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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  مايکل پرنتی: يسندهنو

  آمادور نويدی:  ازبرگردان
  ٢٠١۶ نومبر ١١

  )و پايانی فصل يازدھم(عليه امپرياليسم 
  جايگزين ھای واقعی

  
ر حالی که در انجمن بازاری ھای ملی حضور يافته بود، از يک مدل سوپر  رئيس جمھور بوش، د١٩٩١ فبروریدر 

ھنگامی که به صندوق پرداخت برده شد و طرز کار اسکنر جھت پرداخت اقالم به او نشان داده شد، . مارکت ديدن کرد

  . اعالم داشت» فن آوری جديد«با ھيجان، تحسين خود را برای اين 

اين واقعه نشانه ای از ابعاد روند سياسی  پنھان . ال ھا از سوپر مارکت ديدن نکرده است آشکار بود که او سًاين کامال

ی نبوده اند، برای ئغذا مواد ۀ و ھرگز نگران بودج افرادی که ھرگز پا در يک سوپر مارکت نگذاشته اند. ما دارد

سياست ھای بھداشتی را . م می کنندمردمی که بايد پول خردھای خود را برای خريد بشمارند، سياست ھای عمومی تنظي

سياست ھای حمل و نقل توسط . افرادی فرموله کرده اند، که ھرگز ساعت ھا در صف درمانگاه ھای عمومی نبوده اند

سيستم آموزشی ما، توسط . افرادی ساخته شده است، که ھرگز منتظر اتوبوس نمانده اند و يا برای جای پارک نگشته اند

سياست مھد کودک . ی می شود، که ھرگز فرزندان يا نوه ھای خود را به مدارس دولتی نفرستاده اندافرادی قانون گذار

سياست ھای تفريح عمومی در دست . ما، توسط افرادی طراحی شده که پرستار بچه در داخل و خارج از خانه دارند

 شھری ديدار ۀ و آلود احل شلوغافرادی است که مرخصی شان را در امالک خصوصی شان می گذرانند و ھرگز از سو

  .توسط کسانی نوشته شده است که ھرگز در يک کارخانه نبوده اند يا درون معدن نرفته اند و قوانين ايمنی کار نکرده اند

  

  »جايگزين ميانه رو«

رده اند  به کاخ سفيد راه يافت، ثابت ک١٩٩٣ن، که در سال به رھبری رئيس جمھور بيل کلينت» ميانه رو«دمکرات ھای 

 در دو سال اول ًن مکرراکلينت. سرمايه داری وفادار ھستندکه ھمانند سلف جمھوری خواه خود به شرکت ھای بزرگ 
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او برای توافق . »بايد از طريق بخش خصوصی بيايد«خود در کاخ رياست جمھوری، اظھار داشت که بھبود اقتصادی 

، )GATT( گاتت - عمومی بر تعرفه و تجارتۀوافقت نام، و م)NAFTA( نفتا -ی شمالیامريکا تجارت آزاد ۀنام

 - و ھر دو دستاوردھای ساخته شده برای حفاظت زيست محيطی، مصرف کننده، و کار را دور زد  مانند شيری جنگيد

 استانداردھا برای سرمايه گذاری را به دادگاه ھای غير منتخب مخفی تعيين خود، حق –با دور زدن قدرت مستقل دولت 

 بحران ۀ ھيچ کاری دربارًن، تقريبابه عالوه، دولت کلينت. را دور زد و بدين ترتيب حاکميت مردم   المللی اعطاء کردبين

 ۀ و ھيچ کاری در رابطه با توسع زيست محيطی، ھيچ کاری برای گذاشتن سيستم حمل و نقل کشور بر مسير سالم

خارجی داده نشد، کم ترين پشتيبانی را از نيروھای دمکراتيک  واقعی در سياست تغييرھيچ . انرژی جايگزين انجام نداد

 Jonas(جھان سوم ارائه نداد، در حالی که در به سرپا نگه داشتن ضددمکرات ھای قاتلی مثل يوناس ساويمبی 

Savimbi(اد، در آنگوال ادامه می د.  

 عظيم الجثه و اھداف پر ۀی،  و از بودجن، از سيا و اقدامات پنھانش در سراسر جھان، از امپراتوری نظامدولت کلينت

 در حزب سياسی، تغييروقتی که به امپراتوری در داخل و خارج از کشور می رسد، با . آب و تاب آن حمايت کامل کرد

، و تا حد سؤال در اين کشور بدون بررسی، بدون امريکاامپرياليسم .  کمی در سياست دولت به ارمغان می آيدتغيير

  .ی درک نشده باقی می ماندزيادی پديده ا

 ٢١او .  بوش برخورد نمايد-ن در چند راه محدود تالش کرده تا به خرابی ھای ناشی از سال ھای رياست ريگان کلينت

 ۀجديد، آموزش شغلی، و برنامه ھای توسعھای ر اعتبار مالياتی برای کارگران کم درآمد، ايجاد بعضی خانه الميليارد د

.  حالی که اين ابتکارات به شدت ناکافی بود، نشان از خروج سياست ھای تنبيھی اسالف او داشتدر. جامعه معرفی کرد

