
 
 

 اعالميه کميته مرکزی سازمان
 

 به مناسبت اول مهر ماه
 

 روز بازگشائی مراکز آموزشی کشور
 

خود، هر چند برای جنبش دانشجويی و دانش آموزی فرصتی 
برای آموزش و در کنار آن فعاليت های صنفی و اجتماعی 
است، اما برای رژيم اسالمی، کابوسی است که برای مقابله 

  .می شودبا آن تدارک ديده 
  2بقيه در صفحه 

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

 !بحران جهانی نظام سرمايه داری
 

 رفيق محمد رضا تلويزيون برابری سلسله گفتگوهائی را با
شالگونی پيرامون جنبه های گوناگون بحران نظام سرمايه 
داری جهانی آغاز نموده است که در چند برنامه اين رسانه 

 .گنجانيده شده است 
ما کوشش می کنيم که در هر شماره نشريه يک بخش از اين 

 .در آوريم  سلسله گفتگوها را از گفتار به نوشتار
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است که بخشی از جنبش مقاومت آغاز شده در مقابل تهاجم سرمايه 
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  !به عقيده پيلين خدا طراح جنگ عراق است
  

ی خود گمارده ی ما، که دايما دستورات به آخرين سوال پليت، که ولی ها
روز شده ی خدا را به مردم ايران ابالغ ميکنند، و خانم پلين بايد مشترکا 

  :  کنند برای آن جوابی پيدا کنندتالش
شما گفته ايد خدا جنگ عراق و کشيدن خط لوله نفتی در * 

  شما از کجا فهميديد؟ . آالسکا را تاييد کرده است
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 اعالميه کميته مرکزی سازمان
 به مناسبت اول مهر ماه

  روز بازگشائی مراکز آموزشی کشور
ل، به دليل تعطيلی اول مهر، مدارس و ديگر مراکز آموزشی روز امسا

 ميليون دانش آموز و ١٤سه شنبه دوم مهرماه  بازگشائی ميشوند تا 
  .هزار دانشجو به سر کالس های درس بروند و پانصديک ميليون 

حضور ميليونی دانش آموزان و دانشجويان در محل های تجمع طبيعی 
انشجويی و دانش آموزی فرصتی برای خود، هر چند برای جنبش د

آموزش و در کنار آن فعاليت های صنفی و اجتماعی است، اما برای 
. رژيم اسالمی، کابوسی است که برای مقابله با آن تدارک ديده می شود

از سازماندهی مامواران لباس شخصی "  سردار رادان " همان گونه که
  .برای کنترل مدارس خبر داده است

 اسالمی با دانش آموزان و دانشجويان، از يک سو مشکلی مشکل رژيم
نسلی که سياست ها  و . است که بطور کلی با نسل جوان کشور دارد

تالش های رژيم اسالمی برای حاکم کردن قوانين دوران عشيرتی بر 
در تمامی طول تابستان، . کشوری در قرن بيست و يکم را بر نمی تابد

رژيم و گشت های رنگارنگشان با شعار ماموران انتطامی و امنيتی 
فضای کشور را بر جوانان تيره و تار " مفاسد اجتماعی"مبارزه با 

از سوی ديگر رژيم اسالمی درگير با دختران و پسرانی است . ساختند
که با تحصيل علم و  دانش، ديگر به راحتی به خرافه های عهد عتيقی 

ان علم و دانش و جهل و باور نمی کنند و از اين روست که تقابل مي
نبردی که مسؤالن رژيم برای . خرافه به نبردی روزمره تبديل شده است

پيروزی جهل و خرافه عليرغم در دست داشتن تمامی دستگاه های 
  .تبليغاتی و گزينش های عقيدتی همواره با ناکامی روبرو بوده اند
تی فوق ناتوانی بنيادين مسئوالن رژيم در برابر مسئله آمورش جمعي

از اين روست که . العاده جوان، ريشه در تفکرات عقب مانده  آنها دارد
. آموزش و پرورش، عرصه ای است که با بحرانی ساختاری روبروست

همين امر . آموزش بطور بی واسطه به عرصه  فرهنگ پيوند می خورد
سران و تصميم گيرندگان رژيم را به  اتخاذ سياست هايی می کشاند که 

طق روشنی برخوردار نيست ، زيرا در محاسبات آنها عوامل از من
متعددی وارد می شوند که قاعدتأ ربطی به سياست های آموزشی 

بومی کردن "، "سهميه بندی جنسيتی"سياست هائی چون . ندارند
بازنشسته " ؛  "ستاره دارکردن دانشجويان فعال" ؛ "پذيرش دانشجو

 نمونه هائی از اين دست، عمدتأ ، و"  با تجربه و قديمی استادانکردن
. تصميماتی هستند که هدف های خاص ايدئولوژيک را دنبال ميکنند

بطور مثال اجرای سياست بومی کردن پذيرش دانشجو در کنکور 
امسال، با اعتراضات گسترده جوانان و خانواده هايشان روبرو شده 

  .است
 ٧ری بودجه  بی اعتنائی شرم آور  به وضعيت معيشتی معلمان  و کس

هزار ميليارد تومانی وزارت آموزش و پرورش که نارضايتی گسترده 
ای را بوجود آورده است جلوه ديگری از نگرش مسئوالن رژيم به 

 ٣چنين نگرشی با بی اعتنائی به سرنوشت . آموزش و پرورش است
 هزار کودکی که به دليل فقر از امکان تحصيل محرومند ، ٦٠٠مليون و

کشوری که بر . کی برای آينده کشور به همراه داردوضعيت خطرنا
دريای نفت و گاز قرار گرفته است و درآمدهای ده ها ميليارد دالری 

ا، صرف هزينه های گوناگون  فرآورده هحاصل از فروش اين
 هزار نماز خانه در مدارس، برگزاری جشن ٥٠ايدئولوژيک مثل ساختن 

ارنگ و يا تسليح انواع و ها و مراسم مذهبی و بزرگداشت ها ی رنگ
اقسام نهادهای سرکوبگر می شود ، به جای آن که بودجه آموزشی 

اين سياست يک جانبه، آموزش را به گونه ای . کشور افزايش يابد
طبقاتی کرده است که ميليون ها نفر از کودکان از تحصيل محروم هستند 

اقل امکانات و مليون ها نفر هم بايد در مدارسی درس بخوانند که از حد
آموزشی برخوردارند زيرا تآمين هزينه های مدارس غيرانتفاعی برای 

  .اکثريت عظيم خانوادها امکان پذير نيست
سياست های تاريک انديشانه حکومتی تنها در عرصه های فوق فاجعه 

در اين سياست به شدت ايدئولوژيک، نيمی از جمعيت جوان . آميز نيست
جه دوم نگريسته شده و حقوق انسانی شان کشور، به ديده ی انسان در

در اين سيتسم آموزشی، ورزش دختران جوان به امری . پايمال می شود
 سال حکومت اسالمی در اين ٣٠حاصل . پيش پا افتاده تبديل شده است

 زن ورزشکار به المپيک پکن بود که آن ها را  ٣عرصه اعزام تنها 
اين بی . هيچ تحرکی نداشتندنيز چنان چادرپيچ کرده بودند که امکان 

اعتنائی به ورزش دختران، سالمت زنان آينده  را بشدت تهديد خواهد 
بی اعتنائی به ورزش دختران تنها عرصه نگاه تبغيض آميز به . کرد

تالش بی وقفه برای جلوگيری از ورود آنها . دختران جوان کشور نيست
 تحصيلی ،از ديگر به دانشگاه ها و تنگ تر کردن حلقه ی انتخاب رشته

امری که از . جلوه های سياست های تاريک انديشانه رژيم اسالمی است
قبولی . سوی دختران جوان کشور با تودهنی محکمی روبرو شده است

صدی دختران جوان در کنکور امسال بيان شکست سياست های در٦٤
  .تبعيض آميز حکومت اسالمی است

لط بر عرصه آموزش، تالش جدا از سياست های ايدئولوژيک برای تس
دانش آموزان و دانشجويان در مدارس و دانشگاه ها نيز  کنترل برای

. عرصه ی ديگری از سياست های مسئوالن رژيم اسالمی است
سازماندهی گسترده سازمان های عقيدتی در مدارس و کنترل مداوم 
معلمان، مسلط کردن نهادهای حراست  برای زير نظر داشتن دانش 

 و دانشجويان، سازماندهی انجمن های اسالمی وابسته به رژيم، آموران
سازماندهی بسيج دانش آموزی و دانشجويی، همه و همه با هدف کنترل 
جمعيت ميليونی دانش آموزان و دانشجويان و معلمان کشور بوجود 

  .آمده است
عليرغم تمامی تالش های مسئوالن حکومتی، سنگر مدرسه و دانشگاه، 

ميليون ها دختر . ری و مقاومت در برابر تاريک انديشی استسنگر پايدا
و پسر جوان به همراه بيش از يک ميليون معلم و استاد شرافتمند، 
لشکر عظيمی است که وقتی سازماندهی شود، قدرت مقابله  بی همتائی 

تشکل مستقل معلمان در دو سال گذشته نمونه ای از اين . خواهد داشت
تشکل های مستقل دانشجويی نيز عليرغم . تتوان خارق العاده اس

سرکوب مداوم نشان داده اند که چگونه می توانند با توده  دانشجو 
  .پيوند بخورند و خواست های بر حق خود را مطرح کنند

برای مقابله با سياست های به شدت ايدئولوژيک و سرکوبگرانه 
ن حکومت اسالمی در عرصه آمورش و پرورش، راهی جز متشکل شد

