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چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است!

از اعتصاب کارگران ماهشهر بياموزيم!

خانه از پای بست ويران است!

کاسه ليسان امپرياليسم 
درمقابل آزادی خواهان!

دوستان و دشمنان خود 
را بشناسيم!

کارتل فدرال ريزرو: 
يک انگل مالی 

دين هندرسون ـ 
بخش چهارم 

گروه ۲۰: 
بحران ادامه 

دارد!

سرمايه و دين، 
دو دشمن 

سوگندخورده زنان

نکاتی پيرامون توسعه و پيشرفت
بخش دوم:  کهولت نظام سرمايه 

و عروج استراتژی گسست
صفحه  ۲۰ صفحه ۹ صفحه ۹

درجبهه جهانی 
کمونيستی و 
کارگری

صفحه  ۲۰        صفحه  ۲۰صفحه ۷

از هر دری 
سخنی

گی  ازبرآشفته  حکايت  که  جاروجنجالی 
در  مانندی  بی  عملی  و  فکری  تالطم  و 
دارد،  ايران  اسالمی  جمهوری  سران  ميان 
چهارماه قبل از برگزاری انتصابات نماينده 

گان مجلس نهم به راه افتاده است:
علی خامنه ای برای تثبيت موقعيت خود و 
به  سفری  طی  دولت  بر  دين  حاکميت  کال 
کرمانشاه، فتيله ی انفجار اين جاروجنجال را 
با گفتن اين که احتمال  تغيير نظام رياستی 
به پارلمانی درآينده هست، آتش زد. اصول 
گرايان مخالف احمدی نژاد به ويژه درمجلس 
ولی فقيه، اين ُدم جنبانان ذوب شده درواليت 
فقيه و بهره مند ازته مانده ی سفره ی واليت 
فقيه، با نشان دادن هم راهی خود با اين سخن 
زبان  از  سخن  «جانا  که  اين  و  ای  خامنه 
ما می گوئی» با استدالل اين که «دوپادشاه 
دراقليمی نمی گنجند!»، و ولی فقيه باالترين 

اين  اساسی  درقانون  و  درکشوراست  مرجع 
نام  به  ديگری  مرجع  که  است  آمده  نادقتی 
رئيس جمهور بعد از مقام واليت فقيه در راس 
امور مملکتی قراربگيرد که مغاير با اصل 
براندازی  پرچم  غيره،  و  است  فقيه  واليت 

پُست رياست جمهوری را برافرشتند. 
مجمع  رئيس  رفسنجانی،  هاشمی  اکبر 
اين  با  درمخالفت  نظام  مصلحت  تشخيص 
عنوان  با  احتمالی  تغييرات  اين  از  ديدگاه، 
نظام  حذف «جمهوريت»  جهت  در  اقدامی 
ياد کرد. استدالل موافقان حفظ سمت رياست 
جمهور  رئيس  چون  که  است  اين  جمهوری 
و  شود  می  انتخاب  مردم  رای  با  مستقيما 
با  نظام  جمهوريت  لذا  است،  دولت  رئيس 
انتخاب وی تامين می شود. درحالی که نظام 
جمهوری  نظام  مختص  ضرورتا  پارلمانی 

بقيه در صفحه دومنيست و دربسياری از 

اعتصاب کارگران پتروشيمی بندر ماهشهر 
نشدن  انجام  بعلت  و  مهر   ۳ روز  از  که 
نمايندگان  و  کارگران  بين  قبلی  قرارداد 
مديريت و سازمان کار شروع شده بود بعد 
از  ۱۳  روز به پايان رسيد. خواسته های 
آنان که در واقع بخشی از خواسته های تمام 
نشده  برآورده  هنوز  بود،  ايران  کارگران 
است . روز شمار اين اعتصاب نشان داد که 
بيشتر  آن،  در  کننده  شرکت  کارگران  تعداد 
از اعتصابات در بخش های ديگراين مجتمع 
در سال های گذشته بوده است . همچنين ما 
شاهد بوديم که خواسته های آنان در حول و 
حوش اقتصادی و در سطح افزايش مزد باقی 
نمانده و کارگران ماهشهر با درس آموزی 
شدند  خوبی متوجه  گذشته به  اعتصابات  از 
امکان  خود،  مستقل  تشکل  داشتن  بدون  که 
پيگيری خواسته های شان نيست. درنيتجه، 
روی  پافشاری  آنان  های  خواسته  از  يکی 

ايجاد تشکل مستقل خودشان بود. 
پی آمدهای اين حرکت به عالوه در محدوده 
پشتيبانی  و  دردی  هم  نماند.  ماهشهرباقی 
توليدی  ديگر  های  بخش  در  کارگر  طبقه 
پتروشيمی  کارگران  اعتصاب  با  خدماتی  و 
عاجل  خواستهای  که  داد  نشان  ماهشهر، 
مشخصی  کارگری  محيط  به  فقط  کارگران 
محدود نشده و خواست های مشترکی است 
که کليه کارگران دارند و به دست آوردن اين 
خواستها، بدون وجود حرکت و سازماندهی 
نمی  نيز  درآينده  کارگران،  ی  پارچه  يک 
تواند از آن چنان قدرت کافی برخوردار شود 
که بورژوازی و رژيم جمهوری اسالمی را 

وادار به تسليم نمايد. 
اين دو درس که از تجربه و پراتيک روزمره 
اعتصاب  اين  در  و  آمده  بدست  کارگری 
تاکيد  رساندند،  اثبات  به  را  خود  مجددا  نيز 

بود  بقيه در صفحه سومديگری 

آيا امروز می توان به کسانی تکيه کرد که 
خود را مدافع آزادی و دموکراسی قلمداد می 
تروريستهای  اين  امپرياليستها  از  اما  کنند، 
دموکراسی  و  آزادی  تحقق  مجرم  و  جهانی 
را ـ آن هم با حمله ی نظامی، کشتن دهها و 
زيربنای  کردن  ويران  انسان،  هزار  صدها 
نوکران  به  کشور  اداره  سپردن  و  اقتصادی 

خود ـ طلب می نمايند؟
ريخته  بايد  جهان  ضعيف  ملل  قدرخون  چه 
برده  و  ويران  شان  کشورهای  شود، 
چشمان  تا  گردند  امپرياليستی  کشورهای 
تاچندبايد  بازکند؟  را  عمد  به  نابينايان  اين 
در  تا  بايستند  درصف  اينان  که  شاهدبود 
پارلمانهای  و  آمريکا  کنگره  سفيد،  کاخ 
کشورهای اروپائی و اتحاديه اروپا عريضه 
و شکاياتشان را تقدم اربابان جهانی خودکنند 
بقيه در صفحه چهارم

برای  امپرياليستها  که  شومی  نقشه 
برقرارکردن کلونياليسم ِپست مدرن درظاهر 
و  بشر»  «حقوق  «دموکراسی»،  از  دفاع 
برای  درباطن  و  ديکتاتورها»  با  «مخالفت 
زير  به  سومی  جهان  کشورهای  درآوردن 
ازدودهه  بيش  طی  خود  ی  سلطه  و  نفوذ 
پيش برده و با مداخالت رذيالنه ی نظامی 
و  هزار  صدها  نمودن  مصدوم  و  کشتن  و 
ويران  و  درهرکشور  انسان  ميليونها  بعضا 
مورد  کشورهای  اقتصادی  زيربنای  کردن 
درشرايط  بوده،  راه  هم  قرارگرفته  هجوم 
فقدان نيروی انقالبی قوی و پايدار درسطحی 

جهانی گام به گام ادامه می يابد.
در  مخملی  انقالبات  ايجاد  با  نقشه  اين 
زير  سوسياليستی»  «اردوگاه  کشورهای 

سوسيال  بقيه در صفحه چهارمنفوذ 



نظامهای پادشاهی نيز نظام پارلمانی وجود 
دارد.

يکشنبه  روز  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
حاشيه  در  رضايی  آقای   ، آبان)  (هشتم 
 «۱۴۰۴ ايران  در  «آموزش  همايش  اولين 
تغيير  حال  در  مرتب  ما  است: «نظام  گفته 
زمينه  اين  در  فقيه  واليت  و  است  تحول  و 
نقش تاثيرگذاری را ايفا می کند». دبير مجمع 
وجود  «با  افزود:  نظام  مصلحت  تشخيص 
در  ديگری  فرد  ديگر  فقيه،  واليت  جايگاه 
در  مديريت  نقش  نمی تواند  رهبری  عرض 

نظام را برعهده بگيرد».
حذف  برای  سازی  زمينه  ترتيب،  بدين 
انتخابات رياست جمهوری در ايران سرعت 
گرفته و اکنون احتمال می رود که اين زمينه 
سازی ها به حذف انتخابات رياست جمهوری 

سال ۹۲ بيانجامد. 
اين جاروجنجالها را از جوانب مختلفی می 

توان بررسی نمود:
۱ـ آيا مخالفت احمدی نژاد با خامنه ای برسر 
مقام، علت اصلی بروز جاروجنجالها هست؟

و  مجلس  بين  اختالف  درباالگرفتن  آيا  ۲ـ 
مجلس  موقعيت  تقويت  برسر  مسئله  دولت، 

نسبت به رئيس جمهور است؟
۳ـ آيا اين جاروجنجالها مصرف بين المللی 
بروز  برای  آفرينی  توٌهم  و  کردنها  ردگم  و 

تغيير دارد؟
برسر  حاکم  دوجناح  بين  منافع  تضاد  آيا  ٤ـ 
علت  برتردرقدرت  موقعيت  حفظ  يا  کسب 

اصلی است؟
٥ـ آيا تالشها برای ممانعت از پايان گرفتن 
حداقل  با  يا  و  باراسالمی  نکبت  رژيم  عمر 

خطراست؟
و ...

کليه ی اين سوئالها درعين اين که می توانند 
بيان بخشی از واقعيت تضادهای موجود در 
توانند  نمی  اما  باشند،  ايران  اسالمی  رژيم 
گرچه  باشند.  اختالفات  بروز  العلل  علت 
جلوگيری  با  خواهد  می  ازحاکمان  جناحی 
راه  دردولت،  دين  افراطی  دخالتهای  از 
خروجی نجات از بحران نظام سرمايه داری 
ايران بيابند، اما واقعيت اين است که رژيم 
جمهوری اسالمی و کال نظام سرمايه داری 
درايران به آخر خط رسيده است و اسالميسم 
ابزاری  ديروز  ناسيوناليسم  همانند  امروز، 
و  بوده  بورژوائی  گروههای  دردست  کهنه 
جواب گوی حرکت عينی جامعه  باتوجه به 
وضعيت جهان کنونی نيست. حتا پايان دادن 
رهاساختن  و  فقيه  واليت  نظام  حاکميت  به 
به  دردولت  دين  دخالت  ازدست  مردم  دامن 

نمی  بخش  آزادی  تنهائی  به  و  کامل  طور 
قلدرنيز  سرداران  حاکميت  برقراری  باشد. 

رهائی بخش نمی تواندباشد.
دوجناح  ی  مزورانه  بازيهای  اين  دربرابر 
اصول گرای رژيم، دوراه بيشتر وجودندارد: 
امپرياليسم  به  گی  دروابسته  گی  زنده  يا 
کال  و  داخلی  حريص  داران  سرمايه  و 
سرمايه  مناسبات  درزير  کشور  اسيرکردن 
جهانی با ازدست دادن استقالل کشورو حتا 
که  ُمسٌکنی  ـ  اسالمی  جمهوری  برکناری 
زده  خفقان  جامعه  ايستائی  درد  قادرنيست  
مان را به تمامی مداوا کند ـ و تنها می تواند 
سرمايه  حاکميت  ديگری  صباح  چند  برای 
اسالمی  از  اعم  داخلی،  و  المللی  بين  داران 
يا سکوالر، را بر انبوه توده های مردم و به 
ويژه طبقه ی کارگر و زحمت کشان ايران 

فراهم نمايد؛ 
مردم  اکثريت  هميشه  برای  بار  يک  يا  و 
حاکمان،  مداوم  سرکوب  زير  و  استثمارشده 
خود  سرنوشت  بگيرند،  دست  به  را  قدرت 
را خود تعيين کنند و جامعه ی طبقاتی را به 
گورستان تاريخ بسپارند. استعدادهای طبيعی 
شکوفاشدن  و  گی  سازنده  برای  را  جامعه 
فراهم  ايران  ساکنان  ی  کليه  بهتر  گی  زنده 
مبشر  المللی   بين  ی  درعرصه  و  آورند 
آزادی و رهائی مردمان جهان ازظلم و ستم 
بدون  جهانی  مدافع  و  سرمايه  جهانی  نظام 
و  زورگوئی  بدون  تجاوزگری،  و  جنگ 

براساس برابری ملل گردند.
توجه داشته باشيم که درايران و درزيرسلطه 
ی ننگين دين ساالری، انتخابات ، آزاد چه 
و  جمهوری  رياست  يا  و  مجلس  درسطح 
غيره  و چه حتا درسطح يک دبستان ابتدائی 
از  ضرورتا  بايد  چيز  همه  و  نداشته  وجود 
حذف  بدون  يا  با  بنابراين،  شود.  ديکته  باال 
نظام رياستی به پارلمانی، سرنوشت مردم تا 
به امروز توسط بت اعظمی به نام ولی فقيه 
تعيين شده است. از جنگ کنونی بين کفتاران 
مگر  نخواهدشد،  مردم  نصيب  چيزی  حاکم 
آن که مردم از ضعيف تر شدن رژيم دراين 
جنگ، استفاده کرده و خود را برای سرنگون 
ساختن آن آماده نموده و آن را عملی سازند. 
بايد اين خيمه شب بازيهای رژيم  و جناحهای 
آن را مرتبا افشا نمود و نگذاشت با حيله های 
بدتر  و  بد  بين  انتخاب  به  را  مردم  مختلف 
روز  هر  المللی  بين  درسطح  اگر  بکشانند. 
ميليونها انسان فرياد می زنند:»بحران مالی 
را ما به وجودنياورده ايم که امروز رهائی از 
آن را بپردازيم»، «بحران حاکمان ايران را 
نيز ما به وجودنياورده ايم که اينک با خذف 
رياست جمهوری و يا تقويت مجلس ارتجاعی 
به داد حاکمان برسيم» . گناه حاکمان به قول 

معروف «فعل بدشان» است و راه حلی هم 
با اين بازيها پيدا نخواهندکرد. دوران ارتجاع 
مذهبی حاکم دو قرن است که گذشته و اگر 
می  را  اول  حرف  جا  آن  و  جا  اين  هنوز 
زند ناشی از خيانت سرمايه داران به منافع 
ملی  از  اعم  بارديگر  يک  که  است  ها  توده 
کردند.  اقتدا  برآخوندها  ملی  ـ  اسالمی  يا  و 
برساس قوانين بيش از هزارسال گذشته نمی 
توان اداره ی امور جوامع امروزی را ممکن 
سرسخت  که  داد  نشان  نيز  مذهب  ساخت! 
ترين دشمن مردم و خدمت گذارترين دوست 

سرمايه داران تامغزاستخوان مرتجع است.
جمهوری  نظام  سوی  به  «پيش  زيرپرچم 
يا  و  رياستی  نظام  براندازی  و  شورائی 
انتخابات  تحريم  وبا  خيزيم  پا  به  پارلمانی» 
حاکمان  بر  را  ديگری  شکست  نهم  مجلس 
پايان  ترشدن  بانزديک  آوريم.  وارد  رژيم 
عمر رژيم جمهوری اسالمی، تالش فراوانی 
درجهت ايجادسراب ديگری درمورد اين که 
درايران  کنونی  بحران  از  خروج  حل  راه 
است،  ملی  داران  سرمايه  حاکميت  استقرار 
صورت می گيرد. بايد با هشياری مانع از 
وسعت گيری اين سراب شد و برای حاکميت 
مطمئن  مثابه  به  کشان  زحمت  و  کارگران 

ترين آلترناتيو انقالبی تالش نمود.
ک.ابراهيم ـ ۱٥ آبان ۱۳۹۰

صفحه ۲رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران

خانه از پای بست... بقيه از صفحه اول

به تارنما های اينترنتی  حزب 
رنجبران ايران مراجعه کنيد و 
نظرات خود را در آنها منعکس 

کنيد!
سايت حزب رنجبران

www.ranjbaran.org
سايت آينه روز

www. ayenehrooz.com
سايت خبرنامه کارگری

www.karegari.com
سايت رنجبر آنالين

www.ranjbaran.org/01_
ranjbaronline

سايت آرشيو روزنامه رنجبر
http://www.yudu.com/
library/16050/Ayeneh-

Rooz-s-Library



صفحه ۳رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران

ازتجارب مبارزاتی کارگران بياموزيم و برای وحدت يابی اين مبارزات بکوشيم!

براين که کارگران درجريان پيشبرد مبارزه 
خود  پيروزی  و  شکستها  از  شان  طبقاتی 
درس می گيرند و تالش می کنند تا مبارزات 
آتی شان را براساس تجارب گذشته شان با 

دقت و آگاهی بيشتری ادامه دهند.
از  آموختن  و  حرکت  اين  به  کوتاه  مروری 
آن، برای پيشروی جنبش کارگری درمبارزه 

عليه قطب سرمايه، ضروری است:
 يکی از اساسی ترين خواسته های آنان لغو 
کارفرمايان  بود.  پيمانی  موقت  قراردادهای 
ها  پروژه  پيشبرد  برای  ماهشهر  پتروشيمی 
و طرح های خود اين پروژه ها را در بخش 
آنها  و  کرده  تقسيم  تخصصی  مختلف  های 
کرده  واگذار  پيمانکاری  های  شرکت  به  را 
اين  برای  پيمانکار  های  شرکت  اين  اند. 
پايان  به  هزينه  کمترين  با  را  ها  پروژه  که 
می  متوسل  مختلفی  های  حيله  به  برسانند 
شوند و دولت و شرکت پتروشيمی ماهشهر 
با چشم پوشی و حمايت از آنان، دست آنها را 
در اين راستا باز گذاشته اند. مثال زد و بند 
استفاده  ای،  مناقصه  قراردادهای  بردن  در 
استخدام  ها،  پروژه  در  ارزان  مصالح  از 
و  کاری  قانون  پشتوانه  هيچ  بدون  کارگران 
بستن قراردادهای موقت و سفيد امضاء، که 
کارگران را مجبور می کند که هر سه ماه 
قرار داد کاری جديد را امضاء کنند برخی از 
کارگران بعد از سالها کار هنوز کارگر موقت 
به حساب می آيند و هيچ گونه حق وحقوق 
در  هميشه  و  نداشته  استخدامی را  کارگران 
که  هم  زمانی  دارند.  قرار  اخراج  مرز  لبه 
و  مساوی  کار  ساعت  برای  کنند،  می  کار 
کار يکسان درمقايسه با همکاران استخدامی 
در  کمتری  بسيار  مزايای  و  حقوق  خود، 
که  بورژوازی  حيله  اين  نمايند.  می  يافت 
را  کارگران  سان،  يک  کاری  محيط  در 
دروضعيت  استخدامی  و  حقوقی  لحاظ  به 
که  شود  می  باعث  دهد،  می  قرار  مختلف 
با ايجاد تفرقه  و جداسازی ها، کارگران را 
نتيجتا  که  بکشانند  متفاوتی  های  خواسته  به 
در مبارزه برای کسب حقوق صنفی نتوانند 
از  و  کنند  مطرح  را  يکسانی  های  خواسته 
همين جا جدائی بين کارگران حتی در درون 
يک کارگاه شروع می شود. اما خوشبختانه 
در اين اعتصاب حتی کارگران استخدامی به 
پشتيبانی از کارگران پيمانی برخاستند و اين 
نشان می داد که آنها حيله های صاحبکاران 
و شرکت ها را برای ايجاد جدائی و نفاق بين 
کارگران خوب شناخته اند. اما روشن است 
درجه پشتيبانی نه تنها کارگران استخدامی، 
بلکه بخش های ديگر از آنها دارد گام های 

اوليه را در جنبش کارگری برمی دارد و به 
يک  حرکت  که  نيست  قوی  هنوز  اندازه  آن 
پارچه ای را درسراسرايران به وجودآورد. 
های  تشکل  اندک  هنوز  که  اين  ويژه  به 
دارای  کامال  ايران  در  مستقل  کارگری 
يک ُسنٌت جا افتاده نيستند و نمی توانند اين 

پشتيبانی را خوب سازماندهی کنند. 
اعتصاب کارگران پتروشيمی و اعتراضات 
گوناگون آنها به هيئت مديره شرکت اصلی 
باربی  چندين  درگذشته،  ماهشهر  پتروشيمی 
مراجعه  با  حتی  کارگران  بود.  مانده  نتيجه 
به اداره کار و نهادهای ديگر حکومتی هيچ 
جوابی به غير از « رسيدگی می کنيم « که 
يک نوع « وعده سر خرمن « بود، نگرفته 
بودند . خواسته ها آن چنان عادالنه بود که 
نداشت  را  آن  با  مقابله  جرات  ارگانی  هيچ 
به  را  مشکل  حل  کردند  می  سعی  همه  و 
کاری  پاس  اين  در  و  کنند.  واگذار  ديگری 
بين ارگان ها، سيستم مديريت با کمک دولت 
سعی می کرد  با خريد زمان کارگران را از 
خواسته های خود منصرف کنند. آنها حتی به 
قراردادی که درجهت پايان دادن به اعتصاب  
موقت  قراردادهای  لغو  برای  ماه  فروردين 
کارگران  با  مستقيم  قراردادهای  بستن  و 
امضاء کرده بودند و درآن متعهد به برچيدن 
شرکت های پيمانکاری شده بودند هم وقعی 
حداقل  به  رژيم  برخورد  اين  نگذاشتند. 
پتروشيمی،  پيمانی  کارگران  های  خواسته 
باعث شد که کارگران قدم به قدم از تجربه 
و  بياموزند  کارگران   ديگر  و  خود  عملی 
قانونی  طريق  از  مطالبات  خواست  در  از 
به  رسيدن  برای  فراگيرتری   اعتصاب  به 
مطالبات خود برسند. در حين اعتصاب نيز 
که  اين  عين  در  کردند  عمل  فعال  کارگران 
 .... و  سازماندهی  و  مالی  مشکالت  دارای 
بودند ولی با عزمی راسخ ۱۳ روز را تحمل 
کردند تا اين که نمايندگان ارگان های رژيم 
کردند  قبول  شرکت  مديره  هيئت  با  همراه 
که طی يک زمان بند ی به مشکالت آنها» 
بطور جدی» رسيدگی کنند. البته در قدم اول 
مقداری به حقوق ها» قرار شد» که اضافه 
شود و آنها تحت پوشش خدمات در مانی و 
.. قرار گيرند. اما اين که اين خواسته ها به 
گذشته  چون  هم  يا  و  پيوست  خواهند  تحقق 
در سطح وعده ووعيد باقی خواهند ماند، آيا 
مديريت حاضر به جمع کردن شرکت های 
پيمانکاری و بستن قرار داد مستقيم و جمعی 
با کارگران خواهد شد  يا نه؟ جواب به آن 
آينده  در  کارگران  قوای  توازن  در  بايد  را 

