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اوضاع کنونی و وظایف ما :
نزدیــک  ٤٠ســال اســت کــه جهــان رسمایــه داری در
بحـران همــه جانبــهی اقتصــادی ،سیاســی و اجتامعــی
دســت و پــا زده و عالرغــم شــدت و ضعــف ســیکلهای
بحــران ،بــروز آنهــا برخــاف گذشــته از حــدود 10
ســال یــک بــار بــه حــدود  7ســال یــک باررســیده و
نظــام جهانــی رسمایــه داری قــادر بــه خــروج از چنیــن
وضعیــت بحرانــی نشــده اســت .بح ـران اخیــر کــه در
اکتربســال گذشــته و پــس از ورشکســته گــی بانکهــای
معتــری نظیــر لیمــن بــرادرز ،بیــر اشــتیرنز ،مریــل
لینــچ ،مــورگان اســتانلی ،گلدمــن ســاکس و غیــره در
عرصــه ی مالــی درآمریــکا آغــاز شــد ،تنهــا بــا تزریــق
صدهــا میلیــارد دالر از دارائیهــای عمومــی توســط
دولــت آمریــکا بــه هنــگام ریاســت جمهــوری جــورج
واکربــوش از ورشکســته گــی موقتــا نجــات یافتنــد.
ایــن بحــران هــم اکنــون متامــی کشــورهای جهــان

را فراگرفتــه اســت .رشکتهــای غــول پیکــر تولیــدی بــا
تنــزل  %20ی تولیــدات شــان در ربــع آخــر ســال 2008
روبــه رو شــدند .بازارفــروش و صــادرات کاالهــا نیــز بــا
افتــی جــدی روبــه رو شــده و درســه ماهــه آخــر ســال
گذشــته حداقــل افتــی معــادل بــا  %25را درمقایســه
بــا ربــع اول ســال  2008نشــان دادنــد .نوســانات
شــدید ارزش ســهام دربورســهای بــزرگ رسمایــه داری
کــه بــه علــت هــرج و مــرج ناشــی از حاکمیــت نظــام
نئولیربالیســتی بــه طورمصنوعــی باالبــرده شــده بودنــد،
بــا افــت شــدید ارزش ســهام همـراه گشــتند .بــه طــوری
کــه حــدود  50تریلیــون دالر رسمایــه دود هــوا شــد.
ورود برخــی کشــورهای رسمایــه داری بــه آســتانه ی
ورشکســته گــی ،ناکامــی تــاش دولتهــای امپریالیســتی
در در معالجــه ی بحــران از طریــق تزریــق پــول بــه
اقتصــاد کشــورهای خــودی و ناکامــی تــاش دولتهــای

نگاهی به برخی از رویدادهای جهان
راه حل دوکشور!
سالهاســت کــه محافــل امپریالیســتی و بورژوائــی
کشــورهای عربــی و بــورژوازی فلســطین ،راه حــل ایجاد
دوکشــور ارسائیــل و فلســطین را تبلیــغ کــرده و ب ـرای
تحقــق آن دســت بــه کارشــده انــد و اخیـرا نیــز دردیدار
اوبامــا از کشــورهای عربســتان ســعودی ومــر و
مناینــده ویــژه اش رابــرت میچــل درخاورمیانــه دردیــدار
بــا رهـران صهیونیســت و مســئووالن فلســطین روی آن
تاکیــد گذاشــته انــد.
صهیونیســتهای حاکــم برارسائیــل کــه دههــا ســال قبــل
از تشــکیل کشــورارسائیل ،ســاخنت کشــوری براســاس
اشــراک مذهبــی (یهــودی) را درنظرداشــتند ،هنــوز
بــه دنبــال تحقــق ارسائیــل بــزرگ از نیــل تــا فــرات
هســتند ،بــا دیــدگاه تشــکیل دوکشــورمخالفت کــرده و
متامــی تالششــان را معطــوف بــه ادغــام ذره ذره خــاک

امپریالیســتی در اتخــاذ راه حــل مشــرک ب ـرای خــروج
از بحــران ،بــا ترتیــب دادن اجالســهای «جــی  »20در
واشــنگتون و لنــدن در  15نوامــر  2008و  7مــارس
امســال ،هم ـراه بــا ورشکســته گــی صنایــع غــول پیکــر
تولیــدی نظیــر جــرال موتــورز و کال صنایــع ماشــین
ســازی دراکرثکشــورهای امپریالیســتی ،بــی کاری
درابعــاد گســرده ای زیادشــده و حملــه بــه معیشــت
طبقــه کارگــرو دیگربخشــهای ضعیــف جامعــه نظیــر
بازنشســته گان رو بــه افزایــش گذاشــته و منجمدکــردن
و یــا پائیــن آوردن مــزد کارگـران ،تحــت بهانــه ی نجــات
موسســات تولیــدی و خدماتــی از ورشکســته گــیُ ،مــد
روز شــده اســت .کافــی اســت یــادآوری کنیــم کــه تنهــا
درآمریــکا درعــرض  6مــاه بیــن اکتــر  2008و آوریــل
 2009بیــش از  4 .3میلیــون نفــر بــی کارشــدند و

صفحە 2

انتخابات نوع پارملانی دربحران!

فلســطین اشــغالی بــه ارسائیــل منــوده انــد و بارهانیــز
علنــا اعــام داشــته انــد کــه درکشــورهای عربــی خــاک
زیــادی موجودهســت و فلســطینیان مــی تواننــد بــه
آنجــا رفتــه و رسزمینــی بــرای خــود درســت کننــد!!.
درنتیجــه تــا آن جــا کــه درتــوان داشــته باشــند بــا راه
حــل دوکشــور مخالفــت خواهنــد ورزیــد و رشوطــی
پیــش خواهندکشــید تــا ایــن امــر یــا تحقــق نیابــد و یــا
اگــر صــورت گرفــت منافــع صهیونیســتها تامیــن شــود.
براســاس ایــن دیــد و دررشایطــی کــه کشــورهای
امپریالیســتی بــه دلیــل نیــاز بــه انــرژی موجــود
درکشــورهای عربــی حــارض بــه پذیــرش دیــد
صهیونیســتها نشــدند ،آنهــا تحلیــل بــردن رسزمیــن
فلســطین را ازطریــق اشــغال تدریجــی درمدنظرداشــته
و دریکــی از آخریــن پــرده منایششــان دربیــن  4تــا
 10ژوئــن امســال ،نیروهــای اشــغال گــر صهیونیســت
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پــس از ماههــا تبلیــغ توســط احـزاب بورژوائــی  ،خــرده
بورژوائــی و چــپ در اروپــا درمــورد رضورت و اهمیــت
رشکــت مــردم در انتخابــات پارملــان اروپــا ،باالخــره کــوه
ایــن تبلیغــات مــوش زائیــد و پارملــان اروپــا بــا رشکــت
حــدود  %43از  375میلیــون نفــر واجــدان رشایــط رای
دهــی (ودربرخــی از کشــورها نظیرآملــان بــا کمــراز
 %30واجــدان رشایــط رای دهــی) در  7ژوئــن  2009بــه
انجــام رســید (کل جمعیــت اروپــا بیــش از  500میلیــون
نفراســت) .ایــن تعــداد پائیــن تریــن رقــم رشکــت کننده
در تاریــخ پارملــان اروپــا بــود.
یــادآوری ایــن موضــوع خالــی ازاهمیــت نیســت کــه
درنخســتین انتخابــات پارملــان اروپــا درســال %63 ،1979
واجــدان رشایــط رای دهــی ،رای بــه صندوقهــا ریختنــد.
درســال  1999کمــی بیــش از نیمــی از واجدیــن رشایــط
در رای گیــری رشکــت نکردنــد و تعــداد رای دهنــده

چارە رنجربان وحدت و تشکیالت است!
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

اوضاع کنونی و وظایف ما :
درچیــن ایــن رقــم حــدود  20میلیــون نفــر گـزارش شــده
اســت .دراروپــا نیــز روزی نیســت کــه خــر از اخ ـراج
کارگــران دراکرثکشــورها منترشنشــود.
ســقوط قــدرت برخــی ازبانکهــا ،همــراه بــا مترکــز
رسمایــه دربانکهــای جدیــد و گرایــش بــه باالرفــن نفــوذ
رسمایــه بوروکراتیــک جهــت جلوگیــری از رکــود درســیر
تکاملــی امپریالیســم از یــک ســو و تضعیــف موقعیــت
اقتصــادی و متعاقــب آن اهمیــت سیاســی برخــی
ازکشــورهای امپریالیســتی و عــروج برخــی از ســوی
دیگربــه موقعیــت باالتــر ،نشــان داد کــه بحـران و رشــد
نامــوزون رسمایــه داری ،هامنطورکــه کمونیســم علمــی
جمعبنــدی کــرده اســت ،از قوانیــن اجتنــاب ناپذیــر
نظــام رسمایــه داری مــی باشــند.

آخــر ســال  ،2008کل مناســبات اقتصــادی ایــن نظــام
بــه ســوی عــدم تعــادل قابــل توجهــی کشــانده شــد.
چندماهــی از آغــاز بح ـران نگذشــته بــود کــه برهمــه
گان آشکارشــد کــه بحــران ازحیطــه ی رصفــا مالــی
درآمریــکا فراتــر رفتــه و کل نظــام تولیــدی و خدماتــی
کشــورهای امپریالیســتی را دربرگرفتــه اســت.
بــه طورآشــکاری ،انعــکاس ایــن مشــکالت زیربنائــی را
درروبنــا ،در تشــدید تضادهــای اساســی جهــان (تضــاد
بیــن بــورژوازی و پرولتاریــا درکشــورهای پیرشفتــه
رسمایــه داری ،تضــاد بیــن کارگــران و زحمــت کشــان
درکشــورهای پیرامونــی بــا امپریالیســم و حاکــان
همدســت آن درایــن کشــورها و تضــاد بیــن انحصــارات
و قطبهــای امپریالیســتی بــررس کســب و یــا تجدیــد
تقســیم بازارهــا و مناطــق زیــر نفــوذ آنــان) و مشــخصا
تضــاد بیــن انحصــارات و قطبهــای رسمایــه داری بــا یــک
دیگــر را بــه عیــان مــی تــوان مالحظــه کــرد.
جهــان امپریالیســتی چنــان در بحـران عمومــی ای غــرق
شــده کــه راه حلهــای موقتــی ب ـرای خــروج از بح ـران
چــه در زیربنــا و چــه در روبنــا بــه ســختی قــادر بــه
درآوردن آن از ایــن بح ـران خواهدشــد.
ایــن بحــران درمقایســه بــا بحــران ســالهای 1929ـ
 1933از عمــق و وســعت بــه مراتــب گســرده تــری
برخــوردار مــی باشــد .بــه طــوری کــه تنــزل  %25ی
تولیــدات صنعتــی در ربــع آخــر ســال  ،2008بــه مراتــب
بیشــرازتنزل آن درســال  1929بــود.
درعرصــه ی اجتامعــی ،فســاد و دزدی امــوال عمومــی
توســط دســت انــدرکاران اقتصــادی ،سیاســی و اجتامعی
و از جملــه حقوقهــا و مزایــای عظیــم روســای رشکتهــای
فراملــی و درمقابــل منجمــد و یــا کرسکــردن مزدهــا و
مزایــای کارگ ـران و زحمــت کشــان درعیــن دامــن زدن
بــه تــورم ،بــه مراتــب بیشــر از بحــران  1929ـ 1933
مــردم را درمقابــل هیئــت حاکمــه قـرارداده و دولتهــای
رسمایــه داری بیــش از پیــش درانظارعمــوم مــردم
بــی اعتبارشــده انــد .ســازمان جهانــی مبــارزه علیــه
فســاد مالــی گــزارش ســاالنه خــود را روز چهارشــنبه
 ۱۳خــرداد ،تحــت عنــوان «میــزان رشــوه خــواری در
جهــان» انتشــارداد .ایــن گ ـزارش بــر اســاس نظرســنجی
از  ۶۳هزارنفــر در رسارس جهــان تهیــه شــده و درآن
ازرشــد حداقــل  %13رشــوه خــواری درجهــان ســخن بــه
میــان آمــده اســت  .طبــق گـزارش بانــک جهانــی ،رشــد
اقتصــادی در  94کشــور از  116کشــور درحــال رشــد،
رسیعــا تنــزل یافتــه اســت.
نتیجــه آن کــه درمقابلــه بــا ایــن وضعیــت ناهنجــار،
مقاومــت و مبــارزه درکشــورهای رسمایــه داری پیرشفته
و در کشــورهای پیرامونــی علیــه سیاســت نئولیربالیســم
امپریالیســتی اوج تــازه ای گرفتــه اســت .درکشــورهای
امپریالیســتی اعرتاضــات کارگ ـران و زحمــت کشــان بــه
سیاســتهای نئولیربالیســتی و تحمیــل ریاضــت کشــی بــه
مــردم بــه بهانــه ی وجــود بحـران ،روز بــه روز درحــال
افزایــش اســت .کشــورهای کوچــک دربرابــر مداخــات
امپریالیســتها قدعلــم کــرده انــد .مقاومــت دولــت
کــره شــالی دربرابــر زورگوئیهــای امپریالیســم آمریــکا
و ژاپــون و کــره جنوبــی ،مبــارزات ملــل آمریــکای
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التیــن دربرابــر دخالــت امپریالیســم آمریــکا در آن
ســامان ،مقاومــت و مبــارزه ی مســلحانه در کشــورهای
خاورمیانــه علیــه تجــاوزات نظامــی امپریالیســتی ـ
صهیونیســتی و مشــخصا در فلســطین ،لبنــان ،عــراق،
افغانســتان و پاکســتان ،مقاومــت دولــت ســودان
دربرابــر مداخــات امپریالیســتی در دارفــور ،مقاومــت
مســلحانه دربرابــر عوامــل امپریالیســم در ســومالی،
مقاومــت مــردم علیــه دولتهــای دســت نشــانده
امپریالیســم در دیگــر کشــورهای آفریقــا منونــه هائی از
واقعیــت تشــدید تضادهــای اساســی جهــان مــی باشــند.
مشــخصا نیــز امپریالیســتهای آمریــکا و اروپــا به تشــدید
تضــاد بــا دولنهــای روســیه و چیــن دامــن مــی زننــد.
درای ـران برخــاف ادعاهــای پــوچ احمــدی نــژاد دایــر
برایــن کــه بحــران جهانــی تاثیــری بــر اقتصــاد ایــران
نداشــته و رژیــم مــی توانــد برنامــه هــای خــود را
درفراســوی بحــران جهانــی بــه پیــش بــرد ،فقــط بــا
ســقوط قیمــت نفــت ازنزدیــک بــه  150دالر بــه پائیــن
نــر از 35دالر بـرای هربشــکه ،درآمــد ایـران از صــادرات
نفــت را  4 .5برابــر کــم کــرده و اولیــن تاثیــر آن را هــم
در تنظیــم بودجــه ســال  1388توســط دولــت شــاهد
بودیــم کــه بــا رقمــی نزدیــک بــه  45میلیــارد دالر
کــری روبــه روشــده اســت.
بحــران جهانــی ،هــم راه باتنــزل تولیــدات داخلــی
ناشــی از تکیــه روی واردات کاالهائــی کــه درایــران
نیــز تولیــد مــی شــوند و رسمایــه تجــاری دســت بــاال را
درایــن ماجـرا دارد و متعاقــب آن تزریــق پــول بــه بــازار
و تــورم افسارگســیخته کــه عالرغــم ارقــام رســمی در
حــدود  ،%25حداقــل بیــن  35تــا  %50اســت؛
رشــد بــی کاری و اخ ـراج دههــا ه ـزار نفــری کارگ ـران؛
عــدم پرداخــت مزدکارگ ـران و حقــوق زحمــت کشــان
بــه موقــع کــه مبــارزات گســرده ای را دراع ـراض بــه
ایــن وضعیــت موجــب شــده اســت و بنابــه ارزیابــی
متخصصــان اقتصــادی و کاربــه دســتان رژیــم ،مــزد
حداقــل تعییــن شــده امســال ( 264هــزار تومــان)،
حــدود  4برابــر کمــر ازمیزانــی حداقــل مــزد بــرای
یــک خانــواده کارگــری اســت کــه نشــانی اســت از بُعــد
اســتثامرگری رژیــم و وضعیــت نابــه ســامان اقتصــادی
آن و فشــار بــی رحامنــه بــه معیشــت طبقــه کارگــر و
زحمــت کشــان؛
بــی اعتنائــی بــه درخواســت مکررمعلــان و کارمنــدان
آمــوزش و پــرورش درمــورد تعییــن اشــل حقوقــی یــک
ســان بــا دیگــر بخشــهای دولتــی ،قــول دادن احمــدی
نــژاد در حــل ایــن مشــکل بــه خاطــر بــه شکســت
کشــاندن اعرتاضــات معلــان و عــدم اجـرای آن پــس از
دســت کشــیدن معلــان از اع ـراض؛
رسکــوب بــی رحامنــه ی ابتدائــی تریــن آزادیهــای
دموکراتیــک ،گــرم کــردن هرچــه بیشــر بســاط زنــدان،
شــکنجه و اعدامهــای وحشــیانه و ازجملــه اعــدام
کــودکان و سنگســار زنــان و مــردان درحــدی کــه
کشــورایران را بــه صــف اول درتعــداد اعدامهــا درجهــان
باتوجــه بــه تعدادجمعیــت کشــانده اســت؛
تشــدید فشــار ،رسکــوب و زنــدان بــر دانــش جویــان
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مراکــز تبلیغاتــی و فکــری جهــان امپریالیســتی ،متــام
تــاش خــود را بــه کاربســته انــد تــا ایــن بحــران را
ناشــی از برخوردغیرمســئووالنه ی بانکهــا دراعتباردهــی
وبحـران رصفــا مالــی و اساســا در دربخــش ســاختامنی،
و یاپرداخــت کالن حقوقهــا و مزایــا بــه مدیـران رشکتهــا
و بانکهــای بــزرگ فراملــی و غیــره قلمدادکــرده و برخی
تــا بــدان جــا پیــش رفتــه انــد کــه معتقدنــد ایــن
بحـران رصفــا تصنعــی بــوده و  500رشکــت غــول پیکــر
فراملــی کــه رهــری حرکــت اقتصــادی نئولیربالیســتی را
درجهــان تحــت کنــرل خــود داشــته و از نفــوذ فــوق
العــاده ای در مهاردولتهــا برخوردارنــد ،در فرصتــی کــه
ناشــی ازوجــود رهـران گــوش بــه فرمانــی نظیــر بــوش
و بلــر و امثالهــم درقــدرت بدســت آورده بودنــد ،ســعی
کــرده انــد بــا بــزرگ جلــوه دادن وضعیــت بحرانــی،
بخــش قابــل مالحظــه ای از دارائــی عمومــی کشــورها
را تحــت بهانــه ی درآوردن رشکتهــای شــان از بحــران،
از بانکهــای مرکــزی گرفتــه و بــه صنــدوق ایــن رشکتهــا
واریــز مناینــد.
هیــچ کــدام ازایــن فاکتهــا بــه تنهائــی قــادر بــه توضیــح
وســعت بح ـران کنونــی نیســت .اگــر بــه رشــد رسمایــه
و درآمدهــای کالن  500رشکــت بــزرگ فراملــی توجــه
کنیــم  ،کل رسمایــه پولــی ایــن رشکتهــا در دوران
کوتاهــی ،از  3 .2هزارمیلیــارد دالر درســال ، 1994بــه .1
 11هزارمیلیــارد دالر درســال  2007متورم شــد و افزایش
ســود آنهــا از  282میلیــارد دالر بــه  1593میلیــارد دالر
بالــغ گردیــد؛ اگــر توجــه کنیــم کــه درمتامــی کشــورهای
امپریالیســتی تولیــد ناخالــص ملــی پــس از بــروز
بحـران شــدیدا افــت کــرده اســت ،ایــن امــر نشــان مــی
دهــد کــه بح ـران منــی توانــد بــه یــک مولفــه ی ویــژه
مطروحــه درفــوق وابســته باشــد و رشکتهــای بــزرگ
فراملــی ،منــی توانســتند بــا گذاشــن متــام هســتی خــود
درمعــرض خطــر ،بــه چنیــن قامربــزرگ و خطرناکــی
دســت بزننــد .دریــک کالم ،انباشــت مافــوق رسمایــه بــه
طورمصنوعــی بــا نظــام عرضــه و تقاضــای بــازار رسمایــه
داری هامهنگــی نداشــته و ســیکل تولیــد و بــاز تولیــد
را دچــار اختــال منــوده اســت .نتیجــه آن کــه در ربــع

صفحە2

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
درایــن میــان تــوده هــای کارگــر و زحمــت کــش ،زنان و
جوانــان و ملیتهــای ســاکن ایـران و اقلیتهــای مذهبــی و
کال اقشــار پائیــن جامعــه از دســت فشــارهای اقتصــادی
و سیاســی رژیــم بــه امــان آمــده و خواســتارآزادی و
بــه دســت آوردن حــق تعییــن رسنوشــت خویــش
انــد .امــا بــه مصــداق « :زمیــن لــرزه در قعــر دریــا ــــ
ســخنها متامــی زامــواج» ،جناحهــای مختلــف حاکــم در
مبــارزات انتخاباتــی ریاســت جمهــوری ،متامــی تــاش
خــود را بــه کار مــی برنــد تــا بــا ســخن گفــن از برخــی
مســائل روبنائــی و وعــده و وعیدهــای قالبــی دادن،
مــردم را از حرکــت تاریــخ ســاز جهــت متشــکل شــدن
و نهایتــا رسنگــون کــردن رژیــم و اســتقرار سوسیالیســم
در کشــور بــاز دارنــد و باردیگــر رای آنــان را وٍثیقــه ی
حقانیــت و باقــی مانــدن یــا روی کارآمــدن خودســازند.
درچنیــن رشایطــی کــه امــواج مبارزاتــی کارگــران و
زحمــت کشــان و کال اکرثیــت عظیــم مــردم ایــران
دراعــراض بــه وضــع حاکــم روز بــه روز بیشــر مــی
شــود و نیروهــای رفرمیســت اعــم از درون حاکمیــت تــا
درخــارج ازآن متــام تــاش خــود را بــه کارانداختــه انــد
تامبــارزات تــوده هــای مــردم را بــه انحـراف رفرمیســتی
و رسفــرود آوردن بــه ارزشــهای بورژوائــی بکشــانند،
فقــدان رهــری و تشــکل آگاه متحــد و یــک پارچــه
پیــرو کارگــری بــر جنبشــهای تــوده ه ای ،کمبــودی
جــدی در مبــارزات طبقاتــی جــاری درایـران اســت کــه
باعــث شــده اســت تــا جنبــش هــای کارگــری و تــوده
ای کورمــال کورمــال جلــو رفتــه و عالرغــم قربانیهــای
ف ـراوان درمبــارزه ،بــه دســت آوردهــای قابــل مالحظــه
ای نرســند.
امــروزه ،عالرغــم رشــد جنبشــهای کارگــری و تــوده ای،
ایــن جنبشــها فاقــد رهــری واحــد انــد .مشــخصا هیــچ
گاه جنبــش کمونیســتی و چــپ ای ـران تــا بدیــن حــد
دچــار تفرقــه و تشــتت نظــری و ســازمانی نبــوده اســت
و تالشــهائی کــه تاکنــون ب ـرای متحدکــردن کمونیســتها
صــورت گرفتــه ،بــه دلیــل ایــن آشــفته گــی نظــری و
اخــال ایدئولــوژی طبقــات غیــر پرولــری درصــف
مبارزاتــی پرولتاریــا و مشــخصا فردگرائــی خــرده
بورژوائــی و انضبــاط و تشــکل ناپذیــری آن ،ازســطح
توافقــات جبهــه واحــدی تجــاوز نکــرده و بــه نتیجــه
ی مطلــوب متحدشــدن کمونیســتها در تشــکل پیــرو
سیاســی خــود ،حــزب واحــد و رسارسی کمونیســت
ای ـران ،نرســیده اســت.
تــاش کمونیســتها ب ـرای پیونــد بــا کارگ ـران و زحمــت
کشــان و جنبشــهای تــوده ای آنــان از یــک ســو و اقــدام
هرچــه عاجــل بــرای رســیدن بــه وحــدت براســاس
اصــول کمونیســم علمــی و نــکات اساســی برنامــه و
تاکتیــک ،تنهــا راه اصولــی ب ـرای ایجــاد صــف رزمنــده
ی آگاه و مبــارز و متحــد پرولتاریــا مــی باشــد کــه
بــدون آن تــاش نیروهــای سیاســی کمونیســت و چــپ
درخدمــت دســت بــه دســت شــدن قــدرت توســط یــک
جنــاح و یــا جنــاح دیگــر بــورژوازی قرارخواهــد گرفــت
و جنبــش کارگــری توســط رفرمیســتها بــه گوشــت دم
تــوپ بــورژوازی داخلــی و جهانــی و خــرده بــورژوازی
تبدیــل خواهدشــد.

