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  بحران جهانی نظام سرمايه داری
 محمد رضا شالگونی

                                                                                   
دٌوم گفتگوی تلويزيون برابری با رفيق محمد رضا شالگونی را بخش 

  . که از گفتار به نوشتار آمده است در زير می خوانيد 
  بحران مواد غذائی

 در دومين قسمت از گفتگوهايمان با محمد رضا  :يوسف آبخون
شالگونی در رابطه با بحران نظام سرمايه داری و جنبه های مختلف 

 بحران نظام سرمايه داری را در برنامه گذشته محورهای. آن هستيم 
در برنامه امروز به محور بحران مواد غذائی خواهيم . توضيح داديم 

پرداخت که حاال در بيشتر نقاط جهان به مساله مهٌمی تبديل شده و 
. گرسنگی بخش هائی از مردم محروم را تحت تاثير قرار داده است 

د غذائی که حاال بيک بحران سئوال اول ما اينست که بحران موا
عمومی در جهان تبديل شده با ديگر بحران های نظام سرمايه داری 
چه ارتباطی دارد؟ و اينکه بعضی ها بحران  مواد غذائی را به خشک 
سالی يا به افزايش قيمت مواد غذائی نسبت می دهند چقدر درست 

  است ؟
 اينست که واقعيت.  اين مساله مهٌمی است  :محمد رضا شالگونی

آوازه گران و مدافعان نظام سرمايه داری همه ی بحران های سرمايه 
اين خود بحث مفصلی . داری را به عوامل تصادفی نسبت می دهند 

است که چگونه تحريف می کنند و حتی بديهی ترين بحران ها را که 
. سرمايه داری در آنها نقش دارد به چيزهای ديگری نسبت می دهند 

استان مضحک دنباله داريست که جداگانه بايد به آن خود اين د
  . پرداخت 

اٌما اينکه حاال که بحران مواد غذائی را بررسی می کنيم ، بحرانی که 
جان يکصد ميليون نفر را عالوه بر آن يک ميليارد انسانی را که قبًال 
زير خط مطلق فقر و در واقع بدليل گرسنگی در آستانه ماندن يا 

د تهديد می کند، مسلم است که مساله سرمايه داری ارتباط نماندن بودن
چند . دقيقی با آن دارد و عامل اصلی و بستر اصلی اين بحران است 

  : مثال اين قضيه را روشن می کند
 وقتی که استثمار زدائی می شد و کشورهای آفريقائی 1960در دهه 

ره آفريقا نه استقالشان را از قدرتهای استعماری بدست می آوردند ، قا
تنها از نظر مواد غذائی پايه می توانست خودش را تامين بکند و 
احتياجی به واردات نداشت بلکه صادر کننده ی مهمی در حوزه هائی 

 قاره 1970 تا 1966مثًال در فاصله سالهای . از مواد غذائی بود
ولی حاال همين . آفريقا به دنيای خارج از قاره صادرات مهمی داشته 

و يعنی يک چهارم کل مواد غذائی اش را از جاهای % 25ره آفريقا قا
ديگر وارد می کند و تقريبًا همه کشورهای قاره آفريقا وارد کننده 

  !يح داده شود که چه اتفاقی افتادهبايد توض. خالص مواد غذائی  هستند
مکزيک يکی از کشورهای بزرگ و بگوئيم که : مثال ديگری می زنم

مکزيک در دهه ی . ی پيشرفته دنيای سوم است يکی از کشورها
در آن موقع بود .  يکی از صادر کنندگان مهم ٌذرت جهان بود1980

که ماجرای بحران بدهی ها پيش آمد و دولت مکزيک ناگزير شد که 
برای پرداخت بدهی هايش از بانک جهانی و صندوق بين المللی پول 

ا به دولت مکزيک فرصت هائی را بگيرد، در قبال آن سيستمی ر
تحميل کردند که حمايت از کشاورزی و سرمايه گذاری دولتی در 
. کشاورزی و عوارض و ماليات بر واردات کشاورزی را بر دارد

نتيجه . بشود و دولت در اقتصاد مداخله نکند" تجارت آزاد" باصطالح 
اش چه شد؟ حاال مکزيک يکی از بزرگترين وارد کنندگان ذرت است 

  .  کشور قوت اصلی مردم بحساب می آيدکه در آن
فيليپين آن سر دنيا ست و در سال : حاال فيليپين را در نظر بگيريد 

 و دوران ديکتاتور معروف فرديناند مارکوس مردم مشکالت و 1993
بدبختی های زيادی داشتند ولی واقعيت اينست که اين کشور صادر 

چه . رد کننده برنج است حاال فيليپين بزرگترين وا. کننده ی برنج بود
" اتفاقی در اين فاصله افتاد؟ تصادفًا در دوره ی باصطالح 

روی " مارکوس" بعد از سقوط " کورازان آکتيو" که " دموکراسی
کار آمد، زير فشار آمريکا و باصطالح روشنفکران و نهادهای ليبرالی 

و اولويت شان " مارکوس" شروع کردند به پرداخت بدهيهای دوره 
  : چنين قرار دادندرا

 در مقابل اينکه بدهی ها را پرداخت بکنند، مجبور شدند امتيازاتی به 
بانک جهانی و صندوق بين المللی پول بدهند و در نتيجه اين امتيارات 

در اينجا به نحو  ديگری تکرار همان ماجرائی که در مکزيک بود 

که کمر بود " آکيتو " و در دوره ی حکومت باصطالح ليبران . شد
حاال فيليپين بزرگترين وارد کننده برنج . کشاورزی فيليپين شکت 

ظاهرًا برنج و ذرت !  اين مساله خيلی جالب است . جهان است 
بهمديگر ارتباط ندارند و از برنج سوخت گياهی درست نمی کنند که 
اين مساله باعث بحران شده باشد، در حاليکه از ذرت سوخت گياهی 

. بحران را باين مسله نسبت می دهنده يک عده ای درست می کنند ک
مکزيک آن سر دنياست و مسائل ديگری دارد و فيليپين سر ديگر دنيا 
با مسائل ديگريست ولی اشتراک اين خصلت را در هر دو آنها می 

  . بينيم 
يک مثال ديگر  مصر از هفت هزار سال پيش و در واقع ٌدره ی نيل 

غذا داده و حاال مصريها بزرگترين در مصر هميشه به مردم مصر 
چرا؟  چرا ديگر ٌدره ی نيل نمی تواند . وارد کننده گندم جهان هستند

به فرزندان خودش غذا بدهد؟ مطالعه ای که سازمان تغذيه و 
او  درمورد چهارده کشور مختلف کرده، . ا.  اف –کشاورزی جهانی 

ين کشورها  در همه ی ا1998 تا 1995نشان می دهد که در فاصله 
کشورهائی که در . واردات مواد غذائی پايه افزايش پيدا کرده است 

دنيای سوم هر چه بيشتر به وابسته به مواد غذائی ازجاهای ديگر 
شده اند و حال آنکه قبل از آن خيلی کمتر بوده اند و يا اصًال وابسته 

  . نبوده اند
 آفريقائی چگونه است که يکدفعه کشور. تنها اين دو مورد نيست 

مالی مجبور می شود که پنبه از آمريکا وارد کند؟ چطور می شود که 
آناتولی در ترکيه که رودخانه های عظيمی دارد و با هوای مديترانه 
ای خودش هميشه به مردم اش غذا داده و هميشه ٌذرت و پنبه داشته 

. د د؟ اينها را بايد توضيح دان، حاال ذرت و پنبه از آمريکا وارد می ک
اينها عوامل قطعی و خشک سالی و . اينها نمی تواند تصادفی باشد 

  . اينها نظام سرمايه داريست . غيرو و غيرو نيستند
سرمايه داری هر چه عميق تر می شود، هر چه بر نشسته تر می 

بايد فراموش نکنيم که . شود، يک سلسله چيزهائی را اعمال می کند
ار می شود گفت که پيروزی ارزش سرمايه داری اساسًا و بيک اعتب
يعنی سرمايه دار عالقمند نيست که . مبادله بر ارزش مصرف است 

بداند اين خود کاری که در دست شماست چه خاصيتی دارد و به چه 
 در نظام سرمايه داری که توليد –درد می خورد، بلکه به اين عالقمند 

و چقدر می  است که اين خودکار را چطور می شود فروخت -می کند
منطق سود و ارزش مبادله و يعنی اينرا با چه چيزی . شود سود برد

می شود عوض کرد و چه چيزی می شود در اين معامالت بدست 
بنابراين است که پيروزی ارزش مبادله بر ارزش مصرف . آورد

اين منطق . عبارتست از پيروزی سود بر انسان و نيازهای انسانی
 داری خوب و بد هم نداريم و اين منطق سرمايه. سرمايه داريست 

  .ست  اسرمايه درای
اگر اين منطق را بگيريم وجلو برويم خواهيم ديد که مسائلی را بدنبال 

پيروزی ارزش مبادله خواه ناخواه تمرکز . خودش بوجود می آورد 
بر خالف آنچه که تصور می شود ويکی از . قدرت را خواهد آورد 

ست که يک عده ای با تمام جان و دل و با اسطوره های سرمايه داري
 از آن دفاع می کنند که بازار آزاد – چون منافع دارند -تمام نيرو

بهترين منافع راايجاد می کند ، واقعيت اينست که بازار آزاد فعالين 
قدرتهای بزرگتر، آنهائی . برابر ندارد و هر چه بيشتر قطبی می شود 

 دارند وارتباطات بيشتری با مراکز که سرمايه ها و امکانات بيشتری
قدرت دارند،دست باالتر را پيدا می کنند و ديگران را می روبند و از 

سرمايه داری يا باصطالح تجارت آزاد به انحصار . ميدان بدر می کنند
نه اينکه . منتهی می شود و اين خواه ناخواه و اتوماتيک است 

چک و فروشنده کوچک انحصار مطلق که همه چيز و توليد کننده کو
از بين برود، بلکه قسمت اعظم بازار و در واقع سکان هدايت بازار 

 و در واقع - اوريگوپلی–کزی رچند م.  در دست چند قدرت می افتد
اگر اينرا درمورد کشاورزی در نظر . انحصار چند قطبی می شود

و دهقان زدائی عبارت از . بگيريم به دهقان زدائی منتهی می شود 
نست که کسانی کشاورزی را هدايت می کنند که خودشان در توليد اي

نقشی ندارند، بلکه آنرا در جهت منافع خودشان که شرکت های بزرگ 
تصادفی نيست که چند شرکت بزرگ مواد . هستند هدايت می کنند

و حتی می خواهند . غذائی در تمام دنيا مقدرات مردم را در دست دارند
بر مواد غذائی خودشان از بين ببرند و عمًال که حاکميت کشورها را 

 . از بين برده اند 
 –خرافه –"منطق "  که سرمايه داری با اين طرف ديگر قضيه اينست

سرمايه داری که دولت نبايد مداخله کند و بايد بازار را هر چه بيشتر 
آزاد بگذاريم، باعث می شود که مثًال در همين چهل پنجاه سال گذشته 
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ای مختلف اگر بررسی کنيم  با هر چه ليبراليزه شدن در کشوره
تجارت از دولت ها در کشورهای دنيای سوم بخواهند که کمتر مداخله 

مخصوصًا شرکت های بزرگ و از طريق نهادهای بين المللی . کنند
مثل صندوق بين المللی پول، مثل بانک جهانی و مثل سازمان تجارت 

ی دنيای سوم می خواهند که کمتر جهانی از اين دولت ها در کشورها
سرمايه گذاری نکنند، عوارض بر واردات غالت و مواد . مداخله کنند

ث می شود که عاين مساله با. سيد ندهند و غيرو غذائی نبندند، سوب
هميشه . سرمايه گذاری در کشاورزی ضعيف بشود و شکننده تر شود 

ده و نه توليد و در قرن بيستم مشکل کشاورزی اين بوده که توزيع بو
علتش هم سرمايه . حاال برای اولين بار است که توليد عقب می افتد

 . داری تر شدن هر چه بيشتر کشاورزی دنياست 
. عامل ديگر که هست ، عامل امپرياليسم اگر خيلی ساده بگوئيم 

کشورهائی که می گويند بازار آزاد و تجارت آزاد و دولت نبايد 
وبسيد می دهند و کشورهای دنيای سوم را سوبسيد بدهد، خودشان س

وادار می کنند که به کاالهای خودشان سوبسيد ندهند، به مواد 
 ديه اروپا بزرگترين سوبسيد دهندهاتحا. کشاورزی شان سوبسيد ندهند

ی دنياست و اياالت متحده آمريکا دومين سوبسيد دهنده ی بزرگ 
اورزی خودشان اينها سعی می کنند که به محصوالت کش. دنياست 

سوبسيد بدهند و برای آنها بازار پيدا بکنند و سود دهی داشته باشند 
اتحاديه اروپا در خانه خراب کردن . و کشورهای ديگر را داغان کنند

. ميليونها انسان در آفريقای سياه نقش تعيين کننده ای داشته است 
آمريکا در متالشی کردن خيلی از کشورهای جهان در زمينه 

 . ورزی نقش تعيين کننده ای داشته است کشا
بنابراين اگر خيلی تلگرافی  اين عوامل را در نظر بگيريم، اينها 
عواملی هستند که سرمايه داری هر چه عميق تر می شود و هر چه 
ليبراليزه تر می شود، هر چه بازار آزاد عمل می کند و هر چه 

قدر بيشتر حاکميت دولت های  ضعيف تر از بين می رود، همان
امکانش بوجود می آيد که بکوبند و مواد غذائی پايه ای برای مردم را 
در دست خودشان بگيرند و مقدرات اين کشورها را در دست خودشان 

 . داشته باشند
با تشکراز  ارتباطی که به بحران مواد غذائی و نظام :  يوسف آبخون

بحران انرژی در سرمايه داری داديد، مساله اينست که بحران مالی يا 
بحران مواد غذائی چرا در يکسال اخير اينطور . گذشته هم مطرح بوده

برجسته شده؟ ارتباط اينها آيا تصادفی است و چرا حاال اينهمه با بر 
جستگی بيشتری بشکل  قحطی عمومی و جهانی مطرح شده ؟ آيا 

 جنبه تصادفی دارد و دليل آن چيست ؟ 
 است که اين نکته را توضيح دهيم  خيلی مهم: محمد رضا شالگونی

ترديدی نيست که عوامل .  استکه چرا حاال مساله اينقدر حاد شده
ولی برای اينکه رابطه شان . کوتاه مدت را بايد مورد توجه قرار دهيم 

