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 شورهای سرمايه  داریبحران مالی ک
 گفتگو ی تلويزيون برابری با محمد رضا شالگونی

تلويزيون برابری زنجيره گفتگوهائی با محمد رضا شالگونی در مورد 
بحران مالی سرمايه داری که بحث روز جهان است ، ترتيب داده که بخش 
نخست آن از گفتار به نوشتار تبديل شده و در اين شماره نشريه در اختيار 

  شماره های آيندهبخش های ديگر نيز در. خوانندگان عزير قرار می گيرد 
 - اين مصاحبه قبل از انتخابات اخير  :توجه(. خواهد آمدهای نشريه 

  ..) انجام گرفته است-رياست جمهوری در اياالت متحده امريکا 
همانطور که می دانيد ! با سالم به بينندگان تلويزيون برابری :   برابری

 رسانه های عمومی صحبت های زيادی در باره بحران مالی در در
در اين رابطه گفتگوئی داريم با . کشورهای سرمايه داری در جريان است 

محمد رضا شالگونی و سئوال هائی داريم تا بتوانيم روشنائی بيشتر به 
درابتدا سوال می کنم که مشخصات عمومی اين بحران . اصل مساله بدهيم 

شورهای سرمايه داری چه هست ؟ اين بحران را چطور می مالی در ک
 شود تعريف کرد و مشخصاتش بطور کلی چه هست ؟ 

اين بحرانی که شروع شده در !   من هم سالم عرض می کنم  :شالگونی
مقطع خاصی از تحوالت اقتصادی، سياسی و بين المللی هست که توجه به 

 گسترش بحران اين عوامل چون در آينده و در افق.آنها خيلی مهم است 
 چون بحران اقتصادی و آنهم در يک مقياس بزرگ اين. خيلی تاثير دارند

چنينی فقط يک مساله صرفًا اقتصادی نيست و بلکه مسائل  سياسی، 
مسائل بين المللی و توازن قوا بين قدرت های جهانی همه مداخله دارند و 

وامل توجه کنيم و ببينيم و خيلی مهم است که باين ع. در آن  اهميت دارد
 . در چه مقطعی اين حادثه دارد اتفاق می افتد

اولين مساله ای که بايستی در باره اين بحران کنونی مورد توجه قرار 
دهيم عبارت از اينست که اين بحران کانون اش در آمريکاست و اين خيلی 

د کل تولي% 25حداقل . آمريکا بزرگترين اقتصاد جهانيست . مهم است 
عامل . ناخالص جهانی در آمريکاست و اين مساله خيلی اهميت دارد 

. ديگر اينست که آمريکا مصرف کننده ی نهائی کل اقتصاد جهان است
يعنی هر يک از اقتصادهای بزرگ کشورهای  مختلف که تحرکی پيدا می 
کنند ، می خواهند صادراتی داشته باشند و يا سرمايه گذاريهائی داشته 

گر يکی از مقاصد اصلی شان بازار آمريکا نباشد ، خيلی شکوفا باشند؛ ا
اين مساله ی بسيار بسيار مهمی است و بنابراين اگر ماشين . نمی شوند 

و . مصرفی عظيم آمريکا بخوابد، روی خيلی از مسائل اثر خواهد گذاشت 
 . اگر  آن ماشين بخوابد ديگران متضرر خواهند شد 

باين مساله جلب کنم الزم می دانم که ياد آوری برای اينکه توجه تان را 
 و در واقع در دو دهه گذشته، ما در ژاپن و 1990کنم که در دهه ی 

مثًال . آلمان بحران هائی داشته ايم که بحران های خيلی کشداری بودند 
ژا پن .  رکود بود نيمهژاپن حدود يک دهه و نيم در يک حالت رکود و 

منتهی می دانيم که بحران ژاپن کل . نيست دومين  اقتصاد بزرگ جها
 چرا که موتور اصلی اقتصادی جهانی .جهانی را از کار نينداخت اقتصاد

يا مثًال می . که آمريکاست کار می کرد و دچار بحران عمقی نشده بود
 بحرانی رخ داد که بحران ه،ر آلمان و بعد از اتحاد آن و غيردانيم که د

از و فرودهائی داشته ولی ادامه هم داشته و در کشداری بوده و اگر چه فر
آلمان سومين . واقع رونق اقتصادی خيلی جان داری در آلمان پا نگرفته 

اقتصاد بزرگ جهان بوده و بزرگترين صادر کننده جهان بوده ولی می 
بينيم که اقتصاد آلمان هم در حاليکه در اروپا اثر خيلی مهمی داشت ، 

انی اقتصاد سرمايه داری را خاموش نکرد و علی رغم آن در سطح  جه
 . اثرات مخرب برآن نگذاشت 

اقتصاد آمريکا چنين است که هم . ست  ااقتصاد آمريکا ولی چيز ديگری
چرا که . هم بزرگترين وام گيرنده جهان استبزرگترين بازار جهانست و 

بسياری از سرمايه های کشورهای مختلف که در بيرون از مرزهايشان 
بدين خاطر می .  سرمايه گذاری می روند، مقصدشان آمريکاست برای

يعنی اگر سرمايه هائی . شود گفت که آمريکا وام گيرنده نهائی جهانيست 
برای سرمايه گذاری بروند، خواهند رفت که معموًال اوراق خزانه آمريکا 

آمريکا بزرگترين ! بعالوه. را بخرند يا سهام و غيره آنجا را می خرند 
اين مهم است که .  جهان  است - باصطالح بازار ايجاد کننده-ار سازباز

قدرت دولت آمريکا بعنوان قدرت برتر و ابر قدرت سياسی اهميت داشته و 
در جاهائی که توقف هائی اتفاق افتاده و اختالل هائی در سيستم سرمايه 
داری بوقوع پيوسته، با گوش مالی بعضی دولت ها و تشويق بعضی 

ش ايجاب  اا راه ها را گشوده و آنچه را که می خواسته يا منافعدولت ه
مثًال توجه کنيد به بحران آسيا که بهر حال بحران . می کرده بدست آورده 

بزرگی بود و آمريکائی ها مداخله کردند، هر چند که بنفع خودشان مداخله 
هم ولی در هر حال م. کردند و در واقع آسيائی ها را خانه خراب کردند 

بنابراين الزم است توجه کنيم که . است که آمريکا بازار ساز جهان است 
در اينجا اين موتور خانه اصلی است که به روغن سوزی افتاده و در آن 

 . اختالل هست 
مساله دوم عبارت از اينست که بحرانی که تازه شروع شده هنوز در 

فرا نگرفته و ست و در واقع هنوز کل اقتصاد را کامٌال   اسطح مالی
شاخص های ديگر نشان نمی دهند که در جاهای ديگر خود آمريکا رکود 
کامًال نشسته باشد تا اينکه بگوئيم رکود بمعنی فنی کلمه  شروع شده 

الزم است در اينجا ياد آوری کنم . است يا نه و اين هنوز محل بحث دارد 
ًال ما در سال مث. که هر بحران مالی ضرورتًا به رکود منتهی نمی شود 

 شوک وجشتناکی - بحران مالی داشته ايم که ضربه ی وحشتناکی1987
 شوک وحشتناکی وارد 1990در سال . وارد شد " وال استريت "  بر –

 هم شوک 2001در سال .  شوک بزرگی وارد شد 1998در سال . شد 
ولی از اين چهار بحران که . در آمريکا و در سطح مالی وارد شدبزرگی 

 و 1990بحران سال .ای آنها با رکود همراه شده اند ته ايم دو تداش
 crise بحران عمومی -" ژ .س "تا  2001 سال بحران

généralisée   – بنابراين  است که بايد گسترش .  ادامه پيدا کرد
بحران را مورد توجه قرار دهيم که در چه سطحی است ، چه می شود کرد 

ی که حاال ادامه دارد اينست که می خواهند و چه می کنند؟ مثًال بحث هائ
تالش کنند که نگذارند اين بحران از سطح مالی برود وعميق تر شود  و 

و بيکاری توده ای و خواباندن کل اقتصاد را . کل اقتصاد را در بر بگيرد 
  . در پی داشته باشد

ی  معموًال آمارها– 2007توجه بايد کرد که مثًال در سه ماهه ی آخر سال 
اقتصادی و کارکرد کشورها در اين زمينه را سه ماهه استخراج می کنند 

 2008در سه  ماهه ی اول سال .  رشد اقتصادی آمريکا منفی بود –
 يعنی -رشد اقتصادی  خيلی خيلی ضعيف بود و حدود هشت دهم درصد

در سه ماهه ی دوم سال جاری يکدفعه رشد .  بود -زير يک درصد 
بنابراين خيلی ها . اال پريد و سه و خرده ای در صد شد اقتصادی آمريکا ب

گفتند که آن اختاللی که اتفاق افتاد وشوک مالی ای که همراه داشت ، در 
حال بهبود پيدا کردن است و خيلی وعده ها می دادند ولی ديديم که چنين 

  . نيست و ادامه پيدا کرد وعميق تر شد 
اين بحران گسترش پيدا می کند يا نه ؟ بنابراين سئوال اينست که آيا حتمًا 

 نرخ بيکاری که در ژانويه 2008مثًال همين االن و در سه ماهه دوم سال 
خود اين البته . در آمريکا افزايش يافت %2/6بود به % 4اين سال حدود 

تفاق افتاده و می تواند در فی النفسه نشان دهنده ی اين نيست که رکودی ا
ده از شرکت ها کارکنانشان را اخراج کرده  شوک باشد و يک عنتيجه

و حاال مساله اينست که . باشند و در واقع شوک را دفع کرده باشند 
تضمين دادن ها ، خريدن ها، ملی کردن شرکت های مالی و بانک ها 
بيشتر حول و حوش اينست که جلوی قضيه را بگيرند و نگذارند بحران 

 . ته به کل جهان سرايت خواهد کرد در آمريکا عمقی و سراسری بشود که الب
اين . دارد و آن ترکيب رکود و تورم استمشخصه ديگری بحران کنونی 

 بر می 1970خيلی مهم است و در واقع ما را به دوره ای مثل دهه 
 روبرو هستيم و اين قياس -  stacflation تورمی  رکود-گرداند که با  

رت از اينست که در حالت اهميت قضيه عبا. دو باره بر سر زبانهاست 
رکود يک سلسه راه حل هائی معموًال وجود دارد که مثًال نرخ بهره را 
پائين می آورند تا اينکه پول بيشتر به بازار تزريق شود و بنابراين 

و حال آنکه در . سرمايه گذاريهای جديدی می شود و رونق ايجاد می گردد
اال می برند و از اين طريق حالتی که تورم باشد معموًال نرخ بهره را ب

نقدينگی را از بازار جمع می کنند و در واقع نمی گذارند نقدينگی افزايش 
وقتی که ايندو با . پيدا کند و در نتيجه جلوی داغ شدن اقتصاد را می گيرند

هم هست با معضل خاصی روبرو هستند و بنابراين اگر راه حل ضد 
حاال . تی نرخ بهره را باال ببرندتورمی را در پيش بگيرند قاعدتًا بايس

 شروع شد، از زمانيکه 2007 ماه عمر دارد و از اوت 14بحران مالی 
منتهی در . به اعتبارات و مخصوصًا اعتبارات مسکن شوک وارد شد

چهارده ماه گذشته مقامات مسئول آمريکائی بيشتر واکنش نشان دادند تا 
 نمی کردند که اين بحران می چرا که هنوز فکر. اينکه اقدامات جدی بکنند

ممکن است معلوم شود که اشتباه می کرده اند و . تواند عموميت پيدا کند 
بهر حال مهم . ممکن است معلوم شود که خيلی جاها اشتباه کرده اند 

اين بحران، بحران . است که در يابيم که چرا تا اينجا قضيه کش آمده 
در حاليکه .  مشکل می کند ترکيب تورم و رکود است و اين قضيه را 

قيمت مواد غذائی ، قيمت هزينه های مسکن، قيمت انرژی و غيرو باال 
می رود که اينها در مجموع اثرات رکود گذار در اقتصاد دارند و اقتصاد 
را کساد می کنند و نتيجه تورمی دارند؛ از طرف ديگر می بينيم که 

   .هشده اند و غيرد، اعتبارات متوقف بيکاری افزايش پيدا می کن
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تا اين لحظه که داريم صحبت می کنيم، آنها در حال انجام دادن اقدامات 
چرا که در اين توقف و ورشکستگی هائی که اتفاق . ضد رکودی هستند 

 بانک -آمريکا"  فدرال زررو" افتاده همه بانکها و در راس آن ها بانک 
خود .  پائين بياورد تصميم گرفت که باز هم نرخ بهره را-مرکزی آمريکا

اينکار را . اين اثر دارد و يعنی اينکه پول بيشتر به بازار تزريق می شود 
می کنند که جلوی رکود را بگيرند وحاال از اين می ترسند که  با اين 

 . ماجرا کار به رکود بيشتر اقتصاد منتهی شود 
 که مساله ديگری که وجود دارد و خيلی خيلی مهم هست عبارت از اينست

بخش مسکن از . در اين بحران، بخش مسکن دچاربحران  شده است 
از زمانيکه .  ببعد در واقع موتور رشد اقتصاد آمريکا بوده2001سالهای 
رئيس فدرال بانک آمريکا " گرين استد"  بحران شروع شد2000در سال 

پول تزريق کردند و خريد . ، نرخ بهره را تقريبًا تا حد صفر پائين آورد
نه و بساز و بفروشی شروع شد و اين اقتصاد آمريکا را سر پا نگه خا

آمريکا که مصرف کننده ی نهائيست ، اين چنين با پولهای . داشت 
ديگری که از نقاط ديگر دنيا وارد می شد و نقدينگی عظيمی که داشت ، 

حاال مساله عبارت از اينست که چنين چيزی از کار افتاده و . عمل کرد
در واقع رهن سه . ندارد و ورشکستگی ها شروع شده ديگر کشش 

و خانه هايشان را مصادره می ميليون و ششصد هزار نفر نکول شده 
پنج ميليون و خرده ای نفر هم دارند برای خانه هايشان به دادگاه . کنند

در نتيجه حدود هشت ميليون آمريکائی به چنين وضعی گرفتار . می روند 
ه گسترش پيدا کند حادثه خيلی مهمی اتفاق خواهد اگر اين مسال. هستند 

شصت ميليون . افتاد و بهر حال بدهکاری بزرگی در مسکن هست 
. آمريکائی رهن دارند  بعد باال رفتن بی سابقه ی بدهکاريهای آمريکاست 

توجه داشته باشيد که کل بدهکاريهای اقتصاد آمريکاو البته فقط 
به بازارها و کشورهای ديگر، بدهکاريهای اقتصاد دولت آمريکا 

خانوارهای آمريکائی ،  بخش مالی آمريکا و بخش غير مالی و مثًال 
در همه جا بدهکاريها ... شرکت های توليد کننده اتومبيل يا کامپيوتر و 

 تريليون دالر است اگر 43بدهکاريهای آمريکا حاال حدود . باال رفته اند 
يز يست نزديک به کل توليد اين چ مجموعه اش را در نظر بگيريم،

بنابراين ادامه اين وضع مشکل فراهم می کند و بيرون . ناخالص جهان 
ممکن است بگويند که اين بحران به . آمدن از آن خيلی کار آسانی نيست 

رکود منتهی نخواهد شد ولی حتی اگر چنين نشود، تنها می توانند روز 
ود ی سابقه در تاريخ خود بخاين بدهکاری ب. محشر را به عقب بياندازند 

  .  را بهم خواهد ريخت زوحشتناک است و يک جائی همه چي
بعد هم هزينه های باال رونده ی نظامی و مخصوصًا جنگ هائی که آمريکا 

از پرداخت های به راه انداخته و خيلی وحشتناک است و بعد نيز کسری تر
ی گيرد وبه دنيا در مجموع آن چيزهائی که آمريکا از دنيا م. آمريکاست

در واقع هر سال هفتصد ميليارد دالر کسری موازنه . می دهد، کسری دارد
يعنی اگر اين هفتصد ميليارد دالر را در نظر بگيريد، . تجارتی آمريکاست 

 اضافه بر –آمريکائی ها هر روز دو ميليارد دالر اضافه بر در آمدشان 
اين چيز کمی نيست و  .   از دنيا می گيرند و مصرف می کنند-توليد شان

هر روز دو ميليارد دالر بيشتر مصرف می کنند و خوب می تواند مختل 
کننده باشد و اگر در لحظه حاضر اتفاقی نيافتد حتمًا در آينده نزديک همه 

 . چيز را بهم خواهد ريخت 
يک فاکتور ديگری که  خيلی خيلی مهم است عبارت از اينست که حاال اين 