نزديک جستجو کنيم.  
که  بود  اين  اعتصاب  اين  مثبت  نکات  از 
بخش های ديگر کارگری خيلی زود به اين 

اعتصاب حساسيت نشان دادند. در حالی که 
اين  در  که  داليلی  به  سياسی  های  سازمان 
نوشته نمی گنجد نتوانستند به اندازه کافی در 
دفاع از آن، فعاليت های عملی مشخصی را 
های  نشست  در  کارگران  کنند.  سازماندهی 
خود در حين اعتصاب سعی به ايجاد تشکلی 
مستقل کردند که به علت حساسيت رژيم از 
يک طرف و نبود شرايط کافی هنوز موفق 
کارگران  که  اين  بودند.  نشده  آن  ايجاد  به 
بعد از گذشت ۱۳ روز، با ارزيابی از توان 
عمومی برای اعتصاب به سر کار بازگشتند 
عمومی  ضعف  از  ناشی  طرف  ازيک  نيز 
جنبش کارگری و از طرفی ديگر با تجربه 
توانسته  که  است  اعتصابی  کارگران  بودن 
اند با اعتصاب خود هم مسئله را در سطح 
و  کنند  مطرح  عمومی  و  گسترده  بسيار 
کارگری  ديگر  های  بخش  با  شدند  قادر  هم 
برای مبارزه متحد شوند. با گسترده ترشدن 
بحران اقتصادی چه درايران و چه درسطح 
و  اعتراضات  رشد  شاهد  ما  المللی،  بين 
آيا  کارگر  طبقه  هستيم.  نيز  اعتصابات 
را  خود  مستقل  های  تشکل  شد  خواهد  قادر 
درجريان اين مبارزات بوجود بياورد و از 
اين طريق بتواند مبارزه ای وسيع و گسترده 
و متحدی  را به پيش ببرد؟ با جواب درست 
کارگر  طبقه  که  هست  پرسش  اين  به  يافتن 
تالطمات  را  خود  عظيم  تاثير  تواند  می 
اجتماعی بگذارد و نقش تاريخی تعيين کننده 

خود را ايفاء نمايد. 
روشنی  به  بارديگر  کارگری  اعتصاب  اين 

نشان داد که :
داران  سرمايه  و  رژيم  کلی  سياست  ۱ـ 
درجهت متفرق  و حتا اتميزه کردن جنبش 
مصنوعی   منافع  اختالف  ايجاد  کارگری، 
بين کارگران ازاين طريق است و ضرورت 
مقابله با آن و تاکيد بر متشکل و يک پارچه 
مشترک  منافع  حول  کارگری  جنبش  شدن 
سياست درستی است که کارگران بايد بيش 

از پيش به اجرا درآورند؛
۲ـ درمقابل تفره روی کارفرمايان و حاکمان 
کارگران،  حق  به  خواستهای  پذيرش  از 
آن  درحول  مبارزه  تداوم  روی  پافشاری 
خواستها جهت متحقق ساختن گام به گام آنها 

ضرورتی اجتناب ناپذير است؛
۳ـ رشد هم بسته گی طبقاتی کارگران ـ اعم 
توسط  يا  و  توليدی  خط  يک  کارگران  از 
کارگران در ديگر خطها ـ و اثبات مجدد اين 
واقعيت که منافع کارگران يکی است و بايد 
عليه نظريه ی مختلف بودن منافع کارگری 
مبارزه کرد و مدافعان آنها را رسوا نمود؛

٤ـ کارگران درشرايطی که درحالت دفاعی 

از اعتصاب کارگران... بقيه از صفحه اول



صفحه ٤رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران

آزادی بی قيد و شرط کارگران زندانی و زندانيان سياسی را فريادزنيم !

دوستان و دشمنان... بقيه از صفحه اول

کاسه ليسان امپرياليسم... بقيه از صفحه اول قراردارند، مبارزات خود را براساس 
اصل «حق داشتن، سودجستن و اندازه 
کسب  با  تا  ببرند  پيش  بايد  داشتن»  نگه 
پيروزيهای جزئی تدريجا عدم توازن قوا را 
با نظام سرمايه داری به سودخود تغييرداده 
و تهاجم سراسری را برای ريشه کن کردن 

اين نظام آغاز نمايند؛
نيروها  آن  کارگران  راستين  همسنگر  ٥ـ 
مشخص  پراتيک  از  که  هستند  افرادی  و 
شدن  متشکل  اگر  بياموزند:  کارگران 
سراسری،  و  محلی  درسطح  کارگران 
متحقق  بايد  که  انکارناپذير  است  ضرورتی 
شود؛ به طريق اولی متشکل شدن پيشروان 
ضرورتی  واحد  سياسی  درحزب  کارگری 
است عاجل که کمونيستها بايد آن را عملی 
غيرمتعظ»  «واعظان  به  تبديل  تا  سازند 
نشوند! و به تفرقه درجنبش کمونيستی پايان 
«ازجنمی  شاملو  قول  به  وگرنه  بخشند. 
ديگرند!» و موعظه های شان بر دل طبقه 
کارگر ننشسته و انعکاسی راستين در درون 

آن پيدا نخواهندکرد. 
ق.ع. آبان ۱۳۹۰    

سرمايه  دستان  کاربه  محبت  و  موردمهر  و 
های جهانی قراربگيرند؟

اينان دررديف دشمنان درونی مردم ايران و 
به خصوص کارگران و زحمت کشان هستند 
حق  شان  امپرياليست  اربابان  با  همراه  که 
را  خودشان  دست  به  ملل  سرنوشت  تعيين 
نفی می کنند و خيانت به ملت خود را می 

ستايند؟  
از  کننده  ياری  ازطلب  دسته  اين  درمقابل 
که  هستند  ديگری  دسته  جهان،  غارتگران 
تحت عنوان دفاع از کشور درمقابل تجاوزات 
خارجی، دست به دامن رژيم سفاک و خون 
خوار جمهوری اسالمی شده اند تا هم راه آن 
عاملی  که  کنند!  دفاع  کشور  از «استقالل» 

در به خطرافتادن اين استقالل هستند.
چه قدربايد کوته بين بود که رژيمی را که 
آب به آسياب امپرياليستها درتجاوزات شان 
خاورميانه  و  آفريقا  شمال  کشورهای  به 
که  دانست  ايران  استقالل  مدافع  ريزد،  می 
الهی»  «نعمتی  را  جنگ  بار  دومين  برای 
آن  بروز  با  که  چون  ـ  داند  می  خود  برای 
تا  آورد  می  دست  به  تر  مناسب  فرصتی 

به  سو  يک  از  را  زحمت  و  کار  نيروهای 
تربکشد،  وحشيانه  استثماری  شالق  زير 
قربانی  برسرحکم  ماندن  برای  را  ميليونها 
کند و ازسوی ديگر آزادی خواهان را چنان 
قلع و قمع نمايد ـ تا اگر خود از چنين جنگی 
جان سالم نتوانست بدرببرد، چنان شرايطی 
فراهم سازد که برای دههاسال برای ُجست 
و جوی انسانهای سياسی آزادی خواه بايد در 

سراسرايران گشت و کسی را نيافت!؟
جا  بدان  تا  عناصر  اين  تاريخی  ی  حافظه 
که  اند  کرده  فراموش  که  است  رفته  ازبين 
درجنگ تحميلی ايران و عراق رژيم ددمنش 
جمهوری اسالمی فرصت يافت تا کمونيستها 
بگذراند  تيغ  ازدم  را  خواهان  آزادی  و 
که  جنگ  پايان  از  پس  هم  را  باقيمانده  و 
بودند  اش  وسطائی  قرون  اسيردرزندانهای 

بی رحمانه نابودکند.
اينان نيز با هم دست شدن با دشمن اساسی 
درونِی کارگران و زحمت کشان ايران، به 
عليه  مقاومت  جنبش  درميان  پراکنی  توٌهم 
درايجاد  سعی  و  پرداخته  خارجی  تجاوز 

انحراف درآن می نمايند.
درمقابله با جنگ طلبی تهاجمی امپرياليستها 
جنگ  و  عرب  ارتجاع  و  صهيونيستها  و 
طلبی ظاهرا دفاعی رژيم جمهوری اسالمی 
ازمنافع  که  کمونيستها  ما  برای  ايران، 
کنيم،  می  حرکت  کشان  زحمت  و  کارگران 
جانی،  صدمات  ترين  بزرگ  که  دانيم  می 
مالی و اجتماعی را اينان متحمل خواهندشد 
و جنگ را هيوالی کشتار آنان می شناسيم؛ 
ومی دانيم که نه امپرياليستها دست از تجاوز 
هرگزبرخواهند  جهان  ملتهای  حقوق  به 
داشت و نه رژيم جمهوری اسالمی دفاع از 
مردم  عظيم  اکثريت  ناموس  و  مال  و  جان 
ايران را دغدغه ی خود می داند و تنها مسئله 
اش حفظ حاکميت خويش است. ما کمونيستها 
امپرياليستی  قطب  دو  طلبی  جنگ  دربرابر 
و رژيم اسالمی، جنبش و قيام انقالبی عليه 
را  درونی  و  بيرونی  اساسی  دشمن  دو  اين 
و  انقالبی  انسانهای  ی  کليه  از  و  خواهانيم 
اين  درحول  کنيم  می  دعوت  خواه  آزادی 
جنبش مقاومت عليه اين دو دشمن بپاخيزند 
و با آزادکردن ايران ازلوث وجود اين دو، 
به بنای ايرانی آزاد و آباد و بدور از استثمار 
و ستم نظام سرمايه داری و بقايای نظامهای 
بپردازند.  داری  سرمايه  ماقبل  ارتجاعی 
امپرياليستی،  ضدانقالبی  جنگهای  جواب 
جنبش و قيام و جنگ انقالبی است که بدون 

آنها رهائی ممکن نيست.

حزب رنجبران ايران ـ آبان ماه ۱۳۹۰

امپرياليستهای روسيه و سپس در يوگوسالوی 
آغازشد و هم اکنون در خاورميانه و شمال 
آفريقا جريان يافته و درکمال قساوت و بی 
قمع «ديکتاتورها»  و  قلع  از  پس  و  شرمی 
به نام «دفاع از دموکراسی»، نوبت غارت 
می  فرا  مناطق  اين  ملل  کشاندن  ذلت  به  و 
رسد. و هم اکنون گفته می شود که مداخله 
ی نظامی در ايران، سوريه، سومالی، يمن 
است،  شده  شروع  مدتهاست  که  پاکستان  و 
بندان  قداره  و  گران  مداخله  دردستورکار 

جهانی قرار دارد.
مداخالت  دوم  جهانی  بعدازچنگ  اگر 
کودتاها  انداختن  راه  به  با  امپرياليستی 
آنها  کاری  مخفی  با  و  درايران  جمله  از 
از  پس  مداخالت  اين  امروز  بود،  راه  هم 
منفرد  برای  تالش  و  اقتصادی  تحريمهای 
تهديدهای  با  نظر،  مورد  کشورهای  کردن 
بر  تجاوزنظامی  طرح  «قرارداشتن  مکرِر 
روی ميز»حاکمان امپرياليست، کمک مالی 
نيروهای  به  سالح  فرستادن  تبليغاتی،  و 
نهايتا  و  خودشان  به  وابسته  اپوزيسيون 
تجاوز نظامی از زمين و آسمان و دريا البته 
با تاييد سازمان مفلوکی به نام «ملل متحد»، 

به طورآشکاری جريان می يابد.
که  ای  سرسختانه  مقاومتهای  عالرغم 
گونه  اين  عليه  مردم  های  توده  جانب  از 
می  صورت  گريها  اشغال  و  مداخالت 
تحميلی  جنگهای  اين  مخارج  بار  و  پذيرد 
امپرياليستی بيش از پيش هيئتهای حاکمه ی 
مشکالت  دچار  را  امپرياليستی  کشورهای 
اعتراضات  رشد  به  مداخالت  اين  و  نموده 
توده ای در اين کشورها کمک موثری کرده 
است، اما منطق سرمايه داران و نظام آنها 
منطق رفتارقماربازانه است: يا برد يا باخت! 
وقتی که برد مطرح می شود، امپرياليستها 
که  درکشورهائی  خوار  مرده  کفتاران  مثل 
هجوم  اند،  آورده  دست  به  نسبی  پيروزی 
همه جانبه ای را به ويرانه های باقی مانده 
تالش  شرمانه  بی  و  نموده  کشورها  دراين 
دندان  چيز  زمين  روی  در  اگر  تا  کنند  می 
گيری باقی نمانده و همه چيز را سوزانده و 
نابودکرده اند به دنبال منابع ثروت در زير 
زمين اين کشورها بگردند. فلزات گرانبهای 
ليبی  مرغوب  نفت  عراق،  نفت  افغانستان، 
کتابی  و  حساب  و  قرارگرفته  دراختيارآنان 
و  کشت  بايد  دهند:  نمی  نشان  کسی  به  هم 
توبره  با  هست  هرچه  و  خورد  و  سوزاند 

کشيد و بُرد!!
مردم  درميان  وضعيتی  چنين  درمقابل 
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انقيادطلبان ايرانی امپرياليسم را درهرلباسی محکوم کنيم !

اين کشورها ما با دودسته ی ضدانقالبی 
و انقالبی روبه رو می شويم. دسته ی 
درطيف  تا  عمده  بايد  را  سراغشان  که  اول 
بورژوازی  خرده  قشرباالی  و  بورژوازی 
با  و  شرمانه  بی  گرفت،  کشورها  اين 
پاگذاشتن روی جسد انسانهای به خون خفته 
پنهانی  امپرياليستی،  تجاوز  عليه  درمبارزه 
نوکرمآبی  افتخار  خواهند  می  آشکارا  يا  و 
و  خفت  درکمال  و  يافته  را  تجاوزگران 
خواری به آب و نانی برسند. اينان دشمنان 
سرسخت درونی اکثريت مردم هستند که بايد 
ی  دسته  شوند.  طرد  و  افشاء  وجود  تمام  با 
ديگر که شامل اکثريت مردم يعنی کارگران 
و  خواه  آزادی  نيروهای  و  کشان  زحمت  و 
ميهن دوست می شوند، سربلندانه هم اکنون 
هم دربرابر مداخله گران امپرياليست ايستاده 
اند و هم حاکمان ضدانقالبی که با خيانت به 
شرايط  کشور  ی  سازنده  اکثريت  اين  منافع 
را برای مداخالت خارجی فراهم نموده اند، 
مبارزه می کنند و حقانيت تاريخی با اينان 
هم راه است و نفرت و ذلت با کاسه ليسان 

امپراتوری جهانی سرمايه!
به  تا  شود  می  سعی  مختصر  نوشته  دراين 
طور نمونه با آوردن چند نقل قول مواضع 
ايرانی  فروش  وطن  مشتی  و  امپرياليستها 
مدعی «حاکميت ملی ايران» از يک سو و 
اکثريت مردم آزادی خواه ايران را ازسوی 
ديگر در رابطه با تجاوز نظامی به ايران، 

مرور کنيم:
اطالعاتی  کميته  رئيس  فاين ستاين،  «دايان 
 ۲۴) يک شنبه  روز  در  آمريکا،  سنای 
مهر/۱۶ اکتبر) اعالم کرد که اياالت متحده 
«مسير  در  اسالمی  جمهوری  و  آمريکا 
داليل  وی  دارند.  قرار  يکديگر»  با  تصادم 
و  ايران  اتمی  برنامه  تشديد  را  روند  اين 
دخالت احتمالی تهران در برنامه ترور سفير 

عربستان سعودی در واشنگتن دانست.
هم اکنون  افزود: «اما  دمکرات  سناتور  اين 
نظامی  رويارويی  برای  مناسبی  زمان 
گسترش  خواستار  فاين ستاين  نيست.» 
بانک  تحريم  جمله  از  بين المللی  تحريم های 
مرکزی ايران برای واداشتن ايران به تغيير 

رويه ی سياسی شد.
و  قدس  سپاه  احتمالی  مجازات  درباره  وی 
به  توجه  گفت: «با  ايران  با  احتمالی  جنگ 
تيرگی روابط با پاکستان، ما در حال حاضر 
زيادی  مشغوليت  افغانستان  و  عراق  در 
جديدی  جنگ  پی  در  نبايد  ما  کشور  داريم. 

باشد.»» راديو آلمان ـ ۲٦ اکتبر۲۰۱۱ 
خود  منابع  از  نقل  به  گاردين  «روزنامه 
گزارش داده است که ارتش بريتانيا خود را 
گاردين  می کند.  آماده  ايران  به  حمله  برای 

گزارش کرده است  نيروهای مسلح بريتانيا، 
با توجه به افزايش نگرانی ها از برنامه  اتمی 
ايران، در حال بهبود بخشيدن به طرح های 
احتياطی  خود برای حمله احتمالی به ايران 
هستند. اين روزنامه می نويسد وزارت دفاع 
ممکن  متحده  اياالت  است  معتقد  بريتانيا، 
حمله  طرح های  که  بگيرد  تصميم  است  
موشکی به برخی از تاسيسات مهم ايران را 
به جلو بياندازد. به نوشته گاردين، مقام های 
دنبال  به  واشنگتن  اگر  می گويند،  بريتانيايی 
اجرای اين طرح ها باشد، به رغم ترديد های 
عميق در دولت ائتالفی، خواستار کمک اين 
کشور خواهد شد. اين گزارش می افزايد، با 
طراحان  ايران،  به  حمله ای  چنين  پيش بينی 
بررسی  حال  در  بريتانيا،  هم اکنون  نظامی 
برای  جا  بهترين  مکانی  چه  که   هستند  اين 
سلطنتی  ناوگان  و  زيردريايی ها  استقرار  
زيردريايی هايی  و  کشتی ها  است؛   بريتانيا 
موشک های  به  مجهز  گاردين  نوشته  به  که 
تا درگير يک جنگ  هستند  تام هاوک  کروز 
احتمالی دريايی و هوايی با ايران شوند. به 
گزارش گاردين، مقام های بريتانيايی معتقدند 
که آمريکا از لندن اجازه خواهد خواست که 
اقيانوس  در  واقع  گارسيا  ديه گو  پايگاه  از  
هند برای حمله به ايران استفاده کند». راديو 

فردا ـ ۱۳۹۰/۸/۱۲ 
در روزنامه ی اسرائيلی هاآرتض آمده است 
که :» در حالی که بنيامين ناتانياهو، نخست 
وزير، و اهود باراک، وزير دفاع اسرائيل، 
به جلب موافقت بخشی ازاعضای کابينه به 
منظور يک حمله نظامی يک جانبه به ايران 
های  مقام  از  ای  پاره  اما  اند،  شده  موفق 
بلندپايه اسرائيل از جمله  بنی گانتز، رييس 
ستاد ارتش اسرائيل، و روسای سرويسهای 
بخشی   و  کشور  داخلی  و  نظامی  اطالعاتی 
ديگر از اعضای  کابينه با آن مخالفند وبر 
سر اين مسئله در کابينه شکاف وجود دارد». 

و يا :
در  ای  مقاله  انتشار  از  پس  گذشته  «جمعه 
يدايوت  نام  به  اسرائيل  ديگر  روزنامه 
اتمی»،  «فشار  عنوان  تحت  آهارونوت 
بسته  درهای  پشت  از  ايران  درمورد  بحث 
به صفحه نخست روزنامه ها برده شد. در 
ارتباط با برنامه اتمی ايران، اسرائيل پيوسته 
روی  ها  گزينه  همه  که  است  داده  هشدار 
دفاع  وزير  باراک،  اهود  دارد.  قرار  ميز 
اسرائيل، روز سه شنبه در پارلمان آن کشور 
خاورميانه  در  شرايطی  است  ممکن  گفت 
پيش آيد که اسرائيل ناچارشود به تنهايی به 
دفاع از منافع حياتی خود بپردازد». صدای 

آمريکاـ۲ نوامبر۲۰۱۱
پرز  شيمون  از  نقل  به  لوموند  «روزنامه 

رييس جمهوری اسراييل می نويسد با توجه 
به نزديکتر شدن تهران به توليد سالح اتمی، 
بايد از کشورهايی که برنامه هسته ای ايران 
را زير نظر دارند بخواهيم تا هر چه زودتر 
اين  ای  هسته  تاسيسات  کردن  نابود  برای 
کشور چاره ای بينديشند.» ـ صدای آمريکا 

ـ ۷نوامبر۲۰۱۱
«نايف بن عبدالعزيز وزير کشور عربستان 
روز  کشور  اين  جديد  وليعهد  و  سعودی 
راه  که  گفت  درمکه  نوامبر)  (اول  سه شنبه 
مورد  در  اسالمی  جمهوری  با  سازشی 
”توطئه ترور“ سفير عربستان در واشنگتن 
پيش تر  قطر  نخست وزير  ندارد.  وجود 
اين  سر  بر  طرف  دو  گفت وگوی  خواستار 
عبدالعزيز  بن  نايف  بود.  شده  موضوع 
سر  بر  ايران  اسالمی  جمهوری  با  سازش 
اياالت  در  عربستان  سفير  ترور“  ”توطئه ی 
بدون  هم چنين  وی  دانست.  منتفی  را  متحده 
آن که به جزئيات بيشتری اشاره کند، افزود: 
«ما آماده ی برخورد با هر سناريويی هستيم 
دويچه  باشد».  نياز  که  وسيله ای  هر  با   …

وله ـ ۱۱ آبان ۱۳۹۰ .
متجاوز  رهبران  پافشاری  از  نظر  صرف 
ارتجاع  مرکز  سران  پافشاری  و  اسرائيل 
عرب در عربستان سعودی درمورد کشاندن 
ـ  صهيونيستی  ـ  امپرياليستی  تجاوزات  پای 
عربی (و عمده تا سعوديستی) به ايران، و 
با توجه به عدم آماده گی آمريکا برای ايجاد 
جبهه ی جنگ جديد فوری درايران، اين جهان 
خوار حريص و بی رحم به تقويت نيروهای 
دهد  می  ادامه  ايران  دراطراف  اش  نظامی 
نيويورک  روزنامه   » : که  اين  جمله  از  و 
درباره  کويت  با  آمريکا  مذاکرات  از  تايمز 
کشور  اين  رزمی  نيروهای  استقرار  مجوز 
در ناحيه خليج فارس پس از تکميل برنامه 
پايان  در  عراق  از  نيروها  اين  فراخوانی 
سال جاری خبر می دهد. و از سوی ديگر، 
مذاکرات  اين  تايمز،  نيويورک  گزارش  به 
بخشی از برنامه های تقويت حضور نظامی 
ای  گونه  به  است  فارس  خليج  در  آمريکا 
که بتواند در صورت شکست تدابير امنيتی 
در عراق و يا برخورد نظامی با ايران، به 
تايمز  نيويورک  شود.  عمل  وارد  سرعت 
می نويسد آمريکا عالوه بر نگاه داشتن يک 
نيروی رزمی در کويت، اعزام کشتی های 
جنگی بيشتر از طريق آب های بين المللی 
به منطقه خليج فارس را نيز در نظر دارد. 
برای  آماده  بالقوه  نيروهای  ترکيب  و  شمار 
است... نشده  مشخص  هنوز  عملياتی  چنين 
در گزارش نيويورک تايمز آمده است دولت 
نظامی  مناسبات  گسترش  خواستار  آمريکا 