را در سرمايه داری بفهميم بايستی توجه کنيم که بعضی از اين عوامل 
و ثانيًا ! ی هستند ، اوًال کوتاه مدت خود ناشی از بحران سرمايه دار

اين عوامل کوتاه مدت بر بستر همان روند دراز مدت بر نشستن 
بر بستر سرمايه داری شدن کشاورزی عمل . سرمايه عمل می کنند 

 : چند عامل در اينکه چرا حاال بحران حاد شده مهم است . می کنند
در واقع با توجه باينکه اشاره کردم که حاال توليد مهم شده و يعنی 

يک نوع ُکند شدنی در توليد مواد غذائی وجود دارد، در روند سرمايه 
داری تر شدن کشاورزی در جهان، شکننده تر شدن قضيه  که هر 

بايد توجه .  شوکی می تواند اقتصاد را بهم بريزد عامل مهمی است 
داشته باشيم که در اين رابطه بحران انرژی نقش خيلی مهمی در 

واقعيت اينست که افزايش قيمت . ای کوتاه مدت داردهمين بحران ه
 در جهان باعث شده که در کشاورزی اثر – نفت –انرژی ُفسيلی 

توجه داشته باشيد که کشاورزی جديد و کشاورزی جديد به . بگذارد 
اوًال از طريق حمل ونقل به بازار : چند لحاظ از انرژی متأثر  می شود 

الت و غيرو و ثالثًا از کودهای مصنوعی که و ثانيًا استفاده از ماشين آ
همه ی اينها باعث می شود . بايستی در کشاورزی تجاری بکار ببرند

به مواد کشاورزی از طريق افزايش قيمت انرژی شوک وارد شود و 
 . اين يک عامل است که فاکتور مهٌمی هم هست . قميت شان باال برود 

واقعيت . ی اثر می گذاردعامل ديگر سوخت گياهی است که در جاهائ
در واقع . اينست که سوخت گياهی خودش تابعيست از بحران انرژی 

  .اگر بحران انرژی ای نبود بحث سوخت گياهی بوجود نمی آمد 
 از آنجا مطرح شد که قيمت – سوخت گياهی –" بايرو فيوبلی  " 

 دالر پائين تر باشد، 60قميت نفت اگر از بشگه ای . نفت باال رفت 
سوخت گياهی موقعی بصرفه است که . وخت گياهی صرف نمی کندس

قميت نفت باال رفته باشد و بنابراين است که اينهم تابعی از مساله 

 يک 2007 – 2006مساله اينست که آمريکا در سال . هست 
چهارم کل توليد ٌذرت خودش را به سوخت گياهی اختصاص داده بوده 

 – 2008و برای سال . نددرست کن" اتانول" که از آن طريق 
 قرار است يک سوم کل ٌذرت آمريکا را که خود وزن عظيمی 2009

خود اين مساله و يعنی . است ، به سوخت گياهی اختصاص بدهند 
باال رفتن قميت ٌذرت در مصرف خودش ، اصل جايگزينی ايجاب می 
کند که حتی در جاهائی که مردم ٌذرت مصرف نمی کنند، قيمت مواد 

در مسائل غذائی می دانيم که مردم . کليدی ديگر هم باال برود غذائی 
عادت ندارند که مثًال آرد ٌذرت استفاده کنند در جائی که می توانند از 

ولی اصل جايگزينی در .  استفاده کنند يا برنج مصرف کنندآرد گندم
اقتصاد باعث می شود که باال رفتن قميت ٌذرت روی اين کاالها فشار 

 . مت آنها هم باال می رود يو قمی آورد 
اگر همين توليد ذرتی را که در آمريکا به سوخت گياهی اختصاص 
داده می شود ، به مواد غذائی اختصاص بدهند می شود ده درصد نياز 

جالب اين است که همه اين طرح . کل مردم جهان را بر آورده کرد 
ی اينست که سوخت گياهی در آمريکا و اساسًا بوسيله دولت بوش برا

بيک البی کشاورزی و از پول ماليات دهنده ی آمريکائی سوبسيد 
در واقع کمکی به بهبود کشاورزی نمی کنند و متاسفانه . پرداخت کنند

بعضی از محيط زيستی ها هم ائتالف کرده اند و يا اينکه حتی بدون 
اينکه خودشان بدانند، آلت دست هيأت حاکمه آمريکا شده اند و به 

ظاهرًا اينست کم ضررتری تا . د سوخت گياهی دامن زده اند تولي
 . سوخت فسيلی است و حال آنکه بايد دنبال راه حل های پايه ای باشند

يک عامل ديگری که مهم است اينست که مثًال تقاضای مواد غذائی در 
مثًال رشد اقتصاد چين باعث شده که . بعضی از کشورها باال می رود 

و در اينجا . ن کشور مصرف زيادتری داشته باشد طبقه ی متوسط اي
مخصوصًا در بعضی کشورها چون مصرف گوشت باال می رود، باعث 
می شود که خواه ناخواه تقاضا برای علوفه و غله مورد مصرف دام 

 باال برود و در نتيجه قيمت آنها افزايش – گاو و خوک و گوسفند -ها
ت آمريکا از اين مساله سوء اينهم فاکتوری است ولی دول. پيدا کند

گفت که هنديها زياد مصرف می کنند و باين " بوش" استفاده کرده  و 
 هند که خيلی -و حال آنکه مصرف هند و چين پائين تر . خاطر است 

 .  متوسط مصرف جهانی است از  –پائين تر 
يک عاملی که خيلی هم مهم است . البته عوامل ديگری هم هستند 

 است که خود - سفته بازی ، بورس بازی-"کوليشن اسپي" مساله 
بحران دالر باعث می شود کشورهائی دالر در دست دارند ومخصوصًا 
کشورهای نفت خيز،  چين و ديگران و اين دالرهای زياد را بخاطر 
بحران مالی آمريکا نمی توانند سرمايه گذاری کنند، به بازار کاالهای 

اگر در مسکن بحران پيش . ی آورند واقعی و بويژه مواد غذائی رو م
آيد ديگر آنجا سرمايه گذاری نمی کنند و به کاالهای واقعی روی می 

مثًال در مورد برنج که در عرض سه ماه بيشتر از صد درصد . آورند 
قميت اش باال رفت و از سيصد و چند دالر در هر تن به باالی هزار 

 عرض سه ماه سه برابر يعنی قيمت برنج يکدفه در. دالر در تن رسيد
شد در حاليکه توليد آن امسال بطور ويژه کمتر از سال قبل نبود و 

در مورد برنج . مصرف هم بطور ويژه خيلی عجيب باال نرفته بود 
 عمل می کرد -یز سفته با–" اسپيکوليشن"  است که خيلی چشمگير

در مورد گندم کمتر، . و بطور مشخص بحران مالی روی آن اثر داشت
در مورد ٌذرت که مساله ديگری بود و در موارد ديگر هم اين عامل 

البته مساله خشک سالی هم بوده . کوتاه مدت مساله حادی بوده است 
مثًال در استراليا اکنون ده سال است که خشک سالی وجود . است 

دارد و در سال گذشته خيلی شديد بوده است و خوب اين کشور يکی 
 . گ غله است از صادر کنندگان بزر

خوب اينها تاثير  می گذارد ، منتهی اگر باين عوامل نگاه کنيم باز هم 
اوًال به بستر عمومی سرمايه داری تر  شدن : بر می خورد به 

کشاورزی و ثانيًا اگر خود اين عوامل را در نظر بگيريد خواهيد ديد 
که هر چه بيشتر غلبه ی ارزش مبادله بر ارزش مصرف يا سود بر 

و سرمايه داری مخصوصًا با . ياز انسانی است که اينکار را می کند ن
نظام قدرتی که سطح جهانيست و امپرياليسمی که هست ، حاکميت 

يک نکته را هم . کشورهای کوچک بر مواد غذائی را از بين می برد 
مثٌال در آفريقا که صندوق بين : در خيلی جاها می شود برجسته ديد 

اند خواسته هايش را بر دولت ها ديکته کند بحران المللی پول می تو
هر جا دولت ها ضعيف . خيلی شديدتر است  تا مثًال در آسيای شرقی

يا نهادهای بين "! جامعه ی جهانی " تر باشند در مقابل باصطالح 
حاال تصادفی نيست که در . المللی ، آسيب پذيری مردم بيشتر است 
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 هست و در بيست و پنج کشور سی و هفت کشور بحران مواد غذائی
 !اين چيز کمی نيست. حالت فوق العاده اعالم شده 

سئوالم اينست :  با تشکر از شما و بعنوان سئوال آخر :يوسف آبخون
که بحران مواد عذائی در زندگی مردم چطور اثر می گذارد و بيشتر 

 چه گروه هائی از مردم را تحت تأثير قرار می دهد ؟ 
. مواد غذائی مساله ی فقرا می باشد مساله ی  :نیمحمد رضا شالگو

بنابراين بيشترين بحران مواد غذائی ، هميشه فالکت و فاجعه برای 
فقراست ، طبقات پائين و کارگر و زير کارگر و آنهائی که با طبقه 

يک قانونی در اقتصاد هست که معروف . کارگر هم سطح نشسته اند
اقتصاد دان و آمار شناس " گل ارس ان. " است " قانون انگل" به 

قرن نوزدهم آلمان بود که قانونی را کشف کرد و نشان داد که 
درآمدهای خانوار  هر قدر باالتر بروند نسبت کمتری از در آمد صرف 

و اولويت مصرف خانواده های فقير . هزينه ی مواد غذائی می شود 
هر . سکن اينست که در وحله اول مواد غذائی ، بعد پوشاک و بعد م

چه در آمد کمتر باشد، بخش بيشتر از ُکل  در آمد صرف هزينه های 
 .  می شود و بعد پوشاک و مسکن جای می گيرندمواد غذائی در وحله اٌول

بنابراين هر چه قيمت مواد غذائی باالتر می رود ، فشار بيشتری روی 
چرا؟ چون هر . طبقه کارگر و محرومان و تهی دستان وارد می شود 

مثًال وقتيکه قيمت برنج صد . افزايشی کل درآمد را زير ضرب می برد
خوب معنايش اينست که صد درصد هزينه . در صد افزايش پيدا می کند

، در حاليکه در خانوار ثروتمند ياتی خانوار پائين باال رفته استهای ح
. ممکن است پنج درصد درآمد باين هزينه اختصاص داشته باشد 

 که در مورد تورم و افزايش قيمت ها وجود دارد گمراه غالب آمارهائی
اگر آمارها را بشکنيم و تقسيم کنيم و جزئی و دقيق تر . کننده هستند 

کنيم و ببينيم آمار مواد غذائی چقدر باال می رود و ديگر اقالم تورم 
چقدر باال می رود ،  آنوقت معلوم خواهد شد که فشار اقتصادی در 

اين . ت مواد غذائی به چه کسانی وارد می شود نتيجه افزايش قيم
 . خيلی حياتی و تعيين کننده  است 
اگر توجه کنيد، از نظر طبقاتی اين . يک مساله ديگر هم مهم است 

مثًال در . طبقات محروم هستند که بيشترين فشار را تحمل می کنند
 بانک مرکزی می گويد –ايران امروز می گويند تورم سی درصد است 

 ولی اگر فقط مواد غذائی ومخصوصًا مواد غذائی کليدی و -% 25
پايه را در نظر بگيريم و متنوعات را کنار بگذاريم ، آنوقت خواهيم 

اگر سه فقره ی . ديد که بعضی اوقات تورم باال صد درصد است 
خواهيم ديد که چقدر .  خوراک، پوشاک و مسکن را در نظر بگيريم

از ميانگين .  از ميانگين تورم باالتر است فشار تورم بر طبقه محروم
آنوقت است که مساله دستمزدها و بی . تورم بسيار بسيار باالتر است 

 . معنا بودن حداقل دستمزد روشن می شود 
اگر در سطح جهانی در نظر بگيريم ، در کشورهائی که : عامل ديگر

ت مردم و نمی توانند مواد غذائی ارزان تهيه کنند و در اختيار اکثري
طبقه محردوم قرار بدهند، رابطه اين مواد غذائی ارزان با دستمزد 

مثًال يکساعت کار چند کيلو نان می تواندبدست . تعيين می شود 
. بياورد ، چند کيلو گوشت و چند کيلو برنج می تواند بدست بياورد 

بايد اينطور محاسبه کرد يعنی بر مبنای قيمت ها و روابط واقعی 
 اگر اينطور در نظر بگيريم خواهيم ديد که کًال باروری مواد .کاالها

غذائی در کشورها پيرامونی و در مقايسه با کشورهای مرکزی 
آنجاست که امپرياليسم غذائی خودش را وارد . شکننده تر می شود 

ميدان می کند و هر چه بيشتر اقتصاد اين کشورها را زير فشار قرار 
  يک کشور اگر می خواهد صنعتی بشود .می دهد و شکننده می کند 

منظورم از خودکفا . بايد کشاورزی ُپر تحرک و خود کفا داشته باشد 
اين نيست که همه ی کاالها را خودش توليد کند ولی کاالهای مواد 

در باروری اقتصاد و " دستمزدی" غذائی يعنی کاالهای باصطالح 
نتواند در مورد کشوری که . توسعه اقتصادی تعيين کننده هستند 

کشاورزی روی پای خودش بايستد مثل سطل  سوراخی ميماند که هر 
بنابراين شکنندگی . چه آب بآن بريزم از پائين اش بيرون می رود 

اقتصاد کشورهای پيرامونی و فقيرتر فشار مضاعفی بر آنها در مقابل 
  . کشورهای مرکزی سرمايه داری است که بايد به آن توجه ويژه ای بشود 

 با تشکر از شما و بينندگان گرامی که باين برنامه  :يوسف آبخون
اين قسمت دٌوم سلسله گفتگوهای ما با محمد رضا . توجه کردند 

شالگونی در رابطه با جنبه های مختلف بحران نظام سرمايه داری و 
اين سلسله گفتگوها ادامه پيدا . در مورد بحران مواد غذائی بود 

  .خواهد کرد 

……………………………………. 

