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 !يک نافرمانی باشکوه
  روزبهتقی  

  گوشه ای ديگر ازجنبش مقاومت زنان
 وخبرمقاومت زنی دربرابرتعرض مأمورين گشت 1*اخيرا يک بارديگرفيلم

يت ها ارشاد، که قصد  انتقال او به يک ماشين پليس را داشتند درسا
دادوفرياد واعتراض اين زن دربرابرمأموران زن .ورسانه ها منعکس شد

موجب برانگيختگی مردم حاضردرصحنه و درگيرشدن آنها با  رژيم، ومرد
پليس گرديد، بطوری که  مأموران گشت برای کنترل اوضاع و عدم 

واحيانا کتک خوردن وخارج کردن فرد (تکرارماجرای قبلی پاساژ صادقيه
  .خواهان ارسال نيروی کمکی ازمرکزشدند) شده ازچنگ پليسدستگير

باين ترتيب يک بارديگر برشی زنده ازپتانسيل نهفته دراعماق و ازآنچه 
بارديگرمعلوم . که درزيرپوست شهرمی گذرد،درمقابل ديدگان ماقرارگرفت

شد که طرح پروژه هائی هم چون امنيت اجتماعی ودوبرابرکردن گشت 
 مت نبوده و نيست واگرآنطورکه برخی ها گمان دارند،بی حک های ارشاد،

نيازی  شهروندان آنچنان که آنها تصورمی کنند رام و تمکين پذيربودند،
 به اين همه بگيروبند وپيش وند وپست وند، و يا دست بند و پابند نبود و

الزم نبود که  سپاه وبسيج با تغييرآرايش، خود را برای مقابله با 
به تجربه ديده ايم که دراين . آماده کنند" ب های محتملاغتشاشات وآشو"

گونه موارد شامه حاکمين به مقتضای دفاع ازاقتداروامتيازات خود 
وامکان دست يابی به کم وکيف تحرکات پائينی ها وداشتن انگيزه باالی 
رصدکردن عالئم قبل ازوقوع طوفان، معموالحساس ترويک گام جلوتراز 

  .  قياد کشيده شده استشامه شهروندان به ان
. ما معموال عادت داريم که جنگل را ازپشت درختان به تماشا به نشينيم

وجود آنکه باسطوح ودرجات گوناگونی ازمقاومِت درهمه  وازهمين رو با
جا حاضر مواجهيم، اما بدليل آنکه همواره به دنبال اشکال  ذهنی ونابی 

الجرم  عدتکوين آن هستيم،ازمقاومت وناديده گرفتن خصلت فرايندی وقوا
ازروی اين گونه مقاومت های موجود بعنوان نقطه عزيمت واقعی وعينی 
برای  پيشروی می پريم وازخيره شدن به آن هاو درسهای نهفته درآن 

  .  عفلت می ورزيم
گرچه شرح حال اين نافرمانی اجتماعی وشورنهفته درآن را اگرازسوی 

می  اين اعتراض می شنيديم ويايکی از شاهدين و شرکت کنندگان در
اما حتا شرح اين .تصويردقيق تر وتکان دهنده تری ازآن داشتيم خوانديم،

يعنی روايتی که قاعدتا با  بيشترين تالش  مقاومت توسط  پليس ، فراِز
برای کم سو نشان دادن شعله آن وبرخ کشدن اقتدارخويش همراه است، 

  :بقدرکافی گوياست
قاری در حاشيه جلسه روسای پليس امنيت اخالقی سردار حسين ذوالف   

سراسر کشور، درخصوص نحوه برخورد ماموران گشت ارشاد در ميدان 
به : توضيح دادچنين صادقيه تهران که منجر به درگيری شده است،

خواهری درخصوص نحوه پوشش تذکر داده شده اما اين خواهر با ايجاد 
 به خودروی گشت ارشاد، از سر و صدا مقاومت کرده و در حين انتقال

که با ايجاد سر و صدا، افرادی در   طوری به: همکاری ممانعت کرده است
محوطه تحت تاثير اين فرد قرار گرفته و با نيروهای پليس حاضر در محل 
درگير شدند و در نهايت با حضور تعدادی از نيروهای پليس، افرادی که با 

 . ددستگيرشدن ان درگير شده بودند،مامور
 نفر عالوه بر دستگيری فرد مورد نظر ٩ذوالفقاری همچنين از دستگيری 

حتی بر فرض اينکه اقدام مامور : در ميدان صادقيه خبر داد و تاکيد کرد
پليس فاقد ارزش باشد، آن دختر نبايد مقاومت کند و دليلی بر مقاومت در 

  ...".مقابل پليس وجود ندارد
عناصراصلی تشکيل دهنده اين  ی شود،همانطورکه درعبارت باالديده م

سروصدا نسبت به آنچه که پليس آنرا تذکرمی نامد  شورش را اعتراض و
تحت  ومقاومت دربرابرانتقال به خودرو به مثابه عنصرآتش زنه،

يعنی غليان روح هم  تأثيرقرارگرفتن افراد نزديک به صحنه تعرض رژيم،
  .دبستگيودرگيرشدن آنها با پليس، تشکيل می ده

د،بلکه گوشه ای بی شک مقاومت مزبور يک استثنا وبرحسب تصادف نبو
ازپتانسيل نارضايتی موجود دربطن جامعه و  به نمايش درآمده

بويژه  دربرابرتجاوزوتبعيض سيستماتيک رژيم به حقوق اوليه شهروندان،
. زنان،است  که باين صورت امکان پرتاب شدن به خارج را پيداکرده است

 گدازه هائی نه برای اولين باراست که صورت گرفته ونه طبعا پرتاب چنين
  .آخرين بارخواهد بود

تصاويروگزارش های اين گونه  بديهی است که انتشارهرچه گسترده تر
به  نافرمانی ها، درسطوح مختلف و ازجمله دراليه های زيرين جامعه،

مثابه گرده افشانی نهال مقاومت، ونيزتالش برای دفاع ازحقوق 
دستگيرشدگان وآزادی آنها دراشاعه چنين الگوهائی ازمقاومت و تشديد 

نبايد فراموش کنيم که افشاء هرچه . فشاربررژيم وپليس مؤثرخواهد بود
امری که مورداذعان خود مأموران رژيم  بيشتررفتارخشونت آميزپليس،

موجب منزوی کردن هرچه بيشترآنها شده ومنفعلشان می  هم هست،
 درهمين گزارش، سردار ذوالفقاری خطاب به رسانه ها می چنانکه .سازد
بقول او ( اين موضوع را رواج ندهيد،الحمدهللا آنقدرمرجع هست  :گويد

  ." رسيدگی شود که اگرنيروی انتظامی خطا کند،!) تا7
يک اعتراف ديگراز وجود وابعاد اين گونه نافرمانی های اجتماعی عليه 

زارش ديگری که اخيرا ازسوی عوامل آپارتايدجنسی را می توانيم درگ
سرکوب رژيم منتشرشد ونتوانست آنطورکه درخورآن بود بازتاب پيداکند 

برطبق اين گزارش رئيس پليس اعالم کردکه اگرمبارزه سال : مشاهده کنيم
ودرهمين سال و  (اکنون  گذشته عليه امنيت اجتماعی وبد حجابی نبود،

  !  درسطح جامعه مواجه بوديمما باپديده بی حجابی کامل) تابستان
****  

اين نمونه ها ونيزسايرموارد نشان ميدهند که جنبش مقاومت زنان،عليه 
تبعيض جنسی و ديگراشکال ستم ،درعرصه ها واشکال گوناگون 
... وبسيارمتنوع اجتماعی اعم ازسياسی واقتصادی و فرهنگی وحقوقی

الصه خومدارس و کارومحالت ودانشگاه ها ادارات ومحل درخيابان ها،
جاری است که همه آنها موضوع سازماندهی ... درهرکوی وبرزن وخانه

بی شک اين نوع مقاومت ها هنوزموضعی  .و مقاومت بشمارمی روند
چنين  و. نروئيده اند وپراکنده بوده وبه يک جنبش سراسری وپيوسته فرا

ازدل بهم پيوستن حلقات مقاومت های موجود  چيزی هم علی القاعده،
ازهمين روانعکاس هرچه وسيع .ونبردهای موضعی بدست خواهد آمد

درحکم پاشيدن بذرو کمک  تراين نوع مقاومت های مردمی و خودجوش،
هم چنين بديهی است که هيچکدام ازسطوح  .به تکثيرآنها خواهد بود

اگرکه رهائی وبرابری همه جانبه  مبارزه فی نفسه دربرابرهم قرارندارند،
طب نما واصل مشارکت ومداخله فعال بدنه درفرايند به مثابه هدف ق

مبارزه به مثابه شيوه دست يابی به اهداف،هيچ گاه  تحت الشعاع مطالبات 
فوری وبيواسط وچانه زنی درباالومصلحت گرائی های برآمده ازآن 

فی الواقع اگر هدف های پايه ای  درپيوند متقابل با مطالبات .قرارنگيرند
رفته شوند،تنها دراين صورت است که ازيکسو جاری وفوری درنظرگ

مبارزه برای اهداف کالن پايش به زمين بندمی شود و ازسوی ديگرجنبش 
مبارزه برای مطالبات فوری وبيواسطه درفقدان دورنما،روانه شن زارها 

  .نشده وبا جذب در سيستم های تبعيض آميزحاکم ازنفس نخواهد افتاد
2008-10-01—10-07-87  

  :لم را می توانيد درآدرس زيرتماشاکنيداين في-*
http://uk.youtube.com/watch?v=ywkAXdewRMs  

…………………………............. 
  .......دفاع از جنبشهای اجتماعی در ايران يا :بقيه 

بيگناه ساکن ايران خواهند بود و اگرچه دولت مذهبی درايران 
کشور سرنگون ارتجاعی است و بايد توسط نيروهای انقالبی در اين 

شود دولت اشغالگر اسرئيل که بر اساس ديدگاههای مذهبی و 
ارتجاعی بنا شده در رابطه با دمکراسی نميتواند درسی به 

  3. کشورهای منطقه بدهد 
امروز افشای سياستهای اين جريان اين مدافع آشکار سرمايه 
 جهانی جنگ امپرياليستی و اسرائيل از آنجا اهميت دارد که تالشهای

