
رنجبر تیر ١٣٩١ ـ  شماره ٨٦ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
دوره سوم  سال ٣٣

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

بن بست درحل مناقشھ اتمی ایران!

کارگران درمقابل رژیم اسالمی

مذاکره، سازش و جنگ 
در مقابلھ با طبقھ کارگر

قدرت پرولتاریا درحزب 
انقالبی اش تبلور می یابد! 

بحران نظام ، موقعیت چین و 
آینده جھان

سرمایھ داری چپاولگر با 
شکست مواجھ شده است

صفحھ ۶ صفحھ ۶

درجبھھ جھانی 
کمونیستی

صفحھ ١٩        صفحھ ١٩صفحھ ١٩        

از ھر دری 
سخنی

بھ کمیتھ مرکزی حزب 
کمونیست ایران 

(مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست)

ھزار  دو  از  بیش  کھ:  بود  آمده  درخبرھا 
امضای  با  قزوین  واحدھای صنعتی  کارگر 
نامھ ای خطاب بھ وزیر کار بھ تاثیراتی کھ 
بر زندگی  قانونی ھدفمندی یارانھ  ھا  اجرای 

آنان تحمیل کرده است اعتراض کردند.
بھ گزارش ایلنا، در این طومار کھ بھ امضای 
بیش از دو ھزار کارگر شاغل در ٢۵ واحد 
داروشیشھ،  جملھ  از  قزوین  استان  صنعتی 
مھرام، فرش پارس، ھفت الماس و… رسیده 

اصالحیھ  پیش نویس  تھیھ  کارگران  است، 
قانون کار را «اصالحیھ ای ضد کارگری» 
دانستھ اند کھ امنیت شغلی و معیشت آنان را 

نشانھ رفتھ است.
ھدفمندی  قانون  از  نامھ  این  در  کارگران 
نام  یارانھ ھا»  «قطع  عنوان  با  یارانھ ھا 
برده اند و با توجھ بھ وضعیت اقتصادی  شان 
براساس  دستمزد ھا  حداقل  افزایش  خواستار 

تورم موجود شدند.
بھ  ھمچنین  نامھ  کننده  امضا  کارگران 
حقوق شان  پرداخت  در  بی نظمی  و  تعویق 
و  ساز  ایجاد  خواستار  و  اعتراض کرده اند 
بموقع  پرداخت  برای  قاطعی  و  قانونی  کار 
دستمزد ھا و تعقیب قضایی کارفرمایانی کھ 
کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادھای 
بھ  وادار  معوقھ  دستمزدھای  و  امضا  سفید 

بقیھ در صفحھ دومکار می کنند شده اند.

تجاوز  پرونده  کھ  است  دھھ  یک  نزدیک 
امپریالیستھا و صھیونیستھا  توسط  ایران  بھ 
آمریکا  جمھوران  رئیس  میزکار  روی 
قراردارد و این پرونده فعال خاک می خورد! 
دراسرائیل  آمریکا  سفیر  شاپیرو  دان  اخیرا 
کھ خودنیز یھودی است از درحال بستھ شدن 
«پنجره» حل مسالمت آمیز مناقشھ ھستھ ای 
از جملھ گفت: «این  ایران صحبت کرده و 
شدن  بستھ  درحال  شتابان  آھنگی  با  پنجره 

است».
« آقای شاپیرو کھ سفیر یھودی آمریکا در 
سخن  نیز  عبری  زبان  بھ  و  است  اسرائیل 
سخنرانی  در  چھارشنبھ  شامگاه  گوید،  می 
امنیتی  ھای  ھمآیش  ترین  مھم  از  یکی  در 
اسرائیلی کھ سران اسرائیل و میھمانان ارشد 
خارجی در آن حضور داشتند، از بستھ شدن 
مسئلھ  دیپلماتیک  حل  ھای  روزنھ  آخرین 

اتمی ایران سخن گفت.
سفیر آمریکا در اسرائیل در ھمآیش پژوھش 
ھای امنیت ملی تل آویو؛ جایی کھ یک روز 
وزیر  نخست  نتانیاھو  بنیامین  آن،  از  پیش 
و اھود باراک وزیر دفاع اسرائیل در باره 
بودند،  گفتھ  سخن  ایران  ای  ھستھ  برنامھ 
حل صلح  برای  شنی  ساعت  کھ  کرد  تأکید 
آمیز معضل اتمی ایران بھ آخرین دانھ ھای 

خود می رسد.
سفیر آمریکا در تل آویو گفت، بخاطر ھمین 
اھرم  آمریکا  دولت  کھ  است  خطر  احساس 

فشار بر ایران را سنگین کرده است.
بھ گفتھ آقای شاپیرو، «آمریکا از ھر چھ کھ 
راھکار  از  بدور  برای حل  دارد،  توان  در 
اما تنھا بخاطر اینکھ  دھد  ادامھ می  نظامی 
بگوییم کھ صرفاً مذاکراتی در جریان است، 
نمی  ایران  با  بعدی مذاکرات  بھ سوی دور 
بقیھ در صفحھ دوم

کمونیسم  آموزشھای  تحت  پیش،  سال   ٩٢
انقالب  پیروزی  ویژه  بھ  و  علمی 
حزب  ھدایت  تحت  درروسیھ  سوسیالیستی 
درکنگره  کبیر،  لنین  رھبری  بھ  بلشویک 
دربندر   ١٢٩٩ خرداد  در٣٠  عدالت  حزب 
شد.  تاسیس  ایران  کمونیست  حزب  انزلی 
آموزشھای لنین و پیروزی انقالب کارگری 
درروسیھ چنان تحرکی را درجنبش کارگری 
جھان  سراسر  در  کھ  وجودآورد  بھ  جھانی 
داری  سرمایھ  درکشورھای  ویژه  بھ  و 
بھ  دیگری  بعداز  یکی  کمونیست  احزاب 
وجودآمدند و بھ انترناسیونال سوم کمونیستی 
و  کارگر  طبقھ  جھانی  خصلت  پیوستند. 
انقالب  سرنوشتی  ھم  سوسیالیستی،  انقالب 
و  شکل  ھمھ  و  ھمھ  کشورھا،  کارگری 
مضمون دیالکتیکی خود را یافتند. شوروی 
بقیھ در صفحھ چھارم

جمھوری  ای  ھستھ  مسئلھ  کھ  زمانی  از 
اسالمی بھ صدر خبرھای کشورھای غربی و 
متحدین آنھا در کشورھای تحت سلطھ تبدیل 
جمھوری  رژیم  نمایندگان  بارھا  است  شده 
اسالمی با نمایندگان آژانس بین المللی اتمی 
و اتحادیھ اروپا و سازمان ملل و نیز گروه ٥ 
+١ گفتگو و مذاکره داشتھ اند . با تجربھ ای 
کھ مردم جھان از حرکت کشورھای دیکتاتور 
زده ای مانند ایران و نیز دخالت گری ھای 
کشورھای  در  غرب  امپریالیستی  نیروھای 
روبرو  ای  فزاینده  نگرانی  با  دارند  جھان 
مرتب  ھای  کشیدن  شانھ  و  شاخ   ھستند. 
غرب و محاصره اقتصادی  ایران برای بھ 
زانو درآوردن رژیم اسالمی کھ اساسا نتایج 
و  کارگران  را  اش   کننده  نابود  و  مخرب 
سفره  شدن  خالی  با  ایران  زحمتکش  مردم 

بقیھ در صفحھ چھارمھایشان و تنگ تر 



در بخشی از این نامھ آمده است:
«بدون تردید نھ تنھا ما کارگران بلکھ ھیچ 
انسان شریف و منصفی تحمل چنین شرایطی 
آنان  خانواده ھای  و  کارگر  میلیون ھا  بر  را 
کننده  امضا  کارگران  ما  لذا  نمی تابد.  بر 
و  مبرم  بسیار  اقداماتی  بعنوان  طومار  این 
مشقت  بھ وضعیت  دادن  پایان  برای  عاجل 
بار موجود مصرانھ خواھان افزایش حداقل 
و  موجود  واقعا  تورم  براساس  دستمزد ھا 
خانوار  یک  ھزینھ  سبد  شرافتمندانھ  تامین 
منتخب  نماینده ھای  دخالت  با  نفره  چھار 
بر مبنای میانگین  مجامع عمومی کارگران 

دستمزد ۵ سال آخر پای می فشاریم.
بیمھ  فوری  اجرای  خواستار  کارگران  ما 
کارگران ساختمانی و مصوبھ ھیئت وزیران 
بر حذف شرکتھای پیمانکاری و عقد  مبنی 
قرارداد مستقیم و دائمی با کارگران و ایجاد 
ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت بموقع 
دستمزد ھا و تعقیب قضایی کارفرمایانی کھ 
کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادھای 
بھ  وادار  معوقھ  دستمزدھای  و  امضا  سفید 

کار می کنند.»
برای ھرانسان منصفی خواندن این چندسطر 
وزیرکارجمھوری  بھ  کارگران  نامھ  از 
اسالمی بھ عیان نشان می دھد کھ چھ جھنمی 
را نظام سرمایھ داری حاکم برایران و دولت 
حدی  تاچھ  و  کرده  برپا  آنان  نشانده  دست 
کارگران  روان  و  جسم  نابودی  قیمت  بھ 
آنان  ی  تولیدشده  اضافی  ارزش  درغارت 

سرازپا نمی شناسند. 
کارگران  بھ حق  ازخواستھای  دفاع  بھ  باید 
کھ  است  الزم  نکتھ  این  ذکر  اما  برخیزیم. 
ی  درزیرسلطھ  سالھ   ٣٣ ای  تجربھ  بعداز 
پیشرفتھ  ھم  جنگل  قانون  کھ  اسالمی  رژیم 
تر از قوانین آن است، این واقعیت بیش از 
و  دردھا  بیان  با  کھ  است  شده  عیان  پیش 
مصائب بھ حاکمان و کارفرمایان، نمی توان 
ذره ای از احساسات انسان دوستی را درآنھا 
برانگیخت و وادارشان کرد تا بھ حقوق پای 

مال شده ی کارگران احترام بگذارند.
آوری  جمع  جریان  از  چندانی  مدت  ھنوز 
یک میلیون امضاء تحت رھبری رفرمیستھا 
نمی گذرد. دیدار  فمینیست اسالمی  و زنان 
حقوق  رعایت  تقاضای  و  ھا  هللا  آیت  با 
نتیجھ  بی  زنان  از  فعاالنی  توسط  زنان 
نگھ  درقفس  و  مردساالری  شمشیر  و  ماند 
نیمی  ی  برگرده  دائما  زنان  اسالمی  داشتن 
و  آید  فرودمی  رحمانھ  بی  ایران  مردم  از 
افرادفعال درجمع آوری امضاھا دستگیر و 

نشان  کھ  امری  اند.  شده  زندانی  و  شکنجھ 
توان از پلنگ  می دھد ھمان طور کھ نمی 
بھ  نسبت  ترحم  و  انتظارمھربانی  تیز دندان 
گوسفندان را داشت، از آیت هللا ھای عظما 
و غیرعظما، از رئیس جمھوران و وزیران 
جمھوری  نظام  منصبان  صاحب  از  کال  و 
اسالمی نیز انتظار رعایت حقوق انسانی ، 

حتا درحداقل آن، انتظاری بی ھوده است!
باھم  تان  ھماھنگی  این  کارگر!  رفقای 
مشترک  خواست  یک  درامضای  درشرکت 
دادن  شکل  برای  تالش  با  را  کارگری 
بھ  زدن  دست  تان،  کارگری  تشکلھای  بھ 
و  کشوری  و  شھری  متشکل  اعتراضات 
رژیم  این  سرنگونی  بھ  کردن  عزم  نھایتا 
باید  دھید.  ارتقاء  بورژوائی  قرون وسطائی 
گان  تولیدکننده  عظیم  اکثریت  مثابھ  بھ  شما 
کھ  را  حقی  جامعھ  معنوی  و  مادی  نعمات 
ازشما ضایع شده است با کسب قدرت و ازبین 
خصوصی  مالکیت  ارتجاعی  نظام  بردن 
باید چنان  بگیرید.  مبادلھ،  بروسایل تولید و 
نظام اجتماعی را بھ وجودآورید کھ ارزش و 
حقوق انسانھا را نھ درمیزان ثروت ومکنت 
آنان، بلکھ درشرکت انھا درکلیھ امورجامعھ 
وظایف  انجام  و  خدماتی  و  تولیدی  از  اعم 
از جامعھ می بیند و  خود بھ مثابھ عضوی 
قانون جنگل را ازبیخ و بُن فسخ کرده و بھ 

زبالھ دانی تاریخ می اندازد.
دراین راستا ما دستھای پینھ بستھ ی مبارز 
شما را بھ گرمی می فشاریم. فراموش نکنیم 
جھانی  نظام  ھستیم.  جھانی  قدرتی  ما  کھ 
سرمایھ داری درتب شدید مرگ دست و پا 
فراگرفتھ  آن را  بحران سرتاپای  می زند و 
است. پس باید ھرچھ باقدرت تر بھ پا خیزیم 
ترسازیم  فشرده  را  مان  طبقاتی  وحدت  و 
نظامھای  ازدست  ھمیشھ  برای  قادرشویم  تا 
بر  خصوصی  مالکیت  بر  مبتنی  طبقاتی 
و  وستم  استثمار  و  مبادلھ  و  تولید  وسایل 
نظامھائی رھائی  چنان  از  ناشی  تبعیضھای 
کارگران  ما  دست  بھ  درخشان  آینده  یابیم. 

ساختھ خواھدشد.

صفحھ ٢رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

کارگران در مقابل رژیم ... 
بقیھ از صفحھ اول

کارگران حق خودرا درمبارزه متشکل بھ دست می آورند 

بن بست ... بقیھ از صفحھ اول

رویم؛ مذاکره بھ خاطر مذاکره ی خشک و 
خالی، بی فایده است».

آقای شاپیرو گفت کھ ھنوز تحریم ھای فلج 
کننده تری علیھ جمھوری اسالمی ایران می 

تواند در راه باشد.
یک  در  نیز  پیش  ھفتھ  دو  شاپیرو  آقای 
کھ  بود  گفتھ  اسرائیل  در  دیگر  سخنرانی 
مقابلھ  برای  آمریکا  ارتش  نظامی  برنامھ 
نظامی احتمالی با ایران نھ تنھا کامًال تکمیل 
شده است بلکھ برای عملی شدن آماده است.

یکشنبھ  نیز  آمریکا  لئون پانھ تا وزیر دفاع 
از  و  کرد  تکرار  را  سخنان  این  ھفتھ  این 
آمادگی کامل نیروھای نظامی آمریکا برای 
مقابلھ با ایران در صورت نیاز سخن گفت...

بنیامین نتانیاھو شامگاه سھ شنبھ در سخنرانی 
ھای  قدرت  اینکھ  از  ھمآیش  این  گشایش 
گذشتھ  ھفتھ  ای  ھستھ  مذاکرات  در  جھانی 
در بغداد در برابر ایران «کوتاه آمده اند» بھ 
سختی ابراز ناخشنودی کرد».(رادیو فردا)

بھ  و  آمریکا  طرف  قراری  بی  جا  این  تا 
است.   ھویدا  ظاھر  بھ  اسرائیل  خصوص 
آژانس  مدیرکل  آمانو،  یوکیا  بین  دراین 
اعضای  برابر  در  اتمی  انرژی  بین المللی 
تشدید  راستای  در  گفت:  حکام  شورای 
گفت وگو با ایران بھ درخواست شورا، من در 
تاریخ ٢١ مھ ٢٠١٢ نشست ھایی با مقامات 
مسایل  برخی  درباره  تھران  در  عالی رتبھ 
مورد عالقھ دو طرف از جملھ شفاف سازی 
در  احتمالی  نظامی  ابعاد  بھ  مربوط  مسایل 

برنامھ ھستھ یی ایران داشتیم.
و  ایران  نشست ھا،  این  در  داد:   ادامھ  او 
آژانس تصمیم گرفتند درباره سندی درباره 

یک رویکرد ساختاری توافق کنند.
آمانو افزود: بھ من اطمینان داده شد کھ بھ 
ساختاری شتاب  این رویکرد  درباره  توافق 
بخشیده خواھد شد و اختالفات باقیمانده میان 
ایران و آژانس مانعی برای رسیدن بھ توافق 

نخواھد بود.
ایران  حال  ھر  در  گفت:  حال  درعین  او 
کھ  این  تا  نمی دھد  ارایھ  را  الزم  ھمکاری 
نبود  درباره  موثقی  اطمینان  بتواند  آژانس 
در  نشده  فعالیت ھای ھستھ یی اعالم  مواد و 
ایران ارایھ کند و بنابراین نتیجھ گیری کند کھ 
ھمھ مواد ھستھ یی در ایران برای فعالیت ھای 

صلح آمیز استفاده می شود. (ایسنا)
بدین ترتیب آژانس بین المللی انرژی ھستھ 
ای نیز کھ درخدمت بھ سیاستھای امپریالیسم 
آمریکا خودرا ھماھنگ کرده است  درجھت 
فروریختن آخرین شنھای ساعت شنی عمل 

می کند!

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 ٣رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

خاورمیانھ وایران درمرکزآن نقطھ گرھی تضادھای امپریالیستھا

گوئی برنامھ بھ طریقی تنظیم شده است 
کھ سران صھیونیست اسرائیل خود را 
دردست زدن بھ تجاوز بی طاقت نشان دھند 
و دولت آمریکا دراین میان باتشدید تحریمھا 
عمال در محاصره ی اقتصادی ایران گامھای 
بیشتری بردارد تا مشکل اصلی کھ درجای 
دیگر درتضاد بین امپریالیستھاست(مشخصا 

با روسیھ) بھ نحوی حل شود. 
معاون  کوھن،  دیوید   » ارتباط  درھمین 
وزارت خزانھ داری آمریکا، کھ برای مذاکره 
با مقام ھای اسرائیلی بھ این کشور سفر کرده 
است روز دوشنبھ گفت کھ واشینگتن در حال 
رایزنی با تل آویو برای تشدید تحریم ھا علیھ 
مذاکرات مسکو  در صورت شکست  ایران 

است.
گزارش  دوشنبھ  روز  اسرائیل  ھای  رسانھ 
شکست  برای  را  خود  آمریکا   » کھ  دادند 
کند  می  آماده  ایران  با  ای  ھستھ  مذاکرات 
تا با این استدالل  و دیوید کوھن قصد دارد 
ایران  علیھ  تری  کننده  فلج  ھای  تحریم  کھ 
کند  متقاعد  را  اسرائیل  بود،  خواھد  راه  در 
کھ در اندیشھ حملھ نظامی بھ ایران نباشد.» 

(رادیو فردا)
« دیوید کوھن در مسیراین بار خود در لندن 
و مسکو، با مقاماتی از دولت ھای بریتانیا 
از  دیگری  دور  آستانھ  در  نیز  روسیھ  و 
مذاکرات ھستھ ای ایران و قدرت ھا، گفت 

و گو می کند.
وی در مصاحبھ با روزنامھ «ھاآرتص» کھ 
در شماره روز دوشنبھ آن منتشر شد، گفت 
«گام  زمینھ  در  پیمانانش  ھم  با  آمریکا  کھ 
تشدید  را  ایران  بر  فشار  کھ  جدیدی  ھای 

کند»، رایزنی ھای منظمی انجام می دھد.
ھمزمان با مذاکرات دیوید کوھن با مقامات 
دوشنبھ  روز  معاریو  روزنامھ  اسرائیلی، 
نوشت: آمریکا اذعان دارد کھ گفت و گوھای 
شده  دچار شکست جدی  ایران  با  ای  ھستھ 

است.»(ھمان جا)
ھفتھ  نیز  اسرائیل  دفاع  وزیر  باراک  اھود 
تکرار  را  ایران  علیھ  نظامی  تھدید  گذشتھ 
رسمی  شکایت  موجب  کھ  اظھاراتی  کرد؛ 

ایران از اسرائیل در سازمان ملل شد.
بستھ شدن «پنجره ھا» و ریزش آخرین دانھ 
تنھا  شاپیرو  آقای  «ساعت شنی»  ھای شن 
ذوق تجسمی او را نشان می دھد و واقعیات 
درجای دیگری نھفتھ است. مگرنھ این است 
اسرائیل  صھیونیستی  رژیم  سران  خود  کھ 
آخرین  آوریل را  دراوایل سال ٢٠١٢، ماه 
و  کردند  ذکر  ایران  بھ  حملھ  برای  فرصت 
لئون پانھ تا وزیردفاع آمریکا نیز روی این 
تعیین  تاریخھای  ولی  گذاشت،  صحھ  ادعا 

شده قالبی ازآب درآمدند!

