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  برندگان واقعي چه كساني هستند؟: افزايش قيمت نفت
  

 دالر در هفته های اخير به یکی از ١٠٠افزایش بی سابقه قيمت نفت  به بشکه ای 
ه های تبليغاتی بين المللی تبدیل شده سرخط های اصلی گزارشات و اخبار بنگا

نکته ای که در اغلب این گزارشات به چشم می خورد این است که از . است
" برندگان"کشورهای توليد کننده و صادر کننده نفت و گاز و از جمله ایران به عنوان  

به طور مثال مطابق . اصلی افزایش قيمتها ، در سطح بين المللی نام برده می شود
 برابر شده ٢ين گزارشات ظاهرا درآمد نفتی جمهوری اسالمی در سه سال اخير هم

است؛ امری که ما به ازای عملی آن در یک شرایط  دمکراتيک و حاکميت یک دولت 
 در هر کشور مفروضی ظاهرا باید بهبود و رشد اقتصادی و طبيعتا ترقی  مردمی

رخالف این تبليغات افزایش  در حالی که ب .سطح زندگی توده های تحت ستم باشد
درآمدهای نفتی ایران در شرایط حاکميت رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری 
اسالمی نه تنها به ارتقاء سطح زندگی مردم ستمديده منجر نگشته بلکه همانگونه 
که همگان می دانند در همين دوره افزایش درآمدهای نفتی ما با سهميه بندی 

ن شدن قيمتها روبرو بنزین و بالنتيجه گرا
امری که کمر کارگران و توده . بوده ایم

های تحت ستم ما را بویژه در ماه های 
اخير هر چه بيشتر در زیر فشار های 

اما براستی . اقتصادی خم کرده است
درآمدهای حاصل از افزایش قيمتها به 
جيب چه کسانی سرازیر شده است و 

 افزایش قيمت نفت چه برندگان اصلی
  هستند؟ی کسان

  
  ٣ادامه در صفحه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 ،ديكتاتوري تا بن دندان مسلحرژيم چمهوري اسالمي، اين در چارچوب حاكميت 

انتظار گشايش كوچكترين فضاي واقعا دمكراتيك از سوي طبقه حاكم وجود ندارد و 
زه و رشد و گسترش آن مي باشد  كه فضاهاي بيشتري جهت تنها و تنها در بستر مبار

فعاليت در مقابل مبارزين قرار مي گيرد و امكان ايجاد تشكلي انقالبي از انقالبيون 
و حركت وسيع تر و ) كه در شرايط ديكتاتوري حاكم اساسا بايد مخفي باشد(حرفه اي 

 . گرددمتمركز تر جهت حصول به دمكراسي و آزادي واقعي پديدار مي

  

  !!سخني با دانشجويان كمونيستسخني با دانشجويان كمونيست
  !")کمونيستها در دانشگاه چه می کنند"به بهانه انتشار مقاله (

  
 مارکسيستی در ميان دانشجویان مبارز هراس و اوج گيری حرکات اعتراضی دانشجویان و رشد چشمگير گرایشات چپ و

. وحشت گردانندگان رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی و تمامی مرتجعين و مزدوران این رژیم را بيش از پيش برانگيخته است
به گونه ای که عالوه بر سرکوب وحشيانه و روزمره اعتراضات برحق دانشجویی و دستگيری و زندانی ساختن فعالين 

 آذر امسال و متعاقبا با ١۶واقعيتی که بطور برجسته خود را در سرکوب وحشيانه تجمعات دانشجویی در (یی دانشجو
پليسی نظام –روزی نيست که دستگاه های تبليغاتی)  دستگيری و زندانی کردن طيفی از فعالين چپ دانشجویی نشان داد

در عين . د رعب و وحشت در ميان دانشجویان مبارز دست نزنندبه حمالت کينه توزانه تازه ای بر عليه دانشجویان چپ و ایجا
حال یکی از تم های مشترک این کارزار ارتجاعی،  تبليغات مسموم ضد کمونيستی و حمالت کينه توزانه شدید به 

گاه امری که در درجه اول انعکاس رشد یک واقعيت مادی یعنی رشد تفکرات انقالبی و مارکسيستی در دانش. کمونيستهاست
طبيعتا هراس وحشتناک مرتجعين حاکم را برانگيخته درست به " خطر"این . ها و در ميان دانشجویان واقعا مبارز و رادیکال است

دليل همين ترس و وحشت است که ما شاهدیم که در سالهای اخير چگونه دستگاه امنيتی جمهوری اسالمی و نهاد های 
رای مهار زدن بر روند رشد اندیشه ها و گرایشات مبارزاتی چپ و مارکسيستی در ميان تبليغاتی وابسته به آن کوشيده اند تا ب