در ايران از جمله » جنبشهای اجتماعی«آن برای ايجاد همسبتگی با 
جنبش کارگری و جنبش دانشجويی برخی از افراد و جريانهای 

اين جريانها بايد بدانند که . ايرانی را نيز با خود همراه کرده است
هايی اجازه  الملی با افشای چنين همسويی فعالين چپ ايرانی و بين

نقالبی کارگران زنان و دانشجويان در ايران نخواهند مبارزات ا
جنبشهای . طلبی چنين عناصری گردد اطالعی يا فرصت قربانی بی

اجتماعی در ايران مصرند مخالفت با جنگ ارتجاعی و سياستهای 
. امپرياليسم از مبارزه برای سرنگونی جهموری اسالمی جدا نيست 

نميتوانند متحدينی مدافعان اين مبارزات در خارج از مرزهای ايران 
. پيدا کنند»  برای رهايی کارگران اتحاد(در صفوف جريانهايی چون 

 تعدادی از فعالين چپ در انگليس 
-1 Liberty'Workers? | What if Israel bombs Iran  
 -2storm-A perfect shit 

Mark Fischer uncovers the murky world of the Alliance for Workers' 
Liberty  

-3ngering LeftAbominable Warmo 
Sean Matgamna's fake rhetorical questions are intended as a cover 

for his open social-imperialism, writes Israeli socialist Moshé 
Machover  

............................................ 
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 :انتخابات اطريش
  چرخش به  راست يا اعتراض؟

  رياحی. ح 
وحزب )  او. پ. اس( دولت ائتالفی دو حزب  سوسيال دمکرات اطريش 

پس از يکسال ونيم حکومت به )  پ . فا. او( محافظه کار خلق اطريش 
بيشتر اين مدت  صرف درگيريهای بی حاصل شد و اين . بن بست رسيد

ه هايی  جامه عمل بپوشانند  که به طرفداران دوحزب نتوانستند به  وعد
وويلهلم ملترروزير دارائی،  معاون نخست وزير ودبير .  خود داده بودند

ديگرکافی : " کل حزب محافظه کارخلق اطريش  با جمله معروف خود
به اين ائتالف خاتمه داد وانتخابات پيش ازموقع را برای بيست ! " است

همين حزب بود که ازآغاز ائتالف با حزب . هشتم سپتامبر اعالم داشت
سوسيال دمکرات اطريش به کارشکنی روآورد چرا که برايش نرسيدن به 

 وقرار گرفتن در رده دوم 2006پست نخست وزيری درانتخابات سال 
  .قدرت يک فاجعه بود

حزب سوسيال دمکرات  پيش از ائتالف وتشکيل دولت با حزب محافظه 
ب . حذف شهريه دانشگاهی: ران خود قول الف کار خلق اطريش به طرفدا

افزايش : د . افزايش حقوق پرستاران: ج . افزايش حقوق بازنشستگان: 
بازپس دادن قرارداد خريد  هواپيماهای : کمک هزينه ء خانواده  وه 

وتقليل تعداد آن ازبيست وپنج فروند به هشت فروند را ) دفاعی ( رهگير 
 حزب سوسيال دمکرات با اين برنامه بود که گوزنبائر دبيرکل. داده بود

اما درعمل نشان داد که . توانست بر رقيب اتنخاباتی خود پيروز شود
همين . ازکارآئی الزم درمقابله با موتلف حکومتی خود برخوردار نيست

مساله بود که زمينه را برای حزب محافظه کارخلق اطريش فراهم کرد تا 
  .  برنامه های خود را پيش ببردنگذارد نخست وزيرحتی نيمی از

ازطرف ديگر حزب محافظه کارخلق اطريش با بلوکه کردن برنامه ها ی 
حزب سوسيال دمکرات وارائه ء  راه حل های خود بجای راه حل های 
. حزب رقيب گمان ميکرد که ميدان فرمانروائی وعمل را دردست دارد

با پيش نرفتن برنامه مردم، اما، ازاين کشاکش به تنگ آمده بودند زيرا 
های حزب سوسيال دمکرات اطريش در واقع حزب رقيب نيز نتوانسته بود 
برنامه های خود را آنگونه که ميخواست پياده کند چرا که حزب مقابل 

همين . نيزدربرابر کارشکنی های آن راه  مقابله بمثل را درپيش گرفته بود
ی درراستای حل اصطکاک ها موجب شده بود که عمال هيچ برنامه ا

درراس اين معضالت گرانی وتورم .  معضالت مردم پيش برده نشود
   .روزافزون قرار داشت

زمانی که ويلهلم ملترر معاون نخست وزير پايان دولت ائتالفی را اعالن کرد، 
احتماال به اين نتيجه رسيده بود که حزب سوسيال دمکرات اطريش را به 

کنون با اعالم انتخابات زود رس مردم از او اندازه کافی بی اعتبار کرده وا
  . وحزبش بيشتراستقبال خواهند کرد

ازطرف ديگر،  طی مدتی که تا انتخابات مانده بود حزب سوسيال دمکرات 
اطريش ازپا ننشست وخواهان نشست فوق العاده ء پارلمان درروز بيست و 

 به رای چهارم سپتامبر شد با اين هدف که ميخواهد پنج خواست خود را
روزبيست و چهارم سپتامبرچهار حزب ديگرنيز با درخواست . مجلس بگذارد

های خود به مجلس رفتند ودرمجموع پنجاه درخواست برای رای گيری به 
حزب سوسيال دمکرات اطريش توانست ازپنج  ) 1. ( شورای ملی ارائه شد

مک درخواست خود چهاردرخواست را علی رغم ميل حزب ائتالفی خود  وبک
سه درخواست ازين پنج . ديگراحزاب بتصويب اگثريت مجلس برساند

درخواست دقيقا بخشی از همان برناهه ای بود که حزب موتلفش نگذاشته بود 
بدين ترتيب حزب سوسيال دمکرات بنوعی به بخشی ازمردم . عملی سازد

  .نشان دهد که مانع ادامه  کاری  دولت،  حزب محافظه کار اطريش بوده است
 بررسی نتايج انتخابات  ودالئل سرخوردگی مردم از ائتالف دوحزب بزرگ که 
طبق آخرين نظرخواهی ها فقط پانزده درصد آنها خواهان چنين ائتالفی هستند 
وپنجاه  وپنج درصد ائتالف ديگری را پس ازانتخابات آرزودارند، نکات 

  :بيشتری را روشن می کند
  :ن دادآخرين شمارش آرا نتايج زير را نشا

بيست ونه و هفت دهم ) او . پ. اس(  حزب سوسيال دمکرات اطريش -1
  2006پنج وشش دهم درصد کمتر ازسال . درصد

بيست وپنج وشش دهم )  پ . فا. او(  حزب محافظه کارخلق اطريش -2
  2006هشت وهفت دهم درصد کمتر از سال .  درصد

هيجده در ) او . پ. اف(  حزب پوپوليست  راست افراطی آزادی اطريش -3
   .2006هفت در صد بيشتر ازسال . صد
که رهبرآن دکتريورک هيدر است ) او. چت. ب(  حزب اتحاد آينده اطريش -  4

   2006شش وهفت دهم درصد بيشتر از سال . ، يازده درصد
  2006يک ودودهم درصد کمتراز سال .  حزب سبزها نه وهشت دهم درصد-5

دراين انتخابات شرکت کردند ولی شش حزب، گروه وشخصيت ديگر که 
 حزب کمونيست – 1: نتوانستند به مجلس را ه پيدا کنند عبارت بودند از

 ليبرال فوروم ،  گروهی است که سالها -2) هفتاد وهفت دهم درصد ( اطريش
شخصيتی که .  ليست فريتز-3. پيش ازحزب آزادی اطريش انشعاب کرده بود

يرل انشعاب کرده بود ومعتقد به عدالت ازحزب محافظه کار خلق اطريش درت
شخصی " کريستها "  حزب - 5"  اطريش را نجات دهيد"  حزب -4.است

 چپ ها که  همگی زيريک -6بسيار مذهبی که مخالف سقط جنين است و
روزنامه ء  استاندارد، دوشنبه بيست ونه سپتامبر . ( درصد رای آورده بودند

(  
ای بزرگ ازگردش به راست درانتخابات همه ء روزناهه های خارج با تيتره

پايه واساسس اين تحليل آنست که اگرمردم به دو حزب . اطريش خبردادند
دراين نگاه  دو قالب . بزرگ رای داده بودند گردش به راستی درکار نبود

معموال هم  ازنظر آنها سوسيال . راست وچپ: سياسی  بيشتر وجود ندارد
ای راست افراطی،  راست واحزاب دمکرات دمکرات ها چپ اند وپوپوليست ه

ازتعداد شش مليون . مسيحی يا سوسيال مسيحی حد فاصل بين اين دو
وسيصدوسی ودو هزارونهصدو بيست يک نفر واجد شرايط شرکت در 

وهشتادوچهارهزاروسيصد ونود نفربه دو حزب  انتخابات يک ميليون ودويست
 پروفيل نيز درشماره ء ای که حتی مجله. پوپوليست راست افراطی  رای دادند

از اين تعداد . پس ازانتخابات منتشرکرد اين تعداد را متهم به نازی بودن کرد
دقيقا نيم ميليون نفرازدوحزب بزرگ سوسيال دمکرات اطريش وحزب محافظه 

آيا همه اينها نازی . کار خلق اطريش جدا شده به دوحزب پوپوليست پيوستند
های خارجی راست ويا  طرفداران عاصی ومعترض اند يابنوشته ء روزنانه 

  دوحزب مذکور؟
 بررسی وضعيت طبقاتی شرکت کنندگان درانتخابات حقايق تلخ تری را برمال 

ميدانيم که سوسيال دمکرات ها هنوزهم درميان  کارگران . می کند
وقشرزحمتکش وهمين طور درميان بازنشستگان وخارجيان پايگاه دارند و 

رخلق اطريش درميان صاحبان  مشاغل آزاد،  کارمندان حزب محافظه کا
متوسط وعالی رتبه ، بخش خدمات وبخشی ازدانشجويان شهری ونمايندگان 