تشکيل  کشورهای  اعضای  تمامی  با 
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خليج  در  همکاری  شورای  دهنده 
فارس، شامل: عربستان سعودی، کويت، 
بحرين، قطر، امارات متحده عربی و عمان 

است.» صدای آمريکا ـ ۳۰ اکتبر ۲۰۱۱.
و  آميز  تحريک  حرکت  اين  درمقابل 
موشک  برآزمايش  داير  انتشارخبری 
منظور  به  اسرائيل  ارتش  توسط  دوربرد 
مقابله با ايران، خبرگزاری فرانسه از قول 
«سردار  داد  گزارش  فارس  خبرگزاری 
سرلشکر سيدحسن فيروزآبادی، رئيس ستاد 
در  اسالمی،  جمهوری  مسلح  نيروهای  کل 
واکنش به اين خبر گفته است هرگونه حمله 
ايران،  اتمی  تاسيسات  به  اسرائيل  نظامی 
اسرائيل  و  آمريکا  برای  سنگينی   هزينه 
جمهوری  افزود  وی  داشت.  خواهد  پی  در 
و  دور  هرچند  تهديدی  هر  ايران  اسالمی 
کند  می  تلقی  جدی  تهديدی  را  کم  بااحتمال 
و نيروهای مسلح کشور در آماده باش کامل 

بسر می برند».
مع الوصف هيالری کلينتون با احتياطی حيله 
گرانه و برای گسترش نفوذ آمريکا درميان 
اقشاری از بورژوازی و خرده بورژوازی 
ايران، ساز ديگری را به ظاهر کوک کرده 
صدای  از  حسينی  کامبيز  با  گو  درگفت  و 
آمريکا  مداخالت  اکتبر   ۲٦ در  آمريکا 
مردم»  به  «کمک  درقالب  را  درايران 
رژيم  با  درگيری  درپی  نمود : «ما  مطرح 
ايران  نيستيم بلکه خواهان حمايت از مردم 
ايرانيم. ما از خارج از ايران سعی می کنيم 
پرده  بردن  ميان  از  برای  تالش  راه  از   ...
الکترونيکی که حکومت ايران ايجاد کرده به 
مردم کمک کنيم ... برای ما سبب خرسندی 
بسيار خواهد بود اگر همين فردا رژيم تهران 
تصميم به تغيير رويه بگيرد و از خود بپرسد 
چرا اين همه استعداد و توانايی را که آينده 
آن کشور است سرکوب می کند . بنابراين ما 
در پی کمک به مردم ايران هستيم متناسب 
با آنچه از ما خواسته می شود»(همان جا) 
که چيزی بيشتر از «اشک تمساح» نيست! 
درميان اين تبليغات جنگ افروزانه و مداخله 
فروشان  وطن  امپرياليستی،  ی  گرايانه 
شووينيست فارس و»سکوالر»ی که خود را 
به دروغ مدافع «حاکميت ملی ايران» جا می 
زنند، دوآتشه تر از جنگ افروزان پنتاگون 
دمکراسی  ی  درلفافه  رياض  و  اسرائيل  و 
که  کشند  فريادمی  و  کنند  عوعومی  طلبی 
به ايران حمله کنيد:» دمکراسی خودجوش 
پيدا  رهائی  دينی  ًشراستبداد  از  و  نيست 
کردن بدون کمک  ناتو امکان پذير نخواهد 
بود. .. پس با اين احوال با توجه به ساختار 
جانبه  همه  پشتيبانی   و  فقيه  واليت  حکومت 
چين و روسيه از اين رژيم برقراری جامعه 

سکوالر و دموکراسی در ايران به هيچ وجه 
نمی تواند خودجوش باشد. وظيفه ما ايرانيان 
باالجبار ايجاب می کند که ما هم در موازات 
اين روند از نيرويی بهره بگيريم که بتواند 
در برابر چين و روسيه قد علم کند تا استقرار 
دموکراسی را در کشورمان امکان پذير کند 
و آن جلب حمايت ناتو می باشد. چه نيرويی 
و  ببرد  بين  از  را  قذافی  جنايتکار  بود  قادر 
مردم ليبی  را آزاد سازد».  اينان بی شرمانه 
اشغال ليبی توسط ناتو را آزاد ی مردم ليبی 
«استقراردموکراسی»  را  استعمارايران  و 

قلمداد می کنند!!
جالب دست و پازدن سازمان فدائيان اکثريت 
درمدح استعمارگری پست مدرنی امپرياليسم 
که  است  اش  ناتو  بندان  وقداره  ها  فراملی 
خرده  از  بخش  آن  گی  ورشکسته  از  نشان 
يابی،  قدرت  درسراب  که  دارد  بورژوازی 
به رهائی بخش بودن امپرياليستها که بزرگ 
و  برده  پناه  اند،  کنونی  تاريخ  جالدان  ترين 
در ۲۸ و ۲۹مهر طی دو اعالميه در تأئيد و 
حمايت از بازگشت خونين استعمار به ليبی 
سازمان  اجرائی  سياسی-  هئيت  امضای  با 
عنوان  تحت  (اکثريت)  ايران  خلق  فدائيان 
«شادباش به مردم ليبی!»، ديگری از سوی 
خلق  فداييان  اتحاد  سازمان  مرکزی  کميته 
باد  زنده  مرد،  «قذافی  عنوان  تحت  ايران 
آزادی!»، منتشرکرد. بدين تريب بايد منتظر 
بود تا فردا نيز به ارتشهای متجاوز آمريکا 
و اسرائيل و دنبال چه آنها عربستان سعودی 
در حمله به ايران و احتماال سرنگونی رژيم 
«دست  اعالميه  فقيه  واليت  ضدبشری 

مريزاد» صادرکنند.
روبه  در  که  مبارزينی  دسته  آن  ببينيم  اما 
روزانه  و  برافراشته  قد  سفاک  رژيم  روی 
قربانی می دهند چه می گويند؟ دراين مورد 
جويان  دانش  گيری  موضع  نمونه  به  تنها 

بسنده می کنيم:
کرمانشاه،  به  ای  خامنه  سفر  با  زمان  هم 
جمعی از دانش جويان کرد کرمانشاهی در 
تاريخ ۲۳ مهر ۱۳۹۰، در نامه ای خطاب 
در  ای  گسترده  سطح  در  که  نوشتند  او  به 
رسانه ها انعکاس يافته است. بخش هايی از 

اين نامه، به شرح زير است: 

دم  آن  از  شما  که  تشيعی   ... آيت  هللا  جناب 
شاهانی  درباری  و  رسمی  مذهب  می  زنيد، 
است که بسيار خواسته  اند اقتدارشان را بر 
صخره  های اين ديار حک کنند. سال  هاست 
که در زير لوای تشيع  درباری  تان مردم ما 
را به سر به  زيری، ظلم  پذيری و حتی آلت 

دست ظالم شدن فرا می  خوانيد...
آقای خامنه  ای، شما سال  هاست که به انحای 

مختلف قصد ايجاد درگيری  ها و اختالفات 
راه  اين  در  و  داريد  ما  ديار  در  را  مذهبی 
توانستيد تخم نفاق در ميان ما مردم بپاشيد... 
بی  فقر،   درصد  لحاظ  از  کرمانشاه  استان 
کاری، اعتياد و خودکشی باالترين ميزان را 
در کل ايران داراست؛ مگر نه اين که اين جا 
ادعای  که  است  تشيعی  جهان  از  بخشی  هم 

تبديل  آن به بهشت را داريد؟!...
شما در خطابه  تان هم چنين از ظرفيت  های 
باالی انسانی، طبيعی و اقتصادی کرمانشاه 
برآورد  در  اين  اما  داديد.  سخن  داد  بسيار 
در  کاری  بی  و  فقر  باالی  بسيار  درصد  با 
به  آيا  است؟  توجيه   پذير  چگونه  استان  اين 
فقيرنشين  محالت  به  که  افتاده  ايد  فکر  اين 
شد  می   کاش  بزنيد؟  سری  هم  کرمانشاه 
محله   بچه  های  با  رويارويی  جسارت 
جعفرآباد را در شما ببينيم. تصوير رنج  آور 
فقر اين محالت بسيار بزرگ  تر از تصوير 
جنگ مقد سی است که می  خواهيد با صرف 
هزينه  های هنگفت آن را در کرمانشاه زنده 
کودکان  مقابل  در  ديگر  جا  آن  داريد.  نگه 
نمی  توانيد  خشکه  فروش  نان   و  واکسی 
توجيه کنيد که فقرشان ناشی از سياست  های 
کرمانشاه  مردم  به  نسبت  تبعيض  آميزتان 

نيست. 
... آقای خامنه  ای، فقر، فحشا و اعتياد ريشه  
اين مردم را می  جود و شما نمی  توانيد چشم 
مراکز  که  ببنديد  حقيقت  اين  بر  را  مردم 
اصلی  پاتوق  مخدر،  مواد  پخش  و  فحشا 
مسئولين نظام شما در اين شهر هستند. شما 
که از وجود بيش ترين ميزان شهيده  ها در 
ميزان  از  آيا  می  گوييد،  کرمانشاه  استان 
به  اعتياد  و  فقر  خاطر  به   که  زنانی  باالی 
دام باندهای فحشايی کشيده شده  اند که بنيان  
آيا  خبريد؟  با  هستند،  شما  مسئولين  گذارش 
در  که  زنانی  خودکشی  باالی  بسيار  ميزان 
ياس و نوميدی دست  و پا می  زنند، ذره  ای 

وجدان شما را به درد می  آورد؟! 

جمعی از فعالين دانش جويی دانشگاه خواجه 
آغاز  مناسبت  به  نيز،  طوسی  نصيرالدين 
سال تحصيلی جديد دست به انتشار بيانيه ای 
زدند و از جمله نوشتند: به نام آزادی آغاز 
می  کنيم و به نام شرافت انسانی؛  آن چه اين 
روزها،  ايستاده مثله می  شود...مهر امسال 
را نيز هم چون سال  های از پيش  رفته،  با 
بغضی در گلو و خروشی در سالله وجودمان 
آغاز می  کنيم؛  که ما، هم  پيمانان آزادمردان 
و آزادزنان اين خاک به خون کشيده  ايم؛  که 
ما،  زخم  خوردگان جور زمانه ايم؛ که ما،  
بر  ايستاده  و  ديروز  جوانه  های  هم  نسالن 

آرمان های ديروز و امروزيم...
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خودکامگان و متحجرين در طول اين 
سال  ها و باالخص طی دو سال گذشته،  
با تمام دستگيری   ها،  تعقيب  ها،  شکنجه  ها 
درجهت  را  خود  ظرفيت  تمام  تهديدها،   و 
سرکوب،  حذف و کنترل تمامی جنبش  های 
اين  در  اگرچه  است؛  بسته  به کار  اجتماعی 
و  نابسامانی  می  آيد،   چشم  به  چه  آن  بين، 
عرصه   تمامی  در  اقتدارگرايان  سردرگمی 

های ملی،  منطقه ای و بين  المللی است...
اجتماعی،  امنيت  چون  هايی  طرح  اجرای 
و  عفاف  طرح  و  اوباش  و  اراذل  با  مقابله 
حجاب؛ اعمال رو به  فزونی مميزی، سانسور 
تمامی  بر  محدوديت  ها  و  فشارها  تشديد  و 
حاضران و ناظران عرصه هنر وفرهنگ؛ 
تثبيت و استمرار حضور نيروهای نظامی- 
امنيتی در راس هيات وزيران و ساير نهادها 
در  و  اجتماعی؛  و  حکومتی  های  ارگان  و 
با  نظام  اقتصادی  های  سياست   تالقی  آخر، 
تنها  خارجی،  و  داخلی  سياسی  بحران  های 
و  سريالی  جنايات  مجموعه  از  مختصری 

خاموش اين خودکامگان است...
داريم  قرار  جديد  تحصيلی  سال  آستانه  در 
دم  هر  نظامی،  شوکت  و  قدرت  اربابان  و 
سرکوبگرانه  های  پراتيک   جست وجوی  در 
تازه  ای در جهت تثبيت استبداد حاکمه خود 
دانشگاه  کردن  پادگانی  برای  تالش  هستند؛ 
و  استمرار  چون  سياست  هايی  اِعمال  با 
کردن  ستاره  دار  و  پرونده  سازی  گسترش 
فعاالن دانش جويی (که مغاير با حقوق دانش 
جويی و حقوق بشر است و به  طور قطع، در 
طوالنی مدت ضربه  ای مهلک به رشد سطح 

علمی دانشگاه وارد می  سازد)...
می  انگيزند؛   بر  را  ظلم  ديکتاتورها،   آری؛ 
می  انگيزند؛  بر  را  بردگی  ديکتاتورها، 
و  می  انگيزند  بر  را  شقاوت  ديکتاتورها، 
ديکتاتورها  که،   اين  همه  از  نفرت  انگيزتر 
حماقت را بر می  انگيزند؛ پس بر ماست تا 
فعاليت  دهی  سازمان  و  تمرکز  آشنايی،  با 
و  دانشگاه  ناب  هويت  ساختن  بر  به   ها، 
همه  و  گسترده  هجمه   ادامه  و  دانشگاهيان 
جانبه خود عليه دستگاه سرکوب ادامه دهيم.
دانشگاه زنده است؛ دانشگاه گورستان سنت 
خودکامگی  و  تحجر،  استبداد  غلط،  های 
بی   ريشه  به  ست  تبری   دانشگاه   ست؛ 
دانشگاه،  و  بی  حقوقی؛  و  تبعيض  عدالتی، 
شکيبی  ست در بطن هر حماسه؛  و اين است 
آن کالمی که سنگر ما را به تمامی وصف 

می  تواند کرد...
متعهد  و  آگاه  جويان  دانش  ما،  وسيله  بدين  
سياست  های  تمامی  که  داريم  می   اعالم 
چه  امروز،  به  تا  انحصارطلبان  سرکوب 
عرصه   ساير  در  چه  و  دانشگاه  صحن  در 

های اجتماعی، صرفا نشانه ترس سران از 
حضور و رشد آگاهی جمعی  ست. اما ما هم 
پرچم  کشورمان،   خاک  جای  جای  در  چنان 
اتحاد و هم  نوايی عليه استبداد را برپا کرده 
و تا دست  يابی به تمامی مطالبات انسانی و 
بر حق خود بر عهدی که با ياران دبستانی 
مان بسته ايم پايبنديم و بر حفظ دستاوردهای 

دانشگاه کوشا خواهيم بود.
اين دانش جويان دلير،آزادی خواهانی هستند 
که برای رهائی کشور از زيرظلم و ستم و 
روی  در  رو  حاکم  نظام  استبداد  و  استثمار 
رژيم مبارزه می کنند، به نيرو و توان خود 
و مردم اعتماد دارند و درطلب گدائی آزادی 
مفلوک و مثله شده از دست سرکوب گران 
درتعيين  خود  حق  از  آنها  نيستند.  جهان 
درود  کنند.  می  دفاع  ايران  سرنوشت 
پرشورما به اين جوانانی که شرف و آزاده 
خون  چنگال  از  رهائی  برای  را  شان  گی 
و  امپرياليستها  به  اسالمی  جمهوری  چکان 
مردم  رهائی  راه  و  نفروختند  دستانشان  هم 
کشان  زحمت  و  کارگران  ويژه  به  و  ايران 
نمی  امپرياليستها  به  گی  درسرسپرده  را 
را  ايران  سرزمين  سراسر  بکوشيم  جويند. 
مستبدان  و  خارجی  متجاوزان  قبرستان  به 
بر  پيروزی  فردای  در  تا  کنيم  تبديل  داخلی 
استثمارو  بدون  و  آزاد  ايرانی  بنای  دشمنان 
را  داخلی  و  المللی  بين  داران  سرمايه  ستم 

آغاز نمائيم.
ک.ابراهيم ـ ۲۰ آبان ۱۳۹۰  

گروه ۲۰: 
بحران ادامه دارد!

که  ای  دراعالميه  که  اين  به  باتوجه 
شهر  در   "  ۲۰ "گروه  آئی  گردهم  ازجانب 
سرکوزی  نيکال  رياست  به  ـ  فرانسه  ـ  کان 
صادرشد، توافقات درسطحی کلی دراعالميه 
بيان گشت(۱) که نشان دهنده ی واقعيتهای 
اين نشست نبودند، امری که حکايت از اوج 
گيری بيش ازپيش اختالفات و سردرگمی در 
رهائی از بحران به ويژه در ميان کشورهای 
که  چه  آن  براساس  لذا  دارد.  امپرياليستی 
ازاين نشست در روزنامه ها درج شده است 
به بررسی تالطم کنونی جهان سرمايه داری 

می پردازيم .
ازسوی  يونان  بحران  درحل  ناتوانی 
کشورهای اتحاديه اروپا و ترس اين کشورها 
که  درايتاليا  يونان  مشابه  حالتی  بروز  از 
سومين کشور بزرگ ازنظراقتصادی دراين 
اتحاديه است، اوضاع نابه سامان کشورهای 
ايرلند، پرتغال، اسپانيا و کشورهای اروپای 
وضعيتی  به  است  ممکن  هرآن  که  شرقی 
را  مخوفی  شبح  دچارشوند،  يونان  مشابه 
برسراسر اجالس گ. ۲۰ مستولی ساخت. 
نسبت  اميدوارکننده  غٌرای  نطقهای  عالرغم 
به حل بحران بدهی درحوزه يورو، "نگرانی 
نيافته  خاتمه  اروپا"  آينده  و  يونان  آينده  از 

است.
باوجودی که عضويت در اتحاديه ی اروپا 
مقدمتا براساس توازونی دربودجه ی ساالنه 
کسری   ٪٤ از  تر  پائين  درحد  دولتها  ی 
را  کشوری  کمتر  امروز  گرفت،  صورت 
دراين اتحاديه می توان يافت که خرج و دخل 
متعادلی داشته و برای تامين کسری بودجه 
به وام گرفتن از بانکها نپرداخته باشد که به 
خود  موردنظراست.   ٪٤ از  باالتر  مراتب 
است  اقتصادی  گی  ورشکسته  نوعی  اين، 
ـ  گريست  بايد  زار  کدخدا  يادآور "برآن  که 
و  بوده  بيست"!  خرج  نوزده  بود  دخلش  که 
برای درآوردن خود از اين بحران نااميدانه 
تالش می کنند، که دست بردن به جنگ های 
نيروی  و  منابع  غارت  برای  استعمارگرانه 
کار ارزان ملل ضعيف جهان، ازجمله راه 
حلهای آنان است! يونان را به عنوان مثال 

درنظر بگيريم:
"دليل اصلی مشکالت يونان "خرج فزون از 
دخل" در سال های اخير بوده که باعث بدهی 
اين  اقتصاد  بر  العاده  فوق  فشار  و  سنگين 
کشور شده است. در چنين شرايطی، بحران 

رکود مالی سه سال پيش در بخش مالی 

از سايت زبان 
های خارجی حزب 

رنجبران ايران ديدن 
کنيد!
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کاخ سلطه گری امپرياليستها ترک برداشته، باتشديد مبارزه آنرا ويران کنيم!

با  مقابله  آمادگی  که  را  يونان  جهان، 
چنين بحرانی را نداشت، غافلگير کرد.

