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دوره سوم  سال ٣٣

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

مبارزه طبقاتی و دید یک فعال کمیتھ 
ھماھنگی!

مبارزه علیھ فاجعھ زیست محیطی

گذارضدانقالب جھانی:
ازسرکوب آشکار بھ 
سرکوب "پوشیده"!

قھرطبیعت بازھم جان 
زحمت کشان ما را گرفت

تاملی در مورد جھانی پراز تالطم،
بحران نظام سرمایھ و راه رھائی 

گسست

رشد اسالم گرائی و 
اسالمی پناھی کشورھای 

امپریالیستی
صفحھ ١٠ صفحھ ٨

درجبھھ جھانی 
کمونیستی

صفحھ ٢۶ صفحھ ٢۶صفحھ ٢۶

از ھر دری 
سخنی

فساد امپریالیسم در حال 
زوال! ظھور دولت پلیسی 

و عدم مخالفت مردم

و  افسارگسیختھ  تورم  درکنار  روزھا  این 
دھھا  و  ازکار  اخراج  و  کاری  بی  گرانی، 
درد بی درمان توسط رژیم، فاجعھ ی زیست 
محیطی درایران کھ مستقیما کارگران  زحمت 
استثنائی  حالتی  بھ  کند،  تھدید می  کشان را 
رسیده است کھ فریاد دست اندرکاران توجھ 
و  شده  راسبب  محیطی  زیست  مشکل  بھ 
اصغر  کھ  است  بلندشده  حدی  بھ  ھشدارھا 
حفاظت  سازمان  معاون  فاضل،  محمدی 
محیط زیست، از ورود غبار سونامی نمک 
دریاچھ ارومیھ بھ استان ھای البرز و تھران 
خبر داده و اعالم کرد برای دریاچھ ارومیھ 
گیرد.  صورت  جدی  و  عاجل  اقدامی  باید 

 (١٣٩١/٠٧/٠٥)
بھ گزارش خبرگزاری فارس اصغر محمدی 
فاضل گفت در حال حاضر دریاچھ ارومیھ 
میلیارد متر مکعب کسری آب  بر ٢۴  بالغ 
دارد، بیش از ۶۵ درصد عرصھ این دریاچھ 

امالح برخی  خشک شده است: اندازه گیری 
نقاط دریاچھ ارومیھ نشان می دھد کھ در این 
بخش ھا امالح بھ حالت فوق اشباع رسیده و 
شدن  خشک  آماده  قسمت ھا  آن  در  دریاچھ 
بھ  مرداد  اول  شنبھ  یک  روز  وی  است. 
خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا) گفت: «اگر 
حتی سھ میلیارد متر مکعب سالیانھ دریافت 
نمی کند.  جبران  را  سالیانھ  دریافتی  کنیم، 

بقیھ در صفحھ دوم

اخیرا (درماه ژوئیھ ٢٠١٢) نشریھ آلترناتیو 
با یک فعال کارگری عضو «کمیتھ ھماھنگی 
کارگری»  تشکلھای  ایجاد  بھ  کمک  برای 
نقدھائی  بھ  جواب  درمورد  ای  مصاحبھ 
این  عمومی  با ششمین نشست  دررابطھ  کھ 
کمیتھ در کرج و دستگیری و ضرب و شتم 
وزندانی نمودن اعضای این کمیتھ در جنبش 
فعال  این  ترتیب داد.  بود،  چپ مطرح شده 
موجود  ازنقدھای  آموختن  کارگری بھ جای 
جھت ازبین بردن اشتباھات، بھ دفاع تام و تمام 
از این عمل کرد کمیتھ ھماھنگی بھ ھرقیمت 
و توجیھ آن پرداختھ و بھ نقد غیرطبقاتی و 
غیر شفاف و حتا با دیدمشکوکانھ ای نسبت 
بھ منتقداِن عمل کرد کمیتھ دست زده و تحت 
عنوان گروھھای کوچک خارج نشین کھ پای 

شان درعمل نیست و غیره گفت:

صرفاً نباید بھ این اتکا کرد کھ «افراط در 
علنی کاری» باعث حملھ وحشیانھ محافظین 
کمیتھ ھماھنگی  سرمایھ بھ مجمع عمومی 
شده،  شناختھ  کامًال  دیدگاه  این  است.  شده 
نشان از یک نگرش خاصی دارد کھ نقد و 
دیگری  در جای  باید  را  نگرانی اش  ابراز 

جستجو کرد. (تاکید از ما است)
این اظھار نظرفعال کمیتھ ھماھنگی درمورد 
«محافظین سرمایھ» کھ درست است، مانعی 
نیست کھ «افراطی درعلنی کاری» نیز رخ 
کھ  نساخت  روشن  صراحت  با  وی  دھد! 
نیروھای چپ مطرح  ھا» را کھ  «نگرانی 
کرده اند چھ ھستند کھ گویا «جای دیگری» 
باید آنھا را ُجست و چرا بدون ھیچ اغماض 
و ذکر نقطھ نظر آن ھا بھ نقد ننشست. اما بھ 

بقیھ در صفحھ  پنجمطور بی قید و 

و   ٦  .٢ قدرت  با  پیاپی  ای  لرزه  زمین 
ساعت  مرداد   ٢١ روزشنبھ  ریشتر   ٦  .٣
دراستان  اھر  درشھرستان  بعدازظھر   ٥
نزدیکی  در  مرکزش  کھ  شرقی  آذربایجان 
 ١٠ درعمق  و  ھریس  و  شھرورزقان 
پی   ٢٠٠ حدود  با  و  بود  زمین  کیلومتری 
لرزه بھ بیش از ١٣٠ روستا خسارت جدی 
بکلی  را  روستا  حدود٢٠  و  نمود  وارد 
تا  موجود  اطالعات  و  اخبار  کرد.  تخریب 
از ٣٠٠ نفر کشتھ  بھ حال حکایت از بیش 
کھ عمده تا کودکان و زنان بوده اند و بیش 
از ٢٠٠٠ نفر شدیدا مصدوم شده و درھمین 

حدود نیز زخمی شده ھای سطحی، دارد.
آذربایجان  دوست  نوع  مردم  کھ  درحالی 
زده  زلزلھ  نجات  بھ  شان  امکانات  باحداقل 
گان شتافتند، ھنر دولتیان این بود کھ اعالم 
بقیھ در صفحھ پنجم

ضدانقالب  بیستم،  قرن   ٧٠ ی  دھھ  تا 
آمریکا،  امپریالیسم  گی  سرکرده  بھ  جھانی 
بھ  داری  سرمایھ  نظام  غرور  در  غرق 
ضداستعماری،  انقالبات  تاریخ،  پایان  مثابھ 
انقالبات  و  دموکراتیک،  و  ضدامپریالیست 
درتوان  کھ  جا  آن  تا  را  نوین  دموکراتیک 
راه  بھ  و  مستقیم  لشکرکشی  با  داشت 
کرد  می  تالش  نظامی  کودتاھای  انداختن 
آنان گردد.  پیروزی  بھ خون کشیده و مانع 
نیروھای  رھبری  تحت  اساسا  انقالبات  این 
صورت  کمونیستھا  مشخصا  و  انقالبی 
سوسیالیستی  اردوگاه  پشتیبانی  از  و  گرفتند 

برخورداربودند.
مراکز فکری جھان امپریالیستی برای مقابلھ 
کل  تا  رفت  می  کھ  انقالبی  حرکت  این  با 
بقیھ در صفحھ ھفتم



یعنی کسری ٢۴ میلیارد متر مکعبی جبران 
نخواھد شد.» 

 :١٣٩١ تیرماه   ٤ در  مھر  خبرگزاری 
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت ھوای تھران 
آلودگی صوتی  لحاظ  از  تھران  گفت: شھر 
مانند آلودگی ھوا در صدر کشورھای جھان 

قرار دارد.

وضعیت  آخرین  بھ  بااشاره  رشیدی  یوسف 
منطقھ ۶  گفت:  پایتخت  در  آلودگی صوتی 
در  صوتی  آلودگی  لحاظ  از  تھران  شھر 
دارد  قرار  تھران  دیگر شھر  مناطق  صدر 
صدای  و  سر  پر  منطقھ  ده  ترتیب  بھ  کھ 
شھر تھران ۶، ١٠، ١١، ١٢، ٧، ١٣، ٣، 
تعداد  بھ  توجھ  با  کھ  ھستند   ٢ و   ١٩، ١٨
مقدار  مناطق،  این  در  و سرعت خودروھا 
کیلومتر پیمایش خودروھا و توزیع نوع آنھا، 
در ھر منطقھ و میزان اتوبانھای موجود این 
تقسیم بندی انجام شده است.( ٠۴/١٣٩١/٠۴)

عمرانی  معاون  محمودی  رضا  محمد 
استاندار تھران از احتمال تعطیلی روز پنج 
شنبھ خبر داد و گفت کھ با افزایش گردوغبار 
در تھران، آلودگی ھوای این شھر بھ مرز 
ھشدار دھنده ای رسیده است. وی ادامھ داد: 
تھران  ھوای  دمای  افزایش  با  است  ممکن 
بھ چھل درجھ سانتی گراد در روزھای آتی، 
پدیده  بروز  و  ھوا  آلودگی  ناسالم  وضعیت 
ریزگردھا، در صورت نیاز کمیتھ اضطرار 
در    : وباالخره  تشکیل  شود.  ھوا  آلودگی 
تھران  شھر  شنبھ  پنج  روز  نیاز  صورت 
اکنون  ھم  چون  می کنیم  اعالم  تعطیل  را 
تھران در شرایط ناسالم و ھشدار قراردارد 
اما ھنوز بھ مرحلھ اضطرار نرسیده است. 

(١٣٩١/٢١/٠۴)
صدای آژیر خطــــر بھ مجلس 

رژیم نیز رسید
روز  علنی  جلسھ  در  مھر،  گزارش  بھ 
یکشنبھ مجلس، نمایندگان موضوع وضعیت 
ریزگردھا و مھار گردوغبار را با حضور 
سازمان  رئیس  زاده  محمدی  جواد  محمد 
قرار  بررسی  مورد  زیست  محیط  حفاظت 

دادند.( پانزدھم مرداد ١٣٩١ برابر با پنجم 
اوت ٢٠١٢)

علیمحمد احمدی نماینده دھلران در سخنانی 
کھ  است  چندسال  متاسفانھ  داشت:  اظھار 
استان کشور   ٢٠ یا ریزگردھا  عربی  غبار 
را تحت تاثیر قرار داده است و عمق آن از 
جنوب شرق تا شمال غرب گسترده تر و آثار 

زیانبار آن مشھودتر شده است.
در ادامھ این جلسھ، سید شریف حسینی نماینده 
این خصوص،  در  سخنانی  طی  نیز  اھواز 
گفت: ٣٦ درصد دشت ھای کشور بھ دلیل 
اعالم  بحرانی  ممنوعھ  منطقھ  منفی،  بیالن 
شده است. ھمچنین بیش از ٨٠ درصد کشور 
در منطقھ خشک و نیمھ خشک قرار دارد. 
تخریب و آلوده سازی تاالب ھای کشور از 
تاالب  تخریب  و  شادگان  ھای  تاالب  جملھ 
از سرچشمھ  انتقال بی رویھ آب  گاوخونی، 
دریاچھ  کارون و کرخھ، خشک شدن  ھای 
فعلی  از مواردی است کھ وضعیت  ارومیھ 

را رقم زده است.
 محمدرضا تابش ، رئیس فراکسیون محیط 
غلظت  شدت   : گفت  نیز  مجلس  زیست 
استاندارد  برابر   ١٠٠٠ گاھی  گردوغبار 
مردم  از  بخشی  بر  را  زندگی  و  شود  می 
مخصوصا استان خوزستان تیره و تار کرده 
است. عدم تصمیم گیری و مدیریت صحیح، 
ظرفیت  و  توان  از  خارج  طبیعت  بھ  فشار 
بروز  باعث  گذشتھ  دھھ  چند  مدیریت  و  آن 
ای  پدیده  گردوغبار  و  است  شده  پدیده  این 
است کھ چند دھھ طول کشیده تا امروز با آن 

مواجھ شده ایم.
بی آبی ھامون شھر، در گرمای ۵٠ 

درجھ سیستان و بلوچستان 
کھ  داد  خبر  گزارشی  در  مھر  خبرگزاری 
ساکنان  کشی  لولھ  آب  پیش  روز  پنج  از 
ھامون شھر مشھور  بھ  کھ  اکبر  شھر علی 
درجھ   ۵٠ گرمای  در  و  شده  قطع  است 
سیستان و بلوچستان بحران بی آبی بھ طور 
است.  شده  شھر  این  ساکنان  دامنگیر  کامل 

(١٣٩١/١٩/٠۴)
جمعی از مردم شھر علی اکبر (ھامون شھر) 
نیز با ارسال نامھ ای بھ معاون امور عمرانی 
استانداری سیستان و بلوچستان اعالم کردند: 
آیا خبر از دل ھای سوختھ مردمی کھ چندین 
روز در فصل تابستان از بی آبی کامل رنج 
می برند، دارید. این در حالیست کھ در سال 
٩١ علیرغم بحران سال ٩٠ کھ آقای کرمی 
نژاد مدیر عامل آب و فاضالب استان اطالع 
کامل از آن داشت و وعده داد کھ مشکل بی 
آبی شھر علی اکبر در فروردین ماه ٩١ حل 
خواھد شد، ولی متاسفانھ نھ تنھا اینگونھ نشد 

صفحھ ٢رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
مبارزه علیھ فاجعھ ... بقیھ از صفحھ اول

طبقھ کارگر مدافع راستین دفاع از طبیعت و حفظ محیط زیست است

بلکھ بھ مدت دو ھفتھ ھست کھ مردم شھر 
علی اکبر در بی آبی مطلق بھ سر می برند.

کمبود آب و نوبت بندی در ۵ 
استان و ١٠ شھر 

بھ گزارش فارس، سید مھدی ثمره ھاشمی 
در پاسخ بھ سؤال خبرنگار فارس مبنی بر 
تنش  دارای  استان  یا  شھر  تعداد  چھ  اینکھ 
آبی ھستند و بر این اساس با نوبت بندی آب 
روبھ رو می شوند،گفت: در حال حاضر در 
پنج استان و حدود ١٠ شھر کشور نوبت بندی 

آب در حال اجراست. (١٣٩١/٢٨/٠٣ )
درخواست ١۵٠ فعال محیط 
زیست از انتظامی برای لغو 

سمفونی کارون 
حدود ١۵٠ نفر از فعاالن محیط زیست ایران، 
با گردآوری امضا و ارسال نامھ ای بھ استاد 
مجید انتظامی از وی خواستند بھ ھشدارھای 
علمی کارشناسان و صاحب نظران درباره 
آسیب ھای محیط زیستی و اجتماعی جبران 
برق  ھای  نیروگاه  و  سدھا  ساخت  ناپذیر 
بھ  و  کند  توجھ  کارون  رودخانھ  بر  آبی 
جای ساخت «سمفونی کارون» بھ سفارش 
کارون نیمھ  سدسازان، مرثیھ ای در رثای 
جان بسراید و ھمنوا با کارشناسان مستقل از 
حیات و سالمت رودخانھ کارون دفاع کند.  

(١٣٩١/١۵/٠۴)
نقل  بھ  بختیاری  خبری  آژانس  گزارش  بھ 
از خبرگزاری فضای سبز و محیط زیست 
ایران (سبزپرس)، در متن این نامھ ازجملھ 

آمده است:
و  دانشجویان  ”نامھ  شاید  عزیز!  استاد 
مجید  استاد  بھ  خوزستان  آموختگان  دانش 
این  خواندن  با  باشی.  خوانده  را  انتظامی“ 
خوزستانی  دانش آموختگان  ھمراه  نامھ 
کارون  برای  خوزستان  مردم  ھمراه  و 
گریستیم. کارونی کھ با تاریخ این سرزمین 
کھن سال گره خورده است. کارونی کھ بھ 
باور بسیاری تاریخ شناسان بیگانھ و خودی، 
چرا  است  جھان  تمدن  گھواره  جلگھ ھایش 
کھ کشاورزی آبی از این جلگھ ھا آغاز شده 
آوازھای  کھ  گریستیم  کارونی  برای  است. 
در  بختیاری و لر و خوزی و عرب  مردم 
می خورد.  ُسر  خروشانش  موج ھای  البالی 
مدافعان خط نخست  اندوه مردمی کھ  برای 
اندوه  برای  ھستند،  و  بودند  زمین  ایران 
تپنده  نبض  کارون  خروش  کھ  کسانی 
گریستیم. بود  بلندشان  غیرت  و  زندگی شان 

دھھ  در  کھ  می دانی  ما  از  بھتر  استاد! 
بر  ٣٠، پس از چیرگی کودتای ٢٨ مرداد 

توسعھ  الگوی  یک  کشور،  سرنوشت 



صفحھ ٣رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
با  ناھماھنگ  و  ناکارآمد،  تقلیدی، 
کھ  شد  تدوین  ایران  برای  بوم  زیست 
یکی از نتایج آن ساخت و سازھای افراطی 
پایھ  بر  کشور  آبخیزھای  در  سدسازی  و 
حال  بود.  بیگانھ  سدساز  شرکت ھای  منافع 
آنکھ ایرانیان سدسازان بسیار ماھری بودند 
سدھا  نخستین  پیش  سال  ھزار  سھ  از  کھ 
نخستین  یا  شادروان  سد  یا  بھمن  بند  مانند 
نخستین سد قوسی  پیچیده مانند  فناوری ھای 
جھان (سد ایزدخواست) یا بلندترین سد جھان 
(کریت طبس با ارتفاع ۶٠ متر، بلندترین سد 
افتتاح  تا پیش از  مدت ۶۵٠ سال  بھ  جھان 
سد ھور امریکا) را در پرونده  مدیریت آب 
خود داشتند. و نیز ایرانیان پیشینھ پر ارزش 
کھ  داشتند  خود  پرونده  در  نیز  را  دیگری 
آگاھی  روی  از  و  ھوشمندانھ  توقف  ھمانا 
این  انگیزه  بود.  پیش  سده   ٧ از  سدسازی 
ھدررفت  و  تبخیر  از  جلوگیری  گزینش، 
بھ  توجھ  سدھا،  دریاچھ  از  آب  زیاد  بسیار 
کارایی بسیار کوتاه مدت سدھا، و توجھ بھ 

اثرات درازمدت محیطی آن ھا بود. 
انتظامی عزیز! از تو می خواھیم لختی خود 
آبادی ھای  اھالی  و  کشاورزان  جای  بھ  را 
واقع در محدوده ی مخزن سد گتوند بگذاری 
سوی  از  زیاد  فشار  و  زور  با  اینک  کھ 
تخلیھ می شوند.  شرکت ”آب و نیرو“ دارند 
بھ  کھ  پولی  با  و  شده  قطع  برق شان  و  آب 
آنھا  پدری بھ  ازای خانھ و کاشانھ و زمین 
شھر  در  ھم  قبر  یک  حتی  می شود،  داده 
مجاور نمی توانند بخرند؛ چھ رسد بھ خانھ! 
اما بھ زور باید بھ دنبال بیکاری و بیگاری 
اشغال  کھ  بروند  غم انگیزی  سرنوشت  و 
سرزمین شان از سوی شرکت ”آب و نیرو“ 

با نام توسعھ برای شان رقم زده است.
در سوگ  تو می خواھیم قطعھ ای  از  استاد! 

کارون بنوازی …
«ساکنان ٧٠ روستای آبادان با 

بی آبی مطلق مواجھ ھستند» 
انتقاد  با  مجلس  در  آبادان  نماینده  مردمک: 
از مقامات مسئول در ایران می گوید ساکنان 
٧٠ روستای آبادان آب برای آشامیدن ندارند 
این مناطق بھ شدت در تنگنا قرار  و مردم 

دارند. (١٣٩١/٠٨/٠۵)
روز  مجلس  نماینده  انصاری،  سعید  محمد 
مھر  خبرگزاری  بھ  مرداد  ھشتم  یکشنبھ، 
ویژه  بھ  آبادان  در  آبی  کم  مشکل  کھ  گفت 
روستاھای این منطقھ در حالی است کھ دو 
رودخانھ مھم و پرآب بھمنشیر و اروندرود 
از جملھ پرآب ترین رودخانھ ھای این استان 

ھستند.
ویژه  بھ  دولتی  مقامات  از  انصاری  آقای 

در  کھ  کرد  درخواست  نیرو  وزارت 
بی آبی  برای  راھی  ممکن  زمان  سریع ترین 
روستاھای  و  آبادان  در  موجود  کم آبای  و 
آن پیدا کنند چون تحمل این شرایط بھ ویژه 
در مناطق جنوبی کھ گرمای ھوا زیاد است 

دشوار است.
از  یکی  خوزستان  استان  در  کم آبی  مشکل 
مناطق  این  مردم  دغدغھ ھای  اصلی ترین 
از  نیمی  اعالم  طبق  کھ  طوری  بھ  است 
جمعیت ساکن در این استان از آب آشامیدنی 

بی بھره ھستند.
با  ھمواره  گذشتھ  دھھ  یک  طول  در  ایران 
براساس  و  بوده  روبھ رو  خشکسالی  مشکل 
گزارش نھادھای رسمی، در طول ۵٠ سال 
کاھش  درصد   ٢۴ بارندگی  میزان  گذشتھ، 
داشتھ و میانگین بارش از مھر تا شھریور 

سال گذشتھ، ١٨٢ میلی متر بوده است.
این ارتباط رئیس مرکز ملی خشکسالی  در 
سازمان ھوا شناسی ٢٣ تیر گفت کھ در سال 
زراعی جاری در ایران، میانگین بارش در 
١٨ استان پایین تر از نرمال بوده و بھ طور 

میانگین تا ١٢ درصد کاھش داشتھ است.
کھ  بود  گفتھ  ھم  این  از  پیش  مقام  این 
خشکسالی در برخی مناطق ایران «بھ حالت 
انتھایی خود» رسیده و تنش ھای اجتماعی و 

سیاسی مختلفی را ایجاد کرده است.
پدر  بھ  کھ  جغرافی دان  کردوانی،  پرویز 
کویر شناسی ایران ھم مشھور است نسبت بھ 
ایران  آب  منابع  زودھنگام  شدن  تمام  خطر 

ھشدار داده است.
جمع اعتراضی بھ ساخت جاده و 
قطع ھزاران درخت جنگل ابر 

در تجمعی کھ روز پنجشنبھ ٨ تیرماه شماری 
و  فعاالن  و  زیست  محیط   دوستداران  از 
زیست  محیط  حامی  غیردولتی  تشکل ھای 
باشگاه ھای  طبیعت،  دیده بان  جمعیت  نظیر 
کوھنوردی، ستاد مردمی حفاظت از طبیعت 
شاھرود  فرمانداری  مقابل   … و  شاھرود 
برگزار کردند از مسئوالن مربوطھ خواستھ 
شده «از احداث جاده پنجم شاھرود-  شمال 
ابر کھ ھیچ گونھ  در جنگل سھ میلیون سالھ 
توجیھ اقتصادی و اجتماعی ندارد و تنھا بر 

اساس وعده ھای انتخاباتی کاندیداھای مجلس 
و کسب منافع زمین خواران و مافیای چوب 

بوده است جلوگیری کنند.»
تاکید  با  تجمع کنندگان  ایسنا  گزارش  بھ 
در  نیست“  نیاز  جدید  راھی  ”بھ  براینکھ 
نامھ ای خطاب بھ مسئوالن مطرح کردند کھ 
کھ  دیگر  کالردشتی  بھ  ابر  جنگل  تبدیل  با 
امروزه تنھا جنگلی ویرانھ و انبوھی از ویال 
ھمانند  بھ طورقطع  است،  باقی مانده  آن  در 
در  منطقھ  این  دست  پایین  روستای  ده ھا 
معرض خطر سیل و ویرانی قرار خواھند 

گرفت.
بھ  کھ  ابر  جنگل  پیرامون  اظھارات  این 
گفتھ محمدی فاضل، معاون طبیعی سازمان 
بھار  پایان  تا  بود  بنا  زیست  محیط  حفاظت 
حفاظت  تحت  جنگل ھای  زمره  در  امسال 
حالی  در  درآید،  زیست  محیط  سازمان 
مطرح شد کھ در نخستین روزھای تابستان 
امسال شماری از فعاالن محیط زیست تعداد 
درختان قطع شده در این جنگل کھ بھ گفتھ 
آنان بھ صورت شبانھ قطع شده است ھزاران 
اصلھ و جاده در حال احداث در این جنگل 
را نیز جاده ای اصلی و با عرضی بین ٣٠ 
تا ۴٠ متر بوده و معتقد بودند کھ احداث این 
جاده موجب در معرض خطر قرار گرفتن 
جانوری  و  گیاھی  گونھ ھای  از  بسیاری 
منطقھ از جملھ درخت سرخدار خواھد شد.

آنان معتقدند احداث این جاده نھ تنھا خواست 
دالل  عده ای  بلکھ  نیست  منطقھ  روستاییان 
احداث  با  کھ  ھستند  این  دنبال  بھ  ساختمان 
جاده ویالھا و ساختمان ھای ساختھ شده در 
این منطقھ را با قیمتی چند برابر قیمت فعلی 

بھ فروش برسانند.
جنگل ابر از قدیمی ترین جنگل ھای ھیرکانی 
و مربوط بھ دوره سوم زمین شناسی است کھ 
با ٣۵ ھزار ھکتار وسعت در ۵٠ کیلومتری 
شمال شرق شاھرود در مجاورت روستای 

ابر واقع شده است.
این جنگل با داشتن بیش از ٨۵ گونھ گیاھی 
بکر  نقاط  از  یکی  جانوری  گونھ  ده ھا  و 
محسوب  جھان  سطح  در  زیست محیطی 
در  دارویی موجود  گیاھان  تنھا  می شود کھ 
بھ عنوان یک بانک از گیاھان دارویی  آن 
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محسوب می شود.

آتش سوزی وسیع در 
جنگل ھای کجور نوشھر

 
شدت  اثر  بر  مھر،  خبرگزاری  گزارش  بھ 
از  ھکتار  سی  از  بیش  امروز،  گرمای 
تاکنون  جنگلی  پوشش  و  مراتع  و  اراضی 
وقوع  محل  است.  سوختھ  آتش  طعمھ  در 
آتش سوزی از مناطق نیرس و بسطام کجور 

گزارش شده است.( ١٣٩١/٢٧/٠٣)
در صورت وزش باد مناطق جنگلی بیشتری 
شد.  خواھد  حریق  طعمھ  کجور  بخش  از 
کجور  مراتع  در  آتش سوزی  با  ھمزمان 
گزارشھای محلی حکایت از آن دارد بخشی 
از مراتع و جنگل ھای مرزن آباد چالوس نیز 
دچار حریق ناشی از گرمای زیاد شده است.

این گوشھ اندکی ازوضعیت زیست محیطی 
ھا،  دریاچھ  شدن  خشک  با  است  ایران 
تاالبھا، رودخانھ ھا؛ ازبین بردن جنگلھا بھ 
خاطر منافعی کھ برای سرمایھ داران ازاین 
بردن  ازبین  عمل سخیف حاصل می شود؛ 
آبھای زیر زمینی باایجاد بی رویھ چاھھای 
عمیق وغیره کھ بھ گسترش صحراھا ازیک 
سو و تھدید جدی سالمتی انسانھا درشھرھا 
دھد  می  نشان  کھ  امری  است،  منجرشده 
توجھ عمیق، جدی و فوری بھ بھبود محیط 
زیست باید یکی از اولویتھا درایران باشد؛ 
و  گرد  بھ  آلوده  بادھای  وزش  با  عالوه  بھ 
غبار درمغرب و جنوب ایران مشکل محیط 

زیستی ابعادخطرناکی بھ خودگرفتھ است :
تبریز با ریزگردھا محاصره شد 

 خبرگزاری مھر : مدیر کل سازمان حفاظت 
قرار  از  شرقی  آذربایجان  زیست  محیط 
گرفتن ھوای تبریز در وضعیت ھشدار خبر 
داد.( یازدھم مرداد ١٣٩١ برابر با یکم اوت 

(٢٠١٢
بیوک رئیسی پیش از ظھر امروز چھارشنبھ 
اعالم  مھر ضمن  خبرنگار  با  گو  گفت  در 
با  معلق  ذرات  میزان  افزود:  فوق  مطلب 
در  میکروگرم   ٢٥٠  , میکرون   ١٠ قطر 
متر مکعب است و میانگین میزان این ریز 
 ٢٠٠ امروز  صبح   ١٠ ساعت  تا  گردھا 

میکروگرم است.
وی گفت : منشا این آلودگی نسبتا شدید گرد 

و غبارھای فرامنطقھ ای است کھ معموال از 
دو کشور عربستان و عراق وارد نوار آب و 
ھوایی کشور بھ خصوص شمالغرب کشور 

می شود.
رئیسی ابراز داشت : امروز وضعیت ھوای 

تبریز در حالت ھشدار قرار دارد .
 وی در پایان سخنان خود از بیماران قلبی 
افراد  و دیگر  نفس، کودکان  تنگی  بھ  مبتال 
ھای  توصیھ  خواست  آلودگی  بھ  حساس 
سازمان محیط زیست و ھواشناسی را جدی 
بگیرند و حتی االمکان از حضور در فضای 

آلوده شھر بپرھیزند.
بارش خاک در ایالم 

حسنی غربا  غالمرضا  فارس،  گزارش  بھ 
روز  از  غبار  و  گرد  بارش  داشت:  اظھار 
است.  گرفتھ  بر  در  را  ایالم  استان  گذشتھ 

(١٣٩١/١٩/٠۴)
طوفان  واسطھ  بھ  بارش ھا  داد:  ادامھ  وی 
سمت  بھ  کھ  بوده  عراق  کشور  در  خاک 
مرزھای غربی ایران کشانده شده است. این 
روز  از  اساس  این  بر  کرد:  اضافھ  مسئول 
ویژه  بھ  ایالم  استان  از  بخش ھایی  گذشتھ 
مناطق مرزی و جنوبی دچار بارش گرد و 
کرد:  تصریح  حسنی غربا  است.  شده  غبار 
این  ھواشناسی  کارشناسان  اعالم  اساس  بر 
بارش ھا تا اواخر شامگاه فردا در استان ایالم 

ادامھ خواھد داشت.
کارشناسان  کھ  عراق  کشور  آلوده  خاک 
اعتقاد دارند بھ واسطھ جنگ ھای متعدد رخ 
داده ایالم را دچار آلودگی ھای شیمیایی کرده 
و برای مردم مرزدار ایالم خطرناک است. 
تنفس در چنین ھوایی برای ھمھ اقشار جامعھ 
و  کودکان  کھنسال،  قشر  و  بوده  خطرناک 
از دیگران  نیز بیش  تنفسی  و  قلبی  بیماران 

در معرض خطر قرار دارند.
شدت بارش گرد و غبار در استان ایالم بھ 
خیابان ھا،  معابر،  سطح  کھ  است  اندازه ای 
روی  اجسام  تمام  و  مغازه ھا  خودروھا، 
زمین را با الیھ ای از گرد و غبار خاکستری 
محیط  فعاالن  از  است.(گروھی  پوشانده 

زیست ایران)
گرد و غبار پروازھای بوشھر 

را لغو کرد 
استان  ھواپیمایی  مدیرکل  ماحوزی  احمد 
بوشھر گفت: گرد و غبار شدیدی کھ از عصر 
گرفت،  فرا  را  بوشھر  آسمان  گذشتھ  روز 
مقاصد  بھ  بوشھر  پروازھای  لغو  موجب 
تھران و مشھد شد و پرواز بھ مقصد مدینھ 
نیز ھنوز انجام نشده است. (١٣٩١/٣١/٠٣)

دید  ھواشناسی  کل  اداره  کرد:  تصریح  وی 
متر   ٢٠٠ و  یک ھزار  را  بوشھر  فرودگاه 

ھزار   ٢ باید  دید  کھ  حالی  در  کرده  اعالم 
۵٠٠ متر باشد.

