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چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!
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صفحھ ١٢ صفحھ ٧

درجبھھ جھانی 
کمونیستی

صفحھ ٢١        صفحھ ٢١صفحھ ٢١        

از ھر دری 
سخنی

امپراتوری 
درحال اضمحالل درآخرین 
تالش برای زنده ماندن

معتقدان  کلیھ  کھ  است  نرسیده  آن  وقت  آیا 
مسلک  سالوس  رژیمھای  با  اسالم  دین  بھ 
«جمھوری  عناوین  تحت  درخاورمیانھ 
نشین»  «سلطان  نشین»،  اسالمی»، «امیر 
جلو  و  کرده  مرزبندی  نشین»  «پادشاه  و 
ضد  مستبد،  حاکم  آشکارمشتی  دزدیھای 
تنھا  کھ  بگیرند  را  بوالھوس  و  دموکرات 
خدایشان منافع خودشان و خانواده ھای شان 
فقر وفاقھ ای بھ مردم  است و تحمیل چنان 
چیزدیگری  بھ  اندیشیدن  فرصت  آنھا  کھ 
پیغمبر  و  خدا  بھ  بردن  پناه  و  جزکارکردن 
از وضعیت  شان  ھای  خانواده  نجات  برای 

سخت نداری و گرسنھ گی نیابند!
این  از  یکی  ایران  اسالمی  رژیم جمھوری 
ی  گفتھ  طبق  کھ  است  سالوس  رژیمھای 

زیبای حافظ:
می  و منبر  درمحراب  «زاھدان کاین جلوه 

کنند ـــ چون بھ خلوت می روند آن کاردیگر 
می کنند»

کالن دزدیھائی کھ از «بیت المال» دردوران 
و  گرفتھ  صورت  اسالمی  رژیم  حاکمیت 
بعضا بھ دلیل رقابت شغاالن حاکم، باالخره 
سروصدای آن بھ بی دادگستری رژیم رسیده، 
نشان می دھند کھ دزدیھای میلیونی و دھھا 
سطح  بھ  سلطنتی  رژیم  دوران  میلیونی 
میلیاردی و ھزارمیلیاردی ارتقاء یافتھ و اگر 
روزی کارگران و زحمت کشان ایران قدرت 
را بھ دست بگیرند، ابعاد این دزدیھای سربھ 
فلک رسیده روشن شده و نشان داده خواھد 
شد کھ خدا و اسالم درخدمت ثروت اندوزی 
مشتی زالو صفت قراردارد و بھ کمک این 
از سھ دھھ است  بیش  چماق دینی است کھ 
فقر  از  برمردم،  ھائی  شکنجھ  و  زجر  چھ 

گرفتھ  گی  گرسنھ  بقیھ در صفحھ دومو 

بوذری(از  رحمان  توسط  میزگردی  اخیرا 
اطھاری  و  حکیمی  با  شرق)  روزنامھ 
درایران  کارگر  طبقھ  وضعیت  با  دررابطھ 
ضمن  کھ  یافت  ترتیب  اردیبھشت  در١٤ 
تاریخ   بھ  مربوط  واقعیات  از  بخشی  طرح 
جنبش کارگری و وضعیت کارگران، شیپور 
راه حلھا برای پایان دادن بھ وضعیت وخیم 

کارگران از سرگشاد آن نواختھ شد.
امتناع  کھ  شد  مدعی  بوذری  آقای  مقدمتا 
طبقاتی  تحلیل  از  ایرانی  فکران  روشن 
درایران براین اساس است کھ «طبقات تام و 
تمامی درایران شکل نگرفتھ و نمی توان بھ 
درخودنیست، چھ  طبقھ ای  پرداخت.  تحلیل 

رسد بھ طبقھ ای برای خود».

حکیمی درپاسخ بھ این ارزیابی چندین عامل 
را پیش می کشد:

گرفت  ازباالشکل  داری  «سرمایھ  ـ  الف 
منافع  ارضای  برای  مولده  نیروھای  و 

کشورھای امپریالیستی رشد داده شدند؛
ب ـ «طبقھ کارگربانیروی استبدادی مواجھ 
ـ  آسیائی  استبداد  تاریخی  دربستر  است 
شرقی(وجود دولت خودکامھ فراگیرمتمرکز) 

؛
پ ـ «طبقھ کارگر واردعرصھ سیاسی می 
شود بدون این کھ ازمنظر منافع خودحرکت 
بھ  طبقاتی  مبارزه  از ضرورتھای  و  کرده 
عرصھ سیاست رسیده باشد(بھ علت دخالت 

احزاب چپ ـ نویسنده) ؛
ت ـ « گستردگی تولید ُخرد درسرمایھ داری 

ایران؛
«مجموعھ این عوامل بھ اضافھ ی اوضاع 
سیاسی پس از فروپاشی شوروی... منجربھ 
ضعف و ناتوانی طبقھ کارگر ایران درمبارزه 
بقیھ در صفحھ سوم

انترناسیونال  در  مھ  ماه  اول  کھ  زمانی  از 
بھ عنوان روز جھانی  دوم در سال ١٨٨٩ 
کارگر و بعد از کشتار و سرکوب کارگران 
روز  این  کارگر  طبقھ  شد،  انتخاب  آمریکا 
را بھ روز سمبل مبارزه خود علیھ سرمایھ 
داری ، مبارزه دنیای نوین سوسیالیستی علیھ 
دنیای کھنھ طبقاتی و مشخصا سرمایھ داری 
، مبارزه جھان متفکر و علمی علیھ خرافات 
و عقب افتادگی و علیھ ھمھ بند ھای بردگی 
جنسی،   ، طبقاتی   ، ملی  نظیرستم  انسان 
در  بھ سدی  آنچھ کھ  مذھبی وھر  نژادی و 
 ، بود  و زحمتکشان  کارگران  آزادی  برابر 

تبدیل کرده است .  
کشورھای  مختلف  شرایط  در  کھ  روز  این 
ھای  شیوه  و  اشکال  بھ  سالھ  ھر  جھان 
بقیھ در صفحھ پنجم

ایران  دولت  توسط  ھا  یارانھ  ھدفمندکردن 
حاکمان  بیشتر  بُری  جیب  پیشبرد  قصد  بھ 
ازمردم شروع شد تا از یک سو با باال بردن 
بھای مواد مورد لزوم روزمره، جیب مردم 
را خالی کنند و ازسوی دیگر برای این کھ 
از ھیمن پول گرفتھ شده  با پرداخت بخشی 
ازمردم بھ مردم، آنھا را ساکت نگھ دارند. 
درعین حال بھ منظور ھماھنگ کردن خود 
زیرآب  تدریجا  جھانی،  سرمایھ  خواست  با 
فقر  یارانھ ھا را با این «ھدفمندی» زده و 
و زحمت  برکارگران  را  فالکت عظیمی  و 
کشان کھ آسیب پذیرترین بخش مردم ھستند، 

تحمیل کنند.
درسال  دولت  درآمد  میزان  ترفند  بااین 
ھا  یارانھ  کردن  ھدفمند  طریق  از  گذشتھ 
شد  تومان  ھزارمیلیارد   ٥٠ از  بیش  مبلغی 
و دولت امسال خواستار تصویب جیب بُری 
بقیھ در صفحھ ششم



نموده  تحمیل  اعدام،  و  شکنجھ  و  زندان  تا 
سرطانی  صورت  بھ  فساد  و  سالوسی  اند. 
انتشاریافتھ درتمامی ارگانھای بدن، سرتاپای 

رژیم جمھوری اسالمی را فراگرفتھ است.
مقایسھ  در  را  درآمد  تقسیم  زیر  در  ما 
کارگران و کارفرمایان بھ مثابھ مشت نمونھ 
خروار می آوریم تا کسانی کھ ھنوز درُجست 
ی  زاده  امام  ازاین  ای  معجزه  جوی  و 
جمھوری اسالمی ھستند، بھ اشتباه شان پی 
برده و برای بریدن این ُدمل چرکین از بدن 
ایران بھ پا خاستھ و نگذارند مشتی آخوندمرد 
رند تحت نامھای پرطمطراق ولی فقیھ، آیت 
و...،  االسالم  و حجت  آیت هللا  العظما،  هللا 
دست دردست سرمایھ داران حریص ھستی 

مردم را بھ یغما ببرند.
از کارگران شروع کنیم و ببینیم سھم آنھا در 
برخورداری ازدرآمدھای تولیدی و ملی چیست:

تراز  بسیارپائین  کھ  کارگران  حداقل  مزد  ـ 
خط فقراست، امسال ٣٩٠ھزارتومان درماه 
تعیین شد کھ طبق اقرارکاربھ دستان رژیم ٣ 
تا ٤ برابر کمتر از حداقل واقعی خط فقراست.

تازه بھ بسیاری از کارگران مزدھای ماھانھ 
بین ٥٠ تا ١٥٠ ھزارتومان درماه پرداخت 
درمورد  آماری  رژیم  گاه  ھیچ  و  شود  می 

مزدھای پرداختی منتشرنکرده است.
ـ عدم پرداخت بھ موقع مزدھا کھ بعضا بیش 
از یک سال نیز ازموعدشان می گذرد، عمق 
فاجعھ دزدی و درعین حال تنگ دستی عظیم 
تحمیلی را برای اندک درآمد تولیدکننده گان 

اصلی جامعھ روشن می شود.
اخراج کارگران  بی کاری و شدت گیری  ـ 
طبق  درسراسرکشور  پیمانی  و  قراردادی 
تولیدی  درواحدھای  فقط  رژیم  آمارھای 
کھ  است  بوده  گذشتھ  ١٢٪  درسال  بزرگ 
دریافت  خاطراخراج  بھ  نیز  مزایائی  ھیچ 
نمی کنند. کارگران دائمی ابتدا بھ کارگران 
اخراج  سپس  و  شوند  داده می  تنزل  فصلی 
طی  خبرنگارایلنا  گزارش  بنابھ  گردند.  می 
 ٧٠٠ و  ھزار  دو  از  بیش  گذشتھ  سال  یك 
واحد بحرانی در كل كشور شناسایی شده اند 
و تعدادکارگران اخراجی درسال گذشتھ بیش 

از ١٠٠ ھزارنفربوده است. 
مدیران  و  کارفرمایان  وضعیت  ببینیم  حال 

درکسب درآمد چھ گونھ است :
مدیرعامل  صابرفیضی  گذشتھ  درسال  ـ 
شرکت مخابرات ١٠٠ میلیون تومان پاداش 
گرفت و ھنرش اخراج کارگران بوده است. 
بدون  کھ  نشده  گفتھ  چیزی  از حقوقش  البتھ 

تردید سر بھ میلیونھا تومان درماه می زند.
ـ سال ٩٠ برای مدیران میلیونی، سال بدیمنی 

بود از این جھت کھ در این سال تقریبا در 
میلیونی  پاداش ھای  از  خبر  ھر فصل یک 
ای  رسانھ  کھ  کرد  درز  بیرون  بھ  مدیران 
در  شد.  دردسرساز  آنھا  برای  شان،  شدن 
خردادماه سال گذشتھ ٣میلیارد تومان پاداشی 
سینا  بانک  مدیران  بھ  مستضعفان  بنیاد  کھ 
پرداخت کردند، تا چند ھفتھ این سازمان را 
زیر ذره بین برد. بنیاد مستضعفان کھ بیش 
از ٨٠ درصد سھام بانک سینا را دارد، این 
پاداش ٣میلیارد و ٣٠٠ میلیون تومانی را در 
مدیران  بھ  رسانی  خدمت  گسترش  راستای 
خود بھ عبدالناصر ھمتی مدیرعامل و ٤ نفر 
دیگر از اعضای ھیات مدیره بانک پرداخت 
در  سینا  بانک  کھ  بود  حالی  در  این  کرد! 
فھرست بانک ھایی قرار داشت کھ بھ دلیل 
بانک مرکزی  االجل  بھ ضرب  توجھی  بی 
 ٤٠٠ بھ  سرمایھ  افزایش  خصوص  در 
آستانھ  در   ١٣٨٩ سال  در  تومانی  میلیارد 

سقوط و تنزل رتبھ بھ موسسھ بودند.
ـ سھ ماه بعد از این جریان، انتشار تصویر 
فیش حقوقی ٩ میلیونی یک مدیر بار دیگر 
ماجرای پاداش ھای میلیونی مدیران را داغ 
کرد؛ مدیری کھ حقوق پایھ ٨٠٠ھزار تومانی 
اش بھ لطف پاداش ھای متفاوت، بھ ٩میلیون 
ابتدای  از  شخص  بود.این  رسیده  تومان 
مھرماه سال ١٣٨٨ بھ مدیریت یک شرکت 
صنعتی منصوب شده بود کھ ٤٩درصد سھام 
آن  سھام  مابقی  و  است  دولتی  شرکت  این 
این  قراردارد.  شرکت  کارکنان  اختیار  در 
شرکت کھ از نظارت دستگاه ھای نظارتی 
مثل دیوان محاسبات کشور معاف شده است، 
از  بیش  خود  گذشتھ  مدیران  تخلف  دلیل  بھ 

٤٥ میلیارد تومان زیان انباشتھ دارد.
ـ ماجرای پاداش ھای میلیونی، در زمستان 
پارسال با تصمیم ھیات مدیره یکی دیگر از 
بانک ھای دولتی ادامھ پیدا کرد. در دی ماه 
٩٠ روزنامھ قدس خبری منتشر کرد کھ بر 
بانکی  شده  از مدیران عزل  یکی  آن  اساس 
گرفتھ  پاداش  تومان  میلیون  از ١٠٠  بیشتر 
بود. این مدیر نسبتا با سابقھ، پس از ارتکاب 
تخلف اخالقی و آزادی از بند برای دریافت 
حق و حقوق خود و تسویھ حساب مراجعھ 
کرده بود کھ بانک ١٠٤میلیون تومان پاداش 

برای او در نظر گرفت.
ـ در سال ٨٩، بانک صادرات با واریز۵٠٠ 
جھرمی،  شخصی  حساب  بھ  تومان  میلیون 
مدیر عامل این بانک در مظان اتھام تخلفات 
عنوان  تحت  پاداش  این  گرفت.  قرار  مالی 
«کارانھ سھ ماھھ دوم» و «کارانھ سھم مدیر 
تومانی  ٢٩میلیون  حقوق  با  ھمراه  عامل» 
روابط  اما  شد  واریز  او  بھ حساب  جھرمی 
عمومی بانک صادرات چند روز بعد اعالم 

کرد کھ براساس مصوبھ ھیات مدیره، یک 
درصد از کل بودجھ بھ عنوان پاداش ویژه 
در اختیار مدیرعامل و اعضای ھیات مدیره 
و مدیران عامل بانک ھای استان قرار داده 
عنوان  بھ  کارانھ،  توزیع  بر  عالوه  تا  شده 

پاداش بھ کارکنان پرداخت کنند.
یک ماه بعد، جھرمی در یک نشست خبری 
در پاسخ بھ سوال خبرنگاران از این پاداش 
ھای میلیونی گفت: «بھتر است خیلی بھ این 
دریافتی  من  ندھیم.  اھمیت  دروغ  خبرھای 
چندصد میلیونی ندارم ولی مگر حقوق یک 

مدیر باال باشد، بد است؟»

ارقام باال  براساس  نباشد کھ  بی مورد  شاید 
ومزدحداقل ٣٩٠ ھزارتومان درماه و حقوق 
را  صادرات  بانک  مدیرعامل  میلیونی   ٢٩
مقایسھ کرده و درآمدھای دیگر اورا درنظر 
نگیریم بھ نسبت ١ بھ ٧٥ می رسیم، و اگر با 
مزدھای ٥٠ تا ١٥٠ ھزارتومانی مقایسھ کنیم 
این نسبت ١ بھ ٥٨٠ یا ١ بھ ١٩٣ می رسیم.  
ھم چنین شاید بی مورد نباشد کھ مقایسھ ای با 
وضعیت حقوقھا دراولین کشور سوسیالیستی 
روسیھ  اکتبر  انقالب  ازپیروزی  بعد  مدتی 
بکنیم. دراین مورد لنین نوشت کھ: اختالف 
حقوقھا را از ١ بھ ١٩ درزمان تزار بھ ١ 
کدام جامعھ  معلوم شود  تا  اند  رسانده   ٥ بھ 
درچین  و  است.  ظالمانھ  کدام  و  عادالنھ 
کارگران  بھ  پرداختی  مزد  تفاوت  ای  توده 
درمقایسھ با باالترین حقوق بھ مائوتسھ دون 
١ بھ ٨ بود و تازه این نوع پرداختھا ایده آل 
درجامعھ سوسیالیستی نیست کھ مزد کارگر 
دھی  مزد  مناسبات  کھ  تازمانی  متخصص 

مطرح باشد باید باالترین باشد.
آیا زمان آن نرسیده است کھ کلیھ کسانی کھ 
بھ علت اعتقادات مذھبی بھ پشتیبانی از رژیم 
با  دھند،  می  ادامھ  ایران  جمھوری اسالمی 
برای  و  کرده  کشی  خط  سالوس  رژیم  این 
سرنگونی آن و پایان دادن بھ نظام سرمایھ 

داری قدَعلَم کنند؟
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رژیم سالوس ... بقیھ از صفحھ اول

یارانھ ھا و ھدفمندی آنھا، کاله گشادی است برسرکارگران و زحمت کشان!

تجمع پرسنل و کارگران کارخانجات مخابراتی 
شیراز در آذر ١٣٩٠ - 

عکس از وبالگ نسب آنالین
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آنارشیسم درھرلباسی مغایر با حرکت متشکل و منظم کارگران است!

 

راه را برای بھ قدرت رسیدن طبقات دیگر... کارگران ایران ... بقیھ از صفحھ اول
ھموارخواھدکرد؛

بھ  کارگر  طبقھ  تبدیل  لوازم  از  «یکی  ـ  د 
نیز  و  مستقل  باھویت  اجتماعی  نیروی  یک 
ھدفمند درایران این است کھ با سنت تحمیلی 
از  تشکیالت سازی دوگانھ مرزبندی کند و 
احزاب  و  دیگر  طبقات  شدن  لشگر  سیاھی 
آنھا بپرھیزد. ازنظر تشکیالتی، تنھا راه کار 
است... «شورا»  وضعی  چنین  بھ  رسیدن 

دوگانھ  تشکیالت  درفضای  درھرحال، 
سرمایھ  چھارچوب  از  کارگر  طبقھ  مبارزه 

داری فراتر نمی رود.»
اطھاری ادامھ می دھد:

عنوان  بھ  طبقاتی  تحلیل  بھ  توجھ  «بدون  ـ 
یک ضرورت نمی توان بھ آزادی رسید.»
و باالخره حکیمی کالم آخر را می گوید:

ذ ـ « ما باید بھ کارگران ایران جنبش ضد 
آنھا بگوئیم  بھ  و  بشناسانیم  استریت را  وال 
این جنبش، جنبش آنھا است...جنبش «بدون 
یا  چپ  سنتی  احزاب  یعنی  است  رھبری» 
حل  درعین  ندارند.  سیطره  برآن  راست 
جنبشی ماھیتا شورائی است.» پایان نقل قولھا

و  حق  گری  باالتقاط  ما  وگو  گفت  دراین 
باطل و تحریفاتی چند روبھ رومی شویم کھ 
نیستند.  کارگری  جنبش  پیشروی  گشای  راه 
اول این کھ ھمان طور کھ ھردو پاسخ دھند 
طبقھ  وجود  منکر  توان  نمی  داشتند  تاکید 
بزرگ  کھ  شد  درایران  کارگر(«درخود») 
ترین طبقھ دربخش تولیدی و خدماتی است. 
امتناع  پرسشگر  زعم  بھ  اگر  کھ  این  دوم 
ناشی  طبقاتی  تحلیل  از  ایرانی  روشنفکر 
ازشکل نگرفتن تام و تمام طبقات در ایران 
است، این ادعا تیلھ ای است ذھنی و خیالی 
کھ ازجانب روشنفکران بورژوائی برای نفی 
شکل گیری طبقاتی کارگران و حتا بورژوازی 
مطرح گشتھ و بھ نوعی دولت فراطبقاتی می 
رسد کھ درآن مصیبتھای وارده بر کارگران 
و زحمت کشان را بھ جای ُجست و جو در 
نقش استثمارگرنھ و ستم گرانھ ی بورژوازی 
واقعیتھای  و  بایدیافت!  درخودشان  حاکم 
انکار  کنده  وپوست  را صاف  جامعھ  عینی 
نمود و بھ قول اطھاری ردموجودیت طبقات 
است».  غیرعلمی  کامال  «حرفی  درایران 
را  «معضل  حکیمی  قول  بھ  اینکھ  سوم 
ُجست». کارگر  طبقھ  ذھنی  درجنبھ  باید 

کند  می  ادعا  صحبتش  پ  دربند  حکیمی 
ازمنافع  کارگران درعدم حرکت  کھ ضعف 
طبقاتی خود جھت رسیدن بعدی بھ سیاست 
است و طبقھ کارگر باید ازمطالبات پایھ ای 
خود شروع کرده و بھ سمت عرصھ سیاسی 
ـ  اقتصادی  و  سیاسی  ساختارھای  تعییر  و 
اجتماعی برود! چنین ادعائی با ضعف ذھنی 

طبقھ کارگردرتضادی آشکاراست.
کارگر(«درخود»)  طبقھ  ازنظرتاریخی 
اش  روزانھ  پراتیک  و  درعینیت  و  ازابتدا 
می  را  دارش  سرمایھ  توسط  استثمارشدنش 
درس  کھ  نداشت  معلمی  بھ  الزم  و  فھمید 
نمی  کھ  را  چھ  آن  بدھد.  او  بھ  را  استثمار 
برای کسب حقوق  مبارزه  گونھ  چھ  دانست 
تولیدی  وجودماشین  درابتدا  کھ  بود  خود 
و  کرد  تصورمی  خود  بدبختی  عامل  را 
مدتی  پرداخت.  می  ماشینھا  تخریب  بھ 
بھ  دست  فردی  صورت  بھ  کارگران  نیز 
بھ  حتا  و  زدند  کارفرما می  علیھ  اعتراض 
پراتیک  این  نمودند.  می  اقدام  آنھا  کشتن 
نیزسریعا ثابت نمود کھ دولت حامی سرمایھ 
داران است و درسرکوب کارگران ـ آن ھم 
نماید.  می  اقدام  راحتی  بھ  ـ  طورمنفرد  بھ 
دردبودن  ھم  و  کارگران  افزایش  با  تدریجا 
آنھا اعتراضات فردی شکل جمعی و نھایتا 
بھ وجودآمدن تشکلھای صنفی کارگری رسید 
و اعتصابات و اعتراضات جمعی در دستور 
کارگر  طبقھ  درک  قرارگرفت.  کارآنھا 
تا  بورژوازی  علیھ  اش  طبقاتی  مبارزه  از 
بدانجا باالرفت کھ مارکسیسم با جمع بندی از 
پراتیک مبارزاتی طبقھ کارگر تئوری علمی 
راه رھائی این طبقھ را درنیمھ دوم دھھ ی 

١٨٤٠اعالم داشت.
ازاین تاریخ بھ بعد، مبارزه طبقاتی کارگران 
نھ صرفا از مجرای منافع روزمره طبقاتی 
تئوری  کاربستن  بھ  مجرای  از  بلکھ  اش، 
درعمل  ـ  مارکسیسم  ـ  اش  وعلمی  پیشرو 
کارگران  بعد  بھ  تاریخ  ازاین  اگر  آغازشد. 
می  خود  انقالبی  تئوری  بھ  توجھ  بدون 
خواستند درُجست و جوی راه رھائی خود و 
ازجملھ رسیدن بھ سیاست درمبارزه طبقاتی 
برسند، این بھ مفھوم افتادن بھ روزمره گی 
و پراتیک کورطبقاتی بود کھ پراگماتیسم را 
بسا ازحد  برگزیده و چھ  درمبارزه ی خود 

مبارزه سندیکائی فراتر نمی رفت.
ادعا، حکیمی یک  این  از  بعد  کھ  اما عجبا 
کارگر  طبقھ  خودی  خودبھ  مبارزه  از  باره 
بھ مبارزه شورائی رسیده و از کارگران می 
خواھد کھ از ھمان ابتدا دست بھ ایجادشوراھا 
زده و مبارزه رھائی بخش خودش را پیش 
صنفی  مبارزات  خروس  ُدم  باید  حال  ببرد! 
اش ر بپذیریم یا قسم حضرت عباس مبارزه 

شورائی اش را؟!
طبقھ  پراتیک  از  بندی  جمع  با  مارکسیسم 
کارگر، تشکل اتحادیھ ای را بھ مثابھ کالس 
کارگری  طبقاتی  مبارزه  آموزش  درس 
وقدرت  طبقاتی  گی  بستھ  ھم  ی  درعرصھ 
یابی طبقاتی دانستھ  درعین حال تاکید کرده 

پیشرو  سیاسی  حزب  فقدان  کھ  است 

با سرمایھ داری شده است.
«بھ این ترتیب سوای سرکوب کھ مانع اصلی 
درراه ایجاد تشکلھای کارگری طبقاتی است، 
این نوع شکل گیری تشکل کارگری نیز از 
بالیا و عوارضی است کھ طبقھ کارگر ایران 
را گرفتار خود می  کند. پس رفتن و حاشیھ 
طبقاتی  تحلیل  شدن  اھمیت  بی  و  شدن  ای 

درچنین بستری بھ وجودآمده است.» 
پس از اظھارات اطھاری دایربراین کھ :

ـ «طبقھ کارگر درایران وجوددارد و این کھ 
کامال  ندارد، حرف  عینیت  درایران  طبقات 

غیرعلمی است؛
ـ «نکتھ اینجاست کھ طبقات بلوغ پیدا نکرده اند؛

ـ «استبداد شرقی بعداز محمدعلیشاه تمام شد. 
ما بادولت مدرن اقتدارگرا مواجھیم؛

ـ «وجودنفت تداوم برخورد دولت فراطبقاتی 
مدرن رانظیرتمام جھان تسھیل و تشدید کرده 

است؛
ـ «درآستانھ انقالب، ما ٦٠٠ تا ٧٠٠ ھزار 
پھنھ  و  داریم  بزرگ  درکارگاھھای  کارگر 
صنعتی شکل گرفتھ ولی بھ خاطر نبودشعور 
طبقاتی نمی تواند اعمال قدرت کند. درنتیجھ 
دولت  جایگزین  فراطبقاتی  دولت  یک 

