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 سايت راه کارگر
!اسانلو فورا بايد آزاد شود  

 
 

د قرارگرفته و ربوده  چهارسرنشين پک پ
ربوده شدن وی،برپايه پليس با انج.شد ام تش

رد مشخصات  تقسيم کار 
 عمل شباهت وهويت ربا

يادی به شيوه ربايش قتل های زنجيره ای دارد وبهمين دليل  بايد نسبت 
رژيم می توانست ازطريق چماق . رخورد کردب

قانون

ها  جنبش 
بايکدي

ه  هم ني

  

ه توان خود برای آزادی باهم!.بگيرند
منصور

 

  .المتی او خبری نيست

ما  
اعت

  

… 

 

با 
به محل 

اده اسانلو اطالع  پس از اين آدم رب
ه کرده  
 

ک اقدام 

!منصوراسانلوربوده شد
براساس گزارش راديوبرابری وبه نقل ازمنابع موثق 
کارگری،منصوراسانلو عصر امروز نزديک محل سکونتش توسط 

ژو مورد ضرب و شتم شدي
ريفات رسمی و بازديد محل 

شناخته شده  دربين نهادهای سرکوبگر، درمو
نوع!.يندگان وی اظهاربی اطالعی کرده است

ز
به آن با حساسيت زيادی  

اما ظاهرادرنزد آدم . و دادگاه هم اورا تحت پيگردقراردهد
دزدان،درشرايط کنونی آن شيوه بقدرکافی وافی به مقصود يعنی 
ايجادرعب وبازبودن دست وبال برای شکنجه وسربه نيست کردن نبوده 

بی شک !.  ستو الجرم هزينه های سياسی آن مقرون به صرفه ني
منصوراسانلونه فقط به دليل آن که يک  فعال کارگری شناخته شده بود و 
سال ها برای ايجاد سنديکای مستقل شرکت واحد مبارزه کرده ودراين 
راه متحمل انواع مشقات نظيربريده شدن زبان،دستگيری وزندان شده 

وربه است بلکه عالوه برآن دارد تاوان مسافرت اخيرخود به خارج ازکش
ونيزتالش اخيرخود برای " اتحاديه کارگری حمل و نقل جهانی"دعوت 

رژيم ومقامات امنيتی آن .آزادی همکارخود ابراهيم مددی را پس  می دهد
ترجيج می دادند که او درهمان خارج ازکشوربماند و باصطالح شرش را 

معهذا اوبی اعتنا به تهديداتی که .ارداخل کشوروازطبقه کارگرکم کند
  . قرارداده بود،بداخل کشوربازگشت هدف ندگی او را موردز

اين هم روشن است که رژيم درآخرين ارزيابی های 
خود،خطرعمده عليه موجوديت خويش را خطردرونی برآمده ازگسترش 
اعتراضات و جنببش های اجتماعی مستقل و تشکل يابی وهمبستگی آن 

ژه سرکوب گسترده بوده ها دانسته وبرای مقابله با آن در تدارک يک پرو
بی شک فعالين جنبش های اجتماعی گوناگون نخستين آماج اين .وهست

بنابراين،متقابال لزوم گسترش مبارزه ودامنه مقاومت .سرکوب قراردارند
امری که اساسا برپايه گسترش . ازسوی جنبش ها را ضروری می سازد

پايگاه توده ای مقاومت وهمبستگی بخش های گوناگون
بطورمشخص محکوم کردن هرچه  درهمين رابطه. گراستواراست

وسيع تردستگيری اسانلو ودرخواست آزادی وی توسط سايرجنبش های 
اجتماعی وطبقاتی وروشنفکران مبارز ازاهميت زيادی 

عالوه برآن محکوم کردن هرچه وسيع تراين آدم دزدی .برخورداراست
 جهانی، واعمال فشاربه رژيم توسط تشکل های  کارگری  وروشنفکری

برای هرچه زودترآزاد کردن وی نيزبه نوبه خود درايراد فشاربه رژيم 
نبايد فراموش کنيم که رژيم تبه کارشدت . دارای اهميت زيادی است 

وضعف اقدامات خود را با توجه به همين فشارها تنظيم وکم و زيادمی 
زادی و برابری درخارج نقش ايرانيان مترقی و اپوزيسيون مدافع آ. کند

ازکشورنيزدردفاع ازکارگران ومبارزان داخل ازهرلحاظ، هم بلحاظ تبديل 
المللی با  مبستگی بين رومند آن ها و تقويت  شدن به صدای رسا و 
  .کارگران وسايرجنبش های اجتماعی  ايران دارای اهميت ويژه ای است

برای آزادی باهمه توان خود !خطرجان اسانلورا تهديد می کند
بايد طعمه را ازدهان وچنگال گرگ . وی ازچنگ رژيم آدم خوار بکوشيم

نبايد يک لحظه به رژيم برای پياده کردن انديشه های شوم .بيرون کشيد
برای اينکارالزم است که پرداخت هزينه های آدم ربائی . خودمجال بدهيم

. جديد نظرکندتوسط رژيم را چنان باالببريم که ناچارگردد درتصميم خود ت
باگسترش مبارزات خودمان تحت  شعاراسانلو فورا بايد آزادشود،درسه 
جبهه داخل کشور،اپرانيان آزاديخواه واپوزيسيون برون مرزمدافع آزادی 
وبرابری وجبهه همبستگی بين المللی دردفاع ازآزادی اسانلو پاسخ

توقف شايسته ای به رژيم بدهيم و سياست او را برای ايجاد رعب وم
  . کردن اعتالء جنبش  خنثی کنيم

با گسترش پايگاه توده ای مقاومت،اين رژيم است که واردباتالقی 
می شود که بيرون آمدن ازآن به مراتب ازورودش به آن دشوارترخواهد 

اگرچنين شود،اين . او را روانه باتالقی کنيم که دفن گاه او خواهدبود.بود
کم گرده افشانی برای بارورشدن تالش های سرکوب گرانه رابايد درح

باراول نيست که دشمنان .يک رستاخيز وانقالب رهائی بخش بشمار آورد
کم نيستند شمار حکومت  ! مردم نقش گرده افشانی را به عهده می گيرند

های استبدادی و ضدمردمی که تاريخ ناگزيرشان کرده که سهم شايسته 
ای را درکندن گورخود به عهده 

  !اسانلو بکوشيم
 

…………………………………… 

  ميليون عضو5اتحاديه  حمل ونقل جهانی با 
 دستگيری منصور اسانلو را محکوم می نمايد

با خبر شده است که  ) ITF (    اف-  ت–اتحاديه حمل ونقل جهانی آی 
 تهران منصور اسانلو رئيس هيت مديره سنديکايی شرکت واحد اتوبوسرانی

هنوز . شب توسط تعدادی نا شناس ربوده شد7به وقت محلی امشب ساعت 
بعد از دو ساعت از س

 ميليون کارکنان و اعضايی آی ت اف  اين عمل غير انسانی را 5از طرف 
ما خواستار آزادی بی قيد و شرط هر چه سريعتر منصور . محکوم می کنيم
  .اسانلو هستيم

می اتحاديه های جهانی و جامعه مدنی را فرا می خوانيم تا صدای تما
ه ک راض خود را در محکوميت اين عمل شنيع و رسوا شده غير انسانی 

عليه انسانيت و فعاليت اتحاديه ای است، بلند نمايند و آماده گی خويش را 
  . برای اقدامات ضروری ، جهت آزادی منصور اسالو ، مهيا سازند

  
          ITF(                               10 july  2007 (    اف- ت–آی 

…………………………………
  منصور اسانلو ربوده شد

 شب پس از صحبت با 7ده منصور اسانلو ساعت طبق اطالع رسي
کارگران واحد در مورد برگزاری مجمع عمومی دوم هنگام بازگشت  در

  .اس شخصی ربوده شدنزديکی منزلش توسط نيروهای اطالعاتی لب
مآمورين اطالعاتی توسط يک ماشين پرايد جلو اتوبوس را سد کرده و 

وارد شدن به اتوبوس و ضرب و شتم ايشان، او را با خود 
  .نامعلومی برده اند

مامورين اطالعاتی  با فرياد دزد، دزد مانع دخالت مردم شدند که اسانلو 
  .م معرفی کرده استنيز با صدای بلند خود را به مرد

ايی راننده اتوبوس موضوع را به خانو
داده و آنها همراه با مسئولين سنديکا و دو شاهد به کالنتری مراجع

ضمن تنظيم شکايتی در اين مورد، آدم ربايی مامورين  اطالعاتی را
  .محکوم کرده اند

 فشارهای بين المللی و نارضايتی عمومی رژيم جمهوری اسالمی بخاطر
اين . مردم از عملکرد تاکنونيش در موقعيت بسيار ضعيفی قراردارد

رژيم بخاطر جلوگيری از هرگونه اقدام مردم، با ايجاد جو رعب و 
وحشت در جامعه و با دستگيری فعالين جنبشهای اجتماعی و به داگاه 

به جرم واهی برگزاری  نفر از فعالين کارگری کردستان 11کشاندن 
مستقل اول ماه مه ، و دستگيری فعالين جنبش زنان، دانشجويان، معلمين، 

، جلوگيری از انتشار نشريات، به گروگان گرفتن افراد ايرانی به ...و 
بهانه جاسوسی در صدد است يک حکومت نظامی اعالم نشده را بر 

داخلی را به جامعه مستولی نمايد و سياست سازش با بيرون و سرکوب 
  .پيش برد

رژيم با چنين اعمالی در نظر دارد ضمن ايجاد پروسه های بحران زا، 
افکار عمومی را از مشکالتی که برايشان بوجود آورده منحرف کرده و 

  .خود را آماده اعالم حکومت نظامی رسمی در زمان الزم بنمايد
من محکوم فعالين اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران ض

کردن اين عمل شنيع و غير انسانی ، رژيم جمهوری اسالمی را مسئول 
هرگونه اتفاق ناگواری که برای منصوراسانلو پيش آيد می دانند و 
خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط منصور اسانلو محمود صالحی 

  .و تمامی کارگران، دانشجويان، زنان و معلمين زندانی می باشند
   و حاميان کارگراندوستان

.  .جان منصور اسانلو و محمود صالحی دو فعال کارگری در خطر است
 نامه اعتراضی بخاطر زندانی بودن محمود 600تا کنون بيش از 

، کنفدراسيون ) تی يو سی(صالحی و هم چنين اتحاديه کارگران انگليس 
 و "آی تی اف"و نامه مشترک  ) آی تی اف(جهانی کارگران حمل و نقل 

به تمامی )  کنفدراسيون اتحاديه های کارگری جهانی" (آی تی يو سی"
مسئولين رژيم و خامنه ای، اين آدم ربايی و زندانی کردن محمود صالحی 

  . .را محکوم کرده اند
 ما از همه مدافعين کارگران، سازمانها، نهادها، احزاب و نيروهای 

م ربايی، يمن محکوم کردن اين آد سياسی اتتظار داريم تا ض
مشترک را در جهت اعتراض به جمهوری اسالمی در دستور کار جمعی 

  .خود قرار دهند
فعالين اتحاد بين المللی  آمادگی کامل خود را جهت يک کارزار مشترک 
در اين زمينه اعالم داشته و در حد توان همچون گذشته جهت بسيج افکار 

  .هيچ کوششی دريغ نمی کنندعمومی و کسب حمايت های بين المللی از 
آزادی فعالين کارگری و ساير فعالين جنشهای اجتماعی خواست فوری ما 

    .است
المللی در حمايت از کارگران در ايران    2007-7-10     اتحاد بين

..................................................  
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  اطالعيه کميته مرکزی

 دوست وآزاديخواه؛هشدار به همه انسان های بشر 
  اسانلو امروز ربوده شد
 .وجان او شديدَا در خطر ست

بر اساس اخبار منتشره از سوی خانواده منصور اسانلو، وی امروز 
ماموران مخفی رژيم  . در راه خانه توسط  لباس شخصی ها ربوده شد

جلب توجه  بی توجه به
کرده و به مردم، بعد  ومبي

جای نامعلومی منت
ر   ن
ور  به 

توطئه شوم قتل
ما اتحاديه های برای مقابله با ت

 
 !حکوم می کنيم 

 ند و 
هنوز

ب اخبر شدن از ربوده شدن فدراسيون بين المللی کارگر

که   برای

 
سازماندهی مقاومتی 

آی (سرزمين نمايندگی می کند، و فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل 
 148نقل که در 1که ) تی اف

منصور اسانلو رئيس  کشور عضو اين 
اتوبوسرانی 

ته
و  ما

حدود ساعت   7در حالی که از 
جمان ناشناسی  تيرماه در حال پياده شدن بود توسط مها19بعدازظهر روز 

  

ای 
لی 

 فرياد های اسانلو در معرفی خودش بر
 وی را با زور سوار ات، وشتماز ضرب

  .قل کردند
حوه اين ادم ربائی ، با توجه به تجربه  ادم ربائی های مشابه و س
نيست کردن فعالين کارگری وچپ در سال های گذشته ياد ا

  .  های زنجيره ای است
 شومی ، سازمان کرار چنين توطئه

کارگری ، سازمان های مترقی و مدافع حقوق بشر وهمه فعالين 
کارگری و انسان های ازادی خواه را فرا می خواند که به هر شکل 

 .ممکن وموثر برای ازادی منصور اسانلو تالش نمايند
  )راه کارگر( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 

  1386تيرماه 19

..................................................
ربودن منصور اسانلو را م

 ژوئيه منصور 10 تير ماه برابر با 19 بعد از ظهر روز سه شنبه 7ساعت 
اسانلو، رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 

د حمله مزدوران رژيم جمهوری اسالمی در حوالی منزل خودش بار ديگر مور
اين مزدوران که معلوم نيست وابسته به کدام نهاد سرکوبگر رژيم . قرار گرفت

نتقال دادههستند، بعد از ضرب و شتم اسانلو، وی را به مکان نامعلومی ا
 . از سرنوشت وی خبری در دست نيست

ان حمل و نقل بمحض 
اسانلو اين عمل غير انسانی را محکوم کرده  و خواستار آزادی بی قيد و شرط 

منصور اسانلو از رهبران جنبش کارگری ايران در شرايطی .وی شده است
 چندمين بار مورد حمله مأموران رژيم قرار گرفته و ربوده می شود  

   جهانی کارگر  سنندج  در  همين روزاز بازداشت شدگان مراسم روز تن 11
در  بيدادگاه رژيم به محاکمه کشيده می شوند، محمود صالحی از ديگر رهبران 

 ماه است که در شرايط نامناسب جسمی در 3جنبش کارگری ايران حدود 
زندان بسر می برد، صدها نفر از دستگير شدگان اعتراضات عليه طرح جيره 

کمه در بازداشتگاه بسر می برند، جنبش زنان از هر بندی بنزين در انتظار محا
سو مورد يورش سرکوبگرانه رژيم قرار گرفته است و همزمان جنبش 

 تيرمجدا مورد تعرض قرار گرفته و شماری از 18دانشجويی در سالگرد 
  .فعالين اين جنبش بعد از ضرب و شتم روانه زندان می شوند

 جمهوری اسالمی  می خواهد گام همه اين اوضاع نشانگر آن است که رژيم
بگام ظرفيت های واقعی خود را برای سازماندهی يک يورش گسترده به 

دراين روياروئی پيشروی رژيم در تعرض و سرکوب هر کدام . آزمون بگذارد
  .از اين جنبش ها دست و بال وی را در سرکوب ديگری آزاد تر می کند

منصور اسانلو و ضرب و حزب کمونيست ايران ضمن محکوم کردن ربودن 
شتم و دستگيری فعالين جنبش دانشجويی همه فعالين و پيشروان جنبش 
کارگری، فعالين جنبش دانشجويی، پيشروان جنبش زنان و جنبش انقالبی

کردستان را فرا می خواند تا دوش به دوش هم  برای 
را در اين آزمون به يکپارچه و متحدانه تالش  کرده و  جمهوری اسالمی 

    کميته مرکزی حزب کمونيست ايران                  شکست بکشانند
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به احمدی نژاد     ITF وITUC   مشترک نامه
  درباره ربوده شدن اسانلو

که ) آی تی يو سی(از طرف کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری 
 کشور و 153 ميليون کارگر در 168حاديه کارگری را با  سازمان ات305

 کارگر حمل و 4500000 اتحاديه با 68
فدراسيون هستند ما بشدت آدم ربايی 

سنديکای کارگران (کای کارگران شرکت واحد هئيت مديره سندي
  .را محکوم می کنيم) ران و حومه

 توسط کارگران شرکت واحد مطلع شديم که رئيس سنديکا، منصور اسانل
اتوبوس شرکت واحد نزديک منزلشان 

شاهدين در اتوبوس گفتند که آنها ايشان را بشدت مورد ضرب و . ربوده شد
شتم قرار دادند و در حالی که ايشان را به داخل پژوی نوک مدادی می 
. کشاندند به کتک زدنشان ادامه دادند و ايشان را به محل ناشناسی بردند

ژوی شخصی تحت آقای اسانلو آشکارا در تمام طول روز توسط ماشين پ
کامال شناخته شده است که چنين وسايل نقليه ای به نيروهای . تعقيب بودند

  .امنيتی ايران وابسته است
تا آنجا که ما می دانيم خانواده و همکاران سنديکای ايشان مهاجمان را 
نتوانستند شناسايی کنند اما آنها معتقدند که دستور مستقيم حمله عاجل به 

ما همچنين بعدا مطلع شديم که . ط وزير کار صادر شده استآقای اسانلو توس
 نارمک در نزديکی منزلشان 128همسر و خانواده اسانلو به کالنتری شعبه 

افسر معاونت اطالعات در کالنتری اتهامات ناروايی را به . مراجعه کردند
ايشان نسبت داده و گفتند که آقای اسانلو جاسوس بوده و از خارج پول 

 می کرده، اما مشخص نکردند که آيا پليس ايشان را دستگير کرده يا دريافت
  .دزديده است

 آی تی اف و آی تی يو سی از آقای 2007 ژوئن 18در هفته منتهی به 
در اين . اسانلو در جلساتشان در لندن و بلژيک به ترتيب استقبال کردند
ی و اعضای جلسات ايشان با رهبران اتحاديه های کارگری حمل و نقل زمين

رهبران اتحاديه های کارگری از .شورای عمومی آی تی يو سی ديدار کردند
تمامی مناطق جهان در حمايت از سنديکای شرکت واحد و شخص ايشان با 

  .اسانلو پيمان بستند
آی تی اف و آی تی يو سی در حال حاضر عميقا نگران سالمتی آقای اسانلو 

 آقای اسانلو توسط نيروهای امنيتی دليل با توجه به پيشينه رفتار با. هستند
بسيار قوی بر اين اعتقاد وجود دارد که آنها در واقع مسئول اين حمله 
. هستند که ما معتقديم به فعاليتهای اتحاديه کارگری ايشان مرتبط است

همانطور که به ياد داريد ما بارها به اين مورد به مناسبتهای مختلف 
در هفته گذشته .  بود2006رد آن در نوامبر اعتراض کرده ايم که دو مو

ابراهيم مددی نائيب رئيس سنديکا برای مدت کوتاهی توسط پليس بازداشت 
  .شد وايشان را به دنبال اعتراضات جهانی اتحاديه های کارگری آزاد کردند

آی ال (جمهوری اسالمی ايران بخاطر عضويت در سازمان بين المللی کار 
رعايت اصول اساسی از جمله اصول آزادی تجمع و قانونا ملزم به ) او

) آی سی اف تی يو سابق(وزارت کار مکررا به آی تی يو سی . تشکل است
و آی تی اف اطمينان داده است که آنها به حقوق کارگران و گفتگو با جنبش 

  .بين المللی اتحاديه های کارگری متعهد هستند
که همه گامهای ممکن را در بنا براين ما به دولت شما توصيه می کنيم 

تضمين سالمتی و امنيت آقای اسانلو بردارد و شما همه قدرتتان را برای 
تامين آزادی فوری ايشان و همچنين مشخص کردن مسئوليت اين حادثه 

  .بکار ببريد
دراين ميان بخاطر جديت اين امر ما توجه همه اتحاديه های وابسته به آی 

سر جهان و دبير کل آی ال او جناب آقای تی اف و آی تی يو سی در سرا
ما همچنين امروز شکايتی .خوان سوماويا را به اين موضوع جلب می کنيم

را به کميته ازادی تجمع آی ال که دربرگيرنده اين حمله اخير نيز می باشد 
  ارادتمند. ارائه می کنيم

ديويد کاکرافت  -  گای رايدر
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  !حق سقط جنين، زير فشار کليسا
  

  الله حسين پور: برگردان
  :آلمان

رؤسای فراکسيون های دو حزب حاکم بر رژيم آلمان، اخيرا درباره سخت تر 
قانونی که در حال . کردن شرايط سقط جنين آزاد، بحث و مشورت می کنند

، حاکی از آن است  که کورتاژ بعد از سه ماه حاضر در آلمان اجراء می شود
در شرايطی که خطر جانی و روحی برای مادر به دنبال داشته باشد، مجاز 

  .می باشد
ال در آلمان در سال   عمل سقط جنين به ثبت 171، دقيقا 2005برای 

کو
ه سئو

کورتاژ مبادرت ورزيده  تقاضای سقط جنين دارند و يا 
اوانگليش مشاوره . خير آن ها با رهبران مذ

 

مربوط به جلوگيری از 

 قطع 
نانی که به انواع و اقسام داليل خواهان سقط جنين خود بودند، 

 به جنگ با زنان خاتمه داد و پس از آن هر 1975 از سال 

صص برای انجام سقط 

 در اين بخش کار نمی کنند، بلکه پزشکانی از 

ش صراحت می دهد که 

مث
 درصد آن ها جنين خارج از رحم بوده و يا جنين در صورت 80رسيده که 

ی، رشد  درصد باق20. مدن قادر به ادامه زندگی نبوده است و به دنيا آ
  .رتاژهايی بوده اند که گويا از نظر مسئولين رژيم آلمان موجه نبوده اند

آيا با زنانی ک. ال اين جاست که اين رؤسا با چه کسانی مشورت می کنند
عمل  آن هايی که