وقتی معلمان تشکل مستقل و قدرتمند . در محيط های طبيعی درس نيست
خود را داشته باشند و از حمايت توده دانش آموز نيز برخوردار باشند؛ 
وقتی دانش آموزان امکان متشکل کردن خود را بيابند و پيوندهائی نيز 
با ديگر مدارس ايجاد کننند؛ وقتی دانشجويان تشکل های مستقل و 

 خود را داشته باشند؛  وقتی اين نيروهای متشکل در پيوند با توده  مقاوم
دانش آموز و دانشجو قرار گيرند و اين نيرو که توده ميليونی خانواده 
های زحمتکش و نگران را در کنار و همراه خود دارند، ظرفيت عطيمی 
برای مقاومت و مقابله با سياست های ضد آموزشی جمهوری اسالمی 

از اين روست که در آغاز سال تحصيلی جديد بايد . هند آوردفراهم خوا
 !تبديل کرد " هم درس، هم سياست"که مدرسه و دانشگاه را به سنگر 

    
  )راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 

 ٢٠٠٨ سپتامبر ٢٣ـ ١٣٨٧ مهرماه ٢

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

  !کنيم  معلمان را در آستانه سال تحصيلی محکوم میدستگيری
 
بنا براخبار منتشر شده درآستانه سال تحصيلی معلمان فعالی که  

مبادرت به برگزاری جلسات انجمن های صنفی و مشورتی خود 
 . بازداشت شدند،برای پی گيری خواسته های صنفی کرده بودند

خود بارها دست به معلمان که در سالهای اخير برای حقوق صنفی  
 همواره با سرکوب ازجانب نيروهای  اعتراض و اعتصاب زده اند

امنيتی مواجه شده اند واين بار نيروهای امنيتی برای پيشگيری از 
  . اعترض معلمان مبادرت به دستگيری آنان کرده اند

معلمان که از زحمتکش ترين اقشار جامعه هستند همواره در شرايط 
آنان نيروی کار خودرا درجهت . برند ر میمعيشتی سختی به س

کنند تا نيروی کار آينده جامعه  آموزش کودکان وجوانان صرف می
را بازسازی کنند ، اما خود از داشتن يک زندگی شرافتمندانه 

مبارزات معلمان در سالهای اخير يادآور مبارزات با . محرومند
توان به کشته  شکوه آنان در دهه های گذشته است که ازآن ميان می

  .  اشاره کرد1339شدن دکتر خانعلی درسال 
ما ضمن حمايت از اعتراضات به حق معلمان درجهت دست يابی به 
يک زندگی شرافتمندانه، خواهان آزادی فعاليت های صنفی 

   .واجتماعی برای همگان هستيم
 کانون مدافعان حقوق کارگر

…………………………………...  
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 یبحران جهانی نظام سرمايه دار
  جنبه های مختلف بحران -1

تلويزيون برابری سلسله گفتگوهائی را با رفيق محمد رضا شالگونی 
پيرامون جنبه های گوناگون بحران نظام سرمايه داری جهانی آغاز 

 .نموده است که در چند برنامه اين رسانه گنجانيده شده است 
له ما کوشش می کنيم که در هر شماره نشريه يک بخش از اين سلس

 با حفظ امانت و تالش در نگه -گفتگوها را از گفتار به نوشتار
اينک بخش نخست اين سلسله .  در آوريم –داشتن حالت گفتاری آن 

 :گفتگوها
  

در ! با سالم به بينندگان گرامی تلويزيون برابری : يوسف آبخون
رابطه با بحران نظام سرمايه داری که حاال صحبت های زيادی در 

ت و محورهائی در ارتباط با نظام سرمايه داری؛ مثل مورد آن هس
صحبت از بحران مالی يا بحران دالر ، يا از بحران انرژی صحبت 
می کنند و مواد سوختی و يا بحران مواد غذائی که کسی آنها را 
انکار نمی کند،گفتگوئی با محمد رضا شالگونی داريم و سعی می 

 : از اين محورها بپردازيمکنيم که در برنامه های مختلف به هريک
در اولين قسمت سئوال اينست که بطور کلی مسائل بحران نظام 

 سرمايه داری يا محورهای بحران اين نظام چه هستند؟
 

 در بحران کنونی سرمايه داری همين االن : محمد رضا شالگونی
شش محور يا بهتر است بگويم شش جنبه مهم را می توان مشاهده 

ه بنظر غالب تحليل گران مارکسيست به همديگر اين شش جنب. کرد
واقعيت سرمايه . جنبه های مختلف يک واقعيت هستند. ارتباط دارند
 :من به جنبه های اصلی اين بحران اشاره می کنم ! داری امروز

يکی بحران مالی بطور کلی است که زمينه عمومی تری دارد و در 
در واقع . د دارد واقع مربوط به حاال نيست و مدتهاست که وجو

سرمايه مالی در مرحله ای قرار گرفته و ما با يک سلسله مشکالتی 
در نظام اقتصادی کشورهای مختلف سرمايه داری و حتی کشورهای 
پيشرفته سرمايه داری و در وحله ی اول آمريکا روبرو هستيم که 

 . سيستم اعتباراتشان بهم می ريزد و غيرو غيرو
دالر بعنوان پول بين : ان دالر مطرح است نکته دوم اينست که بحر

پول جهانی ای که صندوق های اصلی بانک های مرکزی ، . المللی 
ذخاير ثابتی را که بعنوان متعادل کننده وزن اقتصاد نگه می دارند و 
در بخشی که که باين بانک ها مربوط است، نقش دالر بسيار بسيار 

ی که در تجارت بين المللی بعالوه غالب کاالهائ. تعيين کننده است 
وارد بازار می شوند، قيمت هايشان با دالر تنظيم می شود و به دالر 

حاال مساله اينست که دالر بصورت خيلی عجيبی . تسعير می شود
دارد سقوط می کند و ارزش اش پائين می آيد و بنابراين خيلی از 

فرار می کاالها وقتی قرار است به دالر تبديل شوند از اين مساله 
در بازارهای مالی . يعنی سعی می کنند به دالر تبديل نشوند . کنند

اينطور است که برای معامالت آينده و مثًال خريد گندمی در امروز و 
در واقع اينطور . برای آينده، سعی می کنند با دالر تنظيم نشود 

نيست که اين گندم همين امروز معامله می شود و گندمی است که 
بار معامله می شود و مثًال در زمستان تحويل فالن جا داده چندين 

اين چنين معامالتی وقتی با دالر تنظيم می شود، خوب . خواهد شد
چرا که دالر پول شکننده . طبيعتًا نوسانات بزرگی بوجود می آورد 

ای شده است و اصًال نقطه ضعف تجارت بين المللی و سيستم مالی 
ن البته مساله عميق تری را در وزن اي. بين المللی شده است 

اقتصاد ی آمريکا نشان می دهد که بعد از جنگ بين المللی دٌوم لنگر 
  . تمام اقتصاد بين المللی سرمايه داری بوده است 

مثًال از . نکته ديگری که حاال خيلی چشمگير است بحران انرژيست 
 است  دالر باال رفته70 قيمت نفت در هر بشکه 2008ابتدای سال 

قيمت نفت در يکسال گذشته دو برابر شده و اين مساله ی بسيار . 
  . بسيار مهٌمی است 

توجه داشته باشيد که در سی . جنبه ديگر بحران مواد غذائی است 
و چند کشور و به روايتی در سی و هفت کشور بحران مواد غذائی 

بعضی . هست که به شورش های توده ای وسيعی دامن زده است 
يمت ها حتی باالی صد در صد افزايش پيدا کرده است و حتی از ق

مثًال در يکسال . بعضی وقت ها در عرض چند ماه چنين شده است 
قيمت برنج باالی صد درصد افزايش پيدا کرده يا قيمت گندم باالی 
پنجاه درصد افزايش پيدا کرده و يا قميت سويا باالی هفتاد و پنج 

اين عوامل باعث شده که صد  . درصد افزايش پيدا کرده است

 –ميليون نفر به آن جمعيتی که زير خط فقر مطلق وجود داشتند 
 اضافه شود يا درشرف اضافه شدن –يعنی زيستن يا از بين رفتن 

اين صد ميليون نفر اضافی بدليل همين بحران مواد .  است 
غذائيست که حاال پيش آمده که فاجعه انسانی سراسری و جهانی  

 . هست 
جنبه ديگری که مطرح شده و خيلی هم مهم است ، بحران هژمونی 
آمريکاست که آيا آمريکا در سطح جهانی حاال همچنان لنگر اصلی 
و تعيين کننده همه ی عرصه های اقتصاد، سياست و بقيه مسائل 
جهانيست يا نه ؟  و می دانيم که حاال نيروهای ديگری به مقابله 

. ی تواند وضعيت قبلی خودش را نگهداردبرخاسته اند و آمريکا نم
. مساله ديگر نظامی گری و جنگ هائيست که در جريان هستند 

حاال بيش از يک تريليون دالر در سال هزينه تسليحات ! ببينيد 
نظامی می شود جالب اينست که بيش از نيمی از اين مبلغ بوسيله 

ريکا بيش يعنی اينکه هزينه های نظامی آم.  آمريکا خرج می شود 
اينها را . از مجموعه ی هزينه های نظامی بقيه کشورهای دنياست 

و جنگ های وحشتناکی که راه ! چطوری می شود توضيح داد؟
در واقع ما در دوران يک جنگ بسر می بريم و حتی می ! افتاده 

