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چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است!

درباره جدا سازی دانشگاهها
بدون شرکت زنان هيچ جنبش توده ای  وجود نخواهد داشت – لنين 

دموکراسی بورژوائی يا سوسياليستی، کداميک؟

الش خوارها 
به جان هم افتاده اند!
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اين روزها بحث پيرامون ضرورت استقرار 
گذاربه  آن  بدون  که  ايران،  در  دموکراسی 
گذار  درصورت  و  ناممکن  سوسياليسم 
الخلقه  ناقص  سوسياليسم  حالت  دربهترين 
به  وابسته  ازافراد  برخی  توسط  خواهدشد، 
مقابله  است.  شده  کشيده  پيش  چپ  اردوگاه 
بلشويسم و منشويسم بارديگر حدت می بايد. 
درد دموکراسی به جان بسياری افتاده است 

اما نه فهم دموکراسی! 
کالسيک  تعريف  که  کنيم  تاکيد  بايد  مقدمتا 
هيچ  مردم!)  بر  مردم  دموکراسی(حاکميت 
امروز  به  تا  طبقاتی  جوامع  درتاريخ  گاه 
که  تازمانی  که  چون  است.  وجودنداشته 
درجامعه ای طبقات متخاصم وحاکميت عده 
باشد  ديگرموجود  ی  عده  بر  انسانها  از  ای 
ازموقعيت  انسانهائی  توسط  بايد  حکم  اين 
شود  اعمال  ديگرانسانها  به  نسبت  برتر 

اين  تاريخ  طول  در  طبقاتی  درجوامع  و 
سرمايه  فئودالها،  داران،  برده  جوامع 
حکم  جامعه،  راس  در  قرارگرفتن  با  داران 
و  اند  کرده  اعمال  را  خود  ديکتاتوری  يا  و 
کارگران نيز چنين خواهند کرد. دموکراسی 
تنها شکل و نه محتوای حاکميت طبقاتی در 
هر دوره ی مشخص طبقاتی بوده است و به 
سرمايه  نظام  حاکميت  درعصر  اعتبار  اين 
داری اين شکل درنظام پارلمانتاريستی خود 
درظاهر «حق  که  است  ساخته  مشخص  را 
«حق  برای  را  زمينه  گانی»،  همه  رای 

انتخاب ويژه گان» فراهم ساخته است.
اگر دست از تعريفها و برداشتهای تاريخی 
برداشته و به آن چه که امروز در مهد تولد 
دموکراسی، آتن، می گذرد نگاه کنيم، عمل 
سرمايه  ی  درجامعه  را  دموکراسی  کرد 

داری دقيقا مشاهده خواهيم کرد: 
بقيه در صفحه دوم

باالخره جدال جناحهای مختلف رژيم اسالمی 
پسران  و  دختران  جداسازی  نحوه  برای 
به  ظاهرا  ايران  دانشگاههای  در  دانشجو 
ثمر رسيده است و قرار است وزير آموزش 
عالی دولت احمدی نژاد اين طرح را عملی 
کند(۱) . اماّ برای هر کسی که اين خبر را 
می شنود اولين سئوال اين است که در قرن 
خود  که  کنونی  شرايط  در  و  يکم  و  بيست 
سياسی  مشکل  هزاران  دچار  اسالمی  رژيم 
و اجتماعی است تأکيد بر اين طرح و دامن 
از  دانشجوئی  جنبش  تاريخی  کينه  به  زدن 
چه  مقطع  اين  در  اسالمی  جمهوری  رژيم 
معنا و مفهومی دارد و اين سياست دارای چه 
پيامدهائی هم برای رژيم و هم برای جنبش 
سعی  حاضر  مقاله   . بود  خواهد  دانشجوئی 
بر  طرح  اين  تاثيرات  و  نکته  اين  به  دارد 

جنبش دانشجوئی و نيز باز تاب آن در سطح 
جامعه و مسئله زنان نگاهی کوتاه داشته باشد 

.
با  را  دانشجوئی  جنبش  توان  می  واقع  در 
دهه  يک  فاصله  با  تهران  دانشگاه  تاسيس 
همزمان دانست . جنبش دانشجوئی در ايران 
دارای مشخصه های زير است ۱ – به لحاظ 
ديگر  جنبش  هر  از  بيش  جنبش  اين  سنی 
اجتماعی از نيروی جوان برخوردار است ۲ 
– محيط کار و زندگی عناصر اين جنبش کامًال 
علمی و بطور دائم درگير مسائل فکری است 
۳ – بعلت علمی بودن محيط کار و فعالين 
بسيار  های  شاخک  دارای  آن ها  جنبش  اين 
حساسی نسبت به رويدادهای اجتماعی هستند 
خرده  اقشار  از  بيش تر  دانشجويان   –  ٤  .
بقيه در صفحه پنجم

درنظامهای طبقاتی طی هزاران سال گذشته 
مدافع  و  دارا  طبقات  توسط  يکتاپرستی 
مالکيت خصوصی بروسايل توليد و استثمار 
نيروی کار دراشکال مختلف به خدمت گرفته 
شد تا کار جهان را به او نسبت بدهند و آن 
را سرچشمه ی همه ی دردها و مصائب و 
يا خوشيها و امکانات معرفی کنند. پس اگر 
گرسنه گی بود، اگر فقر و بدبختی اکثريت 
انسانهای کارو زحمت و خانواده های شان 
را درچنگال بی رحم خود می فشرد، «کار، 
آخرت  به  نيز  عدالت  تامين  و  کارخدابود» 
حواله می شد! بدين ترتيب انسانها را به جای 
دعوت  جور  و  ظلم  عليه  مبارزه  به  که  اين 
خدا  «به  که  کردند  می  تلقين  درآنها  کنند، 
شود»!  درست  تان  مشکالت  تا  ببريد  پناه 
اين خدا، مخلوق طبقات حاکم استثمارگر و 
ستم گربود و خالق وضع موجود که بايد به 

گردن  بقيه در صفحه هشتمآن 

با دستگيری نزديک به ۲۰ نفر ازاطرافيان 
احمدی نژادتوسط مقامات اطالعاتیـ  امنيتی، 
احمدی  جناح  استخوان  به  کارد  دارد  گويا 
تير   ۱۱ شنبه  روز  در  وی  رسد.  می  نژاد 
درهمايش «راهبردهای نوين در پيشگيری و 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز»  گفت : 
« تمام مرزهای غيرقانونی بايد بسته بشود؛ 
فالن سازمان، فالن نهاد، فالن دستگاه، هر 
کس يک جا را سوراخ کرده و برای خودش 
کس  هيچ  است،  غلط  اين  می آورد،  می برد، 
«مرزهای  باشد».  داشته  مصونيت  نبايد 
غيرقانونی نيز بايد بسته شود و هيچ کس نبايد 
دفاعی،  کااليی  اگر  باشد،  داشته  مصونيت 
از  ندارد  اشکال  است،  اطالعاتی  و  امنيتی 
وزارتخانه ای  هيچ  شود،  وارد  قانونی  مرز 
بقيه در صفحه  دهم



حکم  از  آمده  جان  به  مردم  طرف  دريک 
خيابان  به  ميليونها  داری،  سرمايه  طبقاتی 
ميدان  در  روز   ٤۰ از  بيش  طی  و  ريخته 
سينتاگما و رو به روی پارلمان يونان فرياد 
به  ما  را  اقتصادی  «بحران  که  زنند  می 
وجودنياورده ايم که بهايش را بپردازيم»!. و 
درمقابل آنها درپارلمان تصميم گرفته می شود 
 ۱٥۰ کسرکنند؛  گان  بازنشسته  ازحقوق  که 
هزارنفر از کارکنان دولتی را ازکار اخراج 
نمايند؛ مالياتهائی را که از مردم می گيرند، 
درطبق  را  عمومی  اموال  دهند؛  افزايش 
داران  سرمايه  کالن  به  و  گذاشته  اخالص 
اتحاديه ی اروپا به ازاء وام هائی که گرفته 
اند، تقديم کنند؛ بهای کاال ها را افزايش دهند 
و با اين اقدامات امکان وام گرفتن بيشتری 
را  يونان  مردم  و  نمايند  تامين  ازخارج  را 
شديدتری  بازهم  دستی  تنگ  و  عسرت  به 
اساسا  پارلمانتاريستی  دموکراسی  بکشانند. 
عمل  داران  سرمايه  منافع  حفظ  درخدمت 
کرده و ترفندی است برای گول زدن مردم 
که رای بدهند برای بقای نظام سرمايه داری.
هم  سوسياليسم  بر  دموکراسی  تقدم  بر  تاکيد 
معنائی جز اين ندارد که بدون استقرار نظام 
برده  ازنظام  مثال  توان  نمی  داری  سرمايه 
داری مستقيما وارد نظام سوسياليستی شد که 
پرداخت.  سنگينی  بهای  بايد  صورت  دراين 
به  گذار  مادی  ملزومات  از  بسياری  چراکه 
سوسياليسم  درنظام برده داری هنوز فراهم 
نشده است. چنين پرشهای تاريخی جوامع را 
نمی توان مطلقا رد کرد، همان طور که حق 
نمی  را  الخلقه  ناقص  انسان  يک  گی  زنده 
توان رد نمود و حق حيات را از وی گرفت! 
با  سوسياليسم  ساختمان  حالتهائی  درچنين 
دشواريهای فوق العاده ای رو به رو خواهد 
شد و شکست آن بسيار محتمل تر می باشد. 
اين حکم تقدم دموکراسی بر سوسياليسم نيز 
اساسا زمانی مطرح شده است که دموکراسی 
مناسبات  و  استبداد  دربرابر  بورژوائی 
استثماری فئودالی قرارداشت که مقدمتا بايد 

برچيده می شدند.
ببينيم  چينی،  مقدمه  اين  به  توجه  با  حال 

درجنبش چپ ايران چه می گذرد؟
«راه   ۸ شماره  نظری  مباحثات  بولتن  در 
دارابيگی  مجيد   ،  ۱۳۹۰ خرداد  کارگر»، 
همه ی روی دادها را اعم از مثبت و منفی 
ادعاهای  حتا  و  کارگری  انقالب  درمورد 
در  رسيده  قدرت  به  بورژواهای  خرده 
طلبانه   استقالل  و  ضداستعماری  مبارزات 
درمورد «سوسياليسم آفريقائی» را درزمانی 
به  بود،  پيداکرده  ای  جاذبه  سوسياليسم   که 

عنوان نتيجه ی منفی انقالبات پرولتری قرن 
گذشته مطرح می کند تا سرپوشيده استقرار 
دموکراسی بورژوائی را پيش شرط رسيدن 
به  مقدمتا  وی  کند.  قلمداد  سوسياليسم  به 
معتقد به  سياسی چپ  نيروهای  نفی نظرات 
ايران  انقالب  ی  مرحله  بودن  سوسياليستی 

پرداخته و می نويسد: 
«اگر چه شماری از اين سازمان ها و جريان 
ها (منظور تشکلهائی که خود را کارگری می 
دانند. ن) سوسياليسم را تنها بديل جمهوری 
نام  با  سازمان  تر  کم  اما  دانند  می  اسالمی 
داشته  باور  که  يافت  توان  می  را  نشانی  و 
استدالل  مدارک  و  اسناد  ارايه  با  يا  و  باشد 
نمايد  طبقه ی کارگر ايران به آن درجه از 
توان مبارزاتی، سازمان يابی طبقاتی و پخته 
در  بتواند  که  باشد   يافته  دست  سياسی  گی 
رقابت با احزاب و  جريان های بورژوايی 
سرنگونی  برای  جنبش  مبارزاتی  رهبری 
جمهوری اسالمی را در  اين برهه از زمان 
در کف خود داشته باشد  و يا يارای آن را 
داشته باشد که سرنگونی جمهوری اسالمی 
را با بنای سوسياليسم پيوند زده و بنای بدون 
خود  کار  دستور  در  را  سوسياليسم  درنگ 

قرار دهد.»
نيست!  مبحث  خلط  جز  چيزی  ادعا  اين 
تحليل طبقاتی از هرجامعه گام اساسی اوليه 
برای تعيين مرحله ی انقالب، استراتژی و 
تاکتيکهای ضروری برای پيشبرد امرانقالب 
توليدی  غالب  نظام  درايران  اگر  است.  آن 
سرمايه داری و متکی بر استثمار کارمزدی 
يا  و  فردی  خواست  از  مستقل  پس  است، 
گروهی، به پيروزی رساندن انقالب کارگری 
بايد دردستور کار هر فرد يا تشکل پرولتری 
ی  مرحله  که  اين  به  اعتقاد  اما  قراربگيرد. 
انقالب ايران سوسياليستی است به معنای آن 
يدی  از  مولد(اعم  نيروی  اکثريت  که  نيست 
يا فکری) هم اکنون ازنظر ايده ئولوژيک ـ 
سياسی، تشکيالتی و فرماندهی آماده ی قيام 
درتبعيد  هم  خودرا  حتا «حکومت  و  هستند 
معناست  اين  به  بلکه  اند!»،  وجودآورده  به 
آن  انقالبی  متحدين  و  کارگر  طبقه  بايد  که 
شناسائی و سازمان داده شوند، ستاد رهبری 
کننده ی انقالب(حزب پيشرو پرولتاريا) که 
پيوند مستحکمی با طبقه کارگر و توده های 
درمبارزات  و  داشته  کشان  زحمت  وسيع 
روزمره ی آنان شرکت کرده و به رهبری 
و  موجودباشد  بپردازد،  مبارزات  اين 
استراتژی و تاکتيکهای الزم برای پيش برد 

انقالب را دقيقا تدوين نمايد. 
انقالب،  ی  مرحله  قراردادن  درتضادهم 
که  انقالب،  مدافع  نيروهای  توانائی  با 
از  ارزيابی  به  مربوط  مختلف  دوموضوع 

امکانات  از  ارزيابی  و  انقالب  ی  مرحله 
از  روی  طفره  هستند،  آن  ساختن  عملی 
طبقاتی  آرايش  برسر  قاطع  گيری  موضع 
است.  درجامعه  موجود  طبقاتی  وتضادهای 
مدافع  نيروهای  درطيف  درايران  که  اين 
کارگران، آماده گی برای مقابله رو در رو 
با نيروهای ضدانقالب هنوز به وجودنيامده، 
نافی آن نيست که درتعيين مرحله ی انقالب 
دچار ترديد شده و آيه ی ياس بخوانيم و يا 
دموکراسی  دارتحقق  ميدان  را  بورژوازی 

معرفی کنيم!
ی  مرحله  از  اش  تحليل  ی  درادامه  وی 

انقالب سوسياليستی می نويسد:
«چشم انداز سوسياليستی آن گاه نمايان می 
شود که ابزارهای توليدی مراحل معينی از  
جامعه  نهاده،   سر  پشت  را  تکامل  و  رشد 
ی سرمايه داری به مرحله ی درخشانی از 
ی  طبقه  و  باشد  رسيده  خود  تکامل  و  رشد 
ابزارمندان هم که فروشنده گان نيروی کار 
خود هستند  به نوبه ی خود به اعتبار کمی و 
کيفی به آن چنان مرحله ای از رشد و تکامل 
خود  در  ی  طبقه  از  که  باشند  يافته  دست 
درآمده،  به طبقه ی  برای خود مبدل شوند  
و  در فرايند مبارزه ی سياسی ـ  طبقاتی با 
کسب سرکرده گی در فرايند انقالب سياسی 
سلب  با  آورده،   کف  به  را  کشور  زمام 
مالکيت از صاحبان ابزارکار  و  مصادره 
و  بدانان  وابسته  بانکی  و  مالی  تاسيسات  ی 
خلع يد از همه ی خلع يد کننده گان  به فرمان 
نظام  بقايای  و  بورژوازی  ی  کمينه  روايی 
های کهن از جمله زمين داران پايان داده با 
شکستن ماشين دولتی و فراروئی از انقالب 
سياسی به انقالب اجتماعی، بنای سوسياليسم 

را آغاز کنند.»  
دارابيگی با بيان اين چشم انداز سوسياليستی 
يا  کشوری  باالخره  که  سازد  نمی  مشخص 
کشورهائی و يا در بخشی از جهان  اين رشد 
درخشانی  ی  مرحله  «به  توليدی  ابزارهای 
از رشد و تکامل خود رسيده اند» که انقالب 
و  کارگر  کارطبقه  دردستور  سوسياليستی 
پيشروانش قراربگيرد يانه؟ تا تکليف همه را 
دررابطه با نظرات خود معين نمايد. و چرا 
درصورت وجود چنين آماده گی در برخی 
ای  طبقه  به  کارگر  ی  طبقه  کشورها،  از 
برای خود تبديل نشده است و اگر دربرخی 
از کشورها هم اين پيش روی صورت گرفته 
نداده  روی  سوسياليستی  انقالب  چرا  باشد، 
است؟ اگر وی به دنبال اين بررسی می رفت، 
متوجه می شد که اوال بورژوازی رشد دادن 
ابزارتوليد را تا آن جا که درتوان داشته باشد 
درآوردن  ماشين  انقياد  به  برای  ای  وسيله 

طبقه ی کارگر می داند و ايجاد ارتش 
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دمکراسی بورژوائی... بقيه از صفحه اول

درعصر امپرياليسم فرامليها، بورژوازی دموکرات نيست!
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تحقق دموکراسی برای اکثريت تنها با حاکميت پرولتاريا حاصل می شود

عظيم بی کاران، تا بتواند نيروی کار 
را به پائين ترين قيمت بخرد! درنتيجه، 
پيوسته و تا آن جا که  درتوان اش باشد، رشد 
پس  کند.  می  دنبال  را  کار  ابزار  به  دادن 
مرحله  به  رسيدن  به  انقالب  نمودن  وابسته 
ی درخشان رشد و تکامل ابزارها به معنای 
دوما  است.  ماندن  نامعلوم  ای  منتظرآينده 
تاريخ نشان داده که انقالب درخط مستقيمی 
تضادهای  برآيند  و  کند  نمی  حرکت  پيوسته 
برای  را  زمينه  درجامعه  موجود  اساسی 
سازند  می  فراهم  انقالب  و  دگرگونيها  رشد 
آلمان  و  فرانسه  درانگلستان،  که  طوری  به 
پيش رفته انقالب صوت نمی گيرد، ولی در 
قادرمی  کارگر  ی  طبقه  مانده  عقب  روسيه 
شود بورژوازی را از قدرت به زير بکشد 
و رهبرانقالب بلشويکی روسيه با آگاه بودن 
جامعه  رشد  مانده  عقب  مادی  وضعيت  از 
و خصلت جهانی انقالب سوسياليستی اعالم 
می کند که درکشور تزارها و راسپوتين ها 
انجام انقالب برخالف اروپا ساده بوده ولی 
ساختمان سوسياليسم مشکل پيش خواهدرفت. 
سوما لنين و بولشويکها با توجه به خصلت 
اميد  براين  سوسياليستی  انقالب  جهانی 
بودندکه با بروز انقالب در اروپا، شوروی 
انقالب  ی  ادامه  به  بتواند  سوسياليستی 
ولی  کند.  حاصل  بيشتری  درکشوراطمينان 
مجارستان  و  درآلمان  پرولتری  انقالبات 
پرولتاريای  و  شدند  رو  روبه  شکست  با 
روسيه تالش برای حفظ قدرت و ساختمان 
که  جا  آن  تا  کشوررا  دريک  سوسياليسم 
ممکن بود، پيش برد. چهارما به حدت يابی 
تضاد بورژوازی سرنگون شده با پرولتاريا 
در  بورژوازی  خرده  از  گرفتن  کمک  و 
اشاره  رهبربولشويکها  توسط  شوروی 
صورت  به  مائو  توسط  نهايتا  که  شود  می 
ادامه ی مبارزه ی طبقاتی درسوسياليسم و 
قطعی نشدن «حاکميت کی برکی» فورمول 
نيست  اين  جز  معنايش  که  گردد  می  بندی 
پيروزی  تضمين  طبقاتی  درهرجنگ  که 
پرولتاريا به طورقطعی و نهائی ممکن نيست 
قدر  آن  قدرت  شدن  دست  به  دست  اين  و 
ادامه خواهد يافت تا نهايتا بورژوازی برای 
هميشه سرنگون شود. امری که در سرنگون 
نظام  برقرارشدن  و  فئودالی  نظام  شدن 
سرمايه داری نيز اتفاق افتاد و قدرت دولتی 
چندين بار دست به دست شد. و پنجما نظام 
درقدرت  که  زمانی  مدت  طی  سوسياليستی 
باقی ماند، عالرغم مشکالت فراوانی که از 
برای  داخلی  و  جهانی  داری  سرمايه  جانب 
مثبتی  های  نمونه  شد،  می  ايجاد  حاکميتش 
ارائه داد که برتری خود را برنظام سرمايه 

داری به اثبات رساند.