 ! اروپا تقابل با مقررات جديد ضد پناهندگی اتحاديه
 پناهجويان مستحکم تر   اروپا عليه پيمانی ديگر، دژ اتحاديه

  !خواهد شد
اروپا طی اتحاديه  کشورهای عضو  وزرای خارجه ٢٠٠٨ سپتامبر٢۵امروز 

 بر  اند که  توافق رسيده نشست خود در بروکسل در مورد دستورالعمل هايی به
را بشدت محدودتر خواهند کرد و "  قانونی غيره"ن شرايط مهاجرت آاساس 

برای نيروی کار متخصص که  طرحی  " کارت آبی"شرايط را برای صدور 
آمريکا برای جلب گارگران متخصص، هموار " کارت سبز"است در تقابل 

  .  ميکنند
نيروی کار  هزار  صدها  به  اند که سالهاست دولتمردان اروپايی اذعان کرده

 نياز دارند با اين حال هر سال بر تالش ضد پناهندگی خود ميافزايند و ماهر
 تر ميکنند چرا که  ها هزار فراری مسدود و پر مخاطره  روی ده مرزها را به

نيروی کارمتخصص مورد نياز را ،ترجيح ميدهند به خاطر سود جويی بيشتر 
  .  مستقيم وارد ميکنند

، در بروکسل منعقد شد، )سپتامبر٢۵(ن مهاجرت که امروزبر اساس پيما 
دولت های اتحاديه اروپا قول داده اند که بر خالف گذشته و آنچه در ايتاليا و 
اسپانيا رخ داده است، به مهاجران غيرقانونی به طور گروهی اجازه ورود 

  ).بی بی سی(. ندهند و برای اخراج اين مهاجران منابع خود را يکجا کنند
 بريتانيا را داشتند در يک   قصد ورود به مهاجر چينی که ۵ ٨،چند سال قبل 

ها بی پناه فراری در درياها غرق و در  کاميون جان باختند، تا کنون صد
اند و يا مورد هدف گلوله مرزبانان و حمله   حريق شده جنگلها طعمه

  .اند   سگهايشان قرار گرفته
و " حقوق بشر."تابوت پناهندگی بکوبند آخرين ميخها را ميخواهند بر روی 

 بر اين توافق   است و همه  يک جوک تبديل شده حقوق پناهنده سالهاست به
 نيروی کار نياز دارند و پناهجويان تاکنون اين بخش را   اينان به دارند که

اند اما از نظر دولتمردان اروپايی در عين حال دردسر ساز و پر  پاسخگو بوده
 بدون   نيروی کاری نياز دارند که به) دول اروپايی(اينان .  اند  بوده هزينه

 سريعا بر سر کار بروند و سود زيست و مسکن و سالها انتظار،  صرف هزينه
  .   بيافرينند

 در حال عبور  هزاران نفر روزانه. بايد ايستاد در مقابل اين تعرض افسارگسيخه
گ  و فقر و ترور و اعدام و انسانهايی در گريز از جن. از مرزها هستند 

  .  حيات  و در جستجوی مکانی امن و راهی برای ادامه شکنجه
های مبارزاتی در دفاع از   ايجاد شبکه امروز از هر زمان بيشتر به

امر  يک  دولتها در تالشند حق پناهندگی را به. پناهجويان نياز داريم
ن حق پناهندگی  کردغير جنايی تبديل کنند و ما تالشمان برای جنايی
               بيمرز-  سازمان سراسری پناهندگان ايرانی دبيرخانه      .است

  ٢٠٠٨سپتامبر٢۵

.............................................  
  :مجله اقتصادی شونيکس

  !  ايران در قعر جدول جهانی مهار کنندگان نرخ تورم
 را 175ان رتبه ه آشور ج180ايران از لحاظ نرخ تورم در ميان 

  . از آن خود آرد
ايلنا، مجله اقتصادي شونيكس در  به گزارش خبرگزاري آار ايران، 

ترين آمارهاي خود در خصوص نرخ تورم آشورهاي مختلف   تازه
 آشور آه باالترين نرخ تورم 5جهان، نرخ تورم ايران را در زمره 

  . دارند قرار داده استجهان را
، ميانمار با 23.4،گينه با 22.7تره با بر پايه اين گزارش، اري

هاي بعدي قرار دارند    ميليون درصد در رتبه2 و زيمبابوه با 36.9
  . اند  و بيشترين نرخ تورم را در جهان به خود اختصاص داده

اآنون نرخ تورم ايران به   اين گزارش در حالي ارائه شده است آه هم
 ايران را در ميان ساير  درصد افزايش يافته و به طور قطع رتبه26

  .آند  ده و به قعر جدول نزديك ميآشورها بازهم تنزل دا
بنا بر گزارش خبرنگار ما، آشور ژاپن با نرخ صفر درصدي تورم 

پس از ژاپن نروژ با . در صدر جدول مهارآنندگان نرخ تورم است
 درصد، فرانسه با 1.2 درصد، سوييس با يك درصد، تايوان با 0.7
 درصد، 1.9 درصد، ايتاليا و سوئد با 1.3 سنگاپور با  درصد،1.3

 2.4 درصد، انگليس با 2.2 درصد، آانادا با 2آلمان و مالزي با 
 3 درصد، عربستان با 2.7 درصد، آمريكا با 2.6درصد، آويت با 

 7 درصد، سوريه با 4.5 درصد، چين با 3.8درصد، عمان با 
 درصد در 7.8  درصد و پاآستان با7.2درصد، بنگالدش با 

اند آه آمترين نرخ تورم را در ميان   هاي بعدي واقع شده  رتبه
 .آشورهاي جهان دارند

.............................................  
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نگاهی به بحران های اقتصادی در 
  جهان امروز

 فرامرز دادور
در جهان سرمايه داری حاضر جوامع عمدتًا به دو قطب تقسيم گشته 

در يک طرف طيف های بسيار کوچک اما فوق العاده قدرتمند، اند، 
صاحب و کنترل کننده ی ابزار توليد و فعاليت های اقتصادی بوده به 

در طرف ديگر . کمک ارگان های امنيتی و نظامی حاکم می باشند
اکثريت مطلق جمعيت، يعنی توده های کارگری، زحمتکش و 

 استثماری، ناعادالنه و محروم، ناچار، در زير سيادت نظام های
بديهی است که در جوامع بخاطر اينکه . ستمگر زندگی می کنند

جريان زندگی ادامه يابد، نياز است که در حوزه های اصلی جامعه و 
بويژه در حيطه ی اقتصاد، سطح معينی از تعادل و ثبات اجتماعی 

در دنيای امروز، . گرچه با آرايش های معين طبقاتی برقرار باشد
نيروی کار اجتماعی به مثابه ی يکی از ارکان اصلی، گرچه پراکنده 
و خصوصی شده، شالوده ی بنيادی ساختمان جامعه را تشکيل می 
دهد و حول محور آن است که توسعه ی پيشرفت اجتماعی صورت 

در سرمايه داری بخاطر عمدگی خصلت سودجويانه در . می گيرد
اسبات بازار و نبود سياست فعاليت های اقتصادی که متاثر از من

که بخشی از برنامه های سوسياليستی (های برابری طلب و عدالتجو
باز توليد و فعاليت های / است مجموعه ی روابط توليد) می باشد

مالی مربوط به آنها، ماورای ضرورت های انسانی و توان خريد از 
سرمايه که معادل ارزش . طرف مصرف کنندگان رشد می يابند

شت گرديده و قابل مبادله ارزيابی می شود و نهايتًا در اشکال انبا
پول و ساير اوراق مالی پديدار می گردد، ذاتًا بخاطر حفظ هستی آن، 
در جهت نفوذ به تمامی شاخه های ممکن سودآور اقتصادی، به 

، )سرمايه گذاری(فعاليت های سرمايه . حرکت درآورده می شود
. م.ب(و طبيعی ) جنگ. م.ب(عی خارج از سوانح ويژه ی اجتما

تنها وقتی متوقف گرديده، دچار رکود می گردد که ظرفيت ) زلزله
) ارزش اضافی(های بازار برای جذب سرمايه جهت توليد سود 

اشباع گردد، و در آن صورت در فعل و انفعاالت اقتصادی، مبادله ی 
 کاال و روند صعودی انباشت سرمايه و در واقع ايجاد ثروت خلل

  .ايجاد می شود
چندين عامل در گردش کامل پروسه ی توليد تاثير بازدارنده دارند 

تاريخ نشان می دهد . که به برخی از آنها در اينجا اشاره می شود
که در سرمايه داری گرايش به افول در سودآوری همواره وجود 

يک فرايند اين است که در . داشته و در ابعاد مختلف انجام می گردد
ه ی رشد اقتصاد، موازنه ی تکامل يابنده بين بخش های پروس

و ) توليد کاالهای سرمايه ای ( 1متنوع اقتصاد و بويژه، بين بخش 
برخی . تدريجًا منحرف می گردد) توليد کاالهای مصرفی ( 2بخش 

نيز اضافه می کنند ) 3(از اقتصاددانان، مارکسيست بخش ديگری 
ولد مثل کاالهای تجمالتی و که شامل فعاليت های اقتصادی غيرم

موضوع اين است که برای سرمايه . سالح های نظامی می شود
دارها هدف اصلی منفعت جويی است و برای خاطر آنها در توليد و 
. فعاليت های اقتصادی مربوط درحد امکان سرمايه گذاری می کنند

در نتيجه مجموعه ای از کاالها و ارزش ها در اشکال مايحتاج 
 ابزار توليد و ديگر پديده های ارزش يافته ی اجتماعی، مصرفی،

اما قدرت خريد درميان مصرف کنندگان که عمدتًا . توليد می گردند
از کارمزد و درآمد حاصل شده بوسيله کارگران و زحمتکشان 

تغذيه می گردد محدود بوده و درمقايسه با سطح ) سرمايه متغير(
معموًال چندين ( از يک مدت بعد. قيمت ها همواره تقليل می يابد

، اضافه توليد در محصوالت کااليی و ) سال8 تا 7سال، گاهی 
مصرفی که از سطح توان خريد مردم فراتر انجام گرفته منجر به 
معضل اضافه انباشت در سرمايه و در نتيجه رکود در اقتصاد گرديده 

  .و طبعًا در سرمايه گذاری کاهش ايجاد می شود
رها يکی از راهکارها جهت انباشت بيشتر ثروت، برای سرمايه دا

کارمزد و هزينه های (تقليل هزينه در عرصه ی خريد نيروی کار 
و توسل به  ايجاد نوآوری راديکال در عرصه ی ) اجتماعی مربوطه

تکنولوژی و ايجاد تغيير در جهت سازماندهی و مؤثر نمودن 
 در ميان اين نگرش همواره. مديريت درعرصه ی کار بوده است

اقتصاددانان سرمايه داری نيز بوده است که با افزايش نسبی مخارج 
در عرصه ی سرمايه گذاری برای ابزار توليد جهت بارور نمودن 

ترکيب "فعاليت های اقتصادی و در واقع ايجاد تغيير در موازنه ی 

به نفع سرمايه ثابت و به ضرر سرمايه متغير " عالی سرمايه
سود بيشتری ) ده برای نيروی کار انسانیهزينه های صرف ش(

اما معضل نهفته در اتخاذ اين . نصيب صاحبان سرمايه می گردد
روش اقتصادی اين است که حامل تناقضات اجتماعی مربوط به خود 
نيز می باشد، يعنی اينکه با تقليل سرمايه گذاری در بخش مربوط به 

 هم قسمت ، باز)حقوق و مزايای کارگران(مخارج نيروی کار 
ديگری از محصوالت و ارزشهای توليد، از طرف توده های 
زحمتکش به آنها برگشته نمی شود و نتيجتًا قدرت خريد در ميان 
مصرف کنندگان که اکثرًا همان طبقات و اقشار کارگری، متوسط و 

  . محروم هستند نيز کاهش می يابد
"  پول– کاال-پول"در پروسه ی گردش کاال و برفراز معادله ی 

تنها بخاطر ) عمدتًا توليد، توزيع و مصرف(فعاليت های اقتصادی 
ارضای نيازهای ضرور اجتماعی انجام نمی گيرند، بلکه عمدتًا برای 
حصول منفعت و پول بوده همواره مشکل اضافه توليد و به گفته ی 

آرِکن . (را در بردارند" ميکروب امکانًا بحران آفرين"مارکس 
ان ساده، با توجه به اينکه برای صاحبان سرمايه به بي)*. 111:وی

انگيزه اصلی منفعت جويی شخصی و گروهی است، ظرفيت کيفی و 
کمی محصوالت و ارزشهای توليد شده ی اجتماعی لزومًا در تناسب 

همانطور که در .  قرار نمی گيرندضرور با احتياجات مبرم مردم
دتًا در جهت طور پيش اشاره گرديد تمايل سرمايه داری، عمس

و تقليل در ) سرمايه ثابت(افزايش هزينه در بخش های تکنولوژيک 
بوده و ) سرمايه متغير(عرصه ی مزايا و حقوق برای کارگران 

نتيجتًا بخاطر ايجاد تنزل در قدرت خريد توده های کارگری و 
زحمتکش که اکثريت قاطع مصرف کنندگان را تشکيل می دهند، در 

 پول و در عرصه ی فعاليت های توليدی و – کاال–پروسه ی پول
بطور خالصه، بحران . توزيعی نيز اغلب اختالل بوجود می آيد

اقتصادی اضافه توليد که جزو الينفک مناسبات سرمايه داری است 
وقتی ظهور می کند که در سير گردش تجديد و توسعه سرمايه، 

 ی جدی بخاطر ظهور مانع بازتوليد و بازانباشت سرمايه، يک وقفه
که به عنوان بحران ادواری اضافه توليد . مالی ايجاد می گردد

 اين نوع بحران های ادواری با 19از اوايل قرن . تداعی ميشود
 سال 30اما در .  سال يکبار ظهور نموده اند8 تا 7فواصل زمانی 

گذشته اقتصاد دنيا دچار تحوالت جديدتر شده که در خصلت بحران 
  .اثير گذاشته استاقتصادی نيز ت  های

همانطور که درخطوط پيشين اشاره گرديد چگونگی رشد اقتصاد در 
جهان مدرن سرمايه داری، عمدتًا، به پيدايش و ايجاد منابع جديدتر 
تقاضا برای سرمايه گذاری و سطح توان صنايع جهت عرضه ی 

اما در چندين دهه ی . محصوالت دارای ارزش مبادله بستگی دارد
، يعنی تکامل يافتگی "بلوغ اقتصادی"، ظهور پديده ی گذشته، بخشًا

سطح ظرفيت در ساختارهای صنعتِی کشورهای پيشرفته باعث 
کاهش عميق تری در حيطه ی تقاضا گرديده و نتيجتًا به اشباع 