هبی کليسا های کاتوليک و 
 به 

ند؟ ا
در رابطه با قطع بارداری و حق سقط جنين، رهبران کليسا، همواره . می کنند

  .مشاوران درجه يک مسئولين رژيم حاکم بر آلمان بوده و می باشند
مه ای ست در واقع بحث هايی که هم اکنون در آلمان به راه افتاده است، مقد

 سال آزادی قطع بارداری برای زنان، اکنون حق 31برای اين که بعد از 
نشانه های چنين مشاوراتی . سقط جنين بعد از سه ماه را از زنان سلب نمايند

  :از هم اکنون ديده می شود
 ايالت های آلمان در صدد کم کردن سهم خود در پرداخت سوبسيد بر هزينه -

  . سقط جنين آزاد هستند
 يکی از کنسرن های داروسازی، مهم ترين قرصی را که به قطع بارداری تا -

  .هفته هفتم کمک می کرد،  از بازار جمع آوری کرده است
معروف است و تا سه روز قدرت " قرص بعد از آن" قرص ديگری که به -

عمل دارد و به راحتی می تواند به قطع بارداری بيانجامد، از ارائه آن به 
  .اجعه کننده، به طور مداوم اجتناب می شودزنان مر

 در آلمان به رسميت شناخته شده و در 1999 از سال mifegyne قرص -
جود اين باو. اختيار زنانی که خواهان قطع بارداری خود بودند، قرار می گيرد

ميزان هورمونی که در اين قرص وجود دارد، در آلمان بسيار کمتر از ساير 
هم . ست و به اين وسيله تأثيرات آن نيز کاهش يافته استکشورهای اروپايی ا

اکنون صحبت از آن است که استفاده از اين قرص ممنوع شود و با اين که 
 می باشد، در حال حاضر شرکت توليد کننده 0072مجوز آن تا پايان سال 

دليل رسمی آن، . قرص مشابه، از ارائه آن در بازار خودداری کرده است
است " اخالقی"اما دليل واقعی آن، مسائل . پايين فروش بوده استالبته بهره 

  .که مرتبا از جانب کليسا مطرح می شود
ر سوم، به طور  با زنانی که دو فرزند دارند و برای با2006 از سال -

ناخواسته باردار شده  اند، قبل از کورتاژ، صحبت می شود و تالش برای قانع 
در . کردن از سقط جنين، انجام می گيردکردن زن باردار، جهت صرف نظر

چنين مشاوراتی، سرزنش وار به اين زنان گفته می شود که ، رشد جمعيت 
  در آلمان منفی است و با وجود اين شما قصد از بين بردن جنين تان را داريد؟

  
سقط جنين آزاد در آلمان وجود ندارد و آن چه " حق"واقعيت اين است که 
شکان و مشاوران بوده است که می توان گفت تاکنون بوده، رحم و مروت پز

 124023، دقيقا 2005به اين ترتيب در سال . به نفع زنان پيش رفته است
. عمل کورتاژ به صورت قانونی و بدون تحقير و خطر جانی انجام شده است

چنان که در . اما چنين روالی می تواند به سرعت معکوس شود و تغيير کند
اطريش، لهستان، می سی سی پی و يا ال سالوادور پيش کشورهايی نظير 

 دکتر اشتاپف مطب خود را در ، زمانی که1991از سال . رفته است
اشتوتگارت و مونيخ جهت عمل کورتاژ گشود، تا به امروز به طور مرتب از 

  . مورد تهديد و ترور قرار گرفته است" حافظان زندگی"جانب طرف داران 
  

می " حافظان زندگی"ن و زنانی که خود را هواداران  سال است ، مردا15
نامند، در مقابل مطب دکتر اشتاپف کمين کرده و با توسل به انواع وسايل از 
صحبت، تبليغ تا تهديد و تطميع تالش می کنند تا زنان را از انجام عمل سقط 

آن ها نطفه های پالستيکی و عکس هايی از جنين های پاره . جنين بازدارند
ره و داغان شده را در دستان خود دارند و به اين ترتيب با به وجود آوردن پا

يک آتمسفر عذاب وجدان و گناه، زنان را به عدم انجام کورتاژ ارشاد می 
 ساله ای به او مراجعه می کند و 17دختر : دکتر اشتاپف می گويد. کنند

تاپف به دختر دکتر اش. خواهان قطع بارداری خود که ناخواسته بوده، می شود
قرصی را تجويز می کند که پس از خوردن آن، دهانه رحم نرم شده و شرايط 

اين دختر در فردای آن روز، هنگامی که . را برای کورتاژ آماده می سازد
به "  حافظان زندگی"برای کورتاژ به مطب مراجعه می کند، توسط مبلغين 
ی، او را نسبت به انجاممنطقه ای ديگر برده شده و بعد از صحبت های طوالن

شب هنگام، دختر به خون ريزی دچار شده و در . رتاژ مردد می نمايند
نهايت، دکتر اشتاپف مجبور می شود شبانه او را به مطب حمل کرده و عمل 

  .سقط جنين را در وضعيت خطرناکی به انجام رساند

ی که در ، تنها حکم"حافظان زندگی"بعد از شکايت دکتر اشتاپف ازسازمان 
دادگاه صادر شد، اين بود که اين سازمان تالش می کند تا با توجه به وضعيت 

  !زنانی که مورد ارشاد قرار می گيرند، وظيفه خود را به انجام رساند
  :اطريش

کليسای کاتوليک و بنيادگرايان مسيحی در اطريش از يک سو مانع روشن 
می شوند و فروش قرص گری در ارتباط با راه های جلوگيری از بارداری 

که تنها سه روز بعد از احتمال بارداری در سقط جنين تأثير می " بعد از آن"
گذارد را، ممنوع می کنند و از سوی ديگر زنان بارداری که قصد کورتاژ 
داشته و دکترهايی که اين قصد را عملی می کنند، مورد تهديد و مشاجره قرار 

خيلی عجيب است که کمک های : گويددکتر کريستيان فياال می . می دهند
اوليه برای هر حادثه ای مهيا است، اما برای مسائل 

کو

 کار خود را 1999دکتر فياال از سال . بارداری، هر نوع کمکی نفی می شود
  mifgyneدر زمينه مسائل مربوط به جلوگيری و قطع بارداری توسط قرص

 ايجاد يک کلينيک خصوصی، به با2003متمرکز کرد و از سال 
بارداری ز
دکتر فياال قصد دارد با بازگشايی موزه ای مربوط به وسايل . مشغول شد

جلوگيری از بارداری و هم چنين راه های قطع بارداری، به زنان ياری 
 بازگشايی 2007 مارس 8ن، در تاريخ اين موزه در روز جهانی ز. رساند

  . خواهد شد
زمانی که دکتر فياال به تحصيل رشته پزشکی در دانشگاه مشغول بود، قطع 

دکتر فياال در دوره . بارداری در اطريش يک امر قانونی به شمار می آمد
تحصيالت خود و بعد از آن، در رابطه با فجايعی که در دوران غير قانونی 

زنانی که . ر سر زنان آمده بود، کسب اطالعات می کندبودن کورتاژ ب
سرخود و يا توسط افراد غير متخصص با ميل کاموا بافی، انواع ميله های 
فلزی يا حتی شاخه درختان دست به قطع بارداری خود می زدند و به طور 

  . وحشتناک و دردناکی جان خود را از دست می دادند
 هزار زن در جهان، به 70ی ، هر ساله بنا به آمار سازمان بهداشت جهان

تقريبا تمام اين زنان . علت سقط جنين غيربهداشتی  به کام مرگ فرو می روند
. از کشورهايی هستند که در آن ها عمل کورتاژ غيرقانونی محسوب می شود

کشور اطريش
زن به صورت قانونی با تجهيزات پزشکی و  هزار 25 تا 19ساله حدود 

هرچند که  سازمان بيمه های . بهداشتی و بدون خطر مرگ کورتاژ می کنند
اجتماعی، هزينه های  مربوط به عمل کورتاژ را تقبل نمی کند و چنين هزينه 

  .ای بايد شخصا پرداخته شود
ه قطع با وجود قانونی بودن قطع بارداری در اطريش، هيچ پزشکی متعهد ب

در فرانسه نيز هيچ پزشکی به انجام عمل کورتاژ ملزم . بارداری نيست
نيست، اما بيمارستا ن ها مسئول هستند که پزشک متخ

جنين را در بيمارستان به کارگمارند و زنانی را که برای قطع بارداری 
الت اما در سه اي. مراجعه می کنند، توسط پزشک متخصص کورتاژ کنند

اطريش بيمارستانی يافت نمی شود که در آن يک جراح متخصص کورتاژ، 
 2005از سال ) سالزبورگ(تنها در يکی از ايالت ها . مشغول به کار باشد

پزشکی مربوط به قطع بارداری استخدام شده است، آن هم به علت تالش های 
مل خانم گابی بورگستالر، رئيس اين ايالت بوده که يک  بخش مخصوص ع

. سقط جنين در يکی از بيمارستان های اصلی اين ايالت به وجود آورده است
هر چند که پزشکان سالزبورگی

اين امر نشان می دهد که چه شرايط . وين در آن جا مشغول به کار هستند
الت به وجود برای پزشکان اين اي" حافظان زندگی"سختی از جانب سازمان 

جنگی همه جانبه و خستگی ناپذير عليه سالمت و حق تعيين .آورده می شود
  .سرنوشت زنان توسط خودشان، در جريا ن است

 کلينيک خصوصی لوچينا که در  امر قطع بارداری تخصص 2004در سال 
زابينه بهام که مادر بزرگ و مادر خود را به علت . داشت، برچيده شد
ی از دست داده بود، اين کلينيک را سازمان داده، و بعد از کورتاژ غيربهداشت

تحت فشار و تهديد به " حافظان زندگی"آن به طور مرتب از جانب گروه های 
. آن ها بارها تهديد به منفجر کردن کلينيک کرده بودند. قتل قرار می گرفت

ا که اين گروه، مکانی را در کنار کلينيک در اختيار خود درآورده و زنانی ر
قصد داشتند به کلينيک مراجعه کنند، به اين مکان می بردند و آنان را تحت 

به تدريج " حافظان زندگی"سازمان . فشارهای روحی قرار می دادند
ساختمانی را که کلينيک در آن واقع شده بود، خريده و به اختيار خود 

  . تنددرآوردند و فورا اجاره کلينيک را فسخ کرده و درب کلينيک را بس
هم اکنون با وجودی که قانون در کشور اطري

مزاحمت های اين چنينی برای افرادی که به يک مکان تأمين اجتماعی، 
بهداشتی و يا بيمارستان نزديک می شوند، جرم است و تعقيب قانونی دارد، 

 آن .کاسته نشده است" حافظان زندگی"اما ذره ای از فعاليت های گروه های 
ها هم چنان در مقابل کلينيک های مخصوص عمل سقط جنين می ايستند و در 
يک دست تاجی از گل رز و در دست ديگر يک نطفه پالستيکی دارند و در 

پدر، تو من را به :"مقابلشان نيز پالکادهای بزرگ پر از شعارهايی مانند
" درک کنيدمسئوليت خود را .   مادر، تو من را می پرورانی.  وجود آوردی

نصب کرده اند و با پخش اطالعيه هايی که در آن ها تماما اطالعات کذب 
نوشته شده است، مانند عمل کورتاژ باعث سرطان سينه می شود و يا کورتاژ 

  .شما را نازا می سازد و غيره، به ارائه ترس و وحشت مشغولند
 با قاطعيت مسئولين دولت حاکم بر اطريش، حتی آن هايی که زن هستند نيز،

  از اين حق زنان دفاع نمی کنند و همواره ميان سياست های حزبی که عضو 



  !حق سقط جنين، زير فشار کليسا
آن ها می گويند، قطع بارداری بعد از . آن هستند، و زن بودن خود شناورند

سه ماه، مسئله ساز است، اما اعتراف نمی کنند که وقتی زنی را برخالف 
  ی کنند، که يک فرزند عقب مانده را به دنيا آورد و تا خواسته اش مجبور م

آخر عمر با او دست و پنجه نرم کند و همواره خود را گوشه گير نمايد، به 
  . مراتب بيشتر مسئله ساز است

زنی که در اطريش تصميم به عمل سقط جنين می گيرد، نمی تواند از 
 است به کشور ديگری امکانات پزشکی و بيمارستانی استفاده نمايد و مجبور

زمان بسيار نيز که در واقع برای " بعد از آن"فروش قرص . مسافرت کند
در . کوتاهی بعد از انجام سکس بدون پيش گيری، در نظر گرفته شده است

بسياری از کشورهای اروپايی به طور آزادانه در داروخانه ها به فروش می 
ا راه يافته است،  در اطريش  ه

 

عت زودتر، احتمال تأثيرگذاری را بيشترمی 

برای مثال وسايل پيش گيری .  بيافزاييم

رداری نيز به مقابله برخاسته اند و تنها راه جلوگيری را 

ژ می پردازد، 

از انجام کار روزانه در کلينيک، به 
د، در همان محل زندگی می کند و هر روز با يک 

ن کلينيک 

 تاژ دفاع کرده و به آن عمل می کند،

ود کرده و در تمام دنيا به عنوان قاتل 

سی 
عمل سقط جنين دست می زند، رجوع کنند و اين ها  به تنها کلينيکی که به 

 . ت است

 در 

  .و بخش تقسيم می کند

 ايالت، 44آن ميان ، 

صويب می رساند که تحت آن، زنان اين کشور همانند زنان در بنگالدش، 

 در معرض خطر 
پس از . نتوانست پزشکان را متقاعد به دادن اجازه سقط جنين نمايد

، جنينی که خارج از رحم رشد کند، مجوز کورتاژ 

رسد و به تازگی در آمريکا نيز به داروخانه
مطالعات پزشکی نشان می دهد که استفاده از اين . هم چنان ممنوع می باشد

قرص، مانع تخم ريزی می شود و اگر چنان چه تخم ريزی انجام شده باشد، 
، در صورتی تأثير خود را"بعد از آن"قرص . استفاده آن بی فايده خواهد بود

يری می کند که سريعا بعد از انجام رابطه می گذارد و از بارداری پيش گ
حتی يک سا. جنسی استفاده شود

در واقع اگر زنی برای خريد اين قرص منتظر . کند تا يک ساعت ديرتر
نسخه پزشک شود که در آخر هفته حتی سه روز به طول خواهد انجاميد، 

  .داشتديگر فايده ای برايش نخواهد 
به عنوان يک داروی " بعد از آن" قرص 2005 به همين دليل از سال 

درست قبل از تصميم .اورژانس شناخته شده و بدون نسخه عرضه می شود
در اطريش، نامه سرگشاده ای از " بعد از آن"گيری درباره آزاد کردن قرص 

که جانب کليسای کاتوليک نوشته شد که در آن از دولت خواسته شده است، 
چه قصدی کليسای . نبايد اين قرص را بدون نسخه در اختيار افراد قرار داد

رابطه جنسی . کاتوليک از آزاد نکردن اين قرص دارد، تا حدی مشخص است
را برای زنان رنج آور کند، عذاب وجدان برای آنان به بار آورد و قدرت 

  !کليسا را نشان دهد
وردن آمار بارداری ناخواسته و سقط تنها راه پايين آ: دکتر فياال می گويد

جنين، آن است که بر ميزان آگاهی نسبت به چگونگی پيش گيری از بارداری 
و امکان استفاده از وسايل پيش گيری

برای دختران جوان و زنان ناآگاه؛ " بعد از آن"رايگان؛ استفاده از قرص 
لمين؛ دستگاه اتومات برای دست رسی به کندوم در آموزش سکسوآل برای مع

اما واضح است که به کار بردن چنين . مدارس و غيره، از آن جمله هستند
  .سياستی برخالف سياست حاکم بر اطريش کاتوليک می باشد

 در جهت مبارزه با 1990که از سال " حافظان زندگی"کليه گروه های 
ال هستند، اساسا ريشه در آمريکا کورتاژ سازماندهی شده و در اطريش فع

هدف اين گروه ها صرفا مبارزه با کورتاژ نيست، بلکه آن ها با هر . دارند
گونه پيش گيری از با

اين سازمان ها از جانب کليساهای کاتوليک . عدم انجام رابطه جنسی می دانند
  .ت حمايت می شونددر اطريش به شد

   می سی سی پی- آمريکا
 ماهه 6چيزی نمانده است که بنيادگرايان مسيحی در آمريکا، حق کورتاژ در 

.  سال که به طور قانونی مجاز بوده است، از ميان بردارند33اول را بعد از 
  . قدم اول، محدوديت حق سقط جنين بعد از سه ماه  بارداری است

ی تنها دکتری که به عمل کورتا هم اکنون در می سی سی پ
دکتر جوزف بوکر، مجبور است برای حفظ جان خود، جليقه ضد گلوله بپوشد 

او پزشکی سياه پوست است که در سال . و تحت حفاظت پليس زندگی کند
 از کاليفرنيا به می سی سی پی آمده و از آن زمان که به عمل 80های 

 که چگونه دولت، کم کم، امکانات مربوط به کورتاژ مشغول شده، شاهد است
  .عمل سقط جنين آزاد را از بين می برد
 او برخالف پزشکان ديگر که بعد  

شهرهای خود باز می گردن
 سال 10در عرض . نگهبان مسلح به کلينيک رفته و به کار مشغول می شود

که دکتر بوکر در اين کلينيک کار می کند، ديده است که چگونه شش کلينيکی 
که در شهر موجود بودند، همه تعطيل و يا بسته شده اند و تنها همي

او می گويد، اين وضعيت مرا خشمگين می کند، اما از . باقی مانده است
، چون زنان در حال حاضر طرف ديگر قاطع تر اين کار را دنبال می کنم

و ادامه می دهد، کسی که صحته خون ريزی و . بيشتر به وجود من نياز دارند
مرگ يک زن را بعد از سقط جنين غير بهداشتی و غير قانونی ديده است، 

  .هرگز نمی تواند در آسايش بسر برد
 در هر لحظه که دکتر بوکر، از حق کور
از او می خواهند که اعالم کند، . مجوز طبابت خود را به خطر می اندازد

اما دکتر . عمل کورتاژ، خطر به وجود آمدن سرطان سينه را در بر دارد
بوکر می گويد، اين دروغ محض است و حاضر نيست چنين دروغی را اعالم 

ا مسئول او در شرايطی کار می کند که به او اتهام قتل می زنند و او ر. کند
  . جان هزاران نطفه ای می دانند که قرار بود روزی به انسان تبديل شوند

  
، دکتر بوکر خون بی "حافظان زندگی"آری، برای طرف داران سازمان های 

آن ها عکس هايی را تهيه کرده اند که  . گناهان را بر زمين ريخته است
، اين يک واقعيت هزاران جنين را در سطل آشغال نشان می دهد و می گويند

 ميليون يهودی را ناب6هست که هيتلر 

بنابراين  کشتن ميليون ها کودکی که هنوز به دنيا نيامده اند، . شناخته می شود
  .نيز جنايت محسوب می شود و بايد دنيا آن را بپذيرد
ند، جوان، سياه پوست و اکثر زنانی که به کلينيک دکتر بوکر مراجعه می کن

زنانی که توان مالی و آگاهی بيشتری دارند، برای سقط جنين به . فقير هستند
فعال نيستند، سفر " حافظان زندگی"ايالت های ديگر که در آن ها طرف داران 

اما آن ها که وضعيت مالی پايينی دارند، ناچارند که در می سی . می کنند
پی

  .زنانی هستند که از ممنوعيت حق کورتاژ بيشترين ضربه را می خورند
 درصد جمعيت را تشکيل می دهند و 37سياه پوستان در می سی سی پی ، 

 درصد کورتاژشوندگان 73. در واقع فقيرترين بخش مردم به شمار می روند
زنانی که قصد کورتاژ  دارند، بنا به قانون می . دنيز، از همين قشرمی باشن

چنين .  ساعت بعد از معاينه اول، مجددا به کلينيک مراجعه کنند24بايست 
آنان که از راهقانونی به ويژه برای زنان کم درآمد و فقير، بسيار سخ

های دور به کلينيک می آيند و اتوموبيلی در اختيار ندارند، مجبورند خرج 
رشان را که دو برابر می شود، تحمل کنند و روزهای بيشتری را از کار سف

سازمان بيمه های اجتماعی نيز خرج عمل سقط جنين را به . مرخصی بگيرند
 سال به اجازه پدر و مادر نياز دارد، حتی 18يک دختر زير . عهده نمی گيرد

ری زندگی کند اگر پدر و مادر جدا از هم بوده و يا يکی در شهر يا ايالت ديگ
و يا حتی اگر اين دختر يکی از والدينش را هرگز نديده باشد، می بايست

و اگر نتواند موفق شود، به . هر حال اجازه پدر و مادر را به همراه بياورد
  !اجازه رسمی دادگاه نياز دارد

در مدارس می سی سی پی هيچ گونه درسی مربوط به سکسوآل و روشن 
وجود ندارد و تنها گاه و گداری از پرهيزگاری و عدم گری در اين خصوص، 

در حالی که ايالت می سی سی پی يکی . داشتن رابطه جنسی صحبت می شود
 سال ميزان بسيار بااليی را 18از سه ايالتی است که در آن ها حاملگی زير 

داراست و يکی از ايالت هايی ست که مرگ و مير نوزادان بسيار زياد است 
  .  درصد کودکان در اين ايالت، زير خط فقر زندگی می کنند24ع و در مجمو

. در چنين شرايطی می بايست يا طرف دار حق سقط جنين بود و يا عليه آن
اين . حد وسط وجود ندارد و هيچ سازمانی ميان اين دو به وجود نمی آيد

اختالف نظر در آمريکا، تنها  به مثابه يک بحث و مناظره ميان موافقين و 
مخالفين نيست، بلکه امری سياسی و فاکتوری تعيين کننده در جريان انتخابات 

است؛ اختالفی که کشور را به د
در واقع هنوز حق سقط جنين در آمريکا، قانونا  تا ماه ششم بارداری به 

 بحث ممنوع بودن قطع 2006اما از نوامبر . رسميت شناخته می شود
ه سوم به بعد آغاز شده است و اگر چنين قانونی به تصويب بارداری از ما

 ايالت آمريکا از بين خواهد 50برسد، حق سقط جنين آزاد برای زنان  در 
  .  برقرار شده بود1973قانونی که بعد از مبارزات مداوم زنان از سال . رفت