ن يک تداوم با نوع قبلی آن لينتبا اين حال، در اکثر موارد، با توجه به سياست ھای امپراتوری و جمھوری، دولت ک

  .  آشکار ساخت، و برای انتظاری که می رفت کم ترس تر نيست

 در امالک، مزارع و جاھای ًی اقتصادی حاکم، به راحتی معتقدند که محيط زيست فقط خوب است، قطعانخبگان سياس

آنھا دوست ندارند بيش از حد نوحه سرای محيط زيست باشند، و با ھمه نوع مقررات، . تفريحی آنھا خوب است

د را مساوی با منافع ملی قرار می آنھا رفاه طبقه و سرمايه گذاری خو.  صنعتی را محدود می کندۀامتيازات سرماي

  .  کم تر کمک می کنند، کم تر شايسته توجه می بينندً و انبوه کارکنان را برای اين که آنھا ظاھراءدھند، و فقرا

اما نبايد برای بھبود اقتصاد ما و . ی باشد، که نيستئ است، زيرا بايد در خدمت قدرت ھااصالحات اساسی بسيار دشوار

  .دستور زير را مالحظه کنيد. مردم نيازی به رمز و راز باشدشرايط زندگی 

  

   دوران صلحتغييرھزينه ھای نظامی و 

ھزينه ھای نظامی چھارده سال گذشته، دليل . منافع جمھوری، نبايد بيش از اين به خاطر منافع امپراتوری قربانی شود

اين باعث شده . ، و بار ماليات ھای کمرشکن استر بدھی ملی، کسری زياد، زيرساخت ھای پوسيدهال دتريليون ۴اصلی 

برای پس انداز .  را از بزرگ ترين کشور وام دھنده جھان به بزرگ ترين کشور ولخرج و مقروض تبديل کندامريکاکه 

.  پنتاگون را تا دو سوم در عرض چند سال کاھش دھيمۀ متورم، و بی فايدۀ آينده، ما بايد بودجۀر در دھال دتريليونيک 

 اضافی در ھر سال و به حداقل رساندن خسارات زيادی که به محيط زيست وارد شده، دالر ميلياردھا ئیبرای صرفه جو

 که در زيرزمين انجام می گيرند، که باعث ئیی را متوقف سازد، از جمله آنھائ آزمايشات ھسته ۀ بايد ھمامريکادولت 

 تمامی صدھا پايگاه نظامی خود در خارج ًبايد تقريبا.  می شوندیئتوھين ديپلوماتيک برای جھان عاری از سالح ھسته 

از کشور را ببندد و از نقش خود انتصابی سرپرست جھانی، که رفتار ھر کسی را برای نمايندگی از بازار آزاد نظارت 
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 امريکا، فرماندھی مرکزی ئی، ناوگان کشتی ھای جنگی نيروی دريا»پروژه قدرت«نيروھای . می کند، دست بردارد

و نيروھای ديگری که برای مداخالت نظامی در خارج به کار برده می شود، )  نيروی استقرار سريع نام داشتًکه قبال(

ھر کدام از اين کاھش ھا می تواند . ھمه می توانند حذف شوند، بدون اين که خطری برای امنيت ملی ما داشته باشد

 ئی فضاۀحذف برنام.  از خارج از کشور باشدامريکاھيچ گونه خطری متوجه  پس انداز کند، بدون اين که دالرميلياردھا 

حذف .  اوزون استۀی که سھم عمده اش از بين بردن اليدالر ميليارد ٣٠سرنشين دار، کار بی ارزش و بی اھميت 

عليه سيستم دفاع موشکی به زحمت درست شده و گران قيمت که در حال گسترش و نگھداری برای جنگ تمام عيار 

  .ابرقدرتی که ديگر وجود ندارد

 خود از اثرات اقتصاد غم انگيز جنگی می توان با گام گذاشتن به اقتصاد صلح آميز، با پس انداز پول ئیبرای رھا

 سھم صلح را در نيازھای انسانی و خدمات ۀاگر دولت ھزين. ، نيازھای داخلی را کاھش داد»سھم صلح« نظامی ۀبودج

 آموزش ً کند، کارگران بيکار صنعت دفاع را برای کارھای سازنده تر و مفيدتر اجتماعی مجدداشھری سرمايه گذاری

دوری از ھزينه کردن برای جنگ، کيفيت زندگی ما را بھبود می . دھد، می توان ميليون ھا شغل جديد توليدی ايجاد کرد

  . بخشد و به طور کلی منجر به اقتصادی سالم می شود

  

  دولت امنيت ملی

اختيارات .  آن را به شدت کاھش دھد و ھمچنين ديگر سازمان ھای امنيت ملی راۀنگره، بايد سيا را منحل کند يا ھزينک

 آنھا عليه جنبش ھای اجتماعی جھان ۀاقدامات خشونت آميز و خرابکاران. آنھا بايد به جمع آوری اطالعات محدود شود

ه از محدوديت ھای قانونی تحميل شده بر آنھا تبعيت نکنند و کسانی سوم بايد ممنوع شود، و آن مقامات اطالعاتی را ک