نه اينکه همه . شود گفت در دوران يک جنگ جهانی بسر می بريم 
ولی واقعيت اينست که چندين ! اندی دولت ها وارد جنگ شده 

کشور و بطور هم زمان در حال جنگ هستند و آمريکا يکطرف 
 .ماجرا هست

در عراق و افغانستان جنگ هست ، در : مثًال در خاور ميانه بزرگ
 سازمان 2006لبنان آمريکا بکمک اسرائيل آشکارا جنگی را در 
گی را هر چند داد  و دو باره دارد سازمان می دهد، در فلسطين جن

با شتاب کمتر ولی با کشتارهای خيلی چشمگير می بينيم ، در 
سومالی آشکارا جنگ هست و در پاکستان هم آشکارا جنگی هست 

جنگ عراق در حال . که به داخل خود پاکستان گسترش پيدا می کد
گسترش پيدا کردن به ترکيه  است و يا مثًال درگرجستان خطر اين 

ائی بين اين کشور و روسيه اتفاق بيافتد که است که رويا روئی ه
پشت آن آمريکاست و خود آمريکا و ناتو به چنين جنگ هائی 

سئوالی که . اگر اينطور است ؟ ما بايد توضيح بدهيم . کشيده شوند
حتمًا با آن روبرو می شويم و شما هم آنرا مطرح کرديد اينست که 

ا که مهم ترين ها  که من شش جنبه آنر-آيا اين جنبه های بحران
 اوًال ارتباطی با هم دارند؟ ثانيًا و دوم اينکه آيا -هستند بر شمردم

اينها با نظام سرمايه داری کنونی در دنيا ارتباط الزامی دارند؟ يعنی 
از ذات سرمايه داری و از بحران درونی خود سرمايه داری بر می 

 ندارند؟ خيزند؟ يا عوامل ديگر هستند و ربطی به اين ماجراها 
  

شماجنبه های مختلفی را نام برديد و ! بسيار خوب : يوسف آبخون
بنظر مستقل می . دشوار است که بگوئيم چه ارتباطاتی با هم د ارند

آيند و حاال سئوال اينست  که مثًال بحران مالی با بحران انرژی که 
 شما گفتيد چه ارتباطی با هم دارند ؟ يا با بحران دالر و نقش آمريکا

در سرمايه داری جهانی و سقوط دالر؟ اين محورهائی که مطرح 
کرديد آيا مستقل هستند؟ و اگر نيستند چطور می شود ارتباط آنها را 

 با هم بر قرار کرد و نتايجی گرفت ؟ 
 

مساله ای که هست عبارت از اينست که :  محمد رضا شالگونی
 . جنبه های مختلف بحران را کسی انکار نمی کند 

کس انکار نمی کند که مثًال جنگ عراق يک و بطور کلی جنگ هيچ
خار ميانه يک بحران است، يا اينکه در آمريکا بحران اعتبارات 
وجود دارد و بطور کلی اقتصاد ُکند می شود و در کشورهای ديگر 

هيچکس انکار . هم اثر می گذارد ، هيچکس اينرا انکار نمی کند
ولی مساله اصلی اينست . ود دارد نمی کند که بحران مواد غذائی وج

که آيا بين اين جنبه ها رابطه هست يا نه؟ نکته ای که من بر آن 
تاکيد می کنم و خيلی از مارکسيست ها روی آن تاکيد می کنند 

  . عبارت از اينست که اينها با هم ارتباط دارند
بحران مالی که در دراز مدت تکوين : حاال به اين مساله نگاه بکنيم 

يدا کرده و الاقل از دهه هزار و نهصد و هفتاد که نظام نئو ليبرالی پ
يا بهتر بگوئيم ُمدل انباشت نئو ليبرالی راه اندازی شده و شکل 
گرفته که خود آن محصول بحران ديگری در سيستم مالی بين المللی 
بود که باعث شد ُمدل انباشت را عوص بکنند، شاهد بحران مالی 

در خود آمريکا سالهاست که از طريق ايجاد . دراز مدتی هستيم 
و وقتی . اعتبارات گسترده می خواهند جلوی رکود اقتصاد را بگيرند

اقتصاد آمريکا کار می کند، در واقع موتوری است که باعث می 
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شود اقتصادهای ديگر سرمايه داری در کشورهای اصلی سرمايه 
  . خالصی پيدا کنندداری به کمک آن اقتصاد پمپاژ  شوند و از رکود 

مساله مهم اينست که بازارهای آمريکا بازارهای مصرف کننده ی 
و همينطور بازارهای سرمايه در آمريکا بازارهای . نهائی هستند

مثًال برای اينکه در اقتصاد آمريکا رکود ايجاد . کليدی جهان هستند 
را " نهضت صاحب خانه شدن" نشود، آمده اند و بطور مصنوعی 

نداخته اند و به خيلی ها اعتبارات داده اند بدون اينکه آنان راه ا
اعتبار دادند که آنان . شان را داشته باشند " رهن " امکان پرداخت 

صاحب خانه شوند ولی از مدتها قبل و الاقل از دوسال قبل معلوم 
بود و همه می گفتند که بدهی های صاحبان خانه ای که از طريق 

گرفته اند ، غير قابل پرداخت " رهن "  به اعتبارات بانکی خانه
خود اين اعتبارات بر سر تمام چيزها آوار شده و خوب دارد . است 

کل اقتصاد را به زير می کشد و احتمال دارد بيک رکود خيلی عمقی 
 . متحول بشود

بنابراين در نظر بگيريد که برای اينکه چنين چيزی اتفاق نيافتد، 
 توجهی از ارزش های توليد شده اش را آمريکا بخش بزرگ و قابل

خود صنايع نظامی در . از طريق هزينه های نظامی وصول می کند
آمريکا يکی از جاهائيست که می مکد و اقتصاد سرمايه داری 

نيم تريليون دالر در اقتصاد آمريکا . آمريکا را سرپا نگه می دارد
يليون دالر بودجه ساالنه ی نظامی آمريکا نيم تر. چيز کمی نيست 

است و يعنی نيمی از کل بودجه نظامی جهان و حتی بيشتر از آن 
يا مثًال اقتصاد دان ارشد بانک جهانی که قبًال هم جايزه نوبل . است

جنگ سه تريليون " را برده بود ، همراه يکی ديگر کتابی در باره 
نوشت و محاسبه کرد که اصًال جنگ عراق در مجموع " دالری

اگر در / هائی که دارد و با اين آهنگ خواهد داشت بلحاظ هزينه 
 الاقل سه تريليون دالر برای جامعه – تمام بشود 2009اوايل سال 

خوب اين مساله کمی نيست و يک عالم . آمريکا خرج خواهد داشت 
  . از پول آمريکائيها برای چنين چيزی می رود 

يند که خيلی ها صحبت می کنند ومی گو: همينطور مساله انرژی
چون انرژی به نقطه پيچ و اوج خودش رسيده و ذخاير نفتی جهان 
از اين بيشتر قابل بهره برداری نيست، بنابراين است  که قيمت 

عوامل ديگری را هم نام می برند و مثًال . باال می رود– نفت -انرژی
 - نفت–می گويند که چون حاال چين مصرف کننده بزرگ انرژی 

ار نفت شده و صنعتی شدن چند کشور بزرگ شده و يا هند خريد
حال آنکه . دنيای پيرامونی باعث شده که اين بحران بوجود بيايد

اينها اگر چه عوامل واقعی هستند ولی يک عامل را نبايد در نظر 
خود سقوط ارزش دالر باعث می شود که قيمت نفت باال . گرفت 
ت که بدهی و اين از لحاظی برای آمريکائيها وسيله ايس. برود

هايشان را به گردن ملت های ديگری بياندازند که دالر را بعنوان 
بدهی هايشان را به بانک های . ذخيره ارزی خودشان پذيرفته اند 

مرکزی کشورهای ديگری که سپرده های دالری دارند، منتقل می 
 .کنند و اين صدمات بزرگی به آن کشورها می زند

بعضی ها می گويند که علتش  : يا مثًال در مورد بحران غذائی
 –کرده است که اتانول " بوش" اشتباه بزرگی است که دولت 

 توليد می کنند و اين باعث شده که يک مقدار از -سوخت گياهی
البته بعدًا و جداگانه .مزارع آمريکا بسوی کشت سوخت گياهی برود

بحث کرد که خود اينکه چرا رفته اند روی سوخت گياهی ، بخودی 
ولی . د نشان دهنده   يک بحران در سرمايه داری جهانی است خو

اينکه خود اين عامل هم در آمريکا و جاهای ديگر نقش مهمی دارد، 
در آن ترديدی نيست و يک سوم کل ذرت آمريکا به سوخت  گياهی 

اٌما اينکه چرا اينکار را می کنند خودش مساله است و به . می رود 
قتی از اين فراتر برويد می بينيد که نه، و. سرمايه داری ربط دارد

. بحران ريشه های عميق تری دارد. قضيه عميق تر از اينهاست 
اصًال توليد برای فروش و نه توليد برای برطرف کردن نيازهای 
جمعيت در کشورهای مختلف و يا بقول تحليل گران اقتصاد سياسی 

ا بر مواد مواد غذائی و کشاورزی ، از بين رفتن حاکميت کشوره
غذائی خودشان باعث شده که چنين بحرانی پيش بيايد و خيلی از 

مثًال در هند . کشاورزان خرده پا به هوا بروند و ورشکسته بشوند
خيلی روشن است که دارد چنين اتفاقاتی می افتد و فغان مردم به 

در زمينه های مختلف و مثًال هژمونی آمريکا، .  هوا رفته است 
 که اقتصاد آمريکا ديگر آن اقتصادی نيست که بعد از واقعيت اينست

