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 )راه کارگر(اعالميه کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران

  
 سهميه بندی بنزين بارزه برای لغوم

 !ادامه دارد
  

ی پس ازمدت ها ترديد و اين دست هوری اسالمباألخره رژيم جم
را  ن دست کردن برآن شد تا با سهميه بندی بنزين،اين کاالآو

رژيم جمهوری . بصورت جيره بندی شده دراختيارمردم قراردهد
اسالمی که خود را قيم بی چون وچرای مردم می داند وبه آن ها هم 

فرامين ولی چون رعايائی می نگرد که موظفند تحت هرشرايطی به 
فقيه وکارگزارانش گردن نهند،برخالف انتظارخود، باتوده های 
خشمگينی مواجه شد که بالفاصله پس ازانتشارخبرسهميه بندی،به 
خيابان ها سرازيرشده وباتشکيل تجمعات اعتراضی گوناگون، آتش 
زدن ده ها جايگاه پمپ بنزين والستيک ها و زباله ها،حمله به بانک 

گاه ها،وبا بصدادرآوردن بوق اتومبيل ها وروشن ها وبرخی فروش
کردن چراغ آن ها،عمال برای مدتی شهر تهران را به حالت 

آری نزديک به بيست ساعت  .غيرعادی و نيمه جنگی درآوردند
يک تمرين :خيابان های تهران درقرق مردم  وتحت کنترل آن ها بود
 يم تبه کارپرشکوه وتماشائی ازآمادگی برای مقابله نهائی با رژ

وهمه اين ها درشرايطی صورت گرفت که سران . واليت فقيه
حاکميت  با اعالم شبانه خبرسهميه بندی وآمادباش پيشاپيش همه 
نيروهای انتظامی وسرکوب برآن بودند که  ازوقوع هرگونه پيش 

 اعتراضات و با اين همه ازابعاد .ناگواراحتمالی جلوگيری کنند آمد
واگردرنظربگيريم که دامنه  . غافلگيرشدنددرجه خشم عمومی سخت

شورش ها فقط محدود به تهران هم  نبود و درشماری ازشهرستان 
ها و مراکزاستان های ديگرهم کمابيش چنين اعتراضاتی به وقوع 
پيوستند،آن گاه به اهميت خصلت سراسری بحرا ن بنزين وابعادخشم 

  .عمومی  پی خواهيم برد
 کشيده شده وياتخريب شده سربه صدها  تعدادجايگاه های به آتش

جوئی زحال بيش ازصدها نفردستگيروتحت بامی زند و ودرهمان 
زيادی  برخی از گزارشاِت هنوزتأييدنشده ازتعداد .قرارگرفته اند

هم اکنون  .نفر حکايت می کنند زخمی ها وحتا ازکشته شدن چند
محسوس باتداوم حالت آماده باش  نيروهای انتظامی باحضورويژه و

برخی نقاط حساس شهر،اماکن  در جايگاه های پمب بنزين و
ازسوی ديگرخبرهائی مبنی . مزبوررا تحت کنترل خود گرفته اند

برتصميم به شروع اعتصاب  درروزهای آتی درميان رانندگان 
  . شخصی  وتاکسی ها می رسد

بحران بنزين را می توان ازجهات مختلف مورد بررسی  
ن جا سه نکته اساسی را مورد توجه قرارمی اما دراي.قراردارد

  :دهيم
اول آنکه،بحران مزبورنشان دهنده آنست که دست رژيم ودولت 

وآوردن نفت برسرسفره مردم، " عدالت"احمدی نژاد دردادن شعار
 جيره بندی بنزين، .به تک ديگ رسيده است کامال روشده وکفگير

تبرد مستقيم به باهدف باصطالح واقعی کردن قيمت ها چيزی جز دس
زندگی ميليون ها زحمتکشی که اِزقبل سوبسيد بنزين  سطح

وهم چنين به مثابه . ومسافرکشی گذران می کنند نيست
دستبردغيرمستقيم،چيزی جز افزايش چشمگير تورم در هزينه های 
حمل ونقل بخش مهمی ازجمعيت کشور ونيز افزايش قيمت های تمام 

چنان که برخی گزارشات .دم نيستشده بسياری ازاقالم موردنيازمر
هزينه های حمل و نقل خبرمی %20ازافزايش ناگهانی بيش از 

  .دهند

دوم اينکه صرفنظرازرواج وسيع بازارقاچاق ورانت های ناشی 
ازانحصارتوزيع وجيره بندی اين کاال که بطورمستقيم نصيب باندها 
ی و سرمايه داران وابسته به رژيم وپرکردن جيب گشاد آن ها م

ه مثابه شود،نبايد فراموش کنيم که سهميه بندی بنزين هم چنين  ب
کاستن ازآسيب پذيری نظام  يک اقدام پيشگيرانه برای

دربرابرسياست های تحريم اقتصادی وازجمله با پی آمدهای تحريم 
احتمالی واردات بنزين است که بويژه دولت آمريکا وانگليس درپی 

ان دهنده آن است که اين مردم چنين امری  نش. اجرای آن هستند
وزحمتکشان هستند که بايد هزينه های سنگين سياست های 

وگرنه بعيداست  .ماجراجويانه و هسته ای  رژيم را به دوش بکشند
بتوان ازحضورميلياردرهاو ثروتمندان باالی شهردرميان شورش 

  . های دوروزگذشته ردپائی بدست آورد
شمول سوبسيد،درواقع ازديرباز سوم آنکه، توزيع بنزين ارزان وم

بخشی ازدرآمدهای هنگفت نفتی بوده است که به صورت مستقيم 
بهمين دليل . وغيرمستقيم درميان شهروندان توزيع می شده است

حذف سوبسيد بنزين را بايد بخشی از سياست های اقتصادی  
نئوليبراليستی دانست که توسط رژيم درعرصه های گوناگون پيش 

وبهمين دليل شورش فوق را درعين حال بايد . دبرده می شو
بهيمين دليل  .شورشی دانست عليه سياست های نئوليبراليستی رژيم

ليبرال ها و کليه اصالح طلبان دراساس با اتخاذ چنين سياسی توسط 
احمدی نژاد مشکلی نداشته وندارند و چنان که می دانيم اصل 

جمهوری محمدخاتمی افزايش قيمت های بنزين نيز درزمان رياست 
انتقاد ليبرال هاواصالح . ودرمجلس اصالح طلبان به تصويب رسيد

طلبان دراين مورد و ديگرمواردمشابه تنها به شيوه های پيش برد 
آن،نظيرکوپنی کردن ويا اعالم ناگهانی وبدون مقدمه سازی توسط  

دعوای آن ها نه دراصل افزايش قيمت بنزين  .دولت محدودمی گردد
  . فراورده ها بلکه درچگونگی اين افزايش استوديگر

شورش ها و اعتراضات گسترده مردم نشان  وباألخره چهارم آنکه،
دهنده ماهيت انفجاری مطالبات  انباشته شده آنهاست که بااتکاء به 
اين يا آن دستاويز،منفذی برای خروج يافته  ومی تواند هرلحظه 

  . بشکلی تازه فوران کند و مشتعل گردد
همين وضعيت حساس است که ضرورت هوشياری فعالين و و

پيشروان را درمطرح کردن مطالبات مشخص وايجاد پيوند بين آن 
رژيم جمهوری . ها و مطالبات کالن وراهبردی دوچندان می کند

اسالمی هردم درباتالقی فرومی رود که بيرون آمدن ازآن بسادگی 
ين ودرکنارآن هم اکنون شعارحذف سهميه بندی بنز .ميسرنيست

مبارزه عليه سياست های ارتجاعی هسته ای به يکی ازمطالبات مهم 
با گسترش اعتراضات واعتصابات حول اين . مردم تبديل شده است

خواست ها می توان رژيم را وادار به عقب نشينی کرد و راه 
چنين مبارزه ای عليه استبداد مذهبی  .پيشروی های بعدی را گشود

ه عليه سياست های اقتصادی  نئوليبراليستی رژيم درعين حال مبارز
ونشان دهنده آنست که مبارزه . وحاميان چنين سياستی هم هست

درعين حال ازمبارزه عليه سياست های اقتصادی حاکم  عليه استبداد
وبنابراين ازمبارزه عليه همه جناح های رژيم و . برآن جدانيست

 با سياست های نيزآن دسته ازمدعيان اپوزيسيون که مشکلی
  .نيست جدا نئوليبراليستی رژيم ندارند نيز

  )راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران
2007-06-28-07-04-1386  
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!حفظ قدرت وجود نداردخط قرمزی جز  
 تقی روزبه

چندتن ازاعضای شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشگاه 
،درادامه اعتراضات خود نسبت به )پلی تکنيک( صنعتی اميرکبير

 تن ازدانشجويان اين دانشگاه به اتهام 8بازداشت و شکنجه 
که (توهين به اسالم ورهبری درنشريه توقيف شده اين دانشگاه

 دانشجويان، دراصل جعلی بوده وازطريق مطابق افشاگری
 4،ازروز)سرقت لوگوی اين انجمن صورت گرفته  است

تيرتحصن آرام ونامحدودی را درمسجد اين دانشگاه تاآزادشدن 
  .دانشجويان دستگيرشده به عمل آوردند

تحصن فوق با تهديدهای متعدد حراست دانشگاه برای پايان 
 برق مسجد بخشيدن به آن وسپس خاموش کردن مطلق

 تن 30وسرانجام حمله به آن درنيمه های شب توسط  
ازاوباشان حراست وبيرون انداختن دانشجويان ازمسجد و 

انجمن اسالمی دانشجويان دراين رابطه .دانشگاه مواجه گرديد
خط قرمز دولت اطالعيه ای منتشرکرده است با اين عنوان  که 

ه درسايت  کنهم برای ايجاد جو خفقان و وحشت کجاست؟ 
خبرنامه متعلق به انجمن اسالمی اين دانشگاه می توان آن 

  :نوشته حاضر  نقدکوتاهی است به اين بيانيه. رامشاهده کرد
بی شک اصل دفاع ازدانشجويان زندانی ودرخواست آزادی آن 
ها ودرهمين رابطه تحصن به مثابه شکلی ازاشکال گوناگون 

ان ستايش انگيزبوده مبارزه توسط نمايندگان منتخب دانشجوي
اين هم .وترديدی  درضرورت دفاع ازمطالبات آنان جايز نيست

روشن است که دانشجويان زندانی و سايردانشجويان مبارزدارند 
تاوان مبارزات درخشان وافتخارآميزاين دانشگاه، بويژه 
اعتراضات پرشکوه وبيادماندنی آنان به هنگام ورود احمدی 

والبته اين هم قابل . را می پردازندنژاد به صحن اين دانشگاه
درک است که شورای مرکزی  انجمن اسالمی تالش دارد تابا 
کاربردادبيات مذهبی اتهام توهين به مقدسات واسالم و رهبری 

حتا به .را  که درمقاالت جعلی  منتسب به آنها آمده خنثی کند
مجموعه چنين داليلی اين راهم می توان اضافه کرد که 

ن نماينده در شورای مرکزی  دارند با توسل به اين دانشجويا
گونه ادبيات ازسنگرتشکل انجمن اسالمی اين دانشگاه که مورد 
تهاجم بی وقفه رژيم است، دفاع می کنند  بااين همه نحوه 

آنهم باچنين (پيشبرداين مبارزه وبهره گيری ازادبيات مذهبی
 و سؤاالتی را دربيانيه دانشجويان مناقشه برانگيزبوده!) علظتی

  .پيش روی مدافعان آزادی وبرابری قرارمی دهد
  :دراين بيانيه دونکته پيش ازهرچيزخود رانمايان می سازد

نخست بکارگيری ادبيات مذهبی هم چون مسجد به مثابه 
خانه امن الهی ومقدس ترين مکان دانشگاه،تأکيد برمسلمان 

 گويا به که( نمازصبح وقت بودن دانشجويان،همزمانی حمله با
،حمله به ساحت مقدس ) آن جنبه  تراژيک  خاصی می بخشد

مسجد وزيرپانهادن حرمت آن به مثابه يک فاجعه ننگ آورو 
  .مشابه آن ها

ونکته دوم طرح اين سؤال که براستی خط قرمزدولت نهم برای 
ايجاد خفقان درکجاست ومسجد مقدس درکجای اين خط 

  قرمزقراردارد؟
ازانتشار هربيانيه ازسوی اگربپذيريم که هدف 

هرنهادمبارزوآزاديخواهی، دادن آگاهی ازماهيت رژيم و جلب 
همبستگی مردم ودروهله اول دانشجويان مدافع آزادی و برابری 
دراين دانشگاه وبيرون ازآن  ازمبارزات ودرخواست های بحق 
اشان است،دراين صورت اين سؤال مطرح می شود که آيا چنين 

هم چنين .هائی درنيل به اين هدف کمک می کند؟ادبيات وانگاره 
پرسيدنی است که براستی مخاطبين اصلی اين بياينه را چه 
کسانی تشکيل می دهند؟ آيا دانشجويان انجمن اسالمی خواسته 
اند ازاين طريق به نيروهائی درميان حاکميت وطرفداران آن پيام 

تقدبه دهند که اوال برخالف ادعای رژيم آن ها مسلمانان مع

شعارهای مذهبی ومراسم ومناسک آن هستند، تاباين ترتيب 
همددی وحمايت آنان را جلب کنند؟ وبه موازات آن نشان دهند 
که دولت احمدی نژاد فاقدپايه مذهبی است وبراين باورند که بايد 
پايگاه آن را درميان مذهبی ها سست کنند؟ بی ترديد اگرچنين 

شان مبارزات دانشجويان اين باشد،اين سياست نه با سنت درخ
دانشگاه عليه استبداد وبرای آزادی وبرابری هم خوانی دارد و 
نه حتا قادراست  نيروی حمايتی فعالی رابسود خود درمبارزه 

دراين جا اين سؤال کليدی .عليه استبداد مذهبی بربيانگيزد
مطرح می شود که آيا درمبارزه عليه يک استبدادمذهبی می 

 جستن به مفاهيم وبنيادهای مذهبی مبارزه ای توان با توسل
کارسازوواقعا دموکراتيک را به پيش برد؟ يا آن که چنين شيوه 
هائی تنها می تواند بربی اعتمادی بدنه دانشجوئی ومبارزين 
آزاديخواه دامن زده وبرخالف تصورنويسندگان بيانيه رژيم را 

ی به بی شک  جنبش دانشجوئ.درپيشبرد سرکوب ياری رساند؟
عنوان يکی ازآگاه ترين جنبش های اجتماعی و پيشرودرمبارزه 
برای آزادی و برابری وبرای دمکراسی تنها با تأکيد قاطع 
برموازين دموکراتيک وقرارگرفتن درسنگرهای واقعی خود 

  . است که می تواند به وظيفه مهم خود عمل کند
  درمورد محوردوم 

ژيم خط قرمزی وجود دانشجويان پرسيده اند که آيا برای ر
البته نفس .دارد؟ ومسجد مقدس درکجای اين خط قرمزقراردارد

حمله به مسجد نشان می دهد که چنين خط قرمزی وجود نداشته 
برکسی پوشيده نيست که برای رژيم مساله اصلی همانا .وندارد

حفظ قدرت ومنافع خود بهرقيمت است و دراين رابطه حتا مذهب 
اما نيازی به انجام .خدمت آن قرارداردهم به مثابه اهرمی در

چنين تجربه ای نبود تااين حقيقت بکرات  تجربه شده 
نمونه های بی شماری روشن . بارديگرموردآزمون قرارگيرد

کرده است که رژيم حتا ازسرکوب مراجع تقليد مخالف خود هم 
بنابراين اين تصورکه گويا درپناه مسجد وتوسل .ابائی ندارد

ات مذهبی بتوان سنگری برای مبارزه عليه جستن به مقدس
رژيم فراهم آورد، توهمی بيش نيست و اگرهم جدی گرفته 

دانشجويان فقط می توانند . شوديک توهم خطرناک است
درسنگرهای مستقل ومتعلق به خود به مبارزه ادامه دهند 
وچنين سنگرهائی هم ازهمين امروز بايد تالش شود که آجربه 

بنابراين بباد دادن فرصت های گذرا درپناه . آجربرافراشته شود
سنگرهای مصنوعی و خيالی تنها می تواند به اتالف وقت 
دانشجويان درساختن سنگرهای حقيقی وواقعا متعلق به خود 

بی شک ساختن سنگرواقعی درزيرسرکوب سنگين . خدمت کند
اما نبايد فراموش کنيم که غالبا .و مداوم کارآسانی نيست

قعا مستقل ورزمنده دربحبوحه مبارزات نفس گير سنگرهای وا
  . ساخته می شوند

درهرحال مبارزه به سبک وسياق اخيرانجمن اسالمی دانشگاه 
اميرکبير بعيد است بتواند نه فقط آبی را درميان مذهبی ها 
ودرميان باالئی ها بسود آن ها گرم  کند،ونه حتا اگرقادربه  آن  

می توانست جلوی سرکوب ) یهمانند دوران اصالح طلب(می شد
برعکس توسل به چنين شيوه هائی تنها می تواند .آنها را بگيرد

به همبستگی دانشجويان بعنوان مهمترين سرمايه يک تشکل 
دانشجويان دانشگاه اميرکبيربايد به نقد .دانشجوئی لطمه بزند

وبازبينی کاربرداين گونه شيوه ها وتاکتيک های مبارزاتی 
ن حال با تقويت نظارت و مداخله بدنه و مجامع بپردازندو درعي

عمومی دانشجوئی درجهت دادن به سياست های نهادهای 
منتخب خود،ازافتادن آنان بدام مصلحت انديش های مقطعی 

  .وسترون ممانعت به عمل آورند
هيچ نيرو وسياستی جزبه ميدان آوردن هرچه بيشترنيروی 

ا تهاجمات رژيم به همبسته ومتحد دانشجويان قادرنيست که  ب
مقابله برخاسته  ودرمبارزه برای تحقق مطالبات دانشجويان 

  29.06.2007 -   86.04.08                  . مؤثرواقع گردد
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!حزب چپ و وحشت راست  
 

 ارژنگ بامشاد
" از شرق آلمان  و" حزب سوسياليسم دمکراتيک"کنگره مشترک 

 از غرب آلمان در روز "آلترناتيو انتخاباتی برای عدالت اجتماعی
حزب " نماينده در برلين، 800 با شرکت 2007 ژوئن 16شنبه 
 .آلمان را بنياد نهاد" چپ

حزب سوسيال دمکرات " در اين کنگره اسکار الفونتن رهبر سابق 
حزب سوسياليسم " درصد و لوتار بيسکی رهبر 86با " آلمان

خاب  درصد آراء به رهبری مشترک حزب انت83با " دمکراتيک
 نفره حزب را انتخاب 44کنگره همچنين شورای رهبری . شدند
در جريان کنگره، گريگور گيزی رهبر فراکسيون پارلمانی، .کرد

لوتار بيسکی و اسکار الفونتن به سخنرانی پرداختند و بر جايگاه 
برای دفاع از عدالت اجتماعی؛ دفاع از دمکراسی " حزب چپ"جديد 

 قرار گرفته؛ دفاع از حقوق کارگران، که زير ضربات نئوليبرال ها
بيکاران، بازنشستگان و اقشار کم درآمد جامعه؛ در هم شکستن 
تهاجم لجام گسيخته نئوليبراليسم؛ دفاع از سياست صلح جويانه و 
ضد جنگ؛ دفاع از ايده های سوسياليستی روزا لوکزامبورگ و 

ود بر حق اسکار الفونتن در سخنرانی خ. کارل ليبکنشت تاکيد کردند
استفاده از اعتصاب عمومی برای رسيدن به حقوق کارگران و 
اقشار کم درآمد و در هم شکستن تعرض نئوليبراليسم تاکيد کرد و 
. يادآور شد که کارگران آلمان بايستی از کارگران فرانسه بياموزند

اعتصاب عمومی، يک اعتصاب سياسی است که در آلمان در 
ه نشده است و طرح اين موضوع از چهارچوب حق اعتصاب گنجاند

اما اين . سوی اسکار الفونتن با حساسيت سياسی روبرو شده است
  حق در فرانسه و ايتاليا قانونی است  

به " فورشا"موسسه نظرسنجی " حزب چپ"به دنبال تاسيس 
طبق .بررسی جايگاه اين حزب در ميان رآی دهندگان آلمانی پرداخت

 هزار عضو، چهارمين 72ه با اين نظرسنجی حزب جديد چپ ک
 درصد آرای 12حزب سراسری آلمان محسوب می شود، می تواند 

 درصد پرسش 24در اين نظرسنجی  .  سراسر آلمان را بدست آورد
شدگان گفته اند که می توانند بالقوه از رای دهندگان اين حزب 

 درصد رای دهندگان ايالت های شرق 44که در اين ميان . باشند
 درصد رای دهندگان ايالت های غرب آلمان بوده اند 19 آلمان و

 درصد رای دهنده گان حزب 43نکته ی قابل توجه اين است که .
 12 درصد رای دهنده گان حزب سوسيال دمکرات و 23سبزها؛ 

درصد رای دهنده گان حزب دمکرات مسيحی آلمان نيز گقته اند می 
  .باشند" حزب چپ" توانند از رای دهندگان 

 تاسيس حزب چپ آلمان، ساختار سياسی اين کشور برای اولين با
بار پس از جنگ جهانی دوم با يک حزب سراسری چپ روبرو شده 

 درصد آراء 12اين حزب که هم اکنون می تواند روی حدود . است
حساب کند، يک زمين لرزه سياسی در ميان در ميان احزاب اين 

 .کشور ايجاد کرده است
 16هبر حزب ليبرال آلمان در کنگره اين حزب در  گيدو وسته وله ر

ژوئن، تاسيس حزب جديد را خطری جدی تلقی کرد و نسبت به 
رهبران حزب سوسيال دمکرات . گرايش به چپ در آلمان هشدار داد

با نگرانی شديد تاسيس اين حزب در جناح چپ خود را دنبال کردند 
کنند هر چند پاره و تالش نمودند خونسردی خود را در قبال آن حفظ 

اين .ای از رهبران اين حزب به شدت به آن و رهبرش حمله کردند
  ۀر مصاحبه ای با مجلحمله پس آن شدت گرفت که اسکار الفونتن د

شرايط حزب چپ برای ائتالف با حزب سوسيال " اشپيگل"هفتگی 
  : دمکرات را اعالم کرد و تاکيد کرد با توافق با چهار شرط

داقل دستمزد؛ بازپس گرفتن رفرم بازنشستگی، لغو تصويب قانون ح
رفرم حق بيکاری و فراخواندن نيروهای نظامی از افغانستان، رهبر 

طرح . سوسيال دمکرات ها از فردا می تواند صدراعظم آلمان شود
اين شرايط و خواست ها می تواند در پايه حزب سوسيال دمکرات 

 دمکرات مسيحی های که از سياست های رهبری حزب در ائتالف با
ناراضی است مقبوليت شديدی پيدا کند و فشار از پائين بر رهبری 

همين امر پاره ای از رهبران سوسيال دمکرات را . را افزايش دهد
و هر روز حمالت . به واکنش های خشم آگين واداشته است

هيستريک رهبران اين حزب به حزب چپ در رسانه های همگانی 
 اين حمالت مصون داشتن پايه های حزب از هدف. منتشر می شود

زيرا . تاثيرپذيری از شعارها و برنامه های راديکال حزب چپ است

در اولين هفته ی تاسيس حزب چپ، گرايش به عضويت در اين 
حزب افزايش يافته است و تنها در چند روز پس از برگزاری کنگره 

در حزب  نفر از غرب آلمان تقاضای عضويت 80وحدت، نزديک به 
در حالی که حزب سوسيال دمکرات به شکل نگران . جديد کرده اند

  . کننده ای اعضای خود را از دست می دهد
احزاب دمکرات مسيحی و سوسيال مسيحی آلمان نيز از تشکيل 
حزب جديد و از دفاع اين حزب از عدالت اجتماعی و تاکيد رهبر 

فتن حقوق و حزب بر ضرورت استفاده از اعتصاب عمومی برای گر
روزنامه های وابسته . خواست های خود، به شدت نگران شده اند

به صورت سيستماتيک " دی ولت" و" بيلد"به راستگرايان همچون 
روزنامه . حمالت خود  به حزب جديد و رهبران آن را آغاز کرده اند

در تفسيری اسکار الفونتن را خطرناکترين شخصيت " دی ولت" 
. ی خواهد سيستم سرمايه داری را در هم بريزدآلمان لقب داد که م

 26شماره " اشپيگل"همين موضوع نيز در مصاحبه هفته نامه 
سوسياليسم آری : " خبرنگار اين مجله از الفونتن پرسيد. مطرح شد

 : و تاکيد کرد". آری و باز هم  آری: " و الفونتن جواب داد" يا نه؟
 

رهبر ". تماعی استگذر از نظم سرمايه داری يک ضرروت اج" 
حزب چپ در اين مصاحبه همچنين بر دمکراسی مستقيم تاکيد کرد و 
توضيح داد برای کنترل دمکراسی پارلمانی می بايد بردمکراسی 
مستقيم و شرکت هر چه گسترده تر مردم در تصميمات سياسی 

او در اين مصاحبه گفت که اگر امکان همه پرسی . پافشاری کرد
از موضوعات حاد سياسی و اجتماعی فراهم عمومی در پاره ای 

. آيد، بسياری از تصميمات کنونی پارلمان و دولت لغو خواهد شد
نگرانی احزاب راست آلمان از رشد حزب چپ از آن رو نيز هست 
که فشار اين حزب بر حزب سوسيال دمکرات، باعث خواهد شد که 

رای در هم اين حزب نتواند چون گذشته با برنامه های نئوليبرالی ب
شکستن دست آوردهای کارگران و مزد و حقوق بگيران، همراهی 

آن ها نيک می دانند که در آلمان بدون حمايت حزب سوسيال . کند
دمکرات امکان پيشبرد سياست تعديل اقتصادی؛ در هم ريختن 
سيستم بهداشت؛  کاهش حق بيکاری؛ باال بردن سن بازنشستگی و 

واقعيت اين که . نستان وجود نمی داشتاعزام نيروی نظامی به افغا
احزاب راست آلمان در پارلمان حتی از اکثريت برای تشکيل کابينه 

  .نيز برخوردار نيستند
متحد شدن چپ های آلمان در يک حزب و تالش اين نيروی جديد 
برای جذب هرچه گسترده تر چپ ها و تشويق مردم به حمايت از 

 مختلف، سد محکمی در برابر برنامه های اين حزب در زمينه های
سياست های نئوليبرالی ديگر احزاب و بويژه ائتالف حاکم ايجاد 

دفاع فعال حزب جديد از حقوق کارگران و مزد و حقوق . کرده است
بگيران، نقش و جايگاه آن را در ميان اتحاديه های کارگری تقويت 

يه به گونه ای که در يکی  از گردهم آيی های اتحاد. کرده است
خدمات آلمان، از نماينده اين حزب به جای نماينده  حزب سوسيال 

اقدامی که نشانه يک تحول مهم . دمکرات برای سخنرانی دعوت شد
  .در روابط اتحاديه ها با حزب جديد می باشد

حضور بسياری از فعاالن و رهبران سابق اتحاديه ای در حزب 
. يت خواهد کرد جديد، پيوندهای اين دو نيروی اجتماعی را تقو

همين امر نيز بر نگرانی بورژوازی آلمان و احزاب و رسانه های 
بر پايه همين نگرانی است که سازمان امنيت . خبری اش می افزايد

، بسياری از رهبران )سازمان حمايت از قانون اساسی(داخلی آلمان
حزب را تحت نظر دارد و به جمع آوری اطالعات در مورد آن ها 

سازمان امنيت داخلی آلمان بر اين اعتقاد است .  ورزدمبادرت می
که حزب جديد به اصول دمکراسی پارلمانی پايبند نيست و خواهان 

رهبری حزب چپ به اين کنترل های . نظم نوينی در جامعه است
امنيتی به دادگاه عالی قانون اساسی شکايت کرده و خواهان پايان 

  .دادن به اين کنترل ها شده است
شکيل حزب چپ، چپ های آلمانی راه اتحاد و همگرايی را در با ت

قدرتمند شدن اين جريان می تواند بر حرکت چپ . پيش گرفته اند
در شرايطی که . های سراسر اروپا تاثيرات زيادی بر جای گذارد

سياست های نئوليبرالی و جهانی سازی با سرعت و شدت زندگی 
، ايجاد سد های مقاومت مردم را بصورتی منفی دگرگون می سازد 

  .در برابر آن  يک ضرورت تمام است
    1385 تيرماه 5ـ 2007 ژوئن 26 

............................................  
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 چپ های ايران، مراقب خود باشيد
   »! گور خود کنی به دست خود! بگير، ببند، بکش«: نقدی بر شعار

                                                                                                        
در نگرانی از موج تازه سرکوب چپ ها * مطلبی» سالم دموکرات « در سايت 

گور خود کنی ! بگير، ببند، بکش« از سوی نيروهای اطالعاتی ديدم که شعار 
اين شعار نتوانستم از کنار .در پای آن نوشته  شده بود» !به دست خود

اين شعار هيچ معنای ديگری بجز استقبال از بگير و ببند و کشتار !بگذرم
بی هيچ ! نمی دهد چون گويا با اين کارها رژيم دارد گور خودش را می کند

. ترديدی يقين دارم که نويسنده اين شعار مطلقًا چنين منظوری نداشته است
 ببند و کشتار است که حرف ام اين است که اگر کسی معتقد باشد که بگير و

گور رژيم را می کند، منطقًا بايد از گسترش سرکوب ها استقبال کند و آن را 
به فال نيک بگيرد، ولی اگر چنين اعتقادی ندارد چرا بايد همچون شعاری 

ميان ابراز نگرانی نويسنده مطلب و شعاری که داده است تناقض ! بدهد؟
  .مکثی بکنمروی اين تناقض  می خواهم . وجود دارد

علت توسل آزادی خواهان و مبارزان با استبداد به اين گونه شعارها   
چيست؟فرهنگ و ادبيات مردمان تحت ستم در همه جای دنيا سرشار از 

سرکوب شوندگان و مردم زير ستم وقتی . استعاراتی با همين مضامين است
 سالح نفرين قدرت مقابله با زورگويان و ستمگران را در خود نمی بينند، به

آنان آرزوی خشماگين شان برای رهائی از دست . متوسل می شوند
ستمگران را در قالب شعرها، شعارها و دعاهائی بيان می کنند که از يک 

حتا گاه با اين خرافه که . قدرت موهوم، بيرونی و ماورائی استمداد می کنند
 خودش زودتر ظلم، طنابی است بر گردن خود ظالم و هرچه بيشتر سفت کند،

      !از ميان ميرود، به خفه شدن ستمگر در دريای خون خودشان اميد می بندند
شعار خشم  از » !گور خود کنی به دست خود! بگير، ببند، بکش« ر شعا

روی عجز است؛ شعار نفرين است، شعار اقدام نيست؛ شعاريست که نفرين 
اين شعار . اد می آوردپدر و مادری عاجز را خطاب به جالد  فرزند شان به ي

گورش را » به دست خود « تقديْر باورانه که حکومت با توسل به سرکوب، 
هيچ . می کند هرچه نباشد، يک شعار انفعالی در برابر سرکوبگر است

و با سرکوبگری و ريختن خون مردم  نمی افتد » به دست خود « حکومتی 
واکنش . بماندبلکه به سرکوب و خونريزی متوسل می شود تا سر پا 

  .ستمديدگان است که گور ستمگر را می کند
 نه سرکوب مردم بلکه از کار افتادن ماشين سرکوب به دست مردم  است که 

به  موازات اين فرهنگ تقديْر باور و .گور رژيم متکی به سرکوب را می کند
انفعالی در برابر سرکوبگر که اميدوار است او به دست خود  گور اش را 

فرهنگ پيکارجويانه ای هم وجود دارد که بهای آزادی را فقط خون بکند، 
. می داند و گمان می کند که جانبازی  و فداکاری برای رهائی کافی است

خون بر شمشير « و  » درخت آزادی با خون بارور می شود« شعارهای 
هر يک از اين دو باور، بازتاب . مال اين فرهنگ است» پيروز می شود
  . قيقت اندمعيوب دو ح

حقيقت نخست اين است که رژيم ستمگر با گسترش و تشديد سرکوب خشن، 
پايه ها و تکيه گاه های مردمی خود را ويران می کند و توده ها را بالقوه به 

اما از اين حقيقت نبايد نتيجه گرفت که . سمت عصيان و طغيان سوق می دهد
کند؛ قيام مردم و از کار بگير و ببند و کشتار است که گور سرکوبگر را می 

  .  انداختن ماشين دولتی سرکوب است که گور او را می کند

 حقيقت دوم اين است که رهائی ستمکشان از اسارت و سرکوب، بدون 
بازتاب معيوب اين حقيقت به اين صورت است که . پرداختن بها ناممکن است

ه و نه انقالبی اين يک ديد شورشگران. بهای آزادی را تنها در خون می بيند
البته برده ای که از خون بترسد هرگز روی آزادی . نسبت به رهائی است

  . نمی بيند؛ ولی برده داری مدرن با برده داری باستان خيلی فرق دارد

»  دولت  مدرن« امروزه تنها با شورش و خون دادن نمی شود از پس 
بلکه اساسا رسيدن بهای آزادی که بايد پرداخته شود، نه تنها خون، . برآمد

به آگاهی، ايجاد تشکل، سازمان يافتگی، انسجام صفوف، يکپارچگی، داشتن 
استراتژی و تاکتيک درست، برخورداری از رهبری ی روشن و قوی و 

اگر قيام توده ای است که رژيم سرکوبگر را . بسيار چيزهای ديگر است
 اصلی ترين – که کار درازمدتی است –ساقط می کند، تدارک سياسی قيام 
اين مسير، داالنی است  از سيم خاردار . پيش شرط پيروزی بر استبداد است

و مين گذاری شده و البته که خون هم می طلبد، اما بهای آزادی تنها خون 
  .نيست، بلکه بهای بمراتب سنگين تر، کسب اين کيفيت ها ست

ين هر دو ا.  آزادی نه تنها خون، که بلوغ جنبش ها را هم طلب می کند
اين سکه در جامعه ای رواج پيدا می . بازتاب معيوب، دو روی يک سکه اند

در شرائط . کند که جنبش های سياسی و اجتماعی هنوز بلوغ  نيافته اند
غياب تتشکل های توده ای و سازمان نيافتگی جنبش های اعتراضی، 

رائطی در چنين ش. مبارزات انفرادی و پراکنده به آسانی سرکوب می شوند
طبعا آمادگی برای خطر کردن هم کمياب می شود و روحيه نفرين در انفغال 

درست در همين شرائط است که برخی از اين نادران . جای اقدام را می گيرد
هم که حاضر به خطر کردن می شوند، کمبود تشکل و سازمان يابی و همه 

ند با خون آنچه را که جزو بهای رهائی به آن ها اشاره کردم، می خواه
با . آبشخور هر دوی اين ها عدم بلوغ جنبش های توده ای است. جبران کنند

هرچه بيشتر مبارزين از . خون نمی شود جبران ضعف سازماندهی را کرد
سازماندهی به دور و از مقابله توده ای و سازمان يافته با ماشين سرکوب 

ير و آبياری درخت ناتوان باشند بيشتر به خرافه های  پيروزی خون بر شمش
مربوط می شود، » خون « تا جائی که به . آزادی با خون متوسل می شوند

هر قطره خونی که از يک مبارز ريخته می شود، خون جنبش های مردم 
  .از خون دادن نبايد فضيلت ساخت. است که بر زمين می ريزد

مردمی  استبداد چيزی بهتر از اين نمی خواهد که پيشگامان جسور مبارزات 
پيکارگران عليه استبداد و . گردن شان را در برابر ساطور او جلو بياورند

آن . ستم بايد در نيروهای خودشان صرفه جوئی کنند و آن ها را هدر ندهند
خونی هدر نمی رود که اهدای آن در راه ايجاد تشکل ها، سازماندهی 

 ميان جنبش مبارزات مردم، گسترش آگاهی در ميان توده ها، ايجاد پيوند
های آزادی خواه و برابری طلب، و خالصه در راه بلوغ جنبش ها و در 
راستای از کار انداختن ماشين سرکوب دولتی با قدرت متشکل توده ای 

اينجا خون، بهائی است که برای فراهم کردن ملزومات . ضرورت پيدا کند
  . سياسی  و اسباب تشکيالتی رهائی پرداخت می شود

رژيم اسالمی کم تر . اره موج جديد سرکوب چپ ها کامًال بجاست اخطار در ب
از هر جريان فکری و سياسی ديگری جريانات چپ و بويژه کمونيست ها را 
. تحمل می کند و برای نابود کردن آن ها مدام دامگذاری و چاله کنی می کند

چپ ها و کمونيست های جوان در ايران بايد اين خطر را بسيار بسيار جدی 
هيچيک از آنان حق ندارند موضوع حفظ موجوديت خود را مسئله . بگيرند

آنان نونهاالنی روئيده در زمينی سوخته اند که از . ای شخصی تلقی کنند
خاکستِر آبياری شده با خون نسل های پيشين چپ ها و کمونيست ها سر بر 

 خاطر و به همين. هر يک از آنان آيندهء جنگل را در خود دارند. می آورند
رژيم، آنان را زير نظر گرفته است تا هرکدام را که اندکی قد می کشد و به 

  . مرحله گرده افشانی وتکثير می رسد، درو کند

مراقبت مبارزان چپ و کمونيست برای حفظ خود يک وظيفه مهم برای حفظ 
ظرفيت های جنبش سوسياليستی و کارگری و تداوم مبارزه طبقاتی کارگران 

ت از انرژی ها و ذخاير جنبش کارگری و انقالب سوسياليستی محافظ. است
محافظه کاری حفظ شرائط موجود و . را نبايد با محافظه کاری يکی پنداشت