  .را که در ارتباط با جرم و جنايت سازمان يافته نقش دارند، استيضاح کنند

 عليه مردم مختلف، از جمله مردم خود ما می کنند، بايد افشاء شده، به ئی که اقدام به خشونت جنائیت اجراأ قدرت ھي

  . و متوقف شوند  شدهنبرد فراخوانده

 تضعيف شود که می گويند چيزی برای پنھان کردن ندارند، ئی آنھاۀقانون آزادی اطالعات، به جای اين که به وسيل

  .   شودء ھر چيزی که انجام می دھند دارند، بايد اجراًسپس سعی در پنھان کردن تقريبا

  . عليه فقرای جھانامريکاپايان دادن به حمايت از جنگ ضد شورش 

  . که درگير نقض حقوق بشر عليه مردم خود ھستندئیقطع تمام کمک ھای خارجی به رژيم ھا

 که به حساب بانکی سوئيس حاکمان مستبد خارجی واريز می شود، بھتر است که برای امريکا ماليات دالرميلياردھا 

  .خدمات انسانی در داخل خرج شود

 که جرأت کرده اند از ارتدوکس بازار آزاد ئیکوبا و ديگر کشورھاپايان دادن به ممنوعيت تجارت و سفر تحميلی به 

شتری از يک دھه، ده ھا يبرای بخش ب. ثير اين اھداف فشار بيشتری بايد به واشنگتن آورده شودأبرای ت. (منحرف شوند

سی ضدمداخله در  راه اندازی حمالت سيا، ھيچ چيز در راهً انقالب ساندنيستی، تقريباامريکائیھزار نفر از حاميان 

 دست اول انقالب ۀ نکردند، به اين دليل که آنھا بيش از حد مشغول رفتن به نيکاراگوئه برای به دست آوردن تجربامريکا

 نسبت به اين کشور بيشتر زمان و امريکا سياست تغييربه ھمين ترتيب با توجه به کوبا؛ بسياری از طرفداران . بودند

 کاروان به کوبا کرده اند، به جای  اين که انرژی و تظاھرات خود را بر سياست انرژی خود را صرف سازماندھی

  .) گذاران واشنگتن ھدايت کنند
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  اصالحات انتخاباتی 

ل قدرت البی واما برای رسيدن به يک دولت دمکراتيک تر، ما نياز به کنتر. ل کندوتنھا دولت می تواند ايالت را کنتر

 که احزابی کوچک ھستند، بايد از طريق ئیتمام نامزدھای انتخاباتی، ازجمله آنھا. ھا و منافع پول پرستان داريم

به عالوه، بايد بدون اجازه دادن ھيچ راه گريزی، مقدار ثابتی پول برای . مبارزات انتخاباتی عمومی تأمين مالی شوند

 حد زيادی از قدرت پول برای اين اقدامات تا.  کانديداھا و ھواداران درنظر گرفته شودۀمصارف انتخاباتی ھم

  . کانديداھای از قبل انتخاب شده و نتايج از قبل اعالم شده انتخابات می کاھد

 مقننه با ۀاياالت مختلف بايد نمايندگی مناسبی ايجاد کنند تا ھر رأی شمرده شود و احزاب اصلی ديگر نتوانند بر قو

درال استاندارد الزم است که به اشخاص ثالث و مستقل ھا ھمچنين يک قانون ف. اکثريت مصنوعی متورم تسلط يابند

برای بحث گسترده تر سيستم ھای انتخاباتی موجود و نمايندگی تناسبی، . ( رأی گيری دھدۀ دسترسی آسان به ورقۀاجاز

  .)  ١٩٩۵انتشارات سنت مارتين، : ، نيويورک۶، چاپ »دموکراسی برای اقليت«: مراجعه کنيد به کتابم

تلويزيون و ايستگاه ھای .  تعلق داردامريکاامواج راديو و تلويزيون به مردم .  رسانه ھا دمکراتيزه شوندالزم است

 به عنوان بخشی از خدمات عمومی مورد نياز، بايد ملزم به رايگان دادن پخش زمان برابر عمومی به ھمه ئیراديو

 و نه فقط در زمان انتخابات، بلکه در سرتاسر  ھستند باشد که مخالف و راديکال ئیديدگاه ھای سياسی، از جمله آنھا

  .مبارزه طلبيدفقط در آن صورت می توان ارتدوکس امپرياليسم کنونی را در برابر مخاطبان زياد به . سال

  

  اصالحات مالياتی و قوانين کارگری

 که ئی ھای گريز و کسری ھا ماليات بر درآمد مترقی برای افراد ثروتمند و شرکت ھای بزرگ، بدون راهۀمعرفی دوبار

در ھمان زمان، . ئیتقويت ماليات بر وراثت و ماليات بر ثروت انباشته شده و نه بر درآمد به تنھا. ھنوز وجود دارد

کاھش ماليات کاھنده بر بيمه و بازنشستگی، و تأمين . کاھش ماليات برای کارکنان فقير و ديگر شاغالن کم درآمد