کارگـران متفــرق هیــچ و کارگـران متشــکل همــه چیزند.
بــه طریــق اولــی کمونیســتهای متفــرق قــادر بــه پیــاده
کــردن معیارهــای کمونیســم نبــوده وتاثیــری جــدی
در رونــد رشــد یابنــده مبــارزات طبقاتــی منــی تواننــد
بگذارنــد .چــاره رنج ـران وحــدت و تشــکیالت اســت .
چنیــن اســت شــعار کمونیســتها در خدمــت و پیشــرد
مبــارزه طبقاتــی کارگــران و زحمــت کشــان جهــت
کســب قــدرت و اســتقرار سوسیالیســم درایـران .درایــن
مــورد ندائــی کــه از جانــب کمونیســتهائی درایـران مــی
رســد گویاســت :
زمانــی مــی تــوان نارضایــی از وضــع موجــود را بــه
نیرویــی بــرای تغییــر ایــن وضــع تبدیــل کــرد کــه
ســازمان دهنــده و آگاهــی دهنــده بــه ایــن نارضایتــی
(حــزب کمونیســت) موجــود باشــد .در غیــر ایــن صورت
در بــر همیــن پاشــنه خواهــد چرخیــد ،نارضایتــی بــه
ابـزاری بـرای ســوء اســتفاده جنــاح دیگــر اســتثامرگران
تبدیــل خواهــد شــد و در نهایــت پــس از چنــد بــار
ســوء اســتفاده بــه یــأس بــدل مــی گــردد.
کمیتــه مرکــزی حــزب رنجــران ایــران .دهــه ی دوم
خــرداد 1388

نگاهی به برخی از رویدادهای
جهان
در منطقــه بعلیــن و ده نلیــن درغــرب رام اللــه بــه
تظاهــرات مســاملت آمیــز مــردم دراعــراض بــه
دیوارکشــی و تصاحــب زمینهــای شــان ،بــا گلولــه پاســخ
داده  ،یــک نفــر را کشــته و  13نفــر را زخمــی منودنــد.
صهیونیســتها همچنیــن بــا محــارصه ی غــزه از دریــا و
زمیــن مــی کوشــند تــا رابطــه ایــن منطقــه را ازجهــان
قطــع کــرده و صــدای مقاومــت مــردم را درایــن منطقــه
خفــه ســازند.
درچنیــن رشایطــی شــنیدن نظــر نیروهــای چــپ
فلســطین در رســیدن بــه درکــی درســت از وضعیــت
فلســطین و سیاســتهائی کــه توســط امپریالیســتها پیــش
بــرده مــی شــود ،حائــز اهمیــت مــی باشــد.
احمــد ســعدات رهــر جبهــه تــوده ای آزادی بخــش
فلســطین کــه دو هفتــه اســت ،بــه خاطــر اعـراض بــه
نگــه داشــته شــدن اش درســلول انفــرادی در زنــدان
اشــکلون صهیونیســتها ،دســت بــه اعتصــاب غــذا زده
اســت ،در  30مــاه مــه ،طــی نامــه ای بــه کمیتــه تــدارک
روزملــی فلســطین درســوئد مخالفــت خــود را باایــن
«راه حــل» اعــام داشــت .
« بــه مــن افتخاررشکــت دربرگـزاری  61میــن ســال گــرد
روی داد «ال نکبه»(نــام گــذاری اخــراج فلســطینیان
از رسزمینهــای شــان و اســتقراریهودیان درآنهــا ـ
مرتجــم) و بــه منظــور دفــاع از حقــوق ملــی تاریخــی
و مشــخصا حــق برگشــت رانــده شــده گان فلســطینی
بــه خانــه شــان ،داده ایــد .رهــران جــان باختــه مــا،
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و زنــان مبــارز کشــور کــه حــارض بــه رسفــرودآوردن
دربرابــر زورگوئیهــای رژیــم نیســتند؛
تشــدید فشــار بــر ملیتهــای ســاکن ایـران و رسکــوب بــی
رحامنــه ی خواســتهای بــه حــق آنــان؛
همــه و همــه بــه تشــدید تضــاد درمیــان هیئــت حاکمه
در موردچگونــه گــی حفــظ حاکمیــت نظــام رسمایــه
داری انجامیــده و نشــان دهنــده ی تشــدید تضــاد
کارگ ـران و زحمــت کشــان بــا حاکــان مــی باشــد.
ذکــر یــک نکتــه در تحلیــل از تضادهــای درون رسمایــه
داری درایــران حائــز اهمیــت در ارزیابــی دقیــق از
ماهیــت حرکتهــای سیاســی آنــان اســت .هیــچ طبقــه
ای درتاریــخ یــک دســت نبــوده اســت .اقشــارمختلف
یــک طبقــه بــه نســبت مصالــح و منافعــی کــه دارنــد،
تضادشــان چــه در درون طبقــات حاکــم و چــه بــا
طبقــات تحــت ســتم و اســتثامر پیوســته موجــود بــوده
اســت .بخــش انقالبــی طبقــه کارگــر بــدون شــناخت
ایــن تضادهــا قــادر بــه ارائــه ی تاکتیکهــای مناســب
در رسنگونــی طبقــات اســتثامرگر حاکــم نخواهدشــد.
درعیــن حــال تضادهــای درون هرطبقــه ،درصورتــی
کــه تهدیــدی ازجانــب طبقــات و اقشــارانقالبی
موجودنباشــد ،درخدمــت حفــظ موقعیــت برترایــن یــا
آن جنــاح از طبقــه حاکــم ادامــه مــی یابنــد و جنــاح
حاکــم دردســتیابی بــه منابــع درآمــد بیشــر ،دســت
بازتــری پیدامــی کنــد .امــا چنــان چــه تهدیــدی ازجانــب
نیروهــای خــارج از طبقــه موجودیــت نظــام حاکــم
را بــه خطــر بیانــدازد ،جناحهــای رقیــب اختالفــات
را کنارگذاشــته و بــرای حفــظ موقعیــت حاکــم خــود
متحــدا عمــل مــی کننــد.
درایــران بیــن بــورژوازی بوروکراتیــک ،بــورژوازی
متوســط و خــرده بــورژوازی قرشبــاال کــه هــم اکنــون
دولــت را دردســت خــود دارنــد و جنــاح بــورژوازی
بــزرگ خصوصــی بــررس تقســیم قــدرت تضادشــدیدی
موجــود اســت کــه در انتخابــات دهمیــن دوره ی
ریاســت جمهــوری و اتهامــات آشــکاری کــه نامزدهــا
و مشــخصا اصــاح طلبــان و اصــول گرایــان درمناظــره
هــای تلویزیونــی و در گردهــم آئــی هــای خیابانــی
نســبت بــه رقیبــان ذکــر مــی کننــد ـ رصف نظــر ازایــن
کــه ایــن اتهامــات درانظــار تــوده هــای مــردم ازســالها
پیــش شــناخته شــده بــوده و افشــاگریهای جدیــدی
نیســتند ـ کامــا خــود را عیــان ســاخته اســت .خــود
ایــن تضــاد فرصــت را بــه دوجنــاح درهیئــت حاکمــه
داده اســت تــا از آن بــه نفــع خویــش بهــره بــرداری
کننــد .جنــاح احمــدی نــژاد بــا ادعــای ضدامپریالیســت
بــودن و رو بــه مســتضعفان داشــن متامــی تــاش خود را
بــه کارمــی بــرد تــا درمیــان تــوده هــای مــردم مقبولیتــی
بـرای خــود دســت و پــا کنــد و رای آنــان را بــا تطمیــع
حقیرانــه ای  ،بــه خــود جلــب کنــد .درحالــی کــه جنــاح
مقابــل بــا برجســته کــردن خطــر مداخــات خارجــی
 ،تاکیــد روی رضورت نزدیکــی بــه غــرب و برخــی
کمبودهــای دولــت احمــدی نــژاد و ناتوانــی آن در اداره
امــور کشــور  ،ســعی مــی کنــد تــا درمیــان مــردم کوچــه
و بــازار مقبولیتــی بــرای خــود در جلــب آراء فراهــم
کنــد.
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
کنونــی ،تجزیــه ملــت مــا ،رشایــط مــادی مناســبی را
بــرای اصــاح سیاســتها و تاکتیــک فلســطینیان بــرای
هدایــت مبــارزه علیــه اشــغال فراهــم منــی کنــد.
مــع الوصــف ،مخــرج مشــرک مــورد قبــول در دیــدار
قاهــره در ســال  2005و ســند آشــتی ملــی بــه مثابــه
پایــه وحــدت فلســطینیان مــی توانــد بــه ســازماندهی
موسســات خلــق فلســطین و از جملــه ســازمان آزادی
بخــش فلســطین بــه مثابــه موجودیــت سیاســی خلــق
فلســطین ،اهــداف وحــدت خلقــان و ازجملــه حــق
برگشــت ،رهنمــون شــود .برایــن اســاس ،مــن از تــوده
هــای خلــق در دو منطقــه فلســطین مــی خواهــم
صــدای اعرتاضــی خــود را بلنــد کننــد تــا اینکــه جدائــی
فلســطینیان ازبیــن بــرود و دوبــاره ســازمان آزادی بخش
فلســطین بــه مثابــه ابـزار پیشــرد مبــارزات دموکراتیــک
و صاحــب کیفیــت جهــت هدایــت خلقــان درمبــارزه
اش بــه شــیوه ای دموکراتیــک ایجادگــردد و رهــری
اسـراتژیکی رودرروشــدن بــا چالشــها و حفــظ اهــداف
ملــی و راه رســیدن بــه آنهــا را بدســت آورد .مــن
بــدون تردیــد معتقــدم کــه ایــن اهــداف ملــی تحقــق
خواهندیافــت.
مــن بــه شــا ،توانائــی تــان و انــرژی خلــق مــا و
نیروهــای تــوده ای پــان ـ عــرب بــا دیدگاههــای سیاســی
متفــاوت ،معتقــدم .آنهــا بــه پــروژه مقابلــه دامئــی
بــا هژمونــی امپریالیســم آمریــکا درکنــرل منطقــه
و جهــان و همچنیــن پشــتیبانی از متحدیــن مــان و
کلیــه نیروهــای مرتقــی درســطح جهــان اعتقــاد دارنــد.
مــن مطمــن هســتم کــه خلــق مــا و دیگــر خلقهــای
کنــارزده شــده و تحــت فشــار و رسکــوب جهــان و
کشــورهای فقیــر و محــروم جهــان کــه از نیروهــای
مرتقــی مناینــده گــی مــی کننــد پــای خــود را محکــم در
جــاده بــه شکســت کشــاندن برنامــه هــای امپریالیســتی
و راسیســم گذاشــته و بــرای ایجــاد یــک نظــم نویــن
جهانــی برپایــه عدالــت ،برابــری و بـرادری بیــن خلقهــا،
صلــح و رشــد اجتامعــی کوشــیده و هرگونــه تبعیــض
نــژادی و ملــی و طبقاتــی را درکشــورهای تحــت ســتم
نفــی خواهنــد کــرد.
پیروزی حتمی است !
***
ورشکسته گی ژنرال موتورز(جی.ام).
جری وایت ـ  1ژوئن 2009
توجــه  :ایــن مقالــه در روز اول ژوئــن کــه قراربــود
ج.ام .اعــام ورشکســته گــی کنــد نوشــته شــده و هنــوز
وضعیتــش کامــا مشــخص نشــده بــود .رنجــر
جــی.ام .ـ بــزرگ تریــن و پرســودترین کورپوراســیون
جهــان ـ امــروز صبــح دردادگاه نیویــورک خــود را
ورشکســته اعــام خواهدکــرد .فروریــزی ماشــین ســازی
 101ســاله ی دترویــت ،بــزرگ تریــن شکســت صنعتــی
و ســومین ورشکســته گــی بــزرگ تریــن هــا درتاریــخ
آمریکاســت.
ورشکســته گــی آنچــه کــه تصویــری از منونــه صنعــت
آمریــکا بــود نــه بــه معنــای شکســت یــک رشکــت ،بلکه

بــه مفهــوم شکســت رسمایــه داری آمریــکا بــه مثابــه
یــک کل مــی باشــد .ایــن ســنگ بنــای نــزول موقعیــت
جهانــی رسمایــه داری آمریــکا و بحــران رسمایــه داری
جهــان اســت .ایــن بــه پرقــدرت تریــن شــکلی نیــاز
طبقــه کارگــر بــه پیــش نهــادن آلرتناتیــو سوسیالیســتی
درمقابــل نظــام ســوددهی را مطــرح مــی کنــد.
رئــس جمهــور بــاراک اوبامــا و مناینــده جــی.ام .فریتــز
هندرســون بعــد از اعــام ورشکســته گــی مواضعــی را
بــه طــور علنــی بیــان خواهنــد کــرد .عالرغــم اطمینــان
دهــی آنــان درمــورد ورشکســته گــی «رسیــع» و
«منظــم» و «رشوع جدیــد» رشکــت ،ایــن عمــل بــا
بســته شــدنش تاثیــر ویــران گــری درمــورد 230000
کارکــن آن درجهــان داشــته و میلیونهــا نفردیگــر
خواهدداشــت .بیــش از  1000قطعــه فــروش درشــان را
خواهندبســت و مــوج ورشکســته گــی درخودروســازی
بــه راه خواهدافتــاد.
جــی.ام .کــه قبــا اعــام کــرده بــود کــه  47000کار
درجهــان در رابطــه بــا آن ازبیــن خواهــد رفــت ،ازجملــه
 23000از  62000کارکــن ســاعتی باقیامنــده در آمریــکا،
طــرح اش را درمــورد بســن  12تــا  20کارخانــه نیــز
بیــان خواهدمنــود .مردمــان میشــیگان ،ایندیانــا ،اوهایــو
و ایــاالت دیگــر کــه از ســطح بــاالی بــی کاری رنــج مــی
برنــد بــا بــی کاری و فقــر و بحـران عمیقــری روبــه رو
خواهندشــد.
ورشکســته شــدن جــی.ام .حادثــه ای تاریخــی اســت.
رشــد خودروســازی درنیمــه اول قــرن بیســتم ،مــوازی
باصعــود رسمایــه داری آمریــکا و ســلطه ی جهانــی
صنعــت آمریــکا هــم راه شــد .جــی.ام .باظرفیــت
عظیــم اش ،روشــهای نــواداره کــردن و ابعادجهانــی
اش ،کورپوراســیونهای مــدرن آمریــکا را معرفــی مــی
کــرد .جــی.ام .بــا  850000کارگــر ســاعتی و اســتخدامی،
ازجملــه  500000نفردرآمریــکا بــزرگ تریــن رشکــت
خصوصــی درجهــان بــود و دومیــن بعدازشــوروی کــه
دولــت صنایــع را دراختیارداشــت.
دردهــه ی بعــد از جنــگ جهانــی دوم ،ســه رشکــت
بــزرگ خودروســازی ـ جــی.ام ،.فــورد و کرایســلر ـ 4/5
( )%80خودروهــای جهــان را مــی ســاختند کــه جــی.ام.
 %50آنهــارا مــی ســاخت .در ،1955فولکــس واگــون
بــزرگ تریــن رشکــت رقیــب ،کمــی بیــش از جــی.ام،.
رشکــت اوپــل را دراختیارداشــت و تویوتــا تنهــا 23000
خــودرو درژاپــون تولیــد مــی کــرد  ،درمقایســه بــا
جــی.ام .کــه  4میلیــون خــود رو درآمریــکا مــی ســاخت.
در ســه دهــه ی اخیــر ،تغییــر بزرگــی بــه وجودآمــد.
دردهــه ی  ،1970کارگـران مبــارز دربرابــر رشــد رقابــت
خارجــی ،نــزول نــرخ ســود درصنایــع پایــه ای ،تصمیــم
گرفتنــد تــااز حقــوق کســب شــده شــان دفــاع کننــد
و نخبــه گان حاکــم آمریــکا بــه سیاســت غیرصنعتــی
کــردن روی آوردنــد.
بخــش صنعتــی کــه بــه رسمایــه گــذاری نیــاز داشــت
بــا ســوددهی اندکــی بــه خاموشــی گرائیــد تــا رسمایــه
آزادشــده بــه بیشــر و بیشــر بــه ســوی رسمایــه ربائــی
و پارازیتــی گرایــش یافــت .ایــن بــا حملــه متمرکــز
دولــت کورپوراتیــوی علیــه طبقــه ی کارگــر همــراه
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ازجملــه الحکیــم ،دکــر ژورژ حبــش ،ابوعلــی
مصطفــا و صبیرمحــی الدیــن روی کســب
ایــن حقــوق تاکیــد ورزیــده انــد .ایــن حقــوق نــه
فقــط جوهرخواســت فلســطینیان ،بلکــه همچنیــن
پــل ارتباطــی ملــت مــا و دموکراتیــک کــردن تاریخــی
فلســطین مــی باشــند.
درود مــن برشــا و تــاش ارزنــده تــان کــه درفقــدان
ســازمان آزادی بخــش فلســطین و غیرموثرشــدن رهــری
اش دردفــاع از آرمــان فلســطین ،خــاء بــه وجودآمــده
را پرمــی کنیــد.
مــن بــه متامــی عربهــا و گروههــای فلســطینی کــه
بطورخســته گــی ناپذیــری ازایــن حقــوق دفــاع مــی
کننــد ،درود مــی فرســتم و همچنیــن بــه متامــی
نیروهــای بیــن املللــی تــوده ای ،مرتقــی و دموکراتیــک
کــه از خلــق مــا درمبــارزه راســتین شــان ب ـرای کســب
حــق اســتقالل و برگشــت بــه فلســطین دفــاع مــی
کننــد ،تشــکرمی کنــم  .مــن همچنیــن مایلــم از آن
کشــورهای اروپائــی کــه موضــع مســتقل در برخــورد بــه
ملــت مــا و حقــوق مــا بـرای تحقــق دموکراســی ،گرفتــه
و درجریــان حملــه بربرمنشــانه بــه غــزه درکنــار خلــق
فلســطین قرارگرفتنــد ،نظیــر ســوئد و نــروژ و همچنیــن
کشــورهای بولیــواری آمریــکای التیــن تحــت رهــری
رئیــس جمهــور هوگــو چــاوز ،قدردانــی بکنــم.
حــق برگشــت فلســطینیان بــه وطــن خــود بــا تجویــز
ازبیــن نرفتــه و نخواهدرفــت و مــا پیوســته بـرای دفــاع
ازایــن حقــوق حضورخواهیــم داشــت .مــع الوصــف
خطــر بــه منگنــه انداخــن حــق برگشــت ،از زمــان
اجــاس کمــپ دیویــد و پــروژه خلــع ســاح بیشــر
کشــورهای عربــی درمقابلــه بــا دشــمن صهیونیســت،
کــه هنــوز ادامــه دارد ،بــه یــک راه حل «پراگامتیســتی»
درسیاســت فلســطینیان تحــت عنــوان «اســکان یابــی»
منجــر شــده اســت .ایــن جریــان بــا دیدارهــای مادریــد
و اســلو پیــش آمــد کــه قصــد ازمیــان برداشــن طــرح
رهائــی ملــی فلســطین را دارد.
ایــن توافقــات رضبــه ســنگینی بــه طــرح آزادی ملــی
مــا بــه مثابــه یــک ملــت و ناتوانــی اعـراب در برداشــن
ابتکارعربــی واردمنــوده و حــق برگشــت را بــا اســتفاده
از زبانــی مبهــم در متــون توافقــات ،تضعیــف کــرد .الزم
اســت فلســطینیان و اعــراب رسیعــا بــه ایــن گیجــی
نقطــه پایــان بگذارنــد و اشــغال و پایــان تخاصــات را
ازهــم متامیــز ســازند.
پایــان تخاصــات تاریخــی و اهــداف تنهــا درصورتــی
ممکــن خواهدشــد کــه صهیونیســم ازمیــان برداشــته
شــود و درمتامــی رسزمین فلســطین دموکراســی ازطریق
عــودت دادن فلســطینیان رانــده شــده ،مســتقر گــردد.
شــعار «دو کشــور ب ـرای دوملــت» در را ب ـرای پذیــرش
ارسائیــل بــه مثابــه «کشــوریهودیان» بازمــی کنــد کــه
نــه تنهــا حــق مــا را دربرگشــت تهدیــد مــی منایــد،
بلکــه همچنیــن موجودیــت تــوده هائــی از خلــق مــا
کــه دربخــش اشــغالی فلســطین از  1948هســتند کــه
درآن جــا زاده شــده و بــه رسزمیــن شــان وابســته انــد،
بــه خطــر مــی انــدازد.
مــن مــی دانــم کــه واقعیــت وضــع فلســطین دررشایــط

صفحە4

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
شــد بــا خـراب کاری در اتحادیــه هــا ،اعتصــاب شــکنی،
پرونــده ســازی علیــه کارگــران و اســتفاده از بســن و
موقتــا ازکارانداخــن کارخانــه هــا باهــدف ازبیــن بــردن
مبــارزه طبقــه کارگــر و تحمیــل پائیــن آوردن مزدهــا
و ســودها .ایــن تهاجــم هــم توســط دموکراتهــا و هــم
جمهــوری خواهــان پیــش بــرده شــد.

انتخابات نوع پارملانی دربحران!