توجه .  است که نئو ليبراليسم جهانی شده با آن روبروست اولين بحرانی
 روی سرمايه جهانی گشوده داشته باشيد که حاال کشورهای بسياری به

بودند و مثالً  شوروی کشورهائی که قبًال باصطالح سوسياليستی . شده اند
تی نبودند ولی و متعلقاتش ، يا چين و يا افتصادهای ديگری که سوسياليس

اين مساله مهمی است که توجه داشته باشيم که برای . ته بودندتا حدی بس
اولين بار است که نظام سوسياليستی نيست و حوزه های زيادی به روی 
بازار آمريکا گشوده شده اند و اقصاد جهان سرمايه داری همه جا گسترده 

وقتی ظرفيت های آمريکا در .  اد گرويده اندشده و همه بنوعی به بازار آز
جا متوقف می شود انعکاس آن در سطح جهانی خيلی عظيم خواهد بود اين

 . و بايستی دقت کنيم که اين چيز کمی نيست 
مثًال . ی آمريکائی ترديد بوجود آمده استمساله ديگر اينست که در هژمون

 مالی می بينيد که وزير دارائی آلمان می گويد که بنظر می رسد امپراتوی
چنين " ويشناين بروک " وقتی آدمی مثل . استآمريکا به پايان رسيده 

چيز ی می گويد يا ديگران هم آنرا تکرار می کنند، نمی خواهند در باره 
ريکا از خود اين نشان می دهد که ديگر متحدان آم! مسائلی صحبت کنند

يعنی حاضر نيستند هزينه های اين بحران را . اين مساله نارضائی دارند
ستم خودش ببار آورده و در واقع عمدتًا موتور که  آمريکا در داخل سي

در حقيقت اين جواب ردی . ی آمريکا ببار آورده بدوش بگيرنداقتصاد
که می خواهد بخشی از بار اين بحران را " تالسون" است به طرح های 

وقتيکه آلمانی ها يا در واقع بزرگترين اقتصاد . بدوش ديگران بياندازد
در مورد بسته ی  "  مرکر آنجال"ًال وقتی که اروپا چنين می گويد يا مث

اقتصادی می گويد که چه خواهند کرد و آلمان خودش می خواهد تنهائی 
ز هر چيز اظهار عمل کند، اينها اظهار نظرهای آکادميک نيستند وقبل ا

 ما با يک چيزی شبيه آنچه که در آغاز حمله .نظرهای سياسی است
رو شده ايم ، يعنی اينکه حتی متحدان آمريکا به عراق روبرو بوديم روب

نزديک آمريکا ترديد دارند که آمريکا توانائی  اينرا داشته باشد که قضيه 
اين با آن شرايطی که آمريکا می توانست ديکته کند فرق می . را حل کند 

حتی  . رار داده اند کند و ديگران هژمونی آمريکا را مورد ترديد ق
اپورتو نيستی تکرار می کند و ديگران هم هم اينرا بشيوه " سرکوزی"

همه هم برای آمريکا دل می سوزانند و متحدان نزديک آمريکا . همينطور 
 . هستند ولی واقعيت اينست که يک نوعی ابراز نارضائی می کنند

همان . ست ئی ا"رويای آمريکا" يک عامل ديگر بی اعتبار شدن 
-ه زندگی آمريکائی را" يا  ، American Dream -امريکن دريم "

American way of life   " در واقع در خود آمريکائی که آدم ها . است
کار و تالش  و تجارت به موفقيت می رسند، وقتيکه هشت ميليون می  با

ند،  خوب ابتدا در خود آن کشور روند که خانه هايشان را از دست بده
 سه دهه گذشته در حاليکه در. زير سئوال می رود " رويای آمريکائی"

به فالکت " زير طبقه" دستمزدهای واقعی متوقف بوده اند و حاال که اصًال 
بيشتری دچار شده و هر چه بيشتر سهم اش از توليد ناخالص آمريکا 

حتی از آنهائی که شاغل بوده اند و توانسته اند خانه ای را  . پائين آمده
حظه که صحبت می بدست بياورند، بيش از هشت ميليون شان در همين ل

کنيم در شرف اين هستند که از خانه هايشان بيرون رانده شوند و خانه 
" رويای آمريکائی "در چنين شرايطی آن  . هايشان رابفروش می گذارند 

بی اعتباری . در سطح دنيا هم چنين است . چه می شود؟  مساله مهمی است 
نار کر همه ی اينها را اگ... سياسی آمريکا که جنگ هايش به آن دامن زد و 

اگر قرار باشد هر اقتصادی در دنيا . هم بگذاريم، اعتبار خدشه دار می شود
 سوار اتومبيل بشود و از هر سه ،طوری باشد که هر آدمی مثل آمريکائی ها

نفر دو نفر اتومبيل داشته باشند ، دنيا به کدام سو می رود؟ اينها ناممکن 
 ربط بودن اين ماجرا مساله مهمی است که شدن چنين چيزی است  واصًال بی

  . بايستی بدان توجه کرد
يک عامل ديگری که خيلی خيلی مهم است ومختص اين وضع است واز نظر 

ست با جريان  اسياسی خيلی خيلی اهميت دارد، هم زمان شدن بحران کنونی
در اينجا وضعيت بگونه ايست که دولت آمريکا مجبور . انتخابات در آمريکا

ت در اقتصاد مداخله کند و بنفع سرمايه بزرگ و بانک های بزرگ و بانک اس
. های دولت هستند  رباباهای مالی کليدی مداخله کند چون در واقع آنها 

جالب است که به هر دو کانديدا بيشترين کسانی که کمک مالی کردند همين 
يه آنها بورند که بر علمنتهی اينان مج. هستند" وال استريت " شرکت های 
و در .  که رأی دهنده را بايد به نفع خودشان بسيج کنندزيرا .صحبت کنند

پول هائی را که قرار است به هزينه ماليات دهنده ی : اينجا يک اتفاقی می افتد
آمريکائی به آنها بدهند، يکدفعه با انديشه آمريکائی روبرو می شوند که چرا 

ت ميليون آمريکائی خانه هايشان را از ؟  و چرا به آنها  ؟ در حاليکه هش حاال
دست می دهند و بهداشت عمومی در آمريکا بی معناست ، چرا به 

؟ بدتر از همه اينکه سی سال است تبليغ کرده اند که ]سرمايه بزرگ[آنها
 حاال دولتی هم روی کار است که دولت نبايد در اقتصاد مداخله کند و

ه اينکه بگوئيم اين درست بوده که ن. است  اين ايدئولوژی کاذب"واتيکان"
بايد جداگانه صحبت کرد ولی مساله اينست که اينها اينطوری وانمود کردند که 

  .دولت در اقتصاد مداخله نمی کند
اٌما حاال روز روشن، زير آفتاب همه مردم در سطح ميليونی در دعواهای 

مثًال در مًلی ! !انتخاباتی می بينند که دولت مداخله می کند و چه مداخله ای 
 " فانی ميل" و "  فردی مک "کردن دو تا بنياد غول آسا مسکن آمريکا که 

-Freddie Mac ، Fannie Mail  - تريليون 2/5 بودند که سرمايه ايندو 
. دالر است ، يک شوک وحشتناکی به ايدئولوژی نئو ليبرالی وارد می کند 

ر واقع در حدی است که خود د. بنابراين است که بحران حادی اتفاق می افتد 
آنها . حزب دست راستی در مجلس نمايندگان آمريکا دست به شورش می زند 

بودند که دور اول رأی گيری را ناممکن ساختند و در مجلس نمايندگان رأی 
چرا که در چهارم نوامبر بايد بروند و از مردم . منفی دادند و نه دموکراتها

چرا که . ه حزب جمهوری خواه منقرض بشودرأی بگيرند و اصًالمی ترسند ک
بنابراين دعواها مطرح می شود و آنها می . ايدئولوژی اش ورشکست شده 

ايستند که باصطالح از منافع مردم دفاع کنند يا وانمود کنند که از منافع مردم 
. دفاع می کنند و اين بيداری بزرگی بوجود می آورد و فضا را سياسی می کند

  .ند ر چرا که در گسترش بحران اثر دا،مختصات مهم استتوجه به اين 
سئوال های بسيار ی در اين رابطه هست که در  !خيلی ممنون ار شما  :برابری

ما اميدواريم که در برنامه ی . يک برنامه نمی توان به همه ی آنها پاسخ داد 
 . شيم داشته با....ديگری سئوالهائی در رابطه با بحران مالی و کل اقتصاد و 

………………………………………. 
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 وال استريت" اوبامای"
  مردم کوچه وخيابان" اوبامای"و 

 تقی روزبه
  اوبا ما و حکايت  يک بسترودورؤيا

بی ترديد انتخاب باراک اوباما ،برای مردم آن ديار و هم چنين کل مردم 
وبيهوده نيست که درجريان .جهان حادثه کوچک و کم اهميتی نبوده است

اباتی اخير، مردم سايرکشورها،حساسيت خاصی روی آن وکشاکش انتخ
گوئی که بدليل نقش ودامنه مداخله های گسترده آمريکا .داشته اند

- درجهان،آن ها نيزمتقابال برای خود حق وحقوقی درگزينش دولت آمريکا
درمورد اوباما . قائلند-گواينکه درساختارکنونی جهان جنبه حقوقی ندارد

 درصدمردم جهان خواهان 80) ی های ميدانیبراساس نظرسنج(تخمينا
پيروزی وی بودند واين آرزوواحساس خود را باشکال گوناگون ابراز 

ازآفريقا گرفته تا آسيا واروپا و آمريکای التين جملگی چنين .داشته اند
نيازبه "برکسی پوشيده نيست که پديده و برآمد اوباما با شعار . بوده است

دهای آمريکا پيوند تنگاتنگی داشته درسياست ها ورويکر"تغيير
که توسط -شعاری برآمده ازشکست سياست های حاکم برکاخ سفيد.است

اين شکست ها و . ودرمخالفت باآن ها-بوش با سماجت دنبال می شده
بحران حاصل ازآن فقط منحصر به يک حوزه وعرصه معينی نيست،بلکه 

درعرصه  داخلی فراگيربودن آن، هم دروجه  سياسی وهم اقتصادی ،هم 
ازجمله لزوم کنترل . وهم درسطح  بين المللی ازمشخصات بارز آن است

بازاربی مهارمالی وتعيين باصطالح خطوط  نظم جهانی جديد در تناسب با 
توازن قوای جديد ويا کنارگذاشتن سياست های موسوم به يک جانبه 

بوط گرائی وجنگ افروزانه ونيز سياست های معطوف به سالم سازی مر
يعنی تغيير سياست هائی که بوش را .به محيط زيست ازجمله آنها است

تبديل به يکی ازمنفورترين رؤسای جمهوری تاريخ آمريکا کرد ودوران 
فی الواقع .او را معرف افول شتابان هژمونی جهانی اين تک ابرقدرت

بوش تجسم رؤيای جهان تک قطبی وبرقراری سلطه بالمنازع امپرياليسم 
آرمانشهربه معنی . بود" پايان تاريخ" وبه عبارتی آرمانشهرآمريکا

پيروزی تمام عيار نئوليبراليسم وجهانی تهی ازهماورد ورقيب معارض 
وهم سطح که درآن دولت آمريکا درنقش يگانه ارباب جهان وتنها يکه 

اما رؤيای .تاز، دست بکارساختن بزرگترين امپراطوری تاکنونی جهان بود
رتی وفرمانروا برجهان  اکنون مدتهاست که به پايان خود جهان تک ابرقد
، گواينکه،تحت تأثيرسنگينی شکست،پللک ها هنوزجرئت *رسيده است

گشوده شدن بخودنمی داد وتمايل به تداوم رؤيای کاذب هم چنان ادامه 
تابوتی بود که ازمدتها پيش بردوش تشييع کنندگان قرارگرفته بود . داشت

برگزاری تشريفات انتخاباتی تعيين می کردو چنين ولی زمان دفنش را 
  .نيزشد

 همه سران بزرگ جهان اين رويداد بزرگ را به او وملت آمريکا  تبريک 
گفته ومی گويند ودرخالل اين خوش آمدگوئی فراموش نمی کنند که اعتماد 
وتمايل به همکاری با او را برای مقابله با چالش هائی که جهان ونظام 

پيام سرکوزی و ويا . ی را تهديد می کند،خاطرنشان نسازندسرمايه دار
گوردن براون و يا خوش آمدگوئی وال استريت به اين پيروزی ازطريق 
افزايش چهاردرصدی ارزش سهام، نشانه هائی ازاميد جهان سرمايه 
داری ودخيل بستنش باو برای خروج و يادست کم کنترل دامنه بحران به 

  .بشمارمی رود
  !کسی تبريک به گوئيم؟مابه چه 

ازسوی ديگرشاهديم که انبوه مردم عادی و جوانان وهواداران 
پرشوراوباما نيز درآمريکا و خارج ازآمريکا ضمن پای کوبی ودست 

ولی دراين .افشانی، اين پيروزی  را بخود وبه او تبريک گفته و می گويند
ايد به چه ميان پرسيدنی است که اگرقراراست تبريکی گفته شود،آن را ب

کسی  گفت؟ عالوه براين،باقطعيت  نيانگاشتن پيروزی،آيا درست ترآن 
 :نيست که تبريک وهشداروالجرم هوشياری را باهم ترکيب کنيم؟

ازيکسو شايسته است بخاطرانتخاب يک آفريقائی تبارودارای رنگ 
ورخسارتيره به رياست جمهوری مهمترين و پرقدرت ترين کشورجهان که 

ازاين زاويه،بی شک .پوستان دراکثريت قراردارند،تبريک گفتدرآن سفيد 
نفس اين گزينش عليرغم هرنيت ومالحظه ای که درپست آن نهفته باشد، 
دست آوردی برای بشريت وبرای همه آزاديخواهان وبرابری خواهان 

برداشتن هرگامی درجهت حذف شکاف های نژادی .محسوب می شود
ی ازديرباز ازآرزويهای خاموش وجنسی وقومی وبطريق اولی طبقات

بنابراين ازاين منظر . نشدنی همه آزاديخواهان و بشردوستان بوده است
به مردم آمريکا بدليل نشان دادن چنين بلوغی و برای به حاشيه راندن 

عالئق نژادی ومداخله دادن رنگ ورخسار وتباردرگزينش خود،بايد درود 
  .وتبريک گفت

يک را بايد، به خصوص، نثارجوانان وزنان اما وجه مکمل ودوم اين تبر
وحاشيه نشين ها ونسل پرشوری کرد که توانستند با حضور ونقش خود 

درحقيقت شکل گيری يک جنبش ازپائين بارنگين .اين واقعه را رقم بزنند
کمانی ازتبارهای گوناگون و حول مطالبات وشعارهای مشخص 

  .شمارمی رودوفراگيرخود، بزرگترين دست آورد اين رويداد ب
  !ضرورت تفکيک موج وموج سوار 

تداوم جنبش ايجاد شده  مستلزم تفکيک اوبامای وال استريت ازاوبامای 
جوانان ومردم زحمتکشی است که درچهره او مبارزه عليه تبعيض 

تالقی اين دو دروجود شخصی واحد  البته .وبرابری را جستجومی کنند
ران ژرفی است که ازيک سو بلکه ناشی ازهمزمانی بح. تصادفی نيست

دامن گير سرمايه داری و نظم موجود شده وتغييرمورد نظرخويش برای 
وسياست های معطوف به رفع اين " اوباما"خروج ازبحران را دروجود 

بحران جستجومی کند وازسوی ديگر درجوش وخروش ناشی از 
نيازوضرورت آن گونه تغييری است که نسل جديد و زحمتکشان حامل آن 

آيا اوباما می تواند همزمان اين دو .بوده و بدنبال تحقق آن هستند
مأموريت متضاد را با هم به پيش ببرد؟ ميدانيم که بورژوازی برای خروج 
ازبحران های دشواربسی کارآزموده بوده و خوب ميداند که چگونه 
سواربرموج شودو چگونه با مصادره شعارها وچهره های مردم پسند، هم 

 ازسربگذراند وهم مردم به تنگ وبه حرکت در آمده را بحران را
ازهمين رو درچنين برهه هائی تمايزبين موج و . سرجايشان به نشاند

چراکه دريکسان پنداشتن و . موج سواران ازاهميت مبرمی برخورداراست
درادغام وامتزاج آنهاست که معموال موج ها مهاروسرانجام مستهلک می 

ه شداين کاری است که بورژوازی درآن سخت وهمانطورکه اشار. شوند
آری موج جوانان،زنان،رنگين پوستان و خارجی .کارآمد وخبره است