يونان،  مالی  مشکالت  شدن  آشکار  از  پس 
يورو  ميليارد   ۱۱۰ مبلغ  اروپا  اتحاديه 
مالی  بحران  از  کشور  اين  نجات  برای  را 
 ۱۰۹ که  کرد  اعالم  بعدا  و  داد  اختصاص 
ميليارد يورو ديگر را نيز برای همين منظور 
در نظر گرفته است اما به نظر بسياری از 
کارشناسان، اين مبالغ جوابگوی نياز يونان 

برای نجات از وضعيت کنونی نيست.
که  است  کرده  اعالم  يونان  دولت  همزمان، 
سال  برای  کشور  اين  بودجه  کسری  ميزان 
ملی  ناخالص  توليد  درصد   ۸.۵ از   ۲۰۱۱
تجاوز نخواهد کرد در حاليکه اين رقم برای 
رسيد  می  درصد   ۱۰.۵ به   ۲۰۱۰ سال 
هرچند حتی کسری سال جاری هم همچنان 
از رقم ۷.۶ درصد که خواست اتحاديه اروپا 
می  تجاوز  بوده  پول  الملل  بين  صندوق  و 

کند.
بهبود  برای  کمک  کردن  وسيعتر  هدف 
مالی  بازارهای  کردن  آرام  يونان،  اقتصاد 
و جلوگيری از سرايت اين بحران به ساير 

کشورهای "بدهکار" اروپايی است.
ماه  در  يونان  به  مالی  کمک  قسط  نخستين 
مه سال ۲۰۱۰ ميالدی در اختيار آن کشور 
قرار گرفت زيرا دولت يونان، که با کاهش 
جهانی  سطح  در  مالی  اعتبار  بندی  رده 
مواجه بود، تنها می توانست وام مورد نياز 
مالی  بازارهای  از  سنگين  بهره  با  را  خود 

عادی تامين کند.
برای  خارجی  استقراض  حاليکه  در 
يونان  سنگين  های  بدهی  بهره  بازپرداخت 
که  کشور  اين  دولت  بود،  يافته  ضرورت 
استطاعت قرض از بازارهای مالی جهان را 
نداشت، ناگزير به اتحاديه اروپا و صندوق 

بين الملل پول متوسل شد.
اعطای  با  که  بود  اين  بر  نظر  ابتدا،  در 
بهره  تاديه  برای  يونان  به  مالی  کمک  يک 
کشور  اين  موقعيت  خارجی،  های  بدهی 
در بازارهای جهانی بهبود بايد تا بتواند به 
استقراض با هزينه کمتر مبادرت ورزد اما 

نتيجه مورد نظر به دست نيامد.
اعتباری  بندی  رده  موسسات  مقابل،  در 
را  يونان  اعتباری  رده  جهان،  کشورهای 
انبوهی  با  کشور  اين  و  دادند  کاهش  بازهم 
از وام های سر رسيد شده اما بدون توانايی 
از  استقراض  طريق  از  آنها  پرداخت 

بازارهای مالی رو به رو شد.
با وجود تمامی تمهيدات صورت گرفته برای 
مالی  کارشناسان  از  برخی  يونان،  نجات 
همچنان معتقد اند که يونان به سوی "نکول 
انتظام يافته" حرکت می کند به اين معنی که 

خواهد  ناگزير  زود  يا  دير  کشور  آن  دولت 
بود با طلبکاران عمده خود بر سر پرداخت 
بخشودگی  برابر  در  آنان  طلب  از  بخشی 

بخشی ديگر به توافق برسد.
چيز  هر  از  بيش  که  آنچه  همانحال،  در 
بين  مالی  بازارهای  نگرانی  باعث  ديگری 
المللی شده اين است که احتمال دارد عارضه 
کشورهای  ساير  به  يافته"  انتظام  "نکول 
به  و  کند  سرايت  هم  يورو  حوزه  بدهکار 
عضو  بزرگ  های  دولت  هم،  دليل  همين 
يورو به خاطر "فقدان رهبری موثر" مورد 
انتقاد قرار گرفته اند در حاليکه عاليمی از 
بروز شکاف در درون بانک مرکزی اروپا 
نوامبر   ٦ ـ  سی  بی  است."بی  مشهود  نيز 

۲۰۱۱
که  دهند  می  نشان  روشنی  به  ها  نمونه  اين 
چه آشفته گی بر نظام پرداختی دراروپا حکم 
فرماشده که پروژه ی تشکيل اتحاديه اروپا و 
ارز واحد يورو را به خطرانداخته و مرکل 
و سرکوزی را به عنوان گرداننده گان اين 

اتحاديه به دست و پا انداخته است:
"آنگال مرکل صدراعظم آلمان،  ضمن اشاره 
اروپا  در  ثبات  ايجاد  در  جهانی  منافع  به 
دستورالعمل  که  است  اين  بعدی  قدم  گفت: 
های الزم را برای صندوق ثبات مالی اروپا 
تدوين کنيم. سپس از همه کشورهای عضو 
صندوق بين المللی پول خواسته خواهد شد، 
داوطلبانه آن طوری که مناسب ببينند، به اين 

صندوق کمک کنند".
"رهبران گ.۲۰ نام ۲۷ بانک بين المللی را 
پيشنهاد کردند که کمک به افزايش نقدينگی 
خواهد  اهميت  فعلی،  شرايط  در  ها،  آن 
داشت. اما کريستين الگارد، رييس صندوق 
بين المللی پول، می گويد: زمان عملگرايی 
فرا رسيده است، و نه حرف. ما بايد واقعاً 
دقت کنيم که نيات خوب و تعهداتی که مطرح 

می کنيم با عمل همراه باشد".
بريتانيا،  وزير  نخست  کامرون،  "ديويد 
نشان  يونان  به  نسبت  تری  سخت  برخورد 
بگيرد  تصميم  بايد  يونان  گويد  می  او  داد. 
که می خواهد در حوزه يورو باقی بماند، يا 
خير. اين بدان معنی است که يونان بايد بسته 

پيشنهادی اتحاديه اروپا را قبول کند".
" باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا، در 
اقتصاد  آهسته  رشد  به  اشاره  با  همايش  اين 
برای  نکند،  رشد  اروپا  اگر  گفت:  آمريکا 
دشوار  جهان  کشورهای  ديگر  و  آمريکا 
افزايش  و  بيکاری  مشکالت  با  بود  خواهد 

سطح زندگی مردم مواجه شوند.
علت  به  چين  از  همچنين  اوباما  پرزيدنت 
اتخاذ گام های الزم در مهار مازاد تجاری 
تجاری  موازنه  عظيم  کسری  به  که  خود 

آمريکا منجر شده است، تقدير کرده و گفت: 
ما از تصميم چين در افزايش انعطاف پذيری 
در نرخ مبادله ارزی خود استقبال می کنيم. 
اين آن چيزی است که مدت ها خواستار آن 
بوديم و گام اساسی در رشد اقتصادی خواهد 

بود". صدای آمريکا ٦ نوامبر۲۰۱۱
بانک  مديريتی  شورای  اعضای  از  "يکی 
است  داده  هشدار  ايتاليا  به  اروپا  مرکزی 
اصالحات  نشدن  اعمال  صورت  در  که 
اين  دولت  توسط  شده  داده  وعده  اقتصادی 
کشور، احتمال دارد بانک مرکزی اروپا از 
خريداری بدهی های دولت ايتاليا خودداری 

کند.
با  مصاحبه  در  را  هشدار  اين  مرش  ايو 
روز  چاپ  الاستامپا  ايتاليايی  روزنامه 

يکشنبه، ششم نوامبر، عنوان کرده است."
با اين حال بانک مرکزی اروپا اعالم کرده 
است که خريد اين اوراق را به طور نامحدود 

ادامه نخواهد داد.
آقای مرش در گفتگو با اين روزنامه ايتاليايی 
مرکزی  بانک  مديره  هيات  "چنانچه  افزود: 
اروپا به اين نتيجه برسد که شرايطی که در 
ديگر  داشت  وجود  تصميم  اين  اتخاذ  زمان 
زمانی  هر  در  تا  است  آزاد  ندارد،  وجود 
تصميم خود را تغيير دهد. ما همواره در اين 

رابطه هشدار داده ايم".
اين مقام بانک مرکزی اروپا در ادامه گفته 
جبران  برای  که  نداريم  وظيفه  "ما  است: 
انديشی  چاره  سياسی  رهبران  اشتباهات 

کنيم".
"کريستين الگارد، رييس صندوق بين المللی 
اصالحات  که  است  داده  هشدار  نيز  پول 
بودجه ای که از سوی دولت ايتاليا پيشنهاد 

شده، "فاقد اعتبار" است."
حوزه  مالی  بحران  گزارش ها،  اساس  "بر 
در  شرکت کنندگان  اصلی  بحث  يورو، 
رئيس  سارکوزی،  نيکال  و  بود  نشست  اين 
جمهور فرانسه در کنفرانسی خبری در پايان 
نشست گروه ۲۰ گفت: "برای دفاع از اروپا 
و يورو مبارزه خواهيم کرد." ديويد کامرون، 
در  بريتانيا   : گفت  هم  بريتانيا  وزير  نخست 
هيچ طرحی برای ارائه کمک های مالی به 
نخواهد  مشارکت  يورو  حوزه  کشورهای 

کرد." بی بی سی ٦ نوامبر ۲۰۱۱ 
اين فاکتها نشان دهنده ی عميق ترشدن تضاد 
در درون کشورهای امپرياليستی برای مقابله 
با بحران شديداقتصادی است که مثل خوره 
آنها را از درون می خورد. درعين حال عدم 
رشد  به  بحران  براين  درغلبه  آنها  توانائی 
نظير  سرمايه  تمرکز  ضدمراکز  جنبشهای 
توده  اعتراضات  و  منجرشده  استريت  وال 

درسراسر  داری  سرمايه  نظام  عليه  ای 
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رهائی زنان درگرو انقالب اجتماعی عليه نظام سرمايه داری است!

گروه  نشست  است.  گرفته  اوج  جهان 
۲۰ نشان داد که آمريکا نقش رهبری 
کننده ی اقتصاد جهان سرمايه داری را بيش 
از پيش ازدست داده و تنها هنر اوباما دراين 
ازچين  درخواست  از  بود  عبارت  نشست 
مفری  شايد  تا  باالبرد  را  پولش  ارزش  تا 
برای عالج و درمان اقتصاد مريض آمريکا 

پيداشود!!
باالئيها  جهانی  درسطحی  که  درشرايطی 
نمی توانند و پائينيها نمی خواهند، تنها حربه 
کارگران  جنبشهای  رهبری  ايجاد  موثر،  ی 
و زحمت کشان است که به صورت حادی 
درکليه ی کشورها مطرح است، ولی هنوز 
رويزيونيستها  که  ای  ضربه  از  کمونيستها 
درنيمه دوم قرن گذشته به جنبش کمونيستی 
امپرياليسم  دست  آلت  مثابه  به  و  واردکرده 
را  تشتت  و  تفرقه  داخلی  داران  سرمايه  و 
نيامده  هوش  به  زدند  دامن  جنبش  دراين 
دهند.  می  راازدست  انقالبی  فرصتهای  و 
تفرقه  ازاين  کمونيستی  جنبش  نيز  درايران 
گرائی  گروه  ئولوژی  ايده  نفوذ  ويژه  به  و 
به  و  ديده  صدمه  شديدا  بورژوائی  خرده 
جهان بينی و سياست پرولتری دست نيافته و 
بين دوقطب راست روی و چپ روی دست 
و پا می زند. درنتيجه وقت آن رسيده است 
که باطرد افکار و سياستها و سبک کارهای 
دراين  ايران  کمونيستی  جنبش  نادرست، 
وحدت  درجهت  جدی  گامی  حساس  شرايط 
و يک پارچه کردن صف پراکنده ی خود و 

طرد پلوراليسم تشکيالتی بردارد.
ـــــــــــــــــــ

(۱)ـ بر اساس بيانيه پايانی نشست رهبران 
کشورهای عضو گروه ۲۰، اين گروه:

سرعت  با  تا  شود  می  متعهد   •
نرخ  در  پذيری  انعطاف  سمت  به  بيشتری 

برابری ارزها حرکت کند.
بين  صندوق  از  تا  کند  می  توافق   •
المللی پول حمايت کند و در صورت لزوم 

پول بيشتری در اختيار اين نهاد بگذارد.
بين  صندوق  از  ايتاليا  دعوت  از   •
اصالحات  بر  نظارت  برای  پول  المللی 

اقتصادی اين کشور استقبال می کند
مالی  منابع  که  کشورهايی  از   •
به  تا  خواهد  می  دارند،  بيشتری  عمومی 

دنبال افزايش تقاضای داخلی باشند.
حوزه  کشورهای  های  طرح  از   •
يورو برای بازگرداندن اطمينان و ثبات مالی 

استقبال می کند.
ايجاد  برای  ضربت  نيروی  يک   •

شغل برای جوانان تشکيل می دهد.

سرمايه و دين، دو دشمن سوگندخورده زنان
بيش از ۷۲ هزار زن معتاد در کشور وجود 
دارد که اکثر آن ها در جنوب تهران، کارتن 

خواب و بی سواد و بی خانواده هستند.
دستيافت  اين  نيوز،  شهرزاد  گزارش  به 
مواد  با  مبارزه  ”ستاد  که  است  پژوهشی 
مخدر“ با همکاری ”دفتر مقابله با مواد مخدر 
سازمان ملل متحد“، در تابستان سال ۱۳۹۰ 
شمسی انجام داده است، که طبق آن ۶ درصد 
از کل ۱ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر معتادان 
را زنان تشکيل می دهند، اما مشکالت بسيار 

بيشتر از مردان معتاد است.
جامعه  طلب،  شادی  ژاله  ديگر  سوی  از 

گفتگو  در  زنان،  حوزه  پژوهشگر  و  شناس 
با ايسنا گفته است که در کل تهران تنها يک 
”سرپناه“ برای زنان معتاد وجود دارد که با 
گنجايش ۴۰ نفری به ۸۰ نفر در فصل سرما 

خدمات می دهد.
فاقد  شهر  جنوب  معتاد  زنان  وی،  گفته  به 
در  آموزشی  نظر  از  و  بوده  شغلی  مهارت 
سطح بسيار پايين تری نسبت به زنان مرکز 
شهر هستند. نکته بارز در ميان زنان معتاد 
تجربه  آن ها  اکثر  که  است  اين  شهر  جنوب 
ازدواج در سنين پايين – حتی دو تا سه بار 

– را داشته اند. ۱۹ آبان ۱۳۹۰

رجنبر : و این ها بخش کوچکی از ستم عظیمی است که بر زنان درایران روا می شود

ازهر دری سخنی
می  درزير  که  مقاالتی  از  ای  خالصه 
آيد جهت دادن عطف توجه خواننده گان 
است  ديگران  نظرات  به  رنجبر  عزيز 
رسمی  مواضع  نظرات  اين  ضرورتا  و 

حزب نمی باشند. هيئت تحريريه

اوباما نيرو برای جنگيدن با گروهی 
شورشی به اوگاندا می فرستد

جون گالسرـ ۱٤ اکتبر ۲۰۱۱ 
اين کار بدون توافق کنگره و بدون توضيح 
ی  مسئله  اوگاندا  شورشيان  چرا  که  اين 

آمريکا شده اند، صورت می گيرد.
رئيس جمهور باراک اوباما حدود ۱۰۰ نفر 
نيروی جنگجو به آفريقا برای تعقيب رهبران 
گروه مسيحی ارتش مقاومت خدا در اوگاندا 

و ورای مرزهای اوگاندا می فرستد.

اوباما طی نامه ای که روز جمعه به جون 
بوهنر سخن گوی کاخ سفيد فرستاد، گفت» 
من اجازه دادم تا گروه کوچکی ازنيروهای 
به  مرکزی  درآفريقا  آمريکا  جنگ  به  آماده 
کمک  محلی  نيروهای  تابه  شوند  کارگرفته 
از  ُکنی  جوزف  دورکردن  برای  که  نمايند 
ُکنی  جوزف  کنند.  می  فعاليت  جنگ  ميدان 

رئيس اين ارتش است.
دراين نامه اوباما قول داده است که با ارتش 
حکم  درگيرنخواهندشد»مگربه  خدا  مقاومت 
دفاع ازخود». اما باتوجه به طبيعت تحريک 
اين  بودن  احتياطی  حرکت،  اين  آميزبودن 

نيرو بی معنااست.
اين  بکارگرفتن  اعتقادمن  «به  افزود  اوباما 
منافع  درخدمت  بيشتر  آمريکا  مسلح  نيروی 
امنيت ملی وسياست خارجی آمريکا است(!) 
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عمليات  با  درمقابله  ای  مالحظه  قابل  وسهم 
اين ارتش درآفريقای مرکزی خواهدداشت». 
شورشی  کوچک  گروه  چرايک  که  اين 
دراوگاندا امنيت ملی آمريکا را به خطر می 

اندازد، دراين نامه مشخص نشد.
خدا  مقاومت  ارتش  که  اين  ادعای  با  اوباما 
انتظار  ست  آمريکا  ملی  امنيت  به  تهديدی 
دارد که به خاطر دستور رئيس جمهور اين 
ادعا مورد پذيرش قراربگيرد. اما قابل توجه 
است که با چه سرعت و چه راحت، بدون 
می  جمهور  رئيس  کنگره،   توافق  داشتن 
چنان  آن  نقاط  به  را  آمريکا  نيروهای  تواند 

دوری روانه کند.
دخالت بشردوستانه بارديگر بهانه ی توجيه 
اين درگيری نظامی است. اوباما دراين نامه 
اشاره می کند که «اين گروه دهها هزا مرد 
و زن و کودک را درآفريقای مرکزی کشته، 
و  است»  ربوده  و  قرارداده،  موردتجاوز 
«به بی رحمی درسراسر جمهوری آفريقای 
و  کنگو،  دموکراتيک  جمهوری  مرکزی، 
آمريکا  اما  دهد»،  می  ادامه  سودان  جنوب 
مالحطه  قابل  های  رحمی  بی  گونه  اين  از 
درديگر جاها حمايت کرده و می کند و تنها 
دراين مورد است که مسئله بشر دوستانه را 

پيش می کشد.
مشکل است که دخالتهای نظامی آمريکا حتا 
قبل ازاين دخالت اخير را شمرد. اما تمايالت 
جنگی بد اوباما ثابت کرده اند که بيشتر ازهم 

قطاران جنگ طلب اش می باشد.

**********
وال استريت را اشغال نکنيد؛ 
پنتاگون را محاصره کنيد

ماتيو گوود ـ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۱
ما  اگر  بله،  آيد؟  می  ازکجا  پول  همه  اين 
نسبت به خودمان صادق باشيم، اين پول ما 
است. ما سرمايه گذاری می کنيم، بانکهای 
کنند،  می  گذاری  سرمايه  پولها  آن  با  ما 
تجارت  و  گذاری  سرمايه  کورپوراسيونها 
که  چيزهائی  از  بسياری  غيره.  و  کنند  می 
دارد  دخالت  درآنها  ما  پول  دهند  می  روی 
با  اخراج  گاهی  است؛  گرفته  را  دورآن  و 
پرداخت و گاهی نه. اما بازی نهائی هميشه 
ممکن  که  جا  آن  تا  آن  افزودن  است،  همان 
باشد. اما آن چه که مبادا هيچ کس فراموش 

کند: اين تمامی نظام سرمايه داری است.
وقتی که وضع خوب است مردم به خيابانها 
که  زمانی  اخير،  ی  دهه  دو  طی  آيند.  نمی 
بد اداره کردنهای بزرگ که همه جيز را به 
اين جا رساند در جريان بود؛ هيچ کس جائی 
اين  پشت  نکرديم  توجه  ما  نکرد.  اشغال  را 

پرده چه چيزی می گذرد. و اين که، شما چه 
دوست داشته باشيد و يا نه، اشکال از مشتی 

آدم نيست. اشکال از همه است.
درمورد  ام  معمولی  پردازی  ازعبارت 
نظام  درونی  گرساالرانه  توان  واقعيتهای 
به  ظاهری  دموکراسی  گونه  چه  که  اين  و 
زبان  کردن  حس  بی  همانند  نابرابری  طور 
درنزد داندان پزشک است، صرف نظرمی 
تجارت  کنترل  مردم  ثروتمندترين   ٪۳ کنم. 
دولتها را طی قرنها داشته اند. به خاطر اين 
که قوانين اساسی موجود نمی گويند که اين 

واقعيت تغيير يافته است.
آن چه که من می خواهم بدانم اين است که 
چرا ازدهام جمعيت به دور پنتاگون صورت 
نمی گيرد؟ بله، مردم آمريکا از وال استريت 
اند.  گرفته  قرض  دالر  ميليارد   ۷۰۰ َپست 
گذشته ازاين، چرا وقتی که بودجه دفاعی سال 
۲۰۱۲ بيش از ۱۰۰۰ ميليارددالر(بااحتساب 
اضافه مخارج) است هيچ کس متنفرنبوده يا 
دوستان  شوند؟  متنفرمی  بيشتر  برخی  تنها 
، اين يک چهاردهم کل کسری ملی اياالت 
که  است  ای  قرضه  معادل  تقريبا  و  متحده 
طلب  ترين  بزرگ  مثابه  به  چين  به  آمريکا 
ها  قرضه  کل  اين  و  بدهکاراست.  کارش، 
نيست،  مالی  بخش  بد  کردن  اداره  دليل  به 
که اصل اش به دولت رونالد ريگان برمی 
گردد. اين فقط بودجه يک سال است و آيا می 

دانيد اين کسری پول از کجا می آيد؟  
ازماليات شما( و قرض کردن از کشورهای 
طی  مان  های  نوه  و  فرزندان  که  خارجی 
دهها سال بايدبپردازند). حتا اگراين و بهای 
را  گذشته  ی  دردهه  انسانها  دادن  ازدست 
و  درافغانستان  جنگ  بهای  بگيريم،  ناديده 
و  شود؟  می  تمام  مان  قدربرای  چه  عراق 
کل بها بادرنظرگرفتن بودجه دفاعی از سال 

۲۰۰۲ تا به حال چه قدربوده است؟
نداشته  درِگل  عصا  فرورفتن  مثل  صدائی 
هستيد،  استريت  وال  در  شما  اگر  باشيد، 
شما  که  جائی  قرارداريد.  غلطی  درخيابان 
بايد باشيد درخيابان  K درآرلينگتون است، 
دراشغال اطراف جاده Langley ، خيابان 
ستادهای  درمقابل  و   ،Indian Head
رايتون،  نورتروپ،  شرکتهای  مرکزی 
ازاين  بلندباالئی  ليست  و  بوئينگ،  اتميک، 
می  را  اونيورسال  سالمتی  بيمه  شما  دست. 
که  بخشی  به  نگاهی  بهتراست  خواهيد، 
مصرف  را  دفاعی  بودجه  مخارج  بيشترين 

می کند بياندازيد...
ممکن است پليس اين جا يا آن جا برخورد 
داشت.مردم  بايد  را  انتظاراين  بکند،  خشن 
تخلف  حقوقشان  از  استفاده  در  است  ممکن 
بکنيد،  کاری  چنين  که  درهرزمانی  کنند. 

انتظاراين را داشته باشيد. اما آن چه که در 
آمريکا، کانادا و انگلستان نبايد درخيابان ديده 
تيراندازی  مردم  به  که  هستند  کسانی  شود، 
نبايد  شوند،  کارگرفته  به  نبايد  ناتکها  کنند. 
با  را  بحرين  و  سوريه  شود.  شکنجه  کسی 
عمل  چنان  اما  نکنيد.  مقايسه  استريت  وال 
تکبربی  و  ازنخوت  است  ای  نشانه  کردن 

اندازه...
ای  مصاحبه  دريک  اخيرا  کالين  نوامی 
گفت: «دودکشها برای ما بلندترازآن هستند 
که آنها را درست کنيم، پس آنچه که مطلقا 
بايدکردچيست؟» رفرم کامل نظام اقتصادی؟ 
حساب  به  ؟  سخت  و  سفت  قانون  گذراندن 
دادگاه  به  بيايند؟  حساب  به  گان،  نيامده 
کشاندن سوءاستفاده گران ازنظام برای کليه 
ی مقاصد و پيشنهادات، نقشه ی بدی است؟

يا  انقالب  هست.  عملی  مسير  دو  تنها 
مشتی  به  که   ٦۰ ی  دهه  آليسم  ايده  تکرار 
تغييرمحدود انجاميد و صحبتهای فراوانی به 
دنبال آن. انقالبها متاسفانه کاردشواری هستند 
و نيازمند دادن قربانی فراوان برای رسيدن 
کاملی  مکانيسم  به  نياز  آنها  پيروزی.  به 
دارند.  ساختن  دوباره  و  کردن  ويران  برای 
مسئله اکنون اين است که آن چه که اکنون 
حقوق  برای  صليبی  جنگ  برخاستن  باعث 
باتوجه  فدرالی  مسئووليت  شده،  اجتماعی 
خارجی  درجنگهای  گر  ويران  کارهای  به 
است، يا حتا جنبشی روشن گر ناعدالتيهائی 
گشته،  واقعی  گان  فقيرشده  عذاب  باعث  که 
خانه  که  بودند  آن  از  فقيرتر  که  آنانی  يعنی 
ای داشته باشند که بسته شده و غيره. اکنون 
اش،  مرکزی  درهسته  که  است   ای  لحظه 
گسست از نظامی است که وقتی که خبری 
کشد،  می  پيش  را  ی «آزادی»  کلمه  نيست 
دليل  به  است،  خوب  اوضاع  که  وقتی  و 
را  «جنايت»  کلمه  نظام  درونی  وجودفساد 

مطرح می کند.
بررسی امپراتورهای درحال فروپاشی روند 
امپراتوری،  شهروندان  برای  است.  مشکلی 
و اياالت شان، ملغمه ای از عجزی آشفته، 
نفرت از رباخواری شديد، و ضرورت مقابله 
با واقعيتی مطرح است که در روزهای خوب 
امپراتوری ما شاه های مان را مورد سوئال 

قرارنداديم و برعکس گرامی شان داشتيم.
گيرد  می  صورت  دارد  اکنون  که  چه  آن 
امواج  ضربه  است.  امپراتوری  افتادن  فرو 
شود.  می  احساس  تازه  درسراسرجهان  اش 
را  ديگر  درجاهای  اش  ثمره  درنهايت، 
ناپذير  اجتناب  وضع  اين  کنيم.  تحمل  مابايد 

امپراتوری است، اشغال کردنها يا نه.
يا  انقالب  شود:  می  ختم  جا  اين  به  همه 

نابودی. البته  گزينه ی برتن کردن يک 



صفحه ۱۱رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران
کت رنگ شده درمسيری رنگ خورده 
هست، واين چيزی است که الزم آمده 
رنگ  ماندن  باقی  معنای  به  اين  اما  است. 