رويزيونيسم  و  نمودند  تشديد  کمونيست، 
نابودی  برای  را  تيرآخر  خروشچفی  مدرن 

سوسياليسم شليک نمود.
توپهای  شليک  با  که  دارد  اطالع  دارابيگی 
ملل  «حق  تمام  صراحت  با  اکتبر  انقالب 
روسيه درتعيين سرنوشت خويش تاجدائی»، 
«حق برابر زنان بامردان درکليه ی عرصه 
های اجتماعی و ازجمله حق انتخاب کردن و 
انتخاب شدن»، «حق آموزش رايگان برای 
يد  «خلع  شوروی»،  جامعه  افراد  ی  کليه 
بردن  ازبين  شروع  و  گان  کننده  يد  خلع  از 
مالکيت خصوصی بروسايل توليد ومبادله»، 
«پائين آوردن شکاف بين حقوق های باال و 
پائين جهت ايجاد عدالت اجتماعی»، «بيمه 
به  شورائی  «حاکميت  رايگان»،  درمان  و 
داری»،  مزٌورسرمايه  پارلمانتاريسم  جای 
فرهنگ  و  وپرورش  آموزش  «گسترش 
پهناورشوروی»،  کشور  نقاط  دراقصا 
و  آموزش  از  و  دولت  از  دين  «جدائی 
و  کاری»  بی  بردن  ازبين   » پرورش»، 
و  مستعمره  کشورهای  حقوق  از  «دفاع 
تحت سلطه و کمک به رهائی آنها از چنگال 
درمقايسه  و...که  امپرياليسم»  چکان  خون 
ترين  درپيشرفته  حتا  موجود  وضعيت  با 
گام  خوار  جهان  داری  سرمايه  کشورهای 
دردل  اميدی  نور  که  بود  پيش  به  عظيمی 
ميلياردها انسان استثمارشده و لت و پار زير 
سلطه ی خونين نظام سرمايه داری جهانی و 
نظامهای ماقبل سرمايه داری، به وجودآورد. 
بادادن  شوروی  کشان  زحمت  و  کارگران 
ويرانی  و  قربانی  ميليون   ۳۰ به  نزديک 
عظيم کشور توانستند سر بلندانه پس ازجنگ 
و  بپردازند  ويرانيها  ترميم  به  دوم  جهانی 
شد.  تبديل  جهانی  قدرت  دومين  به  شوروی 
که  ناچيزبودند  قدر  آن  دستاوردها  اين  آيا 
دارابيگی به سهولت آب خورن از آنها بايد 

می گذشت؟!
گويا قرارنيست دارابيگی از اين دستاوردها 
کشورهای  فنی  دستاوردهای  از  حتا  و 
به  بايد  آورد!  برزبان  ای  کلمه  سوسياليستی 
بخش منفی پرداخت و اشتباهات و کمبودها 
که  چه  آن  از  فراتر  بودند،  بسيارهم  که  را 
انقالب  که  داد  نشان  و  نمود  برجسته  بودند 
سوسياليستی نتيجه ای جز گرسنه گی و فقر 
اساسی  «نيازمنديهای  تامين  در  ناتوانی  و 
روی  آن  از  ها  توده  و  نداشت  شهروندان» 
گردان شدند و تازه بدون نشان دادن اين که 
روگردان  موقع  چه  و  درکجا  ها  توده  اين 
شدند؟ مگر با کودتای رويزيونيستها دردهه 
کمونيست  حزب  دردفترسياسی   ۱۹٥۰ ی 
شوروی، رهبری جامعه به دست اين شيادان 

ضدانقالبی نيافتاد که به نام سوسياليسم 

تا  است  گذاشته  قراربراين  که  درابيگی  اما 
جوانب منفی و شکست پرولتاريا را برجسته 

کند درادامه می نويسد:
درستی  به  گذشته  ی  سده  يک  ی  «تجربه 
نشان داده است که نمی توان از کوره راه ها 
به  سوسياليسم رسيد. گذار سوسياليستی شاه 
راه بزرگی است که  همه ی راه ها به آن 
می پيوندد. در  مسير اين شاه راه بی گمان 
گذرگاه ها  وناهم وارهای  زيادی در پيش 
است که گاه جامعه را به بی راهه می کشد 
همه   بايد   رفتن،  راهه  بی  از  پرهيز  برای 
گذرگاه ها  وهمه  راه ها و  همه  بی راهه 
ها  را  از نو کشف نمود تا بتوان با پرهيز 
از کوره راه ها، سنگ الخ ها  و بی راهه ها  

مسيرها  را به درستی پيمود! « و يا 
«بی گمان پيروزی اتحاد شوروی پيشين در 
های  جمهوری  پيدايش  و  جهانی  دوم  جنگ 
دور  خاور  و  خاوری  اروپای  در  ای  توده 
و گسترش مبارزات رهائی بخش ملت های 
تحت استعمار در پنج قاره ی جهان برای پايان 
دادن به استعمار بيگانه  و کسب استقالل ملی 
در اوج گيری اين تمايل و روی آوردن از 
بی راهه ها به سوسياليسم نقش اساسی داشت 
اما به همان اندازه که پيروزی در جنگ و 
روی آوردن همسايه های بزرگ و کوچک 
سوسياليستی  نظام  به  پيشين  شوروی  اتحاد 
سوسياليستی و روی  ی  انديشه  در گسترش 
آوردن هر چه بيش تر کشورهای کوچک و 
نمود؛  می  نقش  ايفای  سوسياليسم  به  بزرگ 
چهار  پی  در  سوسياليستی  اردوگاه  شکست 
اتحاد  ناکامی  و  سرد  جنگ  در  رقابت  دهه 
رقابت  در  اردوگاهی  کشورهای  و  شوروی 
های جهانی برای کسب بازار و پس افتادن 
اين کشورها در رقابت های فنی و فن آوری 
و  داری  سرمايه  مهم  کشورهای  از  علمی 
جامعه  ايجاد  در  ناتوانی   اعتبار  اين  به  هم 
مدعی  کشورهای  در  سوسياليستی  رفاه  ی 
تامين  در  آشکار   توانی  نا  و  سوسياليسم 
کاالها و نيازمندی های اساسی  شهروندان 
خود،  روی گردانی توده ها از سوسياليسم 
به  بازگشت  نتيجه  در  و  آورد  دنبال  به  را 
با  نه  کشورها  اين  در  داری  سرمايه  نظام 
مقاومت جدی،  که کم و بيش با اقبال توده 

ای مواجه می شد.»
فشارها  چه  که  داند  می  خوبی  به  دارابيگی 
پيروزی  فردای  از  امپرياليستی  مداخالت  و 
انقالب اکتبرآغازشد و نهايتا قرار براين بود 
امپرياليستی  ی  تجاوزکارانه  جنگ  با  که 
يک  را  درشوروی  سوسياليسم  سرنگونی 
ی  شيوه  نگشتند  موفق  چون  که  کنند  سره 
«تسخير دژ از درون» را با نفوذ در مغز 
رهبری کننده ی جامعه يعنی رهبری حزب 
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وزن کارگران پراکنده بر کارگران شاغل در 
يگان های بزرگ و متوسط، و زن کارگران 
بی سازمان بر کارگران سازمان يافته   می 

چربد».
وی برای اين که استداللهای خود را بی مايه 
نشان ندهد، موقتا ديدمنفی را کنارگذاشته و 

می نويسد:
چنان  آن  از  کارگر  ی  طبقه  گمان  بی   »
يک  در  که  است  برخوردار  ای  زمينه 
گری  آوازه  امکان  که  دموکراسی  فضای 
سوسياليستی و سازماندهی صنفی ــ طبقاتی 
و  کند  رشد  شتابان  بتواند  باشد  داشته  وجود 
اگرها  و  اما  اين  با  اما  آيد  ميدان  به  شتابان 

نمی توان سوسياليسم ساخت!»
آقای عزيز! اگر زمينه آن قدر مناسب است 
که به قول شما درصورت وجود دموکراسی، 
طبقه کارگر «امکان رشد شتابان می يابد»، 
طبقه  موجود  مشکالت  تمامی  عالرغم  پس 
ازنظر  چه  استوار  و  پابرجا  کارگر  ی 
منتظر  و  است  رشدکرده  کيفی  چه  و  کمی 
به  خوبی  درس  تا  باشد  می  مناسب  فرصت 
بورژوازی بدهد! اما هدف شما دراين جا هم 
بازبرجسته نمودن نقش دموکراسی در «رشد 
زمينه  نه  است   کارگر  ی  طبقه  شتابان» 
اين  بدون  شما  درخودطبقه!  موجود  مناسب 
که به بررسی امکانات تحقق «دموکراسی» 
نمی  هم   ای  اشاره  بپردازد،  بورژوائی 
کنيد که چراطی ۱۰۰ سال مبارزه ی طبقه 
حتا  و  کش  زحمت  های  توده  و  کارگر  ی 
جناحهائی از خرده بورژوازی و بورژوازی 
و  بورژوائی  دموکراسی  تحقق  متوسط، 
تامين حداقل آزاديهای دموکراتيک درايران 
ممکن نشده است؟ اگر شما به دنبال بررسی 
شديد  می  متوجه  گشتيد،  می  واقعيت  اين 
شدن  جهانی  و  امپرياليسم  درعصر  که 
ناشی  بحرانهای  و  سرمايه  بيشتر  هرچه 
سود  نرخ  ی  پيوسته  افزايش  امکان  ازعدم 
جهان  امپرياليسم  سرمايه،  عظيم  انباشت  و 
برد  می  بربريت  سوی  به  بيشتر  هرچه  را 
تا بتواند از طريق جنگ و تجاوز و تحميل 
ديکتاتوريهای خونين، امپراتوری جهانی اش 
درحد  جز  را  دموکراسی  و  مستقرسازد  را 
طبيعت،  عروسکی  و  عليل  پارلمانتاريسم 
ی  طبقه  يابی  امکان  از  و  نداشته  قبول 
شدن  متشکل  برای  کشان  زحمت  و  کارگر 
سخت هراسان است و تا آن جا که درتوان 
داشته باشد مانع از فراهم شدن آزادی های 
و  جنگ  عصِر  دراين  گردد.  می  مدنی 
ی  طبقه  اين  انسانها،  حقوق  به  تجاوزگری 
کارگر است که می تواند و بايد پرچم دفاع 
از دموکراسی را سربلندانه به دست بگيرد 
داری،  سرمايه  نظام  ساختن  سرنگون  با  و 

نظام  احيای  به  ولی  کردند  حکومت 
حتا  مگر  پرداختند؟  داری  سرمايه 
امثالهم  و  يليتسين  بعد  ی  دهه   ٤ به  نزديک 
قدرت  درمسکو،  پارلمان  بستن  توپ  به  با 
را قبضه نکردند تا چهاراسبه نظام سرمايه 
مستقرسازند؟!  تماما  و  کامال  را  داری 
يليتسين  و  خروشچف  برای  ها  توده  آيا 
بسياری،  روايات  به  بنا  تازه  هوراکشيدند؟ 
آن توده های گول خورده دراروپای شرقی 
هم که به آنها قول داده شده بود با گرويدن به 
اروپای غربی صاحب همه چيز خواهند شد، 
امروز به اشتباه خود پی برده اند و می بينند 
درکشورهای  ثروت  و  فقر  بين  شکاف  که 
نفی  اين  کند!  می  داد  بی  شرقی  اروپای 
غير  ديدگاه  از  حکايت  دارابيگی  کردنهای 
ماترياليستی ـ ديالکتيکی وی دارد که دست 
به  و  نداشته  گرامی  را  پرولتاريا  آوردهای 
امپرياليستی  بورژوازی  زهرآگين  تبليغات 

پربها می دهد.
منفی  و  جانبه  يک  ازنقد  پس  دارابيگی 
ی  طبقه  وضعيت  به  موجود  سوسياليسم 
کارگر درايران پرداخته و چنان وانمود می 
کند که طبقه ی کارگر درايران سيرقهقرائی 
يافته و درشرايطی که حداقل بيش از ٦۰٪ 
زحمت  و  کارگران  را  شاغل  کار  نيروی 
نقش  شدن  کاسته  به  دهند  می  تشکيل  کشان 
طبقه ی کارگردرعرصه ی توليدی و خدماتی 
می پردازد و تمامی کوشش اش براين است 
در  را  نادرست  بعضا  و  منفی  نکات  که 
زنده گی و مبارزه ی طبقه ی کارگرايران 
سال  در۳۰  را  آن  رشد  و  نمايد  برجسته 

گذشته انکارکند. وی می نويسد:
«واقعيت اين است که طبقه ی کارگر ايران 
در طی سی سال گذشته در پرتو هشت سال  
جنگ خان و مان سوز با عراق که به بسته 
شدن و از کار افتادن شمار زيادی از يگان 
کشور  خدماتی   و  کشاورزی  توليدی،  های 
انجاميد و ويرانی چند شهر بندری و صنعتی 
انجاميد و  نيز  به سبب  تداوم اقتصاد نفتی 
و ادامه ی سياست رانتی و عدم نياز رژيم 
و  توليدی  صنايع  گسترش  برای  اسالمی 
صادراتی، و هم در اثر اجرای سياست های 
نئو ليبرالی  و گشودن بازارهای داخلی  بر 
روی کاالی وارداتی که به نوبه ی خود از 
و  تر  بيش  توليدی  های  يگان  بازماندن  کار 
بی کاری باز هم بيش تر کارگران و کارکنان  
خط  از  و  شدن  بسته  با  و  دارد  پی  در  را 
تری  بيش  چه  هر  شمار  شدن  خارج  توليد 
از ديگر  يگان های توليدی و خدماتی  از 
وزن کارگران متشکل در واحدهای توليدی 
و  شود  می  کاسته  روز  به  روز  صنعتی  و 
و  کارگران  بر  کاران  بی   وزن  امروزه  

دموکراسی پرولتری را که متعلق به اکثريت 
اين  نه  و  مستقرسازد  است،  جامعه  ساکنان 
دموکراسی  برقراری  عبث  درانتظار  که 
بورژوائی کالسيک با بورژوازی ليبرال که 
کند!  روزشماری  است،  پوسانده  کفن  هفت 
دموکراسی  از  بردار  دست  دارابيگی  اما 

بورژوائی نيست و مدعی است: 
 « سوسياليسم در جامعه ی امروزی ما که 
زير پنجه های خونين ديکتاتوری مذهبی و 
سرمايه داری تقديس شده و باندهای مافيائی 
نظامی ــ آخوندی  به سختی نفس می کشد به 
سبب تداوم بی حقوقی همه گانی  تنها بديل 
و يا تنها چشم اندار مبارزه نيست زيرا در 
کشوری که بی حقوقی همه گانی فرمان روا 
است همه ی اقشار، اليه ها و طبقات تحت 
ستم هر کدام به نحوی نماينده گان ويژه ی 
خود  مبارزاتی  انداز  چشم  و  دارند  را  خود 
را، و چه بسا هنوز هم بديل های بورژوائی 
ــ مذهبی  در ميان بخشی از مردم و بخشی 
از توده ها با اقبال بيش تری مواجه هستند  
و  گروه ها و جريان های بورژوائی هنوز 
هم چشم انداز روشن تری برای خزيدن به 

قدرت و کسب قدرت دارند.»
اين  تمام  که  کنيد  نمی  فکر  ای  لحظه  چرا 
دموکراسی  تحقق  درتوهم  ها  اليه  اقشارو 
بورژوا  تراشی  بديل  اين  برند؟  سرمی  به 
دارابيگی   که  دهد  می  نشان  دموکراتيک،  ـ 
 ۱۹ تا   ۱۷ قرون  در  هنوز  نظری  ازنظر 
سده  آن  انقالبی  بورژوازی  و  زده  درجا 
کرد،  می  نبرد  فئودالی  استبداد  با  که  را  ها 
شده  فاسد  استخوان  تامغز  بورژوازی  با 
حتا  امروز  اش  حاکميت  حفظ  برای  که 
است،  برده  پناه  فئودالی  «ارزشهای»  به 
مترادف می داند. دراين ارتباط تضاد درون 
برای  که  را  بورژوازی  مختلف  جناحهای 
کسب قدرت بيشتر، با هم تضاد دارند را به 
فال نيک «استقراردموکراسی» می گيرد!! 

توجه کنيم:
به  اسالمی  جمهوری  سرنگونی  «مسير 
و  کارگران  مشارکت  و   باشد  که  هرگونه 
زحمت کشان در فرايند مبارزاتی سرنگونی 
به هر اندازه که تاثيرگذار باشد  سوسياليسم 
ما تنها از يک گذرگاه امن و قابل اطمينان 
مسير  و  شود  نزديک  مقصد  به  تواند  می 
بی بازگشتی را سپری سازد (باش تا صبح 
دولتت بدمد! تکيه از ما است) و آن گذرگاه 
دموکراسی است  زيرا تنها در پرتو برقراری 
های  سازمان  که  است  دموکراسی  تداوم  و 
پيش رو امکان جلب و جذب  نيروی طبقاتی 
دارند و تنها در يک فضای دموکراتيک است 
امکان  جامعه  يک   در  بالنده  نيروهای  که 

رشد خواهند يافت و طبقات تحت ستم  
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حقوق  به  شده   لگدمال   های  توده  و 
خود و مبارزه ی طبقاتی آگاه شده و خود را 
از توهم  ايدئولوژی بورژوائی  و رسوبات 

ارتجاعی مذهب  رها سازند!» 
دارابيگی از دموکراسی درکی مافوق طبقاتی 
دارد و گرنه تاکيد می کرد که با کسب قدرت 
که  پرولتری  دموکراسی  پرولتاريا،  توسط 
و  کار  انسانهای  اکثريت  برای  دموکراسی 
زحمت ارزانی خواهدشد و اقليت استثمارگر 
درخدمت  که  آنانی  ی  کليه  و  ستمگر  و 
بازگشت دادن کشور به عصربورژوازی و 
اعمال  ديکتاتوری  هستند،  بورژوای  ماقبل 
داد  نشان  تاريخ  که  آن  ويژه  به  خواهدشد. 
نظام سرمايه داری جهانی با تمامی امکاناتش 
برای درهم شکستن سوسياليسم دست به کار 
می شود و اگر طبقه ی کارگر هشيارنباشد 
منفردشده  بورژوائی  عوامل  توسط  سريعا 
و شکست می خورد. بنابراين اگرآزاديهای 
مدنی به طور تمام و کمال، به خصوص در 
ابتدای برقراری دولت کارگری برای همه ی 
اهالی اجرا نشود، بايد درک شود که با کسب 
قدرت توسط پرولتاريا ديگر بورژوازی به 
باحدتی  و  است  نيافتاده  نفس  از  طورکامل 
صدچندان برای داغان کردن دولت کارگری 
اقدام می کند. اما دارابيگی اين موانع را ناشی 
از عمل کرد غلط دولت کارگری می داند تا 
خرابکاريهای دشمنان درونی و بيرونی! با 
دراميد  باالخره  دموکراسی  از  درکی  چنين 
آن است که درايران دموکراسی برقرار شود 
سازمان  را  خود  بتواند  کارگر  ی  طبقه  تا 
درباال  باتوجه به آن چه که  دهد، امری که 
گفته شد درعصر حاکميت امپرياليسم فراملی 

ها ممکن نيست. وی مينويسد:
« کارگران و زحمت کشان ايران که تشکل 
زرد صنفی هم ندارند تا چه رسد به تشکل 
سرخ  تشکل  يا  و  اقتصادی  ــ  صنفی  سرخ 
سياسی ــ طبقاتی  برای سازمان يابی خود 
دموکراسی  فضای  نيازمند  ديگران  از  بيش 
و فضای مبارزاتی هستند و بيش از ديگران 
و  اداره  در  گری  مداخله  و  آزادی  خواهان 
گريز  برای  که  جا  ازآن  و  خود!  سرنوشت 
بی  بيماری  مداوای   و  بست  بن  ازاين 
سازمانی  نسخه ی نوشته شده ای در دست 
نيست بايد همه ی خردها را به کار بست و 

همه ی تالش ها را هم آهنگ ساخت!». 
دراين بحث و درهمان شماره بولتن مباحثات 
به  ای  مقاله  طی  داور  فرامرز  نظری، 
و  جمهوری  دموکراسی،  انداز  «چشم  نام 
سوسياليسم درايران» واضح تر از دارابيگی 

موضع گيری نموده و می نويسد:
«سئوال اين است که با توجه به سلطه يک 
رژيم تئوکراتيک در ايران، چه نوع تحوالت 

دموکراتيک می توانند زمينه های اجتماعی 
مستعدتری رابرای پيشرفت درجهت اهداف 
اجتماعی  عدالت  و  آزادی  نامبرده(منظور 

است . ن) ايجاد کنند.» و جواب می دهد:
«واقعيت اين است که نه تنها درايران بلکه 
درسطح جهان، يک همچون جنبش عظيمی که 
به اين شناخت رسيده باشد و قاطعانه خواهان 
تحوالت انقالبی درجهت استقرارسوسياليستی 

گردد، هنوز وجودندارد».
«با اين حال شرايط عينی و ذهنی درايران 
به  برای  مردم  اکثريت  آمادگی  از  حاکی 
است.  دموکراتيک  انقالب  يک  ثمررساندن 
بعدازپيروزی  دردوران  زياد  احتمال  به 
روابط  تمامی  يا  و  بخشی  ناگزير  انقالب... 
نابرابر  روابط  درچارچوب  هنوز  اقتصادی 

سرمايه داری ادامه می يابد.»
کارگری،  اعتصابات  گرفتن  ناديده  با  وی 
پرستاران،  اعتصابات  معلمان،  اعتصابات 
بی  تظاهرات  گان،  بازنشسته  اعتصابات 
هستند،  داری  سرمايه  ضد  ماهيتا  که  کاران 
شروع  دموکراسی  سرگشادشيپور  از  بازهم 
به درآوردن صداهای عجيب و غريب نموده 
انقالب  انجام  برای  ايران  مردم  آمادگی  و 
دموکراتيک که چيزی جز انقالب در روبنا و 
ايجاد يک دولت بورژوائی(چه بسا سکوالر) 
ماهيت  به  که  اين  بدون  گذارد،  می  انگشت 
ضد دموکراتيک بورژوازی امروزی اشاره 
ای داشته باشد و تضمينی برای مردم تشنه 

دموکراسی در بعدازانقالب نشان دهد!!
و باالخره استراتژی انقالب دموکراتيک را 

چنين فرموله می کند:
«۱ـ افشاگری ماهيت و سياستهای ضدمردمی 
و ارتجاعی نظام جمهوری اسالمی، عامالن 
يک  ايجاد  درجهت  تالش  ۲ـ  آن؛  عوامل  و 
مستقل  و  گسترده  يافته،  انسجام  اپوزيسيون 
ترين  عام  محور  حول  خارجی  ازقدرتهای 
ترين  مهم  دموکراتيک،  موازين  و  حقوق 
جمهوری  از  عبور  به  اعتقاد  آنها،  درميان 
متکی  مردمی  سکوالر  نظم  يک  اسالمی، 

براصول عام جهانی حقوق بشر.»
 ۱۰۰ درطی  کرد  سوآل  بايد  داور  ازآقای 
استقراردموکراسی  برای  مبارزه  سال 
بورژوائی درايران آيا لحظاتی بوده است که 
بورژوازی و حتا خرده بورژوازی انقالبی 
تن به توافق با طبقه ی کارگر و کمونيستها 
جنگل،  جنبش  درجريان  حتا  باشد.  داده 
خان  ميرزاکوچک  و  کمونيستها  بين  توافق 
مرام  تبليغ  حق  کمونيستها  که  بود  درحدی 
خود را نداشتند!!!. امروزنيز اين بورژوازی 
کمونيستها  با  اتحاد  به  حاضر  که  سکوالر 
مشخصا  ملی(و  جبهه  حتا  کجاست؟  باشد، 
حزب ايران به رهبری دکتر کريم سنجابی) 

در  انقالبی  سازمان  با  همکاری  به  حاضر 
اسفند ۱۳٥۷نشد و دربرابر خمينی سرفرود 
آورد و اين سياست اپورتونيستی اش باعث 
ورود به کابينه بازرگان شد. اما اين «افتخار» 
هم ديری نپائيد و از کابينه دولتی نيز کنار 
داور  جناب  خيالی  متحدين  اين  شد!!  زده 
عالقه دارند تا طبقه ی کارگر و کمونيستها 
بی قيد و شرط پياده نظامی باشند درخدمت 
بيشتر. نه  و  بورژوازی  اهداف  برد  پيش 

نه  تا  دارد  اجتماعی  انقالبی  به  نياز  ايران 
سرمايه  مانده  عقب  و  گنديده  مناسبات  تنها 
داری را از بيخ و بُن برَکَند، بلکه برای قطع 
نظامهای  استثماری  های  شيوه  و  خرافات 
ماقبل سرمايه داری و اساسا متکی بر مذهب 
راه حلی انقالبی بيابد. اين امر هم نياز به آن 
دور  به  کشان  زحمت  و  کارگران  که  دارد 
حزب کمونيست انقالبی واحد و سراسری که 
ايجادش ضرورتی است عاجل، گردهم بيايند، 
درايران  انقالبی  هرنوع  بارديگر  وگرنه 
از  فرارفتن  قادربه  بورژوازی  رهبری  با 
دايره ی منحوس و تکراری نظام بورژوائی 
استثمارگر و ستم گر نخواهدشد. درنتيجه َعلَم 
کسانی  ی  شايسته  درايران  منشويسم  کردن 
است که به قدرت پرولتاريا در انجام انقالب 
و تغييرجهان بی اعتمادند و تکرارتاريخ را 

درشکل کمدی آن خواستارند!
ک.ابراهيم ـ ٤ ژوئيه ۲۰۱۱

درباره جداسازی... بقيه از صفحه اول
در  که  ای  طبقه  هستند  متوسط  بورژوازی 
حال  در  دائم  بطور  اجتماعی  های  فشار 
يکی  دانشجوئی  جنبش   –  ٥ است  تجزيه 
در  طبقاتی  مبارزه  در  فعال  های  جنبش  از 
ايران محسوب می شود .٦ – اين جنبش به 
لحاظ تاريخی بطور اساسی در سمت مردم 

و نيروی اپوزيسيون بوده است. 
با مشخصات باال براحتی می توان دريافت که 
چنين جنبشی تاريخا موی دماغ حاکميت های 
ايران بوده است. يکی از نيروهای اجتماعی 
دائم  بطور  حاکميت  که  آيد  می  حساب  به 
سعی به محدود کردن ، سرکوب و مداخله و 
نفوذ درآن برای به کجراه کشاندن و يا تسليم 
دانشجوئی  جنبش  است.  داشته  آن  کردن 
عليه  مبارزه  در  تاريخی  سابقه  دارای 

در  ديکتاتوری  متعددی  های  حکومت 
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دين ازخودبيگانگی انسانها راشدت می بخشد!