تبارها،طرفداران محيط زيست وباألخره حاميان عدالت وبرابری وآزادی  
وطرفداران کنترل بازار،وهمه مردم عادی وزحمتکش آمريکا اگرکه 

خود هستند،ناگزيزند که خواهان دست يابی به مطالبات و خواستهای 
بستروحضورمستقل خويش راحفظ کرده وهم چنان آن را فعال  نگهدارند 
تابتوانند به صورت نيروی فشارمستقل، الاقل ازتسليم شدن آسان اوبامای 

نبايد .موردنظر خود،دربرابراوبامای وال استريت ممانعت به عمل آورند
 قبل ازانتخابات برای فراموش کنيم که اگراوباما وطبقه حاکم حامی او

دست يافتن به کاخ سفيد به حضورفعال وپرشور جوانان وتوده های 
تهيدست  نيازداشت،پس ازگرفتن رأی آنها،وقرارگرفتن اوباما درپشت 
فرمان ماشين غول پيکر دستگاه دولت وديوان ساالری مستقر، اين وال 

تی تنها درچنين وضعي.استريت خواهد بود که دست باال را خواهد داشت
تداوم حرکت خود جوش ومستقل جنبش ازبيرون وازپائين است که می 
تواند موتورپيش برنده تغييرودگرگونی ولودرحد رفرم هائی درخدمت به 

 .     مردم باشد و نه بسود سرمايه داران
                         2008-11-05-15-08-87  

…………………………………… 
 داد خواهی

 هم ميهنان
ه دهمين سالگرد فاجعه قتل های سياسی آذر هزاروسيصد در آستان

ياد جانباختگان اين جنايت ها ، داريوش و پروانه فروهر ،   هفتادوهفت 
محمد مختاری و محمد جعفر پوينده را به همراه ياد يکايک قربانيان قتل 

 .های سياسی در ايران گرامی می داريم 
حقايق در مورد اين ما همچنان بر خواست خود برای افشای تمامی 

جنايت های ضد بشری و تشکيل دادگاهی صالح برای رسيدگی به اين 
کشتار دگر انديشان در ايران که به صورت . جنايت ها پای می فشاريم 
نهاد های حکومتی انجام شده ، زخم بازی  سازمان يافته و ازدرون 

ش هر يک از ما در جايگاه خوي. است بر وجدان عمومی جامعه ايران
 .خود را مسؤول دادخواهی اين جنايت ها می دانيم 

 !با اميد به استقرار آزادی و عدالت در ايران 
 خانواده های فروهر ، مختاری ، پوينده

برای اعالم پشتيبانی خود با ذکر نام و نام خانوادگی و شهر سکونت 
  com.googlemail@daadkhahi :خود به آدرس زير يک ايميل بفرستيد

و يا متن امضاء شده را با ذکر نام و نام خانوادگی و شهر سکونت خود 
 :به آدرس پستی زير ارسال نماييد

 کوچه شهيد –) شهيد قاعدی( خيابان هدايت  - خيابان سعدی -تهران
  منزل فروهر– 22 پالک –مرادزاده 

............................................. 
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 تدارکات پشت صحنه مشاوران اوباما
  درمورد ايران

 دنيس راس مشاور خاورميانه ای اوباما همراه کسانی چون خليل زاد ،
اسکوتر ليبی و فرانسيس يوکوما زير دست ولفوويتز سياست خارجی 

پروفسور ميرشهايمر او را از اعضای البی  ريگان را شکل ميدادند و
 اسرائيل خوانده است

اگر چه تمايل اوباما اين نيست که فورا :ريچارد کالرک مشاور اوباما*
ماشه رابکشد ولی اگر شرايط استفاده از نيروی نظامی را الزامی کند، 

  .اوباما ترديدی نخواهد کرد
ترجيح ميدهد اين فرصت آيا وحشت رژيم از مردم ايران به حدی است که *

را بسوزاند و با پافشاری بر سياست غنی سازی گروگانش يعنی ملت 
ايران را در چنگ گرسنگی و جنگ و گرگ هايی زورمندتر از خود 

 بطورکامل نابود کند؟
يک روز قبل از انتخابات رياست جمهوری آمريکا، نيويورک . روشنگری

به هردو نامزد رياست تايمز در مقاله ای افشا کرد محافل نزديک 
  "نظامیگزينه " ستگاه حاکم آمريکا در حال بررسی جمهوری در د

اين گزارش که اشاره . همزمان با ارائه ابتکارات جديد ديپلوماتيک هستند
ای به آن در رسانه های فارسی زبان شد توسط کارول جياکومو، عضو 

امنيت و هيات سردبيری نيويورک تايمز و مسوول قبلی خبرهای بخش 
اطالعات رويترز، که مدتی هم عضو شورای روابط خارجی آمريکا بود، 

 با توجه به ": رول جياکومو در اين گزارش نوشتکا. تهيه شده بود
ريزش اقتصاد جهانی و ساير بحران ها جای تعجب نيست که مردم آمريکا 

چيزی که مرا عصبی ميکند اين . عموما از اين بحث بی خبر مانده اند
او سپس , .ت که اين همان اتفاقی است که در تدارک جنگ عراق افتاداس

 11به اشاره به استفاده دولت بوش ازشوک مردم آمريکا در پی حمله 
سپتامبر برای تهاجم به افغانستان و تبديل هردو به پوششی برای هدف 

من که در آن روزها وابسته , : اصلی يعنی حمله به عراق مينويسد
برگزاری رويترز بودم احساس مسووليت ميکنم که کار ديپلوماتيک خ

د نقادانه مورد زيادی انجام ندادم تا تصميم فاجعه بار برای حمله به بغدا
  ".بررسی قرار گيرد

است اين است که در حاليکه آنچه که خانم جياموکو را نگران کرده 
 بطور وسيع " پژوهش ها، گزارشات، کنفرانس ها" در "گزينه نظامی"
سط افراد مطلع هردو حزب در حال بررسی است، اما افکار عمومی در تو

يکی از اسنادی که به گفته جياکومو روی آن دقيق . جريان آن قرار ندارد
. تهيه شده است, Policy Center,کار شده، گزارشی است که توسط 

 4پاليسی سنتر نهادی برای تاثير گذاری در تصميم گيری هاست که توسط 
رابرت دال و هوارد بيکر از حزب جمهوريخواه و تام : اسيس شدسناتور ت

داشل و جرج ميچل از حزب دمکرات، به عبارت ديگرنهادی است که 
هردو حزب جمهوريخواه ودمکرات آمريکا از طريق آن با هم همکاری 

  .  خود جهت دهندميکنند تا سياست خارجی آمريکا را زير نفوذ
هشدار "ايران است گزارش با تاکيد بر خطر در مقاله نيويورک تايمز آمده 

 ممکن است زمان کمتر و گزينه های محدودتری "دولت بعدی : "ميدهد
 از اين رو گزارش بر تحريم کامل ".برخورد با اين تهديد داشته باشدبرای 

عليرغم عواقب فاجعه بار اين نوع تحريم، که . بنزين به ايران تاکيد ميکند
ه تحريم های عراق نزديک ميکند، به نظر ميرسد تحريم های ايران را ب

به همين جهت . خانم جياکومو نه از آن بلکه از حمله نظامی نگران است
واردات بنزين بعد از يادآوری پيشنهاد پاليسی سنتر برای تحريم کامل 

اما گزارش همچنين ميگويد حمله نظامی يک گزينه قابل ": اضافه ميکند
  ".سيله مورد استفاده قرار بگيرد آخرين واجراست و بايد به عنوان

نيويورک تايمز از دنيس راس مشاور خاورميانه ای اوباما و دان کوتز 
. مشاور مک کين به عنوان نويسندگان تنظيم کننده متن گزارش نام ميبرد

دنيس راس از مقامات تندروی واشينگتن محسوب ميشود که از حمله به 
 سوابق همکاری او با طراحان جنگ در حقيقت. عراق دفاع کرده است

در آن زمان او همراه با کسانی چون . عراق به دوره ريگان ميرسد
اسکوتر ليبی معروف که در دوره بوش به علت فساد سياسی برکنار شد، 
فرانسيس فوکوياما، زلمای خليل زاد، استفن سستانويچ زير دست 

ارجی ريگان را نومحافظه کار بنيادگرايی چون پل ولفوويتز سياست خ
پروفسور جان ميرشهايمر و استفن والت در جزوه معروف . شکل ميدادند

او در دولت های .  خوانده اند"البی اسرائيل"از اعضای خود او را يکی 
بوش اول و کلينتون مشاور خاورميانه ای رئيس جمهور بوده و بعد از آن 

ل است فعاليت خود هم در انستيتوی خاورميانه که زير نفوذ مقامات اسرائي
را در اين زمينه پی گيری کرده و ضمنا به عنوان مفسر سياسی قرارداد 

همکاری با فاکس نيوز خبرگزاری مخصوص نئوکان ها را امضا کرده 
به عبارت ديگر امانوئل رام که اوباما او را به عنوان رئيس . است

 داوطلبانه کارمندان کاخ سفيد انتخاب کردو قبال شهروند اسرائيل بوده و
در ارتش اسراييل خدمت کرده، اولين مقام طرفدار سياست اسرائيل در 

بلکه حلقه مشاوران اوباما در . رابطه با ايران در حلقه ياران اوباما نيست
به گزارش  .سياست خارجی را عمدتا چنين افرادی تشکيل ميدهند

ی که نيويورک تايمز دنيس راس در مورد تفاوت سياست کنونی با سياست
اين بار ما عميق تر و بطور ": به جنگ عراق منتهی شد ميگويد

سيستماتيک همه گزينه ها از جمله اعمال زور را مورد بررسی قرار 
 زيرا تالش های ديپلوماتيک نتوانسته حرکت شتابان ايران برای -ميدهيم

 :..اداره تکنولوژی هسته ای را کند نمايد
 گزارش پاليسی سنتر به اسناد و در گزارش نيويورک تايمز عالوه بر
از جمله جزوه ای که اشتون کارتر . فعاليت های ديگر هم اشاره شده است

يک مقام ارشد پنتاگون در دوره کلينتون برای مرکز نوين امنيت آمريکا، 
يکی ديگر از نهادهای متنفذ دو حزبی نوشته و در آن تاکيد ميکند اقدام 

يک استراتژی جامع در نظر گرفته شود، نظامی بايد به عنوان عنصری از 
  ".اما عنصری که يک گزينه را حقيقی ميکند"

از جمله اسناد ديگری که مقاله نيويورک تايمز به آن اشاره ميکند سندی 
است که در ماه سپتامبر امسال به کنفرانسی ارائه شد که با حمايت 

 "قائم مقام" انستيتوی خاورنزديک برگزار شده بود و به نوشته جياکومو،
اين سند نيز بر استفاده . های جان مک کين و اوباما در آن حضور داشتند

.  برای جلوگيری از هسته ای شدن ايران تاکيد ميکند"گزينه نظامی"از 
گزينه " مک کين نبود که استفاده "قائم مقام "در اين کنفرانس تنها 

قام اوباما هم  م قائم را مورد تاکيد قرار داد، بلکه ريچارد دانزيگ"نظامی 
 است اما " وحشتناک"اوباما معتقد است حمله نظامی به ايران : ميگويد

اين احتمال وجود دارد در جهانی وحشتناک به اين نتيجه برسيم که بايد "
 "..به اين انتخاب وحشتناک چنگ بيندازيم

 قبل "بحث عمومی"مقاله نيويورک تايمز عليرغم هشدارها، تنها خواهان 
: جياکومو در انتهای اين مقاله تاکيد ميکند. اقدام به حمله نظامی استاز 
با توجه به اينکه ايران در نظر دارد سوخت کافی برای توليد يک بمب "

 تهيه کند، رئيس جمهورآينده بايد افکار خود را به 2010اتمی را تا سال 
ث ما اميدواريم او برخالف جرج دبليو بوش يک بح. سرعت متمرکز کند

اين  [من مطمئنا. عمومی در باره تمام گزينه های آمريکا را دامن بزند
  ".با وسواس بيشتر برخورد خواهم کرد] بار

اما پيتر سيموندز مفسر سياسی سوسياليست وبسايت جزييات بيشتری در 
مورد راهکارهای در نظر گرفته شده در پشت پرده در محافل قدرت در آمريکا 

 به معنای " بر وقت کم رئيس جمهور آينده" ميدهد تاکيد ارائه ميدهد که نشان
اعمال فشار محافل قدرت در آمريکا برای اتخاذ راهکار خطرناکی است که در 

او مينويسد در حاليکه در جريان مبارزه . عراق در پيش گرفته شده بود
انتخاباتی عمال کالمی به مردم گفته نشد اما مشاوران اوباماو مک کين پشت 

ه در حال تنظيم راهکاری برای تشديد بحران بر سر پرونده هسته ای پرد
او تاکيد ميکند مشاوران عالی رئيس جمهور منتخب در پشت سر رای . بودند

دهندگان صحنه را برای تشديد دراماتيک رويارويی با ايران به محض برعهده 
 . گرفتن پست رياست جمهوری آماده کرده اند

ش هايی از سند پاليسی سنتر مينويسد اين سند هم سيموند با اشاره به بخ
انکار رژيم ايران مبنی بر عدم تمايل به توليد بمب اتمی و هم گزارش سازمان 
های امنيتی آمريکا را به کلی ناديده گرفته و يک سره بر پيشروی تهران به 
سوی دستيابی به توليد بمب اتمی و مهلت کم رياست جمهور بعدی برای 

سند، دولت بوش رامورد انتقاد قرار ميدهد که .  اين تهديد تاکيد ميکندمقابله با
سيمموند تاکيد . نتوانست جلوی پيشرفت برنامه هسته ای ايران را بگيرد

ميکند عليرغم اين، استراتژی پيشنهادی سند در جوهر همان استراتژی بوش 
  . جنگيعنی تحريم های سخت تر اقتصادي، مشوق های محدود و تهديد . است

سيموند در ادامه مينويسد به نظر ميرسد سياست منظور شده برای ايجاد 
به روسيه، . اجماع بين المللی بر حمله نظامی پيشگيرانه به ايران متکی است

چين و قدرت های اروپايی هشدار داده ميشود که خودداری از تشديد و اعمال 
يران، تنها احتمال حمله تحريم ها، از جمله بلوکاد تحريک آميز صادرات نفت ا

  . نظامی را افزايش ميدهد
سيموند جزييات بيشتری از سند را ارائه ميدهد، از جمله اينکه سند به منظور 
تاکيد بر اعالم خطرناک بودن وضعيت خواهان آن ميشود که اياالت متحده 

اين بايد در ": بالفاصله حضور نظامی خود را در خليج فارس گسترش دهد
 شود، بويژه اول ورود رئيس جمهور جديد به دفتر کار خود شروعهمان روز 

تصميم که جمهوری اسالمی و وابستگان منطقه ای اش ممکن است 
افزايش حضور [اين امر. بگيرند رئيس جمهور جديد را به امتحان بگذارند

بايد شامل نيروهای مستقر کنونی اياالت متحده و ] نظامی در خليج فارس
 نيروهای رزمی جديد روی کشتی های هوابرد و مين جمع کن متحدانش، تخليه

  "..و انتقال ساير مهمات جنگی در منطقه باشد
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سيموند مينويسد زبان گزارش عينا زبان بوش است و در انطباق با عبارت 
ما " :  اعالم ميکند" همه گزينه ها روی ميز خواهد بود"مشهور دولت بوش 

ينه قابل اجراست و بايد به عنوان آخرين بر اين باوريم حمله نظامی يک گز
" .وسيله برای متوقف کردن برنامه هسته ای ايران مورد استفاده قرار بگيرد

 تنها تاسياست هسته ای "يک چنين حمله نظامی : د ر ادامه سند آمده است
ايران را هدف قرار نخواهد داد، بلکه به منظور جلوگيری از واکنش ايران، 

  "..نظامی غيرهسته ای را هدف قرار خواهد دادهمچنين تاسيسات 
سيموند مينويسد طرح اوليه گزارش را مايکل روبين از موسسه نومحافظه 
. کار انستيتوی آمريکن اينترپرايز و از واضعان حمله به عراق تهيه کرده است

از جمله دنيس راس، : مشاوران ارشد اوباما در تهيه طرح نقش داشته اند
راس جزئيات برنامه ديپلوماتيک را تهيه ديده و . ون کارترچارلز راب، اشت

هزينه های بمباران / کارتر جزييات حمله نظامی از جمله بررسی دستاوردها
  . هوايی ايران توسط آمريکا

دنيس راس قبل از آن نيز در تهيه بيانيه ای برای انستيوی خاورنزديک تحت 
 اسرائيل در – های آمريکا راه های تقويت همکاری: تقويت مشارکت, عنوان