هست که دوباره خودرانشان خواهدداد. 

********
ناتو، آفريکوم و سلطه جديد سفيد پوست
هارولد گرين ـ ۹ نوامبر۲۰۱۱ ـ 

خالصه شده
نه  مدتی  استعمارگری  که  درعصری 
پذيرفت،  پايان  رسمی  طور  به  دور  چندان 
اروپائيان  که  آن  از  بعد  سال   ۱۲٥ تنها  و 
تقسيم  خود  بين  رسما  را  آفريقا  آمريکا  و 
نظامی  مجدد  تحميل  به  شروع  ناتو  کردند، 
کرده  قاره  دراين  آمريکا  اروپاـ  ی  سلطه 
لندن  واشنگتون،  مستقل،  ليبی  فتح  است. 
مسلحانه  مداخالت  به  تشويق  را  پاريس  و 
مشتاقانه  شرکت  با  «بشردوستانه»  زيرنام 
است. «قدرتهای  نموده  محلی  دستان  هم  ی 
امپرياليست هميشه حاضربه استفاده از حيله 
ی سابق خود با کمک آفريقائيان خيانت کار 

برای انجام «کارکثيف» هستند».
«کشورهای غربی بارديگر خطرخارجی را 
بهانه برای تجاوز و دزديدن منابع کرده اند». 
به  ناتو  نظامی  ی  حمله  شاهد  تعجب  با  ما 
بشردوستانه»  «دخالت  ی  بهانه  به  ليبی 
قبلی  دوران  ياد  به  دوباره  ما  بوديم. 
درآفريقا  اروپا  سازی»  «متمدن  ماموريت 
کنفرانس  از  بعد  اختصار  به  ايم.  افتاده 
آفريقای غربی دربرلين در ۱۸۸٤ـ ۱۸۸٥؛ 
کشورهای  ها،  گلوله  و  انجيلها  به  مسلح 
بلژيک؛  آلمان؛  فرنسه؛  انگلستان؛  ميزبان: 
زدند  جست  بيرون  به  اروپا  از  پرتغال،  و 
درفتح «نجات آفريقائيها از دست خودشان».
با ادعای برتری اخالقی و عقالنی منعکس 
روديارد  امپرياليستی  رسوای  درشعر  شده 
کيپلينگ، اين قدرتهای اروپائی کنترل کامل 
سرزمينها و انسانهارا تحت عنوان رعايای 
آفريقائی جديد به دست آوردند. آفريقا، هنوز 
ازتجارت  ناشی  گری  غارت  از  برنخاسته 
صحرای  و  اطلس  اقيانوس  ازطريق  برده 

آفريقا، آماده گی مقابله را نداشت.
از  هراينچ  اتيوپی،  و  ليبريا  استثنای  به 
سرزمين داغدار آفريقا تحت کنترل قدرتهای 
نزديک  نتيجه:  درآمد.  اروپائی  امپرياليستی 
به ۱۰۰ سال اشغال خشونت آميز؛ عمليات 
ضدبشری؛  دزدی منابع طبيعی و واداشتن 
آفريقا به برده داری درونی.  ازدست رفتن 
جان انسانها به حدی باال بود که هيچ کوشش 
نگرفت.  صورت  آن  افزايش  برای  جدی 
بلژيک که ۷٪ آفريقا راکنترل می کرد، طی 

۱۰۰ سال ۱۰ تا ۱٥ ميليون کنگوئی را کشت، 
کشته  تعداد  زد  حدس  توان  می  رقم  اين  با 
فرانسه،  انگليس،  توسط  آفريقائی  های  شده 
آلمان، پرتغال، و بعدا ايتاليا چه اندازه بوده 
با  ارتباط  در  تاريخ،  اين  به  باتوجه  است. 
نتاج وحشت آور تجاوز ناتو به ليبی، ما چه 
بايد  ناتو  بشردوستانه»  از»دخالت  انتظاری 

داشته باشيم.
و  جواب  برای  ای  نااميدانه  نياز  «اروپا 

رهائی دارد»
درپايان قرن نوزده اروپای غربی درگرماگرم 
آن  انجام  که  قرارداشت  صنعتی  انقالب 
ی  درمحدوده  ناکافی  موادخام  داشتن  با  را 
خودش نمی توانست به سرانجام برساند. با 
تالشهای اقتصادی ناشی از «رکود طوالنی 
جمعيت؛  ازدياد  «؛   ۱۸۹٦ ۱۸۷۳ـ  مدت 
نرخ باالی فقر و بی کاری، اروپا نااميدانه 
اين  از  رهائی  برای  گفتن  جواب  نيازمند 
جوابی  توانست  می  آفريقا  بود.  ناراحتی 

هزاربار بيشتر برای اين درد باشد.
با  آمريکا  با  راه  هم  را  اروپا  ما  امروز 
چه  آن  از  غير  نه  جدی  اقتصادی  مشکالت 
که دراواخر قرن ۱۸۰۰ بود، بلکه مشابه آن 
مواجه می بينيم. اروپا و آمريکا نااميدانه به 
در  که  هستند  اقتصادی  حل  راه  يافتن  دنبال 
نيست.  ممکن  شان  ملی  مرزهای  ی  حيطه 
شان  اقتصادی  نجات  برای  آنها  که  چه  آن 
درجست و جوی آنند دربخشهای ديگرجهان 
و مشخصا آفريقا قراردارد و لذا کشورهای 
دزدی  و  تجاوز  برای  هائی  بهانه  از  غربی 
منابع استفاده می کنند. دررقابتی که روسيه، 
هندوستان و چين برای دست يابی به همان 
منابع اکنون دارند، استراتژی نااميدانه جديدی 
تجاوز  توجيه  به  تا  شوند  داده  ترتيب  بايد 
بپردازند. اما تاچه اندازه اينها جديد هستند؟
اتحادشوروی  زمانی  که  درحالی   ...
ملی  بخش  رهائی  جنبشهای  به  متواضعانه 
درآفريقا و آمريکا کمک می کرد، کشورهای 
ناتو عالقه به حفظ مناطق تحت نفوذ خود در 

آن جاها داشتند.
«استراتژيهای جديد و نااميدانه ای درست 
شده اند درتالش برای توجيه اين تجاوزات»

ناتو   ،۱۹۹۱ درسال  شوروی  فروپاشی  با 
يک شبه قدرت نظامی بی چون و چرا شد. 
سياست  و  نظامی  متخصصان  از  بسياری 
دانی  زباله  به  ناتو  که  کردند  ادعا  خارجی 
از  اجتناب  برای  خواهدشد.  فرستاده  تاريخ 
نقش  يافتن  به  شروع  ناتو  واگذاری،  چنين 
جديد درمسائل جهانی نمود. نتيجه آن که، آن 
طور که يک تحليل گر مسائل جهانی گفت 
«مامور خزيدن در سطحی بزرگ» دراين 

مسائل گشت.

از  سرخ  ارتش  گذار  خطر  گرفتن  پايان  با 
مرزها، کشورهای عضوناتو خود را برای 
های:  بهانه  تحت  جديد  ماموريتهای  انجام 
مبارزه با تروريسم؛ حفاظت از محيط زيست؛ 
بشردوستانه»،  «دخالت  بحران؛  مديريت 
 ٪۷۰ ناتو  عضو  ساختند...کشورهای  آماده 
کل بودجه نظامی جهان را به خود اختصاص 
داده اند تا برای ماموريتهاتی جديد مصرف 
شود. آفريقا و جهان بايد اين خطر را درک 
کنند. دراين ميان ۷٥٪ اين بودجه نظامی نيز 

متعلق به آمريکا است....
بالفاصله بعد از کشتن قذافی، کريس کوونس 
کميته  آفريقای  مسائل  کميته  زير  رئيس 
روابط خارجی سنا گفت « مرگ معمرقذافی 
برای  هستند  داليلی  ليبی  جديد  رژيم  قول  و 
جواب گوئی نظامی آمريکا در آفريقا...» با 
توجه به تجربه ليبی آمريکا ۱۰۰ نفر نيروی 
مقاومت  تاارتش  فرستاد  اوگاندا  به  نظامی 
به  آمريکا  نيروهای  ببرند  ازبين  را  خدائی 
جنوب  و  مرکزی  آفريقای  جمهوری  کنگو، 

سودان فرستاده شدند.
«گسترش جنگ آمريکا درسومالی ازطريق 

گسيل نيرو از کنيا، اوگاندا و بوروندی»
روشن است که سناتور کوونس اين پيشنهاد 
اين  کرد.  بيان  آفريکوم  درنظرداشتن  با  را 
درزمان  درآفريقا،  آمريکا  جديد  فرماندهی 
هريتاژ  ی  موسسه  توسط  بوش  دولت 
آفريکوم  با  کاری  درهم  پيشنهادشد...ناتو 
درجنگ با ليبی و سرمست از پيروزی آسان 
ضروری  جديد  درسال  وجودخودرا  اش، 
هم  کند.  بشريت»قلمدادمی  «نجات  برای 
کاری اين دو پيمان نظامی تکامل خطرناک 
اوضاع آفريقا را دربردارد. دولت اوباما با 
برای  ليبی  درجنگ  آفريکوم  نقش  پذيرش 
آفريقائيان شبهه ای باقی نگذاشت که آفريکوم 

به چه کاری درآفريقا مشغول است.
همانند  درآفريقا  آمريکا  ارتش  فرماندهی 
گرفتن «وظيفه»  در   ۱۹ قرن  در  پيشينيان 
گسترش منافع «روشنگری» اروپائی، نسل 
جديد غارتگر «شمالی» بارديگر تصميم به 
تحميل سردی مرگ به آفريقا، ويرانگری، و 
جابه جا کردنها که خصوصيت جنگهای قبلی 
است. گرفته  را  قاره  معنوی  درتقويت  شان 

آفريقا ناتوان از ايستادن درمقابل حمله ناتو 
و آفريکوم به ليبی، نشان داد که تاچه حد 
است  آماده  و  است  آموخته  گذشته  از 
هميشه  مردسفيد»رابرای  «سلطه  تا 

دوربياندازد.
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مبارزه ای بزرگ جهت تجديد ساختار توليد 
به منظور ايستادن روی پای خود و گسستن 
زنده گی تحت قيموميت خارج و باج گيران. 
بدين ترتيب، مردم ما قادرخواهندشد با پای 
خود به سوی دموکراسی حقيقی، استقالل و 
رهائی  پيش بروند. اين گام واقعی رهائی، 
زنده ماندن و آزادی برای مردم و کشور است.
برداشتند،  گام  راه  دراين  ما  مردم  که  وقتی 
ترس از گسست از فاکتورها و مکانيسمهائی 
و  شده  چهارميخ  وضعيت  به  را  يونان  که 
خواری بکشاند، که می خواهد يونان را به 
کند،  تبديل  اروپا  مدرن  پُست  الحمايه  تحت 
نخواهندداشت.  گی،  برده  و  درفقر  غرق 
ازاين طريق،  پيام با وقار و مقاومی ازطرف 
يونان به مردمان سراسرجهان داده خواهدشد. 
طوالنی  جريان  در  غرق  يورو  ی  منطقه 
رقابتهای داخلی و انحالل، با کشاندن ملتها و 
دستاوردهای دموکراتيکشان به نابودی، قادر 
به ادامه حيات خود نخواهدشد. يورو، بعد از 
تبديل شدنش به ارابه ارزی سرسختی برای 
بهبود بخشيدن به تعداد اندکی از کشورهای 
قدرتمند، ارابه ای با سياه ترين و ضدمردمی 
با  مذهبی  دگمهای  مثابه  به  انتخابها،  ترين 
تحميل بر جوامع، غيرقابل بحث شده است. 
اما دکترين ديگری ورای حق حيات و شان 

مردم وجودندارد!
ی  برپايه  جهان  بورژواهای  تمام  اجماع 
دهی  قرض  استعماری  قراردادهای  پذيرش 
درکان  ديروز  که  ای  گونه  به  قراردارد، 
مرکل و سرکوزی دستوردادند. اين تحريکی 
بيان  خواستهای  و  يونان  مردم  عليه  است 
شده اش. آقای ساماراس، رهبر اپوزيسيون 
امروز  توافق،  مخالف  ديروز  تا  و  راست 
اعالم می کند اکنون آماده است دولتی موافق 
آخرين  با  و  تروئيکا  با  قراردادها  ی  کليه 
تشکيل  گرفتن،  قرض  استعماری  قرارداد 
شود. ماسکها برداشته شدند. اين رهائی ملی 
برای  است  هماهنگی  حرکت  بلکه  نيست، 

ازبين بردن کشور و تمامی جامعه.
ملی،  نجات  ملی،  وحدت  حکومت  هيچ 
خواهند  می  که  هرچه  يا  همه،  موردتوافق 
راه  چنان  که  کسانی  که  تازمانی  بنامند، 
رژيم  ساختن  ابدی  که  کنند  می  آماده  حلی 
اضطراری و سلطه تروئيکا باشد، توسط مردم 
حمايت نخواهدشد. وحدتی بوجودنخواهدآمد 
و  بزنند  زانو  ما  مردم  بخواهند  آنها  اگر 
خارجی  اربابان  ی  الحمايه  تحت  کشورمان 
گردد! اجماعی  بوجودنخواهدآمد تازمانی که 
توافقات قبلی برسرجايشان بمانند و تروئيکا 
به  آمدن  با  ما  مردم  بماند.   باقی  دريونان 
و  خواهدداد   آن  عليه  را  اش  رای  خيابان 
جديد  اشغال  به  را  روشنی  نه  پيام  بارديگر 

خواهدفرستاد!
مردم يونان هرگزراه حل از طريق انتخابات 
پاپاندرئو  که  چه  آن  تحت  را  پرسی  همه  يا 
اند  نخواسته  کنند،  ديکته  اروپا  اتحاديه  يا 
ونه وحدت ملی درخدمت تروئيکا را.  بدين 
طرف  ملی  وحدت  دولت  يک  ايجاد  جهت، 
ای  ضربه  و  آشکار  انحرافی  تروئيکا  دار 
روشن  ما  مردم  است.  ضددموکراتيک 
صحبت کرده اند: سرنگون کردن حکومتی 
که هم اکنون خودش دارد می افتد. مردم ما 
خواست برچيدن تمامی نظام سياسی فاسد و 
می  تروئيکا  و  دارودسته  اين  توافقات  پايان 
باشند. آنها دموکراسی و استقالل راستين را 

خواستاراند.
هيچ کس نبايد به اين خواست توده ی کم بها 
ما  مردم  که  است  درخواست  اين  با  بدهد!  
مبارزه شان را ادامه خواهندداد، تا اين که 
دولت درخدمت تروئيکا را سرنگون سازند. 
است   مبارزه  اين  به  دادن  ادامه  چپ  نقش 
ای  توده  وسيع  جبهه  يک  ايجاد  به  خدمت 

برای نجات کشور.

و  تروئيکا  سرنگونی  بدون  ملی  نجات 
رژيمش ممکن نيست 

ساختارتوليدی،  تجديد  پرداختها،  قطع 
دموکراسی هم اکنون!

رهائی  برای  سياسی  و  اجتماعی  ی  جبهه 
سياسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی کشور

نه به اشغال جديد، آری به تغييری توده ای

۳ نوامبر ۲۰۱۱ ـ 
KOEسازمان کمونيستی يونان ـ
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(۱)يونان دو روزملی دارد. اولی ۲٥ مارس ـ سال 
درسال  عثمانيها  ی  سلطه  عليه  استقالل  انقالب  گرد 
از  بسياری  برخالف  اکتبر.   ۲۸ دومی   .۱۸۲۱
پايان  و  برفاشيسم  پيروزی  که  اروپائی،  کشورهای 
جنگ راجشن می گيرند، مردم يونان شروع آن را 
يونان  مردم  اکتبر۱۹٤۰،  در۲۸  گيرند.  می  جشن 
به  موسولينی  مغرور  فاشيستی  رژيم  با  پارچه  يک 
نيروهايش  آزاد  عبور  حق   » که  برخاستند  مخالفت 
ازخاک يونان را می خواست «. اين به عنوان «روز 

روز  سه  درست  است.  معروف  نه»دريونان 

آن چه که دراجالس سران گروه ۲۰ درکان 
گذشت عبارت بود از صفحه ی سياه جديدی 
در تاريخ تسليم شدن هيئت حاکمه ی يونان، 
مردم  منافع  فروش  سياه   درسنتهای  بدترين 
دولت  ايجاد  زمان  از  خارحيان  به  کشور  و 
يونان. آن چه که ديروزاتفاق افتاد تنها قابل 
مقايسه با دوران جنگ توده ای کنترل شده 
توسط آمريکا بود.  مرکل و سرکوزی، در 
که  کردند  اعالم  راديوئی،  مستقيم  گفتگوی 
چه رفراندومی را مردم يونان بايد انجام دهند 
و ازچه رفراندومی پرهيزکنند و توده های 
مافيائی  گانگستران  همانند  را  يونان  مردم 
تصميمات  از  سرپيچی  درصورت  واقعی 
آنان، تهديد نمودند. نخست وزير پاپاندرئو، 
نشده  ديده  درکان  که  انگيزی  رقت  باتهديد 
ـ  مرکل  تا  منتظرماند  ای  درگوشه  بود، 
سرکوزی تصميم شان را اعالم کنند و بعد 
را  اروپائی  آميز  تحکم  دستورات  به  تنها 

ُمهرتاييد زده شد.
حق سکوت مرکل ـ سرکوزی به طريق زير 
ترجمه شد: ما درموردسرنوشت شما تصميم 
می گيريم. شما خفه شويد و اطاعت کنيد. شما 
دروضعيتی اضطراری قرارداريد، و مردم 
شما حق بيان نظراتشان را ندارند. مردم شما 
تحت امتحان و زيرنظر خارجی قرار دارند. 
شما دولت وحدت ملی را بوجودبياوريد که 
ما  صورت  درغيراين  باشد.   ما  درخدمت 
وقتی که شما را کامال چالنده باشيم از منطقه 
هم  گفتن  به  الزم  کنيم.  می  بيرون  يورو  ی 
نيست که شما بايد به پرداخت بدهی های تان 
ادامه دهيد. درمقابل اين اخاذی، نظام سياسی 
و  سياسی  احزاب  جواب  کرد،  چه  فرمانبر 
رسانه های عمده چه بود؟ جواب آنها عبارت 
بود از : ما از رژيم تروئيکا ازطريق ايجاد 
يک دولت وحدت ملی حمايت خواهيم کرد.  
ما انتظارنداريم که اين نظام بدون سلطه ی 
اخاذان رباخوار به زنده گی اش بتواند ادامه 
نظام  که  خواهيم  نمی  جزاين  ماچيزی  دهد. 
پيوند  خارجی  اربابان  سرويس  سرنوشت  با 

بخورد.
کارديگری  انجام  به  قادر  ما  مردم  اما، 
هستند! ازطريق سرنگون ساختن اين نظام 
َپست؛ اين يعنی سرنگون ساختن تروئيکا و 
توافقات با گانگسترهای بين المللی،  و پايان 
متحدکردن  با  فاسد؛  سياسی  نظام  به  دادن 
نيروی عظيم اش به منظور ارائه ی يک راه 
اجتماعی  و  اقتصادی  سياسی،  متفاوت  حل 
برای کشور؛ با اعالم  قطع فوری و کامل 
شروع  با  و  گان  اعتباردهنده  به  پرداختها 

در جبهه جهانی کمونيستی ... 
 بقيه از صفحه آخر

برای ايجاد انترناسيونال کمونيستی به ايکور بپيونديد!
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بعد، در۳۱ اکتبر۱۹٤۰، نيکوس زاخارياديس 
دبيراول حزب کمونيست متمرد يونان از سلول 
زندان پيام تاريخی اش را به مردم يونان درنامه ای 

سرگشاده فرستاد... 
*******

درحالی که ُرم می سوزد، امپرياليسم 
وقت می گذراند

درشهرهای  مردم  وسيع  درآمدن  حرکت  به 
بحران  که  دهد  می  نشان  جهان  مختلف 
کشيده  سياسی  بحران  به  کنونی  اقتصادی 
شده است. ُرم می سوزد و با فراخوان برای 
انجام تظاهرات وسيع در۱٥ اکتبر درحمايت 
کنيد»،  اشغال  را  استريت  «وال  جنبش  از 
کشور   ۸۲ از  بيش  شهرو   ۹۰۰ از  دربيش 
شاهد  فرارفتن مردم خشمگين از تظاهرات 
حتا  ـ  محدوديتها  از  جهش  با  «متمدنانه» 
وبرافروختن  ـ  نظيريونان  کشور  تمامی 

مشعلها شديم.
می  خيابانها  به  جهان  درتمامی  ها  توده 
و  امپرياليسم  طمع  عليه  آشکارا  تا  ريزند 
کنند.   اعتراض  اش  گلوباليزاسيون  سياست 
ما ازصميم قلب ازاين حرکت پشتيبانی می 
کنيم و فرامی خوانيم تا توده های معترض 
کارگری،  ضد  نظامهای  شان  درکشورهای 
ضد فقيران و ضد مردم را براندازند و برای 
استقرار دموکراسی حقيقی وحرکت به سوی 

سوسياليسم به پيش روند.
به  بحران  نيستند.  اوضاع  رشدناگانی  اينها 
پيش  سال  سه  حدود  از  بسيارجدی  طور 
اعتباردهی   خوردن  هم  بعدازبه  آغازشد. 
درآمريکا،  باال  بهره  نرخ  با  پشتوانه  بدون 
نظام اقتصادی شروع به تلوتلوخوردن کرد. 
جنبشها در تونس، بحرين، مصر که درآنها 
و  الجزيره  نظير  ديگر  جاهای  به  حاکمان 
از  است  روشنی  نشان  شدند،  رانده  مراکش 
کنونی  نظام  به  نسبت  مردم  اعتمادشدن  بی 
سرمايه / نظام امپرياليستی. حتا ليبی، جائی 
که امپرياليسم، تحت بهانه ی دشمن فرضی 
روشنی  بيان  کند،  می  دخالت  قذافی،  اش 
های  توده  و  کارگران  اعتقادی  بی  از  است 
حتا  امپرياليستی.  نظام  به  نسبت  ستم  تحت 
به  قادر  هازار  آننا  هرچندکه  درهندوستان، 
ای  شده  تسويه  رهبری  يک  ساختن  فراهم 
نبود و عالرغم اين که اوخود را محدود به 
ايجادتغيير دردرون نظام کرده بود، کارگران 
فقير و توده های تحت ستم که به فراخوان او 
گرويده بودند به بيان نا شيفته گی خود نسبت 

به سيستم  می پردازند.
امپرياليسم انعطاف پذيری قابل مالحظه ای 
دارد و توانائی در انجام تغيير در اشکال و 
روندهای غالب آمدن به بحران بعد بحران. 
باوجوداين، بحران کنونی به ساده گی با وقت 

گذرانی بيشتر تطبيق پذير درحول و حوش 
نيست. با تعميق بحران،  محل مانوور دادن 
برای امپرياليسم تنگ ترشده و غارتهايش به 
راحتی قابل افشا شده اند. اين امر با بحرانی 
بزرگ تر شانس دست کاری آن را کمتر می 

کند. معنای بحران کنونی چنين است.
را  دموکرات  و  چپ  نيروهای  ی  همه  ما   
دعوت می کنيم متفقا ازاين جنبش درهرجائی 
جنبشها  اين  و  کنند،  حمايت  دهد،  روی  که 
را آگاه کنند که بحران در نظام امپرياليستی 
کنونی پايان پذير نيست و سوسياليسم تنها راه 
دموکراسی  يافته  گسترش  شکل  و  بوده  حل 
است، که درآن کارگران و توده های تحت 
و  کارشان  درمورد  گيری  تصميم  حق  ستم 
استفاده ازمنابع طبيعی را دارند. بدون چنين 
ديد روشن رهبری کننده، ما درخطربازيچه 
بيشتر  بازهم  امپرياليستهای  دردست  شدن 
غارت گر گشته و آينده ی بشريت به خطر 

خواهدافتاد.
ک.ان. راماچاندرانـ دبيراول حزب کمونيست 

هندوستان(مارکسيست ـ لنينيست)

 RED 17 اکتبر 2011 ـ به نقل از
STAR Platform for Com-
 munist Revolutionaries
 Nov.2011
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KOE STATEMENT:

Each and every one out, to the 
streets!

