم. ما اعضای بدن 
شوکی  دچار  و  دھیم  می  دست  از  را  مان 
روانی می شویم و بسا جانمان را از دست 
می دھیم. خانوادەھای ما باید شاھد بھ پایین 
آوردن تابوت پیچیده شده با پرچم روی زمین 
بدون  کشور  این  در  انسان  میلیونھا  باشند. 
بیمھ سالمتی، بدون شغل، بدون دسترسی بھ 
این  کھ  شاھدباشند  باید  پرورش،  و  آموزش 
حکومت روزانھ بیشتر از ٤٥٠میلیون دالر 
کارگر  و  فقیر  مردم  کند.  می  اشغال  خرج 
کشورمان را بھ کشور دیگری می فرستند تا 
مردمان فقیر و کارگر آن کشور را بکشند تا 

ثروتمندان ثروتمندتربشوند.
درک  ما  سربازان  نباشد،  پرستی  نژاد  اگر 
خواھند کرد کھ آنھا با مردم عراق اشتراکات 
بھ  را  ما  کھ  میلیاردرھا  با  تا  دارند  زیادی 
جنگ می فرستند. من خانودەھای زیادی را 
درعراق با زور بھ خیابانھا انداختم. وقتی بھ 
کشورم برگشتم شاھد این بودم کھ خانوادەھا 
خیابانھا  بھ  ھایشان  ازخانھ  نیز  جا  این  در 
بیرون  بحران  دراین  شوند  می  انداختھ 

انداختن ھای غم انگیز، غم انگیز.
دشمن  کھ  بفھمیم  و  شویم  بیدار  باید  ما 
واقعی آنھایی نیستند کھ از ما در کشورھای 

دیگرخیلی فاصلھ دارند وآنھا را نمی شناسیم 
را  شان  فرھنگ  دانیم،  رانمی  ھایشان  اسم 
کھ  ھستند  کسانی  ما  دشمنان  شناسیم.  نمی 
توانیم  ومی  شناسیمشان  می  خوب  خیلی 
دشمنان  کنیم.  شناسایی  آسان  خیلی  را  آنھا 
ما سیستمی است کھ جنگ برایش سود آور 
است. دشمن مدیر عامل شرکت ھای بزرگ 
ھستند کھ ما را از کار بیرون می کنند وقتی 
برایشان سود آور باشد. این شرکت ھای بیمھ 
بھداشتی  مواظبت  حق  کھ  ھستند  اجتماعی 
برایشان  این  را از ما می گیرند، چنان چھ 
خانھ  کھ  ھستند  ھا  بانک  .این  سودآورباشد 
ھایمان را ازما می گیرند زمانیکھ برایشان 
مایل   ٥٠٠٠ ما  دشمنان  باشد.  داشتھ  سود 
ازما دور نیستند. آنھا ھمین جا نزد خودمان 

ھستند.
اگرما سازمان بیابیم و با خواھران و بردران 
مان مبارزه کنیم ما می توانیم جلو جنگ را 

بگیریم. ما

************

واقعیتھای زشت اسرائیل 
نمایان می شوند

استفن لندمن ـ ١٨ دسامبر٢٠١١ 

ی  نویسنده  راوید  باراک  دسامبر،  در١٦ 
ھاآرتص تحت عنوان «نوشتھ مخفی اتحادیھ 
اروپا قصد گالویز شدن با برخورد اسرائیل 

بھ اقلیت عرب دارد» نوشت :
بندی  دستھ  «بررسی  از  بخشی  ھاآرتص 
در  اروپائی  ھای  خانھ  سفارت  توسط  شده 

اسرائیل...» را بھ دست آورده است.
این «سند بی سابقھ» مربوط بھ مسایل داخلی 
اسرائیل می شود. این سند بدون اطالع اسرائیل 
گیرھای  سخت  شامل  این  است.  شده  تھیھ 
گردد،  می  نیز  روندصلح  درمورد  اسرائیل 
اسرائیل  کشوردموکراتیک  خصوصیت  کھ 
دربرخورد بھ مردم عرب را نشان می دھد.

عملی  پیشنھادات  سند  این  شکل  درآخرین 
اتحادیھ اروپا از جملھ چنین اند:

ـ بایگانی کردن اعتراضات رسمی بھ صورتی 
تبعیض آمیز ھربارکھ لوایح عرب در ردیف 
و گیرند؛  قرارمی  درکنست  بررسی  دوم  

عرب  شھرھای  تمامی  کھ  ازاین  مراقبت  ـ 
ھر  «با  باشند،  داشتھ  کامل  شھری  نقشھ 
شدن  شھرداری  ظرفیت  شھرکھ  از  بخشی 

برای انجام مسائل اش داشتھ باشد».
وزیران  برای  گذشتھ  درسال  سند  این 
امورخارجھ اتحادیھ اروپا جھت بحث، اطالع 
یابی، موافقت یا مخالفت با آن تھیھ شده است.

بعداز نشست برای رسیدن بھ توافق، این سند 
نرم تر شد و بھ صورت «غذای فکری» و 

نھ یک گزارش درآمد.
درمیان مسایل دیگر، اشغال سرکوب گرانھ 
و شکست مذاکرات صلح قابل قبول بھ ویژه 
درمورداعراب اسرائیلی بھ حاشیھ رانده شده 
یا درخطرآن قرارگرفتھ، مطرح می باشند. 

طبق این سند:
ادامھ  و  روندصلح،  شدن  پات  حالت   »
تاثیر  ناپذیری  طوراجتناب  بھ  اشغال،  ی 
درشناسائی اعراب اسرائیلی توسط اسرائیل 
دارد. برای آنھا مشکل خواھدشد کھ با عرب 
با  تضاد  کھ  درحالی  بیابند  آسایش  بودن 

فلسطینیان ادامھ می یابد.
مصرانھ  اروپا  اتحادیھ  ازدولتھای  سند  این 
می خواھد کھ رابطھ ی یھودی ـ عربی را 

در اسرائیل مورد مطالعھ قراردھند.
بازھم:

بھ  اسرائیل  شناسائی  کھ  داریم  اعتقاد  «ما 
مثابھ کشوریھودیان نباید باعث تحفیف دادن 
حساب  بھ  شھروندانش  تمام  برابری  دیدگاه 

آمده و در اسناد پایھ ای گردد.»
دھند  نشان  کھ  است  اسرائیلیان  نفع  «بھ 
اسرائیلیان تنھا یھودی و دموکراتیک نیستند، 
اینھا  و  داشتھ  پذیرش  قدرِت  و  گذشت  بلکھ 
ارزشھای میھن پرستانھ ھستند. مامشترکا با 
اکثراسرائیلیان این اعتقاد را داریم کھ ملیت 
اسرائیلی دیدگاھی کلی است کھ با دیگرانی 
نژادی دیگر ھستند  بھ گروھھای  کھ متعلق 

قابلیت انطباق دارد.»
دموکراتیک  ارزشھای  سخن،  دیگر  بھ 
بھ  توجھ  بدون  شھروندان  خواستاربرابری 
اعتقادات، نژاد، نظرات سیاسی، یا وضعیت 
اروپائی  دولتھای  است.  شان  اقتصادی 
معتقدند کھ اسرائیل درتمامی این موضوعات 

اشتباه می کند.
توضیحات بیشتر توسط آٌدامیر

گزارش ١٥ دسامبر آدامیر دفاع زندانیان و 
بیشتری را بھ  بشر اطالعات  انجمن حقوق 
دست می دھند. تحت عنوان، «آدامیردرمورد 
تبادل  دوراول  اززمان  کردنھا  توقیف  موج 

زندانیان» می گوید:
سیاسی  زندانی   ٤٧٧ کردن  رھا  از  بعد 
فلسطینی در١٥ اکتبر درمقابل آزادی گیالت 
جدیدا  تعداد  ھمین  معادل  تقریبا  شالیت، 

زندانی شدند.
سیاست  کھ  دھد  می  نشان  اطالعیھ  «این 
تغییر  فلسطینیان  کردن  زندانی  در  اسرائیل 
نکرده است.» بھ عالوه،  زندانیان رھا شده 
وتھدید  آزار  مورد  آنھا  ندارند.  امنیت  نیز 
ترین  کوچک  علت  بھ  بعدی  بالفاصلھ 

تحریک و یا بدون آن واقع می شوند.



صفحھ ١٢رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
منظما خانھ ھای آنان مورد حملھ قرار 
بازجوئی  دادن  برای  آنھا  گیرد.  می 
فعالیت  و  حرکات  و  شوند،  می  فراخوانده 
بھ  باشد.  می  نظر  تحت  نزدیک  از  آنان 
سخنی دیگر، آنھا زندانی باقی مانده اند بدون 

بودن در زندان و یا اجبار بھ انفراد.
بھ عالوه، نیروھای امنیتی اسرائیل روشھای 
از  دھند،  می  ادامھ  را  توقیف  بار  خشونت 
لباس  در   مخفی  عملیات  طریق  از  جملھ 
فلسطینیان برای دزدیدن و توقیف فلسطینیان 

در خانھ و یا محل کارشان.
ارتش/ شبانھ  مشترک  حمالت  چنین،  ھم 

نیروھای  کھ  گیرند  می  صورت  اطالعات 
اسرائیلی عامدا بھ تخریب اشیاء خانھ ھا می 

پردازند. 
ازجملھ، فعاالن حقوق بشر عضو جبھھ توده 
ای آزادی فلسطین و دیگر نیروھای مقاومت 

فلسطینی ھدف چنین تھاجماتند.
از  استفاده  بشر،  حقوق  مدافعان  «توقیف 
تھدید  و  آمیز،  تظاھرات مسالمت  قھر علیھ 
بھ حق  آشکار  تجاوز  فعاالن،  ھای  خانواده 

آزادی بیان و تجمع فلسطینیان است.»
نتیجھ آن کھ، آدامیر شدیدا در مورد عواقب 
نگران  فلسطینیان  بخش  دومین  کردن  رھا 
است. اداره زندان اسرائیل گفت کھ در ١٨ 
توافقات  طبق  دیگر  زندانی   ٥٥٠ دسامبر 

انجام گرفتھ، ول خوا ھند شد.
«سریعا  خواست  جھان  رھبران  از  آدامیر 
مداخلھ کرده و مانع آن شوند کھ اسرائیل بھ کار 
توقیف وحشیانھ و زندانی کردنھا» بھ صورتی 
کھ در ھفتھ ھای پیشین انجام داد، ادامھ دھد.
خشونت نسبت بھ ساکنان بی رحمانھ ادامھ دارد.

ساکنان  علیھ  کھ خشونت  است  چنین  وضع 
با بی رحمی ادامھ می یابد. در١٦ دسامبر 
عنوان  تحت  ھاآرتص  نویسنده  کوھن  گیلی 
«سربازان ارتش اسرائیل: مسئلھ در ساحل 
غربی نھ فلسطینیان کھ یھودیان ھستند» نوشت:

و  احتیاط،  سربازان  و  وظیفھ  سربازان 
ھمچنین افسران جزء بھ طورعلنی درمورد 
یافتھ  اسکان  از  درحفاظت  وظیفھ  «داشتن 
آنھا  ی  حملھ  مورد  حال  درعین  و  گان 

قرارگرفتن» سخن می گویند.
طبق گفتھ ی نداف بیگلمن سرباز اخراجی :

یھودیان  از  دفاع  جا  درآن  ما  ی  «وظیفھ 
است، اما آنھا مسائل زیاد بھ وجودمی آورند. 
اوضاع بسیار مغشوش است. شما سریعا می 
فھمید کھ چھ چیزی درجریان است، اما اصال 

معلوم نیست کھ شما بتوانید کاری بکنید.»
نکردیم کھ  « ما ھیچ گاه دستوری دریافت 
بھ ما بگوید وقتی کھ یک بچھ یھودی سنگ 
بھ طرف فلسطینیان بیاندازد چھ باید بکنیم. 
آیا ما حق توقیف کردن اورا داریم یانھ؟ بین 

دستورات فرماندھی گردان و آن چھ کھ در 
زیادی ھست.» فاصلھ  دھد  می  عمل روی 

کھ  وقتی  کھ  ھستند  مردمانی  ھمان  «اینھا 
ساعت ٢ بعد از ظھر شما بھ عنوان حافظ 
بھ آنجا می روید برای شما کیک می آورند. 
آیا شما می روید کھ بچھ ھای آنان را توقیف 
می  پرت  سنگ  بعد  روز  کھ  وقتی  کنید 
کنند»، یا بھ نوع دیگری نسبت بھ فلسطینیان 

خشونت بھ کار می برند؟
دررابطھ  جدید»  دستورات   » اصطالح  بھ 
توسط اسکان یافتھ ھا روی کاغذ  با غارت 
نمی شود.  آن  از  اما جلوگیری  موجوداست 
آن چھ کھ مھم است رابطھ ی شخصی بین 
فرماندھان ورھبران اسکان یافتھ ھا می باشد.

