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ایران!

داران  برده  علیه  گان  برده  شورشهای  از 
و  فئودالها  علیه  دهقانان  شورشهای  و 
درپاریس  کارگران  نبرد  از  جبارشاهان؛ 
 1917 اکتبر  قیام  تا   1871 درسال 
درپتروگراد روسیه و کسب پیروزی درجنگ 
درازمدت توده ای درچین توسط کارگران و 
دهقانان و ارتش سرخ پیروز آنان؛ ازانقالب 
مشروطیت ایران تا انقالب بهمن 1357علیه 
نظام سلطنتی و به خاطر استقرار »استقالل، 
و  صدها  و  اجتماعی«  عدالت  و  آزادی 
به  و  استعمارگران  علیه  شورش  هزاران 
هیچ  امپریالیستها؛  انقیاد  از  رهائی  خاطر 
کدام نه با اینترنت سروکار داشتند و نه فیس 

بوک و تویتر برانگیزاننده ی آنها بود.
این واقعیت را سران رژیم جبار جمهوری 
اسالمی به خوبی می دانند ولی آنها به جای 
که خواستار  ایران  مبارز  از مردم  آموزش 

به  دادن  پایان  و  اجتماعی  عدالت  و  آزادی 
والیت  هستندـ  فقیه«  »والیت  قالبی  حکم 
بلکه  بهتر  تنها  نه  چیزی  که  آسمانی  فقیه 
بدتر از »والیت پادشاهی« زمینی است ـ از 
گویا  که  اند  گرفته  فرا  امپریالیستها  تبلیغات 
خیزشهای اخیر درشمال آفریقا و خاورمیانه 
دراثراستفاده جوانان از فیس بوک و تویتر 
حاصل شده بود! پس پیش به سوی حمله به 

امکانات اینترنتی موجود درایران!!!
سران رژیم دریافته اند که زندان و شکنجه 
قلمها  شکستن  و  زبانها  بستن  اعدامها،  و 
به  مذهبی  خرافات  تزریق  و  نیافتاده  موثر 
مانده  نتیجه  بی  نیز  اندی  و  سال   32 مدت 
جلبکی  به هر  که  مثابه غریقی  به  آنها  اند. 
متوسل می شوند تا خود را ازمهلکه نجات 
دستاوردهایش  و  علم  برضد  حقیرانه  دهند، 
جنسیتی  تفکیک  آنها  اند.  کارشده  به  دست 
بقیه در صفحه دوم

درتونس  مترقی  جنبشهای  شروع  اگر 
انقالبهای  شدن  ور  شعله  نوید  مصر  و 
دادند،  را  عربی  درکشورهای  دموکراتیک 
امپریالیستها و  این شروع خطر، برای  اما 
طبقات مرتجع عرب، باالتر از آن بود که 
باقی  انقالب  گسترش  درانتظار  بسته  دست 
بمانند و منطقه ای به عظمت خاورمیانه و 
شمال آفریقا را ازدست بدهند و شاهد نمونه 
های مثبت تغییر برای کشورهای آفریقائی 
که  دربحرین  باشند.  غیره  و  آسیائی  و 
عرب  ضدانقالبی  ارتجاع  ستاد  درنزدیکی 
ـ عربستان سعودی ـ قرارداشت، عربستان 
نیروهای نظامی  با گسیل  امارات متحده  و 
را سریعا سرکوب  مردم  اعتراضی  جنبش 
کردند و صدای هیچ کسی ازمیان »طرف 
که  درلیبی  بلندنشد.  دموکراسی«  داران 

بود،  امپریالیستها  برای  چربی  ی  لقمه 
های  پرورده  دست  و  عوامل سطنت طلب 
القاعده  با  که  اسالمیستهائی  و  امپریالیستها 
همه  نظامی  پشتیبانی  با  و  داشتند  مناسبات 
جانبه ی امپریالیستهای فرانسه، انگلستان و 
دولت  پای  کشاندن  و  ناتو  نهایتا  و  آمریکا 
که عضو  سوئدی  ـ  جنگ  این  نیزبه  سوئد 
ناتو هم نیست ـ  به بهانه ی تصمیم شورای 
از  حفاظت  درمورد  ملل  سازمان  امنیت 
جان مردم عادی، جنگی را به دولت قذافی 
و  دارد  ادامه  اکنون  هم  که  نمودند  تحمیل 
دارند  ناتو  افکنهای  بمب  بمبارانهای  با 
می  دفاع  عادی  مردم  جان  از  »جانانه« 
و  امپریالیستها  پیروزی  درصورت  کنند!! 
مخالفان رژیم قذافی، خیزش مردم لیبی نیز با 
بقیه در صفحه سوم

سرمایه  رقابت  و  سرمایه  پیوسته  انباشت 
داران با یک دیگر دو موتور اساسی برای 
برپانگه داشتن سرمایه داری درتاریخ حیات 
زمینه  حال  درعین  رقابت  اند.  بوده  آن 
داران  ازسرمایه  جناحی  برتری  تحقق  ساز 
به  نوبه خود  به  که  باشد  دیگر می  برجناح 
همین  به  کند.  می  خدمت  سرمایه  انباشت 
علت زمانی که انباشت سرمایه به دلیل پائین 
آمدن نرخ سودسرمایه کم و حتا متوقف می 
ادغام  ازطریق  و  یافته  شدت  رقابت  شود، 
و  دربزرگترها  تر  کوچک  های  سرمایه 
از  جناحی  یافتن  وبرتری  جنگ  نهایتا  یا 
برای  زمینه  دیگر،  برجناح  داران  سرمایه 
تولید ارزش اضافی بیشتر و روند صعودی 
سرمایه  انباشت  و  مساعدگشته  سود  نرخ 

روندعادی خود را بازمی یابد.
آزاد   رقابت  دوران  در   گذشته  در  اگر 

بقیه در صفحه سومسرمایه ها، 

- طالی مفقودشده در فورت ناکس ـ  
چهارشنبه اول ژوئن 2011

News Room از 
 EU در  منتشر شده  دهنده ی  تکان  داستان 
بزرگترین  از  یکی  تواند  می   Times
یا طرحی  باشد،  تئوریهای توطئه در جهان 
برای  وحشتناکی  سناریوی  یا  سینما  برای 

آمریکا و اقتصاد جهانی. 
سرویس  توسط  که  ای  تازه  گزارش  طبق 
اطالعاتی فدرال روسیه )اف اس بی( برای 
و  شده  تهیه  پوتین،  روسیه،  وزیر  نخست 
توسط تارنمای دولتی منتشر گردیده، خاطر 
نشان می سازد که رئیس سابق آی ام اف، 
دومینیک اشتراس کان به خاطراتهام به جرم 
جنسی در تاریخ 14 مه 2011 روانه زندان 
این که وی  با  بود  این واقعه هم زمان  شد. 

شد  بقیه در صفحه  چهارممتوجه 



اند  کرده  آغاز  ایران  گاههای  دانش  در  را 
و به عالوه دختران دانش جو را ازتحصیل 
پی  در  شوند.  می  مانع  ها  رشته  دربرخی 
طرح  اجرای  برای  علوم  وزارت  تصمیم 
پذیرش  دانشگاه ها،  در  جنسیتی  تفکیک 
رشته های  از  برخی  در  دختر  دانشجوی 
تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد متوقف 
شد. وزیر علوم دولت دهم معتقد است طرح 
تفکیک جنسیتی در دانشگاه های ایران برای 
دفترچه  است.  »امتیاز«  یک  جویان  دانش 
مقطع  در  رشته تحصیلی  انتخاب  راهنمای 
که  می دهد  نشان  سال 90  ارشد  کارشناسی 
دارد.  تعلق  به دانش جویان مرد  امتیاز  این 
راهنما  دفترچه  این  اطالعات  اساس  بر 
دست کم سه دانش گاه  ایران سهمیه دختران 
حذف  تحصیلی  رشته های  از  برخی  در  را 
کردند. سهمیه دختران: صفر. دانش گاه علم 
در  خود  پذیرش  جدول  تغییر  با  صنعت  و 
را  دختران  سهمیه  ارشد،  کارشناسی  مقطع 
در تمامی رشته ها در مقطع روزانه به صفر 
 ( شنبه  نیوز  سهام  وب سایت  است.  رسانده 
7خرداد / 28 مه( آمار مربوط پذیرش دانش 
را  گاه  دانش  این  کارشناسی  مقطع  در  جو 
در  آمار ،  این  اساس  بر  است.  کرده  منتشر 
مقطع شبانه نیز در تمامی 19 رشته تحصیلی 
تنها 2۵ سهمیه برای دختران در نظر گرفته 
شده است. عالوه بر دانش گاه علم  و صنعت،  
دانش گاه غیرانتفاعی امام رضا در مشهد و 
دختر  جوی  دانش  پذیرش  نیز  قم  گاه  دانش 
کامأل  را  تحصیلی  رشته های  از  برخی  در 
متوقف کرده اند. طرح تفکیک جنسیتی دانش 
جویان در دانش گاه های ایران با روی کار 
و  نهم  دولت  در  احمدی نژاد  محمود  آمدن 
دهم ابعاد تازه ای به خود گرفت. اجرای این 
طرح از اواخر سال گذشته به طور جدی در 

دستور کار دولت دهم قرار گرفت.
دشمنی حاکمان با »خانه سینما« و غیرقانونی 
شناختن آن و جلوگیری از روی پرده آمدن 
بوی  اندکی  که  مستقل  سینماگران  فیلمهای 
باشند،  داشته  و روشنگرانه  خواهانه  آزادی 
انسانهاست.  آگاهی  با  آنها  نشان گر ضدیت 
جرم  مارکسیستی  کتابهای  خواندن  روزی 
نسخه  هزاران  و  شد  می  محسوب  کبیره 
داستانی  حتا  کتابهای  دیگر  و  کتابها  این  از 
روشنگر به آتش کشیده می شدند و کتابهای 
از  حتا  و  سانسورشده  مترقی  گان  نویسنده 
حق انتشار بازمی ماندند و امروز به عالوه 
یافتن آگاهی ازجهان و آن چه درآن می گذرد 
و بازگوئی آن چه که درایران جریان دارد را 

خطری برای حاکمیت خود می دانند. 

های  توده  جنبش  و  مخالفتها  که  تدریج  به 
بلوچستان و  تا  از خوزستان  محروم جامعه 
از فارس تا گیالن و آذربایجان رشد می کند، 
آنها از سایه های خودشان نیز هراسان شده 
و ازیک سو به اعدام برای زهرچشم گرفتن 
از مردم متوسل می شوند و روزی نیست که 
سرجوانان بر باالی دارها نروند و ازسوی 
بتوانند  شاید  تا  افتند  می  هم  جان  به  دیگر 
حذف  و  ترفندها  و  تالطمات  این  درمیان 
تواند  می  خطرناک  برایشان  که  هرچیزی 
باشد، برای غارت خوان یغمائی به بزرگی 
ایران طی چند صباح دیگری درمیان انبوهی 

از رذالتها راهی بیابند.
وزارت  تحقیقاتی  بنیاد  مدیر  اصل  »باقری 
همزمان  گذشته،  فوریه  در  ارتباطات 
طرفداران  تظاهرات  سریع  گسترش  با 
دمکراسی در خاورمیانه و شمال آفریقا، به 
بزودی  بود  گفته  ایران  در  یک خبرگزاری 
به  کارها  و  کسب  و  خانوارها  درصد   ۶0
شبکه جدید اینترنت داخلی وصل می شوند، 
و این شبکه ظرف دوسال تمامی کشور را 
خامنه  علی  هللا  آیت  گرفت.  خواهد  بر  در 
ای و دیگرمقامات ارشد، در سخنرانی های 
اخیراین رویاروئی در حال ظهور را »جنگ 

نرم« توصیف کرده اند.
گزارش  محلی  مطبوعات  در  جمعه  روز 
هائی منتشر شد مبنی بر اینکه ایران همچنین 
مصمم است در چند ماه آینده سیستم کاربری 
سیستم  جایگزین  را  خود  خاص  کامپیوتری 
)صدای  کند«.  مایکروسافت  ویندوز  های 

آمریکا(
امپریالیستها  که  نیست  تردیدی  امر  دراین 
که  کاری  همانند  علمی  امکانات  ازتمامی 
خود رژیم والیت فقیه نیزمی کند، برای بسط 
نفوذ خود در کشورهای جهان  و توسعه ی 
و به خصوص درخاورمیانه و ازجمله ایران 
استفاده می کنند. راه جلوگیری از دخالتهای 
آشکار و پنهان آنان تنها ازطریق نشان دادن 
امپریالیستها  مستند جٌو سازیها و دروغهای 
است  اجتماعی  عدالت  و  آزادی  تامین  و 
چاه  به  اسالمی  جمهوری  چاله  از  مردم  تا 
رژیم  اما  نیافتند.  امپریالیسم  به  گی  وابسته 
ی  کارمداخله  اش  استبدادی  کرد  عمل  با 
ترمی  آسان  درامورایران  را  امپریالیستها 
دل  رو  هیچ  به  امپریالیستها  ازجمله  کند. 
خوشی از سینمای مترقی و پیشرو درایران 
نداشته و نخواهند داشت. اما ایجاد محدودیت 
باعث  غیروابسته  سینمای  به  رژیم  ازجانب 
گان  گرداننده  وضعیت  ازاین  که  شود  می 
هنری امپریالیستها سوء استفاده کرده و تحت 
عنوان »مدافع سینماگران ایران« تاثیر گول 
و  مردم  بین  و  ایران  درداخل  را  ای  زننده 

به ویژه جوانان و هنرمندان بگذارند. کمااین 
از  نظیر »دفاع  دیگری  مسائل  درمورد  که 
ملیتها«،  حقوق  از  »دفاع  دموکراسی«، 
از  »دفاع  سندیکائی«،  حقوق  از  »دفاع 
را  قلم وغیره« چنین روشی  و  بیان  آزادی 
درپیش گرفته و وانمودمی کنند که آنها شیفته 
ی آزادی مردم ایرانند و با امکانات تبلیغاتی 
شان دائما مردم ایران را زیربمباران نظرات 
گیرند.  می  خود  ی  سالوسانه  و  ریاکارانه 
لیبی ازطریق کشتن کودکان  درافغانستان و 
شیرخواربه »دفاع از دموکراسی« برخاسته 
اند!! و درایران مزورانه با تحریم اقتصادی 
اشک تمساح برای مردم می ریزند!! به ساده 
گی می توان دریافت که اگر درایران آزادی 
تبلیعاتی  چنین  برقرارباشد،  دموکراسی  و 
خواهند  مردم  دراذهان  را  تاثیری  ترین  کم 
توانست بگذارند چون که خالف آن واقعیات 

عینی می باشند.
اندازه که مغز معیوب حاکمان  اما به همان 
در تشدید استبداد فعال است دردیدن واقعیات 
کامال ازکارافتاده است. این ورشکسته گی و 
درک ایده آلیستی آنها ازسیرتاریخی ایران و 
خواست های مردم ایران است که حتا یک 
کودک 10 ساله قادربه درک آنها می باشد.

گری،  فتنه  بازهم  شکست؛  گری،  »فتنه 
بازهم شکست و نهایتا نابودی« )مائو( چنین 
آنها   ! درایران  حاکم  مرتجعان  منطق  است 
گسترش  با  که  دچارند  باطل  گمان  براین 
رشد  جلو  اینترنت  ی  حیطه  به  سانسور 
بگیرند.  خواهندتوانست  را  مردم  مبارزات 
درآینده  مبارزات  این  اما  باطل!  زهی خیال 
قاطع  پیوستن و  ازبه هم  نه چندان دور  ای 
تر و پیشروشدن به چنان سونامی ای تبدیل 
خواهندشد که رژیم را با برنامه های دور و 
دراز سانسوری و قتلگاههایش به زباله دانی 

تاریخ خواهندفرستاد.
ک.ابراهیم ـ 10 خرداد 1390    

صفحه 2رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

سانسور اینترنتی... بقیه از صفحه اول

زنده باد پیروزی علم و تکنیک درخدمت انقالب!



صفحه 3رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

امپریالیسم و جنگ... بقیه از صفحه اول راه حل نوع ترکیه... بقیه از صفحه اول

بدون رهبری پرولتاریا تحقق دموکراسی برای اکثریت ممکن نیست!

یمن مخالفان  در  شکست مواجه خواهدشد. 
دولت اساسا نیروهای قبیله ای و یا اسالمی 
هستند که مخالفت شان با حاکمان جز کنار 
و  نبوده  کشور  آن  جمهور  رئیس  رفتن 
خطر نفوذ بازهم بیشتر امپریالیستها دراین 
وضعیت  خواهدآورد.  همراه  به  را  کشور 
اعتراضات مردم درسوریه نشان می دهد که 
نقشه همانی است که دیروز درمورد عراق 
امروز دربقیه کشورهای  به اجرا درآمد و 
دادن  ترتیب  اجراست:  درحال  فوق  عربی 
حکومتهای پوشالی تحت عنوان نماینده گی 

از دموکراسی!!

»رهبران   : که  داد  گزارش  وله  دویچه 
 10( سه شنبه  در  سوریه  اپوزیسیون 
در  خود  روزه  سه  نشست  مه(  خرداد/31 
ترکیه را آغاز کردند. هدف از این نشست، 
اتحاد میان گروه های مختلف اپوزیسیون و 
برای اصالحات دموکراتیک  ارائه طرحی 
در سوریه عنوان شده که نخستین نشست از 
این دست از زمان شروع اعتراض مردمی 

در سوریه ظرف ده هفته گذشته است.
برگزار  آنتالیا  شهر  در  که  نشست  این  در 
اپوزیسیون  از  شخصیت هایی  می شود، 
سوریه که ظرف سال های گذشته از کشور 
شامل  که  دارند  شرکت  شده اند،  خارج 
که  و مسیحیانی هستند  اسالم گرا  گروه های 
و  فشار  اثر  بر  نود  و  هشتاد  دهه های  در 

سرکوب دولت سوریه، تبعید شده اند.
ده ها نفر از شرکت کنندگان در این کنفرانس 
برکناری  خواستار  شعارهایی  دادن  سر  با 
و  شده  سوریه  جمهور  رئیس   اسد،  بشار 
به  دولت  خشونت بار  حمالت  کردند  اعالم 
به  نزدیک  شدن  کشته  باعث  تاکنون  مردم 
هزار نفر شده و حکومت خانواده اسد بعد از 
۴1 سال راهی به جز سقوط و کناره گیری 

ندارد.
رهبری  شورای  عضو  الدروبی،  ملهم 
اخوان المسلمین در این زمینه گفت: »هدف 
راهی  نقشه  به  دستیابی  نشست  این  از  ما 
کمک  و  سرکوب  از  سوریه  آزادی  برای 
به انقالب برای تحقق آزادی و دموکراسی 

است.
با  ندارد  قصد  نشست  این  که  افزود  وی 
لیبی،  اپوزیسیون  تصمیم  از  الگوبرداری 
دولت انتقالی تشکیل بدهد چرا که فاش شدن 
در  که  اپوزیسیون  رهبران  برخی  اسامی 
نمایندگانی  و  می کنند  فعالیت  سوریه  داخل 
بسیار  کاری  فرستاده اند،  اجالس  به  را 

خطرناک است««.

بدین ترتیب، مردم این کشورهای عربی که 
خواستار آزادی و عدالت اجتماعی هستند، 
و  اسالمی  مرتجع  مشتی  توپ  َدم  گوشت 
شروع  که  را  حرکتی  و  شده  امپریالیستها 
مواجه  شکست  با  راه  درنیمه  بودند  کرده 
این  داخلی  امپریالیستها و مرتجعان  و  شده 
کشورها تا به حال مانع از آن گردیده اند که 
با گسترش انقالب رهائی بخش، صفحه ی 

نوینی درتاریخ این کشورها ورق بخورد. 
درتونس و مصر تالشهائی ازجانب اخوان 
المسلمین صورت می گیرد تا رژیمی مشابه 
طریق  به  و  بیاید  کار  سر  بر  ترکیه  رژیم 
اولی در سوریه نیز روال تاحدی به همین 
گونه است. درصورت موفق شدن نیروهای 
مخالف حاکمان کنونی و رسیدنشان به قدرت 
باید گفت که خیز ابتدائی مردم عرب به جز 
برای  را  توان الزم  اش،  اولیه  مثبت  تاثیر 
بسط و گسترش و تبدیل به حرکتی انقالبی 
که نمونه ای مثبت برای کشورهای وابسته 
باشند، نتوانست به وجودآورد. تنها در تونس 
و مصر مبارزات مردم و به ویژه کارگران 
و زحمت کشان ادامه دارد، چرا که طبقه ی 
کارگر ازحداقل سازماندهی برخورداربود، 
مرتجعان  و  امپریالیستها  برای  که  امری 
جدید حاکم براین کشورها چندان امیدبخش 
نبوده و خواب راحت پیروزی نهائی را از 

چشم آنها ربوده است.
شکست خیزش عظیم مردم ایران علیه نظام 
پادشاهی گرچه 32 سال پیش نشان داد که 
»جنبش به خاطر جنبش« و یا دست به دست 
شدن قدرت درمیان طبقه ی حاکم با انقالبی 
صرفا سیاسی، راه به جای دوری نمی برد، 
قوی  کارگری  جنبش  فقدان  درشرایط  اما 
احزاب  ـ  کارگر  طبقه  پیشرو  سازمان  و 
در  که  کشورها  دراین  ـ  انقالبی  کمونیست 
راس جنبش قرارداشته باشند، نتایج خونهای 
ریخته شده ی مردم به د ست به دست شدن 
قدرت درلفافه ی دروغین »تحقق آزادی و 
نه بیشتر! به  دموکراسی« خواهدانجامید و 
قول شاعر گران قدر ایران میرزاده عشقی: 
باردگرانقالب  ـ  شد  گم  اول  انقالب  آزادی 

می باید کرد. 
بار  سومین  برای  درایران  که  این  به  امید 

ثمرات انقالب مردم ربوده نشود!