  
بحث درباره حق سقط جنين ، بار ديگر به نسل کنونی نشان می دهد که 

ه هر قانونی  خاصيت فنرگونه دارد و می تواند همه چيز را مجددا به چگون
بحث ممنوعيت حق سقط جنين آزاد در آمريکا، به .  جای سابق خود برگرداند

، هشتاد 2005طور جدی در سال های گذشته دنبال شده است و در سال 
طرح اجرايی جهت تصويب ارائه شده است که از 

نی در جهت محدوديت های جدی در امر قطع بارداری به تصويب قواني
رسانده اند و اگر قانون لغو قطع بارداری از ماه سوم به بعد در دادگاه به 

بی خود .   ايالت آمريکا حق کورتاژ را لغو خواهد کرد21پيروزی برسد، 
 نيست که بوش به تازگی دو قاضی محافظه کار را به رياست دادگاه برگمارده

 سال، قانونی را به 33آمريکا، يکی از قدرتمند ترين کشوردنيا، بعد از . است
ت

نيجريه و يا هائيتی، تحت فشار قرار خواهند گرفت و حقشان ، حق تعيين 
  .سرنوشتشان با يک چشم بر هم زدن از بين خواهد رفت

  :لهستان
در لهستان تنها زنانی حق سقط جنين آزاد دارند که يا زندگيشان در خطر باشد 

هرچند که پزشکان کاتوليک . و يا بارداری ناشی از تجاوز جنسی بوده باشد
 درصد رد 99اين کشور، در چنين حالت هايی نيز انجام عمل کورتاژ را تا 

 غيرقانونی در  هزار کورتاژ200نتيجه اين که، ساالنه در حد . می کنند
  .لهستان انجام می گيرد

 ساله که از بيماری چشم در رنج است و هر زايمان، برايش 35آليسيا، زنی 
خطر کوری در بردارد، تالش می کند تا اجازه سقط جنين قانونی را به دست 

اکنون آليسيا، در لهستان، زن معروفی شده است، زيرا عليه کشورش به . آورد
او که در زمان . قوق بشر در اروپا شکايت کرده استدادگاه حمايت از ح

اولين بارداری خود، به علت رشد جنين خارج از رحم،
جانی بود، 

 زايمان رو به شدت نهاد، پزشکان اعالم 2آن که وضعيت چشمانش بعد از 
اکنون آليسيا . ن سوم خطر پاره شدن پرده چشم را دربرداردکردند که زايما

برای بار سوم باردار است و می خواهد به صورت قانونی و به طور آزاد 
  .سقط جنين کند، اما اجازه اين عمل را ندارد

 مطابق قانون در لهستان
پزشکان به . نيز در لهستان انجام پذير نيستاما حتی اين امر قانونی . دارد

علت ترس از تهديدهايی که می شوند، دست به عمل سقط جنين نمی زنند و 
آن ها نمی خواهند هيچ گونه ربطی . حتی شرايط زن را نيز بررسی نمی کنند

  در چنين شرايطی رسما اعلالم می شود که هرساله در . به اين مسئله پيدا کنند
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  ! زير فشار کليساحق سقط جنين،
  

فدراسيون زنان در لهستان .  سقط جنين انجام می گيرد200لهستان حدودا 
واقعيت اين . معتقد است که اين رقم ، هيچ تناسبی با واقعيت موجود ندارد

 تاکنون 70است که بنا به آمار رسمی، رشد جمعيت در لهستان از سال های 
وشن گری برای پيش گيری  ر کودک است و کمبود1\25به ميزان هر زن، 

از بارداری و محدوديت امکانات و وسايل جلوگيری از بارداری نيز، از 
   سقط 200خصوصيات بارز اين کشور کاتوليک است، پس می بايست به رقم 

 تا 80فدراسيون زنان اعالم می کند که ساالنه . جنين در سال شک کرد
  .ی گيردهزار سقط جنين غيرقانونی در لهستان انجام م200

در مدارس لهستان تبليغ می شود که کورتاژ باعث انواع و اقسام امراض 
ل سقط جنين زده اند، يا الکلی و 

در مدارس تدريس می شود که قرص . تاد شده اند و يا خودکشی کرده اند

، يا "م می شود

گويد، شايد در آن زمان که کمونيسم 

ی درخواست کرد که به کشتن موجودات زنده انسان

جوانان لهستانی ت بر 

  

دو تنها کشوری نيست که در آن عمل کورتاژ ممنوع بوده و 

شديد، يک جو 

، طرحی مشتمل بر بسياری از مسائل زنان از قبيل خشونت در خانه، 

دم، به شدت محافظه کار بوده و 

اگر چنان چه ثابت شود که جنين امکان .  در انتظارشان است

 بود بسيار تاريک که حتی يک تخت نيز در 

به وخامت می 

  

برخی به سرعت چنين زنانی را به پليس معرفی . اردربط د

آن هايی که وضع . ال سالوادور کاتوليک سه حالت دارد

شود، باخبر شده و با 

روانی می شود و آن هايی که دست به عم
مع

 آسيب وارد های جلوگيری از بارداری، حاوی هورمون هايی ست که به بدن
و جلوگيری طبيعی با در نظرگرفتن تاريخ تخم ريزی، بهترين راه . می آورند

 40 تا 24 درصد تمام زن های 20در نتيجه . پيش گيری از بارداری است
  .ساله لهستانی از اين طريق به پيش گيری از بارداری دست می زنند
ن اطالعيه جالب اين جاست که در روزنامه های رسمی اين کشور، می توا

هرچند که تمامی جمالت به . های مربوط به سقط جنين غير قانونی را يافت
صورتی پوشيده بيان شده اند و تنها به طور غير مستقيم به عمل کورتاژ اشاره 

هرنوع معالجه ای انجا:"برای مثال نوشته شده است. دارند
  "!چگونگی بازيابی منظم پريود ماهانه"

نی است که به يکی از اين اطالعيه ها زنگ می زند و تقاضای قرار ماگدا ز
بطور کامال عادی به او قرار دکتر داده می شود و در مطب دکتر . می کند

نيز پرستار همه کارها را به طور طبيعی انجام می دهد و هيچ يک  از 
 به تنها به طور غير مستقيم و. طرفين کلمه ای از کورتاژ به ميان نمی آورند

هزينه اش چقدر است؟ چه زمانی . "صورت سوم شخص به آن اشاره می شود
  ....."انجام می گيرد و

ماگدا که از مادرش برای پرداخت هزينه کورتاژ درخواست کمک مالی کرده 
بود، با ا ين پاسخ مواجه می شود که، سوپ را خودت پخته ای، خودت هم 

 از بارداری وظيفه زن است چنين است در لهستان، جلوگيری! بايد بخوری
  .ودر قطع بارداری نيز، زن مسئول شناخته می شود

يکی از نويسندگان فمينيست لهستانی می 
بر کشور ما حاکم بود، بدون آگاهی و مطالعه، حق کورتاژ را به دست آورديم 

  !و اکنون آن را به  راحتی از دست داديم
 کمپين 1989وليک بعد از تغيير سياست کشور لهستان در سال کليسای کات

پاپ پل دوم در اولين سفر . وسيعی در مقابله با حق سقط جنين به راه انداخت
خود بعد از سقوط  کمونيسم به لهستان، کورتاژ را با آدم کشی دوران آشويتس 

مقايسه کرد و از رژيم 
اعتراضات، تظاهرات، جمع آوری طومار و تالش ! و چنين نيز شد. پايان دهد

 عمل سقط جنين، 1993از سال . های بيشتر از دو ميليون زن اثری نداشت
لهستان مجددا به دوره قبل از کمونيسم، يعنی به دوره . غيرقانونی اعالم گشت

طبيعتا تمام اين تبليغا. حاکميت مردساالری بازگشت
امروزه دختران جوان لهستانی سئوال می . اثرات فراوانی برجای گذاشته است

کنند، چرا فمينيست ها اين قدر ظالم هستند؟ چرا می خواهند نوزاد ها را 
!بکشند؟ زنی که کورتاژ می کند، قاتل است

  ال سالوادور
 تمامی  ال سالوادور کشور کاتوليکی ست که در رأس  ساير کشورها، به

  .جامه عمل می پوشاند" حافظان زندگی"آرزوهای گروه های 
زنانی که در ال سالوادور به بارداری خود خاتمه می دهند و پزشکان يا 

 سال به زندان متهم 30افرادی که دست به عمل سقط جنين می زنند،  گاها تا  
ائاتی که در تمام استثن. عمل کورتاژ با ارتکاب به قتل تفاوتی ندارد. می شوند

برخی از کشورهای کاتوليک، قطع بارداری را مجاز می کند، مانند بارداری 
در اثر تجاوز، ناقص بودن جنين، رشد جنين خارج از رحم، در خطر بودن 

قطع بارداری در . زندگی مادر و غيره، در قوانين ال سالوادور وجود ندارد
  . ادور ممنوع  شده است به اين سو، در ال سالو90هر شرايطی از سال های 

  
 البته ال سالوا

و کلمبيا نيز از جمله همين کشورها (*) شامل مجازات می باشد، مالتا، شيلی
اما در ال سالوادور عالوه بر ممنوعيت و مجازات . هستند

 ال سالوادور تمامی دستگاه پليس و رژيم. پليسی و اختناق نيز حاکم است
مبارزه قاطع " جنايت عليه کودکان و زنان"امنيت خود را به کار انداخته تا با 

  ! عمل آورد و ريشه سقط جنين را بخشکاند
 جنگ شهری در ال سالوادور به اتمام رسيد، 1992بعد از اين که از سال 

 مجلس تقاضا کردند محافظه کاران از. بحث بر سر حق سقط جنين آغاز شد
در مقابل، . نام گذاری کنند" متولد نشدگان" دسامبر را به ياد 28که روز 

گروه چريکی سابق که بعدها رهبری حزب چپ را در اين کشور عهده دار 
شد

 بودن مادر چه به تجاوز و هم چنين حق سقط جنين آزاد در صورت درخطر
هرچند که اين طرح به . لحاظ جسمی و چه روحی، به مجمع ملی ارائه دادند

تصويب نرسيد، اما باعث به وجود آمدن مناظره و بحث های فراوانی در آن 
  . مورد گشت

در همين زمان پاپ پل دوم، رهبر جديدی برای کليسای سان سالوادور انتخاب 
در ميان مرکرد که در ضمن داشتن محبوبيت 

پس از آن . به اين ترتيب سرنوشت سياسی کشور را به دست خود گرفت
طرح ممنوعيت کامل سقط جنين که توسط محافظه کاران به مجلس ارائه شد، 

بر اساس .  به تصويب رسيد1998با پی گيری های اين رهبر کليسا در سال 
سانی از اولين لحظه به وجود آمدن، يک اين قانون، حفظ زندگی هر  ان

پرنسيپ خدشه ناپذير برای رژيم محسوب می شود و تخطی از آن برای 
.  سال مجازات زندان دارد12 تا 6شخصی که دست به اين عمل می زند، از 

 سال 8 تا 2زنی که به بارداری خود خاتمه می دهد،  می بايست مجازات 
 2در اين راه به طرفين کمک کرده اند، از زندان را پذيرا باشد و کسانی که 

 سال زندان5تا 
 سال زندان، مجازات زنی است که به 50 تا 30رشد و زيستن داشته، 

  .بارداری خود خاتمه داه است
به ث زنی است که -د . اين عمل به مثابه يک جنايت سنگين شمرده می شود

علت وحشت از لو رفتن، حاضر نيست هنگام مصاحبه نام کامل خود را بر 
او زن . زبان آورد و در تمام لحظات با وحشت به دور و بر خود نگاه می کند

جوانی ست که در يک کارخانه پارچه بافی کار می کند و در قسمت فقيرنشين 
اردار می شود، هنگامی که او برای بار دوم ب. شهر سان سالوادور ساکن است

مردی که باعث بارداری او شده است، اعالم می کند که فرزندی نمی خواهد 
مادر او نيز بارها به او . و اين مشکل زن است و خود بايد آن را حل کند

  .خاطرنشان کرده است که اگر باردار شود، بايد از خانه برود
 که به عمل ث در منتهای نااميدی و بعد از جستجوی فراوان شخصی را- د

خانه ای که در آن عمل . کورتاژ دست می زند، می يابد و به آن جا می رود
کورتاژ انجام می شد، دخمه ای

  .آن وجود نداشت
ث روی زمين دراز می کشد و پارچه ای را که دارای کمی داروی بی - د

 زنی که دست به عمل کورتاژ می .حس کننده بوده، زير بينی خود می گيرد
زد، ميله ای مانند آنتن تلويزيون را وارد بدن او کرده و شروع به گرداندن آن 

ث را از درد به آسمان بلند می - کاری که فرياد د. ميله در داخل رحم می کند
ترس از . بعد از آن روزها و شب ها با تب و خون ريزی و تشنج گذشتند. کند

   شدن، مانع مراجعه او به پزشک می شدلو رفتن و زندانی
ث رو -  بعد از سپری شدن يک هفته در حالی که حال د

-در معاينه اوليه روشن گرديد که د. گذاشت، مجبور به رفتن به بيمارستان شد
ث به عفونت شديد در ناحيه کليه، کبد و ريه مبتال شده است و در مراحل 

 ناحيه رحم وی است که سوراخ شده و چرکی بعدی فاش گرديد که عفونت از
.و متورم می باشد

 روز در کما بسر برد و پس از به هوش آمدن، 6ث بعد از عمل، به مدت - د
پليس که در اين فاصله به محل زندگی و محل کار او مراجعه کرده و از 
مادر، برادر، افراد فاميل و هم کاران او بازجويی به عمل آورده بود، شروع 

رد به طرح سئواالتی درباره چگونگی سقط جنين و افرادی که دست به اين ک
به او گفته می شد که اگر اطالعات خود را بدهد، از مجازات . عمل زده اند

  .معاف می شود
 از طرف ديگر مادر و دوستان او می گفتند، اگر اطالعات بدهد از جانب 

ره قرار می گيرد و آن باندی که دست به عمل کورتاژ می زنند، مورد مخاط
ث برای اين که زندگی خود را از -د. ها دست به گرفتن انتقام خواهند زد

رفتن به زندان نجات دهد، تصميم به دادن اطالعاتش گرفت و يک ماه بعد در 
  .دادگاه تبرئه شد

 در ال سالوادور، هر دکتری موظف است از يک سو،  زنی را که کورتاژ 
ی کند و از سوی ديگر به علت پرنسيپ هايی که در شده است، به پليس معرف

حرفه پزشکی وجود دارد، می بايست از دادن اطالعات به ديگران درباره 
در نتيجه تصميم به معرفی زنانی که دست به . بيمار خود، خودداری کند

کورتاژ غيرقانونی زده اند و بعد ناچارا به پزشک مراجعه کرده اند، به 
پزشک مربوطه 

می کنند و برخی سعی می کنند که از اين زنان حمايت کرده و آن ها را از 
در حالی که وحشت از لو رفتن توسط . دست گيری و زندان نجات دهند

به اين دليل بسياری از . پرستاران و ساير کارکنان مطب نيز وجود دارد
  .چنين مواردی دوری می ورزندپزشکان از دخالت در

قطع بارداری در 
مالی خوبی دارند، يا  به ميامی سفر می کنند و يا به وسيله دکتر خصوصی 

زن هايی که .  خود در مطب ، به صورت کامال مخفيانه کورتاژ می شوند
 قرص ضد بارداری به مقدار بسيار امکانات مالی اندک دارند، يا با مصرف

زياد، مواد ضد عفونی، آب صابون و يا موادی مانند آب باطری ماشين، 
شخصا اقدام به سقط جنين خود می کنند و يا  اغلب توسط افرادی 
غيرمتخصص در يک دخمه پنهانی  کورتاژ می شوند و با رحم پاره پاره به 

  .ا از دست می دهند بيمارستان مراجعه می کنند و يا جان خود ر
 در اين ميان زنانی نيز هستند که در اينترنت، اطالعات و راه های مختلف 

در چنين . قطع بارداری را جستجو می کنند و خود دست به عمل می زنند
حالتی اکثرا از دارويی که برای زخم معده استفاده می 

، باعث خون ريزی رحم می شوند و استفاده از اين دارو در مجرای رحم خود
با مراجعه به بيمارستان به عنوان سقط جنين طبيعی و بدون خطر مجازات، 

  . بارداری خود را قطع می کنند
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  !حق سقط جنين، زير فشار کليسا
زنی که به طور مخفيانه و کامال سکرت سازمان دهی عمل سقط جنين را به 

يکی علنی . ن کار دو شماره تلفن داردعهده گرفته، تعريف می کند که برای اي
حدودی داده که به همه داده می شود و آن ديگری، مخفی که تنها به تعداد م

 نفر هستند که اکثرا از سازمان های طرف 20اين تعداد در حدود . می شود
دار زنان می باشند و اجازه پخش اين شماره تلفن را ندارند و تنها در موارد 

در اين صورت، زنی که واقعا به . تاج، شماره را می دهندکامال مطمئن و مح
کمک نياز دارد، به پزشکی که در کشورهای هم جوار، به اين کار می 

چنين تماس های تلفنی می بايست کامال حساب شده . پردازند، وصل می شود
گيری و جمالتی به کار رود که مستقيما به و با رعايت مخفی کاری انجام 

  ای سازمان داده شد، پزشک مربوطه 
در اين . اين عمل را انجام می دهد

 سقط جنين آزاد با وجود 

وقتی چنين رابطه .  نباشندنای کورتاژ
به ال سالوادور می آيد و به طور رايگان 

مع

  .    حالت هويت پزشک کامال مخفی باقی می ماند
، دادگاه های مربوط به عمل 1998تحقيقات نشان می دهد که بعد از سال 

 100ور دو برابر شده است و ساالنه به طور متوسط سقط جنين در ال سالواد
شکايت هايی که در دادگاه مورد بررسی . مورد به دادگاه ارجاع داده می شود

گاها نسبت به . قرار می گيرند، اکثرا مربوط به زنان و يا پزشکان هستند
دوست، مادر و يا شخص ديگری که به عمل سقط جنين کمک کرده است، نيز 

  .ل آمده استشکايت به عم
 اين تحقيقات گويای آن است که امروزه اکثر اين زنان از قشر دانش جويان، 

در حالی که سابقا زنانی . زنان خانه دار، کارگر خانگی و فروشنده می باشند
که دست به عمل کورتاژ غير قانونی می زدند، غالبا خدمت کاران و کارگران 

  . کارخانه ها بوده اند
لی، بعد از پيروزی خانم باشلت، حقاخيرا در شي(*) 

  .مخالفت های شديد کليسا، به رسميت شناخته شده است

..................................................  

  
  بيانيه ی دانشجويان چپ دانشگاه های تهران

 در محکوميت احکام صادره عليه فعالين جنبش زنان
ژه ی سرکوب جنبش های اجتماعی در ايران احکامی عليه در ادامه ی پرو

از آن جمله دالرام علی بنا به حکم دادگاه . فعالين جنبش زنان صادر شده است

 ماه حبس تعزيری و 10 به دو سال و 85 خرداد 22به جرم شرکت در تجمع 

 ضربه 20 ماه حبس و 4 سال و 3 ضربه شالق، و عاليه اقدام دوست به 10

شديد و 

و خش

گ

جويان و مردم 

 

  

 شب در خيابان ُگلپک تقاطع ٧/۵
ور اسانلو يک ماشين پژو جلوی 

اتوبوس حامل ايشان پيچيد و چ
اشين باسالمی که سرنشين اين م

 طلبانه، هر تالش برای سبب نيست که رژيم در مقابل هر اعتراض، هر جنبش حق

 
  بر تمام عرصه های زندگی -جمهوری اسالمی نمايندۀ منافع چپاولگرانۀ آنهاست 

فوری و بی قيد و شرط منصور اسانلو، محمود صالحی و ديگر 
ری، منع تعقيب و لغو اتهامات آنان، بازگرداندن همۀ کارگران اخراجی فعاالن کارگ

 بر سر کار با  پرداخت کامل حقوق و مزايای زمان برکناری از کار، 
  . آزادی تشکل و آزادی بيان، گردهمائی، اعتراض و اعتصاب مبارزه کنيم

 

وب . وم شده اندشالق محک اين اقدام نشانه ی عزم حاکميت برای

ما شرکت در تجمعات . ونت بار جنبش ها و فعالين اجتماعی است

 سرک

رهمايی هايی که در اعتراض به نابرابری های جنسيتی و قوانين زن ستيز 

موجود برگزار می شوند را حق بديهی تمام زنان و مردان می دانيم و 

  . اعتراض خود را به احکام صادره بيان می نمائيمبدينوسيله

اين ها همه در شرايطی اتفاق می افتند که حاکميت حق انتخاب آزادانه ی 

پوشش را به رسميت نمی شناسد و به بهانه ی امنيت اجتماعی، دامنه ی 

در شرايطی که دوستان و رفقای پلی تکنيکی ما . سرکوب را گسترش می دهد

ی برند و هر روز شاهد برخورد با کارگران و فعالين در زندان به سر م

جنبش کارگری هستيم، صدور اين احکام تائيدی بر عزم حاکميت برای اجرای 

يکبار ديگر اين  .پروژه ی سرکوب گسترده ی جنبش های اجتماعی است

احکام را محکوم نموده و تمامی زنان، کارگران، دانش

 مقاومت در برابر گسترش سرکوب اجتماعی و پيگيری آزاديخواه ايران را به

  .حقوق بديهی و انسانی زنان فرا می خوانيم

  جمعی از دانشجويان چپ دانشگاه های تهران

17/4/1386  

.................................................. 

