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چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است!

رشد تروريسم همراه تعميق بحران
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کـمـونيسـتـی و 

کارگری صفحه ۲۲صفحه ۲۲صفحه ۹صفحه ۷

پيروزی هوماال 
در پرو «خلع يدی» 

ديگر از امپراتوری
 آمريکا

جنبش کارگری پيوسته از سه بخش پيشرو، 
شود.  می  تشکيل  مانده  عقب  و  رو  ميانه 
بررسی جنبش کارگری و ا رائه خط مشی 
ی  رابطه  درنظرگرفتن  بدون  مبارزاتی، 
تنگاتنگ اين سه بخش بايک ديگر و بدون 
درک اهميت هرکدام ازآنها در هربرهه ای 

از زمان امکان پذير نيست. 
ضمن  پائين،  در  صرف  کارگری  جنبش 
طبقه  کردن  متشکل  و  بسيج  در  اش  اهميت 
درحد  عنصرآگاه  دخالت  بدون  کارگر،  ی 
رفرميسم باقی مانده و جنبش کارگری درباال 
و درحد پيشروان کارگری ضمن اهميت اش 
در تربيت کادرهای کارگری آگاه، بدون توجه 
خصلتی  کارگران،  توده  نمودن  متشکل  به 
ماند.  می  باقی  منزوی  و  نيافته  ای  توده 
درعمل و درتاريخ بيش از۱۲٥ساله ی جنبش 
کارگری ايران، نقش عنصرآگاه متشکل در 

ازابتدا  درپائين  کارگری  جنبش  سازماندهی 
قصد  که  کسی  و  است  بوده  برجسته  کامال 
بررسی و حتا خط گذاری درجنبش کارگری 
را داشته باشد، نمی تواند گذشته ی پرافتخار 
طوريک  به  و  گرفته  ناديده  را  جنبش  اين 
جانبه و حتا بدون درنظرگرفتن تاريخ جنبش 
جهانی کارگری به حل «مسائل و مشکالت» 

جنبش کارگری درايران بپردازد.
ازبررسی  مسائل،  اين  به  دربرخورد 
مختصرجنبش جهانی کارگری آغاز می کنيم: 
کارگر  ی  طبقه  يابی  سازمان  شروع  گرچه 
سال   ۲۰۰ از  بيش  در  اروپا  درکشورهای 
گذشته از طريق ايجاد انجمنها وسنديکاهای 
انجام  کارگری  فعاالن  کمک  به  کارگری 
کارگران  نقش  و  وجود  ولی  است،  گرفته 
فعال پيش رو و حتا کمونيستهای تخيلی را 
کارگران  يابی  سازمان  حرکت  اين  درکنار 
بقيه در صفحه دوم

جهان سرمايه داری از دهه ی ۱۹۷۰ به بعد 
وارد دوره ی پرتالطم و پی درپی بحرانی 
و  هراسان  انحصاری  مراکزمالی  و  شده 
سرمايه  بيشتر  هرچه  باتمرکز  شتابناک 
به  تکيه  جهانی،  فراملی  انحصارات  در 
فشارگذاشتن  بازی،  بورس  و  گرائی  پول 
برای  فقير  و  رشد  درحال  کشورهای  روی 
جهت  شان  کشوری  مرزهای  بازگذاشتن 
ورود کاالهای ساخت کشورهای امپرياليستی 
ـ بدون پرداخت گمرک ـ واشاعه ی سياست 
«نئوليبراليستی»، کم کردن امکانات رفاهی 
باالخره  و  سرمايه  متروپول  درکشورهای 
مقاومت  هرگونه  درهم شکستن  تالش برای 
دربرابراين سياست تهاجمی جهانی که منجر 
درخاورميانه،  ای  گسترده  گری  نظامی  به 
آفريقا، آسيا و آمريکای التين شده است، تمام 
برجهان  سلطه  حفظ  جهت  خودرا  کوشش 

نهائی  نبرد  های  طليعه  است.  کارگرفته  به 
تاريخ سازطبقه ی کارگر جهان و توده های 
رهائی  برای  ستم  تحت  ملل  و  کش  زحمت 
ازاين سلطه ی شوم تدريجا درافق مبارزاتی 
چند  اعتصابات  که  گردد  نمودارمی  آنان 
تداوم  و  کشان  زحمت  و  کارگران  ميليونی 
اين مبارزات در کشورهای اتحاديه ی اروپا 
درشهرهای  خيابانی  شورشهای  بروز  و 

بزرگ نشان گر آن می باشند.
جهان  عمومی  بحران  توان  نمی  ديگر 
صدای  داشت.  نگه  مخفی  را  امپرياليستی 
در٦  و  شده  اقرار  به  مجبور  نيز  آمريکا 
اوت ۲۰۱۱ و تحت عنوان «جهان به درون 
است»می  رفته  فرو  ديگری  مالی  بحران 
سرسام  بدهی  با  آمريکا  «کنگره  گويد 
و  آمريکا  دالری  تريليون  نيم  و   ۱٤ آور 
بقيه در صفحه پنجم

اولين  پيش)  سال   ٦٦)۱۹٤٥ اوت  در٦ 
آمريکائی  هواپيمای  يک  توسط  اتمی  بمب 
شد.  انداخته  درژاپون  هيروشيما  شهر  به 
 ۳۰۰۰۰۰ جمعيت  از  نفر   ۱٤۰۰۰۰ حدود 
نفری هيروشيما کشته شدند، ازجمله آنانی که 
دراثر بيماری ناشی از تشعشعات اتمی ازبين 
اصابت  محل  متری   ٥۰۰ درشعاع  رفتند. 
و  شده  ذوب  ديگر  هرچيز  و  انسانها  بمب 
بخارگشتند. در ۹ اوت، و ۳ روز بعد، بمب 
اتمی ديگری به روی شهر ناکازاکی بازهم 
توسط بمب افکن آمريکا ريخته شد که جان 

۷٤۰۰۰ نفر انسان را گرفت.
با اين بمبارانهای شديد جنگ جهانی دوم به 
گرفت  صورت  درحالی  اين  و  رسيد  پايان 
بود.  شده  تسليم  حاضربه  قبال  ژاپون  که 
دولت آمريکا هدفی استراتژيک درانجام اين 
بقيه در صفحه ششم

زندانيان  عام  قتل  يادمان  مين   ۲۳ امسال 
اين  و   . است   ۱۳٦۷ سال  در  سياسی 
به  که  کند  می  مجبور  را  ما  مجدد  يادمان 
کرده  فکر  سياسی  زندانی  و  زندان  مسئله 
اين  به  دادن  پايان  برای  خور  در  جوابی  و 
اينکه  آوری  ياد   . بيابيم  اجتماعی  معضل 
غايت  خمينی به عنوان رهبر يک رژيم به 
زندانيان  عام  قتل  به  فرمان  وسطائی  قرون 
سياسی داد و در طی تابستان ۱۳٦۷ بر طبق 
زندانی  هزار   ۱۰ تا   ٤ گوناگون  آمارهای 
سياسی که حتی تعداد بيشماری از آنان مدت 
زندان شان هم تمام شده بود به جوخه های 

مرگ سپرده شدند ، الزم ولی کافی نيست 
شکنجه  و  اعدام  و  سياسی  زندانی  مسئله   
ديگر،  اجتماعی  مشکل  هزاران  همچون 
مسئله ای نيست که امروز بوجود آمده باشد 

موضوعی  بقيه در صفحه  ششماين 



بايد  بلکه  گرفت،  ناديده  توان  نمی  تنها  نه 
پذيرفت که اين عناصرو تشکلها نقش مهمی 
جنبش  گيری  جهت  و  يابی  سازمان  در  را 

کارگری به عهده داشته اند. 
بعداز تدوين تئوری انقالبی پرولتاريا توسط 
مارکس و انگلس و ارائه ی مانيفست حزب 
مبارزه  پيش،  سال   ۱٦۳ در  کمونيست 
رفرميستی،  خطوط  و  کمونيستی  خط  بين 
رويزيونيستی  و  اپورتونيستی  آنارشيستی، 
پيوسته  گيريها،  جهت  دراين  چپ  و  راست 
کارگر  طبقه  جهانی  امروزدرجنبش  به  تا  و 
رفرميسم  گی  ورشکسته  است.  داشته  ادامه 
جا  بدان  کارگرنهايتا  طبقه  جهانی  درجنبش 
که  کارگری  سنديکاهای  که  است  شده  ختم 
بورژوازی  با  طبقاتی  سازش  خط  روی 
پيش رفته اند، بيش از پيش ازبدنه ی جنبش 
کارگری جداشده و خط رفرميتسی آنها مورد 
تاييد اکثريت کارگران قرارنگرفته است. به 
خطوط  و  آنارکوسنديکاليستها  ترتيب  همين 
سياسی راست و چپ احزاب کارگری اقبال 
چندانی در ميان طبقه ی کارگرنيافته و اين 
طبقه را به پيروزی دربراندازی نظام سرمايه 
اند. نرسانده  داری  سرمايه  ماقبل  و  داری 
کمونيسم علمی از ابتدا، سازمان يابی طبقه ی 
کارگر درسنديکاها و اتحاديه ها و انجمنهای 
خود را آموزش گاه های اوليه برای حرکت 
نهايتا  و  طبقاتی  گی  بسته  هم  ايجاد  جمعی، 
ادامه ی مبارزه ی سياسی و حزبی طبقه ی 
متکی  نظامهای  شکستن  درهم  برای  کارگر 
بر مالکيت خصوصی بروسايل توليد و مبادله 
اجتماعی،  و  جمعی  مالکيت  وبرقرارکردن 
و  سوسياليسم  يعنی  کارمزدی  بردن  وازبين 

کمونيسم، دانسته است.
ابتدا  از  علمی  کمونيسم  حال  درعين 
و  کارگر  ی  طبقه  شدن  سياسی  ضرورت 
ايجاد احزاب کمونيست درهرکشور و حزب 
جهانی پرولتاريا ـ انترناسيونال کمونيستی ـ 
توسط احزاب کمونيست کشوری را مطرح 
وجود  بدون  که  است  نموده  تاکيد  و  ساخته 
اين  کارگری،  جنبش  درراس  احزابی  چنين 
جنبش از حد رفرميسم و چهارچوب مناسبات 
نظام  و  نخواهدگذاشت  فراتر  پا  بورژوائی 

جهانی سرمايه داری را برنخواهد چيد.
تاريخ پرفراز و نشيب جنبش کارگری جهانی 
درعمل به کرات صحت اين احکام اثبات شده 
و علمی و تاريخی را نشان داده است. بدون 
ازنظر  که  کمونيستی  انقالبی  وجوداحزاب 
را  کارگری  جنبش  استراتژيکی  و  تاکتيکی 
درکوتاه مدت و درازمدت به طرز صحيحی 
حاکمه  قدرت  کسب  امر  کنند،  هدايت 

استقرارسوسياليسم  کارگرو  ی  طبقه  توسط 
وکمونيسم شدنی نيست.

کليه ی اين احکام تاريخی درايران نيزمورد 
آزمايش قرارگرفته اند و کمونيستهای ايران 
از صد و اندی سال پيش پيوسته در صفوف 
سازمان  به  کرده،  مبارزه  کارگر  ی  طبقه 
يابی آن کمک نموده و با ارائه ی تاکتيکها 
و سياستهای درست و نادرست در پيروزيها 
و شکستهای طبقه ی کارگر سهيم بوده اند. 

پس باتوجه به اين تجارب، چه بايدکرد؟
انقالبی  تئوری  به  که  راستين  کمونيستهای 
کنند  می  کوشش  و  معتقدند  کارگر  ی  طبقه 
تا آن را درشرايط مشخص ايران پياده کنند، 
وانقالبی  واحد  حزب  ايجاد  روی  پيوسته 
آن  ايجاد  و  نموده  تاکيد  درايران  کمونيست 
ازجمله  و  کمونيستها  عاجل  ی  وظيفه  را 
چراکه  دانند.  می  کارگر  ی  طبقه  پيشروان 
زنده  درموجودات  که  ترتيبی  همان  به 
برنامه  و  درتداوم  ای  کننده  تعيين  مغزنقش 
ريزی حيات موجودات و هدايت آنها دارد، 
حزب کمونيست در رهبری طبقه ی کارگر 
نقشی  چنين  طبقه  اين  سياسی  درحيات  و 
آگاهان  متحدکردن  چراکه  کند.  می  ايفاء  را 
متحدنمودن  تراز  ساده  مراتب  به  کارگری 

توده های ناآگاه کارگری است.
کمونيستهای  پيش  سال   ۹۱ از  اگربيش 
ايران تحت آموزشهای لنينی و کال کمونيسم 
در  ايران  کمونيست  حزب  ايجاد  با  علمی 
و  مهم  بسيار  اوليه  گام   ۱۲۹۹ تيرماه  اول 
ايران  کارگری  درجنبش  را  ای  کننده  تعيين 
درآن لحظه برداشتند و اين حزب موفق شد 
هم  مدتی  و  غيرپرولتری  متحدين  با  همراه 
به  را  گيالن  سوسياليستی  جمهوری  مستقال 
وجودآورد و در سازماندهی کارگران، زنان، 
معلمان، ماهی گيران و غيره نيز موفقيتهای 
قابل مالحظه ای به دست آورد، اما درادامه 
ی فعاليت اش به دليل بروز سياستهای راست 
ديکتاتوری  استقرار  و  سو  يک  از  چپ  و 
امپرياليسم  و  پادشاهی  رژيم  ی  مستبدانه 
درانجام  توانائی  بدون  و  نابرابر  درنبردی 
عقب نشينی درست و منظم جهت حفظ نيرو، 
پا  از  رژيم  گر  سرکوب  نيروهای  توسط 
درآمد وسازمانهای حزبی اش درداخل کشور 
تار و مار شدند. اما اين شکست به هيچ وجه 
نشان دهنده  نادرستی نقش حزب کمونيست 

درسازماندهی جنبش کارگری نبود.
پس از سرنگونی سلطنت رضا شاه و اشغال 
فرصت  چندسال  وجودآمدن  به  و  ايران 
حتا  رژيم،  ضعف  از  ناشی  دموکراتيک 
توده  اپورتونيستی  و  رفرميستی  حزب 
موفق  کارگری  فعاالن  ی  پشتوانه  به  ايران 
ای  مالحظه  قابل  بخش  دهی  سازمان  به 

مرکزی  ی  متحده  درشورای  ازکارگران 
کارگران ايران شد.

پس  ويژه  به  حزب،  اين  سرکوب  تشديد  با 
 ،۱۳۳۲ مرداد   ۲۸ امپرياليستی  کودتای  از 
و عالرغم پيش آمدن فرصتهائی برای تشکل 
با  کمونيستی  حزب  فقدان  دليل  به  يابی، 
کمونيستی  درجنبش  تفرقه  بروز  و  اتوريته 
ايران، سازمان يابی کارگران نيز دچار رکود 
وجودآمدند  به  که  هم  تشکلهائی  و  شد  نسبی 

ازحد رفرميستی پا را فراتر نگذاشتند.
اين تجارب گرانبها نشان دادند که ازيک سو 
جنبش  روی  پيش  کور  گره  بازکردن  برای 
پرولتاريا  پيشرو  حزب  به  نياز  کارگری 
وحشيانه  سرکوب  ديگر  سوی  از  و  هست 
ی جنبش کارگری و خطری که اين جنبش 
داری  سرمايه  نظام  کردن  سرنگون  برای 
دارد درهيچ کشور جهان امکان متشکل شدن 
تمام و کمال طبقه ی کارگر در تشکلهای حتا 
صنفی اش به وجود نيامده است و درنتيجه 
اين سازماندهی طبقه کارگر اجبارا درسطوح 

مختلف بايد صورت گيرد. 
به عالوه، امروز که به «يُمن» رويزيونيسم 
درجنبش  گرائی  فرقه  چپ،  و  راست 
جنبش  کند،  می  داد  بی  ايران  کمونيستی 
نامناسب  شرايط  دراين  نيز  ايران  کارگری 
قطع  طور  به  توان  می  و  بوده  تفرقه  دچار 
گفت که رفرميستها دست باالتری نسبت به 

تشکلهای چپ دراين جنبش دارند.
اما تراژدی تاريخی که روی داده اين است 
که تعدادی از تشکلهای چپ با ناميدن خود 
داشتن  ادعای  و  کمونيست  حزب  عنوان  به 
بخشی  حتا  کارگری،  جنبش  رهبری  کيفيت 
چپ  به  متمايل  که  را  کارگری  جنبش  از 
باشد، به تفرقه کشانده وميدان برای نيروهای 
بورژوائی و خرده بورژوائی و امپرياليستها 
برای کشاندن جنبش کارگری ايران به سمت 
خودشان باز شده است!! اين فرقه گرائی ها 
قرار  جهتی  درهمان  ناخواسته  يا  خواسته 
بورژوازی  و  جهانی  امپرياليسم  که  دارد 
به  امروزه  لذا  و  هستند  خواستارآن  بومی 
کمونيستی  و  کارگری  جنبش  برای  غايت 

ايران و جهان خطرناک می باشند.
ايران  چپ  درجنبش  تشکلها،  براين  عالوه 
اهميت  که  نيزهستند  ديگری  گروههای 
کمونيست  واحد  حزب  وجود  اوِلِ  ی  درجه 
به  کارگر  ی  طبقه  يابی  درسازمان  را 
به  را  اولويت  و  نکرده  درک  درستی 
سنديکاها  در  کارگر  ی  طبقه  يابی  سازمان 
«مسائل  بررسی  در  ازجمله  دهند.  می 
پژوهش  گروه  ـ  کارگران»  مشکالت  و 
خوانيم: می  ۱۳۹۰ـ  مرداد  کارگری، 

سالها  اين  درهمه  کارگران  «آنچه 

صفحه ۲رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران

ضرورت مقابله ... بقيه از صفحه اول

کارگران بدون تشکل هيچ اند و فعاالن سياسی کارگری بدون تشکل واحد هيچ تر
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  جنبش کارگری نياز به تشکلهای مختلف و درسطوح مختلف دارد

شاهدند اينکه رژيم با تمام دولتهايشان 
جنبش  سرکوب  مختلف  داليل  به 
کارگری را انجام داده اند». «ايجاد هرگونه 
نهاد دموکراتيک مستقل...همواره خط قرمز 

نظام بوده است».
اهميت  روی  تاکيد  با  واقعيت،  اين  عالرغم 
کار علنی درادامه ی بحث خود می نويسند:

همه  از  اينکه  جالبتر  و  منطقی  حل  «راه 
سنديکای  ايجاد  است  تر  سخت  نيز  کارها 
مستقل می باشد که اين روزها نيازش برای 
نيز  شب  نان  از  معروف  قول  به  کارگران 
امر  دراين  فعالين  بايد  و  است  تر  واجب 
«اگرفعالين  دهند».  انجام  بيشتری  تمرکز 
سياسی  و  چپ  گروههای  چنين  هم  و  چپ 
همت کنند، سنديکاهای مستقل به سرعت در 
کارخانه های مختلف ايجاد خواهندگرديد... 
که  است  ای  وظيفه  ترين  مبرم  امر  واين 
درمقابل همه افراد و گروههای چپ وسياسی 
است که اعتقاد به جنبش کارگری دارند». 

نيز  چپ  و  سياسی  های  باالخره «گروه  و 
درصورت رسيدن به چنين زمينه ای ميبايست 
سازماندهی  درچنين  را  خود  مهم  بخش 
تاسيس  درادامه  باشند  قادر  تا  کنند،  صرف 
ببينند  خود  چشم  به  را  کارگر  طبقه  حزب 
حزب  اين  تشکيل  درسراب  هميشه  گرنه  و 

واقعی خواهندماند».
واقعی  معنای  به  نظرات  اين  بخش  اولين 
کلمه حکم می کند که با توجه به وجود «خط 
اين  کارگران،  يابی  درسازمان  قرمزنظام» 
علنی،  و  مخفی  مختلف  درسطوح  بايد  امر 
سياسی و سنديکائی، هنری و ورزشی و... 
انجام بگيرد و عالرغم اين که ايجاد تشکل 
خواستهای  از  کارگری  سراسری  و  مستقل 
می  چپ  نيروهای  وچرای  چون  بی  و  مهم 
اول  ی  دردرجه  هم  آن  تحقق  اما  باشد، 
و  دارد  خودکارگران  گی  آماده  به  نياز 
درنتيجه با توجه به سرکوب گری رژيم جز 
درطوالنی مدت امکان پذيرنيست. به عالوه، 
فرقه  کمک  با  هم  آن  ايجاد  درصورت  حتا 
درميان  موجود  تفرقه  به  باتوجه  چپ،  های 
نيروهای سياسی تشکلهای مستقل و مختلف 
برخی  به  وابسته  احتماال  هرکدام  کارگری 
تنها  امرنه  اين  و  خواهندشد  چپ  نيروهای 
درمبارزات  هماهنگی  عدم  و  تضعيف  به 
خواهدانجاميد،  کارگری  تشکلهای  روزمره 
يک  از  حاکم  رژيمهای  و  کارفرمايان  بلکه 
سو و رفرميستها از سوی ديگر ازاين تفرقه 
يابی  سازمان  باالخره  و  سودخواهندبرد. 
کارگران در تشکلهای سنديکائی مستقل خود 
و کمک بی دريغ گروههای سياسی چپ به 
چه  پذيربودنش،  امکان  فرض  به  امر،  اين 
ربطی به ايجاد حزب طبقه ی کارگر دارد و 

اعتراضات  سازماندهی  تداوم  برای  ممکن 
سازمانگری  رهاکردن  است...  کارگری 

غيرعلنی... درحکم خودکشی است.»
ازاين دوستان بايد پرسيد اگر مشکل جنبش 
کارگری مربوط به شيوه کار سازمان دهی 
تاکنون  شما  ادعای  به  بنا  است  اعتراضات 
با تکيه به انتخاب هيئت نمايندگی به عنوان 
اتکاء  «با  و  اعتراضات»  اصلی  «شکل 
رفته  پيش  غيرعلنی»  محافل  و  جمعها  به 
است، اوال چه دست آوردی نصيب طبقه ی 
طريق  ازاين  اش  معضل  کدام  و  کارگرشده 
طبقه  از  بخشی  چرا  دوما  است؟  شده  حل 
ی کارگر ايران اين شيوه را که ازنظرشما 
مناسب هم بوده است، انتخاب نکرده و حول 
درجنبش  عملی  و  کاری  سبک  وحدت  آن 
کارگری به وجود نيامده است؟! سوما شيوه 
رژيم  ازجانب  چرا  نمايندگی  هيئت  انتخاب 
همه  اين  ولی  قرارنگرفته،  سرکوب  مورد 
رهبرانشان  و  سنديکاها  ايجاد  روی  فشار 
گذاشته شده است؟ چهارما اين که سنديکاهای 
کارگری تا اين حد زيرسرکوب رژيم هستند 
آيا خود دليل کافی نيست برای اثبات اين که 

برای رژيم خطرناک هستند؟
سبک  نوع  يک  به  عمده  بستن  دخيل 
ی  ومبارزه  کارگر  ی  طبقه  کاردرجنبش 
طبقاتی بغرنج جاری درايران، نشان از ساده 
خمهای  و  پيچ  نديدن  مبارزات،  اين  کردن 
آن و اتخاذ شيوه ای يک جانبه درپيش برد 
بايد  ترديد  بدون  کارگر  ی  طبقه  است.  آن 
پيوسته  را  يابی  سازمان  مخفی  ی  شيوه 
آموخته و با توجه به اهميت آن درکشورهای 
استبدادی نظير ايران به کارببرد، کما اين که 
«تشکيالت کارگران انترناسيوناليست» خود 
بدان اقرار دارند که گويا تا به حال کارگران 
چنين عمل کرده اند. اما پافشاری روی آن به 
معنای ديدن درخت و نديدن جنگل مبارزاتی 
است. از نظرکمونيسم علمی تلفيق کارعلنی 
و مخفی شيوه ی کاری است که پيوسته بايد 
آن را به عمل درآورد. اما آن چه که مدافعان 
اين تشکيالت مطرح می کنند نظير اين که : 
« کارگران هيچ راهی جز تداوم مبارزه به 
شيوه کنونی و تالش برای ايجاد سازمان و 
دهد  می  نشان  ندارند»،  خود  سياسی  حزب 
که ديد روشنی نسبت به ارجحيتها در جنبش 
کارگری نداشته و روی اين اصل که حزب 
سياسی پيشرو طبقه ی کارگر رهبری کننده 
وجودآن،  بدون  و  است  کارگری  جنبش  ی 
جنبش کارگری چه با شيوه کار علنی و چه 
يا   و  سنديکائی  يابی  سازمان  با  چه  مخفی، 
يا  و  رفرميسم  در  نمايندگی  هيئت  انتخاب 

آنارشيسم درجا خواهدزد.
چپ،  درظاهر  دوستان  اين  پيشنهاد 

چرا بدون اين امر «نيروهای چپ درسراب 
ايجاد حزب» باقی خواهندماند؟ 

سازمان دهی کارگران چه ازنظر تاکتيکی و 
چه استراتژيکی وظيفه ی اساسی و پيوسته 
تر  مهم  آن  از  اما  باشد.  می  کمونيستها  ی 
و اساسی تر وجود يک حزب سياسی است 
درجهت  را  کارگر  ی  طبقه  مبارزات  که 
رهنمون  داری  سرمايه  نظام  سرنگونی 
مبرم  ضرورت  روی  پافشاری  عدم  گردد. 
تاکيد  و  کارگر  ی  طبقه  واحد  حزب  ايجاد 
تشکلهای  در  کارگران  دهی  سازمان  بر 
سنديکائی، معنائی جز ارجح دانستن سياست 
به  نسبت  کارگری  درجنبش  رفرميستی 
و  باشد  نمی  سازی  حزب  انقالبی  سياست 
گروه  دوستان  که  است  معکوسی  ديالکتيک 