ک.ابراهیم ـ 15 خرداد 1390

 10 درهر  حدودا  سود  نرخ  نزول  صعودو 
سال یک بارتکرار می شد، این سیکل باال و 
پائین آمدن نرخ سود و بروز بحران اقتصاد 
ی دردوران رقابت انحصارات مالی سرمایه 
ـ یعنی دوران امپریالیسم ـ سرعت گرفته و 
هم اکنون حدودا هر 7 سال یک بار بحران 
اقتصادی در ابعاد متفاوتی بروز می کند. به 
پیش  از  بیش  ها  سرمایه  که  اکنون  عالوه، 
رقابت  اند،  یافته  تمرکز  جهانی  درسطح 
ادغام  دلیل  به  انحصاری  های  سرمایه  بین 
یافته و عوامل  دریک دیگر، ظاهرا کاهش 
دیگری نظیر افزایش قدرت تخریبی ماشین 
جنگی امپریالیستها به راحتی گذشته ازطریق 
جنگ بین دولتها و بلوکهای امپریالیستی نمی 
تواند پیش برود چون که کل موجودیت آن 
باالخره  و  گیرد  قرارمی  نابودی  درخطر 
سرمایه درسطح جهانی دچاربحران عمومی 
شده است، تنها راه حل پایان دادن به بحران 
و تامین افزایش نرخ سودسرمایه و انباشت 
بیشتر آن درمقابل امپریالیستها هجوم مستقیم 
به کشورهای ضعیف و عقب مانده جهان و 

کشاندن آنها به زیر نفوذ خود می باشد!
درسه  گذشته  درقرن  امپریالیستی  جنگهای 
و  دولتها  بین  جنگ  اول  رفتند:  پیش  شکل 
یا بلوکهای سرمایه داری برای تقسیم مجدد 
که  نفوذ طرفین؛ دوم جنگهائی  مناطق زیر 
درمقابله با رشد کمونیسم پیش برده شدند و 
سوم جنگهای استعمارگرانه برای ممانعت از 

رهائی ملی درکشورهای تحت سلطه.
به  درمجموع  امپریالیستی  جنگهای  این 
ضرر جهان سرمایه و به نفع رشد کمونیسم 
رهائی  و  سوسیالیستی  کشورهای  ایجاد  و 
شد.  تمام  سلطه  تحت  استعمارکشورهای  از 
متوجه  داری  سرمایه  جهان  مراکزفکری 
شدند که برای استثمار افسارگسیخته ی طبقه 
و  سلطه  تحت  جهان  وغارت  جهان  کارگر 
که  را  کمونیسم  رشد  جلو  باید  مانده  عقب 
ازاوایل قرن گذشته اعتبار روزافزونی می 
یافت، بگیرند. این کار را هم با به کارگیری 
تمامی نیروهای جهان سرمایه داری اعم از 
و  نظامی  سیاسی،  اقتصادی،  دینی،  فلسفی، 

غیره پیش بردند.
راس  در  کائوتسکی  زمان  درآن  ازجمله، 
دموکرات  سوسیال  حزب  ترین  بزرگ 
نظری  اتوریته  یک  مثابه  به  و  جهان 
به  نسبت  توهم  درایجاد  کارگری،  درجنبش 
سیاست  »آیا   : نمود  ادعا  امپریالیستی  نظام 
وسیله  به  نیست  ممکن  کنونی  امپریالیستی 
ـ  اولترا  سیاست  یعنی  جدید  سیاستی  ی 

امپریالیستی که استثمار مشترک جهان 
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چرخشی تازه ... بقیه از صفحه اول

مالی  ی  سرمایه  یک  طریق  از  را 
جای  و  متحدشده  المللی  بین  درمقیاس 
ملی،  مالی  های  سرمایه  بین  مبارزه  گزین 
به در شود؟ فرارسیدن یک چنین  ازصحنه 
فاز نوینی درسرمایه داری به هرحال امکان 
پذیراست.«)عصر نوـ 3 آوریل 1915 ـ  به 
نقل از »امپریالیسم به مثابه باالترین مرحله 
سرمایه داری«  لنین ـ آثارمنتخب یک جلدی 
ـ ص 434( و یا : »تمایل سرمایه به بسط 
ی  وسیله  به  هرچیز  »بهتراز  توسعه«  و 
عملی  است  ممکن  آمیز  مسالمت  دمکراسی 
قهری  های  شیوه  ی  وسیله  به  نه  و  گردد 

امپریالیستی«همان جا ـ ص 433 ـ 434(
درحالی که درهمان زمان هیلفردینگ ارتباط 
را  ملی  تشدیدستمگری  و  امپریالیسم  بین 
چنین بیان کرد: »جنبش استقالل طلبانه]ملی[ 
ترین  پرارزش  در  را  اروپائی  ی  سرمایه 
مناطق استثمار که درخشان ترین دورنماها 
رانوید می دهد، تهدید می نماید و سرمایه ی 
اروپائی دیگر نمی تواند سیادت خود را حفظ 
کند مگر از طریق افزایش دائمی نیروهای 
از  نقل  به  ـ  مالی  خویش«)سرمایه  نظامی 

امپریالیسم باالترین...ـ ص 437(
و لنین تاکیدکرد که : »پرده پوشی ژرفترین 
کائوتسکی  ازطرف  امپریالیسم  تضادهای 
امپریالیسم  زینت  و  آرایش  به  ناگزیر 
است  عبارت  گردد...امپریالیسم  می  مبدل 
ازعصرسرمایه ی مالی و انحصارهائی که 
درهمه جا با کوششهائی توام است که هدف 
آن آزادی نبوده، بلکه احراز سیادت می باشد. 
تمایالت دراین جا هم عبارت  این  نتیجه ی 
است از بسط ارتجاع درهمه ی جهات علی 
رغم وجودهرگونه نظام سیاسی و نیز منتهای 
حدت تضادها. ستم گری ملی و کوشش برای 
برای  کوشش  یعنی  دیگران  اراضی  الحاق 

نقض استقالل ملی دیگران.«)همان جا(
امپریالیستها به کمک رویزیونیستها توانستند 
با ازهم پاشاندن کشورهای سوسیالیستی جلو 
رشد کمونیسم را موقتا هم که شده بگیرند. 
درنتیجه طی سه دهه  اخیر برشدت توسعه 
الطائالت  که  امری  اند.  افزوده  خود  طلبی 
بیان شده توسط کائوتسکی را به تمامی نمایان 
دچارشدن  نیز  یابی  شدت  این  دلیل  ساخت. 
می  طلب  که  است  عمومی  دربحران  آنها 
و  کنند  غلبه  برآن  جنگ  طریق  از  تا  کند 
تازمانی  رفت،  اشاره  درباال  طورکه  همان 
به کشورهای  قادرباشند ازطریق تجاوز  که 
خود  نفوذ  ی  سلطه  زیر  به  را  آنها  مستقل 
درآورند این جنگها ادامه خواهندیافت. زمان 
به گونه ای است که آنها همه ی امکانات خود 
از  تا جهانی  داخلی گرفته  از صحنه ی  را 
بسیج سازمان ملل و شورای امنیت آن گرفته 

ناتو همه و  پیمان تجاوزگر  آماده ساختن  تا 
کشورهای  نفوذ  ی  توسعه  درخدمت  همه 
آمریکای  و  آفریقا  آسیا،  در  امپریالیستی 
التین اند، به کارگرفته اند و تالش می کنند 
کشتیهای  »سیاست  استعمارکهن  عصر  تا 
توپ دار« را درشکل جدید پُست مدرنی آن 
سرمایه  جهانی  امپراتوری  و  مستقرساخته 
این جنگ  کثیف  بخشند. چهره ی  تحقق  را 
افروزی را هم اکنون در شمال آفریقا و شرق 
دیگر  هستیم.  شاهد  درخاورمیانه  نیز  و  آن 
اسالمیستها خطر نیستند به شرطی که سلطه 
در  اینکه  کما  بپذیرند.  را  امپریالیستها  ی 
درگیریهای مخالفان در لیبی، یمن و سوریه 
با حاکمان، هیچ نشانی از آزاده گی و تعهد 
راستین به حقوق بشر در »شورشیان قالبی« 
دردست  دست  امپریالیستها  عوامل  و  نیست 
انقالب  بردن  پیش  مشغول  داخلی  مرتجعان 
درلیبی  هنوز  آنها  هستند!  مرتجعانی  ـ  سیا 
مناسبات  ایجاد  اعالم  نیافته  دست  قدرت  به 
ای  ذره  که  این  بدون  کنند،  می  اسرائیل  با 
از حقوق خلق پای مال شده ی فلسطین زیر 
بر  حاکم  صهیونیستهای  روزمره  تجاوزات 

اسرائیل صحبت به میان آورده باشند.
البته کارجهان ضرورتا به کام امپریالیستها 
این  دربرابر  مقاومت  و  مبارزه  و  نیست 
توسعه طلبی درسراسرجهان به دلیل افزایش 
کرد  عمل  از  شناخت  و  انسانها  آگاهی 
امپریالیستها درهمه جا موج می زند که هم 
اکنون بسیاری از کشورهای آمریکای التین 
نمونه مثبتی را دراین زمینه ارائه می دهند.

به غرب  این واقعیت ودل بستن  عدم درک 
که  جوانانی  برای  ویژه  به  امپریالیست 
خواستار رهائی ازچنگال خون چکان رژیم 
برای  بدون شک  هستند،  اسالمی  جمهوری 
آنان درآینده سرشکسته گی های بزرگی را 
به همراه خواهدآورد. انتخاب »ازاین در به 
آن درفرج است« سیاستی فرسوده و فرصت 
ایران  مردم  رهائی  برای  باید  است.  طلبانه 
داری  سرمایه  نظام  امپریالیسم،  ازچنگ 
مبارزه کرد.  بردولت  دین  حاکم و حاکمیت 
به  دچارشدن  گونه  هیچ  جای  مورد  دراین 
توهم درمورد نظام سرمایه داری سکوالر و 
یا  حمایت امپریالیستها، نیست. در 30 سال 
هزاران  شاید  و  صدها  امپریالیستها  گذشته 
میلیون دالر خرج کرده اند تا عوامل تربیت 
شده ی خود را به درون اعتراضات مردمی 
فرستاده و مبارزات آنها را به کج راه وابسته 
بورژوازی  و  بکشانند.  امپریالیسم  به  گی 
به  ازنرسیدن  دلش  که  ایران  دراپوزیسیون 
پول  دالر  میلیاردها  به  یابی  دست  و  قدرت 
امپریالیستها  پابوسی  رود،  می  نفت ضعف 
هشیارباشیم  پس  شمارد.  می  غنیمت  را 

دربراندازی  را  خود  مبارزاتی  استقالل  و 
حاکمیت  و  ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 
صدسال  دیگر  ندهیم.  ازدست  پرولتاریا، 
تالشهای یک جانبه و نیم بند مان درمبارزه 
علیه حاکمیت زور و زر کافی است و یک 
سرشار  منابع  که  بیاموزیم  همیشه  باربرای 
خاورمیانه  استراتژیکی  موقعیت  و  انرژی 
صرف  داری،  سرمایه  قطبهای  دررقابت 
آنها  به  امپریالیستها،  تجاوزگری  از  نظر 
هرگز این اجازه را نخواهد داد که درامور 
داخلی کشورهای منطقه مداخله نکنند. چنین 
است درس تاریخی بیش از صدساله! درحالی 
تجاوزگری  علیه  مبارزه  و  مقاومت  که 
امپریالیستها  شکست  و  ضعف  باعث  چنان 
رهائی  و  آزادی  برای  زمینه  که  خواهدشد 
واقعی ملل تحت سلطه جهان و پیشروی آنها 
به سوی سوسیالیسم نیز مساعدتر و فراهم تر 

خواهدگشت.

ک.ابراهیم ـ 17 خرداد 1390

ایاالت  زر  شمش  انبار  در  طالها  تمامی 
مفقود  ناکس  فورت  در  واقع  آمریکا  متحده 
گزارش  طبق  نیست.  آنها  از  اثری  و  شده 
محرمانه اف اس بی، اشتراس کان در اوایل 
ماه مه بعد از این که ایاالت متحده شروع به 
»طفره رفتن« از تعهد و التزامش در مورد 
تحویل 191.3 تن طالی توافق شده به آی 
نگرانی  ابراز  حد  از  »زیاده  نمود،  اف  ام 
قانونی  ماده  ترمیم  دومین  طبق  کرد«.  می 
مورد توافق امضاء شده توسط هئیت مدیره 
در آوریل 1978 ، این طال ها می بایست به 
صندوق فروخته می شد تا ذخیره ای برای 
به اصطالح حق استفاده مخصوص )اس دی 
اندوخته  برای  ای  پشتوانه  به عنوان  و  آر( 
پولی باشد. گزارش اف اس بی خاطر نشان 
نگرانی  کان  اشتراس  که  زمانی  سازد  می 
آمریکا  دولت  مقامات  به  نسبت  را  خود 
داشت،  ابراز  اوباما  پرزیدنت  به  نزدیک 
او  با  سیا«  سازمان  درون  رذل  »عناصر 
تماس می گیرند. این عناصر با فراهم کردن 
»مدرک قطعی« به اشتراس کان می گویند 
که ازتمام طالهای گزارش شده ای که می 
»اثری  شد،  می  آمریکاحفظ  توسط  بایست 

باقی نیست«. 
که  سازد  می  نشان  خاطر  گزارش  این 
از  مدرک  دریافت  محض  به  کان  اشتراس 
جانب »سیا«، زمانی که مأموران فرانسوی 
مسئول امنیت خارجی با او تماس می گیرند 

که مقامات آمریکائی در پی دستگیری 

امپریالیسم بدون جنگ و تجاوز قابل دوام نیست!
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مافیاگری شیوه ی پلید امپریالیستی است!

ترک  مقدمات  سریعأ  هستند،  وی 
آمریکا را به سوی پاریس فراهم ساخت. او 
به فرودگاه جی اف کی نیویورک گریخت، 
البته بدون تلفن دستی خود چون که او می 
می  آمریکا  پلیس  طریق  این  از  که  دانست 

توانست او را رد یابی کند. 
لحظه ای که اشتراس کان بدون خطر وارد 
هواپیمای ارفرانس گردید، گزارش اف اس  
مهلکی  اشتباه  او  که  سازد  می  روشن  بی 
را مرتکب شد، چون که تلفنی با هتل محل 
اقامت خود تماس گرفت و از آنها خواست تا 
تلفن دستی او را به محل اقامتش درفرانسه 
مأموران  که  شد  سبب  اشتباه  این  بفرستند. 
آمریکائی قادر به رد یابی و توقیف او بشوند.
درادامه این گزارش آمده که درطول دوهفته 
ی گذشته، اشتراس کان تالش کرد با دوست 
نزدیکش که یکی از بلندپایه ترین مقام بانکی 
مصری بنام محمود عبدالسالم عمربود تماس 
بگیرد تا مدرکی را که توسط سازمان »سیا« 
داده شده بود با او درمیان بگذارد. اما او نیز 
جرم  تهمت  با  قباًل  کان  اشتراس  مثل  دقیقاً 
هتل  یک  کارگر  ی  دوشیزه  علیه  جنسی 
متهم شده  آمریکائی  مأموران  توسط  تجملی 
بود. تهمتی که اف اس بی آن را »غیر قابل 
مسلمان  یک  عمر  زیرا،  پندارد  می  باور« 

عابد 74 ساله می باشد.
برای  که  برانگیزی  تعجب  حرکت  دریک 
پوتین  بود،  شده  معّما  مسکو  در  ها  خیلی 
بعد از مطالعه گزارش محرمانه اف اس بی 
دردفاع از اشتراس کان دستور انتشارش را 
در تارنمای رسمی کرملین داد و مطرح کرد 
که او اولین مقام عالی رتبه جهانی ورئیس 
سابق آی ام اف می باشد که قربانی توطئه 

آمریکا شده است.
یکی از باالترین اعضای کنگره آمریکا، و 
کاندید ریاست جمهوری 2012 ، رآن پآل، 
مدتها قبل طرح کرده بود که به اعتقاد وی 
دولت آمریکا درمورد ذخیره طال درفورت 
 2010 درسال  و  است.  گفته  دروغ  ناکس 
بازرسی  منظور  به  را  قانونی  ای  الیحه   ،
این  ولی  کرد.  پیشنهاد  طالها  این  درمورد 
اوبامابا  رژیم  مدافعان  توسط  قانونی  الیحه 

باشکست مواجه شد.
توسط  سناتورمستقیماً  این  که  زمانی 
خبرنگاران مورد سئوال قرار گرفت که آیا 
ناکس طالئی  درفورت  که  است  معتقد  وی 
درکار نیست، رآن پآل، عضو کنگره آمریکا 
کرد:  خاطرنشان  و  داد  باورنکردنی  پاسخ 

»من فکرمی کنم که احتمالش هست«.
شویم  متذکر  که  است  توجه  قابل  چنین  هم 
که سه هفته پس از دستگیری اشتراس کان، 
را  همه  باردیگر  کنگره  عضو  پآل،  رآن 
برای فروش طالی ذخیره آمریکا فراخواند 
درحال  که  این  گرفتن  درنظر  »با  گفت،  و 
است و مشکل  بسیارباال  قیمت طال  حاضر 
بدهی عظیمی که ما اکنون با آن مواجهیم، به 

هر طریق با حد اکثر قیمت بفروشیم«.
گزارشات ارسالی از آمریکا در سالیان دراز 
حاکی از این است که طالئی برای فروش 

درکارنیست.
گزارشات جدید از آمریکا نشان می دهد که 
اشتراس کان عزم برآن دارد که بدون جنگ 

علیه آنها سرفرودنیاورد و به همین دلیل او 
بازرسانی تحت عنوان »تیم رخنه« درمیان 
جاسوسان سابق سازمان »سیا« و ماموران 
خصوصی و مشاوران رسانه ای برای دفاع 

از خود استخدام کرده است.
 ،Ob Monday روسیه،  مرکزی  بانک 
روز قبل دستور داد که نرخ سود از 25 .%0 
به 5. 3% افزایش یابد و پوتین نیز دستور داد 
تحریم صادرات گندم و غله تا اول ژوئیه به 
پایان برسد، حرکتی که برای پرکردن خزانه 
های وجوه روسیه است با پول که معمواًل به 

آمریکا جاری می شد.  
این  که  داد  خواهد  نشان  آینده  ـ  رنجبر 
خبر تا چه حد صحت دارد. اما ازاین که 
مافیای اقتصادی ـ سیاسی ـ نظامی، جهان 
را  آمریکا  گی  سرکرده  به  امپریالیستی 
زیرنظرداشته و هرجنایتی را حاضراست 
برای حفظ موقعیتش انجام دهد، نبایدشک 
امپریالیسم  ننگین  عمر  آفتاب  نمود. 

برسربام رسیده است!

از نامه های رسیده 
رفقای ارجمند با گرمترین درود ها، پس از 
خواندن رنجبر 73 سوالهای زیر برایم پیدا 

شدند
نظریات..."  مورد  در  ای  "شمه  مقاله  در 
انقالب  باید  "پرولتاریا  که  لنین  قول  نقل 
داده  نشان  تا  شده  آورده   "... دموکراتیک 
بعد  و  دموکراتیک  انقالب  اول  که  شود 
خواستم  می  است.  الزم  سوسیالیستی 
دیگر  رهبر  هر  یا  استالین  اگر  که  بپرسم 
انقالب دموکراتیک و سپس  اول  باشد  گفته 
انقالب سوسیالیستی چه اشکالی دارد و چه 
تباینی با نقل قول لنین؟ در این مورد اتهام 
ترتسکیستها از طریق اتهام بستن به استالین 
از  له  کومه  رهبری  غلط  درک  و  چیست 

قضیه چیست؟
از  وی  منظور  طبقه،  از  لنین  تعریف  در   

"سازمان اجتماعی کار" چیست؟
اولیگو پولی و فرق آن با الیگارشی چیست؟ 
دیگر  امپریالیسم  امروزی  سیستم  در  آیا 

کانسرن، کارتل
داده  دست  از  را  خود  موجودیت  امثالهم  و 
تفاوتهای  مهمترین  خالصه  بطور  اند؟ 
قرن  اوایل  امپریالیسم  با  امروز  امپریالیسم 

بیستم کدام ها اند.
اینهمه  برابر  در  چرا  آمریکا  کارگر  طبقه 

دولت  جنایتهای  و  قلدریها  افروزیها،  جنگ 
قابل  حرکت  یا  هیچ  آمریکا  حاکم  طبقه 
توجهی از خود بروز نداده است؟ آیا این بی 
حرکتی را می توان توجیه کرد یا اینکه آن 

را بدون چون و چرا باید محکوم دانست؟
را  ایران  جنایتکار  رژیم  دالیلی  چه  بر  بنا 

نمی توان)یا می توان؟( امپریالیست نامید؟
پاسخی  از  قبلی  تشکر  و  دوباره  درود  با 

سریع
 *****

جواب سوآالت ـ 

1ـ در رابطه با "انقالب دموکراتیک" : لنین 
برای اولین بار و درمبارزه برای براندازی 
نظام نیمه فئودالی ـ نیمه امپریالیستی روسیه 
این  دموکراتیک  ـ  بورژوا  ماهیت  که  گفت 
به  را  آن  رهبری  تا  نیست  دلیلی  انقالب 
بورژوازی واگذارکرد. پرولتاریا باید بکوشد 
در راس آن قراربگیرد تا هم اهداف رهائی 
به  را  فئودالی  استثمار  و  ستم  از  دهقانان 
مراتب قاطع تر از بورژوازی تحقق بخشد 
سوسیالیسم  گذاربه  برای  را  شرایط  هم  و 

مساعدنماید.
باید مشخصا  این نقطه نظر غلط است  اگر 
نمودن  وابسته  پرداخت.  لنین  نظر  نقد  به 
غلط  تاریخی  ازنظر  هم  استالین  نظربه  آن 
یا  گوینده  اطالعی  بی  به  اگر  هم  و  است 
دارد.  حقیرانه  هدفی  نباشد  مربوط  نویسنده 
سو  یک  از  آنارشیسم  ایران  چپ  درجنبش 
از نظرات تروتسکی و شبه  دنباله روی  و 
و  دارد  رواج  منصورحکمت  تروتسکیسم 
براین اعتبار استالین را تحت دشمنانه ترین 
پردازان  داده و دست نظریه  قرار  انتقادات 
از  استالین  به  دربرخورد  را  امپریالیستی 
تبلیغاتی  دراین جاروجنجال  اند.  بسته  پشت 
منتسب کردن یک نظریه به استالین از نظر 
آنها راحت تر قابل نفی است تا به لنین که 
معنائی جز استفاده ی حقیرانه، غیرعلمی و 
تواند  نمی  نظری  مبارزات  در  پائین  سطح 
داشته باشد. و نهایتا آیا برای شما قابل قبول 
است که شعرسعدی را به حافظ نسبت دهند و 
کسی هم اعتراض نکند؟ نظرات تروتسکی 
انقالب دومرحله ای را رد می کند، کاری که 

