
رنجبر اردیبھشت ١٣٩١ ـ  شماره ٨٤ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
دوره سوم  سال ٣٣

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

جنبش کارگری جھان و ایران در سالی کھ گذشت
(بھ مناسبت فرارسیدن اول ماه مھ، روز ھمبستگی مبارزاتی کارگران جھان)

مختصری دررابطھ با اوضاع ایران

تداوم بحران و مبارزه 
طبقھ کارگر دراسپانیا

اول ماه مھ و 
تشدیدمبارزه طبقاتی

خطر تروریسم ھستھ ای  
درکجاست؟

نکاتی پیرامون فرود ھژمونی 
آمریکا و فراز فرصت ھای نوین

صفحھ ١٠ صفحھ ٧

درجبھھ جھانی 
کمونیستی

صفحھ ٢٠        صفحھ ٢٠صفحھ ٢٠        

از ھر دری 
سخنی

دست و پا زدن امپریالیسم 
آمریکا درخروج از بحران 

اجتماعی  مشخصا  و  عمومی  اوضاع  اـ 
معیشتی  سطح  ضرر  بھ  شدت  بھ  درایران 
کارگران و زحمت کشان و تجاوز بھ ابتدائی 
ترین حقوق آنان درجھت سازمان یابی ادامھ 

می یابد:

ورود  و  المللی  بین  تحریمھای  از  ناشی 
بھ  ـ  وارداتی  کاالھای  ی  افسارگسیختھ 
بی  ـ  قاچاقی  بھ صورت  یا  و  طور رسمی 
کارسازی کارگران ادامھ داشتھ، و بھ ویژه 
وضع جوانان ازاین نظر بسیار وخیم است.

قیمت موادضروری مورد نیاز مردم بھ طور 
روزمره افزایش می یابد. تورم رسمی١٨٪و 
 ٪٥٠ از  بیش  موادمصرفی  واقعی  تورم 
درسال است. قیمت برخی اجناس حتا ١٠٠ 

تا ٣٠٠٪ افزیش یافتھ است.
 ٣٢٠ گذشتھ  درسال  کارگران  مزد  حداقل 

احتساب  با  کھ  شد  معین  درماه  ھزارتومان 
 ٣٩٠ را  مزد  حداقل  امسال  تورم    ٪١٨
ھزارتومان تعیین کردند. درسال گذشتھ ھر 
شد.  می  معاملھ  تومان   ١٠٠٠ حدود  دالر 
تومان معاملھ می  نزدیک ٢٠٠٠  بھ  اکنون 
شود و اگر مزدحداقل کارگران را بھ دالر 
درسال  درماه  دالر   ٣٢٠ از  کنیم  محاسبھ 
رسیده  امسال  درماه  دالر   ١٩٥ بھ  گذشتھ 
مزد حداقل کارگران  بھ دیگر سخن  است!! 
امسال ٦٠٪ مزد سال پیش است! کھ تشدید 
فقرخانواده ھای کارگری و زحمت کش را 

نشان می دھد.
٢ـ عالرغم ادامھ دستگیری فعاالن کارگری 
و روشنفکران اعم از دانشجو، وبالگ نویس، 
روزنامھ نگار فیلم بردار شکنجھ و محکوم 
بھ زندان و حتا اعدام شدن برخی از آنان، 

بقیھ در صفحھ دومولی درشرایط خفقانی 

برای  مترقی  بشریت  تاریخی  حرکت  در 
پیشاپیش  در  و  آزادی  و  اجتماعی  عدالت 
کھ  ای  جامعھ  ایجاد  برای  کارگر  طبقھ  آن 
در آن از فقر و گرسنگی و عد م امنیت و 
 ، نباشد  خبری  استثمار  و  ستم  و  نابرابری 
بھ عنوان سمبل روزی  روز جھانی کارگر 
کھ جنگی عظیم بین دو جھان کھنھ سرمایھ 
داری و جھان نوین سوسیالیسم را بھ نمایش 

می گذارد ، جایگاه ویژه ای دارد . 
در انتھای ھر سال تمام رسانھ ھای گروھی  
سال  رویدادھای  بھ  توجھ  با  حاکم  طبقات 
گذشتھ سعی بھ نشان دادن و سمت و سوی 
این  بھ  آینده دارند   افکار سازی برای سال 
تمام  تقریبا  بلکھ  پرولتاریا  تنھا  نھ  معنی 
در  داری  سرمایھ  نظام  قشرھای  و  طبقات 
جمع  یعنی  موضوع  این  بھ  کشورھا  اکثر 

آینده  برای  برنامھ ریزی  و  از گذشتھ  بندی 
در جھت تامین منافع شان نیاز مبرم دارند . 
اول  روز  نیز  المللی  بین  پرولتاریای  برای 
ماه می تنھا یک روز ھمبستگی کارگری بین 
المللی علیھ سرمایھ نیست؛ بلکھ روزی است 
کھ جنبش کارگری – کمونیستی با مروری 
از رویدادھا  گیری  و درس  گذشتھ  بر سال 
و  جدید  از شرایط  تحلیل مشخص  بھ  سعی 
بکار گیری استراتژی و تاکیتک ھای مناسب 

می کند 
سرمایھ  سیستم  در  ساختاری  عمیق  بحران 
و  رھبری  بحران  و  طرف  یک  از  داری 
تشکیالتی در صفوف پرولتاریای بین المللی  
کھ  بودند  تضادی  قطب  دو  دیگر  سوی  از 
ھمچنان بر روی روند سیاست ھا و جنبش 
 . کوبیدند  را  خود  نقش  اعتراضات  و  ھا 
بقیھ در صفحھ سوم

فرارسیدن اول ماه مھ (١٢ اردیبھشت) 
را کھ روز ھم بستھ گی مبارزاتی طبقھ 
ی کارگر کلیھ  کشورھای جھان علیھ 
حاکمیت نظام سرمایھ داری است، بھ 
طبقھ ی کارگر ایران و جھان تبریک 

می گوئیم.

نظام جھانی سرمایھ داری درشکل حاکمیت 
و  فراملی  انحصاری  ھای  سرمایھ  کالن 
عمل کرد نئولیبرالی آنان، ھم اکنون نزدیک 
و  اقتصادی  بحران  در  کھ  است  سال   ٤ بھ 
مالی سختی دست و پا زده و برای رھائی 
شدیدی  ی  حملھ  جھان  درسراسر  آن،  از 
ھای  توده  معیشت  و  کار  وضعیت  بھ  را 

و  کارگر  بقیھ در صفحھ پنجممیلیاردی 

بعدازخیزشھای متوالی دریونان کھ ھنوزھم 
ادامھ دارد، باردیگر کارگران و زحمت کشان 
نظام  بحران  بار  انداختن  با  درمقابلھ  اسپانیا 
سرمایھ داری بر روی تولید کننده گان جامعھ 
دیگر  اسپانیا ھمانند  دولت  اند.  خاستھ  پا  بھ 
کشورھای اروپائی درپی کاستن ازحقوق و 
مزایای مزدبگیران جھت تضمین سودآوری 
اگر درگذشتھ کارگر  ازجملھ  سرمایھ است. 
 ٤٥ ھرسال  نسبت  بھ  داشت  حق  اخراجی 
روز مزد کار خود را دریافت کند، اکنون این 
زمان را بھ ٣٣ روز و در برخی حاالت بھ 
٢٠ روز تقلیل داده اند. طبق گزارش سازمان 
کاریتاس ٢٢٪ اسپانیائیھا زیر خط فقر زنده 
زیر  جوانان  درمیان  بیکاری  کنند.  می  گی 
٢٥ سال درسال ٢٠٠٨، ٦. ٢٤٪ ، درسال 
٢٠١٠، ٦. ٤١٪ و درژانویھ سال ٢٠١٢، 

است   ٪٤٩ بقیھ در صفحھ ششم٩. 



از  مبارزات  یافتھ،  بیشتر  شدت  کھ  موجود 
ادامھ  بازھم  بیرون  تا  گرفتھ  زندانھا  درون 
می یابد. دستگاه قضائی رژیم بھ جای عمل 
کرد مستقل، ازدستگاه امنیتی ـ شکنجھ گر و 

سپاه پاسداران پیروی می کند.
ازیک سو  بین دولت  ٣ـ گرچھ ھنوز تضاد 
و مجلس و قوه قضائیھ از سوی دیگر ادامھ 
پیروزی  با  رسد  می  نظر  بھ  اما  یابد،  می 
جناح اصول گرای وابستھ بھ خامنھ ای در 
راس نظام و حمایت سران سپاه پاسداران از 
وی درانتخابات نھمین دوره مجلس شورای 
عنوان  بھ  نژاد  احمدی  موقعیت  اسالمی، 
جناح دیگری ازاصول گرایان تضعیف شده 
و فشار در افشای دارودستھ ی وی افزایش 
وی  نزدیک  ھمکاران  از  تعدادی  و  یافتھ 

دستگیر و محکوم بھ زندان شده اند.
از  پس  کھ  رسد  می  نظر  بھ  حال  درعین 
از  ای  خامنھ  درمجلس،  پیروزی  این  کسب 
محافظھ  گرایان  اصول  بھ  نسبت  سو  یک 
نشان داده و  کارـ جناح رفسنجانی ـ نرمش 
پس از فشارھای زیادی کھ بھ وی درگذشتھ 
بھ  را  دختراو  نیز  اکنون  ھم  و  واردنمودند 
٦ ماه زندان محکوم کرده اند، اما مسئولیت 
وی را در «مجمع تشخیص مصلحت نظام» 
خامنھ ای از اونگرفت. درعین حال پس از 
طلبان  اصالح  راس  در  محمدخاتمی  کھ  آن 
مدافع جمھوری اسالمی کھ قبال اعالم کرده 
نخواھدکرد،  درانتخابات مجلس شرکت  بود 
ولی در روز انتخابات در رای دھی شرکت 
با  ضدیت  از  کھ  رسد  می  نظر  بھ  کرد، 
حاکمان در حدی کھ قبال انجام می داد، دست 
برداشتھ و متقابال خامنھ ای نیز با نرمشی کھ 
نسبت بھ آنان درپیش گرفتھ، تالش می کند 
جبھھ مخالفان با خود را در درون مدافعان 
جمھوری اسالمی و والیت فقیھ ھرچھ بیشتر 
خودرا  طرفداران  موقعیت  و  نموده  پاسیو 

قوی تر نماید.
٤ـ کمافی السابق، سپاه پاسداران رشتھ ھای 
و  داشتھ  دردست  را  اقتصادایران  اساسی 
برتر  موقعیت  حفظ  برای  رسد  نظر می  بھ 
نیروھای  با  فعال  کھ  دارد  این  بھ  نیاز  خود 
روحانیت و مشخصا خامنھ ای مناسباتش را 
کھ  باوجودی  جھت  ھمین  بھ  و  نماید  حفظ 
در انتخاب احمدی نژاد بھ ریاست جمھوری 
نقش زیادی داشت، فعال رھبری آن اساسا نھ 
از وی کھ از خامنھ ای دفاع می کند. البتھ 
پاسداران ضرورتا  سپاه  ی  بدنھ  و  رھبری 
آنھا  از  برخی  و  نبوده  پارچھ  یک  و  متحد 
خامنھ  غیراز  بھ  حاکمان  دیگر  جناحھای  با 
ای ھم راھند. این امر کامال آشکارا صورت 

نمی گیرد. 
٥ـ مسئلھ ی مرکزی ایران درسطح بین المللی، 
صھیونیستھا  و  فشارامپریالیستھا  با  مقابلھ 
متوقف  تسلیم،  بھ  ایران  وادارنمودن  برای 
ساختن غنی سازی اورانیوم و باالتر از آن 
تالش برای برگرداندن ایران بھ زیر نفوذ بی 
قید و شرط امپریالیستھای غربی است. البتھ 
درگذشتھ بارھا اھمیت ژئوپلیتیکی و نظامی 
و اقتصادی ایران بازگوشده است و این کھ 
ایران  کشاندن  بھ  مایل   خاطرآن  بھ  غرب 

زیرنفوذ کامل خویش است.
دراین ارتباط و برای افزایش فشار برروی 
بھ  روی  پیوستھ  ازیک سو  ایران،  حاکمان 
آخر رسیدن زمان تالش برای پیدا کردن راه 
حل سیاسی تضادھای شان صحبت می کنند( 
نظیر صحبت اوباما در کنفرانس امنیت ھستھ 
برای  فرصت  از  استفاده  و  درسئول)  ای 
عربستان  بھ  آمریکا  جنگی  وسایل  فروش 
سعودی و شیخ نشینھای جنوب خلیج فارس کھ 
سر بھ دھھا میلیارد دالر می زند و درنتیجھ 
بیشترکشورھای  ھرچھ  تسلیح  برای  تالش 
عربی جنوب خلیج فارس ازجملھ ایجاد سپر 
ھواپیماھای  از طریق فروش  دفاع موشکی 
با  درمقابلھ  استقرارآنھا  و  و موشک  جنگی 
تصنعی  زیادی  میزان  بھ  (کھ  ایران  خطر 
فروش  بازار  نگھداشتن  گرم  جھت  است 
سالحھای کشورھای امپریالیستی بھ حاکمان 
منطقھ) و باالخره ترتیب مانورھای مشترک 
کشورھای  با  ھمراه  فارس  خلیج  در  ھوائی 
عربی ساحل جنوبی خلیج فارس؛ از سوی 
دیگر ادامھ ی مذاکرات گروه ٥+١ با ایران، 
پخش آمارھائی دایر بر مخالفت مردم آمریکا 
با جنگ علیھ ایران، تبلیغ این کھ دراسرائیل 
را  ھمدیگر  دوکشور  این  مردم  درایران  و 
دوست دارند و عدم توافق آمریکا با اسرائیل  
در شروع سریع جنگ (پس از دیدار نتانیاھو 
ھای  رسانھ  توسط  وغیره  واشنگتون)  از 
امپریالیستی ـ صھیونیستی ومخالفت چین و 
روسیھ با جنگ و حتا باتحریمـ  کھ امپریالیسم 
اقتصادی چین فعال ازآن شدیدا بھره می برد 
و بازارایران پُر از کاالھای چینی شده است 
پیروزی  بودن  ناروشن  مھمتر  ازھمھ  و  ـ  
و  جنگ  بروز  درصورت  امپریالیستھا 
مجموعھ  خاورمیانھ،  تمامی  بھ  آن  گسترش 
را  افروزی  آتش  امکان  کھ  ھستند  عواملی 
ضعیف می کنند. بھ خصوص این کھ رژیم 
بھ  ھست  گذشتھائی  انجام  بھ  حاضر  ایران 
شرط این کھ غرب تضمین کند کھ دست از 
«رژیم چنج» درایران برداشتھ است. اما این 

خطر بالقوه ھنوز موجوداست.
٦ـ درچنین شرایطی، بھ علت تفرقھ و تشتت 
و  ایران  چپ  درجنبش  سازمانی  و  نظری 

جنبش  درآن،  تشکیالتی  پلورالیسم  حاکمیت 
طبقھ ی کارگر و توده ھای مردم از داشتن 
با  کھ  فھیم  و  مبارز  خردمند  رھبری  یک 
درایران  موجود  اساسی  تشخیص تضادھای 
استراتژی و تاکتیک ھای دقیقی برای رشد 
بھ  کافی  نیروئی  با  و  دھد  دست  بھ  انقالب 
کشان  زحمت  و  کارگر  طبقھ  سازماندھی 
بھره  بی  بپردازد،  مبارزاتشان  درپیشبردن 
کھ  بود  مطمئن  توان  نمی  درنتیجھ  است. 
درصورت بروز تغییراتیـ  درسطح حاکمیت 
تضادھای  یا  و  جنگ  از  ناشی  ـ  ایران  در 
درونی میان نیروھای بورژوائی برسرکسب 
و یا حفظ قدرت دولتی، نیروھای مدافع طبقھ 
ی کارگر خواھند توانست نقش قابل توجھی 
داشتھ  قدرت  ھا جھت کسب  توده  درھدایت 

باشند.
نیروھا  این  جانب  از  تالشی  اکنون  ھم 
ای  جبھھ  ایجاد  برای  کشور  از  درخارج 
درجریان  عملھائی  وحدت  درسطح  چپ 
این حرکت،  بھ  است ضمن خوش آمدگوئی 
نمی  فراتر  اتحادعملھا  برخی  ازحد  آن  بُعد 
تواند برود و قابل دوام نخواھدبود، چون کھ 
وحدتھای  بھ  نیاز  مدت  طوالنی  اتحادعمل 
دروحدت  کھ  دارد  تاکتیکی  و  استراتژیکی 
نوع حزبی ممکن و در وحدت نوع جبھھ ای 
حال  درعین  و  است  ناممکن  درجنبش چپ 
تثبیت چنین حرکتی ـ آن ھم بھ طور ذھنی و 
بدون توجھ بھ شکستھای اتحادھای نیروھای 
با  ومغایرتش  گرفتن  نادیده  ـ  درگذشتھ  چپ 
وظیفھ ی مرکزی کمونیستھا در سازماندھی 

حزب واحد کمونیست ایران است.

 

صفحھ ٢رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

مختصری در مورد... بقیھ از صفحھ اول

رھائی از مداخلھ، تحریم و جنگ درگروتحقق انقالب سوسیالیستی است!

بھ تارنما ھای اینترنتی  
حزب رنجبران ایران 
مراجعھ کنید و نظرات 

خود را در آنھا 
منعکس کنید!
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دراول ماه مھ بادستھای بھم گره خورده متحدا شعار متشکل شویم را فریادزنیم!

جنبش کارگری ... بقیھ از صفحھ اول

تشدید بحران اقتصاد سرمایھ داری منجر بھ 
بیکار سازی وسیع و نیز باال رفتن ساعات  
و فشار کار بر کارگران ، بستن شرکت ھا 
و نھادھای تولیدی توسط سرمایھ د اران و 
 ، کار  نیروی  ارزش  و  مزد ھا  آمدن  پائین 
گرانی بیش از حد کاالھا ، و خالصھ فقیرتر 
برابر  در  زحمتکشان  و  کارگران  شدن 
سودھای ھنگفت شرکت ھا و سرمایھ داران 
بین  فاصلھ  درآمدھا  سطح   . است  انجامیده 
 ، کشانده  جدیدی  ابعاد  بھ  را  ثروت  و  فقر 
بیش از ٩٠ در صد مردم جھان صاحب فقط 
١٠ تا ١٥ در صد ثروت جھان بودند و ١٠ 
درصد مردم جھان ٨٥ تا ٩٠ در صد ثروت 
بھ  و  ربوده  اصلی  تولیدکنندگان  ازدست  را 
خوداختصاص داده اند. در کنار و پیامد آن 
گسترش فحشاء ، مواد مخدر ، تشدید استثمار 
نیروی کار، فشارھای روانی بیش از حد  بھ  
گسترش  نظامیگری  تشدید  و   ، کار  نیروی 
زندان ھا و شکنجھ و...... در ابعاد جھانی 
از  ابعاد  ھمھ  در  تقریبا  جھانی  تولید   . بود 
کاالھای روزمره تا تکنولوژی و... بھ نحوه 
حیرت انگیزی بھ رشد خود ادامھ داد و در 
کنار آن سفره اکثریت مردم جھانی از نعمتی 
کھ خود بوجود آورده اند ھر روز خالی تر 

گشت . 
رقابت افسار گسیختھ دارو دستھ ھای مختلف 
سرمایھ داری در سطح جھانی درعین اینکھ 
مانند  ھا   دولت  از  بعضی  بھ ورشکستگی 
یونان و موسسات سرمایھ داری منجر شد، 
نیروھای  دیگر  رشد  با  بود  ھمراه  این  اما 
با   ، میلیاردی  سودھای  با  داری  سرمایھ 
بحرانی   . تر  انبوه  بحرانی  و  انبوه  تولیدی 
بین  بازارھای  روز  ھر  شدن  تنگتر  با  کھ 
داری  سرمایھ  کھ  است  شده  باعث  المللی، 
برای تولید ارزانتر فشار خود را در چندین 
تشدید  المللی  بین  کارگر  طبقھ  بر  عرصھ 
 –  ٢ کار  ساعات  کردن  اضافھ   –  ١ کند: 
اخراج  ٣ – بستن موسسات غیر قابل رقابت 
ھای  تشکل  درھم شکستن  و  ٤ – سرکوب 
جھان  سراسر  در  کمونیستی   – کارگری 
سال  حال  درعین  و  مختلف  ھای  شیوه  بھ 
گذشتھ سال کاھش خدمات اجتماعی در اکثر 
سرمایھ  ھای  متروپل  از  جھان  کشورھای 
داری تا کشورھای تحت سلطھ و رشد نظامی 
آمارھای  طبق  بر  جھان  کل  در  بود.  گری 
سازمان نظاره گران بین المللی ، رشد ٤ – 
رانشان  نظامی  عرصھ  در  درصدی   ٤  .٥
می دھند. مفھوم آن یعنی جنگ ، اشغالگری 
، و نا امنی بیشتر برای مردم جھان و صرف 
نظامی و کاھش خدماتی  بودجھ ھای عظیم 

مانند آموزش ، بھداشت ، مواد غذائی کافی 
سرکوبگر  ھای  ارتش  گسترش  و  رشد  و 

بورژوازی علیھ طبقھ کارگر .
تمامی  تقریبا  گذشتھ  سال  در  جریان   دو 
قرار  خود  شعاع  تحت  را  جھانی  حوادث 
دادند. جنبش اعتراضی از کشورھای عربی 
و شمال آفریقا تا کشورھای اروپائی و جنبش 
اشغال مرکز سرمایھ در بیش از ٢٠٠ شھر 
کشورھای  گسیختھ  افسار  رقابت  و   جھان 
 ، اقتصادی  مختلف  اشکال  در  امپریالیستی 

سیاسی و نظامی. 
در سال گذشتھ پرولتاریای بین المللی با ادامھ 
شمال  و  عربی  کشورھای  در  اعتراضات 
از  آنھا  از  در برخی  فعال  و شرکت  آفریقا 
یک طرف و تظاھرات و جنبش ضد سرمایھ 
داری تحت عنوان مقابلھ با طرح ھای دولت 
پرتقال برای تحمیل  اسپانیا و  ھای یونان و 
ریاضت اقتصادی از طرف اتحادیھ اروپا بھ 
مصاف  سرمایھ رفت . سرمایھ برای برون 
رفت از بحران بھ ھر فریب کاری  و حقھ 
بازی اقتصادی و زد و بند ھای پشت پرده 
دست زده و سعی کرد کھ با انتقال بحران در 
اتحادیھ اروپا بھ کارگران و زحمت کشان ، 
از آن عبور کند. ولی کارگران و زحمتکشان 
ایتالیا  و  اسپانیا  و  یونان  چون  کشورھائی 
زیر بار آن نرفتھ و با بھ میدان آمدن جنبش 
سیاست  از  بسیاری  میلیونی،  اعتراضی 
اروپائی را با  ھای موسسات سرمایھ داری 
اروپا  در  بحران   . ساختند  روبرو  شکست 
بھ روشنی تشدید تضاد کار و سرمایھ را بھ 

نمایش گذاشت.  
در خاورمیانھ عربی آنچھ کھ بھ نام «بھار 
با بھ  اینکھ توانست  عربی» معروف شد با 
زیر کشیدن چندین حکومت دیکتاتور نقشی 
این  مرتجعین  اما  کند  ایفاء  را  متحوالنھ 
امپریالیستی  کشورھای  کمک  با  کشورھا 
را  تری  مانده  عقب  بسیار  ھای  حکومتی 
برای  کھ  جنبشی   . آوردند  کار  روی  بھ 
علیھ حکومت  و  اجتماعی  عدالت  و  آزادی 
دخالت  با  بود،  گرفتھ  شکل  دیکتاتور  ھای 
امپریالیست ھا بھ شیوه ھای مختلف و بعضا 
با  اسالمی   گروھھای  رسیدن  قدرت  بھ  با 
شکست روبرو شد و ھنوز بھار نیامده جنبش 
این کشورھا با خزانی بس غم انگیز روبرو 
مخصوص  ھای  نمونھ  از  یکی  مصر  شد. 
دخالت  نحوه  از  تازه  نمونھ  لیبی یک  آن و 
بین  قوانین  گذاشتن  پا  زیر  و  امپریالیستی 
نقش  آن  ایجاد  آنھا در  است کھ خود  المللی 
داشتھ اند ! دخالت آشکار با  شش ماه بمباران 
و کشتن دھا ھزار انسان بیگناه تحت عنوان 
دفاع از مردم در لیبی، بدعت تازه ای برای 
بود  ملل  سازمان  و  امپریالیستی  کشورھای 