دانشجویان و جلوگيری از پدید آمدن تشکالت مبارزاتی در ميان دانشجویان به تمهيدات سرکوبگرانه و فریيبکارانه متفاوتی دست 
به عناصری از طبقه حاکم که ظاهرا لباس مخالف به تن زده و از تمام راه های موجود منجمله فضا دادن های جهت دار و موقتی 

به تالش برای ...  های سازمانده و " چهره"و " رهبر"کرده اند،  چهره سازی و برجسته ساختن عناصر دلخواه نظام در نقش 
  .نفوذ و کنترل این روند و در نتيجه سرکوب جنبش مبارزاتی دانشجویان  بپردازند

 ٢ ادامه در صفحه                                                                                                

  !داليل اخراج ديپلمات هاي انگليسي از افغانستان
  

 تن از مقامات سازمان ملل از افغانستان که در اواخر دسامبر بنا به خواست دولت کرزای ٢علت اخراج افشای جزیيات مربوط به 
در تاریخ . انجام شد، به رسوایی بزرگی برای دولتهای امپریاليستی اشغالگر در افغانستان و بویژه دولت بریتانيا بدل شده است

ن، مقام انگليسی ای که در نقش یک دیپلمات سازمان ملل در  دولت کرزای حکم اخراج مروین پاترسو٢٠٠٧ دسامبر ٢٧
افغانستان مشغول خدمت بود و همچنين مایکل سامپ بل ایرلندی که به عنوان نماینده اتحادیه اروپا در این کشور به سر می 

تهدید "رده را متهم به  مقامات افغان در توجيه علت این اخراجها به طور مبهم و سربسته دو دیپلمات نامب. برد را صادر کرد
چند روز پس از اخراج این دو دیپلمات و بازگشت آنها به اروپا در چارچوب تضادهای موجود در بين . کردند" امنيت ملی افغانستان

در والیت " موسی قلعه"دارو دسته های مختلف امپریاليستی رو شد که دو دیپلمات اخراجی در جریان سفر خود به منطقه 
         .دون اطالع دولت افغانستان به دیدار رهبران طالبان رفته و با آنان به مذاکره پرداخته اندب" هيلمند"

 ٢   ادامه در صفحه 



  

  ١ادامه از صفحه  ...سخنی با دانشجویان کمونيست 
  

محمد "در چارچوب چنين کارزاری ست که اخيرا  مزدوری با نام 
کمونيست ها در "با نوشتن مقاله ای به نام " علی منفرد

در یکی از سایتهای وابسته به " دانشگاه چه می کنند؟
حکومت، برخی جناح های حکومتی و وزارت اطالعات جنايتکار 

گرفته که در مقابل نفوذ کمونيستها به " انتقاد"رژیم را به باد 
دارند که بدهند و خواهان سرکوب " پاسخی"دانشگاه ها چه 

در این . وحشيانه تر و وسيعتر جنبش دانشجویئ گشته است 
ين دارودسته های نوشته که ظاهرا در چارچوب تضادهای فی ماب

درون رژیم و در حمایت از دولت ضد خلقی احمدی نژاد نوشته 
  : شده آمده است که

  
اسالمي راه  آمونيستها چگونه به دانشگاههاي دولتي در ايران"

يافته اند؟ کانونهاي انحراف و فساد سياسي چگونه در 
اند؟ ستون پنجم دشمن و عناصر خود  دانشگاهها شکل گرفته

دستاوردهاي انقالب  ونه در دانشگاهها النه کرده اند؟فروخته چگ
 آغاز شد و به خاطر آن) ره(فرهنگي آه به فرمان خميني کبير 

دانشگاههاي آشور چند سال تعطيل بود و قرار بود دانشگاهها 
انقالب پاآسازي شود توسط چه کساني  از عناصر منحرف و ضد

تي است که عالقه اينها تنها بخشي از سئواال بر باد رفته است؟
ارادتمندان به انقالب و نظام اسالمي به محض شنيدن  مندان و

دانشگاه را النه امن خود قرار  خبر آشوب آشوبگراني که محيط
" .کنند داده اند از ذهن مي گذرانند و پاسخهاي آن را مرور مي

در ادامه این مقاله نویسنده با اشاره به دانشجویان مبارز  و 
آماده سازی خانه " عنوان کسانی که مشغول خطاب آنها به
در دانشگاه ها بوده اند به وزارت اطالعات انتقاد می " های تيمی

