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بقيه در صفحه چهارم

کمونيستها و مبارزات کارگری درايران

درکدام  اما  "تغيير"، 
جهت؟! 18

ه 
فح

ص

18
ه 

فح
ص

 َهل ِمن مبارز طلبيدن بورژواـ ليبرالهای
 سلطنت طلب!

شعله های مبارزاتی 1٦ آذر، 
روز دانش جوخاموش نشدنی 

است!

بقيه در صفحه چهارم
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این  فرامی رسد.  دانش جو  روز   ، آذر   ١٦
دانش جویان  درخشان  یادآورمبارزات  روز 
از  کشوردربیش  خارج  و  داخل  در  ایران 
٥٥ سال گذشته علیه نظامهای دیکتاتوری و 
سرکوب گر سلطنتی و جمهوری اسالمی از 
یک سو و مداخالت امپریالیستی در ایران از 

سوی دیگر است.
توسط  تنها  نه  حق  به  روزی  چنین 
بلکه  ایرانی،  آموزان  دانش  و  دانش جویان 
کلیه ی  و  زحمت کشان  و  کارگران  توسط 
مرتجعان  ستم  و  استثمار  از  که  انسانهائی 
برند،  می  رنج  امپریالیسم  و  برایران  حاکم 

گرامی داشته می شود.
دانش جویان)به  طلبانه ی  حق  مبارزات 

یکی از خصوصیات بارز برخورد کمونیستی 
به خواستها و مبارزات کارگران، هم راهی 
دراین  شرکت  و  پشتیبانی  خواستها،  این  با 
و  مثبت  نکات  کردن  برجسته  مبارزات، 
است.  آنها  منفی مشخص  نکات  رفیقانه  نقد 
این مبارزات از وضعیت عینی و مادی که 
ازشرایط  یعنی  قراردارند  درآن  کارگران 
اعمال  برآنها  که  و ستمی  استثمار  مشخص 
می شود برخاسته و آنان را به منظور دفاع 
به  خویش  شده ی  پای مال  و  مسلم  حقوق  از 
میدان مبارزه می کشاند و به دور از هرنوع 

فانتزی و سیاست بازی است.  
باجمع بندی  کمونیستها  که  است  درست 
تئوری  به  طبقاتی،  مبارزات  پراتیک  از 
یافته  دست  طبقه  این  یابنده  تکامل  انقالبی 

مبارزات  تا  کنند  می  تالش  درپرتوآن  و 
کارگری را درمسیر درستی هدایت کرده و 
دچار سردرگمی نشود؛ اما این تلفیق تئوری 
با پراتیک زمانی موفق خواهدشد که شرایط 
مشخص لحظه ای که مبارزه طی آن جریان 
تشخیص  علمی  تاحدممکن  به دقت  دارد 
درمورد  مشخص  حکم  لذا  و  شده  داده 
پیشبردآن صادرشود. درغیراین  چه گونه گی 
با  تئوری  دگماتیک  و  قالبی  تلفیق  صورت 
جانبه گری  به یک  را  راه  پراتیک مشخص 
مشخصا  و  چپ  و  راست  اپورتونیستی 
کورکورکورانه  روی  دنباله  یا  و  آنارشیسم 
مبارزات  به  خدمتی  و  کشانده  ازتئوری 
کارگران نخواهدکرد. به عالوه، درهرحالتی 
شده  ارائه  رهنمودهای  و  سیاستها  درستی 

هفتم حزب  درکنگره  همایون  داریوش  آقای 
کوس  که  درشرایطی  و  ایران  مشروطه 
درعالی ترین  سرمایه داری  نظام  رسوائی 
فراملی  انحصارات  ـ  تکاملی اش  مرحله ی 
نئولیبرالیستیـ  برسر هرکوی و برزن نواخته 
نظام در بحران همه جانبه ای  این  می شود و 
از  دینارها  آخرین  کشیدن  با  و  گرفتارشده 
و  بانکها  از  مردم  اندازهای  پس  و  مالیاتها 
سرمایه داران،  کالن  جیب  به  آنها  ریختن 
شکاف بین فقر و ثروت را به ارقام دهها و 
صدها برابر نسبت به کمتر از نیم قرن گذشته 
سرمایه داری  نظام  اوتوپی  به  رسانیده است، 

دولت جمهوری اسالمی ایران، پس از چوب 
حراج زدن به دارائیهای عمومی از طریق 
پیاده کردن اصل ٤٤ قانون اساسی درمورد 
حاتم  عمال  نتیجه اش  که  سازی  خصوصی 
آقازاده ها  و  آقاها  به  کشور  صنایع  بخشی 
به  ها  کارخانه  از  بسیاری  ازکارافتادن   ،
منظور فروش زمین آنها و یا ساختمان سازی 
که درآمد بیشتری را نصیب صاحبان جدید 
کارخانه هاکرده و درعین حال دهها هزارنفر 
با  اینک  کارگر را به روزگار سیاه کشاند، 
اضافه کردن بند )ز( به ماده ٢١ قانون کار، 
دیگر دست کارفرمایان را در استخدام و بستن 
قراردادهای کاری باکارگران، بازگذاشته و 
بند را درخدمت  نیم  قانون کار  از  این ماده 

فلج  کامال  حالتی  به  عمال  سرمایه داران  به 
درآورده است.

ماده ٢١ قانون نیم بند کار عنوان می کند که 
خاتمه  زیر  ُطرق  از  یکی  به  کار  "قرارداد 

می یابد:
الف ـ فوت کارگر؛

ب  ـ  بازنشستگی کارگر؛
ج  ـ  ازکارافتادگی کلی کارگر؛

د   ـ امضاء قراردادهای کاری موقت وعدم 
تصریح یاضمنی تجدید آن؛

ه   ـ ...
و  ـ استعفای کارگر." 

و  تولید  باکاهش  ز(  )بند  الحاقی  ماده  طبق 
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کمونيست ها . بقيه از صفحه اول

پارلمانتاريسم وسيله ای در خدمت حاکميت استثمارگران!

به جنبش کارگری، زمانی مشخص می شود 
مبارزات   ، آنها  به کاربستن  با  درعمل  که 
باموفقیت هم راه شده و کارگران با پیروی 
از آن سیاست به پیروزی رسیده باشند و به 
همین علت هم پراتیک معیارسنجش حقیقت 

نسبی درمبارزات طبقاتی است.
درهر  و  طبقاتی  درمبارزات  هم چنین، 
آن  حول  چندی  تضادهای  اکثرا  وضعیتی، 
مبارزات موجودند که بدون شناخت دقیق از 
به یک  توانائی حل یک  بدون  و  آن تضادها 
آنها، پیشبرد مبارزه درمسیر درست اعتالی 
جنبش کارگری و درجهت کسب قدرت توسط 
آن، ممکن نیست. به دیگرسخن به هنگام تلفیق 
جلو  که  مسئله ای  اولین  پراتیک،  با  تئوری 
پای کمونیستها درتحلیل مشخص از شرایط 
تضادهای  بررسی  قرارمی گیرد،  مشخص 
موجود دربرابرجنبش کارگری درهر جامعه 
و پیداکردن سیاستها و شیوه های مشخص حل 

آنها می باشد.
براساس این نکات عام، به بررسی برخورد 
مشخص  وضعیت  به  کمونیستها  مشخص 
در  درایران  کارگران  طبقاتی  مبارزه ی 

اوضاع کنونی می پردازیم :
درجنبش سیاسی نیروهای چپ و کمونیست 
درایران همه می دانند سالها است که به دلیل 
عدم پرداخت مزدهای معوقه، بی کارسازیها 
کارگری،  مبرم  خواسته های  دیگر  و 
کارگران به صورتهای مختلف از توسل به 
به  کارفرما  از  کردن  وشکایت  کار  قانون 
مراجع مختلف نظیر وزارت کار و مجلس و 
رئیس جمهورگرفته تا ترتیب دادن تحصن، 
توقیف  بندان،  راه  اعتصاب،  اعتراض، 
راندن  بیرون  نهایتا  و  درکارخانه  کارفرما 
کارفرما از کارخانه و به دست گرفتن اداره 
امورآن و غیره را درپیش گرفته اند و اکثرا نیز 
با نیروهای سرکوب گررژیم که مدافع منافع 
روبه روگشته،  هستند  کارخانه ها  صاحبان 
و  دستگیری  شتم،  و  ضرب  تهدید،  مورد 
آتش باری  با  بعضا  حتا  و  قرارگرفته  زندان 

نیروهای مسلح رژیم جان باخته اند. 
ضدکارگری  و  سرکوب گر  خصوصیات 
دراین  کارگران  که  شده است  باعث  رژیم 
دست  به پیروزی  عمده تا  نتوانند  مبارزات 
با  هم راه  ستم  استثمارو  حال  درعین  یابند. 
تورم و گرانی وضعیت معیشتی خانواده های 
رسانده  نازلی  چنان  سطح  به  را  کارگری 
و  کرده  زنده گی  فقر  زیر خط  کارگران  که 
دست  خانواده،  بخورونمیر  نان  تامین  برای 

زده  دوشیفتی  کارهای  و  کاری  اضافه  به 
عذاب  به شدت  جسمی  و  ازنظرروحی  و 
امراض روانی و  تعداد خودکشی،  کشیده و 
آنهاگسترش روزافزونی  درمیان  فرسوده گی 

یافته است.
درعین حال، درجریان مبارزه در کارخانه ها 
برای  اما  ـ  جداگانه  خدماتی  مراکز  و 
خواسته هائی مشخص ـ کارگران متوجه این 
و  است"  بی صدا  دست  "یک  که  امرشده اند 
پیروزی  به  رسیدن  برای  کارگران  اتحاد 
مشخص شان،  مبارزاتی  خواست  درمورد 
این  یافته است.  ضرورت  بیشتر  هرچه 
خواست در شعار "تشکل حق مسلم ماست!" 
تبلوریافته و کارگران بیش از پیش به ایجاد 
برده اند.  پی  خود  مستقل  سراسری  تشکل 
دراین نبرد تشکل یابی، کارگران حتا درحد 
و  دولت  از  مستقل  سندیکائی  تشکل  ایجاد 
یاخدماتی،  تولیدی  واحد  یک  در  کارفرما 
امنیتی  و  مسلح  نیروهای  شدید  سرکوب  با 
که  شاهدهستند  همه  و  شده  رو  روبه  رژیم 
اتوبوسرانی  واحد  شرکت  سندیکای  ایجاد 
تپه  نی شکر هفت  تهران و حومه و شرکت 
با چه زحمت  کشیدنها و مقاومتهائی ازجانب 
کارگران دربرابر رژیم همراه بوده و فعاالن 
کارگری این دو شرکت به دلیل تالش برای 
تشکل یابی مستقل خود، با زندان و محاکمه 

و شکنجه و اخراج ازکار مواجه شده اند. 
پشتیبانی از خواسته ها و سازمان یابی کارگران 
و شرکت درمبارزات آنان، وظیفه ی بی چون 
حال  درعین  است.  کمونیستها  چرای  و 
شرکت  و  پشتیبانی  این  ازطریق  کمونیستها 
درمبارزات کارگری است که باید درصورت 
نادرست بودن حرکت یا شعارهای مبارزاتی 
زمینه های  و  بپردازند  آن  نقد  به  کارگران، 
درست مبارزاتی را به کارگران نشان دهند.

کارگری  مبارزات  به  درعمل  ببینیم  حال 
برای  کارگران  برخوردمی شود:  چه گونه 
متشکل شدن دست به ایجاد سندیکا می زنند. 
اما این امر ازجانب برخی ازافراد و تشکلهای 
چپ مورد رد و طرد قرارمی گیرد. استدالل 
سندیکا ضدسرمایه داری  چون  که  است  این 
نیست و درچهارچوب این نظام عمل می کند، 
سیاسی  خواست  که  شورا  و  است  بد  پس 
خوب  است  ضدسرمایه داری  و  بیشترداشته 

است!
این حضرات اوال سندیکا را که تشکل پایه ای 
کارگری است که درآن کارگران می آموزند 
دربرابر  خود  ازحقوق  و  شده  متشکل 
تجاوزات بورژوائی دفاع کنند، باخواسته های 
سندیکالیسم  با  سیاسی،  و  صنفی  مشخص 

کارگری  درجنبش  رفرمیستی  سیاستی  که 
است، یک سان دانسته و بااین تشکل مخالفت 
می کنند. امری که مغایر با موضع کمونیستی 
دردفاع از  سازمان یابی ومبارزات کارگری 
است. ثانیا تشکیل شوراهای کارگری که در 
سطح پیش رفته ای از آگاهی و مبارزات و 
آنها  ازجمله خیزش  یابی کارگران و  قدرت 
درایران می باشد  قدرت سیاسی  برای کسب 
تشکل  وجود  هنوز  که  درشرایطی  را 
نادراست،  نیز  سندیکائی  درحد  کارگری 
تبلیغ می کنند. این برخوردازباال به مبارزات 
این  که  شرایطی  تشخیص  عدم  و  کارگری 
می دهد  نشان  دارند،  جریان  درآن  مبارزات 
که پیشنهاددهنده گان ایجادشورا با خواستهای 
جامعه کارگری به شدت بی گانه اند ـ فراموش 
نکنیم که دیکتاتوری والیت فقیه بدترین نوع 
سرکوب گری نظام بورژوائی را باخودحمل 
فاشیسم  نوع  بدترین  مذهبی  دولت  و  می کند 
حضرات،  این  می نماید.  نماینده گی  را 
آنارکوسندیکالیست و یا آنارکوشورائیستهائی 
هستند که اتفاقا ازموضع "چپ" درعرصه ی 
درشرایط  که  رسند  می  به آن جا  تشکل یابی، 
کارگری،  درجنبش  نظراتشان  نبودن  عملی 
سندیکالیست  رفرمیستهای  برای  را  میدان 
درمبارزات طبقاتی، بازمی گذارند. چون که 
تشکیل شوراهای واقعی کارگری با توجه به 
عدم توازن قوای طبقاتی بین طبقه کارگر و 
بورژوازی ، تخیلی است و طبقه کارگر هم 
آنارکوسندیکالیستها  رهنمود  این  به  اعتنائی 
می برد.  پیش  را  خود  مبارزات  و  نکرده 
دراشکال  کارگر  طبقه ی  تشکلهای 
بسیارمتنوعی از صندوقهای همیاری گرفته تا 
سندیکا، کمیته های کارخانه، مجامع عمومی، 
تا شورا و باالخره حزب بروز می کند. اما 
توده ای ترین این تشکلها سندیکا و درشرایط 
سازمان یابی  نفی  می باشد.  شورا  تر  مساعد 
به  درکی  مختلف،  درسطوح  طبقه کارگر 

غایت یک جانبه و تخیلی است. 
کمونیستها مخالف غلبه سندیکالیسم برجنبش 
کارگری می باشند وباتوجه به تجارب تاریخی 
این نوع مبارزات رفرمیستی و غیر رهائی 
کارگران  به  را  آن  مضرات  و  بوده  بخش 
گوشزد می کنند. چون که خواستهای کارگران 
را درچارچوب نظام استثماری سرمایه داری 

محصورمی کند.
ضرورت  روی  حال  درعین  کمونیستها 
استقالل تشکل کارگری از دولت و کارفرما، 
رد کمیسیونهای سه جانبه "دولت ـ کارفرما ـ 
کارگر" درتصمیم گیری راجع به خواستهای 

کارگری، رد قرارگرفتن زیر نظرات 
اصالح طلبان داخل و خارج دولت، 
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سکوت  و  رفاهی  صرفا  سیاست  رد 
و  دموکراتیک  خواستهای  درمقابل 
و  زحمت کشان  و  کارگران  سیاسی 
نهایتا ضرورت براندازی نظام سرمایه داری 

پافشاری می نمایند. 
طیف  درمیان  اکنون  هم  که  دیگری  بحث 
مبارزاتی  تاکتیک  درمورد  چپ  نیروهای 
امورکارخانه  گرفتن  دربه دست  کارگران 
مراکز  این  کشاندن  به تعطیل  درصورت  ها 
دارد وحول  کارفرما، جریان  توسط  تولیدی 
نشان  است،  تسخیرکارخانه ها"  یا  "اشغال 
و  فراطبقاتی  برخورد  ازنوع  است  دیگری 
کارگران  مشخص  مبارزات  به  انتزاعی 

دربرخی از واحدهای تولیدی.
توسط  کارخانه ها  کشاندن  تعطیلی  به 
ازموقعیت  کارخانه هائی که  کارفرمایان، 
درشهرها  خاطرقرارداشتن  به  مناسبی 
برخوردارند، امرکامال شناخته شده ای درایران 
است که یا به خاطر استفاده از زمین کارخانه 
آپارتمان  نظیر  دیگری  منظورهای  به  ها 
و  وام  دادن  در  دولت  به  فشار  یا  و  سازی 
تا درآمدبیشتری را  غیره صورت می گیرند 

نصیب کارفرمایان بکنند.
درشرایط  ها  کارخانه  این  کارگران  اخراج 
باالاست،  درایران  بی کاری  رقم  که  کنونی 
فاقه  فقرو  و  کاری  بی  به  را  کارگران 
گرفتارمی کند. کارگران برای حفظ کارخود 
و باتوجه به اوضاع مشخص مخالف تعطیل 
آنها بوده و خودمستقال دست به اداره ی چنین 
کارخانه هائی می زنند تا اوال از حق داشتن 
ثانیا  و  نمانند  گرسنه  و  کنند  دفاع  کارخود 
کارخانه ها  نوع  این  مشکل  که  دهند  نشان 
استفاده  سوء  بلکه  آنها،  ضرردهی  در  نه 
کارفرمایان برای کسب درآمدبیشترازطریق 
خانه خراب کردن دهها و صدها کارگراین 
دراین  نیز  جهانی  تجربه  است.  کارخانه ها 
با  حق  می دهد،  نشان  که  دارد  وجود  مورد 
توانسته اند  کارگران  و  بوده است  کارگران 
نداشتن سرمایه کافی چرخ  باوجود دردست 
و  بیاندازند  جریان  به  را  ها  کارخانه  این 

مخارج زندگی خود را تامین نمایند.
اما برخی از چپها این پراتیک مشخص را به 
سطح تجرید رسانده و ازجمله مدعی می شوند 
که استفاده ازکلمه "اشغال" به جای "تصرف" 
کارخانه، حق دادن به بورژوازی است و یا 
نظام  درون  در  ها  کارخانه  کنترل  و  اداره 
نظام  به  کارگران  درغلتیدن  سرمایه داری 
مبادالتی بورژوائی درمیدان عرضه و تقاضا 
بازارآشفته ای  دیدگاهها  قبیل  این  و....  است 
را دردرون جنبش کارگری دامن می زنند که 
کمکی به پیشبرد مبارزات مشخص کارگران 

نمی کند. 
مبارزات  از  دفاع  جای  به  حضرات  این 
اداره  گرفتن  دربه دست  ازجمله  کارگران 
راندن  بیرون  و  کارخانه ها  امورتولیدی 
به  تولید  امر  دادن  سازمان  و  کارفرمایان 
امری  که  خود  معیشت  و  کار  حفظ  خاطر 
مشخص است و نه مجرد، برخورد انتزاعی 
به  ربطی  مستقیما  که  دهند  می  ترجیح  را 

مبارزات کارگران ندارد.
در  کارگران  مبارزات  از  کمونیستها 
گرفتن  به دست  و  کارفرما  راندن  بیرون 
درحال  که  کارخانه هائی  در  امرتولید  اداره 
اما  می کنند.  دفاع  قرارگرفته اند،  تعطیلی 
شرایط  در  که  هشدارمی دهند  کارگران  به 
انقالب و ضدانقالب،  بین  قوای  توازن  عدم 
یک  عنوان  به  ضرورتا  مبارزه ای  چنین 
کلیه  برای  نمی تواند  روز  مبارزاتی  روش 