There is no â€œnational salva-
tionâ€ until we overthrow the 

troika and its regime
We are in the middle of a storm of fast 
political developments. The popular 
factor is the catalyst. It is the Greek 
people who isolated, de-legitimized 
and marginalized Papandreouâ€™s 
government. The people has delivered 
a thunderous NO to the emergency 
regime of the IMF-EU-ECB troika and 
the agreements with the international 
bandits. The unprecedented demon-
strations during the last 48 hoursâ€™ 
general political strike, and the his-
torical event of the National Dayâ€™s 
transformation into a day of â€œNO 
to the new occupationâ€, were not 
the last drops, but the most recent 
rushing waves of the popular rage.
Facing the impasses of his policy, the 
â€œprime ministerâ€ Papandreou 
attempted a generalized blackmail 
through his decision for a referendum 
on the last despicable agreement of 
subordination, dictated by the EU 
Summit on October 26. He was not at 
all sure that this referendum will take 

place â€“ nevertheless, he thought 
that through it he may blackmail: (a) 
the systemic political establishment in 
order to extort its consensus; (b) cer-
tain foreign factors, based on the sup-
port of others; (c) the Greek people. 
The realistic possibility of a resounding 
NO to the subordination and the new 
occupation, in case the referendum 
would take place (as the Greek peo-
ple has proved its readiness to over-
throw the government and the troika 
in any way possible), has alarmed the 
European and local headquarters.
What happened yesterday in the 
Cannes G20 Summit is a new black 
page in the history of subordination 
of the Greek ruling class, worthy of 
its darkest traditions of selling out our 
peopleâ€™s and countryâ€™s inter-
ests since the creation of the Greek 
state. What happened yesterday can 
probably be compared only to the era 
of the US-controlled civil war and post-
civil war state. Merkel and Sarkozy, in 
live broadcast, announced what kind 
of referendum is allowed to the Greek 
people, and what kind of referendum is 
not allowed â€“ threatening the Greek 
masses, as genuine mafia gangsters, 
with hunger in case they challenge 
their decisions. The â€œprime min-
isterâ€ Papandreou, the most pa-
thetic walkon ever present in Cannes, 
waited in his corner until Merkel-
Sarkozy announce their decision, 
and then appeared only to ratify the 
orders of the European extortionists.
The blackmail by Merkel-Sarkozy is 
translated as follows: â€œWe decide 
for your fate. You will just shut up 
and obey. You are subject to regime 
of emergency, and your people has 
no right to express his opinion â€“ 
yours is a people under probation 
and foreign tutelage. You will form a 
â€˜national unity governmentâ€™ 
that will serve us, otherwise we will 
throw you out of the Eurozone, once 
we have completely squeezed you. 
And it goes without saying that in any 
case you will continue to pay.â€ Fac-
ing this extortion, what did the political 
system of the subordination, its politi-
cal parties and its mainstream Media, 
answer? Their answer was: â€œWe 
will support the troikaâ€™s regime 
through a â€˜national unity govern-
mentâ€™.â€ We did not expect else 
by a system that cannot survive with-
out the domination of the extortionists 
and of the usurers. We did not expect 

else by a system that has tied its 
fate with the service of its foreign 
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و ابداع ماليات بردرآمد ملی بود يک. يک 
 Mil) عضو کاخ بريتانيا، پرميندکس شانزدهم
جوليوس  مورداعتمادژنرال   ،(Permindex

کالين (Julius Klein) بود.(۲)
شود،  قانع  اينقدر  ويلسون  که  نبود  الزم 
داج  کليولند  مس  معدن  يون  مد  او  زيرا 
با  که  شرکتی  بود.   (Cleveland Dodge)
نام فلپس داج (Phelps Dodge) به يکی از 
بزرگترين شرکتهای استخراج معدن در دنيا 
تبديل شده بود. داج از نظر مالی فعاليتهای 
سياسی ويلسون را حمايت می کرد. ويلسون 
کشتی  برروی  خودرا  تحليف  مراسم  حتی 

بادبانی داج انجام داد. (۳)
مک  سايروس  و  داج  دو  هر  با  ويلسون 
در   (Syrus Mc Cormick) کورميک 
دانشگاه پرينستون همکالسی بود. هر دو نفر 
 Rockefeller›s) آنها ُمدير بانک ملی راکفلر
اکنون  که  بودند   (National City Bank
سيتی گروپ ناميده می شوند. تمرکز اصلی 
ويلسون غلبه بر بی اعتمادی عمومی مردم 
نسبت به بانکداران بود که شهردار نيويورک 
جان هايلن (John Hylan) در سال ۱۹۲۲ ، 
پژواک می داد و استدالل می کرد درمورد 
اينکه : «تهديد واقعی به جمهوری ما دولت 
نامرئی ايست که مانند اختاپوس غول پيکر با 
هرزگی بازوهای خودرا بدور شهر، دولت 
يک  آن،  رأس  در  است.  پيچيده  ما  ملت  و 
دارد  قرار  بانکی  خاندان  از  کوچک  گروه 
که به طور کلی به عنوان خاندان بين المللی 

بانکداران منتسب ما خطاب می شوند.» (٤)
سال  در  شدند.  غالب  خاندان  هشت  اين  اما 
عرصه  به  پا  ريزرو  فدرال  بانک   ۱۹۱۳
اولين  واربرگ  پال  که  گذاشت  وجود  ی 
والی و فرمانفرمای آن بود. چهار سال بعد 
شد،  اول  جهانی  جنگ  وارد  متحده   اياالت 
بعد از اينکه جامعه ی نامرئی ومحرمانه ای 
آرشيدوک   ،(Black Hand) سياه  دست  بنام 
و   (Archduke Ferdinand) فرديناند 
به  را   (Habsburg) هابزبورگ  همسرش، 
 ،(Archduke) قتل رساند. دوست آرشيدوک
کونت سزرين Count (Czerin) بعدها گفت: 
من  به  او  جنگ  وقوع  از  قبل  سال  «يک 
او  مرگ  از  پس  فراماسونها  که  داد  اطالع 

مسئله را حل و فصل کردند.» (٥)
روتسچيلد،  ادموند  بارون   ،۱۹۲۰ درسال 
کرد.  تأسيس  را  فلسطين  اقتصاد  کميسيون 
در  واقع  لوئب  کوهن  دفاتر  که،  درحالی 
ی  شبکه  تشکيل  برای  روتسچيلد  به  منهتن 
مرگ  های  جوخه  برای  که  سالح  قاچاق 

منظور  به  شد،  می  فراهم  صيهونيستی 

masters. 
However, our people is able to do 
different! By overthrowing this miser-
able regime. That is, by overthrowing 
the troika and the agreements with 
the international gangsters, and by 
putting an end to the rotten political 
system. By uniting its huge forces 
in order to offer a different political, 
economic and social way out for the 
country. By declaring an immedi-
ate and full stop of payments to the 
â€œcreditorsâ€, and by initiating 
a big campaign for the restructur-
ing of the production in order to be 
able to stand on its own feet and to 
stop living under foreign tutelage and 
blackmails. In that way, our people 
is able to walk on the path of genu-
ine Democracy, Independence and 
Emancipation. This is the path of the 
real salvation, survival and freedom 
for the people and for the country.
Once our people walks on this path, 
he will not be afraid to come to a rup-
ture with all those factors and mecha-
nisms that keep Greece in the status 
of a riveted and humiliated country, 
that transform Greece into a post-
modern European protectorate, im-
mersed in misery and enslavement. 
In this way, a message of Dignity and 
Resistance will be addressed from 
Greece to the peoples of the whole 
world. The Eurozone, immersed in a 
long course of internal rivalries and 
liquidation, cannot survive by trans-
forming into ruins all the popular and 
democratic achievements. The Euro, 
after been a hard currency-vehicle for 
the transfer of wealth to the few and 
powerful, a vehicle of most dark and 
anti-popular choices, is now used 
as non-negotiable religious dogma 
at the expense of society. However, 
there is no other doctrine beyond the 
survival and the dignity of the people!
The consensus of the whole bour-
geois world based on the acceptance 
of the colonial-type loan agreement, 
as it was ordered by Merkel and Sar-
kozy in Cannes yesterday, is a prov-
ocation against the Greek people 
and his expressed will. The masks 
have fallen: Mr Samaras, leader of 
the right wing â€œoppositionâ€ and 
until yesterday â€œopposite to the 
agreementâ€, today declares that he 
is present, ready for a government 
in the service of all the agreements, 
of the troika, and of the last colonial-
type loan agreement. This is not a 
â€œnational salvationâ€, but a coor-
dinated course towards the liquidation 

of the country and of the whole society. 
No government of â€œnational uni-
tyâ€, â€œsalvationâ€, â€ œcon-
sensusâ€ or whatever they call it, 
will be accepted by the people as 
long as those who prepare such a 
â€œsolutionâ€ wish the perpetuation 
of the emergency regime and of the 
troikaâ€™s domination. There will be 
no unity if they wish our people on his 
knees and our country subordinated 
to foreign masters! There will be no 
consensus as long as the predatory 
agreements remain into force and the 
troika remains in Greece. Our people 
will â€œvoteâ€ again in the streets, 
and will again send a clear message: 
NO to the new occupation!
The Greek people never asked for 
a â€œsolutionâ€ through elections, 
nor through a referendum under the 
terms dictated by Papandreou or by 
the EU, nor for a â€œnational unity 
governmentâ€ in the service of the 
troika. For this reason, the creation 
of a new pro-troika â€œnational unity 
governmentâ€ is a flagrant deviance 
and an anti-democratic coup. Our 
people has clearly spoken: He has 
fought in the streets to overthrow 
this government that today is falling 
apart. He has fought to bring down 
the whole rotten political system 
and to put an end to the junta of the 
agreements and of the troika. He has 
required genuine Democracy and In-
dependence. 
Nobody may understimate this clear 
popular mandate! It is with these de-
mands that our people shall continue 
the struggle, until the overthrow of 
any government in service of the troi-
ka. The role of the Left is to contribute 
to this struggle, to contribute to the 
building of a broad popular front for 
the salvation of the country.

There is no â€œnational salvationâ€ 
until we overthrow the troika and its 
regime 
Stop of payments, Productive re-
structuring, Democracy â€“ NOW!
Social & Political Front for the 
countryâ€™s political-economic-
social way out
NO to the new occupation â€“ For a 
radical popular change
3 November 2011
Communist Organization of Greece 
- KOE
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موضع پرولتری... بقيه از صفحه آخر
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کرد.  کمک  فلسطين  اراضی  تصرف 
را  فعاليت  اين  کالين  جوليوس  جنرال 
نظارت می کرد و در رأس ضد اطالعات 
کيسينجررا  هنری  بعدها  که  آمريکا  ارتش 
توليد کرد، قرار داشت. کالين طرح مارشال 
ترور  سلولهای  به  فلسطين  در  را  اروپا  به 
دوم  جهانی  جنگ  از  پس  صيهونيستی 
مؤسسه  طريق  از  را  وجوه  کرد،  معطوف 
توسط  که   (  Sonneborn بورن  سانه  ی 
مگنت  کميکال  شرکت  از  ای  زاده  نجيب 
 ،(Chemical Magnet Rudolph) رودالف 
واقع دربالتيمور (نيويورک) کنترل می شد، 
 Dorothy) کاناليزه کرد. همسر او ُدروتی شف
 (  ٦) باشد.  می  واربرگ  ازبستگان   (Schiff
به  واربرگ  خاندان  با  لوئب  کوهن  خاندان 
منهتن آمدند. در همان زمان خاندان برانفمنز 
کميته  از  بخشی  عنوان  به   (Bronfmans)
ی مستعمره سازی يهودی متعلق به موسی 
مانتفيور (Moses Montefiore) وارد کانادا 
شدند. از قرن سيزدهم به اين طرف، خاندان 
غيرقانونی  و  نامشروع  کارهای  مانتفيور 
شهرک   ،Genoese) جنواِ  اريستوکراسی 
را  ايتاليا)  غربی  شمال  در  کوچکی  بندزی 
 de) انجام  می دادند. خاندان اسپودافوراس
خاندان  برای  را  وظيفه  اين   (Spodaforas
که  دادند،  انجام   (Savoy) ساوی  ايتاليائی 
پشتوانه ای شد توسط موسی اسرائيل سيف 
طريق  اين  از  که   (Israel Moses Seif)
هارولد  لورد  شد.  گذاری  نام  اسرائيل 
 Lord Harold Sebag) مانتفيور  سباگ 
بنياد  رياست  حاضر  حال  در   (Montefiore
ی  شاخه  که  دارد،  عهده  به  را  اورشليم 
صيهونيستی شواليه های سينت جان اورشليم 
برانفمن   باشد.  می   (St. John Jeruslem)
معنی  به  يهودی،  زبان  در   ،Bronfman)
«الکل فروش» يا «liquor man» می باشد) 
 ،(Arnold Rothstein) روتشتاين  ارنولد  با 
روتسچيلد  مخوف  امپراطوری  محصول  که 
می باشد، درارتباط تنگاتنگی جرائم سازمان 
يافته در نيويورک را بوجود آورد. روتشتاين 
(Rothstein) موفقيت خود را توسط – الکی 
لنسکی  ِمری   ،(Lucky Lu Ciano) لوچيانو
 Robert) وسکو  رابرت   ،(Mary Lansky)
 Santos) ترافيکانته  سانتوس  و   (Vesco
Trafficante) بدست آورد.  خاندان برانفمن 
با خاندان روتسچيلد، کوهن لوئب و المبرتس 

(Lamberts) وصلت کردند. (۷)
در سال ۱۹۱۷ نيز شاهد اضافه شدن متمم 
۱٦ به قانون اساسی اياالت متحده ی آمريکا 
آنجام  بردرآمد  ماليات  تحميل  که  بوديم، 
گرفت. هر چند اين قانون فقط توسط دوايالت 
رسيد.  تصويب  به  نياز  مورد  ايالت   ۳٦ از 

 Internal Revenue Service,) اس  آر  آی 
سازمان  اين  از  قدر  اين  آمريکائيها   ،IRS
معتقدند «ايستادن  که  دارند  وحشت  مخوف 
درنده  شير  مقابل  زاد  مادر  لخت  طريق  به 
به    IRS که  است  اين  از  کمتر  وحشتش 
سراغ شما بيآيد»، مترجم) اداره ماليات، يک 
شرکت خصوصی ثبت شده در ايالت دالوار 
پيش  سال  چهار  باشد.(۸)  می   (Delaware)
ثروت  سپر  به  را  خود  راکفلر،  بنياد  آن  از 
جديد  مالياتی  درآمد  مفاد  از  خود  خانواده 
مبدل ساخت. در حاليکه، افکار عمومی را 
کرد.  هدايت  اجتماعی  مهندسی  طريق  از 
يکی از شاخکهای حساس آن هيئت آموزش 
و پرورش عمومی بود که ايجاد کرده بود. 
در نامه ی گاه به گاه شماره يک اين هيئت 
ما  روياهايمان  «در  شود:  می  خاطرنشان 
دارای منابع بی حد و حصر هستيم و مردم 
با آرامی کامل خود را به دستهای توانای ما 
واگذار می کنند. ميثاق های حاضر آموزش 
و  گردد  می  محو  آنها  ذهن  از  پرورش  و 
بدون قيد از سنت، با حسن نيت خوبمان بر 
می  کار  پاسخگو  و  سپاسگزار  قوم  روی 
کنيم.  اين افراد را و يا هر يک از فرزندان 
نبايد به فيلسوف يا تحصيل کرده و  آنها را 
يا دانشمند علوم درآوريم.....که ما خود منبع 

فراوانی از آن داريم.» (۹)
اگر چه اکثر آمريکائيها فدرال ريزرو را يک 
نهاد دولتی می پندارند، اين يک نهاد کامًال 
خاندان  هشت  توسط  که  است  خصوصی 
عظيم و معروف تصاحب شده است. سرويس 
مخفی نه توسط قوه ی مجريه ، بلکه توسط 
 (۱۰) است.  شده  گمارده  بکار  ريزرو  فدرال 
تبادل بين سناتور ادوارد کندی (دمکرات – 
 ،(Paul Volcker) ماساچوست) و پال والکر
رئيس بانک فدرال، در جلسه ی استماع سنا 
در سال ۱۹۸۲ بسيار آموزنده است. کندی 
فکر  جان  بزرگترش  برادر  مثل  بايست  می 
به  او  که اگر  گفت  به والکر  که  باشد  کرده 
داری  خزانه  وزارت  کميته  عضو  عنوان 
متفاوت  چيز  همه  گرفت،  می  قرار  آمريکا 
دود  را  برگش  سيگار  که  والکر  بود.  می 
می کرد با تحکم گفت: «که احتماًال درست 
عمد  به  آنرا  که  دارم  اعتماد  من  اما  است. 
طراحی کرده اند.» (۱۱) لی هميلتون، نماينده 
زير  طريق  به  اينديانا)  (ايالت  دمکرات  ی 
به والکر گفت که «مردم درک می کنند که 
آنچه که هيئت شما انجام می دهد تأثير بسيار 
عميقی بر کيف پول آنها دارد، و در عين حال 
اينکه همين هيئت گروهی از مردم هستند که 
غير قابل دسترسی بوده وديگر اينکه  اساساً 
مردم   به  نسبت  مسئوليت  احساس  از  عاری 

می باشند.»