به . هرچه بيشتر کاالها در بازار اين کشورها منجر گرديده است
د ُگرِدن می نويسد، دهه گفته ی فليپ ُاهارا که در تاييد نظرگاه دوي

ها است که ديگر به مانند دوران توسعه يافتگی سرمايه داری در 
يکی دو قرن اخير، تکنولوژی های نوآور درعرصه هايی مانند 

برق، اتومبيل، هواپيما، شيميايی، تلفن، راديو، تلويزيون، "
که بطور کيفی و کمی در سطح و ظرفيت " بهداشت، لوله کشی

گرچه وقوع .  تعيين کننده داشتند پديدار نگشته اندتوليدات تاثير
برخی نوآوری ها در عرصه های اطالعات و ارتباطات مثل اينترنت 
موجب پيدايش تحرک های مقطعی در فعاليت های اقتصادی شده اند 

 به مانند ظهور انقالبات تکنيکی در عرصه های نام برده  اما آنها
ل کيفی در حوزه ی بازتوليد شده، اثر دوران سازی در ايجاد تحو

نيازها و تقاضاها برای خريد و مصرف محصوالت اجتماعی نداشته 
اضافه بر آن، سياست های انحصارگرانه از ).* 98: والِدن ِبلو(اند 

طرف شرکت های فراملی نيز به طور مصنوعی به قيمت برخی از 
 کاالها افزوده تاثير عظيمی در فراخ تر شدن فاصله ی طبقاتی و

طبعًا محدوديت های بيشتر در قدرت خريد مردم و در نتيجه به ايجاد 
در واقع . اضافه توليد و  انباشت سرمايه ی غير مولد می انجامد

سالهاست که به خاطر ظهور اشباع در روند فعاليت های اقتصادی 
در جوامع صنعتی پيشرفته و بويژه رويارويی با مشکل تنزل در 

 85که از سطح " کاالهای کارخانه ایظرفيت برای مصرف "سطح 
 تقليل پيدا 2007 درصد در سال 79.8 به 1960درصد در سالهای 

نموده است، يک پروسه ی تدريجی فاصله گيری از سرمايه گذاری 
فاستر، مانتلی ريويو، (در عرصه های توليدی شکل گرفته است 



 6

در عين حال اگر در سالهای جنگ سرد، ).* 12: 2007آوريل 
يه گذاری در بخش های نظامی تا حدی اشتغال آفرين بوده و سرما

درصد باالتر ماليات در جامعه قابل پذيرتر بود ولی در شرايط 
امروزين که مبالغی باالی تريليون دالر صرف جنگ عراق، 
افغانستان و ساير پروژه های نظامی شده است، حتی به بهانه ی 

يکا نمی تواند و قادر نيز، رژيم حاکم در آمر" جنگ با تروريسم"
نيست که مثل گذشته سرمايه های کالن بازانباشته شده را در صنايع 

بی شک، دامن زدن به جنگ ماجراجويانه و . جنگ بکار ببرد
تجاوزکارانه در عراق و افغانستان هر چه بيشتر ثروت های انسانی 
و مادی را به هدر داده و به فعاليت های مولد اقتصادی نيز اضافه 

  .کرده استن
 سال گذشته، 30انقباض در / برای مقابله با معضل اقتصادی اشباع 

. بخشی از سرمايه ها به عرصه های بانکی و مالی هجوم آوردند
همانطور که جان بلمی فاستر بدرستی تحليل می کند، مبتنی بر 

که دهه ها پيش بوسيله ی َهری مگراف و ُپل " تز رکود"تئوری 
، سير حرکت انفجارآميز فعاليت های سوييزی طرح شده بود

مالی، در واقع ناشی از / اقتصادی به سوی بخشهای بانکی
ُرخ می " واکنشی است که در قبال ظهور رکود در اقتصاد پايه ای"

همانطور که ذکر شد اقتصاد سرمايه داری ).* 9:مانتلی ريويو(دهد 
ايه در جهت سودجويی و انباشت سرمايه عمل می کند و مازاد سرم

های سرگردان، بطور دايم، در جستجوی فرصت های منفعت جويانه 
معضل اصلی اقتصاد سرمايه . برای سرمايه گذاری در گردش هستند

داری يعنی پديده ی بحران در بازتوليد و بازانباشت که از اشباع 
گرديدن ظرفيت برای جذب سرمايه در بخش های ساختاری حاکی 

موقت مرحله ای ايجاد گشته و از می شود حتی اگر راه حل های 
جمله تحوالت راديکال در عرصه ی تکنولوژی و مديريت نيز به 
وقوع بپيوندد، اما هنوز اين مشکل ذاتی در جوامع مدرن امروزی 

در واقع به خاطر وجود بحران های . همواره گريبانگير خواهد بود
جه بيشمار در سرمايه داری و بويژه نوع اضافه توليد و در نتي

مالی و نهايتًا ايجاد اشباع / هجوم سرمايه ها به عرصه های بانکی
ظرفيت در اين بخش است که امروزه با رکود عميق تر و بحران 
اقتصادی خانمان براندازتر، بويژه برای اکثريت توده های کارگری، 

گرچه در چند دهه ی گذشته، . زحمتکش و محروم روبرو گشته ايم
مالی، برای / مايه ها به سوی صنايع بانکیجهت گيری گرانيکاه سر

سالها در بازار اقتصاد جهان ظاهری آرام به نمايش می گذاشت، اما 
چندی است و بخصوص در ماههای اخير در آمريکا و در برخی از 
کشورهای صنعتی ديگر، اقتصاد آنها و بويژه صنايع مالی با تالطم 

  .های عظيم روبرو گرديده اند
ه ی گذشته شرکت های بزرگ خصوصی و برخی از اگر تنها در ده

) چين و برخی کشورهای نفت خيزعربی. م.ب(رژيم های دنيا 
بخاطر سودجويی بدنبال سرمايه گذاری مالی بودند و در طی اين 
پروسه با استفاده از کمک بانک جهانی، صندوق بين المللی پول و 

ر سراسر سازمان تجارت جهانی باعث پيوندهای مالی وسيع تری د
واگر تجويز موازين نئوليبرال اقتصادی در بسياری . جهان شده اند

، در ميان آنها مکزيک، ) کشور70بيش از (از جوامع توسعه يابنده 
آرژانتين و تعدادی از کشورهای جنوب آسيای شرقی باعث گرديده 
است که آنها وادار به گرفتن وام از بانکها و موسسات مالی بين 

، در اين جهان سرمايه داری پر از هرج و مرج و نبود المللی بشوند
سياست های برابری طلب و همبستگی آور که می بايد از طرف 
دولتهای دمکراتيک و مردمی اعمال شوند نتيجه ای بجز انفجار 

، در )مکزيک. م.ب (1980بحران های اقتصادی در سالهای 
يل و کشورهای آسيای غربی، روسيه، برز. م.ب (1990سالهای 
در واقع به نوعی، سرمايه های بزرگ . ، بجای نگذاشت)آرژانتين

متروپل، بخاطر معضل بازانباشت سرمايه و نبود ظرفيت جذب آنها 
در دنيای صنعتی، با صدور سرمايه های مالی به جوامع عقب افتاده 
تر که ناچار به استفاده از وام بوده وهستند، آنها را نيز دچار بحران 

 به بعد رژيم 1980در ايران نيز از اواخر . ری نمودهای عظيم ت
جمهوری اسالمی بخاطر تداوم چرخ اقتصاد، گرچه در چارچوب 

تجاری و به کمک درآمد نفت و توسل / مناسبات عمدتًا غيرتوليدی
به حکومت سرکوب از وام های اعطا شده از طرف مؤسسات و دول 

مزايای بسيار عظيم امپرياليستی برای ادامه ی حيات سياسی خود و 
 1990در سالهای .* مالی و اجتماعی همراه آن استفاده نموده است

 بيليون دالر سطح بدهکاری دولت ايران به 30رقمی به اندازه ی 
بانک های خارجی را تشکيل می داد و در سالهای اخير مقدار بدهی 

البته بخاطر .  بيليون بوده است20خارجی رژيم ايران، در حاشيه 
 بيليون دالر در 70ياد درآمد نفت در چند سال گذشته که به باالی ازد

سال رسيده است، درصورت وجود يک دولت مردمی که آزادانه 
انتخاب شده بود و سياست های اقتصادی جامعه را در چارچوب 
وجود موازين دمکراتيک و مشارکت خالق مردم برنامه ريزی می 

جهان سرمايه داری در طی کرد، نه فقط اثر بحران های اقتصادی 
سالهای گذشته در ايران خفيف تر می بود بلکه با دسترسی به 
درآمد منابع نفت و گاز، استفاده معقول از آن و توزيع عادالنه 
ثروت در جامعه وضعيت توده های مردم را به مراتب بهتر می 

اما با توجه به وجود يک رژيم خودکامه ی مذهبی که . نمود
 در شراکت با بخشی از صاحبان خصوصی ثروت و حکومتگران آن

بخصوص در بخش های تجاری، خدمات و ساختمان، فارغ از 
نظارت و کنترل مردم و نمايندگان واقعی آنها به غارت منابع طبيعی 
و اجتماعی و ثروت اندوزی شخصی و گروهی خود مشغول هستند، 

زير فقر جامعه نيز دچار شرايطی می گردد که نيمی از جمعيت در 
زندگی می کنند و به نوشته ی محمد صادق جنت يکی از 

تورم "ژورناليست های خودی، اقتصاد کشور حاوی مشکالتی چون 
بوده و توليد سرانه ی آن " مزمن، بيکاری دو رقمی و کم رشدی

می باشد )  دالر6000( دالر يعنی ميانگين جهان 3000حدود 
  ).1387 ارديبهشت 23دنيای اقتصاد، (
 اکنون در سطح جهان بحران های اقتصادی يکی پس از ديگری هم

در دهه ی گذشته هجوم سرمايه ها به بخش های . ظاهر می شوند
باعث گرديد که مؤسسات ) اعتبارات، وام، اوراق مالی و غيره(مالی 

عظيم بانکی و مالی در ماههای اخير با ورشکستگی روبرو گرديده 
ی خود از ورطه ی سقوط نجات و يا اينکه تنها به کمک دولتها

تعدادی از شرکت ) اواخر سپتامبر(تنها در آمريکا تا بحال . يابند
 Lehman)(های بسيار بزرگ مالی مانند لهمن برادرز 

Brothers مريل لينچ ،)Merrill Lynch( فنی می ،)Fannie 
Mae(فردی َمک ،(Freddie Mac)  بيرن اَِسِترنز ،(Bearn 

Stearns)نترناشنال گروپ ، آمريکن ا(American 
International Group) واشنگتن ميوچال ،

(Washington Mutual) که طی سالها به پای خريد و فروش 
اوراق مالِی مصنوعًا ارزش يافته، بخصوص بخش های متعلق به 
وام های مسکن رفته بودند و سپس بخاطر ترکيدن حباب های 

ر معرض ورشکستگی و چندين ده و يا صد برابر ارزش واقعی، د
سقوط کامل مالی بودند حال مورد حمايت مالی و حتی در مواردی 
زير نظارت دولت فدرال قرار گرفته، صدها بيليون دالر و احتماًال 
بيشتر از يک تريليون دالر از کيسه ی مردم، در شکل ماليات صرف 
نجات، بازخريد و يا تحليل کامل، اما حساب شده ی اين کورپوريشن 

همه ی اين اقدامات در حالی انجام می گيرند که صدها . ا شده استه
هزار از کارکنان اين شرکتها بيکار گرديده و ميليونها نفر بخاطر 
اينکه قادر نيستند اقساط برای مسکن خود را بپردازند از منازل 
خود متواری شده در پروسه ی ملحق گرديدن به خيل بی خانمانان و 

داد بسياری از مديران قبلی در اين شرکتهای تع. محرومان هستند
ورشکسته شده و يا بازخريداری گرديده و تجديد حيات يافته با 
تصاحب ميليون ها  و حتی بيليون ها دالر به زندگی مرفه خود ادامه 

بنا به گزارش اخير در فايننشال تايمز، در حاليکه، طی . می دهند
 بيليون دالر ضرر 500 بانک مهم آمريکا حدود 7سه سال گذشته 

ديده اند، مقدار پولی که به مدير عامالن اين مؤسسات پرداخت شده 
ُورلد سوسياليست وبسايت، ( بيليون دالر بوده است 95نزديک به 

در ) هفته آخر سپتامبر(اين روزها ).* 2008 سپتامبر 16ُارگ، 
 بيليون دالر پشتوانه ی 700آمريکا صحبت از تخصيص حدود 

ای نجات کمپانی های در حال ورشکستگی است و گرچه دولتی بر
اين پروژه احتماًال با چندی تغيير مورد تاييد کنگره آمريکا، احزاب 
جمهوريخواه و دمکراتيک و کانديدهای رياست جمهوری قرار 
خواهد گرفت، فقط کافی است در نظر گرفته شود که مبلغ مورد 

 11به بيش از نظر، کوله بار بسيار سنگين ديگری است که 
تريليون دالر بدهی سراسری آمريکا به بانکهای خارجی و 
بخصوص به بانک مرکزی دولت چين اضافه می شود که قرار است 
از نسل های کنونی و آينده آمريکا و به مانند گذشته عمدتًا از توده 
. های کارگری و زحمتکش، برای پرداخت آن بيگاری کشيده شود

نهای مالی، عمدتًا در درون محدوده ی بين همه ی اين بده و بستا
 مسئولين حکومتی در آمريکا و برخی از ساير کشورهای پيشرفته 
  11بقيه در صفحه 
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کابوس های ما زندگی های به بن بست 

 رسيده در اوين است
 محبوبه کرمی

 
هفتاد روز دوری از خانواده، بی خبری از دوستان : مدرسه فمنيستی

 .ن از فعاليت های اجتماعی آسان نبودو دوربود
روزها و شبها پی در پی سپری می شدند بدون اينکه بدانی فردا چه 

در سکوت و تنهايی خود هستی که ناگهان صدای . خواهی کرد
. به دنبال صدا می روی. ريختن شيشه ای سکوت را از تو می گيرد

 !درست حدس زده ای، درگيری تازه ای روی داده است
 در گيری شده و زنان با الفاظ رکيک در نهايت خشونت با 1د در بن

تعداد زيادی دختران نوجوان دور آنها . يکديگر در گير می شوند
 .حلقه می زنند و از دوست و هم اطاقی خود حمايت می کنند