)  او. پ. اف( در مناطق بيست سه گانه ء وين حزب  آزادی اطريش . نسل دوم
. درمناطق کارگری دوبرابر وگاه حتی بيشترازمناطق مرفه رای آورده است

گر دومنطقه ء عمدتا کارگری وخرده بورژايی  بيست وبيست برای نمونه ا
ويک را با منطقه ء نوزده  که ساکنين آن عمدتا مرفه وبخشا ثروتمندند  

. اف( مقايسه کنيم، می بينيم که افرايش رای دهندگان به حزب  آزادی اطريش 
، يعنی هشت ودوصدم افزايش در .دوبرابر منطقه ء  نوزده است)  او . پ

درصورتيکه . ه بيست  ونه وهشتاد وهفت صدم درمنطقه ء بيست ويکمنطق
نسبت افزايش رای برای اين حزب درمنطقه ء نوزده چهاروهفتادوشش صدم 

. ب( وجالب اينکه حزب راست افراطی دوم، حزب  اتحاد آينده اطريش . است
،  که در اين انتخابات تعداد آراء خود را تقريبا سه برابر کرد، )او . چت

. درتمامی مناطق بيست وسه گانه دارای رشدی کم وبيش يکسان بوده است
اين نتايج را بهيچ وجه نميتوا ن به نازی بودن کارگران وزحمتکشان دومنطقه 
ء مزبور ودرمورد چهاربرابرشدن آراء حزب اتحاد آينده اطريش درکليه ء 

 حتی درسطح سراسری ودردژهای  اصلی حزب سوسيال. مناطق نسبت داد
دمکرات اطريش وحزب محافظه کار خلق اطريش نيز برنده ی اصلی دو حزب 

( و حزب اتحاد آينده ء اطريش )  او . پ. اف( افراطی راست آزادی اطريش 
برای نمونه دراستانهای  بورگن لند واطريش سفلی  ) 2. ( بودند) او . چت. ب

. حزب افدو دژ سوسيال دمکرات ها وحزب محافظه کار خلق اطريش آراء  
 درصد 17 فقط 2006اين حزب که درانتخابات سال . او دو برابر شد. پ

کارگران را بخود جلب کرده بود، درانتخابات امسال اين رقم را به چهل درصد 
  بيست و شش ونه درصد 1999حزب آزادی اطريش درانتخابات سال . رساند

آن انشعاب نکرده درآن سال هنوز حزب اتحاد آينده اطريش از. رای آورده بود
امسال  که اين دوحزب درمجموع بيش از سی درصد آرا را کسب کردند . بود

باوجود افزايش آرا  تغير فاهشی در معادله قوی تر شدن اين دوحزب  بوجود 
) آ .ار. او. اس( طبق گذارش  انستيتوی سنجش افکار سورا . نيامده است

 دراين انتخابات ازرای بخش عمده ای از رای دهندگان سابق دوحزب بزرگ
گزارش حزب آزادی اطريش بيشتر ازحزب  طبق همين. دادن خود داری کردند

سوسيال دمکرات اطريش وحزب اتحاد آينده ء اطريش ازحزب محافظه کار 
طبق بررسی انستيتوتحقيقات .  خلق اطريش آراء اضافه را از آن خود کردند

زادی  اطريش دربين جوانان درصد آراء حزب آ. ) ک. اف. گ( بازار اطريش 
زير سی سال بيست دودرصد است که در مقايسه با حزب محافظه کار خلق 
اطريش که بيست درصد وحزب سوسيال دمکرات اطريش وسبزها که چهارده 

بنابراين پيروزی احزاب راست افراطی . درصد اند درباالترين حد قرار دارد
چرخش  به "  ساده ء وشکست دوحزب بزرگ را فقط نميتوان با فرمول

توضيح داد بلکه  به مسائل چندی ارتباط دارد که اهم آنها ازاين قرار " راست
  :است

 سرخوردگی ء مردم از بی کفايتی دولت وبی پاسخ ماندن مسائل روزمره -1
آنها که گرانی، تورم، ايجاد ترس از خارجيان، افزايش بيکاری، عدم اطمينان 

  . له ء ادغام نسل سوم مهاجرين ازاهم آنهاستبه آينده  وبی توجهی به مسا



 4

 کارزار تبليغاتی دقيقا برنامه ريزی شده وقاطع  دوحزب راست افراطی – 2
برای .  درمقابل برنامهء فرصت طلبانه ،  کلی وبعضا مبهم سه حزب ديگر

نمونه دررابطه با مساله گرانی دکتر يورک هيدر استاندار کرنتنر ونامزد 
ما رفراندمی را درمورد  ده : " تحاد آينده ء اطريش گفت انتخاباتی حزب ا

يکی ازاين ده ماده کنترل دولت بر . ماده جهت مبارزه با گرانی آغاز کرده ايم
ودرمورد ." قيمت نفت، بنزين وگازوئيل است که قانونا ممکن وضروری است

رده نسل آينده اشاره کرد که با صرفه جويی در هزينه ها فکر نسل آينده را ک
دکتر يورک هيد ر باهمين برنامه دراستان کرنتنر آراء خود را نسبت به . ايم

ودر )   به سی ونه وچهاردرصد 4از(  تقريتا به  ده برابر رساند 2006سال 
مصاحبه های تلويزيونی گفت که قصد دارد اين برنامه را  درسراسر اطريش 

همان آغاز برنامه ء  اشتراخه ، نامزد حزب آزادی اطريش نيز از. پيش ببرد
به نصف تقليل دادن  ماليات برمصرف  انرژی ومواد اصلی غذايی وحذف 

اين دقيقا زمانی بود که حزب . کامل اين ماليات درمورد داروها را  اعالن کرد
سوسيال دمکرات ازکنترل موثر درحوزه ء مواد غذايی صحبت می کرد 

ی را اعالن ميداشت يعنی برنامه وبرنامه باال بردن رقابت ومبارزه با سفته باز
ای کلی که اساسا مشخص نيست دقيقا چگونه وبا چه ابزاری ميخواهد اين 
برنامه را عملی سازد  ونامزد حزب محافظه کارخلق اطريش، ويلهلم ملترر، 

کنترل دولت برقيمت ها نسخه ای است که به گذشته تعلق : " تبليغ ميکرد که 
وتنها رقابت را تضمين ." ن قيمت ها شده استداردودرگذشته باعث باال رفت
وسبزها ازکنترل دولت فقط درمورد مهد کودک . کنندهء قيمت نازلتر ميدانست

ها ورايگان کردن آنها با داشتن کفيت عالی وهمچنين وسائل نقليه مجانی برای 
) 3. ( کودکان، دانش آموزان ، کارآموزان ودانشجويان  صحبت ميکردند

 سپتامبر دررابطه با تاييد 24راطی با انعطافهايی که درروز دوحزب راست اف
بسياری ازخواست های دوحزب بزرگ ازخود نشان دادند ازسويی برتناقض 
وفرصت طلبی دوحزب بزرگ انگشت گذاشتند وازديگرسو برآمادگی خود برای 

دراين خصوص حزب سوسيال دمکرات درعين حال که برای . تشکيل دولت
 درخواست خود ازهمکاری با دوحزب راست افراطی استفاده قانونی کردن پنج

  !کرد همه جا اعالن کرد که با آنها حاضر به تشکيل دولت نيست
 درکارنبود ن هيچکونه  برنامه ء مبارزاتی عليه نقطه ضعف های دوحزب -3

دکتريورک هيدرواشتراخه اين فرزندان خلف نازی ها که . راست افراطی
هولوکست را تطهير می کنند، با راست افراطی ناسيونال سوسياليسم و

سراسراروپا همکاری و  با نئونازی ها رابطه ء دوستانه دارند وبا دامن زدن 
به تعصب مذهبی وتنفر نسبت به خارجيان و مسلمانان نشان داده اند که 

ساموئل هانتيگتن بخوبی برمی آيند، " برخورد تمدن ها ی "  ازپيشبرد تز 
 هم همه ء اين تبليغات را ماهرانه پيش بردند وهيچ حرکت يا دراين انتخابات

حزب محافظه . تبليغ موثری ازطرف سه حزب ديگر عليه آنها صورت نگرفت
کار خلق اطريش  برخورد غيرانسانی آنها  با خارجيان ومهاجرين را با بيانی 
د ديگرتاييد کرد ودوحزب سوسيال دمکرات وسبزها فقط با بيان اينکه اينها ض

دقيقا درهمين . خارجی ها هستند وبا آنها همکاری نخواهند کرد، بسنده کردند
زمينه بود که اگرحزب چپ وراديکالی درپارلمان حضور داشت ميتوانست آراء 

  .زيادی را از آنها جدا وبه اردوی خود جلب کند
همانطورکه ديديم بحران در حزب .  اختالف وبحران دردوحزب بزرگ-4

 اطريش بطوری بود که دراستان تيرول بخشی ازحزب انشعاب محافظه کارخلق
کرد ودر چند استان ديگرمنجمله اطريش سفلی با برنامه قطع همکاری اين 
. حزب با حزب سوسيال دمکرات واعالن انتخابات زود رس موافق نبودند

همينطورهم درحزب سوسيال دمکرات بدنه حزب از عدم قاطعيت دکترگوزنبائر 
علت  جداشدن نيم ميليون رای .  بيش از حد او ناراضی بود وانعطاف های

دهندگان پيشين وپيوستن آنها به دوحزب راست افراطی را در اين نقطه ضعف 
  .ها بيشتربايد پی گرفت تا نازی يا راست افراطی  شدن اين نيروها

امسال سن رای دادن به  شانزده  تقليل پيدا کرد وهنوز تا شش اکتبرنتايج شمارش 
 است روشن نيست ولی آنچه روشن است اينکه 150000آراء پستی که حدود 

راست افراطی درحال پيش روی است وسه حزب ديگردچار شکست ودرصورتيکه  
تحوالتی راديکال وساختاری در دوحزب سوسيال دمکرات وسبزها بوجود نيايد، 

نقشه ی درحال حاضر . احزاب راست افراطی دردوربعد بازهم قوی ترخواهند شد
هنوز . سياسی اين کشور را بايد راست وراست افراطی دانست ونه راست وچپ