وزیر  کیسینجر  ھنری  اخیر  سخنان  اما 
سیاست  از  و  آمریکا  سابق  امورخارجھ 
آمریکا  کنونی  پرده  پشت  مافیائی  مداران 

مشکل موجود را بھ این صورت می بیند :
کھ  اسبق  خارجھ  وزیر  کیسینجر  ھنری   »
ھمچنان  سال-   ٨٩  – سن  کھولت  علیرغم 
اعالم  را  امریکا  استراتژیک  ھای  سیاست 
در  کھ  خود  مصاحبھ  آخرین  در  کند  می 
آپارتماِن شخصی اش با وی انجام شد گفت: 
آمریکا در حاِل گسترش دام برای روسیھ و 
میِخ  آخرین  استراتژی  دراین  و  است  چین 
ھدِف  کھ  کشوری  است.  ایران  ”تابوت“ 

اصلی  اسرائیل است.
جنگ می تواند شروع شود. من بھ پنتاگون 
گفتھ بودم کھ ھفت کشوِر خاوِر میانھ بھ دلیل 
منابع طبیعی آنھا باید مھار شوند(و بر آنھا 
مسلط شد) آخریِن آنھا ایران است. برای این 
استراتژی پنتاگون تقریبا خوب عمل کرده و 
فقط ایران مانده است. ایران می تواند شرایط 
ما  جواِن  بزند.  نیرو ھای  رقم  ما  نفِع  بھ  را 
آمادگی چنین جنگی را دارند و ما می توانیم 
از پس آن بر بیائیم. اگر ”نفت“ را مھار کنیم، 
کشور ھا را مھار کرده ایم و وقتی  ”غذا“ را 
ایم.»(  کرده  مھار  را  ملت ھا  کنیم،  مھار 

خبرگزاری آذربایجان )
درشرایط کنونی، با انتخاب والدیمیر پوتین 
بھ  توجھ  با  و  روسیھ  جمھوری  ریاست  بھ 
و  درجھان  چین  نفوذ  روزافزون  افزایش 
منافعی کھ آنھا برای خودازجملھ درخاورمیانھ 
قائل ھستند، میخ زنگ زده آمریکا بھ راحتی 
در «تابوت ایران» نمی تواند فرو رود. کما 
این کھ باوجودی کھ تالش امپریالیستھا برای 
روسیھ  نفوذ  ی  حیطھ  از  سوریھ  درآوردن 
مخالف  نیروھای  بھ  رسانی  ازطریق کمک 
رژیم سوریھ، تاکنون بھ جائی نرسیده و ھم 
اکنون سران اتحادیھ اروپا نیز تالش زیادی 
برداشتن  جلب روسیھ جھت دست  برای  را 
می  پیش  سوریھ  حاکم  رژیم  از  حمایت  از 

برند.
شین  خبرگزاری رسمی چین،  میان،  دراین 
سران  کھ  است  داده  گزارش  پکن  از  ھوا 
(چین،  شانگھای  ھمکاریھای  سازمان 
روسیھ، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و 
تالشی  گونھ  ھر  کھ  اند  گفتھ   ( تاجیکستان 
برای حل و فصل ”مسئلھ ایران“ با توسل بھ 

زور غیر قابل قبول است.
بھ گزارش بی بی سی، رھبران کشورھای 
کھ  شانگھای  ھمکاریھای  سازمان  عضو 
گفتند  اند  شده  جمع  چین،  پایتخت  پکن،  در 
ایران  علیھ  زور  بھ  توسل  برای  تالش  کھ 
”نتایجی غیر قابل پیش بینی و جدی“ بھ ھمراه 
خواھد داشت کھ می تواند ثبات و امنیت در 

منطقھ را با تھدید مواجھ کند.
ھمکاریھای  سازمان  ناظر  عضو  ایران 
شانگھای است و محمود احمدی نژاد، رییس 
جمھور ایران، برای شرکت در اجالس این 

سازمان در چین بھ سر می برد.
و  خاورمیانھ  گرچھ  کھ  معناست  بدان  این 
نقطھ گرھی  بھ  آن  درمرکز  ایران  مشخصا 
تضادھای اساسی جھان تبدیل شده است، اما 
برای  امپریالیستھا  ی  تجاوزگرانھ  سیاست 
آوردن کامل خاورمیانھ بھ حیطھ ی نفوذخود 
و  افتاده  درتصادم  چین  و  روسیھ  منافع  با 
احتمال جنگی جھانی را افزایش داده است. 
دست زدن بھ چنین قماری برای کل سرمایھ 
کره  ساکنان  برای  و  داری جھان خطرناک 
خاکی ما فاجعھ ای عظیم خواھدبود. درنتیجھ 
درمورد  باھم  جھانی  دوقطب  کھ  زمانی  تا 
توافقاتی  بھ  ایران  مشخصا  و  خاورمیانھ 
نرسند، احتمال حملھ بھ ایران عالرغم اعالم 
ضعیف  بار،  دھھا  برای  جنگی  گی  آماده 
باقی خواھدماند. دیداراحمدی نژاد  با پوتین 
بھ  رسیدن  برای  تالش  از  است  ای  نشانھ 
برنامھ  از  جلوگیری  و  دیگر  یک  با  توافق 
در  درخاورمیانھ   غربی  امپریالیستھای 
ژوئن)   ١٨ (١٧ـ  زودی  بھ  کھ  کنفرانسی 
غنی  و  ایران  اتمی  مسئلھ  برسر  درمسکو 

سازی اورانیوم تشکیل خواھدشد.
مافیائی  کارانھ ی  جنایت  کثیف و  چھره ی 
کیسینجر و امپریالیستھا را از گفتن این کھ 
«وقتی غذا را مھارکنیم، ملتھا را مھارکرده 
برای  کرد.  مشاھده  توان  عیان می  بھ  ایم» 
و  ھیتلر  ردیف  ھم  و  عمده  جنایتکاران  این 
موسولینی در قرن ٢٠ و ٢١، ملتھای جھان 
بخور  درسطح  زیستن  حق  درصورتی  تنھا 
ونمیر را دارند کھ بنده گی کالن مونوپولھای 
جھانی را بپذیرند وگرنھ گرسنھ گی و مرگ 
درانتظار آنھاست، ھمراه با بمب و خون و 

آتش!
بھ  صھیونیستھا؛  و  آمریکا  طلبی  جنگ  بھ 
ارتجاع حاکم برایران نھ بگوئیم و آزادی و 
تعیین  و حق  ملتھا  متقابل  احترام  و  دوستی 

سرنوشت آنھا را فریادزنیم!
دفاع ازاین امر و مبارزه علیھ جنگ طلبان 
و  مردم  قلوب  کسب  برای  است  فرصتی 
درعین حال پاک کردن صحنھ ی ایران از 
وجود دولتھای ارتجاعی بورژوائی، مذھب، 
ساکن  ملیتھای  و  زنان  بھ  نسبت  تبعیض 
و  ایران  مردم  بھ  وجود  باتمام  باید  ایران. 
نظام  تنھا  سوسیالیسم  کھ  دھیم  نشان  جھان 
رھائی بخش درایران و جھان است و برای 
تحقق آن درنگ جایز نبوده و باید بپا خیزیم.
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دوحزب کمونیست دراقلیم کارگران نمی گنجند

سوسیالیستی امید بزرگی را دررھائی ملل از 
استثمار و ستم استعمارگران و امپریالیستھا، 
رھائی زنان ازقید مردساالری، دفاع از حق 
کارگر  طبقھ  رھائی  ملتھا،  تعیین سرنوشت 
از استثمارو ستم سرمایھ داری و نظام برده 
داری مدرن کارمزدی  و باالخره پیشروی 
رفتھ  پیش  درکشورھای  کارگری  انقالب 
سرمایھ داری بھ پشتوانھ ی دولت کارگری 
وشوروی بھ مثابھ پایگاه انقالب جھانی، بھ 

وجودآورد. 
راه  درایران  و  درجھان  انقالب  پیشروی 
مراکزفکری  نپیمود.  را  ھمواری  و  مستقیم 
کھ  دادند  تشخیص  سریعا  داری  سرمایھ 
انقالب  روی  پیش  از  جلوگیری  برای  باید 
و  سیاسی  ـ  ئولوژیک  ایده  مرکز  کارگری 
کرد و  کارگر را داغان  تشکیالتی طبقھ ی 
یا ازطریق ایجاد اغتشاش فکری و سیاسی و 
کال منحرف کردن خط حزب از بھ کاربستن 
ماتریالیسم ـ دیالکتیک دربرخورد بھ پدیده ھا 
در مبارزه طبقاتی، ایده آلیسم و متافیزیک را 
بردیدگاه رھبری غالب نموده و ماھیت حزب 

را بھ بورژوائی تغییرداد.
کھ  انقالبی  بورژوازی  خرده  راستا  دراین 
بدون  بود،  پیوستھ  کارگری  آگاه  جنبش  بھ 
عمیقا  را  پرولتاریا  بینی  جھان  کھ  این 
کرده  طرد  خودرا  بینی  جھان  و  پذیرفتھ 
گردد.  موثری  ی  وسیلھ  توانست  می  باشد 
را  اینان  از  دفاع  امپریالیستی  بورژوازی 
دردرون  نیز  اینان  خودقرارداد.  دربرنامھ 
گرایشات  انواع  بھ  دست  کمونیست  احزاب 
بورژوائی  خرده  مشخصا  و  غیرپرولتری 
چپ  و  راست  اپورتونیسم  نظیر  زدند: 
درسیاست؛ دگماتیسم و لیبرالیسم دربرخورد 
نھایتا  و  پرولتاریائی  انقالب  تئوری  بھ 
در  درغلتیدن  و  علمی  تئوری  این  تحریف 
رویزیونیسم راست وچپ؛ امتناع از تن دادن 
ـ دموکراتیک پرولتری  بھ اجرای مرکزیت 
مرکزیت  بھ  گرایش  و  حزب  درون  در 
افراطی و یا دموکراسی افراطی درآن کھ بھ 
امراضی نظیر فراکسیونیسم در حزب پیشرو 
گرائی  فرقھ  سپس  و  کارگر  ی  طبقھ  واحد 
انجامیده وشروع بھ ایجاد اغتشاش در درون 
با احزاب کمونیست نمود؛ و  ازبیرون  و یا 
نظیر  پرولتری  باالخره عدول ازسبک کار 
«تلفیق تئوری باپراتیک، پیوند فشرده باتوده 
ھا و انتقاد و انتقاد ازخود»؛ «تحلیل مشخص 
از شرایط مشخص»؛ «آموحتن از توده ھا 
و آموختن بھ توده ھا» و غیره کھ بھ دنبالھ 
ھاشدن،  توده  ارباب  برداری،  الگو  روی، 
دیگرسخن  بھ  منجرشد.  غیره  و  کماندیسم 

بورژوازی  بورژوازی عصای دست  خرده 
گردید.  کمونیست  احزاب  تخریب  در 
بدین ترتیب، سرکوب بی رحمانھ ی احزاب 
توسط  جھان  کشورھای  دراکثر  کمونیست 
بورژوازی و فئودالیسم حاکم بھ طور جداگانھ 
و یا دراتحادی نامقدس با یک دیگر از یک 
اصولی،  مشی  ازخط  انحراف  ایجاد  و  سو 
علمی و انقالبی پرولتری بانفوذ دادن افکار 
احزاب  رھبری  درسطح  بورژوائی  خرده 
عمده  ذھنی  و  عینی  دوعامل  کمونیست، 
درشکست و ناکامی احزاب کمونیست تا بھ 

حال بوده اند.
ازاین سرنوشت  نیز  ایران  حزب کمونیست 
چپ  اپورتونیستھای  مقدمتا  برکنارنماند. 
وراست از درون آن دست بھ اخالل زدند و 
سپس باسرکوب بی رحمانھ ی رژیم پھلوی 
پس از ١٠ سال مبارزه علیھ نظام فئودال ـ 
جوان  کمونیست  حزب  سلطنتی،  بورژوائی 
کھ  تالشھائی  ی  کلیھ  پاشید.  ازھم  ایران 
ایجاد حزب  برای  امروز  تابھ  تاریخ  آن  از 
گرفتھ  صورت  ایران  راستین  کمونیست 
بورژوائی  خرده  افکار  و  مانده  نتیجھ  بی 
و  یافتھ  حاکمیت  ایران  کمونیستی  برجنبش 
پلورالیسم سیاسی ـ تشکیالتی را جا انداختھ 
و ھم اکنون با انواع احزاب مدعی کمونیست 
بودن درایران روبھ رو ھستیم و ھیچ حزبی 
ازاین نوع نیز نتوانستھ است اعتماد پیشروان 

طبقھ کارگر را بھ خود جلب کند.
این خودمرکزبینی خرده بورژوائی اکنون بھ 
حد کمدی تاریخی رسیده است. بھ طوری کھ 
از یک سو تک تک احزاب مدعی کمونیست 
بودن بھ دلیل ضعف شان بھ سوی ھم گرائی 
مدعی  نیروھای  از  ای  جبھھ  ایجاد  درحد 
این  بدون  اند و  کشیده شده  بودن  کمونیست 
پرولتری رفتارکنند، خودرا  با صراحت  کھ 
کمونیست و دیگر نیروھای مدعی کمونیسم 
را چپ می دانند و ھرگاه ضرورت وحدت 
کمونیستھا براین تشکلھا فشار واردمی سازد 
و  گفتھ  سخن  چپھا  و  کمونیستھا  وحدت  از 
پای ایجاد جبھھ و یا قطبی از این نوع می 
روند و از سوی دیگر بسیاری از کادرھا و 
ھای  شیوه  دلیل  بھ  کمونیسم  بھ  معتقد  افراد 
تشکلھا  این  رھبری  درسطح  غیرپرولتری 
حاضر بھ سازمان یابی درآنھا نشده و پدیده 
ازکمونیستھا  اکثریتی  شاید  کھ  منفردین  ی 
باشند، بروز کرده است کھ بھ عناوین مختلف 

مبارزه می کنند.
باعث  فقدان حزب واحد کمونیست درایران 
شده است کھ جنبش کارگری نیز اوال درتفرقھ 
مانده و سراسری نشود و ثانیا طبقھ ی کارگر 
بھ عنوان طبقھ ای «درخود» درجا زده و بھ 

طبقھ ای «برای خود» تبدیل نگردد.

در٩٢ مین سال گرد ایجاد حزب کمونیست 
ایران، آیا وقت آن نرسیده است کھ نیروھای 
ازتجربھ  بودن  کمونیست  مدعی  چپ 
پیش  سال   ١٠٠ کمونیستھای  انقالبی  ی 
زدن  پرسھ  جای  بھ  آیا  بیاموزند؟  ایران 
درانواع تئوریھای غیرپرولتری و مشخصا 
بھ  کھ  نیست  ضروری  سکتاریستی، 
آموزشھای کمونیسم علمی اثبات شده درعمل 
روآورده و براساس اصول کمونیسم علمی و 
برنامھ و تاکتیک متحدشده و  نکات اساسی 
طبقھ ی کارگر را درمبارزات رھائی بخش 
اش گامی تعیین کننده بھ پیش ببرند؟ آیا چنین 
خیزش  چنین  و  شان  ذھنی  جھان  نوسازی 
بھ  دررشد و  بھ سزائی  اھمیت  استراتژیک 
سوی پیروزی حرکت کردن جنبش کارگری 
نخواھد  درایران  کارگری  انقالب  درتحقق 
را  سالھ   ٨٠ از  بیش  تاخیر  این  آیا  داشت؟ 
علمی  کمونیسم  آموزشھای  کردن  درپیاده 
درایران، جز ازاین طریق می توان جبران 
کرد؟ جواب مثبت بھ این سوئاالت امیدبخش 

خواھدبود.

قدرت پرولتاریا... بقیھ از صفحھ اول

مذاکره،سازش و  ... بقیھ از صفحھ اول

شدن فضای جامعھ در عرصھ ھای مختلف 
شکننده  بسیار  وضعیتی   ، کنند  می  تحمل 
بزرگنمائی   . است  زده  دامن  منطقھ  در  را 
ایجاد  و  ایران  اتمی  مسئلھ  از  غرب  ھای 
کھ  سیاستی  خاورمیانھ،  در  نظامی  فضای 
سودھای  آن  از  اسلحھ  فروشنده  کشورھای 
ھنگفت و بادآورده ای را بھ جیب می زنند 
قراردادھای  با  میلیتاریستی  جو  این  در  و 
خاورمیانھ  کشورھای  بودجھ  تمام  سنگین 
بویژه نفت خیز  را می بلعند . در نتیجھ نگھ 
داشتن این جو و دامن زدن بھ جنگ روانی 
بخشی از این سیاست است . بخش دیگر کھ 
مدتی است شروع شده جنگ  بطور واقعی 
در زمینھ اقتصادی و تکنولوژیکی است کھ 

در جریان می باشد . 
و  ایران  بین  مذاکرات  دادن  کش  سیاست 
کشورھای غربی چند نکتھ را نشان می دھد. 
دردرجھ اول، این سیاست «زمان خریدن» 
اسالمی  رژیم  برای  ھم  و  غرب  برای  ھم 
است. جمھوری  منافع و ضررھایی  دارای 
اسالمی آمادگی درگیری و مقابلھ نظامی و 
اقتصادی با غرب ندارد. بھ عالوه رھبران 
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سازش یا جنگ امپریالیستھا با رژیم برضدکارگران ایران

آگاه  امر  این  بھ  خوبی  بھ  اسالمی 
با غربی  مذاکرات  با کش دادن  ھستند کھ  
کھ خود دارای بحران اقتصادی روبھ رشد 
بھ  تواند  امرمی  این  است،  بیشتر  تشدید  و 
نفع جمھوری اسالمی و عدم توانائی غرب 
در محاصره کامل اقتصادی ایران بیانجامد. 
تحریم  تشدید  با  نیز  غربی  امپریالیستھای 
کھ  را  سیاستی  ھمان  دارند  اقتصادی  ھای 
جلو  صدام  رژیم  با  ازجنگ  قبل  عراق  در 
کشور  یک  کشیدن  ویرانی  بھ  یعنی  بردند، 
درموردایران  نظامی،  آشکار  حملھ  از  قبل 
جلو می برند. اثراین سیاست مخرب روزبھ 

روز بیشترنمایان می شود. 
ھنوز مدتی از تشدید تحریم ھا نگذشتھ است 
اجناس  حد  از  بیش  گرانی  از  خبرھا  کھ 
وسایل  کمبود  و  دارو  جملھ  از  ضروری 
از  ھم  غرب   . دارند  حکایت  بیمارستانی 
دارای سود و  «خرید زمان» در مذاکرات 
زیان ھای زیادی است از جملھ اینکھ بعد از 
حرکت غرب در لیبی و مصر و کشورھای 
و  گرانھ  دخالت  نقش  آفریقا  شمال  عربی و 
مبارزات  کشیدن  کجراه  بھ  در  آنھا  مخرب 
برای مردم ایران بسیار روشن تر از گذشتھ 
شده است و توھمات مردم در فشار بھ رژیم 
اسالمی، در میان مردم کامال ریختھ و دیگر 
ھمھ می دانند کھ مسئلھ ھستھ ای تنھا فشار 
برای توقف زیاده خواھی منطقھ ای بھ رژیم 
جمھوری اسالمی نیست . نقشھ غرب درھم 
ثبات جوامعی است کھ نفتی و  فرو ریختن 
بزرگ و پرقدرت بوده و دارای بازار ھای 
ھایی  رژیم  دارای  حال  عین  در  و  وسیع 
مخالف غرب ھستند. اگر در زمان فروپاشی 
اتفاق  در عراق  آسانی  بھ  امر  این  شوروی 
افتاد ولی بعد از تکرار این تجربھ در لیبی 
و از دست رفتن برخی از کشورھائی کھ در 
محسوب  خاورمیانھ  در  مخالفان غرب  خط 
مخالف  چین موضعی  و  روسیھ  شدند،  می 
غرب در حملھ نظامی گرفتند . تضاد رشد 
یابنده بین غرب و امریکا از یک طرف و 
آگاھی  و  شانگھای  گروه  و  چین  و  روسیھ 
ھستھ  مذاکرات  امر  این  بھ  اسالمی  رژیم 
ای را بھ امری پیچیده تبدیل کرده است. در 
نتیجھ بر مذاکرات موضوعات مختلفی سایھ 
انداختھ اند: از بحران سرمایھ داری و عدم 
توانائی غرب برای اجرای نقشھ اش مبنی بر 
بھ مثابھ  خاورمیانھ بزرگ یعنی خاورمیانھ 
درونی  ھای  تضاد  تا   غرب  خلوت  حیات 
ھیئت حاکمھ ایران در جواب بھ شرایط جدید 

و تحریم ھای اقتصادی ازآن جملھ اند .  
باالخره ھمھ می پرسند پس دعوای غرب با 
متمرکز  ھستھ ای  بر سر مسئلھ  چرا  رژیم 
شده است  ؟ اوال داشتن بمب اتمی در عین 

اینکھ خود دارای ھیچ موقعیت برتر نظامی 
خطر  علت  بھ  ولی  نیست   ایران  برای 
انفجارات ھستھ ای می تواند بازدارنده باشد 
، دوما دعوا بر سر دوسیاست است بر سر 
انرژی  منابع  کنترل  و  جھانی  ھای  رقابت 
و بازارھای اقتصادی خاورمیانھ ، و سوما 
آسیا،  استراتژیک  راھھای  کنترل  برسر 

آفریقا و خاورمیانھ.  
بحران  از موقعیت ھای جھانی و  اگر  حال 
غرب  ویژه  بھ  داری  سرمایھ  جھان  ھای 
با  اسالمی  رژیم  داخلی  صحنھ  در  بگذریم 
از  بھره وری  بلند کردن مبارزه برای حق 
انرژی ھستھ ای و نزدیک شدن خطر غرب 
ھای  جناح  تضادھای  کردن  کم  بھ  سعی   ،
مختلف خود دارد. آنھا دارند با بند بازی، چھ 
در خارج، مدت چانھ زنی  داخل و چھ  در 
و سھم خواھی بیشتر خود در خاورمیانھ را 
جلو می برند و با این کار نفوذ خود را بھ 
ویژه در کشورھای دیکتاتور زده اسالمی کھ 
دولت ھایشان  بندگی غرب را بدون چون و 

چرا پذیرفتھ اند، گسترش می دھند .  
می  اھمیت  حائز  بسیار  کھ  دیگری  مسئلھ  
باشد سیاست جدید آمریکا یعنی عقب کشیدن 
نیروھایش از عراق و افعانستان و تمرکز بر 
اطراف چین است . این امراستراتژیک بودن 
اقتصادی و  ایران را در عرصھ  جغرافیای 
کرده  گذشتھ  از  تر  اھمیت  با  بسیار  نظامی 

است . 
کھ حکومت  است  شده  موفق  تاکنون  غرب 
صدام  دوران  عراق  مانند  متمرکزی  ھای 
حسین و لیبی معمر قذافی را درھم بشکند، 
نتوانستھ حکومت ھای دلخواه خود را  ولی 
تضادھای  بھ  زدن  دامن  با  و  کند  جایگزین 
گروھھای مختلف اجتماعی در این جوامع، 
آنھا را در حال ستیز و جنگ و جدال داخلی 
بھ جا گذاشتھ است و بعلت عدم وجود یک 
حکومت قوی منابع زیر زمینی و انسانی آنھا 
را بھ یغما می برد .ولی بھ ھر حال غرب 
نتوانستھ است در آنجاھا تحکیم سیاسی پیدا 

کند . 
فروپاشی  و  جوامع  نوع  این  ریختن  ھم  در 
بھ  نیز  و  مدنیت  ساختارھای  از  بسیاری 
مذھبی  احزاب  گسترش  یا  و  رسیدن  قدرت 
اولین ضربھ اش را بھ نیروھای دموکراتیک 
این  زحمتکشان  و  کارگران  ویژه  بھ  و 
الظاھر  علی   . است  آورده  وارد  جوامع 
بھ  موافق  و  مخالف  ھای  روزنامھ  مقدار 
چندین برابر رسیده است. ولی در عین حال 
دارودستھ ھای مسلح برای خود قانون وضع 
آن را اجرا کرده و قوانین  می کنند و خود 
دولتی محلی از اعراب ندارد و ھر کسی بھ 
قول معروف کار خودش را می کند . کار 

بھ آنجا کشیده کھ در عراق بعضی ھا برای 
کرده و  استخراج  آن را  نفت زده  خود چاه 
می فروشند و کمی بھ دولت ھم مالیات می 
دھند . این ھرج  و مرج از چشم مردم جھان 
و  خواه  آزادی  و  مترقی  نیروھای  ویژه  بھ 
بھ  مسائل  این   . است  نمانده  دور  کارگران 
رژیم مرتجع جمھوری اسالمی فرصت ھای 
قرار  مستمسک  با  کھ  است  داده  را  طالئی 
دادن این  شرایط برای خود حقانیت بخرد . 
روشن است کھ  پشت کشمکش بین جمھوری 
اسالمی و غرب کھ در حول محور انرژی 
بازار   ، قدرت  مسئلھ  گردد،  می  ای  ھستھ 
و  پول  مسئلھ  وقتی  و  خوابیده است  پول  و 
یعنی  کار  نیروی  یعنی  است  مطرح  بازار 
طبقھ کارگر . بھ این مفھوم دعوای اساسی 
 . است  طبیعی  منابع  و  کار  نیروی  برسر 
این  حاکمیت  کسی  چھ  کھ  است  این  دعوا 
بازار و نیروی کار و منابع طبیعی را داشتھ 
بھ  توجھ  با  ای  ھستھ  مذاکرات  حال  باشد . 
تمام این فاکتورھای جھانی منطقھ ای و ملی 
دو نیروی مرتجع اسالمی و دارودستھ ھای 
امپریالیستی را روبروی ھم قرار داده است . 
در وسط این میز ھم ھیچ چیزی جز حاکمیت 
بر منطقھ و نیروی کار و منابع زیر زمینی 