مورد  در  دستھ  شده  رزرو  مسئوول  یک 
احتمال برخورد اسکان یافتھ ھا/ و فلسطینیان 
ماھھا قبل با فرمانده اش صحبت می کرد. 
اما او آماده دخالت بھ ھنگام دعوای اسکان 

یافتھ ھا با فلسطینیان سر چراگاه نبود.
و  گرفتیم  قرار  آنھا  بین  سپری  مثل  «ما 
اسکان یافتھ ھا شروع بھ جر و بحث با ما 
کردند. آنھا حرفھای زشتی بھ من زدند: آریل 
شارون غزه را تخلیھ کرد. او ھرچھ کھ بھ 
خداھم  نباشید.  نگران  گرفت.  رسید  دستش 
خاطر  بھ  شما  چرا  رسید.  خواھد  شما  بھ 
اید؟  آمده  جا  این  بھ  رزروی  وظیفھ  انجام 
ھستید.»  شده  رسوا  سربازی  مثابھ  بھ  شما 
آنھا یاوه سرائی و یاوه گوئی را ادامھ دادند. 
سربازان نمی دانستند چھ بکنند. آنھا را برای 
آنھا  بودند.  کرده  آماده  فلسطینیان  با  مقابلھ 

متوجھ شدند با یھودیان روبھ رویند.
«١٥ نفر از اسکان یافتھ ھا بھ ما فحش می 
دادند... این جا یک اجتماع کاملی ھست کھ 
وظیفھ شان تھدید سربازان بھ این گونھ است. 
گوش  گفت  ما  بھ  امنیتی  فرمانده  افسر  حتا 
کنید وضع ھمین است کھ ھست. چند روز 
ماشین مرا ھم  آنھا تایر  کھ  نمی کشد  طول 

پنچر کنند.»
من  کنترلند.  از  خارج  ھا  شده  داده  اسکان 
کھ روزی  دانم  می  ولی  ھستم.  آنھا  محافظ 
آنھا ماشین مراپنچر می کنند. وضع این جا 

چنین است» 
کھ  گفت  غرب  ساحل  افسرجزء  یک 
تا  عمده  کنترل  نقاط  در  معموال  زدوخورد 
صورت می گیرند. اسکان داده شده ھا اکثرا 
منتظر  فلسطینیان  مثل  آنھا  آیند.  می  جا  آن 
نمی مانند. «آنھا از وسط ھمھ عبورمی کنند 
و می روند. خیلی مارا اذیت نمی کنند. اما 
موقعی کھ آنھا را کنترل می کنیم آنھا ما را 

جریحھ دارمی کنند.»
از  بدتر»  «بسیار  یھودیان  با  برخورد 
برخورد با فلسطینیان است. «ما ُکدی برای 

داریم.  انداز  سنگ  فلسطینیان  با  برخورد 
یھودیان  و  شده  عوض  وضع  این  امروز 

سنگ بھ فلسطینیان پرتاب می کنند.»
اسکان داده شده ھا حتا بی رحمانھ بھ فرماندھان 
حملھ می کنند. «تنفر نسبت بھ شما ھست. 
شما ازبودن درآن جا متنفرید. شما می دانید 
محافظ چھ کسانی ھستید ولی شما نمی دانید 
بپردازید.» باید  آن  برای  بھائی  چنین  چرا 

اگر سربازان اسرائیلی با بی حرمتی و فحشھای 
اسکان داده شده ھا روبھ رو ھستند، فکرکنید 
کھ فلسطینیان با چھ مشکالتی روبھ رویند، 
بدون داشتن کسانی برای محافظت از آنان.

در جبھھ جھانی کمونیستی ... 
 بقیھ از صفحھ آخر

خطر  کھ  باشد  صھیونیستی  ـ  امپریالیستی 
دیگر کشورھای  بھ  این جنگ  کشانده شدن 

خاورمیانھ و حتا جھان را بوجود آورد.
درایران،  حاکم  مذھبی  ضدانقالبی  رژیم 
شدید  سرکوب  خود  حاکمیت  حفظ  برای 
کارگران و زحمت کشان، زنان و جوانان، 
ملیتھا و اقلیتھای مذھبی ساکن ایران راشدت 
بخشیده، متکی بھ نیروھای نظامی خود بوده 
را  بھانھ  عمال  مرتجعانھ  سیاست  این  با  و 
و  ُکشتھ  امپریالیستی،  نظامی  تجاوز  برای 
زحمت  و  کار  انسان  میلیونھا  شدن  معلول 
فراھم  کشور  اقتصادی  زیربنای  ویرانی  و 

نموده است. 
دراین شرایط ضروری است ایکور صدای 
اعتراض خودرا علیھ خطر تجاوز بھ ایران 
بلندکرده و کارگران و زحمت کشان جھان 
را بھ مقابلھ با چنین جنگی ترغیب نماید و 
توسط  کشان  زحمت  و  کارگران  سرکوب 

رژیم اسالمی را محکوم کند..
دریک کالم اوضاع عینی برای انقالب کردن 
درھدایت  ذھنی  اوضاع  ولی  است،  خوب 
برای  نیست.  جوابگو  ھنوز  عینی  اوضاع 
ازبین بردن این کمبود درسال نو کوششمان 

را دوچندان کنیم.
حزب رنجبران ایران 
ـ ٣٠ دسامبر ٢٠١١

*************
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١ـ اوضاع جھانی

پس  مختلف  ھای  حوزه  تحوالت  ١٫١ـ 
ھندوستان  سراسری  ویژه  کنفرانس  از 
بحران  رشد  از  نشان  درنوامبر٢٠٠٩، 
امپریالیسم  ویژه  بھ  امپریالیستی،  نظام 
قدرتھای  وار  دیوانھ  تالش  و  دارد  آمریکا، 
بھ  بحران  باراین  انداختن  در  امپریالیستی 
دوش طبقھ کارگر درکشورھای امپریالیستی 
و کشورھای نومستعمره و ھم بھ دوش توده 
ھای وسیع زحمت کش جھان. طبقات حاکم 
درھمھ جا حمالت خود را در ربودن تمامی 
حقوق بھ دست آورده شده ی قبلی طبقھ ی 
درمبارزاتشان،  دیده  ستم  خلقھای  و  کارگر 
کشانھ  ریاضت  «اقدامات  تحمیل  ازطریق 
ی» افسارگسیختھ بھ آنان، افزایش داده اند.

نتیجھ آن کھ، تمامی تضادھای مھم درسطح 
جھانی کھ توسط جنبش جھانی کمونیستی(ج 
ج ک) دھھا سال پیش مطرح شده اند، یعنی 
تضاد بین امپریالیستھا و خلقھا و ملل تحت 
بین  تضاد  سرمایھ،  و  کار  تضادبین  ستم، 
سوسیالیست  نیروھای  و  امپریالیستی  نظام 
انحصارات  گروھھای  و  کشورھا  تضاد  و 
ای  سابقھ  بی  درسطح  ھم،  با  امپریالیستی 
شدت یافتھ اند. درکناراین تضادھا، با تشدید 
فشارھای  و  مالی  سرمایھ  شدن  المللی  بین 
ناشی از آن دربرداشتن کلیھ ی موانع برای 
حرکت آزادانھ اش درجست و جوی غارت 
تشدید  برای  یابی  راه  و  سود  بازانھ  سفتھ 
سابقھ،  بی  درحدی  طبیعی  منابع  چاپیدن 
پنجمین  بھ  را  طبیعت  و  سرمایھ  تضادبین 
تضاد مھم کھ تعیین کننده سرنوشت بشریت 
می باشد درکنار چھارتضاد مھم، تبدیل نموده 
این ھزاره، بھ  است. تکامل ھای بعدی در 
ویژه بحران ٢٠٠٨ کھ نظام امپریالیستی و 
روبھ  آن  با  آمریکا  امپریالیسم  بھ خصوص 
برای  را  عینی  شرایط  باردیگر  روشد، 
و  ملی  رھائی  مدافع  نیروھای  روی  پیش 
دربرابرج.ج.ک.  نمود.  مساعد  سوسیالیسم 
شرایط  این  اھمیت  پذیرش  برای  مبارزه 
قیام  برای  خود  گی  آماده  ایجاد  و  مساعد، 
باردیگر  جھانی  درسطح  دیگر  انقالبی 

قرارگرفتھ است.
ازسیاستھای  ناشی  استعمارنو  تشدید  ـ   ٢٫١

نیروھای  رفتن  ازدست  باعث  لیبرالی  ـ  نو 
 » ازطریق  کرانی  بی  درمقیاس  تولیدی 
غیرصنعتی کردن» و «افزایش بی کاری» 
تبدیل  شده است. امپریالیسم آمریکا عمده تا 
بھ تولیدکننده ی لوازم جنگی شده است، کھ 
کشورھای  دیگر  رقابت  با  نیز  جا  دراین 
امپریالیستی روبھ روست. آمریکا بھ بزرگ 
ترین کشورمقروض جھان با کسری تجاری 
ھزاران میلیارد دالری و تنزل بھ آن چھ کھ 
«نرخ نزولی» می نامند، شده است. لذا تن 
کشورھای  علیھ  مداومی  تجاوزات  انجام  بھ 
آسیای غربی و شمال آفریقا داده کھ مناطق 
تا  باشند،  می  مھم  ذخایرنفتی  ی  عمده 
دیگر  و  کشورھا  این  بھ  را  خود  ھژمونی 
تحمیل  نفتی  منابع  کنترل  ازطریق  کشورھا 
کند. درحال حاضر، بھ خاطر از دست دادن 
آمریکای  کشورھای  بر  خود  کنترل  مداوم 
التین کھ زمانی حیاط خلوت آن درنظرگرفتھ 
و تجاوزاتش  تھدیدات  مداخالت،  می شدند، 
درمناطق دیگر برای تداوم سرکرده گرائی 
اش شدت یافتھ اند. بدین ترتیب، با استفاده از 
نیروھای ناتو و درادامھ «جنگ علیھ ترور» 
برپایھ تبلیغ الینقطع «برخوردتمدنھا» تحت 
ریاست بوش، آمریکای تحت حاکمیت دولت 
حضورش  ساختن  ابدی  برای  بازھم  اوباما 
درمنطقھ غربی آسیا، گسترش آن در جنوب 
تالش  چین،  جنوب  دریای  در  حتا  و  آسیا 
گرفتن  خدمت  بھ  با  کھ  آن  نتیجھ  کند.  می 
امپریالیسم  دار  جلو  پیک  مثابھ  بھ  پاکستان 
ایجادعدم ثبات  آمریکا طی دھھا سال برای 
و کنترل منطقھ، این کشور بھ طور ضمنی 
است.  قرارگرفتھ  شدن  پاره  تکھ  درخطر 
رژیمی  تحمیل  و  لیبی  بھ  شرورانھ  حملھ 
پوشالی بھ آن درادامھ اشغال واقعی عراق و 
برقرار کردن رژیمی پوشالی درافغانستان، و 
محاصره ی ایران، بخشی از استراتژی ایجاد 
وضعیتی  است.  منطقھ  کنترل  و  ثبات  عدم 
درست شده کھ ھر رئیس جمھور بھ قدرت 
یا  آمریکا، اعم ازجمھوری خواه  رسیده در 
دموکرات، درصورتی می تواند «حکومت» 
تداوم  را  آمریکا  گرائی  سرکرده  و  کند 
بخشد کھ او جنگ تجاوزگرانھ اش را برای 
این  بیاندازد.  راه  بھ  درمقامش  ماندن  باقی 
شود  ظاھر می  زمانی  تجاوزگرانھ  سیاست 
کھ خصلت انگلی، غارتگرانھ و سفتھ بازانھ 
ترین سطح خود  بھ زشت  مالی  ی سرمایھ 
رسیده باشد، کھ بھ طرز بی سابقھ و شدیدی 
بحران ٢٠٠٨ کھ از آمریکا شروع شد  در 
و درکشورھای امپریالیستی گسترش یافت و 
بھ کشورھای تحت استعمار نو رسید، خودرا 
ھنوز  کشورامپریالیستی  ھیچ  و  داد  نشان 

نتوانستھ است خودرا از آن نجات دھد.

گلوبالیزاسیون  کھ  زمانی  از  ـ   ٣٫١
امپریالیستی بھ دنبال بحران دھھ ی ١٩٧٠ 
پیش  آمریکا  کننده  رھبری  نیروھای  توسط 
کشیده شد، تحت نظام سیاستھای نوـ لیبرالی 
بیکاری»  گزین شد «رشد  آن چھ کھ جای 
را  کارشان  کارگر  میلیون  دھھا  بود. 
درسراسر جھان ازدست دادند و این وضعیت 
بازھم ادامھ دارد. ھمراه با این، غیرصنعتی 
جدید  اختراعات  شد.  غالب  گرایش  کردن 
و  منابع طبیعی  غارت  برای  آمده  دست  بھ 
اقدامات رفاھی  تمامی  شدند.  توجیھ  انسانی 
مبارزات  طی  کش  زحمت  ھای  توده  کھ 
سختی بھ دست آورده بودند درگامی دیوانھ 
وار ازآنھا سلب شد. ھمراه با اینھا، افزایش 
غیره   و  فساد  اصلی،  خدمات  بھای  قیمت، 
بھ سان راکت آسمانی باالرفتند. شکاف بین 
سریعا  مردم  وسیع  ھای  توده  و  ثروتمندان 
مردم  خشم  باالرفتن  با  یافت.  گسترش 
تھاجم  ترین  ارتجاعی  وضعیت،  این  علیھ 
توجھ  کردن  منحرف  منظور  بھ  فرھنگی، 
آنان و خلع سالح سیاسی و فلج نمودن شان، 
بشری  پیشرفتھ  ارزشھای  وتمامی  آغازشده 
بھ دست آمده درمبارزات گذشتھ شان نابود 
می شوند. این استعمارنو ازبدترین اشکال آن 
است. تعدادی جنگ تجاوزکارانھ بھ رھبری 
امپریالیست  ونیروھای  آمریکا  امپریالیسم 
بین  نیروی ضربتی  یک  بھ  را  ناتو  دیگر، 
تجاوز  درآخرین  کھ  اند  مبدل ساختھ  المللی 
و  قذافی  خونسردانھ  کشتن  و  لیبی  بھ  آن 
است،  داده  نشان  را  خود  دوربرجھان  در 
درابعادی  آن  افسارگسیختھ  کاری  جنایت  و 
سابقھ  بی  یابی  شدت  باعث  ھشداردھنده 
تضادبین امپریالیسم وخلقھا و ملل تحت ستم 

شده است.
رشتھ  یک  بروز  بھ  وضع  این  ـ   ٤٫١
درکشورھای  ای  توده  شورشھای  از 
آمریکای التین درشروع ھزاره ی جدید و 
گرا  چپ  دولتھای  تعدادی  کارآمدن  روی 
اکوادور  نیکاراگوا،  بولیوی،  درونزوئال، 
و غیره انجامیده است. روندی کھ ھنوز ھم 
دارد.  ادامھ  پرو  اخیر  درانتخابات  ازجملھ 
نظامی  دیکتاتوری  دوران  کھ،  آن  نتیجھ 
است. یافتھ  پایان  تقریبا  التین  درآمریکای 

درآن  کھ  وسیعی  ای  توده  شورش  درنپال، 
کمونیست  حزب  ازجملھ  و  سیاسی  بخش 
داشت  اساسی  نقشی  نپال(مائوئیست)  متحد 
نظام سلطنتی ٢٥٠ سالھ ی نپال راسرنگون 

ساخت. 
آمریکا  رھبری  امپریالیستی تحت  نیروھای 
و  عراق  بھ  را  تجاوزات  ترین  رحمانھ  بی 
افغانستان تحت نام «جنگ با ترور» انجام 

را  نفر  میلیون  یک  از  بیش  کھ  دادند 

صفحھ ١٣رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

برای مقابلھ با جنگ افروزی امپریالیستی متحد شویم! 