وضعیــت شــهروندان اروپائــی را بــه مخاطــره انداختــه
اســت ـ توســط برخــی از مف ـران بــه توانائــی جنــاح
راســت درحــل مشــکالت دررشایــط بحرانــی نســبت
داده مــی شــود ،درحالــی کــه اگــر توجــه کنیــم کــه
عــاوه برمحافظــه کاران ،نقــش اح ـزاب ناسیونالیســت
بــا گرایشــات فاشیســتی و خارجــی ســتیزی درپارملــان
افزایــش یافتــه و دارنــد بیــش از گذشــته رای آورده
و یــا وارد پارملانهــای اروپــا مــی شــوند ،اینهــا ازجملــه
عالمئــی هســتند کــه هــم را ه بــا رشــد مبــارزات
اعرتاضــی مــردم بــه وضعیــت معیشــتی شــان ،رشــد
بــی کاری  ،منجمدکــردن و پائیــن آوردن مــزد کارگـران،
محدودمنــودن امکانــات رفاهــی و بهداشــتی و غیــره،
کــه نشــان مــی دهنــد جنــاح راســت بــورژوازی خــود
را ب ـرای رودرروئــی بــا جنبشــهای انقالبــی کارگ ـران و
زحمــت کشــان آمــاده مــی کنــد و تــا آن جــا کــه درتوان
داشــته باشــد درابتــدا بــه صورت مســاملت آمیــز و درگام
بعــدی بــا توســل بــه قهــر خواهــد کوشــید تــا موقعیــت
حاکــم خــود را حفــظ کــرده و بــا توســل بــه جنگهــا
کــه فعــا در کشــورهای پیرامونــی خــود را هرچــه
بیشــر درگیــرآن هــا منــوده اســت و فــردا ممکــن اســت
بــا عمیــق تــر شــدن بح ـران ،رقبــای امپریالیســت بــه
جــان هــم بیافتنــد ،خــود را آمــاده بـرای حفــظ قــدرت
ازهرطریــق ممکــن بنامیــد .و نهایتــا هــم از بحــران
خــود را رهــا ســازد و هــم بارسکــوب حرکتهــای انقالبــی
مردمــی خطــر فروپاشــی خــود را ازمیــان بــردارد.
درپ ـراودای  2009/6/7تحــت عنــوان «پنتاگــون جنــگ
بــا دشــمن ـ روســیه ـ را فراهــم مــی کنــد ،مــی خوانیــم
 :در  12مــه جیمزماتیــس فرمانــده عالــی تغییــر و
تبــدالت درناتــو و فرمانــده نیروهــای نظامــی آمریــکا
درناتــو ،طــی ســمینار ســه روزه ای بــه نــام «درگیــری
جنگــی مشــرک» در نورفولــک ویرجینیــا درآمریــکا کــه
مرکــز فرماندهــی تغییراتــی ناتــو درآن مستقراســت،
گفت»:درمــن احســاس فوریــت اقــدام بــه وجودآمــده
اســت .دشــمن نیــز دیــد مشــابهی را دارد» .یــک
روزنامــه محلــی ایــن ســخنان را چنیــن تعبیرمنــود « :
ماتیــس آینــده ای را ترســیم مــی کنــد کــه درآن جنــگ
رشوع و پایــان مشــخصی نخواهدداشــت .او مــی گویــد
آن چــه کــه مــورد نیــاز اســت داشــن یــک اس ـراتژی
کلــی اســت ،یــک چهارچــوب سیاســی کــه مــی توانــد
بــه طرحهــای نظامــی منجرشــود».
فرمانــده نظامــی اســراتژیک آمریــکا کویــن چیلتــون
در  7مــه گفــت  »:کاخ ســفید حــق انتخــاب جــواب
بــا نیــروی فیزیکــی ـ تــا حــد ســاحهای هســته ای ـ
را درنظــر دارد ،چنــان چــه یــک دشــمن خارجــی ،یــک
حملــه ســیربنتیکی خنثــا ســازی علیــه شــبکه کامپیوتــری
آمریــکا انجــام دهــد».
بــه وضــوح روشــن اســت کــه امپریالیســتها بـرای مقابله
بــا نفــوذ چیــن و روســیه درجهــان ،ضمــن تقویــت
نظامــی خــود بــه دنبــال بهانــه نیــز مــی گردنــد .بارهــا
روشــن شــده اســت کــه حتــا برخــی متخصصــان جــوان
برنامــه ریــزی رایانــه ای ،قــادر بــه نفــوذ در شــبکه
ســیا و پنتاگــون شــده انــد .بنابرایــن راحــت ت ـراز ایــن
منــی تــوان بهانــه ای درســت کــرد کــه دولــت چیــن یــا

دولــت روســیه را بــه حملــه ی ســیربنتیکی علیــه آمریــکا
و متحدینــش متهــم منــوده و ســپس حــق دفــاع از خــود
بــا تکیــه بــه ســاحهای هســته ای را توجیــه کــرده و
دســت بــه جنــگ درابعــاد وحشــتناک بــه کارگیــری
ســاحهای هســته ای زده و آن را مــروع قلمــداد
منــود!!
بــرای درک تــدارکات نظامــی مــی تــوان بــه بودجــه
کشــورهای مهــم جهــان اشــاره کــرد  :موسســه صلــح
ســیپری دراســتکهلم ارزیابــی مــی کنــد کــه درســال
 2008باوجــود بــروز بح ـران اقتصــادی ،می ـزان هزینــه
هــای نظامــی دررسارس جهــان بــا افزایــش  %4بــه 1464
میلیــارد دالر رســیده کــه تــا کنــون بــی ســابقه بــوده
اســت.
بیشــرین میـزان پــول بـرای تجهیـزات نظامــی کــاکان
ازســوی آمریــکا هزینــه مــی شــود کــه دریــک دهــه
گذشــته معــادل  %58افزایــش داشــته اســت .مخــارج
نظامــی آمریــکا  607میلیــارد دالر ،چیــن  84 .9م.د،.
فرانســه  65 .47م.د ،.بریتانیــا  65 .35م.د ،.روســیه .6
 58م.د ،.آملــان  47 .87م.د ،.ژاپــن  46 .38م.د ،.ایتالیــا
 40 .69م.د ،.عربســتان ســعودی  38 .2م.د ،.هنــد 30
م.د .مــی باشــد .ایــن ارقــام نشــان مــی دهنــد کــه
بودجــه نظامــی آمریــکا بــه تنهائــی  %41هزینــه هــای
نظامــی جهــان اســت و اگــر بودجــه نظامــی آمریــکا و
کل متحدیــن اش را محاســبه کنیــم ،بیــش از  %75کل
بودجــه نظامــی جهانــی را بــه خوداختصــای داده انــد.
بــه عــاوه دردوران ریاســت جمهــوری جــورج دابلیــو
بــوش تحــت عنــوان «اســتمرار درصنایــع تســلیحاتی»
وی اعــام کــرد « :ازســال  ،2002ارزش  100رشکــت
عمــده فروشــنده تســلیحات بــه میــزان  %37افزایــش
یافتــه اســت».
رشکــت بوئینــگ آمریــکا بــزرگ تریــن رشکــت فروشــنده
تســلیحات بــا  30 .5م.د مقــام اول ،رشکــت انگلیســی
 BAEسیســتم یــا  29 .5م.د .فــروش  ،مقــام دوم و
رشکــت الکهیــد مارتیــن آمریــکا بــا  29 .4م.د .ســومین
رشکــت بــزرگ فروشــنده ی ســاح جهــان مــی باشــند.
باتوجــه بــه ایــن واقعیــات و بــا مــرور تاریــخ و مشــخصا
جنــگ جهانــی دوم کــه قبــل از آن ،بــا بــروز بحــران
بــزرگ ســالهای  1929ـ  1933نازیســم ازطریق انتخابات
پارملانــی درآملــان وفاشیســم در ایتالیــا و ژاپــون ،بــه روی
کارآورده شــدند .در انگلســتان محافظــه کاران قــدرت
دولتــی را بــه دســت داشــتند و هــم راه بــا حــزب
سوسیالیســت» فرانســه درقــدرت طبــق عهدنامــه
مونیــخ بــه هیتلــر چــک ســفید درتجــاوز بــه اتریــش و
چکســلواکی را دادنــد ،اگــر تالشــهائی را کــه درکنارآمدن
و صلــح بــا نظــام هیتلــری توســط دولتهــای آمریــکا و
انگلســتان جهــت مترکــز حمــات نظامــی دررشق ب ـرای
نابودکــردن شــوروی سوسیالیســتی را درنظــر بگیریــم،
همــه و همــه نشــان مــی دهــد کــه گــردش بــه راســت
در پارملــان اروپــا  ،نــه رصفــا بــه منظورغلبــه بربحـران،
بلکــه بیــش از هرچیــز بــرای جلوگیــری از خطــر
رشــدانقالب اســت.
بارهــا گفتــه و بازهــم تک ـرار مــی کنیــم کــه
انتخابــات نــوع پارملانــی ،ابــزاری اســت کــه
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گان بــه  %49 .8رســید( .بــه نقــل از دویچــه ولــه ـ
 .)2009/6/8درعــرض  30ســال امتنــاع از رای دهــی
از  %37بــه  %67رســیده اســت .امــری کــه حاکــان
کشــورهای اروپائــی را بــه فکرچــاره جوئــی انداختــه و
نشــان مــی دهــد کــه مــردم اروپــا بیشــر و بیشــر از
نظــام انتخاباتــی نــوع پارملانــی فاصلــه مــی گیرنــد .ایــن
امــر درمــورد انتخابــات داخلــی درهرکشــور اروپائــی
نیــز صــدق مــی کنــد و ارزیابــی مــی شــود کــه مــردم
مــی خواهنــد دولتهــای خــودی را مجــازات کننــد،
چ ـرا کــه مثــره ای از ایــن انتخابــات نــرده انــد .جالــب
ایــن کــه اتحادیــه اروپــا  ،از رای  %22از کل واجــدان
رشایــط رای دهــی ،اکرثیتــی درپارملــان اخیــر اروپــا
خواهــد ســاخت و بــا این»اکرثیــت» درمــورد مــردم
اروپــا تصمیــم خواهدگرفــت!! و ایــن عیــن دموکراســی
پارملانــی اســت کــه فرســنگها از دموکراســی واقعــی کــه
مناینــده گــی از اکرثیــت رای دهنــده گان مــی کنــد
کامــا بــدور مــی باشــد.
ازکل  736مناینــده ایــن پارملــان ،احــزاب محافظــه کار
 267ـ  271کرســی ،سوســیال دموکراتهــا  157ـ ، 161
لیربالهــا  80ـ  ، 82ســبزها  ، 53چپهــا و ملــی گرایــان
محافظــه کار  35و مخالفــان اروپــای واحــد کــه جــزو
فراکســیونهای فــوق نیســتند 86 ،ـ  88کرســی بــه دســت
آوردنــد.
رصف نظــر از توجیهــات احــزاب مختلــف اروپائــی
رشکــت کننــده درایــن انتخابــات ،درمــورد عدم اســتقبال
مــردم از آن ،پ ـراودا( )2009/6/8از زاویــه دیگــری بــه
توجیــه عــدم رشکــت مــردم در رای دهــی پرداختــه و
مــی نویســد  :پارملــان اروپــا تنهــا دکــوری اســت در
زمینــه ای کــه کمیســیون اروپائــی آن را تشــکیل داده و
پراهمیــت تریــن تصمیــات ب ـرای کشــورهای اتحادیــه
اروپــا درایــن کمیســیون گرفتــه مــی شــود.
امــا در واقعیــت امــر ،عــدم رشکــت مــردم چــه در رای
دادن بــرای پارملــان اروپــا و چــه پارملانهــای کشــوری
ضمــن ایــن کــه از یــک ســو نشــان دهنــده ی نارضائــی
آنــان از ایــن موسســه بــه عــدم تحقــق خواســته هــای
آنــان اســت ،وازســوی دیگــر چــون پارملــان وســیله ای
اســت دردســت بــورژوازی بــرای اعــال حاکمیــت
خــود ،بنابرایــن بــه نســبت ایــن مصالــح پیوســته شــکل
گرفتــه و امروزهــم مــی گیــرد.
خودایــن امرکــه پیــش روی احـزاب محافظــه کاراروپائی
دربدســت آوردن بیــش از %36کل آراء ریختــه شــده ـ
آن هــم دررشایطــی کــه بحـران هرچــه بیشــر اقتصــادی

صفحە5

رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

صفحە6

پاکستان  « :ویتنام اوباما «

بقیه در صفحه 7

بــورژوازی بـرای حفــظ قــدرت دردســت دارد،
تــا بــه صورتــی «دموک ـرات منشــانه» رای بــه
بودجــه نظامــی ،گســیل ارتــش جهــت تجــاوز بــه دیگــر
کشــورها و تهیــه قوانیــن بــرای مهارکــردن اعرتاضــات بــا حامیــت از کودتاهــای نظامــی تحــت رهــری
تــوده هــای مــردم ،بدهــد .درغیرایــن صــورت ،پارملــان و افــران طرفــداران آمریــکا ( ایــوب خــان  ،یحیــی
دموکراســی بـرای رسمایــه داران امپریالیســت بــی ارزش خــان و ضیــاء الحــق ) باعــث الغــای حاکمیــت ملــی
مــی شــوند .اگرغیرازایــن بــود ،درتاریــخ حداقــل یــک  ،نابــودی نهادهــای مدنــی و تضعیــف نقــش قانــون و
بــار اتفــاق مــی افتــاد کــه مــردم تحــت اســتثامر و ســتم نتیجتــا قطــع پروســه سکوالریســم و جایگزینــی آنهــا بــا
کــه درمتامــی کشــورها اکرثیــت قاطــع رای دهنــده گان مقــررات نظامــی آمیختــه بــا قوانیــن دینــی و مذهبــی
را تشــکیل مــی دهنــد ،بــا گســیل مناینــده گان شــان بــه در پاکســتان گشــت  .در نیمــه دوم دهــه  1950و دهــه
پارملانهــا ،قــدرت دولتــی را بــه دســت مــی گرفتنــد و  ، 1960حــذف فعالیــت هــای دموکراتیــک و ســکوالر
آقایــان بورژواهــا را کنارمــی زدنــد!
اقشــار مختلــف مــردم و تحکیــم نظامیگــری در ارگان
هــای دولتــی پاکســتان در خدمــت منافــع و اهــداف
درس تاریخــی کــه یــک باردیگــر ازانتخابــات پارملــان سیاســت هــای خارجــی آمریــکا در ایــن دوره ( کــه
اروپائــی مــی تــوان گرفــت ،ایــن اســت کــه رونــد مصــادف بــا ازدیــاد فعــل و انفعــاالت مربــوط بــه جنگ
جدائــی مــردم از پارملانهــا روز بــه روز افزایــش یافتــه رسد در شــبه قــاره هنــد بــود ) ق ـرار گرفــت  .در ایــن
و ایــن وســیله ی تحمیــق انســانهای کار و زحمــت دوره آمریــکا بــا تشــبث و توســل بــه بهانــه هائــی مثــل
دیگــر کهنــه و فرســوده گشــته ،امــا بــورژوازی تــا « جلوگیــری از نفــوذ و گســرش شــوروی و کمونیســم
آخریــن لحظــه ی حیــات خــود از ایــن وســیله بــرای « و نیــز جلوگیــری از نفــوذ و اشــاعه اندیشــه هــای
تحمیــق تــوده هــای مــردم دســت برنخواهــد داشــت « کنفرانــس باندونــگ « و مواضــع ضــد امپریالیســتی
و بــا کمــک آن رسکــوب حرکتهــای اعرتاضــی مــردم و کشــورهای عضــو « جنبــش غیــر متعهدهــا « در میــان
تصویــب بودجــه هــای نظامــی و طرحهــای جنــگ روشــنفکران و دولتمــردان پاکســتانی بــه تــاش افتــاد
افروزانــه را بــه اجــرا درخواهــد آورد.
کــه بــا اســتقرار دولــت هــای کمپــرادور نظامــی ،
فعالیــت هــا و رسویــس هــای مخفــی اطالعاتــی خــود
امــا ،برشیــت مرتقــی و پیــرو کــه نظــام پیرشقتــه ی را در آن کشــور گســرش دهــد  .بــا کودتــای  5ژوئیــه
انتخاباتــی ـ نظــام شــورائی ـ را بیــش از  100ســال پیــش  ( 1977رسنگونــی دولــت علــی بوتــو و آغــاز دیکتاتوری
اخــراع کــرده اســت و درآن سیســتم کنــرل اوضــاع ضیــاء الحــق ) آمریــکا موفــق شــد کــه کشــور پاکســتان
و کنــرل مناینــده گان دامئــا در دســت رای دهنــده را کــه از یــک موقعیــت ژئوپولیتیکــی کــم نظیــری
گان شــوراها مــی باشــد ،دیــر یــا زود بــرای انتخــاب برخــوردار بــوده اســت  ،بطــور کامــل بــه حــوزه نفــوذ
مناینــده گان اصیــل خــود بــه آقایــان بورژواهــا کــه خــود در شــبه قــاره هنــد و آســیای جنوبــی ملحــق
برشیــت را بــه مــرز مشــتی آرشــی میلیــاردر و ه ـزاران ســازد  .بــدون شــک پاکســتان از موقعیــت ژئوپولیتیکــی
میلیــون انســان فقیــر و گرســنه کشــانده اســت ،تحمیــل مهمــی در زمــان جنــگ رسد برخــوردار بــود  .ولــی
خواهدمنــود .آینــده ی تابنــاک انســانها چنیــن حکــم بعــد از پایــان جنــگ رسد و فروپاشــی شــوروی و اعــام
مــی کنــد وپارملــان کــه وســیله ای اســت بـرای قانونــی اســتقالل کشــورهای آســیای مرکــزی کــه همجــوار
نشــان دادن اســتثامر و ســتم و تجــاوز بــه حقــوق ملــل پاکســتان هســتند ،اهمیــت ژئوپولیتیکــی پاکســتان
توســط رسمایــه داران اســت ،بایــد بــه زبالــه دانــی افزایــش یافــت  .برخــاف ادعاهــای اعضــای کابینــه
تاریــخ انداختــه شــود .زیـرا تاریــخ مرصفــش سالهاســت اوبامــا ،هــدف آمریــکا از ازدیــاد و تشــدید عملیــات
کــه گذشــته اســت!
نظامــی علیــه پاکســتان در مــاه هــای آغازیــن ســال
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 2009بــه هیچوجــه « تضعیــف  ،رسکــوب و شکســت «
طالبــان و القاعــده ( کــه بــه زعــم آنهــا هســته اصلــی «
بزرگرتیــن مســئله « را در آن کشــور تشــکیل مــی دهنــد
) نیســت  .طبــق نظــر آنهائــی کــه بــا پاکســتان آشــنائی
داشــته و در مــورد صورتبنــدی اقتصــادی – اجتامعــی
پاکســتان صاحــب نظــر هســتند  ،بزرگرتیــن مســئله در
پاکســتان فقــر مزمــن و فراگیــر و پــی آمدهــای منبعــث
از آن مثــل گرســنگی  ،ســوء تغذیــه ،بویــژه بیــن کودکان
و ...اســت  .در واقــع  ،هــدف آمریــکا اعــال هژمونــی
کامــل خــود بــر ایــن کشــور اســت .بعضــی از جنبــه
هــای گوناگــون موقعیــت پاکســتان و اهمیــت ســوق
الجیشــی آن عبارتنــد از :
 – 1پاکســتان بــا  175میلیــون نفــر جمعیــت پنجمیــن
کشــور پــر جمعیــت جهــان و در ضمــن  ،دومیــن کشــور
پــر جمعیــت مســلامن نشــین محســوب مــی شــود .

مــردم پاکســتان کــه بــه ملیــت هــا و گروههــای متعــدد
فرهنگــی و زبانــی تعلــق دارنــد  ،بــه خاطــر قـرار گرفــن
کشورشــان در تقاطــع اســراتژیکی ( کــه کشــورهای
خاورمیانــه  ،آســیای مرکــزی  ،آســیای جنوبــی و چیــن را
بهــم متصــل مــی ســازد )  ،دارای رشــته هــای فرهنگــی
 ،زبانــی و تاریخــی مشــرک بــا ملیــت هــای ســاکن آن
کشــورها مــی باشــند .
 – 2بــرای انتقــال و صــدور نفــت و گاز طبیعــی از
کشــورهای آســیای مرکــزی ( جمهــوری هــای ســابق
شــوروی  :قزاقســتان  ،ازبکســتان و ) ...بــه کشــورهای
اروپــا  ،ژاپــن و ...تنهــا راه مناســب اســتفاده از بنــادر
مهــم پاکســتان چــون کراچــی ( واقــع در ســواحل
دریــای عــرب و اقیانــوس هنــد ) مــی باشــد .
 – 3پاکســتان بــه عنــوان بخشــی از آســیای جنوبــی
در مجــاورت رسحــد شــال غربــی چیــن ق ـرار دارد « .
تحدیــد چیــن « کــه نقطــه گرهــی در « هــدف نهائــی
« پــروژه جهانــی آمریکاســت  ،بــدون ســلطه بالمنــازع
آمریــکا بــر پاکســتان امــکان پذیــر نخواهــد گشــت .
بــر اســاس ایــن ویژگــی هــا و مالحظــات اسـراتژیکی و
ژئوپولیتیکــی اســت کــه تســلط بــر پاکســتان ،بخصــوص
در دوره پــس از جنــگ رسد ،بــه یــک مهــره مهــم در
محاســبات معــاران پــروژه جهانــی ســاخنت « دکرتیــن
مونــرو « ( تبدیــل مناطــق اســراتژیکی جهــان بــه «
حیــاط خلــوت « آمریــکا ) تبدیــل گشــته اســت  .در
دوره جنــگ رسد بــا اینکــه آمریــکا بــا کودتــای نظامــی
 1958و اعــال رژیــم هــای دیکتاتــوری ایــوب خــان و
ســپس یحیــی خــان از الحــاق پاکســتان بــه حلقــه هــای
« کنفرانــس باندونــگ « و « جنبــش کشــورهای غیــر
متعهــد « جلوگیــری کــرد  ،ولــی بعــد از کودتــای ژوئیــه
 1977علیــه دولــت ســکوالر و قانونــی – علــی بوتــو و
اســتقرار دیکتاتــوری نظامــی – مذهبــی ضیــاء الحــق
( و متعاقبــا اعــدام بوتــو توســط کودتاچیــان ) بــود
کــه پاکســتان بــی وقفــه بــه ســمت رونــد جایگزینــی
قوانیــن نظامــی و رشعــی بنیادگرایانــه پیــش رفــت و بــه
پایــگاه اصلــی آمریــکا در آســیای جنوبــی و مــرز شــال
غربــی چیــن تبدیــل گشــت  .اشــاره گــذرا بــه مشــخصه
هــای دولــت ســکوالر و ملــی ذوالفقــار علــی بوتــو
دقیقــا نشــان خواهــد داد کــه چـرا آمریــکا بــه کودتــای
نظامــی علیــه آن دولــت متوســل گشــت .
ویژگی های دولت ذوالفقار علی بوتو
در دوره زمامــداری علــی بوتــو کــه نزدیــک بــه چهــار
ســال (  ) 1974- 1977طــول کشــید  ،دولــت ســکوالر
و غیــر نظامــی بــا تاکیــد بــر اصــل حاکمیــت ملــی و
سیاســت « غیــر متعهــد « در امــور خارجــی  ،اقتصــاد
ملــی را ارتقــاء داده و از نفــوذ رشکــت هــای فراملــی
کشــورهای مرکــز در اقتصــاد و اوضــاع اجتامعــی و
فرهنگــی پاکســتان جلوگیــری کــرد  « .حــزب مــردم
پاکســتان « کــه از حامیــت اکرثیــت حــوزه هــای
انتخاباتــی برخــوردار بــود  ،دســت بــه اصالحــات در
داخــل کشــور و توســعه و گســرش روابــط نزدیــک بــا
کشــورهای فعــال درون « جنبــش کشــورهای غیر متعهد
« در گســره سیاســت خارجــی خــود زد  .بوتــو رهــر
حــزب مــردم از هــان اوان فعالیــت هــای سیاســی خود
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پــروژه  ،پاکســتان نقــش کلیــدی در جریانــات سیاســی
افغانســتان در ســال هــای آخــر دوره جنــگ رسد ایفــاء
کــرد  .ایــن نقــش بعــد از پایــان جنــگ رسد در عملیــات
مخفــی ســیا پهنــه هــای وســیع تــری چــون آســیای
مرکــزی و خاورمیانــه را نیــز در بــر گرفــت  .بعضــی از
مورخیــن سیاســی دوره جنــگ رسد ،قویــا اعتقــاد دارنــد
کــه کودتــای  1977علیــه دولــت علــی بوتــو و اســتقرار
حاکمیــت ضــد ملــی ضیاءالحــق در واقــع مقدمــه ای
بــر آغــاز پــروژه پنهــان « ســیا « در کشــیدن شــوروی
بــه باتــاق نظامــی افغانســتان در ســال  1979بــوده
توضیــح اینکــه در آوریــل  « ، 1978حــزب دموکراتیــک
مــردم افغانســتان « طــی قیامــی بــر ضــد محمــد داوود
خــان ( رئیــس جمهــور افغانســتان ) قــدرت را در دســت
گرفــت  .بالفاصلــه بعــد از تســخیر قــدرت  « ،حــزب
دموکراتیــک « دســت بــه اصالحــات ارضــی  ،گســرش
آمــوزش و پــرورش و برنامــه هــای بهداشــتی زده  ،بــه
زنــان حــق رای داده و از حقــوق آنــان دفــاع کــرد .
پیــروزی « حــزب دموکراتیــک مــردم « کــه همــواره در
کمــپ احـزاب طرفــدار دولــت اتحــاد جامهیــر شــوروی
قــرار داشــت  ،بــرای اولیــن بــار یــک کشــور کلیــدی
از نظــر ژئوپولیتیکــی و ســوق الجیشــی را در آســیای
جنوبــی در حــوزه نفــوذ شــوروی ق ـرار داد  .بالفاصلــه
عملیــات مخفــی « ســیا « در افغانســتان از طریــق
پاکســتان « اختــه شــده « بــه دو منظــور بــه مــورد اجـرا
گذاشــته شــد  .آمریــکا مــی خواســت بــا تضعیــف و
نابــودی حــزب حاکــم در افغانســتان بتدریــج شــوروی
را درگیــر عملیــات نظامــی در آن کشــور ســاخته و بــه
قــول زبیگنیــو بریژینســکی ( رئیــس شــورای امنیــت
ملــی آمریــکا در دوره ریاســت جمهــوری کارتــر ) ،
افغانســتان را بــه « ویتنــام شــوروی « تبدیــل ســازد .
دوم اینکــه هیئــت حاکمــه آمریــکا در تــاش بــود کــه از
نفــوذ شــوروی بــه دیگــر کشــورهای آســیای جنوبــی (
از طریــق افغانســتان ) جلوگیــری کنــد  .بــر ایــن اســاس
حامیــت « ســیا « از گــروه هــا و دســته هــای اســامی
از طریــق پاکســتان بــرای نابــودی دولــت ســکوالر
افغانســتان بویــژه بعــد از مداخلــه نظامــی شــوروی
در آن کشــور شــدت یافــت  .بــر مبنــای منابــع موثــق
 ،جنــگ پنهانــی آمریــکا در افغانســتان و اســتفاده
از پاکســتان بــه عنــوان « ســکوی پــرش « در دوران
ریاســت جمهــوری کارتــر و حتــی مــاه هــا پیــش از
مداخلــه نظامــی شــوروی ( در  24دســامرب  ) 1979آغــاز
گشــت  .شــایان توجــه اســت کــه در  3ژوئیــه ( 1979
نزدیــک بــه  7مــاه پیــش از مداخلــه نظامــی شــوروی
در افغانســتان )  ،کارتــر اولیــن دســتور العمــل رســمی
کمــک هــای پنهانــی بــرای حامیــت از مجاهدیــن و
دیگــر نیروهــای مخالــف دولــت افغانســتان را امضــاء
کــرد  .ســال هــا بعــد  ،بریژینســکی در مصاحبــه خــود
بــا نرشیــه « نــوول آبزرواتــوار « گفــت  :در هــان روز
(  3ژوئیــه  ) 1979بــه رئیــس جمهــوری خاطــر نشــان
کــردم کــه ایــن حامیــت  ،ارتــش شــوروی را وادار بــه
مداخلــه خواهــد ســاخت  .رابــرت گیتــس ( کــه در حــال
حــارض وزیــر دفــاع در کابینــه اوبامــا اســت و آن زمــان
معــاون رئیــس ســازمان « ســیا « بــود ) در خاطــرات