جنگ جهانی دوم بود که از لحاظ وزن در موقعيتی قرار داشت که 
اصًال آمريکائيها . همه ی اقتصادهای ديگر را تنظيم می کرد

هم مردم آمريکا بدهکارند و هم . بدهکارترين کشور دنيا هستند 

 آمريکا جنک هايش را در واقع دولت. دولت آمريکا بدهکار است 
از طريق قرض گرفتن از . به هزينه ی ديگران سازمان می دهد

سيستم مالی ای که  درست شده است ، اين جنگ ها را سازمان می 
در واقع آمريکائيها توان اين حد از مصرف کردن را ندارند و . دهد 

با توليدات آمريکا اينقدر مصرف کردن خوانائی ندارد و بنابراين 
 . اب ديگران دارند مصرف می کنندبحس

چرا چنين چيزی اتفاق می افتد، ارتباطات جنبه های مختلف بهم را 
البته از تاکيدم بر اينکه جنبه های شش گانه بحرانی . نشان می دهد 

که اشاره کردم با همديگر ارتباط دارند، منظورم اين نيست که مثًال 
مريکاست و هيچ عامل همه اينهاناشی از بحران سرمايه مالی در آ

مثًال اگر نئو کانها به قدرت نيامده بودند و . ديگری در ميان نيست 
به عراق حمله نمی شد، آيا دامنه اين چنينی پيدا نمی کرد؟ نه نمی 

ولی حتی اگر نئو کانها نمی آمدند باز هم بحران می . شود انکار کرد
ولی در اينکه .  ممکن بود با اين ابعاد و با اين شدت نباشد. شد 

 . بحران می شد ترديدی نيست 
چرا نئو کانها باين فکر افتادند که : طرف ديگر قضيه را نگاه کنيم 

طرح خاور ميانه بزرگ را طراحی بکنند و اصًال کنترل منابع خيلج 
فارس را در دستور کار قرار بدهند ، خودش نشان دهنده ی 

 فانيا -از مالی شدنشکنندگی اقتصاد آمريکاست که خود آنهم ناشی 
اگر اينها را در کنار همديگر نگاه .  اقتصاد جهانيست -نشاليزه شدن

ولی عوامل . کنيم، خواهيم ديد که ارتباطات عميقی با همديگر دارند
فرعی و جانبی و مثًال سوخت گياهی عاملی است که چيز جديدی را 

يکا به البته منشاء آن از آنجاست که دولت آمر. وارد ميدان کرده 
و يک . آنها  که سوخت گياهی توليد می کنند سوبسيد می دهد

بخشی از کشاورزان آمريکا که البی نيرومند ی در سيستم سياسی 
. آمريکا دارند، برای بهره مندی ار اين سوبسيد، آنرا پيش می برند

درحاليکه روشن است که اين بضرر آمريکاست و حتی کل مردم 
ولی اصًال مساله شان اين .  می شوندآمريکا از اين جهت متضرر

ضرر نيست که مساله شان اينست که چطور اقتصاد را سر پا نگه 
آيا اگر البی سوخت گياهی تضعيف بشود مشکل : ديگر اينکه . دارند

ولی اين ! در رابطه با کشاورزی حل خواهد شد؟ نه حل نخواهد شد
 يا عوامل در واقع من منکر اين عوامل ُمشدده. تشديد می  کند 

ولی می . فرعی يا تصادفی نسبت به سيستم سرمايه داری نيستم 
خواهيم بگويم که در َپشت اينها تمامًا يک ارتباط عمقی تری وجود 

 . دارد و اين ارتباطات را نمی شود انکار کرد
  

بسيار خوب برنامه ما را که گفتگوئی با محمد  :  يوسف آبخون
های مختلف بحران نظام سرمايه رضا شالگونی در رابطه با جنبه 

 .داری بود، ديديد

……………………………………  

 
 *پيوندها * 

  منصور نجفی: سردبير نشريه 
com.telia@nadjifi.mansour  

  ايميل روابط عمومی سازمان
net.rahekargar@public  

  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

43455804-1-33 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www  
  سايت راديو برابری

net.radiobarabari.www  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 اديو صدای کارگران ايرانسايت ر

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.bulletin-iran.www 
مشخص ميشوند ، " گاه ديد" مقاالتی که با کد : توجه 

  .الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند 
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  *ديدگاه * 
باشد که در کنفرانس مقاله زير ترجمه صحبتهای آقای راجر آنيز می
اين .  ايراد شد2006آموزش سوسياليستی ونکوور کانادا در سال 

" صدای سوسياليسم"کنفرانس توسط خوانندگان و نويسندگان 
  .ودسازماندهی شده ب

 بنيان گذاشتن جنبش نبرد طبقاتی
  در کانادای امروزی

چالش روبروی مارکسيستهای امروزی در کانادا و ساير نقاط اين 
است که بخشی از جنبش مقاومت آغاز شده در مقابل تهاجم سرمايه 

 .باشند
ام،  سال از عمر کاريم را کارگر مزدبگير و عضو اتحاديه بوده35من 

آهن، اتحاديه فلزکاران و  پست، اتحاديه کارگران راهعضو اتحاديه کارگران
اتحاديه کاغذسازی، در ده سال گذشته کارگر مونتاژ کار هواپيماسازی 

  .سازها هستمام و در حال حاضر عضو اتحاديه ماشينبوده
 1353در سال . امدر تمام اين مدت سه بار در اعتصاب شرکت داشته

خراج غيرعادالنه نماينده سنديکا در برای دفاع و اعتراض به ا)  1974(
) 1976 (1355در سال . واحد کاری اداره پست دست به اعتصاب زديم

اتحاديه ما به يک روز اعتصاب سراسری در کانادا پيوست، برای 
 1358اعتراض به دولت فدرال در ارتباط با کنترل دستمزدها و در سال 

پيروزی در قرارداد جديد در اتحاديه بزرگ کارگران فلزکار برای ) 1979(
  . دسته جمعی با کارفرمايان دست به اعتصاب زديم

 سال نيستند بخصوص 35اينها حرکتهای اعتصابی زيادی برای مدت 
اينکه هر کدام از آنها آرامتر از ديگری بوده است و تجربه من مشابه 

  . ديگر کارگران امروزی کانادا است
ه با حرکتهای پراکنده از جنبش ايم کما در يک دوره سياسی رشد کرده

پس اجازه بدهيد با اين سوال شروع . شودمبارزاتی کارگران شناخته می
 کنيم، جنبش کارگری کانادا چگونه است؟ 

  .طبقه کارگر در کانادا
اند و از داری فاقد سرمايهگويد کسانی که درجامعه سرمايهمارکسيسم می

کنند، روی کار خود امرار معاش میبرند و از نيبهره کار ديگران سود نمی
 . عالقمند به مبارزه برای سوسياليسم هستند

دهيم که مارکسيستها آنرا طبقه کارگر ما طبقه اجتماعی  را تشکيل می
کنند تشکيل نشده اين طبقه تنها از کسانی که برای مزد کار می. نامندمی
ان اخراجی و توانند کار کنند همچون کارگربلکه آنهايی که نمی. است

بيکار، کارگران از کار افتاده، کسانی که برای زندگيشان از کمکهای 
کنند و در اطراف شهرها و مناطق کم توسعه زندگی اجتماعی استفاده می

کنند، جوانانی که دار که از کودکانشان مراقبت میکنند، زنان خانهمی
وق ناچيز کنند، افراد بازنشسته که با حقهمراه با تحصيل کار می

  .شودکنند و غيره را شامل میبازنشستگی زندگی می
کند، رنج طبقه کارگر از نابرابری و استثماری که جامعه به آنها تحميل می

کنيم که در آن شغل و گذران ما در شرايط خطرناکی زندگی می. برندمی
زندگيمان در خطر نژادپرستی، تبعيضات جنسی، شرايط اقتصادی نامعين، 

های وحشتناک جامعه  تخريب محيط زيست و تمام ديگر جلوهجنگ،
داری پايان دهيم، منافع ما در آن است که به سرمايه. داری استسرمايه

از طريق بنيان گذاشتن دولت کارگران و زحمتکشان، برای انتقال به 
  . سوسياليسم در کانادا و پيوستن به نبرد جهانی برای سوسياليسم

ای به بنيان گذاشتن چنين دولتی م عالقه مشابهکارگران کشاورزی ه
همچنين توليد کنندگان خرد، کارکنان حوزه خدمات مانند معلمان، . دارند

کارگران و زحمتکشان در جريان پيکارشان عليه . هنرمندان و غيره
داری ستم ديده و رنج داری نيازمندند با کسانی که از سرمايهسرمايه
بيش از اين، ما . گان ملی در کانادا متحد شونداند مانند ستم ديدکشيده

منافع مشترکی داريم با مردم استثمار شده و ستم ديده جهان بعنوان يک 
مجموعه، در مقاومت با يک سيستم اجتماعی که با بوجود آوردن جنگها 

  .کندو تخريب محيط زيست بقای نوع انسان را تهديد می
 اقدام به نبرد برای قدرت سياسی در کانادا و کبک کارگران امروزی هرگز

. ايمهايی از جنبش مبارزاتی کارگران را ديدهولی ما نمونه. اندنکرده
هايی وجود سالهای بعد از دو جنگ جهانی در زمانهای متفاوت شورش

ها و توده کشاورزان اقداماتی را برای اعتصاب اند، انبوه اتحاديهداشته
 آنها در جهت بهبود شرايط کار و عمومی سازماندهی کردند که اهداف