اعالم می " رسما"کند که چه پاسخی در مقابل مساله دارد که 
تعدادی از دانشجویان کمونيست و چپ و تجزیه طلب " شود

  ...و " آشوب به پا کرده اند
   

این دست از طرف مزدوران مرتجع  بدون شک نوشته هایی از 
جمهوری اسالمی قبل از هر چيز  بيانگر کمونيسم ستيزی ذاتی 
آنها و منافع شان در سرکوب هر گونه اعتراض و جنبش توده ای 
و در این مورد جنبش جوانان مبارزی ست که برغم تمامی 
وحشی گریها و تمهيدات حکومت در قلع و قمع جنبش 

در جریان باصطالح انقالب فرهنگی و یا  (دانشجویی و انحراف آن 
همچنان آرمانهای مبارزاتی خود را تعقيب ") دولت اصالحات"

کرده و با شور و شوق مبارزاتی هر چه بيشتری در سالهای 
اما عربده کشی هایی از نوع آنچه که .  اخير به ميدان آمده اند

کومت این روزها به وفور در این گونه نوشته ها و در تبليغات ح
بدان برمی خوریم عمق وحشت سردمداران رژیم را از عروج 

در " کمونيستها"دوباره جنبش دانشجویی و بویژه نفوذ و حضور
بيهوده نيست . مبارزات دانشجوئی را نيز به نمایش می گذارد

که نویسنده از حکومت می خواهد که در صورت نياز و اگر حتی 
يز با همه امکانات وزارت اطالعات ددمنش جمهوری اسالمی ن

ضد خلقی اش قادر به سرکوب قطعی دانشجویان مبارز نيست 
 اجازه دهد تا به کمک هم رسمابه مزدوران بسيجی حکومت 

اگر دستگاه : "کيشان خود در دستگاه سرکوب بيایند و به قول او
آنند بايد به  امنيتي نمي توانند به وظايف خود عملهای 

استين اين مرز و بوم اجازه دهند شيرمردان بسيجي و فرزندان ر
 اين شغاالن درمانده را آه جز زوزه ١٣٧٨تيرماه  تا همانند

  ".النه هايشان بازگردانند آشيدن هنر ديگري ديگري ندارند به
  

آن چه که در ورای تهدیدات و عربده کشی های نویسنده این 
نوشته به چشم می خورد ترس و وحشت از رشد گرايشات 

 سوی مزدورانی است که به خاطر حفظ نظام مارکسيستی از
ظالمانه حاکم که هستی بخش زندگی انگلی آنهاست تحمل 
کوچکترین خواستهای عادالنه و جنبشهای اعتراضی را نکرده و 
معتقدند که هرگونه حرکت انقالبی را بايد به قوه زور و زندان و 
ون سرکوب و شکنجه و باالخره ترور و چوبه های دار به خاک و خ

درک این واقعيت بنيادی در جامعه تحت سلطه ما برای . کشيد
جوانان مبارز و بویژه دانشجویان فعال و پویای اندیشه ها و 
آرمانهای کمونيستی، دانشجویانی که در سالهای اخير در 

عرصه دانشگاه ها مشغول فعاليت مبارزاتی می باشند موید 
در چارچوب تجارب مبارزاتی متعددی ست؛ از جمله آن که 

حاکميت چنين دیکتاتوری تا بن دندان مسلحی انتظار 
گشایش کوچکترین فضای واقعا دمکراتيک از سوی طبقه 
حاکم وجود ندارد و تنها و تنها در بستر مبارزه و رشد و 
گسترش آن می باشد  که فضا های بيشتری جهت 
فعاليت در مقابل مبارزين قرار می گيرد و امکان ایجاد 

که در شرايط (قالبی از انقالبيون حرفه ای تشکلی ان
و حرکت ) ديکتاتوری حاکم اساسا بايد مخفی باشد

وسيع تر و متمرکز تر جهت حصول به دمکراسی و آزادی 
 هر گاه این اصل کلی ولی گرانبهای .واقعی پدیدار می گردد

مبارزاتی که تجارب تاریخی متعدد موید آن بوده اند را مد نظر قرار 
در شرایط مشخص کنونی و نگاه روشن می شود که دهيم، آ

تحت دیکتاتوری بالمنازع رژیم جمهوری اسالمی به هيچ وجه 
نمی توان به مروجان ایده های باطلی اطمينان نمود که در لباس 

دانشجویی ظاهر شده و دانشجویان " رهبر"و یا " چهره"فالن 
 دهند مبارز را تشویق به فعاليت علنی کرده و چنين جلوه می