وجود ندارد. 
پیروزی ھر کدام از طرفین این دعوا ھیچ 
زحمتکشان  و  کارگر  طبقھ  برای  سودی 
ایران ندارد . پیروزی رژیم اسالمی نتیجھ 
 ، حقوق  بی  و  شکنجھ  رژیم  تحکیم  اش 
تحکیم  و  اجتماعی  بیشتری  ھای  نابرابری 
سرمایھ  مذھبی  سیاه  رژیم  یک  حاکمیت 
داری است . چیزی کھ با منافع طبقھ کارگر 
 . است  آنتاگونیستی  و  متضاد  شدت  بھ 
باز  مفھوم  بھ  ھم  غرب  نیروھای  پیروزی 
کردن  درھای ایران بھ روی ھرج و مرج و 
درھم فرو ریزی جامعھ حتی در شکل ھای 
ساختارھای کنونی و ثابتش است . تا ھمین 
جا ھم طبقھ کارگر و زحمتکشان جامعھ از 
این کشمکش بھ شدت آسیب دیده اند. از یک 
سو رژیم تحت عنوان وضعیت اضطراری 
دارد خود را متمرکزتر می کند و نان خالی 
از  و  برد  می  زحمتکشان  سفره  از  ھم  را 
اقتصادی  محاصره   با  غرب  دیگر  سوی 
اش وضعیت مردم فقیری را کھ دیگر قادر 
نیستند  شان  زندگی  اولیھ  مایحتاج  تامین  بھ 
ھای  نمونھ   . بیشتر کشانده است  فالکت  بھ 
بیکاری  و  کارخانھ  صدھا  تعطیلی  ھم  آن 

ھزاران کارگر در سال گذشتھ است 
جمھوری  رژیم  برای  سکھ  دیگر  روی 
اسالمی و امپریالیست ھای غربی رسیدن بھ 
یک سازش موقت و یا دوره ای است . وقتی 

کھ  اند  شده  متوجھ  طرف  دو  ھر  کھ 
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نمی توانند سیاست ھای در پیش گرفتھ 
را بھ راحتی جلو ببرند ، سازش و یا 
کش دادن مذاکره را انتخاب می کنند کھ البتھ 
تا بھ حال ھم بارھا از این تاکتیک ھا استفاده 
کرده اند . نگاه داشتن حالت «نھ جنگ و نھ 
صلح» ھم بھ ضرر مردم و در درجھ اول 
کھ  حالت  این   . می شود  تمام  کارگر  طبقھ 
ھمیشھ اوضاع را بھ حالت نیمھ جنگی نگھ 
می دارد باعث می شود کھ رژیم جمھوری 
کاری  ھر  این وضعیت  بھ  تکیھ  با  اسالمی 
کھ می خواھد بکند ما ھم اکنون شاھد ھستیم 
کھ ھزاران زندانی سیاسی و فعالین کارگری 
و  ھستند  ھا  زندان  در  شرایط  بدترین  در 
تعداد اعدامی ھا ھر روز بیشتر می شود ، 
اختالف بین ثروتمندان و مردم فقیر بھ ابعاد 
باور نکردنی رسیده است و ھیچ کس ھم در 
میان ارگان ھا و افراد رژیم اسالمی خود را 

جواب گوی اوضاع نمی داند . 
یعنی  شده  یاد  حالت  سھ  کھ  است  روشن 
پیروزی امپریالیست ھای غربی یا جمھوری 
اسالمی ، کش دادن مذاکرات ھستھ ای و نیز 
سازش بر سر «مسئلھ ھستھ ای» بھ ضرر 
کارگران و نیروھای مترقی و دموکراتیک 
جامعھ است برای برون رفت از این اوضاع 
آورده  بوجود  داری  و شرایطی کھ سرمایھ 
است ھیچ راھی بھ جز مردم متشکل تحت 
رھبری نیروھای آگاه و پیشرو جامعھ نیست. 
نیرویی کھ بتواند با متشکل کردن وسیعترین 
توده ھای مردم دولت جمھوری اسالمی را 
امپریالیستی  دخالت  جلوی  و  بشکند  درھم 
تحت  تواند  می  فقط  نیرو  این   . بگیرد  را 
رھبری طبقھ کارگر با برنامھ و کار متمرکز 
و از بین بردن پراکندگی نیروھای کمونیست 
شکل بگیرد . ھیچ آلترناتیو دیگری کھ دست 
پخت نیروھای امپریالیستی و چھ جناح ھای 
مختلف بورژوازی ایران قادر بھ حل مسئلھ 
نیست آنھا فقط می توانند مدافع یکی از دو 
داری  سرمایھ  نیروھای  جدال  این  طرف 
ایران و شرکت کنندگان  باشند . سبزھا در 
کنفرانس ھای نوع دانشگاه اوالف پالمھ تنھا 
تحکیم  برای  باشند  کاتالیزاتوری  توانند  می 
قھقرا  بھ  و  موجود  نیروھای  ترین  مرتجع 
کشیدن بیشتر جامعھ . بدین ترتیب سرنگونی 
رژیم جمھوری اسالمی ایران و کوتاه کردن 
درامورایران  امپریالیستھا  گر  دخالت  دست 
زحمت  و  کارگران  کھ  ھستند  سیاستھائی 

کشان بایداتخاذکنند.

بھ کمیتھ مرکزی حزب کمونیست ایران 
(مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست)

رفقای گرامی
ی  برجستھ  ازکادرھای  درخشان  آذر  رفیق  کھ  باخبرشدیم  تاسف  کمال  با 
حزب شما، فعال خستگی ناپذیر کمونیست کھ زندگی پرافتخارخود را صرف 
وحدت کمونیستھا و دفاع قاطعانھ از حقوق پایمال شده ی زنان نموده و از 
احترام خاصی درجنبش کمونیستی ایران برخورداربود، پس از سالھا مبارزه 
سرسختانھ با مرضی کھ درپیشبرد وظایف این رفیق گرامی مانع ایجاد می 
کرد، ولی آذر بدون تعلل و تا آن جا کھ درتوانش بود  لحظھ ای وظایفش را 

تعطیل نکرد، چشم ازجھان فروبست.
فقدان این کادر ارزنده را بھ شما ، تمامی اعضای حزب شما و کلیھ زنان 
بھ  و  آشنابودند  وی  با  ازنزدیک  کھ  خواھی  وآزادی  کمونیست  مردان  و 
خصوص بھ خانواده ی وی تسلیت گفتھ و امیدواریم کمبود این رفیق درجنبش 
کمونیستی و جنبش زنان را با آموختن از صفات برجستھ ی کمونیستی وی 

پُرکنیم. یادش گرامی باد.

مساوی  ارزش  دارای  مرگھا  ھمھ  ولی  است،  حتمی  انسان  «مرگ 
نیستند... مرگ بھ خاطر منافع خلق سنگین تر از کوه تای است، ولی 
خدمت بھ فاشیستھا و مرگ بھ خاطر منافع استثمارگران و ستم گران 

سبک تر از پرقو است.»
(مائو) 

حزب رنجبران ایران  ـ ٢٦ مھ ٢٠١٢

ازھر دری، سخنی!

ھمکاری مخفیانھ: اسرائیل سالحھای 
ھستھ ای را در زیردریائیھای آلمان 

نصب می کند
اشپیگل ـ ۴ ژوئن ٢٠١٢

زیردریائی   ٣ آلمان  سازی  کشتی  شرکت 
برای اسرائیل ساختھ  ٣ عدد دیگر نیزدرحال 
ساختھ شدن است. اشپیگل اکنون دریافتھ است 
کھ اسرائیل این زیردریائیھا را با موشک سھ 
شاخھ ای کروز مجھز می کند. دولت آلمان 
دھھا سال است کھ از برنامھ اتمی اسرائیل 

اطالع داشتھ، اما آن را انکارکرده است.
اسرائیل  بھ  آلمان  کھ  است  دریافتھ  اشپیگل 
کمک می کند تا توانائی نظام اتمی اش را 
تقویت بخشد. براساس تحقیقات پردامنھ این 
شده  ساختھ  زیردریائیھای  اسرائیل  مجلھ، 

آلمان ھزینھ می  درکیل را کھ توسط دولت 

زیردریائیهای دلفین ساخته شده برای اسرائیل دربندر کیل 
درکشتی قرارداده می شود(مارس ٢٠١٢
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موشک  بھ  مجھزشدن  برای  شود 
کند.  می  آماده  اتمی  سره  سھ  کروز 
موشکھا رامی توان با استفاده از یک سیستم 
پرتاب ھیدرولیکی پرتاب نمود. اھود باراک 
وزیردفاع اسرائیل بھ اشپیگل گفت کھ آلمان 
باید "مفتخر" باشد کھ "برای سالھای طوالنی" 

امنیت اسرائیل را تامین کرده است.
خودرا  پیوستھ  آلمان  دولت  درگذشتھ، 
درموضع عدم اطالع ازبھ کارگیری سالح 
اتمی در کشتی ھا نشان داده است. اما اکنون، 
آلمان،  دفاع  وزارت  باالی  سطح  مقامات 
و  روھل  لوتار  سابق  وزیرداخلھ  ازجملھ  و 
بھ  ھانس روھل  ریزی  برنامھ  سابق  رئیس 
اشپیگل گفتند کھ آنھا پیوستھ فرض را براین 
است سالح  ممکن  اسرائیل  بودندکھ  گذاشتھ 
روھل  کند.  نصب  زیردریائیھا  دراین  اتمی 
اسرائیل  نظامی  بامقامات  را  موضوع  حتا 

درتل آویو موردبحث قرارداده بود.
درمورد  رسمی  توضیح  سیاست  اسرائیل 
است.  نداشتھ  را  خود  اتمی  سالح  برنامھ 
اسنادی از آرشیو وزارت امورخارجھ آلمان 
دولت  کھ  دھند  می  نشان  روشنی  طور  بھ 
آگاه  ماجرا  ازاین   ١٩۶١ سال  از  آلمان 
بوده است. آخرین بحث دراین مورد توسط 
 ١٩٧٧ درسال  اشمیت  ھلموت  صدراعظم 
اسرائیل  وزیرامورخارجھ  دایان  موشھ  با 

صورت گرفتھ است.
زیردریائیھا در کشتی سازی HDW آلمان 
درکیل ساختھ شده اند. ٣ زیردریائی تابھ حال 
بھ اسرائیل گسیل شده اند، و ٣ زیردریائی 
بھ  خواھندشد.  ارسال   ٢٠١٧ درسال  دیگر 
نیز  را  دیگر  ٣زیردریائی  ساختن  عالوه، 

درآلمان مدنظردارند.
دولت آلمان اخیرا قراردادی را برای ارسال 
براساس  است.  کرده  امضاء  زیردریائی   ۶
اطالعات بھ دست آمده توسط اشپیگل، آنجال 
مرکل صدراعظم آلمان گذشتھای زیادی را 
بھ اسرائیل کرده است: نھ فقط دربرلین تامین 
 ١٣۵ حدود  زیردریائیھا،  بودجھ  سوم  یک 
صورت  دالر)  میلیون  ئورو(١۶٨  میلیون 
گرفتھ، بلکھ بھ اسرائیل درپرداخت ھزینھ ھا 

تاسال ٢٠١۵ اجازه داده شده است.
چند  بھ  منوط  را  زیردریائیھا  دادن  مرکل 
سیاست  بھ  دادن  ایست  ازجملھ  و  شرط 
تکمیل برخوردھای  گسترش خانھ سازی و 
وحشیانھ درنوارغزه بھ طرحھائی کھ ازجملھ 
توسط آلمان تامین مالی می شوند، نمود. اما، 
نخست وزیر اسرائیل بنجامین نتانیاھو ھیچ 

یک ازاین شروط را رعایت نکرده است. 
**********

درونھا
(بمب افکنھای بدون سرنشین ـم): 

گسترش استفاده توسط ارتش، 
افزایش کشتھ شدن غیر نظامیان 
جنگ با درونھا توسط انگلستان ـ 

١٩ مھ ٢٠١٢ 
درست چندروز بعد از این کھ یک متخصص 
برجستھ ضد تروریسم آمریکا ھشدارداد کھ 

این  دریمن  آمریکا  ی  درونھا  با  حمالت 
کرده  تبدیل  عربی  "وزیرستان  بھ  کشوررا 
بھ  آمریکا  درونھای  دیروز  حمالت  است"، 
انجام  آمریکا درپاکستان  آن چھ کھ  از  تقلید 
می دھد بھ صورت تاکتیکی صورت گرفتند.

طبق گزارش سی.ان.ان. بعداز حملھ دورن 
کھ بھ کشتھ شدن ٧ فعال منتسب بھ القاعده 
مسکونی،  مناطق  بھ  دیگر  باحملھ  انجامید، 
گروھھای کمک رسانی بھ آسیب دیده گان را 
بھ سوی منطقھ کشاند. منابع محلی از کشتھ 
حملھ  دراین  غیرنظامی  تا ١٢   ٨ بین  شدن 
یمن  امنیتی  مقام  یک  راندند.  سخن  دومی 
ازاین حادثھ اظھار تاسف نمود کھ تابدین حد 
بھ غیرنظامیان آسیب می رساند. "ھدف کشتن 
غیرنظامیان نبود و ما تسلیت خودمان را بھ 
خانواده ھای کشتھ شده گان ابرازمی داریم".

توسط   درون  با  حمالت  ھفتھ،   چند  طی 
چراغ  با  نظامیان  حمالت  دیگر  و  آمریکا 
 JSOC و    CIAبھ آمریکا  کھ  سبزی 
زنکو  میکاه  است.  باالرفتھ  وار  فلش  داد 
کند  می  ارزیابی  خارجی  روابط  درشورای 
کھ استفاده از حمالت با درون در ماه کنونی 
درپاکستان  مشابھ  وقت  بھ  نسبت  دریمن 
افزایش خواھدیافت. (برای اطالعات بیشتر 
دفتر  عالی  اینترنتی  پایگاه  بھ  کنید  رجوع 
تحت  حمالت  درمورد  ژورنالیستی  بررسی 

نظر آمریکا دریمن).
چنین  ھم  و  پاکستان  در  درونی  حمالت 
کھ  این  بدون  یابند،  می  ادامھ  درافغانستان 
منتشرشود.  حمالت  این  نتایج  از  گزارشی 
ازکشتھ شدن یک مادر  آمریکا  ھفتھ گذشتھ 
و ۵ کودک درافغانستان معذرت خواھی کرد 
بوده  اماگفتھ نشد کھ این حملھ توسط درون 

است یا با ھواپیمای معمولی جنگی. 
درجھان  درون  با  حمالت  از  ناشی  فجایع 

ما  کھ  طور  ھمان  است.  گسترش  درحال 
درونھای  دادیم  گزارش  گذشتھ  درسال 
تا  از عراق بھ ترکیھ فرستاده شدند  آمریکا 
ارتش ترکیھ در "زیرنظرداشتن" جدائی  بھ 
طلبان کرد کمک کند. امروز (١۶مھ) توسط 
وال استریت ژورنال برمالشد کھ اطالعات 
ازیکی از این درونھا باعث شد کھ حمالت 
غیرنظامی  کشتھ شدن ٣٨  بھ  ترکیھ  ارتش 
دردسامبرگذشتھ منجرشود. ھفتھ گذشتھ یک 
دو  اتریشی کشتھ شد و  مھندس در شرکتی 
نفردیگرزخمی شدند موقعی کھ دریک پایگاه 
نظامی درکره جنوبی یک درون کھ درحال 

نمایش بود، سقوط کرد.
از  استفاده  برای  سازی  آماده  میان،  دراین 
درونھا در مناطق غیرنظامی بھ طرز چابکانھ 
ای توسط آمریکا و انگلستان ادامھ می یابد.

 (FAA)آمریکا فدرال  ھوائی  اداره  دیروز 
تغییردرماده  ایجاد  زمان  کھ  کرد  اعالم 
پروازیابی  اجازه  درمورد   FAA قانونی 
آمریکا  غیرنظامی  درمناطق  درونھا 
می  پایان  بھ  دارد   ٢٠١۵ درسپتامبر 
درجھت  کھ  خواھد  می  ماده  این  رسد. 
ماموران  برای  کار  طبیعی  جریان 
درمناطق   (COA)اجازه صاحب  دولتی 
شود.  داده  روزاجازه   ٩٠ تا  غیرنظامی 

 BAE دراین فاصلھ در انگلستان سیستمھای
دریای  برروی  آزمایشی  پرواز  بھ  شروع 
ایرلند بھ مثابھ بخشی از برنامھ برای پرواز 
درونھای بدون سرنشین درمناطق غیرنظامی 
از  یکی  سیستمھا  این  اند.  کرده  انگلستان 
تعداد برنامھ ھای شرکتھای ھوائی درایجاد 
تکنولوژیکی  ASTRAEA(سیستمھای 
و  پروازھوائی  ارزیابی  بھ  مربوط  مستقل 
این  سایت  وب  طبق  باشند.  می  تشخیص) 
نھاد، این " کنسرسیوم صنعتی رھبری کننده 
سیستمھای  روی  یابی  درتمرکز  انگلیس 
و  کارھا  روند  کارسازھا،  تکنولوژیکی، 
تا  دھد  می  امکان  کھ  است  بخشی  سامان 
وسیلھ نقلیھ خودمختار بتواند مستقال وبدون 
خطر مرتبا در آسمان مناطق غیرنظامی در 

انگلستان عمل کند."
طبق نظر مھندس، BAE "نظام پرواز مستقل" 
را روی ھواپیمای جت با ٣١ سرنشین جھت 

در  خلبان  با  یا  و  خلبان  بدون  پرواز 
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صورت بروز مشکل سوار کرده است.

کھ  گفت  گاردین  بھ    BAE یک سخنگوی 
خواھدداد  نشان  گان  سازنده  بھ   " آزمایشھا 
و  غیرنظامی  ھوائی  اتوریتھ  چنین  کھ  
ترافیک  کنترل  سرویس  گان  کننده  فراھم 
ھوائی پیشرفت بھ سوی تھیھ ی استفاده از 
UAV بدون سرنشین را در فضای انگلیس 
بیشتری  پروازھای  اتمام خواھندرساند."  بھ 
نظامھای  کردن  تست  جھت  آینده  ماه  در٣ 
ماوراء قرمز و ھم چنین سیستمھای "حسی 

و اجتنابی" صورت خواھندگرفت.
***********

٧ ماه پس ازمرگ قذافی، شورشیان 
لیبی ھنوز دست بھ انتقام می زنند

فرانسھ ٢۴ ـ
ویدیوی جدیدی از شکنجھ درلیبی وارد ینترنت 
طرفداران  از  یکی  گویا  قربانی  است.  شده 
است. معمرقذافی  لیبی  دیکتاتورسابق 

طبق مشاھده گر ما درلیبی، این نوع انتقام 
اکثرا  بازخواست  بدون  وحشیانھ  گیری 

صورت می گیرد.
توسط  فردی  توب  یو  در  ویدیو در١۶ مھ 
سپس  و  شده  قرارداده  البدیل  نام  بھ  لیبیائی 
پیداکردن  است.  شده  فرستاده  نفر  دھھا  بھ 
روز کشتن دقیق  فردشکنجھ شده غیرممکن 
است؛ باوجوداین، طبق گفتھ مشاھده گرما، 
یک چنین کیفرھائی روزمره و فراوانند. در 
میسراتا  شھر  "نظامیان"  از  ویدیو  تیتراین 
کیلومتری   ٢٠٠ در  واقع  بندری  شھری 

تریپولی ـ پای تخت ـ نام برده شده است.

می  میسراتا  در  ما  گران  مشاھده  از  یکی 
گوید لھجھ ی کسی کھ در ویدیو سخن گفتھ 
درتطابق با لھجھ دراین شھراست. نظامیان 
با لباس مخصوص را کھ دوبچھ ی خردسال 
ھمراھی می کنند، بھ نوبت زندانی را کتک 
می زنند. زندانی کھ دستانش از پشت با سیم 
بستھ شده قابل دیدن روی زمین است. پاھایش 
وضربات  شده  بستھ  درخت  شاخھ  یک  بھ 
باچوب و باتون را افراد بھ کف پای زندانی 
مکررا می زنند ھمراه با فحشھای وقیحانھ.

بعداز یک دقیقھ ونیم صدائی می گوید "دلیل" 
چنین شکنجھ رذیالنھ ای: بھ خاطرآن است 
حمالت  اش  درموبایل  قذافی  مدافع  این  کھ 
خونین بھ شورشیان میسراتا را  ضبط کرده 
است. راوی اضافھ می کند کھ در آن ویدیو 
زندانی گویا گفتھ بود کھ فرصتی داده شود 
بھ زنان  تا بھ یک دوجین خانھ واردشده و 
تجاوز شود. و ویدیو نھایتا با این ختم می شود 
باتون می زد زندانی  با  کھ  نظامی  کھ یک 

درآورد. سگ  صدای  کھ  کند  وادارمی  را 
ویدیوھائی  چنین  کھ  بارنیست  اولین  این 
توسط شورشیان سابق را  یافتھ  قھرسازمان 
دراینترنت نشان می دھد. دراکثراین ویدیوھا، 
آفریقا  سیاه  چادرنشین  ازبربرھای  قربانی 
بودند کھ فکر می شد کھ مزدوران قذافی بودند.

*********
نوشتھ ای از: عبدالبسات الحداد

"امروز، آنانی کھ در شورش شرکت کردند 
باالترازقانون می باشند".

بشر  فعال حقوق  و  وکیل  الحداد  عبدالبسات 
شورای  از  عضوی  او  است.  درمیسراتا 
قذافی  نظام  بعدازبرافتادن  ای  منطقھ  موقت 
دیگر  با  بودن  مخالف  دلیل  بھ  اما  است. 

اعضای شورا سکوت کرده است.
فیلم ویدیوئی کھ توسط یکی از مدافعان قذافی 
گرفتھ شده است شوکی احساساتی در میسراتا 
مشترکی  ماازپراتیک  است.  وجودآورده  بھ 
کھ انجام می گیرد متعجب شده ایم: بسیاری 
میلیسیای  یا  سربازان  جیب  در  موبایلھا  از 
کشتھ شده پیداشده اند کھ الف زنانھ درمورد 
برخورد باشورشیان حرف زده اند کھ احتماال 
برای تحت تاثیرقراردادن روسای خود بودند.