 ضرب و شتم وحشيانه و ربودن مجدد منصور اسانلو
   واحد اتوبوس رانی تهران و حومهرئيس سنديکای کارگران شرکت 

 تا ٧ بين ساعت ١٣٨٦ تير ١٩روز سه شنبه 
مسير باختر در چند صد متری خانۀ آقای منص

هار نفر از عوامل رژيم جنايت پيشۀ جمهوری 
را با خشونت از اتوبوس خارج  آقای اسانلو  ودند

د ضرب و شتم قرار دادند، به آقای اسانلو را مور کردند، به گواهی شاهدان محلی 
  .زور وارد ماشين پژو نمودند و به سرعت به مقصد نامعلومی از محل دور شدند

به آدم      اين نخستين بار نيست که رژيم مرتجع و خونخوار جمهوری اسالمی 
: ربائی، ضرب و شتم و شکنجه های وحشيانه، بازداشت و ارعاب روی می آورد

پروندۀ جنايات و سرکوب های جمهوری اسالمی به سنگينی پروندۀ چپاول و 
بی . دزدی، استثمار و حق کشی ها، ويرانگری و فساد اين رژيم و حاميان اوست

آزادی و زندگی انسانی، هر روشنگری و هرگونه حرکت متشکل و مستقل، به 
 – حتی در سطحی ابتدائی –ويژه تالش کارگران برای سازمان يابی و سازماندهی 
به موازات افزايش سرکوب و . به خشن ترين روش های سرکوب متوسل می شود

زحمتکشان، به ابعاد نجومی دزدی ها و اختناق، به شدت استثمار کارگران و 
غارت ها و تباهی و ويرانگری اش می افزايد تا سلطۀ مشتی سرمايه دار و 

 که رژيم-زميندار نظامی و اداری، تجار گردن کلفت و روحانيان حاکم را 

آری در . اجتماعی، حقوقی و فرهنگی کشور طوالنی تر کندسياسی، اقتصادی، 
ايران نيز مانند تمام نقاط گيتی، و حتی شديد تر از جاهای ديگر، استثمار کارگران 

به همين طريق رهائی کارگران از . و سرکوب و استبداد سياسی به هم پيوسته اند
آزادی سياسی : استثمار اقتصادی نيز در گرو کسب وسيع ترين آزادی سياسی است

و دموکراسی ای که تنها با برانداختن رژيم حاکم به دست توانای کارگران و 
  .زحمتکشان و با استقرار حکومت کارگری به دست می آيد

     تا سرنگونی و برای سرنگونیِ  اين ننگ تاريخی، بايد در مقابل هر حرکت 
ار به عقب نشينی سرکوبگرانۀ رژيم جمهوری اسالمی مقاومت کرد و او را واد

در ماه های اخير دامنۀ تجاوزات رژيم جمهوری اسالمی به حقوق کارگران .  نمود
سرکوب جنبش : و به طور کلی حقوق تودۀ مردم بيش از پيش گسترش يافته است

معلمان و بازداشت ده ها تن از آنان در شهرهای مختلف، بازداشت محمود 
هران و کردستان و ضرب و شتم و صالحی، سرکوب تظاهرات اول ماه مه در ت

دستگيری فعاالن کارگری در تظاهرات و بيرون از تظاهرات، صدور احکام 
زندان برای فعاالن جنبش زنان، ضرب و شتم و بازداشت ابراهيم مددی نايب 
رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و سرانجام 

 حلقه هائی از اين زنجير طوالنی سرکوب و ضرب و شتم و ربودن منصور اسانلو
  .نقض حقوق کارگران و کل تودۀ مردم را تشکيل می دهند

 -     جمهوری اسالمی با افزايش سرکوب از يک سو و تبليغات پان اسالميستی 
از سوی ديگر می » ضد امپرياليستی « شووينيستی و رجزخوانی عوام فريبانۀ 

نطفه خفه کند، با اعمال فشار بر فعاالن جنبش کوشد جنبش کارگری ايران را در 
به . آنان را منفعل سازد، به آنان اتهام همکاری با قدرت های خارجی وارد کند

همين دليل افشای رژيم در سطح داخلی و خارجی امروز بيش از هر زمان الزم 
بايد به تودۀ مردم ايران و جهان نشان داد اين رژيم جمهوری اسالمی است : است
ه با زد و بند های پشت پرده با قدرت های ارتجاعی بين المللی و منطقه ای و نيز ک

با تالش برای تبديل شدن به قدرت برتر منطقه و حمايت از نيروهای ارتجاعی 
منطقه خاورميانه بيشترين خدمت را به امپرياليسم و ارتجاع می کند و به ويژه به 

ان لطمات جبران ناپذير مادی و معنوی طبقۀ کارگر و به وحدت بين المللی کارگر
  .وارد می نمايد

  !کارگران

     ضرب و شتم و ربودن منصور اسانلو تهاجم وحشيانه رژيم جمهوری اسالمی 
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و ! به حقوق همۀ شماست

اشته  به رغم هر نظر و انتقادی  که ممکن است در بارۀ عملکرد آن د–حومه 
 يک دستاورد کارگری است، محصول تالش، رنج، فداکاری و ابزار -باشيم 

نبايد گذاشت رژيم جمهوری اسالمی اين دستاورد را . مبارزۀ هزاران کارگر است
  .   پايمال کند و يا به تباهی بکشاند

     برای آزادی 

شرکت واحد
برای 

  )آذرخش( ی ايران جمعی از کمونيست ها      ٢٠٠٧  ژوئيۀ١١ ، ١٣٨٦ تير ٢٠

……………………………………
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  اعدام کودکان در ايران
 برابر بيشتر از اعدام کودکان در 8رقم کودکان اعدام شده در ايران *

اعدام 
ن 

در زمينه اعدام کودکان نيز . فقر و فالکت و تهيدستی نمی پردازد

 کودکان و مقاصد و 
ونه ای از  نوجوانان 

 

 سال را منع می کند و ايران 18از سوی افراد زير 
برخی.

هم ديوان عالی کشور آگاه بودند 
 

دادگاه هيچ ايراد و قصوری در روند . تاييد کرد" مراحل دادرسی

تمايل دادگاه ها برای مبنی قرار 
 

 گزارش مطبوعات، بر اساس. ردند

وان پايان 

 کند  قانون پيشنهادی به صراحت اعالم می33ماده . است

 

 
ده بان حقوق بشر از مجلس ايران می خواهد تا صالحيت 

  .زود تر تصويب کندچه 

 

 و پاکس2004لی که چين يک مورد مشابه در سال 

ين معاهدات را تصويب کرده 

جمهوری اسالمی در زمينه اعدام کودکان ... هر کشور ديگری است
در سطح جهان همچنان صدرنشين است و بر اساس شاخص نسبی 

جمعيت، ساالنه بيش از هر کشوری و تقسيم تعداد اعدام شدگان بر 
  . ديگری احکام اعدام اجرا ميکند

رژيم اسالمی تنها زندانيان سياسی را شکنجه و : روشنگری
بيدادگاههای اين رژيم تنها به انتقام وحشيانه از قربانيا, نمی کند

, ش زير از ديده بان حقوق بشر نشان می دهدچنان که گزار
گزارش زير صرفنظر از . جمهوری اسالمی صدرنشين جهان است

در رابطه با اعدام, انگيزه های گزارشگران
نکته ای را به تلويح و در چهارچوب ذکر نم
قوشيراز آورده است که البته از سوی فعاالن ح ق بشر در اعدام در 

به دنبال . ايران پيش از اين صريحا مورد توجه و تاکيد قرار گرفته
رژيم به ترفند تازه ای , اعتراض جهانی و داخلی به اعدام کودکان

دست زده است و نوجوانان بزه کار را پس از اخذ اعتراف زير 
 سالگی برسند 18آنقدر در زندان نگاه می دارد تا به سن , شکنجه

 روش ضد انسانی گريزگاهی اين. ا را اعدام می کندو سپس آنه
برای دستگاه قضايی رژيم شده است تا مدعی گردد که کودکان در 

در حالی که عدم انطباق حکم صادره با . ايران اعدام نمی شوند
زمان ارتکاب بزه و سن بزه کار به صريح ترين شکلی نقض حقوق 

  . متهم است
  : متن گزارش 
حقوق بشر امروز اعالم کرد که ايران بايد فورا بان  سازمان ديده

 سال 18استفاده از مجازات مرگ برای جرائمی که نوجوانان زير 
 . انجام می دهند را به تعليق در بياورد

 بزهکار 17، 2004تاکنون مشخص شده است که ايران از سال 
 برابر بيشتر از اعدام 8کودک را اعدام کرده است که اين رقم 

  . ر هر کشور ديگری استکودکان د
مقامات عالی رتبه قوه قضائيه ايران همواره احکام مرگ که به 
صورت پياپی برای کودکان بزهکار صادر شده است، را تائيد کرده 

 سال سن 15در حالی که در برخی موارد اين محکومان تنها . اند
  . داشتند

ئم اين احکام ميثاق های بين المللی که مجازات مرگ برای جرا
مرتکب شده 

در  موارد اين حکم آنها است را نقض می کند
 18ها حتی بر خالف قوانين داخلی ايران است که محاکمه افراد زير 

  . سال را در صالحيت دادگاه ويژه اطفال ميداند
ان در بخش خاور ميانه کالريسا بن کامو پژوهشگر حقوق کودک

ايران شاخص شرم آور مقام :"سازمان ديده بان حقوق بشر گفت 
اولی دنيا در اعدام کودکان را حفظ کرده است و مقامات مسئول بايد 

  ." فورا به اين وضعيت پايان دهند

ملزم به رعايت 

حکومت ايران نيازمند است تا فرستادن کودکان برای "وی افزود که 
 الزامات بين المللی را از طريق تدوين اعدام را متوقف کند و اجرای

و تصويب قوانينی در اين باره آغاز نمايد که به شکلی صريح 
  ." مجازات مرگ کودکان را ممنوع کند

سيد . ايران دو بزهکار جوان را در سال جاری اعدام کرده است
 در 1386 ارديبهشت 2 ساله در 20محمد رضا موسوی شيرازی 

 16وی هنگامی که . به جرم قتل اعدام شدزندان عادل آباد شيراز 
  . سال داشت مرتکب جرم شده بود

. او را اعالم نکردندمقامات مسئول حتی به خانواده وی تاريخ اعدام 
خانواده وی نتوانستند او را قبل از اعدام ببينند و آنان تنها پس از 

  . اجرای حکم از آن مطلع شدند
بان حقوق بشر است، مدارک موجود که در دست سازمان ديده 

نشان می دهد که هم دادگاه بدوی و 
 . که موسوی به اشتباه در دادگاه بزرگساالن محاکمه شده است

با اين حال ديوان عالی تقاضای موسوی برای اعاده دادرسی در 
دادگاه ويژه اطفال را رد کرد و استدالل دادگاه بدوی را پذيرفت که 

حکم صادر " ام دادگاه اطفالقائم مق"ين دادگاه بزرگساالن به عنوان ا
  ." قيد قائم مقامی سهوا از قلم افتاده است"کرده است و 

با عنايت به اقرار صريح متهم در کليه "اين دادگاه حکم مرگ را 

شرايطی که شکنجه و بد رفتاری در دادرسی مشاهده نکرد در 
. بازداشتگاه های ايران شايع است

 . دادن اعدام کودکان بر اساس اعترافات آنها بسيار آزار دهنده است
 6 ساله را در 17در موردی ديگر، مقامات ايرانی سعيد قنبر زهی 

 در زاهدان اعدام ک1386خرداد 
اين . بازداشت،اعترافات، محاکمه، حکم و اعدام در چند هفته رخ داد

 17روند باعث ترديدهای جدی می شود که چگونه يک نوجوان 
ساله می توانسته است از خود دفاع موثری داشته باشد و همچنين 
شائبه جدی وجود دارد که آيا معيارهای دادرسی عادالنه رعايت شده 

  است؟ 
قامات رسمی ايران بارها اعالم کرده اند که در حال بررسی مساله م

رعايت الزامات قانونی هستند تا به اعدام مجرمان نوج
  . دهند

مقامات بلند پايه قوه قضائيه مکررا گفته اند که جوانان در ايران 
رئيس دادگستری تهران عليرضا آوايی در نهم . اعدام نمی شوند

اآنون مشى بر اين است آه حكم :" خبرنگاران گفت به 1385مهر 
 سال اجرا نشود و مدت قابل توجهى نيز اجرا 18اعدام افراد زير 

مقامات ايران همچنين به تمهيدات قانونی اشاره می ". نشده است
کنند که چهارچوب قانونی جديدی برای دادگاه اطفال تدوين می کند 

 بررسی است و ادعا می که از تابستان پيش در مجلس در انتظار
.  سال پايان خواهد داد18کنند اين طرح به اعدام افراد مجرم زير 

اما در حقيقت اين قانون فقط احتمال تخفيف مجازات را پيشنهاد می 
کند فقط در مواردی که قاضی تشخيص دهد که متهم به لحاظ ذهنی 

بالغ نبوده 
که تخفيف مجازات در جرائم قصاص و حد برای مجازات هايی چون 
اعدام بايد زمانی به کار برده شود که بلوغ روانی متهم محل شک 

  . باشد
جرائم قصاص اقدام مجرمانه ای است عليه حقوق فردی و بر اين 

جرائم حد . اساس قربانی سزاوار است که کيفر مشابهی را انجام دهد
  .زات اسالمی تعريف شده انددر قانون مجا

 قانون پيشنهادی بيان می کند، حکم مجازات مرگ و 31.3ماده 
 سال صادر شده 15-18حبس ابد در صورتی که برای متهمان 

 سال در مراکز باز پروری 8 تا 2باشد، می تواند به احکام زندان از 
اکثريت احکام اعدام اطفال در ايران .نوجوانان کاهش داده شود

ط به مجازات های قصاص و حد هستند و زمانی قابل اجرا مربو
هستند که قضات تشخيص دهند که در بلوغ روانی متهمين ترديدی 
 . وجود ندارد

ايران مدت زمان زياد و بيش از اندازه ای داشته :" بن کامو گفت
حکومت  ".."است تا تعهد خود به پايان اعدام اطفال را نشان دهد

 ." ساسی و سريعی را در اين زمينه بردارداالن بايد قدم های ا
سازمان دي

 سال را لغو 18قاضی در زمينه صدور حکم اعدام برای افراد زير 
مجلس بايد همچنين باقی مانده قوانين پيشنهادی برای الزامی . کند

بودن تخفيف احکام مرگ و حبس ابد را هر 
سازمان ديده بان حقوق بشر مصرا از شورای نگهبان که يک نهاد 
روحانی دارای حق وتو بر فراز مصوبات مجلس است، می خواهد 

  . با اين قانون پيشنهادی مخالفت نکند
فقط ايران، سودان، چين و پاکستان به عنوان کشورهايی شناخته 

 .  را اعدام کرده اند مجرمان جوان2004شده اند که از سال 
 اجرا کرده است 2005سودان دو فقره از اين اعدام ها را در سال 

تان يک در حا
بر عکس ايران حداقل سه .  داشته اند2005مورد مشابه در سال 
 و چهار 2005، هشت مورد در سال 2004مورد مشابه در سال 

  .  داشته است2006مورد در سال 
بر مبنای تعداد کل اعدام، اعم از نوجوانان و بزرگساالن، فقط چين ، 

بر اساس شاخص نسبی و . تعداد اعدام بيشتری از ايران داشته است
تقسيم تعداد اعدام شدگان بر جمعيت، ايران ساالنه بيش از هر 

  .کشوری ديگری احکام اعدام اجرا ميکند
ق حقوق کودک و ميثاق حقوق مدنی و دو معاهده بين المللی ميثا

 سال سن دارند 18سياسی اجرای حکم اعدام برای افرادی که زير 
ايران هر دوی ا . را ممنوع کرده است

  روشنگری: برگرفته از سايت                                   .است

…………………………………… 
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  گزارشگرانپاسخ صادق افروز به پرسش های

     با تشكر از شما آقاي افروز آه در اين پرسش و پاسخ شرآت ميكنيد    

هدف رژيم جمهوری اسالمی از کشتار زندانيان سياسی   :گزارشگران  
     صورت گرفت؟  چه بود و در چه شرايطی 

 فاصله گرفته 57 سال از بهمن 30 حدود   حاال که در: صادق افروز
 می کنيم و خاطرات آنروزها را در ذهن مان ايم وقتی به عقب نگاه

مرور می کنيم بهتر می توانيم ببينيم در چه آش شلغلمکاری غوطه ور 
منظورم جامعه ايران در آن روز هاست که ترکيب عجيب و .بوديم 

غريبی بود از مدرنيسم اخته شده بورژوايی ، ليبراليسم مذهبی 
تلف مارکسيستی ، ،روحانيت شيعه ، بازار سنتی ، گروه های مخ

رزيم شاه با عقيم کردن دمکراسی . سوسياليست های مذهبی 
بورژوايی به مدرنيسم بورژوايی تا مرز آزادی سياسی اجازه تنفس می 

ناسيوناليست ها و ليبرال های مذهبی اگرچه به طور نسبی . داد 
مشغول  ودند ولی در فضای سرنيزه آريامهری به کارشان محدود ب

روحانيب شيعه نيز به.انه هايشان را ميچرخاندندکارخ  فعاليت بودند و 
اما اوضاع برای مارکسيست ها .هايش در مسجد و حوزه مشغول بود 

  و سوسياليست های مذهبی کامال متفاوت بود 
رژيم شاه با سرکوب وحشيانه فعالين چپ و سوسياليست های مذهبی و 

ل های مذهبی و محدود کردن نسبی و ماليم ناسيوناليست ها و ليبرا
آخوند های شيعه ، از نظمی دفاع می کرد که ايران را به بهشت 

مارکسيست ها و سوسياليست های . کمپرادور ها تبديل کرده بود 
با . مذهبی در همين رابطه به زندان می افتادند و شکنجه می شدند

 روحانيت نه تنها محدوديت های سابق را 57جابجايی قدرت در بهمن 
معظم . د بلکه باالترين مقامات کشور را در اختيار گرفت برطرف کر

اهللا تشريف نحس شان را بردند و ولی فقيه مقام معظم رهبری به تخت 
در اين نظم جديد، اسالم سياسی واليت فقيهی .رياست جلوس فرمودند

رسالت نظم جديد اين بود .جايگزين مدرنيسم دم بريده آريامهری شد 
اری ايران پس از سرکوب تمامی نيروهای که در جامعه سرمايه د

هواداران رژيم سابق و ليبرال . مخالف قوانين شريعت را جاری کند 
ها با يک تشر صحنه را ترک کردند ولی مارکسيست ها و مجاهدين 

کينه روحانيت از مجاهدين يک .بيدی نبودند که از اين باد ها بلرزند 
ی که همواره از فئودال ها روحانيت شيعه از آنجاي. کينه طبقاتی است
 دفاع کرده از نزديکی مجاهدين با مارکسيست ها  و بورژوا ها
 به  حاال با خيمه زدن به قدرت سياسی و تبديل شدن. خشمگين بود 

وعده .بزرگتزين کارفرمای کشور اين خشم و نفرت دو چندان می شد 
  .  مجاهدين را سر عقل بياورد  و وعيد و رشوه نتوانست

آخوند های شيعه با مارکسيست ها که ديگر جای خود را داشت ی دشمن
ماترياليسم مارکسيستی و سوسياليسم انقالبی اين گروه ها از دو جنبه .

در درجه اول کارگران را به شورش .دکان آخوند ها را تخته می کرد 
عليه کارفرمای جديد وا می داشت و در درجه دوم رياکاری دينی را 

 پيوستن هرچه بيشتر جوانان و کارگران به سازمان  . افشا می نمود 
های انقالبی بخصوص پس از سرکوب شوراهای کارگری و ملل تخت 

 رژيم را به اين نتيجه گيری رساند که تنها  ستم و زنان و دانشجويان
رژيم .راه حقظ و بقايش از بين بردن فيزيکی فعالين سياسی است 

راديو و تلوزيون بازهم حريف عليرغم در اختيار داشتن روزنامه و 
در حالی که روزنامه های کيهان و . گروه های سياسی نمی شد 

اطالعات و جمهوری اسالمی در بساط روزنامه فروشی ها باد می 
اين . کرد روزنامه های گروه های مخالف به سرعت ناياب می شد 

آغاز اين سرکوب ها به .سرکوب فيزيکی طی چند مرحله انجام شد 
 برمی گردد که با اعدام سعيد سلطانپور و محسن فاضل و 1360سال 

تعداد زيادی از کادر ها و اعضای سازمان پيکار آغاز شد و در 
 60اگر اين اعدام ها در سال . اين کشتار ها به اوج خود رسيد 1367

 با هدف 67به منظور بيرون کردن رقبا از صحنه سياسی بود در سال 
 ديگر گروه فعال سياسی در کشور باقی 67 در سال.ديگری انجام شد 

پس رژيم چه احتياجی داشت که دست به اين اعدام های . نمانده بود 
 من با اين نظر موافقم که همزمانی اين اعدام های وسيع  وسيع بزند ؟ 

با سرکشيدن جام زهر و پذيرش شکست در جنگ باعراق از سوی 

ن رژيم با اين اقدام می رهبرا.رهبران جمهوری اسالمی تصادفی نبود 
 وگسترش اختالف بين   رهبران سپاه خواستند بر روحيه بسيار ضعيف

شان فائق آمده با آلوده کردن دستشان در خون زندانيان انقالبی آنها را 
              . به سکوت و بيعت وادار کنند 

نخستين سمينار سراسری در باره کشتار زندانيان سياسی : گزارشگران
امسال نيز، .  آلمان بر گزار شد-  در کلن2005ن، در تابستان در ايرا

 اوت، دومين گردهمايی سراسری در شهر کلن تدارک 26 تا 24از 
ضرورت بر گزاری چنين گردهمائی هائی را چگونه . ديده شده است

        ارزيابی ميکنيد؟ 
اپوزيسيون راست آگاهانه به اين دروغ دامن می زند  : زصادق افرو  

چنين .انقالبيون چپ باعث روی کارآمدن رژيم اسالمی شده اندکه 
 متولد شده اند جايگاه 1360گردهمايی ها به نسل جوانی که بعد از 

به آنها .واقعی چپ را در جامعه ايران در آن دوره يادآور می شود 
  يادآور می شود که چپ انقالبی قهرمانان

می مبارزه کرد و ه برای جلوگيری از به قدرت رسيدن جمهوری اسال
من به جا می دانم ياد آوری کنم از يکی از . از جان حود مايه گذاشت 

رفيق مصطفی . اعدام شد 1367هزاران انقالبی که در همين سال 
فرهادی دانشجوی مکانيک دانشکده فنی  1351-52که در سال های 

 سال زندگی مخفی ، مصطفی در 5پس از .به مجاهدين پيوسته بود 
 جمهوری 60در سال .  دستگير و به حبس ابد محکوم شد 56سال 