ايران از پهلوی گرفته تا رژيم اسالمی 
نيز  زيادی  شهدای  راه   اين  در  و  هستند 
داده است. در مقاطع مختلفی، مضون سياسی 
سياسی  شرايط  اساس  بر  دانشجوئی  جنبش 
است.  بوده  مختلف  و  متغيير  اجتماعی  و 
امپرياليستی  ضد  حرکت  يک  آذر   ۱٦ مثًال 
مضونی  خرداد   ۱۸ که  حالی  در  بوده 
داشت.  حاکم  ضداستبداد  و  ضدارتجاعی 
عناصر و نيروهای فکری رهبری کننده در 
نيروهای   – ۱ از  بودند  عبارت  دانشگاهها 
و  ملی  نيروهای   –  ۲ چپ  و  مارکسيستی 

ناسيوناليست ۳ – نيروهای مذهبی.
رژيم  رسيدن  قدرت  وبه   ٥۷ سال  بعداز   
اسالمی در ايران، رژيم تازه به قدرت رسيده 
در راه سرکوب تمام عيار مردم با يکی از 
مشکالت و معضالتی که روبرو شد، جنبش 
متعددی  های  طرح  آن ها  بود.  دانشجوئی 
شکستن  درهم  و  کشاندن  تسليم  به  برای  را 
جنبش دانشجوئی اجرا کردند: مثًال  آن ها با 
طرح وحدت حوزه  و دانشگاه ، برپائی نماز 
جمعه در دانشگاه تهران ، انقالب فرهنگی 
و....  شروع کردند و در ادامه سعی نمودند 
با برپائی انجمن های اسالمی و سازماندهی 
کشته  های  جنازه  کردن  خاک  و  حراست 
و  کردستان  در  رژيم  های  جنگ  شدگان 
و  اختناق  جو  دانشگاهها  در  و....  عراق 
قابل  که  ای  نکته   . بزنند  دامن  را  وحشت 
ذکر است با اين که رژيم اسالمی سعی کرده 
و می کند که عناصر وابسته به خود را تحت 
شهدا،  بازماندگان  سهميه  گوناگون  عناوين 
حکومتی،  درشت  و  ريز  های  بيناد  سهميه 
وارد دانشگاهها کرده و از اين طريق جنبش 
سياست  اين  اماّ  کند،  کنترل  را  دانشجوئی 
اعتراض  های  حرکت  است  نتوانسته  هم 

دانشجويی را متوقف سازد.
رژيم  موفقيت  عدم  و  حرکات  اين  مجموعه 
ويژه  به  دانشگاهها،  کنترل  در  اسالمی 
حرکتهای  در  که  اين  شدن  مشخص  با 
مهمترين  از  يکی   ،۸۸ خرداد  اعتراضی 
دانشجويان  صحنه  در  اعتراضی  نيروهای 
بودند، رژيم سعی کرد با اجرای طرحهای 

زير به مقابله نهائی با آن برخيزد:
 ۱ – انتقال دانشگاهها از محيط های اجتماعی 
طرح  مثل   ) تر  اهميت  کم  های  مکان  به 
 ( شهرستانها  به  تهران  دانشگاههای  انتقال 
چشم  از  دور  و  شديدتر  سرکوب  خاطر  به 
جامعه در داخل و خارج ايران، که ظاهرا 
انجام  تهران  از  پايتخت  انتقال  عنوان  تحت 
می گيرد .                                      

۲ – جداسازی دختران و پسران دانشجو از 
هم و درهم شکستن اتحاد و جدا کردن اين 

دو نيرو در جنبش دانشجوئی

۳ – تا حد ممکن غير علمی کردن دانشگاهها 
از دروسی که مستقيماً مذهب و سيستم فکری 
مانند  برند  می  سئوال  زير  را  آن  علمی  و 
طرح حذف و اسالمی کردن علوم انسانی و 

ستاره شناسی. 
٤ – حذف دانشجويان دختر از برخی رشته 

های دانشگاهی و کارشناسی. 
البته رژيم طرح های ديگری را در آستين 
و  دانشگاهها  کردن  پادگانی  جمله  از  دارد 
متحد الشکل کردن لباس دانشجويان و غيره. 
اين  علت  به  طرح،  چهار  اين  بين  از  اماّ 
جنبش  مسئله  به  فقط  جداسازی  طرح  که 
جنبش  مسئله  و  نيست  مربوط  دانشجوئی 
تاريخی  حرکت  يک  عليه  اصوال  و  زنان 
در  ومرد  زن  ارتباط  يعنی  بشری  جامعه 
برخورد  بيش تری  اهميت  از  است،  جامعه 
شود  قادر  رژيم  صورتيکه  در  است.  ار 
طرح جدا سازی را در دانشگاهها به مورد 
نيمی  که  بود  خواهد  قادر  بگذارد،  اجرا 
ازعرصه  را  زنان  يعنی  جامعه  ازنيروی 
های گوناگون  اجتماعی حذف کرده و خانه 
دهه  برای  را  دانشجوئی  جنبش   . کند  نشين 
و  پراکنده  و  ای  حاشيه  نيروی  يک  به  ها 
بدون چشم انداز و نيز منفعل تبديل کرده و 
نيرو  برای  صرفا  و  خود  هژمونی  زير  به 
دادن به تکنوکراسی ايران در آورد.  اماّ با 
تمام فشاری که رژيم بعد از خرداد ۸۸ به 
تا  کشتار  و  کشت  از  اعم  دانشجوئی  جنبش 
شکنجه و تجاوز و... وارد کرده، نتوانسته 
درهم  را  دانشجوئی  جنبش  روحيه  که  است 
عدم  کرد  فراموش  نبايد  هم  را  اين  بشکند. 
مقاومت فعال در برابر تهاجمات روزمره از 
طرف رژيم به دانشجويان، می تواند باعث 
دادن  دست  از  و  فراوان  های  نشينی  عقب 
دست آوردهای تاکنونی بشود. در صورتيکه 
محيط  از  را  پا  بتواند  دانشجوئی  جنبش 
دانشگاهی بيرون گذاشته و با طبقات و اقشار 
تحتانی جامعه خود را پيوند زند قادر خواهد 
برخوردار  ای  توده  حمايت  از  تنها  نه  بود 
بردن  بکار  برای  را  خود  درک  بلکه  شود 
و  برده  باال  مبارزاتی  مناسب  های  تاکتيک 
سازد. روشن  آبديده  جنبش را ازاين طريق 
نقش  تواند  نمی  دانشجوئی  جنبش  که  است 
ديگر نيروهای اجتماعی مانند سازمان های 
سياسی ، اتحاديه های کارگری و ....را ايفاء 
کند اماّ می تواند جنبش خود را با اين جنبش 
پيوند  آن ها  با  و  کرده  همسو  اجتماعی  های 

تنگاتنگی برقرار نمايد .
زنان  جنبش  و  دانشجوئی  جنبش  امروز 
دارای پيوندهای تنگاتنگ و منافع مشترکی 
در مبارزه عليه رژيم آپارتايد جنسی و ضد 
علم در ايران هستند . چرا که حضور زنان 

در عرصه های اجتماعی به باروری توليد 
و....  فرهنگی  و  اقتصادی  های  زمينه  در 
از  فقط   اين  که  کرد  خواهد  اساسی  کمک 
طريق شرکت زنان در عرصه های علم و 
با  که  موضوعی   . است  پذير  امکان  دانش 
وجود يک رژيم آپارتايد جنسی کامًال متضاد 
عقب  درک  علت  به  اسالمی  رژيم  است. 
و  مناسبات  از  مذهبی  وسطائی  قرون  مانده 
رابطه بين مرد و زن به خصوص در دنيای 
جديدی که دنيای بسته فئودالی( که زنان را 
به عنوان نيروی درجه دو يا وسيله ای برای 
تکميل زندگی مرد نگاه می کرد ) را پشت 
سرگذاشته، نمی تواند برابری حقوق زن و 
مرد را بپذيرد. اين عدم پذيرش رژيم که با 
منافع سرمايه داری ايران برای عقب راندن 
مطابق  آزاديخواهی  و  طلبی  عدالت  جنبش 
نه  زنان  جنبش  که  است  شده  باعث  است، 
يک  بلکه  ساالر  مرد  حکومت  يک  با  تنها 
درگيرشود.  زن  ضد  ايدئولوژيک  حکومت 
زنان  جنبش  سرکوب  برای  که  رژيمی 
است  آنان  از  تحصيل  حق  گرفتن  خواهان 
اماّ به علت رشد مناسبات اجتماعی در ايران 
نمی تواند همچون طالبان درافغانستان درهای 
به  را  دانشگاهها  و  دبيرستانها  و  دبستانها 
روی دختران و زنان ببندد ولی با برداشتن 
قدم هايئ دارد شانس خود را برای رسيدن به 
آرزوی طالبانی شدن، با جلوگيری از ورود 
«بعضی»  در  ارشد  کارشناسی  به  زنان 
رشته های دانشگاهی شروع می کند. دراين 
دانشجوئی  جنبش  سرکوب  با  ديگر  ما  جا 
روبرو نيستيم اين سرکوبی است که جنبش 
زنان را هم در بر می گيرد و نقطه مشترکی 
در مبارزه عليه رژيم اسالمی است. در واقع 
از  جلوگيری  طرح  با  رژيم  گفت  توان  می 
ورود زنان به بعضی رشته های کارشناسی 
طرح  يک  با  است  زده  دونشان  تير  يک  با 
را  خود  مقابل  اجتماعی  پرقدرت  جنبش  دو 
به چالش کشيده و به آن حمله کرده است . 
طرح تفکيک جنسيتی دانشگاهها در زمانی 
وجود  ای  توده  اعتراضی  های  جنبش  که 
ندارد، در واقع تهاجم متقابل رژيم اسالمی 
اعتراضات  حال  به  تا  است.  جنبش  اين  به 
پراکنده ای در دانشگاههای ايران نسبت به 
اين طرح انجام گرفته است. تنها راه توقف 
متحد  اعتراضات  سرکوب،  يا  طرح  اين 
دانشجويان سرتاسر کشور با پشتيبانی مردم  
است . قصد رژيم برای تصفيه حساب نهائی 
با جنبش دانشجوئی و زنان بارها از طريق  
ارگان های نظامی – امنيتی و اوباش حزب 
اللهی به معرض آزمايش گذاشته شده و هر 
بار رژيم اسالمی با شکست های مفتضحانه 

آن  باالخره  است.  شده  روبرو  ای 
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 *******
(۱)بی مورد نيست که اشاره کنيم مقاومت 
دانش جويان دربرابر اين طرح رذيالنه ی 
نداشتن  از  ناشی  مشکالت  وسطائی،  قرون 
پليد  ی  پروژه  اين  انجام  برای  الزم  بودجه 
و تضادهای جناحی درون رژيم باعث شده 
نشينی  ازعقب  درجه  يک  با  فعال  که  است 
تفکيک جنسی دانشجويان را با فورمولبندی 
ديگری به نام «جداسازی کالسهای دختران 
و پسران» پيش ببرند. در حالی که دو طرف 
موافق  احمدی نژاد)  و  خامنه ای  (نزديکان 
دانشگاه ها  در  جنسيتی  جداسازی  اجرای 
روابطشان،  شدن  تيره  دليل  به  اما  هستند، 
سعی می کنند مسئوليت اجرای اين طرح را 

بر عهده يکديگر بيندازند.
که  کرده اند  اعالم  علوم  وزارت  مقام های 
طرح يادشده را مهر ماه امسال در برخی از 
ايران  شهر های  ساير  و  تهران  دانشگاه های 
دانشجو،  کامران  گذاشت:  خواهند  اجرا  به 
وزير علوم ايران گفت واژه تفکيک جنسيتی 
نه از ما است و نه در وزارت علوم مدون 
حرام  مرد  و  زن  اختالط  اما  است.  شده 
شدن  اسالمی تر  سمت  به  حرکت  از  است 
حال  کرد  نخواهيم  عقب نشينی  دانشگاه ها 
ادامه  او  بسازند.  جو  می خواهند  چه  هر 
بر  اصل  دانشگاه ها  شدن  اسالمی  در  داد: 
اسالمی شدن محتواست اما از آن جا که عمده 
اول  بگوييم  که  نيست  آن قدر  مسئوليت مان 
محتوا را درست می کنيم و بعد به ظواهر و 
نمادها می رسيم، لذا هم زمان با اسالمی کردن 
و  نمادها  شدن  اسالمی  زمينه  در  محتوا 
که  کاری  می کنيم.  پيدا  ورود  نيز  ظواهر 
می خواهيم بکنيم اين است که دانشجويان زن 
رديف  دو  در  درس  کالس های  در  مرد  و 
نمی خواهيم  ديوار  پس  بنشينند؛  جداگانه 
بکشيم. وی گفت طرح جداسازی کالس های 
دختران و پسران در دانشگاه ها در صورتی 
و  بودجه  نظر  از  مشکلی  که  می شود  اجرا 
کيفيت تحصيل ايجاد نکند و اگر دانشگاهی 
اين امکانات را داشت کالس ها جدا می شوند.

ايران  خبرگزاری های  ديگر  سوی  از 
خواجه سروی،  غالم رضا  دادند  گزارش 
علوم  وزير  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
نيزگفت: قانون داريم و کاری نداريم که چه 
کسی خوشش می آيد و چه کسی بدش می آيد. 
در  بايد  دانشگاه  در  حجاب  و  عفاف  بحث 

داخل خود دانشگاه حل وفصل شود.
وی مخالفان جلوگيری از اختالط زن و مرد 
در دانشگاه ها را سه طيف «ضد انقالب داخل 
که  سياسی  خارج نشين»، «رقبای  و  کشور 
خيلی دنبال عفاف و حجاب نيستند و يا دنبال 
«استحاله طلبان  و  قدرت»  دنبال  يا  رأی اند 

فرهنگی» دانست.

چيزی که هميشه شکست را به رژيم 
تحميل کرده است بر دوعنصر نيروی 
توده  حمايت  و  دانشجوئی  متحد  اعتراضی 

ای از آن استوار بوده است . 
گانی  پاد  با  خواهد  می  اسالمی  جمهوری 
کردن دانشگاههای ايران اوال ارتباط جنبش 
دانشجوئی را با بيرون از دانشگاه ( در واقع 
مردم ) قطع کند دوما فضای نظامی و کنترل 
کرده  اعمال  دانشگاهها  بر  را  شديدی  شده 
به  را  دانشجويان  عملی  تحرک  امکان  و 
صفر برساند . اين پادگان کردن بدون لباس 
متحدالشکل و مقررات نظامی و شبه نظامی 
امکان پذير نيست در واقع همان نکاتی که 
آن  اسالمی  شورای  مجلس  نمايندگان  مرتبا 
مديائی  های  گفتگوی  و  ها  مصاحبه  در  را 
نشخوار کرده و  از کمبود آن ها آه وناله سر 

می دهند 
 اين چالش ديگری است بين حاکميت زور و 
قلدری رژيم و تالش جنبش دانشجوئی برای 
آزادی و دمکراسی. تقريباً تمام مديريت های 
دانشگاهها يا اعالم آمادگی برای اجرای اين 
طرح کرده اند و يا استعفاء داده اند و سر بر 
اين ننگ مذهبی فرود نياورده اند. در طرف 
تعطيالت  از  ه  استفاد  با  رژيم  قضيه  ديگر 
اين  عملی  سازماندهی  حال  در  تابستانی 
دانشگاهها  بازگشائی  با  که  است  طرح 
دانشجويان را در عمل انجام شده قرار دهد. 
آن چه که مسلم است بازگشائی دانشگاهها با 
اعتراضات گسترده دانشجوئی عليه اين طرح 
هم راه خواهدشد. اين که آيا جنبش زنان و 
از  پشتيبانی  به  اجتماعی  های  جنبش  ديگر 
آن برخواهند خاست، بستگی به آمادگی اين 
جنبش ها و سطح متشکل شدن دانشجويان در 
وقت بازگشائی دانشگاهها ارتباط مستقيم پيدا 
خواهد کرد . بايد از هم اکنون همان طور 
برای  خود  سازی  آماده  حال  در  رژيم  که 
روز گشايش دانشگاهها است خود را آماده 
مقابله با اين رژيم ضد علم و ضد زن کرد 
ارتباطات  حاال  همين  از  بايد  دانشجويان   .
گسترش  طرح  اين  با  مقابله  برای  را  خود 
متحدانه  ايران  دانشگاههای  همه  بايد  دهند. 
با  بايد  بايستند.  طرح  اين  عليه  همزمان  و 
نيروهای مترقی دانشگاهی در سراسر دنيا 
بر  فشار  خواهان  و   کرد  برقرار  ارتباط 
اين  کردن  متوقف  جهت  در  اسالمی  رژيم 
احقاق  برای  ايرانی  دانشجويان   . شد  طرح 
حقوق خود تنها نيستند . هر صدای مترقی 
دارد  را  خود  شنوندگان  جهان  در  امروز 
کنيم  پشتيبانی  را  مترقی  صدای  اين  بيائيد 
.و صدای اعتراض جنبش دانشجويی ايران 
را عليه طرح تفکيک جنيستی به گوش همه 

جهانيان برسانيم .   

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

اين سخنان مسئوالن وزارت علوم در حالی 
روز  در  دانشجو  کامران  که  می شود  بيان 
۱۹ بهمن ماه سال گذشته گفته بود «تفکيک 
جنسيتی در دانشگاه ها مصوبه شورای عالی 

انقالب فرهنگی است.»
برخی از مراجع دينی شيعه، از جمله آيت هللا 
صافی گلپايگانی و آيت هللا مکارم شيرازی 
نيز بر تفکيک جنسيتی در دانشگاه ها تأکيد 

کرده اند.
منتشرشده،  رسمی  گزارش های  پايه  بر 
دانشگاه های  در  جنسيتی  تفکيک  طرح 
صنعتی شريف تهران و دانشگاه مازندران 

به اجرا گذاشته شده است.
گفت  شريف  صنعتی  دانشگاه  رئيس 
دانشجويان  برای  جداگانه ای  کالس های 
پسر و دختر سال اول اين دانشگاه برگزار 
دانشگاه  رئيس  احمدپور،  احمد  و  می شود 
اين  عمومی  کالس های  در  گفت  مازندران 
دانشگاه طرح تفکيک جنسيتی به اجرا در 
خواهد آمد و همه دانشجويان ورودی سال 

۹۰ نيز تفکيک جنسيتی خواهند شد.
از  يکی  ايران  دانشگاه های  کردن  اسالمی 
دغدغه های اصلی وزارت علوم ايران است 
که هم در تغييرات بنيادين در درس های علوم 
انسانی، هم در برکناری استادان دانشگاه ها 
در  پسران  و  دختران  جداسازی  در  هم  و 
می دهد. نشان  را  خود  دانشگاهی  محيط 
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جاهای  بسياری  و  آذربايجان  مشهد،  درقم، 
کارگران  و  بسته  آجرپزی  ديگرکارگاههای 
خبرگزاری  گزارش  به  شده اند.  بيکار 
ازيکی  به نقل  تيرماه  ايسنا۲  حکومتی 
کرد  اعالم  کوره داران  اتحاديه  ازاعضای 
که چهل واحد توليدی آجرپزی در شهرستان 
رشتخوار، هم زمان با اجرای طرح هدفمندی 
يارانه ها و در نتيجه گران شدن سريع نفت 
به  برابر،  ده  نکردنی  باور  ميزان  به  کوره 
تعطيلی کشانده شدند و بيش از ده هزار نفر 

کارگران کوره پزی از کار بيکار شدند.
يک  گذشته  در  اتحاديه،  عضو  اين  گفته  به 
تانکر سوخت چهارصد و پنجاه هزار تومان 
هدفمند کردن  طرح  اجرای  از  پس  اما  بود، 
پانصد  و  ميليون  پنج  به  آن  قيمت  يارانه ها 
هزار تومان رسيده است. او اضافه کرد که 
اينک هزينه توليد يک تن آجر به چهل و پنج 
هزار تومان می رسد. او پرسيده است ديگر 
قيمت  اين  با  آجر  خريد  به  قادر  کسی  چه 

خواهد بود؟
بازرگانی  اداره  رئيس  احمدی  اصغر  علی 
خصوص  اين  در  نيز  رشتخوار  شهرستان 
تأکيد کرد که گران شدن ناگهانی نفت کوره 
شده  خانه ها  پز  کوره  اين  تعطيلی  باعث 

است.»
کارگران  و  کارمندان  نفراز   ۷۰۰ «حدود 
شرکت ساختمانی نصب مربوط به پااليشگاه 
هيچ  کنون  تا   ۹۰ سال  شروع  از   , آبادان 
حقوقی دريافت نکرده اند. به گزارش ايران 
نصب  ساختمانی  شرکت  کارگران   , کارگر 
که عموما قراردادی بوده و توسط پيمانکار 
بکار  سنگين  و  وفشرده  سخت  کارهای  به 
دستمزد  سطح  لحاظ  به  شوند،  می  گرفته 
بسيار کمتراز ميزان حقوق همکاران رسمی 
پايه حقوق دارند ، و همين ميزان اندک نيز 
به مدت ۴ ماه است که پرداخت نشده است. 
کارگران  اعتراض  موجب  وضعيت  اين 

گرديده است.
يکی از کارگران اين شرکت گفت: چنانچه 
ما  حقوق  و  کند  پيدا  ادامه  وضعيت  اين 
پرداخت نشود ما کارگران تجمع اعتراضی 

خواهيم داشت.»  
«مطابق گزارشات دريافتی از مرودشت ، 
ماه   ۱۸ که  فارس  گوشت  مجتمع  کارگران 
حقوق معوقه خود را طلب دارند و وضعيت 
در  نشده  تعيين  نيز  آنها  کار  به  بازگشت 
حقوق  وخواهان  برند  سرمی  به  اعتراض 
خود و بازگشت به کار می باشند. به گزارش 
ايران کارگر، يکی از کارگران اين شرکت 
گفت : “متاسفانه هدف مقامات ، حل مشکل 
کارگران نيست ، آنها فقط با وعده و وعيد 

هايی که می دهند می خواهند که زمان 

گذاشته می شد!
فقير   طبقات  تدريجا  تاريخ  درطول  گرچه 
تحت استثمار و ستم نيز ياد گرفتند تا با استفاده 
از «خدای خالق» درصدد جلوگيری از ظلم 
و ستم و استثمار برآيند و برخی موفقيتهای 
اوليه نيز به دست آورند، اما با گرفتار ماندن 
به  مربوط  ادعاهای  مجموعه  ی  چنبره  در 
«خدای خالق» آنها راه درازی نتوانستند طی 
کنند و بازهم اسير جوامع طبقاتی متکی بر 
مالکيت خصوصی بر وسايل توليد و مبادله، 
جديدی  دراشکال  تاريخ  اين  و  ماندند  باقی 

تکرار شد.
عجبا خدائی که بنا به ادعای خداپرستان همه 
درمقابل  بود»  برابر «آفريده  را  انسانها  ی 
کرده  سکوت  درجامعه  موجود  نابرابريهای 
ی  «فرستاده  مثابه  نيزبه  پيامبری  هيچ  و 
نابرايريها  و  خصوصی  مالکيت  عليه  خدا» 
به پا نخاست و ثروتهای جامعه را به طور 
عادالنه دربين توليدکننده گان و زحمت کشان 
آن جامعه تقسيم نکرد؟ هرچند که لفاظيهای 
زيادی درمورد «دست گيری» ازمستمندان 
را که صرفا جنبه ی تبليغاتی به نفع طبقات 
تا  داشت  ندار  طبقات  زدن  گول  و  دارا 
ها  توده  ازقهر  را  مال  و  ثروت  صاحبان 
مصون بدارند، در روايات و غيره بيان شده 
مسکن  و  ترياک  به  اديان  ترتيب  بدين  اند. 