خشونت به اوج خود می رسد و يکديگر را مورد ضرب و شتم قرار 
کودکان خرد سال سعی می کنند خود را در آغوش مادران . می دهند

 .شان پنهان کنند
به خود می گويی که اينجا . وحشت تمامی وجودت را می گيرد

 کجاست؟ چرا اينقدر خشونت؟
. ی گرددپس از مدت کوتاهی کم کم آرامش دوباره به اوين بر م

ماندن در هواخوری را دوست ندارم چرا که ديدن نوجوانانی که بر 
دستهای خود اشعار عاشقانه خالکوبی کرده اند و جای زخم چاقو بر 

نوجوانانی که هر کدامشان آثار . بازوانشان پيداست، رنجم می دهد
بريدگی بيشتری بر بازوانش دارد خود را از ديگران برتر می داند 

تگی با آتش سيگار برروی دستها و سينه های شان آثار سوخ.
 . فراوان است

نگران می شوی، نگران نوجوانان بی گناهی که جامعه آنها را به 
 . اينجا کشانده است

يکی از آنها نامش . پای صحبت يکی دو تا از اين جوانان می نشينم
به . ساله است ؛خوش صحبت ومهربان25-24راحله است؛ جوانی 

م من از اعضای جنبش زنانم واو سريعا می پرسد او می گوي
می پرسم از کمپين چه می دانی؟ او » کمپين يک ميليون امضاء؟ «

قبل از تو دوستانت که اينجا بوده اند از کمپين برايم «: می گويد
 «.گفته اند

او شيفته گفته ها و خواسته های ما است و می گويد اگر روزی 
: او از دوستانم می گويد.عاليت می کنم بيرون بيايم حتما در کمپين ف

از جلوه و مريم، ناهيد و محبوبه، رها و نسيم، از خانم مقدم و 
شايد از من هم . او چه خوب دوستانم را می شناسد. شادی صدر

وقتی از جلوه برايم می گويد عشق را در چشمانش ! بهتر و دقيق تر
. م می پوشديکی از تی شرت های کمپين راه. به روشنی می بينم

 .هديه ای که از جلوه گرفته است
می . اشک صورتش را می گيرد! ميگويم کمی از خودت برايم بگو

گويد چه بگويم؟ از پدر و مادر معتادم يا از شوهر قاچاقچيم؟ من 
 .خانواده ای ندارم که برايت از آنها بگويم

 .گفتم راحله جان از خودت بگو. نمی دانستم چه جوابی به او بدهم
 ساله دارم که پيش خواهرم است اما چون 8يک پسر «: او گفت

شناسنامه ندارد نتوانسته به مدرسه برود و نگرانم که امسال هم از 
 «.درس ومدرسه عقب بماند

گفت به او . گفتم چرا خواهرت اقدام نمی کند که شناسنامه بگيرد
واهرت خوب وقتی خ. پدر يا مادر بچه بايد برود اقدام کند. نمی دهند

درحالی که بغض . می آيد به مالقاتت به او کفالت بده که اقدام کند
گلويش را می فشرد به آرامی می گويد پدرش می تواند به کس 
ديگری وکالت دهد تا کارهايش را انجام دهد اما مادر اين حق را 

 .ندارد و نمی تواند برای بچه وکيل بگيرد

اگر راحله می توانست به ياد قوانين تبعيض آميز می افتم که 
حضانت فرزندش را بر عهده بگيرد ديگر فرزندش از تحصيل 

 .محروم نمی شد
می گويد در زندان ديپلم گرفته . اما راحله چه آرزوهای زيبايی دارد
اورا تشويق ميکنم و می گويم . ام ومی خواهم ادامه تحصيل بدهم

سر برای پسرت سعی کن مادر خوبی باشی و اجازه نده که به 
 .نوشت تو دچار شود

راحله در حالی که حرفهای مرا تاييد می کند، سعی دارد دستهايش 
به . را از من پنهان کند تا من جای بريدگی ها را بر بازوانش نبينم

او می گويم راستی راحله جان يک جراحی پالستيک هم روی 
 «.همين تصميم را هم دارم«: و او می گويد. دستانت بايد انجام دهی

با شادی از او جدا می شوم و چه خرسندم از آرزوهای زيبای 
چند روز بعد شنيدم که راحله خود کشی کرده، باورکردنش . راحله

دوستانش گفتند . سريعا به طبقه پايين رفتم. برايم بسيار سخت است
: از ديگران پرس وجو کردم، گفتند. که بند راحله را عوض کرده اند

 .پس از يکی دو روز راحله را ديدم. استراحله در بهداری بستری 
وقتی مرا به اين بند آوردند چند «: گفتم چرا اين کار را کردی؟ گفت

آخردر اين بند افراد شرور را . تا از قديمی ها با من در گير شدند
نگه می دارند و يک روز بر اثر در گيری که با آنها پيدا کرده بودم 

هر دوی ما را به حفاظت . مبا شيشه به يکی از آنها حمله کرد
مرا به انفرادی منتقل کردند وشنيدم که می . اطالعات اوين بردند

خواهند به زندانی در ورامين تبعيدم کنند و به نا چار دست به خود 
 «.کشی زدم

راحله با يک دنيا اميد و آرزو آيا در . نمی دانستم به او چه بگويم
 !زندان ورامين می تواند زنده بماند؟

همچون دوستی . کی دو روز بعد وقتی راحله خبر آزادی مرا شنيدي
مهربان مرا در آغوش کشيد، اودر حالی که می گريست به من گفت 

 !راحله ها را فراموش نکنيد
و من با يک دنيا غم و حسرت که آينده اين جوانان و کودکان بی 
 پناه در زندان اوين چه خواهد شد به بيرون از اوين قدم گذاشتم

 !بدون اين که بدانم برای آنها چه می شود کرد؟
 بررفته از سايت راه کارگر

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

 

 
 *پيوندها * 

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

  ايميل روابط عمومی سازمان
net.rahekargar@public  

  زمانتلفن روابط عمومي سا
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  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.bulletin-iran.www 
مشخص " ديدگاه " د مقاالتی که با ک: توجه 

 ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند
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 ...ناتو، خاورميانه، آفريقا 

  بررسی چرخش سياست خارجی فرانسه
  آلن گرش

  بهروز عارفی: برگردان
اتحاد برای  « روز سيزدهم ژوئيه جاری، اجالس تاسيسی سران

اين طرح که در نگاه بسياری . در پاريس افتتاح می شود» مديترانه
، از سوی نيکوال سارکوزی، *از ناظران دارای اهداف مبهم است

رئيس جمهوری فرانسه، به عنوان يکی از اهداف سياست خارجی 
در اين حوزه، که همواره  يکی از . فرانسه معرفی شده است
 زير نفوذ رئيس جمهوری تلقی می شود، مسئوليت های انحصاری

وی با فراموش کردن بيانات دفاع از حقوق انسانی که در مرکز 
تبليغات انتخاباتی وی قرار داشت، و قاعدتا می بايست در 
بسترانتصاب برنار کوشنر به وزارت امور خارجه تحقق می 

ت فراتر از اختالال. ، به اتخاذ تصميمات جديد اقدام کرده است**يافت
ناشی از حکمرانی يک نفره و انزوای وزير امور خارجه، سياست 

» آتالنتيست-غربی«خارجی فرانسه بر محور بينش ديپلماتيک 
متکی بر اتحاد با اياالت متحده و مبتنی بر ) طرفدار سياست آمريکا(

اين برداشت که تحوالت جهان برای غرب تهديد آميز است، شکل 
يريت کليه پرونده ها، از پيمان اين بينش، بر مد. گرفته است

فلسطين، از مسئله -تا کشمکش اسرائيل) ناتو(آتالنتيک شمالی 
اما، گاهی ، واقعيت . هسته ای ايران تا بحران لبنان احاطه دارد

، رئيس جمهوری ***دشوار و منافع اقتصادی، برای مثال در آفريقا 
 .را به اتخاذ سياستی سنتی تر سوق می دهد

، سياست خارجی فرانسه امری پيش پا افتاده و تقريبا تا چندی پيش
مردم فرانسه رئيس جمهوری ای انتخاب می کردند و . معمولی بود

يک سال بعد، روزنامه نگاری که وظيفه اش ارائه کارنامه سياست 
: خارجی وی بود، مشاهدات خود را در يک کلمه خالصه می کرد

، خطوط اصلی 1958پس از آن که ژنرال دوگل از سال . تداوم
حوزه ويژه رياست «سياست خارجی را تعيين کرد ، در اين 

، از چپ گرفته تا جناح راست، همه با هم اتفاق نظر »جمهوری
، 1974نه انتخاب يک نامزد غير گليست در انتخابات سال . داشتند

يعنی والری ژيسکار دستن، و نه انتخاب فرانسوا ميتران ، چرخش 
با آن که ميتران به هواداری از . د نياوردقابل مالحظه ای پدي

و نزديکی به اسرائيل شهره ) اتالنتيسم(سياست خارجی آمريکا 
 .داشت

، وضع تغيير 2007پس از انتخاب نيکوال سارکوزی در ششم مه 
سياست . به عالوه، کاخ رياست جمهوری به آن می نازد. کرد

نار نخواهد خارجی نيز از اراده تغييرات رئيس جمهوری جديد برک
، دو »تداوم«و يا » گسست از گذشته«ولی در اين بين، سهم . ماند

اصلی که در طول سال گذشته هزار بار تکرار شده اند، به چه 
تا هنگامی که بر راس قدرت دولت اراده گرائی حاکم . ميزانی ست

است، و ازآنجا که حالجی چرخش ها دشوار است، ارائه هر بيالنی 
طلبی ها تازه از برخی فرصت .  نشيب و فراز استدر اين زمينه پر

  .که از ويژگی های هر رهبر سياسی است، سخنی به ميان نمی آوريم
، تصميم گيری )1958(از زمان برقراری جمهوری پنجم فرانسه 

مردی . های حکومتی هرگز تا اين حد دردستان يک نفر متمرکز نبود
از آن، تمام نهاد ها و که نه تنها وزارت امور خارجه  بلکه فراتر 

پذيرائی بسيار جنجالی از سرهنگ معمر . مسائل را به هيچ می گيرد
 در پاريس، مخمصه های مديريت تک نفره 2007قذافی در دسامبر 

با اين استقبال، نيکال سارکوزی از مهمان خود . را به نمايش گذاشت
رد سپاسگزاری می ک) 1(به خاطر آزادی و تحويل پرستاران بلغاری 

اما بهای پرداختی از کيسه وجهه فرانسه، ديپلمات های فرانسوی را 
گر چه درست است که امضای . در وزارت خارجه مبهوت کرد

قرارداد های  گوناگون با گروه های صنعتی آروا، ونسی، وئوليا 
آنويرونمان، گاز فرانسه و فروش بيست فروند هواپيمای ارباس و 

ژی هسته ای غير نظامی تا حدی همچنين همکاری در زمينه انر
ديپلماسی هسته «چنين پيداست که اين .  دغدغه ها را کاهش داد

بسيار سودجويانه  در جهت کشورهای پيرامون مديترانه و » ای
تعداد کسانی که سياست خارجی فرانسه  را، چه در . عربی است

مورد آمريکا و چه در مورد روسيه هدايت می کنند، از شمار 
 که رقيب يک  سه کانون.  يک دست تجاوز نمی کندانگشتان

ديگرند، دور رئيس جمهوری به مثابه آخرين تصميم گيرنده حلقه 
  . زده اند

ابتدا، گروه متعصبی از روشنفکران، روزنامه نگاران و بازرگانان 
طرفدار پر و پا قرص آمريکا که در بستر مالقات های غير رسمی و 

بر روی رئيس جمهوری تاثير » یدور ميز شام در محافل خصوص«
که معتقدند که » جوانان نظريه پرداز«گروهی از .  می گذارند

فرانسه همچون اسرائيل به اردوگاه غرب وابسته بوده و با تهديدات 
متعدد از سوی منابع مختلف از روسيه گرفته تا چين و اسالم مواجه 

از نگاه . است، در نهادهای رسمی دولتی از آنان پشتيبانی می کند
در بهترين حالت خود، » سياست فرانسه در قبال جهان عرب«آنان، 

. فريبی بيش نبوده و شايد خيانتی نسبت به ايده آل های غرب بود
آنان به حرکت ملی اعتقادی نداشته و  بدون هيچ عذاب وجدانی 

مخاطره «حاضرند تا پژو، سيتروئن، رنو و توتال را فدای پيکار با 
اتحاد برای «آن ها دارای جای پائی در حزب . بکنند» پارسی

عنوان کتاب . هستند»  او ام پ-اکثريت طرفداررئيس جمهوری
نخست وزير پيشين فرانسه، ادوآر باالدور که توجه افکار عمومی 
را به خود جلب نکرد، به بهترين وجهی برنامه ايشان را خالصه می 

) . 2(» االت متحدهدر دفاع از اتحاد غربی ميان اروپا و اي«: کند
از جناح راست رفته و حتا به درون حزب نفوذ آنان  بسيار فراتر 

  .سوسياليست نيز راه يافته است
هستند و به » گليست«کانون دوم، ميراث خواران سياست سنتی 

رئيس جمهوری، در » مشاور ويژه«رغم ارتقاء هانری گنو 
امورخارجه و «آنان که در وزارت . موضعی دفاعی قرار گرفته اند

سنگر گرفته اند، سخت در مقابل به انزوا کشيده شدن » اروپائی
  .خود مقاومت می کنند

دست آخر، گروه سوم، که دور ژان داويد لويت، مشاور ديپلماتيک 
رئيس جمهوری گرد آمده اند، با پراگماتيسم پرونده ها را بررسی و 

لت را تعديل در حد امکان خود، بلندپروازی های مهارنشده رئيس دو
  .می کنند

اگر قرار بود که گفتارها را بپذيريم، بنا بر گفته اوبر ودرين، وزير 
، جريان نخست، يعنی )از حزب سوسياليست(خارجه پيشين فرانسه 

اين جريان منسجم و . مسلط اند» سياست آمريکا-طرفدران غرب«
رک، خواهان گسست با شيوه گذشته و زبان ديپلماتيک  قالبی و 

وابستگی به اردوگاه : ويژگی آن، دو اصل زير است. وشن استنار
يک ديپلمات اظهار داشت . غرب، پيمان مسئوالنه با اياالت متحده

در يادداشت ها و » غرب«تا کنون، استفاده از واژه «که ) 3(
گزارش های رسمی ممنوع بود، اما پس از انتخاب سارکوزی در مه 