رفیق رحمان پناه نیز انجام می دهد
شما اگر نقد ما را کافی نمی دانید خوب است 
به مقاله رحمان پناه مراجعه کنید تا ببینید چه 
نوشته است رهبری کومه له نیز هیچگاه به 
باید  این درک غلط نقدی نکرده است  پس 
موافق آن باشد؟ اگر نه متشکر می شویم که 

شما خالف آن را به ما نشان دهید!
اجتماعی  "سازمان  درمورد  ـ   2
کار": درجامعه،  بشر در زمینه های 
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مختلفی فعالیت می کند و کسب درآمد 
فروش  طریق  از  کارگران  نماید.  می 
می  گی  زنده  مزد  دریافت  و  کار  نیروی 
ازطریق  دهقانان  مزدوری(.  کنند)نظام 
تقسیم محصول تولید شده شان کسب درآمد 
می کنند)نظام بهره دهی(. سرمایه داران از 
درتولید  شان  سرمایه  کارانداختن  به  طریق 
فئودالها  و  کارکارگران  استثمارنیروی  و 
غیره  و  آب  و  زمین  دادن  اجاره  ازطریق 
از  بخشی  گرفتن  ها  درگذشته  یا  و  نقدا  یا 
نمودند  می  درآمد  کسب  دهقانان  تولیدات 
صنعتگران،  نظیر  دیگر  بینابینی  اقشار  و 
کاسب کاران، مال فروشان و غیره درتولید 
باید  طبقه  طبعا  کنند.  می  فعایت  توزیع  و 
مهمی  نقش  کار  اجتماعی  سازمان  دراین 
داشته باشد  لذا هرگروه کوچکی ازافراد را 
به  طبقه  باشند،  درتولید  کاری  مشغول  که 
حساب نمی آیند. اما درجوامع بورژوائی و 
از "طبقه معلمان" و  فئودالی گاهی مثال  یا 

غیره هم اسم می برند که بی معناست. 
اوال  الیگارشی":  با  فرق"اولیگوپولی  ـ   3
موسسات  درمورد  اولیگوپولی  اساسا 
ثانیا  رود.  کارمی  به  بزرگ  اقتصادی 
هرچه  تکامل  با  سرمایه  انحصاری  روند 
بیشتر نظام سرمایه داری جهت کسب سود 
هرچه بیشتر ازحالت مثال تک تولیدی)تولید 
غیره(  و  پارچه  تولید  دارو،  تولید  ماشین، 
به حالت چند تولیدی و چندخدماتی گسترش 
عظیم  شرکت   500 اینکه  کما  است.  یافته 
انحصاری بیش از 80% تولیدات جهانی را 
بیشتر  الیگارشی  دارند.  خود  نظارت  زیر 
درگذشته و در دوران فئودالی مورد استفاده 
بزرگ  خانواده  چندین  که  گرفت  قرارمی 
فئودال یا ایل حکومت مشترکی را تشکیل می 
دادند. البته درجوامع سرمایه داری باوجود 
این که ازطریق پارلمان و انتخابات مسائل 
رهبری را حل می کنند، اما درآخرین تحلیل 
همان حالت دوران گذشته درشکال جدیدی 
تکرار می شود. سرمایه داران ویژه ای مثال 
سلطانان نفت و صنایع نظامی درآمریکا با 
توافق نماینده ای از حزب جمهور خواه را 
آن  اسم  و  رسانند  می  ریاست جمهوری  به 
را هم "انتخاب" می گذارند! و لذا الیگارشی 

حالتی پنهان شده دارد.
داران صنایع مشابه  اتحادیه سرمایه  کارتل 

است وکانسرن شرکتهای عظیم تجاری.
و  خودتان  که  است  این  شما  به  ما  پیشنهاد 
تعاریف  این  توانید  می  اینترنت  طریق  از 
باعث درک  این تالتش شما  پیدا کنید و  را 
عمیقترتان از این قبیل موضوعات می شود.
 "21 و   20 درقرن  تفاوت"امپریالیسم  ـ   4
ماهیت  دوقرن  درهر  امپریالیستی  نظام   :

تفوق  کالم  یک  در  که  دارد  سانی  یک 
سرمایه مالی و انحصاری شدن این سرمایه 
انحصارات  ام   20 قرن  دراوایل  اما  است. 
خصلت  وتاحدودی  شده  متولد  هنوزتازه 
بروز  بعداز  که  درحالی  داشتند.  کشوری 
انحصارات   1970 ی  دردهه  بحران 
و  ترشدن  جهانی  سوی  به  امپریالیستی 
تمرکز بازهم بیشتر سرمایه جهت فائق آمدن 
بربحران حرکت کردند و با این کار دوران 
درقرن  و  سرگذاشته  پشت  را  "طفولیت" 
21 به دوران "بلوغ" گام نهاده اند. اگر در 
قرن بیستم رقابتهای امپریالیستها اساسا جنبه 
آمریکا  امپریالیسم  مثال  داشت  کشوری  ی 
کوشید تا مناطق زیر نفوذ و حیات خلوتهای 
امپریالیسم انگلیس و غیره را به دست آورد، 
باهم  داری  سرمایه  بلوکهای  رقابت  امروز 
به دلیل جهانی ترشدن سرمایه وضعف نظام 
امپریالیستی، ضمن تداوم رقابتهای کشوری،  

بیشتر نمایان شده است.  
5 ـ طبقه کارگر تا زمانی که تحت رهبری 
حزب سیاسی پیشرو خود ـ حزب کمونیست 
نزند  مبارزه  به  دست  ـ  درهرکشور  واحد 
بماند،  باقی  مطالباتی  درحد  مبارزاتش  و 
هنوز طبقه ای در خوداست و نه طبقه ای 
که  کنید  تحقیق  درآمریکا  شما  خود.  برای 
درجه  آن  کارگربه  ی  طبقه  از  تعدادی  چه 
از آگاهی رسیده اند که مایل اند سوسیالیسم 
را بسازند و یا به دفاع از حزبی کمونیست 
بپردازند؟ خواهید دید که اکثریت عظیم طبقه 
کارگر فاقد چنین درکی است. احزابی هم که 
درآمریکا مدعی کمونیست بودن هستند چه 
درگذشته و چه حال قادر به باالبردن آگاهی 
اند.  نشده  قبولی  قابل  کارگردرحد  طبقه 
صرف نظر از نقش رفرمیسم و رویزیونیسم 
دردرون احزاب چپ آمریکا که تاثیر منفی 
داشته  آمریکا  کارگر  طبقه  آگاهی  بررشد 
اند، خود تضادهای جامعه آمریکا آن چنان 
به قول معروف کارد  رشد نکرده است که 
اما  باشد.  رسیده  کارگران  استخوان  به 
نفع  به  تاحدودی  را  وضعیت  اخیر  بحران 
رشد جنبش کارگری درآمریکا مساعدنموده 
است. بنابر این باید درآمریکا یقه کمونیستها 
را گرفت که چه کرده اند و نه طبقه کارگر 
کمونیست  حزب  که  نکنیم  فراموش  را. 
آمریکا دردهه ی 1940 جزءاولین احزابی 
بود که رهبری آن افکار رویزیونیسم مدرن 
را مطرح نمود. پس اگر قرار است چیزی 
محکوم شود باید به سراغ احزاب کمونیست 

رفت و نه طبقه کارگر.
نبودن  یا  بودن  "امپریالیست  درمورد  ـ   6

ایران":
این سوآل شما ما را به یاد آن می اندازد که 

استثمارگراست  بورژوازی  چون  گوید  می 
پس بزرگ و کوچک ندارد؟ بچه 10 ساله 
انسان است، جوان 20 ساله هم انسان است. 
 80 د  مر  و  است  انسان  هم  ساله  مرد40 
با  دستانی  اما هرکودک  ساله هم هم چنین. 
مرد 80 ساله تفاوتهای فراوانی د ارد.هم او 
شما  دارند.  فرقهائی  باهم  اینها  که  داند  می 
ازنظر  بافرانسه  را  ایران  مثال  است  کافی 
بودجه ساالنه، توان تولیدی، سرمایه بانکها، 
تعداد طبقه کارگر، وضع خرده بورژوازی، 
در  دخالت  میزان  واردات،  و  صادرات 
امور کشورهای جهان، توان نظامی و غیره 
فرض  به  ایران  که  دریابید  تا  کنید  مقایسه 
داشتن توانائی برای رشد به سطح امپریالیسم 
راه  هنوز  امپریالیستی  مقام  به  رسیدن  و 
درازی درپیش دارد. البته فراموش نکنیم که 
فرهنگ غالب امپریالیسم فراملی درهمه جا 
رسوخ یافته و مورد استفاده قرارمی گیرد. 
و  ایران  کرد  عمل  بین  تشابهاتی  که  امری 
امپریالیستها به وجود می آورد.اما این تقلید 
و  جدی  تقلیدی  تا  دارد  دار  خنده  ای  جنبه 

مادی.
موفق باشید.

*****
اخالق در سیاست!

به مناسبت دومین سال گرد انتخابات ریاست 
جمهوری، در 22 خرداد 1388، »شورای 
ای  بیانیه  طی  امید«  سبز  راه  هماهنگی 
)1390/3/8( ازمردم دعوت به عمل آورد 
تا به راه پیمائی درسکوت بپردازند. دربیانیه 

ازجمله می خوانیم :
آن  از  یکی   1388 سال  خرداد   22  «
روزهای فراموش نشدنی است. در این روز 
به  ناشدنی  امید وصف  و  شور  با  ما  مردم 
پای صندوق های رای آمدند تا از حق تعیین 
سرنوشت خویش استفاده کرده و با انتخاب 
را  سازنده«  »تغییر  شعار  جمهور  رئیس 
تحقق بخشند. تالش کنند تا با تغییر روند ها 
نظام  دمکراتیزه شدن  به سمت  ها  و روش 
حرکت شود, اخالق به سیاست باز گردد... 
محرومان  و  کشاورزان  و  کارگران  و 
جامعه را از ترس نیاز های اولیه خود رها 
آنانی که سواری بر مرکب  اما  نمایند«. » 
قیمتی راهنمای عمل خود  به هر  قدرت را 
و  انتخابات  مهندسی  با  بودند  داده  قرار 
تقلب در آرای مردم نامزد مورد نظر خود 
با  که  آنگاه  و  آورند  در  ها  از صندوق  را 
صدای اعتراض میلیونی مردم مواجه شدند 
و  سرکوب  به  اقناع  و  پاسخگویی  جای  به 

» داغ و درفش و زندان متوسل شدند«. 
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برای  امید  شورای هماهنگی راه سبز 
پاسداشت همه آنانی که در این روز به 
پای صندوق های رای آمدند تا کشور را از 
بلیه دروغ و خودکامکی رهایی بخشند و در 
دوسال گذشته در پی رای گمشده خویش هر 
هزینه ای را بجان خریده اند ... دعوت می 
کند ... در سکوت مطلق وبا رعایت موارد 
روهای  پیاده  در  راهپیمایی  به  دست  زیر 
ولی  میدان  فاصل  حد  عصر  ولی  خیابان 
عصر تا میدان ونک بزنند و در ساعت ده 
همان شب بر روی بامها ندای هللا اکبر سر 
دهند«. و باالخره: »راهپیمایان با لبان بسته 

سه خواسته زیر را فریاد خواهند زد:
- آزادی رهبران جنبش و زندانیان سیاسی

-  برگزاری انتخابات آزاد
- اقدام موثر و فوری برای حل مسئله گرانی 

و بیکاری«.

را  »اخالق  تا  اند  مدعی  که  کسانی  برای 
این  که  گفت  باید  بازگردانند  سیاست«  به 
نهایت بی اخالقی از جانب آنان است که به 
ـ   روزگار  زدست  ناموزد  »هرکه  مصداق 
او نیاموزد زهیچ آموزگار« از تاریخ خونین 
2 سال گذشته هیچ نیاموخته اند. این تاریخ 
نشان داد که حاکمان با چه قساوت و سنگ 
معترض  جوانان  به  و  کنند  می  عمل  دلی 
نه یک بار بلکه بارها برخورد نموده و به 
عزیزانی تجاوزکرده و جسمشان را سوزانده 
رفتار  حضرات  این  انداختند.  بیابانها  به  و 
گربه  »انشاءهللا  گفت  که  را  شیادی  آخوند 
سیاست  تکرار  اند!  گرفته  درپیش  است« 
اشتباه گذشته عین بی اخالقی و عدم احساس 

مسئوولیت درقبال مردم است.
هم چنین نهایت بی اخالقی درسیاست است 
ریاست  »سالم«  انتخابات  با  اند  مدعی  که 
ایجاد  جمهوری، می توان »تغییر سازنده« 
کرد! اوال درکجای جهان با انتخابات ریاست 
جمهوری »تغییرسازنده« به وجودآمده است 
واقعی  معنای  به  انتخابات«  »مهندسی  و 
افتاده  کلمه از دست حاکمان به دست مردم 
فقیه«  »والیت  حاکمیت  درزیر  ثانیا  است؟ 
رئیس  اسالمی،  جمهوری  اساسی  قانون  و 
جمهور منتخب چه از دستش برمی آید جز 

اجرای »حکم حکومتی جناب ولی فقیه!؟ 
که  است  درسیاست  اخالقی  بی  نهایت  این 
روندها  تغییر  »با  که  شد  مدعی  دروغ  به 
به  توان  می  انتخابات  ازطریق  روشها«  و 
»سمت دموکراتیزه شدن نظام حرکت کرد«.
آیا بنی صدر اولین رئیس جمهور و خاتمی 
انتخاباتی،  سازیهای  رای  و  تقلب  با  صرفا 
نقشی  چه  آنها  انتخاب  اگرنه  شدند؟  انتخاب 
در »تغییر روند ها و روشها« به نفع توده 

ی مردم درجمهوری اسالمی به وجود آورد 
شدن«  دموکراتیزه  »درسمت  نظام  وچرا 

حرکت نکرد ؟!
حاکمان  که  کنید  نمی  اعتراف  مگرخودتان 
سرکوب  به  اقناع  و  پاسخگویی  جای  به   «
شدند«؟  متوسل  زندان  و  درفش  و  داغ  و 
می  که  را  تاریخی  المثل  ضرب  این  مگر 
گوید: »آزموده را آزمودن خطاست«، هیچ 
از  اندی  و  سال  در 32  آیا  اید؟  نشنیده  گاه 
حاکمیت والیت فقیه، یک روز مردم ایران 

بدون سرکوب شدن زیسته اند؟
ای  گانه  سه  شعارهای  به  اگر  باالخره،  و 
این  و  دارید  ایمان  اید،  کرده  مطرح  که 
راهم می دانید که حاکمان نه به دنبال بهانه 
برای سرکوب، بلکه به دنبال سرکوب برای 
علیه  مردم  مبارزات  رشد  از  جلوگیری 
حقانیت  از  چرا  دراین صورت  خودهستند، 
بیان این شعارها امتناع کرده و مردم را به 
بستن لبها و زبانها دعوت می کنید و کشف 
بسته  »بالبان  دهید:  می  ارائه  هم  جدیدی 
به  دادن  تن  زنید«!.  فریاد  را  شعارتان  سه 
سکوت گورستانی که رژیم پیوسته درصدد 
ایجاد آن بوده است، کارشماست. ولی تاکنون 
و  کارگران  انقالبی  جسارت  علت  به  دقیقا 
زحمت کشان، زنان و جوانان و غیره رژیم 

نتوانسته است آن سکوت را تحقق بخشد.
برای ُحسن ختام هم مردم را دعوت می کنید 
بگویند، شعاری  اکبر«  که شب شعار »هللا 
خمینی  دردست  شد  ای  حربه  روزی  که 
وطرفدارانش برای کسب قدرت و اگر مردم 
کردند،  اعتماد  شعار  این  به  دیروز  متوٌهم 
امروز دست از آسمان برداشته و نگاه های 
را  رژیم  تغییر  و  است  زمین  برروی  شان 

فریاد می زنند.
نمودهای قالبی  دریک کالم مردم تحت ره 
خیابان  به  اگر  و  نخواهندکرد  عمل  شما 
بریزند فریاد »مرگ بر دیکتاتور« و »مرگ 
برجمهوری اسالمی« را سرخواهند داد که 

به تمامی به آخر خط رسیده است.
آن چه درسیاست حرف اول را می زند، منافع 
طبقات و اقشار اجتماعی است و اخالق به 
مثابه یک پدیده ی روبنائی بر زیربنای مادی 
احترام  و  بشر  حقوق  است.  متکی  جامعه 
که  گردد  میسرمی  ای  درجامعه  انسانها  به 
وجود  زیردست  و  باالدست  طبقات  درآن 
دیگر  یک  به گرگ  انسانها  و  باشند  نداشته 
یک  دوش  به  دوش  بلکه  باشند  نشده  تبدیل 
دیگر برای ساحتن جهانی آزاد و آباد و مرفه 

کارکرده و از ثمرات کارخودبهره ببرند. 
شما رهبران »راه سبز امید« قشری از طبقه 
ی بورژوازی هستید که حاکمان کنونی جناح 
دیگری از آن را تشکیل می دهند. بنابراین 

اگر مایل هستید که اخالق درسیاست رعایت 
موضع  داری  سرمایه  نظام  علیه  شود، 
بگیرید تا نشان دهید که رهنمود صادقانه ای 
را به مردم درمبارزه علیه رژیم جمهوری 
اسالمی ایران پیشنهاد می کنید و از تاریخ 
شما  صورت  این  درغیر  اید.  گرفته  درس 
باقی  تاریخ  اخالقان  بی  ی  درزمره  نیز 
قشری  منافع  دلیل  به  فعال  که  خواهیدماند 
بخشی از بورژوازی ازصحنه به دور رانده 
شده اید و به دنبال فرصت می گردید تا به 
حاکمیت رسیده و در غارت و چپاول نیروی 
کار کارگران و زحمت کشان سهم بیشتری 

را به دست آورید! ک.ا.
*****

با سالم
شدت  به  است   هفته  یک  که  شرایطی  در 
امروز  می کند،  درد  قلبم  و  هستم  مریض 
احکام  اجرای  دایرٔه  از  خرداد   2 دوشنبه 
برای من نامه رسیده و نوشته که ظرف 3 
روز به دادسری اوین بروم و خود را تحویِل 

زندان اوین دهم!
مشکل،   1000 و  بیماری  علیرغِم  هم  من 
خواهم  زندان  به  سربلندی  و  افتخار  با  اما 
رفت، چرا که حکومت اسالمی تصور کرده 
با زندان یا شکنجه یا اعدام میتواند مردم را 
دیکتاتوری  هیچ  اینکه  از  غافل   ، کند  خفه 
پایدار نیست و این حکومت هم دیر یا زود 
میرود  اما با نامی  سیاه که ضّد زن و ضعیف 

کش  بوده !
بی   اینگونه  حکومتی   که  باور  این  با  من 
انصاف ، حکم زندان و احکام ظالمانه دیگر 
می کند،  صادر  پناهان  بی   و  گناهان  بی   به 
فریاد میزنم که حتا اگر در زندان مثل پسر 
داییم بمیرم اما تن به   خّفت و بی  شرافتی 
هیچ  مردم  برای  حکومت  این  داد،  نخواهم 
کاِر مفیدی نکرده و فقط باعث بدبختی و فقر 
و فحشا  و فساد بوده، و هزاران اعدام که 
همٔه اینها ضّد انسانی  بوده، چون کشوری که 
اینقدر ثروت و ذخایر دارد و مردمی جوان، 
جمهورِی  اما  میبود  رفاه  و  آبادی  در  باید 

اسالمی نخواست مردم خوشبخت باشند!
حاال من به جرم این حرف ها میروم زندان؟ 
چون  غرور  با  آنهم  میروم،  ندارد،  ایرادی 
حق با من است و دروغ و کلکی در زندگی  
من نیست، خوشبختانه از جمهوری اسالمی 
حکومتی  ام!  نگرفته  یاد  را  کلک  و  دروغ 
که در ابتدا گفت برادری، برابری، حکومت 
و  نابرابری  جز  به  چیزی  اما   ! علی   عدل 
ظلم انجام نداد، به خصوص در حق زنان و 
جوانان! نسل کشی و همه جور سرکوب و 
تحقیر و هرچه دلش خواست بدون در نظر 

گرفتن وجدان انسانی   انجام داد. حاال 
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این زندگی  با تحمل حقارت چه ارزشی 
دارد؟ مرگ در راه آزادی هزار بار به 
به  تن  سالم  انسان  می ارزد،  خفقان  و  خّفت 

پستی و خفقان نمیدهد!
بیایند و  باز هم  دارند  اگر دوست  مأمورین 
همٔه دارو ندار مرا توقیف کنند! وبالگم را 
زِن  این  بر  میخواهند  چه  هر  کنند!  مسدود 
تنهای بی  پناه فرود آورند! مرا باکی نیست 

چون حرف غیر حقیقت نزده ام.
اگر  که  آمده  اخطار  هم  پدرم  به  در ضمن 
این خانم یعنی  من، اگر تا 20 روز به اوین 
دولت   نفع  به  را  او  وثیقٔه  نشوم،  معرفی  
اخطار  این  به  باید  نمیدانم  میکنند!  ضبط 

دومی   بخندم یا نه !؟
به هر حال رنسانس ایرانیان مسیر خود را 
طی  می کند  و بسوی آزادی و برابری پیش 

خواهد رفت، به امید آنروز
آبادی،  برابری،  آزادی،  آگاهی ،  باد  زنده 

امنیت، صلح، احترام، و حکومِت مردمی
خرداد  سوم  شنبه  سه  ـ  ستاره.تهران 

1390ساعت 0:22  
*****

بتوانند دسترسی به ماشینها داشته و یا خوب 
نشانه روی کنند. درگزارشات اشاره می شود 
حدی  به  درافغانستان  آمریکا  نیروهای  که 
اند که کودکان را گیرانداخته و  منفعل شده 

یکی بعدازدیگری بی رحمانه می ُکشند.
در اول ماه مارس، 9 کودک افغانی درآتش 
ناتو کشته  بال گردهای  اشتباه توسط  جنگی 
شدند، درحالی که درحال جمع آوری هیزم 
فوریه   17 در  آن  از  چندروزقبل  بودند. 
نیروهای زمینی و هوائی ناتو 64 غیرنظامی 
آنها  نفر   29 که  ُکشتند  ُکنار  درایالت  را 
که  بدترشده  حدی  به  اوضاع  بودند.  کودک 
رئیس جمهور کرزای به طور آشکاری علیه 
آمریکائیها به خاطر بی احترامی کامل نسبت 