توده های تحت ستم تبديل شدند.
روباه  و  جالد  خمينی  نرويم.  دوری  جای 
که «خداهم  گفت  روزی  گر،  حيله  و  مکار 
کارگر است» برای اين که کارگران را به 
خدای  اين  اما  اميدوارسازد.  خدا»  «رحمت 
کارگر و «رحمان و رحيم» دربرابر ٪۸۰ 
رحمی  جامعه،  کش  زحمت  و  کارکن  افراد 
الجبارين»  «قاصم  و  دهد  نمی  راه  دل  به 
است. به طوری که طی حاکميت ننگين نظام 
از  که  پدرانی  نبودند  کم  درايران  اسالمی 
شدت فقر و نداشتن حداقل امکان سيرکردن 
شکم گرسنه ی فرزندانشان خود و يا با بقيه 
افراد خانواده، خودرا کشتند تا از دست فقر و 
محنت نجات يابند. ساالنه دهها هزارکارگر 
درميدانهای کار جان خود را از دست بدهند. 
مجبور  درايران  زنان  از  روزافزونی  تعداد 
گان  جگرگوشه  فروش  يا  و  خودفروشی  به 
شان شده اند تا لقمه نانی فراهم کنند و شب 
را کودکان گرسنه شان درخوابهای وحشت 
جای  به  کودکان  هزار  صدها  فرونروند!  
نشستن بر صندلی مدرسه و آموزش ديدن، 
برای تامين اندکی از مخارج خانواده درسنين 
و  اند  کارشده  مجبوربه  درخيابانها  کودکی 
دربرابر نظارت «خدای جبار» دزديده شده 

رفته خدای خالق... بقيه از صفحه اول جالدان  تيغ  زير  شان  بدن  اعضای  و 
و توسط عده ای بی وجدان اين جا و آن جا 
فروخته می شوند! آوردن اين مثالها به قول 
شود». می  کاغذ  من   ۷۰ معروف «مثنوی 
آيا شما آيت هللا و حجت االسالم و حتا آخوند 
امروز  که  داريد  سراغ  را  خوانی  روضه 
داشته  مردم  اکثريت  اين  مشابه  گی  زنده 
باشد؟ آيا شما وزير و وکيلی درايران سراغ 
داريد که به خاطر کاری که می کند مزدی 
شما  آيا  بگيرد؟  کارگرساده  مزد يک  معادل 
خاطر  به  که  شناسيد  می  را  داری  سرمايه 
حقوقی  هم  خودش  کار»  ايجاد  به  «خدمت 
معلم  يک  امکانات  از  بيشتر  درآمدی  يا  و 

زحمت کش نداشته باشد؟
کشان  زحمت  و  کارگران  که  روزی  اگر 
قدرت را ازچنگ اين دارودسته های دروغ 
گو، خائن و بی وجدان درآورند، حق نيست 
که برای اجرای عدالت کاله بوقی برسراينان 
گذاشته و درخيابانها بگردانند تا مردم نفرت 
کرده  اعالم  وجدانان  بی  ازاين  را  خودشان 
و با ضبط ثروتهای آنان، آنها را وادارکنند 
تا  کارکنند  زحمت  و  کار  ميدانهای  در  که 
اگر قبال هم به فرض محال نفهميده بودند چه 
می  کشان  زحمت  و  کارگران  برسر  بالئی 
آورند، از گذشته خود اظهار ندامت کرده و 
بقيه عمرشان را با تجديدتربيت سربلندانه به 

سرببرند؟
جناحهای  داران،  سرمايه  درايران  امروز 
آخوندها  ومشخصا  حاکمه  هيئت  مختلف 
باهم  خودهستند،  سياسی  تشکلهای  صاحب 
رقابت می کنند و يا تبانی. آزادی شان تامين 
جويان،  دانش  معلمان،  کارگران،  اما  است. 
زنان، مليتها و غيره حق ايجاد تشکل ندارند 
و هم اکنون بسياری از کارگرانی که برای 
ايجاد تشکل مستقل خود فعاليت نموده اند يا 
شکنجه شده و محکوم به زندان شده اند و يا 
دستگير و تحت شکنجه و بازجوئی اند ويا 
پس از آزادی  حق برگشت به سِر کارخود 
را ندارند. خدای مخلوق حاکمان گويا آزادی 
و  شناخته  رسميت  به  را  حاکمان  سعادت  و 
خدای  اما  است.  داشته  ارزانی  شان  برای 
اين  برای  کشان  زحمت  و  کارگران  خالق 
نمی  رسميت  به  را  حق  اين  مردم  اکثريت 
مثابه «مشت  به  زير  نمونه  چند  به  شناسد! 
درسرزمين  که  کنيم  توجه  خروار»  نمونه 
علی»  «عدل  و  رحيم»  و  رحمان  «خدای 

برکارگران چه می گذرد؟ :

«جعفرعظيم زاده رئيس هيأت مديره اتحاديه 
آزاد کارگران ايران در تهران تأکيد می کند 
توليدی  واحدهای  شدن  بسته  بحران  که 
آجرپزی مختص يک منطقه نيست وهم اکنون 
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بيشتری از ما بگيرند و کارگران را با 
گذشت زمان خسته و منفعل کنند . البته 
کارگران  وما  هست  ای  لورفته  سياست  اين 
ما   . شويم  نمی  خسته  خود  طلبی  حق  از 
 . نداريم  اعتراض  و  پيگيری  جز  ای  چاره 
های  وعده  هم  بار  اين  اگر  خاطر  همين  به 
مقامات جهاد کشاورزی به کارگران مجتمع 
گوشت حل نشود , ما با زن و بچه هايمان 
تجمع بعدی را شکل خواهيم داد و اگرباز هم 
جوابی ندهند , الجرم برای ادامه اعتراضات 
تهران  به   ، وکارمان  حقوقمان  پيگيری  و 

خواهيم رفت.
بر اساس همين گزارش گروهی از کارگران 
مجتمع گوشت در هفته گذشته سه روز متوالی 
در تهران تجمع اعتراضی داشته و در نهايت 
داده  مشکالتشان  وفصل  حل  وعده  آنها  به 

شد.»(اخبارايران ـ ۱٤ تير۱۳۹۰) 
هيات  عضو  معتمدی،  کشاورز  «عباس 
اسالمی  شوراهای  هماهنگی  کانون  مديره 
اختصاصی  گفتگوی  در  قزوين  استان  کار 
اين  فعاليت  اظهارکرد:  ايلنا  خبرنگار  با 
کمبود  مشکل  که  آنچه  دليل  به  کارخانه 
نقدينگی ناميده می شود، تعطيل شده است و 
متعاقب آن بيش از ۲۰۰ کارگر بيکار شده 
اين شرکت با احتساب عيدی و پاداش سال 
کشاورز  دارند.  معوقه  حقوق  ماه  شش   ۸۹
افزود : با توجه به شرايط تورمی و خاص 
زندگی،  آور  سرسام  های  هزينه  و  کشور 
 ، قزوين  تبد  کارخانه  کارگران  شدن  بيکار 
شوند  می  مضاعف  مالی  فشار  دچار  آنان 
اسفناکی  مشکالت  تواند  می  امر  اين  که 
ديگری ايجاد کند.وی اظهارکرد: با توجه به 
اينکه شرکت تبد وابسته به بنياد جانبازان و 
مستضعفان است در صورت مساعدت مالی، 
شود.عضو  می  خارج  بحران  از  شرکت 
قزوين  استان  کارگر  خانه  اجرايی  هيات 
اعالم کرد: اکثر کارگران اين شرکت داری 
سوابق کاری زيادی هستند بسياری از آنان 
می توانند تاپايان سال ۹۱ در قالب ماده ۹ 
و۱۰ بازنسشته شوند .کشاورز با بيان اينکه 
زمان  گذشت  با  مشکل  نشدن  حل  و  کتمان 
باالی  از  که  ماند  می  برفی  گلوله  آن  مانند 
قله به طرف زمين و پايين می غلطد که به 
 ، شود  می  افزوده  آن  حجم  به  زمان  مرور 
از  قبل  کند  می  حکم  عقل  بنابراين  افزود: 
آن  حل  برای  مسئولين  جدی،  مشکل  بروز 

تالش کنند».
« به گزارش ايلنا، علي اكبر عيوضي، عضو 
شوراهاي  هماهنگي  كانون  مديره  هيات 
اسالمي كار استان تهران، گفت: پيش نويسي 
اسم  كه  است  رسيده  ما  به  كار  وزارت  از 
اما  قانون  كار،  اصالحيه  گذاشته اند  را  آن 

ما هرچه نگاه كرديم جز تنگ شدن عرصه 
بر كارگران چيزي نديديم. در اصالحيه اي 
كه وزارت كار نوشته است ۲۸ بند از مفاد 
بهتر،  عبارت  به  و  داده   تغيير  را  قانوني 
مورد   ۲۸ اين  در  كارگران  مزاياي  تمامي 
قطع شده است. عيوضي گفت: در پيش نويس 
اصالحيه قانون كار، مرخصي كارگران كم 
است،  كرده  پيدا  كاهش  روز   ۲۰ به  و  شده 
هيچ  كارگران  اخراج  در  كارگري  تشكالت 
كاره شده اند، مرخصي تشويقي براي فوت 
اقوام درجه يك كارگر حذف شده و افزايش 
٤۰ درصدي مزد كارگران در نوبت كاري 
و شيفت كاري حذف شده است».قانون کار 
تصويب  به   ۱۳٦۹ سال  در  که  موجود، 
دست  رسيد،  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع 
کارفرما را برای قرارداد موقت باز گذاشت. 
قرارداد های موقت کار، که تا آن سال، بسيار 
محدود بود و درصد اندکی از کارگران را 
شامل می شد، به سرعت گسترش يافت. هم 
اکنون حدود نود درصد نيروی کار، مشمول 
قرارداد موقت هستند و امنيت شغلی ندارند. 
ديگری  تغيير  اصالحات،  دولت  زمان  در 
زير  های  کارگاه  و  شد  داده  کار  قانون  در 
شدند.  خارج  کار،  قانون  شمول  از  نفر،  ده 
کار،  نيروی  از  وسيعی  بخش  ترتيب،  بدين 
از هرگونه پوشش بيمه ای و حداقل دستمزد، 
نظر  مورد  جديد  تغييرات  شدند.  محروم 
وزارت کار نيز، در صورت تصويب شدن، 
به  جديدی  های  محروميت  و  ها  محدوديت 
کار  کرد.قانون  خواهد  تحميل  کارگران 
بسياری  های  کاستی   ۱۳٦۹ سال  مصوب 
اين  تغييرات  و  تصويب  در  کارگران  دارد. 
نتيجه،  در  اند.  نداشته  نقشی  هيچ  قانون، 
لحاظ  آن  در  دولت  و  کارفرما  منافع  فقط 
ای  گونه  به  تغييرات  سير  اما  است.  شده 
بوده است که همان حداقل ها نيز، مدام در 
ابتدای  همان  از  است.  بوده  کاهش  معرض 
از  وسيعی  بخش  نيز،  قانون  اين  تصويب 
نيروی کار، به بهانه های گوناگون، از همان 
حداقل های قانون کار، محروم بوده اند. قابل 
خانه  کار،  اسالمی  شوراهای  که  است  ذکر 
کارگر و انجمن های اسالمی هم، به عنوان 
بازوهای کنترلی کارفرما و دولت، همواره 
پی  برای  کارگران  مستقل  يابی  تشکل  مانع 
رانده  از  پس  اند.  شده  شان  مطالبات  گيری 
هر  حکومت،  از  کارگر  خانه  حاميان  شدن 
محدودی  و  موردی  اعتراضات  گاهی،  از 
اسالمی  شوراهای  اعضای  برخی  سوی  از 
به گوش می رسد». (کانون مدافعان حقوق 

کارگرـ ۱۳ تير)
با  هشتم  مجلس  کارگری  فراکسيون  رئيس 
تعطيلی  پرشتاب  روند  ادامه  که  اين  بيان 

کارخانه ها و بيشتر شدن احتمال بروز بحران 
بيکاری، نگرانی فزاينده کارشناسان را علنی 
بيکاری  آمار  افزايش  با  گفت:  است،  کرده 
در کشور، رابطه ميان کارفرما و کارگر به 
يک رابطه انحصاری به نفع کارفرما تبديل 

شده است.
عليرضا محجوب در گفت وگو با خانه ملت 
کشور،  بيکار  جمعيت  باالی  آمار  افزود: 
واحدهای  از  بسياری  تعطيلی  با  هم زمان 
توليدی و تعديل نيروهای کار بسياری ديگر 
از آنها، وضعيتی بحرانی در زمينه اشتغال 

ايجاد کرده است.
بسيار  بخش  کرد:  تصريح  تهران  نماينده 
مهمی از جمعيت شاغالن کشور را کارگران 
قانون  نادرست  اجرای  و  می دهند  تشکيل 
به  نخست  وهله  در  يارانه ها  کردن  هدفمند 
اين جمعيت وسيع آسيب های جدی وارد کرده 

است.
به  کشور  بيکاران  جمعيت  تشبيه  با  وی 
زمانی  داد:  ادامه  سوخته،  سرزمين های 
نيروهای  تعقيب  در  هخامنشی  داريوش  که 
که  رسيد  سوخته ای  سرزمين های  به  دشمن 
آنان آتش زده بودند، فهميد که فرمانروايی بر 
سرزمين های سوخته افتخاری برايش نخواهد 

داشت.
به  تجاوز  از  کوچکی  بخش  ها  نمونه  اين 
جالب  و  دهد  می  نشان  را  کارگران  حقوق 
عظام»  که «آيات  درشرايطی  است  جا  اين 
بوش  درک  از  بشر  حقوق  از  درکشان  که 
و هيتلر کمتر است،  و طبق گفته اربابشان 
کوچک  است»،  کارگر  هم  «خدا  خمينی 
ترين اعتراضی نسبت به اين وضع اسفناک 
کارگران ندارند، درمقابل تمام توجه خود را 
معطوف به اين کرده اند که حقوق انسانی و 
آزاده گی زنان را به حد برده ها تقليل دهند. 
اما اين ترفند چاپيدن مردم ازطريق تکيه به 
مذهب هم عمردرازی کرده و زمان مرگش 
نزديک شده است. کارگران و زحمت کشان 
عدالت  و  خواه  آزادی  انسانهای  ی  کليه  و 
از  ننگين  نظام  اين  برچيدن  برای  پروربايد 
صفحه ی تاريخ به پا خيزند. درقرن بيست 
و يکم تداوم چنين نظامهائی سرشکسته گی 
دانش  و  بر علم  متکی  و  آگاه  بشريت  برای 

و برابری انسانها و عدالت اجتماعی است.
نويد رهائی ـ تير ۱۳۹۰
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قاچاقچيان اصلی حاکمان جمهوری اسالمی هستند!

حق ندارد اسکله و مرزی داشته باشد، خارج 
از  کااليی  است  ممکن  گمرک.  کنترل  از 
معنايش  ولی  باشد،  معاف  گمرک  پرداختن 
کسانی  هرجا  شود.  ثبت  نبايد  که  نيست  اين 
اين  شدند  قائل  فراقانونی  حقوق  خود  برای 
نقطه فساد است. مهم نيست نسبت چه کسی 
تا   ۱۸۰۰ باشد...  داشته  نيتی  چه  و  باشد 
۲۰۰۰ ميليارد تومان  مصرف سيگار ايران 
است. همه قاچاقچی های درجه يک دنيا را به 
طمع می اندازد چه برسد به برادران قاچاقچی 
خودمان». خبرگزاری  ايسنا نيز، در گزارشی 
با عنوان «اسکله های دردسرساز»، نام ۸۰ 
اسکله غيرمجاز را در استان های هرمزگان، 
و  خوزستان  بلوچستان،  و  سيستان  بوشهر، 
مازندران منتشر کرده است. استان هرمزگان 
با داشتن ۴۰ اسکله غيرمجاز بيشترين سهم 

اين آمار را دارد.
غيرمجاز  اسکله های  بحث  شدن  مطرح  با 
مصطفی مطور زاده عضو کميسيون اقتصادی 
مجلس ايران، ارزش مبادالت غيرقانونی در  
معادل  دالر  ميليارد   ۲۰ را  غيرمجاز  بنادر 
بود.  خوانده  ايران  رسمی  تجارت  يک سوم 
نماينده مجلس ايران اين آمار را بر پايه ارقام 
اعالم شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال 

و ارز عنوان کرده بود.
از  که  شود  می  بيان  درحالی  سخنان  اين 
جمهوری  رياست  انتخابات  از  قبل  سو  يک 
کرده  اشاره  کروبی  مهدی  درسال۱۳۸۸، 
بود که سپاه ازطريق اسکله های نظامی به 
محموداحمدی  و  کند  می  قاچاق  طورپنهانی 
نژاد وسپاه درآن زمان اين گفته آقای کروبی 
را تکذيب کرده بودند. و از سوی ديگر سال 
گذشته سعيد مرتضوی رئيس ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز که ضمنا در همايش فوق 
شرکت داشت، ادعاکرده بود که : «هيچ گونه 
های  پرونده  و  وجودندارد  غيرمجاز  اسکله 
آنها مختومه شده است»!  و باالخره درچهارم 
آبان ماه سال گذشته نيز حميدرضا تقی زاده، 
دبير وقت ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
از بسته شدن پرونده قاچاق کاال در اسکله های 
پرونده  بود:  گفته  و  داده  خبر  غيرمجاز 
اسکله ها از فهرست قرمز قاچاق خارج شده 
است.حتی پيش از آن، علی طاهری مطلق، 
کشتيرانی  و  بنادر  سازمان  رييس  عنوان  به 
مجلس  به  اليحه ای  ارائه  از   ۸٦ سال  در 
داده  خبر  بنادر  فعاليت  کردن  مختومه  برای 
بود که اين اليحه هم در مجلس تصويب شد.

ديروز منافع طرفين ايجاب می کرد که چنان 
شان  منافع  بازهم  امروز  و  بکنند  ادعاهائی 
حکم می کند که نظرات ۱۸۰ درجه مخالف  

حرفهای ديروزی خود را برزبان بياورند!
مصداق  به  و  دارد  ادامه  طرفين  جنگ  اما 
يک  کن!»  نوش  ضربتی  ضربتی،  «زدی 
نژاد،  احمدی  سخنان  اين  از  تر  پيش  روز 
تشکيل  از  مجلس  نمايندگان  از  شماری 
پرونده ای عليه  اسفنديار رحيم مشايی و حميد 
بقايی در کميسيون اصل ۹۰ مجلس خبر داده 
بودند که در آن رئيس دفتر و معاون رئيس 
مناقصه های  در  مشارکت  به  متهم  جمهور 

غيرقانونی و قاچاق سيگارهستند. 
روز يک شنبه ۱۲ تيرماه، محمدعلی جعفری، 
مهر  خبرگزاری  به  پاسداران  سپاه  فرمانده 
گفت که سپاه نيز مثل سايرنهادهای نظامی، 
درآن  دارد.  دراختيار  نظامی  های  اسکله 
اسکله ها هيچگونه مبادله تجاری انجام نمی 
شود و بحثها پيرامون فعاليتهای تجاری سپاه 
را «انحرافی» خواند و مدعی شد که کسانی 
قصد دارند توجه دولت و دستگاههای ديگر 
می  اتفاق  کاال  اصلی  قاچاق  که  ازجائی  را 

افتد، منحرف کنند.
اين سخنان نيز درحالی بيان می شود که سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی مسئول حفاظت از 
بنادر و اسکله های تمامی مناطق جنوب ايران 
است  و حتی اگر ادعا کنند که هيچ داد و ستد 
اقتصادی و تجارتی در اين بنادر انجام نشده 
است، بايد جواب دهند پس اين همه قاچاق چه 
طور انجام می شود؟ به عالوه فرودگاه پيام، 
از  خمينی  امام  فرودگاه  و  مهرآباد  فرودگاه 
جمله ديگر اماکن ترخيض کاال بدون پرداخت 
هستند. ايران  پاسداران  سپاه  توسط  گمرگ 
نقد  و  گری  موضع  بعدازاين  و  ترتيب  بدين 
فرمانده سپاه درارديبهشت ماه گذشته درمورد  
عدم تمکين رئيس جمهوری ايران از خامنه 
ای، شکاف بين سپاه و دولت درحال عميق 

ترشدن است.
درشرايطی که تشديد اختالفات ـ آن هم ميان 
می  مستقيما  که  ـ   پاسداران  سپاه  و  دولت 
تواند پای خودخامنه ای را نيز به ميان بکشد، 
سپاه  تاسس  روز  سال  درآستانه  ای  خامنه 
درديدار با فرماندهان سپاه و مسئوولين حوزه 
تالش  ضمن  درسپاه،  فقيه  ولی  گی  نماينده 
برای ماست مالی کردن اختالفات و آنها را 
درحد هو و جنجال قلمداد کردن، اشاره نمود 
برای  مهم  بسيار  و  الزم  موارد  از  يكی  که 
پاسداری از حركت پيش رونده و رو به تحول 
نظام اسالمی پرهيز از كارهای غيرمفيد و 
که  افزود  و  است  حركت  اين  برای  مضر 
به  زدن  دامن  مضر،  كارهای  اين  از  يكی 
اختالفات و مشتعل كردن فضای اختالف و 
هو و جنجال است كه بايد همه دستگاه ها و 
باشند. موضوع  اين  مراقب  نظام  نهادهای 

ممكن  هرچه  بايد  که  كرد  تأكيد  ای  خامنه 
ها  سليقه  اختالف  و  نظرها  اختالف  است 

اختالفی  بحث های  فضای  در  و  كرد  كم  را 
به  بايد  روشنگرانه  حركت  هرگونه  ندميد. 
جنجال،  زيرا  باشد  جنجال  و  هو  از  دور 
حرف منطقی را هم خراب می كند. همه بايد 
همچون صف واحد و ديواری نفوذناپذير، در 