پژوهش کارگری مدنظر دارند. 
صنعتی،  ی  رفته  پيش  کشورهای  در  اگر 
ويژه  به  که  است  بوده  ابزاری  رفرميسم 
درجنبش  دموکراسی  سوسيال  طريق  از 
کارگری رسوخ داده شده، اما در کشورهائی 
نظيرايران که ديکتاتوری عريان و استبدادی 
اعتراضی  حرکت  هرگونه  است،  حاکم 
هم  پليسی  سرکوب  با  کارگران  ولومعيشتی 
راه می شود و شکل سياسی به خود می گيرد 
جنبش  شدن  سياسی  برای  زمينه  نتيجتا  و 
کشورهای  از  تر  بسيارمناسب  کارگری 
پيش رفته ی سرمايه داری است و لذا اگر 
قراراست خطی برای جنبش کارگری و به 
که  است  اين  شود،  گذاشته  کمونيستی  ويژه 
کمونيستها بايد طويله ی اوژياسی را که طی 
دهها سال درجنبش کمونيستی ناشی از بروز 
رويزيونيسم مدرن درقدرت ايجاد شده است 
هرچه زودتر پاک و مرتب کرده و به مبرم 
ترين وظيفه ی خويش که همان ايجاد حزب 

واحد کمونيست است ارجحيت اول بدهند. 
پژوهش  «گروه  پيشنهاد  اين  درمقابل 
کارگری» درمورد ايجاد سنديکاهای علنی، 
انترناسيوناليست»  کارگران  «تشکيالت 

پيشنهاد زير را ارائه می دهند:
و  الگو  نتوانست  قانونی»  ««سنديکای 
شکل  گردد.  کارگری  اعتراضات  خواست 
دوره  همانند  کارگری  اعتراضات  اصلی 
هيئت  انتخاب  و  ها  گردهمائی  پيشين،  های 
مقاومت  نيز  اصلی  مطالبات  و  نمايندگان 
درمقابل تهاجم کل طبقه سرمايه دار به سطح 
معيشت کارگری، دريافت بموقع دستمزدها، 
دراخراج  کارفرما  تصميمات  راندن  عقب 
کارگران استخدامی به بهانه بحران و خنثی 
کردن دسيسه های دولت و کارفرمايان برای 

تشديد رقابت ميان کارگران بوده است».
«شيوه های کنونی مبارزه کارگری با اتکاء 
روش  تنها  غيررسمی  محافل  و  جمعها  به 
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المللی  بين  نهاد  يک  دربرابر  اعتراض  اين 
دربرابر  تر  کوچک  دزدی  از  «شکايت 
دزدی بزرگ تر نيست» بلکه اعتراضی به 
خود ماهيت اين نهاد بين المللی هم هست که 
آورده  عمل  به  دعوت  رژيم  گان  نماينده  از 
است. چهارما شمائی که دربرخورد به يک 
درک  تحليل  قابل  و  ساده  حد  بدين  تا  عمل 
کج و معوجی داريد، چه گونه به خود اجازه 
می دهيد که به «مائوئيسم» و «استالينيسم» 
حمله کنيد و تبليغات امپرياليستی و ارتجاعی 
جهانی  های  رسانه  از  روز  و  شب  که  را 
امپرياليستی پخش می شود، ورد زبان خود 

دراين موارد قراردهيد؟!
از  را  شما  نازل  درک  که  اين  برای  حال 
کمونيسم علمی نشان دهيم به اين تئوری رجوع 
می کنيم . لنين در کتاب معروف خود «چپ 
روی مرض کودکانه درکمونيسم» می نويسد:
«همه کس با اين نکته موافق است که ارتشی 
و  سالحها  برانواع  تسلط  برای  خودرا  که 
کليه ی وسائل و شيوه هائی که دشمن برای 
مبارزه دردست دارد يا ممکن است به دست 
آورد آماده نکند، رفتارش نابخردانه و حتا تبه 
بسی  سياست  امردرمورد  اين  است.  کارانه 
امورجنگی.  درمورد  تا  است  صادق  بيشتر 
درسياست خيلی کمتر می توان از پيش اطالع 
حاصل کرد که درفالن يا بهمان شرايط آتی 
چه وسيله مبارزه برای ما قابل بکاربردن و 
مفيد خواهد بود. اگر ما برتمام وسائل مبارزه 
مسلط نباشيم و تغييراتی که مستقل از اراده 
دهد  می  روی  ديگر  طبقات  دروضع  ما  ی 
آن چنان شکلی از فعاليت را دردستور روز 
قرار دهد که ما به ويژه درآن ضعيف هستيم، 
آن وقت ممکن است به شکستی عظيمـ  و حتا 
گاهی قطعی ـ دچار گرديم. ولی درصورت 
مسلط بودن بر کليه ی وسايل مبارزه، چون 
ما نماينده ی منافع طبقه واقعا پيشرو و واقعا 
احوال  و  اوضاع  اگر  حتا  هستيم،  انقالبی 
بکاربريم  را  سالحی  ندهد  اجازه  ما  به  هم 
و  خطرناک  دشمن  برای  همه  از  بيش  که 
سريعترازهمه ضربات مهلک بر وی وارد 
شد.  خواهيم  پيروز  يقينا  باز  نمايد،  می 
کنند  تصورمی  اغلب  تجربه  بی  انقالبيون 
ی  جنبه  مبارزه  علنی  وسائل  از  استفاده  که 
دراين  بورژوازی  زيرا  دارد،  اپورتونيستی 
زمينه کارگران را به ويژه فريفته و تحميق 
«صلح  درمواقع  خصوص  است(به  نموده 
از  استفاده  آنها  ولی  غيرانقالبی)؛  و  آميز» 
انقالبی  اقدام  را  مبارزه  غيرعلنی  وسائل 
است.  نادرست  اين  که  آن  وحال  دانند.  می 
راست است که احزاب و پيشوايانی که نمی 
بگو  توانم،  نمی  خواهند(نگو  نمی  يا  توانند 
را  مبارزه  غيرعلنی  وسائل  خواهم)  نمی 

نتيجه ای راست داشته و مورد پذيرش 
کارگران  ی  وقاطبه  کارگری  فعاالن 

قرارنخواهدگرفت. 
اين  روی  چپ  از  ای  گوشه  زير  ی  نمونه 
تشکيالت را نشان می دهد. ٥ تشکل سياسی 
چپ: اتحادفدائيان کمونيست، فدائيان اقليت، 
کارگران  سازمان  ايران،  رنجبران  حزب 
طی  اقليت  ی  هسته  و  کارگر)  انقالبی (راه 
اعالميه مشترکی دردفاع از حقوق کارگران 

ايران نوشتند: 
«دراعتراض به بی حقوقی کارگران ايران 
و دردفاع از زندانيان کارگر چهار سنديکای 
چپ فرانسوی آکسيونی را در۹ ژوئن مقابل 
داده  سازمان  ژنو  در  کار  جهانی  سازمان 
ماهيت  به  نسبت  توهمی  هيچ  بدون  ما  اند. 
اقدام  ازاين  کار،  جهانی  سازمان  بورژوائی 
فشاری  خود  نوبه  به  بتواند  که  مسئووالنه 
باشد بر رژيم سرمايه داری اسالمی ايران، 
شرکت  برای  را  همگان  و  کنيم  می  حمايت 
کنيم  می  دعوت  اعتراضی  آکسيون  دراين 
بيدادی را که بر کارگران و زحمتکشان  تا 

ايران می رود درسطح جهان افشا کنيم».
اين  سياسی  هدف  «آيا  نويسند:  می  آنها 
سنديکا  چند  با  مشترک  تجمع  يعنی  گروهها 
برای  کار  المللی  بين  سازمان  درنزد 
«افشاگری» امرتعجب برانگيزی نيست؟... 
اينان برای شکايت از دزدان و جنايتکاران 
پناه  قلدر  جنايتکاران  و  روسا  به  کوچکتر 
برده اند... شرايطی که بيش از هرچيز ناشی 
از وفاداری عقيدتی به مائوئيسم، استالينيسم 

و گيجی تمام عيارسياسی است».
 لفاظی چپ وغيرمسئووالنه درسراسر اين 
مبارزه  فن  اينان  اگر  زند.  می  موج  ادعای 
و  کمونيستی  ای  شيوه  به  را  طبقاتی  ی 
علمی درک کرده بودند، چنين نقدی را نمی 
توسط  اعتراضی  در  شرکت  اوال  نوشتند. 
کارگران  از  دردفاع  فرانسوی  سنديکای   ٤
زندانی ايران، نشان از هم دردی و هم بسته 
شما  که  دارد  جهان  کارگران  مبارزات  گی 
را  بودن  انترناسيوناليست  اسم  که  دوستان 
بی زار هستيد!  هم برخود نهاده ايد، از آن 
است،  نادرستی  امر  اگر «افشاگری»  دوما 
البد از فردا نبايد اعالميه ای هم عليه هيچ 
دولت جنايت کاری داد، چون که با اعالميه 
دهی هم نمی توان جنبش کارگری را ارتقاء 
سياسی  تشکل   ٥ شرکت  که  درحالی  داد!! 
کارگر  دوستان  آکسيون  دراين  ايرانی  چپ 
فرانسوی در مطبوعات فرانسه و چه بسا در 
رسانه های جمعی ديگر جهانی بازتاب يافته 
و به گوش بسياری از مردمان جهان می رسد 
اسالمی  جمهوری  رژيم  شدن  منزوی  در  و 
ايران در انظار جهانی بی تاثير نيست. سوما 

دوران جنگ  درشرايطی نظير مثال شرايط 
کاربرند  به   ۱۹۱۸ ۱۹۱٤ـ  امپرياليستی 
کشورهای  آزادترين  بورژوازی  درآن  که 
بی  دادگری  بی  و  باگستاخی  دموکراتيک 
گفتن  و  فريفت  می  را  کارگران  ای  سابقه 
ی  يغماگرانه  خصلت  ی  درباره  را  حقيقت 
خائن  و  اپورتونيست  نمود،  می  منع  جنگ 
ولی  هستند.  کارگر  ی  طبقه  به  نسبت 
انقالبيونی که نمی توانند شکلهای غيرعلنی 
مبارزه را با کليه شکلهای علنی توام سازند، 
هستند».(آثارمنتخب  بسياربدی  انقالبيون 

يک جلدی ص ۷٦۳ـ۷٦٤)
مسلکی  ازلحاظ  پرولتری  «پيشاهنگ 
تسخيرشده است. اين نکته عمده است. بدون 
سوی  به  توان  نمی  راهم  اول  گام  امر  اين 
(۷٦۲ ص  ـ  جا  برداشت».(همان  پيروزی 
و  است  چنين  کارگری  پيشروان  ی  مسئله 
جنبش  مسائل  به  پرداختن  و  آن  از  امتناع 
کارگری که بسياربغرنج تربوده ومربوط به 
طبقه  استراتژی  و  ازتاکتيکها  دقيق  شناخت 
می  پرولتری  انقالب  درپيشبردن  کارگر  ی 
باشد، نشان از برداشتن باری دارد که توان 
حمل آن نيست و نتيجه ای جز بی راهه رفتن 
ندارد. وقتی که مدعيان پيشرو بودن درجنبش 
ديگر  يک  با  متحدشدن  به  قادر  کارگری 
نباشند، متحدکردن توده ی کارگران به دور 
خط سياسی روز و درازمدت هرگز ازعهده 
تفرقه  ی  اشاعه  جر  و  برنخواهدآمد  آنها  ی 
دراين جنبش نتيجه ای به بار نخواهد آورد.
ک.ابراهيم ـ ۲۸ مرداد ۱۳۹۰

رفرميسم و انفراد گرائی مغاير جهان بينی پرولتاريا است

از سايت 
زبان های خارجی حزب 
رنجبران ايران 

ديدن کنيد!
http://www.ranjbaran.

/org/01_english
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رشدافراط گرائی فاشيستی محصول بحران امپرياليستی است

بودجه  دالری  ميليارد   ۱٦۰۰ کسرنجومی 
سقوط  «درپی  است.  رو  روبه  کشور» 
بازارهای بورس جهان، خبرکاهش اعتباری 
را  داری  سرمايه  جهان  بورسهای  آمريکا، 
به لرزه و هراس انداخته است. با باالگرفتن 
بحرانهای مالی درايتاليا و اسپانيا، روزگذشته 
نشست  يک  اروپا  اتحاديه  مرکزی  بانک 
اضطراری برگزارکرد تا بارديگر بحرانهای 
مالی جهان و خطر سرايت بحرانهای مالی 
را  وايتاليا  اسپانيا  به  پرتغال  ايرلند،  يونان، 
مورد بحث و گفتگو قراردهد و اين درحالی 
است که به گفته منابع فرانسوی، قراراست 
جهان  صنعتی  بزرگ  کشور   ۷ رهبر  که 
موسوم به گروه هفت، ظرف امروز و فردا 
دست به يک رشته کنفرانسهای تلفونی بزنند 
اروپا  و  آمريکا  مالی  بحرانهای  پيرامون  تا 
بحث و گفتگو کنند.»(راديو صدای آمريکا)

پابه پای رشد بحران جهان سرمايه داری از 
دهه ی ۱۹۷۰ به بعد، احزاب افرطی راست 
گرای ناسيوناليست نژادپرست و نئو نازيست 
و  نموده  رشد  به  شروع  اروپا  در  ويژه  به 
چنان ميدانی را دولتهای امپرياليستی به رشد 
آنها سپرده اند که به ويژه در ايتاليا، فرانسه، 
هلند، دانمارک، اتريش و ... و اخيرا سوئد 
درانتخابات پارلمانی توانستند کرسيهای قابل 

مالحظه ای به دست بياورند.(۱)
خارجی  و  نژادپرست  احزاب  رشد  روند 
ستيز طی دهه های گذشته، هم زمان با وخيم 
ترشدن اوضاع معيشتی کارگران و زحمت 
گسترش  و  امپرياليستی  درکشورهای  کشان 
توده  و  کارگری  اعتصابات  و  اعتراضات 
می  صورت  ميليونی  درارقام  بعضا  که  ای 
گرفتند، پديدارشد. اين احزاب خارجی ستيز 
مبارزه  شدن  کشيده  پيش  با  نژادپرست  و 
افکارسازان  توسط  سياسی»  «اسالم  با 
در  اسالم  نفوذ  گسترش  خطر  پنتاگون، 
کشورهای امپرياليستی را به مثاله بهانه ای 
برای منحرف ساختن افکار عمومی مطرح 
کردند تا به حرکت فاشيستی شان چاشنی ايده 
ئولوژيک زده و بتوانند ساکنان اين کشورها 
را درزير هژمونی وسلطه ی ايده ئولوژيک 
که  درشرايطی  و  دارند  نگه  خود  سياسی  ـ 
موريانه بحران، درخت تناورولی پوسيده ی 
نظام امپرياليستی سرمايه را از درون بيش 
بروز  از  مانع  است،  ساخته  تهی  پيش  از 

شورشهای رهائی بخش درآنها گردند.
دراين  پيوسته  که  باری  خشونت  حوادث 
ی  درسايه  پليس  و  دهد  می  روی  کشورها 
ی  نقشه  از  نشان  قراردارد  خشونتها  اين 
می  شدن  پياده  درحال  که  دهد  می  شومی 

 ۱۳ پنجشنبه  روز  نمونه  عنوان  به  باشد. 
مرداد درمنطقه ی اقليت قومی نشين توتنهام 
لندن تظاهرات مسالمت آميز مردم با شليک 
مرگ بارپليس به مردی ۲۹ ساله خشم توده 
در  درگيری  به  و  برافروخته  را  فقير  های 
حالتی جنگی و  انجاميده و منطقه  روز بعد 
مغازه  از  تعدادی  خودگرفت   به  زده  جنگ 
ها به آتش کشيده شدند و به غارت رفتند. اين 
اعتراضات به مناطق ديگر لندن و سپس به 
ليورپول  و  منچستر  نظير  ديگری  شهرهای 

نيز کشيده شده است.
به  مربوط  درتفسيری   ،۲۰۱۱ اوت   ٦ در 
ستيز  خارجی  يک  تروريستی  عمليات 
نروژی به نام آندرش برينگ برويک دراسلو 
مبارزه  قصد  به  که   ۲۰۱۱ ژوئيه   ۲۲ در 
و  گرفت  صورت  کمونيسم  و  اسالم  عليه 
ای  درمنطقه  قوی  بمبی  انفجار  با  آن  طی 
شدن  کشته  به  دولت  ساختمان  به  نزديک 
۸ نفر منجرشد و ۲ ساعت بعد با حمله ی 
مسلحانه ی اين فرد به جزيره کوچک ئوتويا 
که درآن جوانان سوسيال دموکرات اردوئی 
تابستانی داشتند و به مرگ بيش از٦۰ جوان 
که  نفرانجاميد   ۳۰ از  بيش  شدن  زخمی  و 
برخی از آنها نيز دربيمارستانها درگذشتند، 
بين  مسائل  کارشناس  ـ  فرد  حسينی  حبيب 
نوشت  سی)  بی  بی  اوت(   ٦ شنبه  ـ  المللی 
شده  اروپا»  برای  تهديدی  افراطی  «راست 
نخواست  يا  و  کرد  فراموش  وی  اما  است. 
و  مردم  های  توده  تهديد  اين  که  کند  اضافه 
کمونيستها را مدنظر دارد و نه حاکمان را!!
اين جوان خارجی ستيز و ضد کمونيست قبل 
از دست زدن به اين جنايات درسايت انيترنتی 
بيانيه  عنوان «  راتحت  خود «مانيفست»ی 
صفحه   ۱٥۰۰ در   » ۲۰۱۳ اروپا  استقالل 
منتشرنمود که مطالب عمده ی آن دربرنامه 
افراطی  راست  و  ستيز  خارجی  احزاب  ی 
اروپائی نيز درج شده اند. «برخی از تحليل 
گران برويک را «بن الدن غرب» ناميدند 
ها»  از «غيرخودی  اروپا  خواست  می  که 
پاک شود. بايد تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۸۳ اروپا از 
مارکسيستها  يابدکه  رهائی  «شرمسلمانان» 
جا) اند».(همان  بوده  آن  گشای  راه 

ديگر  و  اروپا  در  نازيسم  و  فاشيسم  رشد 
کشورهای امپرياليستی يادآور سالهای بروز 
بحران عظيم جهانی بعد از شروع آن درسال 
۱۹۲۹ است که ازجمله منجر به گرفتن قدرت 
سوسياليست  ـ  ناسيونال  حزب  توسط  دولتی 
چهاراسبه  که  هيتلرشد  رهبری  به  آلمان 
ديده  تدارک  دوم  جهانی  جنگ  آغاز  برای 
اگر  نمود.  آغاز  را  آن  رسما   ۱۹۳۹ در  و 
و  يهودستيزی  نژادپرستی،  زمان  درآن 
نازيستها  اصلی  پرچم  کمونيسم  با  ضديت 

جای  يهودستيزی  امروز  فاشيستهابود،  و 
خود را به خارجی ستيزی و مشخصا اسالم 

ستيزی سپرده است.
و  کاری،  بی  افزايش  بحران،  تشديد  با 
گسترش  و  رفاهی  امکانات  محدودترشدن 
داری،  سرمايه  متروپول  درکشورهای  فقر 
نئونازيسم  تقويت  به  ستيزی  خارج  سياست 
دامن زده است. اين امر ايجاب می کند که 
ازتمامی  ای  گسترده  بايدجبهه  اکنون  ازهم 
مخالف  که  اجتماعی  گروهای  و  انسانها 
راست  احزاب  و  امپرياليستی  سياستهای 
کمونيستها  شود.  تشکيل  هستند،  افراطی 
اقشار  گروهها،  ی  ازهمه  بايد  ميان  دراين 
و طبقات ذی نفع  فعال تر وارد عمل شده 
و چنان جبهه ی مقاومتی به وجودآورند که 
امپرياليستها نتوانند جنگهای ويرانگر محلی 
و منطقه ای و جهانی را سازمان دهند. چراکه 
 ۱۰ حدود  جنگهای  تجارب  که  طور  همان 
ساله ی اخير در خاورميانه نشان داده است، 
جنگهائی  چنين  اصلی  قربانيان  بارديگر 
کودکان و زنان و سالخورده گان و جوانانی 
خواهندبود که بی رحمانه برای حفظ سلطه 
جنگ  درميدانهای  داری  سرمايه  نظام  ی  
جان شان فدا خواهد شد. وحدت کمونيستها 
درايجاد حزب واحد و با اتوريته ی کشوری 
اولين گام درتدارک مقابله با وحشی گری نظام 
جلوگيری  و  احتضار  درحال  امپرياليستی 
را  جهان  که  باشد  می  نئونازيسم  رشد  از 
کشانند. می  بربريت  سوی  به  بيشتر  هرچه 
ک.ابراهيم ـ ۱۷ مرداد ۱۳۹۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ درهلند «حزب آزادی» به رهبری   (۱)
خرت ويلدرز سومين فراکسيون بزرگ مجلس 
اقليت  دولت  که  دهد  می  تشکيل  اينک  هم  را 
هلند با حمايت اين فراکسيون امکان ادامه کار 

را دارد..  
کشور  اين  آزادی»  «حزب  اتريش  در  ـ 
توانست در انتخابات سال ۲۰۰۸ در اتحاد با 
شاخه انشعابی خود مجموعاً ۳۰ درصد آرا را 

به خود اختصاص دهد.
پيش  سال ها  از  مردم»  سوئيس «حزب  در  ـ 
اختيار  در  را  مجلس  فراکسيون  بزرگترين 
دارد. اين حزب با استفاده از قوانين سوئيس 
که همه پرسی را آسان کرده گاه و بی گاه دولت 
را مجبور به انجام همه پرسی هايی می کند که 
معموًال مضمون آنها عليه حقوق مهاجران يا 
در حمايت از ممنوعيت ساخت مسجد در اين 

کشور است.
ـ در ايتاليا «ليگ شمال» به رهبری اومبرتو 
دولت  در  وزير   ۴ با   ۲۰۰۸ سال  از  بوسی 

سيلويو برلوسکونی شريک است.
ـ در فرانسه «جبهه ملی» ژان ماری لوپن در 
انتخابات محلی اوايل سال گذشته به ۹ درصد 

دختر  گرفتن  قرار  با  و  يافت  دست  آراء 

رشد تروريسم... بقيه از صفحه اول
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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

نه به سالحها و نيروگاههای هسته ای و انرژی فسيلی

می رود  انتظار  حزب  راس  در  لوپن 
نيز  جمهوری  رياست  انتخابات  در  که 

حضوری محسوس داشته باشد.
سوئد،  چک،  لهستان،  بلِژيک،  در  ـ 
راست گرايان  نيز  مجارستان  و  دانمارک 
موفقيت های  افراطی  و  پوپوليست 
آورده اند دست  به  ای  مالحظه  قابل 
اسکانديناوی  کشورهای  به  که  جا  آن  تا  ـ 
در  پوپوليست  راست  احزاب  برمی گردد 
گيری  چشم  نفوذ  و  رشد  با  اخير  سال های 
سال  سوئد»  «دمکرات های  بوده اند.  روبرو 
«حزب  شوند.  مجلس  وارد  توانستند   ۲۰۱۰
پيش  سال   ۵ تا  برويک  که  نروژ  پيشرفت» 
حزب  دومين   ۲۰۰۹ سال  از  بود،  آن  عضو 
 ۲۰ اخيراً  فنالند  در  است.  پارلمان  بزرگ 
درصد رای در انتخابات پارلمانی به حساب 
شد  ريخته  واقعی»  فنالندی های  «حزب 
 ۱۰ از  مردم»  «حزب  نيز  دانمارک  در  و 
سال پيش با نمايندگان خود در مجلس حامی 
يک دولت اقليت دست راستی است و با اين 
حمايت توانسته تا حدود زيادی بر سياست های 
مهاجرتی دولت تاثير بگذارد و آن را به سوی 

سخت ترشدن سوق دهد.
گرچه احزاب يادشده از سنت و سابقه متفاوتی 
برخاسته اند، ولی در حال حاضر همه آنها در 
فکر  اين  ترويج  در  و  اسالم  به  شديد  انتقاد 
که مهاجران مسلمان فرهنگ و شيوه زندگی 
کشورهای اسکانديناوی را در معرض تهديد 

قرار می دهند، اشتراک نظر و عمل دارند.

نه به سالح ها... بقيه از صفحه اول

بمباران داشت:  دادن درسی به مردم جهان 
جهت  شوروی  اتحادجماهير  به  ويژه  به  و 

پذيرفتن برتری امپرياليسم آمريکا.
و  وحشتناک  واقعه  اين  از  آموختن  جای  به 
برپا  ای،  هسته  بمب  ساختن  کردن  غدغن 
نمون نيروگاههای اتمی به منظور به دست 
آوردن اورانيوم غنی شده توسط کشورهای 
ادامه  آغازشد.  سوسياليستی  و  امپرياليستی 
در  هيدروژنی  و  اتمی  بمبهای  آزمايش 
عظيمی  صدمات  درياها  و  زمين  زير  هوا، 

برمحيط زيست وارد نمود.
بارديگر  چرنوبيل  اتمی  نيروگاه  انفجار 
نشان داد که اين نوع روش تهيه ی انرژی 
سال  هزاران  طی  بشر  و  طبيعت  برای 

بسيارخطرناک می باشد.
اما امپرياليستها به ساختن نيروگاههای بيشتر 
اتمی  درنيروگاه  انفجار  و  دادند  ادامه  اتمی 
فوکوشيما مجددا نشان داد که رواج دادن اين 

نيروگاه ها تا چه حد خطرناک می باشند.
از  استفاده  ها  نيروگاه  اين  خطر  به  اگر 
واقعی  تهديد  بيافزائيم،  را  ُفسيلی  انرژی 
حيات بر روی زمين بيش از پيش غيرقابل 

تحمل می شود.
ما قويا معتقديم که :

۱ـ  سالحهای و نيروگاههای هسته ای امنيتی 
برای دارنده گان شان ايجاد نمی کنند؛

نيروگاهها  و  سالحها  اين  که  تازمانی  ۲ـ  
می  جائی  درهرکشوری،  موجودباشند، 
هيروشيما،  بار  فاجعه  ی  تجربه  شاهد  تواند 

ناکازاکی، چرنوبيل و فوکوشيما بشود؛
۳ـ  هرجنگی ضرورتا جنايت کارانه نيست، 
است.  بشريت  عليه  ای  هسته  جنگ  هر  اما 
بار  فاجعه  ی  تجربه  سالگرد  مين   ٦٦ در 
هيروشيما و ناکازاکی، تاکيدمی کنيم که اين 

جنگ عليه بشريت بود؛
سال  مين   ٦٦ ياد  داشت  گرامی  ضمن  ٤ـ  
گرد جان باخته گان هيروشيما و ناکازاکی، 
ما قويا تکرارمی کنيم که کليه دولتهای جهان 
بالدرنگ  بايد  ای  هسته  سالحهای  صاحب 
به  را  شان  گی   وابسته  و  نابودکنند  را  آنها 

انرژی هسته ای پايان بخشند؛
و  سالح  ضد  جهانی  ی  جبهه  ايجاد  ٥ـ  
دردفاع  عاجل  ضرورتی  ای  هسته  نيروگاه 

از محيط زيست وانرژی پاک می باشد.