گــرد و خــاک اھــواز را ھم 
تعطیل کرد 

در پی وقوع پدیده گرد و خاک کھ از اواسط 
پیش  دقایقی  شده،  آغاز  گذشتھ  شب  نیمھ 
استانداری خوزستان ادارات مرکز استان را 

تعطیل اعالم کرد.( ١٣٩١/٣٠/٠٣)
در نوبت قبل سوم خرداد ماه بھ دلیل غلظت 
اھواز و  در ھوا،  و غبار معلق  باالی گرد 
بھ  خوزستان  استان  شھرستان ھای  برخی 

تعطیلی کشیده شد.
فرمانداری اھواز دقایقی پیش در اطالعیھ ای 
این  ادارات  و غبار ھمھ  پدیده گرد  بھ دلیل 

شھرستان را تعطیل اعالم کرد.
اطالعیھ  در  شده،  اعالم  تعطیلی  وجود  با 
فرمانداری اھواز تاکید شده است: امتحانات 

دانشگاه ھا برقرار است.
در  نیز  خوزستان  استانداری  ھمچنین 
را  شھرستان ھا  تعطیلی  مجوز  اطالعیھ ای 
براساس میزان گرد و غبار این شھرستان ھا 
بھ فرمانداری ھا داده است تا در صورت باال 
شدن  نامساعد  و  خاک  گردو  غلظت  رفتن 

شرایط، تعطیل اعالم کنند.
این سناریوی وحشتناک کھ مستقیما زنده گی 
و  کار  انسانھای  ویژه  بھ  و  انسان  میلیونھا 
بھ  درگذشتھ  ھرزمانی  از  بیش  را  زحمت 
مخاطره انداختھ است، براساس ھمین چندخبر 
نشان می دھد کھ نظام استثماری کارمزدی 
اسارت سرمایھ داری  بھ  را  انسانھا  فقط  نھ 
درتخریب  ولع   و  حرص  با  بلکھ  کشانده، 
منظور مقاصد سودجویانھ  بھ  زیست  محیط 
بھ  درایران  تنھا  نھ  کھ  امری  ی خوداست؛ 
اثرات شوم آن را روزانھ می  طورعریانی 
جھانی  درسطح  بلکھ  نمود،  مشاھده  توان 
ازطریق افزایش گازھای گلخانھ ای و ناشی 
ازآن گرم شدن زمین، ازبین رفتن تدریجی 
ھای  اشعھ  رسیدن  از  مانع  کھ  اوزون  قشر 
باعث  شدت  بھ  کھ  بنفش  ماوراء  خطرناک 
بارشھای  شوند،  می  پوست  سرطان  بروز 
شدید باران وبروز طوفانھا و سیلھای بنیان 
کن کھ شھرھا و روستاھا را بھ کام خودمی 
َکشند، افزایش گردبادھا و زلزلھ ھای ویران 
گر، آب شدن یخ ھای قطبی کھ بھ باالآمدن 
سطح آب اقیانوسھا شده وبسیاری از جزایر 
و سواحل دریاھا را تھدید بھ غرق شدن در 
ای  مبارزه  غیره ضرورت  و  کند  می  آبھا 
جھان  داری  سرمایھ  نظام  علیھ  را  جھانی 

بیش از پیش بھ وجود آورده است.
تضاد  طبقاتی،  جھان  اساسی  تضادھای  بھ 
اساسی دیگری کھ ھمانا مبارزه علیھ سرمایھ 
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دفاع ازجان ھموطنان با مبارزه برای بناسازی مقاوم دربرابرزلزلھ باالتراز ۵. ٧ریشتر

بھ تارنما ھای 
اینترنتی  حزب 
رنجبران ایران 
مراجعھ کنید و 

نظرات خود را در 
آنھا منعکس کنید!

باز ھم قھر طبیعت ... بقیھ از صفحھ اول

مبارزه طبقاتی و ... بقیھ از صفحھ اول است  سالم  زیست  محیط  حفظ  برای  داری 
باراین  کھ  پیداست  ناگفتھ  و  شده  اضافھ 
مبارزه نیز اساسا بر دوش طبقھ کارگر افتاده 
داری،  سرمایھ  نظام  سرنگونی  با  تا  است 
را  طبیعت  و  انسانھا  بین  ازخودبیگانگی 
ازبین برده و بشرنیز کھ خود محصولی از 
طبیعت است با طبیعت از درآشتی درآمده و 
سازمان دھی تولید و دیگر خدمات اجتماعی 
را چنان ترتیب دھد کھ بھ ضدیت با طبیعت 

منجر نشود.
درایران رژیم سرمایھ داری عقب مانده ای 
از  ناشی  نھ  را  طبیعی  سوانح  ھرگونھ  کھ 
خراب کاری این نظام، بلکھ بھ غضب خدا 
دربی  را  مردم  و  تعبیرکرده  گانش  بنده  از 
دارد،  می  نگھ  حوادث  این  علل  از  خبری 
درشریطی کھ نیروھای آگاه جامعھ علل این 
خراب کاری ھا را توضیح می دھند تخریب 
محیط زیست درایران را تنھا بھ امپریالیستھا 
زشت سودجویانھ  اعمال  کلی  و  داده  نسبت 
و ناشی ازنادان گری اش را انکارمی کند. 
دفاع  جدی  برنامھ  ھیچ  تنھا  نھ  کھ  درحالی 
از حفظ محیط زیست را ندارد، بلکھ فعاالنھ 

درتخریب آن سھیم است!
و  کارگری  انقالبی  با  نظام  این  سرنگونی 
استراتژیک  ازنظر  دولت کارگری  استقرار 
و پیشبرد مبارزه مشخص علیھ خراب کاری 
ھای آن ازنظر تاکتیکی جزو وظایف انقالبی 
نیز  مبارزه  این  رھبری  است.  پرولتاریا 
درگرو ایجاد حزب انقالبی پیشرو پرولتاریا 
و متحدساختن طبقھ کارگرو توده ھای زحمت 
کش بھ دورآن می باشد. طبقات استثمارگر و 
سودجو چنین رسالتی را مطلقا ندارند چون 
کھ علت وجودی شان درگرو استثمار انسانھا 

و طبیعت می باشد. 

گان  زیرآوارمانده  جوی  و  جست  کھ  کنند 
با  و  روز   ٢ از  درکمتر  ھم  یافتھ(آن  پایان 
تاخیری کھ درامدادرسانی داشتند) و درعین 
حال بھ درخواست کشورھای دیگر درمورد 

کمک رسانی جواب منفی بدھند.
ایران درکلیتش بر روی خط زلزلھ قراردارد 
دربم  ازجملھ  و  قبال  کھ  ھائی  زلزلھ  و 
ھزارنفر  دھھا  پیوستند  وقوع  بھ  درگذشتھ 
اگر  بنابراین  نمودند.  مصدوم  و  کشتھ  را 
رژیم حاکم درفکر حفظ جان شھروندان و بھ 
ویژه خانواده ھای فقیر کارگر وزحمت کش 

شرط بھ دفاع از عمل کردھای علنی کمیتھ 
ھماھنگی پرداخت:

پر واضح است کھ کمیتھ ھماھنگی از روز 
فعالیت  را بر  مبنای کار  تشکیل خود،  اول 
علنی قرار داده است بھ این دلیل ساده کھ 
ایجاد تشّکل کارگری حق مّسلم و انسانی ھمھ 
کارگران چھ در ایران و چھ در کشورھای 
کمیتھ  موجودیت  اعالم  بیانیھ  است.  دیگر 
ھماھنگی در اردیبھشت ١٣٨٣ موّید ھمین 
امر است. در این بیانیھ ضمن اشاره بھ حق 
خود  تشکل ھای  ایجاد  در  کارگران  انسانی 
مقاولھ  شدن  پذیرفتھ  بر  کارگری،  ساختھ 
نامھ ھای ٧٨ و ٧٩سازمان جھانی کار از 
سوی دولت وقت ایران نیز انگشت گذاشتھ 
باور  این  بر  ھماھنگی  کمیتھ  است.  شده 
است کھ ایجاد تشّکل واقعی کارگران جز در 

شرایط علنی ممکن نیست ـ ھمانجا 
با   ٢ تکرار  از  نظر  صرف  بسیارخوب! 
نیست  معلوم  کھ  کارگران»  انسانی  «حق 
چھ صیغھ ای ھست و گویا کارگران «حق 
مخالف  کھ  کسی  دارند!  نیز  غیرانسانی» 
فعالیت علنی و ایجاد تشکل علنی کارگران 
بھ مثابھ یک نوع از تشکل کارگری، باشد، 
درک محدود و حتا ماجراجویانھ از مبارزه 
طبقاتی دارد. ولی چرا شما بھ عنوان عضو 
کمیتھ  کاری  علنی  مدافع  کھ  کمیتھ،  این 
ھستید، مخفی کاری درپیش گرفتھ و حتا اسم 
دراین  کنید!  نمی  بیان  درمصاحبھ  را  خود 
جا بھ مخفی کاری چھ بسا بھ حق روی می 
شما  ادعای  با  آشکاری  درتناقض  کھ  آورد 
علنی  فعالیت  بھ  را  کار»  «مبنای  بر  دایر 
کمیتھ ھماھنگی باتمامی سوخت و سازھایش 

قراردارد، است!!
مختلف  اشکال  بھ  معتقد  کارگری  فعال  این 
مبارزه طبقاتی ھست. اما اگر مبارزه طبقاتی 
را یک مبارزه سخت مرگ و زنده گی می 
تواند  نمی  القاعده  اساس علی  براین  داند و 
این اصل را پیوستھ و درھمھ ی حاالت حتا 
در یک سازمان علنی کارگری کناربگذارد! 
این سوئال مطرح می شود کھ آیا  آن وقت 
شان  علنی  درسازمان  توانند  می  کارگران 
تمامی فعالیتھای شان را طبق قانون اساسی 
مقاولھ  حتا  و  اسالمی  جمھوری  ارتجاعی 
نامھ ھای بین المللی پیش ببرند؟ قوانینی بین 
المللی کھ قدرت عمل کرد درایران ندارند، 
اسالمی، عالرغم  رژیم جمھوری  کھ  چون 
از  المللی  بین  ھای  نامھ  مقاولھ  امضای 
احترام بھ آنھا سر باز زده و یا تفسیر خودرا 
حتا  و  است،  کشیده  پیش  قراردادھا  ازاین 

زیرپا  نیز  را  خودش  موجود  قوانین 

کھ  ھائی است  ایجاد خانھ  بھ  باشد، موظف 
بلکھ  ای  زلزلھ  چنین  درمقابل  نھ  قادرباشند 
باالتر از ٧ ریشتر تاب مقاومت داشتھ باشند. 
اما از رژیمی کھ دست اندرکارانش درفکر 
و  کارگران  زحمت  از  خود  جیب  پرکردن 
چنین  انتظاری  باشند،  می  کشان  زحمت 
داشتن، بھ مثابھ «آب درھاون سائیدن است».  
ھا  خانھ  ژاپون  نظیر  درکشورھائی  امروز 
از ٥.  باالتر  درمقابل زلزلھ ھائی با قدرت 
٧ ریشتر مقاومت می کنند ولی درایران کھ 
بھ  ندارد  رژیم  برای  ارزشی  انسانھا  جان 
قول بھرام عکاشھ صاحب نظر درعلم زلزلھ 
نفرھم  ٦ ریشتر یک  شناسی «درزلزلھ ٥. 

نباید کشتھ شود». 
بھ  تسلیت  ضمن  ایران  رنجبران  حزب 
درودفرستادن  و  اخیر  زلزلھ  گان  بازمانده 
بھ تمام ھم میھنانی کھ بھ کمک زلزلھ زده 
محنت  بار و  نکبت  واقعھ  این  شتافتند،  گان 
داند کھ رھائی  دیگری می  نمونھ  انگیز را 
فاجعھ  کارگران و زحمت کشان ما ازچنین 
ھائی درگرو متشکل شدن و مبارزه با رژیم 
سرمایھ داری حاکم است و بھ دست گرفتن 
درغیراین  خودشان.  توسط  حاکمھ  قدرت 
صورت زنده گی نکبت بارشان ھمانند سابق 
یک  باید  حال،  درعین  خواھدیافت.  ادامھ 
فقیھ  والیت  اسالمی  رژیم  زبان  یک  و  دل 
بھ  توجھ  با  و  تامل  بدون  تا  مجبورکرد  را 
نزدیک شدن پائیز و زمستان، بھ ساختن و 
مرمت مجدد روستاھا و شھرھای آسیب دیده 
مردم،  رفتھ  ازبین  گی  زنده  لوازم  تامین  و 
ھزاران  ساختن  بھ  کھ  را  پولی  و  بپردازد 
حداقل  ایجاد  درخدمت  کند  می  مسجد خرج 

رفاه کارگران و زحمت کشان قرار دھد .
حزب رنجبران ایران ـ
 ٢٣ مرداد ماه ١٣٩١
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انتقادازخود روش انقالبی پرولتاریائی است

منافع  بھ  خدمت  طبق  یا  گذارد؟  می 
طبقاتی اش خودش تشکلھای کارگری 
علنی را سازمان می دھد؟ و بھ این اعتبار آیا 
کمیتھ ھماھنگی با انجام اعتصاب تشکلھای 
علنی کارگری کھ ازنظر جمھوری اسالمی 

غدغن است جواب رد می دھد؟
بنابراین ھرفعال ھشیار کارگری با شناخت 
ایده  با  بارژیمی  مبارزه  طبقاتی،  جنگ  از 
ئولوژی مذھبی حاکم و مشخصا با پراتیک 
حتا  و  کارگران  حقوق  بھ  عظیم  تجاوزات 
نوکران  توسط  آنان  انسانی  شخصیت 
این  بھ  باتوجھ  فقیھ؛  رژیم والیت  سرسپرده 
طبقاتی  مبارزه  از  درک  ترین  ابتدائی  کھ 
حکم می کند کھ مبارزه کارگران علیھ نظام 
غیرقانونی  نظام  آن  نظر  از  داری  سرمایھ 
رژیم  نیز  علت  ھمین  بھ  و  باشند  می 
ضدانسانی ترین فشارھا را برسازمان دھنده 
واردمی  کارگری  مستقل  سندیکاھای  گان 
ضمن  تشکلھا  این  کھ  بپذیرد  باید  آورد؛ 
استفاده از کلیھ ی امکانات علنی موجود ولو 
کوچک و محدود، کارت روباز با رژیم بھ 
ویژه درشرایط عدم تعادل و توازن قوا بازی 
نکرده، و مبارزه خود را پیوستھ با «تلفیق 

کارمخفی و علنی» ھمراه سازند. 
دھھ ی ١٣٨٠  اول  درنیمھ  کھ  است  جالب 
می  پیشنھاد  سندیکا  موسسان  از  برخی  کھ 
دادند کھ ازدولت اجازه سندیکا سازی شان 
فریادھا  چپ  درجنبش  بھ حق  شود،  گرفتھ 
علیھ اجازه خواستن بلندشد کھ سندیکاسازی 
حق مسلم کارگران است و کارگران مستقال 
 ، ماندن  دولت  از  اجازه  منتظر  بدون  باید 
سندیکاھای خود را بی درنگ تشکیل دھند 
و تنھا بھ نیروی خودمتکی باشند. اما امروز 
حکم  بھ  را  خود  استقالل  ھماھنگی  کمیتھ 
برای  حتا  و  کرده  نقض  بودنش»  «علنی 
تشکیل اجالس کمیتھ اش از دولت می خواھد 
برگزاری  جھت  کمیتھ  این  برای  جائی  تا 
اجالسھایش بدھد! درحالی کھ شاھداست کھ 
این کمیتھ دستگیر و زندانی  مرتبا اعضای 
می شوند، بھ حکم این کھ تشکیل کمیتھ شان 
ھم  کنونی  درشرایط  این  است!  غیرقانونی 
دچار «افراط درعلنی گری» شدن است و 
عینی!  فاقدپایھ  پردازی  درخیال  افتادن  ھم 
اخیر  اجالس  کھ  دیدی است  چنین  براساس 
«دشمن  نیروی  تمرکز  درقلب  را  کمیتھ 
ھم  را  آن  عواقب  و  داده  سازمان  طبقاتی» 

تحت عنوان این کھ :
کمیتھ ھماھنگی بر این باور است کھ ایجاد 
تشّکل واقعی کارگران جز در شرایط علنی 
ممکن نیست . پس از تشکیل کمیتھ و کسب 
تجربھ در این خصوص، مشخص شد کھ این 
شكل از فعالیت، ھزینھ ھای خاص خود را 

دارد و نظام سرمایھ داری ھرگز در مقابل 
نخواھد  ساکت  کارگران  فعالیت  و  مبارزه 

نشست.(تکیھ از ما است)
 توجیھ می کند و حتا یک گام دیگر ھم بھ 
پیش نھاده و مدعی می شود کھ «ایجادتشکل 
ممکن  غیرعلنی  درشرایط  کارگران  واقعی 

نیست»!! 
این دوست ما از حول حلیم کارعلنی چنان بھ 
دیگ جوشان این حلیم افتاده کھ بااین ادعا 
تشکلھائی نظیر حزب پیشرو طبقھ کارگر، 
سندیکاھای  کارگران،  کارخانھ  ھای  کمیتھ 
مخفی درشرایط فاشیستی، کمیتھ ھای مخفی 
اعتصاب را کھ تشکلھای غیرعلنی درایران 
غیرواقعی  «تشکلھای  درادعا  باشند،  می 
ی  شیفتھ  و  کند  می  وانمود  کارگران» 
دادن  لذا از  است! و  کارگری علنی  جنبش 
مجلھ  سوئال  بھ  روشن  و  صریح  جوابی 
افراطی،  گری  علنی  این  درمورد  آلترناتیو 
عضو  این  کھ  بھترنبود  آیا  رود.  می  تفره 
ایجادتشکلھای  گفت:  می  ھماھنگی  کمیتھ 
ممکن  علنی  درشرایط  کارگران  ای  توده 
باشد،  بیشتری برخوردارمی  وازاقبال  است 
و تشکل واقعی کارگران را قربانی کارعلنی 

نمی نمود؟!
رفیق  این  آلترناتیو،  مجلھ  با  بحث  درادامھ 
نقد  بھ  درجواب  ھماھنگی  کمیتھ  عضو 
برخی از نیروھای چپ درمورد رفرمیستی 
دادن  برای  بودن عمل درخواست از دولت 
ترفند  با  ھماھنگی  کمیتھ  بھ  تجمع  محل 
رفرمیستی  عمل  یک  «رفرمیسم»،  تعریف 
تواند  می  اش ضرورتا  دھنده  انجام  کھ  را 
رفرمیست نباشد را ناممکن دانستھ و بازھم 

ازدادن جواب صریح تفره می رود!
ھمان طور کھ در بیانیھ ی حزب رنجبران 
ھماھنگی  کمیتھ  اعضای  از  دردفاع  ایران 
کارگری  تشکلھای  ایجاد  بھ  کمک  برای 
آمده، «حزب رنجبران  درکرج  دستگیرشده 
بربر  عمل  این  کردن  محکوم  ایران ضمن 
حال  درعین  فقیھ...  والیت  رژیم  منشانھ 
ماھرگونھ بی احتیاطی و احتماال علنی گری 
نوع  ازاین  کارگری  تجمعھای  درتشکیل  را 
نادرست ارزیابی کرده و ضربات ناشی ازآن 
را بر فعاالن کارگری و کال جنبش کارگری 
رفقای  کھ  انتظارداریم  و  دانستھ  سنگین 
برجامعھ  حاکم  فاشیستی  درشرایط  کارگر 
ایران دقت کافی را درسازماندھی اجالسھای 
ایران  رنجبران  حزب  کارببندند.»  بھ  شان 

٢٩ خرداد١٣٩١ 
دولتھای  ترین  درپیشرفتھ  حتا  معتقدیم  ما 
نیزکارگران  بورژوائی  «دموکراتیک» 
دشمن  دو  بین  جنگ  وجود  برمنطق  بنا 
تلفیق  کارگران)،  و  داران  طبقاتی(سرمایھ 

شان  فعالیتھای  درکلیھ  مخفی  با  کارعلنی 
تقویت  برای  ناپذیر  اجتناب  ازضرورتھای 

جنبش کارگری و مبارزات شان است.
توده  تشکلھای  ایجاد  حتا  کھ  معتقدیم  ما 
کھ  نظیرسندیکاھا  کارگری  علنی  و  ای 
مساعد  بسیار  درشرایط  جز  فراگیرباشند، 
و  کارگری  جنبش  عظیم  رشد  از  ناشی 
سازمان یابی کارگران، قادر بھ دربرگیری 
اکثریت کارگران نبوده و نظامھای سرمایھ 
داری باتمام وجود مانع این کار می شوند و 
حتا یک کشور دراین جھان وجودندارد کھ 
بزرگی  اکثریت  داری،  سرمایھ  نظام  تحت 
از کارگران درتشکلھای علنی خود سازمان 
بھ  توجھ  علت ضمن  ھمین  بھ  باشند.  یافتھ 
بھ  کارگران،  علنی  سازمانیابی  ضرورت 
سازمان یابی عناصر آگاه کارگران درکمیتھ 
ھای کارخانھ و حلقھ ھای سیاسی برای ایجاد 
کارگر درھرکشور  پیشروطبقھ  واحد  حزب 
پرداختھ  درنگی  ھیچ  بدون  باید  غیره  و 
شود. درعین حال نھایتا این مبارزه سیاسی 
کارگران است کھ شرایط مساعدی را برای 
فراھم  آنھا  تر  پائین  درسطح  یابی  تشکل 
گی  بستھ  دل  عدم  درصورت  و  سازد  می 
تفرقھ  وجود  درشرایط  و  این روش کار  بھ 
و تشتت درمیان بخش آگاه جنبش کارگری، 
انحرافات راست و چپ از رفرمیسم  انواع 
و آنارشیسم تا سازش طبقاتی نھ تنھا جنبش 
کشاند،  می  تشتت  و  تفرقھ  بھ  را  کارگری 
بلکھ بھ منزوی شدن خود نیروھای سیاسی 
می  منتھی  تردید  بدون  نیز  کارگران  مدافع 
و  کارگری  جنبش  سابقھ  بھ  توجھ  با  شود. 
حتا  آموخت.  تجارب  آن  از  باید  کمونیستی 
تجربھ خود کمیتھ ھماھنگی نیز این مبارزه 
بھ  منجر  کھ  شاھدبود  خودش  دردرون  را 

انشعاب شد و گواھی است براین مدعا.
از  دردفاع  ھماھنگی  کمیتھ  عضو  موضع 
حرکت اخیر کمیتھ ھماھنگی نشان ازدیدفرقھ 
گرایانھ نیز دارد کھ درصدد توجیھ اشتباھات 
و  ازانتقادھا  آموزش  نھ  و  است  کمیتھ  این 
سیاستھا،   گاھھا،  دید  تدقیق  برای  تالش 
کامال  کھ  کارگری  فعاالن  فعالیت  روشھای 
از نظر رژیم شناختھ شده بوده و تحت نظر 

و یا تعقیب دائمی آن می باشند.
دربرابر  دادن  قربانی  طبقاتی  درمبارزه 
رژیم سرمایھ داری امری کامال پذیرفتھ شده 
ھوده  بی  قربانی  مبارزه  این  در  اما  است. 
دادن نیز بھ ھمان اندازه پذیرفتنی نیست. اگر 
باتوجھ  را  خود  ھرفعالیت  ھماھنگی  کمیتھ 
مبارزه  بھ  مربوط  مالحظات  مجموعھ  بھ 
طبقاتی و بھ طورھمھ جانبھ ای سازمان دھد، 
اوال میزان تلفاتش راکاھش خواھدداد و ثانیا 

فعالیتھایش  درنقد  گویان  یاوه  شماتت 



صفحھ ٧رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
را بھ حداقل خواھدرساند و با کسب 
از  بیشتری  تعداد  درمبارزه  پیروزی 
کارگران و زحمت کشان را بھ سوی حقانیت 

نظرات خود جلب خواھدنمود.
گرچھ نحوه ی برخورد نظام سرمایھ داری 
و  کرد وحشیانھ  و عمل  کارگران  بھ  ایران 
خالف کارانھ ی آن زبان زد خاص و عام و 
آشکار است اما با آوردن دو نمونھ ازھزاران 
ذکرشده  دالیل  درتقویت  کردھا  عمل  ازاین 
مان درباال، می خواھیم نشان دھیم کھ دشمن 
طبقاتی مان را باید خوب بشناسیم و درخوش 
و  خود  کار صددرصدقانونی،  انجام  خیالی 

کارگران راگول نزنیم:
این شھروندان  از  یکی  جمالی وکیل  عباس 
در گفتگو با خبرنگار آژانس خبری موکریان 
ضمن تأیید این خبر اظھار داشت : براساس 
حکم صادره از سوی شعبھ ٤ دادگاه انقالب 
اسالمی کرج سھ عضو کمیتھ ھماھنگی بھ 
و  انصاری  ریحانھ  محمدي،  جلیل  ھای  نام 
علیرضا عسگری بھ اتھام تشکیل و عضویت 
بھ  ھماھنگی  کمیتھ ی  غیرقانونی  گروه  در 

حبس محکوم شدند.
و  محمدی  جلیل  افزود:  ادامھ  در  جمالی 
بھ  پیش  ماه  دو  حدود  کھ  انصاری  ریحانھ 
اتھام شرکت در تجمع غیرقانونی در پوشش 
شده  بازداشت  کرج  در  ھماھنگی  کمیتھ 
انقالب  دادگاه  توسط  گذشتھ  روز  بودند، 
گروه  در  تشکیل و عضویت  اتھام  بھ  کرج 
غیرقانونی کمیتھ ی ھماھنگی ھر کدام بھ یک 
تعلیق محکوم  سال  سھ  مدت  بھ  سال حبس 
منتشر  شدند. در تاریخ ١٥ / ٠٨ / ٢٠١٢ 

شده  توسط سایت آینھ  روز
سھ  در  معدن کاران  کارگیری  بھ 

شیفت مداوم ١۵ روزه! 
تغییر  گفت:  طبس  در  کارگری  فعال  یک 
سنگ  زغال  معادن  کارگران  کار  شرایط 

طبس خالف قانون کار است.
شرایط  تغییر  اعالم  با  محمدی  غالمرضا 
طبس،  منطقھ  در  معدن  کارگران  کاری 
معادن خصوصی  از  بعضی  گفت:  ایلنا  بھ 
و  جو  معدن  شرکت  جملھ  از  سنگ  زغال 
نگین کھ سوابق حوادث کاری متعددی نیز 
در کارنامھ دارند، کارگران را در دو تا سھ 
شیفت کاری بھ صورت مداوم در ١۵ روز 

بکار می گیرند.
دبیر خانھ کارگر طبس در این باره افزود: 
خصوصي  معادن  در  شاغل  کارگران 
می کنند  کار  ساعت   ١۵ از  بیش  روزانھ 
دلیل  بھ  زمین  اعماق  در  کار  کھ  حالی  در 
آثار زیان باري کھ در درازمدت بر سالمتی 
کارگران می گذارد طبق ماده ۵٢ قانون کار 

نباید در روز از ۶ ساعت و در ھفتھ از ٣٦ 
ساعت تجاوز کند.

این فعال کارگری ادامھ داد: کارگران معادن 
و  سخت  مشاغل  مزایای  از  تنھا  نھ  طبس 
با  روزانھ  بلکھ  نمی کنند  استفاده  آور  زیان 
بیش از ١۵ ساعت کار حتی حقوق و مزایای 

اضافھ کاریشان نیز پرداخت نمی شود.
کارگران  کار  شرایط  توصیف  در  محمدی 
معادن خصوصی طبس افزود: این کارگران 
ساعتھ،   ١۵ مداوم  کار  روز   ١۵ طول  در 
زمان  در  و  می کنند  کار  شیفت  درسھ 
داخل  معدن  از  خارج  در  را  استراحتشان 
اتاقک ھای پیش ساختھ فاقد امکانات رفاھی 

سپری می کنند.
دستمزد  معدن داران  اینکھ  اعالم  با  وی 
قانونی را بھ این کارگران نمی پردازند گفت: 
حدود  می کند  کار  ساعت   ١۵ کھ  کارگری 
تومان حقوق می گیرد در حالی  ۵٠٠ ھزار 
کھ این دستمزد برای این میزان کار سخت و 

زیان آور، عادالنھ نیست.
دبیر اجرایی خانھ کارگر طبس با اعالم اینکھ 
یک  قرارداد  با  معادن  در  شاغل  کارگران 
ماھھ مشغول بھ کار می شوند گفت: در حال 
ذغال  معادن  در  شاغل  کارگر  ھیچ  حاضر 
بھ صورت دائم کار نمی کند و  سنگ طبس 
حداکثر مدتی کھ یک کارگر در یک معدن 
امر باعث  شاغل است ۶ ماه است و ھمین 
می شود تا کارگر نتواند مطالبات قانونی خود 

را از کارفرما بخواھد.
وی با تاکید بر اینکھ ھیچ گونھ نظارتی بر 
زمینھ  این  در  معادن  کارفرمایان  عملکرد 
وجود ندارد گفت: کار طوالنی مدت با این 
در  معادن  کارگران  می شود  باعث  شرایط 
قرار  جدی  آسیب ھای  و  بیماری ھا  معرض 

گیرند.
اخبار کارگری ایران ـ

 در تاریخ ٣٠ / ٠٧ / ٢٠١٢ 
منتشر شده  در سایت آینھ  روز

سرکوب کارگران ... بقیھ از صفحھ اول

گر و  استثمارگر وستم  نظام  این  موجودیت 
متجاوز را زیرعالمت سوئال بکشد، درقرن 
برای  تدابیری  بھ  از یک سو شروع  بیستم 
تضعیف و بھ فسادکشاندن احزاب کمونیست 
درقالب  سوسالیستی  دولتھای  سپس  و 
بھ  تکیھ  با  رویزیونیستی  افکار  نفوذدادن 
صاحب  بورژوای  خرده  فکران  روشن 
با شعارھای  کھ  نمودند  احزاب  دراین  نفوذ 
حقوق  و  دموکراسی  از  «دفاع  ظاھرپسند 
سوسیالیستی  درکشوھای  ویژه  بھ  بشر» 
باغلبھ  اول  درگام  نھایتا  و  شدند  برده  پیش 
رویزیونیستھا در رھبری احزاب کمونیست 
و  سوسیالیستی  کشورھای  فروپاشی  روند 
شعارھای  با  آنھا  کردن  پاره  تکھ  باالخره 
دیگر  ازسوی  فرارسید.  گرایانھ»  «ملی 
جھانی،  ضدانقالبی  حرکت  این  با  ھمراه 
با  کھ  رسیده  استقالل  بھ  تازه  کشورھای 
روبھ  اجتماعی  ـ  اقتصادی  عظیم  مشکالت 
رو شده بودند نیز درفقدان حمایت بین المللی 
کشورھای سوسیالیستی، یکی پس ازدیگری 
بھ گرداب تدارک دیده امپریالیستی افتادند. 