که گویا در شرایط فعلی، اوضاعی نظير سالهای اول پس از قيام 
 در ایران بوجود آمده و تمامی گرایشات چپ و کمونيستی با ٥٧

نمود مشخص خود در غالب این یا آن تشکل دانشجویی موهوم 
و " کمونيسم"پدیدار شده و درست در زیر چشم رژیم به تبليغ 

ه ظاهرا خود را مخالف قاطع کسانی ک. مشغولند... و" انقالب"
رژیم ونظام حاکم جلوه می دهند اما در همان حال از  
دانشجویان فعال و مبارز می خواهند تا به جای سازمان دادن 

اصل مقدماتی الزم برای هرگونه کار (تشکيالت مخفی به مثابه 
فعاليت علنی پيشه کرده و در ) مبارزاتی جدی در ایران

یکتاتوری حاکم شرکت کنندو يا در این دست ساز د" انتخابات"
و " چپ"وبالگ و آن وبالگ همين ایده های باصطالح 

را به همراه نام و عکس و مشخصات خودعلنا " مارکسيستی"
حول درست بودن و یا نبودن " مبارزه ایدئولوژیک"درج کرده و به 

و نظرات " تئوری مبارزه مسلحانه هم استراتژی و هم تاکتيک"
 بزرگی نظير رفيق مسعود احمد زاده اقدام کنند کمونيستهای

هر نيتی هم داشته باشند عمال دارند  امر شناسایی و  شکار 
مبارزین و کمونيستهای انقالبی و مدافعين نظرات واقعا انقالبی 
را برای دستگاه اطالعاتی حکومت آسان تر از هر زمان دیگری 

  . ميکنند
ی  را بر دوش عناصر واقعا این شرایط وظيفه مبارزاتی بزرگ دیگر

کمونيست و انقالبی در جنبش دانشجویی می گذارد؛ به این 
معنی که آنها بايد بکوشند ضمن گسترش هر چه بيشتر مبارزه 
با دشمن ضد خلقی یعنی جمهوری اسالمی و تمامی دارو 
دسته های درونی آن، اسير جوی که دستگاه های اطالعاتی و 

ان در دانشگاه ها به آن دامن می امنيتی رژيم و يا سازشکار
کردن خود بپرهيزندو در همان حال  به " علنی"زنند نشده و از 

هر صورت ممکن به افشای دیدگاه های انحرافی و مروجين 
 .نادان و یا آگاه این ایده ها  بپردازند

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ...داليل اخراج ديپلمات هاي انگليسي 

  ١ ادامه از صفحه 
نکته بسيار مهم در جریان این مذاکرات پنهانی عبارت از 

دیپلمات مزبور به رهبران طالبان برای کمک  پيشنهاد دو
به نيروهای آنها و تامين سالح و مهمات برای دارو دسته 

" نابودی"ریانی که ظاهرا یعنی همان ج-مزدور طالبان 
در " جنگ با تروریسم"آن هدف نيروهای اشغالگر و 

.  بوده است-افغانستان با وجود آنها توجيه می شود 
مقامات وزارت خارجه انگليس در واکنش به فشارها و 
درپاسخ به سواالتی که در این زمينه در مقابل آنها قرار 

به هيچ گرفت عنوان کردند که  سياست دولت انگليس 
وجه مذاکره با طالبان نيست و اضافه کرده اند که 

است دیپلماتهای بریتانيایی در پی انجام " ممکن"
ماموریت برای یکی از سازمانهای امنيتی بریتانيا با 

 !مقامات طالبان مالقات کرده باشند



  

  
  ١ادامه از صفحه  : ...افزايش قيمت نفت

 USA"اط با تحوالت اخير بازار نفت در روزنامه هایی نظير  مطابق گزارشاتی که در ارتب
Today " و واشنگتن پست به چاپ رسيده بررسی ميزان درآمدهای شرکتهای نفتی بزرگ

، "شل"و از جمله (  کمپانی بزرگ نفتی ۶در سالهای اخير نشان می دهد که مجموع سود 
.  ميليارد دالر خواهد رسيد٢٠٠ تا ٢٠٠٧در سال ميالدی " ) توتال"، "بریتيش پتروليوم"

مطالعه این گزارشات معلوم می کند که برندگان اصلی سير چشمگير صعودی قيمت نفت 
در سالهای اخير در درجه اول شرکتهای عظيم نفتی بين المللی  بوده اند که سود خالص 