صفحھ ١٤رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
٥٫١ـ  دربرابر حمالت سرسختانھ ی نیروھای 
سرمایھ مالی، دردھھ ی گذشتھ رشتھ ای از 
مبارزات وسیع طبقھ ی کارگر را در سراسر 
امپریالیستی  درکشورھای  ویژه  بھ  و  جھان 
بودیم.  شاھد  حقوقشان،  بھ  تجاوز  علیھ 
و  درفرانسھ  مبارزات  این  گذشتھ  دردوسال 
تعدادی ازکشورھا و درسال گذشتھ و امسال 
دریونان، اسپانیا و انگلستان شدت یافتھ اند. 
حالتی  سراسری  اعتصابات  ازاین  برخی 
شورشی بھ خود گرفتند. این مبارزات بازھم 
امپریالیستھا تالش می  کھ  آینده  درروزھای 
کنند تا باربحران فزاینده درنظام شان را بھ 
دوش کارگران در کشورھای خود و خلقھای 

تحت ستم بیاندازند، اوج خواھدگرفت.
سرزمینھای  تقسیم  سر  بر  منازعھ  ـ   ٦٫١
شکل  تغییر  با  امپریالیستھا  دربین  جھان 
نواستعماری،  بھ  غارت  استعماری  نوع 
درحال  است.  خودگرفتھ  بھ  جدیدی  اشکال 
حاضرنیروھای بازار سرمایھ و پیشرفتھای 
اند.  شده  غارت  ابزار  ترین  عمده  تکنیکی 
تضادبین امپریالیستھا درشکل اصلی مجادلھ 
بروز  تکنیکی  و سلطھ ی  بازارھا  تجاری، 
ھیچ جنگ  دھھ  مدت ٦  بھ  گرچھ  کند.  می 
در  ی  جدید  اشکال  نداده،  روی  جھانی 
است.  ظاھرشده  امپریالیستھا  بین  تضاد 
اروپائی  کشورھای  و  آمریکا  تضادبین  حتا 
روزانھ درحال شدت یابی ھست کھ درشکل 
حاکمیت دالر یا ئورو خود را نشان می دھد. 
جنگھای تجاری و ارزی بین آمریکا و چین 
با  درنزاع  کشورامپریالیستی  یک  مثابھ  بھ 
دیگر کشورھای امپریالیستی برسر موادخام، 
بازاربرای صادرات موادمصرفی و سرمایھ 
ای شدت یافتھ است. با شدت گیری تضاد در 
در  قطبی  یک  وضعیت  امپریالیستی،  نظام 
زمانی کھ آمریکا درصحنھ ی جھانی مسلط 
چندقطبی  وضعیت  قدرتمند  بروز  با  بود، 
درحال ازبین رفتن است.  با این تشدید تضاد 
نیروھای  برای  امکانات  امپریالیستھا،  بین 
ازیک  برای پیشبردن مبارزه شان  ای  توده 
بردن  دست  در  امپریالیستھا  برای  و  سو، 
بھ رشد  نیز  بین خودشان، کھ این  بھ جنگ 
فراھم  خواھدکرد،  کمک  انقالبی  نیروھای 

شده است.
بھ  امپریالیستی  نظام  کھ  زمانی  از  ـ   ٧٫١
وجودآمد و تصویرخودرا بر جھانیان ارائھ 
داد، تضادبین سرمایھ و طبیعت شکل آشتی 
ناپذیری بھ خودگرفت و برای مدتی طوالنی 
با  وضعیت  این  اما  شد.  داشتھ  نگھ  مستور 
گرم شدن کره زمین و فاجعھ ھای اتمی بھ 
مثابھ فاکتورھای مطرح درآینده، قابل تخفیف 
بھ حد یک  این تضاد  امروز،  نیست.  یافتن 
سرنوشت  بھ  مربوط  کھ  جھانی  مھم  تضاد 

آتی بشریت است، ارتقاء یافتھ است. این امر 
ضرورت سرنگون ساختن حاکمیت سرمایھ 
برای نجات بشریت را فوریت بخشیده است.

تا تضادبین  شده  باعث  اینھا  ـ ھمھ ی   ٨٫١
سوسیالیست  نیروھای  و  امپریالیستی  نظام 
یابد.بربریت  شدت  ھرزمانی  از  بیش 
امپریالیستی یا سوسیالیسم مبارزه ای است 

کھ دربرابر بشریت قرارگرفتھ است.
٩٫١ـ  باتوجھ بھ اینھا، اھمیت ایجاد ھماھنگی 
انقالبی  سازمانھای  و  احزاب  المللی  بین 
ای  پایھ  سند  قرارگیرد.  ارزیابی  مورد  باید 
این ھماھنگی چنین شروع می شود: «پایھ 
ضرورت   : درک  از  ناشی  ایکور  گذاری 
مقابلھ باسرمایھ مالی جھانی و نظام جھانی 
امپریالیست وابستھ بھ آن توسط تشکلی جدید 
جنبش  یافتھ  سازمان  قدرت  کھ  باشد  می 
ھای  توده  و  کارگر  طبقھ  جھانی  انقالبی 
وسیع ازطریق مرحلھ جدیدی از ھم کاری و 
ھم آھنگی فرا مرزی فعالیتھای عملی است.

اش  نواستعماری  نظام  با  امپریالیسم   »
کھ  بحرانی  رشد  درمیان  بازھم  تواند  می 
است،  خطرانداختھ  بھ  را  بشر  موجودیت 
را  خود  بیان  بحران  این  دھد.  حیات  ادامھ 
دربحران اقتصادی و مالی ٢٠٠٨ ، بحران 
سرمایھ  بازتولیدی  و  تولید  نظام  ساختاری 
زیست  بحران  ھا،  قرضھ  بحران  داری، 
تشکیل  عدم  افزایش   ، جھانی  محیطی 
خانواده پرولترھا و توده ھای وسیع مردم، 
بحرانھای سیاسی و ھم چنین باالرفتن خطر 
جنگ جھانی و گرایش عمومی امپریالیسم بھ 

ارتجاع و فاشیسم، نشان می دھد.
« سرمایھ داری آینده ای ندارد کھ بھ کارگران 
دھد.  ارائھ  جھان  مردم  وسیع  ھای  توده  و 
درنتیجھ، ایکور تمام انقالبی ھای جھان را 
فرامی خواند با متحدشدن بایک دیگر روحیھ 
ای کھ دراین سخن لنین تبلوریافتھ است کھ 
متحد  کارگران  و  ھیچ  غیرمتحد  «کارگران 
طبقھ  «اتحاد   ،١٩١٣ (لنین،  چیزند»  ھمھ 

کارگر») رامتحقق سازند.
جنبش  انقالبی  سازمانیابی  «ایکورتحقق 
طبقھ کارگر درسطح بین المللی را ادامھ می 
کمون  بزرگ  انقالبی  عمل  شامل  این  دھد. 
انقالب  پیروزی   ،١٨٧١ درسال  پاریس 
تا   ١٩٤٥ انقالب  روسیھ،   ١٩١٧ اکتبر 
١٩٤٩ چین، مبارزات انقالبی رھائی بخش 
در نابودکردن نظام استعماری کھن و ظھور 
جھانی  جنگ  بعداز  سوسیالیستی  اردوگاه 

دوم، می گردد.»
غنی  تجارب  بر  متکی  «ایکور  ـ   ١٠٫١
یابی  سازمان  اشکال  تاریخی  ھای  نمونھ 
بین المللی بین الملل اول، دوم و سوم است. 

امکانات  ایکور موقعیتھا، ضرورتھا و 

طی دھھ ی اخیر نابودساختند. آنھا این 
توجیھات  تحت  را  درمنطقھ  تجاوزات 
با  سیروقایع  اما  دھند.  می  ادامھ  مختلفی 
شروع شورشھای توده ای وسیع در تونس و 
مصربا درگیری دریک سال اخیر درمبارزه 
باحکومتھای فردی و حاکمیت گروھی کھ با 
حمایت امپریالیستھا دراین کشورھا درقدرت 
بودند، تغییرکرده است. کشورھای آفریقائی 
مبارزه  از  پرافتخاری  تاریخ  اکثرآنھا  کھ 
دخالتھای  قربانی  دارند،  استعمارگری  علیھ 
وحشیانھ و قتل عام ازجانب امپریالیستھا و 
نوکرانشان می باشند، کھ باعث بروز جنگھای 
قبیلھ ای و کشتارھای متقابل ومحیطی نا آرام 
دراین کشورھا می گردند. باوجوداین مردم 
بھ  شروع  اکنون  ای  طورفزاینده  بھ  آفریقا 
سلطھ ی  و  استعماری  نو  علیھ حکم  جنگ 
امپریالیستی کرده اند. درکشورھای دیگرآسیا 
این آگاھی رشد یابنده بیشتر قابل دیده شدن 
احزاب  فاقد  کشورھا  این  کھ  ھرچند  است. 
کمونیست قدرتمند و جنبشھای رھائی بخش 
و  خلقھا  این  رھبری شورشھای  ملی جھت 
توسط  قدرت  کسب  جھت  جلو  بھ  پیشروی 
نیروھای انقالبی می باشند، شرایط عینی بھ 
تغییرات  برای  مساعد  ای  رشدیابنده  طور 
اما مھم است یادآوری  عمده ای شده است. 
ای  توده  خیزشھای  کھ  ھرچند  کھ  کنیم 
درفقدان  دھند،  می  روی  جھانی  درسطحی 
حضورقدرتمند چپ انقالبی، اکثراین جنبشھا 
گروگان  بھ  آمریکا  امپریالیستھای  توسط  یا 
نبود  دلیل  بھ  خودشان  یا  شوند  می  گرفتھ 
رھبری ویژه نیروی حرکتی شان را ازدست 
ازاین وضعیت سود  امپریالیستھا  می دھند. 
می برند و موفق بھ استقرار و حفظ برتری 

شان می گردند.
درعین حال، درخودآمریکا، طبقھ ی کارگر 
و بخشھای تحت ستم برخاستھ و بھ خیابانھا 
می ریزند ونمونھ جنبش اشغال وال استریت 
نیروھای  یابد.  گسترش می  جھان  درتمامی 
جنبشھا  دراین  حضور  با  باید  چپ  انقالبی 
درموقع مناسب بتوانند ضربھ بزنند. درست 
ھمان طور کھ درھندوستان، پاکستان نمونھ 
ای افراطی را درمورد این کھ کشوری کھ 
تجاوز  در  استفاده  تامورد  است  داده  اجازه 
مرکز  و  بگیرد  قرار  بھ کشورھای ھمسایھ 
امپریالیستھای  توسط  جھادیھا  دھی  تمرین 
آمریکا طی دھھاسال بوده است، اکنون خود 
رفتن  وازبین  گی  پاشیده  ھم  از  با  مواجھ 
در  آمریکا  عملیات  توسط  حاکمیتش  حق 
سرزمین اش شده و بن الدن بھ قتل می رسد 
و حمالت اخیر ناتو بھ اردوگاھھای نظامی 
پاکستان باعث کشتھ شدن دھھا سربازآن در 

سرزمینش گردیده است.



صفحھ ١٥رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
می  درنظر  را  اتحادی  چنان  امروزی 
انقالبی  بزرگ  شعار  ایکور  گیرد. 
کشورھا  ھمھ  «کارگران  مارکس  کارل 
لنین  شعار  چنین  ھم  و  متحدشوید!» 
دیده  ستم  ملل  و  کشورھا  ھمھ  «کارگران 
جھان متحدشوید!» را بھ عمل درمی آورد. 
دھھ  سھ  از  بیش  ی  نتیجھ  ایکور  تاسیس 
لنینیست  ـ  مارکسیست  نیروھای  ی  مبارزه 
سازمان  مخالف  انحرافی  ھای  علیھ گرایش 
دھی مجدد انترناسیونال کمونیستی است کھ 
انترناسیونالیستی  ی  روحیھ  تضعیف  باعث 
تعمیق  در  اولی  گامی  این  بودند.  پرولتاریا 
جھانی  درجنبش  ئولوژیک  ایده  مبارزه 
مشی  دادن  منظورتکامل  بھ  کمونیستی 
پرولتاریائی  سوسیالیستی  انقالب  جھانی 
براساس شرایط مشخص امروزی می باشد 
انترناسیونال  عمومی  مشی  درامتداد  کھ 
پیشنھاد  و  لنین  رھبری  تحت  کمونیستی 
کمونیستی  جنبش جھانی  خط مشی عمومی 
ارائھ شده توسط حزب کمونیست چین طی 
مباحثات بزرگ تحت رھبری مائو تسھ دون 
قراردارد. این فضای مناسبی درجھت رشد 
فعالیتھای ھم بستھ درسطح بین المللی جھت 
پیشروی برای تجدید سازمان یابی کمونیسم 
آماده  درخود  باشد. حزب ماباید  می  جھانی 
درپیش  پیوستھ  ابتکار  انجام  درجھت  گی 
بردن وظایف ایکور با بھترین قابلیتھای مان 

را بھ وجودآورد.
٢. وضعیت ملی 

*********
خون جاری می شود 
تا خدایان تسکین یابند

عھد  ارزشھای  روشنفکران  کھ  روزھایی 
رنسانس را ترویج می کردند و شاعران و 
نویسندگان توده ھا را تحریک می نمودند تا 
افقی  از  و  براندازند  را  فئودالی  ارزشھای 
نمودند،  می  دفاع  کاستی  ضد  و  سکوالر 
مدتھاست سپری شده اند. ھمچنین روزھایی 
و  دمکرات  نیروھای  قدرتمند  جنبشھای  کھ 
مترقی ارزشھای رنسانس را اشاعھ می دادند 
و توده ھا را علیھ خرافات و رسوم و عادات 
فئودالی بھ حرکت وا می داشتند سپری شده 
اند. در حالی کھ عقاید کاستی، مذھبی و ھمھ 
یابنده  رشد  بطور  ارتجاعی  تفکرات  گونھ 
ای بھ منظور بھ دست آوردن دست باال در 
انتخابات، بھ وسیلۀ ھمۀ احزاب طبقۀ حاکم 
بکار گرفتھ  و احزاب رفرمیست/منطقھ-ای 
در  رنسانس  موج  در  برگشتی  شدند،  می 
در  قھقرائی  این سیر  نتایج  بود.  انجام  حال 
تمام کشور و با اشکال گوناگونی بھ صورت 
و  پرستش  اشکال  قدیمی،  خرافات  احیای 