جھانی  درنظام  فراگیر  بحرانی  بروز  با 
بعد،  بھ   ١٩٧٠ ی  دھھ  از  امپریالیستی 
بھ  سرمایھ،  بیشتر  گلوبالیزاسیون  روند 
وجودآمدن شرکتھای عظیم فراملی و افتادن 
بھ دست  جھانی  توزیع  و  تولید  سازماندھی 
انسان  میلیاردھا  استثمارافسارگسیختھ  آنان، 
کارگر و زحمت کش و غارت منابع طبیعی 
خانمان  درابعادی  سوم  جھان  کشورھای 
این  نجات  جھت  گرائی  پول  سوزوسیاست 
لبھ پرتگاه  بھ  نظام شروع شد کھ جھان را 
تخریب کامل محیط زیست جھت تامین کالن 
سودھای شرکتھای فراملی و فقر و فاقھ بیش 

از دوسوم بشریت کشاند.
سوسیالیستی  کشورھای  و  انقالبات  شکست 
بھ  کمونیست  اکثراحزاب  درغلتیدن  و 
گرداب رویزیونیستی و نھایتا سرسائیدن بھ 
روزافزون  فشار  و  جھانی،  سرمایھ  آستان 
امپریالیستھا درکشاندن جنبشھای کارگری و 
توده ای بھ سوی انحالل، گرچھ خالء افت 
مبارزه طبقاتی پرشور ھفت دھھ ی اول قرن 
بیستم را در ربع آخر آن قرن شاھدشدیم، اما 
تداوم استثمارگری و ستم گری نظام جھانی 
کھ  نظیری  بی  فقر  بروز  و  داری  سرمایھ 
بیش از نیمی از مردم جھان با درآمدی کمتر 
از ٢ دالردر روز زنده گی نکبت باری را 
مبارزات  و  مقاومت  امواج  گذراندند،  می 
باردیگر  مردم  ھای  توده  و  کارگر  طبقھ 
اعالم  را  سکوت  دوران  پایان  تدریجا 

داشتند. لبھ تیز این حرکات اعتراضی 

از سایت زبان ھای خارجی 
حزب رنجبران ایران دیدن 

کنید!
http://www.ran-
jbaran.org/01_

/english



حذف گسترده دختران ایران از 
آموزش عالی در ایران 

زیاد  اشتیاق   : خونویس١٣٩١/١٧/٠۵ 
دانشگاه ھا،  در  ایرانی  دختران  قبولی  و 
و  انداختھ  ھراس  بھ  را  اسالمی  جمھوری 
امسال ٧٧ رشتھ دانشگاھی از ٣۶ دانشگاه 
ایران ظرفیت پذیرش دختران را از دفترچھ 
حذف  کھ  حالی  در  کردند.  حذف  انتخاب 
از  ایران  دانشگاه ھای  از  دختران  پذیرش 
سال گذشتھ آغاز شده، اما امسال این حذف 

شدت بسیار زیادی گرفتھ است.
پذیرش  حذف ھای صورت گرفتھ در زمینھ 
مھر  کھ خبرگزاری  است  بھ حدی  دختران 
نوشتھ کھ بھ نظر نمی رسد این حذف گسترده 

ربطی بھ موضوع جنسیت داشتھ باشند.
علوم  حسابداری،  ھمچون  رشتھ ھایی  زیرا 
مرمت  مشاوره،  و  راھنمایی  و  تربیتی 
بناھای تاریخی و شیمی محض و … ده ھا 
ھستند  رشتھ ھایی  جملھ  از  نیز  دیگر  رشتھ 

کھ ورود دختران بھ آنھا ممنوع شده است.
بیشترین رشتھ ھایی کھ برای دختران ممنوع 

شده، رشتھ ھای فنی و مھندسی است.
اصفھان،  ارومیھ،  اراک،  دانشگاه ھای 
قزوین،  بیرجند،  ھمدان،  ابوعلی سینای 
رجایی  شھید  تھران،  خوارزمی  تھران، 
صنعتی  بوشھر،  فارس  خلیج  تھران، 
جزو   … و  لرستان  کاشان،  قم،  اصفھان، 
دانشگاه ھایی ھستند کھ این رشتھ ھا را برای 

دختران ممنوع کرده اند.
مردانھ  کامال  قم  دانشگاه  میان  این  در 

صفحھ ٨رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

مدافعان سرکوب «پوشیده» امپریالیستی راافشاکنیم!

امپریالیستھا اکنون درک کرده اند کھ تجاوز 
مستقیم ارتشھای امپریالیستی و بھ ویژه عدم 
موفقیت آنھا در حمالتی در کشورھائی نظیر 
عراق و افغانستان، بار عظیم مالی درشرایط 
بحرانی کنونی برای آنھا دارد کھ ناکام ماندن 
شان قدرقدرت بودن شان را درافکار عامھ 
مردم جھان خدشھ دارمی کند، لذا درشرایط 
انقالب  مشغول  کمونیستی،  جنبش  ضعف 
ھستند  شده  دستکاری  و  ارتجاعی  تراشی 
سابقا  درکشورھای  کھ  ھمان طور  بتواند  تا 
سوسیالیستی و یا درکشورھای عربی ازسال 
این سو رخ داد، با ترفند بھ راه  ٢٠١١ بھ 
انداختن جنبشھای ارتجاعی برای چندصباحی 
دیگر کشورھای جھان سوم را در حیطھ نفوذ 

خود حفظ کنند.
مستقیم  نظامی  دخالت  از  عمده  حرکت  
دخالت  بھ  رسیدن  و  بیستم  قرن  آشکار  و 
قرن  درجریان  سرپوشیده  و  غیرمستقیم 
رسیدن  از  نشان  حال  درعین  یکم  و  بیست 
دارد.  تر  فرتوت  ی  مرحلھ  بھ  امپریالیسم 
یافت  نخواھد  چندانی  دوام  توطئھ  این  اما 
سرمایھ  نظام  ی  سلطھ  برانداختن  عصر  و 
انقالب  بھ  گذار  و  امپریالیستی  داری 
سوسیالیستی در سراسرجھان درحال ظھور 
پیشواز  بھ  رفتن  در  باشد. مشکل عمده  می 
آینده عبارت است از محکم بھ دست گرفتن 
کمونیسم علمی توسط پیشروان طبقھ کارگر، 
و  بورژوائی  خرده  افکار  انواع  زدودن 
رویزیونیستی کھ بھ نام کمونیسم علمی پیش 
واحد  ستادفرماندھی  ایجاد  و  میشود  کشیده 
درھرکشورـ   کمونیست  ـحزب  کمونیست: 
کارگری  انقالبی  جنبشھای  ھدایت  برای 
باشد.  می  پیروزی  سوی  بھ  ای  توده  و 
جنبشھای توده ای بدون فرماندھی و رھبری 
انقالبی بھ بی راھھ کشیده شده و مورد سوء 
استفاده ی طبقات استثمارگر و ستمگر داخلی 
گیرند.  قرارمی  صھیونیسم  و  امپریالیسم  و 
کھ  امپریالیسم  تاریخ  سرگذشت  است  چنین 
باید آن را باکمال وجدان دیالکتیکی آموخت 
و با چشمان باز بھ استقبال آینده جھت نابودی 

نظام سرمایھ داری جھانی شتافت!

درکشورھای  چھ  حاکمان  علیھ  جدید 
جھان  کشورھای  در  چھ  و  متروپل 
نظام  عمومی  بحران  کھ  درشرایطی  سوم 
زیر  را  نظام  این  حقانیت  کل  امپریالیستی 
ضربھ قرارمی داد، برای ستادھای فرماندھی 
امپریالیستی اعالم خطری بود کھ می بایستی 
حیلھ ھای جدیدی برای بھ بی راھھ کشاندن 

این حرکتھای اعتراضی دست می بردند.
علیھ  شعارھائی  درقالب  ھا  حیلھ  این 
ی  نشانده  دست  خود  کھ  دیکتاتورھائی 
توسط  بودند،  امپریالیستی  کشورھای 
نیروھائی ارتجاعی کھ سالھا خودامپریالیستھا 
رھائی  انقالبات  با  مبارزه  برای  را  آنان 
و  بودند  کرده  تربیت  کمونیستھا  و  بخش 
دیگر تاریخ مصرفشان تمام شده بود، آغاز 
شد. اگر درقرن بیستم انقالبات سمت گیری 
ضدامپریالیستی،  ضداستعماری،  روشن 
دموکراتیک، سوسیالیستی و تحت رھبری بھ 
ویژه احزاب کمونیست پیش برده می شدند، 
بیست  ضدانقالب دست کاری شده در قرن 
و «رئیس  برود!»  باید  برپایھ «شاه  یکم  و 
جز  پیامی  ھیچ  کھ  برود!»  باید  جمھور... 
باقی ماندن کشور درھمان وضعیت طبقاتی 
ضعف  و  شد  آغاز  ندارد،  گری  سلطھ  و 
جنبش کمونیستی و انقالبی باعث شده است 
کھ نارضایتی توده ھای محروم ، مورد سوء 

استفاده ی امپریالیستھا قرارگیرد.
این واقعیت، دیروز باعث شد  عدم شناخت 
تا مثال درایران کھ ھنوز در ابتدای این نقشھ 
بود، تشکلھای چپی بھ نام کمونیسم از روی 
حمایت  فقیھ  والیت  اسالمی  رژیم  کارآمدن 
داشتند  کھ  نفوذی  درحد  را  ھا  توده  و  کنند 
نیزمثلھ شدن  امروز  بکشانند و  گمراھی  بھ 
سرمایھ  نوکر  فاسد  عناصر  بھ دست  قذافی 
لیبی  «مردم»  یا  و  حاکمان  بھ  را  جھانی 
و منتظرند تا رفتن احتمالی  بگویند  تبریک 
گران  توطئھ  بھ  نیزدرسوریھ،  را  بشاراسد 
امپریالیست کھ گویا «انقالبی» ازکار درآمده 
و  تسلیحات  دادن  با  معینی  گروھھای  بھ  و 
برکنارنمودن  برای  لوژیستیکی  کمکھای 
یک دیکتاتور کم و بیش مستقل جھت وابستھ 
ی  حیطھ  بھ  آن  کشاندن  و  سوریھ  نمودن 
بفرستند  تبریک  کنند،  می  اقدام  نفوذ غرب 
این  و غیره  ایرانی  و  ای  و چپھای سوریھ 
بینند کھ در سوریھ  نمی  آشکار را  واقعیت 
مرز  ضدانقالب،  و  انقالب  بین  مرز  باید 
روشن  برنامھ  با  انقالبی  جنبشھای  بین 
انقالبی و پیشرو را با جنبشھای ضدانقالبی 
مزدوران عربستان سعودی و قطر و تعلیم 
یافتھ در ترکیھ وابستھ بھ غرب و آمریکا و 
صھیونیستھا وغیره و مذھبی ھای ارتجاعی 

سوریھ ای، مخدوش ننمایند.

ازھر دری، 
سخنی!

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.
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شده و دختران را دیگر نمی پذیرد.

حذف گسترده دختران از دانشگاه ھای ایران 
در حالی است کھ بیشتر آمار قبولی متعلق بھ 

دختران است.
حقوق  سرسخت  دشمن  اسالمی  جمھوری 
بھ ویژه در زمینھ آموزش  دختران  زنان و 

عالی بھ شمار می آید.
*******

چھار ھزار و ھفتصد و نھ نفر؛ 
قربانی تصادفات بھار امسال 

١٣٩١/١۵/٠۵ ـ آسمان دیلی نیوز
 ٣٧٢٢) نفر   ٧٩١ و  ھزار   ۴ امسال  بھار 
مرد و ١٠۶٩ زن) در حوادث رانندگی جان 
خود را از دست دادند کھ این رقم در مقایسھ 
فوتی ھای  تعداد  کھ  قبل  سال  مشابھ  مدت  با 
 ٢  .۵ بود،  نفر   ۵٠۵۶ رانندگی  حوادث 

درصد کمتر شده  است.
نشان  رانندگی  حوادث  کشتھ ھای  کاھش 
می دھد رانندگان در رعایت قوانین و کنترل 
سرعت خودرو نسبت بھ گذشتھ دقت بیشتری 
جدید  قوانین  اعمال  اینکھ  ضمن  دارند، 
کاھش  ساز  زمینھ  رانندگی،  و  راھنمایی 

حوادث رانندگی و تلفات شده  است.
بر اساس این آمار، در بھار امسال استان ھای 
و خراسان  با ٣٨٠  تھران  با ٣٨۵،  فارس 
رضوی با ٣۵۵ فوتی بیشترین و استان ھای 
و   ٣۴ با  ایالم   ،٣٢ با  جنوبی  خراسان 
کمترین  فوتی   ٣٩ با  بویراحمد  و  کھگیلویھ 

میزان تلفات حوادث رانندگی را داشتھ اند.
نیز  نفر   ١۴۴ و  ھزار   ٨١ مدت  این  در 
این  بھ  و  شده  رانندگی مصدوم  در حوادث 
در  رقم  این  کھ  کرده اند  مراجعھ   سازمان 
مقایسھ با مدت مشابھ سال قبل ٥. ٧ درصد 

افزایش یافتھ است.
امسال یک ھزار و ٧١۴ نفر در  در خرداد 
و  ھزار  کھ  کرده اند  فوت  رانندگی  حوادث 
٣۴١ نفر از آنان مرد و ٣٧٣ نفر زن بودند. 
ھمچنین تعداد مصدومان حوادث رانندگی در 
این ماه ٢٨ ھزار و ٢۴٩ نفر بوده کھ نسبت 
افزایش  درصد   ١  ٧٫ قبل  سال  خرداد  بھ 

داشتھ است.
*******

تحریم و تورم حذف ۴ صفر از 
پول ملی را منتفی کرد 

نرخ تورم  مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی 
تیرماه سال جاری را ٢٢.٩درصد اعالم کرد 
و گفت: بھ دلیل افزایش نرخ تورم، اجرای 
طرح حذف ۴ صفر از پول ملی تا سال ٩٣ 

منتفی است.( ٠۵/١٣٩١/١۵ )

بھ گزارش مھر، ابوالفضل اکرمی در جمع 
خبرنگاران نرخ تورم تیرماه سال جاری را 
خالصھ  گفت:  و  کرد  اعالم  درصد   ٢٢.٩
از شاخص بھای کاالھا  نتایج بھ دست  آمده 
و خدمات مصرفی در مناطق شھری ایران 
بر اساس سال پایھ ١٠٠=١٣٨٣ در تیرماه 

١٣٩١ است.
اظھار  مرکزی  بانک  اقتصادی  مدیرکل 
بھ  منتھی  دوازده ماه  در  تورم  نرخ  داشت: 
خردادماه ١٣٩١ نسبت بھ دوازده ماه منتھی 
درصد   ٢٢.۴ معادل   ١٣٩٠ خردادماه  بھ 

بوده است.
در  تورم  نرخ  این،  از  پیش  مرکزی  بانک 
بھ خردادماه سال ١٣٩١  دوازده ماه منتھی 

را ٢٢.۴ درصد اعالم کرده بود.
وی درباره حذف ۴ صفر از پول ملی اعالم 
 ۴ حذف  برای  مرکزی  بانک  طرح  کرد: 
و  بوده  دولت  در  ھنوز  ملی  پول  از  صفر 
دلیل  ھمین  بھ  است،  نشده  ارائھ  مجلس  بھ 
 ٩٣ سال  برای  ملی  پول  صفراز   ۴ حذف 

منتفی است.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکھ 
اجرای این طرح نیازمند زمان است، گفت: 
اجرای این طرح نیاز بھ شرایط با ثبات تر 
سال  در  اقتصادی  شرایط  و  دارد  اقتصادی 
است،  متفاوت  گذشتھ  ھای  سال  با  جاری 

زیرا حلقھ ھای تحریم تنگ تر شده است.
اکرمی ادامھ داد: اجرای حذف ۴ صفر باید 
با تامل بیشتر و نھ عجلھ اجرایی شود، زیرا 
اجرای  شدن  مطرح  زمان  در  تورم  نرخ 
حذف چھار صفر از پول ملی حدود ١٢ تا 
١٣ درصد بود اما ھم اکنون نرخ تورم بیش 
از ٢٢ درصد است. نرخ تورم تاثیر زیادی 
در اجرای این طرح دارد و بر ھمین اساس، 

با زمان بندی بیشتری اجرایی می شود.
********

معلولیت ۴٣ درصد ساکنان یک 
روستا در بویر احمد 

رئیس اداره بھزیستی شھرستان بویراحمد با 
معیشتی  و  سالمت  کنونی  مشکالت  تشریح 
بخش  سفلی  تنگان  «میان  روستانشینان 
کرد:  خاطرنشان  شھرستان،  این  لوداب» 
١۴۴ نفر در قالب ٣٣ خانوار در این روستا 
نفر   ۶٢ معادل  آن ھا  درصد   ۴٣ کھ  ساکن 
ھستند.(  حرکتی  و  ذھنی  معلولیت  دارای 

(١٣٩١/١۵/٠۵
وضعیت  فر،  زمانی  دارا  ایلنا  گزارش  بھ 
معیشتی و رفاھی ساکنان این روستا را نگران 
کننده خواند و بیان داشت: ازدواج ھای فامیلی 
مھم ترین عامل معلولیت ھای ذھنی و حرکتی 

نشود  اندیشیده  ویژه ای  تدابیر  اگر  و  است 
شاھد افزایش این معلولیت ھا در آینده ای نھ 

چندان دور خواھیم بود.
وی گفت: آژیر خطر در بعد سالمتی ساکنان 
این روستا بھ صدا درآمده و ما معتقدیم اگر 
سایر دستگاھھای اجرایی وارد عمل نشوند 
در آینده ای نھ چندان دور شاھد بحران جدی 
تری خواھیم بود کھ شاید امکان بازگرداندن 
آسانی  بھ  روستانشینان  سایر  بھ  سالمتی 

صورت نگیرد.
زمانی فر، فاصلھ مکانی این روستا با یاسوج 
مرکز کھگیلویھ و بویراحمد را کمتر از ٩٠ 
و  جدی  ھمکاری  خواستار  و  ذکر  کیلومتر 
شبانھ روزی مسووالن و خیرین با سازمان 
این  موجود  مشکالت  رفع  جھت  بھزیستی 

روستا شد.
وی در ادامھ بھ تشریح درصد معلولیت در 
روستای «سیالب کلوار زیالیی بویراحمد» 
و  کھگیلویھ  روستای  محروم ترین  بعنوان 
درصد  کرد  تاکید  و  پرداخت  ھم  بویراحمد 
تمامی  برغم  روستا  این  در  معلولیت 
بسیار  کشوری  درصد  از  محرومیت ھا 

پایین تر است.
*******

چپ ھای اسرائیل علیھ جنگ با 
ایران بسیج می شوند

بی بی سی ـ 
چھار شنبھ ١٥ اوت ٢٠١٢ 

ھای  چھره  و  لیبرال  فعاالن  از  گروھی 
ای  نامھ  انتشار  با  اسرائیلی  دانشگاھی 
سرگشاده از خلبانان نیروی ھوایی کشورشان 
مراکز  بھ  حملھ  دستور  اگر  کھ  اند  خواستھ 
آن  اجرای  از  شد  داده  آنھا  بھ  ایران  اتمی 

خودداری کنند.
برنامھ  حملھ  «این  است  آمده  نامھ  این  در 
بلکھ  کرد،  نخواھد  متوقف  را  اتمی ایران 
انداخت،  تاخیر خواھد  بھ  را قدری  آن  فقط 
بھای  ما  ھمھ  موقت  تاخیر  این  برای  ولی  
خلبانان  شما،  پرداخت.  خواھیم  را  گزافی 
کس  ھر  از  بیشتر  اسرائیل،  ھوائی  نیروی 
دیگر قدرت واقعی  را دارید کھ از این فاجعھ 

جلوگیری کنید.»
گمانھ زنی ھا درباره  گذشتھ  طی روزھای 
احتمال حملھ یکجانبھ اسرائیل بھ ایران باال 
گرفتھ است اما ایران این گزارش ھا را بھ 
عنوان جنگ روانی برای تحت فشار قرار 

دادن این کشور رد می کند.
 ۴٠٠ حدود  حال  بھ  تا  کھ  شود  می  گفتھ 
نفر این نامھ را امضا کرده اند. این فعاالن 

اعتراض  نشانھ  بھ  ھفتھ  ھر  ھمچنین 
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آمون لیپکین - شاھاک، فرمانده پیشین ارتش 
اسرائیل روز سھ شنبھ (١۴ اوت) گفت: «ما 
برگزاری  از  پس  کھ  داریم  را  گزینھ  این 
ایران  آمریکا  جمھوری  ریاست  انتخابات 
را ھدف قرار دھیم. بنابراین نباید عجلھ ای 

داشتھ باشیم.»
ارشد ایران می گویند در  نظامی  مقام ھای 
ھای  موشک  خارجی  حملھ  وقوع  صورت 
ایران اسرائیل و پایگاه ھای نظامی آمریکا 

در منطقھ را ھدف قرار خواھند داد.

مقابل محل سکونت اھود باراک، وزیر 
دفاع اسرائیل در تل آویو جمع می شوند.

بیت  ساکن  جنگ  ضد  فعال  نویمن،  اوفر 
نقش  یادشده  نامھ  انتشار  در  کھ  المقدس 
داشتھ است بھ بی بی سی فارسی می گوید: 
«بسیاری از شھروندان اسرائیل با این جنگ 
مخالفند. جنگ اسرائیل و ایران برای ھر دو 

طرف فاجعھ خواھد بود.»
او می افزاید: «من یکی از اسرائیلی ھایی 
ھستم کھ این حرف را کھ دولت ایران می 
ندارم.  قبول  کند،  نابود  را  اسرائیل  خواھد 
من با سالح اتمی بھ کل مخالفم. بھ نظر من 

برنامھ اتمی ایران جنبھ دفاعی دارد.»
اسرائیل،  وزیر  نخست  نتانیاھو،  بنیامین 
خطری  را  ای»  ھستھ  «ایران  یک  بارھا 
ھشدار  و  دانستھ  اسرائیل  موجودیت  برای 
داده کھ برای جلوگیری از دستیابی ایران بھ 
سالح اتمی دست بھ اقدام نظامی خواھد زد.

ایران می گوید برنامھ اتمی اش صلح آمیز 
نیاز این کشور  انرژی مورد  و برای تولید 

است.
آنات ماتار، استاد فلسفھ در دانشگاه تل آویو، 
یکی دیگر از فعاالنی است کھ نامھ سرگشاده 

بھ خلبان ھا را امضا کرده است.
«من  گوید:  می  فارسی  سی  بی  بی  بھ  او 
اعتقاد  آمیز  خشونت  اقدامات  بھ  اصوال 
ندارم، خواھان گفتگو ھستم نھ جنگ. جنگ 

ھمیشھ نتایج فاجعھ آمیز دارد.»
در نامھ ای کھ بھ امضای این فعاالن رسیده 
است:  آمده  اسرائیلی  خلبانان  بھ  خطاب 
«حملھ اسرائیل بھ ایران ممکن است باعث 
اسرائیل  شھر ھای  بھ  ایران  متقابل  حملھ 
کھ  اسرائیل  شھر ھای  کھ  وضعیتی  شود، 
زیادی  خسارات  آن  در  نیستند  جنگ  آماده 

خواھند دید.»
«حملھ اسرائیل بھ ایران ممکن است باعث 
اکتیو در میان شھروندان  پخش مواد رادیو 
آن صورت  در  ایران  شود، و  نظامی  غیر 
ھم  کننده و  عنوان کشور حملھ  بھ  اسرائیل 
اند  داده  انجام  را  حملھ  کھ  اشخاصی   چنین 
توسط  محاکمھ  تحت  جنگی  جنایات  برای 
دادگاه ھای بین المللی قرار خواھند گرفت.»

دفاع اسرائیل،  ارزیابی وزارت  بر یک  بنا 
 ٣٠٠ حداکثر  ایران  با  احتمالی  جنگ  در 

اسرائیلی کشتھ خواھند شد.
در  ھنوز  کھ  دارد  تاکید  اسرائیل  دولت 
نگرفتھ  تصمیمی  ایران  با  جنگ  خصوص 

است.
اسرائیل  امنیتی سابق  مقام ھای  از  بسیاری 
نباید بدون جلب  اسرائیل  باورند کھ  این  بر 
اقدام  بھ  دست  ایران  علیھ  آمریکا  حمایت 

نظامی بزند.

فساد امپریالیسم 
در حال زوال! 

ظھور دولت پلیسی
 و عدم مخالفت مردم
توسط جیمز پتراس و
 رابین ایستمن آبایا،
 ٢٥ ژوئیھ ٢٠١٢ 

مقد مھ
یکی از مھم ترین تحوالت سیاسی در تاریخ 
اخیر ایاالت متحده، خلع چالش مردم نسبت 
بھ دولت پلیسی بوده است. علی رغم توسعھ 
ی گسترده ی نیروھای پلیسی از جانب قوه 
و  تجھیزات  ی  العاده  فوق  رشد   ، مجریھ 
آرایش تمامی سازمانھای سرکوبگر، با صد 
عظیم  ھای  بودجھ  و  کارکن،  نفر  ھزار  ھا 
کنترل  ی  گسترده  دامنھ  و  مخفی  و  علنی 
از  بیش  بر  نظارت  جملھ  از  پلیسی،  دولت 
ساکنان  و  شھروندان  از  نفر  میلیون  چھل 
ای  توده  جنبش  گونھ  ھیچ  متحده،  ایاالت 
دمکراسی خواه، برای مقابلھ با قدرت و حق 
اعتراض  در  حتی  یا  آنھا  مخصوص  ویژه 
بوجود  پلیسی،  دولت  کنترل  و  تحقیقات  بھ 

نیآمده است.
در اوایل دھھ ١٩٥٠ ، در دوره ای کھ تصفیھ 
ھای ماک کارتی با اعمال محدودیتھای زیاد 
برای آزادی بیان، اجبار بھ سوگند فاداری و 
مقامات  از  آمریکا  کنگره  تعقیب  و  محاکمھ 
دولتی، شخصیت ھای فرھنگی، روشنفکران 
جملھ  از  کارگری،  ھای  اتحادیھ  فعالین  و 
اقدامات دولت پلیسی بود کھ صورت گرفتند. 
این منازعھ گسترده ی عمومی و اعتراضات 
سراسری و حتی مقاومت نھادھای دولتی را 

تا  برانگیخت.  موجود   وضعیت   علیھ  بر 
توده  تظاھرات     ،  ١٩٥٠ سالھای  پایان  
ای  درمحل  مرکز "کمیتھ  فعالیتھای غیر  
سانفرانسیسکو  شھر  در  واقع  آمریکائی" 
و  شد  برگزار  نقاط  سایر  در  و   (  ١٩٦٠)
خواھانھ  آزادی  عظیم  ای  توده  جنبشھای 
تفکیک  وضعیت  کشیدن  چالش  بھ  برای 
با  فدرال  دولت  توافق  و  جنوب  در  نژادی 
جوخھ ھای مرگ تروریستی و نژاد پرستانھ 
کوکلوکس کالن سربلند کردند. جنبش آزادی 
بیان در برکلی، کالیفرنیا، تظاھرات توده ای 
مقامات  کار  سبک  علیھ  سراسرکشور  در 

استبدادی، دانشگاه ھا را مشتعل کرد.
اول  سالھای  طول  در  مستقر  پلیسی  دولت 
و متعدد  توسط جنبشھای عظیم  جنگ سرد 
توده ای کھ برای حفظ و یا باز پس گرفتن 
خود  مدنی  حقوق  و  دمکراتیک  آزادیھای 
بھ چالش  پلیسی را  دولت  بود،  آمده  بوجود 

طلبید.
برای  ای  توده  جنبشھای  ظھور  درک  کلید 
با  آنھا  جوشی  ھم  دمکراتیک،  آزادیھای 
ای  گسترده  فرھنگی  و  اجتماعی  جنبشھای 
برای  مبارزه  با  دمکراتیک  آزادیھای  بود: 
آزادیھای اجتماعی در ارتباط بودند؛ آزادی 
جنبش  دھی  سازمان  خاطر  بھ  الزم  بیان 
ایاالت  امپریالیستی  جنگ  علیھ  ای  توده 
نژادی گسترده؛  تبعیض  متحده در ویتنام و 
ھای  تعقیب  و  محاکمات  رساندن  پایان  بھ 
و  پاکسازیھا  و  آمریکا  کنگره  توسط  متعدد 
حیات  تجدید  و  فرھنگی  فضای  کردن  باز 
ھای حرفھ  انجمن  و  کارگری  ھای  اتحادیھ 
ای الزم بود. تماماً بھ عنوان دست آوردھای 
مھم و حیاتی برای حفظ حقوق (سخت بدست 
آمده) کارگران و پیشرفتھای اجتماعی تلقی 

می گردد.
از  بسیاری  جمعی،  مخالفت  مقابل  در 
سالھای  در  پلیسی  دولت  آشکار  تاکتیکھای 
١٩٥٠ "زیر زمینی" شده بود و جای خود را 
بھ عملیات مخفی داده بود؛ خشونت گزینشی 
دولت بر علیھ افراد، جایگزین تصفیھ وسیع 
توده ای شده بود. جنبش دمکراسی خواھی 
و محبوب مردم جامعھ مدنی را تقویت کرد 
و مجامع عمومی مردم دستگاه دولت پلیسی 
را افشاء و تضعیف کرد، اما از بین نبرد. با 
این حال، از اوایل سال ١٩٨٠ تا بھ امروز، 
دولت  گذشتھ،  سال  بیست  درطول  ویژه  بھ 
پلیسی بھ طرز بی سابقھ ای نفوذ ھمھ جانبھ 
خود را در تمام شئون جامعھ مدنی گسترش 
داده، در حالی کھ، ھیچ گونھ مخالفت پایدار 
یا حتی تک و توک اپوزیسیون توده ای را 

بر نیانگیختھ است.
سئوال اساسی این جاست کھ چرا این 



صفحھ ١١رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
و  کرده  رشد  قدر  این  پلیسی  دولت 
قبلی  ھای  دوره  مرزھای  از  حتی 
نتوانستھ  ھنوز  و  رفتھ  تر  فرا  سرکوب 
ھیچ گونھ مخالفت توده ای را بر بیانگیزد؟  
با   تعارض  و  تباین  در  کنونی  وضعیت 
جنبشھای عظیم دمکراسی خواھی قراردارد 
موجود  بیستم  قرن  اواخر  تا  اواسط  از  کھ 
پلیسی  عظیم  دستگاه  شک،   بدون  بود. 
دولتی در حال حاضر رو بھ رشد است: از 
سوابق منتشر شده در مورد کارکنان (ھم از 
مأموران موجود در میان مردم و پیمانکاران 
سادگی  بھ  ازجاسوسان خصوصی)،   و ھم 
می توان بودجھ عظیم آنھا و تعدادسازمانھای 
علیھ   بر  داخلی  مسائل جاسوسی  در  درگیر 
آمریکائی  شھروندان  از  نفر  میلیون  ھا  ده 
عمق  و  دامنھ  کرد.  مشاھده  را  ساکنان  و 
شامل  پلیسی  دولت  سرانھ  خود  اقدامات 
و  انداختن  دام  بھ  بازجوئی،  و  بازداشت 
شھروندان  از  ھزارنفر  ھا  صد  دادن  قرار 
احکام  باشد.  می  سیاه  لیست  در  آمریکائی 
ترور  برای  را  چارچوبی  جمھوری  رئیس 
را  آنھا  کھ  آمریکائی  ساکنان  و  شھروندان 
روانھ دادگاه ھای نظامی، اردوگاه ھای باز 
داشت و تصاحب اموال آنھا می کند، بوجود 

آورده است.
قانون  مواد  فاحش  نقض  این  حال  این  با 
اساسی است کھ انجام می گیرد، بھ طوری 
پلیسی  دولت  نمایندگان  از  کدام  ھر  کھ 
بیشتر می فرسایند و  را  ما  آزادیھای مردم 
ھیچ جنبش توده ای "ضد امنیت ملی" و ھیچ 
گونھ "جنبش برای آزادی بیان" وجود ندارد. 
تنھا صدای منفرد و شجاعانھ، بھ خصوص 
مدافع  فعالین  مدنی"،  "آزادیھای  درمورد 
ھستند،  سازمانھا  و  اساسی  قانون  آزادیھای 
بھ حقوق  تجاوز  و  گشودند  آن را  کھ زنان 
عمًال  اما،  کشیدند.  چالش  بھ  را  شھروندان 
در  عینی  پوشش  ھیچ  و  ای  توده  پایھ  ھیچ 