فراطبقاتی قبلی شد.»
حکیمی سپس ادامھ می دھد:

طبقھ  («درخود»)  «منکروجودعینی  ـ  ث 
کارگر ایران نمی توان شد...معضل را باید 

درجنبھ ذھنی طبقھ کارگرُجست؛
ج ـ «عدم پیشروی بھ سوی غلبھ برضعف 
و ناتوانی و بی پشت و پناھی طبقھ کارگرو 
بھ  توسط  این طبقھ  پراکندگی  بھ  زدن  دامن 
اصطالح پیشروان آن را دراینجا باید ُجست؛

چ ـ « نسیان تحلیل طبقاتی موجب نوعی بی 
بھ طبقھ خود شده  نسبت  اعتمادی کارگران 
است و «پیشروان» نیز بھ این بی اعتمادی 

دامن زده اند؛
حـ  «امروز تفکر فرقھ ای جای تفکر اجتماعی 
را گرفتھ است. بخشی ازکارگران ایدئولوژی 
زده شده و درسازمانھا و احزاب سیاسی اعم 
شده  شقھ  شقھ  پوزیسیون  و  اپوزیسون  از 
است؛ واحد  طبقھ  یک  این  کھ  درحالی  اند 

ـ «حکیمی در جواب بھ سوئال بوذری:  خ 
و  مشخص  مطالبات  درراه  مبارزه  آیا 
تناقضی  باھم  ساختار  تغییر  درراه  مبارزه 
نظرمن  «بھ  دھد  می  جواب  چنین  دارند؟ 
باید ازمبارزه برای مطالبات پایھ ای شروع 
تغییر  و  سیاسی  عرصھ  سمت  بھ  و  کرد 
اجتماعی  ـ  اقتصادی  و  سیاسی  ساختارھای 
رفت. ورود ابتدا بھ ساکن بھ عرصھ سیاست 
بھ نتیجھ مطلوب طبقھ کارگر نخواھدرسید و 
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طبقھ ی کارگرـ کھ جزئی جدائی ناپذیر 
از خود این طبقھ است ـ بھ معنای آن است 
کھ این طبقھ ھنوز «درخود» باقی مانده و 
نیست. حزب سیاسی  قادربھ رھائی خودش 
پیشرو طبقھ کارگر ھم حزبی است انقالبی 
مجھز بھ تئوری علمی پرولتاریا کھ بھ طور 
آتی طبقھ  و  آنی  خواستھای  ممثل  استواری 
کارگر باشد و نھ ھرحزبی ـ آن ھم حزبی کھ 

سر بھ بورژوازی سپرده است.
بندیھای  ازاین جمع  بنابراین عدول حکیمی 
علمی مبارزه ی طبقاتی پرولتاریا و اختراع 
بھ  کردن  پشت  اوال  شورائی»  حل  «راه 
اصول مارکسیستی است و ثانیا ارائھ حرف 
مبارزات  تاریخ  کھ  است  ای  پشتوانھ  بدون 
است.   نکوبیده  برآن  ُمھرتایید  پرولتاریا 
طبق تجربھ تاریخی مبارزاتی طبقھ کارگر 
این  یابی  سازمان  ی  رفتھ  پیش  درشرایط 
طبقھ تحت رھبری حزب پیشاھنگش شوراھا 
تشکیل شدند کھ قدرت دولتی بورژوازی را 

بھ چالش بالواسطھ کشاندند.
را  ایران  کارگری  جنبش  ضعف  حکیمی 
دراین می داند کھ ازابتدا تحت نفوذ احزاب 
کمونیست  حزب  ازجملھ  و  چپ  سیاسی 
ایران قرارگرفتند! آیا آموختن اصول مبارزه 
از  پیشرو  کارگران  بھ  مارکسیستی  طبقاتی 
سازمان  درزمینھ  کار  بھ  آنھا  گسیل  و  ابتدا 
دادن طبقھ کارگر درسازمانھای اتحادیھ ای 
اش بھ ضرر کارگران است؟ پس ادعای وی 

درمورد ضعف ذھنی طبقھ کارگر چیست؟
«سرکوب  کھ  دارد  قبول  حکیمی  اگر 
طبقاتی  تشکلھای  ایجاد  درراه  اصلی  مانع 
کھ  دارد  قبول  ایشان  اگر  کارگران است»؛ 
و  درصنایع  ایران  کارگران  عمده  بخش 
درتعداد  و  کارند  مشغول  کوچک  خدمات 
آثار  کھ پخش  پذیرند  ایشان می  اگر  اندک؛ 
و  بوده  غدغن  پیوستھ  درایران  مارکسیستی 
جرم محسوب می شده، چھ گونھ انتظار دارد 
کھ کارگران ازابتدا براساس اصول شورائی 

متشکل شوند؟!
طبقھ  یابی  سازمان  کھ  است  این  واقعیت 
تنھا  نھ  کمونیستھا  کمک  بھ  کارگرایران 
آن  ازمزایای  بلکھ  نبوده،  طبقھ  این  ضعف 
کسی  کھ  طور  ھمان  و  شود  می  محسوب 
درجریان وجود کالس درس مدرن، کودکان 
قدیمی  مانده  عقب  مکتبھای  بھ  رفتن  بھ  را 
بھ  معتقد  فکر  روشن  یک  خواند،  فرانمی 
آشناکردن  از  پرولتاریا  انقالبی  تئوری 
کارگران بھ اصول سیاسی کمونیسم از ھمان 
ـ  مساعد  شرایط  وجود  درصورت  ـ  اول 
بندی  جع  علمی  تجارب  و  کند  نمی  امتناع 
شده تاریخی مبارزات طبقھ ی کارگر را بھ 

دور نمی اندازد.

کمونیست  حزب  درآموزشھای  اگر  حکیمی 
ایران در ٩٠ سال پیش بھ کارگران اشکالی 
می بیند، باید بھ نقد نظرات نادرست حزب 
بپردازد و نھ تماس حزب با کارگران و جلب 
کمونیست  پیشرو  کارگران  صف  بھ  آنھا 
کارگران  ازمنافع  دفاع  منافعی جز  ھیچ  کھ 

ندارند!
این روزھا ایده ی مخرب ویک جانبھ ای مثل 
نقل و نبات پخش می شود دایر براین کھ گویا 
اگر طبقھ ی کارگر جلب نیروی سیاسی شود 
و  گیرد  می  قرار  نیرو  آن  درخدمت  دیگر 
نھ مصالح طبقھ خودش. دراین ادعا واقعیتی 
این  باشد.  درست  تواند  می  کھ  است  نھفتھ 
درحالتی رخ می دھد کھ آن نیروی سیاسی 
کارگر  طبقھ  منافع  درمورد  درستی  نا  خط 
داشتھ باشد. امااین ادعا درمورد حزب واقعا 
کمونیستی صادق نیست و اگر بھ تاریخ ایران 
توجھ کنیم، بیش از ٨٠ سال است کھ بعداز 
ایران  کمونیست  حزب  شدن  پاشیده  ازھم 
کمونیستی  حزب  شاه،  رضا  رژیم  توسط 
باشد،  مورد اعتماد کارگران قرارگرفتھ  کھ 
توان  نمی  بنابراین،  است.  نیامده  وجود  بھ 
و  راست  اپورتونیستی  احزاب  اشکاالت 
چپ را بھ حساب حزب کمونیست گذاشتھ و 
دست بھ تئوری سازیھای ذھنی دررابطھ با 
سازمان یابی طبقھ کارگر درسطوح مختلف 

معیشتی و سیاسی زد!
درکشورھای  آیا  پرسید:  باید  حکیمی  از 
دموکراتیک  آزادیھای  تاحدی  کھ  غربی 
وجود داشتھ وطبقھ کارگر ھمھ ی امکانات 
درشکل شورائی خودرا  کھ  است  داشتھ  را 
سازمان دھد، چرا چنین اتفاقی نیافتاده است؟ 
از  ناشی  را  اشکال  این  وی  است  ممکن 
وجوداحزاب غیرطبقاتی کارگری بداند. اگر 
کھ  رسید  نتیجھ  این  بھ  باید  پس  باشد  چنین 
طبقھ کارگر، طبقھ ای صغیراست و احتیاج 
سو  آن  یا  و  این  بھ  را  آن  کھ  دارد  قیم  بھ 
می کشد! اما تاریخ نشان داد کھ ھمین طبقھ 
باوجود  و  روسیھ  تزاری  استبداد  باوجود 
تعداد بسیارناچیزش در جامعھ چین توانست 
رھبری  را تحت  ارتجاعی  دوقدرت بزرگ 
احزاب کمونیست این دو کشوربھ زیربکشد. 
بنابراین نمی توان مشکل طبقھ کارگر اروپا 

را درصغیربودن آن دانست.
انقالبی  حتا  کھ  است  این  دیگر  واقعیت 
کھ  درصورتی  کمونیست،  حزب  ترین 
ازطریق تحلیل دائمی تضادھای موجود در 
دررابطھ  انقالبی  درجھان، خط  و  کشورش 
دیر  ندھد،  ارائھ  کارگران  منافع  از  دفاع  با 
یا زود با گرفتارشدن آن حزب درعدول از 
بھ دام ذھنی  دیالکتیکی و افتادن  ماتریالیسم 
بینی،  جھان  درعرصھ  متافیزیک  و  گری 

ی  درعرصھ  چپ  و  راست  رویزیونیسم 
تئوری، اپورتونیسم راست و چپ درعرصھ 
ی سیاسی، مرکزیت یا دموکراسی افراطی 
درتشکیالت ودگماتیسم و شماتیسم و لیبرالیسم 
کار،  و سبک  تفکر  شیوه  در  ودنبالھ روی 
پرولتاریائی  سیاست  بھ  یابی  دست  بھ  قادر 
و  شده  کشیده  مختلفی  انحرافات  بھ  و  نشده 
بھ  کارگر  طبقھ  آتی  و  آنی  منافع  از  نھایتا 
درستی دفاع نخواھد کرد و بھ دامن سرمایھ 
داری درخواھدغلطید. مشکل اساسی را باید 
دراین جا ُجست و آدرس غلط بھ نیروھای 

سیاسی چپ نداد. 
و  تار  از  پس  را  جنبش چپ  کنونی  تاریخ 
ایران  اشغال  و  کمونیست  حزب  مارشدن 
وبروز   ١٣٢٠ درشھریور  متفقین  توسط 
و  توده  حزب  رھبری  تاریخی  اپورتونیسم 
کودتای  از  پس  رویزیونیسم  بھ  درغلطیدن 
روی  و   ١٣٣٢ مرداد   ٢٨ امپریالیستی 
کارآمدن خروشچف درشوروی می توان بھ 

طورفشرده چنین بیان داشت:
کفاره ی گناھان اپورتونیستی راست رھبری 
آنارشیستی  کرد  عمل  در   ، را  توده  حزب 
اکثرتشکلھائی کھ بعدا بھ وجود آمدند، ُجست. 
پایگاه اجتماعی این آنارشیسم در درون خرده 
احزاب  فقدان  درشرایط  کھ  بود  بورژوازی 
و  بورژوائی  و  بورژوائی  اتوریتھ خرده  با 
سوم،  جھان  درکشورھای  انقالبی  اوضاع 
کارگر متمایل شدند،  بھ سوی چپ و طبقھ 
سیاست،  بینی،  جھان  پذیرش  بادید  نھ  اما 
طبقھ  راستین  حزب  کار  سبک  تشکیالت، 
کارگر، بلکھ با انواع گرایشات غیرپرولتری 
ضرورت  نفی  تشکیالتی  ی  درعرصھ  کھ 
تالش برای ایجاد حزب کمونیست درپیوندی 
ھای زحمت  توده  و  کارگر  طبقھ  با  فشرده 
تلفیق  و  بودن  انقالبی  درعمل  پای  و  کش 
علمی  کمونیسم  آموزشھای  کاربستن  بھ  و 
گیھای  ویژه  با  و  ایران  مشخص  درشرایط 
طبقاتی آن بود. نتیجھ آن کھ کم بھادادن بھ 
اھمیت و ضرورت حزب بھ صورت انجام 
انقالب بدون رھبری حزب کمونیست (مشی 
چریکی) درابتدا و یا نفی ایجاد حزب واحد 
دام  بھ  افتادن  براساس  کارگر  طبقھ  پیشرو 
تفرقھ  بھ  زدن  دامن  و  تشکیالتی  پلورالیسم 
دوربعدی  در  سازمانی  و  نظری  تشتت  و 
وجود  آن  ی  نتیجھ  کھ  است  سو  یک  از 
احزاب مختلف مدعی کمونیست بودن است 
کھ  دیگر  مختلف  گروھھای  و  سازمانھا  و 
تعدادشان نزدیک بھ دو دوجین می رسد کھ 
نتیجھ اش بھ بروز تفرقھ درجنبش کارگری 
نقد  دیگر  ازسوی  و  است؛  شده  کشیده  نیز 
با  دوستانش  و  حکیمی  توسط  وضع  این 

نفی تئوری سازمان یابی  پیش کشیدن 
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اول ماه مھ پیام دھنده مبارزه متشکل و متحد و زیر یک پرچم است:رھائی نیروی کار

درحزب  و  اتحادیھ  کارگر(در  طبقھ 
رھبری  وجود  ضرورت  نفی  کمونیست)، 
از  ستایش  بھ  افتادن  و  پرولتری  بااتوریتھ 
جنبش برای جنبشـ  نظیرجنبش وال استریت 
ترتیب اخالل دررشد مبارزاتی و  ـ و بدین 
سازمان یابی طبقھ کارگر و آن گاه سردادن 
این دید غلط کھ فقدان تحلیل طبقاتی جامعھ 
ایرانـ  کھ ادعای نادرست است و کمونیستھا 
از ٩٠ سال پیش و با توجھ بھ عقب مانده گی 
درعین حال ضعف  آمار و  فقدان  جامعھ و 
تئوریک وتشکیالتی شان قادر بھ انجام دقیق 
آن نبوده و حتا درزمینھ ی مبارزات تئوریک 
و از جملھ تعریف طبقھ کارگر و غیره دقیقا 
و  کمونیست  نیروھای  گی  پراکنده  دلیل  بھ 
دست و پا زدن در خرده کاری چندان پیروز 
نبوده اند ـ ناشی از گرایش بھ جلب کارگران 

بھ سوی تشکلھا بوده است! 
انقالبی  رھبری  فقدان  کھ  درشرایطی 
پرولتری درایران بیش از پیش احساس شده 
و طبقھ ی کارگر ازاین کمبود بھ شدت رنج 
می برد، تبلیغ این گونھ انحرافات نظری کھ 
شقھ  شقھ  درخدمت  مستقیما  ذکرشد  درباال 
کردن جنبش کارگری و کمونیستی و نھایتا 
بی اثرساختن آنھا می باشد و مبارزه ی ایده 
ئولوژیک علیھ این نظرات انحرافی شرطی 
پیروزی  سوی  بھ  حرکت  برای  ضروری 

جنبش کارگری می باشد. 

این  نقش  داران  سرمایھ  و  کارگران  یعنی 
روز را در تضاد کار و سرمایھ بیش از پیش 
برجستھ کرده است. این ھم بھ دلیل روشنی 
برای خالصی  بشریت  نبرد  آخرین  این  کھ 
است.  بردگی  و  استثمار  و  ستم  دنیای  از 
 ھنوز ھم در خیلی از کشورھا روز اول ماه 
مھ تعطیل رسمی نیست و این روز را  در 
یا  و  اند  نشناختھ  رسمیت  بھ  یا  آنھا  قوانین 
برای آنکھ طبقھ کارگر کشورھا  را از ھم 
بورژوازی ھر کشوری روزی   ، کنند  جدا 
جدا از دیگران را بھ جای روز جھانی کارگر 
کھ  ھم  کشورھایی  در  است.  کرده  انتخاب 
اند از مبارزه دراین روز  حاکمان نتوانستھ 
مھم جلوگیری کنند، تیغ سانسور را بر گردن 
معموال  و  اند  گذاشتھ  مھ  ماه  اول  تبلیغات 
و  تظاھرات  از  ھایی  دادن صحنھ  نشان  با 
در  آنھم  ھا  تلویزیون  در  پلیس  با  درگیری 
آخر شب ، تالش کرده اند تا مبارزات اول 

ماه مھ را نامناسب جلوه دھند. 
اما با تمام دوز و کلک ھا و استفاده و یا بھتر 
بگوئیم سوء استفاده بورژوازی از امکانات 
کارگر  طبقھ  دسترنج  حاصل  کھ  عمومی 
نیروھای  و  ھا  پلیس  با  ھا  دولت   ، است 
کشیدن  خون  و  خاک  بھ  و  سرکوبگرشان 
گذشتھ  ھای  سال  در  مھ  ماه  اول  تظاھرات 
نتوانستھ اند جو ترس و وحشت را حاکم کنند 
و مردم بدون ترس از حاکمین بھ خیابان ھا 
می آیند تا اعتراضات خود بھ وضع موجود 
و خواست ھایشان را برای دنیای آینده بھتر 
نشان دھند . این روز کھ  ھمیشھ بر اساس 
تظاھرات  با  بیشتر  جوامع  سیاسی  شرایط 
شود  می  آغاز  کار  ھای  محیط  تعطیلی  و 
ھا،  کارخانھ  کارگران  ھای  راھپیمائی  با  و 
اتحادیھ ھای کارگری ، احزاب کمونیست و 
طلب  عدالت  مترقی  نیروھای  دیگر  و  چپ 
شعارھای  کنند،  می  پیدا  ادامھ  دموکرات  و 
مشخصی در حیطھ ملی و جھانی را با خود 
دارد . بھ طور مثال چند سال پیش کھ اعتراض 
گلوبالیزاسیون  یا  سرمایھ  شدن  جھانی  بھ 
داری  سرمایھ  علیھ  جھانی  مبارزه  یک  بھ 
تبدیل شده بود ، شعارھا اساسا علیھ نھ تنھا 
سرمایھ داری جھانی بھ طور عام بلکھ علیھ 
بورس بازی ، علیھ کمپانی ھای بورس کھ 
ھمھ سرمایھ ھای کوچک را بھ ورشکستگی 
جھانی  سرمایھ  نفوذ  و  بودند  کشانده 
بود .  اقتصاد و سیاست ھرکشور  دراعماق 
اما حدودا ازسال ٢٠٠٨ کھ بحران سرمایھ 
داری ، فروریزی بازار بورس در اقصا نقاط 
اندازھای  پس  ناگھانی  شدن  خالی   ، جھان 
بازنشستگی و بحران مالی بین المللی بانکی 
و تجاری فراگیر شد و این بھ دنبال خود بھ 
ورشکستگی خیلی از شرکت ھای کوچکتر 

و زحمتکشان  کارگران  سفره  خالی شدن   ،
بر  ھا  بانک  قرض  بار  شدن  تر  سنگین   ،
درگیری  تشدید  و  بیکاری   ، مردم  دوش 
ھای منطقھ ای و جھانی بین دارودستھ ھای 
نھ  دیگر  مھ  ماه  اول  انجامید،  امپریالیستی 
تنھا برای طبقھ کارگر کھ بیشترین صدمھ را 
دیده بود، بلکھ برای مردم زحمتکش و حتی 
قشرھای متوسط جامعھ بھ روز اعتراض بھ 
وضع موجود و مشخصا علیھ سرمایھ داری 
تبدیل شد . از آن زمان تا بھ حال اول ماه 
پیدا  جوامع  بیشتر  در  پررنگتری  شکل  مھ 
وعده  و  گویی  دورغ   ، تقلب   . است  کرده 
لوح  ساده  چشم  بورژوازی  سرخرمن  ھای 
بھ  است  گشوده  ھم  را  متوسط  اقشار  ترین 
ھمین دلیل حتی با تمام پراکندگی کمونیست 
توسط طرفداران  ھا  سال  کھ  شعارھایی  ھا 
طبقھ کارگر مطرح شده است دارد جای خود 
مردم باز  توده ھای  در بین وسیع ترین  را 
می کند . دیگر اعتماد مردم بھ حاکمان جھان 
از دست رفتھ است . و این را بورژوازی 
تواند انکار کند  بھ ھیچ وسیلھ دیگری نمی 
سرمایھ  عمومی  بحران  ادامھ  در  امسال   .
از  دیگری  مبارزاتی  ھای  داری، مشخصھ 
با  کھ  سرمایھ  مراکز  اشغال  جنبش  جملھ 
آمده  میدان  بھ  در صد ھستیم  ما ٩٩  شعار 
در  اقتصادی  ریاضت  علیھ  مبارزه  یا  و 
اروپای گلوبال توسط کارگران و دانشجویان 
و مردم کوچھ و بازار کھ زیر فشار مالی و 
نیز قرض اتحادیھ اروپا کمر خم کرده اند ؛ 
تظاھرات در خاورمیانھ و شمال آفریقا علیھ 
دولت ھای سرکوبگر،  کاخ سرمایھ داری 
را بھ لرزه درآورد. بھ ھمین دلیل در اروپا 
دیگر تظاھرات محدود بھ لیسبون در پرتغال 
از  بھ خشونت  کھ  نبود  اسپانیا  مادرید  یا  و 
ھمھ شھرھای  در   . کشیده شد  پلیس  طرف 
بزرگ اروپا مردم بھ خیابان ھا آمدند و علیھ 
شعار  آنان  ھای  سیاست  و  ھایشان  دولت 
دادند و دست بھ افشا گری زدند . رشد این 
از  برخی  اعتراض  روز  عنوان  بھ  روز 
جملھ  از  اروپائی  دولتمردان  ترین  مرتجع 
سارکوزی را برای اینکھ از این کاله نمدی 
برای خود بدوزد بھ «ھمراھی»  و شرکت 
در آن کشاند . در مسکو دھھا ھزار نفر بھ 
خیابان ھا آمدند ولی پوتین سعی کرد کھ با 
برای  ای  وسیلھ  بھ  را  آن   ، آن  در  شرکت 
حزب  اما  کند.  تبدیل  خود  اھداف  پیشبرد 
کمونیست روسیھ تظاھرات دیگری برگزار 
کرد کھ بھ دستگیری تعدادی از آنان انجامید. 
بسیار  کنندگان  شرکت  تعداد  واشنگتن  در 
بیشتر از سال ھای گذشتھ بود ، و در بیشتر 
بھ  پلیس  توسط  تظاھرات  بزرگ  شھرھای 

بھ  یک  بررسی   . شد  کشیده  خشونت 

پرتوان ترباد... بقیھ از صفحھ اول

گوناگونی توسط کارگران، احزاب کمونیست، 
اتحادیھ کارگری و روشنفکران مدافع طبقھ 
کارگر برگزار می شود، بھ مثابھ یک  سنت 
خوب جھانی شکل گرفتھ است . تمام تالش 
بورژوازی از ھمان روز شکلگیری اول ماه 
مھ این بود کھ آنرا صرفا متعلق بھ کمونیست 
ھا  تروریست  و  آنارشیست  جریانات   ، ھا 
بورژوازی  تالش  این  برابر  در  بزند.  جا 
مترقی  نیروھای  و  کارگر  طبقھ  المللی  بین 
سعی کردند کھ این روز را بھ عنوان سمبل 
بشریت مترقی برای ایجاد دنیای نوین دنیائی 
خالی از ستم و استثمار و روز اعتراض بھ 
نظام سرمایھ داری  و متعلق بھ وسیعترین 
توده ھای طبقات تحتانی جامعھ تبدیل کنند. 