اریسا  بنگال،  در  ھستند.  مشاھده  قابل  سنن 
و آسام، اشتیاق و سخاوتی کھ در برگزاری 
بسیاری  و  ھندو  مذھبی  مراسم  پوجا  دورگا 
پورجاھای دیگر تقریباً بھ عنوان «فستیوال 
ھای ملی» دیده می شود، میلیونھا روپیھ ای 
نشان دھندۀ  این راه خرج می شود،  در  کھ 
بخشی از سناریوی کلی ھستند. بخشی از آن 
بز و حیوانات و  نیز قربانی کردن ھزاران 
پرندگان دیگر در معابد دورگا است. در نپال 
تا خدایان تسکین  بوفالوھا قربانی می شوند 
یابند. در قلب کلکتھ، در معبد کالی ھزاران 
بز قربانی می شوند، بھ عالوۀ دھھا ھزاری 

کھ در سایر معابد قربانی می گردند.
کردن  قربانی  خونین  مراسم  اریسا  در 
می  اجرا  متعددی  مکانھای  در  حیوانات 
چاتار  مراسم  در  بھاوانیپاتنا  در  گردند. 
از  بیش  امسال  مانیکشوری،  الھۀ  یاترای 
این  شدند.  پرنده سالخی  و  حیوان   ١٠٠٠٠
تکرار  بسیاری  مکانھای  در  کردن  قربانی 
شد. اگر در گذشتھ بھ عنوان بخشی از جنبش 
استقالل و تجدید حیات چپ بھ چنین مراسم 
و عقاید خرافی حملھ می شد، امروزه حتی 
رسانھ ھا و احزاب سیاسی مسلط در مرکز 
کھ  قبیحی  مراسم  چنین  مقابل  در  ایاالت  و 
سکوت  ھستند  موجود  قوانین  مخالف  حتی 
می کنند. برای خشنود ساختن رأی دھندگان، 
ھنوز  کھ  آنھایی  نکردن  مخالفت  برای  یا 
تحت نفوذ این بقایای فئودالیسم ھستند، دولت 
جبھۀ چپ در طول تصدی طوالنی مدتش بر 
ایالت بنگال حتی بھ دامن زدن بحث در این 
مورد نیز نپرداخت. چیزی کھ اتفاق می افتد 
ترک ارزشھای رنسانس و بازگشت بھ سنن 
ارتجاعی در مقیاسی توده ای و ترکیب آن با 
ارزشھای امپریالیستی بھ ھمراه بکار گیری 
امکانات فنی مدرن است. بھ بھانۀ اجازه ندادن 
[ناسیونالیسم  پاریوار  سانگ  نیروھای  بھ 
ھندو] برای قبضھ کردن چنین فعالیتھایی و 
استفاده از امتیازات سیاسی حاصل از آنھا، 
بلکھ حتی  ارتجاعی کنگره،  احزاب  تنھا  نھ 
در جبھۀ چپ بھ رھبری «حزب کمونیست 
ھند(مارکسیست)»، رقابتی در جریان است 
تا رھبری کمیتھ ھای پوجا را بھ دست گیرند. 
گروه ھای مافیایی با حمایت طبقات ثروتمند 
و رھبران سیاسی پدیدار شده اند کھ ھر سال 
دست بکار جمع آوری مبالغ ھنگفتی پول بھ 
نام این کمیتھ ھای پوجا می شوند. نتیجۀ این 
برخالف  کھ  است  شده  چنین  پیشرفتھا  نوع 
برای  مبارزه  دورۀ  و  رنسانس  ھای  دھھ 
استقالل ملی، علیھ این مراسم خونین از قبیل 
قربانی کردن حیوانات کھ در بسیاری مناطق 
پورجا  دورگا  مراسم  طی  در  بخصوص 
شود،  می  انجام  بزرگتری  مقیاس  در  حتی 

بھ ندرت حرفی زده، چیزی نوشتھ یا کاری 
انجام می شود. این اعمال با زیر پا گذاشتن 
قوانین موجود کھ در نتیجۀ جنبشھای پیشرو 

در گذشتھ وضع شده اند، انجام می گیرند.
تا جایی کھ بھ نیروھای چپ مربوط است، 
نفوذ دیدگاھھای نادرست نظیر تعیین کنندگی 
اقتصاد نقش مھمی در غفلت از اھمیت مبارزۀ 
حالی  در  اند،  داشتھ  روبنا  در حوزۀ  پیگیر 
آگاھانھ مشوق عقاید  ارتجاعی  نیروھای  کھ 
واپس گرایانھ بودند تا عمر سیستم ارتجاعی 
موجود را طوالنی تر کنند. با گسترش عقاید 
نتیجۀ  در  نیروھای چپ  بین  در  متافیزیکی 
نفوذ رشد یابندۀ عقاید رویزیونیستی، عقایدی 
نظیر تئوری نیروھای مولده و اینکھ مبارزه 
برای تغییر مناسبات تولیدی بھ وسیلۀ تسخیر 
بھ  منجر  خودبخودی  بطور  سیاسی،  قدرت 
غالب  شود،  می  مانده  عقب  روبنای  تغییر 
شدند. در مبارزه علیھ چنین عقایدی، انقالب 
فرھنگی در چین تحت رھبری مائو در دھۀ 
پیروان راه سرمایھ  ١٩٦٠ بھ منظور طرد 
داری در حزب کھ سعی می کردند پیشروی 
نفوذ  کنند،  معکوس  را  پرولتری  انقالب 
جھانی پیدا کرد. ولی کمک تئوریک جھت 
تقویت بینش انقالب فرھنگی از جانب حزب 
کمونیست چین یا سایر نیروھای مارکسیست 
از  مکانیکی  الگوبرداری  بھ  کھ  لنینیست 
ارائھ  بودند،  راضی  چین  کمونیست  حزب 
بھ  شروع  فرھنگی  انقالب  نتیجھ  در  نشد. 
برداشتن گامھایی بھ عقب کرد، نخست تحت 
«چپ»  سکتاریستی  خط  یابندۀ  رشد  نفوذ 
دنگ  روانۀ  راست  خط  سپس  و  بیائو  لین 
حزب  در  را  مائو  تفکرات  کھ  سیائوپینگ، 
دومی سرانجام  نمود.  خنثی  چین  کمونیست 
ھمۀ  برگرداندن  و  قدرت  کسب  بھ  موفق 
انقالب  جملھ  از  سوسیالیستی  پیشرفتھای 
بزرگ  ھای  نشینی  عقب  شد.  فرھنگی 
بھ ترک  منجر  المللی  بین  کمونیستی  جنبش 
آنھا  پیشبرد  در  سعی  کھ  انقالبی  ارزشھای 
داشت نظیر انقالب فرھنگی شد. این وضع 
گرایانھ  واپس  عقاید  برای  مساعدی  شرایط 
ایدئولوژیھای  ھمراه  بھ  گذشتھ  ارتجاعی  و 
نظیر  گرایی  مصرف  و  مدرنیسم  پست 
بینشھایی کھ تحت سرکردگی سـرمایۀ مــالی 
رشد کرده اند، برای تسلط در ھمۀ عرصھ 
ھا فراھم کرده است. اردوگاه امپریالیستی در 
فاز نواستعماری گستاخانھ تقسیمات کاستی و 
نژادی و بنیادگرایی مذھبی را بکار می گیرد 
تا عقاید خود مثل «پایان تاریخ» را شیوع 
دھد، و در این راه از ھمھ نوع عقاید واپس 
گرایانھ شامل ارزشھای فئودالی استفاده می 
خرافات،  مراسم،  وضعیت،  این  در  کند. 

جدید  اشکال  در  قدیمی  سنن  و  عادات 
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طول سال خواھد انجامید. سرانجام فروپاشی 
است.  ناپذیر  اجتناب  تقریباً  اروپا  اتحادیھ 
یورو بھ عنوان ارز مورد نظر با بازگشت بھ 
پی آمد ھای ملی ھم راه با کاھش ارزش پولی 
داخلی  تولیدات  از  حمایت  سیستم  و  داخلی 
دستور  گرائی  ملی  شد.  خواھد  جایگزین 
فرانسھ  آلمان،  در  بانکھا  شد.  خواھد  روز 
و سوئیس از زیان بزرگ وام ھای خود بھ 
نجات  برد.  خواھند  رنج  جنوب  کشورھای 
جوامع  و  شد  خواھد  ضروری  عمده  مالی 
آلمان و فرانسھ را بین دوقطب اکثریت مالیات 
کرد. خواھد  جدا  ازھم  بانکھا  و  دھندگان 

تکھ تکھ شده و  اروپای فرو رفتھ درکساد، 
قطبی شده بھ احتمال زیاد بھ ماجراجوئیھای 
سوریھ)  (یا  ایران  ضد  بر  آمریکا  نظامی 
نخواھد  صھیونیسم)  جانب  از  شده  (الغاء 
درگیری  با  زده  بحران  اروپای  پیوست. 
واشنگتن با روسیھ و چین مخالفت خواھد کرد. 
ایاالت متحده آمریکا: رکود اقتصادی با یک 

انتقام باز خواھد گشت
از  ناشی  عواقب  از  متحده  ایاالت  اقتصاد 
کسری مالی حبابی رنج خواھد برد و قادر 
نخواھد بود خود را از رکود اقتصادی جھان 
در سال 2012 نجات دھد. و نھ می تواند بر 
روی ”صدور“ رشد زیر صفر خود ھمانند 
گذشتھ بھ آسیای پویا، مثل چین، ھند و دیگر 
دست  از  حال  در  کھ  (آسیائی  آسیا  مناطق 
باشد) حساب کند.  اقتصادی می  بخار  دادن 
کشور چین، بھ مراتب پائین تر از رشد %9 
گذشتھ رشد خواھد کرد. ھندوستان از %8 
رشد بھ 5% رشد تنزل خواھد کرد. عالوه 
بر این سیاست نظامی رژیم اوباما درمورد 
”محاصره“کردنھا، کھ در جھت نجات سیستم 
بھ  باشد،  می  داخلی  تولیدات  از  حمایت  با 
مانعی برای انجام ھرگونھ تحرک جدیدی از 

جانب چین تبدیل خواھد شد.

میلیتاریسم ، رکود اقتصادی را تشدید 
خواھد کرد

در  بازنده  بزرگترین  آمریکا  متحده  ایاالت 
جنگ  از  پس  عراق  اقتصادی  سازی  باز 
خواھد شد. از 168 میلیارد دالر پروژه ھای 
متحده  ایاالت  بزرگ  شرکتھای  ساختاری، 
تایمز،  (فایننشال   %5 کمتراز  انگلستان  و 
3 )بدست می  16 دسامبر p1 ، 2011 و 
احتمال زیاد  بھ  مشابھی  نتیجھ ی  آورند(1 ). 
در لیبی و سایر مناطق خواھد بود. نظامی 
گری امپریالیستی ایاالت متحده مخالف را از 
بین می برد و برای انجام این کار در بدھی 
سود  تجاوز،  عدم  و  گردد،  می  ور  غوطھ 
آوری قراردادھای باز سازی اقتصادی پس 

از جنگ را بدست می آورد. 

سمت  بھ  آمریکا  اقتصاد   2012 سال  در 
رکود سقوط خواھد کرد و ”بازیابی بیکاری 
در  بیکاری  شدید  افزایش  ”با   2011 سال 
در  شد.  خواھد  جایگزین   2012 سال 
مردمی  عنوان  بھ  کار  نیروی  کل  حقیقت، 
کھ مزایای بیکاری را از دست دادند و قادر 
بیکاری دریافت کنند،  باز حق  نخواھند شد 

کوچکتر خواھد شد.
یافت.  خواھد  شدت  کار  نیروی  استثمار 
را  کارگران  داران  سرمایھ  کھ  درروندی 
می  کمتر  درآمد  با  بیشتر  تولید  بھ  وادار 
کنند، شکاف بین مزد و سود ھر چھ بیشتر 

گسترش خواھد یافت.
کاھش  با  بیکاری  رشد  و  اقتصادی  رکود 
ھمراه  اجتماعی  ھای  برنامھ  در  وحشیانھ 
خواھد شد تا بتواند بانکھا و صنایع مقروض 
در  مباحثات  دھد.  نجات  را  ورشکستھ  و 
میان سردمداران بر سر این خواھد بود کھ 
کارمندان  در مزد کارگران،  ھا  کاھش  این 
تا  باشد  بزرگ  باید  چقدر  بازنشستگان  و 
اوراق  دارندگان  نفس“  بھ  ”اعتماد  بتواند 
با  شدن  مواجھ  با   کند.  تامین  را  قرضھ 
چنین انتخاب محدود سیاسی بدون چاره ای 
دیگر، رای دھنده گان از خود واکنش نشان 
داده و سیاستمداران را بیرون می اندازند و 
خودی  بھ  خود  جنبشھای  با  را  خود  امتناع 
وال  ”تسخیر  مثل  شده،  داده  سازمان  یا  و 
نارضایتی،  داد.  خواھند  نشان  استریت“ 
خصومت و سرخوردگی فراوان بھ فرھنگ 
جامعھ نفوذ خواھد کرد. عوام فریبی سیاسی 
حزب دمکرات چین را قربانی خواھد کرد؛ 
خواه  جمھوری  حزب  سیاسی  فریبی  عوام 
مھاجران را سرزنش کرده و آنھا را مقصر 
خواھند شمرد. ھر دو حزب برضد ”فاشیسم 
خواھند  راه  صدا  سرو  تھدید  با  اسالمی“ 

انداخت، مخصوصاً علیھ ایران.