از  بسیاری  بھ  تجاوز  از  پیوستھ  میسراتا 
باوحشت  قذافی  سربازان  توسط  زنان 

یادخواھدکرد...
" اما خشونتھای شورشیان سابق کمتر از 

رفتار سربازان قذافی نیست."
بھ ھیچ وجھ  قذافی  اما خشونتھای سربازان 
کھ   چھ  نظیرآن  رفتارھائی  برای  توجیھی 
درویدیو نشان داده شده نمی باشد. بھ عنوان 
ھر  کھ  معتقدم  من  بشر،  حقوق  مدافع  یک 
انسان مجرم باید محاکمھ شود و طبق قانون 
بھ او جزا داده شود. متاسفانھ، روشھای خشن 
بھ کارگرفتھ شده توسط شورشیان سابق ھیچ 
قذافی ندارد. کتک  فرقی با رفتار سربازان 
زدن دو نوجوان در ویدیو بھترین اثبات این 

واقعیت است.
متاسفانھ دولت لیبی ھیچ کاری برای جلوگیری 
برعکس،  کند.  نمی  برخوردھا  نوع  ازاین 
ازآزادی  برخوردھا  این  گان  دھنده  تداوم 
کامل درانجام این کارھا برخوردارند، چون 
بھ  سابق  شورشیان  بردن  جدید،  قانونی  کھ 
دادگاه و تنبیھ آنھا بھ خاطر" اعمال انجام شده 
جھت حفظ موفقیت انقالب" را منع می کند. 
ھر کسی کھ از آنھا انتقاد بکند فورا برچسب 

طرفدار قذافی می خورد.
ما می کوشیم تا بررسی و تدوین گزارشات 
را  درمیسراتا  رویدادشکنجھ  ھر  درمورد 
این  کھ  این  از  نظر  صرف  دھیم،  انجام 
کارازجانب چھ کسانی صورت گرفتھ است. 
نظام دادگستری لیبی ھنوز بسیاربدعمل می 

کند. ماھھا برای تشکیل دادگاه طول می کشد، 
و قضات و وکیالن درشھری کھ سالح مثل 
قضات  احکام  پلیس  و  است  درگردش  پول 
را تحمیل می کند با مشکالت روبھ رویند.

********
مشت نمونھ خروار
یک کارگر زن : 

تا مردم و  بازار تصمیم گرفتھ اند  و  دولت 
حداقل  تامین  از  کارگری  خانواده  میلیونھا 
ھم  نان  تھیھ  یعنی  ماندن،  زنده  برای  مواد 
مستاصل و درمانده شوند. آیا این بازار قرار 
ھای  جیب  دارایی  کھ  بچرخد  آنچنان  است 
صاحب پول را تنظیم کند یا زندگی انسانھایی 
سر  را  اند  آمده  ھم  گرد  جامعھ  آن  در  کھ 
وسامان دھد. بازاری کھ من را بیکار میکند، 
گران  را  اجناس  آورد،  می  پایین  را  حقوقم 
میکند و بیماریم را بھ مرگ تبدیل میکند بھ 

درد زبالھ دان میخورد.
پانزده میلیون زن در افسردگی بھ 

سر می برند 
در  خانھ دار  زنان  شده  گرفتھ  نادیده  سھم 
تولید ناخالص ملی کشور ما بر اساس برخی 
بھ ١۶٫٧ درصد  در سال ١٣٨۵  محاسبات 
می رسد و این خدمت بی مزد و مواجب آنان 
اقتصادی  ارزش  تومان  ھزار   ۶۴٠ ماھانھ 

افزوده دارد.
بھ گزارش جام جم آنالین، تنھایی، کار مداوم 
و تکراری، استرس ھای فرزندپروری، نبود 
از  انتظارات  نشدن  برآورده  مالی،  تضمین 
فرصت ھای  نبودن  دسترس  در  ازدواج، 
این  از  موضوعاتی  و  تحصیلی  یا  شغلی 
انواع  معرض  در  را  خانھ دار  زنان  دست، 
می دھد.  قرار  روانی  و  بیماری ھای روحی 
یا  روحی  خشونت ھای  ھا،  این  بر  افزون 
جسمی  نیز مزید بر علت شده اند. ھمچنین 
کمرنگ  شدن حضور مرد در خانھ، بھ علت 
زنان خانھ دار  تنھایی  بھ  مشکالت معیشتی، 
دامن می زند و بار مشکالت و مسائل خانھ 

را بیشتر بر دوش زنان می افکند.
قدرت  و  اراده  فقدان  گزارش،  این  طبق 
بی اعتنایی  و  مداوم  خستگی  تصمیم گیری، 
بسیار  زنان  این  در  بیرونی  امور  بھ  نسبت 
رایج است. خودباوری در این زنان کم است 
مشکالت  بھ  نیز  بی ارزشی  احساس  این  و 

روحی آنھا دامن می زند.
در این میان مشغلھ اصلی نھاد ھای رسمی و 
دولتی جا انداختن طرح مردساالرانھ «حجاب 
و عفاف» در میان دختران و زنان از مھد 
است. جامعھ  عمومی  اماکن  ھمھ  تا  کودک 
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بیش  توٌھمی  باشد،  می  ممکن  مونوپولھا 
قدرت  از  برتری  درجھ  بھ  نیاز  ما  نیست. 
مبارزاتی و سمتگیری روشن مبارزاتی علیھ 
سودجوئی اقتصادی مونوپولھا و دولتھا داریم 
کھ حریصانھ بھ دنبال بھره کشی از امکانات 
آوردن  درپائین  فاکتوری  مثابھ  بھ  طبیعی 
بھای تمام شده ورقابتھای شان می باشند. ما 
نباید بھ چنین تولید بی رحمانھ ای از منابع 
طبیعی اجازه دھیم. این موفقیت بیشتری را 
دریک یا دیگرطرح حفاظت از محیط زیست 
از ما طلب می کند. این ازما طلب می کند 
کھ جبھھ ی مقاومت جھانی و جھش تمامی 
مناسبات تولید اجتماعی و شرایط زندگی با 
دوام مخالف با نظام سود جوئی امپریالیستی 

را فراھم سازیم.
یک چنین وظیفھ ی عظیم ضرورتا با تغییر 
تغییر  بھ  قادر  ما  گردد.  می  ممکن  جامعھ 
دیکتاتوری مونوپولھا  بر  بدون غلبھ  جامعھ 
ی  فاجعھ  علیھ  مبارزه  لذا،  شد.  نخواھیم 
علیھ  مبارزه  محیطی  زیست  وقوع  درحال 
امپریالیسم و برقراری مناسبات سوسیالیستی 

نیز می باشد.

از  بخشی  کھ  است  روشن  من  برای  طبعا 
جنبش زیست محیطی علیھ چنین دورنمائی 
با  است  ھمراه  اکثرا  کھ  کند  می  مبارزه 
مخالفت قوی ضدکمونیستی. اما بخش غالب 
موضع  حال  درعین  محیطی  زیست  جنبش 
حفاظت دوام پذیر محیط زیست کھ با منافع 
سود دھی مغایراست را دارد. پس ازاجالس 
کوپنھاگ و کوچابامبا جنبش زیست محیطی 
ضرورت  درمورد  را  شدیدی  بحث  جھانی 
است.  گرفتھ  درپیش  آلترناتیو  نظامھای 
را  زیست  محیط  از  دفاع  خط  کھ  ھرکسی 
دارد بھ طورقاطعانھ ای درنھایت روحیھ ی 
این،  برای  آورد.  وجود  بھ  باید  را  انقالبی 
یادگیری  خواست  و  بیشتر  کارمتقاعدکننده 
نیستیم  مایل  طبعا  ما  کھ  چون  است،  الزم 
مدافعان زیست محیطی فعلی را برنجانیم. آنھا 
اند، و جنبش زیست  داشتھ  دستاورد زیادی 
محیطی جھانی بھ شناخت، تجربھ، پیشنھادات 
راه حلی و ایده آلیسم عملی آنھا نیازمنداست. 
اما مھمتراین کھ طبقھ ی کارگرنقش تاریخی 
ھای  ازپایھ  حفاظت  برای  درمبارزه  خود 
را   اجتماعی  رھائی  با  دروحدت  گی  زنده 
شامل  ازنظراستراتژیک  این  و  کند  درک 
مسئلھ ی محیط زیست درمبارزه اش برای 

رھائی از استثمار و ستم می شود.
جدید  کیفیت  دراین  محیطی  زیست  جنبش 

محدود  ملی  یا  ای   منطقھ  درحد  تواند  نمی 
بھ  و  المللی  بین  باید درسطحی  بلکھ  بماند، 
بحران  گیرد.  صورت  ھماھنگ  صورتی 
زیست محیطی درسطح کشوری توقف نمی 
جھانی  بحران  بار  فاجعھ  اثرات  علل  کند. 
معینی  کشور  بھ  حتا  اکثرا  محیطی  زیست 
فقیرترین  دراکثرحالتھا  شود.  نمی  مربوط 
رودخانھ  طغیان  نتایج  باید  فقیر  کشورھای 
ھا، خشک سالی ھا و دیگر فاجعھ ھائی را 
کھ خود مسبب آن نبودند، تحمل کنند. کیفیت 
جدید ضروری جنبش زیست محیطی از سھ 
گی،  یافتھ  سازمان  کند:  می  تغذیھ  عنصر 
انترناسیونالیسم. یک  و  تغییرنظام  دورنمای 
بھ  نیاز  محیطی  زیست  جنبش  باالی  سطح 
سطح باالی سازماندھی نیز دارد. فکر بنای 
اتحادیھ مبارز زیست محیطی، کھ درشورای 
قرارگرفت،  بحث  مورد  محیطی  زیست 
ی  کننده  منعکس  این  است.  خوب  بسیار 
برای  کھ  است  گی  یافتھ  ازسازمان  شکلی 
شاغالن  دیگر  و  کارگر  وسیع  ھای  توده 
مستقل بھ مثابھ یک ابزار موثر درمبارزات 
می  آشنا  امری  شان  اجتماعی  و  اقتصادی 
باشد. یک چنین اتحادیھ زیست محیطی طبعا 
ھیچ رابطھ ای با اتحادیھ صنعتی نداشتھ و با 
نمی شود. ومھم ترین  آنھا نیز وارد رقابت 
وظیفھ اش این است کھ برای توده ھای وسیع 
درمبارزاتشان  یافتھ  سازمان  شکلی  مردم 
برداری  بھره  علیھ  مختلف  دراشکال 
زیست  محیط  از  وحفاظت  افسارگسیختھ 
آنانی  علیھ  برتر  نیروئی  ایجاد  و  طبیعی، 
است کھ مسئولیت فاجعھ ی زیست محیطی 
را دارند، بھ وجودآورد. اما قبل از این کھ 
یک چنین شکل سازمان یابی بتواند بھ وجود 
استراتژیک  بحثی  کھ  است  ضروری  آید، 
محیطی  زیست  جنبش  سازماندھی  درمورد 
یک  کھ  ھرچھ  کھ  چون  بگیرد.  صورت 
مقدمتا  دھد  انجام  یا زن  مرد  از  اعم  انسان 

باید از آگاھی اش برخیزد.

در سوم دسامبر ٢٠١١ ما بھ طور موفقیت 
با  و  درون  در  عملی  مسئوولیت  آمیزی 
سازمان جھانی ایکور برای دومین بار بعداز 
متحقق ساختن یک روز  برای  سال ٢٠١٠ 
مصوب  زیست  محیط  برای  مبارزه  جھانی 
انجام  بھ  را  ایکور  گذاری  پایھ  کنفرانس 
رساندیم. دربیش از ۴۵ شھر آلمان ما فعالیت 
اعتراضی و راه پیمائی مبتکرانھ و تظاھرات 
درائتالفی  بخشا  کھ  ـ  دادیم  سازمان  را 
گرفتند.  صورت  ای  منطقھ  و  محلی  وسیِع 
حرکت  اولین  با  درمقایسھ  عظیم  گامی  این 
برپایھ  جا  دراین  بود!   ٢٠١٠ درسال  ما 

خواست  کنونی  محیطی  زیست  جنبش  ی 
انقالبی  نیروھای  با  ھمکاری  ی  رشدیابنده 
ازطرف  است.  ساختھ  نمایان  را  خود  نیز 
رھبری  مسئوولیتی  بی  از  بایستی  دیگر، 
بوند،  نظیر  محیطی  زیست  سازمان  چندین 
گرین پیس یا اتاک کھ از دو سال پیش توافق 
نفع  بھ  را  ھوا  و  آب  روزجھانی  درمورد 
نمود.  انتقاد  کنارگذاشتند،  البی گری  تشدید 
حاکمان  تبلیغات  بھ  شدن  تسلیم  گرایِش  این 
این است کھ حل مسئلھ بھ بھترین  درمورد 
شکل منوط بھ "ھماھنگ سازی با تغییر آب 
و ھوامی باشد". جنبش زیست محیطی باید 
مورد  را  شان  ودولتھای  حاکم  مونوپولھای 
ضربھ قراردھند. رھبری کنونی بوند، گرین 
پیس یا اتاک ظاھرا خواست انجام این کار 

را ندارند.

بدون شک، شناخت تئوریک جنبش زیست 
افشای  بھ  محدود  اساسا  کنونی  محیطی 
مصرف،  و  تولید  شیوه  از  ناشی  صدمات 
تکنولوژی، تولیدات و غیره است.  درمورد 
باوجوداین،   جھان،  بھ  نسبت  دید  و  جامعھ 
متافیزیک  و  آلیسم  ایده  گرفتار  قویا  جنبش 
طورعادی  بھ  امروزه  ترتیب  بدین  است. 
صحبت  زیست"  محیط  درمورد"تخریب 
نیست،  نابودی طبیعت ممکن  می شود. اما 
ترتیبی کھ  ـ یا بھ  آن را تغییرداد  می توان 
یا  یابد  تکامل  و  شده   حفظ  بشر  گی  زنده 
زنده  بھ  بشرقادر  کھ  یابد  تغییر  حدی  بھ 
درجنبش  کھ  متافیزیکی  نباشد.  کردن  گی 
زیست محیطی شیوع دارد بدون شک مانع 
جانبھ  ھمھ  ساختن  شکوفا  در  است  بزرگی 
ی آن و تعمیق خالقانھ ی دالیل اجتماعی و 
دورنماھای جدید درمبارزه برای جلوگیری 
ـ  مارکسیست  محیطی.  زیست  فاجعھ  از 
را  شان  تئوریک  درک  باید  نیز  لنینیستھا 
ام.  مرکزی  کمیتھ  بخشند  تعمیق  ازمسئلھ 
ال. پ. د. بھ طور متمرکزی ھم اکنون در 
انقالبی شماه ٣۵" تحت عنوان  نشریھ "راه 
برای وحدت  مبارزه  و  طبقاتی  "مبارزه ی 
بشریت با طبیعت" تالش می کند. دراین اثر، 
پایھ ھای مارکسیسم شروع کردیم و  از  ما 
شدیدا تحت تاثیر قرارگرفتیم  کھ تاچھ اندازه 
ھمھ جانبھ مارکس و انگلس بھ این موضوع 
برخورد کرده اند. در کلیات آثار آنھا مقاالت 
فردریک انگلس درمورد دیالکتیک طبیعت 
او ثابت می کند کھ وحدت بشریت با طبیعت 
و  حرکت  دیالکتیکی  قانون  بر  است  مبتنی 
تنھا بھ طورآگاھانھ می تواند ایجادشود و بھ 
سطوح باالتر با بھ کارگیری متد دیالکتیکی 
درتالش  اکنون  ام.ال.پ.د.  یابد.  تکامل 

در جبھھ جھانی کمونیستی ...  بقیھ از 
صفحھ آخر



صفحھ ١٠رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
درسطح  دیالکتیک  این  تحلیل  برای 
شناخت بسیاربغرنج کنونی و ترسیم نتایج آن 
را  زیادی  وقت  خواھیم  نمی  ما  قراردارد. 
سراین مسئلھ ازدست بدھیم بھ خاطر این کھ 
ضرورت بحث استراتژیک درجنبش زیست 
محیطی بین المللی فریاد روشنائی تئوریک 
را سرمی دھد و ما باید سھم شایستھ مان را  

دراین مورد ارائھ دھیم.

بحران اقتصادی بھ طور جدائی ناپذیری بر 
بحران سیاسی تاثیرمتقابل می گذارد. بحران 
سیاسی درمقابل دو جانب اصلی دارد کھ بیان 
خود را در تشدید مبارزه طبقاتی و عدم ثبات 
وضعیت سیاسی  و افزایش خطرجنگ می 
یابد. با این کھ رابطھ ای فوری بین بحرانھای 
بعداز  اما  وجودندارد،  جنگھا  و  اقتصادی 
شکست ماجراجوئی آمریکا و ناتو درعراق 
و افغانستان طبلھای جنگ بھ صدا درآمدند. 
تحریکات علیھ ایران ماھھاست کھ قطع نشده 
است، ھدف آنھا خلق بھانھ ای برای تجاوز 
آمیز  تحریک  العمل  عکس  است.  مسلحانھ 
احمدی نژاد، در راس دولت رژیم فاشیستی 
ھرمزدرصورت  تنگھ  دربستن  ایران، 
جانب  از  خطرجنگ  افزایش  بھ  ضرور، 
درمدنظرداشتھ  بایستی  ما  انجامد.  می  وی 
از  جھان  نفت  مصرف  کل   ٪۴٠ کھ  باشیم 
مسئلھ  یک  اخیرا  کند.  عبورمی  تنگھ  این 
با  قدرتمندی  درگیری  آمریکا  و  درآلمان 
دزدان دریائی بھ بھانھ ی مبارزه با آنھا در 
فشار  آلمان  وزیردفاع  بھ  آفریقاست.  خلیج 
و  سربازان  مسئوولیت  کھ  شود  واردمی 
حمالت ھوائی و زمینی جاری در سومالی 
ماندن  خطرباقی  کار  این  اما  بپذیرد.  را 
درسومالی بھ طور طوالنی مدت را افزایش 
می دھد. خطر عمومی جنگ مطمئنا بزرگ 
بالواسطھ  آینده  بھ  مربوط  درمسائل  ترین 
است. مبارز برای دفاع از صلح جھانی باید 
نتایج  علیھ  مبارزه  با  تری  فشرده  طور  بھ 
بھ  نسبت  جھانی  و  ملی  اقتصادی  بحران 
اصلی  ھدف  شود.  ھمراه  وسیع  ھای  توده 
از  بود  عبارت  بحران  المللی  بین  مدیریت 
جلوگیری از بحران سیاسی آشکار دراروپا 
جھانی.  درسطحی  انقالبی  بحران  حتا  یا  و 
این ضمنا بھ طور روشنی با شکست مواجھ 
شد ـ ھرچند با تاخیری ازنظرزمانی : تقریبا 
در ۵٠٪ کشورھای جھان از سال ٢٠١٠ بھ 
توده ای،  درتظاھرات  اجتماعی  روابط  بعد 
اعتصابات توده ای و حتا خیزشھا زیرعالمت 
مورد  کشور   ١٧٧ از  شدند:  برده  سوئال 
نشان  کشور   ٣۵  ،  ٢٠١١ درسال  بررسی 
از ١٣٠  دربیش  و  "بالفعل"،  ثبات  از عدم 

بودند.  "موردتھدید"  سیاسی  ثبات  کشور 
خاورمیانھ،  در  ھمچنین  و  آفریقا  درشمال 
دموکراتیک  قیامھای  ازاوایل ٢٠١١ جنبش 
سالھ  دھھا  در٢٣کشورساختارقدرت  حداقل 
بودند،  امپریالیستھا  منافع  درجھت  کھ   ، را 
انداختن  دراروپا،  است.  درآورده  لرزه  بھ 
از  وسیع  ھای  توده  دوش  بر  باربحران 
شروع بھار ٢٠١٠، جنبش طبقھ ی کارگر 
را  چرخشی  صورتی  بھ  کشان  زحمت  و 
باعث شده است. دراسپانیا، پرتغال، فرانسھ، 
اسلوونیا  بلژیک،  مجارستان،  انگلستان، 
وغیره اعتراض ھای توده ای برپایھ ی این 
اند،  فھمیده  را  بحران  مدیریت  کھ  واقعیت 
اکنون بھ اعتراض علیھ اثرات مخرب آن می 
قراول  پیش  جوانان  دراکثرحالتھا  پردازند. 
اند. درماھھای اخیر ٧ دولت بھ خاطربحران 
دریونان  شدند.  گزین  جای  آشکار  سیاسی 
جوش و خروشی انقالبی درحال رشداست. 
از١٩ و ٢٠ اکتبر٢٠١١ تا بھ حال بزرگترین 
سرنگونی  از  بعد  جویانھ  مبارزه  عملیات 
دیکتاتوری نظامی در١٩٧۴ رخ داده است. 
بانک  اروپا،  اتحادیھ  تروئیکای  آنھا  ھدف 
مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول بھ 
مثابھ ابزار غارت گری سوپرمونوپولھا بود. 
آزادی  دموکراتیک و  اوج گیری مبارزه  با 
جھانی  درسطحی  وسیع  ھای  توده  بخش 
گرایش بھ ارتجاع سیاسی نیز افزایش یافتھ 
است. امروز ما درمصر شاھد ضرب و شتم 
و تیراندازی بھ توده ھا بھ صورتی بی رحمانھ 
ھستیم. درقزاقستان، اخیرا حداقل ٧٠ کارگر 
نفت طی مجادلھ با دستگاه دولتی کشتھ شدند 
طور جدی زخمی  بھ  نفر  از ۵٠٠  بیش  و 
گشتند. درروسیھ دولت پوتین درتالش برای 
دفاع از تقلبات انتخاباتی درمقابل اعتراضات 
مقابلھ  اندازی،  وحشت  تشدید  با  ای  توده 
فاشیستی  گرایشات  شاھد  ما  جا  ھمھ  نمود. 
کردن دستگاه دولتی می باشیم. این دوگرایش 
ـ ازیک سو تالش مبارزه جویانھ توده ھای 
از سوی  آزادی،  و  دموکراسی  برای  وسیع 
حاکمان  ارتجاعی  خشونت  تشدید  دیگر 
امپریالیست و دولتھای محلی آنان ـ دو زمینھ 
وسیع  ھای  توده  شدن  انقالبی  رشد  برای 
می باشند. لنین اھمیت اساسی مبارزه برای 
برای  درمبارزه  را  دموکراسی  و  آزادی 
سوسیالیسم نشان داده است: او گفت "سرمایھ 
داری بھ طورعام، وامپریالیسم بھ طورخاص 
ـ  گردانند  برمی  توٌھم  بھ  را  دموکراسی 
وجودآمدن  بھ  باعث  حال  درعین  ھرچندکھ 
امیال دموکراتیک در توده ھا می شوند...، 
اما بیداری و رشد شورش سوسیالیستی علیھ 
است  وابستھ  پایداری  طور  بھ  امپریالیسم 
وقفھ". بی  و  دموکراتیک  مقاومت  رشد  بھ 

[ی.پیاتاکوف]"،  پ.کیوسکی  بھ  ("جواب 

لنین ، مجموعھ آثار جلد ٢٣). مبارزه برای 
ما  کھ  طور  ھمان  دموکراسی،  و  آزادی 
ازتاریخ جنبش کارگری می شناسیم، مرحلھ 
سرنگونی  برای  درمبارزه  الزم  اولیھ  ی 
جامعھ  ساختمان  و  امپریالیسم  انقالبی 
بایستی  ما  درنتیجھ  باشد.  می  سوسیالیستی 
بھ خواستھای دموکراتیک  منتھای توجھ را 
باشیم. شعارانترناسیونالیستی  توده ھا داشتھ 
بھ  را  ما  وظایف  ما  ی  شده  داده  گسترش 
کارگران  سازد"  متمرکز می  زیر  صورت 
ھمھ ی کشورھا، متحدشوید! کارگران ھمھ 

ی کشورھا و ملل ستم دیده، متحد شوید!