 عمومی منتقل شده و برای انواع چيزھای ديگری غير ۀ مازاد که به بودجدالر ميليارد ۵٠ اجتماعی، که باعث می شود

يا افزايش پرداخت ھای تأمين اجتماعی به سالمندان کم درآمد تا . از حقوق بازنشستگی که برای سالمندان خرج شود

  . مازاد برای مردمی که در نظر گرفته شده خرج شود

  . ، که سازماندھی مردم را بسيار دشوار می کند لغو شود)Taft-Hartley( ھارتلی - قوانين ضدکارگری مانند تفت

اجرای قانون حمايت ھای ملی روابط کارگری دولت به نمايندگی از کارگرانی که چنان چه سعی در سازماندھی کنند، 

  .اکنون در معرض از دست دادن کارشان ھستند

  . قرارداد خودداری می کنندۀ کار را گرفته اند، از مذاکرۀ گواھينام کافرمايانی که پس از اين که صدورۀ جريم

و افزايش حداقل دستمزد به . ، چنانچه چانه زنی جمعی را تضعيف کند»کارگاه باز«محدود و » حق کار« قوانين ی الغا

  . سطح مخارج زندگی

کارگران در طول اعتصاب می ) ئمیجايگزين دا(يا ) scab(تصويب قانونی که مانع استخدام کارگران اعتصاب شکن 

 جوالین در کلينت.  عمل نپوشيدۀن وعده داده شد ولی ھرگز جام دولت کليتنۀقانونی در امتداد اين مسير، به وسيل. شود

، برای فشار بر اليحه ای که مانع جايگزينی اعتصاب شکنان برای تصويب يک تھديد غارتگرانه شود، ھيچ ١٩٩۴سال 

  .   کاری نکرد

 ۀ، يک فارغ التحصيل با سابق١٩۶٠در سال .   ھا برای درآمد کم تر، سخت تر و طوالنی تر کار می کننديکائیامر

 سه اطاق خوابه و يک ماشين بخرد و زن و ۀ کافی درآمد داشته باشد، که يک خانۀآکادميک متوسط می توانست به انداز



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

رزند، تمام وقت کار می کنند، تا بتوانند يک استاندارد امروز دو بزرگ سال بدون ف. سه بچه اش را حمايت مالی کند

  .زندگی متناسب داشته باشند

ما بايد شش ساعت کار در روز يا .  ھيچ کاری ندارندً در حالی که ميليون ھا نفر کار می کنند، ميليون ھا نفر اصال

 تجارت آزاد ۀ بايد  توافق نام.چھار روز در ھفته، بدون کاھش درآمد و بدون اضافه کاری اجباری را شروع کنيم

 عمومی بر تعرفه و تجارت، طفره ھای بين المللی که دور زدن حاکميت مردم در تمام ۀ و موافقت نام ی شمالیامريکا

 و فلج کردن حمايت برای کارگران، مصرف کنندگان، توليد  کشورھا، وقف شرکت ھای چند مليتی با قدرت مطلق

  .ست، لغو شودکنندگان مستقل و محيط زيست ا

  

   بوم شناسی-کشاورزی و محيط زيست 

 توزيع می شد، اکنون توسط شرکت ھای تجاری امريکائی بين دو ميليون کشاورز نيازمند ً، که تقريبادالرميلياردھا 

بايد با آموزش، يارانه ھا و تشويق تجارت کشاورزی آلی، استفاده از  .محصوالت کشاورزی ثروتمند دريافت می شود

 بسيار مھمی که ما برای بقای محيط ۀلأمس .، و ھورمون دامی به سرعت از رده خارج شودئیيمياککش ھا، مواد آفت 

رو ھستيم، شرکت در تالش ھماھنگ شده در حفاظت و مرمت زيست محيطی، از جمله پاک ه زيست سياره با آن روب

 ھر کاری که ما انجام دھيم چيزی بيشتراز دوباره ًاگر اين مبارزه موفق نشود، بعدا. سازی گسترده زمين ھوا و آب است

اين يک ضرب المثل انگليسی است که معادل فارسی آن می ( کشتی تايتانيک نيست ۀمرتب کردن صندلی ھای عرش

) مونو ريل(گسترش انبوه وسايل حمل و نقل، سيستم ھای يک خطی ).  م-» نوشدارو پس از مرگ سھراب«:شود

 و  ماشين ھای الکتريکۀ شھرھا برای حمل و نقل سريع و امن و مقرون به صرفه، و توسعمغناطيسی در داخل و بين

  .انرژی خورشيدی که اثرات خطرناک زيست محيطی ناشی از سوخت ھای فسيلی را به حداقل برساند

 ماشين ، رئيس دستگاه ھای تبديل انرژی، اشاره می کند که يک دستگاه)Stanford Ovshinsky(استنفورد اوشينسکی 

از . الکتريکی تازه توسعه يافته اکنون يک باطری با برد طوالنی مدت برای رانندگی دارد که يک عمر کار می کند

 که ئی قابل استفاده به مراتب کم تر از ماشين ھائی که با محيط زيست سازگار است و به راحتی، با ھزينه ھائیموادھا