حزب رنجبران ايران ـ
 ۹ اوت ۲۰۱۱ (۱۸ تيرماه ۱۳۹۰)

به ياد همه جانباختگان... بقيه از صفحه اول

تاريخی در جوامع طبقاتی است که زندانی 
 ، طبقاتی  اختالفات  گيری  شکل  با  سياسی 
ستم و استثمار انسان از انسان بوجود آمده 
و يکی از پی آمدهای آن است . اساسا ابعاد 
طبقات  مقاومت  درجه  به  اعدام  و  شکنجه 
هرچه  و  گردد  برمی  حاکمين  عليه  تحتانی 
اين مقاومت شديدتر و طبقات حاکمه هارتر  
باشند شکنجه و اعدام و قتل عام ابعاد وسيع 
تری به خود می گيرد . رشد جوامع طبقاتی 
فقط اشکال آنرا تغيير داده است و موضوع 
است  مانده  باقی  نشده  حل  النفسه  فی  هنوز 
. جوامع در رشد و تکامل خود سعی کرده 
تنش  در  را  مسئله  اين  ابعاد  نوعی  به  اند 
های اجتماعی کنترل کنند اما چون مسئله به 
منافع طبقات حاکمه بر می گردد تنها اشکال 
جوامع «پيشرفته»  و  است  شده  عوض  آن 
برای کنترل طبقات تحتانی سعی کرده اند از 
ديگر اهرم های اجتماعی از جمله محدوديت  
و  کنند  استفاده  فکری   تحميق  و  اقتصادی 
و  اعدام  به  را  روئی  در  رو  ممکن  حد  تا 
شکنجه های جمعی نکشانند  .اما در ايران 
رسمی  بطور  اعدام  و  شکنجه  رژيم  با  ما 
روبرو بوده و اعدام و شکنجه زندان سياسی 
در ابعاد وسيع اش وجود داشته است .  در 
و  شکنجه  شاهد  ما  اخير  سال   صد  طی 
اعدام و کشتار آزاديخواهان و دگر انديشان 
در زندان های قاجار ، پهلوی و جمهوری 
اسالمی بوده ايم ، بسيار کسانی که کشته و 
شکنجه شده اند حتی طبق قوانين عرفی اين 

رژيم ها هم مقصر نبوده اند .
توده  عظيم  جنبش  که  عواملی  از  يکی   
رژيم  عليه  را   ٥۷  –  ٥٦ های  سال  ای 
شاهنشاهی پهلوی بوجود آورد، کشتن و بی 
آن  در  سياسی  مخالفين  و  زندانيان  حقوقی 
رژيم بود . انتظار توده ها از رژيم جديد پس 
از انقالب بهمن ۱۳٥۷ ايجاد و نهادينه کردن 
قدرت دموکراتيک توده در سطح سياسی بود 
. اما رژيم اسالمی بعلت اينکه با يک کودتا 
جنبش  يک  پی  در  و  بود  نرسيده  قدرت  به 
توده ای عظيم بر اريکه قدرت تکيه زده بود 
، دو راه بيشتر نداشت يا همراهی با خواست 
های دموکراتيک و مترقی توده ها که رژيم 
قهر  سرکوب  يا  بودند  برانداخته  را  شاه 
آميز افسار گسيخته جنبش توده ای و درهم 
که  بود  روشن  آن.  های  خواسته  شکستن 
رژيم جمهوری اسالمی بنا به ماهيت طبقاتی 
ايستادن  ولی  کرد  انتخاب  را  دوم  راه  اش 
طوالنی  تازگی  به  که  هايی  توده  برابر  در 
بود  سلطنت  که  را  ايران  رژيم  شکل  ترين 

برانداخته بودند به آسانی امکان پذير 
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مهم ترين درس جان باخته گان وحدت و پايداری درمبارزه است  

آموزش جان باخته گان مان است!
به ياد و احترام جانباختگان سياسی و بويژه 
و  متحد  با  و  برخيزيم  ايران  در   ٦۷ سال 
متشکل شدن کارزاری دوباره را درابعادی 
وسيع ترو همه جانبه ترسازمان دهيم . قدرت 
ما در اتحاد ماست و چاره رنجبران و حدت 

و تشکيالت است . 
حزب رنجبران ايران 
تابستان ۱۳۹۰

نبود . اين کار فقط و فقط می توانست 
با کشتار بی امان مخالفين انجام گيرد.
 خمينی هنوز در حال تحکيم قدرتش بود که 
ميادين  در  دار  های  چوبه  برپائی  خواستار 
شهرها شد، کاری که در مدتی کوتاه آن را  
به اجرا گذاشت. سرکوب و اعدام و شکنجه 
ادامه  گذشته  از  فراتر  ابعادی  در  امان  بی 
عام  قتل  در   ۱۳٦۷ سال  مقطع  اما  يافت. 
زندانيان سياسی در يک مدت کوتاه و با اين 
تعداد وسيع دارای اين ويژگی است که رژيم 
آن  از  جناحی  غير  (به  اسالمی  جمهوری 
مانند منتظری) همه در اين کشتار متحد و 
همدست بودند. ثانيا شرايط بين المللی در آن 
زمان مصادف با  پايان جنگ ايران و عراق  
بود و بورژوازی امپرياليستی در کمين دادن 
«بازسازی»  در  شرکت  و  کالن  های  وام 
اين  به  نسبت  سکوتش  با  جنگ،  از  بعد 
جنايت عظيم، همدستی خود را با اين رژيم 
برای  عام  قتل  اين  اما  گذاشت.  نمايش  به 
آزاديخواهان و مبارزين راه آزادی و عدالت 
اجتماعی در سراسر جهان تکان دهنده بود. 
و  سبعيت  که   داد  نشان   ٦۷ سال  عام  قتل 
رژيم  هر  از  اسالمی  رژيم  اين  وحشيگری 
ديکتاتور موجود ديگری فراتر رفته است.
تکيه  و  قدرت  حفظ  خاطر  به  که  کسانی   
نام  به  و  اجتماعی  امکانات  و  ثروت  بر 
ترين  آگاه  و  فداکارترين  دين،  و  خدا 
بی  عليه  که  را  ما  مبارز  مردم  فرزندان 
دسته  دسته  بودند  برافراشته  قد  عدالتی  
فردای  در  فرستادند  اعدام  های  ميدان  به 
محاکمه  بايد  مردمی  دادگاههای  در  آزادی 
شوند. اين نه تنها  خواست مادران، پدران، 
فرزندان، شوهران، زنان فاميلهای ديگر اين 
جانباختگان و کال اکثريت مردم ايران است، 
بلکه يک درخواست دموکراتيک  اوليه است 
برای اينکه  در جوامع آينده ديگر از زندانی 
رژيم  هر  آنکه  برای  نباشد.  خبری  سياسی 
قدرت  های  اهرم  بر  تکيه  با  ای  خودکامه 
نکند  پا  بر  مخفی  و  علنی  دار  های  چوبه 
شود.  تلقی  جنايت  يک  مثابه  به  شکنجه  و 
هميشه  برای  عقايد  تفتيش  ديگر  آنکه  برای 

از جوامع بشری رخت بربندد و هيچ فردی 
به خاطر عقايدش به زندان نرود. از اينرو 
کشتارهای  در  که  عواملی  و  عناصر  بايد 
سه دهه اخير دست داشته اند و دردرجه ی 
اول سران رژيم جمهوری اسالمی ايران به 

دادگاههای مردمی سپرده شوند.
نيروهای  آزاديخواه،  های  انسان  همه  ما 
های  ارگان  همه  دموکراتيک،  و  انقالبی 
به  که  خوانيم  فرامی  را  و...  بشری  حقوق 
که  بياورند  فشار  اسالمی  جمهوری  رژيم 
شکنجه و اعدام را فورا و بدون هيچ قيد و 
شرطی در ايران متوقف کند . اما در عين 
حال نيک می دانيم که  بدون سرنگونی اين 
بر  مبتنی  سياسی  رژيم  يک  ايجاد  و  رژيم 
منافع اکثريت کارگران وزحمتکشان جامعه 
سياسی  های  آزادی  وسيع ترين  متضمن  که 
و پيگيرترين دموکراسی باشد، امکان از بين 
بردن اعدام و شکنجه تاريخا موجود نيست.

شاه  رژيم  های  زندان  در  سياسی  زندانيان   
در  مواقع  بيشتر  که  دادند  نشان  اسالمی  و 
متحد  حاکمين  عليه  زندان  درون  مبارزات 
بازدارنده   عوامل  از  يکی  خود  واين  بودند  
زندانيان  به  رژيم  دائمی  درازی  دست  در  
سياسی بوده است  . آيا چنين  تجربياتی،  اين 
درس تاريخی را به مبارزانی که عليه شکنجه 
و اعدام و نابرابری و بی عدالتی می جنگند 
نمی دهد که اتحاد پيش در آمد پيروزی است 
اساسی  تغييرات  متحد  نيروی  يک  بدون  و 
و  سياسی  زندانيان  اگر  است.  ناپذير  امکان 
در  کمونيست  سياسی  زندانيان  خصوص  به 
پرچم  قادرشدند  زندان  شرايط  ترين  سخت 
در  که  ما  کنند،  بلند  را  مبارزاتی  وحدت 
بيرون از زندان درشرايط بسيار مناسب تری 
قرارداريم، می توانستيم به مراتب زودتر از 
کمونيستها  مستحکم  و  سترک  وحدت  حال 
را در تشکلی واحد فراهم سازيم. امتناع از 
اين درس مهم جان باخته گان کمونيست در 
نظام جمهوری اسالمی به معنای بی تفاوتی 
کمونيستها در تغيير اوضاع به سود کارگران 
و زحمت کشان و درجا زدن در تفسير جهان 
به  تکيه  با  تغييرجهان  جای  به  ها  گذشته  و 

جهان مردوخ: 
عوام فريبی، تبليغات، 
رسوائی، بی آبروئی و 

جنگ طلب

استفان لندمن ـ ۱۸ ژوئيه ۲۰۱۱ 

جهت  ازاين  مقاله  اين  ترجمه  "رنجبر: 
که  دهيم  نشان  تا  است  گرفته  صورت 
ماهيت بوق و کرنای تبليغاتی نظام سرمايه 
داری دررابطه با مطبوعات و آزادی آنها،  
دموکراسی  چهارم"  "ستون  مثابه  به 
حد  چه  تا  امپرياليستی،  درکشورهای 
ايجاد  با  مردوخ  است.  مافيائی  و  مغشوش 
امپراتوری جهانی تبليغاتی، نفوذ در پوليس 
ايجادروابط  و  سو  يک  از  سمع  استراق  و 
گری  هوچی  و  پراکنی  شايعه  دولتيان،  با 
مرتجعانه  دخالت  اندازه  تاچه  مطبوعاتی 
درجوامع  بيان  آزادی  و  داشته  درسياست 
ی  درزمينه  آشکار  تقلبی  داری  سرمايه 
و  مردم  فريب  و  آزادی  کردن  مخدوش 
باشد."  می  موجود  وضع  به  خدمت  نهايتا 

جورج ِسلدس روزنامه نگارمشهور(۱۸۹۰ـ 
در  را  مطبوعاتی  گی  فاحشه   (۱۹۹٥
کتابهائی نظير «ربابان مطبوعات» محکوم 
و  حقايق،  فسادآنها،زيرپاگذاشتن  نموده، 

سانسور جديد قبل از اين که تلويزيون 
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کرده  خودجلب  به  بيشتری  گان  بيننده 

باشد، برمال کرده و گفت :
«مقدس ترين ماده گاو مطبوعات خود آنها 
رفاه  عليه  نيرو  مندترين  قدرت  ـ  هستند 

اکثريت مردم».
کتابی  نگاراستراليائی  روزنامه  بروس 
مجمع   » عنوان  تحت  مردوخ  درمورد 
يکی   » را  او  و  نوشت  مردوخ»  الجزاير 
کننده  رهبری  دريائی  دزدان  ترين  ازپست 
ی جهانی» ناميد که داد و بی داد درفضای 
جهان  رهبران  به  و  اندخته  راه  مطبوعاتی 
و  داشته  آنها  از  انتظاری  چه  که  گويد  می 
چه چيزی را درمقابل به آنها می دهد.  شيوه 
توافق»  «بستن  از  است  عبارت  مردوخی 
که سخت وغيرسازش کارانه  بوده و نهايتا 
منجر به دادن پيشنهاد غيرقابل رد می شود.

وی  عمليات  درچاپ،  و  پراکنی  درسخن 
حمايت از متحدين و زدن رقيبان آنان به حدی 
است که نتايج سياسی به نفع وی تمام شود، به 
خصوص در انگلستان و کشورش استراليا، 
وهم چنين جناح راست افراطی در آمريکا.

درمورد توده ها، او تخصص دربرانگيختن 
احساسات روزنامه نگاری دارد، با تحريف 
دهی  گزارش  حال  درهمان  و  واقعيات، 
وحشتناک،  تخريبهای  کشان،  آدم  درمورد 
حوادث ناگوار، شايعه درمورد افرادمشهور 
و پورنوگرافی لطيف که خواننده گانش آنها 

را دوست دارند.
گذاری  احترام  ورای  قدری  به  او  درواقع 
مايک  شيکاگوئی،  نويس  روزنامه  که  است 
رويکو(۱۹۳۲ ـ ۱۹۹۷) يک بارگفت «هيچ 
مايل  بگذارد  احترام  خودش  به  که  فردی 
نيست که در روزنامه مردوخ خود را پنهان 
نيست،  نگاری  روزنامه  او  هدف  سازد... 
بلکه قدرت گيری زياد، قدرت سياسی است» 
اهميت.  بی  مسائل  به  دادن  اهميت  طبعا  و 
اگرچيزی ازنظر ايده ئولوژيک مورد قبول 
باشد او برای سالها آن را درنظر می گيرد.

که  امروز  به  تا  کارش  شروع  ازابتدای 
جز  است(به  رقيب  بی  ها  رسانه  درجهان 
قدرت  او  زد)،  برزمين  اورا  که  افتضاحی 
مبارزه طلبانه بی رحمانه ای به مثابه طبقه 
ی جهانی غارت گر به خرج داده است از 
آزاردادن،  مايوسی،  کارگرفتن  به  طريق 
نخوت، حيله گری، جذابيت، زيرک بازی، 
نفوذ  تهديدکردن،  خواست،  زورمندی، 
زهرآگين و چاپلوسی تا راه خود را با الف 

زدن مردم هموارکند.
اخالقانه  بی  اش  ای  رسانه  امپراتوری 
و  ای  خانه  فاحش  های  ازنوشته  مملواست 
«مردی  نام  به  درکتابی  راديوئی.  فروش 
مخفی  دنيای  درون  اخباراست:  صاحب  که 

روپرت مردوخ»، ميکائيل ولف او را يک 
پادشاه، گانگسترو گول زننده ديگری با حيله 
کنترل  يابی،  قدرت  درفکر  تنها  اطالعاتی، 

کننده و دنبال سود می نامد.
با اين سرگذشت، قاب دستمالی، ارتباطاتی، 
با  سخت  شيوه   و  زيرنفوذخوددرآوردنها، 
تيترهای مناسب دربيان اخبارجهان افتضاح 

آميز مناسب حال مردوخ می باشد.
اميد به اين که حقيقت بتواند رسانه ی زشت 
نامعتبر  ناظری  جهانی،  ی  کنند  رهبری 
چاپلوس،  ـ  اخبار  ارباب  قدرت  تشنه  و 
استثمارگر و راه بازکن به سوی ثروت ـ را 

به زير بکشد.
درواقع، هرچند که اين می تواند تاثيری در 
بگذارد،  گی  ساله   ۸۰ درسن  او  پيشروی 
انتظار براين است که امپراتوری رسانه ای 
اش نظير به چنگ آوری دزدان وال استريت 
ميليونی،  های  جريمه  ميلياردی،  دزدی  با  ـ 
روی  پائين  از  موقع  به  اطالعات  کسب 
نرخ بورس، برگشت مجدد به دزدی بيشتر 

درتجارت ـ زنده بماند. 
ولی تا اين جا، ضربه مسلطی توسط نويسنده 
هيل  آِمليا  و  دايوز  نيک  لندن  گاردين  گان 
واردشد که با افشای داستان وقايع در ٤ ژوئيه 
دوولر  ميلی  تلفونی  صدای   » عنوان  تحت 
نوشتند: شده»،  ضبط  جهان  اخبار  توسط 
قرص انگليسی مردوخ « به طور غيرقانونی 
هدف   ۲۰۰۲ درمارس  را  اش  فاميل  و  او 
پليس  تحقيقات  در  دخالت  با  داد،  قرار 
تحقيقات  شروع  و  او،  ناپديدشدن  درمورد 

جديد توسط گاردين».
رفت،  سرازيری  روبه  چيز  همه  ازآن،  بعد 
دستان  کاربه  نمودند  می  ثابت  که  مدارکی 
گوش  به  درNOTW(اخبارجهانی)  مردوخ 
وزير،  نخست  تلفونهای  به  دزدانه  دادن 
سياست مداران ديگر، افراد معروف، کمک 
دهنده گان سلطنتی، شاه زاده ويليام، احتماال 
داولر  ميلی  نظير  گناه  بی  قربانيان  و  ملکه 

می پرداختند.
هارت  پيتر  گزارش  دقت  با  و  روشنی  به 
 ... که  داشت  اميد  «او  که  دهد  می  نشان 
خواهدشد  باعث  اخبارجهان»  کردن  مسدود 
حتا  و  روزانه  ولی  شده،  کهنه  «داستان  تا 

ساعت به ساعت داغ ترشود».
ايندپندنت  روزنامه  گان  نويسبده  نظر  طبق 
لندن اوليويه رايت و نيگل موريس در ۱٦ 
ژوئيه تحت عنوان « افشاگری: ۲٦ اجالس 
موسسه  روسای  با  ماه   ۱٥ در  کامرون 
نبوده  درامان  وزير  نخست  حتا  مردوخ»، 
نخست  که  زمانی  از  کامرون  داويد   : است 
افراد  با  بار   ۲٦ از  بيش  شد،  وزيرانگليس 
سال  يک  از  بيش  طی  مردوخ  زيردست 

برووکس  ربکا  درحقيقت   » ديدارداشت... 
سردبير  و  المللی  اخباربين  اجرائی  رئيس 
که  است  فردی  «تنها   NOTW سابق 
کامرون دوبار به چکرس (خانه خصوصی 
سال  از  روستا  در  انگليس  وزيران  نخست 
۱۹۲۱)، دعوت کرده است، مزيتی که حتا 
دولتش»  اعضای  از  فرد  ترين  بلندپايه  بر 

فراهم نمی شود.
۸ ماه پيش،جيمس پسر مردوخ نيز به چکرس 
سردبير  کولسون  اندی  و  بود  شده  دعوت 
NOTW که اين هفته « دررابطه با فسادپليس 
شد...» بازداشت  تلفونها،  به  دهی  گوش  و 
 ۱٥ ديدارخصوصی  اسنادی  عالوه،  به 
سردبيران  و  المللی   اخباربين  مجريان  بار 
که  کردند  آشکار  مه  ماه  از  کامرون  با  را 
انگلستان  درسياست  مردوخ  داد  می  نشان 
در مورد روزنامه ها و گفتارهای راديوئی 
و  وجودآورده  به  را  آنها  قادراست  مردوخ 
يا به شکست بکشاند. دروقع، دنيس اسکينر 
نماينده ی قديمی حزب کارگر درمجلس او 
خاطر  به  سياست»  بدن  در  «سرطانی  را 

نفوذش در نتايج انتخاباتی ناميد.
سابق  سردبير  جنکينس  سايمون  نظر  طبق 
نيست  «شکی  مردوخ:  کارمند  لندن/  تايمز 
وارد  لطمه  درانگليس  اش  منافع  به  او  که 
می کند. مع الوصف رقبائی نظير گاردين، 
بی بی سی، و ديگر سازمانهای خبری بيش 
ازحد به اين ماجرا بال و پر دادند با اين اميد 
که به نفع خودشان آن را بزرگ کنند. کارل 
برنشتين اين افتضاح را واترگيت ديگر ناميد.
محافظه  از  ديگری  نماينده  حال،  درعين 
«سياست  گفت  گولدشتين  زاک  کاران  
مداران هر دو حزب به طور ناگهان شروع 
به فاصله گرفتن از مردوخ کردند... که در 
زمان های ديگری به شيوه ای بسيار ابتدائی 

مايل به جلب کردن توجه او بودند».
بی  های  نوشته  از  اطالع  باوجود  اين  و 
جا  :...(دراين  مثال  طور  به  وی.  ارزش 
استراق سمع از ۲۱ شخصيت مختلف بيان 

شده است ـ مترجم)
سردبيرسابق  که  يافت  اطالع  تايمز 
به  «گزارشی  والٌيس  نيل   ،NOTW
برای  که  زمانی  فرستاد،  المللی  بين  اخبار 
کرد.  کارمی  سمع  استراق  درمورد  پوليس 
با  درشرکت  ديگران  و  اجرائی  مسئوولين 
مقامات باالی اسکاتلند يارد رابطه اجتماعی 

تنگاتنگی داشتند».
از  دادنها  گوش  افتضاح  که  آن  از  «پس 
جون  کميسر  شد»،  شروع   ۲۰۰٦ سال 
و  کشوری  پوليس  خدماتی  آسيستان  ياتس 
ديگرافسران پوليس « به طور منظمی اخبار 

توسط  المللی  اخباربين  در  شده  ارائه 
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پل  سير  کردند.  تکذيب  را  سردبير 
استفانسون، از محافظان پوليس کشوری 
۱۸ بار ديداری برای نهار يا شام خوری با 
روسای اجرائی شرکت و سردبيران به خاطر 
 ۸ اجکله  است»،   داشته  موضوع  بررسی 
بار با واليس که در NOTW کارمی کرد.

در۱٥ ژوئيه، اريک هولدرقاضی کل با تاييد 
بازجوئی FBI از NOTW  گفت :

درآنها  شده...  زده  زيادی  جدی  «اتهامات 
که  کسانی  است...  آمده  کنگره  اعضای  نام 
ازما خواسته اند تا بازجوئی صورت بگيرد 
و دراين جهت با کمک گرفتن از خبرچينان 

فدرال  درآمريکا، پيش می رويم».
حاصل  تحقيقات  آن  از  چه  دانيم  نمی  ما 
سرنگون  را  نيکسون  واترگيت  خواهدشد. 
منافع  به  رساندن  صدمه  با  نساخت. 
مردوخ  درمورد  ديد  بايد  اکنون  قدرتمندان، 
چه خواهدشد که کارها مشابهی کرده است. 
درچنين صورتی، بازنشسته شدن وی درسن 
مرگ  نه  اما  است،  ممکن  گی  ساله   ۸۰
کورپوراسيون خبری. و نه فوکس نيوز،  که 
شرمن  گابريل  طالئی  گاو  نيويورکی  مجله 
آن  براهميت  بازهم  که  است  نظر  براين 

افزوده خواهدشد.
که  دارد  آن  به  گی  بسته  طبعا  امر  اين 
ويا  شود  افشا  آی  بی  اف  نادرست  تحقيقات 

اين که دادستان آنها را بپذيرد يا نه.
معاف  ازمنفجرشدن  مردوخ  مطمئنا 
می  ناميده  تيرآخر  قدرت  اين  خواهدشد. 
کورپوراسيون  درمورد  الوصف،  مع  شود، 
خبری نبايد غلو کاری کرد. به احتمال قوی 
بعد  مدت  طوالنی  برای  کورپوراسيون  اين 
دوام  اش  رهبری  کرد  عمل  رفتن  پائين  از 
خواهدآورد. اما نقشه ی رسانه ی آزاد مردوخ 
درنظربگيريد  سپس  بگيريد.  درنظر  را 
آزادی از تمامی آشغالهای خبری را. بگذار 

خالص شدن از اين سازناجور روی بدهد.

از نامه های رسيده

بسيار  ولی  فطعی  نه  اگر  پيروزی  به  اش 
غير  و  منفرد  اگر «کارگران  باشد.  محتمل 
متشکل هيچ و کارگران متشکل همه چيزند» 
به طريق اولی کمونيستهای منفرد و يا جمع 
نظرات  با  و  ضعيف  تشکل  دهها  در  شده 
کمونيستها  مختلف هيچ تر از هيچ اند. اگر 
وقت  اسرع  در  بايد  که  نرسند  درک  اين  به 
متحدشوند و با تشکيل حزب کمونيست واحد 
سراسری وانقالبی، طبقه ی کارگرو زحمت 
کشان را به دور خويش متحد و متشکل سازند 
و با درايت پيشبرد امر انقالب را به دست 
کنند،  هدايت  را  انقالبی  جنبشهای  و  گرفته 
مطمئن باشيد که معجزه ای رخ نخواهد داد و 
دست به دست شدن قدرت درميان نيروهای 
اگر  خواهدداد!  رخ  بارديگر  بورژوائی 
رويزيونيستها  انواع  تاثير  تحت  کمونيستها 
واپورتونيستهای رنگارنگ، ساده لوحانه به 
و  رفته  جديد  درآوردی  من  تئوريهای  گرد 
گذشته ی جنبش پرافتخارکمونيستی را صاف 
را  کمونيستها  اشتباهات  و  کرده  رد  ساده  و 
بيشتر  و  نموده  بزرگ  صدچندان  درقدرت 
لعنت  شان  گذشته  تاريخ  به  امپرياليستها  از 
خوبی  ی  طعمه  که  باشيد  مطمئن  بفرستند، 
چراکه  خواهندشد.  نيز  امپرياليستها  برای 
اند  فهميده  پيش  سال   ۱۰۰ از  امپرياليستها 
انگليس  کهن  استعمارگران  سياست  بايد  که 
را داير بر «تفرقه بيانداز و حکومت بکن» 

هرچه بيشتر به کارببندند. 
مارکسيستی  دوکتاب  که  هرکسی  اگرامروز 
خوانده است و درعمل هيچ پيوندی با طبقه 
ی کارگر و توده های زحمت کش نداشتنه و 
مهم تر از همه جنبش آنان را رهبری نکرده 
باشد، تئوريسين انقالب شده و با نفی رهبران 
ی  مبارزه  دراقيانوس  که  پرولتاريا  کبير 
طبقاتی جهانی طی دههاسال کشتی انقالب را 
دردريای توفانی مبارزات بغرنج طبقاتی به 
پيش و به سوی ساحل نجات هدايت کرده اند، 
تنها خود و يا گروه خود را انقالبی دانسته 
و برای وحدت دادن کمونيستها تالش نکنند، 
به باقی ماندن وضعيت در دايره ی منحوس 
خواهند  کمک  بورژوائی  حکومتهای  تکرار 
زحمت  و  پرولتاريا  رهائی  به  نه  و  کرد 
امروز  که  است  تلخی  واقعيت  اين  کشان. 
دست  آن  با  ايران  راستين  کمونيستی  جنبش 

به گريبان است.
موفق باشيد. 