ارگان  آشکارنھ  شکلی  بھ  کھ  سازمانی   .
آشتی کشورھا بلکھ بھ  یک نھاد خدمتگزار 
اھداف  تحقق  جھت  امپریالیستی  کشورھای 

آنھا تبدیل شده است . 
در سال گذشتھ ھمچنان کشاکش ھای منطقھ 
و  اسالمی  جمھوری  رژیم  جھانی  و  ای 
بطور عمده با کشورھای امپریالیستی غرب 
تحت عنوان مسئلھ انرژی اتمی ادامھ یافت 
جمھوری  علیھ  کشورھا  این  ھای  تحریم  و 
باید  را  موضوع  این   . شد  تشدید  اسالمی 
در سیاست ھای رژیم جمھوری اسالمی و 
نیز کشورھای غربی برای ایجاد خاورمیانھ 
روسیھ  بین  کھ  جدیدی  تضادھای  و  بزرگ 
چین و ھند و ھم پیمانان شان از یک سو و 
دیگر  از سوی  آمریکا  و  غربی  کشورھای 
در حال تشدید است، دید . اما این تشدید ھا 
کھ اساسا دودش بھ چشم مردم ما می رود 
کشورھای  در  مرتجعین  کھ  دھد  می  نشان 
تحت سلطھ و امپریالیست ھا بھ خاطر منافع 
زحمتکشان  و  کارگران  علیھ  خود  طبقاتی 
دولت  گذشتھ  درسال   . ھستند  متحد  جھان 
صھیونیستی اسرائیل نیزبا دید اشغال ھرچھ 
بیشتر سرزمینھای فلسطینی ازطریق بیرون 
راندن فلسطینیان تجاوزات فاشیستی خود را 
این  و  داد  ادامھ  فلسطین  دفاع  بی  برمردم 
را  العملی  عکس  گونھ  ھیچ  نیز  تجاوزات 
در سطح سازمان ملل ایجادنکرد و ماھیت 
باردیگر  سازمان  این  امپریالیسم  بھ  وابستھ 

نشان داده شد.
تشدید  با  را  گذشتھ  سال  اسالمی  جمھوری 
و  سو  یک  از  حاکمھ  ھیئت  اختالفات 
اعتراضی  بی رحمانھ جنبش ھای  سرکوب 
دیگر  سوی  از  کارگری  فعالین  ویژه  بھ  و 
شاھد  ما  گذشتھ  سال  در  اینکھ  با   . گذراند 
بستن بسیاری از موسسات تولیدی و اخراج 
کارگران و استخدام کارگران جدید با حقوق 
ھای کمتر بودیم،  تقریبا تمامی تشکل ھای 
مستقل کارگری زیر سرکوب بودند، گرانی 
سفره مردم را خالی تر کرد و یارانھ ھا ھم 
نتوانست از آن جلوگیری کند، اما امسال ما 
ھمچنان با اعتصابات زیادی مواجھھ خواھم 
بود. چون کھ رھائی از استثمار و ستم نظام 
سرمایھ داری را جز طبقھ کارگر ھیچ طبقھ 

یا قشر دیگری نمی تواند بھ پایان برساند.
کھ  اطمینانی  سوپاپ  این   ، ھا  یارانھ 
بورژوازی ایران بعد از گذشت چندین دھھ 
ھای  ای  طبقھ  ھم  از  گرفتن  عاریت  بھ  با 
غربی خود اجرا می کند، در تداوم بحران و 
تحریم اقتصادی دارد  نقش بر آب می شود . 
دولت با چند برابر کردن اقالم اولیھ زندگی 
مردم و مدتی سرگرم کردن مردم با تبلیغاتی 

حول و حوش یارانھ ھا حاال دارد قدم 
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کارگران متفرق ھیچ و کارگران متشکل ھمھ چیزند!

بھ قدم آنھا را پس می گیرد . بھ عنوان 
مرکزی  بانک  تحریم  آغاز  با  مثال 
توسط کشورھای غربی ناگھان ارزش پول 
ایران بشدت پائین آمد و قیمت ھا در کمتر 
از یک ھفتھ تقریبا بھ دو برابر افزایش پیدا 
کرد ، اما این عاملی شد کھ دولت با منجمد 
کاالھا  تمام  کھ  شرایطی  در  مزدھا  کردن 
مزد  کاھش  بھ  اند  شده  گرانتر  برابر  دو  تا 
کارگران دست بزند . و در آخر سال ھم کھ 
تعیین حداقل مزدھا مطرح بود، حتی بعد از 
افزایش مزدھا ، بھ سطح ٣٩٠٠٠٠ تومان،  
زیرخط  برابر   ٤ تا   ٣ بھ   کارگران  مزد 
فقر سقوط کرد. برای مثال کارگری کھ در 
تھران با ٣ فرزند زندگی می کند حداقل بھ 
حقوق یک میلیون تومانی برای یک زندگی 
از  معمولی نیازمند است. کرایھ خانھ کمتر 
٣٠٠٠٠٠ تومان گیر نمی آید ، فرزندانی از 
آنھا کھ بھ سن ١٦ و ١٧ می رسند بایستی 
 . کنند  کار  خود  تامین خرج تحصیل  برای 
چرا کھ حقوق نان آور خانواده کفاف خرج 
تحصیل و غیره را نمی دھد . تازه این وضعی 
مشغول  کار  نیروی  و  کارگران  برای  کھ 
بیکار  کارگران  برای  دارد.  وجود  کار  بھ 
اقتصادی  شرایط  و  بدتر  ھم  این  از  وضع 
خانواده ھای کارگری بسیار وخیم تر است 
بھ حدی کھ خود ارگان ھای وابستھ بھ رژیم 
ھای  ارگان  تا  مجلس اسالمی  نمایندگان  از 
بھ  مجبور  بھ رژیم  کارگری وابستھ  ظاھرا 

اعتراف بھ آن شده اند . 
اعتبارات  کردن  محدود  با  دولت  طرفی  از 
تولیدی  موسسات  از  بسیاری  برای  ارزی 
باعث  و  است  خوابانده  را  تولید  خط  عمال 
و  کارگران  ساعات  کردن  کم  یا  و  اخراج 
. رشد  نیز شدت دھی فشار کار شده است 
بیکاری و عدم امنیت شغلی در این شرایط 
دست سرمایھ داران و صاحبان موسسات را 
باز گذاشتھ است کھ ھر فشاری را کھ می خو 
اھند بھ کارگران بیاورند از جملھ بھ تعویق 
یا  انداختن پرداخت مزد ھا و یا بیگاری و 
آمارھای  مزد. طبق  بدون  ھا  کاری  اضافھ 
مزد  اند  نتوانستھ  کھ  موسساتی  گوناگون 
کارگران خود را سرموقع پرداخت کنند بھ 
در  ھم  دولت  خود  رسد.  می  صد  در   ٣٠
پیش  پا  از سرمایھ  دفاع  در  و  ارتباط   این 
گذاشتھ و با سکوت ، سیاست اخراج فعالین 
کارگری را کھ مدتی در زندان گذرانده اند، 
مورد تاثید قرار داد . بھ ھمین دلیل بسیاری 
از فعالین کارگری بدون اینکھ در محیط کار 
ھیچ خطائی کرده باشند صرفا بھ علت اینکھ 
بھ دلیل دفاع از حق ھم طبقھ ای ھای شان بھ 
زندان انداختھ شده و نتوانستھ بودند مدتی در 
سر کار حاضر باشند از کار اخراج شدند.  

نظیر  کارگری  فعالین  گذشت  کھ  سالی  طی 
رضا شھابی ، شاھرخ زمانی و محمد جراحی  
خطرناک  بسیار  شرایط  در  ھمچنان  و..... 
جسمی و سالمتی در زیر شدیدترین فشارھا 
در زندان نگھ داشتھ شدند . جمھوری اسالمی 
بی اعتنا بھ تمامی درخواست ھای نھادھای 
کارگری در سطح بین المللی بھ نقض قوانین 
بین المللی کار ادامھ داد. البتھ کارگران بخش 
ھای مختلف با نوشتن نامھ ای بھ اصالحیھ 
اما  کردند  اعتراض  کار  قانون  پیشنھادی 
کو گوش شنوا! سال گذشتھ جنبش کارگری 
صدھا  اعتصابات  تحصن ، کم کاری ،تجمع 
ھای اعتراضی متعددی را در کارنامھ خود 
 ، تایر  ایران  در  اعتصاب  جملھ  از  داشت 
پتروشیمی امیرکبیر و...  کھ بعضی از آنھا 
با موفقیت ھمراه بود و برخی با سرکوب و 
دستگیری و شکنجھ . در بسیاری از موارد 
با  مذاکره  بھ  دادن  تن  بھ  مجبور  رژیم  ھم 
نمایندگان واقعی کارگران شد کارگرانی کھ 
شجاعانھ در مبارزه و بدون داشتن تشکیالت 
مستقل خود، ولی با درخواست ھای روشن 

جلو آمده بودند . 
توسط  مبارز  کارگران  دستگیری  از  ناشی 
نیروھای سرکوب گر رژیم اسالمی سرمایھ 
و شکنجھ و آزار دادن بھ آنان تاسرحدمرگ 
، و سیاست ھای علنی گرائی و تلفیق نکردن 
کارگری  درجنبش  رایج  مخفی  کار  با  آن 
کارگران  این  از  حفاظت  فقدان  درشرایط 
درصورت یورش مجدد پلیس بھ آنان، برخی 
کشور  ترک  بھ  مجبور  کارگری  فعالین  از 
آن  از  ناشی  بھ ضررھای  باتوجھ  کھ  شدند 
باید  کارگری،  جنبش  گسترش  و  دربسط 

مورد بازبینی مجدد قرار گیرد .
چھ  و  ایران  در  چھ  گذشتھ  سال  بھ  نگاھی 
بحران  کھ  دھد  می  نشان  جھانی  سطح  در 
است  تشدید  و  رشد  حال  در  داری  سرمایھ 
بین  جھانی  در عرصھ  رقابت  و  . حضور 
راندن  عین  در  جھانی  مالی  گروھھای 
و  زندگی  از  تری  پائین  سطح  بھ  کارگران 
را  خوبی  ھای  موقعیت  اما  کمتر  مزدھای 
برای طبقھ کارگر جھانی در بسیاری موارد 
بوجود آورده است کھ بھ علت نبود سازمان 
ھای  اتحادیھ  از  کارگری  رادیکال  ھای 
تا احزاب کمونیست  گرفتھ  کارگری  پرنفوذ 
درستی  بھ  آنھا  از  نتوانست  کارگر  طبقھ   ،
توان  بھ عینھ می  این را   . گیری کند  بھره 
و.....  اسپانیا   ، یونان   ، ، مصر  تونس  در 
و  و تشکیالتی  تشتت نظری  تفرقھ و   . دید 
اجازه عبور  رادیکال  انسجام نیروھای  عدم 
طبقھ  بھ  ھنوز  را  تاریخی  مرحلھ  این  از 
از  ناشی  ھم  ایران  در   . نداده است  کارگر 
این اوضاع و سرکوب ھای مدام جمھوری 

ندارند  وجود  یا  کارگری  نھادھای  اسالمی 
ھای  سازمان   . ھستند  ضعیف  بسیار  یا  و 
از  خارج  در  عمدتا  ھم  کارگر  طبقھ  مدافع 
کشور حضور دارند و در شرایط پراکندگی 
و تفرقھ بسر می برند و امکان تاثیر گذاری 
بھ  توجھ  با   . ندارند  را  اوضاع  در  جدی 
اوجگیری  حال  در  طبقاتی  اینکھ تضادھای 
است و نارضایتی عمومی از رژیم اسالمی 
برای  مبارزه  ھرگونھ  گسترده است،  بسیار 
آزادی و دموکراسی علیھ جمھوری اسالمی 
پیدا  مستقیم  بستگی  کارگر  طبقھ  مبارزه  بھ 
سازمان  کارگری  درجنبش  اینکھ   . می کند 
ھای کمونیستی چھ سیاست ھای تاکتیکی و 
استراتژی را انتخاب نمایند در آینده جامعھ 
جنبش  ھنوز   . داشت  خواھد  مستقیم  تاثیر 
کمونیستی نتوانستھ ناشی از پراکندگی و عدم 
انسجام خود بھ یک نیروی دخالت گر توده 
پراکندگی  در مبارزه  این  ای تبدیل شود . 
نیز  را  خود  ایران  در  کارگران  روزمره 
واحد  یک  مبارزه  معموال  و  دھد  می  نشان 
تولیدی و یا کارخانھ در محدود خود می ماند 
و قادر بھ گسترش خود بھ واحدھا دیگر و 
متحد کردن دیگر کارگران نیست . بھ ھمین 
دلیل صدھا و ھزاران کمونیست نمی توانند 
در  را  امکانات خود  و  تجربیات  و  انرژی 
بگیرند.  بکار  سرمایھ  علیھ  مبارزه  خدمت 
جنبش  شرایط   این  از  ناشی  اینکھ  مضافا 
چپ و رادیکال ایران ھر روز بیشتر اتمیزه 
با  بورژوازی  کھ  شرایطی  در   . شود  می 
مالی   ، تکنیکی  امکانات  تمامی  از  استفاده 
علیھ  را  جانبھ  ھمھ  جنگی   ، تمرکز  با  و 
جنبش کارگری – کمونیستی پیش می برد، 
اردوی کارنیز اگر بھ طور جدی قصد درھم 
شکستن اردوی سرمایھ را دارد باید بتواند بھ 
درجات باالتری از انسجام و آمادگی دست 
یابد تا قادر شود سیستم سرمایھ داری را از 

قدرت بھ زیر بکشد . 
سال  ایران  کارگر  طبقھ  برای  گذشتھ  سال 
سختی بود سالی پر از دستگیری ، شکنجھ 
و زندان ، سفره ھای خالی تر ، شکم ھای 
اما طبقھ  بی حقوقی زیادتر  و   ، تر  گرسنھ 
کارگر با ھمھ پراکندگی و عدم داشتن تشکل 
بھ  ھمچنان  وسیع  سطح  در  واقعی  ھای 
اسالمی  جمھوری  رژیم  علیھ  خود  مبارزه 
سربلند  مبارزه  این  از  و  داد  ادامھ  سرمایھ 
بیرون آمد. طبقھ کارگر دلیرانھ بر خواستھ 
و  تشکل  حق  جملھ  از  خود  برحق  ھای 
دھھا  و  تورم  اساس  بر  مزد   ، اعتصاب 
با  بورژوازی  و  فشرد  پای  دیگر  خواستھ 
در  را  کارگر  طبقھ  نتوانست  سبعیتش  ھمھ 
این زمینھ ھا  بھ عقب بنشاند . اما ھنوز یک  

ضعف اساسی ھمچنان در این مبارزه 
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ـ شکوفان باد مبارزات کارگران و زحمت کشان جھان علیھ نظام سرمایھ داری!

خود را نشان می دھد و آنھم نبود یک 
حزب کمونیست واحد است کھ ھمھ این 
مبارزات را بھ ھم پیوند زند و سرنوشت این 
جدال تاریخی بین کار و سرمایھ را بھ سود 

کار تمام کند .
غ.ع. ـ فروردین ١٣٩١

اول ماه مھ... بقیھ از صفحھ اول

زحمت کش شروع کرده است. وضع قوانین 
کارگران،  ضرر  بھ  ارتجاعی  ومقررات 
برای  کارفرمایان  بیشتر  ھرچھ  آزادگذاشتن 
برده  و  مستبدانھ  برخورد  و  کارسازیھا  بی 
دارانھ بھ کارگران، کسرکردن از مزدھا و 
ھزینھ  باالبردن  آنھا،  داشتن  نگھ  منجمد  یا 
استفاده  حق  محدودساختن  گی،  زنده  ھای 
فقردریک  انباشتن  اجتماعی،  ھای  بیمھ  از 
سو و ثروت درسوی دیگر، و...، مجموعھ 
حاکمیت  حفظ  برای  نظام  این  پلید  اعمال 
نظام استثمارگر و ستم گرو مملو از تبغیض 

سرمایھ داری است. 
گندیده گی بھ سان خوره ای است کھ سرتاپای 
بیش  احتضار  است.  فراگرفتھ  را  نظام  این 
سازمان  دلیل ضعف  بھ  آن  ی  صدسالھ  از 
یابی انقالبی طبقھ ی کارگر دربراندازی اش 
باعث شده تا ھنوزھم نفس بکشد، ھرچند کھ 
گرفتھ  سختی صورت  بھ  کشیدنھا  نفس  این 
درآینده  را  روزی  فرارسیدن  نویدبخش  و 
ای نھ چندان دور می دھد کھ درآن بناھای 
ظلم  ستم سرمایھ داری با لرزش شدیدناشی 
از ضربات کارگران و زحمت کشان جھان 
نو  بنای  فرو ریختھ و  با غوغائی سھمگین 
استثمار  از  برترعاری  جھانی  ی  جامعھ 
فراوان  و  آبادتر  آزادتر،  تبعیض  و  ستم  و 
آشتی  و  انسانھا  موردنیاز  مواد  ترازنظر 

یافتن انسان با طبیعت جای آن را بگیرد.
  

درسال  کھ  است  دورنمائی  چنین  درتحقق 
و  کارگران  عظیم  تظاھرات  شاھد  گذشتھ 
زحمت کشان جھان ، بھ ویژه درکشورھای 
فریاد «بحران را  با  کھ  بودیم  امپریالیستی، 
خروج  بھای  کھ  ایم  نیاورده  وجود  بھ  ما 
بھ  میلیونی  درخیل  بپردازیم!»  را  آن  از 
خیابانھا ریختند و نفرت خودرا از وضعیت 
حاکم برکشورھای شان اعالم نمودند. فریاد 
با  ھرزمانی  از  بیش  مسکن»  نان،  «کار، 
درسراسرجھان  آزادی  و  دموکراسی  فریاد 

عجین شد.
تجربھ  جھان  کارگر  ی  طبقھ  حال،  درعین 
ی مبارزه ی چندقرنی اش را دردست دارد 

بھداشت،  مسکن،  نان،  «کار،  خواست  کھ 
معیشتی  ھای  خواستھ  دیگر  و  آزادی» 
برای  تشکل  خواست  با  کھ  درصورتی 
ھمراه  ستمگران  و  استثمارگران  سرنگونی 
بھ  رفرمھائی  مبارزه وتحمیل  با  حتا  نشود، 
نظام سرمایھ داری درجریان این مبارزات، 
درموقعیتھای  نیز  بند  نیم  رفرمھای  ھمین 
مناسب بعدی بھ سود سرمایھ داران، از آن 
رادیکال  تغییری  و  شود  می  گرفتھ  بازپس 
دروضعیت فقر و مسکنت اش بھ وجود نمی 

آید.

کھ  است  شاھدبوده  جھانی  کارگر  ی  طبقھ 
درھرکشوری کھ توانستھ است متشکل شده 
کمونیست  حزب  ـ  اش  راستین  رھبری  و 
عدم  درشرایط  حتا  آورد،  پدید  را  ـ  انقالبی 
توازون قوا درسطحی جھانی، توانستھ است 
موقتا تحت رھبری چنان حزبش با براندازی 
حاکمیت سرمایھ داران و فئودالھا، سرنوشت 
آن  برای حفظ  بھ دست گرفتھ و  را  خویش 
وارد نبردی سخت و بغرنج با نظام جھانی 
سرمایھ شده و دستاوردھای شگرفی را برای 
با  دررابطھ  جھان  ومردم  کارگر  ی  طبقھ 
آینده ی تابناکی کھ درانتظار آنھاست، فراھم 

آورد.
بنابراین درشرایط کنونی درجنبش کارگری 
برون  و  یابی  سازمان  برای  تالش  جھانی 
رفت از تفرقھ و تشتت نظری و سازمانی ـ 
بھ ویژه درجنبش کارگری آگاه یعنی جنبش 
کمونیستی ـ باید بھ صورت خواست عاجلی 
درسراسر جھان و بدون کوچک ترین تعللی 
دردستور کار این جنبش قراربگیرد کھ بدون 
چنین حرکتی کلیھ ی مبارزات بھ حق طبقھ 
ی کارگر درعرصھ ی معیشتی بھ رھائی آن 
از ظلم و ستم و استثمار منجر نشده و ازحد 

رفرمیستی فراترنخواھدرفت. 

چنین وضعی بھ طریق اولی درایران مصداق 
می یابد کھ درآن دیکتاتوری افسارگسیختھ ی 
حاکمیت سرمایھ داری مذھبی با بی رحمی 
تمام دربرابر خواستھای حتا ابتدائی و بھ حق 
کارگران و زحمت کشان ایستاده و با غل و 
کارسازیھا  بی  و  اعدام  و  شکنجھ  زنجیرو 
شدید و تحمیل فقر و فاقھ عظیم، بھ آنان پاسخ 

می دھد.

ابزار  باالجبار  طبقاتی،  تشدیدمبارزه  با 
پیش  با  متناسب  باید  را  ای  مبارزه  چنین 
برد مطمئنانھ و قاطعانھ ی آن آماده نمود و 
این ابزار چیزی جز سازمان یابی کارگران 
دراشکال متنوع صنفی و درایجادستاد واحد 
رزمنده و جنگی آن ـ یعنی حزب کمونیست ـ 

نیست. چون کھ درجنگ طبقاتی سخت و بی 
رحم، وجود رھبری آگاه و باکیفیت و مبارز 
آمیز  موفقیت  پیشبرد  شرطھای  اولین  جزو 
باشد.  می  واحد  نقشھ ای  چنین جنگی طبق 
مبارزه ی طبقاتی را درھرج و مرج نظری 
و سازمانی و حتا ایجاد تشکلھا و تجمعھای 
سست و بی در و پیکر نمی توان پیش برد 
چنین  جھان،  رادیکال  درتغییر  ھم  تاریخ  و 
دراین  است.  خودندیده  بھ  ھرگز  را  روشی 
راستا باتوجھ بھ وضعیت فرقھ گرائی شدید 
کارگران  نقش  ایران،  چپ  برجنبش  حاکم 
آگاه کمونیست می تواند درپایان دھی بھ این 
وضعیت ازاھمیت ویژه ای برخوردار باشد. 
را  معیشتی  خواستھای  تحقق  برای  مبارزه 
پوست و گوشت خود  با  تک تک کارگران 
پیوستھ لمس می کنند و خواستار دست یابی 
بھ آنھا ھستند، بدون آن کھ درشرایط حاکمیت 
اما  یابند.  دست  آنھا  بھ  داری  نظام سرمایھ 
آن چھ کھ ھنوز بھ خواست ارجح آنھا تبدیل 
سیاسی  و  صنفی  یابی  سازمان  است،  نشده 
واحد و سراسری کارگران درھرکشوراست.

بنابراین درھرکجا کھ باشیم اول ماه مھ امسال 
را با شعار «کارگران ھرکشورو کارگران 
ھمھ ی کشورھا، متحدشوید!» برگزار کنیم 
بیاوریم کھ تنھا: «با دستھای متحد  و ایمان 

خود گیریم آزادی، درپیکارھای بی امان!»

گرامی باد اول ماه مھ، روز ھم بستھ 
گی مبارزاتی کارگران جھان در پیکار 

علیھ حاکمیت سرمابھ داران!
کارگران ایران و جھان، برای براندازی 

نظام سرمایھ داری متحدشویم!
راستین  آزادی  و  دموکراسی  تحقق 
توسط  سیاسی  قدرت  کسب  درگرو 

طبقھ ی کارگر است!
بازھم  متشکل شویم! متشکل شویم! 
متشکل شویم! چنین است شعار روز 

اول ماه امسال!
کار، نان و مسکن، بھداشت، فرھنگ 

و آزادی با سوسیالیسم عجین است!

حزب رنجبران ایران ـ 
اول اردیبھشت ١٣٩٠
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دموکراسی و رھائی، کارو نان و آزادی باسوسیالیسم عجین است!