به مردم افغانستان موضع گرفت.
وابسته گی افراطی به بمباران هوائی توسط 
ناتو درزمانی که طالبانها ازمردم  نیروهای 
عادی به عنوان سپرحمایتی استفاده می کنند 
را  آنها  خشم  و  شده  افغانیها  مرگ  باعث 

برانگیخته است.
توسط  شده  اجیر  گران  تحلیل  روزها  این 
سی.آی ای. درروزنامه های مختلف جهان 
افزایش  به  آمریکا  حرکت  که  نویسند  می 
فعالیت مبارزان ضداشغال درافغانستان تمام 
سنا،  جنگ  به  مربوط  درکمیته  شود.  می 
ژنرال پترائوس ادعانمود که ازسال 2005 
به بعد »جلو پیش روی طالبانها دربسیاری 
از مناطق کشور گرفته شده ولی درتعدادی 
اما  است«.  یافته  افزایش  مهم  ازمناطق 
درواقعیت هر پیروزی بسیار شکننده است و 
نیروهای امپریالیستی درهمه جا با مشکالت 
مواجهند. بیش از 200 نفراز نیروهای ناتو 

در5 ماه اول سال 2011 کشته شده اند.
دادند  نشان  ازخودمقاومت  درجنوب  طالبان 
ویژه  به   ، مردم  درمیان  زیادی  نفوذ  و 
درمناطق روستائی، دارند. درتوانائی جنگی 
است.  نگرفته  صورت  قصوری  هیچ  آنها 
درروزهای آینده درجه ی فعالیت آنها دوباره 
وضعیت  که  درحالی  خواهدیافت  افزایش 
خراب  سریعا  درسراسرافغانستان  امنیتی 
می شود. تالش برای امضای قرارداد صلح 
قبلی وبرنامه آشتی تعداد کمی  با طالبانهای 
سوی  به  تا  درآورده  حرکت  به  را  آنها  از 

نیروهای خارجی بیایند.
مسئوول  ویژه،  نیروهای  عملیات 
کشتارحمالت شبانه به خانه ها، دلیل بیگانگی 
است.  متجاوزان  به  نسبت  افغانستان  مردم 
یاما ترابی از »نگهبانان هم بسته گی ملی« 
اخیرا گفت »دهاتیان هرگزارتش آمریکا را 
نمی بخشند چرا که برای ساختن راه و پل 

پسران آنها را می ُکشند«.
مردم   %90 نظرخواهی،  یک  براساس 

خواستارآنند که نیروهای ناتو هرچه زودتر 
شروع به ترک کشورکنند. حمالت نیروهای 
ضداشغال نسبت به سال پیش 66% افزایش 
غرب  و  درشمال  نیروها  این  و  اند  یافته 

افغانستان جبهه جدیدی را بازکرده اند.
کشیدن  بیرون  با  دررابظه  اوباما  قول 
مقامات  اظهارات  به  بنا  آمریکا  نیروهای 
نخواهدبود.   مالحظه  قابل  آمریکا  رسمی 
 98000 که  است  این  پنتاگون  پیشنهاد 
نیروی آمریکا و 50000 نفر از نیروهای 
دیگر کشورها درسال آینده درافغانستان باقی 

بمانند.
به  خارجی  نیروهای  که  است  این  بهانه 
آموزش نیروهای افغانی می پردازند تا امنیت 
کشور را به دست بگیرند، بهانه ای مسخره 
است. بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی 
سرباز   27000 که  شد  متوجه  افغانستان 
افغانی که یک سوم کل نیروهای افغانی می 
باشند پیوسته سرخدمت نیستند. این سیاست 
در ویتنام و عراق با شکست روبه روشد و 

درافغانستان نیز شکست خواهدخورد.
اما  شود  تکرارمی  تاریخ  که  شده  گفته 
آمریکائیها  ناراحتی  گزافتر.  قیمتی  به 
درافغانستان استثنائی نیست و شکست دراین 

جنگ اجتناب ناپذیراست. 
*****

حقوق دانان فرانسه درمورد لیبی 
علیه سرکوزی برنامه می ریزند

آژانس فرانس پرس ـ 31 مه 2011 
مشغول  فرانسه  دان  حقوق  دو  ـ  تریپولی 
سرکوزی  علیه  شکایت  روندقانونی  انجام 
رئیس جمهور فرانسه در روز دوشنبه هستند 
ازطریق  که  بشریت  علیه  جنایت  خاطر  به 

جنگ ناتو درلیبی صورت می گیرد.
لیبی،  دادگستری  وزارت  رسمی  مقام  یک 
خبرنگاران  به  درتریپولی  خزام  بو  ابراهیم 
گفت که ژاک  ورژ و روالن دوما آماده اند 
تا وکالت خانواده های قربانیان بمباران ناتو 

را به عهده بگیرند.
دادگاه  به  شکایتی  تهیه  مشغول  وکیل  »دو 
لیبیائی  های  خانواده  ازطرف  فرانسه 

هستند«.
کارجنگی  جنایت  وکیل  درگذشته  که  ورژ 
به  معروف  کارلوس  و  باربی  نازی کالوز 
که  قاتالنی  و  گانگستر  »مشتی  بود،  شغال 
متهم  کنند«  می  هدایت  را  فرانسه  دولت 

ساخت.
»ما دیوارسکوت را خواهیم شکست«.

گوید  می  سوسیالیست،  وزیرسابق  دوما، 
از  حفاظت  به  قراربود  که  ناتو  ماموریت 

برای  درست  بپردازد،  غیرنظامیان 

ازهر دری سخنی
خالصه ای از مقاالتی که درزیر می آید 
گان  خواننده  توجه  عطف  دادن  جهت 
به نظرات دیگران است و  عزیز رنجبر 
ضرورتا این نظرات مواضع رسمی حزب 

نمی باشند. هیئت تحریریه

درحال باختن جنگ درافغانستان
رضوان اصغرـ 6 ژوئن 2011

را  نظری  نقطه  اخیر  چندماه  حوادث  رشته 
ناخوش  جریانی  جنگ  که  اند  کرده  تقویت 
اوباما  استراتژی  و  خودگرفته  به  آیند 
 ، سوئی  است.در  شده  مندرس  درافغانستان 
ژنرال پترائوس ناامید به نظر می رسید که 
بعد از شکست »استراتژی ضد شورشی«، 

»استراتژی ضد افغانی« اتخاذکرده است.
بین  تلویزیون  اخیر  مستند  برنامه  دریک 
المللی نشان داده شد که نیروهای آمریکائی 
مردم افغانستان را وادار به ترک خانه های 
تا  شان کرده و خانه ها را ویران می کنند 
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کشتن آنها بوده است.

او آن چه را که »حمله ای بی رحمانه 
علیه یک کشور مستقل است« محکوم نمود 
و گفت او آماده دفاع از رهبرلیبی معمرقذافی 
خواهدبود درصورتیکه به دادگاه جنایتکاران 

بین المللی الهه آورده شود.
لویس  دادگاه  این  دادستان  ماه  این  دراوایل 
قذافی،  توقیف  درخواست  اوکامپو  مورنو 
اش  برادرخوانده  و  االسالم  سیف  پسرش 
علیه  جنایت  خاطر  به  را  سنوسی  عبدهللا 

بشریت کرده بود.
سرکوزی در 19 مارس دستور حمله نظامی 
و  پشتیبانی کشورهای غربی  با  را  لیبی  به 
قذافی  نیروهای  ، زمانی که  متحدین عربی 
بگیرند،  خواستند  می  را  غازی  شهربن 

صادرنمود.
دوما و ورژ درپایان دیدار دو روزه شان از 
تریپولی اعالم داشتند که پس از برگشت به 
فرانسه روز دوشنبه کار را شروع می کنند.

*****
هاآرتص : 200 شرکت اسرائیلی 
به طورغیرمستقیم دربخش انرژی 

ایران سرمایه گذاری کرده اند.
صالح نعامی ـ 26 مه 2011 

حداقل  که  داد  گزارش  هاآرتص  روزنامه 
200 شرکت اسرائیلی تجارت گسترده ای با 
ایران دارند و دولت اسرائیل کامال درجریان 

این کار است.
امروز  ای  ویژه  درگزارش  روزنامه  این 
توسط یوسی ملمن نوشت که روابط تجاری 
مهم  که  انرژی  دربخش  گذاری  سرمایه  و 
باشد و ذخیره  ایران می  ترین بخش درآمد 
و  اتمی  برنامه  آن  کمک  به  که  است  ای 

تسلیحاتی ادامه می یابد.
این گزارش می افزاید درسال 2008 پارلمان 
را تصویب کرد  قانونی  ـ  کنست  ـ  اسرائیل 
که به موجب آن شرکتهای اسرائیلی درهیچ 
شرکت بین المللی که با ایران تجارت داشته 

باشند، سرمایه گذاری نکنند.
درجهت  کاری  نتانیاهو  بنیامین  دولت   «
حتا  نیاورد،  عمل  به  قانون  این  اجرای 
اسرائیل  برق  کورپوراسیون  که  آن  بعداز 
صدها  اسرائیل  فرودگاههای  مسئووالن  و 
های  شرکت  از  را  تجهیزات  دالر  میلیون 
با  که  کردند  خریداری  دانمارکی  و  آلمانی 

ایران معامله داشتند«.
نخست  دفتر  از  که  افزاید  می  گزارش  این 
ازاین  شکایت  به  اقدام  که  شد  گفت  وزیر 
شرکتها باتوجه به نظر وزیراقتصاد اسرائیل 

بُردقانونی نخواهدداشت.

اسرائیلی  شرکت  آمریکا  دولت  گذشته  هفته 
گروه برادران عوفر را درلیست  دارنده گان 
گروه  این  قرارداد.  ایران  با  تجاری  رابطه 
مورد تحریم آمریکا قرارگرفت به خاطر آن 
8 میلیون  که یک نفت کش به ارزش 56. 
ایران  رانی  کشتی  شرکت  یک  به  را  دالر 

فروخته است.
دولت  اتهام  این  عوفر  برادران  سخنگوی 
رسانه  به  سخنگو  این  ردکرد.  را  آمریکا 
های اسرائیلی گفت که شرکت شاید کشتی را 
ازطریق شرکت دیگری که در دبی هست به 

ایران فروخته باشد.
دریک اعالمیه دولت گفته شد که »به اعتقاد 
ما نفت کش پاسیفیک و گروه برادران عوفر 
نتوانستند جدیت به خرج دهند و به اطالعاتی 
که می شد به طور علنی به راحتی به دست 
با  ای  معامله  این  که  ماندند  اعتنا  بی  آورد 

ایران است«.
*****

ُکشتار، زندانی کردن و شکنجه 
درمصرـ تلخیص شده

استفن لندمن ـ22 مه 2011 
9 فوریه، کریس مک گریل نویسنده گاردین 
زندانی  در  دست  مصر  »ارتش  که  نوشت 

کردن و شکنجه دارد:
»نیروهای نظامی » به طورمخفیانه صدها و 
شاید هزاران نفر مظنون را در بین مخالفان 
حکومت از زمان شروع اعتراضات توده ای 
علیه مبارک بازداشت کرده و حداقل تعدادی 
شهادت  به  یا  مفقوداالثر  بازداشتیها  این  از 
اند«. شده  شکنجه  گاردین  شده  گردآوری 
سایر  و  بشر  حقوق  بان  دیده  همچنین، 
دخالت  درمورد  بشری  حقوق  سازمانهای 
نوشتند.  شکنجه  و  شدنها  گم  در  ارتش 
زندانیان سابق »زدن زیاده ازحد و سایرسوء 
رفتارها توسط نظامیان  که به نظر می رسید 
یک مبارزه سازمان یافته برای ایجاد ترس 
الکتریکی،  شوک  کردند«.  تایید  را  باشد 
استفاده از گاز فلفل، تهدید به تجاوز، کتک، 
مفقوداالثر شدنها و کشتن خانواده چپها جهت 

دچاراندوه نمودن آنها.
ارتش  مبارک،  جمهوری  ریاست  تحت 
نکرده  فرقی  هم  امروز  نبود.  طرف  بی 
برای  واردکردن  ضربه  شدیدا  است: 
از  جلوگیری  و  درقدرت  ماندن  باقی 
واشنگتون  سیاست  که  امری  تغییرات، 
را  آن  نیز  خود  و  است  آن  از  درپشتیبانی 
سازد. می  کشورعملی  داخل  و  درخارج 
لیام  تایمز  درنیویورک  حتا  فوریه  در17 

استک نوشت :
»گروههای حقوق بشری می گویند نظامیان 

به سوء رفتار چنان ادامه می دهند که توانائی 
قابله دموکراسی مصر را به زیرسوئال می 

برند«....
در  چیز  همه  فوریه،  در11  درحقیقت، 
ماند.  باقی  اش  سرجای  اما  مصرتغییرکرد 
را  او  جای  نظامی  مستبدین  رفت،  مبارک 
گرفتند و همان حکومت وحشت مبارک طی 
30 سال باقی ماند. یک گزارش جدید عفو 
بین المللی حاکی است که »مردم مصر علیه: 
کشتار، زندانی کردنها و شکنجه انقالب 25 

ژانویه برخاسته اند«.
این  مارس،   3 و  ژانویه   30 درفاصله 
گزارش نشان می دهد که صدها نفر توسط 
نیروهای افراطی کشته شدند و هزاران نفر 
زخمی کشتند و سیاست دستگیری وسیع و 
شکنجه مانع از ظهور دموکراسی شده است.
روزنامه  به  الملل  بین  عفو  مه،  ماه  در18 
ها تحت عنوان »مصر: قربانیان اعتراضات 
قهرآمیز سزاوارعدالتند«؛ نوشت ... دراوایل 
مه گزارش دیگری از عفو بین الملل تحت 
عنوان » وضعیت حقوق بشر درخاورمیانه 
آوریل  اواسط  تا  ژانویه  آفریقا:از  شمال  و 
2011« داده شد که شامل کشورهای منطقه 
نظیر مصر می شدند، و درآن آمده است که 

سوء رفتار با حقوق بشر ادامه می یابد. 
برای  نشسته  اعتراضات  اعتصابات، 
شرایط  مزدبهتر،  مناسب،  شغل  داشتن 
شهروندی،  و  انسانی  حقوق  کاربهبودیافته، 
که  دموکراتیک  واقعا  تغییر  و  فساد،  پایان 
کشتاربیشتر،  دارد.  ادامه  شوند،  می  انکار 
ادامه  شکنجه  و  کردن  زندانی  دستگیری  
دارد، امری که نشان می دهد »انقالب 25 
ژانویه مصرهنوز راه درازی برای رسیدن 
به هدف دارد«. درحقیقت، این انقالب تازه 

شروع شده است.
که  دهد  می  نشان  الملل  بین  عفو  گزارش 
در  امنیتی مصر  نیروهای  توسط  نفر  دهها 
قاهره، اسکندریه، بنی سوئف،سوئز، پورت 
مصر  صنایع  قلب  الکبرا  المحلله  و  سعید، 

کشته و زخمی شده اند.
آنها اعتراضات مسالمت آمیز را با گاز اشک 
آور، فشارآب، تفنگ، گلوله های کائوچوئی، 
حمله  مورد  پوشها  زره  و  دیگر  تجهیزات 
و  غیرمنتظره  خشونت  آنها  دهند.  قرارمی 
ازجمله ضربه به باتوم و چوب دستی و با 
زیادی  تعداد  توقیف  ذخیره  نیروهای  کمک 
شکنجه   و  برخی  ناپدیدشدن  معترضان،  از 
دربازداشت  شده  تایید  کشته   189 وحداقل 
به  را  زخمی  هزاران  و  موقت  گاههای 

کاربستند....
تحت  بشر  حقوق  بان  دیده  آوریل  در29 

مصر  نظامی  »محاکمات  عنوان 
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اند«  کرده  غصب  را  عدالت  سیستم 
نوشت: ارتش مصر«باید فورا محاکمه 
غیرنظامیان را دردادگاههای ارتشی قطع کند 

و تمامی دستگیرشده گان را آزاد نماید..«
غیرنظامی   5000 از  بیش  ازفوریه 
تقریبا  شدند.  محاکمه  نظامی  دردادگاههای 
آمیز  مسالمت  اعتراضات  در  آنها  تمامی 
قبل و بعد از کناررفتن مبارک شرکت کرده 
بودند.« محاکمه غیرنظامیان در دادگاههای 
دادگاهها  صالحیت  بزرگ  درابعادی  ارتش 

را زیرسوئال می برد...«
 40 تا   20 بین  مصر   نظامی  های  دادگاه 
تا 25 سال زندانی را  دقیقه حکم از 6 ماه 
برای افرادی صادرمی کنند که به تظاهرات 
اتهاماتی  با  و  اند  زده  دست  آمیز  مسالمت 
نظیر بی اعتنائی به حکومت نظامی، اتهامات 
سالح  حمل  ازجمله  و  دروغین  مختلف 
غیرمجاز، صدمه زدن به اموال مردم، دزدی، 
اینها هم بدون وجود  حمله و تهدید. همه ی 
وکیل مدافع و صرفا براساس اتهام زنی....

*****
 متخصصین: بدهی روبه افزایش 
آمریکا سرمایه گذاری عربستان 

را »تهدید می کند«
اخبارعرب ـ 9 ژوئن 2011 

جٌده : بنا به ارزیابی صندوق ذخیره آمریکا 
که 70% سرمایه گذاری سعودی را درآمریکا 

دراختیاردارد:
سعودی  گذاران  سرمایه  به  اقتصاددانان 
افزایش  روبه  آمریکا  بدهی  که  هشداردادند 
سرمایه  دالر  قیمت  رفتن  پائین  و  است 
قرارمی  امن را درمعرض خطر  گذاریهای 

دهد. 
انتشارات  که  االقتصادیه  به  دانان  اقتصاد 
که  گویند  می  است،  اخبارعرب  به  وابسته 
 8000 به  توجه  با  آمریکا  دالر  هژمونی 
چندانی  دوام  آمریکا  بدهی  دالر  میلیارد 

نخواهدآورد.
رجاء المروکی یک متخصص مالی می گوید 
اثرنامطلوبی برسرمایه  پائین رفتن دالر  که 
کشور  از  درخارج  سعودی  گذاریهای 

خواهدداشت.
سرمایه  تمامی  که  آن  »نتیجه  گوید  می  او 
گذاریها و سپرده ها کم می شوند که درآمد 
را  سودبری  و  معامله  قدرت  و  سعودیها 
که  کند  می  بینی  اوپیش  آورند«.  می  پائین 
پائین رفتن دالر ادامه خواهدیافت. »سرمایه 
گذاران سعودی باید نسبت به خطر سرمایه 

گذاری با یک ارز آگاهی بیابند«. 
دیگری  معتبر  ارز  هیچ  او،  نظر  براساس 

که جای دالر رابگیرد موجودنیست و سبدی 
اقتصادجهانی  تواند  می  مختلف  ارزهای  از 
اوپیشنهادمی دهد که  را درآینده کنترل کند. 
با  را  شان  گذاریهای  سرمایه  باید  سعودیها 
تا خطر وابسته  انجام دهند  ارزهای مختلف 

بودن به یک ارز را کمترکنند.
به  ارزی  سبد  یک  وجود  درصورت  حتا 
ارز  که  است  معتقد  المرزوکی  دالر،  جای 
تاثیرشان  که  نیز  رشد  درحال  کشورهای 
درسبد  است  افزایش  روبه  دراقتصادجهانی 

ارزی درنظرگرفته شوند.
عبدالرحمان الثانی، استاد اقتصاد در دانش کده 
تجارت به سرمایه گذاران سعودی هشدارداده 
است که تا دیر نشده هرچه سریع تر سرمایه 
بَکشند. بیرون  آمریکا  از  را  خود  های 
سیر  آمریکا  دالر  گذشته  سال   20 »طی 
و  اقتصادی  خاطرسیاستهای  به  را  نزولی 
سیاسی داشته است، نظیر جنگ خلیج، جنگ 
درافغانستان و عراق، و بحران نظام بانکی 
تا  آمریکا  بدهی  افزایش  باعث  که  آمریکا 

8000 میلیارد دالرشده است«.
او این ارزیابی را دارد که دالر به مثابه ارز 
برتر تا حدود 5 سال دیگر از میان برداشته 
خواهدشد. او می گوید » ما باید به بازبینی 
دالربپردازیم«.  به  مان  گذاریهای  سرمایه 
در  ما  گذاریهای  سرمایه   %30 حدود   «
اقتصاد سعودی  با توجه به  این  آمریکاست. 

رقم بزرگی است«.
به نظر او گروه 20 کشور صنعتی، دالر را 
به مثابه ارز پایه ای بانک جهانی برچیده و 
سبدی از ارزها و ذخایرطال را برای تقویت 

بانک درنظر خواهندگرفت.
است  براین  »انتظارما  کند  می  اضافه  او 
سابق  سیاست  به  صنعتی  کشورهای  که 

استانداردطال برگردند.
یک بانک مرکزی یا ملی باید میزان ذخیره 
بازخرید  قول  تضمین  برای  را  خود  طالی 
جهت پرداخت و نه مثال پول کاغذی به مثابه 
عنوان  به  ارزی،  تامین  و  تجاری  معادل 

ارزش بزرگ درنظربگیرد....
داری  اقتصاد جهان سرمایه  رنجبر: بحران 
به حدی رسیده است که نه دالر و ئورو و 
ین اعتباری دارند و نه سرمایه های صدها 
عرب  شیوخ  که  دالری  میلیاردها  شاید  و 

درغرب سرمایه گذاری کرده اند.
 نظام سرمایه داری به آخرخط رسیده است! 

دادگاه بین المللی الهه 
برای دانه ریزها!