مقابل دشمن بايستند.
تا  کند  می  تالش  آخوندی  گری  حيله  با  وی 
دعوا برسرقاچاق را هو و جنجال قلمدادکند 
زور  دردستگاه  گذارد!  سرپوش  برآن  و 
اسالمی  جمهوری  کشی  حق  و  قلدری  و 
که  جا  آن  تا  که  معمولی  است  روشی  اين 
نظام  حفظ  خاطر  به  بتوانند  رقيب  جريانات 
زندانيان  کشتار  نظير  عظيمی  جنايات  سر 
سياسی در تابستان۱۳٦۷ سرپوش بگذارند، 
ازانجام آن ابائی ندارند. حتا امروز که همه 
به  مقاومت  است  افتاده  برون  پرده  از  چيز 
می  باز  سر  آن  اقرار  از  و  دهند  می  خرج 
زنند! مسئله استفاده از اسکله ها برای انجام 
شده  شناخته  که  است  سال  دهها  هم  قاچاق 
می  ايران  مردم  اتفاق  به  اکثرقريب  و  است 
مشخصا  و  ازحاکميت  جناحهائی  که  دانند 
ثروتهای  به  طريق  اين  از  پاسداران  سپاه 
که  وقتی  اما  اند.  رسيده  ميلياردی  بادآورده 
تضاد جناحی شدت می يابد و خوديها مجبور 
می  رسمی  گری  قاچاقچی  اين  اعتراف  به 
شوند، خامنه ای که دستگاه فاسد واليت اش 
به لرزه درآمده چماق سکوت را برداشته و 
توصيه می کند که درمالء عام  هم ديگر را 
متهم نکنيد. و اگر کارهای اين چنينی هم شده 

، ازاين به بعد صورت نگيرد!!
جالب اين جا است که اخيرا فرمانده سپاه از 
شروع دورجديدی از ترورها سخن به ميان 
آورده است. درشرايطی که کفتارها به جان 
هم افتاده اند، ترورکردن می تواند وسيله ای 
ميان  از  مخالفان  طرف  ازيک  هم  تا  گردد 
تا  شود  فراهم  امکانی  هم  و  شوند  برداشته 
جنگ  به  درونی  جنگ  از  افکار  تمرکز 
گی  ازشکننده  مانع  و  شده  معطوف  بيرونی 

بيشتر رژيم گردد. 
و  فساد  و  فسق  جور،  و  ظلم  دستگاه  در 
ی  همه  اسالمی  جمهوری  کشتار  و  کشت 
اينها امکان پذيراست و سراسر حيات ننگين 
مافيائی  پليد  روشهای  براين  حکم  نظام  اين 
حدی  هم  آخوندی  بندبازی  اما  است.  داشته 
دارد و فسادها و جنايات رژيم چنان از پرده 
پوشاندن  قابل  ديگر  که  اند  افتاده  بيرون  به 
نيستند و وقت آن رسيده است که به سی و 
اندی سال حاکميت خونين و غاصبانه ی آن 

نقطه ی پايانی گذاشته شود.
ک. ابراهيم ـ ۲۳ تير ۱۳۹۰ 

الش خوار ها... بقيه از صفحه اول
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رسيده  سر  به  کشورها)  اين  بورژوازی 
ای  آينده  هيچ  هايی  حکومت  چنين  است. 
جايگزينی  اصلی  مسئله  اکنون  هم  ندارند. 
آنهاست. آيا آنها با يک حکومت بورژوازی 
حقوق  و  دمکراسی  اصالحات،  ماسک  که 
شد  خواهند  جايگزين  زده  چهره  به  را  بشر 
يا با حکومتی که بيانگر خواست کارگران و 
زحمتکشان است؟ هنوز کسی نمی داند. اما 
بجای  کمونيستها  اگر  است:  مسلم  چيز  يک 
حمايت از جنبشهای مردمی آنها را با بهانه 
های گوناگون به حال خود رها کنند يا به هر 
علتی نتوانند رهبری طبقه کارگر را تضمين 
توده  به  را  خود  رهبری  بورژوازی  نمايند، 

ها تحميل خواهد کرد.موفق باشيد

جواب :
 دوست و رفيق گرامی سالم،

رنجبر  مقاالت  به  تان  توجه  از  باتشکر 
درمورد  آنها،  از  برخی  به  نقد  ارائه  و 
مشخص ليبی، يمن و سوريه، هدف نوشته 
کشورها  درآن  موجود  جنبشهای  از  تحليل 
نبوده، بلکه مناسبات امپرياليسم و جنگ را 
اشاره  که  هم  جا  درآن  است.  داده  توضيح 
به اين کشورها شده، درگيريهای مسلحانه 
بيان  قالبی"  "شورشيان  عنوان  تحت  (که 
شده اند) مد نظر بوده ونه رد کل جنبش. به 
عالوه ما ستايش گر جنبش به خاطر جنبش 
نيستيم، بلکه مدافع جنبش برای رسيدن به 
هدف مترقی و پيشرو می باشيم. تجربه ی 
جنبشهای بهارعرب نشان داد که درشرايط 
دست  آلت  جنبشها  پيشرو  رهبری  فقدان 
کما  گيرند.  قرارمی  بورژوائی  نيروهای 
اين که هم اکنون مبارزه ی نيروهای مترقی 
در مصرو تونس عليه دولتهای کنونی آن 
دوکشور ادامه می يابد. در ليبی و يمن و 
تا حدی سوريه هم هيچ دليل روشنی برای 
ايجاد تغييری جدی و بنيادی وجود ندارد. 
اشاره  هم  شما  که  طور  همان  درست  و 
کرده ايد، اين جنبشها ازقماش جنبش سبز 
درايران می باشند. دولت آمريکا سالهاست 
که با تامين بودجه دهها ميليونی، زمينه را 
امکان  جهت  سطحی  تغييراتی  ايجاد  برای 
درزير  خاورميانه  کشورهای  حفظ  يابی 
سلطه ی خود تدارک ديده است و اين مداخله 
دفاع  درپوشش  منتها  دارد  ادامه  هم  هنوز 
از "دموکراسی" دراين کشورها که رذيالنه 
ترين شکل بازی با دموکراسی است بدين 
معنا که تا آن جا که قادرباشند با تکيه به 
ديکتاتورها کار را جلوببرند، دفاع بی قيد 
وشرط ازآنها را انجام می دهند و وقتی که 
را  انقالب  بوی  و  کنند  می  خطر  احساس 
درآن کشورها می شنوند "انقالبات مخملی" 

از نامه های رسيده

ازهر دری سخنی

با  سالم

نظری  جنگ»  و  مقاله «امپرياليسم  درباره 
نوشته  مقاله  اين  از  قسمتی  در  داشتم. 
ليبی،  در  مخالفان  درگيريهای  در  شده:«... 
از  نشانی  هيچ  حاکمان،  با  سوريه  و  يمن 
بشر  حقوق  به  راستين  تعهد  و  گی  آزاده 
عوامل  و  نيست  قالبی»  «شورشيان  در 
داخلی  مرتجعان  دردست  دست  امپرياليستها 
مرتجعانی  سيا   انقالب  بردن  پيش  مشغول 
نيست.  درست  اين  من  نظر  به  هستند!». 
عناصر انقالبی و مترقی نيز در جنبش عليه 
حکومتهای فاسد اين کشورها شرکت دارند، 
هر چند در حاشيه باشند و فعال رهبری دست 
که  آلترناتيوی  نوع  باشد.  افتاده  بورژوازی 
برخی  با  متفاوت  کامال  دهند  می  ارائه  آنها 
مشابه  مگر  است.  فروخته  خود  رهبران 
مگر  نيافتاده؟  اتفاق  ايران  در  مسئله  اين 
نوعانشان  هم  از  کمتر  ايران  سبز  رهبران 
در ليبی وابسته و مرتجع می باشند؟ اما آيا 
اين دليل بر رد جنبش مردم عليه حکومتهای 
يمن  ليبی،  در  شود؟  می  حاکم  ديکتاتوری 
و  است  شده  تمام  مردم  طاقت  سوريه  و 
حکومتهای  با  زندگی  و  مرگ  نبرد  به  آنها 
ديکتاتوری قذافی، صالح و اسد برخاسته اند. 
هيچ چيز «قالبی» در اين نيست. کمونيستها 
بايد نه تنها از اين مبارزات حمايت بلکه آنها 
را رهبری کنند. تنها چيز قالبی آزاديخواهی 
جنبش  اما  است  نوکرانشان  و  امپرياليستها 
آن  در  است.  برحق  و  واقعی  کامال  مردم 
کشورها نيز همانند ايران نيروهای انقالبی، 
و  اند  شده  سرکوب  آزاديخواه  و  کمونيست 
فرصت طلبان با استفاده از ضعف و تشتت 
دارند  تالش  انقالبی،  نيروهای  باقيمانده 
کنند.  غالب  مردم  به  را  خودشان  آلترناتيو 
که  گرفت  نتيجه  توان  نمی  واقعيت  اين  از 
بايد جنبش مردمی را محکوم يا آنرا بايکوت 
کرد، بلکه نتيجه ای که کمونيستها به آن می 
رسند اين است که بايد رهبری را از دست 
مسير  به  را  جنبش  و  خارج  طلبان  فرصت 

صحيح هدايت کرد.
در مقاله فوق الذکر هيچ تفاوتی بين نيروهای 
قالبی»  «شورشيان  و  اصيل  آزاديخواه 
گذاشته نشده است. اگر يک فرد عادی اهل 
يکی از آن کشورها با چنين موضعی مواجه 
حکومتهای  از  حمايت  نشانه  آنرا  آيا  شود 

ارتجاعی نخواهد دانست؟
حکومتهای  از  بسياری  مصرف  تاريخ 
ديد  از  (حتی  آفريقا  شمال  و  خاورميانه 

راه می اندازند تا سلطه خود براين کشورها 
را ادامه دهند. پيروز باشيد  

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

باشند. هيئت تحريريه

درمصرچه می گذرد؟
وزير بهداری مصر می گويد در رويارويی 
های خشونت آميز بين پليس و معترضان در 
آسيب  نفر  هزار  يک  از  بيش  قاهره  مرکز 

ديده اند.
در  آرامی  نا  بزرگترين  که  اعتراضات، 
توصيف  اخير  های  هفته  در  مصر  پايتخت 
تا  و  شد  آغاز  شنبه  سه  شامگاه  است،  شده 
پراکنده  برای  پليس  يافت.  ادامه  چهارشنبه 
کردن آشوبگرانی که سنگ پرتاب می کردند 
زدند  می  آتش  را  اتومبيل  های  الستيک  و 
دود  از  ستونی  کرد.  شليک  آور  اشک  گاز 
منطقه را فراگرفته و به گفته شاهدان، بيشتر 

آسيب ديدگان از تنفس دود صدمه ديدند.
شدند.  منتقل  بيمارستان  به  نفر   ۷۰ نزديک 
وزارت کشور مصر می گويد دست کم ۴۰ 

نفر از پرسنل امنيتی نيز آسيب ديده اند.
برخی از تظاهرکنندگان می خواستند رهبری 
نظامی کشور در مجازات مقام هايی که به 
گفته آنان مسئول سرکوب مرگبار قيام عليه 
حسنی مبارک هستند شتاب کند. در جريان 
قيام ۱۹ روزه دست کم ۸۵۰ تن کشته شدند.

معترضان ديگری که در ميدان تحرير قاهره 
جمع شده بودند، برای برکناری محمد حسين 
شورای  رهبری  که  دادند  می  شعار  تنتاوی 
نظامی را که پس از برکناری مبارک اداره 
دار  عهده  گرفت  دست  در  را  مصر  امور 

است.
به  ای  بيانيه  در  چهارشنبه  روز  شورا 
را  آن  و  کرد  انتقاد  اعتراضات  جديدترين 
تالشی برای بی ثبات ساختن مصر و بخشی 
از طرح نفاق افکنی ميان مردم و نيروهای 

امنيتی ناميد.
آغاز  زمانی  شب،  شنبه  سه  آرامی  نا 
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کردند  سعی  مردم  از  گروهی  که  شد 
وارد سالن تئاتری در قاهره شوند. در 
آنجا مراسمی برای بزرگداشت کسانی که در 

قيام عليه مبارک کشته شدند برپا شده بود.
******

ردپای گسترش نظامی آمريکا و 
متحدين ناتو

ريک روزوف ـ ٤ ژوئيه ۲۰۱۱ ـ 
تلخيص شده

موضع گيريهای اخيروزيران دفاع آلمان و 
کانادا نشان می دهند که جهت گيری جهانی 
کنسرسيوم نظامی غربی بدين صورت است 
که پيمان نظامی آتالنتيک شمالی برنامه نه 
تنها ادامه، بلکه گسترش جنگها و اشغالهای 
سال   ۲۰ از  بيش  طی  که  دارد  را  نظامی 

گذشته ادامه داده است.
...آمريکا و شرکای متحداش به درازای نسل 
گذشته جنگ را مقدمتا درعراق در۱۹۹۱، 
در  نظامی  نيروی  از  استفاده  و  بمباران 
بالکان درابعادی بزرگ(دربوسنی ۱۹۹٤ ـ 
در۱۹۹۹  کوسووو  و  يوگوسالوی   ،۱۹۹٥
طی  افغانستان   ،(۲۰۰۱ درسال  مقدونيه  و 
۱۰ سال گذشته(بادخالت نظامی درپاکستان، 
به  ازبکستان  و  تاجيکستان  قرقيزستان، 
عنوان ميدان وسيع جنگ)، درعراق ازسال 
درجيبوتی  آفريقا(ايجادپايگاه  شاخ   ،۲۰۰۳
برای انجام عمليات حمله به درون سومالی 
دريای  در  جنگی  کشتيهای  حفظ  و  يمن  و 
سرخ و خليج يمن)، عمليات هوائی درغرب 
سودان و اوگاندا، و جنگ کنونی ۱۰۸ روزه 

عليه ليبی.
فرانسه  دان  تاريخ  نوشته  اگربخواهيم  اما 
بگيريم،  عاريت  به  را  اولدنبورگ  زوئه 
جهان کافی نيست. يا درتحليل نهائی چيزی 
کمتراز تمامی جهان کافی برای فرونشاندن 
جاه طلبيهای تنها بلوک نظامی جهان نيست.

درماه مه دولت آلمان اعالم کرد که درحالی 
می  کم  را  آلمان  ارتش  نيروهای  تعداد  که 
کند اما تعداد نيروهائی که درخارج عمل می 
کنند از ۷۰۰۰ نفر به ۱۰۰۰۰ نفر افزايش 
می دهد... دراواخرمه نيز وزيردفاع آلمان 
فرانکفورتر  روزنامه  ميزيربه  توماس 
نيروهای  از  استفاده  او  که  گفت  آلگماينه 
سودان  و  سومالی  يمن،  پاکستان،  در  آلمان 

را نمی تواند نفی کند....
که  داد  گزارش  سی  بی  سی  ژوئن،   ۲ در 
که  داد  قول  کی  پيترمک  کانادا  وزيردفاع 
نيروهايش  برای  که  دارد  درنظر  "کانادا 
تا  بزند  پايگاه  جهان  مختلف  درمناطق 
بين  نظامی  درعمليات  بتوانند  نيروهايش 
يک  کانادا  واردشوند"...  فعاالنه  المللی 

در  ديگر  يکی  و  آلمان  در  نظامی  پايگاه 
قبرس دارد...و"با کويت، سنگال يا تانزانيا، 
سنگاپور و کره جنوبی برای ايجاد پايگاههای 

بيشتر مذاکره می کند....
استراليا  های  روزنامه  نوامبرگذشته  درماه 
هم  گيتس  رابرت  درمذاکرات  که  خبردادند 
مايکل  درياساالر  و  کلينتون  هيالری  راه 
گردمذاکره  سال  مين   ۲٥ مناسبت  به  موللن 
با همتايان استراليائی، آمريکائيها خواستارآن 
به  ورود  حق  بتواند  پنتاگون  که  اند  شده 
استراليا  دريائی  نيروی  و  ارتش  پايگاههای 

را داشته باشد...
و  سرد  جنگ  پايان  از  سالها  بعدازگذشت 
فروپاشی شوروی نقشه های توسعه نظامی 
پنتاگون و ناتو علت رسمی وجودی شان را 
ی  نقشه  به  وضع  اين  اما  اند،  داده  ازدست 
تبديل به "تنها ابرقدرت نظامی جهان" آمريکا 
و متحدين شمال آتالنتيک، ميدان داده است.

******
ليبی و جبهه متحد ـ تلخيص شده

حزب برای سوسياليسم و رهائی ـ ٤ 
ژوئيه ۲۰۱۱

...هفته گذشتهANSWER Coalition(هم 
از  جلوگيری  برای  شويد  واردعمل  اکنون 
 Act يا  نژادپرستی  به  دادن  پايان  و  جنگ 
 Now to Stop War and End
Racism) که درآن حزب برای سوسياليسم 
سخنرانی  تور  دارد  رهبری  نقش  رهائی  و 
موفقيت آميزی را با شرکت سينثيا مک کينی 
سخن  داد.  سازمان  آمريکا  کنگره  عضو 
گويان ديگر و ازجمله اکبر محمد نماينده بين 
کالرک  رمزی  مسلمان،  کشورهای  الملی 
کننده  هماهنگ  بکر  بريان  و  فدرال  قاضی 

ملی ائتالف آنسِور درآن حضوريافتند.
خانم مک کينی که تازه از ليبی  به عنوان 
برگشته  سنديکائی  گی  نماينده  هيئت  عضو 
تاثيرات مخرب بمباران آمريکا/ناتو را بيان 
داشت...او وجود ذخاير عظيم نفتی درليبی را 
عامل اصلی تجاوز به ليبی خواند. او افزود 
تعدادقابل  پشتيبانی  از  معمرقذافی  دولت  که 
مالحظه ای از مردم ليبی برخورداراست... 
ئولوژيکی،  ايده  مواضع  از  سخنگويان 
فلسفی، و سنتهای سياسی مختلف بودند...اما 
اين بدان معنانبود که اتحادآنها مصنوعی و 
يا اتفاقی بود که به منظور ايجاد جبهه وسيع 

ضدجنگ گردهم آمده بودند. خواستها:
با مداخله، بمباران و تحريم آمريکا/ناتو به 

مخالفت برخيزيد.
به حق حاکميت ليبی احترام بگذاريد.

ساز  اهرمن  تبلغاتچيان  و  سازان  جنگ  با 
همراهی نکنيد.

ليبيائيهائی  شامل  بايد  ضدجنگ  جبهه  اين 

تجاوزکارانه  جنگ  عليه  که  بشود  نيز 
آمريکا/ناتوهستند. در ۱۷ ژوئن و ۱ ژوئيه 
بمباران  عليه  تريپولی  در  صدهاهزارنفر 
گردهم آمدند. برخی دراين جبهه حمايت از 
وحدت  شروع  نقطه  را  ضدقذافی  شورشيان 
ذکر می کنند. درچنين حالتی اين به معنای 
باشد...  می  آمريکا/ناتو  ی  مداخله  از  دفاع 
غازی  بن  در  شورشيان  که  دانند  می  همه 
خواستار  استراتژيکی  و  ازنظرتاکتيکی 
مداخله هستند...يک گروه چپ اپورتونيست 
دهد.  می  را  قذافی"  باد  "سرنگون  شعار 
شعاری که برای مخالفت با جنگ کاری نمی 

تواند پيش ببرد.
جنگ  درجريان  روسيه  انقالب  رهبر  لنين 
سه  به  را  سوسياليستی  جنبش  اول  جهانی 
سوسيال  چپ،  انقالبيون  نمود:  تقسيم  بخش 
و  رگفتار  د  (سوسياليست  امپرياليستها  ـ 
او  روها".  و"ميانه  درکردار)،  امپرياليست 
برخاست  مخالفت  به  بيشتر  روها  ميانه  با 
به  آلمان  سوسياليست  حزب  توسط  که 
می  گی  نماينده  کائوتسکی  کارل  رهبری 
شدند. وی درتئوری موضع راديکال داشت 
ـ  پرو  از  جداماندن  ازترس  درعمل،  نه  اما 
امپرياليستها. لنين تاکيد کردکه صرف نظر 
از ادعاهای راديکال، سانتريستها  همکاران 

امپرياليستها هستند.
ليبی  درمورد  را  جنگ  ضد  نکات  ما   ...
کاخ  دربرابر  ژوئيه  در۹  ما  نهاديم.  پيش 
پيام  با  زد  خواهيم  اعتراض  به  دست  سفيد 
"جنگ درليبی را متوقف سازيد!"... ما تمام 
می  دعوت  را  ضدجنگ  راستين  نيروهای 

کنيم دراين گردهم آئی با ما شريک شوند.
******

ماموران تحقيق آمريکا: 
صالح با موشک پيشرفته آمريکائی 

زخمی شد
عبدالعزير الحياجيم ـ 
۲۱ ژوئن ۲۰۱۱ 

که  کرد  گزارش  آمريکا  تحقيقاتی  تيم  يک 
علی عبدهللا صالح و چندين عضو برجسته ی 
ژوئن  دراوايل  روزجمعه  درنماز  که  دولت 
درصنعا شرکت کرده بودند، توسط موشک 
اين   .. شدند.  زخمی  آمريکائی  پيشرفته 
درست  کشتارويژه  عمليات  برای  موشکها 

شده اند.
يک منبع اطالعاتی می گويد " اين موشکهای 
بسيارپيش رفته، هنوز درسطحی وسيع مورد 
استفاده قرارنگرفته اند. تنها آمريکا و روسيه 

اين سالح را به کارمی برند".
يمنی  مقامات  توسط  تحقيق  ماموران  اين 
بخشی  منفجرکردن  که  پيداکردند  اطالع 
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توسط  بود،  درآن  صالح  جمهور  رئيس  که 
صورت  سيا  آمريکا  اطالعاتی  مرکزآژانس 
معاون  استيوارت  اسکات  است....  گرفته 
بيمه  شرکت  يک  استراتفورد،  رئيس 
کرد  پخش  را  ويديوئی  تگزاس  درهوستين 
حاکی  که  دهد  می  نشان  را  عکسهائی  که 
از آن است که انفجار دردرون خود مسجد 
صورت گرفته بود. اين منبع می افزايد که 
که  بود  چرخانی  سر  به  مجهز  موشک  اين 
برای نفوذ در ديوارهای سيمانی ومنفجرشدن 

در درون آن درست شده بود.
اين گروه تحقيقی، نهادی خصوصی آمريکائی 
هستند که مقامات يمنی برای بررسی حمله 
شده  کارگرفته  به  صالح  جمهور  رئيس  به 
بودند. منبع اطالعاتی می گويد که آنها هيچ 

رابطه ای بااف بی آی ندارند.  

در جبهه جهانی کمونيستی ... 
 بقيه از صفحه آخر

ندارند که از يک سو مدعی است که کشور 
از  و  دهد،  می  نجات  گی  ورشکسته  از  را 
سوی ديگر تمامی هستی کارگران را دزديده 
و اموال عمومی را به خارجيان می فروشد.