تن دادن به نظم سياسی و اجتماعی حاکم است، اما کمونيست ها برای تغيير 
اين نظم مبارزه می کنند و حفظ خودشان در برابر هاشور زنی ی بی امان 

ر رژيم، جزئی از تکاليف شان برای تداوم مبارزه عليه وضع موجود ساطو
در ميدان نبرد، جا خالی دادن و سر دزديدن از شمشير دشمن جزو . است

فنون جنگيدن و از ملزومات پيروزی است و با سر دزديدن در زير لحاف 
  .فرق دارد

 و عوامل مراقبت از خود؛ از امنيت تشّکالت مبارز و در برابر دامگستری ها
نفوذی و تشکّلات پليس۫ ساخته با تابلوی چپ، برای چپ ها و کمونيست های 

کم ترين غفلت در اين زمينه می تواند . جوان ايران امری حياتی است
يقينًا با بيشترين مراقبت ها و بهترين تاکتيک . ضايعاتی عظيم به بار بياورد

 به صفر رساند ولی بايد ها هم مبارزه تلفات خواهد داشت و نمی توان آن را
به حد اقل ممکن رساند بخصوص که در ايران امروز، به عرصه رسيدن اين 
نسل نو نفس چپ ساليان سال طول کشيده است و جايگزين کردن هر يک از 

  .اين مبارزان و تشکالت انقالبی، ساليان سال طول خواهد کشيد

 را مفت بدهند، با  بهای آزادی را پرداختن اين نيست که اين ها خون شان
زحمت کشيدن و همت کردن برای جلو گيری از اينگونه تلفات و ضايعات 

برای اينگونه مراقبت . برای تدام مبارزه هم هست که بايد بهای آزادی را داد
 امنيتی را آموخت و مهارت آن در -ها بايد دانش مبارزه با پليس سياسی 

شرکت در .  امنيتی يک فن است- مبارزه با پليس سياسی . عمل را پيدا کرد
مبارزه علنی بدون انگشت نما شدن؛ حرکات توده ای با سازماندهی های 
مخفی؛ کسب مهارت در جايگزينی وسائل و شبکه های خبر رسانی که پياپی 
ضربه خورده و مسدود می شوند؛  شناخت اشکالی از ارتباطات و 

 و همه کس منتقل سازماندهی و تشکيالت که ضربات احتمالی به همه جا
نشود؛ توان ترکيب مبارزات در اشکال قانونی و فراقانونی؛  مهارت ايجاد 
تشکل های پوششی قانونی برای فعاليت های انقالبی؛ آب بندی اطالعاتی و 
عايق بندی نفوذی تشکالت؛ آشنائی با تکنيک ها و شگردهای کهنه و جديد 

 پا نگذاشتن از خود و  امنيتی و بدل زدن به آن ها؛ رد- پليس سياسی 
 اعم از –همرزمان؛ انبار نکردن اسناد، اطالعات امنيتی، اسامی و آدرس ها 

 در خانه ها و کامپيوترها؛ پيشبينی های کافی برای -فيزيکی يا الکترونيکی 
قطع سرنخ ها به هنگام دستگيری؛ و صدها موضوع ديگر برای بقا و تداوم 

آموزش اين فنون . ان اهميت حياتی دارندمبارزه چپ ها در شرائط امروز اير
برای نسل جوان چپ ها و کمونيست ها در ايران نبايد کم تر از آموزش های 

  .سياسی و تئوريک اهميت داشته باشند

 مسأله مهم اين است که از کجا و چطور می شود اين آموزش را دريافت 
 الزم را بدهند کرد؟ الزمه اوليه اش اين است که رفقا به اين موضوع اهميت

در ايران هنوز هستند چپ های با تجربه ای که می . و به دنبال اش باشند
در خارج از . توانند دانش و تجربيات خودشان را در اختيار اين رفقا بگذارند

ايران سازمان ها و فعاالن سياسی منفرد بسياری هستند که تجربيات غنی و 
اه و نخستين سال های خونبار خيلی متنوعی از دوران سرکوب های رژيم ش
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برخی از اين ها ممکن است حتا در مهاجرت . و سياه  بعد از انقالب دارند
  هم مسائل پليسی و امنيتی در ايران را تعقيب و مطالعه کرده و جمع بندی 

  چپ های ايران، مراقب خود باشيد

وع همه اين اطالعات و تجربيات می توانند به طرق متن. هائی داشته باشند
در دسترس رفقای داخل ايران گذاشته شوند تا آنان اين درس ها و تجربيات 
را با شرائطی که خود در آن قرار دارند و با تاکتيک ها و تکنيک های جديد 

در زمينه فنون مبارزه با پليس سياسی و . ماشين سرکوب رژيم تطبيق دهند
  .  وجود داردامنيتی جزوات و نوشته های پراکنده ای در خارج از کشور

کاری .  بسياری از افراد هم در حافظه خود نقل کردنی های زيادی  دارند
بسيار ضروری و بموقع خواهد بود که سازمان ها و فعاالن منفرد در خارج 
از کشور دانسته ها و اندوخته های خود در اين زمينه را بصورت موضوعی 

ميدانی ی مبارزان و در نوشته های کوتاه برای غنای تجربيات عملی و 
    شهاب برهان               . داخل کشور در دسترس آنان بگذارند

  ٢ ٠ ٠ ٧  اول ژوئيه -  ١ ٣ ٨ ٦ تير ١ ٠

..............................................  
  سخنرانی منصور اسانلو

  نشست مجمع عمومی آی تی يو سیدر
   صبح9:30 ساعت 1386 خرداد ماه 31 بروکسل 

   بورو  شارانازاهر عزيخو
  برادر گرامی گای رايدر

  نمايندگان محترم
  خواهران و برادران

 به  مايه افتخار من است که امروز من مجمع عمومی آی تی يو سی را
نمايندگی از طرف کارگران ايرانی و بخصوص کارگران سنديکای شرکت 

 قانون 26ما طبق اصل . واحد اتوبوسرانی تهران مورد خطاب قرار می دهم
  .اساسی کشور يک اتحاديه مشروع و به حق هستيم
کالسهای سنديکا بطور . ساختن بنيان سنديکای ما هفت سال بطول انجاميد 

منظم در تعطيالت آخر هفته برگزار می شد و ما اسناد آی ال او را در باره 
ما موضوعات محيط کار را بر حسب . حقوق کارگران مطالعه می کرديم 

 بهداشت و  رگران به بحث و گفتگو می گذاشتيم ؛ چند مورد آنهاموقعيت کا
 شايد اين مبارزه بی  .ايمنی ؛ ساعات طوالنی کار و فساد مديريت بود 

 نفس کم می آوری اما  اگر شتاب کنی. شباهت به باال رفتن از کوه نباشد 
  .اگر محکم و منظم پيش نروی هرگز به هدف نمی رسی

 ما 1384زمان بازگشايی مجدد سنديکا در خرداد ماه متاسفانه دولت ما از 
در چنين موقعيتی ما قدرشناس به رسميت   .را به رسميت نشناخته است

 کارگران حمل و  شناختن سنديکايمان با عضويت درفدراسيون بين المللی
 آی تی   به خانواده حمايتهای بی شائبه اتحاديه های وابستههمچنين نقل و 

   .هستيم ه های جهانی يو سی و اتحادي
نفر از  40  که همچنان در اين نشست سخنرانی می کنم من در حالی 

 غير منصفانه و به دليل    عضو سنديکای کارگران شرکت واحد کارگران
فعاليتهای سنديکايی شان در دفاع از حقوق کارگران توسط مديريت اين 

 به شما ،اين کارگرانبنابراين برای بازگشت به کار . اخراج شده اند  شرکت 
  .مراجعه می کنيم و برای رفع اين درد و رنج از شما ياری می خواهيم

به نمايندگی ازطرف . زمان حضور من در بروکسل بهتر از اين نمی شد 
سنديکا ، من از گزارش کميته آزادی تجمع آی ال او در مورد شکايت 

که )  يو فعلیآی سی تی(مشترکی که توسط آی تی اف و آی سی اف تی يو 
در اين گزارش تاکيد شده است .  ارائه شد استقبال می کنم 1385در تير ماه 

که خانه کارگر قادر نبود خواسته های کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی را 
دور از انتظار هم نبود چرا که خانه کارگر و شوراهای سالمی . دنبال کند 

آنها اين است که کارگران را در کار توسط دولت ايجاد شده اند و نقش اصلی 
اما اين فقط کارگران اتوبوسرانی و !محيط کار بپايند نه در دفاع از کارگران

 خانواده هايشان در تهران نيستند که از يک چنين سيستمی رنج می برند 
 درصد شرکتهای صنعتی را در 80دولت طرح خصوصی سازی بيش از 
ل و معدن در دست دارد که در حال بانکها، وسايل ارتباط جمعی، حمل و نق

اقتصادی " اصول"حاضر بصورت دولتی اداره می شوند و اين بازنگری در 
اين امر فاصله ميان . است که به صراحت در قانون اساسی بيان شده است 

  .فقير فقيرتر و پولدار پولدارتر می شود. فقير و پولدار را بيشتر می کند
 اعتراضی در سالهای اخير در بخشهای به همين دليل ما شاهد اقدامات

صنعت نفت؛ آموزش و پرورش، صنايع نساجی، صنايع غذايی، ساختمان و 
حتی کارگران بيکار و زنان نيز به جمع اعتراض کنندگان . حمل نقل هستيم 

  .پيوسته اند
بدتراز همه طرحهای بازنگری در قانون کار است که به اخراج کارگران و 

 مشروعيت می   ستمزد به هزاران کارگر قرارداد موقتپرداخت پائين تر د
 دستها را برای اخراج کارگران دائمی و جايگزين ،اين اصالح قانون. بخشد 

کارگاههای کمتر از . کردن آنها با کارگران موقت قراردادی باز می گذارد 
  . نفر ديگر تحت پوشش قانون کار نخواهند بود10

نرخ . گران شغلشان را از دست داده اند تا همين اآلن هم بسياری از کار
برخی از کارگران بيکار به دستفروشی، قاچاق مواد . بيکاری بسيار باالست 

 دالر 150 از فرط استيصال و اعتياد، در مقابل   مخدر يا فروش بچه هايشان
من .  با قاچاقچيان انسان روی آورده اند   دالر امريکا،150امريکا، فقط 

اما من خود نمونه ای از آن را !  نظر شما باورکردنی نيستمی دانم اين به 
  .ديده ام

و به اين دليل است که ما بازسازی جنبش وسيعتر کارگران در ايران را 
اميد بسيار داريم . مورد توجه قرار داديم نه فقط شرکت اتوبوسرانی تهران را

همين اآلن از . که بزودی فدراسيون اتحاديه ها را در سطح ملی تشکيل دهيم
که با شما صحبت می کنم می توانم بگويم که در بخشهای مختلف، کارگران 

مثل کارگران بخش صنايع . در حال ايجاد تشکلهای مستقل و آزاد خود هستند
. ساختمان، نقاشان، کارگران نانوايی ها و حتی نمونه هايی در صنايع بزرگ

ديد کارگران ايران در پی آن حمايتهايی که شما از جنبش کارگری ما کر
آموختند که چگونه تشکلهای آزاد و دموکراتيک کارگری خود را سازمان 

و چگونگی همبستگی های بين المللی کارگری آنها را نيرومند تر و . دهند 
در حقيقت ما با نداشتن امکانات اوليه مثل . مصون از تجاوزات می کند 

ی اقدام به اين نبرد کرديم مکان تجمع و ديگر امکانات مادی و فنی تشکيالت
وهزينه های آن را پرداختيم . و آزادی و مکان فعاليت خود را از دست داديم 

برای گسترش فعاليتهای سنديکايی خود ما نياز داريم به حمايت شما برای . 
  . تهيه کامپيوتر و لوازم فنی ديگر يک دفتر اتحاديه و تعليمات و تربيت

آنها و خانواده هايشان به . ما به زندان می روند در راه مبارزه دوستانی از 
در حقيقت ما از شما می . هر نوع حمايت انسانی، مادی و فنی نياز دارند

خواهيم در اين نبرد ما را در مقابل سرکوب از حمايتها و همبستگی های 
اين حمايتها به ما توان بيشتری برای ايستادگی . کارگری خود محروم نکنيد 

  .و ما از اين حمايتها قدردانی می کنيم . به هدف ايجاد می کند تا رسيدن 
 بخاطر اينکه در دپارتمان حقوق   سپاسگزارم  آی تی يو سی من ازدبير کل

به   که دفتر ژنون از گروه کاری آی ال او در اتحاديه های کارگری و همچني
نها به اين اگر آ. دقت موارد متعدد نقض حقوق کار در ايران را دنبال کردند 

 زمانی که من برای اولين 2005سرعت در جريان تعطيالت کريسمس سال 
بار دستگير شدم عمل نمی کردند وضعيت ما به اين سطح از توجه بين 

    .المللی در اين طول زمان نمی رسيد
 چشم به راه همبستگی مدام شما در  ما به موازاتی که به پيش می رويم

ری از مردم حمايتهايشان را برای بازگشت توام با  بسيا . هستيم مبارزاتمان
مداخله دبير کل آی تی اف در . مصونيت من به کشورم ابراز کرده اند 

من از همه شما . کنفرانس سازمان جهانی کار حکايت از اين موضوع دارد 
 سال زندان 5من هراسی از خبر واهی . بخاطر نگرانی هايتان سپاسگزارم

من احساس اطمينان و قدرتمندی می کنم . م شد ندارم که قبل از سفرم اعال
مقامات . چرا که می دانم جنبش بين المللی اتحاديه های کارگری پشتم است 

در عوض ما بعنوان بخشی از جنبش بين المللی . ايرانی نيز اين را می دانند 
 برای ارتقاء صلح ، عدالت و جهانی نويدبخش برای  اتحاديه های کارگری

  . باقی خواهيم ماندهمه 
 کارگر توسط  23:20 ساعت1386 شنبه دوم تير نوشته شده در  

…………………………………           
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  *پيوندها * 

  ايميل روابط عمومی سازمان
public@rahekargar.net  
  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
 شماره فاکس سازمان

43455804-1-33  
  سايت راه کارگر

www.rahekargar.net  
  سايت راديو برابری

www.radiobarabari.net  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org 
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com 
 نشر بيدار

www.nashrebidar.com  
 نشريه انگليسی ايران بولتن

www.iran-bulletin.org 
 مشخص ميشوند،" ديدگاه"مقاالتی که با کد : توجه
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   روايت خودآشي يك آارگر

  طناب است دنيا
  خبرگزاري آار ايران-رشت

ش بود، آنها به اتفاق را ديد يكي از همكاران" حسن حسني"آخرين آسي آه 
ها  دستگاه  آنف آار رفته بودند تا مانع خروج ساير آارگران صبح به آارخانه

  . و ابزار توليد از آنجا شوند آه با نيروهاي نظامي مواجه شدند
  
  
  
  
 
 

اين آارگران پس از آنكه توسط مأموران ضدشورش آتك خوردند، به 
اين بار هم . يز برپا آردندآم ساختمان استانداري آمده و تجمعي اعتراض

پس از اين ماجرا، حسني . مأموران وارد عمل شدند و آنها را متفرق آردند
حتي يك پنج توماني توي «: خواهد آه به او پولي بدهد از همكارش مي

پول را تقسيم . همكارش هم بيشتر از يك پانصد توماني نداشت. »جيبش نبود
. گويد توجه نكردم چه مي. اللش آنح. گفت به حساب قرض نگذار«: آنند مي

خواستيم دست از  از صبح آتك خورده بوديم و فحش شنيده بوديم و حاال مي
يعني تمام شد؟ گفتم . ها را هم آه بردند گفت دستگاه. پا درازتر برگرديم خانه
خواست مطمئن شود، از زبان ديگري بشنود آه  مي. »خودت نديدي چي شد؟

دستگاه آه «: زگشت به آار هم نابود شده استحتي همان آورسو اميد با
با پول من تاآسي گرفت آه خودش . ي خدا دانست بنده مي. نباشد آار نيست

آويز  ساعت يك بعدازظهر حسن حسني را حلق» را زودتر برساند آارخانه
هايش رفته بود و  سياهي چشم. اي متروك پيدا آردند شده در آارخانه

ي او را پيدا  نگهبان آارخانه آه جنازه. ريده بودنددندانهايش نوك زبانش را ب
طناب دار را چنان محكم بسته بود آه مجبور شدم ببّرمش تا «: گفت آرد مي

 .اين چنين مصمم بود براي نابودي خود» .جنازه را پايين بياورم
وقتي در بين خبرهاي ايلنا خواندم آه آارگر آارخانه آنف آار در _ يكم 

آويز آرده،  خود را حلق» دم دريافت يازده ماه حقوقع«رشت به خاطر 
فروآاسته شده » عدد«اي عظيم به  انگار آه تمام هيبت فاجعه. خجالت آشيدم

آارگري آه حتي هنگام آارآردن و . گوييم گوييم يازده ماه؛ عدد مي مي. باشد
اش با ماهي  اطمينان از دريافت حقوق بايد نگران اداره خانواده چهار نفره

د و پنجاه ـ شصت هزارتومان باشد، يك ماه حقوق نگرفتن برايش حكم ص
هاي بدون حقوق افزوده شود،  هرچه بر تعداد ماه. فرو رفتن در نكبت را دارد

: رود تا به يازده ماه برسد، آه آارگر آنف آار رسيده بود او بيشتر فرو مي
آشيد  خجالت مي. آردم ميديدم جلو در ايستاده هايي در را آه باز مي يك وقت«

: گفت رفت دنبال حق و حقوقش مي ها آه مي صبح. در بزند و داخل بشود
گشت و جلوي در  بعدازظهر دست خالي برمي. شود انشااهللا امروز مي

هايش از اشك سه  اي است آه چشم همسر حسني زن چهل ساله» .ايستاد مي
 و دو آن چنان آه من. آند روزه متورم شده و بين جمالتش سكوت مي

آه ... به شما گفتند صبحي آه«. هاي هم را بشنويم فرزندش صداي نفس
توانست از  هاي آارخانه را برده بودند؟ نمي  دستگاه شوهرم فوت آرد، همه

ايم  همين اتاق دوازده متري آه نشسته... راه به خانه برگردد چون ما خانه را
...  هزار تومانماهي پانزده. ايم را به نهضت سوادآموزي اجاره داده

خبر داريد؟ ساعت دو بود آه خبر . زميني آيلويي ششصدتومان است سيب
. آردم، دخترم هم امتحان داشت توي مزرعه مردم داشتم آارگري مي. دادند

وقتي رفتم . خبردادند آه بيا شوهرت حالش به هم خورده و بيمارستان است
. نبود. هم سرباز استپسرم . اش را توي پزشكي قانوني نشانم دادند جنازه

مجبور شدم بروم «: است پسر بزرگش آنار من نشسته » .ديروز آمد
ماهي پنج ـ شش هزارتومان . شد رفتم شايد اينطور نمي اگر نمي. سربازي

هشت ماه بود آه مرخصي . فرستادم حقوق سربازي را هم براي پدرم مي
پول آرايه . بيدمخوا از بعد آموزشي تا حاال توي پادگان مي. نيامده بودم

» .شنبه خبرم آردند بيا پدرت مرده . ماشين نداشتم آه بيايم مرخصي
دانشگاه دولتي قبول شد «: دهد هاي مهران حسني را مادرش ادامه مي حرف

من و ... ما آرزو نداريم؟ چون پول نداريم. ي مردم آرزو دارند همه. اما نرفت
ها، فرش  ار فرش فروشپدرش آرزو نداشتيم؟ به جاي دانشگاه رفت باز

باز . وقتي مادرش حرف ميزند سرش پايين است» .حمالي. آرد جا مي  جابه
آنم شايد او  نگاهش مي. ايم هاي ويران آننده مادرش رسيده به يكي از سكوت

آند، آتاب  گفتم اگر بروم دانشگاه لباس پوشيدنش فرق مي«: حرفي بزند
ها،  با همين لباس. ها خرج استهمه اين... بخواهم بخرم، زندگي در تهران

شود آارگري آرد اما دانشگاه زمين تا آسمان فرق  توي همين شرايط مي
. الاقل آار آنم آه آمك حال پدرم باشم. آورم گفتم اگر بروم طاقت نمي. آند مي

هر جواني غرور دارد . آردم توي بازار، فرش را روي دوشم جا به جا مي
چند . بايد بروم.  همچين چيزي برايم پيش آمدهولي ديدم به هر حال. باالخره

. بيست هزار تومان. ماه آه آار آردم، ديدم حقوق اين آار آه تأثيري ندارد
گفتم الاقل بروم . شد گرفتيم هم نمي حتي پولي آه براي نان خوردن قرض مي

شدم سرباز  بدون آارت پايان خدمت مي. سربازي برگردم يك آاري پيدا آنم
فهمد سربازي نرفتن من  جامعه چه مي... دادند آه ي به من نميفراري، آار

آردم، سربازي برايم آاري  به نسبت آاري آه قبل مي. از سر خوشي نيست

اما شبيه اينكه من را اسير گرفته باشند و ببينم پدر و مادر و خواهرم . نبود
از » .افتد دانستم آخرش يك اتفاقي مي مي... زنند توي بدبختي دست و پا مي

تا سال «: گويد  پرسم اين وضع از چه زماني شروع شد، مي مهران حسني مي
توليد آنقدر باال بود آه گاهي پيش . هشتاد و دو آارخانه در دست دولت بود

. آمد براي هر آارگر در ماه دويست و چهل ساعت اضافه آاري بزنند مي
واستند تا آارخانه توليد خ شان از آنها آار مي  زمان آار قانوني اندازه يعني به

اما سال هشتاد و دو آارخانه را به بخش خصوصي واگذار . داشته باشد
هايي آه توي حكومت  همين... آارخانه را مفت به يكي از اطرافيانشان. آردند

به . خواست توليد آند صاحب آارخانه هم از ابتدا نمي. نفوذ دارند فروختند
خواست  او مي.  اختيارش قرار داده بودنداي را مجاني در هرحال يك سرمايه

هر طوري شده از شر آارگرها خالص بشود و اين سرمايه را با آاسبي زياد 
مواد اوليه . از آن وقت به بعد آارخانه ديگر سرپا نشد. اهل توليد نبود. آند

بعد از چند ماه سرويس رفت و برگشت . آورد توليد را به آارخانه نمي
 آرد تا آنها نااميد بشوند و سراغ آارشان نروند و او با آارگران را هم قطع

آارگران آه آخر ماه براي گرفتن حقوق . خيال راحت اخراجشان آند
دانست آه آنها غير از خرج زندگي و  مي. گفت نداريم، ماه بعد رفتند، مي مي

بايد ماهي سي ـ چهل هزار تومان ... خورد و خوراك خانواده و اجاره خانه و
بياورند و بازخريد بشوند و او آارخانه  خواست آم مي. رايه ماشين بدهندهم آ

گفت با همين وضع توليد و  صاحب آارخانه مي. را تمام و آمال صاحب بشود
بدون سرويس و حقوق اگر آارگري به سرآارش نيايد و آارت نزند برايش 

 ماه هر چهار. رفتند آارگران هم از ترس اخراج مي. شود غيبت محسوب مي
 ماشين آارگران  پول آرايه... داد يك بار حدود پنجاه هزار تومان حقوق مي

اين » .حتي سي هزار تومان هم بابت چهار ماه داده بودند«، » .شد هم نمي
صاحب آارخانه هرآاري «: دهد گويد و مهران حسني ادامه مي را مادرش مي

ه آه برف وحشتناآي در تا سال هشتاد و س. آرد تا آارگران را نا اميد آند مي
گيالن آمد و خيلي از واحدهاي توليدي رشت را نابود آرد اما آنف آار هيچ 

مأموران بيمه و استانداري تأييد آردند آه اين آارخانه آسيبي . آسيبي نديد
نديده و حتي تا پانزده روز بعد از برف هم آارخانه به همان وضع آجدار و 

رفتند، اما صاحب آارخانه بعد از  ر آار ميآارگران به س. مريز توليد داشت
به خاطر همان برف، . پانزده روز يادش افتاد آه آارخانه را تعطيل آند

هشتادوهشت ميليون تومان از دولت وام بالعوض گرفت، اما آارخانه را 
آار تحت پوشش بيمه  از آن به بعد پدرم و باقي آارگران آنف. تعطيل آرد

 شانزده ماه، ماهي صدوبيست هزارتومان ميگرفتند تا. بيكاري قرار گرفتند
اين ماه دوازدهم . بعد همان بيمه را هم قطع آردند. افتاد اما هيچ اتفاقي نمي

آارخانه و ابزار توليد سالم بودند و . است آه پدرم هيچ حقوقي نگرفته بود
آرد، اما آارخانه  در زمان دولتي با همين ابزار هر آارگر دو شيفت آار مي

آارگران هر روز به استانداري . افتاد در زمان بخش خصوصي راه نمي
گفت برويد تهران،  گفت برويد صنايع، صنايع مي رفتند، استانداري مي مي

جمهوري، دفتر  گفت به ما مربوط نيست برويد رياست صنايع تهران مي
آارگران . گفت اصال خبر نداريم برويد استانداري گيالن رياست جمهوري مي

ي نهادها با هم هماهنگ بودند تا  همه. آردند شان مي خسته. دواندند ا سرمير
همسر مرحوم حسني سخن پسرش را قطع ميكند تا از » .آارگر را عاجز آنند

 تالشي 
وقتي بيمه ي بيكاري را هم قطع آردند و ما آامال درآمدمان «: ديگر بگويد

اي براي حاج آقا  امهن. دهد نابود شد، ديدم هيچ نهادي جواب ما را نمي
ام را  نوشتم و وضع خانواده) نماينده ي ولي فقيه در استان گيالن(قرباني 

آه شوهرم چند ماه حقوق نگرفته، آه پسرم سرباز است، آه . توضيح دادم
اي است، آه خودم صبح تا غروب توي مزرعه ي مردم  دخترم بچه مدرسه

نوشتم آه ما از شما . ير آنيممان را س توانيم شكم آنم اما حتي نمي آار مي
خواهيم، فقط آار شوهرم را به او برگردانيد و ما با همان حقوق  صدقه نمي

خودم نامه را بردم دفتر . آنيم و توقع ديگري هم نداريم بخور و نمير سر مي
گفتم ما از . شرايطمان را برايش توضيح دادم. خودش هم بود. حاج آقا
از حاج آقا . طور شده است  شرايطمان اينآارگري هستيم و حاال خانواده

گفتم الاقل يك راهي به . اي چيزي يك توصيه. خواهش آردم آه يك آاري بكند
. مشكل از استانداري است. شود اما گفت به ما مربوط نمي. ما نشان بدهد

 » .همين
. آرد خيلي سرحال و سرزنده بود پدرم وقتي آار مي«: گويد مهران حسني مي

حتي وقتي دوبرابر ساعت قانوني اضافه آاري ... ل هشتاد و دوقبل از سا
شد و تا ده و نيم شب آار  ساعت چهار صبح از خانه خارج مي... ايستاد مي
خورد و تا دوازده ـ يك با ما  رسيد شامش را مي به خانه آه مي. آرد مي

در روز بيشتر از سه ـ چهار ساعت . خنديد آرد و بلند مي شوخي مي
اما از وقتي آارخانه را به بخش خصوصي . بيد ولي خوشحال بودخوا نمي

واگذار آردند و صاحبش تعطيل آرد و بعد بيمه ي بيكاري و بعد يازده ماه 
صبح ساعت هشت ميرفت استانداري . بدون حقوق، ديگر رمقي برايش نماند

گشت، ولي آنقدر خسته و آسل  يا نهادهاي ديگر و ساعت دو بعدازظهر برمي
آرد اينقدر خسته نديده  وقتي روزي شانزده ـ هفده ساعت آار مي... آهبود 

 ».بودمش
: دهد پسرش پاسخ مي. پرسم ي روزهاي آخر زندگي مرحوم حسني مي درباره

از پشت تلفن معلوم بود آه . روز پنجشنبه از پادگان با پدرم صحبت آردم«
وب توي مزرعه گفت مادرت صبح تا غر مي. بريده بود انگار. حالش بد است

آند، من هم هر روز ميروم استانداري اما هيچ آس به ما  ي مردم آار مي
 گفت. رسد هيچ آسي به داد ما نمي... گفت آار تمام است مي. دهد جوابي نمي
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 روايت خودآشي يك آارگر
اگر خواهرت . هاي تأمين اجتماعي يازده ماه است آه تمديد نشده دفترچه

من چه آار آنم با چهل و هشت سال : عد گفتمريض بشود آجا ببرمش؟ ب
ها آار  سن؟ زمين دارم آه آشاورزي آنم؟ ديگر آجا آار آنم؟ به جوان

» گفت من چه آار آنم از اين به بعد؟ دهند؟ هي مي نميدهند، به من آار مي
وقتي از تجمع . اواخر دائم توي فكر بود«: گويد همسر مرحوم حسني مي
آشيد زنگ بزند و  آمد خانه خجالت مي اي ديگر ميجلوي استانداري يا نهاده
ايستاد تا يك وقتي من در را آه باز  جلوي در مي. دست خالي بيايد داخل خانه

توي خانه هم يك . شود اندازد و داخل مي آردم ميديدم سرش را زير مي مي
شد چهل و هشت ساعت بدون يك  مي. زد نشست و حرف نمي اي مي گوشه

خواست بيرون برود عمدا  وقتي مي. يك گوشه بنشيندآلمه حرف، ساآت 
انداخت توي  ي اصلي برود مي به جاي آنكه از جاده. آرد راهش را دور مي

 » .دائم توي خودش بود. از جمع بريده بود... بياباني و
هاي همسر حسن حسني من را به ياد آارگر ديگري، آيلومترها دورتر  حرف

زري بيرجند هم چند  آارگر معدن قلعه" زاده قلي"مرحوم . اندازد از رشت مي
او هم هفده ماه حقوق . روز پيش از خودسوزي دقيقا چنين حالي داشت

نگرفته بود و هر روز براي دادخواهي و گرفتن حقش به نهادهاي دولتي 
ي  سال گذشته آه براي تهيه. رفت تا در نهايت نااميد شد و خود را آشت مي

زاده   روستاي فدشك رفته بودم، همسر قليگزارشي از خودسوزي او به
رفت معدن  هر بار آه مي«: ي حال و روز شوهرش پيش از مرگ گفت درباره

آمد و چند  دادند مي آردند و حقوقش را نمي يا تأمين اجتماعي و جوابش مي
با هيچكس حرف . شد نشست و به يك جا خيره مي ساعتي توي خانه مي

: روي؟ ميگفت پرسيدم آجا مي وقتي مي. رفت يبعد از خانه بيرون م. زد نمي
 » .آمد خانه رفت و شب مي جهت توي آوير راه مي همينطور بي. توي بيابان

ما آه عزيزمان را از دست «: موقع خداحافظي مهران حسني به من گفت
... آار را توي گزارشت توضيح بده الاقل وضع باقي آارگران آنف... داديم

به خدا بدتر از ما . اند بيافتد به فكر اينها آه زندهيكجوري بنويس آه آسي 
اگر موقعيت ديگري بود، اگر عزادار نبود برايش توضيح » .هم خيلي هستند

  دادم آه ظرف يكي ـ دو سال  مي
اش گزارش تهيه  گذشته پدر تو سومين آارگري است آه من از خودآشي

 .برادر. طور نيست آه من بنويسم و بشود اين. آنم مي
آارگران با . نژاد هنوز رئيس جمهور است ها، احمدي در شهرستان_ دوم 

. اند به او اميد بسته. آشند شنوند و برايش هورا مي هايش را مي اشتياق وعده
هاي دولت هاشمي، در زمان خاتمي  آنند اگر طبق برنامه فكر مي
آه هايشان به دالالن واگذار شده است اينك سوپرمني حلول آرده  آارخانه

شايد پذيرش اين واقعيت دشوار باشد آه هنوز . خواهد نجاتشان بدهد مي
گيرند و همين به شدت  هاي او را جدي مي مردم دور از مرآز حرف

آقاي رئيس جمهور آه به رشت تشريف آوردند «: آند شان مي سرخورده
ما پارچه ... شود گفتند به زودي مشكالت واحدهاي نساجي گيالن حل مي

نژاد به وهللا  من نوشتم آقاي احمدي... مان نامه داديم هر آدام... يمنوشته زد
توي . دهند هم به من نمي ديگر نسيه. آشم ام خجالت مي از روي زن و بچه

از ترسشان مثل دزدها . هاي محل بدهكارم ي آاسب به همه. ام نان ندارم سفره
از وقتي .  بودمان ي زندگي ما آارخانه همه. آنم ام رفت و آمد مي به خانه

به ابوالفضل مرگ . ايد آارخانه ي ما را حراج آرديد، زندگي ما را حراج آرده
ي  ها اگر هر جايي غير از گوشه اين حرف» .بهتر از اين شرمندگي است

حياط مسجدي آه در آن مراسم روز سوم مرگ حسن حسني برپاست گفته 
شوند   مسجد داخل ميآارگران پراآنده به حياط. نمود شد، شبيه شعار مي مي

اي  بينم در مرآز دايره هاي آارگر اول تمام نشده آه مي و هنوز حرف
آنند و چنان نعره  آارگران به چند رديف اين دايره را قطور تر مي. ام ايستاده

حتي تا «: شود زنند آه فريادهاي مداح مسجد به قدرت بلندگو، گم مي مي
زديم رئيس  داد مي...  بود رشتنژاد هم رفتيم وقتي آمده نزديكي احمدي
نژاد از يكي از مسئوالن استان پرسيد  احمدي. آار را نجات بده جمهور آنف
صالحي بود؟ از صالحي پرسيد؟ بعد گفت حتما مشكلتان را حل . ماجرا چيست

فكر آردم . الزمان قسم تا صبح از خوشحالي خوابم نبرد به صاحب. آنم مي
اما رفت و . آند حتما يك آاري مي.  زدهحرف. باالخره رئيس جمهور است
آارگر ديگري آه بيست و پنج سال در اين » .پشت سرش را هم نگاه نكرد

ي بازنشستگي بيكار شده است از ميان  آارخانه آار آرده است و در آستانه
مرحوم حسني به من گفت صاحب آارخانه «: آيد گذرد و جلو مي جمع مي

مرحوم چند روز قبل رفته بود " كش، ندارمبرو خودت را ب"بهش گفته بوده 
شرايطش را براي مالك آارخانه بگويد و حقش را بخواهد آه اين جواب را 

صاحب . او آه تكليفش روشن است. تقصير صاحب آارخانه نيست... شنيده
. فعلي آارخانه پانزده سال پيش هم در زمان بخش دولتي مدير آارخانه بود

تقصير . و اموال آارخانه را ازش پس گرفتندتوي تهران دستگيرش آردند 
شناختند باز آارخانه را به او  با وجود اينكه اين آدم را مي. دولت است

شود آه اين آدم نفوذ نداشته باشد؟ وقتي براي  آي باورش مي... دادند
ـ يكي از مقامات امنيتي استان گيالن ـ رفتيم او [...] اعتراض سراغ آقاي 
ما يك بار قديم اين آدم را به جرم دزدي . آيد ري برنميگفت از دست ما آا

شان توي يكي از  هر پاي... پا هستند دستگير آرديم اما اينها مثل هشت
يك آدم امنيتي آه اينطور . گفت خودش مي. جا نفوذ دارند همه. هاست نهاد

در ميان هياهوي آارگان يك رقم » آيد؟ بگويد از دست من آارگر چه بر مي
از . آيد آسي از رقم فروش آارخانه حرف زده است به نظرم مي. مشنو مي

: خواهم حرفش را تكرار آند هايش را گره آرده مي آارگري آه مشت

سال هشتاد و دو به دويست و شصت ... اسنادش را در استانداري ديديم«
از همان وقتي آه آارخانه را صاحب شد . ميليون تومان آارخانه را فروختند

آالت و آهن و فلزاتي آه دور و اطراف آارخانه  يك سري ماشينبا فروش 
بعد آه ماجراي برف گيالن پيش آمد . اش را زنده آرد بود بخشي از سرمايه

... هشتاد و هشت ميليون تومان هم وام بالعوض گرفت براي تعمير آارخانه
. رديمآ حتي تا پانزده روز بعد از برف گيالن هم ما آار مي. آارخانه سالم بود
اي آه يازده و نيم هكتار زمين و حدود بيست هزار متر  چطور آارخانه

ساختمان دارد را به دويست و شصت ميليون تومان فروختند؟ زمين 
. هايش چندميليارد تومان ارزش دارد ي ما جدا از ساختمان و دستگاه آارخانه

ام منگ  از رقمي آه شنيده» شود اينطور معامله آرد؟ غير از باندبازي مي
خيال فروش ضايعات و  دويست و شصت منهاي هشتاد و هشت ـ بي. شوم مي

آند به عبارتي صد و هفتاد و هفت ميليون  هاي ديگر ـ مي ها و وام داللي
ها و ساختمان بيست هزار  اي يازده و نيم هكتاري با دستگاه آارخانه. تومان

 !اند متري را به قيمت يك آپارتمان در تهران فروخته
يكي از آارگران، مردي حدودا پنجاه ساله آه بيست و هفت سال در 

ما «: گويد اش مي آار سابقه آار دارد از ماجراي دستگيري ي آنف آارخانه
مثل اينكه ما ... صد و هفتاد نفر بوديم، آنها دويست نفر نيروي مسلح آوردند

ند آه اگر حتي پانزده مأمور پليس زن آورده بود. دزديم يا قاچاقچي و جاني
توي آن . مان همراهمان بودند مشكلي براي آتك زدن آنها نباشد زن و بچه

من . براي چشم زهر گرفتن از باقي آارگران. شلوغي من را دستگير آردند
گفتند مورد . خواهم گفتم چه جرمي آردم؟ حقم را مي. را بردند آالنتري