رسانھ ھای جمعی ندارند.
فعال بودن  برای پرداختن بھ موضوع غیر 
بھ  ما  پلیسی  دولت  ظھور  از  قبل  ھا  توده 

موضوع از دو زاویھ برخورد می کنیم. 
عمل  و  سازماندھندگان  کار  چگونگی  ما 
کردھای آنھا را کھ ساختار دولت پلیسی را 
ایجاد کردند و این کھ چگونھ واکنشھای توده 

ای را خنثی ساختھ اند، شرح می دھیم. 
ما سپس "معنی" غیر فعال بودن را بھ بحث 
بھ  راجع  متعددی  ھای  گذاریم، فرضیھ  می 
ھای  "توده  و رفتار  نھفتھ  ھای زیر  انگیزه 

غیر فعال" شھروندان را توضیح می دھیم.
محافل متحدالمرکز دولت پلیسی 

در حالی کھ سازمانھای پلیسی آمریکا دارای 
پتانسیل الزم در سراسر کشور برای پوشش 

دادن بھ کل جمعیت ایاالت متحده ھستند، در 
متحد  «دایره  براساس  را  پوشش  این  واقع 
المرکزی» بھ عمل می رسانند. دولت پلیسی 
در ایاالت متحده با توجھ بھ درجھ دخالت و 
آگاھی سیاسی توده ھا در جبھھ اپوزیسیون 
دولت  سیاستھای  بھ  آنھا  انتقادی  مخالفت  و 
است کھ آشکارشده و عمل می کند. در حالی 
«ھمھ  بر  نظری  لحاظ  بھ  پلیسی  دولت  کھ 
از  را  آن  عمل  در  گذارد،  می  تأثیر  گان» 
المرکز  متحد  ھای  دایره  سری  یک  طریق 
بھ انجام می رساند. «ھستھ مرکزی» حدوداً 
چندین میلیون از شھروندان یعنی بخشی از 
جمعیت آمریکائی می باشند کھ اذیت و آزار 
دولت پلیسی را تجربھ می کنند. آنھا عبارتند 
بھ ویژه  فعال،  ترین، شھروندان  از حساس 
کسانی کھ توسط دولت پلیسی بھ عنوان ھویت 
مشترک مذھبی و قومی اعالم شده بھ عنوان 
دشمنان خارجی، منتقدان ویا «تروریستھای» 
و  مھاجران  از  عبارتند  آنھا  اند.  متھم 
پاکستانی،  فارسی،  عربی،  شھروندان 
بھ  چنین  ھم  و  تبار،  سومالی  و  افغانستانی 
اند. گرویده  اسالم  بھ  کھ  آمریکایی  عنوان 

«شک کردن و یا ھدف قرار دادن افراد» بر 
اساس مذھب و قومیت در کلیھ مراکز حمل 
ایستگاه  ھا،  فرودگاه  (مثل  عمومی  نقل  و 
ھای اتوبوس و قطارو بزرگراه) حاکم است. 
مساجد، مؤسسات خیریھ و بنیادھای اسالمی 
حمالت،  معرض  در  و  دائم  نظارت  تحت 
سبک  بھ  حتی  و  بازداشت  افتادن،  دام  بھ 

ترورھای «ھدفمند» اسرائیلی قرار دارند.
گروه اصلی دوم، کھ در معرض ھدف دولت 
پلیسی قرار گرفتھ اند، شامل آمریکائی ھای 
آفریقائی تبار، ھسپانیک ھا (آمریکای التینی 
میلیونھا  (کھ  مھاجرین  حقوق  فعالین  و  ھا) 
آنھا در  نفر را شامل می شوند) می باشند. 
سرانھ،  خود  گسترده  یورشھای  معرض 
نامحدود  بازداشتھای  و  دستگیریھای جمعی 
بدون محاکمھ و ھم چنین مجرم شدن بھ تبعید 

نا روا قرار می گیرند.
«دایره  نوبت  اصلی،  ھای  گروه  از  بعد 
از  نفر  داخلی» می رسد کھ شامل میلیونھا 
شھروندان آمریکائی و ساکنان کھ  سیاستھای 
آمریکا/اسرائیل در خاور میانھ را بھ صورت 
نوشتھ نقد کرده اند، ابراز ھمبستگی با درد 
تجاوز  با  مخالفت  فلسطین،  مردم  رنج  و 
آمریکا بھ عراق و افغانستان کردند و یا بھ 
خاطر دیدار از کشورھا یا مناطق مخالف با 
امپراطوری آمریکا (ونزوئال، ایران، جنوب 
و  غزه،  و  باختری  کرانھ  سوریھ،  لبنان، 
غیره) بھ آن نقاط سفر کرده اند. تلفن، پست 
صدھا  اینترنتی  ارتباطات  و  الکترونیکی 
تحت  آمریکائی  شھروندان  از  ھزارنفر 

مراقبت و نظارتند؛ آنھا در فرودگاه ھا مورد 
گذرنامھ  گرفتن  از  گیرند،  می  قرار  ھدف 
محروم مانده اند، در معرض «سرکشی» و 
لیست سیاه بھ طور پنھانی  قرار گرفتن در 
و آشکار در مدارس و محل کار آنھا قرار 

گرفتھ اند.
ھای  گروه  در  گیر  در  سیاسی  فعالین 
آزادیھای مدنی، وکال، و حرفھ ای، چپھای 
درگیر در مبارزه ضد امپریالیستی، طرفدار 
و  پلیسی  دولت  فعالیتھای ضد  دمکراسی و 
نشریات آنھا تماماً در کامپیوترھای عظیم و 
اطالعات  بھ عنوان  پلیسی  دولت  پیچیده ی 
درمورد «تروریستھای سیاسی» ضبط می 
فعالین  و  زیست  محیط  باجنبشھای  شوند. 
رفتار  بالقوه  تروریستھای  عنوان  بھ  آنھا 
در  آنھا  ھای  اعضای خانواده  است –  شده 
«سرکشی»  و  پلیس  اذیت  و  آزار  معرض 

ھای نامیمون قرار می گیرند.
دایره بیرونی شامل، اجتماع، شھری، مذھبی 
فعالینی  و رھبران اتحادیھ ھای کارگری و 
می شوند کھ در این دوره از فعالیت خود با 
از منتقدین  پشتیبانی  ابراز  تعامل و یا حتی 
مرکزی و گروه ھای اصلی و قربانیان نقض 
دادرسی  دولت پلیسی رفتارکرده اند. دایره 
شھروندان  از  میلیون  چند  شامل  بیرونی 
ھستند کھ «در فایل» دولت پلیسی بھ عنوان 
ممکن  کھ  دارند  قرار  نظر»  مورد  «افراد 
کنترل  مورد  آنھا  الکترونیکی  پست  است 
فعالیت  از  مدام  «بررسی»  ویا  گیرد  قرار 
یا  و  درخواستی  بھ  امضا  آیا  کھ  واین  آنھا 

درخواستھای دفاعی داده اند یانھ! 
دولت  اصلی  اھداف  دایره»ی  «سھ  این 
پلیسی ھستند کھ تعدادآنھا بھ ٤٠ میلیون از 
میرسد-  آن  ساکنان  و  آمریکائی  شھروندان 
کھ ھیچ جرمی مرتکب نشده اند. بھ خاطر 
بھ  آنھا  خود،  قانونی  حقوق  و  حق  اعمال 
درجات مختلف در معرض سرکوب و آزار 

و اذیت پلیس دولت قرار گرفتھ اند.
بھ ھرحال، «مرزھای سیاسی» دولت پلیسی 
در مورد این کھ چھ کسی را باید تحت کنترل 
دستگیر  را  کسی  چھ  دھند،  قرار  تعقیب  یا 
آن  ھر  بھ  بستگی  زمانی –  چھ  در  و  کنند 
چھ دارد کھ باعث سوء ظن عضوبودن در 
سازمانھای کمونیستی و انقالبی می شود و 
بھ خاطر خشنود  یا میل بھ اعمال قدرت یا 
کردن مافوق خود در ھر لحظھ صورت می 

گیرد. 
متحده  ایاالت  دولت  پلیسی  عملیات  کلیھ 
شھروندان  یکم، سرکوب  و  بیست  قرن  در 
بر  کردن  پیدا  تقدم  حق  و  طلب  دمکراسی 
نظام  تضعیف  بدون  البتھ  ای،  توده  جنبش 

انتخاباتی کھ فراھم کننده تأثیر سیاسی 
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و مشروعیت بخشیدن بھ این نظام می 
باشد. «مرز» دولت پلیسی بوجود می آید 
تا اطمینان حاصل شود کھ شھروندان گزینھ 
بھ دوحزب طرفدار  باشند. اما،  کمی داشتھ 
اجرائی  مدیران  و  مقننھ  قوه  پلیسی،  دولت 
شرایط  بھ  آنھا،   رفتار  بھ  اشاره  بدون، 
موجود و بدون خواست اصلی شان باید رأی 
دھند، کھ دراین جا،  قربانیان از ھستھ داخلی 
و دایره خارجی، منتقدان و فعالین رأی دھنده 
سخت  مجازات  مکرر،  حمالت  باشند.  می 
زدن  انگ  و  «نمونھ»  عنوان  بھ  عمومی 
رسانھ ای کھ پیاپی بھ توده منفعل (چھ رأی 
دھنده باشد یا نباشد) صورت می گیرد تحت 
می  سرکوب  قربانیان  این  کھ  عنوان  این 
بایست حتماً اشتباھی مرتکب شده باشند در 
غیر این صورت آنھا مورد سرکوب پلیسی 

قرار نمی گرفتند.
کھ  است  این  پلیسی  دولت  استراتژی  تمام 
میان  در  دولت  این  منتقدین  تا  ندھد  اجازه 
مردم محبوبیت، مشروعیت مردمی یا تأیید 
عمومی کسب کنند. دولت و رسانھ ھا مرتباً 
این پیام را می دھند کھ «اھداف» این فعالین 
ما  پرستی)  وطن  (آمریکائی،  «اھداف» 
خواھی  دمکراسی  فعالیت  کھ  زیرا  نیستند، 
می  «ما»  انتخاباتی  فعالیت  مانع  «آنھا» 
شود؛ زندگی آنھا و عقل و تجارب آنھا ھیچ 
گونھ غرابتی با محیط کار ما، محلھ ھای ما، 
مدنی  ھای  انجمن  و  ما  مذھب  ما،  ورزش 
بھ  پلیسی  دولت  کھ  ای  درجھ  بھ  ندارد.  ما 
دمکراسی  دار  طرف  فعالین  محافل  دور 
«حصار داخلی» کشیده است، دولت پلیسی 
دست آزاد و بُرد بال منازعی را در تعمیق 
گرا  اقتدار  دولت  ھای  مرز  گسترش  و 
داراست. بھ درجھ ای کھ منطق یا حضور 
ایاالت  ھای  توده  آگاھی  در  پلیسی  دولت 
متحده آمریکا نفوذ کرده است، مانع عظیمی 
را برای ارتباط دادن نا رضایتی خصوصی 

با اقدامات عمومی ، ایجاد کرده است.
فرضیھ در خصوص شرکت در جرم 
ھمدستی توده ای و تن در دادن بھ 

دولت پلیسی
واقعیت  پلیسی  دولت  حاضر  حال  در  اگر 
آمریکائی  شھروندان  سیاسی  زندگی  غالب 
نگرانیھای  مرکز  در  چرا  پس  باشد،  می 
جنبش  گونھ  ھیچ  چرا  ندارد؟  قرار  مردم 
چگونھ  ندارد؟  وجود  خواھی  دمکراسی 
دولت پلیسی موفق بوده است کھ با «کشیدن 
حصار» فعالین را از اکثریت قریب بھ اتفاق 
شھروندان ایاالت متحده دور نگھدارد؟ با این 
ھمھ، کشورھای دیگر در زمانھای دیگر با 
رژیم ھای حتی سرکوب گر تر مواجھ بودند 

ولی در عین حال شھروندان شورش کردند. 
در گذشتھ، با وجود بھ اصطالح «تھدید اتحاد 
جماھیر شوروی»، جنبش دمکراسی خواھی 
در ایاالت متحده ظھور کرد و حتی توانست 
گستاخی رو بھ رشد دولت پلیسی را وادار بھ 
عقب نشینی کند. چرا باید این طور بھ نظر 
برسد کھ یادگار «تھدید تروریستی اسالمی» 
از خارج این قدر شھروندان ما را ناتوان و 
مھجور سازد؟ یا این کھ حقیقتاً صحت دارد؟

ھیچ گونھ توضیح ساده یا فقط یک توضیح 
متحده  ایاالت  شھروندان  انفعال  مورد  در 
در مقابل افزایش قدرت مطلق دولت پلیسی 
وجود ندارد. انگیزه ھای آنھا از این سئوال 
پیچیده است و در حال تغییر و بھتر است این 
سئواالت را در برخی از جزئیات بررسی کنیم.

یک توجیھ برای انفعال این است کھ قدرت 
فراگیر دولت پلیسی ترس و وحشت  نافذ و 
عمیقی را ایجاد کرده است بھ ویژه در میان 
افرادی کھ تعھدات خانوادگی دارند، اشتغال 
بھ  متعھد  تقریباً  می باشد و  آنھا آسیب پذیر 
آزادیھای دمکراتیک می باشند. این گروه از 
بال  این  پلیسی،  قدرت  کھ  آگاھند  شھروندان 
را سر آنھائی کھ در فعالیتھای اپوزیسیونی 
در گیر بودند آورده است، کھ سبب از دست 
دادن شغل و درد و رنج فراوان شده اند و بھ 
ھمین دلیل حاضر بھ فدا کردن امنیت و رفاه 
معتقدند  کھ  چھ  آن  خاطر  بھ  خود،  خانواده 
کھ «ھدفیست توأم با شکست»- جنبشی است 
ای و با حمایت ناچیز  توده  فاقد یک پایگاه 
بھ  اعتراض  کھ  زمانی  تنھا  نیستند.  نھادی، 
استریت و جنبش «تسخیر  وال  نجات مالی 
وال استریت» بر علیھ یک درصدیھا نیروی 
جنبشی بھ خود گرفت، این بخش از توده ھا 
اما  کرد.  ابراز  را  خود  گذر  زود  پشتیبانی 
ھم چنان کھ دفتر رئیس جمھوری نجات وال 
استریت را بھ تحقق رسانید و دولت پلیسی 
و  ترس  کرد،  خورد  را  «تسخیر»  جنبش 
احتیاط خیلی از ھوا داران این جنبش را وادار 
گردانید.    انفعال  و  نشینی  عقب  و  حجب  بھ 
انگیزه دوم در مورد « تن در دادن»، ما بین 
بخش قابل مالحظھ ای از مردم کھ سبب می 
پلیسی  دولت  از  حمایت  بھ  تمایل  آنھا  شود 
اساس است کھ  این  از خود نشان دھند، بر 
تروریستی  ضد  ئولوژی  ایده  پذیرش  آنھا 
پرستی ضد  نژاد  مسلمانی و  و بد خیم ضد 
عرب خود را، بھ حد زیادی توسط بخشھای 
با نفوذ سازندگان افکار طرفدار اسرائیل می 
دانند. ترس و نفرت از مسلمانان، ترویج شده 
توسط دولت پلیسی و رسانھ ھای جمعی، دلیل 
اصلی ای بود بعد از رخ داد یازده سپتامبر 
پیاپی  جنگھای  و  داخلی  امنیت  ایجاد  برای 
علیھ دشمنان اسرائیل از جملھ عراق، لبنان، 

طرح  با  حاضر  حال  در  و  و سوریھ  لیبی 
از  پشتیبانی  ایران.  برای  بعدی  برنامھ  و 
دولت پلیسی در پایان سال اول ٩/١١ (یازده 
سپتامبر) بھ اُوج خود رسید ولی پس از آن 
اقتصادی  بحران  کھ  وقتی  کرد.  فروکش 
دادن  از دست  شد،  غالب  استریت  وال  در 
مشاغل و شکست سیاستھای دولت، نگرانی 
ھائی را در مورد اقتصاد بوجود آورد، این 
وضعیت بھ مراتب بیشتر از حمایت از دولت 
پلیسی بود کھ بھ جلو سوق داده شد. با این 
حال، «درست یا غلط»، حد اقل یک سوم از 
رأی دھندگان ھنوز از دولت پلیسی پشتیبانی 
می کنند. آنھا قاطعانھ معتقدند کھ این دولت 
کھ  باشد؛  می  آنھا  «امنیت»  محافظ  پلیسی 
غیره  و  دستگیریھا  ھا،  ظن  سوء  واقع  در 
«می  گیرد  می  صورت  نظرآن  تحت  کھ 
بایست کار خالف و غیر قانونی» انجام شده 
پلیسی  دولت  حامیان  ترین  باشند. سرسخت 
کھ  اند  مھاجرین  ضد  ھای  گروه  میان  در 
آنھا  تبعید جمعی   ، جمعی  دستگیری  مدافع 
و گسترش نیروھای پلیسی با ھزینھ تضمین 

ھای مندرجھ در قانون اساسی است. 
انگیزه سوم کھ سبب «تن در دادن» مردم بھ 
دولت پلیسی می شود نادانی و نا آگاھی است: 
آن میلیونھا نفر از شھروندان آمریکائی کھ 
دولت  فعالیتھای  دامنھ  و  وسعت  اندازه،  از 
آنھا  کردار  و  رفتار  از  خبرند،  بی  پلیسی 
چنین استنباط می شود کھ»چون من بھ طور 
بنابراین نمی  مستقیم تحت تأثیر نیستم، پس 
تواند وجود داشتھ باشد». جایگزین شده در 
لذت  معاش کردن،  امرار  زندگی روزمره، 
بردن از اوقات فراغت، سرگرمی، ورزش، 
درمورد  فقط  داشتن  نگرانی  و  خانواده، 
در  چنان  ھا  توده  خانواده....این  بودجھ 
شده  آغشتھ  خود  جھانی»  «میکرو  زندگی 
اند کھ در واقع مسائل کالن اقتصاد- سیاسی 
فاصلھ  «بسیار  آنھا  نظر  در  پلیسی  دولت 
دار» و خارج از محدوده ی تجربی یا عالقھ 
شان می باشد: «من وقت ندارم»، «این فقط 
سیاست است»....این بی عالقھ گی بھ امور 
ایاالت  مردم  طور سراسری  بھ  کھ  سیاسی 
است،  کرده  دچار  آن  بھ  را  آمریکا  متحده 
سبب نادیده گرفتن آن ھیوالئی است کھ در 

میان خود رشد داده است.
بھ صورتی توٌھم آمیز، ھم چنان کھ نگرانی 
ھا و انفعال بعضی از مردم راجع بھ وضع 
نابسامان اقتصادی رشد کرده است، پشتیبانی 
مخالفت  چنین  ھم  و  پلیسی  دولت  از  مردم 
ھای شان نیز کاھش یافتھ است. بھ عبارت 
حالی  در  شده  شکوفا  پلیسی  دولت  دیگر، 
نھادھای  بروی  بیشتر  مردم  نارضایتی  کھ 

متمرکز  جامعھ  و  دولت  اقتصادی 
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شده است. رھبران سیاسی معاصر در 
مؤسسان  حوزه  آموزش  وجود،  صورت 
پلیسی،  دولت  با ظھور  ارتباط  در  را  خود 
بھ  استریت  وال  و  امپریالیستی  جنگھای 
مسائل روزمره اقتصادی شھروندان ایاالت 
شدن  جزء  جزء  سازند.  می  متصل  متحده 
مسائل، جدائی مسائل اقتصادی و سیاسی از 
از  سیاسی  نگرانیھای  از  جدایی  و  یکدیگر 
یک یک آنھا، بھ دولت پلیسی اجازه می دھد 
آگاھی  از  خارج»  و  مافوق   » را  کھ خود 
عمومی، نگرانی ھا و فعالیت آنھا قرار دھد.

وجود ترس و وحشتی کھ بانی آن دولت پلیسی 
روزمره  جمعی  ھای  رسانھ  توسط  است، 
اخبار»،  تبلیغاتی «  برنامھ ھای  طریق  از 
تروریستی»،  کاراگاھی «ضد  ھای  برنامھ 
ده ھا سال از فیلم ھای ھالیودی ضدعرب، 
فیلم ھای اسالموفوبیائی را متداول و شدت 
از  جمعی  ھای  رسانھ  تصویر  اند.  داده 
از  پلیسی  دولت  برھنھ  و  آشکار  تخلفات 
امری  عنوان  بھ  مردم  دمکراتیک  حقوق 
طبیعی و الزم در قلمرو نفوذ «تروریستھای 
ُسست  «لیبرالھای»  آن  در  کھ  اسالمی»، 
قانونی  کانالھای  از  کردن  دنبال  (مدافعین 
موجود و اعالمیھ حقوق بشر) امنیت ملی را 

تحدید می کنند، مؤثر بوده است. 
از لحاظ ایده ئولوژیک، دولت پلیسی وابستھ 
بھ ھویت گسترش نیروھای پلیس با «امنیت 
در  حتی  ملی» منفعل «اکثریت خاموش»، 
اقلیت  مواقعی است کھ  نا امنی عمیقی بر 
فعال و منتقد ایجاد می کند. خدمت بھ خود 
شناسائی «ملت» و «پرچم» با دستگاه  دولت 
توده  نمایشات  مراسم  در  مخصوصاً  پلیسی 
ھجویات  «راک»،  موزیک  کھ  جائی  ای، 
ومسابقات «ورزشی»، سرگرمی ھای توده 
ای را  رسماً متعھد بھ وفاداری بھ حمایت و 
احترام بھ دولت پلیسی می کنند و معموًال در 
این مراسم خانمھای خوشگل و خوش اندام 
نالھ کنان از طریق بینی متن سرود ملی رابا 
ھلھلھ ی رعد آسا می خوانند. «رزمندگان» 
نمایش در مقابل مردم می  برای  زخمی را 
لباس  در  سخت  و  سفت  سربازان  و  آورند 
یونیفورم خود بھ پرچم ادای احترام عظیم می 
گذارند، در حالی کھ پیام منتقل شده اینست 
کھ دولت پلیسی در میھن دست در دست با 
«مردان و زنان با یونیفورم» در خارج از 
کشور کار می کند. دولت پلیسی بھ عنوان 
یک تعمیم میھن پرستانھ از جنگ در خارج 
کشورو بھ عنوان «ضرورتی» اعمال شده، 
اپوزیسیون،  شھروندان  برای  محدودیت 
مردم منتقد و ھرنوع دفاع واقعی و صریح 

از آزادی ایجاد می کند. 
نتیجھ گیری: چھ باید کرد؟

از  شدت  بھ  پلیسی  دولت  برتری  و  تفوق 
با  و  ھم  با  چی  ساختھ  دوحزب  ھمکاری 
قوانین  درمورد  سیاسی  خصوصیات  حذف 
مبارزات  کردن  قطعھ  قطعھ  و  سرکوب 
اجتماعی- اقتصادی از مخالفت دمکراتیک، 
ضد  ای  توده  جنبش  است.  شده  مند  بھره 
 –  ٢٠٠١ و   ١٩٩٠ دھھ  اوایل  در  جنگ 
فرار و پناھنده شدن رھبران  توسط   ٢٠٠٣
آن بھ درون دستگاه حزب دمکرات و پیروی 
انتخاباتی آن تضعیف شد. جنبش  از برنامھ 
فرصت  توسط  مھاجرت  محبوب  و  عظیم 
حزب  مکزیکی  آمریکائی-  سیاسی  طلبان 
را  زیادی  تلفات  کھ  شد  تصاحب  دمکرات 
بھ آنھا وارد نمودند درحالی کھ، ھمان حزب 
اوباما  پرزیدنت  ریاست  تحت  دمکرات، 
مھاجرین  علیھ  را  پلیسی  دولت  سرکوب 
تشدید کرد و میلیونھا نفر از کارگران مھاجر 
التینی با خانواده ھای آنھا را اخراج نمود. 

آموزد کھ مبارزه  می  بھ ما  تاریخی  تجربھ 
موفقیت آمیز علیھ دولت پلیسی کھ در حال 
مبارزات  ارتباط  بھ  بستگی  است  ظھور 
توده  توجھ  کھ  دارد  اقتصادی  اجتماعی- 
دمکراسی،  طرفداران  با  را  شھروند  ھای 
طرفداران آزادیھای مدنی، طرفداران جنبش 
آزادی بیان از طبقھ متوسط را مورد  توجھ 
کاھش  اقتصادی،  بحران  تعمیق  دھد.  قرار 
و  کار  شرایط  و  زندگی  سطح  در  سبعانھ 
اجتماعی  ھای  برنامھ  حفظ  برای  مبازره 
و  اجتماعی  بیمھ  (مثل  شده»  «متوقف 
دولت  گسترش  با  باید  پزشکی)  مواظبت 
عظیم  جنبش  یک  باشد.  خورده  گره  پلیسی 
طرفدار عدالت اجتماعی کھ ھزاران نفر از 
جا  در یک  استریت را  توده ھای ضد وال 
گرد ھم می آورد، میلیونھا نفر از طرفداران 
مواظبت پزشکی (Medicare)، بیمھ اجتماعی 
کمک  وگیرندگان   (Social Security)
پزشکی(Medicaid) با صد ھا ھزار نفر از 
با  ناپذیر  اجتناب  طور  بھ  مھاجر  کارگران 
دستگاه گسترده دولت پلیسی برخورد خواھند 
کرد. آزادی ضرورتی است برای مبارزه بھ 
ای  توده  مبارزه  و  اجتماعی  عدالت  خاطر 
برای عدالت اجتماعی تنھا راه اساسی است 
پلیسی.  دولت  نشاندن  عقب  بھ  وادار  برای 
امید است کھ درد و رنج اقتصادی توده ھا 
شود  ای  توده  عظیم  جنبش  برای  ای  جرقھ 
کھ بھ نوبھ خود مردم را از رشد خطرناک 
از  ای  توده  درک  سازد.  آگاه  پلیسی  دولت 
این ارتباط ضروری خواھد بود کھ ھرگونھ 
رفاه  دمکراسی و  برای  جنبش  در  پیشرفت 
خارج  در  صلح  و  کشور  داخل  در  مردم 

کشور را طلب کند.
*********

تسلط جنایت کارانھ نخبگان مالی 
(سران سرمایھ) 

دوچھره دولت پلیسی: پناه دادن کسانی 
کھ از پرداخت مالیات طفره می روند، 

کاله برداری مالی و اختالس (پول 
شوئی) مالی را مرتکب می شوند، 

در حالی کھ، شھروندان توسط دولت 
پلیسی تحت نظر قرار می گیرند.

توسط پروفسور جیمز پتراس، ٥ 
آگوست ٢٠١٢

«تقلب مالی اقتصاد سرمایھ داری 
فاسد»، از مجلھ ی اکونومیست

«در اینجا چنان درجھ ای از بد بینی 
و حرص وطمع ھست کھ حقیقتاً تکان 
دھنده است»، از لورد توریز، بانک 
انگلستان، از مقامات خدمات مالی.

مقدمھ
ما  حال ھرگز  تابھ  متحده  ایاالت  تاریخ  در 
و  مقیاس  در  این دست  از  جنایاتی  مشاھده 
دامنھ ای کھ امروز توسط نخبگان خصوصی 

و دولتی صورت می گیرد، نبودیم.
مثل  استوار وبی عیب ونقص  اقتصاد دانی 
جیمز ھنری، اقتصاد دان ارشد سابق شرکت 
 Mckinsey) کینزی  معتبرمک  ای  مشاوره 
روی  طفره  ی  مسئلھ  مورد  در   ،(  & C٠
تحقیق  معتبر  اسنادی  با  پرداخت مالیات  از 
کرده است. او متوجھ شد کھ خانواده ھائی 
با ثروتھای کالن، تا ٣٢ ھزار میلیارد دالر 
پناه گاه ھای  آنھا در  پنھان  از دارائی ھای 
پرداخت  مالیات  کھ  باشد  می  دریا  ماورای 
 ٢٨٠ از  بیش  بھ  عظیم  سرمایھ  این  نشده 
میلیارد دالر بھ عنوان مالیات بر درآمد می 
رسد کھ از دست کشور بدر رفتھ است! این 
غیر  ھای  دارائی  شامل  بررسی  و  تحقیق 
مالی مثل امالک و مستقالت، فلزات گران 
بھا، جواھرات، قایق ھای بادبانی، اسب ھای 
و  اشرافی  لوکس  ھای  اتوموبیل  مسابقاتی، 
از ٣٢ ھزار میلیارد دالر  غیره نمی شود. 
دارائی ھای پنھانی، ٢٣ ھزار میلیارد دالر 
آن توسط ثروتمندان فوق العاده غنی ای از 
آمریکای شمالی و اروپا تصاحب شده است.