رشد جوامع بشری بھ سوی سرمایھ داری و 
از بین رفتن طبقات ماقبل سرمایھ داری مانند 
کھنھ  طبقات  مثابھ  بھ  دھقانان  و  ھا  فئودال 
جامعھ و عوض شدن آن با دو طبقھ اساسی 
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رژیم دغلکار ... بقیھ از صفحھ اول شھرھای  ھمھ  در  ھا  تظاھرات  یک 
جھان در حوصلھ این نوشتھ نیست .اما 
نکتھ قابل ذکر اینکھ اوال تقریبا ھمھ، دولت 
ھای سرمایھ داری و سیاست ھای اقتصادی 
سیاسی آنھا را مورد حملھ قرار می دادند و 
علیھ سرمایھ بھ روشنی موضع می گرفتند؛ 
ثانیا اول ماه مھ طیف وسیعی از معترضین 
بھ وضع موجود را در بر می گرفت ، کھ در 
درجھ اول کارگران و نیروھای روشنفکری 
، اتحادیھ ھای کارگری ، کارمندان دون پایھ 
درآمدھای ضعیف  با  و مردم طبقات میانی 

مختلف را شامل می شد .
در اروپا  تظاھر کنندگان اروپائی بھ حضور 
نظامی اروپا در کشورھای دیگر اعتراض 
قلمداد می  اما برخی خود را چپ  داشتند . 
نیروی  حضور  بھ  نیستند  حاضر  اما  کنند 
اعتراض  خود  کشور  در  خارجی  نظامی 
کنند. در تعداد محدودی از کشورھای عربی 
از جملھ مصر و تونس مراسم اول ماه مھ بھ 
طورمستقل برگزار شد، آنھم در کشورھایی 
آنھا  در  مھ  ماه  اول  تظاھرات  یا  سابقا  کھ 
ممنوع بوده و یا روز اول ماه مھ را دولتی 
دھند  قرار  کنترل  تحت  آنرا  تا  بودند  کرده 
این میان بعلت حضور اتحادیھ  . تونس در 
ھای کارگری مراسم سازمان یافتھ و مفصلی 
خبرھا  در  متاسفانھ  کھ  گذاشت  اجرا  بھ  را 

زیاد از آن نامی برده نشد . 
کردن  قانونی  برای  مبارزه  نیز  ایران  در   
جھانی  روز  مراسم  برپائی  و  تظاھرات 
کارگر بھ یک مبارزه جدی کارگران ایران 
برای دستیابی بھ یکی از خواستھ ھای بحق 
شان تبدیل شده است . در رژیم شاھنشاھی 
کھ صحبت راجع بھ  روز اول ماه مھ و انجام 
ھر فعالیتی بھ این مناسبت جرم محسوب می 
شد در اوایل روی کار آمدن رژیم اسالمی  ، 
این رژیم ظاھرا برای ھمراھی با کارگران 
عکس العمل شدیدی بھ برگزاری مراسم اول 
سازمانھای  رشد  با  ولی  نداد  نشان  مھ  ماه 
این  و  کارگر  و طرفدار طبقھ  سیاسی چپ 
کھ اول ماه مھ بھ نمادی مھم برای آنھا تبدیل 
شده بود، مراسم روز جھانی کارگر را در 
مراسم  یک  بھ  مدتی  از  بعد  و  ممنوع  اول 
فرمایشی مبدل کرد و خانھ کارگر ھم مسئول 
این احوال  با تمام  اجرای صوری آن شد . 
با  مھ  ماه  اول  ھای  مراسم  از  برخی  نیز 
شرکت فعال کارگران کنترل این مراسم ھم 
از دست رژیم در رفت و بھ ضد رژیم حاکم 
تبدیل شد . در برخی از شھرھا ھم از ابتدا 
رژیم نتوانست مسئلھ اول ماه مھ را بدست 
با  آن نفوذ سیاسی پیدا کند،  یا در  و  گرفتھ 
این  سازمانده  فعالین  دستگیری  و  سرکوب 
برخاست  مراسم  از  بھ جلوگیری  تظاھرات 

ھم  امسال   . درسنندج  تظاھرات  مانند   ،
ھای  تحریم  اقتصادی،  بحران  رشد  بعلت 
حد،  از  بیش  گرانی  غربی،  کشورھای 
تظاھرات  و...  روزافزون،  بیکارسازیھای 
چند سال  بھ  توجھ  با  ایران  در  مھ  ماه  اول 
اخیر درتعدادبیشتری از مناطق برگزار شد 
خانھ  کردن  تظاھرات  درخواست  بازی،   .
کارگر و ندادن جواب بھ آن از طرف دولت 
بیشتر بھ بازی موش و گربھ می ماند تا یک 
اجتماعی . کارگران ایران می  در خواست 
دانند کھ روز جھانی کارگر روزی نیست کھ 
دولتی  آنھم  شد  دولت  اجازه  منتظر  بایستی 
مانند دولت اسالمی کھ از ابتدا با کارگران و 
زحمتکشان جز با زبان سرکوب ، شکنجھ  و 
اعدام سخن نگفتھ است . امسال در آنجاھائی 
را  مجالش  کارگری  فعالین  و  کارگران  کھ 
و  گرفتند  جشن  را  مھ  ماه  اول  کردند  پیدا 
آنجاھا کھ امکان نبود آنھم بھ دالیل سیاسی و 
امنیتی و سرکوب رژیم کارگران آن را در 

محافل کوچکتر برگزار کردند . 
مختلف  کشورھای  در  شعارھا  اینکھ  با 
ولی  بود  متفاوت  سیاسی  شرایط  برحسب 
اعتراض  شعارھا  ھمھ  عمومی  حرکت  در 
بھ وضع موجود و دفاع از آرمان ھای ضد 
ستم و استثمار و سرکوب را بیان  می کرد 
.   بھ ھر صورت امسال مراسم ھای روز 
و  تر  وسیع  طنین  و  صدا  کارگر  جھانی 
پرقدرت تری  در سطح جھانی داشت و این 
نھ دقیقا  باعث خوشحالی است چرا کھ اگر 
ولی بھ طور عمومی نوع مراسم ھای اول 
و شرایط  گذشت  کھ  سالی  از  نشان  مھ  ماه 
 . دارد  جامعھ  و زحمتکشان  کارگران  حال 
امسال طبقھ کارگر جھانی قدرتمندتر در این 
صحنھ حاضر شد . اما این حضور در نبود 
اجتماعی و  پر قدرت  سیاسی  آلترناتیو  یک 
کمونیست  احزاب  ـ  طبقھ  این  یافتھ  سازمان 
کشوری ـ نتوانست نقش خود را آن طور کھ 
باید و شاید ایفاء کند . و این ھیچ چیز نیست 
پر  کمونیستی  احزاب  کمبود  دلیل  بھ  مگر 
جنبش  پراکندگی  مبارزات و  این  در  قدرت 
کمبود  این  برای   . کارگری   – کمونیستی 
باید کوشش ھمھ جانبھ ای را سازمان داد . 
جھان طبقاتی دارد بھ سرانجام خود نزدیک 
می شود مھم این است کھ ھر فرد و گروه 
را  تاریخی و مترقی خود  نقش  و سازمانی 
و  متحد  و  متشکل  راستای  این  در  بدرستی 

یکی شدن ایفاء کند . 

مجلس است.  از  تومانی  ھزارمیلیارد   ١٣٥
و  مقننھ  دوقوه  بین  کھ  تضادی  بھ  وباتوجھ 
مجریھ بھ وجودآمده است مجلسیان تصویب 
را  دولت  برای  درآمد  کسب  میزان  چنین 
معادل باالرفتن شدید بھای مورد نیاز مردم 
تلفیق  لذا کمیسیون  و  دانند  می  بنزین  نظیر 
تومان  ھزارمیلیارد   ٦٦ رقم  تنھا  مجلس 
درھمین  نمود.  تصویب  را   ١٣٩١ درسال 
چندی  مجلس  رئیس  الریجانی  علی  ارتباط 
بھ علی خامنھ ای رھبر  نامھ ای  پیش طی 
کامل  توقف  خواھان  اسالمی  جمھوری 
اجرای فاز دوم این طرح شد. وی ادعا نمود 
بنزین ٤  قیمت  دولت،  پیشنھاد  چنین  با  کھ 
صحبتی  در  نژاد  احمدی  و  برابرخواھدشد 
درمشھد آن را دروغ خواند. امری کھ نشان 

از حدت تضادھای آنھا دارد.
درواقع صرف نظر از تضاد بین مجلس و 
پیش  دانان  اقتصاد  ارزیابیھای  طبق  دولت، 
بنزین  بھای  در سال ٩١  بینی می شود کھ 
٧٠٪ افزایش یابد، امری کھ می تواند تا ٧٥٪ 
از کار بیاندازد و  تولیدی کشور را  صنایع 
نیز  اسالمی  مجلس  گان  نماینده  سازد.  فلج 

استداللھای مشابھی دارند:
کمیسیون  عضو  مال  یوسفیان  هللا  عزت 
تلفیق مجلس در گفتگو با مھر در واکنش بھ 
حاملھای  قیمت  گسیختھ  افسار  رشد  احتمال 
مختلف انرژی در فاز دوم ھدفمندی یارانھ 
تنھا  دولت  ھدفمندی  دوم  فاز  در  گفت:  ھا، 
مجوز افزایش ٢٠ درصدی قیمت حاملھای 
مختلف انرژی ھمچون بنزین، گازوئیل، گاز 

طبیعی و برق را دارد.
اقتصادی  کمیسیون  عضو  نادران  الیاس 
مجلس ھم با بیان اینکھ کسب درآمد بیش از 
افزایش  بھ  تومانی منجر  میلیارد  ھزار   ۵٠
٧٠ درصدی قیمت حاملھای مختلف انرژی 
ھزار  اعتبار ١٣۵  اگر  افزود:  شد،  خواھد 
شد،  می  تصویب  دولت  تومانی  میلیارد 
قیمت  برابری  باید درانتظار افزایش چندین 
با  وی  باشیم.  کشور  در  انرژی  و  سوخت 
یادآوری این کھ در فاز اول ھدفمندی یارانھ ھا 
قیمت مجموعھ سبد حاملھای مختلف انرژی 
کرد:  بیان  یافت،  افزایش  برابر   ٢.۵ حدود 
در مجموع  تلفیق  اما روز گذشتھ کمیسیون 
با تصویب اعتبار ۶۶ ھزار میلیارد تومانی 
در  تومانی   ٢٠٠٠ مثال  بنزین  ظھور  مانع 

فاز دوم ھدفمندی یارانھ ھا شده است. 
بھ گزارش مھر، آمارھای رسمی حاکی از 
فاز  اجرای  در ١۵ ماه نخست  آن است کھ 
دولت  یارانھ ھا  ھدفمندسازی  قانون  نخست 

درآمد  تومان  میلیارد  حدود ٢۵ ھزار 
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حاملھای  قیمت  آزادسازی  محل  از 
مختلف انرژی کسب کرده است. با این 
میلیارد  دولت سناریوی ١٣۵ ھزار  وجود، 
دوم  فاز  اجرای  اعتبار  برای  را  تومانی 
ھدفمندی یارانھ ھا در قالب الیحھ بودجھ سال 
جاری بھ مجلس شورای اسالمی ارائھ کرد 
کھ این پیشنھاد با مخالفت شدید مواجھ شد. در 
گذشتھ  تلفیق روز  کمیسیون  اعضای  نھایت 
برای  را  تومانی  میلیارد  ھزار   ۶۶ اعتبار 
کردند  تصویب  یارانھ ھا  ھدفمندی  دوم  فاز 
میزان،  این  از  نقدی  یارانھ  اعتبار  سھم  کھ 
است. شده  تعیین  تومان  میلیارد  ھزار   ۴٨

از ۶۶ ھزار میلیارد تومان درآمد ھدفمندی 
مصوبھ  براساس   ٩١ سال  در  یارانھ ھا 
میلیارد  ھزار   ١٠ حدود  تلفیق،  کمیسیون 
تومان از محل یارانھ نان، آرد و برق، حدود 
۴ ھزار میلیارد تومان مالیات و عوارض و 
مابقی ( حدود ۵٠ ھزار میلیارد تومان) از 
تامین  انرژی  حاملھای  قیمت  اصالح  محل 

خواھد شد.
مقایسھ درآمد اجرای فاز اول قانون ھدفمندی 
فاز  اجرای  با  ماه   ١۵ مدت  در  ھا  یارانھ 
دوم این جراحی اقتصادی در مدت ٩ تا ١٠ 
قیمت  گسیختھ ی  افسار  رشد  از  امسال  ماه 

حاملھای انرژی حکایت می کند.
سایت الف نیز گوشھ ای از نگرانیھای مردم 

را بھ صورت زیرآورده است :
 زیر خط فقر لھ شدم

من واقعا متحیرم این آقایان اصال در جامعھ 
شوك  منتظر  كامال  جامعھ  خیر.  یا  ھستند 
تورم وحشتناكی  تا  است  ھدفمندی  دوم  فاز 
یا  نشود  اجرا  فاز  این  اگر  كند.  تجربھ  را 
با درصد افزایش كم اجرا شود مردم اندكی 
نفس می كشند وگرنھ واویال. صاحبخانھ ام 
بھ من می گوید منتظر اجرای فاز دوم ھستم 
تا میزان افزایش اجاره بھا را مشخص كنم. 
دردی  ھیچ  تومان  ھزار   ٢٠ نفری  این  با 
شود  نمی  دوا  مستاجران  ما  از  بخصوص 
تومان  ھزار   ٢٠٠ حداقل  اجاره  فقط  چون 

افزایش پیدا می كند. 
مرکز  رئیس  توکلی  احمد  مھر  گزارش  بھ 
در  اسالمی  شورای  مجلس  پژوھش ھای 
مرکز  اقدامات  در خصوص  خبری  نشست 
ھدفمندی  دوم  فاز  اجرای  برای  پژوھش ھا 
یارانھ ھا گفت: دولت معتقد است از اجرای 
میلیارد  ھزار   ١٣۵ باید  ھدفمندی  دوم  فاز 
تومان درآمد داشتھ باشد. کمیسیون تلفیق این 
درآمد را بھ ٧٢ ھزار میلیارد تومان تقلیل داده 
مرکز  زیربنایی  دفتر  طبق پژوھش ھای  اما 
کمیسیون  نظر  کھ  صورتی  در  پژوھش ھا 
بین  تلفیق اجرا شود قیمت حاملھای انرژی 
٢٫٢ تا ۴٫٣ برابر افزایش می یابد. وی در 

خصوص کاھش تاثیر پرداخت یارانھ نقدی 
اثر  در  تورم  وقتی  گفت:  مردم  میان  در 
ارز  قیمت  افزایش  ھدفمندی،  قانون  اجرای 
باال می رود، خاصیت پرداخت  و تحریم ھا 
نقدی کاھش یافتھ و نظرات مردم ھم در این 
رابطھ تغییر می کند. وی در پاسخ بھ سوال 
دیگر مھر در خصوص نرخ رشد اقتصادی 
و تورم گفت: پژوھش ھایی کھ در آمارھای 
نشان  شده  انجام  دولت  از طرف  شده  ارایھ 
آمارھا وجود  این  می دھد کھ مشکالتی در 
نشان  نیز  آمارھا  این  ارایھ شدن  دیر  دارد. 

دھنده وجود مشکالت است.
محمدرضا  مھر،  خبرنگار  گزارش  بھ 
رحیمی معاون اول احمدی نژاد صبح امروز 
کنگره  ھفدھمین  افتتاح  مراسم  در  شنبھ 
دامپزشکی ایران کھ ھمزمان با روز جھانی 
ھمایشھای  المللی  بین  مرکز  در  دامپزشکی 
ایران  اینکھ  بر  تاکید  با  برگزار شد،  رازی 
ھای  فرآورده  کننده  توزیع  منطقھ  در  باید 
دامی باشد، گفت: متاسفانھ االن در کشورمان 
باال  قبولی  قابل  غیر  بھ طور  قیمت گوشت 
رفتھ کھ این موضوع نشان دھنده آن است کھ 
این  نداریم و  قیمت  کنترل  برای  ای  برنامھ 

موضوع ھم باید حل شود.
درسطح  درگیر  دو طرف  نظرات  براساس 
حاکمان با طرح ھدفمندی یارانھ ھا و فریادی 
این  درمورد فشارعظیم  مردم  دل  تھ  از  کھ 
خالی  تقریبا  ھای  ازکیسھ  بُری  جیب  ترفند 
شده آنھا توسط حاکمان برای گرداندن باری 
می  اقتصادکشوربیرون  چرخ  ھرجھت  بھ 
موجوداست،  کار  دراین  کھ  بلبشوئی  و  آید 
دراین  کھ  دارند  آن  از  ھمھ حکایت  و  ھمھ 
نمی  مردم  جیب  بھ  نفت  پول  فقط  نھ  بازی 
بھ  را  مناسبی  زمینھ  این طرح  بلکھ  ریزد، 
از یک  تا سرمایھ تجاری  وجودآورده است 
سو با واردکردن کاالھای تولید شده موجود 
باالبردن  زمان  ھم  و  خارج  از  درداخل 
بھای آنان، بھ کالن ثروتھائی دست یابد کھ 
درتاریخ ایران سابقھ نداشتھ است و درعین 
از  تا مشتی  فراھم می شود  ای  زمینھ  حال 
را  ھنگفتی  پولھای  حاکمان،  گان  سرسپرده 
درمدت زمانی اندک بھ جیب بزنند کھ نمونھ 
نظام  در ھرج ومرج کنونی  آن را  کوچک 
دزدیھای  ایران در محاکمات  سرمایھ داری 

میلیاردی شاھدھستیم.
نظیر  درآوردی  من  طرحھای  بردن  ازبین 
ھا»؛  یارانھ  «ھدفمندکردن  ھا»،  «یارانھ 
بھای  ی  افسارگسیختھ  ازتورم  جلوگیری 
مردم؛  عظیم  موردنیازاکثریت  کاالھای 
ممانعت از بلعیدن تقریبا تمام و کمال ارزش 
اضافی تولید شده کارگران و زحمت کشان 
توزیعی  و  تولیدی  وسایل  صاحبان  توسط 

امپراتوری 
درحال اضمحالل 

درآخرین تالش برای 
زنده ماندن

انسانی  گی  زنده  ھزینھ  تعیین  ای؛  ومبادلھ 
طریق  از  زحمت  و  کار  انسانھای  ی  کلیھ 
نماینده گان خود آنان و نھ مشتی سرمایھ دار 
و نوکران آنھا درقدرت، تنھا راه برای ایجاد 
رفاه و خوشبختی درایران است. تازمانی کھ 
ستم مشتی  استثمار و  براساس  چرخ کشور 
آنان  نشانده  دست  دولت  و  ثروت  صاحبان 
بچرخد، برطرف کردن این وضعیت تحمیلی 
غیرانسانی با ترفندھای ازنوع «ھدفمندکردن 
یارانھ ھا» قابل حل نمی باشند. نظام سرمایھ 
داری سالھاست کھ بھ آخر خط رسیده و قادر 
ستم  و  بدبختی  و  ازفقر  انسانھا  رھائی  بھ 
بشریت  رھائی  راه  تنھا  سوسیالیسم  نیست. 
داری  سرمایھ  کھ  است  ناھنجاریھائی  از 
طبیعت  بھ  بلکھ  انسانی،  جوامع  بھ  تنھا  نھ 
بشریت  آینده  کھ  داده  گسترش  بھ حدی  نیز 
نباید  است.  قرارداده  نیستی  درمخاطره  را 
برای  باید  بمانیم.  فاجعھ  این  بروز  منتظر 

تغییرجھان بھ پا خیزیم. 

با  است  دررابطھ  اساسا  زیر  دومقالھ 
وضعیت سرکرده گان دنیای سرمایھ داری. 
نظامی کھ درحال غرق شدن درمردابی کھ 

خود ایجادکننده  آن است ـ رنجبر
اعمال سیاست ریاضت کشی در 
اروپا و آمریکا خود کشی است

 استیگلیتز، اقتصاد دان برنده جایزه نوبل
تارنمای کامان دریمز 

،(Commondreams.org)
 ٢٧ آوریل ٢٠١٢ 

ایده ھا در  این  تسخیر درآوردن  بھ  "جنبش 
صف مقدم بحثھای سیاسی بسیار موفق بوده 

است"، کارکنان کامان دریمز
اروپا بھ ھمان راه سرازیری رسیده  کھ اکثر 
جمھوری خواھان – وبسیاری از دمکراتھا 
می  پیشنھاد  آمریکا  متحده  ایاالت  برای   –
کنند: کاھش در بخش دولتی، کاھش مزایا، 
کاھش سرمایھ گذاری در زیر بنا و آموزش.

می  ھشدار  آمریکائی  دان  اقتصاد  این 
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دھد کھ سیاست ریاضت کشی، سیاست 
خود کشی عمومی است. سخنرانی جوزف 
در  نوبل  جایزه  برنده  آمریکائی،  استیگلیتز 
اتریش،  ویَن،  در  شب  شنبھ  پنج  اقتصاد، 
بھ  است  راھی  این  کھ  ساخت  خاطرنشان 
سمت خود کشی برای اروپا – اینکھ چنین 
سیاستی ھرگز در ھیچ کشور بزرگی کارائی 

نداشتھ است.
سال  بحران  از  اسپانیا  در  جوانان  بیکاری 
٢٠٠٨ تا بھ حال ٪۵٠ بوده است و استیگلیتز 
در سخنرانی خود می گوید "ھیچ امیدی ھم 
این  بھ  موجود  در وضع  بھبودی  ایجاد  در 
در  استاد دانشگاه کلمبیا  او  زودیھا نیست". 
رشتھ اقتصاد می باشد. "آنچھ شما انجام می 
دھید نابود ساختن سرمایھ ھای انسانی است، 
شما دارید جوانان را از خود بیگانھ می کنید."

طی مصاحبھ ای در اوایل این ھفتھ در اروپا، 
کھ  "ھنگامی  ساخت،  خاطرنشان  استیگلیتز 
شما بھ آمریکا نگاه می کنید، شما باید بپذیرید 
و تصدیق کنید کھ ما با شکست مواجھ شده 
مراتب  بھ  امروز  ھا  آمریکائی  ایم. شرایط 
بد تر از پانزده سال قبل می باشد. وضعیت 
زندگی یک کارگر(چھ زن و چھ مرد) تمام 
بھ  قبل  سال   ۴۴ بھ  نسبت  آمریکائی  وقت 
مراتب بد تر است. این وضعیت با نیم قرن 
رکود بسیار حیرت انگیز می باشد. این نظام 
وضعیت  این  از  رھائی  بھ  قادر  اقتصادی 
رده  در  نفر  چند  کھ  نیست  مھم  این  نیست. 
ھای باالی جامعھ موقتاً چقدر سود فوق العاده 
می برند – زمانی کھ اکثریت شھروندان از 
شرایط بھتر زندگی برخوردار نیستند، دیگر 

سیستم اقتصادی کارائی ندارد."
گزارش  استیگلیتز  جوزف  قول  از  رویتر 
می دھد: کھ تالش اروپا برای نجات خود و 
بھبودیابی معادل خودکشی اقتصادی است کھ 
می تواند اتحاد پولی (یورو) اروپا را متالشی 
کند. او برعکس خواستار تمرکز قاره اروپا 
باشد. می  توسعھ  و  رشد  و  پرورش  روی 

"من فکر می کنم کھ اروپا در سرازیری خود 
کشی قرار گرفتھ...تا بھ حال در ھیچ کشور 
بزرگی اعمال برنامھ ریاضت کشی بھ طور 
این  است".  نگرفتھ  صورت  آمیز  موفقیت 
کھ  است  جھانی  بانک  سابق  رئیس  سخنان 

روز پنج شنبھ در ویَن مطرح کرد. ...
او از کشورھای ثروتمند اروپائی مانند آلمان 
و  آموزش  بنا،  زیر  در  بیشتر  کھ  خواست 
این  با  کنند،  گذاری  سرمایھ  تکنولوژی 
در  گذاریھا  سرمایھ  این  "بازده  کھ  استدالل 
ھزینھ  از  بزرگتر  کھ  ایست  اندازه  ردیف 

سرمایھ اش می باشد." 
استیگلیتز گفت، اصرار بر کاھش بدھی ھا 
و کسری بھ عنوان راھی برای تقویت اعتماد 

بھ نفس درکشورھای منطقھ یورو – ھم چنان 
اواخر  در  ارزی  بلوک  رھبران  توسط  کھ 
سال گذشتھ بھ توافق رسیده است – در نھایت 

می تواند تأثیر برعکس داشتھ باشد.
"آنچھ کھ آنھا برای انجامش در ماه دسامبر 
دستورالعملی است  اند  موافقت کرده  گذشتھ 
برای مرگ حتمی یورو"، اگر چھ استیگلیتز 
کھ  کند  می  را  مرکزی"  "یورو  تصور 
درمیان تعداد انگشت شماری از کشورھا با 
قوی ترین اقتصاد ھا کھ می توانند جان سالم 

بدر برند، مشترکند.
کردن  خفھ  جای  کھ...بھ  امیدوارم  "من 
و  رشد  کھ  چیزھائی  برای  بحث  یکدیگر، 
توسعھ را ترویج می دھند، صورت گیرد." 

از مصاحبھ اروپائی: 
..."کشورھائی کھ دارای موقعیت اقتصادی 
خیلی خوبی ھستند، کشورھای اسکاندیناوی 
باشند. دانمارک با سوئد متفاوت است،  می 
سوئد با نروژ متفاوت است – اما ھمھ آنھا 
دارای حمایت قوی اجتماعی اند و تماماً در 
بھ  پاسخ  کھ  استدالل  این  اند.  توسعھ  حال 
بحران کنونی باید با کاھش حمایت اجتماعی 
صورت گیرد، واقعاً استدالل یک درصدیھا 
بیشتری  سھم  باید  "ما  گویند:  می  کھ  است 
اگر  اما  آوریم."  بھ چنگ  از این کیک  را 
بھره  اقتصادی  کیک  این  از  مردم  اکثریت 
مند نیستند، مقصر شکست سیستم می باشد. 
بر سر  کھ  بالئی  مورد  در  خواھم  نمی  من 

شھروندان ما آمده صحبت کنم....
بلھ، جنبش تسخیر در مطرح کردن این ایده 
در صف مقدم بحثھای سیاسی بسیار موفقیت 
آمیز بوده است. در سال ٢٠١١ من مقالھ ای 
برای واَنایتی ِفیر (Vanity Fair) نوشتم – 
"از یک درصدیھا بھ توسط یک درصدیھا، 
برای یک درصدیھا"- کھ حقیقتاً طنین انداز 
مردم  نگرانیھای  درمورد  این  کھ  چرا  بود. 
تسخیر  مثل  اعتراضاتی  بود.  شده  مطرح 
وال استریت فقط زمانی موفقیت آمیز خواھد 
بدانند.  سھیم  درآن  را  خود  مردم  کھ  بود 
تاکتیکھای خشونت  کھ  نویس  یک روزنامھ 
آمیز پلیس در اوکلند، کالیفرنیا را برمال می 
ساخت، مصاحبھ ھای فراوانی با مردم انجام 
داد، از جملھ افسر پلیسی، کھ گفت: "من با 
اعتراضات مردم موافقم". اگر شما در مورد 
از  مردم  قاطع  پاسخ  کنید،  سئوال  آنھا  پیام 
و  است،  بوده  آمیز  حمایت  اعتراضات  این 
کھ  است  بوده  این  مردم  نگرانی  بزرگترین 
نبوده  مؤثر  کافی  اندازه  بھ  تسخیر  جنبش 
است کھ این پیام یا خواستھای بھ حق مردم 

را سراسری بکند. ...
دھم:  توضیح  طریق  این  از  دھید  اجازه 
بعضی از مردم انتقاد می کنند و می گویند 

اظھار  برابریھا  نا  درمورد  حد  از  بیش  ما 
اندازه  بھ  کھ  جائی  در  کنیم  می  نگرانی 
اما  دھیم.  نمی  فرصتھا  بھ  توجھی  کافی 
بزرگترین  با  ما  آمریکا،  متحده  ایاالت  در 
نابرابریھا در مورد ھمین فرصتھا مواجھیم. 
تقلب  فرآیندھای  دانند  می  آمریکائیھا  اکثر 
ما  ولی  است.  تقلب  در  بازی  نتایج  سیاسی 
بھ  را  ھرز  سیستم  این  چگونھ  دانیم  نمی 
منظور چیره شدن برآن بشکنیم. قاضی ھای 
دادگاه ھای عالی (Supreme court) ما 
شدند  منصوب  مالی  منافع  صاحبان  توسط 
نتیجھ  این  بھ   – نیست  تعجب  جای   – و 
نامحدودی  نفوذ  از  مالی  منافع  کھ  رسیدند 
مدت،  کوتاه  در  برخوردارند.  سیاست  در 
پیامدھای  با  پول  نفوذ  تشدید  حال  در  ما 
ھستیم. جامعھ  برای  و  اقتصاد  برای  منفی 

**************
جاسوسی برعلیھ آمریکائیھا:

 حرکت پنھانی اوباما در مورد "کنترل 
امنیتی اینترنت" حقوق سیاسی و 
خصوصی مردم را تھدید می کند

جاسوسی از رسانھ ھای اجتماعی
توسط تام بور قارد 

(Tom Burghardt)، ١٠ آوریل ٢٠١٢ 
 ("Cybersecurity") اینترنت"  امنیتی  "کنترل 
لولوی ترسناک جدیدی برای تمام مقاصدی 
است کھ مخفی کاری دولت را کھ ھم اکنون بھ 
طرز سھمگینی وجود دارد افزایش می دھد. 
آنھا در حال  اوباما و متحدان کنگره  دولت 
تھیھ قانونی ھستند کھ راه ھای غیر مستقیم 
جدیدی را برای نظارت حتی بیشتر دولت باز 
بگذارند: دروازه ھائی کھ بھ زندگی ما راه 
خواھد یافت ودیگر ھرگز بستھ نخواھد شد.