ازپائیز بھ این سو باالخره تغییر دربرخورد 
بھ  صنعتی  پرولتاریای  مرکزی  بخش  در 
وجودآمده است، ھر چند کھ این تکامل مھم 
نگرفتھ  صورت  ای  طوربرجستھ  بھ  اکثرا 
استثمار  ازتشدید  کارگران  نفرت  است. 
آنان،  تھاجمی  ی  روحیھ  تحمل،  غیرقابل 
با  صفوفشان  گی  فشرده  و  گی  بستھ  ھم 
ام.ال.پ.د. رشدیافتھ کھ می تواند محسوس 
مستقل  عملیات  آغازین  عالمت  گردد. 
اوپل  کارگران  بود.  سیندلفینگن  دردایملر 
بھ  تھدید  قدرت علیھ  امتحان  در  بوخوم  در 
طرح  انداختنھای  جدائی  عملیات  و  اخراج 
بود،  این  با  دررابطھ  شده  اعالم  و  ریزی 
ھم چنین علیھ تنفرانگیزی، تھدید و بھ ستوه 
آوردن. درشرکت فورد واقع درکلن مقاومت 
 ،ERA علیھ واردکردن برنامھ غارت مزد
درجریان است ھرچند کھ ھم کارانی کھ از 
حقوقشان دفاع می کنند ھنوز مستقیما جزو 
قابل  نیستند.  برنامھ  افراد قرارگرفتھ دراین 
توجھ بھ ویژه این است کھ اتحاد درحال رشد 
نامحدود  باشغل  رابطھ  در  جوانان  و  پیران 
بزرگ  گذراند.  می  را  اش  ابتدائی  دوران 
ترین اتحادیھ جوانان با شرکت ٢٠٠٠٠ نفر 
راه  تظاھرات  درکلن   ٢٠١١ اکتبر   ٢ در 
توافق جمعی درصنعت  انداخت، ھم چنین  
آماده  مشغول  بار  اولین  برای  کھ  ـ  فوالد 
سازی برای اشتغال نامحدود ازطریق تمرین 
دھی ھستند ـ  عالمت مھمی را برای رشد 
چنین اتحادی نشان داد. ھم چنین ابتکارات 
مبارزه جویانھ ی موثری دربخش توده ای 
اتحادیھ  و  ور.دی  کنگره  تشکیل  از  قبل 
کارگران فلزکار، بود کھ درھردو کنگره با 
دادند.  نشان  را  مبارز خود  رھبری  تقویت 
جنبش زیست محیطی درآلمان بھ حدی رشد 
فعال  مقاومت  ترین جنبش  کرده کھ بزرگ 
نیروگاھھای  علیھ  مبارزه  با  است.  مردمی 
اتمی از تابستان ٢٠١١ عالمتی بین المللی 
 ١١١١٧٠ از  گان  کننده  شرکت  شد.  ارائھ 

نفر   ۴۶۶۵۵٠ بھ  درسال ٢٠٠٩  نفر 
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ـ و درنوامبر  درسال ٢٠١٠ رسیدند 
 ١١٨۴١٣٠ بھ  تعداد  این   ٢٠١١
مایل بھ  توده ھا  یافت!  ارتقاء  شرکت کننده 
محیطی  زیست  ی  درفاجعھ  شان  نابودی 
 "٢١ "اشتوتکارت  علیھ  جنبش  با  نیستند. 
ترین  مھم  از  یکی  گذشتھ  درسال  آلمان 
جنبشھای توده ای بعد از جنگ بھ وجودآمد. 
تاثیربزرگی  درآلمان  مبارز  زنان  جنبش 
درکنفرانس جھانی اول زنان زحمت کش در 
درکاراکاس ونزوئال داشت و وجھھ  مارس 
فعالیتھای  دراین  آورد.  دست  بھ  جھانی  ای 
محیط  درمورد  ازجملھ  کارگر  ی  طبقھ 
نظام  بحث  زنان،  و  جوانان  جنبش  زیست، 
مالی  و  اقتصادی  بعدازبحران  بازمی شود: 
جھان، سرمایھ داری بھ موضوع انتقاد توده 
ای تبدیل شده کھ برای دھھا سال چنان نبود. 
ما مالحظھ ای داریم کھ تاچھ اندازه بھ طور 
طبیعی و فزاینده ای فکربحث درمورد تغییر 
انقالبی جا بازمی کند. وظیفھ ی مارکسیست 
ـ لنینیستھا عبارت است از کار مداوم برای 
رسیدن بھ توافقی بین عوامل عینی و ذھنی 
ازطریق باالبردن آگاھی و سطح سازماندھی 
توده ای. تنھا این توافق بھ عروج وضعیت 
نمی  حاکمان  درآن  کھ  انجامد  می  انقالبی 
توانند بھ طریق کھن حکومت کنند و توده ھا 

نمی خواھند بھ شیوه سابق زنده گی نمایند.

تفکر  ی  شیوه  ھنوزھم  آنھا  عمده   روش 
المللی  بین  حال  درعین  ـ  بورژوائی  خرده 
شده ـ است. اما مسیرزنده گی اش سریعتر 
این  است.  شده  فرسوده  و  کھنھ  سریعتر  و 
و  چپ  حزب  پارلمانی  رشد  بعداز  روش 
بھ "حزب  نسبت  از مدتی  سبزھا، پس  قبال 
پیرات" متوجھ شد، کھ این درک را ایجادمی 
سیاسی  و  عملی  نظرات  صاحب  کھ  کرد 
نََفس  تازه  ونیروئی  دموکراتیک،  اساسی، 
برنامھ  اش  اول  کنگره  میان  دراین  ھست. 

بورژوا ـ لیبرال مبتذلی را تصویب کرد.
در جنبش "اشغال" آسمان و زمین آنھا حملھ 
امیدھای  بھ سوی  مالی را  بھ سرمایھ  شدید 
غارت  داری  سرمایھ   " کردن  رام  واھی 
توھم  این  نیز  چپ  حزب  دادند.  سوق  گر" 
سرمایھ  بانکھا  حق  قطع  با  کھ  پراکند  را 
داری رام می شود. بانکھا چیزی جز ابزار 
بھ  و  نیستند  بازتولید  و  تولید  دادن  سازمان 
ساده گی نمی توان آنھا را "بھ دورانداخت". 
انجام این کار منوط بھ غلبھ برسرمایھ داری 
توٌھم  صورت  بھ  تنھا  دیگر  ھرچیز  است! 

باقی می ماند.

بود  العملی  عکس  ضدکمونیستی  مبارزه 
توسط  سوسیالیسم  بھ  دادن  ارزش  دربرابر 
مبارزه،  این  بودن  علمی  ادعای  ھا.  توده 
دھد  می  ارائھ  کھ  دالیلی  ازنظر  درواقع 
کھ  طور  آن  اند.  مشکوک  و  سست  بسیار 
آشکار  مجادلھ  خواست،  می  مبارزه  این 
مقاالت  ضدکمونیستی  محتوای  درمورد 
گرفت.  می  صورت  نبایستی  انتشاراتش  و 
ھای  رسانھ  از  مخالف  تحلیلھای  و  نظرات 
یک  این  طبعا  شدند.  حذف  کامال  عمومی 
با روش ضد  دولبھ است، چون کھ  شمشیر 
دموکراتیک نمی توان بھ ھیچ وجھ توده ھا 
را قانع نمود. سیاست منفردکردن ام.ال.پ.د. 
نقطھ  کھ  حدی  بھ  یافتھ  شدت  لحظھ  دراین 
مقابل ضدکمونیسم درمیان عموم خودی نمی 
برخیزیم.  این  با  مخالفت  بھ  باید  ما  نمایاند. 
بردن  پیش  درمورد  باید  ام.ال.پ.د.  لذا، 
یک مبارزه فعال آموزشی و اطالعاتی علیھ 

ضدکمونیسم مدرن ٢٠١٢ تصمیم بگیرد.

خرده  تفکررفرمیستھای  شیوه  کھ  تدریج  بھ 
بورژوا  خرده  رویزیونیستھای  و  بورژوا 
از دورخارج می شود، کسانی کھ درقدرتند 
ضدکمونیستی  بورژوائی  خرده  تفکر  شیوه 
را درمرکز طرزتفکرخرده بورژوائی جھت 
تحت تاثیرقراردادن توده ھا پیش نھاده اند. 
و  ضدکمونیستی  قضاوتی  پیش  ی  اشاعھ 
ھزاران  ازطریق  تاریخ  تحریف  مکررا 
است.  روزشده  واقعیت  ای  رسانھ  کانال 
جاسوسان بھ اصطالح دفترحمایت از قانون 
اساسی تنفرضدکمونیستی شان را بھ مدارس 
ازطریق موسسھ ھای چاپ کتابھای درسی 
کشانده اند. "دالیل" آنھا معموال عبارت است 
از ھریکی از دیگری نقل قول ضدکمونیستی 
صورتی  بھ  این  کھ  کنند  ادعامی  و  آورده 
ضدکمونیستھای  شود.  می  ارائھ  علمی 
مدرن تنھا بھ تبلیغات قناعت نکرده و سیستم 
سرکوب  و  سیاسی  کاریھای  ازدست  کاملی 
را بھ کارمی گیرند. این شامل اقدامات ایده 
شود.  می  سازمانی  و  سیاسی  ئولوژیک، 
ایجاد  از  کاملی  ارتجاعی  ابزارھای  این 
محدودیتھای بانکی علیھ ام. ال. پ.د. گرفتھ 
فلزکاران  دراتحادیھ  ناشایستھ  رھبری  تا 
رادربرمی گیرد، ھمراه با چندین راه دیگر 
آزادی.  و  دموکراتیک  ابتدائی  حقوق  قطع 
این راه مدرن ضدکمونیستی ھنوز درساختن 
سازمانھای  دیگر  و  ام.ال.پ.د.  علیھ  سدی 
مالی  و  اقدامات سیاسی  با  ای  توده  انقالبی 
موفقیتھائی  ھمراه  ھای  رسانھ  تمامی  با 

داشتھ است. اثرش درمیان توده ھا بھ شکل 
بورژوائی  خرده  ضدکمونیستی  تفکر  شیوه 
بھ  ازمردم  بسیاری  دوری  باعث  ھم  ھنوز 
یا  درون و  برای سوسیالیسم در  فعال شدن 
ھمراه ام.ال.پ.د. و سازمان ربل می شود. 
شیوه تفکر خرده بورژوائی درمیان توده ھا 
درنظرات  سیاسی  تضادھای  ی  درعرصھ 
نفرت  در  تا  عمده  اما  شود،  نمی  بیان  ما 
انگیزی، ترس، تشویشھای مبھم و آرزوھای 
اطمینان  عدم  گردند.  می  ارائھ  مجزا  ازھم 
پراکنده دررابطھ باسوسیالیسم و مارکسیست 
تکامل  در  مسئلھ  ترین  جدی  لنینیستھا  ـ 
آگاھی طبقاتی و بدین ترتیب مبارزه طبقاتی 
علیھ  را  تھاجمی  ما  درنتیجھ  است.  شده 
پیش  آینده  درماھھای  مدرن  ضدکمونیسم 
خواھیم بُرد، با برمال کردن روشھای حرفھ 
ضدکمونیستی  گرایانھ  وتوطئھ  کثیف  ای 
شروع می کنیم واحترام جدیدی را نسبت بھ 
سوسیالیسم و نماینده گانش از مارکس تا مائو 

تسھ دون بھ وجود خواھیم آورد.

طور  بھ  مردم  دست  بھ  رسیده  اطالعات 
روشنی ثابت می کند کھ یک سیستم قابل درک 
تحمل، ارتقاء و پوشش دادن بھ کماندوھای 
توسط   "NSU" نام بھ  نئوفاشیست  آدم کش 
ی  رابطھ  چنین  ھم  و  دولتی،  نھادھای 
دولتی  گر  سرکوب  دستگاھھای  ساختاری 
آنانی کھ  دارد.  فاشیستی وجود  نیروھای  با 
درقدرتند بھ طورآشکاری بھ ترورفاشیستی 
میدان می دھند و تاحدی آن را عمدا ارتقاء 
می دھند تا بھ طور فزاینده ای جنبش طبقھ 
کارگر، چپھا و انقالبیھا راھدف گیری نماید. 
فاشیست   ٣٠٠ وحشیانھ  حملھ  اوج  اولین 
در٢٠٠٩ نسبت بھ تظاھرات اول ماه مھ در 
دورتموند صورت گرفت.  تھدیدھا، و حمالت 
اتحادیھ ھا  فاشیستی بھ ضدفاشیستھا، چپھا، 
و ھم کاران کھ پنداشتھ می شوند کھ عضو 
این  است.  افزایش  درحال  ھستند  ما  حزب 
بستھ  بود کھ نفرتی وسیع و ھم  تقابلی  یک 
ستایشی  عنوان  بھ  بخشید.  وضوح  را  گی 
اکنون  ای،  توده  ضدفاشیستی  آگاھی  از 
کردن  درموردغیرقانونی  ابتکارجدیدی 
شده  کشیده  پیش  بحث  صورت  بھ   NPD
است. اما این کافی نیست. دراین میان شبکھ 
چنین  ھم  و  وظایف"  "تقسیم  ساختار  و  ای 
شبکھ ھای ملی و بین المللی بین سازمانھای 
و  احزاب  فاشیستی،  و  ارتجاعی  مافوق 
گروھھای تروریستی و کوماندوھای آدم کش 
درکارکثیفشان درست شده است. تنھا درمان 
قاطع ضدفاشیستی  مبارزه  از  عبارت است 

برای محروم کردن غیرقابل تفسیرآنان 



صفحھ ١٢رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
و  کردن  قدغن  و  اجتماعی  ازحقوق 
منحل کردن تمامی سازمانھای فاشیستی و 
تبلیعاتی آنھا. این مبارزه بھ طور فشرده ای 
درارتباط است با مبارزه علیھ فاشیستی شدن 
دستگاه دولتی و بھ منظور دفاع و گسترش 

حقوق دموکراتیک و آزادیھا.
بزرگ ترین ضدیت با فاشیسم انترناسیونالیسم 
است. بیش ازیک سال پیش ایکور بھ مثابھ 
شد.  تاسیس  انقالبیون  جھانی  سازمان  یک 
درسطح  ساختمانی  گونھ  چھ  فاصلھ  دراین 

جھانی پیش رفتھ است؟ 
مارکسیست  انقالبی و  ایکور جنبش  از  قبل 
ـ لنینیست بین المللی طبقھ کارگر پی ریزی 
عملی  کاری  ھم  برای  ابزارمناسبی  کھ  شد 
نداشت.  توافق،  مورد  مسائل  درتمامی 
بعدازتشکیل ایکور، پیشروی بزرگی ازجملھ  
مبارز،  مھ  ماه  اول  برگزاری  درمورد 
روزھای ضدجنگ یا روزھای حفظ محیط 
است.  شده  متحقق  مشترک  جھانی  زیست 
کننده  شرکت  نیروھای  تمامی  باوجوداین، 
درایکور آگاه ھستند کھ احزاب و سازمانھای 
انقالبی با باھم بودن از روزی بھ روز دیگر 
رشد نخواھندکرد، بلکھ ھمراه ھم باید اعتماد 
عمیقی را گام بھ گام بھ وجودآورند. مبارزه 
 ٢٠١١ سپتامبر   ١ از  درایکور  مشترک 
توسط  شده  پذیرفتھ  سپتامبر٢٠١٢،   ١ تا 
تمامی اعضای ایکور، بھ مثابھ یک مدرسھ 
کاری فراسوی  آھنگی و ھم  ھم کاری، ھم 
تشکیالتی  ساختمان  و  کشوری،  مرزھای 
مشترک است. بدین ترتیب اعضای تشکلھا 
انقالبی درکشورشان را با پراتیک  پراتیک 
درسطح جھانی ادغام می کنند. در ام.ال.پ.د. 
ایکور درمیان  انتشارات  فعالیت شدیدی در 
است.  شده  داده  توسعھ  حال  بھ  تا  ھا  توده 
درفعالیت برای تقویت مالی، حتا رفقائی با 
درآمد بسیارکم پیش قراول درانجام کمک می 
روحی  ازقدرت  است  ای  نشانھ  این  باشند. 
کیفیت  ایجادیک  پرولتری!  انترناسیونالیسم 
تعیین کننده می گردد طوری  نیروئی  جدید 
کھ جنبش انقالبی و طبقھ کارگر و متحدانش 
گام بھ گام بھ آن چھ کھ آنھا را ازھم جدا می 
کند فائق آمده وبھ برتری استراتژیک نسبت 

بھ نظام جھانی امپریالیستی دست یابند.

بھ  اکنون  ایکور،  بیشتر  ساختمان  برای 
ھم  کمیتھ  حال  درعین  کھ  است  مھم  ویژه 
آھنگی قاره ای (CCC) منتخب در اروپا، 
آسیا و آمریکا کارخود را شروع کرده اند. 
بھ خاطر زبانی، شناخت  ازنظر عملی  آنھا 
سازمانھای  و  احزاب  کشورھا،  مشخص 
مربوطھ بھ ھم نزدیکند. ھم آھنگی تمام قاره 

طرح  را  ای  مالحظھ  قابل  ھای  پروژه  ھا 
ریزی می کنند کھ تحرک بزرگی را برای 
طبقاتی  مبارزه  کردن  انقالبی  و  آھنگی  ھم 
بھ وجودمی آورد. درآسیا، کنفرانس دھقانان 
داده  سازمان   ٢٠١٢ آوریل  در  دھلی  در 
شد، درآفریقا، کنفرانسی درمورد "وظیفھ ی 
آفریقا درمقابلھ بابحران و مسئلھ ی  جوانان 
مھاجرت" در آغاز سال ٢٠١٣ تدارک دیده 
می شود.ھماھنگ با ام.ال.پ.د. ایکوراروپا 
"سمیناراروپائی" در نیمھ نوامبرسال ٢٠١٢ 
درمورد تکامل اتحادیھ اروپا و بحرانھایش و 
ھم چنین ھماھنگی مبارزه طبقاتی و ساختمان 
احزاب انقالبی دراروپا را سازمان می دھد. 
ایکور از پروژه ھای بیشترجھانی حمایت می 
کند: سازماندھی (فراسوی احزاب) شورای 
بین المللی کارگران اتوموبیل بین ١٧ تا ٢٠ 
ماه مھ در مونیخ، چھارمین تبادل تجربیات 
بین المللی کارکنان کشتی درسپتامبر ٢٠١٢  
درمارس  معدنچیان  جھانی  کنفرانس  و 
خواھدداد  نشان  ام.ال.پ.د.  درپرو.   ٢٠١٣
کھ فعالی معتبر درایکوراست، ازدیگران می 
آموزد و با اعتماد بھ خود تجارب خودش را 

پیش می نھد.

انجام  جوانان  م)  ـ  ربل(شورشی  مجمع 
انترناسیونالیسم پرولتری را خط ھدایت کننده 
کامل کارخود قرار داده است. این دررابطھ 
فشرده با کارایده ئولوژیک ـ سیاسی بیشتر، 
و  سوسیالیستی  جھانی  انقالب  افق  مطالعھ 
ھماھنگی شدیدتر بین ام.ال.پ.د. با ربل را 
دیگر مجمع  با  ھماھنگی  در  برد.  می  پیش 
ھای جوانان دراحزاب ایکور، ربل بھ طور 
"بھ   : شعار  تحت  را  خود  موضع  روشنی 
ضدکمونیسم شانسی ندھیم!" اعالم داشتھ است.

"نظم  ـ  خدایان  غروب  کتاب  انتشار  بعداز 
دردست  ما    ٢٠٠٣ درسال  جھانی"  نوین 
خود یک تحلیل پختھ ای درشناخت از تولید 
المللی  بین  افق  کتاب  با  پیداکردیم.  جھانی 
قابل  نتایج  اکنون  ما  سوسیالیستی   انقالب 
انقالب  تاکتیکھای  و  استراتژی  برای  فھمی 
آورده  دست  بھ  سوسیالیستی  المللی  بین 
و  استراتژی  در  تغییراتی  موجب  این  ایم. 
است.  شده  ام.ال.پ.د.  مشخص  تاکتیکھای 
اعضای ما بھ طور امیدوار، با شوروشوق 
کتاب  این  فروش  و  مطالھ  طورجدی  بھ  و 
را انجام می دھند. ما یک بازنگری تعجب 
مردم  از  بیشتری  تعداد  مطالعھ  و  انگیز 
المللی  بین  انقالب  اساسی  نکات  درمورد 

از  بیش  کنیم.  می  تجربھ  را  سوسیالیستی 
٢٠٠٠ نفر در ٣۶ میتینگ درمورد افق ... 
شرکت کردند. جنبش مطالعھ نیز رشدکرده 
و  مطالعھ  گروه   ۵٠ بیشتر،  بازھم  است. 
تشکیل  مطالعھ  کوچک  گروھھای  تعدادی 
حال  تابھ  کتاب  از۴٣٠٠   بیش  اند.  شده 
تاکتیکھای  و  استراتژی  است.  شده  فروختھ 
انقالب سوسیالیستی بین المللی دوجانب دارد 
کھ درھم تاثیردیالکتیکی دارند: این دررابطھ 
وظیفھ  مثابھ  بھ  المللی  بین  انقالب  با  است 
شرطھای  پیش  با  ھمچنین  و  مشترک  ی 
چنین  ازاین  درھرکشور.  ذھنی  و  عینی 
آماده  باید  فردانقالبی  ھر  شود:  می  حاصل 
اوضاع  تکامل  درقبال  مسئوولیت  پذیرش 
دردیگرکشورھا باشد، و ازاین نقطھ مرجع 
مبارزه  پیشبرد  کاردرجھت  طورفعالی  بھ 
این  دھد.  انجام  را  خودی  درکشور  طبقاتی 
چیز جدیدی است کھ ھمھ از طریق آن باید 
خواندن  ترتیب  بدین  آغازکنند.  را  مبارزه 
این کتاب ھرکسی را وامی دارد کھ تغییری 
بین  درجنبش  وجودآورد.  بھ  درخود  جدی 
المللی مارکسیستـ  لنینیست، انقالبی و طبقھ 
تازه  استراتژی  درمورد  بحث  نیز  کارگر 
درمورد تکامل اجتماعی و نقش مارکسیست 
ـ لنینیستھا درآن شروع شده است.  مھم ترین 
ھمین  بحث  این  درمورد  ام.ال.پ.د.  نقش 
کتاب است. بھ ھمین دلیل ما برای امتدادیابی 
و توزیع آن درجھان می کوشیم: مدت کوتاھی 
بعداز انتشارآن بھ آلمانی افق انقالب جھانی 
سوسیالیستی بھ انگلیسی ترجمھ شده و توسط 
ناشر ھندی منتشرگردید. نسخھ آن بھ زبان 
اسپانیائی با ترجمھ اش بھ زودی منتشرمی 
پیش  وضعیت  در  فرانسھ  بھ  ترجمھ  شود. 
رفتھ ای قراردارد، ترجمھ بھ ترکی، روسی، 
عربی و فارسی درجریان است. توزیع کتاب 
درسطحی جھانی مشتاقانھ توسط بسیاری از 
شود  می  انتظارکشیده  سازمانھا  و  احزاب 
نیروھای  وحدت  بھ  درکمک  بدون شک  و 

انقالبی جھان تاثیرخواھدگذاشت.