سازمان  ویژه  کمیتھ  از  اخیر  گزارش  یک 
بانکھای  در  شوئی  پول  با  رابطھ  در  ملل 
آمریکائی و اروپائی بھ بیش از ٣٠٠ میلیارد 
دالر  میلیارد   ٣٠ جملھ  از  رسد،  می  دالر 

توسط کارتلھای مواد مخدر در مکزیک.
میلیارد   ٣٠ مورد  در  جدید  گزارشات 
بانکھای  شامل  کھ  مالی  برداری  کاله  دالر 
باشد،  می  اروپا  و  متحده  ایاالت  در  عمده 

بانکھای  است.  شده  منتشر  ھرھفتھ 



صفحھ ١٤رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
بارکلی  انضمام  بھ  انگلستان  عمده 
ھای  گروه  دیگر  و   (Barclay›s)
بانکی، بھ عنوان متقلب در الیبر (بھره کوتاه 
مدتی است کھ مابین بانکھای لندن رد و بدل 
 London Inter Bank Offered ،می گرد د
Rate – LIBOR) برای سالھا بھ منظور حد 
اکثر رساندن سود شناسائی شدند. بانک نیو 
بی سی،  اچ اس  مورگان،  پی  یورک، جی 
واکوویا و سیتی بانک در میان تعداد بسیار 
مواد  در  شوئی  پول  با  بانکھا،  از  زیادی 
با  البتھ  قانونی،  غیر  وجوه  سایر  و  مخدر 
مجلس  بانکداری  کمیتھ  تحقیقات  بھ  توجھ 
سنای ایاالت متحده، مورد اتھام قرار دارند. 
فدرال  دولت  وجوه  با  ملیتی  چند  شرکتھای 
ھم  مالیات  پرداخت  از  و  یابند  می  نجات 
معاف می گردند و سپس، در نقض موافقت 
و  تولیدی  دولت، مراکز  با  علنی  ھای  نامھ 
می  انتقال  مکزیک  و  آسیا  بھ  را  مشاغل 
دھند. عمده مؤسسات مالی سرمایھ گذاری، 
مانند گلد من ساکس سر سرمایھ گذاران را 
شیره مالیدند و در «زبالھ دانی» سھام فرو 
بردند. در حالی کھ، دالالن ھمین سھام ھای 
بی ارزش را تخلیھ می کردند و بیرون می 
شرکت  عامل  مدیر  ُکورزین،  جان  ریختند. 
سابق  عامل  مدیر  چنین  (ھم  گلوبال  اف  ام 
گلد من ساکس، سناتور سابق ایاالت متحده 
و فرماندار ایالت نیوجرزی) اعالم کرد کھ 
او نمی تواند مبلغ ١٫٦ میلیارد دالر پول از 
دست رفتھ را کھ متعلق بھ سرمایھ گذاران 
مشتری بود حین فروپاشی ام اف گلوبال در 

سال ٢٠١١ ، «بھ حساب بیآورد».
پلیسی،  دولت  دستگاه  عظیم  رشد  وجود  با 
رسیدگی  تحقیقاتی،  ماموریتھای  افزایش 
از ٤٠٠  بیش  و  کنگره ای  محاکماتی  ھای 
امنیت  «سازمان  در  شاغل  کارمند  ھزار 
ملی»(HLS)، حتی فقط یک بانکدار نیز تا 
نشده است. در موارد  بھ حال روانھ زندان 
جریمھ  بارکلی  مانند  بانکی  فاحش،  بسیار 
جزئی را بابت ایجاد سھولت در طفره روی 
کاله  در  مشارکت  و  مالیات  پرداخت  از 
کرده  تقبل  را  ھا  بازی  سفتھ  در  برداری 
است. در ھمان زمان «بدعت گذار» عمده 
در کاله برداری ھائی کھ بھ خاطر رد و بدل 
 ،(LIBOR) بانکی بھره ھای مابین  کردن 
دو  جری  بارکلی،  بانک  اجرائی  رئیس 
میسی یر(Jerry De Missier)، مبلغ ١٣ 
میلیون دالر بھ عنوان حق الزحمھ ترک این 

بانک دریافت کرد.
انگاری»،  «سھل  قانون  اجرای  مقابل  در 
پلیسی رو بھ رشد با توجھ بھ  توسط دولت 
و  شرکتھا  نخبگان  بانکی،  برداریھای  کاله 
و  شھروندان  سیاسی  سرکوب  میلیاردرھا، 

مھاجرینی کھ ھیچ گونھ جنایتی بر علیھ نظم 
و امنیت عمومی مرتکب نشده اند، تشدید پیدا 

کرده است.
زندگی  و  کار  محل  از  مھاجر  میلیونھا 
مورد  و  روانھ زندان شدند  دستگیر و  خود 
ضرب وشتم قرار گرفتھ و تبعید شدند. صد 
آمریکائی  ھا نفر از محلھ ھای اسپانیائی و 
آفریقائی نشین ھدف حملھ پلیس قرار گرفتند، 
قتل  بھ  یا  و  شده  اندازی  تیر  آنھا  بھ طرف 
محلی  پلیس  ھائی،  محلھ  چنین  در  رسیدند. 
می  عمل  تمام  و  تام  مصونیت  با  فدرال  و 
از  ای  کنند – ھم چنان کھ فیلم تکان دھنده 
علیھ  و خشونت  پلیس  تیراندازی  صحنھ ی 
کالیفرنیا  اناھایم،  در  مسلح  غیر  شھروندان 
نشان داده شد. مسلمانان، جنوب آسیائی ھا، 
عربھا و ایرانی ھا و دیگران از نظر نژادی 
مورد سوء ظن قرار می گیرند، بدون ھیچ 
خیریھ  سازمانھای  در  شرکت  برای  دلیلی 
یا بھ سادگی بھ  بشر دوستانھ و  و بنیادھای 
دستگیر  مذھبی  نھادھای  در  حضور  خاطر 
میلیون   ٤٠ از  بیش  شوند.  می  محاکمھ  و 
سیاسی  فعالیتھای  در  گیر  در  آمریکائی 
قانونی در حال حاضر تحت نظارت اند، آنھا 
مورد جاسوسی و اغلب مورد آزار و اذیت 

قرار می گیرند.
متحده:  ایاالت  دولت  چھره  دو 

معافیت از مجازات و سرکوبی
اسناد و مدارک قاطع از این تصور کھ سیستم 
مورد  در  متحده  ایاالت  قضایی  و  پلیسی 
جنایات  علیھ  کشور  موجود  قوانین  اعمال 
بانکی  مالی،  صاحبان  توسط  شده  مرتکب 
و  درآمده  پای  از  کامًال  شرکتھا  نخبگان  و 

کارائی شان را از دست داده اند. 
افرادی کھ از تریلیون دالر مالیات گریز می 
برداری مالی میلیاردرھا و پول  زنند، کاله 
شویان چندین میلیارد دالری پول نقد تقریباً 
ھرگز بھ زندان فرستاده نمی شوند. در حالی 
ای  جریمھ  است  ممکن  آنھا  از  بعضی  کھ 
بپردازند، دارائی نامشروع ھیچ کدام از آنھا 
تکرار  جنایتکاران  این  از  بسیاری  چھ  گر 
تکرار جنایت در میان  نشده.  کردند، ضبط 
زیرا  است  عادی  و  شایع  مالی  مجرمان 
مجازات آنھا بسیار خفیف اند، سودھا بسیار 
این مورد نادر، سطحی  تحقیقات در  باال و 
و بی اھمیت ھستند. دفتر سازمان ملل متحد 
 (UNODC) در مورد مواد مخدر و جرائم
گزارش داده است کھ مبلغ ١٫٦ ھزار میلیارد 
دالر، کھ بیشتر در بانکھای غرب ھستند پول 
آن  پنجم  یک   ٢٠٠٩ سال  در  شده،  شوئی 
از  آید.  می  مخدر  مواد  تجارت  از  مستقیماً 
بخش عمده درآمد حاصل از تجارت کوکائین 

در شمال آمریکا (٣٥ میلیارد دالر)، دو سوم 
آن در بانکھای آمریکای شمالی پول شوئی 
شده است. قصور از تحت تعقیب قرار دادن 
صاحبان بانکی کھ در گیر این چنین تجارت 
«فقدان  خاطر  بھ  نھ  ھستند  مخدر  مواد 
کاری»  «اھمال  بخاطر  نھ  و  اطالعات»، 
در بخشی از قانون گذاران و مجریان قانون 
است. دلیل آن اینست کھ این بانکھا بیش از 
حد عظیم اند کھ تحت تعقیب قرار گیرند و 
از حد غنی ھستند کھ  صاحبان بانکی بیش 
قانون  مؤثر  اجرای  گردند.  زندان  رھسپار 
وسران  اصلی  بانکھای  تمام  ی  محاکمھ  بھ 
آنھا  سودھای  کھ  گردد  می  منتھی  بانکی 
شدن  زندانی  دھد.  می  کاھش  شدت  بھ  را 
حال  در  «درب  بانکداران،  بزرگترین 
دروازه  بندد،  می  آنھا  روی  رابھ  گردش» 
کنندگان  تنظیم  آن  طریق  از  کھ  را  طالئی 
کنند  می  تضمین  را  ھایشان  ثروت  دولت، 
واز این طریق پیوستن خود را بھ بانکھای 
خروج  از  پس  خصوصی  گذاری  سرمایھ 
بستھ  کنند،  می  مقدر  «دولتی»  خدمات  از 
خواھد شد. دارائی ھای ده تا از بزرگترین 
توجھی  قابل  سھم  متحده،  ایاالت  در  بانکھا 
می  تشکیل  را  متحده  ایاالت  اقتصاد  از 
دھند. مدیران عامل بزرگترین بانکھا با تمام 
بخشھای اصلی شرکتھای غول پیکر بھ ھم 
ھم  و  مالی  متوسط  و  باال  مقامات  متصلند. 
ھم چنین  و  قطاران آنھا در بخش شرکتھا، 
اوراق  دارندگان  و  خود  عمده  داران  سھام 
قرضھ، در زمره ی بزرگترین گریز زنان 

مالیاتی می باشند.
در حالی کھ کمیتھ امنیت و مبادلھ، وزارت 
بانکداری  بھ  مربوط  کمیتھ  و  داری  خزانھ 
مجلس سنا کھ ھمگی درمیان مردم تظاھر بھ 
رسیدگی بھ جرائم مالی عظیم می کنند، در 
واقع، فقط محافظت از این نھادھا از ھرگونھ 
و  فعالیت  شان،  ساختار  تغییر  برای  تالش 
نقش آنھا در اقتصاد ایاالت متحده را بھ عھده 
دارند. جریمھ ھا ئی کھ اخیراً در مورد آنھا 
وضع شده، با استانداردھای قبلی باال ھستند، 
اما ھنوز ھم حد اکثر بھ مقداری می رسد کھ 
برابراست با فقط سود دو ھفتھ ی این بانکھا 

و شرکتھای غول پیکر.
کل  فروپاشی  قضائی»،  «اراده  عدم وجود 
سیستم تنظیمی و خودنمائی قدرت مالی در 
بازنمود می  را  نجات طالئی» خود  «چتر 
بھ مدیران جنایتکار  بھ طور عادی  کھ  کند 
می  اعطا  آنھا  «استعفاء»  و  افشاء  از  پس 
نخبگان   عظیم  قدرت  خاطر  بھ  این  گردد. 
و  قضائیھ  قوه  دولت،  بر  مالی  و  سیاسی 

اقتصاد است. 
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قدرت سیاسی و مرگ 

«قانون و نظم»
با توجھ بھ  جرائم مالی، نظریھ ھدایت کننده 
از  «بیش  از:  است  عبارت  دولت  سیاست 
حد توانگر است کھ حبس گردد، بیش از حد 
معنایش  کھ  نشود»  موفق  کھ  است  بزرگ 
خزانھ  از  قرضھ  دالر  میلیارد  ھزار  چند 
دولت برای نجات مؤسسات مالی ورشکستھ 
عمدتاً  کھ  کسانی  (حکومت  کلپتوکراتیک 
بھ دنبال منافع شخصی ولی با ھزینھ مردم 
دولت  ازاغماض  باالئی  سطح  و  بوده  اند) 
درمورد میلیاردرھائی کھ از پرداخت مالیات 
سرباز زده اند، کاله برداران و پول شویان 
اجرای  کامل  شکست  خاطر  بھ  باشد.  می 
باالئی  بھ جرائم مالی، سطوح  نسبت  قانون 
از مجرمان سابقھ دار وجود دارند کھ یکی 
عنوان  بھ  را  آنھا  بریتانیا  مالی  مقامات  از 
و  حرص  ی)  تکرارکننده  (و  خو  «زشت 

آز» توصیف می کند. 
در حال حاضر «پرچمی» را کھ درزیرآن 
نخبگان مالی کنترل کامل دولت را تصاحب 
نموده اند، بودجھ و اقتصاد کشور «تغییر» 
داده شده است. این اشاره بھ مقررات زدائی 
گسترش  مالی،  سیستم  سازی)  (خصوصی 
مالیات،  پرداخت  از  گریز  راه  از  عظیمی 
پرواز آزاد بھ پناه گاه ھای مالیاتی در خارج 
«اجرای  در  چشمگیر  تغییر  و  کشور  از 
قانون» در مورد محاکمھ بانکھائی است کھ 
مرتکب بھ پول شوئی از طریق درآمدھای 
کارتلھای  و  مخدر  مواد  از  قانونی  غیر 
دادن   قرار  قانونی  تعقیب  تحت  تا  جنایتکار 
شده  تروریستی»  «دولتھای  اصطالح  بھ 
یاغی  دولت  یک  بھ  قانونی»  «دولت  اند. 
تبدیل شده است. «تغییرات» مالی اجازه و 
حتی تشویق کاله برداریھای مکرر را داده 
فقر  و  نفر  میلیونھا  فریب  باعث  کھ  است، 
در  است.  شده  نفر  میلیونھا  خانمانی  بی  و 
وام  دارندگان  از  میلیون   ٢٠ حاضر  حال 
مسکن، مسکن خود را از دست داده اند یا 
این کھ قادر بھ پرداخت قسط وام مسکن خود 
نیستند؛ ده ھا میلیون نفراز مالیات دھند گان 
از طبقھ ی متوسط و طبقھ ی کارگر وادار 
دادن  دست  از  و  باالتر  مالیات  پرداخت  بھ 
طبقات  طفره روی  دلیل  بھ  خدمات حیاتی، 
فوقانی و شرکتھا از پرداخت مالیات، شدند. 
کارتل  توسط  شوئی  پول  دالر  میلیاردھا 
بزرگترین  جنایی  ثروت  و  مخدر  مواد 
محلھ  گذاشتن  زوال  بھ  رو  بھ  منجر  بانکھا 
ھای مسکونی و افزایش جرم و جنایت شده 
است کھ درواقع سبب بی ثباتی زندگی طبقھ 

متوسط و کارگرمی باشند. 

نتیجھ گیری
تسلط جنایت کارانھ نخبگان مالی و ھم دستان 
فروپاشی  بھ  منجر  دولت،  ھمراھی  و  آنھا 
نظم و قانون، تنزل و بی اعتباری کل شبکھ 
نظارتی و دستگاه قضایی کشور شده است. 
این امر منجر بھ یک سیستم ملی «بی عدالتی 
نابرابر» گشتھ کھ در آن شھروندان بحران 
زده برای اعمال حقوق قانونی خود محاکمھ 
می شوند، در حالی کھ نخبگان جنایتکار از 
سخت  دارند.  مصونیت  خود  عمل  مجازات 
ترین اجرای حکم  دولت پلیسی نسبت بھ صد 
ھا ھزار نفر از مھاجران، مسلمانان و فعاالن 
کھ  حالی  در  گردد،  می  اعمال  بشر  حقوق 
کاله برداران مالی مشغول جمع آوری پول 
جمھوری  ریاست  انتخاباتی  صندوق  برای 

می باشند. 
امروزه این تعجب آور نیست کھ چرا بسیاری 
از کارگران و شھروندان طبقھ متوسط خود 
تغییر»  «مخالف  و  کار»  «محافظھ  را 
خواھان  مردم  اکثریت  واقع،  در  بینند.  می 
 ،(Social Security) حفظ» بیمھ اجتماعی»
ثبات  بازنشستگی،  پرورش،  و  آموزش 
مانند  دولت،  پزشکی  ھای  برنامھ  و  شغلی 
کمک  و   (MEDICARE) پزشکی  مواظبت 
پزشکی (MEDICAID) در مقابل طرفداران 
برای  کھ  باشند  می  «افراطی»  نخبگان 
بیمھ  سازی  خصوصی  خواھان  «تغییر»  
دادن  پایان  آموزش و پرورش،  اجتماعی و 
زیاد  بسیار  تقلیل  و  پزشکی،  مواظبت  بھ 
در کمک پزشکی ھستند. کارگران و طبقھ 
متوسط خواھان امنیت شغلی، ثبات در محلھ 
مقابل  در  ھا  قیمت  ثبات  و  مسکونی  ھای 
پرورش  و  آموزش  کنترل،  از  خارج  تورم 
شھروندان  ھستند.  پرشکی  ھای  مراقبت  و 
مزد و حقوق بگیر پشتیبان قانون و نظم اند، 
است  این  اش  معنی  کھ  ھنگامی  مخصوصاً 
کھ میلیاردرھائی بھ خاطر فرار از پرداخت 
مالیات ، بانکداران جنایتکار در گیر در پول 
کھ  بردارانی  کاله  و  شوند  محاکمھ  شوئی 
بھانھ  پردازند،  می  جزئی  ای  جریمھ  اکثرا 
ای می آورند یا «عذر خواھی» می کنند و 
سپس مثل ھمیشھ اقدام بھ کاله برداری می 

کنند.
«تغییرات» رادیکال ایجادشده توسط نخبگان 
، زندگی میلیونھا نفر از آمریکائی ھا را در 
ویرانی  بھ  سنی  گروه  و  حرفھ  منطقھ،  ھر 
کشیده است. آنھا زندگی خانواده ھا را با از 
بین بردن امنیت شغلی بی ثبات کرده اند در 
سود  توسط  مسکونی  ھای  محلھ  کھ،  حالی 
بھ چنگ آمده از پول شوئی در مواد مخدر 
تحلیل رفتھ است. باال تر از ھمھ، آنھا کامًال 
کل دستگاه قضایی را بھ انحراف کشانده اند 

کھ جنایتکاران درآن محترم شمرده می شوند 
و برعکس با فرد محترم مثل جنایتکار رفتار 

می شود.
اولین دفاع اکثریت مردم مقاومت در برابر 
«تغییر نخبگان» است و برای حفظ بقایای 
برای  مقاومت  از  ھدف  است.  رفاه  دولت 
از  خواھدبود  عبارت  رفاه،  دولت  «حفظ» 
تبدیل تمامی نظام فاسد قانونی «جنایت کار» 
قانون».  بھ یک سیستم «برابری در مقابل 
قدرت  اساسی  تغییر  یک  بھ  نیاز  امر  این 
سیاسی دارد: در سطح محلی و منطقھ ای، 
شورای  تا  ھا  بانک  رئیسھ  ھیئت  اطاق  از 
قضات  ازدادخواھی  کارگری،  و  محلی 
بھ  کنندگان  تعدیل  و  نخبگان  با  ھمدست 
کھ  اکثریتی  توسط  منتخب  واقعی  نمایندگان 
تحت دستگاه قضائی کنونی رنج می برند و 

نالھ می کنند. 

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

کنید!

سایت حزب رنجبران
www.ranjbaran.org

سایت آینھ روز
www. ayenehrooz.com

سایت خبرنامھ کارگری
www.karegari.com

سایت رنجبر آنالین
www.ranjbaran.org/01_

ranjbar
online

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

Rooz-s-Library



صفحھ ١٦رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

آورد.  می  فشار  حلی  راه  یافتن  سوی  بھ 
طور  بھ  کشورھا  ـ  دولت  اقتصادی  نقش 
بین  مالی  سرمایھ  کارتل  توسط  ای  فزاینده 
گیرد،  می  صورت  تنھائی  بھ  حاکم  المللی 
سازمانھای  و  امپریالیست  دولتھای  رھبری 
بین المللی، زیرسلطھ ی اینان قرارمی گیرد. 
باوجوداین، دولت ـ کشورھا بھ مثابھ ابزار 
قدرت و حاکمیت مافوق انحصارات موجود 
بھ  داری  سرمایھ  نظام  در  کشورھا  دراین 
تا  مانند،  می  باقی  ناپذیری  اجتناب  طور 
بتوانند مبارزه طبقاتی پرولتاریائی را دراین 
برای  دررقابت  و  ببرند؛  ازبین  کشورھا 

سلطھ بربازارجھانی ضروری می باشند.
نیروھای انقالبی تولید بین المللی شده علیھ 
برپایھ  یافتھ  سازمان  تولیدی  روابط  این 
کشورـ دولتھا شورش می کنند. این امر ھیچ 
طی  کھ  بود  نشده  حد روشن  این  بھ  تا  گاه 
مدیریت بحران توسط محافل حکومت کننده 
 ٢٠٠٨ سال  پائیز  در  آن  بروز  درجریان 
قدرتھای  ھمکاری  تنھا  داد:  نشان  را  خود 
کھ   ٢٠ دیدارگروه  در  ـ  مھم  امپریالیستی 
مشخصا بدین منظور سازمان داده شده بود ـ 
می توانست بھ مدیریت این بحران، حداقل بھ 
طور موقتی، بپردازد. بدین ترتیب از شدت 
یابی بٌُرای تضادھا و اثرات عظیم آنھا ناشی 
مالی  و  اقتصادی  بحران  ترین  بزرگ  از 
بھ  ممانعت  دوم  جھانی  بعداز جنگ  جھانی 
عمل آمد. باوجوداین، بھائی کھ بدین منظور 
گذاشتھ شده  بھ مسائل سرپوش  پرداختھ شد 
نھ تنھا جوابی نداد، بلکھ آنھا را تشدید کرد، 

و بھ آینده محول نمود.
ناشی  اضطراری  اقتصادی  فشارھای 
ای  فزاینده  طور  بھ  المللی  بین  رقابت  از 
بھ   ، کشوری  ـ   انحصاری  ساختارھای 
و  شده  کسب  اجتماعی  حقوق  خصوص 
تضمین یافتھ درمبارزه پس ازجنگ جھانی 
توانائی  این،  ھمراه  برد.  تحلیل  بھ  را  دوم 
نظام سرمایھ داری در جذب توده ھا بھ سوی 
خود نیز روند نزولی یافت. ازنظرگرایشی، 
را  اش  توانائی  بورژوائی  دولتی  دستگاه 
درعمل کردن براساس دموکراسی بورژوائی 
کسب شده طی دھھا سال ازدست داد و حکم 

دیکتاتورمآبانھ ی انحصارات مستولی شد.
فریب  عوام  ی  طلبانھ  فریادجنگ  تحت 
درتمامی کشورھای  تروریسم"،  با  "مبارزه 
العمل  بھ سوی عکس  گرایش  امپریالیستی، 
عظیمی  طور  بھ  خارجی  تھاجم  و  جھانی 
پیش  از  بیش  امر  این  یابد.  می  افزایش 
بورژوائی  دموکراسی  کھ  دھد  می  نشان 

جامعھ  ماھیت  کھ  این  و  است  ای  حیلھ 
دیکتاتوری  اش  دولت  و  بورژوائی  طبقاتی 

انحصارات می باشد.
درکتاب غروب خدایان درورای "نظم نوین 
جھانی"، ما ثابت کردیم کھ تجدید سازماندھی 
تاریخی  ازدوران  حکایت  المللی  بین  تولید 
جدید گذار از سرمایھ داری بھ سوسیالیسم 
دارد. این تنھا با درگیری عوامل عینی و ذھنی 
عالرغم   سرخواھدرسید.  طبقاتی  مبارزه 
تمام این تضادھا، رشد گرایش بین المللی بھ 
چپ بھ نظر مھم ترین می رسد کھ ظھورش 
توده  و  کارگر  طبقھ  طبقاتی  آگاھی  رشد  با 
ھای وسیع در گذار بھ ھزاره جدید مشخص 
می شود. عالمتھای روبھ افزایشی بھ طور 
نمایانی حکایت از آن دارند کھ آرامش  نسبی 
سال  دھھا  طی  یافتھ  تداوم  طبقاتی  مبارزه 
رود.  می  ازبین  برگشتی  غیرقابل  طور  بھ 
نظام تولیدی بین المللی و پرولتاریای صنعتی 
بھ سرعت  کھ  است؛  المللی ظھوریافتھ  بین 
روبھ رشد می باشد و ساختار طبقھ کارگر 
این  دھد.  می  تغییر  جھانی  درسطحی  را 
رشد  درمبارزات  را  خود  قدرت  پرولتاریا 
یابنده بھ آزمایش می گذارد، شروع بھ درک 
ضرورت ھم بستھ گی بین المللی می کند، بھ 
دنبال یافتن بدیل اجتماعی است و شروع بھ 
پذیرش مبارزه برای دورنمای سوسیالیستی 
را نموده است. طلوع خیزش سریع مبارزه 

برای سوسیالیسم درحال دمیدن است.
تکامل  از  لنینیستی  ـ  مارکسیست  تحلیل 
در  خدایان  غروب  درکتاب  امپریالیسم 
اول  گام  تنھا  جھانی"  نوین  ورای"نظم 
درتطابق دادن خودمان با واقعیت جدیداست. 
مھم تر نتایج تئوریکی و پراتیکی گرفتن از 
آن است کھ ضروری برای تکامل استراتژی 

و تاکتیکھای پرولتاریا می باشند.
پدیده ھای جدید و تغییرات پایھ ای درتکامل 
تئوریھای  دربین  رقابت  با  پیوستھ  جامعھ 
اجتماعی بورژوائی با توجیھ آنھا ھمراه می 
ـ  متافیزیکی  تئوریھای  ازانواع  سیلی  شود. 
ایده آلیستی بھ باتالق بازارھای کتاب جریان 
ھای  دروازه  و  تلویزیونی  کانالھای  دارد، 
بشود دروغھای بزرگ  اینترنتی، آن قدرکھ 
بورژوازی را حفظ کنند، ویا تخیالت جدیدی 
بھ  آورند.  می  بوجود  موقتی  ماھیتی  با  را 
با  بورژوائی   اقتصاد  گران  ستایش  ویژه 
سرمایھ  کھ  این  بھ  دایر  تئوریھای خودشان 
نظامھا است" درفکر  "بھترین دربین  داری 

برجستھ نشان دادن خودشان می باشند.   
ھا  توده  درمتقاعدکردن  را  شان  توان  آنھا 
ھا  رسانھ  دھند،  می  بیشترازدست  ھرچھ 
میدان بیشتری را در"انتقاد از گلوبالیزاسیون" 
با اختالفات جزئی بین اپورتونیستھای خرده 

دھند.این  قرارمی  دراختیارآنھا  بورژوا 
انتقادات با موفقیت بیشتر یا کمتر تالش می 
بانشان  ایجادکنند:  تیغ موازنھ  درلبھ  تا  کنند 
دادن خود بھ مثابھ فردی مطلع، ازیک سو 
سازماندھی  تجدید  مسلٌم  مخرب  اثرات  آنھا 
می  رامطرح  المللی  بین  توزیع  و  تولید 
سازند، حال آن کھ از سوی دیگر پیشنھادات 
را  رویزیونیستی  و  رفرمیستی  معنای  بی 
برای نجات نظام جھانی امپریالیستی با دید 
نتایج  منطقی  نقشھ  بھ  رسیدن  از  اجتناب 

انقالبی، پیش می کشند. 
تجدید سازمان دھی تولید بین المللی یک " 
نتیجھ نولیبرالی" قابل اجتناب درنظام جھانی 
انتقادات  کھ  طور  آن  نیست،  امپریالیستی 
خرده بورژوائی و اپورتونیستی تاکید دارند، 
و  مارکس  کھ  اش،  قانونمندی  نتیجھ  بلکھ 
تحقق  باشد.  می  اند،  کشیده  پیش  قبال  لنین 
یافتن آن بھ طور اجتناب ناپذیری خودش را 
پرولتاری طبقھ  آگاھی طبقاتی  باالرفتن  در 
کارگر، و زود یا دیر بھ آشکارشدن مبارزه 
طبقاتی علیھ شرایط نھائی تر حاکم و ارائھ 

راه حل تاریخی اش آشکار می سازد.
طور  بھ  تولیدی  نیروھای  شدن  المللی  بین 
اجتناب ناپذیری بھ بین المللی شدن مبارزه 
عالئم  انجامد  می  آن  محرک  و  طبقاتی 
غیرقابل اشتباه این روند کامال جریان یافتھ 
و درتمامی جھان قابل مشاھده ھستند: جوش 
در  التین  درآمریکای  فرامرزی  خروش  و 
شورشھای  جنبش  جدید؛  ھزاره  بھ  ورود 
دموکراتیک درکشورھای عربی درآغاز سال 
دربرگیرنده  کارگری  اعتصابات  ٢٠١١؛ 
فرا  و  صنعتی  بخشھای  و  کورپوراسیونھا 
آشکار  تشابھ  اروپا؛  در  ازمرزھا  روی 
ای  توده  مبارزات  شکل  و  محتوا  ازنظر 
اجتماعی؛  حقوق  از  دفاع  برای  المللی  بین 
اعتراضات جھانی علیھ تجاوز امپریالیستی 
آمریکا و انگلیس بھ عراق در سال ٢٠٠٣؛ 
کنفرانس  المللی  بین  ھماھنگی  سازی  آماده 
و   ،٢٠١١ درسال  ونزوئال  در  زنان 
اعتراضات جھانی علیھ مسئووالن  ھمچنین 
جھانی. محیطی  زیست  فاجعھ  بوجودآمدن 

روی  پیش  و  طبقاتی  مبارزه  شدن  جھانی 
بدان  مطمئنا  انقالبی  سازمانھای  توسط  اش 
ملی  درسطح  طبقاتی  مبارزه  کھ  معنانیست 
دیگر نقش اصلی را ندارد. برعکس، تاثیر 
المللی  بین  و  ملی  مبارزات طبقاتی  متقابل 
تقویت یک  و  ازھم  الھام  با  جھان  درسطح 

دیگر امری آشکاراست. 
برخواھدافتاد.  امپریالیستی  جھانی  نظام 
انقالب جھانی دریک روند بغرنج و متضاد 
گام بھ گام راه خودرا برای اتحاد سوسیالیستی 

چنان  بازخواھدکرد  جھان  کشورھای 

در جبھھ جھانی کمونیستی ...  بقیھ از 
صفحھ آخر
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نباشد کھ در بربریت  چھ بشریت مایل 
الوصف،  مع  شود.  غرق  داری  سرمایھ 
امروز ھیچ کس نمی تواند مدت زمانی کھ 
و  خواھدگرفت  صورت  روند  این  آن  طی 
فداکاریھایی را کھ این تغییرتاریخی جوامع 
مسیر  اما  کند.  بینی  پیش  نیازدارد   طبقاتی 
روشن  یکم  و  بیست  قرن  آغاز  در  تکامل 
آماده ساختن  عمده درجھان  گرایش  است: 

انقالب سوسیالیستی جھانی است!
ـ  مارکسیست  تاکتیکھای  و  استراتژی 
درکی  قابل  مشخص  تحلیل  باید  لنینیستی 
مبارزه  از  جدید،  اجتماعی  ازتکامالت 
آن  انعکاس  طریق  و  المللی  بین  طبقاتی 
توده  و  کارگر  طبقھ  مبارزات  و  درآگاھی 
حاکمیت  ستم  و  استثمار  علیھ  وسیع  ھای 
نظام  و  المللی  بین  مالی  سرمایھ  تنھائی  بھ 
ویژه،  بھ  دھد.  ارئھ  را  امپریالیستی  جھانی 
این تحلیل باید مربوط بھ تکامل عناصرجدید 
بین  طبقاتی  درمبارزه  بنیادی  تغییراتی  و 
دھی  سازمان  تجدید  از  پس  باشدکھ  المللی 
تولید بین المللی قابل رؤیت شده و درآینده بھ 

رشدش ادامھ خواھدداد.
ازاین تحلیل امکانات جدید، وظایف و منابع 
جنبش مارکسیست ـ لنینیستی، انقالبی وطبقھ 
عمده  موضوع  آید.  می  دست  بھ  کارگر 
سازی  آماده  آشکار  عزم  از  است  عبارت 
مادی سوسیالیسم درسطحی جھانی، درپشت 
سرنیروھای مخرب ویرانگرامپریالیسم، کھ 
بھ طور ویژه ای درتکامل نیروھای انقالبی 
تولید، در تولید سرمایھ دارانھ بین المللی، و 
درمبارزه و اشکال جدیدسازمان دھی طبقھ 
کارگر و توده ھای وسیع  خود را بیان می 
آماده سازی سوسیالیسم و مستعد  دارد. این 
بحران عمومی بودن نظام جھانی امپریالیستی 
پی ریزیھای عروج جدید  دومنظور متضاد 
جھانی  درسطحی  سوسیالیسم  برای  مبارزه 

می باشند.
خصوصیت عبارت است از تمایل سرسختانھ 
میلیونھا  درآمیختن  بھ  داری  سرمایھ  تولید 
میلیون  صدھا  و  تولیدی  روندھای  در  نفر 
با  جھانی.  تولیدی  نظامھای  در  کننده  تولید 
شیوه تفکر دیالکتیکی ـ ماتریالیستی بشریت 
قادرخواھدشد روندھای جھانی رشد عظیم، 
تولید  تجدید  و  فزونی  درحال  بغرنج  تولید 
کھ  کند  مدیریت  طوری  را  انسانی  حیات 
آنھا بھ سود بشریت در سوسیالیسم/کمونیسم 
ناپذیر  جدائی  وحدت  جدید  مرحلھ  و  باشند 

بشریت  با طبیعت را  ممکن سازد.
متقابال، علم بورژوائی و جھان بینی اش، بھ 
دلیل انقیادشان بھ سود حداکثر، مبارزه برای 
کنترل بازارھای جھانی و حفظ امپریالیسم کھ 
بھ طور مجازی آنھا را بھ زنجیر بستھ است، 

ازسوی  روند.  می  فرو  عمیقی  دربحران 
طبقھ  جنبشھای  داشتن  درتاثیرمتقابل  دیگر، 
کارگر و مردمی، جریان علمی نقد اجتماعی 
تنھا  مھم  مترقی  کشفیات  رشداست.  درحال 
اقتصادی  با رقابت حوزه ھا(ی  مبارزه  در 
ـ م) و ابزاری شدن تحقیق بھ منظور ازدیاد 
و  دیالکتیک  کارگیری  بھ  با  و  سرمایھ 

ماتریالیسم حاصل می شود.
رشد  از  مشخص  تحلیل  انجام  منظور  بھ 
ازاحساسات  را  خود  باید  انسان  جامعھ، 
رویزیونیستی  و  اپورتونیستی  معنای  بی 
مدرن رھا سازد کھ ھنور از نزول وسقوط 
شوروی سوسیال امپریالیست و نظام فرضی 
فلج  آن  رھبری  تحت  موجود"  "سوسیالیسم 
اتحادشوروی  کامل  گی  اند. ورشکستھ  شده 
چون  واردنمود  آنھا  بھ  سخت  ای  ضربھ 
ارتجاعی  ـ  بورژوا  طبقاتی  ماھیت  آنھا  کھ 
و  خروشچف  زمان  از  را  اتحادشوروی 
کنگره بیستم حزب درسال ١٩۵۶ نپذیرفتند. 
بورژوائی  خرده  تفکر  شیوه  حاکمیت  با 
رویزیونیستی درآنھا، آنھا سرسختانھ استقرار 
سابقا  درکشورھای  داری  سرمایھ  مجدد 
ـ  سوسیال  ارتجاعی  ماھیت  و  سوسیالیستی 
امپریالیسم شوروی را انکار کردند. تازمانی 
انتقاد  ازطریق  تفکر  شیوه  این  آنھابھ  کھ 
قادر  بھ طورکاملی  آنھا  نکنند،  ازخود غلبھ 
پیش روی  برای  مفیدی  نتایج  بھ  بھ رسیدن 
پرولتری مبارزه طبقاتی دراین نقطھ عطف 

تاریخی نخواھند شد.
رفرمیستھا نیز بھ موضع دفاعی عمیق و با 
کسادی روبھ رو شده اند. بھ جز استثنائاتی، 
تمامی احزاب سوسیال ـ دموکرات دراروپا 
حزبی  جدی  بحران  بھ  اخیر  درچندسال 
احزاب  و  چپ  رفرمیستھای  اند.  درغلتیده 
نئورویزیونیست کھ محصوالت این بحرانند 
ـ مانند حزب "Die Linke"(چپ) درآلمان 
ـ ثابت کردند کھ از درک ماھیت این تکامل 
اجتماعی و رسیدن بھ نتایج انقالبی، ناتوانند. 
گلوبالیزاسیون  اصطالح  بھ  آنان،  عقیده  بھ 
سرمایھ  صفتانھ  "گرگ  روی  پیش  شروع  
رشد  یک  ـ  بود  "نئولیبرالیسم"  و  داری" 
تاسف بار، کھ می توان آن را درچھارچوب 
نمود.  مداوا  دارانھ  سرمایھ  اجتماعی  نظم 
اجتماعی"  "دولت  بھ  برگشت  درباره  تٌوھم 
"اقتصاد  تجدیدحیات  بھ  وامیدھائی  فرضی، 
بازار اجتماعی" و رؤیای "عدالت اجتماعی" 
بھ  کھ  ھستند  جوابی  تنھا  داری  درسرمایھ 
فکر آنھا درمورد مسائل زمان ما می رسد.