خــود کــه اخیــرا منتــر شــده اســت  ،اشــاره مــی
کنــد کــه رسویــس هــای اطالعاتــی آمریــکا مســتقیام
از آغــاز و حتــی پیــش از « تهاجــم « شــوروی درگیــر
ایجــاد و هدایــت حلقــه هــای کمــک رســانی بــه گــروه
هــای شــبه نظامــی مجاهدیــن و دیگــر گــروه هــای
مخالــف دولــت افغانســتان بودنــد  .ایــن کمــک هــای
وســیع و گســرده نظامــی از طریــق نهادهــای دولتــی
پاکســتان مشــخصا « ســازمان اطالعاتــی پاکســتان «
انجــام مــی پذیرفــت  « .ســازمان اطالعاتــی پاکســتان
« بعــد از رسنگونــی دولــت علــی بوتــو و اســتحکام
قــدر قدرتــی ضیاءالحــق تحــت کنــرل « ســیا « قــرار
گرفتــه و در ســال  1980تعــداد کارمنــدان آن بــه 150
ه ـزار نفــر رســید  .ترکیــب کارمنــدان و کارکنــان ایــن
ســازمان مخــوف متشــکل از افـران نظامــی ضــد ملــی
 ،بوروکــرات هــا و مامــوران مخفــی و خربچیــن هــا
بودنــد کــه زندگــی را بــر مــردم هــم افغانســتان و هــم
پاکســتان تبــاه کــرده و آنهــا را از داشــن حــق حاکمیــت
ملــی و تعییــن رسنوشــت تاکنــون محــروم ســاخته انــد
 .نگاهــی تاریخــی بــه فعالیــت هــای ایــن ســازمان بــه
روشــنی نشــان مــی دهــد کــه جنــب و جــوش اخیــر
مــردم پاکســتان در جهــت احیــای یــک دولــت ســکوالر
 ،دموکراتیــک و بــا ثبــات بــدون نابــودی ایــن ســازمان (
کــه بــه عنــوان « اســب تــروای « کاخ ســفید نــه تنهــا در
پاکســتان و افغانســتان بلکــه در جمهــوری هــای ســابق
آســیای مرکــزی بــه نفــع نظــام جهانــی رسمایــه عمــل
مــی کنــد ) بــا شکســت روبــرو گشــته و دوبــاره ج ـ ٌو
دلــردی  ،یــاس و حرمــان را بویــژه در بیــن روشــنفکران
ببــار خواهــد آورد .
فعالیــت هــای ســازمان اطالعــات پاکســتان در ســی
ســال گذشــته
در ســی ســال گذشــته ( ، ) 1979 – 2009عملیــات
ســازمان اطالعــات پاکســتان بــه عنــوان ســازمان مرتبــط
بــا « ســیا « نقــش کلیــدی و مرکــزی در تــدارکات و
حامیــت از شــبه نظامیــان مجاهــد در افغانســتان در
آخریــن دهــه دوره جنــگ رسد و ســپس در پاکســتان و
هندوســتان و کشــورهای آســیای مرکــزی ( تاجیکســتان
 ،ازبکســتان و ) ...در دوره بعــد از پایــان جنــگ رسد
داشــته انــد  .بررســی ایــن عملیــات بــه روشــنی نشــان
مــی دهــد کــه اندیشــه هــا و فعالیــت هــای بنیادگرائــی
هــای متنــوع و متعــدد دینــی و مذهبــی بــر خــاف
ادعاهــای پســت مدرنیســت هــا و طرفــداران نظــام
جهانــی رسمایــه  ،عمدتــا منبعــث از پــی آمدهــای
شــکاف براندازانــه حرکــت رسمایــه در فــاز فعلــی
جهانــی شــدن در دوره بعــد از پایــان جنــگ رسد
اســت  .در اینجــا فعالیــت هــای ســازمان اطالعــات
پاکســتان بــه عنــوان یــک محمــل و نهــاد مخــوف و
مجهــز و رابطــه آن در ســی ســال گذشــته بــا نهادهــای
دولتــی آمریــکا منجملــه « ســیا «  ،و افــراد شــاخص
و معروفــی مثــل رابــرت گیتــس را مــورد بررســی ق ـرار
مــی دهیــم  :در جنــگ افغانســتان کــه در ســال 1980
رشوع گشــت  ،ســازمان اطالعــات بــه منایندگــی از «
ســیا « ماموریــت یافــت کــه ب ـرای گســرش مجاهدیــن
افغانســتان درگیــر « رسبازگیــری « گــردد  .در یــک
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بــه عنــوان وزیــر امــور خارجــه در ســال هــای آغازیــن
دهــه  ، 1960در همبســتگی بــا اصــول و آرمــان هــای «
کنفرانــس باندونــگ « و رهـران فعــال کشــورهای عضــو
جنبــش غیــر متعهدهــا خواســتار سیاســت خارجــه
مســتقل و « غیــر متعهــد « در مقابــل ابرقــدرت هــای
آمریــکا و شــوروی بــود  .او بعــد از رســیدن بــه نخســت
وزیــری در ســال  1974برنامــه ملــی ســازی صنایــع
کلیــدی را بــا حامیــت « حــزب مــردم « بــه مرحلــه اجـرا
گذاشــت  .ایــن امــر باعــث گشــت کــه نفــوذ رشکــت
هــای فراملــی متعلــق بــه آمریــکا و کشــورهای اروپــای
غربــی بــه انــدازه قابــل توجهــی در پاکســتان کمــر
گــردد  .اصالحــات اجتامعــی و سیاســت هــای ملــی
کــردن صنایــع از یــک ســو و تعقیــب و ترویــج اندیشــه
هــای « موازنــه منفــی « و سیاســت هــای غیــر متعهــد
در سیاســت خارجــی ( امتنــاع از دادن امتیــازات بــه
دولــت هــای مقتــدر ) از ســوی دیگــر رشایــط را ب ـرای
کودتــای ضیــاء الحــق تحــت حامیــت و عنایــت آمریــکا
در  1977آمــاده ســاخت
پی آمدهای منبعث از کودتا
در پــی کودتــای نظامــی  ، 1977ســاختارهای نســبتا
دموکراتیــک دولتــی از بیــن رفتنــد و پروســه هــای
مرشوطــه طلبــی  ،تجددطلبــی و سکوالریســم قطــع
شــد و قوانیــن نظامــی و رشیعــت اســامی تحــت
دیکتاتــوری ژن ـرال محمــود ضیــاء الحــق کــه در ســال
 1978بــه ریاســت جمهــوری رســید  ،اعــال گردیــد  .در
دوره حاکمیــت دیکتاتــوری ضیــاء الحــق ،ملــی ســازی
هــا هم ـراه بــا اصالحــات ارضــی دوره زمامــداری علــی
بوتــو معکــوس ( « ملــی زدائــی « ) اعــام گردیــد .
رژیــم ضیــاء الحــق کــه عمــر آن نزدیــک بــه ده ســال
(  ) 1988 – 1978طــول کشــید  ،بــا حامیــت واشــنگنت
ســاختارهای عرفــی ( ســکوالر ) حکومــت بوتــو را
تضعیــف کــرده و اندیشــه هــا و قوانیــن بنیادگرائــی
اســامی را جانشــین آنهــا ســاخت  .در ایــن ده ســال
خشــونت و رسکــوب از طــرف حاکمیــن در عرصــه
مســائل داخلــی و بــاز کــردن درهــای اقتصــاد پاکســتان
بــه روی هجــوم « بــازار آزاد « نئولیربالــی بــا نظــارت
صنــدوق بیــن املللــی پــول و بانــک جهانــی اســتخوان
بنــدی اقتصــاد نســبتا ملــی پاکســتان را نابــود ســاخته
 ،بدهــی هــای خارجــی را افزایــش داده و نابرابــری و
تنگدســتی در بیــن اقشــار مختلــف مــردم را گســرش
داد  .در ایــن دوره پاکســتان کــه از طریــق فراملــی
هــای بویــژه آمریکائــی و ماموریــن عالیرتبــه « ســیا
« کامــا بــه یــک مهــره کمپ ـرادور تبدیــل شــده بــود
 ،نقــش کلیــدی در سیاســت جهانــی آمریــکا کــه مــی
خواســت دولــت شــوروی را درگیــر عملیــات نظامــی در
افغانســتان ســازد  ،ایفــاء کــرد .
شوروی در باتالق جنگ
بــه عقیــده بخــش قابــل مالحظــه ای از مورخیــن
سیاســی « جنــگ رسد « درگیــر ســاخنت شــوروی در
باتــاق جنــگ افغانســتان بخشــی از پــروژه سیاســی
و پنهانــی « ســیا « بــود کــه در ســال هــای ریاســت
جمهــوری جیمــی کارتــر در ســال هــای  1976- 1978بــه
مــورد اج ـرا گذاشــته شــد  .در ارتبــاط بــا پیشــرد ایــن
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افغــان و دیگــر گــروه هــای بنیادگ ـرا در افغانســتان و
پاکســتان ادامــه داد  .اهــم ایــن حامیــت هــا عبــارت
بودنــد از  – 1 :آمــوزش و پــرورش اعضــاء و رهــران
گــروه هــای بنیادگـرا مثــل اســامه بــن الدن بــا همــکاری
دولــت عربســتان ســعودی تحــت رهــری شــاهزاده
ترکــی الفیصــل ( بویــژه در دهــه . ) 1992 – 1982
 – 2حامیــت از ژنـرال ضیاءالحــق در برقـراری رشیعــت
اســامی در پاکســتان از طریــق یــک رفرانــدوم قالبــی
در ســال  – 3 . 1984صــدور بخشــنامه شــاره 166
( بخشــنامه تصمیــم راهــردی امنیــت ملــی  ) 166از
طــرف رانلــد ریــگان مبنــی بــر « ترسیــع کمــک هــای
نظامــی پنهــان بــه مجاهدیــن « افغانــی در پاکســتان
در ســال  – 4 . 1985برپائــی و اداره مــدارس دینــی
و مذهبــی در ایــاالت شــال پاکســتان توســط اعضــای
فرقــه وهابیــون عربســتان ســعودی و کشــورهای
حاشــیه خلیــج فــارس عمدتــا بــا رسمایــه گــذاری هــای
پنهــان « ســیا «  – 5 .ارســال اســلحه و مهــات جنگــی
نزدیــک بــه  50هــزار تــن در ســال بــه مجاهدیــن و
دیگــر گــروه هــای اســام گ ـرا در ســال هــای  1983تــا
 – 6 . 1987پیشــرد رونــد آمــوزش و تلقینــات مذهبــی
بــه منظــور اطمینــان از تضعیــف و حــذف نهادهــای
ســکوالر در پاکســتان و افغانســتان از طریــق « آژانــس
توســعه بیــن املللــی آمریــکا « در ســال هــای – 1985
 – 7 . 1991تعلیــم و تربیــت کــودکان در افغانســتان و
شــال غربــی پاکســتان بــا اســتفاده از کتاب هــای چاپ
دانشــگاه نرباســکا – اوماهــا بــا هزینــه آژانــس توســعه
بیــن املللــی بــه زبــان هــای فارســی دری و پشــتون ( در
ســال هــای  – 8 ) 1991 – 1985رصف  51میلیــون دالر
ب ـرای برنامــه هــای آموزشــی توســط « آژانــس توســعه
« در ســال هــای  1984تــا  . 1994کمــک هــای « ســیا
« بــه نیروهــای بنیادگــرا بعــد از پایــان دوره ریاســت
جمهــوری رانلــد ریــگان ادامــه یافــت و معــاران
عملیــات پنهانــی حامیــت در دوره رژیــم جــورج بــوش
( پــر ) و بعــد از جریانــات مرمــوز  11ســپتامرب 2001
 ،نقــش کلیــدی تــر و برجســته ای در پــروژه جهانــی
« جنــگ علیــه تروریســم « بعهــده گرفتنــد  .بســیاری
از نومحافظــه کاران حاکــم بــر کاخ ســفید در دوره
جــورج بــوش (  ) 2000 – 2008مســئوالن عالیرتبــه
دوران ریاســت جمهــوری ریــگان بودنــد  .یکــی از ایــن
نومحافظــه کاران کــه نقــش مهمــی در پیشــرد سیاســت
آمریــکا در پاکســتان ایفــاء کــرد  ،ریچــارد آرمیتــاژ (
قائــم مقــام وزیــر امــور خارجــه آمریــکا ) در دوره اول
رژیــم بــوش در ســال هــای  2000 – 2004بــود  .آرمیتــاژ
در دوران ریــگان بعنــوان معــاون وزیــر دفــاع در بخــش
برجســته ای در پیــاده ســاخنت بخشــنامه  163دولــت
آمریــکا مبنــی بــر تقویــت و تــداوم بــا ارتــش و ســازمان
اطالعــات داشــت  .در همیــن زمــان  ،پــال ولفوویتــز در
وزارت خارجــه آمریــکا متصــدی یــک هیئتی متشــکل از
افـراد رسشــناس نئــوکان از جملــه فرانســیس فوکویامــا و
زملــای خلیــل زاد بــود  .ایــن گــروه در ایجــاد و تــدارک
زمینــه فکــری مبتنــی بــر حامیــت بیشــر آمریــکا از
گــروه هــا و ســازمان هــای بنیادگــرای اســامی چــون
القاعــده  ،طالبــان هــای افغانســتان و پاکســتان نقــش

و مشــارکت داشــت  .رابــرت گیتــس کــه بعدهــا وزیــر
دفــاع بــوش و در حــال حــارض ( ) 2009نیــز وزیــر دفــاع
در کابینــه اوبامــا اســت  ،در آن زمــان بــه عنــوان معاون
رئیــس « ســیا « نقــش کلیــدی در توســعه و ترویــج
بنیادگرائــی اســامی در پاکســتان و افغانســتان داشــت
 .گیتــس هم ـراه ریچــارد آرمیتــاژ در ارتبــاط تنگاتنــگ
بــا رسهنــگ آلیــور نــورث  ،همگــی در پیشــرد عملیــات
« ای ـران – کن ـرا « کــه بعدهــا از طــرف ایرانیــان ضــد
رژیــم جمهــوری اســامی بــه اســم « ایــران گیــت «
معــروف گشــت  ،دســت داشــتند  .عملیــات ایــران –
کن ـرا بطــور قابــل توجهــی بــا جریــان حامیــت هــای
پنهــان گــروه هــای اســامگرا در پاکســتان و افغانســتان
گــره خــورده بــود  .ایــن گــروه از نئوکانهــای جــوان کــه
بعــدا در آغــاز دهــه  2001تحــت رهــری بــوش پــر
قــوه اجرائیــه ( کاخ ســفید ) را قبضــه کردنــد  ،در آن
دوره بــا تهیــه و فــروش ســاح و مهــات دیگــر جنگــی
بــه رژیــم جمهــوری اســامی ( بــه منظــور برافروختــه
نگهداشــن جنــگ خامنانســوز ایـران و عراق ) توانســتند
بــا حامیــت مالــی نیروهــای ضــد کن ـرا انقــاب مــردم
نیکاراگوئــه تحــت رهــری ساندینیســت هــا را رسکــوب
ســاخته و نیــز بــه حامیــت مالــی و نظامــی و آموزشــی
خــود از گــروه های اســامگرا در پاکســتان و افغانســتان
ادامــه دهنــد  .بــه عبــارت دیگــر  ،نئــوکان هــا بــه
دنبــال ارســال و تحویــل موشــک هــای ضــد تانــک و
دیگــر مهــات جنگــی بــه رژیــم جمهــوری اســامی ،
ســود فــروش آنهــا را بــه حســاب هــای بانکــی ثبــت
شــده ( عمدتــا در کشــورهای اروپائــی و خلیــج فــارس
) واریــز ســاخته و ســپس ایــن پــول هــای هنگفــت را
جهــت تامیــن هزینــه هــای نیروهــای شــبه فاشیســتی
و شــبه نظامــی ضــد انقــاب ( کنرتاهــا ) در نیکاراگوئــه
و مجاهدیــن اســامگرا در پاکســتان و افغانســتان
مــرف مــی کردنــد  .قابــل توجــه اســت کــه در ســی
ســال گذشــته ســازمان « ســیا « بــه غیــر از کمــک بــه
شــبه نظامیــان اســامگرا و دیگــر نیروهــای بنیادگـرا در
کشــورهای پاکســتان و افغانســتان  ،در ترویــج کشــت
تریــاک وتجــارت هروئیــن دقیقــا مثــل ترویــج و اشــاعه
اندیشــه هــا و فعالیــت هــای بنیادگرائــی نقــش مهمــی
در پاکســتان و افغانســتان ایفــاء کــرده اســت کــه حائــز
اهمیــت مــی باشــد .
نقش « سیا « در ترویج تجارت مواد مخدر
پیشــینه ترویــج کشــت و تجــارت مــواد مخــدر در
افغانســتان و پاکســتان بــه نحــو تنگاتنگــی بــا فعالیــت
هــای مخفــی ســیا در زمینــه هــای سیاســی و نظامــی
در آن کشــورها ارتبــاط داشــته اســت  .تــا اواخــر دهــه
 ( 1970و تهاجــم نظامــی شــوروی بــه افغانســتان )
کشــت و تولیــد تریــاک در افغانســتان و پاکســتان
( برخــاف ادعــای دولــت و نخبــگان رســانه هــای
گروهــی جــاری در آمریــکا ) محــدود بــه بازارهــای
کوچــک محلــی در بخشــی از ایــاالت مــرزی ایــن دو
کشــور بــود و طبــق مــدارک و اســناد موجــود  ،تولیــد
محلــی هروئیــن اصــا وجــود نداشــت  .ولــی بالفاصلــه
بعــد از مداخلــه نظامــی شــوروی بــه افغانســتان و
تصمیــم هیئــت حاکمــه آمریــکا مبنــی بــر تبدیــل
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برهــه زمانــی کــه نزدیــک بــه ده ســال طــول کشــید
( از  1982تــا  ) 1992ســازمان اطالعــات موفــق شــد
کــه  35ه ـزار نفــر از کشــورهای اســامی و آفریقائــی
( و حتــی از هندوســتان و رسیالنــکا ) را رسبازگیــری
کــرده و بــه خدمــت خــود در آورد  .تحــت مراقبــت و
رسپرســتی ســازمان اطالعــات مدرســه هــای ( حــوزوی
) در پاکســتان – کــه توســط موسســات خیریــه دولــت
ســعودی مــورد حامیــت مالــی قـرار داشــتند – بـرای «
تبییــن و تثبیــت ارزش هــای اســامی « تقویــت شــدند
و ســپس در دهــه  ( 1990بعــد از فروپاشــی شــوروی
و ســقوط دولــت افغانســتان ) در افغانســتان نیــز دایــر
گشــتند  .ایــن اردوگاه هــا تبدیــل بــه « دانشــگاه هــای
مجــازی « ب ـرای تربیــت و پــرورش مجاهدیــن و دیگــر
گــروه هــای اســام گ ـرا ( کــه ضــد کمونیســت و ضــد
نیروهــای ســکوالر بودنــد ) گشــتند  .آمــوزش هــای
پارتیزانــی تحــت حامیــت ســازمان اطالعــات و « ســیا
« اهدافــی چــون تــرور و مبــب گــذاری خودروهــا را
شــامل مــی شــد  .ارســال مهــات نظامــی بــه اردوگاه
هــای آموزشــی شورشــیان مجاهــد کــه در ایالــت شــال
غربــی پاکســتان در مجــاورت مــرز افغانســتان زندگــی
مــی کردنــد از بنــدر کراچــی واقــع در جنــوب پاکســتان
صــورت مــی گرفــت  .شــایان ذکــر اســت کــه در دهــه
 ، 1980فرمانــدار ایالــت شــال غربــی پاکســتان (
ســپهبد فضــل الحــق ) اجــازه تاســیس صدهــا تصفیــه
خانــه هروئیــن را ( بــا حامیــت ســازمان اطالعــات ) در
ایــن ایالــت صــادر کــرد  .در آن ســال هــا کامیــون هائــی
کــه از کراچــی  ،اســلحه و مهــات « ســیا « را بــرای
مجاهدیــن حمــل مــی کردنــد  ،پــس از تخلیــه مهــات
 ،بــا بــاری از هروئیــن از ایــن ایالــت ( شــال غربــی
) بــاز مــی گشــتند  .راننــدگان ایــن کامیــون هــا بــا در
دســت داشــن مجوزهــا و نامــه هــای ســازمان اطالعــات
از هــر گونــه جســت و جــو و بازرســی پلیــس در امــان
بودنــد  .امــروز همیــن قاچاقچیــان هروئیــن انحصــار
کنــرل بــر تریــاک افغانســتان را بــه خــود اختصــاص
داده و بــه بزرگرتیــن منبــع توزیــع تریــاک در جهــان
تبدیــل شــده انــد .
نقش رژیم ریگان در ترویج بنیادگرائی
حامیــت پنهانــی ســیا از مجاهدیــن افغــان در پاکســتان
و ســپس در افغانســتان در زمــان ریاســت جمهــوری
رانلــد ریــگان بیشــر گشــت  .هــدف و منظــور نهائــی
هیئــت حاکمــه آمریــکا در گســرش حامیــت از « جهــاد
« و « رزمنــدگان آزادی « در آن دوره ( دهــه آخــر
جنــگ رسد  ) 1981 – 1991 :چیــزی بــه غیــر از یــک
رضبــه محکــم بــر شــوروی در جهــت نابــودی آن «
امپراطــوری پلیــد « نبــود  .پــروژه تســلط کامــل بــر
پاکســتان بعــد از فروپاشــی شــوروی و پایــان جنــگ رسد
توســط کاخ ســفید نــه تنهــا قطــع نگردیــد بلکــه ایــن
دفعــه پاکســتان از نظــر معــاران گســرش « دکرتیــن
مونــرو « در جهــت پیشــرد هــدف نهائــی آمریــکا
یعنــی « تحدیــد چیــن « نقــش کلیــدی تــری از نظــر
ژئوپولیتیکــی پیــدا کــرد  .در رســیدن بــه هــدف هــای
خــود هــم در عــر جنــگ رسد و هــم در دوره بعــد
از جنــگ رسد آمریــکا بــه حامیــت خــود از مجاهدیــن
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پاکســتان و کودتــای  1999کــه بــه اســتقرار دیکتاتــوری
پرویــز مــرف منجــر شــد نیــز رابطــه ای تنگاتنــگ بــا
ترویــج کشــت تریــاک و تولیــد هروئیــن در افغانســتان
و پاکســتان داشــت .
نتیجه آن که :
 – 1حامیــت همــه جانبــه آمریــکا از رژیــم هــای نظامی
پاکســتان و تاســیس گــروه هــای متعــدد شــبه نظامــی
اســامگرا ( بنیادگــرا ) در افغانســتان در دهــه 1980
بــا هــدف تبدیــل افغانســتان بــه « ویتنــام شــوروی «
بوســیله ســازمان ســیا تعبیــه و تنظیــم گشــت .
 – 2ترویــج اندیشــه هــای بنیادگــرا در بیــن مــردم
افغانســتان  ،تضعیــف و نابــودی دولــت هــای ســکوالر
در پاکســتان و افغانســتان و اشــاعه کشــت تریــاک
و تجــارت مــواد مخــدر ( عمدتــا هروئیــن ) در ایــن
کشــورها در خدمــت هــدف اســراتژیکی آمریــکا در
دهــه آخــر دوره جنــگ رسد در منطقــه آســیای جنوبــی
بودنــد .
 – 3حامیــت ســیا از گــروه هــای بنیادگ ـرا مثــل حــزب
اســامی افغانســتان  ،طالبــان هــا و القاعــده و تقویــت
نظامیــان و ســازمان اطالعاتــی در پاکســتان بهیــچ وجــه
بعــد از فروپاشــی  ،پایــان جنــگ رسد و رسنگونــی
دولــت ســکوالر نجیــب اللــه در افغانســتان قطــع
نگردیــد و بلکــه گســرش یافــت .
 – 4هیئــت حاکمــه آمریــکا بویــژه جنــاح نئــوکان هــا
 ،بعــد از پایــان دوره جنــگ رسد در فقــدان و نبــود
یــک دشــمن خارجــی ( خطــر شــوروی و کمونیســم )
بالفاصلــه بــه فکــر طــرح و تنظیــم یــک دشــمن خارجــی
جدیــد ( کــه همیشــه جــزء جدایــی ناپذیــر تبلیغــات
بــرای تحریــک افــکار عمومــی بــرای پیشــرد جنــگ
هــای خامنانســوز « ســاخت آمریــکا « اســت ) افتادنــد .
 – 5ایــن دشــمن خارجــی جدیــد یعنــی « تروریســم
بیــن املللــی « یــک ســاختار پیچیــده  ،بغرنــج و مرمــوز
اســت  .بطــور ســاده بایــد گفــت کــه آمریــکا در عیــن
حــال کــه یــک تبلیغــات بــی نهایــت بزرگــی « علیــه
تروریســم جهانــی « ب ـراه انداختــه اســت بــه رشــد و
منــو ســازمان هــای تروریســتی ( عمدتــا بنیادگــرا و
ضــد ســکوالر و ضــد کمونیســت ) نیــز بطــور مخفیانــه
کمــک مــی کنــد  .در فرهنــگ سیاســی معــاران پــروژه
جهانــی آمریــکا ( جهانــی ســاخنت « دکرتیــن مونــرو « )
بنــا نهــادن تروریســم و حامیــت پنهانــی از تروریســت
هــای گوناگــون بـرای مرشوعیــت بخشــیدن بــه « جنــگ
علیــه تروریســم « امــری رضوری اســت .
 – 6بررســی چنــد وچــون اســتفاده نئــوکان هــا از
گــروه هــای تروریســتی متعلــق بــه خــود عنــوان «
اب ـزار اطالعاتــی « از هنــگام وقــوع حادثــه مرمــوز 11
ســپتامیر  2001بــه ایــن ســو حائــز اهمیــت اســت .
یکــی از ویژگــی هــای بســیار مهــم نــوع رابطــه بیــن
ســازمان هــای متعــدد اســام گ ـرای « تروریســت « بــا
ســازمان « ســیا « ایــن اســت کــه آنهــا بایــد از نقشــی
کــه در صحنــه شــطرنج سیاســت ژئوپلیتیکــی جهــان بــه
نیابــت از آمریــکا بــازی مــی کننــد  ،بــی خــر مباننــد .
در تحلیــل نهائــی ایــن « ســیا « و دیگــر ســازمان هــای
اطالعاتــی آمریکاســت کــه بــه جــای آنهــا ( گــروه هــا و