ھم چنانکھ فراخوان ضد فاشیست بارھا در 
مورد ادامھ بی پایان "جنگ علیھ تروریسم" 
بھ عنوان صحنھ پشت پرده دولت فدرال بھ ما 
ھشدار داده است، کھ مھم ترین آنھا شانزده 
سازمان ("امنیتی"- مترجم) ھستند کھ شامل بھ 
اصطالح "اجتماع اطالعاتی"اند کھ مسئوول 
متمرکزاینرنتی  و  اطالعاتی  پایگاه  ساختن 
ھستند برای جمع آوری و ذخیره اطالعات 
پرونده  از  دیجیتال  صورت  بھ  پایانی  بی 
ھای مالی و پزشکی گرفتھ تا کل اطالعات 
بدون  آن  انجام  اینترنت  و  الکترونیکی در 
. اجتماعی  علت  یا  بررسی  حکم  داشتن 

در  اساسی  قانون  حمایتھای  بردن  بین  از 
مجریھ  قوه  بھ  دادن  تضمین  چھارم،  متمم 
در استفاده از نیروی نظامی (AUMF) با 
از حملھ  پس  کوتاھی  مدت  کنگره  تصویب 
ضد  قانونی  ماده  توسط  سپتامبر،   ١١ ھای 

متحده  ایاالت  پرستانھ  میھن  نقیض  و 
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کھ  خساراتی  برای  را  آمریکا صحنھ 

امروز صورت می گیرند، باز گذاشت.
بر اساس مفاد لوایح متعدد تحت نظر مجلس 
اعمال  فدرال  مقامات  بھ  سنا،  و  نمایندگان 
ھای خصوصی  برشبکھ  ای  قدرت گسترده 
کھ تقریباً بھ طور قطع دست  داده می شود 
مقامات امنیتی را بھ طرز گسترده ای بیش 
ُحسن  با  گیرد  صورت  باید  کھ  آنچھ  از 
تعبیرآمیزی بھ "رد و بدل اطالعاتی" میان 
بھ اصطالح شرکتھا و اعضای امنیتی دولتی 

باز می گذارد.
ھمان طورکھ از گزارش واشنگتن پُست ماه 
فوریھ پیدا است، مشاور امنیت ملی "بارھا 
و بارھا در طول سال گذشتھ برای گسترش 
خصوصی  بخش  از  حمایت  در  خود  نقش 
شبکھ ھای رایانھ ای از حمالت کامپیوتری 
گفتھ  بھ  بنا  اما،  داد"  قرار  فشار  تحت  را 
بعضی "بھ دلیل نگرانیھای حریم خصوصی، 

عمدتاً توسط کاخ سفید رد شد ".
"بحث انگیز ترین مسئلھ"، توسط الِن ناکاشیما 
گزارشگر   ،(Ellen Nakashima)
قانون  "پیشنھاد  شد:  نوشتھ  پُست  واشنگتن 
بود،  نیاز  مورد  کھ  گذشتھ  سال  در  گذاری 
ارائھ  شرکت  ھا  صد  بھ  کھ  دید  می  الزم 
دھنده خدمات مھم از جملھ تولید برق اجازه 
طور  بھ  را  خود  اینترنت  ترافیک  تا  دھند 
مداوم بررسی کرده و با استفاده از داده ھای 
نھادھای  توسط  کھ  آمیزکامپیوتری  تھدید 
جاسوسی دراختیارشان گزارده شده، کنترل 
کنند. انتظار می رفت کھ این شرکتھا شواھد 
دولت  بھ  را  کامپیوتری  حمالت  بالقوه 

گزارش دھند."
دو  ھر  پُست  واشنگتن  گزارش  طبق 
استدالل  دادگستری  وزارت  و  سفید  کاخ 
بی  طور  بھ  طرح  "این  کھ  اند  کرده 
داد  خواھد  اجازه  دولت  بھ  ای  سابقھ 
اینترنتی  معمولی  فعالیتھای  بر  نظارت 
باشد." داشتھ  را  نظامی  غیر  شھروندان 

بھ ژنرال کیت الکساندررئیس مشاور امنیت 
فرمانده  و   NSA جانبھ  دو  فرمانده  ملی، 
 ،(USCYBERCOM) اینترنتی  آمریکائی 
جنگ  کھ   (Pentagon) دفاع  وزارت  والی 
تھاجمی اینترنتی برپا می کند، ھشدار داده شده 
بود کھ "بعد از سخنرانی کھ در آن او استدالل 
قانونی وسیع تر الزم است  اقتدار  کرد  می 
تا از کشوردر برابر حمالت اینترنتی دفاع 
شود، نظر خود را در مالء عام مھار کند."

در حالی کھ ما می توانیم "اعتراضات" کاخ 
سفید را مشروط بدانیم، آنھا با این حال آشکار 
می کنند کھ NSA، کھ بزرگترین و دارای 
سازمانھای  تمام  میان  در  بودجھ  بیشترین 
امنیتی مخفی می باشد، از نظارت سھمگین 

می  استفاده  خود  قدرت  افزایش  برای  خود 
کند و در حالی کھ در مشارکت با شرکتھای 
امنیتی نامرئی کھ مناقصھ ھای آنھا را انجام 
می دھند بھ تضعیف کنترل غیر نظامی بر 
ارتش می پردازد.( بھ خوانندگان توصیھ می 
شود کھ کاتالوگ نظارت توسط وال استریت 
و  شناخت  از  بخشی  عنوان  بھ  را  ژورنال 
مجموعھ ای از بینش درمورد رشد نظارت 

مجتمع صنعتی مطالعھ کنند).
نگار  روزنامھ  عنوان  بھ  فورد  بام  جیمز 
 (Wired) وایرد  مجلھ  در  اخیراً  محقق 
اشاره کرده است، "رشد تصاعدی در مقدار 
توسط  روزمره  آمده  بدست  اطالعات  تولید 
سانسورھای استراق سمع آژانس امنیت ملی  
و دیگر سازمانھای اطالعاتی" واقعاً سرسام 

آور" است".
در پی گیری نقطھ بھ نقطھ ای مجلھ وایرد، 
موقعی  کھ  سازد  می  مطلع  را  ما  بام فورد 
کھ از او سئوال شد کھ آیا  NSA "توانائی 
دارد"  را  آمریکائیھا  ارتباطات  بر  نظارت 
ازھم کاری با کمیتھ فرعی کنگره امتناع می 
ورزد و"آنرا انکار نمی کند – او بھ سادگی 
در  آنرا  تواند  نمی   NSA گفت  بار  چندین 
ایاالت متحده انجام دھد. بھ عبارت دیگر می 
در  ھا  ماھواره  از  ارتباطات  این  در  تواند 
یکی  طریق  از  یا  و  دریا،  زیر  کابل  فضا، 
از کشورھای شریک آن، از جملھ کانادا و 
می  انجام  گذشتھ  در  آنھا  ھمھ  کھ  انگلیس، 

شدند نظارت داشتھ باشد."
آن را پلکان استروئیدھا بنامید، برنامھ عظیم 
بار  اولین  برای  گسترده  و  مخفی  نظارت 
توسط روزنامھ نگارانی مثل دانکن کمپل و 

نیکی ھاَِگر افشاء شد.
و با اژانس استراق سمع سعی و کوشش در 
افزایش قدرت نظارت ارتباطات الکترونیکی 
در  جبھھ  آخرین  کھ  گردد،  می  آمریکائیھا 
برابر حفظ  جنگ مداوم مخفی حکومت در 
و  کامپیوتری"  "امنیت  خصوصی  حریم 

"حفاظت ساختاری" است. 
نظارت  یا  اطالعاتی"  شدن  "سھیم 

پوششی؟
از میان چھار الیحھ ای کھ در حال حاضر 
با یکدیگر بھ خاطر جلب توجھ در رقابتند، 
فاحش ترین تھدید برای آزادیھای مدنی سھیم 
شدن دراطالعات کامپیوتری و ماده حمایتی 

٢٠١١ (CISPA, H.R. 3523) می باشد.
راجرز  مایک  توسط  کھ  الیحھ  این 
وداچ  م)  ـ  ازمیشیگان  خواه  (جمھوری 
پیش  م)  ـ  ازمریلند  روپرزبورگر(دمکرات 
نھاد شد، اصالحیھ ای بر ماده قانون امنیت 
بھ  عنوان  تحت  کھ  است   ١٩۴٧ سال  ملی 

اصطالح "تھدید اطالعات اینترنتی و سھیم 
شدن اطالعاتی" بھ آن اضافھ می شود.

"دست  یعنی  اینترنتی"  اطالعاتی  "تھدید 
انجمن  از  فردی  توسط  اطالعات  بھ  رسی 
اطالعاتی کھ مستقیما مربوط بھ یک آسیب 
پذیری یا تھدید یک سیستم یا شبکھ ای از: 
(١ ) تالش برای کاھش دادن، مختل کردن 
یا از بین بردن چنین سیستمی یا شبکھ ای؛ یا 
(٢ ) : سرقت و یا سوء استفاده از اطالعات 
یا  معنوی،  مالکیت  دولتی،  یا  خصوصی و 
اطالعات شخصی قابل شناسائی" می باشد.

ھمراه با دیگر احکام "آشکاربودن" شفافیت 
اطالعات  رئیس  راجرز،  الیحھ  ما،  اداری 
را  روشھائی  کھ  دارد  می  ملزم  را  ملی 
انتخاب کند کھ اجازه می دھند عناصر گروه 
اینترنتی  تھدیدآمیز  اطالعات   " اطالعاتی 
درمیان  خصوصی  بخش  مؤسسات  با  را 
بگذارند و (٢ ) تشویق بھ چنین سھیم شدن 

اطالعاتی بنمایند."
عمدتاً  را  مردم  اقدامات  این  حال،  این  با 
یافتھ  سازمان  ھای  گروه  توسط  حمالت  از 
زیرا  کند  نمی  محافظت  اینترنتی  مجرمان 
تضمین  "نھادھای  با  فقط  اطالعاتی  چنین 
محافظان  مناسب،  امنیتی  فرد  با  یا  و  شده 
کھ  شود"،  می  گذاشتھ  درمیان  مأموردولت 
اطالعات  بھ  دسترسی  کھ  کنند  می  تضمین 
ایاالت  ملی  امنیت  حفاظت  نیاز  بر  "متکی 
است  ای  شیوه  از  استفاده  و  آمریکا  متحده 
کھ چنین اطالعاتی را از افشای غیر مجاز 

حفاظت می کند."
ارواح  "پاکسازی"  باید  دیگر،  عبارت  بھ 
اینترنتی توسط متخصصان شرکتھا یا دولت 
ھدایت شده و توسط دولت برای نصب نرم 
م)  مخرب(ازکاراندازکامپیوترـ  افزارھای 
گیرد.  صورت  خصوصی  ھای  شبکھ  در 
قادر بھ  گذشتھ  سال  بھ عنوان مثال، ما در 
را    HB Gary کھ  شدیم  ناشناسی  کشف 
تواند جرمی  می  امر  این   ، بود  ھک کرده 
سیاه  در  زندان  سالھا  با  مجازاتش  کھ  باشد 
شکنی  قانون  رسماً  اگر  چالھای دولت باشد 

شده باشد. 
اینترنتی (یک  امنیت  این الیحھ "تھیھ کننده 
کھ  را  خدماتی  یا  کاال  کھ  دولتی  غیر  نھاد 
امنیت  مقاصد  برای  و  شده  گرفتھ  نظر  در 
را  گیرد  می  قرار  استفاده  مورد  اینترنتی 
فراھم می سازد) را مجاز می شمارد "، بھ 
عنوان مثال، یک مقاطعھ کار پیمانی از ھر 
"امنیت  وحشتناک  شرکت  ھزاران  از  یک 
«امنیت  سیستمھای  میان  از  اینترنتی" 
آوردن  بدست  و  شناسائی  برای  اینترنتی 
اطالعات تھدید اینترنتی، بھ منظور حفاظت 

شده،  حفاظت  نھاد  اموال  و  حقوق  از 



صفحھ ١٠رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
استفاده می کند؛ و اطالعات تھدیدھای 
توسط  شده  تعیین  نھاد  ھر  با  را  اینترنتی 
نھاد محافظت شده ، از جملھ دولت فدرال، 

درمیان می گذارد.»
گذاری  قانون  این  از  ھدف  براین،  عالوه 
درمیان  اطالعات  از  حفاظت  و  استفاده   »
از  استفاده  ممنوعیت  جملھ  از  گذاشتھ شده، 
مزیت  آوردن  بدست  برای  اطالعاتی  چنین 
رقابتی است، و اگر با دولت فدرال درمیان 
گذاشتھ شده ، استفاده از چنین اطالعاتی و 

افشای آن برای عموم ممنوع می باشد.»
و این کھ آیا مردم باید با دولت یا شرکتھای 
آزادانھ مشغول  کھ  کنند  مخالفت  خصوصی 
گشت و گذار در اطالعات کامًال خصوصی 
ما"  امنیت  "حفظ  نفع  بھ  کھ  (مردم)  آنھا 
ھستند، خوب این برنامھ کھ بیش ازحد وجود 
دارد! این الیحھ « علت اقدام ھای مدنی و 
جنائی علیھ یک نھاد محافظت شده، یک نھاد 
خود محافظت شده (نھادی کھ کاال یا خدماتی 
را برای امنیت اینترنتی خودتھیھ می کند)، 
ویا تامین کننده امنیت اینترنتی با حسن نیت 
را  کند.»  می  عمل  فوق  شرایط  تحت  و 

ممنوع می کند.
جوینده چنین اطالعاتی دیگر نباید در انتظار 
باشد کھ پرده از نقض قانون اساسی برداشتھ 
شود، الیحھ راجرز با حکم آزادی از زندان 
کھ ھم اکنون وجود دارد برای نجات قانون 
شکنھائی کھ توسط دولت تصویب شدند، می 

آید.
ھر  «بھ  چنین  ھم  الیحھ  این  براین،  عالوه 
توسط  کھ  را  فعالیتھائی  کھ  دولتی  قانون 
این  غیر  در  یا  و  شود  می  محدود  قانون 
صورت فعالیتی را تنظیم می کند، حق تقدم 
ایالتھائی  در  دیگر،  عبارت  بھ  دھد.»  می 
تحت  ساکنین  درآن  کھ  جائی  کالیفرنیا  مثل 
ایالتی  اساسی  قانون  از   ١ بخش   ،  ١ ماده 
"حق مسلم بھ حریم خصوصی" را دارا می 
باشند، الیحھ راجرز این حق قانونی را لغو 
می کند و بھ طور مؤثری تحقیقات مخفیانھ 
متخلفین  پی  در  کھ  را  فدرال  دولت  توسط 
قانون شکن می باشد را "قانونی" اعالم می 
محافظت  "خود  ھای  گزاره  دیگر  یا  و  کند 
نھادھای خصوصی  مثال،  عنوان  بھ  شده"، 
کاری دولت  مورد مخفی  در  شده  نمایندگی 

چنین می کنند.
رسانھ ھای اجتماعی جاسوسی می کنند

بھ چھ طریق این عمل در دنیای واقعی شکل 
کامپیوتری  اخبار  کھ  چنان  ھم  گیرد؟  می 
دولت بھ کرات از تھدید محتمل الوقوع "روز 
از  ، گروھی  داده  گزارش  قیامت سایبری" 
از  ساختن  الگو  حال  در  جدید  بازیگران 
اند:  صنعتی  مجتمع  از  آمریکائی  مراقبت 

تحلیلگر رسانھ ای اجتماعی.
«شرکتھا و سازمانھای دولتی بھ طور یکسان 
با استفاده از ابزارھای متعدد در حال زدودن 
یا  ژورنال خصوصی  حامل  کھ  تارنماھائی 
کل تارنما و یا رسانھ ھای اجتماعی مثل فیس 
بوک و توئیتر می باشند – برای مطلع شدن 
از این کھ مردم ، تقریباً در مورد ھر چیزی 

چھ می گویند.»
و  بریتو  جری  مثل  محققانی  طورکھ  ھمان 
گذشتھ در عاشق بمب  سال  َتت واتکینز در 
یک  «یادآور  کھ   ، کردند  اشاره  سایبری؟ 
و  بوده  سرد  جنگ  دوران  صنعتی  مجتمع 
در  امروز  اینترنتی  امنیت  در  است  ممکن 

حال ظھور باشد.»
بریتو و واتکینز ھر دو بھ طور قاطعانھ ای 
نظامی  صنعت  مجتمع   " کھ  داشتند  اظھار 
وجود  بھ  شوروی  آمیز  اغراق  تھدید  از   "
با  بیشتر  آمد، صنایع دفاعی ای کھ ھر چھ 
ارتش و وزارت دفاع رابطھ نزدیک داشتند، 
قرار  کھ  کردند  می  تالش  سیاستمداران  و 
ھمین  بھ  را  نظامی  نرم  و  چرب  دادھای 
شرکتھای تسلیحاتی در آمریکا بدھند. مشابھ 
است  ممکن  سایبری  صنعتی  مجتمع  ھمین 
کنان  بازی  و  باشد،  ظھور  حال  در  امروز 
آن دخالت دولت را فرا می خوانند کھ ممکن 
است بی ھوده ولی قطعاً مجاز باشند تا برای 
کسب اجازه بھ دنبال پر کردن بشکھ ھا از 

گوشت خوک بروند.
و  اجتماعی  ھای  رسانھ  تحلیل  تبلیغ 
شرکتھای خصوصی برای کسب سود بھ 

ھزینھ مردم
"جای تعجب نیست" کھ اگر پاَتریک مارشال 
نوشت،  دولتی  ارتباطاتی  ھای  شبکھ  از 
رسانھ  اکنون  ھم  اطالعاتی  «سازمانھای 
منابع  از  یکی  عنوان  بھ  را  اجتماعی  ھای 
امنیت  اند. سازمان  کرده  برانداز  اطالعاتی 
حد  را  اجتماعی  ھای  شبکھ  ترافیک  داخلی 

اقل از سھ سال گذشتھ تحلیل کرده است.»
در حالی کھ این نھاد ادعا می کند کھ بھ طور 
مدام فیس بوک و توئیتر را نظارت نمی کند 
و تنھا زمانی عکس العمل نشان می دھد کھ 
"اطالعات محرمانھ" ای دریافت کنند. چنین 
کافی  مدارک  گرفتن  نظر  در  با  اظھاراتی 

نادرست است.
مرکز  برنامھ  مدیر  کال،  مک  جینجر 
برنامھ  الکترونیکی  خصوصی  اطالعات 
علنی دولت  بھ شبکھ ی کامپیوتری دولتی 
با   » دولتی  بخش  این  کھ   : گفت   GCN
خاطر  بھ  دولت  از  انتقاد  ھرگونھ  صراحت 
گزارشاتی کھ منعکس کننده مخالفت با دولت 
باشد و برای واکنش ھای عمومی مردم در 

مورد طرح سیاستھا، نظارت می کند.» 

تنھا  آمریکا  در  ملی  امنیت  سازمان  ولی 
سازمانی نیست کھ بر رسانھ ھای اجتماعی مثل 
فیس بوک ، گوگل و غیره نظارت کامل دارد

در سال  فاشیستی  ھم چنانکھ فراخوان ضد 
گزارش  طبق  است،  داده  گزارش   ٢٠٠٩
«بودجھ  ملی  امنیت  آژانس  دانشمندجدید، 
برداشت  مورد  در  پژوھش  برای  را  الزم 
مورد  در  مردم  کھ  اطالعاتی  از  ھا  توده 
خودشان در شبکھ ھای اجتماعی ارسال می 

کنند، اختصاص داده است.»
بھترازاین نیست کھ سرمایھ گذاری مخاطره 
 Q – ای سازمان جاسوسی آمریکا "سیا" در
آوریھای  Tel In- کھ میلیونھا دالر در فن 
ایالت  بلویو،  در  مستقر  مشاھده،  قابل 
واشنگتن، شرکت متخصص در "بازرگانی 
تجربھ  مدیریت  اجتماعی،  خدمات  عمومی، 
کننده"   مصرف  بینش  و  دیجیتال،  ھای 

ریختھ،  نباید بھ ھدر رود.
طبق نظر In –Q – Tel، « فن آوریھای 
و  کیفیت  TruCas(ھمراه  مشاھده  قابل 
کھ  است  آورده  وجود  بھ  را  م)   ـ  ارزش 
را  جامعی  و  نوآورانھ  کرد  روی  یک 
دارد.  اجتماعی  ھای  رسانھ  مدیریت  برای 
TruCast بھ عنوان یک راه حل در سطح 
توانائی  کھ  است  شده  مھندسی  سازمانی 
و  تحلیل  و  تجزیھ  ردیابی،  آوردن  فراھم 
پاسخ بھ رسانھ ھای اجتماعی از یک برنامھ 

تارنمائی را دارد.»
بھ  سیا  سازمان  مشابھ،  خطوط  امتداد  در 
("شرکتی   Recorded Future در  شدت 
است کھ اطالعات زمانی و رویدادی را از 
وب سایتھا استخراج می کند. این شرکت بھ 
کاربران راه ھای جدیدی را برای تجزیھ و 
تحلیل از گذشتھ، حال، و آینده پیش بینی شده  
ارائھ می دھد") سرمایھ گذاری کرده است. 
بخش دفاعی و تجزیھ و تحلیل اطالعاتی این 
برای  تحلیلگران  بھ  « کمک  وعده  شرکت 
درک روند در داده ھای بزرگ، و پیش بینی 
آنچھ ممکن است در آینده اتفاق بیافتد را می 
محاسباتی  (روشھای  ھای  الگوریتم  دھد. 
نوآورنده  ای  مالحظھ  قابل  طور  بھ  م)  ـ 
عالمات گذرا و پیشگویانھ را از متن بدون 
 Recorded کند.  می  استخراج  ساختار 
می  سازماندھی  را  اطالعات  این   ،Future
ترسیم  را  تعاملی  حوادث  ھای  برنامھ  کند، 
کند،  می  مجسم  را  گذشتھ  روند  کند،  می 
تماماً   – کشد  می  را  آینده  حوادث  نقشھ  و 
منابع  بھ  ردیابی  قابلیت  ارائھ  کھ  حالی  در 
(فرمی   OSINT از  سازد.  می  فراھم  را 
کھ  مدیریت  اطالعات  آوری  جمع  از  است 
آوردن  بدست  و  انتخاب،  پیداکردن،  شامل 

عموم  دسترس  در  منابع  از  اطالعات 
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تولید  برای  آن  تحلیل  و  تجزیھ  و 
نیاز  مورد  و  استفاده  قابل  اطالعات 
بندی  تا داده ھای طبقھ  گرفتھ  م)  ـ  درعمل 
شده، Recorded Future انبوه راه حل ھای 
ابتکاری و مقایسھ پذیر را ارائھ می دھد.»

دولت  کامپیوتری  اخبار  کھ  چنان  ھم 
از  بی آی «  اف  ماه ژانویھ  در  داد،  نشان 
فروشندگان درخواست کرد کھ اطالعات در 
مورد فن آوری ھای موجود برای نظارت و 
تجزیھ تحلیل رسانھ ھای اجتماعی را ارائھ 
آی بھ دنبال  اساس، اف بی  این  بر  دھند.» 

توانایی برای:
یا  و  خاص،  و  موثق  تھدیدھای  شناسایی   •

نظارت بر موقعیت ھای خصمانھ.
• از نظر جغرافیائی معین کردن بازیگران 
و یا گروه ھای بد و تجزیھ و تحلیل حرکات 
ھای  محدودیت  شان،  پذیری  آسیب  آنھا، 
شان، و امکان پذیری اقدامات نامطلوب آنھا.

• پیش بینی تحوالت قویا محتمل در عملیات 
حال و آینده قابل صورت گیری توسط فعالین 
بد (با تجزیھ و تحلیل از روند، الگو، ارتباط، 

و برنامھ ھای حوادث).
• تشخیص موارد مختلف از فریب در قصد 
شان  صریح  ھدف  برای  بد  فعالین  اقدام  یا 

درگمراه سازی در اجرای قانون.
مورد  ناحیھ  برای  ارزیابی  دامنھ  توسعھ   •
و  عادی  سناریوھای  برای  بیشتر  (کھ  نظر 

برنامھ ھای ویژه می باشد).
این ھمھ برای حفظ حریم خصوصی ما در 

!(Orwellian) نظم نوین جھانی اُ رولی
ماده قانونی  پشت پرده محرمانھ رسمی 
برداشت  حال  "در  اجتماعی  ھای  رسانھ 
کھ  ھستند  خصوصی  شرکتھای  بھ  دھی" 
نظارت  صنعتی   مجتمع  بھ  الکترونیکی 
تحت  مختلف  چالشھای  واز  متصلند  دولت 

مفاد قانون CISPA نیز در امانند. 
مرزی  الکترونیکی  نھاد  کھ  طور  ھمان 
 (Electronic Frontier Foundation, EFF)ٍ
یا  خود  از  کھ  شرکتی   » کرد،  اشاره 
امنیتی  "تھدید  دیگربرعلیھ  شرکتھای  از 
اینترنتی" محافظت کند، " می تواند از سیستم 
بدست  و  شناسائی  برای  اینترنتی  امنیت 
از  کند و  استفاده  اینترنتی  آوردن اطالعات 
حقوق و اموال شرکت محافظت کند ". ولی 
ازآن جا کھ استفاده از سیستم امنیت اینترنتی 
بھ طور باورنکردنی ناروشن است، این می 
کردن  فیلتر  ھا،  میل  ای  نظارت  بھ  تواند 
محتوا، و یا حتی مسدود کردن دسترسی بھ 
سایتھا تعبیر شود. یک شرکت فعال بر روی 
یک "تھدید امنیت اینترنتی" قادر خواھد بود 
کھ تمام قوانین موجود را دور بزند، از جملھ 
نظارت  از  دور  راه  از  ارتباط  منع  قوانین 

ارتباطات بھ طور معمول ، تا زمانی کھ آن 
با "حسن نیت" عمل کند.»