در آن بيانيه توصيه شده است . شرکت داشت, رابطه با چالش اتمی ايران
 گزينه های گوناگون از جمله اقدام "رئيس جمهور بعدی با اسرائيل در مورد
 مشاوران ارشد اوباما از جمله ".نظامی پيشگيرانه بحث و تبادل نظر کند
الرک نام خود را زير اين سند گذاشته آنتونی ليک، سوزان رايس و ريچارد ک

ريچارد کالرک در کنفرانس ماه سپتامبر گفت اوباما معتقد است جلوی . بودند
نفوذ گسترش يابنده ايران بايد گرفته شود و دسترسی ايران به سالح اتمی 

اگر چه تمايل اوباما اين نيست که فورا " : کالرک گفت. غير قابل قبول است
اگر شرايط استفاده از نيروی نظامی را الزامی کند، اوباما ماشه رابکشد ولی 
  "..ترديدی نخواهد کرد

 ***  
نه فقط شواهد فوق، بلکه مجموعه قراين الاقل تاکنون نشان ميدهد جوهر 
سياست های آمريکا باآمدن اوباما تغيير نميکند، بويژه در رابطه با پرونده 

ين و از جانب توده های رای دهنده اما در شرايط کنونی از پائ. هسته ای ايران
و افکار عمومی جهان فشار سنگينی بر اوباما عليه سياست های جنگ طلبانه 

  . وارد ميشود و اين فشارها فرصت کوتاهی ايجاد کرده است
همه مساله اين است که آيا رژيم اسالمی ايران از اين فرصت برای کاستن از 

 هايش با آمريکا بر مردم ايران فشاری که سياست های اتمی رژيم و چالش
وارد ميکند استفاده خواهد کرد يا وحشت رژيم از مردم ايران به حدی است که 
ترجيح ميدهد اين فرصت را بسوزاند و با پافشاری بر سياست غنی سازی 
گروگانش يعنی ملت ايران را در چنگ گرسنگی و جنگ و گرگ هايی 

    1387 آبان 19 .زورمندتر از خود بطورکامل نابود کند
  عکس صفحه اول کارول جياموکو، نويسنده مقاله نيويورک تايمز 

  : منابع
html.4mon03/opinion/03/11/2008/com.nytimes.www://http   

shtml.06n-iran/2008nov/2008/articles/org.wsws.www://http   

 …………………………………  

 

 اعتراض گسترده کارگری در آلمان
 افزايش فشار آارگران آلمان براى افزايش دستمزد ها*
 

 
 
 سايت اتحاديه فلز آاران آلمان : منبع

  برلين -گروه همبستگى با جنبش آارگرى : ترجمه از 
 نفراز شاغلين 152000 حدود 2008 نوامبر 04ـ در روز سه شنبه 

 در يك اعتصاب 14 آارخانه و موسسه تا ساعت 500در بيشتر از 
آت آردند تا آخرين قدم هاى مسالمت آوتاه و آآسيون اعتراضى شر
.  درصدى دستمزدهايشان امتحان آنند8آميز و آرام را براى افزايش 

 .  متال سازمان داده شد- گ -اين اعتصاب توسط اتحاديه فلز آلمان اى
 -  يكى از محورهاى اعتراض در روز سه شنبه در شهر شلزويگ –

 شمال - برمن -گ  هامبور- فورپوممرن - مك لنبورگ -هول اشتاين 
  . غربى نيدرزاآسن بوده است

Lloyd Dynamowerke و Lear - و موسسه AG شب هنگام
 نفر از دايملر در اين اعتصاب هشدار آميز شرآت 1700در برمن 

در شهر شلزويگ هول اشتاين فلزآاران، با به صدا در آوردن . آردند
يى نيز در آآسيون ها. بوق اتومبيل ها اعتراض خود را نشان دادند

شهرهاى روستوك، وارن مونده ، ويسمار، استراسبورگ جريان 
 . داشت

-Leer و در Nordseewerk نفر از 1000در نيدرساآسن 
Papenburg نفر از 2200 نيز Meyer-Werft تظاهرات 

 . آردند
اعتصابات هشدار آميزى نيز در اولدنبورگ و ويلهلم شاون صورت 

 40000حدود . ن ورتنبورگ بودمحور ديگر اعتراضات باد. گرفت
در بسيارى از آارگاههاى .  آارخانه دست از آار آشيدند20نفر از 

 9000در آارگاه بزرگى در سيند لفينگن . دايملر توليد متوقف شد
 انترتورك -در آارگاهاى دايملر در اشتوت آارد. آارگر تجمع آردند
ز آار  آارگر دست ا5000 متينگدر در مجموع -هايم و اسلينگن

اعتصابات هشدارآميز ديگرى نيز در فريدريش هافن بوقوع . آشيدند
  . پيوست

 آارخانه 200نفر از 30000 وستفالن نزديك -در شهرهاى نوردهاين 
 . در جهت مطالباتشان تظاهرات آردند

 3200 آارخانه و در لمگو و حومه 15 نفر از 3000در دورتموند 
 . يدند آارخانه دست از آار آش35آارگر از 

 آارگر تظاهرات 4500در آارگاه اپل در بوخوم و ديگر آارخانه ها 
.  نفر در تجمعى به فراخوان پاسخ دادند2100در هامبورگ . آردند

 آارخانه در اعتصاب هشدار 58 نفر از 20000در بايرن بيشتر از 
(  شفلر و- نفر در شواين فورت از بوش 5500آميز شرآت آردند و 

  .  ساعت آار را متوقف آردند2به مدت )  اف - ك -اس 
 گاردنير - آارگر از شرآت هاى بوهلر موتور 5600در نورنبرگ 

  . دست به تجمع زدند....  زيمنس و- ناش -دنور 
.  آارگر در اين اعتصاب شرآت آردند 11000در فرانكفورت بيش از 

...  مونشن و- آوگسبورگ -همچنين آآسيون هايى در ارالنگن 
 نفر در اين اعتصاب 4800 فالز هم حدود -در راينلند . ت صورت گرف

 آارگر دست 5600...  هسن شمالى و-در هسن . آوتاه شرآت آردند
 . از آار آشيدند

در آيزناخ و .  نفر مطالباتشان را مطرح آردند5000در سارلند بيش از 
  .  آارگر به فراخوان اتحاديه فلز پاسخ مثبت دادند520ارفورت 
 آارخانه به اين 21 نفر از 4300 براندنبورگ و ساآسن - در برلين

 نفر از چند آارخانه در جلوى درب 1500فراخوان پيوستند و حدود 
 900 براندنبورگ حدود -در لودويگ فلده .  مرسدس تجمع آردند-دايملر 

در اليپزيك حدود . نفر از آارگاههاى مختلف در اين اعتصاب شرآت آردند
در ساآسن و . و در جلوى در آارگاه تجمع آردند نفر از ب ام 800

  .  آارگر آارخانه را تعطيل آردند1500ساآسن آنهالت 
   2008  نوامبر5 برلين - گروه همبستگى با جنبش آارگرى : ترجمه از

…………………………………… 

 
  * پيوندها* 

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

43455804-1-33  
  سايت راه کارگر

www.rahekargar.net  
  يو برابریسايت راد

www.radiobarabari.net  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com 
 نشر بيدار

www.nashrebidar.com  
 نشريه انگليسی ايران بولتن

www.iran-bulletin.org 
مشخص ميشوند " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

   .، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند
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 اسالم، دموکراسی و ضديت با امپرياليسم
  فاروق سولريا  با طارق علی مصاحبه

 صفار ساعد: مترجم
، نويسنده و فعال "طارق علی"با " فاروق سولريا"در اواخر ژانويه 

به چاپ " گرين ِلفت ويکلی"ای کرده  که در  معروف اجتماعی، مصاحبه
ای نوشته است که  مقدمه" تارک فتاح"بر همين مصاحبه .  رسيده است

  )مترجم. (گذرد در اينجا قبل از متن مصاحبه از نظر خوانندگان می
های چپ جامعه با حرارت زياد بنيادگرايان  ه زيادی از تودهدوستان، عد

اين اتحاد .  آورند اسالمی را جزء نيروهای ضدامپرياليست به حساب می
ها فقط به کانادا محدود  ها و جناح راست اسالمی عجيب و غريب بين چپ

بلشويسم «ی ناميمون را در انگلستان  شود، طارق علی اين رابطه نمی
تا حدی در تورنتو پيشرفت » بلشويسم شريعه«اين .  ده استنامي» شريعه

کرده است که از يک فعال ضدسوسياليست و جنگ سردی پاکستانی که 
کرده است، به عنوان يک سخنران در  ها تبليغ می عليه سوسياليست

 .کنفرانس مارکسيسم دعوت به عمل آمده است
رای مرگ رسد که تا زمانی که اين شخص فقط ب چنين به نظر می

کند، رفقای چپ اين جا  های پاکستانی و عرب صحبت می سوسياليست
اش با گرين ِلفت رويو  طارق علی در مصاحبه.  ای نداشته باشند مسئله

ها مطرح  ضدامپرياليست بودن اسالميون را که از طرف برخی چپ
  : گويد او می.   بطالن کشيده استشود را افسانه خوانده و بر آن خط می
.  اند هيچ گاه ضد امپرياليست بوده) نيروهای اسالمی( باور ندارم که من" 

يابد  ی واقعی ضدامپرياليست آمريکا مفهومش را آن زمان می يک رزمنده
اما آن .  ها به طور واقعی مبارزه کند که برای آزادی و رهائی انسان

هم چيزی که بنيادگرايان اسالمی طالب آن هستند عقب گرد به اسالم قرن ن
  .".اند است که حتی آن را هم بدرستی درک نکرده

قدرتی  طارق علی معتقد است که قدرت بنيادگرايان اسالمی ريشه را در بی
هائی که تحت لوای  چپ.  ها در اين جوامع دارد و ورشکستگی چپ

های بسيار باال خود را فربه  با حقوق) او. جی. ان(های غيردولتی  سازمان
های  زمانی که مردم عليه سياست": گويد  وی می. اند و پروار کرده

اند و تنها آلترناتيو موجود بنيادگرايان هستند، به  نئوليبرال به پا خاسته
های غيردولتی  ها بايد به سازمان چه چيز ديگری بايد پناه ببرند؟  آيا آن

گيرند  های آن چنانی می موجود، که پر از روشنفکران چپی که حقوق
های  ها در جهان مسلمين خود را در سازمان ند؟  چپاست، پناه ببر

 ".اند ها به دور افتاده اند و چنين است که از واقعيت غيردولتی غرق کرده
  2004پنجم ماه می       تارک فتاح

 :متن مصاحبه
آيا شما واقعا براين عقيده هستيد که امپرياليسم آمريکا : فاروق سولريا

 نام بنيادگرايان اسالمی را برای پس از فروپاشی شوروی، دشمنی به
 نيازهای خود خلق کرده است؟

در تمامی کشورهای اسالمی به جز تعداد معدودی، : طارق علی
بنيادگرايان اسالمی چه به طور مستقيم و چه غيرمستقيم با مساعدت 

مطلقا بدون حمايت آمريکا بنيادگرايان اسالمی .  آمريکا بوجود آمده است
رئيس (در مصر انورسادات .  يک نيرو تبديل شوندتوانستند به  نمی

از بنيادگرائی اسالمی استفاده کرد تا نيروهای سکوالر و ) جمهور قبلی
در پاکستان، ژنرال ضيا دقيقا همين عمل را انجام .  راديکال را ترور نمايد

در عربستان سعودی با يک حکومت پادشاهی مرکب از وهابيون که .  داد
ناگفته نماند که آمريکا در .  باشد، روبرو هستيم کا میمورد حمايت آمري

افغانستان نيروهای مذهبی جهادی را پشتيبانی نمود چه اشغال افغانستان 
من در همان زمان .  به وسيله شوروی برحق بوده باشد يا نبوده باشد

بينی کرده بودم که اين عمل چاه ويلی را سبب خواهد شد که تميز  پيش
کنم  در جواب به سئوال شما، فکر می.  ا طول خواهد کشيده کردن آن دهه

های فراوانی را برای گسترش هرچه بيشتر  آمريکا در جنگ سرد تالش
های  به طور مثال به اسرائيل و گروه.  بنيادگرائی اسالمی به عمل آورد
کرد که  اسرائيل حماس را تشويق می.  مقاومت فلسطينی نگاه کنيد

ياسر عرفات و جرج حبش .  طين را به عقب براندسازمان آزاديبخش فلس
تمامی .  رهبر قبلی جبهه خلق برای آزادی فلسطين را به عقب براند

هائی  اين چنين سياست.  رهبران سکوالر فلسطينی را به عقب براند
اند و اين چنين است  ها به وسيله آمريکا بوجود آمده اين.  ما نبود مسائل 

 .بريم میکه ما اکنون از آن رنج 
های  کنيد که در درون بنيادگرائی اسالمی، دانه فکر نمی:   فاروق سولريا 

ضدامپرياليستی حتی قبل از جنگ سرد موجود بوده است؟  مثالی زده 
 های آمريکا در لبنان؟ حمله به پايگاه: باشيم

اهللا از  سازمان حزب.  ی لبنان مسئله ديگری است تجربه:  طارق علی
سالمی ايران بيرون آمد و آشکارا بيان کرد که هدفش درون انقالب ا

.  اين يک شعار توده پسند بود.  بيرون راندن اسرائيل از لبنان است
مالهای ايران حتی اشغال عراق را لبيک گفتند، شبيه جماعت اسالمی 

 آمريکا را مورد حمايت 1980 و 1970، 1960های  پاکستان که در دهه
.  ضدامپرياليست هستند) نيروهای اسالمی(دارم من باور ن.  داد قرار می

آن .  يابد مبارزه واقعی عليه امپرياليسم در آزادی و رهائی مفهوم می
خواهند، عقب گرد به اسالم قرن نهم است که  چيزی که بنيادگرايان می

با فروپاشی نيروهای کمونيست .  اند حتی آن را هم به درستی درک نکرده
ی باقی ماندند که به اصطالح ضدامپرياليستی عمل و سکوالر، احزاب مذهب

 .کنند
کنيد اين سناريوی جديد در واقع افکار ساموئل  فکر می:   فاروق سولريا 

کند چرا که جهان  را تأييد می» ها تصادم تمدن«ی  هانتيگتون در رساله
مسلمين از بوسنی تا چچن، افغانستان تا عراق تحت حمالت مستمر بوده 

 است؟
هاست؟  بايد گفته شود که هميشه  آيا اين يک تصادم تمدن:  علیطارق 

به آمريکای التين نظر .  يک رودرروئی بين شمال و جنوب بوده است
های نئوليبرال جاری  ای عليه امپرياليسم و برنامه بيافکنيد، در آنجا مبارزه

.   سپتامبر علنا جشن گرفته شد11در آمريکای التين واقعه .  است
اتفاقا خيلی جالب .  پايه است اساسا بی» ها تصادم بين تمدن«ی  عقيده

 .ای در خدمت بنيادگرايان اسالمی است است که بدانيد چنين عقيده
چرا مقاومت در جهان مسلمين خودش را در شکل :  فاروق سولريا 

دهد، در صورتی که برعکس در آمريکای  بنيادگرائی اسالمی نشان می
 ها و مبارزات مردم در شکل مبارزات طبقاتی جريان دارد؟ التين بپاخيزی
.  ، شکل خواهد گرفت)مبارزه طبقاتی(کنم، آن  من فکر می:  طارق علی

اين مبارزات قبال وجود .  ال به طول انجامد س20 تا 10فقط ممکن است 
بايد گفته شود .  در اندونزی، در پاکستان و جاهای ديگر.  داشته است

ها در  های سوسياليستی مقبوليت عام يافته بود، اين ايده زمانی که ايده
مبارزات سوسياليستی (اما اين مبارزه .  جهان مسلمين هم مورد قبول بود

اندونزی يکی از بزرگترين .  ين شکل سرکوب شدندبه شديدتر)  مترجم-
بوسيله  (1965اين حزب در سال .  احزاب کمونيست را در دنيا داشت

در پاکستان .  ها سرکوب شد سوهارتو با کمک امپرياليست) ديکتاتور
های دهقانی و کارگری سرکوب شدند و نخست وزير وقت به قتل  جنبش
ها را به قتل  يشماری از کمونيستدر عراق صدام حسين تعداد ب.  رسيد

از بين رفتن اين .  رساند و سادات هم در مصر دست به چنين اعمالی زد
 .نيروها، سبب پيدايش وضع موجود شد

های دموکراتيک در  کنيد که موجی از پروسه فکر می:  فاروق سولريا 
    آيند است؟ جهان مسلمين تغييری خوش

  .آری:  طارق علی   
های دموکراتيک، افرادی چون  ی پروسه اگر در نتيجه:   فاروق سولريا