جنبــش هــای بنیادگ ـرا ) « مــی اندیشــند « .
 – 7بــه غیــر از تهیــه و تنظیــم مســائل اطالعاتــی
وظیفــه دیگــر گــروه هــای اســامگرای تاســیس شــده
توســط « ســیا « جــذب پشــتیبانی اقشــار مختلــف
مــردم در کشــورهای مســلامن نشــین اســت  .منظــور
پنهــان از ایــن ماموریــت شــکاف انــدازی بیــن ملیــت
هــا و پیــروان ادیــان و مذاهــب متنــوع در کشــورهای
خاورمیانــه  ،آســیای مرکــزی و جنوبــی ( در افغانســتان ،
پاکســتان و هندوســتان ) اســت  .هــدف از ایــن برنامــه
محــدود کــردن و تحــت کنــرل درآوردن مقاومــت هــای
ســکوالر و دموکراتیــک گســرده اســت کــه نیــات و «
هــدف نهائــی « آمریــکا را بــه چالــش مــی طلبــد .
 – 8فعالیــت هــای و عملیــات بنیادگرایــان دینــی و
مذهبــی در کشــورهای مســلامن نشــین بویــژه در
افغانســتان و پاکســتان رشایــط ذهنــی و اجتامعــی را
در جهــت پذیــرش دشــمن خارجــی جدیــد بیــن بخــش
قابــل توجهــی از مــردم آمــاده مــی ســازند  .احتــاال
ایــن امــر بزرگرتیــن ترفنــد ( حداقــل تاکنــون ) در
حلقــه هــای متعلــق بــه جنــاح هــای طرفــدار جنــگ در
آمریــکا اســت زیـرا بــدون وجــود یــک دشــمن  ،جنگــی
نیــز وجــود نخواهــد داشــت .
 – 9هیئــت حاکمــه آمریــکا بایــد دشــمنی ب ـرای خــود
بســازد تــا بتوانــد بدیــن وســیله ماجراجوئــی هــا،
دخالــت هــا و گســرش نظامــی مــداوم خــود را در
رسارس جهــان مــروع جلــوه دهــد  .وجــود یک دشــمن
خارجــی ( « خطــر کمونیســم « ) در دوره « جنــگ رسد
« و وجــود دشــمن خارجــی ( « تروریســم بیــن املللــی «
) در دوره بعــد از جنــگ رسد بـرای توجیــه یــک طــرح
و نقشــه نظامــی و تهاجمــی – کــه ظاهـرا و بخشــا در
« القاعــده «  « ،جامعــت اســامی «  « ،لشــگر طیبــه
«  « ،جهــاد اســامی « و طالبــان هــای افغانســتان و
پاکســتان اســت  -امــری رضوری اســت کــه در تاروپــود
میلیتاریســم نظــام جهانــی رسمایــه ق ـرار دارد .
 – 10وجــود یــک دشــمن خارجــی در رشایــط امــروز
جهــان ایــن تَو ٌهــم را کــه « جنــگ رسد علیــه تروریســم
« واقعــی و حقیقــی اســت  ،در اذعــان عمومــی مــردم
در آغــاز هــر جنــگ تقویــت و تثبیــت مــی ســازد .
تقویــت ایــن ت َو ٌهــم کــه توســط رســانه هــای گروهــی
« گــوش بــه فرمــان « در اذعــان مــردم دامــن زده مــی
شــود  ،دخالــت هــای نظامــی را بــه عنــوان عملیــات «
انســان دوســتانه « و مبتنــی بــر « اصــل دفــاع از خــود
« و غیــره مــروع جلــوه داده و گســرش مــی دهــد .
ایــن امــر همچنیــن بــه اشــتعال توهامتــی مثــل « تالقــی
متــدن هــا «  « ،پایــان تاریــخ « و گفتــان هائــی چــون
« تینــا « ( آلرتناتیــوی وجــود نــدارد ! ) در بیــن اقشــار
مختلــف مــردم رواج مــی دهــد  .در حالــی کــه « هــدف
نهائــی « و اس ـراتژی هــای اقتصــادی و سیاســی نظــام
جهانــی رسمایــه پشــت پــرده « جنــگ هــای گســرده
تــر در منطقــه ســوق الجیشــی و بــزرگ خاورمیانــه و
شــبه قــاره هنــد بخصــوص پاکســتان  ،پنهــان مــی ماننــد
 .بدیــن ترتیــب بطــور مختــر نقــش و موقعیــت
پاکســتان در پــروژه جهانــی آمریــکا عبــارت اســت از :
از دیــدگاه تاریخــی  ،پاکســتان در شــصت ســال گذشــته

برای انقالب کردن به حزبی انقالبی نیاز هست!
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افغانســتان بــه « ویتنــام شــوروی « ماموریــن عالیرتبــه
« ســیا « بــا حامیــت و عنایــت نئــوکان هــای جــوان
در وزارت خانــه هــای دفــاع و امورخارجــه آمریــکا بــا
آغــاز عملیــات مخفــی نظامــی خــود در طــی دو ســال
رسحــدات افغانســتان و پاکســتان را تبدیــل بــه عمــده
تریــن تولیــد کننــده هروئیــن در دنیــا ســاختند  .در پناه
حامیــت و حفاظــت ســیا  ،ماموریــن ســازمان اطالعــات
بــا کمــک بخشــی از ارتشــیان عالیرتبــه پاکســتان
آزمایشــگاه هــای متعــدد هروئیــن را در مرزهــای
افغانســتان و پاکســتان بویــژه در ایالــت هــای شــال
غربــی و پشــتون نشــین پاکســتان  ،تاســیس کردنــد .
در شــاره  14مــاه مــه ســال  1990روزنامــه « واشــنگنت
پســت «  ،گلبدیــن حکمتیــار یکــی از رهربان اســامگرای
افغانســتان را – کــه نیمــی از تســلیحات ارســالی آمریــکا
بــه افغانســتان را از طریــق پاکســتان دریافــت کــرد –
یکــی از بزرگرتیــن تولیــد کننــدگان هروئیــن معرفــی
کــرد  .بــا اینکــه آن زمــان شــکایات و اعرتاضاتــی دربــاره
خشــونت و جنایــات حکمتیــار و نقــش او در قاچــاق
هروئیــن جریــان داشــت  ،بــا ایــن همــه « ســیا « بــه
اتحــاد « غیــر قابــل انتقــاد « خــود بــا وی ادامــه داد و
بــی پــروا از وی حامیــت کــرد  .تــا آنجــا کــه نگارنــده
اطــاع دارد رابطــه نزدیــک حکمتیــار بــا « ســیا « و یــا
بــا حلقــه هــای مشــخص ســیا بعــد از پایــان جنــگ رسد
و شکســت و ســقوط دولــت ســکوالر افغانســتان ادامــه
یافــت  .امــروز افغانســتان طبــق مــدارک موجــود بــه
عمــده تریــن تامیــن کننــده هروئیــن بازارهــای اروپــا و
آمریــکا تبدیــل گشــته و تقریبــا تنهــا منبــع نزدیــک بــه
 90در صــد هروئیــن فروختــه شــده در متــام دنیــا اســت
 .طبــق گ ـزارش میشــل چوسودوفســکی ( اســتاد رشــته
اقتصــاد در دانشــگاه اوتــاوا در کانــادا )  60 ،درصــد
بــازار هروئیــن آمریــکا در اختیــار مافیــای قاچــاق
هروئیــن از ایالــت شــال غربــی پاکســتان قـرار دارد و
ایــن تجــارت در هفــت ســال گذشــته ( ) 2001- 2008
رونــق بیشــری یافتــه اســت  .از هنــگام تجــاوز و حملــه
نظامــی آمریــکا بــه افغانســتان  ،تولیــد تریــاک بــا 33
برابــر رشــد از  185تــن در ســال  2001بــه  6100تــن در
ســال  2006میــادی رســیده اســت  .در واقــع از آغــاز
ســال  ( 2002دومــاه و نیــم بعــد از حملــه نظامــی در
نوامــر  ) 2001بــه ایــن ســو ســطح زیــر کشــت تریــاک
در افغانســتان  21برابــر رشــد یافتــه اســت  .در ســال
 2007افغانســتان منبــع و تامیــن کننــده حــدود 93
در صــد منابــع جهانــی هروئیــن شــناخته شــد  .ســود
حاصــل از تجــارت مــواد مخــدر افغانســتان ( برحســب
ارزش خــرده فروشــی ) در ســال  2006متجــاوز از
 190میلیــارد دالر تخمیــن رده مــی شــود کــه بخــش
قابــل توجهــی از تجــارت جهانــی مــواد مخــدر را در
بــر مــی گیــرد  .بــا نگاهــی بــه گذشــته فعالیــت هــای
ســیا در افغانســتان و پاکســتان مــی تــوان گفــت کــه
تــاش آمریــکا در جهــت اســتقرار کامــل هژمونــی خــود
بــر افغانســتان ( کــه در اتصــال کشــورهای نفــت خیــز
آســیای مرکــزی بــه کشــور پاکســتان  ،نقــش کلیــدی
بــازی مــی کنــد ) بــه رواج رسســام آور کشــت تریــاک
و تولیــد هروئیــن از آن جــان بخشــید  .نظامــی ســازی
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
« ســاخت آمریــکا « در افغانســتان را بــه پاکســتان
گســرش داده و بــه پیــش بینــی و آینــده نگــری برخــی
از تحلیلگــران کــه از پاکســتان بــه عنــوان « ویتنــام
اوبامــا « در ســال هــای آینــده یــاد مــی کننــد  ،مهــر
تائیــد بزنــد .
منابع و مآخذ
میشــل چوسودوفســکی  « ،برهــم زدن ثبــات در
پاکســتان «  ،در ســایت « گلوبــال ریــرچ « 30 ،
دســامرب . 2007
 – 2آلفــرد مــک کــوی  « ،عواقــب مــواد مخــدر 40 :
ســال همدســتی « ســیا « در تجــارت داروهــای مخــدر»
در ســایت « گلوبــال ریــرچ «  1 ،اوت . 1997
 - 3یونــس پارســا بنــاب  « ،جایگاه و اهمیت کشــورهای
فلســطین و پاکســتان در پــروژه جهانــی آمریــکا «  ،در
نرشیــه « ایرانیــان «  ،چــاپ واشــنگنت  ،ســال دوازدهــم
 ،شــاره  ( 378جمعــه  17خــرداد . ) 1387
 - 4استیون کینزر  « ،براندازی «  ،نیویورک . 2007
 – 5دیپــان کار بزجــی  « ،احتــال ارتبــاط ســازمان
اطالعــات پاکســتان بــا صنعــت مــواد مخــدر «  ،در
نرشیــه « ایندیــا آبــزور «  2 ،دســامرب . 1994
 – 6روزنامه « واشنگنت پست «  23 ،مارس . 2002
 – 7نرشیــه « چشــم انــداز ایــران «  ،شــاره ( 54
اســفند  1387و فروردیــن . ) 1388
 – 8علــی طــارق  « ،دوئــل  :پاکســتان در رس راه پــرواز
قــدر قدرتــی آمریــکا «  ،لنــدن . 2008
 – 9امانوئــل والرســتین  « ،افغانســتان – پاکســتان « :
جنــگ اوبامــا «  ،اول آوریــل  2009در ســایت
www.binghamton.elu
 – 10روزنامه « واشنگنت پست «  16آوریل . 2009
در تاریخ  2009/5/4تایپ شد

به تارنما های اینترنتی حزب
رنجبران ایران مراجعه کنید و
نظرات خود را در آنها منعکس
کنید!
سایت حزب رنجبران
www.ranjbaran.org
سایت آینه روز
www.ayenehrooz.com

پاسخ در خور تامل به پرسش های
حائز اهمیت
جــاری درســطح جهــان و دربرخــورد بــه محیــط
زیســت و صــف آرائــی صحنــه کارزار درایــن
مــوارد ،توجــه کــرد  .تالقــی و کارزار واقعــی امــروز
در ســطح جهانــی بیــن رسکــردگان داووس و جــی
 ( 20کالن رسمایــه داران بــزرگ نظــام کــه مــی
خواهنــد « نظمــی نویــن « کــه بــرای برشیــت
زحمتکــش شــکاف براندازانــه تــر و اســتثامرگرتر و
از نظــر اســتحکام طبقاتــی هیرارشــی تــر خواهــد
بــود  ،بنــا نهنــد ) و چالشــگران ضــد نظــام (
نیروهــای چــپ و کمونیســت ) بــه پیــش مــی رود
 .نیروهــای چــپ عمومــا در درون فــوروم هــای
جهانــی در کنفرانــس هــا و نشســت هــای متعددی
مثــل کنفرانــس پورتــو آلگــره  ،باماکــو  ،کاراکاس
رشکــت مــی کننــد  .هــدف آنهــا از رشکــت در
ایــن کنفرانــس هــای جهانــی گســرش شــعبه هــای
خــود در کشــورهای دیگــر جهــان از یــک ســو و
ایجــاد دگردیســی و تبدیــل جنبــش هــای اعرتاضی (
علیــه نهادهــای بیــن املللــی ) بــه جنبــش هــای ضد
کلیــت نظــام جهانــی رسمایــه از ســوی دیگــر اســت،
بــدون ایــن کــه دیــدگاه روشــنی نســبت بــه نظــام
سوسیالیســتی و کمونیســتی داشــته باشــند و بیشــر
حامــل ایدئولــوژی خــرده بورژوائــی هســتند کــه
درقالــب سوسیالیســمی اوتوپیــک خــود را مشــخص
مــی ســازند.
تجمــع نیروهــا و حلقــه هــای چــپ در کنفرانــس
هــای فــوروم اجتامعــی جهانــی در پورتوآلگــره
(  ، ) 2002در باماکــو ( ) 2006و در کاراکاس (
 ) 2008حائــز اهمیــت هســتند .زیـرا احتــال دارد
کــه رشایــط را بـرای ظهــور یــک چــپ جهانــی کــه
موفــق بــه ایجــاد یــک چرخــش در تــوازن قــدرت
هــا در صحنــه کارزار ( بــه رضر حاکمیــت رسمایــه
و بــه نفــع چالشــگران ) گــردد  ،آمــاده ســازد .
 – 2اجـزاء اصلــی نیروهــای چــپ کدامیــن هســتند
؟ و چــرا و از چــه زمانــی تــوازن قــدرت هــا در
صحنــه بیــن املللــی کارزار بــه نفــع قدرقدرتــی
بیشــر حاکمیــت رسمایــه تغییــر یافــت ؟
 واژه چــپ و نیروهــای اجتامعــی و سیاســیمتعلــق بــه آن نیــز مثــل اکــر واژه هــای اجتامعــی
و سیاســی در ســی ســال گذشــته دســتخوش تحویل
و تحــول قــرار گرفتــه و عمومــا ویــژه گــی هــای
دوره بعــد از پایــان جنــگ رسد را کســب کــرده انــد
 .بــه نظــر نگارنــده اج ـزاء اصلــی درون نیروهــای
چــپ جهانــی  ،عمدتــا عبارتنــد از  :سوسیالیســت
هــا و در راس آنهــا مارکسیســت هــا  ،فمینیســت
هــای رادیــکال  ،طرفــداران محیــط زیســت ســامل
 ،حلقــه هــا و تجمعــات دیگــر برابــری طلــب و
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نقــش اساســی در پیشــرد « هــدف نهائــی « آمریــکا
ایفــاء کــرده اســت  .در واقــع پاکســتان بــه خاطــر
موقعیــت ژئوپلیتیکــی خــود بــه عنــوان کشــوری کــه
مناطــق خاورمیانــه  ،آســیای مرکــزی و آســیای جنوبــی را
بهــم متصــل مــی ســازد  ،در محاســبات معــاران پــروژه
جهانــی نظــام نقــش کلیــدی محســوب شــده و منایانگــر
قطــب فعالیــت هــای جهــان سیاســت اســت  .بــدون
تردیــد  ،هیئــت حاکمــه آمریــکا بــدون تســلط کامــل
بــر پاکســتان منــی توانــد در پیشــرد هــدف نهائــی خــود
یعنــی « تحدیــد چیــن « و نتیجتــا اســتقرار هژمونــی بــر
کــره خاکــی کامیــاب گــردد  .پاکســتان بــا افغانســتان
 ،ایــران  ،هندوســتان و چیــن دارای مرزهــای طوالنــی
اســت  .ایــن کشــور در ســی ســال گذشــته در اج ـرای
عملیــات نظامــی آمریــکا و مفــاد نقشــه هــای جنگــی
و مداخــات نظامــی پنتاگــون از موقعیــت برجســته ای
بهــره منــد بــوده و در دوره هــای دیکتاتــوری هــای
نظامــی ضیاءالحــق
و ســپس پرویــز مــرف نقــش خــود را بــه عنــوان
پایــگاه آموزشــی تشــکیالت بنیادگرایــان اســامی ( مــورد
حامیــت آمریــکا ) کــه علیــه چیــن در ســین کیــان (
ایالــت شــال غربــی چیــن )  ،علیــه هندوســتان در
کشــمیر  ،علیــه افغانســتان ( از طریــق ایالــت شــال
غربــی پشــتون نشــین ) و علیــه ایــران ( از طریــق
بلوچســتان پاکســتان ) مشــغول فعالیــت هســتند ،
بنحــو منایانــی ایفــاء کــرده اســت  .امــروزه تقویــت
جایــگاه بنیادگرایــان توســط « ســیا « در آن منطقــه از
جهــان نــه تنهــا بــه جنــاح هــای مختلــف درون هیئــت
حاکمــه آمریــکا ( کــه در درون کابینــه اوبامــا مشــغول
رقابــت بــا هــم هســتند ) فرصــت داده کــه پاکســتان را
بــه جوالنــگاه درگیــری هــای « نیابتــی « خــود تبدیــل
ســازند بلکــه ایــن احتــال را بوجــود آورده اســت کــه
پاکســتان بــه عنــوان « ســکوی پــرش « آمریــکا در جهت
پیشــرد هــدف نهائــی آمریــکا  ،تحدیــد چیــن  ،مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد  .فغــل و انفعــاالت و اشــتعال
تضادهــای سیاســی و نظامــی در شــش مــاه گذشــته در
پاکســتان – رویاروئــی بخشــی از ارتــش پاکســتان بــا
بنیادگرایــان از یــک ســو و همــکاری بخــش دیگــری از
ارتــش هم ـراه بــا ماموریــن عالیرتبــه امنیتــی ســازمان
اطالعــات پاکســتان بــا آنهــا ( بویــژه بــا طالبــان هــای
پاکســتان ) از ســوی دیگــر و ازدیــاد مداخــات نظامــی
و سیاســی آمریــکا در امــور داخلــی پاکســتان – نشــان
مــی دهــد کــه بنیادگرایــان و نظامیــان در پاکســتان
و رابطــه « نیابتــی « آنــان بــا نظــام جهانــی رسمایــه
ســبب بــی ثباتــی و آشــفتگی در پاکســتان گشــته و
رشایــط گســرش جنــگ از افغانســتان ،آن کشــور را
آمــاده ســاخته اســت  .اگــر بنیادگرایــان و متحدیــن
آنهــا در ارتــش و ســازمان امنیــت و اطالعــات پاکســتان
نتواننــد بــا کمــک « ســیا « طــی یــک کودتــای نظامــی
دولــت نیمــه ســکوالر و قانونــی زرداری – گیالنــی را
رسنگــون ســاخته و « تبییــن و تثبیــت رشیعــت اســامی
« را جایگزیــن آن دولــت ســازند  ،در آن صــورت بعیــد
نیســت کــه اوبامــا بــه بهانــه اینکــه مرزهــای پاکســتان
« خطرناکرتیــن منطقــه در جهــان اســت « جنــگ
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یــک چــپ متحــد جهانــی ایــن اســت کــه متــام
اجـزای درون نیروهــای چــپ بایــد بــه یــک تفهیــم
و تفاهــم مشــرک از چنــد و چــون رسمایــه داری
معــارص برســند ؟
 ادغــام و هــم گرائــی نیروهــای چــپ نبایــدرضورتــا بــه ایــن معنــی باشــد کــه اج ـزاء مختلــف
درون چــپ روی مســائل مختلفــی بــه وحــدت
نظــر برســند  .امــروز چــون نیروهــای چــپ در
گســره هــای گوناگونــی در ســطوح محلــی  ،ملــی
 ،منطقــه ای و  ....دســت بــه مقاومــت هــا و
مبــارزات متنــوع و متفاوتــی مــی زننــد در نتیجــه
دارای چشــم اندازهــای متفــاوت و گوناگونــی در
مــورد مســائل اجتامعــی  ،سیاســی و غیــره مــی
باشــند  .هــدف از برپائــی تجمعــات و کنفرانــس
هــای ســاالنه از طــرف فــوروم هــای جهانــی بایــد
براســاس تعدیــل اختالفــات و تفــاوت هــا و ترویــج
و ترفیــع ادغــام هــا و هــم گرائــی هــا حداقــل در
ســه زمینــه باشــد  :نقــادی رسمایــه داری  ،نقــادی
بعــد امپریالیســتی نظــام رسمایــه و مبــارزه در
راه تشــدید پروســه رادیــکال ســازی دموکراســی .
تــا آنجــا کــه موضــوع دموکراســی مطــرح اســت ،
چــپ هــا میتواننــد بــه تفاهــم مشــرک در مــورد
خطـرات ناشــی از گســرش دموکراســی « ارزان « و
« نــا پیگیــر « برســند  .در اینجــا منطــور از اشــاعه
دموکراســی ارزان و ناپیگیــر یعنــی جامعــه ایکــه در
آن اقشــار مختلــف مــردم مثــا در موقــع انتخابــات
یــا بیــن « بــد « و « بدتــر « بــه کاندیــد « بــد « رای
مــی دهنــد ویــا بــاور کــرده انــد کــه « واقعــا مهــم
نیســت کــه بــه کــدام کاندیــد رای بدهنــد «  .بــه
نظــر نگارنــده اکرثیــت وســیعی از اقشــار مختلــف
تــوده هــای بینابینــی در کشــورهای هــم مرکــز
و هــم پیرامونــی بــه شــدت از وجــود ایــن نــوع
دموکراســی ارزان  ،ناپیگیــر و فرمایشــی تحمیلــی به
ســتوه آمــده و در جســتجو و طلــب یــک آلرتناتیــو
جــدی دیگــر هســتند  .وجــود ایــن خواســت در بین
مردمــی کــه بــه درجاتــی تحــول خــواه و یــا حداقــل
پیــرو هســتند  ،بــه ایــن معنــی نیســت کــه آنهــا
همگــی روی چنــد و چــون آلرتناتیــو بــه موافقــت
رســیده انــد  .واقعیــت ایــن اســت کــه حلقــه هــا
 ،محفــل هــا و تشــکل هائــی از ایــن نیروهــا بــر
اســاس تحلیــل هــای متفــاوت از واقعیــت هــای
موجــود در درون نظــام واقعــا موجــود رسمایــه
داری و تضادهــای درون آن  ،بــه اتخــاذ اس ـراتژی
هــای متفاوتــی در صحنــه کارزار علیــه نظام دســت
مــی زننــد  .بــه نظــر مــن بایــد در جریــان ایــن
کنفرانــس هــا کــه از طرف فــوروم اجتامعــی جهانی
و دیگــر فــوروم هــا در کشــورهای مختلــف جهــان
برگ ـزار مــی گردنــد  ،بــه ایــن تفــاوت هــا اح ـرام
گذاشــت  .شــا بــه درســتی دراینجــا روی طبقــات و