وهنوز  ) 4(  مهاجر نسل سوم حتی يک نماينده هم درپارلمان ندارند 1300000
سرنوشت تحصيلی ومشکالت زندگی بسياری ازآنها بدليل بی توجهی دولت 

 اين مشکالت همچنان وتبعيضاتی که عليهّ آنها روا ميشود روشن نيست وحل نشدن
. درآينده زمين بکری است برای سوء استفاده احزاب راست افراطی وضد خارجی

درعين حال تحوالت آتی احزاب سوسيال دمکرات وسبزها اگر نيروهای راديکال 
ومردمی درآنها دست باال را پيدا کنند ميتواند در ازميان بردن اين مسائل نقش 
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  *ديدگاه* 
 م کنونی مارکسمفهو

  :مصاحبه مارچلو موستو با
Eric Hobsbawm  
  برگردان ناهيد جعفرپور

بحران مالی کنونی بمفهوم شکست غمناک : اريک هوبس بايوم می گويد
 .تئولوگی بازار آزاد غير قابل کنترل است

 می باشد، يکی 1917وی که متولد سال : در باره اريک هوبس بايوم
در ميان تحقيقات بيشمارش می . جهان استاز بزرگترين مورخين زنده 

: توان از سه بخشی که در باره قرن بلند نوزدهم نوشته است نام برد
عصر شکوفائی سرمايه داری،  : 1848 ـ 1789انقالب های اروپائی، 

 و همچنين تاريخ قرن بيستم 1878ـ 1948تاريخ فرهنگ سال های 
  .جهان

که وی آنچنان  بسرعت به  زمانی 1989کارل مارکس دو دهه بعد از 
بطوری که . فراموشی سپرده شده بود، مجددا در صحنه ظاهر گشت

  :مجله فرانسوی
Nouvel Observateur 2003  

م مارکس نظريه پرداز سومين يک جلد خود را به تم مارکس ـ  بنا
يک سال بعد در يک همه پرسی در کانال دوم . ؟ ـ  اختصاص دادهزاره

 نفر از مردم آلمان مارکس را بعنوان 500000تلويزيون آلمان 
او در ميان گروه بندی . مهمترين آلمانی تمامی اعصار انتخاب نمودند

مقام اول " مفهوم کنونی" سوم را گرفت و در کاتاگوری عمومی مقام 
 مجله اشپيگل عکس روی جلد 2005سپس در سال . را کسب نمود
  .اختصاص دادبه مارکس " شبهی باز می گردد" خود را با نام 

  Jacques Attali :در يک صحبت علنی شده که همين اخيرا با: سئوال
داشتيد شما گفتيد که کاپيتاليست ها بيشتر از ديگران مجددا مارکس را 
کشف کرده اند و شما از حيرتتان صحبت نموديد زمانی که جرج 

من همين اخيرا :" سوروس تاجر و سياستمدار ليبرال به شما گفت که
. س را خواندم و در آنچه که وی می گويد حقايق بسياری يافتممارک

داليل اين دوباره زنده شدن چيست؟ آيا آثار مارکس تنها برای 
متخصصين و روشنفکران جالب است و اهميت دارد؟ آيا در دوره های  
دانشگاهی وی بايد بعنوان کالسيک بزرگ نظريه مدرن معرفی گردد؟  

ين توجه  به مارکس همچنين از جانب سياست هم آيا در آينده می تواند ا
  شنيده شود؟

در جهان سرمايه داری بی شک عالقه عمومی به مارکس دوباره : پاسخ
حتی اگر احتماال اين عالقه هنوز در ميان کشورهای . زنده شده است

اين . جديد عضو اتحاديه اروپا يعنی کشورهای اروپای شرقی ديده نشود
احتمال قوی با اين واقعيت شدت گرفت که صد و دوباره زنده شدن به 

در سال " مانيفست حزب کمونيست" پنجاهمين سالگرد علنی شدن 
 با يک بحران غمناک اقتصادی خاص در ميان يک پريود بسيار 1998

  .سريع جهانی سازی بازار های آزاد همراه بود
  سال قبل بر بستربررسی150 را 21مارکس طبيعت اقتصاد اوائل قرن 

اين اصال غير . پيش بينی نمود" جامعه بورژوازی" هايش در باره 
منتظره نيست که کاپيتاليست های هوشيار بخصوص در بخش مالی 
جهانی شده از آنجا که ضرورتا به طبيعت و بی ثباتی های اقتصاد 
سرمايه داری که در آن کار می کنند آگاه تر از ديگران می باشند،تحت 

  .رفته باشندتاثير مارکس قرار گ
اکثر چپ های روشنفکر به لحاظ فروپاشی پروژه سوسيال دمکراسی در 

 و به لحاظ تغيير جهت 80اکثر کشورهای اتالنتيک شمالی در سال های 
جمعی دولت های ملی به سوی ايدئولوژی بازار آزاد و همچنين به لحاظ 
فروپاشی سيستم سياسی و اقتصادی ای که ادعا داشت از مارکس و 

  . ين الهام گرفته است، ديگر نمی دانستند که با مارکس چه بايد بکنندلن
طبيعتا اين به آن معنا نيست که کسی ديگر به مارکس بعنوان بزرگترين 

اما بخصوص در کشورهائی چون . نظريه پرداز کالسيک نمی نگريست
فرانسه و ايتاليا با احزاب قوی کمونيست، يک نوع تهاجم روشنفکری 

ارکس و بر عليه بررسی های مارکس وجود داشت که نقطه بر عليه م
نشانه هائی وجود .  قرار داشت90 و 80عطفش احتماال درسال های 

  .دارد که اين تهاجمات ديگر امروز پايان يافته است
مارکس در تمام زندگی اش محققی آگاه و با هوش و خستگی  :سئوال

مان خودش توسعه کسی که بهتر از هر کسی ديگر در ز. ناپذير بود
او فهميد . کاپيتاليسم را در بعد جهانيش دنبال کرده و بررسی نموده بود

که تولد يک شيوه توليد کاپتاليستی اقتصاد بين المللی جهانی شده در 



 5

پيش است و پيش بينی می کرد که اين روند نه تنها رشد و رفاهی که 
 کنند به همراه تئوريسين های ليبرال و سياستمداران به آن افتخار می

خواهد آورد بلکه همچنين جنگ های عظيم و بحران های اقتصادی و 
در دهه گذشته . بی عدالتی های اجتماعی گسترده با خود خواهد داشت

 1997ما بحران مالی آسيای شرقی را تجربه کرديم که در تابستان 
 2002 تا 1999آغاز گرديد، بحران اقتصادی آرژانتينی را که از سال 

 2006که در سال " بحران سوب پريمه" ول کشيد، و از همه مهمتر ط
در اياالت متحده آغاز گرديد و اکنون بزرگترين بحران مالی بعد از جنگ 

آيا به اين علت درست است که بگوئيم بازگشت مجدد عالقه و توجه . را
به مارکس همچنين متاثر از بحران جامعه کاپتاليستی است و دقيقا با 

  ر اين نظريه می توان تناقضات جهان کنونی را توضيح داد؟ تکيه ب
اينکه آيا سياست آتی چپ بار ديگر مجددا از بررسی های : جواب

مارکس متاثر خواهد بود ـ درست بمانند جنبش های سوسياليستی و 
کمونيستی قديمی ـ به اين وابسته است که با کاپيتاليسم جهانی چه 

مارکس ربط پيدا نمی کند بلکه به چپ ها اما اين تنها به . خواهد شد
همانطور که شما به درستی گفتيد ـ بازگشت عالقه به مارکس . همينطور

من می توانم بگويم که عمدتا اين عالقه بربستر . گسترده شده است
بحران کنونی جامعه سرمايه داری نهفته است و چشم انداز بسيار نويد 

مالی کنونی که در آمريکا به يک بحران .  است90دهنده تراز سال های 
فشار اقتصادی بزرگ می تواند کشيده شود به مفهوم شکست غمناک 
تئولوژی بازار های آزاد غير قابل کنترل است و حتی اين بحران دولت 
آمريکا را مجبور می سازد اقدامات دولتی ای اتخاذ نمايد که ديگر از 

  .ود به بعد به فراموشی سپرده شده ب1930سال های 
فشارهای سياسی فعاليت سياسی اقتصادی دولت های نئوليبرال را برای 

در . جهانی سازی بدون کنترل، نامحدود و بی ثبات ضعيف می سازد
برخی از موارد مثال در چين  نابرابری های گسترده و بی عدالتی های 
بی حد که در دوره انتقال به اقتصاد بازار آزاد به وجود می آيند، 

عظيمی برای ثبات اجتماعی پديدار می گردد که اين مشکالت مشکالت 
  . در سطوح باال حتی روی دولت هم تاثير می گذارند

اين روشن است که هر گونه بازگشتی به مارکس در واقعيت بازگشت به 
بررسی مارکس در باره کاپيتاليسم و جايگاهش در تحول تاريخی بشريت 

  . است
 برای لحظه ای هم اين تصور واهی را هيچ مارکسيستی نمی تواند حتی

بکند که سرمايه داری ليبرال خودش را برای هميشه تثبيت نموده است 
 ادعا می نمودند ـ 1989ـ آنطوری که ايدئولوژهای نئوليبرال در سال 

اينکه تاريخ به پايان خود رسيده است و يا اينکه در واقعيت نوعی 
  . نی به پايان برساندسيستم می تواند مناسبات انسانی را زما

آيا اگر نيروهای سياسی و روشنفکری چپ بين المللی از ايده : سئوال
های مارکس صرف نظر می نمودند، در اين صورت يک راهنمای پايه 
ای برای امتحان و تغيير شکل و دگرگونی واقعيت کنونی را از دست می 

  دادند؟
ارکس صرف نظر هيچ سوسياليستی  نمی تواند از ايده های م: جواب
اعتقادات وی مبنی بر اينکه بعد از سرمايه داری يک شکل . نمايد

ديگری از جامعه بايد برقرار گردد، نه بر پايه اميد و يا خواسته قرار 
گرفته است بلکه تنها بر بستربررسی و تحقيق جدی توسعه تاريخ نهفته 

که پيش بينی وی مبنی بر اين.  بخصوص در عصر سرمايه داری. است
سرمايه داری از طريق يک سيستم برنامه ريزی شده اجتماعی جايگزين 
می گردد، هنوزهم سنديت دارد حتی اگر که او مطمئنا المانت های بازار 