 در استان کبک 1970 و دهه 1960در خالل دهه . زندگيشان بوده است
ها و ديگرسازمانهای اجتماعی اقدام به پيکار عظيمی برای حقوق اتحاديه

اجتماعی، زبان و حقوق ملی نمودند و يک اعتصاب عمومی استانی در 
) يک ملت بومی کانادا( مردم محاک 1995در سال .  رخ داد1972سال 

ای مجاور منتريال برای داشتن حق زمين اقدام به يک نبرد در منطقه
  .تاريخی کردند

ها در بريتيش کلمبيا درست چند سال قبل ما شاهد نبردهای بزرگ اتحاديه
ای بود از جنبش مبارزاتی کارگران که ما درپی بوجود ايم که نشانهبوده

اين تجربيات اخير درسهای مهمی برای ما دارند و من . آوردنش هستيم
 .خواهم روی برخی از آنها متمرکز شوممی

  .يش کلمبياای در بريتنبرد اتحاديه
ها هزار از کارکنان بهداشت، اعضاء  ده2004در ماههای آپريل و می 

اتحاديه کارکنان بيمارستانها وابسته به اتحاديه سراسری خدماتی کانادا 
آنها برای حفظ کار، دستمزد و شرايط کار مبارزه . دست به اعتصاب زدند

 در اعتصاب کارگران. کردند، اما چيز مهمتری در خطر قرار گرفتمی
بودند برای دفاع از سيستم بهداشت عمومی که توسط دولت حزب ليبرال 

جين "و دولت مرکزی به نخست وزيری " گوردون کمپبل"به رهبری 
  .مورد حمله وحشيانه قرار گرفته بود" کراتين

. با حمله گوردون به سيستم بهداشت خشم عمومی وسيعا برانگيخته شد
 قويا هرگونه قصدی برای تقليل دادن سيستم 2001زيرا او در انتخابات 

اعتصاب اتحاديه کارکنان . بهداشت عمومی را تکذيب کرده بود
بيمارستانها عميقا بر دل طبقه کارگر نشست و ما شاهد ظهور اقدام متحد، 

اعتصاب شروع شد با داشتن . قوی و قدرتمندی از اقشار اجتماعی بوديم
ين کافی بود تا حقانيت دولت عناصری از يک اعتصاب سياسی، و هم

داشت آنها اگر اقدامات متحدانه ادامه می. را تهديد کند" کمپبل"منفور 
توانستند دولت را وادار به استعفا و اعالم انتخابات مجدد نمايند که در می

رحم طبقه حاکم موجود در آن کيفيت بهداشت عمومی و خصوصيت بی
  .مرکز و تقدم اقدامات قرار داشت

 از الگوی مشابهی 2005صاب معلمان بريتيش کلمبيا در پائيز سال اعت
معلمان درخواست پايان دادن به تقليل نيروی انسانی، کاهش . پيروی کرد

حقوق و بطور کلی جلوگيری از حمله به سيستم آموزش عمومی را 
ها داشتند، آنها موجب جرقه زدن رشد وسيع جنبش همبستگی بين اتحاديه

يکبار ديگر سياست کلی حکومت در .  بعنوان يک کل شدندو طبقه کارگر
اعتصاب معلمان . حمله تند به خدمات عمومی به مبارزه گرفته شد

ها از کارگران درگير در بريتيش کلمبيا را همچنين امکان حمايت اتحاديه
دهها هزار از کارگران شرکت ارتباطات  تلفنی تلس درگير يک . نشان داد

 و گاهی خشونت آميز شده بودند که چند هفته پيش از مبارزه بسيار تلخ
اعتصاب ناگهانی معلمان شروع شده و بدون چشم اندازی به پايان آن به 

اعتصاب تلس و بهداشت با شکست دردآوری . درازا کشيده شده بود
رانی در دسامبر  کارگر قايق4000چهار روز اعتصاب . فروکش کرد

ن امتيازات ناچيز و محدودی بدست  هم شکست خورد وتنها معلما2004
زيرا آنها از نظر روحی و وضعيت سياسی قويتر بودند و در برابر . آوردند

  .کردندتهديدهای قانونی و سياسی برای شکستن اعتصابشان مقاومت می
 .درسهای اعتصاب 

در هنگام اعتصاب اتحاديه کارکنان بيمارستانها و معلمان تعدادی از 
ها يت از آنها دست از کار کشيدند و ديگر اتحاديهاتحاديه ها در حما

عالئمی مبنی بر تمايل آنها به دست از کار کشيدن و اعالم همبستگی 
اما فدراسيون کارگری بريتيش کلمبيا و نهادهای وابسته به . نشان دادند

آن حرکتی در دفاع از کارگران انجام ندادند و به ديگر متحدين اعتصاب 
دادند که کاری از اعتصاب کنندگان ساخته نيست و کنندگان پيام می

يک فرصت تاريخی نبرد با دولت فدرال . اعتصاب محکوم به شکست است
و حکومت استانی، بعلت حمله آنها به خدمات اجتماعی و حقوق 

فقيرترين بخش از جامعه بريتيش کلمبيا هم . دمکراتيک از دست رفت
کشند و ندرتا اعتراضی از یچنان از سياست لجام گسيخته دولت رنج م

  .شودها و حزب دمکراتيک نوين ديده میطرف اتحاديه
کنيم، داری امروزی زندگی میما در يک پارادوکس آشکار اقتصاد سرمايه

 حداقل در کانادا –آورند و دولت آنها داران سود وسيعی بدست میسرمايه
يش کلمبيا در بريت. ور است در درآمدهای اضافی و مالياتی غوطه–

شود با عنوان ها دالر از پول مردم به چاه فاضالب انداخته میبيليون
 ونکوور، بيش از بيليون ها برای ساخت 2010المپيک زمستانی سال 

شود، ناميده می" دروازها"بزرگ راه، پل و توسعه بنادر که پروژه 
تخصيص داده شده است، هنوز کاهش برنامه های اجتماعی بسرعت ادامه 

خدمات بهداشتی و استانداردها افت کرده اند، آموزش عمومی در . دارد
 ميليارد دالر اضافه 50رنج است، برنامه تامين دوره بيکاری دولت فدرال 

بی خانمانی فراگير و . تر استدارد ولی دست يابی به آن از هميشه سخت
در حال رشد است، ميزان کمکهای اجتماعی کفاف يک زندگی انسانی را 
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در جامعه ای که ظاهرا فراوانی وجود دارد پس چرا شرايط . دهدنمی
  شود؟ کارگران بدتر می

کند و آنها که مالک و کنترل جامعه بيش از هر زمانی ثروت ايجاد می
کننده ثروت هستند برای حفظ منافع و امتيازاتشان با رقابت شديدتری 

داری ستم سرمايهروبرو هستند و عليرغم آن با چنگ و دندان از کل سي
کنند و مانع از برقرای يک شکل برتر سازمان اجتماعی دفاع می

طبقه کارگر برای گرفتن کنترل دولت به منظور . هستند) سوسياليسم(
اما در طول . تجديد سازماندهی اجتماعی نياز به سازمانيابی سياسی دارد

  .اين مسير با دو مشکل بهم مرتبط روبرو هستيم
رهبران . ای ما هدايتگر نيستندسياسی و اتحاديهمقامات : نخست

فدراسيون کارگری بريتيش کلمبيا و وابستگان به آن در لحظات بحرانی 
اعتصاب بيمارستانها، قايق رانان، معلمان و شرکت تلس از رودرو شدن 

  . جدی با دولت استانی در متوقف کردن اعتصاب کوتاه آمدند
حلهای فردی برای بينند و به دنبال راهیکارگران بديل و جايگزينی نم: دوم

های دولتی اجاره خانه خيلی زياد است و خانه. مشکالت اجتماعی هستند
- ای بخر، يا اگر خانهبا استفاده از وام بانکی خانه! قابل دسترسی نيست؟

حقوق بازنشستگی . ای داری دستی به زيرزمين آن بکش و آنرا اجاره بده
. اال در صندوق بازنشستگی پول ذخيره کناز هيمن ح! کافی نيست؟

دستمزد خيلی پايين است؟ شغل دومی برای خود دست و پا کن يا فرزندان 
  . راه حلهايی از اين دست.... را به سرکار بفرست و

جنبش مبارزاتی کارگران، از مبارزه طلبی اعتصاب کارگران بيمارستانها، 
ها و ديگران را کرده، اتحاديهرانان، معلمان و کارگران تلس استقبال قايق

برای پيروزی در اين اعتصابها بحرکت درآورده و دولت را برای تغيير در 
  .سياستها در فشار گذاشته است

بايد مدافع و به همان اندازه با اهميت، جنبش مبارزاتی کارگران می
آرمانهای بيشترين ستمديدگان در جامعه ما، مانند بوميان باشد که برای 

کنند، جوانانی که قادر به پيدا  و حقوق ملی و اجتماعی مبارزه میزمين
کردن شغل نيستند، مردمی که حداقل دستمزد و تامين اجتماعی کفاف 

دهد، زنانی که با فشارهای جنسی سيستماتيک مورد ظلم زندگيشان را نمی
شوند و معتادانی که بجای معالجه مورد آزار و اذيت پليس قرار واقع می

 .گيرندمی
 تواند پاسخی باشد؟آيا انتخابات می

 
شود، کمربندهايمان را محکم ببنديم و تا انتخابات در عوض به ما گفته می

آينده منتظر باشيم و با انتخاب دولت حزب دمکراتيک نوين و وضع 
ما در بريتيش کلمبيا شاهد . قوانين، نگرانی های ما برآورده خواهد شد