با  سالم
روز جمعه ۱٤ مرداد، بسياری از خيابانهای 
تهران پر از نيروهای سرکوب بودند. حتی 
سطلهای زباله را از ترس اينکه آنها را آتش 
بزنند برگردانده بودند! پارازيت ماهواره هم 
طی چند روز خيلی زياد شده بود. هنوز نمی 
دانم دليل اين همه ترس و وحشت حکومت 
سالگرد  بخاطر  گويند  می  بعضی  بود.  چه 

بخاطر  گويند  می  بعضی  و  بود  مشروطه 
اينکه جلوی آب بازی جوانان را بگيرند! البته 
واقعا فرقی هم ندارد که دليل چه بوده باشد. 
ترس  مهم  بدانم.  که  نيستم  هم  کنجکاو  حتی 
حکومت است. حکومت با اين کارها نشان 
می دهد که خودش هم می داند چقدر سست 
بنياد است و فقط کافی است مردم بخصوص 
سازمان  و  مصمم  زحمتکشان  و  کارگران 
يافته وارد مبارزه شوند تا کارش تمام شود. 
بهانه  چه  با  عرب  انقالبات  که  داريم  ياد  به 
ای شروع شدند. بهانه خودسوزی يک جوان 
تونسی بود. البته هر روز اتفاقات مشابه يا 
بدتر از اين در ايران و کشورهای ديگر رخ 
کنند.  جلب  را  توجهی  اينکه  بدون  دهد  می 
ولی هر يک از اين اتفاقات پتانسيل اين را 
دارند که جرقه آغازگر حريق باشند. شايد در 
ايران هم اتفاقی مشابه رخ دهد. يعنی بر سر 
يک اعتصاب يا اعتراض ساده، يک تعرض 
پليس به مردم، يک حمله کوچک به اقليتهای 
ملی يا مذهبی يا ... که مشابه آنها هر روز 
رخ می دهد بدون آنکه توجه زيادی را جلب 
کند، چنان جنبشی درگيرد که حکومت را به 
لرزه اندازد. مهم آنست که هنگام فرا رسيدن 
آن لحظه، توسط آن اتفاق که فقط بهانه ای 
و  نشد  غافلگير  است  گسترده  جنبش  برای 
مبارزات مردم را در مسير خودبخودی رها 
به  را  مبارزات  اين  کمونيستها  اگر  نکرد. 
مسير آگاهانه هدايت کنند، اين امر می تواند 
آزادی  فعلی،  حکومت  سرنگونی  بر  عالوه 
اما  کند.  تضمين  را  سوسياليسم  به  گذار  و 
اگر مبارزات خودبخودی پيش روند، طبيعتاً 
دسترس  در  سوی  به  گرايش  عادی  مردم 
آن  هميشه  که  داشت  خواهند  حل  راه  ترين 
چيزی خواهد بود که حاکمان يا بورژوازی 

اپوزيسيون پيش رويشان می گذارند.
موفق باشيد

جواب :
دوست گرامی با تشکر از نامه ای که ارسال 
درايران  که  است  اين  واقعيت  ايد،  داشته 
کارگران  امروز  به  تا   ٥۷ بهمن  ازانقالب 
مبارزاتی  مختلف  تجارب  کشان  زحمت  و 
را پشت سرداشته اند که احتماال الهام بخش 
جنبشهای توده ای درکشورهای عربی بوده 
«ازيک  مصداق  به  اگر  حتا  بنابراين  اند. 
جرقه حريق برمی خيزد» شورشی سراسری 
جناحهای  که  اين  به  باتوجه  ورشود،  شعله 
مذهبی  بوژوائی،  خرده  بورژوائی،  مختلف 
و  جمهوريخواه  و  طلب  سلطنت  الئيک،  و 
عوامل امپرياليستها درکمين نشسته اند تا از 
گيرند،و  بهره  خويش  سود  به  خيزشها  اين 
می  داد  بی  چپ  نيروهای  درصفوف  تفرقه 
کند، لذا بايد طرحی را دنبال کرد که رسيدن 
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پيروزی هوماال در پرو، «خلع يدی» ديگر از امپراتوری آمريکا
از  هوماال  اوالنتا   ،  ۲۰۱۰ ژوئن  پنجم  در 
فعالين چپ پرو به رياست جمهوری انتخاب 
بازنده  انتخابات  اين  در  ترديد  بدون  گشت. 
خانواده  اصلی  ی  وبرنده  آمريکا  اصلی  ی 
چپ پرو بود. در جريان انتخابات رزليکينز 
نمايان  طور  به  کشور  آن  در  آمريکا  سفير 
دست  رقيب  فوجيموری  کيکو  از  مستقيم  و 
راستی هوماال حمايت همه جانبه کرده بود. 
هدف آمريکا از مداخله درامور داخلی پرو 
که از نظر قوانين بين المللی و قوانين حاکم 
می  محسوب  قانونی  غير  پرو  کشور  در 
چون  و  چند  نوشتار  اين  در  چيست؟  گردد، 

اين پرسش مورد بررسی قرار می گيرد.
موقعيت ژئوپوليتيکی و تاريخ سياسی پرو

چند  به  پوليتيکی  ژئو  نظر  از  پرو  کشور 
التين  آمريکای  در  کليدی  کشور  يک  علت 
(که طبقه ی حاکمه آمريکا آنرا حيات خلوت 

خود می داند) محسوب می گردد:
- وسعت ارضی آن با منابع طبيعی،

- ارثيه درخشان آن به عنوان مرکز ثقل و 
قلب تمدن بوميان اينکا،

- سرچشمه ی رودخانه آمازون، بزرگترين 
و يا طوالنی ترين رودخانه پر آب جهان،

- وجود بنادر مهم آن در سواحل اقيانوس آرام،
عنوان  به  آن  اخير  و  معاصر  تاريخ   -
بين  بزرگ  مبارزات  از  مملو  سرزمينی 
و  ملی  بخش  رهائی  المللی  بين  نيروهای 
نخبگان  به  متعلق  نيروهای  و  سوسياليستی 

کمپرادور طرفدار آمريکا.
در سال ۱۹۲٤ ، ويکتور رائول توره يک 
روشنفکر مارکسيست موفق به ايجاد "اتحاد 
هدف  گشت.  انقالبی"  آمريکای  ای  توده 
امپرياليست  ضد  خلقهای  اتحاد  سازمان  اين 
امپرياليسم  عليه  التين  آمريکای  های  کشور 
شديد،  سرکوبهای  رغم  علی  بود.  "يانکی" 
اين اتحاد توده ای دهه های متمادی در پرو 
دوام داشت. يکی از ويژگی های مثبت و بی 
نظير اين سازمان اين بود که بر خالف خيلی 
از جنبشهای چپ در قاره ی آمريکای التين 
عظيم  اکثريت  شد  موفق  روزگاران،  آن  در 
دهقانان متعلق به مليت کوچورا (که عموماً 
حاکمه  هيئت  سوی  از  سيستماتيک  طور  به 
ی سفيد پوستان از کليه ی مزايای شهروندی 
مجروم گشته بودند) را به رسميت شناخته و 
بخشی از آنان را در درون "اتحاد توده ای" 
بسيج کند. بعداز پايان جنگ جهانی دوم در 
سال ۱۹٤٥ با اين که اين سازمان از تبليغ 
و ترويج بخشی از پروژه های راديکال خود 
 ۱۹٥۰ دهه  اواخر  در  ولی  برداشت  دست 

زحمتکشان  ديگر  و  دهقانان  بين  هم  هنوز 
قابل  محبوبيت  از  شهری  کارگران  منجمله 
توجهی برخوردار بود. خيلی از تحليلگران 
مارکسيست منجمله امانوئل والرستين معتقدند 
ی  دوره  در  توره  رائول  ويکتور  اگر  که 
کمپين های انتخاباتی سال ۱۹٥۰ در نگذشته 
وسيعی  های  توده  رأی  کسب  با  مسلماً  بود 
رياست  به  زبان  کچوا  ويژه  به  دهقانان  از 

جمهوری پرو می رسيد. 
سال  تا  پرو  در  حاکم  دولتهای  نتيجه  در   
کمپرادورهای  دست  در  عموماً   ۱۹٦۸
طرفدار آمريکا باقی ماند. در آن سال بخشی 
تأثير  تحت  پرو  ارتش  در  جوان  از افسران 
جنبشهای  عروج  و  سياسی  انفعاالت  و  فعل 
رهائی بخش در آسيا و آفريقا از يک سو و 
پيروزی انقالب کوبا و تأثير آن در افکار و 
کشورهای  در  جوانان  ويژه  به  مردم  انظار 
آمريکای التين منجمله پرو دست به کودتای 
نظامی عليه دولت محافظه کار و فاسد پرو 
استقالل  و  ملی  دولت  يک  اسقرار  و  زده 

طلب را اعالم کردند.
افسران ملی گرا تحت رهبری سرهنگ هوان 
آلوارادو بعد از اعالم ايجاد "شورای انقالبی 
نيروهای نظامی" بالفاصله مثل همگونها و 
همقطاران خود در قاره های آفريقا و آسيا بال 
فاصله دست به ملی کردن صنايع نفت، مس 
و  مجانی  را  پرورش  و  آموزش  و  و...زده 
اجباری اعالم کردند. دولت آلورادو يک قدم 
مؤثرتر و تاريخی ديگر برداشته و آموزش 
و پرورش در سراسر پرو به زبان اسپانيولی 
(که تا آن زمان تنها زبان آموزشی در پرو بود) 
و زبان کوچوائی (که زبان اکثريت بوميان 
دانشگاه  و  مدارس  در  را  است)  پرو  ساکن 
و  آموزش  تاريخ  در  امر  اين  داد.  رواج  ها 
پرورش قاره ی آمريکای التين بی نظير بود.
سالوادور  و  ملی  دولت  سرنگونی  از  بعد 
وآغاز   ۱۹۷۳ سال  در  سوسياليست  آلنده 
پرو)  (همسايه  شيلی  در  پينوشه  ديکتاتوری 
اوضاع به تدريج به ضرر نيروهای طرفدار 
طرفدار  نيروهای  نفع  به  و  آلورادو  دولت 
تحول  و  تحويل  دستخوش  پينوشه  و  آمريکا 
گرفت. روابط دو کشور پرو  در پرو قرار 
در  که  گشت  تار  و  تيره  قدری  به  شيلی  و 
سال ۱۹۷٤ احتمال جنگ بين پرو و شيلی 
بحث محافل شد. با حمايت آمريکا و پينوشه 
کودتای  يک  طی  پرو  رتبه  عالی  ارتشيان 
نظامی دولت ملی و دمکراتيک آلوارادو را 
سرنگونی  کردند.  سرنگون   ۱۹۷٥ درسال 
دولت آلوارادو به عمر هفت سال دولت ملی 

که تالش می کرد پرو را از يوغ نظام جهانی 
طی گسستی رها سازد، پايان داد.

از  بعد  پرو  در  سياسی  خفقان  و  سرکوب 
سال،  ده  نزديک  مدت  به   ۱۹۷٥ کودتای 
و  مدنی  نهادهای  از  تهی  را  کشور  آن 
دمکراتيک ساخت. با آغاز دهه ی ۱۹۸۰ و 
گسترش انديشه ها و سياستهای نئوليبراليستی 
نظام  رأس  التين،  آمريکای  کشورهای  در 
که  گرفت  تصميم  (آمريکا)  سرمايه  جهانی 
کشور  ويژه  به  التين  آمريکای  کشورهای 
آزمايشگاه  به  و....را  ونزوئال  پرو،  شيلی، 
ها و سکوهای تمرين برای پيشبرد فاز جديد 
"بازار  (نئوليبراليسم  سرمايه  گلوباليزاسيون 

آزاد") در کشورهای جنوب تبديل سازد.
زمانی که الن گارسيا (مارکسيست سابق) و 
رهبر حزب "آپرا" در سال ۱۹۸٥ به رياست 
جمهوری پرو انتخاب شد، نيروهای طرفدار 
گسترش "بازار آزاد" نئوليبرالی موفق شدند 
که کشور پرو را به آزمايشگاه دوم (بعد از 
آزاد  بازار  سياستهای  اجرای  برای  شيلی) 
سازند.  تبديل  آمريکا  خلوت"  "حياط  در 
گسترش سياستهای بازار آزاد نئوليبرالی – 
خصوصی سازی، کاال سازی و ملی زدائی 
فالکت  براندازو  خانمان  عواقب  و  و....- 
فقر  بين  شکاف  (تعميق  آنها  از  منبعث  بار 
بی  گسترش  و  بيکاری  افزايش  ثروت،  و 
به  متعلق  ملتهای  بين  در  ويژه  به  خانمانی 
فراگير،  قدری  به  و....)  آمريکائی  بوميان 
بالفاصله  که  بودند  وحشتناک  و  همگانی 
غير  و  سريع  رشد  و  گيری  شکل  به  منجر 
قابل انتظار و شورشهای عظيم و سرتاسری 
معروفترين  از  يکی  گشتند.  پرو  کشور  در 
طرفدار  جنبشی  رهبری  تحت  شورشها  اين 
انديشه مائو، "راه درخشان" بود که توانست 
در سالهای ۱۹۹٦ – ۱۹۸۸ بخش اعظمی 
از دهقانان متعلق به مليتهای کوچوا و آيما را  
را عليه دولت کمپرادور گارسيا بسيج سازد. 
قالبی  انتخابات  يک  طی   ۱۹۹۰ سال  در 
همکاری  با  پرو  راست  اولترا  نيروهای 
نيروهای بينابينی گارسيا و با حمايت همه جانبه 
موری  فوجی  آلبرتو  که  شدند  موفق  آمريکا 
کنند. انتخاب  پرو  جمهوری  رياست  به  را 
فوجی موری با استقرار ديکتاتوری و ايجاد 
شبه نظامی های ضد شورش طی يک جنگ 
همه جانبه عليه خلقهای کچوا و آيمارا موفق 
شد که با تخريب و ويران ساختن روستا های 
کوهستانی منطقه ی آند از تحول شورش به 
سازمان  انهدام  با  و  کرد.  جلوگيری  انقالب 

توده ای "راه درخشان" کشور پرو را 
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در محور و "حياط خلوت" امپراتوری 
اوايل  تا  وضع  اين  دارد.  نگاه  آمريکا 
مدت،  دراين  يافت.  ادامه   ۲۰۱۱ سال 
درکشور پرو به برکت سياستهای نئوليبرالی 
"بازار آزاد" کمپانيهای فراملی از طريق عقد 
قرار دادهای متعدد با دولتهای کمپرادور پرو 
به تاراج بيش از پيش منابع طبيعی پرو به 
ويژه در منطقه ی حاصلخيز دره ی آمازون 
پرداختند. تاراج منابع که به استثمار بيشتر 
و افزايش شديد فقر به ويژه در ميان بوميان 
مليتهای  ديگر  و  آيمارا  (کوچوا،  آمريکائی 
متعلق به اينکا) منجر گشت، دوباره به فراز 
و گسترش امواج رهائی درسراسر پرو عليه 
دولت دامن زد. عکس العمل رژيم کمپرادور 
به عروج امواج رهائی به ويژه در ايالت بومی 
نشين، قتل عام ماه ژوئن ۲۰۰۹ بود که به 
گشت.  معروف   ((Baguaza باگواَزا اسم 
پرو  که  است  تالطم  از  پر  ی  دوره  دراين 
به يک کشور کليدی ژئوپوليتيکی در ميدان 
کارزار بين برزيل و آمريکا تبديل می شود. 
اين مبارزه ی آرام و عموماً رسانه ای نگشته، 
زمانی آغاز گشت که دولت برزيل (بعد از 
روی کارآمدن لوال به عنوان رئيس جمهور 
ايجاد  با  که  گشت  موفق   (۲۰۰۲ سال  در 
بين  ای  منطقه  نزديک  همکاريهای  بسط  و 
کشورهای آمريکای التين و تأسيس اتحاديه 
را  کشورها  آن  "مرکوسور"  خودمختار  يی 
از محور بانک جهانی و صندوق بين المللی 
در  سازد.  رها  آمريکا  خلوت  حياط  و  پول 
رهائی  و  جمعی  حرکت  با  خصمانه  تقابل 
اکوادور  بوليوی،  ونزوئال،  و  برزيل  بخش 
و...که به تدريج خود را با موفقيت از يوغ 
مقررات بانک جهانی  و صندوق بين المللی 
 (  ۲۰۰٥  – ۲۰۱۱) اخير  سالهای  در  پول 
نجات داده اند آمريکای "يانکی" کوشيد که با 
ايجاد "اتحاد کشورهای اقيانوس آرام کلمبيا، 
را  لوال  دولت  تالشهای  پرو"،  و  مکزيک 
نظام  کليدی  نهادهای  از  "گسست"  درجهت 
راستا  اين  در  سازد.  خنثی  سرمايه  جهانی 
جنوب"  نظامی  "ستاد  ی  توسعه  با  آمريکا 
در  نظامی  های  پايگاه  تعداد  افزايش  و 
که  ريخت  برنامه  پرو  و  کلمبيا  کشورهای 
نهادهای خودمختار منطقه ی "مرکوسور"و 
چاوز،  لوال،  رهبری  تحت  جنوب"  "بانک 
سازد.  نابود  عمًال  کوريا....را  مورالس، 
طور  به  پرو  نظامی  رهبران  طرح  دراين 

فعال در کنار آمريکا قرار داشتند.
عوض   ۲۰۱۱ ژوئن  انتخابات  در  ولی 
و  آمريکا  حمايت  مورد  کانديد  که  اين 
پيروزی  گردد  پيروز  پرو  نظامی  روسای 
قول  مردم  به  که  گشت  هوماال  نصيب 
گردد  پيروز  انتخابات  در  اگر  بود  داده 

و  پيوسته  جنوب  ای  منطقه  ی  جبهه  به 
استراتژيکی"  "شريک  را  پرو  کشور 
ساخت. خواهد  "مرکوسور"  ی  اتحاديه 

در  انفعاالت  و  فعل  و  پرو  اوضاع  بررسی 
جهان و به ويژه در آمريکای التين نشان می 
دهد که هوماال به سه علت در انتخابات پرو 

پيروز گرديد:
انتخاباتی  کمپين  هوماالدر  که  اين  اول   -
رياست  مقام  به  اگر  که  داد  قول  مردم  به 
جمهوری نايل آيد با پيروی از مدل برزيل و 
کشورهای عضو "مرکوسور" تالش خواهد 
کرد که با رهائی پرو از مقررات صندوق 
بين المللی پول و قرار دادن سياست خارجی 
در خدمت سياست داخلی به شکاف عظيمی 
که بين فقر و ثروت در پرو در دوره ی فعلی 
گلوباليزاسيون سرمايه (نئو ليبراليسم "بازار 

آزاد") به وجود آورده، خاتمه دهد.
- دوم اين که دولت آمريکا به خاطر فرورفتن 
در باطالق عميق جنگهای مرئی و نامرئی 
در اکناف جهان قادر و آماده نبود که دست به 
کودتای موفقيت آميز (بدون حمله ی نظامی) 
زده و اوضاع را به نفع کانديد خود بر عليه 

هوماال تغيير دهد.
بعضی  رغم  علی  پرو  چپ  که  اين  سوم   -
نظامی  ی  پيشينه  ی  باره  در  مالحظات 
هوماال تصميم گرفت که از او بر عليه کانديد           

آمريکا و نيروهای راست پرو حمايت کند.
بقايای  و  کمونيستها  منجمله  چپ  نيروهای 
که  رسيدند  نتيجه  اين  به  درخشان"  "راه 
حيات  از  را  پرو  باالخره  هوماال  پيروزی 
را  کشور  آن  و  ساخته  رها  آمريکا  خلوت 
خواهد  متصل  "جنوب"  آمريکای  محور  به 
که  معتقدند  احتياط  و  تأمل  با  آنها  ساخت. 
سياستهای ضد خصوصی سازی و ضد نئو 
ليبراليستی (ضد مقررات صندوق بين المللی 
در  ای  مالحظه  قابل  شيفت  به  منجر  پول) 
توازن قوا به نفع کارگران، دهقانان و ديگر 
اقشار مردمی در جامعه ی پروخواهد گشت.

شد  خواهيم  امر  اين  شاهد  نزديک  آينده  در 
که تا چه اندازه ای هوماال و يارانش موفق 
خواهند شد که حد اقل به بخشی از خواسته 
و  معيشتی  های  گستره  در  پرو  مردم  های 
رفاه عمومی به ويژه در بين مليتهای ستمديده 
عمل  ی  جامه  آمريکائی  بوميان  به  متعلق 
نمايان  و  مبرهن  امروز  که  آنچه  بپوشانند. 
است اين است که حاميان ميلياردر سياستهای 
بار  نئوليبرالی  آزاد"  "بازار  مردمی  ضد 
ديگر با ضربه و "خلع يد" ديگری در "حياط 
خلوت" آمريکا روبه رو گشته اند.                        
ن. ناظمی ـ مرداد ۱۳۹۰

منابع و مآخذ
۱ – امانوئل والرستين، "پيروزی هوماال در پرو: 

http:www.binghamton. "شکست آمريکا
 ،  ۳۰۸ شماره   /edu/fbc/commentaries

اول ژوئيه ۲۰۱۱ 
۲ - جيمس باسورث (Bosworth)، "پنج نکته 
در ارتباط با پيروزی هوماال در پرو" در نشريه 

"کريسچين ساينس مانيتور" ٦ ژوئن ۲۰۱۱ .
۳ – مجله "نيشن"، شماره های ماه ژوئن ۲۰۱۱. 
ويکتور  سياسی  محيط  و  زندگی  باره  در   –  ٤
رابرت  به:  کنيد  رجوع  دالتوره،  هايا  رائول 
مک  نيويورک،  انقالب"،  "پيامبران  الکساندر، 
انداز  "چشم  الکس،  ماروين  و   ۱۹٦۲ ميالن، 

سياسی پرو"، دانشگاه آريزونا، ۱۹۷۲.
٥ – روزنامه ی واشنگتن پُست، ۷ ژوئن ۲۰۱۱.