يونان  سوسياليست  پاسوک(حزب  حکومت 
که  هرچند  است.  اعتبار  بی  درحقيقت  م)  ـ 
گان  نماينده  خاطر  به  مدت»  ميان  «طرح 
داشتن  ازشرم  هميشه  برای  که  مجلسی 
حکومت  اما  آورد،  رای  گرفتند،  فاصله 
درسراشيب قرارگرفته است. آنها نمی توانند 
حتا  آنها  ندارند،  را  کردن  حکومت  حق  و 
برای يک روز نمی توانند و حق ندارند که 
 IMF-EU-ECB تروئيکای با  نامه  توافق 

را به اجرا درآورند.
بی  مردم  درانظار  سياسی  نظام  تمامی 
تجاوز  دربرابر  نظام  اين  است.  اعتبارشده 
حق  و  ملی  شئون  دموکراسی،  به  سابقه  بی 

حاکميت مردم مجرم می باشد.
ی  افسارگسيخته  خشونت  و  شيميائی  جنگ 
حيوانی توسط دولت عليه مردم برای دومين 
ميدانها  جنبش  بر  غلبه  منظور  به  تنها  روز 
بود. اما دولتيان قادر به شکستن روحيه ی 

رزمنده ی مردم نشدند.
بربريت بی سابقه ی پليس «ضد» بلوا، که 
سنگ روی سرتظاهرکننده گانی پرتاب می 
کردند که از گازهای شيميائی فرارمی کردند، 
دليل عمده ای است برای نشان دادن اهداف 
حکومت. برخی گروههای خشونت که هيچ 
جدانشده  مردم  ازاهداف  اندازه  اين  تابه  گاه 
و  يافته  هماهنگی  نظام  طرحهای  با  بودند، 

به دولت درانجام خشونت «ياری» رساندند.
هيچ  است.  مردم  به  متعلق  سينتاگما  ميدان 
کسی قادرنيست خشم مردم را تخليه کند. جنبش 
بقايای  تسخيرخواهدکرد،  را  ميدان  دوباره 
گازهای شيميائی را خواهد ُشست، ازميدان 
صدهاهزارنفری  تظاهرات  برای  محلی 
حکومت  اين «حکومت»،  و  خواهدساخت. 
فقر،  و  گی  ورشکسته  خيانت،  خشونت، 
اولين ُدمل است درفروپاشی نظامی سياسی 

که بايد بدون هيچ توقفی تحقق يابد!
بياوريد  رايانه  صفحه  روی  را  زير  لينک 
پليس  انگيزحمالت  نفرت  ويديوی   ۱۰ تا 
زيرنويسها  البته  کنيد.  مالحظه  را  پاپاندرئو 

به يونانی است:
C٪/۰٦/۲۰۱۱/http://pitsirikos.net
٪۸٥٪CF٪۸٦٪CF٪۸۳٪CF٪E٪B۱
mo#/CE٪BE٪CE٪AF٪CE٪B۱

۱۱۸٤٥-re
۱. دارودسته نظامی درميدان سينتاگما(۰۳: ۲)؛ 
روهای  پياده  به  سواربرموتور  پليسان  ۲.حمله 
خيابان(۳٥: ۲)؛ ۳. پليس «ضدشورش»به لباس 
شخصی های «بلواگر» کمک کرد تا در پارلمان 
 : سينتاگما  درميدان   .٤ ۱)؛  شوند(۰۰:  مخفی 
پليس آدم کش با گازهای شيميائی دست به حمله 
زد(۰۷: ۲)؛ ٥. پليس به افرادی که به مترو پناه 
زخمی   ٥۰۰  .٦ ۰)؛  کند(٤۹:  می  حمله  بردند 
  IMF-EU-ECBتروئيکا دارودسته  توسط 
۱)؛  ها!(٤۲:  کافه  به  پليس  حمله   .۷ ۰)؛   :۳۸)
۸. پليس به ايستگاه مترو حمله می کند!(۰٤: ۳)؛ 
ديده نمی  درجنگ   هائی حتا  ۹. «چنين صحنه 
شوند»(۳۰: ۳)؛ ۱۰. حمله پليس با گاز به ايست 

گاه پزشکی ميدان(٤۹: ۲)
*****

اعالم هم بسته گی با زندانيان 
سوسياليست مالزی

حزب  سرکوب  قصد  به  که  باخبرشديم 
آن  ازفعاالن  نفر   ۳۰ مالزی،  سوسياليست 
آن  پليس  توسط  پوچی  های  بهانه  به  حزب 
حزب  ازطرف  اند.  شده  بازداشت  کشور 
نامه ای اعتراضی به نخست وزير و ديگر 
مقامات دولتی مالزی به شرح زير ارسال شد:
Dato› Sri Mohd Najib bin Tun 
AbdulRazak,
Prime Minister of Malaysia,
Prime Minister›s Office,
Main Block, Perdana Putra 
Building,
Federal Government 
Administrative Centre,
62502 Putrajaya , MALAYSIA
Tel: 8000 8888-603
Fax: 3444 8888-603
E-Mail: ppm@pmo.gov.my

محترما،
از  و  راآزادکنيد  گان  شده  بازداشت  تمامی 

سرکوب سوسياليستهای مالزی دست برداريد.
ما اين نامه را به شما می فرستيم تا عصبانيت 
شديد و محکوم نمودن جدی مان را از دولت 
شما به خاطر سرکوب درجريان و توقيف ۳۰ 
فعال حزب سوسياليست مالزی اعالم داريم.
و  شما  اخيرپليس  عمليات  و  ازکاردولت  ما 
مالزی  شهروندان  تا  کنيد  می  تالش  که  اين 
را از داشتن و اعمال حقوق مدنی و سياسی 

بازداريد، سخت هراسان شده ايم.
مابه عالوه از شما می خواهيم تا جلو حمله 
به آزادی بيان راگرفته و ۳۰ زندانی حزب 

سوسياليست مالزی را فورا آزادکنيد.
حزب رنجبران ايران ـ ۹ ژوئيه ۲۰۱۱ 

رونوشت به :
1. Mr. Frank La Rue
Special Rapporteur on the 
promotion and protection of the 
right to freedom of
opinion and expression
Palais des Nations
CH1211- Geneva 10
Switzerland
Fax: 9006 917 22 41+
Email: freedex@ohchr.or 
2. Ms. Margaret Sekaggya,
SpecialRapporteur on the situation 
on human rights defenders,
Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights 
(OHCHR) 
Email: defenders@ohchr.org, 
urgent-action@ohchr.org
3. Christine Chung,
Human Rights Officer,
Office of the High Commissioner 
of Human Rights,
Asia Pacific Section, Asia Pacific 
and Middle East Branch,
Field Operation & Technical 
Cooperation,
OHCHR- Palais Wilson,
United Nationas Office at Geneva,
CH1211- Geneva 10,
Switzerland.
Tel: 229289673 (0) 41+
Fax: 9018 22928 (0) 41+
Email: cchung@ohchr.
org

کارتل های اندوخته ... بقيه از صفحه آخر

نگهدارنده سپرده ها ومتولی افتخاری، والتر 
روسای  بود.  نزديک  درگذشته  روتسچيلد 
پی  جی  از  داِيويسون  َدانيال  شامل  ديگر 
مورگان چيس، ريچارد تاِکر ازاَکسون موبيل، 
ومارشال  گروپ  سيتی  از  رابرتس  دانيال 
  ( ۲) باشند.  می  استانلی  مورگان  از  شوارتز 
يک کارمند صنايع نفت (که رابطه نزديکی 

زنده باد انترناسيوناليسم پرولتری!
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بنام  دارند)  سعوديها  مقتدر  خاندان  با 
تبليغاتی  مؤسسه  در  ماکالستر  دابليو  جی 
از  او  که  اطالعاتی  که،  نوشت  ريپر  گريم 
بانکداران سعودی بدست آورده، حاکی است 
که فقط هشت خانواده (که چهار خانواده از 
آنها در آمريکا می باشند)، ۸۰ در صد بانک 
فدرال ريزرو نيويورک- قدرتمندترين شاخه 
فدرال- را صاحب اند. آنها گولدمن ساکس، 
نيويورک،  لوئب  کوهن  و  ليمنز  راکفلر، 
از  واربورگ  ولندن،  پاريس  از  روتسچيلد 
اسرائيل  و  پاريس  از  الزار  و  هامبورگ 

موسی سيف از ُرم می باشد.
ادعای  شاوف  دی  توماس  ای  پی  سی 
ده  گويد  می  و  کند  می  تأييد  را  ماکالستر 
فدرال  بانک  شعبات  دوازده  تمام  بانک، 
ريزرو را کنترل می کنند. او اِن ام روتسچيلد 
(که  برلين  از  بانک  روتسچيلد  لندن،  از 
خصوصی-مترجم)،  کامأل  ايست  مُوسسه 
واربورگ  هامبورگ،  از  بانک  واربورگ 
از  برادرز  ليمن  آمستردام،  از  بانک 
نيويورک، برادران الزار از پاريس، بانک 
اسرائيل  بانک  نيويورک،  از  لوئب  کون 
از  ساکس  من  گولد  ايتاليا،  از  سيف  موسی 
نيويورک و  وبانک جی پی مورگان چيس 
که  را  افرادی  ليست  شاوف  ازنيويورک. 
صاحب  را  ريزرو  فدرال  از  عظيمی  سهام 
راکفلر،  ويليام  مثل  که  شود  می  متذکر  اند 
پال واربورگ، جاکوب شيف وجينجراستيل 
من.(۳)  نامهای شيفس از خوديهای کون لوئب 
خوديهای  از  ِمن  استيل  نامهای  باشند.  می 
به  ازدواج،  طريق  از  که  اند  گروپ  ستی 
پيوستند. قرن  شروع  در  راکفلر  خاندان 

يوستايس مولنز در کتابش به همان استنتاج 
رسيد يعنی رازهای پنهانی فدرال ريزرو (که 
صورتی  به  خصوصی)  کامًال  است  بانکی 
و  ريزرو  فدرال  ارتباط  نموداری  با  او  که 
سرمايه  خاندان  با  را  آنها  عضو  بانکهای 
وديگران  راکفلر  واربورگ،  آلمانی،  گذار 

آشکار می سازد. (٤ )               
کنترلی که اين خاندان بانکی بر اقتصاد جهانی 
اعمال می کنند، نمی تواند اغراق آميز باشد و 
به طور کلی عمداً در پوششی نهانی صورت 
می گيرد. اَهرم رسانه های انحصاری آنها 
کارتل  مرکز  اين  که  اطالعاتی  نوع  هر 
بانکی خصوصی را بر مال کند سريعآ تحت 
می  اعتبار  بی  توطئه»  «تئوری  عنوان 
کند.  ولی با اين حال حقايق باقی می مانند. 

خانواده موگان
 بانک فدرال ريزرو در سال ۱۹۱۳ پا به 
نوباوه  سال،  همان  گذاشت،  وجود  عرصه 
مورگان  پِيرپونت  جی  آمريکا،  بانکی 
گرفت.  شکل  راکفلر  بنياد  و  درگذشت 

خانواده مورگان، رياست امور مالی آمريکا 
را از گوشه ی وال استريت و براُد به عهده 
گرفت که به مثابه شبه بانک مرکزی آمريکا 
از ۱۸۳۸ درزمانی که جورج پی بادی در 

لندن شکل گرفت، فعاليت می کرد.
پی بادی شريک حرفه ای روتسچيلدها بود. در 
سال ۱۹٥۲ پژوهشگر دولتی بنام يوستايس 
مولنز احتمال اين را می داد که مورگان ها 
نبودند.  روتسچيلد  ماُموران  از  غير  کسانی 
مولنز می نويسد که روتسچيلدها «...ترجيح 
می دادند که در آمريکا با نام مستعار پشت 
سر نمای خارجی جی پی مورگان و شرکا 

فعاليت کنند.» (٥ )
مُولفی بنام گابريل کولک نوشت «فعاليتهای 
فروش  در    ۱۸۹٥  -۱۸۹٦ از  ها  مورگان 
اوراق قرضه طال آمريکا دراروپا بر اساس 
می  صورت  روتسچيلد  خانواده  با  پيوستگی 
گرفت».(٦ )                                                                                           
اختاپوس مالی مورگان بازويش را به سرعت 
ِفل  گرن  مورگان  پيچيد.  زمين  کره  دور  به 
در لندن فعاليت می کرد. مورگان و شرکاء 
در پاريس فرمانروائی می کرد. «المبرت»  
پسرعموهای روتسچيلد، درکسل اَند کمپانی 
را در فيالدلفيا ايجاد کردند.                     

 ، دوپانت  اَستورز،  به  مورگان  خانواده   
آذوقه  راکفلر  و  واَندربيلتس   ، هايمز  گاگن 
می رساند. اين خانواده ، شروع شکل گيری  
جنرال   ، موتورز  جنرال   ، تی  اند  تی  ای 
آورد.  در  اجرا  به  را  دوپانت  و  الکتريک 
مستقر  بارينگز  و  روتسچيلد  بانک  همانند 
در  دولتی  ساختار  جزء  مورگان  لندن،  در 

کشورهای زيادی شدند.
بانک  به  هاووس  مورگان   ۱۸۹۰ سال   
آهن  خط  در  داد،  می  وام  مصر  مرکزی 
روسيه سرمايه گذاری کرد. اوراق ضمانت 
شده دولت برزيل را شناور می کرد و پروژه 
های دولتی آرژانتين را سرمايه گذاری می 
قدرت   ،۱۸۹۳ سال  اقتصادی  بحران  نمود. 
مورگان ها را افزايش داد. آن سال مورگان 
وحشت  و  اضطراب  از  را  آمريکا  دولت 
که  ترتيب  بدين  داد  نجات  بانکها  ناگهانی 
سنديکائی را ايجاد کرد که ذخيره های دولت 
روتسچيلد  طالی  دالر  ميليون   ٦۲ با  را 
حمايت نمود.(۷ )                                                     

و  بسط  پس  در  ای  محرکه  نيروی  مورگان 
توسعه غرب آمريکا بود، که خط آهن قسمت 
سرمايه  اعتماد  راُی  طريق  از  را  غرب 
 ۱۸۷۹ درسال  کرد.  می  کنترل  و  گذاری 
،کورنليوس وآندربيلتس از مورگان خط آهن 
مرکزی نيويورک را سرمايه گذاری کرد و 
نرخهای امتيازی حمل و نقل را به انحصار 
 ( گرفته  شکل  (تازه  استاندارد  نفتی  شرکت 

اين  بود.  راکفلر  دی  جان  به  متعلق  که  داد 
چه  هر  را  راکفلر  و  مورگان  رابطه  اقدام 

بيشتر محکم ساخت.
آن وقت مورگان هاوس تحت کنترل خانواده 
گرفت.  قرار  راکفلر  و  روتسچيلد  های 
تحت  هرالد  نيويورک  روزنامه  سرمقاله 
پيکر»  غول  تراست  «شهرياران،  عنوان 
زمانی  که  کسی  مورگان  پی  جی  نوشت 
اظهارداشت، «رقابت گناه است»، اکنون با 
خوشحالی اظهار می دارد، «به اين بيانديش. 
کليه ترافيک خط آهن های رقيب در غرب 
سنت لوئيس حدوداً تحت کنترل ۳۰ نفر قرار 

دارد.» (۸ )
مورگان و کوهن لوئب صاحب بانک ادوارد 
هاريمن انحصار خط آهن را دردست داشتند، 
گولدمن  من،  لی  بانکی  سلسله  که  درحالی 
ساکس و الزار برای کنترل صنايع پايه ای 

آمريکا به راکفلرها ملحق شدند. (۹ )
هشت  توسط  بانکی  اتحاد   ۱۹۰۳ درسال 
خانواده تشکيل شد. بنيامين استرانگ دراين 
فدرال  بانک  فرماندار  اولين  بانکی  اتحاد 
فدرال  گيری  شکل  بود.  نيويورک  ريزرو 
خانواده  هشت  نفوذ   ۱۹۱۳ درسال  ريزرو 
دولت  ديپلوماتيک  و  نظامی  نيروی  در  را 
پرداخت  اگر  اکنون  ساخت.  فراهم  آمريکا 
کشورهای  از  توانست  نمی  ها  وام  بدهی 
می  اوليگارشی  گيرد،  صورت  مربوطه 
برای  را  آمريکا  دريائی  نيروی  توانست 
وصول بدهی به آن کشور گسيل کند. بانک 
بين  سنديکای  يک  سيتی  و  چيس  مورگان 

المللی وام دهی را ايجاد کردند.
ويندسور  های  خانواده  با  مورگان  خانواده 
انگليسی و خانواده ساّوی از ايتاليا مناسبات 
راحتی داشت. کوهن لوئب، واربورگ، لی 
من، اسرائيل موسی سيف و گولدمن ساکس 
نيز با خاندان سلطنتی اروپا رابطه نزديک 
داشتند. از سال ۱۸۹٥ به بعد کنترل جريان 
دردست  آمريکا  از  طال  ورود  و  خروج 
آمريکائی  امتزاج  موج  اولين  بود.  مورگان 
کرد  می  طی  را  تکاملش  ابتدائی  مرحله 
شد.  می  داده  رواج  داران  بانک  توسط  و 
صنعتی  ادغام   ٦۹ تعداد   ،۱۸۹۷ درسال 
تعداد   ۱۸۹۹ سال  تا  ولی  گرفت.  صورت 
درسال  بود.  گرفته  صورت  ادغام   ۱۲۰۰
۱۹۰٤ جان مودی، مؤسس خدمات سرمايه 
که  است  ممکن  غير  گفت،  مودی-  گذاری 
منافع راکفلر و مورگان از هم جدا باشند. (۱۰ )
اين  به  مردم  اعتماد  عدم  خاطر  به   
و  دانستند  می  خائن  را  اينها  افراد،بسياری 
قديمی  اسکناس  برای  آنها  که  بودند  معتقد 
اروپائی کار می کنند. اسَتاندارد اويل راکفلر 

و  کارنيگی  اَندرو  استيل  اِس  يو   ،
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توسط  تمامأ  َهاريَمن،  ادوارد  آهن  خط 
جاکوب شيرف بانکدار در کوهن لوئب، اداره 
نزديکش  ارتباط  علت  به  که  کسی  شد،  می 
کرد.                                                   می  کار  زياد  اروپائی  روتسچيلد  با 
تعدادی از اياالت غربی فعاليت اين بانکداران 
شناس،  سر  واعظ  کردند.  اعالن  ممنوع  را 
ويليام جنينگ برايان، کانديد رئيس جمهوری 
از جانب دمکراتها بين ۱۸۹٦ – ۱۹۰۸ در 
تبليغات ضد امپرياليستی اش مطرح می کرد 
که آمريکا در ُشُرف افتادن در تلًه «بردگی 
است.  گرفته  قرار  انگليسی»  سرمايه  مالی 
را  برايان   ۱۹۰۸ سال  در  روزولت  تدی 
خاطر  به  صورت  هر  به  ولی  داد  شکست 
تبليغات آتشين و مردم پسند او، قانون شرمن 
شرکتها)  اتحاد  ضد  (قانون  تراست  اَنتی 
استاندارد  تعقيب  به  سپس  او  شد.  گذرانده 

اويل تراست رفت. 
پوژو  محاکمه  به  رسيدگی   ۱۹۱۲ سال  در 
شروع شد که تمرکز قدرت وال استريت را 
عنوان می کرد. در همان سال خانم ادوارد 
هاريمن سهام قابل توجه خود را که در بانک 
پی  جی  به  بود  نيويورک  تراست  گارنتی 
مورگان گارنتی فروخت و در نتيجه مورگان 
تضمينی  شرکتهای  اتحاد   ) تراست  گارنتی 
برانديس  لوئيس  کرد.  ايجاد  را   ( مورگان 
ويلسن  ُودرو  پرزيدنت  بود،  قاضی  که 
روسای  پيوستگی  بهم  از  که  کرد  قانع  را 
انحصارات جلوگيری کند. و در سال ۱۹۱٤ 
قانون کاليتن اَنتی تراست (قانون ضد اتحاد 

شرکتها ) گذرانده شد.
جک مورگان پسر جی پی ار و جانشينش با 
واکنش نشان دادن از خود، موکلين مورگان 
تا  خواند  فرا  را  ونچستر  و  رمينگتن  يعنی 
توليد تسليحات را افزايش دهند. او استدالل 
جنگ  وارد  بايد  متحده  اياالت  که  کرد  می 
کار  بنياد  تحريک  با  گردد.  اول  جهانی 
نيگی و اليگارشی های طرفدار آن، باالخره 
ويلسن (رئيس جمهور وقت) با آنها هم ساز 
که  نوشت  تانسيل  چارلز  که  چنان  هم  شد. 
آمريکا وارد جنگ می شود، «حتی قبل از 
فرانسوی  شرکت  تسليحاتی،  شديد  تصادم 
در  کمپانی  و  مورگان  به  فِرِرس  روتسچيلد 
شدن  سهيم  پيشنهاد  و  زد  تلگرام  نيويورک 
وامی به مبلغ صد ميليون دالر را داد. بخش 
قابل مالحظه ای از آن در آمريکا به منظور 
کاالهای  از  فرانسوی  خريداران  استفاده 

آمريکائی بود.» 
کل  صد  در   ٥۰ هاوس  مورگان  بانک 
در  کرد،  مين  تأ  را  آمريکا  جنگ  مخارج 
کنتراتچی  کردن  رديف  برای  هنگام  آن 
فوالد  دوپانت،  الکتريک،  جنرال  مثل  هائی 
آمريکا کِنکات و اِی اس آرکو کميسيون می 

گرفت. تمامی آنها مشتريهای مورگان بودند. 
مورگان هم چنين مخارج جنگ برتيش بُور 
را  پروس  ـ  فرانسه  وجنگ  آفريقا  درجنوب 
در  پاريس  صلح  کنفرانس  کرد.  می  مين  تأ 
سال ۱۹۱۹ با سر پرستی و رياست مورگان 
انجام گرفت که  به کوشش برای باز سازی 

آلمان و نيروهای متحده منجر شد.(۱۱ )
َمن  گولد  اينکه  از  بعد   ۱۹۳۰ ی  دهه  در   
سقوط  از  ديگران  و  ليمن  بانک  ساکس، 
سال ۱۹۲۹ سود بردند، پوپوليسم درآمريکا 
مجلس  بانکی  کميته  رئيس    (  ۱۲) آمد.  رو 
نمايندگان، لوئيس مک َفد ن (نماينده دمکرات 
از نيويورک) در مورد رکود بزرگ گفت، 
ريزی  طرح  اتفاق  اين  نبود.  تصادفی  «اين 
شده دقيق بود....بانک داران بين المللی در 
پی اين بودند که آن چنان شرايط نوميدی و 
يأس را فراهم کنند تا شايد بتوانند به حاکمين 

همگی ما مبدل گردند.»
سناتور جرالد نی (دمکرات) درسال ۱۹۳٦ 
رياست تحقيقات درمورد مهمات را به عهده 
بانک  که  رسيد  نتيجه  اين  به  نی  داشت. 
اول  جهانی  جنگ  در  را  آمريکا  مورگان، 
فرو برد تا از وام ها پشتيبانی کند و از اين 
را  تسليحانی  صنايع  عظيم  توسعه  طريق 
نی مدارکی را تحت عنوان  ايجاد کند. بعداً 
جنگ بعدی بدست داد که مظنونانه به «الهه 
ی قديم دمکراسی حيله گر» اشاره داشت، که 
از آن طريق ژاپن به عنوان دليلی خواهدبود 
برای فريب آمريکا جهت وارد شدن به جنگ 

جهانی دوم.
هارولد  کشور  وزير   ،  ۱۹۳۷ درسال 
آيکس به نفوذ «شصت خانواده آمريکائی» 
بعداً  مورخ،  النربرگ،  فرديناند  هشدارداد. 
کتابی با همين تيتر نوشت. ويليام او داگالس 
مورگان....در  «نفوذ  عالی  دادگاه  قاضی 
مهلک ترين صنايع و سرمايه گاری در امور 

مالی امروز» را تقبيح کرد.
از  دادن  نشان  واکنش  با  مورگان  جک 
خود، آمريکا را به سمت جنگ جهانی دوم 
سوق داد. مورگان رابطه بسيار نزديکی با 
از  تا  دو   – داَن  های  خانواده  و  ايواساکی 
ثروتمند ترين خاندان ژاپنی – داشت که به 
که  ميتسوئی  و  ميتسوبيشی  صاحبان  ترتيب 
درقرن ۱۷ (که دولتهای نظامی حاکم بودند) 
اين شرکت ها شکل گرفته بودند. زمانی که 
قتل  مورگان  کرد،  تجاوز  منچوريا  به  ژاپن 
عام دهقانان چينی را ناديده گرفت. مورگان 
فاشيست  با  نزديکی  بسيار  رابطه  چنين  هم 
ايتاليائی، بنيتو موسيلينی داشت. در آن هنگام، 
نازی آلمانی به نام دکتر هيملر شاخت رابط 
دوم  جهانی  جنگ  دوره  در  مورگان  بانک 
بود. بعد از جنگ، نمايندگان مورگان با شاَ 