 ١٢۵، ٢٠٠۵، قریب به صد ميليارد دالر، در سال ٢٠٠۴ انحصار نفتی بزرگ در سال ۶تنها 
  .  ميليارد دالر بوده است١۶٠ نزدیک به ٢٠٠۶ميليارد دالر و در سال 

  
 و بطور - به دليل وابستگی تا مغز استخوان دولتهای عضو اوپک از سوی دیگر

  به نظام -اولی نظامهای اقتصادی ای که آنها حفاظت از آن را بر عهده دارند
ر مسيری که قدرتهای بخش عمده این درآمدهای سرشار نفتی د امپریاليستی،

برای نمونه در تقسيم کار . بزرگ امپرياليستی تعيين می کنند مصرف می شود
مجبورند بخش بزرگی از درآمد های " نفتی"بين المللی بازار جهانی دولتهای 

نفتی خود را در قالب قراردادهای نظامی با دولتهای امپریاليستی برای تقویت 
دولتها مصرف کرده و یا صرف واردات ارتش و ضمایم ماشين سرکوب این 

به بيان دیگر . نمايند) و اصوال کاالها و خدمات غير مولد ( کاالهای مصرفی بنجل 
حجم بزرگی از درآمدهای حاصل از فروش منابع نفتی در کشورهای وابسته ای 

در هرشرایطی ) کشورهایی با یک اقتصاد وابسته و  تک محصولی (نظير ایران 
به جيب دولتها و ) افزایش قيمتها و چه در مواقع رکود بازارچه در حالت (

شرکتهای امپریاليستی  می رود که کنترل این نظامهای وابسته و دولتهای 
پاسدار آن را دردست داشته و تامين کننده سالح و قطعات یدکی و همچنين 

ين ا" برندگان اصلی"بنابراين .کاالهای مصرفی در بازار این کشورها می باشند
  . افزايش قيمت اينها نمی توانند باشند

  
برای اینکه تصویر روشنتری از این واقعيت یعنی چگونگی مصرف درآمدهای نفتی تحت 
حاکميت بورژوازی وابسته به امپریاليسم ایران و رژیم خدمتگزار آن یعنی جمهوری اسالمی 

باط با درآمدهای نفتی داشته باشيم نگاهی به آمار منتشره اخير توسط بانک مرکزی در ارت
مطابق گزارش .  سال اخير از زمان دولت رفسنجانی تاکنون خالی از فایده نيست١٨در 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی متوسط درآمدهای ساالنه نفتی در دوران دولت رفسنجانی 
  ميليارد دالر و در۵/٢١معادل ) ١٣٧۶-١٣٨٣( ميليارد دالر ، خاتمی ٧/١۵برابر ) ١٣۶٨-١٣٧۵(

در همين .  ميليارد دالر بالغ شده است۶/۶٢به ) ١٣٨٣-١٣٨۶(دوران تصدی احمدی نژاد 
 ٢مدت ميزان متوسط واردات ساالنه در زمان رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد به ترتيب 

اگر در مورد آخر یعنی .  ميليارد دالر اعالم شده است۵٠ ميليارد و باالخره ۵/٢٠ ميليارد، ١٧/
واردات ساالنه در دوره احمدی نژاد  به این واقعيت نيز توجه کنيم که اخيرا در ميزان متوسط 

ضمن " جبهه مشارکت اسالمی"چارچوب تضادهای درونی طبقه حاکمه، گردانندگان 
و " علل گرانی و تورم"به سياستهای اقتصادی ریيس جمهور نظام و منجمله " انتقاد"
 ، خواستار توضيح  "واردات کاالهای مصرفیکاهش بی سابقه تراز تجاری کشور به سود "

 ميليارد دالر درآمد نفتی کشور در دوسال اخير چگونه هزینه شده ١۵٠این امر شده اند که  
است، آنگاه می توان هم به ارقام واقعی تری ار درآمدهای نفتی رسيد و هم ابعاد چپاول و 

در غارت و استثمار کارگران و حيف و ميل امپریاليستها و رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی 
  . زحمتکشان ما مرتکب می شوند را بهتر درک نمود

   
بنابراين برندگان واقعی افزایش قيمت نفت در بازار جهانی به واقع انحصارات امپرياليستی 

ميلياردها . یعنی همانا شرکتهای نفتی و دولتهای  امپریاليستی و وابستگانشان هستند
ر مالی حاصل از غارت منابع طبيعی و ثروتهای کارگران و خلقهای تحت دالر منافع سرسام آو

ستم در شرایطی به جيب دولتها و کمپانی های امپریاليستی ریخته می شود که صاحبان 
اصلی این ثروتها به دليل حاکميت نظامهای وابسته به امپریاليسم و حکومتهای دیکتاتوری 