قدرتی  «يک  گفت:  ويلسون  پرزيدنت 
و  کامل  طوری  به  يافته،  سازمان  چنين 
از  که  زمانی  است  بهتر  فراگير،  بسيار 
محکوميت آنها صحبت به ميان می آيد حد 
 Charles) ليندبرگ  چارلز  نگهدارند.»  را 
Lindberg)، نماينده ی دمکرات (نيويورک) 
بی پرده تر بود، او با سرزنش عليه قانون 
فدرال ريزرو که توسط ويلسون گذرانده شده 
قانونی  ای «اليحه  زيرکانه  طرز  به  و  بود 
مردم» را تفويض کرده بود، صحبت کرد. 
.....» قانون  اين  که  کرد  اعالم  ليندبرگ 
غول پيکر ترين اتحاديه شرکتها را بر روی 
که  سازد....هنگامی  می  مستقر  زمين  کره 
دولت  کند،  امضاء  را  قانون  اين  پرزيدنت 
جلوه  مشروع  پولی  قدرت  توسط  نامرئی 
دار می گردد. هروقت که اين اتحاد شرکتها 
خواهان تورم باشند، قانون تورم را بوجود 
خواهد آورد. از اين به بعد، افسردگی ها به 
طور علمی بوجود خواهد آمد. دولت نامرئی 
توسط قدرت پولی تثبيت شده است و توسط 
مشروعيت  شرکتها  اين  اتحاد  مالی  توان 
بانک  کل  مفهوم  کرد.  خواهد  پيدا  قانونی 
شده  طراحی  گروهی  همان  توسط  مرکزی 
گردند.»  ساقط  قدرت  از  بود  قرار  که  بود 

(۱۲)

آمريکائی  بانک  هر  از  قبل  فدرال  بانک 
ريزرو  فدرال  بانک  اما،  است.  شده  ساخته 
سرمايه  عظيم  منابع  موجب  به  نيويورک، 
اش، بانک فدرال (Fed) را کنترل می کند. 
فدرال،  بانک  درداخل  قدرت  واقعی  مرکز 
 POMC, Federal Open) بازار باز فدرال
Market Committee) است که درآن تنها، 
رئيس بانک فدرال نيويورک است که دارای 
 POMC .يک کرسی رأی گيری دائم است
ی  طبقه  از  که  پولی  سياستهای  مورد  در 
صادر  دستور  نيويورک  فدرال  بانک  هشتم 
می کند، مثل دژی است به قياس از بانک 

مرکزی انگلستان. (۱۳)
 ۱٤ ساختمان  زمينی  زير  پنجم  ی  درطبقه 
طالی  تن   ۱۰۳۰۰ مقدار  سنگی،  ی  طبقه 
خالص (که بيشتر آن متعلق به آمريکا است) 
نهفته است. اين مقدار برابراست با يک سوم 
کل طالی ذ خيره ی جهان و به مراتب بيشتر 
از طالی ذ خيره در هر نقطه ای ازجهان. (۱٤)

دنيای پول به طور فزاينده ای کامپيوتری می 
گردد. با ابداع ابزار پيچيده ی مالی مانند نرخ 
مبادله (Derivatives)، حق خريد و فروش با 
پرداخت حق الزحمه (Options)، سپرده های 
بدون پشتوانه (Puts and Futures)، توسط 
مابين  معامالت  حجم   ، خاندان  هشت  اين 
بانکی جهشی کوانتومی کرد. برای رسيدگی 

شاهراهی  فدرال  بانک  شرايط،  اين  به 

بانک ها بايد به دست توانای کارگران و زحمت کشان مصادره شوند!
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برای پاکسازی سيستم پرداختی مابين بانکی 
 CHIPS (Cleaning Interbank را که به نام
Payment System) ساخت که در نيويورک 
 Morgan›s مانند  است  مدلی  و  دارد  قرار 
Euro Clear (واقع در بلژيک) – هم چنين 
معروف به جانوروحشی(Beast) می باشد.
هنگامی که بانک فدرال ريزرو بوجود آمد، 
پنج بانک نيويورکی به نامهای سيتی َبانک، 
هانوور  مانوفاکتور  کميکال،  بانک  چيس، 
اتحاد  و   (Manufacturers Hanover)
شرکتهای بانکی (Bankers Trust) را ايجاد 
کرد – ٪٤۳ سهام بانک نيويورک فدرال را 
در اختيار داشت. تا سال ۱۹۸۳ همين پنج 
بانک، ٪٥۳  سهام بانک نيويورک  فدرال 
را در اختيار داشتند. تا سال ۲۰۰۰ سه بانک 
به نامهای سيتی گروپ، جی پی مورگان و 
دويچه َبانک در هم ادغام شدند و در نتيجه 
تصاحب  را  سرمايه  از  تری  عظيم  مقدار 
کردند، درست مثل جناح اروپائی آنها يعنی 
هشت خاندان عظيم بانکی. در مجموع آنها 
صاحب سهام اکثريت شرکت های فورچون 
٥۰۰ (Fortune ٥۰۰) شدند و بخش عمده 
را  قرضه  اوراق  و  سهام  معامالت  از  ای 
انجام می دهند. تا سال ۱۹۸٥ آنها ٪۸٥ کليه 
معامالت سهام (stock) را در اختيار خود 

داشتند. (۱٥ )
بانکهای  همه  از  تر  قدرتمند  هنوز  واقع  در 
 (Investment Banks) گذاری  سرمايه 
خاندان  هشت  اين  از  بسياری  نام  که  هستند 
عظيم بانکی را با خود حمل می کنند. پس 
از جنگ فالکلند (Falkland) در سال ۱۹۸۲ 
مورگان  بانک  روأسای  که  حالی  در   ،
سرپرستی مذاکرات ميان انگليس و آرژانتين 
قانون  ريگان  پرزيدنت  دادند،  می  انجام  را 
به  قانون،  اين  کرد.  اعمال  را   SEC٤۱٥
تحکيم تعهد اوراق بهادار که در دست شش 
بانک عظيم سرمايه گذاری( متعلق به هشت 
انجاميد:  داشت  قرار  بانکی)  غظيم  خاندان 
 ،(Salomon Brothers) سالومون  برادران 
مرل لينچ (Merril Lynch)، مورگان استانلی 
ساکس  گولدمن   ،(Morgan Stanley)
بوستون  فرست   ،(Goldman Sachs)
 Lehman) برادرز ليمن  و   (First Boston)
ی  دهه  سالهای  در  بانکها  اين   .(Brothers
۸۰ و ۹۰ بطرز ديوانه واری به سمت ادغام 

و تحکيم هرچه بيشتر قدرت خود شدند.
 (American Express) اکسپرس  آمريکن 
هر دو بانک ليمن برادرز - کوهن لوئب – 
که در سال ۱۹۷۷ باهم ادغام شده بودند – و 
Shearson Lehman-) شيرسن ليمن رودز
Rhoades) را بلعيد. بانک اسرائيلی موسی 
 The Israel Moses) سيف درسوئيس ايتاليا

 ،(Seif›s Banca de la Svizzerra Italiana
 .(۱٦) خريد  را  برادرز  ليمن  سهام   ۷٪
 (Philbro) فيلبرو  بانک  سالومون  برادران 
 (Oppenheimer) را از خاندان اوپن هايمر
آفريقای جنوبی قاپيد و سپس، بانک اسميت 
بعداً  خريد.  را   (Smith Barney) بارنی 
گروپ   تراولرز  از  بخشی  به  بانک  سه  هر 
Travelers (Group) تبديل شدند که رياست 
آنرا ساَندی ولز (Sandy Wells) از خانواده 
ويلز  ديويد  داشت.  عهده  به  ويلز  ديويد 
 Lazard) فرِرس  الزارد  کنترل  همچنين 
ش،  ارشد  شريک  طريق  از  را   (Freres
سپس  داشت.   اختيار  در  ويلز  ديويد  مايکل 
خريداری  را  تراولرز  بانک  باَنک،  سيتی 
 City) کرد تا سيتی گروپ اس جی واربرگ
آورد  بوجود  را   (Group S. G. Warburg
 Oppenheimer›s Chartered آن   از  که 
می  سهام   ۹٪ صاحب   Consolidated
 Old باشد. و بعد اين ادغام بانکی عظيم به
که   – پيوست   Money Banque Paribas
در سال ۱۹۸٤ با مرل لينچ ادغام شده بود. 
يونيون بانک سوئيس (Union Bank)، بانک 
چنگ  به  را   (Paine Webber) وبر  پين 
دين  استانلی،  مورگن  که،  حالی  در  آورد 
ويتر (Dean Witter) را قورت داد و کارت 
 Discover Credit) ديسکاور  ی  اعتبار 
Card) را از سيرز (Sears) خريداری کرد.
 First) کوهن لوئب – کنترل فرست بوستون
سوئيس  کرديت  با  که  داشت  را   (Boston
(Credit Suisse) ادغام شد که خود هم اکنون 
وايت ولد (White Weld) را به چنگ آورده 
بود – بازی کن اصلی بازار باند يورو لندن 
باشد.  می   (London Eurobond Market)
مرل لينچ - در سال ۲۰۰۸ با بانک آمريکا 
(Bank of America) ادغام شد – بازی کن 
است.  تجارت  اين  در  متحده  اياالت  اصلی 
 Swiss Banking) شرکت بانکداری سوئيس
سرمايه  بانک  بزرگترين  با   (Corporation
 S. G.) واربرگ  جی  اس  لندن،  گذاری 
Warburg) ادغام شد تا اس بی سی واربرگ 
را ايجاد کند در حالی که، واربرگ با مرل 
لينچ از طريق به چنگ آوردن سپرده های 
 Mercury Assets Tie) مرکوری  محصور 
up) درهم تنيده بودند. واربرگ ها مبادرت 
يونيون  با  را  ديگری  گذاری  سرمايه  به 
بانک  آن  از  که  دادند  انجام  سوئيس  بانک 
 USB) واربرگ  بی  اس  يو  بنام  قدرتمندی 
اتحاد  دويچه،  بانک  آمد.  بوجود   (Warburg
را   (Banker›s Trust) بانکی  شرکتهای 
به   (Alex Brown) براُن  الکس  و  خريد 
اختصار به بزرگترين بانک جهان با دارائی 
قانون  لغو  با  شد.  تبديل  دالر  ميليارد   ۸۸۲

خط   ،(Glass – Steagal) استيگال  گالس 
تجاری  بانکداری  گذاری،  سرمايه  مابين 
گالس  قانون   } شد  ناپديد  خصوصی  و 
توسط   ۱۹۳۳ سال  ژوئن   ۱٦ در  استيگال 
 Garter نامهای  به  آمريکائی  سناتور  دو 
 Henry و  ويرجينيا)  (دمکرات-   Glass
قانون  اين  رسيد.  تصويب  به   B. Steagal
 FDIC, Federal Deposit Insurance)
Corporation) را در آمريکا برقرار کردند 
که درواقع رفرمی به نفع مصرف کننده بود، 

مترجم }.
اين تعداد از بانکهای سرمايه گذاری، کنترل 
اعمال  جهانی  اقتصاد  بر  را  زيادی  بسيار 
می کنند. فعاليت آنها شامل موارد زير مثل 
مشورت در مذاکرات بدهی های کشور های 
پيرامونی (جهان سوم)، انجام ادغام، تفکيک 
پرکردن  برای  شرکتهائی  ايجاد  انحالل،  يا 
عرضه  به  اقدام  طريق  از  اقتصادی  خالء 
تمام  تعهد   ،(IPOS) عمومی  سهام  اوليه  ی 
 (Bond) قرضه  اوراق  صدور  تعهد  سهام، 
به  ارابه  کشيدن  و  دولتها،  و  شرکتها  تمام 
طرف سرازيری جاده ی خصوصی سازی 

و جهانی شدن اقتصاد جهان. 
ولفنزان  جيمز  جهانی  بانک  اخير  رئيس 
(James Wolfensohn) از بانک سالومون 
 (Salomon Smith Barney) بارنی اسميت 
آمده بود. مرل لينچ در سال ۱۹۹٤ ، ٤۳٥ 
ها  دارائی  اين  داشت.  دارائی  دالر  ميليارد 
قبل از ادغام شدنهايش بود. بزرگترين بانک 
می  فقط  زمان  آن  در  بانک  سيتی  تجارتی، 
دالر  ميليارد   ۲٤۹ داشتن  ادعای  توانست 

دارائی را داشته باشد.
تمام    ٪۲٦٫۸ لينچ  مرل   ،  ۱۹۹۱ سال  در 
داد.  انجام  را  جهان  بانکی  های  ادغام 
ساکس  گولدمن   ،  ٪۱٦٫۸ استانلی  مورگان 
۱٦٫۳٪ ، ليمن برادرز ۱٦٫۱٪  و کرديت 
سوئيس ُفرست بوستون ۱٤٫٥٪ را انجام داد. 
 ٦۰ مبلغ  استانلی  مورگان   ،  ۱۹۸۹ سال  تا 
دست  شرکتها  شدن  ادغام  در  دالر  ميليارد 
قانون  لغو  انعکاس   ۲۰۰۷ سال  تا  داشت. 
مشاوران  بهترين  از  تا  ده  استيگال،  گالس 
را   (New Model Advisers) جديد  مدل 
ساکس،  گولدمن  داد:  ارائه  زير  قرار  به 
پی  جی  گروپ،  سيتی  استانلی،  مورگان 
مورگان چيس، ليمن برادرز، مرل لينچ، يو 
دويچه  سوئيس،  کرديت  واربرگ،  اس  بی 
 Initial Public بانک و الزارد. در زمينه ی
 Offering (IPO), stock underwriting
گذاری،  سرمايه  بانکداران  که  {رونديست 
سرمايه را برای سرمايه گذاری به نمايندگی 
از جانب شرکتها و دولتهائيکه اوراق بهادار 
را صادر می کنند (هر دو سهام و بدهی) را 
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 ۱۹۹۱ سال  برای  دهند}،  می  افزايش 
گولدمن  آنها:  بزرگترين  از  چهارتا   ،
سی  و  استانلی  مورگان  لينچ،  مرل  ساکس، 
اس بوستون بودند. در عرصه ی خصوصی 
سازی جهان برای سالهای ۱۹۸٥ تا ۱۹۹٥ 
ميليارد   ۱۳٫۳ انجام  با  ساکس  گولدمن   ،
بی  يو  گرفت.  پيشی  همه  از  ارزش،  دالر 
اس واربرگ مبلغ ۸٫۲ ميليارد دالر را در 
معامالت خصوصی سازی به جيب زد. (۱۷ )
َپری  پی  ان  بی  بانک   ،  ۲۰۰٦ سال  در 
کار ملی  بانک  بنام  بدنامی  بانک  باس 

 (Banca Nacionale de Lavoro) BNL
مسلح  اتهام  به  بانک  اين  که  خريد  را 
طبق  بود.  شده  نام  بد  حسين  صدام  کردن 
 Global) جهانی،  مالی  سازمان  گزارش 
از  ال  ان  بی  حاضر  حال  در   ،(Finance
بزرگترين بانکهای جهانی است که نزديک 
باشد. می  آن  دارائی  دالر  تريليون   ۳ به 

بزرگترين بانکهای طلبکار از دولت آمريکا 
لينچ   مرل  باشند.  می  آشنا  های  نام  همان 
دولت  های  بدهی  از  دالر  ميليارد   ۷٤٫۲
کرد  تقبل  هايش  بدهی  بازار  در  را  آمريکا 
اين  های  بدهی  کل  از   ٪۱٥٫۳ واقع  در  که 
دار  عهده  برادرز  ليمن  باشد.  می  کشور 
٥۲٫٥ ميليارد دالر از بدهی ها شد. مورگان 
استانلی ٤۷٫٤ ميليارد دالرو سالمون اسميت 
بارنی ٤٥٫٦ ميليارد دالر. سی اس بوستون، 
مجموع  در  ساکس  گولدمن  و  منهتن  چيس 
بودند.  آنها  بزرگترين  از  تا  هفت  ميان  در 
همان سال، گولدمن ساکس، مرل لينچ و يو 
اس بی پين وبر (USB Pain Weber) سه تا 
خود  مقروض  را  شهرداريها  بزرکترين  از 
کردند. در بازار يورو در سال ۱۹۹٥ ، چها 
بانک بزرگ که عهده دار بدهی  ها شدند، به 
ترتيب، يو اس بی واربرگ، مرل لينچ، دويچه 
بانک و گولدمن ساکس بودند. (۱۸) شعبه ی 
تصاحب   (Grenfell) گرنفل  بانک،  دويچه 
شرکتهای بزرگ اروپا را طرح ريزی کرد.

بازی کن غالب در آينده ی بازار بورس نفت 
نيويورک و بازار بورس نفت لندن، مورگان 
 Morgan Stanley Dean) استانلی دين ويتر
Witter)، گولدمن ساکس (از طريق شرکت 
 J. Aron ،فرعی خود، جی آرون و کمپانی
Company &)، سيتی گروپ (از طريق 
واحد خود، فيلبرو، Philbro) و دويچه بانک 
( از طريق احتساب اتحاد شرکتهای بانکی 
خود) خواهند بود. در سال ۲۰۰۲ ، شرکت 
انرون (Enron on line، که يکی از از هفت 
توسط  بود)  جهان  انرژی  عظيم  شرکتهای 
به  دالر  صفر  مبلغ  به  ورشکستگی  دادگاه 
حراج گذاشته شده بود که يو اس بی واربرگ 
آنرا تصاحب کرد. يو اس بی قرار شد سود 

برادرز  ليمن  با  را  الين  آن  انرون  انحصار 
بعد از دوسال اول قرارداد تقسيم کند. (۱۹ ) با 
ورشکست شدن ليمن برادرز در سال ۲۰۰۸ 
 ،(Barclays) بارکليز  جديدش،  صاحب   ،

سهميه خود را دريافت خواهد کرد.
برادرز  ليمن  ی  مفتضحانه  شکست  از  پس 
 ،  ۲۰۰۸ سال  مالی  بحران  آن،  متعاقب  و 
چهار تا از عظيم ترين بانکها، حتی بزرگتر 
هر  برای  چيس  مورگان  پی  جی  شدند.  هم 
يک دالر يک سنت پرداخت تا بير اِشترنز 
ميوچوال  واشنگتن  و   (Bear Stearns)
تصاحب  را   (Washington Mutual)
کانتری  و  لينچ  مرل  آمريکا،  بانک  کند. 
کرد.  مصادره  را   (Countrywide) وايد 
بر  کنترل   ،(Wells Fargo) ولزفارگو  و 
وضعيت وخيم پنجمين بانک آمريکا، واکوويا 
در  بارکليز  کرد.  اختيار  را   (Wachovia)
ی  باقيمانده  اب،  جذ  بسيار  ی  معامله  يک 

ليمن برادرز را به چنگ آورد.
رئيس سابق کميه ی بانکداری  رايت پاَتمن 
ايالت  از  دمکرات   ،Wright Patman)
از  که  عظيم  خاندان  هشت  به  تگزاس) 
کرد،  اعالم  هستند،  ريزرو  فدرال  صاحبان 
واقع  در  آمريکا  ی  متحده  اياالت  «امروز 
دو دولت دارد. ما به موقع دولت را تشکيل 
داديم. سپس ما يک دولت مستقل، غير قابل 
کنترل و نا هماهنگ در سيستم فدرال ريزرو 
داريم، به طوری که قدرت پولی ای را اعمال 
می کند که توسط قانون اساسی، ذخيره ايست 

برای کنگره آمريکا.» (۲۰ )
بدهی  شد،  ايجاد  ريزرو  فدرال  زمانيکه  از 
هشت  به  اکثراً  (که  آمريکا  متحده  اياالت 
خاندان عظيم بانکی است) به طرز سرسام 
از  بيش  به  امروز  ميليارد،  يک  از  آوری 
۱٤۰۰۰ ميليارد دالر رسيده است. (که اين 
بخش  نه  و  باشد  می  دولت  بدهی  فقط  مبلغ 
به  بدهی  مقدار  اين  مترجم).   – خصوصی 
کشورهای  های  بدهی  کل  از  بيشتر  مراتب 
به  که  ای  بدهی  نوع  آن  است،  سوم  جهان 
که  دارد  بانکی  عظيم  خاندان  هشت  همان 

اکثراً صاحب بانکهای مرکزی جهانند.
 Barry) همان طور که سناتور بری گولدواتر
اريزونا)  ايالت  از  دمکرات   ،Goldwater
اشاره کرد، «بانکداران بين المللی با گسترش 
چقدر  هر  سازند.  می  پول  دولت  به  اعتبار 
بازده  باشد،  بيشتر  سياسی  دولت  بدهی  که 
بانکهای  بود.  خواهد  بيشتر  ها  وام  به  بهره 
ملی اروپا نيز تحت مالکيت و کنترل منافع 
مه  و  مبهم  طريق  به  ما  است.  خصوصی 
و  روتسچبلد  که  کنيم  می  تصديق  آلودی 
مورگان،  پی  جی  بانک  و  اروپا  واربرگ 
کوهن لوئب و کمپانی، شف، ليمن و راکفلر 

عظيمی  ثروت  ی  کننده  کنترل  و  صاحب 
مالی  عظيم  قدرت  اين  به  چگونه  هستند. 
دست پيدا کردند و آن را بکار می گمارند، 

رمز و رازيست برای همه ی ما.» (۲۱)
--------------------------------------------------------------
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معنی نيست که روند اوضاع به استقرار يک 
شورش  می گردد.  منجر  دلخواه  مورد  بديل 
زمانی  در  مردم  از  گروهی  که  ايست  پديده 
مشخص بوسيله آن در مقابل يک نظم معينی 
مقاومت کرده و طالب براندازی آن می شوند. 
مردم  روسيه  در   ۱۹۱۷ فوريه  انقالب  در 
سرنگون  را  تزار  بزرگ  شورشی  طی 
شورش  مسير  از  فقط  حرکت  ولی  کردند. 
هرچه حتی با شکوه تر ضرورتا به استقرار 
 . شود  نمی  ختم  متفاوت  و  مثبت  بديل  يک 
مرد  و  خواهد  می  نر  سعدی «گاو  قول  به 
کهن» که راهی را که با شورش آغاز گشته 
به سرمنزل مقصود (ايجاد جهانی و يا بديل 
و  لنين  روسيه  انقالب  در  برسانند.  بهتر) 
شورش  آن  که  شدند  موفق  بلشويک  حزب 
منزل  سر  به  اکتبر  انقالب  با  را  براندازانه 

مقصود برسانند. 
های  خيزش  و  ها  قيام  ها،  شورش   –  ٥
منبعث از امواج خروشان بيداری و رهائی 
در  امروز  و  التين  آمريکای  در  ديروز  که 
آفريقای  و  خاورميانه  عربی  کشورهای 
نقدا  دارند،  ادامه  و  پيوسته  وقوع  به  شمالی 
(از  طوفانی  مناطق  ديگر  کشورهای  به 
بالروس،  تا  گرفته  و...  يونان  و  گرجستان 
اوگاندا  و  چاد  و  اروپا  در  ايرلند  پرتغال، 
و.... در آفريقا) به طور روزانه سرايت و 
گسترش يافته اند . به نظر خيلی از متفکرين 
مارکسيست ;›جهان وارد يک «دوره گذار»  
طوالنی شده که با شورش های جاری به ويژه 
در سه قاره جنوب آغاز گشته و احتمال دارد 
سرمايه  نظام  جايگزينی  سوی  به  را  ما  که 
داری امپرياليستی يا يک بديل بهتر به پيش 
ببرد. اين بديل جديد که از ورای «شورش 
های انقالبی» عبور خواهد کرد به بشريت 
فرصت خواهد داد که به متبلور ساختن بديل 
سوسياليستی در سطح جهانی موفق گردد . 
شمال  مردم  نفع  به  که  قدر  همان  بديل  اين 
است به همان اندازه به نفع مردم جنوب که 
بزرگترين و اصلی ترين قربانيان نظام را در 
بر می گيرند نيز می باشد. در اين چهارچوب 
بايد خاطر نشان ساخت که انگاشت  گسست 
چيزی غيراز استراتژی توسعه که در چشم 
وقوع  به  سوسياليستی  جهانی  گذار  انداز 

خواهد پيوست ، نيست. 
و  بيست  قرن  آغازين  های  سال  در   –  ٦
به  مارکسيست  های  چپ  از  خيلی  يکم 
ويژه در آمريکای التين اين بديل را به اسم 
خواندند.  يک»  و  بيست  قرن  «سوسياليسم 
نگارنده نيز مثل سميرامين معتقدم که اين نام 
گذاری «بد نيست». جنبه مثبت و چشمگير 
اين نام اينست که سوسياليسم در قرن بيست 
و يکم با سوسياليسم قرن بيستم تفاوت خواهد 

های   استراتژی  و  ها  پروژه  دارای   – و... 
همکاريهای  به  هستند  گوناگون  و  متنوع 
نزديک و حتی دراز مدت دست بزنند ولی 
در عين حال بايد در جريان اين همکاريها ، 
همدلی ها و تالش ها در جهت ايجاد «جهانی 
بهتر» توجه اين چالشگران را به اين نکته 
روزگارانی  اگر  که  سازند  معطوف  کليدی 
گسست  عملی  وقوع  و  انگاشت  گذشته  در 
بود،  شدنی  و  معقول  نظام  از  (انقطاع) 
امروز در فاز فعلی گلوباليزاسيون سرمايه، 
و  ندارد  وجود  آن  پيروزی  و  وقوع  احتمال 
توسل  با  جهانی  نظام  بيافتد  اتفاق  هم   اگر 
به ترفندهائی نيروهای طرفدار گسست را يا 
نابود و يا اخته ساخته و آن کشور را دوباره 