خت در بانک بين المللی مسکن (بی آی اس) 
در بازل واقع در سوئيس مالقات کردند.(۱۳ )

خاندان راکفلر
بی آی اس از قدرتمند ترين بانکهای جهان 
که  جهانی  مرکزی  بانک  يک  يعنی  است 
کنترل  است،  خاندان  هشت  اين  به  متعلق 
تمام  تقريباً  خصوصی  مرکزی  بانکهای 
کشورهای غربی و درحال توسعه را دارد. 
بنام  بانکداری  اس  آی  بی  پرزيدنت  اولين 
راکفلر گيتس مک گرآ- يک مقام عالی رتبه 
ی چيس منهتن و فدرال ريزرو بود. مک گرآ 
جاسوسی  سازمان  سابق  رئيس  بزرگ  پدر 
آمريکا، «سيا» ريچارد هلمز بود. راکفلرها 
مثل مورگان ها رابطه بسيار نزديکی با لندن 
داشتند. ديويد آيک در «بچه های وطن» می 
درست  ها  مورگان  و  ها  راکفلر  که  نويسد 
های  روتسچيلد  برای  هستند  نوکرانی  مثل 

اروپائی. (۱٤ )
صاحب بی آی اس فدرال ريزرو(که کامًال 
بانک  انگلستان،  بانک  است)،  خصوصی 
سوئيس،  ملی  بانک  کانادا،  بانک  ايتاليا، 
بانک  و  آلمان  بانک  بوندس  هلند،  بانک 

فرانسه ( تماماًخصوصی) می باشد.
مورخی بنام کارول کوآيگلی در کتاب حماسه 
خود، مصيبت و اميد نوشت که «بی آی اس 
بخشی از نقشه ای بود که کنترل سيستم مالی 
جهان را به طور خصوصی دردست بگيرد 
که از اين طريق سيستم سياسی هرکشوری 
خود  تسلط  زير  به  را  جهان  تمام  واقتصاد 
توسط  فئودالی  اسلوب  يک  درآورد.....با 
با  و  هماهنگی  در  جهان  مرکزی  بانکهای 

توافقات محرمانه.»
به  اعتمادی  آمريکا  دولت  تاريخی  نظر  از 
بی آی اس نداشت، بدون موفقيت در از ميان 
از  بعد  ودز  بِرتن  کنفرانس  در  آن،  بردن 
جنگ جهانی دوم در سال در ۱۹٤٤ عليه آن 
تبليغ می کردند. درعوض با ايجاد صندق بين 
المللی پول و بانک جهانی توسط بِرتن ودز 
توان اين هشت خاندان تشديد پيداکرد. فدرال 
ريزرو آمريکا در سپتامبر ۱۹۹٤ فقط مقداری 
(  ۱٥) داشت.  دراختيار  اس  آی  بی  در  سهام 
بی آی اس صاحب حد اقل ۱۰ درصد ذخيره 
بانکهای  درصد   ۸۰ اقل  حد  برای  پولی 
پول  المللی  بين  صندق  جهان،  مرکزی 
آی  بی  باشد.  می  مختلط   مؤسسات  وديگر 
اس به عنوان مأمور مالی برای توافقات بين 
المللی اطالعات درمورد اقتصاد جهان جمع 
در  مالی  سقوط  درمواقع  و  کند  می  آوری 

جهان به عنوان وام دهنده ظاهرمی شود.
بی آی اس برنامه سرمايه داری انحصاری 
فاشيستی را ترويج می دهد. در سال ۱۹۹۰ 

وامی مشروط به کشور مجارستان داد 



صفحه ۱٦رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران
کشور  اين  اقتصاد  که  اين  تضمين  با 
خصوصی گردد. بی آی اس به عنوان 
وجوه  که  خاندانی  هشت  برای  بود  مجرائی 
برای ادولف هيتلر فراهم می کردند که توسط 
در  مندلسن  وبانک  شرودر  واربرگز/هنری 
آمستردام کنترل می شد. بسياری از محققين 
معتقدند که بی آی اس در پس مواد مخدر و 

پول شوئی درجهان است. (۱٦ )
اين اتفاقی نيست که چرا بی آی اس مرکزيتش 
مناسب  که  جائی  گرفته،  قرار  سوئيس  در 
حکومتهای  ثروت  نگهداشتن  پنهان  برای 
لوژ  برای  است  مرکزی  و  جهان  اشرافی 
پی ـ ۲ فراماسيونر آلپينا (ايتاليآئی) و نازی 
بين المللی. مؤسسات ديگری که اين هشت 
فوروم  از  عبارتند  کنند  می  کنترل  خاندان 
اقتصادی جهان، کنفرانس مالی بين المللی و 

سازمان تجارتی جهان.
به  پا  خاندان  هشت  اين  ميان  در  ودز  بِرتن 
المللی  بين  صندق  گذاشت.  وجود  عرصه 
پول و بانک جهانی مرکزيت اين «نظم نوين 
اولين   ۱۹٤٤ درسال  حائزند.  را  جهان» 
قرضه بانک جهانی توسط مورگان استانلی 
و بانک فرست باستون شناور شد. خانواده 
خاندان  منافع  درگير  بيشتر  فرانسوی  الزار 
مورگان شدند. الزار فرورس – بزرگترين 
بانک سرمايه گذاری فرانسه – توسط الزار 
 – شود  می  کنترل  ويل  ديويد-  خاندان  و 
بانکداری اولد جنواس سايان از طرف ميشل 
دايويو نمايندگی می شود. اخيراً رئيس و سی 

ای اُ سيتی گروپ، سنفورد ويل بود.
يوروکلير  گارنتی  مورگان   ۱۹٦۸ درسال 
بانکی در بروکسل تحت عنوان سيستم نقل و 
انتقال بانکی برای تضمين يورودالر شروع 
خودکارکردن  برای  تالش  اولين  اين  کرد. 
برداشت  چنين  ها  بعضی  بود.  بانکی  امور 
است.  يورو- کلير «جانور»  کردند که  می 
برای  عمليات  مرکز  عنوان  به  بروکسل 
بانک مرکزی اروپا و ناتو خدمت می کرد. 
محرمانه  مورگان  مقامات   ۱۹۷۳ درسال 
مالقات کردند تا به طور غير قانونی خاندان 
قانون  از  قبل  سال  بيست  را  مورگان  قديم 
گالس استيگل احيا کنند. مورگان و راکفلر 
ها پشتيبانی مالی را برای ِمِرل لينچ فراهم 
بزرگترين  از  تا  پنج  به  طوريکه  به  کردند 
بانک سرمايه گذاری آمريکا تبديل شد. اکنون 
ِمِرل لينچ بخشی از بانک آمريکا می باشد.
دی  جان  خود  نفتی  ثروت  از  استفاده  با 
راکفلر اتحاد شرکتهای عادالنه را به چنگ 
تعدادی   ۱۹۲۰ سالهای  تا  درواقع  که  آورد 
از بانکها و شرکتهای بزرگ را حريصانه 
بلعيد. رکود بزرگ سبب شد که تا قدرت بال 
منازع راکفلرها هر چه بيشتر تحکيم گردد. 

چيس بانک با بانک منهتن که متعلق به کوهن 
لوئب بود ادغام گرديد تا بانک چيس منهتن 
به وجود آيد که از اين طريق رابطه نزديک 
و دراز مدت خانوادگی شکل گرفت. خاندان 
کوهن لوئب – همراه با روتسچيلد ها- برای 
به  که  بودند  آن  درپی  که  کسانی  راکفلرها، 
سلطان نفت تبديل شوند سرمايه گذاری کرد. 
بانک نشنال سيتی واقع در کليولند پول مورد 
نياز جان دی راکفلر را که می رفت تا صنايع 
آورد  در  خود  انحصار  به  را  آمريکا  نفتی 
به  آمريکا  درکنگره  بانک  اين  کرد.  فراهم 
عنوان يکی از سه بانک متعلق به روتسچيلد 
داده  تشخيص   ۱۹۷۰ درسالهای  درآمريکا 
شده بود، يعنی زمانی که راکفلر تحت عنوان 

استاندارد اويل آو اوهايو به ثبت رسيد. (۱۷)
(استاندارد  نفتی  شرکت  شرکای  از  يکی 
کسی  بود  هارکنس  ادوارد  راکفلر،  اويل) 
که خاندانش کنترل کميکال بانک را بدست 
گرفت. شريک ديگر او جيمز استيل من بود. 
کسی که خاندانش کنترل توليدات شرکتهای 
هانوِور را به دست گرفت. هردوی اين بانکها 
باهم ادغام شدند و زير چتر جی بی مورگان 
جيمز  های  دختر  از  دوتا  درآمدند.  چيس 
ازدواج  راکفلر  ويليام  پسر  دو  با  من  استيل 
توجهی  قابل  مقدار  خانواده  دو  اين  کردند. 
از سيتی گروپ را نيز کنترل می کنند. (۱۸ )

شرکتهای  راکفلرها  بيمه  درتجارت 
متروپاليتن اليف، اکويتابل اليف، پرودنشيال 
کنند.  می  کنترل  را  اليف  نيويورک  و 
تا   ٥۰ دارائی  درصد   ۲٥ راکفلر  بانکهای 
از بزرگترين بانکهای تجارتی و ۳۰ درصد 
دارائی ٥۰ تا از بزرگترين کمپانيهای بيمه را 
تحت کنترل دارند. (۱۹) کمپانيهای بيمه، برای 
اولين بار درآمريکا توسط فراماسيونرها از 
که  گرفت  شکل  آمريکا  های  وودمن  طريق 
نقش کليدی دراين سو و آن سو حرکت دادن 

پول مواد مخدر را بازی می کنند.
اَکسان  شامل  راکفلر  کنترل  تحت  کمپانيهای 
موبيل، شورون تگزاکو، بی پی اَمُوکو، َمراَتان 
اُتس،  کوئکر  موَرن،  مک  فريپورت  اويل، 
آسارکو، يونايتد، دلتا، نورسوست، آی تی تی، 
بوئينگ،  زيراکس،  هاروستر،  اينترنايشنال 
ول،  هانی  پاِکرد،  هيولت  وستينگهاوس، 
اينترنشنال ِپيِپر، فايزر، موتوروال، مانسنتو، 
باشند. می  فُودز  وجنرال  کاربايد،  يونيون 

با  نزديکی  بسيار  مالی  ارتباط  راکفلر  بنياد 
تالشهای  دارد.  کارنگی  و  فورد  بنيادهای 
بشردوستانه ساير خانواده ها شامل برادران 
تحقيقات  برای  راکفلر  مؤسسه  راکفلر، 
عمومی،  آموزش  مديره  هيئت  پزشکی، 
به  که  شيکاگو-  دانشگاه  راکفلرو  دانشگاه 
طور آهسته و مداوم اقتصاد دانهای بی اندازه 

دست راستی را به عنوان مدافع و توجيه گر 
سرمايه جهانی به انضمام ميلتون فريدمن را 

تربيت می کند.
تجارتی  مرکز   ۳۰ صاحب  خانواده  اين 
همه  کريسمس  درخت  که  جاهائی  است 
مرکز  انضمام  به  گردد،  می  روشن  ساله 
برج  ساختمان  در  راکفلر  ديويد  راکفلر. 
مرکز تجارتی جهان تعيين کننده بود. منزل 
و  مختلط  ساختمان  راکفلر،  خانواده  اصلی 
با  نيويورک  ايالت  شمال  در  ايست  پيچيده 
منهتن  در  چنين  هم  آنها  پوکينتيکوهيلز.  نام 
واقع  اطاقه   ۳۲ دوپلکس  منزل  صاحب 
درخيابان پنجم، يک قصر درواشنگتون دی 
سی، مزرعه مونته ساکرو درونزوئال، ايالت 
ِمين، استراحتگاه درجزاير دريای کارائيب، 

هاوائی و پورتوريکو می باشند. (۲۰ )
وزير  يکی  (دوبرادريکه  دالس  خانواده 
رئيس  ديگری  و  آمريکا  خارجه  امور 
سازمان «سيا» که عامل کودتای ۲۸ مرداد 
۱۳۳۲ بود- مترجم) و راکفلر پسرعموهای 
را  «سيا»  سازمان  دالِس،  اَلن  يکديگرند. 
کرد،  کمک  ها  نازی  به  آورد،  وجود  به 
ضربت  وارن-  به  معروف  درکميسيون 
وارده به کندی را سرپوش گذاشت و با زدو 
واخوت  برادری  انجمن  گوناگون  های  بند 

مسلمانی، افکار قاتلين را کنترل کرد. (۲۱ )
اتحاد  سرپرستی  دالِس  فاستر  جان  برادراو، 
از  قبل  را  ساکس  گولدمن  شرکتهای  قالبی 
گرفت  عهده  به   ۱۹۲۹ درسال  سهام  سقوط 
مصدق  دکتر  ملی  دولتهای  سرنگونی  در  و 
درايران و گواتماال به برادرش کمک کرد. 
بونز(اجتماع  اَند  اسگال  اعضای  از  دو  هر 
ييل که  دانشگاه  سال آخر  دانشجويان  مخفی 
 ۱۹۷٤ درسال  بوش  دبليو  جورج  پرزيدنت 
از  مترجم)،  بود-  آن  اعضای  از  يکی 
اف  (سی  خارجی  روابط  شورای  خوديهای 
آر) و سی و سومين درجه ماسون (بغير از 
آبراهام لينکلن و جان کندی، تمام پرزيدنتها 
(۲۲) مترجم).  بودند-  فراماسيون  عضو 
ازبين  به  متمايل  که  ُرم  در  کلوبی  درايجاد 
بردن جمعيت می باشد در يکی از امالکشان 
کننده  تعيين  راکفلرها  ايتاليآ،  بالجيُو،  در 
محلی  هيلز  پوَکنتيکو  در  آنها  ملک  بودند. 
بود که کميسيون سه جانبه شکل گرفت. اين 
خانواده پشتوانه مالی جنبش علم اصالح نژاد 
انسان را تأمين کرد، جنبشی که نسل هيتلر 
را توليد مثل غير جنسی انسان (کلونينگ) و 
وسواس دی ان ای متداول درآمريکا درميان 

دانشمندان را رواج داد.
زمان  تا  راکفلر،  پسرهای  از  يکی  جان، 
قرار  جمعيت  کميسيون  رأس  در  مرگش 

سناتور  همنامش،  پسر  داشت.(۲۳) 
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ويرجينيآی غربی است. برادر راکفلر 
بنام ونيتراب نايب فرماندار آرکانزاس 
به  ايالت  اين  افراد  ترين  قدرتمند  از  و  بود 
شمار می رفت. در يک مصاحبه ای با مجله 
راکفلر  نلسون   ،  ۱۹۷٥ سال  در  بوی  پلی 
به عنوان رئيس جمهور- کسی که فرماندار 
صحبتش  در  ماهرانه  بود-  نيز  نيويورک 
و  کرد  تشويق  را  اش  خانواده  بينی  جهان 
اعتقاد  ريزی  برنامه  به  عميقاً  «من  گفت، 
اجتماعی،  اقتصادی،  ريزی  برنامه  دارم – 
ريزی  برنامه  باالخره  و  نظامی  سياسی، 

برای کل جهان».
مؤسس  راکفلر،  برادران  تمام  از  ولی 
شورای سه شاخه (تی سی) و رئيس چيس 
منهتن، ديويد بود. کسی که، طرح و برنامه 
ايده ئولوژيک فاشيستی خاندان را درمقياس 
جهانی رهبری می کرد. او از پادشاه ايران، 
از نفاق و جدائی ميان سياه پوستان و سفيد 
آپارتايد)  (رژيم  جنوبی  آفريقای  پوستان 
از  او  کرد.  می  دفاع  ديکتاتور  پينوشه  و 
تی  آر،  اف  سی  مالی  پشتيبانان  بزرگترين 
سی و (دردوران جنگ ويتنام) کميته برای 
ثروت  بود–  آسيا  در  دوام  با  و  مؤثر  صلح 
بادآورده ای توسط اين کنتراتها برای آنهائی 
که از اين کشمکش امرار معاش می کردند، 

فراهم می شد.
نيکسون از او تقاضا کرد که وزارت خزانه 
ولی،  بگيرد.  عهده  به  را  آمريکا  داری 
راکفلر دست رد به اين مسئوليت شغلی داد 
چون که می دانست قدرت او در نظارت بر 
چيس به مراتب بيشتر بود. نويسنده ای بنام 
گری اَلَن در مورد راکفلر می نويسد که در 
سال ۱۹۷۳ ديويد راکفلر با تعداد ۲۷ تا از 
رهبران کشورهای مختلف مالقات کرد، به 
کمونيست. چين  و  روسيه  رهبران  انضمام 

بانک  فروريختن  با   ۱۹۷٥ سال  متعاقب 
سازمان  کودتای  و  َهند  نوگن  استراليائی 
وزير  نخست  وتمن،  گاف  عليه  «سيا» 
که  فريژر  َملکوم  او،  جانشين  و  استراليا 
توسط پادشاه انگلستان برگزيده شده بود عازم 
آمريکا شد و با پرزيدنت فورد مالقات کرد، 
   ( راکفلر.(۲٤  ديويد  با  مشورت  از  بعد  البته 
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فرود و فراز... بقيه از صفحه آخر

و  آينده  و  چين  کشور  فردای  چگونگی  آن 
سرنوشت جهان را شکل داده و تعيين خواهد 
کرد؟ آيا طبقه سرمايه داری حاکم (اوليگارشی 
تک حزبی) چين قادر خواهد گشت با تعبيه و 
تنظيم مجدد ابزارها و راه های سرمايه داری 
تاريخی (مثل استعمار تعدادی از کشورهای « 
درمانده»  و دربند پيرامونی سه قاره جنوب 
– « جهان چهارم» – و يا تعبيه و ايجاد قشر 
بوسيله  ميليونی  کارگری»  «آريستوکراسی 
عروج  از  امپرياليستی»)  خواری  «رانت 
اين نيروی عظيم اجتماعی به قله چالش جدی 
عليه سرمايه داری جلوگيری کند ؟ آيا فراز 
يک  عنوان  به  چين  کارگر  طبقه  مبارزاتی 
نيروی مقتدر اجتماعی منجر به يک انقالب 
جدی سوسياليستی در آن کشور خواهد شد؟ 
آيا وقوع انقالب جديد در چين جاده را برای 
جهان  سطح  در  سوسياليستی  امواج  عروج 
هموار و آماده خواهد ساخت ؟ و باالخره آيا 
ممکن است که ادغام امواج عظيم مبارزات 
کارگری در چين با امواج بيداری و رهائی در 
کشورهای سه قاره شرايط را برای همکاری 
و همدلی ها بين جنبش های رهائی بخش ملی 
بزرگ  چالش  دو  عنوان  به   سوسياليستی  و 
عليه نظام جهانی سرمايه را آماده سازد؟ پاسخ 
های مناسب به اين پرسش های مهم تا اندازه 
ای می تواند خطوط اصلی مسير تاريخ جهان 

را در قرن بيست و يکم ترسيم کنند.
شکست طبقه کارگر و 

پيروزی سرمايه داری در چين 
عظيم  بسيج  براساس  چين   ۱۹٤۹ انقالب 
اکثريت قابل توجهی از جمعيت چين بر عليه 
استعمار و ستم زمين داران فئودال ، سرمايه 
داران و امپرياليست ها بنا گشته بود . با تمام 
کمبود ها و محدوديت های تاريخی خود ، چين 
توده ای در عهد مائو می تواند به عنوان يک 
ملت – دولتی با ويژه گی های سوسياليستی 
آن  در  که  زيرا   . گيرد  قرار  بررسی  مورد 
دوره مناسبات طبقاتی بطور چشمگيری در 
سرمايه  کشورهای  با  مقايسه  مقام  در  چين 
داری بويژه کشورهای پيرامونی در بند به نفع 
کارگران ، دهقانان و ديگر تهيدستان دستخوش 
تحويل و تحول قرار گرفته بود. اين تغيير و 
شناسان  جامعه  و  مورخين  توسط  که  تحول 
مطالعات ميدانی در شصت سال گذشته بطور 
مبسوط و مفصل مورد تجزيه و تحليل قرار 
گرفته اند، دستاوردهای متنوع و حائز اهميتی 
را برای مردم چين و ديگر خلق های جهان 
دستاوردهای  عليرغم  البته  آورد.  ارمغان  به 
فراگير در عهد مائو، چين توده ای نتوانست 
نظام  مقابل  در  جدی  و  عينی  بديل  يک  به 

يک  در  و  گردد  تبديل  سرمايه  جهانی 
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پروسه مجبور گشت که منطق اساسی حرکت 
اقتصادی  توليد  بپذيرد.  را  نظام  درون  در 
دولت  دست  در  توجهی  قابل  بطور  اضافی 
تمرکز  سازی  صنعتی  و  انباشت  رشد  برای 
يافت . افتادن در دام منطق حاکم بر حرکت 
سرمايه شرايط مادی را به رشد نخبگان تکنو- 
قدرت  بيش تر  کسب  خواهان  که  بوروکرات 
سياسی برای اخذ امتيازات مادی برای خود 
نوظهور  نخبگان  اين  ساخت.  فراهم   ، بودند 
که نمايندگی سياسی خود را در داخل حزب 
کمونيست چين پيدا کردند، سال ها بعد حتی 
سرمايه  «رهروان  بنام   بازار  و  کوچه  در 
داری» حزب معروف گشتند. مائوتسه دون 
درون  در  سوسياليسم  راه  حاميان  ديگر  و 
بسيج  و  توسل  با  که  کردند  تالش  حزب 
جوانان (بويژه  و  دهقانان  کارگر،  های  توده 
در  اوضاع  پيشرفت  از  دانشجو)  و  محصل 
جلوگيری  سرمايه  حاکميت  استقرار  جهت 
کنند . اکثر کارگران و دهقانان (که عمدتا از 
نظر سياسی بی تجربه و يا سردرگم بودند) 
آمادگی نداشتند که بطور مستقيم قدرت سياسی 
و اقتصادی خود را بمنصه ظهور بگذارند . 
بعد از مرگ مائو در سال ۱۹۷٦ ، رهروان 
سرمايه داری تحت رهبری تنگ شيائوپينگ 
طی يک کودتای ضد انقالبی طرفداران مهم 
به  بعدها  که  را  سوسياليستی  ای  توده  چين 
معروف  مائوئيست»  راديکال  «رهبران  نام 
گشتند، دستگيرکردند. درعرض چندسال بعد 
از مرگ مائو، با تسخير قدرت توسط تنگ 
تغيير  و  تحويل  جاده  در  چين  شيائوپينگ 
کشور  يک  به  سوسياليستی  کشور  يک  از 
سرمايه داری قرار گرفت . در نيمه دوم دهه 
۱۹۸۰ با اوجگيری فاز نوين گلوباليزاسيون 
گسترش بازار آزاد نئوليبرالی، در چين طی 
اقتصادی  رفورم  وسيع  برنامه  يک  اجرای 
مورد  مائو  عهد  ای  توده  دستاوردهای  تمام 
يورش و تغيير دگرديسی قرارگرفتند. کمون 
های توده ای منحل گشتند و کشاورزی بطور 
شد.  سازی  خصوصی  مشمول  توجهی  قابل 
کارگر،  ميليون  صدها   ،۱۹۹۰ دهه  آغاز  با 
کشاورز و دهقان که از روستاها به شهرها 
کوچ کرده بودند به عنوان کارگران مهاجر به 
کارگران اضافی تبديل گشته و بالطبع مورد 
استثمار شديد سرمايه داران خارجی و داخلی 
در  عظيم  سازی  خصوصی  گرفتند.  قرار 
 ۱۹۹۰ دهه  در  اقتصادی  های  گستره  ديگر 
و  نهادها  تمامی  تقريباً  يافت.  رشد  و  ادامه 
دولتی  بزرگ  و  متوسط  کوچک،  بنگاههای 
مشمول خصوصی سازی گشتند. اين نهادهای 
به قيمت های بسيار نازل و  توليدی  عموماً 
مصنوعی به آقاها و آقازادگان صاحب مقام 
و يا نفوذ در داخل حزب و يا به شرکت های 
اين  واقع  در  شدند.  فروخته  خارجی  فراملی 