 67در سال .اسالمی دوباره مصطفی را به حبس ابد محکوم کرد 
برادر .خمينی دستور داد هرکس سر موضع است را اعدام کنند 

مصطفی که در آن موقع وزير بهداری بود به همراه برادر ديگرش از 
مصطقی با عجز و البه اعضای گروه ميثمی به زندان ميروند و از 

تقاضا می کنند که از خر شيطان پايين بيايد و بگويد اسالم آورده و 
مصطفی با تشکر از برادرانش که .  را کنار گذاشته است   مارکسيسم

نگران هستند پاسخ می دهد از من خواسته اند بين سوسياليسم و زنده 
دگی است بودن يکی را انتخاب کنم ولی برای من سوسياليسم خود زن

ارز را در اوج بی شرمی جمهوری اسالمی اين انسان شريف و مب.
چنين گردهمايی هايی به برافراشتن پرچم سرخی که .اعدام کرد 

هزاران انقالبی مثل مصطفی باخون خود رنگين کردند کمک می کند 
با تاريخ واقعی آشنا و کارگران را . و به نسل جوان آکاهی می بخشد 

  .می کند 
 به نظر شما در اين گردهمايی به چه محورها و نکاتی :گرانگزارش

بايد توجه داشت؟ و اينكه گردهمايی امسال به موضوع زندانی سياسی 
رابطه جنبش های اجتماعی و پديده . و جنبش های اجتماعی می پردازد

       سرکوب را چگونه تعريف می کنيد؟ 
ن سطح ممکن از بايد تا می توانيد در گسترده تري:  صادق افروز

طريق راديو ها و تلوزيون هايی که به سمت ايران برنامه پخش می 
با نشان دادن . کنند مردم داخل را در جريان اين بزرگداشت بگذاريد 

 حال ها ياد اين عزيزان را زنده   زندگی نامه ها و عکس ها و شرح
رژيم ايدئولوژيک اسالمی مثل بختک خودش را روی مناسبات . کنيد 
متاسفانه در خال حزب انقالبی رهبری .رمايه داری پهن کرده است س

رهبران . رژيم جنبش های پراکنده اجتماعی را سرکوب ميکند  کننده،
جنبش کارگران ، زنان ، .جنبش ها را زندانی و شکنجه می کند 

گرد .  همواره تحت فشار رژيم فرار دارند  دانشجويان و ملل تحت ستم
 3نچه در نظر داريد می تواند با ورق زدن تاريخ همايی هايی نطير آ

. دهه گذشته بين جنبش های موجود يک رابطه وهماهمنگی ايجاد کند 
              

برای پيشبرد و موفقيت اين گردهمائی چه پيشنهادی   : گزارشگران
    داريد و در اين رابطه چه اهدافی درازمدتی را بايد در نظر داشت؟

که افراد به دليل صرف زندانی بايد: صادق افروز     توجه داشته باشيم
ما افرادی را می شناسيم که خوب زمانی . سياسی بودن مترقی نيستند 

زندانی سياسی بودند شکنجه هم شده اند در بعضی مواقع مقاومت 
با همکاران . خوبی هم کرده اند ولی حاال به ارتجاع جهانی پيوسته اند 

برای . دهند و از گذشته خود نادم هستندامپرياليسم جلسه تشکيل می 
موقفيت اين گردهمايی الزم است برنامه سياسی مترقی مورد نظر باشد 

از جمله کارهايی که اين گرد همايی .تا صرف سابقه زندانی سياسی 
می تواند بکند باتکيه بر پشتيبانی نيروهای مترقی در سطح جهانی يک 

جيزی شبيه . بنای يادبود است  و موزه برای نشان دادن جنايات رژيم
              . به آنچه برای قربانيان جنايات هيتلری ساخته شد 

    گزارشگران :منبع    28.6.2007    بهروز سورن سپاس از شما 

......................................... 
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  : تير18هراس از برگزاری مراسم در 
  .ادوارمحاطره دفتر شليک دو گلوله در 

بوسيله ى , 2007 ژوئيه 9 دو شنبه    دياکو 

شاهدان عينی از مقابل دفتر ادوار تحکيم وحدت گزارش می دهند که اين دفتر
کامًال در محاصره ِی نيروهای انتظامی، نظامی و امنيتی حکومت اسالمی بوده و

مچنين گزارشات ديگر .حال دو گلوله به سمت اين دفتر شليک شده استتا به 
 تير، در صبحگاه18برگزاری مراسم سالگرد   هراس  باحاکيست که حکومت

امروز اعضای شورای مرکزی تحکيم وحدت ، آقايان نيکونسبتی، هاشمی،
  .هدايت، عرب، وفقی، و يزدانی را بازداشت کرده اند

 
 
 
 
 

گ

 ژ9 شنبه 

   تير18 از وقايع صبح زارش آوای پلی تکنيک

  دياکوبوسيله ى , 2007وئيه دو

بازداشت ا  عضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت

با حمله به تحصن ) تيرماه١٨(نيروهای انتظامی و لباس شخصی صبح امروز 
 درب ولی عصر دانشگاه پلی تکنيک 

   . بازداشت کردند اين دانشجويان را 

 صبح امروز در ۶ساعت 
 دانشجوی دانشگاه پلی ٨تيرماه و در اعتراض به ادامه بازداشت   ١٨پاسداشت 

 دقيقه با ٧:٣٠ند مقارن ساعت 
ده شخصی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل ش حمله نيروهای انتظامی و لباس 

ويان پيش از بازداشت با پليس حکايت 

 گذشته طی اطالعيه ای به 
   . اشکال در سيستم برق امروز اين دانشگاه را تعطيل اعالم نموده بود بهانه 

   .  رای مرکزی تحکيم هستند

حياتش بر اول و آخر ايرانمان گسترده است، و در کويی که  ه و چتر د
شرِف نسلمان شهيد عزت ابراهيم نژاد به گوش می  نجوای شهادِت شاهِد شريِف 

 تاريِخ 
   . ميهنمان و عزت و اقتدارمان را بازخوانيم

از اين، و در اين 
ما که خاطر از . ستم آغشته استسئواِل بی جواب، به رنِگ سياه ظلم و  کنوِن پر 

قوقی از دست رفته می کند که 
و سياستمداران بر جای حقيقت 

نتيجه غبار يأس و نااميدی دامن جامعه را  در . گرائی و حق محوری نشسته است

 در برابرشورای دفتر تحکيم وحدت اعضای 

با حمله به تحصن ) تيرماه١٨(نيروهای انتظامی و لباس شخصی صبح امروز 
شورای دفتر تحکيم وحدت در برابر درب ولی عصر دانشگاه پلی تکنيک  اعضای 

   . بازداشت کردند اين دانشجويان را 

رکزی دفتر تحکيم وحدت که از اعضای شورای م

پلی تکنيک متحصن بود تکنيک در برابر دانشگاه 

درگيری دانشج گزارش شاهدان عينی از . اند
   .  دارد

گفتنی است مديريت دانشگاه اميرکبير از عصر روز

 عربشاهی، بهاره هدايت، حنيف يزدانی و محمد هاشمی، علی نيکونسبتی، مهدی
علی وفقی اعضای بازداشت شده شو 

شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت با انتشار بيانيه زير از صبح امروز در برابر 
   :  در بيانيه اين اتحاديه دانشجويی آمده است. تکنيک متحصن شده بودند دانشگاه پلی 

   رخاسته ايم تا بانگ بيدارباش سردهيمبه نام خدا ب

 تير در ١٨بيانيه اعالم تحصن شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در پاسداشت 
نشست و سکوِت جامعه ايرانی، و در زماِن انفعال و سردرگمی روشنفکر و  دوران 

مدعی، و آن هنگام که صدای کوِس استبداد بر آستاِن بلنِد ميهنمان  سياستمدار 
سرآسايي

ميهنمان برپای ذلت و ناتوانی حاکمانمان  رسد، و در روزگاری که عزت و اقتدار 
م و جامعه ی ايرانی و سردهي بر آب رفته است؛ برخاسته ايم تا بانگ بيدارباش 

نسلمان و آستاِن بلنِد روشنفکران و سياستمداران و شاهدان شريِف شرِف 

هرچند دنيای دانشگاه و حديث رفته بر آن در چند صباح گذشته 

سبزوار داريم و يادمان با زندان و تعليق و تعطيل و ستاره رنگين است؛  دشنه ی 
دوستان دربندمان ننشسته ايم؛ که ايستاده و استوار چون آنان برای  در انتظار آزادی 

شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در .خويش گشته ايم رهايی شان رها از 
راستای استيفای ح م به تحصن در شرايطی اقدا

روشنفکران  انفعال و مصلحت سنجی پاره ای از 

مگرنه اينکه . رده هانخواسته ها و نک ما فرياد نسلی هستيم تاوان پرداز . آلوده است
پرسشهايش بی پاسخ و کنشش واکنش تعبير  نسل ما نسل بی انتخاب است؟ نسلی که 

آگاهی از رهگذر شنيدِن . شيپور آگاهی است رسالت روشنفکر دميدن در . می شود

روشنفکران زمانه ی ما را يارای برآمدن  پاسِخ پرسش حاصل می شود حال آنکه 
   .  از پس پرسشهای ما نيست

   تير 18بيانيه اعالم تحصن شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در پاسداشت 

  عليه درد مشترک

  دياکوبوسيله ى , 2007 ژوئيه 9دو شنبه 

شش نفر از اعضای شورای مرکزی تحکيم صبح امروز هنگامی که تحصنی را 
ه بازداشت دانشجويان پلی تکنيک و فشارهای وارده بر دانشجويان در اعتراض ب

  .برگزار کرده بودند بازداشت شدند

محمد هاشمی،علی نيکو نسبتی، بهاره هدايت، مهدی عربشاهی، حنيف يزدانی و 
 صبح مقابل دانشگاه پلی تکنيک تحصن کرده بودند پس ۶علی وفقی که از ساعت 

  .امنيتی بازداشت شدنداز يکساعت ونيم توسط نيروهای 

 تير را 18بيانيه اعالم تحصن شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در پاسداشت 
  ....ادامه مطلب بخوانيد

در 

گ بيدارباش سردهيم بيانيه اعالم تحصن شورای مرکزی دفتر 
   تير18تحکيم وحدت در پاسداشت 

ماِن انفعال و سردرگمی در دوران نشست و سکوِت جامعه ايرانی، و در ز

اری که عزت و اقتدار ميهنمان برپای ذلت و ناتوانی حاکمانمان رسد، و در روزگ

يادمان با زندان و تعليق و تعطيل و ستاره رنگين است؛ 
اده و استوار چون آنان برای در انتظار آزادی دوستان دربندمان ننشسته ايم؛ که ايست

شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در شرايطی اقدام به تحصن در راستای استيفای 

نگاه به قدرت به مثابه ابزار سلطه بر مردمانی که در شناسائی و خواست حقوق 

  

برخاسته ايم تا بان

روشنفکر و سياستمدار مدعی، و آن هنگام که صدای کوِس استبداد بر آستاِن بلنِد 
ميهنمان سرآساييده و چتر حياتش بر اول و آخر ايرانمان گسترده است، و در کويی 
که نجوای شهادِت شاهِد شريِف شرِف نسلمان شهيد عزت ابراهيم نژاد به گوش می 

بر آب رفته است؛ برخاسته ايم تا بانگ بيدارباش سردهيم و جامعه ی ايرانی و 
روشنفکران و سياستمداران و شاهدان شريِف شرِف نسلمان و آستاِن بلنِد تاريِخ 

  .ميهنمان و عزت و اقتدارمان را بازخوانيم

نشگاه و حديث رفته بر آن در چند صباح گذشته از اين، و در اين هرچند دنيای دا
ما که خاطر از . کنوِن پر سئواِل بی جواب، به رنِگ سياه ظلم و ستم آغشته است

دشنه ی سبزوار داريم و 

  .رهايی شان رها از خويش گشته ايم

حقوقی از دست رفته می کند که انفعال و مصلحت سنجی پاره ای از روشنفکران و 
نتيجه غبار در . سياستمداران بر جای حقيقت گرائی و حق محوری نشسته است

ما فرياد نسلی هستيم تاوان پرداز . يأس و نااميدی دامن جامعه را آلوده است
مگرنه اينکه نسل ما نسل بی انتخاب است؟ نسلی که . نخواسته ها و نکرده ها

رسالت روشنفکر دميدن در . پرسشهايش بی پاسخ و کنشش واکنش تعبير می شود
 پاسِخ پرسش حاصل می شود حال آگاهی از رهگذر شنيدِن. شيپور آگاهی است

  .آنکه روشنفکران زمانه ی ما را يارای برآمدن از پس پرسشهای ما نيست

شهروندی خويش درمانده اند مشخصه ی کنش سياستمداران و حاکمانی است که در 
 دينداری دروغينشان پنهان شده اند، و در اين ميان نسل پس نقاب عدالت و آزادی و

ماست که مسرور از نقاب برافکندن از چهره ی دروغين مدعيان، منادی عدالت و 
دانشگاه زنده است پس نسل ما زنده است، و فرياد آزادی و عدالت و . آزادی است

  .دموکراسی و حقوق بشر از کنه وجود آن سربرمی آورد

يرماه ، هشت سال پس از تيرماه جاودان يکهزار و سيصد و هفتاد امروز هيجدهم ت
. و هشت ـ روز تبلور روح اعتراض دانشگاه بر استبدادزائی و استبدادخوئی ـ بود

پس امروز که کوله بار پرسشمان از علل استبداد رفته بر وجودمان، پاسخی از 
 ايم تا به صدائی نمی شنود به بست سرور حيات منحصر به فرد خويش نشسته

مردمان و نسلمان و روشنفکران و اساتيدمان و سياستمداران و حاکمانمان، بود 
وجود پرسشهايمان را در اين زمانه ی سراسر نياز که کوير تشنه ی عطشناک 

از اين . جستجوگر ذهنمان لطافت بارش بارانی را احساس نمی کند، يادآور شويم
  .که آرمانهايمان بساط بستمان است. ه ايمرو بدانيد که هم اينک به بست غم ننشست
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  گزارشي از تبعيضي هاي آموزشي در کشور
  

 

 
پسر روستايي هم شايد بهتر بود در مزرعه مي ماند تا . مدرسه نمي فرستند

 اصًال در روستاها نبود، همين جا ميان اين خيابان هاي پر از دود نه، شايد
اما مجبور بود کار کند، او مي توانست نا . بود

 

که 
  .ي ها آن را تصور هم نمي کنند

  

البته تحصيالت . شته

 

مسووالن هم هيچ . زش قرار گرفته اند

 اولويت  اين وزارتخانه است و نه از
هاي آن به شمار مي رود

ي شود مدارس غيرانتفاعي . بخش خصوصي، اينجا صددر

ز رانت پس مديران مدارس غيرانتفاعي معموًال ا. ست

  ».نيمکت ها و کالس درس را بدانيدقدر اين «
د، هر سال معلم يا معلم هايي بودند که اين جمله اين جمله تکرار مي ش

 ندانستيم شايد کليشه يي را در گوش ما بخوانند و ما قدر آن نيمکت ها را
  .هنوز هم ندانيم

ما نيمکتي داشتيم با کتابي که در آن مردي با اسب مي آمد يا نه پدري که آب 
 .س مي کرديمکرديم و نرمي گچ را حتخته سياه را نگاه مي . مي داد و نان

درک  هايي را حس کرديم که خيلي ها از، کاش همه مثل ما بودند، لحظه...ما
چرا؟ چون در روستا مدرسه نبود و دختر روستايي را به. آن ناتوان بودند

  .روي کاري باشد؛ نيروي کاري کوچکني

ن آور خانه باشد، به جاي 
 . کتاب براي ما نان و آب مي آوردپدري که در

اينجا در اين شهر بزرگ عده يي حاال فضاهايي را . بگذريم از بعضي ها
يه  کالس درسي که با شهر.  از درک آن ناتوان بوديملمس مي کنند که ما هم

نه، اين فضا آن قدر خاص است . چهار ميليون توماني به دست مي آيد
خيل

  خيل بازماندگان
 سال 6-14 ميليون از کودکاني که در سنين 4- 5/4طبق آمار غيررسمي «

  ».هستند، از تحصيل باز مانده اند
اد عبداللهي، کارشناس مسائل آموزشي، با گفتن اين جمله آماري ارائه شيرز

مي دهد که ما به واسطه آن، حاال حاالها نتوانيم به همگاني شدن آموزش 
البته آمار رسمي از سه ميليون کودک، صحبت به ميان «رايگان فکر کنيم؛ 

، اين او درباره اينکه» .مي آورند اما آمار غيررسمي بسيار باالتر است
بخشي از اين افراد، «کودکان چه کساني هستند هم صحبت هاي جالبي دارد؛ 

بخش ديگر کودکاني هستند که به کارهاي سياه . کودکان کار و خيابان هستند
اشتغال دارند يا در کارگاه هاي غيربهداشتي با دستمزدهاي پايين کار مي 

که در روستاها اما بخش عمده آنها را کودکاني تشکيل مي دهند . کنند
. کودکاني که کار مي کنند، پديده يي جديد نيستند» .مشغول کشاورزي هستند

اما فکر کن چقدر دردناک است که اينجا هم جنسيت خودنمايي مي کند؛ 
بازماندگان از تحصيل دختر در روستاها و ميان عشاير بيشتر از تعداد «

که بايد فرزندشان چون خانواده هاي روستايي در بخش هايي . پسران است
را به شهر بفرستند، حاضر نمي شوند دختران را به شهر بفرستند و در اين 
زمينه بسيار محتاط هستند، اما به راحتي حاضر مي شوند پسران را به 

».ايي را طي کنندد تا دوره راهنمشهرها بفرستن
  آموزشي که رايگان نمي شود

صيل براي تمام شهروندان تا چند هفته پيش بود که تح. مدت زيادي نگذشته
تحصيل در حالي اجباري شد که بسياري . پايان دوره دبيرستان اجباري شد
اما شهريار مشيري نماينده مجلس معتقد . هنوز با کالس درس آشنايي ندارند

آموزش و پرورش موظف است «است که اين موضوع امکان پذير است؛ 
خ کشورهاي ديگر هم نگاه کنيم مي ما اگر به تاري. اين امکانات را ايجاد کند

در بسياري از کشورها آموزش تا کالس . بينيم که اين امر امکان پذير است
نهم اجباري است و اگر خانواده يي فرزندانش را به مدرسه نفرستد مجرم 

در رابطه با همين قانون، دولت هم . تلقي شده و با آن برخورد مي شود
گاه را براي شهروندان در سن تحصيل موظف شده که امکاناتي مثل خواب

در ايران هم با تاسيس مدارس شبانه روزي با فراهم شدن . فراهم کند
براي «او انتقاداتي هم دارد؛ » .آموزش رايگان تا دبيرستان شدني است

کشوري مثل کشور ايران که مي خواهد در منطقه حرف اول را بزند، زشت 
ن هم در ميان نسل جوان داشته است که تعداد قابل توجهي بي سواد، آ

چون . اينجا همه مشکالت با تصويب قانون و بخشنامه حل نمي شود» .باشد
صحبت از قانون آموزش که مي شود، عبداللهي آن را موضوعي قديمي مي 

 شمسي قانون تحصيالت اجباري داشتيم و حتي 1323ما از سال «داند؛ 
دا هم اين قانون وجود 1298پيش از آن در سال 

اما به دليل . اجباري در آن زمان تنها تا پايان دوره شش ساله ابتدايي بود
هنوز اين قانون به مرحله عمل ... مشکالت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و

حاال ما در قرن بيست و يک باز بر سر اين موضوع بحث مي . نرسيده است
يگان محقق شود؟ نکته جالب هم کنيم که آيا مي شود تحصيالت اجباري را

اينجا است که اين قانون بايد عملي شود، چون آموزش براي همه يکي از 
 آن را امضا کرده 2000برنامه هاي يونسکو است که ايران هم در سال 

البته کارهايي مثل راه اندازي آموزش از راه دور براي کودکاني که . است
  اجرا شده، اما معلوم نيست اينامکان حاضر شدن سر کالس را ندارند هم

  ».برنامه ها تا چه حد موفق باشد
البته مشيري از بودجه هم گفت تا ما مطمئن شويم آموزش رايگان تا 

چهار ميليارد دالر از صندوق دخيره ارزي به «دبيرستان عملي است؛ 
بازسازي مدارس اختصاص پيدا کرده که ساختن مدارس شبانه روزي هم از 

  ».ودجه بايد انجام شودمحل همين ب
  آموزش پيش از دبستان

قبل از اينکه به کالس درس فکر کنيم، بايد به آنهايي فکر کنيم که نياز به 
اين روي سکه آموزش از چشم ما مخفي مي . آموزش پيش از دبستان دارند

 . که زواياي مخفي را هم مي بينندشود اما هستند چشم هايي
آموزش هاي پيش از دبستان، يعني آموزش «شيرزاد عبداللهي مي گويد؛ 

 سال از جمله مسائل اصلي آموزشي است که در کشور ما کمتر 4- 6کودکان 
اين در حالي است که ايران تشکيل شده از قوميت هاي . جدي گرفته مي شود

فرزندان اين قوميت ها زبان مادري، غير از زبان فارسي دارند و به . مختلف
.  ابتدايي با افت شديد يادگيري روبه رو مي شوندهمين دليل در کالس اول

اين کودکان بايد قبل از شروع درس، زبان فارسي را در دوره هاي آمادگي 
او باز هم از » .به خوبي ياد بگيرند تا بتوانند تحصيلي موفق داشته باشند

 5/2در حال حاضر، ما «آمارها براي اثبات گفته هايش کمک مي گيرد؛ 
اما تنها . اريم که نيازمند آموزش هاي پيش از دبستان هستندميليون کودک د

 هزار نفر از آنها تحت آمو500
تصوير روشني از افزايش آموزش هاي اين دوره ندارند و بيشتر سليقه يي 

در حقيقت وزارت آموزش و پرورش به جاي توجه به . عمل مي کنند
وزش ها، مدام در فکر گسترش مراکزي مثل مراکز گسترش اين نوع آم