آمدند و همانجا آتكم اي  يك ساعت بعد عده. بايد بروي آزمايش اعتياد. داري
 ».زدند و بعد آزادم آردند

شان در جنگ  شنيدم بعضي از سوابق هاي آارگران گاهي مي در بين حرف
آردم چون  طبيعتا توجهي نمي. زنند يا سابقه ي اسارت و اين قبيل حرف مي

ساعت بعد از گرم شدن  اما نيم. دليل حضورم در رشت چيز ديگري بود
قد نسبتا بلندي . نها پيش آمد و خواست حرف بزندصحبت آارگران يكي از آ

توانست تعادلش را حفظ  داشت اما آامال الغر و خميده بود و به زحمت مي
موقع حرف زدن . آارگران دست و پايش را گرفتند آه به زمين نيافتد. آند

هايش ناچار  براي فهميدن حرف. لرزيد و بيشتر از همه صدايش بدنش مي
اش را بشنوم و به تعبيري آالمش را ترجمه  اي ضبط شدهشدم چندين بار صد

صبح شنبه آه بعدازظهرش حسني خود را دار زد با همكاران رفتيم «: آنم
به سه راه آنف آار آه . آارخانه تا اجازه ندهيم ابزار توليدمان را ببرند

رسيديم ديديم چند وانت پر از سرباز و نيروهاي ضد شورش به سمت 
وقتي به آارخانه رسيديم ما را محاصره آردند و اجازه . تندآارخانه در حرآ

آردند من  ها آه داشتند ابزار توليد را خارج مي آاميون. ي داخل شدن ندادند
يك مأموري آمد و من را مثل يك تكه . خودم را انداختم جلوي چرخشان
من ... ي شن بلند آرد و پرت آرد آن طرف گوشت، مثل جنازه، مثل يك آيسه

از دست سربازهاي . آنجا هم باتوم خوردم. ارسال توي عراق اسير بودمچه
ها  توي عراق بعضي وقت. بينيد مي... اينجا هم آه آمدم. صدام هم آتك خوردم

وقتي . گذاشتند سر ما مي سربه. دادند سربازهاي صدام به ما گرسنگي مي
 آن را توي آردند و ما بايد مثل حيوان شديم برايمان نان پرت مي گرسنه مي
اينجا هم ." بخوريد! هاي من سگ: "گفت يكي از سربازها مي. قاپيديم هوا مي

آنند، چون  با ما مثل حيوان رفتار مي. حرمت نداريم. اوضاع همينطور است
آارگريم، به خاطر نداري توي سرمان ميزنند، اما همان يك تكه ناني را آه 

ما . ما بوديم آه انقالب آرديم. ..آنند دادند هم از ما دريغ مي ها مي عراقي
برديم اما حاال داريم زير دست و پاي آساني آه آن موقع  جنگ را پيش

هنوز هم توي مراسم ها بايد شعار ... شويم خريدند له مي سوراخ موش مي
مگر اسرائيل چه آار آرده؟ غير از اينكه سرزميني . مرگ بر اسرائيل بدهيم

باتوم و اسلحه آارخانه و تنها محل درآمد را غصب آرده؟ اينها هم به زور 
ي اميد ما اين بود آه باالخره يك روزي دولت  همه. اند ما را غصب آرده
اما . گيرد خورد و آارخانه را از بخش خصوصي پس مي سرش به سنگ مي

_ سوم » ديگر چي داريم براي زنده ماندن؟حاال . ابزار توليد ما را بردند
آويز  بروم تا بفهمم اين آارگر چرا خودش را حلقشايد الزم نبود تا رشت 

گفتم آه اين سومين گزارش من از خودآشي آارگران ظرف يكي . آرده است
هاي  آافي بود نام آارخانه و نام متوفي را در گزارش. ـ دو سال گذشته است

ماجراي "قبلي عوض آنم و تغييراتي در زمان و مكان حادثه بدهم تا بشود 
توانم گزارش  حتي مي". آار رشت ني آارگر آنفخودآشي حسن حس

. خودآشي آارگران بعدي را همين امروز بنويسم، آماده آنم تا خبرش برسد
اگر فردي آه انتحار . گويم آارگران بعدي و نه هر آسي از هر قشري مي
دانم ـ روشنفكري چيزي باشد اوضاع به آلي  مي آند آاسبكاري، داللي ـ چه مي

سال   اما هميشه ميتوان تصور آرد آه چطور يك آارگر ميانشود، متفاوت مي
رسد آه تصور و اميد  اي مي آه به لحاظ سنتي مقيد به مذهب است، به لحظه

 فوري از شر زندگي بهتر در اين دنيا يا دنيايي ديگر را با خالص شدن
بايد تخيل را به آار انداخت، بايد به آن لحظه رسيد آه .  زند زندگي تاخت مي

جان چه ارزشي دارد؟ . فهمد دادرسي نيست اش مي مرد شرمنده از خانواده
 .شود اين فهم، هميشه به مرگ شريفي ختم مي

 .است" محمد مختاري"تيتر اين گزارش برگرفته از شعري سروده 
                پايان پيامگزارش از اسماعيل محمدولي

………………………................ 
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  *ديدگاه * 
  احاشک تمس
  يوری اونری

هنگامی که  يک و نيم ميليون انسان بر روی باريکه زمينی بی حاصل، 
  ...زندانی می شوند، اين اتفاق می افتد

و همچنين آن گاه که آنان از هم ميهنان خود دور شده، از هر تماس با جهان 
خارج محروم بوده و گرسنه در محاصره اقتصادی قرار می گيرند و از تغذيه 

  . شان ناتوان می مانند، باز چنين اتفاقی می افتدخانواده
چندماه پيش، اين اوضاع را که بانيانش اسرائيل، اياالت متحده و اتحاديه 

من آن اوضاع را ميز آزمايشگاه جامعه شناختی .  اروپا هستند، تشريح کردم
  .و اهالی نوار غزه را خوکچه های هندی ناميدم

آنان مشاهده می کنند که انسان ها . ديمدر اين هفته، نتيجه تجربه را دي
هنگامی که عده زيادی از مردم . درست مثل حيوانات واکنش نشان می دهند

در محل بسيار تنگ و کوچکی در فقر رها می شوند، آنان به خشونت 
، واشينگتن، )بيت المقدس(کسانی در اورشليم . گرويده و حتی آدم می کشند
ايتخت هائی که اين تجربه را براه انداخته اند، برلين، اسلو، اوتاوا و ديگر پ

موجودات مورد آزمايش، . می توانند از خشنودی در پوست خود نگنجند
حتی بسياری از آنان در . همان طوری که انتظار می رفت واکنش نشان دادند

  .راه علم جان باختند
ند که اگر دانشمندان عالقمند اند درياب. اما، آزمايش هنوز بپايان نرسيده است

  محاصره بازهم تشديد يابد، چه پيش خواهد آمد؟
  چه عاملی باعث انفجار کنونی در باريکه غزه گشته است؟

زمانی را که حماس برای بدست گرفتن غزه از طريق زور انتخاب کرده، 
اين . جماس می توانست به داليل کافی از آن احتراز کند. تصادفی نبود

آنان همچنين هيچ سودی از .  ناتوان استسازمان از تهيه خوراک اهالی
رژيمی که در حال مبارزه با سازمان مادر . تحريک رژيم مصر نمی برند

و همينطور حماس هيچ سودی ندارد .  حماس، يعنی اخوان المسلمين است
  .تا به دست اسرائيل برای تحکيم بيشتر محاصره اقتصادی بهانه بدهد

د که غير ازنابودی سازمان های مسلح اما رهبران حماس به اين نتيجه رسي
وابسته به الفتح که از محمود عباس دستور می گيرند، راه و آلترناتيو 

اياالت متحده به اسرائيل دستور داده بود که به اين سازمان ها . ديگری ندارد
. به ميزان کافی اسلحه بدهد تا آنان قادر به مبارزه با حماس باشند

 اين امر را نمی پسنديدند چرا که از افتادن اين فرماندهان ارتش اسرائيل
ولی ) . امری که واقعيت يافت. ( تسليحات در دست حماس می ترسيدند

  .حکومت اسرائيل طبق معمول از فرمان آمريکائيان پيروی کرد
پرزيدنت بوش برای هر کشور اسالمی، يک رهبر . هدف امريکا روشن است

ت آمريکا حکومت کرده و به دستورات بومی را انتخاب کرده تا تحت محافظ
او در عراق، لبنان و افغانستان و نيز در فلسطين چنين کرده . آنان عمل کند

  .است
 حماس می پندارد که فرد انتخاب شده در غزه برای اين وظيفه، محمد دهالن 

از سال ها پيس، چنين بر می آمد که او را برای ايفای اين نقش اماده . است
سانه های آمريکائی و اسرائيلی با تعريف و تحسين وی، او را به ر. کرده اند

) يعنی تسليم به فرامين آمريکا(» ميانه رو«عنوان رهبری نيرومند، مصمم، 
. معرفی کردند) يعنی گوش به فرمان اسرائيل] (عمل گرا[» پراگماتيک«و 

نقدر هر چه آمريکائيان و اسرائيلی ها بيشتر مجيز دهالن را می گفتند، هما
بويژه هنگامی که . هم مواضع وی در پيش فلسطينی ها سست تر می شد

دهالن به قاهره سفر کرد، تصور کردند که برای دريافت اسلحه های موعود 
  .رفته است

.  در نگاه حماس، حمله به دژ الفتح در نوار غزه جنگی است پيش گيرانه
حماس به .  شدندتشکالت دهالن و عباس مثل برف در زير آفتاب فلسطين آب

  .آسانی قدرت را در سراسر غزه بدست گرفت
چگونه ممکن است که ژنرال های امريکائی و اسرائيلی چنين محاسبه 
نادرستی بکنند؟  آن ها فقط قادرند که در زمينه های منحصرا نظامی تصميم 

 يعنی اين تعداد سرباز، اين قدر . بگيرند
 اشک تمساح

مبارزات درونی، مقوله کميتی امری ثانوی اما بخصوص در ...  مسلسل و 
. روحيه رزمندگان و احساسات افکار عمومی بسيار با اهميت تر اند. است

اهالی . اعضای سازمان های وابسته به الفتح  نميدانند برای چه می جنگند
غزه از حماس حمايت می کنند زيرا تصور می کنند که آن سازمان با اسرائيل 

درنگاه مردم، مخالفان حماس در زمره همدستان . نداشغالگر پيکار می ک
اظهارات آمريکائيان د رمورد هدف شان از . اشغالگران تلقی می شوند

تحويل اسلحه اسرائيلی به آنان سرانجام موجب محکوميت تشکالت وابسته 
  .به الفتح شد

همه ملت ها در اين زمينه شبيه . مسئله به بنيادگرائی اسالمی ارتباط ندارد
آنان از همدستان اشغالگر خارجی تنفر دارند، چه نروژی باشد . ه هم هستندب
  .يا فلسطينی) مارشال پتن(، چه فرانسوی )نظير کيسلينگ(

ضعف شخصيت محمود «در واشينگتن و بيت المقدس، رجال سياسی از 
  .ناراضی اند» عباس

ج در آنان اکنون در می يابند که تنها فردی که می توانست از هرج و مر
او دارای .  باريکه غزه و کرانه باختری جلوگيری کند، ياسر عرفات بود

حتی مخالفان او نظير حماس . مردم او را دوست داشتند. اقتدار طبيعی بود
او چندين تشکيالت امنيتی رقيب ايجاد کرده بود تا .  به او احترام می گذاشتند

عرفات قادربه .  داز انجام کودتا توسط يک تشکيالت واحد جلوگيری کن
  . مذاکره، امضای قرارداد صلح و تاييد آن توسط مردمش بود

اسرائيل ياسر عرفات را همچون هيوالئی به ارابه اعدامی ها بست، در 
فلسطينی ها محمود عباس را . مقاطعه زندانی کرد و سرانجام به قتل رساند

امريکائيان و به جانشينی او انتخاب کردند، به اين اميد که آن چه را که 
  .اسرائيلی ها به عرفات ندادند، به او عرضه کنند

اگر رهبران واشينگتن و اورشليم واقعا خواهان صلح بودند، برای امضای 
آمريکائيان و اسرائيلی ها از او . پيمانی با محمود عباس شتاب می کردند

 همه گونه تجليل قابل تصور به عمل آوردند ولی ازپذيرش کليه خواست های
  . منطقی او خودداری کردند

آريل شارون  . آنان به عباس امکان ندادند که حتی به نتيجه ای کوچک برسد
به استهزای او » مرغی پرکنده«همه پرهای او را کند و سپس بسان 

پس از اين که انتظار فلسطينی ها در انجام اقدامی از سوی بوش به . پرداخت
 ياس پنداشتند که آن چه را عباس از نتيجه ای نرسيد،  با اميدی همراه با

. طريق سياسی بدست نياورد، حماس با روش قهرآميز بدست خواهد آورد
  .بدين ترتيب، آنان به سازمان اخير رای دادند

آن ها ميخواستند عباس را . رهبران سياسی و نظامی اسرائيل مسرور بودند
ای او به تضعيف کنند زيرا او مورد اعتماد بوش بود و موضع گيری ه
آنان هر . سختی ميتوانست امتناع آنان را در انجام مذاکرات واقعی توجيه کند

برای نيل به اين هدف اسرائيلی ها . کاری را برای نابودی الفتح انجام دادند
برغوتی شخصيت منحصر به فرد  برای . مروان برغوتی را دستگير کردند

  .حفظ انسجام الفتح بود
از آنجا که نمی توان با . خدمت اهداف آن ها بودپيروزی حماس کامال در 

حماس گفتگو کرد، پس نميتوان از تحليه  سرزمين های اشغالی صحبت کرده 
حماس ديو زمانه است، سازمانی است . و شهرک های مستعمره را برچيد

  .و با تروريست ها هم نبايد مذاکره کرد» تروريستی«
المقدس کسی را يافت که خوشنود پس در اين هفته،  چگونه ميتوان در بيت 

  ؟»دخالتی نکنند«نباشد؟ و چگونه است که آنان  مصمم اند که هيچ 
درحقيقت، رسانه ها و سياستمدارانی که در طول سال ها، سازمان های 
فلسطينی را عليه همديگر بر می انگيختند، با اظهار رضايت به کنايه گفتند 

.  اعراب چگونه بجان هم افتاده اندما درست گفته بوديم، نگاه کنيد که«که 
ويالئی در ميان يک «اهود باراک حق داشت که سال ها پيش گفت کشور ما 

  .»است» جنگل
  .اما، دور ازچشم ها ، می شد  که بن بست و حتی وجود ترس را حس کرد

شرايطی بوجود آورده که رهبران » حماسستان«تبديل باريکه غزه به 
پس چه بايدکرد؟ آيا بايد غزه را کامال منزوی . داسرائيل در انتظارش نبودن

کرده و اهالی را به حال خود گذاشت تا از گرسنگی بميرند؟ آيا بايد با حماس 
 تماس گرفت؟ يا اينکه غزه را که بيشتر به 

  
خندق ضدتانک بزرگی شباهت دارد، دوباره تسخير کرد؟  آيا بايد درخواست 

  ن ملل اعزام شوند؟ و کرد  که نيروهای بين المللی سازما
در چنين صورتی، چه کشورهائی آن قدر ديوانه خواهند بود که به چنين 

  جهنمی نيرو گسيل دارند؟ 
تا . برای نابودی الفتح تالش کرده است] اسرائيل[در طی چند سال، دولت ما 

از اين راه، از انجام مذاکره برای انعقاد هرقراردادی که سرانجام بايد به 
مين های اشغالی و برچيده شدن شهرک های مستعمره منجر تخليه سرز

امروز، در حالی که دولتيان ظاهرا به هدف خود رسيده . شود، اهتراز کند
  اند، بدرستی نميدانند که با پيروزی حماس چه کنند؟  

آنان با اين تصور که چنين حادثه ای در کرانه باختری رخ نخواهد داد، خود 
و . که می پندارندالفتح بر اين منطقه حاکم استچرا . را تسلی می دهند

ارتش اسرائيل اغلب رهبران سياسی حماس . حماس پايه ای در آن جا ندارد
و محمود عباس همچنان قدرت را در اين سرزمين در . را دستگير کرده ايت

  .دست دارد
اما، در در . اين ها سخنان ژنرال هاست که بر منطق ژنرال ها هم تکيه دارد

در آنجا نيز . خابات اخير در کرانه باختری، حماس اکثريت را بدست آوردانت
مردم گسترش .  صبر و شکيبائی مردم حدی دارد و رو به پايان است

مستعمره ها، ادامه ساختمان ديوار، مداخالت ارتش ما، قتل های هدفمند و 
  .کرانه باختری نيز منفجر خواهد شد. دستگيری های شبانه را می بينند

حکومت های پی در پی اسرائيل، مرتبا الفتح را نابود کرده و زيرپای عباس 
آن ها نمی توانند . را خالی کرده و راه را برای حماس هموار نموده اند

  .مدعی شوند که غافلگير شده اند
پس چه بايد کرد؟  همچنان بايد به تحريم عباس ادامه داد يا برعکس به او 

اطر ما با حماس بجنگد؟ يا اينکه به کسب نتايج اسلحه داد تا بتواند به خ
سياسی ناچيز دل خوش کرد و يا با دادن چند خرده ريزه مسئله را فيصله 

  داد؟ ولی هر چه که شود، آيا خيلی دير نيست؟
آيا بايد در ضمن خرابکاری در اقدامات بشاراالسد : و اما در جبهه سوريه( 

عالئق صرری جهت صلح اکتفا کرد؟ به منظور شروع مذاکره، به نشان دادن 
يا بصورت مخفيانه و به رغم مخالفت آمريکائيان، به مذاکره پرداخت؟ يا 

  )اينکه همچنان به بی عملی ادامه داد و هيچ کاری نکرد؟
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در حال حاضر، نه سياستی وجود دارد و نه  آن حکومتی که بتواند سياستی 
  .تعيين کند

   اهود باراک؟پس چه کسی ما را نجات خواهد داد؟
پيروزی باراک در رقابت های درونی حزب کارگر برای رهبری اين حزب در 
هفته اخير، تقريبا بصورت خودبخودی او را به وزارت آينده دفاع انتخاب 

چهره قدرتمند او و نيز تجربه وی به عنوان رئيس ستاد ارتش و . کرده است
عيت مسلطی داشته نخست وزير موجب خواهد شد که او در دولت جديد موق

اولمرت در زمينه ای بکار خواهد پرداخت که وی به استادی فوق . باشد
اما باراک . و آن عبارتست از ترفندهای سياست بازانه. العاده رسيده است

  .نفوذ تعيين کننده ای بر سياست خواهد داشت
در حکومت دو اهود، اهود باراک در مورد مسائل جنگ و صلح تصميم 

  . کردگيری خواهد
او تا نزديکی . تا به حال، تمام فعاليت های او، نتايج منفی ببار آورده است

او . پيمانی با حافظ اسد پيش رفته بود ولی در آخرين لحظه، پشيمان شد
ارتش اسرائيل را از جنوب لبنان عقب راند ولی با حزب اهللا که به قدرت 

ه کمپ ديويد بيايد ولی او عرفات را وادار کرد تاب. رسيده بود، گفتگو نکرد
اين . در آنجا به وی توهين کرد واعالم کرد که مخاطبی برای صلح ندارد

اين امر هنوز اسرائيلی ها را فلج . عمل ضربه ای کاری بر امکان صلح زد
از چهره » برداشتن نقاب«او بر خود باليد که هدف اصلی اش . کرده است
شباهت داشت تا ژنرال دوگل او بيشتر به يک ناپلئون ناقص . عرفات بود
  .اسرائيلی

  .آيا ماهيت او تغيير کرده است؟ چنين چيزی، بسختی باور کردنی است
های کمدی » ميان پرده«در درام های شکسپير، دائما  در لحظات پر تنش، 

  .و البته نه فقط در درام های شکسپير. وجود دارد
حتی در يک  سال فعاليت سياسی، 55شيمون پرز، شخصيتی که پس از 

انتخابات برنده نشده است، در اين هفته، به مقامی که فکرش را نمی کرد، 
  .او به رياست جمهوری اسرائيل برگزيده شد. دست يافت

چندين سال پيش، من مقاله ای در مورد وی نوشته بودم که عنوان 
زيرا که بارها و بارها، وی فاصله ای زياد . را داشت» اسطوره سيسيفوس«

امروز با رسيدن به . قيت نداشت ولی هرگزنتوانست آن را کسب کندبا موف
. ، او ديگر خدا را نيز بنده نيست) البته مقامی بدون قدرت(باالترين مقام 

.  البته وظيفه رئيس جمهوری تشريفاتی بوده و از محتوا خالی است
  .سياستمداری تو خالی به مفامی توخالی رسيده است

رد که کاخ رياست جمهوری شاهد فعاليت های امروز، هيچکس توقع ندا
او حتما کنفرانسی در مورد صلح برقرار خواهد کرد، با . فشرده ای باشد

شخصيت های طراز اول مالقات خواهد کرد و سخنان پرطمطراق ايراد 
خالصه، هياهوهای زياد . خواهدکرد و برنامه های عالی پيشنهاد خواهد کرد

  !برای هيچ
او موفق شده . ست که موضع اولمرت قوی تر شده استنتيجه مشخص اين ا

در کوتاه . تا پرز را بر رياست جمهوری و باراک را بر وزارت دفاع بنشاند
  .مدت، موقعيت اولمرت تضمين است

و در اين مدت، در غزه تجربه ادامه دارد، حماس قدرت را بدست گرفته و 
ن پرز اشک تمساح  و شيمو2گروه سه نفری اهود شماره يک، اهود شماره 

                 .می ريزند
  ترجمه بهروز عارفی      
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............................................. 
  "محمود صالحی"بروز عارضه قلبی در 

 دم مداوای بيماری کليهبه دليل ع
می گذرد، عدم " محمود صالحی" ماه از بازداشت 2در حاليکه بيش از 

 .ری کليه وی، باعث بروز عارضه قلبی شده استدرمان بيما
تحت تدابير امنيتی به " محمود صالحی" خرداد ماه27روز يکشنبه 

بيمارستان توحيد سنندج منتقل شده و معاينه پزشک متخصص حاکيست که 
بيماری کليه محمود صالحی به دليل عدم درمان باعث بروز عارضه قلبی نيز 

  .شده است
از سوی ديگر و در حالی که پزشک متخصص و همچنين پزشک زندان 
سنندج تاکيد کرده اند که محمود صالحی بايد جهت مداوا به خارج از زندان 
ی منتقل شود، مسئولين زندان سنندج همچنان با درخواست مرخصی و

  .مخالفت می کنند
همسر محمود صالحی در آخرين مصاحبه خود با رسانه " نجيبه صالح زاده"

های خبری گفته است که در آخرين مالقاتی که در زندان داشتيم، ديدم که 
پاهای محمود از چند جا زخم دارد و شکمش ورم کرده و دچار تهوع است، 

  .ضمن اينکه درد زيادی را تحمل می کند
تاکيد کرده است که در پی مشورت هايی که با چند " الح زادهنجيبه ص"

پزشک داشته است، آنان گفته اند که زخم های روی پاهای محمود و ساير 
عالئم، نشانه آن است که تنها کليه وی در حال از کار افتادن است و احتماال 
ام بايد دياليز شود، که در اين صورت در هفته سه بار بايد عمل دياليز انج

 وبالگ کارگران.                                                              پذيرد
............. .......................................................................  

  از شورش بنزينگزارشاتی 
  گزارش ازبندر عباس

ت سهميه بندی شده در جمهوری اسالمی اعالم کرد از امشب بنزين به صور
در پی اعالم اين خبر مردم به سرعت راهی پمپ .اختيار مردم قرار می گيرد

بنزين ها شدند تا در آخرين ساعات بتوانند بنزين مورد نياز خود را تهيه 
از زمان وقوع اين خبر تا اين لحظه درست در پمپ بنزين بالل .کنند

نيروی انتظامی به . استبندرعباس صفی به طول دو کيلومتر تشکيل شده
در شهر يک حالت فوق العاده روی داده .صورت آماده باش درآمده است

تا لحظه مخابره اين .موجی از نگرانی و خشم مردم را فرا گرفته است.است
خبر در پمپ بنزين بالل بيش از ده مورد درگيری بين مردم و مامورين 

امی با باتوم مردم را به مامورين نيروی انتظ.نيروی انتظامی رخ داده است
خود به شخصه شاهد بودم .صورت وحشيانه مورد ضرب و شتم قرار دادند

که يکی از فرماندهان نيروی انتظامی اعالم کرد از هر کس کوچکترين 
صدايی بيرون بياد امشب را در بازداشتگاههای بدون کولر ما خواهد 

 نشده مردم فقط می توانند از آنجا که هنوز قيمت آزاد بنزين نيز اعالم.گذراند
جيره روزانه خود را که فقط چهار ليتر است دريافت کنند که عمال چهار ليتر 

از ديگر جايگاههای سوخت رسانی نيز اخبار مشابهی دريافت می .يعنی هيچ
 .شود

  پمپ بنزين ها ، آتش زدن الستيک و پرتاب سنگ در خيابانهاحمله به 
تهران نوشت در چند محله تهران جوانان خبرگزاری فرانسه در گزارشی از 

  .به پمپ بنزين ها حمله کرده و آنجا را به آتش کشيدند
جوانان همچنين با آتش زدن الستيک و پرتاب سنگ در منطقه ای در شمال 

  .غربی تهران عليه احمدی نژاد شعار می دادند
خبرنگار آژانس فرانس پرس در تهران می گويد در پی اعالم خبر سهميه 
بندی بنزين، مردم بويژه جوانان به خيابانها ريخته و در اطراف پمپ بنزين 

تظاهرکنندگان با پرتاب سنگ و . ها درگيری و نا آرامی بروز کرده است
آنها در يکی اتوبونهای تهران . سردادن شعار عليه دولت اعتراض می کنند

در پليس ضدشورش . نيز الستيک آتش زده و جاده را مسدود کرده اند
خيابانها و اطراف پمپ بنزين ها مستقر شده و مرتب برای متفرق کردن 

  .تظاهرکنندگان وارد صحنه می شود
يک روزنامه نگار ايرانی به خبرگزاری فرانسه گفته است دست کم يک پمپ 
بنزين نيز در جنوب تهران مورد حمله قرار گرفته و به آتش کشيده شده 

  .است
ری از تحليلگران پيش تر نسبت به پيامدهای خبرگزاری فرانسه نوشت بسيا

  .سهميه بندی بنزين به دولت هشدار داده بودند
  تظاهرات و درگيری در شهرهای ايران: بحران بنزين

مردم در همه شهرهای ايران بعد از اعالم سهميه بندی بنزين از طرف 
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی عليه سياست دولت به اعتراض 

طبق خبر ارسالی بيش از پنجاه پمپ بنزين در تهران توسط  .ندبرخاسته ا
هم اکنون دهها هزار نفر درفلکه های تهران . مردم به آتش کشيده شده است

. پارس به طرف خيابان امام حسين تهران درحال تظاهرات وتجمع هستند
  .درگيری ميان نيروهای دولتی ومردم درنقاط مختلف تهران هنوزادامه دارد 

نيروهای . هر کرمانشاه مردم دست به تظاهرات واعتراض زده انددرش
تظاهرات وناارامی در . انتظامی وامنيتی به طرف مردم تيرندازی کرده اند

  .کرمانشاه ادامه دارد
درسنندج از همان ساعت اول شب مردم تجمع کرده اند و نارامی در 

  .خيابانهای شهر ادامه دارد 
 ونارضايتی مردم ادامه دارد مردم ناراضی به اکثر شهرها تظاهرات و تجمع

  شدت به نيروهای انتظامی وامنيتی درچندين شهر تعرض کرده اند
  مردم محروم يافت آباد به فروشگاهها حمله کردند

 آينه روز
 بوسيله ى دياکو, 2007 ژوئن 27چهار شنبه 

 فروشگاه شهروند حکيميه در تهرانپارس و بهاره در يافت ٢شب گذشته 
 .اد تهران از سوی افراد ناشناس مورد سرقت و آتش سوزی قرار گرفتآب
 

مدير روابط عمومی فروشگاههای شهروند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود 
 تعدادی از افراد ناشناس به فروشگاه ١١شب گذشته حدود ساعت : 

شهروند در حکيميه وارد شده و کاالهای موجود در اين فروشگاه را مورد 
پس از اطالع از سرقت اين : وی اظهار داشت . رار دادندسرقت ق

فروشگاهها نيروهای انتظامی وارد عمل شد و از اقدام اين افراد جلوگيری 
 .کردند

در اين فروشگاه آتش سوزی نيز صورت گرفت اما در : ولی الهی ادامه داد 
حد جزئی بوده، به گونه ای که ميزان خسارت ناشی از آن بسيار کمتر از 

 .ميزان خسارت ناشی از سرقت است
 طبقه است که تمامی ٢وی با بيان اينکه فروشگاه حکميه شهروند دارای 

هنوز ميزان : بخشهای اين فروشگاه مورد سرقت واقع شده است گفت 
 . خسارت وارد شده به اين فروشگاهها محاسبه نشده است

ز در يک بامداد همچنين فروشگاه بهاره در يافت آباد ني: ولی الهی افزود 
گذشته مورد سرقت قرار گرفت اما ميزان خسارت ناشی از اين سرقت در اين 

 .فروشگاه کمتر از فروشگاه شعبه حکيمه بوده است
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 ازحام و درگيری در پمپ بنزين های اهواز و همدان
 بوسيله ى دياکو, 2007 ژوئن 27چهار شنبه 

بندي بنزين از اخبار صدا و به گزارش فارس از اهواز، با اعالم خبر سهميه 
سيماي جمهوري اسالمي ،جايگاه هاي عرضه سوخت در شهر اهواز آه اين 
روزها با صف هاي طوالني مواجه بود ، به صحنه درگيري افراد براي 
دريافت زودتر سوخت تبديل شد تا جايي آه در بعضي جايگاه ها نيروي 

 .  آن شدانتظامي مجبور به دخالت در درگيري و پايان دادن
اين گزارش حاآي است شهروندان خوزستاني تالش مي آنند بنزين بيشتري 

 .در باك خودروها و گالن هاي بنزين خود پر آنند
اين شهروندان معتقدند با توجه به گرماي شديد هوا در خوزستان و نياز به 

چرا آه .  ليتري آافي نيست 100استفاده از آولر در خودروها سهميه بنزين 
صورت روشن آردن آولر مصرف بنزين شديدا افزايش يافته و سهميه در 

ن مي رسد در اين صورت بنزين تعيين شده در مدت بسيار آوتاهي به پايا
آه از يمت آزاد غير يارانه اي تهيه شودنياز اضافه بر سهميه بايد به قمورد

 .عهده آنان خارج است
دي بنزين،رانندگان خودروها بن در همدان نيز به دنبال اعالم خبرآغاز سهميه

، براي استفاده از بنزين خارج از سهميه،به سوي پمپ بنزين ها سرازير 
 ..شدند

ازدحام خودروها در خيابانها و ميدانهاي منتهي به پمپ بنزين ها ،باعث 
 .ترافيك سنگين شبانه در اين خيابانها و ميدانهاي شده است

د پمپ بنزين ها را با آمبود سوخت با توجه به ترافيك موجود، احتمال مي رو
 .روبرو شوند

گفتني است بعضي رانندگان در استان همدان،هنوز آارت سوخت خودرو خود 
 را تحويل نگرفته اند

 . خبرها از درگيريهای بسياری حکايت دارد-ايران درآتش بنزين 
 هاي تهران بحران در خيابان

. زين را سهميه بندی کردند آقايان بن. باز حماقت و اين بار از جنس بنزين 
يه اشتباه از جانب حکومت ايران که قطعا برايش خانمان برانداز خواهد بود 

امشب درگيری ديگر توسط . امشب از آن شبهای خاص ايران است . 
امشب مردم به جان . سازماندهی نميشود ) به زعم غلط حکومت! ( ديگران 

. بلوار نيايش .  در تهران آمده در برابر ضد شورش صف آرايی کرده اند
شلوغی و تراکم و درگيری ميان پليس و مردم . ميدان آزادی . ميدان ونک 

ضد شورش در بلور . به جان آمده از ظلم اقتصادی و فاصله شديد طبقاتی 
. نيايش درگير شده و خبرها از بسته شدن بزرگراه نيايش حکايت ميکند 

دو تا در کرج در آتش خشم .  پارس ميدان ازادی ، دو پمپ بنزين در تهران
در سيدخندان کار به . مردم خشمگين از ظلم حکومت طاغوت ميسوزد 

در ميدان . تيراندازی کشيده و پليس در حال بازداشت هر جنبده حاضر است 
امام حسين پليس در حال دفاع از پمپ بنزين است و خبرها از آتش سوزی 

 . قريب الوقوع حکايت دارد
ها براي دريافت سوخت  مين روز، هجوم مردم به خيابان ه٢١ساعت 

بازهم در يک تصميم شبانه و بدون هيچگونه اطالع . مصرفي آغاز شد
رسانی قبلی ساعتی پيش اعالم شد که طرح سهميه بندی بنزين از نيمه شب 
امشب آغاز می شود و اين خبر کافی بود تا تهران و ايران را در التهای 

هاي دريافتي از سطح شهر تهران، حاآي از مسدود  زارشگ. عجيبی فرو برد
عبور و مرور در تهران مختل شده و دولت . هاست شدن بسياري از خيابان

. آند ي سپاه پايداران استفاده مي براي آنترل اوضاع از نيروهاي ويژه
هاي عمومي پخش شد،  لحظاتي پس از آنكه خبر اجراي اين طرح از رسانه

 بنزين شاهد هجوم تعداد زيادي از خودروهاي شخصي و هاي عرضه جايگاه
ها  عمومي بود آه به منظور پر آردن باك خودرو خود ، به اين جايگاه

هايي در دست به  مردم زيادي براي دريافت بنزين با گالن. سرازير شده بودند
اطراف ميدان آزادي و شهرك دهكده در غرب . اند ها هجوم آورده پمپ بنزين
عصر و خيابان انقالب در مرآز تهران و مناطقي آه  يدان وليتهران، م

هاي بنزين در آن قرار گرفته در شما و شرق تهران، ترافيك سنگيني  پمپ
  اند آه تا قبل از ساعت  اآثر رانندگان به لحاظ رواني تحريك شده. دارند
از برخي از رانندگان نيز، پس . اقدام به دريافت بنزين بدون سهميه بكنند٢۴

در همين زمينه سرهنگ پاسدار . آردند مدتي انتظار اقدام به بوق زدن مي
باش هستند و  مجموعه نيروي انتظامي در آماده: افزود” مهدي احمدي“

درصورت بروز حادثه نسبت به برقراري نظم و امنيت اقدام عاجل و الزم را 
 .دهند انجام مي

 ها آشوب در ساير شهرستان
 امشب، دارندگان خودرو ٢۴بندي بنزين از ساعت    سهميهبه دنبال اعالم خبر

ها هجوم آورده و به همين دليل   بنزين  در آبادان براي تهيه بنزين به پمپ
بنزين در اين شهرستان تشكيل   هاي پمپ  هاي طوالني در مقابل جايگاه  صف
هاي طوالني در مقابل   اآنون صف  از آبادان، هم” ايلنا“به گزارش . شد
ها نيز دارندگان   بنزين تشكيل شده و در برخي از جايگاه  هاي پمپ  ايگاهج

خودرو با اعتراض به تصميم وزارت نفت مراتب نگراني خود را از 
بنابراين گزارش، از برخي مناطق آشور . پيامدهاي اين تصميم اعالم آردند

رسد آه دارندگان خودرو بالفاصله بعد از شنيدن خبر   نيز گزارش مي
هاي پمپ بنزين مراجعه آرده آه اين موضوع   بندي بنزين به جايگاه  سهميه

درپي اعالم خبر سهميه بندي . ها شده است  موجب ازدحام در مقابل جايگاه
بنزين از طريق اخبار امشب، صفهاي طويلي براي دريافت سوخت مقابل 

ك هاي شهر بندرعباس نيز ايجاد شده آه درنتيجه آن ترافي پمپ بنزين

گزارش خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسالمي از . سنگيني بوجود آمده است
امشب ٢١  هزارنفري بندرعباس حاآي است آه از ساعت ۴٠٠  سطح شهر 

هاي اين شهر و خيابانهاي منتهي به آنها  به اين طرف مقابل پمپ بنزين
اين گزارش . صفهاي طويلي از خودروهاي سواري و وانت تشكيل شده است

 است، وجود صفهاي يادشده آه در برخي از ايستگاهها در چند رديف حاآي
. قرار دارند موجب ايجاد ترافيك سنگيني در سطح شهر بندرعباس شده است

همچنين ! هاست هاي غير رسمي حاآي از آشوب در ساير شهرستان گزارش
اخبار تاييدنشده نيز از برخي تحرآات مشكوك در يكي از پمپ بنزينهاي تبريز 

هاي  گزارش: خبرگزاري رسمي جمهوري اسالمي نوشت. حكايت دارد
هاي نسبتا طوالني  دريافتي از شهرستانهاي مختلف نيز حكايت از ايجاد صف

امشب و اعالم تصميم ٢١  هاي عرضه سوخت پس از ساعت  در جايگاه
 .وزارت نفت براي اعمال سهميه بندي دارد
 مريم شبانی - عطر بنزين، بوی دود

 بوسيله ى دياکو, 2007 ژوئن 27شنبه چهار 
امروز رهگذران خيابان های تهران، چندان تعجبی نخواهند کرد وقتی که 

هيچ کس تعجبی ! نه.نيمی از پمپ بنزين های شهر را تخريب شده ببينند
اعالم . ندارد چرا که همگان منتظر اولين شب اعالم سهميه بندی بنزين بودند