اقشــاربینابینی در فورومهــا اشــاره مــی کنیــد .پــس
نبایــد انتظارداشــته باشــید کــه آنــان چالشــگران
راســتین نظــام رسمایــه داری باشــند! توجــه داشــته
باشــید کــه ســوآلی کــه ازشــا شــده کامــا جهــت
دار اســت .هــم اکنــون درایـران وحــدت اصولــی را
برخــی خدشــه دارســاخته و پلورالیســم را پیــش
کشــیده انــد .نبایــد زمینــه را بــرای حقانیــت
بخشــیدن بــه پلورالیســم هموارکنیــم)
 – 4در ســال هــای اخیــر  ،بــروز بحــران هــای
جــدی متعــددی کــه دامــن نظــام جهانــی رسمایــه
را گرفتــه  ،باعــث گشــته اســت کــه کــم و کیــف
آســیب پذیــری و « فرتوتــی « نظــام رسمایــه
داری بیــش از هــر زمانــی بــه « مــادر بحــث هــا
« در بیــن نیروهــای چــپ ضــد نظــام ( و حتــی در
بیــن بخشــی از تحلیلگ ـران راســت محافظــه کار )
تبدیــل گــردد  .در تحــت رشایــط بحرانــی امــروز
و در پرتــو تحلیــل هائــی کــه خیلــی از نیروهــای
چــپ منجملــه بخشــی از مارکسیســت هــا  ،دربــاره
آینــده رسمایــه داری ارائــه مــی دهنــد  ،آیــا میتــوان
ســقوط و نابــودی ایــن نظــام را در آینــده نزدیــک
احتــال زده و « کــف بینــی « کــرد ؟
 بــدون تردیــد نظــام رسمایــه بــا بحــران هــایعدیــده و جــدی روبــرو اســت ولــی وجــود ایــن
بح ـران هــا کــه حتــی از بعضــی جهــات در تاریــخ
پانصــد ســاله رسمایــه داری ( بــه علــت تشــدید
پروســه گلوبالیزاســیون رسمایــه در ســی ســال
اخیــر )  ،بــی ســابقه بــوده انــد  ،رصفــا بــه معنــی
اضمحــال و ســقوط ایــن نظــام در آینــده نزدیــک
نیســت  .بایــد بــه ایــن امــر توجــه کــرد کــه چگونــه
در ســاختار رسمایــه  ،بحــران هــا خیلــی مواقــع
بــه عنــوان ابزارهــای فونکســیونی در خدمــت
و حامیــت نظــام عمــل کــرده و بــا اســتحکام
و تثبیــت قــدرت کالن رسمایــه داران « نظمــی
نوینــی « را مســتقر ( کــه شــکاف براندازانــه تــر و
اســتثامرگرتر و از نظــر طبقاتــی هیرارشــی تــر باشــد
) مــی ســازند  .بــه نظــر خیلــی از تحلیلگـران چــپ
ایــن امــر در مــورد جنــگ هــای بــزرگ بویــژه در
قــرن بیســتم و قــرن حــارض  ،نیــز صــدق مــی کنــد .
اکــر جنــگ هــای جهانــی و یــا بــزرگ نیــز بــا اینکــه
از عــوارض عــروج و اشــاعه بح ـران هــا هســتند ،
ولــی عمــا  ،وظیفــه شــان ایجــاد و یــا تامیــن «
نظــم نویــن « جهانــی رسمایــه اســت  .بــه عبــارت
دیگــر  ،آن عامــل و یــا عواملــی کــه باالخــره منجــر
بــه اضمحــال و ســقوط نظــام رسمایــه خواهنــد
گشــت  ،عــروج بحـران هــا و گســرش جنــگ هــای
بــزرگ منبعــث از آن بحـران هــا نیســتند  .بلکــه آن
عاملــی کــه باالخــره رشایــط را ب ـرای « گــذار « از
نظــام جهانــی « فرتــوت « « بــی ربــط « « منســوخ
« رسمایــه داری هــار بــه جهانــی بهــر آمــاده مــی
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تحــول خــواه و باالخــره تشــکل هــا و افـراد شــاخص
ملــی گــرای طرفــدار عدالــت بیــن املللــی ( حــق
تعییــن رسنوشــت ملــی = اســتقرار حاکمیــت ملــی
)  .نیروهــای چــپ نــه تنهــا مشــرکا ضــد نظــام
جهانــی هســتند بلکــه آنهــا بــه درجــات مختلــف
ســکوالر  ،دموکـرات  ،برابــری طلــب و تحــول خــواه
بــوده و ضــد تجــدد طلــب  ،ضــد زن و ضــد کارگــر
نیســتند  .شــایان توجــه اســت کــه در دوره جنــگ
رسد بویــژه در ســال هــای  ، 1955 – 1973بــه خاطر
پویائــی و رونــق ســه چالشــگر بــزرگ ضــد نظــام (
وجــود شــوروی  ،اعتــای جنبــش هــای رهائیبخــش
ملــی در کشــورهای جنــوب و گســرش جنبــش
هــای کارگــری در اروپــای غربــی ) تــوازن نیروهــا
در صحنــه کارزار بیــن املللــی بیــن رسمایــه و کار (
بیــن نظــام جهانــی رسمایــه و نیروهــای چــپ ) از
یــک تعــادل مناســب و در خــور تامــل برخــوردار
بــود  .ولــی بعــد از افــول و ریــزش تدریجــی جنبــش
هــای رهائیبخــش ملــی « ،اختــه شــدن « (اختــه
شــدن کــه شــا بســیار بکارمــی بریــد محتوائــی
غیــر سیاســی دارد ،شــاید بگوئیــد رفرمیســت
شــدن و گــردن گذاشــن بــه ســازش طبقاتــی
نوشــته شــا از مضمــون عمیقــری برخــوردار
شــود .مــن ایــن را بارهــا مــی خواســتم بــه شــا
توصیــه کنــم ولــی برخــورد لیربالیســتی کــرده و
ازگفــن آن بــی جهــت امتنــاع کردم)جنبــش هــای
کارگــری در اروپــا  ،فروپاشــی و تجزیــه شــوروی
و تبدیــل چیــن تــوده ای و جمهــوری دموکراتیــک
ویتنــام بــه جوامــع رسمایــه داری ( و عــروج و
گســرش بــازار آزاد نئولیربالیســم )  ،تــوازن نیروهــا
در صحنــه بیــن املللــی بــه نفــع نظــام جهانــی
مهاجــم و بــه رضر نیروهــای چــپ ضــد نظــام بهــم
خــورد  .هــدف فــوروم اجتامعــی جهانــی حرکــت
بــه پیــش در جهــت ادغــام نیروهــای متنــوع چــپ
معــرض و شورشــگر ولــی پراکنــده و ایجــاد یــک
چــپ جهانــی مجهــز بــا یــک آلرتناتیــو جــدی در
مقابــل جهانــی شــدن نئولیربالــی رسمایــه مــی
باشــد  .ادغــام و تعبیــه یــک چــپ جهانــی مــی
توانــد بــه خاطــر فرصــت مناســبی کــه امــروز
بــروز و گســرش بح ـران هــای گوناگــون در درون
نظــام بوجــود آورده  ،پروســه فالکــت بــار جهانــی
شــدن نئولیربالــی رسمایــه را بــه نفــع طبقــات کار و
زحمــت مهــار ســازد  .مضافــا بــا آگاهــی بــه ایــن
امــر کــه نظامیگــری جهانــی رابطــه ای تنگاتنــگ
بــا اسـراتژی نئولیربالــی فراملــی هــای حاکــم بویــژه
در آمریــکا  ،اتحادیــه اروپــا و ژاپــن دارد ،در نتیجــه
مبــارزه علیــه جنــگ و تجــاوز بخشــی از مبــارزه
چــپ جهانــی علیــه نئولیربالیســم نیــز محســوب
مــی شــود .
 – 3آیــا منظــور از « ادغــام تنــوع هــا « و ایجــاد
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ســال اســت کــه بــا افــت و خیــز دوام داشــته و
بح ـران اخیــر بــی ســابقه تریــن اســت و بــه قــول
خودتــان نظــام امپریالیســتی فرتــوت گشــته ،زمینــه
بیــش از پیــش بــرای نابــودی آن فراهــم شــده
اســت کاماینکــه امپریالیســم آمریــکا دربدردنبــال
متقاعدکــردن کشــورهای ارتجاعــی بــرای گرفــن
کمــک جهــت پیشــردن سیاســت توســعه طلبــی
خویــش اســت!)
 – 5عمومــا در مکاملــات و محــاورات روزانــه
و همچنیــن در گفتــان هــای رایــج  ،بــه وجــود
تضادهــای دامئــا در حــال رشــد درون نظــام رسمایــه
اشــاره مــی شــود  ،مــا چگونــه مــی توانیــم بخشــی
از ایــن تضادهــای رو بــه رشــد درون رسمایــه داری
معــارص را رشح دهیــم ؟ اساســا در پرتو این تضادها
مــا چگونــه مــی توانیــم آینــده رسمایــه داری را نیــز
پیــش بینــی کنیــم ؟  -بــدون تردیــد  ،منایــان تریــن
منونــه هــای تضادهــای رو بــه رشــد درون نظــام
عبارتنــد از  :رشــد و افزایــش بــی ســابقه شــکاف
بیــن فقــر و ثــروت در جهــان و فاصلــه عظیمــی
کــه امــروز بیــن کشــورهای پیرامونــی و کشــورهای
مرکــز بــه وجــود آمــده اســت  .در یــک دوره نســبتا
طوالنــی  ،رسمایــه داری یــک نیــروی « پیــرو « در
تاریــخ بــر محســوب مــی شــد  .بدیــن معنــی کــه
پدیــده بــازار بــا گســرش خــود در جامعــه و بیــن
جوامــع باعــث « انتگراســیون « گشــته و از دخــول
افـراد مختلــف و متنــوع بــه بــازار جلوگیــری نکرده
و حــوزه فعالیــت را بــه یــک عــده ای مشــخص
منحــر منــی ســاخت  .ولــی تغییــر و تحــوالت در
تاریــخ رسمایــه داری رشایــط را در بــازار بــه نفــع
انحصارگ ـران آمــاده ســاخت و امــروز نقــش بــازار
عمدتــا بــه ضــد انتگراســیون و بــه نفــع پروســه
جلوگیــری از دخــول و محــروم ســازی تبدیــل شــده
اســت  .ایــن جابجائــی نــه فقــط از کاهــش موقتــی
درصــد رشــد بلکــه ناشــی از علــل ســاختاری نیــز
اســت  .رسمایــه داری در مســیر رشــد خــود و بــر
اســاس منطــق حرکــت رسمایــه  ،بتدریــج جهــان
را بــه دو بخــش کشــورهای مرکــز و کشــورهای
پیرامونــی تقســیم کــرد  .امــروز تشــدید پروســه
شــکاف براندازانــه گلوبالیزاســیون رسمایــه اکرثیــت
عظیمــی از مــردم جهــان را هــم در کشــورهای
پیرامونــی و هــم در کشــورهای مرکــز از رشکــت
در فعالیــت هــای تولیــدی محــروم ســاخته و آنهــا
را بــه انســان هــای بیــکار و « بــی مثــر « و « بــی
مــرف « تبدیــل ســاخته اســت  .روی ایــن اصــل
اســت کــه بعضــی از مارکسیســت ها بر آن هســتند
کــه رسمایــه داری بــه دوران پیــری و فرتوتــی خــود
( بــه قــول ســمیرامین ) و یــا در رساشــیب « ســقوط
« خــود ( بــه قــول امانوئــل والرســتین ) قـرار گرفتــه
 :یعنــی بعــد « پیــرو « آن دامئــا در حــال انقبــاض

و بعــد تخریبــی آن بــه رسعــت در حــال گســرش
و انبســاط اســت  .طبیعــی اســت کــه در تحــت
ایــن رشایــط  ،تعبیــه و ایجــاد یــک نظــام والگــوی
جدیــد کــه در آن انســان هــا بتواننــد از نعــات
و وســایل زندگــی ( کــه دامئــا در حــال افزایــش
هســتند ) بهــره منــد گردنــد  ،بــه یــک رضورت در
زندگــی برشیــت تبدیــل شــده اســت .ولــی اگرحتــی
ایــن نظــرگاه هادرســت باشــندکه رسمایــه داری
بــه عنــوان یــک نظــام جهانــی بــه مرحلــه پیــری
و فرتوتــی خــود رســیده و یــا احتــاال در رساشــیب
ســقوط و فروپاشــی قـرار گرفتــه اســت ،بدین معنی
نیســت کــه ایــن نظــام « فرتــوت « و « بــی ربــط «
خــود بــه خــود در یــک مــدت زمــان معینــی رخــت
ســفر از ایــن جهــان برخواهــد بســت  .اگــر در ایــن
مــدت زمــان چــپ هــای جهان(خواســت چپهــای
جهــان چــه نظامــی اســت؟ رسمایــه داری تــوده
ای؟ سوسیالیســم بوروکراتیــک؟ سوسیالیســم خــرده
بورژوائــی؟ یــا سوسیالیســم پرولــری؟) همســنگ
آوردن چپهــا و مارکسیســتها مــی توانــد زمینــه ســاز
التقــاط گرائــی گــردد .آلرتناتیــو مــا بایــد مشــخص
باشــد .چپهــا کــه معلــوم نیســت چــه مــی خواهند؟
مابایــد قاطعانــه از آلرتناتیــو کمونیســتهادفاع کنیــم
و از چپهــا انتظــار تغییرجهــان را نداشــته باشــیم!!
در راس آن مارکسیســت هــا  ،نتواننــد آلرتناتیــو
تحــول خــواه و آزادیبخــش خــود را تعبیــه و تنظیــم
ســاخته و آن را بــه جــای نظــام فرتــوت و بــی
ربــط و نابرابــر رسمایــه داری مســتقر ســازند  ،در
آن صــورت بطــور ناگزیــر آنچــه کــه بــه جــای ایــن
نظــام بــر کــره خاکــی تســلط پیــدا خواهــد کــرد
بــه احتــال قــوی بدتــر و هولنــاک تــر از نظــام
نابرابــر و مخوفــی خواهــد بــود کــه جهانیــان در
پانصــد ســال گذشــته در درون آن زندگــی کــرده
انــد ولــی ایــن نظــام نیــز نخواهــد توانســت
خــارج از مرزهــای طبقاتــی مالکیــت خصوصــی یــا
دولتــی و استثامرانســان ازانســان تجــاوز کند.بایــد
نظرخودمــان را تاحدممکــن روشــن بیــان کنیــم و
مغشــوش ارائــه ندهیــم .
 – 6بخشــی از اف ـراد شــاخص درون چــپ جهانــی
کــه عمومــا در کنفرانــس هــا و دیگــر تجمعــات و
فــوروم هــای اجتامعــی و منطقــه ای رشکــت فعــال
دارنــد  ،بــه عــوض واژه امپریالیســم از واژه معــروف
امپراطــوری اســتفاده کــرده و معتقدنــد کــه ایــن
واژه بطــور کامــل تــری موقعیــت و مقــام ســلطه
جویانــه آمریــکا را در رشایــط فعلــی جهــان بازگــو
و بیــان مــی کنــد  .آیــا بیــن ایــن دو واژه تفاوتــی
وجــود دارد ؟
 تعــدادی از افــراد شــاخص چــپ مثــل مایــکلهــارت و آنتونیونگــری از واژه امپراطــوری اســتفاده
مــی کننــد کــه ســلطه گــری و هژمونــی طلبــی
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ســازد  ،هامنــا تعبیــه و ســاختامن یــک آلرتناتیــو
جــدی از طــرف نیروهــای چــپ چالشــگر و ضــد
نظــام اســت(آیا چپهــا بــا تعریفــی کــه شــا کردیــد
قــادر بــه ارائــه آلرتناتیــو جــدی هســتند ،وقتــی کــه
تــا بــدان حــد متنــوع و متضادنــد؟)  .ایــن نظــام
رصفــا بــه خاطــر ضعــف هــا و محدودیــت هــای
خــود و یــا بــه خاطــر وجــود تضادهــای درونــی
خــود از ایــن جهــان رخــت برنخواهــد بســت .
خیلــی از حلقــه هــای درون چــپ منجملــه بخشــی
از مارکسیســت هــا  ،بــرآن هســتند کــه در گذشــته
بعضــی نظــام هــا مثــل شــوروی  ،بعلــت عــروج
و گســرش تضادهــای داخلــی خــود بــا رسنوشــت
اضمحــال و نابــودی روبــرو گشــتند  .نگارنــده
ایــن نظــرگاه را بــر اســاس دو علــت منــی پذیــرد ،
یکــم اینکــه تــا کنــون دسرتســی بــه یــک متدولــوژی
تحلیلــی کــه ســقوط و فروپاشــی یــک نظــام را بــر
اســاس افزایــش و رشــد تضادهــای درون آن نظــام
ترشیــح کنــد  ،نداشــته اســت(آیا ایــن ادعــا غلوآمیز
نیســت؟ چــه در رابطــه بــا تغییـرات تاریخــی نظیــر
فروپاشــی فئودالیســم و چــه درمــورد رسنگونــی
رسمایــه داری دربرخــی ازکشــورها و چــه فروپاشــی
سوسیالیســم درکشــورهای سوسیالیســتی؟)  .دوم
اینکــه  ،بــا اینکــه ره ـران آغازگــر اتحــاد جامهیــر
شــوروی بویــژه لنیــن  ،ســال هــا پــس از پیــروزی
انقــاب اکتــر  1917تــاش کردنــد کــه « کشــور
شــوراها « را در نهایــت بــه یــک نظــام جهانــی
بدیــل در مقابــل نظــام واقعــا موجــود رسمایــه
داری تبدیــل ســازند  ،ولــی فعــل و انفعــاالت بــزرگ
در صحنــه سیاســی جهــان بویــژه در دوره بیــن دو
جنــگ ( کــه توصیــف آنهــا در ایــن مقــال منــی
گنجــد )  ،نــه گذاشــتند کــه شــوروی بــه یــک بدیــل
جهانــی تبدیــل گــردد .امــا علــی رغــم ایــن ناگامــی،
شــوروی توانســت عمومــا در بخــش بزرگــی از
عمــر خــود بــه عنــوان یــک « ســتون مقاومــت «
جــدی نظــام جهانــی رسمایــه را بــه چالــش طلبیــده
و ســال هــا در مقابــل ســبعیت و سیاســت هــای
شــکاف براندازانــه و ســلطه جویانــه آن مخصوصــا
در کشــورهای توســعه نیافتــه جهــان  ،ســود مندانــه
ایســتاده گــی کنــد  .بــه هــر رو  ،تردیــدی در جــدی
بــودن بح ـران هــا و وجــود تضادهــای درون نظــام
رسمایــه و رشــد آنهــا نیســت ولــی نظــام عمومــا
موفــق گشــته و ظرفیــت آنـرا داشــته کــه از وجــود
آنهــا اســتفاده کــرده و بــا ایجــاد دگردیســی دوبــاره
بــه بقــای خــود منجملــه در صحنــه اصلــی کارزار
ادامــه دهــد  .نظــام بــا سوســیال فاشیســم اش
نتوانســت درجنــگ جهانــی دوم موفــق شــود،
هرچنــد کــه پیــروزی کمونیســتها هــم ناشــی از
عــدم تــوازن قــوا و اشتباهاتشــان موقتــی بــود.
بــه عــاوه امــروز ایــن بحــران کــه بیــش از 38
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وجــه ایــن نیســت کــه رشکــت هــای فراملــی دارای
منافــع متفــاوت از آن آمریــکا هســتند  .ولــی اروپــا
و آمریــکا دارای تاریــخ هــای متفــاوت در رشــد
و تحــول خــود بــوده اند(اگــر انباشــت و رقابــت
دو خصلــت اساســی درمناســبات رسمایــه داری
هســت ،منــی تــوان رقابــت هرچــه فــرده تــر بیــن
انحصــارات غــول پیکــر را درجهــان نادیــده گرفــت
و تصورکــرد کــه نظــام رسمایــه داری بــه مرحلــه ای
رســیده اســت کــه دیگــر همــه متحدشــده انــد و یــا
درجهــت وحــدت پیــش مــی رونــد .رشــد نامــوزون
رسمایــه داری باعــث شــد کــه روزی امپراتــوری
انگلیــس برجهــان فــرو بریــزد .فاشیســم قــادر
بــه ایجــاد امپــرالوری واحــد خــود نشــد و امــروز
آمریــکا دارد فرومــی ریــزد و چــه بســا فــردا چیــن
قدعلــم خواهدکــرد .آیــا در جــی  20کشــورهای
رشکــت کننــده متحــد از آن بیــرون آمدنــد؟ .
دقیقــا بــه خاطــر ایــن تاریــخ هــای متفــاوت  ،در
جامعــه آمریــکا همیشــه انگاشــت « آزادی « بطــور
فاحشــی بــر انگاشــت « برابــری « تفــوق منایــان
داشــته اســت تــا در اروپــا(آزادی و برابــری مقــوالت
مافــوق طبقاتــی نیســتند کــه بتــوان کشــورهای
امپریالیســتی را براســاس آنهــا متامیــز ســاخت.
درجــه آزادی و برابــری درهرکشــور امپریالیســتی
مربــوط بــه مبــارزات و قــدرت طبقــه کارگــر آن
کشــورها مــی گــردد کــه بــا مبــارزات خــود برخــی
خواســته هــا را بــه حاکــان رسمایــه تحمیــل کــرده
انــد .بــه نظــر مــی رســد کــه ایــن گونــه متامیــز
کــردن کشــورهای امپریالیســتی التقــاط گــری
بوجــود مــی آورد!)  .بــه عبــارت دیگــر  ،در آمریــکا
بیشــر از اروپــا تاکیــد بــر روی آزادی گذاشــته
نشــده و در اکــر مواقــع اصــل برابــری نادیــده
گرفتــه شــده اســت  .بــر اســاس ایــن تحلیــل اســت
کــه بخــش بزرگــی از مارکسیســت هــا ( هــم در
آمریــکا و هــم در اروپــا ) بــر ایــن باورنــد کــه بــه
خاطــر وجــود ایــن تفــاوت تاریخــی اســت کــه
سوسیالیســم نــه در آمریــکا بلکــه در اروپــا متولــد
و رشــد یافــت  .بــر ایــن اســاس  ،بعیــد نیســت کــه
یــک چــپ جــدی و اصیــل از طریــق همــکاری بــا
نیروهــای چــپ جنــوب  ،اول در اروپــا ایجــاد گردد .
در پرتــو ایــن تحلیــل  ،بعضــی از مارکسیســت هــای
درون فــوروم اجتامعــی جهانــی بــر ایــن باورنــد کــه
بیــش از آمریــکا و حتــی بیشــر از ژاپــن ( بــه خاطر
تاریــخ هــای تکاملــی مختلــف )  ،اروپــا شــاید «
حلقــه ضعیــف « در درون نظــام امپریالیســتی
جهــان باشــد  .هــم اکنــون فعالیــن بخــش قابــل
توجهــی از چــپ اروپــا درحــال تبــادل نظــر بــا
بخشــی از چــپ هــای جنــوب ( از جملــه فعالیــن
« فــوروم جهــان ســوم « در آفریقــا ) هســتند  .در
تحلیــل نهائــی  ،مســئله امپریالیســم یــک اصــل