بحران:  بحبوحھ  در  جدید  جنگھای 
صھیونیستھا ماشھ را می کشند

بزرگ  سازمانھای  روسای  از  نفر   52”
”اسرائیل  پیروان  و  یھودی“  آمریکائی 
در کنگره آمریکا، وزارت امور  آنھا  اول“ 
خارجھ، خزانھ داری و درپنتاگون جنگ با 
موفق  آنھا  اگر  کرد.  خواھند  َعلم  را  ایران 
گرفتن  آتش  بھ  منجر  اش  نتیجھ  شوند، 
توجھ  با  شد.  خواھد  رکود جھانی  و  منطقھ 
حفظ  در  اسرائیل  افراطی  رژیم  موفقیت  بھ 
کاخ  و  آمریکا  کنگره  کورکورانھ  اطاعت 
سفید از سیاستھای جنگی آن ، ھر گونھ شک 
وتردید در مورد احتمال واقعی پی آمد فاجعھ 

بار بزرگ می تواند کنار گذارده شود. 

سقوط اتحادیھ اروپا 
مخصوصاً، اتحادیھ اروپای بحران زده ازھم 
ساختار  عمًال  و  شد  خواھد  منحل  و  پاشیده 
چند الیھ ای بھ یک سری از تجارتھای دو 
جانبھ/چند جانبھ و موافقت نامھ ھای سرمایھ 
فرانسھ،  آلمان،  شد.  خواھد  تبدیل  گذاری 
تالش  اروپا  شمال  و  جنوب  کشورھای 
خواھند کرد کھ این رکود اقتصادی را تحمل 
کنند. انگلستان – یعنی شھر لندن، در انزوای 
زیر  رشد  سراشیبی  در  برق،  و  زرق  پر 
صفر غرق خواھد شد و سرمایھ داران این 
کشور در تکاپوی پیداکردن فرصتھای تازه 
فارس  خلیج  میان کشورھای  در  سوداگرانھ 
و دیگر محفظھ ھا برای نجات خود خواھند 
بود. اروپای شرقی و مرکزی، بھ خصوص 
لھستان و جمھوری چک، روابط خود را با 
آلمان عمیق تر خواھند کرد. اما، از عواقب 
رنج  جھانی  بازارھای  کل  کاھش  از  ناشی 
اسپانیا،  (یونان،  اروپا  جنوب  برد.  خواھند 
پرتقال و ایتالیا) بھ یک رکود عمیق گرفتار 
خواھند شد ھم چنانکھ، پرداخت بدھی ھای 
جرح  و  ضرب  بھ  توسل  با  سوخت  عظیم 
وحشیانھ مزد ھا و مزایای اجتماعی، تقاضای 

مصرف کننده را بھ شدت کاھش می دھد. 
کسادی سطح بیکاری تا جائی کھ بھ یک سوم 
اجتماعی  بھ کشمکشھای  نیروی کار برسد، 
در  مردمی  شورش  بھ  و  شد  خواھد  منجر 

بحران اقتصادی...  بقیھ از صفحھ آخر

بھ عنوان بخشی از «سیاستھای بانکی» 
احیا می شوند.

مردم  کردن  روشن  توسط  فقط  وضع  این 
علمی،  مباحثۀ  لنینیسم،  مارکسیسم  فلسفۀ  با 
مبارزۀ طبقاتی و ارزشھای انقالب فرھنگی 
ترویج  از  شروع  با  باید  است.  تغییر  قابل 
مبارزه  و  رنسانس  دورۀ  مترقی  ارزشھای 
تجددخواھانۀ  جنبش  ملی،  استقالل  برای 
جدید و مبارزۀ جامع علیھ امپریالیسم در فاز 

نواستعماری بھ پیش برده شود.
نشریھ « ستاره سرخ »

ارگان مرکزی حزب کمونیست ھند 
(مارکسیست لنینیست)
دسامبر ٢٠١١
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در  جبرانی  مکانیسمھای  چین: 

سال 2012
در سال 2012 ، چین با رکود جھانی مواجھ 
متعددی  امکانات  داشتن  با  ولی  شد  خواھد 
خواھد  اقدام  آن  اثر  رفع  و  اصالح  برای 
و  کاال  تولید  سمت  بھ  تواند  می  پکن  کرد. 
خدمات برای 700 میلیون مصرف کنندگان 
حلقھ  از  خارج  حاضر  حال  در  کھ  داخلی 
ایجاد  تغییراتی  دارند  قرار  اقتصادی  ھای 
افزایش مزدھا، خدمات اجتماعی و  با  کند. 
توانست  خواھد  چین   ، زیست  محیط  ایمنی 
کشور  از  خارج  بازارھای  دادن  دست  از 
خود را جبران کند. رشد اقتصادی چین، کھ 
در  قمار  معامالت  بھ  وابستھ  زیادی  حد  تا 
حباب  کھ  وقتی  است،  مستغالت  و  امالک 
گذارد.  می  اثر  معکوس  طور  بھ  بترکد، 
کھ  آمد  خواھد  وجود  بھ  اقتصادی  رکود 
منجر بھ از دست رفتن مشاغل، ورشکستھ 
اجتماعی  تضادھای  تشدید  و  شھری  گیھای 
این شرایط  نتیجھ،  در  خواھدشد.  و طبقاتی 
می تواند یا منجر بھ سرکوب و خفقان بیشتر 
یا بھ دمکراتیزه کردن تدریجی گردد. نتیجھ 
اش عمیقاً بازار چین- روابط دولت- را تحت 
تأثیر خود قرار خواھد داد. بحران اقتصادی 
را  بازار  بر  دولتی  کنترل  زیاد  احتمال  بھ 

تقویت خواھد کرد.

مواجھ  بحرانھائی  با  نیز  روسیھ 
خواھد شد

جمھور  رئیس  عنوان  بھ  پوتین  انتخاب 
پشتیبانی  کمتر،  ھمکاری  بھ  روسیھ 
و  قیامھا  ترویج  از  آمریکا  متحده  ایاالت 
شرکای  و  روسی  متحدان  علیھ  تحریمھا 
روابط  روسیھ  شد.  خواھد  منجر  تجاریش 
خواھد  چین  با  را  تری  فعال  و  بیشتر 
و  اروپا  اتحادیھ  فروپاشی  از  و  داشت 
شد. خواھد  مند  بھره  ناتو  پیمان  تضعیف 

استفاده  با  غرب   اپوزیسیونی  ھای  رسانھ 
کھ  کرد  خواھند  سعی  خود  مالی  نفوذ  از 
چنین  وھم  کنند  ضایع  را  پوتین  محبوبیت 
تحریم سرمایھ گذاری در روسیھ را تشویق 
ریاست  انتخابات  آنھا  ھرچند،  کرد  خواھند 
جمھوری را با اختالف رأی زیاد از دست 
خواھند داد. رکود جھانی، اقتصاد روسیھ را 
شد کھ  خواھد  مجبور  نتیجھ  در  و  تضعیف 
بین مالکیت عمومی بیشتر یا وابستگی بیشتر 
ھا  الیگارشی  نجات  برای  دولتی  بودجھ  بھ 

یکی را انتخاب کند. 

گذار از 2011 – 2012 : از کسادی 
بزرگ  بحران  تا  بھ رکود  ای  منطقھ 

اقتصاد جھانی 
فروپاشی  برای  زمینھ   2011 سال  در 
اتحادیھ اروپا فراھم شد. بحران ھا با سقوط 
یورو، رکود در آمریکا و اعتراضات انبوه 
و  وقیح  ھای  برابری  نا  دربرابر  ای  توده 
شد.  آغاز  جھانی  سطح  در  اقتصادی  کریھ 
نمایشی  تمرین  آخرین   2012 سال  حوادث 
است برای سال جدید در مقیاس کامل جنگ 
تجاری مابین قدرتھای بزرگ، تشدید رقابت 
شورشھای  احتمال  و  امپریالیستی  درون 
بزرگ توده ای کھ منجر بھ انقالبات گردد. 
ھماھنگ  جنگ  تب  تشدید  این،  بر  عالوه 
در سال  ایران  و موزون صھیونیستی علیھ 
2011 ، وعده ی بزرگترین جنگ منطقھ ای 
از زمان جنگ ایاالت متحده و ھند و چین را 
می دھد. رقابتھای انتخاباتی ونتایج انتخاباتی 
روسیھ  متحده،  ایاالت  در  جمھوری  رئیس 
بحرانھای  و  جھانی  درگیریھای  فرانسھ  و 

اقتصادی را عمیق تر خواھد کرد. 
اعالم  اوباما  رژیم   2011 سال  طول  در 
کرد کھ موافق سیاست رویاروئی نظامی با 
روسیھ و چین و سیاست ھای طرح ریزی 
شده ی آمریکا برای تضعیف و تنزل ظھور 
چین بھ عنوان قدرت اقتصادی جھان است. 
با  و  اقتصادی  تر  عمیق  رکود  برابر  در 
بھ ویژه  از کشور،  کاھش بازارھای خارج 
جنگھای  ترین  عمده  از  یکی  اروپا،  در 
تجارتی گشوده خواھد شد. واشنگتن بھ شدت 
سرمایھ  و  صادرات  کردن  محدود  سیاست 
کاخ  کرد.  خواھد  دنبال  را  چینی  گذاریھای 
سفید تالش خواھد کرد تا کوشش کشور چین 
را در تجارت و سرمایھ گذاریھایش در آسیا، 
آفریقا و نقاط دیگر مختل کند و بھ آن شدت 
بدھد. ما می توانیم انتظار این را داشتھ باشیم 
بھره  برای  متحده  ایاالت  بیشتر  تالش  کھ 
برداری از درگیریھای قومی و مردمی در 
خود  نظامی  حضور  افزایش  و  چین  داخل 
گیرد.  صورت  کشور  این  ساحلی  خط  در 
یک تحریک عمده یا حادثھ ساختگی در این 
زمینھ مستثنی نیست. در نتیجھ، سال 2012 
می تواند بھ تماسھای شووینیستی ھار برای 
”جنگ سرد“ پر ھزینھ ی جدید منجر گردد. 
اوباما چارچوب و توجیھ در مقیاس بزرگ و 
رویاروئی بلند مدت با چین را فراھم ساختھ 
است. این حرکت بھ عنوان تالشی نومیدانھ 
متحده  ایاالت  نفوذ  نگھداشتن  پا  برای سرو 
دیده  آسیا  در  اش  استراتژیک  و موقعیتھای 
خواھد شد. ”چھارگوشھ قدرت“ ایاالت متحده 
و  استرالیا  ژاپن،  متحده،  ایاالت   – آمریکا 
از  ای  ماھواره  پشتیبانی  با  جنوبی-  کره 
برابر  در  را  چین  بازاری  روابط  فیلیپین، 
افزایش تدریجی نظامی واشنگتن در گودال 

مبارزه قرار خواھد داد. 

اروپا: ریاضت کشی عمیقتر و تشدید 
مبارزه طبقاتی  

از  اروپا،  در  کشی  ریاضت  برنامھ 
واقعاً در  اروپا  و جنوب  لتونی  تا  انگلستان 
ھای  اخراج  گرفت.  خواھد  پا   2012 سال 
بخش  حقوق  وکاھش  دولتی  بخش  گسترده 
خصوصی و فرصت ھای شغلی بھ یک سال 
جنگ طبقاتی دائم وبھ چالشھائی علیھ رژیم 
ریاضت  ”سیاست  اعمال  شد.  خواھد  منجر 
کشی“ در جنوب با پیش فرض بدھی ھا کھ 
فرانسھ  در  نکھا  با  ورشکستگی  نتیجھ  در 
صاحبان  شد.  خواھد  ھمراه  است  آلمان  و 
سرمایھ مالی حاکم در انگلستان، منزوی شده 
اصرار  انگلستان،  در  غالب  اما  اروپا،  از 
آرامی  نا   کاران  محافظھ  کھ  کرد  خواھند 
ھای کارگری و توده ای را ”سرکوب“ کنند. 
نئو-  مدل  ی  کامھ  خود  حکومت  نوع  یک 
ھای  اتحادیھ  کرد؛  خواھد  تاچریست ظھور 
تو  اعتراضات  اپوزیسیون  کارگری  صنفی 
حاکمھ  ومقامات  کرد  خواھند  صادر  خالی 
افسار شورشھای عمومی را محکم در دست 
سیاستھای  کالم،  یک  در  گرفت.  خواھند 
سال  در  کھ  واپسگرا  اجتماعی-اقتصادی 
برای رژیم  2011 اعمال شدند، صحنھ را 
با  احتماًال  و  تر  حاد  و  جدید  پلیسی  ھای 
جوانان  و  کارگران  با  خونین  رویاروئی 

بیکار بدون آینده ایجاد خواھد کرد.