کارخانه ها به مورداجراگذاشته شود.
بنابراین می توان باتوجه به اوضاع مشخص 
و درصورت فراهم شدن شرایط برای اداره 
ازحرکت  معین،  دوره ای  طی  تولیدی  امور 
باید  نمود  دفاع  جهت  دراین  کارگران 
"تصرف"  رهنمود  دادن  که  درنظرداشت 
رهنمودی  که  کارگران،  به  ها  کارخانه 
استراتژیک است تنها درشرایط انقالبی تحقق 
می تواندضربات  درغیراینصورت  می یابد. 
که  کارگری  رشدمبارزات  بر  فراوانی 

درمراحل عقب مانده تری است، واردنماید. 
که  ایرانی  آنارکوسندیکالیستهای  اما 
ازهرفرصتی برای ضدیت با ضرورت ایجاد 
حزب  کارگرـ  طبقه  پیشرو  سیاسی  حزب 
استفاده  سوء  ـ  سراسری  و  واحد  کمونیست 
مدافعان  گویا  که  این  عنوان  تحت  می کنند، 
کارخانه را  یا تصرف  اشغال  چنین حزبی، 
منوط به وجود و رهبری حزب می کنند، و 
معنای  به  نه  را  چپ"  "رفرمیسم  برچسب 
واقعی کلمه به منحرفان چپ رفرمیست که 
نام حزب کمونیست را باخود یدک می کشند، 
حزب  که  می نمایند  حزبی  چنان  نثار  بلکه 

واقعی و رهبر کارگران است.
"طبقه  که  هستند  مدعی  سو  یک  از  آنها 
یک  غیرانقالبی...  دراوضاع  کارگرحتی 
است")رجوع  ضدسرمایه داری  نیروی 
برای  هماهنگی  کمیته  "خبرنامه  به  کنید 
 ١٥  ،٣٢ شماره  کارگری"،  ایجادتشکلهای 
از  جلوگیری  برای   : مقاله  ـ   ١٣٨٧ آذر 
را  تعطیل  درمعرض  کارخانه های  بی کاری 
١١آذر١٣٨٧(،  درآوریم،  خود  تصرف  به 
را  کارگری  سندیکاهای  دیگر  سوی  از  و 
نه  و  سرمایه داری  چارچوب  در  تشکلی 

ضد سرمایه داری ذکر می کنند و مبارزات 
کارگران را برای ساختن سندیکا زیرعالمت 
سوآل می برند و تنها شوراهای کارگری را 
نمایند  می  معرفی  داری  ضدسرمایه  تشکل 
پیشرو طبقه  و دست آخر هم حزب سیاسی 
نفی  چپ"  "رفرمیسم  برچسب  با  را  کارگر 
تصرف  کاذب،  انقالبی گری  با  و  کنند  می 
حتا  کارگران  که  درزمانی  را  ها  کارخانه 
از داشتن حداقل تشکل سندیکائی محرومند، 
این  بدون  قلمدادمی نمایند،  ممکن  امری 
با  سازند.  مشخص  را  این حرکت  ابعاد  که 
مطالباتی  مبارزات  از  آنها  دیدگاهی  چنین 
کارگران درمورد پرداخت مزدهای معوقه و 
افزایش مزد، به بهانه ی این که این خواسته ها 
نباید  است،  سرمایه داری  نظام  درچارچوب 
ازاین  بخوان  مفصل  حدیث  تو  و  کنند  دفاع 

مجمل!
درصحنه ی  ایران  چپ  بورژوازی  خرده 
اش،  طبقاتی  گسترده گی  از  ناشی  سیاسی، 
جنبش  درپیشبرد  را  انحرافی  نقش  بعضا 
کارگری ایفا نموده است. زمانی که عناصر 
کشی  خط  با  درایران  کارگر  پیشروطبقه ی 
حزب  ایجاد  برای  مدرن  رویزیونیسم  با 
آنارشیسم  زدند،  فعالیت  به  دست  کمونیست 
"موتورکوچک)مبارزه  عنوان  تحت  چپ،  
مسلحانه( موتور بزرگ را)جنگ مسلحانه و 
یا قیام توده ای( به حرکت درمی آورد" به نقش 
حزب پیشروسیاسی رهبری کننده طبقه کارگر 
و توده های زحمت کش درمبارزه مسلحانه کم 
بها داده و ایجاد آن را به آینده نامعلوم حواله 
دادند. و اینک آنارشیسم راست در قالب نفی 
حزب  و همه چیز از طریق شورا و بعضا 
تکیه به ضرورت وجود فرقه های گوناگون 
چپ و نه حزب واحد طبقه کارگر ایران، با 
برچسب "رفرمیسم چپ" و "فرقه گرائی"، به 

مخالفت با ایجاد حزب برخاسته است.
تسویه  بدون  درایران  کارگر  پیشروان طبقه 
بدون  و  نادرست،  گرایشات  این  با  حساب 
ایجاد  طریق  از  گرائی  فرقه  به  دادن  پایان 
ایران،  سراسری  و  واحد  کمونیست  حزب 
قادر به پیشبرد آگاهانه و مصممانه جنبشهای 
کارگری و توده ای در سرنگونی رژیم سرمایه 
کارگران  نخواهندشد.  درایران  حاکم  داری 
به  هرگز  تیزخود،  طبقاتی  باشم  نیز  ایران 
دنباله روی از نظرات انحرافی رفرمیستی و 
حکم  است  چنین  رفت.  نخواهند  آنارشیستی 

تاریخی جنبش کارگری آگاه و پیشرو.
٢٦ آذر ١٣٨٧ ـ ک. ابراهیم
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توده ای  جنبشهای  حساس  شاخکهای  مثابه 
به  آزادی خواه(،  و  مترقی  خواهانه،  عدالت 
که  نظیرایران  پیرامونی  درکشورهای  ویژه 
اندیشی  تاریک  و  گرائی  تاریک  اکنون  هم 
مذهبی درصدد حواله دادن مردم به قرنها و 
هزاره های گذشته و چاه جمکران است، از 

اهمیت واالئی برخوردارمی باشد.
جمهوری  دینی  ستم  استقراررژیم  از  پس 
دانش جوئی  حرکتهای  ناکارآمدی  اسالمی، 
رسمی در ٣٠ سال اخیردرخدمت این رژیم 
خارج  رفرمیستی  جناحهای  به  وابسته  یا  و 
دانش جویان  که  است  شده  باعث  ازآن، 
درتحقق خواستهای مطالباتی خود و دردفاع 
و  کشان  زحمت  و  کارگران  منافع  از 
آزادیهای دموکراتیک، بیش از پیش از رژیم 
فاصله گرفته و برای تحقق تغییرات بنیادی 
درجامعه به نفع تولیدکننده گان اصلی جامعه، 
روی  کمونیستی  و  سوسیالیستی  نظرات  به 

آورند. 
این امر طبعا برای رژیم حاکم که یکی از 
فعال  جهت  سربازگیری  مرکز  عمده ترین 
قشر  بوروکراتیک اش  چرخهای  نگه داشتن 
تحصیل کرده و دانش گاهها می باشند، بسیار 

هراس انگیز شده است.
نژاد،  احمدی  مشخصا  و  رژیم  سردمداران 
بارها کوشیده اند  خاتمی، رفسنجانی و غیره 
تا باترتیب دادن دیداربا دانش جویان بسیجی 
هم راه  باخود  را  دانش جویان  دردانش گاه، 
سالنهای  به  حتا  که  دانش جویان  اما  کنند، 
سخن رانی این نماینده گان رژیم جور و ستم 
استفاده  امکانات  تمامی  از  نشده اند  داده  راه 
رژیم  دستان  به  کار  این  مقابل  در  و  کرده 
قدعلم کرده و به حق جواب رد بر آنها داده 
ددمنشانه ی  مخفی  یا  و  آشکار  چهره ی  و 
دموکراتیک  حقوق  به  برخورد  در  را  آنها 
نظیر  درشعارهائی  که  اند  ذکرنموده  مردم 
 ، نمی شه"!  پشم  و  ریش  با  اندیشه،  "آزادی 
"دانش گاه پادگان نیست"! و غیره درسالهای 

اخیرتبلوریافته اند.
پی گیر،  و  درخشان  مبارزه ی  دراین 
ر  فراوانی  قربانیان  حال  به  تا  دانش جویان 
این  هم  لحظه ای  ولی  کرده اند،  تحمل  انیز 
روزی  اکنون  هم  و  نشده  قطع  مبارزات 
نیست که دانش جویان  علیه اجحافات رژیم 
محروم  مردم  تمامی  و  خود  حق  به  نسبت 
بی  مبارزه  دراین  و  ننموده  اعتراض  ایران 
امان، اخراج از دانش گاه، زندان و شکنجه و 
بی حرمتهای روزمره را با سربلندی تحمل 

نکرده باشند.
امسال  درخشان،  مبارزات  این  درمقابل 

رژیم درمانده ومستاصل، با "پادگانی کردن" 
بیشترکردن دانش گاه مذبوحانه تالش می کند 
و  شود  دانش جو  روز  برگزاری  از  مانع  تا 
درجلب دانش جویان به سوی خود، هراسان 

به دنبال پیداکردن راه حلهائی است!.
کمونیست  و  چپ  دانش جویان  نقش  گرچه 
درپهنه ی دانش گاههای ایران ، روز به روز 
بیشتر خود رامی نمایاند، ولی درشرایط فقدان 
گرایشات  وجود  و  کمونیستی  واحد  رهبری 
دانش جوئی  مبارزات  فرقه گرا،  مختلف چپ 
پیوسته درمسیر درستی پیش برده نشده و از 
انسجام تشکیالتی و سیاسی برخوردار نمی 

باشند.
دانش جویان  وظیفه ی  شرایطی  درچنین 
کمونیست است که با بلندکردن پرچم وحدت 
و  کارگر  طبقه  واحد  درحزب  کمونیستها 
وحدت خود درجنبش دانش جوئی، جلو تفرقه 
اندازان و فرقه گرایان را بگیرند و از طریق 
چنین وحدتی بتوانند بخش هرچه بیشتری از 
دانش جویان را به سوی مبارزات دموکراتیک 
استثمار  ضد  و  امپریالیسم  ضد  رژیم،  ضد 
توده ای  تشکل  و  کنند  جلب  بورژوازی، 

سراسری دانش جویان را به وجودآورند.
مشروطه  اخیرحکومت  صدسال  تجربه 
سلطنتی و جمهوری اسالمی درایران نشان 
داده است که مناسبات استثماری بورژوائی 
با تکیه به دیدگاهها و ایدئولوژیهای مختلف 
مذهبی،  بنیادگرائی  لیبرالیسم،  نظیر  آن 
سکوالریسم، رفرمیسم، ملی گرائی و غیره 
قادر به نجات خلقهای ایران و در پیشاپیش آنها 
طبقه کارگر، زنان و جوانان، روشن فکران، 
هنرمندان و نویسنده گان نبوده و مبارزه برای 
تاریک  و  داران  حاکمیت سرمایه  براندازی 

اندیشان تنها راه نجات است.
برای دفاع از آزادی و دموکراسی و تحقق 
آن به نفع اکثریت، برای رهائی از مداخالت 
خارجی اعم از سیاسی و نظامی و اقتصادی 
وغیره، برای از بین بردن شکاف عظیم بین 
فقر و ثروت که روزبه روز درایران عمیق تر 
می گردد و ایجاد جامعه ای آزاد و آباد که درآن 
یک دیگر  درنده ی  گرگهای  به  تبدیل  انسانها 
نگردند، استقرار سوسیالیسم تنها جوابی می 

باشد که برای تحقق آن باید به پا خیزیم.
دانش جویان مبارز ایران ! دراین جاده پرافتخار 
میلیونی  توده های  قدرت  به  اعتقاد  با  باید 
با  اوضاع،  درتغییر  کش  زحمت  و  کارگر 
تکیه به توان و تحرک عظیم نیروی خود وبا 
امید به پیروزی درمبارزه ای متحد و متشکل 
و پیشرو، به طور استوار گامهای سنجیده و تا 
حدممکن همه جانبه بردارید و ١٦ آذر امسال 
را با دفاع از خواستهای به حق دانشجویان و 
کلیه کارگران و زحمت کشان باشکوه هرچه 

بیشتر برگزارکنید.

روزهم بسته گی  آذر   1٦ باد  گرامی 
مبارزات دانش جويان عليه ارتجاع و 

امپرياليسم!
ذلت  می ميرد،  می رزمد،  دانش جو 

نمی پذيرد!
کليه  و  زندانی  دانش جويان  آزادی 

زندانيان سياسی را فريادزنيم!
نيروهای  ازوجود  دانش گاهها  پهنه ی 

انتظامی رژيم پاک بايدگردد!
درهم  را  دشمن  کنيم،  متحد  را  خلق 

شکنيم !
تنها راه رهائی  باد سوسياليسم  زنده 
بشر از ظلم وستم و استثمار طبقاتی!
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سرمایه ها(  آزاد  لیبرالیسم)رقابت  بر  مبتنی 
چسبیده و برای حزب شه زاده ساخته اش ره 

نمودی به این مضمون می دهد:
بقایای  با  ما  ایدئولوژیک  نبرد  درایران   "
سوسیالیسم مارکسیستی و کمونیسم، از یک 
سو و اسالمیان و فاشیست های گوناگون از 
دموکراسی  سیاسی  فلسفه  جز  دیگر،  سوی 
لیبرال و اقتصاد سیاسی راست میانه نیست. 
را  سیاسی  اقتصاد  این  ویژگی های  ما 

درمنشور خود چنین آورده ایم :
ولی  ابتکارفردی،  و  بازار  اقتصاد  نظام   *
زیرنظارت دموکراتیک دولت مسئوول حفظ 

حقوق کارگر و کارفرما و مصرف کننده.
* تعبیرعدالت اجتماعی به صورت مسئولیت 
جامعه دردادن فرصت برابر به افراد جامعه 
اینکه  نه  ـ  نمی توانند  که  به کسانی  کمک  و 
نمی خواهند ـ با کارخود زندگی شان را تامین 

کنند.
نبردایدئولوژیک اکنون درایران و دربیرون 
بر  نه  دارد  جریان  جبهه ها  دراین  ایران 
اکثریت  برای  امروز  که  حکومت  سرشکل 
اولویتی  از  بقا،  مبارزه  درگیر  ایرانیان 

برخوردارنیست."

 َهل ِمن مبارز. بقيه از صفحه اول



صفحه 5ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر

آقای داریوش همایون که دردوران 
ملی شدن صنعت نفت و مبارزات 
به  ایران  مردم  ضداستعماری 
درآمده بود  سومکا  فاشیستی  صفوف حزب 
که جز ضدیت با کمونیسم و دراین ارتباط 
درآن شرایط ضدیت با حزب توده موردتوجه 
دقایق  آخرین  تا  و  بود  سلطنتی  دستگاه 
محمدرضاشاه  سلطنتی  رژیم  سرنگونی 
مشغول  چاکری  به  وی  وزیران  زمره  در 
است  مرتجعی  سیاستمدار  کهنه  بوده است، 
هر  با  سرمایه داری  نظام  که  داند  می  که 
"کارفرما،  مناسبات  حفظ  ایدئولوژی اش 
کارگر و مصرف کننده" را درشکلی تنظیم 
کرده است که دراین میان کارگر و مصرف 
پول  حرص  و  مطامع  قربانی  باید  کننده 
شوند  کارفرما  افزائی  ثروت  و  اندوزی 
نه  و  است  کارفرمایان  دولت  هم  دولت  و 
کارگران و مصرف کنندگان، اما منافع اش 
آستانه  به  فرودآوردن  سر  و  درچاپلوسی 
نظام سرمایه داری، به وی حکم می کند که 
باید به هرترتیب ممکن و درخدمت به این 
کمرهمت  دارد  درتوان  که  آن جا  تا  نظام، 
افکارسوسیالیستی  رشد  درمقابل  و  بسته 
دستش  از  هرچه  درایران  کمونیستی  و 
نتیجه  در  کند.  تالش  مذبوحانه  برمی آید، 
سوسیالیسم  بقایای  با  ایدئولوژیک  "نبرد 
درسرلوحه  را  کمونیسم"  و  مارکسیستی 
آب دوغ خیاری حزب خودش  "نبرد"های 

قرارمی دهد! 
هم اکنون درایران رژیم سلطنتی مشروطه 
بر  متکی  اسالمی  جمهوری  رژیم  و 
سه گانه  قوای  تفکیک  و  پارلمانتاریسم 
سالی  صد  در  مقننه(  و  قضائیه  )مجریه، 
می گذرد:  مشروطیت  انقالب  از  که 
محمدعلی شاهی،  استبداد  مختلف  دراشکال 
استبداد  شاهی،  رضا  مدرنیستی  استبداد 
شاهی  رضا  محمد  امپریالیستی  به  وابسته 
خود  اسالمی  جمهوری  مذهبی  استبداد  و 
که  شده است  مسجل  و  کرده  عرضه  را 
معجزه ای  ارتجاعی  امامزاده های  ازاین 
برنخواهد خواست و لذا "آزموده را آزمودن 

خطاست!".
در  کارفرمایان  دوره ها،  این  درتمامی 
استثمار بی رحمانه طبقه کارگر و توده های 
ثروت  و  بوده  آزاد  کامال  زحمت کش، 
و  کارگر  طبقه  که  درحالی  اندوخته اند. 
توده های رحمت کش و انسانهای آزادی خواه 
به  و  به سربرده  نسبتاکاملی  دربی حقوقی 
خاطر دفاع از حقوق حتا به رسمیت شناخته 
مشروطه  قانونهای  همان  توسط  خود  شده 
نیروهای  سرنیزه های  با  جمهوری،  و 
سرکوب گر رژیمهای حاکم روبه رو گشته، 

علیه این نظامها و امپریالیسم حامی آنها مبارزه 
خیابانهای  درجویبارهای  خونشان  نموده، 
شهرها و غیره جاری شده، زندانهای مخوف 
به  رهائی  برای  را  شکنجه های ضدبشری  و 
جان خریده و به جوخه های اعدام  و طنابهای 
فاقه روزگار  یا درفقر و  دارسپرده شده اند و 
مرض،  درگرسنه گی،  را  باری  مشقت 

دربه دری و غیره، گذرانده اند.
که  داند  می  خوبی  به  همایون  داریوش  آقای 
سرمایه داری  رفته  پیش  درکشورهای  حتا 
نسبی موجود در صفوف کارگران  اوال رفاه 
و  لیبرال  هنر"دموکراسی  زحمت کشان،  و 
اقتصاد راست میانه" بورژوازی نبوده، بلکه 
و  کارگر  طبقه  خود  مبارزات  نتیجه ی  اوال 
ناچیزی  بخش  دریافت  ثانیا  و  زحمت کشان 
ازغارت صدها ساله ی ثروت کشورهای تحت 
سلطه و مستعمره و ثمره کارنیروی کارارزان 
موجود درآنها بوده است. همین رفاه نسبی هم، 
به محض این که بورژوازی دراین کشورها 
انقالب  از  ترسی  و  داشته  قدرتمندی  موضع 
کارگران و زحمت کشان نداشته باشد، با بی 
و  شود  می  گرفته  پس  مردم  از  تمام  رحمی 
دولتهای رفاه بعد از جنگ جهانی دوم که دراثر 
عروج سوسیالیسم و تا حدی تغییر توازن قوا 
به نفع طبقه کارگر، مجبور به ُشل کردن اندک 
سرکیسه ی ثروتهای شان شدند، هم اکنون این 
دستاوردهای طبقه کارگر و توده های زحمت 
می  گرفته  بازپس  دیگری  از  پس  یکی  کش 
نیروی  دامن گیر١٠٪  مزمن  بی کاری  شود. 
فعال کار در کشورهای پیش رفته سرمایه داری 
شده، شکاف بین فقر و ثروت دراین کشورها 
هم  مردم  و  یافته  بیشتری  عمق  روز  روزبه 
اینک درُجست و جوی راه حل، به مارکسیسم 
صدق  نیز  درایران  امر  این  آورده اند.  روی 
می کند. پس او آگاهانه مردم را به دنبال نخود 
سیاهی می خواهد بفرستد که رسوا شده  وحنای 
بی  که  مدتهاست  دادنها  سرخرمن  وعده  این 