ازبين بردن کامل حقوق، غدغن کردن کليه 
احزاب ديگر، منحل کردن کليه اتحاديه های 
کارگری و ايجاد سازمانهائی با عضوگيری 
سرويس  آلمانی،  کار  نظيرجبهه  اجباری، 
تهديد،  عمومی،  وسربازگيری  رايش  کار 
جاسوسی دائمی درهمه ی جاها و تحت نظر 
گشتابو، پليس مخفی دولتی؛ انواع ترورها، 
قتل  به  اردوگاهها،  زندان،  تعقيب،  شکنجه، 
رساندنها، ازجمله نابودکردن بخشهای کاملی 
العملی  عکس  ترين  سياه  اين  ـ  ساکنان  از 
است که زنده گی اجتماعی را تب آلود می 

سازد(جلد ۲، صص ۲۷٦ـ۲۷۷)
نيست،  تاريخی»  ای  «حادثه  فاشيسم 
بدخواهی شيطانی چندفرد جانی آن طورکه 
وادار  را  مردم  بورژوازی  نويسان  تاريخ 
بيان  اين  باشد.  نمی  کنند،  می  آن  قبول  به 
و  دفاع  در  امپرياليسم  ی  سرسختانه  تالش 
اش  سياسی  و  اقتصادی  قدرت  گسترش 
استقرارفاشيسم  از  قبل  ترتيب  بدين  است. 
در   ،۱۹۳۲ ژانويه  در  درآلمان،  هيتلری 
توافق  به  هيتلر  دوسلدورف،  صنعتی  کلوب 
آلمان  مونوپولی  سرمايه  درونی  محافل  با 
براساس يک برنامه ی فاشيستی امپرياليستی 

رسيد. هيتلر طی صحبتی اعالم کرد:
از  تواند  می  زمانی  تنها  سفيد»  «نژاد  ـ 
مزايائی که دارد دفاع کند که خواست توده ها 
در مستعمرات برای رسيدن به استانداردی 

باالتر برای زنده گی نابودشود.
جديد  «فضای  نيازمند  آلمان  اقتصاد  ـ 
ازطريق گسترش بازارداخلی بزرگ»است.
واقعيت  براين  نقشه  اين  برای  خطرعمده  ـ 
کمونيستی،  بينی  جهان  که  است  مبتنی 
توسط سازمانهای کمونيستی و اتحاديه های 

سوسياليستی شوروی ازنظر درونی و 

در جبهه جهانی کمونيستی ... 
 بقيه از صفحه آخر
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بين المللی بيش از پيش نفوذ پيدا می کنند.ـ 
در نتيجه، حزبی نظير حزب ناسيونال 
سوسياليست آلمان ضروری است، که بدون 
تا  آلمان  در  را  مارکسيسم  قاطعانه  و  وقفه 
آخرين ريشه اش ازميان بردارد.(تاريخ جنبش 
کارگری آلمان ، جلد ٤، صص٥٦٤ـ ٥٦٥).
تروريسم  توجيه  و  افراطی  ضدکمونيسم 
طبقه  انقالبی  جنبش  بردن  درازبين  آشکار 
ی کارگرعصاره ی جهان بينی فاشيسم را 
خود  قراردادن  منظور  به  دهد  می  تشکيل 
ديکتاتوری  برای  باثبات  ای  پايه  روی  بر 
به  اش،  ای  توده  سازماندهی  و  فاشيستی 
توجيهات ايده ئولوژيک بيشتری نيازمنداست.
راسيسم و شووينيسم درنتيجه اجزای اصلی 
دهند.  می  تشکيل  را  فاشيستی  ئولوژی  ايده 
اين ايده ئولوژی های عوام فريب درُجست 
و  حاکم  گانند،  استثمارشده  استثمار  جوی 
محکوم يک کشور به صورت برترظاهرمی 
در  پذير  آشتی  طبقاتی  تضادهای  و  شوند 
اعمال تبعيض نسبت به ديگر مردمان، دين 
ها يا مليتها وفروتر نشان دادن آنها خالصه 
باهدف  فروشی  نفرت  چنين  يک  شود.  می 
جداکردن توده ها از يک ديگرصورت می 
گيرد. عالوه براينها، فاشيسم تالش می کند 
طريق  از  را  خودی  مردم  از  بخشهائی  تا 
وسايل مادی به فسادبکشاند. بدين منظور، از 
پروژه هائی نظيرساختن خانه های اشغالی، 
کردن  شادمانی  نمائی  قدرت  دهی  سازمان 
به  فعاليتهائی  و  استراحت  برای  فرصتهائی 
هنگام تعطيالت، و جمع آوری کمک برای 
حمايت  زمستانی»  استراحت  «سازماندهی 

می کند.
به  آريائی»  نژاد  «برتری  ئولوژی  ايده 
اعمال تبعيض نسبت به ديگر مليتها انجاميد 
فروتر»  «انسانهای  صورت  به  ونژادهائی 
هم  و  عليل  انسانهای  و  شدند  داده  جلوه 
جنس بازان نيز فروتر قلمداد شدند، آنها می 
بايستی به زير پای نژاد برتر می افتادند و يا 
نابودمی شدند. ضد يهود بودن نقشی مرکزی 
اروپائی  يهودی  چندميليون  ُکشی  نسل  در 
پيش  هيتلری  فاشيسم  چيان  تبليغات  داشت. 
قضاوتی های قرون گذشته توسط کليساهای 
مسيحی را دامن زدند. آنها نفرت از يهوديان 
«دشمنان  يهوديان  بخشيدند:  شدت  را 
های  آلمانی  سر  فرضا  که  هستند  طبقاتی» 
ديگر،  ازسوی  گذارند.  می  کاله  معمولی 
سرمايه داران، کارگران و کارمندان، خرده 
می  فرض  که  داران   مزرعه  و  بورژواها 
شد «اجتماعی ملی» هستند عاری ازداشتن 
تضادطبقاتی و مبارزه طبقاتی اند.  درعين 
تا  بود  شده  ريزی  طرح  ضديهوديت  حال، 
کارکنان را از جنبش انقالبی طبقه ی کارگر 

که به طور افترا آميزی « بلشويسم يهوديان» 
می ناميدند، جداکنند.

می  محکوم  رااساسا  ضديهوديت  استالين 
نمود. او نوشت :

«ضد يهوديت مزيتی است برای استثمارگران 
تا به مثابه چراغ راهنما به خواست ضربت 
آسيب  داری  سرمايه  به  کارگران  زدن 
مثابه  به  کمونيستها،  رو  ازاين  برساند... 
به  توانند  نمی  استوار،  انترناسيوناليستهای 
طور آشتی ناپذيری، دشمن سوگندخورده ی 
استالين،  نباشند.»(آثارمنتخب  ضديهوديت 

جلد ۱۳، ص ۳۰)
حمايت از ضدفاشيسم دولتی ماهيت فاشيسم 
را ازطريق تنزل دادن آن به ضديهوديت  و 
فتوحات جنگی و انکار هدف عمده ی خود، 
جنبش  آشکار،  باتروريسم  کند:  می  مخفی 
بعداز  برد.  می  ازبين  را  کارگران  انقالبی 
اتحاد آلمان، تقريبا تمامی يادداشتهای دولت 
شود  می  خالصه  فاشيسم  قربانيان  درتاريخ 
سازمان  بورژوائی   ضدفاشيسم  توسط  که 
داده می شود.آنها فاشيسم و کمونيسم رايک 
يک  ترتيب  بدين  و  دهند  می  جلوه  سان 
دروغ وحشتناک تاريخی را پخش می کنند. 
نهادهای  که  طور  آن  بورژوائی  ضدفاشيسم 
ضدکمونيسم   انواع  به  آنند  مدعی  دولتی 

منتهی می شود.
اين ارزيابی طبعا متوجه بورژواها و خرده 
که  شود  نمی  ضدفاشيست  بورژواهای 
خواست شرکت درعمليات متحدانه داشته و 

رای دهی ضدکمونيستی ندارند.
جنايات  «جبران»  کارانه  ريا  پرچم  تحت 
آلمان فاشيست عليه يهوديان، آنانی که امروز 
در قدرت هستند ترد قانونی ضديهوديت را 
بد به کارمی برند تا دفاع سياست امپرياليستی 
ضد  ُکشی  نسل  کنند.  توجيه  را  ازاسرائيل 
يهوديان به صورت زشتی درتوجيه سرکوب 
وحشيانه خلق فلسطين مورد استفاده قرارمی 

گيرد.
بين  قوانين  گرفتن  ناديده  با  اسرائيل  رژيم 
اشغال  را  فلسطين  از  بزرگی  بخش  المللی 
کرده است و به آزار، سلب مالکيت کردن، 
بيرون راندن و کشتن مردم ادامه می دهد. 
طور  به  اسرائيل  در  فلسطينی  کارگران 
يک  به  را  شوند؛غزه  استثمارمی  ای  ويژه 
«زندان باز» تبديل کرده اند. صهيونيستهای 
ارتجاعی سياست دولت اسرائيل را با تکيه 
به ايده ئولوژی راسيستی «يهوديان منتخب 

خدايند، توجيه می کنند.»
باوجوداين کمونيستها نمی توانند از اتهامات 
که  چرا  کنند  خالص  را  خود  دامن  شد  زده 
جبهه   شکست  مسئوول  آنها  شود  ادعامی 
هستند.  هيتلری  فاشيسم  عليه  ضدفاشيستی 

بايد  جمعی»  «خطای  بورژوائی  تئوری 
قاطعانه ترد شود. اين تئوری مجرم و قربانی 
را يک سان ذکر می کند، سرمايه مالی را 
در  هيتلری  فاشيسم  رقصان،  گربه  مثابه  به 
خارج از خط آتش قرارمی دهد، و مقاومت 
کمونيستها،  از  دهنده  قربانی  و  جسورانه 
شماری  بی  مسيحيان  و  دموکراتها  سوسيال 

را انکار می کند.
انترناسيوناليستی،  ی  وظيفه  اين 
ی  طبقه  انقالبی  جنبش  ضدامپرياليستی 
دولت  تجاوز  با  مخالفت  به  که  است  کارگر 

اسرائيل و ترور صهيونيستی برخيزند.

امپرياليسم آمريکا و بنيادگرايان مسيحی 
درآمريکا ايده ئولوژی فاشيستی و نژادپرستانه 
داشته  مدهبی  درتعصب  ريشه  قويا  هميشه 
کليسای  توسط  «بنيادگرائی»  ديدگاه  است. 
اشاعه  آمريکائی  پروتستانتيسم  اوانجليک 
آليستی   ايده  ـ  متافيزيکی  ی  فلسفه  شد.  داده 
آنها از زنده گی تاکيد براين دارد که انجيل 
«تنها منبع حقيقت مطلق... ـ جدی، کامل و 
خطا ناپذير... نه تنها دررابطه با الهيات و 
و  تاريخی  چنين  هم  بلکه  اخالقی،  مواضع 
ديگران،  و  هاآس  (زيگفريد  باشد»  می  علمی 

بنيادگرائی مذهبی، ص ۷۱)
امروزی  بنيادگرائی  ارتجاعی  خصلت 
دررابطه با جهان بينی، بيان خود را به ويژه 
در آفريننده گی(۱) می يابد که  درسالهای اخير 
به صورتی تهاجمی درآمريکا و کشورهای 
و  هشداردهنده  و  گسترده  طور  به  اسالمی 
تهاجمی ای درميان توده های خرده بورژوا 

شيوع داده می شود.
آمريکا  سابق  جمهور  رئيس   ۲۰۰٥ دراوت 
جورج دابليو بوش دربرابر روزنامه نگاران 
اعالم داشت که دکترين «نقشه زيرکانه» هم 
مدارس  در  بايد  داروين  تکامل  تئوری  راه 
تدريس شود. دربرخی از ايالتهای آمريکا از 
۱۹۹۹ ارائه داروينيسم به مثابه تنها تئوری 
علمی جهانی در دانش گاهها و مدارس قدغن 
کانزاس  درايالت   ،۲۰۰۸ از  است.  شده 
که  کنند  تدريس  تا  نمودند  وادار  را  معلمان 
«شک زيادی در مورد تئوری تکامل انواع 

داروين وجود دارد».
بوش  دولت  «تروريسم»  عليه  درمبارزه 
را  اسالم  از  مذهبی  سازی  شيطان  روش 
مورداستفاده قرارداد و تبليغات جهانی کينه 
اسالمی،  بنيادگرايان  عليه  را  ای  توزانه 

«شبکه تروريستی القاعده» پيش برد.
به  را  جهان  عالوه  به  بوش  دابليو  جورج 
دو بخش کشورهای خوب و بد تقسيم کرد. 
تمام کشورهائی که طوق اطاعت از استبداد 

امپرياليسم آمريکا را برگردن نيانداختند 

نئوليبراليسم، بنيادگرائی دينی و تروريسم درخدمت حفظ سرمايه داری اند
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گرفتند.  جای  «محورشرارت»  در 
بوش جمهوری دموکراتيک خلق کره، 
کوبا و هم چنين ايران و عراق را درميان 
هرگونه  به  توسل  قرارداد.  کشورها  اين 
وسيله ای عليه اين کشورها واز جمله تجاوز 
مسلحانه درتقابل با قوانين بين المللی توجيه 
شد، نظيرحمله آمريکا به يوگوسالوی،عراق 
مجری  تنها  آمريکا  که  چون  افغانستان.  و 
«خواست خدا» بود، مبارزه عليه «شيطان» 
را رهبری نمود. اين تعصب مذهبی توجيه 
امپرياليستی  ابرقدرت  اميال  برای  مرکزی 

آمريکا جهت سلطه برجهان شد.

اشکال فاشيسم 
امپرياليسم آمريکا واسالميسم

زيبيگنيو برژزينسکی مشاور رئيس جمهور 
استراتژيکی  مطالعات  مرکز  برای  کارتر 
 ۱۹۹۳ کرد.درسال  می  کار  المللی،  بين 
 ۲۱ قرن  ی  درآستانه  نوشت  درکتابش  او 
آشوب جهانی غيرقابل کنترل شده است، و 
و ابرقدرت آمريکا خودش را درموقعيت « 
يک  به  که  يابد،  می  گردرجهان  تحميل  ابر 
آتش فشانی از خواسته های فروکوفته وتشديد 
آگاهی ازنابرابريهای اساسی می ماند»(ص 
۱٤٦). او از « فروپاشی، به ويژه دربخش 
ارزشها،  تمامی  تقريبا  جهان،  ی  پيشرفته 
ص  مقدمه،  جا،  نمود.»(همان  اظهارتاسف 
X) و استدالل کرد که از رقبای مذهبی به 

ويژه مسيحی و اسالمی حمايت می کند.
توسل به ايده آليسم مذهبی بيان زوال، خصلت 
ئولوژی  ايده  نگری  آينده  فاقد  و  ارتجاعی 
بورژوائی است و پوسيده گی امپرياليسم و 
زوال يابی نه تنها قدرت اقتصادی و سياسی 
بينی اش را منعکس می  بلکه قدرت جهان 

کند.
سوء استفاه از مذهب سنتی طوالنی دارد. 
سالحی  مثابه  به  مذهبی  تکامل  ويژه  به 
و  برداشتن  ازميان  جهت  امپرياليستی 
مبارزه  با  شديد  مخالفت  و  ملتها  جداسازی 

رهائی بخش اجتماعی توده ها.
جدائی کليسا از دولت دست آوردمهمی برای 
رهائی جنبش بورژوائی درقرون ۱۷ و ۱۸ 
عليه  مبارزه  انگلس  فردريک  بود.  ميالدی 
قدرت  الهی  توجيهات  و  فئودال  اشرافيت 
کتابش  مقدمه   در  کرد.  تصديق  را  اشراف 
دورينگ  ئوژن  جناب  انقالب  درمورد 

درعلوم  نوشت:
نهادهای  طبيعی،جامعه،  علوم  دين، 
حد  بی  نقد  مورد  چيزها  همه  ـ  سياسی 
بايد  هرجيزی  اند؛  قرارگرفته  مرزی  و 
درصندلی  که  اين  از  قبل  را  خودش  هستی 
قضاوت عقل يا تسليم هستی بنشيند به اثبات 

حکومت  يا  و  جامعه  هرشکل  برساند... 
مثابه  به  کهن  سنتی  موجود،هرموضوع 
چيزی غيرعقالئی به درون خرت وپرت ها 
بی  خرافات،  جلو  رو  ازاين  شد...  انداخته 
عدالتی، مزايا، سرکوب بايد از ميان برداشته 
می شدند...(مارکس و انگلس، کليات آثار جلد 

۲٥، صص ۱٦ و ۱۹) 
فئوداليسم  بر  بورژازی  وقتی  باوجوداين، 
آورد،  دست  به  را  قدرت  و  کرد  غلبه 
تضادطبقاتی بين بورژوازی و پرولتاريا به 
جلو صحنه آمد و بورژوازی تدريجا خود را 
از افکار مترقی دوران روشنگری جدانمود. 
تا  کوشيد  بورژوازی  رشدامپرياليسم،  با 
سياسی  قدرت  به  خدمت  هدف  با  مذهب  از 

ارتجاعی اش استفاده کند.
ازخواست  پيوسته  لنينيستها  ـ  مارکسيست 
احترام به اعتقادات مذهبی فردی دفاع کرده 
اند.  اين کمک کرده است تا افراد مذهبی به 
جنبش طبقه ی کارگر، جنبش رهائی بخش 
عالرغم  ـ  انقالبی  اجتماعی  جنبش  و  ملی 
اختالفات اساسی درجهان بينی ـ وارد شوند. 
سازمان  سيا   ،۱۹۷۹ از  درافغانستان 
ارتجاعی  نيروهای  به  آمريکا،  جاسوسی 
با  دررابطه  سازمانی  و  تجهيزاتی  حمايت 
کرده  شوروی  امپرياليسم  ـ  سوسيال  تجاوز 
ای  قبيله  برسنت  متکی  اساسا  که  است، 
بوده اند، به عالوه، مزدوران سازمان يافته 
شدند  گسيل  افغانستان  به  الدن(۲)  بن  توسط 
دست  تروريستی  و  مسلحانه  طريق  از  تا 
افرادجنگ  منظور،  بدين  بزنند.  مقاومت  به 
ولی  درآمريکا  واقع  اردوگاههائی  در  جو 
اساسا درپاکستان و افغانستان تمرين کردند. 
برژزينسکی  زبيگنيو   ،۱۹۹۸ ژانويه  در 
فرانسوی  روزنامه  با  ای  مصاحبه  طی 
از  آمريکا  که  پذيرفت  اپسرواتوار  نوول 
از  که  کند  می  حمايت  مسلمان  بنيادگرايان 
۳ ژوئيه ۱۹۷۹ شروع شد، درست پيش از 
افغانستان.  به  امپرياليستی  ـ  سوسيال  تجاوز 
اين مصادف با روزی بود که رئيس جمهور 
کارتر اولين دستور حمايت پنهانی را امضاء 

کرد. برژزينسکی ادامه می دهد:
اثرآن  بود.  عالی  فکری  مخفی  عمليات  اين 
بود...  افغانستان  ی  تله  به  روسها  کشيدن 
افغانستان  به  رسما  شورويها  که  روزی 
واردشدند، من به رئيس جمهور کارتر نوشتم 
: ما اکنون فرصت يافته ايم تا شورويها را به 
جنگ ويتنامی بکشانيم. درحقيقت، طی ۱۰ 
افغانستان  حکومت  با  را  جنگ  مسکو  سال 
پيش برد، جنگی که روحيه باخته گی و نهايتا 
فروپاشی امپراتوری شوروی را به هم راه 
 ،۱۷۳۲ شماره  اوپسرواتورـ  داشت.(نوول 

۱٥تا ۲۱ ژانويه ۱۹۹۸، ص ۷٦)

درکتاب غروب خدايان ازطريق «نظم نوين 
آمده  حمايتی  عمليات  اين  درمورد  جهانی» 
بنيادگرای  نيروهای  اوليه  تشويق  است: 
مبارزه  زيرنظرداشتن  برپايه  ارتجاعی 
آزادی بخش خلقها و ايجاد سدی دربرابر قيام 
جديد درمبارزه به خاطر سوسياليسم حقيقی 
تحت  درافغانستان  ارتجاعی  طالبانهای  بود. 
توليت سيا بودند درست مثل ژنرال نوريگا 
درعراق،  ديکتاتور  حسين  صدام  درپاناما، 
ُکش  آدم  پينوشه  يا  و  فيليپين  در  سياف  ابو 

درشيلی(صص ٤۸٦ـ٤۸۷)
اجتماعی  مبارزات   ۱۹۷۰ ی  دهه  درپايان 
آن  نتيجه  که  گرفت،  اوج  خاورميانه  در 
مختلف  درکشرهای  ثبات  عدم  بوجودآمدن 
انقالب  سطح  به  حوادث  اين  درايران  بود. 
در۱۹۷۹رسيد.  شاه  ارتجاعی  رژيم  عليه 
مردم ايران مهم ترين حکم کننده امپرياليسم 
خاطر  به  که  زيرکشيدند  به  را  درمنطقه 
داشت.  استراتژيک  اهميتی  اش  نفی  منابع 
توسط  ضدانقالبی  تحريکات  ترتيب  بدين  و 
امپرياليستها به خونين ترين سطح رسيد. آنها 
نيروهای ارتجاعی اسالمی را مستقرساختند 
تا رشدانقالبی را مانع شوند.  با کمک رسانه 
های غربی آنها آيت هللا خمينی را علم کردند 
که درنزديک پاريس پناهنده بود که قبال مانع 
فعاليت سياسی او به مثابه رهبر اپوزيسيون 
جنبش  سرکوب  منظور  به  بودند.  ايران 
انقالبی و طبقه ی کارگر درايران، آنها يک 
سازمان ضدانقالبی تروريستی متکی بر پايه 
زير  و  بورژوازی  خرده  درميان  ای  توده 
هدايت جامعه ی مذهبی اسالمی را سازمان 
جاسوسی  سرويس  با  سازمان  اين  دادند. 
انقالبی  هزاران  و  داشته  کاری  هم  آمريکا 

را نابود کرد.
تروريسم ضدانقالبی، جنبش انقالبی طبقه ی 
کارگر و توده ها را خوردکرد؛ ديکتاتوری 

فاشيستی درايران مستقرشد.
حاکميت  اول  سال  ده  طی  ايران  رژيم 
را  سياسی  زندانی   ۲۰۰۰۰ از  بيش  اش،  
اعدام نمود، که درميان آنها اکثر رهبران و 
قرارداشتند.   ۱۹۷۹ انقالب  انقالبی  فعاالن 
غيرقانونی  کارگر  طبقه  جنبش  سازمانهای 
اعالم شدند؛ تا به امروزمبارزات کارگران 
ای  وحشيانه  طور  به  معترض  های  توده  و 
سرکوب شده اند.  رژيم با سوء استفاده از 
قرون  عادات  کردن  زنده  و   اسالمی  سنن 
مثابه  به  آنهارا  اسالمی»  وسطائی «قوانين 
جزئی از ترور دولتی به کاربست. سرکوب 
ازدواج  يافت؛  افزايش  شدت  به  زنان  ويژه 
«کشتارشرافتی»  سنگسار،  اجباری، 
درحال افزايش است. اين تکامل اوضاع در 

گرايش  ی  دهنده  نشان   ۲۱ قرن  آغاز 
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۱۹۷٦ ، طبقه کارگر عمًال ( ولی به تدريج) 
از رهبری سياسی خود محروم گشت . اين 
امر يعنی فقدان رهبری سياسی ، طبقه کارگر 
چين را در مقابل امواج سياست های فالکت 
نهادهای  و  امالک  سازی  خصوصی  بار 
عمومی و دولتی در طول دهه ۱۹۹۰ با يک 
در   . ساخت  رو  روبه  باری  فاجعه  شکست 
اين دوره، به ويژه در سال های آغازين قرن 
بيست و يکم بخش بزرگی از کارگران بخش 
دولتی که در چين به نام «کارگران قديمی» 
عليه  وسيعی  جمعی  مبارزات  به  معروفند، 
خصوصی سازی و بيکاری مزمن ناشی از 
تنها  نه  کارگری  مبارزات  زدند.  دست  آن 
روی کارگران اخراج شده و بی کار، بلکه 
نيز  بودند  سرکار  که  دولتی  کارگران  روی 
تاثير مهمی گذاشت. امروز بعد از تضعيف 
دوره  نئوليبرالی  های  سياست  افول  و 
گلوباليزاسيون، مبارزات کارگری منجر به 
رشد آگاهی طبقاتی بيش تر همراه با تمايالت 
از  بزرگی  بخش  بين  ويژه  به  سوسياليستی 
که  (کارگرانی  شده»  کارگران «پرولتريزه 
گشته  بودند)  روستانشين  يا  و  دهقان  قبال 
کارگری،  فعال  يک  گزارش  طبق   . است 
در مقام مقايسه با طبقات کارگری در ديگر 
بخش  کارگران  داری،  سرمايه  کشورهای 
کامل  وجود رشد «نسبتاً  دولتی در چين از 
آگاهی طبقاتی»  بهره مند هستند . اين موهبت 
منبعث از يک تجريه تاريخی بی نظير است 
و آن اين که اين کارگران هم تجربه زندگی 
های  (دهه  مائو  عهد  سوسياليستی  دوره  در 
٥۰ و ٦۰ قرن بيستم) و هم تجربه سرمايه 
داری (دهه  سرمايه  نئوليبراليسم  عهد  داری 
های ۸۰ و ۹۰ قرن بيستم) را با خود حمل 
می کنند . دقيقاً به خاطر اين تجربه بی نظير 
بخش  کارگران  مبارزاتی  مطالبات  تاريخی 
دولتی که امروز آگاه ترين قشر طبقه کارگر 
چين را در بر می گيرند، صرفا به تقاضاهای 
گردند.  نمی  محدود  اقتصادی   – معيشتی 
بخش بزرگی از فعالين درون اين مبارزات 
آن ها  کنونی  اوضاع  که  دانند  می  خوبی  به 
افراد  توسط  آن ها  استثمار  از  ناشی  فقط 
سرمايه دار نيست، بلکه عامل اصلی شکست 
طبقاتی  جنگ  يک  در  کارگر  طبقه  تاريخی 
پيروزی  به  منجر  آن  موازات  به  که  است 
موقتی سرمايه داری عليه سوسياليسم گشت . 
يکی از فعالين کارگران بی کار که تعدادشان 
هر روز در حال افزايش است اين آگاهی را 
در صحبتش بيان کرد : در زمان سوسياليسم 
می  کنترل  را  ها  کارخانه  توليد  کارگران   ،

در  خواهرانی  و  برادران  آن ها   . کردند 
که  گذاشتند  نمی  که  بودند  طبقه  يک  داخل 
اماّ  بيافتد.  اتفاق  کاری  بی  عظيم  روند  اين 
 ، سازيها  خصوصی  اعمال  از  بعد  امروز 
يافته  تقليل  «مزدبگيران»  حد  به  کارگران 
به  و  نيستند  ها  کارخانه  کنترل  در  ديگر  و 
برکنار  خود  شغل  از  آسانی  به  جهت  همين 
اين  گفته  طبق   . می گردند  کار  بی  و  گشته 
به  نبايد  کارگری  مبارزات  کارگری  فعال 
کسب  به  يا  و  شخصی  و  خصوصی  موارد 
يک خواسته معيشتی محدود گردد. اين فعال 
منافع   » که  می سازد  نشان  خاطر  سياسی 
اساسی» کارگران بسته به بازگرداندن اصل 
«مالکيت عمومی بر روی وسايل توليدی» 
کار  به  مشغول  کارگران  از  خيلی  است. 
دربخش دولتی، فرزندان «کارگران قديمی» 
 ٦۰ دهه  سوسياليسم –  عهد  در  که  (آنهائی 
بعضی   . هستند  بودند)  کارگر   –  ۷۰ و 
کارگران  کنار  در  کار   خاطر  به  ديگر 
محالت  در  زندگی  خاطر  به  يا  و  قديمی 
به   . اند  گشته  تجربه  صاحب  نشين  کارگر 
کالمی ديگر اکثر کارگران بخش دولتی به 
طور قابل مالحظه ای تحت تاثير مبارزات 
کارگران فوالد سازی شهر گوانجو در سال 
قرارگرفته  سازی  خصوصی  عليه   ۲۰۰۷
در  گوانجو  شهر  سازی  فوالد  کارخانه  اند. 
در  بود.  دولتی  نهاد  يک  لين  جيلی  ايالت 
سال ۲۰۰٥ اين کارخانه مشمول خصوصی 
سازی گشته و به معرض فروش گذاشته شد 
و امالک و وسايل صنعتی اين کارخانه که 
نزديک به ۱۰ ميليارد يوآن (برابر ۷ ميليارد 
دالر آمريکا) می گشت به قيمت نازل ۸۰۰ 
ميليون يوآن به يک شرکت خصوصی مقتدر 
زاده  آقا  صاحبانشان  نام Jianlong(که  به 
ها و آقاهای مقامات دولتی و حزبی بودند) 
کمپانی،  اين  تصاحب  از  بعد  شد.  فروخته 
هزار   ۳٦ از  هزار   ۲٤ ها  آقازاده  و  آقاها 
نفر کارگر اين کارخانه را اخراج و بی کار 
ساختند. مزد کارگران مشغول به «وظايف 
در  صدمات  باالی  صد  در  (با  خطرناک» 
شد  داده  کاهش  سوم  دو  مقدار  به  سرکار) 
تصميم  با  که  گشتند  موظف  کارفرمايان   .
خود کارگران را مورد « تنبيه بدنی» قرار 
دهند. در سال ۲۰۰۷، کارگران فوالد سازی 
در  کردند.  اعتراض  به  آغاز   Toxghua
عهد  کارگران  از  يکی  اعتراضات  جريان 
کارگران  رهبری  به  مستروود  اسم  به  مائو 
اعتراضی انتخاب شد. مستروود به روشنی 
که  ساخت  نشان  خطر  کارگران  ديگر  به 
مسئله اصلی درباره يک مشکل خصوصی 
نيست بلکه بر سر «خط سياسی خصوصی 