تداوم بحران ... بقیھ از صفحھ اول

(بھ تقل از ئورواستات ـ توسط روزنامھ ال 
و  است   ٪٢٣ رسمی  بیکاری  پائیس).نرخ 
امکانات  کارفرمایان  بھ  کار  قانون  اصالح 
اخراج  و  مزد  کاھش  جھت  را  بیشتری 

کارگران فراھم می کند.
اعتصاب  فراخوان  کارگری  ھای  اتحادیھ 
عمومی سراسری را در پنج شنبھ ٢٩ مارس 
دادند کھ علیھ تغییر قانون کار بود. با شرکت 
نفرازجمعیت  از٥میلیون  بیش  تظاھرات  و 
٤٦ میلیون نفری اسپانیا(یعنی حدود١٠٪ کل 
جمعیت) و ٥ میلیون دیگر موافق اعتصاب 
اسپانیا)  جمعیت   ٪٢٠ کال  یعنی  عمومی( 
در اعتراض بھ تصمیم دولت این کشور در 
«اصالح قوانین کار» دست بھ اعتصاب زده 
راھپپمایی  ظھر،  از  بعد  ساعات  در  و  اند 
از  شد.  برگزار  مختلف  شھرھای  در  ھایی 
ساعات نیمھ شب، فعاالن کارگری در برابر 
ایستگاه ھای راه آھن و اتوبوس تجمع کرده 
اند تا مانع از حضور کارگران و کارمندان 
بین  درگیری  در  و  شوند  کارشان  محل  در 
تن   ٥٠ از  بیش  پلیس،  ماموران  و  آنان 
سراسری  اعتصاب  این  شدند.  بازداشت 
تمامی  تقریبا  کھ  بود  ی  عظیم»  «پیروزی 
رنو،  خودروسازی  ھای  کارخانھ  کارگران 
سیات، فولکس واگن و فورد در تمامی نقاط 
اسپانیا دست از کار کشیدند.ھم چنین، پخش 
برنامھ ھای ایستگاه ھای تلویزیون محلی در 
شمال  در  کاتالونیا،  و  جنوب،  در  آندولس، 
شرق اسپانیا، و در مادرید، پایتخت، بھ دلیل 
اتحادیھ  شد.  متوقف  آنھا  کارکنان  اعتصاب 
در  کردند  دعوت  مردم  از  کارگری  ھای 
ساعات شب بھ راھپیمایی ھای اعتراضی در 
سراسر کشور دست بزنند و مخالفت خود را 
با برنامھ ھای اقتصادی دولت ابراز دارند».

کارگری  رھبران  اظھارات  بھ  واکنش  در 
در مورد موفقیت دعوت بھ اعتصاب، وزیر 
دارایی اسپانیا گفت کھ «مھم نیست چند نفر در 
اعتصاب شرکت کردند یا نکردند، موضوع 
مھم خروج کشور از بحران اقتصادی کنونی 
است. امری کھ نشان می دھد حاکمان اسپانیا 
کوچک ترین رغبتی در حل معضالت توده 
ھای مردم نداشتھ، بھ بھبود زنده گی آنان بی 
توجھ مانده و تالششان برای درآوردن نظام 
ازبحران و تامین مجدد صعود نرخ ارزش 
اضافی سرمایھ داران متمرکز شده است. کما 

این کھ:
«تنھا یک روز پس از اعالم خبر اعتصاب 
ھای  برنامھ  بھ  اعتراض  در  سراسری 
ماریانو  اسپانیا،  در  دولت  سختگیرانھ 
از اعمال  این کشور  راخوی، نخست وزیر 

 ٤٠ کاھش  برای  جدیدی  ریاضتی  برنامھ 
میلیارد یوروی دیگر در ھزینھ ھا خبر داد. 
میالدی  جاری  ماه  پایان  در  کھ  ماموریتی 
بینی  پیش  کھ  کشوری  در  شود.  می  انجام 
با کسری  میالدی  جاری  سال  در  می شود 
بودجھ بیش از ۵.٣ ٪تولید ناخالص داخلی، 
رشد اقتصادی آن بھ  ١.٧٪ـ درصد کاھش 
 ٪٢۴ از  بیش  بھ  آن  بیکاری  نرخ  و  یافتھ 
نخست  مونتی،  ماریو  یابد.  می  افزایش 
وزیر ایتالیا دراین باره گفت:“ اسپانیا بدون 
در  را  قوی  بسیار  اصالحات  مشورت، 
اما توجھ مشابھی  قانون کار تصویب کرد. 
بھ کسری بودجھ خود نداشت. در روزھای 
باعث  اسپانیا  بودجھ  کسری  مشکل  گذشتھ 
نرخ  نگرانی ھمھ اروپا شده است. چرا کھ 
بھره ھم در حال افزایش است.“ اسپانیا در 
عین حال کھ از کسری بودجھ باال رنج می 
حدود  بیکاری  نرخ  با  کھ  کشوریست  برد، 
٢۴٪ باالترین نرخ بیکاری را در میان ١٧ 
کشور عضو منطقھ یورو دارا است. بیم آن 
باعث  تشدید برنامھ ھای ریاضتی  می رود 
افزایش بیش از پیش نرخ بیکاری در اسپانیا 
مارس   ٢٩ سی  بی  بی  شود.»(ایراندوست 
خارجی  سنگین  بدھی  با  اسپانیا   .  (٢٠١٢
دست بھ گریبان است و دولت گفتھ است کھ 
ھزینھ  کاھش  برای  نظر  مورد  اصالحات 
الزم  اقتصادی  شرایط  بھبود  و  دولتی  ھای 
کھ  معتقدند  کارگری  ھای  اتحادیھ  اما  است 
را  آن  امکان  کارفرمایان  بھ  تغییرات  این 
با سھولت بیشتر و ھزینھ کمتر  می دھد تا 

کارگران را اخراج کنند.

ھای  فعالیت  اسپانیا  در  عمومی  اعتصاب 
اقتصادی بھ خصوص حمل و نقل داخلی و 
این کشور را بھ شدت مختل کرده  خارجی 
جدی  آزمون  نخستین  اعتصاب  این  است. 
آقای راخو از زمان آغاز بھ کار آن  دولت 

در ماه دسامبر سال گذشتھ است.
«اصالحات»  کھ  است  گفتھ  اسپانیا  دولت 
بیشتر  تمایل  باعث  استخدامی  قوانین  در 
کارفرمایان بھ استخدام بیکاران و در نتیجھ، 
کاھش نرخ بیکاری و بھبود رشد اقتصادی 
و ھمچنین افزایش عواید دولت می شود کھ 
دولتی  بدھی ھای سنگین  بازپرداخت  برای 

ضرورت دارد.
در مقابل، اتحادیھ ھای کارگری گفتھ اند کھ 
تغییرات دولت راستگرای ماریانو راخوی، 
نخست وزیر و رھبر حزب مردم، در قوانین 
کار باعث می شود تا کارفرمایان با سھولت 
بیشتر و ھزینھ کمتری بتوانند کارمندان خود 

را اخراج کنند.
برنامھ صرفھ  دارد  در نظر  ھمچنین  دولت 
ھای  ھزینھ  در  یورو  میلیارد  دھھا  جویی 
دولتی را نیز اعالم کند کھ بھ اعتقاد اتحادیھ 
ھای کارگری، باعث تعمیق رکود و افزایش 

بیکاری خواھد شد.
اعتصاب روز پنجشنبھ نخستین آزمون جدی 
آن  آغاز بھ کار  از زمان  آقای راخو  دولت 
اما روند  گذشتھ است.  دسامبر سال  ماه  در 
اوضاع نشان می دھد کھ اگر این رودرروئی 
کارگران و زحمت کشان با رژیم تداوم نیافتھ 
بر  دولت  فشارھای  تدریجا  نشود،  تعمیق  و 
آنان درعمل افزایش یافتھ و موفقیتی جدی و 
قابل دوام بھ سود کارگران و زحمت کشان 

بھ بار نخواھد آمد.
داری  سرمایھ  جھانی  نظام  کھ  درشرایطی 
اقتصادی  عمیق  بحران  از  رھائی  برای 
کارگرفتھ  بھ  خودرا  امکانات  تمام  مالی  ـ 
سراسری  و  عمومی  اعتصابات  اگر  است، 
پیش  حاکمان  براندازی  جھت  قیام  بھ سطح 
نرود وجنبش کارگری خود را آماده ی چنین 
نبردی نسازد، پیروزی نھائی نصیب سرمایھ 
داران خواھدشد. امری کھ نھ تنھا در اسپانیا، 
کشورھای  ایتالیا،  پرتغال،  دریونان،  بلکھ 
اروپای شرقی و دریک کالم درکل اروپا بھ 
درسراسر  و  شده  تبدیل  لمسی  قابل  واقعیت 
سازی  تاریخ  چنین حرکت  برای  باید  اروپا 
ازھم اکنون بھ خصوص نیروھای کمونیست 
باشند.  آن  درتدارک  و  اندیشیده  انقالبی  و 
واحدکمونیست  حزب  ایجاد  اعتبار  این  بھ 
گسترش  برای  آن  تالش  و  درھرکشور 
نفوذش درمیان طبقھ ی کارگر و توده ھای 
زحمت کش بھ یک وظیفھ ی مبرم و عاجلی 
تبدیل شده است کھ بدون چنین سازمان یابی 
توده ای سمت و  ای، جنبشھای کارگری و 
توسط  نھایتا  بسا  چھ  و  نیافتھ  انقالبی  سوی 

رفرمیستھا مصادره خواھندشد. 
ک.ابراھیم ـ

 ١١ فروردین ١٣٩٠
(٣٠ مارس ٢٠١٢)



صفحھ ٧رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

ترین  عمیق  در  اوباما  گرفتارشدن 
باتالق اززمان رکود بزرگ و 

طرح «باز سازی اقتصادی» در تقال 
برای برون رفت ازآن 

بری ِگرِی- ٢٨  مارس ٢٠١٢ 
در حالیکھ ایاالت متحده ھم چنان غرق در 
اقتصادی از زمان رکود  ترین رکود  عمیق 
جمھوراوباما  رئیس  برد،  می  بسر  بزرگ 
اخیراً با شعار بھبود متعادل در اشتغال طی 
اندازھای  تقویت چشم  برای  ماه گذشتھ  چند 
میدان  بھ  پا  نوامبر  ماه  در  خود  انتخاباتی 

نھاده است.
از  طبق گزارش وزارت کار، طی سھ ماه 
دسامبر گذشتھ تا ماه فوریھ تعداد ٧٤٤ ھزار 
در  تعداد  بیشترین  ایجاد شده کھ  جدید  شغل 
طول دوره ای سھ ماھھ از سال ٢٠٠٦ بھ 
این طرف می باشد. نرخ رسمی بی کاری از 
٩٫١ درصد در ماه سپتامبر بھ ٨٫٣ درصد 

در ماه فوریھ کاھش یافتھ است.
الزم است کھ این دستآوردھا را در چارچوب 
سقوط فاجعھ بار دراشتغال کھ بھ دنبال سقوط 
وال استریت درسال ٢٠٠٨ صورت گرفت، 
با  را  آمریکا  متحده  ایاالت  اقتصاد  کھ  دید 
آغاز رکود  از  کاھش ٥ میلیون شغل کمتر 
رسمی اقتصادی در دسامبر ٢٠٠٧ روبرو 
ساخت. در نقطھ اوج این سقوط، شرکتھای 
آمریکائی ماھانھ ٧٤٤ ھزار نفر را از کار 

اخراج می کردند.
آمریکا  متحده  ایاالت  اقتصاد  حالیکھ  در 
رفتھ  ھم  روی   ٢٠١١ و   ٢٠١٠ سال  در 
کرد،  اضافھ  شغل  ھزار   ٣٣٥ درمجموع 
١٫٦ میلیون شغل تولیدی را بین ماه ژانویھ 
٢٠٠٨ و مارس ٢٠٠٩ از دست داد، یعنی 
کاھشی برابر ١٠ درصد. سطح فعلی مشاغل 
تولیدی کھ ١٢ میلیون می باشد، درواقع در 
مقایسھ با سال ١٩٧٩، ٧٫٥ میلیون پائین تر 

است.
بن برنانکی، رئیس بانک فدرال ریزرو در 
صحبت روز دوشنبھ ٢٦ مارس، در کنفرانس 
تجارتی درواشنگتن دی سی، درمورد ارقام 
او  بود.  محتاط  کامًال  اشتغال  ترقی  بھ  رو 
پیشنھاد کرد کھ بھبود بازار مشاغل در رشد 

اقتصادی کنونی نمی تواند پایدار بماند.
بھبود  از  توجھی  قابل  «بخش  گفت:  او 

نیروی  در  افزایش  جای  بھ  کار،  بازار  در 
نیروی  در  کاھش  فقط  استخدامی،  کار 
او  است»،  کرده  منعکس  را  اخراجی  کار 
از  تر  بد  مراتب  بھ  «شرایط  کرد،  اضافھ 
عنوان  بھ  ماند،  خواھد  باقی  عادی  وضع 
و  مدت  دراز  بیکاری  افزایش  مقدار  مثال، 
کارحتی  ساعات  و  مشاغل  کھ  واقعیت  این 
بدون تعدیل پذیری در مورد رشد نیروی کار 
از  قبل  اوج  دوران  از  تر  پائین  مراتب  بھ 

بحران، باقی خواھد ماند.»
چیزی کھ اوباما و طرف داران او در دستگاه 
اتحادیھ ھای کارگری از ھمھ گان پنھان نگھ 
کار  نیروی  متعادل  رشد  اساس  دارند،  می 
بھ طور کلی می باشد، و مشاغل تولیدی بھ 
در  جمھور  رئیس  کھ  زمانی  خاص.  طور 
 Master) ماه گذشتھ در کارخانھ شاه کلید
این  مورد  در  میلواکی   در  واقع   (Lock
داشت  اعالم  او  کرد،  اشاره  بدان  سئوال 
«کار ما بھ عنوان یک ملت این باید باشد کھ 
ھرچقدر می توانیم تصمیماتی را اتخاذ کنیم 
کھ شرکتھا بھ سمت سرمایھ گذاری در داخل 

جلب گردند».
کاری کھ اوباما تا بھ حال انجام داده، لبھ تیز 
حملھ ای است کھ بھ سمت طبقھ کارگر نشانھ 
زندگی  استاندارد  بھ  حملھ  او  است.  رفتھ 
اخیر  ماه  سھ  درطول  کھ  را  کارگر  طبقھ 
ادامھ داشتھ را شدت داده است، یعنی تمرکز 
مزایای  و  مزدھا  دائمی  و  شدید  کاھش  در 
آنھا. چندین مرحلھ دراین فرآیند وجود داشتھ 

است.
بحران  از  پس  فاصلھ  بال  ھای  ماه  در 
عظیم مالی در سپتامبر ٢٠٠٨ ، شرکتھای 
آمریکائی اخراج کردنھای بسیار گسترده ای 
عنوان سالحی  بھ  بیکاری  از  استفاده  با  را 
منظور  بھ  کارگر  طبقھ  دادن  زجر  برای 
پذیرش سازشی بی سابقھ را بھ مرحلھ اجرا 
و  آوری  فن  بزرگ  شرکتھای  درآوردند. 
کامپیوتری  (اتوماسیون،  جدید  تکنولوژی 
کردن) افزایش سرعت کار بھ منظور کاھش 
بر  کالن  سود  بھ  سریع  بازگشت  و  ھزینھ 
وجود  با  را،  کوچکتر  کار  نیروی  اساس 

عقب ماندن فروش و درآمد، بکار بستند.
باز سازی باالجبار جنرال موتور و کرایسلر 
توسط اوباما در سال ٢٠٠٩ طلیعھ ای بود 
برای برش یا کاھش مزدھا و مزایا در سراسر 
بخش خصوصی. نجات مالی شرکتھای غول 
ھای  اتحادیھ  توافق  با  سازی  پیکراتوموبیل 
بر  کھ  بود  رسیده  انجام  کارگران خودروبھ 
و  مزد  کاھش  تحمیل  درصد   ٥٠ آن  اساس 
دستبرد حریصانھ بھ حق بازنشستگی و مزایا 
اطالق  استخدامی  تازه  کارگران  کلیھ  برای 
شده بود. مزدھای ١٢ تا ١٥ دالر در ساعت 

اتوموبیل  کارگران  برای  شد  جدیدی  محک 
سازی آمریکا کھ قبًال مزد ھایشان در زمره 
باالترین مزد گیران در کارخانجات تولیدی 
مزدھا  این  درواقع  شدند.  دنیا محسوب می 

تقریباً برابر با خط فقر می باشند.
دراوایل سال ٢٠١٠ تجاوز بھ مزد کارگران 
یافت.  توسعھ  نیز  دولتی  بخش  کارمندان  و 
کاھش  و  گسترده  اخراجھای  کھ  طوری  بھ 
ومراقبتھای  بازنشستگی  حقوق  ھا،  مزد 
بھداشتی توسط دولتھای ایالتی ومحلی (مثل 
شھرداری ھا- مترجم)، با پشتیبانی کاخ سفید 

انجام گرفت.
انعکاس نتایج حاصل از این حمالت ھمگون 
دولت و شرکتھا، در آمار مربوط بھ مزدھا و 
ھزینھ ھای نیروی کار و درآمد مالحظھ می 
در  سرشماری  یک  از  گزارش  طبق  شود. 
سال ٢٠١١ ، حد متوسط درآمد ھر خانوار 
یافت :  ٢٫٣ درصد در سال ٢٠١٠ کاھش 

٧٫١ درصد پائین تر از یک دھھ قبل. 
ھزینھ ھای نیروی کار در ایاالت متحده بھ 
ازای ھر واحد از تولید در سال ٢٠١٠، ١٣ 

درصد پائین تر از یک دھھ قبل بود.
اگر بخشی از مشاغل تولیدی کھ قبًال بھ چین 
و سایر پناھگاه ھای مزد کم انتقال داده شده 
بود ، اکنون بھ ایاالت متحده منتقل می شوند 
بھ دلیل آنست کھ مزدھائی را کھ می پردازند 
اختالف  کھ  است  کرده  پیدا  تنزل  حدی  بھ 
آن بھ طرز چشم گیری ازبین رفتھ است . 
شرکت ھای بزرگ (بجای انتقال بھ خارج) 
کارگران  استثمار  طریق  از  بیشتر  قادرند 
بھ سودھای  بیشتری  دست یابند.   «خود» 
جنرال  عامل  مدیر  عنوان  بھ  کمپبل  جیمز 
و صنعتی  کننده  (قسمت مصرف  الکتریک 
آن) در ماه گذشتھ بھ نیویورک تایمز گفت، 
اندازه  ھمان  بھ  آمریکا  در  اجناس  «تولید 
در  کھ  است  ترقی  و  رشد  برای  مناسب 
این  برای  باشد»،  تواند  دیگر می  جای  ھر 
حال  در  داخلی  کار  نیروی  ھای  ھزینھ  کھ 
مزدھای  با  توجھی  قابل  «بھ طرز  حاضر 
این  حاضر  حال  در  و  اند»  کمتر  رقابتی 
پذیرفتھ  آمریکائی  کارگران  توسط  شرایط 

شده اند.
عالوه  اوباما،  بازیابی  سیاست  کلی  نتیجھ 
بیشتر الیھ ھای طبقھ  فقر زائی ھر چھ  بر 
بیشتر  چھ  ھر  آور  سرسام  رشد  کارگر، 
کھ  است  اقتصادی  و  اجتماعی  نابرابریھای 
گریبانش را گرفتھ است. یک معیار سنجش 
طبقھ  اجتماعی  موقعیت  کاھش  صریح 
ماه  سھ  در  کھ  است  حقیقتی  آمریکا  کارگر 
آخر سال ٢٠١١ ، سھم تولید ناخالص ایاالت 
گرفت،  تعلق  شرکتھا  بھ  کھ  آمریکا  متحده 

درصد)   ١٥٫٣) سود  حد  باالترین  بھ 

دست و پا زدن 
امپریالیسم آمریکا 
درخروج از بحران 
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ودر  بود   ١٩٦٠ سالھای  بھ   نسبت 
عوض، سھم مزدھا در پائین ترین حد 

خود (٤٥٫٣ درصد) بھ ثبت رسیده بود.
اعالم رسمی حمایت کنگره فدراسیون کار– 
برای  اوباما  از  آمریکائی  صنایع  سازمان 
انتخاب مجدد او در آوریل این ماه، پرزیدنت 
کاندید  ترامکا،  ریچارد  اتحادیھ،  فدراسیون 
را  رامنی  میت  خواھان،  جمھوری  پیشتاز 
تقبیح کرد و گفت «ھر کاری را کھ او انجام 
می دھد کمک بھ یک درصدیھا می باشد».

مارس   ١٥ در  شده  منتشر  رویترز  مقالھ 
آمار مستندی را منتشرکرد کھ حاکی از آن 
است کھ زمانی کھ صحبت از کمک بھ یک 
درصدیھا با صرف ھزینھ ٩٩ درصدیھا بھ 
میان می آید، اوباما در مقابل ھیچ کس عقب 
نشینی نمی کند. در این مقالھ اشاره می شود 
بھ اینکھ درآمدھای ایاالت متحده آمریکا در 
دوره سیاست «بازیابی» اوباما بھ شدت در 
یعنی   ، تضاد با آن چھ کھ در سال ١٩٣٤ 

دوره رکود بزرگ رخ داد می باشد.
نیرومند  رشد  شاھد   ،  ١٩٣٤ سال  جھش 
بگیران  مزد  از  درصد   ٩٠ برای  درآمدھا 
فوق  بخش  درآمد  کاھش  و  جامعھ  پائینی 
العاده غنی جامعھ (٠٫٠١  درصد باالئی ھا) 
داد.  رخ  آن  ، عکس  سال ٢٠١٠  در  بود. 
درآمد فوق العاده از غنی ھا (بطور متوسط 
٣٣٨ میلیون دالر)، ٢١٫٥ درصد نسبت بھ 
سال گذشتھ افزایش یافت، در حالی کھ درآمد 
یعنی  یافت  کاھش  جامعھ  پائین  درصد   ٩٠

٠٫٤ درصد.
 ٢٠١٠ سال  در  ملی  درآمد  کلی  طور  بھ 
 ١٠ بھ  سود  این  تمام  ولی  یافت،  افزایش 
فقط  گرفت.  تعلق  جامعھ  فوقانی  درصد 
ثروتمندان  العاده  فوق  از  خانوار   ١٥٦٠٠
سود  کل  از  درصد   ٣٧ آور  شگفت  مقدار 

ملی را بھ خودشان اختصاص دادند. 
این مقالھ بازھم گزارش می دھد کھ سھم رشد 
بدون  جامعھ  باالی  درصدیھای  یک  درآمد 
درنظر گرفتن این کھ آیا حزب دمکرات یا 
ھر  با  باشد،  سفید  کاخ  در  خواه  جمھوری 
یک  است.  یافتھ  افزایش  اقتصادی  توسعھ 
درصدیھای باال، ٤٥ درصد رشد درآمد را 
در دور پرزیدنت کلینتون  بھ چنگ آوردند، 
٦٥ درصد رشد در دوره پرزیدنت بوش و 
تا  اوباما  دوره  در  رشد  از  در  درصد   ٩٣

سال ٢٠١٠  صورت گرفت.
حکومت  وجود  دھنده  نشان  حقایق  این 
الیگارشی ھا در آمریکا است کھ کنترل کننده 
ھر دو حزب دمکرات و جمھوری خواه و 
مرگبار  چنگال  باشند.  نظام سیاسی می  کل 
آن را فقط توسط یک جنبش سیاسی مستقل 
ای  طبقھ  کرد.  توان خرد  می  کارگر  طبقھ 

کھ برای قدرت سیاسی و سوسیالیسم خواھد 
جنگید.