ديپلمات . يروان او شده است، واژه ای کليدی در گفتمان پ2007
بر خالف آن : ديگری که با سارکوزی هم عقيده است، توضيح داد

چه شيراک عادت داشت بگويد، سارکوزی تاکيد می کند که ما در 
ما ارزشهای يکسان . حاشيه بسر نبرده و به جهان غرب تعلق داريم

  ».و تاريخ مشترکی داريم
نی در مورد سياست رئيس جمهوری جديد فرانسه، هنگام سخنرا

 اوت 27خارجی دولت خويش در حضور سفيران فرانسه در روز 
استفاده کرد و از » غربی«يا » غرب«، هفت بار از واژه 2007

. جمله هنگامی که نسبت به خطر روياروئی با اسالم هشدار می داد
اين نکته ها بدون اين که توضيحاتی در موردشان داده شود، هيجده 

  .تکرار شده اند) 4(فيد مربوط به دفاع ملی بار در کتاب س
تفکر «چنين الحاقی به غرب با تمايل آشکار بريدن از آن چه برخی 

يکی از تحليلگران معتقد . می خوانند، همراه است» ضدامريکائی
اگر نتوانيم شيفتگی رئيس جمهور به آمريکا را بسنجيم، «است که 

گی وی به اياالت متحده شيفت. از درک افکار وی ناتوان خواهيم بود
همه موضعگيری های رئيس جمهور را به او تلقين می کند و از 

او مطمئن است که بشرطی . جمله تعهدات او نسبت به اسرائيل را
فرانسه می تواند بر سياست بين المللی سنگينی کند که متحد اياالت 

  ». متحده باشد
 گذرنامه نومحافظه کاری است با«آيا در آن صورت، سارکوزی  

ابعاد اين چرخش تا چه اندازه ای است؟  آيا ) 5(؟ »فرانسوی
های موجود »تضاد«نفوذ خود را حفظ کرده است؟ » سنت گليستی«

در تصميمات اتخاذ شده را چگونه می توان توجيه کرد؟ برای پاسخ 
به اين نکته ها بايد پا را فراتر از حرف گذاشته و عملکرد رئيس 

در بين موضوعات مختلف، چهار مسئله . دجمهوری را بررسی کر
بترتيب رابطه با سازمان پيمان .  در داوری به ما ياری می  رساند



 9

و اياالت متحده، مسئله هسته ای ايران، ) ناتو(آتالنتيک شمالی 
  .فلسطين-رابطه با سوريه و لبنان و کشمکش اسرائيل

  !ناتو، پيوستگی 
ه، سارکوزی طرح در جريان برگزاری کنفرانس سفيران فرانس
شايسته يادآوری « : پيوستن مجدد  به ناتو را چنين خالصه کرد

ما آن را پايه . است که اين پيمان آتالنتيک،  متعلق به خود ماست
من (...) گذاشتيم، و امروز يکی از همکاران اصلی آن هستيم 

اميدوارم که در ماه های آينده از رودروئی به سوی تحکيم دفاع 
نوسازی ناتو و در نتيجه تجديد رابطه آن با فرانسه پيش اروپائی و 

اروپائی مستقل و يک سازمان دفاع . اين دو مکمل يکديگرند. برويم
  ».آتالنتيک که جای ما دقيقا در درون آن است

 2008اجالس سران کشورهای عضو ناتو در رومانی که در آوريل 
صورت که به اين . برگزار شد، قدم بزرگی در اين جهت برداشت

پرزيدنت بوش ايده تحکيم يک سيستم دفاعی اروپائی را مورد تاييد 
بر طبق پيش بينی کتاب سفيد، مرحله بعدی با برگزاری .  قرار داد

شصتمين سالگرد ايجاد ناتو و بازگشت فرانسه به دامان آن به سر 
از سوی فرانسه و آلمان » مشترک«اين مراسم  بطور . خواهد آمد

اما، آيا تا آن . تراسبورگ و کيل برگزار خواهد شددر شهرهای اس
هنگام، بريتانيای کبير، آلمان و فرانسه قادر خواهند بود که سياست 
دفاعی مشترکی  تدوين کنند که با جايگزينی نيروهای کاله آبی 
سازمان ملل متحد در برخی کشمکش های حاشيه ای متفاوت باشد ؟ 

ای اتحاديه اروپا را کنار می تازه بيست و چهار رهبر ديگر کشوره
به منشور [مردم ايرلند » نه«با توجه به بحران ناشی از رای . گذاريم

  .، چنين چيزی کمتر محتمل است] مشترک اروپائی
در مورد اين مسائل ما می «يک کارمند عاليرتبه توضيح داد که 

 زمان آن رسيده است که ديدگاه اسطوره. توانيم به بريتانيا اتکا کنيم
آن گاه که هلموت کوهل و . آلمان را فراموش کنيم-ای روابط فرانسه

گذشته از هر چيز، جنگ بپايان . ميتران  عکس يادگاری می گرفتند
رسيده و آخرين سرباز بازمانده از جنگ اول جهانی نيز درگذشته 

تمايل به [» چرخش اتالنتيستی«و در مورد کسانی که » ....است
 - به ميراث دوگل را نکوهش می کنند، و خيانت] سياست آمريکا

 او - است1968منظور خروج او از سازمان نظامی ناتو در سال 
پيشنهاد بازگشت بالفعل به سازمان نظامی ناتو در : پاسخ می دهد

دو روئی بس .  از سوی ژاک شيراک طرح شده بود1995سال 
هنگام جنگ کوسوو، يک اسکادران از هواپيماهای فرانسه، ! است

ما سخنان زيبا بر زبان . خستين بمباران صربستان را انجام دادندن
می رانيم ولی در واقعيت، در عمليات ناتو شرکت می کنيم، چه در 

  ».کوسوو و چه در افغانستان
 برونو ترتره، پژوهشگر مرکز تحقيقات استراتژيکی که در 

شرکت » دفاع و امنيت ملی«کميسيون تدوين  کتاب سفيد درباره 
قصد نيکال سارکوزی از پيوستن مجدد به «ه، تاييد می کند که کرد

فرماندهی مشترک ناتو از يک بخش ايدئولوژيکی قوی الهام می 
گيرد و آن اين است که فرانسه به خانواده غرب تعلق داشته و از 

از نگاه او، آن چه غير . اين راه، جای طبيعی خود را باز می يابد
  ».جود استطبيعی تلقی می شود، وضع مو

، يک ديپلمات فرانسوی که بعدها مسئوليت مهمی در 1987در سال 
: وزارت خارجه بدست آورد، با اسم مستعار دامين بوشان نوشت 

گليستی که ژنرال دوگل متنفر بود، امکان دارد » جزميت«يک «
بايد برای : سياست خارجی ما بکار رود » تحجر«برای توجيه 

باوجود اين، امکان اين که » ).6(ت وفاداری به پدر، وی را کش
لباس های کهنه روانپزشکانه متقاعد کند، بسيار کم است، زيرا آن 

 1966سخنرانی دوگل در سال . ها به عوامل نمادين اعتنائی ندارند
در پنوم پن عليه جنگ آمريکا در ويتنام، نظير سخنرانی دومينيک 

 در 2003در سال ] وزير امورخارجه وقت فرانسه[دويلپن 
نيويورک عليه تجاوز به عراق، تنها به اعتبار فرانسه نيافزود، 
بلکه اين دو موضعگيری از تقسيم ساده لوحانه جهان به دو اردوگاه 

و اکنون » کمونيستی«و » سرمايه داری«متخاصم، آن زمان 
جلوگيری کرد، اردوگاهی که هر دولتی »  اسالمی«و » غرب«

  . آيدمجبور می شد به عضويت يکی در
 در لندن امتناع خود را از 2008 مارس 26سارکوزی در 

حکومت جهان  قرن بيست و يکم با استفاده از نهادهای قرن «
بيستم اعالم کرد و در اين رهگذر قدرت های مهم نوظهور و دو 

او با سرپيچی از . ».ميليارد و نيم جمعيت شان را کنار گذاشت
نيروهای تقويتی به توصيه های شخص خود، کوشيد با اعزام 

افغانستان حسن نظرش را نسبت به ناتو به نمايش گذارد که نهادی 
است متعلق به قرن گذشته، و آن هم در لحظاتی که بخشی از تحليل 

آقای سارکوزی . گران معتقدند که اين، جنگی از پيش باخته است
مدعی شد که شرکت فرانسه در ناتو، موجب » خود پوشی«برای 

اتژِی آمريکا در اين کشور شده و تقدم را به نوسازی تخفيف استر
خواهد داد؛ تونی بلر نيز از چنين استداللی برای افزايش نيروهای 
  .بريتانيا در عراق استفاده کرد و ميزان موفقيت آن را همه می دانيم

شايد امر نامطلوب اين باشد که رئيس جمهوری فرانسه اين 
جای داده است ، اما او » هاجدال تمدن «کشمکش را در چارچوب 

سارکوزی در طول سفرش به . ادعا می کند که اين امر درست نيست
:  خطاب به سربازان فرانسوی گفت2007 دسامبر 22افغانستان در 

شما برای تثبيت اوضاع جهان تالش می کنيد زيرا اگر افغانستان 
کشوری تروريست شود، همه ما از جمله در فرانسه و اروپا روزی 

اين گفتار که با زبان جورج » !).عجب(هايش را خواهيم پرداخت ب
جنگ با «دبليو بوش هم خوانی دارد، از افغانستان جبهه پيشروی 

مسئول حفظ  نظم غربی  » سراسری«و از ناتو ابزار » تروريسم
  .می سازد

  !ايرانتدارک جنگ با 
، سياست خود در قبال ايران را 2004-2005 در سال های فرانسه

بين [گسست «سخت تر کرد ، در آن هنگام، بدنبال پيش آمدن 
، شيراک در پی تجديد برقراری »بر سر عراق] آمريکا و فرانسه

اما، پرزيدنت شيراک، به رغم سوء ) 7(» ارتباط با جورج بوش بود
ظن شديد نسبت به رهبران انقالب اسالمی که نتيجه مهربانی وی 

يقش در مذاکره برای آزادی نسبت به صدام حسين و نيز عدم توف
 بود، 1988-1989گروگان های فرانسوی در لبنان در سال  های 

بدون . نگرانی خويش را از خطر رودرروئی نظامی مخفی نمی کرد
بدين .  شد2007او در ژانويه » لغزش«ترديد، اين امر موجب 

» اينترنشنال هرالد تريبون«ترتيب که در يک مصاحبه با روزنامه 
رد که دسترسی ايران به يک يا دو بمب اتمی چندان خطرناک اعالم ک

ايران اين بمب را در کجا پرتاب خواهد کرد؟ بر روی « . نيز نيست
اسرائيل ؟ اين بمب هنوز دويست متر در آسمان طی نکرده که 

  »).8. (تهران با خاک يکسان خواهد شد
پس از انتخاب سارکوزی، رياست جمهوری و وزارت امور خارجه 
و در واقع بخش امور استراتژيکی، امنيت و خلع سالح اين 
وزارتخانه که پرونده هسته ای ايران را دنبال می کرد، دارای 

و مواضعش در شرايطی سرسخت .  موضع مشترک در اين باره اند
تر شده که بقول کنايه آميزيک ديپلمات فرانسوی ، مقامات فرانسه 

درست پس از کنفرانس با .  اند»هيچ مسئول ايرانی ديدار نکرده«با 
سفيران فرانسه، رئيس جمهور جديد، وجود يک ايران دارای سالح 

اراده «نکوهش کرده و بر » غيرقابل قبول«هسته ای را به عنوان 
قاطع فرانسه در اقدامات جاری که تحريم های فزاينده را با گشايش 

ارد تاکيد تلفيق  می کند ، بشرطی که ايران به تعهداتش احترام بگذ
اين رويه تنها راهی است که به ما امکان می دهد از انتخاب . کرد

يعنی بمب ايرانی يا بمباران : راه  فاجعه باری جلوگيری کنيم
از حوادث نادر، انتقاد تند نيويورک تايمز در سرمقاله .  »ايران

زمان تهديد « با عنوان 2007 اوت 30مندرج در روزنامه شماره 
  .بود» نيست
تار رئيس جمهور به تعهد بيشتر فرانسه عليه ايران و اراده اين گف

کشور به تحميل تحريم های اروپائی در خارج از چارچوب مصوبات 
شيراک همواره با چنين مجازات هائی . سازمان ملل متحد منجر شد

ايران . اين استراتژی با شکست روبرو شد. مخالفت کرده بود
اديده گرفته به برنامه غنی سازی قطعنامه های شورای امنيت را ن

اورانيوم ادامه داده و کنترل آژانس بين المللی انرِژی اتمی را سست 
فرانسه و اتحاديه اروپا با پيوستن به تمايالت . تر کرده است

آمريکا، گفتگو با ايران رابه تعليق برنامه غنی سازی منوط کرده و 
بد نيست . می سازنداز اين رو خود را از ايفای نقش مستقل محروم 

ان (يادآوری شود که برنامه ايران با پيمان عدم گسترش هسته ای 
  .منطبق است) پی تی

اتحاديه اروپا و فرانسه ميدانستند که . رويه ديگری امکان پذيربود
 موفق شده بودند از طريق 2003در ماه های نوامبر  و دسامبر 

و در . اعد سازندگفتگو ايران را به پذيرش برنامه غنی سازی متق
که بازرسی (پی آن، ايران پروتکل الحاقی ان تی پی را امضا کرد 

بازرسان انرژی هسته ای را امکان پذير می » نيرومند«بسيار 
 به تعهداتش احترام گذاشت ولی سپس 2005تهران تا اوايل ). سازد
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با اشاره به نتيجه کمی که نصيب  اروپائی شد که تسليم زياده 
واشينگتن . ت متحده شده بود، از آن رويگردان شدخواهی اياال

  .همواره ايران را مظهر شر می داند
مدت بيست سال است که آمريکا و اسرائيل پيش بينی می کنند که 

پرزيدنت . ايران تا دو سال ديگر صاحب اسلحه اتمی خواهد شد
 اعالم کرد که بايد از دسترسی اين کشور 2007 اکتبر 17بوش در 

در . جلوگيری کرد» تن ظرفيت دانش توليد بمب اتمیبه داش«
صورت حمله  بازدارنده کاخ سفيد واشينگتن به ايران، بمنظور 

، فرانسه چه تصميمی اتخاذ »دانش«و » ظرفيت«جلوگيری از اين 
و » ظرفيت«خواهد کرد؟ در اين ميان، چه کسی مفهوم واژه های 