ها و حزب دمکراتيک نوين در از حمايت اتحاديهيک منظره ناراحت کننده 
 هستيم با تمام عواقب 2010حمايت از پروژه بی فايده المپيک زمستانی 

راهها و خانمانها، افزايش قيمت مسکن، توسعه بزرگآن مانند رشد بی
  .آلودگی هوا

در واقع حزب دمکرات نوين امروزی وقتی در قدرت است مانند ديگر 
از اينرو وقتی کارگران اين حزب را . کندداری عمل میدولتهای سرمايه

کنند ما بايد برای اطمينان از به تصويب رسيدن رفرمهای انتخاب می
هيچ روند عميق تغييرات اجتماعی صورت نخواهد . معممولی بسيج شويم

گرفت بجز آنکه کارگران و زحمتکشان در محل کار و ديگر اجتماعاتشان 
  . سرعت پيش ببرندمتحد شوند و آنرا با 

در . باشديک مثال زنده و خوب از جنبش رزمنده کارگران در ونزوئال می
از پيروزی . آنجا جنبش بوليواريايی با روشهای معمولی شروع شد

رياست جمهوری با يک برنامه اصالحی در انتخابات، اما زمانی که 
- د در محيطها وارد عمل شدنگفتند، توده" نه"کارفرمايان به اين انتخاب 

ها را بازسازی کردند و در خيابانها بسيج هايشان سازمان يافتند، اتحاديه
 .شدند و بدين ترتيب آنها از يک پيروزی به پيروزی ديگر پيش رفتند

 .دفاع از مليتهای تحت ستم به عنوان يک وظيفه ويژه

يکی از مسئوليتهای کليدی در بوجود آوردن جنبش مبارزاتی امروز 
تاکيد در وحدت با مليتهای تحت ستم و قربانيان تبعيض نژادی کارگران 

در بريتيش کلمبيا مردم بومی يکی از قربانيان ويژه بالی المپيک . است
آنها محلهای زندگيشان را در مکانهای ارزان قيمت در مرکز شهر . هستند

- دهند و به مکانهای گران قيمت و آپارتمانها انتقال داده میاز دست می
راهها های اسکی بيشتر و بزرگسرزمينهای آنها برای ساختن تپه. شوند

شود، همچنان تحت فشار نيازهای آموزشی و بهداشتی خواهند تصاحب می
بود و در مسلخ کمکهای مالی دولتی برای بوجود آوردن امکانات برای 

  .شوندالمپيک قربانی می
ت و همبستگی مليتهای فرانسه زبان کانادا نيز از ما درخواست حماي

مبارزه مردم کبک برای استقالل سياسی يک نبرد مترقی است، به . دارند

اين علت که بطور قاطع خواهان حقوق سياسی و زبان اصلی هستند و به 
پيکار کارگران برای پيشرفتهای اقتصادی و اجتماعی ابعاد سياسی و 

 کانادا و در آتالنتيک" آکارين"سيصد هزار نفر از مردم . دهندمترقی می
زبان ) تحليل(نيم ميليون مردم فرانسه زبان در ديگر استانها با همگونی 

کنند از و فرهنگ مواجه هستند و اغلب مستقل از اينکه کجا زندگی می
خدمات اجتماعی و فرصتهای شغلی نازلی برخوردارند و بجاست که از 

 .مبارزاتشان حمايت شود
  .فعاليت سياسی کارگران در کانادا

انطور که گفته شد مسير دگرگونی اجتماعی از طريق برپايی قدرت هم
) مردم زحمتکش(گذرد و آن حکومت کارگران و زحمتکشان سياسی می
داری را هدايت کرده و تواند پيکار در مقابل قوانين سرمايهاست که می

مبارزه سياسی امروز در سراسر . دگرگونی سوسياليستی را متحقق کند
 قرار دارد؟ طبقه کارگر کانادا تحت نفوذ احزابی است که کانادا در کجا

حزب دمکراتيک نوين هميشه . کنندبرای رفرمهای با اهميت مبارزه نمی
يک زمانی برای اصالحات . داری را پذيرفته استقوانين بازی سرمايه

. ضروری مانند بازنشستگی، بهداشت عمومی و بيمه بيکاری مبارزه کرد
 در مقابل جنبش استقالل کبک مخالفت 1970 و قانون با جنگ در ويتنام

هايی از اما امروز، اين حزب فقط بطور پراکنده روی جنبه. کرده بود
کند و رويهم رفته منطق و احکام سرمايه را مسائل سياسی اعتراض می

هم چنين او از اشغال افغانستان، هائيتی توسط نيروهای . پذيرفته است
رده و هيچ کاری در مخالفت جنگ در عراق که ادعا نظامی کانادا حمايت ک

  . کند که مخالف آن است، انجام نداده استمی
ها سعی در تعداد رهبران زياد شده حزب دمکراتيک نوين و اتحاديه

. ها و احزاب دارندضعيف کردن رابطه عمال ضعيف شده بين اتحاديه
اينها .  بروندبرخی از آنها حتی آرزو دارند که به آغوش حزب ليبرال

زيرا حزب دمکراتيک نوين ميدانی است . برداشتن قدمهايی به عقب است
ها برای سياستهای به نفع طبقه کارگر در آن مبارزه و برای که اتحاديه

  .کنندبرقراری دولتی که کامال نماينده منافع کارگران باشد، پيکار می
. تر استوبامروز در کبک شرايط برای عمل سياسی طبقه کارگر مطل

ای از احزاب بورژوازی در عرصه ها به عنوان ضميمهبيشتر اتحاديه
احزاب بورژوازی مانند حزب استانی کبک و حزب . کنندسياسی عمل می

فدرال کبک، اخيرا حزب جديدی مطرح شده است، سال گذشته کارگران و 
. تندرا بنياد گذاش" اتحاد کبک"ديگر فعالين اجتماعی حزب جديدی به نام 

در حاليکه اين حزب هنوز برنامه سوسياليستی و طرفداری از طبقه کارگر 
را تصويب نکرده است ولی شکل گيری آن قدم مهمی است در آن جهت و 
به اين دليل سزاوار حمايت و پشتيبانی است و ما بايد برای شناساندن آن 

 .در بيرون از کبک کار کنيم
 .ان حاضرچالش های پيش روی مارکسيستها در زم

چالشهايی که مارکسيستهای امروزی در کانادا و سراسر دنيا با آن روبرو 
هستند عبارت است از تبديل شدن به بخشی از جنبش مقاومت جاری ، در 

ها به ما بايد به پيکار آغاز شده توسط اتحاديه. مقابل تهاجم سرمايه داران
ما بايد . يدستان باشيمپيونديم و آنرا هدايت کنيم و مدافع حقوق زنان و ته
ای ما مسئوليت ويژه. از مبارزه خلقها مانند بوميان کانادا درس بياموزيم

داريم در پيوستن به نبرد ضد امپرياليستی جهانی و اتحاد عميق با مردم 
کشورهايی مانند کوبا، ونزوئال، بوليوی و هر جايی که کارگران و 

ز قدرت سياسی جامعه را بر کنند تا با استفاده ازحمتکشان مبارزه می
مارکسيستها در ساختن نبرد طبقاتی . اساس منافع  خويش تغيير دهند

هايی ما آموخته. اندکارگران، در تمام ابعاد آن، سهم ويژه و حياتی داشته
از پيکارهای پيشين داريم و ما برای پايان دادن به جنگ، تخريب محيط 

برای به انجام رساندن . نی داريمزيست و ديگر ناعدالتيها چشم انداز روش
تمام اين موارد ما بايد بهتر از پيش سازمان يافته و متحد شويم و برای 

برخی از ما از . اين کار هوشيارانه از شکستهای پيشين آگاه باشيم
کنند و به آئيم که ديگر نقش متحد کننده بازی نمیسازمانهای سياسی می

ما بايد درسهايی . اندريستی تحليل رفتههايی با منافع محدود و سکتاگروه
ما از نقطه . های گذشته بيرون بکشيم و بطرف جلو حرکت کنيماز موفقيت

کنيم، ما از دستاوردهای مهم تئوريک و عملی پيشينيان صفر آغاز نمی
مردم کوبا، ونزوئال، بوليوی و ديگر کشورهای آمريکای . برخورداريم

کنند و بقيه قاره را  سياسی مبارزه میهای اجتماعی والتين برای جهش
توانيم و بايد از اين موارد و غير آن در ما می. کشندهمراه خود می

سراسر دنيا بياموزيم و بيشتر از پيش بخشی از پيکار جهانی پديدار شده 
  .داری و امپرياليسم باشيمعليه سرمايه

  

…………………………………...  
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  بنيادگرايی 
 نانهدر بسته بندی زيبا و ز

   

  
  . به عقيده پيلين خدا طراح جنگ عراق است

  
نشريه اکونوميست نوشته بود معرفی سارا پيلين به عنوان . روشنگری

معاون جان مک کين بيش از هرچيز نشان دهنده نقش مذهب در انتخابات 
گزينش سارا پيلين نشان دهنده : ميتوان از اين دقيق تر گفت. آمريکاست

سياست واپسگرايانه احزاب محافظه کار در اشاعه عقايد افراطی مذهبی و 
بعد سوء استفاده ابزاری از اين عقايد در سياست است، امری که در دو 

   .دهه اخير در سياست بين المللی رايج شده است
تناقض جالب تر تبليغ محافظه کاری سياسی و فرهنگی در يک بسته بندی 