المانت هائی که در هر سيستم بعد از سرمايه . را دست کم گرفته بود
داری همچنان باقی خواهند ماند و از آنجا که وی آگاهانه هر حدسی را 

رای آينده مسکوت گذاشته بود از اين روی نمی توان وی را برای متد ب
متدهائی که با آن اقتصاد های سوسياليستی در . های خاص مسئول نمود

  . بودندسوسياليسم رئال موجود سازماندهی شده
آنچه که به اهداف سوسياليسم ربط پيدا می کند، مارکس تنها متفکرو نظريه 

. ی بدون استثمارو از خود بيگانگی را خواهان بودپردازی نبود که جامعه ا
جامعه ای که در آن تمامی بشريت توانائی های خود را بکار بگيرد اما 
مارکس اين خواست ها را بطوری قدرتمند و قاطع بيشتر از هر کسی ديگر 
بيان نمود و جمالت و کلماتی که وی بکار برده است هنوز هم بشدت تحسين 

  .آميز می باشند
طمئنا قبل از اينکه چپ نفهمد که روی نوشته های مارکس نه بعنوان م

برنامه سياسی و همچنين نه بعنوان نسخه ای برای وضعيت کنونی 
 کاپيتاليسم امروزی جهان بلکه بيشتر بعنوان راهنمائی از نوع خودش

 بتوان توسط آن طبيعت توسعه سرمايه داری را فهميد، کارکند، تا که
از . آنزمان مارکس بعنوان يک محرک سياسی چپ ها باز نخواهد گشت

سوی ديگر مارکس برای چپ ها مفهومی نخواهد داشت قبل از اينکه 
تمايل کنونی فعالين راديکال يعنی تغيير مبارزه ضد کاپيتاليستی به 

مارکس به واقع جهانی شدن را . شدن خاتمه نيابدمبارزه ضد جهانی 
بعنوان يک واقعيت شناخته و ازآن بعنوان يک انسان انترناسيوناليست 

آنچه که وی نقد می نمود و آنچه که ما بايد . در کل استقبال نموده بود
  . نقد کنيم آن نوع جهانی شدنی است که کاپيتاليسم راتوليد می کند

  :ی که من در باره در مقدمه مجموعه آثار
Karl Marx’s Grundrisse 1857/1858  

بيرون داده ام، شما نوشته ايد که اين بررسی ها و نظرات در باره بطور 
مثال تکنولوژی، بررسی های مارکس در باره کاپيتاليسم بسيار فرا تر 

 می رود در عصر اجتماعی که در آن توليد ديگر کار جمعی 19از قرن 
 تنها نوشته ايست که کمی از برخی از اشارات اين. طلب نمی کند

. مارکس در باره آينده کمونيستی در ايدئولوژی آلمانی فرا تر رفته است
کوتاه بگويم اين نوشته بيشتر از نوشته های بعدی مارکس  شرح داده 

" گروندريسه مارکس" از اين روی امروزنتيجه قرائت جديد . است
  چيست؟

اشر و مترجم وجود ندارند که  شناخت از احتماال بيش از يک مشت ن
اما يک قرائت . اين مجموعه نوشته های عظيم و مشکل داشته باشند

جديد و يا بهتر بگويم قرائت امروزی اين نوشته ها می تواند بما کمک 
که بدانيم : کند که مارکس را از نو بفهميم و مورد مطالعه قرار دهيم

 در باره کاپيتاليسم و بررسی تفاوت ميان بررسی های عمومی مارکس
 19های خاص او در باره شرايط يک جامعه بورژوازی اواسط قرن 

  چيست؟
ما نمی توانيم پيشبينی کنيم که کدام نتايجی از اين بررسی ها امکانا و 

  .احتماال حاصل خواهند شد
 برای چه امروز مهم است که مارکس را مطالعه نمائيم؟

ند است حال می خواهد دانشجوی دانشگاه هرکسی که به اين ايده عالقم
باشد يا نباشد برايش روشن است که مارکس بزرگترين فيلسوف و 

از اين روی . محقق اقتصادی قرن نوزدهم بوده است وخواهد ماند
زيرا جهانی را که در آن زندگی می کنيم نمی . خواندن آثار وی مهم است

رن بيستم داشت  فهميد توان بدون تاثيری که نوشته های اين مرد در ق
و در نهايت اين آثار را بايد خواند زيرا همانطور که خود مارکس نوشت 

و نوشته های " جهان را نمی توان تغيير داد زمانی که آنرا نشناخت" 
مارکس راهنمائی کامل خواهند بود برای فهميدن اين جهان و مشکالتی 

  .  که ما با آن روبرو هستيم و خواهيم شد
 :ن از انگليسی به آلمانی برگردا

Arnold Schölzel  
   Marcello Musto  ":گروندريسه مارکس" ناشر 

Foundations of the Critique of Political Economy 150 Years later. 
Routledge, London/New York 2008, 320 Seiten, 130 US-Dollar  
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  سومالی 
 !مواحياء دزدی دريايی درهزاره سو

 

 
نعمت " ،برای يادگرفتن معيارهای تمدن به اندکی !!پناهگاه؟

 نياز است که معمولين فعالين دمکراسی و  "تمتع"  و "یماد
  .حقوق بشر فاقد منابع آن هستند

اخبار سومالی که شايد بتوان ادعا کرد بيش از هرکشور . روشنگری
ديگری در دو سال اخير مورد تبعيض خبری قرار گرفته، سرانجام به 

در . خاطر عمليات دزدان دريايی روی صفحات خبری جهان قرار گرفت
ماه های اخير اخبار تصرف و گروگان گرفتن کشتی ها توسط دزدان 

کشتی های . دريايی سومالی پی در پی روی تلکس خبری رفته است
بزرگ از تانکرهای نفت کش ژاپنی و مالزيايی گرفته تا بارکش های 
فرانسوی و اوکرائينی توسط دزدان دريايی ربوده شده و سرنشينان، خدمه 

 سپتامبر 5عفو بين الملل در . ه گروگان گرفته شده اندو کاالهای آن ب
 کشتی توسط دزدان دريايی 9امسال از اسارت همزمان خدمه بيش از 

 60اکونوميست نوشته است تنها در سال جاری بيش از . سومالی خبر داد
چنانکه ميدانيم رژيم . کشتی ربوده شده و به گروگان گرفته شده است

 مرداد يک کشتی ايرانی به 31در امان نماند و در اسالمی هم از دزدی ها 
گروگان گرفته شد و دزدان دريايی برای آزاد کردن آن دو ميليون دالر در 

  . خواست کردند
 نه فقط شاهد روی کارآمدن حکومت های 21بنابراين حاال ما در قرن 

قرون وسطايی هستيم که از بيخ و بن منکر حقوق شهروندی هستند، 
ی آب درياها و اقيانوس ها هم به عصر دزدان دريايی بلکه در رو
و نکته بديع اينکه هردوی اينها موجوديت و بقای خود را . بازگشته ايم

عصر نوين "نظامی هستند که قرار بود مستقيم يا غير مستقيم مرهون 
  .  خوانده شود"آمريکايی

  طنز تاريخ 
 شروع شد، 2006دور جديد مصايب متراکم شده ی سومالی از دسامبر 

وقتی که نيروهای اتيوپی با پشتيبانی مستقيم نيروهای هوايی و دريايی 
 The,آمريکا به سومالی حمله کرده و نيروهای موسوم به يو آی سی 

Union of Islamic Courts ,در حقيقت . را از قدرت بيرون راندند
 اکنون نزديک دو سال است که سومين جنگ جاری آمريکا بعد از عراق و
افغانستان در سومالی جريان دارد، اما حجم اخبار اين جنگ وحشيانه و 
غيرانسانی با مصائب عظيمی که بر مردم اين کشور ميگذرد، نسبت 

مگر کشتی های غرق شده در سواحل مديترانه و . معکوس يافته است
اجساد برآمده از قايق های درهم شکسته، يا هشدار آژانس های سازمان 

 و اين يا آن مذاکره به مخابره خبری برای  "فاجعه انسانی" مورد ملل در 
  . انتشار محدود در رسانه های بزرگ انحصاری منجر شود

" که تحت عنوان از آغاز حمله پيش بينی ميشد ساقط کردن حکومتی 
 عمال کنترل بخش عمده سومالی و از جمله پايتخت  "دادگاه های اسالمی

 به آغاز دورجديدی از شورش ها و در آن موگاديشو را در دست داشت،
، هرج و مرج، فعاليت لجام  " بی دولتی" کنترل، گيری های غيرقابل 

گسيخته جنگ ساالران، و مهم تر از همه تقويت نيروهای اسالمی منجر 
اين آخری از اين نظر هم مهم بود که بهانه حمله، ارتباط . خواهد شد

  جنگ با"ن با القاعده و ضرورت  هايی از آدادگاه های اسالمی يا شاخه
 اعالم شده بود، هرچند طبق معمول شواهد اين استناد در  "تروريسم
اما همه ميدانستند اين جنگ هم مثل عراق و افغانستان به . دست نبود

تقويت نيروهای اسالمی و گسترش تروريسم خواهد انجاميد و چنين هم 
  . شد

ز سالها آنارشی از طريق تشکيل  با اينکه بعد ا "دادگاه های اسالمی" 
ائتالفی عليه جنگ ساالران، نظمی را به همراه آورده و با تکيه بر حمايت 
توده ای و تامين امنيت و غذا برخی آالم مردم را تخفيف داده بود، 
رضايت نيروهای دموکراتيک در سومالی و جهان را تامين نميکرد، زيرا 

 عرفی و بويژه تبعيض جنسی از تحميل قوانين شريعه و فشار بر زندگی
نظر دموکراتيک قابل تحمل نيست و نبايد باشد، با وجود اين با توجه به 
اينکه اين دولت از ائتالفی با سران قبايل معتدل تر تشکيل شده، بر تمام 
کشور حاکميت نداشت و وضعيت آن از نظر داخلي، منطقه ای و بين 

ی فشار بر آن و پيشروی به المللی شکننده بود، راه های ديگری برا
سوی آلترناتيو بهتری وجود داشت، البته اگر حقوق بشر و دموکراسی 