المسلمين در مصر به قدرت  الدن در عربستان سعودی و اخوان اسامه بن
 برسند چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

اين آن چيزی است که عقيده پردازان آمريکائی آن را قياس :  طارق علی
نتخاب کنيد که مورد اگر شما دولتی را ا.  نامند ضد و نقيض دموکراسی می

اما اين برای امپرياليسم در .  تان نباشد، آری اين يک مسئله است  عالقه
ی  ی راست برنامه ی چپ، و يا ميانه غرب، جائی که احزاب ميانه، ميانه

اند و در مجموع به شکل عمده  های نوين را قبول کرده اقتصادی ليبرال
ها يک  آن.  کند ای ايجاد نمی هکنند، مسئل امپرياليسم آمريکا را حمايت می

اگر به طور مثال انتخاباتی در .  حفاظت از سرمايه:  مانيفست عمده دارند
ها برنده شوند؟  برای آن که همين  بايستی شيعه عراق انجام شود، چرا می

ها برای آن که نيروی مخالف صدام حسين را پرورش دهند به  امپرياليست
.  ها را مورد حمايت قرار دادند ا اسلحه آن سال چه با پول و يا ب20مدت 

ها انتخابات را برنده شوند، بگذار که حکومت تشکيل دهند، بگذار  اما اگر آن
 سال از پروسه 30در ايران، پس از گذشت .  خود مردم تصميم بگيرند

ها  آن.  دهند اسالمی کردن جامعه، تمامی جوانان مالها را مورد تنفر قرار می
های پيش از اسالم هستند، نه به خاطر  ل کشف دوباره زمانهاکنون در حا
ها بايد به  اگر عراقی.   بلکه در اثر تجربيات خودشان،های من خواندن کتاب

ها خواهان انتخاب  اگر سعودی.  ها رأی بدهند، بگذار اين چنين کنند شيعه
د دولت المسلمين توانستن اگر اخوان.  ها هستند، بگذار اين چنين کنند وهابی

 .مردم ياد خواهند گرفت.  تشکيل بدهند، بگذار چنين کنند
اش به قدرت رسيدن  آيا شما از انتخاباتی که نتيجه:  فاروق سولريا  

  9  بقيه در صفحه           ها در انگلستان باشد حمايت خواهيد کرد؟ فاشيست

………………………………………. 
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طومار تقاضای "به  پيرامون مباحث مربوط
  "شکل کارگریآزادی ت

 صفار ساعد
هرچه زندگی . سوسياليسم در لحظه لحظه زندگی مزدبگيران وجوددارد

. قدمی به سوی سوسياليسم برداشته شده است, پيشرفت کند آنها
. لحظه مبارزات ما برای يک زندگی بهتر جاری است سوسياليسم در لحظه

 از امروز چيزی نيست که. و يا کلی نيست سوسياليسم يک مقوله در بسته
چانه زدن های مردم زحمتکش با  سوسياليسم را در. به فردا پياده شود

, در زندگی زحمتکشان شکست و پيشرفت. طبقه سرمايه دار ميتوان يافت
پناه آن آگاهی  پستی و بلندی های سوسياليسم را به نمايش ميگذارد و در

   .زاييده ميشود
ولی  .نيم بر آينده اثر بگذاريمهر کدام از ما ميتوا. تاريخ با هيچکس نيست

   .کرد نميدانيم و نميتوانيم بدانيم که ديگران برای تاثير بر آينده چه خواهند
ها  تجربيات تاريخی با ايده آل, غالبا در تندپيچ های غليان های اجتماعی

يک سياس خردمند با پاهای استوار بر روی زمين . در مناقشه می افتند
ميخواهم به صراحت بگويم که ما .  امروز مينگردايده آل ها از منظر به

تفکر ايجاد تشکل های . ظرافت سياسی را بخوبی نياموخته ايم هنوز چنين
نظر خيرخواهان اجتماعی بوده است و سوسياليست ها  هميشه مد, مستقل

در اين مورد بسيار کوشا بوده , خيرخواهان اجتماعی بعنوان بخشی از اين
نادر پيش آمده است که استقالل را در خود جمع  اراما در عمل بسي. اند

. وجود خويش سوسياليستی بعنوان رهبر ببينند و نه در, تشکيل دهنده
   :بوده است اين چنين اند تعريف هايی که تا بحال در جنبش ما حاکم

 .بينشی که استقالل تشکالت کارگری را در پناه ايدئولوژی می بيند- 1
استقالل ,  صورت حاکم شدن ايدئولوژی بر آنهايعنی آنکه فکر ميکند در

   .آمده است پديد
اما آن را بخشی جدا , بينشی که بر تشکالت مستقل پافشاری ميکند – 2

   .ناپذير از احزاب سياسی ميداند
, چون تشکل های زنان, به ديده من اما تشکل های مستقل اجتماعی

موتور محرکه خود , مزد بگيران و فعالين محيط زيست و غيره ,کودکان
موتور محرکه ای که از تک تک افراد تشکيل . دارند را در درون خود

, در بين تشکل های مستقل. طرح برنامه می کند دهنده آن سامان يافته و
چرا که اگز اين تشکل پا . مهمترين است تشکل مستقل مزدبگيران از

. د آمدمستقل هم پديد خواه يک اهرم قوی برای ديگر تشکالت, بگيرد
اين است که به  اساس فلسفه تشکل مستقل مزد بگيران و زحمتکشان بر

نظر داشته  تضاد بين کار و سرمايه پاسخ بگويد و مسئله استثمار را مد
, خويش مطالبه ازدياد دستمزدها برای بهبود سطح معيشت و رفاه. باشد

در حقيقت بخشی از حل تضاد بين کار و سرمايه است که پاسخگوی 
خواسته هايی که در اعماق جامعه , های اکثريت زحمتکشان است ستهخوا

   .ريشه دارند
 تشکالت مستقل که در حقيقت ميبايستی اکثريت جامعه مزد بگير را در بر

, خود آگاهی را سبب شده و باعث بوجود آمدن استقالل رای و فکر, بگيرد
تباط با جامعه کاری و اعتماد بنفس در افراد تشکيل دهنده اش در ار ادامه
, تشکالت مستقل زحمتکشان در عين اتکاء به نيروی خود .ميشود

تشکالت مستقل جامعه در ارتباطی ارگانيک و  همزمان با تمامی ديگر
فلسفه وجودی تشکالت مستقل در رد . ميگيرد تنگاتنگ و داوطلبانه قرار

ه بلک, حقيقت سازمان نخبگان نبوده اين تشکالت در. جنبش نخبگان است
, و اين نخبگان نسبی. هستند خود نخبگانی نسبی, شرکت کنندگان آن

مستقل زحمتکشان  تشکل های. قدرت خويش را در جمع خويش می يابند
تمام کش و  از اعماق جامعه می آيند و بنابراين. ريشه در خاک دارند

 .قوسهايی اجتماعی را هم از اعماق به سطح با خود حمل ميکنند
 مديرانی,  در البالی چنين فعل و انفعاالتی ساخته ميشوندسياستمدارانی که

باتجربه ميگردند که ميتوانند برای بخشهای مختلف اجتماعی برنامه 
. و در کل باعث پيشرفت و بهبود زندگانی زحمتکشان گردند ريزی کنند

بايستی بخشی جدا ناپذير از , در جامعه نفوذ کند اگز ايده ای ميخواهد
بديده من تشکالت مستقل از دولت و . باشد ی همان جامعهمکانيسم اجتماع

همين بخش جدا ناپذير از مکانيسم  احزاب سياسی در ذات خود ميتوانند
دمکراسی از پايين در  اساس, وجود تشکل های مستقل. اجتماعی باشند

سوسياليسم  يک قدم به سوی, دمکراسی از پايين. هر جامعه ای است
معتقدين به  .ه ای با مختصات عالی تر بنا ميگردداست که در پناه آن جامع

هزگزهيچ  " :يايد اين جمله از مارکس را آويزه گوش خود کنند, مارکس
رشد  نظام اجتماعی پيش از آنکه همه نيروهای توليدی موجود در آن نظام

 محو نميگردد و روابط توليدی نوين و عالی تر هرگز پيش از آنکه, يابند
 –." پديد نمی آيند, ان در بطن جامعه کهنه رشد کندشرايط مادی حياتش

 يعنی اگر بخواهيم جامعه شورايی در –در مقدمه نقد اقتصادی  مارکس
راهی نداريم جز آنکه در , طبق تجربه متفکران سوسياليسم ,آينده بنا کنيم

داری اساس و پايه های اوليه همين شوراها را که  همين جامعه سرمايه
مردمی و شکل گرفته از پايين است را سازمان   مستقلدر حقيقت تشکالت

ايراد گرفته خواهد . مستقيم ميگوييم تشکالتی که به آن دمکراسی. دهيم
احزاب اوال ممکن نيست و ثانيا  شد که برپايی تشکالت مستقل از دولت و

نهايت از تيزی شامه  مشروعيت بخشيدن به سرمايه داری است و در
کشيدن از  ن جهت مبلغان تشکالت مستقل به دستاز اي. طبقاتی ميکاهد

 من فکر ميکنم که سوسياليسم بعنوان يک. سوسياليسم متهم ميشوند
باال بردن سطح , برای برپايی عدالت اجتماعی, فرماسيون اجتماعی

و از بين بردن تدريجی استثمار و کارمزدی از چنين  معيشت و رفاه
ها به چنين گفتاری پای بند سوسياليست . باشد اتهاماتی باک نداشته

حق برخورداری از , های سياسی  حربه ما همانا آزادی: " هستند
آيا هنگاميکه ميخواهند  .اجتماعات و اتحاديه ها و آزادی مطبوعات است

بگذاريم و از  ما ميتوانيم دست روی دست, اين حربه را از ما بگيرند
  سنگ برسميتهم, سياست دست بکشيم؟ ميگويند هنر فعاليت سياسی

اما چون اين نظام حربه مبارزه عليه خود را . شناختن نظام موجود است
به معنای پذيرفتن اين , پس بهره گيری از اين حربه, ما ميگذارد در دست

از سخنان انگلس در کنفرانس انترناسيونال اول در باره  – ".نظام نيست
   .کارگر فعاليت سياسی طبقه

 پايی استوار بر 1357 – 1358عی سال های اگر در تندپيچ های اجتما
دچار شکست , بود و ايده آل ها را از منظر همان روز می ديديم زمين

 –امروزه جنبش اجتماعی . مزدبگير جامعه مان نبوديم روز بروز طبقه
جامعه ما در حقيقت با توجه به سطح توليد و  سياسی طبقات زحمتکش

   .عقب نشينی استحال  گردش سرمايه در جامعه ايران در
قدرت بازار و , از خودبيگانگی بخشی از طبقه کارگر از طبقه اش

ايجاد بازارهای سياه و گسترش دست فروشی و , رژيم به آن وابستگی
, بازار سنتی در رژيم اسالمی تقويت ميشود که از طرف قطب, غيره

خريد و , به طرف دست فروشی بخشی عظيمی از مزدبگيران ايران را
اين نوع . کشانده است ,مواد مخدر و اجناس قابل مصرف در بازارفروش 
را ايجاد کرده   نيمه کارگری در اين بخش–اخالقی نيمه بازاری , زندگی
مزدبگيران ما  البته بايد در نظر داشت که بخش بسيار زيادی از. است

عموم . برگزينند مجبور شده اند که چنين زندگی ای را برای تنازع بقاء
الی هجده  ان صنعتی ما در ايران مزد و مزايای خود را بين چهارکارگر

نباشد  اين انسانها زمانی که هيچ ارگانی. ماه است که دريافت نکرده اند
 بسيار آسان جذب فعل و انفعاالت بازار, که به آن ها پوشش مالی بدهد

آنها ناخودآگاه به وضعيت فعلی , به عبارت ديگر از ديد نهايی. ميگردند
سطح خواسته های مزدبگيران را , وضعيت فالکت بار کنونی. ميزنند دامن

مزدبگيران ما زمانی مطالباتی . دوران قبل بسيار تقليل داده است نسبت به
حداقل دستمزد , قراردادهای دسته جمعی, طبقه بندی مشاغل چون طرح

تشکيل تعاونی و ايجاد , باال بردن مرخصی ساالنه ,متناسب با تورم
وام , عيدی ساالنه, افزايش ميزان پاداش, هفته دو روز تعطيل در, نمسک
صندوق پس انداز کارگران را مطرح  تعاونی اعتبار و مصرف و, مسکن
حاضر همه آنها را  ولی وضعيت مادی مزدبگيران در حال. ميکردند

نشسته و  مجبور کرده است که از همه اين خواسته های پايه ای عقب
 عدم وجود. دريافت حقوق های عقب افتاده بسنده کنندعمدتا به مطالبه 

 .از قدرت مبارزاتی اين طبقه کاسته است, سازمان های مستقل مزدبگيران
سرخوردگی قشر عظيمی ار طبقه مزدبگير از ارگان های حزب کار 

ياس مبارزاتی , که هم دولتی اند و هم ايدئولوژيک, کارگر اسالمی و خانه
اين آن زنگ خطری است که هر سياس . ده استنمو را در آنها ايجاد

   .بشنود طالب پيشرفت طبقه مزدبگير بايد
 برخی از سوسياليستها در گوشه ميدان اجتماعی با کتابی در دست نشسته

اند و گويا وظيفه شان تخطته هرگونه فعاليت اجتماعی در جامعه سرمايه 
 سيستم سرمايه آنها هرگونه فعاليت در. برای يک زندگی بهتر است داری

دست ساخت , از طرف مزدبگيران و زحمتکشان انجام بگيرد داری را که
آقای پايدار در مقاله به امضاء کنندگان طومار  نظر(بورژوازی ميدانند 

ايشان اين نظريه مارکس که جامعه "). کارگری تقاضای آزادی تشکل"
ديده من هر به . آيد را فراموش ميکنند نوين در دل جامعه کهن بوجود می

وزنه را بنفع جامعه , مزدبگيران قدم کوچک برای بهبود سطح زندگی
تغييرات اجتعماعی اگر  طرفداران. آينده سوسياليستی سنگين تر ميکند

اجتماعی خلق الساعه  دقت به خرج بدهند در خواهند يافت که سيستم های
 همان کيفی که تغييرات, تغييرات کمی در سيستم موجود. بوجود نميايند

در زندگی  يعنی تغييرات. سيستم نوين خواهد بود را با خود بهمراه ميآورد
 مزدبگيران برای پيشرفت و بهبود سطح زندگی آنها در صورت ادامه
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کاری با خود تغييرات کيفی ای را سبب خواهد شد که به آن جامعه 
 عدم توجه به اين مسئله در حقيقت ثابت ميکند که. ميگويند سوسياليستی

تفکراتی که . تغييرات اجتماعی بدرستی درک نشده است هنوز ديالکتيک
نميتواند به اين مسئله , را همين امروز لغو کند ميخواهد روابط کارمزدی
حقايق بزرگ از جميع حقايق کوچکتر و ريزتر  ساده جواب گويد که چرا

و خالصه , قطرات کوچک آب زاده ميشوند اقيانوسها از, بوجود ميآيند
تفکر که از خرد است که کالن بر  اين. کول به يکباره هرکول نميشودهر

النه کند که در هر قدم  ميبايستی در مغزهای مان آنچنان, ميخيرد
تفکر ديالکتيک  در فلسفه به اين طرز. ما ر ا راهبر باشد, اجتماعی
. اثبات کرده اند و اتفاقا حقايق عقالنی درست بودن آن را به ما. ميگويند

چنين فلسفه   هستند کسانی که از ديالکتيک صحبت ميکنند بدون اينکهاما
به خرد  بدون اينکه بهايی, آنها کالن را می بينند. عقالنی را درک کنند

آغاز  هر چقدر جبهه کار در تقويت خود بکوشد و از خرد, بنابراين. بدهند
 هبه همان نسبت آسان تر و صيقل يافته تر به جبهه سيستم آيند, کند

به ديده من آقای پايدار و دوستانشان به يک . سوسياليستی خواهد رسيد
بيان اين . اشاره دارند و آن اينکه بورژوازی آماده باج دادن نيست حقيقت
چنانچه بخواهد به اين نتيجه برسد که هر فعاليت اجتماعی از  ,حقيقت

ک در حقيقت بيان ي, دست ساخت طبقه بورژوا بداند طرف زحمتکشان را
غلطی را که آقای پايدار ميگيرد شمشير  نتيجه. نتيجه کامال غلط است

, برای برپا کردن سنديکا ها کشيدن به روی کسانی است که در ايران
پايدار اينان را در  کوشش ميکنند و آقای.... شورا ها و, اتحاديه ها