ساراپيلين در سخنرانی اعالم نامزدی اش گفت ميخواهد . فمينستی است
سقف شيشه ای را که برای اعمال قدرت زن در جامعه وجود دارد 

پيلين البته به عمامه و چادر .  استاين اوج رياکاری پوپوليستی.بشکند
معتقد نيست، ولی بسياری از عقايد او را ميتوان زير عمامه هايی پيدا 

اوکه بعد از رسيدن به . کرد که قرن ها پوسيدگی را نمايندگی می کنند
پست فرمانداری آالسکا تالش کرد خانم مسوول کتابخانه را به علت 

همه محافظه کاری ها و واپسگرايی مخالفت با سانسور کتاب اخراج کند، 
هايی کهنه و نو را در خود يکجا جمع کرده و در ظاهری فريبنده ارائه 

آلترنت رسانه پرو گرسيوهای آمريکا يک جمع بندی کلی از عقايد . ميدهد
و برنامه های سارا پيلين به عمل آورده که ورای جنجال های رسانه ای 

 اش، فرزندانش و عادات شخصی که در باره شخص خود پيلين، زيبايی
نگاهی به اين جمع . اش به راه افتاده، از اهميت سياسی برخوردار است
حيف زنان پيشرو : بندی خواننده ايرانی را بالفاصله به اين فکر می اندازد

ايران که عليرغم تالش و مبارزات گسترده برای به دست آوردن آزادی در 
. خانم پيلين بيشتر شايسته آن هستندشرايطی اسير شده اند که همفکران 

  .  ميخوانيدفشرده کوتاهی از اين جمع بندی را در زير
سارا پلين مخالف افزايش آگاهی نوجوانان نسبت به مسايل جنسی از 

  . طريق آموزش سيستماتيک به آنهاست
 سالگی و به علت 17با اينکه بريستول دختر نوجوان خانم پلين در 

بدون استفاده از وسايل پيشگيری حامله شده برقراری رابطه جنسی 
است، اما سارا پيلين نگران رواج اين وضعيت در ميان خانواده های 

او در مصاحبه ای با گروه . آمريکايی و عواقب آن برای جامعه نيست
محافظه کار ايگل فوروم گفت از برنامه آموزش جنسی جوانان حمايت 

الت متحده آمريکا باالترين درجه اين در حالی است که ايا. نخواهد کرد
حاملگی نوجوانان را دارد و از هر چهار دختر نوجوان آمريکايی يکی به 

   .بيماری های جنسی قابل سرايت مبتالست
سارا پيلين در عوض از همان برنامه لشکر نجابت که بوش روی آن 
سرمايه گذاری کرده و عبارت است از تشويق جوانان به خودداری از 

اما عليرغم ميليون . ری رابطه جنسی تا زمان ازدواج حمايت ميکندبرقرا
 سال حکومت خودصرف اين برنامه 8ها دالر بودجه که دولت بوش طی 

 2007کرد، يک بررسی گسترده در مورد نتايج اجرای طرح در سال 
ائين نشان داد اين برنامه حتی ذره ای مانع از برقراری سکس در سنين پ

  . نشده استدر ميان جوانان 
جنگی فرستاده سارا پيلين معتقد است خدا ارتش آمريکا را به ماموريت 

   .است
پيلين در يک سخنرانی در ماه ژوئن امسال در مجمع خدايی 

Assembly of God شهر واسيال، که خود قبال عضو کليسای آن 
بود، به طلبه ها يی که ميخواهند کشيش شوند گفت برای سربازان 

رهبران ملت ما آنها را برای " : او گفت.  عراق دعا کنندآمريکايی در
بايد با اطمينان به . وظايفی که از طرف خدا تعيين شده به آنجا می فرستند

   "..رحی هست و اين طرح مال خداستاين برای آنها دعا کنيم که ط
  ربانيان تجاوز را مجازات ميکند سارا پلين ق

ف هستند جنين مرد متجاوز به خود سارا فکر ميکند قربانيان تجاوز موظ
او در مورد دختر خودش هم گفت اگر به او تجاوز شده بود . را حمل کنند

  . جازه سقط جنين را به او نميدادباز ا
 14نخستين باری که پيلين از اين موضع رسما دفاع کرد دخترش فقط 

 ساله به سنی 14به عبارت ديگر او معتقد است يک دختر . سال داشت
او تنها در صورتی حاضر است با سقط . ده است که ميتواند مادر باشدرسي

  . مل جان مادر را به خطر بيندازدجنين موافقت کند که وضع ح
 برابر کل 2.2اين نظر فرماندار ايالتی است که تجاوز به دختران در آن 

  .  درصد اين تجاوزها به حاملگی ناخواسته منجر ميشود25آمريکاست و 
چه خواهد شد اگر . اين دختران حاال زودتر به سن بلوغ ميرسندگذشته از 

   ساله؟ 8 ساله؟ يا فقط 9اشد؟ يا  ساله ب10قربانی تجاوز يک کودک 
اگر چه نويسنده آمريکايی اين سنين پائين را فقط به عنوان فرض مطرح [

ميکند ولی ميدانيم در بخش های ديگر جهان در آسيا و آفريقا و آمريکای 
 بلوغ زودرس دختران معمول است و درست همين کشورها هستند التين،

که بيش از همه گرفتار بحران و جنگ اند و چه بسيار دختربچه ها قربانی 
به ياد داشته باشيم که . تجاوز ميشوند و احتمال حاملگی آنها بعيد نيست

يکی از شروط برنامه کمک دولت بوش به کشورهای آفريقايی و آمريکای 
  , .منوع کردن سقط جنين و اجرای برنامه نجابت بوده استالتين م

 پيلين حتی دختر بچه هايی را که مورد تجاوز پدر خود قرار می گيرند
  . جزء استثناء های خود نميداند

  . پيلين مخالف تصويب قوانين برای جلوگيری از آلودگی آب هاست
 در رودخانه ساراپيلين با اليحه ای که تخليه مواد زايد سمی حاوی فلز

های محل زندگی ماهی ها توسط شرکت های معدنی را ممنوع ميکند، 
او همچنين از تصويب قانونی حمايت کرد که بر اساس آن . مخالفت کرد

شرکت های نفت و گاز اجازه يافتند سه برابر قبل مواد زايد سمی را در 
يری رودخانه ای تخليه کنند که محل زندگی آبزيان ومرکز صنايع ماهيگ

در سابقه ی پيلين هيچگونه نگرانی نسبت به حفظ سالمت آب ها، . است
  . ر کلی محيط زيست ديده نمی شودمنابع طبيعی و بطو

  ... برای مردم، اما برای خودش, دولت کوچک، پيلين مدافع 
 و  مدافع سرسخت " يک جمهوريخواه محافظه کار"پيلين خودش را 

بنابراين او . الف افزايش ماليات ها ستميخواند و ميگويد مخ, بازار آزاد
ولی سابقه او .  و کاهش مخارج دولتی است"دولت کوچک" طرفدار 

نشان ميدهد که او در مقام فرمانداري، گروه های البيگر را استخدام کرد 
تا بيشترين سهم پول ماليات دهندگان آمريکا را از بودجه فدرال برای 

 ميليون دالر برای بخش اداری 27مله از ج. هزينه های اداری خود بگيرد
 ميليون دالر قرض دراز مدت، يعنی 20 نفر جمعيت و 8000استانی با 

حاال پيلين ادعا ميکند که .  دالر سرانه، برای شهر کوچک واسيال3000
اما او تنها وقتی با . او با زدن پلی به سوی آالسکا مخالفت کرده است

پلی , سطح کشور به تمسخر آن را موج مخالفان همراه شد که مردم در 
 ميليون دالری قرار بود 398ناميدند، زيرا اين پروژه , به سوی هيچ جا

سارا پيلين معتقد .  نفر ساکن آن بودند، ختم شود50به جزيره ای که تنها 
  . مذهبی بايد در مدارس تدريس شوداست نظريه خلقت کتاب های 

 تحريک نکند هم محافل اگر کسی مردم آمريکا را با هدف های خاص
علمی و هم بيشتر مردم آمريکا با تئوری تکامل داروين کنار می آيند و 

 مردم creationismاما سياستمداران و البی های فرقه . کنار آمده اند
اين فرقه ای .[پيلين يکی از اين سياستمداران است. را راحت نمی گذارند

د است خدا جهان را در چند است که نظريه داروين را کفر ميداند و معتق
] روز طی روندی که در کتاب مقدس شرح داده شده بوجود آورده است

يکی ازمواد برنامه انتخاباتی پيلين برای صعود به مقام فرمانداری آالسکا 
پيلين تدريس . اين بود که نظريه مذهبی خلقت در مدارس تدريس شود
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از .  هردو را بياموزيد ":خرافات را به بهانه آزادی مباحثه تبليغ ميکند
ا خيلی مهم، خيلی ارزشمند مباحثه سالم برای مدارس م. اطالعات نترسيد

   ".است
اين در حالی است که بحث تنها وقتی ممکن است که نظريه مورد مباحثه [

قابل اثبات يا نفی باشد و اصرار بر طرح نظری که بر پايه ايمان بايد آن 
  .] ساسا راه مباحثه را می بندداقبول کرد يا کافر محسوب شد،

  . پيلين خواهان حفر چاه در مناطق قطبی و از نظر اکولوژيک حساس است
سرمايه داران نفتی از اظهارات مک کين برای جلب آرای طرفداران محيط 

او به ميامی . پيلين در اين رابطه آنها را مطمئن کرد. زيست نگران بودند
رده که با حفر چاه در مناطق قطبی هرالد گفت که مک کين را ترغيب ک