حل  راه  اکنون  کھ  دادم  توضیح  درباال  من 
طبقاتی  مبارزه   درمورد  تئوریک  ارگانی 
طبیعت  با  بشریت  وحدت  برای  مبارزه  و 
درکار  ما  زمان  ھم  است.  توجھ  درمرکز 
برای راه حل بیشتر درارگان تئوریک مان 
زیر تیتر "بحران ایده ئولوژی بورژوائی و 

دکترین شیوه تفکر" می باشیم.
عدم  بھ  بورژوائی  ئولوژیک  ایده  بحران 
ثبات بیشتر نظام جھانی امپریالیستی کشانده 
از  تواند  می  ھنوز  کسی  چھ  شود.  می 
آور  شرم  دید  با  بازار"  اجتماعی  "اقتصاد 

نقش بانکھا در معاملھ انگارشی مفرط 
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می  فکر  جٌدا  کسی  چھ  بگوید؟  سخن 
کند دولتی کھ بیشتر از پیش درشرایط فعلی 
توده  بر دوش  را  باربحران  طورقاطعی  بھ 
ھای وسیع می اندازد، "یک دولت اجتماعی" 
در  مھمی  نقش  کھ  مذھب،  چنین  ھم  است؟ 
دارد،  ھا  توده  محدودکردن  و  داشتن  نگھ 
تاثیر خود را بھ عنوان یک گرایش ازدست 
فعالیتھای  محدودکردن  درعلوم،  دھد.  می 
از  بیش  کسب سود  مستقیما درجھت  علمی 
پیش مورد انتقاد قرارمی گیرد. اما ھم چنین 
ایده آلیسم و متافیزیک بدبختی بزرگی را ھم 
اکنون تجربھ می کنند. ما باید ھمھ ی اینھا 
را بھ طریق اصولی موردبحث قراردھیم و 
شیوه  و  بینی  جھان  برتری  دادن  رواج  بھ 
تفکرماتریالیستی ـ دیالکتیکی بپردازیم. ایده 
درتوده  عمیقا  تواند  می  بورژوائی  ئولوژی 
ھا، جنبش طبقھ ی کارگر، حزب سازی و 
شیوه  وسیلھ ی  بھ  و  طریقی  بھ  سوسیالیسم 
بورژوائی نفوذ کند. ھرچندکھ،  تفکر خرده 
جھت گیری منفی یک جانبھ ای را ارائھ می 
نظام  با  ارتباط مثبتی را  نمی تواند  دھد کھ 
جھانی امپریالیستی برقرارسازد. این باعث 
ی  شیوه  سیستم  تاثیرگذاری  موقتی  خصلت 
تفکر خرده بورژوائی می گردد. بسیارمھم 
از  ـ لنینیستھا خود را  است کھ مارکسیست 
نظر ایده ئولوژیک نیزبرای جامعھ ی نوین 
سوسیالیستی مسلح نمایند کھ نھ تنھا نظامی 
ازنظر سیاسی و اقتصادی آلترناتیو سرمایھ 
ی  برپایھ  باالترازھمھ  بلکھ  است،  داری 
قراردارد.  پرولتاریائی  روشن  بینی  جھان 
یکی ازفاجعھ بارترین تجربھ جنبش انقالبی 
بین المللی طبقھ کارگر نفوذ شیوه تفکر خرده 
بورژوائی در رھبری حزب، دولت و اقتصاد 
بود کھ نتیجھ اش فساد تدریجی رویزیونیستی 
عامل  یک  بود.  داری  استقرارسرمایھ  و 
تعیین کننده دراین مورد کم بھادادن بھ  وجھ 
ایده ئولوژیک ساختمان سوسیالیسم بود. از 

این تجربھ تلخ ما باید بیاموزیم.
ا

حالت  دربھترین  بورژوائی  دراحزاب 
کنگره  در  دارند.  اندکی  نقش  ساده  اعضاء 
[شرکت  ارفورت  در  دراکتوبر  چپ  حزب 
ورودی  دردرب  اسناد  انبوھی  گان]  کننده 
گرفتند کھ می بایستی بالفصلھ مورد بحث و 
رای دھی قرارگیرند. درحزب ما ھر عضو 
کمیتھ  گزارش  نویس  پیش  از  نسخھ  یک 
مرکزی را ماھھا قبل ازکنگره حزب ـ برای 
مطالعھ، بررسی برپایھ ی تجارب شخصی 
بھ مثابھ کمک برای ھضم آنھا، و در ارتباط 
با حق تدقیق پیشنھادات و انتقاد از اصالحیھ 
وسیعا  ھرگروه حزبی  کند.  می  دریافت  ھا 

توسط  کھ  را  گزارش  درمورد  پیشنھادات 
شده  پذیرفتھ  اکتوبر  برای  مرکزی  کمیتھ 
و  دھد،  قرارمی  موردبحث  ماھھا  اند، طی 
پیشنھاداتی بھ نماینده گان کنفرانسھای محلی 
گروھھا یاسازمانھای استانی جھت ارائھ بھ 
کنگره حزبی می دھد. آن چھ کھ ما طی دھھا 
سال بھ طور موفقیت آمیزی انجام می دھیم 
در نقشھ حزبی آلمان بی نظیراست. نامزدھا 
پائین  اعضای  توسط  حزب  مرکز  برای 
استانی  رضایت  بدون  و  شوند  می  پیشنھاد 
نمی  معرفی  کنفرانس  گان  نماینده  محلی  و 
گردند.  یک چنین حقوق عضویت، یک چنین 
از  ما  برای  کنگره  سازی  آماده  روندشدید 
جمع بندی اصلی فساد رویزیونیستی احزاب 
سابق کمونیست حاصل شده است و تضمینی 
مھم است برای اینکھ اعضاء واقعا صاحب 
حزبند. بخشھای اصل آماده سازی کنگره نھم 
عبارتند از تبدیل حزب بھ حرکت مبارزاتی 
بھ  پیوستھ کاردرمیان جوانان  انجام  ایکور، 
مثابھ تاکتیکھای توده ای درساختمان حزب، 
و روند تجدید سازمان حزب درمسیر وظایف 
جدید درمبارزه  زیست محیطی. این کنگره 
حزب بیش از ھر زمانی نسبت بھ گذشتھ با 

مصالح بین المللی مواجھ خواھدشد.

گزارش پیشنھادی کمیتھ مرکزی ام.ال.پ.د. 
بھ کنگره نھم ذخیره مثبتی در تکامل حزبمان 
تکامل  بغرنج  وضعیت  بھ  دید  با  باشد.  می 
است،   بزرگی  موفقیت  ام.ال.پ.د.  مستحکم 
بااین وجود حزب خود را ازنظرعضوگیری 
دردوره گذشتھ تقویت نکرده است. درھمین 
دوره ام.ال.پ.د. دستاوردھای عظیمی داشتھ 
و میدانھای جدید ی برای فعالیت اش کسب 
درجنبش  را  بزرگی  سھم  ما  است.  کرده 
گیری  شکل  درحال  کھ  محیطی   زیست 
را  حزب  محلی  تشکلھای  ما  داشتیم.  است 
بارھبری و مرکزشان سازمان دادیم و حزب 
منظور  بھ  "تابلوئی"دارد.  درھرمحلی  ما 
ھرگونھ  ترضد  قاطع  و  بیشتر  تمرکزیابی 
ما  انرژیمان،  سازی  پراکنده  خطر  بروز 
درپیش  را  حزب  تجدیدسازماندھی  روند 
گرفتیم. این بدان معناست کھ : نیروی بیشتر 
برای کاری منظم درمیان پایھ ھا بھ طورعام 
بھ  محیطی  زیست  کار  برای  تا  عمده  و 
طورقطع  بھ  گیریم!  می  درنظر  ویژه  طور 
ما  و  داریم،  درخودسازی"   " نیز  مسائلی 
برای  گذشتھ  درسالھای  مستمری  طور  بھ 
شامل  تا  عمده  اینھا  کردیم.  مبارزه  آن  حل 
گرایشات پرستش خودانگیختھ گی می شود 
کھ ھنوز برآنھا غلبھ نکرده ایم. خط ھدایت 
کننده در پرستش خودانگیختھ گی باال و پائین 
بھ  است  درحوادث روزمره  ھیجانات  رفتن 

رفتاری.  مشی  و  استراتژیک  دیدگاه  جای 
باوجوداین، اگر وجھ ایده ئولوژیک ـ سیاسی 
فاکتوررھبری کننده است و شیوه کارمنظم 
درمیان پایھ ھای پرولتری بھ مثابھ شیوه تفکر 
رشد کند، کارما دوام یافتھ و برتری نسبت 
بھ نظام اجتماعی سازمان یافتھ با شیوه تفکر 
خرده بورژوائی دروضعیت مشابھ زمانی و 
مکانی برقرار خواھدشد. عامل درونی تعیین 
سال  طی  کھ  بود  این  موفقیت  برای  کننده 
گذشتھ ام.ال.پ.د. تمامی کارکنان و اعضاء 
رامورد آموزش و پرورش قرارداد تا روش 
دیالکتیکی را درسطح دکترین و طرز تفکر 
می  تر  مشکل  درگیری  کاربندند.  بھ  منظم 
شود و نیاز بھ ظرفیت باالئی در سمت گیری 
مستقل دارد. مبارزه درعرصھ ی جھان بینی 
درمبارزه طبقاتی  آینده  بھ مثابھ جنگ مقدم 

اھمیتی مرکزی دارد.

آشوبھای نظام جھانی امپریالیستی زودتر یا 
بحران  بھ  ناپذیری  اجتناب  طور  بھ  دیرتر 
سال  شاید  خواھندشد!  منجر  جھانی  انقالبی 
بود.  مورد  دراین  عطفی  ی  نقطھ   ٢٠١١
با  برای مقابلھ  قدرتمندان ھمھ ی کارھا را 
این رشد اوضاع برای جلوگیری از انقالبی 
بھ  نیرو  و  بھ فریب  توسل  با  توده ھا  شدن 
زمانی  درچھ  کھ  این  درخواھندآورد.  اجرا 
این جھش کیفی در روند انقالبی شدن توده ھا 
ضرورت خواھدیافت طبعا بھ دقت قابل تعیین 
نیست. واقعیت وجود جنبش توده ای جھانی 
برای دموکراسی و آزادی یک جھش کیفی 
درتکامل آگاھی طبقاتی درمقایسھ با مبارزه 
مرکزی  سوئال  است.  آرام  نسبتا  طبقاتی 
عبارت است از این کھ چھ گونھ و چھ مدت 
جنبش  دراین  نفوذعمده  امپریالیستھا  زمانی 
ازطریق تبلیغ و مانورھای فریبکارانھ، یا تا 
چھ حدی باعث سرعت گیری روند انقالبی 
افزایش  بھ  گرایش  یا  و  ھاشده  توده  شدن 
جنبش  برداشتن  ازمبان  برای  دولتی  ترور 
توده ای را حفظ خواھندکرد.  مھم تر دراین 
مجادلھ این است کھ مارکسیست ـ لنینیستھا و 
انقالبیون جھان تاثیر در رشد آگاھی طبقاتی 
از  کار  این  باشند.  داشتھ  مبارزه طبقاتی  و 
طریق روند بین المللی ھماھنگی و انقالبی 
شدن جنبش توده ای ممکن می شود. ایکور 
روند  دراین  خودرا  آتشین  عملی  پاالیش 
قادرخواھدشد  ایکور  امتحان خواھدکرد. آیا 
سطح جدیدی از انترناسیونالیسم پرولتری را 
ایکور  آیا  دھد؟  نشان  درعمل  و  درتئوری 
بھ  اش  المللی  بین  مسئوولیتھای  درانجام 
قدرکافی سریع و قاطع رشدکرده و بھ آماده 
خواھدکرد؟  کمک  جھانی  انقالب  نمودن 
سیاسی  ـ  ئولوژیک  ایده  وحدت  روند  و 

لنینیست و  ـ  مارکسیست  انترناسیونال 
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تقریبا  موقعیت  این  نوزدھم  قرن  طول  در 
بطور انحصاری در اختیار انگلستان قرار 
داری  سرمایھ  دوره  آغاز  از  بعد   . گرفت 
در  سیاسی  انفعاالت  و  فعل  و  انحصاری 
مسلح کھ  عھد صلح  در دوره  سطح جھان 
باالخره منجر بھ جنگ جھانی اول (١٩١٨ 
ھژمونیکی  موقعیت  گردید،   (١٩١۴  –
انگلستان شروع بھ ریزش کرده و در دوره 
بین دو جنگ (١٩٣٩ – ١٩١٨) بھ تدریج 
نشان  خاطر  باید  داد.  آمریکا  بھ  را  جایش 
قدرت  یک  ھژمونیکی  موقعیت  کھ  ساخت 
نظامی  نیروی  بھ  محدود  صرفا  نوظھور 
ھای  زمینھ  در  قدرت  آن  بلکھ  گردد  نمی 
سیاست   ، اقتصاد  در  ویژه  بھ  نظامی  غیر 
نیز  فرھنگ  و  ھنر  حتی  و  دیپلماسی   ،
صاحب نفوذ و اعتبار در اکثر مناطق جھان 
نیز  آمریکا  مورد  در  امر  این   . گردد  می 
اش  ھژمونیکی  موقعیت  اعتالی  دوره  در 

واقعیت داشت. 
- بھ طور مثال، بعد از پایان جنگ جھانی 
دوم برای حداقل بیست و پنج سال (١٩٧٠

– ١٩۴۵) نزدیک بھ چھل و پنج در صد 
آمریکا  در  جھان  صنعتی  محصوالت  کل 
کاالی  تولید  درصد  رشد  شد.  می  تولید 

درھمان  کارگر  طبقھ  جنبش  پیشروی 
حال تحقق خواھدیافت؟ اینھا سوئاالت 
مھم و با اھمیتی تاریخی برای ما بوده و نقش 
مھمی را در بحثھا طی آماده سازی کنگره 
ما  کھ  معتقدم  عمیقا  من  خواھندداشت.  نھم 
من مفتخرم  قرارداریم و  درستی  روی خط 
فاکتور  کھ  است  داده  نشان  کھ  حزبمان  از 
محکم و نقطھ ای جھت یاب برای افرادمنتقد 
دراین کشور و تاحدی نیز بین المللی دراین 
سالھای بغرنج می باشد. من تشکر خود را بھ 
تمام رفقا با تعھدی بزرگ، درجھ ی باالئی 
از ھم بستھ گی عملی و تالشھای فداکارانھ 
کھ  امیدوارم  کنم!  می  تقدیم  گذشتھ  درسال 
ھرفردی با درگیری دروظایف بزرگ سال 
٢٠١٢ بعداز روزھای پرتالش و ھم چنین 
جشنھای سال جدید توانائی بھ دست آورند! 
بھ آینده با کارمشترک با رفقا نگریستھ  من 
سالمتی،  سرخ  پرچم  گان  خواننده  برای  و 
آرزو  را  وموفق  مبارز  جدید٢٠١٢  وسال 

می کنم.
تشکرزیاد برای این مصاحبھ

صنعتی در سال ھای ١٩٧٠ – ١٩۵٠ کھ 
معروف  داری  بھ "عصر طالئی" سرمایھ 
گشت، کشورھای امپریالیستی غرب را در 
موقعیتی قرار داد کھ نزدیک بھ ۶٠ تا ٧٠ 
در صد کل تولیدات کاالئی جھان را تولید 
کنند . در آن دوره کھ بعضی از تحلیل گران 
آن را عصر ھژمونی آمریکا محسوب می 
دارند ، معروف شد کھ آمریکا تولید می کند 

و جھانیان مصرف می کنند. 
- این موقعیت بعد از آغاز بحران ساختاری 
سرمایھ داری جھانی در نیمھ اول دھھ ١٩٧٠ 
(کھ تا  پائیز سال ٢٠٠٧ برمال و رسانھ ای 
نشده بود) دستخوش یک تحول تدریجی قرار 
گرفت . بدون تردید عواملی چون صنعتی 
شدن بعضی از کشورھای پیرامونی (چین، 
برزیل، ھندوستان، آرژانتین و...) در دھھ 
ھای ١٩٧٠ و ١٩٨٠ ، تشدید جھانی شدن 
 ١٩٩٠ و   ١٩٨٠ ھای  دھھ  در   ، سرمایھ 
توده  چین  تبدیل  و  شوروی  فروپاشی  و 
نوظھور  داری  سرمایھ  کشور  یک  بھ  ای 
آن  ولی   . داشتند  نقش  تحول  این  روند  در 
عاملی کھ باعث گشت عروج چین بھ مثابھ 
احتماال  و  اقتصادی  نوظھور  قدرت  یک 
ھژمونیکی مطرح گردد، ترکیبی از بحران 
فرود ھژمونی آمریکا از یک سو و ویژگی 
ھای تاریخی و سیاسی کشور چین از سوی 

دیگر بود. 
- موضوع عروج چین بھ مثابھ یک نیروی 
بزرگ جھانی با موقعیت احتماال ھژمونیکی 
نھ تنھا تا پایان دھھ ١٩٩٠ مطرح نبود بلکھ 
وقوع آن برای خیلی از تحلیل گران طرفدار 
نظام جھانی و نیز ضد نظام جھانی ، غیر 
قابل پیش بینی بود . ولی در طول دھھ اول 
قرن بیست و یکم رشد چین و احتمال عروج 
چشمگیری  طور  بھ  ھژمونیکی  قلھ  بھ  آن 
توجھ مورخین و تحلیل گران اقتصاد جھانی 
 . پدیده معطوف ساخت  این  بھ  را  سرمایھ 
امر  این  از  منبعث  توجھ  عطف  این  علت 
بود کھ در سال ٢٠٠۶ (یک سال پیش از 
آغاز برمال و رسانھ ای گشتن بحران عمیق 
ساختاری نظام سرمایھ داری جھانی) برای 
کشورھای  نوظھور  بازارھای  بار  اولین 
بالغ  چین  آنھا  راس  در  نیز  و  غیر حزبی 
بر پنجاه درصد کل تولیدات صنعتی جھان 
را بھ خود اختصاص دادند. در ھمان سال، 
اگر  کھ  داد  نشان  پژوھشی  بررسی  یک 
وقوع  بھ  جھانی  عمومی  و  بزرگ  جنگ 
بھ   ٢٠۵٠ سال  در  چین  اقتصاد  نپیوندد، 
شایان  بود.  خواھد  آمریکا  اقتصاد  بزرگی 
دقیقا یک سال بعد در سال  توجھ است کھ 
پیش  ساکس  من  گولد  محققین   ،  ٢٠٠٧
تا  بلکھ  در سال ٢٠۵٠  نھ  کھ  کردند  بینی 

سال ٢٠٢٧ اقتصاد چین حتی عظیم تر از 
اقتصاد آمریکا خواھد گشت. این پیش بینی 
ھا درباره قدرقدرتی اقتصاد چین و احتمال 
ھم  ھژمونیکی  قلھ  بھ  کشور  آن  عروج  و 
چنان ادامھ یافت . در ژوئیھ ٢٠١١، "وال 
استریت ژورنال" اعالم کرد کھ زمان اینکھ 
بالمنازع  قدرت  ابر  یک  عنوان  بھ  چین 
 " قدعلم کند   " جھانی  در صحنھ  اقتصادی 
بین  صندوق  مقامات   . است  رسیده  فرا   ،
المللی پول نیز در آغاز سال ٢٠١٢ گزارش 
دادند کھ اقتصاد چین در پایان سال ٢٠١۶ 

جلوتر از اقتصاد آمریکا خواھد بود . 
درباره  ھا  بینی  پیش  این  تردید  بدون   -
یک  قلھ  بھ  چین  عروج  یقین"  بھ  "احتمال 
زمینھ  در  ویژه  بھ  جھانی  بالمنازع  قدرت 
نگرانی  از وجود  ای  نشانھ  جھانی  اقتصاد 
و حتی ترس قدرت ھای مرکزی ، منجملھ 
این یک  دیگر  از سوی  اما   . آمریکا است 
منبع  کنونی  چین  تجارت  کھ  است  واقعیت 
عظیم سودآفرینی برای کشورھای سھ سره 
امپریالیستی ( آمریکا، ژاپن، اتحادیھ اروپا) 
بھ  چین  عروج  اندیشھ  رو  ھر  بھ   . است 
گشتھ  باعث  جھانی  قدرت  ابر  یک  عنوان 
نظام  طرفدار  گران  تحلیل  از  بخشی  کھ 
بیافتند  این تصور  بھ  داری  جھانی سرمایھ 
با  چین   ، کنونی  بحرانی  اوضاع  در  کھ 
از  تواند  می  جھانی  اقتصاد  مدیریت  اتخاذ 
در  آمریکا  و  اروپا  کشورھای  درغلطیدن 
بحران ھای عمیقتر مالی جلوگیری کرده و 
کنونی  ساختاری  بحران  از  را  نظام  حتی 
کھ عمدتا جنبھ  باور  این  . ولی  دھد  عبور 
عمیق  تضادھای  نیست  قادر  دارد  فانتزی 
اجتماعی  طبقاتی و تالطمات بالقوه بزرگ 
آن تضادھا را در چین  و سیاسی ناشی از 
در   " آرام  طوفان   " یک  مثل  کھ  کنونی 
چین"  "معجزه  فریبنده  بھ غایت  نمای  زیر 

خوابیده اند، ببیند و درک کند. 
از  ناشی  آرام  طوفان  و  تالطمات  این   -
جامعھ  امروز  کھ  است  بزرگی  تضادھای 
نظام  و  دولت  و  است  روبرو  آن  با  چین 
حاکم در چین علیرغم "معجزات" اقتصادی 
و تجاری و "ویژگی ھای چینی" در دراز 
بھ  موفق  اگر  (حتی  توانست  نخواھد  مدت 
گشتھ و  اقتصاد جھانی  کسب مقام مدیریت 
جھانی  نظام  گیرد)  قرار  نظام"  در"راس 
سرمایھ داری را از بحران ھایش عبور داده 

و نجات دھد.  

کنونی  چین  در  بزرگ  و  رایج  تضادھای 
عبارتند از: 

١ – سرمایھ گذاری بی حد (تولید و عرضھ 
اضافی) 

بحران نظام ... بقیھ از صفحھ آخر
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تقاضا  فقدان  و  ٢ – مصرف ضعیف 
بھ خاطر رواج بیکاری مزمن و ازدیاد 
مواد  ویژه  بھ  اجناس  قیمت  آور  سرسام 

غذائی.
تقاضای  فقدان  و  اضافی  تولید  وجود  ـ 
مناسب منبعث از ابر استثمار کار و زحمت 
ازدیاد  و  سو  یک  از  گذشتھ  سال  سی  در 
بیکاری و قرار گرفتن توده ھای میلیونی در 
روی خط و زیر خط فقر از سوی دیگر بھ 
بروز تالطماتی در جامعھ چین منجرگشتھ 
کھ در سال ٢٠١٠ بھ گسترش فراگیر ٢٨٠ 
و  شھرھا  در  تظاھرات  و  اعتراض  ھزار 
روستاھای چین منتھی شده است . مجموعھ 
این بحران ھا و تضادھای منبعث از آن ھا 
بھ  کنونی  چین  تنھا  نھ  کھ  دھند  می  نشان 
قدرقدرتی جھانی سرمایھ داری عروج  قلھ 
نخواھد کرد بلکھ خود جامعھ و کشور چین 
ضعیف"  "حلقھ  بھ  کھ  دارد  احتمال  خیلی 
(منطقھ طوفانی) نظام جھانی سرمایھ داری 
ویژگی  از  بخشی  بررسی  با  گردد.  تبدیل 
ھای چین، بگذارید بھ بخشی از این سئوال 
قدرقدرتی  از  مرحلھ  آن  بھ  چین  چرا  کھ 

ھژمونیکی نخواھد رسید، پاسخ دھیم. 