اما در منازعات استراتژيک جاری در نظام حاکم برجهان . هدف باشد
هدف . چيزی که محلی از اعراب ندارد دموکراسی و حقوق بشر است
يز مثل حمله به اين کشور مهم از نظر استراتژيک در شاخ آفريقا ن
 1800افغانستان و عراق دموکراسی و حقوق بشر نبود، بلکه کنترل 

مايل راه دريايی بود که مسير انتقال نفت خاورميانه از دريای سرخ و 
  . اقيانوس هند است

طنز تاريخ اينکه دزدان دريايی در همان مفهوم سنتی خود، يعنی کسانی که از 
 درياها تجارت و امرار معاش طريق دزدی و گروگان گيری و باج بگيری در

ر رونق خود  ُپ "تجارت" ميکنند، گوی را از دست مهاجمان خارجی ربودند و 
 ميليون 20آنها برای آزاد کردن آخرين کشتی اوکرايني، . را راه به انداخته اند

هفته نامه اکونوميست در گزارشی در اين رابطه . دالر درخواست کرده اند
ن دريايی سومالي، مساله تجارت در مقياس بزرگ نوشته است، مساله دزدا

آنها با دارو دسته های مشابه در يمن ارتباط دارند و به کمک آنها راه . است
را بر کشتی هايی که قصد ورود و خروج از دريای سرخ دارند يا از مسير 

 درصد کشتيرانی سراسر 10اين مسير حدود . خليج عدن ميگذرند می بندند
گزارش اضافه ميکند فعاليت دزدان دريايی . د اختصاص ميدهدجهان را به خو

سومالی بطور روزافزونی پيچيده ميشود و سومالياهای مقيم دوبی و ساير 
به نوشته اکونوميست آنها . کشورها در حوزه مالی از آنها پشتيبانی ميکنند

ل هنوز با اسالم گرايان سومالی ارتباط ندارند، هرچند ممکن است و به احتما
قوی به آنها هم مثل هرنيروی ديگری که ساحل را اداره ميکند پول بدهند ودر 

  . خريد اسلحه به آنها کمک کنند
 احيا شده دردنيای مدرن رد وبدل ميشود هنگفت  "تجارت" پولی که دراين 

است و مثل ساير تجارت های قانونی و غير قانوني، گردانندگان آن نرخ سود 
بنابر گزارش . تورم سال های اخير انطباق داده اندکسب و کار خود را با 

اکونوميست مبلغ متوسط پولی که دزدان برای آزادی گروگان ها درخواست 
فقط در سال جاری حدود . ميکنند تنها در يک سال اخير سه برابر شده است

هرچند با .  ميليون دالر به دزدان دريايی سومالی باج پرداخت شده است100
ليارد دالر پول ماليات دهندگان که دولت آمريکا به صاحبان  مي700توجه 

بدکار سرمايه های مالی پرداخت، ارقام هنگفت ديگر ابهت خود را از دست 
سرمايه داران مالی اگرچه از جيب . داده اند، اما مقايسه نبايد مع الفارق باشد

 برای  به شمار می آيند و آنچه برميدارند" محترم"مردم بر ميدارند، اما
 100اکونوميست برای مقايسه درآمد . انباشت سرمايه است نه مصرف

ميليون دالری امسال دزدان دريايی سومالی معيار معقول تری را انتخاب کرده 
  .  ميليون دالر14 آمريکا که برابر است با "بودجه توسعه": است

  نظم نوين در خدمت اسالم گراها 
وپی بر سومالی حاکم شده است در نظر اگر شرايطی را که بعد از حمله اتي

بگيريم، رشد دزدی دريايی در سواحل اين کشور آنطور که در نظر اول تصور 
  . ميشود، عجيب نخواهد بود

سوماليايی ها همسايه خود اتيوپی را هرگز دوست نداشتند و با آنها بر سر 
سا کسب خودمختاری برای استان های سوماليايی نشين جنگيده بودند و اسا

اين عالوه بر آن . در هرجنگ خونين داخلی پای اتيوپی هم به ميان می آمد
است که اکثريت سوماليايی ها مسلمانان سنی مذهب و اکثريت اتيوپيايی ها 
مسيحی هستند و بويژه در اين دوره که مذهب به ابزار سياسی قدرت های 

با توجه . ميدهددرگير تبديل شده، اهميت اين عامل بيش از پيش خود را نشان 
به اين مساله فرستادن ارتش اتيوپی به سومالی به هر منظور بدترين ايده ای 

اشغال سومالی توسط نيروهای اتيوپی بعد . بود که ميشد به آن چنگ انداخت
  . از ساقط کردن دادگاه های اسالمی بر عمق نفرت مردم افزود
ايج وخيم خود را به عالوه بر اين در همين گذشته نزديک دخالت آمريکا نت

 Operationنمايش گذاشته بود، هم هنگام اجرای عمليات معروف 
Restore Hope که به تلفات و فرار سربازان آمريکايی 1993 در 

منجرشد وفيلمی هم از آن ساخته شده است، هم در جنگ های خونين داخلی 
 که عليرغم مداخله سازمان سيا ورساندن اسلحه به يک طرف 2006
صمه آنهم در شرايطی که صدور اسلحه به سومالی ممنوع بود، سرانجام مخا

 و کنترل بخش بزرگی از کشور توسط  "دادگاه های اسالمی" کار به پيروزی 
  . آن انجاميد

همين عوامل کافی بود تا بتوان حدس زد اشغال کشور توسط نيروهای اتيوپی 
روهای اسالمی فراهم با پشتيبانی آمريکا، چه منبعی برای سرباز گيری ني
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اما به اسالم گراها و نه فقط اسالم گراها، فقط همين يک شانس . خواهد شد
  .  ديگر هم بود "هدايای" . داده نشد
   " !حکومت انتقالی " مضحکه 

بهانه حضور نيروهای اتيوپی در کشور تقويت چيزی است که رسما حکومت 
) Transitional Federal Government) TFG(فدرال انتقالی 
اين حکومت انتقالی که آمريکا و تبعا دولت های بزرک و . خوانده ميشود

سازمان های رسمی از آن حمايت ميکنند، از ائتالف جنگ ساالرانی تشکيل 
  . شده که اياالت متحده پشتيبان آنهاست و هيچ پايگاهی در ميان مردم ندارند

 گزارشات رسانه های  بی مسماترين عنوانی است که در "حکومت انتقالی" 
. انحصاری نام آن به عنوان راه حل ميانی و وسيله نجات دايما تکرار ميشود

 با شورشيان و جنگ ساالران وحشی ديگر، "حکومت " تنها تفاوت اين 
جنگ ساالران وابسته به حکومت .حمايت آمريکا و نهادهای رسمی از آن است
  .  حقوق بشر در سومالی هستندانتقالی خود از بدترين نقض کنندگان قانون و

سازمان عفو بين الملل در ماه مه امسال گزارشی از نقض حقوق بشر در 
 و حاميان اتيوپيايی " حکومت "سومالی منتشر کرد که چهره سربازان اين 

اين گزارش نشان ميدهد که خشونت ها و . آن را به خوبی به نمايش ميگذارد
الران شورشی بلکه هم چنين و حتی جنايات هولناک نه فقط توسط جنگ سا

عمدتا توسط جنگ ساالران وابسته به دولت انتقالی و سربازان اتيوپی صورت 
بريدن گلو، اعدام های خياباني، شکنجه های حيواني، تجاوز دسته . ميگيرد

جمعی به زنان و کودکان، قتل دسته جمعی ساکنين خانه هايی که مورد تجسس 
ت که همه روزه و توسط همه طرف ها، البته بسته قرار ميگيرند، اعمالی اس

  .به توان شان، صورت ميگيرد
مفاد گزارش نشان ميدهد مسووليت بخش بزرگی از آوارگی ها به گردن 
نيروهای اتيوپي، دولت انتقالی و يا حمالت موشکی آمريکاست که يک بخش 

از اسالم يا تمام يک محله را به بهانه مظنون بودن ساکنين آنها به حمايت 
جمعيت ساکن اين محالت بعد .  با بمب و توپ و موشک ويران ميکنند،گرايان

از تحمل کشته ها و زخمی های فراوان دسته جمعی از اين محالت گريخته و 
 يی  "پناهگاه ها" به سوی اردو گاه ها ی پناهندگی روانه ميشوند تا در 

  . استزندگی کنند که وهن نامی است که به آنها داده شده 
.  شاهد عينی تهيه شده است75گزارش عفو بين الملل بر اساس مشاهدات 

  : برخی ازموارد مندرج در گزارش عفو بين الملل به قرار زير است
 ساله سوماليايی تعريف ميکند سربازان اتيوپی به دختر 56هابون يک مرد  *

 از وقتی برادران دختر تالش کردند.  ساله همسايه او تجاوز کردند17
خواهرشان دفاع کنند، سربازان آنها را گرفته و بعد از اينکه به شدت به باد 

  .کتک گرفتند، چشمانشان را با خنجر از حدقه در آوردند
  
يک شاهد شرح ميدهد چگونه سربازان گلوی يک بچه را مقابل چشم  *

  .مادرش بريدند
  
مسايه دسته يک شاهد ديگر شرح ميدهد سربازان اتيوپيايی به دو دختر ه* 

بعد جسد دخترهارا در خيابان می اندازد که چند روز در . جمعی تجاوز ميکنند
  .حال پوسيدگی آنجا افتاده بود

يک شهروند سوماليايی تعريف ميکند سربازان در انتقام از يک کمين گذاری  *
  . دسته جمعی کشتند" مثل گله بز"مردم بی گناه را 

 سربازان سه مرد را با خود بردند و فردا يک مرد سوماليايی تعريف ميکند* 
بدن يک جسد سيم بندی شده بود، دومی . جسد آنها را در خيابان رها کردند

گلويش بريده بود و سومی در حاليکه پاهايش به زنجيربود، آلت تناسلی اش 
  . به وسيله ای منفجر شده بود

 انجاميد  "المیدادگاه های اس" چنين اوضاعی به تقويت جناح تندرو و نظامی 
که با استفاده از نفرت مردم از اشغال کشور توسط نيروهای اتيوپی و دخالت 
آمريکا شورش گسترده ای را عليه نيروهای انتقالی و ارتش اتيوپی سازمان 