مرکز تحقیقاتی جھان، ٢٨ مارس ٢٠١٢ ، 
تارنمای سوسیالیستی جھان

 ******************
 حقھ جسورانھ ی وال استریت: 
چگونھ «مبادالت نرخ بھره» 

دولتھای محلی را بھ ورشکستگی 
می کشاند

آلن براون، ٢٢ مارس ٢٠١٢ 

متقابل-  نفع  قرارداد  کاھش خطر،  از  بدور 
مشتقات ( Derivatives ـ قراردادپرداخت 
بھره  نرخ  با  پول  معینی  میزان  دریافت  یا 
نتایج  با  اغلب   ، را  خطر  مترجم)  ـ  معین 
ساتیاجیت   - دھد  می  افزایش  باری  فاجعھ 
از  متقابل  قراردادنفع  متخصص  داس، 
 ،Extreme Money ،کتاب پول افراطی

.( ٢٠١١)
وال  در   » آز  و  حرص  سمی  «فرھنگ 
تر  در ھفتھ گذشتھ دوباره پررنگ  استریت 
شد، زمانی کھ گریگ اسمیت  استعفای خود 
از گولدمن ساکس را بھ اطالع عموم رساند 
دردیگر  شد.  چاپ  تایمز  نیویورک  در  و 
داده  نشان  انگیزاخیر،  تعجب  گزارشات 
ارائھ  بھره  ـ   LIBOR) لیبور  نرخ  کھ  شد 
بھره  نرخ  لندن) – معیار  شده مابین بانکی 
توسط   – بھره  نرخ   (Swaps)مبادلھ در 
می  پرداخت  سریعا  بایست  می  کھ  بانکھا 
شد، دستکاری شده بود؛  وبی طرفی انجمن 
زیر  متقابل  قراردادنفع  و  بھره  نرخ  مبادلھ 
 ٪٥٠ شدن  کاستھ  کھ  زمانی  رفت،  سئوال 
مثابھ  بھ  اعتباردھندگان،  بھ  ازپرداختھا 
«نقصی در پرداخت» اعالم نشد، کھ شرکای 
مالی را در مبادلھ قرارداد اعتباری ملزم می 

کند قروض ملی یونان را بپردازند.
مبادالت سرمایھ مالی کھ براساس نرخ بھره 
می  مالحظھ  اخبار  کمتردر  شده  تصریح 
خریدار  مابین  مالی  مبادلھ  قرارداد  تا  شود 
باز  توانائی  عدم  مواقع  در  کھ  فروشنده  و 
پرداخت، از جانب فروشنده بیمھ می شود. 
اما آنھا از اھمیت بسیار بیشتری کھ از نظر 
درآمد برخوردارند، بھ طور کامل با ٨٢ ٪ 
از تجارت نفع متقابل تنظیم شده اند. در ماه 

مورگان چیس نشان داد کھ  فوریھ، ِجی پی 
، ١٠٤ ھزار میلیون دالر  در سال ٢٠١١ 
درآمد در مبادالت، بدست آورد و این یکی 
از بزرگترین منابع سود بانکی برایشان شد. 

طبق نظر بانک پرداختھای بین المللی: 
بھره  نرخ  براساس  مالی  سرمایھ  مبادالت 
بازار  جزء  بزرگترین  شده،  تصریح 
قراردادی جھانی بین دوطرف است. میزان 
 ٢٠٠٩ ژوئن  ماه  در  آن  ی  نشده  پرداخت 
 ٣١٠ یعنی  دالر  تریلیون   ٣٤٢ با  برابر 
دسامبر  ماه  بھ  نسبت  بیشتر  دالر  تریلیون 
بازار  در  آن  ناخالص  ارزش  بود.   ٢٠٠٧
درماه ژوئن ٢٠٠٩ ، ١٣٠٩ تریلیون دالر، 
یعنی ٦٫٢ تریلیون دالر بیشتر نسبت بھ ماه 

دسامبر ٢٠٠٧ بود. 
بیش از ده ھا سال بانکھا و شرکتھای بیمھ، 
و  ھا  دانشگاه  بیمارستانھا،  محلی،  دولتھای 
متقاعد  را  انتفاعی  غیر  سازمانھای  سایر 
نفع  مبادالتی  بھره  نرخ  کھ  ساختند  می 
نرخھای بھره درمورد  متقابل باعث کاھش 
اوراق قرضھ فروختھ شده برای پروژه ھای 
عمومی مثل جاده سازی، پل سازی و ایجاد 
مبادلھ   نوع  این  شود.  می  غیره  و  مدارس 
تضمینی  تا  گردید  بازار  وارد  آن  برای 
ھا؛  بھره  افزایش  از  جلوگیری  برای  باشد 
بی  طرز  بھ  ھا  بھره  نرخ  عوض،  در  اما 
سابقھ ای کاھش یافت. این حالت یک سیل، 
توجھ  با  شدنی  بیمھ  ریسک  دیگر  یا  زلزلھ 
بھ مجھوالت محیط زیستی و یا «کار خدا» 
نبود. این یک حرکت عمدی و دست کاری 
شده بود، از جانب فدرال ریزرو برای نجات 
بانکھائی کھ عامل اصلی وقوع بحران مالی 
سال ٢٠٠٨ بودند. بانکھا دچار مشکل شدند، 
عجلھ  با  فدرال  دولت  و  ریزرو  فدرال  و 
آنھا شدند و بانکھا را  وارد قرض دھی بھ 
از ورشکستگی نجات دادند یعنی بھ خاطر 
با ھزینھ مالیات دھندگان  تخلفاتشان آنھا را 

پاداش دادند.
چگونھ گی کار مبادلھ بھ نفع متقابل- مشتقات، 
درنوامبر ٢٠١٠  دونالد  مک  مایکل  توسط 
تحت  برگ   بلوم  نشریھ  در  ای  مقالھ  طی 
دھندگان  مالیات  از  استریت  «وال  عنوان 
مبلغ ٤ میلیارد دالر بھ عنوان نتیجھ عکس 

این نوع مبادلھ جمع کرد» آمد:
در این مبادالت نرخ بھره، دو طرف مبادلھ 
پرداختھا با یکدیگربراساس بخش اصلی پول 
پرداختی توافق می کنند. بیشتر این مبادالت 
شھری  بازار  در  استریت  وال  کھ  پولی 
دادن  بھ  ملزم  را  وام  گیرندگان  فروخت، 
تضمین درازمدت پرداخت اوراق قرضھ با 
نرخ بھره ای می ساخت کھ ھفتگی و ماھانھ 

سپس  گان  کننده  قرض  بود.  متغیر 

استثمار و ستم برکودکان خصلت نظام سرمایھ داری است!
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دھند،  می  انجام  را  پرداختی  مبادالت 
نرخ  بایست  می  صورت  دراین  کھ 
بھره ثابتی بھ یک بانک یا یک شرکت بیمھ 
بپردازند و در عوض نرخ بھره متغیری را 
دریافت کنند. اغلب وام گیرنده گان مجبور 

بھ گرفتن مبلغ برای کل توافقات می شدند.
گیرندگان  وام  و  بانکھا  کھ  بود  براین  قرار 
نرخ بھره برابری را پرداخت کنند: سالھای 
می  برقرار  بد  سالھای  برای  تعادل  خوب 
نجات  خاطر  بھ  فدرال  بانک  اما  سازند. 
را دستکاری  ھا  بھره  نرخ  مصنوعاً  بانکھا 
شیوع  اعتبار  بحران  کھ  این  از  پس  کرد. 
بھ فروش  بایست  یافت، قرض کنندگان می 
اوراق بھادار با نرخ متغیر در بازار حراج 
زیر نرخ بھره فراردادی می پرداختند. نرخ 
بھره ی حراجی باالبرده شد زمانی کھ نرخ 
آورده  پائین  ھا  قرضھ  گان  کننده  تضمین 
اعتبارات  رفتن  ازبین  از  ناشی  کھ  شد  می 
بود؛ اما مبالغی را کھ  رھنی بدون پشتوانھ 
متناوبی  طور  بھ  بانکھا  بھ  کنندگان  قرض 
می پرداختند، تحت عنوان بخشی از مبادالت 
مثل  معیارھائی  با  کھ  چون  کرد،  سقوط 
میزان وام دھی فدرال ریزرو مرتبط بودند 

کھ تقریباً بھ صفر رسیده بودند.
تحت  ای  درمقالھ   ،  ٢٠١٠ فوریھ  ماه  در 
بانکھای  بھره  نرخ  طرح  «چگونھ  عنوان 
مایک  کرد»،  را ورشکستھ  ایالتھا  بزرگ، 
روز  وامھای  با  را  متقابل  مبادالت  اِلک  
بدی  معامالت  آنھا  کرد.  مقایسھ  پرداختی 
ھیچ  شھرداری  شورای  اعضای  اما  بودند، 
راه دیگری برای بدست آوردن پول نداشتند. 
دان  اقتصاد  اوزاوا،  سوزان  از  نقل  بھ  او 

آموزشی نوین، گفت:
رو  روبھ  بھره  نرخ  جدی  باسقوط  بازارھا 
این  کھ  شد  روشن  ترتیب  اند....بدین  شده 
یک معاملھ خوبی در طول عمر قراردادھا 
شھرداریھا  و  دولتھا  بنابراین  بود.  نخواھد 
الزاماً وارد نرخ بھره ھائی کھ چند سال اول 
(٢ تا ٥ ) ثابتند و بعد از آن متغیر می شوند، 
بودند،  اندیش  ساده  نگوئیم  اگر  آنھا  شدند. 
سمت  بھ  توانستند  نمی  و  نداشتند،  امیدی 
دولت فدرال یا کنگره آمریکا روی آورند و 
می بایست بھ سمت بانکھا روی می آوردند.

اقتصاد  تمامی  کھ  طور  ھمان  نوشت:  اِلک 
اقتصادی  تعمیق رکود  پی  دانان منطقی در 
برای  فدرال  دولت  بودند،  کرده  بینی  پیش 
نجات بانکھای بزرگ بھ شدت نرخ بھره ھا 
بانکھا  برای  این فرصت را  داد.  را کاھش 
متغییر  ھای  پرداختی  کھ   – ساخت  فراھم 
بر روی معامالت متقابل بھ نرخ بھره ھائی 
گره خورند کھ توسط فدرال ریزرو و دولت 
تعیین می شدند – کھ بھ سودھای کالنی البتھ 

با ھزینھ ھای دولتھای ایالتی و محلی دست 
بھره  بانکھا ھنوز نرخ  یابند. در حالی کھ، 
عموم  اختیار  در  را  درصد   ٦ تا  ٤ درصد 
و  ایالت  بھ  اکنون خودشان  گذارند، ھم  می 
دولتھای محلی نرخی برابر با یکدھم درصد 
 – پردازند  می  ھا  قرضھ  اوراق  روی  بر 
درمورد  پایانی  دورنمای  گونھ  ھیچ  بدون 

نرخ بھره ھا.
....با کاھش نرخ بھره توسط فدرال ریزرو 
کھ پیش بینی شده بود، در حال حاضر ایالتھا 
و دولتھای محلی ٥٠ برابر آنچھ بانکھا می 
پردازند، می دھند. سخن ھا درمورد ثروت 
رنج  و  درد  رده  ُگُ از  بانکھا  این  آورده  باد 

اقتصاد محلی ھست.
بد تر از ھمھ، این ایالتھا و دولتھای محلی ھیچ 
راھی برای نجات از این مخمصھ معامالت، 
دولتھای  کھ  آنند  خواستار  بانکھا  ندارند. 
میلیون دالر  ده ھا و صدھا  ایالتی و محلی 
از این معامالت بانکی  برای خروج  ھزینھ 
حالتھا،بانکھامجبور  دربرخی  بپردازند. 
می کنند تا ایالتھا و دولتھای محلی علیرغم 
البتھ  کنند  فسخ  را  قراردادھا  خواستشان 
شده  نوشتھ  ناروشن  مفاد  از  استفاده  با 

درقراردادھا. 
تا پایان سال ٢٠١٠ ، طبق گفتھ مایکل مک 
دونالد، مقروضین می بایست مبلغ ٤ میلیارد 
معامالت  بار  زیر  از  تا  پرداختند  می  دالر 
میان  در  شدند.  می  خالص  متقابل  مبادلھ 

بالیای دیگر او اینھا را ذکر می کند: 
بخش منابع آب کالیفرنیا، مبلغ ٣٠٥ میلیون 
دالرشروط نرخ بھره بھ بانکھائی بھ رھبری 
پرداخت  نیویورک  شعبھ  استانلی،  مورگان 
آورد.  بار  بھ  را  معکوسی  نتیجھ  کھ  کرد 
میلیون  مبلغ ٥٩٫٨  شمالی  کارولینای  ایالت 
دالر را در ماه اوت پرداخت، کھ این مبلغ 
کارمند   ١٤٠٠ ساالنھ  حقوق  پوشش  برای 
در  واقع  ریدینگ   شھر  بود.  کافی  دولت 
ھای  برنامھ  برابر  در  کھ  پنسیلوانیا  ایالت 
دولت در مورد محافظت محلھ ھائی از لحاظ 
این  در  کرد،  می  کوشش  مضطرب  مالی 
کھ  آمد  گرفتار  مضر  و  نادرست  معامالت 
برایش  با ٢١ میلیون دالر  برابر  ھزینھ ای 
تمام شد کھ این مبلغ معادل بیش از یک سال 

مالیات امالک بود.
در  ای  درمقالھ   ،٢٠١١ مارس   ١٥ در 
نگاھی  عنوان «  تحت  ُکانترپانچ»  «نشریھ 
از درون بھ عملیات نابکار گولدمن ساکس: 
این  گراَھم  باند  سمی»، داروین  سیستم  یک 
موارد را در مورد کالیفرنیا اضافھ می کند:

کالیفرنیا  اوکلند،  شھر  نمونھ  ترین  بارز 
منجر  بودجھ  مزمن  بحران  آن  در  کھ  است 
خدمات  کاھش  و  مدارس  شدن  تعطیل  بھ 

سالمندان، مسکن و امنیت عمومی شده است. 
اوکلند مبادلھ نرخ بھره را با گولدمن ساکس 

در سال ١٩٩٧ امضاء کرد....
در آن طرف خلیج مکزیک، گولدمن ساکس 
توافق نامھ ای را براساس مبادلھ  نرخ بھره 
با فرودگاه بین المللی سانفرانسیسکو در سال 
٢٠٠٧ بھ منظور حصاری برای جلوگیری 
کرد.  امضا  بدھی  دالر  میلیون   ١٤٣ از 
منفی  ارزشی  دارای  داد  قرار  این  امروز 
بھ مبلغ ٢٢ میلیون دالر برای این فرودگاه 
می باشد، اگر چھ حتی شرایط آن بھ مراتب 
بھتر از توافقاتی است کھ در اوکلند صورت 

گرفتھ اند. 
گولدمن  در  کھ  نویسد  می  اسمیت  گِرگ 
طرف  در  احمق  بوروکراتھای  ساکس، 
نشانده»  دست  «نوکر  معامالت  این  مقابل 
نامیده می شوند. اما بازیگران خبره نیز می 
تواند با چنین شرط بندیھای دستکاری شده 
نمونھ  داس  َستیاجیت  ببینند.  بازنده  خودرا 
در  مبادلھ  آور  زیان  معامالت  از  را  ای 
دانشگاه ھاروارد تحت ریاست لِری سامرز 
(پرزیدنت دانشگاه ھاوارد، ٢٠٠٦ – ٢٠٠١ 
 –  ٢٠٠١ آمریکا،  داری  خزانھ  وزیر  و 
١٩٩٩ – مترجم) نام می برد. لری سامرز، 
کسی کھ علیھ تعدیل نفع متقابل در زمانی کھ 
وزیر خزانھ داری آمریکا بود می جنگید و 
بھ سختی می توان کسی را خبره تر از لِری 
سامرز در دانشگاه ھاروارد نام برد. اما بعد 
از آن، چھ کسی می توانست پیش بینی کند، 
زمانی کھ نرخ وجوه فدرال ریزرو در سطح 
٥٪ بود، فدرال ریزرو آنرا تقریباً بھ صفر 
رساند؟ وقتی کھ دربازی تقلب شود، حتی با 
از  نیز  پیراھنش را  تجربھ ترین قماربازھم 

دست می دھد.
را  آزرده  گیرندگان  وام  شکایات  ھا  دادگاه 
تقلب در اوراق بھا دار  کھ معتقد بودند کھ 
شده، رد کرده و حکم صادر کردند کھ نرخ 
بھ  کھ  ھستند  دادھائی  قرار  مبادالت  بھره 
طور خصوصی بستھ می شوند، اوراق بھا 
بھ  است».  معاملھ  «معاملھ،  و  نیستند؛  دار 
کند  می  قرارداد مشخص  قانون  دلیل  ھمین 
دولتھای  اما  است؛  شده  استنباط  اکیداً  کھ 
شھری و مالیات دھندگان کھ از آنھا حمایت 
را  دارائی  باقیمانده  وضوح  بھ  کنند،  می 
مطالبھ می کنند. بانکھا سودھای ظالمانھ ای 
را از طریق سرمایھ گذاری خالف خود بھ 
جیب می زنند. برداشت آنھا تا بھ حال چندین 
برابر بوده است: اولین بار بانکھا توسط وام 
پشتوانھ مالیات دھندگان نجات یافتند؛  بدون 
بعدا از طریق دریافت وام تقریباً مجانی از 
الزحھ  حق  با  سپس  ریزرو؛  فدرال  جانب 

ھا، جریمھ ھا و زیانھای اغراق آمیز 
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دیگر  و  شھرداریھا  بھ  شده  اعمال 
سازمانھای دولتی تحت مبادالت  نرخ 

بھره تعیین شده توسط ھمین بانکھا.
بوند گراھام می نویسد: ثروت باد آورده از 
درآمد ازراه نامشروع بھ جی پی مورگان یا 
گولدمن ساکس، و ھمتایشان از طریق مبادلھ 
نرخ بھره در معا مالت نفع متقابل- مشتقات 
مگربا  نگرفت  صورت  طریقی  ھیچ  از 
تصمیمات سیاسی کھ در سطح فدرال ریزرو 
اتخاذ شده تا این زدو بندھا مسیر خود را طی 
کنند، حتی در حالی کھ تنظیم نرخ بھره ھا 
توسط نرخ گذاری فدرال ریزرو تعیین می 
تأیید  نیز  این بانکھا  از  توسط خیلی  و  شد، 
می شد (مانند LIBOR) این بھره ھا حوالی 
تصمیمات  این  کردند.  می  نوسان  صفر 
سیاسی تعیین کرده اند کھ تقریباً کلیھ مبادالت 
نرخ بھره ما بین دولتھای محلی و ایالتی و 
بزرگترین بانکھا بھ قراردادھای فاسد تبدیل 
شوند کھ بھ موجب آن شھرھا، بخشھا، مناطق 
آموزش و پرورش، سازمانھای آب، فرودگاه 
ھا، مقامات حمل و نقل و بیمارستانھا ساالنھ 
میلیونھا دالر بھ مشتی از بانکھای برجستھ 
کنترل  را  جھان  مالی  سیستم  شریانھای  کھ 
می کنند، می پردازند، بدون آن کھ ھیچ چیز 

با ارزشی را عاید مردم کنند.
شدند،   محبوب  قدر  این  مبادالت   این  چرا 
وام  برای  بدی  معاملھ  توانند  می  آنھا  اگر 
گیرندگان باشند؟ بوند گراھام معتقد است کھ 
عمل کرد سرمایھ داری امروز کامًال وابستھ 
در  ما  باشد.  می  مشتقات  طرفین  نفع  بھ 
دریای جھانی نرخ بھره متغیر، نرخ ارز و 
نرخ بھره ای کھ بانک با توجھ بھ مقدارنرخ 
ھیچ  داریم.  قرار  دھد  می  موجود  ریسک 
کشتی  این  کھ  نیست  موجود  ثباتی  با  زمینھ 
چنانچھ  بیاندازد  لنگر  بتواند  اقتصادی 
در  حصار  «ایجاد  برای  مالی  محصوالت 
مقابل خطر» بھ عنوان الزامات کسب و کار 
و تجارت بھ دولتھا و شرکتھا فروختھ شوند. 
اما این «مھندسی مالی» نھ توسط طرفھای 
سوم بی طرف فروختھ شده اند، بلکھ توسط 
کوسھ ھائی واقعی کھ بردن سود از رقبای 
خسارت دیده را انتظار می کشند. انصاف بھ 
نفع بازی سیستم بھ کنارگذاشتھ می شود. در 
قراردادھا  معامالت، تمایل بھ تقلب است و 

بھ گمراھی سوق پیدا می کنند. 
چگونھ دولتھای محلی می توانند ھزینھ ھای 
استقراض خود را کاھش دھند و خود را در 
مقابل نوسانات نرخ بھره بیمھ کنند بدون این 
کھ خود در حیطھ ی فرھنگ حرص و آز وال 
کھ  اینست  امکان  یک  ؟  قراردھند  استریت 
بشوند. دولتھای  بانکھائی  آنھا خود صاحب 
ایالتی و شھرداری ھا می توانند درآمدھای 

خود را در بانکھای عمومی متعلق بھ خود 
بگذارند؛ و این پول را بھ عنوان اھرمی از 
برای  دیگر مجاز  بانکھای  تمام  اعتبار مثل 
این کار استفاده کنند؛ واز این اعتبار یا برای 
سرمایھ گزاری در پروژه ھای خود و یا بھ 
اوراق قرضھ  قیمت نرخ بازار برای خرید 
شھرداری وبھ نرخ بازار نرخ بھره اوراق 

قرضھ خود را مصون سازند.
شکل گیری اعتباری برای مدتی بیش از حد 
خصوصی  ھای  واسطھ  دست  در  طوالنی 
بوده کھ وقیحانھ از امتیازی کھ بھ آنھا واگذار 
شده بود سوء استفاده کردند. ما می توانیم از 
این تلھ مشتقات نجات یابیم، البتھ از طریق 
اعتبار  ایجاد  و  ھا   واسطھ  این  دست  قطع 
بانک  تجارب  از  استفاده  با  و  خود  برای 
داکوتای شمالی و بسیاری دیگر از بانکھای 

دولتی کھ در خارج کشور موجودند.
الِن براون، وکیل دادگستری و رئیس مؤسسھ 

بانکداری عمومی است. 
 

ازھر دری، سخنی!