ی برداشته شوند و ئنيروگاه ھای ھسته ). ١٩٩٣ جوالی ٢٠نيويورک تايمز، (است با گاز کار می کنند، ساخته شده 

 برنامه ھای حرارتی، آبی، جزر و مدی، و منابع انرژی خورشيدی کرد، که می بايست سال ھا پيش ۀشروع به توسع

  .ساخته می شد

  

  مراقبتھای بھداشتی و ايمنی 

زه می دھد که بھداشتی خدمات جامع به ھمه ارائه می دھد و اجاتأسيس سيستم تنھا پرداخت کننده  که مراقبت ھای 

 ھيچ دليلی برای صرف ده ھا .خواه خود بروند مانند سيستمی که در کانادا و جاھای ديگر استبيماران به دکتر دل

ی که ما در حال) ن پيشنھاد شدکه توسط رئيس جمھور کلينت( نيست  مراقبت ھای بھداشتیۀ بيشتربرای بيمدالرميليارد 

اين پول ھا بايد برای درمان پزشکی، نه به شرکت ھای بزرگ .  ھر کشور ديگری ھزينه کرده ايمۀاکنون بيش از سران

. تحت سيستم تنھا پرداخت کننده، راه سوء استفاده شرکت ھای بيمه از مراقبت ھای بھداشتی بسته می شود. بيمه برود

 ايمنی مشاغل و حمايت از مصرف کننده به ھزاران نفر بازرس فدرال ول برای اجرای قوانينؤسازمان ھای مختلف مس

ال ؤاين س: يکی می شنود و می گويد. »ما از کجا می خواھيم پول برای پرداخت اين ھمه بگيريم؟«. اضافی نياز دارند

ما می . ه نمی شود ھزينه شده در يارانه ھای شرکت ھای بزرگ پرسيددالر دفاع يا ميلياردھا ۀھرگز در ارتباط با بودج
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 يارانه ھای شرکت ھای بزرگ و ھزينه ۀتوانيم ھزينه ھای اضافی را از سيستم مالياتی پيشرفته تر و از کاھش ھای عمد

  .ھای نظامی بگيريم

  

  سياست مالياتی

يان  ثروتمندان، از ھمان کسانی که اکنون قرض می کند، به کسری بودجه پاۀدولت می تواند با ماليات گرفتن از طبق

 و سرمايه گذاری  دولت بايد به سرمايه گذاری در يارانه ھا و ضمانت ھای ديگر، رشوه به ثروتمندان را قطع کند. دھد

ی صدقه به دالرما بايد رفاه چندين ميليارد .  غير سود ده ھدايت کند- سرمايه را به طرف اھداف عمومی غير انتفاعی 

بگذاريد آنھا با لفاظی ھای بازار آزاد خود . اورزی را حذف کنيمشرکت ھای بزرگ ثروتمند و تجار محصوالت کش

بدھی ملی يک پرداخت انتقالی از ماليات دھندگان به دارندگان اوراق قرضه، از کار کارگر به سرمايه . زندگی کنند

ين، استاندارد ی التامريکا، مانند دھقانان امريکائیماليات دھندگان .  متوسط مردم به ثروتمندان استۀدار، از طبق

  .کاران ثروتمند می کننددگی خود را برای نسل ھا فدای طلبزن

 جبران کامل دارندگان اوراق تعيينبدھی ملی بايد با . بايد پايان پذيرد» قرض قرض، خرج خرج« سياست راستگرای 

  . شود برنامه ريزی ً که بزرگ ھستند، مجددائی کوچک خزانه داری، و جبران تنھا بخشی از آنھاۀقرض

  

  عدالت اجتماعی و مشاغل 

. بايد به تمام شيوه ھای تبعيض آميز نژادی و جنسيتی در تنظيمات سازمانی، از جمله به خود قوانين و دادگاه ھا پايان داد

بايد از اجرای قوانين حمايت از زنان در برابر سوء استفاده مردان، سوء استفاده از کودکان، بزرگساالن، ھمجنسگرايان 

ما برای مبارزه با خشونت . ليس، با نيروی زيادی حفاظت کردوليت ھا در برابر جنايات نفرت انگيز و خشونت پو اق

. ھواداران متعصب حاملگی اجباری عليه درمانگاه ھای سقط جنين و پزشکان نياز به تالش ھای قوی تر فدرال داريم

 تغييراز امپراتوری به سمت بازسازی جمھوری مردمی آغاز يک برنامه گسترده اشتغال فدرال که ثروت عمومی ما را 

  .دھد

ی برای دالر ميليارد ٣٠٠، يک اليحه شغلی١٩٩۴در سال .)  کاليف- د(، نماينده )Matthew Martinez(ماتيو مارتينز 

  . معرفی کرد١٩٣٠از سال ھای » باالترين درصد بيکاری«مقابله با 

 معامله جديد، بتواند مردم را برای اصالح محيط زيست استخدام ، که بيش از نوع)WPA(يک مديريت پروژه کاری 

کند؛ صنايع مورد نياز، مسکن مقرون به صرفه، و سيستم ھای حمل و نقل عمومی بسازد؛ پارک ھا، شھرھا، شھرستان 