بنیــادی اســت و بــدون توجــه کافــی بــه آن امــکان
اســتقرار یــک چــپ جــدی جهانــی مشــکل خواهــد
گشــت .
ر.گرامــی تکیــه بــه اظهــارات چپهــا در فورومهــا
کــه بعضــا نیــز آکادمیســین هســتند ،کافــی ب ـرای
رســیدن بــه نقطــه نظــر درســت نیســتام بایــد
باتکیــه بــه تجــارب بیــش از  160ســاله خودمــان بــه
تحلیــل پرداختــه و بــه نقــد نظ ـرات غیــر پرولــری
بپردازیــم .مطمــن باشــید کــه از فورومهــا جریــان
سوسیالیســم اصیــل پرولــری بیــرون نخواهدآمــد!
پیشــنهادم ایــن اســت کــه بــه ســوآلهای فــوق
باتوجــه بــه مواضــع  160ســاله خودمــان پرداختــه
و نقطــه ضعفهــای آنــان را بیــان کــرده و آلرتناتیــو
خودمــان را تبلیــغ کنیــد و نــه نظــرات آنــان را؟
لــذا مقالــه بایــد یکباردیگــر و بــا توجــه بــه نکاتــی
بطورقرمــز آورده شــده مــورد بازبینــی قراربگیــرد.
تحلیــل مســئوول اول ح.ک.آ.م.ل .را مدتــی پیــش
برایتــان فرســتادم .مــی بینیــد کــه درطیــف مــا
حرفهــای دیگــری زده مــی شــود.
ناظمی

از نامه های رسیده
چنــان نظـرات خســته کننــده ای از اینکــه یــک نیــروی
کمونیســتی وظیفــه خــود را بــه واقعــه نــگاری ( در
مقابــل وظیفــه دامــن زدن بــه چــه بایــد کــرد کنونــی
و بــه عنــوان یــک پرولــر سوسیالیســت انقالبــی بــه
اعــاق جنبــش کارگــری رفــن و اکونومیســم رفرمیســی
بــورژوا لیــرال خــاص بــا مشــخصات ایرانــی را نقــد
منــودن ) تنــزل داده اســت ،بجــز خمیــازه کشــیدن کار
دیگــری را نبایــد انتظــار داشــت! و بعــد از خمیــازه از
ایــن نیــرو ســوال خواهــد منــود کــه آیــا مــی توانیــد
مطلــب جدیــدی کــه مــا منــی دانیــم بــه گنجینــه تئــوری
و معلومــات انقالبــی مــا اضافــه کنیــد؟
دوســت گرامــی بــه نظرمــی رســد کــه شــا بهرتاســت
قبــل از برداشــن شمشــیر نقــد و بجــای طــرح
ارزیابیهــای خودتــان ازنظــرات حــزب رنجــران ،
بایــد مقدمتــا خــود نظــر مــا را درنقدتــان ذکــر کنیــد
و ســپس بــه پلمیــک بــا آن مشــغول مــی شــدید تــا
خواننــده بــه ارزیابــی از صحــت و ُســقم ادعاهــای شــا
مــی پرداخــت! ســبک شــا بســیار بــه دور از ســبک
مســتدل و مشــخص پرولتاریــا اســت و بهرتاســت درآن
تجدیدنظــر بــه عمــل آوریــد و تــا زمانــی کــه مشــخصا
نظ ـرات مــا را براســاس مواضــع علنــا ابرازشــده حــزب
نقــد نکنیــد ،و برداشــتهای خــود را ازطریــق «بیــن
خطهــا» خوانــدن اظهارمنائیــد ،اتهامــات شــا توســط
خواننــده گان نــاوارد و بــی اعتبــار تلقــی خواهندشــد.
اگــر شــا مایــل هســتید کــه شــاگردجدی بوجودآورنــده
گان کمونیســم علمــی باشــید ،نــگاه کنیــد کــه آنهــا بــه
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دولــت آمریــکا را در بیســت ســال گذشــته  ،مــورد
بررســی و تحلیــل ق ـرار دهنــد  .از بعضــی جهــات
بویــژه روی ایــن اصــل کــه آمریــکا در راس نظــام
جهانــی مــی خواهــد « بــازار آزاد « بــه بزرگــی ایــن
جهــان تحــت هژمونــی» بالمنــازع « نظامــی خــود
بوجــود آورد  ،بــه روشــنی مــی شــود بــا نظــرگاه
ایــن افـراد نــکات مشــرک پیــدا کــرد  .ولــی خیلی از
مارکسیســت هــا در درون نیروهــای چــپ جهانــی
 ،ایــن تحلیــل را ناکافــی مــی داننــد  .خصلــت
هــا و دغدغــه هــای ســلطه جویانــه امپراطــوری
ســازی از هــان اوان بــروز و عــروج رسمایــه
داری در مرکــز و جوهــر رژیــم و درمنطــق حرکــت
رسمایــه بــوده اســت کــه بتدریــج بــا رشــد و منــو
عنــارص و محمــل هــای انحصارگــری در درون بــازار
بویــژه در حیطــه مالــی  ،منجــر بــه امپریالیســم در
مســیر رشــد و تحــول نظــام رسمایــه داری گشــته
اســت  .بــدون تردیــد  ،امــروز برشیــت در مرحلــه
ای از تاریــخ تکامــل رسمایــه داری قــرار گرفتــه
کــه در آن تضادهــا و تالقــی هــای بویــژه آشــتی
ناپذیــر  ،در بیــن کشــورهای مرکــز خیلــی کاهــش
یافته؟؟؟!!!(قطبهــای رسمایــه داری درمقابــل هــم
بوجودآمــده انــد و شــدیدا باهــم تضــاد دارنــد و
اگــر نتوانســته انــد تابــه حــال مســتقیام بــا هــم
وارد جنــگ بـرای تقســیم مجــدد جهــان شــوند بــه
دلیــل وجــود ســاحهای مخربــی اســت کــه متــام
هســتی آنهــا را بخطــر مــی انــدازد و لــذا جنــگ را
بــه کشــورهای جهــان ســوم انتقــال داده انــد .منونــه
پیــروی ناتــو در گرجســتان و گذاشــن موشــک
در جمهــوری چــک و لهســتان و اعــراض شــدید
روســیه از آن جملــه انــد) و طبعــا کشــورهای
هژمونــی طلــب و ســلطه جــو نیــز بــه ســه واحــد
سیاســی ( کــه بعضــی از مارکسیســت هــا آنهــا
را « پیــکان رسه « امپریالیســتی و بعضــی دیگــر
امپریالیســم « دســته جمعــی « – آمریــکا – اتحادیه
اروپــا و ژاپــن – مــی نامنــد ) تقلیــل یافتــه اســت .
صــورت بنــدی پیــکان ســه رسه و یــا دســته جمعــی
در موقعیــت امپریالیســم بــه ایــن معنــی نیســت
کــه هیرارشــی از بیــن رفتــه و مثــا آمریــکا ب ـرای
ســلطه بــر جهــان پــروژه امپریالیســتی مشــخص
نــدارد  .دقیقــا بایــد توجــه کــرد کــه پــروژه ســلطه
گرانــه نظامــی آمریــکا از بعــد از پایــان « جنگ رسد
« بــه ایــن ســو در صــدر صــورت جلســه پیــکان ســه
رسه و دســته جمعــی امپریالیســم قــرار گرفتــه و
ادامــه جنــگ هــای « ســاخت آمریــکا « و گســرش
آنهــا بویــژه از افغانســتان بــه پاکســتان در بهــار
 ، 2009دال بــر ایــن ادعــا اســت  .در مــورد جنــگ
هــای ســاخت آمریــکا بایــد بــه یــک نکتــه مشــخص
و متفــاوت بیــن آمریــکا و اروپــا اشــاره کنیــم .
ایــن نکتــه اصلــی متفــاوت و مشــخص بــه هیــچ
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
جنبــش مربــوط مــی شــود .یعنــی حــزب کمونیســتی
کــه درپیونــد فــرده بــا کارگــران و زحمــت کشــان
قرارداشــته و بــا شــناخت همــه جانبــه از اوضــاع  ،بــا
توجــه بــه تــوازون قــوا و اصــول تاکتیکــی مبــارزه بــا
دشــمن طبقاتــی خــود ،بــه رهــری مبــارزات عملــی
کارگـران درصحنــه ی مبــارزه ،مــی پــردازد .چـرا شــنیدن
ایــن حــرف مــا بــه جــای ایــن کــه شــا را وادار بــه
فکرکــردن و جســت و جــوی حقیقــت از درون
واقعیــات بکنــد ،بــه صحنــه ی پرخــاش گــری و اتهــام
زنــی کشــانده اســت؟!
اگــر کارگــران بــدون وجودحــزب پیرشوشــان مــی
توانســتند مبــارزات خودشــان را همــه جانبــه
ســازماندهی کننــد ،اوال در بســیاری از کشــورهای
رسمایــه داری پیرشفتــه تــا بــه حــال انقــاب کــرده و
سوسیالیســم را برقرارمنــوده بودنــد و امــروز باوضعــی
روبــه رو منــی شــدیم کــه جنبــش کارگــری درایــن
کشــورها هنــوز نتوانســته اســت خــود را از زیرنفــوذ
رفرمیســم رهاســازد! ثانیــا کارگــران بــا ایــن عمــل
«پیروز»خــود ،نقطــه نظــر کمونیســم علمــی درمــورد
رضورت وجــود حــزب ب ـرای هدایــت انقالبــی مبــارزه
طبقــه کارگــر را ذهنــی و بــی فایــده نشــان مــی دادند!؟
تاریــخ جنبــش کارگــری در  200ســال گذشــته چنیــن
حرکتــی را بــه خــود ندیــده و برعکــس درهرکجــا هــم
کــه حرکــت کارگــری ،حتــا درپائیــن تریــن ســطح آن،
بــه وجودآمــده ،از ســطحی از رهــری نیــز برخــوردار
بــوده اســت.
پــس ایــن حــق مــا اســت کــه هــان طــور کــه رفقــای
جافــک بــه «داوری» ونقــد حرکــت اول مــاه مــی
پردازیــد ،و درمــورد یــک عمــل مشــخص جنبــش
کارگــری شــیوه کاری را بـرای آینــده مــی دهنــد ،ماهــم
نظــر خودمــان را هــم راجــع بــه آن حرکــت مشــخص و
هــم راجــع بــه نظ ـرات انتقــادی در مــورد آن ،بدهیــم
و قضــاوت را هــم بــه نیروهــای آگاه کمونیســت و
تــوده هــای مــردم بگذاریــم تــا ببیننــد کدامیــک از مــا
ارزیابــی درســت از واقعــه ی مشــخص کــرده ایــم و
بــرای موفقیــت جنبــش پیشــنهاد داده ایــم.
شــا ازایــن هــم ناراحــت هســتید کــه حــزب رنج ـران
ای ـران اهمیــت و رضورت وجــود حــزب رهــری کننــده
طبقــه کارگــر را بــه طــور پیوســته مطــرح کــرده و علــل
بســیاری از ناکامیهــای جنبــش کارگــری را درفقــدان
رهــری واحــدآگاه مــی دانــد؟ اگــر ایــن «کلــی گوئــی»
اســت ،مــا بــه آن مباهــات مــی کنیــم .چــرا کــه
یــک اصــل کمونیســتی بســیارمهمی را کــه درعمــل
 160ســاله ی مبــارزات طبقــه کارگــر صحــت خــود
را بارهــا و بارهــا نشــان داده اســت .ولــی بســیاری
از»کمونیســتهای پُســت مــدرن امــروزی» ضمــن قبــول
ظاهــری آن درعمــل هیــچ گام جــدی در تحقــق آن
برمنــی دارنــد؛ ایــن رضورت تاریخــی در مبــارزات رهائی
بخــش پرولتاریــا را بــا رسبلنــدی تکــرار و تبلیــغ مــی
کنیــم و بـرای تحقــق آن فعالیــت منــی منائیــم .رضورت
وجــود حــزب کمونیســت راســتین ،امــروزه بــه شــدت
موردحملــه ی عوامــل امپریالیســم ،بــورژوازی خــودی
و مشــخص تــر خــرده بــورژوازی رخنــه کــرده درجنبــش