و ھم چنان کھ رینی ریتمن و لی تین از EFF بھ 
طور قاطعی اظھار داشتند کھ " زبان گسترده 
ای" در مورد آن چھ بھ "تھدید،" امنیت سایبر 
می شود، دعوتی است برای دولت مخفی و 
کھ"سرقت  آنھا  خود  "ھمکاران" خصوصی 
و  خصوصی  اطالعات  از  استفاده  سوء  یا 
اطالعات  یا  و  معنوی،  مالکیت  دولتی،  یا 
شخصی قابل شناسایی را شامل می شود.»

مالکیت   » نوشتند:  تین  و  ریتمن  "آری"، 
 SOPA  فکری، این قطعھ کوچکی است از
طراحی  پیچیده شده در الیحھ ای کھ ظاھراً 
در  دفاع  و  از  تشخیص  تسھیل  برای  شده 
برابر تھدیدھای امنیت سایبری. بنا براین بیان 
مبھم است کھ یک ISP (تھیھ کننده خدمات 
بر  نظارت  برای  آن  از  تواند  اینترنتی) می 
مالکیت  بالقوه  نقض  و  مشترکان  ارتباطات 
معنوی استفاده ببرد. یک ISP حتی می تواند 
این الیحھ را تفسیر کند تحت عنوان این کھ 
مجاز است برای مسدود کردن حسابھائی کھ 
اعتقادش نقض کننده می باشند،  مسدود  بھ 
دزدان  مانند  سایتھا  بھ وب  دسترسی  کردن 
حامل  اعتقادشان  بھ  بنا  کھ  خلیج  دریائی 
اقدامات  ویا  باشند،  می  ممنوعھ  محتوای 
کنند کھ   ادعا  آنھا  این کھ  بر  دیگر مشروط 

توسط نگرانی امنیت سایبربسیج شدند.» 
و  "دولت  کھ،  این  کننده  نگران  بیشتر 
زبان  این  از  توانند  می  اینترنتی  شرکتھای 
برای جلوگیری از استفاده از سایتھائی مانند 
ویکی لیکس و New York Times.com، کھ 
ھر دو اطالعات طبقھ بندی (ِسّری) شده را 

منتشر کرده اند استفاده کنند."
اگر CISPA حق داشتھ باشد کھ ارباب شود، 
می تواند بھ عنوان پایھ ای برای ایجاد یک 
گردد.  آمریکائی  رسمی"  محرمانھ  "قانون 
در انگلستان این قانون بر علیھ خبرچینھای 
ضد دولتی استفاده می شود کھ افشای جنایات 
دولت را ممنوعیت می بخشد. اما، این قانون 
بھ  کنیم  می  تصور  ما  کھ  چھ  آن  از  بیشتر 
تواند  می  چنین  ھم  دولت  است.  دولت  نفع 
"توصیھ"  کھ   D" "اطالعیھ  در  محدودیت 
می کند سردبیران از انتشار موضوع ھای 
حساس نسبت بھ "امنیت ملی" سر باز زنند 

را بھ اجرا درآورد. 
EFF ھشدار می دھد کھ « ناشران اینترنتی 
تحت  حاضر  حال  در  لیکس  ویکی  مانند 
می  حفاظت  اساسی  قانون  متمم  اول  بند 
بندی  طبقھ  اسناد  انتشار  و  دریافت  شوند؛ 
دولتی  ضد  چین  خبر  یک  از  (ِسّری)  شده 
عملی است معمولی از نقطھ نظر روزنامھ 
این  مورد  در  تردید  کھ،  حالی  در  نگاری. 

علیھ  بر  تواند  می  جاسوسی  قانون  آیا  کھ 
ویکی لیکس مربوط بشود، مشگل است یک 
وضعیتی بھ این شکل را تصور کرد، جائی 
لیکس  ویکی  مورد  در  جاسوسی  قانون  کھ 
بکار می رود بدون این کھ بھ ھمان اندازه 
واشنگتن  تایمز،  نیویورک  مورد  در  باید 
پُست، و در حقیقت ھرکسی کھ از  انتشارات  

cablegate می خواند بکار رود.»
و با جنگ صلیبی حاکمیت اوباما بھ منظور 
خبرچینھای  تنبیھ  و  قراردادن  تعقیب  تحت 
اخیراً  خواست  کیفر  عنوان  بھ  دولتی،  ضد 
ِکریاَکو  جان  "سیا"،  سازمان   سابق  افسر 
ھویت  و  جاسوسی  قانون  ادعایی  نقض  در 
اطالعات قانون حفاظت برای آشکار سازی 
شکنجھ  ھای  برنامھ  مورد  در  اطالعات 
از  عیاری  تمام  مثال  با  ما  "سیا"،  سازمان 
"شفافیت" دولت روبھ روھستیم! در حالیکھ 
جان ِکریاکو با ٣٠ سال زندان مواجھ است، 
"سیا"،  سازمان  عملیات  اداره  سابق  رئیس 
 ٩٢ نابودی  مسئول  کھ  رودریگز  ا.  خوزه 
کھ  است  شکنجھ  ویدیوئی  ازنوارھای  تا 
توسط این سازمان نگھداری می شد، توسط 
دولت متھم نشد و در عوض توسط وزارت 
دادگستری آمریکا بھ او آزادی داده شده است.

ھم چنان کھ وب سایت جھانی سوسیالیستی 
قانونی  تعقیب  تر،  "اساسی  کند:  می  اشاره 
ِکریاکو، بخشی از سیاست ِسّری و سرکوب 
دولت است کھ حاکمیت دولت ایاالت متحده 
در دوران اوباما ئی کھ با قول "شفاف ترین 
گذارد،  سفید  کاخ  بھ  پا  تاریخ"  در  دولت 

مقرر می دارد."
بیل وان آوکن، بھ عنوان منتقد مشاھده کرده 
«ششمین  ِکریاکو  قانونی  پیگرد  کھ  است 
قانون  تحت  کھ  است  دولتی  چین ضد  خبر 
متھم  اوباما  دولتی  دستگاه  در  جاسوسی 
می گردد، دو برابر چنین پیگردھائی است 
سابق  جمھوران  رئیس  دوران  تمام  در  کھ 
صورت گرفتھ است. برجستھ ترین در میان 
آنھا برادلی منینگ است، کسی کھ متھم بھ 
جنایات  افشای  و  اسناد  دادن  درز  بیرون 
جنگی ایاالت متحده آمریکا بھ ویکی لیکس 
می باشد. او در شرایطی بربرمنشانھ شکنجھ 
شده و با امکان مجازات اعدام مواجھ است.» 
جھانی  سایت  وب  موارد"،  این  تمام  "در 
دوران  در   » کند،  می  اشاره  سوسیالیستی 
اول قانون جاسوسی نھ برای  جنگ جھانی 
جاسوسی  بھ  متھم  جاسوس  یک  مجازات 
بلکھ  شد  می  استفاده  خارجی   دولت  برای 
ایاالت  دولت  خود  جنایات  افشای  علیھ 
استفاده  آمریکا مورد  بھ مردم  نسبت  متحده 
سیاست  مطلق  قانونی  بی  گرفت.  قرارمی 

در دست  متحده دست  ایاالت  خارجی 
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ازھر دری، سخنی!

افغانستان : حمالت ھوائی ناتو
 ٢٠ غیرنظامی و ازجملھ 

۵ کودک را کشت
زین هللا و عبداللطیف ایوبیون ـ ٧ مھ ٢٠١٢

لشگرگاه / قلعھ ی ناو: یک مادر و ۵ بچھ 
ی او درمیان ٢٠ کشتھ غیرنظامی بودند کھ 
دردو حملھ ھوائی در جنوب ھلمند و شمال 
غربی ایاالت باقدیس در روز دوشنبھ بنا بھ 

گفتھ مقامات رسمی جان باختند.

اولین حادثھ روزجمعھ دراواخر روز توسط 
ھلی کوپترنیروھای کمکی امنیتی بین المللی 
رخ داد کھ بمبھای شان بھ ھدف اصابت نکرد 
و بھ گفتھ ی سخن گوی دولت روی خانھ ای 
درمنطقھ فاتح محمدپچ درایالت بھ خون خفتھ 
ھلمند افتاد. فرماندار گالب منگل این حملھ 
را محکوم کرد و از نیروھای ناتو خواست تا 

بھ تحقیق درمورد این کشتاربپردازند. 
دیگر  ھوائی  ی  جداگانھ،درحملھ  طور  بھ 
منطقھ  در  المللی  بین  نیروھای  توسط 
بالمرغاب درشمال غربی ایالت باقدیس ١۴ 
غیرنظامی کشتھ شده و ۶ نفرزخمی گشتند. 
ناوبور  دھکده  در  یکشنبھ  شب  حملھ  این 
رخ داد. سربازان خارجی درجست و جوی 
ثوری  مالعبدهللا  طالبان  فرمانده  دستگیری 
بود.  شده  مخفی  ده  این  در  گویا  کھ  بودند 
دوخانھ  المللی  بین  کوپترنیروھای  ھلی  "دو 

را دراین دھکده مورد حملھ قراردادند.
**********

اعتصاب غذا درابعادھزاران نفر 
درزندانھای اسرائیل

از جلوه ھای دموکراسی صھیونیستی  یکی 
دراین است کھ  اسرائیل  فاشیستی حاکمان  ـ 
بدون دلیل فلسطینیان را می گیرند، شکنجھ 
بدون  و  کنند  کسب  اطالعاتی  تا  دھند  می 

دادگاھی شدن  بدون  و  محاکمھ  بدون  دلیل، 
زندانیان، آنھا را درزندانھا برای سالھا نگھ 
تا ھم زھرچشمی از مردم مقاوم  می دارند 
و مبارز فلسطین بگیرند و ھم زندانیان را یا 

ازپا درآورند و یا بھ عامل خودتبدیل کنند.
بھ طور مثال دوسال از زندانی شدن ثائرحالحلھ 
گذرد.  می  اسرائیل  زندانھای  از  دریکی 
دراین مدت نھ تفھیم اتھام شده و نھ محاکمھ.

او  کھ  است  فاشیستی  عمل  این  با  درمقابلھ 
 ٧٧ بعداز  و  زد  غذا  اعتصاب  بھ  دست 
پیوستن  دنبال  بھ  و  غذا  اعتصاب  روز 
بھ  آوریل  در١٧  فلسطینی  زندانی   ١۵٠٠
حبسھای  لغو  درخواست  و  اعتصاب  این 
محاکمھ  بدون  بازداشتھای  پایان  انفرادی، 
جملھ  از  و  زندانھا  رفاھی  بھبود شرایط  و 
حرکتی  کھ  ھا،  خانواده  با  مالقات  تسھیل 
بی نظیر درتاریخ معاصردرزندانھا بوده و 
اعتصاب کنندگان  تعداد  اخبار  بھ برخی  بنا 
غذای فلسطینی بھ ٢۵٠٠ نفرنیز رسیده است 
و باالخره مذاکره نماینده ای از دولت مصر 
پذیرفتند  اینان  باالخره  اسرائیل،  مقامات  با 
کھ دوران درزندان ماندن را مرتبا طوالنی 
نکنند و از جملھ حالحلھ در ۵ ژوئن امسال 

آزادخواھدشد.
تنھا  بھ مثابھ  اسرائیل  ھای غربی  دررسانھ 
کشور دموکراتیک درخاورمیانھ موردستایش 
است و جالب این کھ دراین ماجرای اعتصاب 
ھیچ  اسرائیل  زندانھای  در  ای  توده  غذای 
ازجانب  رسمی  اعتراضی  و  جدی  حرکتی 
و  قید  بی  حامی  کھ  امپریالیستی  کشورھای 
ھستند،  اسرائیل  صھیونیستی  دولت  شرط 

صورت نگرفت!! 
***********

ھمبستگی با فلسطینیاِن 
دراعتصاب غذا

استفن لندمن ـ ۶مھ ٢٠١٢
جرئت بھ اشکال مختلف بروز می کند. اما 
بھ  مردن  خواست  از  مھمتر  گاه  ھیچ  شاید 

خاطر عدالت نباشد.
ارزیابی می شود کھ ٢۵٠٠ زندانی فلسطینی 
آوریل   ١٧ از  را  نامحدود  غذای  اعتصاب 
روز زندانیان فلسطین آغازکرده اند. برخی 
قرار  مرگ  درآستانھ  خطرناکی  طرز  بھ 
گرفتھ اند. در۵ ماه مھ، بیالل دیاب و ثائر 
اعتصاب  بودکھ  وز   ۶٨ از  بیش  حالحلھ 
دیگر  کننده  اعتصاب   ۶ بودند...  کرده  غذا 

دروضعیت خطرناکی قراردارند.
حسن  وضع  از  گزارشی  "الحق"  مھ  در۴ 
زھی صفادی داد. او بدون دلیل از ٢٩ ژوئن 
مھ ۶٠   ۵ برد.  بھ سرمی  درزندان   ٢٠١١
مین روز اعتصاب غذای او بود. خانواده اش 

تا فروپاشی کامل دموکراسی د ر این 
کشورپیش می رود.»

حال  در  سایبر"،  "امنیت  لوایح  محصول 
جھت  در  مطمئنی  حساب  صورت  حاضر 

تسریع سقوط می باشند.
ابزارھای  "دولت  راجرز،  قانون  اساس  بر 
برای  دارد  اختیار  در  قدرتمندی  و  جدید 
لیکس،"  ویکی  دادن  قرار  تعقیب  تحت 
ھای  دروغ  کھ  دیگری  ھرکس  یا  و 
اطالعات  انتشار  با  را  متحده  ایاالت 
با  تضاد  در  کھ  (ِسّری)  شده  بندی  طبقھ 
کشد.  می  چالش  بھ   ، است  غالب  روایت 
EFF « با این ادعا کھ ویکی لیکس "تھدید 
چنان  (ھم  کرده  تأسیس  را  امنیت سایبری" 
اطالعات  از  استفاده  سوء  یا  و  سرقت  کھ 
خصوصی یا دولتی با نام مستعار)» اظھار 
می دارد، « دولت ممکن است خود یا دیگر 
کمپانیھائی را برای نظارت و مسدود کردن 
معنی  بدان  این  سازد.  توانمند  سایت  وب 
است  کھ تاکتیک ھای بھ کاربرده شده قبلی 
برای ساکت کردن ویکی لیکس - از جملھ 
محاصره مالی و بستن حساب ھای آنھا را 
می   – اینترنتی  دھنده  خدمات  شرکتھای  با 
تواند بھ عنوان  وسیلھ ای دیگرمورد استفاده 
اعالم  تواند  می  دولت  دھد.  قرار  مستقیم 
امنیت  تھدید  منزلھ  بھ  لیکس  ویکی  کھ  کند 
و  جدید،  اختیارات  ودارای  است  سایبری 
گسترده ای برای فیلتر کردن و مسدود کردن 
ارتباط با ژورنالیستھای وب سایتی است.»

 (NDAA) از ماه ژانویھ گذشتھ ، اوباما قانونی
را امضاء کرد کھ بھ قوه مجریھ اختیاراتی 
اعطا کرده کھ می تواند "جنگجویان دشمن»، 
ھمین  در  را  آمریکایی  جملھ شھروندان  از 
بازداشت  کند،  بازداشت  و  محکوم  کشور 
و  محاکمھ،  یا  اتھام  بدون  نامحدود  نظامی 
یا اریک ھولدر، دادستان کل ایاالت متحده 
جمھورآمریکا  رئیس  کھ  کند  می  تصریح 
"حق" این را دارد کھ شھروند آمریکائی را 
این  قتل رساند،  بھ  نقطھ کره زمین  در ھر 
دیگر برای ھرکسی روشن است کھ مھندسی 

دولت پلیسی ھم اکنون این جاست. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

تام بورگارد جست و جوگر فعال در منطقھ خلیج 
سان فرانسیسکو است.

بجز نوشتھ ھایی کھ با امضای تحریریـھ 
منتشر مـی گردد و بیانگر نظرات حزب 
رنجبـران ایران می باشد، دیگر نوشتھ 
ھای مندرج در نشریھ رنجبر بھ امضا 
ھای فردی است و مسئولیت آنھا با 

نویسندگانشان می باشد.



صفحھ ١٣رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
اجازه دیدار با وی را ندارند. برادراو 
درمرکز  روز   ۵۵ حسن  گفت  فواد 
بازجوئی درالجالمھ نگھ داشتھ شد. مقامات 
خدماتی زندانھای اسرائیل وی را بھ زندان 
زندانیان  دیگر  بھ  او  کردند.  منتقل  مجیدو 
مقامات  این  پیوست.  غذا  اعتصاب  درحال 
او را بھ جای دیگری منتقل نمودند. او اکثر 
بازداشتگاه  در  را  بودنش  درزندان  مدت 

انفرادی گذرانده است.
وکیل مدافع او گفت کھ مورد ضربات بدنی 
بوده  محروم  دوا  داشتن  از  و  گرفتھ  قرار 
بیمارسان  بھ  را  وی  آوریل،  در۶  است. 
وحشتناک  او  معالجھ  بردند.  هللا  رام  زندان 
بھ  را  غذا  اعتصاب  گوید  می  حسن  است. 

خاطرتامین عدالت کرده است.
سمیر  نزار  دیگر  زندانی  درمورد  "الحق" 
التمیمی می نویسد. او اول بار در سال ١٩٩٣ 
بازداشت شد. دراکتبر سال گذشتھ، درجریان 
زندانی  با  درمعاوضھ  زندانیان  مبادلھ 
اسرائیل جیالد شالیت آزادشد. وقتی کھ سالھا 
پیش دستگیرشد، با خشونت مورد بازجوئی 
اسرائیل  در  نمونھ  او  رفتاربا  قرارگرفت. 
است. حتا کودکان نیز از آن درامان نمی مانند.

دریک  ساعتھا  تا  کردند  وادارمی  را  نزار 
نشستھ و دستھا و پاھایش در زنجیر  حالت 
ھا  ھفتھ  برسرش.  پالستیکی  ای  کیسھ  وبا 
بعد دردادگاه مادرش گفتھ ھای او را شنید. 
را  او  زن  سرباز  یک  شد.  حملھ  مادر  بھ 
برزمین زد  با قنداق تفنگ برسرش کوبید. 
منتقل  بیمارستان  بھ  و  شده  زخمی  شدیدا 
گردید و دو روز بعد جان باخت. سربازان 
بازجویان  کنند.  رفتارمی  کشان  آدم  ھمانند 
مرگ مادر را وسیلھ ای قراردادند تا نزار بھ 
اقرارکند. او را بھ زندان  اتھامات دروغین 

ابد محکوم کردند.
او ۵ بار اعتصاب غذاکرد. اولین بار بھ مدت 
٢٠ روز. خواستھایش غذای بھتر، مواظبت 
پزشکی، تحصیل، دیدار بافامیل، خاتمھ دادن 
بھ زندان انفرادی و دیگر رفتارھای خشن بود.

غذای  دراعتصاب  دیگر  خواستھای  و  اینھا 
کنونی مطرح شده اند. پیوستھ آنھا خواستار 
عدالت بوده و اسرائیل آن را انکارکرده است.

شرایط زندان امروزه وحشتناک است. تنبیھ 
ھا بسیارسخت ھستند و زیاده ازحد. زندانیان 
خواستار وضع شایستھ ای ھستند. آنھا از تنھا 
خاطر  بھ  آنھا  کنند.  می  استفاده  خود  سالح 
تامین عدالت از غذاخوردن امتناع می کنند.

رام  زندان  از  دربیرون  صدھانفر  مھ  در۴ 
از ٢٠  بیش  و  زدند  اعتراض  بھ  هللا دست 
گروه  دوستان،  خانواده،  دستگیرشدند.  نفر 
سیاسی  رھبران  و  صلح،  فعاالن  جوانان، 
و  کنندگان  اعتصاب  با  خودرا  ھمبستگی 

زندانیان سیاسی فلسطینی اعالم داشتند. دھھا 
نفر دیگر و ازجملھ خانواده زندانیان درجلو 

پایگاه امنیتی دست بھ تظاھرات زدند. 
پلیس با خشونت باتظاھرکنندگان برخوردکرد. 
گرفت...جوان  صورت  بیشتری  توقیفھای 
شتم  و  مورد ضرب  چنان  را  ای  سالھ   ١۶
بھ  کردند.  بیمارستان  روانھ  کھ  قراردادند 
تا  نشد  داده  اجازه  ئرشید  مایسا  وکیل مدافع 
زھلکا  جمال  کند.  مالقات  شدگان  توقیف  با 
نماینده کنست و رھبر تجمع دموکراتیک ملی 
گفت کھ درخواست زندانیان ازجملھ : دیداربا 
خانواده( بھ ویژه برای زندانیان از غزه برای 
بھ  دادن  پایان  است)،  نبوده  ممکن  سال   ۶
ماندن درزندان بدون جرم، زندان انفرادی، 
شالیت". "قانون  طبق  تحریمھائی  تحمیل  و 

غزه  در  کھ  خبرداد  وی  تی  پرس  مھ  در۴ 
دھھا نفر بھ خاطر ھم دردی با اعتصاب غذا 
کنندگان ، دست بھ اعتصاب غذا زدند. صدھا 
آزادشده  از زندان  زن و حنا شلبی کھ تازه 
دست بھ راه پیمائی زدند. حسن ابو حشیش 
"جامعھ   : گفت  دولتی  ھای  رسانھ  رئیس 
بین المللی و سازمان ملل باید علیھ رفتارو 
جنایات  اسرائیل نسبت بھ زندانیان فلسطینی 
قوانین  بھ  اسرائیل  کھ  بخواھد  و  کند  اقدام 
بین المللی و مصوبات درمورد برخورد بھ 

زندانیان احترام بگذارد.
در ۵ ماه مھ سیوان وایزمن سخنگوی پلیس 
بھ  زندانی   ١٠ کھ  گفت  اسرائیل  خدماتی 
بیمارستان زندان رام هللا جھت مراقبت منتقل 

شدند...
بشریت  علیھ  جنایت  انگیزترین  غم 
شاید  جھانی  فشار  گیرد.  می  داردصورت 
باگلولھ  تاکتیک  فقط  اسرائیل   . باشد  کمکی 

سخت را می شناسد...
*******

قاضی نظامی درخواست تخفیف 
اتھام علیھ برادلی منینگ را رد کرد.
نائومی اسپنسرـ ٢٧ آوریل ٢٠١٢ 

یک قاضی ارتش حاضرنشد اتھام "کمک بھ 
پرسروصدای  متھم  دولتی  درتعقیب  دشمن" 
نظامی  دادگاه  با  کھ  را  منینگ  برادلی 
صحرائی پرونده اش روبھ رواست، ردکند.

این جوان ٢۴ سالھ ارتش خصوصی نزدیک 
این  بدون   ، شده  توقیف  کھ  است  دوسال 
بھ عمل  باشد متھم  شده  کھ جنایتی مرتکب 
اعدام  حداکثرش  جرم  کھ  است  جاسوسی 
دراواخرماه  منینگ  مدافع  گروه  باشد.  می 
تقاضای کنارگذاشتن جدی ترین اتھام کمک 
 ١٠۴ ماده  بھ  باتوجھ  نمود،  را  دشمن  بھ 

قضاوت نظامی افرادزیرخدمت.
بھ  پرونده  ھزاران  ارسال  بھ  متھم  منینگ 
سازمان پرسروصدای ویکیلیکس است، کھ 
شامل جنگ جنایت کارانھ آمریکا درعراق 
می شود. این درحالی است کھ او بھ عنوان 
تحلیل گر اطالعاتی دربغداد عمل می کرد. 
یک  دولتی  پیگرد  دراین  مرکزی  نقطھ 
سربازجوان، این ادعاست کھ درز اطالعات 
باعث بھ خطرافتادن پرسونل نظامی آمریکا 
"تنھا"  کھ  گفت  دولت  بشود.  القاعده  توسط 

محکومیت بھ زندان ابد را خواستاراست.
بھ  دلیل  بی  منینگ  کھ  ماتریالی  دربین 
بھ  مربوط  ویدیوی  فرستاده  ویکیلیکس 
است   ٢٠٠٧ درسال  ھلیکوپتر  از  حملھ 
"قتل  عنوان  تحت    ٢٠١٠ آوریل  در  کھ 
ازطرح  نشان  و  انتشاریافت  گروگانی" 
خلبانان ھلیکوپترھای آپاچی آمریکا در حملھ 
نگارعراق  روزنامھ  و  غیرنظامی  مردم  بھ 
داشت. دادیار دولتی در روز۴ شنبھ دردادگاه 
ی  درشبکھ  منینگ  کھ  جا  آن  از  پذیرفت 
رده  ماتلایر  بھ  رسی  دست  دفاع  وزارت 
جرم  بھ  را  توان وی  می  داشت  شده  بندی 
متھم  ویدئو  آوردن"  دست  بھ  اجازه  "بدون 
نمود. روز چھارشنبھ، سرھنگ دنیس لیند، 
قاضی با شنیدن اتھام در پایگاه مید مریلند، 
سھ اتھام از مجموعھ ٢٢ اتھام علیھ منینگ 
تا  کردند  تالش  مدافع   ردکرد.  وکالی  را 
با  نمایند،  معرفی  غیرسیاسی  را  پرونده 
ھدف پائین آوردن اتھام بھ سھ مورد.  حتا 
بخشیده  "تکرارشده"  اتھامات  اگرتمامی 
از  بیش  بھ  منینگ  ھم  باوجواین باز  شوند، 
١٠٠ سال زندان براساس باقیمانده اتھامات 

محکوم خواھدشد.
را  اتھامات  تعداد  دولت  کھ  انکارکرد  لیند 
بھ  جرمھا   این  جداگانھ  محاسبھ  ازطریق 
ارسال  و  اینترنتی  پاگاه  از  دزدی  عنوان 
محاسبھ  کھ  لیندگفت  است.  زیادکرده  آنھا، 
دزدی  یک   " کھ  است  چنین  آسوشیتدپرس 
این کھ  از  باشد صرف نظر  می تواندکامل 
لیند  باشد".  شده  ارائھ  دیگران  بھ  ماتلایر 
خاطرنشان ساخت کھ "پرونده فطور" دلیلی 
بھ  اتھام  ھر  نیست.  اتھامات  تقویت  برای 

جرمی، ١٠ سال زندانی دارد.
دادرسی  جوابھای  پیشنھادات،  محتوای 

دادگاه  دیگر  ھای  پرونده  و  آنھا،  بھ 



صفحھ ١٤رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
گرفتن  بھ دست  بھ  مایل  تولیدسرمایھ داری 
سریع تجدیدسازماندھی تولید بین المللی است.