رنگ شده است.
می  به خوبی  هم چنین  همایون  داریوش  آقای 
گسترش  و  حفظ  در  که خصلت سرمایه  داند 
خودش پیوسته با ستیزه گری هم راه بوده است: 
دردرجه اول با استثمار بی رحمانه ی کارگران 
و زحمت کشان خودی و غیرخودی و دردرجه 
یک دیگر!.  با  سرمایه داران  دررقابت  دوم 
اگرسرمایه برای گسترشش هل من مبارز نکند 
و سرمایه های دیگر را نبلعد و استثمارکارگران 
را شدت نبخشد و ثروت کشورهای ضعیف را 
غارت نکند و سر مصرف کننده کاله نگذارد 
نفروشد،  تومان  ده  را  تومانی  یک  جنس  و 
کالهش پس معرکه است. به همین دلیل مسئله 
گسترش  بلکه  دموکراسی  نه  سرمایه داران 
است.  تاحدممکن  سرمایه های شان  تمرکز  و 

که  رفته اند  پیش  جا  بدان  تا  همین علت،  به 
سرمایه خود را هرچه بیشتردرسطحی جهانی 
متمرکز کرده اند و چند صد انحصاربزرگ 
به  سرمایه ای  و  درآمدی  بعضا  که  فراملی 
مراتب بیشتر از سرمایه چندین کشور فقیر 
دارند، مشغول چاپیدن جهانیان و رقابت باهم 

می باشند.
بنابراین تماشائی است که درچنین وضعیتی 
به مردم  این واقعیت،  از  با شناخت  افرادی 
"نظام  ایجاد  در صدد  و  دهند  تحویل  دروغ 
لیبرالی سرمایه داری" برآیند. این نشان از 
داری  سرمایه  نظام  تنها  نه  ورشکسته گی 
که  دارد  آن  دروغین  ایدئولوگهای  بلکه   ،
درایران معٌرف و مدافع نظام سرمایه داری 

درقامت کمدی وار آن هستند.
آقای داریوش همایون به خوبی می داند که 
ُمهر  که  نظریه ای  هر  طبقاتی،  درجامعه 
طبقه ی حاکم را نداشته باشد، باطل و مردود 
به حساب می آید و قمه کشیهای او و امثال او 
در دامن حزب سومکا صحت این مدعا را 
نشان می دهند. لذا می داند که دموکراسی و 
حقوق شهروندی درچنبره ی سلطه ی طبقه ی 
حاکم پیوسته گرفتاربوده و درخدمت آن قرار 
وجود  طبقاتی  مافوق  دموکراسی  و  داشته   
ندارد. کدام کشورسرمایه داری را می توان 
مردم  حقوق  به  تجاوز  بدون  که  زد  مثال 
خودی و کشورهای بی گانه، به درجه ای از 

کمال اوتوپیک آقای همایون رسیده باشد؟. 
بورژوازی  خادم  پنبه ای  پهلوان  این  پس 
برای چه اکنون به فکر مبارزه ایدئولوژیک 
ارجحیت  مثابه  به  کمونیسم  و  با سوسیالیسم 

درجه اول افتاده است؟
این امر را باید درتغییراتی که درجهان رخ 
رژیم  طرف  یک  از  کرد.  مشاهده  داده اند 
ایران روزبه روز بیشتر  جمهوری اسالمی 
در باتالقی که خود به وجودآورده و بیش از 
٨٠٪ مردم وی را به آن سو ُهل می دهند، 
بورژوائی  مختلف  جناحهای   . رود  فرومی 
و خرده بورژوائی ایران درفکر جورکردن 
آلترناتیو اند. دراین میان رشد جنبش کارگری 
فراتر  دیگر خواسته هائی  که  دموکراتیک  و 
از طرحهای بورژوازی، دارند و گرایش به 
سوسیالیسم روز به روز تقویت می شود، برای 
بورژوازی سهمگین و هراس برانگیز است. 
دراپوزیسیون  بورژوازی  تبلیغاتچیان  پس 
که هنوز مستقیما دستشان به سرکوب طبقه 
نمی  کمونیستها  و  کشان  زحمت  و  کارگر 
شروع  ایدئولوژیک  مبارزه  از  باید  رسد، 
کنند و تا آن جا که درچنته دارند و می توانند 
دروغهائی سرهم ببافند، آنها را به مثابه آیه 
داده و مردم را  قرار  استفاده  آسمانی مورد 

تاحدممکن به گمراهی بکشانند.
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فراکسيونيسم و انشعابگری بيگانه با کمونيسم است!

هجوم... بقيه از صفحه  اول

نبرد ایدئولوژیک "با بقایای سوسیالیسم 
مارکسیستی و کمونیسم" یکی از این 
دروغ پراکنیهای توهم زا است. آقای همایون 
بقبوالند  مردم  به  که  می کند  تالش  بی هوده 
که تنها بقایائی از سوسیالیسم مارکسیستی و 
تسویه حساب  آن  با  باید  که  کمونیسم هست 
خرده بورژواهائی  حتا  که  بیند  می  او  شود! 
از نوع چاوز درآمریکای التین برای مقابله 
با سرمایه بزرگ امپریالیستی و حفظ قدرت 
دردست خودشان خود را سوسیالیست جا می 
درک  برای  مردم  که  است  شنیده  او  زنند. 
بحران سختی که هم اکنون پایه های کل نظام 
نه  به لرزه درآورده است،  سرمایه داری را 
به ایدئولوگهای بورژوائی، که به مارکس و 
کاپیتال  کتاب  کمونیسم علمی رومی آورند و 
مارکس در کتاب فروشیها کمیاب می شود. 
او می بیند که جنبش کارگری و توده ای در 
به وضع موجود  سراسر جهان دراعتراض 
است  مامور  او  اما  است،  اوج گیری  به  رو 
و معذور و تا َدم مرگ باید به ولی نعمتانش 

خدمت کند.
او مدعی است که " نبردایدئولوژیک اکنون 
جبهه ها  دراین  ایران  دربیرون  و  درایران 
که  حکومت  سرشکل  بر  نه  دارد  جریان 
امروز برای اکثریت ایرانیان درگیر مبارزه 
بازهم  برخوردارنیست."  اولویتی  از  بقا، 

دروغ دیگر و اطالع غلط دادن به مردم! 
دریک پدیده دیالکتیکی و علمی شکل باید با 
محتوا هم آهنگ باشد. اگر درپدیده ای شکل با 
محتوا هم آهنگ نباشد، آن پدیده معلول بوده 
و دچار کمبود است. نظام سرمایه داری را 

درنظر بگیریم :
تازمانی که بورژوازی درمقابله با فئودالیسم، 
انقالبی عمل می کرد، شعار "آزادی، برابری، 
برادری"، "جدائی دین از دولت"، "حق رای 
همه گانی" و غیره را می داد. اما به محض 
کسب قدرت به دلیل ماهیت استثمارگرانه اش 
مجبور  مردم،  رودرروی  در  قرارگرفتن  و 
به برگشت به گذشته شد، چرا که تحقق این 
شعارها باعث کشیده شدنش از قدرت به زیر 
می شد. به همین دلیل دموکراسی بورژوائی 
غول بی یال و ُدم و اشکمی از آب درآمد. 
رای  و  انتخاب  "حق  بورژوازی  درظاهر، 
همه گانی" را پذیرفته بود و درچارچوب آن 
افراد می بایستی هر چندسال یک بار توسط 
می  انتخاب  بود  الزم  که  سمتهائی  به  مردم 
سال   ١٣٠ از  بیش  تا  و  درابتدا  اما  شدند. 
بعد، زنان حق رای نداشتند و مردان نیز به 
دهه های  در  شان  دارائی  و  سرمایه  نسبت 
اول استقرار این نظام، حق نامزدکردن خود 

درنظام رای گیری را داشتند!
توسط  موروثی  پادشاهی  نظام  پذیرش  اما 
نشان  داری،  سرمایه  کشورهای  از  برخی 
استقرارنظام  نه  بورژوازی  مسئله  که  داد 
مشخصی  درشرایط  بلکه  دموکراتیک، 
درراس  شاه  دائم العمرچون  فردی  قراردادن 
حکومت است تا بتواند باتکیه به آن منافع اش 
را تامین کند. هم چنین، مماشات با دین و جدا 
کردن آن از دولت برای سالیان سال به اجرا 
درنیآمد و هنوز هم دربسیاری از کشورهای 

باقی مانده است و غیره.
این گرایش بورژوازی به شکلهای ارتجاعی 
دموکراتیک  بنیاد غیر  از  گذشته،  به  متعلق 
درقدرت  ماندن  برای  بورژوازی  و  است 

باکمال میل آنها را به عاریت می گیرد!. 
اما چرا آقای همایون انگشت روی مهم نبودن 
نزد  ریشش  که  آن  برای  می گذارد؟  شکل 
است  مدعی  لذا  است.  گیر  پهلوی  شاهزاده 
آنها  نیست.  مهم  نظام  شکل  مردم  برای  که 
از  او  اسالمی هستند.  تغییر رژیم  خواستار 
نفرتی که مردم نسبت به رژیم اسالمی دارند 
اغتشاش  نوعی  به  تا  کند  می  استفاده  سوء 
فکری درزمینه مهم نبودن شکل حکومتی را 
به  رندانه  به صورتی  را  آنها  و  بیاندازد  جا 

گذشته حواله دهد.
رژیم  علیه  درمبارزه  روزی  ایران  مردم 
برپا  را  مشروطیت  انقالب  مطلقه  سلطنتی 
داشتند. اما شاه که نهاد حاکمیت فئودالی بود 
برجا ماند و دیدیم که چه بالئی نظام سلطنتی 
رضاخان  زمانی  آورد.  مشروطه  برسر 
به  تمایل  رسیدن،  قدرت  به  برای  میرپنج 
به  اما  می داد.  ازخودنشان  جمهوری خواهی 
محض مطمئن شدن از اوضاع و محکم شدن 
جای پای اش درقدرت دولتی، نظام پادشاهی 
مشروطه را که درآن شاه همه کاره است و 
نه طبق قانون مشروطیت که"شاه باید سلطنت 
از  پس  نمود.  انتخاب  حکومت"،  نه  و  کند 
شهریور ١٣٢٠، محمد رضاشاه که درابتدا 
ناشی از ضعف هیئت حاکمه موش مرده شده 
و ظاهرا درسیاست کشور دخالت نمی کرد، 
پس از ٥ سال شمشیر را از روبست و قانون 
مشروطیت را درمورد حقوق مردم والیتها، 
شاه  دست  از  که  مردم  باردیگر  زیرپانهاد. 
 ١٣٥٧ بهمن  انقالب  با  آمده بودند،  تنگ  به 
بر نظام سلطنتی به حق شوریدند، غافل از 
آن که این گام الزم می بایستی با گام دیگر 
باید جای گزین کنند  که چه گونه رژیمی را 
راه  هم  برسد،  به ثمر  انقالبی شان  حرکت  تا 
نشد و نتیجه اش جمهوری اسالمی متکی بر 
والیت فقیه بود که مطلق تر از رژیم سلطنتی 

دوباره  نباید  را  تجربه  این  عمل می کند!! 
شاه  با  مجددا  را  شیخ  جای  و  تکرارکرد 

ُپرنمود!.
الالئی خواندن برای مردم که شکل حکومت 
اسالمی  جمهوری  رژیم  فقط  نیست،  مهم 
خیانت  شود،  کاردرست  تا  کنید  عوض  را 
به مبارزات مردمی است که درعرض ٣٠ 
سال اخیر و درمبارزه علیه رژیم جمهوری 
صدها  امپریالیستی  مداخالت  و  اسالمی 
هزارنفر قربانی داده اند و مرارتهای بی حد 
و حصر تحمیل شده توسط ضدانقالب داخلی 

و جهانی را تحمل کرده اند.
خیر جناب همایون! شما درخدمت کارفرمایان 
استثمارگر و ستم گرو شه زاده گان کمرهمت 
بسته اید، اما مواظب باشید! چرا که درمقابله 
توده های  و  کارگر  طبقه  خروشان  سیل  با 
یوغ  زیر  از  رهائی  برای  که  کش  زحمت 
کارفرماها، شاهها و شیخها قد علم کرده اند، 
کمر سست ایدئولوژیک شما طاقت ایستاده گی 

نخواهد داشت و درهم شکسته خواهدشد!.
ک.ابراهیم ـ  ٢١ آذر ١٣٨٧

اقتصادی،  شرایط  براثر  ساختاری  تغییرات 
اجتماعی و سیاسی و ازجمله لزوم تغییرات 
گسترده درفن آوری مطابق با مفاد ماده )٩( 
کشور،  صنایع  نوسازی  و  تسهیل  درمورد 
دست  کارگران  دراخراج  کارفرمایان 
بازخواهندداشت. به گزارش خبرنگار کار و 
اشتغال خبرگزاری دانش جویان ایران)ایسنا( 
درجلسه ای  تصمیم  این   ،)١٣٨٧/٩/١٢(
باحضور فقهای شورای نگهبان، وزیرکار و 
کارشناسان و روسای کمیسیونهای مربوطه 
گرفته  اسالمی،  شورای  مجلس  و  دولت  از 

شد.
موقت  استخدام  سیاست  که  سالهاست  البته 
درمورد بیش از٧٠٪ کارگران به مورداجرا 
کارگران  از  امضا  گرفتن  با  و  درآمده 
عمال  کارفرمایان  سفید،  درزیرورقه ای 
را  کارگران  شرط  و  قید  بی  اخراج  حق 
درهرزمانی که اراده کنند، به دست آورده اند. 
به طوری که زمان قراردادهای موقت کم کم 
از ٣٠ روز به ٧ روز وحتاکمترازآن رسیده 
است. مع الوصف این بند از قانون کاربیشتر 
بزرگ  درکارخانه های  شاغل  کارگران 

به بعد  ازاین  تا  رفته است  نشانه  را 
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خاطر،  دغدغه ی  بدون  کارفرمایان 
هر گرگ تازی ای را که بخواهند در 
داده  کار صورت  تقاضای  و  میدان عرضه 
و جلو اعتراضات کارگران را با استناد به 

"قانون" کار بگیرند.

و  کارگران  حقوق  به  تجاوز  مسئله ی  اما 
الحاقی  ماده  دراین  به  تنها  کشان  زحمت 
که  دارد  فراوانی  ابعاد  و  نمی شود  خالصه 
اشاره  درزیر  آنها  ترین  جدید  از  برخی  به 

می کنیم:

خانواده های  اصلی  غذاهای  از  یکی  نان 
فقیرجامعه  اقشار  و  طبقات  کال  و  کارگری 
را  ایران  جمعیت   ٪٨٠ از  بیش  که  است 
درکشوررا،  تورم  نرخ  و  دهند  می  تشکیل 
باتوجه به گرانی این ماده حیاتی موردمصرف 
کارگران و زحمت کشان، باید سنجید. طبق 
گزارش روزنامه “سرمایه” قیمت هر قرص 
نان سنگک که تا اواخر پائیزسال گذشته ٧٥ 
تا ١٠٠ تومان و در زمستان پارسال به ١٠٠ 
تا ٢٠٠ تومان افزایش یافته بود، هم اکنون 
درنرخهای ٢٠٠ تا ٤٠٠ تومان فروخته شده 
و در برخی مناطق شمالی تهران با قیمتهای 
که  می شود!  تومان عرضه  تا ١٥٠٠   ٧٠٠

حداقل ٤ برابر گرانتر شده است.
و  آرد  نوع  به  بسته   ٨٦ درسال  لواش  نان 
به  تومان   ٢٠ تا   ١٢ ازنان  عرضه  مکان 
به  پارسال  درزمستان  که  می رسید  فروش 
٢٠ تا ٢٥ تومان و هم اکنون تا ١٠٠ تومان 

به  فروش می رسد.
نان بربری از قرصی ١٠٠ تومان در درسال 
قبل به ١٥٠ تومان درابتدای امسال و ٢٠٠ تا 
٤٠٠ تومان درحال حاضر فروخته می شود.
به  آزاد  آرد  با  تافتون  نان  هرقرص  ضمنا 

٣٠٠ تومان عرضه می شود.
حداقل  که  دهد  می  نشان  ساده  حساب  یک 
هزارتومان   ٥٠ باید  کارگری  هرخانواده 
درماه صرفا برای خرید نان بپردازد. خود این 
خرید باتوجه به مزدحداقل ٢١٩ هزارتومان، 
نشان می دهد که رژیم جمهوری اسالمی چه 
جهنمی برای کارگران و زحمت کشان ایران، 
درست کرده است. ادعای تورم کمی باالتر 
رژیم،  کاربه دستان  توسط  درسال   ٪٢٥ از 
به حدی  اوضاع  است.  شرمانه  بی  ادعائی 
نیاز مردم رو  گرانی وسایل مورد  نظر  از 
به وخامت گذاشته است که حتا خانواده های 
نسبتا مرفه درایران دادشان از روند صعودی 

قیمتها به آسمان می رسد.

اخیردر  درروزهای  رژیم  دیگر  دست پخت 
زحمت  و  کارگران  درصفوف  فقر  تشدید 

کشان، طرح مربوط به حذف یارانه درمورد 
کاالهای اساسی و به ویژه سوخت فسیلی و 
این “طرح  قیمتها است.  آزادسازی  درنتیجه 
چهارشنبه  بود  قرار  که  اقتصادی”  تحول 
هدفمندکردن  “الیحه  عنوان  تحت  ١٣ آذرماه 
یارانه ها” توسط دولت احمدی نژاد به مجلس 
ارائه شود، حتا قبل از بحث و تصمیم گیری 
احمد  که  بود  انگیز  هراس  چنان  درمجلس 
توکلی از افزایش نرخ تورم تا ٥٠٪ و علی 
الریجانی از اثرات منفی آن برزندگی مردم 

سخن گفتند.
هرکشورسرمایه داری  مثل  درایران  اگر 
جنگ  نبود  ازجمله  و  عادی  درشرایطی  و 
گسترده،  درابعادی  طبیعی  بالهای  یا  و 
جنگل  قانون  براساس  تماما  مزدکارگران 
صدقه  برای  ضرورتی  نمی شد،  محاسبه 
سردادن و “یارانه” تراشی به کارگران ـ آن 
هم از ثمره کار و ازجیب خودشان!ـ  نبود. 
این ترفندها درهرجای جهان سرمایه داری و 
ازجمله درایران، اوال نشان دهنده ی وضعیت 
ناهنجار و وحشیانه استثماری است که ارزش 
کارگر  حتا  که  آورده شده  پائین  کارتابدان حد 
راهم  خانواده اش  و  نمیرخود  و  بخور  نان 
نمی تواند ازثمره کارخود به دست آورد. این 
وضع از بنیاد ساخته گی و ضدکارگری است. 
چون که اگر ارزش کار کارگر تا بدان حد 
پائین بود، این همه پول ازکجا آورده شده که به 
کارگران پرداخته شود، جزازطریق دزدی از 
کارخودکارگران؟!. و ثانیا این شیوه ها برای 
جلوگیری  و  مزدکارگران  نازل  سطح  حفظ 
کارگران  اعتراضات  و  مزدها  افزایش  از 
افسارگسیخته  استثماری  وضعیت  به  نسبت 
و  ها  یارانه  حذف  شده اند.  معمول  و  ابداع 
که  است  وضعیتی  ادامه  آنها  کردن  نقدی 
می شود  به کارگرفته  درایران  است  سالها 
از  جلوگیری  دربرابر  است  مانعی  وعمال 
باالرفتن مزد کارگران. چراکه درچارچوب 
نظام عرضه و تقاضا دربازارکار و خرید و 
فروش نیروی کار، اگر افزایش بهای نیروی 
کار براساس بارآوری تولید، باالرفتن تورم 
و بادرنظرگرفتن وضع معیشتی مزد حداقل 
کارگران ـ حتا کمی هم باالتر از خط قرمز 
که  محاسباتی  شود، طبق  درنظرگرفته  فقرـ 
برخی از کاربه دستان خود رژیم کرده اند، این 
رقم باید به بیش از ٦٠٠ـ ٥٠٠ هزارتومان 

درماه درشرایط کنونی برسد.