درمارس ٢٠١٢، ٣٠ فلسطینی 
توسط اسرائیل کشتھ شده 

و٣٠٠نفرزخمی گشتند
ناظرخاورمیانھ ـ ٢ آوریل ٢٠١٢ 

کھ  داد  گزارش  بشری  حقوق  سازمان  یک 
کھ  آنچھ  بھ  اسرائیل  گر  اشغال  نیروھای 
علیھ  تجاوزکارانھ»  و  راسیستی  «پراتیک 
گذشتھ  درماه  شود،  می  گفتھ  فلسطین  مردم 
اسرائیل دھھا عملیات  آن  افزوده اند و طی 
اشغالی  درسرزمینھای  نظامی  تھاجمی 
فلسطین انجام داد. بنیاد ھم بستھ گی جھانی 
حقوق بشر می گوید: «٣٠ فلسطینی درماه 
مارس توسط اسرائیل کشتھ شدند، کھ اکثرآنھا 

در نوارغزه تحت محاصره بودند.»
این بنیاد می گوید کھ کودکان زیر ١٨ سال 
کودک  دو  بودند.  غربی  قربانیان در ساحل 
جمعھ  زاید  و  جرادات  زاید  حمزه  نام  بھ  ـ 
جرادات، ھر دو ١٢ سالھ از منطقھ ی وادی 

انفجار شیئی  با  بودند  نزدیک ھبرون  الریم 
گذاشتھ  جا  بھ  جا  درآن  اسرائیل  ارتش  کھ 
بود، کشتھ شدند. کودک سومی بھ نام زکریا 
جمال ابو آرام ١٧ سالھ از شھر یاتا نزدیک 
ھبرون بود کھ دردرگیری سربازان اسرائیلی 
دستگیری  از  مانع  کھ  فلسطین  مردم  با 
مبادلھ  درجریان  آزادشده  تازه  زندانی  یک 

زندانیان می شدند، کشتھ شد.
تعدادفلسطینیان  بنیاد،  این  گزارش  طبق 
توقیف شده درماه اخیر افزایش یافتھ است. 
«بیش از ٣٠٠ فلسطینی، ازجملھ ٥٦ کودک 
سابق  زندانیان  از  زیادی  تعداد  و  زن   ٧ و 
دوباره  بودند،  درزندان  سال  چندین  کھ 

دستگیرشدند.»
*************

اسرائیل بیشترازآفریقای جنوبی 
دوران تبعیض نژادی زندانیان 
سیاسی اعدامی محاکمھ شده را 

کشتھ است.
ادری نیووھوف ـ ٦ آوریل ٢٠١٢ 

ژنو  در  اجالسی  ملل  سازمان  ھفتھ  این 
در  فلسطینی  سیاسی  زندانیان  درمورد 
داشت.  اسرائیل  بازداشتگاھھای  و  زندانھا 
پروفسور جون دوگارد گزارشی از وضعیت 
سرکوب  علیھ  درگیرمقاومت  فلسطینیان 
گزارشگر  قبال  کھ  وی  داد.  ارائھ  اسرائیل 
فلسطین  اشغالی  بشردرمناطق  حقوق  ویژه 
با وضع  این زندانیان  مقایسھ وضع  بھ  بود 
مبارزان سیاسی مخالف رژیم تبعیض نژادی 
آفریقای جنوبی پرداخت و تشابھات بین این 

دو رژیم را روشن نمود....
غیرقانونی شمردن زندانیان سیاسی

اسرائیل فلسطینیانی را کھ دست بھ مقاومت 
یا  زنند  می  مبارزان  سرکوب  علیھ  فعال 
«سیاسی»  زندانیان  یا  کنند  می  اعتراض 
ھستند، بھ رسمت نمی شناسد. برای اجتناب 
بھ  آنھا  بھ  آنان،  اھداف  بودن  قانونی  از 
معمولی  جنایتکاران  «تروریست»،  عنوان 
و یا زندانیان امنیتی برخوردمی کند. رژیم 
تبعیض نژادی آفریقای جنوبی نلسون ماندال 
ترتیب  ھمان  بھ  بود  سیاسی  زندانی  کھ  را 

برخوردمی کرد.
*****************

غرب بھ فاجعھ انسانی درلیبی اھمیت نمی 
دھد، خود بھ وجودآورنده ی آن است
روسیھ امروز ـ ٣٠ مارس ٢٠١٢

درجنوب  ای  قبیلھ  زدوخوردھای  درجریان 
لیبی(١)،  ٧٠ نفر کشتھ شده و دھھا نفرزخمی 

شدند. بعداز سرنگونی معمرقذافی، بھ 
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گفتھ ساکنان لیبی  این کشور بھ صورت 

سرزمین بدون دولت درآمده است.
جنگ بین میلیشیاھای رقیب از یکشنبھ قبل 
بھ سومین شھر لیبی صبا واقع درمرکز لیبی 
انتقالی  شد. شورای ملی  کشیده  درسھ شنبھ 
مسلح  نیروھای  نفراز   ٣٠٠ درابتدا  موقتی 
خود را بھ محل جھت ایجاد آرامش فرستاد 
و طبق گزارش رویترز با دو برابر نیز آن 

را تقویت کرد.
از  ملی  ارتش  گزارشاتی  طبق  باوجوداین، 
جوی  جنگ  یک  نمود.  نشینی  عقب  شھر 
عویداـ ھیفناوی بھ این خبرگزاری گفت «ما 
می دانیم کھ آنھا بھ این جا نھ برای جنگ 

کھ برای حل مسئلھ آمده اند».
عبدالمجید  استعفای  از  ناشی  جنگ  بروز 
است.  درصبا  شورا  این  نماینده  الناصر 
اوگفت بھ این جھت استعفا داد چون کھ شورا 
ناتوان و یا غیرمتمایل بھ قطع خشونتھا می 

باشد.
شورا  ازجانب  العملی  عکس  ھیچ  «من 
نیروی  ام.  ندیده  صبا  وقایع  با  دررابطھ 
یک  تنھا  نشد،  فرستاده  آنجا  بھ  ھوائی 
ھواپیمای وزارتخانھ بھداری حامل دارو بھ 
دولت  شرایطی  درچنین  شد.  فرستاده  آنجا 

باید مداخلھ کند. اما دولتی وجودندارد.»
زدوخورد کنونی بعداز آن رخ داد کھ یک 
قبیلھ  قبیلھ توبو بی دلیل یک عضو  از  نفر 
صبا را ُکشت. وزیر بھداری گفت کھ اکثر٧٠ 
نفر در جریان درگیری با گلولھ تفنگ و یا 
تانک کشتھ شده اند و ١٦٠ نفر نیز زخمی 

گشتھ اند.
مقامات محلی می گوید کھ تالشی برای ایجاد 
شنبھ  از٤  صبا  و  توبو  دوقبیلھ  بین  اعتماد 
درجریان است. اما برخی از اعضای قبیلھ 
توبو می گویند کھ ھنوز درخطر «قتل عام» 

قراردارند.
قبال  توبو  قبیلھ  رئیس  منصور  عبدالمجید 
مقامات لیبی را متھم کرده بود کھ ازسالحھای 
جنگی و تانکھا علیھ مردم استفاده می کنند. 
توبو ممکن  قبیلھ  کھ  بود  منصورھشدارداده 

است از لیبی جداشود.
منصور می گوید: «ما جبھھ قبیلھ توبو را 
لیبی و حفاظت از مردم توبو  برای رھائی 
ساخت  خواھیم  فعال  قومی  سازی  پاک  از 
المللی  بین  دخالت  ما  ضرور  درصورت  و 
را درخواست می نمائیم و برای ایجاد یک 
کشور، آن طور کھ در جنوب سودان رخ داد 

کارخواھیم کرد.»
بعداز  را  قدرت  کھ  انتقالی،  ملی  شورای   
ازبین بردن معمرقذافی رھبر کشور بھ دست 
آورد، تالش می کند تا کنترل کل لیبی را بھ 
میلیسیای  کوشد  می  شورا  این  آورد.  دست 

قبایل را متقاعد سازد کھ خلع سالح شوند و 
منابع کشور را بھ کنترل درآورد و ارتش و 

پلیس ملی را بھ وجودآورد.
نیل کالرک روزنامھ نگارآزاد در آکسفورد 
درصحبتی در تلویزیون روسیھ گفت : ھرج 
و مرج کھ لیبی درآن غرق شده است مستقیما 
ناشی از چھ گونھ قدرت گیری دولت است.

غرق  لیبی  کھ  است  دراین  عمده  «مشکل 
درامواج سالح است. چھ کسی مقصراست؟ 
این قدرتھای غربی ھستند کھ این سالحھا را 
بھ مخالفان قذافی دادند. و اکنون میلیسیای 
ھستند.  مسلح  دندان  تا  مختلف  قبایل 
حکومت مستقر در تریپولی بسیارضعیف و 
غیرمتحداست  قادر بھ کنترل کشور نیست. 
شما بایک دستورالعمل ھرج و مرج طلبانھ 

درآن جا روبھ رو ھستید.»
چھ  تاریخ  غربی  خبری  عمده  «کانالھای 
گونھ گی اوضاع را بھ صورتی کھ درمورد 
دھند.  نمی  توضیح  دادند،  انجام  عراق 
درنھایت داستان قذافی تمام شده و آنھامایل 
کھ  بدھند  گزارش  کنونی  ازوضعیت  نیستند 

فاجعھ ای حقوق بشری است.»
(١) ـ  بنابھ گزارش آسوشیتدپرس فاطمھ الحمروش 
قبیلھ  روزه   ٦ دردرگیری  گفت  لیبی  وزیربھداری 
نفر  شده و ٣٩٥  کشتھ  نفر  لیبی ١٤٧  درجنوب  ای 
تریپولی  بھ  ھا  از زخمی  نفر  کھ ١٩٥  زخمی شدند 
دوقبیلھ  بین  درگیری  شدند.  فرستاده  معالجھ  برای 
یکی عرب زبان (صبا) و دیگری توبوسیاه پوست، 

صورت گرفت.

******************
کودتای مالی بھ گفتھ ھمھ با دخالت 

گری آمریکا صورت گرفت
جون گالسر ـ ٢٦ مارس ٢٠١٢ 

تمرینات  گیری  و شدت  لیبی  ازنتایج جنگ 
ساز  زمینھ  کودتا  رھبر  برای  نظامی 

واژگونی دولت دموکراتیک مالی شد.
درمالی رخ  گذشتھ  کھ ھفتھ  نظامی  کودتای 
داد یادآور نتایج مداخلھ گری آمریکا است و 
گروه نظامی حاکم بھ قصد کنترل کشورھای 
آفریقای غربی تھدید می کند کھ دموکراسی و 
حقوق بشر را از ١٥ میلیون ساکنان محروم 

خواھدکرد.
نیروھای شورشی قدرت را بھ دست گرفتند و 
دولت را ساقط نمودند با ھدف برکنارنمودن 
رئیس جمھور آمادو تومانی توره کھ مدعی 
علیھ  در جنگ  ارتش  از  قدرکافی  بھ  بودند 
درشمال  طواِرق  جوی  جنگ  مزدوران 
حمایت نمی کند.  خود توره درسال ١٩٩١ 
ازطریق کودتا قدرت را بھ دست گرفت، اما 
بسیاری را بھ تعجب واداشت چون کھ قدرت 
درسال  و  سپرد  غیرنظامی  دولتی  بھ  را 

٢٠٠٢ بھ ریاست جمھوری انتخاب شد.

نظامی  حکومت  کودتاگر  یاغی  نیروھای 
قانون  داشتند،  اعالم  کشور  درسراسر  را 
اساسی را موقتا لغونمودند، مخالفان سیاسی 
دولتی  تلویزیون  کنترل  و  دستگیرکردند  را 
را بھ دست گرفتند. بھ زودی عمل کرد قویا 
متضاد حکومت آنھا با عمل کرد دموکراتیک 

وسیعا پذیرفتھ شده دولت قبلی آشکارشد.
گرچھ مالی ازنظر سیاست جھانی درمقایسھ 
با بسیاری ازکشورھا ازدید واشنگتون ناچیز 
انجام  برای  آمریکا  خارجی  سیاست  است، 
برکناری  نمود.  اساسی  کمک  کودتا  این 
ناتو  ـ  آمریکا  جنگ  با  درلیبی  معمرقذافی 
کودتا  این  شدن  برانگیختھ  در  مھمی  تاثیر 
داشت و رھبر کودتا سروان  آمادو سانوگو 
درآمریکا  تمرینی  ازنظر  فراوانی  کمک 

ازسال ٢٠٠٤ تا سال ٢٠١٠ دید.
جویان  جنگ  بھ  تسلیحاتی  ازنظر  قذافی 
در  او  بھ  تا  نمود  فراوانی  کمک  طوارق 
لیبی  کمک  و شورشیان  ناتو  علیھ  مبارزه 
مالی  بھ  لیبی  جنگ  درپایان  آنھا  و  کنند 
برگشتند و بیش از ھرزمانی قوی شده بودند. 
عجز ارتش مالی و بھ قدرکافی مسلح ننمودن 
آن توسط رئیس جمھور توره برای جنگیدن 
جوشانی  نقطھ  یک  بھ  طوارق  نیروھای  با 

رسید.
آدام تیام سردبیرروزنامھ مالی بھ اخبار بی 
بی سی گفت: «بحران لیبی باعث کودتا نشد 
اما قطعا دردرون ارتش مالی نارضائی را 

برانگیخت.»...
دولت مالی تحت ریاست توره میلیونھا دالر 
واشنگتون  از  نظامی  و  اقتصادی  کمک 
دریافت نمود، بھ ویژه از زمانی کھ ادعاشد 
سخنگوی  است.  القاعده  متحد  طوارق 
بھ  رنر  ھیالری  آمریکا  کشور  وزارت 
دولت   : کھ  گفت  کالچی  مک  خبرگزاری 
کمک  عنوان  بھ  دالر  میلیون  آمریکا ١٣٨ 
این  است.»  گذاشتھ  دراختیارمالی  خارجی 
 ١٧٠ بھ   ٢٠١٢ درسال  قراربود  کمک 

میلیون دالر افزایش یابد. 
رھبرکودتا،  سانوگو   : گفت  ھچنین  رنر 
درچندین تمرین نظامی بین المللی ایجادشده 
کھ  نمود  شرکت  درآمریکا  آمریکا  توسط 
ازجملھ تمرینھای پایھ ای برای افسران بود. 
این تمرینات توسط سفارت خانھ ھای آمریکا 

تدارک دیده شده بود.
عالوه بربرنامھ آموزشی و تمرین نظامی بین 
المللی، مالی دربرنامھ مبارزه ی سراسری 
کھ  داشت  شرکت  تروریسم  علیھ  صحرا 
تحت نظر آمریکا  بھ بھانھ ی مبارزه علیھ 

تروریسم جریان یافت.
مالی اخیرا نیروھای آمریکائی را برای یک 

تمرین نظامی بھ نام «نقشھ توافق ١٢» 



صفحھ ١٢رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
درخاک خود پذیرفت. نیکول دالریمپل 
بھ  آفریقا  رھبری  نھاد  سخنگوی  یک 
گروھھای  مرتبا  «ما   : گفت  کالچی  مک 
کوچکی کھ درمالی و خارج از آن رفت و 
ای  ویژه  تمرینھای  ھدایت  برای  دارند  آمد 
خواستھ  ازما  آن  نظامیان  و  مالی  دولت  کھ 

بودند، سازمان داده ایم.»
واشنگتون تالش می کند کھ ظاھرا نشان دھد 
کھ کودتای مالی ازنظر آنھا ناخواستھ بود و 
برگشت بھ حالت رژیم غیرنظامی را طالب 
است و گرنھ کمک دھی را قطع خواھدکرد. 
درحالی کھ تاکید کودتاچیان بھ ادامھ مبارزه 
علیھ تروریسم و ازجملھ مبارزه با شورشیان 
طوارق نشان می دھد کھ با سیاست «امنیت 
ملی» آمریکا در سرتاسر صحرا ھماھنگ 

است.
این کھ کودتا مطمئنا نقشھ آمریکا بود ھنوز 
مخفی  کودتاھای  ھرچندکھ  نیست(  معلوم 
ابزار معمولی است کھ از نظر تاریخی در 
سیاست خارجی آمریکا وجود داشتھ است). 
درسیاست خارجی  آمریکا  دخالت گری  اما 
منافع  برخالف  و  مالی  در  شک  بدون  اش 

مردم مالی جریان داشتھ است.
****************

سوریھ یک سال بعداز شروع 
انقالب: چھ کسی درپشت جنبش 

توده ای ھست؟
خلیل حبش ـ ٢٠ مارس ٢٠١٢ 

کھ  است  مقالھ   ٣ سری  از  اولین  مقالھ  این 
انقالب  با  دراربطھ  بحثھا  و  کلیدی  مسائل 
شروع  از  کھ  کند  می  بررسی  را  سوریھ 

انقالب درمارس ٢٠١١ مطرح شده اند.
رژیم  علیھ  سوریھ  مردم  گذشتھ  سال  طی   
جنایت کار و آمرانھ ای مبارزه می کند. دراین 
یک سال رژیم بھ مالحظات بشری درجواب 
بھ شورش ھیچ توجھی نداشتھ است، ازجملھ 
شھر  در  کودکان  و  زنان  کشتار  نمونھ  بھ 

حمص. عالرغم سرکوبھا جنبش مردم ادامھ 
می یابد و خواستارسرنگونی رژیم است.

نیروھای اپوزیسیون توسط رسانھ ھای بین 
المللی در وجود شورای ملی سوریھ خالصھ 
سوریھ  سیاسی  ی  درصحنھ  اما  است.  شده 
اوضاع  و  حضوردارند  مختلفی  نیروھای 

بغرنج است.
مخالفان  از  کند  می  گی  نماینده  شورا  این 
اخوان  ازجملھ  سیاسی،  احزاب  کھ  درتبعید 
بھ  وابستھ  کھ  ھستند  لیبرالھا  و  المسلمین 
آمریکا و کشورھای حاشیھ خلیج می باشند. 
ی  مداخلھ  خواستار  بار  چندین  شورا  این 
است.  شده  درسوریھ  خارجی  نیروھای 
باوجوداین، این شورا ازمردم سوریھ نماینده 
پایگاھی  سوریھ  درون  در  و  کند  نمی  گی 
پیش  اختالف  نیز  این شورا  درمیان  ندارد. 
آمد کھ برخی را متھم بھ حمایت از نیروھای 
ازاعضای سابق  کنند و برخی  می  خارجی 
این شورا، وابستھ گی بھ نیروھای خارجی را 
محکوم می کنند. این شورا توسط تظاھرکننده 
اند. شده  محکوم  مبارزان  و  درداخل  گان 

علیھ  کھ  ھستند  درداخل  بسیاری  گروھھای 
رژیم مبارزه می کنند ازجملھ کمیتھ ھماھنگی 
دموکراتیک(گروھی  تغییرات  برای  ملی 
درداخل شامل ناسیونالیستھا، چپھا و کردھا)، 
سازمان  و  گروه  شامل١٤  ملی  ائتالف 
دموکراتیک،  ای  سوریھ  خواستار  کھ  چپ 
اجتماعی و مدنی می باشند. ھر دو سازمان 
درامورسوریھ  خارجی  دخالت  مخالف 
ھستند. درمیان آنھا احزاب کردی، آسوری، 
ناسیونالیست، لیبرال و حتا چندگروه اسالمی 

مخالف اخوان المسلمین وجوددارند.
مدنی  نافرمانی  تظاھرات،  عمده  سازمانده 
و راه انداز اعتصابات در داخل، گروھھای 
ھماھنگی نظیر کمیتھ ھای ھماھنگی محلی، 
شبکھ فعاالن مربوط بھ احزاب سیاسی ھستند 
دارند  برعھده  را  تظاھرات  سازماندھی  کھ 
بین  ھای  شبکھ  بھ  خبررسانی  در  (ازجملھ 
انقالب  عمومی  کمیسیون  عربی)،  و  المللی 
سوریھ، کمیتھ ھماھنگی ملی، و دیگر کمیتھ 
واقعی  نیروھای  اینھا  درداخل.  محلی  ھای 
مقاومت بوده و مداخالت خارجی را نفی می 
آنھا ھدف اصلی حملھ  بھ ھمین علت  کنند. 

رژیم از شروع قیام ھا بوده اند.
جنبش مردمی

«سنتی»  اپوزیسیون  شرکت  بر  عالوه 
کردی،  احزاب  ازجملھ  مردمی،  درجنبش 
اسالمیھا،  و  لیبرالھا  ناسیونالیستھا،  چپھا، 
مردمی  جنبش  دراین  نیز  دیگری  بخشھای 
کھ  ضدرژیمی  فعاالن  اوال  دارند.  شرکت 
و   ٢٠٠١ سال  از  و  جنبش  شروع  از  قبل 
آنان  فعالیت  باشند.  می  دمشق»  «خیزش 

از  دفاع  درسوریھ،  دموکراسی  درتحقق 
آمریکا  جنگ  افشای  و  فلسطینیان  اھداف 
باعراق است. آنھا اساسا از جوانان روشن 
سالھ   ٣٠ و   ٢٠ بین  کرده  تحصیل  فکر 
فرقھ  از  مترقی  سکوالرھای  اکثر  ھستند. 
علوی  مذھبی  اقلیتھای  ازجملھ  مذھبی  ھای 

ھا، مسیحیان، دروزھا می باشند.
تظاھرات  شروع  بودند  فعاالنی  اولین  اینھا 
راه  بھ  را   ٢٠١١ مارس   ١٦ درخیزش 
انداختند، ٢٠٠نفر از خانواده ھای زندانیان 
تجمع  دمشق  در  داخلھ  وزارت  دربرابر 
کردند. ھمین فعاالن در کمیتھ ھای ھماھنگی 
دراعتراضات  و  درسوریھ  را  مھمی  نقش 

مسالمت آمیزعلیھ رژیم ایفا می کنند.
انقالب  عمومی  کمیسیون  مثال  عنوان  بھ 
و  محلی  ھای  کمیتھ  از  ائتالفی  سوریھ، 
درراس آنھا سوھیراتاسی است کھ بھ عنوان 
 ١٦ تظاھرات  گان  دھنده  سازمان  از  یکی 
مارس بھ مدت ١٠ روز زندانی شد و پس از 
آزادشدن ماھھا مخفی بود و اکنون بھ خارج 

پناھنده شده است....
ھدف  را  فعاالن  نوع  این  مشخصا  رژیم 
درپشت  کھ  است  قرارداده  دستگیری 
و  مدنی  نافرمانی  تظاھرات،  سازماندھی 
یا  اینھا  قراردارند.  اعتصابی  مبارزات 
خارج  بھ  یا  و  اند  شده  کشتھ  یا  درزندانند، 
نقش  اند  مانده  باقی  کھ  آنانی  اما  اند.  رفتھ 
دراشکال  مبارزات  درسازماندھی  زیادی 

مختلف مقاومتی علیھ رژیم دارند. 
انقالبی  جنبش  بخش  بزرگترین  و  دومین 
سوریھ شامل کارگران روستائی و شھری و 
طبقھ متوسط می شود کھ شاھد تشدید تحمیل 
اززمان  بشاراسد  توسط  نئولیبرالی  سیاست 

بھ قدرت رسیدنش ھستند.
تشدید  باعث  درسوریھ  اقتصادلیبرالی  روند 
نابرابریھا شده است. فقیرترینھا مبارزه می 
درشرایط  شان  گی  زنده  بھبود  برای  کنند 
طبقھ  کھ  درحالی  شغلی.  فرصت  فقدان 
متوسط بھ سوی فقرکشیده می شود بھ خاطر 
 ٪١٧ کھ  تورم  از  ناشی  درآمدآنھا  کھ  این 
درسال ٢٠٠٨ بود، افزایش نیافتھ است. بی 
برای  و  ھست  اکنون  ھم   ٪٢٥ ٢٠ـ  کاری 
جوانان زیر ٢٥ سال ٥٥٪(آنھم درکشوری 
می  جمعیت   ٪٦٥ سال   ٣٠ زیر  افراد  کھ 
خط  زیر  ھای  ای  سوریھ  درصد  باشند). 
فقر از ١١٪ درسال ٢٠٠٠ بھ ٣٣٪ درسال 
٢٠١٠ رسیده است. این بھ معنای آن است 
کھ ٧ میلیون نفر درحول وحوش یا زیرخط 

فقرند.
صدھاھزار  شدن  زمین  بی  درکشاورزی، 
بھ  شرقی  شمال  دربخش  دھقانی  خانواده 

فاجعھ ی  بیشتر  و  سالی  خاطر خشک 
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طبیعی را نباید حتا بھ میان کشید. افزایش 
تاجران  توسط  زمین  از  شدید  استفاده 
کشاورزی ـ ازجملھ استفاده از زمینھائی کھ 
از  نامشروع  استفاده  و  ـ  بودند  مراتع  قبال 
کشیدن آب زمین با پرداخت رشوه بھ حکام 
بحران کشاورزی منجرشده  محلی بھ بروز 
است. درحقیقت گسترش و تشدید استفاده از 
زمین توسط زمین داران بزرگ ازجملھ از 
چاھھا  از  آب  پمپاژغیرقانونی  و  چراگاھھا 
بحران کشاورزی را تشدیدکرده است. طبق 
نفر  میلیون  از یک  بیش  ملل  سازمان  آمار 
از مناطق کشاورزی شمال شرقی سوریھ بھ 

سوی شھرھا روانھ شده اند.
و  درعا  و  درایدلیب  شورش  جغرافیای 
دیگرمناطق روستائی و حتا دراطراف دمشق 
دھھ  پایگاه حزب بعث، کھ درقیام  و حلب، 
ی ١٩٨٠ بھ طور وسیعی شرکت نکردند، 
نشان از شرکت قربانیان نئولیبرالیسم دراین 
انقالب است. بسیاری از اینان بھ ارتش آزاد 

سوریھ ملحق می شوند.
دراطراف  معترضان  از  بسیاری  ھمچنین 
شیوخ گردھم می آیند و بھ مخالفت با رژیم 
می پردازند. نتیجھ آن کھ بسیاری از شیخھا 

دستگیرشده و یا بھ خارج فرارکرده اند. 
قاطعیت مردم سوریھ درمبارزه  جسارت و 
عدالت  دموکراسی،  خاطر  بھ  و  رژیم  علیھ 
جھانیان  واقعی سوریھ  استقالل  و  اجتماعی 
طور  ھمان  است.  واداشتھ  تعجب  بھ  را 
شروع  ازابتدای  سوریھ  انقالبیھای  کھ 
برزمین  زانو  سوریھ  «مردم  گفتند  انقالب 

نخواھندزد.»
درسوریھ  جدیدی  مردم  اخیر،  سال  دریک 
و  انسانھا  سود  بھ  انقالبی  برای  درمبارزه 
ما  اند  وجودآمده  بھ  آزادی  برای  مبارزه 
ازتمامی زنان و مردان آگاه می خواھیم تا بھ 
حمایت از مردم سوریھ درمبارزه ی انقالبی 
و   کار  جنایت  رژیم  براندازی  جھت  شان 
سوری  انقالب  برخیزند  سوریھ  زورگوی 

باید ادامھ یابد.
جان  مفتخرباد  و  سوریھ  انقالب  پیروزباد 

باختھ گان مان!
خلیل حبش فعالی سوریھ ای است و عضو 

چپ انقالبی سوریھ(یسارثوری سوری)
*************

اعالمیھ کمیتھ ھماھنگی محلی 
درسوریھ:

طرح شش نکتھ ای
١٠ آوریل ٢٠١٢ 

درسوریھ  محلی  ھماھنگی  کمیتھ  مقدمتا، 
توانائی رژیم سوریھ را دربھ کاربستن طرح 
٦ نکتھ ای کوفی عنان بھ زیر عالمت سوآل 