مزمن  طور  بھ  سرمایھ  مافوق  انباشت 
بھ  سرمایھ  عظیم  انباشت   : معناست  بدین 
ممکن  دیگر  سود  حداکثر  با  مداومی  طور 
نیست. بدین ترتیب سرمایھ گذاریھای مستمر 
نامطمئن، بازارکافی برای کسب سودحداکثر 
درآن  است.  نمونھ  یک  چین  کنند.  پیدانمی 
از  واقعی  صورتی  بھ  گذاری  سرمایھ  جا، 
طریق سوبسیدھای نامطمئن دولتی ادامھ می 
ای،  توده  مصرف  باالبردن  اقدامات  یابد. 
زیاد  اقتصادی  رشد  بھ  موقت  طور  بھ  این 
انجامید  جھان  کل  اقتصاد  بھ  دادن  جان  و 
بحران  کھ  وجودآورد  بھ  را  تصور  این  و 
است.  یافتھ  خاتمھ  جھان  مالی  و  اقتصادی 
با  ترکیدن  نامطمئن مشغول  اکنون حبابھای 
نتایج غیرقابل پیش بینی برای اقتصاد چین و 

جھان می باشند.
اقتصاد سرمایھ  درمانگر»  «نیروھای خود 
داری کھ بارھا مورد نقد مرکل قرارگرفتھ، 
دیگر کارنمی کنند. مدار تولید و تجدیدتولید 
تنھا با تزریق بیشتر و بیشتر پول کشوری 
مرکزی  بانک  شوند.  می  میسر  درآن 
تریلیون  یک  بھ  نزدیک  ا)  م  (ب  اروپا 
پائین  سود  نرخ  با  م)  ـ  ئورو(ھزارمیلیارد 
غیرعادی  تاریخا  واقعھ  دریک  بانکھا  بھ 
نظام مالی کارکرده  تا  دردسامبر٢٠١١ داد 
فروپاشی  ازخطر  را  بانکی  انحصارات  و 
حفظ کند. اقدامات دولتی و ھمچنین کم کردن 
بھای سرمایھ بدین منظوربود تا مدار تولید 
و بازتولید را حداقل بھ طور مصنوعی حفظ 
ھماند رقص  اقدامات  این  باوجوداین،  کنند. 

در روی آتشفشان است.
می  افزایش  را  دولت  قرضھای  قیمتھا، 
دھند کھ بیش از پیش کشورھا را بھ سوی 
می  تورم  بھ  زدن  دامن  و  گی  ورشکستھ 
کشانند. مسئلھ پایھ ای مافوق انباشت سرمایھ 
حدباالئی  بھ  بلکھ  نشده،  حل  ترفند  این  با 
رسیده است. وقتی کھ اثر کمک پولی دولت 
بھ  شروع  دوباره  اقتصادجھان  بشود،  تمام 
رشداقتصادی،  نبود  کند.  می  ضعیفترشدن 
با  داری  سرمایھ  جھان  تمامی  درآن  کھ 
ذھنی  طور  بھ  آن  بھ  اش  مدیریتی  بحران 
پرداختھ است، دقیقا نقطھ آغاز بحران پولی 
گیریھا  قرض  کھ  جا  ازآن  شد.  اروپا  در 
دیگر درخدمت کم کردن بودجھ ھای نبودند، 
بحران مالی بھ طور آشکاری دوباره روی 
داد. مع الوصف، این بار ناشی از تنھا بانکھا 
ابزارھای  از  بلکھ  نبود،  نظیر سال ٢٠٠٨ 
بودجھ  ـ  بحران  مدیریت  خود  مورداستفاده 

ملی ـ سردرآورد. ثابت شد کھ فرضیھ 

ازجملھ دستورات صادرشده توسط لیند، 
نشدند...وکیل  گذاشتھ  دراختیارعموم 
طرز  بھ  کومبس  داوید  منینگ،  غیرنظامی 
بی طرفانھ ای نکات بیان شده توسط گروه 

دفاع را در بلوگ خود گذاشت.
عموم  دورازدید  بھ  کامال  شده  گفتھ  سخنان 
طورکامل  بھ  پرونده  این  و  گرفت  صورت 
از دست رسی رسانھ ھای آمریکا ،  خارج 
بھ جز گزارشی مختصر، ماند. گزارشگران 
کارگیری  بھ  یا  دادگاه  روند  ضبط  اجازه 
نداشتند.  دردادگاه  را  ابزارالکترونیکی 
منینگ  دوستان  توسط  توضیحات  بیشترین 

در شکل بلوگ بود تا در روزنامھ ھا.
فراتر از تالش دادرسان منینگ درمجازات 
دادگاه  روند  ایجادسروصدا،  بھ  متھم  کردن 
درجھت تیره کردن جنایتھای واقعی است کھ 
توسط ماتلایر برمالشده نشان داده می شود. 
ھم طرز برخورد بھ منینگ وھم افشاگریھا 
دولت  ارتجاعی  و  جنایتکارانھ  خصوصیت 

آمریکا را نشان می دھند.
از  بخشی  ویکیلیکس  و  منینگ  محاکمھ 
حملھ گسترده بھ حقوق دموکراتیک پایھ ای 
است. دولت اوباما بھ صورتی تھاجمی این 
و  ارتشی  آژانسھای  درمیان  را  افشاگری 
یک  کھ  درحالی  کرد،  سرکوب  غیرنظامی 
بندی  طبقھ  بھ  ھا  داده  درمیان  را  یادداشت 
ژولیان  آوردن  بھ  سفید تصمیم  کاخ  سپرد.. 
آسانژ بھ آمریکا را گرفتھ است کھ درآن  وی 
ابد  زندان  بھ  احمقانھ  دادگاھی  نفرت  تحت 

محکوم شود.
لیند روزچھارشنبھ تصمیم گرفت کھ دادرسان 
عالی  قضات  برای  رونوشت  نباید  ارتش 
فدرال جھت شھادت دربرابرکنگره درمورد " 
نیروی تالشگر ویکیلیکس" را بھ گروه دفاع 
بدھند. این گروه درُجست و جوی اطالعاتی 
درمورد کوششھای فدرال در محاکمھ آسانژ 
خاطر  کومبس  است.  منینگ  با  دررابطھ 
نشان می سازد ازآن جا کھ "نیروی تالشگر" 
تا   وجودآمده  بھ  "درموردزمان"  کار  برای 
ویکیلیکس  افشاگری  آسیب فرضی  درمورد 
دادن  نشان  برای  پرونده   ١٢ گروه    ،
است. کرده  آماده  آن   آسیب  وجود  عدم 

شده  ریزی  برنامھ  منینگ  دادگاه صحرائی 
تا بین ٢١ سپتامبر و ١٢ اکتبر تشکیل شود. 
سرباز یا باید تقاضای عفو کند و یا تصمیم 
یا  و  شود  محاکمھ  قاضی  توسط  کھ  بگیرد 
در ۶  مقدماتی  دادگاه  منصفھ.  ھیئت  توسط 

ژوئن تشکیل می شود.

ناموفق از آب درآمد. 
قدرت  مشکل  ترین  بزرگ  میان  دراین 
سیاسی  دیگرقدرت  آنھا  کھ  این است  مندان 
تاثیرگذاشتن و کنترل بحران اقتصادی و مالی 
جھان را ندارند. بدین ترتیب مھلت اقدامات 
دولتی در ادامھ بھ مدیریت بحران بھ میزان 
مبارزات  ضمنا  است.  محدودشده  زیادی 
اقتصادی و سیاسی توده ای دراکثرکشورھای 
جھان بھ طرز زیادی بر صحنھ مسلط شده 
است. جنبش شورشی برجستھ با شروع از 
پیشی  از  بیش  کشورھای  شمالی،  آفریقای 
توده ھا درسطح جھانی  فراگرفتھ است.  را 
حساسیت بیشتری بھ حاکمیت تنھای سرمایھ 
مالی بین المللی، و روشھای استثمارگرانھ و 
ستم گرانھ اش پیداکرده اند. مبارزه فرامرزی 
گیرترین  چشم  دموکراسی  و  آزادی  برای 
گرایش  بر  غلبھ  ما شده است.  زمان  پدیده 
عمومی بحران نظام جھانی امپریالیستی در 
آینده ممکن نیست. رعدوبرق سیاسی نزدیک 
انقالبی  بحران  بھ  کھ  گرایشی  خواھدشد، 

جھان سرعت خواھدبخشید. 

شک گرائی حقانیت دارد! فعال، در نشست 
اعالم  بیشتراز  چیزی  اروپا  اتحادیھ  سران 
قصد پائین آوردن قرضھ ھای ملی درآینده، 
چیزی  اوالاین  است.  نگرفتھ  صورت 
جزاعالم یک قصد نیست، و دوما، این حل  
لحظھ،  دراین  باشد.  نمی  مسائل  ی  کننده 
است.  آن  اصلی  ی  نشانھ  پرداختھا  ایست 
بانکھا بھ سختی بھ یکدیگر قرض می دھند، 
با  تجاری  صنعتی  بھ بخش  دادن  و قرض 
تضمین و تردید ھمراه است. باالترین نرخ 
بھره متوسط جای خود را بھ سندھای جدید 
آن  برای  ویژه  بھ  داده  دربازارمالی  دولتی 
درحل  را  توانائی  ترین  کم  کھ  کشورھائی 
اند ـ  بحران اقتصادی و مالی جھانی داشتھ 
این  پرتغال.  و  اسپانیا  یونان،  ایتالیا،  نظیر 
بھ  شدیدا  را  کشورھا  این  توانائی  تنھا  نھ 
عمیقتر  را  آنھا  بلکھ  اندازد،  می  مخاطره 
اقتصادی  رشد  و  کشانده  دارشدن  قرض  بھ 
کھ  معناست  بی  شود.  می  مانع  را  آنھا 
ناشی  کنونی  وضعیت  بروز  علت  ادعاشود 
ملی است.  ازحد  بودن زیاده  دار  از قرض 
علت واقعی بحران اقتصادی و مالی جھانی 
ناشی از مافوق انباشت سرمایھ است و شیوه 

در جبھھ جھانی کمونیستی ...  بقیھ از 
صفحھ آخر



صفحھ ١٥رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
صدراعظم مرکل دایربراین کھ تضعیف 
اقتصادی»  خوددرمانگر  «نیروھای 
دولتی  اقدامات  ازجانب  دیگری  تحرک  بھ 
نیازمندند، آن وقت دوباره بھ کارخواھندافتاد 
و رشداقتصادی طوالنی مدت را تضمین می 

کنند، توھمی صاف و ساده است. 
ارزش تجاری بورس رقم ۵٩ تریلیون دالر 
آمریکا را در شروع سال ٢٠١١ نشان داد، 
سقوط  دالر  تریلیون   ۴۵ بھ  درسپتامبر  اما 
کرد. بازارمبادالت خارجی شاھد پرواز از 
ئورو بھ ین ژاپون، فرانک سوئیس و دالرشد. 
بازپرداخت  بھ  مربوط  مسائل  این  متقابال 
قرضھا را دراین مناطق ارزی شدت بخشید. 
بانکھا دوباره با مسائل پولی روبھ روشده و 
الگارد  یافت.  توسعھ  بانکی  عمومی  بحران 
وضعیت  پول  المللی  بین  صندوق  رئیس 
عمومی بازار مالی را بھ طوردرستی چنین 
بیان داشت کھ خطرناک تر از ورشکستھ گی 

لیمن برادرز درسپتامبر٢٠٠٨ است.

باید چنین فرض کرد کھ تولیدصنعتی دوباره 
فرو بریزد. بھ علت حادشدن وضعیت مالی 
المللی  بین  مدیریت  ساده  تکرار  عمومی، 
درچنین  گیرد.  صورت  تواند  نمی  بحران 
وضعیتی ورشکستھ گی زنجیره وار دولتھا، 
جھانی  مالی  نظام  تمامی  حتا  یا  و  بانکھا 
توان  می  شد.  مانع  توان  می  سختی  بھ  را 
چنین تصورکرد کھ بھ بی کارسازی وسیع 
مربوط  دستاوردھای  پاشاندن  ازھم  جھانی، 
کھ  شود،  منجر  اجتماعی  امور  و  مزد  بھ 
بازھم بیشتر نفرت توده ھای وسیع مردم از 
باید  لنینیستھا  ـ  مارکسیست  گردد.  حاکمان 
خود را برای اقدامات بی سابقھ ای درتاریخ 
بعدازجنگ آماده کنند. آنھا شدیدا بھ شرایط 
شدت  خواھندزد.  ضربھ  ھا  توده  گی  زنده 
المللی  بین  طبقاتی  درمبارزه  برجستھ  یابی 

جواب آن خواھدبود.

 
گری  مشاطھ  درآلمان،  رشد  با  دررابطھ 
ھرحال،  بھ  گیرد.  می  صورت  منظمی 
آمدن  پائین  بعداز  نیز ٣ سال  آلمان  صنعت 
 ٪١۵ میزان  بھ  صنعتی  تولیدات  برجستھ 
درآخرسال ٢٠٠٨  در تابستان ٢٠١١ تالش 
دلیل  برسد.  پیش  سال  سھ  بھ سطح  تا  کرد 
اقتصادی  صادراتی  گیری  سمت  امر  این 
متکی  ئورو  برگشت  ثانیھ  ھر  تقریبا  است. 
صادرات  اما  است.  امروزی  صادرات  بر 
پاشنھ ی آشیل اقتصاد آلمان است. اگراقتصاد 
عدم  برود  تنزل  روبھ  جھانی  درسطح 
با  درمقایسھ  درآلمان  تنزلی  عمیق  تناسب 
اکنون  ازھم  دھد.  می  رخ  دیگرکشورھا 

اکثرکشورھای  است:  بینی  پیش  قابل  این 
فرانسھ،  آمریکا،  نظیر  امپریالیستی  بزرگ 
موقت  تبلیغات  برخالف  ژاپون،  یا  انگلیس 
درسالھای  اقتصادجھان  درموردباالرفتن 
٢٠١٠/٢٠٠٩، ھنوزاقتصادخود را بھ سطح 
قبل ازبحران امروز نرسانده اند. کشورھای 
دیگری نظیر اسپانیا بھ باقی ماندن در بحران 
پیش  چین  دھند.  می  ادامھ  اقتصادی  عمیق 
اقتصادش   ٢٠١٢ درسال  کھ  کند  می  بینی 
درجا خواھدزد و با چنین اطالعیھ ای دیگر 
خارجی  گذاری  سرمایھ  قبول  بھ  حاضر 
بیشتربھ جز درزمینھ تولید خودروھای برقی 
کشورھای  اقتصادی  سازمان  باشد.  نمی 
اش  اقتصادی  بررسی  درآخرین  رشدیافتھ 
بھ سیاست مداران درتمامی جھان ھشدارمی 
آماده  شرایط  بدترین  «خودرابرای  کھ  دھد 
کنید» چون کھ اغتشاش در بازارھای مالی 
وسیعا در حال افزایش است و می تواند «بھ 
این  منجرشود».  باری  فاجعھ  مطلقا  نتایج 
می  حدس  اروپا  مرکزی  بانک  و  سازمان 
زمستان  در  ئورو  منطقھ  اقتصاد  کھ  زنند 

امسال تضعیف شود.

تعیین  دراقتصادامپریالیستی  صدورسرمایھ 
گسترش  برای  راه  تنھا  این  است.  کننده 
موقعیت جھانی و رقابت برای کسب رھبری 
دربازارجھانی و ھم چنن افزایش نفوذسیاسی 
بھ  صدورسرمایھ  طبعا،  باشد.  می  اش 
ترتیب  بدین  انجامد.  می  نیز  صدورکاال 
تولیدی  دروسایل  خارج  در  گذاری  سرمایھ 
و  پیشرفتھ  تکنولوژی  ماشینھا،  ازطریق 
آلمان  از  اکثرا  کھ  گیرد  می  غیره صورت 
ضعف  باوجوداین،  اند.  شده  خریداری 
ئورو امکانات امپریالیستھا را برای صدور 
اروپا  اتحادیھ  موقعیت  تضعیف  و  سرمایھ 
موقعیت  کند.  می  محدود  جھانی  بازار  در 
بھتر در بازارجھانی منوط بر این است کھ 
امپریالیستھا قادر شوند بار بحران اقتصادی 
و مالی جھان را بھ رقبای شان منتقل کنند 
پا  و  دست  برای خود  را  مزایا  بیشترین  و 
زمینھ  امپریالیستھا  بین  رقابت  این  نمایند. 
برای شکست مدیریت بین المللی بحران می 
شود، کھ با بحران ئورو مطابقت یافتھ است.

درحال  بازارھای  و  سرمایھ  اَبَر  بین  تضاد 
می  این  نیست.  سریع  حل  قابل  شدن  تنگ 
سرمایھ  شدن  برده  بین  از  باعث  توانست 
کھ  شد  آن می  از  بیشتر  مراتب  بھ  درابعاد 
تضادھای  تشدید  از  شان  دروحشت  دولتھا 

مدیریت  درنتیجھ  پذیرفتند.  می  طبقاتی، 
انباشت  مافوق  بھ  درنھایت  بحران  دولتی 
تر  بسیارسریع  کھ  شد  می  منجر  سرمایھ 
تولید  روند  بیشتر در  بحران  برگشت بھ  بھ 
بازتولید منتھی می گشت. طبعا من نمی  و 
ترین  قدرتمند  ویژه  بھ  کھ  ادعاکنم  خواھم 
را  راھھا  ی  ھمھ  امپریالیستی  دولتھای 
برای خروج از بحران نظیر انداختن بازھم 
تحت  کشورھای  دوش  بھ  باربحران  بیشتر 
ستم وابستھ بھ امپریالیسم، تشدیداستثمارتوده 
ھا، باالبردن تورم، یا حتا برافروختن جنگ 
امتحان نخواھندکرد. باوجوداین، این گرایش 
ازبین  را  سرمایھ  انباشت  مافوق  مزمن، 
نخواھدبرد، و بحران شاید تنھا بھ طورموقت 

با فازھای توسعھ کوچک قطع شود. 

سوئال  استدالل  شامل  کنفرانس  "موفقیت" 
برانگیز کار روی خط پایھ ای توافق ممکن 
 ٢٠١۵ درسال  گان  کننده  شرکت  تمامی 
گردد.  عملی  آینده  سال  شایددر٩  کھ  است 
این  رد  بھ  متفق  کوچک  جزایر  کشورھای 
قرار با توضیحاتی پرداختھ و اعالم کردند: 
بگذاریم  توافقی صحھ  باید روی  ما  چرا   "
ناپذیر  اجتناب  و  مدت  طوالنی  نابودی  کھ 
درحد  دوربان  شد؟"  خواھد  منتج  آن  از  ما 
اعالم ورشکستھ گی سیاست زیست محیطی 
امپریالیستی باقی ماند و غیر باورانھ فاجعھ 
ی بھ خطرافتادن بشریت را با بدترشدن آب و 
ھوای جھان جلوانداخت. حفاظت از آب و ھوا 
درسطح رسمی دولتی کامال نامناسب است.

در  کنفرانس سران  این  زمینھ شکست  یک 
مورد محیط زیست این بود کھ بیش از پیش 
دولتھا توافقات رسیده را کھ اقدامات زیست 
خاطر  بھ  نیزبودند،  ناکافی  کامال  محیطی 
دوباره  جھانی  مالی  و  اقتصادی  بحران 
دولت  آن  آشکار  نمونھ  ساختند.  مطرح 
کم  از  واضحی  طور  بھ  کھ  است،  کانادا 
خود  برای  خودشان  کھ  گازکربنیک  کردن 
تعیین کرده بودند، کامال باز ماند. دولت از 
پرداخت خالص مبتنی بر تصمیمات دولتھا 
در پیمان کیوتو بھ ساده گی طفره ر فت. این 
نشان دھنده ی بی ارزشی کاغذھائی است کھ 
درآنھا توافقات نوشتھ شده اند. بدون مقاومت 
برتری  بدون  مردم،  وسیع  ھای  توده  فعال 
زیست  برجنایتکاران  طبقاتی  مبارزه  یابی 

محیطی امپریالیست، آب و ھوای جھان 
تکامل فاجعھ باری بھ خودخواھدگرفت.

انترناسیونالیسم پرولتری باشرکت درحزب جھانی پیشروکارگران معنای کامل می یابد
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محیطی  زیست  سیاسی  شکست  دلیل 
دراین ارتباط است کھ حفاظت  امپریالیستی 
منافع  با  ھماھنگ  زیست  محیط  از  موثر 
نیست.  المللی  بین  مالی  کسب سود سرمایھ 
خط راھنمای بورژوائی ھماھنگ با حفاظت 
داری  درسرمایھ  اقتصاد  و  زیست  ازمحیط 
شوم.  مرگی  یابی  ازپایان  است  عبارت 
محیط  درمورد  پوتسدام  تحقیقاتی  موسسھ 
درمورد  را  جدیدی  بررسی  اخیرا  زیست 
آخر  تا  تغییرات جوی   مختلف  سناریوھای 
این  بھ  مندان  دانش  منتشرساخت.   ٢١ قرن 
نتیجھ رسیده اند کھ درکلیھ قاره ھا تغییرات 
زنده  ھای  پایھ  مورد  در  ای  گرانھ  ویران 
زیست  ی  مسئلھ  داد.  خواھند  بشر رخ  گی 
حل  قابل  منفرد  صورت  بھ  دیگر  محیطی 
نیست و مسئلھ ای اجتماعی است. ما بھ چنان 
وضعیت اجتماعی نیاز داریم کھ در آن تولید 
برای  بودن  بخش  منظور سود  بھ  توزیع  و 
صاحبان سرمایھ نباشد، ولی درآن موجودیت 
تنھا  قرارگیرند.  اساس  بشر و حفظ طبیعت 
بھ  کمونیستی  سوسیالیستی/  جامعھ  یک 
طورسازش ناپذیری منافع عمومی کل بشر 
را متحقق خواھدکرد و یک چنین خط ھدایت 
کننده وحدت انسان با طبیعت را مدنظردارد.

اقدامات  است.  نادرست  تعمیمی  چنین 
حفاظت از محیط زیست، پس انداز انرژی و 
منابع، دوباره مورد استفاده ساختن مصرف 
انرژی،  مداربستھ  اولیھ  مراحل  ھا،  شده 
دربسیاری  مختلف  ُطُرق  بھ  نیز  غیره  و 
گرفتند.  صورت  سوسیالیستی  ازکشورھای 
ھدردھی  شعار  دون  مائوتسھ  درچین 
توان  رامی  تنھاموادخام  بلکھ  وجودندارد، 
یک  کشید.  پیش  را  کرد،  مصرف  دوباره 
ارزش  قانون  ازموضع  طبعا  شعار  چنین 
درسرمایھ  نیست.  قابل درک  داری  سرمایھ 
طبیعی  منابع  کارگیری  بھ  مافوق  داری 
تجدید  با  تنھا  شود.  سودمی  افزایش  باعث 
سابقا  درکشورھای  داری  استقرارسرمایھ 
سوسیالیستی بود کھ شروع حفاظت ازمحیط 
بروز حباب مرگ مطرح  زیست درشرایط 
بھ  کھ  شد  متوجھ  باید  باوجوداین،  گردید. 
مسئلھ حفاظت از محیط زیست بھ مثابھ یک 
چنین  وھم  کارگرـ  طبقھ  درجنبش  گرایش 
بھاداده شد.  کم  ـ  درکشورھای سوسیالیستی 
نمی  ھنوز  انسان  زمان،   درآن  ھرچندکھ 
توانست امکان بحران زیست محیطی جھانی 
فاجعھ  توانست  می  کھ  را  گسترش  درحال 
تبدیل  بشریت  تھدید  بھ  محیطی  زیست  ی 

شود، درک نمی کرد. مارکسیست ـ لنینیستھا 
نیز باید این مسئلھ را دوباره درنظربگیرند. 
از  آمیز  صلح  استفاده   ١٩۵٠ ی  دھھ  در 
انرژی ھستھ ای موردبررسی درکشورھای 
درمورد  سوسیالیستی راھی روشن و موثر 
دانیم  می  ما  وجود  بااین  بود.  انرژی  تھیھ 
تمامی  عالرغم  ای،  ھستھ  تکنولوژی  کھ 
کنترل  توانست  نمی  تکنیکی،  پیشرفتھای 
شود. نظریھ پاک نگھ داری دگماتیک جنبش 
ی ١٩۵٠  دھھ  در  کارگر  طبقھ  المللی  بین 
توانست  می  لنینیستھا  ـ  مارکسیست  توسط 
کھ  دارد  زیادی  اھمیت  لذا  بارباشد.  فاجعھ 
سازمانھای  و  احزاب  المللی  بین  ھماھنگی 
المللی  بین  مجمع  و  کمونیستی(ایکور) 
مبارزه  بھ  تصمیم  خلقھا(یلپس)  مبارزه 
درسطح جھانی درسال ٢٠١٢ درمورد بستن 
نیروگاھھای اتمی، بھ دور ریختن سالحھای 
ھستھ ای و پایان دادن بھ آن چھ کھ استفاده 
می  گفتھ  ای   ھستھ  نیروی  از  آمیز  صلح 

شود، را بھ انجام برسانند.