بار نيز پروسه انباشت ابتدائی عظيم سرمايه 
چيزی  دار  سرمايه  طبقه  يک  شکلگيری  و 
غيراز دزدی و چپاول ثروت های دولتی و 
تعاونی توده ای نبود. در همان مدت زمان (از 
سال ۱۹۸٤ تا ۱۹۹٥) ده ها ميليون کارگر 
دولتی و تعاونی بيکار گشته و هسته های مهم 
بوجود  کنونی  چين  در  را  بيکاران  اصلی  و 
آوردند. مشروعيت عروج طبقه سرمايه دار 
و پروسه های اقتصادی و اجتماعی آن توسط 
رهبری حزب کمونيست مورد شناسائی قرار 
سال  (در  حزب  شانزدهم  کنگره  در  گرفت. 
تغيير  کيفی  بطور  حزب  مرامنامه   (۲۰۰۲
يافت. در مرامنامه سابق ، حزب کمونيست 
خود را به عنوان «آوانگارد» طبقه کارگر، 
داشت.  می  محسوب  پرولتاريا  منافع  نماينده 
نماينده  منبعد  که  کرد  اعالم  جديد  مرامنامه 
پيشرفته  و  مردم»  وسيع  های  «توده  منافع 
واژه  باشد.  می  توليدی  نيروهای  ترين 
واقع  در  توليدی»  نيروهای  ترين  «پيشرفته 
داری  سرمايه  جديد  طبقه  برای  تعبير  حسن 

در چين بود. 
فراز طبقه کارگر به عنوان 
يک نيروی بزرگ اجتماعی

تبديل چين از يک کشور سوسياليستی به يک 
کشور سرمايه داری در دهه های ۱۹۹۰ و 
۲۰۰۰ در صد کارگران را در کليت نيروی 
کار به شدت افزايش داد. در صد کارگران که 
در سال ۱۹۸۰ نزديک به ۳۱ در صد بود در 
سال ۲۰۰۰ به ٥۰ در صد و در سال ۲۰۰۸ 
رشد   . رسيد  کار  نيروی  کل  درصد   ٦۰ به 
سريع کارگران غير کشاورزی در اين مدت 
زمان حکايت از ظهور و عروج يک طبقه 
کارگر نيرومند در صحنه اجتماعی و سياسی 
توسط  سرمايه  وسيع  انباشت   . می کند  چين 
سرمايه داران چين صرفا بر اساس استثمار 
بی رحمانه صدها ميليون کارگر چينی بدست 
آمده است. از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰٥ ، در آمد 
کل  درصد  از ٥۰  کارگران  کار  نيروی  کل 
درآمد ناخالص ملی چين به ۳۷ درصد رسيد. 
مزد يک کارگر چينی در حال حاضر برابر 
با ٥ درصد مزد کارگر آمريکائی، ٦ درصد 
مزد کارگر کره جنوبی و ٤۰ در صد مزد 
های  سال  از  باشد.  می  مکزيکی  کارگر 
آغازين دهه ۱۹۸۰ به اين سو ، ۱٥۰ ميليون 
اضافی)  (کارگران  چين  روستاهای  از  نفر 
توسط سرمايه داران کنده شده و به شهرهای 
چين پرتاب گشتند. توليدات صنعتی چين برای 
و  آمريکا  بويژه  جهان  کشورهای  به  صدور 
کارگران  استثمار  اساس  بر  عموماً  اروپا 
در  تعدادشان  بر  روز  هر  که  است  اضافی 
دقيق  بررسی  يک  می گردد.  افزوده  شهرها 
منطقه  در  کارگران  معيشتی  وضع  درباره 
صنعتی «دلتای رودخانه مرواريد» که شامل 

ايالت هنگ کنگ هم است، نشان می دهد که 
حدود دو سوم کارگران در اين منطقه بيش تر 
از ۸ ساعت در هر روز هفته کار می کنند. 
شانزده  به  نزديک  کارگران  اين  از  بعضی 
کارفرمايان  و  می کنند.  کار  روز  در  ساعت 
بدنی  کتک  به  توسل  با  مرتبا  ها  کارخانه 
به  نزديک  می کنند.   «تنبيه»  را  کارگران 
به  شرايط  در  چينی  کارگر  ميليون  دويست 
طبق  می کنند.  کار  امان  و  امن  بی  غايت 
گزارش جان چن (در وب سايت سوسياليستی 
جهان در ۱۰ ژوئن ۲۰۱۰) در حدود هفت 
صد هزار کارگر هر سال در چين در سر کار 
زخمی می شوند و نزديک به صد هزار نفر از 
آن ها می ميرند. اين درجه از استثمار و ظلم 
عليه کارگران در چين تحقيقا در تاريخ سرمايه 
داری و در دوره انباشت اوليه تاريخ سرمايه 
داری بی نظير و يا حداقل کم نظير بوده است. 
مارکس و انگلس در «مانيفست کمونيست» 
مطرح می کنند که مبارزات طبقه کارگر عليه 
سرمايه داران مراحل متعددی را طی می کنند. 
در مرحله مرکانتاليستی– تجاری رشد سرمايه 
داری در اروپا (در قرن شانزدهم و هفدهم) 
مبارزات کارگری عليه سرمايه داران عمدتا 
فردی و گاها گروهی بود که مستقيماً کارگران 
را استثمار می کردند . با رشد سرمايه داری و 
ورود آن به دوره «بلوغ» و شکوفائی (در 
قرن هيجدهم و نوزدهم) تعداد کارگران سريعا 
رشد کرده و بيش از پيش در کارخانه های 
قدرت  که  وقتی  گشتند.  متمرکز  بزرگ 
کارگران افزايش يافت آن ها به ايجاد اتحاديه 
سرمايه  عليه  جمعی  بطور  تا  زدند  دست  ها 
داران مبارزه کنند. در چين نيز وضع به همان 
منوال پيش رفته است. با تبديل چين به يک 
کشور سرمايه داری و رشد عظيم اقتصادی 
تعداد  با  مقايسه  مقام  در  کارگران  تعداد  آن 
پرتاب  با  يابد.  می  افزايش  سريعا  دهقانان 
«کارگر  عنوان  به  دهقانان  و  روستائيان 
مهاجر» به شهرهای چين در دهه های ۸۰ و 
۹۰ قرن بيستم نسل جديدی از نيروهای کار و 
زحمت که پرولتريزه شده بودند در آن شهرها 
به وجود آمدند که دارای آگاهی های طبقاتی 
بيشتری می باشند. هم اسناد رسمی دولتی و 
چين  فرمانبردر  گروهی  های  رسانه  هم 
کارگران  جديد  «نسل  عروج  و  حضور 
مهاجر» را مورد شناسائی قرار داده و حاشا 
های  رسانه  گزارشات  مطابق  نمی کنند. 
گروهی چين در حال حاضر جمعيت نسل دوم 
کارگران متعلق به مهاجرين از روستاها که 
چين  شهرهای  در   ۹۰ و   ۸۰ های  دهه  در 
ساکن گشتند، به صد ميليون نفر می رسد، اين 
جمعيت بعد از اخذ ديپلم دبيرستان می خواهند 
به کار مشغول شوند. اينان تجربه ای در کار 

کشاورزی نداشته و خود را شهر نشين 
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با  مقايسه  مقام  در  دارند.  می  محسوب 
ها  دومی»  جمعيت «نسل  ها  اولی»  «نسل 
دارای  بالطبع  و  عاليتر  تحصيالت  دارای 
و  کار  های  گستره  در  بيشتری  انتظارات 
زندگی اجتماعی و معيشتی هستند. آن ها طالب 
سطح زندگی مادی و فرهنگی باالتری بوده و 
کم تر  را  کار  محيط  دشوار  و  سخت  شرايط 
سرمايه  اقتصاد  و  دولت  می شوند.  متحمل 
داران چين بالطبع قادر نيست که مطالبات اين 
در  تعدادشان  بر  روزانه  که  را  کارگران 
شهرها افزوده می گردد، برآورده سازند. اين 
روند تنها محدود به چين نمی گردد. از برزيل 
و آرژانتين در آمريکای التين گرفته تا تونس 
همين  به  اوضاع  يونان  و  ترکيه  و  مصر  و 
به  امروز  دار  سرمايه  چين   . است  منوال 
حال  در  جهانی  اقتصادی  قدرت  يک  عنوان 
فراز است و تا دهه های آينده درآمد خالص 
ملی آن که در حال حاضر در مقام دوم بعد از 
آمريکا در جهان قرار دارد، برابر با درآمد 
خالص ملی آمريکا خواهد بود. ولی چين فعلی 
که  را  تضادهائی  گشت  نخواهد  قادر  نيز 
سرمايه داری در درون خود به خاطر منطق 
بقای  نفع  به   ، آورد  می  بوجود  آن  بر  حاکم 
نظام سرمايه حل کند. يکی از اين تضادهای 
نجومی  و  عظيم  ازدياد  چشمگير  و  مهم 
کارگران اضافی است که امروز در شهرهای 
بزرگ و کوچک چين زندگی می کنند. با اين 
که با تبديل چين به يک کشور سرمايه داری 
کارخانجات  ايجاد  و  صنايع  عظيم  رشد  و 
بزرگ و متعدد در شهرهای مختلف ، سرمايه 
داری و دولت برای مدتی قادر گشت بخشی 
به  را  دومی  نسل  مهاجر  کارگران  اين  از 
درون خود جذب کنند. ولی در حال حاضر ما 
شاهد افزايش روزافزون در صد بيکاری و 
«کارگر اضافی» و مشکالت منبعث از آن 
در چين هستيم . در قرن هيجدهم و نوزدهم، 
فرانسه،  هلند،   ، انگلستان  در  داری  سرمايه 
از  اعظمی  بخش  که  شد  موفق  و...  بلژيک 
کارگران اضافی خود را به مستعمرات خود 
آسيا،  آفريقا،  التين،  آمريکای  کشورهای  در 
اقيانوسيه گسيل کرده و بدينوسيله برای مدتی 
با توسل به استعمارگری و چپاول کشورهای 
خيزش  ها،  طغيان  از  اقيانوسيه  و  قاره  سه 
اروپا  در  جدی  و  بزرگ  کارگری  های 
جلوگيری کند. ولی امروز چين و هم چنين 
ديگر کشورهای نوظهور اقتصادی در جهان 
مثل هندوستان و برزيل و....، دسترسی به آن 
وسيله را ندارند. در نتيجه وقوع يورش ها و 
توسط  جدی  و  متعدد  کارگری  اعتراضات 
کارگران مهاجر و نسل دومی خودی، نه تنها 
در کشورهای نوظهور بزرگ سرمايه داری 
مثل چين، برزيل و هندوستان، بلکه در اکثر 
کشورهای پيرامونی ديگر مثل ترکيه، ايران، 

بطور  و...  کنيا  نيجريه،  اندونزی،  مصر، 
مرتب افزايش می يابد. ولی در چين جنبش 
اهميت  حائز  بزرگ  علت  دو  به  کارگری 
بيشتری است . يکم اين که طبقه کارگر چين 
که در سال ۲۰۱۰ شامل هشت صد ميليون 
نفر جمعيت است، بزرگترين طبقه کارگر در 
جهان می باشد. دوم اين که بخش قابل توجهی 
و  کار  پيشينه  دارای  چين  کارگر  طبقه  از 
تجربه سوسياليستی است . در تابستان ۲۰۱۰ 
متجاوز از دوازده اعتصاب بزرگ کارگری 
و  الکترونيکی  خودرو،  های  کارخانه  در 
نساجی چين بقدری چشمگير و بزرگ بودند 
که سرمايه داران آن صنايع را مجبور به قبول 
افزايش مزدها کردند . انديشمندان چينی که 
طرفدار وضع موجود هستند نگرانند که چين 
وارد مرحله ای از اعتصابات جدی می شود 
که امکان دارد که منجر به پايان «رژيم کار 
اجتماعی  «ثبات  الجرم  و  گشته  ارزان» 
چين» را به خطر اندازد . اگر وقوع دگرديسی 
تلفيق  از  منبعث  جامعه  در  انقالبی  های 
ارگانيک شرايط عينی و عوامل ذهنی در آن 
جامعه است در اين صورت می توان گفت که 
چين  در  داری  سرمايه  عظيم  سريع  رشد 
کنونی خودش شرايط عينی را به نحو بارز و 
آماده  کارگری  های  سازمان  رشد  به  مثبتی 
می سازد. بعد از سالهای زيادی انباشت سريع، 
ارتش عظيم ذخيره کار ارزان در روستاهای 
کل  جمعيت  است.  رسيده  اشباع  حد  به  چين 
نيروی کار (آنهائی که بين پانزده تا شصت و 
چهار سال سن دارند) در سال ۲۰۱۲ به اوج 
نفر  ميليون  هفتاد  و  نهصد  حدود  يعنی  خود 
خواهد رسيد. اين تعداد سپس شروع به کاهش 
کرده و بتدريج در سال ۲۰۲۰ به حدود نهصد 
و چهل ميليون نفر نزول خواهد يافت . نيروی 
کار به «سن مناسب» (آنهائی که بين نوزده تا 
بيست و دو ساله هستند) که عمدتا منبع اصلی 
يک  از  می دهند،  تشکيل  را  ارزان»  کار   »
صد ميليون در پايان ۲۰۰۹ به پنجاه ميليون 
نفر کارگر در سال ۲۰۲۰ خواهند رسيد. اين 
کارگری  نيروهای  تعداد  در  سريع  ريزش 
برای کار ارزان در بين افراد با سن مناسب 
که  ساخت  خواهد  آماده  را  شرايط  احتماال 
تعيين  برای  مذاکره  قدرت  جوان  کارگران 
مزدهای خود را در مقابل کارفرمايان افزايش 
داده و آن ها را تشويق به رشد سازمان های 
کارگری خود سازند. پژوهش های متعدد در 
مورد کشورهای برزيل، و کره جنوبی نشان 
می دهند که در آن کشورها نيز در دهه های 
صد  در  که  وقتی  بيستم  قرن   ۸۰ و   ۷۰
کارگران صنايع (غير کشاورزی) به متجاوز 
به  کارگری  جنبش  رسيد،  صد  در   ۷۰ از 
عنوان يک نيروی مقتدر اجتماعی و سياسی 
در صحنه سياسی آن کشورها به قدری سريع 

رشد کرد که در دهه اول ۲۰۰۰ باعث روی 
کار آمدن دولت لوال در برزيل گشت. به نظر 
اين نگارنده اين اوضاع در کشورهای مصر، 
ترکيه، تونس و... نيز رو به رشد است.  در 
حال حاضر در صد کارگران غير کشاورزی 
به ٦۰ درصد کل نيروی کار در چين رسيده 
است. اگر اوضاع به همين منوال که از سال 
۱۹۸۰ تا ۲۰۰۸ بوده، ادامه يابد يعنی در صد 
در  يک  حدود  در  کشاورزی  غير  کارگران 
صد در سال افزايش يابد، در آن صورت در 
صد کارگران صنعتی در چين به ۷۰ در صد 
نظر  در  با  رسيد.  خواهد   ۲۰۲۰ سال  در 
گرفتن اين امر که طبقه کارگر چين در حال 
عروج به سکوی يک نيروی مقتدر سياسی و 
با  مضافا  و  است  چين  کشور  در  اجتماعی 
طبقه  اين  که  اساسی  نکته  اين  به  عطف 
بزرگترين طبقه کارگر در تاريخ بشر است، 
سئوال کليدی اين است که کدام سمت سياسی 
را جنبش کارگری چين در آينده نزديک اتخاذ 
تک  اوليگارشی  فعلی  سياست  کرد؟  خواهد 
يک  تقويت  و  استقرار  چين  دولت  حزبی 
«جامعه سازگار» از طريق اتخاذ يک رشته 
اجتماعی  مختلف  نيروهای  بين  ها  مصالحه 
است. درعين حال بخشی از هيئت حاکمه چين 
خواهان پياده کردن «رفورم های سياسی» در 
جهت اخته کردن و عقيم سازی جنبش کارگری 
بريده  دم  های  دموکراسی  اتخاذ  طريق  از 
کشورهای اروپائی و آمريکائی هستند. در حال 
حاضر يک مبارزه بزرگ بين جناح طرفدار 
طرفدار  جناح  و  سياسی»  های  «رفورم 
حزب  رهبری  درون  در  جامعه  «تامين» 
کمونيست چين در جريان است که بايد مورد 

کالبد شکافی و بحث و تفحص قرار گيرد.
نتيجه گيری اوليه 

آيا طبقه سرمايه دار چين موفق خواهد گشت 
با دادن امتيازات و مزايا به طبقه کارگر از 
چالش جدی آن طبقه جلوگيری کرده و نظم 
اجتماعی و اقتصادی نظام سرمايه را تضمين 
و تامين سازد؟ آيا جنبش کارگری چين موفق 
تاريخی–  خيزش  يک  با  که  گشت  خواهد 
انقالبی  مسير  يک  انتخاب  با  و  جهانی 
سوسياليستی، به يک گسست پايه ای از نظام 
موجود سرمايه داری نايل آيد؟ تهيه و تنظيم 
پاسخ های مناسب به اين پرسش ها از ما می 
عوامل  و  عينی  شرايط  بررسی  به  که  طلبد 
ذهنی که در جامعه چين در دهه های اخير 
در حال رشد و گسترش بوده اند بپردازيم. در 
شماره آينده «رنجبر» به تفصيل به بررسی 

اين نکات خواهيم پرداخت . 
ن.ناظمی ـ ژوئن ٢٠١١
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  آدرس پُستی حزب رنجبران ايران:
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20016
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 قسمت اول از چهارسری مقاالت دين هندرسون ـ گلوبال ريسرچ ـ ۱ ژوئن ۲۰۱۱

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

(بانک  بانکها  ترين  عظيم  از  بانک  چهار 
آمريکا، جی پی مورگان چيس، سيتی گروپ 
و ولزفارگو) صاحب چهارتا از عظيم ترين 
داچ  رويال  موبيل،  (اَکسان  نفت  شرکتهای 
ترتيب  به  تگزاکو)  شورون  و  پی  بی  شل، 
هستند، هم راه با دويچه بانک، سی ان پی، 
بارکليز و ساير بانکهای قديمی عظيم الجثه 
اروپائی، که انحصار آنها بر اقتصاد جهانی 

تنها به نفت محدود نمی گردد.
 طبق گزارش از ده هزار موضوع بايگانی 

شده در ثانيه توسط اس ای سی (سکيوريتی 
اَند اکس چنج کاميشن ) اين چهار بانک عظيم 
الجثه در زمره ده تا از بزگترين سهام داران 
فورچون،  شرکتهای  از  يک  هر  در  واقعی 

فايو و هاندرد می باشند. (۱)
بانکهای  اين  در  سهام  صاحبان  کسانی  چه 
مرکزی مالی می باشند؟                                                      
انظار  از  بيشتر  مراتب  به  اطالعات  اين   
و  تحقيق  شود.  می  نگهداشته  دور  مردم 
بررسی من از نمايندگان منظم کننده حساب 

بانکها در مورد صاحبان سهام توسط  ۲٥ تا 
از بزگترين بانکها، به خاطر حفظ «امنيت 
به  مسخره  برخورد  اين  نشد.  ممکن  ملی» 
سهام  از  زيادی  تعداد  زيرا  رسد.  می  نظر 
داران بانکی در اروپا اقامت دارند.                                                                          
جهانی  اوليگارشی  ثروت  مهم  انبار  يک   
شرکت  باشد،  می  بانکها  اين  صاحب  که 
نگهدارنده سپرده ها در آمريکا است- که در 
بانک  اکنون  و  شد  گذاری  پايه   ۱۸٥۳ سال 
باشد. رئيس شرکت  صاحب آن می  آمريکا 

در سال های اخير بويژه از پائيز ۲۰۰۸ (از 
بحران  شدن  برمالتر  و  تر  ای  رسانه  زمان 
سو  اين  به  سرمايه)  جهانی  نظام  ساختاری 
عظمت امواج اعتراضات و اعتصابات فراگير 
کارگری در کشور چين بويژه در شهرهای 
ساحلی آن عليه خصوصی سازی و مشکالت 
ازدياد  ها،  يارانه  حذف  آن–  از  منبعث 
بيکاری، لغو بيمه های درمانی بهداشتی و...– 
در تاريخ چين معاصر بی سابقه بوده است. 

اهميت و نقش تاريخ سازی را که اين امواج 
خروشان در آينده زندگی مردم چين و حتی 
جهان احتماال خواهند داشت آن طور که بايد 
و شايد در رسانه های جاری منعکس نگشته 
اند. با در نظر گرفتن اين امر که طبقه کارگر 
چين امروز از نظر تعداد جمعيت بزرگترين 
طبقه کارگر در جهان محسوب می شود، در 
نتيجه وقايع مبارزاتی و روند آن خيلی احتمال 
در  عطفی  نقطه  شکلگيری  آغاز  که  دارد 

پايان  از  بعد  دوره  در  جهان  معاصر  تاريخ 
«جنگ سرد» و افول دوره «شکوفائی» فاز 
نئوليبرالی)  آزاد  (بازار  گلوباليزاسيون  فعلی 
شکست،  نيم  و  دهه  دو  حداقل  از  بعد  باشد. 
چين  کارگر  طبقه  سکوت،  و  نشينی  عقب 
متجاوز از هشت صد ميليون نفر جمعيت، به 
سياسی  اجتماعی–  جديد  نيروی  يک  عنوان 
در چين دوباره حضور فعال پيدا کرده است. 
عروج طبقه کارگر چين و گسترش مبارزات 

روابط بين المللی 
(KOE)سازمان کمونيستی يونان
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*****
 درباره تظاهرات ميدان سينتاگما 

(۲۰۱۱/٦/۲۹)
خيزش بی سابقه مردم يونان طی ۳٦ روزبه 
ما آموزش بزرگی را می دهد. و اين چيزی 
است که «حکومت» پاپاندرئو فاقد آن است. 

ترين  سياه  از  يکی  امروز  اين «حکومت» 
سرنگونی  از  بعد  را  يونان  تاريخ  صفحه 

ديکتاتوری سال ۱۹۷٤، نوشت.
فروش  ميهن  از  حتا  پاپاندرئو  «حکومت» 
تر  پست  درگذشته،  خارجی  عوامل  ترين 

است، که مدعی بودند
به  را  کشور  که  درحالی  هستند  يونانی  که 
را  مردم  و  فروختند  خارجی  گران  اشغال 
دربرابر جوخه های آتش آنها قراردادند. آن 
خائنان آرزوی آموزش از حکومت فعلی را 