شب خشونت، شب رها . در پمپ بنزين ها بودشد و ديشب، شب اقامت مردم 
شدن از تحقير برای همانهايی که چند روزی پيشتر آفتابه بر گردن در محله 

. ديشب گويی همگان برای انتقام گرفتن آمده بودند. های شهر گردانده شدند
ديشب برای . تهران ديشب بوی دود می داد، بوی بنزين، بوی گند بی تدبيری

شب درک اين حقيقت که .ليست ايران، شب سختی بودرييس جمهور پوپو
ديشب موعد حکومت خشم بر خيابان . کشورداری نيازمند تدبير است و تامل

خشمی که به يکسان در محله های شرق و غرب و شمال و . های تهران بود
 .جنوب پراکنده شده بود

گونه  آن–نميدانم آيا ديشب هم همچون شبهای ديگر بزرگ پوپوليست ايرانی 
 به قصاب محله اش سر زد تا او از آتش زدن پمپ - که خود مدعی است

بنزين ها برايش بگويد؟ از شعارهای رکيکی که مردم خشمگين عليه او 
ديشب رويه ديگر سکه پوپوليسم خود را به احمدی نژاد . سرداده بودند

      انقالب بنزينی                            .نشان داد
 یالناز ناطق

 6با اعالم اجرای طرح سهميه بندی بنزين از اولين ساعت روز چهارشنبه 
) البته سواره و نه پياده(تيرماه، هم اکنون جناِب اوشون از ازدحام جمعيت 

های چند کيلومتری  و صف) تهران(های سطح شهر مقابل پمپ بنزين
.  خبر دادهای بنزين آزاد شان از آخرين قطره ها در انتظار پر شدن باک ماشين

ی سوخت، نه تنها کنترل اوضاع از  های عرضه که در بعضی جايگاه به طوری
دست کارکنان پمپ بنزين خارج شده که حتا پليس هم از پس جمعيت 

  .خشمگين و خروشان برنيامده و محل را ترک کرده
به جزء آتش سوزی به دليل انبار کردن (کند  اين جانب نيز پيش بينی می

از ) قحطی که نياز به جنباندن آی کيو نداشت و اتفاق افتادبنزين از ترس 
 ساعت کار کردن زير تيغ آفتاب و 12های محترم به جای  فردا راننده تاکسی

 ليتر 30دست به يقه شدن با مسافرها سر يه قرون دو زار، خنکای صبح 
بنزين در ماشين خود خواهند ريخت به نرخ دولتی و دم دمای غروب آن را 

مرد و /شان و البته شکم زن که جيب د فروخت به نرخ آزاد، بدون اينخواهن
  .شان نيازی مبنی بر رساندن من و شما به مقصد احساس کند بچه

  !تونی بگی قضيه به اين سادگيا نيس ـ البت شومام می
پارس دچار آتش سوزی و به  شود يک پمپ بنزين در تهران گفته می: ١ن.پ

گزارش ايرنا از ترافيک در : 2ن.پ.استروايتی به آتش کشيده شده 
  ها پس از اجرای  ها و ازدحام در پمپ بنزين خيابان

 بندی طرح سهميه
 مصطفی جوکار    )!!خوشه های خشم(

  دياکو بوسيله ى, 2007 ژوئن 27چهار شنبه 
ران در ميدان مخبر الدوله دوساعت بزرگ به ساليان گذشته ، شهرداری ته

نصب کرده بود ، يکی رو به شمال ، ويکی رو به جنوب ، ولی جالب اينجا 
بود که اين دو ساعت هرگز با هم انطباق نداشتند وهميشه يکی دو ساعتی 

( مرحوم محمد مسعود روزگاری در روزنامه ...... بين شان اختالف بود 
هر وقت اين دو ساعت با هم (و ساعت نوشت ودرباره اين د) مرد امروز 

بالخره هم چون ) ..... ميزان شدند کار اين مملکت هم اصالح خواهد شد 
شهر داری تهران نتوانست اين نقض را برطرف نمايد ، برای رهائی از 
شماتت مردم ، اول آن ساعتها را برداشت وبعد هم ستونی که ساعتها روی 

  .برکند ودور انداخت آن نصب شده بود را از ريشه 
حاال قصه ، قصه بنزين وسهميه بندی وآتشی است که مردم ديشب در 

چنان که گويی از عدم انطباق . خيابانها افروختند تا بلکه ريشه بسوزانند 
  .قول وفعل مسئولين به نهايت انزجاررسيده اند 

 از طرفه آنکه ، چشم بصيرتی در مسئولين نمانده ، واال بايد خيلی پيش تر
اين می ديدند که دانه های کبريت در جيب اين مردم جان به سر شده ، لحظه 

شايد از آن هنگامی که مردم سعی .... های آتش افروزی را خميازه ميکشد 
را به ) قدرت ( کردند در ال بالی سکوت چند ساله خود ، راه خروج از 

  .....تشنگان بنمايند اما 
نای برخی شعارها تغيير يافته ، اگر روزی من بر اين باورم که امروزه مع

آن هم با بنزين هفت تومانی ورد زبانها بود ) هر ايرانی يک پيکان ( شعار 
واين ..... جايگزين آن شده است ) هر ايرانی ، يک کبريت ( حاال شعار 
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حاصل غلط اندازی واقدامات سخيف کسانی است که در اين چند ساله سوار 
 خالی وبرزمين سوخته سياست ترکتازی کردند وهمه بر اسب مراددر ميدان

کسانی که آن نويسنده آفريقائی در کتاب خود .....پل های پشت سر را خراب 
هنگامی که مبلغان مذهبی به آفريقا پا : ( اين طور توصيف شان کرده بود 

گذاشتند ، ما آفريقائی ها صاحب زمين بوديم وآنها فقط يک کتاب مذهبی در 
ند ، آنها به ما ياد دادند که با چشمهای بسته دعا بخوانيم وبه ما بغل داشت

وقتی . گفتند هر کس دعايش طوالنی تر باشد به خدا نزديک تر خواهد شد 
چشمان خود را باز کرديم ، زمين ما ل آنها شده بود وما فقط آن کتاب را در 

  !! ) .بغل داشتيم 
از دست (  اند وبه دنبال  سال مردم چشم گشوده28باری ، اينک وپس از 

  بهانه شان باشد گيرم که بنزين . می گردند ) رفته های خويش 
بر مسير . گذشت ) کبريت های بی خطر ( دوران ..... وراستی يک تذکر 

  ! حرکت اين مردم ، بشکه های باروت خود نمائی می کند 
  بينا داراب زند   -   !بازی با کبريت و بنزين       

  دياکوبوسيله ى , 2007 ژوئن 27چهار شنبه 
عليرغم خشم مردم، حاکميت سرمايه داران تصميم گرفته است که به طرح 

اين در حالی است که پس از . خانمان برانداز سهميه بندی بنزين ادامه دهد
ادی از تاکسی های خطی تهران و درگيری های خشونت اميز ديروز، تعداد زي

کرج دست به اعتصاب و اعتراض زده و از جا بجايی مسافران خودداری 
  .کردند

شاهدان عينی گزارش می دهند که خيابان های تهران و ديگر شهرهای 
بزرگ بصورت اعجاب انگيزی خلوت بوده و عبور و مرور نسبت به 

  .روزهای عادی با سهولت انجام می پذيرفته است
گفته های ديگر حاکيست که نرخ جا به جايی مسافر در برخی از شهرستان 

  .ها تا صد در صد افزايش يافته است
عليرغم اين تبعات، حکومت حامی سرمايه دار مصمم است که اجرای اين 

گروه های سرمايه دار و . طرح را بدون هيچ تغيير و يا تأخيری ادامه دهد 
درونی خود از تاريخ و چگونگیِ  اجرای باندهای حکومتی که با اطالعات 

چنين طرح هايی برای به دست آوردن سودهای کالن و چپاول هر چه بيشتر 
مردم و منابع کشور به عناوين مختلف برنامه ريزی کرده اند، هرگز از چنين 
موقعيتی نگذشته و حاضر نخواهند شد تا در مقابل خواسته های مردمی از 

  .آن چشم پوشی کنند
ندگان مجلس سرمايه داران نيز که از خشم مردم به وحشت افتاده و نماي

خواهان به تعويق افتادن طرح سهميه بندی بنزين شده بودند ، پس از 
ساعت ها بحث و مناظره، همانطور که انتظار می رفت در مقابل توضيح و 
تطميع، نه تنها به طرح سه فوريتی توقف طرح سهميه بندی بنزين رأی 

بلکه از طرح آن نيز در صحن مجلس خودداری کرده و برای يک ماه ندادند، 
  .به تعطيالت تابستانی رفتند

موسي قرباني، از فراکسيون اکثريت مجلس و عضو هيئت رييسه در گفتگو 
با خبرگزاری فارس نظر نمايندگان سرمايه داران را از اين طرح اينگونه 

رد مدتها بحث و بررسي بندي بنزين دستاو قانون سهميه: توضيح می دهد
مشترك دولت و مجلس است و به هيچ وجه امكان تغيير و يا تجديد نظر در 

  .آن وجود ندارد
طبيعي بود آه اين اعالم مخالفتهايي را در پي خواهد داشت اما : وی گفت
. هنگام آن در جهت جلوگيري از آشيده شدن بي نظمي در روز بود اعالم شب

رگي از تحقيق و بررسي به تصويب مجلس رسيده قانوني آه با پشتوانه بز
  .است با اعتراض تغيير نخواهد آرد

اگر بخواهيم توضيحاِت آقای قرباني را به زبان کارگران ترجمه کنيم، ايشان 
مدتهای مديدی ما نمايندگان گروه های مختلف سرمايه دار و : می گويند که

يزی پرداخته و با يکديگر باندهای دولتی در اين رابطه به طراحی و برنامه ر
حاال که نمی آييم به . بر سر تقسيم سودهای باد آورده َچک و چانه زده ايم

  .خاطر مخالفت مردم از اين برنامه ها دست برداريم
اگر بخواهيم زمان جنگ را که سهميه بندی بنزين اجرا می شد بعنوان الگو 

ياه و قيمت های در نظر بگيريم، مردم به زودی شاهد شکل گيری بازار س
آنچنانی بنزين آزاد خواهند بود که چه از طريق کارت های تقلبی و يا کارت 
هايی که خوِد جايگاه های بنزين و ارگان های دولتی ارائه خواهند داد، به 

کارت "البته نبايد . هر اندازه ای که بخواهند، قادر به تهيه بنزين خواهند شد
در خيابان ها را "  های سهميه بندیبورس کارت"های خيابانی و " فروش

  .از ياد برد
هنگاميکه منافع چند صد ميليارد تومانی پشت طرحی قرار گيرد، ! آری

. اعتراض مردم که سهل است، خدا هم نمی تواند از اجرای آن جلو گيری کند
اما آقايان نبايد فراموش کنند که شرايط امروز جامعه ِی ايران با دوران 

اگر در زمان جنگ مردم در توهم . وت استجنگ بسيار متفا
قرار داشتند و حاضر بودند هر " حکومت عدل علی"و " ناسيوناليستی"

تحمل کنند، امروز به " اهداِف متعال"گونه سختی را برای بقای مملکت و 
خوبی واقفند که فقر تحميل شده بر ايشان نه نتيجه ِی دسيسه ِی خارجی ها 

ه توسِط عده ِی معدودی سرمايه دار در باند های ايشان است، بلک" تقدير"و 
خصوصی و دولتی برای چپاول هر چه بيشتر منابع ملی و محصول کار 

) سرمايه داران و حکومت حامی شان(ايشان. ايشان طراحی و اجرا می گردد
دير يا زود، . در چنين شرايطی، واقعًا دارند با کبريت و بنزين بازی می کنند

 !استانفجار نا گريز 
……………………………………………………………….. 

 من اين خشونت در فلسطين را دوست دارم
برگماری تونی بلر به عنوان نماينده کوارتت در خاورميانه يادآور ارسال قاضی 

در واقع . مرتضوی قاتل زهرا کاظمی به شورای حقوق بشر سازمان ملل است
 ...اين دو بی ارتباط با يکديگر هم نيستند

نه آلوارو دو سوتو نماينده سازمان ملل برای خاورميانه که گزارش محرما
 2007 ژوئن 13نسخه ای از آن به دست روزنامه گاردين رسيده بود، روز 

در اين روزنامه منتشر شد و از طريق شبکه اينترنتی در دسترس عموم قرار 
اين گزارش عليرغم زبان ديپلوماتيک، همانطور که در عنوان مقاله . گرفت
ين هم آمده نشان ميدهد که چگونه سازمان ملل را با اعمال زور به يک گارد

  . ارگان فرمانبردار تبديل کرده اند
 صفحه ای به روشنی نشان ميدهد پوشش خبری 52درعين حال گزارش 

در حقيقت . رسانه های انحصاری بزرگ، چقدر حقايق فلسطين را قلب ميکند
 مهم سياسی به حد بازتاب مواضعی اين رسانه هادر مورد مسايل" خبررسانی"

که توسط قدرت های بزرگ و در نهايت آمريکا به آن ها تزريق ميشود تقليل 
يافته و بطور حيرت آوری به خبررسانی رسانه های وابسته در دولت های 
استبدادی مثل ايران يا خبررسانی روزنامه های حزبی در حزب دولت های 

  . ه استاروپای شرقی مثل پراودا شبيه شد
نماينده بان کی مون دبيرکل سازمان ملل از اينکه گزارش محرمانه مزبور، 
علنی شده است عميقا اظهار تاسف نمود و تالش کرد عدم رسميت آن را خاطر 

اما اسناد تاريخی اعتبار خود را از نزديکی خود به حقيقت می گيرند . نشان کند
گزارش سوتو نيز . گذارندنه از مهری که روسا و مقامات زير اسناد می 

عليرغم انکار بان کی مون و سکوت سنگين رسانه های انحصاري، در همين 
مدت کوتاه به يکی از معتبرترين اسناد برای رد يابی حقايق در مورد مسايل 

بويژه که اين سند گزارشی عينی است از زبان يکی .خاورميانه تبديل شده است
 ملل از آنچه که طی دو سال اخير در کوارتت از بلند پايه ترين مقامات سازمان

کوارتت يعنی گروه چهارگانه آمريکا، اتحاديه اروپا، سازمان ملل . گذشته است
و روسيه بعد از انتخابات فلسطين تحت نظارت بازرسان بين المللی تشکيل 
شده بود و وقايع آن نشان ميدهد وقتی نتايج انتخابات عليرغم هرنوع کنترل 

ياسی و مالی مطابق ميل آمريکا نباشد، دستگاه قدرت جهانی با آن نظامی و س
در اين مورد نخست از گزينه تحريم و در نهايت از . چگونه برخورد ميکند
  . گزينه نظامی استفاده شد

اشتباه نشود سوتو عليه نظام سلطه شورش نکرده است، حتی نگرانی ويژه 
دار ميدهد که سياست های او حتی هش. نسبت به حقوق مردم فلسطين ندارد

تاکنونی اسرائيل تحت حمايت آمريکا، باعث شده است در انظار فلسطينی ها، 
مبتنی بر حقوق " راه حل يک دولت"اعراب و حتی بخش های چپ اسرائيل 

پيشی " راه حل دو دولت"شهروندی برابر تمام ساکنان عرب و يهودي، بر 
را " دولت دموکراتيک يهودیيک "بگيرد و هدف اسرائيل مبنی بر استقرار

گويا دولت دمکراتيک ميتواند يهودی يا اسالمی بوده و دين و . زير سوال ببرد
 . ژاد و قوم و قبيله داشته باشدمذهب و ن

 سال خدمت در سازمان ملل در ماه مه کناره گيری 25اما سوتو که بعد از 
يم او برای کرد، قبل از هرچيز دغدغه اعتبار سازمان ملل را دارد و تصم

استعفا نيز وقتی قطعيت يافت که بان کی مون دبيرکل سازمان ملل، به تبعيت از 
خواست آمريکا اين سازمان بين المللی را به وسيله ای برای برهم زدن توافق 

سوتو در گزارش خود با . فتح و حماس برای تشکيل دولت ائتالفی تبديل کرد
  . ساله را يادآوری کرده استزبان ديپلوماتيک ولی کامال صريح اين م

وقتی گزارش را از وقايع مشخص بتکانيم، تصوير رقت باری از موقعيت 
ميخوانند، به دست " جامعه جهانی"سازمان ملل در چارچوب آنچه مقامات 

  . داده شده است
 Master ofبنابر اين گزارش دبير کل سازمان ملل به يک رئيس تشريفات 

cermoniesيک -يه ها را برای رسانه ها ميخواند يا کسی که بيان 
Rapporteur -تقليل يافته است  :  

. من نميدانم چگونه چنين وظيفه ای بر دبيرکل سازمان ملل انطباق داده شد" 
سوتو ".  کوارتت را هنوز بايد تنظيم کردpetote hisrorieاين تکه از 

از جمله نشان ميدهد چگونه با يک روش کمدی تراژيک اصول سازمان ملل و 
نقش آن به عنوان مقام نخست ميان برابرها را مورد سوءاستفاده قرار داده اند 
تا اين موقعيت حقارت بار و فرمانبردارانه را به سازمان ملل و دبير کل آن 

  . انطباق دهند
نقش خود سوتو به عنوان نماينده ويژه دبيرکل سازمان ملل و مامور هماهنگ 

  : هم رقت انگيزتر استکننده اين سازمان از اين 
در بهترين حالت من اسما هماهنگ کننده ويژه سازمان ملل در روند صلح "

  ." خاورميانه بوده ام
اين نمايندگی اسمی هم در دوسال اخير يعنی بعد از پيروزی حماس در انتخابات 

دو گفتگوی تلفنی با حکومت خودگران فلسطين حدود "به شکل ابراز وجود در 
  . تحقق می يابد" يک دست دادن دقيقه و 10

حکومت خودگردان فلسطينی ترجمه ای است که رسانه های فارسی و بيشتر [
 انتخاب کرده اند که در Palestinian Authorityرسانه های رژيم برای 

اصل يک اختراع من در آوردی و تدبير اسرائيل است برای از بين بردن امکان 
شير بی يال و دم و " ريته فلسطينیاتو. "شکل گيری يک دولت فلسطينی

اشکمی است که چيزی که ندارد اتوريته است و و آنکه در تعبيه آن نقش 
با وجود اين هم فتح تحت رهبری ياسرعرفات و هم . نداشته، مردم فلسطين اند

عباس حاضر شد در .حماس تالش کرده اند برای بقا در درون آن بازی کنند
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ه برافروختن جنگ داخلی که اسرائيل ميخواست، خدمت تبديل آن به همان وسيل
  .] اقدام کند

سوتو در اين گزارش نشان ميدهد چگونه سازمان ملل و کوارتت تحت فشار 
آمريکا و اسرائيل عمال به وسيله ای تبديل شدند برای جلوگيری از صلح در 

کوارتت " سوتو نوشت. خاورميانه و ايجاد تقابل و درگيری بين حماس و فتح
 ديگر بی شکل بی سابقه ای به يک گروه فرمانبردار تبديل 2007 آغاز سال از

به گفته او حتی عباس هم فقط مايل بود که از نفوذ حماس بکاهد، ." شده است
اما آمريکا به هر اقدامی متوسل ميشد که از . نه اينکه آن را شکست دهد

ين مقاومتی توافق دو طرف جلوگيری کند و هرکس که در اين مورد کوچک تر
  . ميگرفت" به شدت زير آتش سنگين مقامات آمريکا قرار "ميکرد 

چنانکه ميدانيم تهديد سياه يا ارعاب يکی از ابزارهای عادی سياست آمريکادر 
حتی خود سوتو را به همين ترتيب . رابطه با قدرت ها و نهادهای رسمی است

 پيغام ميدهند که اگر تهديد ميکنند و اليوت آبرامز و ديويد ولش به ترتيبی
. سازمان ملل به سياست آمريکا تسليم نشود، سهميه آن را قطع ميکنند

گفتگوی درونی مقامات نشان ميدهد اين وضعيت اسف بار تا جايی پيش رفته 
بطوريکه نه فقط اختالفات نظر در . که به عنوان امری عادی پذيرفته شده است

آمريکا بلکه حتی اختالفات نظری در يا اختالف نظر در دولت " جامعه جهانی"
درون جناح حاکم در دولت آمريکا هم خود را با فشار تهديد و ارعاب گروه 
  : بندی جنگی مدافع اسرائيل انطباق ميدهد

چند ماه بعد از شروع ماموريتم در مراسم دهمين سالگرد قتل رابين به جيمز "
او فقط . من دارداز او پرسيدم آيا توصيه ای برای . برخوردم...بيکر
توصيه ای ." اينها ضعف را از چند فرسخی بو می کشند. قوی باش:"گفت

چيزی که . عاقالنه، حتی اگر مامور سازمان ملل باشيد نه نماينده يک ابرقدرت
او ميخواست نسبت به آن هشدار بدهد، گرايشی است که بين سياست سازان 

قابل هر نوع نارضايی احتمالی آمريکا، حتی قوی ترين آنها، رايج است که در م
اسرائيل دوال شوند و بی شرمانه در مقابل ناظران وابسته به اسرائيل واسطگی 

]pander[کنند ".  
  يک گام ديگر در مسير راه حل سالوادروی در خاورميانه 
سوتو سازمان های فلسطينی هم فتح تحت نظارت ياسر عرفات و هم حماس را 

 است، ولی به روشنی نشان ميدهد که هدف اصلی نيز مورد انتقاد قرار داده
آمريکا نه حماس بلکه باز گذاشتن دست اسرائيل در لگد مال کردن حقوق 

در حاليکه کوچک ترين اشتباه حماس به شدت زير ذره بين :" فلسطينی هاست
قرار ميگيرد، هرنوع فشار از اسرائيل برداشته شده تا بدون هرنوع مانعی 

ارزيابی سوتو مثل ."  و ساختمان ديوار را ادامه دهدقضيه کلونيزه کردن
بسياری ديگر از ناظران غربی اين است که حماس کامال آماده بود به همان 
مواضع عرفات يعنی به رسميت شاختن اسرائيل در مقابل مذاکره عقب نشينی 

  . اما آمريکا و اسرائيل مانع اين کار شده اند. کند
ر کمتر ناظر مطلعی است که نداند اسرائيل حقيقت اين است که حاال ديگ

آمريکا و اسرائيل عوامل گوش به . ميخواهد طرف مذاکره وجود نداشته باشد
فرمانی را ميخواهند که حتی دستور آنها برای کشتار داخلی را به اجرا بگذارند 

اما اگر قرار باشد .  دحالن چنين وظيفه ای را انجام ميدهد-و فعال تيم عباس 
 يعنی اورشليم، برچيدن واقعی کلنی های يهودی - حقوق فلسطينی هاعباس 

نشين، مساله آوارگان و غيره را مطرح کند، يا خودش بيش از حد الزم مورد 
قرار بگيرد، ترديدی نيست که به همان سرنوشت " جامعه جهانی"توجه 

سوتو اگر چه در مورد اين حقيقت صراحت . حماس و عرفات دچار خواهد شد
د ولی با ريشخند اشاره ميکند که گويا تاکتيک اسرائيل ايجاد گروه های ندار

  . متمايل به خشونت است
سوتو مجموعه تاکتيکی را که عليه فلسطينی ها بکار گرفته شده چنين توصيف 

خشونت، بطوريکه کار به جايی کشيده شده است / دور باطل سرکوب : ميکند
وتو ادب ديپلوماتيک را حفظ کرده و س. که اين دور بطور خودکار عمل ميکند

: به روی خود نمی آورد که اين استراتژی آگاهانه اسرائيل است و سوال ميکند
  آيا اسرائيل دريافته است که آنچه را کاشته، درو ميکند؟ 

بخش دردناک و اسف باری از گزارش سوتو مربوط به رفتار خود سازمان ملل 
 چرا به خودسانسوری دردرون سازمان تمايل بی چون و. "و ماموران آن است

اين ديگر به يک حالت خود بخودی تبديل "کار را به جايی کشانده که " ملل
شده که سازمان ملل وقتی ميخواهد موضع بگيرد، نخست بايد بپرسد موضع 
احتمالی آمريکا و اسرائيل چه خواهد بود، نه اينکه ببيند چه موضعی درست يا 

در مورد هر مساله ای به حفظ رابطه خوب با آمريکا و تقريبا ... نادرست است
حفظ رابطه خوب با اسرائيل اولويت داده شده و برای آن امتياز ويژه در 

من با هيچيک از اين دوهدف مساله ای ندارم ولی با خود . نظرگرفته شده است
صرفنظر کردن از توانايی خودمان برای تاثير گذاری در . فريبی مساله دارم

 فلسطين به اميد باز کردن در برای اسرائيل مثل اين است که آس صحنه
سوتو نه تنها خود استعفا ميدهد بلکه ."  خودمان را با يک ژوکر عوض کنيم

تاکيد ميکند وقتی که اختيارات مرسوم سازمان ملل به مامور آن داده نميشود، 
مگر اين که دليلی برای انتخاب يک نماينده ی ديگر به جای او وجود ندارد، 

  . اين وضعيت اصالح شود
کافی است به . اما قدرتی که فاسد شده است هرگز به فکر اصالح خود نمی افتد

برگماری تونی بلر به جای ولفونسون در سمت نماينده کوارتت در خاورميانه 
جنگ "کسی را که ملت و دولت انگيس و حزب خود او به خاطر . توجه کنيم
ن انداختند، برای مذاکره و صلح به خاورميانه از دولت بيرو" افروزی
همين اقدام کافی است که نشان دهد آمريکا و نهادهای تابع آن قصد . ميفرستند

بلکه هدف . ندارند در خاورميانه صلحی بر پايه احترام به حقوق ملل بر پا کنند

. اين است که خاورميانه را در خون غرق کنند تا همه را به اطاعت وادارند
برگماری تونی بلر به عنوان . ونی بلر بهترين سمبول چنين سياستی استت

نماينده کوارتت در خاورميانه يادآور ارسال قاضی مرتضوی قاتل زهرا کاظمی 
در واقع اين دو بی ارتباط با يکديگر . به شورای حقوق بشر سازمان ملل است

 با خصومت جمهوری اسالمی برای مقابله" تاکتيک مبارزاتی. "هم نيستند
آمريکا بر اين گذاشته شده است که تا آنجا که از دستش بر ميايد در فساد و 
  . جنايت با آن رقابت کند

 نفر 600از دسامبر گذشته تنها در در جنگ بين نيروهای حماس و الفتح 
من : "سوتو از يک مقام آمريکايی که از او نام نمی برد نقل ميکند. کشته اند

اين بدان معناست که فلسطينی ها دارند با حماس ...  دارماين خشونت را دوست
  ." مقابله ميکنند

از آغاز حمله به عراق هشدار داده شده . اين يک اظهار نظر تصادفی نيست
دولت آمريکا .راه حل السالوادوری برای خاورميانه در نظر گرفته است: بود

توان جنگ آمريکا خشونت در خاورميانه را دوست دارد، زيرا از اين طريق مي
به همين جهت در فلسطين، در عراق، . در منطقه را به جنگ بومی تبديل کرد

بعد نوبت به کدام کشور . جنگ داخلی جريان دارد.. در افغانستان، در لبنان
: ميرسد؟ هدف از برپا کردن اين نزاع خونين بين حماس و فتح هم همين بود

به . پرده مبارزه با حماسسرکوب حق تعيين سرنوشت فلسطينی ها پشت 
همين جهت برای کسی که از دمکراسی در جهان دفاع ميکند، چيزی که در 
لحظه کنونی در رابطه با فلسطين بيش از همه اهميت دارد نه پرداختن به نزاع 
بين گروه های فلسطينی است که آشکارا توسط آمريکا و اسرائيل سازماندهی 

ت اشغال و رنج مردم فلسطين از پشت شده است، بلکه بيرون کشيدن واقعي
  . پرده سياست کنونی آمريکا و اسرائيل است

اين بدخيم ترين و رياکارانه ترين نوع نوکرمابی در مقابل :جنيفر لوئن شتاين
يکی از گزارشگران گاردين بعد از انتشار گزارش سوتو نوشت، . قدرت است

ا مشاهده اين وضع سوتو نخستين مامور عاليرتبه سازمان ملل نيست که ب
تا آنجا که به نمونه های منفرد . استعفا داده و آخرين نفر هم نخواهد بود

برميگردد، حق با اين نويسنده است و در آستانه حمله به عراق ما شاهد 
. اعتراضات مامورانی مثل اسکات ريتر، دنيس هاليدی و هانس بليکس بوديم

رتی از نوع طالبانی يا رژيم اما واقعيت اين است که قدرت ها، هرنوع قد
اسالمی يا اسرائيل يا آمريکا چيزی که هرگز کم نمی آورند، ماموران 

هم اکنون کسانی هستند در ايران . فرمانبردار و مريدان بی مزد يا مزدور است
که ادعا ميکنند با رژيم در اساس اشغالگر اسالمی در ايران مبارزه ميکنند، اما 

ان دهنده ای می نويسند غزه مدت هاست از اشغال همان ها با بی شرمی تک
در واقع عده ای با ظلم و ستم چنان خوگرفته اند که تصور ! آزاد شده است

ميکنندمساله ای که به اختيار آنها گذاشته شده است انتخاب يکی از ظالم ها و 
  . کمر خم کردن در برابر ستم آنها به مردم است

ه يادآوری کرده اند، وضع فلسطينی ها هم اما حاال بيش از يکی دو نويسند
در حقيقت گزارشگران . درغزه هم در نوار غربی از آوارگان دارفور بدتر است

مستقل متوجه شده اند در موارد مشخصی آمريکا و رسانه های انحصاری شبه 
حزبي، برای مخفی کردن فجايع فلسطين از فاجعه دارفور به عنوان پوشش 

ساندر کابرن تحليل گر انگليسی تبار مقيم آمريکا در الک. استفاده ميکنند
مقايسه دارفور و غزه نوشت در غزه سربازان اسرائيلی مستقيما نمی روند 
فلسطينی ها را دسته جمعی وادار به کوچ کنند، بلکه هدف اين است که تمام 
غزه را به يک زباله دانی تبديل کنند که بر سرمردمی از هستی ساقط شده 

  . شودخراب مي
همين مردم وقتی که آواره ميشوند، نه فقط اجازه بازگشت ندارند، بلکه حتی 

در . دولت های عرب هم از پذيرش حقوق شهروندی آنها خودداری ميکنند
 شغل محروم کرده اند و بهانه شان هم اين 70لبنان آنها را از دست يابی به 

در اين شرايط است ! است که در اين صورت امکان بازگشت آنها منتفی ميشود
که نژاد پرستان اسرائيلی وغير اسرائيلی جامعه يهودی را به رخ فلسطينی ها 
می کشند که مصائب دوران نازی ها را به يک دستاورد تبديل کرده و بيشترين 

اين اظهار نظر نژادپرستانه البته . تعداد دانشمندان و محققان و غيره را دارند
وميت، و نه منابع مالی و حمايت سياسی و اجتماعی الزم است تا بتوان ژن و ق

و اقتصادی را مايه پيشرفت يک جامعه جازد و بر نقش مخربی که فالکت و 
  . سرکوب درعقب ماندگی بازی ميکند، خاک پاشيد

پاتريک کابرن خبرنگار نشريه انگليسی اينديپندنت در سپتامبر گذشته سفری 
واقعيت اين است .  به شدت تکان خورداو از مشاهده آنچه ديد. به غزه داشت

که اشغال اسرائيل چه در غزه چه در کناره غربی را به گرسنگی دادن، کشتن، 
اين . زخمی کردن و هرنوع عدد و رقم از انواع مصيبت ها نميتوان تقليل داد

قت را حتی نشريه اکونوميست که از دولت اسرائيل جانبداری ميکند نيز در حقي
دولت اسرائيل مثل يک ديوانه . يکی از سر مقاله های خود مورد تاييد قرار داد

آزارگر از بام تا شام، هردقيقه و هرروز، همه فلسطينی از جنين به دنيا نيامده 
خانه ها در فلسطين . ر ميدهدتا پيرمرد هفتاد ساله را آگاهانه و تعمدا آزا

محله های مسکونی تغيير نشانی ميدهند، . هميشه در حال انتقال هستند
هيچکس نميداند زائويی که به بيمارستان می برد، در راه می ميرد، بر سريک 

هيچکس . ايستگاه سقط جنين ميکند يا باالخره بچه اش را به دنيا می آورد
برای رفتن به خانه ای در . اهد شد يا نهنميداند درختی که ميکارد قطع خو

. همسايگی بايد يک شهر را دور زد و در چندين ايستگاه در صف ها ايستاد
اسرائيل حتی نمی گذارد مردم به دردها عادت کنند و دايم يک مصيبت جديد، 

چراغ قرمزها را برميدارد که ترافيک ايجاد شود، : يک مانع جديد ايجاد ميکند
بنا به ... آن سبزي، حمل اين يا آن جنس را ممنوع می کندکاشتن اين يا 
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. شهادت گروه های حقوق بشر فلسطينی هدف آزار دادن است نه ايجاد امنيت
دولت اسرائيل خود ميداند که اين سياست ها نااميدي، خشم، سرخوردگی از هر 
نوع راه حل دموکراتيک و در نتيجه پيوستن به خشونت و ترور و عمليات 

اين همان چيزی است که سوتو نيز به آن اشاره کرده . اری را تشديد ميکندانتح
اين گرايش به خشونت البته ناشی از جنون ذاتی .خشونت/ دور سرکوب: است
اسرائيل مثل همه دولت های قومي، نژادی و مذهبی برای ادامه بقای . نيست

ياز به خود و متقاعد کردن جهان به تسليح خود و توجيه سياست سرکوب ن
اسرائيل برای قابل اجرا کردن اين . ايجاد بحران در روابط خارجی نياز دارد

سياست، مثل همه دولت های نژادی از نازی ها تا دولت آفريقای جنوبي، 
اکنون ديگر در يو تيوب هم ميتوان ديد . نخست شهروندان خود را فاسد ميکند

ردسال ياد ميدهند از چگونه در کلنی های يهودی ساز مادران به کودکان خ
بلندی بر سر فلسطينی ها سنگ، پاره آجر، تف و آشغال پرت کنند و چگونه 

   .اين کارها با کمک مادران و تحت هدايت سربازان اسرائيلی به اجرا می آيد
سربازان و تانک " پاتريک کابرن در گزارش خود از غزه در اينديپندنت نوشت

در شمال شاجيه آنها هفته . د و می روندهای اسرائيل هروقت بخواهند می آين
وقتی از اين خانه ها عقب .  روز آنجا ماندند5گذشته چند خانه را گرفتند و 

 فلسطينی را کشته بودند، سه خانه را ويران کرده 22نشينی کردند 
فواد الطوبی . درختان زيتون، ليمو و بادام را با بولدوزر قطع کرده بودند.بودند

 کندوی زنبور عسل مرا ويران 22اله به من گفت آنها  س61يک کشاورز 
 روز اسرائيلی 5پسر جوان او گفت طی اين . کردند و چهار گوسفند مرا کشتند

ها او و بستگانش را در يک اتاق خانه خودش حبس کردند و آنها در اين مدت 
از يک گودال که برای ماهی درست کرده اند آب آشاميدنی خود را تامين 

سربازان با تفنگ های دورزن پشت پنجره ها می ايستادند و به . ميکردند
او گفت آنها يک همسايه . هرکس که به منطقه نزديک ميشد شليک ميکردند

 ساله او به نام فتحی ابوقميز را کشتند تنها به اين علت که از خانه بيرون 56
  . رفته بود که آب تهيه کند

 که يک صدای ناشناس در تلفن کابرن نوشت کابوس فلسطينی ها اين است
دستی آنها شنيده شود که ميگويد درعرض نيم ساعت خانه را ترک کنيد که 

 در صد درخت 70به نوشته کابرن اسرائيلی ها .   آن را بمباران کنيمميخواهيم
قايق های ماهيگيری را از کار انداخته اند، . های نارنج را ويران کرده اند

 درصد فلسطينی ها بيکارند 50بيش از . ن کرده اندايستگاه های برق را ويرا
  . و درآمد سرانه کمتر از دو دالر در روز است

الکساندر کابرن برادر پاتريک از قول گيدئون لوی گزارشگر هاآرتص نقل 
ارتش اسرائيلی چنان تاخت و تازی در غزه به راه انداخته است که :" ميکند

انگريها، بمباران هاو به راکت بستن هيچ کلمه ای قادر نيست کشتارها، وير
  . های آن را که بدون هدف گيری مشخص هم انجام ميشود، توصيف کند

 يک پژوهشگر مسايل Jennifer Loewensteinجنيفر لوئن شتاين 
خاورميانه در دانشگاه ويسکانسين آمريکا که بارها از غزه ديدار کرده است، 

عات واقعی را در مورد غزه دريافت به الکساندر کابرن ميگويد اگر مردم اطال
او تاکيد کرد که اگر اسرائيل بواقع محدوديت . کنند وحشت زده خواهند شد

ترافيک انسانی را از روی غزه بردارد تا تعداد بيشتری وارد غزه بشوند، مردم 
بويژه روزنامه نگاران آزاد از مشاهده آنچه که در غزه ميگذرد و از باليی که 

مايت آمريکا و اروپا و بر سر مردمی محروم می آورد شوکه شده اسرائيل با ح
جنيفر لوئن شتاين يادآوری کرد وقتی ديپلومات ها، . و به خشم در خواهند آمد

ماموران سازمان ملل و نهادهای آن و تعداد معدود ديگری که وارد غزه 
ميشوند، در مورد اين همه جنايت عظيم عليه حقوق بشر حتی جيک شان هم 
. در نمی آيد، معلوم است هرقدر هم وضع بدتر شود جيک آن ها در نخواهد آمد

نوکرمآبی در مقابل قدرت ديگر نمی تواند شکلی بدخيم تر و :"او تاکيد کرد 
  خطرناک تر از اسلحه، قاچاق و تروريست . "رياکارانه تر از اين به خود بگيرد