می کشد، عالرغم این کھ بھ حمایت ازھرنوع 
تالش سیاسی کھ منجربھ توقف خون ریزی 
تعیین  در  آنھا  مسلم  حق  شود،  ایھا  سوریھ 
سرنوشتشان را تضمین کند، و حق آنھا را 
درتشکیل  مستقالنھ  و  آزادانھ  انتخاب  در 
حکومتشان بھ رسمیت بشناسد، ارزش قائل 
مشترک  فرماندھی  کمیتھ  سخنگوی  است. 
صریحا  سوریھ  درداخل  آزادسوریھ  ارتش 
متعھد می شود کھ از صبح ١٠ آوریل٢٠١٢ 
آتش بس را بھ اجرا درآورد. امروز آخرین 
را  آتش بس  رژیم  کھ  این  برای  است  روز 
تجھیزات جنگی اش را  بپذیرد و نیروھا و 

از شھرھا خارج نماید.
بھ  ضرورت  روی  محلی  درکمیتھ  ...ما 

کاربستن نکات کلیدی طرح تاکید می کنیم:
استفاده برای دیده  بندی ویژه مورد  ـ زمان 
بانان بین المللی بی طرف و خبره کھ قادر بھ 
رفت و آمد بوده و بھ طورمستقل از خواست 
و امکانات رژیم سوریھ، ارتباط برقرارنموده 

و ببینند کھ طرح ٦ نکتھ ای مراعات شود.
ـ زمان بندی ویژه درمورد کلیھ نکات طرح، 
با تمرکز مخصوص دربھ کارگیری اقدامات 
برای تضمین آتش بس و عقب نشینی نیروھا 
ازاطراف دھات، شھرھا و شھرھای بزرگ؛ 
برگشتن افراد جابھ جا شده؛ آزادی زندانیان 
افراد  سرنوشت  کامل  شدن  روشن  سیاسی؛ 
موردتعقیب؛  فعاالن  تعقیب  عدم  ناپدیدشده؛ 
ازطریق  ھا  ای  سوریھ  کھ  این  تضمین 
بیان  یا  تجمع،  آمیز،  مسالمت  تظاھرات 
سیاسی، طبق قانون رژیم موجود درمعرض 

تعقیب قرارنگیرند.
در  سوریھ  وضعیت  بررسی  زمان  تعیین  ـ 
شورای امنیت سازمان ملل براساس فصل ٧ 
منشور سازمان ملل درحالی کھ رژیم طرح 

را بھ اجرا درنیاورد.
قبلی  ازابتکارات  جنایتکار  و  فاسد  رژیم 
تحمیل  و  سودخود  بھ  زمان  خریدن  برای 
بھ نیرو درسوریھ،  وضعی دشوار با توسل 
سودبرده است. سازمان ملل واتحادیھ عرب 
بھ  دادن  پایان  بھ  وادار  را  رژیم  نتوانستند 
و  عمدی،  سوزی  آتش  تخریب،  کشتار، 
این امر کمک بھ بدترشدن  آدم دزدی کنند. 
وضعیت انسانی و نتیجتا فراتر از مرز رفتن 

تضادداخلی سوریھ شده است.
کمیتھ ھای ھماھنگی محلی درسوریھـ  دمشق 

١٠ آوریل   ٢٠١٢  
******************

نیروی ھوائی با ھواپیماھای بدون 
سرنشین حملھ می کند

سندتازه ای طرح ھای تازه درمورد 
چھار برابر کردن این حمالت را 

تاسال ٢٠١٦ برمال می کند
جفرسون موری ـ ٦ آوریل ٢٠١٢

مارک   ، پنتاگون  تایمز  گزارشگر  چھ 
از  میللر  کریستیان  تی.  یا  تامپسون 
فھمیده  کار  کھنھ  سربازان  یا  و  پروپوبلیکا 
می گویند: «وقتی کھ بادجنگ می خوابد»، 
این مرحلھ ی اکثرا نا گواری دراین روزھا 
بی  پیشنھاد  آورد.  بوجودمی  واشنگتون  در 
اساسی داده می شود کھ بھ تدریج کھ آمریکا 
از عراق عقب نشینی می کند و نقشھ عقب 
دارد،  در٢٠١٤  را  افغانستان  از  نشینی 
سربازان آمریکا میدانھای جنگ خارجی را 

ترک کنند.
درسطح  جنگ  کھ  داشت  نباید  انتظار  اما 
ـ  بدون سرنشین(درونھا  ھواپیماھای  جھانی 
Drones) در پاکستان، افغانستان، سومالی 
شوند.  رو  روبھ  نشینی  باعقب  نیز  یمن  و 
برعکس، یک اطالعیھ نیروی ھوائی دراین 
پنتاگون درنظردارد  دھد کھ  نشان می  ھفتھ 
کھ درعرض ٤ سال آینده تعداداین درونھا را 
٤ برابرکند. اگر این کارصورت بگیرد تعداد 
تروریستھای مظنون کشتھ شده درکشورھای 
تلفات  و  خواھدشد»  «بسیارکم  حملھ  مور 
افزایش  نیز  غیرنظامیان  وحشتناک 

خواھدیافت.
...تابلوی برنامھ ریزی دراین اطالعیھ نشان 
از ٢نقطھ و ٥ بار  این درونھا  می دھد کھ 
در روز پرواز می کنند. این فعالیتھا درسال 
٢٠١٣ دوبرابرخواھدشد یعنی از ٤ نقطھ و 
١٤ بار در روز. درسال ٢٠١٥، انتظارمی 
روز  در  بار   ٦٦ و  نقطھ   ١١ از  کھ  رود 

پروازھا صورت گیرند.
درون  دونوع  ریپرھا  و  شکاریھا  ....این 
زرادخانھ  در  بزرگترین  سالح  بھ  مجھز 
ای  آی  سی  باشند.  می  ھوائی  نیروی 
ھمان  با  درونھا  ازاین  کھ  اعتقاددارد  نیز 

سازوبرگ و سالح استفاده کند.
... گفتھ می شود محل استقرار این درونھا 
اقیانوس  در  سیشل  جزایر  افغانستان،  در 
ھند،جیبوتی و اتیوپی و عربستان سعودی و 

یا عمان خواھدبود.
تعدادحمالت  المللی  بین  ...دراثراعتراضات 
درسال  بار   ١١٨ از  پاکستان  بھ  درونھا 

٢٠١٠ بھ ٧٠ بار درسال ٢٠١١ رسید.
استفاده  سیاست  با  مخالفت  کھ  درحالی   ...
مناطق  دربرخی  کھ  شد  باعث  درونھا  از 
پنتاگون  نگیرند،  صورت  عملیات  پاکستان 

نفشھ گسترش پایگاه این درونھا را دارد.
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احزاب و سازمانھای انقالبی) ـ پایھ گذاری 
ھماھنگی  را  اش  وظیفھ  ـ   در٢٠١٠  شده 
وانقالبی کردن جنبشھای توده ای توسط ٤٣ 
داده  قرار  کشور   ٣٠ از  دربیش  و  تشکل 
است. ایکور فرامی خواند تا دراول ماه مھ 
برده  پیش  درسراسرجھان  مشترکی  مبارزه 

شود.
ازنظرطبقاتی،  آگاه  کارگران  «ایکورتمامی 
جوانان  مبارز،  زنان  ستم،  تحت  خلقھای 
شورشگرو توده ھای وسیع را فرامی خواند 
تا ساختن و تقویت ایکور را ازطریق کمک 
مادی و حمایت عملی و تقویت سازمان یابی 
و ساختمان حزب بھ امرخویش تبدیل کنند.»
و  احزاب  اتحاد  ـ  ایکور  با  پیش  بھ 
سازمانھای انقالبی درسراسرجھان !
کارگران ھمھ کشورھا، متحد شوید!

خلقھای  و  کشورھا،  ھمھ  کارگران 
ستم دیده، متحدشوید!»

(بھ نقل از قطعنامھ «مبارزه ای جھانی برای 
دموکراسی و آزادی)

کمیتھ ھماھنگی بین المللی ـ آوریل ٢٠١٢
  ***********

ایکور(ھماھنگی بین المللی احزاب و 
سازمانھای انقالبی) ومبارزه جھانی 

برای دموکراسی و آزادی
١٤ مارس ٢٠١٢

سپتامبر٢٠٠٨،  از  بعد  نیم  و  سال  سھ  ١ـ 
و  اقتصادی  دربحران  مداومی  رکودعمیق 
مالی جھان محتمل شده است. یک چنین وضع 
بی سابقھ گروه جی ٢٠ را درنوامبر٢٠٠٨ 
آورد  گرد  بحران  المللی  بین  جھت مدیریت 
ازفروپاشی  ای  لحظھ  طور  توانستندبھ  کھ 
کنترل نشده ی نظام مالی جھانی جلوگیری 
گردند.  فروپاشی  ازضربھ  مانع  و  کنند 
باالترازھمھ، صاحبان قدرت توانستند برای 
مدتی از خیزشھای سیاسی کھ ھم راه با چنین 
بھ  ممانعت  باشند،  می  اقتصادی  بحرانھای 
عمل آورند. باوجوداین، امیدھای قماربازانھ 
بھبود  برای  المللی  بین  مالی  سرمایھ  ی 
اقتصاد جھانی برباد رفتھ است. بھ موازات 
این بھبود، بحران پولی  شکست مادی شدن 
کردن  کم  با  دھی  قرضھ  شد.  اروپا شروع 
از  نیافت.  ھماھنگی  دیگر  بودجھ ھای ملی 
بھ صورت  مالی  بحران  سال ٢٠١٠  اوایل 
این  اما  آشکارنمود.   خودرا  یورو  بحران 
بار، این حالت نھ از بانکھای مشخص، آن 
گرفت،  صورت   ٢٠٠٨ سال  در  کھ  طور 
ناشی  بحران  مدیریت  اقدامات  ازخود  بلکھ 
بین  بحران  مدیریت  ملی  ھای  بودجھ  ـ  شد 

درشروع  شدند.  عمیق  دچاربحران  المللی 
سال ٢٠١٢ دولتھای کشورھای امپریالیست 
دربرابر لرزان بودن افسانھ ھای اقتصادی و 

مالی شان قرارگرفتند.
دوباره  امپریالیستی  درون  تضادھای  ٢ـ 
تاثیر  و  اقتصادی  ناموزون  رشد  خاطر  بھ 
بھ  جھانی  مالی  و  اقتصادی  بحران  متفاوت 
سوی تعمیق شدن می رود: تضادھای درون 
باربحران  تقسیم  درمورد  اروپا  اتحادیھ 
اقتصادی و مالی ازیک سو، و تضاد اتحادیھ 
اروپا و آمریکا با روسیھ و چین ازسوی دیگر. 
٣ـ ضمنا، مسئلھ عمده صاحبان قدرت عبارت 
تاثیرات  کنترل  دیگر  آنھا  کھ  است  این  از 
را  جھان  مالی  و  اقتصادی  بحران  سیاسی 
دردست ندارند. درنتیجھ مھلت اقدامات دولتی 
محدودشده  شدت  بھ  بحران  مدیریت  برای 
است. نمی توان انتظارداشت کھ تکرارساده 
مدیریت مشترک بحران بین المللی بھ خاطر 
وضعیت حاد مالی عمومی، بحران زنجیره 
ای در ورشکستھ شدن دولتھا بانکھا و حتا 
نظام مالی جھانی را نیافزاید.  تعمیق بحران 
اقتصادی و مالی جھانی ھم اکنون باعث بی 
مزدھا  گی  گسیختھ  ازھم  و  ای  توده  کاری 
و دستآوردھای اجتماعی درابعادجھانی شده 
است. این بازھم بیشترباعث رشد خشم توده 
ھای وسیع علیھ دولتھا و نظام امپریالیستی 
مبارزات طبقاتی  تشدید  جھان شده است. و 

جھان جواب آن خواھد بود.
انداختن  با  بحران،  مدیریت  در  بحران  ٤ـ 
مردم  وسیع  ھای  توده  بردوش  باربحران 
کشورھای  آن  و  کشورھا  از  دربسیاری 
تحت ستمی کھ وابستھ بھ امپریالیسم ھستند، 
افزایش یافتھ است. این وضعیت آغاز غلیان 
در روحیات توده ھا شده است. مبارزه برای 
آزادی و دموکراسی درحال رشد ازکشوری 
ضربھ  ی  پدیده  صورت  بھ  کشوردیگر  بھ 
یافتھ  توسعھ  ما  زمان  در  جدیدی  ی  زننده 
بھ  کارگری  طبقاتی  جنبش  تاریخ  است.  
فاشیستی،  درکشورھای  کھ  آموزد  می  ما 
با  کشورھائی  در  و  نظامی  دیکتاتوریھای 
آزادی محدود مبارزه  دموکراتیک و  حقوق 
ی  مرحلھ  دموکراسی  و  آزادی  برای 
ضروری اولی برای مبارزات انقالبی جھت 
بیرون راندن امپریالیسم و ساختن جامعھ ی 

سوسیالیستی می باشد. 
لنین خاطرنشان ساخت :

امپریالیسم  و  عموما،  داری  «سرمایھ 
توھمی  بھ  را  دموکراسی  خصوصا، 
حال  درعین  ھمھ  بااین  ـ  سازد  می  مبدل 
ھا  توده  در  را  دموکراتیک  آرزوھای 
رشد  و  بیداری  اما  آورد...،  می  وجود  بھ 
شورش سوسیالیستی علیھ امپریالیسم رابطھ 

ای جدائی ناپذیر با رشد مقاومت و تحرک 
جلد  آثار،  کلیات  لنین،  دارد.»  دموکراتیک 

.(٢٣
جھانی  درنظام  آشوب  دیرتر  یا  زودتر 
بھ  ناپذیری  اجتناب  طور  بھ  امپریالیستی 
سوی بحران انقالبی جھان ھدایت خواھدشد! 
باشروع جنبش شورشگرانھ ی دموکراتیک 
درشمال آفریقا(بھ ویژه در تونس و مصر) 
آن  نظیرامواج  سرتاسراروپا  در  مبارزات 
درحال  پرتقال  اسپانیا،  ایتالیا،  دریونان، 
کشورھای   ٪٥٠ درحدود  است.  گسترش 
خیزشھا،  ازطریق  اجتماعی  روابط  جھان 
و  عمومی  اعتصابات  ای،  توده  تظاھرات 
کشیده  سوئال  زیر  بھ  مسلحانھ  درگیریھای 
شده اند. ٣٥ کشور از ١٧٧ کشور مطالعھ 
کشورھای  مثابھ   بھ   ٢٠١١ درسال  شده 
کھ  شدند  شناختھ  ناثبات  طورحادی»  «بھ 
درآنھا حالت عمومی ازھم گسیختھ گی دیده 
ثبات  کشور   ١٣٠ از  بیش  در  شود؛  می 
تکامل  است».  افتاده  خطر  «بھ  سیاسی 
برجستھ  وخروش  جوش  روند  شتابناک 
ھای  توده  درمیان  جھان،  درسطح  است. 
وسیع نسبت بھ دیکتاتوری سرمایھ مالی بین 
گرانھ  ستم  و  استثماری  روشھای  و  المللی 
تعداد  است.  وجودآمده  بھ  حساسیت  اش 
بھ  کھ  جوامع،  رسمی  مقامات  با  درگیریھا 
نظام  امپریالیستی  خصلت  مستقیمی  طور 
کشند،  می  مطرح  را  انقالبی  آلترناتیو  و 

افزایش یافتھ است.
تولیدی  درمیدانھای  کھ  پرولتاریای صنعتی 
نیروی  کند  کارمی  المللی  بین  مونوپولھای 
رھبری کننده ی روند انقالبی جھانی است. 
طی  معدن  کارگر  میلیون  یک  از  بیش 
ماھھای اخیر در مبارزات معدنچیان شرکت 
کردند. شورش درسطح جھانی جوانان، کھ 
بھ سطح تازه ای ارتقاء یافتھ، پیشروئی در 

بحران انقالبی جھان است.
اولین کنفرانس جھانی زنان کارگر و زحمت 
کش درونزوئال از ٤ تا ٨ مارس ٢٠١١، با 
شرکت کننده گان از ٤٢ کشور، عمال بیداری 
جدید بین المللی جنبش زنان را نشان داد، کھ 
بخش اصلی مبارزه برای آزادی و دموکراسی 
باشد. می  ی  سابقھ  بی  تاریخی  ازنظر  و 

دموکراتیک و رھائی  مبارزه  پیش رفت  با 
جھانی  درسطحی  وسیع  ھای  توده  بخش 
کرده  رشد  نیز  سیاسی  ارتجاع  بھ  گرایش 
است. درمصر اینان بھ طور خشونت آمیزی 
پردازند.  می  ھا  توده  کشتن  و  سرکوب  بھ 
درقزاقستان، حداقل ٧٠ کارگر نفت درحال 
درروسیھ،  رساندند.  قتل  بھ  را  اعتصاب 
را  ھا  توده  کند  می  تالش  پوتین  دولت 

درجریان انتخابات فریبکارانھ از طریق 

فراخوان اول ...  بقیھ از صفحھ آخر
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ایجاد وحشت دولتی آرام کند. درکنگو 
دستگاه دولتی با استفاده ار ترور دولتی 
نمود.  اقدام  کننده  تظاھر  ھای  توده  علیھ 
ُکرد  سیاستمداران  وسیع  توقیف  درترکیھ 
درپشت سر ظاھری دموکراتیک جریان می 
یابد. انقالبیون جھان باید خود را برای تشدید 
موثر برخوردطبقاتی درسال ٢٠١٢ و ایستاده 
آماده کنند. قاطعانھ دربرابر ضدانقالب  گی 

مبارزه کارگران و توده ھا برای دموکراسی 
حاکمان  ارتجاعی  قھر  تشدید  و  وآزادی، 
زمینھ  ـ  آنان  محلی  حاکمان  و  امپریالیست 

انقالبی شدن توده ھای وسیع می باشند.
مبارزه  درجھان  عمده  گرایش  گرچھ  ٥ـ 
و  ادامھ  است،  دموکراسی  و  آزادی  برای 
تشدید بحران اقتصادی و مالی جھانی خطر 
بروز جنگ فراگیر را بھ وجودآورده است. 
ایران  و  آمریکا  اخیربین  تشنج  باالرفتن 
اتحادیھ  است.  قرارگرفتھ  ھا  درمرکزتوجھ 
اروپا ھم اکنون تھدید بھ تحریم نفت ایران بھ 
منظور بھ زانو درآوردن ایران و خنثا کردن 
بھ  درجواب  است.  نموده  اتمی اش،  برنامھ 
آن ایران تھدید بھ بستن تنگھ ھرمز می کند. 
ازاین تنگھ  حداقل ٤٠٪نفت مصرفی جھان 
اعالم  ھم  اوباما  دولت  شود.  می  فرستاده 
کرده است کھ چنین عملی دلیلی برای شروع 
جنگ می باشد، و ناوھای ھواپیمابر درخلیج 
فارس دریای عرب و مدیترانھ موضع گرفتھ 
اند. ھمانند لیبی، توده ھا درسوریھ باید خود 
نمایند.  آماده  امپریالیستی  تجاوزی  برای  را 
یک  بھ  جھانی  ازصلح  دفاع  برای  مبارزه 
کارگری  و  انقالبی  جنبش  فوری  ی  وظیفھ 

جھان تبدیل شده است. 
درژاپون  فوکوشیما  اتمی  ی  فاجعھ  ٦ـ 
درمارس ٢٠١١، سیاست مربوط بھ انرژی 
است.  نموده  دچاربحران  را  امپریالیستی 
و  وجودآمده  بھ  جھانی  اتمی  ضد  جنبش 
برانگیختھ شده است. آگاھی جھانی از خطر 
فاجعھ ی  زیست محیطی بیشترشده و مبارزه 
علیھ عوامل نابود کردن پایھ ھای زنده گی 
مشترک  مبارزه  است.  افزایش  بھ  رو  بشر 
در ٢٥ مین سال گرد فاجعھ چرنوبیل توسط 
المللی  بین  مجمع  ـ   ILPS)یلپس و  ایکور 
روزجھانی  مترجم)،  ـ  خلقھا  مبارزات 
 ٣ در  زیست  محیط  نجات  برای  مبارزه 
علیھ  سالھ  یک  مبارزه  و   ،٢٠١١ دسامبر 
سیاست اتمی امپریالیستی مورد توافق ایکور 
درایجاد  را  مھمی  تازه ی  تحرک  یلپس،  و 
فراھم  مقاومت  نیروھای  المللی  بین  قطب 

کرده است.
برای جلوگیری از فاجعھ ی زیست محیطی 
دیکتاتوری  از  برتر  نیروئی  باید  جھانی 
زیست  جنبش  وجودآید.  بھ  مالی  سرمایھ 

نرسیده  حد  این  بھ  ھنوز  کنونی  محیطی 
است. امروز ما نیاز بھ یک جبھھ ی مقاومت 
جھانی و برآمده گی تمامی روابط اجتماعی 
تولید و شرایط زنده گی نیازمندیم کھ بھ طور 
مداومی مخالف وجوه نظام امپریالیستی می 
باشند. یک چنین وظیفھ ی عظیمی ضرورتا 
تغییر یافتن اجتماعی است. درنتیجھ، مبارزه 
علیھ فاجعھ زیست محیطی در آینده نزدیک 
باید با مبارزه علیھ امپریالیسم و تاکید روی 

روابط اجتماعی سوسیالیستی ھم راه شود.
توده  ھای  رسانھ  و  امپریالیسم  ازجانب  ٧ـ 
جھانی  گرایش  تا  شود  می  سعی  اش،  ای 
بھ سوی چپ را بھ جنبشی دست پرورده و 
در جنبش «اشغال»  تبدیل کنند.  رفرمیستی 
تا حرکت  کردند  تالش  آنھا  زمین  و  آسمان 
را  مالی  سرمایھ  وعلیھ  ساختن  حرمت  بی 
بھ سوی آسیاب امیدھای متوٌھم بکشانند. آنھا 
این توٌھم را بھ خورد مردم دادند کھ با قطع 
خواھدشد.  رام  داری  سرمایھ  بانکھا  حقوق 
بانکھا ابزار مرکزی سازماندھی روند  اما، 
تولید و تجدیدتولیدند و بھ راحتی نمی توان 
داری  سرمایھ  خود  بر  غلبھ  بدون  را  آنھا 
کھ  درحالی  داشت».  باز  کردن  «ازعمل 
از  نشان  جوان  تا  عمده  اکثرمردم  شرکت 
بھ  نسبت  پیش خشم وشورش  از  بیش  رشد 
المللی  بین  مالی  آشکار سرمایھ  دیکتاتوری 
بورژوای  خرده  گان  دھنده  سازمان  دارد، 
این جنبش انبوھی از اصول خرده بورژوائی 
شدن  انقالبی  از  مانع  تا  ساختند  مطرح  را 
گیری  جھت  این  از  بخشی  گردند.  جنبش 
نادرست مربوط بھ رد اھداف و خواستھ ھای 
از طریق  یابی  اختالل درسازمان  مشترک، 
پرستش حرکت خود بھ خودی، عمل گرائی 
بورژوائی،  خرده  فردگرائی  و  غیرملزم 
جلوگیری  ی  بھانھ  تحت  احزاب  با  دشمنی 
و  قھر  بھ  نھ  ضدکمونیستھا،  دخالت  از 
شکل  باالترین  مثابھ  بھ  مدنی»  «نافرمانی 

مقاومت جایز، می شد. 
و  آزادی  برای  ای  توده  بروزجنبش  ٨ـ 
رشد  در  کیفی  خیزشی  جھانی  دموکراسی 
آگاھی طبقاتی می باشد. مسئلھ مرکزی این 
مبارزه  بھ  ای  توده  جنبش  این  آیا  کھ  است 
طبقاتی انقالبی برای دموکراسی و سوسیالیسم 
رشد خواھدکرد و یا نیروھای اسالمی نتایج 
آن را درو خواھندنمود و دولتھای ارتجاعی 
با تبلیغاتشان و سرکوب، بھ تغییر جنبش با 
تایید صاف و ساده ی ریاکارانھ ی نوع غربی 
پرداخت.  خواھند  بورژوائی  دموکراسی 
جنبش انقالبی و کارگری بین المللی باید این 
مبارزه برای آزادی و دموکراسی را بھ دست 
گرفتھ و راه انقالبی سرنگونی امپریالیسم و 
را  سوسیالیستی  اجتماعی  روابط  ساختمان 

توده  بھ  کننده  متقاعد  ی  پرحوصلھ  کار  با 
جھان  انقالبیھای  از  دھد.  نشان  وسیع  ھای 
خواستھ می شود تا در ارتقاء آگاھی طبقاتی 
بھ سطحی باالتر نقش داشتھ باشند.  این نیاز 
کردن  انقالبی  ھماھنگی   جھانی  روند  بھ 
جنبشھای توده ای دارد. ایجاد ایکور جواب 
مھمی دراین وضعیت است.  ایکور دوران 
کودکی عملی اش را درآتش این روند تجربھ 

خواھدکرد.
جوی  و  درُجست  ایکور  لحظاتی  درچنین 
ھمکاری فشرده با کلیھ ی نیروھای انقالبی 
براساس حقوق برابر است. ایکور ازتمامی 
کارگران آگاه، خلقھای ستم دیده، زنان مبارز، 
جوانان شورشگر و توده ھای وسیع می خواھد 
اھداف  درجھت  ایکور  تحکیم  و  درساختن 
واقعی شان ازطریق حمایت مادی و عملی و 
تقویت سازماندھی و حزب سازی بکوشند.