مشخص  روشھای  تغییر  نتیجھ  اینھا  طبعا، 
امپریالیسم بعداز جنگ جھانی دوم درمورد 
اردوگاه  ظھور  شود.  می  ستم  و  استثمار 
و  بشریت  سوم  یک  برای  سوسیالیستی 

ضربات بھ نظام استعماری توسط جنبشھای 
شدت  بھ  را  آن  بخش  آزادی  مسلحانھ 
موثر  فرسودن  برای  فشارقرارداد.  زیر 
حداقل  کارگر،  طبقھ  سوسیالیستی  آگاھی 
با  داری،  سرمایھ  متروپل  درکشورھای 
درآلمان  فقط  (نھ  انحصارات  حاکمیت 
رفرمھای  تضمین  ضرورت  غربی) 
با  شدن  ھمراه  بدون  (اکثرا  را  اجتماعی 
ترتیب  این  بھ  و  درنظرگرفتند  مبارزه) 
را  بورژوائی  خرده  رفرمیستی  تفکر  شیوه 
نمودند.  درجنبش طبقھ کارگر سریعا پخش 
بدون تردید بھبود شرایط زنده گی و روابط 
خانواده گی خرده بورژوائی درصف طبقھ 
کارگر، و توسعھ دادن نظام شیوه تفکر خرده 
بورژوائی، وبرخی ازآنھا درمقام حاکمیت، 
مبارزه  آرام  نسبتا  دوران  ایجاد  بھ  موفق 

طبقاتی گردید کھ چندین دھھ ادامھ یافت.
المللی  تولید بین  دھی  تجدیدسازمان  از  پس 
جھانی  رقابت  العاده  فوق  تشدید  باعث  کھ 
برای  دیگر  اجتماعی"  "توری  این  شد، 
بود  سنگینی  وزنھ  المللی  بین  مالی  سرمایھ 
اول درشروع  درقرارگرفتن در موضع  کھ 
بازارھای  بر  سلطھ  برای  نبرد  در  رقابت 
آنھا  ترتیب  بدین  آفرید.  می  مشکل  جھانی 
شروع بھ حملھ بھ دست آوردھای اجتماعی 
نمودند.  با این کار آنھا یک اسباب اصلی پی 
ریزی و معتبر بودن "دولت اجتماعی" شان 

را نابودکردند.
چیز  ازھمھ  نظام  آنھا  گذشتھ  درسالھای 
شیوه  کمک  بھ  شده  کاری  دست  و  باخبر 
روش  مثابھ  بھ  بورژوائی  خرده  تفکر 
بھ  را  دموکرتیک  ـ  بورژوا  حاکمیت  عمده 
بورژوازی  خرده  تفکر  شیوه  وجودآوردند. 
طبقھ  درجنبش  عمیقی  طور  بھ  رفرمیست 
کارگر بعداز جنگ جھانی دوم نفوذ پیداکرد، 
بھ فاسدکردن آگاھی طبقاتی و سنگ انداختن 
در رشدمبارزه طبقاتی طی دوره ای طوالنی 

پرداخت.
خرده  فکران  روشن  تفکر  شیوه  این  نتیجھ 
بورژوا عبارت بود ازمختل کردن ساختمان 
کارگر.  طبقھ  لنینیست  ـ  مارکسیست  حزب 
چنین  صاحب  رھبران  کھ  شد  باعث  این 
خالق  نتایج  بھ  رسیدن  بھ  قادر  تفکر  طرز 
درمورد استقرارمجدد سرمایھ داری و فساد 
جنبش  و  سابق  کمونیستھای  رویزیونیستی 
طبقھ کارگر نشوند. این تابدان جا پیش رفت 
کھ  آنھا خواھان شکست مارکسیسم ـ لنینیسم 
ـ  مارکسیستی  جوان  جنبشھای  انحالل  و 
لنینیستی شدند. آنھا سپس نام خرده بورژوائی 
جنبشھای اکولوژیستی، دموکراتیک و صلح 
طلب برخودنھادند، و برخی از رؤسای آن 

محافل از "مارکسیست ـ لنینیست" بودن 

ازجنبش جھانی کمونیستی بیاموزیم و پرچم انترناسیونالیسم پرولتری را برافرازیم
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بھ مقام وزارتی رسیدند.

شیوه تفکر پرولتری حتا درجنبش طبقھ 
ازبین  اما  شد،  نشینی  عقب  واداربھ  کارگر 
نرفت، چون کھ باقوانینی کھ با جامعھ طبقاتی 
درجنبش  و  داشتھ  کشی  خط  داری  سرمایھ 
طبقھ کارگر ریشھ ھای عمیقی دارد پرورش 

یافتھ بود.
امروز شیوه تفکر خرده بورژوائی خود را 
محدود بھ مایوس کردن، ازدست دادن جھت 
گیری و مختل کردن سازمان دھی درجنبش 
کارگری و توده ای نموده و اما درھمین حال 
فقر رو بھ گسترش است، درگیریھا مسلحانھ 
افزایش می یابند، و محیط زیست درمعرض 
نظام  است.  گرفتھ  قرار  بار  فاجعھ  تخریب 
ازپیش  بیش  بورژوائی  خرد  تفکر  طرز 
جلو  سٌدی  مثابھ  بھ  را  مدرن  ضدکمونیسم 
رشد آگاھی سوسیالیستی شایع می سازد. با 
بارمی  بھ  تمام  و  تام  یأسی  این  این،  وجود 
ھستند  درقدرت  کھ  کسانی  کھ  وقتی  آورد 
با دیدن این کھ درنھایت توده ھا از مبارزه 
نمی  باز  سوسیالیسم  اجتماعی  بدیل  برای 

ایستند، امید خود را ازدست می دھند.
بھ  امپریالیسم  عمومی  بحران  گی  آماده 
وخصلت  است  رشد  درحال  جھانی  طریقی 
شیوه ھستی امپریالیسم امروزی را تشکیل 
می دھد. بحران ساختاری مزمن برپایھ تجدید 
سازمان دھی تولید بین المللی، بحران مالی 
و اقتصادی کھ گرایش بھ بروز در فواصل 
کوتاه تر و با قدرتی بیشتر دارد، بحرانھای 
سیاسی پنھان و آشکار، خطر عمومی جنگ، 
بحران زیست محیطی و  آمیز  فاجعھ  تشدید 
برخورد بھ آن کھ بشریت را تھدید می کند، 
خانواده  نظام  بحران  استعمارنو،  بحران 
بورژوائی و نھایتا و نھ تماما بحران علم و 
جھان بینی بورژوائی امروزه پدیده ای بین 
المللی شده اند. اینھا مصالح عمومی اساسی 
انقالبی جھانی، شرایط عینی  ظھور بحران 
و ذھنی بلوغ انقالب سوسیالیستی بین المللی 

می باشند.
رھبران رفرمیست و رویزیونیست انتقادات 
نظام  بھ  را  ازانسان  استثمارانسان  اساسی 
چھ  چنان  کنند،  نمی  وارد  داری  سرمایھ 
تسکین  را  آنھا  کمی  شرور  داران  سرمایھ 
کنارمی  آنان  نفع  بھ  نانی  خرده  و  داده 
چھ  تفکر  طرز  چنین   با  افرادی  گذاشتند. 
یک  کھ  وبپذیرند  فھمیده  توانند  می  گونھ 
حاضر  درحال  جھانی  جدیدتاریخ  شرایط 
درحال فرا رسیدن است؟ وضعیتی کھ درآن 
بلکھ  بنشیند،  عقب  ازآن  تواند  نمی  بشریت 
باید بھ پیش برود! یک تکامل تاریخی جھان 
و  استثمار  از  رھائی  تنھا  اش  درنھایت  کھ 
ستم ممکن می شود چنان چھ تمامی جھان 

در بربریسم درنغلتد. در روند تقسیم کار بین 
المللی،  بین  تولیدی  نظام  درسطح  و  المللی 
پرولتاریای صنعتی بین  اخیر  درچنددھھ ی 

المللی رشدکرده است.
و  تواند  می  کھ  است  نیروئی  این  امروز 
امپریالیسم  باید رھبری جھانی مبارزه علیھ 
بگیرد.  دست  بھ  را  سوسیالیسم  خاطر  وبھ 
اگر بھ  درمبارزات اقتصادی و سیاسی اش 
رقابت  روحیھ  حریِف  آمیزی  موفقیت  طور 
خرده بورژوائی گشتھ و مبارزه طبقاتی را 
کھ بھ طور فزاینده ای خصوصیت فرامرزی 
در محتوا و شکل گرفتھ است، بھ پیش ببرد.

احزاب مافوق ارتجاعی و فاشیست ابتدائی و 
یا واقعی و سیاست مداران، کھ بھ غلط توسط 
"مردم  را  آنھا  لقب  بورژوائی  ھای  رسانھ 
کنند  می  تالش  اند،  نھاده  راست"  گرایان 
انترناسیونالیستی  طبقاتی  آگاھی  پیشرفت  تا 
مھاجران  علیھ  سمینارھا  در  تبلیغات  با  را 
ضایع کنند. طبقھ کارگر بین المللی ھم چنین 
باید این شووینیسم آشکار،ھم راه با راسیسم 
شعارھای  و  اجتماعی  فریبی  عوام  اش، 
ریاکارانھ اش علیھ " دستگاه" را افشا نموده، 
و قاطعانھ علیھ فاشیستی شدن مقاومت کند.  
تنھا  پرولتاریای صنعتی بین المللی قادراست 
تمامی طبقھ کارگر را ورای مرزھای ملی 
درانقالب بین المللی رھبری کند  و بھ آنھا 
پیروزی  دھد.  نشان  دورنما  و  گیری  جھت 
بین  درنفوذ تعیین کننده پرولتاریای صنعتی 
المللی درنتیجھ اولین وظیفھ و بھ طور فزاینده 
ای وظیفھ مشترک مارکسیست ـ لنینیستھا و 

تمامی انقالبیون در سراسرجھان است. 
ھنوز  جھانی  پرولتاریای  کھ  نیست  شکی 
درمرحلھ دفاع استراتژیکی دربرابر سرمایھ 
دفاعی  موقعیت  با  قراردارد،  جھانی  مالی 
و  قدرت روحی  نیازبھ  و  اخیر  دھھ  چندین 
ایستاده گی بزرگی در جناح انقالبی ھا دارد.  
ازمدتھا  امپریالیسم  اسراتژیک  تھاجم  اما 
پیش ازحرکت بازایستاده است. طبقھ کارگر 
درچندین کشورامپریالیستی ھم اکنون منادی 

تھاجم متقابل استراتژیک شده است. 
ضدامپریالیستی  دموکراتیک،  قیامھای 
نواستعماری  یافتھ  شدت  استثمار  علیھ 
آفریقا  آسیا و  آمریکای التین،  درکشورھای 
حاضرنیستند  ھا  توده  بر:   ھستند  عالمتی 
سرفرودآورند.  جھانی  امپریالیسم  دربرابر 
مبارزه آنھا دردفاع از منابع ملی شان علیھ 
بھره برداری نواستعماری، مبارزه شان علیھ 
گرسنھ گی و علیھ تخریب پایھ ھای طبیعی 
زنده گی، غلبھ بر بقایای ساختار فئودالی و 
نیمھ فئودالی درمناطق روستائی، برای انجام 
انقالب دموکراتیک نوین درراه سوسیالیسم،  
انقالب  ی  دھنده  تشکیل  بخش  عنوان  بھ 

پرولتاریائی جھانی بوده و باقی خواھدماند و 
درعین حال مھم ترین ذخیره ی آن می باشد.
عالرغم تمامی اختالفات در مبارزه طبقاتی 
پرولتاریای  اتحاد  مختلف،  درکشورھای 
بھ  نیاز  گان  دیده  ستم  تمامی  با  المللی  بین 
یک نقطھ رجوع دارد: انقالب سوسیالیستی 
مبارزه  کردن  انقالبی  و  ھماھنگی  جھانی. 
ای  توده  جنبشھای  و  سازمانھا  باید  طبقاتی 
دریک  را  انقالبی  و  دموکراتیک  مترقی، 
نیروی بین المللی برتر از نظام امپریالیستی 
جھانی متحد کند. شرایط مشخص اقتصادی 
در  بایستی  ھرکشوری  سیاسی  و  اجتماعی 
ھمان  بھ  و  تاکتیکھا  و  استراتژی  دورنمای 
جھانی  انقالب  با  عمومی  رابطھ  میزان 
تاکتیکھای  و  استراتژی  شود.  درنظرگرفتھ 
پرولتاریای بین المللی بدین ترتیب بھ مثابھ 
متفاوت  تاکتیکھای  و  استراتژیھا  ارکستر 
ویژه  درکشورھای  انقالبی  کارگری  احزاب 

ای ظاھرمی شود.
پذیری  کمون  دیالکتیکی  وحدت  شرط  پیش 
بین المللی وویژه گی ملی وجود خودمختار 
درھرکشور  لنینیستی  ـ  مارکسیست  احزاب 
می باشد. آنھا از فسادتدریجی رویزیونیستی 
جنبش کمونیستی کھن آموختھ و نتایج خود 
روشنائی  بایستی  احزاب  این  اند.  گرفتھ  را 
درمورد  ویژه  بھ  سیاسی  ـ  ئولوژیکی  ایده 
خطر انحالل طلبی مطرح شده توسط شیوه 
انقالبی  جنبش  در  بورژوائی  خرده  تفکر 
کارگری و مردمی داشتھ باشند؛ آنھا بایستی 
در مبارزه طبقاتی آبدیده شوند و پیوند فشرده 
داشتھ  وسیع  ھای  توده  و  کارگر  طبقھ  با 

باشند.
المللی مارکسیست ـ لنینیست،  درجنبش بین 
انقالبی و طبقھ کارگر بحثی اساسی درمورد 
این کھ آیا درست است کھ اھداف استراتژیک 
باشد   موجود  مشترک  المللی  بین  انقالب 
و  استراتژی  وحدت  تحقق  گی  گونھ  چھ  و 
تاکتیکھای پرولتاریائی برای آماده ساختن و 

پیش برد انقالب جھانی درگرفتھ است.
برای دگماتیکھا، انقالب  براساس دیدگاھھای 
انقالبی بھ کارگرفتھ شده صورت می گیرد و 
روی آنھا با احساس گرائی بزرگی تاکید می 
ورزند ـ بدون توجھ بھ وضعیتھای مشخص 
بھ کشوردیگر،  نسبت  گوناگون ھرکشوری 
تغییرات  آشکارشدن  بھ  توجھ  بدون  و 
آنھا  کھ  وقتی  امپریالیستی.  جھانی  درنظام 
بھ طوراجتناب ناپذیری با شکست روبھ رو 
می شوند آنھا اغلب مارکسیسم ـ لنینیسم را 
مسئوول آن قلمداد می کنند، بزدالنھ ازانقالب 
طلبان  انحالل  بھ  و  گردانند،  برمی  روی 
آشکار و مدافعان امپریالیسم تبدیل می شوند. 

تعداد زیادی انشعاب از مارکسیست ـ 



صفحھ ١٩رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
لنینیستھا و جنبش کارگری بین المللی بھ 
منجرمی  نشینی  بھ عقب  گرایش  نتیجھ 
المللی را  بین  دگماتیستھا انقالب  این  شوند. 
بی اھمیت و بی اعتبار جلوه می دھند، کھ از 
زمان مارکس و انگلس نقطھ رجوع اصلی 
ھر استراتژی و تاکتیک انقالبی پرولتاریائی 
بوده است. با تجدید سازمان دھی تولید بین 
تحقق  برای  اجتماعی  اکنون شرایط  المللی، 

انقالب بین المللی نیز فراھم شده است.
رویزیونیستھا درمقابل جرئت برافراشتن راه 
حل انقالبی را ندارند. آنان توانائی کافی برای 
اندیشیدن این کھ قدرت عظیم سرمایھ مالی 
بین المللی برای ھمیشھ توسط انقالب مجددا 
مایوسانھ  آنھا  لذا  ندارند.  درافتاده،  لرزه  بھ 
خود را مشغول مقاومت دربرابر "لیبرالیسم 
رفرمیسم چپ  مختلف  اشکال  با  کرده،  نو" 
بورژوائی  ودرپارلمانتاریسم  شده  ھماھنگ 
عقب  با  کھ  درحالی  اند،  خورده  شکست 
نشینی از مھم ترین راه حلھا، مبارزه انقالبی 
خاطرسوسیالیسم  بھ  و  برامپریالیسم  درغلبھ 
آن  داده ، حتا علیھ  ـ یا، عمیقا اعالم خطر 

ھشدارمی دھند.
انقالبی ھای جھان باید خود را با قانونھای 
آن  نمودن  آماده  و  المللی  بین  انقالب 
استراتژی  تاریخی  تجربھ  سازند.  ھماھنگ 
و تاکتیکھای انقالب بین المللی، کھ مارکس، 
انگلس، لنین، استالین و مائوتسھ دون روی 
تاریخی روند و  بھ طور  اند،  آنھا کارکرده 
تکامل بیشتر آن را درابعاد تاریخی اش بحث 
کردند  و درزمان خود بھ عمل درآوردند، 
ازخود مورد  انتقاد  انتقادی و  با دید  بایستی 

تایید قرارگیرند.
ـ  مارکسیست  المللی  بین  جنبش  اتحاد 
با  تنھا  کارگر  طبقھ  و  انقالبی  لنینیستی، 
مسائل  از  ناشی  تجارب  از  درس  گرفتن 
شیوه تفکر درجنبش مارکسیست ـ لنینیستی، 

انقالبی و طبقھ کارگر بھ پیش خواھدرفت.
ایجاد برتری شیوه تفکر پرولتری درمبارزه 
درجنبش  بورژوائی  تفکر خرده  شیوه  علیھ 
بین المللی مارکسیست ـ لنینیستی، انقالبی و 
طبقھ کارگر امروز تبدیل بھ شرطی جھانی 
برای آماده سازی انقالب جھانی شده است. 
درکشورھای  بایستی   اساسی  وظایف  این 
مختلف باتوجھ بھ وضعیت مشخص شان  با 

حفظ ماھیت مشترک جھانی متحقق شوند.
سوسیالیسم  برای  مبارزه  جدید  خیزش 
انترناسیونالیسم  جدید  کیفیت  برپایھ  تنھا 
پراتیک   و  درتئوری  تواند  می  پرولتاریائی 
لنینیستی،  ـ  مارکسیست  المللی  بین  جنبش 
توجھ  این  دھد.  کارگر رخ  و طبقھ  انقالبی 
جدیدی را درمیان توده ھا، و عمده تا درمیان 
انگیخت.  برخواھد  جوانان  و  کارگر  طبقھ 

باید  درسراسرجھان  لنینیستھا  ـ  مارکسیست 
سیاسی  ئولوژیکی،  ایده  ازنظر  مشترکا 
انقالب  سازی  آماده  راھھای  تشکیالتی  و 
جھانی را فرابگیرند. پایگاه مطمئن این، پیش 
بردن با تمام وجود مبارزه طبقاتی انقالبی و 

ساختمان حزب در ھرکشور می باشد.
تنھا وقتی می  بغرنج طبعا  یک چنین روند 
پیش  و  شده  گرفتھ  بھ دست  باموفقیت  تواند 
مناسب  انقالبی  سازمانھای  تمامی  کھ  برود 
برپایھ شیوه تفکر پرولتری، علمی و عملی 

درھم ادغام شوند.
انقالب جھانی سوسیالیستی  کتاب طلوع  با 
ام.ال.پ.د. می خواھد سھم تئوریک خود را 
دراین وظیفھ بزرگ انقالبی ھای جھان انجام 
دھد. کتاب حاصل کارخالقانھ مشترک بیش 
از ١٣٠ نفراست و می تواند تنھا نتیجھ بحث 
و ھمکاری با انقالبی ھا درابعادجھانی باشد. 
طبعا، این کتاب نھ می خواھد و نھ قادراست 
ادعای فرمول بندی خط مشی عمومی برای 
لنینیستی،  ـ  مارکسیست  المللی  بین  جنبش 
ـ  مارکسیست  کارگرباشد.  طبقھ  و  انقالبی 
لنینیستھا درآلمان بھ تنھائی مسئوولیت آن را 
بھ عھده دارند؛ این خط ھدایت کننده آنھا است 
و سنگ بنایی است درقضاوت کردن آنان. 
اما قصد کتاب آن است کھ در روند ضروری 
شدت گیری بحث تئوریک و ھمکاری عملی 
درجنبش بین المللی مارکسیست ـ لنینیستی، 
انقالبی و طبقھ کارگربرانگیختھ گی و ارائھ 

سھم بوجودآورد.

موخره : چشم انداز
تبدیل  جدیِد  تاریخی  دوره  از  تحلیل  با 
مارکسیست  سوسیالیسم،  بھ  داری  سرمایھ 
چنین  بھ  ھرچیزی  درمورد  باید  لنینیستھا  ـ 
بھ  حرکت  روند  تا  برسند  گیری  نتیجھ 
سوی انقالب سوسیالیستی جھانی را تسریع 
یک  بدون  تواند  نمی  سوسیالیسم  بخشند. 
نسبت  پیداکرده و  قدرت سازمان یافتھ رشد 
جھانی  ونظام  المللی  بین  مالی  سرمایھ  بھ 
امپریالیستی برتری یافتھ وغالب شود و قادر 

بھ رسیدن بھ پیروزی درنھایت بشود.
انقالبی  جنبش  برتری  استراتژیکی  تکامل 
طبقھ کارگرسازمان یافتھ درجٌو روحی، ایده 
مسئلھ  بھ  تشکیالتی  و  سیاسی  ئولوژیک، 
شده  تغییرتبدیل  تاریخی  دوره  در  مرکزی 
نیروی  بھ  پرولتری  انترناسیونالیسم  است. 
فشاردھنده ای تبدیل خواھدشد زمانی کھ طبقھ 
کارگربین المللی درسراسرجھان متحدشده و 
توده ھای وسیع دھقانان فقیر  اتحاد با  وارد 
و میانھ حال و روشن فکران خرده بورژوا، 
و با مبارزات ضدامپریالیستی خلقھا  و ملل 
بین المللی باید بداند کھ  گردد. طبقھ کارگر 

چھ گونھ بھ طور زیرکانھ ای از تضاد بین 
و  المللی  بین  انحصارات  بین  امپریالیستھا، 
بین نیروھای بورژوائی مختلف استفاده کرده 

و بھ امتیازاتی  دست یابد.
باید  کشورھا  تمام  لنینیستھای  ـ  مارکسیست 
بین  طبقاتی  مبارزه  تمرکزیابی  اصلی  نقاط 
المللی را بشناسند. آنھا باید فشرده ترین پیوند 
مبارز  کارگران  جنبش  با  را  گی  بستھ  ھم 
وجودآورند.  بھ  ھا  قاره  درتمامی  وخلقھا 
آنھا باید بدون قید و شرط و بھ طور احترام 
آمیزی ازیک دیگر یادبگیرند وتجارب مثبت 
انقالبی  بتوانند  تا  کنند  ارزیابی  را  منفی  و 
درکشورھای  کارگر  طبقھ  مبارزات  کردن 

مختلف راھم آھنگ سازند. 
وظیفھ  چنین  با یک  لنینیستھا  ـ  مارکسیست 
رو  روبھ  ھرگز  درگذشتھ  مشترک  تاریخی 
جھانی  انقالب  تاریخی  روند  در  اند.  نبوده 
ھم  آنھا  دھد،  می  پیوند  ھم  بھ  را  آنھا  کھ 
آتش سوزان را زمانی کھ بھ پیش می روند 
شکست  و  نشینی  عقب  تلخ  سرمای  ھم  و 
باید  آنھا  خواھندکرد.   تجربھ  را  تراژیک 
منظور  بھ  بپذیرند.  را  تاکتیکی  سازشھای 
ارزیابی منتقدانھ، و نقد از خود این تجارب 
باید  عمل  و  تئوری  بھ طور خالق، وحدت 
و  شود،  داده  سازمان  المللی  بین  طور  بھ 
درچھارچوب  شناخت  مشترک  روندھای 
بین  برابری جنبش  ھم کاری عملی، برپایھ 
المللی مارکسیست ـ لنینیستی و طبقھ کارگر، 

ضروری ھستند.
این بدون اعتماد عمیق بین شرکای برابر، ھم 
راه با ھشیاری انقالبی غیرقابل تصوراست. 
مسائل ایده ئولوژیکی ـ سیاسی ـ تشکیالتی 
باید  المللی  بین  انقالب  روند  درجریان  کھ 
صورت  بھ  تنھا  شوند  داده  سروصورت 
اصولی و با فرھنگ پرولتاریائی بحث قابل 
حل می باشند. تمام مسائل تئوریک متناقض 
را  عملی  مسائل  تمام  و  بیابند  جواب  باید 
این  با  ھدف مشترک درافکاربایدحل کرد. 
درتمامی  مبارزه  کھ  دارد  اعتقادی  بھ  نیاز 
نقطھ رجوع مشترک درآماده  کشورھا یک 
اعتقاد  این  دارند.  المللی  بین  انقالب  سازی 
درحال رشداست، اما باید بھ طور محکمی 
در بحثھای ایده ئولوژیک ـ سیاسی جدی بھ 

وجودآمده و استحکام یابد.
مارکسیستـ  لنینیستھا ممکن است سازمانھای 
کوچکی در برخی از کشورھا داشتھ باشند، 
اجتماعی  نیروئی  عنوان  بھ  سختی  بھ  کھ 
اما  شوند.  می  درنظرگرفتھ  عموم  توسط 
امروز آنھا مزیتی دارند کھ توده ھای وسیع 
فاقد آنند، ازجملھ انتقاد روشن آنھا از نظام 
اجتماعی سرمایھ داری و دورنمای انقالبی 

خودشان. آنھا بھ طبقھ کارگر بین المللی 



صفحھ ٢٠رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
از  رھائی  انقالبی  راه  متحدینش  و 
استثمار و ستم را می توانند نشان دھند. 
المللی  بین  انقالب  تاکتیکھای  استراتژی   با 
آنھا درموقعیت متحدکردن مبارزات  رھائی 
درسطح  درجریان  ملی  و  اجتماعی  بخش 
جھانی، توفانی قدرتمند می باشند کھ  سدھای 

نظام کھنھ را درھم می شکنند.
پس از رھائی نیروھای تولیدی بین المللی، 
در  المللی  بین  تولید  دھی  سازمان  تجدید 
المللی  بین  مالی  سرمایھ  خدایان  غروب 
جنگ  درآغاز  است.  شده  داده  توضیح 
مالی  سرمایھ  درسراسرجھان،   صلیبی 
فانتزی قدرت مطلق و  از  المللی ھنوز  بین 
رؤیای دائمی لذت می بُرد. امروز، بھ حالت 
خماری افتاده است: بحران مستعد بھ (ایجاد 
ـ م)نظام اجتماعی نشان می دھد کھ برگشت 
ناپذیراست. درمقابل دوران جدیدی از دور 
انقالب  دم  سپیده  شود؛  می  نمایان  درافق 
اربابان  ھنوزھم،  المللی.  بین  سوسیالیستی 
کھن بھ طور دل خواه راه را باز نمی کنند، 
وحتا حاضرند بشریت را باخود بھ بربریت 

سرمایھ داری بکشانند.
باید  المللی  بین  انقالب  انجام  برای  تصمیم 
توسط خود کارگران و توده ھا گرفتھ شود.  
کمک بھ آنھا برای انجام این تصمیم  و ھم 
راه با آنھا ھرگونھ مانع را از راه برمی دارد 
طوری کھ آنھا بتوانند وظیفھ تاریخی شان را 
بھ طورمختصر، جمع  این،  ـ  سازد  متحقق 
جھان  درتمام  لنینیستھا  ـ  مارکسیست  بندی 

امروزی است.
پیش بھ سوی انقالب سوسیالیستی 

بین المللی!
پیش بھ سوی اتحاد کشورھای 

سوسیالیستی جھان!
کارگران کلیھ کشورھا متحدشوید!

کارگران کلیھ کشورھا و تمامی ستمدیده 
گان متحدشوید!
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اعالمیھ سازمان انقالبی 
یونان(KOE)  عضو 

ایکور(ھماھنگی بین المللی احزاب 
و سازانھای انقالبی)، درمورد 
حملھ پلیس بھ کارگران فوالد 

آسپروس پیرگوس ـ ٢٠  ژوئیھ 
٢٠١٢ (ساعت ٢٣٫٣٠)

 
ھمھ با کارگران ھالیوورجیا!