توانند با مردم می . ھا، و زيرساخت ھای زوال يافته را بازسازی کند؛ و خدمات برای سالمندان و ناتوانان فراھم کند

  . توليد کاالھا و خدمات در رقابت با بازار خصوصی به کار گرفته شوند

معامله جديد مديريت پروژه کاری در توليد کاال، از جمله در ساخت لباس و تشک برای آسايش مشتری ھا، وسايل 

نوع توليد . شده استجراجی برای بيمارستان ھا، و گوشت کنسروی، ميوه ھا، و سبزيجات برای فقرای بيکار درگير 

غيرانتفاعی برای رفع نيازھای انسانی برای دولت در ھر دو فروش کاالھا و ماليات بر درآمد کارھای جديد ايجاد شده، 

  .درآمد به ارمغان می آورد

 که - است که بر سود حاصل از کار ديگران زندگی می کنندئیآن چه که از تصوير حذف شده سود خصوصی برای آنھا

  .شديد خود را نسبت به برنامه ھای دولت که درگير در توليد مستقيم است، شرح می دھددشمنی 
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ات سياسی ذکر شده در باال به تغيير. دولت به حساب ھزينه ھای مردم  برای منافع شرکت ھای بزرگ يارانه می دھد

 معکوس ،ای بزرگ استطور چشم گيری جھت جريان را که توليد برای نياز انسان و نه برای حرص و آز شرکت ھ

نياز به گفتن نيست، که گفتن اين . می کند، ما را از امپراتوری دور کرده و به جمھوری مردمی نزديک تر می سازد

آن اصالحات انجام نگرفته اند و تا اندازه زيادی دست نخورده باقی می مانند، نه . اصالحات آسان تر از انجام آنھا است

مند به ه  که عالقئی ھرگز در مورد آنھا فکر نمی کنند، بلکه به خاطر آن است که آنھابه خاطر سياست گذارانی که

اگر چيزی آنھا . مند به اصالحات نيستنده  که دارای قدرت ھستند، عالقئیاصالحات ھستند، دارای قدرت نيستند و آنھا

و بر استمالک سرمايه آنھا  تعدی کرده  دارند که اقتصاد را مردمی کرده ئیداشته باشند، دشمنی خشمناک نسبت به آنھا

  .اند

ج ھر نقطه از مبارزه است، حال می خواھد در ييچيزی که مورد نياز است تالش بيشتر در سازماندھی، آموزش، و تھ

ھمچنين نياز به وحدت . محل کار باشد، سيستم انتخاباتی، دادگاه ھا، رسانه ھا، محوطه دانشگاه، و يا خيابان ھا باشد

  .و ساخت ائتالف استبيشتر 

  

  جنگ طبقاتی، يک خيابان دو طرفه

وسيله ظرفيت نظامی مخرب آن اندازه گيری شود، استانداردی توخالی است که ه اين کشور، به گونه ای که ب» عظمت«

، به چيزی بھتر از شادمانی اھتزاز پرچم و کشتار آسان مردم ضعيف تر نياز امريکامردم . اطراف آن تجمع می شود

بسياری . آنھا به يک تحول عمده در سياست ھای عمومی، به دور از امپراتوری و به سوی دمکراسی نياز دارند. رنددا

  .  از امپراتوری ھا زمانی که در اوج قدرت نظامی خود ھستند، رو به زوال می روند

حاکمان اين کشور . بروددولت رزمی، منابعی را می بلعد که در غير اين صورت برای توسعه بخش توليد غيرنظامی 

 را در ھر گوشه جھان دخالت دھند، در حالی که قادر به امريکاآنھا قادرند قدرت . بر چنين امپراتوری رياست می کنند

آن کسانی از ما را که به اساس طبقه امپرياليسم اشاره می کنيم، متھم به . مقابله با مشکالت اساسی در داخل نيستند

اما از باال تا پائين، جنگ طبقاتی توسط نخبگان حاکم عليه اقشار متوسط و پائين، . ی کنندم» جنگ طبقاتی«موعظه 

تنھا زمانی جنگ طبقاتی توسط نخبگان سياسی و رسانه ھا . چيزی است که ما به عنوان يک رخداد روزمره داريم

مشاھد کنيم، کشوری با نسل ھا ستم مورد ھائيتی را . محکوم می شود، که بسياری شروع به مبارزه عليه اقليت می کنند

با اين .  با آنان جنگيده اندً که ارتش و ثروتمندان از دست رنج مردم فقير زندگی کرده اند و مرتبائیطبقاتی وحشيانه، جا

کردند، که مردم ژان » جنگ طبقاتی« تنھا زمانی شروع به استفاده از اصطالح امريکاحال، رسانه ھا و رھبران 

را به عنوان يک رئيس جمھور اصالح طلب مردمی انتخاب کردند، ) Jean -Bertrand Aristide(ستيد براتراند آري

اگر جنبش مردم : بنابراين، در کشورھای ديگر و ھمچنين در اين کشور. که به جنايات و امتيازات ثروتمندان حمله کرد