بھ پیش ھم را ه ایکور ـ اتحادانقالبی احزاب 
و سازمانھای انقالبی سراسر جھان !
کارگران ھمھ ی کشورھا، متحدشوید!

خلقھای  و  کشورھا  ی  ھمھ  کارگران 
ستمدیده، متحدشوید!

امضاء کننده گان(در١٤ مارس ٢٠١٢، امضاء 
کننده گان دیگری ممکن است):

١ ـ  سازمان مارکسیست ـ لنینیستی افغانستان
٢ ـ  حزب کمونیست بنگالدش

٣ ـ  گروه کمونیستھای انقالبی «کراسنی کلین» 
بالروس

٤ ـ  حزب کمونیست بلغارستان
٥ ـ  حزب کارگر بلغار(کمونیست)

٦ ـ  سازمان انقالبی کنگو
٧ ـ  اتحادیھ کمونیستھای جوان چکوسلواکیا

لنینیست)  ـ  کمونیست(مارکسیست  حزب  ـ    ٨
جمھوری دومینیکن

٩ ـ  حزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان
١٠ـ سازمان انقالبی یونان

ـ  ھندوستان(مارکسیست  کمونیست  حزب  ١١ـ 
لنینیست)

١٢ـ حزب رنجبران ایران
١٣ـ سازمان کمونیستی لوکزامبورگ

١٤ـ سازمانی از مراکش
١٥ـ حزب کمونیست نپال(ماشال)

١٦ـ سپیده سرخ ھلند
١٧ـ حزب کمونیست پاراگوئھ(مستقل)
١٨ـ حزب مارکسیست ـ لنینیست پرو

١٩ـ پالتفرم مارکسیست ـ لنینیست روسیھ
٢٠ـ حزب کمونیست آفریقای جنوبی(مارکسیست 

ـ لنینیست)
٢١ـ گروه مارکسیست ـ لنینیست سوئیس

٢٢ـ اتحاد کمونیستھای انقالبی ترکیھ
International Coordination of Revolu-
tionary Parties and Organizations
- Office of the ICC -
Buerer Strasse 39
D-45899 Gelsenkirchen / Germany
Phone: + 49-209-3597479
Email: coordinationint@yahoo.co.uk
Website : www.icor.info
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مخفی کاری از طریق دریا بھ آمریکا برده 
شده است. پس از آن کھ این خبر درمطبوعات 
آورده شد دولت آمریکا «اطمینان» داد کھ 
سالحھای  ساختن  درخدمت  محمولھ  این 

ھستھ ای قرار نخواھدگرفت.
بھ مصداق «خودگوئی و خودخندی، عجت 
و  دربرابرانظارجھانیان  ھنرمندی!»  مرد 
ھستھ  امنیت  «کنفرانس  تشکیل  درجریان 
ای»، قاچاق رسمی مواد ھستھ ای کھ یک 
جانب آن امپریالیسم آمریکاست، صورت می 
گیرد و ھیچ اعتراضی ھم نمی شود و ھیچ 
جابھ  این  کنترل  درفکر  ھم  جھانی  ارگانی 
جائی ماده رادیو آکتیو دراین ابعاد نیست ولی 
درمورد کشورھای دیگر نظیر کره شمالی و 
ایران ـ ھمان طور کھ درعراق انجام گرفت 
بازرسی  نیز  را  قصرھای صدام حسین  کھ 
المللی  بین  آژانس  ھای  فرستاده  ـ  نمودند 
ُسمبھ  سوراخ  تمام  بھ  باید  ای  ھستھ  انرژی 
ھای این دو کشور سربکشند و اگر چیزی ھم 
نیافتند، بھ بھانھ ی عدم شفافیت درگزارشات 
ایران،  دولت  ازجملھ  کشورھا  این  دولتی 
بی  برمردم  را  ضدانسانی  اقتصادی  تحریم 
گناه ایران تحمیل کنند و سایھ ی خفاش خون 
آشام جنگ و بمباران ایران را دائما تکرار 

نمایند تا مبادا از یاد کسی بیرون برود!!
دراین کنفرانس خشم نسبت بھ آمادگی برای 
شمالی  کره  توسط  ماھواره  یک  فرستادن 
تحت بھانھ ی این کھ ھدف ازاین امر آماده 
نمودن شرایط توسط کره شمالی برای یافتن 
پیما  قاره  موشکھای  فرستادن  در  توانائی 
مورد  دراین  شد.  زده  دامن  است،  غیره  و 
ازجملھ درکنفرانس  این موضوع بھ صورت 

زیر بزرگ نمائی شد:
طرح  موضوع  با  تاکنون  کنفرانس  «این 
پرتاب یک راکت از سوی کره شمالی تحت 

الشعاع قرار گرفتھ است.»
قرار  کره شمالی پیشتر اعالم کرده بود کھ 
منظور  بھ  را  راکتی  آینده  ماه  در  است 
فرستادن یک ماھواره بھ مدار زمین پرتاب 

کند.
 ٢٧) شنبھ  سھ  امروز  مجددا  کشور  این 
مارس) اعالم کرد کھ طرح پرتاب موشک 
را  اوباما  پرزیدنت  و  کرد  خواھد  اجرا  را 
داشتن  بھ  این طرح  با  مخالفت  ابراز  برای 

«روحیھ تھاجمی» متھم کرد.
این موشک را بھ  می گوید کھ  کره شمالی 
منظور فرستادن یک ماھواره بھ مدار زمین 
پرتاب خواھد کرد و این اقدام گامی ضروری 

در جھت توسعھ اقتصادی این کشور است.

اما آمریکا و متحدانش در آسیا می گویند کھ 
مقررات سازمان  ناقض  این موشک  پرتاب 
آن،  ملل خواھد بود و ھدف کره شمالی از 
«آزمایش موشکی نظامی است.»(ھمان جا)

درمورد ایران نیز اوباما اظھارداشت:
ایران،  ای  ھستھ  برنامھ  بھ  اشاره  «در 
حل  برای  فرصت  ھنوز  گفت،  اوباما  آقای 
برنامھ ھستھ  دیپلماتیک انسدادی کھ بر سر 
او  اما  دارد،  وجود  آمده،  پیش  ایران  ای 

ھشدار دارد کھ  فرصت محدود است.»
حس  و  جدیت  با  باید  «ایران  گفت  او 
اضطرار این موقعیت، برای حل این بحران 

اقدام کند.»(ھمان جا)
جالب این کھ نھ تنھا بھ فعالیتھای تسلیحاتی، 
ھیچ  آمریکا،  غیره  و  موشکی  فضائی، 
مفلوک  سازمان  توسط  جملھ  از  اعتراضی 
از گسیل  نمی شود، بلکھ حتا  «ملل متحد» 
ھواپیماھای بدون سرنشین کھ روزانھ دھھا 
درمناطق  پاکستان را  بی گناه  مردم  از  نفر 
مرزی اش با افغانستان قتل عام می کنند و 
حتا سربازانش در افغانستان با خون سردی 
بچھ را  و  تمام وارد خانھ مردم شده و زن 
قطعنامھ  یک  بندند،  می  رگبارمسلسل  بھ 
این  درمحکومیت  ھم  خالی  و  خشک  ی 
جنایات توسط سازمان ملل و شورای امنیتش 

صادرنمی شود! 
«دولت  کھ  این  بھ  اخبارمربوط  روز  ھر 
آماده  و  رسیده»  آخر  بھ  صبرش  اسرائیل 
کھ  ایران  اتمی  مراکز  بمباران  نقشھ  بودن 
برخی از آنھا در جوارشھرھا نیز می باشند، 
ازجملھ  تھدیدات  و  گردد  می  تبلیغ  مرتبا 
کنفرانسی  در  آمریکا  جمھور  رئیس  توسط 
بین المللی با بی شرمی تمام ابراز می شود. 
تافتھ  متحدانش  و  آمریکا  امپریالیسم   گوئی 
ھای جدابافتھ ای ھستند کھ حق دست زدن بھ 
ھرعمل جنایتکارراداشتھ و آنھا را بھ اجرا 
نیز درآورند و بقیھ جھانیان باید دربرابر بت 
اعظم امپریالیست و بت اصغر صھیونیست 

بی قید و شرط سرتسلیم فرودآورند !
سرمردم  بھ  کھ  این  برای  کنفرانس  دراین 
اوباما  شود،  مالیده  دیگری  شیره  جھان 
اعالم داشت کھ جھانی بدون سالحھای اتمی 
پوتین  با  مذاکره  بھ  مایل  و  است  طالب  را 
محدود  درمورد  روسیھ  جمھورجدید  رئیس 
باشد،  می  شان  اتمی  ھای  زرادخانھ  کردن 
بھ  کھ فعال ھرکدام ١٥٥٠٠ موشک مجھز 
از ٤٠  بیش  از  بعد  و  دارند  را  اتمی  بمب 
ھنوز  کشور،  دو  این  رھبران  مذاکره  سال 
ھم در کار ازبین بردن سالحھای ھستھ ای 
شان دوره ابتدائی را تمام نکرده اند!! الف 
بیشتر  و گزافھ گوئیھا درکنفرانسھا ارزشی 

جھان  اعالم  ندارند.  درغربت»  «الف  از 
راس  ازجانب  ای  ھستھ  سالحھای  بدون 
حقانیت  از  نشان  شرورآمریکا  امپریالیسم 
کمونیستھا و نیروھای آزادی خواه دارد کھ 
بیش ازنیم قرن است دائما بیان کرده اند و 
شعاربھ  آن  از  کند  می  تالش  اوباما  اکنون 
سود نظام امپریالیستی کھ بھ آن خدمت می 

کند، بھره بگیرد!. 
اگر امروز «تھدید تروریسم ھستھ ای» وجود 
دارد، این تھدید دردرجھ ی اول و عمده تا 
ازجانب امپریالیستھا و صھیونیستھاست کھ 
بدون ھیچ تردیدی درسالھای اخیراستفاده از 
اورانیوم تضعیف شده در ساختن گلولھ ھای 
توپ گرفتھ تابھ کاربردن شان درعمل ـ بھ 
ویژه درعراق ـ و تھدید بمباران مراکز اتمی 
کھ می توانند فاجعھ ی بزرگ زیست محیطی 
ازجملھ درایران بھ وجودآورند، صحبت می 
جانب  از  تھدیدی  چنین  ترتیب  بدین  و  کنند 
اما  شود.  می  اعمال  دولتی»  «تروریسم 
امپریالیستھا و صھیونیستھا بھ بھانھ ی وجود 
ی  پیشگیرانھ  سیاست  تھدیدی،  چنین  خطر 
خود  سیاستھای  درصدر  را  بوش  فاشیستی 
آن  یا  این  بھ  زدن  برچسب  با  و  قرارداده 
گروه و یا کشور، بالئی را کھ بر سرمردم 
دیگرکشورھانیز  درمورد  اند،  آورده  عراق 
می خواھند تکرارکنند و ازاین طریق سلطھ 
ازجھان  وسیعی  برمناطق  را  خود  شوم  ی 

اعمال نمایند. 
خطر تروریستی اعم از دولتی و خصوصی 
مناسبات  کھ  رفت  خواھد  ازبین  زمانی 
زیرلوای  حاکم  استثماری  ی  ناعادالنھ 
مالکیت خصوصی بروسایل تولید و مبادلھ، 
براکثریت  را  انسان  مشتی  کھ  نابودشوند 
جھان  ملل  کشان  و زحمت  کارگران  عظیم 
حاکم نموده و فقر این اکثریت را زمینھ ساز 
و  خودساختھ  ی  سرمایھ  و  ثروت  انباشت 
تروریسم  «موھبتشان»  این  از  دفاع  برای 
دولتی را روش مناسب خود درجھان ساختھ 
کردن  داغان  چاره،  راه  تنھا  درنتیجھ  اند. 
مناسبات  ایجاد  و  ضدبشری  مناسبات  این 
گامھا  اولین  درآن  کھ  است  سوسیالیستی 
درجھت نابود کردن این نوع مالکیت و ازبین 
بردن استثمارانسان ازانسان برداشتھ شده و 
بدین ترتیب ملل جھان نھ دشمنان یک دیگر 
بلکھ درتعمیق دوستی و ھمکاری باھم پیش 
رفتھ و کلیھ ی نابرابریھای نظامھای طبقاتی 
بریزد.  تاریخ  دانی  زبالھ  بھ  را  استثماری 
درچنین صورتی ازمیان برداشتن سالحھای 
یا  ھستھ ای نھ ٤٠ سال و حتا یک قرن و 

ھرگز، بلکھ دریک روز میسرخواھدشد.
برای تحقق چنین دنیای زیبا و عادالنھ 

خطر تروریسم ... بقیھ از صفحھ آخر

سردستھ ی تروریستھای ھستھ ی و غیرھستھ ای را درپنتاگون بجوئیم!



صفحھ ١٧رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
علیھ امپریالیسم ، سرمایھ داری و کلیھ 
ی مناسبات ارتجاعی مبتنی بر استثمار 

و ستم انسان ازانسان، بھ پاخیزیم.  

است)  فشار  زیر  یا  (و  خواھد  می  کھ  این 
تخلیھ  عراق  از  را  خود  نظامی  نیروھای 
کند، ولی در عوض برنامھ دارد کھ حضور 
 – آسیا  بزرگ  منطقھ  بھ  را  خود  نظامی 
و  تمایالت  افزایش  دھد.  گسترش  اقیانوسیھ 
در  مداخلھ  و ضد  جنگ  ھای ضد  خواستھ 
بین مردم آمریکا کھ بھ خاطر تشدید بیکاری 
و نا امنی در آمریکا خواھان کاھش ھزینھ 
ھستند،  نظامی  گستره  در  حتی  دولتی  ھای 
نشان می دھد کھ آمریکا بقای موقعیت خود 
را فقط می تواند از طریق افزایش پایگاھھای 
نظامی آن ھم در بخشی از جھان برای مدتی 

تامین کند . 
نمایندگی  بھ  آمریکا  حاکمھ  ھیئت   –  ٤
اولیگوپولی ھای مالی تر شده تالش می کند 
(دومین  چین  تحدید  و  مھار  سیاست  با  کھ 
طلبکار  بزرگترین  و  جھان  بزرگ  اقتصاد 
آمریکا) آن کشور را تحریک کرده و بدین 
وسیلھ ازدیاد ھزینھ ھای سرسام آور نظامی 
واقع  در  قراردھد.  توجیھ  مورد  را  خود 
حضور اوباما در کنفرانس کشورھای آسیا – 
اقیانوسیھ و سفرش بھ اندونزی در ماه نوامبر 
برمھ  بھ  کلینتون  ھیالری  سفر  و   ٢٠١١
سپس  و   ٢٠١١ دسامبر  ماه  در  (میانمار) 
دامن زدن بھ اختالفات بین چین و کشورھای 
، ژاپن و...  فلیپین، ویتنام  ھمجوار چین – 
جنوب  «دریای  جزایر  بر  مالکیت  سر  بر 
سپس  و  چین  تحریک  راستای  در  چین» 
انظار  در  نظامی  ھای  ھزینھ  ازدیاد  توجیھ 
و افکار مردم جھان بھ ویژه مردم آمریکا، 
است. با این کھ سیاست ھای تھاجمی رژیم 
اوباما علیھ چین ضرورتا بھ یک خطر جدید 
علیھ صلح جھانی ختم نمی شود ولی مجموع 
پیآمدھای پروژه ھای جنگی و سیاست ھای 
کشورھای  امور  در  آمریکا  جویانھ  مداخلھ 
«برنامھ  بھ  توسل  و  سو  یک  از  پیرامونی 
مھار  سیاست  ویژه  بھ  آمیز»  تحریک  ھای 
از  و تحدید رقبای آمریکا (چین و روسیھ) 
سوی دیگر می تواند شرایط را برای بروز 
جنگ ھای عمومی حداقل در سطح  منطقھ 

ای آماده سازد. 
٥ – در ھمین سھ ماه گذشتھ (پائیز ٢٠١١) 
رژیم اوباما دست بھ افزایش حضور و نفوذ 
نظامی بیشتر آمریکا در کشورھای ھم مرز 
آن  ابعاد  کھ  است.  زده  روسیھ  جوار  ھم  و 
کمتر از سیاست ھای تحریک آمیز علیھ چین 
نیست. تاسیس پایگاھھای نظامی ھوائی مسلح 
بھ موشک ھای دوربرد و رادارھای پیشرفتھ 
در لھستان، رومانی، ترکیھ، جمھوری چک 
و بلغارستان درعین حال کھ «تحریک آمیز» 
ھستند حکایت از مھار کامل روسیھ کھ یک 
کشور «دو قاره ای» از نظر ارضی است، 

از سوی رژیم اوباما می کند. مضافا رژیم 
اوباما با گشایش و گسترش پایگاھھای نظامی 
(تاجیکستان،  مرکزی  آسیای  در کشورھای 
ازبکستان، قرقیزستان و ...) کھ کشورھای 
ھم جوار روسیھ ھستند در صدد برآمده است 
از  را  خود  افروزانھ  جنگ  ھای  تالش  کھ 
جنوبی  آسیای  و  بزرگ  خاورمیانھ  منطقھ 
آسیائی  مرزھای  بھ  پاکستان)  و  (افغانستان 
روسیھ نیز گسترش دھد. در راستای سیاست 
تحدید کامل روسیھ، ھیئت حاکمھ آمریکا با 
حملھ نظامی بھ کشورھای عراق و لیبی کھ 
مھم ترین شرکای تجاری و اقتصادی روسیھ 
در خاورمیانھ و آفریقای شمالی بودند، عمال 
بھ روابط تجاری    بین المللی روسیھ صدمھ 
مقابل  در  رقبا  این  العمل  زده است. عکس 
بی  یا  و  سکوت  مطلقا  آمریکا  ھای  تالش 
بوده  مسخره  و  ریشخند  با  ھمراه  توجھی 
است: مثل این کھ بگویند اوضاع رو بھ رشد 
موقعیت  بھ ضرر  و  آنھا  نفع  بھ  جھان  در 
آمریکاست. ھم چین و ھم روسیھ از جھانی 
تر شدن سرمایھ خرسند ھستند ولی آنھا این 
گلوبالیزاسیون را منھای ھژمونی آمریکا می 
قدرقدرتی  فرود  و  افول  از  آگاھی  خواھند. 
آمریکا در سطح جھانی فقط محدود بھ رقبای 
آمریکا (اقتصاد ھای  تازه بھ دوران رسیده 

نوظھور) نمی گردد. 
ھای  سرپیچی  خاطر  بھ  پاکستان  در   –  ٦
دولت زرداری – گیالنی از فرامین آمریکا 
بھ ویژه در مورد اوضاع افغانستان احتمال 
کودتای  یک  بھ  آمریکا  کھ  رود  می  قوی 
نظامی علیھ دولت غیر نظامی پاکستان دست 
بزند (روزنامھ «واشنگتن پست» ٢٣ دسامبر 
٢٠١١). علت اصلی این امر دقیقا بھ خاطر 
مرز نسبتا طوالنی پاکستان با کشور چین و 
با چین است  پاکستان  دولت  نزدیک  روابط 
دوستانھ  و  محکمتر  اخیر  ھای  سال  در  کھ 
تر گشتھ است . واال  مبارزه علیھ طالبان و 
تروریسم لولوخرخره ھایی ھستند کھ آمریکا 
از آنھا در بیست سال گذشتھ (از پایان دوره 
کھ  کرده  استفاده  سو)  این  بھ  سرد  جنگ 
کمپرادور  ھای  رژیم  آوردن  کار  روی  با 
موقعیت  افول  از  پیرامونی  کشورھای  در 
استراتژیکی  منطقھ  در  خود  ھژمونیکی 
 . کند  جلوگیری  ھند  اقیانوس   – خاورمیانھ 
موقعیت  و  جایگاه  تقویت  حاضر  حال  در 
«سیا»  توسط  دینی  بنیادگرایان  از  بخشی 
جناح  بھ  تنھا  نھ  افغانستان  و  پاکستان  در 
حزبی  دو  اولیگارشی  درون  مختلف  ھای 
اوباما مشغول  رژیم  ارکان  در  (کھ  آمریکا 
رقابت باھم ھستند) فرصت داده کھ پاکستان 
خود  «نیابتی»  درگیریھای  جوالنگاه  بھ  را 

گذشتھ  ماه  سھ  در  بلکھ  سازند  تبدیل 

نکاتی پیرامون ... بقیھ از صفحھ آخر

گستره ای کھ از طریق آن می تواند موقعیت 
ھژمونیکی فرتوت و «بی ربط» و مصنوعی 
مالی   – نظامی  گستره  کند،  حفظ  را  خود 
است. بررسی پیچ و خم ھای روابط آمریکا 
«شرکاء»،  از  جھان  مختلف  کشورھای  با 
«دوستان» و «متحدین» گرفتھ تا «رقبا» و 
مخالفین و دشمنانش نشان می دھد کھ تقریبا 
با  کھ  ندارد  وجود  جھان  در  کشوری  ھیچ 
نباشد.  اختالف  و  تضاد  تالقی،  در  آمریکا 
آنچھ کھ شایان توجھ بیشتر است این است کھ 
آمریکا حتی قادر نیست کھ بھ این تالقی ھا، 
تضادھا و مخالفت ھا بھ نوبھ خود سمت و 
سو داده و حداقل کنترل و یا مدیریت بخشی 
و  چند  بررسی  بگیرد.  عھده  بھ  را  آنھا  از 
مختلف  کشورھای  با  آمریکا  روابط  چون 
بھ  (پائیز ٢٠١١)  گذشتھ  ماه  سھ  در  جھان 
خوبی نشان می دھد  کھ در این مدت آمریکا 
در تالقی، مجادلھ، تضاد و مخالفت با چین، 
پاکستان، عربستان سعودی، اسرائیل، ایران، 
آلمان و اکثر کشورھای آمریکای التین بوده 
و در ھیچ کدام از این رویاروئی ھا نتوانستھ 
طرف مقابل را از سیاست ھای جاری خود 