 لذا حذف یارانه ها و نقدی کردن آنها درعمل 
و درابعاد ٦٠ تا ٧٠ هزارتومان درماه، باری 
را از دوش کارگران برنمی دارد و زمینه را 
برای امتناع از دادن آن به بهانه ی وضعیت 
می سازد.  فراهم  را  اقتصادی  نامناسب 

می خواهد  ترفندها  بااین  سرمایه دارها  رژیم 
زندگی  و سطح  بمالد  شیره  را  سرکارگران 
نگه دارد.  فقر  خط  زیر  چنان   هم  را  آنها 
را  رژیم  دست  اکنون  هم  از  کارگران  اما 

خوانده اند.

اقتصادی”  “تحول  طرح  با  این که  جالب 
ازیک  تا  افتاده اند  راه  به  رژیم  کاربه دستان 
سو خبر افزایش بهای کاالها و ازجمله آب و 
برق و گازوغیره را مطرح سازند و ازسوی 
به وجودآمدن  از  جلوگیری  برای  دیگر 
نگرانی و اعتراض و شورش، اطمینان دهند 
در  یارانه ها”  که درصورت “هدف مند شدن 
رشته های مربوطه، افزایش بهای آن کاالها 
“قابل تحمل” خواهدشد)محمدحسین فرهنگی، 
عضو کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس، 
به نقل از وزیر نیرو و دیگرمسئووالن این 

وزارت خانه ـ  ١٩/آذر؟١٣٨٧(

و  گرایانه  حیله  طرحهای  این  درمقابل  اما 
توسط  شده  ارائه  آمار  طبق  ضدکارگری، 
رئیس کل بانک مرکزی ایران رقم مطالبات 
سعید  که  آماری  طبق  بانکی،  شبکه  معوقه 
لیالز بیان داشته و در روزنامه سرمایه آمده، 
تومان)٣١  ٣١ هزارمیلیارد  به  حال  به  تا 
نیم  و  سال  سه  درعرض  دالر(  میلیارد 
 ١٠٠ طی  که  درحالی  رسیده است.  گذشته 
مطالبات  کل  ارزش   ،١٣٨٣ پایان  تا  سال 
 ٤ از  کمتر  خود  ازمشتریان  بانکها  معوقه 
بوده  دالر(  میلیارد   ٤( تومان  هزارمیلیارد 
است. به دیگر سخن در عرض سه سال و 
 ٧ مشتریان  از  بانکها  مطالبات  میزان  نیم 
برابر میزان این مطالبات در ١٠٠ سال اخیر 

ماقبل بوده است. 

این قرضه ها نیز عمده تا توسط کسانی گرفته 
رسید  می  دهانشان  به  دستشان  که  شده است 
و براساس برخی از ارزیابی ها حتا احتمال 
بلبشوبودن  دلیل  به  بانک  به  آنها  دادن  پس 
ازسوی  تضمینی  درخواست  عدم  بعضا  و 

مقامات بانکی، زیر عالمت سوآل است.

رژیم جمهوری اسالمی و دولت “مهرورز” اش 
درحالی که کوچک ترین خواستهای معیشتی 
کشان  زحمت  و  کارگران  دموکراتیک  و 
دل  و  دست  می کشد،  خون  و  خاک  به  را 
پروارکردن  و  چله  و  چاق  درخدمت  بازانه 
پا نمی  اقشارمتوسط و باالی جامعه سر از 
شناسد و تمامی ترفندها را به کارمی برد تا 
بخورونمیر  درحد  را  کارمزدوری  برده گی 

عصر برده داری کهن تثبیت کند.
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بحران مالی... بقيه از صفحه آخر
جالب است که رژیمی که همه روزه 
آزمایش  و  ماهواره  فرستادن  مدعی 
پیش روی  از  و  است  دورُبرد  جدید  موشک 
دادسخن  کشور  کردن  درصنعتی  هایش 
می زند، حتا قادر به استفاده ی بهینه از تهیه 
نان با روشهای صنعتی نیست. به طوری که 
طبق گزارشات خود رژیم ساالنه ٣ میلیون 
نانهای  کردن  درست  با  درکشور  گندم  تن 
از  بعد  هم چنین  می شود.  تلف  نامرغوب 
گذشت ١٠٠ سال از استخراج نفت، هنوزهم 
رژیم قادر به استخراج و تصفیه نفت و تهیه 
بنزین درداخل نبوده و بیش از ٤٠٪ بنزین 
موردنیاز کشوررا از خارج وارد می کند! و 
باوجودی که ایران جزو دوسه کشور درجه 
اول در داشتن معادن گاز است، پارسال از 
توسط  گاز  قطع  با  و  خرید  گاز  ترکمنستان 
دولت آن کشور، مردم ایران دچارمشکالت 
فراوانی در روزهای سرد زمستانی شدند و 
معلوم  دولت  وعده های  عالرغم  هم  امسال 
نیست که رژیم بتواند احتیاجات مردم ازنظر 

سوخت گازی را فراهم سازد!

ماهیت  از  شناخت  با  ایران  کارگر  طبقه 
به غایت ضدانقالبی نظام جمهوری اسالمی، 
بازانه ی  حیله  و  مشکوک  الیحه های  این  به 
رژیم کوچک  ترین اعتمادی نکرده و تره ای 
برای آنها خورد نخواهد نمود. این طبقه برای 
به دست آوردن حقوق خود مبارزه اش را گام 
به گام، اما تا به آخر و تا سرنگونی این رژیم 
و هر نظام سرمایه داری دیگر درایران تحت 
عنوان دموکراتیک ، الئیک، ملی ـ اسالمی، 
ادامه  درسراسرجهان،  حتا  و  غیره  و  ملی 

خواهد داد. 
بنیاد  و  ریشه  از  طبقاتی  نظام  برچیدن 
بردن  ازبین  استقرارسوسیالیسم)  ازطریق 
مبادله  و  تولید  بروسائل  مالکیت خصوصی 
اربین  جمعی،  مالکیت  به  آنها  درآوردن  و 
بردن تضادبین کاریدی و کارفکری، ازبین 
بردن تضاد بین شهر و روستا و نهایتا ازبین 
است  راهی  تنها  کارمزدی(،  نظام  بردن 
و  زحمت کش  توده های  و  کارگر  طبقه  که 
برای  ترقی  رفاه،  آزادی،  طالب  انسانهای 
ایجاد جامعه انسانی در مدارج عالی تری از 
کار و زنده گی بدون استثمارو ستم و تبعیض، 
بدون فقر و مذلت و گرسنه گی، بدون جنگ و 
دربه دری و گذار به کمونیسم، متحدا درپیش 

خواهندگرفت.

کشورهای سرمایه داری شده بودند ، مبرا و 
آزاد بود . 

به  که  است  قرار  بحران  این  اگر  اینکه  دوم 
بحران خود رژیم سرمایه داری منجر گردد، 
باید عمیق تر و فراگیرتر از بحران  تنها  نه 
و  تبعات  بلکه  باشد،  گذشته  بزرگ  های 
تاثیرات آن نیز باید فراگیرتر از گذشته باشند 
. وانگهی در حال حاضر نیروهای ضد نظام 
با  تا  گردد  موفق  که  جهانی  تشکل  یک  فاقد 
) ستمدیده گان  نظام  قربانیان  بسیج و تشکل 
و استثمار شوندگان ( به عنوان یک آلترناتیو 
جدی و موثر در مقابل نظام جهانی سرمایه 
قدَعَلم کند ، می باشند . بدون تردید ، توضیح 
که  بحران  این  تاریخی  های  ریشه  افشای  و 
در اقتضای طبیعی نظام سرمایه نهفته است 
از یک سو و تبلیغ و ترویج یک نظام اصیل 
با چشم انداز سوسیالیستی از سوی دیگر یک 
امر ضروری در بسیج توده های زحمت کش 
تشکل  این  ایجاد  جهت  در  تحتانی  طبقات  و 
جهانی است . بدون وجود این تشکل جهانی 
، حتی با بحرانی عمیق تر و دردناک تر از 
بحران کنونی نیز چالشگران ضد نظام موفق 
نابودی و حتی عقب نشینی نظام سرمایه  به 

داری نخواهند گشت . 
نظام   ، جهانی  آلترناتیو  این  نبود  پرتو  در 
بهترین  در  که  گشت  خواهد  موفق  جهانی 
حالت با اقدامات رفورمیستی ویا با توسل به 
اعمال سیاست های فاشیستی اوضاع را به نفع 
بقای خود به پیش ببرد . با این درآمد کوتاه ، 
بگذارید در اینجا به چند و چون بحران مالی 

فعلی بپردازیم .
در فاز فعلی این بحران ، مسئله فقط این نیست 
که نخبگان دولت ها بار مسئولیت هزینه های 
اقتصادی را بر دوش های مردم تحمیل کرده 
سرمایه  آیا  که  است  این  سئوال  بلکه  اند، 
داری مالی می تواند بر مشکالت خود فایق 
آید . مارتین ولف ستون نویس قدیمی مسائل 
اقتصادی روزنامه تایمز در شماره 18 ژوئن 
2008 نوشت که : سرمایه داری جهانی از 
به  بیستم  قرن  اواسط  مدیریت  داری  سرمایه 
است  شده  تبدیل  جهانی  مالی  داری  سرمایه 
*10 . جان بالمی فاستر مخبر مجله " مانتلی 
ریویو " بر این باور است ، که نظام به خاطر 
امر  این  و  یافته  تغییر  مالی  آفرینی  سرمایه 
الجرم باعث ایجاد یک فاز جدید در مرحله 
انحصار سرمایه داری گشته که می توان از 
آن به عنوان فاز " سرمایه انحصاری – مالی 
" نام برد .*11 . در این فاز ، سرمایه مالی 
که  است  شده  قادر   ) سرمایه  نامولد  مدار   (
سرمایه داری مولد ) مدار اول ( را که قرار 

برای  است محصوالت کاالئی و خدمات را 
مصرف مردم تولید کند ، بازسازی کند . در 
پروسه این بازسازی سرمایه مالی با رواج و 
اعمال سیاست های لغو مقرارت و تنظیمات 
ارزش  است  توانسته  پیش  از  بیش  دولتی 
طریق  از  عموما  و  عمدتا  که  را  اضافی 
نه   ، شود  می  کسب  خدمات  و  کاالها  تولید 
تنها در کشورهای مرکز بلکه در کشورهای 
پیرامونی نیز از طریق گردش پول و دارائی 
سرمایه   ، راستا  این  در   .  12* کند  اخذ  ها 
انحصاری – مالی نظام جهانی با مالکیت بر 
تاریخ  در  را  شرایطی  بزرگ  انحصار  پنج 
اقتصاد نظام بوجود آورده که در آن جهانیان 
تولید   ) پیرامونی  کشورهای  مردم  عموما   (
اروپا  اتحادیه  و  ژاپن   ، آمریکا  و  کنند  می 
 ) سرمایه  جهانی  نظام  اصلی  های  مولفه   (
مصرف و تغذیه می کنند . نیم نگاهی به ارقام 
مربوط به سودهای کالن فراملی های بخش 
مالی نشان می دهد که چگونه سردمداران این 
بخش از سرمایه ) مدار دوم ( مستقل از مدار 
اول ) سرمایه مولد ( عمل می کنند و چگونه 
جهانی تر شدن، به ویژه در سی سال گذشته ، 
به روند تعمیق شکاف عظیم طبقاتی در سطح 

جهانی دامن می زند .
مالی  های  فراملی  سودهای  کلی  طور  به 
میلیارد  تحقیقا 300  در سال 2004  آمریکا 
صنایع  تمام  سود  سال  آن  در   . بود  دالر 
میلیارد   534 مالی  غیر  خدماتی  و  تولیدی 
دالر بود . با این حساب ، 40 در صد تمامی 
سودهای فراملی ها در سال 2004 به بخش 
سرمایه مالی تعلق داشت . در مقام مقایسه ، 
40 سال قبل ) 1964 ( کلیه سود کمپانی های 
مالی فقط 2 در صد از کل سود کمپانی های 
آمریکائی را شامل می شد . این تغییر بزرگ 
نشانی از رشد سرمایه آفرینی مالی و تضعیف 
سرمایه داری مولد در اقتصاد سیاسی آمریکا 
این   . باشد  اندی سال گذشته می  در چهل و 
هم  و  اقتصادی  زمینه  در  هم  بزرگ  تغییر 
ناشی  زمان  مدت  این  در  سیاسی  زمینه  در 
از قدرت گیری و تفوق بخش سرمایه داری 
مالی بر سرمایه داری مولد صنایع بوده است 
قادر  را  نظام  راس  مالی   بخش  تفوق  این   .
می سازد که اولویت ها را به بدهکاران که 
عمدتا توده های کار و زحمت را در سراسر 
های  کمپانی  به  و  دهند  می  تشکیل  جهان 
کشورهای  در  حتی  ها  دولت  و  پذیر  آسیب 
مرکز منجمله آمریکا ، دیکته کند . هرچقدر 
توانائی این بخش از سرمایه داری ) مدار دوم 
تواند  می  اندازه  همان  به  یابد  می  افزایش   )
در  دولتی  مقررات  و  تنظیمات  لغو  خواهان 

منطقه   ، کشوری   – ملی  های  حیطه 
ای و جهانی باشد *13 . تشدید پروسه 
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های لغو مقررات و تنظیمات دولتی 
به ویژه  جهان،  چهارگوشه  در  که 
توسط  جهانی  نظام  پیرامونی  کشورهای  در 
، صندوق  جهانی  بانک  المللی  بین  نهادهای 
و  تجارت  جهانی  سازمان   ، پول  المللی  بین 
... اعمال می گردند ، به رشد بیش از پیش 
این بخش از سرمایه داری کمک کرده و در 
مخاطره  به  را  سرمایه  جهانی  نظام  نهایت 

جدی می اندازد . 
تولید  خدمت  در  پول  عموما  روزگاری  اگر 
ارزش  اخذ  جهت  در  خدمات  و  محصوالت 
ما  امروز   ، بود  سرمایه  انباشت  و  اضافی 
آن  در  که  هستیم  ای  جادوگرانه  مدار  شاهد 
پول  از  فقط  و  فقط  ارزش اضافی"  پول و" 
باعث  پروسه  این   .  14*. گردد  می  اخذ 
 ، جهان  سراسر  در  امروز  که  است  گشته 
عالج  قابل  غیر  و  عدیده  مسائل  با  بشریت 
روبرو گردد که تنها راه برون رفت از آن، 
ساختمان یک دنیای بهتر و جدید با چشم انداز 
که  مسائل  این  از  یکی   . است  سوسیالیستی 
انحصاری در جهان بوجود  سرمایه مالی – 
نابرابری  روزافزون  افزایش   ، است  آورده 
و سقوط سطح زندگی کارگران ، دهقانان و 
دیگر زحمت کشان در جهان حتی در درون 
آمریکا   ، اروپا  پیشرفته  مرکزی  کشورهای 
قیمت  ممتد  و  افزایش مرتب   . است  ژاپن  و 
و  دوا   ، غذا   – عمومی  و  اجناس ضروری 
بهداشت ، نفت و بنزین و.... زندگی را برای 
دردناک  و  فرسا  طاقت  جهان  مردم  اکثریت 
ساخته است . در مقام مقایسه ، شاید در هیچ 
به  کارگران  آمریکا  مثل  جهان  در  کشوری 
نگرفته  قرار  استثمار  دستخوش  نسبی  طور 
باشند . در هشت سال ریاست جمهوری جورج 
بوش پسر، در آمریکا از هر 10 نفر کارگر 
2 نفر شغل خود را از دست داده اند . علت 
این امر تشدید پروسه ) صدور شغل  اصلی 
ها از آمریکا به کشورهای پیرامونی ( است 
که پدیده ای جدید در فاز سرمایه آفرینی در 
عصر تشدید جهانی شدن سرمایه است . در 
این مدت زمان ، بیش از پیش مزد کارگران 
کاهش یافته ، امتیازات بازنشستگی قطع و یا 
کمتر گشته ، بیمه بهداشت به عهده کارگران 
و خانوا ده هایشان محول گشته ، بخشی از 
کارگران نیمه وقت شده و یا در موارد زیادی 
مستخدمین  عنوان  به  سپس  و  گشته  اخراج 
نیمه وقت و موقتی استخدام شده اند که قانونا 
واجد بیمه بهداشت نباشند . تمامی این اقدامات 
به خاطر این است که کمپانی ها با دسترسی 
به سود های کالن قادر شوند که به سرمایه 
آفرینی مالی خود شدت بخشیده و شرکت های 
آسیب پذیر و ناتوان را در خود ادغام سازند 
بعد  آمریکا  در  زمانی  هر  از  بیش  امروز   .