 ۲۰۰۹ ژوئيه  در  است.  سازی» 

امپرياليسم برای گذار به بربريت است.  
درعين حال، امپرياليسم آمريکا درايران با 
دست پرورده هايش مخالفت می کند، چون 
که آنها باهژمونی طلبی اش مخالفت می کنند 
روی  به  را  کشور  درهای  حاضرنيستند  و 
ترور  اما  بازکنند.  المللی  بين  مالی  سرمايه 
مقاومت  شکستن  درهم  به  قادر  فاشيستی 

مردم ايران نشده است.
رژيمها مايلند که به اصطالح «دولت خدائی» 
مشترکا  را  ايران  در  فعلی  (تئوکراسی) 
«اسالميسم»  يا  سياسی»  «اسالم  مثابه  به 
گمراه  گذاری  نام  اين  الوصف،  مع  بنامند. 
و  واقعی  علل  آنها  که  چون  است،  کننده 
ترورفاشيستی  موثر  سياسی  نيروهای 
کنند.  می  مخفی  را  مذهبی  بنيادگرايان 
ها  توده  از  بزرگی  بخش  بودن  مذهبی  نه 
درسياست  مذهبی  مردم  شرکت  حتا  نه  و 
دشمن  ترين  بزرگ  نيستند؛  عمده  جوانب 
نظام  که  است  فاشيسم  نيز  درايران  ها  توده 
سرمايه  نيروهای  ترين  ارتجاعی  حاکميت 
پايگاه   فاشيسم  اين  باشد.  می  انحصاری 
بخشهای  اتحاد  از  که  دارد  را  اش  طبقاتی 
ارتجاعی بورژوازی با زمين داران بزرگ 
و رهبران مذهبی اسالمی تشکيل شده است. 
اين حاکميت مستقيما عليه تالش مردم برای 
رهائی ملی و اجتماعی است؛ هدف آن ايجاد 
پيش  و  سوسياليستی  انقالب  دربرابر  سدی 
اجتماعی  رهائی  سوی  به  بشريت  روی 
است. دراين جا منافع فاشيستی رژيم ايران 

و امپرياليسم باهم منطبق می شوند.
ـــــــــــــــــــــ

(۱)ـ از کلمه التين creare=create . آفريننده 
گرائی می آموزد که جهان و زمين، زنده گی و 
خلق  دقيقا  شده  گفته  درانجيل  که  طور  آن  بشر 
اصل «طرح  با  خدا.   مستقيم  دستور  به  شدند: 
جلوه  کند  می  تالش  گرائی  آفريننده  زيرکانه»، 
علمی بيابد. درحالی که مستقيما با تئوری تکامل 

ماترياليستی داروين به مخالفت می پردازد.
ميلياردر  يک  فرزند  الدن  بن  اوسامه  (۲)ـ 
عربستان سعودی است. او با سازمان جاسوسی 
کرد  می  کمک  که  کرد،  می  همکاری  آمريکا 
آزادی»  گان  هزاران «رزمنده  دادن  تمرين  به 
آنها  درافغانستان.  شوروی  نيروهای  عليه 
کرد.  نشينی  عقب  شوروی  و  پيروزشدند  نهايتا 
زمانی که آمريکا، انگلستان و ديگر کشورهای 
بن  پرداختند،  افغانستان  اشغال  به  امپرياليستی 
الدن همان رزمنده گان را عليه نيروهای اشغال 
آن  از  نمود.  بسيج  تجهيزات  همان  با  جديد  گر 
به بعد در تبليغات آمريکا و متحدينش بن الدن 

«تروريست» ناميده شد.

فرود و فراز... بقيه از صفحه آخر
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 Toxghua سازی  فوالد  کارگران 
و  جدی  اعتراضات  سری  يک  به  دست 
يکی  که  وقتی  زدند.  قهرآميز  اعتصابات 
عامل  مدير  و  کارفرما  که  ها  آقازاده  از 
کارگران  اگر  که  کرد  تهديد   ، بود  کارخانه 
دست از اعتصابات برندارند او و شرکايش 
کار  از  را  فوالد  کارخانه  کارگران  کليه 
اخراج خواهند ساخت، کارگران با توسل به 
شورش کارفرما را کتک زده و کشتند . با 
هزاران  و  لين  جی  ايالت  فرماندار  که  اين 
ولی  داشتند  حضور  صحنه  در  مسلح  پليس 
کارخانه  و  کارفرما  نفع  به  نکردند  جرئت 
مداخله کنند . بعد از مرگ کارفرما، دولت 
ايالتی جی لين البته با حمايت و عنايت حزب 
سازی  خصوصی  برنامه  مرکزی  دولت  و 
پيروزی  کرد.  اعالم  ملغی  را  کارخانه  آن 
برای  بخش  الهام  تونگوا  فوالد  کارگران 
کارگران در نقاط مختلف چين بود. کارگران 
در ديگر کارخانه ها که مشمول سياست های 
تبهکارانه خصوصی سازی گشته بودند، با 
قيام و اعتراضات عظيم دولت های محلی را 
ساختند.  ها  سازی  خصوصی  لغو  به  وادار 
کارگران فعال و آگاه در ديگر اياالت پيروزی 
تونگوا را متعلق به خود ديده و «متاسف» 
شده  کشته  دار  سرمايه  چند  فقط  که  بودند 
است. واقعه تونگوا سرآغاز فصل نوينی در 
محسوب  چين  نوخاسته  کارگران  مبارزات 
مبارزات  در  چشمگيری  تاثير  و  گشته 
به   . است  گذاشته  اخير  های  سال  کارگری 
طور کلی، در دوسال و نيم گذشته (از آغاز 
تقريباً   (۲۰۱۱ تابستان  تاکنون   ۲۰۰۹ سال 
روزی نبوده که کارگران چينی در شهرهای 
تظاهرات  به  دست  چينی  کوچک  و  بزرگ 
ها  کارخانه  کارفرمايان  عليه  اعتصابات  و 
در   . نزنند   ، هستند  خصوصی  عمدتا  که 
پليس   ۲۰۱۱ ژوئن   ۱٤ و   ۱۳ روزهای 
امنيتی و ضد شورش در يکی از شهرهای 
«کارگران  عليه  يورش  طی  چين  جنوب 
چين  روستاهای  سابق  (دهقانان  مهاجر» 
لجام  داری  سرمايه  گسترش  خاطر  به  که 
گسيخته به شهرها پرتاب گشته اند) زدند. اين 
کارگران عليه ظلم و جوری که پليس عليه 
اخيرا  ونگ  بنام  حامله  دستفروش  زن  يک 
مرتکب شده بود ، به تظاهرات دست زدند 
.آزار و اذيت اين زن توسط پليس کارگران 
را به خيابان های شهر سرازير کرد که بنام 
دادخواهی از حقوق يک زن باردار کارگر 
فالکت  شرايط  از  نيز  را  خود  نارضايتی 
بار زندگی کارگران که باالخره به شورش 
گشت،  منجر  امنيتی  نيروهای  و  پليس  عليه 
به نمايش بگذارند. نارضايتی اين کارگران  
عموماً از افزايش قيمت مواد غذائی و مسکن 

و فساد مالی رايج بين دولتيان و حزب حاکم 
می باشد که روزانه در سراسر چين گسترش 
می يابد. طبق آخرين آمارگيری های دولتی، 
 ۱٤٥ به  مهاجر  کارگران  تعداد  چين  در 
ميليون نفر می رسد. کارگران مهاجر همراه 
با «کارگران قديمی» کارگران نسل دومی و 
طبقه  بزرگترين  دولتی»  بخش  کارگران   »
می دهند.  تشکيل  را  جهان  سطح  در  کارگر 
چين،  کارگر  طبقه  مختلف  اقشار  بين  در 
موقعيت  و  مقام  از  دولتی  بخش  کارگران 
توجه  که  برخوردارند  مهمی  استراتژيکی 
سالها  از  بعد  است.  اهميت  حائز  آن  به 
خصوصی  تبهکارانه  های  سياست  اعمال 
در  دولتی  بخش  کارگران  امروز  سازی، 
چين که زمانی در عهد سوسياليسم تعدادشان 
نزديک به ۸۰ در صد کل طبقه کارگر را 
صد  در  سی  فقط  امروز  گرفت.  می  دربر 
و  دارند  اختيار  در  را  صنعتی  توليدات 
کارگران  کل  صد  در  بيست  فقط  نتيجه  در 
از  بخش  اين  ولی  می دهند.  تشکيل  را  چين 
کارگران که تعدادشان امروز به ۲۰ ميليون 
نفر می رسد، از يک موقعيت استراتژيکی و 
حياتی برخوردار هستند. زيرا آن ها  عموماً 
گاز  و  نفتی  و  معدنی  انرژی،  صنايع  در 
علت  اين  به  دقيقاً  و  کارند  مشغول  طبيعی 
در  دولتی  بخش  کارگران  نيز،  استراتژيکی 
چين  کارگر  آينده طبقه  مبارزاتی  اوجگيری 
نشان  تعدادشان  که  اين  از  بزرگتر  نقش 
همه  از  بيش  کرد.  خواهند  ايفاء   ، می دهد 
آن چه که خيلی مهم است اين است که اين 
کارگران دستاوردها و تجارب مهمی را که 
در زندگی سياسی خود در عهد سوسياليسم 
کسب کرده اند در اختيار کارگران نسل دومی 
دهند.  قرار  کارگری  مختلف  اقشار  ديگر  و 
اين کارگران به گفته مينکی لی استاد علوم 
اقتصاد سياسی در دانشگاه يوتا در آمريکا، 
احتمال دارد که با حمايت روشنفکران متعلق 
به کمپ «چپ جديد» در چين به قله رهبری 
يک  و  کرده  عروج  چين  کارگر  طبقه  کل 
سمت و سوی روشن سوسياليستی به جنبش 
کارگری چين که تحقيقا می رود به بزرگترين 
جنبش کارگری در جهان تبديل گردد، بدهند.
عدم مشروعيت ثروت سرمايه داری 

 ) داری  سرمايه  به  گذار  دهه  سه  از  بعد 
چين   (  ۲۰۱۱ تاکنون   ۱۹۸۰ دهه  آغاز  از 
از  يکی  اقتصادی  نظر  از  که  کشوری  از 
برابرترين کشورهای جهان بود، به يکی از 
گشته  تبديل  جهان  کشورهای  نابرابرترين 
جهانی  بانک  ساالنه  گزارش  طبق   . است 
صد  در   ۱۰ ثروتمندترين   ۲۰۰٥ سال  در 
خانواده ها در چين صاحب ۳۱ درصد کل 
سال  همان  در  و  بود  کشور  ساالنه  آمد  در 

 ۲ فقط  چين  جمعيت  صد  در   ۱۰ فقيرترين 
در صد کل درآمد ساالنه کشور را داشت. 
نابرابری در ثروت و دارائی چندين برابر 
درآمد  در  نابرابری  از  وسيعتر  ترو  عميق 
ثروت  «گزارش  مطابق   . است  ساالنه 
جهانی» در سال ۲۰۰٦ کم تر از نيم در صد 
ثروتمندترين خانواده های چينی صاحب ۷۰ 
در صد کل ثروت چين بود . در همان سال، 
چين  در  نفر  دويست  و  هزار   ۳ تعداد  به 
متجاوز  دارائی  مالک  تنهائی  به  هريک 
از صد ميليون يوآن (در حدود ۱٥ ميليون 
و  هزار   ۳ اين  از  بودند.  آمريکائی)  دالر 
نفر  نهصد  و  هزار   ۲ تحقيقا  نفر  دويست 
(۹۰ در صد) آن ها آقازاده های دولتمردان 
چين  کمونيست  حزب  و  دولت  رهبران  و 
با  ها  آقازاده  اين  های  دارائی  کل   . بودند 
هم و مجموعا به ۲۰ تريليون می رسيد که 
سال  ساالنه  کل  درآمد  کل  مقدار  با  برابر 
۲۰۰٦ کشور چين می شد . به خاطر پيشينه 
دولتی و حزبی طبقه سرمايه دار چين ، سهم 
عظيمی از ثروت اين آقاها و آقازاده ها از 
تاراج و چپاول دارائی های دولتی و تعاونی 
هستند که در دوره سوسياليستی ذخيره شده 
بودند. در نتيجه اين ثروت «باد آورده» از 
طرف انظار عمومی توده های مردم کامًال 
«نامشروع» محسوب می گردد. در دوران 
«رفورم های اقتصادی» در دهه ۱۹۹٥ – 
۱۹۸٥ ، در جريان پروسه های خصوصی 
سازی و رشد «بازار آزاد» نئوليبرالی در 
های  دارائی  از  يوآن  تريليون   ۳۰ حدود 
کارخانه  و  بنيادها  و  ها  کمون   – تعاونی 
که  داران  سرمايه  تصاحب  به  دولتی  های 
حزب  و  دولت  در  العاده  فوق  نفوذ  دارای 
کمونيست بودند ، در آمد . در سال ۲۰۰۸ 
، درآمد به اصطالح « بادآورده « (درآمد 
نيم  و  تريليون  پنج  حدود  در  نامشروع) 
تخمين زده شد که برابر با ۱۸ در صد کل 
درآمد ملی کشور چين در همان سال بود. 
بخش بزرگی از اين درآمدهای نامشروع از 
طريق صرفا فساد مالی و دزدی و چپاول 
سرمايه  توسط  دولتی   – عمومی  اموال 
داران که در درون حزب و دولت صاحب 
مقامات عالی بودند، اتخاذ گشت. امروز ون 
جيابائو (نخست وزير کنونی چين) يکی از 
ثروتمندترين نخست وزيران جهان محسوب 
می شود . پسر نخست وزير صاحب يکی از 
بزرگترين بانک های خصوصی چين است. 
صنعت  عامل  مدير  جيابائو  همسر  مضافا 
جواهر سازی چين است . خانواده جيابائو 
(در  يوآن  ميليارد   ۳۰ به  نزديک  تاکنون 
آمريکائی)  دالر  نيم  و  ميليارد  چهار  حدود 

زمين  جيان  اند.  کرده  انباشت  سرمايه 
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(رئيس جمهور و رهبر حزب کمونيست 
حدود  در   (۱۹۹۰ دهه  در  چين  سابق 
وزير  جورانجی (نخست  و  يوآن  ميليارد   ۷
سابق چين) در حدود ٥ ميليارد يوآن ثروت 
دارند . فساد فراگير و ممتد نه تنها به طور 
در  را  داری  سرمايه  «مشروعيت»  جدی 
چين بين مردم کوچه و بازار به زير سئوال 
برده بلکه شديدا قدرت و قابليت طبقه حاکمه 
خطر  به  خود  منافع  اعمال  گستره  در  را 
شناس  جامعه  پين  لی  سان   . است  انداخته 
سرشناس چينی اخيرا گفت که: «جامعه چين 
به سرعت در حال گنديدگی است». به نظر 
سان لی، اعضای هيئت حاکمه چين به قدری 
تحت تاثير منافع آنی و شخصی خود قرار 
منافع دراز  به فکر  کدامشان  هيچ  دارند که 
مدت سرمايه داری در چين نيستند . به نظر 
او روند فساد به قدری «لجام گسيخته» گشته 
که اوضاع را به کلی «غير قابل مديريت» 

ساخته است. 
پروسه پرولتريزه شدن 

خرده بورژوازی 
در دهه های ۸۰ و ۹۰ قرن بيستم ، خرده 
پايگاه  يک  عنوان  به  چين  بورژوازی 
اجتماعی با اهميت از سوی سرمايه داران در 
خدمت پيشبرد سياست رفورم های اقتصادی 
سرمايه داری قرار داشتند . ولی ازدياد سريع 
شکاف بين فقر و ثروت و گسترش نابرابری 
در چين کنونی نه تنها منجر به فقرزائی در 
گشت،  چين  در  کارگر  ميليون  صدها  ميان 
بلکه عمدتا آرزوهای طبقه متوسط را که بين 
طبقه خرده بورژوازی چين رشد کرده بود، 
منابع  گزارش  طبق   . ساخت  نابود  کلی  به 
دانشجويان  چهارم  يک  حدود  در  رسمی، 
در  که  چين  دانشگاههای  التحصيل  فارغ 
سال ۲۰۱۰ فارغ التحصيل شدند، نتوانستند 
پيوستند  بيکاران  خيل  به  و  گردند  استخدام 
 ۲۰۰۹ سال  در  که  دانشجويانی  کل  از   .
در   ۱٥ حدود  در  گشتند  التحصيل  فارغ 
و  گردند  استخدام  اند  نتوانسته  تاکنون  صد 
هستند  بيکار   ۲۰۱۱ اواسط  در  هم  هنوز 
گماشته  کار  به  که  التحصيالنی  فارغ  آن   .
بيش تر  می کنند  دريافت  که  مزدی  اند  شده 
از مزد يک کارگر «غيرماهر – مهاجر» 
نيست (البته اين امر خوبی است که تفاوت 
مزدها کم شود يا کم باشد). يک ميليون نفر 
از فارغ التحصيالن دانشگاهها (از کل شش 
ميليون فارغ التحصيل ساالنه) در زاغه ها 
شهرهای  های  محدوده  از  خارج  (گتوها)ی 
هزينه  افزايش  می کنند.  زندگی  چين  بزرگ 
کرايه خانه و درمان های بهداشتی – طبی 
به طور قابل مالحظه ای موقعيت اقتصادی 

و سياسی خرده بورژوازی موجود (و بالقوه 
به  مواقع  اکثر  در  و  پذير  آسيب  را  چين) 
کلی تضعيف کرده و آن ها را مجبور نموده 
خود  شدن»  متوسط  طبقه  با «آرزوهای  که 
خداحافظی کنند. در يک مقايسه ابتدائی می 
توان گفت که آن چه در کشور چين در ارتباط 
با موقعيت و استاندارد (سطح) زندگی خرده 
جوانان  عظيم  قشر  ويژه  (به  بورژوازی 
افتد  می  اتفاق  التحصيالن)  فارغ  و  دانشجو 
فالکت  زندگی  با  اساسی  تفاوتی  چندان 
ميليونی)  دانشجويان  ويژه  (به  جوانان  بار 
مصر،  (از  بند  در  پيرامونی  درکشورهای 
تونس، ايران، ترکيه در خاورميانه و آفريقای 
شمالی گرفته تا نيجريه، کنيا، تانزانيا و.. در 
بعدی  نگاه  و  تحليل  در  ولی  ندارند.  آفريقا) 
بخوبی روشن می گردد که آن چه امروز در 
بورژوازی  خرده  سرنوشت  مورد  در  چين 
با  نظير»  «بی  علت  دو  به  افتد  می  اتفاق 
در  بورژوازی  خرده  موقعيت  و  شرايط 
کشورهای ديگر جهان تفاوت اساسی دارد . 
يکم اين که خرده بورژوازی چين منجمله آن 
بخش از آن که بطور روزافزونی پرولتريزه 
می گردد و هم از نظر تعداد جمعيت و هم از 
بزرگترين  اجتماعی  موقعيت  و  تجربه  نظر 
محسوب  جهان  در  بورژوازی  خرده  طبقه 
از  نفر  ميليون  صد  به  نزديک  می گردد. 
به  متعلق  فرزندان  چين  بورژوازی  خرده 
مهاجر»  «کارگران  و  قديمی»  «کارگران 
عصر سوسياليسم چين هستند . اين کارگران 
بعد از گذشت سی و پنج سال شکست و سقوط 
و  هستند  زنده  هم  هنوز  سوسياليستی  دولت 
در انتقال تجارب خود به فرزندان خود (نسل 
دوم  می کنند.  ايفاء  مهمی  نقش   ( ها  دومی 
که  چينی  دولتمردان  ادعای  عليرغم  که  اين 
حال  کشور «در  يک  هنوز  را  خود  کشور 
رشد» محسوب می دارند، چين امروز يک 
نبوده  ای  قاره  و  ای  منطقه  مقتدر  کشور 
اقتصادی،  مقتدر  نوظهور  کشور  يک  بلکه 
که  است  المللی  بين  و  سياسی  فرهنگی، 
را  (آمريکا)  سرمايه  جهانی  نظام  راس 
می  جدی  چالش  به  مختلف  های  زمينه  در 
طلبد. آن چه که در چين فردا اتفاق خواهد 
افتاد شديدا کليه جهان را تحت تاثير فعل و 
پرولتريزه  داد.  خواهد  قرار  خود  انفعاالت 
(به  بورژوازی  خرده  مختلف  اقشار  شدن 
التحصيل –  فارغ  ميليونی  دانشجويان  ويژه 
اوضاع  در  دگرديسی  اين  تجربه  و  بيکار) 
گشته  باعث  اقشار   اين  اقتصادی  و  سياسی 
است که بخش قابل توجهی از اقشار خرده 
بورژوازی، در اولين دهه قرن بيست و يکم 
از نظر سياسی راديکاليزه گردند . در واقع 
امروز چپ چين ترکيبی است که در خارج 

از حزب کمونيست چين از آميزش کارگران 
نسل دومی (عمدتا کارگران بخش دولتی) و 
کارگران قديمی (کارگران عهد مائو) و خرده 
بورژوازی پرولتريزه شده راديکال می باشد. 