تربيت معلم است؛ کاري که نه وظيفه
.«  

  آموزش نابرابر
دولت حاال ديگر . بخش خصوصي سال ها است که قرار شده فربه شود

 اميدي داشته بزرگ تر از اين حرف ها است که بتوانيم به کوچک شدن آن
اما خصوصي سازي در بخش هاي مختلف شروع شده و مثل اکثر . باشيم

پس عجيب نيست اگر اينجا مدارسي باشد که براي . کارها با خشت اولي کج
با اين وجود نماينده . يک سال تحصيلي پنج ميليون شهريه دريافت مي کنند

آموزش و «بندرعباس از شکل گيري مدارس غيرانتفاعي دفاع مي کند؛ 
پرورش بايد برحسب امکانات آموزشي که مدارس غيرانتفاعي دارند، شهريه 
هاي آنها را تعيين کند تا دست اين مدارس براي گرفتن شهريه تا سقفي 

اما در هر صورت شکل گيري اين مدارس به نفع . نامحدود باز نباشد
ز آموزش کشور است، چون سرانه هزينه يي که دولت براي هر دانش آمو

در حالي که . صرف مي کند، دو تا سه برابر سرانه مدارس غيرانتفاعي است
در مدارس غيرانتفاعي هزينه هاي اضافي و پرسنلي که در مدارس دولتي 
است حذف مي شود و دولت هم مي تواند سرانه اين دانش آموزان را صرف 

هاي بي کارهاي دولتي، کًال به خاطر بريز و بپاش . فعاليت هاي مفيدتر کند
پس چه بهتر که . مورد هزينه بردارتر از کارهاي بخش خصوصي است

ا دولت بر آن آموزش و پرورش هم در بخش خصوصي غني شود و تنه
  ».نظارت داشته باشد

صد خصوصي نم
 آموزش عبداللهي به عنوان کارشناس. هم از اين قاعده کلي مستثنا نيستند

مدارس غيرانتفاعي اگر «ساختار فعلي اين مدارس را توضيح مي دهد؛ 
گسترش پيدا کند، دولت اين توانايي را پيدا مي کند تا ششصد هزار توماني 
که هر سال براي هر دانش آموز صرف مي کند را خرج دهک هاي پايين تر 

ست يعني هرچقدر بخش خصوصي قوي تر شود، بخش هاي فرود. جامعه کند
از ديگر طرف ضعف مديريت . مي توانند از امکانات بهتري بهره مند شوند

و کمبود بودجه هم که از مشکالت جدايي ناپذير مدرسه هاي ايراني است، 
 درصد 50واقعيت اين است که مديريت دولتي حداقل . برطرف مي شود

  هزار توماني که سهم هر دانش آموز است600بودجه را تلف مي کند و از 
 هزار تومان آن ناپديد 250 هزار تومان آن خرج دانش آموز شده و 350

به خاطر «او با تمام اين آسيب ها راه حل هم ارائه مي دهد؛ » .مي شود
دخالت هاي دولت، مدارس غيرانتفاعي در حال حاضر آن طور که بايد باشند، 

 به مدارس غيرانتفاعي که در حال حاضر فعاليت مي کنند معموًال. نيستند
کمک رانت هاي دولتي مثل رانت زمين، رانت وام و ديگر رانت ها شکل 

چون ساخت يک مدرسه به دليل گران بودن قيمت زمين و ملک . گرفته اند
در حالي که صرف چنين . حدود سه تا چهار ميليارد تومان خرج برمي دارد

هزينه يي سودده هم ني
در اين آشفته بازار . هاي دولتي استفاده کرده و نهادي شبه دولتي هستند

بهترين راه حل اين است که آموزش و پرورش با حفظ مالکيت، مديريت 
مدارس را به دست هيات امنا يا معتمدان محلي بسپارد و تنها نقش نظارتي 

ه کتاب تا پشت نيمکت نشسته، اما ديگر چشم نمي دواند ب» .داشته باشد
اينجا حاال ديگر يا مرد اسب سوار نمي آيد يا مردي . مردي با اسب بيايد

جامعه دوقطبي است، گريزي از اين .  مي آيد2007سوار بر ماشين سال 
  زهرا بيگدلي                                        .وضعيت نيست

..................................................  
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*ديدگاه *   
نظام جهانی 
 امپرياليستی

  
نوشته پل » اقتصاد سياسی رشد«به مناسبت پنجاهمين سال انتشار کتاب (

  )باران
  چرا پيشرفت در کشورهای جهان سوم يا خيلی آهسته بوده

  و يا بکلی وجود نداشته است؟
 داری يک حلقه معيوب در فرآيند ظهور سرمايه

    2007 ماه مه مجله مانتلی ريويو،: برگرفته از
  مرتضی محيط: برگردان    

  جان بالمی فوستر : نوشته
ره                 ی به ا درک غالب امروزی آن يعن کشی    مفهوم نظام جهانی امپيرياليستی ب

ب     ه موج زی ک ورهای مرک ط کش ی توس ورهای محيط ادی از کش ديد اقتص ش
ر   ايجاد شکاف هرچه وسيع    د و فقي ان کشورهای ثروتمن مي ده تر و فزاين

ت، در رمايه اس د  ود نداشت   نق ًا وج . داری عموم
دايش ا ه   1950آغاز پي ويژه ب  50 ب
اران    سال پيش با  ن  ). 1(ب اي

وابستگی کمک                رانگيختن اثر به ب
را ردف ان دادن راه    . وان ک ش د خ

رای دي دی ب رن از   جدي يم ق ت ن
د چه     انتشار اين کتاب، رد جدي

 ب

  
انی   برخورد   جه

خطی توصيف        اغلب بصورت
ه       ل
دارد     
رايط       در ش

ی  تگی م رايط وابس را ش روزه آن ه  ام وانيم، ب خ

ه     ود ک ن ب ر اي تصور ب

ا  ان را در د% 75تقريب دات صنعتی جه تنداز تولي ه . ست داش ب
تم رن بيس ان ق ت پاي انی را در دس

انی                زايش ناگه ا اف ه راستو در درجه اول ب ه طبق نظري هش ک

ه چالش     » اسی رشد اقتصاد سي «ب   نوشته ُپل باران اين نظريات غالب را ب

ول    ی رائ های اقتصاددان آرژانتين
 کميسيون اقتصادی سازمان ملل برای امريکای   و(R. Prebisch)يش 

اره          ش اش ن دو بخ ان اي مي

نظم مارکسيستی   را بصورت نق       د م

ت     ی. ذاش د او م : گوي

شده           
ساز  تی  يک مارکسيس کالس
ع برمی           دگاه درواق ن دي ه  ي ردد ب گ

انتشار
ی    دهه     

ل » اقتصاد سياسی رشد  « کتاب     نوشته ُپ
انی و  ام جه ه مارکسيستی نظ دوين نظري  ت
ه ن ن راه، کمک ب اران در اي ل ب لی ُپ مت اص

ود    م ب ده امپرياليس س از گذش. دن پدي ال پ ح
خود بپرسيم              ه  ن است ک م اي ن رويک:  مه اي از 

رات ديگری در د   ود و چه تفاوتی با برداشت     رکهای قبلی داشت؟ و چه تغيي
  . ما از امپرياليسم الزم است

دا سيستی درباره گسترش سرمايه    ری در سطحکالسيک مارک
ای ناپخته به شکل مسيری موزون و يک    نظريه  

ارکس اغلب برمی          . شده است  ه جم  منشاء چنين تعبيری از ديدگاه م ردد ب گ
ارکس کوشش » الکاپيت «معروف او در پيشگفتار چاپ اول        ه در آن م ک

ه  ه پاي ل او گرچ ه تحلي د ک يح ده ض انی   دگان آلم ه خوانن اش تو ب
ورد     ترين کشور سرمايه     انگليس، يعنی پيشرفته   ا در نهايت در م داری دارد ام
ی    دق م م ص ان ه د  آلم وراس        . کن ی ه اعر روم ولی از ش ل ق ا نق ارکس ب م

م صدق م   «: نويسد  می د  یداستان درباره تو ه يک کشور از نظر صنعتی     . کن
رفته م  پيش ور ک ده کش ط تصوير آين ر فق ی ت ان م رفته را نش ر پيش د ت ) 2(» ده

ت ين  مارکسيس ای ب انونی      ه وان ق ه عن ه را ب ن جمل وم اي ل دوم و س المل
  .جهانشمول در مورد تمام شرايط تاريخی تعبير کردند

  
ه  ارکس در زمين وِد م ا خ ه راه  اّم ر ب اريخی ديگ ای ت ای  ه اوتی ه عه متف توس

ی اره م د اش ال«او در . کن ی» کاپيت د م رمايه[«: نويس يطره س ر س داری  زي
ين   ] صنعتی ازه     تقسيم کار ب ِی ت ه در آن يک بخش از       ای بوجود می      الملل د ک آي

دتًا                 ه عم ان ک جهان به توليدکننده محصوالت کشاورزی برای بخش ديگر جه
ديل می        صنعتی باقی می   د ، تب ارکس در    . »شود   مان  1860های دهه       نوشته م

ه  ل آنچ اره تحمي ود درب خ
 به چاپ    1882در پيشگفتار سال    . کند  کشورهائی چون ايرلند و هند بحث می      

او، آغاز انقالب جهانی را از روسيه يعنی کشوری عمدتًا          » مانيفست«روسی  
سوليچ، مارکس اين ديدگاه را     در نامه معروف خود به ورا زا      . بيند  محيطی می 

ه               طرح می  کند که انقالب در کمونهای کشاورزی روسيه ممکن است از مرحل
ذيرد      داری بصورتی جهش     سرمايه ردازان مارکسيست      . وار صورت پ ه پ نظري

ل    ورگ در تحلي ين و لوگزامب ويژه لن دی ب م    بع ورد امپرياليس ود در م ای خ ه
اموزون    عه ن تگی و توس ود وابس ک خ (وج ر ي یغي يح داده) ط د را توض . ان

وان                 ه عن ين ب ه امريکای الت ين ب ال لن ه از      کشورهای وابسته   «بطور مث ای ک
ود          ار و پ ک در ت الی و ديپلماتي ر م ع از نظ ا درواق تقل اّم ی مس ر سياس نظ

د ی» وابستگی گرفتارن ام م رد ن ان  . ب ب در هم ارکس اغل ه م روان اولي ا پي اّم
م صدق می        «چارچوب   د  داستان درباره تو ه د   » کن اقی ماندن د از جنگ     . [ب بع
انی د ] م جه اره ش تعمار پ ای اس ه زنجيره ی ک وقت دو

يش     رفت در پ د راه پيش ه بتوانن ود ک د ب وقعيتی خواهن ی در م تعمرات قبل مس
  )3.(گيرند

 نظريه ُپل باران درباره توسعه نيافتگی
انی     ر دارد  تشخيص اينکه مسئله توسعه مشکلی بسيار بني ا آنچه امروز     ت  ـ ي

خوانيم ـ حتی در ميان متفکرين سوسياليست     می» ی توسعه نيافتگی توسعه«
ائی بخش              . نيز به کندی صورت گرفت       ه کشورهای اروپ ن است ک واقعيت اي

رمايه  ه عصر س رون اولي ان را در ق ی از جه ود  عظيم تعمار خ ر اس داری زي
ر و سيستماتيک توسعه اقتص      . کشاندند ان کشورهای   اّما اختالف پيگي ادی مي

ود                  وز آشکار نب دًا ظاهر شد هن در سال   . پيشرفته و مستعمره، مانند آنچه بع
» جهان سوم« ـ يعنی در دوران جوانی مارکس، کشورهائی که اکنون   1830
د  می ائی تولي وانيم توان رآورده9/60خ ان را در   درصد از ف ای صنعتی جه ه

ال «مشغول نوشتن   ای که مارکس   ـ دهه 1860در سال . دست داشتند » کاپيت
ه       دی ب واِن تولي ن ت ود ـ اي ود 7/36ب ه ب اهش يافت د ک ه .  درص ه 1953ب  ک

اب           می  اران کت ل ب ه ُپ انی ک ه زم را » اقتصاد سياسی رشد   «رسيم ـ نزديک ب

ه    ل يافت   5/6نوشت ـ اين قدرت توليدی ب دات    .  درصد تقلي سهم چين از تولي
ه  1900، در سال     درصد بود  3/33،  1800صنعتی جهان که در سال        3/6 ب

د کريستين     .  درصد رسيد  3/2 به   1953درصد، و در سال      ه ديوي انطور ک هم
(D. Christian)  د   اشاره می ان سوم در سال       «: کن رن بيستم جه وضع ق

ه   [توانست قابل تصور باشد          هيچ نمی  1750 را ک ع کشورهای      ] چ در آن موق
ان سوم  جه

ی ه م ر از   ک يم کمت د جه% 15رس تولي
 )4. (»دارند

تم استعماری، کشورهای  انی دوم در نتيجه فروپاشی سيس پس از جنگ جه
تند      ود گذاش ه وج ه عرص ا ب رعت پ ه س دی ب ت. جدي رمايه  دول ای س داری  ه

 تازه آزاد شده وعده اصلی، زير فشار جنگ سرد الزم ديدند به اين کشورهای 
ا       1949پيروزی انقالب چين در سال        . پيشرفت دهند  ام امپرياليستی را ب ، نظ

ورد   مشغله] از اين رو. [چالش بزرگی مواجه کرد  ی تمام و کمال جديدی در م
ا    تئوری های اقتصادی توسعه و مدرنيزاسيون سياسی ـ اجتماعی بوجود آمد ت

  .مدن بخش استعمار شودهای گذشته درباره جنبه ت جانشين بحث
  

ه                   معروف د از جنگ ب ترين کتاب رايج در زمينه توسعه که در سالهای اول بع
اب    يد، کت اپ رس ادی  «چ د اقتص ل رش و » مراح ته دبلي و. نوش تو . دبلي راس

(W.W. Rastow)     ود ين ب :  بود که عنوان فرعی آن بطور چشمگيری چن
اب راستو شرح . »يک مانيفست غيرکمونيستی« ن کت یدر اي ام  م ه تم داد ک

د  ه بگذرن نج مرحل د از پ ان ناچارن نتی، )1: (کشورهای جه ه س ـ )2(ـ جامع
وغ، و     )4(ـ مرحله جهش،   )3(مرحله آمادگی برای جهش،      ـ حرکت بسوی بل

يع  )5( اس وس رف در مقي دی،    . ـ دوران مص ين رون ه در چن ت ک ديهی اس ب
ه  رای جهش است، مرحل ادگی ب ده، شرايط آم ين کنن ه تعي ه در آن ای ک مرحل

ه           ذاری می   بنيادهای فرهنگی و تکنولوژيک انقالب صنعتی پاي ز    گ شود، و ني
ه ج خوِد مرحل

دازها     پس ه   5از ) انباشت (ان نتيجه  ) 5.(شد   درصد مشخص می   10 درصد ب
ود    . نهائی از نظر او مورد ترديد نبود       ن ب ن کشورها    اّما سؤال واقعی اي ه اي  ک

ه   راستو اين طور استدالل می. کنند چه موقع از مراحل ذکر شده گذر می  کرد ک
رب،      د فرهنگ غ رای جهش باي ادگی ب ه آم ه مرحل يدن ب رعت بخش رای س ب

رمايه  رب و س ای غ کون       مهارته ر س ا ب ود ت ق ش ا تزري ه آنه رب ب ای غ ه
 .فرهنگی ـ اقتصادی گذشته خود فائق آيند

  
کتا

ه امپرياليسم در کشورهای توسعه               . گرفت ه شيوه رخن ود ک ن ب استدالل او اي
 نيافته چنان بوده است که بافت اجتماعی پيشين 

دگی   راف و مسخ ش ار انح ا را دچ دی آنه ابود و توسعه بع ن کشورها را ن اي
وده است     نتيجه اين پديده بوجو. کرده است  دار وابستگی ب . د آمدن شرايط پاي

انی بطور          ار جه بنا به اين استدالل کشورهای توسعه نيافته از جهت تقسيم ک
ه    . اند ای زير تابعيت کشورهای پيشرفته قرار گرفته      حساب شده  ديهی است ک ب

ائی از     نشانه. داد  ُپل باران نخستين کسی نبود که چنين استداللی را ارائه می           ه
ده می              اه در نوشته  اين ديدگ  ز دي ين ني ارکس و لن ارلوس    . شود   های م خوزه ک

ز در سال   (J. C, Mariategui)مارياتگوئی  رو ني های   ، مارکسيست اهل پ
رای توضيح سرمايه      1920دهه   ه از دوران          ب رو ک داری مسخ شده کشور پ

  19در اوائل قرن ) مدفوع پرندگان(صدور گوانو 
 نظام جهانی امپرياليستی

ی و                  آغاز می  ی مل شد، نظرياتی در اين راستا ارائه داده است و از لزوم انقالب
  .نام برده است] برای تصحيح اين مسخ شدگی[بومی 

ه         ٌا سيستماتيک و همه جانب ی وابستگی   طرح يک تئوری تقريب
 گردد به نوشته در مورد امريکای التين برمی    

پرب
ه ر ده ين در اواخ ه1940ی  الت ل ده تگی . 1950ی   و اوائ ه وابس ِربيش ب ِپ

وازن      دم ت انی و ع اد جه زی اقتص ورهای مرک ه کش ی ب ورهای محيط کش
ده  اد ش ارِی ايج ده تج اب ش تماتيک و حس سيس

انی وابسته             بنظر او کشورهای توسعه نياف    . کند  می ار جه ه تقسيم ک ان ب ته چن
کم و وارد کردن    ] افزوده[اش صدور کاالهای اوليه با ارزش         اند که نتيجه    شده

ا ارزش    نعتی ب ای ص زوده[کااله ا در     ] اف رفتن آنه رار گ ه ق اال و در نتيج ب
ه هيچ رو         . موقعيتی نامساعد بطور ساختاری است     اين نوع توسعه نيافتگی ب

افتگی  عه ني بيه توس دگی(ش ب مان ود پيشرفت و ) عق ی نب ه و پيشين يعن اولي
ت عه نيس ال . توس رانس س ر 1955کنف بش غي دونزی، جن دونگ در ان  بان
رد     متعهدها را پايه   ذاری ک دگاه مشخص کشورهای          . گ ن، سرآغاز ظهور دي اي

  .جهان سوم درباره امپرياليسم و توسعه نيافتگی بود
  

ن نظرات   ُپل باران همه     ی اي
يش                 رار داد و پ ورژوائی ق دئولوژی توسعه اقتصادی ب در آورد و در برابر اي

ت ار گ پنداش ز کن م را ني ی دوران مارکسيس ای قبل ه
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را در کشورهای عقب               ای که بيدرنگ مطرح می      مسئله« ه چ ن است ک شود اي
ده رمايه مان وع ش  ی س تای ن رفتی در راس يچ پيش عه داری، ه ده توس ناخته ش

رمايه رمايه   س رفته س ورهای پيش اريخ کش ی داری در ت د؟ و  داری روی نم ده
را پيشرفت در کشورهای     ان سوم  «چ ی     » جه ا بکل وده و ي ی آهسته ب ا خيل ي

در آستانه عصر مدرن چه در آسيا و چه            ] در حاليکه [» وجود نداشته است؟  
ود  » متالشی شدن  پوسيدگی و    «داری در حال       های پيش سرمايه     اروپا نظام  ب



ت    «] و[ ومی حرک وی عم مت و س عه [س وی توس ان   ] بس ا يکس ه ج در هم
ود ی  . »ب تدالل م ارکس اس تای بحث م ه و راس اران در ادام ل ب ر  ُپ ه اگ د ک کن

ه از نظر   «بخاطر اثرات مسخ کننده امپرياليسم نبود در آن صورت    کشوری ک
ر پيشرفته را           صنعتی پيشرفته  » داد  نشان می  تر است تصوير آينده کشور کمت

ز انقالب صنعتی خود را پشت                  [ يا بعبارتی کشورهای عقب مانده امروزی ني
  ].گذاشتند سر می

ورهای       ردم کش ه م ده اينست ک ره کنن ت خي ه، واقعي ن هم ا اي ب
رمايه عه مستقل س تای راه توس دداری پ محيطی در راس ل . يش نرفتن پاسخ ُپ
ده نتي                  ن پدي ه اي ود ک ن ب اال اي ه پرسش ب وع توسعه در       «جه   ان ب ماهيت ن

(  

ه  ر گرفت ی در نظ ارف اساس ه مص د و آنچ ت آي  بدس
ر        مازاد بالقوه را با داده     ميان مازاد واقعی و       اری زي های آم

د    ی  توان
ه می           ازده بهين ه ب را ک د از   بطور چشمگيری کمتر باشد چ توان

ر   مانده آنجا که تمام اين کشورها بسيار عقب      ت
رفته رمايه  طح     داری پيش ه س ريع ب يدن س دف رس د، ه ان

رفته    های پيش
  .هدِف رسيدن به آنها دست يافت

ولتی شکل زشتی    

ان          اعی مي ی ـ اجتم سياس
ثروتمند، انحصارگران قدرتمند و زمينداران     ) کمپرادور(سته   

وعی        ه خود موجب ن ک
ه سرمايه ه ک ذاری موجب  همانگون گ

رآورده        ا ف ام ي واد خ دور م رای ص ا ب اخته     ي ه س ای نيم ه

ورد آن         طه ديالکتيکی امپرياليسم و توسعه نيافتگ      ی از همه جا بيشتر در م
ه و اصلی            واد اولي ه صادرکننده م کشورهای عمده جهان آشکار بوده است ک

بار
ی    ی سرمايه و اثرات رخنه... خوِد کشورهای اروپای غربی   ای غرب داری اروپ

ود و دو شکل بخود             . »در ديگر کشورها بود    اين رخنه در همه جا يکسان نب
ـ استقرار مناطق مسکونی در اروپا و امريکای شمالی و استراليا    )1: (گرفت

عه   ه توس ر ب ه منج ا گرد  ک تقل آنه د، و ی مس ای  )2(ي ورهای امريک ـ در کش
اطق وسيع            ی بيشتر        التين، افريقا و آسيا يعنی جاهائی که دارای من ر، جمعيت ت

ی در بخش       . تری بودند   و فرهنگ بومی غالبٌا پيشرفته     کشورهای اروپای غرب
روت عظيمی از                    «دوم   ان تجاری زده و ث ان و نيمه عري دست به غارت عري