وقوع جنگھای آینده ”ھمانطورکھ می 
دانیم“ بھ پایان آمریکا منجر خواھد شد 
را  زمینھ  اوباما  متحده،  ایاالت  داخل  در 
برای یک جنگ جدید و بزرگتر در خاور 
از  نظامی  نیروھای  جایی  جابھ  با  میانھ 
علیھ  بر  آنھا  تمرکز  و  افغانستان  و  عراق 
تضعیف  برای  است.  ساختھ  فراھم  ایران 
عملیات  گسترش  حال  در  واشنگتن  ایران، 
نظامی و غیر نظامی مخفیانھ علیھ متحدان 
ایران در سوریھ، پاکستان، ونزوئال و چین 
و  آمریکا  جنگی  استراتژی  کلید  باشد.  می 
سری  یک  شامل  ایران  قبال  در  اسرائیل 
تحریم  ھمسایھ،  کشورھای  در  جنگھا  از 
حمالت  جھانی،  سراسری  اقتصادی  ھای 
سایبری با ھدف ناتوان کردن صنایع حیاتی 
مقامات  و  دانشمندان  تروریستی  قتلھای  و 
نظامی ایرانی بھ طور مخفی می باشد. کل 
اجرای  و  ریزی  برنامھ  وارده،  فشارھای 
با  جنگ  بھ  منجر  کھ  آمریکا  سیاستھای 
و  باشد  تجربی  تواند  می  شود،  می  ایران 

بدون شک بھ پیکربندی قدرت اشغالگر 
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صھیونیستی و موقعیتھای استراتژیک 
در دولت آمریکا، رسانھ ھای جمعی و 

”جامعھ مدنی“ آن نسبت داده می شود.
سیاست  از  سیستماتیک  تحلیل  و  تجزیھ 
سازی  پیاده  و  طراحی  آمریکا،  گزاران 
کنگره  در  اقتصادی  ھای  تحریم  سیاست 
مگا  برای  ای  برجستھ  نقش  بایست  می 
ھای  آمریکائی  (یعنی   – صھیونیستھا 
صھیونیسم  برای  بیشتر  کھ  صھیونیستی 
مثل،  آمریکا)  شھروندی  تا  قائلند  ارزش 
الینا- راس لتینن و ھاوارد برمن ؛ در کاخ 
سفید، دنیس راس در کاخ سفید، جفری فلتمن 
در وزارت امور خارجھ و استوارت لوی و 
جایگزین او، داوید کوھن در وزارت خزانھ 
داری قائل شود. کاخ سفید کامًال مدیون جمع 
آوری پول از جانب صھیونیستھا می باشد و 
راه نمائی اش را از 52 تن از پرزیدنتھای 
گیرد.  می  آمریکائی  یھودی  سازمان  عمده 
استراتژی اسرائیلی- صھیونیستی، محاصره 
ایران است یعنی تضعیف موقعیت اقتصادی 
حملھ  آن.  بھ  نظامی  ی  حملھ  سپس  و  آن 
برای  متحده  ایاالت  جنگ  اولین  عراق  بھ 
جنگ  دومی؛  لیبی  با  جنگ  بود؛  اسرائیل 
نیابتی کنونی علیھ سوریھ سومی است. این 
یا  و  کرده  نابود  اسرائیل را  جنگھا دشمنان 
باشند. می  کاری  انجام چنین  پروسھ ی  در 

در طول سال 2011 ، تحریمھای اقتصادی 
کھ برای ایجاد نارضایتی ھا داخلی طراحی 
شده بودند، بھ عنوان سالح عمده علیھ ایران 
انتخاب شدند. کمپین تحریم ھای جھانی، کل 
صھیونیستی  یھودی-  مبلغین  عمده  انرژی 
گونھ  ھیچ  با  آنھا  خودساخت.  مشغول  را 
آمریکا  از جانب رسانھ ھا، کنگره  مخالفت 
ویا کاخ سفید مواجھ نشدند. پیکربندی قدرت 
 The Zionist Power)) صھیونیست 
معاف  عمًال   Configuration, ZPC
ھای  روزنامھ  سوی  از  انتقاد  گونھ  ھر  از 
مترقی، چپ گرا و سوسیالیستی، جنبشھا یا 
گروه ھا بوده اند -  بھ غیراز تعدادی استثنا. 
نیروھای  دوباره  جائی  جابھ  گذشتھ،  سال 
آمریکائی از عراق بھ طرف مرزھای ایران، 
ستون  از  زیاد  فشار  افزایش  و  تحریمھا 
پنجم اسرائیل در آمریکا بھ معنای گسترش 
جنگ در خاور میانھ می باشد. این حرکات 
”غافلگیرانھ“  ی  حملھ  معنای  بھ  احتماًال 
ایاالت  نیروھای  توسط  دریائی  موشکی 
تحت  تجاوز  این  باشد.  می  آمریکا  متحده 
بھانھ ای ساختگی صورت خواھدگرفت کھ 
و ”حملھ ی  شده  اسرائیل َعلَم  موساد  توسط 
بھ    ZPC توسط  ای“  ھستھ  الوقوع  قریب 
نوکران خود در کنگره آمریکا و کاخ سفید 
برای استفاده و خبررسانی آن بھ جھان انتقال 

خونین،  مخرب،  تجاوز  این  شود.  می  داده 
ایاالت  اسرائیل؛  برای  مدت  طوالنی  جنگ 
متحده آمریکا ھزینھ ھای مستقیم نظامی را 
خود متحمل خواھد شد و بقیھ جھان نیز باید 
گردند.  متحمل  را  سنگینی  اقتصادی  ھزینھ 
جنگ ترویج شده توسط صھیونیستھا، رکود 
اقتصادی اوایل سال 2012 را بھ بزرگترین 
رکود تا پایان سال مبدل می سازد و احتماًال 
محرک خیزشھای توده ای بزرگ خواھد بود.

نتیجھ گیری
تمام داللتھا برآنند کھ سال 2012 سالی است 
کھ نقطھ ی تحول درآن گسترش بحران بی 
امان اقتصادی بھ خارج از اروپا و آمریکا 
بھ آسیا و وابستگی ھای آن  و آمریکای التین 
واقعاً جھانی خواھد  این بحران  خواھد بود. 
و  امپریالیستی  رودرروی  رقابتھای  بود. 
را  تالشی  گونھ  ھر  ای  مستعمره  جنگھای 
برای بھبود این بحران بزرگ تضعیف می 
کند. در واکنش بھ این حوادث، جنبشھای توده 
ای در طول زمان از قلب این اعتراضات و 
شورشھا پدیدار خواھند گشت و امیدواریم بھ 
انقالب اجتماعی و قدرت سیاسی منتھی گردد.

*********
(1 ) طبق تحقیق دقیقی توسط دین ھندرسون 
کھ در مقالھ ای تحت عنوان ”انباشت سرمایھ 
از طریق جنگ“ و در رنجبر شماره 80 نیز 
این  با  درتوافق  ایشان  آمارھای  شده،  درج 
آمارھای فوق نمی باشند. خواننده عزیز را 

بھ چند نقل قول ذیل ارجاع می دھیم. 
از  قبل   – 2010 مارس،   10 تاریخ  در   ”
پرتاب اولین گلولھ- آژانس توسعھ بین المللی 
ھای  برنامھ  صدا  سرو  بی  متحده  ایاالت 
از  پس  عراق  بازسازی  برای  را  کاربردی 
جنگ گذراند. تنھا پنج شرکت درخواست نامھ 
دریافت کردند: بکتل، فلوئور، ھالیبرتن ، کھ 
متعلق بھ دیک چینی است- مترجم)،شرکت 
و  پارسونز  گروه   ، روت  براُن  کلوک  تابع 

لوئیس بُرگر.  
 در اواسط ماه آوریل نیویورک تایمز گزارش 
داد کھ شرکت پیمانکاری بکتل ( بزرگترین 
عنوان  بھ  دنیا-مترجم)  ساختمانی  شرکت 
پیمانکار عمده برای بازسازی این منبع عایدی 
مھم، انتخاب شده است. رئیس شرکت بکتل، 
رایلی بکتل عضو شورای سیاست صادرات 
بکتل،  اجرائی  مدیر  بود.  بوش  دولت  در 
جک شینان عضو سیاست دفاعی بوش بود.

قرارداد اولیھ ای کھ بکتل دریافت کرد 860 
این  طول  در  داشت.  ارزش  دالر  میلیون 

بھ تارنما ھای اینترنتی  حزب 
رنجبران ایران مراجعھ کنید
 و نظرات خود را در آنھا

 منعکس کنید!
سایت حزب رنجبران

www.ranjbaran.org
سایت آینھ روز

www. ayenehrooz.com
سایت خبرنامھ کارگری

www.karegari.com
سایت رنجبر آنالین

www.ranjbaran.org/01_
ranjbaronline

سایت آرشیو روزنامھ رنجبر
http://www.yudu.com/
library/16050/Ayeneh-

Rooz-s-Library

از  بکتل بیش  بازسازیھای عراق،  از  دوره 
100 میلیارد دالر برای قراردادھای مختلف 
یا  ترفیع  آنھا  پروژه ی  اولین  دریافت کرد. 
بھبود بخشیدن بھ تنھا بندر خلیج فارس بنام 
در  دالر  چھار  آنھا  کھ  بود،جائی  قصر  اُم 
دادند. می  مزد  عراقی  کارگران  بھ  روز 

ھالی برتون – گاو 9 من شیر ده آن، معاون 
رئیس جمھور، دیک چینی – قرارداد چربی 
را بھ چنگ آورد تا چاه ھای نفتی عراق را 
با سرعت ھرچھ تمام تر بھ مرحلھ ی بھره 
برداری برساند. در ماه می 2003 ، ھنری 
واَکسمن عضو کنگره ی آمریکا کشف کرد 
کھ شرکت فرعی و تابع ھالی برتون ک بی 
آر، حتی یک سال و نیم قبل از شروع جنگ، 
برای  دالر  میلیون   425 مبلغ  بھ  قراردادی 
کل  مجموع  کرد.  دریافت  عراق  بازسازی 
بازسازی  برای  ھالبرتون  کھ  قراردادھائی 
عراق حتی مدتھا قبل از شروع کار دریافت 
7 میلیارد دالر می شد.“ بر  بالغ  کرده بود 
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مافوق  کھ  کسب «ابرسود» ھایی می گردند 
سطح سود ھا در درون «بازارھای رقابتی» 
است. بھ کالمی دیگر اولیگوپولی ھا با ایجاد 
و  جھان  این  بزرگی  بھ  ی  واحد»  «بازار 
با اعمال کنترل بر تکنولوژی، گردش ھای 
مالی، قدرت نظامی، رسانھ ھای گروھی و 
دسترسی بھ منابع طبیعی موفق می شوند کھ 
در صد  «کاھش  رشد  و  بروز  از  تا حدی 
جلوگیری  نابرابر  تبادل  طریق  از  سودھا» 

کنند. 

در  توسعھ  جھانی  چھارچوب  این  در   –  ٥
«توسعھ  جھت  در  پیرامونی  کشورھای 
حال  عین  در  می رود.  پیش  بھ  نیافتگی» 
کھ ما شاھد رشد اقتصادی در این کشورھا 
ھستیم ولی این رشد بھ ھیچ نحو در خدمت 
توسعھ دراز مدت اجتماعی (عدالت اجتماعی 
در  نابرابر  ھای  تفاوت  صد  در  کاھش   =
روند  تردید  بدون  نمی گیرد.  قرار  جامعھ) 
رشد اقتصادی در کشورھای پیرامونی منجر 
این  ولی  می گردد.  اضافی  ارزش  کسب  بھ 
بھ  آن  از  برآمده  ارزش اضافی و سودھای 
عوض این کھ در خدمت سیاست ھای داخلی 
متعلق  ھای  اولیگوپولی  توسط  گیرند  قرار 
و  گشتھ  غصب  مرکز  مسلط  کشورھای  بھ 
تاراج می شوند. امروز یکی از مکانیزم ھای 
غصب این انباشت ھا اعمال سیاست «تعدیل 
سوی  از  ھا»  قرض  پرداخت  و  ساختاری 
نھادھای مالی جھانی – صندوق بین المللی 

پول ، بانک جھانی و..... – است. 

پیرامونی  کشورھای  وابستگی  تعمیق   –  ٦
در بند بھ کشورھای مسلط مرکز توسط نظام 
جھانی و اعمال سیاست ھای فالکت بار تعدیل 
«کمپرادور  پروسھ  از  منبعث  ساختاری 
گلوبالیزاسیون  فعلی  فاز  در  مجدد»  سازی 
است.  نئولیبرالیسم)  آزاد  بازار  (گسترش 
 (١٩٥٥  -٧٥) باندونگ»  «عھد  دوره  در 
تالش  سوم  جھان  کشورھای  از  تعدادی 
کردند کھ از طریق صنعتی سازی بھ آن ھا 
با  تالش  این  برسند.  مرکز)  (کشورھای 
از  بعضی  شدن  صنعتی  بھ  منجر  کھ  این 
ھیچوقت  ولی  گشت  پیرامونی  کشورھای 
نھائی  برای «گسست» قطعی و  شرایط را 
آماده  کشورھا  آن  مردمان  برای  نظام  از 

نساخت. 

٧ – واقعیت این است کھ در دوره (٩١ ١٩ 
تجزیھ سھ ستون  و  با فروپاشی   (١٩٧٦  –
رھائی  ھای  جنبش  (سوویتیسم،  مقاومت 
بخش ملی در سھ قاره و جنبش ھای کارگری 
سرمایھ  جھانی  نظام  آتالنتیک)  اروپای  در 

(جھانی گرائی) است و در نتیجھ  وجود و 
بقای ملت – دولت ھای فقیر (پیرامونی در 
بند) جداناپذیر از وجود و رشد ملت – دولت 

ھای ثروتمند مرکز مسلط ھستند . 

نیافتگی  توسعھ  امروز  جھان  در   –  ٢
پدیده  فقدان  از  ناشی  پیرامونی  کشورھای 
توسعھ نیست، بلکھ مکمل و الزم و ملزوم 
توسعھ یافتگی کشورھای مسلط مرکز است. 
کشورھای مسلط مرکز بطور دائم وابستھ بھ 
پیرامونی  کشورھای  استثمار  فعال  پروسھ 
کشورھای  نتیجھ  در  این  و  ھستند  بند  در 
دارد.  می  نگاه  نیافتھ  توسعھ  را  پیرامونی 
شده  مالی  جھانی  اقتصاد  امر  این  پرتو  در 
و جھانی تر گشتھ، بطور دائم بھ نفع ثروت 
زائی کشورھای مسلط مرکز (شمال گلوبال) 
در  فقرزائی  تعمیق  ازدیاد  جھت  در  و 
کشورھای پیرامونی در بند (جنوب گلوبال) 

عمل کرده و تکامل می یابد . 

داری  سرمایھ  تاریخی  مرحلھ  در   –  ٣
انحصاری (از دھھ ١٨٨٠ تاکنون) صاحبان 
ثروت و قدرت (اولیگوپولی ھا) کھ امروز 
معروف بھ «یک درصدی ھا» شده اند از 
(دولتمردان  متنوع  ھای  اولیگارشی  طریق 
فرمانبر کشورھای بویژه «جی٧» با اعمال 
مرکزھا،  بین  نابرابر  «تبادل  مکانیزم 
ادامھ  خود  رشد  و  تکامل  بھ  ھا  پیرامونی 

می دھند.