و  غیردموکراتیک  ضدکارگری،  اعمال 
ائتالفی  دولت  حزب  سھ  اساسی  ضدقانون 
برای بھ کارگیری واحدھای ویژه پلیس علیھ 
کارگران فوالد مقابلھ ای است با تمامی طبقھ 

کارگر و کارگران.
و  پاسوک  نو،  دموکراسی  احزاب  دولت 
مقاومت  توانند  می  کھ  باورند  براین  دیماپ 
کارگران فوالد را بعداز ٢۶۵ روز اعتصاب 
پیروزی  انتقام،  با  ترتیب  بدین  و  بشکنند 
می  آنھا  آورند.  بدست  را  داران  سرمایھ 
خواھند روحیھ کارگران اعتصابی را درھم 
بشکنند، روحیھ کارگران مبارز را، روحیھ 
تمامی خلق یونان را کھ درمقابل جبھھ سیاه 

احزاب حکومتی مقاومت می کنند.
از  حمایت  جٌو  دراشتباھند.  بارآنھا  این  اما 
فوالد  اعتصابی  کارگران  از  قلب  صمیم 
طبقھ  است.  دربرگرفتھ  را  یونان  سراسر 
یونان  خلق  تمامی  کارگران،  کارگر، 
درکنار کارگران فوالد ھمانند ٩ ماه گذشتھ 

قرارگرفتھ اند.
پیرگوس  آسپروس  در  ھمھ  ما  مغز  و  قلبھا 
است. این مبارزه ھمھ ما است. دیروز نوبت 
مردم مادرید و معدنچیان اسپانیا بود. امروز 

نوبت ما است.
ھمھ ما متحدشویم! ھمھ باھم جلو در 
کارخانھ فوالد، امروز ساعت ٣٠. ١٧ 

میتینگ در آسپروس پیرگوس و مارش بھ 
سوی کارخانھ فوالد ـ و تا پیروزی!

*****

ھم بستھ گی با کارگران فوالد 
یونان علیھ خشونت پلیس!
کمیتھ ھماھنگی اروپائی ـ ایکور

در  با خشونت وحشیانھ  یونان   پلیس دولت 
در  ٢٠ ژوئیھ حملھ کرده و شرکت فوالد  
اشغال  را  پیرگوس  آسپروس  ھالیوورجیا 
رفقای  نمود.  توقیف  را  کارگر   ٩ و  کرده 
اول  از  یونان  فوالد  کارخانھ  دراین  کارگر 

پائین  و  وسیع  اخراج  علیھ   ٢٠١١ نوامبر 
آوردن مزد و علیھ تخریب حقوق اجتماعی 
تروئیکای:   توسط  کھ  بودند  دراعتصاب 
ـ  اتحادیھ  مرکزی  بانک  ـ  اروپا  اتحادیھ 
صندوق بین المللی پول بھ یونان تحمیل شد.
است  سمبولی  آنان   روزه   ٢۶۵ اعتصاب 
ملی و بین المللی مبارزه  علیھ انداختن بار 
بحران بردوش مردم کارگر و زحمت کش 
و ھم  یونان  مردم  ازحمایت  آنھا  درنتیجھ   .
بستھ گی بین المللی و کمک ازدیگر کشورھا 

بھره مندشدند. 
درسراسر اروپا کارگران و زحمت کشان در 
نبرد برای دفاع از آینده خود و فرزندان شان 
آینده  ھیچ  داری  سرمایھ  باشند.  می  درگیر 
تازه  دولت  دھد.   نمی  ارائھ  آنھا  بھ  ای را 
منتخب یونان  تنھا قول و قرارھای تروئیکا 
و  بھ خشونت وحشیانھ  توسل  از طریق  را 
آشوب پلیس بھ اجرادرمی آورد. این دولت 
در آسپروس پیرگوس  ھدفش  نجات شرکت 

فوالد بھ حساب آینده ی کارگران است.
آنھا دراشتباھند. افکارعمومی بھ طور عمده 
طبقھ  است.   ھمراه  گان  کننده  اعتصاب  با 
بھ  یونان  خلق  کشان،  زحمت  و  کارگر 
اعتصابی  کارگران  درکنار  کل  یک  مثابھ 
اخیر  ماه  در٩  کھ  طور  ھمان  قراردارند، 

بوده اند.
ورودی  در  یونان  مترقی  سازمانھای 
تظاھرات  بھ  دست  ھالیوورجیا  کارخانھ 
زدند و خواستار آزادی کارگران توقیف شده 

گردیدند.
ایکور ازمبارزات کارگران فوالد دفاع می 
ھم  و  المللی  بین  حمایت  سزاوار  آنھا  کند، 

بستھ گی کارگران کلیھ کشورھا ھستند .
ھای  نقشھ  موقوف!  کارھانھ  پلیسی  اشغال 
آینده  برای  مبارزه  موقوف!  دیگر  تھاجمی 
کارگران فوالد و زحمت کشان! ھم بستھ گی 
بین المللی درمبارزه علیھ انداختن باربحران 

بردوش مردم!
با تشکرقلبی، کمیتھ ھماھنگی اروپائی

International Coordination of Re-
volutionary Parties and Organiza-
tions
- European Coordinating Commit-
tee -
PO Box 51245, 3007 GE Rotter-
dam, Netherlands
Phone: + 31-6-42728611
Email: coordinationeurope@
yahoo.co.uk  Website: www.icor.
info

********
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امپریالیستھای امریکایی و ناتو 
خلق سوریھ را سالخی می کنند؛ 
با ھمبستگی با خلق سوریھ، این 
جنگ استعماری را تقبیح نماییم!

خدمت  در  کھ  مستبد  ارتجاعی  ھای  دولت 
ھای  رژیم  دارند،  قرار  حاکمھ  طبقات 
توده ھای  غارتگری بھ شمار می روند کھ 
دولت  ھستند.  آن  قربانی  ھمواره  زحمتکش 
ھای مذکور با اعمال سیاست ھای فاشیستی 
چپاول  و  غارت  مصروف  مردمی  ضد  و 
مردم اند و با حمایت دولت ھای امپریالیستی، 
جنبش ھای رھایی بخش را سرکوب می کنند 
تجاوز و لشکرکشی  و سرانجام زمینھ ساز 

کشورھای امپریالیستی می گردند.
کھ زاییدۀ وحشت  امارت اسالمی مال عمر 
دولت  و  صدام  بعثی  رژیم  بود،  جھادیان 
ھای مستبد  دولت  نمونة  قذافی  مستبد معمر 
امپریالیست  کھ  ھستند  دموکراتیک  ضد  و 
برای  اش  ناتو  شرکای  و  امریکایی  ھای 
بھ  ملل،  غارت  و  ستراتیژیک  منافع  تأمین 
و  تروریزم  القاعده،  علیھ  جنگ  ھای  بھانھ 
دفاع از حقوق بشر، آن ھا را آماج حمالت 
امپریالیستی قرار دادند و با لشکرکشی ھای 
خونین و مداخالت مستقیم، خلق ھا را درین 

کشورھا از دم تیغ گذراندند.
امپریالیست  افروزانۀ  جنگ  خصلت  با 
دموکراتیک  ضد  رژیم  بھ  نوبت  اینک  ھا، 
متحد  کھ  اسد  رژیم  است.  رسیده  اسد  بشار 
است،  ایران  آخوندی  سفاک  رژیم  نزدیک 
شرق  برای  امریکا  ستراتیژی  اساس  بر 
از  زھرچشم  و  گردد  سرنگون  باید  میانھ، 
ایران  ویژه  بھ  سوریھ  حامی  کشورھای 
بگیرد. پس از «بھار عربی» در چند کشور 
عربی، موج اعتراضات بھ سوریھ رسید و 
زحمتکشان  و  کارگران  بھ خصوص  مردم 
نئولیبرالیستی  ھای  سیاست  از  کھ  تھیدست 
اسد بھ ستوه  و غارتگرانۀ چند دھۀ خاندان 
آمده بودند، دست بھ اعتراضات وسیع زدند. 
دیدن  با  نیز  امریکایی  ھای  امپریالیست 
دست  از  را  فرصت  مردمی  اعتراضات 
اجیران داخلی در سوریھ سمت و  نداده، با 
سوی این اعتراضات را تغییر دادند و آن را 
عیار  تمام  استعماری  و  ارتجاعی  جنگ  بھ 

مبدل ساختند. 
کھ  مدتھاست  امریکایی  ھای  امپریالیست 
بھ  اسد  بشار  رژیم  سرنگونی  خاطر  بھ 
منظور حفاظت از اسراییل این سگ نگھبان 
امپریالیزم امریکا در منطقھ، سرمایھ گذاری 
مطبوعات  اواخر  این  در  چنانچھ  اند،  کرده 
در  کھ  سپردند  نشر  بھ  را  گزارشی  غربی 
بوش، شش  ریاست جمھوری جورج  زمان 
اسد «کمک»  بشار  مخالفان  بھ  دالر  ملیون 
سرنگونی  راستای  در  تا  گرفتھ  صورت 

حکومت وی بھ مصرف برسانند.
در  اعتراضات  آغاز  با  چنانچھ تذکر رفت، 
ھفده ماه قبل، نوکران داخلی امپریالیست ھای 
انتلجنس  و  سیا  مستقیم  ھدایت  با  امریکایی 
سرویس وارد صحنھ شدند تا با ایجاد «ارتش 
تأمین  بھ  منتج  کھ  را  جنگی  سوریھ»  آزاد 
آن  ناتویی  امریکا، انگلیس و متحدان  منافع 
زیر  کھ  جنگ  این  اندازند.  براه  شود،  می 
انگلیس صورت می  و  امریکا  نظر مستقیم 
و  سعودی  عربستان  مالی  حمایت  با  گیرد، 
قطر و حمایت آموزشی ترکیھ ھمراه است؛ 
بی  و  است  جنگ  این  مھم  نیروی  القاعده 
جھت نیست کھ ایمن الظواھری از رھبران 
القاعده، از مخالفان بشار اسد حمایت نمود و 

رژیم او را غدۀ سرطانی خواند. 
و  استعماری  این جنگ  در  القاعده  حضور 
آن،  از  امریکایی  ھای  امپریالیست  حمایت 
بیش از پیش ماھیت واقعی جنگ امپریالیستی 
در افغانستان را روشن می سازد و سیلی ھای 
می  حوالھ  وطنفروشانی  روی  بر  محکمی 
کند کھ امریکا را منجی و دوست افغانستان 
تبلیغ می کنند. امریکا و القاعده کھ «دشمن» 
یکدیگر بھ حساب می آیند، در جنگ سوریھ 
تا دمار  اند  قرار گرفتھ  «اتحاد مقدس»  در 
از روزگار خلق ھای تحت ستم بکشند. این 
برای  اسالمی  فاشیست  و  مخوف  سازمان 
تأمین منافع امریکا چون سگ ھار عمل می 
کند، چنانچھ در افغانستان از راه «دشمنی» 
با امریکا، برای تأمین منافع ستراتیژیک این 

امپراتوری خونریز عمل کرد.
امپریالیست ھای امریکایی و متحدان ناتویی 
آن پس از یازدھم سپتمبر با حربۀ «دشمنی» 
با القاعده و «تروریزم» بھ کشور ما یورش 
مبدل  خود  مستعمرۀ  بھ  را  آن  و  آوردند 
گذشت  با  اکنون  اشغال  این  پیامد  ساختند. 
بیشتر از ده سال، سرزمین جنگزده، فقیر و 
در پرتگاه نابودی است کھ استعمارگران ۴٨ 
کشور و دولت پوشالی مرکب از خاینان ھفت 
تکنوکرات  و  طالبان  ثوری،  ھشت  ثوری، 

ھای وطنفروش بر آن حاکمیت می رانند.
امپریالیزم امریکا کھ در زمان تجاوز سوسیال 
امپریالیزم شوروی بر کشور ما، القاعده را 

سازماندھی و تجھیز نمود، برای پیاده نمودن 
ستراتیژی آسیایی اش، از آن «دشمن جھانی 
و خطرناک» ساخت. موجودیت این «دشمن 
خطرناک» در کشور ما، نیروھای اشغالگر 
و متحدان جھانی اش را بھ افغانستان کشاند 
و کشور ما بھ اشغال امپریالیست ھا درآمد. 
 ٢۴ سال،  در  بمباردمان  مورد  ھزار   ۵٠
انداختن  اجساد،  ادرار بر  زندان امریکایی، 
و  بمباردمان  ارتش،  ھای  سگ  بھ  اجساد 
دھقانان  فقیرترین  عروسی  محافل  عام  قتل 
روستایی، تجاوز جنسی بر زنان، بھ گلولھ 
بستن اطفال، راکت پرانی ھای ھمسایگان، 
ملیون   ٧ عمیق طبقاتی، محرومیت  شکاف 
تن از نعمت سواد، بھ بردگی کشاندن کودکان 
ساالنۀ ١٠  میر  و  شاقھ، مرگ  کارھای  بھ 
ھزار کودک از مرض توبرکلوز، یک و نیم 
ملیون معتاد، جان باختن مادری در ھر دو 
بیکار،  ملیون  اثر والدت، چھار  بر  ساعت 
نداشتن دسترسی ھشتاد در صد مردم بھ آب 
کابل،  شھر  آلودۀ  فضای  صحی،  آشامیدنی 
حمالت انتحاری، سر بریدن ھا، آدم ربایی، 
منابع  تاراج  فساد، غارت و چپاول،  فحشا، 
خشونت  و  زنان  سوزی  خود  زیرزمینی، 
 ٢٠٠ موجودیت  مردم،  تحمیق  آنان،  علیھ 
باند مسلح جنایتکار، ویرانی خانھ ھای گلی 
دھقانان، توھین و تحقیر کارگران و استخدام 
قدرت  در  جنایتکاران  حاکمیت  جواسیس، 
است.  بوده  اشغال  این  ارمغان  از  وغیره 
امریکا  ما،  کشور  در  فوق  موارد  تمام  با 
نوکران افغان خود را وادار می سازد تا در 
سوریھ علیھ «استبداد» بجنگند، و اوباما این 
جالد جھانی اعالم می دارد کھ «ماموریت» 
چون  رساند،  می  پایان  بھ  را  افغانستان 
القاعده در حال «شکست» است و توانایی 

اش را از دست داده است!!
ولی ھمین «القاعده»ی در حال «شکست» 
ایاالت  نفع  بھ  سوریھ  در  افغانستان،  در 
تمام  با  آن  ناتویی  متحدان  و  امریکا  متحدۀ 
«توان» موفقانھ می جنگد و امریکا ھم از 
اکادمی  مستعفی  رئیس  کند.  می  حمایت  آن 
ارتورک  تورکر  امیرالبحر  ترکیھ  نظامی 
ایاالت  «دولت  گفت:   ٢٠١٢ جون  ماه  در 
متحدۀ امریکا از ھجوم ھمھ انواع تروریست 
بھ سوریھ، کھ چندین عملیات  القاعده  و  ھا 
انجام  کشور  این  در  را  بزرگ  تروریستی 
گاردین  روزنامۀ  کند.»  می  پشتیبانی  داده، 
قلم  بھ  خود  مقاالت  از  یکی  در  اخیراً  نیز 
متحدۀ  «ایاالت  نوشت:  رمضانی  سامی 
امریکا و ترکیھ بھ حساب دالرھای نفتی قطر 
بھ  را  سوریھ  اوضاع  سعودی  عربستان  و 
شدت متشنج می سازند. در حالی کھ ھیلری 

ضرورت  بھ  را  جھانی  جامعھ  کلنتن 
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می  متقاعد  سوریھ  در  نظامی  مداخلۀ 
سازد، سازمان سیا از شبھ نظامیان پشتیبانی 
نموده، آنان را آموزش می دھد. واضح است 
ناتویی  متحدان  و  امریکا  متحدۀ  ایاالت  کھ 
و  تروریستی  ھای  سازمان  فرماندھان  آن 
جنایتکاران معمولی را از کشورھای مختلف 
بھ مزدوری گرفتند و سپس آنان را در مراکز 
آموزشی ویژه در خاک ترکیھ و لبنان آموزش 
عراق  امنیتی  مقامات  از  تن  یک  دادند.» 
اتحادیھ  کشورھای  ناظران  ھیئت  کھ عضو 
شھر  در  او  کھ  گوید  می  است،  نیز  عرب 
حمص سوریھ نوکران و اجیران پاکستانی، 
عراقی و افغان را دیده است کھ علیھ دولت 
سوریھ می جنگند. تمام این ھا نشان می دھد 
کھ «دشمن» امریکا در افغانستان، چگونھ بھ 
دوستش در سوریھ مبدل شده و منافعش را 

تأمین می کند. 
کھ  دارد  باور  افغانستان  انقالبی  سازمان 
ملی  مبارزۀ  با  باید  دموکراتیک  مبارزۀ 
(مبارزه علیھ امپریالیزم) گره بخورد تا توده 
ھای ستمدیده بھ رھایی برسند. مبارزه ای کھ 
با حمایت امپریالیست ھا علیھ استبداد صورت 
می گیرد، بھ معنای تنگتر نمودن حلقۀ اسارت 
و بردگی بر گردن خلق ھای تحت ستم است، 
ملتی  تنھا  نھ  اسارت «دموکراتیک»  این  و 
را بھ آزادی و دموکراسی نمی رساند، بلکھ 
سازد.  می  بیشتر  و  بیشتر  را  ستم  شدت 
ما در کشور خود جریانات، احزاب، سازمان 
ھا و گروه ھایی را سراغ داریم کھ بھ بھانۀ 
ھا)  جھادی  و  (طالبان  استبداد  مبارزه علیھ 
را  آنان  و  ریختند  گل  استعمارگران  پای  بھ 
قھرمانان دموکراسی در کشور ما جار زدند، 
ولی اینک با گذشت بیشتر از ده سال، توده 
ھای ما با پوست و استخوان حس می کنند کھ 
چگونھ زیر ستم امپریالیست ھای گوناگون، 
تکنوکرات  و  ھا  جھادی ھا، طالبان، خادی 
ھای مزدور ھست و بود خود را می بازند. 
جنایت  تمام وجود  با  ھا  افغان  کھ  در حالی 
ھای این تجاوز را تجربھ می کنند، شماری 
سرنگونی  برای  ایران  سیاسی  جریانات  از 
و  باور  جای  بھ  فقیھ،  والیت  سفاک  رژیم 
تھیدست  ھای  توده  ستبر  بازوان  بر  ایمان 
دوختھ  امپریالیست ھا  امید بھ  ایرانی، چشم 
و عمًال در خط تسلیم طلبی قرار گرفتھ اند 
کھ مطمئناً سرنوشت ھمسان با تسلیم طلبان 

ما خواھند داشت. 
ھمبستگی  ضمن  افغانستان  انقالبی  سازمان 
ستم  تحت  ھای  توده  و  ھا  خلق  با  عمیق 
سوریھ و ایران، بھ این باور است کھ رھایی 
فاشیزم مذھبی،  استبداد و  یوغ  آنان از زیر 
تنھا و تنھا با مبارزات دموکراتیک توده ای 
ممکن است کھ در عین حال ضامن استقالل 

ھای  چکمھ  بر  ساییدن  جبین  باشد.  کشور 
استبداد  علیھ  مبارزه  جھت  ھا  امپریالیست 
داخلی، کار چوکره ھای سیاسی است کھ در 
نھایت امپریالیست ھای خونخوار را بر گردۀ 

خلق ھای ستمدیده سوار می کنند.
مرگ بر امپریالیزم

در راه سوسیالیزم، بھ پیش!
سازمان انقالبی افغانستان
٢٢ اسد ١٣٩١

انحصاراتی خود را بھ حق در چارچوب ھای 
عمدتا ضد جھانی گری (جھانی زدائی) در 
امپریالیستی  و ضد  شمال  مرکز  کشورھای 
کشورھای  در  نظام)  محور  از  (گسست 
پیش  بھ  و  ساختھ  متمرکز  جنوب  پیرامونی 

برده اند. 
٣ – بھ استنباط این نگارنده در پرتو عروج 
ھم  کھ  رھائی  و  بیداری  خروشان  امواج 
اگر  نوردیده  درھم  را  جھان  اکنون سراسر 
دلیری"  سرخ  دادن  "نشان  با  چالشگران 
(مکمل  ھا  ھمدلی  و  ھا  ھمبستگی  بھ  خود 
بین  ھم  و  نظام  قربانیان  بین  ھا)  بودن  ھم 
خود در سطح جھان ھمت کنند, آنوقت برای 
بشریت زحمتکش جای امیدواری خواھد بود 
بحران  از  داری  "عبور سرمایھ  کھ عوض 
کنونی" باالخره شاھد عبور و برون رفت از 

خود سرمایھ داری گردند. 
موقعیت نظام جھانی 

١ – برای چالشگران ضد نظام کھ بھ کمپ 
چپ رادیکال (کمونیست ھا و سوسیالیست ھا) 
تعلق داشتھ و بھ آموزش ھای اقتصاد سیاسی 
و  برخورد  اش  اصلی  جوھر  (کھ  مارکس 
بینش ماتریالیسم تاریخی است) مسلح ھستند، 
اوضاع متحول و رو بھ رشد در سطح جھان 
پرسش ھای مھمی را مطرح می سازند کھ 
تھیھ و تنظیم پاسخ ھای مناسب بھ آنھا بیش 
از ھر زمانی در گذشتھ حائز اھمیت ھستند. 
تنظیم  و  تھیھ  کھ  ھا  پرسش  این  از  بخشی 
در  و  فعلی  اوضاع  پرتو  در  آنھا  بھ  پاسخ 
دوره افول فاز کنونی گلوبالیزاسیون (بازار 
آزاد نئولیبرالی) ضروری است، عبارتند از: 
ـ  ماھیت و خصلت مناسبات بین سرمایھ و 
جھانی  سطح  در  و  کشوری  سطح  در  کار 

کدامین ھستند؟
ـ  نیروھای ترکیب دھنده قدرت ھژمونیکی 
در نظام جھانی سرمایھ داری کدامین ھستند؟

برای  را  مناسب  شرایط  دولت  چگونھ  ـ  
حرکت سرمایھ مھیا ساختھ و تالقی ھا بین 

سرمایھ و کار را تنظیم می کند؟
ناموزون  رشد  چھارچوب  و  پرتو  در  ـ  
سرمایھ داری برای توده ھای کار و زحمت 
نوع  چھ  پیرامونی  بند  در  کشورھای  در 
در  است کھ  مبارزاتی ضروری  استراتژی 
عین حال کھ دولت سرمایھ داری کمپرادور 
خود را سرنگون می سازند موفق بھ گسست 
از محور نظام جھانی و استثمار امپریالیستی 

نیز گردند؟ 
ـ  چھ نوع و اشکالی از ھمبستگی و ھمدلی 
مردمان  بین  جھان  رشد  روبھ  اوضاع  در 
ضروری  جنوب  پیرامونی  و  شمال  مرکز 
بھ  را  امپریالیسم  و  داری  کھ سرمایھ  است 
این  چگونھ  باالخره  و  بطلبند؟  جدی  چالش 
در  توانند  می  ھا  ھمدلی  و  ھا  ھمبستگی 
(با  بھتر  جھانی  کسب  جھت  در  درازمدت 
و  یافتھ  ادامھ  سوسیالیستی)  اندازھای  چشم 

موفق گردند؟
نظام  طرفدار  تحلیلگران  از  بسیاری   –  ٢
جھانی سرمایھ داری واقعا موجود انگاشت 
و پراتیک گلوبالیزاسیون را یک پدیده جدید 
و  ابعاد  و  کرده  قلمداد  حاضر  عصر  در 
میدان عملکرد آن را ماورای حیطھ سرمایھ 
اجتماعی  و  انسانی  ھای  زمینھ  تمام  در  و 
بررسی  در صورتیکھ  دارند.  می  محسوب 
تاریخ پانصد سالھ سرمایھ داری تاریخی بھ 
خوبی نشان می دھد کھ حرکت سرمایھ در 
ولی  گرا  جھانی  ھمیشھ  خود  تحول  مسیر 
عمدتا محدود بھ خود سرمایھ و مولفھ ھای 
مربوط بھ آن بوده است . بھ عبارت دیگر 
 ، خود  تکامل  تاریخ  مختلف  دوره ھای  در 
حرکت سرمایھ (گلوبالیزاسیون) چیزی غیر 
ھای  "بطری  در  کھنھ"  ھای  "شراب  از 
جدید" نبوده و ھمیشھ ھمان پدیده منتھی در 

چھارچوب جدید بوده است. 
٣ – نگاه و بینش فراتاریخی و فقدان وجدان 
تحلیلگران باعث گشتھ  این  بین  تاریخی در 
استعمار  گرائی  جھانی  ماموریت  آنھا  کھ 
آن  تحول  و  گسترش  و  ادامھ  و سپس  کھن 
در  برلین  کنگره  از  (بعد  نوین  استعمار  بھ 
سال ھای ١٨٨۵ – ١٨٨۴) را بھ کلی نادیده 
گرفتھ و عمدا رابطھ تاریخی آن دوره ھا با 
دوره کنونی جھانی شدن سرمایھ (گسترش 
بازار آزاد نئولیبرالی) را بھ کلی نفی کرده 
اند. بدون تردید ماھیت و شکل حرکت جھانی 
سرمایھ در فاز فعلی، پوالریزاسیون عمیق 

بین کشورھای مرکز شمال و پیرامونی 

تاملی در مورد جھانی پر از تالطم ...  
بقیھ از صفحھ آخر
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جنوب را بیش از ھر زمانی در گذشتھ 
بسط و گسترش داده و مبارزات طبقاتی 
را نیز بھ ھمان نسبت بین المللی تر و فراملی 
تر ساختھ است . باید پیوستھ تاکید کرد کھ 
شمال و  از مرکزھای  ھم در داخل ھریک 
ھم در داخل ھر یک از کشورھای پیرامونی 
جنوب نیز پدیده پوالریزاسیون بین صاحبان 
قدرت و ثروت (یک درصدی ھا) و قربانیان 
نظام (٩٩ درصدی ھا) در سال ھای اخیر 
تعمیق و تعمیم یافتھ و الجرم جھان ما را بھ 
سوی یک رشتھ انفجارات غیر مترقبھ وغیر 

قابل تصور سوق داده است. 
۴ – یکی دیگر از دگرگونی ھای قابل اھمیت 
در نظام جھانی سرمایھ، دگرگونی در شکل 
از  بعد  دوره  در  امپریالیسم  پدیده  شمایل  و 
پایان "جنگ سرد" (از ١٩٩١ بھ این سو) 
سرمایھ  تاریخ  گذشتھ  ھای  دوره  در  است. 
 (  ١٩٩١ تا   ١٨٨۴ (از  انحصاری  داری 
شکل و شمایل امپریالیسم متکثر و متعدد بوده 
و میدان فعالیت و نفوذش غالباُ بھ بازارھای 
متعدد و "حوزه ھای نفوذ" معین و مشخص 
محدود می گشت. ولی امپریالیسم عصر ما 
(در دوره بعد از جنگ سرد) بھ امپریالیسم 
در  آمریکا  کھ  یافتھ  تحول  سره  سھ  جمعی 
راس آن قرار دارد . میدان عملکرد و حوزه 
واحدی"  "بازار  در  کنونی  امپریالیسم  نفوذ 
راس  آن  در  این جھان است کھ  بزرگی  بھ 
نیروی  یک  از  گذشتھ  خالف  بر  نیز  نظام 
نیروی  " غیر ارضی" بھ یک  امپریالیستی 
است.  گشتھ  تبدیل  "ارضی"  امپریالیستی 
ھای  اولیگوپولی  امپریالیسم،  این  سایھ  در 
صاحب " انحصارات پنجگانھ " بیش از پیش 
انسانی کشورھای  تاراج منابع طبیعی و  بھ 
ضامن  دھند.  می  ادامھ  بند  در  پیرامونی 
ھای  دولت  ھا  اولیگوپولی  این  پیروزی 
فرمانبر امپریالیسم سھ سره ھستند کھ پدیده 
میلیتاریسم در تاروپود (متابولیسم) آنھا تنیده 
بازتولید  بھ  کھ  ساختھ  قادر  آنھا را  گشتھ و 
تسلط و کنترل منابع انسانی و طبیعی بھ نفع 

اولیگوپولی ھا، ادامھ دھند. 
این  انباشت  رحمانھ  بی  در جستجوی   – ۵
سھ  ھای  دولت  بر  حاکم  ھای  اولیگوپولی 
سره بطور مستقیم و بر دولت ھای جی ٢٠ 
پیش  از  بیش  را  جھان  مستقیم،  غیر  بطور 
امروز  برند.  می  پیش  بھ  نابودی  سوی  بھ 
 – جھان  در  بزرگ  بالھای  و  خطرات 
قحطی و مرگ و میر از گرسنگی، تخریب 
محیط زیست، گسترش بازارھای جھانی تن 
ھا  میلیون  پرتاب  میلیونھا،  اعتیاد  فروشی، 
انسان بھ زاغھ ھا و گتوھا، بسط نا امنی ھا 
و احساس بی آیندگی منبعث از شیوع جنگ 
و....  آمریکا  ساخت  نامرئی  و  مرئی  ھای 

تالش  از  جداناپذیر  ھای  پدیده  جملگی   –
سرمایھ  ھای  اولیگوپولی  رحمانھ  بی  ھای 
داری واقعا موجودند . بررسی اوضاع روبھ 
رشد در کشورھای سھ قاره بھ خوبی نشان 
در  از مردم  وسیعی  ھای  توده  کھ  دھد  می 
را  خود  آگاھی  دائم  طور  بھ  کشورھا  آن  
و  زیست  محیط  تخریب  رابطھ  مورد  در 
ماھی،  (مثل  زمین  منابع  اقتصادی  استثمار 
کشاورزی، نفت و گاز طبیعی، الماس و ...) 
اکثریت  بھ ضرر  اقلیت در شمال و  نفع  بھ 
در جنوب ارتقاء می دھند. این مردم حاضر 
بھ پذیرش استعمار و  تقسیم مجدد سھ قاره 
بین قدرت ھای امپریالیستی سھ سره مرکز 
(شمال) و قدرت ھای نوظھور مثل چین در 

بخش پیرامونی جنوب نیز نیستند. 
داری  سرمایھ  گذشتھ  ھای  دوره  در   –  ۶
با  امپریالیستی  ھای  قدرت  انحصاری، 
ساختن  پاره  "پاره  ھای  پروژه  کردن  پیاده 
آفریقا" در کنگره برلین (١٨٨۵ – ١٨٨۴)، 
و  خاورمیانھ  در   ١٩١٩ بالفور"  "اعالمیھ 
تجدید و بسط "دکترین مونرو" در آمریکای 
 –  ١٩٣٩) جھانی  جنگ  دو  بین  در  التین 
١٩١٨) بخش جنوب جھان معاصر را تحت 
نام "حوزه ھای نفوذ" بین خود تقسیم کردند. 
ساختاری  عمیق  بحران  بحبوحھ  در  امروز 
نظام جھانی سرمایھ ما شاھد بروز و گسترش 
مجدد  ساختن  پاره  "پاره  ھای  پروژه  مجدد 
آفریقا" در شکل دیگری ھستیم: تشدید تالقی 
برای دسترسی بھ  ھا و رقابت ھای خونین 
منابع طبیعی قاره آفریقا. این تالقی ھا کھ در 
نیمھ دوم سال پر از تالطمات انقالبی ٢٠١١ 
و  آرام  اقیانوس  نوار  کشورھای  کرانھ   بھ 
گسترش  نیز  شرقی  جنوب  آسیای  منطقھ 
واقعیت  و رشد یک  بروز  از  نشانی  یافت، 
در تاریخ پانصد سالھ سرمایھ داری است کھ 
تاکنون بی نظیر بوده است . توضیح این کھ 
برای اولین بار یک قدرت جھانی نوظھور 
تدریج  بھ  جنوب  پیرامونی  از بخش  (چین) 
ولی با قاطعیت بھ دخول و نفوذ در مناطقی 
از جھان دست زده کھ تاکنون از نظر تاریخی 
حریم  و  ھا  حیاط  جھالت"  و  "نخوت  با  و 
ھای خلوت نیروھای مقتدر کشورھای مسلط 
مقابل  در  گشتند.  می  شمال محسوب  مرکز 
این شرایط متالطم و پر از شیفت و چرخش 
کشورھای  برای  گلوبالیزاسیون،  روند  در 
پیرامونی جنوب کھ ٨٠ در صد جمعیت ٧ 
میلیارد نفری کل جھان را امروز نمایندگی 
می کنند، بیشتراز دو راه وجود ندارد. یا باید 
برخیزند  مجدد  استعمارگری  موج  این  علیھ 
و یا بھ عبودیت و کمپرادوری خود نھ تنھا 
جمعی  امپریالیسم  سره  سھ  ھای  قدرت  بھ 
بلکھ این بار بھ عبودیت قدرت ھای نوظھور 