برای آنانی که پروژه ایجاد امپراتوری جهانی 
را  آمریکا  امپریالیسم  رهبری  زیر  سرمایه 
بی  خواری  جهان  قصد  و  کنند  می  پیاده 
دردسری را دارند، وجودکشورهای بزرگ 
و قوی مستقل موی دماغی است که باید َکنده 
کارزارجهانی  دراین  شوند.  دورانداخته  و 
که  بود  روسیه  اول  اولویت  امپریالیستی، 
به مثابه یک اََبرقدرت هسته ای می بایستی 
فدرال  جمهوری  تجزیه  شد.  می  متالشی 
روسیه ازطریق پشتیبانی از سرمایه داران 
این  عضو  کشورهای  دولتی  روسای  و 
جمهوری شروع شد. سپس باتوجه به این که 
هنوز روسیه تجزیه شده آن قدرها ضعیف 
نباشد،  آمریکا  برای  خطری  که  بود  نشده 
اروپای  کشورهای  درآوردن  نفوذ  زیر  به 
شرقی و آسیای میانه شوروی سابق و نهایتا 
پاشاندن جمهوری فدرال یوگوسالوی  ازهم 
دردستورکارقرارگرفت و جنگی امپریالیستی 
و تجاوزگرانه به دولت یوگوسالوی تحمیل 
شد و نتیجه اش تکه پاره کردن آن کشور به 
چندین کشور کوچک و درعین حال تکه پاره 
کردن ملت صرب بود که دربرخی از کشور 
هرزوگووین،  بوسنی  مثل  جدیدالتاسیس 
کوسوو وغیره، دربخشی از آن ساکن بوده 
ای  میانه  هم  کشورها  این  دولتهای  با  و 
ندارند و مایل به پیوستن به صربستان می 
از  امپریالیستها  ی  سالوسانه  دفاع  باشند. 
برای  گویا  یوگوسالوی  ملل  ملی"  "حقوق 
همه ملل دیگر درست تشخیص داده شد، اال 
تمامی  با  امپریالیستها  خود صربها!!  برای 
دفاع  صرب  غیر  شووینیستهای  از  وجود 
ساکن  ملل  شووینیستهای  درجنگ  و  کردند 
یوگوسالوی با حمایت امپریالیستها، خشونتی 
و  زد  را  اول  حرف  شد  ثبت  درتاریخ  که 
دولت مرکزی برای حفظ منافع خود درآقائی 
خشونتها  این  اول  درصف  یوگوسالوی  بر 
اروپا  و  آمریکا  امپریالیستهای  قرارگرفتند. 
پیروزشدند و یوگوسالوی نیز تجزیه شد و 
دولتهای عروسکی جدید، خدمت کار آمریکا 

و اروپا ازآب درآمدند!
اما این هنوز پایان کارنبود. امپریالیستها باید 
مقاومت  به  که  که هرکسی  دادند  نشان می 
امنیتی  برخیزد، هیچ  آنها  دربرابر خواست 
نخواهدداشت. سران یوگوسالوی و مشخصا 
کاراچیچ  و  میلوسوویچ)1(   نظیر  صربها 
بشریت"  علیه  "جنایت  جرم  به  و  دستگیر 

به دادگاه الهه کشانده شدند که آخرین 
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رانکوومالدیچ  صرب،  شخصیت 
ژنرال ارتش یوگوسالوی درجنگ بوسنی 
هرزگووین است که متهم به قتل 8 هزار و 
از  روزها  این  که  باشد  می  بوسنیائی  اندی 

بلگراد به الهه گسیل خواهدشد.
البته به دادگاهی که مدافع راستین حق و عدالت 
و متکی به کارگران و زحمت کشان باشد، 
کشاندن جنایتکاران علیه بشریت و مجازات 
آنها امر درستی است برای این که بیش از 
این خون مردم بی گناه را درجریان رقابت 
خصوص  به  آنها  عوامل  و  داران  سرمایه 
اما  نریزند.  آنان،  بین  بروز جنگ  درزمان 
این بازی  فاجعه آن جا شروع می شود که 
راه انداختن "دادگاه" امپریالیستی فقط برای 
است  ریز"  "دانه  کاران  جنایت  ی  محاکمه 
اند  کرده  مقاومت  دربرابرامپریالیستها  که 
اگربه گذشته های   ! "دانه درشت ها"  نه  و 
امپریالیسم  گذشته  20سال  در  نرویم،  دور 
آمریکا و ناتو بزرگ ترین جنایات را بعد از 
جنگ جهانی دوم و جنگ در کره و ویتنام ، 
درخاورمیانه و شمال آفریقا با ریختن بمب، 
اورانیوم تضعیف  به  آغشته  بارانهای  گلوله 
بمبهای  فسفری،  زای  آتش  بمبهای  شده، 
خوشه ای و ایجاد زندانهای مخوفی که اسم 
ابوُغریب  گوانتانامو،  نظیر  آنها  از  برخی 
و  کشتن  و  شناسند  می  همه  را  باگرام  و 
بی  مردم  از  نفر  میلیونها  کردن  زخمی 
لیبی،  و  پاکستان  افغانستان،  درعراق،  گناه 
دراین  امپریالیستها  دهند.  می  و  داده  ادامه 
با  که  اند  رفته  پیش  جا  بدان  تا  شیها  ُکٌ نسل 
و  بمب  وحامل  سرنشین  بدون  هواپیماهای 
به  درپاکستان  را  گناه  بی  مرتبامردم  راکت 
قتل می رسانند و درافغانستان نیز با حمالت 
شبانه به روستاها و بمباران آنها کودکان و 
زنان را می ُکشند. این روزها هم یادگرفته 
اند که درمقابل این جنایتها به یک "ببخشید!" 
اکتفا می کنند. این تجاوزکاری درافغانستان 
تا به حدی رسیده است که صدای نوکرشان 
حمید کرزای نیز درآمده است و موج نفرت 
و خشم مردم افغانستان درچهره ی تک تک 

آنها نمایان است.
پریروز بوش ـ پدرجنایت کار پس از جنگ 
خلیج"  "جنگ  به  معروف  کویت  و  عراق 
اقتصادی، فقط 500 هزار  با تحمیل تحریم 
کام مرگ  به  درعراق  را  کودک شیرخوار 
کشاند. دیروز پس از او بوش ـ پسرنخست 
ارتش  ترور  علیه  مبارزه  ی  بهانه  تحت 
و  فرستاد  افغانستان  به  را  آمریکا  متجاوز 
سپس با تونی بلر انگلیسی با دروغ و پرونده 
سازی درمورد وجودسالحهای کشتارجمعی، 
به عراق حمله کرد و این تجاوزات هزاران 
هزارقربانی ببار آوردند و امروز نیز اوباما 

و  آمریکا  سران  کامرون  و  سرکوزی  و 
فرانسه و انگلیس لیبی را نشانه گرفته اند. 

اما این "دادگاه" بین المللی الهه دربرخورد 
به این جنایت کاران َکَکش هم نمی گزد! این 
سران جنایتکار امپریالیست، آزادی خواه و 
مدافع حقوق بشر دراین دادگاه به حساب می 
که  درجهانی  دهد  می  نشان  که  امری  آیند. 
امپریالیستها حاکم هستند، حکم آنها که حکم 
به حساب  عدالت  عین  است  قلدری  و  زور 
"دانه  دولتهای  این  چراکه  شود   می  آورده 
بین  دادگاه  مصارف  که  هستند  ها  درشت" 
المللی را می پردازند و چاقو دسته اش را 

نمی بٌُرد!!
اگر قرار براین است که جنایت کاران علیه 
بشریت به دادگاه کشانده شوند ضروری است 
جنایتهای  که  درشتها  دانه  اول  ی  دردرجه 
دیگرمردم  و  خودی  مردم  درحق  را  عظیم 
کشانده  دادگاه  به  شوند  می  مرتکب  جهان 
جنایتکاران  این  نمودن  محکوم  با  تا  شوند 
تکلیف جنایتکاران دانه ریز هم معلوم شود. 
کنیم  می  گی  زنده  وارونه  درجهانی  ما  اما 
پای  ضعیف  و  است  قوی  با  حق  درآن  که 

مال است.
تنها حاکمیت طبقه کارگر برجهان و استقرار 
سوسیالیسم می تواند میلیاردها مردم جهان را 
از ظلم و ستمی که هر لحظه برآنها توسط 
مرتجعان  و  داران  سرمایه  و  امپریالیستها 
خودی روا می شود، نجات دهد و تا وقوع 
چرخ  ساز،  تاریخ  بزرگ  ی  حادثه  چنین 
جهان بر روال بی عدالتیها خواهد چرخید و 

جنایت علیه بشریت پایان نخواهدیافت. 

ک.ابراهیم ـ  11 خرداد 1390

مواظبتهای  عدم  دلیل  به  میلیوسوویچ  )1(ـ 
درزندان  محکومیت  از  پس  مدتی  پزشکی 

درگذشت. 

درمنجالب جمهوری 
اسالمی ایران!

نمونه های زیر به مثابه "مشت نمونه 
خروار" نشان می دهد که رژیم جمهوری 
ی  سلطه  حفظ  برای  ایران  اسالمی 
جبارانه اش دست به آخرین فشارها و 
خون ریزیها زده است. پاسخ قهر حاکم، 
قهر توده ها است و نه دریوزه گی در 
خراب آباد مسالمت جوئی و طلب احترام 
شورش  رژیم.   جانب  از  گی  آزاده  به 
علیه رژیم بیش ازهرزمانی ضروریست.

دوستان کارگر

است  جهانی  طبقه  یک  کارگر  طبقه 
اجتناب  همدیگر  از  همبستگی  وضرورت 
ما یک  در حالیکه در کشور  است  پذیر  نا 
وتمامی  است  قرار  بر  عریان  دیکتاتوری 
مبارزات ما به وحشیانه ترین شکل سرکوب 
و کارگران وفعالین دستگیر زندانی واعدام 
می شوند واگر کسی آزاد شد هرگز به وی 
کار نمی دهند  حمایت شما واعالم برگزاری 
آکسیون اعتراضی می تواند کمکی هر چند 
در  وضیعت  به  دادن  پایان  برای  کوچک 
در  حاکم  دیکتاتوری  چون  گردد  ما  کشور 
ایران به هیچ اصول انسانی وجهانی اعتقاد 
دولت  یک  ایران  در  حاکم  دولت  ندارد 
گرا  واپس  و  مانده  وعقب  وسطائی  قرون 
بوده وبقای خودرا تنها در سرکوب وکشتار 
داند  می  سیاسی  مبارزین  کردن  وزندانی 
وهرگر تحت تاثیر اعتراضات جهانی قرار 
نمی گیرد مگر فشارهای عملی واساسی.  ـ 
ایران  کارگران  از  تعدادی  نامه  از  بخشی 
فرانسه  کارگری  های  اتحادیه  به  رو  خود 
 9 در  آنها  اعتراضی  تجمع  با  دررابطه 
درژنو  کار  جهانی  سازمان  دربرابر  ژوئن 

ـ 7 ژوئن 2011

شورش علیه رژیم بیش ازهرزمانی 
ضروریست:

اتهاماتی که سبب محکومیت فریبرز رئیس 
دانا به یک سال زندان شده است :

قانونی«  »غیر  کانون  در  عضویت 
علیه  بیانیه  صدور  ایران،  نویسندگان 
محمد  سالگرد  مراسم  در  شرکت  سانسور، 
علیه  بیانیه  پوینده،  محمد جعفر  و  مختاری 
نظام و تبلیغ چهره های وابسته به گروهای 
بهرنگی  صمد  همانند  مارکسیست  و  چپ 
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بیانیه های  تنظیم  گلسرخی،   خسرو  و 
با  مصاحبه   ،»88 فتنه   »جریان 
رسانه های بی بی سی و صدای آمریكا، متهم 
تجاوز  و  آزار  به  اسالمی  جمهوری  کردن 
و شکنجه زندانیان و فرمایشی قلمداد کردن 
دادگاه های جمهوری اسالمی. لیستی بلندباال 

اما بدون محتوا!!

شورش علیه رژیم بیش ازهرزمانی 
ضروریست:

در  سحابی  هاله  فرزند  شامخی،   یحیی 
کرده  تایید  را  خبر  این  میزان  با  مصاحبه 
و گفت :  موقعی که پیکر مهندس سحابی را 
برای تشییع بیرون آوردیم ماموران جلوگیری 
کردند   و اجازه تشییع ندادند ،  جر و بحث شدید 
شد   و فضا متشنج بود .  خیلی اذیت کردند و 
باالخره جنازه را به زور کشیدند و بردند . 
به  که  افزود: جنازه را   نوه مهندس سحابی 
تا  بود،  افتاد .  بی هوش  زور کشیدند مادرم 
کرده .  مادرم  قلبی  ایست  گفت  ما     به  دکتر 

هم رفت.
توضیح این که هاله سحابی جهت به خاک 
آزادشده  زندان  از  موقتا  پدرش  سپاری 
فقیه  ولی  جالدان  مشتهای  درزیر  اما  بود، 
از  نفر   7۵0 از  بیش  دربیانیه  باخت.  جان 
جانباختن  پیرامون  خواه  دموکراسی  فعاالن 
هاله سحابی می خوانیم :  امروز روز تسال 

نیست، روز اعتراض است!

شورش علیه رژیم بیش ازهرزمانی 
ضروریست:

دراثر  زندانی  نگار  روزنامه  صابر  هدی 
تشدید فشار های زندان ، در پی سکته قلبی و 
عوارض ناشی از اعتصاب غذا در گذشت. 
هدی صابر، که از ده روز پیش در اعتراض 
به خشونت ماموران امنیتی هنگام برگزاری 
و  سحابی  هللا  عزت  سپاری  خاک  مراسم 
اعتصاب  به  سحابی  هاله  دخترش  مرگ 
غذا دست زده بود، بامداد روز یکشنبه 22 
خرداد در اثر سکته قلبی که به گفته پزشکان 
متخصص ناشی از عوارض اعتصاب غذا 

بوده است، درگذشت.

شورش علیه رژیم بیش ازهرزمانی 
ضروریست:

ایسنا، حجت االسالم والمسلمین  به گزارش 
سعیدی در همایش »محفل انس پیشکسوتان 
جهاد و شهادت«  با بیان این که دستور ولی 
فقیه، دستور خداست و تخلف از دستور ولی 
است،  و رسول  ولی  دستور  از  تخلف  فقیه 
گفت: بین اختیارات پیامبر، امام و ولی فقیه 

امام  از  تبعیت  در  و  ندارد  وجود  تفاوتی 
امام صادق و  بین حکم  معصوم هیچ فرقی 

ولی فقیه ما وجود ندارد.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در ادامه 
افزود: به نظر می رسد مهمترین ارمغان امام 
کردن  احیا  بشر  مادی گری  عصر  این  در 
ربوبیت تشریعی بود و آنچه را که در طول 
احیا  دوباره  را  بود  شده  فراموش  قرن   1۵

کردند.
جالب این است که به قول کروبی اختیارات 
شود.  می  بیشتر  خداهم  از  دارد  فقیه  ولی 
برای  اسالمی  جمهوری  درمنجالب 
برپانگهداشتن قدرت پوشالی ولی فقیه، گفتن 

هر اراجیفی تعجب آورنیست!

شورش علیه رژیم بیش ازهرزمانی 
ضروریست:

محمد جواد الریجانی پیش از ظهر چهارشنبه 
11 خرداد در نشست تخصصی حقوق بشر 
احکام  و  تعهدات  از  برخی  اینکه  بیان  با 
در حقوق بشر سازمان ملل با احکام ایران 
مثال غرب  عنوان  به  گفت:  دارد،  مغایرت 
و  زن  برای  شریک  داشتن  حق  تفسیر  در 
می  زن  یا  مرد  گوید  می  خانواده  در  مرد 
توانند غیر از غیرهم جنس، هم جنس را هم 
به عنوان شریک انتخاب کنند و احتماال بر 
اساس این تفسیر در آینده یک گربه هم می 

تواند با یک انسان ازدواج کند.
الریجانی در مثال دیگری گفت که غرب و 
شکنجه  شالق  گوید  می  غربی  بشر  حقوق 
برای  شالق  ما  تفسیر  در  حالیکه  در  است 
و  تنبیه  است  شالق  حکمش  که  مجرمی 
مجازات است. حال اگر در زندانی در ایران 
قانونی  غیر  کاری  شود  انجام  ای  شکنجه 
است و تخلف در هر دستگاهی وجود دارد 
شالق  ضربه  جای100  به  ها  غربی  ولی 
50 سال زندان می کنند و می گویند که این 

شکنجه نیست.
مشاور قوه قضائیه ادامه داد: غرب می گوید 
هر انسان می تواند دین خود را عوض کند و 
یا دین جدید را تبلیغ کند ولی در ایران آزادی 
دین وجود دارد و دین بهائیت که اصال دین 
نیست پیروان آن در ایران آزادانه زندگی و 
جیب  به  هم  خوبی  پول  و  کنند  می  تجارت 
زده اند. ولی همین بهائی ها حق تبلیغ دین 
خود را ندارند و در ایران ممنوع است. در 
این مورد از امام خمینی  هم پرسشی شد که 
ایشان گفتند ادیان در ایران بر اساس قرارداد 
تبلیغ  حق  ولی  کنند  می  زندگی  شهروندی 

ندارند.
مشاور قوه قضائیه افزود: مبحث دیگری که 

غربی ها با ایران مشکل دارند بحث قصاص 
است در حالیکه قصاص بسیار زیبا و مهم 
جامعه  افراد  حقوق  از  نوعی  به  و  است 
دفاع می کند و حاکم نقش دفاع از حقوق و 
همچنین ترویج بخشایش را دارد و می توان 
قضات  از  و  است  حیات  قصاص  در  گفت 
در  که  احکامی  در  که  کنیم  درخواست می 
مورد اعدام و قصاص صادر می کنند تفسیر 
ندهند  رای  تلگرافی  و  بنویسند  هم  را  آن 
زیرا ما هزاران پرونده اعدام و قصاص را 

ترجمه کرده و به جهان ارائه می کنیم.
و  محمدی  سکینه  پرونده  به  اشاره  با  وی 
زیادی  های  بازتاب  که  او  سنگسار  حکم 
در جوامع بین الملل ایفا کرد، گفت: در این 
قضیه درست نبود غیر از پرونده کیفری این 
باز  دیگری  پرونده  بود  نفس  قتل  که  خانم 
شود زیرا مقام معظم رهبری هم تاکید کرده 
معارضه غرب  که  کنیم  کاری  نباید  که  اند 
)سنگسار(  در محل رجم  اسالم  با  سکوالر 

صورت بگیرد.
در  گفت:  ید  قطع  در مورد حکم  الریجانی 
این احکام هم باید همانند سنگسار دقت شود 
غرب می گوید قطع ید شکنجه است و نظر 
شارع غیر از این است که باید با حساسیت 

صادر شود.
این سخنان مشاورقوه قضائیه نشان دهنده ی 
ُکش  آزادی  ایران  قضائیه  قوه  که  است  آن 
منجالب  در  بخش  ترین  ارتجاعی  و  ترین 

جمهوری اسالمی است.

شورش علیه رژیم بیش 
ازهرزمانی ضروریست:

سازمان  که  نوشت  تایمز  ساندی  نشریه 
از  موساد،  اسرائیل،  خارجی  اطالعات 
انتقال  برای  عوفر  برادران  های  کش  نفت 
انجام  و  ایران  به  اسرائیلی  کماندوهای 
این کشور  اتمی  تأسیسات  عملیات شناسایی 

استفاده می کرده است.
اسرائیلی  شرکت  تایمز  ساندی  نوشتۀ  به 
که  عوفر  برادران  دریایی  های  کشت  نفت 
به دلیل همکاری هایش با جمهوری اسالمی 
گرفته  قرار  آمریکا  مجازات  هدف  ایران 
برای  را  اسرائیلی  های  کماندو  واقع  در 
شناسایی تأسیسات اتمی ایران مخفیانه به این 
تایمز  ساندی  است.  کرده  می  منتقل  کشور 
اضافه کرده است که به غیر از کماندوهای 
اسرائیلی نفت کش های برادران عوفر هلی 
کوپترهای »بالک هاک« را نیز برای انجام 
این کشور  اتمی  تأسیسات  عملیات شناسایی 

وارد ایران می کردند.
این نشریه می افزاید که طی سال های 
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2 – امکان انباشت جدی سرمایه فقط زمانی 
امکان پذیر است که یک کمپانی و یا گروه 
کوچکی از کمپانی ها تولید اقتصاد جهانی را 
به صورت مونوپولی بدست گیرند . داشتن 
آن چنان بنیاد مونوپولی بسته به حمایت فعال 
یک یا چند دولت است . در واقع رقابت شدید 
کسب  از  غیر  به  چیزی  ها  مونوپولی  بین 
حمایت این دولت ها از یک سو و کسب سود 
بیش تر برای ازدیاد انباشت سرمایه از سوی 
دیگر نیست . مونوپولی ها که عمدتا صنایع 
سنگین و اصلی را در کنترل خود دارند ، در 
صد انباشت سرمایه ها به خاطر سود عظیم 
برای مدتی افزایش می یابد . ولی به مرور 
جدید  کنندگان  تولید  ورود  خاطر  به  زمان 
)که به خاطر سطح عالی سود به آن بازارها 
بخشی  مقام  و  موقعیت  اند(  آورده  هجوم 
تحول  و  تحویل  دستخوش  ها  مونوپولی  از 
قرار گرفته و آن ها مجبور به بازسازی خود 
می شوند . رقابت روبه ازدیاد بین مونوپولی 
های موجود و مونوپولی های نوظهور قیمت 
اجناس و الجرم سطح سود ، امکان انباشت 
عظیم سرمایه را کاهش می دهد . این وضع 
ها  مونوپولی  این  انباشت(  در صد  )کاهش 
خودی  قوی  های  دولت  حمایت  از  که  را 
برخوردار هستند به تشدید و تسریع حرکت 
سرمایه ماورای کشورهای خودی در جهت 
انباشت زیاد واداشته و شرایط را برای ایجاد 
نظام  درون  در  پیرامونی  و  مرکز  روابط 

آماده می سازد . 
3 – تقسیم نظام جهانی به دو بخش مکمل و 
الزم و ملزوم هم ضرورتاَ منجر به پیدایش 
کشورهای مسلط مرکز و کشورهای در بند 
پیرامونی در سطح جهانی گشت . در جهانی 
منقسم به ملت – دولت های قوی و توسعه 
یافته در بخش مرکز و ملت – دولت های 
در  نیافته  توسعه  و  پذیر  آسیب   ، ضعیف 
بخش پیرامونی دوره های کم و بیش طوالنی 
آیند که در آن ها یک ملت –  به وجود می 
دولت مشخص و معین در بخش مرکز برای 
هژمونیکی  موقعیت  که  می شود  قادر  مدتی 
کسب کند . برای کسب این موقعیت آن ملت 
قدرت  یک  صاحب  باید  مشخص  دولت   –
انحصاری نیروی نظامی باشد که توسط آن 
بتواند قوانین و مقررات نظام را در صحنه 
بین المللی اعمال کند . از طریق اعمال این 
مقررات و قوانین بازار سرمایه داری است 
که نیروی سلطه گر در صد انباشت سرمایه 
را به نفع نهادهای انحصارگر کشور خودی 

به حداکثر می رساند . 
4 – کسب موقعیت هژمونیکی چندان آسان 
پانصد ساله  تاریخ  بار در  فقط سه   . نیست 

ظهور  شاهد  بشریت  داری  سرمایه 

گذشته دست کم دوازده بار کماندوهای 
اسرائیلی برای انجام عملیات شناسایی وارد 

خاک ایران شدند.
عاقبت »مرگ برضدوالیت فقیه«، »مرگ 
براسرائیل« گرداننده گان رژیم به چه نتیجه 

ی جالبی رسیده است!