 موافقت کند و خوشحال است که مک کين طی تابستان نظرش را عوض
  . کرده و اکنون با او موافق است

   پيلين عاشق نفت و نيروی هسته ای
پيلين در سخنرانی اعالم کانديداتوری خود گفت با آغاز کار رياست 

خواهيم کرد، تعداد جمهوری مک کين ما شروع به لوله کشی های جديد 
بيشتری تاسيسات هسته ای خواهيم ساخت و با گسترش معادن زغال 
سنگ کار بيشتری ايجاد خواهيم کرد و اين کارها را با آلترناتيوهای ديگر 

يو ممکن ديگر از جمله انرژی خورشيدي، بادي، ژئوترما ل و هرآلترنات
  . تکميل خواهيم کرد

انرژی هسته ای و بقيه آلترناتيوها نفت و : روشن است اولويت ها چيست
  . ليست اضافه شده استبرای خالی نبودن عريضه به

  صعود به پلکان قدرت از طريق رابطه و نه کار اجتماعی 
سوابق پيلين چه در دوره فرمانداری و چه قبل از آن نشان داده است از 

حشر و نشر . هرنوع فعاليت مربوط به سازماندهی اجتماعی بيگانه است
و رابطه با صاحبان قدرت، پول و مردم متنفذ راه او را برای صعود به 
پست فرمانداری گشود و در اين مقام نيز اتکاء بر رابطه ها پايه فعاليت 

تمام کار اجتماعی او در طول فعاليت سياسی و . او را تشکيل می داد
اجتماعی اش خالصه ميشود در فعاليت کليسيايی و يارگيری برای حضرت 

  .] يا بهتر گفته شود به نام حضرت مسيح[سيح م
  ... رياکاریو بزرگ ترين 

چنانکه جمع بندی فشرده فوق که در وبسايت آلترنت آمده نشان ميدهد 
خانم پيلين سالمت انسان ها، ملت ها، زمين و زمان را نشانه گرفته , زهد,

ط روشن است که استفاده از عقايد مذهبی بر عليه حقوق زن، محي. است
زيست، انواع ناياب شده جانوران طبيعی و ديگر سياست های 
واپسگرايانه نه به عشق مسيح بلکه در دفاع از منافع نفتی و سرمايه 

مشکل دمکراسی نه مذهبی بودن مردم است . های بزرگ صورت ميگيرد
مشکل از رياکاری . و نه حتی اعتقادات مذهبی سياستمداران

ز مذهب به عنوان ابزاری برای دستکاری سياستمدارانی بر ميخيزد که ا
  . ع و منافع ويژه استفاده ميکنندسياسی و رسيدن به مطام

دفاع از نقض حقوق طبيعی زنان توسط يک زن را قدرت زنانه خواندن 
وهن فمينيسم است و استفاده حزب جمهوريخواه آمريکا از زن بودن خانم 

شاهکاری ردساالرانه پيلين و زيبايی او برای بزک کردن سياست های م
  . در رياکاری سياسی است

کاتاپليت روزنامه نگار و نويسنده فمينيست آمريکايی مينويسد اگر 
المپيکی برای رياکاری برگزار ميشد، حزب جمهوريخواه آمريکا برنده 
انبوهی مدال طال ميشد و خانم پيلين مسلما تعدادی از آن ها را کسب 

ه پيلين در مورد دختر آبستن اش به راه پليت راجع به نمايشی ک. ميکرد
انداخت می نويسد کدام مادر است که دل آن را داشته باشد دختر نوجوان 
و حامله اش را زير شديدترين نور پروژکتورها در سطح جهان بگذارد و 
بعد بگويد به حق تصميم گيری و زندگی خصوصی او احترام بگذاريد، دو 

و بعد به اين هم اکتفا نکرده و . يداردحقی که او از همه زنان دريغ م
بگويد اگر دخترش در اثر تجاوز حامله شده بود بازهم مخالف سقط جنين 

يد آدم تقريبا صدای ناله دختر را که کنارش ايستاده بود می شن" : او بود
  .." آخه ، مامان: "که ميگفت

ی پوليت نوشت حزب جمهوری خواه که از حزب دمکرات انتقاد ميکرد برا
باراک اوباما جايگاهی مثل ستاره های هاليوود درست کرده و سياست را 
به ابتذال کشانده است، حاال ستاره هاليوودی خودش را درست کرده و 
هفته هاست که ستون های روزنامه ها را پر کرده است از ماجراهای 
جنجالی زندگی خصوصی اين ستاره و مشخصات صورت و اندام و عينک 

غذاهايی که برای بچه هايش می پزد و شکاری که دوست او و نسخه 
چيزی که .دارد و يادداشت های وبالگ دوست پسر دختر ش و امثال آن

  . ده است برنامه های سياسی اوستاين ميان گم ش
  ... يک زن بنيادگرای دست راستی هم پيام فمينيسم را شنيد

ن با کارت فمينيسم با توجه به اينکه حزب محافظه کار آمريکا و خانم پيلي

و قدرتمند کردن زنان هم بازی ميکنند، کاتا پوليت اين سوال را طرح 
 به آيا انتخاب سارا پيلين از نقطه نظر فمينيستی اهميت دارد؟ پليت: ميکند

  : اين سوال چنين جواب ميدهد
مورد پيلين نشان ميدهد حتی يک زن بنيادگرای دست راستی هم پيام 

اما نمونه . اين خوب است. رت زنانه را شنيده استفمينيسم در مورد قد
پيلين ميخواهد اين پيام را به مردم برساند که زنان بدون حمايت جامعه 

  .  اين هدف برسند، و اين بد استميتوانند به
پليت برای نشان دادن ماهيت ارتجاعی برنامه هايی که پيلين و حزب 

در مقابل ساراپلين ميگذارد جمهوری خواه از آن دفاع ميکنند سواالتی را 
که رسانه ها با غرق شدن در شايعات جنجالی زندگی خصوصی پيلين از 

سوال هادر بطن خود ماهيت رياکارانه تبليغات . طرح آنها اجتناب ميکنند
  : سواالت اين هاست. ايش ميگذاردسارا پيلين را نيز به نم

د تجاوز قرار  ساله شما به شيوه ای وحشيانه مور14فرض کنيد دختر *
شما به پدر و . او ميخواهد سقط جنين کند. گرفته و حامله می شود

مادرهای آمريکايی چه ميگوييد؟ آيا ميگوييد فرزند تو و و فرزندان آنها 
 متجاوز را حفظ کرده و را بايد به زور قانون مجبور کرد نطفه مردان

  بزايند؟ 
ه نحوه عمل انسان ها شما گفته ايد قبول نداريدآلودگی محيط زيست ب* 

آيا ميتوانيد به ما بگوييد با کدام دانشمندان صحبت کرده ايد . مربوط باشد
 2500و بر اساس کدام مطالعات به اين نتيجه رسيده ايد؟ چطور فهميديد 

دانشمندی که در پانل بين المللی سازمان ملل در مورد تغييرات آب و هوا 
  د؟ دند، نظر غلطی ارائه داده انشرکت کر

اگر نميخواستيددمری الين بيکر را به دليل مخالفتش با سانسور کتاب *
  ديد او را اخراج کنيد، چه بود؟ اخراج کنيد پس دليل اينکه تالش کر

مشاور مک کين .  ميليون آمريکايی فاقد بيمه بهداشت هستند47* 
ميخواهد نام آن ها را از ليست محرومين از بيمه بهداشت حذف کند، به 

آيا شما با او .  دليل که بهداشت آنها از طريق خيريه تامين ميشوداين
  . قيدمواف

   کار فدرال رزرو چيست؟* 
جان مک کين و همسرش ميگويند شما تجربه سياست خارجی داريد زيرا *

آخرين باری که شما والديمير . آالسکا درهمسايگی روسيه قرار دارد
  چه صحبت کرديد؟ ی بود؟ در باره پوتين را مالقات کرديد ک

 5طول عمر زمين چقدراست؟ پنج هزار سال؟ ده هزار سال؟ *
يه  و مخالفت آنها با تدريس نظرcreationismکنايه به [ميلياردسال؟ 

  ] علمی در مورد طول عمر زمين
پس چرا حتی يک بار . شما يک از مدافعا ن سرسخت جرج بوش هستيد*

  رديد؟ نامگذاری خود ازاو نام نبهم در سخنرانی
کاهش ماليات ها توسط دولت بوش بعالوه کاهش ماليات هايی که مک *

کين پيشنهاد ميکند به لحاظ مقدار برابر است با حذف يکی از سه برنامه 
کدام يک از دقيقا ميخواهيد . تامين بهداشت و سالمت و تامين اجتماعی

  اينها را حذف کنيد؟ 
د تا خرس قطبی را از ليست شما از دولت فدرال تقاضای غرامت کرده اي* 

ممکن است . جانورانی که نسل شان در معرض انقراض است برداريد
  . داده ايدبگوييد بر اساس کدام داده های علمی اين نظر را 

  ... و پيام های غيبی
باالخره آخرين سوال پليت، که ولی های خود گمارده ی ما، که دايما 

ايران ابالغ ميکنند، و خانم پلين دستورات به روز شده ی خدا را به مردم 
  :  کنند برای آن جوابی پيدا کنندبايد مشترکا تالش

شما گفته ايد خدا جنگ عراق و کشيدن خط لوله نفتی در آالسکا را تاييد * 
    1387 مهر 2 شما از کجا فهميديد؟ . کرده است

   روشنگری: برگرفته از سايت 
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