د کشورهای قربانی خود را چپاول       ابع و             » کردن ال من ه انتق ار منجر ب ن ک و اي
ن کشورها                     ثروتهای فوق  ه اي اری ب د و ضربات ک ا گردي العاده عظيمی از آنج

رد ورهای . وارد ک ن کش اد اي ده«اقتص الب  » دهن وع انق ه و وق ات تغذي موجب
ن کشورها بطور سيستماتيک          رد در حاليکه خود اي صنعتی اروپا را فراهم ک

دند  ته ش ب نگهداش د. عق رمايه ب ترش س ت گس ِس ماهي ب َنف داری در  ين ترتي
ن کشورها بوجود                    ر سر راه توسعه اي ع سهمگينی ب کشورهای محيطی موان
آورد و موجب ظهور نظام جهانی امپرياليستی گرديد که از اين طريق خود را              

6.(بخشيد تداوم می
    

ه  قدرت تحليل ُپل باران در مفهوم مازاد اقتصادی طرح شده از سوی او نه             فت
ن مفهوم می          . بود ا طرح اي دئولوژی غالب و تکراری         او ب ن اي ا اي خواست ب

ادی                 ا زي ی و ي ارت فن ود سرمايه و مه ا عواملی چون کمب ه گوي د ک مقابله کن
ه         جمعيت می  تواند عملکرد اقتصادی نارسا و ضعيف کشورهای توسعه نيافت

د   ارت از ت      . را توضيح ده ازاد اقتصادی عب اران از م ل ب ان   تعريف ُپ اوت مي ف
ود         ) توليد(بازده   ين ب وع مشخص       . و مصرف در اقتصاد کشوری مع او سه ن

ازاد اقتصادی واقعی      : مازاد اقتصادی مطرح کرد    ل (م ازاد اقتصادی   )بالفع ، م
ه  ا برنام ازاد اقتصادی ب القوه و م ارت است از  . ب ی عب ازاد اقتصادی واقع م

ه و مصرف جاری آن           « ن . »تفاوت ميان بازده جاری جامع ا       اي ازاد ي ان م  هم
وری        پس ه در تئ رده می       اندازی است ک ام ب ازاد  . شود  های اقتصادی از آن ن م

اچيز                     امًال ن ه ک ن مفهوم در کشورهای توسعه نيافت ا اي ه ب واقعی و تحقق يافت
ود         است و در نتيجه منجر به اين برداشت می         شود که مشکل اين کشورها کمب

  .گذاری است برای سرمايه) انداز يا پس(سرمايه يا نبوِد مزمن مازاد 
    

ازده     «: شود  در مقايسه، مازاد بالقوه اقتصادی چنين تعريف می        ان ب تفاوت مي
ه می         ين ک ابع      اقتصادی در شرايط طبيعی و تکنولوژيک مع ا کمک من د ب توان

تفاده ل اس دی قاب تولي
تفاوت» .شود  می
ه،            )1: (توان دريافت   می دازه جامع يش از ان ازده در       )2(ـ مصرف ب ـ اتالف ب

د،     ارگران غيرمول ود ک ر وج ر    )3(اث ازده در اث الف ب ازماندهی «ـ ات س
ازده در      )4(،  »غيرعقالنی و هدر دهنده دستگاههای توليدی موجود       ـ اتالف ب

نکته در اينجاست که گرچه در کشورهای   .  پنهاناثر وجود بيکاری آشکار و  
ه   توسعه نيافته مازاد واقعی معموٌال ناچيز است اما مازاد اقتصادی بالقوه          ای ک

ی يج       م اعی بس ازماندهی اجتم انی در س ونی بني د دگرگ ق فراين د از طري توان
  .شود، معموًال بسيار زياد است

    
امالً         اوت سوسياليستی صدق       مفهوم مازاد اقتصادی بابرنامه در شرايط ک  متف

ی ی م ف م ور تعري ن ط د و اي ود کن ازده «: ش ان ب اوت مي ه"تف " بهين
(optimum)  ی و ت طبيع ين از جه اريخی مع رايط ت ه در ش  جامع

ل           " بهينه"تکنولوژيک در شرايط کاربرد      د قاب و با برنامه همه نيروهای مول
ه     » ".بهينه"دسترس و شکل معينی از سطح مصرف         ازاد بابرنام مم

از مازاد بالقوه 
مازاد . بيشتر باشد » مصارف اساسی «بازده بالقوه کمتر، و مصرف بهينه از        

ه از        بابرنامه با اين احتساب در نظر گرفته می        يک سياست علمی و      «شود ک
  .اده شوداستف» عقالنی در جهت حفظ منابع انسانی و طبيعی

    
ود            ُپل باران به تفاوت    اه ب . های بزرگ شرايط ميان کشورهای توسعه نيافته آگ

ه طرح           اّما چنين استدالل می    ا وجود دارد ک ان آنه کرد که شرايط مشترکی مي
ه می          د توجي االئی از تجري د  مسئله اين کشورها بطور جمعی را در سطح ب . کن

ی ر اس   ويژگ رار زي ورها بق ن کش ترک اي ای مش ه  )1: (ته اريخ رخن ـ ت
ا،    تی در آنه ورهای امپرياليس ائين       )2(کش طح پ ائين و س رانه پ د س ـ درآم

ر                )3(توسعه، و    ا در اث ـ موانع مشابه داخلی و خارجی بر سر راه توسعه آنه
از . تاريخ استعمار و امپرياليسم   

ورهای س از کش
 تا 8کشورهای اخير فقط مستلزم جهش صنعتی نيست بلکه به رشد اقتصادی      

ا رشد متوسط     10  درصد در  3 درصد در سال به مدت طوالنی ـ در مقايسه ب
اده است  . سال مثل گذشته ـ نياز دارند  االت  . چنين نرخ رشدی قبًال اتفاق افت اي

 درصد داشت، روسيه در       6/8 رشد ساالنه    1880ی    متحده در نيمه دوم دهه    
ان سالهای    8 از رشد    1890دهه   ن مي ا  1807 درصد برخوردار بود و ژاپ  ت

د 1813 ت6/8 رش د داش الهای .  درص ان س وروی مي اد ش ا 1827اتح  ت
ن است       .  درصد داشت  10ای بيش از       رشد ساالنه  1840 پس مسئله اصلی اي

 عقالنی بکار توان بطور  که مازاد اقتصادی را چگونه می
ور ه کش بت ب تر نس دگی بيش ب مان ای عق ا بج داخت ت ان

داری به  سرمايه
    

وذ    اتی و نف ا وضعيت طبق ر آن داشت ت اران را ب ل ب ارچوب نظری ُپ ين چ چن
وء   ا س تفاده ي ب اس ه موج ه را ک عه نيافت ورهای توس تی در کش امپرياليس

د     د اقتصادی بالقوه جامعه می    استفاده از مازا   ن،  . شود، مورد توجه قرار ده اي
دگی  ريخت شناسی عقب«چيزی است که او   د  می » مان ه او   . خوان ن زمين در اي

القوه اقتصادی      ) اتالف (توجه خود را بر چهار منبع اصلی خونريزی           ازاد ب م
ر          مربوط به ساخت طبقاتی حاکم در کشورهای توسعه نيافته متمرکز کرده و ب

افع    )2(ـ طبقه مالکين نيمه فئودال،      )1: (قش عوامل زير انگشت گذاشت    ن ـ من
 ـ قشر کوچک )3(گسترده تجار و انواع رباخواری، 

 نظام جهانی امپرياليستی
ه مؤسسات  ديد ب ه وابستگی ش رايش ب ا گ ورژوازی صنعتی و انحصاری ب ب

اتی و م    . ـ دولت )5(های خارجی، و      ـ سرمايه )4(خارجی،   ل ساخت طبق سخ  ک
ده ی  ش ود م ورها بوج ن کش ه در اي روت  ای ک در دادن ث الف و ه ه ات د، ب ا  آي ه

از مصارف تجملی توسط ثروتمندان گرفته تا هدر دادن توليدات          : گرايش دارد 
ی و اتالف        ر   و مصرف نادرست مازاد اقتصادی در اثر سازماندهی غيرعقالن گ

در اثر اين تحوالت، دستگاه د     . و بيکاری يا کم کاری مزمن     
ی موجود است       بخود می  اتی انگل ط طبق اب رواب ول  . گيرد، که اين خود بازت بق
اران  ل ب تالف «: ُپ ارت از ائ ع عب ن وض ه اي نتيج
داران واب  سرمايه

. »ودالی ـ تجاری موجود است  بزرگ است که هدف آنها دفاع از نظام نيمه فئ
د بخش وسيعی از         رايش دارن اعضای هيئت حاکمه کشورهای توسعه نيافته گ

ول          مازاد اقتصادی را که در اختيار دارند، در خارج سرمايه           ا پ د، ت ذاری کنن گ
ره              ع ذخي ا منب د و ي ی محافظت کنن ول محل رای   خود را از کاهش ارزش پ ای ب

ر طغيانهای       ده خود در اث رار آين الی کشور داشته        ف اعی ـ سياسی احتم اجتم
اه می         . »باشند داختن           بدين ترتيب به هر طرف که نگ ر سر راِه بکار ان يم ب کن

گذاری موانعی وجود دارد که منجر به عملکرد   مازاد اقتصادی در راه سرمايه 
ر می              اده اقتصادی و گسترش فق شود   بسيار عقب افت

وب می  ه معي ردد حلق یاو. گ «: نويسد  م
ر           گردد، نبوِد سرمايه    تحّرک می  ود و فق داوم رک ه عکس موجب ت گذاری نيز ب

 ).8(» گردد می
داری محيطی، ماهيت از    عنصر بسيار پراهميت در اقتصاد کشورهای سرمايه     

مت   يخته و س م گس ت    ه ارج اس وی خ ری آن بس ن    . گي اد اي تگی اقتص وابس
داری، و  های خارجی و بازار کشورهای پيشرفته سرمايه           سرمايهکشورها به   

زام    د  آور می  نه رفع نيازهای داخلی کشور چنين چيزی را ال ن وابستگی   . کن اي
ه         : از جمله . گيرد  اشکال مختلف بخود می    ازاد اقتصادی ب پرداخت بخشی از م

رمايه رمايه   س ارجی و س ذاران خ ارات      گ ط انحص ری توس ش ديگ ذاری بخ گ
ورها فرامّل ن کش اران . ی در اي ل ب ول ُپ عه   «: بق ورهای توس ان کش ه مي گرچ

اوت ه تف ه صرف   نيافت ادير سودی ک ا از جهت مق ود دارد اّم ی وج ای بزرگ ه
گذاران خارجی     گردد و يا توسط سرمايه      گذاری در اقتصاد خودسان می      سرمايه

ی   رده م رون ب ان       بي ادِی جه ازاد اقتص ی از م ش بزرگ وع بخ ود، در مجم ش
ه      توسع ال يافت ه نيافته دائمًا به حساب بهره يا سود به کشورهای پيشرفته انتق
ه                       . است وان گفت ک ه مشکل است بت ن است ک ده اي ن پدي ه اي دترين جنب ا ب اّم

د   آنچه به توسعه اقتصاد کشورهای توسعه نيافته ضربه اصلی را وارد می          کن
ازاد اقتصادی توسط سرمايه   رون کشيده شدن م ا بي ارجی  آي ا های خ است ي

  ».گذاری مجدد آن توسط انحصارات خارجی سرمايه
  

های مجدد معموًال به طرف اقتصاد صادراتی    گذاری  سمت و سوی اين سرمايه    
وًال ه معم ت ک اس

ر است   ه ديگ واد اولي ا م دنی و ي واد مع اورزی، م ادرات  . کش وع ص ن ن و اي
رده و از        بجای آنکه پيو   را تضعيف ک د، آن ی را تقويت کن دهای توسعه داخل ن

ده  رمايه   «پدي تی س د و انباش ر مفي ذاری اث  (Snowball effect)» گ
  .کند جلوگيری می

    
زد      طح م دليل س وم ب ان س اد جه يعی از اقتص های وس تثمار در بخش رخ اس ن

ار               ی پائين بطور وحشتناکی باالست، که اين خود در اثر وجود بيکاری و کم ک
ًال بسيار ضعيف است              . وسيع است  ز عم ی ني ابرين  . نتيجه آنکه بازار داخل بن

داری غرب   ای از بازار داخلی سرمايه   زائده«کشورهای توسعه نيافته معموًال     
ازاد اقتصادی              . »شود  می اين مسئله از تخصيص عقالنی منابع و حتی حفظ م

ا      . کند  بدست آمده جلوگيری می    ولگر در جستجوی    عالوه بر آن امپرياليسم چپ
رفتن    ده گ رمايه و نادي ت س ت «انباش ای طبيع ائم ديرپ د  » غن رايط بازتولي ش

ه       رباتی ک ی از ض ه حت رده است ک ا ب ه يغم ادی ب ان ابع ز در چن ين را ني زم
  .رود اند فراتر می داری به محيط زيست وارد کرده کشورهای پيشرفته سرمايه
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ای   . اند بوده ه کودت ورد     1948ُپل باران مورد ونزوئالـ از جمل ه دقت م  ـ را ب
رار می ه ق ی مطالع د و نشان م ا  ده ن کودت ل از اي الهای قب ه در س د چگون ده

ده از  ادی بدست آم ازاد اقتص ده م ور فزاين ت بط د نف عه   درآم ای صرف توس
ی   ور م ن کش اعی اي ادی و اجتم د اقتص ی. ش د او م لطه «: نويس ر س ی  زي

ادی        عه اقتص رف توس ه ص ی، آنچ ارات نفت ت انحص ورد حماي اتورِی م ديکت
ه              شود بسيار کمت  می زی است ک ن حکومت   [ر از آن چي ار دارد و     ]  اي در اختي

زوئال بلکه نيازهای       نيز نه در جهت بهترين        ردم ون افع م  من

بش ک   جن ای دموکراتي يس   (ه اِن انگل اال و گوي وال، گواتم د ونزئ ا )مانن ، ي

ه . د عه نيافت ورهای توس ان «ی  در کش جه

يکسو و شور و شوق                 
ان    ون انس دها ميلي رگ ص دگی و م ان زن ر، مي .... ی ديگ

ود     ا ب زی کوب رد  بانک مرک ات ک ا   . مالق وارا خود را ب چه گ

ل ورهای   تحلي ين و کش ای الت تگی در امريک وری وابس ران تئ گ

ال        

دی  ) همان سالی که کتاب ُپل باران انتشار يافت   (195 در تز دکترای خود نق

شرکت کنندگان در اين ديدگاه عبارت   

د ـ پيشقراول       دي
  .دند

ه نگرش       ی بنظر می     رسيد ک
ه صنعتی       . ستگی اعتبار خود را بکلی از دست داده است         سپس هنگامی ک

ه   يد ک رس

ن                ه اي
ود   به بعد ديگر صا    1970ی    سئله از سالهای دهه    ی   در سالهای دهه    . دق نب

د     ت رش کون داش ه س انی رو ب اد جه اقتص
ا رشد سريع           همه. به سرعت داشت       ی اين مناطق ب

د             القوه خود را بحرکت در آورن ه   » انسته بودند مازاد اقتصادی ب و دست ب

ه                        ادی ب ن کشورها تحرک زي ه هر دوی اي ام ب  جنگ ويتن
ا داد  اد آنه را         . ص بًال آن ه ق ن ـ ک بيه ژاپ ادی ش وی اقتص وبی الگ ره جن ک

هدف اين مخارج
 ).9(» های خارجی است سرمايه

الِف              آن کشورهای جهان سومی که می       ِی مخ ا تقويت دستگاه دولت خواستند ب
ن سياست ا  اي دارگرا (ه ه اقت ه از راه دموکراتيک و چ ازاد ) چ يج م رای بس ب

د،  اقتصادی در جهت توسعه اقتصادی اقدام کرده و خود را از اين دام رها ک  نن
ر کشورهای   ده و ديگ االت متح تقيم اي تقيم و غيرمس ارو و مس ت روي ا دخال ب

وک      . داری روبرو شدند  سرمايه افع بل رای حفظ من ا ب بدين ترتيب دولت امريک
رد  امی ک ت نظ ن کشورها دخال ّرر در اي ور مک چه بصورت (امپرياليستی بط

ل   عال. تا از توسعه اين کشورها جلوگيری کند ) عريان و چه پنهان    ر آن ُپ وه ب
ها   کرد اين چالش از سوی دولت       کند که برای امريکا فرق نمی       باران اشاره می  

و 
وده ارزات ت ومی   مب ی و ب ای محل ی (ه ا، فيل د کني دوچين مانن ين و هن ا ) پ و ي

ين     مانند ايران، (های ملی و اقتدارگرا       دولت دين سان    . باشد )  مصر و آرژانت ب
نده« ات ُکش ه کمک » عملي ق«ب ات حل ز عملي ا کشورهای توسعه » آوي د ت آم

د وسائل نظامی در          . نيافته را سر جای خود بنشانند          رای خري ابع ب اتالف من
ا هدف               رل توسط امپرياليسم ب ه بخشی از سيستم کنت کشورهای توسعه نيافت

م    رای سرک         کمک به رژي اع از             های وابسته ب ه دف ود و ن وب نيروهای داخل ب
ان  ر خارجي ور در براب ی . کش اران م ل ب د ُپ ک   : نويس اد ي عيتی ابع ين وض چن

ی  ود م ديم را بخ ان ق راژدی يون رد ت ری  . گي ابودگر هيتل ای ن در اردوگاهه
ل از آنکه توسط شکنجه     قربانيان را مجبور می  ام      کردند قب ل ع ازی قت ران ن گ

ر کنن    ود را حف ای خ وند، گوره ش
ائی    دارند بخش وسيعی از آنچه را که می مردم را وامی  » آزاد تواند صرف ره

ه گوشت        آنها از فقر و بيماری شود به مصرف استخدام مزدورانی برسانند ک
م  وده و از رژي ود ب ت خ ان امپرياليس وپ ارباب ه   َدِم ت د ک ت کنن ائی حماي ه

  ».شرايط فقر و بيماری استشان تداوم همين  وظيفه
    

ی ن را م ان اي اران امک ل ب ت ُپ ی دول ه برخ د ک تای  بين د در راس ا بتوانن ه
ی     ت ميج وی دول ده از س رح ش ی ط ـ دولت تهای اقتدارگرا  در (Meiji)سياس

) ای ممکن بود  که بنظر او دولت مصر در زمان جمال عبدالناصر نمونه         (ژاپن  
ا در راستای خط مشی دموکراتيک ـ سو    د در (سياليستی ي ه هن ه نمون ه ب ک

ی  اره م رو اش ان نه د زم د ) کن دم بردارن عه ق رده و در راه توس ت ک ا . حرک اّم
شانس هر يک از اين دو خط مشی برای دستيابی به رشد اقتصادی سريع و                  

ين     آميز در آينده نزديک بعيد بنظر می        موفقيت ه چن رسيد، چرا که کل نظام علي
ی  ل م اتی عم رد امکان ی. ک د او م م در دوران  «: نويس لی امپرياليس دف اص ه

رل توسعه                      ردن و کنت د ک ر آن صورت کن وگيری و در غي کنونی عبارت از جل
ه است    ای       . »اقتصادی کشورهای توسعه نيافت ه معن رل ب ردن و کنت د ک ن کن اي

رمايه   ارچوب س ورها در چ ن کش تن اي ا در   نگهداش رار دادن آنه داری و ق
اران    . ستی تا حد ممکن است  معرض استثمار و سلطه امپريالي     ل ب ن رو ُپ از اي

 به لزوم مبرم 
د دارد     ه تأکي عه نيافت ورهای توس وی کش تر از س ی بيش نش انقالب او . واک

  :نويسد می
در کشورهای توسعه نيافته، شکاف ميان آنچه هست و آنچه     «  

ی ت   م مگير اس يار چش د بس د باش ان . توان اوت مي تناک و  .... تف ت وحش فالک
دی از زندگی شايسته    دبختی و ناامي و انسانی؛ ميان ب
و رفت از س پيش

رای          ذير و اساسی ب اب ناپ برقراری اقتصاد با برنامه سوسياليستی شرط اجتن
  ».دستيابی کشورهای توسعه نيافته به پيشرفت اقتصادی ـ اجتماعی است

  
ت او  ن جه یاز اي ين را م ال چ ه از  مث رمايه«آورد ک ام س ره نظ داری  چنب

انی ام  » جه ع اله ده و منب ا ش ورهای     ره ام کش رای تم ی ب ش و اميدبخش بخ
  )10. (وابسته و مستعمره گرديده است

أثير عظيمی از خود بجای گذاشت و موجب          » اقتصاد سياسی رشد     «کتاب   ت
 ره های راديکال و مارکسيستی دربا گرديد انبوهی از نوشته

 نظام جهانی امپرياليستی
د    ار ياب ين انتش ای الت تگی در امريک ل وابس الب . تحلي ش  1959انق ا نق  کوب

ت      ده داش ن پدي ری در اي ِش از آن مهمت ام بخ راه    . اله ه هم اران ب ل ب ُپ
ه در    1960لئوهوبرمن و پال سوئيزی در سال         به کوبا رفت و با چه گوارا ک

ع مسئول آن موق
د   ديدگاه و تحليل ُپل باران درباره توسعه نيافتگی بسيار نزديک می              ) 11. (دي

ماری از  ش
د از    ارت بودن و دوس سانتوس   : کارائيب عب  Theotonio Dos)تئوتوني

Santos)  اردوزو، پ ک ک دو هنري ورو   ، فرنان ازانوا، روی م ز ک ابلو گنزال
انو       و توماس و ادواردو گالي در فرانک    . مارينی، والتر رودنی، کالي دره گون آن

اب خود              ا انتشار کت افتگی در         سرمايه «که در امريکا بود ب داری و توسعه ني
افتگی      توسعه«و برجسته کردن مقوله     » امريکای التين   40در  » ی توسعه ني

ر بزرگی از خ         ا در س. ود بجای گذاشت    سال پيش، اث ين در افريق سمير ام

7
انباشت  «های معمول درباره توسعه ارائه داد و بعدًا آنرا زير عنوان            از تحليل 

انی  اس جه ار داد» در مقي ل   ) 12.(انتش ی در تحلي هم بزرگ دها س او بع
در هند . ام جهانی ادا کرد   وابستگی و نظ  