ميگويند سرمايه  آقای پايدار. حقيقت نوکران بورژوا به حساب ميآورند
به  مقداری از آن سودهای طاليی را, ران در دوران طاليی سابقدا

يا ... کارگران خودی ميدادند وهمچنين به آنها اجازه ساخت سنديکا و
خوب در اين طرز تفکر دقت . سوسيال دمکرات را اعطا ميکردند احزاب
بيچون و , که در جامعه سرمايه داری ميخواهد تغيير کند هر آن چيز. کنيم

تفکری که مطلق گرايی ذهنی را با خود . داری است ست سرمايهچرا در د
. نميخواهد تضاد ذاتی کار و سرمايه را ببيند اين طرز تفکر. حمل ميکند

طبقات زحمتکش ايجاد ميشود را توطئه می  هر بهبودی که در وضع, لهذا
تاريخ . ذاتی نميتواند غير ذاتی گردد نميخواهد قبول کند که تضاد. پندارد

هر تکه نانی خون ها ريخته شده  ميخواند اما اينکه برای بدست آوردنرا 
ديده من از طريق باال  به. است را در زيربنای فکری اش دخالت نميدهد

, سرمايه داری بردن سطح دستمزدها و سطح عمومی معيشت در جامعه
. ميگذارد نسبت استثمار و در حقيقت نرخ سود تغيير کرده و رو به تنزل

 خود نوعی,  برای دستمزد در قالب سازمان های مستقل کارگریمبارزه
مبارزه عليه سرمايه داری است که اتفاقا سرمايه دارن هيچگونه موافقتی 

 سياسی و –ندارند و در کمين نشسته اند که از ضعفهای اجتماعی  با آن
زحمتکش استفاده کرده و عليه سازمان های آنها پرچم  فرهنگی طبقات

مطلق گرايانه نميتواند تغييرات جزيی اجتماعی را  تفکر. ا کنندمخالفت برپ
نميتواند درک کند که مبارزه عليه سرمايه داری و  اصوال تغيير بپندارد و

به ديده من تغييرات اجتماعی پروسه . نيست عملی خلق الساعه, کارمزدی
درست به مصداق اينکه قطره قطره  .ای طوالنی و آرام را طی ميکنند

بوجود آمدن آگاهی نقشی  پروسه ای که در. وانگهی دريا شود, شودجمع 
   .اساسی ايفا ميکند

 دستمزد در بين تمامی فاکتورهايی که جامعه سرمايه داری را روی پا
دستمزد بيان عريان تضاد . يک رل اساسی را بازی ميکند, نگهميدارد

ح بخاطر سط, تمامی مناقشات تاکنونی. سرمايه و کار است سيستم
. دستمزد با تورم و بحران تغيير ميکند. بر آن است دستمزد و روابط حاکم

آموزش و , مسکن, عمومی بهداشت در جامعه  باال بردن تدريجی سطح
زندگی بهتر را برای زحمتکشان در  پرورش و باالبردن هر آنچه که يک

دستمزد را به همراه دارد و  تغيير روابط حاکم بر, جامعه ايجاد ميکند
بطرزی بسيار شفاف نشان  تفاقا چنين عملی تضاد بين کار و سرمايه راا

کانون های دفاع  تضاد بين کار و سرمايه از ابتدای وجودی خويش. ميدهد
وبسته   فرهنگی خود را بوجود ميآورد– اقتصادی - سياسی –اجتماعی 

 اين کانون ها در. اين کانون ها نمای بيرونی می يابند, به قدرت طرفين
ولی از آنجاييکه تاکنون جبهه . طن خود به مبارزه دائمی مشغول هستندب

توانسته است موانعی در راه جبهه کار و , قوی تر بوده است سرمايه
و جبهه کار مجبور گشته است که برای هر  .زحمت بوجود آورد

و گاها هم اين مبارزه خونين بوده  با جبهه سرمايه بجنگد, درخواست خود
بگيران موجوداتی خميری و ژله  د بر اين باور باشيم که مزدما باي. است

عناصری از طبقه  ممکن است که. ای در دست سرمايه داران نيستند
يک سير  ,اما اين روند, زحمتکش و مزدبگير در خدمت سرمايه در بيايند

 طبقه. طبيعی در قانون اجتماعی حاکميت رژيم سرمايه داری نيست
ندگی خود به اين نتيجه ميرسد که همبستگی مزدبگير و زحمتکش در ز

. برای بهبود زندگی در جامعه سرمايه داری از ملزومات است طبقاتی اش
يک فکر خلق الساعه که نتيجه خلق الساعه بدهد , طبقاتی البته همبستگی

مقصود احتياج به زمان و انسان هايی از خود اين  رسيدن به اين. نيست
بصورت ملموس در فعاليت های عملی و  اطبقه دارد که اين آگاهی ر

کل حرکت کنند و پيشرفت برای  روزمره اين طبقه عملی ساخته و از جزء به
لحظه و هر آن بخواهند و  يک زندگی بهتر برای طبقات مزدبگير را در هر

که عدالت , آينده مزدبگيران بايد پايه های جامعه. برايش نقشه بريزند
همين جامعه پياده  ه ميآورد را از همين امروز دراجتماعی برای آنها به همرا

يابند که جامعه کهنه  کنند و با رسيدن به آگاهی اجتماعی به اين نتيجه دست
. استثمار جايگرين نمايند سرمايه را بايد با جامعه ای جديد برای رفع ستم و

نسبت جبهه سرمايه به  به همان, هر چقدر جبهه کار در تقويت خود بکوشد
نميخواهد بهبود  نظری که. عکس آن هم صادق است. خواهد نشستعقب 

نتيجه توطئه  و آن را, زندگی زحمتکشان را در جامعه سرمايه داری درک کند
, ميداند سرمايه داران برای بی عالقه کردن زحمتکشان به سرنوشت خويش

, نخواهند مدافعين چنين نظراتی چه بخواهند و چه. واقعيت را بيان نميکند
بيشتر  لسفه فقر را در مد نظر خود دارند و فکر ميکنند که هر چقدر فقرف

آگاه  فقر هيچگاه انسانهايی, به نظر من. زحمتکشان انقالبی تر هستند, باشد
 اتفاقا فقر در جامعه سرمايه داری به آن خاطر است که. نساخته است

روی فقر ما سوسياليسم را بر . زحمتکشان را در تحت کنترل خويش در آورد
 بنابراين. ما خواهان تقسيم ثروت هستيم. ما فقر را تقسيم نميکنيم. نميکنيم بنا

. دارد اين مبارزه راه و چاه. بايد برای بهبود زندگی و بهتر زيستن مبارزه کرد
 شعارهای. از مشخصات عينی و آگاهی طبقاتی زحمتکشان حرکت ميکند

  کهزمانی. د راهگشا نيستبخودی خو, راديکال که در بطن خود صحيح است
, اخالقی , مزدبگيران و زحمتکشان جامعه ما در بدترين وضعيت معيشتی

شعارهای به ظاهر راديکال در واقع عدم آگاهی , فرهنگی قرار دارند روحی و
. تضادهای موجود و چگونگی حل صحيح آن ها در جامعه را ميرساند ما بر

بدبختی زحمتکشان ما . ام وجود ديدبايد حال را با تم, آينده برای ساختمان
است که هميشه بصورت تسمه نقاله چه دولتها و چه سازمان  تابحال اين بوده
ايدئولوژيک , سازمان مستقل دفاع از زحمتکشان. گرفته اند قرار, های سياسی

درک اين مسئله . آن دارای ايدئولوژی های مختلف ميباشند گرچه افراد, نيست
زحمتکشان ميبايستی از زندگی روزمره خويش درس  تمامی. يک هنر است

تنها چنين . کنونی به آگاهی های الزم برسند آموزی کرده و برای نفی جامعه
 –پيروزی ,  پيروزی - شکست. ميانجامد امری است که به تحقق جامعه نوين

   2005 مارس                     .ديالکتيک پيشرفت جوامع است, شکست

.................................................  
 اسالم، دموکراسی و ضديت با امپرياليسم: بقيه 

اين همان اشتباهی است که .  کنيم ما درباره فاشيسم صحبت نمی:  طارق علی
                                        .   سپتامبر آن را عمل فاشيسم اسالمی خواندند11بسياری پس از واقعه 

اين احزاب وجود دارند چرا .  اين قياس درستی نيست.  ها فاشيست نيستند آن
های نئوليبرال  زمانی که مردم عليه سياست.  که چيز ديگری موجود نيست

جنگند و تنها آلترناتيو بنيادگرائی است، به چه چيز ديگر بايد پناه ببرند؟   می
چپی که دستمزدهای آن چنانی های غيردولتی پر از روشنفکران  به سازمان
 های غيردولتی های جهان مسلمين در سه سازمان کنند؟  تمامی چپ دريافت می
(NGO) سئوال .  اند های جاری جدا ساخته اند و خود را از واقعيت جمع شده

کنم که بهتر آن است  اما اين است که چه آلترناتيوی وجود دارد؟  من فکر می
آن زمان که .  رسد يست که چه کسی به قدرت میمهم ن.  که انتخابات باشد

.  مردم به اين باور برسند که بايد حکومت را عوض کنند، چنين خواهند کرد
ها به  اگر توده.  انقالبات و انتخابات: دو راه برای تغيير دولت وجود دارد

ها را تغيير دهند، خود در مسير راه از  توانند دولت وسيله انتخابات می
 . خواهند آموختاشتباهات

گذاريد زمانی که  شما چگونه بين فاشيسم و بنيادگرائی فرق می: فاروق سولريا
 خورد؟ شان به چشم می  تشابهات فراوانی در بين

ها با  وهابی.  ها در کشورهای مختلف، متنوع هستند اسالمی: طارق علی
.   فرق دارندهای عراق فرق دارند، طالبان در افغانستان با مالها در ايران شيعه

نمايد، استنتاج از قرآن به عنوان يک آلترناتيو  ها را متحد می آن چيزی که آن
به ايران نگاه کنيد آيا راهنمائی برای آينده .  دهی اجتماعی است برای سازمان

آن .  تواند باشد؟  اين غلط است که بنيادگرائی و فاشيسم را يکی بپنداريم می
ادگرائی و فاشيسم است، بين استالينيسم و فاشيسم چيزی که تشابه عام بين بني

شما يک حزب استالينی را صرفا به دليل وجود .  خورد هم به چشم می
 .خوانيد تشابهاتی، يک حزبی فاشيستی نمی

چرا غرب اين چنين نسبت به بنيادگرائی اسالمی حساسيت :   فاروق سولريا 
 دهد؟ يتی نشان نمیدارد ولی به بنيادگرائی هندوها و مسيحيان حساس

های غربی  بنيادگرائی هندوها عالم گير نيست، اما قدرت:  طارق علی
 .بنيادگرائی مسيحيت را دوست دارند

……………………………………… 
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 * ديدگاه *
  سه روز با زنانی از چهار گوشه جهان

  آذر درخشان
همايش "، هشتمين کنفرانس 2008 اکتبر ۵ و ۴، ٣ در روزهای 

در دانشگاه دوسلدورف آلمان با شرکت بيش از " ن مشورتی زنا-سياسی
بار، در شهر سال يکاين کنفرانس هر دو.  زن و مرد برگزار شد٢٠٠٠

دوسلدورف، توسط زنانی از آلمان با گرايشات چپ و همچنين زنانی از 
بار و هر) ١(شودهای ديگر که مقيم آلمان هستند، برگزار میمليت
کميته تدارکات "ان کنفرانس، به عنوان ای از ميان شرکت کنندگکميته

سازمان زنان هشت "برخی از فعالين . گرددتشکيل می" کنفرانس آتی
، ضمن شرکت فعال در مباحث ٢٠٠۶در سال )" ايران، افغانستان(مارس 

آن کنفرانس، به عنوان بخشی از کميته تدارکات برای کنفرانس سال 
  . انتخاب شدند٢٠٠٨

، با شرکت "سفر به سوی زنان جهان"، با عنواناولين روز اين کنفرانس
ای از رنگين کمان جنبش  سخنران از سراسر جهان، جلوه٢٠بيش از 

 دقيقه، گزارشی از ١٠هر سخنران  به مدت . جهانی زنان و تنوع آن بود
ها اغلب با تصاويری از کار و فعاليت سخنرانی. دادزنان سرزمينش می

  . زنان و مبارزاتشان همراه بود
، ازحزب کمونيست نپال "داما شارما"اولين سخنران روز جمعه، 

، نماينده پارلمان نپال و هم چنين سخنگوی اتحاديه زنان )مائوئيست(
انقالبی نپال بود که در مورد جايگاه زنان در دولت جديدی که پس از 

وی در . سرنگونی شاه و نظام سلطنتی شکل گرفته است، سخن گفت
ش حزب مائوئيست نپال در مورد تغيير و تحوالت در سخنان خود بر نق

البته کسانی که مبارزات حزب کمونيست نپال . موقعيت زنان تاکيد کرد
و اسناد مبارزه جنگ خلق را طی ده سال گذشته مطالعه و ) مائوئيست(

دانند که بسياری از دستاوردهای زنان نپال، مثال ارتقا اند، میدنبال کرده
صيل زنان، لغو ازدواج های از پيش سازمان داده سطح آموزش و تح

شده، لغو چند همسری، ممنوعيت خشونت عليه زنان، در هم ريختن نظام 
کاستی، طی جنگ توده ای که زنان در آن نقش مهمی داشته اند و در 
. پروسه درهم شکستن ساختارهای کهن پدرساالری، کسب شده است

رابطه اين دستاوردها و جنگ ده اشاره ای به " داما شارما" متاسفانه 
سال گذشته نکرد و گزارش وی تلويحا اين درک را می داد که گويا 
دستاوردهای زنان يک شبه به دست آمده و محصول شرکت حزب 

  . در دولت است) مائوئيست(کمونيست نپال 
مهمان عراقی موفق به کسب ويزا نشده بود، اما در گزارش ارسالی وی 

 زنان عراقی، همزمان هم عليه اشغالگری وهم عليه تاکيد شده بود که
از سازمان زنان (سخنرانی از هند . بنيادگرايی مذهبی مبارزه می کنند

هند يکی از بزرگترين دمکراسی های "، سخنان خود را با گفتن )مترقی
اما شنيدن . اين تعريف از هند را بسيار شنيده ايم. است، آغاز کرد" جهان

ماری که بر زنان هند روا می شود، تاکيدی دوباره بر حکايت ستم و استث
به " دموکراسی"اين واقعيت عميق است که مسئله رهايی وآزادی زنان با 

در هند وحشيانه ترين ستم ها بر . معنای حق رای مردم حل نخواهد شد
مگر نه اينکه هند . زنان در شرايط حق رای و آزادی بيان اعمال می شود

  .  بردگی زنان استبزرگترين پالنتاژ
 سخنران از پاکستان، از مبارزات قانونی و اتحاديه ای و تالش برای 

وی در سخنان خود اشاره کرد که گاهی . متشکل کردن زنان کارگر گفت
ناچارند به تفکرات و اعتقادات مذهبی، به عنوان ابزاری برای نفوذ در 

 در حالی گفته شد که اين سخنان. ميان توده ها و گفتگو با آنان اتکا کنند
بخش بزرگی از زنان فعال در خاورميانه، افغانستان و پاکستان ناچارند 
برای برابری و آزادی زنان، مرتبا عليه خرافات و افکار و عقايد مذهبی 

تجربه بسياری از فعاالن زن نشان داده است . در ميان مردم مبارزه کنند
ويت سرکوب و فرودستی زنان که عموما افکار و عقايد مذهبی توجيه و تق

است و نمی توان از آنها برای تبليغ و اشاعه برابری زن و مرد استفاده 
  .کرد

سخنران مراکشی گفت که زنان کشورش برای رهايی و آزادی خود در 
وی تاکيد کرد . مبارزه برای آزادی های دمکراتيک، شرکت فعال دارند

  .تی زنان مراکشی استيکی از آماج های مبارزا" استبداد دينی" که
شورای "،"دسته هشت مارچ افغانستان"سه تشکل مختلف از افغانستان، 

، مهمانانی "زنان نهضت دمکراسی و ترقی"و " سراسری زنان در آلمان
موفق به " دسته هشت مارچ"مهمان افغانی از . از کشور افغانستان بودند

الين زنان هشت حضور در اين کنفرانس نشد و وجيهه برکزای، يکی از فع
در اين گزارش تاکيد شده . مارس، بخش هايی از گزارش او را ارائه داد

بود که سنت و مذهب، دو ابزار در هم تنيده شده سرکوب زنان در 

افغانستان هستند و اشغال امپرياليستی افغانستان هم، زمينه مساعدی 
 های برای رشد اين دوابزار سرکوب و نيروهايی که حياتشان به آموزه