دولت بعداز حادثھ فوکوشیما کامال منفردشد. 
را  یابنده  گسترش  عملیات  توانست  می  او 
تحت جزای ویرانی دادن ادامھ دھد. درعین 
طوالنی  عملیاتی  زمان  پذیرش  با  حال 
نیروگاه  تعدادی  از  استفاده  بھ   ،٢٠٢١ تا 
صدور  اجازه  باالترازھمھ  و  پیوستھ  اتمی 
بھ  جھانی  خطر  ترتیب  بدین  و  بیشترداده 
بستن  بخشد.  می  دوام  را  طبیعت  و  انسان 
فوری نیروگاھھای اتمی درآلمان نھ از نطر 
سازنیست.  مسئلھ  تکنیکی  نھ  و  اقتصادی 
گذشتھ جنبش ضداتمی درآلمان تاحدی  سال 
وسعت  با  دررابطھ  درجھان  درمرزبندی 
داشت.  نقش  روشنگری  در  اش  توانائی  و 
درعین حال، حتا درژاپون، جائی کھ اکثریت 
قابل مالحظھ ای از مردم موافق استفاده بھ 
ای  ھستھ  انرژی  از  آمیز  صلح  اصطالح 
اکثریت  بودند،  طوالنی  زمانی  مدت  برای 
حالتی  بھ  مونوپولھا  و  دولت  تغییریافت. 
زاد و ولد  برنامھ  در ژاپون  افتادند.  دفاعی 
سریع تر حذف شد و درفرانسھ طرح ساختن 
تمام  با  اما  یافت.  تخفیف  اتمی  نیروگاھای 
بیابیم.  خاطر  رضایت  نباید  دستاوردھا  این 
مانیاز بھ حفاظتی جھانی علیھ انرژی ھستھ 
ای و تشعشعات آن داریم، کھ برای میلیونھا 
صادرات  قطع  شامل  این  است.  ُکشنده  سال 
تاسیسات انرژی ھستھ ای ازآلمان و حمایت 
تولید  با  دررابطھ  مخالفت  و  آن  از  مالی 
کار  نیروی  ھزینھ ی  با  نباید  این  باشد.  آن 
صورت گیرد. طبعا کارھای مشابھی را باید 
محیط  از  حفاظت  بھ وجودآورد.  آنھا  برای 

زیست نباید بھ حساب طبقھ ی کارگر، بلکھ 
درتوافق با منافع آنھا پیش برده شود.

ادامھ درشماره آینده

 

نامھ بھ یک رفیق ... بقیھ از صفحھ آخر

بیشتر  مسکنت  و  فقر  بسوی  کارگر  طبقھ 
در جریان است و بورژوازی داخلی و بین 
سر  بر  گرسنھ  ھای  گرگ  ھمچون  لمللی  ا 
دسترنج کارگران و زحمتکشان بھ گرد ھم 
نشستھ اند. و ما با شما موافق ھستیم کھ بگیر 
و ببند رھبران و فعالین کارگری در ایران 
دقیقا ناشی از این تضاد سیستم بحران زده 
آن از رشد و  سرمایھ داری و ترس عمیق 
تعالی جنبش کارگری در شرایط بحران ھای 
آمال و  منافع و  رفتن  از دست  و  اجتماعی 
آرزوی ھای بورژوازی ایران در برآمد یک 
در  امروز  کھ  آنچھ  است.  اجتماعی  جنبش 
این تضاد عمیق طبقاتی بین طبقھ کارگر و 
نظام سرمایھ داری درایران عیان و روشن 
است نبود یک تشکل ایدئولوژیک ـ سیاسی 
فھیم، مبارز، و پای درعمل طبقاتی کارگری 
درھم  در  را  خود  رھبری  نقش  کھ  است 
شکستن  دنیای کھن و ساختمان سوسیالیسم 
آینده بخوبی ایفاء کند. در نتیجھ بطور روشن 
کھ  است  نداده  اجازه  کھ  اساسی  فاکتور  آن 
مادی  نھ شرایط  برسد  پایان  بھ  مبارزه  این 
جنبش  این  ذھنی  عنصر  کمبود  بلکھ  عینی 
است کھ بطور مشخص یک حزب کمونیست 
حکم  یک  بھ  ما  اینجا  تا  شاید  است.  واحد 
کلی رسیده ایم اما قبل آنکھ ما بتوانیم حزب 
قدم  باید  بیاوریم  بوجود  را  واحد  کمونیست 

ھای اولیھ تری را برداریم. 
سرکوب  از  بعد  دارید  اطالع  ھمانطورکھ 
سازمان ھای سیاسی توسط رژیم جمھوری 
اسالمی در سال ٥٩ – ٦٠ و با اعدام ھای 
بویژه  سیاسی  ھای  سازمان  و...،  گسترده 
چپ اول بھ کردستان و سپس بھ خارج کشور 
این جدائی بین سازمان ھای سیاسی  رفتند. 
خارج  در  طوالنی  زندگی  نیز  و  مردم  و 
کنونی  اوضاع  در  را  تاثیر خود  کشور  از 
سازمان  ال  احو  این  تمام  با  است.  گذاشتھ 
ھای سیاسی چپ بعد از مدتی با تمام ذھنیت 
ھایی کھ از گذشتھ راجع بھ ھم داشتند و بخشا 
وجود دارد، اما شروع بھ ھمکاری و اتحاد 
عمل در زمینھ ھای زیادی کردند کھ چون 
آنھا  از  برخی  بھ  خود  پیشنھادات  در  شما 

اشاره کردید، تکرار نمی کنیم. حاصل 
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ھای  ھمکاری  و  ھا  عمل  اتحاد  این 
عملی در طی این بیست و چند سالھ سازمان 
ھای سیاسی درخارج دارای چھ نتایجی بوده 
بھ ھیچ وجھ نقشی مثبتی را  است؟ البتھ ما 
نفی  اند  داده  انجام  ھای  عمل  اتحاد  این  کھ 
نمی کنیم. ولی وقتی بھ وزنھ آن در اوضاع 
کنونی می پردازیم بطور تاسف آوری نتایج 
ھمھ  این  برای  کارآئی  فاقد  و  آنرا ضعیف 
گروه و سازمان و حزب مدافع طبقھ کارگر 
دلیل  بھ  نھ  این  کنیم  می  فکر  ما  بینیم.  می 
عدم ھمکاری این گروھھا و سازمان و افراد 
باھم ، بلکھ بھ نفس این اتحاد عمل ھا برای 
عمل  اتحاد  اساسا  گردد.  برمی  چپ  جنبش 
ھا، برای نیروھایی کھ خود را کمونیست می 
دانند، قدم ھای تاریخی بلندی بھ عقب است. 
اگر نیرویی خود را کمونیست بداند و برخی 
ارزیابی  کمونیستی  ھم  را  نیروھا  دیگر  از 
کند، دیگر اتحاد عمل بی معنا و قدمی ھائی 
در  بایستی  می  نیروھا  این  است.  عقب  بھ 
و  مبارزه  و  شده  متحد  واحد  تشکل  یک 
اساس  بر  و  درون  در  را  نظری  اختالفات 
ببرند.  جلو  دموکراتیک  ـ  سانترالیسم  شیوه 
اتحاد عمل نفسا یک کار جبھھ ای است و 
کار جبھھ ای تاریخا نھ درمیان طبقھ کارگرـ 
یک  از  کارگر  طبقھ  بین  بلکھ  ـ  آگاه  آنھم 
سو و نیروھای غیر کارگری  کھ بر اساس 
پتانسیل  دارای  انقالب  ھر  مشخص  شرایط 
حرکت با طبقھ کارگر در مقاطعی بوده اند، 
ما  است.  شده  برده  پیش  بھ  و  گرفتھ  شکل 
نبایستی تحت عنوان شرایط ، کار جبھھ ای 
را با کار کمونیستی و تشکیالت کمونیستی 
یکی بگیریم. کار جبھھ ای واتحاد عمل در 
بین نیروھای چپ فقط ظرفیت حداکثر یک 
نیروی اپوزیسیون شکننده را برای ما بوجود 
می آورد و پتانسیل این نیروھا را بھ عنوان 
یک نیروی تغییر دھنده انقالبی ـ کمونیستی 
اینکھ  بعلت  ما  نتیجھ  در  برد.  می  ھرز  بھ 
خارج  در  بارھا  را  ھا  عمل  اتحاد  مسئلھ 
تجربیات  ایم تکرار این  کشور تجربھ کرده 
ناچیزی  گذاری  تاثیر  دارای  و  اثر  کم  را 
برای بسیج و متحد کردن نیروھا می بینیم. 

از  بسیاری  بلکھ  ما  تنھا  نھ  گرامی  رفیق 
نیروھای چپ پیشنھادات شما را بارھا انجام 
داده اند و سعی کرده اند کھ این فعالیت ھا 
را بھ موضوعاتی برای متحد شدن و تاثیر 
این  کلیھ  و  کنند  تبدیل  اوضاع  در  گذاری 
اتحادعملھا با ناکامی روبرو شده اند. اما آیا 
گفتن این موضوع بھ این مفھوم است کھ ما 
بھ اتحاد عمل  نیرویی حاضر  دیگر با ھیچ 
نیستیم؟ روشن است کھ ما در ھر موضوعی 
از  اعم  داری  سرمایھ  سرنگونی  بھ  کھ  
سرمایھ  داری داخلی و یا امپریالیستی آن، 

ھر  یا  و  کارگر  طبقھ  مشخص  خواستھای 
جنبش  مثل  جلو  بھ  رو  و  مترقی  موضوع 
کند  کمک  و....  دانشجوئی  جنبش  و  زنان 
شد.  خواھیم  ھمکاری   و  عمل  اتحاد  وارد 
در صورت وجود  کھ  را  مسئلھ  این  ما  اما 
یک نیروی قوی چپ و کمونیست می تواند 
کمونیست واحد و  ایجاد حزب  با  موثرافتد، 
نمی  یکی  عمل  اتحاد  با  آن  کردن  عوض 
وقت  کھ  گفت  باید  روشن  بطور  گیریم. 
و  آمده  بسر  چپ  درجنبش  ھا  عمل  اتحاد 
اگر نیروھای کمونیستی می خواھند بھ یک 
نیروی تاثیر گذار و تغییر دھنده تبدیل شوند،  
باید با نقد پلورالیسم  و فرقھ گرائی درجنبش 
کارگریـ  کمونیستی در یک تشکل گرد آیند. 
این حرکت درخارج ازکشور،  روشن است 
ھنوز حزب کمونیست واحد نیست، ولی قدم 
ھای اولیھ ای است کھ نیروھای کمونیستی با 
پیوند ھرچھ بیشتربا پیشروان جنبش کارگری 
درایران بتوانند از پراکندگی و خرده کاری 
نجات پیدا کنند و قادر شوند آن پیوند تاریخی 
کھ جنبش کمونیستی و کارگری بھ آن احتیاج 
حزب  آن  دل  از  و  آورده  بوجود  را  دارد 

کمونیست واحد را ایجاد کنند. 
شرایط  کھ  حاال  گوید  می  نظرات  برخی 
آماده نیست ، باید از ظرفیت موجود استفاده 
نظرانھ،  کوتھ  تئوری  این  تحت  و  کرد 
کمونیست  ھای  نیروی  شدن  متشکل  وظیفھ 
درتشکل واحد را بھ آینده نا معلومی وا می 
گذارند.  بھ ھر حال صرفا پراتیک انقالبی 
در صورتیکھ حاصل تلفیق تئوری انقالبی و 
عمل رادیکال نباشد بھ یک حرکت مقطعی و 
گذارا تبدیل می شود حتی اگر بطور مقطعی 
دارای پیروزی و ایجاد شوق و شور باشد. 
ما نیک می دانیم متحد شدن جنبش کمونیستی 
صرفا یک عمل مکانیکی نیست و این متحد 
کمونیسم  اصول  بینی،  جھان  سر  بر  شدن 
علمی وبرنامھ یعنی استراتژی و تاکیتک ھا 
ما  (کھ  وحدت  بھ  رسیدن  از  قبل  اما  ست. 
باشد)  کامل  وحدت  ھیچگاه  کنیم  نمی  فکر 
سر  بر  سرمایھ  علیھ  واحد  اراده  مفھوم  بھ 
استراتژی و تاکتیک  نکات اولیھ ای وجود 
دارند کھ بسیاری از کمونیست ھا با آن توافق 
دارند، از جملھ سرنگونی رژیم اسالمی، در 
ھم شکستن قدرت دولتی سرمایھ و ایجاد یک 
حکومت کارگری ، مبارزه ضد امپریالیستی 
کارگر  طبقھ  از  انترناسیونالیستی  دفاع  و 
جھانی وارج نھادن و آموختن از تجارب مثبت 
و منفی جنبش جھانی طبقھ کارگر و غیره. 
آیا ما دارای کمبود نیرو ھستیم ، آیا ما دارای 
شرایط بسیار بدتر از گذشتھ ھستیم ، آیا ما بطور 
جدی باھم ھمکاری و اتجاد عمل نداشتھ ایم؟

کادر  ھزاران  دارای  کمونیستی  جنبش 

بخوبی  کھ  است  گوناگون  ھای  کیفیت  با 
ندیده  آموزش  بخوبی  اند،  نشده  سازماندھی 
ھستند  زیادی  توان  دارای  اینجال  با  اند 
پراکندگی بھ ما اجازه متحد کردن این نیروی 
عظیم را نمی دھد بھ ھمین دلیل ما ھر روز 
با افت نیرو، اتمیزه شدن بیشتر سازمان ھای 
نیروھای غیر چپ و ضد  تھاجم  سیاسی و 
عناوین  بھ  کشور  داخل  و  خارج  در  چپ 
گوناگونی بھ جنبش کارگری، روبرو ھستیم. 
کھ  است  این  نھ  مگر  چھ؟  یعنی  بد  شرایط 
تقریبا  و  دنیا  جای  ھمھ  در  ھا  کمونیست 
ھمیشھ  در شرایط سرکوب ھای خونبار و 
حکومت ھای دیکتاتور، کار و انقالب کرده 
اند . در نتیجھ شرایط ما خیلی فرق نکرده 
کھ  است  شده  قادر  بورژوازی  فقط  است 
در  رویزیونیستھا  از  حمایت  با  سو  ازیک 
انشعاب  آن را بھ  جنبش کمونیستی جھانی، 
و بی اعتنائی نسبت بھ حقانیت سوسیالیسم و 
کمونیسم بکشاند و از سوی دیگر با استفاده 
اجتماعی و تکنولوژی،  اھرم ھای  از  بھتر 
محدودیت ھای بیشتری برای جنبش کارگری 
گرفتارشدن  اما  کند.  ایجاد  کمونیستی   –
سرمایھ جھانی در بحرانی فراگیر و مداوم 
ھای  توده  و  کارگر  طبقھ  مقاومت  رشد  و 
زحمت کش درسراسرجھان و کمک گیری 
زمینھ  تکنولوژیکی  امکانات  از  کمونیستھا 
ھای مناسبی  را بوجودآورده و بدین مفھوم 
و بطور مقایسھ ای  وضعیت ما خیلی ھم بد 
بود .آنچھ کھ نکتھ  نباید خوشبین  اما  نیست 
بعلت این ضعف ما  اساسی است و  ضعف 
نبود  و  پراکندگی  ھستیم  بدی  وضیعت  در 

یک تشکل واحد است.
ناشی  ما  ھای  ضعف  این  کھ  است  روشن 
ایدئولوژیک  مشی  خط  یک  وجود  عدم  از 
سیاسی است کھ این می تواند بھ مرور زمان 
تکمیل شود  عمل  در  و  و جمعبندی  کار  با 
با  دیالکتیکی  ارتباط  در  اینھا  ھمھ  البتھ   .
و  تسھیالت  ایجاد  راستا  این  در  ھستند.  ھم 
امکانات مسئلھ عمده ای نیست استفاده پراکنده 
از این امکانات است کھ نادرست می باشد

آنچھ کھ بھ اتحاد عمل ھا بھ تنھائی در خارج 
شکوفائی  اجازه  کشور  داخل  در  حتی  و 
فرماندھی  کھ  است  این  نیز  دھد  نمی 
دیگر)  جاھای  (در  ھا  عمل  اتحاد  سیاسی 
کھ  است  سیاسی  ھای  درسازمان  یعنی 
اما  ھا  اتحاد  این  سازندگان  فکری  رھبری 
عمل  اتحاد  این  و  باشند،   غیرمتمرکزمی 
نیروھای  از  بیشتر  کمی  لحاظ  بھ  نیز  ھا 
منفرد جداشده از تشکلھای چپ نیستند. حتی 
اختالف  یک  با  بینید  می  ھم  اینجا  در  شما 
این  آنھا نیروھایشان را از  بین دو سازمان 

اتحادھا بیرون می کشند و آنرا عمال بی 
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و  تضعیف  با  زودی  این  بھ  گشتھ  روبــرو 
خود  جھانی   – نھادی  چھارچوب  تحزیب 
یعنی گلوبالیزاسیون روبرو شده و کلیھ نظم 
جھانی دوره بعد از پایان جنگ سرد (٢٠١٠ُ 
قرار  تحول  و  تحویل  دستخوش   (١٩٩١  –
گریبان  کھ  ھراسی  و  ترس  گرفت.  خواھد 
سرمایھ داران کالن (یک در صدی ھا) را 
از این تحوالت گرفتھ تا این اواخر حتی از 
سوی رادیکال ترین چالشگران ضد نظام قابل 
پیش بینی نبود. خیلی ھا و ازجملھ بخشی از 
حامیان وفادار نظام سرمایھ داری می ترسند 
امکان  خیلی  یــورو  منطقھ  در  بحران  کھ 
دارد کھ شرایط را برای سقوط و فروپاشی 
"نیمھ  ھای  قطب  و عروج  اروپا"  "اتحادیھ 
پولی  خودکفا)  اقتصادی  (نظام  اوتارکیک" 
و تجاری در ماه ھا و سال ھای آینده آماده 
ھای  قطب  این  تردید عروج  بدون   . سازد 
اوتارکیک نھ تنھا در سطح اروپای آتالنتیک 
(فرانسھ ، اسپانیا ، ایتالیا و...) بلکھ بدتر از 
ھندوستان،  (چین،  جھان  دیگر  نقاط  در  آن 
برزیل و...) جملگی کابوس ھایی ھستند کھ 
حاکم  ھای  اولیگوپولی  صاحبان  بر  خواب 
در راس نظام (آمریکا) را حرام ساختھ اند. 
ولی حتی اگر این "کابوس" بھ واقعیت نیز 
تبدیل گردند تغییری جدی و کیفی در زندگی 
و اوضاع معیشتی کارگران، زحمتکشان و 
کشورھای  در  چھ  زمین"  "دوزخیان  دیگر 
دربند  کشورھای  در  چھ  و  مرکز  مسلط 
کھ  آورد.آنچھ  نخواھند  وجود  بھ  پیرامونی 
تغییر خواھد یافت چرخش و شیفتی خواھد 
بود کھ در مسیر آن مدیریت اقتصاد جھانی 
سرمایھ از آمریکای "در بحران فرو رفتھ" 
بھ قطب ھای نوظھور در اروپا و آسیا منتقل 
ھم  اگر  چرخش  و  شیفت  این  تازه  گــردد. 
اتفاق بیافتد چیزی بھ غیر از تغییر در شکل 
فعلی  فاز  و  سره  سھ  امپریالیسم  شمایل  و 
نئولیبرالیسم)  آزاد  (بــازار  گلوبالیزاسیون 

نخواھد بود. 
 ٢- ولی آنچھ کھ در روز روشن و آشکار 
آنھا  راس  در  و  قدرت  و  ثروت  صاحبان 
ھیئت حاکمھ آمریکا را بھ رعب و وحشت 
انداختھ عروج امواج بیداری و رھائی است 
کھ بھ موازات ھم و در یک سال تاریخی و 
" تاریخساز" در ٢٠١١ در اکناف جھان از 
بھار عربی در خاورمیانھ و آفریقای شمالی 
تا جنبش خشم در اسپانیا و جنبش تسخیر در 
شھرھای متعدد آمریکا آغاز گشتھ و مطابق 
طرفدار  (حتی  تحلیلگران  ھای  بینی  پیش 
نظام) ماه ھا و سال ھا ادامھ خواھند یافت. 

نقش بھار عربی در سال ٢٠١١ 
در  کھ  عربی  ناتمام  و  عظیم  جنبش   –  ١

نظر  از  شد  شروع   ٢٠١١ سال  آغاز 

خاصیت می کنند. اتحاد چپ کارگری، 
و...  کمونیست  و  چپ  نیروھای  اتحاد 
قراردارند.  ما  برابر  در  تجربھ  برای 
مسئلھ دیگر ھدف از تشکیل این اتحادھاست: 
اگر  ھستند.  اھدافی  چھ  دارای  اتحادھا  این 
و  کارگری  جنبش  از  مقطعی  دفاع  فقط 
دموکراتیک مردم (چھ عملی و چھ سیاسی) 
باشد، می توان گفت بسیاری از این اتحادھا 
عمال وجود داشتھ و دارند، کار می کنند مانند 
کمیتھ ھای ھمبستگی سئوال این است کھ آیا 
کار در این سطح کافی است؟ شما برای بھتر 
از  مشترک  ھای  کمیتھ  تشکیل  کار،  شدن 
نیروھا را پیشنھاد کرده اید کھ ما ھم موافق 
ھستیم اما با این دید کھ آیا این کمیتھ ھا می 
خواھند در ھمین سطح باقی بمانند و بعد از 
از  مدتی دچار سرنوشت دیگر کمیتھ ھایی 
این نوع بشوند یا نھ؟ این کمیتھ ھا ھم شکننده 
بوده و خواھند بود چنانجھ با دید متحد شدن 
با  تشکیالت  یک  در  سیاسی  ھای  سازمان 
ایدئولوژیکش  و  سیاسی  ھای  فراگرد  تمام 
شکل نگیرد. بھر صورت ما در این پیشنھاد 
کھ کمیتھ ھائی از سازمان ھای سیاسی با دید 
کار طوالنی شکل بگیرد و برای متحد شدن 
برنامھ داشتھ باشد موافق  این سازمان ھای 
دیگر  کھ  امیدواریم   ما  آخر  در   . ھستیم 
سازمان ھای سیاسی بھ نظرات شما برخورد 
کنند تا مشخص شود کھ نقاط مشترک و حتی 
می  قادر  را  ما  این  است.  کجا  در  اختالف 
بھ  دادن  پایان  برای  بعدی را  قدم  کھ  سازد 
این ھمھ جدائی و افتراق در جنبش کارگری 

– کمونیستی برداریم.
کارگری  آگاه  فعاالن  کھ  ازاین  درپایان 
بپاخاستھ اند تا امر وحدت کمونیستھا را بھ 
این حرکت پیشرو  از  سرانجام برسانند، ما 
صمیمانھ دفاع می کنیم و ازجملھ برای شما 

آرزوی موفقیت داریم. 
درودھای مجدد ما را بپذیرید. 

روابط عمومی حزب رنجبران  ـ 
اردیبھشت ١٣٩١

از بھار عربی  ... بقیھ از صفحھ آخر

شھروندی و عشق و محبت انسانی را رونق 
معینی  و  روشن  چھارچوب  و  الگو  دادنــد 

برای آن جھان ایده آلی خود نداشتند. 
تالطمات  کھ  فعلی  اوضــاع  در  ولی   –  ٢
سال  در  سرعت  بھ   ٢٠١١ ســال  انقالبی 
مختلف جھان (رومانی  نقاط  بھ  نیز   ٢٠١٢
در شرق اروپا ، نیجریھ در آفریقای غربی، 
در  قزاقستان  قفقاز،  منطقھ  در  گرجستان 
آنچھ  کند  می  سرایت  و...)  مرکزی  آسیای 
نھائی با کیفیت زندگی  کھ مھم و در تحلیل 
ھیجانات  بقای  و  ادامھ   ، دارد  ارتباط  بشر 
از   – اجتماعی  عظیم  ھای  جنبش  آتشین 
استریت  وال  فتح  جنبش  تا  عربی"  "بھار 
ھای  گفتمان  تعمیق  تردید  بدون   . ھستند   –
رایج این جنبش ھا در بدنھ توده ھای وسیع 
مردم است کھ در حال حاضر علیھ نظام بھ 
بھ  توانند  نمی  ھا  جنبش  این  اند.  خاستھ  پا 
پیروزی برسند، مگراین کھ چالشگران ضد 
نظام و ازجملھ چپ ھای رادیکال "عزم خود 
را جزم" کرده و بی باکانھ با "اتخاذ اتحاد" 
بین خود بھ عنوان روشنفکران ارگانیک در 
سرنگون  بالقوه  کھ  مردم  ھای  توده  خدمت 
سازند، قرار بگیرند. واضح است کھ مسیر 
این راه برای ساختن "جھانی بھتر" بھ غایت 
و  دردناک  خم ھای  پیچ و  پراز  و  طوالنی 
گاھا حتی طاقت فرسا، خواھد بود . اما بھ 
"نشان  بروز  با  نوینی  جوان  نسل  رو  ھر 
سرخ دلیری" این سفر را آغاز کرده است. 
آیا تعمیق بحران عمیق اقتصادی در اکناف 
جھان از یک سو و عروج امواج خروشان 
رھائی توسط جوانان دانش جو و کارگر از 
سوی دیگر منجر بھ احیای یک "چپ جھانی 
متحد" و مسلح بھ "نشان سرخ دلیری" نیز 

خواھد گشت؟ 
٣ – در تھیھ یک پاسخ مناسب بھ این پرسش 
بگذارید بعد از تشریح نکات مھم و مضمون 
تاریخی  سال  طول  در  کھ  انفعاالتی  و  فعل 
بررسی  بھ  افتاد  اتفاق  جھان  در   ٢٠١١
قیاسی آن با سالھای تاریخی ١٨۴٨، ١٩١٧ 
بررسی  و  تشریح  این  بپردازیم.   ١٩۶٨ و 
ضرورت  و  چرائی  از  ما  دانــش  و  درک 
بروز و ابزار "نشان سرخ دلیری" از سوی 
چپ ھای رادیکال (در درون چالشگران ضد 

نظام کنونی) را ارتقاء می دھد.
کابوس نظام

نظام  ضد  چالشگران  از  خیلی  برای   –  ١
دو  تا  ھا  مارکسیست  از  خیلی  ازجملھ  و 
سرمایھ  کھ  نبود  تصور  قابل  گذشتھ  سال 
ساختاری  عمیق  بحران  با  کھ  جھانی  داری 

از سایت زبان ھای خارجی 
حزب رنجبران ایران دیدن 

کنید!
http://www.ran-
jbaran.org/01_

/english
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یک  بھ  اجتماعی  انرژی  و  انداز  چشم 
"حماسھ" تشبیھ شده است . سال ٢٠١١ 
از نظر یک "غافل گیری تاریخی" با "غافل 
انگیز  بھت  ھای  سال  تاریخی"  گیریھای 
و  روسیھ  در   ١٩١٧  ، فرانسھ  در   ١٨۴٨
بھار  است.  شده  مقایسھ  جھان  در   ١٩۶٨
عربی کھ ھنوز با پیچ و خم ھای ویژه خود 
ادامھ دارد مثل سال ھای انقالبی ١٨۴٨ و 
١٩١٧ ژئوپولیتیک و موقعیت مناطق حداقل 
دستخوش  را  خاورمیانھ  و  شمالی  آفریقای 
تمام  با  جنبش  این  است.  داده  قرار  تحول 
موقعیت  خود  کمبودھای  و  ھا  محدودیت 
استراتژیکی اسرائیل را کھ حتی بعد از پایان 
"جنگ سرد" بھ قوت خود باقی مانده بود بھ 
بی تاثیر تبدیل کرده  پایگاه بی ربط و  یک 