ظه می کنيد، يک دختر دختر خون آلودی که تصوير او را در اين صفحه مالح
اين تصوير را هرگز رسانه .  ساله سوئدی به نام تووه يوهانسون است19

. های انحصاری شبه حزبی در صفحات قابل ديد خود منعکس نخواهند کرد
احتماال حتی بيشتر سوئدی ها هم از باليی که اسرائيلی ها بر سر اين دختر 

ذشته با چندتن ازدوستان خوداز  نوامبر سال گ19تووه در . آوردند، بی خبرند
، کودکان خردسال فلسطينی را تا رسيدن به "جنبش همبستگی بين المللی"

مدرسه همراهی می کردند تا وجود آنها مانع آزارآنها توسط ماموران دولت 
اين باورکردنی نيست، اما واقعيت دارد که جوانان انساندوست . اسرائيل باشد 

ناطق اشغالی ميرسانند و چند ماهی در آنجا کشورهای مختلف خود را به م
ميمانند تا خود را سپر قرار داده و چندکودک را چند صباحی از حمله دولت 
اسرائيل هنگام رفتن به کالس مصون دارند يا به ديواری در برابر حمالت 

  اسرائيل به چند 
  . کشاورز بخت برگشته تبديل شوند

آنها با . انه کلنی نشين ها قرار ميگيرداما اين بار خود تووه مورد حمله وحشي
بطری به تووه حمله ور ميشوند و استخوان های صورت و جمجمه او را می 

آمده * و جنبش همبستگی* شرح ماجرا که در سايت های امنستی. شکنند
است، تصويری از يک اجتماع وحشی و غيرانسانی را نشان ميدهد که صحنه 

ام خان، جنگ ساالر تحميل شده به مردم های سازمان داده شده توسط دوست
حتی پزشکيار اسرائيلی که به صحنه ميرسد . افغانستان را به خاطر می آورد

  . از جلوگيری از خونريزی تووه خودداری ميکند
گزارشات عفو بين الملل و جنبش هم بستگی به روشنی فاش می کند حمله به 

 اسرائيلی و با تاييد آن ها و تووه و زخمی کردن او آشکارا زير نظر سربازان
. به منظور ارعاب اعضای جنبش همبستگی بين المللی صورت گرفته است

زيرا از نظر دولت اسرائيل خطرناک ترين چيزی که به مناطق اشغالی ميتواند 
وارد شود، کاالی قاچاق، اسلحه يا حتی تروريست نيست، بلکه ورود 

همبستگی بين المللی هم کار نکنند، شهروندان عادی هستند، حتی اگر با گروه 
 ساله 19دليل آن چيست؟ چرا دولت اسرائيل از تووه . و اصال سياسی نباشند

که سالحی به جز پيکر نازکش با خود همراه ندارد، اين قدر وحشت دارد؟ اين 
وحشت بيش از هرچيز نمايانگر آگاهی اسرائيل به پليدی و زشتی اعمال خود 

به اين جهت . ع نگه داشتن مردم جهان از واقعيت استو اميد آن به بی اطال
است که به جای امثال سوتو و حتی ولفونسون بايد تونی بلرها به ماموريت 

يعنی " جامعه جهانی"البته با يا بدون تونی بلر، . خاورميانه گماشته شوند
" خطر"اما . دستگاه قدرت وابسته به آمريکا به سياست خود ادامه خواهد داد

  . هره آور برای اسرائيل يعنی گزارشاتی از نوع گزارش سوتو رفع خواهد شددل
جامعه "اما مردم فلسطين مقاومت خود را با حمايت ؛آنها به جهان ميگويند 

اين مقاومت خيلی قبل از اينکه حماس يا فتح يا به .پيش نبرده اند" جهانی
جان . اشتوجود پيدا کند، جريان د"حکومت خودمختار فلسطين"اصطالح 

پيلجر تحليل گر شهير استراليايی در مقاله ای که در باره رنج کودکان فلسطينی 
   :نوشته است، از يکی از سفرهای خود به غزه خاطره ای شنيدنی دارد

هنگام ترک غزه موقعی که شهر را ترک می کردم با يک صحنه با شکوه از "
کودکان ابتکار آن را . دماهتزاز پرچم ها از درون اردوگاه حصاربندی مواجه ش

آنها قطعات چوب را به . آنها از هيچکس دستور نگرفته بودند. برعهده داشتند
يکی دو تای آنها از ديوار باال . هم می بندند و از آن تيرک پرچم درست ميکنند

آن ها بر اين . ميروند و پرچم ها را در سکوت بين چوب ها باال نگه ميدارند
   برگرفته از سايت   .ا به مردم جهان می گويندباورند که حرف خود ر

  روشنگری

…………………………............. 
 فيلم جديد مايکل مور" سی کو " 

آغاز نشده ، روزنامه " سی کو " هنوز اکران عمومی آخرين فيلم مايکل مور 
. های مهم آمريکا صفحات ا ول خود را به بررسی اين اثر اختصاص داده اند 

يد مايکل به مسئله بهداشت و درمان عمومی در آمريکا می فيلم مستند جد
توجه رسانه ها به اين اثر نشانه ای از اهميت اين موضوع در . پردازد 

 . زندگی روزمره شهروندان آمريکايی است 
اگر کارگردان در سه اثر . اين چهارمين اثر مستند مطرح مايکل مور است 

جوی علل حوادث به سراغ پرزيدنت قبلی خود برای دريافت پاسخ  و در جست
يک قدم فراتر می رود و " سی کو "کمپانی ها و سازمان ها می رفت در 

پس از توضيح عواقب به " راجر و من " در .  سيستم را باز خواست می کند 
تعطيل کشاندن کارخانه جنرال موتورز در فلينت ميشيگان ، دربدر به دنبال 

تورز می گردد تا از او بپرسد چرا کارخانه راجر پرزيدنت کمپانی جنرال مو
را تعطيل کرده و موجب بدبختی و بيکاری هزاران کارگر و ورشکستگی 

مايکل " بولينگ در کلمباين " در . شهر فلينت در ايالت ميشيگان شده است 
هستون پرزينت سازمان . زنگ خانه چارلتون هستون را به صدا در می آورد

  . از کمپانی های اسلحه سازی دفاع می کند است که ) ا . ار. ان ( 
با . مايکل به سراغ کاخ سفيد و سناتور ها می رود  " 11- 9فارنهايت " در

استفاده از يک بلند گو و يک ماشين بستنی فروشی از بوش می خواهد تا 
  جواب دهد چرا اينقدر  در مورد خطر تروريسم

او از سناتور هايی . و عراق و ضرورت جنگ دروغ تحويل مردم داده است 
که به اليحه جنگ رای مثبت داده بودند می پرسيد آيا حاضرند فرزندانشان را 

 .به عراق بفرستند 
او به دنبال کسی يا فردی نمی .روش مايکل در فيلم جديدش تغيير کرده است 

در خانه پرزيدنت کمپانی دارو سازی و بيمه های سالمتی را هم نمی .گردد
 مايکل به سراغ کل سيستمی می رود که موجب اين همه اين بار. کوبد 

وقتی کمپانی های بيمه و داروسازی : " خودش می گويد . مشکالت است 
. خبر دار شدند که قصد ساختن چنين فيلمی را دارم دچار هول و هراس شدند 

به نگهبانان و محافظين گفته بودند که اگر آدم چاقی را با اين مشخصات و 
ولی حاال اگر . لند گو ديديد دست به سرش کنيد و ردش کنيد برود دوربين و ب

بيايند و فيلم را ببينند آرزو می کنند  که ايکاش در خانه يا اداره شان را زده 
." چون مستند جديد من مسئله را به طور ريشه ای در نظر گرفته است . بودم 

 . سيستم را نشانه گرفته است " سی کو 
خيلی .  نفر به دليل نداشتن بيمه درمانی می ميرند 18000در آمريکا ساالنه

چون بيمه تنها . ها هم که بيمه دارند از پس هزينه های اضافی بر نمی آيند 
" سی کو "پيش بينی می شود از آنجايی که . بخشی از هزينه را می پردازد 

يکی از مهمترين مسائل روزمره جامعه آمريکا را مطرح کرده است با 
بخصوص که اين فيلم در فصل تابستان و . ال وسيع مردم روبرو شود استقب

از . در گرماگرم مبارزات مقدماتی رياست جمهوری روی صحنه می رود 
نکات قابل توجه آن است که کانديد دمکرات رياست جمهوری هيالری 
کلينتون از جمله کانديد هايی است که مبالغ کالنی از کمپانی های دارويی 

کار آخر مايکل مور بيننده را می تواند به اين نتيجه گيری .رده است دريافت ک
صحيح برساند که احزاب بورژوايی جز به منافع کمپانی های بزرگ نمی 

توده های مردم به حزب انقالبی خودشان که برای اهداف آنها بجنگد . انديشند 
 2007- 24-6صادق افروز              . احتياج دارند 

………………………………………… 
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  *ديدگاه * 
  مشک آنست که خود ببويد نه آنکه عطار بگويد 

 "ضد مذهبی اش"آسنگران و متاع 
 

اخيرا آقای آسنگران عضو رهبری حزب کمونيست کارگری جناح حميد 
که دائما بر نکته ای ) طول و دراز و تکراری( تقوايی ، در مقاله ای مطول 

 پرداخته است ، لب کالمش را تکيه نموده و در هر پارگرافی به تکرار آن
چنين فرموله کرده است ؛ هر کس عليه اسالم سياسی نباشد در کنار 

" سپس ايشان ادعا دارند که اين . جمهوری اسالمی و حسن نصراهللا است 
کالمی در مبارزه عليه جمهوری اسالمی نمی گويند و در صدد " طيف 

  . مماشات با جمهوری اسالمی هستند 
که هيچ عقل سليمی اين گفته های هدفمند و با نقشه از قبل پر واضع است 

تهيه شده را که در راستای دفاع از سياست انحصارات آمريکائی است جدی 
تلقی نمی کند ، چراکه بر همگان مواضع شفاف و قاطع جريانات راستين ضد 
امپرياليستی عليه رژيم جهل و جنايت جمهوری سرمايه داری اسالمی روشن 

  . نيازی به تکرار آن نمی باشد است و 
شما آقای آسنگران با چنين استدالل های ارزان قيمت يا خود را به کوچه 

تصور " کم شعور" علی چپ می زنيد و يا اينکه خدائی نکرده ديگران را 
آيا درک اين امر برای شما و حزب مطبوع تان ! آقای آسنگران. می کنيد

؛ دول امپرياليستی چون آمريکا و آلمان مشکل است و هنوز درنيافته ايد، که
به کمونيست ها هرگز اجازه نخواهند داد و نداده اند تا از رسانه های گروهی 
شان که از آن همواره در جهت تحميق توده ها با هدف کسب حداکثر سود 
سرمايه استفاده ميگردد ، جهت تبليغ و ترويج نظريات کمونيستی بهره 

ای " کمونيستی"ها از اصول " کمونيست"نکه اين مگر اي. برداری نمايند؟
سخن بگويند که منافع سرمايه انحصارات امپرياليستی را زير ضرب قرار 

، که اکنون بجرکه " مسلمانان تواب"ندهند و بر عکس تحت عنوان 
همان " افيون توده ها"ها مشرف شده اند از مذهب بمثابه " کمونيست"

  .  که دول امپرياليستی بدنبال آننددرکی را برای مردم انعکاس دهند
امپرياليستی از  آيا درک اين امر مشکل است،که؛ دول! آقای آسنگران

 ميليون يوروئی به 15 ميليون دالری و 85اختصاص بودجه های 
، " راديو زمانه"، " راديو فردا " نظير " غير دولتی " سازمانهای 

ای ضد امپرياليستی و امثالهم جهت اخته کردن نيروه" شهرزاد نيوز"
استفاده می کنند که ديگر از جنايتکاری و غارتگری آنان سخن نگويند ، تا 
از آن طريق گام های وابستگی بعدی اين سازمانها را که در آينده ای نزديک 

  . سخن گويند فراهم گردانند " تمدن غرب " از 
سنگران حال خالی از لطف نيست تا نيم نگاهی به گفته های کليدی جناب آ

بيافکنيم تا بعمق ماهيت سياستی که حزب مطلوب ايشان پيرامون مبارزه 
براه انداخته " دو قطب تروريستی اسالميست و ميليتاريسم آمريکا " عليه 

ايشان عليرغم بر پا کردن گرد و خاک فراوان تالش . است بهتر پی بريم 
حزب "دانه نمود نشان دهد، که منتقدين به سياست های امپرياليسم پسن

فقط ) حزب کمونيست کارگری(دروغ می گويند که ما" کمونيست کارگری
  : در جمعبندی از مقاله اش چنين می گويد ليه مذهب اسالم مبارزه می کنيم،ع

يک نکته محوری اما همواره مورد تائيد ما بوده و در مصاحبه ها نيز " 
 عليه مذهب و يا تکرار شده است ، يک جنبه مهم کار با آگاهگری و مبارزه

در دنيای امروز و نظم نوين جهانی ، اسالم و اسالم . مذهب زدايی است 
اين نظم . سياسی و تروريسم اسالمی اکنون يک محصول نظم نوين است 

اسالم سياسی و تروريسم اسالمی اکنون يک معضل مهم . ضد انسانی است 
ازمانها و دولت ما با اين کمپين بر عليه اسالم سياسی و س. جهانی است 

های اسالمی مبارزه می کنيم و سوت آغاز اين نوع مبارزه را در آلمان زده 
و بر عليه دخالت سازمانهای اسالمی و قدر قدرتی آنها و عليه مماشات 

آيا اين بد است ، به ضرر . دولت های غربی با آنها در اينجا مبارزه می کنيم 
  مخالفين اين مردم است ، به نفع اسالمی ها است ؟ آيا

کمپين نمی فهمند که امروز جايگاه اسالم و اسالم سياسی با کليسا و بوديسم 
  " در عرصه سياست جهانی متفاوت است ؟ ... و يهوديت و 

مالحظ می فرمائيد )  تکيه از اديب-له اخير آسنگرانپايان نقل قول از مقا( 
اشد و منتقدين را که آقای آسنگران که مدعی مبارزه عليه همه مذاهب می ب

بدروغ اتهام زنندگان خطاب می نمايد، اوال ؛ با الهام از ساموئل هانتيگتون 
را از ) اسالم(آمريکائی بين مذاهب تفاوت قائل ميگردد تا بدش

جدا گرداند، و ثانيا ؛ در توضيح نکته مرکزی و ) مسيحيت و يهوديت(خوبش
 عليه مذهب و مذهب ، از مبارزه"مسلمانان تواب"محوری برنامه کمپين 

ايشان . زدايی چيزی جز مبارزه عليه مذهب اسالم از ذهنش تراوش نميکند 
که از شدت نفرت به مذهب اسالم دچار هواس پرتی گشته، فراموش می کند 

برای " مسلمانان سابق"حداقل در اعالن مواضع مرکزی و محوری کمپين 
سط بزرگترين خالی نبودن عريضه از مذهب مسيحيت و يهوديت که تو

دشمنان بشريت يعنی امپرياليسم آمريکا و صهيونيست های اسرائيلی جهان 
را بخاک و خون کشانده اند نامی برد ، و لذا از فرط حواس پرتی پرچمداران 

  . دازد و يا عامدانه حذف می گردانداين دو مذهب بربر وحشی را از قلم می ان
وريسم اسالمی اکنون يک اسالم و اسالم سياسی و تر" دقت نمائيد ؛ 

اسالم سياسی و تروريسم اسالمی اکنون يک . محصول نظم نوين است 
مالحظ می کنيد که اسالم و اسالم سياسی و ". معضل مهم جهانی است 

که امپرياليسم آمريکا باشد " نظم نوين"تروريسم اسالمی ، ابتدا جايگزين 
ستی آمريکا، اسالم و می گردد، و سپس با حذف قطب اصلی مليتاريسم تروري

 هانی به بشريت معروفی می گردد تروريسم اسالمی بعنوان يک معضل مهم ج
حزب "جدًا سندی از اين آشکارتر و شفاف تر در مبارزه محوری و مرکزی 

" دو قطب تروريسم بين المللی"که در عمل مبارزه عليه " کمونيست کارگری
! ل می دهد ، می توان يافت ؟تنز" اسالم سياسی"را تنها و تنها عليه قطب 

پس ديگر چه جای گاليه است که آقای آسنگران با زمين و آسمان به هم 
عليه تمام ) حزب کمونيست کارگری(بافتن تالش دارد که ثابت نمايد ؛ ما 

در واقع هيستری ضد . مذاهب مبارزه می کنيم و نه تنها عليه مذهب اسالم 
ته است بطوريکه گفته های خود را نيز اسالمی مخيله آنها را از کار انداخ

باور ندارند و آنرا دروغ ديگران قلمداد می نمايند ، و بد تر اينکه آنها را 
اين رقمش را ديگر نديده بوديم ، که کسی گفته های .می خواند " ليچار"

بايد به آقای !!! بداند ولی آنرا به ديگران منتسب گرداند " ليچار"خود را 
متاع . مشک آنست که خود ببويد و نه آنکه عطار بگويد آسنگران گفت ؛ 

باصطالح ضد مذهبی تان شايد در بازار مکاره رسانه های امپرياليستی و 
صهيونيستی خريداری پيدا کند ، ولی در جنبش ميليونی انسانهای صلح 

  . دوست و آزاديخواه هرگز حتی پشيزی ارزش ندارد 
رای خالی نبودن عريضه با هدف نشان ايشان در جمله بعدی همين پارگراف ب

  : چنين می گويد بارزه می کنند،دادن اين امر که باصطالح عليه تمام مذاهب م
آيا ما با کليسا و دخالت مسيحيت در دولت و آموزش و پرورش مبارزه " 

  " نمی کنيم ؟ 
در واقع آقای آسنگران می خواهد با تردستی ناشيانه مبارزه بورژوائی و 

 بورژوازی فرانسه است ، بجای 18رزه ای که متعلق به قرن آنهم مبا
 غالب گرداند تا از چنين 21مبارزه کمونيست ها عليه مذهب در قرن 

شاهد ! باصطالح مبارزه ای برای ديگران نتيجه بگيرد که ؛ آی جماعت 
با چه " مسلمانان سابق"و کمپين " حزب کمونيست کارگری"باشيد که 

اين هم شعبده جل الخالق از!! بارزه ميکنندذهب معظمت و قدرتی عليه م
 !بازی سفسطه گرايانه 

آقای آسنگران معتقد است که دنيای کنونی ؛ دنيای تک قطبی نيست که در 
آن امپرياليست ها بسرکردگی آمريکا با بمب و موشک بخش های وسيعی از 

. د را درهم می کوب...  لبنان و - فلسطين-  عراق-جهان چون؛ افغانستان
ايشان معتقد نيست که اسالم سياسی دست پخت خود آمريکا و 

لذا بر همين اساس اعتقاد دارد دفاع از . صهيونيستهای اسرائيلی است 
مقاومت مردم در مقابل تجاوزات بربرمنشانه در عراق و افغانستان، در 

می باشد و " جنبش ارتجاعی و تروريست"فلسطين و لبنان ،بمعنی دفاع از 
 -چراکه نمايندگان فاشيست ترين. رزه عليه صهيونيسم و امپرياليسم نه مبا

 نژاد پرست ترين و 
دولت "متجاوز ترين نظام صهيونيستی اسرائيل از منظر اين حضرات 

ا حائری  در مصاحبه ب-منصور حکمت(معنی می گردد" دمکراتيک اسرائيل
  ). پيرامون دولت اسرائيل

دم می زند، روشن " دنيای متمدنصف مردم معترض "وقتی آسنگران از 
است که تالش دارد دنيای چرک و خون کنونی را که مسبب اصلی آن 
امپرياليستها بسرکردگی آمريکاست ، بر اساس همان تئوری ساموئل 

قلمداد کند تا بتواند " متمدن"هانتيگتون آمريکايی بجای دنيای 
  را نهادينهکپی برداری شده منصور حکمت" سناريو سفيد و سياه"تئوری
  . نمايد 

اين سيستم فکری نمی تواند در مقابل فعاليت "وقتی آسنگران می گويد 
ياسی فقط نفس در سينه حبس اجتماعی و پر سروصدای ما عليه اسالم س

باز هم ناشيانه به کاهدون می زند و هدف فعاليت پروسر و صدای " کند 
 مذاهب بر پا شده حزب مطلوبش را که فقط عليه اسالم سياسی و نه تمام

 طلبکارانه فرياد سر می دهد که -  آنهم توسط رسانه های امپرياليستی-است
چرا بما اتهام می زنيد که تنها عليه اسالم سياسی مبارزه می کنيم ، در حالی 

  . ه ما عليه تمام مذاهب می باشد که مبارز
  : وقتی آسنگران می گويد 

عليه همه مذاهب "ويگردانيم کنند اين سازمان و کمپين ما از مذهب ر
  . " رداشتی کرده اند معلوم نيست ، از کجای اين کمپين چنين ب"نيست

در پاسخ می توان گفته های خودش را که در چند پارگراف باال و پائين 
 . ن نموده ، در مقابلش قرار داد همين مقاله بيا

   : چنين می گويد" مسلمانان سابق"آسنگران در توصيف اهداف کمپين 
 اسالم سياسی تشکيل به همين دليل ما سازمانی اساسا بر عليه اسالم و" 

  ..." داديم، 
هر عقل سليمی می داند که وقتی اساس و پايه کار يک سازمان عليه اسالم 
و اسالم سياسی باشد، ديگر سخن از مبارزه عليه همه مذاهب شوخی 

 امپرياليستی صاراتمسخره ای بيش نيست که فقط می تواند اسباب خنده انح
  . را فراهم گرداند 

  : وقتی آقای آسنگران ميگويد 
اين کمپين جهانی . اين کمپين با ديگر کمپينهای ما بسيار متفاوت است " 

و با نام گذاری آن به اکس . است زيرا جنبش جهان وارد ميدان شده است 
الش می ت" ما از مذهب رويگردانيم"و کمپين )  اديب-مسمانان تواب(مسلم

ضد (کنيم هم مردم کشورهای اسالم زده و هم همه انسانهای ضد مذهب
در کشورهای غربی را بسيج و سازمان بدهيم و به ميدان )  اديب- اسالم
 اين سازمان و اين شکل از کمپين قرار است راه نشان بدهد که . بياوريم
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 مشک آنست که خود ببويد نه آنکه عطار بگويد
 "مذهبی اشضد "آسنگران و متاع 

تکيه و ."(هدخروج از اسالم را به شکل توده ای عملی کند و سازمان بد
    )توضيح از اديب

ايشان در حالی که بدرستی هدف اين کمپين را، نشان دادن راه خروج از 
 :  ی نمايد ، سپس نتيجه گيری می کنداسالم معرفی م

را ارزيابی می مخالفين ما در يک چهارچوب محدود و فرقه ای اين کمپين " 
کنند دليل هم عالوه بر محدود نگری و ديد مثبت آنها به اسالميهای ميلتانت 

اساسا دوری و بی خبری و عدم تحليل آنها از اوضاع ... عليه آمريکا و 
  . " روندهای سياسی در جريان است فعلی دنيا و 

سناريوسفيد و "در واقع جوهر کالم آقای آسنگران همان مضمون تئوری 
منصور حکمت است که ؛ يکی از تضادهای عمده دوران کنونی مابين " ياهس

 به تضاد مابين -انحصارات امپرياليستی و ميلياردها توده های تحت ستم را
اسالمی های جنگ افروز که خطرناک تر هستند ، با دولت ميلتاريسم آمريکا 

حکمت از که تجسم مدنيت بشری است معرفی می نمايد و با الهام از منصور 
بشريت می خواهد جهت پيش برد مبارزه طبقاتی بايد ابتدا در همکاری و 

. همدستی با امپرياليستهای متمدن به حساب اسالميست های وحشی رسيد 
آيا بهتر از اين می توان در خدمت منافع امپرياليستها و بويژه آمريکا قلم و 

 ساعته آنهم 24ويزيون زبان خويش را قرار داد و آيا دليل داشتن راديو و تل
در غدارترين کشور دشمن کمونيسم، همين دفاع از منافع انحصارات 

 !!!آمريکائی نمی باشد ؟؟؟
پشت اين کمپين : "  پس ديگر چه جای گاليه از کالمی که بدرستی می گويد 

ابيده و از بورژوازی دست راستی غرب تا موساد و کليسای کاتوليک خو
 " برايش هزينه می کنند 

مبارزه عليه مذهب اسالم که مجزا از ديگر مذاهب و با حساب و کتاب ويژه 
همدفمند حزب " سکوت"انجام می شود ، نمی تواند بدون ارتباط با 

کمونيست کارگری در مقابل تجاوزات وحشيانه دول امپرياليستی بسرکردگی 
ر از آن معنی دهد، و بد ت...  لبنان و - فلسطين- افغانستان- آمريکا، به عراق

که قوای اشغالگر عامل اصلی (اينکه تحت بهانه جلوگيری از جنگ داخلی 
 . خواستار ماندگاری تجاوزگران وحشی شد ) است

 صهيونيستی شاخ و -مگر دفاع از منافع انحصارات امپرياليستی آمريکايی
دم دارد، وقتی ليدر حزب کمونيست کارگری آقای حميد تقوائی رسما و علنا 

دارد ؛ حل بحران فلسطين و اسرائيل در تصفيه حساب با نيروهای اعالن می 
امری که يکی از داليل اصلی انشعاب اخير و جدائی گروه علی ( اسالمی است
، جدًا اين چنين ابراز نظر بيمارگونه آنهم از ليدر يک جريان )جوادی شد

نی سياسی که خود را بزرگترين نيروی کمونيستی ايران و جهان می داند بمع
پشتيبانی و حمايت آشکار از نيروهای يهودی به پرچمداری صهيونيستهای 
اسرائيلی در نابودی نيروهای اسالمی که عمدتًا از مردم تحت ستم فلسطين 
هستند نميباشد، آيا اين طرز انديشيدن می تواند انسانی باشد، آيا فلسطينيان 

شده و زير  سال آزگار از سرزمين مادری خويش رانده 60که بيش از 
وحشيانه ترين ظلم و ستم و جنايات بی پايان صهيونيستهای اسرائيلی قرار 

 !!!داشته و دارند، بجرم مسلمان بودن مستحق مرگند ؟؟؟
يک "را می توان افرادی که بدنبال ايجاد " بينش" آيا حاميان اين گونه 

  !  ، دانست و آنان را جدی گرفت ؟هستند" دينای بهتر
بخاطر تنفر هيستريک شان از مذهب اسالم " بينش"ران اين در واقع طرفدا

خواهان آنند تا انسانهايی که خود قربانی خرافات مذهب ارتجاعی اسالم 
هستند در محراب امپرياليست ها و صهيونيست ها قربانی گردند تا کاروان 

 !!! ند بر افق بشريت گسترده شودبتوا" تمدن و مدنيت"
نام می برد و " کمونيست سابق"لف جردانو بنام آقای آسنگران از جناب را

. وی را همانند ميشل سالومون مسيحی سابق از چهره های درخشان ميداند 
اين يهودی . اين چهره درخشان کسی جز يک فرد يهودی صهيونيست نيست 

صهيونيست و يار و غار حزب کمونيست کارگری در آلمان يکی از حاميان 
 .ی اسرائيل به فلسطين و لبنان می باشد تجاوز رژيم فاشيستی مذهب
از هوا داران پرو پا قرص ) ببخشيد کمونيست سابق( اين يهودی صهيونيست

ببخشيد  (       صهيونيست اين حضرت.  آمريکا به ايران است تجاوز نظامی
از اشغال عراق و افغانستان دفاع می کند و چون حزب کمونيست ) ضد مذهب

اين همکار راسيست . ی قوای تجاوزگر می باشد کارگری خواهان ماندگار
های آلمانی چون آقای سالومون دشمن آشتی نا پذير کمونيسم می باشد که 
آته ئيسم کمونيستی را امری جنايتکارانه می پندارد و هدفش جايگزينی آن 

 . يسم هومانيستی اعالن گشته است با آته ئ
ضد مذهبی " را تحت کاالی در واقع متاع آقای آسنگران که قصد دارد آنان

بديگران قالب کند ، از چنين شخصيت های واال مقامی تشکيل گشته که " اش
چهره واقعی اشان برای تمامی کمونيستهای راستين و نيروهای آزاديخواه 
روشن است و نيازی نيست چون عطاران بوی نا خوشايند اين حضرات را 

  ادامه دارد . شايند توصيف نمود خو
   15/06/2007         بهمن اديب                

........................................  
  

 بوم شناسی تخريب
  2007مجله مانتلی ريويو، فوريه : برگرفته از

ه     وم شناسی تخريب   «مايلم تحليل خود را از آنچه ک  The Ecology)» ب
of Destruction)ی يلم       م ه ف اره ب ا اش امم، ب وزان«ن  (Burn)» !بس

نم    ساخته وان      .  گيللو پونته کوروو آغاز ک يلم برجسته و حماسی را ميت  اين ف
ر    روز در نظ رای اوضاع ام يط زيستی ب ز سياسی و مح ان رم وان زب ه عن ب

ت حنه . گرف يلم، ص ره   ف اع جزي الی از اوض ام    ای خي ب بن ای کارائي ای در دري
وزان« رن » بس ل ق د19را در اوائ ان ميده ره .  نش وزان«جزي ی از ي» بس ک

د         ان تولي ط بردگ کر توس ول آن نيش ا محص ه تنه ت ک ال اس تعمرات پرتغ مس
ردد  انی عرضه گ ازار جه ه ب د ب ه . ميشود و باي يلم ب دای صحنه اول ف در ابت

ی  ه م ده گفت لطه      بينن ا راه س ه تنه ده ک ه ش ا گرفت ره از آنج ام جزي ه ن ود ک ش
ش           ا آت ره ب ومی جزي ت ب ل جمعي ابودی کام ره ن ن جزي ر اي ال ب زدن و پرتغ

ا      انی از افريق ردن بردگ ره و ساکنين آن و سپس وارد ک امی جزي سوزاندن تم
  .بجای سکنه اصلی آن بوده است تا بتوان به کشت نيشکر پرداخت

ر  ام واِک ر ويلي ی (ِس ازی م دو ب ارلون بران ه نقش او را م د ک أمورين ) کن از م
او . ره است ها بر جزي  اش برانداختن حاکميت پرتغالی    انگليسی است که وظيفه   

د و از                      ائی ميزن ان افريق ان بردگ ه تحريک و آشوب در مي از يک سو دست ب
ال     سوی ديگر اقليت کوچک سفيدپوست را برمی       ا از حکومت پرتغ زد ت انگي

ال            . اعالم استقالل کنند   رای شکست پرتغ هدف او استفاده از شورش بردگان ب
ر     دار جزي ت و زمين ت سفيدپوس ه اقلي ت ب دن حاکمي ت  و برگردان ت؛ اقلي ه اس

  .کمپرادوری که تابع امپريالسم انگليس باشند
ان        ويليام واکر در اين مأموريت موفقيت کامل بدست می                آورد و لشکر بردگ

ی    انع م وِرس را ق وزه دول ا ه ر آنه د و رهب لح و پيروزمن ه پس از   مس د ک کن
اجرا بوجود آمدن       . ی خود را زمين بگذارند      ها اسلحه   شکست پرتغالی  نتيجه م

ک ت؛ در     ي دار اس ت کوچک سفيدپوست زمين ت اقلي ر حاکمي تعمره زي  نومس
ا    واقعیحاليکه طبق قوانين تجارت آزاد جهانی، حاکمان  ره همان جزي

رکت ت ش ی اس کر انگليس ارت ش ای تج ن . ه ام اي س از انج ر پ ام واک ويلي
ه               اداری انگليس ب مأموريت، برای انجام مأموريتی ديگر از سوی وزارت دري

  .شود ی بنام هندوچين فرستاده میسرزمين ديگر
ال     ی س د يعن ال بع يلم ده س تان ف ی 1848داس ه م ر گرفت ود  از س ن . ش در اي

ره      ا        » بسوزان «موقع در جزي ورس برپ ری هوزه دول ه رهب انقالب ديگری ب
ويليام واکر اين بار توسط شرکت انگليسی تجارت شکر سلطنتی             . شده است 

ده می       آنتيل به عنوان مشاور استخدام شده و         ره برگردان ه جزي ه  . شود   ب وظيف
ه او        . او شکست دادن انقالب جديد بردگان پيشين است        ره ب د جزي حاکمان جدي

ه فقط ده سال                   می گويند که شکست اين انقالب کار مشکلی نخواهد بود چرا ک
ان است                ه      . بيشتر از ماجرای قبلی نگذشته است و اوضاع هم ر ب ام واک ويلي

اوت است   آنها پاسخ ميدهد که اوضاع   زی متف و در .  همان است اما مسئله چي
ارکس می       دگاه م اد دي دازد می   سخنانی که ما را به ي د  ان ع   «: گوي بسياری مواق

رای نشان دادن تضادهای                 گذشت فقط ده سال ميان دو دوره تاريخی ميتواند ب
  .»يک قرن کافی باشد

ه جنگ چريکی سرسختانه         ه دست ب د   ای زده برای جنگيدن با شورشيانی ک ان
رای شکست دادن      . شوند  سربازان انگليسی به جزيره آورده می      ر ب ام واک ويلي

ه                     ره ب زارع نيشکر در سراسر جزي امی م نيروهای چريکی دستور ميدهد تم
وند يده ش ش کش رکت . آت افع ش افظ من ده ح راض نماين ه اعت خ ب او در پاس

زارع توضيح ميدهد          ن م ه آتش زدن اي اين است  «: انگليسی تجارت شکر ب
ول در آوردن      ... منطق سود  ه پ رای ادام ا ب برای پول در آوردن بايد ساخت ام

ادآوری می      . »الزم است دست به تخريب و ويرانگری بزنيم        ه او ي د   و بعد ب کن
رد  از همين منطق سرچشمه می      !) بسوزان(که نام اين جزيره      طبيعت اين   . گي

گر روی زمين آن    جزيره بايد نابود شود تا اينکه بتوان به مدت صدها سال دي           
  .کشی کرد از نيروی کار بهره

يلم فوق      اده  قصد من البته در اينجا توضيح کل اين ف ه کوروو نيست     الع ی پونت
ری  بلکه رسيدن به يک سلسله نتيجه       ل در جهت       گي های پراهميت از اين تمثي

ه  رمايه  درک رابط ت    ی س ت اس ا طبيع ام     . داری ب وپيتر نظ وزف ش انی ج زم
ر آن   اما صحيح . تجليل ميکرد » اش تخريب سازنده«اطر داری را بخ  سرمايه ت

ه سرمايه ود ک د ب ام  خواه وان نظ ر«داری را بعن ه» سازندگی ويرانگ يم ب . بين
رای استثمار و          امان سرمايه در جهت يافتن جوالنگاه       جستجوی بی  ازه ب های ت

ط          ود و رواب ت موج ری طبيع داوم ويرانگ تلزم ت تر مس ه بيش ر چ ت ه انباش
اعی  ابودی محيط . پيشين استاجتم اتی، امپرياليسم، جنگ و ن استثمار طبق

تند اريخی نيس م ت دا از ه ده،زيست حوادث ج ه  بلکه پدي ای سرشتی و ب م  ه ه
  .اند داری پيوسته توسعه سرمايه

ه       عالوه بر آن هميشه اين خطر وجود داشته است که اين سازندگی ويرانگر ب
زاروش آ     توان م ه ايس ود ک ديل ش زی تب را آن چي ذير  «ن رل ناپ ب کنت » تخري

ی د؛ و  م ت  نام ين اس رمايه هم ائی س ت نه ق  . سرنوش ورت منط در آن ص
د را                ،ويرانگر نهفته در سود    ای شرايط تولي ا زيربن ه تنه رده و ن  سلطه پيدا ک

ابود می         به نابودی می   دگی را ن ه   . سازد  کشد بلکه خود زن ر هم ا   امروز ب ی م
رل     ب کنت ين تخري ه چن ت ک ان اس کار و عي ذيریآش اد  ، ناپ ل اقتص ی ک  ويژگ

 .گيرد   سراسر جهان را در بر میداری را تشکيل ميدهد و سرمايه
  2002 و 1992های  سال: کنفرانس جهانی محيط زيست

ه                ه تخريب محيط زيست هم ی مشکالت ديگر را        ويژگی زمان ما اين است ک
ه حي  ه نفس ادام رار داده است و در نتيج أثير ق ائی تحت ت ات بطور توانفرس
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ت      ه اس رار گرفت دی ق ر ج رض خط ين در مع ره زم ابرين پرسش  . روی ک بن
ن مشکل وخيم                  حياتی که اکنون پيش روی بشريت قرار گرفته اين است که اي
رايش                     وان ب چه ارتباطی با عوامل اجتماعی دارد و چه راه حل اجتماعی ميت

اره محيط زيست           . پيدا کرد   را  جامعه جهانی تاکنون دو کنفرانس پراهميت درب
ته است   ر گذاش ال  . پشت س ی در س ری در  1992يک ودوژانيرو؛ ديگ  در ري

ال  وبی 2002س ای جن بورگ افريق له يک   .  در ژوهانس ه فاص ط ب ن دو فق اي
ت ه صورت گرف انی  . ده اه، دو دوره زم ن فاصله کوت ه اي وئی ک ا گ امٌال (ام ک

ر            را از هم جدا می    ) متفاوت امی يک ق ن کند؛ ده سالی که تضادهای درونی تم
  .کند  را بر ما آشکار می– قرن بيست و يکم –

ت  يط زيس ت مح ت و 1992نشس يط زيس رانس مح ط کنف ه توس ران، ک  س
د                ه امي ود در شرايطی صورت گرفت ک توسعه سازمان ملل ترتيب داده شده ب