راضی نگھدارد.  
٣ – سفر اوباما بھ استرالیا و سخنرانی اش 
در پارلمان آن کشور دقیقا نشان داد کھ دولت 
آمریکا می خواھد چین را در اقیانوس آرام 
در  اوباما  بطلبد.  چالش  بھ  جدی  طور  بھ 
سخنرانی خود تاکید کرد کھ آمریکا تصمیم 
گرفتھ کھ با ایجاد و تاسیس یک پایگاه نظامی 
در آن کشور بھ حضور قوی نظامی خودش 
در منطقھ «نوار اقیانوس آرام» جامھ عمل 
کھ  کرد  اعالم  او  راستا،  این  در  بپوشاند. 
سبزھای  نفر «کاله  بالفاصلھ ٢٥٠  آمریکا 
در  استرالیا  ھوائی  پایگاه  روانھ  را  نظامی 
بندر داروین ساختھ و در سال ٢٠١٢ تعداد 
داد.  خواھد  افزایش  نفر   ٢٥٠٠ بھ  را  آنھا 
اظھارات اوباما نشان می دھد کھ آمریکا با 
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است  آورده  وجود  بھ  را  احتمال  این 
کھ پاکستان بھ عنوان «سکوی پرش» 
آمریکا در جھت پیشبرد ھدف نھائی آمریکا 
(تحدید چین) مورد استفاده قرار گیرد. فعل 
و  سیاسی  تضادھای  اشتعال  و  انفعاالت  و 
دیپلوماتیک بین آمریکا و پاکستان در طول 
ناگھانی  قتل  و  دستگیری   –  ٢٠١١ سال 
اوسامھ بن الدن، بمباران بخش ھای مرزی 
پاکستان و کشتار مردم غیر نظامی پاکستان 
توسط ھواپیماھای بدون خلبان (پھباد نظامی) 
کودتای  خبر  شیوع  باالخره  و  آمریکائی 
احتمالی علیھ دولت پاکستان توسط نظامیان 
نشان  پاکستان –  ارتش  آمریکا در  طرفدار 
بعضی  مشترک  ھای  فعالیت  کھ  دھند  می 
از بنیادگرایان اسالمی با بخشی از نظامیان 
با  آنان  نیابتی  رابطھ  و  پاکستان  در  ارتش 
جناح ھای درون اولیگارشی ھای حکومتی 
در آمریکا و کشورھای عضو «ناتو» سبب 
بی ثباتی و آشفتگی در کشور پاکستان گشتھ 
بھ  افعانستان  از  جنگ  گسترش  شرایط  و 
است)  چین  دوست  و  ھمسایھ  (کھ  پاکستان 
را آماده ساختھ است. اگر رژیم اوباما نتواند 
توسط اتحاد نامقدس بین بنیادگرایان و بخشی 
دولت  پاکستان  امنیت  سازمان  و  ارتش  از 
را  گیالنی   – زرداری  قانونی  و  سکوالر 
«تبیین  و  ساختھ  سرنگون  کودتا  طریق  از 
جایگزین  را  اسالمی»  شریعت  تثبیت  و 
بعید  صورت  آن  در  سازد،  دولت  آن 
مرزھای  کھ  این  بھانھ  بھ  اوباما  کھ  نیست 
جھان»  در  منطقھ  «خطرناکترین  پاکستان 
افغانستان  در  آمریکا  ساخت  جنگ  است 
سرتاسر  بھ  برمالتر  و  آشکار  طور  بھ  را 
پاکستان گسترش دھد. شایان توجھ است کھ 
پاکستان  در  آمریکا  گرایانھ  مداخلھ  سیاست 
کھ روزانھ با حملھ ھای ھوائی ھواپیماھای 
 – زرداری  دولت  حاکمیت  خود  خلبان  بی 
گیالنی را بھ روشنی بھ زیر سئوال می کشد 
رژیم  ھای  نظامیگری  گسترش  موازات  بھ 
اوباما در منطقھ اقیانوس پاسیفیک (آرام) بھ 
پیش برده می شود کھ ھدف نھائی شان تحدید 

چین است. 
آمریکا  نظامی  سیاست  در  چرخش   –  ٧
جنگ  تحریکات  و  نظامیگری  (گسترش 
 – عراق   – خاورمیانھ  منطقھ  از  افروزانھ 
نوار  بھ   – افغانستان   – جنوبی  آسیای  و 
یک  از  چین  شمال  دریای  و  آرام  اقیانوس 
سو و بھ مرزھای روسیھ در اروپای شرقی 
از سوی دیگر) توازن قدرت اتمی – ھستھ 
ای را بھ نفع آمریکا در سطح جھان تغییر 
نخواھد داد. این حرکت ھای صرفا نظامی، 
احتمال قوی دارد کھ بھ ھمکاریھای نزدیک 
و  چین  بین  ای  منطقھ  محوری  استقرار  و 

روسیھ دامن بزند. آن روزگارانی کھ در آن 
سیاست استراتژیکی نیکسون – کی سینجر 
(«تفرقھ بینداز و حکومت کن») در اشتعال 
اختالفات و تالقی ھای شوروی و چین توده 
ای در دھھ ھای ١٩٦٠ و ١٩٧٠ نقش ایفاء 
تکرار  فکر  و  پیوستھ  تاریخ  بھ   ، کرد  می 
رو  اوضاع  بر  حاکم  واقعیات  پرتو  در  آن 
تنھا  یکم  و  بیست  قرن  جھان  در  رشد  بھ 
بکند  تراوش  تواند  می  موجودی  مخیلھ  از 
افتاده  گویی  ھذیان  بھ  موت  بستر  در  کھ 
خود  عمر  کھولت  و  ربطی  بی  دوره  بھ  و 
حاکم  حزبی  دو  اولیگارشی   . است  رسیده 
«بازار  بھ  سرمایھ  نظام  ھیوالی  شکم  در 
جھانی» صرفا با «عینک عدسی» جنگ و 
نظامیگری نگاه کرده و راه حل مسائل جھان 
نظامی  زور  و  جنگ  طریق  از  مطلقا  را 
جنگ  و  زور»  «جھالت  اعمال   . بیند  می 
افروزی علیرغم پیروزی ھای آنی و موقتی 
گشتھ  باعث  در صحنھ ھای جنگ   آمریکا 
پرستیژ  اعتبار و  و  آمریکا  مشروعیت  کھ 
را  خود  و...  اقتصادی  فرھنگی،  سیاسی، 
داشتھ  مردم   بین  گذشتھ  در  روزگاری  کھ 
امروزه از دست بدھد. افول بی اعتباری و 
توسل  و  یک سو  از  آمریکا  ھژمونی  فرود 
جنگی  تجاوزات  و  زور  جھالت  بھ  آمریکا 
از سوی دیگر بھ درجھ ای رسیده کھ خیلی 
از کشورھا مثل پاکستان، آلمان، فلسطین و 
اکثر کشورھای آمریکای التین نیز بھ سوی 
رویاروئی و رودرروئی با آمریکا سوق داده 

شوند. 
ھژمونیکی  موقعیت  ریزش  و  فرود   –  ٨
مبنی  حاکمھ  طبقھ  العمل  عکس  و  آمریکا 
جنگ  گسترش  نظامیگری،  تشدید  بر 
سیاست  اتخاذ  آمریکا»،  «ساخت  ھای 
در  روسیھ  و  چین  علیھ  آمیز  تحریک  ھای 
بروز  خطر  با  را  ما  جھان  آنان  مرزھای 
جنگ ھای فراگیر حداقل منطقھ ای و قاره 
ای»  ھستھ  ھای  «ھولوکاست  وقوع  و  ای 
مواجھھ ساختھ است. عامل اصلی این وضع 
بحران عمیق ساختاری نظام جھانی سرمایھ 
آمریکا  سرکردگی  تحت  امروز  کھ  است 
توسط «پنج انحصار بزرگ» مالی تر شده، 
اداره می گردد. این سرمایھ داری انحصاری 
حیات  و  شکل  گشتھ  تر  جھانی  و  تر  مالی 
زالووار خود را ھمچنان در سرتاسر جھان 
رشد و گسترش می دھد. در این روند نھ تنھا 
آمریکای  از  پیرامونی   کشورھای  مردمان 
التین و جزایر کارائیب گرفتھ تا خاورمیانھ، 
آفریقای شمالی و.... در مقابل این «ھیوال» 
بھ پا خاستھ اند بلکھ کارگران و دیگر زحمت 
گلوبال)  (شمال  مرکز  کشورھای  کشان 
و  فتح  ھای  جنبش  بھ  توسل  با  باالخره  نیز 

این  انھدام  و  سرنگونی  خواھان  تسخیر، 
ھیوال گشتھ اند. قرائن چنین حکم می کند کھ 
در کشورھای مرکز و  ھای مردم ھم  توده 
ھم در کشورھای پیرامونی (٩٩ در صدیھا) 
و  مسئولیت  خواھند  نمی  دفعھ  این  متحدا 
دوباره  تقسیم  و  سرمایھ  نظام  نجات  کفالت 
ثروت جھان را بین (١ در صدیھا) بپذیرند. 
گفتھ می شود کھ توھم زدائی توده ھای مردم 
جھان نسبت بھ اعتبار و مشروعیت سیاسی و 
حتی قدرقدرتی نظامی آمریکا نقش  بزرگی 
در حرکت مردم جھان بھ سوی ایجاد جھانی 
حرکت  این  کند.  می  ایفاء  بھتری  و  دیگر 
کھ در امواج خروشان بیداری و رھائی از 
قاھره  در  تحریر  میدان  در  عربی»  «بھار 
استریت  وال  تسخیر  فتح و  تا جنبش  گرفتھ 
آمریکا  دیگر  شھر   ١٣٠ و  نیویورک  در 
و٩٠شھر در پنج قاره جھان بھ طور روزانھ 
دیده می شود. براستی و بھ حق چالشگران 
ضد نظام و در راس آنھا مارکسیست ھا را 

بھ یک چالش جدید تاریخی کشیده است. 
کھ  اقتصادی  رکود  گسترش  و  تعمیق   – ٩
سراسر  در  خود  روند  بھ  سالھا  تا  حداقل 
مزمن،  بیکاری  بھ  داد  خواھد  ادامھ  جھان 
بی خانمانی ھای گسترده تر و نا امنی ھای 
فراگیرتر در شھرھا ، قصبھ ھا ، روستاھا، 
خواھد  دامن  جھان  ھای  کوخ  و  ھا  زاغھ 
زد. از سوی دیگر اوضاع رو بھ رشد در 
ھای  توده  کھ  دھد  می  نشان  جھان  سراسر 
مردم بھ ویژه زحمت کشان و تھی دستان ھم 
در کشورھای پیرامونی و ھم در کشورھای 
مرکز بھ شکل ھای متعدد و گوناگون دست 
نظام  علیھ  مبارزه  و  نافرمانی  مقاومت،  بھ 
جھانی زده اند. این وضع امر برنامھ ریزی 
منجملھ  نظام  ضد  چالشگران  طرف  از 
ضروری  پیش  از  بیش  را  ھا  مارکسیست 
و  نظام  ضد  نیروھای  اگر  است.  ساختھ 
ھا  سوسیالیست  ھا،  (کمونیست  چپ  جنبش 
آمده  وجود  بھ  کھ  فرصتی  این  برای  و...) 
باشند،  نداشتھ  استراتژی  و  برنامھ  است، 
با بشریت زحمت  ارتباط خود   مناسبات و 
کش و تھی دست جھان را بیش از پیش از 
شرایط  مسلما  امر  این  داد.  خواھند  دست 
ھای  اندیشھ  بیشتر  اشاعھ  و  نفوذ  برای  را 
بنیادگرائی دینی و امت گرائی ھای مذھبی 
از یک سو و بازگشت و رسوخ اندیشھ ھای 
تبعات  جملگی   (کھ  شوونیستی   – پانیستی 
شده  تر  مالی  و  تر  جھانی  حرکت  پروسھ 
کنونی  فاز  در  انحصاری  داری  سرمایھ 
فراھم  مردم  ھای  توده  بین  در  را  ھستند) 
ھای  زندان  در  چنان  ھم  را  آنھا  و  ساختھ 
توھمات خانواده گی برای مدتی ھم کھ شده 

محبوس نگاه خواھد داشت. 
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١٠ - در تحت این شرایط پر از تالطم، 
می  کار  چھ  نظام  ضد  چپ  نیروھای 
بھ  مناسب  دھند؟ جواب  انجام  باید  و  توانند 
نیروھای  تحلیل  اساس  بر  باید  پرسش  این 
چپ از خطرات و فرصت ھای نوینی باشد 
نیروھای  مقابل  در  رشد  روبھ  اوضاع  کھ 
باید  است.  داده  قرار  نظام  ضد  چالشگر 
زیست  محیط  بھ  درستی  بھ  و  ھوشیارانھ 
توجھ  کارزار  اصلی  میدان  نیروبندیھای  و 
بین  حاضر  حال  در  کارزار  این  کرد. 
در  (یک   ٢٠ جی   = داووس  سرکردگان 
در  جھانی  نظام  چالشگران ضد  و  صدیھا) 
کنار کارگران، زحمتکشان و تھیدستان شھر 
و روستا (٩٩ در صدیھا) در سراسر جھان 
کھ  داووس  سرکردگان  رود.  می  پیش  بھ 
فرمانبر اولیگوپولی ھای مالی – انحصاری 
از  پس  و  خود  اتحاد  با  خواھند  می  ھستند 
«نظمی  کنونی  ساختاری  بحران  از  عبور 
نوین» کھ شکاف براندازه تر، استثمارگرتر 
و از نظر طبقاتی ھیرارشی تر خواھد بود، 
یک  با  تاریخی  و  جدید  تقابل  در  نھند.  بنا 
در صدیھا نیروھای چپ و دیگر چالشگران 
ضد نظام باید و ضروری است کھ با اتحاد 
خود جھانی دیگر و «بھتر» کھ دموکراتیک 
اندازھای  چشم  با  تر  طلب  برابری  و  تر 
نبرد  این  در  سازند.  بنا  باشد،  سوسیالیستی 
خواھد  طول  ھا  دھھ  و  سالھا  کھ  طوالنی 
فازھای  برخالف  ھا  چپ  انتخاب  کشید، 
پیشین نباید بین بد و بدتر باشد. بھ عبارت 
بھ  قادر  تنھا  نھ  سرمایھ  جھانی  نظام  دیگر 
حل بحران ھای منبعث از عملکرد حرکت 
خود در سطح کشوری، منطقھ ای و جھانی 
نیست بلکھ «اقتضای طبیعتش» کلیت آن را 
باالخره بھ یک «بحران» در زندگی انسانی 
تبدیل کرده است. بھ قول معروف این نظام 
بھ « بن بست» تاریخی خود رسیده کھ حتی 
تعبیھ  و  چینی»  ھای  «ویژگی  تزریق  با 
ھژمونی  «منھای  گلوبالیزاسیون  تنظیم  و 
ورشکستگی  جلوی  شود  نمی  ھم  آمریکا» 
گرفت.  را  ربط»  «بی  و  فرتوت  نظام  این 
الجرم کارزار بین «یک در صدی ھا» و 
٩٩ در صدی ھا « امروز دقیقا بر سر   »
انتخاب یکی از دو نظام (در ابعاد جھانی) 

است کھ اساسا  با ھم تفاوت دارند. 
١١ – بنابراین چالشگران ضد نظام کھ بھ 
طور مستقیم و غیر مستقیم مطالبات معیشتی 
نیروھای  اجتماعی  طبقاتی  ھای  خواستھ  و 
کار و زحمت و تھیدستان شھر و روستا را 
از مناطق جھان  در بعضی  بیان و یا حتی 
نمایندگی می کنند، باید بھ سرعت بھ ترویج 
و تبلیغ انتخاب و آلترناتیو خود ھم در سطح 
ملی و منطقھ ای و ھم در سطح بین المللی 

کارزار  این  پروسھ  در  بپردازند.  جھانی  و 
وسیع  مبارزه  جھت  در  اول  باید  ھا  چپ 
نظام  سرکردگان  سازی  کاال  امواج  علیھ 
بار خصوصی سازی  (سیاست ھای فالکت 
مرکز  کشورھای  در  ھم  سوبسیدھا)  لغو  و 
و ھم در کشورھای پیرامونی بھ پیش روند. 
باید در جھت  این حرکت، چپ  بھ موازات 
«عدالت  کسب  برای  وسیع  مبارزه  ارتقاء 
در  ملی  تعیین سرنوشت  (حق  المللی»  بین 
راه گسست از نظام جھانی حاکم فعلی) در 
کشورھای پیرامونی تالش کند. بدون مبارزه 
برای کسب «عدالت جھانی» امکان مبارزه 
استقرار  و  دموکراتیزاسیون  توسعھ  برای 
بھزیستی  و  اجتماعی  عدالت  ھای  مولفھ 
زمین نمی تواند در کشورھای جھان میسر 
رادیکال  ھای  چپ  ویژه  بھ  ھا  چپ  گردد. 
(کمونیست ھا، سوسیالیست ھا) بی باکانھ و 
در عین حال کھ  بیشتر  تاریخی  با جسارت 
استقرار  جھت  در  خود  تکانی»  «خانھ  بھ 
«اردوی متحد» خود تالش می ورزند باید 
در این برھھ تاریخی کھ احتماال بیست تا سی 
سال طول خواھد کشید بھ ترویج و تبلیغ این 
مردم  توده ھای  بین  در  کننده  امیدوار  حکم 
ھای»  صدی  در   ٩٩» گذار  کھ:  بپردازند 
ھای  راه  از  پر  بھتر  دنیای  بھ  جھان  مردم 
پر پیچ و خم و دشوار خواھد بود، اما کسب 
بھتر  زندگی  استقرار  در  انسان  پیروزی 
نوین و  امکانات و فرصت ھای  از  امروز 
نظر  از  کھ  است  برخوردار  توجھی  قابل 
تاریخی کم سابقھ و حتی بی نظیر می باشد. 

---------------------------
منابع و مآخذ 

١ – روزنامھ «واشنگتن پست «شماره ٢٣ 
و ٢٥ دسامبر ٢٠١١ . 

در  آمریکا   »  ، والرشتاین  امانوئل   –  ٢
رویاروئی با ھمھ « ، در نشریھ اینترنتی : 
www.Binghamton.deu  ١٥ دسامبر 

. ٢٠١١
٣ – ویلیام تاب « چھار بحران نظام جھانی 
 ، ریویو»  «مانتلی  مجلھ  در   ،  » سرمایھ 

شماره ٥ ، اکتبر ٢٠٠٨ .
با  اوباما  رویاروئی   » پتراس  جمیس   –  ٤
 » اینترنتی  نشریھ  در   ،  » روسیھ  و  چین 

گلوبال ریسرچ « ، ١٠ دسامبر ٢٠١١ . 
در  پاکستان   : دوئل   »  ، طارق  علی   –  ٥
لندن   ، آمریکا «  قدرقدرتی  پرواز  راه  سر 

 . ٢٠٠٨ ،
– افغانستان   »  ، والرشتاین  امانوئل   –  ٦ 
 پاکستان  جنگ اوباما « در نشریھ اینترنتی
www.Binghamton.deu 

 ، آوریل ٢٠٠٩.

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_ranjbaron-

line

سایت آرشیو روزنامھ رنجبر

http://www.yudu.
com/library/16050/
Ayeneh-Rooz-s-Li-

brary



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

خطر تروریسم ھستھ ای  درکجاست؟

       
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

نکاتی پیرامون فرود ھژمونی آمریکا و فراز فرصت ھای نوین

درجبھھ جھانی کمونیستی
صفحھ ٢٠رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

فراخوان اول ماه مھ
مھ  ماه  اول  کھ  است  سال   ١٢٠ از  بیش 
است.  جھان  کارگران  جشن  و  روزمبارزه 
اول ماه مھ روزاعالم جنگ طبقھ ی کارگر 
ـ  کھ  است  المللی  بین  مالی  سرمایھ  علیھ 
اقتصادی  بحران  مجدد  یابی  شدت  دربرابر 
آن  باربحران،  انداختن  بھ  مصمم  ـ  مالی  و 
توده  بردوش  ای،  سابقھ  بی  طرز  بھ  ھم 
وابستھ  ستم  تحت  کشورھای  و  وسیع  ھای 
ترین  برجستھ  باشد.  می   ، امپریالیسم  بھ 
سیمای اول ماه مھ ٢٠١٢ رشد مبارزه برای 
آزادی و دموکراسی است کھ ازکشوری بھ 

ترتیب،  بدین  کند.  می  پیشروی  کشوردیگر 
مبارزه  و  نقد  با  سال  روز  دراین  مبارزه 
گی  آماده  و  شده  مشخص  امپریالیسم  علیھ 
است.  نیافتھ  تخفیف  بحران  با  درمقابلھ  اش 
کھ  آموزد  می  ما  بھ  کارگری  جنبش  تاریخ 
نظامی  دیکتاتوری  فاشیستی،  درکشورھای 
ودر کشورھائی با دموکراسی بسیارمحدود، 
مرحلھ  آزادی  و  دموکراسی  برای  مبارزه 
انقالبی برای  ی ضروری اولی  درمبارزه 
ی  جامعھ  ساختمان  و  امپریالیسم  براندازی 

سوسیالیستی است.
ھنگامی کھ پرولتاریا درسراسر جھان دراول 

می  سان  خودرا  مسلح  «نیروھای  مھ  ماه 
بیند»(فردریک انگلس)، باید بھ این واقعیت 
امروز  مزدبگیر  میلیارد   ٤ کھ ٣.  ببرد  پی 
داران  سرمایھ  توسط  مختلف  درکشورھای 
پرولتاریای  میلیاردھا  شوند.  استثمارمی 
قدرتمند جھان، دراتحاد با توده ھای وسیع، 
درنھایت قدرت برتری نسبت بھ امپریالیسم 
درمقیاس  یابی  باسازمان  چھ  چنان  دارند، 
جھانی وارد مبارزه برای رھائی اش بشوند 
آزادی  برای  خلقھا  مبارزات  دررھبری  و 

ملی  وسوسیالیسم نقش داشتھ باشند.
المللی  بین  ایکور(ھماھنگی  مفھوم،  این  بھ 

کشور  دور  چندان  نھ  ھای  گذشتھ  در   –  ١
در  توجھی  قابل  و  نسبی  اعتبار  از  آمریکا 
دولتمردان   . بود  برخوردار  جھان  سراسر 
خیلی از کشورھا نھ فقط در اروپای غربی 
بلکھ حتی در بعضی از کشورھای پیرامونی 
( جھان سوم ) یا بطور مستقیم و داوطلبانھ 
و یا تحت تاثیر نفوذ و پرستیژ آمریکا عموما 
آن   » وفادار  پیروان  یا «  و   » دوستان   »
محسوب می شدند . شایان توجھ است کھ در 
دوره سال ھای ١٩٥٠ تا ١٩٧٥ ( کھ بھ دوره 

بیست و پنج سالھ ھژمونی آمریکا در جھان 
از کشورھای  تعداد زیادی  معروف است ) 
متعلق بھ سھ قاره ( آسیا ، آفریقا ، آمریکای 
التین ) در مقابل رقابت ھای خانمانسوز بین 
شوروی و آمریکا موضع « بی طرفی « و 
یا « غیر متعھد « اتخاذ می کردند . در این 
دوره بیست و پنج سالھ کھ دوره اوجگیری 
 ، گردد  می  محسوب  نیز   » سرد  « جنگ 
ھای  گستره  در  آمریکا  المللی  بین  برتری 
متعدد دیپلماسی ، تجارت ، اقتصاد ، سیاست 

از جھان  بزرگی  و.... در بخش  ، فرھنگ 
بھ آمریکا یک موقعیت ھژمونیکی داده بود 
می  آمریکا  دولت ھای  آن  از  استفاده  با  کھ 
توانستند بدون توسل بھ حملھ و تجاوز نظامی 
حتی دموکراتیک ترین دولت ھای موجود در 
کشورھای جھان سوم کھ خواھان گسست از 
محور نظام امپریالیستی بودند را ، سرنگون 

سازند . 
٢ – ولی امروز آمریکا تمام ابعاد و مولفھ 
تنھا  و  داده  دست  از  را  خود  برتری  ھای 

دومین کنفرانس دو روزه ی «امنیت ھستھ 
ای» در روزھای ٧ و ٨ فروردین امسال(٢٦ 
و ٢٧ مارس ٢٠١٢) درسئول پایتخت کره 
کشور   ٥٣ نمایندگان  شد.  تشکیل  جنوبی 
سئول  بھ  کنفرانس  این  در  شرکت  برای 
دعوت  ایران  از  ای  نماینده  شدند.  دعوت 
نشد و کره شمالی نیز درآن حضورنداشت. 
بھ  حملھ  انجام  برای  اساسا  کنفرانس  گوئی 

این دوکشور سازمان داده شده بود.
تھدید  «کاھش  آن،  برگزاری  از  ھدف 
کردن  پیدا  و  شد  ھستھ ای» اعالم  تروریسم 

شیوه ھایی برای حفاظت از مواد و امکانات 
ھستھ ای و ممانعت از قاچاق مواد ھستھ ای. 
«نشریھ آلمانی «دی ولت» در گزارشی کھ 
عصر دوشنبھ، ٢۶ مارس در پایگاه اینترنتی 
محوری  موضوع  نوشت  کرد  منتشر  خود 
پیش  سال  دو  کھ  ھستھ ای  امنیت  کنفرانس 
تشکیل  بار  نخستین  برای  اوباما  پیشنھاد  بھ 
شد، بحث در مورد راھبردھای جلوگیری از 
چنین  افتادن  و  ھستھ ای  سالح ھای  گسترش 
تروریستی  گروه ھای  دست  بھ  سالح ھایی 

است.

موضوع  گرچھ  «دی ولت»  نوشتھ ی  بھ 
برنامھ ی ھستھ ای کره شمالی و ایران رسما 
ندارد،  قرار  سئول  اجالس  کار  دستور  در 
کشور  دو  این  جانب  از  کھ  سایھ ی خطری 
احساس می شود بر فضای کنفرانس سنگینی 
می کند.»(بھ نقل از سایت بی بی سی ـ سھ 

شنبھ ٢٧ مارس ٢٠١٢)
انتشاریافت  خبری  روزھا  درھمین  درست 
کیلوگرم   ٣ آمریکا  دولت  کھ  براین  دایر 
پلوتونیوم بسیار غنی شده را از دولت سوئد 
درکمال  ی خطرناک  محمولھ  این  و  خریده 