در بستر چنين شرايطی، . مذهب و سنت، وابسته است،فراهم کرده است
زنان افغانستان برای رهايی و آزادی خود بايد در چندين جبهه مبارزه 

سرنوشت زنان افغانستان، از «در پايان گزارش تاکيد شد که . کنند
سرنوشت زنان ساير کشور های جهان جدايی ناپذير است و 

 گوناگون شوونيزم مرد ساالر حاکم بر جهان، مبارزه عليه اشکال
همبستگی مبارزاتی ميان مبارزات زنان . يک مبارزه جهانی است

در کشور های مختلف جهان، يک ضرورت اجتناب ناپذير است و 
بدون چنين همبستگی ای، اين مبارزات در کشورهای مشخص نمی 

اين متن  (».تواند بصورت اصولی و موفقيت آميز پيش برده شود
  .)سخنرانی بزودی منتشر خواهد شد

مهمان ايرانی، مانا، از فعالين سازمان زنان هشت مارس، ضمن 
برشمردن سرکوب سيستماتيک دولتی زنان در ايران، به مسئله قوانين 
ضد زن که سرچشمه اش آموزه های قرآن و شريعت است، پرداخت و 

.  در ايران نشان دادکارکرد اين قوانين را در زندگی روزانه اکثريت زنان
وی در انتهای سخنرانی خود، به دوگرايش در جنبش زنان ايران اشاره 

اين دو گرايش، زنان را بر سر يک دو راهی يعنی انتخاب بين نظام «: کرد
های مردساالر و ضد زن امپرياليستها و يا جمهوری اسالمی قرار داده 

 به ناگزير به تقويت آن هر گونه حمايت از يکی از اين راهها عمال و. اند
و با تاسف بايد گفت که بنيادگرايان مذهبی چه . ديگری منجر خواهد شد

به شکل حکومت جمهوری اسالمی و چه در شکل جنبش های اسالمی در 
منطقه خاورميانه، متحدينی در ميان برخی نيروهای مترقی و چپ جهان 

ان و ساير جنبش نيروهايی که عمالمی بايستی متحد جنبش زن. يافته اند
مانا، در پايان سخنان » .های مترقی و مردمی در منطقه خاورميانه باشند

بزودی .(خود، بر استقالل جنبش زنان از اين دو قطب ارتجاعی تاکيد کرد
  .)انتشار عمومی خواهد يافت

قرار است که . مهمانان ونزوئاليی نقش ويژه ای در اين کنفرانس داشتند
در ونزوئال " ٢٠١١س توده ای زنان جهان در سال کنفران"آنها ميزبان 

گزارش . به همين جهت در چندين نوبت طی کنفرانس صحبت کردند. باشند
و " چاوز" آنان از موقعيت زنان در بستر تبليغات برای دولت

نکته قابل تامل . در ونزوئال، بسيار کمرنگ و گاه گم بود" سوسياليسم"
دن منافع زنان ونزوئال با منافع دولت در گزارش زنان ونزوئال، يکی شمر

برای حضار روشن نشد که تغيير و تحوالت در موقعيت . بود" چاوز"
زنان ونزوئال، تا چه اندازه واقعی و فراتر از وعده و وعيد معمول دولت 

آيا مثل هميشه فعال زنان بايد منافع و مطالبات خود را . ها رخ داده است
تجربه تاريخی نشان داده ! کنند؟ يا نه؟" همترم"و " کلی تر"قربانی منافع 

است که رهايی و آزادی زنان با درهم شکستن ساختار های پدرساالرانه 
در پروسه " چاوز" اين در حالی است که دولت! طبقاتی گره خورده است

انتخاباتی، قدرت را به دست گرفته و دولت خود را بر همان ساختارهای 
آيا می توان انتظار داشت با چند رفرم در ! تکهن دولتی سازمان داده اس

عرصه سياسی، منافع زنان در اين ساختارهای کهن مردساالر گنجانده 
شود؟ آيا می توان در مناسباتی که پاشنه اش بر منطق سود و سرمايه 
داری می چرخد، جاده رهايی زنان را پيمود؟ آيا شريان اقتصاد ونزوئال از 

 نظام امپرياليستی نمی تپد؟ اگر باور داريم که طريق صادرات نفت، با قلب
نظام سرمايه داری خود مولد اشکال ستم و استثمار زنان است و رهايی و 
آزادی واقعی زنان بدون درهم شکستن نظام سرمايه داری ممکن نيست، 
در آن صورت دامن زدن به تبليغات در مورد ونزوئال به عنوان الگوی 

 تواند موجب تضعيف جنبش جهانی زنان  می رهايی زنان، در نهايت می
شود، جنبشی که در جهان کنونی بيش از هميشه نياز به انقالب و درهم 
شکستن تمام ساختارهای کهن دولتی و ايجاد جهانی ديگر بر مبنای 

از سوی ديگر می دانيم که يکی از متحدين نزديک . ساختارهای نوين دارد
ست و طبعا اين موضوع، هر فعال دولت چاوز، دولت جمهوری اسالمی ا

جنبش رهايی زنان، هر فرد انقالبی و کمونيست را به فکر  وا می دارد 
که دولت ونزوئال نويد چه آينده ای را برای زنان کشورش می دهد که 
برای تحقق اش در صحنه سياست بين المللی، بايد با يکی از زن 

  می متحد شد؟ستيزترين دولت های معاصر جهان يعنی جمهوری اسال
گزارش در مورد نکات سخنرانی مهمانان کنفرانس را با برشمردن اسامی 

به خصوص اينکه گفته شد، کليه سخنرانی . ساير کشورها کوتاه می کنم
منتشر خواهد "  سياسی زنان-همايش مشورتی "ها در کتابی ويژه توسط 

از فيليپين، فقط اشاره می کنم که عالوه بر مهمانان فوق، سخنرانانی . شد
اکوادور، برزيل، ايتاليا، هلند، روسيه، آلمان شرقی، فلسطين، بنگالدش، 

  . آرژانتين، کلمبيا و پرو نيز حضور داشتند
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مسئولين و . روز دوم کنفرانس، با معرفی فرومها و کارگاهها آغاز شد
 دقيقه به معرفی خود و ٢مبتکرين اين فرومها و کارگاهها، هر يک به مدت 

 کارگاه ١٣ فروم و ١٧در مجموع . فروم و کارگاهها می پرداختندموضوع 
زنان و دختران جوان، «می توان به فروم .  برگزار شد١٧ تا ١٣بين ساعت 

دورنمای جنبش «، "کوراژ"با ابتکار زنان » فعاالنه عليه فاشيسم و راسيسم
و دوروته " ام ال پ د"با ابتکار سابين لئوپولد از حزب » جهانی زنان

توسط آذر » بنيادگرايی مذهبی و زنان«و " د کا پ"اشپالينگر از حزب 
حزب چپ "و زمان مسعودی از " زنان هشت مارس"درخشان از تشکل 

  . اشاره کرد" آلمان
.  زن و مرد تشکيل يافت٧٣، با حضور "بنيادگرايی مذهبی و زنان"فروم 

ايی مذهبی و زمان مسعودی و آذر درخشان تعريف خود را از ماهيت بنيادگر
هر دو سخنران بر اين نکته . توضيح دادند" بنيادگرايی اسالمی"بطور خاص 

تاکيد کردند که يکی از ويژگی های بنيادگران مذهبی، تالش برای کسب قدرت 
آذر . سياسی و تشکيل حکومتی بر پايه آموزه های بنيادين اديان است

ای متعلق به قرن حاضر پديده " بنياددگرايی اسالمی"درخشان تاکيد کرد که 
است و اصوال به اين معنا نيست که بينادگرايان می خواهند با تکيه بر ابزار 

و يا برده داری حکومت " قسط اسالمی"و يا اقتصاد " شتر و قاطر"کهن مثال 
کنند، بلکه آنها از مدرن ترين تکنولوژی قرن، برای تحقق حکومت مذهبی 

ن به عنوان نمونه مثال زد که چگونه وی از ايرا. شان استفاده می کنند
بنيادهای مالی بزرگ در ايران، بطور فشرده ای در نظام اقتصادی امپرياليستی 

به " بنيادگرايی اسالمی"فشرده بحث اين فروم، نشان دادن . تنيده شده است
عنوان اليه ای از کل نظام امپرياليستی بود، حتی اگر اليه هايی از کل اين 

عی در تضاد با بخش های ديگر آن قرار می گيرند، بايد به اين نظام، در مقاط
بد نيست در اينجا به . تضاد، به عنوان تضاد درون يک پديده واحد نگريست

يکی از . سئواالت و نظرات مهمی که در اين فروم طرح شد، اشاره ای شود
د، شرکت کنندگان اشاره کرد که امپرياليستها به دليل نيازهای دوران جنگ سر
. نقش مهمی در تقويت ودر برخی جاها شکل دادن جنبش های اسالمی داشتند

زن ديگری ضمن تائيد موضع سخنرانان، به تجربه مراکش در زمينه 
يکی از حاضران در فروم معتقد بود . چگونگی رشد جنبش اسالمی اشاره کرد

بحث های سخنران موجب انشقاق در جنبش زنان است و زمينه وحدت را 
يکی از حضار از او پرسيد . ل برای کنفرانس ونزوئال زير سئوال می بردحداق

که زمينه وحدت با چه کسانی زير سئوال می رود؟ و اصوال وحدت جنبش 
يکی از شرکت کنندگان اعالم . زنان بايد بر چه اصول و مبناهايی شکل گيرد؟

است؟ و خواست چه کسانی " بنيادگريان اسالمی"کرد که اصوال مبارزه عليه 
او در توضيح . چه کسانی هستند؟" بنيادگرای اسالمی"پايه اجتماعی نيروهای 

سئوال خود گفت که، ما دررسانه ها می بينيم که توده های مردم در اين 
کشورها با حکومت های مذهبی همراهی می کنند، پس شما از مبارزه چه 

ث، نشان دهنده صحبت می کنيد؟ اين مباح" بنيادگرايی اسالمی"کسانی عليه 
درک بخش غالب نيروهای چپ کشورهای غربی در مورد جنبش های اسالمی 
 و دولت های مذهبی ای، چون رژيم جمهوری اسالمی ايران بود و اين درک،
ضرورت پيشبرد مباحث مهمی را در اين زمينه در بين نيروهای ضد جنگ و 

  . ضد گلوباليزاسيون نشان می دهد
کشتن زنان به نام ناموس، ازدواج اجباری، «توان از در مورد کارگاهها، می 

توسط دفتر زنان کرد برای صلح » !ناقص سازی جنسی و خودکشی بس است
توسط مونيکا گارتنر » از منشا خانواده تا چشم انداز نوين برابری زنان«و يا 

متاسفانه در کنفرانس، زمان ويژه ای برای . نام برد" ام ال پ د"انگل از 
بنابراين شرکت . ز فروم ها و کارگاهها اختصاص داده نشده بودگزارش ا

کنندگان نتوانستند ديد جامعی از روند کار کليه فرومها و کارگاهها به دست 
فقط از يکی از مسئولين شنيده شد که بايد هر فروم، گزارشی از کار . بياورند

 کارگاهها به هر حال اميدواريم که گزارش فرومها و. خود را مکتوب بفرستد
  )٢. (جمع آوری شده و در دسترس عالقمندان آن قرار گيرد

 پس از برگزاری فروم ها و کارگاهها، همه شرکت کنندگان به سالن مرکزی، 
زنان و . بازگشتند" ٢٠١٠کميته تدارکاتی کنفرانس سال "برای انتخابات 

يد شدگان در ميان کاند. دختران جوان بسياری خود را کانديد اين کميته کردند
شرکت کنندگان توافق . برخی از فعالين دو سال پيش نيز دوباره کانديد شدند

  .خود را با همه کانديدشدگان اين کميته اعالم کردند
بگذار سخن "در سه روز کنفرانس، دميتيال از بوليوی، نويسنده کتاب 

ن و او آرام و مسلط و پر شور از مبارزات مردم جها. ، در کنار ما بود"بگويم
او عليرغم . تالش و مبارزه آنان برای ساختن جهانی عادالنه سخن گفت

سالخوردگی، با سخنانی سرشار از اميد و مبارزه، نشان داد که هنوز جوانی 
  . سياسی خود را حفظ کرده است

کنفرانس توده ای زنان "روز سوم اين کنفرانس، به مباحث تدارکاتی برای 
در قطعنامه . ، اختصاص داده شده بوددر ونزوئال" ٢٠١١جهان در سال 

، پيشنهاد برگزاری کنفرانسی جهانی ٢٠٠۶کنفرانس همايش مشورتی سياسی 
با نوشتن «در همان قطعنامه گفته شد که . برای زنان، در ونزوئال ارائه شد

يک نامه به چاوز، رضايت او را برای برگزاری اين کنفرانس در ونزوئال جلب 
» !د شجاعی است و در مقابل امپرياليسم ايستاده استمی کنيم، زيرا او مر

اعالم کرد که ايده اين کنفرانس " ام ال پ د"مونيکا گارتنر انگل از حزب ) ٣(
  . را اولين بار او طرح کرده است

 سياسی -همايش مشورتی" تن از زنان ۶ که ٢٠٠٨ تا مارس ٢٠٠۶از اکتبر 
ختلفی برای تحقق اين کنفرانس از به ونزوئال رفتند، کارهای تدارکاتی م" زنان

جمله تهيه يک فراخوان و يا تماس با سفير ونزوئال در آلمان انجام گرفته 
، هيئت های زنان از آلمان،آکوادور، ٢٠٠٨در هفته اول هشت مارس . است

در طی يک هفته . با يکديگر مالقات کردند) ۴" (آنا سوتا"آرژانتين با ميزبانی 
 و برخی مقامات دولتی ونزوئال از جمله وزير زنان اين مالقات با زنان مختلف

اين فرخوان با امضای . کشور، زمينه های تدارک اين کنفرانس فراهم شد
اتحاديه زنان اکوادور "، " ونزوئال -»آناسوتو«کميته تدارکاتی جنبش زنان "

متن اين . (منتشر شد"  مشورتی زنان آلمانی- شورای سياسی"و " برای تغيير
وان و برخی گزارشات سفر به ونزوئال به زبان های مختلف در سايت فراخ

  .) قابل دسترسی است"  سياسی زنان-شورای مشورتی"رسمی 
اين بيانيه که مخاطب خود را زنان جهان قرار داده است، به ستم و استثمار 
زنان در گوشه و کنار جهان می پردازد و نظام امپرياليستی جهانی را دليل 

 و استثمار زنان دانسته که اشکال گوناگون ستم و استثمار زنان را اصلی ستم
در پانويس اين فراخوان به يکی از اشکال سرکوب . توليد و بازتوليد می کند

بعنوان موضوعی که مورد توافق "  بنيادگرايی مذهبی"زنان جهان يعنی 
ش آن هم در شرايطی که بخ. جمعی مبتکرين فراخوان نيست، اشاره می شود

بزرگی از زنان جهان از اياالت متحده گرفته تا کشورهای خاورميانه و افريقا 
  . به طور روزمره سرکوب بنيادگرايی مذهبی را تجربه می کنند

، در "فعالين تشکل زنان هشت مارس"از همان ابتدای انتشار اين فراخوان 
در طی . دکميته تدارکاتی اين کنفرانس نسبت به آن موضع انتقادی اتخاذ کردن

روزهای کنفرانس، زنان هشت مارس تالش کردند تا از طريق بحث و 
استدالل، زنان شرکت کننده در اين کنفرانس را قانع کنند که بدون موضع 
گيری بر سر بنيادگرايی مذهبی، اين پالتفرم ناکامل بوده و راه را برای سازش 

  .بر سر منافع بخش بزرگی از زنان جهان باز می گذارد
زارش روز اول زنان هشت مارس در مورد ايران و هم چنين فروم  گ
، تالشی برای تحليل از بنيادگرايی مذهبی نه فقط "بنيادگرايی مذهبی و زنان"

به مثابه يکی از مکانيسم های سرکوب زنان در جهان کنونی، بلکه به مثابه 
  . بخشی از ستم و استثمار در نظام امپرياليستی کنونی بود

در ابتدا گروه !. ين توضيحات، بازمی گردم به ادامه گزارش روز سومپس از ا
سپس پيام . زنانی که از آلمان به ونزوئال رفته بودند خود را معرفی کردند

سفير ونزوئال در آلمان خوانده شد، او ضمن آرزوی موفقيت برای کنفرانس، 
 خود در به دليل اجالس مهمی که با ساير وزرای دولت داشت، از عدم شرکت