است. 
و  انقالبی  ســال  با  مقایسھ  مقام  در   –  ٢
کھ  عربی"  "بھار  جنبش   ،١٨۴٨ تاریخی 
نام "مگا –  تحلیلگران بھ  از  توسط بعضی 
کھ  شد  موفق  است  معروف  نیز  انتفاضھ" 
بعضی از تزارھای منطقھ (بن علی، مبارک 
و صالح) را با دست مردم خود بدون عنایت 
و حمایت از راس نظام و شرکایش سرنگون 
در  فرانسھ  مردم  کھ  را  نقشی  ھمان  سازد. 
سلطنت  سرنگونی  با   ١٨۴٨ انقالبی  سال 
در  اگر  کردند.  ایفاء  بناپارتیسم  استبدادی 
آن روزگاران روسیھ تزاری بھ عنوان یک 
قدرقدرت ضد انقالبی علیھ انقالبات ١٨۴٨ 
عمل کرد امروز عربستان سعودی با اشاعھ 
بنیادگرائی "معتدل" (کھ معجونی از وھابیسم 
– سلفیسم – اخوان المسلمین است) از یک 
سو و اسرائیل با نظامیگری از سوی دیگر 
آن نقش را در ارتباط با  بھار عربی ایفاء 
می کنند. بررسی نوشتھ ھای متعدد و فراوان 
مارکس و انگلس درباره سال انقالبی ١٨۴٨ 
بھ روشنی نشان می دھد کھ  نظر مارکس 
درباره نقش ضد انقالبی و سرکوبگر روسیھ 
عینی  حقیقت  بھ  قــرن  ازنیم  بعد  تــزاری 
پیوست. مارکس بعد از بررسی علل شکست 
معتقد  عمیقا   ١٨۴٨ انقالبی  سال  ناکامی  و 
شد کھ بدون شکست و نابودی روسیھ تزاری 
ھیچ انقالبی در اروپا کامروا نخواھد گشت. 
امروز این حکم در مورد عربستان سعودی 
تا  تردید،  بدون  کند.  می  صدق  اسرائیل  و 
عنوان  بھ  اسرائیل  و  عربستان  کھ  زمانی 
نظام  انقالب از سوی  دو پایگاه اصلی ضد 
جھانی در خاورمیانھ و آفریقا عمل می کنند 
نخواھد گشت  مقدور  آسانی  بھ  آنھا  شکست 
ولی بررسی اوضاع متالطم روبھ رشد در 
کشورھای سھ قاره حکایت از این دارد کھ 
مسیر  در  انفعاالت  و  فعل  وقوع  پرتو  در 
اسپانیا  و  یونان  ھای  تابستان  عربی،  بھار 

و زمستان ھای تسخیر و فتح در آمریکا و 
احتمال  آمریکا،  ھژمونی  فرود  و  تضعیف 
رسیدن امواج خروشان بیداری و رھایی بھ 
سواحل عربستان و اسرائیل نیز قوی تر از 

گذشتھ است. 
بھار عربی کھ  آینده  در بررسی  البتھ   –  ٣
دیگر  مناطق  بھ  سال  یک  از  بعد  امــروز 
و  جنوبی)  آفریقای  نیجریھ،  (مثل  آفریقا 
نیز  و...)  گرجستان  تا  قزاقستان  (از  آسیا 
سوم"  "متحد  خطر  بھ  نباید  یافتھ  گسترش 
بھاء  کم  اسالمی)  (بنیادگرائی  جھانی  نظام 
دھیم. علیرغم تسلط اندیشھ ھای دموکراتیک 
میلیونی  جوانان  درون  در  سوسیالیستی  و 
متجاوز  کھ  کنیم  فراموش  نباید  عربی  بھار 
حملھ  با  آمریکا،  و  اسرائیل  سال  پنجاه  از 
ھای نظامی و عربستان سعودی با گسترش 
جنبش ھای بنیادگرائی وھابیستی و سلفیستی، 
سکوالر  نیروھای  کلی  بھ  گشتند  موفق 
نیروھای  دیگر  و  گرا  ملی  سوسیالیستی، 
مضمحل  فیزیکی  طور  بھ  را  دموکراتیک 
و نابود ساختھ و توده ھای قابل توجھی از 
تھیدستان شھری و روستائی  بھ ویژه  مردم 
در زاغھ ھا و کوخ ھا را در درون "توھمات 
خانواده گی" دینی – مذھبی محبوس سازند 
نیروھا  فقدان  از  منبعث  سیاسی  خالء  با   .
و  سوسیالیست  سکوالر  ھــای  سازمان  و 
و  خاورمیانھ  کشورھای  در  کھ  دموکرات 
آفریقای شمالی بھ وجود آمد، تعجب نباید کرد 
کھ با وزیدن اولین بادھای بھاری در مصر 
ترین  کھنسال  کھ  المسلمین  اخوان  تونس  و 
سازمان سیاسی موجود در آن کشورھا بوده 
و از حمایت و عنایت مستقیم و غیر مستقیم 
کمپرادور  ھای  دولت  و  آمریکا  ھای  دولت 
محلی بھره مند بودند در انتخابات پارلمانی 

آن کشورھا برنده شدند. 
سیاسی  انفعاالت  و  فعل  بررسی  ولی   –  ۴
اسالم  داخل  در  ھا  دستگی  چند  و  انشقاق 
گرایان چھ "رادیکال" (حزب نور متعلق بھ 
و  آزادی  (حزب  معتدل  چھ  و  ھا)  سلفیست 
یک  از  المسلمین)  اخوان  بھ  متعلق  عدالت 
سو و احیا و تقویت نیروھای ملی گرا (حزب 
سوسیال  (حــزب  نوین  ھــای  چپ  و  ــد)  وف
دموکرات) در مصر از سوی دیگر ، نشان 
می دھد کھ تحرک رو بھ رشد بھار عربی 
در جھت رھائی مصر از یوغ نظام جھانی بھ 
قوت خود باقی است . ھمان طور کھ تسخیر 
نوامبر  ماه  اواخر  در  تحریر  میدان  دوباره 
سکوالر  کارگران  و  جوانان  توسط   ٢٠١١
امواج  دھد  می  نشان  امپریالیست  ضد  و 
خروشان بھار عربی تازه وارد فاز جدیدی 
از عمر خود گشتھ است. آیا چپ  نوین در 
ھای  سال  در  موفق خواھد گشت کھ  مصر 

باقیمانده بھار عربی بھ رشد خود ادامھ داده 
و بھ یک آلترناتیو سیاسی در مصر و سپس 
شمال  و  عربی  خاورمیانھ  کشورھای  در 
آفریقا تبدیل گردد؟ آنچھ کھ در حال حاضر 
قابل تامل و حائز اھمیت است تاثیری است 
کھ بھار عربی در اکناف جھان بھ ویژه در 
سال  جریان  در  اروپا  و  آمریکا  کشورھای 

٢٠١١ بجا گذاشتھ است. 
مقایسھ ٢٠١١ با سال ھای ١٨۴٨ و ١٩۶٨ 
بھ تالطمات  کھ  آن عاملی  رو  ھر  بھ   – ١
تاریخی  اھمیت  عربی  بھار  ھای  جنبش  و 
تاریخ  نظر  از  را   ٢٠١١ سال  و  دھد  می 
سازی بھ سال ھای انقالبی ١٨۴٨، ١٩١٧ 
آن  عظیم  تاثیر  ســازد،  می  شبیھ   ١٩۶٨ و 
در شکل گیری و توسعھ جنبش ھای فتح و 
(شمال)  مرکز  مسلط  کشورھای  در  تسخیر 
و  فتح  ھای  جنبش  حاضر  حال  در  اســت. 
کوچک  و  بزرگ  شھر   ٢۶٠٠ در  تسخیر 
آمریکا، کانادا، اروپا و..... در حال گسترش 
العمل  عکس  کھ  این  با  است.  شکوفائی  و 
اولیگارشی ھای حاکم در این کشورھا نسبت 
تھدید و  بھ تسخیر کنندگان عمدتا و طبیعتا ُ 
ارعاب، دستگیری و تفتیش عقاید آنھا بوده 
ولی روند تسخیرھا  بھ طور روزانھ تشدید 

و توسعھ می یابد. 
متعدد  ھــای  شــورش  کھ  طــور  ھمان   –  ٢
اروپا  و  آمریکا  ھای  دانشگاه  صحن  در 
انقالبی ١٩۶٨ بھ روشنی متاثر و  در سال 
سال  (آغاز  تت"  "تعرض  واقعھ  از  منبعث 
بخش  رھائی  جبھھ  سوی  از  ویتنام)  در  نو 
ویتنام علیھ امپریالیسم آمریکا، شورش ھای 
چریکی در آمریکای التین، انقالب فرھنگی 
در چین و باالخره شورشیان جوان گتوھای 
شھرھای آمریکا (عمدتا سیاھپوستان) بودند 
امروز نیز جنبش تسخیر در آمریکا، جنبش 
"ایندیگنادو" (خشم) در اسپانیا ، فرانسھ و... 
جنبش (علیھ نظام) در یونان و دیگر جنبش 
از  منبعث  و  متاثر  شمال  کشورھای  در  ھا 
ژوھانسبورگ  تسخیر  جنبش  عربی،  بھار 
عظیم  و  چشمگیر  شرکت  ھستند.  و... 
ساکن  و  مھاجر  اعــراب  میلیونی  فرزندان 
کشورھای جنوب اروپا در این جنبش ھا یک 
بعد استثنائی بھ "مادر جنبش ھا" می دھد کھ 
در تاریخ ھمبستگی ھا و ھمدلی ھا در سطح 

جھانی کم نظیر بوده است . 
آن  وقایع  کھ   ١٩۶٨ انقالبی  سال  در   –  ٣
لوک  ژان  توسط  خاصی  ھنری  ظرافت  با 
گودار در فیلم "الشینوا" (چینی) ترسیم گشتھ 
مرکز  در کشورھای  انقالب  درگیر  جوانان 
شمال آن طورکھ شاید و باید نتوانستند (و یا 
را  مبارزات خود  و سوی  نخواستند) سمت 
با واقعیت ھای معیشتی و مبارزاتی خلقھا و 



صفحھ ٢٠رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
جوانان کشورھای سھ قاره جنوب پیوند 
زده و ھمبستگی و ھمدلی علیھ سرمایھ 
جھانی  سطح  در  را  امپریالیستی  داری 

گسترش دھند.
 – ولی در سال ٢٠١١ کھ امروز خروشان 
حال  در  پیوستھ  و  رسیده  جھان  اکناف  بھ 
در  "اشغالگر"  جــوانــان  ــت،  اس گسترش 
در  "خشمگین"  جوانان  و  آمریکا  شھرھای 
شھرھای اروپا ھم در عمل و ھم در حرف 
نھ تنھا ھمبستگی و ھمدلی عمیقی با خلق ھا 
و جوانان کشورھای سھ قاره بھ وجود آورده 
اند بلکھ بھ وضوح بھ این امر پی برده اند 
در صدی  "یک  بر  پیروزی  و  کامیابی  کھ 
ھا" و استقرار جھانی "بھتر" بدون توجھ بھ 
ھای  خلق  امنی  نا  و  معیشتی  ھای  واقعیت 
کشورھای سھ قاره نمی توانند میسر گردند 
در  بیکار میلیونی  . زیرا جوانان کارگر و 
با مشکالت  دقیقا  اروپا  و  آمریکا  شھرھای 
– اقتصادی و نا امنی ھای شغلی و بیکاری 
در  میلیونی  جوانان  کھ  اند  گشتھ  روبــرو 
آنھا  با  سال ھاست کھ  پیرامونی  کشورھای 

دست و پنجھ نرم می کنند . 
۴ – امروز در آغاز دھھ دوم قرن بیست و 
یکم و در بحبوحھ ادامھ سال انقالبی ٢٠١١  
در صد بیکاری مزمن و حتی ھمیشگی، بی 
و  نشینی  زاغھ  گسترش  احتمال  و  خانمانی 
گتوسازی و باالخره نا امنی معیشتی در بین 
و  مرکز  در کشورھای  ھم  میلیونی  جوانان 
ھم در کشورھای پیرامونی بھ ارقام و اعداد 
نجومی رسیده است. در حال حاضر در سایھ 
داری  سرمایھ  آزاد"  "بــازار  ھای  سیاست 
واقعا موجود برای اینکھ این جوانان بھ شغل 
ھای بخورو نمیرمعمولی استخدام گردند باید 
لیسانس  حداقل  درجھ  دارای  حتم  طور  بھ 
باشند. ولی ھزینھ ھای تحصیلی  دانشگاھی 
امــواج  خاطر  بھ  دانشگاھھا  بھ  ورود  و 
کاالسازی  و  سازی  خصوصی  بار  فالکت 
ھای  گذشتھ  (برخالف  پرورش  و  آموزش 
ھم  آوری  سرسام  طور  بھ  دور)  چندان  نھ 
انگلستان،  (آمریکا،  مرکز  کشورھای  در 
پیرامونی  کشورھای  در  ھم  و  و...)  ژاپن 
ایــران،  ترکیھ،  (مصر،  پیرامونی  نیمھ  و 
نیجریھ، رومانی و ...) سر بھ آسمان کشیده 
آنجا  در  کھ  است. در نتیجھ در کشورھایی 
جوانان میلیونی بھ شورش ھا و اعتراضات 
گوناگون و تسخیرھا متوسل میشوند درصد 
"سازمان  گــزارش  طبق  آنھا  بین  بیکاری 
جھانی کار" (ای ال او)بھ ٢۵ در صد (در 
آتالنتیک)  اروپای  آمریکا و  اکثر شھرھای 
و بھ ۵٠ در صد در کشورھای پیرامونی و 
اروپای شرقی (مصر، نیجریھ، ایران، ترکیھ 
فلیپین، گرجستان و رومانی و...) رسیده   ،

است . شایان توجھ است کھ شیوع بی سابقھ 
نا  بیکاری و احساس  (بھ ویژه  این اوضاع 
آینده  با  روبروئی  احساس  و  معیشتی  امنی 
تیره و تار) نھ تنھا منجر بھ حضور و رشد 
چشمگیر ھمبستگی ھا و ھمدلی و ھمکاری 
پیرامون  و  مرکز  جوانان  بین  نزدیک  ھای 
باعث  انگیزی  اعجاب  طور  بھ  بلکھ  گشتھ 
جوانان  بین  نظیری  بی  ھمکاری  و  وحدت 
تحصیلکرده و عموما بیکار و کارگران در 
انقالب  درگیر  از کشورھای  ھر یک  داخل 

شده است. 
نتیجھ گیری

(عمدتا  ھا  مدرنیست  َپست  از  بعضی   – ١
کشورھای  ھای  مارکسیست   – پَست  شاخھ 
درصد  و  تعداد  کھ  این  خاطر  بھ  مرکز) 
آنھا  کشورھای  در  ھا  کارخانھ  کارگران 
از  بعد  گلوبالیزاسیون  کنونی  فاز  دوره  در 
کاھش  چشمگیری  طور  بھ  گشتن  اتمیزه 
انقالب  آن شده اند کھ عصر  اند ، بر  یافتھ 
جھان  تغییر  در  پرولتاریا  نقش  و  کارگری 
نیز بھ پایان عمر خود رسیده اند. بر اساس 
این ادعا پَست – مدرنیستی آنھا پیشنھاد می 
کنند کھ چالشگران ضد نظام بھتر است کھ با 
توسل بھ تئوری ھای متنوع "خود بھ خودی 
ھای افقی" و حمایت و جانبداری از عروج 
نوظھور (مثل چین و  قدرت ھای اقتصادی 
جلو  و...)  ھندوستان  چین،  از  محوری  یا 
تخریب بھزیستی کره زمین و بروز بحران 

ھای فالکت بار اضافی را بگیرند. 
نظام  ساختاری  بحران  بررسی  ولی   –  ٢
سرمایھ و تالطمات در اوضاع رو بھ رشد 
جھانی نشان می دھد کھ سرمایھ داری واقعا 
روبرو  بست  بن  با  خود  کلیت  در  موجود 
گشتھ و حتی با تزریق "ویژگی ھای چینی" 
نظام  این  ورشکستگی  جلوی  شود  نمی  ھم 
حضور  امروز  وانگھی  گرفت.  را  فرتوت 
فعال دویست میلیون کارگر کارخانھ ھا ھمراه 
با معدنچیان و کارگران راه و ساختمان در 
چین کھ بیست در صد آنھا بقایای کارگران 
عھد مائو تسھ دون ھستند، حکایت از این می 
در روی کره خاکی  امروز بشریت  کند کھ 
صاحب بزرگترین طبقھ کارگر گشتھ کھ در 
تاریخ پانصد سالھ شکل گیری و رشد طبقھ 
نظر  بھ  است.  بوده  نظیر  بی  مدرن  کارگر 
این  پیش  از  بیش  بیداری  نیز  نگارنده  این 
کارگران و پیوند مبارزاتی آنھا با چالشگران 
بھ ویژه  در کشورھای  انقالبی ٢٠١١  سال 
پیرامونی نشان خواھد داد کھ چگونھ و چقدر 
استقرار یک جھانی بھتر با چشم اندازھای 
قوی سوسیالیستی ھنوز امکان و حتی احتمال 
اشتعال "نشان  احتمال با بروز و  این  دارد. 
سرخ دلیری" در میان چالشگران ضد نظام 

بھ ویژه در بین چپ ھای رادیکال بیش از 
پیش بھ واقعیت عینی خواھد گشت . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع و مآخذ

با  تالقی  در  "بھار  دیــویــس،  مایک   –  ١
زمستان"، در مجلھ "نیولفت ریویو" شماره 

٧٢ (نوامبر- دسامبر ٢٠١١). 
در  طبقاتی  "مبارزات  مارکس،  کارل   –  ٢
"منتخبی  تا ١٨۵٠"، در  از ١٨۴٨  فرانسھ 
فردریک  از  درآمــدی  با  مارکس"  آثار  از 
انگلیسی.  بھ   ١٩۶٩ مسکو،  چاپ  انگلس، 
٣ – کریس ھارمن " ١٩۶٨: سالی کھ جھان 
"سوسیالیست  سایت  در وب   ،" گرفت  آتش 

ریویو" می ٢٠٠٨. 
نظام  در  بحران  "چھار  تاب،  ویلیام   –  ۴
ریویو"  "مانتلی  مجلھ  در  سرمایھ"،  جھانی 

شماره ۵، اکتبر ٢٠٠٨.
۵ – یونس پارسا بناب، "بحران امپریالیسم 
جدید  مرکزھای  عروج  "بحران  آمریکا"، 
و  سرمایھ  نظام  عمومی  "بحران  قــدرت"، 
عصر  در  جھان  کتاب"  "در  چین  موقعیت 
آمازون  چاپ   " سرمایھ  جھانی شدن  تشدید 

دات کام، ٢٠١٠. 
 " مجلھ  در  ھای سردبیران  "یادداشت   –  ۶
مانتلی ریویو " سال ۶٣، شماره ٨  ، ژانویھ 

    .٢٠١

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

کنید!
سایت حزب رنجبران

www.ranjbaran.org
سایت آینھ روز

www. ayenehrooz.com
سایت خبرنامھ کارگری

www.karegari.com
سایت رنجبر آنالین

www.ranjbaran.org/01_
ranjbaronline

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

Rooz-s-Library



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

نامھ بھ رفیق کارگر

       
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

از بھار عربی تا جنبش تسخیر : 
مقایسھ تطبیقی سال تاریخی ٢٠١١ با سال ھای تاریخی ١٨٤٨ و ١٩٦٨

درجبھھ جھانی کمونیستی
صفحھ ٢١رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

ژانویھ ٢٠١٢: 
مصاحبھ با استفن انگل:

اغتشاش ھا در نظام جھانی 
امپریالیستی زمینھ را برای بحران 

انقالبی جھان آماده می کند!
انگل، صدر  با استفن  مصاحبھ پرچم سرخ 
لنینیست  ـ  مارکسیست  د.(حزب  پ.  ام.ال. 

آلمان ، مترجم)، ۴ ژانویھ ٢٠١٢ 

ما درھمان آخر سال ٢٠٠٨ پیش بینی کردیم 
تاثیرآن  و  شدت  گسترش،  بھ  باتوجھ  کھ 
مالی  و  اقتصادی  بحران  ترین  عمیق  با  ما 
جھانی روبھ رو ھستیم کھ سرمایھ داری تا 
بھ حال تجربھ کرده است. دردرجھ ی اول 
بھ نظررسید کھ بھ طور متفاوتی بروزکرده 
مشترک  بحران  واحد  مدیریت  ایجاد  است. 
از  گیری  درپیش  امپریالیستی  المللی  بین 
جھانی  مالی  نظام  ی  نشده  کنترل  سقوط 

اقتصادجھانی  ناگھانی  رفتن  ازپائین  و 
آنانی  باالترازھمھ،  آورد.  دست  بھ  موفقیت 
خیزشھای  تاکنون  اند  توانستھ  درقدرتند  کھ 
سیاسی را کھ معموال ھمراه چنین بحرانھای 
سال و  سھ  باشند، فرونشانند.  می  اقتصادی 
مالی  و  اقتصادی  بحران  از شروع  بعد  نیم 
اقتصادی  سقوط  کھ  است  محتمل  جھان، 
را  جھان  مالی  و  اقتصادی  بحران  جدیدی 
دولتھای  نماید.  تشدید  و  بیشترتعمیق  بازھم 
کشورھای امپریالیستی با تکان بزرگی روبھ 
روھستند. ھیچ کس نمی داند کھ چھ گونھ آن 
را بایدازبین بُرد. مدیریت بحران بین المللی 

١ – در دوره ھای پر از تالطم و دگردیسی 
و بررسی  تطبیقی  تحلیل ھای  بھ  تمایل  ھا، 
و  نظران  صاحب  بین  تاریخی  قیاسی  ھای 
یابد. خیزش  می  رواج  بھ شدت  تحلیلگران 
ھا و شورش ھای سال پر برکت ٢٠١١ – 
تونس  در مصر و  جاری  از "بھار عربی" 
تا  و...  اسپانیا   ، یونان  گرم  ھای  تابستان   ،
گسترش جنبش ھای تسخیر بھ ٢۶٠٠ شھر 
 ٣٠٠ ازجملھ  جھان  قــاره  پنج  اکناف  در 

شھر در آمریکا – نیز بھ طور چشم گیری 
مورد بررسی قیاسی و تطبیقی با سال ھای 
 ١٩۶٨ و   ١٨٧١  ،  ١٨۴٨ مثال  شکوه  پر 
بھ   . اند  گرفتھ  قــرار  تحلیلگران  سوی  از 
بین  اساسی  متعدد  ھای  شباھت  قطع،  طور 
تالطمات سال انقالبی ٢٠١١ (کھ ھنوز ھم 
در سال ٢٠١٢ ادامھ دارند) با وقایع طوفانی 
آن سال ھای تاریخی دارند. در آن سال ھا نیز 
مستبدین متعدد و گوناگون مثل سال ٢٠١١ 

در  حاکمیت  و  قــدرت  و  گشتند  سرنگون 
میادین و پارک ھا و خیابان ھا برای تسخیر 
"دراز کشیدند". ولی ھمان طور کھ سرانجام 
و سرنوشت آن سال ھای انقالبی نشان دادند 
"بھاران خجستھ" ی آنھا کوتاه ترین فصول 
آن روزگاران بودند . بھ ویژه این کھ "حافظھ 
کند کموناردھا کھ  ما حکم می  بھ  تاریخی" 
برای "جھانی متفاوت" صمیمانھ جنگیدند و 
اصول و ارزش ھای پر از عدالت خواھی 

رفیق گرامی محمد اشرفی 
با دوردھای گرم 

ھا،  سازمان  بھ  خطاب  شما  پیام  یا  و  نامھ 
طرفدار  و....  محافل  و  گروھھا  احزاب، 
طبقھ کارگر با عنوان «دعوت بھ اتحاد» را 
دریافت کردیم و بھ عنوان حزبی مدافع طبقھ 
کارگر کھ خود را در برابر جنبش کارگری 
ـ کمونیستی مسئول می دانیم، الزم دیدیم کھ 
نقاط مورد توافق و اختالفمان را با شما در 
داریم  اعتقاد  عمیقا  کھ  چرا  بگذاریم.  میان 
بحث و تبادل نظر بر سر مسائل و مشکالت 
مبارزاتی طبقھ کارگر علیھ سرمایھ داری بھ 

غنا و رشد جنبش کارگریـ  کمونیستی کمک 
تبادل  و  بحث  این  صورتیکھ  در  کند.  می 
نظر بتواند بھ رشد نظریات درست و متحد 
بیانجامد  کارگری–کمونیستی  جنبش  شدن 
عالی  مصالح  خدمت  در  را  آن  درعمل  و 
طبقھ کارگر بھ جلو سوق دھد. در غیر این 
صورت بحث نظری بھ خودی خود اگر بھ 
پراتیک مشخص مبارزاتی نیانجامد بھ یک 
جریان روشنفکری تبدیل خواھد شد، کھ بھ 
انشعاب و افتراق بیشتر و گسست نیروھای 
متشکل و غیر متشکل کارگری – کمونیستی 

می انجامد.

قبل از ھمھ بگویم ما با موضع شما کھ خواھان 
طرفدار  سیاسی  ھای  سازمان  شدن  متحد 
طبقھ کارگر، و خاتمھ دادن بھ پراکندگی و 
اما  ھستیم  موافق  کامال  ھستید  کاری  خرده 
آنچھ را ناکافی می دانیم راھکارھائی است 

کھ شما مطرح کرده اید.   
و  کنونی  شرایط  بھ  خود  نامھ  در  شما 
وضعیت بغرنج و شتاب آن بھ سوی شرایط 
دقیق  بطور  اینکھ  با  اید  کرده  اشاره  ویژه 
اما  اید،  نداده  توضیح  را  ویژه  شرایط  این 
بحران  کھ  دھد  می  نشان  اوضاع  روند 
بیشتر  شدن  رانده  و  داری  عمومی سرمایھ 