شورش علیه رژیم بیش ازهرزمانی 
ضروریست:

بر  نظارت  شورای  عضو  شاکری،  احمد 
پنهان  را  موضوع  این  کتاب  نشر  ضوابط 
حذف  کتاب  سانسور  قصد  که  کند  نمی 
مولفان و نویسندگان دگراندیش و ناوابسته به 
حاکمیت است؛ از این رو می گوید: »ممیزی 
در کشور ما مسأله ی ادبی نیست. دلیلش هم 
واضح است. قبل از انقالب، بدنه ی ادبیات 
را افرادی پیش  می بردند كه ادبیات سكوالر 

را پیش می بردند«.
این مامور دستگاه دولتی سانسور کتاب در 
واکنش به گسترش فزاینده دامنه اعتراضات 
رسانه  و  ادبیات  مخاطبان  نویسندگان، 
مخالفان  سانسور،  دولتی  دستگاه  علیه  ها 
»این  کند:  می  ارزیابی  چنین  را  سانسور 
طیف روشنفکر عموما درصدد عرفی كردن 
آثارشان هم در پی  امر مقدس هستند و در 
از  طیف  این  بنابراین  هستند؛  تقدس زدایی 
عنوان  به  را  ممیزی  نویسندگان  و  ناشران 

مانعی بر سر كار خودشان می بینند«.

************
زحمت  و  کارگران  رنج  و  درد  بیان 
و  جوانان  کودکان،  و  زنان  کشان، 
دانش  استادان  و  معلمان  جویان،  دانش 
و  ملیتها  هنرمندان،  و  گان  نویسنده  گاه، 
اقلیتهای ملی و مذهبی چنان ابعاد عظیمی 
شکستن  درهم  با  دیگر  که  است  گرفته 
ماشین دولتی مخرب نظام حاکم می توان 
آرامش و حقوق مادی و معنوی را برای 
ساخت.  فراهم  ایران  مردم  میلیون   70
چنین شورشی را فقط با آگاهی و هدایت 
پیشروان کارگری می توانند شروع کرده 
طبقات  رساند.  پیروزمندی  پایان  به  و 
تنگ  اخیر  صدساله  درتاریخ  استثمارگر 
بارها و  نظری و سازش کاری خود را 
بارها نشان داده اند و به دنبال تامین منافع 
خویش بوده اند. دل بستن به آنها حرکت 

درجهت خالف تاریخ است.

کم و کیف نیروهای اصلی در درون میدان 
ضرورت  خاتمه  در   . میپردازیم  کارزار 
انترناسیونالیستی  موثر  بدیل  یک  ساختمان 
جهانی  همبستگی  های  گرایش  از  مند  بهره 
بین کارگران بویژه کشورهای مسلط مرکز و 
خلق های کشورهای پیرامونی در بند توسط 

چالشگران ضد نظام را بازگو می کنیم . 
نظام  زوال  و  فناپذیری   : اول  نکتــه 

جهانی سرمایه 
1 – نظام جهانی سرمایه نیز مثل تمام سیستم 
تا  گرفته  عظیم  نجومی  های  نظام  از  ها، 
طبیعت،  در  فیزیکی  های  پدیده  کوچکترین 
تاریخ زندگی خود را دارد . نظام ها در یک 
عادی  زندگی  آیند  می  دنیا  به  معینی  زمان 
خود را طی کرده و بعد از عبور از دوره 
های مختلف زندگی – نوجوانی ، جوانی ، 
بلوغ و شکوفائی ، فراز و فرود و باالخره 
به  و  افتاده  ازنفس   – ربطی  بی  و  کهولت 

پایان عمر خود می رسند . 
2 – نظام جهانی سرمایه در عنفوان نوجوانی 
و سپس جوانی )دوره طوالنی مرکانتالیستی 
یک  عمدتا   )1400  –  1700  : تجاری   –
شیوه تولیدی بوده که به تدریج بعد از طی 
نظام  یک  به  سال  پنجاه  و  سیصد  حداقل 
جهانی تبدیل گشته و وارد دوره کوتاه بلوغ 
و شکوفائی خود گشته است . این دوره بلوغ 
و پر از شکوفائی که نزدیک به صد و پنجاه 
نوزدهم  قرن  آخر  ربع  تا   1750 از  سال 
طول کشید ، به عصر سرمایه داری صنعتی 

)رقابتی = بازار آزاد( معروف است . 
3 – از ربع آخر قرن نوزدهم )از دهه های 
سرمایه  تاکنون(  میالدی   1880 و   1870
داری جهانی وارد فاز کهولت و فرتوتی خود 
با بحران ساختاری عمیقی  گشته و  عموماً 
مرگ«  بستر  »در  گرفته  را  گریبانش  که 
العلل  و علت  اصلی  . مضمون  است  افتاده 
بحران ساختاری فعلی که جهان ما را بر سر 
دوراهی قرار داده خلل در پروسه بی پایان 

انباشت سرمایه از طریق سود است . 
محرکه  سرمایه  انباشت  دوم:  نکتــه 

اصلی نظام 
و  نظام  بقای  فاکتور  و  1 – محرکه اصلی 
هدف سرمایه داران انباشت بی پایان سرمایه 
در هرجا و بهر نحو و وسیله که امکان کسب 
آن وجود دارد ، می باشد . چون الزمه این 
انباشت غصب و کسب ارزش اضافی )سود( 
است در نتیجه این روند به مبارزات طبقاتی 
در سطوح مختلف ملی و محلی و بین المللی 

و جهانی شدت می بخشد 

چهار نکته ...  بقیه از صفحه  آخر
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در  هژمونیکی  قدرت  یک  عروج  و 
ایالت نشین   : سطح جهانی بوده است 
های متحده در قرن هفدهم ، بریتانیای کبیر 
متحده  ممالک  و  نوزدهم  قرن  اواسط  در 
بعد  بویژه  و  بیستم  قرن  اواسط  در  آمریکا 
از پایان دوره »جنگ سرد«. هژمونی های 
و  بیست  فقط  متوسط  بطور  واقعی  و  جدی 
پنج سال عمر داشته اند . به سان مونوپولی 
نیز  دولتی  های  مونوپولی  اقتصادی  های 
دچار فرود و سقوط واقع گشته و به مرور 
زمان از بین می روند در حال حاضر قدرت 
هژمونیکی آمریکا در حال ریزش و سقوط 
است . بین قدرت های نوظهور جهان ، دولت 
– ملت چین که موفق شده موقعیت اقتصادی 
، سیاسی و فرهنگی خود را در سطح جهان 
جهانی  قدرت  یک  عنوان  به  و  داده  توسعه 
مطرح گردد ، بنا به عللی که چندان روشن 
رهبری  حاضر  حال  در  خواهد  نمی  نیست 

نظام را تقبل کند . 
موقعیت  چون  و  چند  سوم:  نکتــه 

هژمونیکی آمریکا 
جهانی  نظام  معاصر  تاریخ  بررسی   –  1
سرمایه از پایان جنگ جهانی دوم ) و عروج 
آمریکا به راس نظام ( تا کنون ) 2011 ( 
نشان می دهد که این مدت زمان را می شود 
به دو دوره مشخص تقسیم کرد : از 1945 
تا 1970 و از 1970 تاکنون . دوره 1945 
گسترش  و  دوره رشد  بزرگترین  تا 1970 
کاالهای  تولید  طالیی«  »عصر  و  اقتصاد 
سرمایه  تاریخ  در  تکنولوژی  و  صنعتی 
داری بود . در این دوره سرمایه داری شاهد 
شکوفائی تولید و اوجگیری نیروهای مولده 
گشت . در پایان این دوره وقتی که سرمایه 
داری تاریخی وارد فاز اشباع انباشت سرمایه 
طی   1970 دهه  درآغاز  بالفاصله  گشت 
حیطه  از  را  خود  تمرکز  و  تأکید  چرخشی 
های تولیدی متوجه گستره های مالی کرد . 
این چرخش نظام را وارد یک رشته مدام در 
تعبیه و انفجار حباب های احتکاری مالی کرد 
که در نوع خود در تاریخ سرمایه داری بی 
نظیر بودند . در این دوره که تا کنون ادامه 
دارد سرمایه داران تمرکز و فعالیت خود را 
از حیطه تولید به گستره مالی انتقال دادند .
2 – در ضمن دوره 1945 تا 1970 دوره 
عروج هژمونی آمریکا به عنوان راس نظام 
بود . این قدرت هژمونیکی در اواخر جنگ 
برگزاری  جریان  در  بویژه  و  دوم  جهانی 
توسعه  سپس  و  گشته  بنا  یالتا«  »کنفرانس 
یافت . قدرقدرتی آمریکا برای مدتی بعد از 
پایان جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه 1950 
از  جدی  چالش  بدون  جهان  سراسر  در 
 . گردید  اعمال  آمریکا  حاکمه  هیئت  طرف 

ولی از سال های آغازین دهه 1960 قدرت 
با یک ریزش  تدریج  به  آمریکا  هژمونیکی 
با  آهسته  این ریزش   . آهسته روبرو گردید 
اوایل دهه  آغاز بحران عمیق ساختاری در 
1970 تبدیل به ریزش شدید گشته و بعد از 
پنج سال در دوره  و  بیست  به  نزدیک  طی 
 ...... به  )پسر(  بوش  جورج  زمامداری 
اعالی فرود خود رسید . هژمونی آمریکا در 
مقام مقایسه با قدرت های هژمونیکی گذشته 
در تاریخ کامل تر ، فراگیرتر و جهانی تر 
بوده و احتماال سقوط نهائی اش نیز سریعتر 

و فراگیرتر خواهد بود . 
3 – به غیر از فعل وانفعاالت درون خود 
نظام ) آغاز بحران ساختاری در دهه 1970 
و  شکلگیری  در  نیز  دیگری  عامل  یک   )
هژمونیکی  قدرت  فرود  و  انحطاط  رشد 
آمریکا در سطح جهان در سال های 1970 
این   . کرد  ایفاء  العاده  فوق  نقش   1966 –
عامل منبعث از عروج سه چالش بزرگی بود 
که به سان »سه ستون مقاومت« متجاوز از 
یک دهه بطور جدی در مقابل ماجراجوئی 
های سیاسی و فرهنگی و تجاوزات نظامی 
جهان  ژئوپلیتیکی  منطقه  سه  در  آمریکا 
قدعلم کرده و در »انقالب ماه می 1968« 
سه  این   . رسیدند  خود  شکوفائی  اوج  به 
ستون مقاومت در سه منطقه مهم ژئوپلیتیکی 
عبارت بودند از : جنبش های عظیم کارگری 
بلوک  غرب(،  )در  آتالنتیک  اروپای  در 
جنبش  و  )در شرق(  سوویتسم  سوسیالیستی 
)در  سوم  جهان  در  ملی  بخش  رهائی  های 
مقاومت  ستون  سه  این  که  این  با  جنوب(. 
راس  بویژه  یورش  مقابل  در  مدتی  از  بعد 
نظام )آمریکا( یکی بعد از دیگری با ریزش 
و سقوط روبرو گشته و به پایان عمر خود 
از  آمریکا  هژمونیکی  قدرت  ولی  رسیدند 
فرود و حرکت در جهت ریزش سریع باز نه 
ایستاد . آهنگ حرکت آن با آغاز و توسعه 
بحران ساختاری دهه 1970 و بویژه بعد از 
دوره  پایان  و  شوروی  تجزیه  و  پاشی  فرو 

جنگ سرد تشدید یافت .
نکتــه چهارم : چگونگی جهان ما بعد از 

عبور از بحران ساختاری کنونی 
1 – بحران ساختاری کنونی که کلیت تارو 
بر  در  را  موجود  واقعاً  داری  سرمایه  پود 
شروع   1970 دهه  آغاز  از  عمدتا  گرفته 
گشته و بعد از نزدیک به بیست و پنج سال 
تر  ای  رسانه  و  برمالتر   2008 پائیز  در 
تا سال  احتماال  این بحران که   . گشته است 
به  را  ما  جهان  یافت  خواهد  ادامه   2050
کجا خواهد برد ؟ و ما مردم چه نوع جهانی 
در  ؟  داشت  خواهیم  بحران  این  از  بعد  را 
حال حاضر ویژگی اصلی این بحران آشوب 

فراگیر و سرتاسری در سطح جهان است . 
این آشوب به هیچ وجه مجموعه از اتفاقات 
یک  آشوب  این   . نیستند  هم  به  نامربوط 
پروسه فراز و فرود در تمامی پارامترهای 
صرفا  پارامترها  این   . است  جهانی  نظام 
اقتصاد جهانی و مضامین متعلق  به  محدود 
به آن نمی شوند بلکه پارامترهای متعلق به 
روابط دولت – ملت ها ، جریانات فرهنگی 
و ایدئولوژیکی و حتی منابع و ماَخذ زندگی 
در کره خاکی منجمله شرایط اقلیمی را نیز 

در بر می گیرند . 
آینده  به  امید  عدم  و  امنی  نا  احساس   –  2
و  مرئی  خانمانسوز  های  جنگ  از  منبعث 
نامرئی از افغانستان، عراق، فلسطین، لیبی 
، یمن و... گرفته تا ژاپن فالکت زده، زالند 
»مافیا  کلمبیای  و  مکزیک   ، بالدیده  جدید 
و  مهاجر  ضد  آریزونای  باالخره  و  زده« 
مولفه  و  سیما  و...  کارگر  ویسکانسین ضد 
های بخشی از »امپراطوری آشوب« حاکم 
نظام  می کنند.  بیان  و  ترسیم  را  جهان  بر 
دوره  به  ورود  از  بعد  که  سرمایه  جهانی 
ربطی«  بی  و  کهولت  »گندیدگی،  طوالنی 
)عصر انحصارات مالی( باالخره »در بستر 
»ضحاک  زندگی  به  امروز  افتاده«:  مرگ 
به عبارت دیگر  ادامه می دهد.  منش« خود 
چون پروسه انباشت سرمایه از طریق سود 
به نقطه »اشباع« رسیده و نظام دیگر قادر 
تبادل  کارگران،  استثمار  طریق  از  نیست 
نابرابر و ایجاد عادات مصرف گرائی های 
رضایت  »انباشت  پروسه  به  مصنوعی 
به  آن  حامیان  نتیجه  در  دهد  ادامه  مند« 
به اضافه  قاره  تاراج بیش تر کشورهای سه 
های  جنگ  گسترش  طریق  از  اقیانوسیه 
های  ماجراجوئی  دیگر  و  نامرئی  و  مرئی 

نظامی در آن کشورها دست میزنند. 
3 – در تحت این شرایط احتمال قوی می رود 
که اوضاع جهان در سال های آینده بیش از 
مرج  و  هرج  آشوب،  سوی  به  فعلی  زمان 
پیش رفته و مردم جهان بیش تر از حاال با نا 
امنی ، قحطی، ناامیدی و احساس بی آیندگی 
روبرو گردند . در تقابل با این وضع پر از 
آشوب و آشفتگی که اگر ادامه یابد جهان ما 
یا  و  جهانی«  »آپارتاید  نوعی  سوی  به  را 
حتی »بربریت« ببرد، مردم جهان )قربانیان 
نظام و چالشگران ضد نظام( چه باید بکنند 
در  رهائی  و  بیداری  امواج  عروج  آیا  ؟ 
»میدان  گشایش  به  نقدا  جنوب  کشورهای 
جهت  در  جهان«  این  بزرگی  به  کارزاری 
؟  است  نشده  منتهی  دیگر«  »جهانی  ایجاد 
»جهانی  ایجاد  برای  کارزار  میدان  در 

دیگر« 
ها  پرسش  این  به  پاسخ  تهیه  در   –  1
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باید اول بازیگران اصلی درون میدان 
را  دیگر«  »جهانی  ایجاد  برای  کارزار 
معرفی و مورد بررسی قرار دهیم. حامیان 
نظام فعلی )برگزار کنندگان نشست داووس= 
کشورهای جی 8 به اضافه چین( در یک سو 
ضد  چالشگران  و  جهانی  نظام  قربانیان  و 
نظام )برگزار کنندگان اجالس پورتوالگره = 
نهادهای انترناسیونالیستی ضد نظام منجمله 
دیگر  و  ها  سوسیالیست   ، ها  کمونیست 
گلوبالیزاسیون  ضد  طلب  برابری  نیروهای 
اصلی  نیروی  دو  دیگر  سوی  در  سرمایه( 
درون میدان کارزار را تشکیل می دهند که 
اهداف  اند.  آرائی کرده  مقابل هم صف  در 
این دو نیرو در کل باهم تفاوت دارند. گروه 
»اجالس داووس« خواهان جهانی است که 
در آن نظام فعلی مورد »تعدیل« قرار گرفته 
دسته  سرمایه  گلوبالیزاسیون  مدیریت  و 
جمعی و مشارکتی و بدون هژمونی آمریکا 
باشد. ولی این تعدیل که ماموریت اش عبور 
سه  است  کنونی  ساختاری  بحران  از  نظام 
اصل ویژه نظام کنونی را قاطعانه در خود 
پروسه  و  استثمار  هیرارشی،  حمل می کند: 
بخش  دو  به  منقسم  )جهان  پوالریزاسیون 
نابرابر کشورهای مسلط مرکز و کشورهای 

دربند پیرامونی(. 
خواهان  پورتوالگره  اجالس  حامیان   –  2
جهان و نظامی هستند که پیش از این وجود 
نداشته و اگر هم بوجود آمده در نطفه خفه 
در  مرجان«  »جزیره  یک  مثل  یا  و  گشته 
سرمایه  طوفان  و  آشوب  از  پر  اقیانوسی 
تاب مقاومت نیاورده و از نفس افتاده است . 
این نظام مورد دلخواه چالشگران ضد نظام 
تر  طلب  برابری  هم  و  تر  دموکراتیک  هم 
از نظام واقعاً موجود سرمایه داری خواهد 
نیرو  دو  این  از  نگارنده  که  این  علت  بود. 
»اجالس  و  داووس«  »اجالس  های  نام  به 
پورتوالگره« نام می برد این است که این دو 
نیرو و یا صفت ها فاقد مرکزیت و سازمان 
های متمرکز بوده و حتی حامیان درون این 
دو جریان به شدت دچار انشقاق، پراکندگی 
با  ارتباط  در  بویژه  فکری  آشفتگی  گاها  و 

استراتژی های خود هستند. 
3 – حامیان نظام جهانی سرمایه )براساس 
و  داووس  اجالس  از  برآمده  اسناد  بررسی 
به اضافه روسیه  دیگر نشست های جی 7 
تقسیم  طویل  و  عریض  طیف  دو  به  و...( 
عمدتا  که  طیف  یک  حامیان  می شوند. 
نئولیبرال های نومحافظه کار در آمریکا و 
اروپا  در  کاران«  محافظه  »اولترا  راست 
آهنین  مشت  سیاست  اعمال  خواهان  هستند 
 – کارگری  های  جنبش  سرکوب  جهت  در 
طلب  برابری  و  سوسیالیستی  کمونیستی، 

جنبش  نابودی  و  خودی  کشورهای  در 
در  سرمایه  یوغ  از  رهائی  و  بیداری  های 
هم  هستند.  دربند  پیرامونی  کشورهای 
حتی  مشغول  برنامه  با  جناح  این  اکنون 
کارگران  که  مزایائی  و  امتیازات  بازگرفتن 
انگلستان،  از  مرکز  مسلط  کشورهای  در 
ایاالت  تا  اروپا گرفته  ایرلند... در  فرانسه، 
آریزونا، ویسکانسین، اوهایو و... در آمریکا 
پیگیر موفق  مبارزات  ده ها سال  برکت  به 
در یک  باشند.  اند، می  آن ها شده  به کسب 
تصویر کلی نیز همان طور که حمله نظامی 
حامیان  از  طیف  این  می دهد  نشان  لیبی  به 
تازه  موج  ایجاد  با  که  می کنند  تالش  نظام 
موقعیت  از  استفاده  با  و  امپریالیسم  در  ای 
میلیتاریستی آمریکا نفوذ گذشته امپراطوری 
رفته«  دست  »از  کشورهای  در  را  نظام 
امپریالیستی  نظام  . راس  کند  احیا  قاره  سه 
از  است  ممکن  اصلی  شرکای  و  آمریکا 
»امپراطوری« خواندن عملیات نظامی خود 
پایان  از  بعد  که  طور  همان  کنند،  پرهیز 
ورسای«  »کنگره  در  و  اول  جهانی  جنگ 
تقسیم مجدد جهان را نه »امپراتوری« بلکه 
نظام »تحت الحمایگی« خواندند. این بار نیز 
آن ها می خواهند کشورهای سه قاره را تحت 
عناوینی چون »حمایت از مردم« یا »دخالت 
انسان دوستانه« و »مبارزه علیه تروریسم« 
مجددا تقسیم کنند. هدف آنی این پروژه این 
اداره  و  کشورها  این  بر  مستقیم  اعمال  بار 
یا  کردن آن ها از طریق »سازمان ملل« و 
از  نظام  راس  نهائی  هدف   . است  »ناتو« 
این ماجراجوئی های نظامی سرکوب امواج 
پیرامونی  کشورهای  در  رهائی  و  بیداری 
در  بویژه  نظام  موقعیت هژمونیکی  و حفظ 
ارتباط با نفت و باالخره تضعیف روسیه و 
نهایتا مهار چین و دیگر نیروهای اقتصادی 

نوظهور در صحنه بین المللی است. 
4 – طیف دیگر حامیان نظام سیاست مشت 
آهنین را رد کرده و خواهان »اخته کردن« 
بیش تر دولت – ملت های پیرامونی در بند 
و تطمیع و ترغیب بخشی از چالشگران ضد 
اندیشه  اشاعه  با  نظام در کشورهای خودی 
»مبارزه  فقر«،  علیه  »مبارزه  کاذب  های 
داری  »سرمایه  فساد«،  و  آزمندی  علیه 
سبز« و... هستند. به هر رو اختالفات در 
استراتژی های این دو طیف بزرگ در درون 
حامیان نظام جهانی سرمایه امروز به درجات 
مختلف بین آمریکا و شرکای اصلی اش از 
»اتحادیه  کشورهای  از  بعضی  و  سو  یک 
به  معروف  نوظهور  کشورهای  و  اروپا« 
و  هندوستان  روسیه،  )برزیل،  »بریکس« 
جنوبی  آفریقای  نشست  آخرین  در   – چین 
انشقاق  تبلور  دیگر  سوی  از  بود(  میهمان 