ی کل         ب م داده و مش ت ه ت بدس د دس ريت ميتوان ه بش ت ک ود داش انی وج پاي
ل دهه  1980ی  های پايانی دهه سال. فزاينده محيط زيست را حل کند    ی   و اوائ

ر   1990 ردم اث اهی م ر آگ ت ب ت داش يط زيس ران مح ه بح ود ک ی ب  دوران
ی ای     . گذاشت م ی فض ه اوزون، گرم ابودی الي ران ن دت نگ ان بش ردم ناگه م

تن            اطراف زمين و نابودی انواع پرشمار حيوانان و گياهان در اثر از ميان رف
وم تم ب ين ب  سيس ره زم دشناسی روی ک ن . ودن ز هانس  (J. Hansen)جيم

ودارد در          ه       » ناسا «مدير مؤسسه مطالعات فضائی گ در حضور اعضای کميت
انرژی و منابع طبيعی سنای امريکا شواهدی دال بر افزايش گرمای زمين در              

ل   . ای ارائه داشت  اثر افزايش گاز اکسيد دوکربن و گازهای گلخانه  سازمان مل
ازه      رات         –ای بوجود آورد      همان سال، سازمان جهانی ت ين دولتی تغيي روه ب  گ

  . تا به مسئله گرمای کره زمين رسيدگی کند– (IPCC)اقليمی 
ود                  انی حاکم ب د وحدت جه دئولوژی جدي ودوژانيرو اي . در نشست سران در ري

يج در             دنبال    1991در آن زمان يعنی پس از جنگ خل  و فروپاشی شوروی ب
ا  ان غالب همان وين«آن بحث و گفتم انینظم ن اريخ«و »  جه ان ت ود» پاي . ب

رای      . شد که اکنون جهان يکی شده است        گفته می  ونترال ب ل م تصويب پروتوک
ه               داد ک را مي د آن ده اوزون نوي ان برن محدود ساختن توليد مواد شيميائی از مي
ابودی محيط زيست              د ن ر تهدي کشورهای از نظر اقتصادی برتر جهان در براب

ازون      . دواکنش واحدی از خود نشان دهن     ه آم ل، سرزمين رودخان کشور برزي
ن نشست        که برای اين نشست برگزيده شد نماد و نشانه آن بود که هدف از اي

هدف سند اصلی    .  است(Biodiversity)محافظت از تنوع موجودات زنده     
آغاز عصر جديدی از توسعه دوام       » 21برنامه کار   «اين نشست زير عنوان     

  .پذير در قرن بيست و يکم بود
ر    ان در ژوهانسبورگ زي ران کشورهای جه ر نشست دوم س اکم ب اوضاع ح

عار  عه دوام«ش ذير توس ت » پ ت اول داش ا نشس انی ب اوت بني دهای . تف امي
بورگ    دی در ژوهانس ه ناامي ود را ب ای خ ودوژانيرو ج ود در نشست ري موج

محيط زيست جهان در فاصله ده سال ميان دو کنفرانس جای آنکه رو به               . داد
ا از جهت گرمای       .  رود سير قهقرائی پرشتابی پيمود     بهبود ه تنه ره زمين ن ک

ه           ه شرايط فاجع اری نزديک شده     اطراف آن بلکه از جهات پرشمار ديگر ب ب
ت عه دوام   . اس ه توس ان ک ه آن نش ان ب رمايه     نش ت س ز انباش زی ج ذير چي پ
رای بسياری     . پذير به قيمت نابودی محيط زيست از آب در نيامد            دوام ون ب  اکن

غ ده     خنان بلي ه س ود ک کار ب بورگ آش دگان در نشست ژوهانس از شرکت کنن
اره      انی     «سال پيش درب وين جه اريخ   «و  » نظم ن ان ت رای پنهان      » پاي صرفٌا ب

نگهداشتن اين حقيقت بود که دشمن واقعی محيط زيست کره زمين چيزی جز          
  .داری نيست اقتصاد سرمايه

بورگ ت  رانس دوم در ژوهانس زاری کنف ل برگ اب  مح ا حدی از آن جهت انتخ
ابر             ژادی و بن ان تبعيض ن ين آغاز پيشرفت اجتماعی در        اشده بود که نماد پاي

د  انی باش ئله    . سطح جه رانس مس ده در کنف رکت کنن دين ش ه منتق ن هم ا اي ب
تبعيض نژادی از جهت محيط زيست را مطرح کردند و بر اين مسئله انگشت               

د        گذاشتند که چگونه بهای نابود شدن محيط ز          يست توسط کشورهای ثروتمن
د   د بپردازن وب باي ورهای جن مال را کش م   . ش ارز امپرياليس اد مشخص و ب نم

رمايه  زی س ش مرک تِی بخ يط زيس نگتن از  مح ودداری واش انی خ داری جه
ه        ای گلخان دار گازه اهش مق ورد ک و در م ل کيوت ای پروتک ه   امض ود ک ای ب

ه پراهميت آنکه    . شود  موجب افزايش گرمای محيط اطراف کره زمين می      نکت
رانس        رکت در کنف ا از ش ور امريک يس جمه وش رئ و ب ورج دبلي ج

رد  ودداری ک بورگ خ ه در   . ژوهانس امی ک ت در هنگ وض درس در ع
ی   ان بحث م يط زيست در جه ظ مح ده حف اره آين بورگ درب د او از  ژوهانس ش

تن      ه داش ه بهان راق ب امی ع د نظ ه تهدي از ب رده و آغ تفاده ک ت اس موقعي
رد     سالحهای کش  رانس             –تار جمعی ک دگان در کنف رای شرکت کنن  در حاليکه ب

  .ورج بوش تسلط بر نفت عراق بود آشکار بود که مسئله اصلی ج
اريخی     ودوژانيرو دوران ت رانس ري س از کنف ال پ رض ده س ع در ع درواق

وده است             . جديدی ظاهر شده است    زی ب از نظر اقتصادی، جهان شاهد آن چي
ه سرمايه انحصاری       که با دگرگونی سرمايه ا     انی  –نحصاری ب الی جه ال  ، م  پ

د   » پيروزی سرمايه مالی  «ا   آنر 1994سوئيزی در سال     ان قرن      . نامي ه پاي ب
شود که هدفش بيش از هر   داری به نظامی تبديل می بيستم که ميرسيم سرمايه   

تقل از         يش مس م و ب ور ک رمايه بط ه س ت چپاولگران ط انباش ر فق ان ديگ زم
ه ی و مح  ريش ای مل ت ه ی آن اس ه      . ل ر پاي الی ب رمايه م انی س ترش جه گس

انی ی اقتصاد جه ود  ای صورت م ار سکون ب د دچ ه از جهت تولي ت ک و . گرف
ی  ام ب ات نظ ه   ثب ديدٌا غيرعادالن ر و ش وليبرالی و      ت اد ن لطه اقتص ر س ری زي ت

راه  . های مالی بوجود آورده بود    حباب افول برتری امريکا در نظام جهانی، هم
ی ات  ا فروپاش دن      ب رای بازگردان ه ب ت ک ر آن داش ا را ب وروی، امريک اد ش ح

ی   ادی و سياس ل اقتص لطه کام امی     س ان نظ ه زور عري ان از حرب ر جه اش ب
  .استفاده کند

اتی از                در اين ضمن گرمای اطراف کره زمين و ديگر مسائل محيط زيستی حي
د  ته بودن ران گذش رز بح ه در   . م ر فاجع د منتظ ه باي ود ک ن نب ر اي ئله ديگ مس

ه ن        زمين ت اي زان وخام ئله مي ه مس ود بلک تی ب يط زيس اعی و مح ای اجتم ه
ه خودم  (برای شرکت کنندگان در کنفرانس ژوهانسبورگ     . فاجعه بود  ) از جمل

ز             ه نفت خي ه منطق ه ب ه حمل مشاهده رئيس جمهور امريکا برای آماده شدن ب
دليل سوخت             ره زمين ب و های فسيلی ر   خاورميانه، در حاليکه محيط اطراف ک
 .بگرمی ميرفت، مثل اين بود که تمام جهان آتش گرفته است

  تخريب کره زمين
ده  5اکنون با گذشت تقريبٌا    ای   سال از کنفرانس دوم محيط زيست، بطور فزاين

گ       اتی و جن ئله طبق ه مس ت ک ده اس کار ش تی   آش ای امپرياليس ی   (ه ه ذات ک
رمايه ذير است  ) داری است س دائی ناپ ت ج ود طبيع ه خ درست . از جنگ علي

ر غنی             رای سلطه امپرياليستی ب رين   هنگامی که دولت امريکا درگير جنگ ب ت
تن گرمای              اال رف ر ب ويژه در اث انی ب منابع نفت جهان است، محيط زيست جه

ت دن اس اه ش ال تب رعت در ح ين بس ره زم راف ک ر . اط ال تغيي ين ح در ع
الی  –ی ساختاری نوليبرالی اقتصاد برخاسته از رژيم جديد سرمايه انحصار        م

رد بلکه در                      ان ميب نه تنها بهزيستی اقتصادی اکثريت عظيم بشريت را از مي
الم، آب        وای س د ه انها مانن تی انس تی هس يط زيس رايط مح اطق ش بعضی من

رد    ان ميب افی را از مي ذای ک اميدنی و غ ی  . آش وم شناس ين ب ه  متخصص ای ک
ون تأکيد دارند   روزی در مورد امکان فاجعه در آينده اعالم خطر ميکردند، اکن          

  .ايم حاال به مرز فاجعه رسيدهکه 
اب  (B. Mckibben)بيل مک کيبن  ان طبيعت  « نويسنده کت ه  »پاي ، در مقال

وامبر 17 وان   2005 ن ر عن تون زي گ اس ه رولين ود در مجل ام  « خ ث تم بح
ين اکنون وارد عصر                      اعالم می  » شده ره زم ه از نظر گرمای اطراف ک د ک کن

دانم  «نويسد، ابتدا در دوران  او می. ايم  شده(!Oh shit)» !وای بر من« نمي
اد د افت اق خواه وديم» چه اتف ن حقيقت «سپس وارد دوران . ب ا براستی اي آي

ه   . ايم شده» وای بر من«اما اکنون وارد عصر  . شديم» دارد؟ دانيم ک اکنون مي
يم    . برای جلوگيری از فاجعه کامل ديگر دير شده است    وانيم انجام ده آنچه ميت

يم    تن اهش ده دت آن را ک ه و ش ه دامن ن است ک ا اي دم  . ه ی از ع بخش بزرگ
ه   ت ک ت اس ن واقعي ه اي وط ب ان مرب ين «اطمين ره زم ه .... ک دارای دريچ

ان  ا مکانيسم   اطمين ا ي ه صورت خط مستقيم عمل نمی        ه ه ب ائی است ک د  ه کنن
  .» ای خطرناکی باشند های زنجيره بلکه ميتوانند آغازگر واکنش

مند برج  ز الوالک   دانش ته جيم ر    (J. Lovelock)س وان مبتک ه عن ه ب  ک
اب خود              ا   «فرضيه گائيا معروف شده است، در کت ام گائي ين      » انتق ه چن ر پاي ب

ه         آوری ا   اِی ناگهانی، ارزيابی ترس      های زنجيره   واکنش ره زمين ارائ ده ک ز آين
د  ر     . ميده ری ب مار ديگ مندان پرش ی دانش ه دلواپس ر پاي ور الوالک ب پروفس
ممکاني ازخوردی  س ای ب تاب(Feed-back Mechanism)ه ی   ش زائ

انگشت ميگذارد که ميتوانند گرايش به گرم شدن را شدت بخشيده و بنظر او     
رد   د ک ين خواهن لمٌا چن رم    . مس ر گ رات ويرانگ ه اث ود دارد ک رس از آن وج ت

ا و جنگلهای استوائی          های اقيانوس   شدن فضا روی آلگ    ين       (ه ر از ب عالوه ب
انوس         ) م اين جنگلها  رفتن مستقي  ربن توسط اقي ا   ظرفيت جذب گاز اکسيد دوک ه

رم شدن سريعتر فضا کمک               ه گ و جنگلها را کاهش خواهد داد و از اين رو ب
رد ان . خواهد ک از مت ادير عظيمی گ ا شدن مق ه(ره از گلخان ه  گ ار 24ای ک  ب

وی ت   ق ربن اس يد دوک ر از اکس دان ) ت دن يخبن ر ذوب ش ی   در اث ای دائم ه
(Permafrost)                  رم شدن فضا، عامل مهم ديگری در  قطب شمال در اثر گ

ت   وب اس ه معي ن حلق رس . اي ل ت دن      عام ا ذوب ش ه ب ت ک ن اس ر اي آور ديگ
انوس         های قطبی و جايگزين شدن سفيدی اين يخ           يخ ا رنگ آبی اقي ا ب ا از   ه ه

ز             قدرت بازتاب نور خورشيد توسط يخهای قطبی کاسته خواهد شد و اين ني
  . زمين خواهد افزود ه گرمای کرهب

ه    ذيری                   طبق نظريه فاجع ه برگشت ناپ ه مرحل ره زمين شايد ب ز الوالک ک انگي
ا  رم ت ين الج راف زم ای اط رارت فض ه ح ت و درج ده اس ه 8وارد ش  درج

انتيگراد  ت14(س ه فارنهاي ت  )  درج د رف اال خواه ه ب اطق معتدل او . در من
ده جان سالم        برخی از انواع مو   ) که در اين شرايط   (اطمينان ميدهد    جودات زن
» تغيير در حال وقوعی در شرايط اقليمی  «با اين همه او به  . بدر خواهند برد  

رد       «کند که     اشاره می  ان      : براحتی ميتوان آنرا به جهنم تشبيه ک رم، چن ان گ چن
در    کشنده که از ميلياردها موجود زنده کنونی تنها شمار کو            چکی جان سالم ب

رد د ب وان تن. » خواهن ه عن اری ديگری را  او ب بی، گرفت ات نس يله نج ا وس ه
ی  نهاد م د        پيش ائل تولي ترش وس رای گس انی ب ه جه ارت از برنام ه عب د ک کن

ته روی هس وخت ني ای س دودی بج ايگزين مح وان ج يلی  ای بعن ای فس ه
ربن است  يد دوک ده اکس تی  . توليدکنن وع فاوس ل ن ين راه ح ه چن انی (اينک قرب

نيز ما را بسوی جهنم     ) ثروت و قدرت  کردن اصول اخالقی بخاطر دستيابی به       
  . ديگری ميبرد حتی به خاطر نويسنده خطور نکرده است

ی  ادگی نم ين س ه هم رس الوالک را ب ت  ت ده گرف وان نادي ه  . ت ز هانسن ک جيم
برای معطوف ساختن افکار عمومی جهان به مسئله گرم شدن فضای اطراف       

ين کوشش ر  زم الم خط رٌا اع رده است اخي ی ک ای فراوان ر ه  خودش را منتش
رده است ه. ک وان  در مقال ر عن ين است «ای زي ره زم ه ک ه متوج ری ک » خط

(New York Review of Books July, 13-2006)  او اشاره 
ه در               می رم شدن فضا چگون ه گ ات در واکنش ب ات و نبات واع حيوان ه ان کند ک

ر             –حال مهاجرت بسوی دو قطب هستند        ه سرعِت تغيي ن مهاجرت ب  گرچه اي
د      –يط زيست نيست    مح از صحنه  « و چگونه انواع موجودات کوهستانی دارن

ده              . »شوند  گيتی محو می   ابودی موجودات زن ا امکان ن ا ب او معتقد است که م
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رو        ين روب ره زم راف ک ای اط ای فض زايش گرم ر اف يع در اث طح وس در س
ه در آن                  ين ک ره زم اريخ ک ل در ت ا    هستيم؛ چيزی مشابه دورانهای قب ا  50ه  ت

  .درصد از موجودات زنده از ميان رفتند 90
وا        ر آب و ه ر تغيي ريت در اث رای بش وری ب ر ف رين خط ن بزرگت ر هانس بنظ

وه ائی و حرکت ک ه جابج وط ب رين مرب ای يخ در گ وب است ه د و قطب جن . لن
رم     رين دوران  آنچه آب و هوای امروز را از گ ان دو يخ    ت يم    های مي دان در ن بن

ه      ا    ميليون سال اخير، زمانی ک ود      16 سطح درياه ونی ب االتر از سطح کن ا ب  پ
ر   . است )  درجه فارنهايت 8/1(کند تنها يک درجه سانتيگراد       جدا می  عالوه ب

زان        ه مي ر ب رن اخي  درجه سانتيگراد   8/2آن افزايش درجه حرارت در يک ق
د در             -)  درجه فارنهايت  5( ه ياب وال ادام ه همين من ه اوضاع ب  در شرايطی ک

زان              درازمدت ميتواند  ه مي ا ب تن سطح درياه اال رف ه ب ا منجر شود   80 ب و .  پ
زان در         ين مي ه هم اين مسئله را از مقايسه با ميزان باال رفتن درجه حرارت ب

رد   اوت ک وان قض يش ميت ال پ ون س ه ميلي د. س ن ميگوي ه «: هانس چنانچ
ه     دهای فاجع ذير پيام اب ناپ وع اجتن واهيم از وق يم، از    بخ وگيری کن اری جل ب

ر هجهت تغيي ای گلخان د گازه انی در تولي ط تصميم–ای   بني ه فق ری در   و ن گي
م     –اين باره    رات        .  حداکثر ده سال وقت داري ا تغيي ا ب ه سخن ديگر فاصله م ب

اوت بوجود آورد فقط يک دهه                  امٌال متف انی ک د جه برگشت ناپذيری که ميتوان
ت ين . اس ل دوران هولوس ادهای ک ين – (Holocene)تض ر زم  عص
ی ت     ای ک شناس ده اس ود آم ری در آن بوج دن بش ود  –ه تم ان خ را در  ناگه

  .زمان ما نشان داده است 
بحث و گفتگو ديگر بسر رسيده     » وای بر من«در عصر  : مک کيبن ميگويد  

ده بحرانی               . است ديگر ترديدی وجود ندارد که افزايش گرمای فضا نشان دهن
ه مسئله اساسی درک     . با ابعاد زلزله مانند است   ا اين هم ن واقعيت است    ب  اي

ه بحران محيط زيست           که مشکل فوق فقط بخشی از آنچه را تشکيل ميدهد ک
د می         . ميخوانيم د در مجموع از شمار          خطری که بوم شناسی جهان را تهدي کن

ه بطور هم         هم پيوسته تشکيل می      زيادی بحران و مشکالت به     ا    شود ک ان ب زم
ذير کره  «من کتاب خود زير عنوان      . آنها روبرو هستيم   سال  (» زمين ضربه پ

از     ) 1994 کالت آغ ن مش ی از اي والنی از برخ مردن فهرست ط ر ش ا ب را ب
  :ام که اکنون ميتوان شمار ديگری هم به آن افزود کرده

افزايش جمعيت، از ميان رفتن اليه اوزون، گرمای فضا، نابودی موجودات «
ای،  هزنده، از ميان رفتن تنوع ژنتيک، بارانهای اسيدی، آلودگی هست

های مرطوب  زا، از بين رفتن زمين زدائی، از ميان رفتن جنگلهای باران جنگل
ها،  و مردابی، فرسايش خاک، بيابان سازی، سيل، قحطی، آلودگی درياچه

های زيرزمينی، از ميان بردن  ها و جويبارها، تخليه بيش از حد آب رودخانه
يری بيش از اندازه، های مرجانی، آلودگی در اثر ريختن نفت، ماهيگ صخره

ها و  کش های سمی، اثرات سمی حشره گسترش کوههای زباله، افزايش زباله
ن منابع مواد ضد آفات، خطرات محيط کار، تراکم جمعيت شهرها و تهی شد

  .» طبيعی برگشت ناپذير
ن ه اي ر از   نکت ين نيست بلکه بسياری ديگ ای زم ط گرم ئله فق ه مس جاست ک

د      اد بحران محيط زيست در              مشکالت نامبرده ميتوان رای ايج وان عاملی ب بعن
ود  ه ش ر گرفت تم . نظ امی سيس روزه تم تی   ام ای زيس  (Ecosystem)ه

مسئله رعايت عدالت از جهت محيط      . ی روی زمين سير قهقرائی دارد    عمده
رم می                     ا برجسته و مب ه ج واقعيت  . شود   زيست هر روز بيش از پيش در هم

اتی      ه جنگ طبق ن است ک انی اي ه صورت     –بني ه سرمايه را ب امپرياليستی ک
آورد و حاکم بر نظام انباشت سرمايه است چون نيروئی     نظامی جهانی در می 

ن    . شناسد   کند که هيچ حد و مرزی نمی         ويرانگر عمل می   ه    از اي رو سرمايه ب
ی اطر سرشت ذات ل   خ ه بشريت تحمي ين سوخته را ب تراتژی زم ٌال اس اش عم

شود، نتيجه   ای فراگير می ست که بطور فزاينده بحران جهانی محيط زي   . کند  می
ذير اقتصاد سرمايه           رل ناپ انونی را جز          جهانی شدن کنت ه هيچ ق داری است ک

 .شناسد امان بسوی گسترش تصاعدی نمی حرکت بی
  »روال عادی«فرا رفتن از 

ن        ه الوالک و هانس ی از جمل وم شناس مندان ب تر دانش بيش
روی از            های عمده خود درباره گر      بينی  پيش ا پي روه  «مای محيط زيست را ب گ

 اقتصادی  – برپايه سناريوی اجتماعی  (IPCC)» بين دولتی تغيير آب و هوا  
رده   . شود قرار ميدهند    خوانده می » روال عادی «که   ام ب گرايشات وخيمی که ن

عه    ه توس رار دارد ک ه ق ن پاي ر اي د ب ادی  ش ط  –ی اقتص ک و رواب  تکنولوژي
در اين صورت     . باقی بماند ) روال عادی (ل کنونی   اساسی ما با طبيعت به شک     

د    »  روای عادی «نياز داريم بپرسيم منظور از  ز ميتوان واقعٌا چيست؟ چه چي
تغيير کند و با چه سرعتی؟ مفهوم ضمنی اين است که با نزديک شدن خطر،              

ت       اهش آن الزم اس ا ک ه ي وگيری از فاجع رای جل ادی«ب ور » روال ع را بط
  .اساسی تغيير دهيم

ل   ه راه ح ن هم ا اي ب   ب ای غال ی     –ه ب يعن دئولوژی غال ا اي ه ب ه در رابط  ک
ا           –ايدئولوژی طبقه غالب است      د دارد ت  بر تغييرات جزئی در روال عادی تأکي

زايش گرمای              . از دردسر انتقاد رها شوند      ده اف پس از نشان دادن خطر فزاين
ه              ا گفت ه م ه راه      می  کره زمين و امکان نابودی انواع موجودات زنده ب شود ک

راق                 ر احت رل بهت حل عبارت از کاهش سوخت بنزين در هر مايل رانندگی، کنت
ربن در              بنزين، ساختن اتومبيل   از اکسيد دوک ردن گ های هيدروژنی، محصور ک

دانشمندان  . فضا، حفاظت بهتر محيط زيست و کاهش داوطلبانه مصرف است          
م   د رژي ت، در تولي يط زيس يط   سياست مح ای سياست مح ه  ه د ک تی جدي زيس

ی    دا م ی و خصوصی است تخصص پي وانين دولت امل ق د ش اددانان . کنن اقتص
محيط زيست صحبت از مبادله جواز آلودگی و ادغام عوامل محيط زيستی در              

د      روابط بازار می   ان حاصل کنن دها اطمين ن ترفن . کنند تا در استفاده مؤثر از اي

صحبت  ) خودم است   که رشته تخصصی      (برخی جامعه شناسان محيط زيست      
وانين     از مدرنيزاسيون محيط زيست يعنی نمايش کاملی از ماليات     های سبز، ق

وژی بز، تکنول رمايه  س ی س بز، و حت ای س بز می ه د داری س ده! کنن ا  آين نگره
(Futurist)  ی حبت م دی ص ک جدي ای تکنولوژي ه در آن   از دني د ک کنن

شان   ل اقتصادیشدن ديژيتا» غير مادی«کشورهای روی کره زمين بر حسب     
نگين ه س دا می وزن ری پي د ت دگاه. کنن ن دي امی اي ا در تم ت   ام ز ثاب ا يک چي ه

ادی     : است ار سرمايه    (» روال عادی  «ويژگی بني ر    ) گردش ک د تغيي اصٌال نباي
  .کند

ل     ن تحلي ام اي ع آنچه در تم راز می    درواق ا قصدٌا از آن احت ن واقعيت    ه شود اي
ه  ه ادام ادی«است ک ه» روال ع انیدر جامع وم بني ا مفه ه   م ن است ک اش اي
رمايه اد س رمايه  اقتص ت س ود و انباش ه س ر پاي ه ب ادی ک ی اقتص داری يعن

عالوه بر آن کوچکترين توجه و يا احساس درکی نسبت      . گردد، ادامه يابد    می
جنگ «داری يعنی     ی جامعه سرمايه  »هابز « شود که ويژگی    به اين مسئله نمی   

ه » همه عليه همه   ه اش جنگ      الزم ز هست           هم ه طبيعت ني ه علي ه اين    . جانب ب
وژی  وم تکنول ه        مفه را ک ت چ کل نيس ن مش ل اي ه ح ادر ب د ق ای جدي ن (ه اي

اد        ) ها  تکنولوژی زايش ابع اتی، اف ذيری در راه تشديد جنگ طبق بطور گريزناپ
ه        اقتصاد سرمايه  اهی بيشتر محيط زيست ب رود   داری و بنابرين تب ار مي هر  . ک

ر سر راه             رو ب ) اين اقتصاد (موقع   انعی ب ه سکون رود يا مقاومت اجتماعی م
ردن راه                  دا ک ا پي د واکنش هميشگی همان د      گسترش سرمايه ايجاد کن های جدي

ه کوروو    . کشی بيشتر از طبيعت و تباه سازی شديدتر آن است           بهره بقول پونت
يلم  وزان«در ف ود» «!بس ق س ت منط ن اس اختن و ... اي ول س رای پ اه ب گ
ول سازی ال       ادامه ول سازی بيشتر الزم              ی پ رای پ ز ب اه ني د؛ گ ا کن زم است بن

  .»است ويران کند
وزدهم         ل   –طنز روزگار در اين است که شايد در قرن ن ه تحلي ران    هنگامی ک گ

ونی رابطه          د و دگرگ رات انقالبی در شيوه تولي اجتماعی نسبت به مسئله تغيي
ابودگ   از اين رابطه  –انسان با طبيعت درک عميقی داشتند       داری  ر سرمايه ی ن

در نتيجه جامعه شناسان راديکال    . نسبت به طبيعت درک بهتری وجود داشت      
ان اقتصاد و محيط              محيط زيست در اياالت متحده، کشوری که در آن تضاد مي

ه      ه ب ه نظري ت، از س ديد اس يار ش ت بس د     زيس ه از نق ته و برگرفت م پيوس ه
رمايه  ارکس از اقتصاد سياسی س رن  م ه ق ه ب تفاده  ب19داری ک ردد اس رميگ

رده د ک د؛     -)1: (ان ت در تولي اق و يکنواخ ار ش ئله ک اد دوم -)2( مس  تض
  . شکاف متابوليک-)3(داری؛ و  سرمايه

ی   ه اول يعن د،  نظري ت در تولي اق و يکنواخ ار ش رمايهک داری را بصورت   س
ه سود             ناپذير و تشديد يابنده     آسياب وقفه  ای توضيح ميدهد که برای دستيابی ب

ه  ت هر چه بيشتر ابعاد مصرف انرژی و مواد خام را بطور بی    و انباش  ای  وقف
مارکس  . افزايش ميدهد و بدين سان قابليت تحمل کره زمين را کاهش ميدهد              

ی اره هدف سرمايه م د درب ن«: نويس ن! انباشت ک ام اي! انباشت ک ن است پي
  » موسی و پيغمبران

ا  ه دوم ي رمايهنظري اد دوم س ال داری تض ه ع ن است ک اد اصلی   اي ر تض وه ب
ادی رايط       اقتص ع دارد، ش د و توزي اتی در تولي تالف طبق ه در اخ ه ريش اش ک

ه پيشرفت اقتصادی ) شرايط محيط زيستی(انسانی و طبيعی  ز ک د را ني تولي
رد             ان ميب ر آن متکی است از مي ردن حساب             . نهايتٌا ب ين ب ا از ب ال ب بطور مث

جهانی شدن سرمايه اين    . ويمش  ها، موجب کمبود در اين زمينه می        شده جنگل 
ديل می   مشکل را هر چه بيشتر به مسئله    د  ای جهانی تب ن مسئله موجب    . کن اي

ادی       ران اقتص بب بح ردد و س ادی ميگ عه اقتص ه توس تن هزين اال رف ب
  . شود برای توليد می) اد الزممو(داری بدليل محدوديت عرضه  سرمايه

ه م      شکاف متابوليک نظريه سوم يعنی     نطق انباشت سرمايه در        بر آن است ک
دهای      متابوليسم ميان جامعه و طبيعت بطور بی         ه و فراين انی شکاف انداخت ام

ی م م د طبيعی را از ه لد بازتولي يط . گس ئله، موضوع قابليت دوام مح ن مس اي
اد اقتصاد                 –زيست را پيش روی ما ميگذارد         ا ابع ا در رابطه ب ه تنه  آن هم ن

ا  ه ب ر در رابط ی از آن مهمت ه حت ا  بلک ه ب ل جامع نش متقاب نش و واک وع ک  ن
  . داری شدت آن در نظام سرمايهطبيعت و 

ه           در اينجا تأکيد خود را بر نظريه سوم يعنی شکاف متابوليک ميگذارم چرا ک
ويژه                اين، پيچيده  ترين نظريه از ميان سه نظريه باال است و تحقيقات خودم، ب

اب   ارکس    «در کت د م وم شناسی از دي ر آن   (Marx’s Ecology)» ب ز ب  ني
ژوهش          . متمرکز بود  أثير پ ادی تحت ت های دانشمند برجسته        مارکس تا حد زي

ود (J.V. Liebig)کشاورزی زمان خود يعنی ژوستوس فن ليبگ    ليبگ  .  ب
داری و محيط زيست مطرح          تحليلی از تضاد ميان کشاورزی صنعتی سرمايه        

ود  رده ب نعتی نظ   . ک اورزی ص ين کش ه چن ود ک ن ب تدالل او اي ه در  اس ر آنچ ي
رن  پيشرفته يس ق رين آن در انگل ده می19ت تم   دي ز يک سيس زی ج شود چي

واد نيست                   ن م ين و تهی ساختن آن از اي اتی زم واد     . چپاول مواد حي غذا و م
ه شهرها       – و حتی هزاران    –ليفی از صدها     انی ب اطق دهق ر از من ل دورت  ماي

واد غذائی اساسی      . شوند  منتقل می  د ازت فسفر و   اين بدان معناست که م مانن
ل می          ه شهرها منتق اطق روستائی ب واد سپس جای     . شود  پتاسيم از من اين م

ودگی شهرها می   ردد موجب آل ين برگ ه زم اره ب ه دوب ردد آنک ال . گ بطور مث
ی     دن م ز لن ه تيم اهی رودخان ودگی و تب ب آل ود موج رايط  . ش ب ش دين ترتي ب

  .شود طبيعی بازتوليد خاک به نابودی کشيده می
رای يس ب ين انگل ارآوری زم ی ب ير قهقرائ ران س دان  جب ه مي ا ب ای جنگ  ه ه

اطق                  ناپلئونی و دخمه   ه زمين من ود دادن ب های اروپا بدنبال استخوان جهت ک
د    ه بردن يس حمل تائی انگل يس. روس م  انگل ا ه و     ه ردن گوآن ه وارد ک ين ب چن

دگان  ( رو متوسل شدند و                 ) فضوالت پرن ر نزديک پ در مقياسی عظيم از جزائ
د   ب يلی کردن رات از ش اختن نيت ه وارد س از ب گ  . (دنبال آن آغ س از جن پ
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رات              و و نيت ه از جهت گوان رو و بوليوی را ک ه شيلی بخشی از پ پاسيفيک ک
ود در آورد   ه تصرف خ ود ب ی ب و   ). غن رای گوان تجو ب ده در جس االت متح اي

تی انوس   کش ر اقي ه سراس ائی ب دن     ه ان گذران ه مي يل داشت و در نتيج ا گس ه
و ال« ر گوان ه جزائ ال » يح ال 1856در س ره،  1913 و س ار جزي ود و چه  ن

ای آن     ه شصت و شش ت ه تصرف در آورد ک انی و صخره را ب ره مرج جزي
روز ني          ا ام ای آنه ه ت دند و ن ده ش االت متح ات اي زو متعلق مٌا ج زو رس ز ج

تند ا هس رفات امريک اورزی  . متص دی در کش ی ج انه بحران ن، نش  اي
رن بيستم       19داری در قرن   سرمايه ل ق ا اوائ ود شيميائی، ت  بود که با کشف ک

دازه از           –تا حدی برطرف شد       ولی اين هم سرانجام موجب استفاده بيش از ان
  .ای گرديده است کود ازتی گرديد که خود تبديل به مشکل محيط زيستی عمده

رمايه    اورزی س ران کش ن بح اره اي يدن درب ا انديش ارکس ب وم  م داری مفه
ه بيولوژيست    را   متابوليسم ا و شيمی    ک رن    ه ان ق داع    19دان ه ليبگ اب  از جمل

رد     تفاده ک اعی اس ط اجتم ه و از آن در رواب ت گرفت د بدس رده بودن امی . ک تم
م    ان ارگانيس ک مي دهای متابولي ه در فراين دگی پاي ا  زن ده (ه ودات زن و ) موج

يط اطرافشان دارد ا   . مح واد ب رژی و م ادل ان ال تب م در ح ده دائ ودات زن موج
دهای    م ذيری از فراين دائی ناپ ادل بخش ج ن تب تند و اي ود هس راف خ يط اط ح

ودات است  ن موج ی اي د   . درون ده بخشی از فراين ه يک پرن ه الن تصور اينک
ت    کل نيس ت مش ده اس ک آن پرن ه    . متابولي کارا ب ار را آش د ک ارکس فراين م

د  تعريف می  » کنش و واکنش متابوليک ميان انسان و طبيعت     «عنوان   از . کن
يط زيستی او صحبت از جه ذيری در «ت مشکل مح رميم ناپ وجود شکاف ت

ر آن        می» )با طبيعت (فرايند وابستگی متقابل متابوليسم اجتماعی       کند که در اث
ب چرخه    ن ترتي ه اي ٌا قطع شده و ب ات ضروری خاک دائم د حي رايط تجدي ش

  : نويسد او می. کند متابوليک انقطاع پيدا می
رمايه « د س کداری، تک تولي زان   ني ا و مي ی از(ه دهای  ) معين ب فراين ترکي

های اصلی ثروت يعنی خاک    اجتماعی توليد را فقط با از ميان بردن سرچشمه 
  .»بخشد توسعه می) انسان(و کارگر ) طبيعت(

ی      ی نم طح مل ط در س کاف را فق ن ش ارکس اي ده     م ه پدي وط ب ه مرب د بلک دي
  :نويسد او می. ديد امپرياليسم هم می

دون آنکه            انگليس خاک « رده است ب ه انگليس وارد ک  ايرلند را غيرمستقيم ب
  .»ی جايگزينی مواد تخليه شده از خاک را بدهد حتی به کشاورزان آن وسيله

ر توسط                  اربرد وسيعی دارد و در سالهای اخي اصل شکاف متابوليک مسلمٌا ک
اه   ين و تب ای زم ورد مشکالتی چون گرم يط زيست در م ه شناسان مح جامع

شود اين    ندرت تشخيص داده می    اما آنچه به. ها بکار برده شد   انوسدن اقي ش
ازی     ه بازس ه نظري ک ب کاف متابولي ه ش ورٌا از نظري ارکس ف ه م ت ک اس

ه       متابوليک رفته و استدالل می       د ک د سرمايه   [«کن ردن    ] داری  تولي ين ب ا از ب ب
ه شکل طبيعی و خود بخودی  ه در اصل ب ن متابوليسم ک شرايط پيرامون اي

ه      آغ اعی وادار ب د اجتم ده بازتولي يم کنن انون تنظ وان ق ود، بعن ده ب از ش
تماتيک ازی سيس ی بازس د اش م ر. (»کن خن ديگ ه س کاف ) ب ت ش واقعي

  .پذير است متابوليک حاکی از لزوم بازسازی طبيعت از طريق توليد نوع دوام
ارکس           –چنين درک ديالکتيکی از معضل اجتماعی          ه م  محيط زيستی است ک

ر آ ال  را ب ه راديک دارد ب اعی     ن مي رايط اجتم اره ش نش درب رين بي يط –ت  مح
  :پذير که تاکنون ارائه شده دست يابد زيستی دوام

ر    اقتصادی عالی–از ديدگاه شکل بندی اجتماعی      « مالکيت  ) سوسياليستی (ت
ه        يد ک د رس ر خواه ه بنظ دازه احمقان ان ان ه هم ين ب ر زم راد ب خصوصی اف

ان  ر انس ان ب ت انس ع    . مالکي ل جوام ا ک ت ي ۀ يک مل امی يک جامع ی تم حت
ين نيستند               ان و در مجموع صاحبان زم ا صرفٌا حق     . موجود بطور همزم آنه

را در         انواده آن وب خ ت خ ک سرپرس د ي د مانن د و باي تفاده از آن را دارن اس
  . » های بعد به ارث گذارند وضعی بهتر از پيش به نسل

و            ارکس روابط کن دگاه م ا زمين در شرايط     به عبارت ديگر از دي نی انسانها ب
ت   ه اس ل مقايس ی قاب ا بردگ ی، ب رمايه خصوص ت س ه . انباش ه ک همانگون

ر انسان ديگر           « ه     » مالکيت خصوصی يک انسان ب ذيرفتنی نيست، ب ديگر پ
انها   ويط انس ت ت ين و طبيع ر زم ی ب ت خصوص ب مالکي ين ترتي ی (هم حت