د از اگچی   : بودن ار ب ا کوم را و آمي وک ميت وری  . آش يعی از تئ ش وس بخ
ام گر انی ادغ مارکسيستی وابستگی بعدها با تحليل سيستم جه

اين کار ُاليور کاکس و ِامانوئل والرستين بو
  

ه اغل   تگی گرچ وری وابس ط    تئ د و توس ل داده ش م ارزش تقلي ی ک ه بحث ب ب
های سنتی سخت مورد انتقاد قرار گرفت و         نظريه پردازان نظام و مارکسيست    

از امپرياليسم  » جهان سومی «تِر   مرگ آن نيز بارها اعالم شد، اّما نقد عميق        
  .گذاری کردند هنوز پابرجا مانده است که ُپل باران و ديگران پايه

ه   لی و اولي د اص ال نق تگی در س ه وابس ه   نظري ای ده ه1970ه ر   تکي اش ب
اوت       . برزيل، مکزيک و آسيای شرقی بود     » معجزه اقتصادی « ا تف ی ب در بحث

وان       ر عن ل زي اردوزو در برزي ه ک ی ک ف و جزئ ه  «ظري ته ب عه پيوس توس
تگی اران و       » وابس ل ب وی ُپ ده از س رح ش تگی مط وری وابس ه داد، تئ ارائ

وان   ک بعن در فران وعی ب«گون افتگی ن عه ني د توس ی» ازتولي د توصيف م . ش
ع   ين موض وری چن ن تئ ل اي اردوزو در مقاب ه   ک رد ک ری ک وذ «گي ه و نف رخن

ده،       سرمايه صنعتی ـ مالی باعث شتاب   د ارزش اضافی نسبی گردي ری تولي گي
ی    ديد م ده را تش ای مول د  نيروه رمايه .... بخش بيه س أثيراتی ش داری در  و ت
دبختی و        آو  کشورهای پيشرفته بوجود می    ار، ب رد، جائی که بيکاری و ايجاد ک

رد        (» ثروت با هم همزيستی دارند     دا ک رايش پي ه راست گ دًا ب در . کاردوزو بع
، رئيس جمهور   1996-2000های  ، وزير دارائی و در سال1993-94سال  

  )13). (های نئوليبرالی را در آن کشور پياده کرد برزيل شد و سياست
  

ها تا مدت   نظر بعضی   از 1970ی    در سالهای دهه  
واب

وری     رال تئ ردازان ليب ه پ م از نظري ايگزينی واردات، ُملِه وع ج دن از ن ش
ه            1980ی    وابستگی در دهه   ين بنظر ميرسيد ک  شکست خورده اعالم شد چن

ن جه    تگی از اي وری وابس ت     تئ ده اس رو ش ت روب ا شکس ز ب ور  . ت ني بط
ی      ر م رو بنظ د و از اين ت خوردن ات شکس ياری انقالب ان بس  همزم

گران راديکال تئوری وابستگی پيشنهاد    رهائی از چنبره نظام که توسط تحليل     
رممکن است       می ًال غي دد سکون اقتصادی      . شد در اين زمان عم ا ظهور مج ب

ان و ش    ادی جه تم اقتص ل سيس ه    دتدر ک اد از ده دن اقتص الی ش ری م ی  گي
دگاههای         1970 رد و دي دا ک ل پي يطره کام وليبرال س دئولوژی نئ د اي ه بع  ب

  .راديکال را از ميدان بدر کرد
  شکاف جديد امپرياليستی

  
با اين وجود، برغم رويگردانی ايدئولوژيک از نگرش وابستگی، نقد عمومی           

انی امپرياليستی از جهت استثمار سيس ام جه ر کشورهای نظ تماتيک و پيگي
اريخی          زير سلطه که توسط ُپل باران و ديگران مطرح شد توسط خوِد فرايند ت

ورد انی  . محک صحت خ د از جنگ جه الهای بع کوفائی س ر در دوران ش اگ
اه همه       د، آشکار است ک  دوم به مدتی کوت ه رشد رفتن ی کشورها رو ب

م
زايش شديد        ، با آغاز بحران در کشورهای سرمايه       1980 داری پيشرفته و اف

ا شدت            نرخ بهره در اياالت متحده، بحران وام       ان سوم ب ا در کشورهای جه ه
وب          هرچه تمامتر ظاهر شد و اثرات فاجعه       باری برای کشورهای مقروض جن

ود آورد ه  . بوج الهای ده رای امري1980س عه،    ب ت توس ين از جه ای الت ک
د و نتوانستند         . بود» سالهای از دست رفته   « ائی سقوط کردن کشورهای افريق

  .کمر راست کنند
  

توسعه سريع در بخشهائی از آسيای شرقی بويژه هفت کشور و دولت ـ شهر   
د  ( الزی و تايلن نگاپور، م گ، س وبی، هنگ کن ره جن ايوان، ک ين، ت ه ) چ ادام

ادل    1999 و   1973مجموع ميان سالهای    يافت و اين کشورها در        رشدی مع
تند5 د داش ه .  درص در حاليک

اقتصادی اين کشورها رو 
تو

ذاری سرمايه د گ ای وسيع زنن ور . ه ب بط ه اغل د ک ا کشورهائی بودن ا اينه اّم
رمايه  عه س مگيری از توس ای   چش ده و الگوه ازار روی گردان وع ب داری ن

ود،          د ـ اقتصاد چين نتيجه يک انقالب ب توسعه نوع دولتی برقرار کرده بودن
وان                   ا بعن ژه آنه دليل موقعيت وي ادی ب د زي در مورد کره جنوبی و تايوان تا ح

دم ژ     ا               کشورهای صف مق اتی آنه دگی چين و نقش حي رای بازدارن ئوپليتيک ب
انوس آرام           ر کشورهای ساحلی اقي االت متحده ب برای سيطره امپرياليستی اي

  .بود
  

ه   رد از بدن ين جنگ س ه ح د ک ر دو کشورهائی بودن وبی ه ره جن ايوان و ک ت
ره شمالی    (شان جدا شده بودند     کشور اصلی  و از ) اولی از چين و دومی از ک

ن رو   د      اي دا کردن ردی پي ه ف ائی ـ سياسی منحصر ب سفارشات . نقش جغرافي
جنگی امريکا حين

اقت
های انحصاری    مستعمره کرده بود ـ از طريق رابطه نزديک دولت و مجتمع      

اذ ک ت . رداتخ ا موقعي هرهائی ب ت ش ر دو، دول نگاپور ه گ و س گ کن هن
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اری       ای تج ت کااله ای ترانزي وان انباره ه عن ا ب د و از آنه تراتژيک بودن اس
  .شد استفاده می

  
بدين ترتيب در آسيا قطب جديد رشد اقتصادی ظاهر شد که خود را از شرايط              

ا              ه بطور کامل ـ ره انی ـ گرچه ن .  ساخت کشورهای محيطی در اقتصاد جه
حريف اقتصادی جديدتر، کشور هند است که برای اولين بار در سالهای دهه               

 درصد دست يافت اّما هنوز دست به گريبان        3 به رشد ساالنه بيش از       1990
  )14. (شرايط مزمن توسعه نيافتگی است

  
الی           تم م ه روی سيس رقی ب يای ش ادهای آس ده اقتص دن فزاين از ش ا ب ب

 1980های   داری در دهه    شورهای پيشرفته سرمايه  ستی متمرکز در ک   امپريالي
ی   1990 ه م د ک ز دريافتن ان ني الی       اين تگی م الی وابس ان ب ه هم د ب توانن

ا بسيار شديدتر شده است              از منظر   . »اوت درآمد ميان آنه
د سرمايه       قرن گذشته که نگاه می      توانستند  «داری  کنيم، کشورهای ثروتمن

ای  ال ت    1960ه رانه، از حال د س ار درآم ه معي ر پاي رن، ب ان ق ا پاي  ت

نگاپور           گ و س گ کن

ی  دی نم يع   دي ه وس ت ک وان داش زی و     ت ان بخش مرک کاف مي دن ش ر ش ت

رل   )2(ک،    ار کنت ـ انحص
ان،              ابع طبيعی جه ه من ـ  )4(ی ب

 )17. (است
رمايه ت س ام  دا وانين حرک ن نظ زی اي ش مرک ه اول از بخ ری در درج

الی و سفته      ازی   ت ثروتهای م ب

ود و         را از دست داده ب

ت       ده اس ور ش ون   . ش ين اکن ای الت امريک
ين راه          يگاه کوشش  رای تعي ويژه       های جدی ب اتيو ب های سوسياليستی الترن

د              ازاد، محض     (توليد، صرفًا بخاطر تولي ا م ي
وع مصرف و       و سازم) خاطر مازاد  ين ن

  )22. (آزادی انسان هميشه وجود داشته و دارد

و 
 بوديم و ديديم چه ضربات 1997-99گرفتار آيند ـ چنانکه شاهد بحران مالی  

  )15. (سختی به مالزی و بويژه به کشور تايلند وارد شد
  

ه        اب دوران ساز            سال    50حقيقت تلخ اين است ک اقتصاد  «پس از انتشار کت
 ، شکاف فراگير ميان بخش مرکزی و »سياسی رشد

ده بلکه وسيع  ر نش ا کمت ه تنه انی ن ده است محيطی در اقتصاد جه ر گردي . ت
ی      يح م انی توض ک جه اددان بان ويچ اقتص و ميالن ه برانک ه ک د همانگون : ده

ان      « ان سطح زم ًا در هم اقی   سلسله مراتب مناطق جهانی تقريب آدام اسميت ب
اّما تف. مانده است 

دو
ی توانستند       از همه جلو بيفتند و فقط در مواردی استثنائی کشورهای غيرغرب

ند ا برس ه آنه ال » .ب کاف مي1820در س رين  ش دترين و فقيرت ان ثروتمن
داکثر      ی، ح رانه داخل د س ت تولي ورها از جه ه 3کش ال    (1 ب ين پ ق تخم طب

ود ) 1 به   2ِبيروچ   ه سال     . ب ه می   1992ب ه       ک ن شکاف ب ه  72رسيم اي  1 ب
  .رسد می
  

دد                    بقول ميالنويچ مهم   رن گذشته و تحکيم مج ع ق انی در رب رين واقعيت جه ت
گاه ثر  « وان باش ه عن رب ب ت غ دانموقعي ت » وتمن وده اس ه در . ب در حاليک

ين فاصله  اد  «هم ر ب ًال ب ه غرب عم يدن ب ی در رس د کشورهای غيرغرب امي
 تنها کشورهائی که توانستند ميان . »رفته است

 نظام جهانی امپرياليستی
س

ب ت کش  عق ه موقعي ده ب رون آم دگی بي د مان ًا ثروتمن ا تقريب د ي ورهای ثروتمن
هر هن ت ـ ش ايوان و دو دول وبی و ت ره جن ند، ک برس

وده د ب ر در . ان ِی«اگ د  سرمايه» دوران طالئ داری انحصاری شکاف در درآم
ه    1 به   15سرانه ميان ثروتمندترين و فقيرترين مناطق جهان از          ه    13 ب  1 ب

ی   ه م رن ک ان ق ه پاي ت، ب اهش ياف ه   ک اره ب کاف دوب ن ش يم اي ه 19رس  1 ب
ان سال    . رسد  می اکنون شاهد   1960دوران مي اغلب کشورهای   » تصفيه « ت

ام کشورهائی                    د آسيائی از مق ی، امريکای شمالی و ثروتمن ای غرب غير اروپ
اهد           الها ش ن س ی در اي وند، يعن د ش تند ثروتمن ش داش ه کوش ت ک وده اس ب

اين پديده همراه با گسترش فزاينده      . ايم  بوده» جهانی با حرکت بسوی قهقرا    «
ارم« ان چه يچ  » جه ود ه رايط موج ه تحت ش وده است ک ی کشورهائی ب يعن

  )16. (اميدی به توسعه ندارند
  
تر

انی امپرياليستی                       ام جه ل نظ ر ک اکم ب ی ح محيطی محصول ساز و کارهای کل
ا از     امين در توضيح اين مکانيسم      سمير. بوده است  وع انحصار   «ه نج ن ـ  » پ

اقی       زی ب دود ـ در دست کشورهای مرک ازی مح انی س تن جه ی در م ه حت ک
ی   ام م ت ن ده اس رد مان ار تکنولوژي)1: (ب ـ انحص

ـ انحصار دسترس)3(بازارهای مالی جهان،    
تگاه  ار دس ای انحص ات راه دور، و   ه ی و ارتباط اط جمع ار  )5( ارتب ـ انحص

ه       سالح ابودگر ـ ب های کشتار جمعی، نابودی جمعی و ديگر وسائل پيشرفته ن
ه توسط اهرم                 درت کشورهای پيشرفته را ک د ق ائی چون     اين انحصارات باي ه

انی بطور مستقيم          صندوق بين  المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جه
تقيم  یو غيرمس ال م ران ِاعم ر ديگ رد ب ود اضافه ک انی . ش ر آن جه الوه ب ع

رمايه  ازی س ب     س اهش داده و موج ی را ک تقل و مل عه مس ان توس داری امک
ه                    انی و از آن بيشتر ب ازار جه ه ب ه ب وابستگی بيشتر کشورهای توسعه نيافت

اقتصاد  . بازار مالی جهانی که زير سيطره کشورهای ثروتمنداند گرديده است          
ر کش ه صدور  اکث ته ب ديدًا وابس اران ش ل ب ان ُپ د زم ان سوم مانن ورهای جه

ًا همه            . کاالهای اوليه است   ر صادراِت تقريب ه اکث واد اولي در امريکای التين م
د   کشورها را تشکيل می    م گسيختگی اقتصاد کشورهای             . ده دين ترتيب از ه ب

محيطی تا به امروز ادامه يافته 
ق

ار، از آن تبعيت می           سرچشمه می  رد و اقم د  گي  1970ی  در سالهای دهه  . کنن
ه       وع رو ب انی در مجم اد جه م اقتص رفته و ه ورهای پيش د کش رخ رش م ن ه

ی   «جای   » عصر مس   «سکون رفت و     ) 18. (پيشين را گرفت    » عصر طالئ
اب  همانگونه که ُپل باران و پال سوئيزی در        مطرح  » سرمايه انحصاری  « کت

داری بسوی رکود است و  اند، گرايش اقتصاد کشورهای پيشرفته سرمايه     کرده
الی         ا و گسترش بخش م روش کااله فقط از طريق مخارج نظامی، تالش در ف

د از                  ( ردم بع يم م دينگی عظ د وجود نق اريخی استثنائی مانن همراه با شرايط ت

د کاالهای مصرفی و ن          ه بازسازی زيرساخت اقتصادی          جنگ برای خري از ب ي
بطور موقت جلو آن گرفته  ) اروپا و ژاپن و موج دوم اتوموبيلی کردن امريکا        

کنند و  رسيم عوامل محرکه باال فروکش می       که می  1970ی    به اوائل دهه  . شد
 درصد  7/3داری از     ی سرانه در کشورهای پيشرفته سرمايه       نرخ رشد ساالنه  

الهای  ا1950-73در س ه  يکب الهای  2ره ب د در س قوط 1973-98 درص  س
ی آن، نبوِد مفرهای الزم برای    ظهور سکون مجدد اقتصادی که نشانه     . کند  می

ردن اقتصاد       گذاری سرمايه الی ک ولی ـ م های بزرگ و سودآور است، موجب پ
ه سرمايه( ذاری صنعتی و ن ان شد) گ ل . در کشورهای پيشرفته و جه ه دلي ب

ولی در    ، سرمايه»واقعی«گذاری در اقتصاد    يهنبوِد موقعيت برای سرما    های پ
 )19. (بازی و مالی افتادند جستجوی مفرهای سفته

داری بسوی انباش جابجائی مرکز ثقل سرمايه  
ه ای  در ده وليبرالی   1990 و 1980ه ازِی ن انی س د جه وری رش ده مح  پدي

ره  گرديد و اين، نيازمند تشديد باز هم بيش         ه         تر به ه بنوب ود ک انی ب ی  کشی جه
اخت      ی س کالت عظيم ار مش وم را دچ ان س ورهای جه عه کش ود توس . خ

ابرابری     وی ن ود را بس اد خ د اقتص ور کردن ه را مجب عه نيافت ورهای توس کش
د       د ساختار کنن ه وعده داده            . بيشتر تجدي ار موجب رشد بيشتری ک ن ک ا اي اّم

د  د نش م    . بودن دف رژي ه ه د ک کار ش زودی آش تر   ب عه بيش ه توس وليبرال ن ن
اد   ه ايج ه بلک عه نيافت ور«کشورهای توس ای نوظه ه » اقتصاد بازاره ود ک ب

د             انی گردي الی جه ن    . موجب انباشت هرچه بيشتر ثروتها در مراکز م نتيجه اي
ه            ر ب ورهای فقي ادی از کش ازاد اقتص تر م ه بيش ر چ دن ه رازير ش ار س ک

ت وده اس د ب ورهای ثروتمن ايم. کش ورک ت ارس 25ز در نيوي  2007 م
ال    2006بنا به گزارش سازمان ملل در سال     «: خوانيم  می زان خالص انتق  مي

د    ه کشورهای ثروتمن ر ب رمايه از کشورهای فقي وده 784س ارد دالر ب  ميلي
ارد دالر در سال   229است ـ در مقايسه با   رين   .... 2002 ميلي ی از فقيرت حت

حرا ا    ائين ص ائی پ ورهای افريق د کش ورها مانن ورهای   کش ه کش ول ب ون پ کن
  )20(» .شود ثروتمند سرازير می

  
ول سلطه       ا اف ونی (آغاز اين دوره رکود ب ود      ) هژم راه ب ز هم االت متحده ني اي

ی خود چرا که اين کشور بخشی از برتری توليدی قبل
ه     . ديگر در موقعيتی نبود که بر توليد صنعتی جهان مسلط باشد             در واکنش ب

ر فروپاشی                اين   ده در اث چالش و سوء استفاده از خالء ژئوپليتيک بوجود آم
ان            شوروی، دولت امريکا با دخالت تهاجمی هر چه بيشتر در کشورهای جه
ابی و                     د در صدد بازي وذ شوروی بودن سوم و کشورهائی که قبًال در حوزه نف

ان مايکل هارت و    . گسترش قدرت خود با وسائل نظامی بوده است         گرچه آقاي
ال     ر در س ين اواخ ری هم و نگ وان   2000انتوني ر عن ود زي اب خ  در کت

رده              » امپراتوری« ام ب وان آخرين جنگ امپرياليستی ن د    از جنگ ويتنام بعن ان
راق و     تان و ع ا در افغانس ی امريک ين جنگ اهده ماش ا مش روزه ب ی ام ول
ا        ن ادع ی اي ورهای محيط اره کش ه ق ر س ی در ه ين جنگ ن ماش ترش اي گس

االت      . رود  باد می آشکارا بر    ونی اي اجم کن انگيزه کليدی و استراتژی بزرگ ته
اتی         ابع استراتژيک و حي رل من ه کنت ويژه نفت  (متحده دستيابی ب در عصر  ) ب

 )21. (کميابی فزاينده منابع است
  کند داستان در مورد تو صدق نمی

وده است    وم ب ان س دد در جه ان مج دادها طغي ن روي ام اي الش . ماحصل تم ت
نگی امپرياليستی برای کنترل عراق، موجب مقاومت شديد از سوی            ماشين ج 

ن ک ذهبی در اي ی و م ای مل نيروه
جا

ت     ده اس ا ش د در کوب زش جدي وی و خي وال و بولي وبی  . در ونزئ ای جن افريق
اگر (جديد مقاومت در برابر آنچه تبعيض اقتصادی ـ محيط زيستی  شاهد موج 
ژادی  ه ن ی ) ن ده م ت   خوان ده اس ود ش دف     . ش ا ه ال ب انی در نپ الب دهق انق

ه کشوری عرضه            وينی ب دهای ن ی، امي رل مردم دموکراتيزه کردن نظام و کنت
ودال ـ      می کند که در شرايط سلطه اقتصادی ـ سياسی و سيطره نظامی نيمه فئ
انی     . ياليستی گرفتار آمده است   امپر انی سازی     (جنبش عدالت جه در ) ضد جه

ا          رژيم سرمايه . سطح جهانی در حال گسترش است      وليبرال در همه ج داری نئ
  .های مردم است زير حمله توده

  
ه       واب ب ر از آن ج م و فرات ه امپرياليس واب ب ه ج د دارد ک اران تأکي ل ب ُپ

رمايه ی س رفًا در دس   داری را نم وان ص يج آن    ت القوه و بس ازاد ب ه م تيابی ب
ره         . جستجو کرد  ه به وط ب درها مرب ان         درواقع موضوع آنق اوت مي ری از تف گي

ه کشورهای پيشرفته نيست            رای رسيدن ب القوه ب ازده ب . مصرف اساسی و ب
بلکه هدف بنيادی پايان دادن به 
ر  امعه در راستای مناسب     ان دادن ج    ت

ی و اصيل انسان است ای واقع ا نيازه ه: متناسب ب ازاد  جامع ه در آن م ای ک
ه          زی شود     اقتصادی و مصرف آن بطور دموکراتيک برنام ل      . ري ام اصلی ُپ پي

ود از       ارت ب ت عب ده اس ده ش ه او گنجان ازاد بابرنام ه م ه در نظري اران ک : ب
ه  راری جامع ان برق دف آن    ای  امک ه ه ذير ک واه و دوام پ دالت خ را، ع ِخردگ

در هر تالشی از      . تأمين نيازهای اصيل و واقعی انسان به بهترين وجه باشد           
ه         «. اين نوع اشتباهاتی روی خواهد داد      اّما نکته تعيين کننده در اين جاست ک

د                     ه نخواه ابخردی، ديگر سرشتی ساختار جامع ن پس ن در اين صورت از اي
ُپل باران مانند مارکس در پايان نقد       . »داری است    که در سرمايه   ـ آنچنان . بود
ی رمايه کل ه   اش از س د دارد ک ه تأکي ن نکت ر اي و  : داری ب ورد ت تان در م داس

رای                . کند  صدق نمی  ارزه ب دد مب رفتن مج قلمرو آزادی عمل و امکاِن از سر گ
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