از جنگ جهانی دوم مردم به طور نیمه وقت 
یا موقتی کار می کنند و بیش از هر زمانی 
فرزندان  معیشتی  آینده  به  نسبت  گذشته  در 
خود بیمناک هستند . آنها به این اعتقاد راسخ 
در  آنان  دولت  که  اند  یافته  دست  پابرجا  و 
اسارت ثروتمندان ) صاحبان فراملی ها ( می 

باشد *15 .
عدم اعتماد گسترده مردم نسبت به دولت خود 
تنگاتنک  در رابطه  که  توسط سه روند مهم 
 ، کارگران  برای  را  آینده  در  زندگی  باهم 
آمریکا  در  زحمت کشان  دیگر  و  کشاورزان 

تیره و تار ساخته است ، قابل توجیه است . 
شدن  جهانی  پروسه  روزافزون  ادامه  یکم،   
تولید محصوالت و خدمات از طریق کارهای 
آمریکا  از  بیرون  در  توانند  می  ماهر  نیمه 
برای  کم  هزینه  با  نازلی  بسیار  صورت  به 
فراملی ها انجام پذیرد . خیلی از این شغل ها 
را جوانان تحصیل کرده در هندوستان ، چین 
هزینه  به  توانند  می   ... و  شرقی  اروپای   ،
بسیار پائین برای فراملی ها انجام دهند . به 
یک کالم ، انحصارات مالی شرایطی را در 
جهان بوجود آورده اند که در آن جهان تولید 

می کند و آمریکا مصرف می کند .
دوم، اینکه رشد تکنولوژی فرآیند تولید سرانه 
کارگر را به طور نجومی دردهه های اخیر 
روند  این   . است  داده  افزایش  پیش  از  بیش 
تواند  می  کارگر  هر  که  است  معنی  این  به 
نسبت به گذشته بیشتر تولید کند . زمانی که 
تقاضا برای محصولی که کارگر تولید کرده 
به نسبت فرآیند تولیدی کارگر ، افزایش نمی 
یابد ، نه تنها کارگر جدید استخدام نمی شود 
بلکه تعدادی از کارگران شاغل نیز با مشکل 
در  امروزه   . گردند  می  روبرو  بیکاری 
آمریکا ما شاهد فعل و انفعاالت این روند در 

صنایع اتوموبیل سازی و فوالد هستیم . 
تعبیه می  امروز  که  هائی  اینکه شغل  سوم، 
گردند عمدتا کارهائی با مزدهای بسیار پائین 
نقش  دو عامل  این روند  توسعه  در   . هستند 
مهمی را ایفاء می کنند . عامل اول تاریخی 
در  امروز  اینکه  توضیح   . است  سیاسی   –
فقط  که  کارگری  اتحادیه های  تقریبا  آمریکا 
 ، گیرند  می  بر  در  را  کارگران  در صد   9
فراملی  مدیریت شرکت های  توسط  یا عمال 
اخته گشته اند و یا به خاطر ناتوانی های خود 
نبود یک حزب کمونیست متحد و  ) منجمله 
و  اعتراضات  برگزاری  به  قادر   ،  ) اصیل 
عامل   . نیستند  چشمگیر  کارگری  تظاهرات 
مالی  فراملی  های  کمپانی  که  است  این  دوم 
که بر کمپانی های فراملی غیر مالی موقعیت 
شده  موفق   ، اند  کرده  اخذ  متفوقی  و  ممتاز 
اند که به ویژه در بیست سال گذشته با اعمال 
سیاست های ضد دخالتگری از طرف دولت 

و لغو مقررات به طور قانونی به دلخواه هر 
کار  از  را  کارگران  هرقدرخواستند  و  وقت 

اخراج ساخته و آنها را بیکار سازند *15 .
اگر نظام جهانی در فاز فعلی سرمایه انحصاری 
را  خودی  کارگران  که  است  قادر  مالی   –
که  کشوری   ، آمریکا   ( هیوال  این  شکم  در 
با 303 میلیون نفر جمعیت بزرگترین طبقه 
کارگر تاریخ جهان را در خود نهفته است ( 
به این شدت و حدت مورد استثمار قرار دهد 
، سرنوشت میلیاردها کارگر ، دهقان و دیگر 
زحمتکشان در کشورهای پیرامونی این نظام 

کامال روشن است . 
با  سرمایه  نظام  مالی   – انحصاری  سرمایه 
المللی  بین  صندوق   ، جهانی  بانک  کمک 
ملت   – دولت  که  است  شده  موفق  و...  پول 
را  پیرامونی  کشورهای  عظیم  اکثریت  های 
با مقروض و بدهکار ساختن به بخش مالی، 
 . دارند  نگاه  جهانی  نظام  مدار  در  را  آنها 
امروز که اوضاع مالی در آمریکا در تالطم 
افتاده و در بحران بزرگی فرو رفته و بانک 
ناتوانی  با  مالی  بخش  موسسات  دیگر  و  ها 
آیا سرمایه   ، اند  ، ورشکستگی روبرو شده 
و  آمریکائی  غیر  ثروتمند  و  بزرگ  گذاران 
برزیل   ، ، روسیه  ) مثل چین  اروپائی  غیر 
، امیرنشینان خلیج فارس و... ( به کمک و 
آمریکائی  موسسات  و  ها  بانک  از  رهائی 
امر  این  وقوع  ؟  شتافت  خواهند  اروپائی  و 
از  یکی   ، نمی رسد  نظر  به  بعید  چندان  که 
طنزهای بزرگ تاریخ جهان معاصر خواهد 

بود *16 .
باید اشاره  در پاسخ توضیحی به سئوال باال 
کرد که پاسخ به این سئوال نیز مثل پاسخ به 
دیگر مسائل اقتصادی به طور حتم و روشن 
یک پاسخ سیاسی خواهد بود که در آن یک 
گروه نخبه کوچک برنده می شوند و اکثریت 
در  چه  زحمت کش  مردم  اتفاق  به  قریب 
کشورهای مرکز و چه در کشورهای دربند 
پیرامونی، می بازند . در پرتو این شرایط ، 
راه  ؟  چیست  بشریت  برای  اساسی  حل  راه 
حل اساسی که به طور اجمالی بعد از ارائه 
توضیح  گیری  نتیجه  بخش  در  ها  جمعبندی 
به وضع  که  باشد  این  نباید   ، است  شده  داده 
موجود چگونه باید اجازه داده شود ادامه پیدا 
کند، بلکه چگونه باید قربانیان نظام به همراه 
چالشگران ضد نظام موفق گردند که مقررات 
و خواسته های خود را با بیان و عمل جمعی، 
برنظام اعمال کنند که این وضع ادامه نیابد .

جمعبندی ها
1 – بررسی تاریخ تکامل نظام سرمایه داری 
می  نشان  علمی  کمونیسم  تحلیل  اساس  بر 

دهد که شکلگیری و رشد بورژوازی 
های  بخش  از  یکی  عنوان  به  مالی 
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 رکود و بحران نظام سرمايه داری زمينه ساز رشد انقالب اند!

بورژوازی ، اجتناب ناپذیر است . در 
پروسه تحلیل خود از گردش و حرکت 
سرمایه و کسب انباشت بوسیله ارزش اضافی 
اساسا  سرمایه  که  دید  خواهیم  روشنی  به 

دارای دو مدار است :
مدار اول ) مدار مولد ( که شامل فعالیت ها و 
دل مشغولی های تولید کاال و خدمات و مدار 
دوم ) مدار نامولد ( که شامل فعالیت ها و دل 

مشغولی های مالی است . 
سردمداران   ( مالی  بورژوازی  اگر   –  2
( همچون بورژوازی مولد  نامولد دوم  مدار 
 ) اول  مدار  داران  سرمایه  و  سردمداران   (
برای کسب ارزش اضافی به طور رقابتی به 
تولید و عرضه مثال ساختمان و به خصوص 
تکامل  برای   ، بپردازد  مسکونی  های  خانه 
اقتصادی جامعه سرمایه داری ، نقش تاریخی 
خود را بازی خواهد کرد . اما هنگامیکه این 
بخش از بورژوازی به عوض خدمت به مدار 
اول ، در اساس به تولید " ارزش دارائی " ) 
از طریق بورس بازی ، داد و ستد مستغالت 
را  واقع سود خود  در   ، پردازد  ( می   ... و 
از ارزش اضافی حاصل در مدار اول نظام 
ترتیب  بدین  و  کند  می  کسب  داری  سرمایه 
و  گشته  اول  مدار  در  سرمایه  گردش  مخل 
در نهایت با افزایش هزینه های باالسری یا 
غیر تولیدی برای بورژوازی بخش صنعتی 
بیکاری  و  زائی  تورم  باعث   ) اول  مدار   (

فراگیر و مزمن در جامعه می گردد . 
و  قطبی  تک  ما  جهان  چون  امروز   –  3
حرکت و گردش سرمایه بیش از هر زمانی 
در گذشته دچار پروسه گلوبالیزاسیون است 
، در نتیجه تورم زائی و بیکاری ) ناشی از 
ناتوانی و آسیب پذیری بورژوازی بخش مولد 
در مقابل قدر قدرتی و تفوق بی سابقه سرمایه 
انحصاری – مالی جهانی ( بالفاصله  داری 
در سراسر جهان به عنوان پدیده های جهانی 

شده رخنه کرده و گسترش پیدا می کنند . 
 ، داری  تاریخ سرمایه  های  گذشته  در   –  4
بحران های بزرگ ) مثل بحران تاریخی سال 
های 1936 -1929 ( محدود و معین بوده و 
عموما در کشورهای پیشرفته صنعتی غرب 
دیگر  و  کارگران  برای  بدبختی  و  فالکت 
زحمت کشان بوجود آوردند . این امر دو علت 

داشته که ذکر آنها حائز اهمیت است : 
یکم، اینکه در آن دوران ) مثل دوره بحران 
بلکه  و  نبوده  قطبی  تک  ما  جهان   ) بزرگ 
بوده  قطبی  چند  جهان  یک  معنی  تمام  به 
نظام  قدرتی  قدر  و  تفوق  اینکه  دوم،   . است 
جهانی سرمایه به خاطر وجود نظام شوراها 
امروز  اندازه  به  شوروی  جماهیر  اتحاد  در 

روی   . است  نبوده  تر  جهانی  و  تر  گسترده 
این اصل ، در آن دوره زمانی که درصد و 
بیکاری مزمن و تورم زائی در آمریکا بیداد 
به   ( تورمی  تنها  نه  در شوروی   ، کرد  می 
مقررات  و  برنامه  با  اقتصاد  وجود  خاطر 
نبوده،   ) ها  قیمت  و  مزدها  بر  حاکم  دولتی 
با آمریکا و  بلکه درصد بیکاری در مقایسه 
دیگر کشورهای سرمایه داری خیلی پائین و 
در بعضی مواقع به دو درصد هم نمی رسیده 
و  زائی  تورم  امروز  صورتیکه  در   . است 
را  داری  سرمایه  نظام  راس  که  بیکاری 
به سوی یک بحران بزرگ جدی می برد ، به 
خاطر تشدید پروسه جهانی تر شدن سرمایه ) 
به ویژه سرمایه مالی ( از یک سو و تک قطبی 
بودن ساختار نظامی – سیاسی جهان از سوی 
و  اروپا  در  از گسترش  بعد  به زودی  دیگر، 
ژاپن تقریبا تمامی کشورهای پیرامونی نظام 

را نیز فرا خواهند گرفت . 
5 – در پرتو شرایط منبعث از جهانی تر شدن 
سرمایه ) و تفوق سرمایه انحصاری – مالی 
در شکل و شمایل " پنج انحصار بزرگ " ( 
تشدید و تعمیق تورم زائی با بیکاری مزمن 
کارگران  اروپائی  کشورهای  و  آمریکا  در 
بی  با  را  کشورها  این  زحمت کشان  دیگر  و 
خانمانی ) حراج خانه های مسکونی ( ، کم 
 ، بهداشتی  بیمه  نبود   ، تغذیه  سوء  و  غذائی 
از دست دادن بخش بزرگی از پس اندازهای 
زندگی  و  ساخته  روبرو   ... و  بازنشستگی 
معیشتی آنها را بیشتر به خطر خواهد انداخت 
. ولی این تورم زائی و بیکاری که الجرم در 
ماههای آینده، اقصا نقاط کشورهای پیرامونی 
 ، کارگران   ، گرفت  خواهد  بر  در  نیز  را 
نظام  از  بخش  این  قربانیان  دیگر  و  دهقانان 
جهانی را با تشدید و تعمیق مشکالت و مسائلی 
روبرو خواهند ساخت که سال ها شاهد تبعات 
که  آمدها  پی  این   . اند  بوده  آنها  بار  فالکت 
تعمیق و تشدید آنها ناشی از عمل کرد سرمایه 
آفرینی مالی بخش سرمایه انحصاری – مالی 

نظام جهانی است ،عبارتند از : 
1 – تعمیق نابرابری معیشتی در تمام زمینه 

ها و گسترش فقر مطلق  
و  شهرها  در  قحطی  پروسه  تشدید   –  2
از  میر  و  مرگ  درصد  افزایش  و  روستاها 

گرسنگی و 
3 – وقوع بیش از پیش جنگ های خانمانسوز 
های  اندیشه  پیش  از  بیش  شیوع  و  داخلی 
پانیستی ، ناسیونالیستی از یک سو و عروج 
گرائی  امت  فاشیستی  شبه  تمایالت  رونق  و 
سوی  از  دینی  و  مذهبی  های  بنیادگرائی  و 

دیگر. 
نتیجه گیری

جمعبندی  بخش  در  که  شرایطی  پرتو  در 
برای  اساسی  حل  راه   ، شد  داده  توضیح 
اصلی  قربانیان  که  جهان  زحمتکش  بشریت 
تنها  چیست؟   ، هستند  سرمایه  جهانی  نظام 
راه حل اساسی برای برون رفت از اوضاع 
سراسر  در  سرمایه  نظام  که  باری  فالکت 
جهان بوجود آورده این است که مردم جهان 
باید از طریق تشکالت سیاسی محلی و منطقه 
ای و ملی در همبستگی با تشکالت توده ای 
در اکناف جهان، نظام و پنج انحصار بزرگ 
عقب  به  مجبور  جهان  سراسر  در  را  آن 
نشینی سازند . نباید در انتظار سیاست های 

اپوزیسیون وفادار نشست . 
حزب   ( آمریکا  در  چه  وفادار  اپوزیسیون 
دموکرات  سوسیال   ( اروپا  و   ) دموکرات 
با  اصوال  پیرامونی  کشورهای  در  چه  و   )
قبول قدرت سرمایه جهانی اعتبار و احترام 
از  جهان  اکناف  در  را  خود  مشروعیت  و 
ودیگر  ،دهقانان  کارگران   . اند  داده  دست 
فعالین  همکاری  با  باید  جهان  زحمت کشان 
ضد نظام تشکل های ضد امپریالیستی و ضد 
سرمایه داری خود را بنا نهند تا از منافع و 
حقوق خود در مقابل تهاجم سرمایه دفاع کرده 
را  که شرایط  را  اجتماعی حاکم  مناسبات  و 
برای استثمار و غارت و چپاول بیشتر آماده 

می سازد ، نابود سازند .
از هم اکنون شکل گیری و رشد ) دی لینک( 
د رآلمان متشکل از نیروهای چپ ) اروپای 
و  امضاءکنندگان  گسترش   ،  ) سوسیال 
طرفداران " فراخوان باماکو " ) عمدتا متشکل 
از نیروهای کمونیست ، آنارشیست ، فمینیست 
، ضد امپریالیست کشورهای آفریقا ، آسیا و 
اقیانوسیه ( و پیروزی های اخیر طرفداران 
آمریکای  کشورهای  در  بولیواری  انقالب 
التین که از نظر تاریخی اولین " حیاط خلوت 
" آمریکا و قربانیان اولیه نظام فالکت بار " 
بوده  اخیر  سال   35 در  نئولیبرالیسم   " آزاد 
اند ،نمونه های زنده و جدی از حرکت مردم 
رهائی  و  در جهت گسست  جهان  زحمتکش 
از محور نظام جهانی سرمایه و ایجاد جهانی 
بهتر با چشم انداز سوسیالیستی هستند . پایان 

. ن.ناظمی ـ آبان 1387

پی نویس های توضیحی

1 – درباره ابعاد گوناگون این توهم ها 
در سال های 1973 – 1949 ، رجوع 
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بحران امپرياليسم  ... بقيه از صفحه آخر
کنید به : امین ، سمیر ، " جهانی که 
آرزو می کنیم : اهداف انقالبی در قرن 
انتشارات   ، نیویورک   : یکم  و  بیست 
مانتلی ریویو ، 2008 ، صفحات 24 – 17 

.

2 – " پنج انحصار بزرگ " عبارتند از : 1 
– کنترل تکنولوژی های جدید ، 2 – کنترل 
سرمایه  گردش  کنترل   –  3  ، طبیعی  منابع 
مالی ، 4 – کنترل ارتباطات و اطالعات و 
، برای  5 – کنترل سالحهای کشتار جمعی 
اطالعات بیشتر درباره پنج انحصار بزرگ 
سرمایه   "  ، سمیر   ، امین   : به  کنید  رجوع 
داری سیاست و بی نظمی جهانی " ، لندن ، 

انتشارات زد ، 2004 .

3 – تقسیم بورژوازی به جناح های مختلف 
و  نظری  لحاظ  از  گوناگون  های  با خواسته 
بوده  پذیرش  مورد  و  رایج  عموما  تاریخی 
تاریخی  اثر  در  مارکس  نمونه  برای   . است 
خود " هیجدهم برومر لوئی بناپارت ، 1852 
در  فرانسه  بورژوازی  کالبد شکافی  در   ،  "
تکامل اش صحبت  و  اوان شکلگیری  همان 
 ( عمده  امالک  صاحبان  بورژوازی  از 
موسوم به " لژیتیمیست ها " ( و بورژوازی 
بزرگ  صنایع  بورژوازی  و  مالی  اشرافیت 
کارل   ، مارکس   : به  کنید  ) رجوع  کند  می 
ترجمه   " بناپارت  لوئی  برومر  هیجدهم   "  ،
باقر پرهام ، نشر مرکز 1368 ، صفحه 24 
لنین در کتاب معروف خود "  ( . همانطور 
 " داری  آخرین مرحله سرمایه   ، امپریالیسم 
برآمدن بورژوازی مالی را زمینه ساز وارد 
 . دانست  امپریالیسم  مرحله  به  سرمایه  شدن 
امروز بخش بندی بورژوازی به جناح های 
نظامی   ، مالی   ، ، صنعتی  نفتی   ، گوناگون 
و... درکشورهای توسعه یافته سرمایه داری 
برای  پیرامونی  نیافته  توسعه  کشورهای  و 
همگان امری پذیرفته شده و در گفتمان های 
و  گروهی  نشریات  صفحات  به  روزمره 

رسانه های دستجمعی نیز راه یافته است .

اجتماعی  عدالت   "  ، دیوید   ، هاروی   –  4
محمد   ، حسامیان  فرخ  ترجمه   ،  " شهر  و 
تهران   ، رضا حایری و بهروز منادی زاده 
شهری  ریزی  برنامه  و  پردازش  شرکت   ،

1367 ، صفحه 92 .

ترجمه   " " سرمایه   ، کارل   ، مارکس   –  5
جلد   ، فردوس  انتشارات   ، اسکندری  ایرج 

چهارم ، 1368 ، صفحه 5291 . 

6 – همانجا ، صفحه 6891 .

7 – همانجا ، صفحه 191 .

 ، نمونه  برای  بیشتر  توضیحات  برای   –  8
رجوع کنید به : ویلیامز ، پیتر ، " مالکیت و 
دگردیسی ها در بازارهای مسکن و مستغالت 
" ، نیویورک 2003 و اطهاری ، کمال ، " 
بورژوازی مستغالت : مدار نامولد سرمایه " 
، در مجله " چشم انداز ایران " ، شماره 47 ) 
دی و بهمن 1386 ( ، صفحات 42 – 38 .

9 – درباره رابطه مدار اول و مدار دوم در 
 ، مصر   ، ایران  مثل  پیرامونی  کشورهای 
نیجریه ، فیلیپین ، مکزیک و... رجوع کنید 
به : هریشمن ، آلبرت ، " اعتراف های یک 
از   ،   ) توسعه  پیشگامان  در   (  ،  " مخالف 
انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتاب های 

علوم انسانی ، تهران ، 1386 .
- ویلیامز ، همانجا ) در پی نویس شماره 8 

 )
 -هاروی ، همانجا ) در پی نویس شماره 4 

)
کارائی  بررسی   "  ، فردین   ، یزدانی   -
شهری  مناطق  در  مسکن  بازار  سازوکار 
ایران " ، از انتشارات سازمان ملی زمین و 

مسکن ، تهران ، 1381 و 
تهران  نصف  برای  فقط  موجود  برنامه   "-  
است " ، ) گفتگو با پیروز حناچی ( ، روزنامه 
" اعتماد " ، سال ششم ، شماره 1599 ، شش 

بهمن 1386 .
نظام  در  تغییر  این  جزئیات  درباره   –  10
 ، ولف   : به  کنید  رجوع   ، سرمایه  جهانی 
مارتین ، " سرمایه مالی لجام گسیخته اقتصاد 
جهانی را بازسازی می کند " ، در روزنامه 

" فانینشیال تایمز " ، 18 ژوئن 2007 . 
11 – فاستر ، جان بالمی ، " سرمایه آفرینی 
مالی در سرمایه داری " ، در مجله " مانتلی 

ریویو " ، آوریل 2007 . 
نظام  بحران  چهار   "  ، ویلیام   ، تب   –  12
سرمایه داری جهانی " ، در مجله " مانتلی 

ریویو " ، اکتبر 2008 . 
در   " عقاب  دوبال   "  ، ویلیام   ، تب   –  13
کتاب " پاکس آمریکانا : بررسی امپراطوری 
آمریکا " ، گردآوردندگان : جان بالمی فاستر 

و رابرت مکی سنی ، نیویورک ، 2004 . 
14 – تب ، " چهار بحران نظام ..." ، همانجا 

– صفحات 45 – 44 .
15 – همانجا ، صفحه 46 .

 " روزنامه  و   47 صفحه  همانجا،   –  16
فانینشیال تایمز " ، 5 آوریل 2008 .