ان تنظيم    رابطه انسان با طبي. بايد پشت سر گذاشته شود  ) کشورها د چن عت باي
ت آن  ه موجودي ود ک د «ش لهای بع ه نس يش ب ر از پ تضمين » در وضعی بهت

ه مفهوم . شود انواده«اشاره او ب وم » سرپرست خوب خ ا استفاده از مفه ب
انوار   ه         (oikos)خ اء کلم م منش ه ه ت ک ن اس ان که اد« در يون » اقتص

)oikonomiaانواده ديريت خ ا م م )  ي يط زيست«و ه  oikologia (»مح
ی راديکال    بحث مارکس حاکی از لزوم داشتن رابطه       . است) يا مطالعه خانوار  

ه مفهوم محيط             و دوام  ون ب ه اکن پذير انسان با توليد در راستای آنچه است ک
ه      . کنيم  زيستی و نه صرفٌا اقتصادی به آن نگاه می         د دارد ک آزادی در «او تأکي

رو ن قلم ی  -» اي از طبيع رو ني ی «- قلم د ف م ه   توان د ک ن باش ب از اي ط مرک ق
 يا توليدکنندگان همبسته، متابوليسم انسان      (socialized)گرا    انسان اجتماع 

يوه   ه ش ت را ب ا طبيع ود      ب ی خ رل جمع ر کنت را زي د و آن ی اداره کنن ای منطق
  .(» رين مقدار انرژی انجام دهنددرآورده و اين کار را با صرف کمت

ذيری ويرانگر سرما      رل ناپ ابرين کنت ه    يهبن ه ريشه در ويژگی دوگان ی  داری ک
اتی  ام استثمار طبق ه نظ ه مثاب ده–آن ب رده کنن ابودگر و ب ی   امپرياليستی و ن

ود  ده ب ارکس درک ش ط م امٌال توس ت دارد ک وِد طبيع يلم . خ وص ف در خص
ابودی زمين              » بسوزان« ا ن اط تنگاتنگی ب ديديم چگونه استثمار انسانها ارتب

د    گرچه رابطه سلطه ت   . دارد اقی مان ان صورت ب ه  : غيير کرد اما پاسخ به هم ب
يله  وان وس ه عن ره ب يدن جزي اتی  آتش کش روزی در جنگ طبق رای پي  –ای ب

تی د      . امپرياليس يش از درآم ی ب ه ثروت ر رويهمرفت د نف د ص ا چن روزه تنه ام
د        ه          . ميلياردها نفر از جمعيت کره زمين دارن ين نظام غيرعادالن رای حفظ چن ب

م در حرکت و فعاليت                 جهانی، يک سيستم   ه دائ رار شده ک  جهانی سرکوب برق
ترده   . است د و گس تم جدي ای آن سيس ه پ ا ب ره پ ده از   ای از به ی نابودکنن کش

رمايه     اورزی س ورت کش ين بص اک زم ود (agribusiness)داری  خ  بوج
 .آمده است

  انقالب سوسياليستی و بازسازی متابوليک
ر کارائيب    فيلم بسوزان پونته کوروو که درباره ان     قالب در جزائ
ال  ان  – 1848است در س ی جه اريخ واقع الب در ت ال انق ود – س ه اوج خ  ب

د ال  . ميرس ارکس در س ه     1848م ارت آزاد ب اره تج ود درب خنرانی خ  در س
رد   شکلی عالی چنين پيش   د        «: بينی ک ه سرنوشت هن د ک ان شايد فکر کني آقاي

وده است            ه        دو  ] در حاليکه  [غربی توليد قهوه و شکر ب يش، طبيعت ک قرن پ
ر تجارت نمی        ه د          خود را درگي ه نيشکر و ن د، ن ا کاشته     کن رخت قهوه در آنج

  .» بود
ند دست  ا طبيعی ميرس ر م ه بنظ ائی ک د داری پخت سرمايه بيشتر چيزه در . ان

ازار سرمايه   واقع ما با اين باور بزرگ می   ر و   داری طبيعی  شويم که روابط ب ت
ر   ز ديگ ر چي ذيرتر از ه تترديدناپ ت اس ه  .  در طبيع واهيم رابط ه بخ چنانچ

يم         ا طبيعت             –خويش با طبيعت را بازسازی کن  يعنی شکاف متابوليک خود ب
يم  رميم کن ذاريم  –را ت ار بگ ری را کن رز تفک ين ط د چن ِل .  باي ا راه ح تنه

وم رمايه ب ِب س دی  ،داری شناسی تخري ط تولي ی در رواب ونی انقالب ا دگرگ  همان
ه    ه صورتی است ک ه ب د  جامع ام باش ل انج ازی متابوليک قاب ن . بازس ا اي ام

تم  ائی از سيس تلزم ره اعی «مس د اجتم ک–بازتولي وِد »  متابولي خ
  . نی منطق سود استداری يع سرمايه

ا عرضه می              ه م ونی، آنچه ب ه    چنين رهائی انقالبی از روال عادی کن د البت کن
اعی      ونی اجتم ان دگرگ رف امک ز ِص زی نيست ج ده چي مين کنن ي–تض ط  مح

ه اد جامع ه  ای دوام زيستی از طريق ايج ذير، عادالن ام «). سوسياليستی(پ انتق
وزدهم         –نوشته الوالک   » گايا رن ن ام « که فردريک انگلس در ق طبيعت  » انتق
ی دش  م يش روی ماست و    –نامي انی پ اد جه کار در ابع ورتی آش ون بص  اکن

ا  غلبه بر آن بطور خودبخودی و صرفٌا از طريق گسست از من            ونی   طق نظ م کن
ی د بدست نم ر کوشش      . آي ت ه دم در جه تين ق وان نخس ه عن ه ب ن هم ا اي  ب

ون  » بسوزان «. منطقی برای نجات تمدن بشری و پيشرفت آن الزم است           اکن
و                    ه جل ه کل جهان است ک وط ب ره نيست بلکه مرب ه يک جزي وط ب ديگر مرب

  .چشمان ما در حال گرم شدن است
شود اما روح انقالبی او   لوِرس کشته می در پايان فيلم پونته کوروو، هوزه دو      

ه استراتژی      . زنده باقی مانده است    سير حوادث ما را به اين نتيجه ميرساند ک
د    ل نخواه رای هميشه عم اندن بشريت ب ی کش ه بردگ رای ب ابودی طبيعت ب ن

ه   امروزه در امريکای التين روحيه انقالبی بوليوار و چه  . کرد وارا، روحي ای  گ
دانيم    .ان نرفت، دوباره زنده شده است که هيچگاه از مي   ون مي ا اکن  آنچه  – ام

درت درک می ه ن بٌال ب ه ق ه –شد  ک د بازسازی  ک ه باي ی جامع ونی انقالب دگرگ
ذيری طبيعت،     برابری و دوام:انقالبی روابط متابوليک ما با طبيعت نيز باشد  پ

ای هم پيش رو              ه پ ا ب د پ د اگر هر يک بخواهند با پيروزی قرين شوند باي و . ن
  .چنانچه بشريت بخواهد جان سالم بدر برد بايد چنين باشد

                جان بالمی فاست: نوشته                          
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  "متجاوز دائمی " اسرائيل 
Knut Mellenthin 

تا . چهل سال پيش اسرائيل به کشورهای همسايه اش مصر، سوريه و اردن حمله نمود
به امروز تل آويد با موقعييت تسليحاتی بااليش مجموعه دنيای عرب را تهديد کرده و 

   .می کند
Jungewelt 6.6.2007 

از امروز در "  دولت اسرائيل به جهان اعالم نمود که 1967 يونی 5پيش از ظهر 
جبهه جنوبی مبارزات شديد ميان تانک ها و نيروی هوائی مصری که بر عليه اسرائيل 
در جنب و جوشند و نيروهای ما آغاز گشته است و اقداماتی برای دفاع از اين حمالت 

  ".  پذيرفتن استدر حال انجام
اسرائيل . سال هاست که ثابت شده است که اين مسئله دروغی تبليغاتی بيش نبوده است

 دقيقه جنگ را با حمالت هوائی انهدام کننده اش بدون اينکه حرکتی 45/7راس ساعت 
از ميان . نظامی از سوی مصر انجام شود بر عليه پايگاه های نظامی مصری آغاز نمود

 فروند 240جنگی که مصر به هنگام جنگ يونی از دست داد در حدود  هواپيمای 254
  .آن همان روز اول منهدم گرديد

در واقع حمالت هوائی شديد اسرائيل پيش شرطی بود برای پشتيبانی لشکر تانک بر 
حمله ارتش اسرائيل به مصر . ارتش اسرائيل از طريق صحرای سينائی تا کانال سوئز

  هماهنگ شده بود در واقع با1956 اکتبر 29فرانسه در تاريخ که به کمک بريتانيا و 
آکسيون های نظامی اسرائيلی بدنبال حمالت :"  همان دروغ های تبليغاتی همراه بود

  ". نظامی نيروهای مصری بر عليه راه های ارتباطی آبی و خشکی اسرائيل آغاز گشت
همانطور که . ته بود هيچ حمله نظامی مصری صورت نگرف1967در واقع در يونی 

ثابت شده است آنزمان حتی يک سرباز عربی يک متر مربع هم وارد خاک اسرائيل 
. شايد بعنوان زندانی جنگی وارد خاک اسرائيل شدند اما نه به شکلی ديگر. نشده بود

همانطور که بسياری از سياستمداران اسرائيلی و يا مورخين در اين فاصله اقرار نموده 
همچنين آن شکلی که . ه عربی اسرائيل را تهديد نمی کرده استاند هيچ حمل

هواپيماهای جنگی مصری در زمين برای حمله های منهدم کننده اسرائيل آماده شدند، 
افزون بر اين نيروی هوائی . نشان داد که آنها برای جنگ به هوا فرستاده نشدند

يچکدام بقصد حمله جنگی سوريه و اردن هم که دير تر به همان طريق سقوط نمودند ه
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 فروند 142 فروند از 45سوريه در اولين روز جنگ . به هوا فر ستاده نشده بودند
 فروند هواپيمای جنگی اش را از 22 فروند از 18هواپيمای جنگی اش را و ارد ن 

  . دست دادند
  سه جنگ در قالب يک جنگ

 يونی به پايان 9ريخ  يونی شروع شد و در تا5جنگ اسرائيل بر عليه مصر در تاريخ 
 يونی طرح آتش بسی را که از سوی سازمان 8دولت مصر در حقيقت در تاريخ . رسيد

اما دولت اسرائيل سريعا به  بهبود موقعييت نظامی . ملل متحد پيشنهاد شده بود پذيرفت
اش پرداخت بطوری که در پايان جنگ نيروهای نظامی اسرائيل در گستره وسيعی در 

بخش بزرگی از لشکر های نظامی مصر در شبه جزيره . ستقر شده بودندکانال سوئز م
سينائی در حمله ناگهانی تانک های اسرائيلی در بن بست گرفتار شدند و راه برگشتشان 

 نفر 20000 سرباز مصری کشته شدند و 10000در اين ماجرا در حدود . بريده شد
 شده اسرائيلی چيزی در حدود تعداد زخمی و کشته.  نفر اسير گرديدند5500زخمی و 

 يونی بهنگام 5جنگ اسرائيل بر عليه اردن در تاريخ .  زخمی بود800 کشته و 275
 57يعنی اين جنگ دقيقا .  يونی به پايان رسيد7ظهر آغاز گشت و در شب هنگام 

دولت اسرائيل بخش غربی اردن را کامال در کنترل خويش قرار داد . ساعت طول کشيد
 نفر کشته و مفقودی اردنی بجای گذاشت در حاليکه اسرائيل در اين 6000و در حدود 

فراموش نبايد نمود که در آن زمان ارتش .  زخمی داشت2500 کشته  و 550جنگ 
نيروهای  . اردن بر خالف سوريه و مصر از تجهيزات مدرن غربی برخوردار بود

ونی نيروی هوائی سوريه  ي5نظامی اسرائيل با وجود اينکه فورا در قبل از ظهر روز 
را در بعد گسترده ای مورد حمله قرار دادند اما بعد از اين حمله در اين جبهه حرکت 

زيرا که اسرائيل از سربازان و تجهيزات نظامی کافی . نظامی ديگری صورت ندادند
برخوردارنبود که بتواند همزمان در سه جبهه سريعا حرکات نظامی ... چون تانک ها و

ارتش سوريه با وجود تعهد نامه ائتالفی اما هيچ حرکتی برای کمک به  . هدانجام د
 يونی حمله به بلندی های گوالن 9اسرائيل در قبل از ظهر . مصر و اردن انجام نداد

ارتش اسرائيل در .  يونی قرارداد آتش بس به امضا رسيد10سوريه نمود و شب هنگام 
نفوذ کرده بود و اين در واقع مساحتی تعيين  کيلومتربه مرزها 20اين هنگام در حدود 

کننده بود زيرا که سوريه هم موقعييت قوی خود را در بلندی های گوالن از دست داد  و 
 کشته 2500در اين جنگ سوريه . هم بخش اعظمی از توانائی جنگی اش از بين رفت

  .ت مجروح داش306 کشته و 115 زخمی بجای گذاشت در حاليکه اسرائيل 5000و 
  ! "اسرائيل را نجات دهيد"

با مقايسه تعداد قربانيان هر دو طرف و همچنين بررسی روند حرکت اين جنگ برق آسا 
به دالئلی محکمی دست خواهيم يافت که حاکی از برتريت  باالی نيروهای نظامی 

در حاليکه اين چنين جلوه داده می شود که  گويا موضوع بر سر . اسرائيلی است
بوده است و اسرائيل در مقابل قدرت بزرگی از دشمنان " دولت يهودی ها" موجوديت 

  .قرار داشته است
 يعنی زمانی که تانک های اسرائيلی در فاصله چند روز 1956بنظر می رسد که مثال 

اسرائيل را نجات . " از کانال سوئز هم گذر نمودند از خاطره ها محو گرديده است
در يک .  ری از چپ ها هم آنرا تائيد می کردندشعار روزی بود که بسيا!" دهيد

 يعنی کمی قبل از آغاز جنگ 1967 يونی 2آلمانی در تاريخ /فراخوان جامعه اسرائيلی
بما کمک کنيد تا صلح را در خاورميانه مجددا بدست آوريم و اسرائيل :" آمده است که 

نيم زمانی که ملت ما نمتوانيم سکوت ک! را در مقابل زوال و نابودی محافظت نمائيم
  ". اسرائيل با کشتار تهديد می شوند 

 در مخاطره نابودی و يا حتی مورد تهديد شکست نظامی 1967مطمئنا اسرائيل در سال 
هم قرار نداشت بلکه ارتش اسرائيل تنها به لحاظ موقعييت ازمصر عقب تر بود و در 

بات عددی از برتريت جبهه سوريه و اردن حتی نيروی نظامی اسرائيل به لحاظ محاس
اين مسئله کمک می کرد که اسرائيل بخاطر سکوت عربی مجبور . برخوردار بودند

نباشد همزمان در هر سه جبهه جنگ کند و در ثانی اسرائيل از اين توانائی برخوردار 
  . بود که لشکرش را خيلی سريع جا به جا نمايد

مصر، سوريه، اردن و عراق (  ميليون سکنه 41،7 چهار دولت عربی با در مجموع 
حتی دو برابر سربازانی را هم در اختيار ) که لشکری ائتالفی را به اردن فرستاده بودند

 نفر سرباز 395000:  ميليون سکنه اش در اختيار داشت2،5نداشتند که اسرائيل با 
 سال پيش آماده از بين 20برای کشور هائی که گويا از .  نفرسرباز275000در مقابل 

شده بودند اين نظاميگری عربی و درجه تجهيزاتش بطوری " دولت يهودی" ردن ب
افزون بر اين  مصر در اين زمان بخشی قابل توجه از . باورنکردنی بسيار پائين بود

در . نيروهای نظامی اش در يمن مستقر بود تا در جنگ داخلی آنجا ميانجی گری کند
تعداد تانک : کاغذ چنين ثبت شده است بر روی1967مورد وضعييت تسليحات در سال 

 عدد آن مدرن بوده است، در حاليکه جبهه مخالف 450 عدد که 1000های اسرائيلی 
در باره تعداد .  عدد آن مدرن بوده است 1550 تانک برخوردار بوده که 2450از 

 760هواپيماهای جنگی قبل از حمله اسرائيل به مصر و اردن و سوريه در حدود 
  .   فروند به نفع سه دولت عربی بوده است260 فروند به

البته مراجعه به اعداد به تنهائی برای مقايسه قدرت نظامی کافی نيست و ازمفهوم 
زيرا که اسرائيل ازهمان ابتدای جنگ برای خودش تسلط . خاصی برخوردار نيست

 از طريق نظامی را در آسمان به وجود آورد و اين درحالی بود که جبهه مخالف اسرائيل
بنابراين اسرائيل هر گونه امکانی را که . تانک ها و تسليحات دفاعی برتريت داشت

بتواند نيروهای نظامی جبهه مقابلش را به حرکت درآورد از طريق حمله های هوائی 
برتريت کامل هوائی باعث می شود که توضيح هر آنچه که دروضعييت . خنثی می کرد

زيرا که اين برتريت هوائی عاملی است . شدت بلوکه شودنظامی دشمن اتفاق می افتد ب
که دشمن توسط آن دقيقا خواهد فهميد که نيروهای طرف مقابلش چگونه تقسيم شده اند 

  . و در کجاها در حرکت می باشند
مثال اسرائيل از لحاظ . از سوی ديگر پشت اعداد مرغوبيت های متفاوتی قرار دارد

و ارزش گذاری تسليحاتش نسبت به طرفين مقابلش از وضعييت تعليماتی سربازانش 
سيستم تسليحاتی در % 20در حاليکه در جانب عربی . ارجعيت بسياربرخوردار بود

همان ابتدای جنگ خراب و از کار افتاده بود و همچنين آنها فاقد پرسنل تعليم ديده ای 
تانک های . جنگ سازدبودند که قادر باشد اين سيستم را مرتبا تعمير و قابل استفاده 

مدرن ارتش اسرائيل که توسط بريتانيا ساخته شده بود در مقابل تانک های ساخت 
برد  : شوروی که در اختيار طرف عربی قرار داشت از برتريت ملموسی برخوردار بود

 متربود در حاليکه برد تسليحاتی 2000تسليحاتی تانک های اسرائيلی چيزی درحدود 
ساده تر بگوئيم اينکه تانک .  متر بود1000وی چيزی در حدود تانک های ساخت شور

های ساخت شوروی قبل از اينکه تنها يک هدف را به تير ببندند از جنگ خارج می 
البته تانک های عربی اگر که خوب و آماده منتظر طرف مقابل جنگ می شدند . شدند

عرب ها نقطه . نه کنندمی توانستند با اين جنبه های مثبت تانک های اسرائيلی مواز
 فاقد توانائی 1967دولت های عربی در سال  . قوتشان در بخش نظامی دفاعی بود

آنها برنامه ريزی حمالتی و يا حتی  از يک طرح برای . تهاجمی بر عليه اسرائيل بودند
. دفاع مشترک هم برخوردارنبودند چه برسد به اينکه بتوانند مشترکا هماهنگی نمايند

   آنزمان راديکال ترين نوا ها را سوريه که
می نواخت ترجيحا بسيار تمايل داشت که خود را از جنگ کنار بکشد و مصر و اردن را 

  . به سرنوشت خود رها سازد
   سال تهديد60

آيا موقعييت و وضعييت سياستمداران و ارتش اسرائيل به اندازه کافی شناخته شده 
  ه تخمين نبود؟ آيا قدرت نظامی طرف مخالف اشتبا

نقشه های   زده شده بود؟ آيا عالمت ها و نشانه های سياسی غلط فهميده شده بود؟ 
قبلی و اجرای جنگ برق آسا نشان می دهد که تل آويد خيلی خوب در باره ريزه کاری 

" اين ادعای تراتژيک اعالم شده که گويا حيات . های طرف مقابل خود اطالعات داشت
جدی قرار دارد در واقع يک دستکاری تحقيرآميز دراراده در مخاطره " دولت يهودی

اما همزمان يک بازی . مجاز اروپا و آمريکا برای جلوگيری از آشويتسی دوم بود
  . شرورانه با ترس های واقعی مردم اسرائيل هم بود

اسرائيلی / يعنی جنگ اول عربی1948/49يک چنين کارت های برنده ای در سال های 
 ميليون عرب به 27"  داويد بن گوريون نخست وزير اسبق می گويد.هم رو شده بود

 به 40 به يک و حتی 25در واقع اين توازن قوا با .  يهودی حمله کرده اند700000
  ". يک به نفع طرف جنگ عربی است

 در مجموع 1948/49اما در حقيقت دولت های عربی و عمدتا اردن و مصر در سال 
و اگر عددی هم محاسبه کنيم با قوای . بهه نفرستادند نفر را به ج50000بيش از 

اسرائيلی / سال بعد از اولين جنگ عربی60به طور کامل . اسرائيل برابری می کرد
در اين مورد البته به . بر جاست" مبارزه برای بقای دولت يهودی" هنوز هم اين تصور

  . هيچ وجه توجه ای به واقعييت ها نمی شود
طور که بنظر می رسد موجوديت خويش را از سوی تسليحات اتمی امروزه اسرائيل آن

 100در حاليکه خود اسرائيل در جائی ناشناس در حدود .  ايران مورد مخاطره می بيند
از سوی .  عدد از چنين تسليحاتی را از سيستم های متفاوت در اختيار دارد200و يا 

اما تنها . ی را در اختيار داردديگر هنوز هم ثابت نشده است که ايران چنين تسليحات
قدرت اتمی منطقه اجازه دارد مجددا بار ديگر ازهمدردی کامل سياستمداران اروپائی و 

همدری که خودش را در آينده عرب ها و همچنين . آمريکائی و رسانه ها مطمئن گردد
  . آمادگی در جنگ می تواند نشان دهد

  از ايجاد دولت فلسطينی جلوگيری شود 
 نوار غزه را که تا آنزمان زير اشغال مصر قرار داشت و 1967ت ماه يونی   خشون

 از سوی اردن غصب شده بود، زير کنترل اسرائيل 1949نوار غربی را که سال 
درست بعد از پايان جنگ حزب کار سوسيال دمکراسی که آن زمان بر سر کار . کشاند

 اين سياست می بايست .بود يک سياست سيستماتيک شهرک نشينی را آغاز نمود
اشغال مناطق فلسطينی را بطور عملی غير قابل برگشت سازد و بطور دائمی ايجاد يک 

شهرک ها بطور طوالنی مدت و بطور استراتژيک طوری . دولت فلسطينی را مانع شود
  .  طرح ريزی شدند که بتوانند مهمترين خطوط ارتباطی را کنترل نمايند

رف شرق اردن را محدود می سازد ميبايست بعنوان محدوده دره اردن که نوار غربی بط
اسرائيل درجنگ ماه يونی بخش عربی . امنيتی دائمی در دولت اسرائيل جذب گردد

 به لحاظ حقوقی تحت اشغال 1980اورشليم را بصورت عملی فتح نمود و در سال 
  . درآورد

 به نام دولت فلسطينی حزب کار اسرائيل با راست ها هم نظر بود که به هيچ وجه چيزی
زير بنای فکری آنها اين بود که اين مناطق . در مناطق اشغالی نبايد وجود داشته باشد

هر چه بيشتر در اسرائيل حل شوند و جزء اسرائيل گردند اما با ساکنين فلسطين بعنوان 
شهروند اردن رفتار شود و همزمان در مقابل دولت اسرائيل از هيچ حقی برخوردار 

حزب کارآنزمان اميد . ولی همواره از سوی همان دولت اسرائيل رهبری گردند. ندنباش
داشت که در مناطق اشغالی دسته ای از کسانی که خواهان همکاری با دشمن هستند را 

 در 1976 و 1972بعنوان شريک بتواند با خود همراه کند و برای اين منظور در سال 
  .براه انداختيک سری از شهرها انتخابات ناحيه ای 

 کامال بر خالف خواست قدرت اشغالگر بسياری از سياستمدارانی برنده شدند که به 
تعلق داشتند و يا به سازمان الفتح نزديک " پ ال او" سازمان آزاديبخش فلسطين 

نتايج انتخابات کمی بعد تر بخشا از طريق آکسيون های تروريستی اسرائيلی . بودند
ه سياستمداران انتخابی مردم و بخشا همچنين از طريق بر کنار راست های تندرو بر علي
 اين تنها انتخابات ناحيه ای مناطق اشغالی 2004تا دسامبر .  کردن آنها تصحيح شد

  . بود
 برای اولين بار راست ها قدرت دولت اسرائيل را در دست گرفتند و نخست وزير 1977

 حزب کار شد و همزمان اسرائيل از جانشين نخست وزير) جناح لوکود( مناخيم بگين 
 با مصر بست بطور دراز مدت جواز دست 1979طريق پيمان صلحی که در سال 

  .انداختن کامل بر مناطق اشغالی و فشار به مردم فلسطين را بدست آورد
دو نکته محوری که در تاريخ صيهونيسم حک شده اند می بايست برای فهميدن اين 

اول اينکه صيهونيسم هيچگاه نخواست که با ساکنين : رندوقايع مورد توجه قرار گي
مجامع يهودی قرن ها بود که بطور صلح آميز و آزاد . عرب اسرائيل در صلح بسر برد
اما صيهونيست ها می خواستند که يک دولت کامال . در فلسطين زندگی می کردند

نيت با منوپل يهودی با اکثريت مطلق شهروند يهودی آنهم بطور دراز مدت و با ام
تاسيس دولتی که در آن يهودی ها قدرت را . يهودی در سياست و فرهنگ داشته باشند

از اين رو بطور . با ديگری تقسيم نمايند از منظر صيهونيسم ابدا مفهومی نداشت
دوم . اتوماتيک از همان اولين لحظات سئوال سرنوشت آينده مردم بومی مطرح گرديد

تش را هيچگاه به بخشی از فلسطين محدود نکرد بلکه از اينکه صيهونيسم طرح دول
از اين رو تمامی دولت های اسرائيل که . همان ابتدا به اشغال مجموعه منطقه انديشيد

از حزب کار شروع شد سخت بر اين عقيده بودند و هستند که هرگز حداقل منطقه 
  .نوارغربی  و شرق اورشليم را ترک نخواهند نمود1967اشغالی  

نشور سازمان ملل غصب مناطقی که بطور نظامی تسخير شده را واضح و روشن رد م
تنها يک کشور .  کشور عضو سازمان ملل می باشند192در حال حاضر . نموده است

 سال پيش به اين سو می 40 کشور را اعضای دائمی شورای امنيت از 192از اين 
ه يکبار هم که شده در باره اقدامات بدون اينک. گذارند که اين منشور را زير پا بگذارد

" بقول گئورک اورولس نويسنده . جريمه ای برای اين دولت بطور جدی بحث نمايند
  " :      مزرعه حيوانات

»All animals are equal. But some animals are more              
          equal than others.«    برگردان ناهيد جعفرپور 

…………………………………………………..  
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 !وقتی که دست غيبی ازپرده بيرون می افتد
   

  درچند پرده" همايش همبستگی ايران"
ژوئن درپاريس 17 تا15همايشی که به مدت سه روز از

برگزارشد،دراصل هدفش صراحت دادن به هويت سياسی و تشکيالتی شرکت 
جهت هدايت وکنترل جنبش "نهادملی"کننده گان،برای ايفاء نقش يک 

پيش ازآن درنشست ..ارزات مردم ايران وپرکردن خأل آلترناتيو رژيم بودمب
های متعدد وازجمله درنشست برلين ولندن تالش هائی به عمل آمده بود که 

در همين جا اشاره کنم که گردانندگان .سنگ بنای چنين تشکلی نهاده شود
دراين اين جريان همواره درارتباط باچگونگی شکل گيری وفعاليت های خود 

زمينه وتعدادوترکيب نيروهای شرکت کننده، ازارائه اطالعات الزم وبه موقع 
بعنوان مثال جريان مزبوردرنشست برلين .به افکارعمومی اجتناب کرده اند

نه فقط تالش کرد که باچراغ خاموش حرکت کند وازدادن اطالعات الزم وبه 
متعدد وقتی هم که موقع اجتناب کند،بلکه حتا پس ازانتشاراخباروشايعات 

ناچارازدادن اطالعيه واطالعات الزم شد،آنرا جسته وگريخته و بسيارناقص 
بطوری که هنوزهم معلوم نيست برای چه .ويک جانبه انجام داد

رضاپهلوی،عالوه برحضورفعال عوامل مربوط به خود دراين 
نشست،شخصاهمزمان با برگزاری آن وارد برلين شد وچگونه وبه چه شيوه 

ازمحل اقامت خود اين نشست راتحت نظارت خود گرفت و آن را هدايت ای 
داشت و " خصوصی"می کرد؟و بطورمشخص با چه کسانی ديدارومالقات 

دراين مالقات ها چه مسائل وقول وقرارهائی ردوبدل شدند؟ وبسياری 
سؤاالت ديگر که دست بکاران اين جريان  هرگزحاضر به دادن اطالعات 

لبته داليل رازداری دراين باره چندين .رمورد آن ها نشده اندصادقانه والزم د
اين جريان برای ايفاء نقش باصطالح ملی وفراگير خودنمی :علت مهم  دارد

بويژه -خواهد ميزان واقعی وابسته بودنش به سلطنت وقدرت های بزرگ
چرا که اين کار می تواند . ازپرده بيرون افتد- درمراحل آغازين تکوين خود

 برانگيخته شدن حساسيت افکارعمومی والجرم سبب منزوی شدن موجب
وباألخره ناکامی های آن دردست يابی به اهداف . ومنزوی ماندن آن گردد

موردنظررا بايدازجمله رموزاين پنهان کاری وحرکت با چراع خاموش توسط 
درمورد نشست پاريس نيزکه قراربود به دنبال گام های . اين حضرات دانست

ازهمين رو .امی مهم بجلوباشد،ماشاهدهمين نوع برخورد ها هستيمقبلی گ
همانندماجرای نشست برلين بايد اخبارواقعی را ازالبالی گزارشات پراکنده 
شرکت کننده گان بدست آوردونه توسط متوليان برگزاری اين همايش 

مثال آقای حسين .وازطريق گزارشات رسمی وبه موقع دست اندرکاران آن
که ازکارچرخانان اصلی اين جريان محسوب می شود،ودرهمايش باقرزاده 

پاريس نيزيکی ازسه نفر اداره کننده آن بوده است،مثل هميشه قبل ازتشکيل 
اين گونه همايش ها دراهميت برگزاری آنها مطلب می نويسد،اما پس ازپايان 
نشست و با وجود گذشت بيش ازدوهفته هنوزکلمه ای هم دراين مورد 

والبته .و ترجيح داده که با موضوعات ديگری خود را سرگرم کندننوشته  
ايشان اگرهم بنويسند روشن است که  بنابه مالحظات معطوف به همان 
رموزسه گانه،اطالعاتی ازآن چه که درصحنه وپشت صحنه جريان داشته ويا 

  .   دارد نخواهدداد 
ه  اجرای اين پروژه ازديربازوازهمان بدوشروع خود باتوجه ب

ترکيب نيروهای تشکيل دهنده وبينش های حاکم برآن،يک دوگانگی را به 
ازيکسوگرايشی تالش دارد خودرا به صورت يک :نمايش گذاشته است

سازمان وجريان مداخله گرورهبری کننده تعريف ومطرح  کند،و گرايشی 
ديگر اصراردارد که ازتبديل شدن به حزب وجريانی دربرابرجريانات واحزاب 

ود داری کرده و به مثابه يک چترگسترده وپوشش دهنده برای ديگرخ
اين نيروها درخوداين آمادگی .عمل کند) باصطالح جنبشی(جريانات ديگرو

رابرای انجام يک فعاليت سازمان يافته وهدفمند والجرم پرمسئوليت 
بدليل وجودچنين دوگانگی  جريان فوق درتعريف هويت .وپرمشغله نمی بينند

 دچارسرگردانی وبالتکليفی بوده وراهی جز معدل گرفتن وبی خويش همواره
درعين حال شالوده اين جريان هم ازنظرنيروهای تشکيل . عملی نداشته است

دهنده و هم ازنظرمنشورهويتی وپروژه ای که بدنبال تحقق آن است،حاوی 
  :چندين تناقض مهم است

 که ازنظرترکيب اوليه نيروهای تشکيل دهنده ونيز نيروهائی
قراربوده درگام های بعدی به آن به پيوندند،اين جريان را بايد معجونی 
دانست درهم از سه نيروی ناهمايند وناچسب يعنی سلطنت طلبان،جمهوری 

که قراراست با الحاق بيکديگرآلياژی . ملی- خواهان،و اقليت های قومی
درت محکم برای تعبيه يک نهاد ملی به مثابه سکوئی برای تصاحب سکان ق

ازنظرمحتوامنشوربا تجزيه کردن مجموعه . سياسی بوجود آورند
جداناپذيراصول و مؤلفه های ناظربريک دولت دمکراتيک به 
عناصرجداازهم، وباچسبيدن صرف بريک اصل کلی وبی بووبی خاصيتی که 
دردنيای امروز حتا هيچ ديکتاتوری درمقام حرف جرأت انکارآن را ندارد، 

تورهنوز درفازدست يابی به قدرت باشد،هويت خورا بخصوص اگراين ديکتا
توافق حول برسميت شناختن نظام برآمده ازرأی عمومی :تعريف می کند

مردم،صرفنظرازاين که چه نظامی باشد،بعنوان بنيادی ترين اصل 
روشن است که درتعريف نظام دموکراتيک، جداکردن اصول ازهم (دموکراسی

آن به يک اصل  بنيادی من درآوردی، ديگرو ارتقاء يکی از مؤلفه های 
درکنار ناديده گرفتن ساير مؤلفه های  دموکراسی،تنها بدردفراهم آوردن  
يک منطق مبتذل وبی سروته ای خواهد خورد،که مطابق آن بايد نتيجه گرفت 

که هم نظام واليت فقيه  و رأی به جمهوری اسالمی درآغاز انقالب بهمن  
تيک بوده است وهم يک نظام فاشيستی هم  رأی به يک نظام دموکرا57

وبطريق اولی بازگشت . چون هيتلر رابايد يک نظام دموکراتيک بحساب آورد
مجدد نظام موروثی و مدفوق شده سلطنت نيزجلوه ای ازيک فرايند 

هم چنين اصل فوق با ... ).دموکراتيک وروبجلو محسوب می شود و
ی توافق، ازهم اکنون امر مسکوت گذاشتن نوع نظام آينده بعنوان مبنا

مبارزه برای نظام دموکراتيک وازجمله جمهوری را ازشهروندان آگاه سلب 
نموده و باخفه کردن جريان آگاهگرانه جامعه رامستعد پذيرای بدترين 

اصل باصطالح بنيادی فوق درکناراشاره به حقوق اقوام .ديکتاتوری می کند
تماميت ارضی همراه می وتأکيد برعدم تمرکزکه همزمان باتأکيد بر

گردد،دوپايه اصلی پخت نان فطيری بودند که ازتنورنشست برلين ببرون 
خواهان دل بسته به اين معرکه "جمهوری"باين ترتيب نقدا.آورده شد

گيری،مبارزه برای نظام جمهوری را برای بايگانی به پس کله های 
سلطنت خودارسال کردندو شدند جمهوری خواهان شرمگين و به تدريج 

طلبان جمهوری خواه وآنگاه بفهمی نفهمی سلطنت طلبان شرمگينِ امروز، 
وخدارا چه ديدی،شايد سلطنت طلبان دريده و کاسه داغ ترازآش فردا،که به 
رضاپهلوی خرده خواهند گرفت که چرا ازهمين حاال مبارزه قاطعی را برای 

هی را، صورت استيفای حقوق به غارت رفته خود،سلطيت به مثابه وديعه ال
ازاين روازهمان ابتدا باتوجه به ماهيت منشورارائه شده وعليرغم .نمی دهد

همه پنهان کاری ها،نقش اين حضرات درصاف کردن جاده سلطنت 
طلبان،بهمراه زدوبندبا قدرت های بزرگ برهيچ ناظردقيقی پوشيده 

ا بگذارمشاطه گرانِ دوگانه سرشت،هم چون باقرزاده ها،طاهری پوره.نبود
به تالش های مذبوحانه خود برای رنگ ولعاب زدن به اين ... وروستا هاو

  . جريان ادامه دهند
 گرچه از مزه نان فطير،محصول دست پخت سی نفره در برلين 

که !آوازه گری کردند که آهای مردم بشتابيد.تعريف وتمجيدهای بسيارکردند
ا خالف آن را اما سير رويداده.فراهم گرديد"نهاد ملی"منشورنجات بخش

نشان داد ومعلوم شد چسبی که قراربود اين سه رکن متضاد رابهم به چسباند 
حتااشاره کلی وبی خاصيت به حقوق اقوام :خيلی آبکی و بی رمق بوده است

وبه عدم تمرکز توسط منشورنويسان يک ناپرهيزی و يک چپ روی بوده که 
ين بود که چن.موجب ترش شدن معده حضرات سلطنت طلب گرديده است

 آن ايراد گرفت و 9داريوش همايون ازسلطنت طلبان مشروطه خواه به بند 
حتا خود جمشيد .آن را درحکم چراغ سبزبرای تجزيه کشوربشمارآورد

طاهری پورهم که ازتهيه کننده گان اصلی اين منشور به شمارمی رفت  به 
ده گان آن پس تا اينجا خود منشورتوسط تهيه کنن!. همين نظرمتمايل گرديد
اما داستان تحرکات و بحران های اين جريان را تنها با .بزير سؤال می رود