ه ای که دمکراسی به منافع طبقه قدرتمند عادی شروع به مبارزه نمايد، حتی به صورت صلح آميز و دمکراتيک، لحظ

  .را محکوم می کنند» جنگ طبقاتی«تجاوز کند، رھبران طبقه حاکم و سخنگويان رسانه ای آنھا 

، وقتی که بعضی از ليبرال دمکرات ھا شروع به صحبت درباره ماليات گرفتن از امريکا، در ١٩٩٠در اوايل سال ھای 

اما وقتی که ثروتمندان در منافع خود به حساب ما بيش از حد . نگ طبقاتی شدندثروتمندان کردند، آنھا متھم به ج

جرج بوش، در آخرين پيام خود به اياالت متحده گفت که افرادی . خوانده می شود» سياست ملی«پيشرفت حاصل کنند، 

بسياری از ما زمانی که گمان نمی کنم احساس . ، حسودند و غبطه می خورندزير سؤال می برندکه حقوق ثروتمندان را 

است، حسادت باشد و شخص ديگری در پياده رو ) Rolls Royce(شخصی را می بينيم که سوار بر رولز رويس 
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ما احساس خشم می کنيم و نمی خواھيم در اجتماعی زندگی کنيم که در آن ميليون ھا نفر بايد از محروميت حاد . بخوابد

ما نمی خواھيم به مکان . اد بسيار ثروتمند بتوانند زندگی اشرافی خود را حفظ کنندو ناامنی رنج ببرند تا بدين طريق افر

ما می خواھيم از تباھی جامعه و محيط . ن بيايندئي مکان دھيم؛ ما فقط می خواھيم آنھا از دوش ما پاتغييرھای مجلل 

 می کنند، بر سياست ملی رھبری زيست توسط شرکت ھای ثروتمند، کسانی که انتخابات ملی را مھندسی و تأمين مالی

و مديريت می کنند و با استفاده از جنايات دولت برای تھی و بی اھميت کردن حکومت دمکراتيک در کشور و خارج از 

 به ما ًاگر به چالش کشيدن و جلوگيری کردن از چنين قدرت طبقاتی جنگ طبقاتی است، پس لطفا. کشور جلوگيری کنيم

ما نام ديگری برای اين مبارزه داريم، نامی که از يونانيان باستان اقتباس شده .  آن داشته باشيماجازه دھيد که بيشتراز

وقتی که نيروھای مردمی عليه قدرت حکومت توانگران و طبقه ثروتمند بسيج می شود، ما آن را دمکراسی می . است

  .ناميم

آيا آن در خدمت منافع عمومی يا . اندازه گيری شود در نھايت ارزش ھر سيستمی، بايد به وسيله استاندارد دمکراسی 

ثر، ؤغارتگران خصوصی است؟ آيا آن در خدمت نياز بسياری يا حرص و آز اقليتی است؟  ما نياز به اصالحات م

اقدامات انقالبی برای جامعه ای زنده تر و منصفانه داريم؛ جامعه ای که از نظر اقتصادی مولد، از نظر محيط زيستی 

فقط آن جامعه می تواند پايان امپراتوری و پيروزی دمکراسی را به ارمغان .  و دارای عدالت اجتماعی باشدپايدار

  .، نام ديگری برای امپرياليسم است و امپرياليسم شکل فراملی سرمايه داری است»اقتصاد جھانی«. بياورد

ن سبز زنده تبديل به شمش طالی مرده، با اقالم زمي. ماھيت سرمايه داری، تبديل طبيعت به کاال و کاال به سرمايه است

عمارت پر زرق و برق . کوکس برای اقليتی انگشت شمار و خاکستر و سموم سمی برای بسياری از مردم شده است

پراکنده و گسترده است، در حالی که بشريت از جان گذشته در خط )  م-حلبی آبادھا(ی ئمشرف به شھرک ھای حاشيه 

اما ھر امپراتوری، پيروزی در راه بی عاطفه آن، بذر . زيون، و نيروی نظامی نگھداری می شودمواد مخدر، تلوي

ھر چه که طبقه حاکم در بلعيدن ثروت و منابع اين و آن کشور بيشترموفق باشد، بيشترباعث . نابودی خود را می پاشاند

ی که ھمه چيز را می بلعند، ئ افسانه مثل بعضی جانوران. تضعيف بنيانی جامعه ای می شود که متکی بر آن است

دريغا، در اين عصر، خود تخريبی با چنين اندازه . امپراتوری، جمھوری، کار انسانی، و محيط طبيعی آن را می بلعد

تاريخ امپرياليسم، تاريخ جنايات . ای، وقتی که سقوط کند، ممکن است تمام بوم سپھر و ھمه ما را با خرابی خود ببرد

اين برای نااميد ساختن . نايات و سرکوب ھای بی رحمانه استکشتار جمعی، وحشت ھا، فريب ھا، جان، غيرقابل بي

امروز، آذوقه رسانان سرمايه داری گوش فلک را با اظھارات . نسل بشر، قربانيان و قربانی کنندگان آن کافی است