»اجالس  حامیان  درون  در  پراکندگی  و 
داووس« )کشورهای جی 8 به اضافه چین 
و بعضی از اعضای درون کشورهای جی 
20( بر سر چگونگی عبور نظام از بحران 
ساختاری سرمایه داری واقعاً موجود است . 
داری  سرمایه  نظام  ضد  چالشگران   –  5
و  نظام  از  عبور  خواهان  که  موجود  واقعاً 
استقرار »جهانی بهتر« هستند نیز در حال 
 . هستند  پراکندگی  و  انشقاق  دچار  حاضر 
های  )نشست  پورتوالگره  اجالس  حامیان 
خواهان  همگی  داکار(  اخیرا  و  باماکو 
برابری  و  تر  دموکراتیک  جهانی  استقرار 
طلب تر بوده و جملگی ضد گلوبالیزاسیون 
سرمایه و نهادهای بین المللی متعلق به نظام 
پول،  المللی  بین  صندوق   ، جهانی  )بانک 
»ناتو« و...( و علیه مقررات حاکم بر بازار 
آزاد نئولیبرالی هستند ولی بر سر استراتژی 
هدف   . می شوند  تقسم  بزرگ  طیف  دو  به 
استراتژیکی یک طیف استقرار نظامی است 
 . باشد  متمرکز  غیر  و  افقی  ساختارش  که 
و  ها  گروه  حقوق  به  طیف  این  طرفداران 
ای همیشگی  ویژه  به عنوان  افراد  همچنین 
این   . میورزند  تأکید  فردا  جهانی  نظام  در 
رادیکال  طرفداران  از  بزرگی  بخش  طیف 
جنبش های جوانان و دانشجویان ، فمینیست 
های رادیکال، حامیان رادیکال محیط زیست 
)بهزیستی( و... را شامل می شود . مضافا در 
این طیف بخش هائی از سازمان های حقوق 
بشر ، حق تعیین سرنوشت ملی و سوسیال 
دموکرات های رادیکال که به درجات مختلف 
هم با نظام جهانی سرمایه )امپریالیسم( و هم 
بنیادگرائی دینی  اقسام گرایشات  انواع و  با 
– مذهبی و پان ایستی خط کشی روشن کرده 
اند حضور فعال دارند . هدف استراتژیکی 
پایه  بر  نظامی جهانی  استقرار  دیگر  طیف 
های  توده  و  کارگران  جهانی  انترناسیونال 
ساختار  است.  جهان  کشورهای  همه  دربند 
جهان فردای این طیف عمودی و به مقدار 
نه  اساس  بر  و  متمرکز  ای  مالحظه  قابل 
همبستگی های گروهی بلکه همبستگی های 
بین المللی کارگران کشورهای توسعه یافته 
مرکز و کارگران و زحمتکشان کشورهای 

توسعه نیافته پیرامونی است. 
اول  طیف  نظرگاه  با  که  این  با  نگارنده 
»اجالس  درون  حامیان  و  چالشگران 
پورتوالگره« و نشست های باماکو و داکار 
هم  را  ها  آن  با  همکاری  و  داشته  آشنائی 
در »دراز مدت«  هم  و  در »کوتاه مدت« 
بهتر  جهانی  ایجاد  برای  ضروری  و  الزم 
)سوسیالیسم( می بیند ولی عمدتا با نظرگاه 
طیف دوم درون اجالس پورتوالگره موافق 

فعال  یک  عنوان  به  را  خود  و  بوده 
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سیاسی متعلق به آن طیف محسوب می 
دارد. براین اساس در بخش جمع بندی 
نظرگاه  چکیده  نوشتار  این  گیری  نتیجه  و 
طیف دوم درون چالشگران ضد نظام مبنی 
برای عبور  نوین«  ایجاد »انترناسیونال  بر 
مورد  را  موجود  واقعاً  داری  سرمایه  از 
بررسی قرار می دهد. در این بررسی به چند 
چالشگران  نقش  و  ضروری  وظیفه  وچون 
ضد نظام )بویژه مارکسیست ها( در ارتباط 
بیداری و رهائی  امواج خروشان  با عروج 
در  )بویژه  جنوب  کشورهای  در  کنونی 
و  بزرگ  خاورمیانه  ژئوپولیتیکی  مناطق 
تجزیه  این  پردازیم.  می  شمالی(  آفریقای 
تجربه  پرتو  در  کنونی  امواج  از  تحلیل  و 
های  جنبش  امواج  عروج  از  ها  اندوزی 
رهائی در کشورهای سه قاره )جهان سوم( 
بویژه در نیمه دوم قرن بیستم تهیه و نوشته 

شده است. 
جمعبندی ها و نتیجه گیری

1 – محدودیت ها و نقصان های امواج اول 
بیداری و رهائی در کشورهای جهان سوم 
برآمده  ناپذیر  آشتی  تضادهای  گسترش  و 
برای ریزش و  باالخره شرایط را  از آن ها 
فروپاشی آن جنبش ها و دولت های منبعث 
از آن ها در دهه های 1990 – 1975 آماده 
ساختند . بدون تردید پروسه این شکست ها 
ها  دشمنی  توسط  زیادی  غایت  به  مقدار  به 
امپریالیستی  کشورهای  دائمی  تجاوزات  و 
میسر  و  تقویت   ، تشدید  نظام  راس  یویژه 
گشت . این دشمنی تا حد برپائی جنگ های 
کودتاهای  و  ها  خلق  علیه  بر  خانمانسوز 
 – دولت  و  ها  خلق  علیه  بر  براندازانه 
های  امپریالیست  توسط  قاره  سه  های  ملت 
و  فرانسه  بلژیک،  )هلند،  کهن  استعمارگر 
امپریالیست های نوخاسته  انگلیس( و سپس 
در  ژاپن(  آلمان،  )آمریکا،  استعمارگر 
باید   . به پیش برده شد  بیستم  سرتاسر قرن 
اذعان کرد که این جنگ ها )که مدت بعضی 
و  ده سال طول کشید(  از  متجاوز  آن ها  از 
از  توجهی  قابل  اکثریت  طرف  از  کودتاها 
مسلط  کشورهای  مردمان  مختلف  اقشار 
مرکز )شمال( منجمله بخشی از کارگران یا 
مورد حمایت و یا حداقل مورد پذیرش قرار 
های  فرصت  و  امتیازات   ، مزایا   . گرفتند 
امپریالیست  که  معیشتی  و  اقتصادی  مالی، 
چپاول  و  تاراج  از  بعد  خوار«  »رانت 
منابع طبیعی و انسانی کشورهای پیرامونی 
سه قاره در اختیار طبقات و اقشار مختلف 
فاکتورهای  داد  می  قرار  خودی  کشورهای 
انترناسیونالیستی و  مهمی در رد همبستگی 
توده  سوی  از  کودتاها  و  ها  جنگ  پذیرش 
های مردم در کشورهای مسلط مرکز بودند . 

2 – در آن دوره مهم که نزدیک به بیست 
 ، کشید  طول   )1973  –  1953 )از  سال 
آن ها  راس  در  و  نظام  ضد  چالشگران 
کمونیست ها در کشورهای اروپا و آمریکا 
امپریالیست  ضد  و  جنگ  شدت ضد  به  که 
بودند )و در صمیمیت و عشق آن ها نسبت 
تردیدی  آن جنگ ها و کودتاها  قربانیان  به 
تنظیم  و  تعبیه  با  که  نتوانستند  نیست(  روا 
از  مند  بهره  انترناسیونالیستی  بدیل  یک 
دیگر  و  کارگران   ، همبستگی  های  گرایش 
محرومین جوامع کشورهای خودی را علیه 
بسیج  خانمانسوز  کودتاهای  و  ها  جنگ  آن 
کنند. مضافا پروسه های »اخته سازی« و 
متعلق  رفاه«  های  »دژنره«  شدن »دولت 
به سوسیال دموکرات های چپ در اروپای 
احزاب  بین  اختالفات  تشدید  و  آتالنتیک 
کمونیست شوروی و چین بطور قابل توجهی 
به ریزش و شکست جنبش های رهائی بخش 
نبرد  در  آن ها  از  برآمده  دولت های  ملی و 
نابرابرشان با کمپ امپریالیستی کمک کرد . 
3 – امروز در بحبوحه عروج دومین امواج 
خروشان بیداری و رهائی از یوغ نظام در 
کشورهای سه قاره پیرامونی )جنوب( نظام 
هر  از  بیش  آمریکا  آن  راس  بویژه  جهانی 
زمانی در گذشته کلیه اعتبارات و امتیازات 
سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی و... خود را در 
کشورهای پیرامونی به حد زیادی از دست 
میلیتاریسم و  اهرم و حربه اش  تنها  داده و 
تجاوزات نظامی است . در تحت این شرایط 
نظامی  پروژه  پیشبرد  در  آمریکا  ناکامی 
اش در کشورهای سه قاره به شرط اول و 
ضروری در پیروزی دومین موج رهائی که 
خاورمیانه  پیرامونی  کشورهای  در  امروز 
بزرگ و آفریقای شمالی بوجود آمده است، 
واقعه  این  که  زمانی  تا  می گردد.  محسوب 
اش(  نظامی  پروژه  در  نظام  راس  )ناکامی 
آینده  و  کنونی  های  پیروزی  نیافتد،  اتفاق 
و  پذیر  آسیب  ها  قیام  و  ها  خیزش  این 
چالشگران  اگر  ماند.  خواهند  باقی  شکننده 
ضد نظام نتوانند با تعبیه و تنظیم یک بدیل 
استراتژی  اتخاذ  و  موثر  انترناسیونالیستی 
در  را  عمل  ابتکار  مناسب  مبارزاتی  های 
و  گرفته  دست  به  نظام  علیه  کارزار  میدان 
در  کارگران  بویژه  نظام  قربانیان  بسیج  با 
کشورهای مسلط مرکز پروژه نظامی آمریکا 
ناکامی  با  لیبی  و  عراق  افغانستان،  در  را 
که  سرنوشتی  آن  بازتولید  سازند،  روبرو 
موج اول رهائی در کشورهای پیرامونی در 
قرن بیستم به آن دچار گشت، به هیچ عنوان 

نخواهد داشت.
4 – به نظر این نگارنده ضرورت ساختمان 
که  نوین  ناسیونالیستی  انتر  بدیل  تاسیس  و 

و  کارگران  جهانی  همبستگی  برگیرنده  در 
خلق  با  مرکز  کشورهای  زحمتکشان  دیگر 
از هر  بیش  باشد  پیرامونی  های کشورهای 
بویژه  نظام  ضد  چالشگران  بین  در  زمانی 
مارکسیست ها در کشورهای اروپا و آمریکا 
و  حامیان  است،  گشته  حتمی  و  محرز 
روشنفکران متعهد به بهبودی وضع معیشتی 
و اقتصادی کارگران در کشورهای مرکز به 
این واقعیت پی برده اند که ساختمان »دنیای 
بهتر« )سوسیالیسم( بدون رهائی خلق های 
سه قاره که 80 در صد جمعیت شش میلیارد و 
هفتصد میلیون نفری جهان را تشکیل می دهند 
، امکان پذیر نیست. روی این اصل ما امروز 
تشکل  تاسیس  و  شکلگیری  تشکیل  شاهد 
آتالنتیک  اروپای  در  بویژه  جهان  در  هائی 
موثر  بدیل  یک  ایجاد  مسیر  در  که  هستیم 
انترناسیونالیستی نوین بحرکت در آمده اند. 
ن.ناظمی ـ خرداد 1390

 

به تارنما های اینترنتی  
حزب رنجبران ایران مراجعه کنید و 
نظرات خود را در آنها منعکس کنید!

سایت حزب رنجبران
www.ranjbaran.org

سایت آینه روز
www. ayenehrooz.com

سایت خبرنامه کارگری
www.karegari.com

سایت رنجبر آنالین
www.ranjbaran.org/01_

ranjbaronline

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

Rooz-s-Library



صفحه 17رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
تا شما دست ازکاربکشید«، میدانهای شهرها 
دموکراسی،  پایگاه  به  درسراسرکشور  را 
امید، مشارکت و هم بسته گی مبدل ساخت. 
این مبارزه نباید تا زمان انداختن نظام سیاسی 
ورشکسته و فاسد به زباله دان تاریخ، پایان 

بپذیرد!
کمونیستی  سازمان  حساس،  لحظات  دراین 
یونان تمامی اعضاء و دوستانش را فرامی 

خواند: 
رفقا! تمامی توان خود را دراین موقعیت بی 
همتای خیزش توده ای به کاربیاندازید تااین 
که این خیزش بازهم گسترده تر و قاطع تر 
به عهده بگیرید که  نقشی  پیش برود! چنان 
از  دیگری  میلیونهای  شاید  و  هزار  صدها 
امواج توده ای میدانها و خیابانهای کشوررا 
وضع  مسئووالن  تا  کنید  مبارزه  فراگیرند! 
را  بهتری  آینده  و  رانده  بیرون  را  کنونی 

فراهم سازید!
چپها  تمامی  به  یونان  کمونیستی  سازمان 
که  خدمتی  بهترین  دهد:  می  خوان  فرا  نیز 
دهد،  انجام  تواند  می  امروز  چپ  تمامی 
خود را برای خالص شدن ازچارچوب این 
نظام سیاسی آماده سازد، و ازسرنگونی آن 
باید به  دچاروحشت نشود!  به عالوه، چپ 
و  بگذارد،  احترام  مستقل  ای  توده  جنبش 
نگرانی  در ارائه تحلیل ویژه به مردم نداشته 
و  قاطع  مستقل،  طبیعت  امروز  به  تا  باشد. 
کننده  این جنبش عظیم تضمین  دموکراتیک 
ی خصلت توده ای آن است و بیان خواست 

حقیقی توده ها.
قدرت  گذرانیم!  می  را  حساسی  لحظات  ما 
روز  هر  که  را  هزارنفری  صدها  و  دهها 
کنیم،  احساس  کنند  می  اشغال  را  میدانها 
به  بزرگ  تغییری  برای  را  نیرویمان  تمام 

کاراندازیم!

دولت، تروئیکا و توافقنامه را بدوراندازیم!
نظام سیاسی ورشکسته و فاسد را سرنگون کنیم!
اکنون وقت تحقق دموکراسی حقیقی است!
آتن، 30 مه 2011ـ  سازمان کمونیستی یونان

*****
قطعنامه مجمع توده ای در میدان 

سینتاگما)قانون اساسی( 
که  است  طوالنی  مدتهای   2011 مه   28
بدون  اما  درموردما تصمیم گرفته می شود 
ما. ما کارگران، بی کاران، بازنشسته گان، 
جوانان به میدان سینتاگما آمده ایم برای هستی 
این جا هستیم  ما  کنیم.  مبارزه  آینده خود  و 
مسائلمان  ی  درباره  تصمیم  دانیم  می  چون 

تنها توسط خودمان میسرمی گردد.
آتن، کارگران، بی کاران  ما تمامی ساکنان 

و جوانان را فرامی خوانیم به میدان سینتاگما 
را  عمومی  میدانهای  جامعه  تمامی  و  بیایند 
پرکنند و زنده گی خود را به دستان خودشان 
بگیرند. دراین میدانهای عمومی ما مطالبات 
و خواستهای خودمان را مشترکا مطرح می 
کنیم. ما ازتمامی کارگرانی که در روزهای 
می  زد  خواهند  اعتصاب  به  دست  آینده 
خواهیم تا نشان دهند که  در میدان سینتاگما 

باقی خواهندماند.
ما میدانها را ترک نخواهیم کرد تا تمامی آنهائی 
که ما را مجبورکردند به اینجا بیائیم، بیرون 
 EU,ECB,and(بیاندازیم: دولتها، تروئیکا
IMF(، بانکها، توافق با IMF و هرکسی را 
که قصد استثمار ما را دارد. ما این پیام را 
به ما  آنها می دهیم که قرضه ها متعلق  به 

نیست.
دموکراسی مستقیم، هم اکنون!
برابری ـ عدالت ـ شان انسانی!

تنها آن مبارزه ازدست می رود که هیچ گاه 
شروع نشود!

*****
تجمع توده ها در 5 ژوئن :

صدها هزارنفر)بین 300 تا 500 هزار بنابه 
ارزیابیهای مختلف( دریکشنبه 5 ژوئن درآتن 
و به مدت بیش از 6 ساعت گردهم آمدند که 
بزرگ ترین اعتراضات در20 سال گذشته 
تخت  پای  مرکز  انسانی  دریائی  باشد.  می 
یونان را فراگرفت؛ در میدان قانون اساسی، 
درمقابل پارلمان، جمعیت چنان انبوه شده بود 
که چندین ساعت امکان حرکت نبود. پلیس 
از  را  مردم  جلوی  تا  کرد  تالش  هوده  بی 
رفتن به آن میدان ازطریق سدکردن چندین 
مدافعین اش در  بگیرد...نهادسیاسی و  راه، 
انبوه و  این شرکت  ازدیدن  بخش رسانه ها 
که  اند  افتاده  وحشت  به  مردم  ی  قاطعانه 
زیرشعار: » ما این جا را ترک نمی کنیم تا 
 IMF زمانی که دولت کناربرود و تروئیکای
EU – ECB – را بیرون برانیم«! در بیش 
میدانهای  هزارنفر  دهها  شهریونان   35 از 
مرکزی شهر رااشغال کرده اند. دیگر رسانه 
تظاهرات،  دادن  ناچیزجلوه  برای  تالش  ها 
آن طور که 10 روز پیش انجام می دادند، 
نمی کنند) پرسروصداترین واقعه مربوط به 
کانال تلویزیونی »مگا«وابسته به دولت بود 
که هفته پیش مجبور شد جلو ورود به وب 
سایتش را بگیرد، چون که درچندساعت بیش 
از 50000 تفسیرهائی درمورد پوشش دادن 
این کانال به اعتراضات به آن ارسال شد(. 
ای  توده  مجمع  روز،  همان  دربعدازظهر 
میدان قانون اساسی قطعنامه ای را تصویب 
کرد که فراخوانی است برای محاصره کردن 

اوجگیری جنبشهای توده ای درقلب جهان سرمایه را گرامی بداریم!

درقدرت،  مداران  سیاست  سال،  یک  طی 
خارجی  گان  اعتباردهنده  و  داران  وبانک 
تهدید  با  و  ریشخند  با  ریختند،  توطئه 
سراشیب  به  که  کنند  راوادارمی  کارگران 
فقر و بی کاری گام بگذارند و جوانان را به 
ترس و دلهره محکوم نمایند. آیا آنها هنوز هم 
فکر می کنند که می توانند سیاستهای ویران 

گرشان را ادامه دهند؟
با  توافق  به  رای  پارلمان  پیش،  سال  یک 
قانون  و  داد   IMF-EU-ECB تروئیکای 
درخواست  امروز  زیرپاگذاشت.  را  اساسی 
تحمل شناخته  ها غیرقابل  توده  از  فداکاری 
را  بیشتری  فداکاری  بازهم  آنها  شود،  می 
طلب می کنند. آنها توده ها را به مرزهای 
زنده ماندن می کشانند و ورشکسته گی را 

تدارک می بینند.
نظام  تروئیکا،  دولت،  پیش،  سال  یک  از 
سیاسی آنها و رسانه های شان تبدیل یونان 
می  راتدارک  سومی«  جهان  »کشوری  به 
بینند. توافقنامه یونان را تبدیل به آشعال بی 
ارزشی نموده است، مملو از بی کاری، فقر 
و بن بست. درعرض چندماه ما دچار رکود 

عظیمی شده ایم.
دولت پاپاندرئو/پاسوک وجدان و خون یونان 
را قربانی می کند. این دولت ازنظرسیاسی، 
اخالقی، ملی و قانونی سزاواراست که مجرم 
شناخته شود. تخریبی که درجریان است بی 
خشونت  و  غارت  درگذشته،  است.  سابقه 
وقوع  به  زمانی  تنها  حد،  دراین  اجتماعی 
پیوست که جنگ و اشغال ناریها پیش آمده 

بود؛ اودیگر درقدرت نباید باقی بماند!
خواستار  کرد  بروز  که  مه   25 جنبش 
حقانیت  کامال  این  است.  دموکراسی حقیقی 
آن رسیده است، چون  اکنون وقت  داشته و 
این  دراروپا،  چنین  هم  و  درکشورما  که  
مردم.  نه  و  درقدرتند  بانکها  و  »بازار« 
اساسی  قانون  به  احترام  تروئیکا  هم زمان، 
کشورما را به زیرپا انداخته است، و بسیار 
متکبرانه تالش می کند تا احزاب را مجبور 

به توافق سیاسی بکند. 
موضع  شهرها  میدانهای  در  یونان  مردم 
خیره کننده ای را به »دولت«، به تروئیکا و 
نوکرانشان اعالم داشتند:  نه تنها ما با شما 
موافقت نمی کنیم، بلکه ما شمارا به رسمیت 
نمی شناسیم، ما شما را قانونی نمی دانیم، 
دست  ازکارهایتان  خواهیم  می  ازشما  ما 

بکشید.
قانون  درمیدان  ای  توده  تجمع  دیروز  بیانیه 
اساسی، که »ما میدان را ترک نخواهیم کرد، 

در جبهه جهانی کمونیستی ... 
 بقیه از صفحه آخر
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پارلمان از 14 ژوئن، روزی که دولت 
قراراست به نماینده گان مجلس، توافق 
با تروئیکا و ازجمله فروش تمامی دارائیهای 
های  قرضه  »تضمین«  عمومی)درشکل 
قطعنامه،  همین  در  نماید.  اعالم  خارجی( 
مجمع توده ای دعوت به اعتصاب عمومی 
کرد، درعین حال از مردم آتن خواست در 
در  و  یافته  حضور  روزانه  مرکزی  میدان 
یکشنبه 12 ژوئن به تظاهرات سراسری به 