انقالب چین و "واژگونی عظیم" 
فراز چین بھ قلھ قدرقدرتی اقتصادی و امکان 
نزدیک موقعیت ھژمونیکی  آینده  اینکھ در 
در سطح جھانی کسب کند، فرایند دو واقعھ 
در جامعھ  بیستم  قرن  در  کھ  است  بزرگی 
چین بھ وقوع پیوستند . این دو واقعھ بزرگ 
و عواقب آنھا کھ نھ فقط در چین بلکھ در 
آینده جھان نقش ایفاء کرده (و خواھند کرد)، 

عبارتند از : 
١ – انقالب ١٩۴٩ چین و 

چین  تبدیل  عظیم"،  "واژگونی   –  ٢
بھ یک کشور سرمایھ داری در سال ھای 

.١٩٨٢ – ١٩٧٨
اصالحات  بزرگترین  با  چین  انقالب  ـ 
آغاز گشت. تقسیم  تاریخ  در  ارضی عظیم 
زمین بین دھقانان میلیونی بی زمین شرایط 
حیطھ  در  تعاونی  سیستم  ایجاد  برای  را 
کشاورزی بھ وجود آورد کھ در آن دھقانان 
در   ٧۵ زمان  آن  در  کھ  چین  روستاھای 
صد جمعیت چین را تشکیل می دادند ، نھ 
تنھا بھ کسب "حق کار" نایل آمدند، بلکھ بھ 
(جمعی)  تعاونی  مزارع  برزگران صاحب 
گستره  در  نسبت  ھمان  بھ  گشتند.  تبدیل 
دولتی  با ملی کردن و  انقالب چین  صنایع 
چین "حق کار"  کارگران  بھ  کردن صنایع 
داد.  این حق کار کھ در مورد دھقانان بنام 
مورد کارگران  در  " و  برنج  کاسھ گلی   "
معروف گشت،  برنج"  آھنین  "کاسھ  نام  بھ 

زندگی  در  ھمیشگی  حق  یک  عنوان  بھ 
عمال  و  گردیده  اعالم  دھقانان  و  کارگران 

پیاده گشت. 
مائو: ١٩٧۶  (عھد  سوسیالیسم  دوره  در  ـ 
– ١٩۴٩) رشد اقتصادی علیرغم کمبودھا، 
ھای  "سیاست  بعضی  و  ھا  محدودیت 
نادرست" بی اندازه با گذشت زمان چشمگیر 
و قابل توجھ بود. درصد این رشد در سال 
ھای ١٩٧۶ – ١٩۶۶ طبق گزارش " بانک 
جھانی " بھ ۶٪ و درصد رشد ساالنھ صنایع 
بھ ١٠٪ رسید . در آغاز سال ١٩٧۵ تعداد 
کارگران مشغول بھ کار در صنایع ، معادن 
، وسایل نقلیھ (ترابری) و... بھ صد میلیون 
امروز  کھ  عصر  این  پایان  در   . رسید 
است،  گشتھ  معروف  مائو"  "عھد  نام  بھ 
کار  نیروی   ٪٣٠ فقط  کھ  چینی  کارگران 
نیروی  کل  بھ ٪۶۵  نزدیک  کھ  دھقانان  و 
کار را در چین تشکیل می دادند، از نظر 
معیشتی – مادی و فرھنگی بھ درجھ ای از 
عزت اجتماعی و قدرت سیاسی نایل آمدند 
کھ برای زحمتکشان در کشورھای سرمایھ 
نظام)  پیرامونی  بخش  در  ویژه  (بھ  داری 
غیر ممکن و حتی غیر قابل تصور بود . در 
تولید سرانھ مواد غذائی  آغاز سال ١٩٧٧ 
مواد  تولید سرانھ  از  بیشتر  چین ٪۴٠  در 
غذائی در ھندوستان بوده و توزیع عادالنھ 
از  بیشتر   ٪۵٠ چین  جمعیت  بین  در  آن 

کشور ھندوستان بود. 
ـ ولی جوانی و بی تجربھ گی طبقھ کارگر 
راه  "رھروان  نمو  و  رشد  و  سو  یک  از 
بین رھبران عالی رتبھ  سرمایھ داری" در 
حزبی و دولتی از سوی دیگر باعث گشتند 
نفع  بھ  دو خط"  بین  "مبارزه  تدریج  بھ  کھ 
گشتھ  تمام  داری"  سرمایھ  راه  "رھروان 
قربانی  دوباره  چین  زحمتکش  طبقات  و 
استثمار گردند. در فقدان یک رھبری سیاسی 
طرفدار ادامھ سوسیالیسم ، زحمتکشان چین 
عمال از رھبری سیاسی خود محروم گشتھ 
و در مقابل امواج سیاست ھای فالکت بار 
و  عمومی  نھادھای  و  سازی  خصوصی 
دولتی در طول دھھ ھای ١٩٨٠ و ١٩٩٠ 

قرار گرفتند. 
ـ تبدیل تدریجی چین بھ یک کشور سرمایھ 
نام  ویلیام ھینستون تحت  بھ قول  کھ  داری 
و  پن  سیائو  دن  توسط  عظیم"  "واژگونی 
 ١٩٩٠ و   ١٩٨٠ دھھ  دو  در  جانشینانش 
یا  (و  انحالل  بھ  عمال  پیوست  وقوع  بھ 
دھقانی  ھای  تعاونی  و  ھا  کمون  غصب) 
بھ  دولتی  بخش  نھادھای  و  روستاھا  در 
ویژه در شھرھا منجر گشت . این سیاست 
ھای  برنامھ  انحالل  بعداُ  و  تضعیف  با  ھا 
گلی  کاسھ  و  برنج  آھنین  (کاسھ  کار  حق 

برنج) در شھرھا و روستاھا راه را برای 
و  کرده  باز  جمعیت  ساختن"  "پرولتریزه 
و  اقتصادی   – معیشتی  دستاوردھای  تمام 
فرھنگی سیاسی کارگران و دھقانان را کھ 
در عھد سوسیالیسم کسب کرده بودند، بباد 

فنا داد. 
معاصر  چین  در  سازی  پرولتریزه  پروسھ 

از سھ راه و مسیر طی گشت: 
در  ١ – گسترش عظیم صنایع خصوصی 
دیگر  و  دھقانان  کندن  طبیعتا  و  روستاھا 
روستائیان از زمین ھای خود و پرتاب آنھا 
بھ شھرھای پر جمعیت و صنعتی (پروسھ 

پرولتریزه سازی) 
٢ – خصوصی سازی نھادھا و شرکت ھای 
بیکاری  در شھرھا و رواج  دولتی  ملی – 
ویژه  بھ  کارگران  بین  در  میلیونی  مزمن 

بخش دولتی (عمومی).
(تعاونی  ھا  کمون  تدریجی  انحالل   –  ٣
فالکت  پروسھ  تشدید  و  روستاھا  در  ھا) 
سیاست  اجرای  و  سازی  پرولتریزه  بار 
ھای خصوصی سازی و کاالسازی و طی 
برای  صرفا  الذکر  فوق  ھای  راه  مسیر 
برای  را  مناسبی  شرایط  سرمایھ  انباشت 
ظھور و عروج یک طبقھ امتیاز دار تکنو 
– بوروکراتیک بوجود آورد کھ با استثمار 
 ، دھقانان  ھستی  تاراج  و  کارگران  شدید 
یکی  اقتصادی  نظر  از  کھ  را  چین  کشور 
از برابرترین کشورھای جھان در دھھ ھای 
١٩۶٠ و ١٩٧٠ بود بھ یکی از نابرابرترین 
کشورھای جھان در دھھ اول قرن بیست و 

یکم تبدیل نمود. 

رشد ثروت و قدرت و تعمیق شکاف 
طبقاتی

ـ طبق گزارش ساالنھ بانک جھانی و بررسی 
(مثل  رادیکال  چپ  مستقل  گران  تحلیل 
مینکی لی ، پیتر کوونگ و مارتین ھارت 
– لندسبرگ) در سال ٢٠٠۵ ثروتمندترین 
 ٪٣١ صاحب  چین  در  ھا  خانواده   ٪  ١٠
 . بودند  کشور  ساالنھ  درآمد  کل  صد  در 
در ھمان سال فقیرترین ١٠٪ جمعیت چین 
(نزدیک بھ ١٣٠ میلیون نفر) فقط ٢٪ کل 
چین  در   . داشتند  را  کشور  ساالنھ  درآمد 
امروز نابرابری در ثروت و دارائی چندین 
برابر عمیق تر و وسیع تر از نابرابری در 
درآمد ساالنھ است. مطابق گزارش "ثروت 
جھانی" در سال ٢٠٠۶ کمتر از نیم در صد 
صاحب  چینی  ھای  خانواده  ثروتمندترین 
٧٠٪ کل ثروت چین بود . در حال حاضر 
از ٢٠  از ٩٠٪  بیش  (اوایل سال ٢٠١٢) 
ثروتمندترین مردم در چین "آقاھا و  ھزار 
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 ٢٠٠۶ اکتبر   ٧ "کانترپانج"  نشریھ 
"اقتصاد  لندسبرگ،   – ھارت  مارتین 
ریویو  مانتلی  مجلھ  در   " چین  و  آمریکا 
 –  ٢٧ صفحات   ٩ شماره   ، سالھ   ۶١   "
٢۶ فوریھ ٢٠١٠ }. در سال ٢٠٠۶ ، کل 
دارائی ھای این آقاھا و آقازاده ھا با ھم و 
مجموعا بھ ٢٠ تریلیون می رسید کھ برابر 
با مقدار کل درآمد ساالنھ سال ٢٠٠۶ می 

شد. 
و  منابع  تاراج  عموما  چین  حاکمھ  ھیئت  ـ 
و  دھقانان   ، کارگران  معیشتی  ھای  ھستی 
بھ  فقط  را  روستا  و  شھر  تھیدستان  دیگر 
نمی  محدود  "خودی"  ھای  آقازاده  و  آقاھا 
دریافت  دومین  چین   ٢٠٠٩ سال  در  کند. 
خارجی  مستقیم  گذاری  سرمایھ  کننده 
سال  در   . بود  جھان  در  آمریکا)  از  (بعد 
در  تمرکز  (با  خارجی  سرمایھ   ٢٠٠۶
را  بازار  سھم  کل   ٪٨٢ صادرات)  بخش 
تولیدات  در   ٪٧٢  ، ارتباطاتی  وسایل  در 
صنعتی ، ۴٨٪ در وسایل منسوجات ، ٪۴٩ 
چرم و خز ، ۵١٪ وسایل مبلمان ، ۶٠٪ در 
 ٪۴٢ و  پرورش  و  آموزش  ھای  سرویس 
وسایل نقلیھ را در چین تحت کنترل داشت 
نیروھای  استثمار  ابر  دیگر  عبارت  بھ   .
ارزان کار و زحمت در چین کنونی فقط در 
چین  (داخلی)  خودی  بورژوازی  انحصار 
مقررات  گسترش  خاطر  بھ  بلکھ  و  نبوده 
"بازار آزاد" و نئولیبرالیستی کھ اولیگارشی 
تک حزبی چین شدیدا بھ آنھا وفادار است ، 
اولیگوپولی ھای خارجی نیز در این پروسھ 

تاراج نقش بزرگی بازی می کنند . 
 ـ با این اوصاف چین نیز از نظر کیفی و 
اساسی علیرغم " ویژگی ھای " مشخص بھ 
از نظام جھانی  بافتھ ای  خود "، تافتھ جدا 
دیگر  با  حاضر  حال  در  و  نبوده  سرمایھ 
اعضای سھ سره امپریالیسم کنونی (آمریکا، 
منابع  تاراج  برسر  اروپا)  اتحادیھ  و  ژاپن 
و  تبانی  بھ  ارزان  کار  استثمار  و  طبیعی 

رقابت می پردازد. 

چین، آمریکا و شرایط نوین 
بھ یک کشور  ای  تبدیل تدریجی چین توده 
سرمایھ داری و ادغام آن در درون محور 
نظام جھانی در سی سال گذشتھ (فاز فعلی 
آزاد"  "بازار  گسترش   = شدن  جھانی 
ھژمونی  فرود  و  سو  یک  از  نئولیبرالی) 
آمریکا بھ عنوان راس نظام در سطح جھانی 
عمیق  بحران  گشتن  برمال  از  بعد  بویژه 
ساختاری سرمایھ داری در سال ھای اخیر 
(٢٠١٢ – ٢٠٠٧) از سوی دیگر، تغییرات 
بزرگی در جھان بوجود آورده کھ از نظر 
حائز  مبارزاتی  استراتژی  و  ژئوپولیتیکی 

اھمیت ھستند. 
از  بعد  یکم  و  بیست  قرن  اول  دھھ  در  ـ 
سیطره  و  تسلط  سال  شصت  بھ  نزدیک 
قاره،  سھ  پیرامونی  کشورھای  در  آمریکا 
توازن قدرت بھ ضرر آمریکا و بھ نفع چین 
و  پکن"  "اجماع  پروژه   . گشت  دگرگون 
حاکمیت"  بھ  "احترام  آن:  شعارھای اصلی 
کھ  مشترک"  اقتصادی  "سود  پذیرش  و 
توسط اولیگارشی تک حزبی چین در حیطھ 
روابط بین المللی تبلیغ می گشت، موفق شد 
کھ در دھھ اول قرن بیست و یکم خیلی از 
را  قاره  سھ  دولت ھای  ملت –  دولتمردان 
بھ سوی چین  نزدیک  برای ھمکاری ھای 
"اجماع  پروژه  کھ  حالی  در   . کند  جلب 
آن: "مبارزه  واشنگتن" و شعارھای اصلی 
"صدور  المللی"،  بین  تروریسم  علیھ 
ھا"،  رژیم  "تغییر  بوسیلھ  دموکراسی" 
آمریکا را کھ  آمریت و ھژمونی  اعتبار و 
روزگاری در گذشتھ حداقل بھ طور نسبی 
اکثر کشورھای  در  در جھان وجود داشت 
و  التین  آمریکای  آسیا،  در  بویژه  جھان 

آفریقا بھ زیر سئوال کشید.
ـ عروج چین بھ قلھ قدرقدرتی اقتصادی در 
سطح جھانی و جلب کشورھای پیرامونی بھ 
درون حوزه نفوذ خود باعث گشت کھ در 
نیمھ دوم سال ٢٠١١ دولت اوباما دست بھ 
منجملھ  آمریکا  نظامی  پایگاھھای  گسترش 
بزرگ  منطقھ  در  نظامی  نیروھای  اعزام 
اقیانوس آرام با ھدف مھار و تحدید بیشتر 
چین بزند . البتھ سیاست تحدید چین از سوی 
آمریکا ھمان طورکھ انتظار می رفت فقط 
بسط  و  نظامی  نیروھای  اعزام  بھ  محدود 
اقیانوسیھ  کشورھای  در  نظامی  پایگاھھای 
بلکھ  نگشت  و...)  نو  زالند  (استرالیا، 
آمریکا با افزایش حمالت نظامی و استفاده 
خاک  در  خلبان  بی  ھواپیماھای  از  بیشتر 
کرد  تالش  است  چین  ھمسایھ  کھ  پاکستان 
کھ از منطقھ آسیای جنوبی نیز بھ تحریک 
چین پرداختھ و بدین وسیلھ گسترش عملیات 
خود  گری  نظامی  ھای  سیاست  و  جنگی 
تحت عنوان "تحدید" چین از چندین سو را 
ھا  آمریکائی  بین  بویژه  عمومی  انظار  در 

قابل توجیھ سازد. 
ـ ولی ھمان طور کھ فعل و انفعاالت سیاسی 
بین المللی در ھفتھ اول فوریھ ٢٠١٢ نشان 
و  گری  نظامی  ھای  سیاست  تنھا  نھ  داد 
تحریک آمیز آمریکا علیھ چین بر وفق مراد 
دولت اوباما پیش نرفت، بلکھ باعث گشت 
کھ روابط حسنھ نزدیک بین روسیھ و چین 
در جبھھ ھمکاری ھای منطقھ ای بھ قدری 
امنیت  شورای  اجالس  در  کھ  یابد  توسعھ 
دوگانھ  وتوی  بھ  منجر  متحد  ملل  سازمان 

سالھ   ۶٧ تاریخ  در  (کھ  چین  و  روسیھ 
الیحھ  علیھ  بود)  سابقھ  بی  جھانی  نھاد  آن 
مداخلھ نظامی آمریکا و کشورھای ناتو در 
سوریھ گردد . این فعل و انفعاالت در سطح 
(آمریکا)  جھانی  نظام  راس  بین  جھانی 
ویژه  بھ  اقتصادی  نوظھور  ھای  قدرت  و 
سوق  مناطق  در  را  نوینی  شرایط  چین، 
الجیشی جھان بھ وجود آورده کھ می تواند 
بھ نوعی ناخواستھ و غیر مستقیم تا اندازه 
نیروھای  اھداف  و  منویات  خدمت  در  ای 
دموکراتیک و مترقی ضد نظام کھ خواھان 
گسست از محور نظام سرمایھ ھستند ، قرار 
بگیرد . بگذارید بھ چندین نکتھ مھم درباره 

این "شرایط نوین" اشاره کنیم. 
در  کھ  طور  ھمان  تردید  بدون   – الف 
صفحات پیشین نیز شرح داده شد دولت چین 
در سطح  ھم  استثمارگر  دولت  یک  کنونی 
المللی ا ست.  کشوری و ھم در سطح بین 
نسبت  تنھا  نھ  چین  تک حزبی  اولیگارشی 
کشورھای  در  زحمت  و  کار  نیروھای  بھ 
استثمار  اعمال  آفریقا  و  آسیا  در  پیرامونی 
کرده و منابع طبیعی آن کشورھا را تاراج 
می کند ، بلکھ نفوذ و گسترش تجارت چین 
و  آمریکا  در  منجملھ  مرزھایش  ماورای 
اروپا بھ دلیل استثمار عریان و بی رحمانھ 
کارگران و دھقانان چین میسر و تامین می 
برخالف  امروز  چین  کالم  یک  در  گردد. 
سال  بیست  از  بعد  باالخره  مائو  عھد  چین 
طی راه " واژگونی بزرگ " ویژگی ھای 
جوامع سرمایھ داری در زمینھ قطب بندی و 
ترکیب بندی روشن طبقاتی و پروسھ تعمیق 
کامال  را  ثروت  و  فقر  بین  عظیم  شکاف 
نکتھ  دیگر  عبارت  بھ  است.  کرده  اتخاذ 
اصلی این نیست کھ چین نوخاستھ با اقتصاد 
نوظھور و قدرتمند خود یک پدیده مترقی و 
پیشرو است بلکھ مطلب این است کھ وجود 
و حضور احتمالی یک جھان چند قطبی (و 
بین  سطح  در  را  فضائی  قطبی)  دو  حتی 
آن  در  کھ  آورد  بار  بھ  است  ممکن  المللی 
نظام  ضد  چالشگر  دموکراتیک  نیروھای 
با بسیج قربانیان اصلی نظام جھانی بتوانند 
عرض اندام بیشتر کرده و بھ خواستھ ھای 

بھ حق خود بیشتر دامن بزنند. 
ب – ولی بررسی متالطم اوضاع اقتصادی 
جھان – عروج بحران مالی در کشورھای 
آمریکا و اروپا ، کاھش در خرید کاالھای 
ساخت چین در آن کشورھا و..... – باعث 
ھای  سال  در  کارگر  ھا  میلیون  کھ  شده 
 . گردند  بیکار  چین  در   ٢٠٠٩  –  ٢٠١١
این کارگران میلیونی کھ در سی سال گذشتھ 
(٢٠٠٨ – ١٩٧٨) بھ عنوان تولیدکنندگان 
در  کلیدی  نقش  صنعتی  کاالھای  اصلی 



صفحھ ١٧رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
نوظھور  داری  سازی سرمایھ  صنعتی 
چین داشتھ و دارند، امروز با بیکاری 
خود از یک سو و اعتالی آگاھی طبقاتی و 
دیگر  سوی  از  خود  تاریخی  حافظھ  تنویر 
اولیگارشی  علیھ  ھا  چالش  عظیم  منبع  بھ 
چین در سطح کشوری و علیھ نظام جھانی 
سرمایھ در سطح بین المللی تبدیل گشتھ اند.

نتیجھ اینکھ 
نشان  جھان  متالطم  اوضاع  بررسی   –  ١
یک  عواقب  با  امروز  جھانیان  کھ  میدھد 
جھانی  نظام  در  عمیق  ساختاری  بحران 
سرمایھ داری روبرو گشتھ اند کھ در تاریخ 
نداشتھ  نظیر  داری  سرمایھ  سالھ  پانصد 
است. در تحت این نظام ھم مسئلھ معیشت 
انسان و ھم مسئلھ بھزیستی بھ قدری فراگیر 
گشتھ اند کھ تمام جوامع بشری و کلیت کره 
روبرو  احتمالی  نابودی  خطر  با  را  زمین 
از  بعد  سرمایھ  جھانی  نظام   . اند  ساختھ 
سی سال تقال در جھت برون رفت از این 
بحران باالخره با بن بست روبرو گشتھ و 
حتی با تزریق "ویژگی ھای چینی" ھم نمی 
فرتوت  نظام  این  ورشکستگی  جلوی  شود 
را گرفت. ولی این نظام فرتوت در "بستر 
موت افتاده" برای این کھ بھ زندگی زالووار 
جھان  دھد،  ادامھ  خود  منش"  "ضحاک  و 
فراگیرتر  بروز جنگ ھای  با خطر  را  ما 
حتی  و  جھان  اکناف  در  نامرئی  و  مرئی 
وقوع احتمالی "ھولوکاست ھای ھستھ ای" 

روبرو ساختھ است. 
وقوع  ھا  جنگ  این  وجود  علیرغم   –  ٢
و  استثمار  تشدید  (و  بالھا  این  احتمالی 
شاھد  ما  جھان)  سطح  در  ھا  نابرابری 
رھائی  و  بیداری  خروشان  امواج  عروج 
در  آنھا  ادامھ  و   ٢٠١١ تاریخی  سال  در 
سال ٢٠١٢ در سراسر جھان علیھ ھیوالی 
چالشگران  بر   . ھستیم  فرتوت  نظام  این 
دلیری  سرخ  نشان  با  کھ  است  نظام  ضد 
این  بھ  خود  تاریخی  جسارت  بھ  توسل  و 
ایوو  کھ  طور  ھمان  زیرا  بپیوندند  امواج 
مورالس چندی پیش گفت: "بشر قادر است 
بر  مشروط  کند  اقدام  وطن  مام  نجات  بھ 
این کھ ما دوباره اصول ھمبستگی (مکمل 
یکدیگر بودن) ، ھماھنگی و ھمدلی را در 
بار  فالکت  نظام  علیھ  انسان  میلیاردھا  دل 

انحصارات مالی دوباره زنده سازیم".
دویست  فعال  حضور  امروز  وانگھی   –٣
و  راه  معادن،  ھا،  کارخانھ  کارگر  میلیون 
ساختمان و.... در چین کھ بیست در صد آنھا 
بقایای کارگران زنده مانده عھد مائو بوده و 
دارای آگاھی ھای طبقاتی و تجارب برآمده 
از زندگی در جامعھ سوسیالیستی ھستند ، 

حکایت از این امر دارد کھ امروز جھانیان 
در روی کره خاکی صاحب بزرگترین طبقھ 
سالھ  پانصد  تاریخ  در  کھ  ھستند  کارگری 
شکل گیری و رشد طبقھ کارگر مدرن بی 
نظیر محسوب می شود.. در پرتو جنب و 
استنباط  بھ  چین  در  کارگری  عظیم  جوش 
این  پیش  از  بیش  بیداری  نیز  نگارنده  این 
کارگران و پیوند مبارزاتی آنھا با چالشگران 
ضد نظام در کشورھای پیرامونی و مرکز 
در آینده نزدیک نشان خواھد داد کھ چگونھ 
امروز چقدر استقرار یک "جھانی بھتر" با 
امکان  دوباره  سوسیالیستی  اندازھای  چشم 

بیشتر و حتی احتمال دارد. 
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منابع و مآخذ

١ – روزنامھ "چین تایمز"، ٢ اوت ٢٠١١.
ژوئیھ   ٩  ، ژورنال"  استریت  "وال  روزنامھ   –  ٢

. ٢٠١١
٣ – نیال فرگوسن، "تمدن: غرب و بقیھ"، نیویورک 

. ٢٠١١
۴ – "چپ سبز"، ١٨ می ٢٠٠٧ در 
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۵ – "پکن ریویو"، ١١ ژانویھ ٢٠٠٧ .