فضل » پايان تاريخ«ازان وفادار آنھا، درباره بعضی از نظريه پرد. پيروزمندانه درباره نظم نوين جھانی کر کرده اند

فروشی کرده، و نتيجه گيری می کنند که دوران مبارزه قديمی بين داراھا و ندارھا با نظام تک قطبی، مبتنی بر 

فريقای جنوبی اھنوز دھقانان در مکزيک شورش می کنند؛ توده ھا در . رضايت، اقتصاد جھانی جايگزين شده است

کارگران و مردم بومی در شماری از کشورھا برای حفاظت از سرزمين خود و زندگی بھتر بسيج می شوند؛ 

 مکزيک، معاون فرمانده مارکوس، –در چيپاس ) Zapatista( شورش زاپاتيستا ١٩٩۴رھبر سال . سازماندھی می کنند

 در سانفرانسيسکو، يک سياه مارکوس يک ھمجنسگرا:  زير پاسخ دادۀ به شايعاتی که او ھمجنسگرا است با بيانيًاخيرا

، يک آنارشی در اسپانيا، )San Ysidro( در اروپا، يک چيکانو در سن ايزادرو ئیفريقای جنوبی، يک آسيااپوست در 

  باند در نزاعضو، يک )San Cristobal(يک فلسطينی در اسرائيل، يک مايان ھندی در خيابان ھای سن کريستوبال 

 که موسيقی مردمی توسط چپ ھا ئیجا(، يک خواننده پاپ در دانشگاه ملی )يتیشھر بزرگ زاغه نشين مکزيکوس(

، يک بازرس وزارت دفاع، يک کمونيست در دوران پس از جنگ سرد، يک المان، يک يھودی در ) می شودءاجرا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

ه در ھر ھنرمند بدون گالری يا نمونه کار، يک پاسيفيست در بوسنی، يک زن خانه دار تنھا در شنبه شب در ھر محل

، يک ) مخالف اعتصاب استًفدراسيون طرفدار دولت که عمال(شھر در مکزيک، يک اعتصابی در سی تی ام 

 ١٠خبرنگار که داستان ھای پراکنده برای صفحه ھای داخل روزنامه ھا می نويسد، يک زن تنھا در مترو در ساعت 

ضی، يک مخالف در ميان اقتصاد بازار آزاد، و يک دانشجوی نارا... شب، يک دھقان بدون زمين، يک کارگر بيکار،

  .البته يک زاپاتيستا در کوه ھای جنوب شرقی مکزيک است

مارکوس ھمه اقليت ھای سرکوب شده، به حاشيه . بنابراين مارکوس يک انسان، مانند ھر انسانی در اين جھان است

  !»تبس اس«: رانده شده و استثمار شده است، که مقاومت می کند و می گويد

تاريخ امپرياليسم ھمراه با اين ھمه وحشت و ظلم خود، تاريخ مقاومت و شورش است، که در غير منتظره ترين لحظات 

. مقاومت در برابر امپراتوری خودخور يک خيال واھی نيست، بلکه يک ضرورت فوری است. و مکان ھا می آيد

قتی که چيزھا به شدت نااميد کننده به نظر می رسند، فرياد بھترين اميد ما آن است که در زمان پيش رو، مانند گذشته، و

ما نه تنھا بايد . جديدی در زمين شنيده می شود و کسانی که اربابان ما ھستند از منتھی درجه خود به لرزه در می آيند

منافع شخصی عدالت اجتماعی را بيش از منافع شخصی دوست داشته باشيم، بلکه ما بايد نيز درک کنيم که بزرگ ترين 

و ما زمانی که نزديک به تمام بشريت ايستاده ايم، بيشتر در تماس . ما در مبارزه برای عدالت اجتماعی به دست می آيد

  .  با انسانيت فردی خود ھستيم

  

  : نويسندهۀدربار

 دانشگاه يايل او دکترای علوم سياسی خود را از. مايکل پرنتی، يکی از متفکران مترقی کشور در نظر گرفته شده است

)Yale ( نوشته ھای او در . ، دريافت کرد و در تعدادی از دانشکده ھا و دانشگاه ھا تدريس کرده است١٩۶٢در سال

دکتر پرنتی در سراسر کشور، در . مجالت علمی، نشريات محبوب و روزنامه ھا به طور برجسته نوشته شده است

.  کارگری، صلح دوست و برای منافع عمومی سخنرانی کرده استمحيط ھای دانشگاھی و در برابر گروه ھای مذھبی،

 Ralph( با رالف کول ئی و برای ديدن نوارھای ويدئوcom.orci@arبرای شنيدن نوار صوتی با راديو آلترناتيو در 

Cole ( وcom.aol@DemocracyUوب سايت او . دکتر پرنتی در برکلی، کاليفرنيا زندگی می کند.  تماس بگيريد

org.michaelparenti.www .می باشد.  

  

  پايان فصل يازدھم و کتاب

 و ، و يا به موتور جست"انستانآزادافغ- افغانستان آزاد"آرشيف مترجم در پورتال، لطفا به ١٠ تا ١برای دريافت فصول 

  .جوگر گوگول مراجعه نمائيد

 

 

  