پاسدار این نظام ها در چنگال فقر و 
. سنگی و بيکاری به سر می برندگر

واقعيتی که باعث شده تا ما هر روز بيشتر 
از قبل در چهار گوشه دنيا شاهد وقوع 
جنبشهای توده ای  و اعتراضات و مبارزات 
ضد امپریاليستی مردمی باشيم که برعليه 
  .عامل اصلی اسارت خود به پا خاسته اند

  
در ارتباط با بحث افزایش :زیر نویس
ور قيمتهای نفت در بازارهای سرسام آ

جهانی خواننده باید به یک نکته توجه کند 
که این واقعيتی ست که آمریکا به عنوان 
يکی از قدرتهای بزرگ امپرياليستی جهان 
برای غلبه بر بحران اقتصادی خود و کسب 
موقعيت بهتر در بازارهای جهانی به ضرر 
سایر رقبای امپراليست خود به درجات 

دام به پایين نگه داشتن معينی اق
به عنوان ارز مسلط (مصنوعی قيمت دالر

در ) در مبادالت اقتصادی بين المللی
ميزان . کرده است... مقایسه با یورو و 

بشکه ای صد (واقعی افزایش قيمت نفت 
 در مقایسه مثال با نفت ٢٠٠٧دالر در سال 
را باید با ) دالر در دهه نود٢٠بشکه ای 

ر ، یعنی تضعيف ارزش احتساب این فاکتو
دالر به نسبت دهه های گذشته در نظر 

البته  اهداف این سياست که به . گرفت
کرات با اعتراض و ابراز نارضایتی شرکا و 
رقبای دولت آمریکا در سطح بين المللی 
روبرو شده از جمله تقویت قدرت صادرات 
کاالهای آمریکایی به بازارهای جهانی 

 همين نسبت ایجاد و به) صادرات ارزانتر(
محدودیت های بيشتر برای صادر کنندگان 

گران تر شدن کاال های (کاال و خدمات 
   .به بازارهای امریکا بوده است) وارداتی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   ٤ادامه از صفحه  ...اهی به برخی از رويدادهاگن

  پرو
درهفته اول ماه دسامبر سنای ایالت متحده الیحهء قرار داد 

بر طبق این .  دولت آمریکا و پرو را به تصویب رساند تجاری ميان
قرار داد تمام تعرفه ها از روی کا الهای صادراتی از امریکا به 

و معنی این امر باز تر شدن . کشور پرو بر داشته خواهد شد
بازار داخلی پرو بروی واردات وسيع کاالهای امریکایی خواهد 

یعنی قرار داد سه " نفتا"همانطوری که تجربه قرار داد .  بود
جانبه ميان امریکا ،کانادا، و مکزیک ثابت کرده است این قرار 
داد به کلی توليدات کوچک و بومی در این کشور را از بين 

د برد و در نتيجه سبب وابستگی هر چه بيشتر پرو به خواه
امپریاليزم و تماما وارداتی و مصرفی کردن این کشور، گسترش 
بی کاری و فقر وفالکت کارگران و زحمتکشان این کشور خواهد 

  . گردید

  

  كلمبيا
" فارک"خانم کوردوبا سناتوری که ماموریت مذاکره با نمایندگان 

ئال، بر سر آزادی گروگانها وتعویض رئيس جمهور ونزوز و چاو
زندانيان در کاراکاس پایتخت ونزوئال را به عهده داشت روز پنج 

دسامبر در یک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد که  ٢٠شنبه
با طرح این موضوع " وزیر دفاع او را تهدید به مرگ کرده است"

از " آزادی سه گروگان "اعالم موافقت با که همزمان است با 
و نه به _ زآنها به دولت چاو" تحویل"و خواست " فارک "ف طر

مقامات کلمبيا از رئيس جمهور گرفته تا وزیر _ دولت کلمبيا
این "کشور به داد و فریاد عليه کوردوبا پرداختند و گفتند که 

اين کشور  بزرگترین نيروی مسلح (عمل کوردوبا به نفع فارک
ته به امپریاليسم که چندین دهه است  بر عليه  دولت وابس

  ."می باشد)کلمبيا می جنگد 

 



  

  نگاهي به برخي از رويدادها در آمريكاي التين
  مكزيك

  مکزيکدسامبر ده ها کشاورز مکزیکی در شهر/١١/روز سه شنبه
این انسانهای .  در مقابل سفارت آمریکا تجمع کردندو سيتیمکزیک