انتقالی به محالت مسکونی  حمالت وحشيانه نيروهای اتيوپی و حکومت. دادند
اد بيشتری بی خانمان و آواره بر مردم که تعداد زيادی کشته و زخمی و تعد

  "شباب" جای گذاشته است، راه را برای سرباز گيری اين نيرو که خود را 
به گزارش اکونوميست شباب در جنگ با . ميخواند بيش از پيش گشود

سربازان اتيوپی و حکومت تحت حمايت آن به همان تاکتيک هايی متوسل 
اده، گروگان گيري، قتل خارجيان بمب های کنار ج: ميشود که شورشيان عراق

دولت . و مددکاران خارجي، و حمله به مراکز نمايش ويديويی و امثال آن
  . اريتره نيز به علت دشمنی ديرين با اتيوپی از آنها حمايت ميکند
  :و به اين ترتيب تراژدی عراق و افغانستان در اينجا تکرار ميشود

ته های آنها پشته شده اند، زخمی انبوه ميليونی شهروندان غيرنظامی که کش 
ها که مداوايی ندارند، آوارگي، فقر و به ناگزير گسترش بی قانونی و اعمال 

: تنها تفاوت با عراق در اين است که اينجا کسی به ارقام نمی پردازد. جنايی
چند تن کشته شده اند .  رفتار ميشود "گله بز" اينجا با مردم واقعا به مثابه 

 شهروند 9000 اکونوميست نوشته است در سال گذشته .معلوم نيست
عفو بين الملل مينويسد تنها در چهار ماهه اول . غيرنظامی کشته شده اند

. رقم دقيق آوارگان هم روشن نيست.  غيرنظامی کشته شده اند6000امسال 
  ؟ حاال.  ميليون بود10ميدانيم جمعيت سومالی قبل از حمله اتيوپی حدود 

ملل مينويسد يک ميليون پناهنده داخلی هست و صدها هزار نفر به  عفو بين ال
اردوگاه دادآب در کنيا، يکی . سوی کشورهای همسايه گريخته اند

 پناهنده بزرگ ترين اردوگاه پناهندگی 210000ازمراکزآوارگان سوماليايی با 
امسال راه های ورود به اين اردوگاه را مسدود کردند، . جهان محسوب ميشود

 هزار نفر راه خود را به اين اردوگاه گشوده 40ليرغم آن طی همين دوره ع
بنابر گزارش سازمان ملل تقريبا نيمی از جمعيت برای زنده ماندن نياز . اند

اين در حالی است که بيکاری و تورم بيداد ميکند . فوری به کمک غذايی دارند
ماهه اول 6ذرت در و قيمت برخی از مهم ترين کاال های اساسی مثل گندم و 

زخمی ها و بيماران، در شهر يا در .  درصد افزايش يافت200امسال نزديک 
اردوگاه های پناهندگي، بدون دارو و درمان روی زمين خشک دراز ميکشند و 

  . جان ميدهند
مذاکراتی . فاجعه بار تر اينکه چشم اندازی برای عبور از اين وضعيت نيست

روهای معتدل تر و دولت انتقالی برای تشکيل يک که با توافق آمريکا بين ني
تازه هردو طرف .  نيست " شباب"دولت توافقی در جريان است، مورد قبول 

  . شروطی برای توافق دارند که معلوم نيست مورد قبول طرف مقابل قرار گيرد
 کنترل يک بندر استراتژيک را در دست گرفته  " شباب"از طرف ديگر اکنون 

ارش نهادهای حقوق بشری با توافق اکثريت ساکنين بندر موفق به و بنا بر گز
روشن است که آمريکا به اين وضعيت رضا . خلع سالح محلی هم شده است

همه اينها در حالی است که مقامات اتيوپی برای خروج از . نخواهد داد
معلوم است ماموريت کشورگشايی که به آن . سومالی بی تابی نشان ميدهند

  . ه بود، برای دولت اتيوپی خيلی گران تمام شده استمحول شد
اکونوميست . ماجرای دزدی دريايی نيز البته تماما به تجارت ختم نميشود

نوشته است کشتی اوکرائينی که در هفته اخير ربوده شد، حامل تانک های تی 
.  روسي، تفنگ های ضدهوايی و سالح های پرتاب خمپاره بوده است72 –

ح های سبک تر قبل از اينکه کشتی های آمريکايی برسند در احتماال سال
اين نشريه می نويسد دولت کنيا ادعا ميکند محموله ها . ساحل تخليه شده است

متعلق به اين کشور است اما شواهد کافی نشان ميدهد محموله ها با همکاری 
 آن دولت کنيا برای سودان حمل ميشد و هدف کنيا دريافت نفت ارزان در ازای

در اواسط هفته نيز کشتی های روسی با ادعای حفظ جان . در آينده است
بنابراين اگر چه برای مردم سومالی . شهروندان روسی وارد منطقه شدند

جانی نمانده است، اما به نظر ميرسد همچنان و تا سالها آماج تيرهای جانگداز 
  . خواهند بود

  تفاوت فرهنگ برترها و پست ترها؟ 
زارشی که نشريه اکونوميست در باره دزدی دريايی در سومالی در در زير گ

وبسايت خود منتشر کرده است، شخصی يادداشت گذاشته که مدتی با 
USAID برای تربيت کادر اداری در سومالی کار ميکرد و تجربه اش به او 

 صاف و ساده در سومالی کارکرد  "معيارهای تمدن غربی" نشان ميدهد 
 به تفصيل و با ذکر شواهدی شرح ميدهد سوماليايی ها نه او سپس. ندارد

بيشتر . وقت سرشان ميشود، نه وظيفه و نه برای تخصص تره خرد ميکنند
 که قرار بود به عنوان کادر اداری تربيت USAIDهمکاران سوماليايی او در 

. شوند فقط به فکر بيرون بردن خانواده خودشان و سرقت پول ها بودند
اينکه اينها مردمی هستند که برای شان رابطه ايلی باالتر از بطورخالصه 

ضابطه، منافع شخصی باالتر از منافع جمع و دزدی موثرترين تاکتيک اداری 
او اشاره . است و از طريق تحقير ديگران برای خود تشخص دست و پا ميکنند

  . ميکند که وضع در افغانستان و عراق هم بايد شبيه اين باشد
 شخصيت"  هم مثل اغلب مقامات و USAIDکاران اين خواننده در اينکه هم

 ها در دولت های تحميلی در جهان سوم بخش دزد و خودخواه جمعيت کشور "
اما در مورد آزمون . را تشکيل ميدهند، حقيقتی است که قابل انکار نيست

معيارهای تمدن غربی برای اکثريت جمعيت اين کشورها، بوته آزمايش واقعی 
بايد ديد اگر مردم کشورهای . ايطی است که اين مردم در آن به سر ميبرندشر

غربی در همان شرايطی زندگی کنند که دهه ها بلکه سده ها بر مردم مصيبت 
زده سومالی تحميل شده است، آيا معيارهای تمدن برای آنها کارکرد 

  خواهدداشت؟ 
منام يک نشريه مساله اصلی البته توان قضاوت يا اغراض يک خواننده گ

مشکل اصلی که بسياری از مخاطبان رسانه های بزرگ را هم . غربی نيست
در غرب و هم در شرق و شمال و جنوب دچار يک جانبه نگری ميکند 
گزارشات يک جانبه و سرو دم بريده و چه بسا تحريف شده ی اين رسانه 

مخاطبان هاست که واقعيات تاريخ و بخش بزرگی از حقايق جاری را از چشم 
  . خود پنهان می کنند

نتيجه تاريخ پنهان مانده سومالی را در يک رقم که نشريه اکونوميست به 
حدود پنج ميليون نفر يعنی نيمی از : دست داده است ميتوان به روشنی ديد

از اين .  به دنيا آمده اند1991جمعيت سومالی بعد از سقوط زيادباره در سال 
  . حتی آموزش ابتدايی ديده اند درصد آنها 10جمعيت تنها 

روشن است در چنين شرايطی وقتی که فقر و فالکت بيداد ميکند، و بمب و تير 
و گلوله از همه سو بر سر مردم می بارد، همه نيروها اعم از اشغالگر، اسالم 
گرا يا دزددريايی ميتواند از اين جوانان محروم شده از ابتدايی ترين مواهب 

فراموش نکنيم در چنين شرايطی حتی دزدان دريايی هم . دتمدن سرباز بگيرن
متاسفانه يا خوشبختانه برای يادگرفتن . رسيدن لقمه ای نان را بشارت ميدهند



 8

 نياز است که معموال فعالين  "تمتع"  و  "نعمت مادی" معيارهای تمدن اندکی 
ارزه دمکراسی و حقوق بشر فاقد منابع آن هستند و تالش ميکنند از طريق مب

  . برابری اندکی اين نياز را برطرف کنند
مشکل حاد سومالی اين است که وقتی قدرت های خارجی برای حفظ منافع 

  "دولت انتقالی" خود با دزدان و جنگ ساالران همکاری کرده و نيرويی را 
يا حامی آن ميخواند که به دختربچه ها تجاوز کرده و جسدشان را در خيابان 

ی چوپانان بی گناه با گله های شان در دشت های خشک از رها ميکند و حت
 به خاک می تپند،  " گله بز " موشک های آمريکايی در امان نيستند و مثل

يک شانس طاليی و استثنايی در اختيار نيروهای واپسگرايی قرار ميگيرد که 
 و اشغال و تجاوز و غارت عالمت تساوی  "تمدن غربی" مشتاقانه بين 

در اين شرايط شهروندان عادی بين دو دسته غارتگر بيرحم گير می . ميگذارند
افتند که هردو لباس بدلی نجات غريق پوشيده اند و زندگی آنها بطور دايم 

                                   1387مهر14        .وحشت لحظه های کشف حقيقت را بازتاب ميدهد
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 تسليم نمی شويم
. ه فراری امده روز است از خان: کارگر معترض شرکت الستيک سازی البرز *

نمی دانم با اين جيب خالی به زن و بچه ام چه . نمی توانم به خانه بروم
 .... بگويم

 کارگر شرکت الستيک سازی البرز بيش از پنج ماه است که 1360: روشنگری
در مصافی بسيار بيرحمانه و نابرابر با دستگاههای دولتی دست و پنجه نرم می 