اقتصادی چین، روسیھ و احتماال ھندوستان 
و برزیل (کشورھای معروف بھ بریک) نیز 

تن در دھند. 
٧ – بھ استنباط این نگارنده توده ھای وسیعی 
از مردم در کشورھای جنوب دیگر حاضر 
بین قدرت  جھان  نیستند کھ در تقسیم مجدد 
نوظھور  ھای  قدرت  و  نظام  ھای سھ سره 
"گلوبالیزاسیون  قبول  بھ  و  کرده  شرکت 
مثل  نیز  نگارنده  این  دھند.  در  تن  جدید" 
الدین  تاج  نظام:  چالشگران ضد  از  بعضی 
آکھ (نیجریھ)،  عبدالرحیم، سمیرامین، کلود 
راه  تنھا  کھ  معتقدم  (اوگاندا)  نبودره  دان 
کشورھای  زحمتکش  بشریت  برای  رھائی 
راه  تاراج،  و  استثمار  از  جنوب  پیرامونی 
جھانی  نظام  محور  از  "گسست"  اتخاذ 
سرمایھ است کھ در حال حاضر در بحران 

ساختاری عمیقی غوطھ ور گشتھ است. 
مولفھ ھای انگاشت گسست  

انگاشت  اصل  بھ  من  پیشین  ھای  مقالھ  در 
سرمایھ  تاریخ  در  گسست  پدیده  عملکرد  و 
داری صنعتی انحصاری پرداختھ ام. در این 
جا بھ چندین مولفھ این پدیده اشاره می کنم: 
١ – حرکت در جھت گسست از نظام جھانی 
قاره فرصت می  بھ کشورھای سھ  سرمایھ 
ھم  تدریج  بھ  اگر  حتی  را  خود  کھ  دھد 
قیودات  و  ھا  محدودیت  مقررات,  از  شده 
"انحصارات پنج گانھ" و نھادھای بین المللی 
متعلق بھ آنھا – مثل بانک جھانی، صندوق 

بین المللی پول و.... – آزاد سازند.
وجھ  ھیچ  بھ  نظام  محور  از  گسست   –  ٢
نیست.  کفائی)  (خود  اوتارکی  سیستم  ایجاد 
استراتژیکی  سیاست  این  دیگر  عبارت  بھ 
قاره  سھ  کشورھای  ھای  دولت   – ملت  بھ 
فرصت می دھد کھ بر اساس سیاست ھای 
را  خود  خارجی  سیاست  خود"  بھ  "متکی 
معیشتی  امور  تقاضاھای  و  نیازھا  پایھ  بر 
کشورھا  آن  ساکن  مردمان  اجتماعی  و 
تعبیھ و تنظیم کنند. در یک کالم گسست بھ 
نشینی از شرکت در تجارت و  معنی عقب 
گسترش ارتباطات متعدد اقتصادی، فرھنگی 
و سیاسی با ملل دیگر جھان نیست و پروسھ 
گسست اساساَ رد قاطع قرار دادن استراتژی 
گسترش  منویات  خدمت  در  کشور  توسعھ 
جھانی سرمایھ و "انحصارات پنج گانھ" آن 
بی  دولت  امر وجود یک  این  الزمھ  است. 
باک و شجاع از نظر سیاسی و افزایش توده 
ھای مردمی و آگاه و بپا خاستھ است کھ از 

این دولت دفاع کنند. 
٣ – این دولت می تواند با تعبیھ یک مدل 
و  آزادی  استقالل،  اساس  بر  ملی  توسعھ 
عدالت اجتماعی پروژه ھای ضد کاالسازی 

داخل  در  را  سازی  و ضد خصوصی 



صفحھ ٢٤رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
و  رشد  بھ  آن  موازات  بھ  و  داده  رشد 
جنوب  کشورھای  با  روابط  گسترش 
"از  اصل  پراتیک  و  انگاشت  براساس 
حرکت  این  بزند.  دامن  جنوب"  بھ  جنوب 
آغاز برون رفت و عبور از مسیر دردناک 
قرن  کھ  شمال"  بھ  جنوب  "از  ویرانساز  و 
قدرت  و  ثروت  صاحبان  سوی  از  ھاست 
مرکزی ھا بر زحمتکشان و ملل پیرامونی 
پروسھ  بود.  خواھد  اعمال گشتھ است ،  ھا 
گسست نوعی گذار و عبور از سرمایھ داری 
نسبتا  بھ سوسیالیسم در یک زمان  و ورود 
و  شکل  ھیچ  بھ  گذار  این  است.  طوالنی 
درجھ ای در مسیر یک خط مستقیم حرکت 
نکرده و بلکھ مسیر آن پر از پیچ و خم ھا و 
چرخش ھا و انتقال ھای پرپیچ و خم خواھد 
بود.    روند گسست در کشورھای جنوب 
مبارزات ضد  با  ناپذیری  اجتناب  کھ بطور 
در  سرمایھ)  زدائی  (جھانی  گلوبالیزاسیون 
خورد شرایط  خواھد  گره  شمال  کشورھای 
اندازھای  چشم  با  جوامعی  استقرار  برای 
سوسیالیستی را فراھم خواھد ساخت. در یک 
کالم سوسیالیسم نیز مثل سرمایھ داری سالھا 
و دھھ ھا طول خواھد کشید کھ ساختھ شود. 
کھ  ساختمان این سوسیالیسِم  ۴ – در مسیر 
در ایجاد آن نیروھا و چالشگران ضد نظام 
قربانیان ضد نظام (نیروھای ضد  با  ھمراه 
و  شمال  در کشورھای  گرائی  جھانی  روند 
گسست  عمل  و  انگاشت  طرفدار  نیروھای 
در کشورھای جنوب) با ھم نھ تنھا ھمبستگی 
وجود  بھ  زمانی  ھم  و  ھمدلی  بلکھ  جھانی 
خواھند آورد، تالش برای دموکراسی زائی 
برپائی  برای  تالش  و  (دموکراتیزاسیون) 
ساختمان سوسیالیسم دو روی یک سکھ بوده 
و در پیروزی و بقای گسست نقش مکمل و 

الزم و ملزوم ھم را ایفاء خواھند کرد. 
ھای  توده  پیشروی گسست،  روند  در   – ۵
بھ  "اتکا  عمل  و  انگاشت  توسعھ  با  مردم 
خود" بھ ویژه در حیطھ اقتصادی ھمکاری 
ھای بزرگتر را بین کشورھای جنوب رواج 
داده و از بازتولید مناسبات استعماری کھ بین 
کشورھای سرمایھ داری مرکز و کشورھای 
در بند پیرامونی وجود دارند، شدیدا احتراز 

خواھند کرد. 
مبارزات طوالنی  این تالش ھا و  ۶ – در 
و پرپیچ و خم گسست از نظام حاکم ، خلق 
فالکت  پدیده  با  باید  جنوب  کشورھای  ھای 
سرمایھ  جھانی  حرکت  میلیتاریزاسیون  بار 
(گلوبالیزاسیون) نیز دست و پنجھ نرم کنند 
سال  ده  در  (نظامیگری)  میلیتاریزاسیون   .
گذشتھ در تاروپود نظام جھانی تنیده شده و بھ 
بخش الینفک در متابولیسم نظام تبدیل گشتھ 
است، آمریکا بھ عنوان راس نظام در ١۴۴ 

و حضور  پایگاھھا  جھان  اکناف  در  کشور 
نظامی بر پا ساختھ کھ آخرین آنھا ساختمان 
فرماندھی نظامی آمریکا در آفریقا (آفریکوم) 
آفریقا  شاخ  در  جیبوتی  کوچک  کشور  در 
(ھمراه با ٢٠٠٠ سرباز آمریکائی) می باشد 
. در راستای گسترش نظامیگری, آمریکا با 
(استرالیا)  داروین  در  نظامی  پایگاه  تاسیس 
در پنج قاره جھان دارای پایگاھھای نظامی 
شده است. علت گسترش نظامیگری آمریکا 
در قاره ھای آفریقا و اقیانوسیھ ھمانا ادامھ و 
گسترش ھژمونی نفتی آمریکا در کشورھای 
نفت خیز آفریقا است. کشورھای غنا و چاد 
کشف  آنھا  در  نفتی  عظیم  منابع  اخیرا  کھ 
نفت  صاحب  نقداَ  کشورھای  با  ھمراه  شده 
گابون  سودان،  لیبی،  آنگوال،  نیجریھ،  مثل 
و .... اھمیت استراتژیکی قاره آفریقا را در 
محاسبات جھانی امپریالیسم جمعی سھ سره 
افزایش  چین،  تحدید  با  ارتباط  در  ویژه  بھ 

داده است. 
ھای  مولفھ  تئوریکی  تحلیل  و  تجربھ   –  ٧
در  (گلوبالیزاسیون)  سرمایھ  حرکت  اصلی 
فاز کنونی نشان می دھد کھ اگر اوضاع بھ 
واحد  حل  راه  و  رود  پیش  بھ  منوال  ھمین 
بوجود  آلترناتیو  یک  عنوان  بھ  جھانی  و 
بھ سوی آشوب  جھان  آن صورت  در  نیاید 
و توحش سوق داده خواھد شد. این مولفھ ھا 
مکمل  ھای  عملکرد  کھ  اصلی  مضامین  و 
آنھا در روند بحران عمیق ساختاری سرمایھ 
کننده  تعیین  و  مھم  ھای  نقش  جھانی  داری 

ایفاء می کنند ، عبارتند از: 
و  تر  مالی  تر،  تنیده  درھم  تر،  عمومی  ـ 
میلیتاریزه تر گشتن انحصارات اولیگوپولیستی 
سرمایھ.  گلوبالیزایسون  کنونی  فاز  در 
ـ  ادامھ ھژمونی آمریکا بوسیلھ جنگ ھای 

مرئی و نامرئی در سراسر جھان.
آزادی ھای دموکراتیک  نزول و ریزش  ـ  
در  دموکراسی  از  مزّورانھ  استفاده  سوء  و 
جھت گسترش منویات و منافع امپریالیستی. 
ـ  افزایش قدرت اولیگارشی ھای جھانی در 

کنترل دولت ھای سراسر جھان.
از  حفاظت"  "مسئولیت  اعمال  و  پذیرش  ـ  
جان و مال و مردم تحت عنوان "مداخالت 
بشر دوستانھ" نظامی توسط دولت ھای سھ 

سره امپریالیستی. 
ـ  تخریب زمین در جستجوی ھار و افسار 
منابع  غارت  برای  ھا  اولیگارشی  گسیختھ 
طبیعی بیشتر برای افزایش سھام بیشتر در 

"بازار واحد" بھ بزرگی این جھان. 
نتیجھ این کھ:

نظام  قربانیان  شرایط  این  تحت  در   –  ١
جھانی و جنبش ھای رادیکال تحت رھبری 
کھ  کجا  ھر  نظام  ضد  رادیکال  چالشگران 

امپریالیستی  ھای  جنگ  علیھ  باید  ھستند 
درون  سره"  سھ  "نیروھای  و  بپاخاستھ 
کھ  سازند  وادار  را  جمعی  امپریالیسم 
مضافا  ببندند.  را  خود  نظامی  پایگاھھای 
"انترناسیونال  یک  ساختمان  و  ایجاد  با 
علیھ  "باید  جھان  ھای  خلق  و  کارگران 
گلوبالیزاسیون" قدیم و جدید سرمایھ و مولفھ 
بدیل  واال  کنیم.  تالش  آن  مضامین  و  ھا 
نظام  و  آشوب  امپراطوری  از  غیر  چیزی 
توحش نخواھد بود. انتخاب راه ھای رھائی 
ضد  چالشگران  و  نظام  قربانیان  کھ  بخش 
نظام را با اتخاذ چشم اندازھای سوسیالیستی 
بھ سوی استقرار جھانی بھتر خواھد برد، بھ 
ھیچ عنوان راه ھای ھموار و آرام و پر از 
امن و امان نخواھد بود. ولی باید پیوستھ بیاد 
داشتھ باشیم کھ بدیل چیزی غیر از آشوب و 

توحش نخواھد بود. 
 – آفریقائی  (فعال  االپیکر  قول  بھ   –  ٢
آمریکائی ضد نظام)، "رادیکال" کسی است 
کھ بھ درک کاملی از "علت ریشھ ای" یک 
پدیده برسد. بھ عبارت دیگر امروز انسان در 
مقابل نظامی قرار دارد کھ بھ نیازھای بشری 
توجھ ندارد. وظیفھ انسان رادیکال در تحت 
رھائی  ھای  راه  تنظیم  و  تعبیھ  شرایط  این 
بخش در جھت تغییر نظام است . امروز چپ 
و سوسیالیست  ھا  (کمونیست  رادیکال  ھای 
ھا) بعد از مدتی در موضع دفاعی و "حفظ 
و  تعرضی  کارزار  میدان  بھ  دوباره  خود" 
اند.  آورده  ارائھ "نشان سرخ دلیری" روی 
٣ – بھ نظر این نگارنده اگر سال پر برکت 
گسترش  و  آغاز  سال   ٢٠١١ تاریخساز  و 
امواج خروشان بیداری ھا و رھائی ھا در 
اکناف جھان از سوی قربانیان نظام بود، سال 
٢٠١٢ سال شکلگیری اتحاد ھا و گسترش 
ھمدلی ھا و ھمزبانی ھا و ھم بستگی ھا بین 
چالشگران ضد نظام در کشورھای جھان بھ 

ویژه سھ قاره خواھد بود.

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

اندیشھ  یک  بزرگ  حامل  "سمیرامین:  باینی،  ایما   –  ١
 ۵۴۶ شماره   ،  ١٠ سال  "پامبازوکا"  نشریھ  رادیکال", 

سپتامبر ٢٠١١.
٢ – یونس پارسا بناب، "جھان پر از تالطم و ضرورت 
جسارت تاریخی" در نشریھ اینترنتی "عصر ن"، ٩ فوریھ 

 .٢٠١٢
٣ – تاج الدین عبدل رحیم، "گلوبالیزاسیون از منظر یک 
المللی"،  بین  توسعھ  برای  ای  "جامعھ  نشریھ  آفریقائی"، 

 .١٩٩٨
۴ – سمیرامین، "اشباح سرمایھ داری"، نیویورک، ١٩٩٨. 
بخش  رھائی  جنبش  و  "االبیکر  رنزبی،  باربارا   –  ۵

سیاھان"، سانفرانسیسکو ٢٠٠٣. 
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یک  وارد  استرالیا  سیدنی  در  اسالمی  ھای 
خانھ را چندین ضربھ  و صاحب  خانھ شده 
شالق اسالمی می زنند . فرد مزبور بھ پلیس 
شکایت می کند اما بعد از گذشت چند ماه از 
این  بھ  پلیس  برخورد  از  خبری  حادثھ  این 
موضوع موجود نیست و یا تا بھ حال دوبار 
پارلمان  از  استرالیا  در  اسالمی  گروھھای 
فدرال تقاضا کرده اند کھ در قوانین استرالیا 
اجازه  مسلمانان  بھ  کھ  شود  گنجانده  بندی 
دھد در صورت درخواست بتوانند بر اساس 
قوانین اسالمی ازدواج کنند . و اتفاقاتی از 
در  ھایی  روشن  و  سایھ  با  تقریبا  نوع  این 
در  غرب  داری  سرمایھ  دیگر  کشورھای 
نیروھای  گیری  قدرت  اســت.   انجام  حال 
اسالمی در این جوامع کھ با پشتیبانی علنی 
پول  با  و  این کشورھا  ھای  دولت  و مخفی 
کشورھای نفت خیز انجام می شود ،.دارای 

اھداف زیر است: 
 ١ - گسست این جوامع بھ صورت اتنیکی 
از ھم و جلوگیری از اتحاد و ھمگرائی بھ 
ویژه کارگران وزحمت کشانی کھ از جوامع 

مختلف بھ این کشورھا می آیند.
نیروھای  از  المللی  بین  پشتیبانی  ٢-ایجاد   
و  خاورمیانھ  کشورھای  اسالمی  مرتجع 
پرورش نیروی ذخیره سیاسی مرتجع ، عقب 
خاورمیانھ ای  برای جوامع  مانده و وحشی 

درجھت تداوم اعمال نفوذ نواستعماری.
اپوزیسیون  نیروھای  جلب  و  تحریک   -  ٣
کنترل  و  خــود  طــرف  بھ  اسالمی  مرتجع 
کشورھای  در  دخالت  بــرای  آنھا  سیاسی 
راندن  عقب  بھ  طریق  این  از  و  خاورمیانھ 
ــال و دمــوکــراتــیــک در  ــک نــیــروھــای رادی

اپوزیسیون آن جوامع. 
کھ  است  ترفندھائی  از  یکی  سیاست  این   
دست  خود،  قدرت  حفظ  برای  امپریالیستھا 
بھ بال و پر دادن بھ ادیان و مذاھب مختلف 
خودی  جوامع  باپیشرفت  مخالفت  درجھت 
از  رھائی  و  آزادی  سوی  بھ  غیرخودی  و 
شھرھای  در  جملھ  از  زنند.  می  خرافات 
اساس  بر  دقیقا   غربی  بزرگ  کشورھای 
غرب  المللی  بین  امپریالیستی  ھای  سیاست 
در تقابل با جناح ھای دیگر سرمایھ داری،  
کنترل  و   گرفتن  دست  بھ  و  مقابلھ  جھت 
سیاسی کشورھای مسلمان نشین و اسالم بھ 
مثابھ اھرم ھای سیاسی، بھ پشتیبانی از عقب 
جوامع  این  اجتماعی  نیروھای  ترین  مانده 
درعین  پردازند.  می  اسالمی   گروھھای  و 
ذخیره  نیروی  یک  در جوامع خودی  حال  
کارگری را علیھ کارگران خود بوجود آورده 
و با دامن زدن بھ اختالفات اتنیکی – مذھبی 

با  را  ذخیره  نیروی  این  شدن  متحد  اجازه 
اینکھ  حداقل  و  اند  گرفتھ  خودی  کارگران 
سدھای بیشتری را د ر مقابلھ با اتحادھا ی 

طبقات فرودست بوجود آورده اند. 
ام کھ  مواجھ شده  با کسانی  نگارنده  بارھا 
گوئی  می  وقتی  ھستی؟  کجائی  اند  پرسیده 
ایرانی می گویند مسلمانی، ماه رمضان است 
چرا روزه نمی گیری؟  قصد من از آوردن 
این خاطره اشاره بھ جٌوی است کھ با سیاست 
امپریالیستی دارد بھ  پیچیده کشورھای  ھای 
می  تحمیل  پذیر  مھاجر  کشورھای  ساکنان 
شوھران،  از  ــان  زن خــوردن  کتک  شــود. 
ھای   قتل  و  و تعصبات  پــدران  و  ــرادران  ب
ناموسی و چشم پوشی پلیس ازاین اعمال ضد 
انسانی، ضد اخالقی و ضد زن و باز گذاشتن 
گرفتن  بدست  در  مسلمان  روحانیان  دست 
عقد و ازدواج و دیگر مسائل اجتماعی تحت 
بھانھ احترام بھ فرھنگ ملل و جلو بردن این 
امر کھ باید بھ عقاید اسالمی احترام گذاشت 
و اینھا اختالفات فرھنگی ھستند  و نیز چشم 
خاورمیانھ  ھای کشورھای  بر کمک  پوشی 
دارو  این  بھ  و...  عربستان  و  ایــران  مثل 
دستھ ھا، ھمگی سیاست ھای حساب شده ای 
امپریالیستی  تجاوزگری  روح  با  کھ  ھستند 
در کشورھای مسلمان نشین ھمخوانی دارد . 
متاسفانھ بعلت نبود طوالنی مدت آزادی در 
کشورھای  و  عمدتا  خاورمیانھ  کشورھای 
است  شده  باعث  مشخصا،  نشین  مسلمان 
بسیار  جوامع  این  دموکراتیک  نیروھای  کھ 
باشند.  دائم  پلیسی  ضعیف و تحت سرکوب 
مسلمانان  اکثریت  قبول  نیز  و  این موضوع 
بنیاد گرا بھ عنوان پناھنده و مھاجر و ضعف 
کشورھای  دموکراتیک  و  چپ  گروھھای 
مسلمان نشین در این کشورھا و عدم ارتباط 
پذیر،  پناھنده  کشورھای  و  آنھا  بین  متقابل 
نیز  را  غلطی  و  نادرست  بسیار  تمایالت 
نیروھای چپ و دموکراتیک  از  بین برخی 
کشورھای متروپل دامن زده است و آن این 
کھ ھرجنبش اسالمی در کشورھای مسلمان 
نشین بھ عنوان یک نیروی ضد امپریالیستی 
و بھ عنوان یک نیروی اجتماعی مبارز مانند 
نمونھ  کھ  شود  می  معرفی  دیگر  نیروھای 
خیزشھای معروف بھ «بھارعربی» ماھیت 
ارتجاعی حاکمان جدید را عیان ساختھ اند. 
برخورد  این  با  درعمل  چپ  نیروھای  این 
نھ تنھا بھ دنبالچھ سیاست ھای امپریالیستی 
کشانده  آنجا  بھ  بلکھ کار را  اند،  تبدیل شده 
اند کھ حتی حضور زنان با مقعنھ و پوشش 
اسالمی را یک خواست زنانھ و شخصی جا 

زده و از آن دفاع می کنند.
اما موضوع بھ ھمین مسائل ختم نمی شود، 
کشورھای متروپل با گسترش اسالم گرائی 

برای  محملی  واقع  در  خود  کشورھای  در 
بدست می  رشد مذھب گرائی بھ طور کلی 
دھند و با این کار راست ترین جناح فاشیستی 
– مذھبی مسیحی را بھ صورت ظاھرا آرام 
دھند.  می  سازمان  و  داده  گسترش  و  رشد 
دو  در طی  بھ ھمین دلیل می بینید کلیساھا 
دھھ گذشتھ بھ صورت یکی از ثروتمندترین 
گروھھای مالی در این جوامع درآمده اند و 
ھمین کلیسا ھا ھستند کھ بعد از درھم شکستن 
ثبات جوامع با دخالت ھای نظامی و اشغال 
و یا جنگ داخلی بھ عنوان موسسات خیریھ 
سیاست  دیگر  نوعی  بھ  و  شده  عمل  وارد 
کنند.  می  دنبال  را  کننده  اشغال  کشورھای 
از طرف دیگر با رشد بحران در درون این 
بیکاری  گسترش  و  کار  کمبود  و  کشورھا 
در  را  پرستی  نژاد  و  راسیسم  رشد  زمینھ 
جامعھ دامن می زنند . گاه گاھی ھم آگاھانھ 
ارتجاعی  بھ بھره گیری از ھمین نیروھای 
دولتی  پرده  پشت  ھای  سازمان  کمک  با  و 
درگیری ھای نژادی و اتنیکی را با پناھندگان 
امنیت  تا  ــد  آورن می  بوجود  مھاجرین  و 
اجتماعی این نوع مھاجرین را در ھم بریزند . 
بعد از گذشت بیش از دو دھھ از جھان دو 
برخی  ومقابلھ  سرد،  جنگ  پایان  و  قطبی 
کشورھای  با  بنیادگرا  جنبشھای   این  از 
روزی  کھ  اینان  داری،  سرمایھ  متروپل 
قبول  و  بشر  حقوق  پرچم  ــردن  ک بلند  با 
از کشورھای شرق و تبلیغ برای  مھاجرین 
و  موجود  بھشت  مثابھ  بھ  در غرب  زندگی 
پناھندگی  از مسئلھ  استفاده  با  مقابلھ سیاسی 
از حقوق  قانون در دفاع  و گذراندن صدھا 
دار  پرچم  را  خود  پناھندگان  و  مھاجرین 
دفاع از آزادی عقیده، بیان ، سفر و زندگی 
بعد  جھان  روند  تغییر  با  دادنــد   می  نشان 
این  بھ دستاوردھای  از جنگ سرد با حملھ 
جوامع خود اولین کشورھایی بودند کھ ھمین 
قوانین را زیر پا گذاشتند. در حال حاضر ھم 
کشورھای  در  ومھاجرین  پناھندگان  پذیرش 
نقشھ  اســاس  بر  و  سیاسی  کامال  متروپل 
کشور  بھمان  و  فالن  برای  کھ  است  ھایی 
کھ  است  روشن  ھم  و  کشند؛  می  مشخص 
در  اسالمی  نیروھای  گیری  قــدرت  خطر 
کشورھای  کارگران  متوجھ  مستقیما  خارج 
متروپل و کشورھای پیرامونی است. زحمت 
کشورھا  این  در  مترقی  نیروھای  و  کشان 
باید ھرچھ بیشتر سیاست ھای اسالم پناھی 
امپریالیستی را کھ چیزی جز تقویت ارتجاع 
کارگران  درمیان  تفرقھ  ایجاد  خدمت  در 
کنند.   افشا  باشد،  نمی  جھان  زحمتکشان  و 

رشد اسالم گرایی ...  بقیھ از صفحھ آخر
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رشد اسالم گرائی و اسالمی پناھی کشورھای امپریالیستی

)

مقدمھ 
خدایان  غروب  کتاب   ،٢٠٠٣ درمارس 
 . منتشرشد.  جھانی”  نوین  „نظم  درورای 
این کتاب دربرگیرنده ی تحلیلی مارکسیست 
ـ لنینیستی درمورد تجدید سازماندھی تولید 
بین المللی است. کھ وضعیت اقتصاد جھانی 

سرمایھ داری را ازشروع دھھ ی ١٩٩٠بھ 
بعد نشان می دھد.

این تغییر درپایھ اقتصاد سرمایھ داری تضاد 
پایھ ای بین خصلت اجتماعی تولید و خصلت 
رسانده  حدی  رابھ  دارانھ  سرمایھ  تصاحب 
کھ فاز جدیدی را درتکامل امپریالیسم سبب 

شده است.
تا  عمده  اکنون  داری  سرمایھ  تولید  شیوه 
فرمان  تحت  و  یافتھ   المللی   بین  خصلتی 
کھ  قرارگرفتھ،  المللی  بین  مالی  سرمایھ 
انحصارات  فوق  ترین  بزرگ   ۵٠٠ حدودا 
ترین کشورھای  المللی مستقر در قوی  بین 

امپریالیستی می باشند. بین المللی شدن تولید 
اجتماعی قوه محرکھ ی عظیمی را  در رشد 
پیش  است.  بوجودآورده  تولیدی  نیروھای 
استثمار  بدون  ای  جامعھ  مادی  شرطھای 
فراھم  جھانی  درسطحی  ازانسان  انسان 
تمامی  توسعھ  این  حال،  درعین  است.  شده 
روابط اجتماعی سنتی را بھ حدی زیرسوئال 
اجتماعی  واثرات  سیاست  اقتصاد،  کھ  برده 
دررابطھ با تکامل امپریالیسم درشروع قرن 
خودقرارداده  الشعاع  تحت  کامال  را  بیستم 
بین  ما  زمان  در  جھانی  تضاداصلی  است. 
ازپیش  بیش  سوسیالیسم  و  داری  سرمایھ 

متروپل  کشورھای  در  کھ  است  سالی  چند 
و بھ ویژه در شھرھای بزرگ آن ما شاھد 
شکل گیری  محلھ ھایی از ملل کشورھای 
اسالمی  کشورھای  مشخصا  و  خاورمیانھ 
تغییر  را  محالت  نوع  این  کھ چھره  ھستیم 
داده اند و شما در نگاه اول زیاد شدن زنان با 
حجاب و مردانی با تھ ریش و یا ریش ھای 
بلند بھ سبک بنیادگرایان اسالمی را حس می 
کنید. فروشگاھھای اسالمی با مارک گوشت 
فروش  مخصوص  فروشگاھھای   ، حالل 

تا  مقنعھ  از  ھای زنانھ کامال اسالمی  لباس 
بھ سبک پوشش عربی و  روسری و چادر 
ایرانی و افغانی و آفریقائی البتھ صد در صد 
اسالمی سربرآورده اند . کتاب فروشی ھا و 
مدارس ھم از این تغییر بدور نمانده اند، بھ 
جای کتاب ھای علمی، این کتاب فروشی ھا 
با کتاب ھای اسالمی بھ زبان ھای مختلف ، 
مدارس دخترانھ و پسرانھ اسالمی از دبستان 
تا دبیرستان ، مساجد سنی و شیعھ و.... متعلق 
کرد  و  افعانی  و  ، عرب  فارس   ، بھ ترک 

وغیره تشکیل شده و دارودستھ ھای مذھبی 
اسالمی فعال با دست و بال باز بھ دخالت در 
بھ اسالم مشغول ھستند  زندگی مردم معتقد 
.آنھا با برپائی مراسم مذھبی و دامن زدن بھ 
جو مذھبی ھمراه با فشار سیاسی از بیرون و 
از طرف کشورھای خودی و خالصھ ابعاد 
بھ  قدم  بھ  قدم  را  اجتماعی  زندگی  مختلف 
اسالمی  کشورھای  مھاجرین  و  پناھندگان 

تحمیل می کنند.
 برای نمونھ چند وقت پیش جماعتی از گروه 

جھانی پر از تالطم 
١ – در پرتو جنب و جوش مردم در اکثر 
کشورھای جھان و فعل و انفعاالت پر تالطم 
سیاسی و اجتماعی منبعث از آنھا بھ جراُت 
می توان گفت کھ توده ھا و ملل بھ حاشیھ 
رانده شده کھ برای مدتی تا این اواخر بھ نظر 
عنوان  بھ  را  خود  سرنوشت  کھ  رسید  می 
قربانیان نظام جھانی تر گشتھ سرمایھ داری 
پذیرفتھ بودند، امروز دیگر حاضر نیستند کھ 
زیر بار استبداد و استثمار بروند و نقدا در 

آن کشورھا برای کسب حق تعیین سرنوشت 
بدست خویش بپا خاستھ اند. 

٢ – خیزش ھا و برپائی این مردم (از تونس، 
مصر، یمن، بحرین گرفتھ تا یونان، لھستان، 
ادامھ  مدتھا  تا  کھ  و...)  نیجریھ   سنگال، 
خواھد یافت سرمشق و الھام بخش مردم و 
ملل دیگر در مبارزه علیھ استعمار، استبداد 
و استثمار در دیگر نقاط جھان خواھد گشت. 
در تحت این شرایط وظیفھ اساسی نیروھای 
دارای  کھ  آنھائی  بویژه  نظام  ضد  چالشگر 

این  ھستند،  سوسیالیستی  اندازھای  چشم 
است کھ بھ مبارزات خود علیھ "انحصارات 
بر تکنولوژی،  انحصاری  پنجگانھ" (کنترل 
رسانھ  المللی،  بین  ارتباطات  طبیعی،  منابع 
ھای گروھی و وسایل و سالح ھای کشتار 
جمعی) کھ دائما سرمایھ امپریالیستی را باز 
این  در  بزنند.  دامن  بیشتر  کنند،  می  تولید 
ھای  سال  در  نظام  ضد  چالشگران  راستا 
اخیر (از آغاز برمال گشتن بحران ساختاری 
نظام در اواخر سال ٢٠٠٧) مبارزات ضد 