مریکای شمالی زحمتکش خواهان لغو برخی از مواد قرار داد تجارتی آ
گردیدند و از قانون گذاران مکزیک خواستند که این قرار " نفتا"معروف به

از مواد (داد ضد خلقی را اصالح کنند ، آنها خواهان منع ورود لوبيا و ذرت 
از ایاالت متحده به مکزیک ) اصلی غذائی کارگران و تهيدستان مکزیک

 در شرایطی حرکت اعتراضی کشاورزان زحمتکش مکزیکی. گردیدند
توليدات کوچک و " نفتا"اتفاق می افتد که در سالهای اخير اجرای فرارداد  

بومی مکزیک مانند توليد ذرت را به نابودی کشانده و موجب بيکاری های 
گسترده، فقر و فالکت ميليونها  زحمتکش مکزیکی شده که زندگی خود 

وليد کننده گان ت. و خانواده شان از طریق همين توليدات کوچک می گذرد
خرده پای بخش کشاورزی و دیگر بخشهای اقتصاد که کاالهای آنها  قادر 

که صاحبان انحصاری آنها  و کانادا به رقابت با کاالهای وارداتی از آمریکا 
به دالئلی مانند دریافت سوبسيدهای دولتی، کاالهای خود را ارزانتر وارد 

. تگی کشيده شده اندبازار مکزیک می کنند نيستند، و به ورشکس
اجرای چنين قراردادهای اسارت بار سبب شده که تعداد زيادی از این 
زحمتکشان برای فروش نيروی کار خود  روانه شهر های بزرگ این کشور 
و آمریکای شمالی گردند و به این ترتيب به ارتش بين المللی ذخيره کار 

 انحصارات افزوده شده اند و بورژوازی وابسته مکزیک و همچنين
امپریاليستی با استفاده از این فاکتور  ذاتی مناسبات سرمایه داری، 
. استثمار کل طبقه کارگر چه در مکزیک و چه در آمریکا را تشدید کرده اند

 سبتامبر با دست آویز قرار دادن این ١١امپریاليستهای آمریکائی پس از 
کشان مهاجر التينی واقعه یک جو پليسی را نه تنها عليه کارگران و زحمت

. که اکثریت آنها مکزیکی  هستند، بلکه در  کل جامعه بر قرار کرده اند
مستقيما محصول سلطه ) مهاجرت(انسان هائی که شرایط کنونی آنها 

به این . امپریاليسم و کارکرد آن در کشورهای زادگاهشان می باشد
حالی که عامل  سرمایه داران زالو صفت در اينترتيب طبقه حاکمه آمریکا 

اصلی فقر و آوارگی زحمتکشان مکزیکی هستند،  به خاطر اینکه این 
و حتی " جنایتکار"وارد این کشور شده اند آنها را " غير قانونی"کارگران 

  .می داند" تروریست"
  

 از سوی دیگر پليس و مقامات قضایی آمریکا جو رعب و وحشت را ميان 
 در محل زندگی و چه در محل کار براه این انسانها و خانواده های آنها چه

انداخته اند، به شکلی که  روزانه شاهد خبر دستگيری شمار زیادی از 
این کارگران در محل کار وزندگی آنها، زندانی کردن و دیپورت آنها به 
مکزیک  و جدائی انداختن ميان آنها و خانواده های آنها از جمله کودکان 

 کودکان راکزز این کودکان هم اکنون در مبسياری ا. خرد سالشان هستيم
استثمارگران آمریکایی با ایجاد چنين . بی سرپرست نگهداری می شوند

جوی و  با به سکوت وادار کردن این کارگران آنها را با دستمزدهای حتی 
. زیر دستمزد حداقل رسمی به وحشيانه ترین شکلی استثمار می کنند

فارت آمریکا همچنين خواستار تحریم تظاهرکنندگان مکزیکی در مقابل س
ذرت ژنتيکی تغيير داده شده که در انحصار امپریاليستها می باشد واردات 

  . در مکزیک گردیدند
 

  كلمبيا
 حدود پنج سال از ریاست جمهوری الورو اوریبه رئيس جمهور دولت 
وابسته به امپریاليسم کلمبيا می گذرد در این مدت رو شده که خانواده 

جمهور کلمبيا، با کارتلهای مواد مخدر کشورش در ارتباط بوده ریيس 
این موضوع از طرف رسانه های کلمبيائی و همچنين جهانی چند . است

وقت پيش بر اثر تضادهای درونی طبقه حاکمه کلمبيا فاش گردید و حتی 
معلوم گردید که هزینه کمپينهای انتخاباتی الورو اوربيه را بخشا همين 