شکل گيری «چپ جديد» 
در چين امروز 

و  رشد  دوره  که   ۹۰ و   ۸۰ های  دهه  در 
گسترش (شکوفائی) فاز جديد گلوباليزاسيون 
خيلی  بود  نئوليبرالی)  آزاد  (بازار  سرمايه 
مسحور  چين  سياسی  فعال  روشنفکران  از 
حاکم  نظام  و  بازاری»  «اقتصاد  شيفته  و 
جنبش   رهبران  همه  تقريباً  بودند.  آن  بر 
مين  تيان  ميدان  خواهی»  «دموکراسی 
بازار  های  انديشه  عموماً    ۱۹۸۹ سال 
آزاد، «خود مختاری» سرمايه داران و رد 
تبليغ  را  اقتصاد  در  دولت  مداخله  نوع  هر 
روز  به  روز  ازدياد  با  ولی   . می کردند 
شکاف فراگير بين فقر و ثروت و پرولتريزه 
(به  بورژوازی  خرده  مختلف  اقشار  شدن 
ويژه دانشجويان و معلمين) اوضاع به تدريج 
در اواسط دهه ۱۹۹۰ دستخوش تغيير قرار 
گرفته و در دهه ۲۰۰۰ به عروج يک «چپ 
جديد» در چين امروز منجر گرديد . در چين 
امروز «چپ جد» ترکيبی است از: حاميان 
گرايشات چپ که شامل سوسيال – دموکرات 
ها، ناسيوناليست ها، ناسيوناليست های چپ 
های  مارکسيست  منجمله  ها  مارکسيست  و 
تمايالت  اين  تمام  می شوند.  مائو  طرفدار 
که  هستند  متعددی  مشترک  نکات  دارای 
جدی  مخالفت  از:  عبارتند  آن ها  مهمترين 
های  «رفورم  با  مختلف)  درجات  به  (البته 
و  نئوليبراليسم  و  محور  بازار  اقتصادی» 
موافقت (البته به درجات مختلف) با اين امر 
که عهد مائو در کل يک دوره مثبت و سالم 
شايان   . است  بوده  معاصر  چين  تاريخ  در 
 ۳۰ تا   ۲۸ به  نزديک  امروز  که  است  ذکر 
در  دانشجو  جوانان  و  روشنفکران  درصد 
سالم  دوره  يک  مائو  عهد  که  معتقدند  چين 
درصد  البته   . است  بوده  چين  در  مترقی  و 
های  توده  بين  در  نظرگاه  اين  دارندگان 
مردم به ويژه در بين «کارگران نسل دوم» 
و   ٤۰ به  ترتيب  به  قديمی»  «کارگران  و 
٥۰ درصد می رسد. اقشار مختلف مردم به 
ويژه کارگران قديمی و کارگران دولتی می 
دانند که در عهد مائو برای مثال معدل عمر 
چينی ها که در اوايل دهه ۱۹٥۰ در حدود 
به   ۱۹۷۰ سال  اول  نيمه  در  بود،  سال   ۳٥
بزرگترين  احتماال  امر  اين  رسيد.  سال   ۷۰
درصد افزايش در معدل عمر جمعيت چين 
در مقام مقايسه با کشورهای ديگر در همان 
انديشه  رشد  که  است  توجه  قابل  بود.  زمان 

در  عمدتا  چپ  به  متمايل  راديکال  های 
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خارج از حزب کمونيست چين جريان 
حزب  درون  در  حاکم  نظرگاه  دارد. 
نسبت به دستاوردهای بزرگ در عهد مائو 
عمدتا منفی و برخالف افکار عمومی بيش تر 
گروهی  های  رسانه  در  حاکم  نظرگاه  به 
يک  در  است.  نزديک  غربی  کشورهای 
کالم، نظرگاه حاکم در حزب  عموماً طرف 
دار بازار آزاد نئوليبرالی است و به روشنی 
مطرح  چين  در  جديد  چپ  که  نظرگاهی  با 
می سازد، در تضاد و تالقی است. به طور 
خالصه بايد گفت که رشد شرايط عينی در 
چين در سی سال گذشته - ازدياد روزافزون 
درصد و تعداد جمعيت طبقه کارگر، ثروت 
سرمايه  نوظهور  طبقه  غيرمشروع  اندوزی 
داران، پرولتريزه شدن اقشار مختلف خرده 
بورژوازی و استحاله بخش اعظمی از آن ها 
در درون طبقه کارگر و چشمگيرتر از همه 
بروز و تعميق شکاف بين ثروت و فقر در 
راديکاليزه  برای  را  اوضاع  چين –  جامعه 
و  ساخته  آماده  جوانان  و  کارگران  شدن 
های  استراتژی  اخذ  سوی  به  را  جديد  چپ 
می دهد.  سوق  سرمايه  نظام  ضد  مبارزاتی 
در حال حاضر سه شبکه اينترنتی «کشور 
«شبکه  و  دون»  مائوتسه  «پرچم  آزاد»، 
در  ای  العاده  فوق  نفوذ  چين»  کارگران 
بعضی   . اند  آورده  بدست  کشوری  سطح 
از سايت های جاری در چين مثل «تحکيم 
فوروم کشوری» که متعلق به نشريه «اخبار 
کمونيست  حزب  خبری  (روزنامه  روز» 
تنظيم  و  تهيه  افرادی  توسط  است  چين) 
سياسی  تمايالت  دارای  عمدتا  که  می گردند 
چپ هستند. در روزهای ۹ سپتامبر و ۲٦ 
از  متجاوز  کارگران   ۲۰۱۰ سال  دسامبر 
حدود  در  دانشجويان  با  همراه  شهر  صد 
جلسات  طی  چين  سراسر  در  دانشگاه   ۸۰
برگزار  را  مائو  تولد  سالگرد  مراسم  عظيم 
کردند که در بيست سال گذشته بی سابقه و 
چشمگير بود. در جريان روز تحويل سال نو 
در چين (۹ فوريه سال ۲۰۱۱) نزديک به 
هفت صد هزار نفر مردم از شهر شائوشن 
(زادگاه مائو در ايالت هونان) ديدن کرده و 
درنظر  با   . آوردند  جای  به  احترام  مراسم 
گرفتن اين امر که اين يادبودها و مراسم به 
هيچ وجه مورد خوشنودی هيئت حاکمه چين 
قرار نمی گيرند چنين نتيجه گرفته می شود که 
برگزاری اين مراسم های عمدتا خودجوش 
يک  تنها  نه  مردم  مختلف  اقشار  سوی  از 
«دهن کجی» به اوليگارشی تک حزبی حاکم 
در چين است بلکه به روشنی اعتراضات و 
نارضايتی های مردم چين را عليه سرمايه 

داری در چين به نمايش می گذارند.
*********************

که  گفت  می توان  کلی  تحليل  و  نگاه  دريک 
روزافزون  افزايش  مثل  عينی  شرايط  رشد 
عروج  موازات  به  کارگر  طبقه  جمعيت 
بخشی  شدن  راديکاليزه  مثل  ذهنی  عوامل 
اقشار  شدن  پرولتريزه  و  کارگران  از 
ظهور  باالخره  و  بورژوازی  خرده  مختلف 
چين  سياسی  صحنه  در  انقالبی  چپ  مجدد 
اوضاع را به سوی عروج امواج خروشان 
به  چين  کارگران  بين  در  رهائی  و  بيداری 
نهائی  تحليل  در  البته  می دهد.  سوق  پيش 
تضادهای درون خود نظام سرمايه داری به 
قدری عميق و فراگير در چين کنونی رشد 
و  کنترل  غيرقابل  از  ای  مرحله  به  و  کرده 
که  اين  برای  را  شرايط  که  رسيده  مديريت 
چپ جديد به همراه کارگران سرمايه داری 
آماده  بطلبند،  جدی  چالش  يک  به  را  چين 
فعل  نگارنده،  اين  نظر  به  ساخت.  خواهند 
در  عظيمی  تاثير  چين  در  طبقاتی  انفعاالت 
سراسر جهان به ويژه در کشورهای سه قاره 
به اضافه اقيانوسيه که تحقيقا هشتاد در صد 
جمعيت کل جهان را تشکيل می دهند، خواهد 
گذاشت. در بخش سوم و پايانی اين نوشتار 
به بررسی تضادهای درون نظام سرمايه در 
چين و تاثير فعل وانفعاالت منبعث از آن ها 

در آينده جهان خواهيم پرداخت.
ن. ناظمی ـ مرداد ۱۳۹۰  

بانک ها... بقيه از صفحه آخر

اين بسيار نمادين بود زيرا، درجه تعلقات اين 
۳۳ نفر به فراماسيونری روشن شده بود.(۱ )

رهبری  به  مردم  محبوب  بنيانگذار  پدران 
تامس   ،(John Adams)اَدمز جان 
جيمز   ،(Thomas Jefferson) جفرسون 
تامس   ،(James Madison) َمديسون، 
آنها  از  کدام  هيچ   (Thomas Paine) ِپين
متعلق به فراماسيون نبودند- می خواستند به 
و  تاج  با  نزديک  بسيار  روابط  کامل  طور 
قبول  مورد  ولی  کنند  برقرار  بريتانيا  تخت 
واشنگتون،  جورج  فراماسيونری  جناح 
 St.) هاميلتون و استاد بزرگ سنت اَندروز
يعنی   (Boston) بوستُن  در   (Andrews
 (Joseph Warren) جنرال جوزف واِرن
واقع نشد. آنها کسانی بودند که می خواستند 
تاج  به  ولی  کنند،  سرپيچی  پارلمان  «از 
به  اندروز  سنت  بمانند».  وفادار  تخت  و 
فعاليت  مرکز  به  فراماسيونها  شعبه  عنوان 
دنيای جديد فراماسيونری تبديل شد و شروع 
شواليه  برای  تحصيلی  مدارک  صدور  به 

 ۱۷٦۹ درسال  فراماسيون  جمعيت  اعضای 
کرد.(۲ )

امروز  به  تا  فراماسيونری  شعبات  تمام 
شدند،  می  تضمين  بريتانيا  سلطنت  توسط 
المللی  بين  جاسوس  بعنوان  کسانيکه  يعنی 
خدمت  انقالبی  ضد  براندازی  های  شبکه  و 
برنامه  آنها  ابتکار  ترين  جديد  کردند.  می 
فراماسيون  کودکان  برای  شناسنامه  صدور 
ويکيپديا  مدارک  به  توجه  با   .(CHIP) بود
(Wikipedia)، برنامه های سی اچ آی پی 
(CHIP) با ايجاد چنين وسيله ای به والدين 
فرصت می داد که فرزندان خودرا به طور 
شامل  مجموعه  اين  کنند.  شناسائی  رايگان 
يک کارت اثر انگشت، يک تشريح فيزيکی، 
از   (DVD) دی وی  دی  يا  کامپيوترو  ميز 
ان  دی  نمونه  و  دندانها  مشخصات  کودک، 

ای (DNA) می باشد.
سال  در  فيالدلفيا  در  ای  قاره  کنگره  اولين 
پيتون  جمهوری  رياست  تحت   ۱۷۷٤
که   (Peyton Randolph) راَندولف 
عنوان  به  شد،  واشنگتن  جورج  جانشين 
ويرجينيا  فراماسيونری  شعبه  بزرگ  استاد 
دومين  شد.  تشکيل   (Virginia Lodge)
کنگره قاره ای درسال ۱۷۷٥ تحت رياست 
 John) هنکاک  جان  فراماسيون  جمهوری 
Hancock) تشکيل شد. ويليام، برادر ِپيتون 
فراماسيونری  شعبه  بزرگ  استاد  عنوان  به 
اولين  برای  او  شد.  اش  جانشين  ويرجينيا 
باربه عنوان يکی از طرفداران عمده تمرکز 

و فدراليسم درمجمع قانون اساسی گرديد.
اياالت  اساسی  قانون  قلب  در  فدراليسم 
فدراليسمی  با  است  يکسان  آمريکا  متحده 
که در قانون اساسی فراماسيون اَندرسن از 
ويليام  بود.  شده  ريزی  طرح   ۱۷۲۳ سال 
برای   (William Randolph) راَندولف 
اولين بار دادستان کل کشور و وزير امور 
خارجه درزمامداری جورج واشنگتون شد. 
خانواده او به انگلستان بازگشتند چون که به 
 John) سلطنت وفا دار بودند. جان مارشال
Marshal) نيز به عنوان اولين قاضی دادگاه 

عدالت کشور، عضو فراماسيون بود. (۳)
کمک  دريافت  خاطر  به  که  هنگامی 
بنيامين  آمريکائی  انقالبيون  برای  مالی 
به    (Benjamin Franklin)فرانکلين
بانک  در  او  مالقات  کرد،  سفر  فرانسه 
عنوان  به  او  گرفت.  صورت  روتسچيلد 
فراماسيون  طريق  از  اسلحه  فروش  رابط 
 Baron)استُوبن فون  بارون  نام  به  آلمانی 
های  کميته  شد.  معرفی   (Von Steuben
عضو  کانالهای  طريق  از  او  مراسالت 
شبکه  موازات  به  و  فراماسيون  جمعيت 

عمل  انگلستان  جاسوسی  های 
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فرانکلين   ۱۷۷٦ درسال  کرد.  می 
شد.  درفرانسه  آمريکا  سفير  عمًال 
فرانسوی  بزرگ  استاد  او   ۱۷۷۹ درسال 
(نه     Neuf Soeurs فراماسيون  شعبه 
 John) جونز  پال  جان  که  شد  خواهران) 
از   (Voltaire) ُولتر  و   (Paul Jones
اعضای آن بودند. فرانکلين نيز بيشترعضو 
پنهانی شعبه فراماسيون سلطنتی فرماندهان 
 Temple West of)تمپل وست کارکاسون
شامل  آن  اعضای  بود.    (Carcasonne
بود.    (Whales)ويلز از  فردريک  وليعهد 
آمريکا  در  را  اعتدال  فرانکلين  که  درحالی 
با  افراطی  طور  به  او  کرد،  می  موعظه 
برادران فراماسيونی خود دراروپا به رقص 
می پرداخت. فرانکلين به عنوان رئيس پست 
از دهه ۱۷٥۰ تا ۱۷۷٥ خدمت می کرد، نقشی 
که سنتاً مربوط به جاسوسان انگليسی بود. (٤)
تأمين مالی دو بانکی را که الکساندر هاميلتون 
کرد  تأسيس   (Alexander Hamilton)
روتسچيلد  توسط  نيويورک  بانک  جمله  از 
با  کشمکش  يک  در  او   (٥) گرفت.  صورت 
اسلحه توسط ارون بور (Aaron Burr) که 
با   (Manhattan) َهتن  َمن  بانک  مؤسس 
 Kuhn) لوئب  کوهن  جانب  از  مالی  تأمين 
نمونه  هاميلتون  شد.  کشته  بود،   ,(Loeb
خاندان  هشت  اين  که  است  اهانتی  و  تحقير 
يک  داشتند.  می  روا  عادی  مردم  به  نسبت 
بار او گفت: «تمام جوامع خود را به تعدادکم  
و بی شماری تقسيم می کنند. برجسته ترين 
آنها ثروتمندان هستند و به درستی به دنيا می 
آيند، بقيه توده مردم اند....مردم ياغی، آشفته 
می  ندرت  به  آنها  هستند،  تغيير  درحال  و 
خودرا  حقوق  و  حق  و  کنند  قضاوت  توانند 
طبقه  اولين  برای  براين  بنا  نمايند.  تعيين 
دائمی  سهم  و  شد  قائل  تمايز  بايد  ممتاز  ی 
آنها  باشد.  می  متعلق  آنها  به  درحکومت 
رسيدگی  و  مقابله  عادی  مردم  تعادل  باعدم 

خواهند کرد.» (٦)
هاميلتون(Hamilton)  اولين نفر از سری 
صميمی  قطار  هم  عنوان  به  خاندان  هشت 
بود که موقعيت کليدی وزارت خزانه داری 
اخير  سالهای  در  بود.  گرفته  عهده  به  را 
وزير    (Douglas Dillon)ديلون داگالس 
ديلون  بانک  از  که  بود  کندی  داری  خزانه 
ِريد(Dillon Read)  (هم اکنون بخشی از 
بود.  آمده  باشد)  می  واربورگ  بی  اس  يو 
وزرای خزانه داری نيکسون، ديويد کندی و 
ويليام سايمون به ترتيب از بانک کانتيننتال 
آمريکا  بانک  از  بخشی  اکنون  (هم  ايلنوی 
 Salomon)برادرز سالومون  از  و  است) 
Brothers)  (اکنون بخشی از سيتی گروپ) 

مايکل  کارتر،  داری  خزانه  وزير  آمدند. 
 Goldman)ساکس گولدمن  از  بلومنتال 
از  ريگان  داری  خزانه  وزير   ،(Sachs
مرل لينچ (Merrill Lynch)(درحال حاضر 
بخشی از بانک مرکزی آمريکا)، وزير خزانه 
 Nicholas) براَدی  نيکالس  بوش  داری 
 (Dillon Read) ِريد  دِيلون  از   (Brady
(يو اس بی واربرگUSB Warburg, ) و 
رابرت  کلينتون  داری  خزانه  وزرای  هردو 
روبين (Robert Rubin) و در دوره بوش 
(Henry Paulson) پالسون   هنری  پسر 
 (Goldman Sachs)ساکس گولدمن  از 
تيم  اوباما  داری  خزانه  وزير  بودند.  آمده 
کيسينجر  برای    (Tim Geithner)گايثنر
و   (Kissinger Associates) اسوشييت 
بانک فدرال ريزرو نيويورک کار می کرد.

  (Thomas Jefferson)جفرسون تامس 
آمريکا  متحده  اياالت  که  کرد  می  استدالل 
نياز به تبليغ بانکی مرکزی دارد که متعلق 
و  پادشاهان  که  طوری  به  باشد  مردم  به 
اشرافيت اروپا نتوانند از اسکناس چاپ شده 
استفاده  نوپا  کشور  اين  امور  کنترل  برای 
که  کشوری  که «  گفت  می  جفرسون  کنند. 
انتظار دارد نادان و آزاد باقی بماند.... هرگز 
نبوده و نخواهد بود. در ميان صد پادشاه به 
ندرت يکی اگر می توانست مثل فرعون می 
کن،  تصاحب  را  مردم  پول  تمام  شد...اول 
سپس تمام امالک آنها را و سپس خود آنها 
و کودکانشان را برای ابد به خدمت گزاری 
تر  خطرناک  بانکی  وادارنما...استقرار 
اکنون  هم  است.  آماده  و  ايستاده  ارتش  از 
آنها اريستوکراسی پولی را علم کرده اند». 
بانکی  ی  جفرسون ناظرآشکار شدن توطئه 
آمريکا  متحده  اياالت  کنترل  برای  يورو 
اقدامات  تنها   » که  کرد  می  توزين  بود، 
مترقبه  غير  نظر  به  است  ممکن  استبدادی 
عامه نسبت داده شود ولی، سری  ستم گريها 
ی پشت سرهم در يک دوره متمايزی آغاز 
هر  تغييربود،  با  حتی  ير  ناپذ  تغيير  که  شد 
عمدی  طرح  يک  سادگی  به  وزرا  از  کدام 
بردگی  به  ما  کاهش  برای  را  سيستماتيکی 

ثابت می کنند». (۷) 
اما روتسچيلد از بحث و جدل هاميلتون برای 
(خصوصی)  آمريکائی  مرکزی  بانک  يک 
حمايت  بکند ،  فعاليت  به طور روزمره  که 
کرد. در سال ۱۷۹۱ ، بانک مرکزی اياالت 
ها  روتسچيلد  با   (BUS) آمريکا  متحده 
(Rothschilds) به عنوان صاحب اصلی 
تأسيس شد. پروانه فعاليت اين بانک در سال 
۱۸۱۱ باطل شد. افکار عمومی به نفع لغو 
اين پروانه و جايگزينی آن با بانکی مرکزی 
که  اين  علت  به  بودند-  جفرسونی  نوع  از 

کشوردر جنگ ۱۸۱۲ که توسط بانکداران 
اروپائی دامن زده شده بود، فرو رفته بود، 
در نتيجه تصميم نهائی در اين مورد به تعويق 
و  ترسناک  شرايط  اين  دار  گيرو  در  افتاد. 
بانک  فعاليت  پروانه  اقتصادی،  مشگالت 

هاميلتون در سال ۱۸۱٦ تجديد شد.
 Old Hickory, Honest Abe and  
ايب،  آنست  و  هاکوری  Camelot(اولد 
پرزيدنت  و  جکسون  اندرو  مستعار  اسامی 
در  صداقت  به  معروف  که  لينکلن  آبراهام 
تمام کارهايش بود و کامالت، قصر افسانه 
ايست متعلق به کينگ آرتور افسانه ای در 

قرن دوازدهم- مترجم) 
 Andrew) جکسون اندرو   ۱۸۲۸ سال  در 
جمهوری  رئيس  انتخابات  در   (Jackson
شرکت کرد. وی در طول مبارزات انتخاباتی 
خود عليه بانکداران بين المللی که BUS را 
کنترل می کردند مبارزه کرد و گفت، «شما 
کمين گاه خائنين هستيد. اگر مردم درجه بی 
عدالتی را درمورد سيستم بانکی و پولی ما 
کشور  دراين  سحر  از  قبل  تا  دانستند،  می 

انقالب می شد.»
پروانه  و  شد  پيروز  درانتخابات  جکسون 
فعاليت بانکی آنان را لغو کرد و گفت، «اين 
قانون به نظر می رسد بر روی ايده اشتباهی 
حق  کنونی  داران  سهام  که  شده  بينی  پيش 
با  بلکه  دارند،  آن  نفع  به  تنها  نه  تجويزی 
خاطر  است....به  همراه  نيز  دولت  سخاوت 
منافع آنها اين قانون تمام رقابت مردم آمريکا 
را از خريد اين انحصار محروم می سازد. 
که  کسانی  و  داران  سهام  حاضر  حال  در 
می  ارث  به  ها  جانشين  عنوان  به  را  خود 
قائل  خودشان  برای  ممتازی  دستور  برند، 
می شوند، آنها مجهز به قدرت عظيم سياسی 
و بهره گيری از مزيت های بسيار زياد مالی 
می  دارند  دولت  با  که  ای  رابطه  خاطر  به 
باشند. اينان بايد نفوذ خودرا تحت عمل کرد 
قانونی از اين دست در دستهای گردانندگان 
داران  سهام  با  منافعشان  که  خود  انتصابی 
خارجی شناسائی شده متمرکز کنند، آيا اين 
امرعلتی برای متزلزل شدن استقالل ما در 
جنگ نخواهد بود... کنترل ارزی ما، دريافت 
پولهای مردم ما و تصرف استقالل هزاران 
نيرومند  تواند  می  ما،  شهروندادن  از  نفر 
تر و خطرناکتر از قدرت نظامی و نيروی 
دريائی دشمن ما باشد. الزم به ابراز تأسف 
است که ثروتمند و قدرتمند به خاطر مقاصد 
را  دولت  قوانين  خود  خواهانه  خود  و  شوم 
خم می کنند.....تا غنی را غنی تر و قوی تر 
سازند. بسياری از ثروتمندان ما به تساوی 
و  قانع  برابر  مزايای  و  قانون   برابر  در 

راضی نيستند، اما ما را گيج و مبهوت 
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ساخته اند که از طريق قوانين مورد پسند 
من  بکنند.  تر  غنی  را  خود  کنگره  در  خود 
وظيفه ام را به اين کشور انجام داده ام.» (۸)
گرديد و جکسون برای بار  غالب  پوپوليسم 
دوم انتخاب شد. در سال ۱۸۳٥ وی ترور 
شد. سوء قصد کننده ريچارد الرسون بود و 
قدرتهای  با  تماس  او «در  که  کرد  اعتراف 

اروپائی بوده است». (۹)
از  جکسون   ۱۸۳٦ سال  در  حال،  اين  با 
اياالت  مرکزی  بانک  فعاليت  پروانه  تجديد 
اساس  بر  کرد.  داری  خود   (BUS) متحده 
برای  آمريکا  ملی  بدهی  وی،  دقيق  نظارت 
اولين و آخرين بار در تاريخ کشور آمريکا به 
صفر رسيد. اين کار موجب خشم بانکداران 
آنها  اصلی  درآمد  که  چون  شد،  المللی  بين 
ازپرداخت بهره ها ناشی می شد. پرزيدنت 
نيکالس   ،(BUS) آمريکا  مرکزی  بانک 
بيدل (Nicholas Biddle)، در سال ۱۸٤۲ 
بودجه مورد نياز دولت آمريکا برای سرمايه 
گذاری را قطع کرد و در نتيجه اياالت متحده 
بيدل،  رفت.  فرو  اقتصادی  رکود  يک  در 
 Jacob) روتسچيلد  جکوب  مستقيم  عامل 

Rothschild) مستقر در پاريس بود.(۱۰)
در  زمان  هم  طور  به  مکزيک  با  جنگ 
سال  چند  داشت.  قرار  جکسون  مقابل 
بانکداران  افتاد،  راه  به  داخلی  جنگ  بعد 
می  پشتيبانی   (Union) اتحاديه از  انگليسی 
نيروهای  از  فرانسوی  بانکداران  و  کردند 
ليمن  خانواده  نمودند.  می  پشتيبانی  جنوب 
طريق  از  را  هنگفتی  ثروت   (Lehman)
به  شمال  به  پنبه  و  جنوب  به  اسلحه  قاچاق 
آمريکا  دولت   ۱۸٦۱ سال  در  زدند.  جيب 
رئيس  داشت.  بدهی  دالر  ميليون   ۱۰۰
 Abraham) لينکلن  آبراهام  جديد،  جمهور 
نو  از  را  اروپائی  بانکداران   (Lincoln
سرزنش کرد و اسکناسهای لينکلن را برای 

پرداخت صورت حساب ارتش انتشار داد.
 The) روزنامه تحت کنترل روتسچيلد لندن
 Rothschild Controlled Times of
آن  که  صورتی  «در  نوشت،   (London
سياست بد جنسی که منشأ آن در جمهوری 
محکم  و  سفت  است،  شمالی  آمريکای 
سرعت بگيرد ، آن وقت دولت پول خودرا 
بدون هزينه تأمين خواهد کرد. دولت بدهی 
خودرا پرداخت کرده و ديگر بدهی نخواهد 
انجام  برای  الزم  پول  نتيجه  ودر  داشت. 
به  تبديل  دولت  اين  داشت.  خواهد  تجارت 
دولتی مرفه فرا تر از هر دوره ای در تاريخ 
دولتهای متمدن جهان خواهد شد. تمام مغزها 
و ثروتهای همه کشورها به آمريکای شمالی 

انتقال پيدا خواهند کرد.» (۱۱ )
اروپائی  بانکداران  نوشته  مخاطره  بخشنامه 

 The Euro-banker-written Hazard)
مخالف  افراد  توسط  و  افشاشد   (Circular
معرض  در  کشور  سراسر  در  وعصبانی 
عوض،  در  قرارگرفت.  همگان  اطالعات 
داران  سرمايه  که  بزرگی  های  «بدهی 
مشاهده می کنند، از جنگ به بار آمده است 
و برای کنترل جريان پول بايد استفاده شود. 
برای تحقق اين امر اوراق قرضه دولتی را 
بايد به عنوان پايه بانکداری استفاده کرد. ما 
در حال حاضر در انتظار وزير خزانه داری 
سلمان چيس (Salmon Chase) هستيم تا 
آنرا توصيه کند. او اجازه نخواهد داد که اين 
اسکناسها (Greenbacks) به صورت پول 
به چرخش درآيد هم چنان از کنترل ما خارج 
شود. ما اوراق قرضه بانکی را کنترل می 

کنيم و از طريق آنها مشکالت بانکی را».
در سال ۱۸٦۳ قانون ملی بانکداری دوباره 
را  آمريکا  (خصوصی)  مرکزی  بانک  يک 
در  چيس  بانک  قرضه  اوراق  و  کرد  ابقاء 
دوران جنگ صادر شد. سال بعد لينکلن از 
نو انتخاب شد و تعهد داد که بعد از سوگند 
اين   ۱۸٦٥ ژانويه  در  جمهوری  رياست 
بتواند  او  که  اين  از  قبل  کند.  لغو  را  قانون 
 Ford) اين کار را بکند، او در تئاتر فورد
 John) توسط جان ويکس بوس (Theatre
Wilkes Booth) به قتل رسيد. بوس روابط 

نزديکی با بانکداران بين المللی داشت. 
نوه او نوشت، اين عمل يک ديوانه است و 
جزئيات تماس بوس (Booth) با «اروپائی 
لينکلن  ترور  از  قبل  درست  را  مرموز» 

روشن ساخت.
بوس  لينکلن،  به  کاری  ضربه  از  پس 
(Booth) توسط اعضای يک جامعه مخفی 
 Knights of) بنام شواليه های دايره طالئی
KGC) (the Golden Circle) به سرعت 
تنشهائی  از  بسياری   KGC گرديد.  ناپديد 
برانگيخت  شد،  داخلی  جنگ  سبب  که  را 
اين گروه را  و پرزيدنت لينکلن مخصوصاً 
مورد هدف قرار داده بود. Booth يکی از 
اعضای KGC بود واز طريق کنفدراسيون 
 Judah) وزير امور خارجه  يهودا بنجامين
 House) به خانواده روتسچيلد (Benjamin
of Rothschild) متصل بود. پس از جنگ 
داخلی بنجامين به انگلستان گريخت. (۱۲ ) 
نزديک به يک قرن پس از اين که به خاطر 
صدور اسکناسها  (Greenbacks) لينکلن 
 John F.) کندی  اف  جان  رسيد،  قتل  به 
Kennedy)، رئيس جمهور آمريکا خودش 
را در جمع هشت خاندان يافت. کندی اعالم 
سرکوب  را  ساحلی  مالياتی  های  بنگاه  کرد 
ماليات  نرخ  افزايش  پيشنهاد  و  کرد  خواهد 
را  معدنی  و  نفتی  بزرگ  شرکتهای  برای 