هم چنين مونيکا گارتنر انگل در مورد . اين کنفرانس پوزش خواسته بود
" ٢٠١١کنفرانس توده ای جهانی زنان در  سال "چگونگی شکل گيری ايده 

پس از آن زنان ونزوئال از . در ونزوئال و پروسه تحقق اين ايده صحبت کرد
 سپس نوبت به حمايت دولت شان برای برگزاری اين کنفرانس اطالع دادند و

کنفرانس توده ای جهانی زنان در "شرکت کنندگان در کنفرانس بود که حول 
در ابتدا دو ) ۵.(در ونزوئال و فراخوان آن بحث و گفتگو کنند" ٢٠١١سال 

تن از فعالين زنان هشت مارس، ضمن نقد فراخوان در زمينه بنيادگرايی 
 چه در موقعيت جنبش ها، مذهبی، به توضيح جايگاه آن، چه در مقام دولتها و

در سرکوب زنان پرداختند و هم چنين تاکيد کردند که عليرغم اينکه، اين 
جريانات با دول غربی و دولت آمريکا بطور خاص تضاد دارند، اما اين تضاد 
آنان، ماهيتی ارتجاعی داشته و هيچ ارتباطی با تضاد مردم جهان با 

يکی از اين زنان تاکيد کرد که جنبش . امپرياليستها و نظام امپرياليستی ندارد
زنان، نبايد منافع زنان را قربانی نيازها و سياست های اين دولت ويا آن 

کنفرانس توده ای جهانی "سازمان و حزب کند و با اشاره به عنوان فراخوان 
در ونزوئال، گفت که، جنبش بيداری زنان نبايد چشم " ٢٠١١زنان در سال 

همانجا تاکيد !. ه ای بخش بزرگی از زنان جهان ببنددخود را بر منافع پاي
کرديم که متاسفانه برخی زنان در کشورهای غربی، با تکيه بر تئوری نسبيت 
فرهنگی، سرکوب زنان در کشورهای خاورميانه را ناديده می گيرند و برخی پا 
را فراتر گذاشته و با زنان حکومتی در اين کشورها همراهی کرده و معتقد به 

  ) ۶. (جنبه های رهائی بخش مذهب برای زنان هستند
پس از نقدهای زنان هشت مارس، اعالم شد که صبح امروز قبل از شروع 

را امضا کرده اند، به توافق " فراخوان اوليه ونزوئال"کنفرانس، زنانی که 
رسيده اند که مسئله بنيادگرايی مذهبی را در فراخوان درج کنند و مونيکا 

  !  فراموش کرده است که در گزارش خود آن را اعالم کندگارتنر انگل
به مثابه شکلی از سرکوب " بنيادگرايی مذهبی"تغيير فراخوان و افزودن 

زنان، موجب تقويت همبستگی بيشتر زنان اين کنفرانس شد  و نشانه ای از 
ضرورت به کسب تجارب زنان جهان از يکديگر و ادغام اين تجارب و آگاهی 

از طريق عميقتر کردن درک زنان جهان از نظام .  جهانی استدر يک ظرف
مرساالرانه و طبقاتی حاکم بر جهان و اشکال پيچيده و متنوعی که اين نظام، 
جهت سرکوب و ستم و استثمار زنان توليد و باز توليد می کند می توان به 
جنبش قدرتمند و جهانی زنان برای تحقق جهانی عاری از هر شکل ستم و 

 )٧. (تثمار زنان دست يافتاس
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کنفرانس توده ای "فعالين تشکل هشت مارس از بدو انتشار فراخوان برای
در ونزوئال و مشاهده کمبود آن در مورد نقش " ٢٠١١زنان جهان در سال 

در سرکوب زنان، مجادله ای پيگير را برای تقسيم کردن " بنيادگرايی مذهبی"
" بنيادگرايی اسالمی"به ويژه " مذهبیبنيادگرايی "درک و تجارب خود بر سر 

مسئله، صرفا جا انداختن يک موضع . با زنان اين کنفرانس به پيش بردند
، بلکه روشن کردن يک واقعيت انکار ناپذير در !گيری سياسی نبوده و نيست
در اين کنفرانس هدف ما اين نبود که فقط در . نظام امپرياليستی حاکم است

 و يا افغانستان و عراق صحبت کنيم و يا از منافع آنان مورد مسائل زنان ايران
مسئله اين بود که زنان جهان در مبارزه خود، تجربه و آگاهی کسب . دفاع کنيم

زنان ايرانی . کنند و مرتبا اين آگاهی و تجارب را به يکديگر منتقل نمايند
د، همان گونه که نياز به آموختن از دانش و تجربه ديگر زنان جهان دارن

" بنيادگرايی مذهبی"وظيفه دارند تجربه سه دهه مبارزه و مقاومت خود عليه 
را، به عنوان شکلی و بخشی از سرکوب زنان در نظام امپرياليستی حاکم بر 
جهان، به ساير زنان جهان منتقل کنند، حتی اگر در مقابل اين تبادل تجربه 

کری واحد است که جنبش جهانی زنان پي!. مقاومت و سختی نشان داده شود
با يک نظام جهانی مردساالر و سرکوبگر روبروست، که در هر گوشه جهان 
شيوه و شکلی را بر ای استثمار و ستم بر زن و تقويت نظام مردساالری اتخاذ 

غفلت از هربخش آن و يا سازش با هر بخشی از اين نظام به تضعيف . می کند
  .  کل جنبش جهانی رهايی زنان می انجامد

نظم . ين کنفرانس سه روزه بدون کوشش مداوم دهها زن و مرد ممکن نبودا
و برنامه ريزی دقيق حکايت از دقت و تالشی شبانه روزی در تدارک اين 

تقسيم کار بسيار جدی و مناسب کنفرانس، پيشبرد همه بخش . کنفرانس داشت
 از در زمينه مالی نيز، بخشی. های برنامه ريزی شده را امکان پذير کرد

. مخارج اين کنفرانس، از طريق پرداخت ورودی شرکت کنندگان تامين می شد
مخارج سخنرانان مهمان، بر عهده گروههای مختلف زنان در هر شهر و 

هر تشکل و انجمن زنان، هزينه سفر و پروسه اخذ ويزا برای . منطقه ای بود
  .ورود به آلمان را، برای هر سخنران تقبل کرده بود

 کنفرانس، شاهد ميزهای اطالعاتی گروههای زنان و هم چنين در سه روز
سازمان زنان هشت مارس نيز، ميزی . صنايع دستی ملل مختلف جهان بوديم

از مجموعه ای از انتشارات خود به زبان های انگليسی و آلمانی ، برای 
آشنايی شرکت کنندگان کنفرانس با اين سازمان و هم چنين گرفتن تماس های 

  .در گوشه ای برپا داشته بودجديد، 
  مالحظات سياسی در اين کنفرانس سه روزه
کنفرانس جهانی توده ای زنان در " روح اين کنفرانس سه روزه در خدمت

اين مسئله حتی در اجزا برنامه هم قابل . در ونزوئال بود " ٢٠١١سال 
ای زنان مهمان از ونزوئال و برخی زنان ديگر، عمال تبليغ بر. مشاهده بود

در ونزوئال را، با تبليغ برای " ٢٠١١کنفرانس جهانی توده ای زنان در سال "
به نظر . ونزوئال ادغام کرده بودند" سوسياليستی"دولت چاوز و تبليغ دولت 

می آيد برخی گروههای زنان، به ويژه برخی مبتکرين اين کنفرانس، اهداف 
ا از برگزاری اين ر" جنبش بيداری نوين جهانی زنان"متفاوتی فراتر از 

کنفرانس در ونزوئال دنبال می کنند و اين مسئله کامال در سخنرانی ها و 
برخی . برخوردهای زنان ونزوئال و هم چنين برخی زنان آلمان آشکار بود

ضد "سخنرانی ها تلويحا اين درک را می داد که در پی شکل دادن جبهه ای 
گاه دستور کار کنفرانس، . ند، حول سياست های اقای چاوز هست"امپرياليستی

که ايجاد فضايی برای بحث در مورد موقعيت زنان و مبازات آنان بود و 
، با دستور کار ايجاد جبهه ای !چگونگی دامن زدن به جنبش جهانی زنان 
  .حول نيازهای سياسی دولت چاوز قاطی می شد

ن کمونيست مسئله باال، حسی بسيار گزنده و نگران کننده ،زير پوست فعاالن ز
به ويژه برای زنان ايرانی که چنين . و يا زنان انقالبی فمينيست ايجاد می کرد

تجربه زنان در ايران در سال !  داشته اند١٩٧٩تجربه ای را در سال 
يعنی زمانی که هياهوی ضد امپرياليستی روحانيون، چشمان بسياری از ١٩٧٩

زنان ايرانی !. ن بسته بودنيروهای کمونيست، چپ و دمکرات را  بر منافع زنا
با اين تجربه می پرسند که آيا بار ديگر منافع جنبش زنان، بايد قربانی 

آيا ما زنان ايرانی حق داريم در مقابل . سياست اين حزب و يا آن دولت شود؟
 تکرار کنند، سکوت ١٩٧٩زنانی که ممکن است همان خطای ما را در سال 

ما چه؟ يا غير مسئوالنه، صرفا به خاطر منافع کنيم و شانه باال اندازيم که به 
برخی احزاب، فضا را برای خواهرانمان در ونزوئال بيشتر مه آلود کنيم؟ آيا ما 

را نماينده ميليونها زن ونزوئاليی " آنا سوتا"حق داريم صرفا زنان سازمان 
بدانيم؟ آيا تجارب تاريخی نشان نداده است که در برخی تغييرات سياسی در 

ومتها، گروههايی از زنان به قيمت منافع ميليونها زن به امتيازاتی دست حک
  می يابند؟ 

می تواند يک پيام داشته باشد  جنبش رزمنده جهانی زنان برای زنان ونزوئال،
و آن اينکه تحوالت دمکراتيک در جامعه و پيشروی بسوی سوسياليسم، با 

 توان آنها را به رفرم هايی رهايی و آزادی واقعی زنان گره خورده است و نمی
امر رهايی . حقوقی، در مورد حقوق زنان تقليل داد –در سطح چند بند سياسی 

و آزادی زنان فقط از طريق تالش برای تحقق انقالبی که زنان يکی از ستون 
هايش باشند و با درهم شکستن کليه ساختارها و نهادهای مرساالر طبقاتی، از 

  .ياست و فرهنگ و آموزش ميسر استحيطه اقتصاد گرفته تا س

پس از گزارشات زنان آلمان و ونزوئال در مورد نقش دولت ونزوئال برای 
، مهمانی از برزيل اعالم کرد که آنها در اين کنفرانس شرکت ٢٠١١کنفرانس 

مونيکا گارتنر . نمی کنند، چون که اين کنفرانس، کنفرانسی کامال دولتی است
اين نشانه بی اعتمادی جنبش زنان، به خود «ت که انگل، در پاسخ به وی گف

جنبش زنان، تاريخی طوالنی برای حفظ !. اين پاسخ حيرت انگيز بود. »است
حتی در جامعه سوسياليستی هم، زنان نياز به . استقالل خود از دولتها دارد
بحث استقالل زنان رابطه ای جدايی ناپذير با حس . تشکالت مستقل خود دارند

به نفس در زنان دارد و برعکس سخنان مونيکا گارتنر، وابستگی به اعتماد 
زنان ديگری از جمله . دولتها، نشانه عدم اعتماد به نفس جنبش زنان است

يکی از فعالين هشت مارس، بر ضرورت استقالل جنبش زنان از دولتها تاکيد 
زار شود، دوباره کرد و افزود اگر کنفرانس زنانی که قرار است در ونزوئال برگ

شرطش وابستگی به دولت ونزوئال و تبليغ برای اين دولت باشد، تحقق گام 
نمی تواند انرژی زنان جهان " جنبش نوين بيداری زنان"هايی جهت فراخوان 

در ابتدای طرح اين ايده گفته شد که اين کنفرانس کامال با اتکا به !. را رها کند
بتدريج و بويژه در طی کنفرانس زنان و مستقل از دولت ونزوئال است، اما 
روشن بود که برخی گرايشات !. برخوردها و مواضع متفاوتی را شاهد بوديم

تمايل داشتند از اين کنفرانس به عنوان محملی بر ای ايجاد جبهه ای تبلغاتی 
در حالی که گرايشات ديگری بر . يا سياسی دولت ونزوئال استفاده کنند

  .انس پافشاری می کردندضرورت حفظ استقالل اين کنفر
بين استفاده از امکانات دولتی برای پيشبرد منافع جنبش زنان، با استفاده از 

امروز يک هفته . جنبش زنان برای پيشبرد منافع دولتها تفاوت بسيار است
پس از پايان اين کنفرانس بايد فکر کنيم که زنان عالقمند به اين فعاليت بايد 

کنفرانس توده ای جهانی زنان در " اتخاذ کنند تا چه اقدامات و راهکارهايی
  در ونزوئال، به منافع جهانی جنبش رهايی زنان خدمت کند؟" ٢٠١١سال 

  ٢٠٠٨اکتبر                                                 
 :توضيحات

 تشکالت گوناگون زنان در آلمان، از مسئولين دائمی اين کنفرانس هر دو – ١
زنان ملل گوناگون که برخی با تعلقات " (کوراژ"از جمله .  هستندسال يک بار

، )لينک پارتايد(، زنان حزب چپ " ليزا"، .)حزبی عمدتا چپ آلمان هستند
ام (، زنان حزب مارکسيست لنينيست آلمان)د کا پ(زنان حزب کمونيست آلمان 

 و ، سی و سه زن١٩٩٧در سال «: به نقل از تاريخچه اين همايش). ال پ د
از .  مشورتی زنان را تاسيس کردند-يک مرد گرد هم آمدند و همايش سياسی

. را به خود جلب کند آن تاريخ تا کنون همايش قادر شده است، توجه بسياری
 مشورتی زنان به بزرگترين گردهمايی زنان - در حال حاضر همايش سياسی 

ظاهرات زنان شاغل، زنان جنبش صلح و زنان جنبش ت گروههای زنان، از
در اين همايش زنانی شرکت دارند که با کوشش . دوشنبه ها تبديل شده است

نمی " فعال سياسی"بسيار زندگی روزمره خود را اداره می کنند، ولی خود را 
  ».دانند
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ئه شده در اين فروم بزودی به زبان فارسی و انگليسی  سخنرانی ارا- ٢

  .منتشر می شود
  . می توان برای مطالعه اين قطعنامه به سايت فوق مراجعه کرد– ٣
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رخی اسناد ديگر، اين تشکل  بنا بر توضيحات اين تشکل در کنفرانس و ب– ۴

 برای تدارک کنفرانس ونزوئال ساخته شده است و به نظر ٢٠٠٨ فوريه ٨در 
 . می آيد که ارتباط تنگاتنگی با دولت ونزوئال دارد

قابل "  سياسی زنان-همايش مشورتی" فراخوان به زبان فارسی در سايت -  ۵
  :دسترس است
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قاطی می " فمنيست های اسالمی" اغلب بحث زنان مسلمان فمنيست، با – ۶

مهم است توجه کنيم که گروه اول زنانی با اعتقادات مذهبی هستند که . شود
برای حقوق زنان مباره می کنند و برخی از آنان حتی رزمندگانی برای جدايی 

از . دان هستنددين از دولت، به مثابه گامی جهت تحقق حقوق برابر زنان با مر
سوی ديگر برخی مواقع زنان رفرميست در پی اصالحاتی در نظام های 

مانند ايران هستند و تالش دارند مذهب را سکوالريزه " بنيادگرای مذهبی"
اغلب زنان حکومتی هستند که رهايی و " فمنيست اسالمی"اما زنان ! کنند

جستجو کرده و ) اسالم و شريعت(برابری زنان را در آموزه های مذهبی 
بنيادگرای اسالمی "معموال مدافع و توجيه گر سرکوب زنان توسط دولت های 

  .در منطقه خاورميانه و افريقا هستند" جنبش های اسالمی "و يا برخی " 
 بد نيست در اينجا يادآوری کنيم که زنان مهمان از نپال، ضمن نقد - ٧

دهقان تاکيد کردند که بخشی فراخوان ونزوئال در مورد عدم اشاره آن به زنان 
فئوداليسم و مذهب . بزرگی از زنان جهان را زنان دهقان تشکيل می دهند

پيوند الينفکی با يکديگر دارند و مبارزه عليه بنيادگرايی مذهبی بايد همراه با 
مبارزه با فئوداليسم باشد و اين مسئله يکی از آماج های مبارزاتی جهت 

ستم و استثمار خشن فئودالی تنيده شده در لفافه رهايی زنان دهقان از يوغ 
  .مذهب است

…………………………………… 