کمونیســتی و کارگــری بــوده و نتیجــه اش تشــتت نظری
و ســازمانی درجنبــش کمونیســتی ایــران اســت .بلنــد
نکــردن پرچــم رضورت مــرم وعاجــل ایجــاد حــزب واحد
پیــرو طبقــه کارگــر و طــرد فرقــه گرائــی  ،زانــوزدن
دربرابــر رشایــط روز وتســلیم شــدن بــه تفســیر جهــان
اســت و نــه تــاش پیگیــر بــرای تغییــر وضعیــت
موجــود!!
شــا درگذشــته ای نــه چنــدان دور درســهای کتــاب
«چــه بایدکــرد» لنیــن را کــه توســط رفقــای جافــک
مــورد تفســیر قرارمــی گرفتنــد ،پخــش مــی کردیــد
و ظاهــرا هــم قبــول داریــد کــه طبقــه کارگــر بــه
حــزب کمونیســت انقالبــی خــود نیازمنداســت و بــا
اکونومیســم هــم خــط کشــی داریــد! امــا درعمــل
تبلــور ایــن اعتقــادات را درکجــا مــی توانیــد بــه بهرتیــن
و موثرتریــن شــکل نشــان دهیــد؟ جــز در تــاش ب ـرای
ایجادحــزب درپیونــد بــا کارگــران و زحمــت کشــان و
جنبشــهای تــوده ای؟! شــا نــه تنهــا ازچکیــده حــرف
لنیــن در»چــه بایدکرد»(بــه مــن ســازمانی از انقالبیــون
حرفــه ای بدهیــد ،مــن روســیه را بـرای شــا فتــح مــی
کنــم) حرفــی بــه میــان منــی آوریــد و رونــد تحقــق آن
رادرهالــه ای از ابهــام مــی گذاریــد ،بلکــه مــا راهــم
رسزنــش مــی کنیــد کــه بــه کلــی گوئــی چســبیده ایــم!!
چـرا کــه دل درگــرو دیــدگاه یــک جانبــه ای داریــد کــه
هرگونــه وحــدت بــا دیگــر کمونیســتها را (چــه عمــدا و
چــه ســهوا) منــوط بــه بررســی تاریــخ و تجــارب موجــود
و پدیــده هــای جدیــد جمــع بنــدی نشــده تــا بــه حــال،
مــی دانــد .درحالــی کــه پراتیــک طبقاتــی هامننــد
رودخانــه ای اســت کــه دامئــا جریــان دارد ،هــر روز
ازبطــن پراتیــک ،پدیــده هــای جدیــدی بــروز مــی کنــد
و عنــر پیــرو طبقــه کارگــر بایــد بـرای ارتقــاء یراتیک
بــه ســطح تئــوری تــاش کنــد ،امــا تدویــن تئــوری را
یایــد درجریــان پیشــرد مبــارزه و ازجملــه ســازماندهی
کمونیســتها و طبقــه کارگــر در عمــل و درتشــکلهای
خــود انجــام داد و نــه اینکــه هرگونــه وحــدت حزبــی
را منــوط بــه کشــف «تئوریهــای نــو» از طریــق بررســی
پراتیکهــای موجــود و تاریــخ منــود! چ ـرا کــه درچنیــن
حالتــی ،وحــدت کمونیســتها ناممکــن مــی گــردد بــه
دلیــل ایــن کــه پراتیــک دامئــا جریــان دارد و مــا دامئــا
بایــد بــه دنبــال پیداکــردن تئوریهــای نــو بگردیــم! آیــا
معــاران انقــاب اکتــر در روســیه و چیــن ،اول بــه
دنبــال یافــن تئوریهــا رفتنــد ،یــا بــا تکیــه بــه تئــوری
مارکسیســم انقالبــی موجــود پرولتاریــا ،بــه ایجادحــزب
بــه هدایــت جنبــش کارگــری و تــوده ای پرداختنــد کــه
بــه تکامــل مارکسیســم درپراتیــک مبارزاتــی پرولتاریــا
و تــوده هــای خلــق ،درامرانقــاب خــودی ،منجرشــده و
بــه گنجینــه ی کمونیســم علمــی نیزافزودنــد.
شــا مــا را متهــم مــی کنیــد کــه بــه واقعیــت عینــی
موجــود توجهــی نداشــته و نظ ـرات ذهنــی ارائــه مــی
دهیــم .درواقــع ایــن انتقــاد را مــا بایــد ازشــا بکنیــم
کــه واقعیــت عینــی را در پرتوتئــوری کمونیســم علمــی
بررســی منــی کنیــد و قبائــی بــرای جنبــش عملــی
کارگــری مــی خواهیــد بدوزیــد کــه دررشایــط فعلــی بــر
تــن او گشــاد اســت .آیــا جریانــات رفرمیســتی کارگــری
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هــر نظــری بــا نقــل مشــخص آن نظــر برخوردکــرده
و حکــم صادرمنــوده انــد .پــس درنقــد نظ ـرات جــدی
باشــید و دیالکتیکــی رفتارکنیــد!
و امــا بــه نظــر مــی رســد کــه بعــد از اینکــه درشــاره
قبلــی «رنجــر» در برخــورد بــه تظاهــرات اول مــاه
درپــارک اللــه ازجملــه برخــورد بــه نظــر «جمعــی از
فعالیــن کارگــری» (جافــک)  ،شــا آشــفته و ناراحــت
شــده ودســت بــه حملــه زده ایــد! مــا مدعــی هســتیم
کــه آن رفقــا از یــک حرکــت کارگــری فاقــد رهــری
واحــد پیــرو کمونیســت انتظاردارنــد کــه بــه طــور
همــه جانبــه ای خــود را ســازمان بدهــد و ضمنــا بــدان
گونــه عمــل کنــد کــه جافــک پیشــنهاد دارنــد تــا موفــق
ازآب درآیــد!
ایــن نظــر دربهرتیــن حالــت درخواســت بــی جــا از
جنبشــی اســت کــه نــه تنهــا فاقــد رهــری پیــرو ،بلکــه
حتــا فاقــد رهــری واحــد و متحــد درمبــارزات عملــی
اســت و رفرمیســتها در درون آن نقــش مهمــی دارنــد
و تشــکلهای چپــی هــم کــه درایــن جنبــش فعالنــد ،از
اس ـراتژی و تاکتیــک واحــدی پیــروی منــی کننــد.
ایــن درســت اســت کــه مبــارزه طبقاتــی بــه خاطــر
فقــدان حــزب پیــرو رهــری کننــده کارگران(حــزب
کمونیســت واحــد و رسارسی) تعطیــل نشــده و ادامــه
مــی یابــد .امــا ایــن هــم حقیقتــی اســت کــه درفقــدان
رهــری آگاه و پیــرو ،جنبــش کارگــری تــا حــدی
کورمــال کورمــال جلــو خواهــد رفــت و بــه نســبت
نفــوذی کــه رفرمیســتها ،آنارشیســتها و چپهــا درآن
دارنــد ،یــک دســت عمــل نخواهدکــرد .پــس بایــد از
جنبــش رهــری نشــده انتظــار پیشــردمبارزه ای یــک
دســت را نداشــت .رفقــای جافــک نیــز حــق دارنــد
بگوینــد کــه اگــر آنهــا رهــری ایــن جنبــش را داشــتند
 ،فــان تاکتیــک مبارزاتــی را اتخــاذ مــی منودنــد .امــا
بُعــد مســئله ازایــن فراتــر منــی رود .آنهــا اگــر نســبت
بــه روش مبارزاتــی اول مــاه مــه نظــری داشــتند ،بهــر
مــی بــود کــه قبــل از رشوع مبــارزه بــه اطــاع کمیتــه
تــدارک تظاهــرات مــی رســاندند .لنیــن مــی نویســد:
مــی دانیــم کــه چندمــاه قبــل از کمــون درپائیــز ســال
 ،1870مارکــس بــا اثبــات ایــن کــه اقــدام بــه رسنگــون
ســاخنت دولــت ســفاهت ناشــی از نومیــدی اســت
کارگ ـران پاریــس را ازایــن کار برحذرمــی داشــت .ولــی
هنگامــی کــه درمــاه مــارس ســال  1871نربدقطعــی را
بــه کارگـران تحمیــل کردنــد و آنهــا هــم آن را پذیرفتنــد،
هنگامــی کــه قیــام دیگــر عمــل انجــام شــده ای گردیــد،
مارکــس انقــاب پرولتــاری را ،بــا آن کــه عاقبــت
خوشــی بـرای آن منــی دیــد ،بــا وجــد و شــعف فراوانــی
اســتقبال کــرد ـ دولــت و انقــاب ـ فصــل ســوم) پــس
وقتــی کــه پیشــنهادات مثبــت جافــک قبــل ازتظاهـرات
داده نشــده و نقــد قضاوتهــا درمعــرض دیــد همــه گان
درجنبــش کارگــری قرارمــی گیــرد و احتــاال روی ایــن
یــا آن نقــد توافــق بیشــری بــه وجــود مــی آیــد .پــس
ناراحتــی شــا بــی مــورد اســت.
رفقــای جافــک انجــام وظیفــه ای را از جنبــش کارگــری
انتظاردارنــد کــه فاقــد کیفیــت الزم بــرای پیــاده
کــردن آن بــوده و ایــن وظیفــه بــه بخــش پیــرو آن
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رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
رشکــت کننــده در حرکــت اول مــاه مــه پــارک اللــه
حــارض بــه قبــول نظ ـرات شــا هســتند تــا آنهــا را بــه
کارببندنــد؟
شــا معتقدیــد کــه صحبــت کــردن ازوظیفــه کلــی
کمونیســتها کافــی نیســت ،بایــد بــه وضعیــت مشــخص
برخوردکــرد و اعــام مــی کنیــد کــه نبایــد کنارگــود
ایســتاده و ازبــاال دســتورداد! ایــن البتــه حــرف درســتی
اســت .دررشایــط موجــود جنبــش کارگــری ایــران،
اوال کمونیســتها بایــد درکنارکارگــران قرارگرفتــه و
درمبــارزات آنهــا رشکــت کننــد .ثانیــا بــه آنهــا نشــان
دهنــد کــه بُعــد مبــارزات اقتصــادی و معیشــتی آنهــا
گرچــه الزم ،امــا محــدود اســت و کارگــران قــادر بــه
کســب حقــوق پایــال شــده خویــش ازطریــق ایــن
گونــه مبــارزه نیســتند .ثالثــا بــه آنهــا بیاموزنــد کــه
بــورژوازی و مرتجعیــن درقــدرت کــه علــت وجــودی
و حاکمیتشــان بــر استثامرافسارگســیخته کارگــران و
زحمــت کشــان بناشــده و ب ـرای تــداوم بخشــیدن بــه
ایــن کار دامئــا چــاق رسکــوب را تاحــد وحشــیانه ی
کشــن کارگـران بــر بــاالی رسکارگـران بلندکــرده اند ،حق
کارگـران را نخواهنــد داد و ایــن حــق جــز بــا رسنگــون
ســاخنت قهرآمیــز حاکمیــت رسمایــه داران و داغــان
کــردن ماشــین دولتــی آنهــا و بــه دســت گرفــن قــدرت
توســط کارگــران و ازبیــن بــردن مالکیــت خصوصــی
برابــزار تولیــد و مبادلــه ،ازبیــن بــردن استثامرانســان
ازانســان و کارمــزدی ،ازبیــن بــردن مردســاالری و...
حاصــل نخواهدشــد .بایــد کارگـران خــودرا بـرای چنیــن
مبــارزات و دورمنائــی آمــاده ســاخته و آگاه و متشــکل
شــده و بــه دام رفرمیســتها و آنارشیســتها نیافتنــد .رابعــا
بــه آنهــا توضیــح دهنــد کــه «یــک دســت بــی صــدا
اســت» و «کارگ ـران متفــرق هیــچ و کارگ ـران متشــکل
همــه چیزنــد» و «بــرای انقــاب کــردن بــه حــزب
انقالبــی نیــاز اســت» .حزبــی کــه مســلح بــه کمونیســم
علمــی بــوده و ســبک کارکمونیســتی را اتخاذمنــوده و
از فرقــه گرائــی و جدائــی از تــوده هــا و عمــل کــردن
بــاالرس آنهــا اجتنــاب کــرده و طبقــه کارگــر را درکــوران
مبــارزات اش بادرایــت بــه پیــش هدایــت کنــد .خامســا
بایــد درجنبــش و حــرکات مشــخص کارگــری پیوســته
و حتــا قبــل از رشوع آن ،هشــدارداد کــه کارگــران
بــا سیاســت و روشــهای رفرمیســتی ،آنارشیســتی و
رویزیونیســتی و ...خــط کشــی کننــد تــا آن مبــارزه
مشــخص را بــه پیــروزی برســانند و غیــره.
پــس اگرمــا روی حــزب ســازی و ایــن نــکات تاکیــد
مــی کنیــم ،ایــن نــه قانــع شــدن مــا بــه حــرف عــام
زدن ،بلکــه مشــخص منــودن ایــن مطلــب اســت کــه
منــی تــوان اســم کمونیســت را روی خــود و تشــکل
خــودی گذاشــت ،امــا تــداوم فرقــه هــا را تحــت
عنــوان «حقیقــت عینــی»  ،آن طورکــه شــا مدعــی آن
هســتید ،پذیرفتــه و دربرابــر آن رستعظیــم فــرودآورد!
همچنیــن منــی تــوان خــود را تنهــا حــزب پیــرو طبقــه
کارگرقلمــداد منــود ،بــدون ایــن کــه طبقــه کارگــر را
روی نقطــه نظــرات حــزب متحــد کــرد! منــی تــوان
درمــورد وحــدت کمونیســتها روی کمونیســم علمــی
و نــکات اساســی برنامــه و تاکتیــک حرفــی نــزد و
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و اتفاقــا خیلــی هــم فعــال هســتند نیســت!) بیشــر
بــه ایــن نتیجــه مــی رســم کــه انــگار در بیــن خودمــان
هــم خیلــی هــا امیــد بــه «تغییــر» از راه انتخابــات
بســته انــد و منتظرنــد کــه شــاید در فــردای انتخابــات،
از ایــن منــد ب ـرای طبقــه کارگــر هــم کالهــی دوختــه
شــود! هنــوز هــم دیــر نشــده .هنــوز هــم مــی تــوان بــا
همفکــری و یــک برنامــه ریــزی عملــی و متحــد شــدن
نزدیکرتیــن افـراد و گرایــش هــا بــه هــم ،از ایــن فرصــت
اســتفاده کــرد و حداقــل بندهــا و ارتباطــات خوبــی را
بـرای فعالیــت هــای بعــدی بــا عنــارص پیــرو و مبــارزه
جویــی کــه در میــان تــوده هــا ظرفیــت خــود را نشــان
مــی دهنــد برق ـرار کــرد .بجنبیــم!
نوزدهم خرداد  ۱۳۸۸برابر با نهم ژوئن ۲۰۰۹
دریــک کالم آیــا درد ایــن رفیــق عــدم وحــدت
کمونیســتها نیســت کــه بــدون برنامــه واحــد
مبارزاتــی دچــار بــی عملــی مــی شــوند؟ تاریــخ 31
ســاله جمهــوری اســامی و قبــا  25ســال آخــر نظــام
ســلطنتی نشــان داد کــه آگاهــی درجنبــش کمونیســتی
از امــر وحــدت کمونیســتها بســیار پائیــن اســت و هــر
روشــن فکــری کــه دوکتــاب مــی خوانــد بــدون شــناخت
عمیــق از تاریــخ مبــارزات طبقاتــی و تحلیــل از اوضــاع
مشــخص ،خــود را تئوریســین بــه حســاب آورده و بـرای
جنبــش کارگــری برنامــه مــی دهــد و هرتشــکلی هــم که
بــه عنــوان مدافــع طبقــه کارگــر تشــکیل مــی گــردد،
خــود را دراوج دیــده و دیگرتشــکلها و کمونیســتها را یــا
بــه تعظیــم ازخــود دعــوت مــی کنــد و یــا بــه طردآنهــا
مــی پــردازد! امــا ،طبقــه کارگــر بــا تجربــه روزمــره و
غریــزه ی طبقاتــی اش کــه درمکتــب تولیــد بــه رضورت
کارجمعــی پــی بــرده اســت ایــن نســخه پیچیهــای یــک
جانبــه را قبــول نــدارد و بــه حــرف ایــن «نخبــه هــا» و
یــا تشــکلهای متفــرق چــپ مدعــی کمونیســت بــودن
جــواب رد تــا بــه حــال داده اســت.
رفیــق گرامــی! اگــر کمونیســم علــم مبــارزه طبقاتــی
اســت ،منــی تــوان بــه آن رسرسی برخــورد کــرد،
پراگامتیســت شــد و مبــارزه متحــد کمونیســتها را رصفــا
منــوط بــه مطالعــه و جمــع بنــدی ازتغیی ـرات جهــان
منــود .و یــا بــرای مبــارزات روزمــره طبقــه کارگــر
بــدون قرارداشــن دررهــری آن مبــارزات ،نســخه
«کمونیســتی» پیچیــد.
درپایــان باردیگــر تکـرار مــی کنیــم کــه وقتــی نظــری را
مــورد نقــد قـرار مــی دهیــد ،بــه خــود زحمــت داده و
ابتــدا آن نظــر را ســیاه روی ســفید ذکــر کنیــد و بعــد
بــه نقــد آن بپردازیــد تــا حرمــت نقــد کمونیســتی حفظ
شــود و خواننــده گان بــه گمراهــی کشــیده نشــوند و
بــا مطالعــه دیدگاههــای متفــاوت ،نظـرات درســت را از
نادرســت متیــز دهنــد.

تفرقــه کمونیســتها را نادیــده گرفــت و تســلیم رشایــط
موجودشــد!
شــا خــوب اســت بــه جــای ایــن کــه مــا را رسزنــش
کنیــد ،بــه خودتــان رجــوع کنیــد و ببینیــد تاچــه انــدازه
بــه اصــل کمونیســتی «پرولتاریــای همــه کشــورها
متحدشــوید!» و «حــزب کمونیســت و انقالبــی را
درهرکشوربســازید!» وفاداریــد وتــا چــه انــدازه تفرقــه
موجــود درجنبــش کمونیســتی ایــران را کــه ناشــی از
نفــوذ ایدئولــوژی خــرده بورژوائــی در اشــکال مختلــف
رویزیونیســتی ،تروتسکیســتی ،شــبه تروتسکیســتی و
دیدگاههــای رفرمیســتی و آنارشیســتی هســتند ،بــه طور
روزمــره افشــاء منــوده و بــا آنهــا خــط کشــی کــرده
و بــرای متحدشــدن کمونیســتها تــاش کــرده ایــد؟
و چــون شــا درایــن مــورد جــز درحــد اتحادعملهــا
فعــال نیســتید ،پــس شــاهم دقیقــا بــه دلیــل تفرقــه
کمونیســتها درکنارگــود نشســته و «ازباال»حرکتهــای
کارگــری را بــه نقــد مــی کشــید .پــس ادعایتــان درمــورد
نفــی دیگ ـران چیســت ؟ چ ـرا ایــن حــق را ب ـرای خــود
مفــروض دانســته و نقــد دیگرکمونیســتها را از برخــورد
بــه پراتیــک مشــخص درجنبــش کارگــری ،تحــت عنــوان
داوری ازبــاال ،نفــی مــی منائیــد!!؟
اتفاقــا درایــن روزهــای اخیــر نامــه ای از ایـران توســط
یــک رفیــق دلســوز جنبــش کمونیســتی فرســتاده شــده
اســت کــه شــاهم آن را بــه آدرس حــزب فرســتاده ایــد.
پیشــنهاد مــی کنیــم فقــط قناعــت نکنیــد بــه فرســتادن
ایــن گونــه نامــه هــا بــه ایــن وبــه آن و وجهــه ســازی
ب ـرای خودتــان  ،بلکــه بــه کُنــه نظــر آن رفیــق توجــه
کنیــد کــه مــی گویــد :
بــا ســام .ایــن نامــه را بــا هیجــان و کمــی عصبانیــت
برایــت مــی نویســم .هیجــان از دیــدن فرصــت هایــی
کــه شــکل مــی گیرنــد و عصبانیــت از فرصت ســوزی ها
و انفعالــی کــه از ســوی دوســتان و همســنگرامنان مــی
بینــم ... .واقعــا دور از ذهــن اســت کــه بــه شــکل گــروه
هــای چنــد نفــره ،یعنــی بــه همیــن شــکل طبیعــی کــه
االن جوانــان در خیابــان هســتند و بحــث هــای خیابانی
را بــر پــا داشــته انــد ،بــه خیابــان بیاییــم و شــعارها و
بحــث هــای خــود را بــه میــان همیــن تــوده جوانــان و
زنــان بربیــم؟ منــی شــود بــه وظیفــه افشــاگری سیاســی
از کل نظــام و همــه بحــث هــای خــوب و صحیحــان
در مــورد انتخابــات ،در خیابــان عمــل کنیــم؟ کافیســت
چرخــی در بیــن ایــن گــروه هــای عظیــم بزنیــد و
متوجــه شــوید کــه چقــدر ناآگاهــی و ناروشــنی در
مــورد اوضــاع سیاســی ،در مــورد دولــت ،در مــورد نظــام
و موقعیــت بیــن املللــی زیــاد اســت .متوجــه شــوید کــه
چقــدر مــردم تشــنه آگاهــی انــد و کوچکرتیــن بحــث
متفاوتــی فــورا نظرشــان را جلــب مــی کنــد .متوجــه
شــوید کــه چــه ســاده مرتجعیــن مــی تواننــد بــا کمــی
موفق باشید
رنــگ عــوض کــردن ،برنامــه هــای ارتجاعــی و وعــده
هــای دروغیــن خــود را بیــن ایــن جمعیــت جــا بیندازند.
هــر روز کــه مــی گــذرد و بیشــر بــا انفعــال دوســتان
خــود در جنبــش هــای اجتامعــی مختلــف روبــرو مــی
شــوم (منظــورم رفرمیســت هــا و سازشــکارانی کــه
در ســتادهای موســوی و کروبــی رفــت و آمــد دارنــد
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پاکستان  « :ویتنام اوباما «

بــوش در ســال  2001آغــاز کــرد و ســپس در جریــان
ســال  2008بــه بهانــه تخریــب و اضمحــال پایــگاه های
« تروریســتی « هواپیامهــای بــی خلبــان آمریکائــی را
بــه داخــل پاکســتان فرســتاد  .امــا اکنــون بــه نظــر
مــی رســد کــه ایــن اوبامــا اســت کــه مــی خواهــد
در « جســتجو و نابــودی تروریســت هــای القاعــده و
طالبــان « بــه خــاک پاکســتان حملــه نظامــی را ادامــه
دهــد .بــه نظــر ایــن تحلیلگ ـران خیلــی احتــال دارد
کــه در دوره ریاســت جمهــوری اوبامــا ایــن مداخــات
نظامــی باالخــره پاکســتان را بــه « پاشــنه آشــیل « و یــا
حتــی بدتــر بــه « ویتنــام اوبامــا « تبدیــل ســازد  .علــل
نظامیگــری هــای آمریــکا در پاکســتان و عواقــب ناشــی

از سیاســت هــای آمریــکا را بایــد در مــن موقعیــت
ژئوپولیتیکــی پاکســتان در شــبه قــاره هنــد و آســیای
جنوبــی بویــژه در مجــاورت ق ـرار گرفــن آن کشــور در
رسحــدات غــرب چیــن  ،مــورد بررســی قــرار داد  .در
ایــن نوشــتار بعــد از بررســی تاریــخ تحــول موقعیــت
ژئوپولیتیکــی پاکســتان ،بــه چنــد وچــون کاذب بــودن «
نــرد جهانــی علیــه تروریســم « در ارتبــاط بــا واقعیــات
تاریخــی عینــی و زمینــی در پاکســتان مــی پردازیــم .
موقعیت ژئوپولیتیکی پاکستان
در طــول « جنــگ رسد « و بالفاصلــه بعــد از اســتقالل
کشــورهای شــبه قــاره هنــد ( هندوســتان  ،پاکســتان
 ،بوتــان  ،ســیری النــکا و ، )...هیئــت حاکمــه آمریــکا
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خیلــی از تحلیلگــران  ،کــه اطالعــات نســبتا جامعــی
دربــاره اســراتژی جهانــی دولــت آمریــکا در آغــاز
زمامــداری بــاراک اوبامــا دارنــد  ،معتقدنــد کــه اوبامــا
بــه خاطــر حفــظ « محبوبیــت « خــود از یــک ســو و
بــه جهــت چرخــش در سیاســت آمریــکا از ســوی دیگــر
 ،باالخــره و بتدریــج نیروهــای نظامــی آمریــکا را از
خــاک عــراق در هیجــده مــاه آینــده تخلیــه خواهــد
کــرد  .ولــی او بــه خاطــر نفــوذ نظامیگــری در تــار و
پــود ( متابولیســم ) نظــام جهانــی رسمایــه  ،بــا توســعه
ماجراجوئــی هــای نظامــی در افغانســتان  ،جنــگ هــای
ســاخت آمریــکا را بــه پاکســتان نیــز گســرش خواهــد
داد  .حملــه نظامــی آمریــکا بــه افغانســتان را رژیــم
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شــا بــا حقیقــت عینــی جنبــش کارگــری و ســازمانهای
جنبــش کمونیســتی در تقابــل اســت ،و بایــد بــر ایــن
مبنــا اســتوار باشــد کــه خــوب! حــال کــه در رشایــط
کنونــی «حــزب تــراز نویــن و پیشــتاز طبقــه کارگــر
وجــود نــدارد» در مبــارزه طبقاتــی کنونــی تاکتیــک
جنبــش کارگــری بایــد در خدمــت کــدام اســراتژی
اســتوار باشــد؟ مبــارزه طبقاتــی را منــی تــوان بــه بهانــه
نبــود حــزب طبقــه کارگــر رهــا و تعطیــل منــود! و
وظیفــه یــک پرولــر کمونیســت انقالبــی ایــن نیســت
کــه بــا تک ـرار کلــی گوئــی آنچنانــی وظیفــه خویــش را

بــه داور کنــار خــط ( مبــارزه طبقاتــی) تنــزل دهــد!
و بــا یــک ســبک برخــورد از بــاال و کنــار آنچنانــی بــه
نقــد نظـرات نیروهــای دیگــر بســنده کنــد کــه آن نظــر
اینجایــش اشــتباه اســت و یــا فــان نظــر چــه خزئبالتــی
در مــورد حرکــت روز جهانــی کارگــر در پــارک اللــه
عنــوان منــوده اســت .همــه مــی داننــد کــه چــه گروهــی
یــا جمعــی چــه گفتــه اســت و چــه نگفتــه اســت و
نــا گفتــه هائــی را هــم بحســاب «گفتــه» هایــش
گــذارده انــد ( برخــورد آقــای رحامنــی بــه جمعــی از
فعالیــن کارگــری)! از کارگ ـران ای ـران هــم بــا خوانــدن

با نشانیهای زیر با ما متاس بگیرید و نرشیات حزب را بخواهید:
آدرس پُست الکترونیکی حزب رنجبران ایران :
ranjbaran.org@gmail.com
آدرس ُغرفه حزب در اینترنت:
WWW.ranjbaran.org

آدرس پُستی حزب رنجبران ایران:
Ranjbar
P.O.Box 5910
Washington DC
20016
U.S.A
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رفیقــی از جنبــش کمونیســتی ایــران مــی نویســد »:
حــزب رنجربان متامــی انتقــادش را بــروی نبــود حــزب
پیشــاهنگ میگــذارد! و بــا یــک کلــی گوئــی تکـراری از
وظیفــه خــود در قبــال وضعیــت کنونــی و نقــد انحـراف
غالــب بــه جنبــش کارگــری طفــره میــرود .ســوالی را که
رفقــای رنجربان بــا عمــده منــودن نبــود حــزب بدنبالــش
منــی تواننــد رهســپار شــوند ( در ذهنشــان ایــن ســوال
بوجــود منــی آیــد ) بدیــن ترتیــب بایــد در مقابلــش
قـرار داد کــه اوال در برخــورد بــه انحـراف اکونومیســتی
عزیمــت شــا از مبــدا اشــتباهی اســت .نقطــه عزیمــت

ازنقدهای رسیده

بقیه در صفحه 10

بررســی اوضــاع متالطــم جهــان – بحــران هــای
اقتصــادی در نظــام رسمایــه  ،ناکامــی آمریــکا در
اعــال هژمونــی « بالمنــازع « خــود در جهــان ،
بحــران آلودگــی محیــط زیســت ( و بهزیســتی
زمیــن و طبیعــت ) و باالخــره عــروج بازارهــای
نوظهــور در کشــورهای جنــوب بــه ویــژه در چیــن
و هندوســتان و – ....حاکــی از آنســت کــه :
رسمایــه داری بعــد از پانصــد ســال عمــر بــه عنــوان
یــک نظــام غالــب جهانــی نــه تنهــا بــه دوره
« فرتوتــی « و « پیــری « خــود رســیده اســت ،
بلکــه بــه اعتقــاد بعضــی تحلیلگــران منجملــه

بعضــی از مارکسیســت هــا حتــی در رساشــیب «
فروپاشــی « قــرار دارد  .در ایــن رابطــه  ،پرســش
هــای بســیار مناســبی دربــاره آینــده ایــن نظــام ،
جنبــش هائــی کــه ایــن نظــام را بــه چالــش مــی
طلبنــد و آلرتناتیوهائــی کــه ایــن چالشــگران ب ـرای
جایگزینــی نظــام موجــود پیشــنهاد مــی دهنــد ،
مطــرح مــی شــوند کــه بســیار حائــز اهمیــت بــوده
و پاســخ بــه آنهــا در جهــت پیشــرد امــر « ادغــام
تنــوع هــا « بیــن نیروهــای چــپ ضــد نظام(ولــی با
کــدام آلرتناتیــو؟) رضوری اســت  .در ایــن نوشــتار
 ،نگارنــده بــه بخشــی از ایــن ســئواالت کــه در

ماههــای اخیــر از ســوی رفقــا و عالقمنــدان مطــرح
گشــته انــد  ،پاســخ هــای در خــور تامــل خــود را
ارائــه مــی دهــد
 – 1از منظــر چپ(چــپ تــا ازنظــر طبقاتــی وبینــش
ایدئولوژیــک ـ سیاســی مشــخص نشــود ،منــی توانــد
منظــر واحــدی باشــد)  ،آرایــش و صــف آرائــی
نیروهــا در ســطح جهــان را ( در صحنــه تالقــی هــا
و کارزار ) چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد ؟
 جــواب مناســب بــه ایــن ســئوال متکــی بــرتحلیل(نــه فقــط) نیروهــای چــپ از اوضــاع مــی
باشــد  .بایــد بــه درســتی بــه مبــارزه طبقاتــی