پیوندند.
کمیته هماهنگی بین المللی ایکور

*****
تسلیت به حزب کمونیست آفریقای 

جنوبی)مارکسیست ـ لنینیست(
کننده  اهنگ  هم  ـ  آنجل  استفن  رفیق  توسط 
ی اصلی کمیته هماهنگی بین المللی ایکورـ  
اطالع یافتیم که رفیق شابان امپیک، دبیرکل 
حزب کمونیست آفریقای جنوبی )مارکسیست 
مرض  دنبال   به  و  مه   18 در  لنینیست(  ـ 

سختی جان سپرد.
حزب  برای  تجربه،  با  رهبری  فقدان 
کمونیست آفریقای جنوبی )م.ل.(، کارگران 

آفریقای جنوبی و ایکور ناگواراست.
اعضای حزب  به  را  تسلیت عمیق خود  ما 
خانواده  و  جنوبی)م.ل.(  آفریقای  کمونیست 

رفیق شابان اعالم می داریم.
حزب رنجبران ایران ـ 26 مه 2011

*****
دراعتراض به عمل کرد سرکوب 

گرانه رژیم ترکیه
111 تن از رهبران و اعضای اتحادیه های 
 IUF اتحادیه  رئیس  ازجمله  و  کارگری 
رهبر   4 و   TEKGIDA-IS به  وابسته 
ملی  رهبران  و  12 صدر  و  دیگر  اتحادیه 
تظاهرات  با  دررابطه   KESK و   DISK
از  دردفاع  و  درآنکارا   2010 آوریل  اول 
کارگران بخش تنباکو که به ناگهان از کار و 
حقوق شان محروم شدند، توسط دولت تحت 
این  شدند.  فرستاده  دادگاه  به  مجرم  عنوان 
اتهام می تواند تا 5 سال زندان برای آنها تمام 
شود. محاکمات که روز سوم ژوئن شروع می 
شوند، حمله ی بزرگی به حقوق اتحادیه های 
باشد. می  خودکارگران  حقوق  و  کارگری 
ازجانب حزب  زیر  اعتراض  رابطه  دراین 
به نخست وزیر و وزیر کار و بیمه اجتماعی 

ترکیه ارسال شد: 

به  رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه
به عمر دینچر وزیرکار و بیمه اجتماعی ترکیه

آقایان گرامی،
از  نفر  محاکمه ی 111  خبر  شنیدن  از  ما 

کارگری  های  اتحادیه  اعضای  و  رهبران 
 TEKEL سابق  کارگران  از  دردفاع  که 
به  دست   2010 آوریل  دراول  درآنکارا 
تظاهرات زده و دولت شما به عنوان مجرم 
به آنها برخورد کرده شدیدا تکان خوردیم. ما 
به شما یادآوری می کنیم که  آن تظاهرات که 
حق قانونی آنها بود مورد حمله ی پلیس واقع 
شد.  استفاده از دادگاه برای مجرم شناختن 
مخالف  روشن  طور  به  کارگری  اتحادیه 
است  المللی  بین  استانداردهای  و  قراردادها 
و از جمله منشور 87 سازمان جهانی کار 
که به روشنی انجام چنین تظاهراتی را حق 

کارگران می داند.
که  خواهیم  می  شما  ازدولت  ما  درنتیجه 
را  اتهامات  این  و شرط   قید  بدون  و  فورا 
و  ساخته  ملغا  کارگری  های  اتحادیه  علیه 
فعالیت آزادانه ی آنها را بدون اذیت و آزار 
که شما روشهای  امیدواریم  ما  نماید.  تامین 
بردن  ازبین  رادر  ایران  دولت  دیکتاتوری 
سازمانهای کارگری و رهبری آنان درپیش 

نگیرید.
با احترام ـ حزب رنجبران ایران

تحکیم قدرت پولی آمریکا
مورِگان  پی  ِجی  که   2000 سپتامبر  اتحاد 
در  اتحادها  این  بزرگترین  از  یکی  چِیس، 
بود.  بانکها  انگیز  وهیجان  سریع  تحکیم 
دیوانه وار توسط خصوصی  ادغام سریع و 
سازیهای حجیم صنعت بانکی به انضمام لغو 
ازسال 1953  استیِگل،  گاَلس  قانون  فرمان 
از رکود  بعد  قانونی  فرمان  این  شروع شد. 
بزرگ برای محدود کردن انحصارات بانکی 
که عامل سقوط بازار سهام در سال 1929 و 
به طور ناگهانی رکود بزرگ را بوجود آورد، 

تصویب شده بود.
در ماه ژوئیه 1929، گلٌد من ساکس ازادغام 
شاَ  نامهای  به  را  داری  سرمایه  مؤسسه  دو 
ناندوها و بلٌوِردج شروع کرد. در ظرف مدت 
دو ماه اوت و سپتامبر با تبلیغ و جلب مشتری، 
این اعتبار ها را که به صد ها میلیون دالر 
می رسید به مردم از طریق شرکت مبادالتی 
گلد من ساکس، هر سهامی به مبلغ 104 دالر 
گلد  آقازاده های خودی در  به فروش رفت. 

بازار  از  را  خود  طریق  این  از  ساکس  من 
سهام رها ساختند. تقریباً نزدیک پائیز 1934 
، ارزش هرکدام از این سهام به 1.75 دالر 
رسیده بود. مدیرکل دو مؤسسه ی، َشاناندوها 
و  سالوان  وکیل  درگذشته  که  بلٌوردج  و 
) باشد.)1  می  فاستردالس  جان  بود،  کراٌنول 
مؤسس ِمرل لینچ، جان ِمرل در سال 1928 
خودی  های  آقازاده  مثل  درست  خودرا 
برادران لیِمن از بازار سهام خارج کرد. مدیر 
کل ِچیس ِمنهاََتن، آلفرد وگین »ظن« خودرا 
نسبت به این اتفاق به سطح باالتری رساند و 
شرکت شرمن را درسال 1929 ایجاد کرد که 
از این طریق ارزش سهامهای خودرا پائین 
می آورد. متعاقب سقوط بازار سهام درسال 
1929 ، رئیس سیتی باَنک، چارلز میچل به 
خاطر طفره از پرداخت مالیات روانه زندان 

شد. )2 (
رئیس  کلینتون،  بیل   ،  1995 فوریه  درماه 
قانون  که  کرد  اعالم  آمریکا،  جمهوروقت 
گاَلس استیگل سال 1956 و باَنک هولدینگ 
کامپانی، یعنی قانونی که بانکهارا از تصاحب 
منع  مالی  مؤسسات  سایر  و  بیمه  کمپانیهای 
می کرد، دیگر به قوت خود باقی نیست. آن 
از  بعد  برده  و  تریاک  قدیمی  فروشنده  روز 
در  فروش  سهام  های  آقازاده  از  یکی  اینکه 
سنگاپور بنام نیکالس گلیِسن درحین فروش 
غیر قانونی میلیاردها دالر سهام، به دام افتاد 

سرانجام ورشکست شد.)3 (
سال  در  نشد.  توجهی  شده  داده  اخطار  به   
ال  اند  اس  در  اختالس  خاطر  به   ،  1991
از 500  بیش  وام(،  و  انداز  پس  )مؤسسات 
میلیارد دالر برای مالیات دهنده گان آمریکائی 
میلیارد  بایست 70  می  دربرداشت،   هزینه 
سپس  و  سی  آی  دی  اف  نجات  بابت  دیگر 
سیتی  نجات  نیم  و  دوسال  محرمانه  مخارج 
گی  ورشکسته  شرف  در  که  را  باَنک 
قرارگرفته بود، بعد از این که بدهی آمریکای 
التین سربه فلک می زد و اثرش در آمریکا 
نمایان می گردید، پرداختند. پرداخت تمام این 
مخارج توسط مالیات دهنده گان آمریکائی و 
برای  را  صحنه  بانکها،  سازی  خصوصی 
ادغام تعداد بی شماری از بانکها، چیزی که 
جهان تابه حال به خود ندیده بود، آماده ساخت.
رئیس  گولد،  جورج  درزمان  ریگان  رونالد 
خزانه داری آمریکا خاطرنشان کرد: متمرکز 
پیکر  بانک غول  ده  تا  پنج  بین  بانکها  شدن 
چیزی است که اقتصاد آمریکا بدان نیازمند 
است. الهام کابوس جورج گولد به هر صورت 

به حقیقت پیوست.
بانک آمریکا درسال 1992 بزرگترین رقیب 
خود، سکیوریتی پاسفیک واقع درساحل غرب 
کانتینانتال  تاراج شده  بانک  را خرید. سپس 

تحکیم قدرت پولی... بقیه از صفحه آخر
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بلعید.  ارزانی  به  را  ایلنوی  درایالت 
باَلک  درصد   34 سپس  آمریکا  بانک 
صاحب  را  آن  درصد   20 )بارکلیز  راک 
است( را تصاحب کرد و بانضمام 11 درصد 
بانک  که  چین  ساختمانی  بانک  در  سهام 
آمریکا را به دومین بانک غول پیکر آمریکا 
با دارائی 214 میلیارد دالر تبدیل کرد. در 
همان سال، سیتی باَنک 249 میلیارد دالر را 

کنترل می کرد.)4(
به  حال  به  تا  را  خود  دارائی  بانک  دو  این 
حدود دوهزار میلیارد دالر افزایش داده اند. 

درسال 1993 ، بانک کمیکال، بانک تگزاس 
غول  بانک  سومین  به  که  بلعید  را  کامرس 
پیکر با دارائی 170 میلیارد دالر تبدیل شد. 
با   1990 درسال  اکنون  هم  کمیکال  بانک 
بود. شده  ادغام  مانوفاکچررزهانوورتراست 
بانک ملی ایالت کارولینای شمالی و سی اند 
اس در اثر ادغام به بانک نیشن تبدیل شدند 
دالر  میلیارد   169 به  بانک  این  دارائی  و 
فلیت  رسید.  پیکر(  غول  بانک  )چهارمین 
نُوراستار بانک نیو انگلند را خرید هنگامی 
که، نوروست بانک، بانک یونایتد باَنک آو 

کلورادو را خرید.
درسراسر این دوره سود بانکهای آمریکائی 
ربع  هر  در  را  رکورد  زدند،  فلک  به  سر 
سال شکستند. سال 1995 سالی بود که ادغام 
بانکها رکورد تمام سالهای پیشین را شکستند. 
معامالت بانکی دراین سال به 389 میلیارد 

دالر رسید.)5(
 پنج بانک بزرگ سرمایه گذاری که خروارها 
ساختند،  التین  آمریکای  بدهی  از  اسکناس 
اکنون شروع به ادغام دیوانه وار یک دیگر 
و صنایع در سالهای دهه 80 و 90 کردند. 
 طبق گزارش استاندارد و پورز، پنج تا از 
بزرگترین بانک سرمایه گذاری به ترتیب مرل 
استاَنلی دین  ُگولد من ساکس، مورگن  لینچ، 
وت، سلومون اسمیت بارنی و لیمن برادرز 
انجام   1995 درسال  که  ای  معامله  بودند. 
بانک سرمایه  ادغام بزرگترین  پیشنهاد  شد، 
مورگن  با  واربورگ  اس جی  لندن،  گذاری 
استاَنلی دین وتر بود، ولی واربورگ یونیون 
انتخاب  رقیب  عنوان  به  را  سوئیس  بانک 
واربورگ  اس  سی  یو  به  واقع  در  که  کرد 
به  وسپس  داد  تغییرنام  استانلی  مورگن  با 
ششمین نیروی سرمایه گذار بانکی تبدیل شد. 
بعد از هیجان سال 1995، بانکهای مرکزی 
به طور تهاجمی به خاور میانه خود را انتقال 
و  بیروت  آویو،  تل  در  را  مراکزی  دادند. 
پنجم  ناوگان  که  جائی  کردند،  ایجاد  بحرین 
آمریکا در شرف مسقر شدن بود. خصوصی 
سازی در مصر، مراکش، تونس، واسرائیل 
پیکردرآن  غول  بانکهای  سوی  به  را  درها 

به  باَنک  سیتی  و  چیس  گشودند.  کشورها 
وام  عربستان  پتروشیمی  و  شل  داچ  رویال 
مشاور  مورگان  پی  جی  که،  حالی  در  داد 
نظارت  تحت  که  بود  کواتاگرس  کنسرسیوم 

اکسان موبیل قرار داشت.)6(
صنایع غول پیکر بیمه در سطح جهانی نیز 
به طرز دیوانه واری مشغول ادغام یکدیگر 
تراولرزگروپ  گروه   1995 سال  تا  بودند، 
باِفت یورکشایرهاتاِوی،  اتنا را خرید، وارن 
گایکو را بلعید، بیمه زوریخ شرکت ِکمپررا 
غورت داد، سی ان ای فاینانشال  کمپانیهای 
آرئی،  و شرکت جنرال  را خرید  کانتینانتال 
دندانهای  زیر  به  را  جی  ای  کانزرن  کلونیا 

خود گرفت.
در آخرسال 1998 سیتی بانک عظیم الجثه 
سیتی  به  گروپ،  تراولرز  با  خود  ادغام  با 
گروپ تبدیل شد. یعنی به کرگدنی با ارزش 
163هزارکارمند  داشتن  دالرو  700میلیارد 
در بیش از 100 کشور مختلف و شرکتهای 
سالومون اسمیت بارنی را نیز )یک موسسه 
شد  می  (شامل  استانلی  مورگن  با  مشترک 
مالی  خدمات  کردیت،  کامرشال  اضافه  به 
پرایمریکا، شیرسون لِمن، بارکالیر آمریکا، 

اِتنا و سکیوریتی پاسیفیک فاینانشال.)7(
درهمان سال باَنکرزتراست و بانک سرمایه 
گذاری آمریکا بنام آلکس براًون با یک حرکت 
این  شدند.  بلعیده  بانک  دویچه  توسط  سریع 
بانک در سال 1989، مورگان گرنِفل لندن را 
نیز خریده بود. این خرید دویچه بانک را درآن 
سال به بزرگترین بانک جهان با دارائی 882 
میلیارد دالر تبدیل کرد. در ژانویه 2002 در 
یک  با  وسومیتومو  میتسوبیشی  تاتینز  ژاپن 
دیگر ادغام شدند وبانک میتسوبیشی سامیتومو 
به وجود آمد که دارائی ان از دویچه بانک هم 

بیشتر شد یعنی، 905 میلیارد دالر.)8(
در سال 2004 اچ اس بی سی تبدیل به دومین 
بانک غول پیکر جهان شده بود. شش سال بعد 
هر سه بانک هیوالی فوق توسط بی ان پی و 

بانک رویال اسکاتلند محو شدند.
زمان  در  درست  آمریکا  متحده  درایاالت 
به  کابوس جورج گولد  شروع هزاره جدید، 
مرحله کریه حضیض رسید، وقتی که چیس 
بانکر  بکتل  بلعید.  را  کمیکال  بانک  منهتاَن 
ولزفارگو، بانک نوروست را خرید هنگامی 
که، بانک آمریکا نیشن بانک را در خود ادغام 
کرد. خرید کشنده آخری موقعی فرا رسید که 
اعالم  مورگان  آو  هاوس  شده  متحد  بانک 
کرد که با راکفلرچیس منهتن /کمیکال بانک/ 

مانوفاکتورهانوورماشین ادغام می گردد.
پدیدار  آمریکا  در  پیکر  غول  بانک  چهار 
شدند که امور مالی این کشور را تحت کنترل 
گرفتند.چی پی مورگآن، چیس وسیتی گروپ 

شدند.  آمریکا  شرق  در  کرده  سر  بانک  دو 
فدرال  نیویورک  درصد   52.86 آنها  هم  با 
ریزرو را کنترل می کنند.)9( بانک آمریکا 
و ولز فارگو افضل بانکهای غرب آمریکا به 
شمار می روند.                                              

این    2008 سال  بانکی  بحران  دوره  در 
مبلغ  تقریباٌ  مُوسسات بسیار بزرگتر شدند و 
از  نجات  عنوان  به  دالر  میلیارد  هزار  یک 
دولت در یافت کردند که در واقع تعارفی بود 
از جانب رئیس خزانه داری پرزیدنت بوش 
)پسر( و مدیر سابق گولد من ساکس، هنری 
پالسن؛ هنگامی که دارائیهای کاهش یافته در 

هر دالری به یک پنی تصاحب شد.
بارکلیز برادران لمن را تصاحب کرد. جی پی 
مورگان ِچیس، واشنگتن میوچیال و ِبراستون 
را تصاحب کرد. باَنک آمریکا، ِمرل لینچ و 
فارگو،  آورد. ولز  به چنگ  کانتری واید را 
پنجمین بانک بزرگ کشور، واکوویا را بلعید.
همان هشت خانواده کنترل کننده بانکها که دهها 
از  چهارتا  تصاحب  مشغول  چهارنعله  سال 
غول پیکر ترین شرکتهای نفتی، واقع درخلیج 
فارس بودند، اکنون قدرت آنها در تاریخ بی 
سابقه می باشد. در حال حاضر آنها در زمره 
چهارتا از غول پیکر ترین بانکها می باشند.
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درجبهه جهانی کمونیستی و کارگری

چهار نکته درباره بحران کنونی سرمایه و شکلگیری 
نیروهای اصلی در میدان کارزار جهانی 
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فراخوان سازمان کمونیستی 
)KOE( یونان

به پاخیزیم و آنها را بیرون بیاندازیم!
درمیدانها موج  بریزیم!  خیابان  به  همه 

بزنیم!
کشورپدیدآمده  درحرکت  بحرانی  ای  لحظه 
است. دریای توده ای که عصر روزگذشته 
هم  پوشاند،  درآتن  را  اساسی  قانون  میدان 
دردهها  که  نظیرمشابهی  بی  میتینگ  چنین 

شهریونان برگزارشد، کشور را وارد مرحله 
ی نوینی نمودند. جنبشی که در 25 ماه مه 
زاده شد، بدون دخالت احزاب و سندیکاها، 
مهمترین تکامل می باشد. توده های مردم به 
طورناگهانی صحنه را اشغال کردند و اولین 
گامها را برای یک شورش بزرگ اجتماعی 

و دموکراتیک درسطح ملی برداشتند.
چنین قیامی شرطی ضروری برای مردم ما 
تغییری  تحمیل  و  پیروزی  به  جهت رسیدن 
مردمی  گذاری  که  این  تا  است؛  واقعی 
صورت بگیرد که امید بخش بوده و خنده را 

به جامعه ما برگرداند؛ تا سیاستها و سیاست 
اند  کرده  حکومت  سال  دهها  که  مدارانی 
دوباره  هرگز  اند،  آورده  بار  به  ویرانی  و 

برنگردند.
المللی  بین  )صندوق  تروئیکای  حکومت، 
مرکزی  بانکهای  ـ  اروپا  اتحادیه  ـ  پول 
اروپا(، احزاب موافق قرارداد، نظام سیاسی 
ای  رسانه  شخصیتهای  فاسد،  و  ورشکسته 
موافق وضع موجود، اکنون باید صدای خشم 
است! زمان  دیگر بس  بشنوند:  را  ها  توده 

رفتنشان فرارسیده است!

حقیقی  مرکز  که  بدانید  میخواهید  شما  اگر 
قدرت جهان درکجا نهفته است، باید ّرد اثر 
که  است  ثروتی   – کنید  دنبال  را  اسکناس 
به دست می آید. طبق گزارش مجله گلوبال 
تا  پنج  به حال  تا  تاریخ 2010  از  فاینانس، 
از بزرگترین بانکهای جهان پایگاهشان تماماً 
ازمیان صاحبان سرمایه گذار در انگلستان و 

فرانسه قرار دارند.
این مؤسسات غول پیکر بانکی تحت عنوان 

بی ان پی فرانسه )با دارائی سه هزار میلیارد 
هزار   2.5( اسکاتلند  رویال  بانک  دالر(، 
انگلستان)با  سی  بی  اس  اچ  دالر(،  میلیارد 
بانک  دالر(،  میلیارد  هزار   2.4 دارائی 
اعتباری فرانسه )2.2 هزار میلیارد دالر( و 
بانکهای باکاِلی انگلیسی )2.2 هزار میلیارد 

دالر( هستند.
در آمریکا با ترکیبی از خصوصی سازی و 
فقط چهار  واربانکها،  دیوانه  و  ادغام سریع 

بانک غول پیکر کنترل کننده امور مالی را 
دردست دارند. طبق گزارش گلوبال فاینانس، 
بانکها  این  این طرف،  به  تاریخ 2010  از 
به ترتیب: بانک آمریکا )2.2 هزار میلیارد 
هزار   2.0( ِچیس  مورگاَن  پی  ِجی  دالر(، 
هزار   1.9( گروپ  سیتی  دالر(،  میلیارد 
میلیارد دالر( و بانک ولزفارگو )1.25 هزار 

میلیارد دالر( می باشند. 

بحران ساختاری نظام جهانی سرمایه داری 
اواسط  در  که  آن  از  منبعث  آمدهای  پی  و 
دهه 1970 آغاز شده و از پائیز 2008 به 
مالی  عمیق  بحران عموماً  به شکل  این سو 
توسط  است  گشته  تر  ای  رسانه  و  برمالتر 
حامی  هم  تحلیلگران  و  نظران  صاحب 
سرمایه داری واقعاً موجود و هم چالشگران 
اخیر  های  در سال  مفصل  بطور  نظام  ضد 
) 2011 – 2008 ( مورد تجزیه و تحلیل 
این  از  رفت  برون  برای   . اند  گرفته  قرار 

بحران تاکنون دو راهکار ارائه شده است که 
طبیعتاً در تضاد آشتی ناپذیر با همدیگر بوده 
و الجرم حامیان آن دو را به صف آرائی در 
مقابل هم در میدان کارزاری به وسعت این 
برای  . یک راهکار  است  داده  جهان سوق 
خود  حامیان  توسط  بحران  از  رفت  برون 
نظام ارائه می گردد که میخواهند نظام را از 
بحران کنونی عبور داده و به سال های پیش 
حل  راه  و  مواضع   . برگردانند   2008 از 
های حامیان نظام )اولیگارشی های حاکم( در 

اسناد و مدارک متعلق به "اجالس داووس" 
و دیگر نشست های متعدد کشورهای جی7 
منعکس  جامع  بطور  جی20  و  جی8  و 
هستند . راهکار دیگر برای برون رفت را 
چالشگران ضد نظام )بویژه مارکسیست ها( 
نظام  از خود  که عماًل عبور  ارائه می دهند 
امپریالیسم(   = موجود  واقعاً  داری  )سرمایه 
را تعبیه و خواهانند . در این نوشتار بعد از 
درباره  اساسی  نکته  چهار  اجمالی  بررسی 
به  کنونی  عمیق  بحران  بروز  علل  و  نظام 