٤ – «تبادل نابرابر» وسیلھ اصلی در باز 
تولید نابرابری ھا در سطح جھانی است. اگر 
را  جھان  داشت  امکان  درگذشتھ  روزگاری 
از نظر تحلیل بھ جھان ھای متنوع و متکثر 
تقسیم کرد امروز روشن و مبرھن است کھ 
نظامی  دارای  کھ  جھان  یک  درون  در  ما 
نابرابری  این  نابرابر است، زندگی می کنم. 
در سطح جھانی ناشی از عملکرد مکانیسم 
تبادل نابرابر می باشد کھ در صد سال گذشتھ 
توسط کشورھای مسلط مرکز بر کشورھای 
گشتھ  اعمال  پیش  از  بیش  دربند  پیرامونی 
شدن  تر  مالی  و  گشتن  تر  جھانی  با  است. 
سیستم  ایجاد  با  مرکز  کشورھای   ، سرمایھ 
از  شدیدتر  و  بیش تر  المللی  بین  کار  تقسیم 
مورد  را  پیرامونی  دربند  گذشتھ کشورھای 
در  چھ  می دھند.  قرار  تاراج  و  استثمار 
داری  سرمایھ  عروج  از  پیش  ھای  دوران 
انحصاری (دوران استعمار کھن) و چھ در 
دوران کنونی انحصارگران ثروت و قدرت 
بھ  موفق  نابرابر  تبادل  مکانیزم  اعمال  با 

نئولیبرالیسم  اشاعھ  با  دوباره  کھ  شد  موفق 
ھر نوع حرکت در جھت گسست از نظام و 
در  را  «اتوسنتریک»  اقتصادھای  استقرار 

کشورھای پیرامونی در بند نابود سازد. 

٨ – در دوره ای کھ سھ ستون مقاومت بھ 
خاطر محدودیت ھای تاریخی خود باالخره از 
نفس افتاده و صحنھ را در مقابل نظام جھانی 
سرمایھ خالی کردند راس نظام (آمریکا) نیز 
بھ مرحلھ ای از تکامل و رشد خود رسید کھ 
بھ نام دوره آغاز فرود ھژمونی آمریکا در 
سطح جھانی معروف گشت. امروز با برمال 
گشتن و رسانھ ای تر شدن بحران ساختاری 
(از پائیز ٢٠٠٧ بھ این سو) ما شاھد تعمیق 
فرود  و  داری  سرمایھ  ساختاری  بحران 
ھژمونی آمریکا از یک سو و عروج امواج 
اکناف جھان  خروشان بیداری و رھائی در 
منجملھ در شھرھای متعدد آمریکا علیھ کلیت 
سوی  از  آمریکا  قدرقدرتی  و  جھانی  نظام 

دیگر ھستیم . 

صد  در  بویژه  جھان  معاصر  تاریخ   –  ٩
تاریخ یک رشتھ تالقی  و اندی سال گذشتھ 
حرکت  منطق  حامیان  بین  گوناگون  ھای 
از یک  قدرت)  و  ثروت  سرمایھ (صاحبان 
سو و نیروھای اجتماعی (ستمدیدگان کار و 
زحمت) ضد نظام از سوی دیگر بوده است 
. بدون تردید اوضاع متالطم کنونی نیز مثل 
نیز  بار  این  نشان خواھد کھ چگونھ  گذشتھ 
توده ھای مردم در مبارزه طوالنی علیھ نظام 
حق تعیین سرنوشت خویش را بدست آورده 
و این بار بھ گسست کامل از محور و بدنھ 

نظام فایق خواھند گشت. 

پدیده گسست: تعریف، مولفھ ھا 
و آینده آن 

انگاشت - و پراتیک گسست مھم ترین قدم 
سرمایھ  فروپاشی  باالخره  و  تضعیف  در 
می  شده  جھانی  و  مالی  انحصاری  داری 
باشد کھ در حال حاضر از موقعیت متفوق 
در  البتھ  است.  برخوردار  مالی   – نظامی 
تاریخ سرمایھ داری انحصاری (امپریالیسم) 
بھ   ١٨٨٥ (از  گذشتھ  سال  سی  و  صد  در 
این سو) بشریت شاھد تالش ھای نیروھای 
جھت  در  نظام  ضد  ساز  تاریخ  و  مترقی 
گسست از نظام جھانی سرمایھ بود کھ تجربھ 
دستاوردھای  از  آموزی  درس  و  اندوزی 
جنبش  غنای  و  پیشرفت  بھ  می توانند  آن ھا 
ھای گسست کھ امروز در سراسر جھان در 
حال شکل گیری ھستند، کمک ھای فراوانی 
بکنند. بدون تردید، انقالب اکتبر ١٩١٧ در 

اکتبر  انقالب  پیرامونی و  نیمھ  روسیھ 

پیشینھ سرمایھ داری... بقیھ از صفحھ آخر
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بزرگترین  پیرامونی  چین  در   ١٩٤٩
و تاریخ ساز ترین نمونھ ھای گسست 
داری  سرمایھ  نظام  بدنھ  از  اصیل  و  جدی 
جھانی بودند. مضافا در سالھای بعد از پایان 
جنگ جھانی دوم عروج امواج جنبش ھای 
از  برآمده  ھای  دولت  و  ملی  بخش  رھائی 
آن ھا شرایط را در کشورھای سھ قاره آماده 
کرد کھ بشریت زحمتکش در جھت گسست 
از نظام تالش ھائی را در جھت گسست از 
نظام بھ منصھ ظھور برساند. ولی این تالش 
ھای بزرگ، کوچک بھ عللی کھ مجال بحث 
آن ھا در این جا نیست نتوانستند در پروسھ 
گسست بھ بدیل و یا بدیل ھائی در مقابل نظام 

تبدیل گردند . 
مجدد  بحران  تالطمات  میان  در  امروز   -
ساختاری نظام و در بحبوحھ عروج امواج 
سراسر  در  رھائی  و  بیداری  خروشان 
در  پیرامونی  کشورھای  در  بویژه  جھان 
کنار روشنفکران  در  بند بشریت زحمتکش 
متعھد (چالشگران ضد نظام) دوباره بھ جنب 
و جوشی در آمده کھ با انقطاع و گسست از 
نظام حاکم قدم ھای موثرتر و کاراتری را 
بردارد.  بھتر»  «دنیای  ساختمان  جھت  در 
و  گسست  توصیف  بھ  جا  این  در  بگذارید 
مولفھ ھای آن کھ قدم اول در ساختمان یک 
کنونی  نظام  مقابل  در  جھانی  و  بدیل جدی 

جھانی است ، بپردازیم.
جدی  طور  بھ  زمانی  نظام  از  گسست   -
و  از حوزه  ھر کشوری  کھ  می گردد  آغاز 
محور اقتصاد جھانی نظام بریده و با ایجاد 
توسعھ «اتو سنتریک» (خود مختار = خود 
گردان) تالش کند کھ ارتباط جھانی و ھستھ 
اصلی امور بین المللی خود را در خدمت و 
عنایت ارجحیت ھای سیاسی و امور داخلی 
خود قرار دھد. توسعھ خود مختار اجتماعی 
ھای  عرصھ  در  (پیشرفت  اقتصادی   –
اولیھ  ھای  قدم  کھ  اجتماعی)  عدالت  اعمال 
بھتر»  «جھانی  بھ  رسیدن  در  و ضروری 
محور  از  تاریخی  گسست  این  بدون  است 

نظام امکان پذیر نیست. 
از نظام بھ ھیچ عنوان  انقطاع  - گسست و 
رَد داد و ستد (تجارت) و ارتباطات با جھان 
ھای  سیاست  از  حفاظت  بلکھ  نیست  خارج 
امور داخلی از نفوذ قدرت اقتصاد خارجی 
است. بھ عبارت دیگر گسست از محور نظام 
جھانی بھ معنی ایجاد خود کفائی (اوتارکی) 
ملی  ارزش»  «قانون  استقرار  بلکھ  نیست 
است کھ از طریق آن و با گسترش سیاست 
رشد  و  ھا  پیشرفت  بھ خود»  «متکی  ھای 
اقتصادی را در خدمت خواستھ ھای معیشتی 
آن  مردم  اجتماعی)  (عدالت  اجتماعی  و 
کشور قراردھد. در پروسھ این گسست است 

و  ملی  اقتصاد  یک  ایجاد  با  کشور  آن  کھ 
متفاوت  مقررات  اتخاذ  (و  خود  بھ  متکی 
و  جھانی  اقتصاد  بر  حاکم  مقررات  از 
کھ  می شود  موفق  آن)  المللی  بین  نھادھای 
ارجحیت ھای اقتصادی داخلی را بدون تکیھ 
جھانی  سرمایھ  آزاد»  «بازار  برتقاضاھای 

تعبیھ و تنظیم سازد. 
برای  گسست  حل  راه  معاصر  تاریخ  در   -
رھائی زمانی مطرح گشت کھ نظام استعمار 
بین  کھن در دھھ ھای ١٩٥٠ و ١٩٦٠ از 
نظام  در  را  آن  نوین جای  استعمار  رفتھ و 
نوین  استعمار  دوره  در  کرده  پر  جھانی 
کشورھای  سو)  این  بھ   ١٩٦٠ دھھ  (از 
مستقل در سھ قاره ظھور کردند کھ دارای 
اوتونومی نسبی در نظام جھانی بودند. ولی 
الگوی کھن و کالسیک توسعھ کھ منجر بھ 
توسعھ نیافتگی گشت بھ قوت خود باقی ماند. 
پراتیک و عمل گسست یک کشور پیرامونی 
اتونومی  از  استفاده  با  کھ  قادر می سازد  را 
خود بھ عنوان یک اھرم در مقابل قدر قدرتی 

نظام ایستادگی کند. 
- گسست و انقطاع از محور نظام می تواند 
بھ انھدام نظام جھانی از درون منجر گردد. 
تحت شرایط حاکم در جھان امروز گسست 
تنھا راه رھائی از قید و شرط نظام جھانی 
متفاوت  جھانی  نظام  یک  استقرار  و  حاکم 
امروز بیش از ھر زمانی در گذشتھ  است. 
مرکز  و  شکم  در  نھ  جھان  تغییر  امکان 
پیرامونی  بخش  درون  در  بلکھ  نظام،  خود 
نظام ریشھ پیدا کرده است. در حال حاضر 
 = (امپریالیسم  انحصاری  داری  سرمایھ 
ھر  از  بیش  موجود)  واقعاً  داری  سرمایھ 
زمانی در گذشتھ بطور سریع و شدیدتری در 
کشورھای پیرامونی زیر سئوال قرار گرفتھ 
است زیرا تقسیم جھان بھ دو بخش مرکز و 
ترین  اصلی  بھ  آن  ھای  و ویژگی  پیرامون 
و یا انفجار آمیز ترین تضاد در درون نظام 

جھانی تبدیل گشتھ است. 
نظام  بھ تضعیف  پروسھ گسست  - پیشرفت 
و  خودگردانی  گسترش  بھ  الجرم  و  حاکم 
استثمار  طبقات  و  ھا  ملت  خودمختاری 
شده نیز منجر می گردد. برای استقرار یک 
کنونی  حاکم  نظام  تجزیھ  جھانی  جدید  نظام 
ضروری است. اندیشھ ساختمان یک جھان 
بھتر و جدید بدون عبور از پروسھ گسست 
توھمی بیش نیست. در کشورھای پیرامونی 
دربند باید پروسھ گسست را با الغاء و منسوخ 
ساختن شکل ھای کالن مالکیت خصوصی 
و اعمال سیاست ھای ضد خصوصی سازی 
بویژه در گستره ھای منابع طبیعی و خدمات 
راستا  دراین  کرد.  رایج  و  اشاعھ  اجتماعی 
صنعتی  پروسھ  قربانی  نباید  را  کشاورزی 

سازی در جامعھ خود گردان قرار داد. 
سوسیالیسم  استقرار  بھ  اگر  گسست  امر   -
منجر نگردد، اقال شرایط را بھ استقرار یک 
جامعھ برابرتر آماده می سازد. این دگردیسی 
توده  قدرت  توسط  ما  عصر  در  احتماال 
کارگران)  آن ھا  راس  (در  زحمتکش  ھای 
نھ ضرورتا بورژوازی بھ منصھ ظھور  و 
ارزشی  تمامی  رد  با  گسست  این  می رسد. 
ھای حاکم بر نظام جھانی سرمایھ باالخره در 
جاده سوسیالیستی بھ راه می افتد. در گذشتھ 
ھای  پروسھ  باندونگ»  در «عھد  بویژه  و 
گسست  عموماً در سطح و َبُعد ملی و عمدتا 
تحت رھبری «بورژوازی ملی»  کشورھای 
سھ قاره بھ وقوع می پیوستند. ولی انگاشت 
یکم و  بیست و  در قرن  پراتیک گسست  و 
گلوبالیزاسیون  فعلی  فاز  افول  بحبوحھ  در 
(بازار آزاد نئولیبرالیسم) توسط نیروی جدید 
بھ  ای  توده  بخش  رھائی  جنبش  اجتماعی: 
پیش برده خواھد شد. این جنبش عظیم توده 
ای و جھانی در برگیرنده طبقات توده ای: 
دھقانان فقیر، کارگران بھ حاشیھ رانده شده 
و تھیدستان و زاغھ نشینان شھرھای بزرگ 
(در راس آن ھا کارگران) بخش ھای عمومی 
ھم  بود.  خواھد  پرولتاریا)  و خصوصی = 
اکنون در آغاز دھھ دوم قرن بیست و یکم ما 
شاھد شکل گیری و رشد این جنبش جھانی 
«بھار  از  جھان  اکناف  در  بخش  رھائی 
عربی» در کشورھای خاورمیانھ و آفریقای 
در  استریت»   وال  فتح  «جنبش  تا  شمالی 
شکم ھیوالی سرمایھ در بیش از ٣٠٠ شھر 

آمریکا ھستیم .
پروژه  پیشبرد  برای  ضروری  -شرایط 
از نظام سرمایھ تعبیھ  رھائی بخش گسست 
رفورم  ایجاد  برای  و رشد خواست سیاسی 
در جھت استقرار پروژه ھای برابری طلبانھ 
(عدالت اجتماعی) است. این امر مسلما بدون 
مختار  خود  دولت  یک  تحکیم  و  استقرار 
آن کشور کھ  در  جھانی  نظام  با  در رابطھ 
حق تعیین سرنوشت داشتھ باشد، نمی تواند 
از  دیگر  یکی  یابد.  نضج  و  آمده  وجود  بھ 
الزامات رھائی از یوغ نظام ھمانا پیشرفت 
در گستره ھای دموکراسی، حقوق اجتماعی 
گیری  تصمیم  در  ھا  توده  وسیع  شرکت  و 
دوش  بھ  دوش  دموکراسی  رشد   . است  ھا 
گسترش عدالت اجتماعی در پروسھ گسست 
نقش  و  بوده  ھم  مکمل  و  ملزوم  و  الزم 
عظیمی در سیاست ھا و برنامھ ھای دولت 
برآن  نگارنده  می کنند.  ایفاء  خود  بھ  متکی 
ھستم کھ شکل گیری و رشد جھان چند قطبی 
نیز می تواند وسیلھ ای در خدمت گسست از 
طرف ملت – دولت ھا و نیروھای توده ای 

در کشورھای پیرامونی باشد.