و .اراده وگرايشات عناصرگردآمده درخوداين مجموعه نمی توان توضيح داد
اگرنبينيم آن رشته ای را که برگردنش افکنده دوست ومی کشد هرجا که 

ن جريان راه ،درتبيين و توضيح تحوالت وسمت وسوی اي!خاطرخواه اوست
  .بجائی نخواهيم برد

اين که کارگردانان اصلی بخصوص درشروع کارترجيح دادند که 
درويترين تزئينی خود چندين چپ هويت باخته و استحاله شده را به مثابه 
استارت زن اين جريان به نمايش بگذارند،تغييری درواقعيت فوق نمی 

فروخته کسانی مثل کامبيزروستا مدعی چپ ديروزوخود .دهد
امروز،عناصری مثل جمشيد طاهری پورکه همانند کودک نابالغ وذوق زده 
درهمايش لندن با دست دادن به يک سلطنت طلب وجلوس درکناروی اشک 
شوق ازچشمانش سرازيرشد،عناصرزواردررفته ای مثل ماشاءاله سليمی و 

وازاين قماش آدم های سرخورده،همواره وجود ...حشمت اله رئيسی و
بنا داليل روشنی مثل * 2بويژه صفوف سازمان اکثريت. د داشتخواهن

هميشه بهترين محل برای پرورش اين گونه عناصرو عضوگيری ازآن ها 
درهرحال با همه تالش هائی که درنشست های  گوناگون برای .بشمارمی رود

به دليل منافع (وصله پينه کردن ودوختن اين سه جريان ناچسب به هم
به عمل آمد وعليرغم ادعای موفقيت،اما ) رکدام ازآن هامتفاوت و ويژه ه

نشست پاريس که قراربودگام عملی مهمی دربه ثمررسيدن هدف فوق باشد، 
عمال به محل نمايشِ  گسست ها و پاره شدن نخ های اين موجود وصله پينه 

  :شده تبديل شد
برطبق گزارشات انتشاريافته گرچه اقليت های قومی ازجمله حزب 

رات کردستان ايران با نمايندگانی چون شاهو حسينی وعبدالرضا کريمی دموک
که گويا تنها (ايران- ونيزشاخه منشعب شده آن حزب دمکرات کردستان.. و

) چشم هم چشمی با رقيب خودمنشأ سياست ورزی آنها را تشکيل می دهد
که برکسی پوشيده نيست که درسرسپردگی نمره (ونيز کومله زحمتکشان

به نمايندگی ناهيد بهمنی وزاگرس ) بخود اختصاص داده استبيست را 
کنگره مليت های ايران فدرال "خسروی ،وهم چنين نمايندگانی ديگر از

با سخنرانی نمايندگان .دراين نشست حضور داشتند"نظيرضياصدراالشرافی
سازمان های کرد ووبويژه باخوانده شدن پيام کنگره مليت های ايران فدرال 

د برفدراليسم همراه بود، فضای حاکم برنشست بهم ريخت و واين که با تأکي
اميد کارچرخانان که باتصويب مفاد منشورتوسط اقليت های قومی به آن 

وباين ترتيب فلسفه موجودی منشوری که با مات .جنبه رسمی بدهندببادرفت
و مسکوت گذاشتن حقوق و مطالبات دموکراتيک و مشخص خواهان يک 

باهدف سربازگيری حول اهداف طراحان اين پروژه بود، تجمع همه باهم 
درنتيجه وضعيت پيش .اعتبارش درهمان آزمون نخست بزيرسؤال رفت

  وکوملهزب کردستان ايرانکنگره مليتهای ايران فدرال،از جمله حآمده،
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تا موضعگيری شفاف و غيرمبهم شورای  که اعالم نمودندزحمتکشان 
گی رفع مسئله ملی در ايران،به  درباره چگون همايش پاريسرهبری

پيوندند و به همين خاطر نيز از نامزدی برای شرکت در  هيچگونه پيمانی نمی
درهرحال بابازگشت به نقطه صفر،دعوا .ی امتناع کردندشورای رهبر

درميان ...  وحقوق اقليت های قومی ومفهوم خلق وقوم و9برسربند 
 - ونی برای حل وفصل آنعليرغم تشکيل کميسي-حاضرين باالگرفت ونشست

درنهايت قراربرآن می .قادرنشد که حول سندهويت سياسی تصميم گيری کند
 نفره ای برای روشن کردن مفاهيم قوم و خلق وحقوق 5شود که کميسيون 
وباين ترتيب شورای هماهنگی اين .تشکيل شود)  قومی(اقليت های ملی 

به اين نشست،آن جريان بدون حضورسايرمليت های ايرانی و دعوت شده 
واين درحالی است .هم براساس ليست های ازقبل تعيين شده تشکيل می گردد

که اصل شرک فردی و يک نفريک رأی نيزتوسط احزاب و گروه های کردی 
  .و ملی مورد انتقاد قرارمی گيرد

 باين ترتيب گزاف نخواهد بود،اگرکه نشست برلين را هواکردن فيل 
آری .را ترکاندن آن فيل به هواپرتاب شده بناميممنشوربدانيم،همايش پاريس 

همايش همبستگی "نان فطيربرلين بدجوری درزيردندان شرکت کننده گان
   3!*قرچ وقروچ  می کرد وازحلقوم آنان پائين نمی رفت" ايرانيان درپاريس

******  
  !ازپرده برون افتادن دست غيبی

گرچه شقه شقه شدن عناصرناچسب رؤيای علم کردن يک 
آلترناتيومونتاژشده وبهم ريختن مفصل بندی آن رابايد يکی ازنتايج مهم 
نشست پاريس بشمارآورد،اما مشخصه اصلی و خودويژه همايش پاريس را 

مسأله اصلی وبرجسته ای که دراين . بايد درعرصه ديگری جستجوکرد
همايش آشکارشد،ازپرده برون افتادن آن دست غيبی بود که هم چون يک 

طيس بدون درنظرگرفتن نقش آن به مثابه محرک اصلی،طيف بندی قطب مغنا
موردنظر وقرار گرفتن عناصرناهم خوان درکنارهم وبه عنوان عناصرتشکيل 

درهرصورت،حضور يک هئيت . دهنده يک پروژه غير قابل درک می گردد
آمريکائی ازسوی بنياد دمکراسی و وابسته به نومحافظه کاران  دراين 

مطابق گزارشات .د درميان اپوزيسيون ايرانی تازگی داردهمايش،درنوع خو
 25انتشاريافته، آقای تيمرمن به عنوان مسئول اين هيئت طی يک سخنرانی

مالحظات ورهنمودهای خود را به اين )بيشتر ازساير سخنرانان( دقيقه ای
ازسخنانی که دراين باره منتشرشده معلوم می شود . جماعت ارائه کرده است

 برحساسيت اوضاع و شکل گيری سريع اين جريان سياسی و که ايشان
درهرصورت . مداخله  گراصراروبه نوعی برپيشرفت کارها نظارت داشته اند

وظيفه اصلی نشست پاريس وهئيت مزبور، وصل کردن سراين سه عنصربه 
يکديگربوده است که درست درتحقق همين وظيفه خود با ناکامی مواجه می 

  .گردند
ازيکسو اهميت : شدن اين اراده غيبی داليل خود را داردالبته علنی

کشور ايران درمنطقه ودشواری های آمريکا درمداخله مستقيم اوضاع 
ايران،وسمت گيری تحوالت درونی جامعه ايران ،ضرورت وجود يک 
اپوزيسيون فعال ودست نشانده را برای کنترل اوضاع وجهت دادن به آن 

ازسوی ديگرشکست وناکامی تالش های بيش ازپيش مبرم ساخته است و
قبلی درشکل دادن به چنين اپوزيسيونی،اميد به شکل گيری آن بدون چنين 

ماجرای ناکامی جنبش رفراندوم،تالش برای .مداخالتی را برباد داده است
جلب اکبر گنجی ها و سازگاراها وافشاری ها درخدمت برپائی چنين معرکه 

خ سفيد برای گفتگودراين باره، که با دعوت آن ها به ضيافت کا... ای 
امتناع آن ها مواجه می گردد،تالش های ناکام ديگری که برای سوارشدن 
برموج جنبش دانشجوئی و کارگری ونيزمبارزات دموکراسی خواهان ايران 
به عمل آمد،وباألخره ناتوانی وفقدان اراده الزم درميان سه طيف مزبوربرای 

اخله بدين گونه علنی را دردستورکار آمريکا ايجاد چنين چتری ضرورت مد
بااين همه مرئی شدن چنين مداخالتی درميان نيروهای ايرانی .قرارداده است

درنزد افکارعمومی آن ها هرچه .بدون تنش نبوده ونخواهد بود
بيشتررسواشده ودرنقش دست نشاندگانی چون احمد چلبی ها جلوه خواهند 

يزی درونی وازدست دادن هرچه والبته اين همه موجب خونر. کرد
عالوه برآن،اين که دولت آمريکا .بيشترپايگاه اجتماعی آن ها می شود

ناچارمی شود با تخصيص علنی بودجه و دخالت آشکارمستقيما به مهندسی 
اپوزيسيون موردنظرخويش همت گمارد،درواقع خودجلوه ای است ازبحرانی 

ی خود درمنطقه و ايران که دستگاه حاکمه آمريکا درپيشبرد سياست ها
دچارش شده است که درنهايت منجربه پراکنده شدن هرچه بيشترنيروهای 

هم چنان که بادادن بهانه الزم وموجه به رژيم .وابسته به خودمی گردد
اسالمی،موقعيت آن را درزدن بر چسب مداخله قدرت های بزرگ برای 

حاال آش .سرکوب بيشتر هرجنبش مستقل وآزاديخواه فراهم می کند
آنقدرشورشده که حتا کسانی چون محسن سازگارا هم  تالش های فوق 
! رامشکوک اعالم کرده و ازشرکت درهمايش پاريس خود داری می کند

وعناصری چون جميشد طاهری پورونيلوفربيضائی هم ناچارمی 
گردندولوبرحسب ظاهرهم که شده،درحد غرولند نسبت به آن  واکنش نشان 

  .بدهند
شرکت درنشستی با حضورآشکار دست غيبی ،تمکين به آن  درواقع 

ويا پيشه کردن سکوت دربرابرآن وحتا بسنده کردن به يک غرولند ساده 
فارغ ازاوصافی چون رفرميست وانقالبی وچپ ياراست - نسبت به آن را

 بايد پايان يک فصل ازمبارزه سياسی کسانی چون حسين باقرزاده - ...بودن
بشمارآورد که به نوبه خود ... سليمی ها و روستاها وها و طاهری پورها و

فصل تازه ای را درزندگی آن ها نه بمثابه يک فعال و مبارزسياسی، بلکه به 
  .مثابه کارچاق کن هائی درخدمت  اهداف قدرت های بزرگ می گشايد

                              تقی روزبه     86- 04- 12- 07-03--2007
 برای رنگين گردن دکورنشست پاريس گرچه اين به عنوان مثال-1*

جريان هرچه درچنته داشت،نظير يک نامه از طبرزدی وپيام يک وبالگ 
نويس درعراق وگردآوری چند چپ هويت باخته وبخشی ازنيروها واحزاب 
کردستانی و نمايندگانی ازسايراقليت های ملی نظيربلوچستان وعرب ها 

گاروگزارش دهنده،با اين همه حتا ويک دوجين خبرن.....وياترک ها و
 نفری خود را که گردانندگان درنظرگرفته 250نتوانستند کل کارت سهميه  

 نفر وبه روايتی ديگر 80تعداد شرکت کننده گان به روايتی .بودند،آب کنند
که بنظرمی رسد با . نفر هم عنوان می شود200 نفر وحتا گاهی تا 120

مثال روايت گزارشکران منتسب به (نفر  80توجه به تعدد روايت ها حول 
 نفربه 120ويا حداکثر ) جريان کرد ها وبرخی ديگرازشرکت کننده گان

ودراين ميان ترکيب اصلی آن را هم بيشتر سلطنت . واقعيت نزديک ترباشد
اگرباين جمعيت اندک،اعتراض نماينده گان اقليت .طلبان تشکيل می داده اند

رقالب اجتناب آن ها ازدادن رأی و پذيرش های ملی حاضردرجلسه را که د
مسئوليت دراين جريان بروزپيداکرد ونيز کسانی راکه ازروی کنجاوی و 
برای مشاهده نتايج اين نشست ازنزديک درآن حضور پيداکرده بودندازآن کم 

تنها راهی .کنيم،آنگاه ازادعای پرطمطراق همايش ايرانيان،چه باقی می ماند؟
 ادعائی می ماند،همانا تالش گردانندگان اين جريان برای که برای اثبات چنين

  ! نفره برلين است30مقايسه تعداد شرکت کنندگان اين همايش باجمعيت 
اکثريت ازطريق چندين حلقه به اين گونه جريانات مشکوک و .2-*

  :مرتجع متصل می شود
ازطريق حلقه اتحاد وائئالف مستقيم با بخشی ازنيروهائی چون - الف

  .. دمکرات و کومله زحمتکشان وحزب 
ازطريق وجوداعضای دوزيستی،نظيرجمشيدطاهری پورومشابه -ب

  .آن
ازطريق پيشبردسياست تشکيل آلترناتيو جمهوری خواهی، به -ج

موازات همکاری و ائتالف باجريانات ديگرو باصطالح با دموکراسی 
  .حول حقوق بشرودموکراسی)بخوانيد سلطنت طلبان(خواهان

 مصوبه افشاء کننده ای که بنابه گزارش فراکسيون ازطريق-د
مطابق اين . کمونيستی اين جريان،دراکتبرمورد تصويب قرارگرفته است

ما، حفظ و برقراری ارتباط رفقای خود با ابتکارات و "مصوبه اعالم می شود
دانيم؛ هرگاه  حرکات متعدد در اپوزيسيون پيرامون امر اتحادها را مفيد می

ع هيئت سياسی ـ اجرايی باشد و در خدمت اشراف و آگاهی ما از که، با اطال
چنان که مالحظه می کنيد مطابق اين مصوبه نه فقط ".گيرداين روندها قرار

نفس اين گونه تحرکات مثبت ارزيابی می شود بلکه تالش می شودکه به 
بيهوده نيست که سازمان .نحوی تحت نظارت هيئت اجرائی پيش برده شود

رپاسخ به خبرصدای آمريکا مبنی برشرکت اين سازمان درهمايش اکثريت د
پاريس با چنان ادبيات  بی رمق و آکنده از شرمندگی آن را انکارمی 
کند،بدون آن که بخواهد سخنی درانتقاد ازچنين شيوه ای و نسبت به 

گوئی که اصال حيثيت .انتشاريک خبردروغ وباچنين اهميتی، برزبان آورد
! ی با پخش چنين دروغی به بازی گرفته نشده استيک سازمان سياس

  !وگوئی که اصال دروغی درميان نبوده است
وباألخره ازطريق تسلط نگاه ريشه داری که همواره دراين جريان -ه

نگاه به قدرت وبه :وجود داشته وهم چنان دست نخورده باقی مانده است
دراين بينش بسته .طباالئی ها وتنظيم تاکتيک ها وجهت گيری ها دراين ارتبا

  .به آن که بادازکدام سوبوزد،می توان باِر سياست را دوش به دوش کرد
ِ ميانگين بگيروبين -د وباألخره وجود يک نيروی سنگين وزن

دوصندلی بنشين که آماده است با هرچرخشی دراوضاع  بسود اين يا آن 
با .جريان،چرخشی يک شبه درمواضع بی بوو بی خاصيت خود به عمل آورد

اين همه تب وتاب تحوالت داخل کشور وروندراديکاليزه شدن جنبش های 
اجتماعی وطبقاتی ونيزافول شتابان بقايای نفوذ اين جريان ازيکسو وشکست 
ورسوائی روزافزون سياست های امپرياليست ها ونيزجمهوری اسالمی 
ازديگرسو، درشرايط کنونی امکان انتخاب آسان وپيوستن قاطع به سوی 

-يعنی بسوی جنبش های اجتماعی(دام ازسه جهت گيری اصلی را هرک
طبقاتی،بسوی جمهوری اسالمی، وبسوی قطب های وابسته به امپرياليسم 

بهمين دليل است که .برای اين جريان  با دشواری مواجه ساخته است) را
سياست گاه  به ميخ زدن،گاه به نعل کوبيدن وگاه هم درحد فاصل بين آن 

 يک سياست ميانگين گرفته شده ومرضی الطرفين برسازمان ها،به عنوان
  .اکثريت حاکم شده است

برای نشان دادن گوشه ای ازفضای حاکم برهمايش پاريس -3*
وفشارهائی که ازقبلِ آن براقليت های ملی واردمی گرديد کافی است به چند 

  .مورد زيرنگاهی بيافکنيم
مويه برای "نشست با سرود می سازمت وطن وشعری بامايه 

فرادستی کمی وکيفی سلطنت طلبان .شروع می شود"سرزمين آهورائی من
برخی .وفرهنگ ناسيوناليسم حاکم برجلسه بشدت محسوس بوده است

اعتراض می کرده اند که چرا رضاپهلوی پيام حمايت ارسال نکرده 
! وبرخی ديگرخواهان اجرای سکوت برای بزرگداشت رضاخان بوده اند.است

ماند که رضاپهلوی قبل ازبرگزاری نشست فوق درپراک به ديدارجرج ناديده ن
پوش شتافت وقرائنی دردست است که برخی محافل امپرياليستی درجهت 
پروژه خود و درتالش برای هرچه بيشتررسانه ای کردن سلطنت وعوامل آن 
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برای مردم کردنزديک شدن احزاب کردی به سلطنت طلبانی که نه فقط .هستند
را به عهده ... مسئوليت کشتارکسانی مثل قاضی محمد وشريف زاده وتاريخا 

دارند وهيچ شرم وانتقادی هم ازاين بابت برخود روانمی دارند،بلکه متحد 
شدن باکسانی که حتا هم اکنون نيز حاضرنيستند موجوديت حداقلی رابرای 

 مسأله...آنان برسميت بشناسند وحتا برسرمفاهيم قوم وخلق وعدم تمرکزو
دارند تاچه رسد به پذيرفتن حقوق آنان به مثابه مليت های ايران ويااقليت 
های ملی،وباانکارستم مضاعف  مشغول چانه زدن هستند که اساسا با طرح 
فرمول  يک رأی برای هرشهروند ايرانی،همه مشکالت مربوط به تبعيض 

قومی حل می گردد وديگرنيازی هم  به اشاره جداگانه به حقوق اقليت های 
ازهمين رو دراين پروژه نه فقط مدعيان باصطالح جمهوری خواهی .نيست.

بايد ادعای جموری خواهی خود را واگذارند وبهمين دليل هم  فاقد هرنوع 
پايگاهی درميان جمهوری خواهان هستند،بلکه حتا کردها وديگرمليت های 

 حاکم،حول دعوت شده به اين جريان نيزقادرنيستند با مدافعين ناسيوناليسم
حقوق خود به توافق برسند و اگرحتا آن ها باچوب حراج زدن به مطالبات 
پايه ای خودهم به توافقی نزديک شوند، قادرنخواهند شد بدنه توده ای 
سازمان های خود و مردم کردستان را درهمراهی با دشمنان قاضی محمد و 

والبته .می شودوحاصل آن انزوای هرچه بيشترآن ها .شريف زاده اقناع کنند
  .سلطنت طلب ها نيزدراين ميان به چندشقه تقسيم می شوند

 دراينجا يک سوال کليدی مطرح می شودو آن اينست که چه نيروی 
محرکه ای اين جريانات ناهمگون و متضاد در منافع خود ويژه را به چنين 
تالشی وامی دارد؟ اين همان نکته ای است که نويسنده اين سطوربرآن است 

ه با استناد صرف به به گرايشات واقدامات قائم بذات نيروهای قرارگرفته ک
درزيرچتراين پروژه نمی توان به آن پاسخ دادوبايد به دنبال آن قطب 

رفت که اين براده های واگرا را عليرغم ميلشان ) دست غيبی(مغناطيسی
کنارهم می چيند وبه عبارتی آن ها را واداربکوبيدن آب درهاون می 

البته که دست غيبی دلش برای يک پارچگی ايران نسوخته،بلکه مطابق !دکن
 - به عنوان يکی ازپروژه ها-تجربه عراق و افغانستان، راه تجزيه وتقسيم

ازطريق ائتالف درميان نيروهای وفاداربخود  وايجاد موازنه قوا دربرابر 
همين ودرست برپايه . رژيم حاکم وسپس پيشبرد اهداف ديگربراين بستراست

دورنماست که دست غيبی ازادامه تالش برای وصله پينه کردن جريانات 
بااين همه وضعيت حاکم برشرايط ايران بقسمی است . فوق کوتاه نخواهد آمد

که امرسرنگونی هم به معنای واقعی خود وهم به معنای سرنگونی باهدف 
بش جايگزين براستی دموکراتيک برای آن، باهمه سنگينی اش،برعهده جن

طبقاتی وفعالين رزمنده ای قرارگرفته است که تمامی  تالش و -های اجتماعی
هم وغم اين نهادهای دست ساز قدرت های امپرياليستی آنست که سکان 

  . رهبری آن را بدست گيرند

…………………………………… 
  !مردم آزاده ايران

  ای از سرکوب جنبش دانشجويی که قربانيان اصلی آن موج تازه
پخش . است ها به راه افتاده  مستقل اند، در دانشگاهدانشجويان 

نشريات جعلی و مشکوک به نام دانشجويان و به دنبال آن پرونده 
حذف . های سنگين و نگران کننده، بخشی از اين جريان است سازي

های  و اخراج استادان مستقل، احضار هر روزه دانشجويان به کميته
دگان امتحانات ورودی بدون انضباطي، جلوگيری از تحصيل قبول ش

های  ها و تبديل محيط گونه توجيه، بستن فضای دانشگاه هيچ
دانشگاهی به جوالنگاه مزدوران ضد دانشجو، به قصد ارعاب و 
ارهاب و فراهم کردن دستاويزهايی برای تشکيل پرونده و تعقيب 
  . دانشجويان، از نمودهای ديگر اين موج تازه است

های کارگری  جنبش کارگری و اخراجاز سوی ديگر، سرکوب 
منصور اسالو به پنج سال زندان محکوم . چنان ادامه دارد هم
شود و محمود صالحی در زندان سنندج با مرگ دست و پنجه  مي

کانون نويسندگان ايران ضمن محکوم کردن تعرض های . کند نرم مي
اخير، خواهان آزادی فوری همه زندانيان سياسي، به ويژه 

يان، کارگران و معلمان دربند، توقف اين موج جديد تعقيب و دانشجو
های بر حق مردم  سرکوب و تمکين حکومت کنندگان به خواسته

  . است
  ٢۶/٣/٨۶                 کانون نويسندگان ايران            

  
............................................. 

 
 

 به  تير ازراه می رسد با سازما ندهی18
 !پيشوازش بشتابيم

  
 تيرهستيم واين درحاليست آه مبارزه دانش جويي 18درآستانه سالگرد 

درسخت ترين شرايط خود قرار دارد و دانش جويان بيشماری در زندان 
 تيرامسال را به 18الزم می نمايد هشتمين سالگرد . ها بسر می برند 

 ايران  اعتراضی يکپارچه ، عليه تماميت نظام جمهوری اسالمی
درراستای آزادی دانش جويان و تمامی زندانيان سياسی  ايران بدل 

  .سازيم 
 تير ازهمان آغاز، تنها درحد محکوم کردن نسبت 18خيزش اعتراضی 

به بسته شدن روزنامه سالم نبود، بلکه وسيع ترين اعتراض به بی 
توجهی و ناديده گرفته شدن  مطالبات اين نيروی عظيم اجتماعی هم 

بيگمان نقطه ضعف آن، گرايش به اين و آن جناح و دور نشدن . دبو
ازچشم داشتهای نيروهای درون وبرون حکومت بود و همين نيز تا 

طی اين سالها حوادث بيشماری ، بر اين . حدی اين جنبش را فلج نمود
  .    مبارزات گذشت

بيگمان ويژه گی اين مقطع جنبش دانش جويی ايران را، تا حد زيادی  
بايد در استقالل عمل آن و رها شدن از قيد و بند وابستگی به اين و آن 

  .جناح دانست
آنروز نقطه ضعف دانش جويان در پراکنده گی آنان بود و همين نيز 
وسيله شد تاسرکوب گران رژيم با برهم زدن برنامه اعتراضی 
اعتراضات در کوی دانش گاه و صحن دانش گاه تهران و همچنين اعالم 

ی حکومت نظامی تمام عيارو با بسيج نيروی ضد شورش خود، نوع
 16ازکوی دانش گاه تا ميدان انقالب را قرق نمود ند و تاريخ جنايت 

  . را ديگر بارتکرارکردند و آتش گشودند و جنايت آفريدند32آذر 
امروز نسبت به آنروزها، شاخص ديگر مبارزه دانش جويان در اين  

ته است ،که درحال حاضرمبارزه دانش شرايط ، بازشماری اين نک
جويان تنها درحوزه اعتراضات کوی دانش گاه ويا دانش گاه تهران 

بلکه خود ويژه گی حرکت . بزرگ ويا چند دانش کده باقی نمانده است 
امروز دانش جويان را بايد دروسعت عمل آنان دانست، بطوری که 

ه وعليرغم تهاجم مبارزات آنان  تا حدی بدل به اعتراضی سراسری شد
همه جانبه و افسارگسيخته رژيم ، دانش جويان با صرف پرداخت هزينه 
های فراوان، تا به امروز همواره ازدادخواهی و طرح مطالبات خويش 

  .  بازنمانده اند
و ديگراينکه ، با شتاب دوره اخير جنبش اعتراضات دانش جويان ، 

گرجنبش های اجتماعی ، الزم می نمايد که پيوند اين اعتراضات با دي
خاصه زنان و معلمان و کارگران را نيز ُپراهميت دانست وبرای وسعت 
بخشيدن به اين پيوند ها و اتحاد سازمان يافته آنان ، برای ثمر بخشی 
اين مرحله ازاعتراضات درون کشور، قدم های اساسی و راه کارهای 

  . تجربه شده ای را برداشت
ندن نيروی وسيع دانش جويان در زنده داشتن اين چند ويژه گی و بازنما

 تيردر کنارراه انداختن  نشريات چاپی و اينترنيتی چند 18 آذر و 16
صدايی و چند گرايشی و سازمان دادن سايت ها و وبالگ های ُپرشمار 
خبررسان ، جنبش دانش جويی ايران ، به پتانسيل قابل اتکايی در سطح 

مرحله از تاريخ مبارزات کشورمان بدل منطقه و تاريخ معاصر ما دراين 
  .    شده است

 آذرسال گذشته به اينسو، آنچه درسطح جنبش دانش 16درايران و از 
 -بيرجند: جويی و دردانش گاه تهران و ساير دانش گاه ها از جمله 

 - شهر کرد-  شاهرود- مازنداران- اهواز– شيراز -سيستان وبلوچستان
...   فردوسی مشهد و غيره -د تبريز سهن- سبزوار– سنندج –همدان 

همواره مبتنی برهيچ گرفتن همه تالش ها و مقاومت . شاهد ش هستيم 
ما شاهد بوديم که بعد . های دانش جويان توسط جمهوری اسالمی است 

 تن از فعاالن دانش جويی ، 80 آذر بيش از 16از برپايی مستقل مراسم 
  . پی درپی احضارشدند
ازاحضار دانش جويان به کميته های انضباطی و در اين ميان، جدا 

دادگاه ها، حراستی های دانش گاه ها با ستاره دارکردن دانش جويان ، 
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ممنوع آردن انتخابات انجمن دانش جويي، توقيف نشريات، محروميت 
از تحصيل،اخطاريه هاي پي درپي، بازداشت ها، ضرب و شتم دانش 

تنبيه و توبيخ کتبی و درج در جويان  وحبس آنان  به دالئل واهي ، 
پرونده تحصيلی ، پرداخت خسارت ، تعليق از ترم های تحصيلی و 
اخراج از خوابگاه ها و اخذ تعهد نامه ها، برای جلوگيری از پيشروی 
آنان و يا از فعاليت بازداشتن شان و نوعی ارعاب درتوده دانش جويی 

سران رژيم بر آن . دارداين رودررويی نا برابرهمچنان ادامه ... و غيره 
هستند تا انتقام به آتش کشيدن عکس های رئيس جمهور احمدی نژاد، 
توسط دانش جويان را با سرکوب آنان فراهم آورند و به خيال خود 

  . دانش جويان  را به سكوت وادارند
دبير « : مضحک تراين است که خبرنامه اميرکبيرعنوان کرده است 

نش گاه هنر تهران با بيان اين که امضاء شورای صنفی دانش جويان دا
تعهد نامه با قيد رعايت پوشش خاص و عدم استعمال سيگار توسط 
دانش جويان به عنوان شرط ثبت نام آموزشی دانش جويان دانش کده 

وی افزوده » هنر تهران در نيم سال آتی تحصيلی عنوان شده است 
درسی دانش جويان تعهد نامه ای به برگه انتخاب واحد های «  :است

اداره . ضميمه شده بود که دانش جويان مجبور به امضاء آن شده بودند
آموزش دانش گاه نيزاعالم کرده بود؛ دانش جويانی که تعهد نامه را 

می بينيم که چنين » .امضاء نکنند ، درنيم سال جديد ثبت نام نمی شوند
  . امه دارد تيرديگرهمچنان اد18روشهای کهنه و فرسوده تا آستانه 

آنچه که ما طی اين سالها شاهدش بوديم که دانش جويان با هوشياری 
شعارمی دادند ، هيجده تيرما شانزده آذرماست ، پس به جا خواهد بود 
که درهيجده تيرامسال برای درهم شکستن همه اين انگاه رهای زنگار 

ماعات گرفته ومتحجر و تباهی آور نيز فرياد برآوريم و برای برپايی اجت
تا اين روشهاي آهنه . و تظاهرات اعتراضی فعاالنه به ميدان آئيم 

ومستبدانه محكوم به شكست را با نه به جمهوری اسالمی ، نه به 
امپريالسم ، نه به جنگ و نه تحريم و فرياد آزادی محمود صالحی وهمه 

 معلمان زنان دربند و آزادی بی قيد –زندانيان سياسی و همه کارگران 
  .ط همه دانش جويان آزادی خواه بدل نماييموشر

 می بايست  با صداي رسا فرياد زد آه زمان و فرصتهاي داده شده به 
مسئوالن پايان يافته است واعالم کرد؛ آه امسال به رسم هرساله 

عليرغم همه توطئه های سازمان 78تير18دربزرگدا شت فاجعه خونبار
 دانش جويان و – زنان –مان داده شده همچون تهاجم به اجتماعات معل

کارگران در تهران ، سنندج و سقز و ديگر نقاط کشور،بار ديگر به 
خيابان می آيم تا نشان دهيم که ما همچنان بر سر ميثاق های خود 

  .هستيم 
بايد امسال دست هايمان را با دستان اساتيد آزادی طلب دا نش گاه ها، 

جو، زنان ، آارگران و معلمان برابری طلب، دانش آموزان عدالت 
زحمتکشان جبهه کارعليه سرمايه و نيروی وسيع  آزادی خواهان  و 
کار ورزان قلمی  که تا امروز حاضر نشدند که بدورسفره نظام 
سانسورواختناق و قلم شکن گرد آيند، پيوند زنيم وصف درصف با 
يکديگر،همه را فرا خوانيم آه ازدانش گاه بمانند سنگرآزادي  دفاع 

تيرامسال را درهمبستگي با دانش جويان زنداني هرچه با 18موده و ن
  !شكوه تربرگزار نماييم

 را به روز اعتراض همگانی به نظام جمهوری اسالمی 86 تير 18روز 
ايران بدل نمود و خواهان آزادی بی قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی 

  .  ايران شد
يی را در حمايت و پشتيبانی الزم است که کارپايه کمپين مالی دانش جو

 تير به 18از اعتصابات و اعتراضات کارگران ديگربار در آ ستانه 
 .       حرکت در آورد

 تير با قدرت و 18اگرسالهای پيش و خاصه سال گذشته به هر دليلی 
شکوه کافی برگزارنشده است و آن نيز به دليل قدرت سرُکوب و تعطيلی 

 نيروی فعال جنبش دانش جويی قبل از دانش گاه ها و دستگيری وسيع
 تير بوده است ، بايد امسال با برنامه و با اتکاه به همه بخش های 18

معترض جامعه ، خاصه درپيوند با اعتراضات موجود، جهت آزادی بی 
قيد و شرط محمود صالحی فعال جنش کارگری و دادخواهی اعتراضی 

اسی و دخالت گری همه زنان و خانواده های اعداميان و زندانيان سي
  . آنان سنگر بندی کرد 

بايد همه فعاالن و رهبران عملی جنبش های اجتماعی ايران ، مخالفان 
جنگ ، مخالفان هرنوع دخالت گری امپرياليستی  درحيات جامعه ايران 
، محافل و شبکه های طرفدارصلح ، تشکل های مدافع محيط زيست ، 

ارگری ، محافل اتحاديه ای و سازمانها و کارزارهای های فعال ک
سنديکايی ومجامع کارگری ، کميته های هماهنگی ، کانون های صنفی 
و اجتماعی و غيره شبکه وسيع اعتراضات را برانگيخت و درگير نمود 

  .  و با هماهنگی و سازمان يابی سراسری اين روز را گرامی داشت 
موران کارد می بايست هرنوع تهديد فوق ارتجاعی سران رژيم و ما

( بدست آنان راکه ازمدتها پيش ، فعاالن  جنبش های اجتماعی ايران 
 اقليت های ملی عرب ، کرد، ترک – معلمان – دانش جويان -زنان 

را از فعاليت آنان برای رسيدن به مطالبات به )  کارگران –آذری ، بلوچ 
ل نمودن حق خود بازداشته اند، تنها با خيابان آمدن و با نقشه مندی عم

، اين تهديدات رژيم  را ازسر راه فعاالن عرصه های اجتماعی و سياسی 
اين کارشدنی است و تنها ازما اتحاد ، مبارزه را . برداشت و خنثی نمود 

  . می طلبد 
با هم يکی شويم و اين نبرد طبقاتی را به پيش ببريم ، پيروزی در راه 

 !است 
  اميرجواهری لنگرودی   

  1386تير10 

………………………................ 
  

 در يک حکم غير منتظره، 
  ماه حبس10 سال و 2دالرام علي به 

   ضربه شالق محکوم شد10 و 
 

 تيرماه 11دوشنبه  در پی احضار دالرام علی به دادگاه، او روز
 دادگاه حاضر و دليل احضارش را جويا شد اما در 15در شعبه 1386
 به او اجازه داده شد که از روی حکم اش به او ابالغ و تنها آنجا

  . حکم رونوشت بردارد
دالرام علي، فعال اجتماعی، امور زنان و دانشجويی و از اعضای 

 22ميليون امضا، به دليل شرکت در تجمع مسالمت آميز  کمپين يک
تهران که در اعتراض به نقض   در ميدان هفت تير85خرداد سال 

حبس، و  د به دو سال و ده ماهحقوق زنان در قوانين برگزار شده بو
  .ده ضربه شالق، بدون هيچگونه تعليق، محکوم شد

، که رياست آن را 15 شعبه –بر اساس حکم بدوي دادگاه انقالب 
، و 610، 500صلواتي بر عهده دارد؛ ايشان به استناد مادتين  قاضي
به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام به   قانون مجازات اسالمي،618

دو سال حبس،  خرداد به22ه حبس، به علِت شرکت در تجمع شش ما
و در مورد اخالل در نظم عمومي به چهارماه حبس و ده ضربه شالق 

صدور اين حکم در حالي است که در موارد مشابه، بر . گرديد محکوم
استناد به مواد قانوني فوق، احکام  اساس همين اتهامات و با

است؛ و اين مسئله   نظر گرفته شدهمتفاوتي براي ساير پرونده ها در
  .نشان از عدم وحدت رويه قضايي در صدور احکام دارد

در جاي ديگري از حکم صادره براي دالرام علي آمده است که بنا به 
سازمان اطالعات استان تهران و ديگر شواهد و قرائن،  گزارش

چنين برخوردي با فعاليت هاي  .بزهکاري ايشان احراز شده است
تنها استقالل   که متاثر از نگاهي امنيتي و توطئه نگر است، نهمدني

قوه قضائيه را زير سوال مي برد، بلکه ادعاهايي همچون 
احترام به حقوق انساني و مدني را خدشه دار مي  مردمساالري و

اقدامات مدني، که يک فعال  بعالوه، عدم به رسميت شناختن. کند
 «شالق« وي را به تحمل خطاب کرده و» بزهکار«اجتماعي را 

محکوم مي کند، متناقض ترين و به تبع آن نامشروع ترين جنبة 
  .چنين حکمي است

پيش از اين، احکام ديگري براي ساير فعالين جنبش زنان صادر شده 
  :که برخي از آنها به قرار زير است بود،
سه سال حبس تعليقي و يک سال حبس : فريبا داوودي مهاجر .1

  تعزيري
 5دوسال و نيم تعليق تا (سه سال حبس : وشين احمدي خراسانين .2

  ( ماه حبس تعزيری 6سال و 
 6 سال و 5دوسال و نيم تعليق تا (سه سال حبس : پروين اردالن .3
  ( حبس تعزيری ماه
 6 سال و 5دوسال و نيم تعليق تا (سه سال حبس : شهال انتصاري .4
  ( حبس تعزيری ماه
يك سال و نيم حبس تعليقي و (ل حبس دو سا: سوسن طهماسبي .5

  ).تعزيري شش ماه حبس
  دو سال حبس تعليقي: آزاده فرقانی  .6
  دو سال حبس تعليقی: بهاره هدايت  .7

حکم مريم ضيا، نسيم سلطان بيگی و عاليه اقدام دوست نيز هنوز 
  نشده است اعالم

 1386 تير 11دو شنبه      تغيير برای برابری : برگرفته از سايت 
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