  را تعيين خواهد کرد؟» دانش«
 پيش درآمدی 2007ئيل عليه سوريه در سپتامبر حمله هوائی اسرا

در آوريل . از آن چه واکنش فرانسه می تواند باشد، بدست می دهد
، سازمان سيا  با انتشار اسناد بسيار متضاد ادعا کرد که 2008

فرانسه نسبت به اين عمليات . هدف حمله يک مرکز هسته ای بود
فرانسه . کوت کردنظامی که حقوق بين المللی را نقض می کرد، س
اقدام سوريه برای «با کلماتی مشابه با بيانيه وزارت خارجه آمريکا 

بسيار با » روشن کردن فعاليت های هسته ای گذشته و حال خود
 .».اهميت تلقی کرد

   !لبنان، خودنمائی ناچيز
سارکوزی در روز هفتم ژوئن جاری همراه با رهبران همه احزاب 

ه نگار برای تهنيت به ميشل سليمان سياسی و نيز ده ها روزنام
يک بار ديگر، . رئيس جمهوری جديد لبنان، از بيروت بازديد کرد

رسانه ها شتاب زده به تجليل از نقش سارکوزی پرداختند در حالی 
که روشن بود که قرار داد ميان اکثريت و اپوزيسيون لبنان در غياب 

  .فرانسه عقد شده است
 سارکوزی وارث پرونده پر دردسر هنگام تصدی رياست جمهوری،

 به اين سو، شيراک منافع کشور خويش 2005از سال . لبنان شد
را با منافع خانواده حريری عجين کرده و خود را با حکومت فوا 

در حالی که دولت وی تنها نيمی از . سينيوره يکسان پنداشته بود
، پس از البته ميدانيم که آقای شيراک . لبنان را نمايندگی می کرد

پايان دوران رياست جمهوری اش در يک آپارتمان مجلل متعلق به 
سعد حريری سکنی گزيده است، اما پاريس از اين ساخت و پاخت، 

  . سربلند يبرون نيامد
سارکوزی که از اتخاذ موضع خالف رئيس جمهور پيش از خود، 
سرحال است تصميم گرفت تا بر اين مر حله خط بکشد و با حمايت 

يشنهاد وزير امورخارجه اش، همه جناح های لبنان از جمله از پ
حومه غربی ( در شهر سل سن کلو 2007حزب اهللا را در ژوئيه 

او به انتقاد های آمريکا و اسرائيل و خرده . گرد هم آورد) پاريس
،  که سوريه و » آتالنتيستی –غربی «گيری های طرفداران نظريه 

. ور شر می دانند، اعتنائی نکردمتحدان لبنانی اش را بخشی از مح
که روابط قديمی با  ] وزير امور خارجه فرانسه[سپس، کوشنر 

رئيس . افراد هر دو اردوگاه دارد، چندين بار به آن کشور سفر کرد
جمهوری فرانسه، با ناشکيبائی و متقاعد به حل مسائل  از طريق 

، 2007، بدون اطالع کوشنر، در چهارم نوامبر »مذاکره حضوری«
کلود گئان، مدير کل کاخ اليزه و لويت، مشاور ديپلماتيک خود را به 

. اين ناروشنی ها معيارها را بر هم می ريزد. سوريه روانه کرد
همچنان که اغلب در چنين معامالت سياسی رخ می دهد و استراتژی 

 حاال طمع کاری آنان را –های فرقه ای جناح های رقيب لبنانی 
سوری و اسرائيلی، ( و منافع خارجی متعدد -ناديده می گيريم

، توافق بر روی انتخاب )امريکائی و ايرانی، فرانسوی و سعودی
رئيس جمهوری، که در اوايل دسامبر قريب الوقوع بنظر می رسيد، 

آن گاه، پاريس با خالی گذاشتن ميدان، زمينه بازی در . بتاخير افتاد
  .بال کنداختيار قطر می گذارد که ميانجگيری را دن

اين کشور نفتی کوچک، که مهم ترين پايگاه نظامی آمريکا در 
منطقه در آنجا قرار دارد، روابط عالی با سوريه و ايران و نيز 

. اسرائيل دارای يک نمايندگی در اين شيخ نشين است. فرانسه دارد
. است) و حماس(قطر، در ضمن دارای روابط مستدام با حزب اهللا 

ل عدم پيگيری اش و رجوع  به قرائتی ساده آن چه پاريس بدلي
يعنی . باورانه از  مناقشه، موفق به انجامش نشد، قطر موفق شد

تشکيل دولت وحدت ملی با دادن حق تعليق تصميمات به 
عدم موفقيت فرانسه ناديده گرفتن کامل واقعيت  دليل. اپوزيسيون

با های محلی  و وابسته کردن آن به رودرروئی های منطقه ای 
  .سوريه و ايران بود

سارکوزی با چرخش جديدی، در بيست و نهم مه در يک مکالمه 
اتحاد «تلفنی با بشار االسد، از وی برای شرکت در نشست سران 

دعوت کرده و دوباره گنو و لويت را روانه دمشق » برای مديترانه
اين حرکت سياست خارجی فرانسه را مغشوش و آن را در . کرد

حزب سوسياليست فرانسه، به بهانه دفاع . بار می کردمنطقه بی اعت
از حقوق بشر، از دعوت رئيس جمهوری سوريه انتقاد می کند، 
ولی در مورد حضور اعالم شده رئيس جمهوری مصر و تونس و 
نخست وزير اسرائيل که قرار بود در شانزليزه حاضر باشند، هيچ 

 رژه نظامی روز خيابان شانزليزه محل برگزاری مراسم. (نمی گويد
اياالت متحده نيز دودلی خود را بيان )  ژوئيه بود14ملی فرانسه 

از قرار معلوم، منافع خود فرانسه، پيوستن صاف و ساده . می کند
 .اسرائيل را مشکل می سازد-به محور آمريکا

آيا اين انتخاب ها از منطقی منسجم پيروی می کنند؟ يک ديپلمات 
 را طرح می کند که چرا بايد از سوريه عرب مقيم بيروت اين پرسش

بخاطر ايفای نقشش دريافتن راه حلی برای بحران لبنان  
سپاسگزاری کرد ولی در مورد ايران کاری نکرد، کشوری که در 

هدف اعالم شده از » مورد اين پرونده ميانه روی بسيار بخرج داد؟
ن  سوی سارکوزی سوق دادن بشار االسد به فاصله گرفتن از ايرا

اين هدف با توجه به وضعيت کنونی منطقه کامال غير واقع . است
اما، اين سياست فرانسه با ياس تازه و چرخش های . بينانه است

همان گونه که ژنرال دوگل اشاره می کرد، . جديد روبرو خواهد شد
  .بهتر است که به سوی شرق غامض با ايده های ساده پرواز نکرد

 !ء ظنی اسرائيل، فراتر از هر سو
، سخنگوی جوان کاخ رياست جمهوری 2007 نوامبر 21در روز 

،  در ديداری با )که در اين مقام ديری نپائيد(فرانسه، داويد مارتينو 
،از اتحاد )کريف(شورای نمايندگی نهادهای يهودی در فرانسه 

در قلب «او ابراز داشت که اين پيمان . فرانسه و اسرائيل تجليل کرد
با شور و شعف اضافه کرد که  قرار داشته و» نه ایاتحاد مديترا

 برگشته است 1967روابط بين دو کشور به وضعيت پيش از جنگ 
منظور او دوره ای است که فرانسه سالح اتمی در اختيار ...! 

  .اسرائيل گذاشت
روابط ميان پاريس و تل آويو، بصورت چشمگيری در سال های 

ک  ره رياست جمهوری شيرا گرم تر شد اما پايان دو2005-2004
 بود، راه را به که به داشتن حسن نظر نسبت به اعراب مظنون

. عسل بازکرد و طرفين با غرور اعالم کردند سوی يک دوره ماه
يکی از روزنامه نگاران روزنامه هآرتص از رسيدن رئيس 

اثر بارز سياسی «ايجاد دولت يهود، «جمهوری جديد که معتقد است 
در » حماسستان«است و تعهد کرده که از استقرار » )9(قرن بيستم 

غزه جلوگيری کند و هرگز هيچ مصالحه ای در مورد امنيت اسرائيل 
او می افزايد که اين امر شايد بخاطر . نکند، اظهار خشنودی کرد

، ولی در هر )10(يهودی وی باشد و شايد هم نباشد » ژن های«
  .»)11(حال، نيکوال سارکوزی از خود ماست 

 22شاهد اين مدعا، سفر پر زرق و برق رئيس جمهوری فرانسه از 
نه تنها گفتار سارکوزی با .  ژوئن امسال به اسرائيل است24تا 

تکرار تاريخ  صهيونيسم متکی بر اسطوره توراتی، نسبت به 
اسرائيلی ها همدردی نشان می دهد، بلکه بدون اين که کلمه ای در 

ن آورد، از اشغال صحبتی نکرد و مورد رنج فلسطينی ها بر زبا
بروشنی گفت که اسرائيل و فرانسه در اردوگاه واحدی قرار دارند و 

بد نبود که او بياد می آورد هنگامی که . آن اردوگاه دموکراسی است
فرانسه يا اياالت متحده از هندوچين قربانگاهی ساخته بودند، هر دو 

نجاندن ميزبانانش، سارکوزی برای نر. کشور جزو دموکراسی بودند
حتی فراموش کرد که جمله ای از سخنرانی اش را که به بازگشت 

  . اشاره می کرد، بخواند1967به مرزهای 
اين سفر همچنين تحکيم روابط دوجانبه با اسرائيل را مورد تاکيد 

انگار که اشغال وجود خارجی نداشت يا مستعمره سازی . قرار داد
ين که ميتوان با بهانه تروريسم، اصال گسترشی نمی يابد و يا ا
و هنگامی که در سال گذشته، . سرکوب روزافزون را توجيه کرد

دولت ايهود اولمرت با خانم آنگال مرکل، رئيس وقت اتحاديه اروپا 
تماس گرفت تا همکاری مستحکم تری با اتحاديه اروپا برقرار کند، 

 هدف، .فرانسه مساعدترين واکنش را در ميان دول اروپا داشت
تعميق همکاری های اقتصادی و بويژه استحکام مناسبات سياسی 

مسئوالن اسرائيلی خواهان مالقات ساليانه با شورای وزيران . بود
اشاره شود که تنها کشورهای بزرگ نظير . اتحاديه اروپا شدند

بدون . اياالت متحده، روسيه و چين از چنين امتيازی برخوردارند
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 ميخواستند که اتحاديه پيش از هر بيانيه ای بدگمانی، اسرائيلی ها
  .در مورد خاورميانه، با آن ها مشورت کند

کاخ رياست . هنگامی که اولين حکومت عربی واکنش نشان داد
فرانسه، نشست » دوستان«. جمهوری فرانسه دچار سرگيجه شد

 ژوئيه برگزار 13سران کشورهای مديترانه  را که قرار بود در 
و روز شانزدهم ژوئن، همزمان با .  بايکوت کردندشود، تهديد به

 کشور اروپائی 27اسرائيل، -تشکيل شورای همکاری اتحاديه اروپا
عضو، بسيار مودبانه، تقاضای خانم تزيپی ليونی، وزير خارجه 

او پس از مسکوت گذاشتن موضوع شرکتش . اسرائيل را رد کردند
ل شکست نسبی در جلسه، سرانجام در آن حاضر شد و برای تبدي

اش به پيروزی، خبرهائی پخش کرد که نيمی از واقعيت بودند و 
مطبوعات اروپا و اسرائيل بدون تطابق با حقيقت، آن ها را بازتاب 

  )12. (دادند
در آوريل . بدين منوال، اصل حقيقت هميشه در پشت ابرها نمی ماند

بن با مسافرت ايو او) رياست جمهوری فرانسه(گذشته، کاخ اليزه 
اين مدير پيشين بخش افريقای . دوال سوزی ير به غزه موافقت کرد

خاورميانه وزارت امورخارجه ماموريت داشت با حماس -شمالی
اما، پس از برمالشدن اين اقدام، سخنگوی وزارت . تماس بگيرد

خواند، بدون اين که واقعا » ابتکار شخصی«خارجه فرانسه، آن را 
زی در جريان توقف بسيار کوتاهش سارکو. اين عمل را نفی بکند

:  ژوئن، بطور روشن به حماس حمله کرد24در بيت لحم در 
. »نميتوان با تروريسم صلح کرد، نميتوان با تروريسم مذاکره کرد«

آيا همين امر در مورد دولت اسرائيل که سياست تروريسم عليه 
 اهالی فلسطين رابکار می بندد، صادق نيست؟ اگر در سال های دهه

، فرانسه از سياست امريکا و اسرائيل که سازمان 1980 و 1970
می ناميدند، دنباله » تروريست«  را - ساف–آزادی بخش فلسطين 

روی می کرد، می توان تصور کرد که مذاکره ميان ساف و اسرائيل 
  . ، هرگزعملی نميشد1990در سال های دهه 

و گاهی آن، به آيا با سياست گسست روبروئيم يا تداوم؟ گاهی اين 
در . رغم مسئله تبت، پاريس در پی ادامه روابط حسنه با پکن است

نشست سران در بخارست، فرانسه برای مالحظه مسکو، دست کم 
  .بطور موقت، با الحاق اوکراين به ناتو مخالفت کرد

. گاهی در خفا و گاهی آشکارا. سياست خارجی مدام تکان می خورد
يس جمهور است و اغلب با منشی بانی اين تغييرات، شخص رئ
چهره «که با » آتالنتيستی–غربی «مغشوس و با يک جريان 

پيش می رود، چرا که ايده های مورد نظر وی، غير » پوشيده
کسی نميداند که : اين امر نتيجه خالء روشنفکری است. محبوبند

طرحی که با دادن تغييرات در . چگونه بايد طرحی منسجم تدوين کرد
 ژنرال دوگل بانی اش بود، آن را بکار بسته و درجهانی که سنتی که

 .به دو نيم تقسيم نخواهد شد، عملکرد مستقيم فرانسه را ميسر کند
Le monde-diplomatique, juillet 2008   

Enquête sur le virage de la diplomatie française, Alain 
Gresh  

--------  
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  .همين شماره مراجعه کنيد
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  .مراجعه کنيد» !من

در همين » نشانه های ضد و نقيض درباره قاره سياه«به مقاله *** 
  .شماره مراجعه کنيد