طوالنی " جنگ سرد " ) 19٤7 – 1991 ( 
مهیا شد . بعد از فروپاشی و تجزیه شوروی 
و پایان دوره چهل و چهار ساله جنگ سرد 
به ویژه  قدرت  ابر  تنها  عنوان  به  آمریکا   ،
نظامی ، بدون یک چالش جدی در راس نظام 
جهانی سرمایه قرار گرفت . بررسی اسناد و 
مدارک و آثار پژوهشی درباره آمریکا نشان 
و  رشد  در  آمریکا  امپریالیسم  که  دهد  می 
تحول خود در تمامی این دوران نه تنها دائما 
برای بشریت در اقصا نقاط جهان بحران زا 
بوده، بلکه خود نیز با امواجی از بحران های 
گوناگون مثل بحران بزرگ سال های 1929 
ویتنام  ازجنگ  ناشی  بحران  یا  و   183٦  –
اسم  به  که  دوم دهه 19٦0 میالدی  نیمه  در 
 ، گشت  معروف    " اعتباری  بی   " بحران 
روبرو بوده است . ولیکن در هیچ زمانی در 
گذشته، موقعیت و پرستیژ آمریکا در جهان 
اعتباری و  بی  مثل حاال در معرض بحران 
ناکامی در گستره هژمونی طلبی قرار نگرفته 

بود . 
دو  را،  آمریکا  امپریالیسم  کنونی  بحران 
افزایش  اول،  روند   . دهد  می  تشکیل  روند 
بی اعتباری کارکرد بازار آزاد نئولیبرالیسم 
کشورهای  در  به ویژه  جهان  سراسر  در 
افزایش  دوم،  روند   . است  التین،  آمریکای 
میلیتاریسم  به خشونت  نسبت  انزجار  و  تنفر 
از  متفکرین  از  بسیاری  که  است  آمریکا 
 . برند  می  اسم   " زور  جهالت   " نام  به  آن 
فراخوان  و  ها  اعالمیه  روزافزون  انتشار 
های محکوم کننده علیه آمریکا در واقع نقطه 
هژمونی  استقرار  در  آمریکا  ناکامی  گرهی 
این  آمریکا  حاکمه   طبقه   . است  جهان  بر 
تصور باطل را داشت که قادر است به تنهائی 
ولی   . باشد  داشته  تسلط  و  بر جهان سیطره 
بعد از شکست ها و ناکامی ها در افغانستان 
بین  کاران  نومحافظه  اعتباری  بی  عراق  و 
دیگر  و  جنگ  پروژه  و  یافته  افزایش  مردم 
ماجراجویی های میلیتاریستی آنها توسط حتا 
گرفته  قرار  سئوال  زیر  آمریکا  مردم  اکثر 

است . 
آمریکا  امپریالیستی  ساله  صد  تاریخ  در 
جناح  دو  را  آمریکا  حاکمه  طبقه  همیشه   ،
از  بعضی  توسط  که  اند  داده  تشکیل  بزرگ 
نام  مارکسیست ها و دیگر آزادی خواهان به 
بال  دو   " یا  و   " سیامی  های  دوقلو   " های 

عقاب " معروف گشته اند . 
" دستگاه  نخبگان  به  که معروف  یک جناح 
و  تجارت   های  پروژه  به   ، است   " شرقی 

امور مالی بین المللی به عنوان ابزار 
اصلی سرمایه تاکید می ورزند و اخیرا 
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در فعالیت های انتخاباتی آمریکا خط 
را   " دشمنان   " با  دیالوگ  و  مذاکره 
تبلیغ می کنند . خیلی از صاحب نظران 
علوم سیاسی آمریکا ، فعالین درون این جناح 
را که در داخل حزب دموکرات فعالیت دارند 
 " انترناسیونالیست  های  لیبرال   " اسم  به   ،

معرفی می کنند . 
بال دیگر این عقاب شامل نخبگانی از طبقه 
حاکمه آمریکا است که قویا معتقد به استفاده 
سریع از نیروی نظامی جهت استقرار هژمونی 
. این  آمریکا در اقصا نقاط جهان می باشند 
جناح نیز از دو بخش متمایز ازهم – محافظه 
کاران رئالیست و نومحافظه کاران – تشکیل 
می شود که توسط نویسندگان و ژورنالیست 
 " مالی غربی  نهادهای  نخبگان   " نام  به  ها 
معروف شده اند . بررسی تاریخ تحول پدیده 
طبقه  که  دهد  می  نشان  آمریکا  امپریالیسم 
حاکم آمریکا در طول صد سال گذشته از هر 
دو استراتژی ) " خط مذاکره " و خط "جنگ 
استقرار  امر  پیشبرد  برای   ) میلیتاریسم"  و 
هژمونی آمریکا بر جهان استفاده کرده است 
بر  استراتژی  دو  این  بین  توازن  منتها   .
حسب فعل و انفعاالت سیاسی اوضاع داخلی 
و  چرخش  دچار  آمریکا  خارجی  سیاست  و 
تغییر قرار می گیرد . نیم نگاهی به حضور 
رون  د  در  قدرتمند  و  متنفذ  های  شخصیت 
کابینه   ( جمهوری  ریاست  اخیر  کابینه  دو 
های بیل کلینتون و جورج بوش ( به خوبی 
خصلت های متمایز این دو جناح درون طبقه 
کلیدی  شخصیت   . دهد  می  نشان  را  حاکمه 
در کابینه کلینتون ) 1991 -1999 ( رابرت 
روبین وزیر دارائی بود . در کابینه بوش ) 
2000 -200٤ ( قدرتمند ترین عضو کابینه 
در  اینکه  با   . بود  دفاع  وزیر  رامسفلد  دانلد 
به  بوش  جمهوری  ریاست  اول  دوره  پایان 
جنگ  های  سیاست  شدن  اعتبار  بی  خاطر 
طلبانه و خشونت های رایج در زندان های 
سپر   " یک  عنوان  به  رامسفلید  آمریکائی 
به کنار گذاشته شد ولی در دوره دوم  بال " 
ریاست جمهوری بوش نیز کلیدی ترین پست 
کابینه محول به دیک چینی ) معاون ریاست 
جمهوری ( گشت او با اینکه به طور رسمی 
وزیر دفاع نبود ولی وفادارانه خط جنگ را 

با تمام جدیت تبلیغ و به پیش برد . 
در دروه کلینتون با اینکه از ابزارهای خشونت 
آمریکا  هژمونی  استقرار  در جهت  جنگ  و 
تجزیه  پروسه  و  بالکان  منطقه  در  به ویژه 
و  تبلیغ  ولیکن  شد  استفاده  سابق  یوگسالوی 
با   " اجماع   " کسب  و  مذاکره  خط  ترویج 
متحدین و شرکای آمریکا جنبه کلیدی سیاست 
امروزه   . داد  می  تشکیل  را  کلینتون  دولت 
چه خط اجماع و مذاکره و چه خط جنگ و 
استراتژی های  به عنوان  دو  میلیتاریسم هر 

روبرو  اعتباری  بی  با  آمریکا  حاکمه  طبقه 
مقاومت  به  جهان  سراسر  در  مردم  و  گشته 
علیه هردو خط برخاسته اند . البته این نظریه 
دو  این  که   نیست  معنا  این  به  وجه  هیچ  به 
استراتژی و پی آمدهای فالکت باری که آنها 
در سراسر جهان هنوز هم بوجود می آورند، 

قطع گشته است . 
در حیطه میلیتاریسم و جنگ افروزی ، مردم 
در جنگ  غلطیدن  سال  هفت  از  بعد  آمریکا 
افغانستان و عراق متوجه شدند که چقدر طبقه 
کاران  نومحافظه  به ویژه  و  آمریکا  حاکمه 
حاکم بر کاخ سفید ، با ردیف کردن یک رشته 
دروغ و بهتان ازیک سو و انداختن رعب و 
توانسته  دیگر  از سوی  مردم  دل  در  هراس 
اند دوباره آنها را فریب دهند . امروزه مردم 
آمریکا درک کرده اند که آمریکا نه تنها عراق 
را، "از دست داد" بلکه اوضاع در افغانستان 
نشان می دهد که دولت آنها دیگر قادر نیست با 
اشغال نظامی و تغییر رژیم ثبات امپریالیستی 
در  آگاهی  اعتالی   . سازد  مستقر  را  خود 
در  به ویژه  آمریکا  مردم  مختلف  اقشار  بین 
نژادی و  اقلیت های   ، ، زنان  بین کارگران 
زبانی، آنها را به این درک رسانده است که 
با  را  آنها  ، کشور  نظامی  های  ماجراجوئی 
های  اولویت  و  ساخته  روبرو  ورشکستگی 
داخل آمریکا ) مثل بیمه بهداشت عمومی و 
اشتغال ( قربانی سیاست های جنگ افروزانه 
در  سفید  کاخ  گرایانه  نظامی  های  توطئه  و 
اقصا نقاط جهان گشته است . به نظر نگارنده 
شکم   " درون  از  چالش  این  شدت  درجه   ،
جانور " تقریبا بی سابقه در تاریخ صد ساله 
امپریالیسم آمریکا می باشد . هر چقدر زمان 
می گذرد و بیشتر از پیش دروغ ها و بهتان 
های طبقه حاکمه برمال می گردد ، به همان 
اندازه درجه نارضایتی ها در بین مردم بیشتر 
گشته و نتیجتا احساس تنفر و انزجار در آنها 
نسبت به طبقه حاکمه بیشتر و عمیق تر می 
گردد . هیچ وقت در تاریخ امپریالیسم، درجه 
طبقه  به  نسبت  جهان  مردم  انزجار  و  تنفر 
حاکمه آمریکا به این اندازه مساوی با درجه 
تنفر خود مردم آمریکا نسبت به طبقه حاکمه 
داخل  در  هم   . است  نبوده  خودشان  کشور 
تبلیغات رژیم  آن  از  آمریکا و هم در خارج 
بشر  حقوق   ، دموکراسی  اشاعه  مورد  در 
مردم  نظر  از  جهان  در  اقتصادی  توسعه  و 
ادعاهای پوچ ، بی معنی و توخالی محسوب 
می شوند . در پرتو این شرایط می توان اذعان 
کرد که افول اعتبار قدرت هژمونیکی آمریکا 
حکایت از آغاز دوره جدیدی در تاریخ نظام 

جهانی سرمایه ) امپریالیسم ( می کند . 
در سال 2007 ، در دهمین سالگرد بحران 
مالی آسیای شرقی به دو نکته مهم اشاره رفت 

: یکم اذعان و اعالم این نکته مهم که بازار 
نگشته  رشد  باعث  تنها  نه  نئولیبرالیسم  آزاد 
ثبات  عدم  گسترش  به  آن  عوض  به  بلکه 
اقتصاد  گیری  نتیجه  این   . است  زده  دامن 
بود  پول  المللی  بین  به صندوق  متعلق  دانان 
تنها  نه  نئولیبرالی  های  سیاست  اینکه  دوم   .
محصول یک سری اشتباهات و قضاوت ها 
نیستند بلکه آنها توسط ایدئولوگ های نظام و 
کشورهای  که  گردند  می  اعمال  ذینفع  منابع 
پیرامونی را بیشتر به مخاطره انداخته و در 
عوض درصد سود کمپانی های فراملی مالی 
را ارتقاء می دهند . شایان توجه است که این 
نظرگاه درباره ناکارائی بازار آزاد نئولیبرالی 
توسط افراد سرشناسی بیان می گردند که کال 
سنخیتی با چپ های رادیکال و مارکسیست 

ندارند . 
بعد  جهانی  نظام  که  باری  فالکت  شرایط 
بازارآزاد  بر  حاکم  های  سیاست  اعمال  از 
بند  در  پیرامونی  کشورهای  در  نئولیبرالی 
از  ناشی  تردید  بدون   ، است  آورده  بوجود 
طریق  از  انباشت   " پروسه  رشد  و  وجود 
محروم سازی " است . درروند این انباشت، 
اقشار مختلف کار و زحمت در این کشورها 
حتی حقوق و دارو ندار کم خود را در سی 
سال گذشته از دست داده اند . در این روند ، 
اکثر مردم به خاطر توسعه خصوصی سازی، 
و  آب  مثل   ( در زمینه های خدماتی  به ویژه 
برق ، بیمه بهداشت ، آموزش و پرورش و... 
روبرو  خطرناکی  و  بار  فالکت  وضع  با   )
قرار  که  خدمات  و  تولیدات  این   . اند  گشته 
بود بخشی از مایحتاج اساسی و حقوق مدنی 
این مردم باشند ، امروز در " بازار آزاد " 
 ) براساس قدرت خرید   ( تقاضا  قانون  طبق 
به فروش گذاشته شده اند . در نتیجه مردمان 
فرودست که اکثریت جمعیت این کشورها را 
شامل می شوند ،به طور فراگیر و سرتاسری 
از دسترسی به آن تولیدات  و خدمات محروم 
شده اند . نهادهای مالی فراملی ) مثل صندوق 
به  های  برنامه  اعمال  با   ) پول  المللی  بین 
اصطالح تعدیل ساختاری در اقتصاد منجمله 
 ، سازی  ویرانساز خصوصی  پروسه  تشدید 
طریق  از   ( را  پیرامونی  کشورهای  مردم 
پرداخت قروض سنگین از یک سو و محروم 
ساختن آنها از دسترسی به رایانه های دولتی 
منابع  به  دسترسی  از  قویا   ) دیگر  از سوی 
زندگی  اساسی  و  اولیه  احتیاجات  و  طبیعی 
مالی  بحران  موقعیکه   . اند  ساخته  بهره  بی 
آمریکا در نیمه دوم سال 2007 آغاز گردید ، 
مارتین ولف نوشت که مردم دیگر حاضر به 
قبول حرافی های افراد دولت آمریکا درباره 
به   . نیستند  آزاد،  مالی  بازار  های  فضیلت 

المللی  بین  نهادهای   ، دیگر  کالمی 
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مالی مثل صندوق بین المللی پول ، که 
تا سال های اخیر حداقل از یک نوع 
مشروعیت و اعتبار نسبی برخوردار 
بودند ، در عرض یک سال و نیم گذشته ) از 
اواسط 2007 تاکنون ( آن ویژگی را به کلی 
از دست داده اند . امروزه برای بسیاری از 
مردم بیش از پیش آشکار شده است که دولت 
های مرکز با داشتن فقط 1٥ در صد جمعیت 
شش میلیارد و نیم نفری جهان ، ٦0 در صد 
قدرت رای را در نهادهای مالی بانک جهانی 
و صندوق بین المللی در اختیار خود دارند . 
آگاهی در بین مردم نسبت به بی اعتباری این 
نهادها به قدری چشم گیر و جهانی گشته است 
بانک  عامل  مدیر  کینگ  مروین  اخیرا  که 
المللی  بین  که صندوق  کرد  اعالم  انگلستان 
پول اگر دستخوش یک تحول رادیکال نشود 
، به زودی در " قعر گمنامی " فرو خواهد 
رفت . به قول معروف آش آنقدر شور است 
البته بخش   . آمده است  که آشپز به صدا در 
مالی و تجارت جهانی تنها گستره ای نیست 
فراوان  های  چالش  و  مشکالت  با  نظام  که 

روبرو است . 
بر  مبنی  پیشنهادهای   ، دیپلماسی  زمینه  در 
حائز  که  است  شده   8 جی  اعضای  افزایش 
اهمیت می باشند . تحلیلگر سیاسی روزنامه 
است  کرده  پیشنهاد  اخیرا   " تایمز  فاینشل   "
که از کشورهای چین ، هندوستان ، برزیل ، 
آفریقای جنوبی و مکزیک دعوت شود که به 
گروه جی 8 بپیوندند . در این راستا ، رابرت 
از  که  گفت  جهانی  بانک  پرزیدنت  زولیک 
عنوان  به  که  شود  می  دعوت  کشورها  این 

سهام دار عمل کنند . 
 ، باال  از  پیشنهادات  نوع  این  موازات  به 
نارضایی های فراگیر در اقصا نقاط جهان به 
جهت تعمیق نابرابری ها و " جهالت زور " 
سرمایه ) هم در سطح کشوری و هم در سطح 
عظیم  های  جنبش  رشد  به  منجر   ) جهانی 
اجتماعی و سیاسی علیه نظام گشته است . این 
جنبش ها تحت تاثیر فعالیت های تشکل هایی 
تغییر  اجتماعی جهانی خواهان  فوروم  چون 
در اوضاع هستند و صحبت از احتمال ایجاد 
" دنیای بهتر" می کنند . فشارهای گوناگون 
 ( پیرامونی  کشورهای  های  دولت  روی 
جنوب ( نیز در این رابطه حائز اهمیت هستند 
. این دولت ها از یک سو تحت فشار از باال 
عمدتا  که   ( بومی  داران  سرمایه  سوی  از 
جهانی  نظام  محور  به  پیوسته  و  کمپرادور 
هستند ( می باشند . از سوی دیگر ، توده های 
میلیونی خیابانی از پائین بر آنها فشار وارد 
می سازند . با اینکه احتمال قوی می رود این 
دولت ها سر بزنگاه سرنوشت نهائی خود را 
با مولفه های قدرتمند نظام جهانی گره بزنند ، 
ولی فشارها از پائین توسط جنبش های متنوع 

از  بیش  خیابانی  آگاه  های  توده  و  اجتماعی 
پیش در جهت گسست از محور نظام در این 

کشورها اخیرا شدت یافته است . 
احتمال قوی می رود که بحران مالی کنونی 
) سرمایه آفرینی مالی ( که امروز دامنگیر 
گشته  آمریکا  به خصوص  مرکز  کشورهای 
است ، به زودی به کشورهای پیرامونی جنوب 
نیز سرایت کند . در آن صورت بانک ها و 
کشورهای  در  بزرگ  مالی  موسسات  دیگر 
پیرامونی که عمدتا صاحبانشان فراملی های 
جدید  های  شکل  به   ، هستند  بزرگ  مالی 
ارزش اضافی عظیمی را از آن خود ساخته 
و بر فالکت های مادی و اقتصادی توده های 
مردم خواهند افزود . ادامه و تکرار الگوی 
مالی  بخش  دخول  و  نفوذ  بر  مبنی  تاریخی 
پیرامونی  درکشورهای  امپریالیستی  نظام 
های  بحران  توسعه  به  منجر  تردید  بدون   ،
در  و...  گرسنگی  و  قحطی   ، بیکاری  جدید 
اوجگیری  به  طبیعتا  و  گشته  کشورها  این 
های  شورش  و  ها  طغیان   ، ها  نارضایتی 
خیابانی دامن خواهد زد . در تحت این شرایط 
تنها بدیل و برون رفت از این بحران جهانی 
تعبیه  درجهت   " اساسی  چرخش   " یک 
اجتماعی  کنترل  که  بود  خواهد  نهادهائی 
 . سازند  میسر  سرمایه  حرکت  روی  بر  را 
حرکت های معین و معلوم در جهت رهائی 
در  نئولیبرالیستی  آزاد  بازار  سلطه  نفوذ  از 
مناطق مختلف جهان انعکاس خواست مردم 
در جهت کنترل اجتماعی بر حرکت سرمایه 
است . امروزه در کشورهای آمریکای التین 
بعد   ) و....  اکوادور   ، بولیوی   ، ونزوئال   (
نظامی  دیکتاتورهای  حاکمیت  ها  سال  از 
که هدف اصلی اش اعمال مقررات سیاست 
ما   ، بود  آن کشورها  نئولیبرالیستی در  های 
هدف  آنها  در  که  هستیم  هائی  حرکت  شاهد 
هژمونی  نفوذ  ازدیاد  از  جلوگیری  اصلی 
طلبانه آمریکا در آن منطقه ) که دهه ها به 
نام " حیاط خلوت " آمریکا محسوب می شد 
 ، اقتصادی  همکاری  و  اتحاد   . باشد  می   )
داخل  در  آنها  تشکل  و  کشورها  این  تجاری 
بدون  ")بازارجنوب(  مرکوسور   " سازمان 
حمایت آمریکا قدمی مهم در جهت گسست از 
هژمونی آمریکا است . کشورهای مرکوسور 
نیز  آرژانتین  و  برزیل  کشورهای  شامل  که 
بوده و مجموعا 2٦0 میلیون نفر از جمعیت 
700 میلیون نفری کلیه کشورهای آمریکای 
التین را در بر گرفته و متجاوز از ٤ تریلیون 
دالر درآمد ناخالص را دارا می باشند ، یک 
به  حرکت  این  راستای  در  چشمگیر  توسعه 
حساب می آید . سازمان مرکوسور با اینکه 
گلوبالیزاسیون  ائی ضد  منطقه  سازمان  یک 
آزاد نئولیبرالیستی است ولی دارای یک چشم 