داد.او از ازميان برداشتن راه گريز مالياتی 
ثروتمندان  نفع  به  واقع  در  که  کرد  حمايت 
بزرگ بود. سياستهای اقتصادی او از نظر 
 Fortune) فورچون  مجله  توسط  سياسی 
 Wall) استريت  وال  و   (Magazine
راکفلر  نلسون  و  ديويد  هردو  و   (Street
 (David and Nelson Rockefeller)
مورد حمله قرار گرفت. حتی وزير خزانه 
 Douglas) ديلون  داگالس  کندی،  داری 
Dillon) کسيکه ازUSB   واربرگ بانک 
USB Warburg-) ديلون  گذاری  سرمايه 
 controlled Dillon Read investment
 John پيشنهادات  با  بود،  آمده   (bank
(۱۳) کرد.  مخالفت  ابراز   F. Kennedy
 ۱۹٦۳ سال  ژوئن  ماه  در  کندی  سرنوشت 
مهرو موم شده بود، زمانی که وی با پيش 
دستی صدور بيش از ٤ ميليارد دالر اوراق 
بها دار(Notes) اياالت متحده را توسط وزير 
خزانه داری برای چرخش نرخ بهره به نفع 
بانکداران  جمعيت  توسط  هميشه  که  کشور 
متمرکز  رباخوار  (خصوصی)  المللی  بين 
 (Federal Reserve) ريزرو  فدرال  در 
هاروی  لی  همسر  کرد.  اعالم  بود،  مجاز 
آسوالد (Lee Harvey Oswald) کسی که 
 (Jack Ruby) به راحتی توسط جک روبی
از  قبل  درآمد،  پای  از  ای  گلوله  ضرب  به 
اين که روبی خود به ضرب گلوله از پای 
درآيد در سال ۱۹۹٤ به نويسنده ای بنام ای 
گفت،   (A. J. Weberman) وبرمن  جی 
«پاسخ به اين که چه کسی قاتل کندی است 
 Federal) ريزرو  فدرال  بانک  نزد  بايد 
Reserve) باشد. اين را دست کم نگيريد. 
گردن  به  را  تقصير  که  است  اشتباه  اين 
«سيا»  سازمان  و   (Angleton) انگلتون 
(CIA) بياندازيم. اين فقط يک انگشت بروی 
همان دست است. افرادی که پول تهيه می 
کنند باال تر از سازمان «سيا» هستند.» (۱٤) 
بالفاصله  جانسون،  ليندون  جديد،  پرزيدنت 
و  کرد  تشديد  را  ويتنام  جنگ  نيرو  تجديد 
بيشتری  بدهی  در  متحده  اياالت  نتيجه  در 
سکوت  با  آمريکائی  شهروندان  شد.  غرق 
وحشتناکی مواجه شدند. اگر آنها می توانند 
خواهند  کنند،  نابود  را  خود  پرزيدنت  که 

توانست هر کس ديگری را نابود کنند.
خاندان روتسچيلد 

 (The House of Rothschild)
 The Dutch House) خانواده اورنج هلند
هلند  بانک   ۱٦۰۹ سال  در   (of Orange
جهان  مرکزی  بانک  اولين  عنوان  به  را 
در  اورنج  از  ويليام  پرنس  کردند.  تأسيس 
 English) ويندسور  انگليسی  خاندان 

گرفت  زن   (House of Windsor
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و ماری (Mary)، دختر جيمز پادشاه 
دوم، را به عنوان عروس خود اختيار 
 The) کرد. انجمن برادری و اخوت اورنج
آن  که   (Orange Order Brotherhood
شمالی  ايرلند  پروتستانهای  خشونت  زمان 
را برانگيخت ويليام سوم را به تاج و تخت 
انگليس  و  هلند  هردو  حاکميت  که  انگليس 
را داشت رساند. در سال ۱٦۹٤ ويليام سوم 
اندازی  راه  خاطر  به  انگلستان  اشرافيت  با 

بانک خصوصی انگلستان متحد شد.
 The Old) پير  خانم  سوزن  نخ  خيابان 
به   -(Lady Threadneedle Street
معروف  انگلستان  مرکزی  بانک  عنوان 
است- توسط ديوار ۳۹ فيتی (۹/۱٤٤ متر) 
آن،  زير  ی  طبقه  درسه  است.  شده  احاطه 
در  طال  شمش  از  موجودی  مقدار  سومين 

جهان ذخيره شده است. (۱٥ )
 روتسچيلد و همکاران طبيعی هشت خاندان 
را  مرکزی  بانک  کنترل  تدريج  به  بزرگ 
به  شده»  «تثبيت  طالی  گرفتند.  دراختيار 
طور روزانه درلندن تا سال ۲۰۰٤ دربانک 
 (N. M. Rothschild) روتسچيلد  ام  ان 
 George) ذخيره شده است. جورج بالندن
بانک  رئيس  معاون  عنوان  به   Blunden
گويد:  می  طور  اين  انگلستان،)  مرکزی 
قدرت  شود  می  باعث  که  چيزيست  «ترس 
بانک هم چنان قابل قبول شود. تا زمانی که 
مردم به ما وابسته هستند و ترس دارند که 
امتيازات خود را از دست بدهند و يا زمانی 
که آنها در وحشت بسر می برند،  بانک قادر 

به اعمال نفوذ خود است.» (۱٦)
ماير روتسچيلد (Mayer Rothschild) به 
دولت انگلستان، مزدوران آلمانی را فروخت 
اين  از  تا  بجنگند،  آمريکائی  انقالبيون  با  تا 
ناتان  برادرش  به  را  فروش  عايدات  طريق 
جائی  کند،  سرازير  لندن  در   (Nathan)
 Rothschild که ان ام (ناتن و ماير) يعنی
and Sons تأسيس شد. ماير يک دانشجوی 
بود  زبانی  شفاهی  روايت  و  حديث  جدی 
پولی  اختالس  طريق  از  خودرا  ثروت  و 
هس  رويال  منطقه  مدير  دهم-  ويليام  از 
گان  برجسته  و   (Hesse-Kassel) کاَسل 

فراماسيونری به چنگ آورده بود.
 (Barings) روتسچيلد سرمايه بانکی َبرينگز
برده  معامالت  و  چين  ترياک  از  که  را 
کرد.  می  کنترل  بود  آمده  بدست  آفريقائی 
لوئيزيانا  ايالت  خريد  بانکی  دارودسته  اين 
(Louisiana) را تأمين می کردند. هنگامی 
که چندين اياالت در پرداخت وام خود قصور 
 Daniel) وبستر  داَنياَل  به  َبرينگز  کردند، 
Webster) رشوه داد که او سخنرانيهائی 
پرداخت  باز  فضائل  روی  بر  تأکيد  با  را 

خود  موضع  سر  بر  اياالت  دهد.  انجام  وام 
 The) روتسچيلد  خاندان  بنابراين  ايستادند. 
House of Rothschild) در سال ۱۸٤۲ 
شيرآب پول را قطع کردند. اغلب گفته می 
ورشکستگی  با  روتسچيلد  ثروت  که  شود 
ملتها (يا کشورها) رابطه مستقيم داشته است. 
در اين رابطه يک بار ماير امشل روتسچيلد 
گفت:   (Mayer Amschel Rothschild)
«تا زمانی که کنترل ارزی کشور در اختيار 
کنترل  کسی  چه  که  اين  از  من  است،  من 
امور سياسی کشور را به عهده دارد، پروائی 

نخواهم داشت.»
خاندان  اين  ثروت  به  ای  صدمه  جنگ 
 The House) روتسچيلد  بانک  نزد. 
پروس  جنگ  مخارج   (of Rothschild
کريمه   جنگ  کرد،  تأمين  را   (Prusse)
بدست  برای  انگليس  تالش  و   (Crime)
را  فرانسه  دست  از  سوئز  کانال  آوردن 
 Nathan) روتسچيلد  ناتان  کرد.  تأمين  نيز 
را  عظيمی  مالی  شرط   (Rothschild
 (Waterlo) درمورد نبرد ناپلئون در واترلو
بودجه  چنين  هم  که  درحالی  بست، 
جزيره  شبه  به   (Duke) دوک  لشگرکشی 
 (Wellingtton Peninsular) ولينگتون 
استفاده  کرد.  تأمين  نيز  ناپلئون  عليه  را 
داخلی  جنگ  و  مکزيک  با  جنگ  دو  هر 
بودند. طال  معدن  خاندان  اين  برای  آمريکا 
يکی از بيوگرافيهای خاندان روتسچيلد صحبت 
از نشست لندن می کند که درآن، «سنديکای 
شمال  که  گرفت  تصميم  المللی»  بين  بانکی 
آمريکا را عليه جنوب آمريکا به عنوان بخشی 
بشوراند. سلطه»  و  «تفرقه  استراتژی  از 
 Otto) بيسمارک  آتوفون  آلمان،  صدرعظم 
«تصميم  داشت:  اظهار   (Von Bismark
از  فدراسيونهائی  به  متحده  اياالت  تقسيم 
نيروی برابر از مدتها قبل از جنگ داخلی 
می  بانکداران  اين  بود.  شده  گرفته  آمريکا 
آنها  مالی  متحده...سلطه  اياالت  که  ترسيدند 
را درسراسر جهان برهم زند. نظر روتسچيلد 
 Derek) ويلدون  دِرک  شد.»  غالب 
می  روتسچيلد  حال  شرح  در   (Wildon
اروپائی  رسمی  بانکدار  خاندان  اين  نويسد، 
بانک  نيرومند  حامی  آمريکا،  دولت  در 
(۱۷) بودند.  آمريکا  متحده  اياالت  مرکزی 
فرگوسون  نيال  خاندان،  اين  بيوگرافی 
يک  از  صحبت   (Niall Ferguson)
توضيح»  قابل  غير  و  توجه  قابل  «شکاف 
بين  روتسچيلد  خصوصی  مکاتبات  در 
می  او  کند.  می   ۱۸٥٤-  ۱۸٦۰ سالهای 
خروجی  های  نامه  از  ها  نسخه  تمام  گويد: 
طول  در  لندن  های  روتسچيلد  توسط  که 
«به  بود  شده  نوشته  داخلی  جنگ  دوره 

دستور شرکاء پی در پی نابود شدند.» (۱۸)
جنگ  اوج  در  بريتانيا  و  فرانسه  نيروهای 
نظامی  محاصره  مورد  را  آمريکا  داخلی، 
کامل قرار داده بودند. انگليسی ها ۱۱ هزار 
پادشاهی  کنترل  تحت  که  کانادا  به  سرباز 
امنيتی  پناهگاه  درواقع  که  فرستادند  بودند، 
را به عا ملين کنفدراسيون داد. ناپلئون سوم 
فرانسه، يکی از اعضای خانواده هابسبرگ 
آرچدوک  بنام  اتريشی   (Hapsburg)
 (Archduke Maximilian) ماکسيميليان 
خود  نشانده  دست  امپراتور  عنوان  به  را 
انبوه  که  جائی  گمارد،  کار  به  مکزيک  در 
تگزاس  ايالت  درمرز  فرانسوی  نيروهای 
ناوگان  دو  استقرار  تنها  بودند.  شده  مستقر 
(تزارالکساندرای  تزاری   روسيه  جنگی 
 ۱۸٦۳ سال  در  بود  آمريکا  متحد  که  دوم) 

اياالت متحده را از استعمار نجات داد. (۱۹)
درهمان سال شيکاگو تريبيون لعنت فرستاد 
 August) بلمانت  آگوست   » گفت،  و 
Belmont) عامل روتسچيلد در آمريکا بود 
 Triple Crown) و يک نژاد اسب سه تاجی
horse race) به افتخار نام خود نام گزاری 
بودند  ها....کسانی  روتسچيلد  و  بود)  کرده 
که اوراق قرضه جنگ متفقين را خريداری 

کرده بودند.»
 (Salmon Rothschild) سلمان روتسچيلد
«او  گفت:  لينکلن  پرزيدنت  مرگ  درمورد 
اوظاهری  کند.  می  رد  را  سازش  هرگونه 
دهقانی دارد و تنها می تواند داستانهای پياله 
روتسچيلد  جکوب  بارون  بگويد.»  فروشی 
همان  به   (Baron Jacob Rothschild)
اندازه نسبت به شهروندان آمريکائی چاپلوس 
بود. او يک بار به وزير آمريکا در بلژيک 
 (Henry Sanford) سانفورد  هنری  بنام 
درمورد کشته شدن نيم ميليون آمريکائی در 
جنگ داخلی اظهار نظر کرد، «هنگامی که 
بيمار شما به شدت مريض است شما برای 
معالجه دست به هرکاری می زنيد، حتی به 
سنت  صرفاً  جکوب  و  سلمان  او»  حجامت 
خانوادگی را دنبال می کردند، چند نسل قبل 
 Mayer) روتسچيلد  آمسشل  ماير  آن،  از 
درمورد   (Amschel Rothschild
استراتژی سرمايه گذاری خود الف می زد، 
«وقتيکه در خيابانهای پاريس خون راه می 

افتد، من سهام خريداری می کنم.» (۲۰)
پسران ماير روتسچيلد تحت نام فرانکفورت 
 (Amschel) پنج شناسائی می شدند. امشل
می  اداره  را  فرانکفورت  بانک  پدرش  با 
کردند درحالی که ناتان (Nathan) شعبات 
لندن را اداره می کرد. جوان ترين پسر او، 
جکوب (يعقوب، Jacob) در پاريس کسب 

می کرد در حالی که سلمان شعبه وين 
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ناپل  در  کارل  و  کرد  می  اداره  را 
اقامت داشت. نويسنده ای بنام فردريک 
می  تخمين   (Fredrick Morton) مورتون 
روتسچيلد  ثروت   ۱۸٥۰ سال  تا  که  زند 
بود.(۲۱)  رسيده  دالر  ميليارد   ۱۰ به  ها 
امروز بعضی از محققين بر اين باور اند که 
هزار   ۱۰۰ از  بيش  به  خاندان  اين  ثروت 

ميليارد (تريليون) دالر رسيده است. 
لوئب  کوهن   (Warburgs) ها  واربرگ 
ساکس  گولدمن   ،(Kuhn Lobe) ها 
در  ها  روتسچيلد  و   (Goldman Sachs)
يک خانواده عظيم بانکی وصلت کرده اند. 
 Deutsche) خانواده واربرگ که بانک آلمان
Bank) بانک بی ان پی (BNP) را کنترل 
با  هامبورگ  در   ۱۸۱٤ سال  در  کنند-  می 
روتسچيلد ها گره خورده بودند، در حالی که 
کوهن لوئب نيز در سال ۱۷۸٥ با روتسچيلد 
ها شريک می شود. شيف (Schiff) در سال 
به  او  کند.  می  مهاجرت  آمريکا  به   ۱۸٦٥
 (Abraham Kuhn) نيروی آبراهام کوهن
وصلت  کوهن  سلمان  دختر  با  و  پيوست 
کرد. لوئب و کوهن هردو با خواهر يکديگر 
را  لوئب  کوهن  ی  سلسله  و  کردند  وصلت 
 Felex) به کمال رساندند. فليکس واربرگ
 Jacob) با دختر يعقوب شيف (Warburg
به  ساکس  گولدمن  و  کرد  وصلت   (Schiff
وجود آمد. در سال ۱۸۰٦ ناتان روتسچيلد 
(Nathan Rothschild) با دختر ارشد لوی 
که   (Levi Barnet Kuhn)کوهن بارنت 
سرمايه دارعمده در لندن بود وصلت کرد.
 ،(Merrill Lynch) (۲۲)  بنابراين، مرل لينچ

 Abby) کوهن  جوزف  اَبی  نر،  گاو  سوپر 
پرزيدنت  دفاع  وزير  و   (Joseph Kuhn
کلينتون، ويليام کوهن (William Kuhn) به 
احتمال زياد از تبار روتسچيلد ها می باشد.
يک  دور  به  روتسچيلد  کنترل  امروز 
امپراتوری مالی قرار دارد که شامل اکثريت 
کشورهای  مرکزی  بانکهای  دراکثر  سهام 
جهان می باشد. خاندان ادموند دو روتسچيلد 
صاحب   (Edmond De Rothschild)
 Banque) ای  اس  خصوصی  بانک 
 Lugano) در لوگانو سوئيس (Privee SA
Switzerland) و هم چنين بانک روتسچيلد 
در   (Rothschild Bank A Z) زی  ای 
يعقوب  لورد  خانواده  باشند.  می  زوريخ 
 (Jacob Lord Rothschild) روتسچيلد 
در  ايتاليا  روتسچيلد  قدرتمند  صاحب 
مؤسس  اعضای  از  آنها  باشد.  می  ميالن 
اختصاصی   (Isles-جزايرکوچک) کالب 
کنترل  که  باشند-  می  دالری  تريليون   ۱۰
شرکتهای غول پيکری مانند رويال داچ شل 
شيميائی  صنايع   ،(Royal Dutch Shell)

يونيلور  لندن،   (Lloyds) لويدز  امپلایر، 
 ،(Barclays) بارکليز   ،(Unilever)
 Rio) ريو تينتو زينک ،(Lonrho) لونرهو
 BHP) بليتون  بی  اچ  بی   ،(Tinto Zink
بيرز  دی  آمريکن  آنگلو  و   (Billiton
 .(Anglo American De Beers)
آنها کنترل نفت، طال، الماس ها و تعداد بی 
جهان  سراسر  در  را  خام  مواد  از  شماری 

دراختيار دارند. (۲۳ )
کالب آيلز (Isles) برای صندوق کوانتومی 
ان وای (Quantum Fund NW) جورج 
سرمايه   (George Soros) سوروس 
فراهم می کند- که درآمد مالی قابل توجهی 
سقوط  متعاقب   ۱۹۹۸-  ۱۹۹۹ سالهای  در 
داشت.  روسيه  و  اندونزی  تايلند،  ارزهای 
سوروس سهام دار عمده در شرکت انرژی 
هاکن (Harken Energy) است که متعلق 

به جورج دبليو بوش می باشد.
کالب آيلز توسط روتسچيلد ها اداره می گردد 
و شامل ملکه اليزابت دوم و ديگر ثروتمندان 

و اشراف ديگر اروپائی می باشد. (۲٤)
ثروت  مخازن  بزرگترين  از  يکی  شايد 
کننده  کنترل  شرکت  امروز،  روتسچيلدها 
 Rothschild Continuation بانکی 
Holdings AG باشد- بانک محرمانه ای در 
 bank holding سوئيس است که مبتنی بر
company می باشد. در اواخر سال ۱۹۹٥ 
امپراتوری روتسچيلد جهانی بارونز گای و 
 Barons Guy and) روتسچيلد  دی  الی 
Elie De Rothschild) در فرانسه و لورد 
  Lord)      جکوب و ِسر اولين روتسچيلد
 (Jacob and Sir Evelyn Rothschild

در برلين بود. (۲٥ )
 Chairman of) اکونوميست  صدر  اولين 
 De) بيرز  ِد  مدير  و   (the Economist

Beers) و IBM در انگلستان می باشد. 
انتخابات  در   (Jacob (يعقوب-  جکوب 
شوارتسه  آرنولد  از  کاليفرنيا  فرمانداری 
نِگر(Arnold Schwarzenegger) حمايت 
خودورکووسکی  نفتی  سهام  کنترل  او  کرد. 
 (Khodorkovsky›s YUKOS) يوکوس 
را قبل از دستگيری اش توسط دولت روسيه 
يعقوب   ۲۰۱۰ سال  در  داشت.  اختيار  در 
 shale oil) به استخراج نفت شَيل (Jacob)
که  پيوست  اسرائيل  در  واقع   (extraction
 -(Genie Energy) از طريق جنی انرژی
شرکت وابسته به IDT ، به روپرت مورداک 

(Rupert Murdoch) پيوست.
 Sarah) پيلين  سارا  ماه،  چند  درظرف 
 ،IDT فرماندار آالسکا مدير سابق ،(Palin
را   (Michael Glassner) گالسنر  مايکل 
به عنوان رئيس ستاد (Chief of staff) خود 

استخدام کرد. (۲۷) آيا پيلين (Palin) انتخاب 
روتسچيلدها در سال ۲۰۱۲ است؟ (منظور به 
مقام رئيس جمهوری آمريکا می باشد- مترجم). 
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Ranjbar    
  P.O.Box 5910         
Washigton DC
20016
U.S.A

کارتل اندوخته فدرال: ۸ خانواده
 قسمت دوم از چهارسری مقاالت دين هندرسون ـ گلوبال ريسرچ ـ ۱ ژوئن ۲۰۱۱

درجبهه جهانی کمونيستی و کارگری
صفحه ۲۲رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران

بررسی  از  بعد  نوشتار  اين  اول  بخش  در 
و  فراز  و  کارگر  طبقه  شکست  و  فرود 
پيروزی طبقه سرمايه دار در چين در دهه 
های ۸۰ و ۹۰ قرن بيستم به چگونگی رشد 
يک  عنوان  به  کارگر  طبقه  فراز  و  مجدد 
در  چين  کشور  در  اجتماعی  بزرگ  نيروی 
دهه اول قرن بيست و يکم پرداختيم . در اين 
بخش بعد از بررسی شرايط عينی و عوامل 
ذهنی – ازدياد روز افزون در صد کارگران 
در کليت نيروی کار ، نقش کارگران بخش 

عمومی – دولتی در راديکاليزه کردن ديگر 
های  گی  ويژه  کارگر  طبقه  درون  اقشار 
انباشت سرمايه توسط طبقه سرمايه  پروسه 
دار – به چند و چون عروج « چپ جديد» 
و نقش آن در پيشبرد مبارزات کارگری در 

چين می پردازيم . 
اهميت و نقش کارگران بخش دولتی:

ارثيه عهد سوسياليزم 
مائوتسه  (دوره  سوسياليستی  عصر  در 
صد  در  سی  فقط  که  چينی  کارگران  دون) 

کل نيروی کار را در چين شامل می شدند 
از نظر معيشتی و فرهنگی به درجه ای از 
آمدند  نايل  سياسی  قدرت  و  اجتماعی  عزت 
سرمايه  کشورهای  در  کارگران  برای  که 
نظام)  پيرامونی  بخش  در  ويژه  به   ) داری 
 . بود  تصور  قابل  غير  حتی  و  ممکن  غير 
ولی در هر حال اين طبقه هم جوان و هم از 
نظر سياسی بی تجربه بود . بعد از تسخير 
تدريجی قدرت توسط «رهروان راه سرمايه 
داری» به ويژه بعد از مرگ مائو در سال 

هاميلتون  الکساندر   ،۱۸۷۹ درسال 
سمت  به   (Alexander Hamilton)َ
منصوب  آمريکا  داری  خزانه  وزير  اولين 
شد.هاميلتون يکی از پدران بنيانگذاربسياری 
او  بود.   (Freemasons)َ فراماسيونها  از 
روتسچيلد  خاندان  با  نزديکی  بسيار  رابطه 
(Rothschilds) که صاحب بانک انگلستان 
را  اروپا  فراماسيونری  جنبش  رهبری  و 
واشنگتن،  جورج  بود.  داشتند،  عهده  به 

 ،(Benjamin Franklin) بنيامين فرانکلين
 Ethan) اَلن  اِتن   ،(John Jay) ِجی  جان 
 ،(Samuel Adams) ساموئل اََدم ،(Allen
جان   ،(Patrick Henry) هنری  َپتريک 
شرمن  راجر  و   (John Brown) براون 
اعضای  از  همگی   ،(Roger Sherman)

فراماسيونری بودند.
 (Roger Livingston) ليوينگستن  راجر 
فرانکلين  و   (Sherman) شرمن  به 

(Franklin) کمک کرد تا اعالميه استقالل 
يکی  او  که  درحالی  بنويسند.  را  آمريکا 
ازاستادان بزرگ (Grand Master) شعبه 
بود،  درنيويورک   (Lodge) فراماسيونها 
دولت  به  خدمت  برای  واشنگتن  جورج  به 
از  واشنگتون  جورج  شخص  داد.  ياد  قسم 
شعبه   (Grand Master) بزرگ  استادان 
های  جنرال  از  نفر   ۳۳ بود.  فراماسيونها 
ارتش انقالبی از اعضای فراماسيون بودند. 

به نقل از: طليعه انقالب بين المللی 
سوسياليستی

استفن انگل ـ مارس ۲۰۱۱ ـ 
شماره ۳۳ نشريه راه انقالبيون

تاکتيکهای  و  استراتژی  دوم.  بخش 
مبارزه  در  المللی  بين  مالی  سرمايه 
و  جهانی  پرولتاريای  عليه  طبقاتی 

متحدين اش...
نکته ٦ ـ بال وپر دادن امپرياليستی به  
اصول گرايان مذهبی ـ افراطی به مثابه 

شکل جديدی از فاشيسم
دوشکل حکم رانی امپرياليستی

دو  امپرياليسم  ی  درمرحله  داری  سرمايه 
شکل حاکميت داشته است:

۱ـ دموکراسی بورژوائی، که از اين طريق 
کسانی که درقدرتند اساسا با استفاده از فريب 
توده ها حکم می رانند، و هم چنين از طريق 

ايجاد محدوديت و سرکوب آشکار؛ و
از  که  نظامی،  ديکتاتوری  و  فاشيسم  ۲ـ 
طريق آن حاکمان عمده تا با اعمال ترور عليه 
توده ها و نيز فريب آنها درقدرت می مانند.

مادام که ديکتاتوری نظامی با تکيه به سالح، 

قدرت را دردست دارد، فاشيسم پايه ای توده 
ای برای خود فراهم می کند و عوام فريبی 
سوسيال ـ فاشيستی اش را بدين منظور مورد 
استفاده قرارمی دهد. ويلی ديکهوت درکتابش 
دولتی  انحصاری  داری  سرمايه  نام  به 
درجمهوری فدرال آلمان (جفآ) خصوصيت 
آلمان  در  هيتلر  فاشيستی  رژيم  خصوصيت 

را از ۱۹۳۳ تا ۱۹٤٥ چنين بيان می کند:
فاشيسم درقدرت ـ اين خشن ترين بربريت به 
آخرين  حذف  است:  دولتی  قدرت  يک  مثابه 
کردن  منحل  بورژوائی،  دموکراسی  بقايای 
مجلس، روی خط آوردن وسانسور رسانه ها. 