به محور نظام متصل خواهد ساخت. 
ما  جهان  گذشته  ساله  صد  تاريخ  در   –  ۳
شاهد گسست های کليدی و تاريخساز بوديم 
. وقوع انقالب اکتبر۱۹۱۷ و استقرار کشور 
 ۱۹٤۹ اکتبر  انقالب  و  روسيه  در  شوراها 
از  گسست  های  نمونه  بزرگترين  درچين، 
نظام جهانی بودند . در دهه های ۱۹۷۰ – 
۱۹٥۰ شکلگيری و عروج امواج دو چالش 
بزرگ ديگر (جنبش های رهائی بخش ملی 
اروپای  در  کارگری  جنبش  و  قاره  سه  در 
گسست  مثبت  و  مناسب  های  نمونه  غربی) 
فاز  در  امروز  ولی   . بودند  نظام  محور  از 
دگرديسی  و  سرمايه  گلوباليزاسيون  فعلی 
(حضور  امپرياليسم  شمايل  و  شکل  در 
امپرياليسم «دسته جمعی» سه سره) امکان 
وقوع گسست هائی از نوع فوق الذکر از بين 
رفته اند . گسست های آينده محتمال جهانی و 
بر خالف گسست های گذشته «براندازانه» 
در ارتباط با کليت نظام سرمايه خواهند بود. 
علت و يا علل اين امر را بايد در موقعيت 
و  امپرياليستی  داری  سرمايه  موجود  واقعاً 
ويژگی ها و نحوه های بيان آن جستجو کرد. 
به  کنونی  امپرياليستی  داری  سرمايه   –  ٤
مرحله «بی ربطی» خود رسيده است. اين 
کنترل  طريق  از  فقط  گذشته  برخالف  نظام 
نظامی کره خاکی می تواند به بقای خود ادامه 
«مناطق  مقابل  در  نظام  اين  امروز   . دهد 
طوفانی» قرار گرفته است. برای ساکنين اين 
مناطق – در آسيا ، آفريقا، آمريکای التين، 
جنوب  اروپای  از  بخشی  حتی  و  اقيانوسيه 
شرقی (يونان ، صربستان و..) – اين نظام 
واقعاً موجود غير قابل تحمل گشته است . در 
نتيجه شورش (ويا وجود شرايط بالقوه برای 
شورش) در اين مناطق عليه نظام فراگير و 
تاريخی  واقعيات  ولی   . است  شده  هميشگی 
اين  به  ضرورتا  شورش  که  می دهند  نشان 

داشت ولی اين سوسياليسم از تجارب مثبت، 
بايد  دوره  آن  سوسياليسم  تاريخی  و  غنی 
آن  مثبت  دستاوردهای  از  و  آموخته  درس 
بهره مند شود. ايدئولوژی حاکم امپرياليستی 
سوسياليسم  که  ساخته  رايج  را  گفتمان  اين 
ناکامی و  چيزی به غير از  دوره مطلقاً  آن 
که  پذيرفت  بايد  نتيجه  در  و  نبوده  شکست 
سرمايه داری يک نظام بدون بديل و «ابدی»  
است. اين گفتمان کامًال کاذب بوده و برعکس 
شدن  جهانی  تشديد  که  سبعيتی  و  فالکت 
سرمايه به ويژه در بيست و چند سال گذشته 
جهان  سراسر  در  سو)  اين  به   ۱۹۹۱ (از 
بوجود آورده از بشريت می طلبد که درباره 
ضرورت ايجاد يک موج خروشان نوينی از 
سوسياليسم بيش تر از پيش انديشه و عمل کند. 
۷ – از نظر تاريخی اگر ما تولد و شکلگيری 
سرمايه  آغاز  های  دوره  با  را  سوسياليسم 
داری مقايسه کنيم آن وقت متوجه می شويم که 
نظام ها نيز مثل هر پديده ای در تاريخ تولد 
و رشدش دچار نوسانات پيچيده و گوناگون 
می گردند. زيرا که حرکت خود تاريخ طبيعت 
و جوامع بشری پيوسته به طور مارپيچی و 
پر از فراز و نشيب ها و عروج و فرود ها 
بوده است. اولين امواج پروژه های سرمايه 
(جنوا،  نشين  ايتاليائی  شهرهای  در  داری 
ميالن، فلورانس ، پادوا و....) در آغاز قرن 
سيزدهم اتفاق افتاد. اين امواج در نيمه راه 
به خاطر تهاجمات جنگی امپراطوری های 
فئودالی اروپا (اسپانيا ، فرانسه ، اطريش ، 
پرتغال و...) و حمايت قدرتمند پاپ اعظم ها 
فروکش کرده و در نطفه خفه گشتند . موج 
دوم نزديک به سه قرن بعد (در اواخر قرن 
پانزدهم و دهه های آغازين قرن شانزدهم) 
در غرب آتالنتيک (انگلستان، شمال غربی 
دفعه  اين  گشت.  شروع  هلند)  و  فرانسه 
سرمايه داری بعد از شکل گيری نه تنها به 
بقای خود ادامه داد بلکه به تدريج در قرون 
هفدهم و هيجدهم در ديگر کشورهای اروپای 
قرن  دوم  نيمه  جريان  در  سپس  و  آتالنتيک 
نوزدهم در ژاپن و شمال آمريکا نيز رواج 
و رونق يافت . از نظر تاريخی روشن است 
بدون  داری  سرمايه  اول  موج  پيروزی  که 
درس آموزی از کمبودها ، دستاوردها و علل 
شکست موج اول نمی توانست بدست آيد . 
ما می توانيم اين امر را در مورد سوسياليسم 
هم مطرح کنيم. موج اول سوسياليسم که با 
با  سالها  و  گشته  آغاز   ۱۹۱۷ اکتبر  انقالب 
موفقيت به پيش رفت در نيمه راه بنا به عللی 
که (در اين جا بحث و بررسی آن ها موردی 
ندارد) در نيمه راه از نفس افتاده و فرو پاشيد. 
موج دوم که نشانه های روشنی از فراز آن 

در دهه های آغازين قرن بيست و يکم 

نکانی پيرامون...  بقيه از صفحه آخر
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در  است.  گشته  شروع  می شوند،  ديده 
بزرگ  پيروزی  عموماً  بشر   تاريخ 
و  ناموفق  های  تالش  از  بعد  ای  حيطه  در 
به  باالخره   ، حيطه  آن  در  خورده  شکست 
دست می آيد. با توجه به اين نکته که تاريخ 
آينده  راه  «چراغ»   می تواند   بشر  زندگی 
قرن  در  سوسياليسم  آينده  می توان  پس  باشد 
که  روشنائی  پرتو  در  نيز  را  يکم  و  بيست 
شرحش گذشت، ديد. بگذاريد در اين جا به 

چندين نکته مهم اشاره کنيم. 
۸ – در حال حاضر يک دگرديسی جديدی 
در چشم انداز سوسياليسم قرن بيست ويکم به 
وضوح اتفاق می افتد که شايان اهميت است 
سوسياليسم  در  پيشرفتی  هيچ  که  اين  آن  و 
نخواهد  وقوع  به  پيگير  دموکراسی  بدون 
پيوست. منظور از دموکراسی به هيچ وجه 
نوع دموکراسی های دم بريده رايج در اکثر 
کشورهای جهان نيست. در دموکراسی های 
رايج انگاشت و انديشه دموکراسی  عموماً 
دو  انتخابات  مبتذل  سطح  به  پراتيک  در 
حزبی و يا چند حزبی تقليل يافته اند. بدون 
و  ابعاد  تمام  در  جامعه  ساختن  دموکراتيزه 
و  کار  های  حيطه  در  ويژه  به   – زوايايش 
دهقانان  و  کارگران  فعال  شرکت  و  زحمت 
در تصميم گيری های مديريت کارخانه ها، 
که  داشت  انتظار  نمی توان   – و...  مزارع 
جامعه در جهت پيشرفت به سوی سوسياليسم 
براه بيافتد . توسعه اجتماعی با سمت و سوی 
بدون  يکم  و  بيست  قرن  در  سوسياليستی 
دموکراسی پيگير امکان نخواهد داشت . به 
جامعه  در  سازی  دموکراتيزه  نسبت  همان 
ناممکن  نيز  اجتماعی  عدالت  استقرار  بدون 
يکم  و  بيست  قرن  سوسياليسم  در  است. 
دموکراسی پيگير و عدالت اجتماعی رابطه 
داشت.  نخواهند  همديگر  با  معلول  و  عامل 
بلکه آن دو باهم دو روی يک سکه بوده و 
مکمل (الزم و ملزوم) همديگر خواهند بود: 
با اضمحالل و نابودی يکی عمر آن ديگری 
نيز به پايان خواهد رسيد . گفتمان جاری که 
توسط رسانه های گروهی – جهانی فرمانبر 
ترويج و تبليغ می شود تظاهر می کند که نظام 
آنقدرها هم « بد» نيست زيرا اقال دموکراسی 
می آورد . ولی واقعيت اين است که امروز 
کشورهای  در  هم  حاکم  های  دموکراسی 
دربند  درکشورهای  هم  و  مرکز  مسلط 
هيچ  که  هستند  کاذبی  و  بريده  دم  پيرامونی 
نوع تغيير و توسعه ای را در زندگی توده 
های مردم به وجود نمی آورند. دموکراسی 
و دموکراتيزه سازی بدون توسعه و تغيير در 
زندگی به ويژه معيشتی توده های مردم پديده 
ای است فرتوت، درمانده و بی ربط. گفتمان 
های رايج که متعلق به ايدئولوژی حاکم در 

جوامع هستند. پيوسته تالش می کنند که مردم 
را قانع سازند که دموکراسی پروسه مديريت 
جامعه  در  نقشی  و  است  سياسی  امور  در 
گفتمان  اين  طبق  ندارد.  اجتماعی  امور  و 
اقتصادی  ماشين  دست  در  جامعه  مديريت 
(بازار) قرار دارد پس مديريت امور سياسی 
امور  مديريت  از  جدا  کامًال  (دموکراسی) 
اقتصادی (بازار) است. چالشگران ضد نظام 
که  می کنند  تالش  ها  مارکسيست  ويژه  به 
قول  به  سياست  دهند.  خاتمه  جدائی  اين  به 
لنين «بيان فشرده ی» امور اقتصادی است 
بدون  اقتصادی  امور  پراتيک  و  آموزش  و 

سياست بی معنی است. 
۹ – پيوند اقتصاد و امور جاری آن با سياست 
اندازهای  چشم  با  پيش  روبه  جامعه  در 
است.  ضروری  امر  يک  سوسياليستی 
ضرورت اين امر منبعث از اين واقعيت عينی 
است که امروز مردمان کشورهای به ويژه 
سه قاره (به اضافه اقيانوسيه) دموکراسی تهی 
پذيرند.  نمی  را  اجتماعی  عدالت  توسعه  از 
جهانی  متحد  چپ  يک  نبود  در  شوربختانه 
ميليتاريستی  عمدتا  تهاجمات  و  سو  يک  از 
قابل  صد  در  ديگر  سوی  از  جهانی  نظام 
کشورهای  در  مردم  های  توده  از  توجهی 
آمريکای  کشورهای  استثنای  (به  جنوب 
عليه  مبارزه  و  مقاومت  جريان  در  التين) 
آسانی  به  را  صادراتی»خود  «دموکراسی 
در زندان های  «توهمات خانواده گی» شبه 
دينی – مذهبی (انديشه های بنيادگرائی) و يا 
شبه اتنيکی – ناسيوناليستی (خاک پرستی، 
الحاق گرائی و جدائی طلبی های شووينستی 
و پانيستی) محبوس می سازند. اگر اين توده 
ها در کشورهای آفريقاو آسيا به بنيادگرائی 
سياسی اسالمی، هندوتوا (بنيادگرائی سياسی 
بودائيسم)،  (بنيادگرائی  المائيسم  هندويسم)، 
به  يا  و  يهوديت)  (بنيادگرائی  صهيونيسم 
انواع و اقسام شوونيسم پناه برده و سپس به 
اين  به  دقيقاً  برميخيزند  همديگر  عليه  جنگ 
نظام  که  را  دموکراسی  مدل  که  است  علت 
از طريق جنگ، کودتا و... اعمال می سازد 
يک جوک مسخره آميز ميدانند. حتی با اين 
که عکس العمل اين توده ها به اين «جوک 
است  ارتجاعی  حتی  و  نادرست  وارداتی» 
بر  مبنی  دموکراسی  از  آن ها  ارزيابی  ولی 
است،  آور  خنده  مسخره  دموکراسی  که  اين 
نادرست نيست. مضافا، روشن است که اين 
و  نابرابريها  روند  به  شدت  به  دموکراسی 
فقرزائی روزانه در آن جوامع دامن می زند. 
سوسياليسم،  دوم  موج  در  که  چه  آن  الجرم 
جديد است ضرورت پيوند اصيل و مدام بين 
دموکراسی پيگير و توسعه انقالبی در خدمت 

گسترش پيگير عدالت اجتماعی است. 

۱۰ – بدون ترديد روشنفکران درون جنبش 
های چالشگر ضد نظام و ظيفه خطيری در 
بيست و يکم  در قرن  سوسياليسم  موج  قبال 
دارند. آن ها نه تنها بايد در روند مبارزاتی 
خود در ميدان کارزار جامعه مدنی (کارگران 
بخش  آن  تهيدستان)  و  زحمتکشان  ديگر  و 
توهمات  های  زندان  در  که  را  ها  توده  از 
خانواده گی محبوس هستند، رها سازند بلکه 
به موازات آن بايد پروسه تاريخی و طوالنی 
واقعاً  داری  سرمايه  از  گذار»  «مرحله 
موجود به «جهانی بهتر» را نيز با موفقيت 

به پيش ببرند. 
که  اين  با  که  دارد  اعتقاد  نگارنده   –  ۱۱
روشنفکران متعهد مسئوليت بزرگ تاريخی 
دارند ولی آن ها نيستند که اين جهان «بر سر 
در  دو راهه رسيده» را تغيير می دهند. اماّ 
عين حال قانع شده ام که جهان بدون کمک 
جدی آن ها تغيير نمی يابد . انقالب فرانسه را 
که يک انقالب بزرگ در تاريخ بورژوازی 
بود نمی توان بدون کمک فرزندان روشنفکر 
عصر روشنگری (منتشکيو، وولتر، روسو 
قرن  بزرگ  انقالب  دو  کرد.  تصور  و...) 
بيستم (انقالب اکتبر روسيه ، انقالب ۱۹٤۹ 
چين) را نمی توان بدون نقش مارکسيست های 
درون حزب بلشويک، جنبش های کارگری 
همان  به  کرد.  مجسم  سوم  انترناسيونال  و 
روشنفکران  موثر  نقش  نمی توانيم  ما  نسبت 
و  بيداری  خروشان  امواج  درون  در  متعهد 
رهائی که پيوسته در سراسر جهان امروزی 

گسترش پيدا می کنند، را ناديده بگيريم. 

برخی از منابع و مآخذ
با  دينگ  علی  آمادی  «مصاحبه   –  ۱
تغيير›،  و  توسعه  مجله›  «در  سميرامين 
چاپ لندن ‹سال ششم ، شماره ٦ ( ۲۰۰۷ )

نگری،  آنتونيو  و  هارت  مايکل   –  ۲
هاروارد،  دانشگاه  چاپ  «امپراطوری» 

سال ۲۰۰۰.
رشد  «مراحل  روستو،  والت   –  ۳
اقتصادی» چاپ دانشگاه کمبريج ، ۱۹٦۰.
هژمونی  «فراسوی  سميرامين،   –  ٤

آمريکا»، چاپ لندن ، ۲۰۰٦.
دوباره  «تاملی  بناب،  پارسا  يونس   –  ٥
و  سرمايه  جهانی  نظام  رابطه  مورد  در 
 ۲۳  ،› ‹ايرانيان  نشريه  بنيادگرائی»، 

فروردين ۱۳۸۷.  



   با نشانيهای زير با ما تماس بگيريد و نشريات حزب را بخواهيد :
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کارتل فدرال ريزرو: يک انگل مالی
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آدرس ُغرفه حزب در اينترنت:      

        WWW.ranjbaran.org

  آدرس پُستی حزب رنجبران ايران:
Ranjbar    
  P.O.Box 5910         
Washigton DC
20016
U.S.A

نکاتی پيرامون توسعه و پيشرفت 
بخش دوم :  کهولت نظام سرمايه و عروج استراتژی گسست 

درجبهه جهانی کمونيستی و کارگری
صفحه ۲۰رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران

پال  جهانی،  فدراليست  اتحاد  مؤسس  پدر 
او  پسر   ،(Paul Warburgs)واربرگز
ُن  برا  برادران  کمک  با  واربرگز،  جيمز 
پرسکات  َهريمن  بنام  شريکی  و   (Brown)
بوش (Harriman Prescott Bush) به هيتلر 

کمک مالی می کردند.(۱)
 ،(Ely Garrison) گاريسون  اِلی  سرهنگ 
تدی  جمهور،  رئيس  هردو  نزديک  دوست 
 Woodrow) ويلسون  وودرو  و  روزولت 
 ، روزولت  به  گاريسون  بود.   (  Wilson
«پال  نوشت:  ريزرو  فدرال  و  ويلسون 

واربرگز، کسی بود که قانون فدرال ريزرو 
را بعد از طرح آلدريچ (Aldrich Plan) بوجود 
آورد که در نتيجه محرک خشم و مخالفت در 
سراسر کشور شد. متفکر و ابداع کننده ی اين 
طرح بارون آلفرد روتسچيلد از لندن بود.»

طرح آلدريچ در سال ۱۹۱۰ ، در جلسه ی 
مالقاتی ومحرمانه ای در پناهگاه خصوصی 
جی پی مورگان (J. P. Morgan)، واقع در 
جزيره ی جکيل (Jekyll Island) مابين نايب 
راکفلر، نلسون آلدريچ (Nelson Aldrich) و 
واربرگ  بانکداری  سلسله  از  واربرگ  پال 

نيويورک  از  آلدريچ  گرفت.  صورت  آلمان 
ی  خانواده  با  بعداً  آمريکا  کنگره  عضو  و 
وينتروپ  او،  پسر  کرد.  وصلت  راکفلر 
آلدريچ (Winthrop Aldrich ) به پست رياست 
 (Chase Manhattan) منهتن  چيس  بانک 
می  مالقات  بانکداران  حاليکه  در  شد.  نائل 
 Edward) هاُوس  ادوارد  سرهنگ  کردند، 
نشاندگان  دست  از  ديگر  يکی   ،(House
ويلسون،  وودرو  نزديک  رازدار  و  راکفلر 
پرزيدنت، مشغول متقاعد کردن پرزيدنت از 
اهميت ايجاد يک بانک مرکزی خصوصی 

فروپاشی  به  نوشتار  اين  اول  بخش  در 
استراتژی «رسيدن به آن ها» در امر توسعه  
و  دوم  بخش  در  شد.  پرداخته  پيشرفت  و 
عروج  و  شکلگيری  به  نوشتار  اين  پايانی 
نقش  و  جهانی  نظام  از  گسست  استراتژی 
روشنفکران متعهد نسبت به آن می پردازيم .

ضد  چالشگران  از  توجهی  قابل  بخش   – ۱
نظام جهانی سرمايه که عمدتا خود را متعلق 
به جنبش های ضد فاز فعلی گلوباليزاسيون 

دانند،  می  نئوليبراليسم)  آزاد  بازار  (رواج 
قاطعانه و صميمانه بر آن هستند که بشريت 
خواهان و محتاج ايجاد يک «جهانی بهتر» 
است. آن ها تأکيد می ورزند که کشورها بايد 
«بازار  بر  حاکم  منطق  از  گسست  يک  به 
آزاد» سرمايه داری دست بزنند. طرفداران 
جنبش های ضد گلوباليزاسيون که پيوسته در 
سراسر جهان بين مردم برتعدادشان افزوده 
نه  مردم  که  می سازند  نشان  خاطر  می گردد 

فقط بايد بر روی انديشه و پراتيک گسست 
اجزاء  نابودی  به  بايد  بلکه  ورزند  اصرار 
صنفی و غير انسانی نظام در فاز فعلی اش 

اقدام ورزند . 
۲ – بدون ترديد مارکسيست ها بايد با اين 
چالشگران که در نبرد عليه نئوليبراليسم و پی 
آمدهای منبعث از آن – گسترش جنگ های 
مرئی و نامرئی در سراسر جهان، گسترش 
بهزيستی  نمايان  تخريب  و  فقر  و  بيکاری 

اعالميه ی سازمان کمونيستی يونان
همه به خيابانها بريزيم!

و  تروئيکا  سرنگونی  بدون  ملی  رهائی 
رژيمش ممکن نيست

سياسی  سريع  تکامل  توفان  دروسط  ما 
آن  حل  راه  ای  عنصرتوده  ايم.  قرارگرفته 
است. مردم يونان دولت پاپاندرئو را منفرد، 
غيرقانونی و به حاشيه رانده اند. مردم نه ی 
تروئيکای  اضطراری  دولت  به  را  عظيمی 
ـ  اروپا  اتحاديه  ـ  پول  المللی  بين  صندوق 
بانک مرکزی اروپا و در توافق با دزدان بين 
المللی گفته اند. تظاهرات بی سابقه در ٤۸ 

سراسری،  سياسی  اعتصاب  گذشته،  ساعت 
اين  که  روزملی(۱)  در  تاريخی  ای  حادثه  و 
جديد  اشغال  به  گفتن  نه  روز  به  را  روز 
مبدل ساخت، نه آخرين بخش اين موج، بلکه 

جديدترين موج خشم توده ای بود.
وزير  نخست  سياسی،  بست  بن  با  درمقابله 
طلبانه  تسليم  توافق  درآخرين  در  پاپاندرئو 
ی َپست، ديکته شده به او در اجالس سران 
اتحاديه اروپا در ۲٦ اکتبر، به حق سکوت 
آراء  به  مراجعه  انجام  ازطريق  راهزنانه 
عمومی تن داد. او مطلقا اطمينان نداشت که 
اين رفراندوم برگزار خواهدشد. باوجوداين، 

اوفکرمی کرد که ازطريق انجام آن، بتواند 
نظام  نهادسياسی  به  (الف)  بدهد:  سبيل  باج 
برخی  به  (ب)  آن؛  توافق  جلب  جهت 
حمايت  بر  مبتنی  خارجی،  فاکتورهای 

ديگران؛ (پ) به مردم يونان.  
اشغال  و  انقياد  به  نه  انعکاس  واقعی  امکان 
می  صورت  رفراندوم  که  درحالتی  جديد، 
گرفت( همان طور که مردم يونان سرسختی 
تروئيکا  و  دولت  زيرکشيدن  دربه  را  خود 
ازهرطريق ممکن نشان داده است)، مراکز 
حالت  به  را  درمحل  و  اروپا  در  فرماندهی 

آماده باش درآورد.