انداز سوسیالیستی نیست . هدف این سازمان 
بانک  مقررات  و  الزامات  از  رهائی  عمدتا 
عمدتا  که  پول  المللی  بین  و صندوق  جهانی 

تحت کنترل آمریکاست ، می باشد .
بدیل   " تر  رادیکال  سازمان   ، عوض  در 
 ) آلبا   (  " التین  آمریکای  برای  بولیواری 
نه تنها همبستگی منطقه ای را مثل سازمان 
خواهان  بلکه  کند،  می  تبلیغ  مرکوسور 
ایده  و  اهداف  اساس  بر  اجتماعی  دگردیسی 
 ،  2007 سال  در   . است  سوسیالیستی  های 
به  موفق  آلبا  و  مرکوسور  کشورهای عضو 
تاسیس " بانک جنوب " گشتند که هدف آن 
بر  مالی  یافتگی  توسعه  آلترناتیو  یک  طرح 
اساس گسترش همبستگی بین آن کشورها و 
رد کنترل و هژمونی واشنگتن است . تعدادی 
از کشورهای عضو " بانک جنوب " به طور 
رسمی خروج خود را از نهادهای بین المللی 
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اعالم 
کرده اند . در بانک جنوب برخالف صندوق 
بانک جهانی ، هر کشور  المللی پول و  بین 
عضو صاحب یک رای بوده و با استفاده از 
الگوی " بانک توسعه اقتصادی و اجتماعی 
" ونزوئال ، خواهان ایجاد و گسترش مالکیت 
کمونی و تعاونی است . این بانک به صاحبان 
کسبه های کوچک و نهادهای اجتماعی با در 
صد پائین تر از بازار قرض می دهد . اگر 
هیئت حاکمه آمریکا به خاطر درگیری های 
نظامی خود در کشورهای خاورمیانه ) عراق 
و فلسطین و... ( ، آسیای جنوبی ) افغانستان 
های  دولت  براندازی  به  موفق   ) پاکستان  و 
بانک جنوب   " طرفدار حاکمیت ملی درون 
" نگردد ، کشورهای عضو این بانک موفق 
به  آینده خود را  خواهند گشت در سال های 
تدریج از نفوذ و سیطره آمریکا به مقدار قابل 

توجهی رها سازند . 
سیاسی  تحوالت  و  تغییرات  کلی  طور  به 
در آمریکای التین در سال های اخیر منجر 
فاصله  و  چپ  های  دولت  آمدن  سرکار  به 
گیری جدی از دولت آمریکا و سیاست های 
نئولیبرالی فراملی های مالی بین المللی شده 
اند . درسال 200٥  اند خیلی چشمگیر بوده 
 ، برزیل   ( جنوبی  آمریکای  کشورهای 
یک  از  متجاوز   ) و...  ونزوئال   ، آرژانتین 
پول  المللی  بین  صندوق  به  دالر  تریلیون 
آخر  های  ماه  در  امروز   . بودند  مقروض 
بسیار  مقدار  به  کشورها  این   2008 سال 
پائینی یعنی فقط یک درصد بار قرض های 
آن نهاد مالی را به دوش خود می کشند . به 
غیر از " بانک جنوب " دولت های متعلق به 
مرکوسور و آلبا با همدیگر مذاکره می کنند 
که یک سیستم پولی منطقه ای را بوجودآورند 

از  استفاده  با  دوجانبه  تجارت های  تا 
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تغيير.. بقيه از صفحه آخر

انداز  چشم  با   ( را  محلی  های  پول 
تاسیس یک پول مشترک منطقه ای در 
آینده نزدیک ( رایج سازند . بررسی 
این  که  دهد  می  نشان  انفعاالت  و  فعل  این 
تغییرات درگستره های اقتصادی، به ویژه در 
تاسیس نظام های  الملل و  بین  بخش تجارت 
مالی و پول مستقل از واشنگتن و ابزارهای 
انحصارات مالی متعلق به آن ، حکایت از این 
امپریالیسم  اعتباری  بی  بحران  که  دارد  امر 
آمریکا باعث افول و ریزش پرستیژ قدرقدرتی 
آمریکا در سراسر جهان گشته و جهان ما را 
به سوی یک نقطه عطف مهم در تاریخ نظام 

جهانی سرمایه داری سوق می دهد . 
ازدیاد درجه بی اعتباری آمریکا از یک سو 
و اوجگیری جنبش های اجتماعی و سیاسی 
شرایط  دیگر  سوی  از  جهان  نقاط  اقصا  در 
مختلف  های  قدرت  توسعه  و  رشد  برای  را 
قدرت ) جهان چند قطبی ( آماده می سازد . 
به کالمی دیگر امروز ما شاهد افول و ریزش 
قدرقدرتی آمریکا که تا این اواخر به اسم " 
مزیت فوق العاده " مرسوم شده بود ، هستیم 

 .
نزدیک به ٦0 سال ) از 19٤٥ تا سال های 
اخیر ( آمریکا این امتیاز بی نظیر را داشت 
که دالر به عنوان پول بین المللی بدون چالش 
و بال منازع در حرکت باشد . این امتیاز مهم 
استثنائی نه تنها امروز در بخشی از مناطق 
جهان از دست آمریکا گرفته شده است بلکه 
قرض های کالن آمریکا به کشورهائی مثل 
 " دست  در  دالر  ها  تریلیون  تجمع  و  چین 
جائی  به  را  بحرانی  اوضاع   " ها  خارجی 
و  دالر  اضافی  چاپ  حتی  که  است  رسانده 
کاهش در صد بهره دالر توسط بانک مرکزی 
آمریکا در جهت جلوگیری از بحران مالی ، 
ارزش دالر را در سطح جهان پائین آورده و 
در صد تقاضا به دالر را در بازارهای پول 

به طور چشمگیری کاهش داده است . 
اگر اوضاع بدین منوال به حرکت خود ادامه 
دهد و یک افول جدی تر و شدیدتری در قیمت 
بپیوندد خیلی احتمال  به وقوع  و ارزش دالر 
دارد که " یورو " و یا ترکیب پولی از " یورو 
" و " ین ژاپن " در ده سال آینده جایگزین 
دالر که هنوز هم پول رایج بین المللی است 
، گردد . از دیدگاه بعضی از مارکسیست ها 
غیر  تقریبا  زائی  تورم   ، تاب  ویلیام  منجمله 
قابل کنترل در آمریکا، همراه با افزایش در 
صد بیکاری ، کسری مزمن بودجه دولتی و 
هزینه های جنگی و ماجراجوئی های نظامی 
امپریالیسم آمریکا ) که فقط در کشور عراق 
به تریلیون ها دالر می رسد ( باالخره زمینه 
را برای سقوط امپراطوری آمریکا به عنوان 
خواهد  فراهم  قطبی  تک  دنیای  اصلی  مدیر 

ساخت . 
خود  وار  زالو  شمایل  و  مالی شکل  سرمایه 
را همچنان رشد و گسترش می دهد . در این 
پیرامونی  تنها مردمان کشورهای  نه  پروسه 
جنوب ازتهاجم این هیوال رنج می کشند، بلکه 
کشورهای  زحمت کشان  دیگر  و  کارگران 
مرکز ) شمال ( نیز مورد تهاجم مستقیم این 
هیوال قرار گرفته اند که باید کلیه هزینه های 
های  فراملی  دیگر  و  ها  بانک   " نجات   "
 " این  طبقاتی  ماهیت   . کنند  تقبل  را  مالی 
مدل تقسیم دوباره " بیش از پیش عیان گشته 
است . قراین چنین حکم می کند که توده های 
مردم ساکن در شکم این هیوال این بار نمی 
اجرای  و  نجات  کفالت  و  مسئولیت  خواهند 
مدل تقسیم دوباره ثروت را بپذیرند . گفته می 
شود که توهم زدائی توده های مردم نسبت به 
قدر قدرتی و مشروعیت سیاسی و فرهنگی 
آمریکا ، نقش بزرگی در سال های آینده در 
چند  جهان  ایجاد  برای  جهان  مردم  حرکت 

قطبی ایفاء خواهد کرد . 
اذعان کرد که خواست  باید  نهائی  در تحلیل 
مردم جهان ) ابر قدرت افکار عمومی جهانی 
فعل  با  ( همراه   " المللی  بین  " وجدان  یا  و 
و انفعاالت متعدد و متنوع در درون بعضی 
یا  از دولت – ملت های طرفدار استقرار و 
ادامه حاکمیت ملی در مبارزه علیه آمریکای 
هژمونی طلب به هیچ وجه به این معنا نیست 
که مردم زحمت کش جهان موفق به استقرار 
سوسیالیسم به عنوان آلترناتیو جدی در مقابل 
سرمایه داری جهانی خواهند گشت . بلکه این 
گیرد  می  نشئت  امیدی  و  آرزو  از  خواست 
قطبی  چند  دنیای  ایجاد  سوی  به  حرکت  که 
پروازی  بلند  آن  در  که  داند  را فرصتی می 
و ضد  مترقی   ، دموکراتیک  نیروهای  های 
نظام منجمله کمونیست ها و سوسیالیست ها 
، رشد و توسعه یابند . واال حرکت به سوی 
نوع  یک  خودش  که  چندقطبی  جهان   ایجاد 
جهانی شدن است ، به نوبه خود همانطور که 
در آغاز این نوشتار به آن اشاره کردیم یکی 
از بحران های چهارگانه اصلی است که نظام 
جهانی سرمایه در حال حاضر با آن روبرو 
است و نگارنده در شماره آینده این نشریه به 

بررسی آن خواهد پرداخت . 
  ن.ناظمی ـ آذر 1387
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انحصارات  نظام  نجات  برای  و  شود  زده 
بزرگ  دوحزب  آلمان،  امپریالیستی  فراملی 
رقابت  درظاهر  که  دوقلو  برادران  این   ،
باهم، درخدمت نظام بودند، این بار مشترکا 
در دولت آلمان سهیم شوند تا حداقل در یک 
دورانتخابات پارلمانی، دولت حاکم بامشکالت 
با  را  کارش  دغدغه  بدون  و  نشده  روبه رو 
تکیه به اکثریت پارلمانی در اوضاع رکود و 

بحرانی جلو ببرد.
درآمریکا نیزروی کارآمدن نئوکانها طی ٨ 
سال گذشته به سرکرده گی جورج والکربوش 
سرمایه داری  نظام  بامعیارهای  حتا  که 
و  گرفته  جمهورلقب  رئیس  بدترین  آمریکا، 
درزمانی که نظام سیاسی آمریکا مورد نفرت 
مردم سراسر جهان قرارگرفته ، شکستهای 
پی درپی حرکتهای نظامی و قلدرگری بوش 
و  رکود  به  رو  جهانی، حرکت  درصحنه ی 
بحران اقتصاد آمریکا را دامن زده و باعث 
میلیونی  توده های  اعتراضی  جنبشهای  رشد 
اعتبارشدن  بی  به  بود،  گشته  آمریکا  مردم 
هیئت حاکمه ی آمریکا انجامید. لذا ضرورت 
جابه جاکردن  ازجمله  و  اصالحاتی  انجام 
به  دولتی  درسطح  داری  سرمایه  ُمهره های 

وضوح اجباری و ضروری شده بود.
روباه  و  قلدرمنش  کمتر  ظاهر  به  جناح 
صفت تر حاکم  که حزب دموکرات نماینده ی 
کله خرترحزب  جناح  زودتراز  است،  آن 
جمهوری خواه، این ضرورت را حس کرده 
انتخاباتی  بازی  شب  خیمه  درجریان  حتا  و 
مک  به  اوباما  جمهوری،  ریاست  دوکاندید 
انتخاب  درصورت  را  هم کاری  قول  کین 

شدن داد!
دست  و  ازوزیران  تعدادی  از  دعوت 
اندرکاران حزب جمهوری خواه برای شرکت 
در کابینه دولت که هم اکنون اوباما درحال 
که  دهد  می  نشان  است،  آن  کردن  تکمیل 

رو  نیز خطرروند  آمریکا  امپریالیسم 



صفحه 15ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر

به زوال خود را حس کرده و برای 
حفظ خود، رقابتهای نوع پارلمانی را 
دسته های  وهم کاری  دانسته  نامناسب 
است.  نموده  توصیه  را  سیاسی اش  مختلف 
اوباما بارها قبل از انتخاب شدن اعالم نمود 
که او برای سعادت آمریکا کارمی کند و نه 

صرفا برای پیروزی حزب خودش.
بدين ترتيب اولين "تغيير" تالش برای متحد 
نگهداشتن ضدانقالب حاکم در آمريکا است.
معاونان  مرتجع  ترین  نظر  که  است  جالب 
ریاست جمهوری تاریخ آمریکا ـ دیک چنی 
با  گو  و  درگفت  که  سازیم  را خاطرنشان  ـ 
را  خاطرخود  رضایت   ABC خبرگزاری 
نمود  بیان  اوباما  توسط  وزیران  انتخاب  از 
: ”روشن است که من نه رابطه نزدیکی با 
اوباما دارم و نه از نظرسیاسی با او هم رای 
هستم. اولیبرال است و من محافظه کار. اما 
ُپست  در  گیت  گذاشتن  باقی  که  فکرمی کنم 
چنین  هم  من  است.  عالی  دفاع  وزارت 
انتخاب جیمزجونز به عنوان  فکرمی کنم که 
موثرخواهدبود...  بسیار  ملی  مشاورامنیت 
مناسب  نیز  کلینتون  هیالری  خانم  انتخاب 
کاری  و  زیرک  و  بسیارسرسخت  او  است. 

است. وزیری است که اوباما الزم دارد”!!
شاید بی مورد نباشد که دراین جا به وضعیت 
حاکمان جمهوری اسالمی درایران نیز اشاره 
آن  طلب  عافیت  جناحهای  از  برخی  کنیم: 
حزب  دبیرکل  کرباسچی  غالمحسین  نظیر 
وآیت  حزب  آن  اخیر  درکنگره  کارگزاران 
علی  اخیرا  و  نوری  ناطق  اکبر  علی  اهلل 
اسالمی،  شورای  مجلس  رئیس  الریجانی 
کنونی  حساس  ”وضعیت  به  اشاره  با 
برسر  توافق  ضرورت  مسئله ی  کشور”، 
ریاست  درانتخابات  جناحها  مشترک  کاندید 
جمهوری دهم و ”تشکیل دولت وحدت ملی” 
را گوشزد کرده اند که گرچه هنوز انعکاس 
گویا  و  نیافته  حاکمه  هیئت  درسطح  چندانی 
جناح حاکم دردولت تحت رهبری خامنه ای 
کشور  حیات  بیشتر  هرچه  کردن  نظامی  با 
کرده  راکنترل  اوضاع  بتوانند  که  امیدوارند 
حاکمیت  کارهای  شیرازه  که  شوند  مانع  و 
اوضاع  بدترشدن  با  اما  بگسلد،  ازهم  آنها 
سیاسی و اقتصادی کشور و رشد نارضایتی 
آینده  درسال  است  ممکن  مردم،  درمیان  ها 
مسئله ی ”دولت وحدت ملی” درسطح هیئت 

حاکمه جدی ترموردبررسی قرارگیرد.
 

دومين "تغيير"، انتخاب یک سیاه پوست دو 
آمریکا است.  به عنوان رئیس جمهور  رگه 
این انتخاب هدفی دوگانه رابه همراه داشت:

ازنظر داخلی می توانست امید واهی درمیان 
درشرایط  که  ایجادکند  آمریکا  پوستان  سیاه 
بسیار ناگوارتری نسبت به سفیدپوستان ازنظر 

قراردارند  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی، 
همکاری  سوی  آنهابه  بیشتر  هرچه  جلب  و 
ادامه  به خصوص که در صورت  نظام.  با 
آمریکا،  امپریالیستی  تجاوزکارانه  جنگهای 
سیاه پوستان فقیر گوشتهای َدم توپ مناسبی 
به  حاضر  فقر  از  نجات  برای  که  هستند 
ریسک کردن نظامی و مایه گذاشتن ازجان 

خود می باشند.
از  بیش  آمریکا  امپریالیسم  خارجی،  ازنظر 
ازجمله  و  منفردشده  پیش درصحنه ی جهان 
التین  آمریکای  خلقهای  مقاومت  از  ناشی 
دربرابر مداخالت مستمر بیش از یک قرنی 
رانده  منطقه  آن  از  پیش  از  بیش  آمریکا، 
آمریکای التین "حیاط خلوت"  دیگر  شده و 
درحال  قدرتهای  باوجود  درآسیا  نیست.  آن 
رشدی نظیر چین، هندوستان و غیره، فضای 
است.  نمانده  برای گرگتازی  مناسبی  چندان 
چون  بی  حمایت  دلیل  نیزبه  درخاورمیانه 
و  اسرائیل  صهیونیستی  رژیم  از  چرا  و 
مقاومتی که خلقهای منطقه دربرابر مداخالت 
عالرغم  و  هستند  آن  انجام  درحال  آمریکا 
می توانست  که  اوباما  داشتن  اسالمی  سابقه 
به  درخاورمیانه  آمریکا  برای  مثبتی  برگ 
آمریکا  نفوذی  کار  بردن  پیش  آید،  حساب 
زور،  به  توسل  با  جز  درخاورمیانه، 
و  وسیع  قاره  آفریقا  اما  نیست.  پذیر  امکان 
ویژه  به  و  زمینی  زیر  منابع  نظر  از  غنی 
وجود میادین فراوان نفت است و مداخالت 
استعمارگران اروپائی دراین قاره باعث شده 
مناسبی  امپریالیست، وجهه  اروپای  تا  است 
درآفریقا نداشته باشد. بنابراین انتخاب اوباما 
که اصل و نسب کنیائی ازجانب پدر دارد، 
می تواند عاملی برای نفوذ در آفریقا باشد تا 
آن نظیر  منابع موجود و کشف نشده ی  بقیه 
این  ارزان اش،  کار  نیروی  ثمره ی  و  نفت 
بار با شرکت فعال امپریالیسم آمریکا روانه 
کار  این  بشود.  سرمایه  متروپل  کشورهای 
اش  جمهوری  ریاست  دوره  در  کلینتون  را 
اکنون  هم  ماند.  ناتمام  اما  کرده بود،  شروع 
گذاشتن  سیاسی  و  اقتصادی   درمحاصره 
دولت ضد امپریالیست زیمبابوه با مشارکت 
امپریالیسم انگلستان، دامن زدن به جنگهای 
داخلی در سومالی و منطقه دارفور سودان، 
از  هائی  نمونه  چاد،  و  اتیوپی  کردن  مسلح 
می  قاره  این  در  نفوذ  برای  آمريکا  تالش 
به  را  آن  تکمیل  وظیفه ی  اوباما  که  باشند 

عهده خواهدگرفت.