دولت کلمبيا بعد از دولت مصر و اسرایيل سومين . مين کرده اندکارتلها تا
را از امپریاليسم آمریکا " کمکهای مالی"دولتيست که باالترین رقم 

دریافت می کند ولی در واقع این کمکها بيشتر صرف هزینه ارتش کلمبيا 
 . می شوند" عامل اصلی ابقاء سلطه امپریاليسم"این 

  
زه کردن کلمبيا در چارچوب طرح یه بيشتر مليتاردولت اوریبه در حين هر چ

طرحی است که آمریکا به اصطالح  برای نابود "  کلمبيا نقشه"موسوم به 
کردن کشت مواد مخدر با همکاری ارتش مزدور کلمبيا که از طرف 
مستشاران آمریکائی تربيت و برای اجرای این طرح راهنمائی می گردد 

پریاليستی در واقع برای سرکوب جنبشهای براه انداخته  ولی این طرح ام
انقالبی در کلمبيا و کنترل بازار پر سود مواد مخدر به نفع گردانندگان 

نظامی که امپریاليزم –وبا کمکهای مالی )   آمریکایی آن براه افتاده است 
آمریکا در اختيار دولتش می گذارد به سرکوبی وحشيانه اعتراضات 

دولت کلمبيا در . وهای انقالبی پرداخته استکارگران و زحمتکشان و نير
از هر گونه مذاکره با حتی پيشبرد طرح های سرکوبگرانه امپریاليستی  

یعنی قدرتمندترین نيروی مسلح مخالف دولت در این کشور برای " فارک"
   .تعویض زندانيان سياسی دو طرف نيز سر باز زده است

  

  بوليوي
نه های انحصاری اسپانيائی زبان روزی نيست که رسانه ها بویژه رسا

ایاالت متحده خبری از مبارزه ميان زحمتکشان و بورژوازی وابسته بوليوی 
این . و همچنين کشمکشهای ميان همين طبقه حاکمه را گزارش نکنند

اخبار و گزارشات در حالی انتشار می یابند که  ادعاهای دولت بوليوی و 
 سوسياليزم و منافع  باصطالح بهریيس جمهور این کشور مبنی بر اعتقاد

توده های تحت ستم این کشور و بویژه بوميان محروم گوش فلک را کر 
  .کرده است

  
دولت مورلس که با بحرانها ورشد تضادهای درونی  طبقه حاکم و 
اعتراضات توده ای کارگران و زحمتکشانی روبرو می باشد که با حفظ 

به خواستهای خود نرسيده و مناسبات سرمایه داری وابسته این کشور 
نخواهند رسيد، در پاسخ به خواستهای عادالنه توده ها  از سرکوب قهری 

درعين حال دستگاه های . این اعتراضات لحظه ای خود داری نکرده است
تبليغاتی این دولت اخيرا به منظور فریب کارگران و زحمتکشان بوليوی و 

حت ستم این کشور که آقای مهار خشم ومبارزات آنها، خصوصا بوميان ت
آنها جا می زند، در سطحی وسيع به " نماینده"مورلس به دروغ خود را 

کردن گاز و مخابرات این کشور البته با حفظ قراردادهای " ملی"تبليغات 
غارتگرانه ميان انحصارات امپریاليستی وبورژوازی وابسته این کشور دامن 

نتوانستند  واقعيت پوشالين بطوری که حتی رسانه های غربی نيز . زد
بودن این تبليغات را پنهان سازند  و گفتند که مورلس صنایع و موسساتی 

 !بودند" ملی"کرده که از پيش " ملی "را 
  

 مورلس که در تبليغات فریبکارانه خود زیر نام ملی کردن ثروتهای مردم 
 در این تقویت موقعيت بورژوازی وابسته به امپریاليسمبوليوی، در حقيقت 

این روزها باز . برای زحمتکشان بوليوی نام گذاشته" پيروزی" را کشور
برای مهار مبارزات جاری کارگران و زحمتکشان بوليوی دم از قانون 
اساسی جدید می زند وادعا می کند که در این قانون حقوق بوميان که 

خواهد " رسميت"اکثریت تهی دستان این کشور را تشکيل می دهند به 
ولی این تبليغات در شرایطی ست که همين اکنون بخشهائی . ناختش

" خودمختاری"از بوميان خصوصا زحمتکشان کوچه بامبا را که خواهان 
یک "هستند برای حفظ " جدائی طلب"هستند به بهانه اینکه آنها 

  .بوليوی وحشيانه بوسيله ارتش سرکوب می کند" پارچگی
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