صفحھ ٢١رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
بھ  کھ  گسست  آمیز  موفقیت  سیاست   -
ملت   – دولت  یک  تشکیل  و  ملی  حاکمیت 
مستقل از نظام جھانی منجر می گردد، بدون 
تواند  آزادی ھای دموکراتیک نمی  استقرار 
دموکراسی  پروسھ  خود  ولی   . یابد  دوام 
وابستھ  نھائی  تحلیل  در  (دموکراتیزاسیون) 
ھای  مولفھ  رونق  و  ترویج  چگونگی  بھ 
یافتھ»  «رھا  واحد  آن  در  اجتماعی  عدالت 
از یوغ نظام سرمایھ جھانی است. بھ معنی 
دیگر آرمان ھای استقالل، آزادی و عدالت 
تشکیل  مثلث گسست را  اجتماعی سھ ضلع 
می دھند. رابطھ دیالکتیکی آن روند گسست 

و آینده آن را تعیین می کند. 
-در این جا دوباره باید تأکید کرد کھ گسست 
(اوتارکی)  کفائی»  «خود  وجھ  ھیچ  بھ 
نیست. کشوری کھ موفق بھ گسست می گردد 
از  خارج  تکنولوژی  کھ  ندارد  احتیاجی 
مرزھای خود را َرد کند. بلکھ دولت – ملت 
«تازه رھا شده» باید توازنی بین تکنولوِژی 
برون مرزی و رشد تکنولوژی درون مرزی 
اتخاذ کند. گسست در قرن بیست و یکم نباید 
باندونگ»  «عھد  ھای  مدل  دام  بھ  دوباره 
کھ عمدتا بر اساس جانشین وارداتی بودند، 
آن مدل ھا کھ در آرزوی «رسیدن  بیافتند. 
مرکز)  یافتھ  توسعھ  (کشورھای  آن ھا»  بھ 
بودند چیزی غیر از توھمات متعددی نبودند 
کھ گریبان رھبران جنبش ھای رھائی بخش 
سال  در  را  آن ھا  از  برآمده  ھای  دولت  و 
ھای ١٩٧٥ – ١٩٥٥ گرفتھ بودند. دیدیم کھ 
چگونھ آن دولت ھا با ازدیاد درصد واردات 
کشورھا  آن  باالخره  سرمایھ،  و  تکنولوژی 
نظام  راس  مجدد  تھاجم  ھای  بحران  در  را 
و  بازکرده  بند  در  پیرامونی  کشورھای  بھ 
شرایط را برای سیاست ھای کمپرادورسازی 

آماده ساختند. 

نتیجھ این کھ 
امروز متجاوز از بیست سال بعد از تھاجم 
مجدد صاحبان ثروت و قدرت (اولیگوپولی 
ھای مالی = یک در صدی ھا) علیھ طبقات 
و  شده  استثمار  متعدد  و  مختلف  اقشار  و 
فالکت زده جھان (٩٩ در صدی ھا) بشریت 
خود  سرنوشت  تاریخی  راھی  دو  سر  بر 
سبعیت  از  پر  وضع  ادامھ  یا  است:  رسیده 
استقرار یک «بدیل  یا  فعلی و  نظام جھانی 

جھانی بھتر» از راه گسست. 
- جنبش ھا و خیزش ھای رھائی بخش در 
و  بیستم  قرن  اواخر  زیبای»  «عھد  دومین 
وقایع  بزرگترین  یکم  و  بیست  قرن  اوایل 
دنیای معاصر را در ارتباط با پدیده گسست 
تشکیل می دھند. این جنبش ھا کھ دیروز در 
آسیا (بطور مثال در نپال) و آمریکای التین 

و  و...)  بولیوی  ونزوئال،  در  مثال  (بطور 
امروز در آفریقا و خاورمیانھ ( بطور مثال 
ظھور  منصھ  بھ   ( و....  تونس  مصر،  در 
رسیده اند ھم اکنون تحت نام «اشغال و فتح 
وال استریت» و دیگر کاخ ھا نیز بھ آن سوی 
اند.  رسیده  آتالنتیک  و  آرام  ھای  اقیانوس 
و  شورش  جنبش،  ھر  کھ  است  درست   -
و  کامل  دگردیسی  بھ  ضرورتا  خیزشی  یا 
. ولی  انجامد  نمی  بھتر»  استقرار «جھانی 
تاریخ بھ ما می آموزد کھ ھم انقالبات بزرگ 
در ١٧٨٩،  فرانسھ  (انقالب  معاصر  تاریخ 
انقالب روسیھ  اکتبر ١٩١٧ و انقالب چین 
مدارانھ  جھان  و  گیر  جھان  کھ   (١٩٤٩
کوبا  (انقالب  انقالبات کشوری  ھم  و  بودند 
در ١٩٥٩، انقالب ویتنام در ١٩٦٠ و....) 
درون شورش ھا، خیزش ھا و  از  جملگی 
جنبش ھا شکل گرفتھ و گسترش یافتھ بودند. 
و  (کارگران  ھای  توده  از  عظیمی  خیل 
دھقانان در راس آن ھا) بھ این نتیجھ رسیده 
اند کھ تا زمانی کھ از این نظام حاکم فعلی 
نبریده و گسست از محور آن را انجام نداده 
اند صاحبان قدرت و ثروت بھ پروسھ فالکت 
بی  ھای  جنگ  بھ  توسل  با  سازی  فقر  بار 
ادامھ داد و شکاف ھای عمودی  پایان خود 
خاکی  کره  سرتاسر  در  را  خود  افقی  و 

بازسازی خواھند کرد. 
طوالنی»  «تونل  داخل  در  انسان  امروز 
شورش ھا، خیزش ھا و جنبش ھای رھائی 
بخش بیداری رھائی و گسست از محور نظام 
فرتوت و بی ربط و در بستر مرگ افتاده بھ 
این  از  او  کھ  وقتی  آخر  در  می رود.  پیش 
بھ جامعھ انسانی  تونل طوالنی بیرون بیآید 
ارثیھ  قدم خواھد گذاشت کھ مردم در آن با 
«رشد ناموزون نابرابری کھ ماھیت سرمایھ 
داری است» گسست کرده و در جاده استقرار 
محیطی بھ پیش می رود کھ در آن جا انسان 
اجتماعی  ھای  برنامھ  رشد  موھبت  (بھ  ھا 
با چشم اندازھای سوسیالیستی)  و اقتصادی 
ھستند.    حاکم  خویش  سرنوشت  بر 

       

منابع و مآخذ
و  ارزش  «قانون  ســــمیرامین   –  ١
مانتلی  نیویورک،  تاریخـــی»،  ماتریالیسم 

ریویوپرس، ١٩٧٨.
دیدگاه  از  گسست  رابینسون،  اندرو   –  ٢

سمیرامین در مجلھ اینترنتی « آتش بس» .
ھندوستان  «تالش  پراشاد،  جی  وی   –  ٣
در مجلھ «مانتلی  آمریکائی»  برای روایت 

ریویو» سال ٦٣ شماره ٥ اکتبر ٢٠١١ .
٤ – انـــــدرو رابینسون، «قـدرت، مـقــاومـت 

و تالقـــــــی در دنیای معاصــــــر»، چاپ 
لندن، ٢٠٠٩. 

در  انقالبی  «پزشکان  براور،  استیو   –  ٥
ونزوئال و کوبا درک و فھم جھان را درباره 
چاپ  می دھند»،  تغییر  درمانی  بھداشت 

نیویورک، ٢٠١١. 

بجز نوشتھ ھایی کھ 
با امضای تحریریـھ 
منتشر مـی گردد و 
بیانگر نظرات حزب 
رنجبـران ایران می 
باشد، دیگر نوشتھ 

ھای مندرج در 
نشریھ رنجبر بھ 
امضا ھای فردی 

است و مسئولیت آنھا 
با نویسندگانشان می 

باشد.

بھ تارنما ھای اینترنتی  
حزب رنجبران ایران 
مراجعھ کنید و نظرات 

خود را در آنھا 
منعکس کنید!



   با نشانیھای زیر با ما تماس بگیرید و نشریات حزب را بخواھید :

بحران اقتصادی سخت و بی امان:

       
آدرس پُست الکترونیکی نشریھ رنجبر:                     

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

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

        WWW.ranjbaran.org

  آدرس پُستی حزب رنجبران ایران:
Ranjbar    

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

پیشینھ سرمایھ داری انحصاری و فراز امواج
 رھائی و " گسست " از محور نظام جھانی  (بخش دوم) 

درجبھھ جھانی کمونیستی و کارگری
صفحھ ٢٢رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

نمایش روز قیامت در سال 2012 ، چشم 
انداز اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای 

سال 2012 عمیقاً منفی است
نوشتھ جیمز پتراس، استاد دانشگاه

مقدمھ
اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی،  انداز  چشم 
در  است.  منفی  عمیقاً   2012 سال  برای 
بد بینی مشترک  مورد اقتصاد جھانی تقریباً 
جھانی، حتی در میان جریان اصلی اقتصاد 
در  چھ  اگر  موجوداست.  ارتدوکس،  دانان 

پیش بینی ھای آنھا حقیقت در مورد گستره 
با وجوداین  نمی شود،  بیان  بحران  و عمق 
کھ  ارائھ می شود  قوی  بسیار  دالیل  برخی 
در شروع سال 2012 ما بھ سمت انحطاط 
تند تری نسبت بھ آنچھ در طول رکود بزرگ 
شد، حرکت  تجربھ   2009-2008 سالھای 
می کنیم. سیستم سرمایھ داری دولتی ھم نمی 
تواند حفظ این نظام را با منابع کمتر، بدھی 
برابر  در  مردم  مقاومت  افزایش  و  بیشتر 

اعمال ریاضت کشی، نجات دھد.
بسیاری از نھادھای عمده و روابط اقتصادی 
داری  سرمایھ  گسترش  آمد  پی  و  علت  کھ 

ی  دھھ  سھ  طول  در  ای  منطقھ  و  جھانی 
گذشتھ بودند، اکنون در روند از ھم پاشیدگی 
قبلی  موتورھای  دارند.  قرار  نظمی  بی  و 
گسترش اقتصاد جھانی، ایاالت متحده آمریکا 
و اروپا توان بالقوه خود را از دست دادند و 
بھ طور عریان رو بھ زوال ھستند. مراکز 
روسیھ، کھ  برزیل،  ھند،  چین،  رشد،  نوین 
برای یک ”دھھ کوتاه“، انگیزه ھای جدیدی 
با  خود  دادند،  ارائھ  جھانی  رشد  برای  را 
سراشیبی  سمت  بھ  تر  سریع  ھرچھ  شتاب 
قرار گرفتھ اند و در سال جدید نیز بھ ھمین 

منوال ادامھ خواھد یافت.

 

اھمیت تبادل نابرابر در توسعھ  
توسعھ نیافتگی و 

نقش ملت – دولت ھا 
از  بعد  اقتصاد جھانی کھ زمانی حتی   – ١
برگیرنده  در  داری  سرمایھ  رشد  و  ظھور 

بود  تولیدی  متنوع  ھای  نحوه  و  ھا  شیوه 
امروز تحت تسلط و مدیریت یک نظام جھانی 
اداره می گردد. در این نظام  واحد و فشرده 
پدیده استثمار کار برای کسب سود بیش تر در 
سطح جھانی و وجود و بقای دولت ھا الزم و 
ملزوم و مکمل ھم بوده و ادامھ عمر یکی بھ 
ادامھ دیگری وابستھ است. بھ عبارت دیگر 
جھان  سراسر  در  ھا  دولت  سیستم  و  نظم 
سرمایھ  جھانی  گسترش  از  ناشی  و  منبعث 

بھ احزاب و سازمانھای انقالبی 
عضو ایکور

رفقای گرامی
فرا رسیدن سال نو را بھ شما از صمیم قلب 

تبریک می گوئیم.
جنبشھای  از  مملو  و  جوش  و  پرجنب  سال 
توده ای ضدامپریالیستی، ضد سرمایھ داری 
این  گذاریم.  می  پشت سر  را  و ضد جنگ 
پیشرو  رھبری  فقدان  شرایط  در  جنبشھا 
شان  مالحظھ  تاثیرقابل  عالرغم  کمونیست، 
در بی اعتبارتر ساختن نظام سرمایھ داری 
تداومشان،  وجود  با  و  جھانیان  انظار  در 

عطفی  نقطھ  بھ  تبدیل  اند  نتوانستھ  ھنوز 
شوند در تبدیل نیروھای انقالبی ـ درسطحی 
کشوری، منطقھ ای و یا جھانی ـ بھ نیروی 

رھبری کننده ی این جنبشھا.
قادر  ھنوز  نیز  جھان  کمونیستی  جنبش 
نشده است خود  را بھ تمامی از  زیر آوار 
آن و  از  ناشی  انحالل طلبی  رویزیونیسم و 
آنارشیسم درآورده و با پایان دادن بھ تشتت 
نظری و تفرقھ سازمانی بھ نیروی قدرتمندی 

در جھان تبدیل شود.
بورژوازی  و  امپریالیسم  درچنین شرایطی، 
دچارشده  فراگیر  بحرانی  تب  بھ  کھ  جھانی 

بھ  درتجاوز  را  آن  از  نجات  حل  راه  و 
منابع  صاحب  کھ  سومی  جھان  کشورھای 
نیروی  وسیع،  بازاری  طبیعی،  سرشار 
کارارزان و موقعیت مھم استراتژیکی دارند، 
یافتھ، ازجملھ خاورمیانھ و شمال آفریقا را بھ 
منطقھ ی تاخت و تاز خود مبدل ساختھ است.

حساسی  ازموقعیت  منطقھ  دراین  کھ  ایران 
تحریمھای  طریق  از  چھ  برخورداراست، 
تھدیدھای  توسط  چھ  و  اقتصادی  سخت 
نظامی کھ مرتبا از واشنگتون، لندن، پاریس 
می  آن بھ گوش می رسد،  آویو علیھ  تل  و 
تواند یکی از گامھای تجاوزکارانھ ی بعدی 