-----------    
  :پاورقی ها

و پزشک فلسطينی از مدت ها پيش تدارک  آزادی اين پرستاران – 1
بدون اين مقدمه چينی ها  اراده گرائی سارکوزی به جائی . ديده شده يود
برای اطالعات بيشتر در اين زمينه به کتاب مارک پی يرينی .  نمی رسيد

Marc Pierini با عنوانLe prix de la Liberté, Libye, 
Les Coulisses d’une négociation) ک آزادی، بهای ي

 2008، آرل، »اکت سود«از انتشارت ) ليبی، در پشت پرده يک مذاکره
  .مراجعه کنيد

  2007 انتشارت فايار، پاريس، -2
 بيشتر مخاطبان ما در تهيه اين گزارش، مايل نبودند نامشان در – 3

  .مقاله برده شود
 از  La Documentation Française» به اسناد فرانسه -  4

 2008 ، پاريس، ژوئن  Odile Jacob ل ژاکوبانتشارات اودي
  . مراجعه کنيد

گسست آرام « حزب سوسياليست فرانسه در يک سند درونی بنام – 5
، از اين واژه ها استفاده کرده »ولی نگران کننده نيکوال سارکوزی

وی اندکی بعد، . اين سند با سرپرستی اريک بسون تهيه شده است. است
  .و به مقام وزارت رسيدبه جبهه سارکوزی پيوست 

 La Politique française به کتاب دامی ين بوشان با عنوان – 6
au Moyen Orient پاريس، »سياست خارجی« از انتشارات ،

  . مراجعه کنيد1987زمستان 
نوشته آلن گرش، ژوئن » صدای مغشوش فرانسه « به مقاله – 7

  . مراجعه کنيد)فارسی(،  موجود در آرشيو لوموند ديپلماتيک  2006
html.917article/com.mondediplo.ir://http  

 Chiracet l’Iran. Quand la presse  به مقاله - 8
s’emballe ) در بالگ اخبار خاورميانه بر روی ) به زبان فرانسه

.  اجعه کنيد مر2007 فوريه 2سايت لوموند ديپلماتيک، 
http://blog.mondediplo.net/2007-02-02-Chirac-et-

l-Iran-Quand-la-presse-s-emballe  
يک واقعيت «ايجاد اسرائيل، « در واقع، سارکوزی اظهار داشته که – 9

  .است» سياسی مهم قرن بيستم
.  ـ اشاره به اين امر دارد که پدر بزرگ آقای سارکوزی يهودی بود10

ئله ای را يک روزنامه نگار فرانسوی مطرح کرده بود، به اگر چنين مس
  .عنوان يهودی ستيز افشا می شد

  .2007 روزنامه هآرتص، سی دسامبر – 11
 17، در روزنامه لوموند شماره )به زبان فرانسه( به مقاله زير – 12

  : مراجعه کنيد2008زوئن 
Thomas Ferenczi, « L’UE et Israel s’engagent 
dans un « partanariat renforcé » qui mécontente 

les Palestiniens »  
  2008ماهنانمه لوموند ديپلماتيک، ژوئيه 

................................................. 
  !نگاهی به بحران های اقتصادی در جهان امروز :بقيه مقاله 

و بدون صنعتی و مديران رده ی باالی مؤسسات غول پيکر بين المللی 
اطالع و بدور از کنترل اکثريت مطلق توده های کارگری، زحمتکش و 

  .محروم انجام می گيرند
کوتاه سخن، مسئله حياتی اين است که بحران های مزمن سرمايه داری و 
از جمله بحران بسيار مخرب اقتصادی اخير ناشی از مناسبات رقابت گرا 

بازانباشت سرمايه، / وليدو سودجويانه ی سرمايه داری، معضل های بازت
خصلت فرصت طلبانه ی سرمايه های سرگردان و سرانجام ترکيدن حباب 
های بيش از دهها تريليون دالر از سرمايه های مالی که به گفته ی َکِون 

اقتصاد آمريکا را به "فيليپز با پشتيبانی کامل دولت و بانک مرکزی 
 سطح بدهی در بازار ،1987-2006و تنها بين سالهای " گروگان گرفته

بيل ( تريليون دالر رساند 46 تريليون دالر به 11اعتبارات آمريکا را از 
بروز اين بحران های . می باشند* ،)2008 سپتامبر 19مويرز ژورنال، 

ژرف اقتصادی حامل پيام طنين آور جهانی هستند و آن اين است که 
تقرار مالکيت ضرورت برای سازماندهی سوسياليستی در جوامع يعنی اس

و کنترل اجتماعی بر ابزار اصلی توليد و بويژه در صنايع استراتژيک و 
ايجاد دمکراسی واقعی سياسی جهت مشارکت جمعی توده ها بر سرنوشِت 
اجتماعی خود فرا رسيده است و تنها در صورت استقرار حکومت های 
دمکراتيک سراسری بوسيله ی کارگران، زحمتکشان و محرومان و 

ساط افقی آن در اشکال خود حکومت های محلی و تالش تدريجی برای انب
محو روابط کااليی و انواع ديگر ستم های اجتماعی در ميان مردم است 

جنبش . که در جامعه برابری، عدالت و سعادت همگانی ايجاد می گردد
سوسياليستی يقين دارد که در قرن بيست و يکم، انسانها با نفی سرمايه 

  .  جهان سوسياليسم می آفرينندداری، در
  2008سپتامبر 
 :             پا نوشتها

Murry , edited by John Eatwell, Marxian Economiesin , “Crisis”, Kenway.R
Milgate and Peter Newman, w.w. Nortorn & Company, pp 110-114.   

Walden Bello, “Dilemmas of Domination”, Metropolitan Books, 2005.  
Monthly Review, An independent Socialist Journal, New York.  

Donya-e eqtesad, a newspaper in Iran    دنيای
  اقتصاد، تهران

“The Wall Street Crisis and the failure of American capitalism” by Barry 
Greg in world Social web site.org, published by the international 

committee of the 4th International (ICFI).  
, Bill Moyers Journalpbs.www .19 2008Sept , journal/moyers/Org.  
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  اينهم ويديوی مراسم
   سارا پيلين"جن زدايی" 

  

  
ماما جين برخالف سارا پيلين از برکات کشيش جن گير 

  .نشد برخوردار
برای همين است . دوره، دوره ی شياطين سياسی است.روشنگری

که حتی متوليان چاه جمکران هم در اين دوره هيچ به روی خود 
که جای واقعی آنها کنار بساط فال نخود است و بطور نمی آورند 

جدی خواهان جايگاهی برای خود در صحنه سياست بين الملل شده 
متاسفانه ايران به علت سابقه ديرين استبداد، سهم خود را از . اند

اين وضعيت در فاجعه بارترين شکل خود يعنی به صورت حکومت 
ولی . بر کشور دريافت کرد,مستقيم جن بگيران و سلطه قوانين آنها 

حتی دمکراتيک ترين کشورها هم از اين موج واپسگرايی مصون 
  .  اندنمانده

ساراپيلين، نامزد معاونت رئيس جمهور , جن زدايی,ويديوی مراسم 
 سپتامبر در رسانه 25از طرف حزب جمهوريخواه، روز پنج شنبه 

 يعنی  ضبط شده است،2005ويديو در سال . های جهان منتشر شد
همان موقع که ميخواستند برای نشاندن ساراپيلين در پست 

در ويديو می بينيم که سارا را به کليسا . فرمانداری رای جمع کنند
می آورند و با لمس دست های او توسط دو خادم کليسا و خواندن 

  .  ميکننددعا او را از نفوذ اجنه و شياطين مصون
 کشيش نه Thomas Mutheeر ويديو نخست توماس موتی 

توماس موتی . چندان خوشنام کليسای واسيال به موعظه می پردازد
که اصال اهل کنياست، همان کشور موطن پدر باراک اوباما، معروف 

او که مدتی در اسکاتلند به تحصيل مذهبی . به کشيش جن گير است
اشتغال داشت با اين ادعا به کنيا برگشت که عامل بدبختی های شهر 

 ساحره ای است به نام ماما جين و برای بازگشت مسيح زادگاهش
او با همين ادعای بيرون کردن . به شهر بايد او را از شهر راند

. اجنه از شهرها به تاسيس کليسا در شهرهای آفريقايی پرداخت
سارا پيلين قبال عضو کليسايی بود که اين کشيش در آن موعظه 

   .ميکرد
 چيز بايد در 9 شده ميگيويد توماس موتی در ويديويی که پخش

آمريکا عوض شود تا خدا دوباره در زندگی مردم آمريکا حضور 
 چيزی که به عقيده او بايد عوض شوند همه ی مراکز 9. پيدا کند

. حساس و مهم زندگی اجتماعی مردم آمريکا را در بر ميگيرد
سخنرانی او در اين مراسم بی شباهت به سخنرانی ها و موعظه 

   : اندرکاران جمهوری اسالمی نيستهای دست
اگر اين ...  ما نياز داريم خدا نظام آموزشی ما را در اختيار بگيرد"

امر در مدارس ما محقق شود به بچه های ما ياد نخواهند داد چطور 
شياطين و جادو گران . بودا را بپرستند، چطور محمد را تقديس کنند
 آيا حرف های مرا می .در برنامه درسی آنها جايی نخواهند داشت

  "شنويد؟
موتی سپس به عرصه ديگری می پردازد که بايد از شر به قول 

نجات پيدا کند، يعنی , تهاجم سکوالريسم,زمامداران رژيم اسالمی 
   :رسانه ها

ما به آدم های معتقد در . عرصه ديگر، عرصه رسانه هاست"
را در سرزمين ما نياز داريم که خدا رسانه ها . رسانه ها نياز داريم

   ".های ما در اختيار بگيرد
و کشيش مزبور باالخره به مهم ترين عرصه مورد نظر خود در 

   :مراسم آن روز می پردازد
هان ميشنويد؟ ما در اين .  آخرين عرصه، عرصه حکومت است"

ما نياز به مردان و زنانی داريم که . حوزه به مردم معتقد نياز داريم
. می فهميد، منظور مقامات دولتی ست. دازکمال برخوردار باشن

از نو حيات يافته، صاحب معنويات؛ ]مسيحيان[مردمانی از نوع 
   ".مردمانی که خدارا می شناسند و با خدا جدی اند

و اين البته مقدمه معرفی سارا به حضار و در واقع رای دهندگان 
 .است که موعظه در اوج خود و در مراسم پايانی به آن می پردازد

در اين هنگام سارا را می آورند تا کشيش موتی مراسم راندن جن 
,exorcism , انجام دهدرا در مورد او  .  
ما اعالم ميکنيم .  بيايد، با خداوند در مورد اين زن صحبت کنيد"

به نام . خدای من راه او را بگشا. خدا او را از شيطان در امان دارد
او . هل کن و پشتيبان او باش مسيح کارزار انتخاباتی را برای او س

  ".را وسيله قرار بده تا اين ملت را دچار تحول کند
سپس چنانکه در ويديو ديده ميشود مراسم دور نگه داشتن اجنه از 
   .سارا پيلين با همکاری خود سارا به اجرا در می آيد

اما . چند ماه بعد سارا پيلين به فرمانداری آالسکا برگزيده ميشود
مثل سارا پيلين از برکات واعظ جن گير برخوردار همه زنان 

 ای که به زندگی توماس "ساحره"ميگويند ماما جين، . نميشوند
موتی برکت داد، يک زن روستايی واقعی از همشهريان اين واعظ 

موتی با انتساب همه فجايع شهر از جمله تصادفات . بوده است
ه او شورانده و اتوموبيل به او مردم ساده دل و خرافاتی را علي

باعث بيرون راندن او از شهر شد و ادعا کرد شهر اکنون به يک 
جايگاه پاک مسيحايی تبديل شده است و آمارهايی نيز فراهم کرد که 

ر کاهش فجايع تاثير داشته واقعا د, ساحره, نشان دهد راندن اين 
  . است

 .انتشار ويديو هم اکنون به شايعاتی در اينترنت دامن زده است
برخی نوشته اند از آغاز کشيش مزبور برای ماموريت های ويژه 

برخی گفته اند زنی که در ويديو ديده .سياسی برگزيده شده بود
آسوشيتدپرس نوشته است کليسای واسيال . ميشود سارا پيلين نيست

 در اين کليسا ضبط شده است 2005تاييد کرد که ويديو در سال 
تخاباتی مک کين حاضر نشدند در ولی نه کليسا و نه کارکنان ان

  . ا پيلين از جن اظهار نظر کنندمورد مراسم حفاظت سار
سارا پيلين که قبال عضو اين کليسا بود اکنون چند سال است از 

مجمع , ولی کليسای مزبور که . حضور مرتب درآن خودداری ميکند
خوانده ميشود در کارزار انتخاباتی به نفع مک کين , خدايی واسيال

در هفته ای که اين مجمع برای نامزدهای دو . نقش بازی ميکند
حزب، باراک اوباما و جان مک کين جلسه ای ترتيب داد که به 
سواالت مردم پاسخ گويند، آرای اوباما به شدت پائين آمد و رسانه 

   .ها نوشتند يکی از داليل آن همين جلسه بوده است
پاسخ به . مين چقدر استدر اين جلسه از دو نامزد پرسيدند عمر ز
اگر او به يافته های علمی . اين سوال برای اوباما خيلی دشوار بود

اتکا ميکرد و از سيستم خورشيدی و تئوری انفجار بزرگ و عمر 
چند ميلياردی صحبت ميکرد، آرای باورمندان خرافی را که برای 

ن اگر به داستا. انتخابات ها روی آنها خوب کار شده از دست ميداد
خلقت کتاب مقدس اتکاء ميکرد و عمر زمين را فقط ده هزار سال 
ميخواند، هم رای دهندگان اخص خودش که بخش بزرگی از آنها را 
روشنفکران تشکيل ميدهند و هم رسانه های مخالف با منظورهای 

اوباما سعی کرد با پيچ و . انتخاباتی او را به شيادی متهم ميکردند
اما در اين پيچ و تاب ها نه فقط علم . ودتاب از کنار سوال رد ش

زيرا پيشرفت دمکراسی قبل از . بلکه دمکراسی نيز زخمی ميشوند
هرچيز مستلزم دور کردن شياطين رياکار سياسی و متوليان 

  . جمکران از دامن حکومت است
ويديوی مراسم راندن اجنه از سارا پيلين را در لينک زير از * 

  . گاردين ببينيد
20/oliverburkemanblog/world/uk.co.guardian.www://http
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  برگرفته از سايت  روشنگری
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