اين کارگران تاکنون چندين بار بازداشت و . دکنند تا حقوق شان را دريافت کنن
توسط نيروهای انتظامی از جمله در جريان حمله و تخريب ديوار اين کارخانه 

با اين حال مبارزه و تالش آنها برای دريافت حقوق شان . ضرب و شتم شده اند
 14اين کارگران روز يکشنبه , در تازه ترين اقدام. همچنان ادامه يافته است

يکی از کارگران . ه در برابر محل اداره کار در تهران دست به تجمع زدندمهرما
اين کارخانه در گفتگو با راديو برابری وضعيت خود و ساير کارگران را شرح 

صازمان صنايع و نهاد رياست جمهوری , اداره کار, به گفته اين کارگر. داد
سووليت حل مشکل کارگران را ميان خودشان پاس کاری می کنند و هر نهادی م

به رياست : " اين کارگر گفت. اين کارگران را به عهده نهاد ديگری می اندازد
به . جمهوری می رويم می گويند سازمان صنايع بايد کارهای شما را پذيرش کند

بايد به , سازمان صنايع می رويم می گويند کارهای شما را پيگيری کرده ايم
 کار مراجعه می کنيم می گويند سازمان صنايع را به اداره. اداره کار مراجعه کنيد

. کارگران همه عصبانی و ناراحتند. قبول نداريم و آنها اصال حق دخالت ندارند
يک آقايی از . اينجا زير آفتاب ايستاده اند و هيچ کس نيست که به داد ما برسد

در , اعیبرويد تامين اجتم:اداره کار آمده و فقط وعده و عيده داده و گفته است 
دارند ما را بين خودشان پاس . حالی که تامين اجتماعی اصال ربطی به ما ندارند

 . کاری می کنند
اين کارگر به پالکارد تهيه شده از سوی کارگران در اجتماع اعتراضی شان در 

خطاب به , روی پالکاردی که تهيه کرده ايم: برابر اداره کار اشاره کرد و گفت
شما چطور؟ , ما کارگران شش ماه است حقوق نگرفته ايم, وزير کار نوشته ايم

 آيا می توانيد بدون گرفتن يک ماه حقوق زندگی تان را بگذرانيد؟ 
نمی توانم به خانه . ده روز است از خانه فراری ام: اين کارگر معترض گفت

االن فصل مدارس . نمی دانم با اين جيب خالی به زن و بچه ام چه بگويم. بروم
. کارگران کلی هزينه دارند که نمی توانند بدهند. مدارس باز شده است. است

بسياری از کارگران با خانواده هايشان مشکالت خانوادگی پيدا کرده اند و زنان 
 سال ازدواج زنش را طالق داده 25کارگری بعد از . شان را طالق می دهند

 .  به خودکشی بزنندهر لحظه احتمال اين است که کارگران کارخانه ما دست. است
اين کارگر که به گفته خودش دارای مدرک تحصيلی ليسانس است در واکنش به 
اين پرسش که ادعای برخی از کارفرمايان در باره ارتقاء شغلی کارگران به کجا 

ما اصال . ارتغاء شغل بخورد توی سرشان: با خشم و عصبيت گفت, رسيده است
تامين . ه است که حقوق ثابت ما را نداده اندبيش از چهار ما. حقوق نگرفته ايم

 . ما مشکل درمان و پژشکی داريم. اجتماعی دفترچه های ما را ترخيص نمی کند
اين کارگر تعداد کارگرانی که حقوق شان را دريافت نکرده اند کل کارگران 

 .  نفر ذکر کرد1360کارخانه بالغ بر 
من از :"ار راديو برابری گفتوی در پايان با صدايی که می لرزيد به خبرنگ

هيچ کس نيست به . طرف همه کارگران اين کارخانه برای شما اشک می ريزم
ولی ما تسليم نمی شويم و تا آخرين قطره خونمان ار حقوق مان . داد ما برسد

 : مشروح اين گفتگو را در لينک زير بشنويد. دفاع خواهيم کرد
ram.3/05/10/2008/files/net.radiobarabari.www://http   

…………………………………… 
 دفاع از جنبشهای اجتماعی در ايران يا 

 ئيلايران توسط اسرا حمايت از بمباران هوايی

چپ «اخيرا بحثی از طرف يکی از رهبران يکی از سازمانهای مدعی 
«Alliance for Workers Liberty   ) اتحاد برای رهايی

 در بريتانيا در دفاع از بمباران هوايی ايران توسط اسرائيل )کارگران
مطرح شده است و جريانهای گوناگون از جمله فعالين سوسياليست ضد 

و احزاب و سازمانهای سياسی چپ بريتانيا ) يهودی االصل(صهيونيست 
از آنجا که اين جريان . داين موضع را شديدا مورد حمله قرار داده ان

 مدعی است مدافع مبارزات اجتماعی مردم ايران نيز ميباشد و تالشهايی
ناموفق در دفاع از دانشجويان ايران و کارگران خاورميانه راه   البته -

انداخته است بررسی مواضع آن و زمينه تاريخی اين موضع گيری 
   .ارتجاعی از اهميت خاصی برخوردار است

پ بريتانيا جريان اتحاد برای رهايی کارگران از آغاز فعاليت در سطح چ
هميشه به )درپی انشعاب از حزب کارگران سوسياليست بريتانيا (خود 

اين جريان در . متهم بوده است» سوسيال امپرياليست «انتخاب مواضع 
تمام طول جنگ ايرلند حاضر نشد از خواست خروج بی قيد و شرط 

که در آن مقطع خواست مشترک همه نيروهای  لند ارتش بريتانيا از اير
در توجيه اين موضع اعضای اين . چپ و راديکال بريتانيا بود دفاع کند

سازمان مدعی بودند دفاع از حق کارگران پرتستان ايجاب ميکند با 
البته بايد به خاطر . خواست خروج ارتش بريتانيا از ايرلند مخالفت کنند 

تان عمدتا بخش مرفه طبقه کارگر ايرلند شمالی داشت که کارگران پروتس
گيری از حضور ارتش بريتانيا موقعيت برتری در سطح  بودند که با بهره

کار و درآمد داشتند و در نتيجه ديدگاههای ارتجاعی در دفاع از 
 . ملکه اليزابت و ارتش در ميانشان قوی بود و هست» بريتانيای کبير«

عمدتا تئوری لنينی درمورد " ی کارگران اتحاد برای رهاي"اين جريان 
را قبول ندارد و در ) د اری بمثابه باالترين مرحله سرمايه(امپرياليسم 

مورد حمله نظامی اياالت متحده و متحدينش به عراق اين جريان جنگ 
ارزيابی ) آمريکا وعراق(داری ارتجاعی  را دعوای دو نيروی سرمايه

اظهار » پيروزی آمريکا«ای شفاهی از کرد و فعالين اين جريان در بحثه
سال گذشته اين سازمان پيوسته با شعار ۵طی . خوشحالی ميکردند

که شعار » خروج بی قيد و شرط ارتش آمريکا و متحدينش از عراق «
مورد توافق همه جريانهای ضد جنگ و ضد امپرياليستی در سطح جهان 

 نقش مترقی در است مخالفت کرده و معتقد است امپرياليسم ميتواند
ايجاد » فضايی برای فعاليت جنبش کارگری اين کشور«عراق ايفا کند و 

گويی قدرتمندترين و نظامي ترين کشور سرمايه داری جهان قادر   ! کند
است چنين نقشی را در کشورهايی که فقط و فقط به منظور غارت و 

اين . دتثبيت قدرت نظامی سياسی خود تحت اشغال قرار داده است ايفا کن
جريان خواست خروج ارتش آمريکا از عراق را برابر با دفاع از 
پيروزی اسالمگريان در اين کشور ميداند و با اين موضع عمال منکر 

 - نقش نيروهای غير اسالمی است که توامان عليه اشغالگران آمريکايی 
دولت شيعه دست نشانده آمريکا و نيروهای اسالمگرا مبارزه ميکنند 

. ارگران نفت در جنوب عراق و يا بخشهای ديگر جنبش کارگریمانند ک
جنبش زنان و جنبشهای اجتماعی که عليه اشغال نظامی عراق و ضد 

  . نيروهای اسالمی شيعه و سنی فعاليت ميکنند
اما بحث دفاع از بمباران هوايی ايران توسط اسرائيل توسط اين سازمان 

ريان آشنايی داشتند تعجب حتی برای کسانی که با مواضع راست اين ج
يکی از رهبران تئوريک اين » شون متگامنا«در ماه اوت . آور بود

در » اگر اسرئيل ايران را بمباران کند « ای تحت عنوان  جريان در مقاله
اگرچه بمباران هوايی ايران توسط « : نشريه سازمانش مينويسد

ن خواهد انجاميد اسرائيل به کشتاری گسترده در خاورميانه و فراتر از آ
نويسنده مقاله ادامه . »ما آنرا محکوم کنيم اما اشتباه خواهد بود اگر» 

ممکن است در پی اين بمباران چند مذهبی در منطقه خود را : ميدهد 
منفجر کنند و بحران ايجاد کنند ولی در نهايت اين راه حل بهتری است 

  1.تا اينکه ايران به اسرائيل حمله کند
 گزارش کتبی بحثهای درونی اين جريان که توسط مخالفين البته طبق 

رهبری در سطح مطبوعات چپ بريتانيا منتشر شده است واضح است 
دفاع از امپرياليسنم و اسرائيل در اين جريان به جايی رسيده است که 

در جلسه درونی ميپذيرد که » مارک ازبورن«يکی از فعالين اين جريان 
له ای ده هزار ايرانی جان خود را از دست احتمال دارد در چنين حم

تنها کشور «بدهند ولی در نهايت اين قيمت کمی است در برابر حفظ 
   2!!درمنطقه اسرائيل» دمکراتيک

همانطور که پرفسور موشه ماخوور از فعالين ضد صهيونيستی عضو 
کميته اجرايی کارزار دستها از مردم ايران کوتاه در مقاله مفصلی به آن 

  ره کرده است چه کسی است نداند قربانيان چنين بمبارانی مردماشا
  2بقيه در صفحه 