سیاست  بردن  پیش  "تغيير"،  سومين 
صهیونیستی  دولت  محتاطانه تردرقبال 
جنبه ی  "تغییر"صرفا  این  است.  اسرائیل 
دو  با  درمقایسه  بیشتری  مراتب  به  ظاهری 

که  نباشد  بی هوده  شاید  دارد.  فوق  "تغییر" 
خاطرنشان کنیم که صهیونیسم بیشتر از آن 
آمریکا  در  باشد،  درحاکمیت  دراسرائیل  که 
مداخله گر و فعال است و اگر کاخ سفید مقر 
زمستانی صهیونیستها است، اسرائیل به مثابه 

مقر تابستانی آن باید درنظرگرفته شود!!
اوباما دفاع از صهیونیستهای حاکم را مکررا 
جمهوری  ریاست  معاون  است.  داشته  بیان 
داشته  اظهار  علنا  سخنرانی  یک  طی  اش  
وزیر  است.  "صهیونیست"  یک  که  بود 
ازمدافعان  کرده  انتخاب  که  امورخارجه ای 
سرسخت اسرائیل است. بنابراین انتظار این 
که اوبا ما باعث تغییری جدی درسیاستهای 
رژیم صهیونیستی اسرائیل شود، بسیار اندک 
است و سیاستهای او درخاورمیانه بیشتر از 
آن که درکاخ سفید تهیه شود، مقدمه اش در 

تل آویو نوشته خواهدشد! 

کردن  جابه جا  صوری  "تغيير"  چهارمين 
به  عراق  از  نظامی اش  متجاوز  نیروی 
ویران گر  جنگ  بروز  احتماال  و  افغانستان 
حمله ی  که  این  کما  است.  درپاکستان  دیگر 
تروریستی ٢٦ـ٢٧ نوامبرگذشته به چند هتل 
و مرکز یهودیان در بمبئی)مومبائی(، توسط 
به  آمریکا،  و  انگلیس  تبلیغاتی  های  رسانه 
پاکستان نسبت داده شد تا به تشدید خصومت 
هم  آن  منجرشود،  پاکستان  و  هند  بین 
پاکستان  جمهورجدید  رئیس  که  درشرایطی 
درحال بهبود مناسبات کشورش با هندوستان 
است. اما پس از موضع گیری قاطع دولت 
پاکستان در عدم دست داشتن دراین ماجرای 
به  دایر  قوی  دالیل  فقدان  و  تروریستی 
تروریستی،  حرکت  درآن  پاکستان  مداخله 
کندولیزا رایس وزیرامورخارجه بوش روانه 
هندوستان و پاکستان شد تا به اصطالح، از 
برای  هم کاری  به  که  کند  دعوت  دوکشور 
به  را  آنها  و  پرداخته  تروریستها  با  مبارزه 

آرامش دعوت نمود!!

سیاستهای  ادامه  بازهم  که  "تغيير"  پنجمين 
وارد  مناسبتر،  باتاکتیک  اما  است  بوش 
اسالمی  جمهوری  رژیم  با  مذاکره  به  شدن 
بخشیدن  شدت  و  شرط  و  قید  بدون  ایران 
به  اقتصادی است و  به فشارهای سیاسی و 
هرحال گزینه نظامی با توجه به سخنان ماهها 
قبل وزیرامورخارجه اش که چیزی کمتر از 
اسرائیل  طلب  جنگ  ژنرالهای  تهدیدهای 

نداشت، کماکان روی میز باقی خواهدماند.

بدین ترتیب، "تغییرات" مورد ادعای اوباما 
 God bless America!“ درحد 
باقی  باشد(  )خدانگهدارآمریکا   ”



صفحه 1٦ارگان مرکزی حزب رنجبران ايرانرنجبر

 بجز نوشته هايی که با 
امضای تحريريه منتشر 

می گردد و بيانگر نظرات 
حزب رنجبران ايران می 
باشد، ديگر نوشته های 
مندرج در نشريه رنجبر 

به امضا های فردی 
است و مسئوليت آنها با 
نويسندگانشان می باشد.

”ما  درستش  معنای  که  خواهدماند 
نظام  و  منافع  از  نگهداری  برای 
انتخاب  آمریکا  فراملی  انحصارات 
کرد”  خواهیم  پاسداری  آن  از  و  شده ایم 
برای  کشور  این  حاکمه ی  هیئت  تا  است 
تالشش  به  برجهانیان  اش  سرکرده گی  حفظ 
که زنگ هژمونی  این  از  غافل  دهد،  ادامه 
درآمده  به صدا  که  مدتهاست  آمریکا  زدائی 
آن برجهان چندان  است و غروب هژمونی 
طول نخواهدکشید و بحران همه جانبه ای که 
هم اکنون درمیان آن دست و پا می زند، گواهی 

است براین مدعا!.
روند عمومی نظام جهانی سرمایه در راستای 
قدرمسٌلم  و  می کند  حرکت  شدن  چندقطبی 
این است که جهان سرمایه داری تک قطبی 
بین  رقابت  بدون  و  کلمه  دقیق  مفهوم  به 
بلوکهای  یا  کشورها  و  فراملی  انحصارات 
امپریالیستی، امری ناممکن است و درتاریخ 
روی  اخیر  درسده های  باثباتی  وحدت  چنین 

نداده است.
نظام  سرنگونی  درگرو  واقعی  تغییر  اما 
توسط  قدرت  کسب  و  آمریکا  امپریالیستی 
کارگران و زحمت کشان می باشد که درشرایط 
کنونی و با ضعف نیروی پیشرو طبقه کارگر 
و فقدان حزب واحدرهبری کننده ی آن طبقه، 
داده شده  امپریالیست  به حاکمان  این فرصت 
تا بتوانند با ترفندهای مختلف و شیره مالیدن 
برسرمردم، هنوز رای آنها را به دست آورند 
و  دروغین  و  ننگین  سرتاپا  برحاکمیت  و 

درعین حال ضدبشری خود ادامه دهند.

شنبه شب ٦ دسامبر٢٠٠٨، یک نوجوان ١٥ ساله 
دروسط شهر آتن پای تخت یونان با شلیک گلوله  
کشته شد.  پلیس  ویژه  نیروهای  از  یکی  توسط 
رسانه های  به  جنایت،  این  درمحل  حاضرین 
همه گانی گفتند که هیچ دلیلی و اتفاقی برای چنین 

رفتارخود سرانه پلیس وجود نداشت.
کارامانلیس  نئولیبرال  راستی  دست  دولت 
نخست وزیر یونان، به جای معذرت خواهی و 
دستگیری پلیس خطاکار و سپردن وی به دادگاه، 
باعث  که  امری  ایستاد.  مردم  خواست  درمقابل 
و  دانش جو  جوانان  ویژه  به  و  بیشترمردم  خشم 

دانش آموز گشت.
از  معلمان  و  کارگران  نارضایتی  حال  درعین 
رکود  دراثر  که  شان  زنده گی  ناگوار  وضعیت 
زنده گی  اولیه  لوازم  بهای  باالرفتن  و  اقتصادی 
به جوش  بدترشدن است و کاسه صبرشان  روبه 
خودسرانه ی  عمل  این  به  دراعتراض  آمده، 
پلیس رژیم حاکم بریونان، دست به اعتراض و 
اعتصاب و راه پیمائی زدند و خواستار کناره گیری 

وزیرکشورشدند. 
طی   )KOE( یونان"  کمونیستی  "سازمان 
مسئولیت  یونان  "حکومت   : نوشت  اعالمیه ای 
دارد... را  ساله   ١٥ نوجوان  قتل  کامل  سیاسی 
حکومت مشتی آدم ُکش را مسلح کرده  و به آنها 
و  بوده  دولت  جزو  "شما  که  داده است  آموزش 
شما  ندارد.  را  شما  به  درازی  دست  حق  کسی 

برفراز قانون قراردارید".
در٧دسامبر٢٠٠٨، "سازمان کمونیستی یونان"، 
تمامی   ،)SYRIZA( چپ  رادیکال  ائتالف 
بی شرم  کمونیست  حزب  چپ)به جز  سازمانهای 
یونان...( با شعار ”سرنگون باد حکومت قاتالن 

و دزدان!” دراین قیام شرکت کردند.
اعالمیه اش  هشتمین  در  کمونیستی  سازمان  این 
دسامبر   ١٨ در  اعتراضات  تداوم  درتوضیح 
و  دانش جویان  ”در١٧ دسامبر،   : نوشت 
و  دانش گاه  بعدازاشغال  دبیرستان  دانش آموزان 
دستگیر  که  جوانی  صدها  با  درهم دردی  دادگاه 
شدند.  آنان  فوری  خواستارآزادی  شده بودند، 
اتوبانها  و  خیابانها  از  تعدادی  آتن  درحومه 
درهمان روز  رادیکالهای چپ  ائتالف  رابستند. 
عمال  را  تظاهرات  ازشهرها،  دوجین  دریک 
”میلیاردها   : شعارآنها  برد.  پیش  ملی  درسطح 
برای بانکها ـ گلوله برای جوانان”! و ”بگذارآنها 
را سرنگون کنیم”! بود. خشم جوانان و توده های 

وسیع درحال اوج گیری است.
در١٨ دسامبر تظاهرات عظیمی با شرکت دهها 
هزارنفر از جوانان، معلمان و سازمانهای چپ 

درمرکزآتن برگزارشد. باردیگر نیروهای ویژه 
پلیس به آن حمله کرده و ٨ نفر را دستگیرنمودند. 
ادامه  ساعتها  جوانان  مبارزه  و  مقاومت 
دانش گاه   ١٨٠ و  مدرسه   ٧٥٠ اکنون  یافت.... 
شده است  اشغال  جوانان  توسط  تکنیکی  کالج  و 
سازمان  آینده  برای روزهای  جدید  تظاهرات  و 

داده می شود”.
دانش جویان  مبارزات  یادآور  مبارزات  این 
رژیم  ارکان  که  است  فرانسه   ١٩٦٨ درمه 
با  و  لرزاند  شدت  به  را  فرانسه  امپریالیستی 
جنبش  رفرمیستها  و  رویزیونیستها  خیانت 
دانش جوئی که می رفت با جنبش کارگری پیوند 
خورده و به قیام سراسری تبدیل شود، باشکست 
و  قلع  به  بی رحمانه  فرانسه  پلیس  و  شد  مواجه 
قمع جنبش دانش جوئی پرداخت. اما پژواک این 
جنبش در اکثر کشورهای اروپا شنیده شد و نظام 
نتوانست  بعد دیگر  به  تاریخ  امپریالیستی از آن 
حقانیت خود را درانظارمردم به اثبات برساند و 

روز به روز منفورتر و منفردترگشت.
اخیریونان،  توده ای  مبارزات  از  دردفاع  گرچه 
شد،  داده  تریب  تظاهراتی  فرانسه  و  ایتالیا  در 
نظام  دژپوسیده  که  سختی  بحران  عالرغم  اما 
سرمایه داری امپریالیستی را به شدت تکان داده و 
وضعیت معیشتی مردم روز به روز بدترشده است 
در  مردم  اعتراضی  حرکت  از  تاسی  هنوزبا   ،
اروپائی  درمقیاس  توجهی  قابل  حرکت  یونان، 
علیه وضعیت موجود صورت نگرفته است. اما 
با تعمیق رکود و تداوم بحران می توان امیدواربود 
که توده های هرچه بیشتری ازکارگران و زحمت 
کشان در اروپا وارد عرصه ی اعتراض و نبرد 

با حاکمیت زالوصفت سرمایه داران گردند.

رنجبران  حزب  رهبری  دسامبر٢٠٠٨،  در٧ 
حق  ازمبارزات  دفاع  به  کوتاهی  درپیام  ایران 
طلبانه جاری جوانان و مردم و نیروهای سیاسی 
رادیکال و کمونیست دریونان پرداخته و پیام زیر 
را به ”سازمان کمونیستی یونان ” ارسال نمود :

رفقای گرامی،

و  درمرکزآتن  ویژه  پلیس  وحشیانه  تیراندازی 
روشنی  باردیگربه  ای  ساله   ١٥ نوجوان  کشتن 
نشان داد که ”دموکراسی نوع اتحادیه اروپائی” 
چیزی جزبیان دیکتاتوری سرمایه های انحصاری 

فراملی نیست.
حکومت نئولیبرال کاستاس کارامانلیس مسئوول 

مستقیم این حادثه ی اندوه باراست.
ماقویا به این عمل کرد بربرمنشانه پلیس یونان 
و  مردم  حق  به  مبارزات  از  و  کرده  اعتراض 
دولت  علیه  دموکراتیک  و  انقالبی  نیروهای 

یونان، پشتیبانی می کنیم.

پيش به سوی پيروزی اين مبارزات!

جنبش اعتراضی
 سراسری عليه 

حاکمان
 يونان
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http://www.ranjbaran.
org/

http://www.ranjbaran.
org/01_ranjbaronline/

http://www.ayenehrooz.
de/

http://www.karegari.com

از سايت تلويزيون 
آزمايشی رنجبران

ديدن کنيد و برنامه های 
اينترنتی آن را  مشاهده 

کنيد!

http://teleranjbaran.
/wordpress.com

از سايت زبان های 
خارجی )انگليسی - 

آلمانی( حزب رنجبران 
ايران ديدن کنيد!

http://www.ranjbaran.
/org/01_english

به تارنما های اينترنتی  حزب رنجبران ايران مراجعه کنيد و 
نظرات خود را در آنها منعکس کنيد!
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بحران امپرياليسم آمريکا : شکست و ناکامی در هژمونی طلبی

   با نشانيهای زير با ما تماس بگيريد و نشريات حزب را بخواهيد :

"تغيير"، اما درکدام جهت؟!
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آدرس ُپست الکترونیکی نشریه رنجبر :                     
ranjbar@ranjbaran.org

آدرس ُغرفه حزب در اینترنت:         
        WWW.ranjbaran.org

          آدرس ُپستی حزب رنجبران ایران:
                                         Ranjbar     

  P.O.Box 5910         
Washigton DC
20016
U.S.A

آدرس ُپست الکترونیکی حزب رنجبران ایران :                     
ranjbaran@ranjbaran.org
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ديدگاه : بحران مالی نظام جهانی سرمايه ! - بخش دوم
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بحران مالی : " سرمایه آفرینی مالی 
"

آمریکا   ( نظام  راس  دامن  که  مالی   بحران 
( را گرفته است ، مشکالت عدیده و مهمی 
را به بار آورده که به تدریج با گذشت زمان 
این   . کرد  خواهند  جهان سرایت  به سراسر 
بحران حتی اگر موجودیت کل نظام سرمایه 
را به زیر سئوال نکشیده باشد ، بدون تردید 
انگلوساکسون را  اقتصاد دنیای  بخش اصلی 

آیا   . است  ساخته  اعتبار  بی  و  ناتوان  شدیدا 
این بحران که به عقیده بخشی از اقتصاددانان 
بزرگ  بحران  از  تر  جهانی  و  فراگیرتر 
تواند  ، می  192است  سال های 1936 –9 
سرآغاز بحران خود سرمایه داری جهانی به 
عنوان یک نظام باشد ؟ در تدارک جواب به 
اشاره  نکته  چندین  به  باید  کلیدی  سئوال  این 

کنیم :
یکم اینکه رکود و بحران بزرگی که در سال 

های 1936 – 1929 در جهان سرمایه داری 
به وقوع پیوست ، در دوره ای اتفاق افتاد که 
جهان ما به طور موثر و جدی یک جهان چند 
قطبی بود که در آن حتی یک قطب ) اتحاد 
جماهیر شوروی ( به طور رادیکال موفق به 
دوره  و  گشته  جهانی  نظام  مدار  از  گسست 
شکوفائی توسعه و پروسه صنعتی شدن خود 
را می گذراند و به کلی از بالیای بی خانمانی 
گیر  گریبان  که  بیکاری  و  تورم  و  قحطی   ،

در شماره های گذشته این نشریه شرح داده شد 
که نظام جهانی سرمایه در راس آن آمریکا با 
چهار بحران مهم و اصلی روبرو است . این 
بحران ها که طبیعتا در رابطه تنگاتنگ با هم 

هستند ،عبارتند از : 
١ – بحران مالی ) سرمایه آفرینی مالی ( 

٢ – بحران منابع ، بویژه غذا 
٣ – بحران امپریالیسم آمریکا 

در  جدید  های  قطب  شکلگیری  بحران   –  ٤
درون نظام 

چون  و  چند   ، "رنجبرماهانه"  در  تاکنون 
بحران های مالی و غذا مورد بررسی قرار 

ابعاد  و  پیشینه  شماره،  این  در   . اند  گرفته 
 ( آمریکا  امپریالیسم  که  را  بحرانی  مختلف 
شکست و ناکامی در هژمونی طلبی ( در حا 
ل حا ضر با آن دست و پنجه نرم می کند ، 

توضیح می دهیم .
پیشینه شکلگیری و رشد بحران و ناکامی در 
سیاست های امپریالیستی آمریکا به دهه اول 
قرن بیستم زمانی که آمریکا مقام و موقعیت 
، می  امپریالیستی را کسب کرد  یک کشور 
رسد . در سال های 1899 -1901 ، آمریکا 
اسپانیا و  امپراطوری  بر  نظامی  پیروزی  با 
تسخیر بخشی از مستعمرات آن – از کشور 

کشور  تا  گرفته  کارائیب  دریای  در  کوبا 
فیلیپین در آسیای جنوب شرقی – برای اولین 
در  امپریالیستی  کشور  یک  عنوان  به  بار 
صحنه سیاسی و نظامی جهان مطرح گشت 
 –  191٤  ( اول  جهانی  جنگ  جریان  در   .
لندن  از  جهان  مالی  مقر  انتقال  با   )  1918
آمریکائی  دالر  جایگزینی  و  نیویورک  به 
رایج  پول  عنوان  به  انگلیسی  پوند  جای  به 
و  تحول  برای  جانبه  المللی شرایط همه  بین 
کشورهای  سرکردگی  قله  به  آمریکا  عروج 
های  سال  در   ) غرب   ( مرکز  امپریالیستی 
جنگ دوم جهانی ) 1939 – 19٤٥ ( و دوره 

با پایان گرفتن انتخابات پرسروصدای ریاست 
"تغییر"  رمز  اسم  با  که  آمریکا  جمهوری 
توسط هر دو نامزد ریاست جمهوری جلوه 
مرموزی یافته و امید کاذبی را درمیان رای 
دهنده گان و حتا بین ملل جهان که ازنزدیک 
این انتخابات را ناظربودند، به وجودمی آورد، 
و  زائید  نحیفی  موش  "تغییر"،  کوه  باالخره 
با انتخاب باراک حسین اوباما، درب قلعه ی 
پاشنه  نئولیبرالیستی آمریکا برهمان  سرمایه 
سابق بامختصر چرب کردنی برای جلوگیری 

از قریچ قروچ آزار دهنده اش، چرخید. 

می  مرور  ازنزدیک  را  "تغییر"  رمز  اسم 
کنیم :

کمترشدن  "تغییر"  مهمترین  اول  دردرجه ی 
دوقلوی  حزب  دو  تضادهای  و  فاصله 
دموکرات و جمهوری خواه بود. چراکه خطر 
بی  و  بحران  و  نزدیک تر شده  پیش  از  بیش 
بی  اوج  حاکمان  به  نسبت  مردم  اعتمادی 
سابقه ای گرفته و نظام امپریالیستی می بایستی 
منسجم  باخطر  مقابله  برای  را  نیروهای اش 

می کرد.

هیئت  که  آن  از  قبل  امر  این  مبتکر  گرچه 
حاکمه ی آمریکا باشد ، هیئت حاکمه ی آلمان 
پارلمانتاریسم  بود که درشرایطی که کفگیر 
و  خورده  دیگ  ته  به  آن  نظام  حزبی  چند 
سوسیال  حزب  نظیر  بزرگی  احزاب 
آلمان  مسیحی  دموکرات  و حزب  دموکرات 
پیش  از  بیش  مردم  درمیان  اعتبارخودرا 
قدرت  درحال  چپ  احزاب  و  داده  ازدست 
توده ای  و  کارگری  جنبش  و  بودند  گیری 
و  رشد  درحال  آن  استثمارگر  حاکمان  علیه 
شکوفائی بود، زمان آن رسید که پرده ها کنار 