۶ – "سرمایھ گذاری مستقیم خارجی در چین در سال 
٢٠١٠ بھ ١٠۵ میلیارد و ٧٠٠ میلیون دالر 

نیوز"، ١٧ ژانویھ  "بلومبرگ        می رسد"، در 
 . ٢٠١١

٧ – شان برسلین، "چین و اقتصاد سیاسی جھانی"، 
نیویورک، ٢٠٠٧ .

٨ – ایوو مرالس، "سیاره زمین را از سرمایھ داری 
"بحران  مقالھ  در   ٢٠٠٩ نوامبر   ٢٨ دھید"،  نجات 

جھانی 
     سرمایھ داری و تاثیر آن بر چین" در مجلھ "مانتلی 

ریویو"، سال ۶٠ شماره ١٠ ، مارس ٢٠٠٩ .
٩ – جان بالمی فاستر و رابرت مک چنی ، " رکورد 
جھانی و چین " در مجلھ "مانتلی ریویو" سال ۶٣، 

شماره ٩
      فوریھ ٢٠١٢ .

تشدید  عصر  در  "جھان  بناب،  پارسا  یونس   –  ١٠
از   ،"١٩٩١  –  ٢٠٠٩  : سرمایھ  شدن  جھانی 

انتشارات آمازون
       دات کام ٢٠١٠ . 

این  شد.  ایجاد  ھزار شغل جدید  کار، ١١٥ 
گزارش بھ مراتب بیشتر از حد واقعی است. 
مورد  در  دولت  دروغ  و  افترا  آمار رسمی 
بسیاری  در  باشد.  می  دولت  شوم  وضعیت 
بودند.  موارد دو سوم سرمقالھ ھا ساختگی 

حتی تا این حدش ھم قابل اعتماد نیستند.
بیشتر این مشاغل با مزدھای کم، نیمھ وقت یا 
موقتی با مزایای ناچیز یا ھیچ بودند. چند دھھ 
اجتناب  مشاغل  نوع  این  از  کارگران  پیش، 
می ورزیدند. امروز، ھیچ چاره ای ندارند. 
کھ  دھــد  می  نشان  چنان  ھم  ــزارش  گ ایــن 

سرمایھ داری   ... بقیھ از صفحھ آخر

انتظار  باشد.  می  انحطاط  بھ  رو  اقتصاد 
می رود کھ وضع در آینده بدتر از این ھم 
متوسط شھر  قشر   ، سال ٢٠٠٨  در  شود. 
کرد.  تجربھ  را  رکود  این  آمریکائی  نشین 
امروز این رکود شدت پیدا کرده است. فقر 
در سطح بی سابقھ ای دیده می شود. ارقام 
 ١٩٣٠ سالھای  بھ  نزدیک  واقعی  بیکاری 
رسیده است. شرایط وخیم کنونی در حال بد 

تر شدن می باشد.
است.  افزایش  حال  در  کار  کاھش  اعــالم 
و  بوده  کاھش  روبھ  استخدام  برای  برنامھ 
درصد   ٨٠ قبل،  سال  سطح  با  مقایسھ  در 
پائین تراست. درآمد برای کسانی کھ از نطر 
حالت  بھ  بودند  شانس  خوش  شغل  داشتن 
رشد  شاخص  انتشار  است.  درآمــده  راکت 
بخش خصوصی در ھر ماه بھ شدت سقوط 

کرده است.
کاھش نرخ بیکاری منعکس کننده این است 
کھ کارگران بی کار بھ خاطر بی کاری ممتد 
پی  در  دیگر  و  شده  دلسرد  مدت  طوالنی 
کارنیستند. این کارگران، جویای کار بودند 
ولی موفق بھ یافتن ھیچ گونھ شغلی نشدند. 
وزارت کار آنھا را در زمره بی کاران بھ 
ارقام  در  آنھا  نتیجھ  در  آورد.  نمی  حساب 

رسمی بی کار نیستند.
عالوه براین، بررسی گسترده ای از خانواده 
ھای شاغل نشان می دھد کھ ١٦٩ ھزار از 
مشاغل حذف شدند. این دومین افت متوالی 
از «مفھوم  وزارت کار  است.  بوده  ماھانھ 
برای  ــزد»  م و  حقوق  و  جمعیت  میزان 
کار  این  انجام  با  کند.  می  استفاده  محاسبھ 
را  ماھانھ  مزد  و  حقوق  کھ  کند  می  تالش 
با ارقام مربوط بھ خانواده باھم مقایسھ کند.

حذف ٤١٨  از  پس  آوریــل  ماه  در  سنجش 
ھزار  بھ ٤٩٥  مارس،  ماه  در  شغل  ھزار 
بزرگترین  بیان  محاسبھ  این  کــرد.  سقوط 
سال  ــر  اواخ از  عقب  بھ  بازگشت  کاھش 

٢٠٠٩ بھ این طرف می باشد.
مقدار ٦٣٫٦ درصد  بھ  آمریکا  کار  نیروی 
بھ پائین ترین سطح خود از سپتامبر ١٩٨١ 
این  جمعیت  بعد،  بھ  زمــان  آن  از  رسید. 
کشور از ٢٢٩ میلیون بھ حدود ٣١٢ میلیون 
امروز افزایش یافتھ. امروز وضعیت کشور 
منعکس کننده این است کھ بسیاری از مردم 
با کم یابی مشاغل مواجھ اند و ھیچ سیاستی 

نیز برای ایجاد آن نیز موجود نیست. 
نسبت اشتغال بھ جمعیت ٥٨٫٤ درصد می 
باشد. این خود بھ تنھائی بیانگر شھادت تکان 
باشد. ھمین طور  می  بھ شکست  ای  دھنده 
آمارھای دیگر نیز ھمین را نشان می دھند. بی 
کاری طوالنی مدت حدودا بھ سطح حد اکثر 

رسیده است، یعنی در سطح کشورھای 
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در حال توسعھ. مسکن در بدترین رکود 
قیمت  دارد.  قــرار  ھمیشھ  بــرای  خود 
مساکن دائماً در حال سقوط می باشد.  ھای 
موجودی مساکن فروش نرفتھ بسیار افزایش 
سطحی  در  آنھا  مالکیت  حق  سلب  و  یافتھ 
دارد. ــرار  ق ســراســری  و  گسترده  بسیار 

و  خصوصی  سازمانھای  کــردن  کوچک 
دولتی در سطح ایالتی و محلی ھم چنان ادامھ 
امروزه، قدرت خرید  دارد. درآمد شخصی 
را بھ شدت کاھش داده است. این شرایط در 

حال وخیم تر شدن است.
بھ  متعلق  پیمکو،  شرکت  مھ،   ٤ تاریخ  در 
تایمز  خود  سرمقالھ  در  ــان،  اِری ال  محمد 
مالی در مورد «بحران مشاغل در آمریکا» 
در  شــده  داده  «ارقــام  گفت:  و  کــرد  تأکید 
آمریکا  در  جمعھ،  روز  در  مشاغل  مورد 
ھشداریست کھ باید فرا تر از آنچھ کھ اقتصاد 
دانان و ناظران بازار می گویند شنیده شود.»

ھم اکنون آمریکائیھا دارای مشاغلی با درآمد 
کم می باشند. افزایش مزد راکت مانده است. 
قدرت خرید نمی تواند با تورم ھم راه باشد. 
برای آمریکائی عادی، درآمد عمومی درست 

مخالف حرکت افزایش قیمت ھاست.
شرایط بحرانی امروز، «نرخ بیکاری ٨٫١ 
پی  گــیــرد....از  می  تمسخر  بھ  را  درصــد 
آمدھای اقتصادی روشن است.» در زمانی 
کھ رکود اقتصادی اروپا عمیق تر می گردد، 
درمورد آمریکا این رکود رو بھ وخامت می 

رود.
یک  «طی  است.  افزایش  درحال  خطرات 
خاطر  بھ  ـ  مھ)  (مــاه  سال  پایان  تا  ســال– 
از  درصد   ٤ حدود  کشی  ریاضت  سیاست 
قدرت خرید  درزمینھ  داخلی  ناخالص  تولید 
مردم  بلعیده شد، و این کار در یک حالت 

بی نظم انجام می گیرد.»
شرایط  بــھ  مسئوالنھ  ــرخــورد  ب ــای  ج بــھ 
بحرانی، سیاست در واشنگتن حول انتخابات 
کاھشھای  طرح  و  است  متمرکزشده  مجدد 
عظیم بودجھ داخلی را می ریزد، زمانی کھ 

محرک اقتصادی مورد نیاز است.
قشر متوسط شھرنشین آمریکائی بھ حاشیھ 

رانده شده است.
«عواقب اجتماعی» بالقوه نشان می دھند کھ « 
امکان از دست رفتن یک نسل موجود است».

نوجوانان بی کار «با ریسک بی کار بودن با 
غیر قابل استخدام شدن موجھ اند.» واقعیت 
دھنده  نشان  این  اســت.  انگیز  غم  امــروز 
کھ  است  ای  وجھی  چند  بیکاری  «بحران 
در اروپا،  آمریکا وھم  سیاستمداران ھم در 
پاسخ  و  شدن  متحد  در  درک  عدم  دلیل  بھ 

دادن بھ آن  عاجزند .»
«من بھ شدت نگرانم کھ حقایق موجود تحلیل 

ترنیز  کننده  دلسرد  حتی  کھ  را  آینده  ھای 
ھستند متأسفانھ  تضمین کنند.»

الن گرین اسپن: گناھی ھست کھ من مرتکب 
شدم و دیگر دیر شده. 

نزدیک  فــدرال،  بانک  رئیس  عنوان  بھ  او 
مھندسی   ،(  ١٩٨٧  –  ٢٠٠٦) دھھ  دو  بھ 
بھ  برخی  آورد.  بوجود  را  امروزی  بحران 
می  باری  نکبت  استاد  را  او  خوبی  دالئل 
دانند. آنھائی کھ بیشترین بھره را می برند او 
را ستایش می کنند. در سال ٢٠٠٨ او نظر 

دیگری داشت.
آین  وی،  مدت  طوالنی  ھواخواه  و  شاگرد 
راند، در ماه اکتبر ٢٠٠٨ بھ طرز محسوسی 
در مجلس شھادت گمراه کننده ای داد. نظر 
آزادی خواھانھ آین برروی اَلن تأثیر گذاشت. 
او مدافع بازار آزاد است. اَلن گرین اسپن ھم 
مثل او مدافع بازار آزاد است. او کاری را 

انجام می داد کھ آین َرند موعظھ می کرد.
کمیتھ  اعــضــای  و  مجلس  ــاظــران  ن شاید 
بھ  او  کنند.  باور  توانستند  نمی  اصالحات، 

شکست جھان بینی خود اقرار کرد و گفت:
من  دلیل  ھمین  بھ  دقیقاً  کھ  دانید  می  «شما 
شوکھ شده بودم چون من بھ مدت چھل سال 
یا بیشتر با شواھد بسیار قابل توجھی اطمینان 
حاصل کرده بودم کھ این روش بھ طرز فوق 

العاده ای کارائی دارد.»
در حالی کھ تالش برای انجام ھردو روش بھ 
کار می رفت، او بھ ایمان خودبھ بازار آزاد 

تنظیم شده اعتراف کرد و با آشفتگی گفت:
«من یک اشتباه، در فرض کردم کھ منافع 
سازمانھا، مخصوصاً بانکھا و دیگران، این 
است کھ آنھا بھ بھترین وجھ فقط بھ حمایت 
از سھام داران خود و حقوق صاحبان سھام 

خود در مؤسسھ خود توجھ دارند.»
بھ عنوان یک  حال  بھ  تا  ریــزرو  «فــدرال 
ـــدازه کھ  ان بــھ ھمان  اقــتــصــادی  ــان  ســازم
کرده  عمل  کــرد،  می  اقتضاء  موجودیتش 
است. اگرتمام افراد فوق العاده قادر بھ پیش 
نبودند...ما  بحران  مشکل  این  توسعھ  بینی 
باید از خود سئوال کنیم: چرا بدین صورت 
است؟ و پاسخ این است کھ ما بھ اندازه کافی 
ھوشمند نبودیم. ما درواقع قادر بھ پیش بینی 

حوادث در آینده نیستیم.»
فدرال  چگونھ  معبد:  «اســرار  کتابش،  در 
ویلیام  کند»،  می  اداره  را  کشور  ریــزرو 
گرایدر، اَلن گرین اسپن را «یکی از چھره 
ھای دوگانھ ای کھ در دولت مدرن آمریکائی 

خدمت می کند، می پندارد.»
بھ  خود  متعادل  از «وضعیت  استفاده  با  او 
در  منظم  بھ طور  نابغھ  دان  اقتصاد  عنوان 
و  برداشتھای ظالمانھ  خود  سیاسی  گفتگوی 
غلطی را در میان اعضای ساده لوح کنگره 

و گزارشگران مالی ستایش گر می داد و آنھا 
را فاسد می کرد.»

ایده ئولوژی او بی معنی بود. بھ نحوی، او 
بدون ارائھ تز پایان نامھ، بھ درجھ دکترا از 
اقتصادی  کلمبیا نائل شد. شرکت مشاورات 
بھ  شرکت  ایــن  شــد.  مواجھ  شکست  با  او 
انحالل خود رسید. اوبعد از خدمت در دولت 
ریگان، نیکسون، فورد دکانش را بست تا بھ 

فدرال ریزرو بپیوندد.
او  بھ  را  شغل  این  دولت،  در  او  ی  سابقھ 
محول کرد. عدم توانائی او برای پیش بینی، 
او را بھترین کاندید برای فدرال ریزرو کرد 
و ھم چنین اعتبار وی برای خدمت بھ منافع 

ثروتمندان در مقابل مردم عادی.
از روشن  کرده پس  اشتباه  او  کھ  این  گفتن 
شدن واقعیات دیگر نأثیری ندارد. او کجا بود 
وقتی کھ بھ حساب می آمد؟ در سال ٢٠٠٦ 
، برنانکی جایگزین او شد. وی وضعیت بد 
را بد تر کرد. او از سال ٢٠٠٨ ، ترازنامھ 
بانک فدرال ریزرو را بھ بیش از ٣ برابر 

یعنی  از ٦ درصد بھ ٢٠ درصد رساند. 
نزدیک  دھد  پس  حساب  باید  او  کھ  روزی 
ھای  کنگره  از  یکی  در  شاید  گــردد.  می 
خود  ھای  کاستی  بھ  او  دھی،  شھادت  آینده 
گفتھ  کھ  بود  خواھد  زمانی  آن  و  بپردازد. 
واقعیت  این  از  پس  دارد.  اھمیت  او  ھای 
برای  موضوع  بھترین  بھ  را  خاطراتش 

فروش تبدیل می کند.
این  حمل  خاطر  بھ  او  آیند  نا خوش  وظیفھ 
صلیب (منظور حمل گناھان اش- مترجم)، 
گرین اسپن را می توانست متھم بکند. میلیونھا 
نفری کھ بھ سیاستھای شان ضربھ وارد شده 

بود، دیگر مایل بھ تکرار آن نیستند.
آنھا چگونھ خواھند توانست کاری بکنند؟ آنھا 
ورشکستھ اند، بد شانس بوده و نمی پذیرند 
کھ تحمل این را داشتھ باشند کھ روسای بانک 
اگر  متأسفیم.  ما  بگویند  مقصرند  کھ  فدرال 
ھمان  در  بایست  می  آنھا  است،  واقعاًچنین 
دادند. می  انجام  درست  را  کار  اول  وھلھ 

از سایت زبان ھای خارجی 
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بحران نظام ، موقعیت چین و آینده جھان

درجبھھ جھانی کمونیستی
صفحھ ١٩رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

سرمایھ داری چپاولگر با شکست مواجھ شده است

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
 بخش دوم

محیطی  ازفاجعھ ی زیست  برای جلوگیری 
جھانی نیروی برتری ازگردانندگان سرمایھ 
مالی باید بھ مخالفت برخیزد. جنبش زیست 
برتری  نیروی  چنین  ھنوز  فعلی  محیطی 
نشده است. باوجوداین، این نیرو کار تربیتی 
زیادی را انجام داده و آگاھی عمومی درمورد 
محیط زیست را درمیان توده ھای مردم بھ 
طرز قابل مالحظھ ای  تقویت بخشیده است. 
تقریبا امروزھیچ حزب بورژوائی نیست کھ 
بدون برخورد بھ خواستھای زیست محیطی 
بھ مبارزه ی انتخاباتی بپردازد. درعین حال 

این جنبش زیست محیطی بھ حد زیادی پارچھ 
پارچھ بوده و ازنظر منطقھ ای و ملی محدود 
مانده و سازمان یافتھ گی سطح پائینی دارد و 
نتیجتا توانائی محدودی درمبارزه و معرفی 
خود دارد. افراد مسئوول در جنبش زیست 
محیطی فعلی تدریجا امید خود را عمدتا در 
درمدیریت  افرادمسئوول  روی  تاثیرگذاشتن 
این  استدالل  و  بورژوائی  احزاب  و  دولتی 
دارند،  را  طریق  ازاین  تغییر  بھ  امید  کھ 
نھاده اند. تاکید کنیم کھ امیدبستن بھ این کھ 
غلبھ  داری  سرمایھ  ی  جامعھ  درچارچوب 
سودبری  منافع  و  محیطی  زیست  بربحران 

استفان لندمن ـ ٩ مھ ٢٠١٢
را  مطلب  این  قبل  مدتھا  از  مستقل  ناظران 
می دانستند. بحران اقتصادی جھانی، امروز 
این واقعیت را تأیید می کند. در سال ٢٠٠٨ 
، نظریھ پردازقھرمان این نظام نظر دیگری 
را عنوان کرد. در این مورد ما توجھ خواننده 

را جلب می کنیم.
بی  نابرابری،  اســاس  بر  کھ  ئولوژی  ایــده 
جنگ  و  گــری  نظامی  استثمار،  عدالتی، 
اش  نھایت  در  باشد،  شده  بنا  امپریالیستی 

ویرانگری و یا تحت فشار قرار دادن خود 
را دربردارد.

شواھد و دالیل رو بھ رشد در آمریکا و اروپا 
نشان می دھد کھ مشکالت بیش از حد جدی 
گرفتھ  نادیده  کھ  دارد  وجود  نشده  برخورد 
میلیونھا  وجود  با  مشکالت  این  و  اند.  شده 
بی  انداز،  پس  گونھ  ھیچ  بدون  بیکار،  نفر 
چنان  ھم  تار  و  تیره  ای  آینده  با  و  خانمان 

باقی مانده است.
تصور کنید ملتی توسط رھبرانی اداره شوند 

و  فساد  بھ  بحرانی  شرایط  دھند  اجــازه  کھ 
رأی  کھ  کنید  تصور  شود.  منتھی  گندیدگی 
برای  شان  خواستھای  خالف  بر  دھندگان 
تغییر، آنھا را از نو انتخاب کنند. تسخیر وال 
استریت بھ کنار، باالخره یک روز این خشم 
مردم در آمریکا جایگزین بی تفاوتی خواھد 
شد. آخرین گزارشات در مورد مشاغل، خود 
بھ تنھائی مشوق این امر است کھ مردم دست 

بھ اعتراض بزنند.
در تاریخ چھارم ماه مھ، بھ گزارش وزارت 

در مقاالت پیشین بھ بررسی جنبھ ھای مھم 
بحران مھم (بحران غذا، بحران مالی، بحران 
بحران  آمریکا،  ھژمونیکی  موقعیت  فرود 
بھزیستی و....) کھ جملگی از تبعات بحران 
 . پرداختیم   ، است  جھانی  نظام  ساختاری 
بھ  مختصر  نگاھی  از  بعد  نوشتار  این  در 
شکلگیری قدرت ھای ھژمونیکی در تاریخ 
معاصر بھ چند و چون عروج چین بھ قلھ 
(کھ  جھانی  سطح  در  اقتصادی  قدرقدرتی 
خود نوعی جدید از گلوبالیزاسیون سرمایھ 
است) پرداختھ و سپس چرائی ناکامی نظام 
بحران  از  رفت  برون  و  درعبور  جھانی 

ھای  "ویژگی  تزریق  با  حتی  ساختاری 
چینی"  را مورد بررسی قرار می دھیم. 

شکلگیری قدرت ھای ھژمونیکی 
-در تاریخ پانصد سالھ سرمایھ داری ، قدرت 
ھای ھژمونیکی پیوستھ در کشورھای غربی 
(شمال) شکل گرفتھ و رشد می یافتند . این 
روند چھ در دوره طوالنی استعمار کھن (تا 
نیمھ دوم قرن نوزدھم) چھ در دوره جھان 
مسلح ١٩١۴  دوره صلح  (مثل  قطبی  چند 
بزرگ  جنگ  دو  بین  دوره  و   ١٨٨۴  –
جھانی ١٩٣١ – ١٩١٨) و دو قطبی (در 
دوره ١٩٩١ – ١٩۴٧) و چھ در زمانی کھ 

تک قطبی (از پایان جنگ سرد در ١٩٩١ 
بھ  نزدیک  اما   . داشت  ادامھ  بود،  بعد)  بھ 
یک دھھ است کھ جھانیان شاھد آغاز دوره 
احتمال  آن  مسیر  در  کھ  اند  گشتھ  جدیدی 
اینکھ برای اولین بار یک قدرت ھژمونیکی 
در سطح جھان ولی در منطقھ غیر غربی 
(در جنوب) ظھور و رشد یابد ، بوجود آمده 

است. 
- تا آغاز دوره سرمایھ داری انحصاری در 
ربع آخر قرن نوزدھم کشورھای غربی کھ 
دارای موقعیت ھژمونیکی در سطح جھان 
بودند.  آتالنتیک  اروپای  کشورھای  بودند، 


